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Sammanfattning 

Introduktion: I nuläget är Röntgenmammografi det första valet vid bröstcancerdiagnostik och 

har en genomgående sensitivitet på 78- 85 %. Vid avbildning av tätare bröstvävnad sjunker 

sensitiviteten och specificiteten för Röntgenmammografi och antalet falska positiva resultat 

ökar, vilket leder till onödiga biopsier,  

 Under 1990-talet utvecklades Breast Specific Gamma Imaging (BSGI) (Aktolun et al. 

1992). BSGI är en teknik utvecklad för bröstavbildning. Tanken var att BSGI skulle 

komplettera Röntgenmammografi vid avbildning av tätare bröstvävnad. 

 Studier från Palmedo et al. under 1990-talet visade att BSGI hade en sensitivitet och 

specificitet på 71 % respektive 69 %. Flera studier visade att BSGI endast kunde avbilda 

palperbara tumörer (Khalkhali et al. 2000). Avbildning av palperbara tumörer gav ingen 

diagnostiskt nytta och intresset för BSGI minskade. Detektorteknikerna för BSGI har utvecklas 

sedan 1990-talet och kommer att fortsätta utvecklas. Det är därför av intresse att utreda vilka 

krav som ställs på en detektor för att BSGI ska vara relevant som komplement till 

Röntgenmammografi.  

Mål: Studiens mål är att ta fram en metod för att studera kraven på en detektors spatiala 

upplösning och energiupplösning vid avbildning med BSGI för olika tumörstorlekar. 

Metod: Metoden grundas i Monte Carlo simuleringar av BSGI i programvaran GATE. 

Realistiska simuleringsparametrar som injicerad aktivitet, aktivitetsupptagsförhållande och 

detektoruppställning erhölls ur litteraturen inom BSGI. I simuleringarna generas bilder för 

tumörstorlekarna fem och tio millimeter. Den spatiala upplösningen och energiupplösningen i 

bilderna kunde varieras i efterhand eftersom simuleringarna genererade exakta positioner på 

fotonträffarna. Bilderna tolkas kvantitativt med Rose modellen. Den framtagna metoden 

kommer att kunna användas som en plattform för fortsatta studier inom BSGI. Resultatet 

presenterades grafisk för varje tumörstorlek med SNR som funktion av detektorernas spatiala 

upplösning och energiupplösning. 
Slutsats: Den framtagna metoden kan användas för att på ett realistiskt och pålitligt sätt utreda 

vilka krav som ställs på en detektors spatiala upplösning och energiupplösning vid avbildning 

av olika tumörstorlekar med BSGI. Vi har simulerat tumörer med storlekarna fem respektive tio 

millimeter med upptagsförhållande på 6:1. Båda tumörstorlekarna var synliga i det spatiala 

upplösningsintervallet 0.1 till 5 mm och energiupplösningsintervallet 1 till 10 %, enligt Rose 

modellen.  Resultaten visar på en optimal spatial upplösning och energiupplösning för 

detektorn på två millimeter respektive 10 % för båda tumörstorlekarna. 
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Abstract 

Introduction: X-Ray Mammography is the method of choice in breast cancer screening and 

has an overall sensitivity of 78- 85 %. When imaging denser breast tissue the sensitivity and 

specificity of X-ray Mammography decrease and the numbers of false positive results increase, 

which leads to unnecessary biopsies. 

 During the 1990s a method called Breast Specific Gamma Imaging (BSGI) was 

developed. BSGI is a technic specialized for breast imaging (Aktolun et al. 1992). The purpose 

of BSGI was to complement X-ray Mammography when imaging dense tissue.  

 Studies publish by Palmedo et al. during the 1990s showed that BSGI had a sensitivity 

and specificity of 71 % and 69 % respectively. More studies showed that BSGI only could 

image palpable lesions (Khalkhali et al. 2000). The ability to image palpable lesions had little 

diagnostic worth and the interest of BSGI faded. The detection technics of BSGI has developed 

since the 1990s and will be more developed in the future. It is interesting to investigate the 

requirements of the detector to make BSGI relevant as a complement to X-ray Mammography. 

Goal: The goal of the study is to develop a method to study requirements on the detectors 

spatial resolution and energy resolution when imaging lesions of different sizes with BSGI.  

Method: The method is based on Monte Carlo simulations of BSGI in the software GATE. 

Realistic simulation parameters such as the injected activity, the activity uptake and the 

construction of the detector were found in the literature in the field of BSGI. 

The simulations generated images for the lesion sizes between five and ten millimetres. The 

spatial resolution and the energy resolution could be varied in retrospect due to the fact that the 

simulations generated the exact position of the counts. The images was analysed with the Rose 

model.  The developed method could be used as a platform for further studies of BSGI. The 

result was present in a graph for every lesion size with SNR as a function of spatial resolution 

and energy resolution. 

Conclusions: The developed method can be used to in a realistic and reliable way determine 

the requirements of the detectors spatial resolution and energy resolution when imaging 

different lesion sizes with BSGI. We have simulated lesions with the size of five and ten 

millimetres. Both of the lesions were visible according to the Rose model in the spatial 

resolution interval 0.1 to 5 millimetres and energy resolution interval 1 to 10 %. The result 

showed an optimal spatial resolution and energy resolution of the detector of two millimetres 

and 10 %, respectively, for both of the lesions. 
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1. Introduktion 

1.1 Studiens bakgrund 
Varje år diagnostiseras 7000 personer med bröstcancer i Sverige (Cancerfonden 2013).  I 

nuläget är röntgenmammografi det första valet vid bröstcancerdiagnostik och har en 

genomgående sensitivitet
1
 på 78- 85 %. Hos kvinnor med tätare bröstvävnad sjunker 

sensitiviteten vid bröstavbildning med röntgenmammografi till 42- 68 % och samtidigt ökar 

den absorberade dosen till patienten exponentiellt med tätheten hos vävnaden (Kolb et al. 2002; 

Rosenberg et al. 1998). Röntgenmammografi genererar falskt positiva resultat i 15- 30 % av 

fallen vilket leder till onödiga biopsier (Khalkhali et al. 1995). 

 Under 1990-talet utvecklades Breast Specific Gamma Imaging (BSGI) (Aktolun et al. 

1992). BSGI är en emissionsavbildningsteknik speciellt anpassad för bröstavbildning. Tanken 

var att BSGI skulle komplettera röntgenmammografi.  

