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Dalga boyu yakın kızıl ötesi bölgesinde bulunan ve optik tomografi amaçlı kullanılan 
fotonlann sayısal modellemesinde difüzyon teorisinin geçersiz olduğu durumlarda 
transport teorisi kullanılmaktadır. Örneğin, kaynağa yakın ya da sınırdaki yerlerde, aşın 
yutucu ortamlarda ve boşluk benzeri yapılarda difüzyon yaklaşımı yetersiz kalmaktadır. 
Ayrıca biyolojik dokularda saçılma genellikle eşyönsüz olduğu için eşyönsüz foton 
saçılmasının modellere eklenmesi gerekmektedir. Eşyönsüz saçılmaların incelenmesi için 
yutma ve saçılma katsayılarının yanı sıra faz fonksiyonunun da bilinmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmada önce kullanılabilecek faz fonksiyonları incelenmiş sonra da eşyönsüzlük 
faktörünün, ayrık ordinatlar yöntemi ile çözüm yapan transport kodu PARTISN'da 
tanımlanabilmesi için gerekli Legendre momentleri hesaplanmıştır. Daha sonra önce 
homojen sonra da heterojen ortamlarda çözümler gerçekleştirilmiştir. 
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INVESTIGATION OF ANISOTROPIC PHOTON SCATTERING FOR 
OPTICAL TOMOGRAPHY IN BIOLOGICAL TISSUES 

Photons with wavelengths in near infrared region are used in optical tomography. 
Radiation transport theory should be preferred instead of diffusion theory for numerical 
modelling of photon migration in biological tissues, where diffusion theory is invalid. For 
example, diffusion theory is not sufficient in the regions of close to boundaries, sources or 
sinks and highly absorbing or void-like media. Also anisotropic scattering must be 
considered in the numerical models since scattering is generally highly anisotropic in 
biological tissues. In addition to the absorption and scattering coefficients, a suitable phase 
function must be known in anisotropic scattering study. Here we have compared scattering 
phase functions for anisotropy. Then we have calculated Legendre moments which are 
necessary for the implementation of anisotropy factors into the transport code, PARTISN. 
Discrete ordinates method (Sn) has been used in the transport calculations. We have 
obtained solutions first a homogeneous and then heterogeneous medium. 
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1. GİRİŞ 

Birçok araştırmacı, biyolojik dokularda foton göçünü tarif etmek için difüzyon yaklaşımını 
kullanmıştır. Fakat difüzyon teorisini uygulayabilmek için malzeme içinde foton 
saçılmasının baskın işlem olması gerekmektedir [1]. Bu durumu matematiksel olarak ifade 
edecek olursak |ia « |xs olduğu durumlarda difüzyon yaklaşımı doğru sonuçlar verir. 
Burada jxa yutma katsayısı ve p.s saçılma katsayısıdır. Yakın kızılötesi ışık (600-900nm) ile 
biyolojik dokular incelendiğinde yutma katsayısının 0.01-0. lmm"1 ve saçılma katsayısının 
lO-lOOmm'1 arasında değiştiği görülür. Bu durumda difüzyon yaklaşımı biyolojik 
dokularda genellikle uygun bir yaklaşımdır. 

Her ne kadar difüzyon yaklaşımı yukarıdaki koşulu sağlayan kemik, deri, beyin maddesi ve 
göğüs için uygun olsa da, insan vücudunda nerdeyse boş sayılabilecek saçılmanın çok az 
olduğu bölgeler de vardır. Örneğin insan beyninde serebrospinal sıvı ya da eklemlerde 
sinovial sıvı bu tür bölgelerdir. Difüzyon yaklaşımının bu tür bölgelerde hatalı sonuç 
verdiği gösterilmiştir [1], Ayrıca eşyönsüz kaynak ve eşyönsüz foton saçılması bu teoride 
doğrudan ele alınamamaktadır. Eşyönsüz saçılma için bazı araştırmacılar Monte Carlo 
yöntemlerini kullanmışlardır. Fakat bu yöntemin çok yavaş olması gerçekçi geometrilerde 
uygulanabilmesini engellemektedir. Örneğin beyin ya da göğüs gibi büyük hacimlerde 
sonuç için günlerce hatta haftalarca beklemek gerekmektedir. 

