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Samenvatting 

In de nucleair-geneeskundige diagnostiek wordt met gammacamera's de ruimtelijke en tempo
rele verdeling in beeld gebracht van radiofarmaca, toegediend aan patiënten. Een belangrijk 

deel van de onderzoeken betreft SPECT-studies (Single Photon Emission Computed 
Tomography). Daarbij wordt de 3D-activiteitsverdeling in een patiënt afgeleid uit een groot 
aantal 2D-aanzichten, verkregen tijdens rotatie van de gammacamera-detector rond deze 

patiënt. 

Medische beeldvormende systemen zoals de gammacamera dienen te voldoen aan stricte 
kwaliteitseisen. De detector van een gammacamera is uitgerust met een collimator (lens), 
bestaand uit een loden schijf met daarin een regelmatig gaten patroon. Diens lenskarakteristiek 

wordt bepaald door de vorm en oriëntatie van deze gaten. Voor SPECT-onderzoek is vereist 

dat deze tienduizenden gaten binnen 0.2° nauwkeurig parallel staan ter voorkoming van 

uniformiteitsartefacten en resolutieverlies in tomografische doorsneden. Met conventionele 

methoden voor hoekfoutmeting wordt slechts steekproefsgewijs op een beperkt aantal posities 

op hoekfouten gecontroleerd. 

Doel van het in dit verslag beschreven werk was de ontwikkeling en validatie van een nieuwe 

methode voor kwantitatieve hoekfout-mapping, die gevoelig hoekfouten registreert over het 

gehele gezichtsveld. De ontwikkelde methode is een variant op de conventionele extrinsieke 

uniformiteitstest. Van de te onderzoeken collimator wordt de transmissie geregistreerd voor 

een parallelle bundel fotonen, afkomstig van een gecollimeerde vlakke bron. De geometrische 

transmissie van deze configuratie is sterk afhankelijk van de onderlinge uitlijning der gaten in 

beide collimatoren. Hoekfouten worden zo vertaald in transmissievariaties. Door het 

aanbrengen van een geringe hoek tussen beide collimatoren (pretilting) wordt deze 

transmissievariatie, oftewel de gevoeligheid van hoekfoutdetectie, aanzienlijk versterkt. 

Validatie vond plaats door simulatie van de geometrische transmissie (in Matlab) en door 

transmissiemetingen aan collimatormonsters en collimatoren voor klinisch gebruik. De 

resultaten van simulaties en metingen zijn nauwkeurig in overeenstemming. Hoekfouten tot 

0.2° zijn goed op te sporen. Voor het verband tussen transmissie en hoekfout wordt een 

modelfunctie gepresenteerd, waarvan de parameters direct samenhangen met de gatafmetingen 

van het betreffende paar collimatoren. Deze vormt een volwaardig substituut voor de 
experimentele bepaling van transmissiecurves. 

Bij screening van 15 collimatoren van verschillende fabrikaten volgens deze methode werden 

in 40% daarvan hoekfouten vastgesteld boven de fabrieksspecificatie. De voorgestelde lagere 

tolerantiegrens van 0.2° werd overschreden in 60% van de beoordeelde collimatoren. 

Met de ontwikkelde methode kunnen hoekfouten kwantitatief en gevoelig worden 
geregistreerd over het gehele gezichtsveld van de detector. De methode vereist geen 

bijzondere hulpmiddelen en is in elke kliniek eenvoudig toepasbaar. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de lensjunctie van de collimator als onderdeel van een 

gammacamera besproken. De invloed van collimator-hoekfouten op verschillende 

aspecten van beeldkwaliteit wordt toegelicht. Tolerantiegrenzen voor hoekfouten 

worden besproken. 

1.1 Scintigrafie 

Nucleair-geneeskundige diagnostiek omvat het in beeld brengen van de ruimtelijke en tempo

rele distributie van een radiofarmacon na toediening aan de patiënt. Organen of processen in 
de patiënt die selectieve opname van dit radiofarmacon vertonen worden in beeld gebracht 
door één of meer scintilatiedetectoren van 
een gammacamera. Figuur 1.1 toont 
schematisch de opbouw van een 
gammacamera-detector [Sim88]. De 
collimator heeft tot doel de activiteits
verdeling in de patiënt op het Nal
scintilatiekristal te projecteren. Een matrix 

van fotomultipliers registreert het 

scintilatielicht dat in dit kristal wordt 

geproduceerd. Uit de fotomultiplier
signalen bepaalt een signaalverwerkings
systeem vervolgens de fotonenergie en 

interactiepositie, waarna een beeld (het 
scintigram) van de ruimtelijke en 
temporele activiteitsverdeling kan worden 

opgebouwd. 

1.1.1 Functie van de collimator 

COLLIMATOR 

Figuur 1.1: 

Gammacamera-detector volgens Anger, 

voorzien van een parallel hole collimator. 

De collimator vervult een lens-functie en bestaat uit een doorgaans loden plaat met daarin een 
regelmatig patroon van dicht opeen geplaatste boringen, die transmissie van fotonen binnen 
een zeer nauwe acceptatie-hoek toelaten. De lenskarakteristiek wordt bepaald door de 
geometrie en richtin~sverdeling van deze boringen over het vlak van de collimator 
(figuur 1.2). Collimatoren zijn verwisselbaar, en verschillende typen worden toegepast. De 
diagnostische vraagstelling en de fotonenergie van het toegepaste radiofarmacon bepalen de 
keuze van de collimator, waarmee een gammacamera voor een bepaald onderzoek wordt 
uitgerust. 

Ontwerpvariabelen voor een collimatorfabrikant zijn: diameter; lengte en vorm van de 
boringen; dikte en materiaal van de tussenschotjes; vorm en afstand van het focus. Naast de 
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focusseringseigenschappen zijn diameter en lengte van de gaten bepalend voor de 

plaatsresolutie en gevoeligheid van de camera, waarbij het optimum een compromis is tussen 

resolutie en gevoeligheid. De optimale dikte van de loodsepta is groter voor middel- en 

hoogenergetische fotonen zoals van 67Ga resp IJl!, dan voor de laag-energetische fotonen van 
bijvoorbeeld 99mTc, 1231 of 201Tl. Hoewel voor specifieke onderzoeken zoals van hersenen en 

schildklier wel focusserende collimatoren zoals de jan-beam resp. de cone beam of pinhole 

collimator worden gebruikt, vindt toch verreweg het grootste deel van de diagnostiek plaats 

met parallel hole collimatoren (figuur 1.2). Deze geven een orthogonale 1:1 projektie van de 

activiteitsverdeling op het detectorkristaL Dit type collimator bestaat in essentie uit een vlakke 

absorber, voorzien van tienduizenden parallel en loodrecht op het detectorvlak aangebrachte 

boringen, doorgaans hexagonaal in doorsnede1 (detailfoto in figuur 1.2). Vanaf hier wordt in 

dit rapport - tenzij expliciet anderszins aangeduid - onder collimator verstaan het 

laatstgenoemde type parallel hole collimator. 

l SL.ANTHOLF 1 I'MI\ll[LilOU 

Figuur 1.2: 
Links: vier collimatortypen met verschillende lenskarakteristieken: cone beam, fanbeam met 

lijnvormig focus, slanthole en parallel hole. Rechts: hexagonaal gatenpatroon van een 

gegoten type parallel hole collimator. (© Van Mullekom) 

1.1.2 Kwaliteitseisen aan collimatoren 

Medische beeldvormende systemen dienen te voldoen aan stricte kwaliteitseisen. Ter 
bevordering van uniforme en eenduidige opgave van specificaties voor gammacamera's door 

fabrikanten heeft de National Electrical Manufacturers Association (NEMA) voor 

verschillende gespecificeerde grootheden de meetmethode en benodigde hulpmiddelen 
vastgelegd [NEM94]. Zij hanteert daarbij een onderverdeling in intrinsieke en 

systeemgrootheden. Intrinsieke grootheden worden gemeten aan de detector zonder collimator, 

terwijl de systeemspecificaties gelden voor een detector voorzien van een bepaalde collimator. 

1 Een hexagonale doorsnede levert in vergelijking met andere vormen de hoogste geometrische 
efficiency bij gelijke spatiele resolutie [Sim88, p29]. 
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Kwaliteitskenmerken waarop scintilatiedetectoren resp. collimatoren worden beoordeeld, zijn: 

lineariteit (§ 1.1.2.2), plaatsresolutie (§ 1.2.3), gevoeligheid, uniformiteit (plaats

onafhankelijkheid van gevoeligheid, § 1.2.2), rotatiecentrum-afwijking (§ 1.2.3) en hoekfouten. 

1.1.2.1 Collimator-hoekfouten 

Voor een fout-vrije parallel hole collimator geldt dat alle septa - en daarmee alle gaten - zuiver 

loodrecht op het kristalvlak staan. Van een hoekfout is sprake zodra septa plaatselijk of over 

het gehele gezichtsveld van de detector een significante afwijking van deze normaallijn 

vertonen. Onder een significante afwijking wordt verstaan een afwijking die tot waarneembare 

artefacten in opgenomen beelden leidt, of een afwijking die de waarneembaarheid van kleine 

details nadelig beïnvloedt. Hoekfouten zijn het gevolg van een geometrische vervorming, die 

ondermeer kan ontstaan tijdens het productieproces van collimatoren. Afhankelijk van het 

productieprocedé (verlijming van gevouwen loodfoliestrips, danwel gieting) zijn verschillende 

fasen aan te wijzen als mogelijke oorsprong voor hoekfouten. Bij geplakte collimatoren valt te 

denken aan: variaties in folie- of lijmlaagdikte; variaties in vouwprofiel, en vervorming 

veroorzaakt bij eindbewerkingen (op lengte frezen; in ring monteren). Bij gegoten 

collimatoren kan worden gedacht aan: patroonfouten in etsplaten; kromme gietmal-pennen; 

thermische spanning als gevolg van niet-uniforme samenstelling en/of afkoeling van de 

gieting, en vervorming veroorzaakt bij eindbewerkingen (op lengte frezen; in ring monteren). 

Of hoekfouten ook ná fabricage kunnen worden veroorzaakt, bijvoorbeeld tijdens opslag, 

transport of klinisch gebruik, dient nader te worden onderzocht. 

Afnemers controleren in de regel de collimatoren tijdens een acceptatietest bij levering en bij 

reguliere kwaliteitscontroles. Dit verslag beschrijft een techniek voor screening op 

collimatorhoekfouten, geschikt voor toepassing bij zowel de eindcontrole door de fabrikant als 

bij de acceptatietest en de reguliere kwaliteitscontrole door ziekenhuizen. 

1.1.2.2 Lineariteit 

In concept is de gammacamera een lineair beeldvormend systeem, met eigenschappen als 

plaatsinvariantie en isotropie van de puntspreidingsfunctie. Uitgerust met een parallelle 

collimator behoort ze een on vervormde 1: 1 projectie van de aangeboden activiteitsverdeling 

op het kristal te registreren. Intrinsieke lineariteitsfouten kunnen ontstaan in de detector als 

gevolg van incorrecte bepaling van de coördinaten van scintilatieposities uit PMT-signalen 

(photo multiplyer tube). Ook de collimator kan een bron zijn voor lineariteitsfouten in 

scintigrammen. Een collimator met lokaal scheefstaande boringen geeft immers niet de 

vereiste zuiver orthogonale projectie. Collimatorhoekfouten leiden dus tot lineariteitsfouten. 

Voor de bepaling van de intrinsieke lineariteit heeft de NEMA een meetmethode gedefinieerd 

[NEM94]. Deze NEMA-standaard geeft echter geen richtlijnen voor het verifiëren van 

systeem-lineariteit. Het is wenselijk om in aanvulling op de NEMA-standaard te beschikken 

over een methode voor het evalueren van collimatoren als potentiële bron van 

lineariteitsfouten. In hoofdstuk 2 worden dergelijke methoden besproken. 
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1.2 Tomografie, daar draait het om 

Driedimensionale activiteitsregistratie vereist de toepassing van tomografische opna

metechnieken. Een belangrijk deel van de nucleaire diagnostiek betreft SPECT-studies (Single 
Photon Emission Computed Tomography). Daarbij wordt de 3D-activiteitsverdeling 

gereconstrueerd uit een groot aantal 2D-projecties, verkregen tijdens rotatie van één of 

meerdere detectoren rond de patiënt. In het bijzonder bij de SPECT-toepassing worden hoge 

eisen gesteld aan de gebruikte collimatoren met betrekking tot de maximaal tolereerbare 

hoekfout Hoekfouten die voor planaire studies nog alleszins acceptabel zijn, kunnen in het 

geval van SPECT-studies leiden tot onacceptabele artefacten en resolutieverlies in de gerecon

strueerde tomografische doorsneden. In recent door de NEMA gepubliceerde aanbevelingen 

[Hin99] worden collimatorhoekfouten - samen met uniformiteit en plaats-resolutie - terecht 

genoemd als key parameters voor de beeldkwaliteit van een SPECT -camera. Men verzuimt 

echter wederom aan te geven hoe deze dienen te worden gemeten2
• 

De gevoeligheid van SPECT-beeldkwaliteit voor hoekfouten houdt direct verband met de aard 

van de reconstructietechniek en met de axioma's waarop reconstructiemethoden zijn 

gebaseerd. Aan de hand van de nog veelvuldig toegepaste reconstructiemethode van Filtered 

Back Projection zal worden gedemonstreerd op welke wijze hoekfouten leiden tot non

uniformiteiten(§ 1.2.2) c.q. resolutieverlies (§ 1.2.3). 

1.2.1 Fütered Back Projection 

Het principe van tomografische opnametechnieken zoals SPECT en Computed Tomography 

(CT) is gebaseerd op de successievelijke toepassing van de Radon-transformatie en de inverse 

Radon-transformatie [Tof96]. Het opnemen van een serie projecties komt overeen met het 

uitvoeren van een Radon transformatie (figuur 1.3). De activiteitsverdeling f(x,y) aanwezig in 

een dunne tweedimensionale plak loodrecht op het detectorvlak, wordt door de parallelle 

collimator geprojecteerd op een smalle strook van het kristal. De overeenkomstige rij van M 

pixels bevat een ééndimensionaal projectieprofiel p6(r), dat wordt beschreven door (een 

discrete implementatie van): 

co co 

p 9 {r)= jJ(x,y)ds = jJ(r·cosB-s·sinB, r·sinB+s·cosB)ds 1.1 
-co -co 

In dit vereenvoudigde model is absorptie en verstrooiïng van uitgezonden fotonen niet 

meegenomen. De detector neemt projecties p6 op bij N verschillende hoekene rond de patiënt. 

De Radon-getransfonn:eerde van f(x,y)- oftewel het sinogram- is de matrix bestaande uit N 

2 Men stelt in die zelfde publicatie [Hin99] dat het ondenkbaar is, dat de hoekfout-distributie in collimatoren na 

het doorlopen van het productieproces nog verandert. De vergaande consequentie die men daaraan verbindt, is 

dat controle op hoekfouten in collimatoren geen onderdeel behoeft te zijn van het aanbevolen reguliere 

kwaliteitscontrole-programma. Zelfs indien het regel is, dat elke camera én collimator voorafgaand aan gebruik 

onderworpen wordt aan een acceptatietest, is dit een riskante aanbeveling. 

4 



stuks kolomsgewijs geordende projektieprofielen, elk van M pixels lengte. De reconstructie 

die vervolgens plaats vindt om uit een set projecties de oorspronkelijke transversale doorsnede 

te berekenen, betreft een benadering van de - niet bestaande - zuivere inverse van de Radon

transformatie [Ber98, Sor87]. Hoewel iteratieve reconstructie-algortimen sterk in opkomst 

zijn, is de meest toegepaste methode bij SPECT vooralsnog de Filtered Back Projection 

(FBP). Vanuit elk van deN projectieprofielen wordt daarbij de geregistreerde waarde in de 

bijbehorende richting e teruggeprojekteerd op het (X,Y)-vlak van het te reconstrueren beeld, 

volgens: 

N 

g(x,y) = LPe, (r) 
1.2 

i= I 

De gereconstrueerde doorsnede g(x,y) is om meerdere redenen een benadering van de 

werkelijke doorsnede f(x,y). De belangrijkste reden is dat de terugprojektiemethode 

uitsmering (1/r-blurring) tot gevolg heeft. Daardoor zijn contrast en detail (hoge spatiële 

frequenties) in g(x,y) inferieur aan die van f(x,y). 

y 
s 

r 

x 

r 

Figuur 1.3: 

Door toepassing van de (discrete) Radontransformatie worden N stuks JD-projectieprofielen 

prfr) verkregen door projectie over evenvele hoeken 0. 

Door toepassing van een Ramp-filter in het frequentiedomein kan deze uitsmering grotendeels 

teniet worden gedaan. Poisson-ruis, doorgaans voornamelijk dominant in het hoge

frequentiedeel van de spectra der projektieprofielen, zal door Ramp-filtering nog sterker 

verschijnen in g(x,y). Daarom wordt dit Ramp-filter meestal gecombineerd met een laag-
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doorlaat-window, zoals het Hamming window. Daarnaast maakt ook discretisatie (een eindige 

afmeting van de projectiematrix plus een eindig aantal opgenomen projecties) dat g(x,y) 

slechts een benadering van f(x,y) is. 

1.2.2 Limitering van tomografisch uniformiteitsverlies 

Een collimator kan non-uniformiteiten in scintigrammen introduceren als gevolg van: 

a) variatie in diameter van de transmissiekanalen 

b) variatie in septurndikte (vooral bij het gegoten type; niet waarschijnlijk bij het folie-type) 

c) verontreiniging (lijm, braampjes, grafiet, loodkrullen geproduceerd bij het op dikte frezen) 

d) variatie in kanaal-lengte 

e) afwijking van de rechte kanaalvorm (impact-schade) 

f) lokaal niet orthogonaal op het kristal staan van kanalen (hoek met normaal :;t:0°). 

Non-uniformiteiten als gevolg van oorzaken a t/m e kunnen goed worden opgespoord door 

middel van een systeemuniformiteitstest (kort beschreven in §2.2.2). We beperken ons in dit 

verslag tot de laatstgenoemde oorzaak: collimatorhoekfouten. Deze zijn doorgaans niet aan te 

tonen met een systeemuniformiteitstest, want de transmissie is daarbij nagenoeg proportioneel 

met cos(a). Uniforme scheefstand van septa over het gehele gezichtsveld - een gering 

slanthole effect zoals getoond in figuur 1.2 - zal in planaire noch in SPECT-studies tot non

uniformiteiten leiden. Deze onstaan pas, zodra er sprake is van lokale variatie in septum

oriëntatie. De scheefstand van één enkel kanaaltje, omringd door overigens orthogonaal op het 

kristalvlak staande kanalen, leidt wel tot een scherpe lokale variatie in kanaal-transmissie. De 

mate waarin dit lokale transmissieverschil waarneembaar is in uniformiteitsopnamen, hangt af 

van hoe de kanaaldiameter ( collimatortype) zich verhoudt tot de intrinsieke resolutie van de 

detector en de pixelgrootte van de toegepaste beeldmatrix. Door convolutie met de 

puntspreidingsfunctie van de detector ( ordegrootte van plaats-resolutie 4 mm FWHM) en 

middeling over het oppervlak van minimaal één pixel kan deze lokale non-uniformiteit nog 

worden vereffend [Gan97]. Eerder is reeds aangegeven (§1.2.1) dat tijdens de reconstructie 

van SPECT-studies een Ramp-filter toegepast wordt om de uitsmering als gevolg van 

terugprojectie te reduceren. Dit filter versterkt evenwel de hoogfrequente component in de 
projectieprofielen onevenredig veel, met als gevolg een grotere non-uniformiteit in de 

gereconstrueerde beelden. De mate waarin planaire non-uniformiteiten bij FBP worden 

versterkt is bovendien positie-afhankelijk. Een uniformiteitsartefact dat zich manifesteert 

nabij de projectie van de rotatie-as op de collimator zal meer worden versterkt, dan een 

artefact dat zich ver van de rotatie-as bevindt. Gullberg [Gul87] heeft berekend dat een 1% 

non-uniformiteit (vaste waarde en positie) in de detector of collimator bij een SPECT-opname 

van een uniform actieve cylinder (R=10cm) kan leiden tot ringvormige artefacten met 

amplitudes boven de 30%, afhankelijk van de positie van de non-uniformiteit en de diameter 

van de cylinder (vergelijking 1.3). De amplitude is voor ~<R2 proportioneel met r-O.s waarbijr 

de radiële afstand is van de non-uniformiteit ten opzichte van de rotatie-as (figuur 1.4). 

6 



Gullberg vindt bij simulaties de volgende empirische relatie tussen tomografische non

uniformiteit UT en planaire non-uniformiteit Up: 

met: R= straal van de cylinder (pixels) 

r = afstand artefact tot rotatie-as (pixels) 

y = 1 (Ramp-filter) 

cq 0.6 (Ramp filter+ Hamming-window). 