 Studier publicerade under 1990-talet av Palmedo et al. visade att BSGI hade en 

sensitivitet och specificitet
2
 på 72 respektive 69 %. Flera studier visade att BSGI endast kunde 

avbilda palperbara
3
 tumörer (Khalkhali et al. 2000). Den bristande sensitiviteten, specificiteten 

och modalitetens förmåga att bara avbilda palperbara tumörer medförde att intresset för BSGI 

minskade. Pani et al. visar att resultaten från 1990-talet beror på en bristande detektorprestanda 

med avseende på spatial upplösning och energiupplösning. Pani et al. resultat öppnar för studier 

som undersöker vilka krav som ställs på en detektor för att BSGI ska vara relevant som 

komplement till röntgenmammografi. 

1.2 Studiebeskrivning 
Studiens mål är att ta fram en metod för att studera vilka krav som ställs på en detektors spatiala 

upplösning och energiupplösning vid avbildning av olika tumörstorlekar med BSGI.  

 Metoden grundas i Monte Carlo simuleringar av BSGI i programvaran GATE. 

Realistiska simuleringsparametrar som injicerad aktivitet, aktivitetsupptagsförhållande och 

detektoruppställning erhölls ur litteraturen inom BSGI. I simuleringarna genereras bilder för 

tumörstorlekarna fem och tio millimeter. Den spatiala upplösningen och energiupplösningen i 

bilderna kunde varieras i efterhand eftersom simuleringarna genererade exakta positioner på 

fotonträffarna. Bilderna tolkas kvantitativt med Rose modellen. Den framtagna metoden 

kommer att kunna användas som en plattform för fortsatta studier inom BSGI.  

1.3 Studiens mål 
 Skapa realistiska simuleringar. 

 Utföra Monte Carlo simuleringar i GATE. 

 Skapa en metod för tolkning av resultat från simuleringarna. 

 Skapa en metod för att bestämma vilken spatial upplösning som krävs för att detektera 

en viss tumörstorlek.  

 Skapa en metod för att bestämma vilken energiupplösning som krävs för att detektera en 

viss tumörstorlek. 

 

                                                 
1
 Sensitiviteten avser den diagnostiska sensitiviteten som definieras enligt 

            

                            
. 

2
 Specificiteten avser den diagnostiska specificiteten som definieras enligt 

            

                          
. 

3
 Palperbara tumörer definieras som tumörer som kan kännas med en fysik undersökning av bröstet. 
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2. Metod och utförande 
Att simulera av BSGI väljs eftersom det är kostnadseffektivt, mycket data kan generas och inga 

patienter behövs. Realistiska simuleringar av BSGI skapas genom att utföra Monte Carlo 

simuleringar i programmet GATE. Från simuleringarna kan bilder skapas av olika 

tumörstorlekar. Den spatiala upplösningen och energiupplösningen i bilderna kunde varieras i 

efterhand eftersom simuleringarna genererade exakta positioner på fotonträffarna. Resultatet 

från variationen av upplösningen tolkas kvantitativt med Rose modellen. 

2.1 Monte Carlo metoden 
För att förstå Monte Carlo simuleringarna behövs kunskap om Monte Carlo metoden. Monte 

Carlo metoden utnyttjar randomiserade tal för att beräkna stokastiska eller deterministiska 

processer. Ett exempel på en stokastisk process är emission av radioaktivstrålning och dess 

interaktion med materia. Fördelar med Monte Carlo metoden är att:  

 Metoden är validerad.  

 Metoden är effektiv i jämförelse med de alternativa deterministiska metoder som finns 

tillgängliga för att lösa flerdimensionella problem. 

Nackdelar med Monte Carlo är: 

 Pseudorandomiserade funktioner är inte helt randomiserade utan ger systematiskt 

samma värde.  

 En dålig modell och buggar kan leda till att det simulerade värdet inte konvergerar till 

det riktiga värdet (Kalos and  Whitlock 2004). 

2.2 Monte Carlo simulering 
Monte Carlo metoden tillämpas i Monte Carlo simuleringar. Följande är en förenklad 

beskrivning av Monte Carlo simulering för fotontransport i materia. 

 Fotonens energi, position, riktning och tid i rummet definieras. Partikeln antas röra sig i 

raka linjer. Tiden till en interaktion
4
 beräknas utifrån ett slumpat tal. Ett till tal slumpas vars 

funktion är att bestämma om fotoelektrisk effekt, Comptonspridning eller transmission 

inträffar. Beroende på vilken interaktion som äger rum fortsätter simuleringen enligt 

följande[Figur 1]: 

 Vid fotoelektrisk effekt, skapas en ny foton och processen börjar om. 

 Vid transmission, slumpas en ny tid till nästa interaktion och processen börjar om. 

 Vid Comptonspridning, randomiseras ett nytt tal och bestämmer fotonens nya riktning. 

Fotonen byter riktning och minskar sin energi. En ny tid till nästa interaktion slumpas 

och processen börjar om. 

 Varje interaktion registreras och simuleringarna fortgår tills alla fotoner absorberats 

genom fotoelektrisk effekt eller åker utanför en fördefinierad gräns (Lundstrom 2013). 

 

                                                 
4
 Med interaktion menas interaktion mellan fotoner och material. De interaktioner som kan inträffa är Compton, 

fotoelektrisk effekt och transmission. 
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Figur 1. En illustration av Monte Carlo simulering för fotoelektrisk effekt och transmission. Ekvivalent metodik för 

Comptonspridning men med en annan kurva. 

2.3 Skapa realistiska simuleringar 
Parametrarna i simuleringarna som aktivitet, kollimation och avbildningstid skapas från praxis 

inom området för BSGI. Pani et. al nämner att Comptonspridda fotoner ifrån thorax bidrar till 

problem vid BSGI. Vid designen av simuleringarna kommer även Pani et. al resultat beaktas.  

2.3.1 Praxis vid BSGI 
Praxis vid BSGI är att patienten injiceras med ett teknetiumpreparat med en aktivitet mellan 

740-1110 MBq. Teknetiumet binds till Methoxyisobutylisonitrile för att öka upptaget i 

tumören. I nuläget kan märkning av aktivitet ge ett aktivitetsupptagsförhållande mellan 1:2 och 

1:20 beroende på tumörtyp (Pani et al. 2003). Patienten avbildas med en gammakamera eller en 

SPECT-kamera i fem till tio minuter (Palmedo et al. 1998; Taillefer et al. 1995). Kollimationen 

som används är Low Energy High Resolution (LEHR)
5
 kollimation men Low Energy All 

Purpose (LEAP)
6
 kollimation förkommer (Park et al. 2013; Villanueva-Meyer et al. 1996).  