1.1 Eşyönsüz Saçılma 

Difüzyon yaklaşımının yetersiz kaldığı durumlarda eşyönsüz foton saçılmasının modellere 
eklenmesi çok önemlidir. Örneğin, kaynağa yakın ya da sınırdaki yerlerde, aşırı yutucu 
ortamlarda ve boşluk benzeri yapılarda difüzyon yaklaşımı yetersiz kalmaktadır. Eşyönsüz 
saçılmaların incelenebilmesi için yutma ve saçılma katsayılarının yanı sıra saçılma faz 
fonksiyonunun da bilinmesi gerekmektedir. 

Difüzyon yaklaşımında saçılma faz fonksiyonu bilgisi denkleme indirgenmiş saçılma 
katsayısı (ja's = (l-g)jj,s) eklenmesi ile kaybolmaktadır. Bu ise denklemde difüzyon 
katsayısı, D'nin tarifinde yer almaktadır (D=l/( fxa +M-'S ))• Burada g saçılma açısının 
ortalama kosinüsü olarak tarif edilir ve eşyönsüzlük faktörü (anizotropi ya da asimetri 
faktörü) olarak adlandırılır. 

1.2. Faz Fonksiyonları 

Bu bölümde 3 faz fonksiyonu incelenmiştir. 

1.2.1. Mie Faz Fonksiyonu 

Biyolojik dokularda foton saçılmaları, en iyi şekilde Maxwell denklemleri tarafından 
gösterilen elektromagnetik etkileşim kurallarına uyar. Mie, homojen küreler için Maxwell 
denklemlerine dayanarak saçılma faz fonksiyonları için bir teori geliştirmiştir. Bu teoriye 
göre Mie faz fonksiyonu (Eş. l) 'de verilmektedir. 

fMie(cosÖ) = - si(d)s;(e)+s2(0)s;(0) 
ıc 

2n J[s, (0)S* (d) + S2 (d)S[ (0)]sin /&/// 
(1) 
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Bu fonksiyonda 5,{$) ve S2(6)karmaşık amplitüd fonksiyonları, S*(ff),S*2 (6) ise bunlann 
karmaşık eşlenikleridir. p,=cos0 ise saçılma öncesi ve saçılma sonrası yönler arasındaki 
açımn kosinüsüdür. Mie teorisinin uygulanabilmesi için ortam ve bu ortamda saçılan 
fotonlar için ayrıntılı birtakım bilgilerin bilinmesi gereklidir. Bunlar, küresel saçıcıların 
yarıçapı ve kırılma indisi, ortamın kırılma indisi, elektromagnetik radyasyonun dalga 
boyudur. Biyolojik ortamlarda çok sayıda rastgele dağılmış saçıcı ve yutucu bölgelerin 
olması, Mie teorisinin biyomedikal alanda uygulanmasını oldukça zorlaştırmaktadır. 

1.2.2. Henyey-Greenstein (HG) Faz Fonksiyonu 

Biyomedikal optik modelleme üzerinde çalışan araştırmacıların büyük çoğunluğu g 
faktörünü tarif etmede kolaylık sağladığı için bu fonksiyonu kullanmıştır. Henyey-
Greenstein faz fonksiyonu (Eş. 2)'de tanımlanmıştır. 

fHG (cos 6) = — (2) HG 4/r(l + g - 2 g c o s 0 ) 

Burada g faktörü fotonlann tamamen geri yansımalan durumunda -1, tamamen ileri yönlü 
saçılmalan durumunda ise 1 değerini alır. CosG saçılma açısının kosinüsüdür ve |j, ile 
gösterilir. Fakat moment hesabında p,=cos0 üzerinden integral alındığı için bu parametrenin 
bilinmesine gerek yoktur. 