Figuur 1.4: 

Verhouding tussen tomogra.fische en planaire non

uniformiteit als functie van de afstand van een 

lokaal uniformiteitsarte/act tot de rotatie-as, voor 

twee reconstructiefilters. 
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Deze afhankelijkheid van radiële positie blijkt uit de volgende beschouwing. Het aantal 

verschillende pixels van een M x M matrix waarop een puntbron tijdens een SPECT-opname 

over verschillende projekties wordt afgebeeld, varieert van 1 tot maximaal M voor een 

bronpositie oplopend van radius nul tot aan de rand van het gezichtsveld (figuur 1.5). Evenzo 

wordt de bijdrage van een lokale non-uniformiteit ter grootte van één pixel aan de som-waarde 

voor een pixel van g(x,y) gemiddeld met die van (2r-1) 'correcte' pixels uit het zelfde 

projektie-profiel. Gantet et al [Gan97] bestudeerden de invloed van collimator-hoekfouten op 
tomografische uniformiteit, middels simulaties van SPECT-opnamen van een uniform actieve 

cylinder (doorsnede cylinder 18cm; camera intrinsieke resolutie 3.45mm; pixelgrootte van 
4.5mm; matrix 128x128). Een lokale hoekfout van 0.19°in twee gaten in het centrum van een 

hoge resolutie collimator (gatdiameter 2 mm; gatlengte 52mm; acceptatiehoek=2.5°) 

veroorzaakt volgens Gantet een tomografische non-uniformiteit van 22%, bij toepassing van 

enkel Ramp-filtering. Een waarde van 13% wordt gevonden bij toepassing van een aanvullend 

Hamming laag-doorlaatwindow ( cut-off frequentie fc=0.5fNyquis1). De tomografische non

uniformiteit is tot 20 maal hoger dan de planaire waarde (bij toepassingRamp-filter), resp. 12 

maal hoger (bij toepassing Hamming-window). De cijfers voor een general purpose collimator 

(gatdiameter 2.3mm; gatlengte 45mm; acceptatiehoek=3.4°) verschillen hiervan slechts 

marginaal. Zoals opgemerkt: vooral zeer lokale planaire non-uniformiteiten (spots) leiden tot 

hoge waarden voor tomografische non-uniformiteit. Dit houdt verband met het gebruikte 
Ramp-filter, waardoor hoge spatiële frequenties onevenredig versterkt worden. 

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde stelt in haar aanbevelingen de 
maximaal toelaatbare non-uniformiteit van gereconstrueerde doorsneden op 20%, danwel op 

de door de camerafabrikant gespecificeerde waarde, zo die lager is dan deze 20% [Oei96]. 
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Figuur 1.5: 

1 
2 
3 

M 

Het aantal (verschillende) pixels van een M x M matrix waarop een puntbron S tijdens een 

SPECT-opname wordt afgebeeld, varieert van 1 tot maximaal M voor een bronpositie r 
oplopend van 0 tot R Evenzo wordt de bijdrage van een afwijkend projektieprofiel (met één 

lokale non-uniformiteit ter grootte van één pixel) aan de waarde van de gereconstrueerde 
doorsnede g(x,y) gemiddeld met die van (2r-1) correcte pixels. 

Streven we naar een limitering van tomografisch uniformiteitsverlies enkel als gevolg van 

collimatorhoekfouten, dan komen we op basis van de NVNG-aanbeveling enGantet's studie 

tot de volgende tolerantiegrens: 

Tolerantiegrens voor hoekfouten: lal !> 0.2° 

voor typische SPECT-collimatoren zoals de hoge-resolutie typen. 

1.2.3 Limitering van tomografisch resolutieverlies 

Een essentieel uitgangspunt bij de reconstructie van transversale doorsneden is dat de 

projecties van de activiteitsverdeling exact orthogonaal op het detectorvlak tot stand zijn 

gekomen. Alle gaten van de collimator worden dus verondersteld loodrecht op het kristalvlak 

te staan. Zoals zal worden gedemonstreerd is een geringe collimatorhoekfout al voldoende om 

merkbaar tomografisch resolutieverlies te veroorzaken. De wijze waarop hoekfouten zich 

manifesteren in gereconstrueerde beelden hangt af van de richting van de hoekfout De vector 

samenvallend met de ·as van een scheefstaande boring is te ontbinden in drie orthogonale 

componenten: component V valt samen met de as van een hoekfoutvrij kanaal; componentA 

staat loodrecht op V en op de rotatie-as; component B ligt parallel aan de rotatie-as 

(figuur 1.6). Component A heeft resolutieverlies tot gevolg binnen de slice waaraan de 

betreffende scheefstaande boring bijdraagt. Component B leidt tot ongewenste gedeeltelijke 

vermenging of middeling met 'signaal' bedoeld voor de aangrenzende rijen pixels die de 
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plakken -1 en + 1 bemonsteren, of zelfs plakken daar weer naast. Voor de onderbouwing van 

de nog vast te stellen hoekfout-tolerantiegrens ter beperking van het tomografisch 

resolutieverlies bespreken we component A hierna meer in detail. 

Figuur 1.6: 

Exploded view met drie opeenvolgende Iranversale 

plakken van een SP ECT-studie, centraal loodrecht 

doorsneden door de rotatie-as van de camera. De as 

van de getekende hoekfout-vrije collimatorboring valt 

samen met vector V en doorsnijdt de middelste plak 

(0) volledig. Vector (V+A) heeft een hoekfout t.o.v. V, 

maar ligt nog wel in het zelfde vlak orthogonaal op 

de rotatie-as. Vector (V+B) heeft eveneens een hoek 

t.o.v. V, maar hij doorsnijdt deels de aangrenzende 

plak (-1). 

Een SPECT-opname van een puntbron op de rotatie-as, gemaakt met een camera uitgerust met 

een hoekfout-vrije collimator levert een rotatiesymmetrische gaussische piek als 

tomografische puntspreidingsfunctie.Figuur 1. 7 toont de gevolgen in resolutietermen van 

hoekfout-component A bij een enkelkops SPECT-camera. Ten opzichte van de ideale 

loodrechte oriëntatie zijn de boringen gekanteld binnen het vlak loodrecht op de rotatie-as. 

Een puntbron geplaatst op de rotatie-as wordt niet meer voor elke projectierichting afgebeeld 

in het midden van de detector. Er ontstaat in elke projectie een constante offset, gelijk aan: 

Offset= R · tana 1.4 

Het gevolg is dat de gereconstrueerde transversale doorsnede geen puntbronafbeelding toont, 

maar - net als bij een rotatiecentrum-afwijking3 
- een ringvormige activiteit (figuur 1.8) met 

een ringdiameter D=2 x Offset. Ter illustratie: voor R=30cm en a=0.5° bedraagt deze 

ringdiameter 600·tan(0.5°)=5.2 mm. De diameter van dit ring-artefact is identiek voor elk punt 

langs de getekende verbindingslijn, oftewel: het artefact ontstaat ook in de zelfde mate voor 

een excentrisch gelegen puntbron. Echter, doordat de systeemresolutie lineair samenhangt met 

de afstand tot het collimatorfront, is voor een excentrisch geplaatste puntbron de 

tomografische puntspreidingsfunctie niet langer rotatiesymmetrisch (figuur 1.8). 

3 Rotatiecentrum-afwijking: de afstand tussen de rotatie-as in projecties en het midden van de 
beeldmatrix (de lijn y=O). De oorzaak voor deze afwijking is een ongewenste ADC-offset [Cam96). 
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Figuur 1.7: 
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Enkelkops SPECT-camera met parallel hole collimator die centraal een hoekjout vertoont. De 

puntbron S op de rotatie-as wordt niet in het centrum van de detector afgebeeld, maar op een 

punt met een -voor deze specifieke bronpositie vaste -offset. 
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Transaxiale doorsneden van een gesimuleerde4 SPECT-opname van een excentrisch 

(r=7.5cm) en parallel aan de rotatie-as geplaatste lijnbron. 

a=hoekfout 1. rotatie-as; resolutie intrinsiek I systeem = 4.0 I 6.3mm; rotatieradius=20cm; 

COR=rotatiecentrum-a.fwijkinl: gezichtsveld=20cm; acquisitiematrix= 128x128; 

........ = horizontaal profiel; - - = verticaal profiel door het centrum van de PSF. 

Let wel: de donkere centra in de drie beelden zijn geen cold spots maar maxima. 

4 Deze simulaties van SPEeT-lijnbronopnames zijn uitvoerd in Matlab [Mat99]. Voor de 
implementatie van Filtered Back Projection is gebruik gemaakt van Matlab-code, beschikbaar gesteld 
door Peter Toft [Tof99]. De routine RADON.m berekent projectieprofielen op basis van een te kiezen 
2D-activiteitsverdelingsfunctie f(x,y) (~Radontransformatie). Een gaussische puntspreidingsfunctie 
is hierbij verondersteld voor de camera, met een systeemresolutie lineair oplopend met de afstand tot 
het collimatorvlak. Het effect van een collimatorhoekfout is germplementeerd door de met 
RADON.m berekende orthogonale projecties te verschuiven over R·tan(a.). Vervolgens zijn deze 
projectieprofielen na filtering met IRADON.m weer teruggeprojecteerd (~back projection). 
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Hiermee is geïllustreerd op welke wijze hoekfouten leiden tot resolutieverlies. Welke hoekfout 

nog juist toelaatbaar is, hangt af van de maximaal toe te passen baanradius R en de 

systeemresolutie van de camera behorende bij deze afstand. 

Malmin et al [Mal90] verrichtten simulaties om de invloed van hoekfouten op SPECT 

resolutie te onderzoeken, met het doel om een tolerantiegrens te kunnen definiëren. Op basis 

van het uitgangspunt dat maximaal 1% verlies aan gereconstrueerde resolutie toelaatbaar is, 

komen zij tot tolerantiegrenzen van: 

RMS waarde a. :s; 0.25°; maximale waarde la.l :s; 0.6°. 

Hierbij veronderstelden ze zuiver random gerichte hoekfouten van een normaal verdeelde 

grootte. Ze vermelden ook de tolerantiegrenzen zoals die worden aangehouden door Siemens 

Gammasonics Inc, bij de keuring van geproduceerde gelijmdefoi/-collimatoren. Deze grenzen 

zijn nog stricter, te weten: 

Tolerantiegrens voor hoekfouten: 

gemiddelde grootte la.l :s; 0.11 °, RMS waarde a. :s; 0.14° en maximale waarde la.l :s; 0.55° 

1.2.4 Grenzen aan de hoekfout 

Een resumé van § 1.2.2 en § 1.2.3 levert op: 

a) De vereiste limitering van tomografische non-uniformiteit tot <20% leidt tot een 

tolerantiegrens voor hoekfouten ter grootte van 0.2°. Dit criterium betreft wel de worst 

case waarbij de hoekfout optreedt nabij de projectie van de rotatie-as op het collimatorvlak. 

Naarmate de afstand tot deze geprojecteerde as groter is, kan het criterium versoepeld 

worden. Aan de rand van de collimator zijn de gevolgen van een lokale hoekfout voor 

tomografische non-uniformiteit aanzienlijk geringer. 

b) De door Malmin voorgestelde limitering van tomografisch resolutieverlies tot :s; 1% leidt 

tot een tolerantiegrens voor hoekfouten van 0.25° (RMS) resp 0.6° (max.). Deze eis luidt 

eender voor elke positie binnen het gezichtsveld van de camera. 

Op grond hiervan besluiten we tot een tolerantiegrens, en dus na te 

streven ondergrens6 voor minimaal te registreren hoekfouten, van 0.2°. 

s Een onderbouwing voor dit wel zeer scherpe criterium wordt daarbij niet gegeven. 
6 Opmerkelijk is dat Gantet noch Malmin de voorgestelde tolerantiegrenzen differenti~ert naar 

collimatortype. Het lijkt voor de hand te liggen om de grens te defmi~ren in termen van een vast 
percentage van de collimator acceptatiehoek (arctan(Dgat1Lga0· In graden uitgedrukt zal deze grens 
daarmee lager liggen voor een (ultra)-hoge resolutie collimator dan voor een general purpose type. 
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Hoofdstuk 2: Methoden voor hoekfoutmeting 

In dit hoofdstuk worden conventionele methoden voor hoekfoutmeting behandeld. 

De beperkingen van hiervan vormden de prikkel tot het streven naar een 
verbeterde methode. In §2.2 wordt vervolgens een nieuwe methode voor 2D
hoekfout-mapping geïntroduceerd, gebaseerd op het gebruik van een gecol/i

meerde vlakke bron. Kleine hoekfouten in de te evalueren collimator leiden 
daarbij tot een grote evenredige transmissieverandering. 

2.1 Conventionele methoden voor hoekfoutmeting 

Het is voor een collirnator-fabrikant geen eenvoudige opgave om bij de productie van 

collirnatoren te voldoen aan de in hoofdstuk 1 geformuleerde strikte eisen met betrekking tot 

hoekfouten. Vervolgens dient hij te beschikken over een nauwkeurige meetmethode voor de 

eindcontrole van de vervaardigde collimatoren. Ook een afnemer die een geleverde collirnator 

op hoekfouten wil controleren als onderdeel van de acceptatietest, heeft behoefte aan een 

bruikbare meetmethode. Verschillende methoden voor de bepaling van hoekfouten zijn be

schreven [Bab97, Sok87, Cha88], waarvan enkele typische voorbeelden zullen worden be

handeld (§2.1.1). Veel methoden zijn gebaseerd op het detecteren en kwantificeren van een 

verschuiving van het zwaartepunt (centroid shift) in opnamen van punt- of lijnbronnen bij 

verschillende afstanden tot het collimatorfront Indien de collirnator fout-vrij is zullen de 
zwaartepuntposities samenvallen, onafhankelijk van de bronafstand tot de collimator. 

Dergelijke methoden hebben de volgende twee nadelen gemeen. Ten eerste vereisen ze een 

speciale zeer starre houder waarmee de bron op verschillende hoogtes langs een lijn exact 

loodrecht op het collimatorvlak kan worden gepositioneerd. Ten tweede leveren zij slechts 
steekproefsgewijs informatie over de hoekfout op een beperkt aantal posities binnen het 

gezichtsveld van de camera. Eerdere studies [Cha88, Kou93] en eigen bevindingen [Are99] 

hebben echter uitgewezen dat de spatiële distributie van hoekfouten sterk non-uniform kan 

zijn, en onderschrijven daarmee de noodzaak hoekfouten over het gehele gezichtsveld in kaart 
te brengen (mapping). Bij steekproefsgewijze controle bestaat daarom een reëel risico op vals

negatieve uitkomsten: een collirnator wordt onterecht hoekfout-vrij verklaard. 

Beschrijvingen in de literatuur van mapping methoden zijn schaars: de door Malmin et al 

[Mal90] beschreven methode - een bewerkelijke variant op bovengenoemde puntbron

methodes - lijkt de enige waarmee daadwerkelijk kwantitatieve informatie over het gehele 

gezichtsveld wordt verkregen (§2.1.2). 
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2.1.1 Steekproef-methoden 

2.1.1.1 Kwantitatieve analyse van puntbron-opnamen 

Als een puntbron op een afstand R boven een detector met parallelle collimator geplaatst 

wordt, dan is in het ideale geval (collimator vrij van hoekfouten) depositie in het scintigram 

waar deze bron geregistreerd wordt onafhankelijk van R. Enkel de afbeeldingsresolutie 

(FWHM) neemt lineair toe met R. De door verschillende auteurs [Bus87, Cha88, Con96, 

Con89] beschreven methoden zijn gebaseerd op het kwantificeren van geringe positievariaties 

als functie van radius R die het gevolg zijn van hoekfouten (figuur 2.1). Uit het verschil in 

puntbronpositie voor opnamen bij twee verschillende radiï R1 en R2 valt eenvoudig af te leiden 

wat de hoekfout is voor de betreffende positie van de collimator. 

x, x, 

11111111111111111111118 ~ ~ummmwH~'- -- R=O 
'. ' 

\ * ----------------- - -- R 
' ' 

*-- ----------------- - ·R, 

Figuur 2.1: 

Een puntbron is geplaatst op afstand R van een collimator die centraal een hoekfout vertoont. 

Puntbronafbeeldingen bij afstanden RI resp R2 vallen - als gevolg van een hoekfout rond het 

centrum van de collimator- niet samen (x2 >éxl). 

De lokale hoekfout-component ax in x-richting volgt uit: 

a x = arctan 2 
I (

x -x J 
R2 -RI 

met: Xï = x-positie (zwaartepunt) van de afbeelding van puntbron i 

~ = afstand van puntbron i tot collimatorvlak 

2.1 

Ook kan er verschuiving in de y-richting optreden. De totale hoekfout op een bepaalde positie 

volgt uit: 

2.2 
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Het nadeel van deze categorie methoden is zoals gezegd het steekproefkarakter: er wordt enkel 

informatie over de hoekfoutverdeling verkregen op de positie van de puntbron. Tevens wordt 

impliciet verondersteld wordt dat over het gebiedje xe[xt,x2] 1\ ye[yt,y2] de 

hoekfoutverdeling uniform is. 

2.1.1.2 Kwalitatieve analyse van puntbron-opnamen 

Door middel van een statische opname van een puntbron, geplaatst op enige afstand (enkele 

meters) voor een detector met parallelle collimator, wordt depuntspreidings.functie (PSF) van 

het beeldvormend systeem verkregen [Bab97]. Voor laagenergetische fotonen ~140 keV is de 

collimatortransmissie vrijwel beperkt tot de geometrische component (~95%; §3.2), en de 

diameter van de PSF is dan eenvoudig te benaderen met: 

met: R 
L 
Dgat 

=afstand puntbron-frontzijde collimator 
= lengte collimatorboring 
= diameter collimatorboring 

2.3 

De rotatiesymmetrie van deze kegelvormige PSF gaat verloren indien de collimator 
(substantiële) hoekfouten vertoont binnen de contour van het gebied waarin geometrische 

transmissie optrad. Bij visuele beoordeling van meerdere van dergelijke PSF-opnamen op 

verschillende posities binnen het gezichtsveld verkrijgt men een kwalitatieve indruk van 

eventueel aanwezige zones met hoekfouten (figuur 2.2). Bij toepassing van een isocontour 

look-up tabel (LUT) zal het beeld in afwezigheid van hoekfouten een regelmatige serie 

concentrische cirkels te vertonen. Malmin [Mal90] heeft aangetoond dat deze methode vooral 

radiëel gerichte hoekfouten opspoort; een even relevante tangentiële component wordt niet 

waargenomen. Verder is de gevoeligheid voor de radiële component niet uniform over het 

hele gezichtsveld. 

Figuur 2.2: 

Puntspreidingsfunctie bij opname van een puntbron 
op grote afstand voor de detector. Afwijkingen van 

rotatiesymmetrie duiden op aanwezigheid van 
hoekjouten Kwantificatie volgens de methode 

beschreven in §2.1.1.1levert een hoekfoutvan 2.9~ 
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Röntgen-doorlichting van collirnatoren kan worden beschouwd als een variant op deze 

techniek. Door de relatief korte afstand tussen beeldversterker en focus zal per doorlichting 
telkens slechts een beperkt aantal boringen transmissie vertonen (kleine diameter van de PSF). 

Door haar goede detailweergave is Röntgen-doorlichting eerder geschikt om collirnatoren te 
inspecteren op lokale (op de covers zichtbare) beschadigingen, die aanleiding kunnen geven 

tot non-uniformiteiten. 

2.1.1.3 Visuele beoordeling van lijnbronopnamen 

Bij deze techniek wordt een lijn(-en)patroon opgenomen op een afstand van ca. 20 cm tot het 
collimatorfront De lijnbron kan bestaan uit een capillairbron of een vlakke bron met daarop 

een loodplaat waarin een regelrnatig lijnenpatroon van spleten is aangebracht (het NEMAslit

fantoorn). Enkel scheefstand van collirnator-boringen met een component in de richting haaks 

op die van de lijnbron zal aanleiding geven tot niet-lineariteiten in het scintigram (figuur 2.3). 
Twee orthogonale opnamen zijn derhalve vereist. Helaas vertonen de lijnprofielen van de 
betreffende opnamen door de relatief grote bronafstand een forse verbreding: -16 rnrn FWHM 
bij een typische LEGP-collirnator en R=20crn. De uitwijking die ten hoogste verwacht kan 

worden bij 0.2° hoekfout is 0.7 rnrn bij R=20crn, wat klein is ten opzichte van de 

systeernresolutie. 

Figuur 2.3: 
Opname van een capillair op R=20 cm boven een LEGP-collimator met een grote hoekfout. 

Als gevolg van dit lokale defect vertoont de lijn een kromming. Kwantificatie volgens de 

methode beschreven in §2.1.1.1levert een hoekfout van -2.9 ~ 

2.1.2 Volledige gezichtsveld-mapping: bestaande methoden 

Malmin et al [Mal90] beschrijven een kwantitatieve methode waarbij opnamen worden 

gemaakt bij 13 afzonderlijke puntbronposities op grote afstand (-4.5 rn). Om de eerder 
genoemde reden, dat . een enkele PSF-opnarne slechts de radiële en niet de tangentiële 
hoekfoutcomponent 'verraadt' (§2.1.1.2), rnaken zij 13 opnamen waarvan 1 gecentreerd en 12 
gelijkrnatig verdeeld over de rand van het (ronde) gezichtsveld. De PSF's worden gefit 
middels niet-lineaire regressie, en de residu-distributie (opgenomen PSF minus het gefitte 
model) wordt omgerekend naar een hoekfoutdistributie. Malmin presenteert een hoekfout
kaart (map) en hoekfoutdistibutie-histograrnrnen. De methode, ontwikkeld door/voor een 
collimatorfabrikant (Siemens Garnrnasonics Inc ), is bewerkelijk, tijdrovend (meer dan 4 uur 
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acquisitie per collimator) en vereist een grote cameraruimte en speciale analyse-software. 

Voor klinisch gebruik lijkt de methode niet geschikt. 

Voorts zijn enkele mapping-methoden beschreven door Babicheva et al [Bab97] - waaronder 

doorlichting met een botdensitometer - die als nadeel hebben dat er geen kwantitatieve informatie 
mee verkregen wordt, op grond waarvan tot acceptatie dan wel afkeuring zou kunnen worden 

besloten. 