2.3.2 Problemet med BSGI 
Problemet med dagens BSGI-avbildning är att en liten andel av den injicerade aktivitet 

distribueras till bröstet jämfört med thorax. Signalen från bröstet dränks då av signalen från 

thorax, vars aktivitet är högre. Den låga aktiviteten i bröstet beror på en förhållandevis låg 

blodcirkulation och volym (Pani et al. 2003). 

 

2.4 Genomförande av simuleringar i GATE 
Simuleringarnas design skapades genom att definiera fantomer, detektorer och aktiviteter i 

programmet GATE. Tumörstorlekarna 5 och 10 millimeter simulerades. 

                                                 
5
 Low energy high resolution kollimation har låg känslighet men bra upplösning. 

6
 Low energy all purpose kollimation har måttlig känslighet om måttlig upplösning.  
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2.4.1 Simuleringsdesign 
Simuleringarna designades i GATE genom att volymer definierades motsvarande kristallerna, 

kollimatorerna, fantomerna och avskärmning. Volymerna tilldelades form, dimension och 

material. 

 Detektorn bestod av fyra natriumjodidkristaller tillsammans med fyra stycken 

kvadratiska parallellhålskollimatorer. Bröstfantomen och kroppsfantomen konstruerades som 

en cylinder respektive en parallellepiped. Kristallen och kollimatorn avskärmades med en 

centimeter bly [Se figur 2, 3 och 4 samt tabell 1]. 

När volymerna var färdigställda, definierades aktiviteter i fantomerna och avbildningstiden för 

simuleringen. I bröstfantomen definierades en bakgrundsaktivitet samt en koncentrerad 

aktivitet motsvarade tumören.  

 Den simulerade aktiviteten grundades från en intravenöst injicerad aktivitet på 740 MBq. 

Aktiviteten fördelades till fantomerna med hänsyn till deras vikt i förhållande till en antagen 

kroppsvikt på 60 kg. Fantomernas vikt beräknades utifrån deras volym och densitet. 

Thoraxfantomens aktivitet beräknades till 154 MBq. Den totala aktiviteten för bröstfantomen 

och tumören var 7.06 MBq. Tumörens och bröstets aktivitet varierade beroende på tumörens 

volym och beräknades med hänsyn till volymändringarna och ett aktivitetsupptagsförhållande 

på 6:1 [Se aktivitetsberäkningar i Bilaga 8.2]. Avbildningstiden för simuleringarna var fem 

minuter. 

 Med den ovan nämnda designen utfördes i GATE Monte Carlo simuleringar av BSGI.  

GATE generade utdata som bestod av exakt position och energi för alla absorberade fotoner i 

varje detektorn. 

 

 

 

Figur 2. Design i GATE. Värld(A), Bröstfantom(B), Kroppsfantom(C), Detektor(D), Avskärmning(E), 

Kollimator(F), Tumör(G). 
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Figur 3. Design i Gate sett från sidan. Värld(A), Bröstfantom(B), Avskärmning(E), Kollimator(F). 

Figur 4. Design av kollimator i GATE. Värld(A), Thoraxfantom(C), Detektor(D), Avskärmning(E), Kollimator 

(F). 
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Del av design Form Dimensioner [mm] Material 

Bröstfantom Cylinder 
Basdiameter: 45 

Höjd: 90 
Vatten 

Thoraxfantom Parallellepiped 
Basarea: 250x250 

Höjd: 200 
Vatten 

Tumör Sfär Diameter: 5 och 10 
Vatten anrikat med 

teknetium 

LEHR-Kollimator Grind 

FOV: 100x100 

Septa: 0.25 

Djup: 30 

Kvadratiska hål: 1x1 

Bly 

Kristall Parallellepiped 
Basarea: 100x100 

Djup: 20 
Natriumjodid 

Tabell 1. Beskrivning av olika delar i simuleringsdesignen. 

2.5 Bildgenerering 
Utdata från GATE lästes in i MATLAB. Med hjälp av informationen om fotonträffarnas exakta 

position och energi skapades en bildmatris för varje detektor. Bildmatriserna för de fyra 

detektorerna summerades till en bild.  

 Den exakta informationen om fotonträffarnas energi och position medförde att detektorns 

spatiala upplösning och energiupplösning kunde varieras i efterhand. Den spatiala 

upplösningen i bilden varierades mellan 0.1 mm till 5 mm. Energiupplösningen i bilden 

varierades mellan 10 % till 1 % av 140 keV. Den spatiala upplösningen och energiupplösning 

varierades oberoende av varandra. När den spatiala upplösning varierades var 

energiupplösningen konstant på 10 % av 140 keV och när energiupplösningen varierades var 

den spatiala upplösning konstant på en millimeter. 

 Uppställningen skiljer sig ifrån verkligheten eftersom detektorns spatiala upplösning och 

energiupplösning vanligvis beror på kristallens egenskaper. I simuleringarna påverkar valet av 

en natriumjodid kristall enbart absorptionen och effektiviteten. [Se MATLAB-kod för 

bildgenerering i Bilaga 8.4]. 

2.6 Analys av bilder 
Bilderna analyserades med hjälp av Rose modellen. Rose modellen användes för att enkelt 

kvantifiera graden av synlighet hos tumören. Modellen visar på ett förhållande mellan signal, 

brus och synligheten av ett objekt enligt följande (Hasegawa 1987): 

 

                               
      

     
 

     

   

                              

                                              
 

 Rose modellen implementerades i MATLAB genom att lägga en lika stor Region Of 

Interest (ROI)
7
 i tumörsignalen och i bruset[Figur 5]. Storleken på ROI motsvarade 

tumörstorleken. Intensiteten på tumörsignalen och bruset erhölls genom att summera 

pixelvärderna inom respektive ROI och SNR kunde beräknas[1.1]. Resultatet presenterades 

grafisk för varje tumörstorlek med SNR som funktion av detektorernas spatiala upplösning och 

energiupplösning [Se MATLAB-kod för Rose modellen i Bilaga 8.5]. 

                                                 
7
 Regions of interest definierar specifikt område i bilden som är mer intressant. 
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2.7 Detektorns effektivitet 
För att kontrollera att simuleringarna stämde beräknades detektorns teoretiska effektivitet och 

jämfördes med den simulerade [Se effektivitetsberäkning i Bilaga 8.3]. 