HG faz fonksiyonu en yaygın kullanılan olmasına rağmen bazı dezavantajlan vardır. 
Bunlardan en önemlisi ileri doğru yönlenmiş saçılmalarda (g>0,8) Mie teorisinden çok 
farklı sonuç vermesidir. Aynca eşyönsüzlüğün bu fonksiyonla ifade edilebilmesi için yine 
g=0,9 civannda kodu yavaşlatan çok fazla momentin hesaplanıp girdilenmesi 
gerekmektedir. 

1.2.3. Basitleştirilmiş Mie (Simplified Approximate Mie, SAM) Faz Fonksiyonu 

SAM formülü, biyomedikal uygulamalar için ve g>0,8 için HG faz fonksiyonuna göre Mie 
teorisi ile daha uyumlu sonuçlar vermektedir. Liu tarafından ifade edilen formül (Eş. 3)'te 
verilmiştir. 

fm{cos6) = K,(X + cos6)n> (3) 

Bu formülde Ks = (np +l)/2lnp+2)x normalizasyon faktörü olarak adlandınlır. Bu 

formüllerde geçen np =2g/(l-g) eşyönsüzlük indisi olarak adlandınlır. 

2. MATEMATİKSEL FORMÜLASYON 

Faz fonksiyonlan (Eş. 4)'te görüldüğü gibi Legendre polinomlannın toplamı şeklinde 
açılabilir. 

f M = T " Z + WnPn (m) = 7 " [ l + 3 ^ 1 İM) + 5b2p2 M + - i ( 4 ) 
AK O 4;T 

162 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,120-125 TR11 ̂ ^ M.Ûzyurt 

1 , 
Burada P0(//) = l, P,(/i) = jU, P2 (//) = - ( 3 / / -1 ) olmak üzere Legendre 

polinomlandır. bn ise faz fonksiyonunun n. derece saçılma momentidir. Bu çalışmada 
kullandığımız PARTISN kodu da aynı şekilde saçılma kernelini Legendre polinomlanna 
açmaktadır. Tek grupta saçılma kerneli (Eş. 5)'te verilmektedir. 

ISCTj , 1 

(5) 
n=0 

Burada p=Q'.Q , D' yönünden gelip Q yönüne giden nötronun saçılma açısının 
kosinüsüdür. er" ise n. derece saçılma momentidir. ISCT ise gerekli olan Legendre 
eşyönsüzlük derecesidir. İnputta ISCT=0 girilmesi eşyönlü saçılmayı, ISCT=1 girilmesi 
doğrusal eşyönsüz saçılmayı ve ISCT>1 girilmesi eşyönsüz saçılmayı ifade etmektedir. 
Foton transport denkleminde saçılma kernelini faz fonksiyonu olarak ele aldığımızda tek 
yapılması gerekenin saçılma momentlerini hesaplamak olduğu görülmektedir. Bunun için 
önce (Eş. 4)'ün her iki yanı m. derece Legendre polinomu ile çarpılır ve (Eş. 6)'da 
görüldüğü gibi - 1 < fi < 1 aralığında integre edilir. 

f f(ju)Pm(M)djU = X ( 2 n +1)[bHPn( ju)Pm(M)dju (6) 
™ n=0 

Saçılma momentlerinin hesaplanmasında (Eş. 7)'de verilen Legendre polinomlarının diklik 
özelliğinden yararlanılır. 

1 a S ( l , m = n; 
7 ^ (7) 2M 2n + l \0, m* n; 

Bu eşitliği (Eş. 6)'nın sağ tarafında kullanacak olursak, sağ taraf bn/27t'ye eşit olur. 
Buradan saçılma momentleri için (Eş. 8) elde edilir. 

