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Sammanfattning
Landstinget Dalarna har de senaste åren genomgått en digitaliseringsprocess. Resultatet är att
det finns bildplattessystem från två olika leverantörer inom landstinget. I ett försök att skapa
ett verktyg för dosoptimering och dosövervakning vill Landstinget Dalarna utreda om Agfas
och Fujis exponeringsindex är lämpliga som mått på dosnivå. En utredning av stabiliteten hos
Fujis exponeringsindex, S, är redan utfört. Denna rapport fortsätter arbetet genom att
undersöka stabiliteten för Agfas exponeringsindex, lgM. Samtidigt har en kartläggning av ett
samband mellan Agfas och Fujis exponeringsindex utförts.

Resultatet visade att medelvärdet av lgM för en samling bilder av samma undersökningstyp
lämpar sig bra som mått på undersökningens dosnivå till bildplattan för en specifik
röntgenutrustning. Användbarheten är knuten till en och samma rörspänning och
känslighetsklass för en specifik undersökning och begränsas i viss mån av inbländning.

Det finns ett samband mellan Agfas och Fujis exponeringsindex och det går på ett enkelt sätt
att transformera S-värden till lgM-värden för jämförelse. Sambandet visade sig vara olika för
olika undersökningar.





                                                                                                                                       ABSTRACT

Abstract
The county hospital of Dalarna has for the last couple of years carried through a process of
digitalization. The result is that within the county it exists image plate systems from two
different manufacturers. In an attempt to create a tool for dose optimization and dose
surveillance the county of Dalarna would like to investigate if the exposure index from Agfa
and Fuji is suitable as a dose indicator. An investigation of the exposure index, S, from Fuji
has already been done. This thesis has been continuing the investigation by evaluating the
stability of the exposure index, lgM, from Agfa. Simultaneously an observation if there is a
simple relation between the exposure indicators from Agfa and Fuji has been performed.

The result showed that the average of lgM, for a set of images from the same type of
examination, is appropriate as a dose indicator to the image plate for that specific examination
type and X-ray equipment. The usefulness is linked to the same tube voltage and Speed Class
for a specific examination, and is to a certain degree restricted by the collimating.

There is a relation between the exposure index from Agfa and Fuji, and there is in a simple
way possible to transform S-values to lgM-values for comparison. The relation turned out to
be examination specific.
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Digitala detektorer avsedda för diagnostisk radiologi utgör en allt större andel av befintliga
detektorsystem på svenska sjukhus. Den dominerande detektorn är i nuläget och med all
sannolikhet den närmaste framtiden, bildplattor. Med bildplatteteknik kan man på ett
kostnadseffektivt sätt producera digitala bilder utan att investera i ny röntgenutrustning. Till
bildplattans nackdelar hör att den egentligen registrerar en analog bild som digitaliseras i en
fristående utläsningsenhet. Bildplattan måste bäras från undersökningsrummet och erbjuder
ringa förbättring i arbetsflödet och arbetsbörda. De senaste åren har fastmonterade detektorer
som direkt genererar digitala bilder från röntgenstrålning kommit i bruk. Till dess nackdel hör
en betydande kostnad som ännu så länge hämmat en mer allmän användning.

Den fundamentala skillnaden mellan digitala detektorer och de traditionella
skärm/filmsystemen är att de digitala detektorerna har en väsentligt större dynamik med
avseende på exponering samt att bildkvaliteten för en digital detektor är begränsad av brus.
Till skillnad mot skärm/filmsystem som är kontrastbegränsande. Med den nya tekniken finns
en risk att överexponera patienten utan att få någon varning från bilden och därmed en ökad
risk för strålskador.

��	� �)*+ 
Utreda om Agfas exponeringsindex kan anses stabilt med avseende på kliniska samt tekniska
parametrar. Kartlägga ett samband mellan Agfas och Fujis exponerings index samt belysa
dess begränsningar.

���� � +,!�,-.�&/��,'
Arbetet påbörjades med en inläsningsperiod inom grundläggande röntgenteknik och digitala
detektorer. För att läsa in grundläggande röntgenteknik användes �$���#�� 
	�7���
���#�
����
�
� [1] samt ”8	����*�������	������%����9 [2] som båda är rekommenderad
kurslitteratur i kursen ”:"2:���8���	�	����������#�����������	9 som ges av institutionen
för medicinsk teknik (IMT) vid Linköpings universitet. Stora delar av de inledande kapitlen
baserades på dessa böcker.

Därefter startade inläsning samt utförande av olika stabilitetsexperiment med examensarbetet
”2��
��%�	��
�
�����	��������������������
	������������������	�%�9 [3] som grund.

Slutligen utfördes experiment för att kartlägga ett samband mellan leverantörerna Agfas och
Fujis exponeringsindex.



	����'(�!�/##%�! �*)0"&
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Röntgenstrålning är elektromagnetiska vågor av samma natur som synligt ljus, dock med en
högre frekvens.

2.1.1� Elektromagnetisk strålning
Elektromagnetisk strålning propagerar genom luften med ljusets hastighet i form av
oscillerande elektriska och magnetiska fält. Vid låga energier växelverkar och uppför sig
elektromagnetisk strålning precis som synligt ljus och uppvisar vågbeteenden såsom
reflektion, refraktion, diffraktion och polarisering. Vanligtvis har röntgenstrålning hög energi
och är av liten våglängd vilket gör att strålningen beter sig mer som partiklar än vågor. Varje
partikel, foton, innehar en energi given som produkten av fotonfrekvensen och Plancks
konstant. När en röntgenfoton har mer energi än 15 eV har den möjlighet att jonisera en atom
och kallas därför joniserande strålning. Detta sker under förutsättning att materialet innehar
rätt egenskaper. [2,4]

2.1.2� Produktion av röntgenstrålning
När en elektron accelereras till energinivåer över 5 keV och växelverkar med en målyta
uppstår röntgenstrålning. Växelverkan sker då elektronen hastigt bromsas vid kontakt med
målytan. Nedan följer en genomgång av de processer där röntgenstrålning kan uppstå.

Antag en ström av accelererade elektroner. Om elektronerna träffar en massiv yta kommer de
snabbt att bromsas till vilopotential på grund av kollisioner med atomer i ytan. Det mest
förekommande scenariot är att elektronenerna drabbas av en mindre elastisk påverkan. Detta
resulterar i en överföring av energi från elektronenerna till målytan vilket till slut avges i form
av värme.

