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I. Περίληψη 

 

 

Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) βασίζεται στο φυσικό φαινόμενο του 

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR). Τα συστήματα MRI δεν χρησιμοποιούν 

ιοντίζουσα ακτινοβολία, αλλά μαγνητικά πεδία και ηλεκτρομαγνητικά κύματα στην 

περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων, έτσι αποτελούν  μία ασφαλή μέθοδο εκλογής για την 

διεξαγωγή απεικονιστικών εξετάσεων.  

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των MRI συστημάτων αλλά και της απαίτησης για 

ακρίβή απεικόνιση ώστε οι πληροφορίες που εξάγονται από αυτή να είναι διαγνωστικά 

χρήσιμες, καθίσταται απαραίτητη η ανάγκη ενός προγράμματος διαπίστευσης μέσα 

από μία σειρά ελέγχων για την πιστοποίηση της ποιότητας της εικόνας των 

συστημάτων. 

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολογίας (ACR),  έχει προτείνει μεθόδους ελέγχου της 

ποιότητας εικόνας για τη δημιουργία ενός προγράμματος πιστοποίησης για τις 

εγκαταστάσεις MRI, μέσα από μία σειρά ποιοτικών ελέγχων κλινικών εικόνων   αλλά 

και ποσοτικών ελέγχων εικόνων ομοιωμάτων, ώστε να εκτιμηθεί η ποιότητα του 

σαρωτή στο σύνολό της.  

Κατά το ποσοτικό μέρος του προγράμματος πιστοποίησης του ACR, σε εικόνες που 

έχουν ληφθεί με το ACR ομοίωμα διενεργούνται οι έλεγχοι  ποσοστιαίας ομοιομορφίας 

της εικόνας, ποσοστιαίας εκτίμησης ειδώλων σήματος,  γεωμετρικής παραμόρφωσης, 

προσδιορισμού της θέσης τομής,  ακρίβειας του πάχους τομής, χωρικής διακριτικής 

ικανότητας υψηλής αντίθεσης και διακριτικής ικανότητας αντικειμένων χαμηλής 

αντίθεσης. 

Δεδομένου ότι αυτή η διεξαγωγή των ελέγχων είναι διαδικασία επίπονη και 

χρονοβόρα, ο πρωταρχικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να αυτοματοποιήσει τη 

διαδικασία ώστε να μειωθεί ο χρόνος διεξαγωγής της και να ελαχιστοποιηθούν τα 

σφάλματα  των μετρήσεων. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα οδηγήσει στην δημιουργία 

ενός άκρως χρηστικού εργαλείου για τον φυσικό του μαγνήτη, που θα του δίνει τη 

δυνατότητα σε ελάχιστο χρόνο να διενεργεί τους βασικούς ελέγχους του πλέον 

εγκεκριμένου προγράμματος πιστοποίησης με πιστότητα και επεναληψιμότητα. 

Εντέλει έγινε χρήση εικόνων που αποκτήθηκαν από τέσσερις διαφορετικούς σαρωτές 

οι οποίες αρχικά αξιολογήθηκαν με τη χειροκίνητη διαδικασία για τους ελέγχους της 

ποσοστιαίας ομοιομορφίας της εικόνας,  της ποσοστιαίας εκτίμησης ειδώλων σήματος, 
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του λόγου σήματος προς θόρυβο και της ομοιομορφίας του  λόγου σήματος προς 

θόρυβο. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε λογισμικό στο MATLAB R2013a, που 

εκτελούσε τους ελέγχους αυτοματοποιημένα για τους τέσσερις σαρωτές, ενώ για έναν 

από αυτούς η αυτοματοποιημένη διαδικασία επαναλήφθηκε για δέκα φορές. Για τον 

ίδιο μαγνητικό τομογράφο οι έλεγχοι διενεργήθηκαν και χειροκίνητα για δέκα 

επαναλήψεις, ώστε να ελεγχθεί η επαναληψιμότητα και η στατιστική διαφορά των δύο 

μεθόδων εκλογής ώστε να γίνει δυνατή η μεταξύ τους διάκριση. Τέλος για τον έλεγχο 

της ποσοστιαίας εκτίμησης ειδώλων σήματος εισάγαμε και έναν παράγοντα 

τυχαιότητας στην αυτοματοποιημένη μέθοδο ώστε να γίνει μια ακόμα πιο 

εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση της επαναληψιμότητας της μεθόδου. Τα ποσοτικά 

αποτελέσματα καταδεικνύουν υψηλή επαναληψιμότητα για την αυτοματοποιημένη 

μέθοδο, ενώ σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ χρηστών / πολλαπλών 

εφαρμογών από ένα χρήστη των περισσότερων χειροκίνητων ελέγχων. Τέλος, η 

στατιστική σημασία της διαφοράς μεταξύ χειροκίνητων και αυτοματοποιημένων 

ελέγχων είναι πολύ διαφορετική, καθιστώντας έτσι απαραίτητη την μελλοντική 

επέκταση των αποτελεσμάτων. 
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II. Abstract 

 

 

Magnetic Resonance Imaging, also known as MRI, is based in Nuclear Magnetic 

Resonance (NMR) physical phenomenon. MRI systems do not use ionizing radiation 

for imaging purposes, but radiofrequency electromagnetic radiation and applied 

magnetic fields instead. Thus, they are an imaging option, not involving ionizing 

radiation burden. 

The complexity of an MRI system, as well as the medical need for sustainable 

diagnostic performance, raise the necessity for applying a quality assurance program. 

These programs incorporate a series of quality control tests, for checking the variations 

of parameters affecting image quality and the MRI system performance stability.  

The American College of Radiology (ACR), has adopted methods for assessing image 

quality, in order to check the compliance of installed MRI systems with quality 

standards. More specifically the methods involve both subjective evaluation of clinical 

images, as well as, objective measurements of parameters obtained, by imaging quality 

control phantoms. In this way, factors affecting image quality and MRI safety may be 

evaluated. 

The objective evaluation is performed through the ACR MRI accreditation phantom. It 

involves measuring intensity uniformity, ghosting artefact, geometrical distortion, slice 

position, slice thickness, high contrast spatial resolution and low contrast object 

detectability. 

A full MRI quality control check is time consuming and the measurement procedure 

may suffer from reduced reproducibility due to human involvement. Thus the primary 

goal of this Thesis was to make the procedure automated and increase its 

reproducibility. This may lead to the creation of an easy-to-use software tool that will 

enable the reduction of MRI quality control time and assist all the involved scientific 

personnel. 

Images of four different MRI scanners were used in this thesis. Initially the performance 

of each scanner was evaluated manually, without utilizing the developed software. The 

parameters examined were: percent image uniformity, percent signal ghosting, Signal-

to-Noise Ratio (SNR) and SNR uniformity. Afterwards the same tests were performed 

automatically with the software developed in MATLAB R2013 in the context of this 

thesis. To test the software reproducibility in respect to the method without it, the 

checks in one scanner were repeated ten times, with and without the use of the software. 
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Finally, for further checking the reproducibility of the introduced automated method, a 

randomization factor was introduced in the measurement of percent signal ghosting, 

using random coordinates of the Regions of Interest (ROIs), normally distributed round 

their correct values. Results show that the proposed automated image quality 

measurement system shows substantially higher reproducibility, than the manual one. 

The statistical significance of the difference between automated and manual 

measurements, as well as the correlation of their linear regression, vary substantially, 

thus making necessary the extend to the tests to more imagers / palm-sequences / users 

/ repetitions, as future work. 
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IV. Σκοπός 

 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη κώδικα σε περιβάλλον MATLAB, με 

σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας του ποιοτικού ελέγχου των μαγνητικών 

τομογράφων, η διεξαγωγή των οποίων γίνεται με τη χρήση του ομοιώματος 

πιστοποίησης του  ACR, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος διεξαγωγής των 

ελέγχων και να εξαλειφθεί κατά το δυνατόν ο παράγοντας του σφάλματος, ώστε το 

παρόν λογισμικό να αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο στα χέρια του εκάστοτε 

ακτινοφυσικού του μαγνήτη.  
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V. Γλωσσάρι Όρων και Ακρωνύμια 

 

 

American Association of Physicists in Medicine (AAPM): Αμερικανική Ένωση 

Φυσικών Ιατρικής 

American College of Radiology (ACR): Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολογίας 

Artifacts: Ψευδενδείξεις  

Average: Μέσος Όρος 

Bandwith: Εύρος Ζώνης 

Baseline: Βασική Γραμμή 

Baseline Correction: Διόρθωση βασικής Γραμμής 

Cardiac motion artefacts: Ψευδενδείξεις λόγω καρδιακής κίνησης 

Chemical shift artefact: Ψευδενδείξεις λόγω χημικής μετατόπισης 

Coefficient of Determination (R2): Συντελεστής Προσδιορισμού 

Coefficient of Variation (CV): Συντελεστής Μεταβλητότητας 

Coherence: Συμβολή 

Contrast: Αντίθεση 

Contrast to Noise Ratio (CNR): Λόγος αντίθεσης προς θόρυβο 

Coronal Plane: Στεφανιαίο επίπεδο 

Correlation: Συσχέτιση 

Correlation Coefficient (r): Συντελεστής Συσχέτισης 

Echo Time (TE): Χρόνος Ηχούς 

Field of View (FOV): Πεδίο θέασης 

Flip angle: Γωνία εκτροπής 

Free Induction Decay (FID): Ελεύθερη απόσβεση επαγωγής 
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Frequency Encoding: Κωδικοποίηση Συχνότητας 

Frequency-encode matrix size (NFE): Μέγεθος μήτρας κωδικοποίηση συχνότητας 
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Geometric Accuracy: Γεωμετρική Ακρίβεια 
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Ghosting Ratio (GR) 

Hight Contrast Spatial Resolution (HCR): Χωρική Διακριτική Ικανότητα Υψηλής 

Αντίθεσης 

Image Intensity Resolution: Ομοιογένεια Έντασης της Εικόνας 

Image Parameters: Απεικονιστικοί παράμετροι 

Inversion Recovery (IR): Ανάκτησης Αναστροφής (Ακολουθία) 

Localizer: Ακολουθία Εντοπισμού 

Low Contrast Object Detectability (LCOD): Διακριτική Ικανότητα Αντικειμένων 

Χαμηλής Αντίθεσης 

Magnetic resonance imaging (MRI): Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (ΑΜΣ), 

Μαγνητικός Τομογράφος 

Maximum Intensity Projection (MIP): Προβολή μέγιστης αντίθεσης 

Motion artefacts from flow: Ψευδενδείξεις κίνησης λόγω ροής  

Nuclear Magnetic resonance imaging (NMRI): Απεικόνιση Πυρηνικού Μαγνητικού 

Συντονισμού (ΑΠΜΣ) 

Number of excitation (NE): Αριθμός διεγέρσεων 

Number of signal averages (NSA): Αριθμός μέσου όρου σήματος 

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)  

Percent Integral Uniformity (PIU): Ποσοστιαία Ομοιογένεια Εικόνας 

Percent Signal Ghosting: Ποσοστιαία Εκτίμηση Ειδώλων Σήματος 

Peristaltic motion artefacts: Ψευδενδείξεις λόγω περισταλτικής κίνησης 
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Phase Encoding: Κωδικοποίηση Φάσης 

Phase-encode matrix size (NPE): Μέγεθος μήτρας κωδικοποίησης φάσης 

Readout Direction: Κατεύθυνση Ανάγνωσης 

Region of Interest (ROI): Περιοχή Ενδιαφέροντος  

Repetition Time (TR): Χρόνος Επανάληψης 

Respiratory motion artefacts: Ψευδενδείξεις λόγω αναπνευστικής κίνησης 

Sagittal Plane: Οβελιαίο Επίπεδο 

Signal to Noise ratio (SNR): Λόγος Σήματος προς Θόρυβο  

Slice Gap: Μεσοδιάστημα μεταξύ τομών 

Slice Thickness:  Πάχος Τομής 

Slice Position Accuracy:  Ακρίβεια Θέσης Τομής 

Spatial Resolution: Χωρική Διακριτική Ικανότητα 

Standard Deviation (SD): Tυπική Aπόκλιση 

Zipper Artifacts: Ψευδοδομές τύπου φερμουάρ 
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1.Ποιότητα εικόνας στην Απεικόνιση 

Μαγνητικού Συντονισμού 

 

 

Με τον όρο «Ποιότητα Ιατρικής Εικόνας» αναφερόμαστε στην ποσότητα των 

διαγνωστικά χρήσιμων πληροφοριών που περιέχονται στην εικόνα σε σχέση με τον 

θόρυβο, καθώς επίσης και στην ευκολία με την οποία αυτές οι πληροφορίες μπορούν 

να παρατηρηθούν ή να εξαχθούν. Η διαγνωστική πληροφορία συνδέεται με το 

εκάστοτε κλινικό ερώτημα, συνεπώς η ποιότητα της εικόνας καθορίζεται και από το 

είδος των δομών που θέλουμε να αναδείξουμε σε κάθε εξέταση. Μια επίσης πολύ 

σημαντική παράμετρος είναι οι συνθήκες παρατήρησης, που επηρεάζουν την άντληση 

των πληροφοριών και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους σταθμούς εργασίας των 

σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων ιατρικής απεικόνισης. 

Η ποιότητα της εικόνας στην Απεικόνιση του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού  

εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους σάρωσης, όπως ο χρόνος  ηχούς, η επανάληψη 

του χρόνου, ο αριθμός των διεγέρσεων (ΝΕ) και το μέγεθος της μήτρας 

δειγματοληψίας. Εξαρτάται επίσης από τα βαθμιδωτά πεδία, τις ψευδενδείξεις, τον 

τύπο του πηνίου που χρησιμοποιείται, την κίνηση του ασθενούς (εξωτερικά και 

εσωτερικά), την ένταση του μαγνητικού πεδίου κλπ. Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να 

προσδιοριστεί  τόσο υποκειμενικά από τον παρατηρητή, όσο και αντικειμενικά από μια 

σειρά μετρήσεων ορισμένων απεικονιστικών παραμέτρων, όπως είναι η χωρική 

διακριτική ικανότητα, η αντίθεση της εικόνας, ο λόγος αντίθεσης προς θόρυβο και ο 

λόγος σήματος προς θόρυβο. 

 

1.1 Χωρική Διακριτική Ικανότητα και Ποιότητα Εικόνας 

Η Χωρική Διακριτική Ικανότητα εκφράζει την ελάχιστη απόσταση που πρέπει να 

απέχουν δύο σημεία, ώστε να απεικονίζονται ως ξεχωριστές δομές και την αλλοίωση 

(αύξηση) που υφίστανται οι διαστάσεις ενός αντικειμένου κατά την απεικόνισή του. 

Στην πράξη η χωρική διακριτική ικανότητα εκφράζεται με το ελάχιστο μέγεθος που 

πρέπει να έχει μία ανατομική δομή ώστε να μπορεί να απεικονισθεί, για παράδειγμα η 

διακριτική ικανότητα 2 mm σημαίνει πως μία δομή μεγέθους 1,5 mm δεν θα 

απεικονίζεται. Έστω ΔLmin η ελάχιστη απόσταση που εκφράζει η χωρική διακριτική 

ικανότητα. Σύμφωνα με τη σχέση Larmor θα έχουμε  
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𝛥𝜔 = 𝛾𝐺𝛥𝐿𝑚𝑖𝑛 ⇔ 𝛥𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝛥𝜔

𝛾𝐺
  (1.1) 

όπου G είναι η βαθμίδα του μαγνητικού πεδίου που εφαρμόζεται κατά μήκος της 

διεύθυνσης επί της οποίας μετράται το ΔLmin, από την οποία προκύπτει πως η χωρική  

διακριτική ικανότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της εντάσεως της βαθμίδας. 

Στη MRI η χωρική διακριτική ικανότητα προσδιορίζεται προσεγγιστικά από το μέγεθος 

των εικονοστοιχείων (pixels) και τις διαστάσεις τις απεικονιζόμενης περιοχής, η οποία 

ονομάζεται οπτικό πεδίο (FOV). Όσο υψηλότερη είναι η διακριτική ικανότητα της 

εικόνας, τόσο καλύτερη είναι η διάγνωση των μικρών παθολογιών. Η  χωρική 

διακριτική ικανότητα είναι ευθέως ανάλογη με τον αριθμό των εικονοστοιχείων, όσο 

υψηλότερος είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων τόσο μεγαλύτερη είναι η διακριτική 

ικανότητα. Το μέγεθος των εικονοστοιχείων μπορεί να υπολογιστεί από το λόγο του 

FOV με το μέγεθος της μήτρας. Δηλαδή για ένα πεδίο διάστασης 320 mm και μία 

ψηφιακή εικόνα (Matrix) 320x320, κάθε Pixel αντιστοιχεί σε μέγεθος πλευράς 1mm, 

ενώ για FOV: 55 cm, και μήτρα 256x256, θα έχουμε μέγεθος Pixel = 550/256 = 2.15 

mm. Τόση περίπου θα είναι και η χωρική διακριτική ικανότητα σε κάθε περίπτωση 

αντίστοιχα.  

 

   

Εικόνα 1.1 

Μικρού μεγέθους εικονοστοιχεία δημιουργούν εικόνες υψηλής διακριτικής ικανότητας, ενώ μεγάλου 

μεγέθους εικονοστοιχεία δημιουργούν εικόνες χαμιλής διακριτικής ικανότητας. 

Τεχνικές εστίασης (zoom) και αύξηση των διαστάσεων της ψηφιακής μήτρας μπορούν 

να βελτιώσουν τη χωρική διακριτική ικανότητα της εικόνας, δηλαδή απεικονίζοντας 

μικρότερο ή ενός μέρους του συνολικού πεδίου (π.χ. FOV: 25 cm, και μήτρα 256x256, 

η διακριτική ικανότητα θα είναι1 mm). Βελτίωση επιτυγχάνεται επίσης και με 

ελάττωση του πάχους τομών λόγω ελάττωσης του φαινομένου μερικής απεικόνισης 

όγκου. 
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Υπάρχουν παράμετροι διακριτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται στη μαγνητική 

τομογραφία για την παραγωγή μιας δισδιάστατης εικόνας, δηλαδή της κύριας 

διακριτικής ικανότητας και της διακριτικής ικανότητας φάσης. Η κύρια διακριτική 

ικανότητα αντιστοιχεί στον αριθμό των εικονοστοιχείων στην κατεύθυνση ανάγνωσης. 

Επίσης καθορίζει το μέγεθος της μήτρας της εικόνας και είναι αντιστρόφως ανάλογη 

του μεγέθους του εικονοστοιχείου (όσο χαμηλότερη είναι η διακριτική ικανότητα τόσο 

υψηλότερο είναι το μέγεθος των εικονοστοιχείων). Κατά συνέπεια τεχνικές εστίασης 

(zoom) και αύξηση των διαστάσεων της ψηφιακής μήτρας μπορούν να βελτιώσουν τη 

χωρική διακριτική ικανότητα της εικόνας, δηλαδή απεικονίζοντας μικρότερο ή ενός 

μέρους του συνολικού πεδίου (π.χ. FOV: 25 cm, και μήτρα 256x256, η διακριτική 

ικανότητα θα είναι1 mm). Βελτίωση επιτυγχάνεται επίσης και με ελάττωση του πάχους 

τομών λόγω ελάττωσης του φαινομένου μερικής απεικόνισης όγκου. 

 Το SNR είναι αντιστρόφως ανάλογο της κύριας διακριτικής ικανότητας, με άλλα 

λόγια, είναι ευθέως ανάλογη του μεγέθους των εικονοστοιχείων. Η αύξηση της θα 

μειώσει το μέγεθος των εικονοστοιχείων, επομένως το SNR της εικόνας θα μειωθεί. 