2.2 Nieuwe methode voor hoekfout-mapping 

2.2.1 Naar een mapping-techniek 

Wegens de hierboven gesignaleerde beperkingen van bestaande methoden voor 

hoekfoutmeting is een alternatieve screening-methode ontwikkeld die deze beperkingen niet 

kent. Het resultaat dat hierna wordt beschreven is een gevalideerde nieuwe methode voor 

hoekfout-mapping, welke eenvoudig uitvoerbaar is en waarbij enkel gebruik wordt gemaakt 

van middelen die nagenoeg iedere afdeling Nucleaire Geneeskunde7 ter beschikking zal 

hebben. De voordelen boven bestaande methoden zijn: 
1: Snelle eenvoudige kwantitatieve 2D-mapping van hoekfouten over het volledige 

gezichtsveld van de camera; 

2: Vereist geen speciale apparatuur of programmatuur, enkel de beschikbaarheid van een 

tweede parallelle collimator en een uniforme vlakke bron; 

3: Kleine hoekfouten, relevant voor SPECT, worden geregistreerd met een uniforme 

gevoeligheid over heel het gezichtsveld. 

4: Bij constatering van hoekfouten is zonodig aanvullende informatie te verkrijgen over de 

richting hiervan. 

2.2.2 Gecollimeerde vlakke bron 

Bij de conventionele extrinsieke of systeemuniformiteitstest [NEM94] wordt de uniformiteit 

van transmissie van een (parallelle) collimator geverifiëerd middels een opname van een 

uniforme vlakke bron ('flood source' genoemd in figuur 2.4.a). Deze test is als zodanig niet 

geschikt voor het opsporen van hoekfouten. Zoals verderop (§2.2.3) zal blijken, is de invloed 

van met name geleidelijk verlopende scheefstand van collimatorboringen op de 

systeemuniformiteit pas merkbaar bij een hoekfout ver boven de 0.2°. De mapping methode 

die hier gepresenteerd wordt kan evenwel gezien worden als een modificatie van deze 

systeemuniformiteitstest op twee punten, gericht op het kwantitatief registreren van 
hoekfouten. Figuren 2.4b en 2.4c tonen deze modificaties in successie ten opzichte van de 
NEMA systeemuniformiteitstest (NB: hoeken a. en ~ daarin zijn in praktijk kleiner dan 

getekend). 

7 De methode leent zich ook goed voor eindcontrole op hoekfouten door een collimatorfabrikant 
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De op hoekfouten te onderzoeken collimator (A) wordt op de camerakop gemonteerd. Om te 

beginnen wordt op of boven de vlakke bron een tweede parallelle collimator geplaatst 
(modificatie 1 ). Voor deze zogenaamde referentie-collimator (B) wordt indien beschikbaar 

een hoge-resolutie collimator gekozen, die zo mogelijk hoekfout-vrij 8 is. 

Hiermee wordt bereikt dat de fotonflux die collimator A treft een parallelle bundel wordt. 

Transmissie door de opeenstapeling van twee parallelle collimatoren issterk afhankelijk van 
de onderlinge uitlijning van hun boringen. In dit opzicht vertoont deze methode veel 

overeenkomst met die van Malmin et al [Mal90], die om een parallelle bundel te benaderen 

een puntbron op grote afstand toepast. Een essentiëel verschil is dat de invalshoek( -range) van 

fotonen die collimator A treffen over het gehele gezichtsveld wel gelijk is bij toepassing van 

een gecollimeerde vlakke bron. Dit geldt niet in geval van een puntbron. 

camera head 

crystal 

collimator 

flood souree 

camera head 

angulation errora. 

crystal 

11111111111111111111 11111111111111111111 suspect collimatorA 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 referenee collimatorB 

flood souree 

camera head 

angulation errora. 

crystal 

suspect collimatorA 

referenee collimatorB 

flood souree 

Figuur 2.4a: 
Configuratie voor de NEMA 

extrinsieke uniformiteitstest, 

welke dient voor het opsporen 

van transmissievariaties in 

parallelle collimatoren. 

Figuur 2.4b: 
De eerste modificatie: een 

tweede (hoge resolutie) 

parallelle collimator B op een 

vlakke bron geeft een 

'voor-gecollimeerde 'parallelle 

bundel op collimator A, die . 

centraal een zone met hoekfout 

vertoont. 

Figuur 2.4c: 
De tweede modificatie: 

Collimator B en bron worden 

onder een hoek p t.o.v. 

collimator A geplaatst, de 

pre tilt-hoek. 

8 Ook indien aan dit criteriwn niet kan worden voldaan, blijft de methode bruikbaar, doch zal het test
protocol er anders uit zien. Dit punt wordt uitgebreider besproken in §4.3.22. 
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Wanneer zoals in figuur 2.4b beide collimatoren A en B eenvoudig plan-parallel aan elkaar 

geplaatst worden (hoek f3=0°), dan zal de relatieve transmissie monotoon afnemen van 100% 

naar nul bij toenemende hoekfoutgrootte lal. Boven een zekere waarde (j>criticat zal er (lokaal) 

geheel geen geometrische transmissie meer bestaan. Een typische transmissiecurve voor twee 

hoge-resolutie collimatoren is weergegeven in figuur 2.5a. De hoek (j>critical heeft in dat 

voorbeeld een waarde van -5°, welke volgt uit de acceptatie-hoeken van de betreffende 

collimatoren: 

lP critical = lP accept_ A + lP accept_ B 2.4 

met {j>accept_AIB = arctan(gatdiameterAJB /gatlengteAIB ). De configuratie van figuur 2.4b kent 

gezien ons oogmerk drie essentiële tekortkomingen. Ten eerste de nog steeds geringe 

gevoeligheid dTr{a)/da 9 voor het detecteren van hoekfouten: zoals de transmissiecurve in 

figuur 2.5a laat zien, is de daling in relatieve transmissie Tr(a)/Tr(0°) als gevolg van 

hoekfouten zelfs tot aan ca 1 o gering. In het limietgeval lal~0° is de helling dTr/da van de 

curve zelfs nul. 
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a) zonder pretilt (f3=0°) 

Figuur2.5: 
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b) bij pretilthoek f3so 

Doorgetrokken lijnen: relatieve transmissie Tr/Tr(O) versus a; Onderbroken lijnen: 

gevoeligheid Tr(Of1 
• dTrlda voor twee LEHR-type collimatoren. a) zonder pretilt, resp b) bij 

toepassing van 1.Cf pretilt. De transmissie bij a=O o geldt in beide gevallen als 

referentiewaarde (1 00%). Zonder pretilt is de gevoeligheid voor kleine a-waarden marginaal 

en proportioneel met a Door pretilt toe te passen wordt de gevoeligheid maximaal én 

constant voor kleine hoekfouten rond a=O ~ Collimator A: 1.5x38mm; collimator 

B:1.4x32.8mm; (/Jcrilicai =4. 71 °,' hexagonale boringen. 

9 Hoewel omwille van de leesbaarheid de gevoeligheid van hoekfoutdetectie in de tekst kortweg is 
aangeduid met 'dTr/da', is gevoeligheid volledig 'Tr(or' x dTr/da' in [graad"1

]. 
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Een aanmerkelijk steiler transmissieverloop zien we daarentegen wel rond a.l'::l2°. Dergelijk 

hoge waarden voor la.l zal men echter gelukkig zelden10 aantreffen in collimatoren. Zoals in 

hoofdstuk 1 al werd aangegeven behoort de meetmethode juist kleine hoekfouten binnen het 

interval la.l <1 ° tot een ondergrens van 0.2° betrouwbaar op te sporen. De tweede 

tekortkoming is dat richtingsinformatie geheel ontbreekt. Uit een waargenomen lokale 

transmissievariatie kan niet worden afgeleid in welke richting de gaten van collimator A 

scheefstand vertonen. De transmissievariaties zijn negatief, ongeacht de scheefstandrichting. 

Het derde nadeel is dat de gevoeligheid in het beoogde interval sterk varieert, terwijl een 

constante gevoeligheid uiteraard te prefereren is, opdat geldt: a=constante·ó Tr (lineariteit). 

2.2.3 De referentiecollimator op de helling 

Een maximum in transmissie-modulatie treedt in het voorbeeld van figuur 2.5a op nabij 

a.= ±2°, en bedraagt ca 40% van Tr(0°) per graad hoekfout Het blijkt mogelijk deze hoge 

gevoeligheid te bewerkstelligen juist rond a.=Oo, door collimator B onder een hoek ten 

opzichte van collimator A te plaatsen. De optimale waarde voor deze zogenaamdepretilt-hoek 

f3 bedraagt ~2° in het voorbeeld van figuur 2.5 . Collimator A wordt nu aangestraald door een 

schuin invallende parallelle fotonenbundeL De gevoeligheid dTr/da. voor kleine hoekfouten 

(la.ll'::l0.2°) kan op deze wijze afhankelijk van het type collimatoren tientallen malen hoger zijn 

dan zonder pretilting. Dit punt wordt in §3.6.2.3 onderbouwd. Een praktisch bruikbare keuze 

voor de optimum pretilt-hoek f3 is de hoek f35o waarbij de transmissie over het gehele 

gezichtsveld11 ca 50% bedraagt van de waarde bij f3=0° . 

Toepassing van pretilting heeft nog een tweetal voordelen: 

a) De gevoeligheid voor hoekfouten is niet alleen maximaal (80% per graad in het 

voorbeeld van figuur 2.5b, wegens Tr(f350)=0.5·Tr(0°)), maar tevens constant over een 

toereikend groot bereik rond a.=0° (lineariteit, §3.6.2.4). 

b) Slechts de hoekfoutcomponent in de richting gelijk of tegengesteld aan de pretilt wordt 

versterkt (selectie van één orthogonale component). Bovendien kan het teken van de 

transmissievariatie nu zowel positief als negatief worden, afhankelijk van de richting van 

de betreffende hoekfoutcomponent Een 'positieve' hoekfout- d.w.z. in de richting die de 
totale hoek tussen kanalen van collimatoren A en B nog verder doet toenemen ten 

opzichte van de waarde f350 - leidt tot een transmissie-daling, en vice versa. 

Als de transmissie wordt genormeerd op de waarde bij a.=0°, verkrijgt de relatieve transmissie 

Tr(a.)/Tr(a=0°) bij toepassing van pretilthoek f350 een bereik van 0 tot 200% (figuur 2.5b). In 

de transmissie-scans zal een gebied van collimator A met een hoekfout als een 'koude' danwel 
'hete' spot verschijnen, afhankelijk van de richting van deze hoekfout ten opzichte van de 

pretilthoek f3. Een geïsoleerde zone met een hoekfout van 0.2° (detectie-ondergrens) leidt tot 

10 Hoekfouten >2° zijn wel aangetroffen in 3 van de 15 onderzochte collimatoren(§ 4.3.2.3 figuur 4.8) 
11 Voor hoekfoutvrije gedeeltes van collimator A. 
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een goed waarneembare óTr/Tr(0°) van 17%, overeenkomend met een integrale non
uniformiteit12 van -8 %. 

Vergelijkingen 2.5 en 2.6 geven de parameters die bepalend zijn voor de hoekafhankelijkheid 

van de geometrische transmissie Tr13
• Figuur 2.6 representeert een detailschets van de 

besproken geometrie voor hoekfoutmetingen, waarin de relevante parameters zijn aangeduid: 

Tr = f(B(x,y), fPaccept_A• fPaccept_B) 2.5 

met 
B(x,y) = a(x,y) + p 2.6 

en met: 

S(x,y) voor de hoek tussen de hoofdas van het kanaal van collimator A op positie (x,y) en 

die van de kanalen in B; 

<f>accept_AIB voor de acceptatiehoeken, welke vastliggen voor een gegeven collimatorenset; 

a(x,y) als aanduiding voor de ongewenste, niet manipuleerbare maar gezochte 

collimatorhoekfout op positie {x,y) in collimator A; 

J3 voor de instelbare pretilthoek tussen beide colimatoren A en B. 

In §3.6.2 en §4.2.2.3 zal een concrete parametervoorstelling worden gepresenteerd voor 

vergelijking 2.5, die nauwkeurig aansluit bij het verloop van berekende respectievelijk 

gemeten transmissiecurves. 

Het instellen van de pretilthoek J3 op de waarde J350 blijkt niet zeer kritisch: een marge van 

±0.25° vormt in het voorbeeld van figuur 2.5 geen bezwaar1\ gezien het ruime hoekfout

interval <-1.5°,1.5°> waarover het verband Tr=f(a) lineair is (§3.6.2.4 en tabel3.2). Als echter 

een pretilthoek wordt ingesteld die wel sterk afwijkt van het optimum dan gaat de lineariteit 

verloren, en zal de gevoeligheid voor hoekfouten in + resp - richting verschillen. Het 

lineariteitscriterium wordt in §3.6.2.4 nader besproken. Figuur 2.7 vormt een detailweergave 

van het eerste kwadrant van figuur 2.5. Het geeft een typische transmissiecurve bij een 

pretilthoek ~=~50, met daarin aangeduid de besproken parameters J350, <f>criticai en gevoeligheid 

dTr/da. Figuur 2.9 toont verschillende mogelijke experimentele configuraties en de relatieve 

transmissievariaties die ze tot gevolg hebben. Deze varianten bieden ondersteuning bij de 

interpretatie van hoekfout-opnamen. V erschiliende combinaties van het gebruik van pretilt, 
aanwezigheid en richting van hoekfouten in collimator A worden getoond. Figuren 2.9 .5 en 

2.9.6 tonen dat verwisseling van collimatoren A en B equivalente resultaten oplevert. Een 
mogelijk gevolg van het gebruik van een imperfecte referentiecollimator B is geïllustreerd in 

figuur 2.9.7. In §4.3.2.2 komen we terug op hoe dat laatstgenoemde resultaat te verwerken. 

12 Integrale non-uniformiteit volgens NEMA = 1 00%-(MaxCount-MinCount)/(MaxCount+MinCount). 
13 De beschouwing is omwille van de leesbaarheid beperkt tot het ééndimensionale geval: een 

eventuele hoekfoutcomponent orthogonaal op die in figuur 2.6 blijft hier buiten beschouwing. 
14 Voor een correcte interpretatie van een hoekfout-map is een nauwkeurige meting (±0.1°) van de 

daadwerkelijk ingestelde pretilthoek ~wel van belang, in verband met Tr(a=0°) die voor komt in de 
gevoeligheid zoals zal worden aangegeven in §3.6.2.3. 

21 



souree element s 

Figuur 2.6: 
Geometrie-overzicht met aan de bovenzijde één 

kanaal van de te evalueren collimator A op positie 

(x,y), met hoekfout a(x,y). Het assenstelsel (X,J? is 

gekoppeld aan het vlak van collimator A. Eronder 
bevindt zich een hoekfoutvrije collimator B onder een 

pretilthoek p. De hoek tussen de assen van twee 

tegenover elkaar liggende kanalen is (}(x,y). Verder 

zijn aangegeven de gat/engtes, gatdiameters en 

acceptatiehoeken (/Jaccept_A en (/Jaccept_B van collimator A 

resp. B. 

Tr!Tr@=p50} 

Aflezing van a. uit lr-curves 

-2xLEHR 

t 
<paccept._A 
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Figuur2.7: 

J 
A 

Typische transmissiecurve voor twee LEHR-collimatoren met daarin aangeduid de 

kenmerkende parameters P50=1. 71° (hoek waarbij Tr 50% bedraagt van het maximum bij 

8=0 '), (/)critica/ (som van de acceptatiehoeken van collimator A en B; hier =5.13 ') en de 
maximum helling (=gevoeligheid) van 81.5% per graad hoekfout. Als rekenvoorbeeld is 

aangegeven hoe een hoekfout van -0.38 o kan worden vastgesteld, indien de transmissie 

/okaa/30% hoger is dan het normale nivo Tr(Psrl dat op 100% is gesteld 
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2.2.4 Twee orthogonale pretilt-richtingen 

Omdat toepassing van een pretilthoek rond een bepaalde collimator-as alleen de gevoeligheid 

vergroot voor de hoekfoutcomponent rond die zelfde as, dienen voor een volledige controle 

transmissie-opnamen te worden gemaakt bij twee orthogonale pretilt-richtingen (figuur 2.8) . 

Figuur 2.8: 

• 

pretilting rond Y -as 

geeft a.Y 

y 

Opnamen bij orthogonale pretilt-richtingen leveren de hoekfoutcomponenten ax en ay. 

De omrekening van !l Trffr(O) naar hoekfoutgrootte is eenvoudig uit te voeren middels 

integrale uniformiteitsanalyse, intensiteitsprofielen en! of Region_ Of_Interest (ROl) ratio's. 

Dergelijke analysefuncties zijn standaard beschikbaar op elk Nuclear Medicine processing

werkstation. Als referentie bij deze omrekening fungeert steeds de transmissiecurve voor de 

betreffende collimatorset De gevonden orthogonale hoekfout-componenten kunnen zonodig 

voor kleine waarden van laxl en layl worden opgeteld via: 

la.totaall ~ ~a. 2 x +a.
2

Y 2.5 

23 



Figuren 2.9.1 t/m 2.9.7 (tegenoverliggende pagina): 

Mogelijke experimentele configuraties en de relatieve transmissievariaties die 

ze tot gevolg hebben, ter ondersteuning bij de interpretatie van hoekfout

opnamen. Collimator A is telkens de op hoekfouten te evalueren collimator, en 
collimator B jungeert als referentie. Beide zijn LEHR-typen. Omwille van de 

duidelijkheid is Poisson ruis in de intensiteitsprofielen achterwege gelaten. De 
hoeken a en p zijn in praktijk kleiner dan getekend: 

1: A en B zijn hoekfoutvrij en de onderlinge hoek f3=0 ~ Deze configuratie 

levert een vlak intensiteitsprofiel op. 

2: A en B zijn hoekfoutvrij en de (pretilt-)hoek f3=f3» Ook deze configuratie 

levert een vlak intensiteitsprofiel op, zij het dat de absolute transmissie 

50% bedraagt t.o.v. variant 2.9.1. 

3: A heeft centraal een forse hoekfout (0.5 ') en de onderlinge hoek f3=0 ~ 

Deze configuratie levert een intensiteitsprofiel op met centraal slechts 

ongeveer 5% afname. 

4: Ten opzichte van variant 2.9.3 is enkel pretilring toegevoegd. Daardoor 

vertoont het intensiteitsprofiel centraal een sterke afname met 40%. 

5: Ten opzichte van variant 2.9.4 is enkel de richting van de hoekfout in 

collimator A omgekeerd Daardoor betreft de centrale profielafwijking nu 

een sterke toename met 40%. NB: voor hoekfouten in richtingen 

orthogonaal op de geschetste levert pretilring geen gevoeligheidswinst op. 
Twee opnamen bij orthogonale pretiltrichtingen zijn noodzakelijk. 

6: Ten opzichte van variant 2.9.5 zijn collimator A en B van plaats verwisseld 

en heeft de hoekfout in collimator A de tegenovergestelde richting. De 
overeenkomende profielen illustreren dat de te evalueren (verdachte) 

collimator naar believen op de vlakke bron danwel op de detector 
geplaatst kan worden. Afgezien van een tekenwisseling levert het gelijke 

resultaten op. 

7: Een mogelijk gevolg van het gebruik van een imperfecte 

referentiecollimator B is geillustreerd in variant 2.9. 7. Zolang van 
referentie B niet bekend is of deze zelf hoekfouten vertoont, kan in de 

transmissievariatie niet zondermeer de component worden onderscheiden 

welke het gevolg is van hoekjouten in collimator A (§4.3.2.2). 
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Hoofdstuk 3: Simulatie van geometrische transmissie 

In dit hoofdstuk wordt het geometrische model besproken, op basis waarvan de 

geometrische transmissie door een tweetal gestapelde collimatoren wordt 

berekend. Berekende transmissiecurves en een parametervoorstelling daarvoor 

worden gepresenteerd. Optimale pretilthoek, gevoeligheid en lineariteit van 

hoekfoutdetectie worden afgeleid. 

3.1 Doel van de simulaties 

De bruikbaarheid van de in §2.2 beschreven gecollimeerde-vlakke-bron methode wordt 

getoetst middels berekeningen (dit hoofdstuk) en metingen (hoofdstuk 4). Simulaties zijn 

noodzakelijk, omdat het experimenteel bepalen van transmissie-curves een aantal praktische 

bezwaren kent: 
1 Het Catharina Ziekenhuis - waar dit onderzoek plaats vond - beschikt als elk ander 

ziekenhuis slechts over een beperkt assortiment aan collimatortypen; 

2 Experimentele bepaling van grote aantallen transmissiecurves is tijdrovend en legt beslag 

op (krap beschikbare) cameratijd; 

3 Van collimatoren voor klinisch gebruik staat uiteraard niet op voorhand vast dat ze 

hoekfoutvrij zijn: zij vormen geen gouden standaard. Een bias in de resultaten zou 
zodoende gemakkelijk kunnen worden geïntroduceerd; 

4 Het herhaaldelijk nauwkeurig instellen en meten van bepaalde vrijheidsgraden - zoals 

onderlinge hoek, rotatie en translatie van het gatenpatroon - is bij metingen aan de grote 

klinisch gebruikte collimatoren lastig (hoek) tot ondoenlijk (rotatie en translatie, wegens 

niet-transparante covers). 
Om deze redenen is besloten tot simulaties op basis van een hierna te beschrijven geschikt 

fysisch model. Analyse en interpretatie van experimentele resultaten kunnen treffender zijn, 

door de beschikbaarheid van een flexibel simulatie-model. 

Het doel van de simulaties is globaal: 

Berekening van de transmissie van een willekeurig tweetal op elkaar geplaatste hoekfoutvrije 

parallelle collimatoren met hexagonale boring, als functie van hun onderlinge hoek 

Vrijheidsgraden als onderlinge rotatie resp. translatie en tilt-richting dienen instelbare 

parameters te zijn, om de invloed daarvan op de transmissie te kunnen vaststellen. 

Door middel van simulaties (hoofdstuk 3) en metingen (hoofdstuk 4) wordt getracht de 

volgende vragen te beantwoorden: 

1: Is de transmissiecurve voor een willekeurig tweetal gestapelde collimatoren goed te 
benaderen door berekening op basis van enkel geometrische transmissie? 
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2: Welke gevoeligheid (procentuele transmissieverandering per graad hoekfout) en 

nauwkeurigheid is te realiseren bij verschillende collimatorparen met en zonder 
toepassing van pretilt? 

