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Röntgenmikrotomografia

Tiivistelmä

Röntgensäteilyä on hyödynnetty erilaisten kappaleiden ja materiaalien sisärakenteiden tut-
kimiseen siitä asti kun Wilhelm Röntgen vuonna 1895 havaitsi sen olemassaolon katodisäteitä
tutkiessaan. Röntgenkuvaamista alettiin lähes välittömästi soveltamaan erityisesti lääketieteessä
ihmiskehon kuvantamiseen. Kulkiessaan kuvauskohteen läpi röntgensäteily vuorovaikuttaa ato-
mien elektronien kanssa ja vaimentuu aineen elektronitiheyteen verrannollisesti. Näin ollen sätei-
lyn vaimentuminen riippuu sen kulkemasta polusta väliaineessa. Röntgenilmaisimella havaittavaa
läpivalaisukuvaa kutsutaan projektioksi, ja sen kontrasti syntyy kohteen eri osien absorboidessa
eri määriä säteilyä. Röntgenkuvien tarjoaman informaation olennainen ongelma ja rajoite on,
että projektio kuvaa kohdetta vain yhdestä suunnasta, ja tieto syvyyssuunnassa menetetään.

Röntgentomografiassa pyritään rakentamaan läpileikkauskuva kohteesta sen eri suunnista
otettujen projektioiden avulla, ja tomografia tunnetaankin suomeksi myös nimillä leikekuvan-
taminen ja kerroskuvantaminen. Tomografia kuuluu inversio-ongelmiksi kutsuttujen ongelmien
ryhmään, ja sen keskeinen kysymys voidaan esittää seuraavassa muodossa: mitä voidaan sanoa
kappaleen kolmiulotteisesta sisärakenteesta sen röntgenprojektioiden perusteella? Röntgentomo-
grafiassa tutkittava fysikaalinen suure on kohteen säteilynvaimennuskertoimen µ paikkajakauma,
josta käytetään usein ilmaisua kohdefunktio tai objektifunktio. Projektioiden avulla rakennettua
mallia kohdefunktiosta kutsutaan nimellä rekonstruktio.

Tomografisen rekonstruktion kannalta on oleellista löytää yhteys röntgenprojektioiden ja sel-
vitettävän kohdefunktion välille. Leikekuvantamisen matemaattinen teoria perustuu böömiläisen
matemaatikon Johann Radonin vuonna 1917 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsitellään funktion
rekonstruointia sen projektioista. Tällaisesta rekonstruktiosta käytetään ilmaisua takaisinpro-
jektio. Matemaattinen teoria realisoitui käytännön sovellukseksi vuonna 1972 kun EMI-yhtiölle
työskennellyt sähköinsinööri Godfrey Hounsfield rakensi ensimmäisen tietokonetomografialait-
teen, mistä hän jakoi Nobelin lääketieteen palkinnon Allan Cormackin kanssa vuonna 1979.

Tomografisessa rekonstruktiossa kohdefunktiosta, kohteen vaimennuskertoimen paikkajakau-
masta, muodostetaan diskreeteistä kuva-alkioista, vokseleista, koostuva kolmiulotteinen malli.
Alkion sisältämä numeerinen arvo - yleensä harmaasävy - on verrannollinen kohteen elektroni-
tiheyteen. Vokseli on kaksiulotteisen pikselin kolmiulotteinen vastine. Röntgenilmaisin koostuu
diskreeteistä ilmaisinpikseleistä, jotka mittaavat fotonivuota pinnallaan ja yleensä ilmaisimen
pikselin koko vastaa rekonstruktiossa yhden vokselin sivun kokoa.

Tietokonetomografiaa on kehitetty pitkälti lääketieteellisen kuvantamisen ehdoilla, mutta
TT-kuvantamisella on sovelluksia myös useilla ei-lääketieteellisillä aloilla konetekniikasta evo-
luutiobiologiaan. TT-kuvantamisen merkittävä etu on, että se mahdollistaa kohteen sisäraken-
teiden tutkimuksen ilman, että kohdetta tarvitsee hajottaa leikkeisiin. Kyseessä on siis non-
destruktiivinen menetelmä, mikä tekee siitä erityisen houkuttelevan lähestymistavan esim. ar-
keologeille ja paleontologeille, joiden tutkimuskohteet ovat ainutkertaisia ja korvaamattomia.

Ilmaisintekniikan ja tietokoneiden laskentatehon kasvaessa TT-kuvantamisessa on päästy yhä
tarkempiin resoluutioihin, ja mikrotomografia eli mikro-TT onkin eriytynyt omaksi tutkimusa-
lakseen. Uusimmilla röntgenputkea käyttävillä mikro-TT-laitteistoilla päästään alle mikrometrin
kuvausresoluutioon, ja parhailla synkrotronilähteillä päästään jo joidenkin kymmenien nanomet-
rien resoluutioon. Röntgenmikrotomografia on osoittautunut erittäin voimakkaaksi työkaluksi
pienien kappaleiden kolmiulotteisen sisärakenteen tutkimiseen pienellä resoluutiolla.