1 
bn=2jc\f(jı)Pn(jî)dfi (8) 

-1 

HG faz fonksiyonunun saçılma momentlerini (Eş. 8)'den yararlanarak bulmaya 
çalıştığımızda momentlerin tam olarak eşyönsüzlük faktörü g'nin n. dereceden üsleri 
olarak çıktığım görürüz. Yani bn=gn dir. Bu durum HG saçılma momentlerinin hesabının 
hiçbir sayısal integrasyona gerek kalmadan oldukça kolay bir şekilde yapılabilmesini 
sağlar. 

İnsan vücudunda serebrospinal sıvı gibi boşluk benzeri yapılarda yüksek dereceden açısal 
(yönsel) yaklaşımlar gereklidir [2]. PARTISN kodu foton yayılımının yönünün 
aynklaştınlması için aynı zamanda SN yöntemi olarak da bilinen ayrık ordinatlar yöntemini 
kullanmaktadır. Uygun sayıda ayrık ordinat seçmek (Sn derecesi) çok önemlidir. Daha 
önce DANTSYS ile yapılan bir çalışma da SN derecesi 30'u geçtiğinde akı yoğunluklarında 
önemli bir değişme olmadığı gösterilmiştir[3]. Bu nedenle bu çalışmada da en fazla 22. 
derece kullanılmıştır. SN derecesini arttırdıkça bilgisayar koşma zamanı da uzamaktadır. 
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PARTISN kodunun kullandığı sonlu-fark, ayrık-ordinatlar tekniği göğüs ve beyin gibi 
büyük, optik olarak kalın, heterojen ortamlarda etkili bir yöntemdir. Fakat oldukça ileri 
yönlü saçılmaların olduğu (g>0,8) sistemlerde bu yöntemin hız bakımından Monte Carlo 
yöntemine olan üstünlüğü tehlikeye girmektedir. Yavaş yakınsamanın nedeni faz 
fonksiyonunun Legendre polinomlarına açılmasıdır. Eşyönlü saçılmalarda faz fonksiyonu 
tek Legendre terimi ile ifade edilebilecekken, eşyönsüz saçılmalarda yüksek dereceden 
Legendre açılımlarına ihtiyaç vardır. Örneğin g=0,9 için HG faz fonksiyonunu düzgün tarif 
edebilmek için kullanılacak Legendre derecesi 80'in üzerine çıkmaktadır[4]. Legendre 
derecesi arttıkça bilgisayar koşma zamanı uzamaktadır. Ayrıca değişik dereceler için 
yapılan koşularda, Legendre derecesini arttırmanın, gerekli akı momentlerinin 
integrallerinin doğru alınabilmesi için SN derecesini de arttırmayı zorunlu kıldığını, bunun 
da yine bilgisayar koşma zamanını arttırdığı gözlemlenmiştir. 

SAM faz fonksiyonunun kod içinde kullanılabilmesini mümkün kılacak Legendre 
momentlerinin hesaplanmasında yine (Eş..8)'den yararlanılabilir. Bu fonksiyon için HG 
gibi momentleri ifade edecek basit bir ifade çıkmamaktadır. Diğer bir deyişle, momentler 
için integrallerin tek tek alınması gerekmektedir. Fakat SAM faz fonksiyonu, HG faz 
fonksiyonu ile karşılaştırıldığında oldukça ileri yönlü saçılmayı gösteren g=0,9 için faz 
fonksiyonunun çok az bir hata ile ifade edilebilmesi, HG için 80, SAM için 18 moment 
almakla mümkündür. Bu bakımdan SAM faz fonksiyonu daha avantajlıdır. Ayrıca bir kere 
integraller alınıp momentler hesaplandığında saçılma momentleri tablosu oluşturmak ve bu 
tabloyu kodun tesir kesiti kütüphanesine eklemek ya da doğrudan inputa girdilemek 
mümkündür[5]. Bu nedenle bu çalışmada SAM faz fonksiyonu kullanmıştır. 