Effektivitetsberäkningarna och simuleringarna genomfördes med en punktkälla med aktivitet 

0.1 MBq, avbildningstid 15 sekunder och en energitröskel på 10 % av 140 keV. 

  

Figur 5. En illustration av implementering av Rose modellen med ROI. 
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3. Resultat 

3.1 Effektivitet 

Simulering Antal träffar Antal Emitterade Effektivitet(%) 

1 347 1432036 0,0002 

2 329 1498983 0,0002 

3 307 1498364 0,0002 

4 313 1501267 0,0002 

5 303 1496725 0,0002 

6 302 1499495 0,0002 

7 355 1569260 0,0002 

8 287 1457640 0,00019 

9 386 1490573 0,00025 

10 339 1431139 0,00023 

Medelvärde (%) 0,0002 

Standardavvikelse (%) 2×10
-5

  

Teoretisk (%) 0,0002 

Tabell 2. Detektors effektivitet. 

Tabell 2 visar en beräknad teoretisk effektivitet och en simulerad effektivitet. De två 

effektiviteten jämfördes för att dra slutsatser kring metodens pålitlighet. 

3.2 Tumör och bröst aktivitet 

 
Figur 6. Ett diagram över aktivitetsfördelningen i bröst och tumör. 

Figur 6 visar hur aktiviteten som distribueras till bröstet fördelas mellan frisk vävnad och 

tumörvävnad. 
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3.3 Spatial upplösning 

 
  

 

Figur 7 visar ett hur SNR beror på den spatiala upplösningen. Hur figuren finns en linje för 

synlighet enligt Rose modellen. Den blå och den orangea linjer representerar 10 millimeter 

respektive 5 millimeter.  
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Figur 8. Bilder vid simulering av 5 mm tumör. Spatial upplösning: 0.1 mm (A), 1 mm(B), 2 mm(C), 5 

mm(D). Färgskalan refererar till antal fotonträffar per pixel. 

Figur 7. Ett diagram för SNR med avseende på spatial upplösning. 
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3.4 Energiupplösning 

Figur 10 visar ett hur SNR beror på energiupplösningen. Hur figuren finns en linje för synlighet 

enligt Rose modellen. Den blå och den orangea linjer representerar 10 millimeter respektive 5 

millimeter.  

Figur 10. Ett diagram för SNR med avseende på energiupplösning. 

Figur 9. Bilder vid simulering av 10 mm tumör. Spatial upplösning: 0.1 mm (A), 1 mm (B), 2 mm (C), 5 mm 

(D). Färgskalan refererar till antal fotonträffar per pixel. 
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Figur 11. Bilder vid simulering av 5 mm tumör. Energiupplösning: 1 % (A), 4 % (B), 7 % (C), 10 % (D). 

Färgskalan refererar till antalet fotonträffar per pixel. 

Figur 12. Bilder vid simulering av 10 mm tumör. Energiupplösning: 1 % (A), 4 % (B), 7 % (C), 10 % (D). 

Färgskalan refererar till antalet fotonträffar per pixel. 
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4. Diskussion 
En metod har tagits fram för att simulera BSGI på ett realistiskt sätt, skapat en 

bildgenereringsmetod och ett sätt att analysera hur detektorers spatiala upplösning och 

energiupplösning beror på tumörstorleken. Den framtagna metoden kan användas för att utreda 

vilka krav som ställs på en detektors spatiala upplösning och energiupplösning vid avbildning 

av olika tumörstorlekar med BSGI. 

4.1 Spatial upplösning 
 Resultaten från variation av spatial upplösning visar på en optimal spatial upplösning 

kring två millimeter för båda tumörstorlekarna. Båda tumörstorlekarna var synliga i det spatiala 

upplösningsintervallet 0.1 till 5 millimeter men den mindre tumörstorleken hade ett 

karakteristiskt lägre värde på SNR. Vid bättre spatial upplösning än två millimeter sjunker 

värdet på SNR. Vi tror att detta beror på att antalet fotonträffar per pixel minskar med bättre 

upplösning, vilket medför en större osäkerhet och variation av antalet fotonträffar i pixlarna. 

Även vid sämre spatial upplösning än två millimeter sjunker värdet på SNR vilket är förväntat 

eftersom kontrasten minskar med sämre upplösning. När upplösningen blev sämre ökade 

osäkerheten av värdet på SNR vilket troligen beror på att antalet pixlar i ROI minskar som 

medför att placeringen av ROI blir kritisk. En liten förflyttning av ROI kan ge en stor inverkan 

på resultatet. För fortsatta studier med vår metod rekommenderar vi att den spatiala 

upplösningen varieras mellan 0.1 till 2.5 millimeter. Tumören med storleken tio millimeter 

hade en tydligare nedgång i SNR än tumörer med storleken fem millimeter. Vilket tros beror på 

att signalen och ROI minskar med minskade tumörstorlek. 

4.2 Energiupplösning 
 Resultaten från variation med avseende på energiupplösning visar på en optimal 

energiupplösning på 9 till 10 % för båda tumörstorlekarna. Båda tumörstorlekarna var synliga i 

energiupplösningsintervallet 1 till 10 %. SNR minskar vid lägre energiupplösning. Vi tror att 

detta beror på att ett litet energifönster negligerar för många fotoner. De simulerade fotonerna 

hade en variation i fotonenergi och med ett litet energifönster försvinner fotoner som bidrar till 

signalen och värdet på SNR sjunker. Vi simulerade inte en energiupplösningar högre än 10 % 

eftersom Pani et al. hävdar att det medför att Comptonspridda fotoner ifrån thorax ökar 

bildbruset. Vid fortsatta försök kan detta konfirmeras med vår metod genom att simulera 

energiupplösningar mellan 10 -20 %.  

4.3 Metodens pålitlighet 
 Vidare beräknades detektorns teoretiska effektivitet som överensstämde med den 

simulerade, vilket konfirmerar att simuleringarna är pålitliga. Effektivitetsberäkningen 

genomfördes för att kontrollera att simuleringarna i GATE stämde överens med det förväntade. 

När bakgrundsaktiviteten och thoraxfantomen definierades blev det svårt att avgöra detektorns 

effektivitet teoretiskt. Vi valde därför att inte genomföra en effektivitetsberäkning med 

thoraxfantomen.  

 Rose modellen fungerar bäst när kontrasten sjunker och är en enkel metod för att tolka 

graden av synlighet hos ett objekt. 

