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1. Johdanto 

1.1 Johdanto tutkimusongelmaan  

Tietokonetomografia (TT) on yleistynyt tekniikan kehittymisen myötä, ja esimerkiksi 

Suomen säteilyturvakeskuksen (STUK) vuodelta 2018 peräisin olevan julkaisun 

mukaan TT-tutkimusten määrä on noussut vuodesta 2011 alkaen vuosittain n. 9,5 % 

(1). Yleistymisen syiksi voidaan mainita muun muassa TT-kuvauksen hyvä 

avaruudellinen resoluutio, paikkaerotuskyky, luun ja pehmytkudoksen välinen 

kontrasti, kuvauksen nopeus ja kuvauksen saatavuus (2). Vaikka tutkimuksesta 

aiheutuva säteilyannos ei ole yksittäisen ihmisen kannalta huomattavan suuri 

(esimerkiksi sydämen sepelvaltimoiden varjoainetutkimus vastaa STUK:n mukaan 2,5 

vuoden luonnollisesta taustasäteilystä saatua annosta (tiedot päivitetty vuonna 2017)), 

tilastollisen analyysin perusteella on kuitenkin osoitettavissa väestössä esiintyvien 

syöpätapausten kasvua (3–6). Suurentuneen syöpäriskin vuoksi TT:n ja sen 

sovellusten yleistymisen myötä on herännyt huoli tutkimuksesta aiheutuvasta 

säteilyaltistuksesta (7, 8). Säteilyn haittavaikutukset on huomioitu myös laissa, ja 

säteilyä hyödyntävissä lääketieteellisissä tutkimuksissa on huomioitava muun muassa 

säteilylain 2 luvussa asetetut säädökset oikeutus-, optimointi- ja 

yksilönsuojaperiaatteille.                                 

TT-kuvantamista voidaan hyödyntää esimerkiksi sepelvaltimotaudin diagnostiikan ja 

hoidon yhteydessä, jolloin tutkitaan sepelvaltimoiden ahtaumakohtia. Terveesti 

toimivien sepelvaltimoiden tarkoituksena on kuljettaa veren mukana happea ja 

ravinteita sydänlihakselle, mutta sepelvaltimotaudissa valtimot ahtautuvat valtimoiden 

sisäkerrokseen kehittyvien rasvapesäkkeiden ja kalkin takia (9). Ahtautumisen 

seurauksena sepelvaltimoiden verenvirtaus vaikeutuu, jolloin kyseessä on valtimoiden 

kovettumistauti eli ateroskleroosi. Duodecim käypä hoito -suosituksessa mainitaan 

sepelvaltimotaudin tavanomaisiksi oireiksi muun muassa rasituksessa ilmenevä kipu, 

rintakehällä tuntuva epämiellyttävä tunne, hengenahdistus, närästys tai pahoinvointi 

(10).     

Sepelvaltimoiden TT-kuvantaminen voidaan suorittaa käyttäen varjoainetta eli TT-

angiografiana tai ilman varjoainetta toteutettavana tutkimuksena (ns. calcium scoring). 

Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksella kyetään löytämään sepelvaltimoiden 
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ahtaumakohtien tarkat sijainnit, mutta tällöin suuri kalkin määrä voi vaikeuttaa 

tulkintaa. Varjoainekuvauksessa käytetään tyypillisesti jodipitoista varjoainetta, jonka 

tarkoituksena on parantaa valtimoiden erottuvuutta TT-kuvantamisesta saatavista 

leikekuvista (11). Ilman varjoainetta tehdystä TT-tutkimuksesta saatavista leikekuvista 

voidaan laskea Agatston-pisteytys, jolla arvioidaan sepelvaltimoiden kalkkeutumisen 

määrää (12, 13). Kohonnut kalkin määrä viittaa ahtautuviin sepelvaltimoihin eli riskiin 

sairastua sepelvaltimotautiin ja kohonneeseen riskiin saada hengenvaarallinen 

sydäninfarkti. Sepelvaltimotauti on yksi suomalaisten merkittävimmistä 

kansantaudeista ja aiheuttaa myös maailmanlaajuisesti huomattavaa ennenaikaista 

kuolleisuutta, joten sepelvaltimoiden tutkimukset ovat yleisiä ja sydämen TT-

tutkimukseen liittyvän säteilyannoksen pienentäminen on tarpeenmukaista (14, 15).               

Sydämen rajoitetun keilan tai kuva-alan kerroskuvaus eli sydämen sisätomografia 

saattaa olla tulevaisuudessa yksi mahdollinen tapa kuvantaa sydän pienemmällä 

säteilyrasituksella (16).  Sisätomografialla viitataan potilaan säteilyrasitusta 

vähentävään kuvantamistekniikkaan, jossa sädekeila rajoitetaan ainoastaan 

kiinnostuksen kohteena olevalle alueelle (Region of Interest, ROI), jolloin 

kuvantamisessa kerättävä projektiodata saadaan puutteellisena eli rajoitetun kuva-

alan projektiodatana ROI-alueelta (17). Sisätomografisen tutkimuksen on arvioitu 

vähentävän potilaalle aiheutuvaa säteilyaltistusta jopa 58 %, kun sitä verrataan 

tavanomaiseen täyden keilan tai kuva-alan tietokonetomografiaan (TT) (18). Sydämen 

viereisiin elimiin aiheutuvan säteilyannoksen aleneman on arvioitu olevan 

parhaimmillaan 60,5 % (16).        

Sisätomografisen kuvantamisen haasteena on, että kun rajoitetun kuva-alan 

projektiodata rekonstruoidaan leikekuvaksi käyttäen perinteistä suodatettua 

takaisinprojektiota (Filtered Back Projection, FBP), niin tällöin rekonstruoituun 

leikekuvaan aiheutuu kuvanlaatua heikentävää kirkasta sädekehämäistä 

kuvavääristymää eli artefaktaa (19, 20). Ongelmaan ei ole yksiselitteistä ratkaisua, sillä 

mitattu projektiodata on vahvasti puutteellista eli se ei sisällä informaatiota ROI-aluetta 

ympäröivistä kudoksista, jota tarvittaisiin diagnostisesti riittävän hyvän rekonstruktion 

määrittämiseksi.   

Ratkaisuksi on ehdotettu erilaisia optimointimenetelmiä, kuten iteratiivinen 

rekonstruktio tai pakattu tunnistus (eng. Compressed Sensing), joka voidaan myös 

luokitella iteratiiviseksi menetelmäksi (17, 21). Iteratiivisessa rekonstruktiossa pyritään 
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minimoimaan mitatun projektiodatan ja mitatusta projektiodatasta rekonstruoidusta 

leikekuvasta (esim. FBP-rekonstruoitu kuva) simuloidun projektiodatan eroavaisuutta 

(22). Iteratiivinen rekonstruktio voidaan toteuttaa myös jälkiprosessointina kuva-

avaruudessa, jolloin tarkoituksena on poistaa suodatuksen avulla kohinaa esim. FBP-

rekonstruoidusta leikekuvasta (22). ROI-alueeseen on sovellettu esimerkiksi 

iteratiivista menetelmää, joka perustuu kuvauskohteen geometriasta saatuun 

ennakkotietoon (23). Pakatun tunnistuksen mukaan leikekuva voidaan rekonstruoida 

alinäytteistetysti kerätystä datasta, jos dataa on kerätty vähintäänkin niin paljon, että 

se määrittää pakatun leikekuvan. Pakattu leikekuva viittaa tilanteeseen, jossa data on 

harva eli sisältää nolla-arvoisia elementtejä, jolloin se voidaan esittää tiiviimmin ilman 

merkittävää informaation menetetystä (24). Ratkaisuksi on ehdotettu myös ROI-alueen 

ulkopuolisten alueiden säteilyttämistä pienemmällä annoksella, jolloin ROI-alueen 

ulkopuolinen projektiodata on  kohinaista, mutta se ei ole muutoin puutteellista (25). 

Vaihtoehtoisesti on esitetty datan laajennukseen tähtääviä menetelmiä, joissa pyritään 

tuottamaan puuttuva mitattu projektiodata esimerkiksi syväoppimista hyödyntäen (26, 

27). Edellä mainittujen lisäksi on myös sovellettu syväoppivaa menetelmää, jonka 

avulla pyritään poistamaan FBP-rekonstruktion artefakta-alueet (28).                        

Tässä pro gradu -tutkielmassa ongelma pyrittiin ratkaisemaan datan laajennukseen 

perustuvalla syväoppimisen menetelmällä. Hyödynnetyssä menetelmässä rajoitetun 

kuva-alan projektiodata laajennettiin täyden kuva-alan projektiodataksi, eli 

sisätomografista projektiodataa vastaava data muunnettiin täyden keilan TT:n 

projektiodataa vastaavaksi. Projektiodatan laajennus toteutettiin ehdollisen 

generatiivisen kilpailevan verkoston (conditional Generative Adversarial Network, 

cGAN) avulla (29–31). Käytännössä cGAN-neuroverkolle annettiin syötteeksi 

rajoitetun kuva-alan projektiodataa, ja se opetettiin laajentamaan syötteeksi annettu 

projektiodata täyden kuva-alan projektiodataksi. Koulutuksen jälkeen cGAN-

neuroverkolle syötettiin projektiodataa, jota se ei ollut nähnyt koulutuksen yhteydessä, 

jolloin kyettiin arvioimaan koulutetun neuroverkon onnistumista täyden kuva-alan 

projektiodatan generoinnissa rajoitetun kuva-alan projektiodatasta. Kehitetyn 

menetelmän toimivuutta arvioitiin rekonstruoimalla generoitu projektiodata 

leikekuvaksi FBP-menetelmän avulla ja vertaamalla generoitua leikekuvaa 

tavoiteleikekuvaan visuaalisen arvion sekä erilaisten kuvanlaadun metriikoiden avulla. 

Kuvanlaadun metriikoina käytettiin rakenteellista samankaltaisuusindeksiä (Structured 
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Similarity Index, SSIM), keskineliövirhettä (Mean Squared Error, MSE), 

keskineliövirheen neliöjuurta (Root-Mean-Square Error, RMSE) ja signaali-

kohinasuhteen huippu- tai maksimiarvoa (Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR). Pro 

gradu -tutkielmassa kehitettyä menetelmää on lisäksi jatkokehitetty viime vuonna 

julkaistussa tieteellisessä julkaisussa ja väitöskirjassa (32–34).           
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2. Tietokonetomografia 

2.1 Kuvantamisessa tarvittavan säteilyn tuotto, laitteisto ja säteilyn mittaus 

Röntgensäteilyn tuotossa röntgenputken tyhjiössä sijaitsevien katodin (-) ja anodin (+) 

välille tuotetaan suurtaajuusgeneraattorin avulla 20-150 kV tasajännite, jolloin 

elektronit kiihtyvät katodilta anodille (kuva 1). Kiihdytettävät elektronit saadaan 

irtoamaan katodilta, kun yhdestä tai kahdesta volframista valmistetusta hehkulangasta 

koostuvaa katodia kuumennetaan voimakkaalla sähkövirralla. Kun kiihdytetyt 

elektronit törmäävät esim. volframista tai kuparista koostuvaan anodiin, muuntuu 

elektronien energiasta n. 1 % röntgensäteilyksi. Suurin osa elektronien liike-energiasta 

muuntuu anodin lämpöenergiaksi, kun elektronit ja niiden aiheuttamat 

sekundäärielektronit törmäilevät anodimateriaalin atomeihin ja luovuttavat näille 

energiaansa. Anodi on useimmiten pyörivä komponentti, jolloin sen kulumista ja 

kuumenemista voidaan vähentää törmäyttämällä elektroneita vaihtelevaan kohtaa 

anodilla. Röntgenputken jäähdytys suoritetaan tyypillisesti vettä tai öljyä sisältävällä 

nestejäähdytyksellä. (35)  

                          

Kuva 1. Röntgenputkeen sijoitetut katodi ja anodi. Katodin ja anodin välille asetettu jännite kiihdyttää 

elektronit katodilta anodille, jolla muodostuva säteily ohjataan säteilyä suodattavien rakenteiden kautta 

kuvantamiskohteeseen.   

Anodilla syntyvä röntgensäteily koostuu jarrutussäteilystä ja karakterisesta säteilystä. 

Jarrutussäteily syntyy, kun katodilta tuleva elektroni kaartuu ja jarruuntuu nopeasti 

kohdatessaan anodimateriaalin atomin ytimen sähkökentän. Kun elektroni joutuu 

kiihtyvään liikkeeseen, se säteilee klassisen fysiikan mukaisesti sähkömagneettista 

säteilyä eli fotoneita, jolloin se menettää osan energiastaan. Röntgenfotoneille 

aiheutuva energia voi olla arvoltaan nollan ja saapuvan elektronin maksimienergian 
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välillä, jolloin syntyy jarrutussäteilylle ominainen jatkuva spektri. Karakteristinen säteily 

syntyy, kun katodilta tuleva elektroni irrottaa anodimateriaalin atomin sisäkuoren 

elektronin, jolloin elektronin paikalle syntyy aukko ja jokin ylemmän kuoren elektroni 

täyttää aukon. Tällöin vapautuu kyseessä olevalle anodimateriaalin elektronikuorelle 

energialtaan tyypillinen röntgenfotoni. Vapautuvan röntgenfotonin energia on 

elektronin luovuttavan ylemmän kuoren ja elektronin vastaanottavan alemman kuoren 

energioiden välinen erotus. Aukon täyttyminen, ja siitä aiheutuva säteilyn 

vapautuminen eli viritystilan purkautuminen havaitaan yleisimmin 𝐾𝛼-piikin (L-K 

siirtymä) ja 𝐾𝛽-piikin (M-K siirtymä) esiintymisenä eli karakteristisena säteilynä 

röntgensäteilyn spektrissä. (35)      

Anodilla muodostuva säteily ohjataan tyypillisesti alumiinisen suodattimen läpi, joka 

suodattaa kaikkein pienienergisimmät fotonit pois röntgensädekeilasta (kuva 1). 

Kuvantamiskohteeseen ohjattava säteilykeila rajataan kuvauskohteen kokoon 

sopivaksi kollimaattorin avulla, jotta ei säteilytettäisi tarpeettomasti tutkimukseen 

kuulumattomia alueita (36) (kuva 2A). Röntgensädekeilaa voidaan muokata myös 

muiden keilan muokkaukseen tarkoitettujen suodattimien avulla (esim. bowtie), joiden 

avulla voidaan poistaa säteilykeilasta fotoneita, jotka eivät vaikuta 

kuvanmuodostukseen, jolloin saadaan vähennettyä potilaaseen aiheutuvaa 

säteilyannosta (36). Lisäksi voidaan käyttää potilaan ja ilmaisimen väliin sijoitettavaa 

hilaa, jonka tarkoituksena on absorboida kuvanlaatua heikentävää sironnutta säteilyä 

(kuva 3) (37). 
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Kuva 2. TT-kuvantamisen kuvausgeometria ja tuikeilmiö ilmaisimen ilmaisinelementissä. A) TT-

kuvantamisessa ilmaisin ja röntgenputki liikkuvat potilaan ympärillä, jolloin kuvantamiskohteeseen 

ohjataan säteilyä useasta kulmasta. B) Saapuva röntgensäteily aiheuttaa ilmaisimen ilmaisinelementin 

tuikekiteessä tuikeilmiön, jossa muodostuu näkyvän valon fotoneita, jotka muunnetaan 

ilmaisinelementin valodiodilla sähköiseksi signaaliksi.   

Muodostettu säteilykeila ohjataan kohteeseen, ja kuvannettavan kohteen läpi mennyt 

säteily kerätään ilmaisimelle. Saapuva säteily aiheuttaa ilmaisimen ilmaisinelementtiin 

osuessaan tuikeilmiön (kuva 2B). Tuikeilmiössä aiheutuu näkyvän valon fotoneita, 

jotka muunnetaan sähköiseksi signaaliksi ilmaisinelementin valodiodin avulla (37). 

Ilmaisimessa on useita ilmaisinelementtejä ja kussakin ilmaisinelementissä aiheutuvan 

signaalin suuruus on verrannollinen siihen saapuvan säteilyn määrään. Kussakin 

ilmaisinelementissä aiheutuva sähköinen signaali digitoidaan käyttökelpoiseen 

muotoon signaalin jatkokäsittelyä varten. Signaalien jatkokäsittelyssä signaalien 

kantama informaatio kohteen läpäisseen säteilyn määrästä ja säteilyn osumapaikasta 

ilmaisimella muutetaan lopulta leikekuvaksi. Muodostettavan leikekuvan jokainen 

kuvapiste (vrt. pikseli) kertoo kuinka paljon kuvapisteessä oleva kudos päästää 

lävitseen säteilyä. Esimerkiksi pehmytkudos läpäisee suhteessa paljon säteilyä, kun 

taas luun läpi pääsee vain vähän säteilyä. 
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Kuva 3. Hilan käyttö kuvantamisessa. Hila vaimentaa sironnutta säteilyä eli säteilyä, joka ei saavu 

sen pinnalle kohtisuorassa suunnassa.       

 

2.2 Säteilyn ja materian vuorovaikutus kuvantamistutkimuksessa          

Erilaiset kudokset läpäisevät tai vaimentavat röntgensäteilyä eri tavoin eli 

kuvantamiskohteeseen saapuvan röntgensäteilyn intensiteetin (
fotonien määrä

pinta−alayksikkö
) 

vaimeneminen riippuu röntgensäteilyn energian lisäksi vaimentavan materiaalin 

järjestysluvusta 𝑍 ja tiheydestä 𝜌. Röntgensäteilyn vaimeneminen kohteen läpi 

kuljetulla matkalla eli kokonaisvaimeneminen aiheutuu säteilyn polulla olevien 

rakenteiden ja säteilyn välisissä vuorovaikutusilmiöissä (valosähköinen ilmiö ja 

Comptonin sironta). (38) 

 

Röntgensäteilyn vaimeneminen  

Yksittäisen röntgensäteen vaimenemista kudoksessa (kuva 4) kuvaa Beer-Lambertin 

yhtälö (39):  

𝐼 = ∫ 𝐼0(𝐸)  ·
𝐸𝑚𝑎𝑥

0

 𝑒−∫ 𝜇(𝐸,𝑧)𝑑𝑧
𝑑
0  𝑑𝐸, 

(2-1) 
 

  
jossa 𝐼 viittaa vaimenneen säteilyn intensiteettiin, 𝐸𝑚𝑎𝑥 säteilyn maksimienergiaan, 𝐼0  

säteilyn alkuperäiseen intensiteettiin, 𝐸 säteilyn energiaan, 𝑑 kuvannettavan kohteen 

paksuuteen, 𝜇 lineaariseen vaimennuskertoimeen ja 𝑧 tiettyyn kohtaan kuvannettavan 

kohteen paksuudessa. Lineaarisella vaimennuskertoimella 𝜇 kuvataan röntgensäteelle 
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aiheutuvaa vaimenemista, jonka arvo vaihtelee eri materiaaleissa. Integraalin 

∫ 𝜇(𝐸, 𝑧) 𝑑𝑧
𝑑

0
 avulla kuvataan säteen polulle osuvien kudosten vaikutusta 

kokonaisvaimenemiseen.  

                                                   

Kuva 4. Röntgensäteilyn kokonaisvaimeneminen kuvantamiskohteessa tarkasteltaessa 

yksittäistä röntgensädettä. Lineaariset vaimennuskertoimet 𝜇𝑖 kuvaavat säteilyn vaimenemista 

kussakin kudoksessa, 𝐼0 kuvaa vaimenemattoman säteilyn intensiteettiä ja 𝑑 kuvannettavan kohteen 

paksuutta.  