3: Welke waarde heeft de optimale pretilthoek J350 voor verschillende collimatorparen? 

4: Is de transmissiecurve voor een gegeven collimatorpaar te modelleren met een functie 

gebaseerd op parameters karakteristiek voor dat collimatorpaar? 

Indien een geschikte modelfunctie (zoals genoemd bij vraag 4) kan worden gegeven, vergroot 

dat de praktische bruikbaarheid van de methode, omdat daarmee de noodzaak tot simulaties 

voor elk collimatorpaar afzonderlijk vervalt. 

De beantwoording van deze vragen - op basis van simulaties én meetresultaten - is opgenomen 

in §5.1. 

3.2 Componenten van collimatortransmissie 

De collimator heeft tot doel een optimale lenswerking te bewerkstelligen, te weten een hoge 

gevoeligheid en een acceptabel laag nivo van verstorende effecten. De enige wenselijke 

transmissiecomponent is de geometrische transmissie: vrije passage van fotonen via de 

collimatorboringen zonder enige interactie met loodsepta. Daarnaast zijn er echter twee 

onvermijdbare 'storende' compontenten: 

a) septumpenetratie, waarbij fotonen de detector bereiken na passage van één of meerdere 

septa; 
b) fotonen die na Compton cq. coherente (Rayleigh) verstrooiïng aan septa de detector 

bereiken. 
Septurnpenetratie kan tot een willekeurig laag nivo worden teruggebracht door de dikte van de 

loodsepta te vergroten, maar dit gaat direct ten koste van de systeemgevoeligheid. Daarom 

wordt een geringe mate van septurnpenetratie (ordegrootte 1%) doorgaans geaccepteerd. Bij 

toepassing van laagenergetische fotonen (Ey~140 keV zoals bij een 57Co of99mTc vlakke bron) 

zijn de bijdragen van zowel septurnpenetratie als verstrooiing aan de transmissie van een lage
energie-collimator gering. Met behulp van Monte Carlo simulaties hebben De Vries et al 
[Vri90] berekend dat Compton en Rayleigh verstrooiïng samen minder dan 2% bijdragen aan 

de transmissie van een (enkele) lage energie collimator (bij Ey=140keV; 20% symmetrisch 

energievenster). De septurn-penetratie kan oplopen tot -3 % [Vri90], hoewel deze doorgaans 

beneden 1% blijft ( ontwerpspecificaties van collimatorfabrikanten). Bij medium en high 

energy collimatoren is septurnpenetratie voor Ey~140 keV door de aanmerkelijk dikkere septa 

zeker verwaarloosbaar. Hieruit volgt dat de geometrische transmissie van een enkele 

collimator bij ~140 keV al voor minstens 95% bijdraagt aan de totale transmissie. Op grond 

hiervan is besloten voor de simulaties uit te gaan van zuiver geometrische transmissie. 
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3.3 Simulatiemethode en -middelen 

Omdat de transmissie van collimatoren voor laag-energetische fotonen nagenoeg puur 

geometrisch is, kan voor de hierna te beschrijven simulaties worden volstaan met een zuiver 

geometrisch model. Dus de processen septurnpenetratie en verstrooiing zijn daarin niet 

opgenomen. Met Monte Carlo methoden [Lju98] zou men door incorporatie van deze 

processen weliswaar een nóg nauwkeuriger fysisch model kunnen bereiken, maar 

daartegenover staan belangrijke nadelen (rekentijd, flexibiliteit, benodigde programmeertijd), 

die - gegeven de uitkomst van bovenvermelde afschatting - in dit geval doorslaggevend waren. 

Standaard-software of tools voor de beoogde geometrische transmissieberekeningen zijn niet 

voor handen. Een op de vraagstelling toegesneden simulatieprogramma is ontwikkeld, 

gebruik makend van Matlab [Mat99], een programma voor matrix-georiënteerde 

berekeningen. Bijlage 2 geeft de structuur van dit programma weer. In aanvulling op de 

standaard beschikbare Matlab-functies is daarbij gebruik gemaakt van twee speciale 

toolboxes: 

1) De 'SaGa' tooibox voor logische operaties op 2D-polygonen [Pan96]. Bijlage 1 geeft een 

overzicht van de daaruit gebruikte functies; 

2) De Matlab Imaging Tooibox voor beeldbewerking en -presentatie [Mat97]. 

De simulaties zijn uitgevoerd op een 233 MHz Pentiumll PC onder Windows NT en de 

rekentijd per simulatie variëert van enkele minuten tot meerdere uren, afhankelijk van de aard 

en omvang van de gevraagde variant (een enkele transmissiecurve bij matige resolutie resp. 

een hoge resolutie 2D-transmissieberekening zoals in bijlage 3). 

3.4 Opzet van het geometrisch model 

Een model is ontwikkeld voor de berekening van geometrische transmissie van een samenstel 

van twee op elkaar geplaatste parallel hole collimatoren met hexagonale gaten. Het model 

omvat de kleinste geometrische sub-eenheid die nog representatief is voor het gedrag van de 

set15
, te weten één kanaal van collimator A, gepositioneerd boven zeven kanalen van 

collimatorB (figuur 3.1). Deze keuze is gebaseerd op het gegeven dat de transmissie over het 

gehele gezichtsveld van collimator A of deelgebieden daarvan opgebouwd gedacht kan 

worden uit de som van de transmissiebijdragen door elk van haar afzonderlijke gaten. Omdat 

in het algemene geval de gatdiameter en septurndikte van collimatoren A en B niet gelijk zijn, 

en bovendien de oriëntatie en hoofdassen van de kanalen in collimatoren A en B niet perse 

samenvallen, worden voor B één kanaal plus zijn zes naaste buren opgenomen in de kleinste 

geometrische sub-eenheid. Een schijnbare beperking die aan dit geometrische model kleeft, is 

dat zelfs zeven kanalen van collimator B niet voldoende zijn indien de onder-apertuur van 

collimator A niet binnen dit cluster past (gatdiameter collimator A> -2x gatdiameter B). 

15 Dit betekent niet dat er geen transmissie-variatie kan bestaan op een schaal groter dan deze sub

eenheid. Op mogelijke Moiré-interferentiepatronen wordt in bijlage 3 nader ingegaan. 

29 



s 

A 

8 

D 

Figuur 3.1: 

Geometrische sub-eenheid bestaande uit 1 kanaal van 

collimator A boven 7 kanalen van collimator B. Een 
uniforme bron S is geplaatst boven A16

• Het detector

kristal D bevindt zich onder collimator B. Ten opzichte 

van B kan kanaal A hellen onder hoek ~ en getransleerd 

zowel als geroteerd worden. 

Dit bezwaar kan echter eenvoudig worden omzeild door in die situaties de collimator met de 

grootste gatdiameter als B te benoemen. 

Een perfect uniform veronderstelde vlakke bronS wordt geplaatst gedacht op de bovenzijde14 

van het beschouwde kanaal van collimator A. Vervolgens wordt de fotonenflux berekend, 

uitgezonden door deze bron, welke via zeven kanalen van collimator B het daaronder gelegen 

detectorvlak D bereikt. De simulatie is gebaseerd op een discrete implementatie van twee 

successieve integraties en een middeling: 

1: Integratie van de fotonfluentie I op de detector ten gevolge van één puntbron ós over het 

gehele detectoroppervlak Dit geeft de fotonenflux 1jJ5 (vergelijking 3.1); 

2: Integratie van de fotonenflux 1jJ5 over alle bronelementjes van de vlakke bron boven het 

kanaal van collimator A. Dit geeft de fotonenflux Wtotaal (vergelijking 3.2); 

3: Middeling van de fotonenflux Wtotaal over een groot aantal translatieposities van kanaal A 

ten opzichte van collimator B. Dit geeft de fotonenflux Waverage (vergelijking 3.4). 

De reden voor de middeling genoemd in punt 3 en de wijze waarop dit gebeurt wordt toe

gelicht in §3 .4.1. De bron - het hexagonale vlak omsloten door de bovenste apertuur van A- is 

opgedeeld in voldoende17 kleine discrete elementjes ós (figuur 3.2), om elk van hen te mogen 

beschouwen als puntbron. 

16 Posities van de vlakke bron en het detectorvlak zijn in de figuren bij dit hoofdstuk weliswaar 
omgewisseld ten opzichte van die in hoofdstuk 2, maar dit is triviaal, zoals in figuren 2.9.5 en 2.9.6 
reeds werd gedemonstreerd. 

17 Onvoldoende fijne discretisatie van de vlakke bron leidt met name in de staart van de 
transmissiecurve tot onderschatting van de transmissie en van de resulterende <Xcriticai· 
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Figuur 3.2: 

Stepsize_X=Stepsize_ Y /sqrt(3) 

Discretisatie van de vlakke bron boven A. De activiteit 

van elk elementje Lts wordt benaderd met puntbron, 

gelokaliseerd in haar zwaartepunt en met een activiteit 

evenredig aan haar oppervlak. De randelementen zijn 

voor de helft driehoekig. Elk van de overige kwadranten 
is eender verdeeld als het hier aangegeven eerste 
kwadrant. 

Vergelijking 3.1 representeert de totale fotonenflux Ws (fotonen·s-1
} afkomstig van één 

bronelementje As; welke geometrisch via het beschouwde kanaal van A en enig kanaal van 

collimatorB het detectorvlak treft: 

7 

:Ln(n,i) 
\f' = y·A .Q .~n=_:_l __ 

s s s 4;r 3.1 

Hierin is: 

y yield van de te detecteren Ey voor toegepaste nuclide [fotonen·Bq"1
]; 

As = activiteitsdichtheid van de uniforme vlakke bron S [Bq.cm"2
]; 

Os oppervlak van bronelementje As, discreet element van vlakke bronS [cm2
]; 

Q(n,i) = ruimtehoek waaronder vanuit bronelement As; de detector zichtbaar is binnen de 

onderste apertuur van kanaal A en kanaal n van collimatorB [sr] 

(vergelijking 3.3); 

n = index voor de gemodelleerde kanalen 1 t/m 7 van collimator B; 

index voor bronelement As; 

Vervolgens de sommatie van de bijdragen Wsi over alle Ns stuks bronelementen As; volgens: 

Hierin is: 

N, 

\}'totaal = L 'I's; 
i=l 

3.2 

Wtotaat = totale fotonenflux op detector t.g.v. uniforme bron boven beschouwde kanaal van A; 

ljJ51 = fotonenflux afkomstig van één bronelementje As; welke geometrisch via het 

beschouwde kanaal van collimator A en enig kanaal van B de detector treft. 

Kwantificatie van de ruimtehoek Q, genoemd in vergelijking 3.1, vereist een nauwkeurige 

bepaling van het oppervlak van detectordelen 'aangestraald' door bronelementje As, en van 

hun oriëntatie ten opzichte van de opvallende fotonenbundeL Analoog aan de zojuist 

beschreven opdeling van het bron-vlak in een groot aantal discrete elementen, zou ook het 
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detectorvlak gediscretiseerd kunnen worden. Om redenen van zowel efficiëncy (rekentijd) als 
nauwkeurigheid (correcte verdiscontering van rand-elementen die slechts gedeeltelijk 

aangestraald worden door een bronelement) is echter gekozen voor het toepassen van 

polygoon-operaties [Pan96]. De contour van elk aangestraald detectorgebiedje vormt een 

onregelmatige 2-dimensionale polygoon P met een beperkt aantal hoekpunten (3 tot 12). 

Vanuit de positie van één bronelement l:!.s kunnen - afhankelijk van bronpositie, translatie, 

rotatie en hoek van het kanaal van collimator A t.o.v. collimator B - gelijktijdig maximaal 

zeven deelgebieden van het detectorkristal gezien worden. Deze polygonen worden begrensd 

door drie of meer rechte lijnstukken. De hoekcoordinaten van elke polygoon afzonderlijk 

worden bepaald middels een projectie-methode, voor het eerst beschreven door Metz et al 

[Met80] en later toegepast door Formiconi [For88] (figuur 3.3). 

Lts 

s 

A 

D 

\ ..... 

Figuur 3.3: 

Geometrische transmissie via het enige 
gemodelleerde kanaal van collimator A en kanaal 

n van B. Vanuit het centrum van bronelementje L1s 

worden contouren op het detectorvlak D 
geprojecteerd volgens Metz. Aap is de projectie van 

het onderste eindvlak van kanaal A, de apertuur 

A0 • Evenzo vormt Bbp de projectie van Bh. De 

deelverzameling AopnBopnBbp is het gearceerde 

polygoon P, waarbinnen fotonen vanuit L1s de 

detector treffen. 

Daarbij worden de hexagonale contouren van onder- en boven-apertuur van collimator B (Bo 
resp. Bb) evenals de onder-apertuur Ao van collimator A geprojecteerd op het detectorvlak 

vanuit de puntbronpositie. Hun projecties hebben een extra subscript p. Doordat Bo reeds in 

het detectorvlak ligt, valt deze samen met zijn projectie Bop. Dedeelverzameling AopfîBoprlBbp 

van deze drie geprojecteerde contouren is het via de kanalen A en Bn aangestraalde 

detectorgebied P. Van de kegel met dit polygoon als grondvlak en bronpositie rs als top wordt 
vervolgens de omsloten ruimtehoek berekend volgens vergelijking 3.3. Deze vergelijking 

betreft een benadering ·op de volgende twee punten: 

a) Oppervlak en grootste lineaire afmeting van de vlakke polygonen P0 zijn klein (<1 %) ten 

opzichte van die van de bol door het zwaartepunt rPn met een straal van lrs - rPnl· De 

ruimtehoek Q kan daarom benaderd worden door 41t maal het oppervlak van de vlakke Pn 

gedeeld door het oppervlak van de bol door dat zwaartepunt; 
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b) Voor de hoek tussen (rs- rPn) en de nonnaailijn op het polygoon P wordt eenvoudig een 

cosinuscorrectie toegepast. Dit kan omdat de invalshoek ;n steeds klein is (::::;4.5°), en de 

grootste lineaire afmeting van elk polygoon zeer klein ten opzichte van lrs- rPnl· 

met: 

n = index ter aanduiding van het kanaal Bn in collimatorB (1::::; n::::; 7); 

Pn = 
Area(Pn) = 

index ter aanduiding van het bronelement dsi 

polygoon Ao{lBno{\Bnbp voor geometrische transmissie via kanaal Bn; 

oppervlak van het 2D-polygoon Pn; 

r5; = positievector voor het centrum van bronelement d si; 

rPn = positievector van het zwaartepunt van polygoon P n; 

; n hoek tussen de nonnaaivector op het detectorvlak en de vector ( r5; - rPn). 

3.4.1 Middeling over onderlinge translatie-posities 

3.3 

Bij de experimentele bepaling van transmissiecurves met een gammacamera wordt niet de 

transmissie van één enkel kanaal van collimator A boven collimator B geregistreerd, zoals in 

het hier beschreven geometrische model voor de simulaties. De transmissiebijdrage van dat 

ene kanaal van collimator A ('i-kanaal-model') wordt in praktijk bij transmissiemetingen 

gemiddeld met die van vele buurkanalen. Hiervoor zijn twee oorzaken: 1) de matige spatiële 

resolutie van gammacamera-detectoren (de puntspreidingsfunctie met een FWHM-breedte van 

3.5 a 4 mm overlapt meerdere collimatorgaten); 2) sommatie over nog grotere Regions Of 

Interest (ROl) of zelfs over het gehele gezichtsveld, bij analyse. In het algemeen zijn 

bovendien de kanalen van collimatoren A en B niet exact boven elkaar gecentreerd (wegens 

ongelijke eenheidscel-afmetingen en/of -oriëntaties), doch komen verschillende onderlinge 

translaties van deze kanalen ten opzichte van elkaar voor. Die zijn onvennijdbaar en geenszins 

bezwaarlijk. Er is echter bij de model-opzet niet voor gekozen om het aantal kanalen van 

collimator A uit te breiden. Het 'meer-kanalen-model' kan evengoed met het bestaande I

kanaal-model worden gesimuleerd door middeling van meerdere 1-kanaals transmissiecurves 

(vergelijking 3.4), verkregen bij vele verschillende afzonderlijke translatieposities van het ene 

kanaal van collimator A ten opzichte van de zeven gemodelleerde gaten van B (convolutie). 
Figuur 3.4 toont het rooster van de translatieposities. 

Hierin is: 

Waveraged 

Ntransl_X 

Ntronsl Y Ntransl X 

L- L \{'totaal (X;' Y j) 3.4 
j=l i=! 

= gemiddelde fotonenflux op de detector t.g.v. unifonne bron boven A, bij 

middeling over Ntransi_x • Ntransl_Y posities van het translatierooster (figuur 3.4); 

= aantal translatieposities in x-richting voor het kanaal van collimator A; 
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Ntransl_Y 

Wtotaai(Xï.Yj} 

= aantal translatieposities in y-richting voor het kanaal van collimator A; 

= totale fotonenflux op de detector t.g.v. uniforme bron boven beschouwde 

kanaal van collimator A op één positie (xi,Yj) van het translatierooster. 

Figuur 3.4: 

Raster voor MraiiSI_x bij Ntransi_Y translatieposities van 
één kanaal van collimator A ten opzichte van zeven 

kanalen van B. Het gatenpatroon van collimator A 
is in dit voorbeeld gedraaid ten opzichte van dat van 

B. De kanteling van kanaal van A voor 
hoekfoutvariatie vindt plaats rond de y-as ofwel 

rond een as parallel daaraan. Translatie in de 
richting (-y) kan om symmetrieredenen vervallen. 

3.5 Het simulatieprogramma 

3.5.1 Functionaliteit 

Het simulatieprogramma (globale structuur in bijlage 2) en het geometrische model kennen de 

volgende functionaliteit resp. vrijheidsgraden: 

- Gatdiameter, gatlengte en septurndikte van beide collimatoren zijn variabelen; 

- De hoek p tussen de hoofdas van de collimatoren A en B is variabel. De richting van deze 

kanteling (tilt richting) ten opzichte van de hoofdassen van het gatenpatroon van collimator 

B is instelbaar; 

- De onderlinge oriëntatie van gatenpatronen in collimator A enB is variabel, oftewel kanaal 

A en collimatorB kunnen beide om hun as gedraaid worden; 

- Een conisch diameterverloop van collimatorgaten is instelbaar. Dit is wenselijk, omdat de 

stalen pennen gebruikt in de gietmal voor gegoten collimatoren een gering conisch 

dikteverloop vertonen, opdat ze na stolling eenvoudig kunnen worden verwijderd uit het 

gietsel. De boringen van geplakte collimatoren hebben daarentegen een constante diameter; 

- Een onderlinge translatie (x- en y-offset) van de collimator A t.o.v. referentie B is 
instelbaar; 

- De discretisatie-resolutie voor de verroostering van de vlakke bron aan de bovenzijde van 

het kanaal van collimator A is instelbaar. 

De eerder genoemde bijlage 1 bevat een beknopte omschrijving van gebruikte functies uit de 

SaGA-tooibox [Pan96] voor polygoon-operaties, die worden aangeroepen door het 
hoofdprogramma. 
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3.5.2 Aannamen en benaderingen 

Bij de opzet van het model is uitgegaan van de volgende aannamen en benaderingen: 

De transmissie via Compton + coherente verstrooiïng en septurntransmissie is 

verwaarloosd (samen <5%, zie §3.2); 

- Scheefstand van een boring in collimator A kan al of niet gepaard gaan met deformatie van 

zijn cylindervorm. Twee uitersten zijn: 

a) het model waarbij het gehele kanaal als een star lichaam gekanteld wordt ten opzichte 

van collimator B, met volledig behoud van geometrische integriteit; 
b) het model waarbij de septa van een kanaal als plastisch deformeerbare lichamen 

opgespannen zijn tussen onafhankelijk in hun eigen vlak transleerbare aperturen. 

De in praktijk voorkomende kanaalscheefstanden zijn naar verwachting verschillende 
mengvormen van beide modellen. Voor de simulaties is vanwege het ondergeschikte 

belang van deze keuze omwille van een eenvoudiger implementatie gekozen voor modelb. 
Het bereik waarover collimator A gekanteld dient te worden t.o.v. collimatorB is namelijk 

beperkt (maximum hoek tussen collimatoren A en B < -8°). Er is voor gekozen de ligging 

van de eindvlakken van het kanaal van collimator A parallel te houden aan het detectorvlak 

en op vaste hoogte daarboven. Let wel: bij metingen aan foutvrije samples (§4.2) geldt 

weer model a. 
- De efficiency van de detector is onafhankelijk gesteld van de hoek waaronder fotonen 

invallen; verschillen in maximale weglengte bij een maximale hoek Ç van 4° blijven 

namelijk kleiner dan 0.25%. 

- In tegenstelling tot de geometrische modellen en simulaties in nauw verwante 

beschouwingen zoals door Metz [Met80] en Formiconi [For88] vormt spatiële registratie 

van de fotonenflux op het kristal geen onderdeel van deze simulatie. Waar zij het spatiële 

verloop (PSF's) berekenen van de fluxdichtheid (fotonen·cm-2
) als gevolg van één puntbron 

boven een gehele collimator, delen we hier een vlakke uniforme bron boven één enkel 

kanaal van collimator A op in kleine elementen, en sommeren de fotonflux-bijdragen over 

alle bron-elementen (vergelijking 3.2), én over het daarbij via collimatoren A en B 

aangestraalde detectoroppervlak. Een consequentie van deze benadering is dat deze 
simulatiemethode niet geschikt is voor het analyseren van lokale transmissieverandering 
rond sterke plaatselijke variaties in boekwaarde. Dit lijkt een aanvaardbare beperking, 

aangezien wij hoekfouten van relevante omvang enkel hebben waargenomen in vrij 

geleidelijk verlopende, vloeiende distributies zonder hoog-frequente spatiële component. 