Bromsstrålning
Emellanåt kommer en elektron så nära en atoms kärna att den kraftigt ändrar riktning på
grund av kärnans elektriska fält. Detta resulterar i att elektronen byter riktning och förlorar
därmed kinetisk energi samt avger elektromagnetisk strålning. Mängden energi som
elektronen avger kan variera kraftigt. Röntgenstrålning som avges på detta sätt är mer känd
som bromsstrålning (Bremsstrahlung) se figur 1. [1]

�"#('����$',300+'2��"�#�(440+2'�!2� �� � &+',��5/6 �5 '&%'�3 !� ��%+,3��7�8
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Karakteristisk röntgenstrålning
När en elektron innehar tillräckligt hög energi för att övervinna bindningsenergin hos en
atoms elektroner kan den slå undan en bunden elektron och på så sätt skapa en vakans i ett
elektronskal. Sannolikheten att detta händer är störst i de något av de innersta elektronskalen.
Vakansen kommer antingen att fyllas av en fri elektron eller, mer sannolikt, av en elektron
från något av de yttre elektronskalen. En plats närmre kärnan innebär att elektronen binds
hårdare till kärnan där energibehovet inte är lika stort. Den överblivna energin avges som
röntgenstrålning. Mängden energi kommer alltså att vara ekvivalent med skillnaden i
bindningsenergi för de aktuella elektronskalen vilket är karakteristiskt för det specifika
elementet, och kallas just därför karakteristisk röntgenstrålning, se figur 2. [1] Vid
elektronens hopp från ett yttre elektronskal till ett inre så bildas även där en vakans. Denna
kan nu fyllas av ännu en elektron som befinner sig längre ifrån kärnan. Detta upprepar sig till
dess att vakansen till slut fylls av en fri elektron. Därför kan en och samma atom sända ut
röntgenstrålning med flera olika energier. [2]

�"#('�	���%'%&+/'"0+"0&�'1�+# �0+'2��"�#��7�8

Även om röntgenstrålning produceras naturligt är det önskvärt att variera strålningens energi
och intensitet. Detta är väsentligt då man vill utnyttja röntgenstrålningen för olika
tillämpningar t.ex. medicinsk diagnostik. Röntgenstrålningen produceras då i en
röntgenapparat som väsentligen består av ett röntgenrör och en röntgengenerator. [2]

2.1.3� Röntgenrörets uppbyggnad
Röntgenstrålning produceras alltid när ett material bombarderas av elektroner med hög
hastighet. Enkelt beskrivet består ett röntgenrör av en anod och katod placerade i ett evakuerat
glashölje. En principskiss av ett röntgenrör och dess delar kan ses i figur 3. Katoden är en
glödtråd som vid genomförsel av en ström avger elektroner. Om anoden görs positiv i
förhållande till katoden kommer elektronerna att attraheras av anoden.
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I och med att elektronerna rör sig mot anoden i ett evakuerat utrymme kommer inte
elektronerna att kollidera med gasmolekyler på vägen dit. På så sätt uppnår elektronerna
mycket höga hastigheter. När elektronerna hastigt stoppas av anoden kommer
röntgenstrålning att avges i alla riktningar. [7]

Röntgenrörets anod, katod och deras material, design och funktion presenteras nedan i detalj.

Katodens material och design
Katoden består av en glödtråd med resistans anpassad så att det för en given glödtrådsström
förekommer minimala värmeförluster. Materialet är lämpligast en metall som avger en
avsevärd mängd elektroner genom termisk emission. Vanligtvis används volfram, som har en
smältpunkt på 3370°C. [1] Den höga smältpunkten är viktig för att förhindra att glödtråden
brinner av vid användning, jämför med en glödlampas glödtråd.

Eftersom resistansen sjunker till nära noll vid rumstemperatur och det därmed krävs en stor
ström för att snabbt värma glödtråden till dess arbetstemperatur bör en uppvärmning av
glödtråden med några exponeringar1 utföras före den första undersökningen med patient.
Mellan exponeringarna hålls glödtråden varm i ett vänteläge (eng. stand-by-mode). [1]

Det är viktigt att ytan på anoden som elektronströmmen träffar är liten, annars finns risken att
geometrisk oskärpa introduceras i bilden. För att förhindra att den ömsesidiga repulsion av
elektroner som existerar ska ge upphov till en bred elektronstråle som träffar anoden vidtas
särskilda designåtgärder. Man låter glödtråden omslutas av en metallkupa, som vanligtvis
tilldelas samma potential som glödtråden. Denna kupa genererar ett elektriskt fält som
repellerar de emitterade elektronerna och på så sätt utövar en fokuseringsverkan på
elektronerna vilket resulterar i en mindre träffyta på anoden. [1]

De flesta diagnostiska röntgenrör är utrustade med dubbla glödtrådar av olika tjocklek som i
sin tur har varsin fokuseringskupa så att det är möjligt att producera två olika stora
fokuseringspunkter. Den mindre glödtråden används för maximal detaljupplösning medan den
större används då högre energier behövs t.ex. vid överviktiga patienter. [9]

Anodens material och design
Det finns huvudsakligen två typer av anoder, stationära och roterande. [1]
                                                
1 Att exponera betyder �������*���. I detta fall betyder det själva bildtagningsögonblicket.
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Anoden bör idealt vara av ett material som uppfyller följande specifikationer
- Hög effektivitet vid konvertering av elektroner till röntgenstrålning (utbytet av

röntgenstrålning är proportionellt mot atomnummer)
- Hög smältpunkt, så att hög värme orsakar minimal skada på anoden
- Hög konduktivitet, så att värme fort leds bort
- Lågt förångningstryck, även vid höga temperaturer, så att anoden inte börjar koka
- Passande mekaniska egenskaper för konstruktion

Dessa krav är mycket svåra att förena varför man vid konstruktioner med stationära anoder
oftast använder sig av en stomme av koppar (hög konduktivitet) med en anodyta av t.ex.
volfram (hög smältpunkt 3370°C). Roterande anoder (anodtallrikar) består av en metallbas av
t.ex. molybden som har den egenskapen att den kan lagra dubbelt så mycket värme vid
samma vikt jämfört med volfram. Konstruktionen blir dock betydligt större (volymmässigt)
eftersom molybden har lägre atomnummer (lägre densitet). Den del på anoden som träffas av
de accelererade elektronerna, träffytan, består av en volfram/rheniumlegering där 5-10 %
rhenium minskar sprickbildning markant genom att öka töjbarheten jämfört med ren volfram
vid höga temperaturer. [1]