Röntgendiagnostiikassa käytettävän säteilyn spektri on polykromaattinen eli se 

koostuu useista energioista. Tilannetta voidaan yksinkertaistaa olettamalla säteilyn 

olevan yhdestä energiasta koostuvaa monokromaattista säteilyä (38). Tällöin 

energiana käytetään röntgensädekeilan efektiivistä energiaa, eli käytännössä 

monoenergeettisen säteilyn energiaa, joka vaimenee yhtä paljon kuin 

polykromaattinen säteily. Efektiivisen energian oletusta pidetään riittävänä 

approksimaationa, vaikka yksinkertaistus saattaa johtaa säteilyn kovenemisesta 

(pienienergisen säteilyn suhteellinen vaimeneminen on vahvempaa kuin 

suurienergisen säteilyn) aiheutuviin kuvavääristymiin (40). Röntgensädekeilaa 

muokataan suodattimella ennen potilaaseen ohjausta, jotta keilassa ei esiinny hyvin 

pieniä fotonienergioita, joten suodatus vähentää ainakin jossain määrin säteilyn 

kovenemista. Suodatus ei kuitenkaan poista energia-approksimaatiosta aiheutuvia 

kuvavääristymiä. Kun käytössä on energia-approksimaatio, häviävät edellä esitetystä 

yhtälöstä (2-1) energiariippuvuuksia kuvaavat termit, ja yhtälö yksinkertaistuu 

muotoon:       
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 𝐼 =  𝐼0  ·  𝑒
−∫ 𝜇(𝑧)𝑑𝑧

𝑑
0 , 

 
(2-2) 

jossa vaimentumattoman säteilyn intensiteetti 𝐼0 mitataan kalibraatiomittauksessa 

(taustakorjaus) ja 𝐼 saadaan, kun mitataan kuvantamiskohteen läpäisseen, eli 

kohteessa vaimentuneen säteilyn intensiteettiä. Kun yhtälö (2-2) linearisoidaan, se saa 

seuraavan esitysmuodon:  

 
𝑃𝜙(𝑡) = −𝑙𝑛 (

𝐼

𝐼0
) = ∫ 𝜇(𝑧)𝑑𝑧

𝑑

0

, 

 

(2-3) 

jossa 𝑃𝜙(𝑡) kuvaa yksittäistä datapistettä, jossa 𝜙 kertoo kulman, josta röntgensäteily 

on ohjattu kuvantamiskohteeseen ja 𝑡 kertoo paikan, johon röntgensäteily osuu 

ilmaisimella. Röntgensäteilyn kulkua kohteen läpi yksittäiselle ilmaisinelementille 

kuvataan viivaintegraalilla ∫ 𝜇(𝑧)𝑑𝑧
𝑑

0
. Yksiulotteinen projektiodata 𝑃𝜙 =

 [𝑃𝜙(𝑡1), 𝑃𝜙(𝑡2), …𝑃𝜙(𝑡𝑛)] koostuu kulmasta 𝜙 mitatuista datapisteistä, joiden 

lukumäärä on 𝑛. Yksiulotteisella projektiodatalla tarkoitetaan vaimenemisprofiilin 

muodostumista säteilyilmaisimelle. Kun huomioidaan jokainen kuvantamisen aikana 

mitattu vaimenemisprofiili, tällöin voidaan laskea, eli rekonstruoida leikekuvat. (38, 40)                 

  

Säteilyn ja materian väliset vuorovaikutusmekanismit  

Röntgensäteilyn vaimenemista kudoksessa kuvaava lineaarinen vaimennuskerroin 𝜇 

koostuu pääasiassa valosähköisestä ilmiöstä 𝜇𝑟, ja Comptonin sironnasta 𝜇𝑐, jolloin 

lineaarista vaimennuskerrointa voidaan kuvata yhtälöllä 𝜇 =  𝜇𝑟 + 𝜇𝑐. Säteilyn 

todennäköisin vaimenemismekanismi riippuu säteilyn keskimääräisestä energiasta 𝐸 

ja vaimentavan materiaalin järjestysluvusta 𝑍 (kuva 5). Valosähköinen ilmiö on 

merkitsevin vaimenemismekanismi pienemmillä röntgensäteilyn energioilla, ja 

Comptonin sironnan todennäköisyys kasvaa suuremmilla energioilla (kuva 5). (38)  
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Kuva 5. Erilaisten vaimenemismekanismien todennäköisyyden riippuvuus vaimentavan 

materiaalin järjestysluvusta ja saapuvan säteilyn energiasta (41, s. 46) [kuvalle on pyydetty 

uudelleenjulkaisulupa, ja lupa muokkaukseen]. Valosähköinen ilmiö ja Comptonin sironta ovat 

todennäköisiä tapahtumia TT-kuvauksen yhteydessä, sillä TT-kuvauksessa käytettävät putkijännitteet 

ovat tyypillisesti luokkaa 70-140 keV. Parinmuodostus esiintyy käytännössä vain 

positroniemissiotomografiakuvauksen ja gammakuvauksen yhteydessä.     

Valosähköisessä ilmiössä (kuva 6) säteilyn röntgenfotonin energia 𝐸 käytetään 

kohdemateriaalin sisäkuoren elektronin irrottamiseen atomista (42, luku 5.7). Jos tehty 

irrotustyö 𝑊0 on pienempi kuin tulevan röntgenfotonin energia 𝐸, röntgenfotonin 

ylimääräinen energia siirtyy irronneen elektronin kineettiseksi energiaksi 𝐸𝑘. 

Sisäkuorelle aiheutunut aukko täyttyy ylemmän kuoren elektronilla. Siirtymisessä 

vapautuu alemman ja ylemmän kuoren energiatilan erotusta vastaava 

sekundäärifotoni. Valosähköistä ilmiötä voidaan kuvata seuraavasti: 

  𝐸𝑘 = ℎ𝑓 −𝑊0, 
 

(2-4) 

jossa ℎ𝑓 vastaa saapuvan röntgenfotonin energiaa 𝐸 (eV tai J). Termi ℎ =  6,626 ·

 1 −34 Js =  4,135 ·  1 −15 eVs kuvaa Planckin vakiota ja 𝑓(Hz) energiaa 𝐸 vastaavaa 

taajuutta.  
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Kuva 6. Valosähköinen ilmiö. Saapuva fotoni irrottaa sisäkuoren elektronin, jolloin irronnutta elektronia 

kutsutaan fotoelektroniksi. Sisäkuorelle aiheutunut aukko täyttyy ylemmän kuoren elektronilla, ja 

siirtymisessä vapautuu alemman ja ylemmän kuoren energiatilan erotusta vastaava sekundäärifotoni. 

Comptonin sironnassa (kuva 7) saapuva röntgenfotoni siroaa kohdeatomin uloimman 

kuoren elektronista, jolloin uloimman kuoren elektroni poistuu atomin vaikutuspiiristä 

rekyylielektronina (42, luku 5.8). Röntgenfotonin siroamisessa sen energia muuttuu, 

jolloin myös aallonpituus ja suunta muuttuvat. Comptonin sirontaa voidaan kuvata 

seuraavan yhtälön avulla:   

 
𝛥𝜆 = 𝜆𝑓 − 𝜆𝑖 =

ℎ

𝑚𝑒𝑐
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃),  (2-5) 

   

jossa 𝛥𝜆 kuvaa röntgenfotonin aallonpituuden (𝑚−1) muutosta,  𝜆𝑓 sironneen 

röntgenfotonin aallonpituutta, 𝜆𝑖 saapuvan röntgenfotonin aallonpituutta, ℎ Planckin 

vakiota, 𝑚𝑒 =  9,1 94 ·  1 −31 kg rekyylielektronin lepomassaa, 𝑐 =  299 792 458 m/s 

valonnopeutta ja 𝜃 röntgenfotonin sirontakulmaa asteina (°).     

                           

Kuva 7. Comptonin sironta. Saapuva röntgenfotoni siroaa ulomman kuoren elektronista, jolloin 

sironneen fotonin aallonpituus 𝜆 ja suunta 𝜃 muuttuvat. Siroamisen kohteena ollut elektroni poistuu 

atomista rekyylielektronina suuntaan 𝜃𝑟.    
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2.3 Tietokonetomografian perusteet  

Tietokonetomografian (TT) tarkoituksena on muodostaa kuvannettavasta kohteesta 

leike- eli viipalekuvia (43). Leikekuva muodostetaan säteilyttämällä kuvannettavaa 

kohdetta useista kulmista röntgensäteillä ja keräämällä säteilyn vaimenemiseen 

liittyvää informaatiota eli projektiodataa, joka rekonstruoidaan leikekuviksi 

kuvanmuodostusprosessissa. TT mahdollistaa kuvantamiskohteiden kolmiulotteisen 

tulkinnan ilman kajoavia toimenpiteitä, josta saatavan tiedon avulla voidaan havaita ja 

hoitaa lukuisia sairauksia, kuten syöpää, aivoinfarkteja tai sydänperäisiä ongelmia 

(44). 

  

Tietokonetomografinen-tutkimus   

Ennen TT-kuvantamisen aloitusta otetaan suunnittelukuva. Suunnittelukuvan avulla 

saadaan tietoa potilaan koosta, jolloin automaattinen kuvausohjelma pystyy 

säätämään käytettyä putkivirtaa kuvauskohteen paksuuden mukaisesti. Automaattisen 

putkivirran moduloinnin avulla saadaan pienennettyä potilaalle aiheutuvaa 

säteilyannosta ja pidettyä kuvanlaatu tasalaatuisena (45). Suunnittelukuvan avulla 

määritetään myös kuvannettavan alan koko varsinaista kuvantamistilannetta varten.    

TT-tutkimus suoritetaan tyypillisesti käyttämällä spiraalikuvantamista eli 

helikaalitekniikkaa (kuva 8A). Spiraalikuvantamisessa potilaspöytä liikkuu tasaisesti 

eteenpäin samalla, kun röntgenputki sekä sen vastakkaisella puolella oleva säteilyä 

mittaava ilmaisin pyörivät kuvauskohteen ympäri (46). Spiraalikuvantamisessa 

kuvausgeometria perustuu useimmiten viuhkageometriaan (kuva 8B), jossa 

röntgenputkelta lähtevät röntgensäteet ohjataan kollimaattorin avulla viuhkamaiseksi 

röntgensädekeilaksi (47). Spiraalikuvantamisesta tuotettavia leikekuvia voidaan 

visualisoida esimerkiksi aksiaali-, sagittaali-, tai koronaalisuunnissa (kuva 9).    
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Kuva 8. Helikaalikuvaus ja viuhkageometria. A) Helikaalikuvauksen aikana röntgenputki kierähtää 

kuvan osoittamalla tavalla (kuvassa musta spiraali) useamman kerran potilaan ympäri, jolloin saadaan 

kuvattua spiraalimainen, kolmiulotteinen tilavuus. Kuvassa oleva punainen taso kuvaa yhden TT-

leikekuvan kattamaa aluetta kuvantamistilavuudesta. B) Helikaalitekniikkaa käytettäessä röntgensäteet 

ohjataan tyypillisesti viuhkan muotoiseksi keilaksi, joka ohjataan kuvannettavaan kohteeseen (kuvassa 

sininen ympyrä). Kohteeseen ohjataan säteilyä ennalta määritetyistä kulmista, ja kuvaan on merkitty 

esimerkiksi yksittäinen kuvantamiskulma 𝜙.      

                       

Kuva 9. Leikekuvien visualisoinnissa käytettävät aksiaali-, sagittaali- ja koronaalitasot. 

Aksiaalitaso leikkaa kuvannettavan kohteen horisontaalitason suuntaisiin viipaleisiin. Sagittaalitason 

voidaan ajetella leikkaavan kuvannettavan kohteen potilaan nenän suunnasta takaraivon suuntaan 

vertikaalitasossa. Koronaalitaso leikkaa kuvannettavan kohteen potilaan korvan suunnasta toisen 

korvan suuntaan vertikaalitasossa. 

Nykyisin kuvantaminen suoritetaan käyttämällä helikaalikuvantamista ja 

monileikelaitetta. Monileikelaitteessa ilmaisimia on asetettu pinoon z-suunnassa eli 

kuvannettavan kohteen pituuden suunnassa, jolloin yksittäisellä röntgenputken 

pyörähdyksellä voidaan säteilyttää tavanomaista suurempi tilavuus eli kohde voidaan 

kuvata nopeammin kuin yksileikelaitteella (48). Monileikelaite on erityisen hyödyllinen 
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esimerkiksi sydämen kuvantamisessa, sillä nopea kuvaus vähentää liikkeestä johtuvia 

artefaktoja (49). Sydämen kuvantamisessa voidaan käyttää muun muassa 320 

leikkeen monileikelaitetta (50).   

 

Annosparametrit ja aiheutuva säteilyannos 

TT-kuvauksessa käytetään tyypillisesti fantomimittauksiin perustuvia 

annosparametreja, joiden avulla voidaan arvioida tutkimuksesta aiheutuvaa 

säteilyannosta. TT-kuvauksesta määritetään yleensä annosparametrit CTDI 

(Computed Tomography Dose Index, yksikkö mGy) ja DLP (Dose Length Product, 

yksikkö mGy·cm) (51). CTDI voidaan skaalata pituusyksikköön (CTDIvol), jolloin DLP-

arvo saadaan kertomalla CTDIvol-arvo kuvannetun alan pituudella. DLP-arvon avulla 

voidaan tehdä arvio potilaalle aiheutuvasta efektiivisestä annoksesta. Efektiivisellä 

annoksella (Sievert, Sv = 
J

kg
) voidaan arvioida säteilystä aiheutuvaa biologista 

kokonaishaittaa. Efektiivisessä annoksessa huomioidaan elimien erilaiset 

säteilyherkkyydet elinkohtaisten painokertoimien avulla. Lisäksi huomioidaan erilaiset 

säteilylaadut säteilylaadun painokertoimien avulla.  

Esimerkiksi keuhkojen TT-kuvaus aiheuttaa STUK:n mukaan 16 kuukauden 

taustasäteilyä vastaavan säteilyannoksen (efektiivinen annos 4 mSv), kun taas 

keuhkojen perinteinen röntgenkuva selän puolelta otettuna (Posterior-Anterior, PA) 

aiheuttaa 3 päivän taustasäteilyä vastaavan säteilyannoksen (efektiivinen annos 0,03 

mSv) (3).  Sydämen TT-pohjainen sepelvaltimoiden varjoainetutkimus vastaa STUK:n 

mukaan 2,5 vuotta luonnollista taustasäteilyä (efektiivinen annos 8 mSv) (3).  

 

Projektiodata ja leikekuva 

Yhden leikekuvan (kuva 10D) muodostamiseen tarvittava projektiodata voidaan kuvata 

kaksiulotteisen sinogrammin avulla (kuva 10C), jolloin sinogrammin sisältämä data 

koostuu valitun paksuiselta alueelta (leikekuvan paksuus, kuva 10A) ja useista eri 

kulmista (kuva 10B) mitatuista projektioista (43). Jokainen leikekuvan pikseliarvo (kuva 

10D) kuvaa vokseliarvoa, eli kuvannettavan poikkileikkaustason paksuisessa (kuva 

10A) yksittäisessä kolmiulotteisessa tilavuuselementissä esiintyvän materiaalin 

aiheuttamaa röntgensäteilyn vaimenemisen voimakkuutta. Leikekuvasta voidaan 
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erottaa vaaleana/valkeana näkyvä luu tai muu säteilyä vahvasti vaimentava tiheä 

materiaali, harmaana esiintyvä pehmytkudos, tummana näkyvä rasva ja mustana 

näkyvä ilma, joka vaimentaa hyvin heikosti säteilyä. Edellä mainitut rakenteet voivat 

kuitenkin esiintyä leikekuvissa myös eri tavoin riippuen muun muassa valitusta 

visualisoinnista.  

 

Kuva 10. Leikekuva ja leikekuvaa vastaava projektiodata. A) Kuvantamiskohde, johon on merkitty 

B-kohdassa esitettävä poikkileikkaustaso ja sen paksuus (punaisen viivan paksuus). B) Yhden TT-

leikekuvan kattavan tilavuuden kuvantaminen viuhkamaisella keilalla. Röntgenkuvantamisia otetaan 

360 °:n kierroksella useista kulmista (kuvassa esitetään malliksi kuvantamista suunnista 1. ja 2.). 

Kustakin kuvauskulmasta mitataan säteilyn vaimenemista kuvaava yksiulotteinen projektio. Kun eri 

kulmista saadut projektiot yhdistetään, saadaan kuvassa C) esitetty yhden leikekuvan muodostukseen 

tarvittava sinogrammi. Sinogrammin x-akselilla esitetään paikka 𝑡𝑡, joka kuvaa tietyn ilmaisinpikselin 

etäisyyttä ilmaisimen keskipisteestä. Y-akselilla esitettävä kulma 𝜙𝜙 kuvaa eri kuvantamiskulmia. D) 

Sinogrammista rekonstruoitu leikekuva.       

 

Helikaalikuvantamisessa kerättävän projektiodatan interpolointi  

Helikaalikuvantamisessa kerättävä projektiodata kerätään spiraalimaisena tilavuutena 

(kuva 11A), mutta spiraalidata on interpoloitava toisenlaiseen esitysmuotoon, jotta 

kuvanmuodostusprosessissa projektiodatasta rekonstruoitaviin leikekuviin ei aiheudu 

kuvavääristymää (52). Ilman interpolointia leikekuviin aiheutuisi samanlainen 

kuvavääristymä kuin potilaan liikahtamisesta kesken kuvantamisen. Interpoloinnin 

jälkeen päädytään esitykseen, jossa kutakin leikettä vastaava projektiodata on kerätty 

yksittäisellä staattisella pyörähdyksellä vastaavan leiketason ympäri (kuva 11B). 

 

Poikkileikkaus 

A) 

Kuvantaminen Kuvantamiskohde 

B) 

Sinogrammi 

C) 

Paikka t 

1. 

2. 

D) 

Leikekuva 

Ku
lm

a 
𝜙𝜙 
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Kuva 11. Projektiodatan keräys erilaisilla kuvantamisgeometrioilla. A) Projektiodatan keräys 

spiraalimaisella liikeradalla. B) Projektiodatan keräys staattisilla pyörähdyksillä leiketason ympäri.  

Helikaalikuvantamiseen liittyy olennaisesti pitch-arvo, jonka avulla kuvataan sitä, miten 

paljon potilaspöytä liikkuu kuvantamisen aikana suhteessa röntgenputken ja 

ilmaisimen liikkeeseen. Leikekuviin aiheutuu helposti kuvanlaatua haittaavia 

artefaktoja eli kuvavääristymiä, jos pitch-arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin 1,5, eikä 

käytössä ole korjaavia algoritmeja (53). Pitch-arvo voidaan esittää seuraavan yhtälön 

avulla:  

 
pitch =

𝑑

𝑀 ·  𝑆
, 

 
(2-6) 

jossa  𝑑 (mm tai cm) kuvaa pöydän liikutusta suhteessa röntgenputken ja ilmaisimen 

360°:n pyörähdykseen ja 𝑀 · 𝑆 leikekuville käytettyä kokonaiskollimointia, jossa 𝑀 

kuvaa leikkeiden määrää (𝑀 > 1, kun kyseessä monileikelaite) ja 𝑆 leikkeen paksuutta 

(mm tai cm). 

 

2.4 Leikekuvien rekonstruktio 

Rekonstruktioprosessin matemaattista esitystä varten tarkastellaan yhden leikekuvan 

(10D) kuvanmuodostusprosessia kaksiulotteisesta sinogrammista (kuva 10C). 

Esitettävässä tarkastelussa ongelman käsittelyä helpotetaan yksinkertaistamalla 

kuvausgeometriaa eli olettamalla käytössä olevan paralleelikeila (kuva 12).   

 

Leikekuva 

Kuvantamislaitteiston  
liikerata 

Leikekuva 

Kuvantamislaitteiston  
liikerata 

A) B) 
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Kuva 12. Kuvantaminen paralleelikeilalla. Paralleelikeilassa röntgensäteet ovat samansuuntaisia 

kussakin kuvantamissuunnassa (esimerkkeinä suunnat 1 ja 2) toisin kuin viuhkakeilassa (kuva 10B), 

jossa säteet muodostavat viuhkamaisen keilan.    

Kuvantamisen aikana ilmaisin mittaa eri kulmista kuinka paljon kohde vaimentaa 

röntgensäteilyä (kuva 13A). Jotta kuvantamisesta kerätty vaimenemisinformaatio eli 

projektiodata 𝑃 (𝑃 = [𝑃𝜙1
(𝑡); 𝑃𝜙2

(𝑡); … ; 𝑃𝜙𝑙
(𝑡)], jossa 𝑙 kuvaa mitattujen yksiulotteisten 

projektidatojen määrää) voidaan lopulta esittää leikekuvana eli vaimennuskarttana, on 

selvitettävä, kuinka kokonaisvaimeneminen on muodostunut (kuva 13B). Leikekuvan 

rekonstruktion tarkoituksena on selvittää laskennallisesti kuvannettavan 

poikkileikkaustason eri kohdissa eli leikekuvan eri pikseleissä esiintyvät lineaariset 

vaimennuskertoimet 𝜇𝑖 mitatusta projektiodatasta 𝑃 (43).                       