Eventuele sterke plaatselijke variaties in richting zijn al waarneembaar bij de 

systeemuniformiteitsmeting. 

3.5.3 De uitvoer van het simulatieprogramma 

De uitvoer van het simulatieprogramma omvat: 

- Absolute en genormaliseerde transmissiecurves als functie van de hoek tussen collimatoren 
A en B, voor transmissiebijdragen gesommeerd over heel het bronoppervlak; 
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- Absolute transmissie als functie van x/y-translatie van collimator A t.o.v. B (surfaceplot 

zoals getoond in figuur B.3.3 van bijlage 3); 

- Projecties van collimator-aperturen op het detectorvlak met daarbinnen aangegeven de 

puntspreidingsfuncties voor alleen collimator B en voor het gestapelde paar A op B. 

Figuur 3.5 geeft een typisch voorbeeld van zo'n projectie-plot. Figuur 3.6 illustreert de 

geometrie waarin dit voorbeeld tot stand is komen. Projectieplots zijn vooral informatiefbij 
het interpreteren van opmerkelijke numerieke resultaten, zoals de in bijlage 3 te bespreken 

Moiré-interferentiepatronen [Har84, Har86]. 

- Een log-bestand waarin relevante parameters en uitkomsten van elke run afzonderlijk 

worden opgeslagen, en een Matlab workpace-bestand voor het naderhand kunnen 

verrichten van aanvullende analyses zonder de simulatie opnieuw te hoeven uitvoeren. 

Figuur3.5: 
Weergave van in het detectorvlak geprojecteerde 

aperturen. Gesimuleerde collimatoren: 
A=MEGP, B=LEHR Het gatenpatroon van 

collimator A is hier 30 ° gedraaid t.o.v. B. In 

{grijsvzwart} is aangegeven het deel van de 

detector dat vanuit een puntbron (positie 

aangegeven met een kruis) aangestraald zou 

worden in afwezigheid van collimator A. In grijs 

zijn aangegeven vijf deelgebieden waarbinnen in 
de getoonde configuratie nog geometrische 

transmissie resteert ná plaatsing van collimator 

A tussen de puntbron en collimator B. 

NB: De X-as definiëren we als de 0 °richting. 

Figuur 3.6: 

In het detectorvlak is met {grijs u zwart} inge

vuld het deel van het detectorvlak dat vanuit Lls 

aangestraald zou worden in gfwezigheid van 
collimator A. In grijs zijn aangegeven vijf deel

gebieden waarbinnen nog geometrische trans
missie resteert na toevoeging van collimator A. 
Tezamen representeren ze de puntspreidings
functie voor dit twee-collimatorsysteem en bron

element Lis. 

souree plane 

col. A 

col. B 

crystal plan·~ 



3.6 Simulatieresultaten 

De bespreking van simulatieresultaten in deze paragraaf wordt beperkt tot de 
berekende transmissiecurves voor zes verschillende commercieel verkrijgbare 

collimatortypen (tabel 3.1). Een parametervoorstelling voor deze curves wordt 
gepresenteerd Daarnaast zijn in bijlage 3 zijn de resultaten opgenomen van 

verschillende simulatie-varianten die primair tot doel hadden inzicht te krijgen in 
het gedrag van dit systeem en het kenmerkende verloop van de transmissiecurves. 

Het effect van variatie van afzonderlijke parameters zoals gatdiameter, gatlengte 
en onderlinge translatie is daarbij onderzocht. Ook het verschijnsel Moiré
interferentie is door simulaties onderzocht, en het berekende resultaat is 

experimenteel bevestigd 

Type LEGP LEHR LEUHR MEGP HEGP LEHS LEUHS 

gatdiameter (mm) 1.5 1.5 1.5 3.0 3.5 2.5 3.0 
septurndikte (mm) 0.23 0.23 0.23 1.00 2.10 0.30 0.30 

gaUengte (mm) 26.0 33.5 40.0 50.0 50.0 30.0 30.0 
acceptatiehoek 0 (gr) 3.30 2.56 2.15 3.43 4.00 4.76 5.71 

acceptatiehoek 30 (gr) 3.81 2.96 2.48 3.96 4.62 5.50 6.59 
0.2gr tolerantiegrens I acceptatiehoek(Ogr)*100% 6.1% 7.8% 9.3% 5.8% 5.0% 4.2% 3.5% 

Tabe13.1: 
Geometrische parameters van zes collimatortypen waarvoor simulaties zijn uitgevoerd. 

LE ... =low energy; ME ... =medium energy; HE ... =high energy, .. . GP=general purpose, 
.. . (U)HR=(ultra) high resolution, ... HS=high sensitivity. De onderste rij geeft het tolerantie

criterium (0.2 °) weer in procenten van de acceptatiehoek. 

3.6.1 Berekende transmissiecurves 

Als referentiecollimator voor een reeks transmissiecurves is een LEHR-type gekozen, om 

twee redenen: ten eerste zal dit type beschikbaar zijn op de meeste afdelingen Nucleaire 

Geneeskunde waar SPECT-onderzoek wordt verricht, en ten tweede wordt daarmee een goede 

gevoeligheid voor hoekfouten (dTr/da) bereikt wegens de kleine acceptatiehoek. Voor alle 

combinaties van deze LEHR met de collimatoren genoemd in tabel3.1 zijn transmissiecurves 

berekend. Figuur 3.7 toont de resulterende set transmissiecurves na middeling over meerdere 
translatieposities ('meer-kanalen-model') zoals besproken in §3 .4.1. 

3.6.2 Parametervoorstelling van de transmissiecurves 

3.6.2.1 Dimensieloze hoekfout 

De transmissiecurves voor verschillende collimatorparen in figuur 3.7 vertonen een 

opvallende gelijkvormigheid. Naarmate de acceptatiehoek van collimator A kleiner is, zijn de 
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Berekende transmissiecurves 
Tr/Tr(O) referentie B = LEHR 

-o- LEUHR -o- LEHR ··•· · LEGP -o- MEGP - HEGP ······ LEHS 
1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 
... 

0 

0 1 2 3 4 5 6 ' 7 
hoekfout a (graden) 

Figuur 3.7: 
Berekende transmissie curves voor verschillende combinaties van collimatoren (tabe/3.1) als 

functie van hoekfout. Als referentiecollimator B fungeert telkens een LEHR-collimator. Er is 

gemiddeld over meerdere translatieposities van collimator A t.o.v. B. 

hoek waarbij de geometrische transmissie gehalveerd is 0350) en die waarbij deze transmissie 

juist nul wordt (cpcriticaJ), ook kleiner. Een schaling van de hoek-as ligt derhalve voor de hand en 

cpcriticaJ blijkt een geschikte schalingsparameter te zijn (vergelijking 2.4 en figuur 3.8), waannee 

de verschillende berekende transmissiecurves in goede benadering zijn te herleiden tot één 

basiscurve. De schaling (normalisatie) gebeurt eenvoudig volgens: 

Hierin is: 

B*=-B
fPcritica/ 

3.5 

9* = dimensieloze, geschaalde hoek tussen beschouwde kanaal van collimator A en 

de kanalen van collimator B; 

e = hoek tussen beschouwde kanaal van collimator A en kanalen van B 

(vergelijking 2.6); 

cpcritical kritische hoek tussen kanaal van collimator A en kanalen van B, waarboven 

geen geometrische transmissie resteert (vergelijking 2.4). 

Figuur 3.9 toont de berekende geometrische transmissie uitgezet tegen de opcpcriticaJ geschaalde 

hoek. Uit een vergelijking met de transmissiecurves van figuur 3.7 blijkt dat deze schaling van 

de ordinaat (hoek-as) bruikbaar is. 
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Figuur3.8: 

Een boring van collimator A staat onder een hoek (/)critica/ 

ten opzichte van collimator B. Bij deze kritische hoek 
tussen collimatoren A en B is de geometrische transmissie 

juist geëlimineerd. 

NB: In werkelijkheid zijn de aangeduide hoeken 

aanmerkelijk kleiner dan getekend. 

Berekende transmissie curves + model-fit 

0 

Figuur3.9: 

.t. LEUHR+LEUHR 
b. LEUHR+MEGP 
• LEHR+LEGP 

- Fitled Gaussian 
approximation 

0.2 

c LEUHR+LEHR 
e LEUHR+HEGP 
+ LEGP+LEGP 

0.4 0.6 

geschaalde hoek e * 

+ LEUHR+LEGP 
<> LEHR+LEHR 
0 LEGP+MEGP 

0.8 1 

De berekende transmissiecurves voor verschillende sets collimatoren vallen nagenoeg samen 

bij een passende schaling van de hoek-as volgens vergelijking 3.5. Naast simulaties met de 

LEHR als referentiecollimator zijn ook berekeningen met andere referentie-typen verwerkt in 

deze figuur. De getrokken lijn is een ge fitte functie beschreven door de parametervoorstelling 

van vergelijking 3.6. . 

3.6.2.2 Modelfunctie 

De getrokken lijn in figuur 3.9 representeert een eenvoudige parametervoorstelling voor de 
transmissiecurve van een willekeurig stel collimatoren, gebaseerd op vergelijking 3 .6. Deze 
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Gauss-achtige functie met slechts twee te fitten parameters benadert de berekende transmissie

curves voldoende18 nauwkeurig. Het is daarnaast zoals wenselijk een even functie met correct 

limietgedrag voor grote lal. 

{e·)2 

Tr(B*) = a+(l-a)·e-t--;; 
Tr(B* = 0) 

Hierin is: 

Tr(S*) = geometrische transmissie bij geschaalde hoek 8* tussen het beschouwde kanaal 

van collimator A en kanalen van B; 

a = fitparameter: negatieve offset die maakt dat de modelfunctie de horizontale 

as snijdt; 

b = fitparameter: een 'breedte' -maat voor de transmissiecurve, te weten het punt 

van maximale helling, waarbij Tr(8*)/Tr(8*=0) =60.7%. 

Niet-lineaire regressie [SPS97] levert de volgende waarden op voor de genoemde parameters: 

a = -0.008166 95% betrouwbaarheidsinterval: (-0.0116, -0.00473); 

b = 0.28403 95% betrouwbaarheidsinterval: (0.2822, 0.2859); 

bij R2 = 0.9994. 

3.6 

Nu deze parametervoorstelling ter beschikking staat, kan voor een willekeurig paar 

collimatoren de optimale pretilthoek !350 en de gevoeligheid van hoekfoutdetectie eenvoudig 

worden berekend met behulp van vergelijkingen 3.7 resp. 3.9: 

{lal<<!): f3so = ~-2·ln(0.5) ·b·rpcritical = 1.1774·b·rpcrilical =0.334·rpcritical 3.7 

Bij toepassing van een pretilthoek 13=1350 volgt wegens Tr(8*=0.334)=0.5·Tr(8*=0) uit 

vergelijking 3.6 voor de relatieve transmissie: 

_T~r('----9*):..__= 2·(a+(l-a)·e-~~J] 
Tr(e* = 0.334) 

3.6.2.3 Gevoeligheid van hoekfoutdetectie 

[-] 3.8 

Hoekfouten in een collimator worden bij de beschreven methode van hoekfoutmeting vertaald 

naar proportionele19 transmissievariaties ~Tr. De helling van de transmissiecurve rond 8=~50 is 
maatgevend voor de gevoeligheid Sens, uit te drukken in procenten transmissievariatie per 

18Met bijv. even polynomen vanaf de 8" orde is weliswaar een fractioneel betere R2 te bereiken, maar dit 
ten koste van een aanzienlijk groter aantal fitparameters en een minder inzichtelijke modelfunctie. 

19 Stricte proportionaliteit a=Sens·ATr geldt slechts voor kleine hoekfouten (lineaire deel Tr-curve). 
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graad hoekfout In geval van een reeds geschaalde hoek-as hanteren we een dimensieloze maat 

Sens*. Hiervoor geldt bij toepassing van een pretilthoek !350: 

t( eo )z 1 dTr(O*) 0* - -
Sens * = · = -2 · - · (1 - a) · e b 

Tr(0*=0.334) dO* b 2 
[-] 3.9 

Substitutie van de zojuist bepaalde fitparameters a en b, en van 0*=0.334 in vergelijking 3.9 geeft: 

Figuur 3.10: 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

Sens* = -4.179 [-] 3.10 

-Tr/Tr(O) ••• • -1x Helling/Max(IHellingl) 

i'~ -. '•, . . ' ' . . 
K . . 

1\ 
\ . .. . 

1\ 
. 

I . 
1\ 

. 
' . 

' . . . 1\. . . 
1\. I . . 

' " 
., 

I" ' !'... ' I ' 
' i"' -~ !"'--- .. r- ... -

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Normalized angle e• [-] 

Relatieve transmissie (conform vergelijking 3.6; getrokken lijn) en diens gradiënt (conform 

vergelijking 3.9; onderbroken lijn), genormeerd op zijn maximum, en gespiegeld ten opzichte 

van de 8*-as. Deze gradiënt is maatgevend voor de gevoeligheid bij kleine hoekfouten. De 

transmissie-verandering is het sterkst rond B*=b=0.284. Door het toepassen van een 

pretilthoek kan het instelpunt optimaal gekozen worden, zodat kleine hoekfouten da maximale 

transmissievariaties dTr tot gevolg hebben. 

Maken we de schaling van hoeken nu weer ongedaan met behulp van vergelijkingen 2.6 en 

3.5, dan volgt wegens: 

dO* = d( a. + 13 ) = da. 
q> critical q> critical 

[-] 3.11 

voor de relatieve gevoeligheid van hoekfoutdetectie bij kleine hoekfout a. indien !3=!350: 

1 d Tr (a. + 13 50 ) 4 .179 
Sens = -----· = ---- 3.12 

Tr(O = 13 50 ) da. q>critical 
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Voor twee LEHR-collimatoren met <i>critical=5.13° volgt hieruit bijvoorbeeld een relatieve 

gevoeligheid van hoekfoutdetectie van 81.5% per graad hoekfout Het min-teken in 

vergelijking 3.12 geeft aan dat hoekfouten a>0° een transmissie-daling (relatieve transmissie 

<100%) tot gevolg hebben. Omgekeerd heeft een hoekfout a<0° een transmissie-stijging 

(relatieve transmissie > 100%) tot gevolg. Het teken van ~ Tr geeft dus uitsluitsel over de 

richting van de hoekfout De figuren 2.9.4 en 2.9.5 illustreren deze afhankelijkheid van het 

teken van a. 
De hoekfout a volgt nu uit ~ Tr via: 

~Tr 1 
a::::::------

1000 

... 
0 
ü 100 
J! 
UI 
Cl 
c 
:i ... 
.!! 10 
f! 
~ 

Tr (B* = 0.334) Sens 

Gevoeligheidstoename door pretilting 

\ 
\ I 

......... -.. -.. 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

geschaalde hoekfout a • [-] 

[graden] 3.13 

Figuur 3.11: Toename van gevoeligheid bij toepassing van pretilthoek Pso (vergelijking 3.14). 

In figuur 3.10 is weergegeven de gevoeligheid van hoekfoutdetectie als functie van de 

geschaalde hoek 9*. Deze ligt binnen 80 tot 100% van haar maximum in het 9*-interval 

(0.16, 0.43). Let wel: J35ol<j>critical ligt met 1.1774·b=0.334 niet midden in dit interval. Dit is 

echter niet bezwaarlijk: de gevoeligheid is over een voldoende groot hoekfoutbereik vrijwel 

constant (3.6.4). En indienTrop het 50%-nivo wordt genormeerd in plaats van op het 60.7% 

nivo, wordt hierdoor toch -21% gevoeligheidswinst geboekt. 

Het plaatsen van collimatoren A en B onder een pretilthoek J350 leidt tot een vergroting van de 

gevoeligheid- proportioneel met a-1
, volgens vergelijking 3.14 (figuur 3.11): 

Sens pretilt P 

Sens pretilt o• 

= ' (Tr(a+P)-Tr(p))•( Tr(0°) ) 
Tr(p) Tr{a)- Tr{0°) 

1 
oc- [-] 3.14 

Cl 

Nemen we bijvoorbeeld voor beide collimatoren een LEHR-type, dan geldt voor lal=0.2° 

( ~a*=0.2/5 . 13) een versterking met een factor 17; voor lai=O.l 0 is dat zelfs een factor 33. 
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3.6.2.4 Lineariteit 

In principe geldt stricte lineariteit zoals gesuggereerd in vergelijking 3.13 enkel voor zeer 

kleine hoekfouten. Uit een nadere analyse blijkt echter dat deze benadering geldig is over een 
behoorlijk hoekfoutbereik. Figuur 3.12 toont de miswijzing ten gevolge van de geleidelijke 

helling-afname aan weerszijden van het instelpunt !350 als functie van de geschaalde hoekfout 
• a. 

Nauwkeurigheid hoekfoutberekening 
bij hanteren vaste Sens*(l3=1350) 

_" _· ideale 1:1 lijn 

-Berekende hoekfout* op basis van helling bij beta50 

- - - ·Absolute miswijzing* =!berekende- werkelijke hoek!* 

n-. 

·' " 
. 

u . u , 
n"' 

, 
. u , 

, 
u. . , 

' 
. 

,- • 
[-] " . ~ -

n.., " ~ • 
u . ~ y / . . . . . / ,# .. , .. 

. -.. -. .. ..... 
-(.4 -( .3 -( .2 -( ~ 0 1 02 03 04 05 06 

V "" V' 
-u . ~ - " , 

Werkelijke geschaalde hoekfout a.* [-] 

Figuur 3.12: 

Hoekfout a kan voldoende nauwkeurig berekend worden met vergelijking 3.13. Pas bij grote 

hoekfouten ontstaat een met I al toenemende onderschatting van de werkelijke hoekfout. De 

met vergelijking 3.13 berekende a staat (geschaald) uit tegen de werkelijke geschaalde 

hoekfout (getrokken lijn). De ideale 1:1 lijn ('streep-stip') staat voor zuiver lineaire respons. 

De afwijking daarvan is weergegeven als de absolute miswijzing I a* vgtnJ.JJ - a* weti:el!ikl 

(stippellijn). 

Er is sprake van een met de hoekfoutgrootte toenemende onderschatting van de werkelijke 

hoekfout In beide richtingen overschrijdt deze miswijzing echter pas de 10% bij zeer grote 

hoekfouten boven -0.3·cpcriticai· Dit betekent in het voorbeeld van de set LEliR.-collimatoren 

dat hoekfouten tot aan een grootte van -1.5° met ten hoogste 10% onderschatting kunnen 

worden bepaald. 
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<pcrtucar (graden) LEGP LEHR LEUHR MEGP HEGP LEHS 

LEGP 6.60 5.87 5.45 6.74 7.31 8.07 

LEHR 5.13 4.71 6.00 6.57 7.33 

LEUHR 4.30 5.58 6.15 6.91 

MEGP 6.87 7.44 8.20 

HEGP 8.01 8.77 

~50 (graden) LEGP LEHR LEUHR MEGP HEGP LEHS 

LEGP 2.21 1.96 1.82 2.25 2.44 2.70 

LEHR 1.71 1.58 2.01 2.20 2.45 

LEUHR 1.44 1.87 2.06 2.31 

MEGP 2.30 2.49 2.74 

HEGP 2.68 2.93 
LEUUHR 1.91 

Sens = gevoeligheld (% per graad) LEGP LEHR LEUHR MEGP HEGP LEHS 

LEGP -63.3% -71.2% -76.7% -62.0% -57.2% -51.8% 

LEHR -81 .5% -88.7% -69.7% -63.6% -57.0% 

LEUHR 93.1% -74.9% -67.9% -60.5% 

MEGP -60.9% -56.2% -51 .0% 

HEGP -52.2% -47.7% 

Lineair bereik (<10% onderschatting): [+/- graden] LEGP LEHR LEUHR MEGP HEGP LEHS 

LEGP 2.0 1.8 1.6 2.0 2.2 2.4 

LEHR 1.5 1.4 1.8 2.0 2.2 

LEUHR 1.3 1.7 1.8 2.1 

MEGP 2.1 2.2 2.5 

HEGP 2.4 2.6 

Tabel3.2: 
Op grond van simulaties bepaalde numerieke waarden voor de in hoofdstuk 3 besproken 

parameters fPcriticaJ, /350 , Sens en lineair hoekfoutbereik. Combinaties zijn opgenomen van 

gangbare typen collimatoren, waarvan de geometrische parameters in tabel 3.1 gegeven zijn. 

In tabel 3.2 zijn numerieke waarden opgenomen van de relevante parameters voor 

verschillende combinaties van zes commercieel verkrijgbare collimatortypen. 

Resumerend kan de paragraaf Simulatieresultaten (§3.6) als volgt worden besloten: 

Door middel van simulaties is inzicht verkregen in de wijze waarop gatafmetingen, 
hoekfouten en onderlinge translaties de geometrische transmissie van een tweetal gestapelde 
parallel hole collimatoren beïnvloeden. De resultaten van transmissieberekeningen voor 
verschillende collimatorcombinaties suggereren een schaling van de hoek-as. Een 
modelfunctie met slechts twee parameters is vervolgens gegeven, die goed aansluit bij de 
betreffende transmissiècurves. 
Het feit dat de transmissiecurve voor een willekeurige set parallel hole collimatoren nu 
eenvoudig kan worden berekend is van belang, omdat het experimenteel bepalen van 
transmissiecurves een aantal nadelen kent, zoals genoemd in §3.1. In hoofdstuk 4 worden de 
resultaten van metingen aan collimatormonsters en aan collimatoren voor klinisch gebruik 
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beschreven. De waarde van de besproken parametervoorstelling als volwaardig substituut voor 
de experimentele bepaling van transmissiecurves zal in dat hoofdstuk blijken. 
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Hoofdstuk 4: Experimentele validatie 

Ter beoordeling van de simulatieresultaten zijn transmissiecurves gemeten aan 

nagenoeg hoekfoutvrije monsters van verschillende typen collimatoren (§4.2). De 
bruikbaarheid van de modelfunctie voor transmissie versus hoek wordt getoetst. 