Designen bör innefatta adekvata arrangemang för avledning av de stora mängder värme som
genereras. Vid medicinskt diagnostiska spänningsnivåer är avledning av värme det absolut
största tekniska problemet eftersom minst 99 % av elektronernas energi omvandlas till just
värme. Designen bör också försäkra en god distribution av röntgenstrålning. [1]

2.1.4� Röntgenspektrum
Om en spänning på 90 kV appliceras på ett röntgenrör kommer strålningens spektrum
principiellt att se ut som i figur 4. Ett strålningsspektrum anger fördelningen av antal fotoner
per energinivå. Detta spektrum kommer nu att diskuteras.
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Antalet emitterade röntgenfotoner avtar proportionellt med ökad spänning, se spektrum 1 i
figur 5 på sidan 9. Spektrumet i figur 4 avviker kraftigt från det faktum. Att spektrumet börjar
en bit in är huvudsakligen på grund av att de lågenergetiska fotonerna lätt absorberas i
omgivande material innan de når anodens yta. Röntgenstrålning som genereras långt inne i
anoden kommer att absorberas innan den når ytan. Röntgenstrålning kommer också att
absorberas i utgångsfönstret, se figur 3, och även det bidra till utseendet. Var spektrumet
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slutar bestäms av röntgenrörets toppspänning och dess avslut uppkommer tack vare att en
elektron, dock mycket sällan, förlorar all sin energi till röntgenproduktion. [1]

De energitoppar som syns i spektrumet uppkommer på grund av den karakteristiska
röntgenstrålningen. Var i spektrumet topparna hamnar är beroende på vilket material som
anoden är gjord av då material har olika stora energiskillnader mellan elektronskalen. Även
valet av filtermaterial2 kan påverka röntgenspektrumet eftersom dess material kan bidra med
karaktäristisk röntgenstrålning.

2.1.5� Faktorer som påverkar röntgenspektrumet
Det finns ett antal faktorer/parametrar som påverkar röntgenspektrumet, både med avseende
på dess KVALITET och/eller dess KVANTITET. Kvaliteten på spektrumet är benämningen
för genomträngningsförmågan hos strålningen. Kvantitet är benämningen för mängden
fotoner vid varje specifik energinivå. [1] Nedan följer en genomgång av dessa faktorer.

Rörström
Med rörströmmen menas strömmen från anod till katod. Den bestämmer därmed antalet
elektroner som accelereras mot anoden. Högre ström ger fler elektroner som avges.
Rörladdningen är proportionell mot rörströmmen. [1]

Exponeringstid
Detta bestämmer precis som för rörströmmen antalet elektroner som accelereras mot anoden.
Längre tid ger totalt sett fler elektroner som avges. Rörladdningen är proportionellt mot tiden,
men påverkar bara antalet fotoner, inte deras energi. [1] Ofta talar röntgenpersonal om en
inställningsparameter som benämns mAs3. Benämningen är produkten av rörströmmen och
exponeringstiden.

Rörspänning
Rörladdningen ökar approximativt med rörspänning i kvadrat. Detta på grund av två faktorer:
Elektroner har en högre energi och därmed även en högre energi att förlora när de
växelverkar4. Men även effektiviteten för konvertering av elektroner till röntgenstrålning
snarare än värme ökar med ökad rörspänning. Notera även att kvaliteten på röntgenspektrumet
ökar på grund av att den högsta möjliga energinivån en foton kan anta ökar med ökad
rörspänning. [1]

Röntgengeneratorn
En ytterligare faktor är vågformen på den pålagda spänningen. Eftersom en del i röntgenröret
måste arbeta som anod och dess motsatta sida som katod kommer inte någon ström att flyta
igenom röntgenröret under en halv cykel (vid enfas växelspänning). Aningen bättre blir det
genom att koppla på en likriktare till strömförsörjningen i anodkretsen. Då kan
halvvågslikriktning åstadkommas, men eftersom röntgenstrålning endast avges under halva
cykeltiden är det ineffektivt. Ytterligare förbättring av utsignalen kan åstadkommas med
helvågslikriktning. Helvågslikriktare skapas enklast med hjälp av en enkel bryggkoppling,
men röret avger fortfarande inte strålning under hela cykeln, samtidigt som den största
mängden strålning avges i nivå under toppspänningen. En mer konstant spänning kommer att

                                                
2 Filter behandlas på sidorna 8-9 i rapporten.
3 1 A * 1ms = 1mAs
4 Växelverkan betyder ömsesidig påverkan och behandlas på sidorna 9-13 i rapporten.
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förbättra strålkvaliteten. Det fås vid spänningsmatning av typen trefas. Röret drivs nu av tre
stycken separata spänningskällor som var för sig är helvågslikriktade. Dessa tre spänningar är
inbördes fasförskjutna 60°. Switchade kretsar säkerställer att varje källa driver röret endast då
det är nära topp värdet. Med detta förfarande åstadkommes en spänning med 15 % variation
från toppvärdet. Om katodens matningsspänning också är av typen trefas och fasförskjuts 30°
i förhållande till anodens matning erhålls en 12-vågsgenerator som endast innehar variationer
på 5 %. Alternativt kan en enfasmatning med 50 Hz användas. Med modern teknik finns
nämligen möjligheten att frekvenstransformera spänningen till en hög frekvens där den, efter
likriktning och utjämning (eng. smoothing), fungerar i princip som en DC-källa. [1]

Filtrering
Toppspänningen som appliceras på röntgenröret bestämmer den högsta energin som en foton
kan anta medan den lägsta energin bestäms av röntgenstrålningens filtrering. Strålningen
filtreras genom att lägga till metallskivor vid utgången på röntgenröret, vanligtvis koppar eller
aluminium. [11] De lågenergetiska fotonerna, som bara skulle ge stråldos till patienten och
inte bidra till bilden, filtreras bort från strålknippet. [1]

Filtrering har alltså en märkbar effekt på de lågenergetiska fotonerna. Även den totala
intensiteten hos röntgenstrålningen minskas varför den påverkar både kvalitet och kvantitet
hos röntgenstrålningen. Effekten på ett röntgenspektrum vid olika grader av filtrering kan ses
i figur 5 på sidan 9.