Εάν συγκρίνουμε μια μορφή μήτρας 256×256 και 128×128, το μέγεθος pixel 128 (2×2 

mm) είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη μήτρα 256 (1×1 mm), αλλά υπάρχουν 

μόνο οι μισές φάσεις κωδικοποίησης (γραμμές στο χώρο k). Γι' αυτό ο SNR 

υπολογίζεται από τη σχέση 𝑆𝑁𝑅 =
4

√2
= 2.82. Την ελάττωση του SNR μπορεί να 

αντισταθμίσει η αύξηση του χρόνου εξέτασης και με αύξηση του αριθμού των 

επαναλήψεων λήψης σήματος ΝΕΧ. 

 

 

Εικόνα 1.2 

Αριστερά απεικονίζονται εικόνες θολές εξαιτίας υψηλού SNR, οι κεντρικές εικόνες θεωρούνται 

αποδεκτές, ενώ οι εικόνες στα δεξιά εμφανίζονται κοκκιώδεις λόγω χαμηλού SNR. 

Η αύξηση της χωρικής διακριτικής ικανότητας θα αυξήσει την ποιότητα της εικόνας. 

Η αύξηση της πάνω από το αποδεκτό εύρος θα παράγει κόκκους στην εικόνα λόγω 

χαμηλού SNR ενώ η μείωσή της περισσότερο από το αποδεκτό εύρος θα παράγει μια 

θολή εικόνα λόγω του υψηλού SNR όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.2. Η αύξηση της 
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χωρικής διακριτικής ικανότητας θα έχει ως αποτέλεσμα παρατεταμένο χρόνο σάρωσης. 

Ένας τρόπος βελτίωσης της διακριτικής ικανότητας χωρίς ελάττωση του SNR 

επιτυγχάνεται με τη χρήση επιφανειακών πηνίων, μιας και μειώνοντας τη διάμετρο του 

πηνίου το λαμβανόμενο σήμα αυξάνεται και κατ’ επέκταση αυξάνεται και ο SNR .  Η 

ποσότητα των χρήσιμων πληροφοριών αυξάνεται όσο μεγαλώνει ο SNR, άρα 

αυξάνεται η ακρίβεια απεικόνισης των ανατομικών δομών.  

Η διακριτική ικανότητα φάσης, είναι ο 

αριθμός των εικονοστοιχείων στην 

κατεύθυνση φάσης και εκφράζεται 

κανονικά ως ποσοστό επί τοις εκατό της 

βασικής διακριτικής ικανότητας. Η μείωση 

της διακριτικής ικανότητας φάσης θα 

αυξήσει το μέγεθος των εικονοστοιχείων σε 

μία κατεύθυνση με αποτέλεσμα να 

αποκτήσουν ορθογώνιο σχήμα.                                               Εικόνα 1.3  

Η μείωση της διακριτικής ικανότητας φάσης θα μειώσει την ποιότητα της εικόνας και 

τον χρόνο σάρωσης, επίσης θα αυξήσει το μέγεθος των εικονοστοιχείων, επομένως το 

SNR θα αυξηθεί σημαντικά, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.4.  

 

Πίνακας 1.1 

FOV  

readout 

FOV  

Phase 

Phase 

resolution 

Matrix 

size 

Pixel 

(mm) 

256 mm 100% 100% 256x256 1x1 

256 mm 100% 75% 256x192 1x1.33 

256 mm 100% 50% 256x128 1x2 

256 mm 100% 25% 256x64 1x4 

 

 

Εικόνα 1.4 
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Σε συνάρτηση με τη βασική 

διακριτική ικανότητα, η ποιότητα 

της εικόνας μπορεί να μεταβληθεί 

με την αλλαγή της διακριτικής 

ικανότητας φάσης. Παρόμοια 

εικόνα μπορεί να ληφθεί με την 

αλλαγή της διακριτικής 

ικανότητας φάσης, ενώ ίδιας 

ποιότητας εικόνα μπορεί να 

ληφθεί από τις μήτρες 384x384 

και τις μήτρες 512x512. 

                                                                                           Εικόνα 1.5 

 

1.2 Λόγος Σήματος προς Θόρυβο και Ποιότητα Εικόνας 

Σήμα είναι το σύνολο των τιμών που λαμβάνει μια φυσική ποσότητα όταν αυτή 

μεταβάλλεται με το χρόνο, το χώρο ή με κάποια άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή ή 

μεταβλητές. Το σήμα μας προσφέρει πληροφορίες για την κατάσταση ή τη 

συμπεριφορά ενός συστήματος.  Ο θόρυβος μπορεί να οριστεί µε την ηλεκτρονική 

έννοια ως κάποιο ανεπιθύμητο είδος ενέργειας που τείνει να αναμειχθεί µε το 

επιθυμητό σήμα κατά την διάρκεια λήψης και αναπαραγωγής του σήματος και 

δυσκολεύει την ανάκτηση της πληροφορίας στο δέκτη.  

 Στα απεικονιστικά συστήματα, ο όρος σήμα εκφράζει το σύνολο των διαγνωστικά 

χρήσιμων πληροφοριών ενώ ο όρος του θορύβου αντιστοιχεί στην έλλειψη 

πληροφορίας ή στην απεικόνιση διαγνωστικά άχρηστης πληροφορίας. Ωστόσο η 

μελέτη του θορύβου είναι αναγκαία, αφού αυτός αποτελεί έναν από τους 

καθοριστικότερους παράγοντες της ποιότητας ενός απεικονιστικού συστήματος. Στην 

απεικόνιση του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, το σήμα λαμβάνεται και 

αποκωδικοποιείται κατά την αποδιέγερση των πυρήνων από τη διεγερμένη τους 

κατάσταση στην κατάσταση της θερμοδυναμικής τους ισορροπίας, ενώ ο θόρυβος 

παράγεται από την τυχαία διακύμανση της έντασης του σήματος και συνήθως 

εμφανίζεται με κόκκους ή ακανόνιστα σχήματα, τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα 

της εικόνας. Ο θόρυβος στην απεικόνιση του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 

προέρχεται από δύο κύριες πηγές, από τα φορτισμένα με μοριακό φορτίο σωματίδια 

στο ανθρώπινο σώμα που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο και την ηλεκτρική 

αντίσταση που φορτίζεται στο ανθρώπινο σώμα και δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό 

θόρυβο. Ο θόρυβος που παράγεται στην MR εικόνα εξαρτάται τόσο από τον αριθμό 

των στοιχείων του πηνίου, τον τύπο, το μέγεθος και τις σπείρες του, όσο και από το 

εύρος ζώνης, που διαφέρει σε κάθε παλμική ακολουθία. 

Ένα μέγεθος ικανό να περιγράψει την απόδοση ενός συστήματος μαγνητικής 

τομογραφίας είναι  o λόγος σήματος προς θόρυβο (Signal-to-noise ratio - SNR), ο 
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οποίος ισούται με τον λόγο της μέσης έντασης του σήματος προς την τυπική απόκλιση 

του θορύβου. Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για την αξιολόγηση της 

εικόνας και τη μέτρηση της ενίσχυσης της αντίθεσης, αλλά και για τη διασφάλιση της 

ποιότητας, τη σύγκριση των ακολουθιών και τη σύγκριση των πηνίων 

ραδιοσυχνοτήτων (RF). Είναι προφανές πως όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτής της 

παραμέτρου τόσο μεγαλύτερο είναι το πληροφοριακό περιεχόμενο μίας εικόνας, όμως 

ταυτόχρονα η αύξηση του SNR μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση σε άλλες 

παραμέτρους που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της εικόνας. Η επιλογή των 

κατάλληλων παραμέτρων για τη βελτιστοποίηση της απεικόνισης αποδεικνύεται 

αρκετά δύσκολη, μιας και οι παράγοντες που επηρεάζουν τον SNR είναι πολυάριθμοι 

και στη πληθώρα των περιπτώσεων αλληλοεπιδρούν. 

Μία κύρια παράμετρος αποτελεί η ένταση Β0 του στατικού μαγνητικού πεδίου η οποία 

είναι ευθέως ανάλογη του SNR. Η αύξηση της έντασης του πεδίου θα αυξήσει την 

διαμήκη μαγνήτιση ευθυγραμμίζοντας περισσότερα πρωτόνια προς τον άξονα του 

κύριου μαγνητικού πεδίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια συνολική αύξηση της 

ποσότητας του παραγόμενου σήματος που θα βελτιώσει το SNR. Παράλληλα όμως η 

αύξηση της έντασης του πεδίου Β0 αντιστοιχεί σε αύξηση της συχνότητας Larmor ω0 

που μεγιστοποιεί την απορρόφηση του σήματος από τους ιστούς. Τα συστήματα 

μαγνητικής τομογραφίας που χρησιμοποιούν υψηλότερα μαγνητικά πεδία παράγουν 

εικόνες υψηλότερου SNR και είναι επίσης σε θέση να παράγουν εικόνες υψηλής 

χωρικής διακριτικής ικανότητας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

επωφελές στην εκτέλεση γρήγορων σαρώσεων σε κλειστοφοβικούς ή κινούμενους 

ασθενείς. Για παράδειγμα, μια ακολουθία T1 TSE με μέγεθος μήτρας 320x320 και 

αριθμός διεγέρσεων (NEX) 2 με 100% SNR θα διαρκέσει περίπου 5 λεπτά σε σαρωτή 

1,5 T. Μια παρόμοια ποσότητα SNR μπορεί να επιτευχθεί σε ένα σύστημα 3Τ με NEX 

1 σε 2.5 λεπτά. 

 

 

Εικόνα 1.6 

Αριστερά απεικονίζεται υψηλού SNR εικόνα, χαμηλής διακριτικής ικανότητας, με μέγεθος μήτρας 

256x256, αριθμός διεγέρσεων (NEX) 2 και χρόνο σάρωσης 3 λεπτά σε μαγνητικό πεδίο 1.5 Τ. Δεξιά 

απεικονίζεται υψηλού SNR εικόνα, υψηλής διακριτικής ικανότητας, με μέγεθος μήτρας 384x384, 

αριθμός διεγέρσεων (NEX) 1 και χρόνο σάρωσης 2 λεπτά σε μαγνητικό πεδίο 3 Τ.  
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Ο SNR εξαρτάται από τα μαγνητικά χαρακτηριστικά του ιστού που απεικονίζεται. Ο 

ιστός με μεγαλύτερο αριθμό πρωτονίων θα παράγει καλύτερες εντάσεις σήματος και 

υψηλότερο SNR. Για παράδειγμα, αν μια σάρωση πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 

το ίδιο πρωτόκολλο σε βρέφος και σε ενήλικα, η σάρωση του βρέφους θα έχει 

υψηλότερο SNR. 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πηνίων πομπού και δέκτη RF που διατίθενται στα 

περισσότερα συστήματα MRI. Η σωστή επιλογή του κατάλληλου πηνίου 

ραδιοσυχνοτήτων είναι απαραίτητη για την επίτευξη του βέλτιστου SNR. Προκειμένου 

να επιτευχθεί ο μέγιστος SNR, το πηνίο RF πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά 

στην ανατομία που απεικονίζεται. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που τα περισσότερα 

συστήματα μαγνητικής τομογραφίας έχουν διαφορετικά πηνία για κάθε τμήμα του 

σώματος. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός των στοιχείων πομπού και δέκτη, τόσο 

καλύτερος είναι ο SNR, για παράδειγμα ένα πηνίο σώματος 16 καναλιών (στοιχείο 

δέκτη) θα παράγει καλύτερο SNR σε σύγκριση με ένα πηνίο σώματος 2 καναλιών, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 1.7. 

 

 

Εικόνα 1.7 

Αριστερά απεικονίζεται εικόνα που έχει ληφθεί σε πηνίο γόνατος 2 καναλιών, ικανοποιητικού SNR, 

χαμηλής διακριτικής ικανότητας εικόνα, με μέγεθος μήτρας 256x256 και χρόνο σάρωσης 4 λεπτά. Δεξιά 

απεικονίζεται υψηλού SNR εικόνα, που έχει ληφθεί σε πηνίο γόνατος 16 καναλιών, υψηλής διακριτικής 

ικανότητας εικόνα, με μέγεθος μήτρας 384x384 και χρόνο σάρωσης 2 λεπτά 

Εκτός από την οργανολογία, το ανθρώπινο σώμα και γενικά το υλικό μέρος του 

συστήματος του μαγνητικού τομογράφου, ο SNR επηρεάζεται και από τις τεχνικές με 

τις οποίες γίνεται η λήψη των MR εικόνων. Αύξηση του μεγέθους της μήτρας θα 

μειώσει το SNR (Εικόνα 1.8). Η αύξηση της μήτρας μειώνει το μέγεθος του voxel, 

μειώνοντας την ποσότητα του σήματος που λαμβάνεται από κάθε  voxel. Αντίθετα, η 

μείωση του μεγέθους της μήτρας θα μειώσει τη χωρική διακριτική ικανότητα και θα 

δημιουργήσει θολές εικόνες. Η σωστή επιλογή του μεγέθους μήτρας για ένα 

συγκεκριμένο FOV είναι απαραίτητη για την παραγωγή βέλτιστης ποιότητας εικόνων.  
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                        (α)                                                   (β)                                                    (γ)  

Εικόνα 1.8 

(α) μέγεθος μήτρας 128x128, πάχος τομής 4mm, χαμηλή χωρική διακριτική ικανότητα, υψηλό SNR 

(β) μέγεθος μήτρας 256x256, πάχος τομής 4mm, καλή χωρική διακριτική ικανότητα, καλό SNR 

(γ) μέγεθος μήτρας 320x320, πάχος τομής 4mm, υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα, χαμηλό SNR 

Επιπροσθέτως αύξηση του FOV θα αυξήσει το SNR (εικόνα 1.9). Η αύξηση του FOV 

θα αυξήσει το μέγεθος των εικονοστοιχείων που θα αυξήσει την ποσότητα των 

σημάτων που λαμβάνονται από μεμονωμένα εικονοστοιχεία, κατά συνέπεια θα 

παράγουν εικόνες υψηλού SNR. Η αύξηση του FOV θα μειώσει ωστόσο τη χωρική 

διακριτική ικανότητα και θα δημιουργήσει θολές εικόνες. Προκειμένου να επιτευχθεί 

μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα, ο χρήστης πρέπει να αυξήσει το μέγεθος της 

μήτρας και κατ’ επέκταση του FOV.  

Η εξάρτηση του SNR από τις διαστάσεις της εικόνας, των pixel και των  voxel φαίνεται 

από την παρακάτω σχέση  

𝑆𝑁𝑅 ∝  
𝐿𝑋𝐿𝑌𝑁

1
2𝑑𝑧

(𝑁𝐹𝐸𝑁𝑃𝐸)
1
2

  (1.2) 

όπου LX, LY η οριζόντια και κατακόρυφη διάσταση του πεδίου (FOV), dz το πάχος της 

απεικονιζόμενης τομής που αντιστοιχεί και στο πάχος του voxel, 𝑁𝐹𝐸  και 𝑁𝑃𝐸οι 

αριθμοί των δειγμάτων του σήματος που λαμβάνονται κατά μήκος του άξονα 

συχνοτήτων και του άξονα φάσης αντίστοιχα όταν γίνεται η ψηφιοποίησή του και 𝑁 ο 

αριθμός των επαναλήψεων της διαδικασίας λήψης σήματος ή αριθμός διεγέρσεων 

(ΝΕΧ). 
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                              (α)                                               (β)                                              (γ) 

Εικόνα 1.9 

(α) FOV 100, μέγεθος μήτρας 192x192, υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα, χαμηλό SNR 

(β) FOV 210, μέγεθος μήτρας 192x192, χαμηλή χωρική διακριτική ικανότητα, πολύ υψηλό SNR 

(γ) FOV 210, μέγεθος μήτρας 256x256, υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα, υψηλό SNR  

 
Ο αριθμός των διεγέρσεων (μέσοι όροι) είναι μια παράμετρος μέτρησης που 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των επαναλήψεων στον οποίο αποκτώνται τα χρονικά 

δεδομένα για να σχηματίσουν την ίδια εικόνα. Η αύξηση του αριθμού των διεγέρσεων 

(μέσοι όροι) θα αυξήσει το SNR κατά την τετραγωνική ρίζα του δύο. Ο διπλασιασμός 

του NEX θα αυξήσει το SNR κατά 140% και θα διπλασιάσει το χρόνο σάρωσης. Εάν 

σε μια ακολουθία T1 TSE με χρόνο σάρωσης 2 λεπτά,  NEX 1 και  SNR 40% το NEX 

αυξηθεί από 1 σε 4, το SNR θα αυξηθεί στο 100% αλλά θα έχει χρόνο σάρωσης 8 

λεπτών. 

 

 

 

Εικόνα 1.10 

Η εικόνα στα αριστερά είναι χαμηλού SNR με ΝΕΧ 1, FOV 100mm, TR 400, TE 15  

Η εικόνα δεξιά είναι υψηλού SNR με ΝΕΧ 1, FOV 100mm, TR 400, TE 15  
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Η αύξηση του εύρους ζώνης του δέκτη μειώνει το SNR. Το εύρος ζώνης του δέκτη 

είναι το ποσοστό των συχνοτήτων ή των μηκών κύματος που συλλέγονται κατά τη 

φάση λήψης (κωδικοποίηση συχνότητας) των παλμών RF. Με την αύξηση του εύρους 

ζώνης μειώνεται ο χρόνος σάρωσης, οι ψευδενδείξεις ευαισθησίας και οι ψευδενδείξεις 

χημικής μετατόπισης. Η μείωση του εύρους ζώνης στο μισό θα αυξήσει το SNR κατά 

30%. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μειώνοντας το εύρος ζώνης πέραν ορισμένων ορίων 

θα παρατηρηθεί αύξηση των ψευδενδείξεων ευαισθησίας και χημικής μετατόπισης. 

 

 

Εικόνα 1.11 

Αριστερά ακολουθία Τ1 με εύρος ζώνης 260, χρόνο απόκτησης 2 λεπτών και σχετικό SNR 100% . Δεξιά 

η ίδια ακολουθία με εύρος ζώνης 130. Το σχετικό SNR αυξάνεται στο 130% αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται 

και ο χρόνος σάρωσης κατά 3 λεπτά. 

Η αύξηση του πάχους τομής θα αυξήσει το SNR. Αυτό ακολουθεί την αρχή ότι η 

αύξηση του πάχους τομής αυξάνει το μέγεθος του voxel με αποτέλεσμα την αύξηση 

της ποσότητας του σήματος που λαμβάνεται από τα μεμονωμένα voxels. Η αύξηση του 

πάχους τομής θα μειώσει όμως τη χωρική διακριτική ικανότητα και θα αυξήσει τα 

φαινόμενα του μερικού όγκου.  

 

 

Εικόνα 1.12 

 

Αριστερά ακολουθία Τ1 με πάχος τομής 2 mm και σχετικό SNR 40%, η αύξηση του πάχους τομής στα 

6 mm θα αυξήσει το SNR στο 90% όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά . 
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Η αύξηση του TR θα αυξήσει το SNR, καθώς ένα υψηλό TR θα επιτρέψει τη διαμήκη 

μαγνήτιση να προσεγγίσει το μέγιστο και να παράγει υψηλές εντάσεις σήματος. Η 

αύξηση του TR πέρα από ένα συγκεκριμένο όριο θα μειώσει ωστόσο το φαινόμενο Τ1. 