Daarnaast zijn metingen verricht aan 15 collimatoren voor klinisch gebruik, 

waarvan de resultaten de noodzaak tot hoekfoutcontroles onderstrepen (§4.3). 

4.1 Opzet experimentele validatie 

Om verschillende redenen, genoemd in §3.1, ligt de experimentele bepaling van 

transmissiecurves niet voor de hand. In het kader van deze studie zijn echter wel metingen 

verricht aan verschillende collimatorparen, ter validatie van de nieuwe methode voor 

hoekfout-mapping. Het doel van deze validatie is tweeledig: 

1) Toetsing van simulatieresultaten (transmissie-curves en parametervoorstelling in §3.6.2) 

aan de hand van metingen aan vergelijkbare collimator-combinaties. Daartoe is een 

opstelling ontworpen en vervaardigd waarmee de transmissie van verschillende sets 

nagenoeg hoekfoutvrije monsters (lal<0.1 °) van gangbare typen parallelle collimatoren kan 

worden gemeten20
• Vrijheidsgraden zoals onderlinge hoek, rotatie en translatie zijn 

nauwkeurig instelbaar en te registreren. 

2) Demonstratie van de waarde van de meetmethode, door hoekfoutmetingen aan 

collimatoren voor klinisch gebruik. Vijftien collimatoren zijn in het kader van 

acceptatietests gecontroleerd op aanwezigheid van hoekfouten. 

4.2 Transmissiecurves gemeten aan hoekfoutvrije monsters 

4.2.1 Meetopstelling hoekfoutvrije monsters 

De opstelling voor de experimentele bepaling van transmissiecurves bestaat uit een collimator

ring met opbouw voor de ADAC Genesys, een enkelkops rechtveldcamera. Figuur4.1 toont 

deze opbouW0
• Bijlage 3 bevat de specificaties en ontwerptekeningen voor de vervaardigde 

testopstelling en die van een serie monsters van gangbare typen gegoten parallelle collimatoren. 

Centraal in het gezichtsveld van de camera wordt collimator A geplaatst. Daarboven kan 

collimatorB worden gepositioneerd met een nauwkeurig instelbare hoek t.o.v. collimator A. 

Onderlinge translatie en rotatie zijn tevens instelbaar, om Moiré-patronen te kunnen 

onderzoeken (bijlage 3). De collimatormonsters (zonder covers; met een diameter van 

110 mm) zijn vooraf door de fabrikant gecontroleerd op hoekfouten (lai<O.l 0
). Deze 

20 De meetopstelling en een serie monsters van verschillende collimatortypes zijn vervaardigd en 
belangeloos beschikbaar gesteld door de firma Van Mullekom-Nuclear Fields te Vorturn Mullem. 
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fabriekscontrole wordt uitgevoerd op een meettafel met een nauwkeurige 3D-taster, waarmee 

de eventuele scheefstand van een pas-pen geplaatst in willekeurige gaten kan worden 

gekwantificeerd21
• 

Figuur 4.1: 

l rc99mvial 
eos7-nood 

vlakke bron 

Schets +foto van de opstelling voor transmissiemetingen aan een tweetal collimator-monsters 

(A en B) als functie van hun onderlinge hoek, translatie en rotatie. Boven collimatorB kan een 

uniforme vlakke bron22 worden geplaatst, danwel een 'puntbron' (100 MBq 99mTc 

pertechnetaat in flesje met~ 10 cm2 bodemoppervlak, ofwel~ 10 MBq.cm-2
). 

4.2.2 Resultaten 

4.2.2.1 Vlakke bron versus 'punt' -bron 

Voor de eerste metingen aan collimator-monsters is gebruik gemaakt van dezelfde 57Co vlakke 
bron als toegepast bij metingen aan collimatoren voor klinisch gebruik22

• Echter, als gevolg 

van de relatief geringe activiteit van de betreffende bron blijkt het zo bepalen van transmissie

curves een tijdrovende aangelegenheid: de maximale transmissie bij f3=0° bedraagt 

bijvoorbeeld slechts ~75 cps voor de combinatie LEHR & LEGP. Daarnaast vertonen de 

transmissiecurves gemeten met gebruikmaking van een vlakke bron een zekere niet

geometrische resttransmissie23 voor hoeken groter dan <i>critical· Deze bedraagt ~3% voor de 

combinatie LEHR & LEGP (figuur 4.2). Vervanging van de vlakke bron door een actievere 

'punt'-bron van kleinere afmeting blijkt efficiënter (tientallen malen hogere telsnelheden), en 

levert bovendien transmissiecurves op die ook bij hoeken rond G>critical goed overeenkomen met 

21 Voor klinische toepassing is deze methode om meerdere redenen niet bruikbaar. De onder- en 
bovenzijde van klinisch toegepaste collimatoren zijn afgesloten met een beschermende 
kunststofplaat; daarnaast is een 3D-meettafel niet beschikbaar, en levert deze methode geen 
hoekfout-map, doch slechts hoekfoutinformatie over een eindig aantal posities (steekproef). 

22 57Co-flood souree Amersham CTRT501: 370 MBq over 580x440mm2
, vervallen tot -20kBq.cm"2

; 

uniformiteit <0.4% standaarddeviatie. 
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simulatieresultaten. Uiteraard geldt deze aanpassing enkel de eenmalige metingen aan 

collimator-monsters. Voor metingen aan klinisch gebruikte collimatoren blijft de vlakke bron 

van toepassing, omdat daarbij mapping van het gehele detectorgezichtsveld vereist is. 

Transmissiemetingen daarvoor vergen dan ook relatief lange opnametij den. 

j 

i 
j 

·1 

- •- LEHR op LEGP; source=Co57 flood 

-Simulatie voor LEHR op LEGP 

~ ~~ 

"' ' ""'" ""'' ""' 

Figuur 4.2: 

-+-LEHR op LEGP; source=Tc99m vial 

--<>--- Simulalie voor LEHR op LEGP +0.35gr offset hoek 

~ 

""'~ 
""'"' ~ ' ~,, ~ ~ --- ___ ... ___ 

e 
Hoek tussen A on B (graden) 

Transmissiecurves voor de set LEHR-op-LEGP, bij parallelle hoofdassen; de curve bepaald 

met een vlakke bron vertoont -3% resttransmissie bij hoeken boven 'Pcritica/=5.9 ~ Vervanging 

van de vlakke 57 Co-bron door een kleinere 99"'Tc-bron met hogere activiteit per cm2 heft dit 

artefact op. De maxima van de gemeten transmissie-curves liggen niet bij 0 °maar bij- 0.35 ~ 

De berekende curve valt echter vrijwel exact samen met de gemeten set indien deze eveneens 

0.35 ° naar rechts wordt verschoven. 

Het bij de simulaties buiten beschouwing laten van transmissiebijdragen door 

septurnpenetratie en scatter wordt gerecl1tvaardigd door de resultaten weergegeven in 

figuur 4.2, gezien het feit dat relatieve transmissie daalt tot < 1% voor J3><p _cri ti cal. 

4.2.2.2 Onbedoelde bias in pretilthoek 

Het maximum van de geometrische transmissie voor een stel opeen geplaatste hoekfoutvrije 

collimatoren ligt bij een onderlinge hoek [3=0°. Figuur 4.2 toont echter gemeten 

transmissiecurves aan · twee collimatormonsters, waarbij dat maximum blijkt te liggen bij 

~0.35°. De berekende transmissiecurve komt pas goed overeen met de gemeten curves indien 

gecorrigeerd wordt voor een offset van 0.35° (in dit experiment). De oorzaak van deze 

23 De oorzaak lijkt een bijdrage van fotonen, afkomstig van het niet aan geometrische transmissie 
bijdragende grootste deel van de bron, dat buiten de contour van de kleine collimatormonsters ligt. 
Het toegepaste loodmasker schermt deze component mogelijk onvoldoende af. 
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onbedoelde offset is vrijwel zeker een geringe wisselende positioneringsfout van 

collimatormonsters in de onderste vatting (positie monster A in figuur 4.1). De maatvoering 

van deze vatting biedt zo weinig speling dat bij handmatige plaatsing van collimatormonsters 

soms duidelijk frictie ondervonden wordt. Een geringe kanteling van monster A 

(M1=0110mm x sin{0.35°}=0.7mm) is daardoor niet uit te sluiten. Over zeven meetseries met 

zeven keer herpositioneren van monster A was de bias óp in de ingestelde hoek p gemiddeld 

-0.015° en deze had een range van -0.19° tot +0.35°. 

4.2.2.3 Parametervoorstelling 

Overeenkomstig de benadering bij de berekende transmissiecurves (figuur 3.7) zijn in figuur 4.3 

de gemeten transmissiewaarden uitgezet tegen de geschaalde dimensieloze hoek. Op basis van 

deze dataset zijn wederom via niet-lineaire regressie [SPS97] de parameters bepaald voor de 

modelfunctie, gegeven in vergelijking 3.6. Voorafgaand hieraan zijn door curve-fitting van elke 

meetserie afzonderlijk de hoeken gecorrigeerd voor de in §4.2.2.2 genoemde offsethoekó~. 

Niet-lineaire regressie levert de volgende waarden op voor de genoemde parameters: 

a -0.008221 95% betrouwbaarheidsinterval: (-0.0152, -0.00125); 

0.29704 

0.9991. 

95% betrouwbaarheidsinterval: (0.2937, 0.3004); 

• LEUHR+LEHR 
A LEUHR+LEGP 
• LEHR+LEGP 

Experimentele Tr-curves +Fit 

e LEHR+LEHR 
+ LEUHR+MEGP 
e LEUHR+HEGP 

• LEGP+MEGP -Gauss-fit alle 7 series shift-geconigeerd 
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Figuur4.3: 
Gemeten transmissiecurves voor verschillende sets collimatoren vallen bij een passende 

schaling van de hoek-as nagenoeg samen, na correctie voor een geringe offset .t1p. De 

getrokken lijn is een gejitte functie beschreven door de parametervoorstelling van 

vergelijking 3.6. 
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De resulterende functie is weergegeven in figuur 4.3. Bij opname van de offsethoek ~13 als te 

fitten modelparameter luidt de parametervoorstelling: 

Tr(S*) -t{9*-<lJ3/cpcriticai)
2 

----'---'--=a+ (1- a)· e b 
Tr(9* = 0) 

4.1 

4.2.2.4 Vergelijking berekende en gemeten transmissiecurves 

De regressiecoëfficiënten voor de modelfunctie door deze gemeten serie transmissiecurves zijn, 

samen met die van de simulaties (§3.6) nog eens opgenomen in tabel4.2.Figuur 4.4 toont beide 

fit-resultaten en hun verschil. 

Figuur 4.4: 
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Vergelijking van twee gefitte transmissiecurves gebaseerd op simulaties resp. opmetingen aan 

col/imatormonsters. Het geringe verschil in transmissie, 20x vergroot weergegeven (dunne 

doorgetrokken lijn) is enkel te verklaren uit een verschil in de breedte-parameter b, en het 

bedraagt maximaal 3%. 

De fit-parameters voor berekende en gemeten transmissiecurves (§3.6.2.2 resp. §4.2.2.3) 

komen binnen nauwe marges overeen (tabel 4.2). De waarden voor de verticale offset a 
verschillen niet. Het betrouwbaarheidsinterval voor a bij metingen omsluit dat interval op 

basis van simulaties volledig. Uit de betrouwbaarheidsintervallen voor de breedte-parameter b 

volgt dat het kleine verschil van 4.6% daartussen weliswaar significant is, maar consequenties 
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voor de gevoeligheid Sens heeft dit verschil echter nauwelijks. De helling van de 

transmissiecurve - en daarmee de gevoeligheid van hoekfoutbepaling Sens - is proportioneel 

met b, dus ook deze komt bij metingen slechts 4.6% lager uit dan de waarde gevonden bij 

simulaties: 4.00 in plaats van 4.179 uit vergelijking 3.1 0. 

simulaties metingen aan monsters 

Parameter waarde 95% CLI waarde 95% CLI 

verticale offset a -0.008166 (-0.0116, -0.00473) -0.008221 (-0.0152, -0.00125) 

breedteb 0.28403 (0.2822, 0.2859) 0.29704 (0.2937, 0.3004) 

~ 0.9994 0.9991 

Tabel4.2: 
Overzicht van numerieke waarden van modelfit-parameters en hun 95% betrouwbaarheids

intervallen voor transmissiecurves bepaald door simulaties (§3. 6.2.2) resp. door metingen aan 

collimatormonsters (§4.2.2.3). 

Een mogelijke oorzaak voor een deel van het verschil in parameter b tussen berekende en 

experimenteel bepaalde transmissiecurves is het gebruik van een incorrecte waarde voor 

gatlengtes bij de simulaties. Voor de gatlengte van collimatoren is namelijk steeds de.fysieke 

gatlengte ingevoerd. Dit is consistent met het uitgangspunt dat enkel geometrische transmissie 

zou worden beschouwd bij de simulaties. Verstrooiïng en septurnpenetratie zijn in het fysische 

model voor de simulaties niet opgenomen. Simmons hanteert echter voor het berekenen van de 
geometrische efficiency van parallel-hole collimatoren in plaats van deze fysieke gatlengte een 

effectieve gatlengte, waarin een correctie is opgenomen voor septurnpenetratie [Sim88, p29]: 

L ~ L- 2 ... -t 
elf r-1 

met: 
Leff = effectieve gatlengte; 
L fysieke gatlengte; 

!!I = lineaire verzwakkingscoëfficiënt van het septurn-materiaal bij de gebruikte 

fotonenergie: 

In lood bij Ey=140 keV: J!1 = Jlm · p = 2.25cm2·g-1 x 11.34g·cm-3=25.5 cm-1
; 

bij Ey=120 keV: !!I =37.7 cm-1
. 

4.2 

De correctieterm 2·J.ll-1 (~3 halveringsdiktes) is ingevoerd omdat aan beide uiteinden van een 

collimatorboring onvermijdelijk enige septurnpenetratie optreedt, ongeacht de dikte van deze 

septa. Het betreft fotm;ten die het septurn niet over zijn gehele dikte passeren, maar die op de 

kopse einden van deze loodwandjes het septurn binnengaan respectievelijk verlaten na slechts 

een korte weglengte 1!1-
1 daarbinnen. Bij 120 en 140 keV bedraagt deze correctie 0.531 resp. 

0.784mm. Berekend op basis van de effectieve gatlengte Leff wordt de hoek <i>criticah waarop de 

9-as geschaald wordt, ~2.3% (1.6 tot 3.1%) groter dan de vermelde waarde (Ey=140keV). De 

parameter b voor de simulaties zal zodoende nog slechts ~2% verschillen van de 
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experimenteel gevonden waarde. Geconcludeerd was reeds dat een verschil van 4.6% 

nauwelijks bezwaarlijk is, dus voor 2% verschil geldt dit zeker. 

4.3 Hoekfout-mapping aan collimatoren in de klinische praktijk 

Vijftien collimatoren voor klinisch gebruik zijn volgens de nieuwe methode voor 
hoekfout-mapping getest op aanwezigheid van hoekfouten. De resultaten 

demonstreren de bruikbaarheid van de beschreven methode en de noodzaak om 
collimatoren bij aanschaf aan een hoekfoutmeting te onderwerpen. 

4.3.1 Meetopstelling en werkwijze klinische hoekfoutcontrole 

De in dit hoofdstuk te bespreken hoekfout-metingen aan collimatoren voor klinisch gebruik 

zijn verricht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis te 

Eindhoven. Deze afdeling heeft drie24 gammacamera's, waarvan één dubbelkops model. Voor 

elke camera staan verschillende typen collimatoren ter beschikking. Deze worden aan een 

controle onderworpen bij aanschaf (acceptatietest), en vervolgens jaarlijks als onderdeel van 

een regulier kwaliteitsborgingsprogramma. Voorafgaand aan de hoekfoutmapping is de 

uniformiteit van de detectorgevoeligheid en de uniformiteit van de activiteitsverdeling in de 

toe te passen vlakke bron geverifieercf5
• De gevoeligheid van camera's waarop de 

hoekfoutmetingen zijn uitgevoerd is uniform binnen 2%. De vlakke bron is uniform binnen 

0.4% (standaarddeviatie )22
• 

Voor de referentie-collimator is gekozen een LEHR-type waarvan is vastgesteld dat deze 

nauwelijks hoekfouten vertoont (iaj<0.2°, §4.3.2.2/. Figuur 2.4c geeft een schematisch 

overzicht van de opstelling voor hoekfoutmapping. Achtereenvolgens worden voor elke 

collimator de volgende drie opnamen gemaakt: 

1: Een opname zonder pretilting (J3=0°) ter bepaling van Tr(0°) gemiddeld over het 

gezichtsveld. NB: Deze opname geeft in de regel een vrijwel uniforme transmissie te 

zien (figuur 2.9.3), doordat de gevoeligheid voor kleine hoekfouten bij ~=0° laag is. 

2&3: Afzonderlijke opnamen26 bij pretilthoek J350 rond twee orthogonale assen: de X- en Y-as 

van de detector. Voorzover de optimale pretilthoek J350 voor de gegeven set collimatoren 

niet al door berekening (vergelijking 3.7) of eerder onderzoek bekend is (tabel 3.2), kan 

deze eenvoudig proefondervindelijk worden ingesteld door de hoek te zoeken waarbij 

de telsnelheid gehalveerd is ten opzichte van die in de eerste opname bij (J3=0°). 

24 Philips Diagnost C rondveld I ADAC Genesys rechtveld I Siemens Ecam dubbelkops rechtveld. 
25 Scintigrammen kunnen zonodig voorafgaand aan analyse worden gecorrigeerd voor intrinsieke non

uniformiteit van de detectoren/ofvlakke bron. 
26 Acquisitietijd ~luur met de gebruikte bron (voetnoot 22), afhankelijk van de betreffende set 

collimatoren. Met een 'verse' bron zou een acquisitietijd van -10 minuten volstaan. 
Wenselijk is- 5 a 10 kcnts.cm-2 om Poisson-ruis te beperken. 
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De analyse bestaat uit kwantificatie van non-uniformiteiten in de twee opnamen bij pretilting, 

met behulp van conventionele uniformiteitsbepaling12 [NEM94], intensiteitsprofielen en/of 

Region _ Of_Interest (ROl) ratio' s. Waargenomen non-uniformiteiten d Tr/Tr(0°) worden 

herleid naar orthogonale hoekfoutcomponenten ax en ay middels vergelijking 3.13. Tabel 3.2 

vermeldt de benodigde parameters zoals de kritische acceptatiehoek <l>criticai. geldend voor de 

onderhavige set collimatoren. Indien in één of beide pretiltopnamen een hoekfoutcomponent 

wordt waargenomen, groter dan 71% (=100%/...J2) van de fabrikantspecificatie (of van een 

door de toepassing scherper gestelde tolerantiegrens), dan wordt de totale hoekfout berekend 

door bijtelling van de orthogonale component op de zelfde lokatie (vergelijking 2.5). 

4.3.2 Resultaten 

4.3.2.1 Het belang van orthogonale pretilting 

Figuur 4.4 toont het in §4.3.1 besproken drietal opnamen voor een geteste rondveld LEGP
collimator. Kwantitatieve beoordeling van deze hoekfout-mapsis uitgevoerd door middel van 

intensiteitsprofielen (figuur 4.5). 

A B c 

Figuur 4.4: 
Hoekjout-maps gemeten aan een LEGP collimator (gegoten type; gatdiameter 1.5 mm, lengte 

26 mm, septurndikte 0.23 mm). (A) zonder pretilting, f3=0°; (B) f3x=2.3r, jJy=OO; (C) f3x=ff, 

/3y=2.5~. Een LEHR 27 collimator dient als referentie (folie; gatdiameter 1.1 mm, lengte 

24 mm, septurndikte 0.16 mm, lal< 0.2°}. De ingetekende rechthoeken markeren de segmenten 

waarvoor intensiteitsprofielen zijn gegenereerd (figuur 4.5). 

27 De optimale pretilthoek ~50 voor deze combinatie collimatoren zou zijn- 1.98°. Een deel van de in dit 
hoofdstuk behandelde metingen aan klinische collimatoren - waaronder deze - werd echter al 
uitgevoerd vóórdat tot een vaste optimale pretilthoek ~50 werd besloten. Een consequentie van 
afwijkende pretilthoeken zoals in figuur 4.4 is dat de omrekening van ATr naar a iets bewerkelijker 
is. 
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De intensiteitsprofielen behorende bij de scintigrammen van figuur 4.4 (ingetekende 

rechthoeken) zijn weergegeven in figuur 4.5. Opname A en het bijbehorende intensiteitsprofiel 

demonstreren dat zonder pretilting de transmissie redelijk uniform over het gezichtsveld 

verdeeld kan zijn. Opnamen B en C van dezelfde collimator leggen evenwel hoekfouten bloot 

tot 0.5° graad. De waarde voor de orthogonale componenten nx en ay varieerde tussen -0.1° en 

+0.5°. Het teken geeft hierbij de richting van de scheefstand aan. Voor de betreffende 

collimator is gespecificeerd: Jal<0.4°. Daarnaast verschilt de structuur van de non

uniformiteiten in opname B (pretilt rond de X-as) sterk van die in C bij een pretilt rond deY

as. Er bestaat weinig correlatie tussen opnamen B en C, hetgeen benadrukt dat de orthogonale 

hoekfout- componenten Ctx en a.y afzonderlijk bepaald dienen te worden. 