�"#('�����** &+ '�%5�*"�+' '"�#�42�'1�+# �04 &+'%�> 0+2 �! �%5�>',300+'2��"�#���� '�*"�+' '"�#�3 !
1&%�! ��(33 '�42�&('5%<��=���7�	8

Speciella filter, så kallade k-filter, kan användas för att generera ett fönster av transmitterade
röntgen energier och därmed minska både antalet låg- samt högenergetiska fotoner. Då
utnyttjas den karakteristiska röntgenstrålningen som filtermaterialet genererar då vakanser
fylls i k-skalet. Eftersom material är relativt transparenta för deras ”egen” karakteristiska
röntgenstrålning så kan det åstadkommas, för vissa avseenden, lämpliga effekter vid
användning av filter med samma material som anoden. Till exempel kan samma material
väljas i filtret och anoden. På så sätt förstärks andelen karaktäristisk röntgenstrålning. Detta
utnyttjas framför allt inom mammografi. [1]
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Anodmaterial
Val av material påverkar effektiviteten av produktionen av röntgenstrålning och dess
karakteristiska spektrum. Olika material producerar karakteristisk röntgenstrålning vid olika
energinivåer, läs mer under avsnittet om ��	���*	�������	�������	����� på sidan 5. [1]

	�	� ;/6 �5 '&%�
Växelverkan innebär en ömsesidig påverkan mellan strålningen och det medium som
strålningen passerar [2]. I detta fall menas med ömsesidig påverkan att strålningen minskar i
intensitet och mediet påverkas genom att dess atomer eventuellt joniseras. Medicinsk
radiologi är beroende av just det faktum att en röntgenstråles intensitet reduceras när strålen
passerar genom ett objekt. Hur stor del av intensiteten som reduceras bestäms av de
fysikaliska egenskaperna hos objektet, såsom tjocklek, densitet och atomnummer. Det är
variationerna i dessa egenskaper från en del till en annan av objektet som skapar detaljerna i
den slutliga bilden. Dessa variationer är vanligtvis små så en full förståelse för på vilket sätt
de påverkar transmissionen av röntgenstrålningen under olika förhållanden är viktigt om en
optimering av bilden skall åstadkommas. [1]

2.2.1� Bundna och fria elektroner
Alla elektroner i en atom är bundna i den meningen att de hålls kvar av en positiv elektrisk
attraktionskraft5 hos deras respektive atomkärna. Ju närmre atomkärnan elektronerna befinner
sig desto hårdare är de bundna till kärnan. Attraktionskraften kallas bindningsenergi och
definieras som:��	����������%�	���
	�������	
��������������
*��������������%	����*	��� [13].

När växelverkan sker med en infallande foton kan kraften i växelverkansprocessen vara
svagare än bindningsenergin för elektronen, då kommer elektronen fortfarande att vara
bunden till kärnan. På motsatt sätt kan kraften hos växelverkansprocessen vara större än
bindningsenergin och då kan elektronen uppföra sig som om den vore fri. För element i den
mänskliga kroppen med lågt atomnummer kommer fotonenergin hos den diagnostiska
röntgenstrålningen att vara större än K-skalets bindningsenergi. Detta gör att nästan alla av
atomens elektroner uppför sig som om de vore fria.

Växelverkan kommer dock frekvent att vara mycket svagare och elektroner kommer att vid
många växelverkansprocesser uppträda som de vore bundna. En följd av detta är att det
förekommer växelverkansprocesser från både bundna och fria elektroner. Det är frekvensen
av det relativa bidraget från båda dessa processer som är intressant. [1]

Ju högre energin är hos de bombarderande fotonerna desto större är sannolikheten att energin
tillgänglig för växelverkan överstiger bindningsenergin. Ju högre atomnummer de beskjutna
atomerna har desto kraftigare hålls elektronerna av elektrostatiska krafter. Växelverkan som
involverar bundna elektroner är därför mer troligt då atomnumret, i medel, av det stoppande
materialet är högt. [1]

2.2.2� Attenuering, spridd strålning och absorption
Det är av stor vikt att kunna särskilja dessa tre olika processer och det kan göras med de
modeller av växelverkan som vi redan vet från tidigare avsnitt i denna rapport.

                                                
5 Coulombkraft
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När en röntgenstråles fotoner växelverkar med materia kommer några av strålarna att spridas.
Detta betyder enkelt att de inte längre rör sig i samma riktning som den ursprungliga
röntgenstrålen. Vissa av fotonerna behåller all sin energi efter att de passerat en atom och
förlorar därmed ingen energi till mediet. Andra fotoner förlorar en liten energi när de sprids.
Denna energi överförs till elektronen och absorberas lokalt. Denna process ger upphov till
energiabsorption såväl som spridning i mediet. Slutligen kan några fotoner genomgå
växelverkan där de fullständigt förstörs och all deras energi övergår till elektroner i mediet.
Under normala diagnostiska förhållanden kommer all dess energi vanligtvis att absorberas
lokalt och denna process kallas total absorption. Energin som absorberas per massenhet
benämns absorberad dos och har enheten Joule per kilogram (J/kg) eller Gray (Gy). Både
spridning och absorption ingår i begreppet attenuering, d.v.s. reducering i intensitet av
strålningen. [1]

2.2.3� Växelverkanprocesser i vävnad
Inom medicinsk radiologi finns det principiellt två växelverkansprocesser som ger variationer
i fotontransmission genom en patient. Dessa är fotoelektrisk effekt och comptonspridning.
Ytterligare två växelverkansprocesser finns, koherent spridning och parbildning men de har
föga betydelse i medicinska tillämpningar och behandlas därför ej.

�"#('�����1'! ��"�#�%5�5/6 �5 '&%�04',- 00 '�*1'�,�"&%�'1'04/��"�#%'�"�+' �,�"&%�3%+ '"%���7��8

Fotoelektrisk effekt
Vid de lägre fotonenergierna i diagnostisk radiologi är fotoelektrisk effekt den klart
dominerande processen, se figur 6. I denna process överlämnar fotonen hela sin energi till en
elektron som då får tillräckligt hög energi att den lämnar sin bana runt atomkärnan. En del av
fotonens energi går åt till att övervinna elektronens bindningsenergi. Resterande energi
lämnas över till elektronen som kinetisk energi och absorberas lokalt. Detta kommer att
efterlämna atomen i ett exciterat tillstånd på grund av att atomen har en vakans i ett av
elektronskalen, vanligtvis K-skalet. En möjlighet är att vakansen fylls av en elektron med
högre energi och karaktäristisk röntgenstrålning avges på samma sätt som karaktäristisk
röntgenstrålning produceras i röntgenrörets anod. En annan variant är att energin avges till en
elektron i de yttre skalen [15]. Denna elektron stöts bort från skalet och kallas Auger-elektron
[15]. Fotoelektrisk effekt kan endast ske med en bunden elektron tack vare att en viss
rörelsemängd måste överföras till atomkärnan för att rörelsmängden ska vara bevarad6 [2].

