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Rekonstruktion av saknade projektioner
i datortomografi

av

Paul R. Edholm och Birger Olander

Vid datortomografi besväras de rekonstruerade bilderna ofta av störande
artefakter, dvs strukturer i bilden som inte motsvarar strukturer i patienten.
Det finns många olika orsaker till artefakter och en viktig orsak är att vissa
projektioner saknas helt eller delvis eller är av otillräcklig kvalitet. Delar
av projektioner kan exempelvis saknas när implantat av metallproteser
eller plomber i tänderna skymmer anatomin för de projicerande strålarna.
Saknade projektioner av ena eller andra slaget ger upphov till artefakter i
form av raka linjer som störande breder ut sig över hela bilden, ofta på ett
sådant sätt att bilden blir otjänlig för sitt ändamål.

I detta projekt har vi valt att studera en möjlighet att rekonstruera så
mycket av de projektioner som saknas i ett visst vinkelavsnitt, att de inte
längre ger upphov till störande artefakter.

Arbetet har utförts med simulerade modellförsök. Vi har antagit en skiva i
anatomin som avbildats med datortomografi med användande av
parallellprojektioner. Försök har gjorts där enstaka projektioner saknas,
och där projektioner saknas inom ett större vinkelavsnitt. Vid
beskrivningen av vår metod skall vi först ge en verbal beskrivning och
därpå en matematisk.

Verbal beskrivning

Sinogram

När parallellprojektionerna, som skall användas för rekonstruktion av
bilden, arrangeras i en Cartesianskt två-dimensionell fördelning där den
ena
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axeln (r) utgör strålens avstånd ifrån origo och den andra strålens vinkel
(θ) med y-axeln brukar denna fördelning kallas sinogram. Namnet kommer
av att alla strålar som går igenom en fix punkt i objektet kommer att
registreras som en kurva i form av en sinusoid i sinogrammet (ref. 1,2,3),
(fig. 4).

Sinogrammets Fouriertransform

Den två-dimensionella Fouriertransformen av ett regelbundet sinogram
uppvisar några anmärkningsvärda samband mellan objekt och sinogram
som redovisades i (ref. 4,5,6,7,8 och 9). Bl a visades att om den skiva som
skall avbildas är begränsad, så kommer Fouriertransformen av
sinogrammet endast att innehålla frekvenskomponenter inom två sektorer.
Utanför dessa sektorer finns det praktiskt taget inte några värden. Saknas
emellertid projektioner så är därmed sinogrammet inte längre regelbundet
och dess transform kommer att innehålla värden utanför de två normala
sektorerna.

Rekonstruktionsmetod av de saknade projektionerna

Den metod som vi har använt för att rekonstruera de saknade
projektionerna är baserad på egenskaperna i sinogrammets
Fouriertransform. Vi utgår från ett ursprungligt sinogram, 0p , där ett visst
antal projektioner saknas och är ersatta med nollor (fig. 1). I transformen
av sinogrammet med saknade projektioner finns värden både i de normala
sektorerna och utanför dessa. Om vi nu direkt skulle inverstransformera så
skulle vi få tillbaks sinogrammet med de saknade projektionerna
representerade av nollor. Nu gör vi istället så att vi nollställer
Fouriertransformen utanför de normala sektorerna, vilket kan betraktas
som en filtrering i Fourier-domänen, innan vi inverstransformerar (fig. 1).
Vi får då ett nytt sinogram, 0p̂ , som har helt andra värden överallt, bl a
finns det nu värden på platsen för de saknade projektionerna. Man skulle
nu kunna tro att problemet är löst och att det bara är att rekonstruera vår
nya bild från det nya sinogrammet, men tyvärr
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är det inte så. Den bild vi skulle få från det nya sinogrammet skulle ha
exakt samma artefakter som bilden från det ursprungliga sinogrammet,

0p .Orsaken till detta är att endast värden i de normala sektorerna i Fourier-
domänen har betydelse vid rekonstruktionen och i dessa har vi inte ändrat
någonting.