 Bildgenereringen genomfördes genom att summera bilderna från samtliga detektorer. 

Modellen fungerade eftersom tumören placerades i mitten av bilderna. Vid eventuella fortsatta 

försök med varierade position på tumören bör en tredimensionell bild rekonstrueras. 

4.4 Metodens utvecklingsmöjligheter 
 Den framtagna metoden kan utvecklas för fortsatta studier inom BSGI. Faktorer som kan 

undersökas vidare är variation av position på tumören, andra kollimationstekniker samt 

varierande aktivitetsupptagsförhållande mellan tumör och bröstvävnad. 
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 Variationen av position på tumören är intressant eftersom tidigare studier visar på 

svårigheter att detektera ej palperbara tumörer (Khalkhali et al. 2000). Andelen detekterade 

Comptonspridda fotoner från thorax beror på detektorns energifönster och kollimationstyp. Det 

är därför intressant att vidare studera effekterna av kollimation och energitröskel vid BSGI.  
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5. Slutsats 
Den framtagna metoden kan användas för att på ett realistiskt och pålitligt sätt utreda vilka krav 

som ställs på en detektors spatiala upplösning och energiupplösning vid avbildning av olika 

tumörstorlekar med BSGI. Vi har simulerat tumörer med storlekarna fem respektive tio 

millimeter. Båda tumörstorlekarna var synliga i det spatiala upplösningsintervallet 0.1 till 5 mm 

och energiupplösningsintervallet 1 till 10 %, enligt Rose modellen. Resultaten visar på en 

optimal spatial upplösning och energiupplösning för detektorn på två millimeter respektive 10 

% för båda tumörstorlekarna. 
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8. Bilagor 

Makroskript GATE 
#GATE MAKROSKRIPT 
#/control/execute /home/gate/Desktop/KEX/3cmkoll/mac/gatemak1.mac 
/gate/geometry/setMaterialDatabase /home/hallgato/data/d1/GateMaterials.db 
 
/vis/disable 
#/vis/open OGLSX 
#/vis/viewer/set/viewpointThetaPhi 60 60 
#/vis/viewer/zoom 1.5 
#/vis/drawVolume 
#/vis/viewer/flush 
#/tracking/verbose 0 
#/tracking/storeTrajectory 1 
#/vis/scene/add/trajectories 
#/vis/scene/endOfEventAction accumulate 
#/vis/viewer/rebuild 
########## W O R L D ########### 
/gate/world/geometry/setXLength 250 mm 
/gate/world/geometry/setYLength 250 mm 
/gate/world/geometry/setZLength 520 mm 
/gate/world/setMaterial Air 
/gate/world/vis/forceWireframe 
 
################ P H A N T O M ############## 
/gate/world/daughters/name brost 
/gate/world/daughters/insert cylinder 
/gate/brost/geometry/setRmax 45 mm 
/gate/brost/geometry/setRmin 0 mm 
/gate/brost/geometry/setHeight 90 mm 
/gate/brost/setMaterial Water 
/gate/brost/vis/forceSolid 
/gate/brost/vis/setColor magenta 
/gate/brost/vis/setVisible 1 
/gate/brost/placement/setTranslation 0. 0. 0. cm 
/gate/brost/vis/setDaughtersInvisible 0 
 
############### D E T E C T O R ################# 
/gate/world/daughters/name SPECThead 
/gate/world/daughters/insert box 
/gate/SPECThead/geometry/setXLength 6. cm 
/gate/SPECThead/geometry/setYLength 12. cm 
/gate/SPECThead/geometry/setZLength 12. cm 
/gate/SPECThead/placement/setTranslation 90 0 0 mm 
/gate/SPECThead/setMaterial Air 
/gate/SPECThead/vis/setColor yellow 
/gate/SPECThead/repeaters/insert ring 
/gate/SPECThead/ring/setRepeatNumber 4 
/gate/SPECThead/ring/setAngularSpan 360. deg 
/gate/SPECThead/vis/forceWireframe 
############# C O L L I M A T O R ################# 
/gate/SPECThead/daughters/name collimator 
/gate/SPECThead/daughters/insert box 



 

 

/gate/collimator/geometry/setXLength 30 mm 
/gate/collimator/geometry/setYLength 10. cm 
/gate/collimator/geometry/setZLength 10. cm 
/gate/collimator/placement/setTranslation -15 0 0 mm 
/gate/collimator/setMaterial Lead 
/gate/collimator/vis/setColor red 
/gate/collimator/vis/forceWireframe 
 
############ H O L E S ################## 
/gate/collimator/daughters/name hole 
/gate/collimator/daughters/insert box 
/gate/hole/geometry/setXLength 30 mm 
/gate/hole/geometry/setYLength 1 mm 
/gate/hole/geometry/setZLength 1 mm 
/gate/hole/setMaterial Air 
/gate/hole/placement/setRotationAxis 0 1 0 
/gate/hole/repeaters/insert cubicArray 
/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberX 1 
/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberY 80 
/gate/hole/cubicArray/setRepeatNumberZ 80 
/gate/hole/cubicArray/setRepeatVector 0 1.25 1.25 mm 
 
############ C R Y S T A L ############ 
/gate/SPECThead/daughters/name crystal 
/gate/SPECThead/daughters/insert box 
/gate/crystal/geometry/setXLength 20 mm 
/gate/crystal/geometry/setYLength 10. cm 
/gate/crystal/geometry/setZLength 10. cm 
/gate/crystal/placement/setTranslation 10 0 0 mm 
/gate/crystal/setMaterial NaI 
/gate/crystal/vis/setColor green 
/vis/viewer/rebuild 
################B O D Y################## 
/gate/world/daughters/name kropp 
/gate/world/daughters/insert box 
/gate/kropp/geometry/setXLength 250 mm 
/gate/kropp/geometry/setYLength 250 mm 
/gate/kropp/geometry/setZLength 200 mm 
/gate/kropp/setMaterial Water 
/gate/kropp/vis/forceWireframe 
/gate/kropp/vis/setColor cyan 
/gate/kropp/vis/setVisible 1 
/gate/kropp/placement/setTranslation 0 0 -160 mm 
 
################SHEILDING################ 
/gate/SPECThead/daughters/name S1 
/gate/SPECThead/daughters/insert box 
/gate/S1/geometry/setXLength 10 mm 
/gate/S1/geometry/setYLength 12. cm 
/gate/S1/geometry/setZLength 12. cm 
/gate/S1/placement/setTranslation 25 0 0 mm 
/gate/S1/setMaterial Lead 
/gate/S1/vis/setColor blue 
/gate/S1/vis/forceWireframe 
/gate/SPECThead/daughters/name S2 