                                                
6 Lagen om rörelsemängdens bevarande.
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Sannolikheten att karakteristisk röntgenstrålning avges efter fotoelektrisk absorption ökar
med ökande atomnummer och är störst då vakanser skapas i K-skalet. [15]

Comptonspridning
Till skillnad mot fotoelektrisk effekt sker comptonspridning med en yttre, inte fullt så hårt,
bunden elektron [2]. Här kolliderar en foton med en elektron i något av de yttre skalen och
fotonen sprids med reducerad energi som följd. Elektronen mottar kinetisk energi vars storlek
bestäms av spridningsvinkeln för både den spridda fotonen och den bortstötta elektronen.
Elektronens kinetiska energi absorberas snabbt genom jonisering, excitering och slutligen
som värme i mediet. Vid låga energier hos primärfotonen är framåt- och bakåtspridd strålning
ungefär lika sannolikt. Vid högre energier dominerar den framåtspridda strålningen. [1]

2.2.4� Spridd strålning i diagnostisk radiologi
Av de två ovan beskrivna effekterna är det till stor del den fotoelektriska effekten som bidrar
positivt till röntgenbilden. Det är fotoner som obemärkt passerar objektet, så kallad
primärstrålning, som ger upphov till den ”riktiga” bilden. Vid comptonspridning avviker
fotonen från dess ursprungliga riktning och utgör så kallad sekundärstrålning. Fotonen bär på
grund av detta inte någon relevant information och genererar enbart brus till bilden. Detta
benämns spridd strålning. [1]

Raster
Andelen spridd strålning i en röntgenbild kan minskas effektivt med hjälp av ett raster. Ett
raster är uppbyggt av lameller av bly. Rastret är designat så att det släpper igenom
primärstrålning samt absorberar sekundärstrålning. [1] För att undvika att bilden blir
”tigerrandig” till följd av rastrets blylameller genomför röntgenapparaturen en kraftig
”skakning” av rastret under exponeringen.

Inbländning
Storleken på den bestrålade volymen har stor betydelse för mängden spridd strålning. Antalet
infallande och även antalet genom objektet transmitterade fotoner är konstant per areaenhet.
[3] Sekundärstrålning från delar av objektet som inte är av intresse ökar därmed andelen
spridd strålning. För att begränsa strålfältet från röntgenröret används bländare. Bländarna
består av högatomära ämnen och används för att begränsa strålfältet till önskat kvadratiskt7

område på patienten. Bländarna används även därmed för att begränsa patientexponeringen
som ökar med ökat strålfält. De tar även effektivt bort eventuell direktstrålning8 i bilden som
kan finnas t.ex. vid undersökning av en fot.

2.2.5� Fotoners växelverkan
Växelverkansprocesser för enskilda fotoner ligger till grund för hur fotoner som grupp uppför
sig. Det är av stor betydelse att veta hur ett strålknippe fotoner uppför sig då de infaller mot
ett material, t.ex. hur tjockt material de kan tränga igenom och hur mycket energi som
materialet absorberar. [2]

Röntgenstrålning är indirekt joniserande strålning. När den passerar genom materia
absorberas den av processer vilka försätter elektroner i rörelse som i sin tur producerar
joniserande strålning av andra atomer eller molekyler i materian. Elektronerna har mycket
                                                
7 Det finns många olika former. T.ex. rektangulära och cirkulära (s.k. irisbländare).
8 Direktstrålning är den del av strålfältet som träffar detektorn utan att ha passerat något objekt.



                                                                               GRUNDLÄGGANDE FYSIK RÖNTGENSTRÅLNING

13

kort räckvidd och deras kinetiska energi avges snabbt, till att börja med genom jonisering,
sedan excitering och slutligen som värme. Vid diagnostiska energinivåer är dessa elektroner
inte kapabla att producera bromsstrålning, speciellt för materia med lågt atomnummer där
processen är osannolik. I motsatts till elektronerna har röntgenstrålningen självt lång
räckvidd, oavsett dess energi. Då en inbländad röntgenstråle passerar genom absorberande
material av olika tjocklek finner man att lika tjocklek av stoppande materia reducerar
intensiteten till samma fraktion av dess initiala värde. Notera att intensiteten aldrig reduceras
till noll. Det vill säga att om ett material av tjocklek + reducerar intensiteten med en fraktion
α  kommer intensiteten att ha reducerats med α;α�10<=α�10 efter ytterligare + tjocklek, där 10
är den initiala intensiteten. [1]

Antalet fotoner av en given energi som försvinner från en röntgenstråle på grund av
växelverkan med ett tunt lager godtyckligt material är proportionellt mot materialets tjocklek
och antalet infallande fotoner. [11]

Intensiteten minskar exponentiellt med tjocklek, beskrivet enligt ekvationen 1�=�10�
�µ[. Där 10

återigen är den initiala intensiteten, 1 är intensiteten efter passage av ett objekt med tjockleken
+ och parametern µ kallas den linjära attenueringskoefficienten. Den linjära
attenueringskoefficienten uttrycker sannolikheten per längdenhet att en foton med given
energi kommer att växelverka någonstans i dess väg genom materialet och är summan av två
processer, absorption och spridning. [1] En kvantitet analogt med halveringstiden för ett
radioaktivt ämne används ibland. Det är halvärdestjocklek (eng. Half Value Layer (HVL)
eller H1/2) och är den tjocklek av ett visst material som reducerar strålintensiteten till hälften
[2]. Notera att:

• µ minskar (6����ökar) med ökande energi, egentligen strålningen som penetrerar
djupare

• µ�ökar (6��� minskar) med ökande densitet, strålningen blir ”mindre” penetrerande
eftersom det finns mer molekyler per volymenhet för växelverkan

• För mänsklig mjukvävnad är 6��� ca 30 mm det vill säga intensiteten minskar med en
faktor två för varje 30 mm som strålningen penetrerar. Med andra ord ger en patient på
18 cm en reducerad intensitet på 2(18/3)=64ggr

• För bly är 6��� ca 0,1 mm vid samma energier

2.2.6� Kontrast – objektkontrast
Med kontrast menas ��0��$����������	����0������
�0����%	�����������	���. Inom
röntgentekniken är även alternativa definitioner som �������������*	���� vanligt. Kontrasten
bestäms främst av skillnad i attenueringskoefficienten µ och objekttjocklek.