Istället gör vi på följande sätt. Från det nya sinogrammet 0p̂ , tar vi bara de
nya värden som finns på platsen för de saknade projektionerna och sätter in
dem i det gamla sinogrammet 0p  i stället för de nollor som står på denna
plats. Vi får då ett sinogram, 1p , sammansatt av de korrekta projektionerna
från 0p  och de approximativt rekonstruerade från 0p̂ . Om vi nu utför
rekonstruktionen med hjälp av pi så blir artefakterna avsevärt reducerade.
Metoden kan itereras genom att vi upprepar förfarandet men nu utgående
från 1p  istället för 0p . Genom en ny filtrering i Fourier-domänen får vi ett
nytt sinogram, 1p̂ , där de saknade projektionerna är än bättre approxi-
merade. Vi gör ett nytt sammansatt sinogram, 2p , bestående av de korrekta
projektionerna från 1p  och de rekonstruerade från 1p̂  . För varje iteration
får vi en allt bättre bild. Förbättringen avtar emellertid asymptotiskt, så att
efter ett visst antal iterationer lönar det sig inte att fortsätta.

Orsaken till att det överhuvud går att approximativt rekonstruera de
saknade projektionerna är att informationen i dessa delvis finns i de till-
gängliga projektionerna. Ju lägre de spatiella frekvenserna är i de saknade
projektionerna, ju mer av dem finns representerade i de tillgängliga projek-
tionerna och ju bättre kan de rekonstrueras. De allra högsta frekvenserna
kan emellertid inte alls rekonstrueras.

Matematisk beskrivning

Sinogrammets Fourlertransform

Vi representerar den bild som skall rekonstrueras ur projektionsdata med
f(x,y) (fig. 2) och definierar ett nytt cartesianskt koordinatsystem (r,t) vars
origo sammanfaller med (x,y) men är vridet vinkeln θ relativt (x,y).
Koordinatparet (r,θ) definierar en linje Lr,θ i bilden parallell med t-axeln
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och på avståndet r från origo. Parallella projektioner, p(r,θ), av f fås genom
att integrera f(x,y) längs alla linjer Lr,θ.

( ) ( )dtcostsinr,sintcosrf,p ∫
∞

∞−
θ+θθ−θ=θω (1)

Projektionsdata från en tomograf består av ett set med sådana projektioner
för olika r och θ. Vi kan arrangera dessa projektionsdata i ett sinogram i
(r,θ)-koordinater (fig. 3), (bild 1).

Vi kommer att anta att vi har projektioner från ett halvt varv, 0 ≤ θ < π. I
sinogrammet kommer dessa projektioner att expanderas till en periodisk
funktion i θ-led (bild 2). Då vi har parallella data gäller

( ) ( ) Zn,,rpn2,rp ∈θ=π+θ (2)

och

( ) ( ) Zn,,rp)1n2(,rp ∈θ−=π++θ (3)

Vi Fouriertransformerar sinogrammet med avseende på r för varje vinkel θ
och får

( ) [ ]( ) ( ) dre,rp,p,P r
rr

ω−∞

∞−∫ θ=θω=θω iF (4)

Då sinogrammet är periodiskt i θ-led kan vi för varje ω-värde göra en
Fourierserieutveckling.

[ ]( ) [ ]( ) θθω
π

=ω= θ−π
θθ ∫ de,p

2
1n,pP n2

0
r,r,r

iFF (5)

eller

( ) [ ]( ) ( ) θθ
π

=ω=ω θ−π ω−∞

∞−θθ ∫ ∫ ddree,rp
2
1n,pn,P n2

0

r
,r,r

iiF (6)
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Pr,θ(ω,n) arrangeras i ett 2-dimensionellt cartesianskt system (ω,n), (bild 3).

Man kan visa att om f(x,y)=0 för x2+y2 > r0, är

( ) 0,r rn,0n,P <
ω

≈ωθ (7)

för ett korrekt sinogram (ref. 4), (fig. 5).

Vi får alltså en v-formad sektor ovanför origo och en spegelvänd i ω-axeln
där Pr,θ(ω,n) är praktiskt taget noll.

Detta kan tolkas som att Fouriertransformen i r-led av sinogrammet enl (4)
är bandbegränsad i θ-led och bandbredden är proportionell mot ω. Låga ω
frekvenser varierar alltså längsamt i θ-led medan högre frekvenser kan
variera snabbare.

Denna Fouriertransform resp Fourierserieutveckling kommer i praktiken
att motsvaras av en diskret 2-dimensionell Fouriertransform av
sinogrammet expanderat till -π < θ < π.