Biyolojik dokularda saçılma ileri yönlü olduğu için g faktörünün değeri de 0,9 
civarındadır. Bu da koşma zamanını uzatan faz fonksiyonunun yüksek dereceden Legendre 
açılımını gerektirmektedir. PARTISN kodunun kendi içinde kullandığı kesme 
yöntemlerinden biri olan diyagonal düzeltme yöntemi kullanılarak Legendre momenti 
sayısı 10'un altına indirilmiş ve bilgisayar koşma zamanından kazanılmıştır. 

3. SAYISAL ÖRNEKLER 

3.1. Homojen Ortam 

Bu örnekte farklı g değerlerinin foton göçüne etkisi basit, homojen bir ortamda incelendi. 
Transport hesaplamaları aynı indirgenmiş saçılma katsayısına, jus sahip fakat farklı (g, ps) 

çiftleri için yapıldı. Difüzyon teorisinde bunlardan sadece fis yer aldığı için aynı jus 'a 
sahip ortamlar aynı sonucu verecektir. Buna karşılık transport çözümleri görüleceği gibi \ ı j 
f î s oranlarına göre farklı farklı olacaktır. 

Bunu gözlemleyebilmek için sonsuz uzunlukta fakat 10mm genişliğinde bir tabaka ele 
alındı. Sonsuz tabakayı tanımlayabilmek için tabakanın boyu eninden 50 kat büyük ve 
tabakanın alt kenarında yansıtıcı sınır koşulu alındı. Diğer kenarlarda ise boşluk sınır 
koşulu uygulandı. Bu tabakaya sol kenarı boyunca eşyönlü bir S kaynağından fotonların 
geldiği varsayıldı. Problemin geometrisi Şekil l 'de verilmiştir. Bu problem değişik 
durumlar göz önüne alınarak koşuldu (örneğin değişik ızgara aralıkları, HG ve SAM olmak 
üzere değişik faz fonksiyonları, farklı SN dereceleri, değişik g faktörleri ve değişik sayıda 
Legendre momentleri). 
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Bu ortam için üç farklı durum ele alındı. Bu üç durum için de aynı |i's=lmm"' değeri 
kullanıldı. İlk durum için g=0,0 ve (Xs =lmm"!, ikinci durum için g=0,5 ve |is =2mm~', 
üçüncü durum için g=0,9 ve |is =10mm"' alındı. Hesaplamalar yutma katsayısı (J.a'nm farklı 
değerleri için yapıldı. Ayrıca g=0,5 için 2 Legendre saçılma momenti yeterli iken g=0,9 
için en az 7 moment alındı. Daha sonra aynı /Js için g=0,5, g=0,7 ve g=0,9 için bulunan 
akı değerleri g=0,0 için hesaplanan değerlere bölündü. 

Şekil 1. Homojen sonsuz tabaka problemi 

İlk iki moment HG ve SAM faz fonksiyonlarında aynı olduğu için g=0,5 olduğunda HG ve 
SAM faz fonksiyonları aynı sonucu verir. Fakat özellikle g=0,9 durumunda beklendiği gibi 
SAM fonksiyonunun daha doğru sonuçlar verdiği görülmüştür. Şekil 2, 3 ve 4'te 100 
ızgara aralığı ve Si6 için SAM faz fonksiyonu kullanılarak elde edilen sonuçlar 
görülmektedir. 

o ö ö ö o o ö ö o ö ö ö o ö ö o o ö o ö o ö o o ö 

— • — M a = 0.01 

....... Ma = 0.1 

— — M a = 0.3 

Ma = 0.5 

— — Ma = 1.0 

Mesafe (mm) 

Şekil 2. Si6, 100 aralık ve Pı saçılması durumunda akı oranlan (g=0,5/g=0). 

165 



X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,120-125 TR11 ̂ ^ M.Ûzyurt 

ı - i L n c r ı r n f v r H L n f f ı m r v 
O p O > - j r H t N ( N < N r r ı r n 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H t n c T i m r v r - ı ı n a ı r n r ^ f H L n o ı r o N 
9 ^ ' f ı / l ı / l l f l ı O l O ^ ^ M C O O O t f l f f ı 
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 0 

Ma = 0.01 

Ma =0.1 

-*— Ma = 0.3 

• Ma = 0.5 

-»-Ma =1.0 

Mesafe (mm) 

Şekil 3. Si6, 100 aralık ve P7 saçılması durumunda akı oranlan (g=0,7/g=0). 