Begreppet objektkontrast används för att belysa skillnaden i attenuering mellan två olika delar
i det aktuella objektet. Den mänskliga kroppen har liten objektkontrast. Detta betyder att små
skillnader i attenuering av röntgenstrålning ger liten skillnad i strålintensitet efter objektet
som sedan ska generera en röntgenbild med godtagbar kontrast för diagnostisering.
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Det traditionella skärm/filmsystemet ersätts numera gradvis av digitala system. Det finns en
rad viktiga skillnader mellan konventionell analog film och den digitala bilden: Vid en
röntgenexponering med en analog film uppkommer gråskalan av antalet svärtade silverkorn
per ytenhet. Dessa gryn är så pass små att de inte är individuellt synliga för ögat och ger
därmed ett intryck av en mer eller mindre kontinuerligt varierande gråskala. Den digitala
bilden utgörs av en matris av pixlar där varje pixel är en kvadrat med enhetlig densitet.
Antalet pixlar per areaenhet i en bild är avgörande för den spatiella upplösningen. På grund av
att pixlarna har en faktisk fysisk storlek så strävas det efter så liten pixelstorlek som möjligt
för att uppnå tillräcklig diagnostisk kvalitet. Detta medför väldigt stora datamängder. Den
digitala bilden bör betraktas på ett visst minsta avstånd, beroende på pixelstorleken för att
undvika att man ser mosaikliknande strukturer. [1, 16]

Den största skillnaden mellan skärm/filmsystem och digitala system är deras skillnad i
dynamiska omfång. Den dynamiska dos-responskurvan (gråskalan) för ett digitalt system är
linjärt, medan skärm/filmsystem har en S-formad responskurva. Detta innebär att med
skärm/filmsystem finns möjligheten att under- respektive överexponera en röntgenbild med
en näst intill vit respektive svart bild som resultat. I det digitala fallet så medför en högre
exponering enbart en högre signal från detektorn vid utläsningen (jfr framkallning). Detta
medför att den linjära dos-responskurvan kan anpassas efter varje enstaka bilds dynamik.
Endast en mycket stor skillnad i kontrast mellan två diagnostiskt intressanta områden skulle
kunna sätta gränser i dynamiken men detta är inte något kliniskt problem. Dessutom så kan
karaktäristiken för responskurvan förändras med hjälp av enkel bildbehandling. [1,16]

Digitala röntgenbilder har hittills huvudsakligen producerats med hjälp av bildplattesystem.
Denna teknik grundar sig på fotostimulerad luminescens. Bildplattorna består av en speciell
klass av fosforer som när de exponeras av röntgenstrålning lagrar en latent bild som
distribution av elektronladdningar. Energin kan vid ett senare tillfälle frigöras i form av ljus
då det stimuleras av en skannande laserstråle. Ljuset fångas upp av en fotodetektor som
omvandlar ljuset till motsvarande elektrisk signal. Därefter samplas signalen av A/D
omvandlare och digitaliseringen är ett faktum. En negativ praktisk följd med dessa system är
att arbetsflödet med bildplattorna liknar till största del den med kassetter vid användning av
skärm/filmsystem vilket resulterar i likvärdig arbetsbörda för personalen. För att minska
arbetsbördan har så kallade direktdigitala system efterfrågats. I direktdigitala system
omvandlas strålningsenergin direkt till en elektrisk signal, inte via en extern utläsningsenhet
som i fallet med en bildplatta. [1,16]

Eftersom systemet som skall behandlas i denna rapport är bildplattor av typen fotostimulerad
luminescens lämnas de direktdigitala detektorerna därhän. Nedan följer en djupare analys av
det förstnämnda systemet.

3.1.1� Bildplattor av typen fotostimulerad
luminescens

De bildplattor som används vid digital röntgen i klinisk drift består av material med en
egenskap som kallas luminescens. I klarhet betyder det att de kan lagra elektromagnetisk
energi i röntgenspektrumet och senare, när den stimuleras av en laser, avge energin i form av
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ljus. De olika leverantörerna använder sig av olika bariumflorider dopade med europium.
[1,17] Agfas bildplattor består av BaSrFBrI: Eu [18].

Exponering
För medicinsk röntgen placeras bildplattan i en kassett och används på samma sätt som
konventionella skärm/filmsystem med tillhörande röntgenutrustning. När bildplattan utsätts
för röntgenstrålning kommer europiumatomerna (Eu) i fosforkristallytan att joniseras (2+ till
3+) och frigöra en valenselektron. Dessa elektroner höjs till högre energinivåer, de så kallade
ledningsskalen. Väl i ledningsskalen färdas elektronerna fritt till dess de fastnar i speciella
metastabila tillstånd med en lägre energinivå än de ledande skalen men högre än valensskalen.
Dessa tillstånd existerar endast i dopade material. Antalet fångade elektroner i dessa
metastabila tillstånd är proportionellt mot mängden röntgenstrålning som absorberats lokalt.
De fångade elektronerna ger upphov till den latenta bilden. [1,17]

På grund av termisk rörelse kommer elektronerna att långsamt frigöras (signalfading), därför
bör den latenta bilden läsas ut med så liten tidsfördröjning som möjligt. [1,17]

Avläsning
Avläsningen av den exponerade bildplattan utförs genom att skanna plattan med en liten (50-
200 µm) punkt av ljus från en heliumneon laser. Värmen från lasern exciterar de fångade
elektronerna så att de återgår till valensskalen. Transformationen av europium 3+ till 2+

involverar frigörelse av energi, i form av ljus. Laserstrålen skannar bildplattan transversalt
samtidigt som plattan förs framåt. Det avgivna ljuset samlas i en fotodetektor och matas
vidare till en fotomultiplikator där ljuset omvandlas till en elektrisk signal. Signalen
digitaliseras (samplas) och sparas i en dator som en digital matris. [1,17] Mängden avgivet
ljus är direkt proportionellt mot antalet röntgenfotoner som absorberats i bildplattan, varför
bildplattor anses linjära inom normala diagnostiska användningsområden [1]. Efter en
avläsning raderas bildplattan fullständigt genom att ännu en gång skanna bildplattan, denna
gång med en värmelampa. [1,17]