Det diskreta sinogrammet blir pi,j=p(i∆r,j∆θ), i=-n...n, ∆r=rmax/n,
j=-m...m-l, ∆θ=2π/m, alltså p samplat i 2n+I punkter i r-led, -rmax ≤ r ≤ rmax

och 2m punkter i θ-led , -π < θ < (m-1)π/m

Den 2-dimensionella diskreta Fouriertransformen är periodisk och
betraktar funktionen som periodisk. För en funktion fi,j , i=0...n-l, j=0...m-1
definieras den enl

[ ] m/Jj2
1m

0j

1n

0i

n/Ii2
j,iJ,Ij,ij,iJ,I eeffF ii π−

−

=

−

=

π−∑ ∑ 









== F (8)

Då vi betraktar sinogrammet som periodiskt kan vi skriva den tvådimen-
sionell diskreta Fouriertransformen, Fi,j ,I=-n...n, J=0...m-1 för sino-
grammet enl
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[ ] ( ) ( )m2/Jj2
1m

mj

n

ni

1n2/Ii2
j,iJ,Ij,ij,iJ,I eeppP ii π−

−

−= −=

+π−∑ ∑ 









== F (9)

Fouriertransformen av sinogrammet kommer då att vara noll för

max

0
J,I r

r
I
J,0P

π<≈ (10)

Om vi låter r0=rmax , m=π(2n+l) blir gränserna i Fouriertransformen lika
med diagonalerna.

Den diskreta Fouriertransformen är separabel och kan på samma sätt som
den kontinuerliga delas upp i en r och en θ-del vilka representeras av i och
j i den diskreta formen.

Transformen i r-led blir

[ ] ( )∑
−=

+π−==
n

ni

1n2/Ii2
j,ij,Ij,iij,I eppP iF (11)

och i θ-led

[ ] ( )m2/Jj2
1m

mj
j,IJ,Ij,IjJ,I ePpP iπ−

−

−=
∑== F (12)

Vi definierar också de inversa transformerna här

Inversen till (11) blir

( )[ ] ( )1n2/iI2
n

nI
j,Ij,ij,I

1
Ij,i eP

1n2
1Pp +π

−=

− ∑+
== iF (13)

Inversen till (12) blir

( )[ ] ( )m2/jJ2
1m

mJ
J,Ij,IJ,I

1
Jj,I eP

m2
1PP iπ

−

−=

− ∑== F (14)
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och inversen till (9) blir

( )[ ] ( )
( ) ( )1n2/iI2

n

nI

m2/jJ2
1m

mJ
J,Ij,iJ,I

1
J,Ij,i eeP

m21n2
1Pp +π

−=

π
−

−=

− ∑ ∑ 









+

== iiF

(15)

Rekonstruktion av saknade projektioner

Om sinogrammet inte är idealt, vilket är fallet då det saknas projektioner,
kommer villkor (7) resp (10) ej att vara uppfyllda (fig. 6). De projektioner
som saknas kan vi anta upptar alla projektioner i ett vinkelintervall θ1 till
θ2. Om vi då först Fouriertransformerar sinogrammet i r-led kommer de
projektioner som saknas vara noll medan övriga är korrekta. Men om vi
betraktar denna Fouriertransform i θ-led kommer vi få ett abrupt avbrott
där det saknas projektioner. Alltså är den är inte bandbegränsad i θ-led. För
att återställa de projektioner som saknas kan vi göra en lågpassfiltrering i
θ-led och ersätta de saknade projektionerna med de som fås efter filtrering.

Denna filtrering utförs genom att Fouriertransformera både i r- och θ-led
och nollställa de sektorer som skall vara noll. Sedan inverstransformerar vi
och då uppstår värden istället för nollorna på platsen för de saknade
projektionerna. Dessa värden får ersätta de saknade projektionerna. Vi
itererar detta tills vi har en godtagbar rekonstruktion. Då alla projektioner i
vinkelintervallet saknas behöver vi inte utföra någon inverstransformation
i r-led mellan iterationerna för att spara tid.