    

  

Kuva 13. Projektiodatan mittaus leiketasossa ja leikekuvan rekonstruktio. Pitkillä nuolilla kuvataan 

röntgensäteiden kulkua kudoksessa ja nuolten eri värit kuvaavat eri kulmista tehtyjä projektiomittauksia. 

A) Kuvantamisen perusteella tiedetään säteilyn kokonaisvaimentuminen kudoksessa eli projektiodata 

𝑃. B) Leikekuvan rekonstruktiossa mitatusta projektiodatasta selvitetään lineaariset vaimennuskertoimet 

𝜇𝑖 eli leikekuvan pikseliarvot.    

  

  

𝛍 𝟑 𝛍 𝟐 𝛍 𝟑 

𝛍 𝟒 𝛍 𝟓 𝛍 𝟔 

𝛍 𝟕 𝛍 𝟖 𝛍 𝟗 

p 1 

p 2 

p 3 
p 4 

p 5  = ( μ 1   +  μ 5   +  μ 9 ) · 2 p 6 
p 7 p 8 p 9 

p 10 
p 11 

p 12 

p 1 

p 2 

p 3 

p 7 p 8 p9 

p 4 

p 5 p 6 p10 p 11 

p12 

A) B) 

𝛍 𝟏 
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Käänteisongelma ja käänteisongelman ratkaisu   

Käänteisongelma voidaan ajatella ongelmana, jossa tiedetään tietyn prosessin 

lopputulos eli seuraus, mutta ei tiedetä prosessin etenemistapaa eli syitä aiheutuneelle 

lopputulokselle (54). Tietokonetomografiarekonstruktio on käänteisongelma, sillä 

tiedossa on mitattu säteilyn kokonaisvaimeneminen (kuva 13A) tietyssä kohtaa 

ilmaisinelementtiä, mutta ei ole yksityiskohtaista tietoa kokonaisvaimenemisen 

muodostumisesta säteilyn edetessä kudoksessa kohti ilmaisinta (kuva 13B). 

Käänteisongelman ratkaisulla tarkoitetaan TT-kuvantamisen yhteydessä leikekuvan 

rekonstruktiota eli vaimennuskartan ratkaisua mitatun projektiodatan perusteella. TT-

kuvantamisen käänteisongelman diskreetti ratkaisu, eli mitatun projektiodatan 𝑃 

rekonstruktio pikseliarvoista koostuvaksi leikekuvaksi voidaan määritellä 

yksinkertaistetusti seuraavan yhtälön avulla:      

  𝐴𝜇 = 𝑃 +  є,   (2-7) 
   

jossa 𝜇 kuvaa rekonstruoitavaa leikekuvaa eli leikekuvan pikseliarvoja (𝜇 =

𝜇1, 𝜇2, … , 𝜇𝑖, jossa 𝜇𝑖 𝜖 𝑅
𝑖 ja 𝑖 kuvaa pikselien lukumäärää), 𝑃 (𝑃 = [𝑃𝜙1

(𝑡); 𝑃𝜙2
(𝑡); … ; 

𝑃𝜙𝑙
(𝑡)], jossa 𝑃𝜙𝑙

(𝑡) 𝜖 𝑅𝑙 ja 𝑙 kuvaa mitattujen yksiulotteisten projektidatojen määrää) 

mitattua projektiodataa, є mittaukseen ja laitteistoon liittyvää satunnaiskohinaa ja 𝐴 

kuvausgeometrian määrittelevää systeemimatriisia (𝑙 𝑥 𝑖 matriisi). 𝐴 sisältää 

määritelmän röntgensäteiden poluista eli röntgensäteiden reitin säteilylähteestä 

ilmaisimelle. (55)  

      

Leikekuvan rekonstruktion matematiikkaa 

Leikekuvan rekonstruktion diskreetti ratkaisu eli 𝜇:n ratkaisu yhtälöstä (2-7) voidaan 

laskea käänteiseen Radon-muunnokseen perustuvan suodatetun takaisinprojektion 

(Filtered Back Projection, FBP) avulla (19, 56, 57). FBP-pohjaista rekonstruktiota 

varten on kerättävä (vaihe 1.) ja suodatettava projektiodata (vaihe 2.), jotta voidaan 

laskea leikekuvan rekonstruktio (vaihe 3.).     

Vaihe 1. Tomografisen projektiodatan keräystä voidaan kuvata Radon-

muunnoksella (58):     

                                                          𝑅(𝑡, 𝜙) =  ∫ 𝜇(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑧
𝑧

,   (2-8) 
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jossa 𝑅 kuvaa yksiulotteista Radon-muunnosta, missä 𝑡 kuvaa etäisyyttä 

ilmaisimen keskipisteestä ja 𝜙 esittää kuvantamiskulmaa kiinteän 𝑥𝑦-

akselin suhteen esitettynä (kuva 14). Viivaintegraalin ∫ 𝜇(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑧
𝑧

 avulla 

kuvataan kuvannettavassa poikkileikkaustasossa (𝑧 Є ℝ2) esiintyvää, ja 

yksittäisen säteen suunnassa tapahtuvaa säteilyn kokonaisvaimenemista, 

joka muodostuu lineaarisista vaimennuskertoimista (kuvat 4 ja 14). 

Koordinaateilla (𝑥, 𝑦) esitetään edellä mainittujen lineaaristen 

vaimennuskertoimien paikkaa rekonstruoitavassa leikekuvassa. Jotta 

tullaan keränneeksi yksittäisen leikekuvan rekonstruktioon tarvittava 

projektiodata eli leikekuvan Radon-muunnosta vastaava data, 

yksiulotteisia projektioita (𝑃𝜙(𝑡)) on kerättävä useista 

kuvantamissuunnista 𝜙 kuvantamistason yli.      

 

Kuva 14. Yksiulotteisen projektiodatan keräys yhdestä kuvantamiskulmasta 𝝓. 

Kuvantamiskulma määritetään t- ja x-akselin välisenä kulmana. Katkoviivoista koostuva 

viiva esittää yhden datapisteen muodostumista ilmaisimelle ja punaisella merkitty 𝜇𝑖 

yksittäisen säteen polulle asettuvaa lineaarista vaimennuskerrointa (sininen ympyrä 

edustaa tuntematonta kohdetta). Yhdestä kulmasta kerättyjen mittauspisteiden arvot 

muodostavat vaimennusprofiilin (t- ja P-akselin väliin jäävä ”profiili”).    

Vaihe 2. Jos rekonstruktio tehtäisiin käyttämällä pelkkää 

takaisinprojektiota eli käänteistä Radon-muunnosta ilman suodatusta, 

matalat taajuudet esiintyisivät ylinäytteistettyinä, joka aiheuttaa kuvan 

 

 

 

 

 5 4
 3

 2
 1
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sumentumista. Suodatuksella korostetaan kuvan korkeita taajuuksia 

(esittävät kuvassa näkyviä rajapintoja) matalien taajuuksien (kuvassa 

esiintyvät tasaiset alueet) kustannuksella, jolloin leikekuva kyetään 

esittämään terävämpänä  (59). Yksiulotteisen projektiodatan keräys 𝑃𝜙(𝑡) 

tietystä kuvantamiskulmasta 𝜙 ja kohdasta 𝑡 kuvataan yhtälön (2-3) avulla, 

jolloin yksiulotteinen suodatettu sinogrammi voidaan esittää seuraavan 

yhtälön mukaisesti:  

                                                            𝑔𝜙(𝑡) =  𝑃𝜙(𝑡) ∗ 𝑘(𝑡), (2-9) 

   
jossa 𝑔𝜙(𝑡) kuvaa suodatettua sinogrammia, 𝑘(𝑡) suodatukseen 

käytettävää kerneliä eli suodatuksessa käytettäviä painokertoimia ja ∗ 

konvoluutio-operaatiota.      

Vaihe 3. Kuvantamisessa voidaan mitata vain äärellinen määrä 

projektioita ja näytteistää vain äärellisillä arvoilla, vaikka rekonstruktion 

ideaalinen ratkaisu esitetäänkin jatkuvaa mittausta edustavien 

integraalien avulla (58). Mittauksien äärellisyyden vuoksi tilannetta on 

approksimoitava diskreetillä eli epäjatkuvalla esityksellä, jotta kullekin 

leikekuvan pikselille saadaan määritettyä lineaarinen vaimennuskerroin 

kuvantamismittauksen perusteella. Diskereetti esitys eli diskreetti 

käänteinen Radon-muunnos voidaan määrittää seuraavalla tavalla (60):   

                              𝜇(𝑥, 𝑦)  =  
1

2𝜋
∑ 𝛥𝜙𝑖𝑔𝜙𝑖

(𝑡)

𝑁−1

𝑖=0

 (2-10) 

jossa 𝜇(𝑥, 𝑦) esittää rekonstruoitua leikekuvaa, 𝛥𝜙𝑖 kulmavälistystä 

(kuinka suuri kulma röntgenputkea liikutetaan kahden erillisen 

projektiomittauksen välissä) ja 𝑁 mitattujen yksiulotteisten 

projektiodatojen lukumäärää.    

Leikekuvan rekonstruktiossa voidaan käyttää edellä esitetyn FBP-menetelmän lisäksi 

muun muassa iteratiivisia menetelmiä (61, 62). Iteratiivisilla menetelmillä pyritään 

mallintamaan tarkemmin kuvausgeometriaa ja kuvauslaitteistoa, mutta ne ovat 

raskaampia laskea. FBP-menetelmä on edellä mainituista yksinkertaisin ja nopein 

laskea, mutta se on herkkä kuvavääristymille (esim. matalan annoksen kuvaukset, 

joissa projektiodata sisältää paljon kohinaa).      
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Rekonstruktion jälkeen leikekuvien pikselikohtaiset lineaariset vaimennuskertoimet 

muunnetaan tyypillisesti HU-arvoihin (Hounsfield Unit): 

                                               HU = 1    ·  
𝜇− 𝜇𝐻2𝑂

𝜇𝐻2𝑂
,  (2-11) 

   
jossa 𝜇𝐻2𝑂 kuvaa mitattua veden lineaarista vaimennuskerrointa, 𝜇 pikselikohtaista 

lineaarista vaimennuskerrointa ja HU pikseliarvon suuruutta (63). HU-arvoissa ilma 

esitetään pikseliarvolla -1000, vesi arvolla 0 ja muille materiaaleille aiheutuvat arvot 

riippuvat käytetystä putkijännitteestä.   

 

2.5 Sydämen sisätomografia ja huonosti määritelty käänteisongelma  

Sydämen sisätomografiassa säteilytetään vain mielenkiinnon kohteena olevaa elintä 

eli sydäntä, jolloin tieto ympäröivistä kudoksista jää puutteelliseksi ja perinteinen FBP-

rekonstruktio tuottaa artefaktaisia leikekuvia (kuva 15) (17, 19, 20). Sydämen 

sisätomografia on yksi esimerkki huonosti määritellystä käänteisongelmasta, jolloin 

rekonstruktion ratkaisu ei ole stabiili tai yksiselitteinen (20). Huonosti määritellyn 

käänteisongelman tapauksessa yhtälöä (2-7) ei kyetä ratkaisemaan yksikäsitteisesti, 

sillä mitatussa projektiodatassa 𝑃 on puutteellisia mittauksia (𝑃 = [𝑃𝜙1
(𝑡′); 𝑃𝜙2

(𝑡′);… ; 

𝑃𝜙𝑙
(𝑡′)], jossa 𝑡′ ∈ [−𝑡𝑚𝑎𝑥 + 𝑦,… , 𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑦] ja 𝑙 kuvaa mitattujen projektioiden määrää 

ja 𝑦 puutetta 𝑡:n kattavuudessa (vrt. kuva 10C 𝑡-akseli ja kuva 15A)). Puutteellisten 

mittausten vuoksi päädytään alimääriteltyyn ongelmaan eli tilanteeseen, jossa 

ratkaistavassa systeemissä (leikekuvan rekonstruktion määrittävässä yhtälössä) on 

selkeästi enemmän tuntemattomia muuttujia (rekonstruoitavan leikekuvan lineaarisia 

vaimennuskertoimia  𝜇𝑖) kuin tuntemattomia muuttujia määritteleviä yhtälöitä (mitattua 

projektiodataa 𝑃). Alimääritellyn ongelman tapauksessa voidaan löytää lukematon 

määrä erilaisia ratkaisuja, jolloin ei ole todennäköistä päätyä juuri siihen ratkaisuun, 

joka kuvaisi parhaiten kuvauskohteessa esiintynyttä vaimenemista.         
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Kuva 15. Sydämen sisätomografia ja tavanomainen sydämen TT-tutkimus. A) Sydämen 

sisätomografiassa kerätään rajoitetun kuva-alan sinogrammi, jolloin FBP-rekonstruktio tuottaa 

leikekuvaan kuvanlaatua haittaavan sädekehämäisen kuvavääristymän. B) Tavanomaisessa täyden 

kuva-alan TT-tutkimuksessa kerätään täyden-kuva-alan sinogrammi, jolloin FBP-rekonstruktio tuottaa 

hyvälaatuisen leikekuvan.       

Hyvälaatuisen ratkaisun eli hyvän kuvanlaadun tuottamiseksi olisi saatava 

lisäinformaatiota, joka rajaa mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäinformaatio voi 

tarkoittaa esimerkiksi puuttuvan projektiodatan laajennusta estimoimalla ROI-alueen 

ulkopuolisia rakenteita (26). Vaihtoehtoisesti ROI-alueen ulkopuolisia alueita voidaan 

säteilyttää pienellä annoksella, jolloin projektiodata ei jää puutteelliseksi, vaikka se 

jääkin kohinaiseksi  (25). Ratkaisua voidaan rajoittaa myös hyödyntämällä tietoa ROI-

alueen sisältämistä rakenteista (esim. veri aortassa), jolloin tietylle alueelle kuuluisi 

aiheutua tietynlaiset lineaariset vaimennuskertoimet (17).     

Kuvanlaatua voidaan myös pyrkiä parantamaan rekonstruktion jälkeen 

jälkiprosessoinnilla. Esimerkiksi syväoppivan menetelmän avulla on pyritty poistamaan 

FBP-rekonstruktion artefakta-alueet kuvanlaadun parantamiseksi (27, 28). 

Vaihtoehtoisesti perinteinen tapa olisi hyödyntää iteratiivista rekonstruktiota, jossa 

pyritään minimoimaan mitatun projektiodatan ja mitatusta projektiodatasta 

rekonstruoidusta leikekuvasta (esim. FBP-rekonstruoitu kuva) simuloidun 

projektiodatan eroavaisuutta. Iteratiivisesta rekonstruktiosta esimerkkinä voidaan 

mainita kokonaisvariaation minimointi (21). Kokonaisvariaation minimoinnissa 

hyödynnetään pakattua tunnistusta (engl. Compressed Sensing), jonka mukaan 

leikekuva voidaan rekonstruoida alinäytteistetysti kerätystä datasta, kun kerätty data 

riittää määrittämään pakatun leikekuvan. Pakkauksella tarkoitetaan oletusta, jonka 

mukaan data on harvaa eli sisältää nolla-arvoisia elementtejä, jolloin alkuperäinen 

leikekuva voidaan pakata tiiviimmäksi ja myös palauttaa alkuperäiseen muotoon ilman 

merkittävää informaation menetetystä (24).  

FBP FBP 

A) B ) 
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3. Neuroverkko ja neuraalilaskennan menetelmiä 

3.1 Neuroverkko ja neuroverkon rakenne 

Neuroverkko on yksi esimerkki koneoppimiseen perustuvista menetelmistä, joiden 

tarkoituksena on tehdä datan automaattista analyysia ilman sääntöpohjaista 

ohjelmointia. Neuroverkon avulla suoritettavassa analyysissä käsiteltävästä datasta 

pyritään löytämään säännönmukaisuuksia ja toistuvia rakenteita eli dataa parhaiten 

kuvaavia piirteitä (64) Neuroverkon koulutuksella viitataan prosessiin, jonka 

lopputuloksena neuroverkko kykenee antamaan halutunlaisia ulostuloja. Koulutettu 

neuroverkko kykenisi esimerkiksi erottamaan datasta sairaat ja terveet tapaukset, 

kuten TT-kuvat, joissa esiintyy koronaviruksen aiheuttama infektio ja terveen henkilön 

TT-kuvat  (65).   

 

Johdatus neuroverkkoihin                  

Neuroverkon voidaan ajatella approksimoivan funktiota 𝑓: 𝑅𝑛 → 𝑅𝑚, jonka avulla 𝑛-

ulotteisesta syötedatasta 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 kyetään laskemaan tarkoituksenmukainen 𝑚-

ulotteinen ulostulo 𝑦 ∈ 𝑅𝑚 (66, s. 97-101). Luokittelun yhteydessä data pyritään 

ryhmittelemään luokkiin eli pyritään löytämään funktio 𝑓, jonka avulla datasta voidaan 

erotella esimerkiksi luokkaan sairas ja luokkaan terve kuuluvat näytteet. Kahden 

luokan esimerkissä voitaisiin merkitä 𝑦 =  𝑓(𝑥) = (𝑦𝑠𝑎𝑖𝑟𝑎𝑠, 𝑦𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒) ∈ 𝑅2, jossa 𝑦 kuvaa 

luokan sairas tai terve todennäköisyyttä, kun luokittelumallille annetaan syöte 𝑥.  

Vaikka neuroverkkotutkimuksen kehitys perustuu nykyisin teknisiin ratkaisuihin, niin 

sen alkuperäisenä ideana on ollut mallintaa ihmisen aivojen biologisen hermoverkon 

toimintaperiaatetta. Erityisesti tutkijoiden M ja P työtä biologisten hermoverkkojen 

parissa voidaan pitää merkittävänä lähtökohtana neuroverkkotutkimuksen 

alkutaipaleelle (67).        

Eri käyttötarkoituksiin on kehitetty erilaisia neuroverkkoja. Keinotekoisena 

neuroverkkona voidaan mainita monikerroksinen perseptroni ja monimutkaisempana 

tapauksena erityisesti kuvien käsittelyyn soveltuva konvolutionaalinen neuroverkko. 

Konvolutionaalisella neuroverkolla on muun muassa analysoitu TT-kuvia ja tunnistettu 

koronaviruksen infektoimat tapaukset (65). Monikerroksista perseptronia on käytetty 

esimerkiksi konvolutionaalisen neuroverkon yhteydessä parantamaan luokituksen 
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tarkkuutta, kun tarkoituksena on ollut tunnistaa rintakehästä otetut röntgenkuvat, joissa 

esiintyy koronaviruksen aiheuttama infektio (68).    

 

Keinotekoisen neuronin toimintaperiaate 

Keinotekoinen neuroni on keinotekoisen neuroverkon perusyksikkö, ja se voidaan 

ymmärtää yksinkertaisena matemaattisena tiedonkäsittely-yksikkönä (69). 

Keinotekoinen neuroni vastaanottaa syötteen tai syötteitä, joita se painottaa 

painokertoimilla 𝑤𝑘𝑖
. Painokertoimilla painotetut syötteet summataan yhteen, ja 

tulokseen lisätään harha-termiksi tai vakiotermiksi kutsuttu arvo 𝑏𝑘. Lopuksi saatu tulos 

syötetään aktivointifunktion läpi, jolloin saadaan arvo keinotekoisen neuronin 

ulostulolle: 

𝑦𝑘 =  𝜑 {∑𝑤𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑘𝑖 + 𝑏𝑘},  

  

(3-1) 

jossa 𝑦𝑘 kuvaa neuronin antamaa ulostuloa, 𝜑 aktivointifunktiota, 𝑛 syötteenä olevien 

piirteiden lukumäärää ja 𝑥𝑘𝑖 neuronille annettua syötettä. Aktivointifunktion avulla 

neuronin vaste saadaan muunnettua epälineaariseksi, jolloin voidaan käsitellä 

monimutkaisempia ongelmia (kuva 16) (70).   