Αν πάρουμε μια ακολουθία Τ1 με TR 500 και SNR 100%, η αύξηση του TR σε 1000 

θα αυξήσει το SNR αλλά θα μειώσει το φαινόμενο Τ1 και θα παράγει εικόνες με πολύ 

χαμηλή αντίθεση ιστού. Η επαρκής χρήση του TR είναι πολύ σημαντική στην 

απεικόνιση T1 βαρύτητας για να παράγει καλή αντίθεση SNR και ιστών. 

 

 

 

                        (α)                                                     (β)                                                    (γ) 

 

Εικόνα 1.13 

(α) TR 200, TE 25, χαμηλή αντίθεση των ιστών, χαμηλό SNR 

(β) TR 500, TE 25, υψηλή αντίθεση των ιστών, υψηλό SNR 

(γ) TR 1000, TE 25, χαμηλή αντίθεση των ιστών, υψηλό SNR 

 

 

Η αύξηση του TE θα μειώσει το SNR. Μια μακρά ΤΕ θα προκαλέσει την αποσύνθεση 

της εγκάρσιας μαγνήτισης σε πολύ χαμηλές τιμές και θα έχει ως αποτέλεσμα την 

απώλεια σήματος. Η μείωση του TE πέρα από ένα ορισμένο όριο θα μειώσει το 

φαινόμενο T2. Για παράδειγμα, μια ακολουθία Τ2 με TR 5000, ΤΕ 110 και SNR 100%, 

μειώνοντας το ΤΕ σε 50 θα αυξήσει το SNR αλλά θα μειώσει το φαινόμενο Τ2 και θα 

παράγει εικόνες με πολύ κακή αντίθεση ιστού. Η μείωση του TE για την αύξηση του 

SNR θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ακολουθίες Τ1 βαρύτητας. 
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Εικόνα 1.14 

Αριστερά TE 100, TR 3000, υψηλή αντίθεση των ιστών, ικανοποιητικό SNR. Δεξιά TE 50, TR 3000, 

χαμηλή αντίθεση των ιστών, υψηλό SNR 

 

Τέλος μία άλλη παράμετρος που επηρεάζει τον SNR είναι ο αλγόριθμος 

ανακατασκευής της εικόνας. Η χρήση τεχνικών παράλληλης απεικόνισης θα 

υποβαθμίσουν τον SNR των ανακατασκευασμένων εικόνων. Ο παραγόμενος θόρυβος 

στις ανακατασκευασμένες εικόνες οφείλεται στη μειωμένη δειγματοληψία των 

δεδομένων και στην ενίσχυση του θορύβου που προκαλείται από τον αλγόριθμο 

παράλληλης ανακατασκευής. Η αύξηση του συντελεστή επιτάχυνσης στην παράλληλη 

απεικόνιση θα μειώσει τον SNR. Εάν μια ακολουθία T1 TSE με συντελεστή 

επιτάχυνσης παράλληλης απεικόνισης 2 αυξήσει τον συντελεστή επιτάχυνσης σε 4, θα 

υπάρξει μείωση του αρχικού SNR κατά 40% όπως φαίνεται στην εικόνα 1.16. 

 

 

Εικόνα 1.16 

Αριστερά χρήση τεχνικής παράλληλης απεικόνισης , υψηλού SNR σε μήτρα 256x256. Δεξιά χρήση 

τεχνικής παράλληλης απεικόνισης με συντελεστή επιτάχυνσης 4, χαμηλού SNR σε μήτρα 256x256. 
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1.3 Λόγος Αντίθεσης προς θόρυβο (CNR) και ποιότητα εικόνας 

Η αντίθεση της εικόνας προκύπτει από το παραγόμενο σήματα MR των ιστών που 

έχουν διαφορετικές εντάσεις λόγω των φυσικών τους ιδιοτήτων, δηλαδή χρόνους 

χαλάρωσης Τ1 και Τ2 και πυκνότητα πρωτονίων. Η αντίθεση των ιστών καθορίζεται 

από μία πληθώρα παραγόντων που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους παράγοντες 

που αποτελούν ενδογενή φυσικά χαρακτηριστικά των ιστών, όπως η ροή των υγρών 

εντός του σώματος, η πυκνότητα των πρωτονίων, οι χρόνοι χαλάρωσης Τ1 και Τ2 και 

τους παράγοντες που ρυθμίζονται από τον χειριστή του μηχανήματος, όπως η βέλτιστη 

επιλογή ακολουθίας και η σωστή ρύθμιση των παραμέτρων της (TE, TR, IR και γωνίας 

εκτροπής). 

Ένα μέγεθος που είναι σε θέση να προσδιορίσει την αντίθεση μεταξύ δύο περιοχών 

είναι ο λόγος της αντίθεσης προς το θόρυβο (contrast-to-noise ratio - CNR), ο οποίος 

ορίζεται ως ο λόγος της διαφοράς σήματος μεταξύ δύο ιστών προς την τυπική απόκλιση 

του υποβάθρου ή από την τιμή της διαφοράς του SNR μεταξύ δύο σχετικών τύπων 

ιστών, όπως φαίνεται από τις παρακάτω σχέσεις. 

𝐶𝑁𝑅 =
𝑆𝐴−𝑆𝐵

𝑛𝑏𝑐𝑘
  (1.3) 

𝐶𝑁𝑅 = 𝑆𝑁𝑅𝐴 − 𝑆𝑁𝑅𝐵  (1.4) 

Ο CNR εκφράζει ένα μέτρο της ποιότητας της εικόνας που βασίζεται στην αντίθεση 

και όχι στο ακατέργαστο σήμα και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες εκτίμησης της εικόνας, μιας και η αύξησή του οδηγεί σε καλύτερη 

διάκριση των περιοχών χαμηλής και υψηλής έντασης σήματος. 

 

1.4 Ψευδενδείξεις και ποιότητα εικόνας 

Ο μαγνητικός τομογράφος αποτελεί ένα αρκετά περίπλοκο απεικονιστικό σύστημα στο 

οποίο οι παράμετροι του μηχανήματος δεν ρυθμίζονται πάντα κατά τον βέλτιστο 

τρόπο, τα μαγνητικά πεδία δεν εμφανίζουν απόλυτη ομοιομορφία, οι κλίσεις δεν 

παράγουν ακριβώς τα σχήματα παλμών που προγραμματίζονται από την εκάστοτε 

ακολουθία, οι μέθοδοι ανακατασκευής της εικόνας εμφανίζουν ατέλειες και οι ασθενείς 

δεν παραμένουν ακίνητοι. Αυτά τα προβλήματα και πολλά άλλα, είναι σε θέση να 

δημιουργήσουν ψευδείς δομές στην εικόνα, η παρουσία των οποίων δεν αντιστοιχεί σε 

πραγματικά ανατομικά δεδομένα, προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας 

και δυσχεραίνουν αρκετά τη διάγνωση. 

 Ως ψευδενδείξεις ορίζουμε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό στην εικόνα που 

παρουσιάζει εσφαλμένα το προς απεικόνιση αντικείμενο στο οπτικό πεδίο. Θα 

μπορούσαν για παράδειγμα να εμφανίζονται ως ένα φωτεινό σήμα εκτός του σώματος 

του ασθενούς ή ως έλλειψη σήματος σε περιοχή που θα έπρεπε να υπάρχει κάτι. Μπορεί 

επίσης να είναι μια παραμόρφωση στην εικόνα, έτσι ώστε μια ευθεία γραμμή να 
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φαίνεται καμπύλη, ή μια συγκεκριμένη περιοχή τεχνητά να μεγεθύνεται ή μειώνεται. 

Μια μεγάλη ομάδα ψευδενδείξεων αποτελούν οι εικόνες ειδώλων, στις οποίες ένα 

αμυδρό αντίγραφο της ανατομίας εμφανίζεται στην εικόνα το οποίο μετατοπίζεται προς 

μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. 

Οι ψευδενδείξεις οφείλονται στην επίδραση διαφόρων φυσικών παραγόντων και οι 

αιτίες που τις προκαλούν μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, σε ψευδενδείξεις 

κίνησης, ανομοιογένειας και ψηφιακής απεικόνισης. Οι ψευδενδείξεις κίνησης τείνουν 

να εμφανίζονται ως είδωλα κατά μήκος του άξονα κωδικοποίησης φάσης και μπορεί 

να παράγονται εξαιτίας φυσιολογικής κίνησης ή ακούσιας κίνησης από τον ασθενή 

(ροή του αίματος, αναπνοή κλπ.). Οι ψευδενδείξεις ανομοιογένειας προκαλούν 

συνήθως αλλαγές της έντασης του σήματος και παραμορφώσεις στην εικόνα και 

οφείλονται σε ατέλειες του hardware και σε φαινόμενα ευαισθησίας στο ανθρώπινο 

σώμα (για παράδειγμα στον αέρα στους κόλπους ή στα προϊόντα διάσπασης του 

αίματος). Οι ψευδενδείξεις ψηφιακής απεικόνισης έχουν ποικίλες εμφανίσεις και 

περιλαμβάνουν ψευδενδείξεις αναδίπλωσης φάσης και προβλήματα που προκύπτουν 

από τον ψηφιακό μετασχηματισμό Fourier. 

Η συνηθέστερη αιτία των ψευδενδείξεων στις εικόνες είναι η κίνηση του ασθενούς, 

αποτέλεσμα της οποίας ένα φάσμα ειδώλων ανάλογα με τη σοβαρότητα της κίνησης. 

Η συνεχής κίνηση κατά τη διάρκεια της σάρωσης προκαλεί μια γενικευμένη θόλωση, 

καθιστώντας συχνά τη σάρωση άχρηστη, ενώ μερικές συσπάσεις ή μόνο μικρές 

κινήσεις προκαλούν μερικά λεπτά είδωλα που μπορεί να αφήσουν μια αποδεκτή 

εικόνα. 

Οι ανομοιογένειες στο στατικό μαγνητικό πεδίο παίζουν ρόλο μη γραμμικών βαθμίδων 

πεδίου με τελικό αποτέλεσμα την εμφάνιση γεωμετρικών παραμορφώσεων στην 

εικόνα. Επίσης γεωμετρικές παραμορφώσεις προκαλούνται εξαιτίας της 

ανομοιογένειας των βαθμίδων, ανομοιογένειας του πεδίου ραδιοσυχνότητας (Β1), 

καθώς επίσης και στην παρουσία σιδηρομαγνητικών ή άλλων μεταλλικών 

αντικειμένων στο σώμα του ασθενούς.  

Οι ψευδενδείξεις μαγνητικής επιδεκτικότητας, οφείλονται σε τοπικές μεταβολές του 

μαγνητικού πεδίου οι οποίες παρατηρούνται κοντά σε περιοχές με διαφορετική 

μαγνητική επιδεκτικότητα και εμφανίζονται ως ιδιαίτερα φωτεινές ή σκοτεινές 

περιοχές, καθώς επίσης και με αλλοίωση του σήματος των ανατομικών δομών.  

Οι ψευδενδείξεις χημικής μετατόπισης, οφείλονται στη χημική μετατόπιση της 

συχνότητας του νερού και του λίπους στους ιστούς ( συχνότητας Larmor). Κατά τη 

διεύθυνση κωδικοποίησης της συχνότητας, το σύστημα χρησιμοποιεί τις τοπικές 

διαφορές της συχνότητας Larmor για την εύρεση της προέλευσης του αμβανόμενου 

σήματος. Η συχνότητα συντονισμού του νερού στους διαφέρει από αυτή του λίπους 

και έτσι το σύστημα καταγράφει τη διαφορά συχνότητας ως χωρική διαφορά 

προέλευσης του σήματος. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:20 EEST - 34.220.209.173



31 
 

Οι ψευδενδείξεις αναδίπλωσης παρατηρούνται κατά την απεικόνιση,  όταν τμήματα του 

εξεταζόμενου ιστού, τα οποία βρίσκονται εκτός του πεδίου απεικόνισης, εμφανίζονται 

στην τελική εικόνα εντός αυτού και οφείλονται κυρίως στην εφαρμογή χαμηλού 

ρυθμού δειγματοληψίας FID. 

Οι ψευδενδείξεις μερικού όγκου σχετίζονται με τη λανθασμένη επιλογή μεγέθους των 

voxel ή άλλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών της ακολουθίας. Επίδραση του 

φαινομένου αυτού είναι η μείωση της διακριτικής ικανότητας εξαιτίας των διαφόρων 

ιστών που εμπεριέχονται στο απεικονιζόμενο voxel. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι 

η δυσχέρεια της διάγνωσης καθώς μπορεί να παρατηρηθούν βλάβες στους ιστούς χωρίς 

να υφίστανται, να μην είναι δυνατή η παρατήρηση βλαβών μικρού μεγέθους  και να 

παρατηρηθεί θολότητα ή  αλλοίωση του σχήματος συγκεκριμένων δομών του 

σώματος. 

Οι ψευδενδείξεις κολόβωσης, παρατηρούνται κυρίως σε εικόνες με μικρή μήτρα 

δεδομένων και εμφανίζονται ως ιδιαίτερα σκούρες ή φωτεινές γραμμές σε περιοχές που 

έχουν μεγάλη διαφορά έντασης σήματος. Οφείλονται στην περιορισμένη διάρκεια της 

δειγματοληψίας του FID, που σημαίνει πως το FID σήμα δεν έχει αποσβεστεί πλήρως 

κατά την ανάκτηση του σήματος και η ηχώς δεν έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως.  
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2.Υλικά και Μέθοδοι 

 

 

2.1 Το πρόγραμμα πιστοποίησης του ACR 

Το πρόγραμμα πιστοποίησης του ACR χρησιμοποιεί τόσο κλινικές εικόνες, όσο και 

εικόνες ομοιωμάτων για να αξιολογήσει τη συνολική ποιότητα της εικόνας ενός 

σαρωτή. Για το κομμάτι της κλινικής εκτίμησης του προγράμματος, η οποία αποτελεί 

το ποιοτικό μέρος της αξιολόγησης, υποβάλλονται εικόνες από σαρώσεις του 

εγκεφάλου, του τραχήλου της μήτρας, της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 

και του γόνατος. Για το μέρος της αξιολόγησης του προγράμματος που αντιστοιχεί στο 

ομοίωμα, ο ανθρώπινος παρατηρητής (ακτινοφυσικός) εκτελεί χειροκίνητα ποσοτικούς 

ελέγχους σε εικόνες του ομοιώματος που έχουν ληφθεί με χρήση των σε ακολουθιών 

Τ1 και Τ2.  

Το ομοίωμα του ACR είναι ένα κυλινδρικό πολυμεθυλομεθακρυλικό (PMMA) 

αντικείμενο που σαρώνεται χρησιμοποιώντας το πηνίο κεφαλής. Το ομοίωμα έχει 

μήκος 148 mm και διάμετρο 190 mm, και είναι γεμάτο με 10 mmol NiCl2 και 45 mmol 

υδατικού διαλύματος NaCl, ώστε να  μιμείται την ανθρώπινη αγωγιμότητα. Μέσα στο 

ομοίωμα έχουν εισαχθεί διαφορετικές δομές (πλαστικό πλέγμα, δύο ζεύγη από 

διασταυρούμενες ράμπες προσανατολισμένες σε σταθερή γωνία 45ο , τρία ζευγάρια 

ράβδων των 31-μικρών οπών, τέσσερις δίσκους χαμηλής αντίθεσης) για διάφορους 

ελέγχους διασφάλισης ποιότητας. 

Το κομμάτι της αξιολόγησης που αφορά το ομοίωμα του προγράμματος πιστοποίησης 

ACR αποτελείται από επτά ελέγχους. Τρείς από αυτούς αφορούν την ποσοτική 

εξασφάλιση της ποιότητας απεικόνισης, δηλαδή τη γεωμετρική ακρίβεια, την ακρίβεια 

πάχους τομής και την ακρίβεια της θέσης τομής. Οι έλεγχοι που σχετίζονται με την 

ποιοτική απεικόνιση είναι η Χωρική Διακριτική Ικανότητα Υψηλής Αντίθεσης, η 

ποσοστιαία ομοιομορφία έντασης (PIU) της εικόνας, η Ποσοστιαία Εκτίμηση Ειδώλων 

Σήματος (PSG) και τη Διακριτική Ικανότητα Αντικειμένων Χαμηλής Αντίθεση. 

Το πρωτόκολλο σάρωσης του ACR συνιστά δύο ακολουθίες σάρωσης, όπου για κάθε 

ακολουθία λαμβάνονται 11 εγκάρσιες τομές (ορίζονται S1-S11) συν μία οβελιαία για 

το localiser των εικόνων. Κάθε παρεμβαλλόμενη δομή μπορεί να απεικονιστεί σε 

επιμέρους εγκάρσιες τομές για μετρήσεις της διασφάλισης της ποιότητας, ενώ δύο 

εγκάρσιες τομές (S6 και S7), στις οποίες δεν παρεμβάλλονται δομές, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ομοιομορφίας και της εκτίμησης των ειδώλων.  
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                     Localiser                                S1                                   S2 

                 

 S3                               S4                                   S5 

                

S6                               S7                                   S8 

                  

   S9                               S10                                   S11    

                  

Εικόνα 2.1 

Οι τομές του ομοιώματος του ACR 
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2.2 Μεθοδολογία Υπολογιστικής Υλοποίησης των Ποιοτικών Ελέγχων 

2.2.1 Αλγόριθμος εντοπισμού του κυκλικού περιγράμματος του ομοιώματος 

 

Για τον υπολογισμό του κέντρου και της διαμέτρου του ομοιώματος γίνεται χρήση 

της τομής #7, η οποία θεωρείται η πλέον κατάλληλη για το σκοπό αυτό. 

Τα βήματα του προτεινόμενου αλγορίθμου είναι τα ακόλουθα 

1. Υπολογισμός του μέγιστου προφίλ της εικόνας α) κατά γραμμές και β) κατά 

στήλες  

Γίνεται ο εντοπισμός της πρώτης θέσης (𝛼) του προφίλ στηλών (𝑃𝐿) που 

αντιστοιχεί σε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με το ένα τέταρτο της μέγιστης τιμής της 

εικόνας (0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥), καθώς και της τελευταίας θέσης (𝑏) του προφίλ στηλών 

που αντιστοιχεί σε τιμή μικρότερη του ενός τετάρτου της μέγιστης τιμής της 

εικόνας (0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥). 

 

𝑃𝐿(𝑖) = max(𝐼(𝑖, 𝑗)) , 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑁𝐿  (2.1) 

𝑎: 𝑃𝐿(𝑎) ≥ 0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝐴𝑁𝐷 𝑃𝐿(𝑖) < 0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥, ∀𝑖 < 𝑎  (2.2) 

𝑏: 𝑃𝐿(𝑏) ≥ 0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝐴𝑁𝐷 𝐿𝐿(𝑖) < 0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥, ∀𝑖 > 𝑏  (2.3) 

 

 

 

Εικόνα 2.2 

0 50 100 150 200 250 300
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Image columns

M
a
x
. 

o
f 

im
a
g
e
 a

lo
n
g
 c

o
lu

m
n
s

 

 

max of immage long columns

est. horizontal diameter

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:20 EEST - 34.220.209.173



35 
 

Στη συνέχεια γίνεται ο εντοπισμός της πρώτης θέσης (𝑐) του προφίλ γραμμών 

(𝑃𝐿) που αντιστοιχεί σε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με το ένα τέταρτο της μέγιστης 

τιμής της εικόνας (0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥), καθώς και της τελευταίας θέσης (𝑑) του 

προφίλ γραμμών που αντιστοιχεί σε τιμή μικρότερη του ενός τετάρτου της 

μέγιστης τιμής της εικόνας (0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥). 