Intensiteitsprotiel 

--A - B - - - c 

0 50 100 

positie (% diameter) 

Figuur4.5: 

Genormaliseerde intensiteitsprofielen iJTr/rr(fJ) voor de rechthoekige gebieden ingetekend in 

de scintigrammen van figuur 4.4: 

(A) zonder pretilting (zwarte dunne doorgetrokken lijn), f3=ff; 

(B) met pretilting (grijze doorgetrokken lijn) f3x=2.3r, /3y=ff; 

(C) met pretilting (onderbroken lijn) f3x=rY, /3y=2.56". 

4.3.2.2 Keuze van de referentiecollimator 

De gevoeligheid van hoekfoutdetectie is hoger, naarmate de acceptatiehoek <l>accept van de 

referentiecollimator kieiner is (tabel 3.2). De meest geschikte collimator is daarom - in 

volgorde van oplopende acceptatiehoek - een LEUHR, een LEHR ofwel een LEGP-type. 
Wil men de beschreven methode voor hoekfoutmapping introduceren in een kliniek, dan dient 

allereerst een geschikte collimator te worden geselecteerd als hoekfout-vrijt?8 referentie. In 

figuur 2.9.7 werd reeds geïllustreerd welke complicaties zich voor kunnen doen bij de 
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interpretatie van hoekfout-maps, indien van de referentie-collimator niet reeds op voorhand 

gewaarborgd is, dat deze zelf 'hoekfout-vrij' is (vals-positieve uitslagen; figuur 2.9.7). Deze 

schijnbare patstelling is echter eenvoudig op te heffen, door aan de keuze en verificatie van de 
beoogde referentiecollimator eenmalig extra aandacht te besteden: 

1: Selecteer op basis van de gatafmetingen uit de beschikbare collimatoren de twee lage
energie parallel hole typen met de kleinste acceptatiehoek (tabel 3.2). Voor zover hierin 

vervolgens nog keuze resteert, selecteer de collimatoren met het grootste gezichtsveld. 

Bereken J350 voor het onderhavige collimatorpaar (vergelijking 3.7 en tabel3.2). 

2: Controleer de camera plus vlakke bron en beide collimatoren afzonderlijk op 
uniformiteitsfouten met intrinsieke en systeem-uniformiteitsmetingen. Een non

uniformiteit in het systeem (hier: detector + collimator + vlakke bron) hoger dan 5% is 
bezwaarlijk29 indien hiervoor geen correctiemogelijkheid beschikbaar is. De uniformiteit 

van beide collimatoren dient bovendien te worden getoetst aan de specificaties. 

3: Verricht de drie opnamen voor hoekfoutmapping zoals genoemd in §4.3.1. 

4: Stel op basis van deze opnamen en vergelijkingen 3.13 en 2.5 vast met welke hoekfout a 

de grootste waargenomen transmissievariatie ~ Tr/Tr(J3=Pso) overeen komt. 

5.1: Indien lals;0.2° (zoals in figuur 4.6), dan is triviaal welk deel hiervan dient te worden 

toegeschreven aan collimator A resp B. Een referentiecollimator is gevonden, en ook de 

tweede collimator is hoekfoutvrij gebleken. 

5.2: Indien lal>0.2°: roteer collimator B over 180° (in §4.3.2.3 wordt het nut hiervan 

geïllustreerd) en maak opnieuw twee opnamen onder pretilt-hoek. Doel hiervan is vast te 

stellen of non-uniformiteiten de zelfde lokaties behouden, ofwel dat ze meedraaien met 

collimator B. Een kwalititatieve controle met een puntbron kan een nuttige aanvulling 

vormen(§ 2.1.1.2). 

6: De handelingen onder 3 ... 5 worden zonodig herhaald tot een bruikbare referentie 

gevonden wordr0
• 

Figuur 4.6 toont een hoekfout-map van twee rechtveld LEI-IR-collimatoren van het folie-type. 

Hoewel het beeld door het gebruik van thresholding31 veel contrast vertoont, volgt uit 
kwantitatieve analyse van intensiteitsprofielen dat de hoekfout in beide collimatoren onder de 

0.2° blijft32
• Slechts over een smalle strook aan onder- en bovenzijde vertonen ze een geringe 

28 Met 'hoekfout-vrij' wordt hier bedoeld dat lcx.l<0.2° en dat eventuele hoekfoutposities bekend zijn. 
29 In geval van twee LEI-IR-collimatoren leidt een ongecorrigeerde systeem-uniformiteitsfout van 5% 

tot een fout in lcx.l van maximaal - ...J2 x 5/80 = 0.1 o . Afhankelijk van de richting van de hoekfout en 
van het teken van de systeem-uniformiteitsfout betreft het een onder- danwel overschatting. 

30 Eventuele non-uniforme transmissie zegt veel over het betreffende collimatorpaar, maar pas met een 
goede referentiecollin,tator is vervolgens eenvoudig uit te maken welk deel aan welke collimator 
moet worden toegeschreven. Indien deze uitgangspositie niet gerealiseerd kan worden, is dat 
evengoed een kwalificatie voor het beschikbare arsenaal aan collimatoren. 

31 Kleurcodering waarbij een klein deel van het bereik van een fysisch inputsignaal wordt gemapt op 
het volledige grijswaardenbereik van een beeldscherm, opdat geringe variaties in dit signaal beter 
kunnen worden waargenomen (bijvoorbeeld de bovenste 20% van de gemeten transmissie Tr(x,y)). 

32 Feitelijk volgde uit de kwantificatie slechts dat de som van de hoekfouten in beide collimatoren op 
elke positie kleiner is dan 0.26°. Gezien het structurele aspect in figuur 4.6 lijkt het plausibel te 
veronderstellen dat daarmee voor elk afzonderlijk geldt lai<O.l3° ofwel beslist <0.2°. 

56 



hoekfout, naar de rand toe oplopend tot <0.2° in elke collimator afzonderlijk. Beide 

afzonderlijk zijn daarmee geschikt om als referentiecollimator dienst te doen. Enkel de 

randstroken aan onder- en bovenzijde in de figuur vertonen een geleidelijk naar de rand toe 

oplopende zeer geringe hoekfout Daarnaast is in beide pretilt-opnamen op ca 6 cm van de 

onder- en bovenzijde een rechte smalle streep zichtbaar {pijlen). De oorzaak hiervan dient 

wellicht in het productieproces van deze geplakte foliecollimatoren te worden gezocht. 

Figuur 4.6: 

Hoekfout-map voor een tweetal LEHR collimatoren bij pretilting rond de lange as (folie-type; 

gatdiameter 1.1 mm, gatlengte 24.05 mm, septurndikte 0.16 mm; (/Jcritica/=5.24~. 

4.3.2.3 Collimatoren afgekeurd wegens hoekfout 

Vijftien collimatoren zijn op hoekfouten onderzocht, hoofdzakelijk in het kader van 

acceptatietests. Figuur 4.7 geeft de globale verdeling van de geconstateerde hoekfouten weer. 

Van de vijftien collimatoren zijn er op grond hiervan zes (40%) afgekeurd op 

fabrieksspecificaties. Het betreft drie gegoten typen en drie folie-collimatoren. De 

voorgestelde tolerantiegrens van 0.2° werd zelfs overschreden in 60% van de beoordeelde 

collimatoren. Eén extreme bevinding verdient afzonderlijke bespreking. Tijdens een 

acceptatietest zijn de transmissie-opnamen getoond in figuur 4.8 vervaardigd. De test betreft 

een tweetal LEGP-collimatoren, die geen van beide op voorhand zijn onderzocht op 

bruikbaarheid als referentie-collimator. Het betreft opnamen gemaakt zonder toepassing van 

een pretilt-hoek. De daarmee te bereiken vergroting van de gevoeligheid van hoekfoutdetectie 

bleek bij deze set collimatoren overbodig. De eerste opname (links) vertoont over een brede 

strook langs de lange as tot 92% transmissieverlies. De tweede opname (rechts) is gemaakt 

nadat één van beide · over 180° is gedraaid. Hoewel dit beeld minder dramatisch lijkt dan het 

eerste, is plaatselijk de. ~Tr nog -30%. Beide LEGP-collimatoren blijken een identiek patroon 

van hoekfouten te vertonen met waarden tot 2.9°, waarbij de scheefstanden van hun kanalen in 

de linker opname tegengesteld gericht zijn. Dit verklaart het grote lokale transmissieverlies, 

overeenkomend met een hoek 9 van 4.1 o tussen de kanalen van beide collimatoren. 
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Aantal Hoekfoutdistributie (N=15) 
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Figuur4.7: 
Verdeling van waargenomen hoekjouten bij metingen aan 15 parallel hole collimatoren. 

Door vervolgens een van hen 180° te draaien zijn de scheefstanden in de rechter opname 

opeens gelijk-gericht, als gevolg waarvan de transmissie weer deels herstelt. Aanvullende 

controles - de opname van een puntspreidingsfunctie met een puntbron op grote afstand voor 

de collimator (§2.1.1.2.), en van een lijnbron op 20cm afstand (§2.1.1.3.)- bevestigden dit 

hoekfoutpatroon. De evident afwijkende bevindingen hierbij zijn als illustraties opgenomen bij 

de bespreking van de betreffende methoden in figuren 2.2 en 2.3. Uiteraard zijn op grond van 

deze uitkomsten beide collimatoren vervangerf3
• 

4.3.2.4 Unidirectionele hoekfouten 

Een gemeenschappelijk kenmerk van het zestal afgekeurde collimatoren is, dat in elk van hen 

sprake is van relatief grote delen van het gezichtsveld, waarbinnen de kanalen een min of meer 

gelijk-gerichte scheefstand vertonen. Deze bevinding contrasteert met de stellingname van 

Malmin [Mal90], dat hoekfouten een random richtingsverdeling kennen. Op basis van dit 

uitgangspunt formuleert hij tolerantiegrenzen voor hoekfouten in termen van RMS-waarden. 
De door Malmin voorgestelde tolerantiegrenzen dienen mogelijk nog aangescherpt voor 

collimatoren met unidirectionele hoekfouten, omdat hoekfouten in tegenoverliggende 

projecties van een SPECT-onderzoek daardoor sterker gecorreleerd zullen zijn. Hun invloed 

33 Na deze twee LEGP-collimatoren werd ook de derde aangeleverde LEGP-collimator in successie 
afgekeurd, op grond van hetzelfde hoekfoutpatroon. Het vierde exemplaar voldeed aan de 
specificaties. Deze reeks duidt op een gemeenschappelijke oorzaak tijdens productie, opslag of 
vervoer. 
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op resolutie en uniformiteit is daardoor groter. Voor een SPECT-opname met een general 

purpose collimator op een enkelkops camera kan de tomografische resolutie naar schatting34 

~1.7% slechter worden (in plaats van 1%) bij een 0.25° unidirectionele hoekfout Uitgaande 

van Gantet's simulatieresultaten [Gan97] zou de door Malmin gestelde grens van 0.6° 

maximale hoekfout kunnen leiden tot een ~9% non-uniformiteit na reconstructie, in de vorm 
van ringartefacten. Voor een hoge resolutie collimator zijn deze getallen 2.2% en 14% 

respectievelijk. Daarom lijkt voor hoge en ultra-hoge resolutie collimatoren het definiëren van 

tolerantiegrenzen lager dan die van Malmin wellicht zinvol, met name nabij de geprojecteerde 

rotatie-as. 

Figuur 4.8: 

111111111 
\\\\\\\\\ 

111111111 
111111111 

Transmissie-opnamen zonder pretilting van een tweetal LEGP-collimatoren. Beide 

exemplaren vertonen centraal hoekfouten tot 2. 9 ~ waarbij hun scheefstand-richting in de 

linker opname tegengesteld is, en rechts ~gelijk. (LEGP folie-type; gatdiameter 1.4 mm, 

gatlengte 25.4 mm, septurndikte 0.18 mm; (/Jcritica/=6.31 ~-

34 Eigen simulaties in Matlab met FBP-code van P.Toft, zoals omschreven in voetnoot 4. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Door middel van simulaties (hoofdstuk 3) en metingen aan collimatoren (hoofdstuk 4) is in 

kaart gebracht, op welke wijze de transmissie van twee gestapelde collimatoren afhangt van 

ondermeer de lengte en diameter van hun boringen en hun onderlinge hoek. Simulaties en 

metingen aan collimatormonsters stemmen binnen nauwe marges overeen, en bevindingen bij 

metingen aan collimatoren voor klinisch gebruik demonstreren de noodzaak tot controle op 

hoekfouten. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

1: De meetmethode maakt snelle35 eenvoudige kwantitatieve 2D-mapping van hoekfouten 

over het volledige gezichtsveld van de camera mogelijk. 

2: De methode vereist geen speciale apparatuur of programmatuur, enkel de beschikbaarheid 

van een tweede parallelle collimator en een vlakke bron. Hierdoor bestaat een lage drempel 

voor invoering van deze hoekfout-meting in ziekenhuizen voor acceptatietests en reguliere 

kwaliteitscontrole. 

3: Kleine hoekfouten tot 0.2°, relevant voor SPECT, kunnen worden geregistreerd met een 

uniforme gevoeligheid over heel het gezichtsveld. 

4: Bij constatering van hoekfouten is informatie beschikbaar over de richting hiervan. Uit 

twee opnamen bij een pretilthoek volgen beide orthogonale componenten <lx en ay, 
waarmee richting en absolute grootte van a vastliggen. Richtinginformatie is vooral van 

belang voor collimatorfabrikanten bij het opsporen en verhelpen van eventuele oorzaken in 

het productieproces. 

5: Bij screening van 15 collimatoren van uiteenlopende fabrikaten bedoeld voor klinisch 

gebruik volgens deze methode vertoonde 40% hoekfouten boven de fabrieksspecificatie. 

De voorgestelde tolerantiegrens van 0.2° werd overschreden in 60% van de beoordeelde 

collimatoren. Hoekfouten tot 2.9° zijn daarbij waargenomen (§4.3.2.3). 

6: Macroscopische transmissievariatie in de vorm van Moiré-interferentie is met het 

geschreven simulatieprogramma goed te berekenen. Het uit simulaties volgende 

35 De opnamen onder pretilthoek Pso kunnen weliswaar lange opnametijden vergen (afhankelijk van de 
collimatortypes en de sterkte van de gebruikte vlakke bron; zie ook voetnoot 26), maar deze 
metingen kunnen desnoods geheel automatisch buiten normale bedrijfsuren worden verricht. 
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transmissieverloop bij translatie van collimator A over B komt goed overeen met het door 

meting vastgestelde interferentie-beeld. 

De in §3.1 geformuleerde vier vragen kunnen als volgt worden beantwoord: 

7: Gemeten transmissiecurves voor een willekeurig tweetal gestapelde collimatoren komen 

binnen nauwe grenzen overeen met het berekende verloop op basis van enkel geometrische 

transmissie. Het geringe verschil ( 4.6%) in breedte-parameter b is tot -2% terug te brengen 

door bij simulaties een effectieve gatlengte te hanteren in plaats van de fysieke lengte 

(§4.2.2.4). 

8: Bij toepassing van een pretilthoek J350 bedraagt de gevoeligheid van de hoekfoutmeting 

50 tot 100% transmissieverandering per graad hoekfout, afhankelijk van de gatafmetingen 

van de referentiecollimator en de te evalueren collimator (tabel 3.2). Zonder pretilthoek is 

deze gevoeligheid bij kleine hoekfouten tientallen malen lager (§3.6.2.3). De 

transmissieverandering verloopt over een voldoende groot bereik lineair met de hoekfout 

(§3.6.2.4), om vergelijking 3.13 (lal oc ~Trffr(a=0°)) te mogen hanteren. 

9: De gekozen waarde voor de pretilthoek, J350 blijkt een geschikte keuze (§3.6.2.3). 

Numerieke waarden van J350 voor verschillende collimatorcombinaties zijn gegeven in 

tabel3.2. 

10: Een geschikte eenvoudige modelfunctie is bepaald: een gaussische kromme plus offset, te 

beschrijven met slechts twee parameters (offset en breedte; vergelijking 3.6). Bij schaling 

van de hoek-as op <i>criticaJ (vergelijking 3.5) vallen de berekende transmissiecurves voor 

verschillende collimatorcombinaties samen. Modellering van transmissiecurves gemeten 
aan collimator-monsters vergt één extra parameter ~p, als gevolg een mogelijke 

onbedoelde bias in pretilthoek, vrijwel zeker toe te schrijven aan een 

collimatorpositioneerfout 

5.2 Aanbevelingen 

Tot slot vloeien de volgende aanbevelingen voort uit bevindingen tijdens dit onderzoek: 

1: De eindcontrole van collimatoren door fabrikanten kan optimaler, getuige de frequentie 

waarmee bij acceptatietests onacceptabel grote hoekfouten zijn aangetroffen. Het is 

wenselijk dat resultaten van deze eindcontrole door de afnemer opvraagbaar zijn. 

2: Door een landelijke inventarisatie - bijvoorbeeld binnen NVNG-kader - kan de status van 

SPECT-specifieke kwaliteitscontroles aan gammacamera's (rotatiecentrum-afwijking, 

systeemuniformiteit en collimatorhoekfout) in kaart worden gebracht (gezien conclusie 5). 
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3: Geformuleerde tolerantiegrenzen voor collimatorhoekfouten - voor zover aangetroffen in 

literatuur- differentiëren ten onrechte niet naar collimatortypen. Welke hoekfout nog juist 

toelaatbaar is, hangt af van de maximaal toe te passen baanradius R en van de 

systeemresolutie bij deze afstand. Een vast percentage van de acceptatiehoek <i>accept ligt 

voor de hand (tabel 3.1). Voor hoge-resolutie collimatoren lijkt het definiëren van 

tolerantiegrenzen onder die van Malmin zinvol, met name nabij de geprojecteerde rotatie

as. 

4: Voor berekening van hoekfouten uit een gemeten transmissievariatie kan de hoek-as 

worden geschaald op basis van <i>criticai-waarden opgenomen in tabel 3.2 (berekend aan de 

hand van de fysieke gatafmetingen). Voor de berekening van !350, de gevoeligheid Sens en 

voor de modelfunctie zijn de experimenteel bepaalde parameterwaarden a en b te 

verkiezen. 

5: Nader onderzocht dient te worden of hoekfouten ook ná fabricage kunnen worden 

veroorzaakt tijdens opslag, transport of klinisch gebruik2
• 

6: Een collimatorfabrikant zal wellicht baat hebben bij programmatuur voor de 

geautomatiseerde analyse van hoekfout-maps, om de interpretatie versnellen en te 

vereenvoudigen. Uit de drie opnamen (13=0°, 13=13x, en j3=j3y, §4.3.1) is eenvoudig 

waardevolle aanvullende informatie af te leiden, zoals een vector-plot en markering van 

collimatordelen waar a een gespecificeerde grens overschrijdt. Voor de kliniek is 

dergelijke programmatuur geen vereiste. 

7: Moiré-interferentiepatronen zijn te onderscheiden van modulaties ten gevolge van 

daadwerkelijke hoekfouten, doordat het patroon al bij een geringe onderlinge rotatie van de 

collimatoren sterk zal veranderen. Door de noodzaak tot het maken van twee transmissie

opnamen bij orthogonale pretilt-richtingen is impliciet een extra waarborg verkregen tegen 

fout-positieve uitkomst van de hoekfout-controle. 
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Bijlage 1: (Logische) bewerkingen op polygonen 
Uit de Matlab SaGA Toolbox, door Kirril K Pankratov [Pan96]: 

AREA Area of a planar polygon. 

AREA(X, Y) Calculates the area of a 2-dimensional 

polygon formed by vertices with coordinate veetors 

X and Y. The result is direction-sensitive: the 

area is positive if the bounding contour is counter

clockwise and negative if it is clockwise. 

CENTROlD Center of mass of a polygon. 

[XO,YO] = CENTROlD(X,Y) Calculates centroid 

(center ofmass) ofplanar polygon with vertices 

coordinates X, Y. 

ZO= CENTROID(X+i*Y) returns ZO=XO+i*YO the same 

as CENTROlD(X,Y). 

POL YBOOL Boolean operations on polygons. 

[XO,YO] = POLYBOOL(Xl,Yl,X2,Y2,FLAG) 

calulates results ofBoolean operations on 

a pair of polygons. 

FLAG Specifies the type ofthe operation: 

1 - loterseetion (Pl & P2) 

2- Union (Pll P2) 

3 - Difference (Pl & -P2) 

POL YINTS loterseetion of 2 polygons. 

[XO,YO] = POLYINTS(Xl,Yl,X2,Y2) Calculates polygon(s) 

ifintersection ofpolygons with coordinates Xl, Yl 

andX2, Y2. 

The resulting polygon(s) is a set of all points which 

belong to both Pl and P2: P = Pl & P2. 

These polygons must be non-self-intersecting and 

simply connected. 

lfthese polygons are not intersecting, returns empty. 

lf intersectien consist of several disjoint polygons 

(for non-convex Pl or P2) output veetors XO, YO consist 

of concatenated cooddinates of these polygons, 

separated by NaN. 

71 



72 



Bijlage2: Structuur simulatieprogramma 

Structuur van MaHab script file voor de berekening van geometrische transmissie door een tweetal gestapelde 
parallel hole collimatoren, bij variabele onderlinge hoek, tilt richting, rotatie en translatie. 