3.1.2� Bildbehandling
Som nämndes tidigare har digitala bildplattor större dynamik jämfört med skärm/filmteknik,
1:10000 mot 1:100 [19]. Detta betyder att för skärm/filmsystem är den största detekterbara
skillnaden i strålningsmängd 100 ggr. Denna begränsning innebär att en noga avstämning
mellan strålkvalitet, patienttjocklek och dämpningsfaktorer måste göras för att undvika under-
respektive överexponering. Vid misslyckande fås därmed en bild med undermålig kvalitet för
diagnostisering. Om detta skulle inträffa måste bilden tas om med nya inställningar vilket
resulterar i en förhöjd total patientdos. Tack vare de digitala systemens dynamiska omfång
kan man trots dålig avstämning ofta åstadkomma en bra bild med hjälp av bildbehandling.
Häri ligger även problem. Risken finns att patientdosen långsamt ökar utan att personalen
varnas då bildernas utseende inte förändras. Detta arbete ska utreda om de av leverantörerna
föreslagna exponeringsindexen är en bra indikator för att upptäcka och förhindra sådana
problem.

Eftersom de digitala bildplattornas responskaraktäristik är linjär ser inte heller de digitala
bilderna likadana ut som motsvarande bilder tagna med skärm/filmsystem. De digitala
bildplattorna är däremot lätta att bildbehandla och det är lämpligt att använda sig av olika icke
linjära transformationer för att få bilderna att se ut som läkarna är vana vid för att säkerställa
diagnostiseringen. Samtidigt kan man välja olika typer av transformationer beroende på vilket
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diagnostiskt innehåll man är ute efter. Andra processer i datorn kan förstärka kanter och
jämna ut skillnader i kontrast allt för att underlätta diagnostisering. [3] Agfas
bildbehandlingsprogram kallas MUlti Scale Image Contrast Amplification (MUSICA).

Behandling av rådata
Med skärm/filmsystem justerar röntgensjuksköterskorna de olika exponeringsparametrarna
för att erhålla önskat dynamiskt omfång i bilden. Målet är att uppnå tillräcklig diagnostisk
kvalitet med tillräcklig kontrast, upplösning och reducerat brus. Vid användning av digitala
bildplattesystem kan misstag repareras samtidigt som man kan förbättra en redan bra bild med
hjälp av bildbehandlingsprogram som på liknande sätt hittar och framhäver den användbara
bildsignalen. Genom att berätta för mjukvaran vilken undersökning som är gjord vid en
utläsning av bildplattan väljer programmet ut undersökningsspecifika algoritmer för just den
undersökningen samt anatomiska vyn för att justera den digitala bilden, så att den blir mer
”aptitlig”. [20] Med andra ord väljer systemet ut lämplig dos-responskurva samt, i Agfa fallet,
MUSICA parametrar. För Agfa ställs samtidigt en parameter in som härrör till
skärm/filmsystem, nämligen känslighetsklass (eng. speed class). För traditionella filmsystem
anger känslighetsklassen den mängd röntgenexponering som krävs för att generera en given
optisk densitet. Med digitala detektorsystem anger de i någon mening hur känslig
fotomultiplikatorn är mot infallande ljus vid utläsning av en bildplatta.

Första steget i behandlingsprocessen är att undersöka om det existerar flera bilder som är
tagna på en och samma bildplatta (Bilddelning [21]) så att var och en av dessa kan analyseras
enskilt.

Nästa steg är att identifiera användbara regioner i bilden genom att hitta gränserna för
inbländning. Vissa leverantörers program delar vidare in bilden genom att definiera det
anatomiska området. När den användbara bilden är korrekt lokaliserad kan resterande delar
utanför inbländningskanterna förkastas vid vidare analys, då det inte tillför något av
diagnostiskt intresse. [20]

De flesta leverantörer utför en s.k. histogramanalys när de skall skära ut det område i bilden
som är av diagnostiskt intresse. Ett histogram är en graf av pixelvärde på x-axeln och
frekvensen av dessa på y-axeln. Ett enkelt exempel på histogram ses i figur 7. [20]

�"#('����$ 0&'"5�"�#�%5�."0+,#'%3��7	:8

Det generella utseendet av ett histogram är beroende på anatomin och den använda
röntgentekniken. Som nämndes ovan utför de flesta bildbehandlingsprogram en
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histogramanalys för att identifiera det diagnostiska intressanta i en bild och på så sätt förkasta
bidrag från inbländning och direktstrålning. Detta tillåter en diskriminering av oviktig
information i bilden så att gråskalan (transformationskurvan) kan appliceras där bilden
innehåller diagnostiskt värde.

Kontrastförstärkning
Eftersom den mänskliga kroppen innehar en liten objektkontrast behövs ofta någon form av
kontrastförstärkning med avsikt att förbättra visibiliteten av anatomiska detaljer. Syftet är
även att presentera en bild med kontrast liknande den hos skärm/filmsystem. Den mest
förekommande tekniken utnyttjar återmappning av individuella pixelvärden enligt
användarkontrollerade transformationskurvor, en så kallad LUT (eng. Look-Up-Table). [20]

Latitudreduktion
Vid vissa undersökningstyper är dynamiken i bilden så omfattande att det är svårt att
presentera alla regioner i bilden med tillräcklig hög kontrast. För att förbättra kontrasten för
alla relevanta delar i bilden kan så kallad >��$�	��2�����g användas. Metoden är en speciell
typ av filtrering och återmappning och går, enkelt uttryckt, ut på att reducera det relativa
bidraget från de allra lägsta frekvenserna i bilden. Det antas att dessa inte innehar signifikant
information.

Kantförstärkning
Möjligheten att uppfatta kanter eller små strukturer kan förbättras genom att förstärka de
spatiellt höga frekvenskomponenterna i bilden, se figur 8 på sidan 20. [22] Detta är däremot
mycket tidskrävande på grund av tunga Fouriertransformberäkningar samt att det kan
generera ringformade artefakter [23]. Istället kan, även här, Unsharp Masking metoden
användes. Metoden beskrivs med ekvationen nedan där ? är den kantförstärkta bilden, @ är

originalbilden och @ en lågpassfiltrerad version av originalbilden.