 

𝑃𝐶(𝑖) = max(𝐼(𝑖, 𝑗)) , 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑁𝐶   (2.4) 

𝑎: 𝑃𝐶(𝑎) ≥ 0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝐴𝑁𝐷 𝑃𝐶(𝑖) < 0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 , ∀𝑖 < 𝑎  (2.5) 

𝑏: 𝑃𝐶(𝑏) ≥ 0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 𝐴𝑁𝐷 𝐿𝐶(𝑖) < 0.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥 , ∀𝑖 > 𝑏  (2.6) 

 

 

 

 

Εικόνα 2.3 

 

Αποτέλεσμα του παραπάνω βήματος δίνεται στο σχήμα 2.4 
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Εικόνα 2.4 

Αποτέλεσμα του αυτοματοποιημένου διαχωρισμού των ορίων του ομοιώματος και του υποβάθρου, με 

τον εντοπισμό των ορίων του ομοιώματος.  

 

2. Μιας και απαίτηση των ελέγχων είναι η περιοχή ενδιαφέροντος να καλύπτει 

τουλάχιστον το 75% της περιοχής του ομοιώματος, μειώνουμε την 

υπολογισθείσα ακτίνα κατά 15% και μετατοπίζουμε το κέντρο του κύκλου, 

ώστε να μην συμπεριλαμβάνεται εντός του ROI η σκοτεινή τετράγωνη περιοχή 

που βρίσκεται στην κορυφή του ομοιώματος.  Το αποτέλεσμα του βήματος 

αυτού φαίνεται στην εικόνα 2.5. 
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Εικόνα 2.5 

Το κεντρικό κυκλικό ROI, που προέκυψε μετά τη μετακίνηση κατά τον y άξονα και τη μείωση της 

ακτίνας κατά 15%, έτσι ώστε η περιοχή ενδιαφέροντος να καλύπτει το 80% της επιφάνειας του 

ομοιώματος. 

 

 

2.2.2 Ποσοστιαία Ομοιογένεια Εικόνας 

Ο έλεγχος ομοιογένειας της εικόνας αναφέρεται στην ικανότητα του MR συστήματος 

να απεικονίζει τις ομοιογενείς περιοχές του ομοιώματος με την ίδια ένταση. Στον 

έλεγχο λοιπόν αυτό, μόνο οι περιοχές του διαλύματος του ομοιώματος θεωρείται ότι 

καθορίζουν την ύπαρξη ομοιογένειας σε όλη την έκταση του. Ο παρατηρητής σε ένα 

μεγάλο ROI που καλύπτει περίπου το 80% του εμβαδού του ομοιώματος, καθορίζει 

ένα μικρό ROI στη θέσεις ελάχιστης και ένα στη θέση μέγιστης έντασης pixel στην 

εικόνα. Τα μέγιστα και ελάχιστα εικονοστοιχεία δεν χρησιμοποιούνται λόγω 

προβλημάτων θορύβου στην εικόνα και έτσι λαμβάνοντας τις μέσες τιμές έντασης των 

ROIs στη συνέχεια είναι σε θέση να υπολογίσει την ποσοστιαία ομοιογένεια της 

εικόνας, Percentage Image Uniformity -PIU. Μια αιτία αποτυχίας του ελέγχου μπορεί 

να είναι ότι το ομοίωμα έχει τοποθετηθεί λανθασμένα στο πηνίο κεφαλής. Το ομοίωμα 

πρέπει να είναι κεντραρισμένο στο πηνίο κεφαλής επειδή το κέντρο του πηνίου έχει 

την πιο ομοιόμορφη ευαισθησία. Άλλες αιτίες αποτυχίας μπορεί να είναι η 
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δυσλειτουργία των εξαρτημάτων του πηνίου κεφαλής ή η εμφάνιση ψευδενδείξεων, 

καθώς επίσης οι ανομοιογένειες της RF, οι ανομοιογένειες του μαγνητικού πεδίου ή η 

κακή αντιστάθμιση των δινορευμάτων. 

Ως κριτήριο αποδοχής, η μετρούμενη PIU πρέπει να πληροί ή να υπερβαίνει το 90% 

σε μετρήσεις που λαμβάνονται με πηνίο κεφαλής, για σαρωτές που λειτουργούν σε 

μαγνητικό πεδίο μικρότερο ή ίσο των 2Τ. Για σαρωτές που λειτουργούν σε εντάσεις 

πεδίου μεγαλύτερες των 2Τ, η τιμή της PIU αναμένεται να είναι μικρότερη από το 90%. 

 

 

Εικόνα 2.6 

Επιλογή των περιοχών ενδιαφέροντος της μέγιστης και της ελάχιστης έντασης σήματος κατά τη 

χειροκίνητη διαδικασία διεξαγωγής του ελέγχου της ποσοστιαίας ομοιογένειας της εικόνας με χρήση 

του λογισμικού Evorad RIS-PACS Workstation. 

 

 

Η αυτοματοποιημένη διεξαγωγή του εν λόγο ελέγχου ακολουθεί τα εξής βήματα 

1. Αρχικά επιλέγεται η DICOM εικόνα που αντιστοιχεί στην τομή #7 από τη 

σάρωση του ομοιώματος. 

2. Με τη διαδικασία που αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 

προσδιορίζεται το κέντρο και το περίγραμμα του ομοιώματος. 

3. Έπειτα γίνεται η τοποθέτηση του κεντρικού ROI με τον τρόπο που περιγράφηκε 

παραπάνω. 

4. Στη συνέχεια γίνεται ο εντοπισμός της γειτονιάς των pixel με τη μέγιστη (�̅�𝑚𝑎𝑥) 

και την ελάχιστη (𝑆�̅�𝑖𝑛) μέση τιμή έντασης σήματος. 
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5. Τέλος υπολογίζεται η ποσοστιαία ομοιογένεια της εικόνας σύμφωνα με τη 

σχέση 

𝑃𝐼𝑈% = 100 × [1 −
(𝑆�̅�𝑎𝑥 − 𝑆�̅�𝑖𝑛)

(𝑆�̅�𝑎𝑥 + 𝑆�̅�𝑖𝑛)
]  (2.7) 

 

 

Εικόνα 2.7 

Ο εντοπισμός της μέγιστης και της ελάχιστης έντασης του μέσου σήματος της εικόνας, μέσω της 

αυτοματοποιημένης μεθόδου. 

 

2.2.3 Ποσοστιαία εκτίμηση ειδώλων σήματος 

Ο έλεγχος της ποσοστιαίας εκτίμησης ειδώλων σήματος καθορίζει αν στην εικόνα 

παρουσιάζεται σκιά κατά τον άξονα κωδικοποίησης της φάσης. Αυτή η σκιά θα 

αποτελείται από αχνά αντίγραφα του ομοιώματος κατά μήκος του άξονα 

κωδικοποίησης της φάσης της εικόνας. Στον έλεγχο αυτό, καταγράφεται το μέσο σήμα 

από ένα μεγάλο ROI που καλύπτει περίπου το 80% του εμβαδού του ομοιώματος, 

καθώς επίσης και τα μέσα σήματα από το υπόβαθρο στην κατεύθυνση κωδικοποίησης 

της συχνότητας και της φάσης αντίστοιχα (4 παραλληλόγραμμα ROIs με κατεύθυνση 

πυξίδας σε σχέση με το ομοίωμα δηλαδή πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά). Οι μέσες 

τιμές έντασης των ROIs χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί ο λόγος ειδώλων 

(ghosting ratio) της εικόνας.  

Μια αποτυχία αυτού του ελέγχου μπορεί να προκληθεί από κίνηση ή δόνηση του 

ομοιώματος κατά την απόκτηση των δεδομένων. Διαφορετικά, η αιτία θα είναι η 
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αστάθεια στο μετρούμενο σήμα μεταξύ των κύκλων των παλμών, η οποία μπορεί να 

συσχετιστεί με τα υποσυστήματα του πηνίου δέκτη, του πηνίου πομπού ή του πηνίου 

των βαθμίδων. 

Κριτήριο αποδοχής του παραπάνω ελέγχου, κάνοντας χρήση του ομοιώματος 

πιστοποίησης του ACR, αποτελεί ο λόγος ειδώλων να είναι ≤ 1%.  

 

 

 

Εικόνα 2.8 

Επιλογή των περιοχών ενδιαφέροντος κατά τη χειροκίνητη διαδικασία διεξαγωγής του ελέγχου της 

ποσοστιαίας εκτίμησης ειδώλων σήματος με χρήση του λογισμικού Evorad RIS-PACS Workstation. 

 

Κατά την αυτοματοποιημένη διαδικασία του παραπάνω ελέγχου ακολουθήθηκαν τα 

εξής βήματα 

1. Εισάγουμε την DICOM εικόνα που αντιστοιχεί στην τομή #7 

2. Προσδιορίζεται από τον κώδικα το περίγραμμα του ομοιώματος και επιλέγεται 

το κεντρικό κυκλικό ROI που αντιστοιχεί στο 80% της περιοχής του 

ομοιώματος με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. 

3. Δημιουργούμε τα τέσσερα παραλληλόγραμμα ROIs στους άξονες 

κωδικοποίησης της συχνότητας –  (𝑆�̅�𝐸1, 𝑆�̅�𝐸2) και της φάσης (𝑆�̅�𝐸1, 𝑆�̅�𝐸2), 

κάνοντας χρήση των συντεταγμένων όπως φαίνονται στο σχήμα 2.9. 

4. Υπολογίζονται οι τιμές του μέσου σήματος για το κάθε ROI. 

5. Υπολογίζεται η τιμή του λόγου ειδώλων από τη σχέση 
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𝐺𝑅 = |
(𝑆�̅�𝐸1 + 𝑆�̅�𝐸2) − (𝑆�̅�𝐸1 + 𝑆�̅�𝐸2)

2𝑆̅
|   (2.8) 

 

 

 

Εικόνα 2.9 

Μπορούμε να εισάγουμε τυχαιότητα στη μέθοδο αντικαθιστώντας  την κατασκευή των 

4 ROIs παραλληλογράμμων χρησιμοποιώντας την γεννήτρια τυχαίων αριθμών με 

κανονική κατανομή ως εξής: 

 οι συντεταγμένες των κορυφών επιλέγονται  ίσες με έναν τυχαίο αριθμό που ακολουθεί 

την κανονική κατανομή με μέση τιμή όπως περιγράφετε στο βήμα 3 και τυπική 

απόκλιση ίση με 2 pixel. 

 

2.2.4 Λόγος Σήματος προς Θόρυβο (SNR) 

Για τον έλεγχο του λόγου σήματος προς θόρυβο, υπάρχουν δύο μέθοδοι εκλογής. Η 

πρώτη είναι η προσέγγιση που προτάθηκε από το NEMA, κατά την οποία ο χρήστης 

λαμβάνει δύο πανομοιότυπες εικόνες του ομοιώματος με τον ελάχιστο χρονικό 

διαχωρισμό μεταξύ της λήψης τους (τομή#6 και τομή#7). Στη συνέχεια αφαιρεί τις δύο 

εικόνες με αποτέλεσμα μια νέα τρίτη εικόνα. Σε οποιαδήποτε από τις δύο αρχικές 

εικόνες ή σε ένα μέσο όρο των δύο επιλέγει ένα ROI που να περιέχει περίπου το 80% 

του εμβαδού του ομοιώματος από το οποίο λαμβάνει το μέσο σήμα. Στη συνέχεια 
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λαμβάνει την τυπική απόκλιση από το ίδιο ROI στην εικόνα που προκύπτει από την 

αφαίρεση των δύο εικόνων. Με αυτά τα δεδομένα είναι πλέον σε θέση να υπολογίσει 

τον SNR του συστήματος από τον λόγο του μέσου σήματος προς την τυπική απόκλιση, 

πολλαπλασιασμένο με έναν συντελεστή που είναι ίσος με √2. Λόγω του ότι μερικοί 

σαρωτές δεν επιτρέπουν στο χειριστή να σχηματίσει εικόνες από την αφαίρεση δύο 

εικόνων η προσέγγιση του NEMA δεν είναι πρακτική, εκτός εάν οι εικόνες έχουν 

ληφθεί off-line σε έναν άλλο σταθμό εργασίας (που επιτρέπει την αφαίρεση εικόνων). 

Σε περιπτώσεις όπου η προσέγγιση ΝΕΜΑ δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη, ο χρήστης 

μπορεί να υπολογιστεί ένα μέτρο του SNR με την δεύτερη μέθοδο εκλογής κατά την 

οποία από μία μόνο εικόνα λαμβάνει την τιμή του μέσου σήματος από ένα ROI που να 

περιέχει περίπου το 80% του εμβαδού του ομοιώματος και την τιμή της τυπικής 

απόκλισης ενός ROI από το υπόβαθρο (αέρας). Έτσι υπολογίζει την τιμή του SNR του 

συστήματος από τον λόγο του μέσου σήματος προς την τυπική απόκλιση, 

πολλαπλασιασμένο με έναν συντελεστή που είναι περίπου ίσος με 0,655. Ο 

συντελεστής αυτός, αντισταθμίζει το γεγονός ότι η κατανομή σήματος του υποβάθρου 

στις εικόνες μεγέθους (magnitude images) είναι Rician και όχι Gaussian. 

H επιλογή της κάθε παραμέτρου απεικόνισης, η επιλογή του πηνίου RF και η 

τοποθέτηση του ομοιώματος επηρεάζουν το SNR. Επομένως, αν και ο λόγος SNR είναι 

μια ευαίσθητη παράμετρος του ποιοτικού ελέγχου, δεν είναι μια ιδιαίτερα 

κατατοπιστική παράμετρος όταν πρόκειται για τον καθορισμό του πού ακριβώς 

βρίσκεται το πρόβλημα στην αλυσίδα απεικόνισης. Η αποτυχία του εν λόγω ελέγχου 

μπορεί να οφείλεται σε βλάβη του πηνίου RF, κακή αποσύνδεση του πηνίου RF, 

σφάλματα του προενισχυτή και του δέκτη, και στη λήψη ανεπαρκώς εξασθενημένων 

εξωτερικών πηγών θορύβου RF λόγω προβλημάτων στην ακεραιότητα της θωράκισης 

RF. 

Σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να δοθούν συγκεκριμένα όρια αποδοχής για τον SNR, 

δεδομένου ότι οι τιμές του κάθε συστήματος είναι εξειδικευμένες, μιας και εξαρτώνται 

από μία σειρά παραμέτρων όπως είναι οι συνθήκες σάρωσης, το πηνίο RF, οι τιμές 

μαγνητικής αποκατάστασης του ομοιώματος κλπ. Για το λόγο αυτό, οι μετρήσεις SNR 

που λαμβάνονται κατά τον έλεγχο αποδοχής (Baseline) θα πρέπει να αποτελούν τιμές 

αναφοράς και να χρησιμοποιούνται στους επόμενους ελέγχους διασφάλισης ποιότητας. 

Ωστόσο οι τιμές του SNR πρέπει να πληρούν ή να υπερβαίνουν τις τιμές SNR που 

δίνονται από τον κατασκευαστή των πηνίων και σε κάθε περίπτωση να είναι > 80. 

Επιπλέον πρέπει πάντα να ικανοποιείται η σχέση 

0.9 <
SNR 1
SNR 2

< 1.1 (2.9) 
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Εικόνα 2.10 

Επιλογή των κατάλληλων ROIs για τη διεξαγωγή του χειροκίνητου ελέγχου του SNR με τη μέθοδο των 

δύο εικόνων, με χρήση του λογισμικού Evorad RIS-PACS Workstation. 

Για την προτεινόμενη αυτοματοποιημένη διαδικασία του ελέγχου του SNR 

δημιουργήθηκαν δύο τρόποι εκλογής για τη διεξαγωγή του. Για την πρώτη μέθοδο των 

δύο εικόνων τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι τα ακόλουθα 

1. Αρχικά εισάγουμε τις DICOM εικόνες που αντιστοιχούν στις τομές #6 και #7. 

2. Στη συνέχεια εντοπίζεται το περίγραμμα του ομοιώματος και επιλέγεται το 

κεντρικό κυκλικό ROI που αντιστοιχεί στο 80% της περιοχής του ομοιώματος 

με τον τρόπο που προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2.2.1 και για τις δύο 

εικόνες. 

3. Εν συνεχεία δημιουργούμε δύο παραλληλόγραμμα ROIs στο υπόβαθρο κατά 

άξονα κωδικοποίησης της συχνότητας, δεξιά και αριστερά του ομοιώματος και 

στις δύο τομές. 

4. Υπολογίζουμε τη μέση τιμή του σήματος (�̅�) των κεντρικών ROIs καθώς και 

την τυπική απόκλιση αυτών του υποβάθρου (𝜎𝑏𝑎𝑟𝐿 , 𝜎𝑏𝑎𝑟𝑅) και στις δύο εικόνες. 

5. Υπολογίζουμε τις τιμές του SNR για την κάθε εικόνα (i=1,2) από τη σχέση 

𝑆𝑁𝑅𝑖 =
2 × 0.65 × 𝑆̅

𝜎𝑏𝑎𝑟𝐿 + 𝜎𝑏𝑎𝑟𝑅
  (2.10) 

6. Υπολογίζουμε τον λόγο 
SNR 1

SNR 2
. 
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Εικόνα 2.11 

Τοποθέτηση των περιοχών ενδιαφέροντος σε δύο διαδοχικές τομές με χρήση της αυτοματοποιημένης 

μεθόδου για τον έλεγχο του SNR. 

Για τη δεύτερη μέθοδο αφαίρεσης των δύο τομών, κατά την προτεινόμενη 

αυτοματοποιημένη μέθοδο ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα 

1. Αρχικά εισάγουμε τις DICOM εικόνες που αντιστοιχούν στις τομές #6 και #7. 

2. Στη συνέχεια εντοπίζεται το περίγραμμα του ομοιώματος και επιλέγεται το 

κεντρικό κυκλικό ROI που αντιστοιχεί στο 80% της περιοχής του ομοιώματος 

με τον τρόπο που προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2.2.1 και στις δύο εικόνες. 

3. Υπολογίζουμε τη μέση τιμή του σήματος (�̅�) των κεντρικών ROIs για τις δύο 

εικόνες. 

4. Αφαιρούμε από την εικόνα της τομής #6 την εικόνα της τομής #7 

(𝛪12 = 𝛪1 − 𝛪2) και αντιστρόφως (𝛪21 = 𝛪2 − 𝛪1) (Εικόνα 2.13). 

5. Υπολογίζουμε την τυπική απόκλιση (𝜎) του κεντρικού ROI σε κάθε μία από 

τις αφαιρεμένες εικόνες (𝛪12𝜅𝛼𝜄 𝛪21). 

6. Υπολογίζουμε τις τιμές του SNR για την κάθε εικόνα (i=1,2) από τη σχέση 

𝑆𝑁𝑅𝑖 =
1.41 × 𝑆̅

𝜎
  (2.11) 

7. Υπολογίζουμε τον λόγο 
SNR 1

SNR 2
 από τις τιμές  SNR των δύο εικόνων. 

 

 

  
Τομή #6 Τομή #7 
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(a) 

 

(b) 

Εικόνα 2.12 

(a): Οι τομές #6 και #7 και η χρωματική τους κλίμακα, (b): Οι εικόνες που έχουν προκύψει από την 

αφαίρεση των τομών #6 και #7 (Ι12 και Ι21). 
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Εικόνα 2.13 

Τοποθέτηση των περιοχών ενδιαφέροντος σε δύο διαδοχικές τομές με χρήση της αυτοματοποιημένης 

μεθόδου για τον έλεγχο του SNR με τη μέθοδο της αφαίρεσης των εικόνων. 