Aangeroepen niet-standaard Matlab-functies: 
POLVBOOLm logische bewerkingen op polygonen (SaGA Toolbox, aangepaste versie) 
POLYINTS.m berekent doorsnede van 2 polygonen (SaGA Toolbox) 
AREA.m berekent oppervlak van een polygoon (SaGA Toolbox) 
CENTROID.m berekent zwaartepuntsecordinaten van een polygoon (SaGA Toolbox) 
POLYPLOT.m verzorgt plot van meerdere polygonen (SaGA Toolbox) 
ROTSCALE.m roteert en schaalt polygoon 

------------------------------------------------------------------------

<Initialisatie> 
<Berekening roostercoordinaten XY bronvlak> 
For Nrot=1 :N_rotations 

ROTSCALE(XY,Rot,1) 
For Nangle=1 :N_Angle; 

For NtransX=1 :N_transX; 
For NtransY=1 :N_transY; 

For index=1 :length(Xs); 
<projectie Ao, Bnb, Bno op detector> 

For n=1:7; 
Polygon_BbBo=POL YINTS(Bnbp, Bnop ); 

Polygon_AB=POLYINTS(Aop,Polygon_BbBo); 

POLYPLOT(Polygon_BbBo); hold on; 
POL YPLOT(Polygon_AB); hold on; 
Opp=AREA(Polygon_AB); 

R2=h2 + I(Xs,Ys)- CENTROID(Polygon_AB)I 2; 
Opp=Opp*cos(Ç)h2JR2; 

Flux=BronOpp(index)*Opp; 

Tr(, ,,)= Tr(" ,)+Flux; 
End 

End 
End 

End 
End 

End 
<postprocessing> 
save (WorkspaceName); 
<presentatie> 

% definitie geometrie, gewenste 1/0, etc 
% m bij 2 matrix [Xs,Ys] 
% voor elke hoek (Rot) tussen hexagon A en 8 
% wegens draaiïng apertuur A t.o.v. 8 
% voor elke tilthoek kanaal A t.o.v. 8 
% voor elkeX-translatiepositie kanaal A t.o.v. B 
% voor elke Y-translatiepositie kanaal A t.o.v. 8 

% voor elk element s(Xs,Ys) van bron boven A 
% vanuit bronelement Lls met ROTSCALE, fig 3.6 

% voor elk van de 7 kanalen van collimator B; 
% doorsnede 2 polygonen: 8noplî8nbp, tig 3.3 

% doorsnede 3 polygonen: Äopiî8noplî8nbp, tig 3.3 

% optionele uitvoer projectieplot, tig 3.5 
% optionele uitvoer projectieplot, tig 3.5 
% oppervlak polygon Äopf\Bnopn8nbp 

% afstand zwaartepunt Polygon_AB tot bron .::ls 
% Correctie 1/R2 en hoek ç 
% Oppervlak .::ls is 1 (rechthoek) of~ (driehoek) 
% sommatie Tr(Nrot,Nangle,NtransX,NtransY) 
% n 
% index 
% NtransY 
% NtransX 
% Nangle 
% Nrot 
% Normalisatie transmissie curves, etc 
% Opslag resultaten in Matlab workspace-file 
% Uitvoer data, projectieplots, grafieken 

------------------------------------------------------
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Bijlage3 Simulaties: bijzondere varianten 

In deze bijlage zijn de resultaten samengevat van simulaties die tot doel hadden 

te onderzoeken welke invloed parameters als gatdiameter en gatlengte van de 

gestapelde collimatoren hebben op de vorm van transmissiecurve. Ook Moiré

interferentie is onderzocht middels achtereenvolgens simulaties en metingen. 

B3.1 Variatie van gatlengte 

Figuur B3.1 toont een serie berekende transmissie-curves, waarbij voor collimator A telkens 

dezelfde afmetingen zijn aangehouden (DA x LA =2x30mm). Voor B is een serie fictieve 

collimatortypen gekozen met gelijke, vaste gatdiameter van eveneens 2mm, maar met lengtes 

variërend van 15mm tot 200mm (acceptatiehoek 7.6° resp. 0.6°). Bij deze simulaties blijft de 

onderste apertuur van het (ene) kanaal van collimator A steeds gecentreerd op het centrale 

kanaal van B; er zijn geen translaties uitgevoerd. Ook de oriëntaties van de hexagonale 

aperturen Ao en Bb kwamen exact overeen. Omdat de gatdiameters van collimatoren A en B 

gelijk zijn rest er enkel geometrische transmissie door het centrale kanaal van B. 

A: constante Dxl=2x30mm; 8: variabele L, constante D=2mm 

~A=2x30 op B=2x15 - 2x30 op 2x30 -a-2x30 op 2x60 

-=>-2x30 op 2x100 ......,.. 2x30 op 2x200 - • Limiet Lb -> lnf 

0+---~~---+----~~~~~~~~~~~an 

0 1 2 3 

Figuur B3.1: 

4 

Hoek a 

5 6 7 

Transmissiecurves voor verschillende gatlengtes van collimator B (D8 =2mm; L8 =15 tot 

200mm) bij vaste geometrie voor collimator A (DA x LA=2x30mm). collimator A wordt 

gekanteld rond de hoofdas van de onder-apertuur. De onder-apertuur van collimator A sluit 

steeds exact aan op de boven-apertuur van collimator B (geen middeling over verschillende 

translatieposities van collimator A t.o.v. B). 
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Over figuur B3 .1 valt het volgende op te merken: 

- De helling dTr/da - en daarmee de gevoeligheid van hoekfoutdetectie - is groter naarmate 

collimator B een kleinere acceptatiehoek heeft. 

- Met vergroting van LB benadert de transmissiecurve een limiet waarvoor J350 en <pcriticaJ 

enkel door de geometrische parameters van collimator A bepaald worden. Deze limiet

curve voor LB--+cx::> is als stippellijn in figuur B3.1 aangegeven. De hoek waarbij Tr=O komt 

overeen met de acceptatiehoek van A, hier 3.815°. 

- De hoek J350 waarbij 50% van Tr(0°) resteert, volgt uit het gegeven dat vanuit elk punt 

binnenBode projecties van Ao op de vlakke bron precies 50% overlappen met Ab. Dat is 

hier het geval bij een hoek van 1.60 a 1.65°, afhankelijk van de as waar collimator A rond 

gekanteld wordt. 

B3.2 Variatie van gatdiameter 

Figuur B3 .2 toont een serie transmissie-curves, waarbij voor collimator A telkens hetzelfde 

type is gekozen36
: DA:xLA=2mmx30mm. Voor collimatorB is een serie fictieve collimatoren 

gekozen met een vaste lengte van 30mm, maar nu met gatdiameters variërend van 0.05mnf7 

tot 6 mm en daarmee een acceptatiehoek variërend van 0.1 o tot 11.3°. Ook bij deze simulaties 

blijft de onderste apertuur van het (ene) kanaal van collimator A steeds gecentreerd op het 

middelste kanaal van B; er zijn geen translaties uitgevoerd. Ook de oriëntaties van de 

hexagonale aperturen A0 en Bb komen overeen. Omdat de gatdiameter van collimator A ten 

hoogste gelijk is aan die van B36
, en er bovendien geen translatie of rotatie van collimator A 

t.o.v. B plaats vindt, is er ook in deze simulaties enkel geometrische transmissie binnen het 

centrale kanaal van B. 

De simulatieresultaten suggereren het volgende: 

- Bij de combinatie 0.05mm/2mm blijft de transmissie Tr(a):::::100% tot aan ca 1.8°. Ook de 

curve voor de combinatie 0.5mm/2mm loopt vlak tot ~0.8°. De verklaring hiervoor is, dat 

de projectie van de onder-apertuur van collimator A op het detectorvlak vanuit elke 
bronpositie ruim binnen de aanzienlijk grotere onder-apertuur van collimator B valt over 

dit grote tilt-bereik. Hier zal de transmissiecurve in de limiet DB-+ 0 een stapfunctie zijn, 

met het omslagpunt bij een tilthoek van atan(0.5 · DAILA)= 1.90°. 

- In het geval waar DB>> DA is J35o goed te benaderen met atan(0.5·DBILB), oftewel ~5.7° 

voor de combinatie 2x30mm op 6x30mm. 

36 In verband met de in §3.4 genoemde- modeltechnische-noodzaak om bij grote diameterverschillen 
voor collimatorB degene met de grootste hart-hart gatenafstand te kiezen, zijn de simulaties voor de 
diameters 0.05 mm, 0.5 mm en 0.75 mm uitgevoerd met de 'vaste' collimator op de positie van B. 
De 'vaste' collimator A en de collimatorB in de varianten met D8>0.75mm hadden een septurndikte 
van0.23 mm. 

37 Gatdiameters <I mm en gatlengtes >I OOmm worden in de praktijk niet toegepast, maar bij 
simulaties zijn ze nuttig om limietgedrag te onderzoeken. 
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A: constante Dxl=2x30mm; B: variabele D, constante L=30mm 

TrfTr(O) 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
0 

Figuur B3.2: 

-o-A=2x30 op B=6x30 
....,. 2x30 op 2x30 

.,.. 0.05x30 op 2x30· 

1 2 

-o- 2x30 op 4x30 - 2x30 op 3x30 
-c- 0.75x30 op 2x30 -a- 0.5x30 op 2x30 

3 4 5 6 

Hoek a 

7 

Transmissiecurves voor verschillende gatdiameters van collimator B (Dn=O. 05 tot 6 mm; 

Ln=30mm vast) bij vaste geometrie voor collimator A (DAx LA=2x30mm). Collimator A wordt 

gekanteld rond de hoofdas van de onder-apertuur. De onder-apertuur van collimator A sluit 

steeds exact aan op de boven-apertuur van B (geen middeling over verschillende 

translatieposities van collimator A t.o.v. B). 
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B3.3 Moiré interferentie 

B.3.3.1 Simulatie 
Bij transmissiemetingen aan collimatoren met nagenoeg identieke eenheidscelafmetingen 
(gelijke gatdiameter en septurndikte) dient men rekening te houden met een (kleine38

) kans op 

het ontstaan van interferentiepatronen. Dergelijke transmissievariaties zou men ten onrechte 

kunnen toeschrijven aan hoekfouten. Die zogenaamde Moiré-interferentie [Har84, Har86] is in 

deze context een ongewenst verschijnsel dat kan leiden tot een onjuiste, fout-positieve 

diagnose omtrent de aanwezigheid van hoekfouten in een geteste collimator. De 

gammacamera neemt wegens matige resolutie niet zozeer beide afzonderlijke fijne 
gatenstructuren waar, alswel een door zijn lagere spatiële frequenties opvallender 

interferentiepatroon, opgebouwd uit verschilfrequenties. 

Tr(x,y) 

[a.e.] 

Figuur B3.3: 

NtranslX [-] 

35 

NtranslY [-] 
35 0 

Surfaceplot voor berekende transmissie als functie van onderlinge translatie voor twee 

identieke LEHR-collimatoren (tabel 3.1). Collimator A ligt op, en plan-parallel aan B (0=0 ~· 

geen pretilt toegepast) en de gatenpatronen hebben een gelijke oriëntatie. De eenheden langs 

x- en y-as betreffen rooster-indices, en verticaal is uitgezet de transmissie in arbitraire 

eenheden. Het transmissie-minimum komt overeen met exacte centrering van boringen van 

collimator A op die van B. Transmissie-maxima komen overeen met centrering van de boring 

van collimator A boven de hoeken van hexagon B. 

38 Het is nimmer waargenomen tijdens de tientallen collimator-tests in het kader van dit onderzoek. 
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Deze interferentie is het duidelijkst waarneembaar indien beide patronen een kleine onderlinge 

hoek ( :;t0°) maken, ofwel indien hun verschil in eenheidscelafmetingen gering is. 

Om een indruk te krijgen van de transmissievariaties die daarbij kunnen worden verwacht, is 

een simulatie uitgevoerd. Daarbij is de transmissie berekend als functie van de onderlinge 

translatie van één LEHR-collimator t.o.v. een andere LEHR met identieke eenheidscel

afmetingen en overeenkomstige oriëntatie. Het resultaat is weergegeven in figuren B3 .3 en 

B3.4. Figuur B3.3 toont het verloop van absolute transmissie versus translatiepositie van 

collimator A t.o.v. B. Het translatierooster is te zien in figuur 3.4 van §3.4.1. Optimale 

centrering blijkt (contra-intuïtief?) te leiden tot een minimum in geometrische transmissie, 

terwijl maxima optreden waar de gaten van collimator A gecentreerd zijn boven de 

hoekpunten van de boringen van B. Twee bij deze extremen behorende projectieplotjes 

(figuur B3.4) illustreren dit opvallende verschil in geometrische transmissie. Uit deze 

simulatie volgt dat Moiré-interferentiepatronen voor de betreffende collimatorcombinatie een 

modulatiediepte tot -40% kunnen vertonen. 

y 3 

·1 

·2 

x 

Figuur B3.4: 
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Typische puntspreidingsfuncties voor posities met minimale (links) resp. maximale 

geometrische transmissie (rechts), voor kanalen van A en B coaxiaal resp. voor kanaal A 

gecentreerd boven een hoek van boring in B (vergelijk figuren 3.5 en 3.6). Gesimuleerde 

collimatoren: A en B beide LEHR De oriëntatie van het gatenpatroon van collimator A is 

gelijk aan die van B. In {grijsLJZWart} is aangegeven het deel van de detector dat vanuit een 

puntbron (positie aangegeven met een kruis) aangestraald zou worden in afwezigheid van 

collimator A. Enkel in grijs zijn aangegeven één resp. drie deelgebieden waarbinnen in de 

getoonde configuraties nog geometrische transmissie resteert ná plaatsing van het ene kanaal 

van collimator A tussen de puntbron en collimator B. Duidelijk is het grote verschil tussen 

beide posities in aangestraald detectoroppervlak (grijs) te zien. 

B.3.3.2 Experimentele verificatie Moiré-interferentie 
Metingen aan twee identieke LEHR-monsters zijn verricht, om het hierboven beschreven 

interferentiepatroon te verifiëren. De meetopstelling is daartoe voorzien van een slede plus 

meetklok waarmee één monster kan worden getransleerd ten opzichte van het andere. De 

gatenpatronen van beide monsters zijn uitgelijnd en gecentreerd (overeenkomend met een 

lokaal minimum in transmissie) en de onderlinge hoek 13 is op nul ingesteld. Vervolgens is de 
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transmissie van dit collimatorpaar herhaaldelijk gemeten, waarbij telkens - tussen twee 

metingen in - collimator A ~0.1 mm getransleerd is. De totale translatieweg is met -3mm 

voldoende groot gekozen om één periode (1.73mm) van het verwachte Moiré

interferentiepatroon te bemonsteren. Figuur B.5.5 toont het gemeten transmissieverloop als 

functie van onderlinge translatie. Ook is het betreffende lD-profiel door het minimum van de 

2D-verdeling van Tr(x,y) van figuur B3.4 opgenomen: Tr(NtransY=17). Dit profiel is ten 

behoeve van de vergelijking periodiek voortgezet. 

Het resultaat vormt een bevestiging van het door simulaties voorspelde interferentiepatroon. 

De modulatiedieptes van beide profielen zijn nagenoeg gelijk. Het gemeten profiel vertoont 

enkel niet het vlakke en scherp begrensde minimum-plateau van het berekende profiel. Dit is 

mogelijk het gevolg van een niet volledig zuivere uitlijning van beide gatenpatronen. De 

meetopstelling biedt namelijk niet de mogelijkheid om collimatormonsters ook in de richting 

haaks op de translatie-as uit te lijnen. Door rotatie kunnen enkel hun hoofdassen parallel 

gelegd worden. Dat een dergelijke uitlijnfout kan leiden tot het gemeten profiel toont 

figuur B.3.4, in het lD-profiel ter hoogte van NtransY~13. 

Transmisie vs V-translatie 2xLEHR bij identieke unit-cel orientatle en a=0° 

....., Experimenteel - Simulatie 
Tr/Trmax 

0.6 +----+----+-----l--<t----+-----+-------j 
18 18.5 19 19.5 I 20 20.5 21 

V-translatie van A over B [mm] 

Figuur B3.5: 
Berekend versus gemeten transmissieverloop als functie van onderlinge translatie voor twee 

identieke LEHR-collimatoren (gatdiameter 1.5 mm + septurndikte 0.23mm =periode van 

1. 73mm). De berekende curve betreft een 1D-profiel door het minimum van de 2D-verdeling 

van Tr(x,y) uit figuur B3.4 bij Ntrans Y= 17. Collimator A ligt op en parallel aan B ( a=O ~· 

geen pretilt toegepast). Positie y= 19.6 mm komt overeen met optisch optimale handmatige 

centrering van boringe.n van collimator A op die van B. Op positie y=O mm bevindt de as van 

de boring van collimator A zich gecentreerd tussen twee hoeken van een boring van B. 
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Bijlage4: Samenvatting specificatie meetopstelling voor hoekfout-bepaling 

Omschrijving meetopstelling voor transmissiebepaling 

De beoogde opstelling bestaat uit een collirnator-ring met opbouw voor de ADAC Genesys 

rechtveldcarnera. Centraal in het gezichtsveld komt een opening waarin sample A past. 

Daarboven kan sample B worden gepositioneerd met een nauwkeurig instelbare hoek t.o.v. 

sample A. Onderlinge translatie en rotatie zijn tevens instelbaar om richtingsafbankelijkheid 

van transmissie en Moiré-patronen te kunnen onderzoeken. 

Co57·ftood 

ti"-lloek 

~======tr--10' 

Voorlopige schets van de meetopstelling 

Eisen aan de meetopstelling: 

- Bereik pretilt (=hoek tussen collirnator A en B): -0.5° tot+ 10°. 

- Nauwkeurigheid van pretilt hoekinstelling/aflezing: beter dan± 0.025°. 

- Nauwkeurigheid onderlinge rotatie van de collimator-samples: ± 5°. 

- Bereik waarover onderlinge rotatie kan worden ingesteld/afgelezen: 70°. 

- Bereik onderlinge translatie (slechts in 1 richting) van de 2 samples: 6 rnrn. 

- Nauwkeurigheid onderlinge translatie van de 2 samples: 0.1 rnrn. 

- Vereiste looddikte voor afscherming van de detector rondom de samples: 3 rnrn 

ofwel10 halveringsdiktes voor 140 keV van 99rnTc. 

- De collimatormonsters worden geselecteerd op minimale hoekfout (lal < 0.1 °). 
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Meetopstelling voor hoekfout-bepaling 

0' 

r------------------------~ 

! -- -- -·· -- --- --- ...... --- ··-· ......... ----- .... --- ······ .......... ·- ···--·· ... . 

OQ!]. bbW 

.... M-1 

0 

Experimentele collimator voor montage op de detector van de ADAC Genesys 

gammacamera t.b.v. transmissiemetingen aan twee gestapelde collimatormonsters. 

Instelbaar zijn: 

a) onderlinge hoek 

b) translatie van collimator B ten opzichte van collimator A 

c) oriëntatie van de hoofdassen van beide monsters 

Tekening© J. Willems I R&D, Van Mullekom Nuc/ear fields B.V. 
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LBGP 1.5 0.23 26 98 
5 LBHR 1.5 0.23 33.5 98 

LBUHR 1.5 0.23 40 98 
0 MBGP 3.0 1.0 50 84 
3 HBGP 3.5 2.1 50 127 

511 3.4 2.2 73 127 

-van elke collimator een meetrapport 
voor de haaksheid van de gaten gemaakt worden 

-gatenpatroon zo uitrichten dat er precies 
1 gat op de hartlijn zit, en een rij gaten evenwijdig 
aan de hartlijn van het gat in de RVS ring. 

IBA 
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Bijlage5: Medical Technology Assessment 

"Medica/ Technology Assessment (MTA) is het proces waarin een technologie wordt 

beoordeeld op medische en sociale effectiviteit, kosten, juridische, ethische en 

sociaal-economische aspecten. De synthese en verspreiding van de gegevens die uit 

de evaluatie voortvloeien, zijn belangrijke eindpunten om de informatie bruikbaar te 

maken voor beleid (. . .) Behalve een beslissingsondersteunend instrument is MTA 

tevens een middel om de invoering van medische technologieën te beheersen. " * 

MTA's hebben vooral tot doel om beslissingen over de introductie van nieuwe medische 

technologie op macro-nivo (overheids- en instellingsnivo) te ondersteunen. Als raakvlak(-je) 
tussen dit afstudeerwerk en MTA kan gelden, dat in beide wordt gestreefd naar optimalisatie 
van methoden en middelen voor patiëntzorg, zij het op macro- versus micro-nivo. Zo worden 

nieuwe diagnostische technieken beoordeeld en ingevoerd op basis van hun diagnostische 
meerwaarde in vergelijking met bestaande methoden. Deze meerwaarde kan bestaan uit een 

hogere sensitiviteit (percentage correct positieve diagnoses) en/of specificiteit (percentage 
correct negatieve diagnoses). 

Ook de bijdrage van dit afstudeerwerk ligt in deze sfeer. SPECT-onderzoek in de Nucleaire 
Geneeskunde verliest aan sensitiviteit en specificiteit, indien bijvoorbeeld de gammacamera 

waarmee dit onderzoek wordt verricht niet optimaal functioneert. Voor de kwaliteitscontrole 

van collimatoren (lensen) van gammacamera's is een meetmethode ontworpen, waarmee 

hoekfouten over het hele gezichtsveld in kaart kunnen worden gebracht. Hoekfouten boven 

een bepaalde tolerantiegrens leiden tot resolutieverlies en uniformiteitsartefacten in 

vervaardigde tomografische doorsneden. Met bestaande meetmethoden kunnen wegens hun 
steekproefkarakter ernstige hoekfouten gemist worden. 

In samenwerking met een fabrikant van collimatoren is de nieuwe meetmethode gevalideerd, 

door middel van simulaties en metingen aan collimatormonsters. Bij toepassing van deze 
methode tijdens acceptatietests aan collimatoren van uiteenlopende fabrikaten bleek 40% 

daarvan hoekfouten te vertonen boven de fabrikantspecificatie. Hoekfouten boven de 

voorgestelde soms scherpere tolerantiegrens van 0.2° zijn waargenomen in 60% van de 

beoordeelde collimatoren. Met het beschikbaar komen van een geschikte methode voor 

hoekfoutmetingen, kan door trefzekerder kwaliteitscontroles de optimale sensitiviteit en 
specificiteit van SPECT-onderzoek beter worden gewaarborgd. 

*)Uit: Dirksen C, Adang E, Technologie afgewogen, Medisch Nieuws (1) 1996, p17. 
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