                                        

Kuva 16. Lineaarisesti ja epälineaarisesti eroteltavissa olevat ryhmät. A) Lineaarisesti eroteltavissa 

olevat ryhmät eli kyseiset ryhmät voidaan erotella toisistaan yhden lineaarisen suoran avulla. B) 

Epälineaarisesti eroteltavien ryhmien tapauksessa on käytettävä epälineaarista funktiota.  

 

 

A) B) 
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ReLu (Rectified Linear Unit, 𝑓 ∶ 𝑅 →] ,∞[) on tyypillinen valinta aktivointifunktioksi, 

sillä se on laskennallisesti edullinen, ja sen avulla neuroverkko saadaan 

konvergoitumaan kohti haluttua suorituskykyä suhteellisen nopeasti: 

                                                          φ = max { , 𝑥},                                                             (3-2) 
  

jossa φ kuvaa aktivointifunktion antamaa ulostuloa ja 𝑥 aktivointifunktiolle annettua 

syötettä. (70)   

 

Keinotekoinen neuroverkko                 

Keinotekoinen neuroverkko koostuu matemaattisista kerroksista (kuva 17), joiden 

rakenne koostuu matemaattisista neuroneista (64). Monikerroksisen perseptronin eli 

eteenpäin syöttävän neuroverkon rakenne vastaa keinotekoista 

neuroverkkoarkkitehtuuria (71). 

Keinotekoisen neuroverkon ensimmäisessä kerroksessa on syötekerros, jossa mallille 

syötetään analysoitava esimerkki 𝑋𝑛ä𝑦𝑡𝑒 (𝑋𝑛ä𝑦𝑡𝑒 = 𝑥1, 𝑥2, . . 𝑥𝑛). Viimeisestä kerroksesta 

eli ulostulokerroksesta saadaan syötedatalle laskettua ulostulo tai ennuste 𝑦∗. 

Syötekerroksen ja ulostulokerroksen väliin jääviä kerroksia sanotaan piilokerroksiksi ja 

piilokerroksia voi olla yksi tai useampia. (64) 

                                                                

Kuva 17. Yksinkertaistettu keinotekoisen neuroverkon rakenne. Siniset pallot kuvaavat neuroneita. 

Kuvassa on nimetty esimerkin vuoksi kolme painokerrointa 𝑤𝑘𝑖
 (punaiset nuolet osoittavat 

painokertoimien paikat). Vakiotermejä 𝑏𝑘 ei ole merkitty kuvaan, vaan niiden oletetaan kuuluvan kunkin 

neuronin rakenteeseen (syötekerroksessa ei ole vakiotermejä).      

Piilokerrokset 
Syötekerros 

𝑤 1 1 

𝑤 1 2 

𝑤 1 3 

Ulostulokerros 
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Kun esimerkki on syötetty neuroverkolle analysoitavaksi, ensimmäisen piilokerroksen 

neuronit saavat sisääntulokerroksen neuroneilta painokertoimella 𝑤1𝑖
 painotetut 

syötteet 𝑥1𝑖 ja kunkin neuronin ulostulo 𝑦𝑘 voidaan laskea yhtälön (3-1) avulla (64, 69). 

Ulostulokerroksessa saadut syötteen summateen yhteen viimeisen kerran ja saadaan 

neuroverkon ulostulo 𝑦∗. Laskettu arvo kuvaa neuroverkon antamaa lopputulosta. Jos 

tarkoituksena on tehdä binääriluokitusta voi tulos olla 0 tai 1. Binääriluokituksen tulos 

voidaan myös esittää todennäköisyytenä, joka kertoo, kuinka todennäköisesti 

käsiteltävä näyte kuuluu luokkaan 0 tai luokkaan 1. Keinotekoisen neuroverkon 

ulostulo voi olla myös jotain muuta riippuen sen käyttötarkoituksesta. Luokituksen 

sijaan voitaisiin esimerkiksi tutkia regressio-ongelmaa eli jatkuva-arvoisten ulostulojen 

ennustamista syötedatan perusteella.    

 

Konvolutionaalinen neuroverkko  

Konvolutionaaliset neuroverkot ovat monikerroksisia eli syväoppimista hyödyntäviä 

neuroverkkoja, joiden rakenteeseen kuuluu tyypillisesti konvoluutio- ja 

alinäytteistyskerroksia (engl. pooling layers) sekä ainakin luokittelun yhteydessä 

konvolutionaalisen verkon loppuun lisättävä täysin kytketty kerros (kuva 18). 

Konvolutionaalisen neuroverkon sisältämien konvoluutio- ja alinäytteistyskerroksien 

avulla voidaan oppia tunnistamaan suoraan kaksiulotteisesta kuvasta kohteen 

sijainnista, koosta ja suunnasta riippumattomia piirteitä toisin kuin keinotekoisen 

neuroverkon tapauksessa (66, s. 326-350). Edellä mainitusta syystä johtuen 

konvolutionaalinen neuroverkko on tyypillinen valinta kuvan käsittelyyn liittyviin 

sovelluksiin. (72)  
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Kuva 18. Yksinkertaistettu esitys konvolutionaalisen neuroverkon rakenteesta. 

Konvolutionaalisen neuroverkon sisältämän konvoluutiokerroksen avulla löydetään dataa parhaiten 

kuvailevia piirteitä. Alinäytteistyskerroksen avulla kyetään tekemään piirteiden havainnoinnista paikasta 

ja koosta riippumatonta. Täysin kytketyn kerroksen (vastaavanlainen rakenne kuin keinotekoisen 

neuroverkon rakenne) avulla muodostetaan luokitustulos. Konvoluutiokerroksessa on myös 

aktivaatiofunktio, jonka tarkoituksena on mahdollistaa epälineaaristen piirteiden erottelu. Itse 

konvoluutio on lineaarinen operaatio.        

Konvoluutio lasketaan käsiteltävän kuvan 𝐼 ja kernelin 𝐾 välisenä pistetulona. Kerneli 

on painokerroinmatriisi, joka valitsee kuvasta yksitellen kernelin kokoa vastaavan 

alueen ja laskee pistetulon kernelin ja kuvasta valitun alueen välille. Kuvan ja kernelin 

välille laskettu konvoluutio 𝑆 voidaan esittää seuraavan yhtälön mukaisesti: 

𝑆(𝑖, 𝑗) =  ∑ ∑ 𝐼(𝑖 − 𝑚, 𝑗 − 𝑛)𝐾(𝑚, 𝑛)

𝑏

𝑛= −𝑏

𝑎

𝑚= −𝑎

, (3-3) 

  
jossa 𝐼(𝑖 − 𝑚, 𝑗 − 𝑛) esittää kuvasta valittua (2𝑎 + 1) × (2𝑏 + 1) kokoista aluetta ja 

𝐾(𝑚, 𝑛) alueeseen sovellettavaa kerneliä. (66, s. 326-335)       

Kerneliä liikutetaan kuvan yli liukuarvon mukaisesti, niin, että koko kuvan koko alue 

tulee käsitellyksi (kuva 19). Liuku määrää kuinka paljon kerneliä liikutetaan eteenpäin 

horisontaalisuunnassa. ja kuinka paljon sitä liikutetaan alaspäin vertikaalisuunnassa. 

Kuvan ja kernelin konvoluution lopputuloksena saadaan matriisimuotoinen piirrekartta, 

joka kuvaa jotakin piirrettä. Jotta kuvasta voidaan tunnistaa useanlaisia piirteitä, on 

käytettävä erilaisia kerneleitä, jolloin voidaan laskea erilaisia piirrekarttoja. Kerneli voi 

olla herkkä esimerkiksi pystysuuntaisille tai vaakasuuntaisille rakenteille. Kernelin 

painokertoimet opitaan neuroverkon koulutuksen aikana (vrt. neuronien 

painokertoimien oppiminen) (73).    

Syöte 

Konvoluutio 
Alinäytteistys 

Täysin kytketty kerros 

Ulostulo 
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Kuva 19. Yksinkertaistettu esimerkki konvoluution laskennasta. Konvoluutio lasketaan kernelin ja 

kuvasta valitun alueen välille (valittua aluetta esitetään vuorotellen punaisen, sinisen ja keltaisen 

katkoviivan avulla). Yhdestä kuvan ja kernelin pistetulosta saadaan yksi arvo piirrekarttaan kuvassa 

esitetyn tavan mukaisesti. Kuvan esimerkissä kerneliä liikutetaan yhdeksän kertaa (liukuarvo = 1), jotta 

koko kuva tulee käsitellyksi. Kuvassa on laskettu esimerkiksi kolme kernelin liikutusta.   

Konvoluutiokerroksen jälkeen kukin muodostettu piirrekartta syötetään tyypillisesti 

alinäytteistyskerrokseen (kuva 20), jonka ideana on tiivistää informaatiota eli tiivistää 

kutakin saatua piirrekarttaa (myös konvoluutiossa tapahtuu alinäytteistystä, jos 

liukuarvo on suurempi kuin yksi, tai käytössä ei ole reunojen täydennystä esimerkiksi 

nollarivien avulla). Käytännössä piirrekartan koko pienenee alinäytteistyksessä. 

Alinäytteistyksen tarkoituksena on tehostaa konvoluutiossa löydettävien piirteiden 

paikkariippumattomuutta resoluution heikennyksen avulla ja konvolutionaalisen 

neuroverkon laskentatehokkuutta pienentämällä piirrekarttojen kokoa, ja sitä kautta 

pienentää tarvittavien parametrien määrää. (66, s. 335-341)  
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Kuva 20. Alinäytteistyskerroksen alinäytteistys maksimiarvon avulla. Konvoluution laskennasta 

saadun piirrekartan yli liikutetaan kerneliä samaan tapaan kuin konvoluution laskennassa (kuva 19), 

mutta tässä esimerkissä liukuarvo on kaksi. Kustakin kernelin koon määräämästä alueesta (punaiset ja 

keltaiset neliöt) otetaan ainoastaan suurin arvo (myös esim. minimiarvo olisi mahdollinen). 

Lopputuloksena saadaan tiivistetty piirrekartta.       

Konvolutionaalisen neuroverkon parametreiksi sanotaan arvoja tai termejä, jotka 

opitaan datasta. Esimerkiksi kernelien painokertoimet opitaan datasta (73). 

Neuroverkon hyperparametrit ovat arvoja tai termejä, joita ei opita datasta, vaan sopiva 

arvo löytyy tyypillisesti yritys ja erehdys -menetelmällä. Neuroverkon hyperparametreja 

ovat muun muassa kernelien määrä, liukuarvon valinta, konvoluutio- ja 

alinäytteistyskerrosten määrä sekä neuroverkon oppimisen nopeuden määrittävä 

oppimisnopeus (72).               

         

3.2 Virhefunktio 

Virhefunktion laskentaa käytetään neuroverkon koulutusvaiheessa, kun pyritään 

arvioimaan neuroverkon sen hetkistä suorituskykyä eli kykyä antaa analysoitavalle 

datalle todenmukaisia ennusteita (74). 

Virhefunktion arvon laskennassa neuroverkolle syötetään opetusdatasta 𝑋 (𝑋 =

𝑋𝑛ä𝑦𝑡𝑒1, 𝑋𝑛ä𝑦𝑡𝑒2… ,𝑋𝑛ä𝑦𝑡𝑒𝑛 , jossa 𝑛 kuvaa opetusesimerkkien määrää) esimerkki 𝑋𝑛ä𝑦𝑡𝑒𝑛, 

lasketaan neuroverkon antama ennuste 𝑦𝑛
∗ = 𝑓(𝑋𝑛ä𝑦𝑡𝑒𝑛), ja verrataan saatua 

ennustetta todeksi tiedettyyn arvoon 𝑦𝑛. Kun virheen laskentaa toistetaan 

koulutusdatassa oleville kaikille esimerkeille, kyetään arvioimaan neuroverkon 

keskimääräistä virhetasoa, joka kuvaa neuroverkon antaman ulostulon ja ideaalisen 

ulostulon keskimääräistä eroavaisuutta. Pienintä keskimääräistä virhetasoa eli 

pienintä virhefunktion arvoa kutsutaan globaaliksi minimiksi (66, s. 80-84) (kuva 21).    

9 

9 7 

5 

Tiivistetty piirrekartta 1 2 3 

5 9 1 

3 6 8 

Konvoluutiosta saatu piirrekartta 
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4 
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1 7 9 1 
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Kuva 21. Globaali minimi. Virhefunktion pienin arvo löytyy globaalin minimin avulla. Tällöin 

neuroverkon antamat ennusteet ovat mahdollisimman lähellä todellisia arvoja. Ideaalisessa tilanteessa 

virhefunktio saisi globaalissa minimissä arvon nolla. Käytännössä lokaalin minimin eli paikallisen 

minimin (esimerkiksi kuvaajan toisiksi syvin notko) löytäminen voi olla riittävä tulos.      

Virhefunktioita on erilaisia, ja sopivan funktion valinta on tapauskohtaista. 

Yksinkertaisena, mutta tavanomaisena virhefunktiona voidaan mainita L1-normi:    

||𝑦||
1
=
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

∗

𝑛

𝑖=1

), (3-4) 

  
jossa 𝑛 kuvaa analysoitavien esimerkkien lukumäärää, 𝑦𝑖 yksittäiseen esimerkkiin 

𝑋𝑛ä𝑦𝑡𝑒𝑖 liittyvää tavoitearvoa ja 𝑦𝑖
∗ neuroverkon antamaa ennustetta yksittäiselle 

esimerkille. (75)                                                                  

Virhefunktioon lisätään tyypillisesti myös regularisointitermi, jonka avulla voidaan 

vähentää koulutettavan mallin ylisovittumista opetusdataan. Ylisovittumisessa 

ennusteita laskeva neuroverkko tuottaa pienen virhefunktion arvon opetusjoukon 

esimerkeille, mutta uuden datan kohdalla malli ei kykene laskemaan toimivia 

ennusteita eli malli ei yleisty (66, s. 108-114). Yleistymättömyys on ongelma, sillä 

koulutetulla mallilla on lopulta tarkoitus laskea aiemmin käyttämättömälle datalle 

mahdollisimman lähellä todellista arvoa olevia ennusteita. Alisovittuminen kuvaisi 

tilannetta, jossa neuroverkko ei ole oppinut analysoimaan koulutusdatan esimerkkejä 

ja antaisi heikkoja ennusteita niin koulutusdatalle kuin myös uudelle datalle.    

              
         

           ( )

                  ( )
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Kun funktio (3-4) esitetään muodossa, jota käytetään regularisoinnin yhteydessä 

(kirjallisuudessa Lasso), voidaan funktio esittää seuraavasti:           

𝜆||𝑦||1 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

∗)2
𝑛

𝑖=1

+ 𝜆∑ǀ𝑤𝑗ǀ

𝑝

𝑗=1

,  (3-5) 

  
jossa 𝜆 (> 0) eli lambda kuvaa regularisoinnin voimakkuutta painottavaa tekijää, 𝑝 

painokertoimien lukumäärää ja 𝑤𝑗 painokertoimen arvoa. Lasso-regularisoinnin avulla 

pyritään estämään painokertoimien suuret arvot lisäämällä minimoitavaan 

virhefunktioon ylimääräinen sakkotermi (vrt. yhtälö (3-4) ja (3-5)). Sakkotermin käyttö 

pakottaa painokertoimien arvoja kohti nollaa tai joissain tapauksissa nollaksi, sillä 

virhefunktiota on tarkoitus minimoida muuttamalla painokertoimien arvoja, ja 

sakkotermi saa pienimmän arvon, kun painokertoimet ovat lähellä nollaa (76). Kun 

muuttujan painokertoimen arvo asetetaan nollaan, kyseinen muuttuja ei vaikuta 

neuroverkon laskemaan ennusteeseen. Muuttujien tiputtaminen voi olla tarpeen, kun 

datassa on paljon muuttujia, sillä kaikki muuttujat eivät tyypillisesti ole aidosti 

tarvittavaa informaatiota sisältäviä.  

    

3.3 Vastavirta-algoritmi ja gradienttimenetelmä 

Vastavirta-algoritmin ja gradienttimenetelmän avulla pyritään minimoimaan 

neuroverkon virhefunktion L (esim. L1-normi, yhtälö (3-4)) arvoa päivittämällä 

neuroverkon neuronien painokertoimia 𝑤𝑘𝑖
 ja vakiotermejä 𝑏𝑘 kohti pienemmän 

kokonaisvirheen tuottavia arvoja (77, s. 15-24, s. 39-57 ). Pienin virhefunktion arvo 

löytyy virhefunktion gradientin vastavektorin eli −∇𝜃𝐿(𝜃):n suuntaisesti, kun 𝜃:n 

oletetaan viittaavan neuroverkossa esiintyviin painokertoimiin ja vakiotermeihin. 

Matemaattisessa mielessä ∇𝜃𝐿(𝜃)  kuvaa funktion 𝐿 suurimman kasvun suunta, ja näin 

ollen vastavektori kuvaa pienimmän virheen suuntaa eli suuntaa, josta löytyvät 

pienimmän virheen tuottavat parametrit 𝜃.  

Gradientti voidaan esittää osittaisderivaattojen avulla eli asettamalla: 

                                               −𝛻𝜃𝐿(𝜃) = −(
𝜕𝐿

𝜕𝜃1
,
𝜕𝐿

𝜕𝜃2
,…, 

𝜕𝐿

𝜕𝜃𝑞
) ,   (3-6) 

kun 𝑞 kuvaa parametrien lukumäärää. Kunkin osittaisderivaatan 
𝜕𝐿

𝜕𝜃𝑞
 voidaan ajatella 

kuvaavan parametrin 𝜃𝑞 osuutta kokonaisvirheestä. (77, s. 15-24) 
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Pienemmän kokonaisvirheen tuottavat painokertoimet ja vakiotermit voidaan määrittää 

seuraavien yhtälöiden mukaisesti: 

                                                   𝑤𝑘𝑖𝑢𝑢𝑠𝑖
 = 𝑤𝑘𝑖

− 𝛼
𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑘𝑖

 ,   (3-7) 

  

                                                    𝑏𝑘𝑢𝑢𝑠𝑖 = 𝑏𝑘 − 𝛼
𝜕𝐿

𝜕𝑏𝑘
 ,   (3-8) 

  
joissa 𝑤𝑘𝑖𝑢𝑢𝑠𝑖

 kuvaa painokertoimen päivitettyä arvoa ja 𝑏𝑘𝑢𝑢𝑠𝑖 vakiotermin päivitettyä 

arvoa. Merkintä 𝛼 viittaa neuroverkolle asetettuun oppimisnopeuteen, joka määrää 

kuinka paljon neuroverkon painokertoimien ja vakiotermien arvoja muutetaan 

päivityksen yhteydessä. Painokertoimien ja vakiotermien arvojen päivitystä toistetaan 

iteratiivisesti neuroverkon koulutuksen yhteydessä yhtälöiden (3-7) ja (3-8) mukaisesti 

kunnes neuroverkon suorituskyky on saatu optimoitua riittävälle tasolle. (77, s. 15-24)                

Yhtälöissä (3-7) ja (3-8) hyödynnetyt osittaisderivaatat 
𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑘𝑖

 ja 
𝜕𝐿

𝜕𝑏𝑘
  voidaan määrittää 

ketjusäännöksi kutsutun menetelmän avulla (77, s. 39-57 ):          

𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑘𝑖

= ∑
𝜕𝐿

𝜕𝑦𝑘

𝑎

𝑘=1

𝜕𝑦𝑘
𝜕𝑤𝑘𝑖

 ,  (3-9) 

  

𝜕𝐿

𝜕𝑏𝑘
= ∑

𝜕𝐿

𝜕𝑦𝑘

𝑎

𝑘=1

𝜕𝑦𝑘
𝜕𝑏𝑘

 ,  (3-10) 

  
joissa 𝑎 kertoo edellisissä kerroksissa (takaisinvirtauksessa osittaisderivaattoja 

lasketaan ulostulokerroksesta kohti sisääntulokerrosta) olevien painokertoimien tai 

harhatermien määrän. Termi 𝑦𝑘  kuvaa neuronin (𝑤𝑘𝑖
 on yksi kyseisen neuronin 

painokertoimista, ks. visualisointi kuvasta 17) antamaa ennustetta eli yhtälön (3-1) 

mukaista ulostuloa. Ketjusäännön käytön ideana on, että jokaiselle parametrille ei 

tarvitse laskea derivaattaa eksplisiittisesti, vaan osittaisderivaatat voidaan laskea 

kerroksittain taaksepäin hyödyntäen edellisen kerroksen osittaisderivaattoja. 