 

2.2.5 Ομοιομορφία Λόγου Σήματος προς Θόρυβο (SNRU) 

Για τον έλεγχο της ομοιομορφίας του SNR, ο χρήστης εκτελεί τις ίδιες διαδικασίες με 

αυτές της παραγράφου 2.2.3, με τη διαφορά ότι σε αυτό τον έλεγχο για τον καθορισμό 

του σήματος λαμβάνει 5 κυκλικά ROIs, τα οποία τα τοποθετεί στο κέντρο και στην 

περιφέρεια του ομοιώματος. Έτσι είναι σε θέση να υπολογίσει 5 τιμές SNR, από τις 

οποίες λαμβάνει την μέση τιμή τους και τη στατιστική τους απόκλιση, ώστε τελικά να 

υπολογίσει την SNRU. 

Σε ότι αφορά τα όρια αποδοχής ισχύουν τα ίδια με αυτά του ελέγχου για τον SNR. 
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Εικόνα 2.14 

Επιλογή των 5 ROIs εντός του ομοιώματος και των 2 του υποβάθρου για τη διεξαγωγή του χειροκίνητου 

ελέγχου του SNRU για τη μέθοδο των δύο εικόνων, με χρήση του λογισμικού Evorad RIS-PACS 

Workstation. 

 

Και στην προτεινόμενη αυτοματοποιημένη διαδικασία του ελέγχου της SNRU 

δημιουργήθηκαν δύο τρόποι εκλογής. Για την πρώτη μέθοδο των δύο εικόνων τα 

βήματα που ακολουθήθηκαν είναι τα ακόλουθα 

1. Αρχικά εισάγουμε τις DICOM εικόνες που αντιστοιχούν στις τομές #6 και #7. 

2. Στη συνέχεια και για τις δύο εικόνες εντοπίζεται το περίγραμμα του 

ομοιώματος και επιλέγεται το κεντρικό κυκλικό ROI που αντιστοιχεί στο 80% 

της περιοχής του ομοιώματος με τον τρόπο που προαναφέρθηκε στην 

παράγραφο 2.2.1. 

3. Με κέντρο ίδιο με αυτό του κεντρικού κυκλικού ROI επιλέγεται μικρή περιοχή 

ενδιαφέροντος (~1 𝑐𝑚2). 

4. Με γνώμονα το κεντρικό μικρό ROI και με όριο την περίμετρο του κεντρικού 

μεγάλου ROI, τοποθετούνται άλλα 4 ROIs σε σχήμα σταυρού (πάνω, κάτω, 

δεξιά και αριστερά) γύρω από το κεντρικό μικρό ROI, με κέντρο το ήμισυ της 

ακτίνας για κάθε ένα (Εικόνα 2.15). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και στη 

δεύτερη εικόνα.  

5. Εν συνεχεία δημιουργούμε δύο παραλληλόγραμμα ROIs στο υπόβαθρο κατά 

άξονα κωδικοποίησης της συχνότητας, δεξιά και αριστερά του ομοιώματος και 

στις δύο τομές. 

6. Υπολογίζουμε τη μέση τιμή του σήματος (𝑆�̅�, 𝑖 = 1,2 … ,5) των 5 ROIs που 

βρίσκονται εντός του ομοιώματος καθώς και την τυπική απόκλιση αυτών του 

υποβάθρου (𝜎𝑏𝑎𝑟𝐿 , 𝜎𝑏𝑎𝑟𝑅) και στις δύο εικόνες. 

7. Υπολογίζουμε τις 5 τιμές του SNR για κάθε ROI σε κάθε εικόνα από τη σχέση 
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𝑆𝑁𝑅𝑖 =
2 × 0.65 × 𝑆�̅�

𝜎𝑏𝑎𝑟𝐿 + 𝜎𝑏𝑎𝑟𝑅
  (2.12) 

8. Υπολογίζουμε την μέση τιμή των 5 SNR για κάθε εικόνα καθώς και την τυπική 

απόκλιση αυτών. 

9. Υπολογίζουμε την SNRU σύμφωνα με τη σχέση 

𝑆𝑁𝑅𝑈 = 100 ×
𝜎𝑆𝑁𝑅

𝑆𝑁𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
  (2.13) 

10. Υπολογίζουμε τον λόγο 
SNRU 1

SNRU 2
. 

 

 

 

Εικόνα 2.15 

 

Για τη δεύτερη μέθοδο αφαίρεσης των δύο τομών, κατά την προτεινόμενη  

αυτοματοποιημένη μέθοδο ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα 

1. Αρχικά εισάγουμε τις DICOM εικόνες που αντιστοιχούν στις τομές #6 και #7. 

2. Στη συνέχεια εντοπίζεται το περίγραμμα του ομοιώματος και επιλέγεται το 

κεντρικό κυκλικό ROI που αντιστοιχεί στο 80% της περιοχής του ομοιώματος 

με τον τρόπο που προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2.2.1 και στις δύο εικόνες. 

3. Με κέντρο ίδιο με αυτό του κεντρικού κυκλικού ROI επιλέγεται μικρή περιοχή 

ενδιαφέροντος (~1 𝑐𝑚2). 

4. Με γνώμονα το κεντρικό μικρό ROI και με όριο την περίμετρο του κεντρικού 

μεγάλου ROI, τοποθετούνται άλλα 4 ROIs σε σχήμα σταυρού ( πάνω, κάτω, 

δεξιά και αριστερά ) γύρω από το κεντρικό μικρό ROI, με κέντρο το ήμισυ της 

(x0, y0+δy) (x0+ R0/2, y0+δy)(x0- R0/2, y0+δy)

(x0, y0+δy + R0/2)

(x0, y0+δy -R0/2)
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ακτίνας για κάθε ένα (Εικόνα 2.15).  Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και στη 

δεύτερη εικόνα. 

5. Υπολογίζουμε τη μέση τιμή του σήματος (𝑆�̅�, 𝑖 = 1,2 … ,5) των 5 ROIs για τις 

δύο εικόνες. 

6. Αφαιρούμε από την εικόνα της τομής #6 την εικόνα της τομής #7 

(𝛪12 = 𝛪1 − 𝛪2) και αντιστρόφως (𝛪21 = 𝛪2 − 𝛪1) (Εικόνα 2.12). 

7. Υπολογίζουμε την τυπική απόκλιση (𝜎) των 5 ROIs σε κάθε μία από τις 

αφαιρεμένες εικόνες (𝛪12𝜅𝛼𝜄 𝛪21). 

8. Υπολογίζουμε τις τιμές του SNR για την κάθε εικόνα από τη σχέση 

𝑆𝑁𝑅𝑖 =
1.41 × 𝑆�̅�

𝜎𝑖
  (2.14) 

9. Υπολογίζουμε την μέση τιμή των 5 SNR για κάθε εικόνα καθώς και την 

τυπική απόκλιση αυτών. 

10. Υπολογίζουμε την SNRU για κάθε μια τομή σύμφωνα με τη σχέση 

𝑆𝑁𝑅𝑈 = 100 ×
𝜎𝑆𝑁𝑅

𝑆𝑁𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
  (2.15) 

11. Τέλος υπολογίζουμε τον λόγο 
SNRU 1

SNRU 2
. 

 

2.2.6 Γεωμετρική ακρίβεια και γραμμικότητα 

Ο έλεγχος της γεωμετρικής ακρίβειας εκτελείται για να εκτιμηθεί κατά πόσον έχει 

σημειωθεί γεωμετρική παραμόρφωση κατά τη διαδικασία της σάρωσης. Οι διαστάσεις 

των ομοιωμάτων στην εικόνα θα πρέπει να είναι παρόμοιες με τις πραγματικές 

διαστάσεις. Κατά το πρόγραμμα πιστοποίησης ACR για τον έλεγχο αυτό, χρειάζεται 

να μετρηθούν οι διαστάσεις του ομοιώματος στο localizer καθώς και τις τομές #1 και 

#5 της αξονικής σειράς. Οι εικόνες αυτές θα πρέπει να  έχουν ληφθεί με παράθυρο 

ελάχιστης έντασης. Στη συνέχεια με την χρήση ενός εργαλείου της οθόνης μετρούνται 

οι διαστάσεις του ομοιώματος, προκειμένου να συγκριθούν με τις πραγματικές του 

διαστάσεις. Η αποτυχία αυτού του ελέγχου μπορεί να προκληθεί από λανθασμένη 

βαθμονόμιση των βαθμίδων. Οι βαθμίδες μετατοπίζονται με την πάροδο του χρόνου 

και απαιτούν επαναβαθμονόμηση. Επίσης, ένα εύρος ζώνης απόκτησης που είναι 

ρυθμισμένο πολύ χαμηλά, πιθανόν για βελτίωση του SNR, μπορεί να προκαλέσει 

χωρικές στρεβλώσεις.  

Σαν όριο αποδοχής ορίζεται, η απόλυτη τιμή της επί τοις εκατό γεωμετρικής 

παραμόρφωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 2% ενώ θα πρέπει να είναι λιγότερο 

από 2% εάν τα δεδομένα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς σχεδιασμού 

θεραπείας. Για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης MR του ACR, η μέγιστη επιτρεπόμενη 

γεωμετρική παραμόρφωση είναι ± 2 mm. 
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2.2.7 Ακρίβεια πάχους και θέσης τομής 

Το πάχος τομής αποτελεί μία σημαντική παράμετρο στον μαγνητικό τομογράφο, 

δεδομένου ότι οι λανθασμένες παχιές τομές οδηγούν σε φαινόμενα μερικού όγκου που 

υποβαθμίζουν την φαινόμενη χωρική διακριτική ικανότητα, ενώ λανθασμένες λεπτές 

τομές έχουν ως αποτέλεσμα κακό SNR. 

Στον έλεγχο ακριβείας πάχους τομής, ο παρατηρητής βλέπει το ένθετο πάχους τομής 

που βρίσκεται στην τομή #1 προκειμένου να προσδιορίσει εάν το καθορισμένο πάχος 

τομής επιτεύχθηκε. Δύο ράμπες βρίσκονται σε αυτό το ένθετο, οι οποίες 

διασταυρώνονται με τη μία να έχει θετική και την άλλη να έχει αρνητική κλίση. Ο 

παρατηρητής θα προσαρμόσει τη μεγέθυνση, το παράθυρο της έντασης και τη στάθμη 

έτσι ώστε οι ράμπες να απεικονίζονται ξεχωριστές. Το εργαλείο μέτρησης επί της 

οθόνης χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τον προσδιορισμό του μήκους των ραμπών. 

Η κλίση της ράμπας είναι 10: 1, επομένως θα εμφανιστούν στην τομή με μήκος που 

είναι 10 φορές το πάχος της τομής. Αιτίες αποτυχίας για αυτό τον έλεγχο μπορεί να 

είναι η ανομοιογένεια του πεδίου RF και η μη γραμμικότητα του ενισχυτή RF, η οποία 

θα έχει ως αποτέλεσμα διαστρεβλωμένους παλμούς RF. Επίσης, εξαιρετικά φτωχή 

βαθμονόμηση των βαθμίδων και αλλαγή μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του 

προφίλ της τομής. 

Στον έλεγχο ακρίβειας θέσης τομής, οι τομές #1 και #11 θεωρείται ότι καθορίζουν εάν 

οι θέσεις των τομών είναι όπως προβλέπεται. Η θέση των τομών #1 και #11 πρέπει να 

ορίζονται έτσι ώστε να περνούν από τις κορυφές των διασταυρούμενων σφηνών του 

ομοιώματος. Αυτές οι διασταυρούμενες σφήνες εμφανίζονται ως 2 μακριές κάθετες 

ράβδοι στην κορυφή του ομοιώματος σε κάθε τομή. Όταν αυτές οι τομές τοποθετούνται 

με ακρίβεια, οι ράβδοι θα είναι ίσου μήκους. Ο παρατηρητής χρησιμοποιεί το εργαλείο 

στην οθόνη για να μετρήσει τη διαφορά μήκους μεταξύ των γειτονικών ράβδων. Ο 

συνηθέστερος λόγος για τον οποίο αποτυγχάνει αυτός ο έλεγχος είναι ότι οι θέσεις 

τομής είχαν ορισθεί λανθασμένα πριν από τη σάρωση. Επίσης, ο αυτόματος 

μηχανισμός τοποθέτησης πίνακα ασθενών μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή. Τέλος, η 

αποτυχία του ελέγχου μπορεί να προκληθεί από πολύ κακή βάθμωση ή βαθμονόμηση 

του B0. 

Ως κρητίριο αποδοχής το μετρούμενο πάχος τομής, για spin-echo ακολουθίες, θα 

πρέπει να είναι εντός του 10% του προβλεπόμενου πάχους για 5 mm ή μεγαλύτερο. Για 

την απόσταση μεταξύ τομών, η διαφορά μεταξύ των οριζόμενων και των μετρούμενων 

αποστάσεων πρέπει να είναι ≤ 10%. 

 

2.2.8 Χωρική Διακριτική Ικανότητα Υψηλής Αντίθεσης 

Ο έλεγχος αυτός προσδιορίζει την ικανότητα των σαρωτών να απεικονίσουν τον 

διαχωρισμό αντικειμένων, υψηλής σκιαγραφικής αντίθεσης τα οποία βρίσκονται σε 
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πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, όταν δεν υπάρχει σημαντική συνεισφορά 

θορύβου. Το ομοίωμα πιστοποίησης του ACR περιλαμβάνει ένα ένθετο με πρότυπα 

χωρικής διακριτικής ικανότητας στην τομή #1. Αυτό το ένθετο αποτελείται από τρία 

ζεύγη σύστοιχων οπών, με προοδευτικά μικρότερη διάμετρο. Αυτά τα ζεύγη 

ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος των οπών που αποτελούνται από αυτά. Για να 

εκτελεστεί η αξιολόγηση, ο παρατηρητής μεγεθύνει το τμήμα της τομής που περιέχει 

το ένθετο ώστε να επιθεωρήσει αν οι οπές είναι διακριτές από αυτές με τις οποίες 

γειτνιάζουν. Η αποτυχία αυτού του ελέγχου μπορεί να οφείλεται σε υπερβολικό 

φιλτράρισμα, το οποίο μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η εμφάνιση της εικόνας, δε 

κακή αντιστάθμιση των δινορευμάτων ή σε έντονη παρουσία ειδώλων. Επίσης, τα 

μεγάλα γεωμετρικά σφάλματα, τα οποία προκύπτουν από την κακή βαθμονόμηση, 

μπορεί να προκαλέσουν την αποτυχία αυτού του ελέγχου. 

Σαν όριο αποδοχής θεωρείται πως αντικείμενα με μέγεθος τουλάχιστον ένα θεωρητικό 

πλάτος pixel που διαχωρίζονται από τουλάχιστον ένα πλάτος pixel, θα πρέπει να 

διακρίνονται. 

 

2.2.9 Διακριτική Ικανότητα Αντικειμένων Χαμηλής Αντίθεσης 

Ο έλεγχος ανίχνευσης της διακριτικής ικανότητα αντικειμένων χαμηλής αντίθεσης 

αξιολογεί την ικανότητα του συστήματος να διαχωρίσει αντικείμενα παρουσία 

θορύβου. Ο έλεγχος πραγματοποιείται στις τομές 8 έως 11. Κάθε μία από αυτές τις 

τομές περιέχει 10 ακτίνες με 3 οπές του ίδιου μεγέθους η κάθε μία, με τη διάμετρο της 

οπής να μειώνεται με την αύξηση του αριθμού της ακτίνας. Επίσης, η αντίθεση των 

κύκλων σε κάθε τομή είναι σταθερή και η συνολική αντίθεση αυξάνει από την τομή 8 

ως την τομή 11. Ο παρατηρητής μετράει τον αριθμό των συνεχόμενων ακτίνων που 

διακρίνονται πλήρως σε κάθε τομή και τον χρησιμοποιεί σαν μέτρο της διακριτικής 

ικανότητας χαμηλής αντίθεσης. Η πιο συνηθισμένη αιτία αποτυχίας του ελέγχου αυτού 

είναι οι εσφαλμένες θέσεις τομής. Επίσης, μια άλλη αιτία μπορεί να οφείλεται στη 

λανθασμένη τοποθέτηση του ομοιώματος ή στην εμφάνιση ψευδενδείξεων. Εάν 

κανένας από αυτούς τους παραπάνω παράγοντες δεν αποτελεί αιτία, τότε πιθανός λόγος 

αποτυχίας του ελέγχου μπορεί να αποτελεί το φτωχό SNR του συστήματος. 

Για ακολουθία παλμών Τ1 (με ΤΕ=20 ms,TR=500 ms, μήτρα 256 × 256, 25 cm FOV), 

σαν κριτήριο αποδοχής θεωρείται πως ο ελάχιστος αριθμός των ακτινών που πρέπει να 

είναι ορατός για το πρόγραμμα πιστοποίησης κατά το ACR είναι 9. Ωστόσο, σε 

συστήματα υψηλού πεδίου, ο αριθμός των ανιχνεύσιμων ακτινών πρέπει να είναι 

σημαντικά υψηλότερος. 
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3. Αποτελέσματα 

 

 

3.1 Εντοπισμού του κυκλικού περιγράμματος του ομοιώματος και τοποθέτηση 

της κεντρικής κυκλικής περιοχής ενδιαφέροντος.  

 

 

 

  
MRI_1  MRI_2_fAP_TR1000_TE30   

  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30 MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b 
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MRI_2_fLR_TR1000_TE30 MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b 

  
MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30 MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b 

  
MRI_3_fLR_TR1000_TE30 MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b 
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MRI_4_fHF_TR1000_TE30  

 

Εικόνα 3.1 

 

 

3.2 Ποσοστιαία Ομοιογένεια Εικόνας  (PIU%) 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποσοστιαίας 

ομοιογένειας της εικόνας τόσο από την χειροκίνητη διαδικασία, μέσω του 

προγράμματος Evorad RIS-PACS Workstation, όσο και από την αυτοματοποιημένη, 

μέσω του προγράμματος που δημιουργήθηκε στο MATLAB R2013a. 

 

Πίνακας 3.1 

Αποτελέσματα της χειροκίνητης διαδικασίας για την PIU(%) 

Χειροκίνητα   PIU(%) 

MRI_1 2787,26 2310,73 90,65 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30 1468,47 1312,37 94,39 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30 1485,79 1095,33 84,87 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b 1482,72 1053,20 83,06 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30 1476,93 1352,31 95,60 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b 1460,72 1341,69 95,75 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30 892,36 578,36 78,65 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b 897,47 582,06 78,68 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30 1047,58 835,12 88,72 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b 1036,15 837,51 89,40 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30 1356,81 817,01 75,17 
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Πίνακας 3.2 

Αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας για την PIU(%) 

Αυτοματοποιημένα   PIU(%) 

MRI_1 2784,36 2395.,19 92,49 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30 1453,27 1346,21 96,18 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30 1478,68 1146,74 87,36 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b 1475,3 1142,78 87,30 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30 1456,4 1351,82 96,28 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b 1452,72 1354,99 96,52 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30 892,50 638,01 83,37 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b 897,21 639,94 83,26 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30 997,43 854,38 92,28 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b 995,82 847,61 91,96 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30 1356,16 868,81 78,10 

 

Τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων χρησιμοποιήθηκαν για τον σχηματισμό γραφικής 

παράστασης όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Γραφική Παράσταση 3.1 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.3) παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα 

αποτελέσματα της PIU(%) από την αυτοματοποιημένη και τη χειροκίνητη μέθοδο, η 

y = 0,8407x + 16,57
R² = 0,9819
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χαρακτηριστική τους εξίσωση, καθώς επίσης και οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης 

(Correlation Coefficient - r) και του συντελεστή προσδιορισμού (Coefficient of 

Determination - R2) όπως προκύπτουν από τη γραφική παράσταση 3.1. 