Vi kan då beskriva metoden enl

1. Expandera sinogrammet från 0 ≤ θ < π till -π ≤ θ < π
1...mj,n...ni,mjl,ik,pp l,kj,i −−=−=+=−==

2. Nollställ saknade projektioner

0,1k,kj,0p 21j,i −=θ≤π+θ∆≤θ=
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3. Beräkna den 2-dim diskreta fouriertransformen i två steg
a) först i r-led

[ ]
j,Ij,iij,I pP F=

b) Sedan i θ-led

[ ]
J,Ij,IjJ,I pP F=

4. Nollställ i Fouriertransformen genom multiplikation med
funktionen HI,J

.ö.f,0H

I
r
r

J,1H

PHP̂

J,I

max

0
J,I

J,IJ,IJ,I

=

π≤=

=

5. Inverstransformera i θ-led

( )[ ]
j,IJ,I

1
Jj,I P̂P̂ −= F

6. Ersätt de saknade projektionema i Fouriertransformen i r-led av
sinogrammet, PI,j

0,1k,kj,P̂P 21j,Ij,I −=θ≤π+θ∆≤θ=

7. Iterera från 3b N gånger

8. Inverstranformera i r-led

( )[ ]
j,ij,I

1
Ij,i Pp −= F

Val av filterfunktion

Den filterfunktion HI,J som angetts i punkt 4 ovan fungerar inte så bra i
praktiken. eftersom pixlar som ligger längs gränslinjen kommer att noll-
ställas bara centrumpunkten för pixeln ligger i den "förbjudna" sektorn.
Därför definierar vi nollställningsfiltret enl
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{ } { }
.ö.f,0H

5.0I
r
r

5.0J,1H

J,I

max

0
J,I

=

+π≤−=
(16)

Då nollställs enbart pixlar som ligger helt i den "förbjudna" sektorn.

För de högsta co-frekvenserna får vi ingen eller mycket liten lågpass-
filtrering i θ-led med detta filter. Om vi har ett objekt utan höga frekvenser
eller där de höga frekvenserna, kanter, linjer etc ligger centralt i bilden kan
vi lågpassfiltrera även de högre ω-frekvenserna i θ-led. Vi kan då
modifiera vårt nollställningsfilter enl

{ } { }{ }
.ö.f,0H

n5.0J,5.0I
r
r

5.0J,1H

J,I

max

0
J,I

=

απ≤−+π≤−=
(17)

Alltså max. frekvens i θ-led bestäms av α i intervallet 0 < α ≤ 1, (bild 8)
Om tex α=0.5 och m=nπ/2 tas alltså frekvenser upp till halva samplings-
frekvensen i θ-led.

Resultat

Metoden har provats med datorsimulerade sinogram av olika objekt. Ur
sinogrammet har avlägsnats dels enstaka projektioner (bild 6,7,9), dels ett
vinkelavsnitt (bild 10,11) och en serie enstaka projektioner (bild 12,13).
Metoden har även applicerats på riktiga projektionsdata tagna från en
datortomograf (GE, CT-pace). Dessa data, sinogram, är nersamplade ca 6
ggr för att bli mer hanterbara. 3 av 180 projektioner är borttagna i dessa
sinogram (bild 14,15).

Diskussion

Av bilderna framgår att den här skildrade metoden är effektiv i att reducera
artefakter som uppstår då ett mindre antal projektioner saknas. Detta har
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visats både med simulerade och verkliga data.

Avsikten är inte att återskapa de saknade projektionerna, vilket naturligtvis
är omöjligt, utan att reducera de artefakter som bristen på dessa utgör. Den
här presenterade metoden tillför ju ingen ny information. Den information
som finns i sinogrammets övriga projektioner, används för att partiellt re-
konstruera de saknade.

Det iterativa förfarandet är stabilt och introducerar i sig inga nya artefakter
i den rekonstruerade bilden. Inte heller påverkas bildens information
negativt.
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p0,det ursprungliga sinogrammet med saknade projektioner. Fp0
det Fouriertransformerade p0 som filtreras och invers-
transformeras till 0p̂ . De approximerade värdena för de saknade
projektionerna tas ur 0p̂  och sätts in i p0 till ett nytt sinogram, p1.
Detta får ersätta p0 och processen itereras.

Fig 1.
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Fig 2.
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Fig 3.
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Fig 4.
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Sinogrammet Det 2-D Fouriertrans
formerade Sinogrammet
innehåller bara värden
i dessa sektorer

Fig 5.
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Sinogram 2-D Fouriertrans-
formerat Sinogram

Saknade projektioner
ger upphov till värden
i dessa 4 sektorer

Fig 6.
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(a) (b) (c)

Bild 1. Sinogram med fyra cirkulära objekt. (a) Sinogram. (b) Sinogram i a
kontrastförstärkt. (c) Sinogram som saknar 10 av 101 projektioner.
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(a) (b)