2.5 

2.0 -o 
o 
11 
3S 
2 1.5 < 

JÎ < 0.5 -

0.0 

O O O t H t - ı r M r s o J m r o 
0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 

< t < 3 ' * r ı / ı t r ) i o u 5 v o r - - r * : o q o q o q c n a > 
0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 
Mesafe (mm) 

Şekil 4. Si6,100 aralık ve P7 saçılması durumunda akı oranlan (g=0,9/g=0). 

Son olarak daha doğruya yakın sonuçlar elde etmek için moment sayısı arttırılmış, bunun 
sonucunda akı momenti integrallerinin doğru alınabilmesi için SN derecesi arttınlarak 
problem koşulmuştur. Bu durum için elde edilen grafik Şekil 5'te gösterilmiştir. 

Bizim için önemli olan g=0,9 durumuna baktığımızda eşyönsüzlük hesaba katıldığı için 
koşma zamanı diğer durumlardan daha uzundur. Ayrıca beklendiği gibi yutma katsayısı, pa 
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küçüldükçe koşma zamanı artmıştır. Çünkü saçılma katsayısının etkisi arttıkça saçılma 
kaynağı iterasyonu, artan saçılmalardan dolayı geç yakınsayacaktır. 

1.6 

1.4 

6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

Ma =0.01 

Ma=0.1 

Ma =0.3 

Ma= 0.5 

Ma= 1.0 

Mesafe (mm) 

Şekil 5. S22, 100 aralık, Pıo saçılması durumunda akı oranları (g=0,9/g=0). 

Çizelge l 'de ise g=0,9 durumunda ve 100 aralık için koşma zamanları verilmiştir. 
Ha^.Olmm"1 için Pıo saçılmasında koşma zamanı P7 saçılmasının 4 katı olmuştur. Bu da 
mümkün olduğunca doğru bir şekilde az sayıda Legendre momenti ile eşyönsüzlüğü ifade 
edebilmenin önemini ortaya koymaktadır. 

Çizelge 1. 100 aralık için bilgisayar koşma zamanları 

g = 0.9 g = 0.9 

Ha = 0 . 0 1 56.90dak. 237.50dak. 

Ha = 0 . 1 23.83dak. 82.97dak 

Ha = 0 . 3 21.90dak. 82.11dak 

Ha = 0 .5 19.25dak. 72.92dak 

Ha = 1 0 16.38dak. 65.77dak. 

3.2. Heterojen Ortam 

Heterojen ortamlarda g faktörünün etkisini incelemek amacı ile 10x10mm boyutlarında bir 
kutu ve bu kutunun tam ortasında 2mm çapında bir daire ele alınmıştır. Kutunun sol 
kenarında eşyönlü bir kaynaktan fotonlann geldiği düşünülmüştür. Kutunun kenarlarında 
boşluk sınır koşulu uygulanmıştır. Bu problemin geometrisi Şekil 6'da gösterilmiştir. 

Daha sonra ortadaki dairenin merkezinden geçen bir yatay hat boyunca skaler akı 
dağılımları bulunmuştur. Akı dağılımları g faktörünün 0 ve 0,5 değerleri için elde edilmiş 
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ve bu değerlerin birbirine oranı alınmıştır(g=0,5/g=0). Bu ortamın optik özellikleri Çizelge 
2'te verilmiştir. 

y 

2 mm 

o 

10 mm 

Şekil 6. İçinde boşluk benzeri bir daire olan kutu. 