Πίνακας 3.3 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των δύο μεθόδων για την PIU(%) 

Σαρωτές – Ακολουθίες Χειροκίνητα Αυτοματοποιημένα 

MRI_1 90,65 92,49 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30 94,39 96,18 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30 84,87 87,36 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b 83,06 87,3 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30 95,6 96,28 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b 95,75 96,52 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30 78,65 83,37 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b 78,68 83,26 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30 88,72 92,28 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b 89,4 91,96 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30 75,17 78,1 

R2 0,98 

R 0,99 

Χαρακτηριστική Εξίσωση 𝑦 = 0,8407𝑥 + 16,57 

 

Οι σχέσεις για τον υπολογισμό αυτών των συντελεστών είναι οι ακόλουθες 

Συντελεστή Συσχέτισης (Correlation Coefficient - r) 

𝑟 =
𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥 × 𝑠𝑦
=

∑ (𝑥𝑖 − �̅�) × (𝑦𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 × √∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

=
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛

𝑖=1

√∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1 × √∑ 𝑦𝑖
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1

, 𝑟 ∈ [−1, +1] (3.1) 

 

Συντελεστή Προσδιορισμού (Coefficient of Determination - R2) 

𝑅2 = (
𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥 × 𝑠𝑦
)

2

=
∑ ((𝑥𝑖 − �̅�) × (𝑦𝑖 − �̅�))2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

=
(∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛

𝑖=1 )2

(∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑖
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1 )
, 0 ≤ 𝑅2 ≤ 1  (3.2) 

 

Από τον συντελεστή συσχέτισης για τον έλεγχο της PIU(%) που είναι  𝑟 = 0.99 

προκύπτει πως οι δύο μέθοδοι εμφανίζουν πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση και πολύ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:20 EEST - 34.220.209.173



57 
 

καλή η προσαρμογή των δεδομένων στο γραμμικό μοντέλο σε ποσοστό 98% όπως 

μαρτυρά ο συντελεστής προσδιορισμού 𝑅2 = 0.98. 

3.3 Ποσοστιαία εκτίμηση ειδώλων σήματος  

  

Στον Πίνακα 3.4 και 3.5 απεικονίζονται τα αποτελέσματα από την χειροκίνητη και την 

αυτοματοποιημένη μέθοδο αντίστοιχα για τον έλεγχο της ποσοστιαίας εκτίμησης 

ειδώλων σήματος. 

Πίνακας 3.4 

Αποτελέσματα της χειροκίνητης διαδικασίας για το GR(%) 

Χειροκίνητα      GR(%) 

MRI_1 11,33 9,6 8,51 6,33 2594,9 0,117 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30 19,96 15,9 20,3 20,95 1399,96 0,193 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30 14,61 15 19 18,39 1325,47 0,293 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b 15,19 15,09 19,52 19,38 1324,86 0,325 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30 23,47 20,51 16,05 15,72 1402,67 0,435 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b 25,46 23,64 17,91 17,6 1509,61 0,450 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30 12,43 12,31 14,14 13,69 812,87 0,190 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b 12,21 12,41 13,95 14,43 815,56 0,231 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30 17,7 16,21 14,8 14,43 910,66 0,257 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b 16,2 15,74 14,34 14,57 908,41 0,167 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30 8,65 8,31 9,73 9,88 1201,29 0,110 

 

Πίνακας 3.5 

Αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας για το GR(%) 

Αυτοματοποιημένα      GR(%) 

MRI_1 11,115 10,853 9,693 10,696 2594,6 0,027 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30 16,093 16,090 20,460 20,722 1400,100 0,156 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30 14,848 15,081 19,054 17,993 1333,200 0,158 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b 19,187 18,854 15,048 14,636 1329,900 0,156 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30 15,977 15,965 20,383 20,519 1403,700 0,157 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b 16,209 16,309 24,709 21,508 1402,300 0,303 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30 14,167 13,744 12,482 12,362 820,578 0,103 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b 13,948 14,349 12,345 12,442 823,410 0,097 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30 14,897 14,436 17,658 16,325 912,347 0,151 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b 14,382 14,564 16,040 15,801 910,022 0,091 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30 9,403 9,666 8,752 8,252 1197,200 0,027 

 

Τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων χρησιμοποιήθηκαν για τον σχηματισμό της 

παρακάτω γραφικής παράστασης. 
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Γραφική Παράσταση 3.2 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός πίνακας (Πίνακας 3.6) των 

αποτελεσμάτων του GR(%) των δύο μεθόδων, η χαρακτηριστική τους εξίσωση, καθώς 

επίσης και οι τιμές των συντελεστών r και R2. 

Πίνακας 3.6 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των δύο μεθόδων για την PIU(%) 

Σαρωτές – Ακολουθίες Χειροκίνητα Αυτοματοποιημένα 

MRI_1 0,117 0,027 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30 0,193 0,156 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30 0,293 0,158 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b 0,325 0,156 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30 0,435 0,157 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b 0,450 0,303 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30 0,190 0,103 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b 0,231 0,097 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30 0,257 0,151 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b 0,167 0,091 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30 0,110 0,027 

R2 0,73 

R 0,85 

Χαρακτηριστική Εξίσωση 𝑦 = 0.5623𝑥 − 0,0118 

 

y = 0,5623x - 0,0118
R² = 0,7305
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Από τον συντελεστή συσχέτισης για τον GR(%) που είναι  𝑟 = 0.85 προκύπτει πως οι 

δύο μέθοδοι εμφανίζουν πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση, με μια μέση  προσαρμογή 

των δεδομένων στο γραμμικό μοντέλο σε ποσοστό 73% όπως προκύπτει από τον 

συντελεστής προσδιορισμού 𝑅2 = 0.73. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.7) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 10 

επαναλαμβανόμενων χειροκίνητων ελέγχων του GR(%), μίας συγκεκριμένης 

ακολουθίας από έναν μαγνητικό τομογράφο, ώστε να ελεγχθεί η επαναληψιμότητα της 

χειροκίνητης και της αυτοματοποιημένης μεθόδου. 

 

Πίνακας 3.7 

Αποτελέσματα από 10 χειροκίνητες επαναλήψεις του ελέγχου του GR(%) 

MRI_1 
     GR(%) 

1 11,33 9,6 8,51 6,33 2594,9 0,117 

2 11,41 11,17 10,73 11,15 2596,27 0,013 

3 11,39 11,74 10,61 7,43 2592,03 0,098 

4 11,61 11,71 11,02 12,33 2589,22 0,001 

5 11,73 12,13 11,42 13,30 2587,95 0,017 

6 11,80 11,97 10,29 11,02 2586,37 0,048 

7 11,49 10,47 9,94 10,95 2588,25 0,021 

8 11,66 11,49 11,12 10,21 2588,66 0,035 

9 10,95 10,51 10,70 11,14 2587,58 0,007 

10 11,73 11,09 10,00 11,13 2586,37 0,033 

 

Η παρακάτω γραφική παράσταση απεικονίζει τα αποτελέσματα των 10 

επαναναλήψεων και για τις δύο μεθόδους μιας συγκεκριμένης ακολουθίας ενός 

μαγνητικού τομογράφου.  
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Γραφική Παράσταση 3.3 

 

 

Στον Πίνακα 3.8 εμφανίζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 10 επαναλήψεων 

και για τις δύο μεθόδους, καθώς επίσης και οι τιμές της τυπικής τους απόκλισης 

(Standard Deviation - SD), του μέσου όρου (AVERAGE - �̅�) και του συντελεστή 

μεταβλητότητας (Coefficient of Variation - CV) όπως υπολογίζονται από τις παρακάτω 

σχέσεις 

Μέση τιμή (Average �̅�)  

�̅� =
𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ + 𝑡𝑛

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

  (3.3) 

 

Τυπική Απόκλιση (Standard Deviation SD) 

𝑆𝐷 =
√𝑛

𝑛
∑ 𝑡𝑖 − �̅�

𝑛

𝑖=1

  (3.4) 
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Συντελεστής Μεταβλητότητας (Coefficient of Variation – CV) 

𝐶𝑉 =
𝛵𝜐𝜋𝜄𝜅ή 𝛢𝜋ό𝜅𝜆𝜄𝜎𝜂

𝛭έ𝜎𝜂 𝜏𝜄𝜇ή
× 100% =

𝑆𝐷

�̅�
× 100%   (3.5) 

 

Πίνακας 3.8 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 10 επαναλήψεων  

των δύο μεθόδων για το GR(%) 

GR(%) 
MRI_1 

 

Χειροκίνητα Αυτοματοποιημένα 

1 0,16 0,03 

2 0,16 0,03 

3 0,16 0,03 

4 0,16 0,03 

5 0,30 0,03 

6 0,10 0,03 

7 0,10 0,03 

8 0,15 0,03 

9 0,09 0,03 

10 0,03 0,03 

SD 0,07 0,00 

�̅� 0,14 0,03 

CV 51,19 % Δεν ορίζεται 

 

Από τις τιμές της χειροκίνητης μεθόδου δημιουργήθηκε το παρακάτω θηκόγραμμα, 

στο οποίο φαίνεται πως οι τιμές των αποτελεσμάτων είναι αρκετά συμμετρικές, 

γεγονός που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την αξιολόγησή τους το t-test, 

παρόλο που το δείγμα μας είναι μικρό. 

Γραφική Παράσταση 3.4 
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Θέλουμε να αξιολογήσουμε αν οι δύο μέθοδοι έχουν στατιστική διαφορά, για τον λόγο 

αυτό θεωρούμε σαν αρχική υπόθεση (𝐻0) πως δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των μέσων 

όρων των τιμών των δύο μεθόδων. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίζεται 

στο 5%. Με τη βοήθεια του κριτηρίου ελέγχου γίνεται ο υπολογισμός του p-value, 

δηλαδή της πιθανότητας η διαφορά των μέσων όρων να οφείλεται σε τυχαίους 

παράγοντες. Αν το προκύπτον p-value είναι μικρότερο ή ίσο από το καθορισμένο 

επίπεδο σημαντικότητας, η αρχική υπόθεση απορρίπτεται και υποθέτουμε πως υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των δύο μεθόδων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του t-test για τον έλεγχο 

του GR(%). 

Πίνακας 3.9 

Αποτελέσματα του t-test για το GR(%) 

GR(%)   

Count 10 

�̅� 0,14 

SD 0,04 

SD err 0,01 

hyp mean 0,03 

A 0,05 

Tails 1 

Df 9 

t stat 9,11 

p value 0,00 

t crit 1,83 

Sig Yes 

 

Από τα αποτελέσματα του t-test συμπεραίνουμε πως υπάρχει στατιστική διαφορά 

μεταξύ των δύο μεθόδων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 100 αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης 

στοχαστικής μεθόδου. Το ιστόγραμμα παράχθηκε χρησιμοποιώντας 10 διαστήματα και 

τα περισσότερα αποτελέσματα ανήκουν στο τρίτο διάστημα τιμών, γεγονός που 

καταδεικνύει την υψηλή επαναληψιμότητα της αυτοματοποιημένης μεθόδου. 
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Γραφική Παράσταση 3.5 

 

 

3.4 Λόγος Σήματος προς Θόρυβο (SNR) 

 

Στους Πίνακες 3.10 και 3.11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την χειροκίνητη 

και την αυτοματοποιημένη μέθοδο αντίστοιχα για τον έλεγχο του λόγου σήματος προς 

θόρυβο. 
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Πίνακας 3.10 

Αποτελέσματα της χειροκίνητης διαδικασίας για τον SNR με τη μέθοδο των δύο 

εικόνων 

Χειροκίνητα (Μέθοδος 1) 
S N1 N2 N SNR 

SNR1/ 
SNR2 

MRI_1_SL6 2613,40 4,82 3,09 3,96 429,51  

MRI_1_SL7 2594,90 4,87 3,22 4,05 416,98 1,03 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL6 1418,05 10,13 9,32 9,72 94,78  

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL7 1399,96 10,38 9,45 9,92 91,78 1,03 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL6 1311,48 9,10 9,83 9,46 90,06  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL7 1325,47 9,36 9,77 9,56 90,07 1,00 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL6 1309,66 10,4 10,54 10,47 81,31  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL7 1324,86 9,85 9,64 9,74 88,37 0,92 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL6 1420,01 8,55 9,12 8,84 103,22  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL7 1402,99 8,87 9,16 9,02 102,39 1,01 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 1529,60 8,99 9,83 9,41 96,91  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 1509,61 9,20 9,57 9,38 104,56 0,93 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL6 807,18 6,91 7,14 7,02 74,69  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL7 812,87 6,75 6,97 6,86 77,02 0,97 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL6 806,76 7,01 7,39 7,20 72,83  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL7 515,56 7,02 6,81 6,92 48,46 0,95 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL6 925,94 6,96 6,28 6,62 90,92  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL7 910,66 6,83 7,08 6,96 85,19 1,07 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 924,35 7,13 6,9 7,02 85,65  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 908,41 6,91 7,11 7,01 84,23 1,02 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL6 1192,83 12,59 11,9 12,24 63,32  

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL7 1201,29 5,41 5,52 5,46 142,88 0,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:20 EEST - 34.220.209.173



65 
 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.11 

Αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τον SNR με τη μέθοδο 

των δύο εικόνων 

Αυτοματοποιημένα (Μέθοδος 1) 
S N1 N2 N SNR 

SNR1/ 
SNR2 

MRI_1_SL6 2613,80 4,27 4,74 4,51 377,04  

MRI_1_SL7 2594,60 4,46 4,42 4,44 379,63 0,99 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL6 1418,70 9,22 10,06 9,64 95,67  

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL7 1400,10 9,30 10,33 9,81 92,73 1,03 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL6 1319,60 9,30 9,65 9,47 90,55  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL7 1333,20 9,33 9,49 9,41 92,08 0,98 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL6 1314,30 9,54 9,92 9,73 87,81  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL7 1329,90 9,39 9,57 9,48 91,18 0,96 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL6 1421,10 8,49 8,49 8,49 108,79  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL7 1403,70 8,49 8,61 8,55 106,70 1,02 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 1424,00 8,41 8,56 8,49 109,08  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 1402,30 8,65 8,49 8,57 106,36 1,02 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL6 815,23 7,09 6,88 6,99 75,85  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL7 820,58 6,86 6,72 6,79 78,58 0,96 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL6 814,94 7,32 6,88 7,10 74,56  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL7 823,41 6,84 6,88 6,86 78,00 0,96 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL6 927,63 6,95 6,94 6,95 86,79  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL7 912,35 7,03 6,76 6,90 85,98 1,01 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 926,13 6,91 6,99 6,95 86,58  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 910,02 7,01 6,83 6,92 85,49 1,01 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL6 1186,90 14,14 13,99 14,07 54,85  

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL7 1199,60 5,34 5,40 5,37 145,24 0,38 

 

Τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων χρησιμοποιήθηκαν για τον σχηματισμό της 

γραφικής παράστασης που ακολουθεί. 
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Γραφική Παράσταση 3.6 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός πίνακας (Πίνακας 3.12) των 

αποτελεσμάτων του λόγου των SNR των δύο μεθόδων, η χαρακτηριστική τους εξίσωση 

και οι τιμές των συντελεστών r και R2. 

 

Πίνακας 3.12 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των δύο μεθόδων για τον SNR1/SNR2 

Σαρωτές – Ακολουθίες Χειροκίνητα Αυτοματοποιημένα 

MRI_1 1,03 0,99 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30 1,03 1,03 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30 1,00 0,98 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b 0,92 0,96 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30 1,01 1,02 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b 0,93 1,03 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30 0,97 0,97 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b 0,95 0,96 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30 1,07 1,01 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b 1,02 1,01 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30 0,44 0,38 

R2 0,23 

R 0,48 

Χαρακτηριστική Εξίσωση 𝑦 = 0,2732𝑥 + 0,7248 

 

y = 0,2732x + 0,7248
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον τέταρτο μαγνητικό τομογράφο 

(MRI_4_fHF_TR1000_TE30) εξαιρέθηκαν από τη δημιουργία της Γραφικής Παράστασης 

3.6 διότι είναι εκτός των ορίων του ελέγχου (0.9 <
𝑆𝑁𝑅1

𝑆𝑁𝑅2
< 1.1). Πιθανός λόγος 

αποτυχίας του εν λόγο ελέγχου του συγκεκριμένου μαγνήτη είναι η παρουσία 

ψευδενδείξεων στην τομή #6 οι οποίες απουσιάζουν από την τομή #7 και προφανώς 

δημιουργούν αλλοιώσεις στις τιμές της τυπικής  απόκλισης των ROIs του υποβάθρου 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.1. 

 

 

 

     

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL6                          MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL7 

     

Εικόνα 3.1 
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Από τον συντελεστή συσχέτισης για τον λόγο των SNR των δύο μεθόδων που είναι  

𝑟 = 0.48  προκύπτει πως οι δύο μέθοδοι εμφανίζουν ασθενή γραμμική συσχέτιση, με 

την  προσαρμογή των δεδομένων στο γραμμικό μοντέλο να είναι σε ποσοστό 23% όπως 

προκύπτει από τον συντελεστής προσδιορισμού 𝑅2 = 0.23. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.13) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 10 

επαναλαμβανόμενων χειροκίνητων ελέγχων του λόγου των SNR, μίας συγκεκριμένης 

ακολουθίας από έναν μαγνητικό τομογράφο, ώστε να ελεγχθεί η επαναληψημότητα της 

χειροκίνητης και της αυτοματοποιημένης μεθόδου. 

 

Πίνακας 3.13 

Αποτελέσματα από 10 χειροκίνητες επαναλήψεις του ελέγχου του SNR 

MRI_1 

S N1 N2 N SNR 
SNR1/ 
SNR2 

1_SL6 2613,40 4,82 3,09 3,96 429,51  

1_SL7 2594,90 4,87 3,22 4,05 416,98 1,03 

2_SL6 2616,09 5,76 6,44 6,10 278,76  

2_SL7 2596,27 5,47 6,43 5,95 283,63 0,98 

3_SL6 2610,27 7,72 6,70 7,21 235,32  

3_SL7 2592,03 7,43 6,73 7,08 237,97 0,99 

4_SL6 2606,90 9,59 7,11 8,35 202,93  

4_SL7 2589,22 9,25 7,11 8,18 205,74 0,99 

5_SL6 2604,74 10,87 7,68 9,28 182,54  

5_SL7 2587,95 10,48 7,64 9,06 185,67 0,98 

6_SL6 2610,19 5,75 5,50 5,52 307,36  

6_SL7 2586,37 5,43 5,61 5,52 304,55 1,01 

7_SL6 2603,04 6,01 5,07 5,54 305,41  

7_SL7 2588,25 5,72 5,17 5,45 308,97 0,99 

8_SL6 2606,12 5,68 6,12 5,90 287,11  

8_SL7 2588,66 5,37 6,15 5,76 292,12 0,98 

9_SL6 2603,67 5,86 6,41 6,14 275,86  

9_SL7 2587,58 5,56 6,39 5,98 281,49 0,98 

10_SL6 2601,19 6,12 5,27 5,70 296,89  

10_SL7 2586,37 5,76 5,39 5,58 301,55 0,98 

 

Η παρακάτω γραφική παράσταση απεικονίζει τα αποτελέσματα των 10 

επαναναλήψεων και για την χειροκίνητη και την αυτοματοποιημένη μέθοδο SNR της 

εν λόγο ακολουθίας του επιλεγμένου μαγνητικού τομογράφου. 
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Γραφική Παράσταση 3.7 

 

 

Στον Πίνακα 3.14 εμφανίζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 10 

επαναλήψεων και για τις δύο μεθόδους, καθώς επίσης και οι τιμές της τυπικής τους 

απόκλισης (SD), του μέσου όρου (�̅�) και του συντελεστή μεταβλητότητας (CV). 