 

 

/gate/SPECThead/daughters/insert box 
/gate/S2/geometry/setXLength 5. cm 
/gate/S2/geometry/setYLength 12. cm 
/gate/S2/geometry/setZLength 10 mm 
/gate/S2/placement/setTranslation -5 0 55 mm 
/gate/S2/setMaterial Lead 
/gate/S2/vis/setColor blue 
/gate/S2/vis/forceWireframe 
/gate/SPECThead/daughters/name S3 
/gate/SPECThead/daughters/insert box 
/gate/S3/geometry/setXLength 5. cm 
/gate/S3/geometry/setYLength 12. cm 
/gate/S3/geometry/setZLength 10 mm 
/gate/S3/placement/setTranslation -5 0 -55 mm 
/gate/S3/setMaterial Lead 
/gate/S3/vis/setColor blue 
/gate/S3/vis/forceWireframe 
/gate/SPECThead/daughters/name S4 
/gate/SPECThead/daughters/insert box 
/gate/S4/geometry/setXLength 5. cm 
/gate/S4/geometry/setYLength 1. cm 
/gate/S4/geometry/setZLength 10. cm 
/gate/S4/placement/setTranslation -5 55 0 mm 
/gate/S4/setMaterial Lead 
/gate/S4/vis/setColor blue 
/gate/S4/vis/forceWireframe 
/gate/SPECThead/daughters/name S5 
/gate/SPECThead/daughters/insert box 
/gate/S5/geometry/setXLength 5. cm 
/gate/S5/geometry/setYLength 1. cm 
/gate/S5/geometry/setZLength 10. cm 
/gate/S5/placement/setTranslation -5 -55 0 mm 
/gate/S5/setMaterial Lead 
/gate/S5/vis/setColor blue 
/gate/S5/vis/forceWireframe 
############ S Y S T E M ############# 
#gate/systems/SPECThead/describe 
/gate/systems/SPECThead/crystal/attach crystal 
 
############ P H A N T O M S D ######## 
/gate/crystal/attachCrystalSD 
/gate/brost/attachPhantomSD 
/gate/SPECThead/attachPhantomSD 
#/gate/collimator/attachPhantomSD 
/gate/kropp/attachPhantomSD 
########### P H Y S I C S ########## 
/gate/physics/addProcess PhotoElectric 
/gate/physics/processes/PhotoElectric/setModel StandardModel 
/gate/physics/addProcess Compton gamma 
/gate/physics/processes/Compton/setModel StandardModel 
#/gate/physics/addProcess RayleighScattering gamma 
#/gate/physics/processes/RayleighScattering/setModel PenelopeModel 
/gate/physics/addProcess ElectronIonisation 
/gate/physics/processes/ElectronIonisation/setModel StandardModel e- 
#/gate/physics/addProcess Bremsstrahlung 



 

 

#/gate/physics/processes/Bremsstrahlung/setModel StandardModel e- 
#/gate/physics/addProcess MultipleScattering e- 
/gate/physics/processList Enabled 
/gate/physics/processList Initialized 
/gate/run/initialize 
########## S O U R C E - P H Y S I C S ########### 
/gate/source/addSource gamma1 
/gate/source/gamma1/setActivity 309970 Bq 
/gate/source/gamma1/gps/particle gamma 
/gate/source/gamma1/gps/energy 140. keV 
/gate/source/gamma1/setForcedHalfLife 21600 s 
/gate/source/gamma1/gps/type Volume 
/gate/source/gamma1/gps/shape Ellipsoid 
/gate/source/gamma1/gps/halfx 10 mm 
/gate/source/gamma1/gps/halfy 10 mm 
/gate/source/gamma1/gps/halfz 10 mm 
/gate/source/gamma1/gps/centre 0. 0. 0. cm 
/gate/source/gamma1/gps/angtype iso 
/gate/source/gamma1/gps/mintheta    0. deg 
/gate/source/gamma1/gps/maxtheta    180. deg 
/gate/source/gamma1/gps/minphi      0. deg 
/gate/source/gamma1/gps/maxphi    360. deg 
/gate/source/gamma1/attachTo brost 
 
########### B A C K G R O U N D A C T I V I T Y ############ 
/gate/source/addSource gamma2 
/gate/source/gamma2/setActivity 6751544 Bq 
/gate/source/gamma2/gps/particle gamma 
/gate/source/gamma2/gps/energy 140. keV 
/gate/source/gamma2/setForcedHalfLife 21600 s 
/gate/source/gamma2/gps/type Volume 
/gate/source/gamma2/gps/shape Cylinder 
/gate/source/gamma2/gps/radius 45 mm 
/gate/source/gamma2/gps/halfz 45 mm 
/gate/source/gamma2/gps/centre 0. 0. 0. cm 
/gate/source/gamma2/gps/angtype iso 
/gate/source/gamma2/gps/mintheta    0. deg 
/gate/source/gamma2/gps/maxtheta    180. deg 
/gate/source/gamma2/gps/minphi      0. deg 
/gate/source/gamma2/gps/maxphi    360. deg 
 
 
################# B O D Y A C T I V I T Y################### 
/gate/source/addSource gamma3 
/gate/source/gamma3/setActivity 154000000 Bq 
/gate/source/gamma3/gps/particle gamma 
/gate/source/gamma3/gps/energy 140. keV 
/gate/source/gamma3/setForcedHalfLife 21600 s 
/gate/source/gamma2/gps/type Volume 
/gate/source/gamma2/gps/shape Cylinder 
/gate/source/gamma2/gps/radius 46 mm 
/gate/source/gamma2/gps/halfz 46 mm 
/gate/source/gamma3/gps/type Plane 
/gate/source/gamma3/gps/shape Rectangle 
/gate/source/gamma3/gps/halfx 125 mm 



 

 

/gate/source/gamma3/gps/halfy 125 mm 
/gate/source/gamma3/gps/halfz 100 mm 
/gate/source/gamma3/gps/angtype iso 
/gate/source/gamma3/gps/mintheta 0. deg 
/gate/source/gamma3/gps/maxtheta 180. deg 
/gate/source/gamma3/gps/minphi 0. deg 
/gate/source/gamma3/gps/maxphi 360. deg 
/gate/source/gamma3/attachTo kropp 
 