   

3.4 Neuroverkon koulutus 

Tyypillisesti ennen neuroverkon koulutusta asetetaan satunnaiset arvot neuronien 

painokertoimille ja vakiotermeille. Neuroverkon koulutuksessa opetusdata tai 
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koulutusdata on dataa, jota syötetään neuroverkolle varsinaisen koulutuksen 

yhteydessä eli neuroverkon parametrien optimointia varten. Validointidata syötetään 

koulutusdatan syötön ja parametrien optimointien jälkeen neuroverkkoon, jolloin 

saadaan arvioitua neuroverkon senhetkistä suoriutumista. Tällöin ei muuteta 

neuroverkon parametreja. Kun neuroverkko antaa validointidatasetin yhteydessä 

riittävän hyviä tuloksia, arvioidaan neuroverkon todellista suorituskykyä syöttämällä 

neuroverkolle testidatasetti. Testidatasetin avulla voidaan arvioida tuotetun 

neuroverkkomallin toimintaa aiemmin käyttämättömän datan yhteydessä.        

Neuroverkon koulutuksessa läpi käytävät vaiheet voidaan kuvata pelkistetysti 

seuraavalla tavalla:  

1. Aluksi selvitetään neuroverkon alustava suorituskyky eli syötetään 

opetusdataan kuuluvat esimerkit verkon läpi (eteenpäinvirtaus) ja verrataan 

neuroverkon antamaa ennustetta todeksi tiedettyyn arvoon virhefunktion (esim. 

yhtälö (3-4)) mukaisesti.  

2. Virhefunktiosta saatu kokonaisvirhe syötetään ulostulokerroksesta takaisin 

kohti syötekerrosta. Takaisinvirtaus suoritetaan piilokerroksittain eli ensin 

lasketaan lähimpänä ulostulokerrosta olevan piilokerroksen neuronien 

aiheuttamat virheet, ja vasta sitten siirrytään lähempänä syötekerrosta olevaan 

piilokerrokseen. Kerroskohtaisella etenemisellä saadaan vuorotellen selvitettyä 

kunkin neuronin aiheuttama osuus neuroverkon kokonaisvirheestä. Kuhunkin 

neuroniin liittyville painokertoimille ja vakiotermille lasketaan niiden virhettä 

kuvaavat osittaisderivaatat (takaisinvirtaus tai vastavirta-algoritmi eli yhtälöt 

(3-9) ja (3-10)).  

3. Määritettyjen osittaisderivaattojen avulla päivitetään kuhunkin neuroniin liittyvät 

painokertoimet ja vakiotermit kohti optimaalisempia arvoja 

(gradienttimenetelmä eli yhtälöt (3-7) ja (3-8)).  

4. Kun painokertoimien ja vakiotermien päivitys on suoritettu, koulutusdata 

syötetään uudestaan verkkoon, ja toistetaan edellä kuvattu työjärjestys. Askelia 

1-3 toistetaan niin kauan, että virhefunktion arvo on saatu minimoitua tehtävän 

vaatimalle tasolle. Yleensä käyttäjä kuitenkin valitsee kuinka monta kierrosta 

koulutusdatan syöttöä ja painokertoimien ja vakiotermien päivitystä suoritetaan. 

Myös muiden optimoitavien arvojen (muun muassa oppimisnopeus, ks. yhtälöt 

(3-7) ja (3-8)) suuruutta voidaan muuttaa esim. yritys-erehdys -menetelmällä.  



39 

 

 

 

4. Generatiivinen kilpaileva verkosto  

4.1 Generatiivinen kilpaileva verkosto  

Alkuperäinen Ian J. Goodfellow:n kehittämä generatiivinen kilpaileva verkosto 

(Generative Adversarial Network, GAN) koostuu kahdesta kilpailevasta 

konvolutionaalisesta neuroverkosta, joita koulutetaan samanaikaisesti. Kilpailevia 

neuroverkkoja kutsutaan generaattoriksi G ja diskriminaattoriksi tai luokittelijaksi D. 

Neuroverkko G:n tarkoituksena on generoida koulutusdataa vastaavia uusia näytteitä 

eli esimerkiksi epäaitoja kuvia, joita ei voida erottaa reaalimaailmasta kerätyistä 

kuvista. Neuroverkko D edustaa binääriluokittelijaa, jonka tarkoituksena on erottaa G:n 

generoimat näytteet todellisista reaalimaailman näytteistä.     

Neuroverkkojen samanaikaisessa koulutuksessa G pyrkii parantamaan kykyään 

generoida aidon näköistä uutta dataa, ja D:n tehtävänä on vahvistaa kykyään erotella 

generoitu data alkuperäisestä koulutusdatasta. Ideaalisessa koulutustilanteessa G ja 

D parantavat toistensa suorituskykyä, kunnes G on oppinut dataa generoivan funktion, 

jonka antamaa ulostuloa ei voida erottaa aidosta datasta. Tällöin G:n neuroverkkoa 

voidaan käyttää generatiivisena mallina tuottamaan keinotekoista hyvälaatuista uutta 

dataa. (29)                                                 

GAN-verkon koulutus voidaan rinnastaa väärentäjän ja poliisin toimintaan. Tällöin 

väärentäjä G tekee tunnetusta taideteoksesta kopion ja poliisi D pyrkii selvittämään, 

onko kyseessä aito vai väärennetty teos. Poliisin päämääränä on parantaa 

erotuskykyään, joten myös väärentäjän on parannettava suoritustaan. Väärentäjän 

tavoitteena on parantaa suoritustaan niin kauan, kunnes poliisi ei kykene erottamaan 

aitoa ja väärennöstä toisistaan.  (29)       

 

Generatiivisen kilpailevan verkoston sovelluksia  

GAN-tyyppisestä menetelmästä on tehty lukuisia sovelluksia, kuten kuvanlaadun 

parannus, kuvien täydennys ja uusien lääkkeiden kehitys (78–80). GAN-menetelmää 

on myös hyödynnetty kohteiden tunnistuksessa (81). Kuvanlaadun parannuksen 

tarkoituksena on esimerkiksi tuottaa korkearesoluutioisia kuvia matalaresoluutioisista 

kuvista (super-resoluutio). Täydennyksellä viitataan menetelmään, jonka avulla 

kuvaan voidaan muun muassa tuottaa puuttuvaa informaatiota, korvata vioittunut 
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informaatio tai poistaa kohteita. Onnistuneesti suoritetun täydennyksen 

lopputuloksena kuvasta ei voida erottaa, onko sille tehty muokkausta, kuten kohteiden 

tai kohteen poisto. Kohteiden tunnistuksessa kuvasta pyritään tunnistamaan kohteita, 

kuten kulkuneuvoja. Uusien lääkkeiden kehityksessä pyritään löytämään lääkeaineita, 

jotka voisivat toimia sairauteen, johon ei ole tarjolla lääkitystä.  

GAN-verkkoja hyödynnetään muun muassa datan augmentaatiossa ja 

poikkeavuuksien havainnoinnissa (82, 83). Datan augmentoinnissa pyritään 

generoimaan kuvia, jotka vastaavat ominaisuuksiltaan ja laadultaan koulutuksessa 

käytettyä dataa, vaikka eivät olekaan todellisia eli esimerkiksi kuvantamisessa 

kerättyjä kuvia. Kuvadatan lisäys on usein tarpeen koulutettaessa hyvin yleistyviä 

syväoppivia malleja, sillä esimerkiksi lääketieteellisten kuvien tapauksessa aitoa 

kuvadataa ei tyypillisesti ole tarpeeksi saatavilla mallin opettamista varten. Kuvien 

poikkeavuuksien ali anomalioiden havainnoinnissa voidaan hyödyntää GAN-verkon 

koulutettua luokittelijaa poikkeavien rakenteiden tunnistuksessa. (84)           

GAN-verkkoa voidaan hyödyntää myös muun muassa lääketieteellisten kuvien 

segmentoinnissa, rekonstruktiossa tai kohinan poistossa (84–87). Segmentoinnissa 

eri elimet, kudokset tai rakenteet erotellaan leikekuvassa omiin segmentteihin. Tämän 

tarkoituksena on helpottaa radiologin tulkintaa ja diagnoosin tekoa. 

Kuvarekonstruktiossa data voidaan rekonstruoida suoraan mitatusta raakadatasta 

leikekuviksi (tarkoituksena nopeuttaa tai parantaa rekonstruktion laatua perinteisiin 

menetelmiin verrattuna) tai rekonstruoituja leikekuvia voidaan jälkiprosessoida, jonka 

tarkoituksena on poistaa muun muassa kuvavääristymiä ja kohinaa. Kuvavääristymä 

voi johtua esimerkiksi metallisesta implantista, joka aiheuttaa rekonstruoituun 

leikekuvaan kirkkaita raitoja tai juovia (88). Kohinanpoisto on tarpeen erityisesti 

alhaisen säteilyannoksen TT-kuvantamisessa, jossa potilaalle aiheutuu pienempi 

säteilyannos, mutta mitattuun dataan aiheutuu enemmän kuvan tulkittavuutta 

häiritsevää kohinaa ja muita kuvavääristymiä (89).      
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Generatiivisen kilpailevan verkoston arkkitehtuuri  ja koulutus  

GAN-verkon koulutuksessa generaattori G generoi satunnaiskohinavektorista 𝑧 uutta 

dataa, jonka diskriminaattori D pyrkii erottamaan aidosta datasta (kuva 22). Kohinan 

tarkoituksena on lisätä neuroverkkoon satunnaisvariaatiota, jonka avulla voidaan 

generoida useanlaisia ulostuloja. (29) 

  

Kuva 22. GAN-verkon koulutus. Generaattori generoi näytteitä, mutta ei muuta neuroverkkonsa 

parametreja. Diskriminaattorille syötetään generoituja ja aitoja näytteitä, jotta sille saadaan laskettua 

virhefunktion mukainen luokitusvirhe ja päivitetään neuroverkon parametreja pienemmän 

luokitusvirheen tuottaviksi. Seuraavaksi koulutetaan generaattoria, joka tuottaa syötteitä 

diskriminaattorin analysoitavaksi. Diskriminaattori suorittaa luokituksen, mutta ei muuta oman 

neuroverkkonsa parametrien arvoa. Generaattorin parametrien päivitykseen tarvittava virhefunktion 

arvo lasketaan diskriminaattorin ulostulon kautta eli käyttämällä diskriminaattorin antamaa 

luokitustulosta generaattorin tuottamille näytteille. Diskriminaattorin ja generaattorin koulutusta 

toistetaan vuorotellen, kunnes generaattorin ulostulot ovat riittävän hyvälaatuisia. Generaattorin ja 

diskriminaattorin parametrien päivitys tapahtuu takaisinvirtausalgoritmin ja gradienttimenetelmän avulla.                                          

              

4.2 Ehdollinen generatiivinen kilpaileva verkosto       

Perinteisessä GAN-verkossa ulostulon generoituminen on sattumanvaraista, eli 

verkolle ei voida antaa syötettä tai esitietoa, joka vaikuttaisi generoituvan näytteen 

ominaisuuksiin (29). Mahdollisuus syöttää neuroverkolle esitietoa olisi hyödyllinen 

silloin, kun halutaan esimerkiksi muokata jo olemassa olevaa kuvaa, tai halutaan 

tuottaa tiettyyn luokkaan kuuluvia näytteitä. Esitieto-ominaisuus kuuluu ehdollisen 

generatiivisen verkon (conditional Generative Adversarial Network, cGAN) 

toimintaperiaatteisiin, jossa generaattori G ottaa satunnaiskohinanäytteen 𝑧 lisäksi 

syötekuvan (tai muuta informaatiota) 𝑥 esitiedoksi ja oppii näistä muunnoksen 

ulostulokuvaksi 𝑦: 𝐺: {𝑥, 𝑧} → 𝑦 (kuva 23). Generoitu näyte ja esitieto 𝑥 syötetään 

diskriminaattori D:lle, jonka tehtävänä on arvioida, onko syötteeksi annettu näyte aitoa 

vai generoitua dataa. (30)                                         

Kohina 

Aito näyte 

Diskriminaattori 

Generaattori 

Aito data 
Diskriminaattori 

virhe 

Generaattori  
virhe 

Generoitu  
näyte 
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Kuva 23. cGAN-verkko. cGAN-verkon perusidea on hyvin samantapainen kuin kuvassa 22 esitetyn 

GAN-verkon toimintaperiaate. Merkittävimpänä erona on, että diskriminaattori ja generaattori saavat 

syötteeksi esitietoa, joka voi olla esimerkiksi kuva tai kuvan luokka.   

    

4.3 Pix2Pix-neuroverkko  

Pix2Pix malli on cGAN-tyyppinen neuroverkko, jonka koulutuksessa pyritään 

löytämään muunnosfunktio, joka muuntaa esitietokuvan 𝑥 halutunlaiseksi 

ulostulokuvaksi 𝑦. Pix2Pix-neuroverkon koulutuksessa generaattorin on tuotettava 

ulostuloja, jotka eivät ole pelkästään todennäköisyysjakaumaltaan samankaltaisia kuin 

alkuperäiset kuvat, vaan niiden tulisi muistuttaa myös rakenteeltaan alkuperäisiä kuvia, 

kun generoidun ja vastaavan aidon kuvan välille lasketaan L1-virhe (L1-normi). (31) 

D:n koulutuksessa pyritään maksimoimaan D:n todennäköisyyttä liittää oikea luokka 

oikeaan syötteeseen. Kuitenkin samaan aikaan G:n koulutuksen tarkoituksena on 

kyetä maksimoimaan D:n virhettä eli todennäköisyyttä, että D tekee virheellisiä 

ennusteita syötedatasta. Ideaalisen koulutuksen lopputuloksena G:n generoiman 

datan todennäköisyysjakauma 𝑝𝑔 on samanlainen kuin alkuperäisen datan 𝑥 

todennäköisyysjakauma 𝑝𝑑𝑎𝑡𝑎, jolloin 𝑝𝑔 = 𝑝𝑑𝑎𝑡𝑎. Ideaalitilanteessa D:n antamat 

ennusteet vastaisivat satunnaisennusteita eli D:n luokitustarkkuus olisi 𝐷(𝑥) =
1

2
 , 

jolloin generoitua ja oikeaa dataa ei voisi erottaa toisistaan. (29)             

       

Kohina 

Aito näyte 

Diskriminaattori 

Generaattori 

Aito data Diskriminaattori 
virhe 

Generaattori  
virhe 

Generoitu  
näyte 

Esitieto 

Esitieto 

Esitieto 
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Generaattorin G ja diskriminaattorin D koulutusprosessia voidaan kuvata funktiolla 

min
𝐺
 max

𝐷
 𝐿𝑃(𝐷, 𝐺), jonka mukaan virhefunktiota 𝐿𝑃(𝐷, 𝐺) pyritään vuoroin minimoimaan 

ja maksimoimaan G:n ja D:n koulutuksen mukaan1:        

min
𝐺
 max

𝐷
 𝐿𝑃(𝐷, 𝐺) = 𝐸𝑥 ,𝑦[log𝐷(𝑥, 𝑦)] + 𝐸𝑥,𝑧[log (1 − 𝐷(𝑥, 𝐺(𝑥, 𝑧))) + 𝜆||𝑦||

1
(𝐺)],  (4-1) 

  
jossa 𝑥 kuvaa esitietokuvaa, 𝑦 todellista kuvaa ja 𝑧 generaattorille syötettävää kohinaa. 

Termi 𝐷(𝑥, 𝑦) kuvaa diskriminaattorin estimoimaa todennäköisyyttä sille, että aito syöte 

on peräisin koulutusdatasta. Merkintä 𝐷(𝑥, 𝐺(𝑥, 𝑧)) kuvaa diskriminaattorin estimoimaa 

todennäköisyyttä sille, että generaattorin generoima kuva 𝐺(𝑥, 𝑧) on peräisin 

koulutusdatasta. Merkintä 𝐸𝑥,𝑦 kuvaa 𝑥:n ja 𝑦:n odotusarvoa niitä vastaavasta 

todennäköisyysjakaumasta, ja 𝐸𝑥,𝑧 kuvaa 𝑥:n ja 𝑧:n odotusarvoa niitä vastaavasta 

todennäköisyysjakaumasta. Termi 𝜆||𝑦||
1
(𝐺) kuvaa generoidun ja tavoitekuvan välistä 

L1-virhettä, jota on painotettu regularisointitermillä 𝜆 (ks. yhtälö (3-5)). (31)         

Pix2Pix neuroverkkoratkaisua on sovellettu muun muassa rasvasta aiheutuvan 

signaalin poistoon rinnan magneettikuvista ja syväoppimista varten generoitujen 

kuvien kuvanlaadun parannukseen esim. silmänpohjan verkkokalvon kuvantamisen 

yhteydessä (90, 91).               

 

Pix2Pix neuroverkon diskriminaattori  

Pix2Pix neuroverkon diskriminaattoria eli luokittelevaa konvolutionaalista 

neuroverkkoa kutsutaan PatchGAN diskriminaattoriksi (kuva 24) (31, 92). PatchGAN 

diskriminaattorin toiminnan tarkoituksena on arvioida, onko luokiteltavaksi annettu 

kuva (aito kuva 𝑦 tai generoitu kuva 𝐺(𝑥)) uskottava tai riittävän hyvälaatuinen 

muunnos esitietokuvasta 𝑥. Jos diskriminaattori arvioi luokiteltavan kuvan olevan 

uskottava muunnos esitietokuvasta, kuva saa luokan 1, muussa tapauksessa luokitus 

on epäaito eli 0. PatchGAN diskriminaattori opetetaan tehtäväänsä antamalla 

 
1 Käytännössä yhtälöstä (4-1) poiketen cGAN-pohjaisessa lähestymisessä generaattori asetetaan maksimoimaan 

yhtälöä 𝑙𝑜𝑔𝐷(𝑥, 𝐺(𝑥, 𝑧)) sen sijaan, että minimoitaisiin yhtälöä 𝑙𝑜𝑔(1 − 𝐷(𝑥, 𝐺(𝑥, 𝑧)), sillä edellisen yhtälön 

minimoiminen johtaa helposti saturoitumiseen eli tilanteeseen, jossa neuroverkon parametreja ei saada enää 

päivitettyä. Saturoitumisessa neuroverkolle laskettavat gradientit asettuvat hyvin lähelle nollaa, jolloin 

neuroverkolle asetettavat uudet parametrit ovat käytännössä samat kuin edelliset parametrit. D:n koulutuksen 

yhteydessä funktio (4-1) jaetaan kahdella, jotta D:n suorituskyky ei kasvaisi ylivoimaiseksi G:n suorituskykyyn 

nähden. (31)    
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koulutuksen aikana syötteeksi generoidun ja esitietokuvan sisältäviä syötepareja sekä 

aidon kuvan ja esitietokuvan sisältäviä syötepareja.   

 

Kuva 24. PatchGAN diskriminaattorin arkkitehtuuri. Vuotava ReLu on aktivaatiofunktio, jolla pyritään 

estämään gradientin katoaminen sallimalla kerroksen ulostulolle pieniä negatiivisia arvoja (70). 

Eränormalisointi viittaa syötteille suoritettavaan normalisointiin, jolla pyritään välttämään gradientin 

katoaminen, ja jonka lopputuloksena syötteiden keskiarvo on 0 ja keskihajonta 1 (93). Diskriminaattori 

luokittelee analysoitavasta kuvasta eli täyden kuva-alan sinogrammista 70 × 70 pikselin suuruisia 

alueita (osaluokitukset esitetään nollista ja ykkösistä koostuvassa ruudukossa). Lopullinen luokitus 

lasketaan osaluokitusten keskiarvosta. Hakasulkeissa (esim. [BN, 64, 256, 256], jossa [erän koko, 

piirrekarttojen määrä, kuvakoko, kuvakoko]) olevat lukuarvot viittaavat kerroksen ulostulon 

dimensionaalisuuteen eli tensorikokoon. Erän koko kertoo, kuinka monta koulutusesimerkkiä 

neuroverkolle syötetään gradientin päivittämistä varten.    