Çizelge 2. Saçılma, yutma ve indirgenmiş saçılma katsayıları (mm 1 ) 

g = 0 g = 0.5 g = 0.7 § = 0.9 
Bölge Ms 

Ms 

Ma Ms Ma Ms Ms Ma Ms' Ms Ma Ms' 

Kutu 5 0.05 5 10 0.05 5 16.67 0.05 5 50 0.05 5 
Daire 0.1 

0.1 
0.0001 0.2 

0.1 
0.0001 0.33 0.0001 0.1 1.0 0.0001 0.1 

Heterojenliğe neden olan daire kutuya göre çok küçük yutma ve saçılma katsayısına 
sahiptir. Bu durum insan beyninde ortada neredeyse yutma ve saçma özellikleri olmayan 
ventriküllere karşılık gelmektedir. Kutu ise ventrikülleri çevreleyen oldukça saçıcı beyin 
dokusuna karşılık gelmektedir. Şekil 7'de g=0,5 durumu için elde edilen sonuç 
görülmektedir. Burada g=0,5 durumu fazla bir eşyönsüzlük içermediği için Pı saçılması 
yeterlidir. İlk iki moment HG ve SAM faz fonksiyonlarında aynı olduğu için bu sonuç her 
ikisi içinde geçerlidir. 
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1.020 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mesafe (mm) 

Şekil 7. Si6, 100 aralık ve Pı saçılması durumunda akı oranları (g=0.5/g=0). 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Bu çalışmada, her ne kadar HG faz fonksiyonunun momentlerini hesaplamak SAM faz 
fonksiyonuna göre çok kolaysa da hem Mie teorisine yakınlığı hem de çok daha az 
moment ile ifade edilebilmesi nedeniyle moment hesabında SAM fonksiyonu 
kullanılmıştır. 

Hielscher ve Alcouffe pa, j u / e yakın olduğu zaman difuzyon yaklaşımının transport 
çözümünden oldukça uzaklaştığını gösterdiler. Homojen ortam örneğinde bu durum 
gözlenmiştir. Her ne kadar g=0 için yapılan çözüm de transport çözümü olsa da bu durum 
difüzyon teoriye yakın sonuçlar verecektir. 

Yutulmanın saçılmaya göre oldukça az olduğu durumlarda ise (pa =0.01 mm'1 ve pa =0.1 
mm"1 « p's =lmm"1 ) difüzyon teorisinin uygulanabileceğini biliyoruz. Bu durumlarda 
foton dağılımları arasındaki fark (g=0 ve g=0.5 arasında ve g=0.0 ile g=0.9 durumları 
arasında) beklendiği gibi küçük çıkmıştır. 

g faktörünün seçimi özellikle pa değerleri p' s değerlerine yakın olduğunda önem 
kazanmaktadır. Homojen ortam probleminde kaynağa yakın yerlerde akı oranlarında küçük 
bir artış olur. Çünkü difüzyon teorisi kaynağa yakın tekil nokta oluşturduğundan burada 
hatalı sonuç vermektedir. pa, Ms ' e yakın olduğu durumlarda kaynaktan uzaklaştıkça foton 
yoğunluğu azalmaktadır. Bu azalma g=0.9 için daha fazla miktardadır. Kaynaktan 
uzaklaştıkça difüzyon teorisinde hatanın artması özellikle beyin, göğüs gibi büyük 
organlarda önemlidir. Difüzyon teorisinin geçerli olacağı yutma katsayısının, saçılma 
katsayısından çok küçük olacağı durumlarda bile kaynaktan uzaklaştıkça hata artacaktır. 

Şekil 7'de görüldüğü gibi g=0,0 ve g=0,5 çözümleri arasındaki fark kaynağa yakın bölgede 
ve özellikle de heterojen ortam yaratan dairenin etrafında ve içinde oluşmuştur. Fakat bu 
fark yüzde 2'den azdır. Yine de bu küçük farklar beyin gibi organlarda bu tür heterojen 
ortamlar çok sayıda olduğu için önemlidir. Bu durum sonlu elemanlar, küresel harmonikler 
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Pn yöntemi ile yapılan çalışmayla uyumludur [2], Burada heterojen ortam olan daire 
boşluk benzeri dokuları temsil etmektedir. 
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