################# D I G I T A L I Z E R #################### 
/gate/digitizer/Singles/insert adder 
#/gate/digitizer/Singles/insert readout 
#/gate/digitizer/Singles/readout/setDepth 1 
/gate/digitizer/Singles/insert blurring 
/gate/digitizer/Singles/blurring/setResolution 0.10 
/gate/digitizer/Singles/blurring/setEnergyOfReference 140. keV 
/gate/digitizer/Singles/insert thresholder 
/gate/digitizer/Singles/thresholder/setThreshold 120. keV 
/gate/digitizer/Singles/insert upholder 
/gate/digitizer/Singles/upholder/setUphold 170. keV 
################# O U T P U T ########################## 
/gate/output/ascii/enable 
/gate/output/ascii/setOutFileSinglesAdderFlag 1 
/gate/output/ascii/setOutFileSinglesBlurringFlag 1 
/gate/output/ascii/setOutFileSinglesThresholderFlag 1 
/gate/output/ascii/setOutFileSinglesUpholderFlag 1 
/gate/output/ascii/setOutFileHitsFlag 1 
/gate/output/ascii/setOutFileSinglesFlag 1 
#/gate/output/ascii/setOutFileSinglesReadoutFlag 0 
/gate/output/ascii/setSingleMask 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
/gate/output/ascii/setFileName /home/hallgato/data/d1/tryout1_output{seedNo}.dat 
/gate/output/root/disable 
/gate/output/projection/disable 
############### R A N D O M ############## 
# JamesRandom Ranlux64 MersenneTwister 
/gate/random/setEngineName Ranlux64 
#/gate/random/setEngineSeed default 
#/gate/random/setEngineSeed auto 
#/gate/random/setEngineSeed 123456789 
/gate/random/resetEngineFrom /opt/spider64/gate6/gate6/StartSeq{seedNo}.rndm 
#/gate/random/resetEngineFrom fileName 
/gate/random/verbose 1 
#################### E X P E R I M E N T ###################### 
#/gate/application/setTotalNumberOfPrimaries 1000000 
/gate/application/setTimeSlice 10 s 
/gate/application/setTimeStart 0. s 
/gate/application/setTimeStop 10 s 
/gate/application/startDAQ 

Beräkning av aktivitet i fantomer och tumör i MATLAB 
%TUMÖRAKTIVTET 
dt=10; %Tumördiameter [mm] 
Dt=dt*(10^-2); %Tumördiameter [dm] 
F=6; %Förhållandet mellan bröst och tumör 
Ab=7.03*1000000; %Aktivitet bröst [Bq] 



 

 

Vb=0.57; %Vikten för bröstet [kg] 
Vt=(pi*4*(Dt^3))/3; %volymen för tumören [dm^3] 
A=F*Ab*Vt/(Vb); %aktivitet på tumören [Bq] 
disp(A) 
 
%FANTOMAKTIVITET 
Vim=60; %Normalvikt kvinna [kg]~[dm^3] vatten 
Ai=740000000; %Injicerad aktivtet [Bq] 
X = 2.5; %Längden i X led 
Y = 2.5; %Längden i Y led 
Z = 2; % Längden i Z led 
Vto=X*Y*Z; %Volymen för Thorax 
Radie = 0.45 % [dm] 
Längd = 0.9 % [dm] 
Vbr= (0.45^2)*pi*0.9; %Volymen får bröstfantom 
Ato=(Vto*Ai)/Vim; %Aktivitet thoraxfantom 
Abr=(Vbr*Ai)/Vim; %Aktivitet bröstfantom 

Teoretisk effektivitetsberäkning i MATLAB 
y=0.1; %Kollimatorbredd[cm] 
x=3; %Kollimatordjup[cm] 
z=5; %Avstånd mellan källa och kollimator 
Ub=4.139*10^-1; % Attenueringskoeff. Bröst 
Ua=1.336*10^-1; % Attenueringskoeff. Luft 
Un=2.4;            % Attenueringskoeff. NaI 
A=100000;       % Bq= count/s 
Rs=x+z; %Avstånd till detektor 
h=(Rs/x)*y; %Räckvidd, antalet kollimatorsegment 
Ge=(h^2)/(4*Rs); %Geometrisk effektivitet 
Ac=A*exp((-Ub*5)); %Transmitterade counts 
Count=Ac*(1-(exp(-Un*7))); %Counts i detektor 
Effekt=(Ge*((Count*4)/A))*0.2; % Effektivitet 
disp(Count) 
disp(Ge) 
disp(Effekt) 

Bildgenerering 
%Reslutat kodning 
clear all 
clc 
fid = fopen('out10mm.txt','r'); 
tline = fgetl(fid); 
slut = length(tline); 
a=0; 
b=0; 
c=0; 
d=0; 
storlektumor=10;%SKRIVS I mm 
res=1; %SKRIS I mm 
mat=100/res; 
bilddetektor1 = zeros(mat,mat); 
bilddetektor2 = zeros(mat,mat); 
bilddetektor3 = zeros(mat,mat); 
bilddetektor4 = zeros(mat,mat); 
c1=0; 



 

 

c2=0; 
c3=0; 
c4=0; 
while (slut==44); 
    %LÄSER IN ALLT 
    energi1 = tline(1,3);%energier 
    energi2 = tline(1,5); 
    energi3 = tline(1,6); 
    energi4 = tline(1,7); 
    Energi = str2num([energi1 '.' energi2 energi3 energi4]); 
    xtecken = tline(1,13); 
    xpos1 = tline(1,14); 
    xpos2 = tline(1,16); 
    xpos3 = tline(1,17); 
    xpos4 = tline(1,18); 
    xgrad = str2num(tline(1,22)); 
    xgradtecken = (tline(1,20)); 
    x =str2num(xpos1); 
    
    if (xgrad == 1) 
        if xgradtecken == '+' 
            if (xtecken == '-') 
                xpos = str2num(['-' xpos1 xpos2 '.' xpos3 xpos4]); 
            else 
                xpos = str2num([ xpos1 xpos2 '.' xpos3 xpos4]);  
            end 
        else 
            if (xtecken == '-') 
                xpos = str2num(['-' '0' '.' xpos1 xpos2 xpos3 xpos4]); 
            else 
                xpos = str2num([ '0' '.' xpos1 xpos2 xpos3 xpos4]);  
            end 
        end 
             
    else 
            if (xtecken == '-') 
                xpos = str2num([ '-' xpos1 '.' xpos2 xpos3 xpos4]); 
            else 
                xpos = str2num([ xpos1 '.' xpos2 xpos3 xpos4]); 
            end 
    end 
    ytecken = tline(1,24); 
    %disp(ytecken) 
    ypos1 = tline(1,25); 
    ypos2 = tline(1,27); 
    ypos3 = tline(1,28); 
    ypos4 = tline(1,29); 
    ygrad =str2num(tline(1,33)); 
    ygradtecken = (tline(1,31)); 
    %disp(ygrad) 
    y =str2num(ypos1); 
    if (ygrad == 1) 
        if ygradtecken == '+' 
            if (ytecken == '-') 
                ypos = str2num(['-' ypos1 ypos2 '.' ypos3 ypos4]); 