PatchGAN diskriminaattorin toiminta perustuu siihen, että kustakin luokiteltavasta 

kuvasta otetaan 70 × 70 pikselin suuruisia alueita diskriminaattorin analysoitavaksi, ja 

kukin 70×70-alue luokitellaan erikseen todelliseksi tai generoiduksi alueeksi. 

Luokiteltavalle kuvalle saadaan ennustettua lopullinen luokka, kun lasketaan keskiarvo 

kaikista kuvalle tehdyistä osaluokituksista. PatchGAN menetelmän ansiosta 

diskriminaattorin neuroverkolla on vähemmän optimoitavia parametreja, ja luokittelu 

tapahtuu nopeammin kuin suoraan koko kuvalle suoritettava luokittelu. (31) 
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PatchGAN diskriminaattorin virhefunktio 𝐿𝑃𝑑 määritetään aidon datan virhefunktion 

𝐿𝑃𝑑𝑎  ja generoidun datan virhefunktion 𝐿𝑃𝑑𝑔  keskiarvona: 

                                                   𝐿𝑃𝑑 = 
𝐿𝑃𝑑𝑎

+ 𝐿𝑃𝑑𝑔

2
   ,   (4-2) 

  
jossa 𝐿𝑃𝑑𝑎  ja 𝐿𝑃𝑑𝑔esitetään seuraavasti (vrt. yhtälö (4-1)): 

                     𝐿𝑃𝑑𝑎 = 𝑙𝑜𝑔 𝐷(𝑥, 𝑦) = −∑𝑙𝑜𝑔(𝜎(𝑑𝑖))

𝑢

𝑖=1

,  (4-3) 

  

   𝐿𝑃𝑑𝑔 = 𝑙𝑜𝑔 (1 −  𝐷(𝑥, 𝐺(𝑥, 𝑧))) = −∑𝑙𝑜𝑔(𝜎(1 − 𝑑𝑖))

𝑢

𝑖=1

, (4-4) 

  
jossa 𝐷(𝑥, 𝑦) kuvaa diskriminaattorin estimoimaa todennäköisyyttä sille, että aito syöte 

on peräisin koulutusdatasta. Termi 𝐷(𝑥, 𝐺(𝑥, 𝑧)) kuvaa diskriminaattorin estimoimaa 

todennäköisyyttä sille, että generaattorin generoima data 𝐺(𝑥, 𝑧) on peräisin 

koulutusdatasta. Termi 𝑢 kuvaa 70×70-alueiden määrää luokiteltavassa kuvassa 𝑦 

(alueet voivat olla lomittain) ja 𝑑𝑖 yksittäiselle 70×70-alueelle annettua luokitustulosta. 

Termi 𝜎 viittaa sigmoidi-funktioon, jota käytetään muun muassa neuroverkon 

viimeisessä kerroksessa, jotta neuroverkon ulostulo voidaan antaa luokkaan 

viittaavana todennäköisyytenä (70). (31)           

          

Pix2Pix neuroverkon generaattori  

Tyypillisesti valmiiksi koulutetusta Pix2Pix neuroverkosta hyödynnetään generaattoria, 

jonka avulla syötteeksi annetusta esitietokuvasta 𝑥 generoidaan muunnettu tai 

täydennetty ulostulokuva. Diskriminaattoria tarvitaan koulutuksen aikana, kun 

generaattorin suorituskykyä pyritään optimoimaan riittävälle tasolle. Pix2Pix-

neuroverkon generaattorin toiminta perustuu U-net neuroverkon toiminnan ideaan, 

joka on alun perin kehitetty biolääketieteellisten kuvien segmentointiin (94). 

Perinteinen luokitteleva konvolutionaalinen neuroverkko antaa tulokseksi luokituksen, 

mutta se ei kerro, missä kohtaa sairauteen (esim. kasvain) liittyvät rakenteet esiintyvät, 

eli sillä ei kyetä tekemään segmentointia, ja automaattisesti toimivan segmentoinnin 

kehittäminen on koettu haasteelliseksi ongelmaksi (95). U-net neuroverkko kykenee 

palauttamaan sijaintitiedon (pikselikohtainen luokitus), joten sillä voidaan suorittaa 
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segmentointia. Segmentoinnin sijaan U-net neuroverkkoa voidaan hyödyntää myös 

kuvien muunnoksissa tai täydennyksissä, kuten Pix2Pix-sovelluksessa on tehty (kuva 

25). (31, 94)  

U-net-tyyppisen neuroverkon rakenne koostuu enkooderista ja dekooderista, joiden 

välissä on enkooderin ja dekooderin yhdistävä pullonkaulaksi kutsuttu rakenne. 

Enkooderi toimii informaatiota tiivistävänä rakenteena tai piirteiden irrottajana. 

Käytännössä kuvan spatiaalinen informaatio vähenee eli kuvan koko pienenee, mutta 

samalla piirteiden määrä (useita piirrekarttoja) kasvaa. Pullonkaula on käytännössä 

enkooderin osa, joka välittää piirrekartat dekooderille. Dekooderi toimii laajentajana, 

eli se muuntaa enkooderin tiivistämät piirrekartat kuvaksi, joka vastaa alkuperäisen 

syötekuvan dimensioita eli kuvakokoa. U-net verkon erityispiirteenä on dekooderi, joka 

hyödyntää enkooderin keräämää tietoa kuvan spatiaalisesta informaatiosta (liitostus, 

engl. Skip Connection, kuva 25), joka menetetään piirteiden tiivistyksessä. 

Perinteisessä enkooderi-dekooderissa ei ole spatiaalista informaatiota välittävää 

liitostusrakennetta, vaan kyseinen rakenne on ominainen U-netille. Dekoodaus 

operaation lopputuloksena saadaan kuva, jolle on tehty Pix2Pix-verkon tapauksessa 

esitietokuvan muunnos. (94)              
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Kuva 25. U-net-pohjaisen generaattorin arkkitehtuuri. Liitostuksessa (engl. Skip Connection) 

enkooderin kerrosten ulostuloja syötetään dekooderin vastaaville kerroksille (kuvassa harmaat nuolet), 

jotta dekooderi kykenee laajentamaan tiivistetyt piirrekartat alkuperäistä kuvaa vastaavaan 

dimensionaalisuuteen. Tarkoituksena on, että enkooderi-kerrosten spatiaalisesti parempiresoluutioiset 

piirteet propagoituisivat verkossa. Kuvan 24 yhteydessä on käyty läpi tensorikoko (hakasulkeissa olevat 

luvut), erän koko, eränormalisointi ja vuotava ReLu. Neuronien pudotuksella tarkoitetaan ylisovittumista 

estävää regularisointimenetelmää, jossa neuroverkon neuroneita (tai konvoluution tapauksessa 

piirteiden aktivointeja) poistetaan satunnaisesti käytöstä koulutuksen aikana (96). Käänteinen 

konvoluutio viittaa menetelmään, joka palauttaa konvoluution tiivistämät piirteet alkuperäiseen 

dimensionaalisuuteen (97). Tanh (Hyperbolic Tangent Function) eli hyperbolinen tangenttifunktio on 

aktivointifunktio joka tuottaa aktivointeja välille -1:stä 1:een (70).   

Generaattorin virhefunktio 𝐿𝑃𝑔 koostuu kahdesta virhetermistä, sillä generaattori 

päivittää neuroverkkonsa parametreja diskriminaattorin antaman luokitusvirheen sekä 

generoidun kuvan ja aidon kuvan välisen L1-virheen perusteella:       

                                                  𝐿𝑃𝑔 = 𝐿𝑃𝑔𝑔 +  𝜆||𝑦||
1
(𝐺) ,   (4-5) 

  

jossa 𝐿𝑃𝑔𝑔kuvaa diskriminaattorin antamaa luokitusvirhettä ja 𝜆||𝑦||
1
(𝐺) (yhtälö (3-5)) 

regularisointitermillä painotettua L1-virhettä. Painotettu L1-virhe pakottaa 

generaattorin neuroverkon oppimaan kuvan yleisiä rakenteita (kuvan matalat 

taajuudet) kuvaavia piirteitä. (31)                     
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Luokitusvirhe 𝐿𝑃𝑔𝑔  voidaan esittää seuraavasti (vrt. yhtälö (4-1)):  

               𝐿𝑃𝑔𝑔 = 𝑙𝑜𝑔 (1 −  𝐷(𝑥, 𝐺(𝑥, 𝑧))) = −∑𝑙𝑜𝑔(𝜎(𝑑𝑖))

𝑢

𝑖=1

,  (4-6) 

  

jossa 𝐷(𝑥, 𝐺(𝑥, 𝑧)) kuvaa diskriminaattorin estimoimaa todennäköisyyttä sille, että 

generaattorin generoima data 𝐺(𝑥, 𝑧) on peräisin koulutusdatasta. Termi 𝑢 kuvaa 

70×70-alueiden määrää luokiteltavassa kuvassa 𝑦 (alueet voivat olla lomittain) ja 𝑑𝑖 

yksittäiselle 70×70-alueelle annettua luokitustulosta. Termi 𝜎 viittaa sigmoidi-

funktioon, jonka avulla neuroverkon ulostulo voidaan antaa luokkaan viittaavana 

todennäköisyytenä (70). Luokitusvirhe 𝐿𝑃𝑔𝑔  korostaa kuvan terävyyttä tai yksityiskohtia 

(kuvan korkeat taajuudet). (31)                          

 

Pix2Pix-neuroverkon koulutuksen vaiheet 

Pix2Pix-neuroverkon koulutus voidaan esittää yksinkertaistetusti seuraavalla tavalla:      

1) Generaattori generoi epäaitoja näytteitä syötteeksi annetuista esitietokuvista 

(generaattori muuttaa neuroverkkonsa parametreja ainoastaan vaiheessa 3). 

2) Diskriminaattoria koulutetaan 1 epookin verran eli kaikki koulutusdatan 

esimerkit syötetään sen neuroverkon läpi kertaalleen. Syötteeksi annetaan 

generoituja kuvia ja esitietokuvia sekä aitoja kuvia ja esitietokuvia sisältäviä 

syötepareja, jotta se kykenisi oppimaan eron generoitujen ja aitojen näytteiden 

välillä (diskriminaattorin virhefunktio yhtälö (4-2)). Diskriminaattorin koulutuksen 

pääperiaate vastaa kappaleen 3.4 vaiheissa 1-3 esitettyä yksinkertaisen 

keinotekoisen neuroverkon opetusta, mutta keinotekoisten neuronien sijaan 

konvolutionaalisen neuroverkon yhteydessä on päivitettävä kernelien kertoimia 

(73).  

3) Generaattoria koulutetaan yhden epokin verran (diskriminaattori päivittää 

neuroverkkonsa parametreja ainoastaan vaiheessa 2). Tarkoituksena on oppia 

mallintamaan generatiivista prosessia, joka tuottaa näytteitä, joita ei voida 

erottaa aidoista näytteistä. Koulutuksessa generaattori generoi väärennettyjä 

kuvia esitietokuvista ja syöttää generoiduista kuvista ja esitietokuvista koostuvat 

syöteparit diskriminaattorin luokiteltavaksi. Generaattori päivittää 

parametrejaan optimaalisempaan suuntaan hyödyntämällä diskriminaattorin 
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luokitustuloksen perusteella laskettua virhettä sekä generoitujen kuvien ja 

aitojen kuvien välistä L1-virhettä (generaattorin virhefunktio (4-5)). 

Generaattorin koulutuksen pääperiaate vastaa kappaleen 3.4 vaiheissa 1-3 

esitettyä yksinkertaisen keinotekoisen neuroverkon opetusta, mutta 

keinotekoisten neuronien sijaan konvolutionaalisen neuroverkon yhteydessä on 

päivitettävä kernelien kertoimia (73).    

4) Vaiheita 1-3 toistetaan kunnes, ennalta valittu määrä epookkeja on suoritettu, 

tai kunnes generaattorin generoima ulostulo on riittävän hyvälaatuista. 

Generaattorin ja diskriminaattorin antamat virheet saattavat divergoida 

vahvasti, joten sopivan lopetuskohdan löytäminen ei ole yksiselitteistä.   
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5. Materiaalit ja menetelmät 

5.1 Datan esiprosessointi 

Esiprosessoitava datasetti sisälsi 500 sydämen TT-tutkimuksen kuvapakat, jotka oli 

kerätty Oulun yliopistollisessa sairaalassa suoritetuista tutkimuksista (Oulun 

yliopistollinen sairaala tutkimuslupanumero 104/2018). Kussakin kuvapakassa oli 

keskimäärin 70 leikekuvaa, jotka olivat kooltaan 512 × 512 pikseliä. 

Esiprosessoinnissa leikekuville tehtiin sydämen keskitys eli sydän siirrettiin kunkin 

leikekuvan keskiosaan (kuva 26).   

                   

Kuva 26. Sydämen keskitys leikekuvan keskipisteeseen. Sydän saatiin siirrettyä leikekuvan 

keskipisteeseen, kun määritettiin leikekuvan keskipiste (punaisten katkoviivojen leikkauspiste) ja 

sydämen keskipiste (sinisten katkoviivojen leikkauspiste), ja lisättiin näiden tietojen avulla leikekuvaan 

tarvittava määrä nollarivejä ja -sarakkeita. Keskitetyssä leikekuvassa visualisoidaan leikekuvaan 

lisättyjä nollarivejä valkoisten viivojen ulkopuolelle jäävän alueen avulla.         

  

Sydämen keskityksen työvaiheet      

Kustakin kuvapakasta poistettiin manuaalisesti 𝑁 kappaletta leikekuvia (kuva 27, vaihe 

1), sillä datasettiin haluttiin ainoastaan selkeästi sydämen alueelta otetut leikekuvat. 

Seuraavaksi kustakin kuvapakasta valittiin keskimmäinen leikekuva ja keskimmäisistä 

leikekuvista laskettiin keskiarvokuva eli templaatti, joka rajattiin sydämen alueelle 

(kuva 27, vaihe 2). Kunkin kuvapakan leikekuvien sydämet keskitettiin leikekuvan 

keskipisteeseen lisäämällä kuhunkin leikekuvaan sopiva määrä nollarivejä ja -

sarakkeita (kuva 27, vaihe 3 ja kuva 26). Yksittäisen kuvapakan leikekuviin lisättävien 

nollasarakkeiden ja -rivien määrän määritystä varten laskettiin keskitettävän 

Leikekuvan ja sydämen  
keskipisteet 

Keskitetty leikekuva 
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kuvapakan keskimmäisen leikekuvan ja vaiheessa 2 muodostetun templaatin välille 

korrelaatio, josta saatujen (x,y)-koordinaattien avulla saatiin määritettyä sydämen 

keskipisteen keskimääräinen sijainti. Sydämen sijainnin ja leikekuvan keskipisteen 

välisen eroavaisuuden avulla laskettiin lisättävien nollarivien ja -sarakkeiden määrä. 

Sydämen keskitykseen vaadittavat (x.y)-koordinaatit laskettiin erikseen kullekin 

kuvapakalle.    

 

Kuva 27. Sydämen keskityksessä käytetyt työvaiheet 1-3.  

 

Kuvakoon valinta 

Kun kunkin kuvapakan leikekuville oli tehty sydämen keskitys leikekuvan 

keskipisteeseen, datasetistä etsittiin suurimman leikekuvan kuvakoko, sillä sydämien 

keskityksen lopputuloksena leikekuvat olivat eri kokoisia. Muut leikekuvat muutettiin 

samaan kuvakokoon kuin suurimman leikekuvan kuvakoko lisäämällä kuhunkin 

leikekuvaan tarvittava määrä nollarivejä ja -sarakkeita. Lopuksi kaikki leikekuvat 

alinäytteistettiin interpoloimalla (bicubic) kuvakokoon 266 × 266 pikseliä, jotta kuvien 

käsittely olisi työn seuraavissa vaiheissa nopeampaa.   
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5.2 Sinogrammien simulointi  

Esiprosessoiduista 266×266-leikekuvista simuloitiin täyden kuva-alan sinogrammeja 

käyttäen 266 pikselin levyistä ilmaisinta. Samoista leikekuvista simuloitiin typistetyn eli 

rajoitetun kuva-alan sinogrammeja käyttäen 133 pikselin levyistä ilmaisinta. 

Simuloituihin sinogrammeihin lisättiin 1 % gaussista kohinaa, jotta simuloitu 

sinogrammidata vastaisi paremmin todellista kuvantamisdataa. Sinogrammien 

simulointi tehtiin ASTRA Toolbox -ohjelmistolla (v1.8, imec-Vision Lab, University of 

Antwerp, CWI, Amsterdam), joka on tarkoitettu tomografialaskentaan (98, 99).             

Simuloidun sinogrammin x-suunnan leveys muodostui käytetyn ilmaisimen leveyden 

mukaan, ja y-suunnan leveys muodostui tutkimuksessa käytetyn kulmavälistyksen ja 

pyörähdyskulman mukaan. Simuloinnissa käytettiin 0,95 asteen kulmavälistystä ja 360 

asteen pyörähdyskulmaa, joten kuvaussuuntien määräksi eli sinogammin y-suunnan 

leveydeksi tuli 378. Lopuksi täyden kuva-alan ja rajoitetun kuva-alan sinogrammit 

muutettiin 378×378-kuvakokoon lisäämällä tarvittava määrä nollarivejä ja -sarakkeita. 

Taulukossa 1 on listattu sinogrammien simuloinneissa käytettyjä parametreja.  

Taulukko 1. Sinogrammien simulointeihin liittyviä arvoja. 

Arvoa kuvaava otsikko Arvo 

kokonaispyörähdyskulma (°) 360 

kulmavälistys (°) 0,95 

kuvaussuuntien lukumäärä 378 

kohinatason lisäys (gaussinen kohina) 1 % (leikekuvan pikseliarvoista pienimmät 90 %) 

leikekuvan kuvakoko (pikseliä) 266 × 266 

typistetyn ilmaisimen leveys (pikseliä) 133  

typistetyn sinogrammin kuvakoko simuloinnin jälkeen 
(pikseliä) 

133 × 378 

täyden kuva-alan ilmaisimen leveys (pikseliä) 266  

täyden kuva-alan sinogrammin kuvakoko simuloinnin 
jälkeen (pikseliä) 

266 × 378 

sinogrammien kuvakoko valmiissa datasetissä 
(pikseliä) 

378 × 378  
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5.3 Koulutus-, validointi- ja testidatasetin muodostus  

Testidatasetin muodostuksessa esikäsitellystä datasta poimittiin satunnaisella 

valinnalla kaksi potilasta, joiden kuvantamisdatasta simuloiduista sinogrammeista 

valittiin 40 täyden kuva-alan sinogrammia ja vastaavasti 40 rajoitetun kuva-alan 

sinogrammia. Testidatasetin potilaiden dataa käytettiin ainoastaan testidatasetin 

muodostamiseen, eli näiden potilaiden dataa ei esiintynyt koulutus- tai 

validointidatasetissä. Jäljelle jääneestä datasta valittiin satunnaisotannalla 360 täyden 

kuva-alan sinogrammia ja vastaavasti 360 rajoitetun kuva-alan sinogrammia. 

Satunnaisotannalla valitut sinogrammit jaettiin koulutus- ja validointidatasettiin. 

Taulukossa 2 on listattu neuroverkkotyöskentelyssä käytettyjen sinogrammien 

lukumäärä.  

Taulukko 2. Neuroverkon koulutuksessa käytettyjen sinogrammien lukumäärä ja 

prosenttiosuus. Yksi koulutus-, validointi- tai testausesimerkki sisältää täyden kuva-alan sinogrammin 

ja rajoitetun kuva-alan sinogrammin. Eli sinogrammeja on yhteensä 800 kappaletta, mutta ne 

muodostavat 400 esimerkkiä. 