Πίνακας 3.14 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 10 επαναλήψεων  

των δύο μεθόδων για τον SNR 

SNR1/SNR2 
MRI_1 

 

Χειροκίνητα Αυτοματοποιημένα 

1 1,03 0,99 

2 0,98 0,99 

3 0,99 0,99 

4 0,99 0,99 

5 0,98 0,99 

6 1,01 0,99 

7 0,99 0,99 

8 0,98 0,99 

9 0,98 0,99 

10 0,98 0,99 

SD 0,02 0,00 

�̅� 0,99 0,99 

CV 1,59 Δεν ορίζεται 
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Από τις τιμές της χειροκίνητης μεθόδου δημιουργήθηκε το παρακάτω θηκόγραμμα, 

στο οποίο φαίνεται πως οι τιμές των αποτελεσμάτων είναι αρκετά συμμετρικές, 

γεγονός που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την αξιολόγησή τους το t-test, 

παρόλο που το δείγμα μας είναι μικρό. 

 

Γραφική Παράσταση 3.8 

 

 

Και σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να αξιολογήσουμε αν οι δύο μέθοδοι έχουν 

στατιστική διαφορά, για τον λόγο αυτό θεωρούμε σαν αρχική υπόθεση (𝐻0) πως δεν 

υπάρχει διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των τιμών των δύο μεθόδων. Το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας ορίζεται στο 5%. Με τη βοήθεια του κριτηρίου ελέγχου 

γίνεται ο υπολογισμός του p-value, δηλαδή της πιθανότητας η διαφορά των μέσων 

όρων να οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες. Αν το προκύπτον p-value είναι μικρότερο 

ή ίσο από το καθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας, η αρχική υπόθεση απορρίπτεται 

και υποθέτουμε πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων 

των δύο μεθόδων. 

Στον Πίνακα 3.15  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του t-test για τον έλεγχο του SNR. 
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Πίνακας 3.15 

Αποτελέσματα του t-test για το SNR 

SNR1/SNR2  

Count 10 

�̅� 0,99 

SD 0,02 

SD err 0,00 

hyp mean 0,99 

A 0,05 

Tails 1 

Df 9 

t stat 0,33 

p value 0,38 

t crit 1,83 

Sig No 

 
 

Από τα αποτελέσματα του t-test συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχει στατιστική διαφορά 

μεταξύ των δύο μεθόδων. 

 

Στον Πίνακα 3.16 παρουσιάζονται τα δεδομένα της αυτοματοποιημένης μεθόδου που 

έχουν ληφθεί με τη δεύτερη μέθοδο εκλογής SNR της αφαίρεσης των δύο τομών. 
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Πίνακας 3.16 

Αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τον SNR με τη μέθοδο 

της αφαίρεσης των δύο τομών 

Αυτοματοποιημένα (Μέθοδος 2) 

 S 
N  

(I1-I2) 
N  

(I2-I1) SNR 
SNR1/ 
SNR2 

MRI_1_SL6 2615,40 32,00  115,25  

MRI_1_SL7 2594,60  32,24 113,46 1,02 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL6 1421,10 15,38  130,30  

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL7 1403,70  15,38 128,71 1,01 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL6 1319,60 42,51  43,77  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL7 1334,30  42,65 44,11 0,99 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL6 1331,10 42,06  44,09  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL7 1315,20  42,23 44,44 0,99 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL6 1421,10 15,38  130,30  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL7 1403,70  15,38 128,71 1,01 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 1424,00 15,40  130,42  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 1402,30  15,40 128,43 1,02 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL6 817,52 24,19  47,64  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL7 822,76  24,19 47,95 0,99 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL6 817,39 21,33  54,04  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL7 825,82  21,33 54,60 0,99 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL6 927,33 16,01  81,65  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL7 912,00  16,01 80,30 1,02 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 925,83 15,91  82,06  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 909,67  15,91 80,63 1,02 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL6 1186,90 24,83  67,39  

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL7 1199,60  25,35 66,73 1,01 

 

Η γραφική παράσταση που ακολουθεί απεικονίζει τα αποτελέσματα των δύο 

διαφορετικών αυτοματοποιημένων μεθόδων εκλογής του SNR.  
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Γραφική Παράσταση 3.9 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός πίνακας (Πίνακας 3.17) των 

αποτελεσμάτων του λόγου των SNR των δύο διαφορετικών αυτοματοποιημένων 

μεθόδων εκλογής, η χαρακτηριστική τους εξίσωση και οι τιμές των συντελεστών r και 

R2. 

Πίνακας 3.17 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των δύο αυτοματοποιημένων μεθόδων για τον 

SNR1/SNR2 

Σαρωτές – Ακολουθίες Αυτοματοποιημένη 

Μέθοδος 1 

Αυτοματοποιημένη 

Μέθοδος 2 

MRI_1 1,03 1,02 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30 1,03 1,01 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30 0,98 0,99 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b 0,96 0,99 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30 1,02 1,01 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b 1,03 1,02 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30 0,97 0,99 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b 0,96 0,99 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30 1,01 1,02 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b 1,01 1,02 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30 0,38 1,01 

R2 0,86 

R 0,92 

Χαρακτηριστική Εξίσωση 𝑦 = 0,3762𝑥 + 0,6298 

y = 0,3762x + 0,6298
R² = 0,855
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον τέταρτο μαγνητικό τομογράφο 

(MRI_4_fHF_TR1000_TE30) κατά την πρώτη αυτοματοποιημένη μέθοδο εξαιρέθηκαν 

από τη δημιουργία της Γραφικής Παράστασης 3.9 διότι είναι εκτός των ορίων του 

ελέγχου (0.9 <
𝑆𝑁𝑅1

𝑆𝑁𝑅2
< 1.1). Οι λόγοι είναι οι ίδιοι με αυτούς που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο. Για τον ίδιο μαγνητικό τομογράφο όμως τα αποτελέσματα 

της δεύτερης αυτοματοποιημένης μεθόδου βρίσκονται να είναι εντός των ορίων 

αποδοχής, γεγονός που καταδεικνύει πως πιθανόν η δεύτερη μέθοδος είναι ορθότερη 

μιας και φαίνεται να μην είναι τόσο ευαίσθητη σε πιθανές ψευδενδείξεις του 

συστήματος. 

Από τον συντελεστή συσχέτισης για τον λόγο των SNR των δύο μεθόδων που είναι  

𝑟 = 0.92  προκύπτει πως οι δύο μέθοδοι εμφανίζουν πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση 

και αρκετά καλή  προσαρμογή των δεδομένων στο γραμμικό μοντέλο σε ποσοστό 86% 

όπως μαρτυρά ο συντελεστής προσδιορισμού 𝑅2 = 0.86. 

 

3.5 Ομοιομορφία Λόγου Σήματος προς Θόρυβο (SNRU) 

 

Στους Πίνακες 3.18 και 3.19 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την χειροκίνητη 

και την αυτοματοποιημένη μέθοδο αντίστοιχα για τον έλεγχο της ομοιομορφίας του 

λόγου σήματος προς θόρυβο. 
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Πίνακας 3.18 a 

Αποτελέσματα της χειροκίνητης διαδικασίας για την SNRU με τη μέθοδο των 

δύο εικόνων 

Χειροκίνητα S1 S2 S3 S4 S5 N1 N2 N 

MRI_1_SL6 2825,69 2745,78 2482,57 2511,53 2570,01 4,82 3,09 3,96 

MRI_1_SL7 2747,62 2701,37 2475,68 2474,36 2582,20 4,87 3,22 4,05 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL6 1433,92 1374,36 1419,72 1390,76 1423,38 10,13 9,32 9,73 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL7 1414,06 1352,64 1396,76 1365,52 1408,30 10,38 9,45 9,92 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL6 1386,25 1197,43 1520,91 1200,78 1264,88 9,10 9,83 9,47 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL7 1406,06 1203,99 1471,34 1200,89 1371,92 9,36 9,77 9,57 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL6 1381,84 1190,22 1513,99 1195,30 1265,28 10,40 10,54 10,47 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL7 1403,72 1198,36 1467,30 1196,28 1370,48 9,85 9,64 9,75 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL6 1434,35 1376,17 1418,82 1399,32 1412,82 8,55 9,12 8,84 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL7 1416,80 1353,20 1396,92 1378,95 1399,12 8,87 9,16 9,02 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 1541,57 1484,27 1526,08 1502,60 1516,15 8,99 9,83 9,41 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 1521,57 1459,81 1503,12 1479,36 1499,70 9,20 9,57 9,39 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL6 829,84 641,03 878,34 864,09 771,51 6,91 7,14 7,03 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL7 848,79 640,48 861,15 865,45 820,59 7,02 6,81 6,92 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL6 834,09 645,73 894,13 873,27 763,82 6,96 6,28 6,62 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL7 840,74 644,36 869,97 874,15 816,76 6,83 7,08 6,96 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL6 891,48 909,27 881,26 968,81 871,17 6,96 6,28 6,62 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL7 880,00 890,99 866,02 953,01 860,30 6,83 7,08 6,96 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 892,00 910,00 881,85 967,82 868,84 7,13 6,90 7,02 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 874,79 893,11 949,41 860,92 853,74 6,91 7,11 7,01 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL6 1253,92 1343,69 1195,76 864,98 1274,95 12,59 11,90 12,25 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL7 1275,78 1342,69 1252,90 872,20 1267,22 5,41 5,52 5,47 
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Πίνακας 3.18 b 

Αποτελέσματα της χειροκίνητης διαδικασίας για την SNRU με τη μέθοδο των 

δύο εικόνων 

Χειροκίνητα SNR1 SNR2 SNR3 SNR4 SNR5 Mean 
SNR 

SD 
SNR 

SNRU SNRU1/ 
SNRU2 

MRI_1_SL6 464,40 454,74 408,01 415,94 425,63 2168,71 24,63 1,14  

MRI_1_SL7 444,92 437,43 397,82 400,67 418,13 2098,97 21,17 1,01 1,13 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL6 95,84 92,57 94,89 93,67 95,87 472,84 1,43 0,30  

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL7 93,41 89,36 91,57 90,21 93,03 457,58 1,75 0,38 0,79 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL6 95,20 82,86 104,45 83,10 87,53 453,14 9,20 2,03  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL7 96,29 82,45 99,99 82,24 93,95 454,90 8,18 1,80 1,13 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL6 85,79 74,46 93,99 74,78 79,16 408,17 8,29 2,03  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL7 94,35 80,55 97,87 80,41 92,12 445,29 8,10 1,82 1,12 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL6 105,53 102,03 104,38 103,74 104,74 520,42 1,32 0,25  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL7 102,94 98,32 100,72 100,19 101,66 503,83 1,72 0,34 0,74 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 106,48 103,32 105,41 104,59 105,53 525,34 1,19 0,23  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 106,19 101,88 104,11 103,25 104,67 520,10 1,61 0,31 0,73 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL6 76,78 59,77 81,27 80,57 71,93 370,32 8,81 2,38  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL7 80,40 60,67 80,95 81,98 77,73 381,72 8,90 2,33 1,02 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL6 81,90 63,89 87,79 86,40 75,57 395,56 9,75 2,47  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL7 79,18 60,68 81,31 82,32 76,92 380,41 8,86 2,33 1,06 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL6 87,53 89,97 86,53 95,86 86,20 446,08 3,99 0,90  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL7 82,88 83,91 80,94 89,75 81,02 418,49 3,61 0,86 1,04 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 82,65 84,97 81,71 90,37 81,12 420,82 3,76 0,89  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 81,74 83,45 88,03 80,44 79,77 413,44 3,30 0,80 1,12 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL6 66,56 71,88 63,47 46,27 68,20 316,38 9,98 3,15  

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL7 152,91 160,93 149,02 104,54 151,88 719,27 22,42 3,12 1,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:20 EEST - 34.220.209.173



77 
 

 

Πίνακας 3.19 a 

Αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας για την SNRU με τη μέθοδο 

των δύο εικόνων 

Αυτοματοποιημένα S1 S2 S3 S4 S5 N1 N2 N 

MRI_1_SL6 2813,68 2777,60 2626,86 2732,93 2684,09 3,33 4,83 4,08 

MRI_1_SL7 2736,53 2758,66 2585,43 2702,82 2696,94 3,56 4,19 3,87 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL6 1436,40 1397,97 1428,10 1422,33 1432,22 9,15 10,02 9,58 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL7 1418,00 1370,59 1396,63 1401,51 1411,31 9,20 10,07 9,63 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL6 1393,68 1327,95 1489,79 1301,26 1315,30 8,97 9,63 9,30 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL7 1408,61 1338,11 1435,68 1296,00 1414,55 9,09 9,40 9,24 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL6 1388,53 1328,67 1481,45 1292,86 1313,95 9,24 10,03 9,64 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL7 1405,50 1336,37 1429,79 1293,13 1412,78 9,10 9,63 9,37 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL6 1438,59 1398,57 1430,69 1427,60 1432,11 8,14 8,38 8,26 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL7 1421,65 1374,75 1399,29 1405,78 1415,61 8,07 8,53 8,30 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 1441,18 1399,84 1434,35 1431,23 1434,95 7,96 8,40 8,18 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 1418,70 1374,12 1396,92 1403,13 1411,57 8,13 8,38 8,26 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL6 851,90 753,27 901,78 885,03 808,01 7,04 6,82 6,93 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL7 858,83 750,49 876,09 888,72 854,29 6,87 6,70 6,79 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL6 854,80 755,02 895,03 889,72 815,89 7,45 7,03 7,24 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL7 868,56 759,71 879,46 891,95 858,88 6,89 6,93 6,91 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL6 897,99 895,60 898,27 950,43 896,76 6,71 6,92 6,81 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL7 885,87 877,82 882,32 931,28 884,02 6,71 6,77 6,74 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 899,53 897,72 895,22 947,92 893,22 6,86 6,99 6,93 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 882,65 879,30 879,88 929,03 876,68 6,97 6,79 6,88 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL6 1242,36 1340,67 1200,22 1058,67 1264,54 24,62 14,40 19,51 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL7 1262,35 1335,39 1266,16 1069,58 1248,89 5,15 5,33 5,24 
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Πίνακας 3.19 b 

Αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας για την SNRU με τη μέθοδο 

των δύο εικόνων 

Αυτοματοποιημένα SNR1 SNR2 SNR3 SNR4 SNR5 Mean 
SNR 

SD 
SNR 

SNRU SNRU1/ 
SNRU2 

MRI_1_SL6 428,71 423,21 400,24 416,40 408,96 415,50 11,91 2,72  

MRI_1_SL7 445,72 449,32 421,11 440,23 439,27 439,13 11,29 2,48 1,10 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL6 98,17 95,54 97,60 97,21 97,88 97,28 1,03 1,06  

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL7 96,40 93,18 94,95 95,28 95,95 95,15 1,24 1,30 0,82 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL6 98,14 93,52 104,91 91,64 92,62 96,17 5,49 5,71  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL7 99,82 94,82 101,73 91,84 100,24 97,69 4,18 4,28 1,33 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL6 94,36 90,30 100,68 87,86 89,30 92,50 5,17 5,59  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL7 98,26 93,42 99,96 90,40 98,77 96,16 4,07 4,23 1,32 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL6 114,13 110,96 113,51 113,26 113,62 113,09 1,24 1,09  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL7 112,22 108,52 110,45 110,96 111,74 110,78 1,44 1,30 0,84 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 115,39 112,08 114,84 114,59 114,89 114,36 1,31 1,14  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 112,56 109,03 110,83 111,33 112,00 111,15 1,36 1,22 0,94 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL6 80,48 71,16 85,19 83,61 76,33 79,35 5,69 7,18  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL7 82,88 72,42 84,55 85,76 82,44 81,61 5,30 6,50 1,10 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL6 77,35 68,32 80,99 80,51 73,83 76,20 5,26 6,90  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL7 82,29 71,98 83,32 84,51 81,37 80,70 5,01 6,21 1,11 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL6 86,32 86,09 86,34 91,36 86,20 87,26 2,29 2,63  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL7 86,07 85,29 85,73 90,48 85,89 86,69 2,14 2,47 1,06 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 85,06 84,89 84,66 89,64 84,47 85,75 2,19 2,55  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 84,03 83,71 83,77 88,45 83,46 84,68 2,11 2,49 1,02 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL6 41,71 45,01 40,29 35,54 42,45 41,00 3,50 8,53  

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL7 157,87 167,00 158,35 133,76 156,19 154,63 12,40 8,02 1,06 
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Τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων χρησιμοποιήθηκαν για τον σχηματισμό της 

γραφικής παράστασης που ακολουθεί. 

Γραφική Παράσταση 3.10 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός πίνακας (Πίνακας 3.20) των 

αποτελεσμάτων του λόγου των SNRU των δύο μεθόδων, η χαρακτηριστική τους 

εξίσωση και οι τιμές των συντελεστών r και R2. 

Πίνακας 3.20 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 10 επαναλήψεων  

των δύο μεθόδων για τον λόγο  SNRU1/SNRU2 

Σαρωτές – Ακολουθίες Χειροκίνητα Αυτοματοποιημένα 

MRI_1 1,13 1,10 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30 0,79 0,82 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30 1,13 1,33 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b 1,12 1,32 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30 0,74 0,84 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b 0,73 0,94 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30 1,02 1,10 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b 1,06 1,11 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30 1,04 1,06 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b 1,12 1,02 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30 1,01 1,06 

R2 0,66 

R 0,81 

Χαρακτηριστική Εξίσωση 𝑦 = 0,8559𝑥 + 0,2179 

y = 0,8559x + 0,2179
R² = 0,6622
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Από τον συντελεστή συσχέτισης για τον λόγο των SNRU των δύο μεθόδων που είναι  

𝑟 = 0.81  προκύπτει πως οι δύο μέθοδοι εμφανίζουν πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση, 

με την  προσαρμογή των δεδομένων στο γραμμικό μοντέλο να είναι σε ποσοστό 66% 

όπως προκύπτει από τον συντελεστής προσδιορισμού 𝑅2 = 0.66. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.21) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 10 

επαναλαμβανόμενων χειροκίνητων ελέγχων του λόγου των SNRU, μίας 

συγκεκριμένης ακολουθίας από έναν μαγνητικό τομογράφο, ώστε να ελεγχθεί η 

επαναληψημότητα της χειροκίνητης και της αυτοματοποιημένης μεθόδου. 