 

 

            else 
                ypos = str2num([ ypos1 ypos2 '.' ypos3 ypos4]); 
            end 
        else 
            if (ytecken == '-') 
                ypos = str2num(['-' '0' '.' ypos1 ypos2 ypos3 ypos4]); 
            else 
                ypos = str2num([ '0' '.' ypos1 ypos2 ypos3 ypos4]); 
            end 
        end 
         
    else 
        if (ytecken == '-') 
            ypos = str2num([ '-' ypos1 '.' ypos2 ypos3 ypos4]); 
        else 
            ypos = str2num([ ypos1 '.' ypos2 ypos3 ypos4]); 
        end 
    end 
     
    ztecken = tline(1,35); 
    zpos1 = tline(1,36); 
    zpos2 = tline(1,38); 
    zpos3 = tline(1,39); 
    zpos4 = tline(1,40); 
    zgrad =str2num(tline(1,44)); 
    zgradtecken = (tline(1,42)); 
    if (zgrad == 1) 
        if zgradtecken == '+' 
            if (ztecken == '-') 
                zpos = str2num(['-' zpos1 zpos2 '.' zpos3 zpos4]); 
            else 
                zpos = str2num([ zpos1 zpos2 '.' zpos3 zpos4]); 
            end 
        else 
            if (ztecken == '-') 
                zpos = str2num(['-' '0' '.' zpos1 zpos2 zpos3 zpos4]); 
            else 
                zpos = str2num([ '0' '.' zpos1 zpos2 zpos3 zpos4]); 
            end 
        end 
         
    else 
        if (ztecken == '-') 
            zpos = str2num([ '-' zpos1 '.' zpos2 zpos3 zpos4]); 
        else 
            zpos = str2num([ zpos1 '.' zpos2 zpos3 zpos4]); 
        end 
    end 
     
    %PLACERAR 
    if Energi>=1.344 && Energi<=1.456; 
        if (x>=6) && (xtecken=='-') && (xgrad==1) && (xgradtecken=='+') 
            %disp('detektor 3 lagg in y och z varde i tabell3') 
            a=a+1; 
            detektor3energi(a,1)= Energi; 



 

 

            detektor3ypos = 50 + ypos; 
            detektor3zpos = 50 + zpos; 
            for ii= 1:1:mat; 
                if detektor3ypos>=(ii*res-res) && detektor3ypos<=(ii*res) 
                    for jj = 1:1:mat; 
                        if detektor3zpos>=(jj*res-res) && detektor3zpos<=(jj*res); 
                            c1= c1 +1; 
                            bilddetektor3(ii,jj) = bilddetektor3(ii,jj) + 1; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        elseif (x>=6) && (xtecken == ' ') && (xgrad==1) && (xgradtecken=='+'); 
            %disp('detektor 1 lagg in y och z varde i tabell2') 
            b=b+1; 
            detektor1energi(b,1)= Energi; 
            detektor1ypos = 50 + ypos; 
            detektor1zpos = 50 + zpos; 
            for ii= 1:1:mat; 
                if detektor1ypos>=(ii*res-res) && detektor1ypos<=(ii*res) 
                    for jj = 1:1:mat; 
                        if detektor1zpos>=(jj*res-res) && detektor1zpos<=(jj*res); 
                            c2= c2 +1; 
                            bilddetektor1(ii,jj) = bilddetektor1(ii,jj) + 1; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        elseif (y>=6) && (ytecken == '-') && (ygrad==1) && (ygradtecken=='+') ; 
            %disp('detektor 4 lagg in x och z varde i tabell4') 
            c=c+1; 
            detektor4energi(c,1)= Energi; 
            detektor4zpos = 50 + zpos; 
            detektor4xpos = 50 + xpos; 
            for ii= 1:1:mat; 
                if detektor4zpos>=(ii*res-res) && detektor4zpos<=(ii*res) 
                    for jj = 1:1:mat; 
                        if detektor4xpos>=(jj*res-res) && detektor4xpos<=(jj*res); 
                            c3= c3 +1; 
                            bilddetektor4(ii,jj) = bilddetektor4(ii,jj) + 1; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
             
        elseif (y>=6) && (ytecken==' ') && (ygrad==1) && (ygradtecken=='+'); 
            %disp('detektor 2 lagg in x och z varde i tabell1') 
            d=d+1; 
            detektor2energi(d,1)= Energi; 
            detektor2zpos = 50 + zpos; 
            detektor2xpos = 50 + xpos; 
            for ii= 1:1:mat; 
                if detektor2zpos>=(ii*res-res) && detektor2zpos<=(ii*res) 
                    for jj = 1:1:mat; 
                        if detektor2xpos>=(jj*res-res) && detektor2xpos<=(jj*res); 



 

 

                            c4= c4 +1; 
                            bilddetektor2(ii,jj) = bilddetektor2(ii,jj) + 1; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
    tline = fgetl(fid); 
    slut = length(tline); 
     
end 
C = c4+c3+c2+c1; 
disp(C); 
fclose(fid); 
bild = bilddetektor1+bilddetektor2+bilddetektor3+bilddetektor4; 

Implementering av Rose modellen i MATLAB 
%SIGNAL 
pixlartumor = storlektumor/res; 
halvROIstorlek = pixlartumor*0.4; 
mitten1 = mat/2; 
min1 =mitten1-halvROIstorlek; 
max1 = mitten1+halvROIstorlek; 
signal = sum(sum(bild(min1:max1,min1:max1))); 
%NOISE 
mitten2 = (mitten1-0.15*mat); 
min2 = mitten2 - halvROIstorlek; 
max2 = mitten2 + halvROIstorlek; 
brus = sum(sum(bild(min2:max2,min2:max2))); 
disp(signal) 
disp(brus) 
SNR = (signal-brus)/sqrt(brus); 
disp(SNR); 