Bild 2. Sinogram expanderade till -π < θ < π.
(a) Sinogram i bild 1b expanderat. (b) Sinogram i
bild lc expanderat.
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(a) (b) (c)

Bild 3. Fouriertransform av sinogram. Absolutbelopp av 2-dim FFT.
(a) Fouriertransform av sinogram i bild 2a (b) Fouriertransform i a
kontrastförstärkt (c) Fouriertransform av sinogram i bild 2b.
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(a) (b) (c)

Bild 4. Rekonstruerade bilder (a) Rekonstruktion av sinogrammet i bild la
och Ib. (b) Rekonstruktion i a kontrastförstärkt. (c) Rekonstruktion av
sinogrammet i bild I c

  
(a) (b) (c)

Bild 5. Fouriertransform av rekonstruktioner. Absolutbelopp av 2-dim FFT
(a) Fouriertransformen av rekonstruktionen i 4a och 4b (b) Fouriertrans-
formen i, a kontrastförstärkt (c) Fouriertransformen av rekonstruktionen i
bild 4c.
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(a) (b) (c)

Bild 6. Ett cirkulärt objekt i radie=4, placerat i (x,y)=(20,30). 128 vinklar och 81
projektioner per vinkel.(128 x 81 pixels) (a) Sinogram (b) Rekonstruktion, 81 x 81
pixels (c) Rekonstruktion i b kontrastförstärkt.

(a) (b)

Bild 7. Samma objekt som i bild 6 men första vinkelns projektioner saknas
(a) Sinogram (b) Rekonstruktion konstrastförstärkt.
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(a) (b)

Bild 8. Filterfunktion enl ekvation 17. 256 x 81 pixels (a) α=1
(b) α=0.25
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(a) (b)

(c) (d)

Bild 9. Sinogram i bild 7 efter ersättning av de saknade projektionerna.
Filter enl bild 8a, α=l, har använts. (a) Sinogram efter första iterationen
(b) Sinogram efter två iterationer (c) Rekonstruktion efter första iterationen ,
samma konstrastförstärkning som i bild 7b. (d) Rekonstruktion efter två
iterationer.
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(a) (b)

Bild 10. Samma objekt som i bild 6 men första 8 vinklarnas projektioner
saknas (a) Sinogram, (b) Rekonstruktion konstrastförstärkt.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Bild 11. Sinogram i bild 10 efter ersättning av de saknade projektionerna. Filter enl bild
8a, α=l, har använts. (a) Sinogram efter första iterationen (b) Sinogram
efter 4 iterationer (b) Sinogram. efter 12 iterationer (d) Rekonstruktion efter första
iterationen, samma konstrastförstärkning som i bild l0b. (e) Rekonstruktion efter 4
terationer. (f) Rekonstruktion efter 12 iterationer
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(a) (b)

Bild 12. Samma objekt som i bild 6 men projektioner för vinkel
1,9,17, .... 121 saknas (a) Sinogram. (b) Rekonstruktion
konstrastförstärkt.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Bild 13. Sinogram i bild 12 efter ersättning av de saknade projektionerna. Filter enl bild
8a, α=l, har använts. (a) Sinogram efter första iterationen (b) Sinogram
efter 4 iterationer (b) Sinogram efter 8 iterationer (d) Rekonstruktion efter första
iterationen samma konstrastförstärkning som i bild l0b. (e) Rekonstruktion efter 4
iterationer. (f) Rekonstruktion efter 8 iterationer.
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(a) (b)

(c)

Bild 14. Sinogram från CT-pace data, bröstkorg, nersamplat till 180 vinklar och 115
projektioner per vinkel (a) Sinogram (b) Rekonstruktion (c) Rekonstruktion i b
kontrastförstärkt.

28



(a) (b)

Bild 15. Sinogram i bild 14 där första 3 vinklarnas projektioner saknas
(a) Sinogram (b) Rekonstruktion kontrastförstärkt.
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(a) (b)

(c) (d)30



(e) (f)

Bild 16. Sinogram, i bild 15 efter ersättning av de saknade projektionerna. Filter med
α=l, har använts. (a) Sinogram efter första iterationen (b) Sinogram
efter 4 iterationer (b) Sinogram efter 8 iterationer (d) Rekonstruktion efter första
iterationen, samma konstrastförstärkning som i bild 15b. (e) Rekonstruktion efter 4
iterationer. (f) Rekonstruktion efter 8 iterationer.
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