 

Πίνακας 3.21 a 

Αποτελέσματα από 10 χειροκίνητες επαναλήψεις του ελέγχου του SNRU 

MRI_1 S1 S2 S3 S4 S5 N1 N2 N 

1_SL6 2825,69 2745,78 2482,57 2511,53 2570,01 4,82 3,09 3,96 

1_SL7 2747,62 2701,37 2475,68 2474,36 2582,2 4,87 3,22 4,05 

2_SL6 2827,28 2744,79 2500,96 2509,76 2555,51 5,76 6,44 6,10 

2_SL7 2749,54 2696,09 2494,20 2471,07 2560,11 5,47 6,43 5,95 

3_SL6 2826,36 2707,79 2429,98 2622,57 2552,23 7,72 6,70 7,21 

3_SL7 2748,53 2643,29 2440,25 2564,84 2560,65 7,43 6,73 7,08 

4_SL6 2827,27 2729,37 2439,59 2491,05 2545,49 9,59 7,11 8,35 

4_SL7 2749,78 2673,4 2452,31 2461,29 2549,38 9,25 7,11 8,18 

5_SL6 2824,76 2691,92 2435,69 2501,66 2567,84 10,87 7,68 9,28 

5_SL7 2748,47 2626,89 2453,89 2468,83 2573,27 10,48 7,64 9,06 

6_SL6 2826,72 2717,72 2421,63 2545,41 2555,42 5,75 5,50 5,63 

6_SL7 2748,61 2657,88 2445,05 2494,97 2570,48 5,43 5,61 5,52 

7_SL6 2825,36 2680,89 2452,70 2643,31 2548,46 6,01 5,07 5,54 

7_SL7 2755,36 2616,88 2475,97 2588,63 2544,2 5,72 5,17 5,45 

8_SL6 2826,47 2679,91 2445,3 2615,09 2562,07 5,68 6,12 5,90 

8_SL7 2749,36 2616,16 2458,02 2556,79 2564,5 5,37 6,15 5,76 

9_SL6 2823,77 2719,89 2438,69 2593,79 2568,49 5,86 6,41 6,14 

9_SL7 2748,37 2661,67 2440,8 2534,58 2587,17 5,56 6,39 5,98 

10_SL6 2826,49 2697,51 2436,04 2625,72 2548,53 6,12 5,27 5,70 

10_SL7 2751,92 2633,39 2449,54 2567,29 2556,38 5,76 5,39 5,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:20 EEST - 34.220.209.173



81 
 

 

 

Πίνακας 3.21 b 

Αποτελέσματα από 10 χειροκίνητες επαναλήψεις του ελέγχου του SNRU 

MRI_1 SNR1 SNR2 SNR3 SNR4 SNR5 Mean 
SNR 

SD 
SNR 

SNRU SNRU1/ 
SNRU2 

1_SL6 464,40 454,74 408,01 415,94 425,63 2168,71 24,63 1,14  

1_SL7 444,92 437,43 397,82 400,67 418,13 2098,97 21,17 1,01 1,13 

2_SL6 301,27 294,73 266,50 269,49 274,40 1406,38 15,69 1,12  

2_SL7 302,68 296,80 272,48 272,03 281,83 1425,81 14,03 0,98 1,13 

3_SL6 254,80 245,99 219,07 238,25 231,86 1189,97 13,62 1,14  

3_SL7 254,28 244,54 224,03 237,28 236,90 1197,03 11,12 0,93 1,23 

4_SL6 220,09 214,10 189,91 195,41 199,68 1019,18 12,77 1,25  

4_SL7 220,18 214,07 194,87 197,08 204,14 1030,34 10,88 1,06 1,19 

5_SL6 197,96 190,10 170,70 176,67 181,34 916,77 10,82 1,18  

5_SL7 198,70 189,91 176,05 178,49 186,04 929,19 9,11 0,98 1,20 

6_SL6 326,64 316,46 279,83 296,40 297,56 1516,90 18,37 1,21  

6_SL7 326,15 315,38 287,91 296,05 305,01 1530,51 15,17 0,99 1,22 

7_SL6 331,50 316,96 287,77 312,52 301,31 1550,06 16,48 1,06  

7_SL7 331,45 314,79 295,57 311,40 306,05 1559,27 13,15 0,84 1,26 

8_SL6 311,39 297,52 269,40 290,32 284,43 1453,06 15,55 1,07  

8_SL7 312,64 297,50 277,38 290,75 291,62 1469,89 12,77 0,87 1,23 

9_SL6 299,18 290,39 258,38 276,92 274,22 1399,09 15,70 1,12  

9_SL7 301,29 291,78 265,53 277,85 283,61 1420,06 13,59 0,96 1,17 

10_SL6 322,60 310,25 278,04 301,99 293,11 1506,00 16,90 1,12  

10_SL7 323,32 309,39 285,60 301,63 300,35 1520,28 13,78 0,91 1,24 

 

 

Η γραφική παράσταση που ακολουθεί απεικονίζει τα αποτελέσματα των 10 

επαναναλήψεων και για την χειροκίνητη και την αυτοματοποιημένη μέθοδο SNRU της 

εν λόγο ακολουθίας του επιλεγμένου μαγνητικού τομογράφου. 
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Γραφική Παράσταση 3.11 

 

 

Στον Πίνακα 3.22 εμφανίζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 10 

επαναλήψεων και για τις δύο μεθόδους SNRU, καθώς επίσης και οι τιμές της τυπικής 

τους απόκλισης (SD), του μέσου όρου (�̅�) και του συντελεστή μεταβλητότητας (CV). 

 

Πίνακας 3.22 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 10 επαναλήψεων  

των δύο μεθόδων για τον SNRU 

SNRU1/SNRU2 
MRI_1 

 

Χειροκίνητα Αυτοματοποιημένα 

1 1,13 1,10 

2 1,13 1,10 

3 1,23 1,10 

4 1,19 1,10 

5 1,20 1,10 

6 1,22 1,10 

7 1,26 1,10 

8 1,23 1,10 

9 1,17 1,10 

10 1,24 1,10 

SD 0,05 0,00 

�̅� 1,20 1,10 

CV 3,77 Δεν ορίζεται 
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Από τις τιμές της χειροκίνητης μεθόδου δημιουργήθηκε το παρακάτω θηκόγραμμα, 

στο οποίο φαίνεται πως οι τιμές των αποτελεσμάτων είναι αρκετά συμμετρικές, 

γεγονός που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την αξιολόγησή τους το t-test, 

παρόλο που το δείγμα μας είναι μικρό. 

 

Γραφική Παράσταση 3.12 

 

 

Και εδώ θέλουμε να αξιολογήσουμε αν οι δύο μέθοδοι έχουν στατιστική διαφορά, για 

τον λόγο αυτό θεωρούμε σαν αρχική υπόθεση (𝐻0) πως δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ 

των μέσων όρων των τιμών των δύο μεθόδων. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

ορίζεται στο 5%. Με τη βοήθεια του κριτηρίου ελέγχου γίνεται ο υπολογισμός του p-

value, δηλαδή της πιθανότητας η διαφορά των μέσων όρων να οφείλεται σε τυχαίους 

παράγοντες. Αν το προκύπτον p-value είναι μικρότερο ή ίσο από το καθορισμένο 

επίπεδο σημαντικότητας, η αρχική υπόθεση απορρίπτεται και υποθέτουμε πως υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των δύο μεθόδων. 

Στον Πίνακα 3.23  παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του t-test για τον έλεγχο του 

SNRU. 
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Πίνακας 3.23 

Αποτελέσματα του t-test για την SNRU 

SNRU1/SNRU2  

Count 10 

�̅� 1,20 

SD 0,05 

SD err 0,01 

hyp mean 1,10 

A 0,05 

Tails 1 

Df 9 

t stat 7,04 

p value 0,00 

t crit 1,83 

Sig yes 

 

Από τα αποτελέσματα του t-test συμπεραίνουμε πως υπάρχει στατιστική διαφορά 

μεταξύ των δύο μεθόδων. 

Στον Πίνακα 3.24 παρουσιάζονται τα δεδομένα της αυτοματοποιημένης μεθόδου που 

έχουν ληφθεί με τη δεύτερη μέθοδο εκλογής SNRU της αφαίρεσης των δύο τομών. 
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Πίνακας 3.24 a 

Αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τον SNRU με τη μέθοδο 

της αφαίρεσης των δύο τομών 

Αυτοματοποιημένα S1 S2 S3 S4 S5 

MRI_1_SL6 2813,70 2777,60 2626,90 2732,90 2684,10 

MRI_1_SL7 2736,50 2758,70 2585,40 2702,80 2696,90 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL6 1436,40 1398,00 1428,10 1422,30 1432,20 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL7 1418,00 1370,60 1396,60 1401,50 1411,30 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL6 1393,70 1327,90 1489,80 1301,30 1315,30 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL7 1408,60 1338,10 1435,70 1296,00 1414,50 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL6 1388,50 1328,70 1481,50 1292,90 1313,90 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL7 1405,50 1336,40 1429,80 1293,10 1412,80 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL6 1438,60 1398,60 1430,70 1427,60 1432,10 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL7 1421,60 1374,70 1399,30 1405,80 1415,60 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 1441,20 1398,80 1434,40 1431,20 1434,90 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 1418,70 1374,10 1396,90 1403,10 1411,60 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL6 851,90 753,27 901,78 885,03 808,01 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL7 858,83 750,49 876,09 888,72 854,29 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL6 854,80 755,02 895,03 889,72 815,89 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL7 868,56 759,71 879,46 891,95 858,88 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL6 897,99 895,60 898,27 950,43 896,76 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL7 885,87 877,82 882,32 931,28 884,02 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 899,53 897,72 895,22 947,92 893,22 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 882,65 879,30 879,88 929,03 876,68 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL6 1242,40 1340,70 1200,20 1058,70 1264,50 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL7 1262,40 1335,40 1266,20 1069,60 1248,90 
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Πίνακας 3.24 b 

Αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τον SNRU με τη μέθοδο 

της αφαίρεσης των δύο τομών 

Αυτοματοποιημένα N1 N2 N3 N4 N5 

MRI_1_SL6 20,70 17,06 19,87 16,83 19,24 

MRI_1_SL7 21,28 16,79 19,55 17,27 19,14 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL6 13,54 14,03 13,79 19,97 12,96 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL7 13,54 14,03 13,79 19,97 12,96 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL6 17,51 15,65 16,19 16,31 21,68 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL7 17,23 15,44 16,40 16,25 21,72 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL6 17,48 15,28 16,20 16,60 20,65 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL7 17,48 15,48 16,19 16,41 20,67 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL6 14,31 15,01 13,40 14,60 14,58 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL7 14,31 15,01 13,40 14,60 14,58 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 15,22 14,58 14,13 15,26 14,31 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 15,22 14,58 14,13 15,26 14,31 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL6 15,18 13,89 15,53 14,25 17,23 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL7 15,18 13,89 15,53 14,25 17,23 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL6 15,53 14,22 13,71 13,75 15,32 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL7 15,53 14,22 13,71 13,75 15,32 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL6 15,76 15,62 15,10 14,70 15,45 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL7 15,76 15,62 15,10 14,70 15,45 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 14,04 14,73 15,33 15,74 15,73 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 14,04 14,73 15,33 15,47 15,73 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL6 17,79 32,00 15,44 20,14 12,18 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL7 20,17 32,55 15,42 20,21 12,19 
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Πίνακας 3.24 c 

Αποτελέσματα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τον SNRU με τη μέθοδο 

της αφαίρεσης των δύο τομών 

Αυτοματοποιημένα SNR1 SNR2 SNR3 SNR4 SNR5 SNRU SNRU1/ 
SNRU2 

MRI_1_SL6 191,67 229,56 186,41 228,99 196,69 10,14  

MRI_1_SL7 181,31 231,62 186,49 220,61 198,68 10,66 0,95 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL6 149,58 140,51 146,07 143,55 155,79 4,00  

MRI_2_fAP_TR1000_TE30_SL7 147,66 137,76 142,85 141,45 153,51 4,21 0,95 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL6 112,22 119,65 129,77 112,51 85,55 14,64  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_SL7 115,24 122,22 123,43 112,43 91,85 11,25 1,30 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL6 112,01 122,60 128,91 109,84 89,72 13,30  

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b_SL7 113,38 121,74 124,49 111,08 96,35 9,75 1,37 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL6 141,78 131,42 150,59 137,89 138,46 5,00  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_SL7 140,11 129,18 147,28 135,78 136,86 4,79 1,04 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 133,49 135,35 143,08 132,25 141,36 3,53  

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 131,40 132,87 139,35 129,66 139,06 3,33 1,06 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL6 79,11 76,45 81,88 87,54 66,14 10,11  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_SL7 79,75 76,17 79,55 87,91 69,93 8,29 1,22 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL6 77,63 74,84 92,02 91,26 75,09 10,61  

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b_SL7 78,88 75,31 90,42 91,49 79,04 8,91 1,19 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL6 80,36 80,83 83,91 91,17 81,83 5,30  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_SL7 79,27 79,23 82,42 89,33 80,67 5,11 1,04 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL6 90,35 85,96 82,34 86,39 80,06 4,67  

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b_SL7 88,66 84,20 80,93 84,67 78,58 4,61 1,01 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL6 98,44 59,08 109,62 74,13 146,38 34,62  

MRI_4_fHF_TR1000_TE30_SL7 88,26 57,85 115,80 74,62 144,47 35,68 0,97 
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Η γραφική παράσταση που ακολουθεί απεικονίζει τα αποτελέσματα των δύο 

διαφορετικών αυτοματοποιημένων μεθόδων εκλογής του SNRU.  

 

 

Γραφική Παράσταση 3.13 

 

 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός πίνακας (Πίνακας 3.25) των 

αποτελεσμάτων του λόγου της SNRU των δύο διαφορετικών αυτοματοποιημένων 

μεθόδων εκλογής, η χαρακτηριστική τους εξίσωση και οι τιμές των συντελεστών r και 

R2 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,68x + 0,3758
R² = 0,5946
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Πίνακας 3.25 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των δύο αυτοματοποιημένων μεθόδων για τον 

SNRU1/SNRU2 

Σαρωτές - Ακολουθίες Αυτοματοποιημένη 

Μέθοδος 1 
Αυτοματοποιημένη 

Μέθοδος 2 

MRI_1 1,10 0,95 

MRI_2_fAP_TR1000_TE30 0,82 0,95 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30 1,33 1,30 

MRI_2_fHF_TR1000_TE30_b 1,32 1,37 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30 0,84 1,04 

MRI_2_fLR_TR1000_TE30_b 0,94 1,06 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30 1,10 1,22 

MRI_3_fLR_COR_TR1000_TE30_b 1,11 1,19 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30 1,06 1,04 

MRI_3_fLR_TR1000_TE30_b 1,02 1,01 

MRI_4_fHF_TR1000_TE30 1,06 0,97 

R2 0,59 

r 0,77 

Χαρακτηριστική Εξίσωση 𝑦 = 0,68𝑥 + 0,3758 

 

Από τον συντελεστή συσχέτισης για τον λόγο των SNR των δύο μεθόδων που είναι  

𝑟 = 0.77 προκύπτει πως οι δύο μέθοδοι εμφανίζουν πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση, 

με την  προσαρμογή των δεδομένων στο γραμμικό μοντέλο να είναι σε ποσοστό 59% 

όπως μαρτυρά ο συντελεστής προσδιορισμού 𝑅2 = 0.59. 
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4.Συμπεράσματα 

 

 

Για τον έλεγχο της ποσοστιαίας ομοιογένειας της εικόνας τα αποτελέσματα των δύο 

ελέγχων καταδεικνύουν πως η αυτοματοποιημένη μέθοδος δίνει αρκετά καλύτερα 

αποτελέσματα για την PIU(%), γεγονός απόλυτα αναμενόμενο, δεδομένου πως κατά 

τη χειροκίνητη διαδικασία η εύρεση των ποσοτήτων 𝑆�̅�𝑎𝑥 και 𝑆�̅�𝑖𝑛 επαφίεται σε 

υποκειμενικούς παραμέτρους όπως η υπομονή και διαύγεια του φυσικού που εκτελεί 

τον έλεγχο, ενώ κατά την αυτοματοποιημένη διαδικασία οι ποσότητες αυτές 

λαμβάνουν αντικειμενικά τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή τους βάση του κώδικα. 

Όσον αφορά τον έλεγχο της ποσοστιαίας εκτίμησης ειδώλων σήματος αποδείχθηκε 

υψίστης σημασίας η σωστή τοποθέτηση των ROIs, τα οποία πρέπει να βρίσκονται στη 

μικρότερη δυνατή απόσταση από τα όρια του ομοιώματος. Και σε αυτό τον έλεγχο τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν ειδικά με τη χρήση του στοχαστικού αλγορίθμου 

υπερτερούν από αυτά της χειροκίνητης διαδικασίας. 

Στην περίπτωση των SNR και SNRU η αυτοματοποιημένη μέθοδος απαλλάσσει τον 

χρήστη από την επίπονη διαδικασία των πολλών υπολογισμών και την χρονοβόρα 

τοποθέτηση των αρκετών ROIs ειδικά για την περίπτωση του SNRU. Επιπλέον η 

δυνατότητα διεξαγωγής των ελέγχων αυτών και με τους δύο προτεινόμενους τρόπους 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ACR δίνει την ευκαιρία, αφενός μεν την εκτέλεση 

τους και με τους δύο τρόπους αλλά αφετέρου και την μεταξύ σύγκριση των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτούς.  

Όλοι οι έλεγχοι, πλην του SNR εμφανίζουν πολύ καλή συσχέτιση μεταξύ της 

αυτοματοποιημένης και της χειροκίνητης μεθόδου όπως φαίνεται στον πίνακα 4.1.  

Πίνακας 4.1 

Έλεγχοι r R2 

PIU(%) 0,99 0,98 

GR(%) 0,85 0,73 

SNR1/SNR2 0,48 0,23 

SNR1/SNR2 (auto) 0,92 0,86 

SNRU1/SNRU2 0,81 0,66 

SNRU1/SNRU2 (auto) 0,77 0,59 

 

Κατά την αξιολόγηση της αυτοματοποιημένης και της χειροκίνητης μεθόδου σε ότι 

αφορά τη στατιστική τους διαφορά, η οποία διενεργήθηκε μέσω του t-test για τις 
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περιπτώσεις του GR(%), SNR1/SNR2 και SNRU1/SNRU2, παρατηρήθηκε πως η μόνη 

περίπτωση που δεν εμφανίστηκε στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων ήταν  

για αυτή του SNR1/SNR2. 

Οφέλη από τη χρήση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας είναι πως το λογισμικό 

αυτοματοποιεί τις διαδικασίες οριοθέτησης της εικόνας, της τοποθέτησης των ROIs, 

της εκτέλεσης των υπολογισμών, με αποτέλεσμα να απαιτείται ελάχιστη ανθρώπινη 

επίδραση. Κατά τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά ο χρόνος διεξαγωγής των 

ελέγχων αλλά πιθανά σφάλματα κατά τις διαδικασίες της εύρεσης των ROIs και των 

υπολογισμών. 

Ένα μεγάλο ερώτημα που προκύπτει από τη διεξαγωγή των παραπάνω ελέγχων, είναι 

το τι πραγματικά συμβαίνει στις περιοχές που τα αποτελέσματα προκύπτουν οριακά 

εντός ή εκτός σε σχέση με τα όρια αποδοχής και τι απόφαση πρέπει να ληφθεί, ειδικά 

για περιπτώσεις που τα αποτελέσματα προκύπτουν οριακά εντός και οριακά εκτός για 

τη χειροκίνητη και την αυτοματοποιημένη μέθοδο αντίστοιχα (και αντιστρόφως) . 

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση επί του 

θέματος ώστε να αναλυθούν περισσότερα δεδομένα και να καταλήξουμε στη 

διεξαγωγή πιο εμπεριστατωμένων αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν 

να προκύψουν είτε από την επανάληψη περισσότερων χειροκίνητων μετρήσεων στις 

ήδη υπάρχουσες σαρώσεις των μαγνητικών τομογράφων, είτε από λήψη 

επαναλαμβανόμενων σαρώσεων σε βάθος χρόνου για κάθε μαγνητικό τομογράφο. 

Μελλοντικό στόχο αποτελεί η αύξηση του στατιστικού μας δείγματος ώστε να 

καταλήξουμε σε πιο εμπεριστατωμένα αποτελέσματα σχετικά με την ορθότητα των δύο 

μεθόδων εκλογής καθώς και η ολοκλήρωση  όλου του εύρους του αυτοματοποιημένου 

ποιοτικού ελέγχου με την διεξαγωγή και των ελέγχων της γεωμετρικής παραμόρφωσης, 

του προσδιορισμού της θέσης τομής, της ακρίβειας του πάχους τομής, της χωρικής 

διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης και της διακριτικής ικανότητας 

αντικειμένων χαμηλής αντίθεσης. 
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