Sinogrammeja 

neuroverkkotyöskentelyssä 

kpl %-osuus 

sinogrammeja yhteensä 400 100 

koulutukseen käytettyjä sinogrammeja 320 80 

validiointiin käytettyjä sinogrammeja 40 10 

testaukseen käytettyjä sinogrammeja 40 10 

 

 

5.4 Neuroverkon lähdekoodi 

Neuroverkkotyöskentelyssä hyödynnettiin cGAN-pohjaista Pix2Pix mallia, johon 

liittyvä koodipaketti on julkaistu avoimena lähdekoodina Github-verkkosivustolla 

(alusta ohjelmakehitysprojekteille) (31). Pix2Pix-koodipaketti muunnettiin 

yksinkertaisempaan muotoon, jotta se oli mahdollista suorittaa Jupyter Notebook -

sovelluksen (avoimen lähdekoodin verkkosovellus, jossa voi luoda muun muassa 

koodeja ja visualisointeja sisältäviä asiakirjoja) avulla. Samalla koodiin tehtiin muita 

tarvittavia muokkauksia. Koodiin tehty merkittävin lisäys oli uuden datanlatausluokan 

lisäys, joka tuki Matlabin mat-tiedostojen luentaa.                
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5.5 Neuroverkon koulutus  

Työssä koulutettuun Pix2Pix-pohjaiseen neuroverkkoon syötettiin esitiedoksi rajoitetun 

kuva-alan sinogrammeja ja tavoitekuviksi täyden kuva-alan sinogrammeja. Täyden 

kuva-alan sinogrammien oletettiin edustavan tavanomaisella kuvausgeometrialla 

kuvannetusta sydämestä muodostettua projektiodataa. Rajoitetun kuva-alan 

sinogrammeilla pyrittiin simuloimaan sydämen sisätomografisesta tutkimuksesta 

saatavaa projektiodataa. Neuroverkkotyöskentelyn tarkoituksena oli oppia 

generoimaan puuttuvaa sinogrammidataa rajoitetun kuva-alan sinogrammidatan 

ympärille.   

Kuvassa 24 on esitetty koulutetun Pix2Pix neuroverkon diskriminaattorin arkkitehtuuri 

ja kuvassa 25 on esitetty koulutetun Pix2Pix-neuroverkon generaattorin arkkitehtuuri. 

Koulutuksessa käytettiin taulukon 2 mukaista datasettiä. Neuroverkon koulutus 

toteutettiin osissa, ja koulutuksessa käytetyt parametrit ja muut merkitykselliset tiedot 

on esitetty taulukossa 3. Pix2Pix-neuroverkon koulutus toteutettiin vastaavalla tavalla 

kuin kappaleen 4.3 alakappaleessa ”Pix2Pix-neuroverkon koulutuksen vaiheet” on 

esitetty, mutta huomioiden myös taulukossa 3 annetut lisätiedot. 
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Taulukko 3. Neuroverkon koulutuksessa käytettyjä parametreja. Neuroverkon painokertoimien ja 

harha-termien päivitykseen käytetyt gradientit laskettiin Adam-algoritmin avulla (100). Koulutus 

toteutettiin seitsemässä osassa. Epookkeja oli yhteensä 471. Diskriminaattorin koulutuksessa kussakin 

osakoulutuksessa 2-6 jatkettiin osakoulutuksessa yksi koulutetun mallin (malli epookista 10) koulutusta 

taulukon parametrien mukaisesti, sillä se oppi nopeammin kuin generaattori, jonka koulutus toteutettiin 

jatkamalla kunkin edellisen osakoulutuksen mallin kouluttamista. Neuroverkolle annetut syötteen 

muutettiin kuvakokoon 512 × 512 pikseliä ja normalisoitiin välille 0-1.  

Otsikko Lukuarvo tai selite  

Optimointialgoritmi (hyperparametrit) Adam (𝛽1 =  0,5, 𝛽2 = 0,999) 

Osakoulutus (numero) 1,2,3,4,5,6,7 

Oppimisnopeus (𝛼 osakoulutus) 5e-4, 1e-4, 6e-5, 7e-6, 8e-7, 9e-8, 5e-8 

Regularisointi (𝜆 osakoulutus) 90, 80,70,50,30,10, 1 

Epookkien määrä (osakoulutus) 40, 101, 91, 51, 81, 101, 6  

Erän koko 1 

Neuroverkon vaatima kuvakoko (pikseliä) 512 × 512 

Datan normalisointi (vaihteluväli) 0-1 

Virhefunktio 𝐿𝑃𝑑𝑎  yhtälö (4-3) 

Virhefunktio 𝐿𝑃𝑑𝑔  yhtälö (4-4) 

Virhefunktio 𝐿𝑃𝑔𝑔  yhtälö (4-6) 

Virhefunktio ||𝑦||1 yhtälö (3-4), jossa 𝑦𝑖 ja 𝑦𝑖
∗ viittaavat kuvan kaikkiin 

pikseliarvoihin 

Virhefunktio 𝛴||𝑦||1 kuvaa ||𝑦||1 virhefunktion avulla laskettua 
keskiarvoa2 

 

 

5.6 Neuroverkon generoimien täyden kuva-alan sinogrammien rekonstruktio 

Testidatasettiin kuuluvat rajoitetun kuva-alan sinogrammit generoitiin koulutetun 

neuroverkon avulla täyden kuva-alan sinogrammeiksi. Generoidut täyden kuva-alan 

sinogrammit rekonstruoitiin leikekuviksi suodatetun takaisinprojektion avulla (98). 

Ennen rekonstruktion suoritusta generoituihin täyden kuva-alan sinogrammeihin 

lisättiin neuroverkolle esitiedoksi syötetty rajoitetun kuva-alan sinogrammi, sillä 

neuroverkko ei säilyttänyt esitietokuvaa sellaisenaan, vaan muokkasi sitä. Esitietokuva 

kuvasi kuvantamisesta kerättyä dataa, joten esitietokuvan oli syytä jäädä 

alkuperäiseen muotoon, vaikka sen ympärille generoitiin uutta dataa (kuva 28).              

 
2 Virhefunktio 𝛴||𝑦||1 kuvasi yhden epookin kaikkien erien yli laskettua keskiarvoa, kun muut mainitut 

virhefunktiot kuvasivat yhden epookin yhden erän antamia tuloksia.    
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Kuva 28. Generoidun täyden kuva-alan sinogrammin rekonstruktio leikekuvaksi suodatetun 

takaisinprojektion avulla. Pix2Pix-neuroverkko generoi rajoitetun kuva-alan sinogrammista täyden 

kuva-alan sinogrammin. Generoituun sinogrammiin lisättiin alkuperäinen rajoitetun kuva-alan 

sinogrammi ennen rekonstruktiota, sillä Pix2Pix-neuroverkko muutti syötteeksi saamaansa rajoitetun 

kuva-alan sinogrammia.  

  

5.7 Referenssimenetelmät 

Testisetin rajoitetun kuva-alan sinogrammit rekonstruoitiin leikekuviksi kahdella eri 

menetelmällä eli käyttäen kokonaisvariaation minimointia (TV, Total Variation 

minimization) ja suodatettua takaisinprojektiota (FBP, Filtered Back Projection, ks. 

kappaleen 2.4 alaotsikko ”Leikekuvan rekonstruktion matematiikkaa”) (98, 101). 

 

                Kokonaisvariaation minimointi  

Kokonaisvariaation minimoinnista on esitetty useampia sovelluksia, mutta 

menetelmä perustuu seuraavaan virhefunktion minimointiin:   

                                               𝐿𝑇𝑉(𝜇) = (ǁ𝐴𝜇 − 𝑃ǁ)2
2 + 𝛼𝑇𝑉(𝜇) ,  (5-1) 

  
jossa 𝜇 kuvaa rekonstruoitavaa leikekuvaa, 𝐴 systeemimatriisia ja 𝑃 

mitattua projektiodataa (vrt. yhtälö (2-7)). Termi (ǁ · ǁ)2
2 kuvaa neliöityä L2-

normia eli neliöityä Euklidista etäisyyttä ja 𝛼 kokonaisvariaation määrää 

painottavaa regularisointitermiä. Termi 𝑇𝑉 kuvaa tason yli laskettavaa 

kokonaisvariaatiota, joka voidaan esimerkiksi esittää asettamalla 𝑇𝑉(𝜇) =

(ǁǀ𝛻𝜇ǀǁ)1, jossa 𝛻𝜇 kuvaa 𝜇:n gradienttia ja (ǁ · ǁ)1 L1-normia eli 

Manhattanin etäisyyttä. (101)    

3. Generoituun täyden kuva-alan sinogrammiin lisätään rajoitetun kuva-alan sinogrammi 

1. Rajoitetun kuva  -  alan  
sinogrammi syötetään  
koulutetulle Pix2Pix - 

neuroverkolle 

2. Pix2Pix -    neuroverkon  
generoima täyden  

kuva-  alan sinogrammi 4. FBP -rekonstruoitu  
leikekuva 

Pix2Pix 
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TV-rekonstruktiossa (minimointialgoritmi: Barzilai-Borwein) algoritmille asetettiin arvot 

alpha (𝛼) = 8, beta (β) = 1e-4 (kuinka paljon kuvan rakenteita ”pehmennetään”), 

lambda (λ) = 0,001 (iteraation askelpituus) ja maksimimäärä iteraatioita = 300 

(optimoidaan kullekin rekonstruktiolle seuraamalla menetelmän konvergoitumista) 

(101). FBP-rekonstruktiossa käytettiin Ram-Lak-suodatinta. Suodatettu 

takaisinprojektio rajoitetun kuva-alan sinogrammista edusti artefaktan sisältävää 

tilannetta, jota pyrittiin parantamaan Pix2Pix-pohjaisen menetelmän (kuva 28) avulla. 

Kokonaisvariaation minimointi toimi hyvin tunnettuna menetelmänä, jonka 

suorituskyky pyrittiin ylittämään työssä sovelletun Pix2Pix-menetelmän avulla.     

 

5.8 Kuvan analysointi 

Testisetin sisältämät rajoitetun kuva-alan sinogrammit rekonstruoitiin leikekuviksi eri 

menetelmillä eli kokonaisvariaation minimoinnilla (TV), suodatetulla takaisinprojektiolla 

(FBP) ja suodatetulla takaisinprojektiolla Pix2Pix-menetelmän generoimasta 

ulostulosta (Pix2Pix). Rekonstruoitujen leikekuvien kuvanlaatua arvioitiin laskemalla 

kullekin rekonstruoidulle leikekuvalle rakenteellinen samankaltaisuusindeksi 

(Structured Similarity Index, SSIM), keskineliövirhe (Mean Squared Error, MSE), 

keskineliövirheen neliöjuuri (Root-Mean-Square Error, RMSE) ja signaali-

kohinasuhteen huippu- tai maksimiarvo (Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR).  

SSIM voidaan esittää seuraavan yhtälön avulla: 

                                           𝑆𝑆𝐼𝑀(𝐼, 𝐼∗) =
(2𝜇𝐼𝜇𝐼∗  + 𝐶1)(2𝜎𝐼𝐼∗+ 𝐶2)

(𝜇𝐼2+ 𝜇𝐼∗
2 + 𝐶1)(𝜎𝐼2+ 𝜎𝐼∗

2 + 𝐶2)
 ,   (5-2) 

jossa 𝜇𝐼 ja 𝜇𝐼∗ esittävät tavoitekuvan 𝐼 ja analysoitavan kuvan 𝐼∗ pikseliarvoille laskettua 

keskiarvoa, 𝜎𝐼 ja 𝜎𝐼∗ esittävät vastaavasti keskihajontaa ja 𝜎𝐼𝐼∗ kuvien 𝐼 ja 𝐼∗ välille 

laskettua ristikovarianssia. Tulosten laskennassa keskiarvot, keskihajonnat ja 

ristikovarianssi laskettiin suoraan vertailtavien kuvien yli ilman ikkunointia. Termi 𝐶1 

vastaa arvoa ( , 1 ∙  𝐿)2,  𝐶2 vastaa arvoa ( , 3 ∙  𝐿)2 ja 𝐿 kertoo pikseliarvojen 

vaihteluvälin, esimerkiksi 0-1, jos kuvien pikseliarvot asettuvat tälle välille. (102, 103)  
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MSE voidaan esittää seuraavan yhtälön avulla: 

             𝑀𝑆𝐸(𝐼, 𝐼∗) =
1

𝑀𝑁
∑ ∑[𝐼(𝑚, 𝑛) − 𝐼∗(𝑚, 𝑛)

𝑁

𝑛 = 1

𝑀

𝑚 = 1

]2, (5-3) 

jossa 𝑀𝑁 ilmaisee 𝑀 ×𝑁-kokoisessa kuvassa olevien pikselien lukumäärän, 𝐼(𝑚, 𝑛) 

viittaa kuvan 𝐼 yksittäiseen pikseliarvoon ja vastaavasti 𝐼∗(𝑚, 𝑛) viittaa kuvan 𝐼∗ 

yksittäiseen pikseliarvoon (104).  

RMSE voidaan esittää seuraavan yhtälön avulla: 

                                       𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑀𝑆𝐸(𝐼, 𝐼∗), (5-4) 

jossa 𝑀𝑆𝐸(𝐼, 𝐼∗) viittaa yhtälöön (5-3) (104). 

PSNR voidaan esittää seuraavan yhtälön avulla: 

                                       𝑃𝑆𝑁𝑅(𝐼, 𝐼∗) = 1 𝑙𝑜𝑔10[
(𝐻𝑚𝑎𝑥)

2

𝑀𝑆𝐸(𝐼,𝐼∗)  
], (5-5) 

jossa 𝐻𝑚𝑎𝑥 kuvaa signaalin huippuarvoa eli se kertoo tavoitekuvassa olevien 

pikseliarvojen vaihteluvälin (103).     

Leikekuvia arvioitiin myös visuaalisen eli silmämääräisen tulkinnan perusteella. 

Tavoitteellisena leikekuvana 𝐼 käytettiin alkuperäisestä leikekuvasta simuloidusta 

kohinattomasta täyden kuva-alan sinogrammista FBP-rekonstruoitua leikekuvaa.       
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6. Tulokset  

6.1 Pix2Pix-mallin konvergenssi  
Pix2Pix-mallia koulutettiin 471 epookkia, jonka jälkeen mallin katsottiin 

konvergoituneen riittävään suorituskykyyn (kuvat 29 ja 30). Generaattorin 

virhefunktioiden G_L1 (virhe koulutuksessa: 0,009; virhe validoinnissa: 0,021) ja 

G_L1_keskiarvo (virhe koulutuksessa: 0,007; virhe validoinnissa: 0,012) arvojen 

kehittyminen osoitti, että neuroverkko konvergoitui hyvin (kuva 30). Diskriminaattorin 

ja generaattorin oppiminen tapahtui riittävässä tasapainossa, sillä virhefunktioiden 

G_cGAN (virhe koulutuksessa: 0,618; virhe validoinnissa: 0,621), D_aito (virhe 
koulutuksessa: 0,666; virhe validoinnissa: 0,688) ja D_generoitu (virhe 
koulutuksessa: 0,794; virhe validoinnissa: 0,787) virheet eivät poikenneet toisistaan 

kohtuuttomasti. Myös generoitujen sinogrammien visualisointi viittaa Pix2Pix-mallin 

onnistuneeseen kouluttamiseen (kuva 31).   

 

Kuva 29. Diskriminaattorin virhefunktiot koulutusdatalle ja validointidatalle epookkien 0-471 
tapauksessa. Koulutuksen alkuvaiheessa nähtiin yksittäisiä virhepiikkejä kohti pienempiä ja suurempia 

virheitä, mutta muutoin kaikkien virhefunktioiden (𝐿𝐿𝑃𝑃𝑑𝑑𝑎𝑎= D_aito ja 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑑𝑑𝑔𝑔= D_generoitu, taulukko 3) arvot 

pysyivät samankaltaisina koko koulutuksen ajan.  
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Kuva 30. Generaattorin virhefunktiot koulutusdatalle ja validointidatalle epookkien 0-471 
tapauksessa. Virhefunktion G_cGAN (𝐿𝐿𝑃𝑃𝑔𝑔𝑔𝑔  = G_cGAN, taulukko 3) arvot pysyivät samankaltaisena 

koko koulutuksen ajan sekä koulutus- että validointidatan tapauksessa, jos koulutuksen alkuvaiheen 

piikkejä kohti pienempiä ja suurempia virheitä ei otettu huomioon. Virhefunktioiden G_L1 ja 

G_L1_keskiarvo (||𝑦𝑦||1 = G_L1, 𝛴𝛴||𝑦𝑦||1 = G_L1_keskiarvo, taulukko 3) arvot laskivat vahvasti 

koulutuksen alkuvaiheessa. Koulutuksen edetessä edellä mainittujen virhefunktioiden arvot saatiin 

jyrkkään laskuun kunkin osakoulutuksen alussa (”portaiden askelman näköiset kohdat"), kun 

pienennettiin oppimisnopeutta ja regularisoinnin määrää (taulukko 3).   
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Kuva 31. Tavoitesinogrammi, generoitu sinogrammi + esitietosinogrammi ja erotussinogrammi. 
Generoituun sinogrammiin on merkitty esimerkiksi sinisillä nuolilla kaksi kohtaa, joissa nähdään eroja 

tavoitesinogrammin ja generoidun sinogrammin välillä. Generoidussa sinogrammissa näkyvät kaksi 

heikkoa pystysuuntaista viivaa johtuvat esitietosinogrammin lisäyksestä generoituun sinogrammiin (ks. 

kuva 28). Tavoitesinogrammi on visualisoitu ideaalisena eli ilman lisättyä kohinaa, joten 

erotussinogrammissa esitietosinogrammin alueella näkyvä rakenne johtuu lisätystä kohinasta (ks. 

taulukko 1). 

 

6.2 Rekonstruktioiden kuvanlaatu  
Pix2Pix-menetelmä tuotti parhaimmat kuvanlaadun metriikat ROI-alueella MSE:n 

(Pix2Pix: 0,03 ± 0,01 × 10-5; TV: 0,07 ± 0,05 × 10-5; FBP: 1,4 ± 0,6 × 10-5), RMSE:n 

(Pix2Pix: 0,49 ± 0,09 × 10-3; TV: 0,8 ± 0,3 × 10-3; FBP: 3,7 ± 0,9 × 10-3) ja PSNR:n 

(Pix2Pix: 24,5 ± 1,5 dB; TV: 21,0 ± 3,0 dB; FBP: 7,0 ± 3,0 dB) arvoja vertaillessa 

(taulukko 4). Työssä käytetty kilpaileva referenssimenetelmä eli TV-rekonstruktio tuotti 

kutakuinkin yhtä hyvät tulokset SSIM-arvoja (Pix2Pix: 0,99 ± 0,01; TV: 0,99 ± 0,01; 

FBP: 0,75 ± 0,10) vertaillessa (taulukko 4).      

Koko leikekuvan alan analysointi osoitti, että Pix2Pix-menetelmällä kyettiin tuottamaan 

kiinnostavia tuloksia myös ROI-alueen ulkopuolella, jossa sijaitseva 

rakenneinformaatio oli täysin generoitua (Pix2Pix MSE: 0,04 ± 0,01 × 10-5; RMSE: 

0,64 ± 0,07 × 10-3; PSNR: 23,2 ± 1,3 dB; SSIM: 0,94 ± 0,02) (taulukko 4). Koko 

leikekuvan alaa kuvaavissa kuvanlaadun tuloksissa on kuitenkin huomattava, että 

leikekuvissa oli paljon taustaan kuuluvia pikseliarvoja, joka saattoi johtaa liioitellun 

hyviin tuloksiin. TV- ja FBP-rekonstruktio eivät tuottaneet kiinnostavia tuloksia koko 

leikekuvaa analysoitaessa, sillä ne eivät tuota sinogrammidatan laajennusta (TV MSE: 

Tavoitesinogrammi Generoitu  sinogrammi 
+  

esitietosinogrammi 

Erotussinogrammi 
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0,3 ± 0,3 × 10-5; RMSE: 1,7 ± 0,7 × 10-3; PSNR: 15,0 ± 3,0 dB; SSIM: 0,6 ± 0,2, FBP 

MSE: 1,3 ± 0,5 × 10-5; RMSE: 3,5 ± 0,8 × 10-3; PSNR 9,0 ± 3,0 dB, SSIM: 0,36 ± 0,12) 

(taulukko 4).            

Rekonstruoitujen leikekuvien ROI-alueiden x- ja y-suunnista esitettyjen 

intensiteettiarvojen eli viivaprofiilien avulla nähdään Pix2Pix-menetelmän ja TV-

rekonstruktion tuottama kuvanlaadullinen parannus, kun verrataan tavoiteleikekuvaan 

ja artefaktoja sisältävään FBP-rekonstruktioon (kuva 32). Myös rekonstruoitujen 

leikekuvien visuaalinen tulkinta tukee Pix2Pix-menetelmän tuottamaa kuvanlaadullista 

parannusta niin ROI-alueen alaa kuin koko leikekuvan alaa tarkastellessa (kuva 33).    

Taulukko 4. Eri menetelmillä määritetyille rekonstruktioille lasketut kuvanlaadun metriikat. 

Pix2Pix-menetelmä viittaa työssä tutkittuun menetelmään, TV-rekonstruktio totaalivariaation 

vertailumenetelmään ja FBP-rekonstruktio artefaktoja sisältävään suodatettuun takaisinprojektioon. 

Termi ROI viittaa leikekuvan mielenkiintoalueelta laskettuun kuvanlaadun parametriin, muussa 

tapauksessa kuvanlaadun parametrit on laskettu koko leikekuvan alueelta. Raportoidut MSE-, RMSE-, 

PSNR- ja SSIM-arvot on laskettu keskiarvona testisetistä (n = 40) rekonstruoiduista leikekuvista. 

Kuvanlaadun metriikoille laskettiin myös keskihajonta (Standard Deviation, STD) virhemarginaalin 

arvioimiseksi (105).  

 

MSE ± STD RMSE ± STD PSNR ± STD (dB) SSIM ± STD 

Pix2Pix ROI 0,03 ± 0,01 × 10-5 0,49 ± 0,09 × 10-3 24,5 ± 1,5 0,99 ± 0,01 

TV ROI 0,07 ± 0,05 × 10-5 0,8 ± 0,3 × 10-3 21,0 ± 3,0 0,99 ± 0,01 

FBP ROI 1,4 ± 0,6 × 10-5 3,7 ± 0,9 × 10-3 7,0 ± 3,0 0,75 ± 0,10 

Pix2Pix 0,04 ± 0,01 × 10-5 0,64 ± 0,07 × 10-3 23,2 ± 1,3 0,94 ± 0,02 

TV 0,3 ± 0,3 × 10-5 1,7 ± 0,7 × 10-3 15,0 ± 3,0 0,6 ± 0,2 

FBP 1,3 ± 0,5 × 10-5 3,5 ± 0,8 × 10-3 9,0 ± 3,0 0,36 ± 0,12 
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Kuva 32. X- ja Y-suunnan viivaprofiilit normalisoidun leikekuvan ROI-alueelta. Kuvassa esitetään 

punaisen viivan avulla kohta, josta viivaprofiili on esitetty. A) X-akselilta esitetyt viivaprofiilit. B) Y-

akselilta esitetyt viivaprofiilit. Viivaprofiileista voidaan arvioida, että TV-rekonstruktio ja Pix2Pix-

menetelmä tuottavat selkeästi paremman kuvanlaadun kuin artefaktan sisältävä FBP-rekonstruktio, kun 

verrataan tavoiteleikekuvaan 𝐼𝐼.  
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Kuva 33. Tavoiteleikekuvan, Pix2Pix-menetelmän leikekuvan, TV-leikekuvan ja artefaktoja 

sisältävän leikekuvan visualisointi. Leikekuville esitetään koko leikekuvan kattava visualisointi ja 

visualisointi ROI-alueelta maskin avulla. Merkintä 𝐼 viittaa tavoiteleikekuvaan ja FBP artefaktoja 

sisältävään leikekuvaan.   

Rekonstruktio 

I 

Pix2Pix 

TV 

FBP 

ROI rekonstruktio 
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7. Pohdinta ja johtopäätökset 

7.1 Pohdinta 

Työn tarkoituksena oli tutkia cGAN-pohjaisen Pix2Pix-neuroverkkomallin soveltuvuutta 

sinogrammien täydentämiseen rajoitetun keilan tietokonetomografiassa. Kehitetty 

Pix2Pix-malli kykeni generoimaan eli täydentämään puuttuvan sinogrammidatan 

vähentäen rekonstruoitujen leikekuvien ROI-alueilla eli mielenkiintoalueella esiintyviä 

artefaktoja. Lisäksi havaittiin, että kuvannettua aluetta kyettiin laajentamaan ROI-

alueen ulkopuolelle. Edellä mainitulla menetelmällä tuotettuja leikekuvia verrattiin 

vastaaviin artefaktan sisältäviin FBP-rekonstruoituihin leikekuviin, TV-rekonstruoituihin 

leikekuviin ja tavoiteleikekuviin.     

 

Pix2Pix-mallin konvergenssi 

Pix2Pix-mallin koulutuksessa keskityttiin generoidun täyden kuva-alan sinogrammin ja 

tavoitteellisen täyden kuva-alan sinogrammin välisen eroavaisuuden eli 

pikselikohtaisen L1-normin (virhefunktiot G_L1 ja G_L1_keskiarvo) minimoimiseen. 

Koulutuksessa oli huomioitava L1-normin lisäksi virhefunktioiden G_cGAN, D_aito ja 

D_generoitu arvojen kehittyminen suhteessa toisiinsa, sillä mainittujen 

virhefunktioiden arvojen eroavaisuus viittaa diskriminaattorin ja generaattorin välisen 

suorituskyvyn eroavaisuuteen. GAN-pohjaisen mallin oppimisen tiedetään tapahtuvan 

generaattorin ja diskriminaattorin välisen toisiaan vahvistavan oppimisen kautta, joten 

jommankumman vahva dominointi aiheuttaisi koulutuksen epäonnistumisen.  

Virhefunktio G_cGAN kuvaa generaattorin kykyä erehdyttää diskriminaattori 

luokittelemaan generoitu sinogrammi aidoksi sinogrammiksi, kun luokittelu tapahtuu 

jakamalla sinogrammikuva osiin, luokittelemalla osat ja esittämällä luokitus 

keskiarvona. Virhefunktion D_aito tapauksessa arvioitiin diskriminaattorin kykyä 

luokittaa aito sinogrammi aidoksi. Virhefunktion D_generoitu tapauksessa arvioitiin 

diskriminaattorin kykyä luokittaa generoitu sinogrammi epäaidoksi. Muutoin 

virhefunktiot D_aito ja D_generoitu määritettiin vastaavalla tavalla kuin virhefunktio 

G_cGAN. Ideaalisessa tilanteessa virhefunktioiden D_aito, D_generoitu ja G_cGAN 

arvot saisivat koulutuksen lopetuskohdassa arvon 0,5, eli diskriminaattori ei osaisi 

erotella aitoja ja generoituja sinogrammeja toisistaan (29).   
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Virhefunktioiden arvot pysyivät koulutuksen aikana riittävän hyvässä tasapainossa 

keskenään, vaikka D_generoitu-, D_aito- ja G_cGAN-arvot jäivät korkeammiksi kuin 

ideaaliset arvot, ja D_generoitu-arvo jäi koholle G_cGAN- ja D_aito-arvoihin 

verrattuna. Lisäksi virhefunktioiden arvot olivat samankaltaisia sekä koulutusdatalle 

että validointidatalle, mikä viittaa mallin yleistettävyyteen (kuvat 29 ja 30). GAN-

pohjaisten menetelmien kouluttamista on pidetty haasteellisena, joten koulutusta tässä 

työssä voidaan pitää onnistuneena (106).  

Generoidun täyden kuva-alan sinogrammissa nähdään kuitenkin pieniä ongelmakohtia 

ns. ”reunaviivojen tai terävien rakenteiden” generoitumisessa, kun verrataan 

tavoitesinogrammiin (kuva 31). Koulutuksessa keskityttiin L1-normin minimoimiseen ja 

diskriminaattorin kautta määritettyjen virhefunktioiden arvot jäivät jonkin verran 

suuremmiksi kuin tavoitearvot, joten koulutetun mallin suorituskykyä voitaisiin pyrkiä 

parantamaan. L1-normin tiedetään korostavan kuvasta pieniä taajuuksia eli yleisiä 

rakenteita, mutta jättävän korkeat taajuudet eli esim. reunat huomioimatta (31). 

Pix2Pix-mallin hyödyntämän diskriminaattorin eli PatchGAN-diskriminaattorin kautta 

laskettavan luokituksen (virhefunktiot G_cGAN, D_aito ja D_generoitu) tarkoituksena 

on korostaa kuvien korkeita taajuuksia (31). Edellä esitetty saattaa viitata siihen, että 

diskriminaattorin kautta laskettavien virhefunktioiden arvojen parempi optimointi voisi 

parantaa reunaviivojen generoitumista.       

Jos Pix2Pix-mallin koulutuksesta haluttaisiin vahvempia tuloksia, datan määrää 

(nkoulutus = 360 = sinogrammien määrä) olisi syytä kasvattaa, sillä datan määrän 

lisäyksen tiedetään yleisesti ottaen parantavan koulutuksesta saatavia tuloksia (107). 

Koulutusdatan määrää oli tarpeen rajoittaa, sillä laskentaan käytetyn tietokoneen 

kanssa ilmeni muistiongelmia (laitevika). Myös koulutukseen käytettävä aika olisi 

kasvanut, jos datan määrää olisi selkeästi lisätty. Jos diskriminaattorin oppiminen olisi 

liian tehokasta suhteessa generaattoriin myös isomman datasetin tapauksessa, niin 

tällöin voisi olla tarpeellista kehittää diskriminaattorin oppimista hillitseviä menetelmiä. 

Yksinkertaisimpana muokkauksena voisi toimia erilaisten oppimisnopeuksien ja 

regularisointien parametrien asettaminen diskriminaattorille ja generaattorille. 

Voitaisiin myös kehittää menetelmä, joka rankaisee diskriminaattoria, jos sen 

suorituskyky kasvaa liiaksi suhteessa generaattorin suorituskykyyn. 

Koulutusprosessia voitaisiin myös muokata siten, että generaattoria koulutettaisiin 

useampi epookki yhtä diskriminaattorin epookkia kohden. GAN-pohjaisten verkkojen 
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suorituskyvyn vahvistamisesta löytyy myös julkaisuja (85, 108, 109). Yksinkertaisena 

esimerkkinä toimii menetelmä, jossa generaattorin parametrien päivityksessä ei 

huomioida näytteitä, jotka arvioidaan huonolaatuisiksi (110). 

 

Rekonstruktioiden kuvanlaatu 

Sovellettu Pix2Pix-menetelmä poisti leikekuvista kirkkaan sädekehämäisen artefaktan 

ROI-alueen ympäriltä, mutta TV-rekonstruktio tuotti pienen sädekehämäisen 

artefaktan ROI-alueen alareunaan. FBP-rekonstruktio tuotti kohinaisempia, mutta 

terävämpiä kuvia, kun puolestaan TV-rekonstruktio tuotti pehmeämpiä, mutta 

vähemmän teräviä kuvia. TV-rekonstruktion kuvanlaatu oli oletetun mukainen, sillä 

menetelmässä käytetään regularisointitermiä 𝛼 ja pehmennystermiä 𝛽, jotka tuottavat 

menetelmälle tyypillisen pehmennetyn kuvanlaadun (101).   

Myös leikekuvien mielenkiintoalueista esitetyt viivaprofiilit tukevat edellä esitettyjä 

huomiota rekonstruktioiden eroavaisuuksista. Viivaprofiileista nähdään, että Pix2Pix-

menetelmän tapauksessa viivaprofiileissa (x- ja y-suunta) on teräviä muutoksia, mutta 

TV-rekonstruktion tapauksessa viivaprofiileissa esiintyvät muutokset ovat 

huomattavasti pehmeämpiä. Artefaktaisen FBP-rekonstruktion kuppimaisiin 

viivaprofiileihin verratessa huomataan, että Pix2Pix-menetelmän rekonstruktion 

viivaprofiileissa ei ollut kuppimaista rakennetta (engl. cupping artifact) eli ROI-alueen 

keskikohdan intensiteettiarvot olivat samantapaisia kuin tavoiteleikekuvassa, ja 

viivaprofiilin ääripäissä ei ollut sädekehämäiseen artefaktaan (engl. halo artifact) 

viittaavia piikkejä. TV-rekonstruoidun leikekuvan tapauksessa ei nähty kuppimaisia 

viivaprofiileja, mutta y-suunnan viivaprofiilin toisessa ääripäässä nähtiin 

sädekehämäiseen artefaktaan viittaava piikki. Viivaprofiilien intensiteettiarvojen 

voimakkuuksia vertailtaessa voidaan sanoa, että Pix2Pix-rekonstruktion ja TV-

rekonstruktion tapauksessa intensiteettiarvot olivat jonkin verran suurempia kuin 

tavoiteleikekuvan tapauksessa. Intensiteettiarvojen eroavaisuudet korostuivat 

erityisesti ROI-alueen reunojen läheisyydessä.  

ROI-alueen kuvanlaatumetriikoita analysoitaessa nähdään, että Pix2Pix-menetelmä 

tuotti selkeästi parhaimmat tulokset. Kuitenkin SSIM-arvolle saatiin samantapaiset 

tulokset Pix2Pix-menetelmän ja TV-rekonstruktion avulla. Kuvanlaatutulokset ovat 

linjassa leikekuvien visuaalisen tulkinnan kanssa, sillä Pix2Pix-menetelmällä tuotetut 
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leikekuvat ovat parempilaatuisia kuin TV-rekonstruktiolla tuotetut leikekuvat, sillä 

erilaiset rakenteet erottuvat toisistaan terävämpinä. Leikekuvien yleistä rakennetta 

tarkastellessa huomataan, että sekä Pix2Pix-menetelmä että TV-rekonstruktio tuottivat 

onnistuneesti ROI-alueen rakenteet. Työn ensisijaisena mielenkiinnon kohteena oli 

ROI-alueen kuvanlaatu, mutta lisäksi havaittiin, että Pix2Pix-menetelmä tuotti 

merkittävän kuvanlaadun parannuksen myös koko leikekuvan kuvanlaatua 

tarkastellessa. Koko leikekuvan kuvanlaadun parametreja tarkastellessa on kuitenkin 

huomattava, että kuvanlaadun laskennassa oli huomattavan paljon taustaan kuuluvia 

mustia pikseleitä, jotka saattavat vääristää tuloksia kohti ylioptimistisia arvoja.       

Monissa tutkimuksissa on raportoitu tuloksia, joiden mukaan rajoitetun keilan 

tietokonetomografiatutkimus voisi tuottaa jopa vertailukelpoisen kuvanlaadun 

suhteessa täyden keilan tutkimukseen (17, 21, 23, 25, 26). Syväoppimisen saralla on 

saavutettu tuloksia, joiden mukaan sisätomografisen tutkimuksen kuvanlaadun PSNR-

arvoa on nostettu 7 dB tai enemmän, kun verrataan perinteisiin iteratiivisiin TV-

pohjaisiin menetelmiin (27). Edellä mainitussa työssä raportoitiin samaa 

suuruusluokkaa oleva SSIM-arvo, kuin tässä pro-gradu tutkielmassa on esitetty. 

Lisäksi  vuonna 2022 julkaistussa työssä on raportoitu tuloksia, joissa saavutettiin  

samaa suuruusluokkaa oleva tai parempi SSIM-arvo kuin tämän työn tuloksissa (111). 

Tässä pro-gradu tutkielmassa saavutettu SSIM-arvo oli luokkaa 0,99 ja TV-

rekonstruktioon verratessa saavutettiin n. 3,5 dB parannus PSNR-arvon tapauksessa.   

 

Tuloksia rajoittavia tekijöitä 

Tuloksien rajoittaviksi tekijöiksi voidaan mainita useampia tekijöitä. Optimaalisessa 

tilanteessa käytössä olisi ollut kaksiulotteisista leikekuvista simuloidun projektiodatan 

sijaan TT-laitteelta saatavaa helikaalikuvantamisella kerättyä projektiodataa. 

Simuloituun projektiodataan oli myös tarpeen lisätä Gaussista kohinaa, jotta se vastaisi 

paremmin todellista mitattua projektiodataa. Jos käytössä olisi ollut aitoa 

projektiodataa, kohinan lisäystä ei olisi tarvinnut tehdä. Simulointiin käytetty 

leikekuvadata oli jo alunperin kohinaista, joten vähemmän kohinainen data olisi voinut 

tuottaa erilaisia tuloksia.     

Myös datan määrä voidaan mainita rajoittavaksi tekijäksi. Testauksessa käytetyn 

datan määrä oli melko pieni (ntestaus = 40), ja se oli peräisin kahdelta eri potilaalta. 
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Myös koulutusdatan ja validointidatan määrä oli rajoitettu (nkoulutus = 360, nvalidointi = 

40). Datan suuri määrä vähentäisi ylisovittumisen riskiä, sillä suuressa datasetissä on 

enemmän luonnollista variaatiota, ja data vastaa tällöin paremmin reaalimaailman 

datan jakaumaa. Jos saatavilla ei ole enempää dataa, voidaan datan määrää 

kasvattaa myös augmentoinnilla (esim. kuvien leikkaus tai kääntö) (84).  

Jotta tuloksia voitaisiin yleistää luotettavasti, käytössä olevan datasetin tulisi olla 

mahdollisimman monipuolinen. Käytössä ollut datasetti oli kerätty yhdellä TT-laitteella 

Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Lisäksi käytössä ei ollut potilaisiin liittyviä tietoja, 

kuten potilaan ikä, etnisyys, sukupuoli, paino ja pituus. Edustavan tutkimuksen 

toteuttamiseksi tutkimukseen kuuluvan potilasjakauman tulisi olla laaja ja potilaiden 

määrän suuri. Kuvantamisia tulisi myös toteuttaa useammalla laitteella ja useammassa 

ympäristössä.  

 

Sovelluskohteita ja mahdollisia jatkotutkimuksia 

Työssä tutkittua sinogrammien laajennukseen tähtäävää Pix2Pix-menetelmää 

voitaisiin soveltaa sydämen kuvantamisen lisäksi myös muissa kudoksissa, joissa 

kiinnostuksen kohteena on jokin tietty ROI-alue (esim. raaja- ja hammas-

kartiokeilatietokonetomografia (KKTT)), ja tarkoituksena on tuottaa kuvauksessa 

saadun säteilyannoksen vähentyminen. Menetelmää voitaisiin myös hyödyntää 

tapauksissa, joissa kuvantamiskeila on virheellisesti tai käytännön syistä 

(huomattavan isokokoinen potilas, joka ei mahdu kuva-alalle) rajautunut liian pieneksi, 

jolloin leikekuvien rekonstruktio tuottaa artefaktoja sisältäviä leikekuvia. 

Sinogrammidatan laajennusta vastaavaa menetelmää voitaisiin soveltaa myös muihin 

kuvantamismodaliteetteihin kuin TT:aan, kuten yksifotoniemissiotomografiaan tai 

magneettikuvaukseen (17, 112, 113).      

Mielekkäin jatkotutkimus olisi sellainen tutkimus, jossa saatavilla olisi 

helikaalikuvantamisella mitattua projektiodataa simuloidun sijaan, jolloin tutkimus olisi 

realistisempi ja saataisiin suoraan 3D-dataa leikkeiden sijaan. Optimaalisessa 

tilanteessa kuvantaminen voitaisiin suorittaa sekä täyden kuva-alan että rajoitetun 

kuva-alan tutkimuksena. Edellä mainitussa tapauksessa realistisin kuvantamiskohde 

olisi ihmisen kaltainen antropomorfinen fantomi tai eläinmalli. Toinen erityisen 

mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi työ, jossa selvitettäisiin, miten paljon 
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rajoitettua keilaa voidaan laajentaa sinogrammin laajennuksella, jotta saada 

diagnostisesti luotettavia tuloksia. 

  

7.2 Johtopäätökset 

Työssä kehitettiin konvoluutioneuroverkkomalli, jonka avulla voitiin generoida 

puuttuvaa projektiodataa rajoitetun kuva-alan sinogrammien ympärille. Generoitujen 

sinogrammien FBP-rekonstruktio tuotti kuvanlaadun parannuksen suhteessa 

lähtötilanteeseen eli rajoitetun kuva-alan sinogrammien FBP-rekonstruktioihin. 

Esitetyllä menetelmällä saavutettiin parempi kuvanlaatu kuin TV-rekonstruktiolla, ja 

samalla tuotettiin rajoitetun kuva-alan ulkopuolista rakenneinformaatiota. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että työssä saavutetut tulokset tukevat 

sisätomografisen tutkimuksen soveltuvuutta diagnostiseksi kuvantamismenetelmäksi, 

ja esitetyn menetelmän luotettavuutta validoivat lisätutkimukset olisivat 

tarkoituksenmukaisia.      
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