�&5%+",�������0.%'4��%0&"�#�5"!�&%�+*1'0+/'&�"�#�

]22[)()( @@@@? −⋅⋅+= βα

Skillnaden )( @@ −  representerar alltså de spatiellt höga frekvenserna i bilden och dess

förstärkningsfaktor α  bestämmer graden av förbättring och funktionen ( )@β  anpassar
förstärkningen till den lokala optiska densiteten i bilden. På detta sätt undviks det att brus
förstärks i delar av bilden med låg penetrering. För t.ex. lungbilder undertrycks förstärkningen
vid mediastinum9. Bandbredden på de frekvenser som kommer att betonas bestäms av
brytfrekvensen på lågpassfiltret. Om brytfrekvensen ligger högt i frekvens kommer tonvikten
att läggas på signaler med spatiellt höga frekvenser jämfört med medel- och lågfrekventa
bildkomponenter. I de fall då en brytfrekvens vid låga frekvenser används kommer även de
mellersta frekvenserna att förstärkas.

Kantförstärkning måste dock användas med försiktighet. Felanvändning kan introducera
artefakter. Vid kraftig kantförstärkning kan det uppstå så kallade ”rebound” eller ”overshoot”
artefakter, där vita eller svarta kanter uppstår kring den förstärkta kanten. Detta kan orsaka att
lesioner med låg kontrast till bakgrunden försvinner i områden runt omkring en kant med hög
kontrast.

                                                
9 Bröskorgsväggen
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3.1.3� Exponeringsindex
Då bildplattesystem har avancerade bildbehandlingsmöjligheter kan de tillhandahålla en bild
med lämplig optisk densitet trots att det förekommit under- eller överexponeringar. Som
nämnts tidigare finns alltså risken att problem med olämpliga tekniker därför kan maskeras.
Ett resultat av detta är att man funnit det lämpligt att tillhandahålla ett index vilket är tänkt att
indikera över- respektive underexponering för att verifiera att lämplig radiologisk teknik har
använts. Exponeringsindexet representerar medelexponeringen på bildplattan och förväntas
därmed vara proportionell mot medeldosen till detektorn. Varje enskild tillverkare av
bildplattor har en egen specifik metod för att beräkna samt presentera denna indikator. [20]
Nedan presenteras tre leverantörers exponeringsindex.

Fuji
Tillverkaren Fuji tillhandahåller ett känslighetstal, (S, Sensitivity) vilket är en indikation av
var i bildplattans dynamik som bilden finns. S är omvänt proportionellt mot
exponeringen. [20] En fördubbling av dos resulterar i en halvering av S.

Kodak
För Kodak finns en ”Exposure Index, EI” som är direkt proportionell mot logaritmen av
medelvärdet för dosen till detektorn. En exposition av 1 mR (80 kVp, 0,5 mm Cu, 1 mm Al)
resulterar i ett exponeringsindex på 2000, en ökning av exponeringen med en faktor tio
resulterar i en ökning av EI med 1000. På samma sätt ger en dubblering av exponering på
bildplattan en ökning av 300 i exponeringsindex. [20]

Agfa
Leverantören Agfas exponeringsindex kallas lgM. Värdet beräknas genom att dela upp
histogrammet i olika delar som svarar mot direktstrålning, spridd strålning och något Agfa
kallar huvudhistogram. Huvudhistogrammet är den fördelning i histogrammet som ska svara
mot den del av bilden som är av diagnostiskt intresse. lgM beräknas därefter som
logaritmerade medianen av pixelvärdena i huvudhistogramfördelningen, se figur 9 på sidan
21. Enligt Agfa [21] ökar lgM med 0,3 vid fördubblad dos till bildplattan (log (2) = 0,3).
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För att kartlägga stabiliteten hos lgM samt dess relation till S krävdes en serie mätningar där
olika parametrar som kan tänkas påverka lgM varieras. Eftersom lgM är den logaritmerade
medianen av pixelvärdena i huvudhistogramfördelningen är det troligt att de parametrar som
påverkar histogrammet även påverkar lgM i någon mening. För att överhuvudtaget få ett
histogram måste bildplattan utsättas för röntgenstrålning vilket kan kallas dos till plattan. Dos
till plattan påverkas av en mängd parametrar, såsom rörström, rörspänning, exponeringstid,
film-fokus avstånd (FFA), etc. Parametrarna rörström, exponeringstid och FFA faller under
dosbegreppet och påverkar troligtvis lgM på samma sätt. Varför dessa valts att inte studeras
var för sig. Även hur inbländning, mängden spridd strålning samt direktstrålning påverkar
lgM har undersökts. Utredningar där individuella variationer mellan olika bildplattor och
bildplatteläsare har också utförts samt studie av lgM-värden i klinisk drift.

Nedan presenteras vilken mätuppställning samt metod som använts för mätningarna.

4.1.1� Individuella variationer mellan olika
bildplattor

För att utesluta individuella variationer mellan olika plattor och på så sätt undvika att i
fortsättningen utföra samtliga mätningar med en och samma platta utfördes en omgång
mätningar för att kontrollera detta. Mätutrustning och inställningar kan ses i tabell 1.
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Metod
Vid ett första tillfälle genomfördes en serie om tio exponeringar av ett objekt på tio olika
bildplattor vid två dosnivåer (mätserie 1 och 2) med fast rörspänning. Objektet som
exponerades var ett anatomiskt fantom (lår från ett får) och lästes ut med inställningar10 för
��*����%	
������+11. På grund av utfallet vid mätningarna utfördes ytterligare några mätningar:
exponeringarna vid den höga dosnivån ytterligare en gång (mätserie 3) samt att två av
bildplattorna från mätserie 1 och 2 valdes ut för en tredje exponering vid den höga dosnivån.
Även den mätningen hör till mätserie 3.
                                                
10 Inställningar som avgör vilken transformationskurva som används och förbestämda MUSICA parametrar.
11 Dexter = höger
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En sista mätserie vid den höga dosnivån utfördes (mätserie 4) där ovan beskrivna utrustning
kompletterades med en KAP-meter12 för att kontrollera att röntgenröret levererade likvärdig
dos vid samtliga exponeringar. Denna mätserie utfördes med elva bildplattor vid en dosnivå.

Resultat mätserie 1, 2, 3 och 4
Samtliga resultat kan ses i sin helhet i figur 10. Observera att exponeringen av platta 5 i
mätserie 2 misslyckades och har därför förkastats. Enligt tabell för mätserie 1 är lgM stabilt
för alla bildplattor. Vid mätserie 2 har en av bildplattorna levererat ett märkbart lägre lgM. Ny
mätning, mätserie 3, visade att en av bildplattorna återigen levererat ett lägre lgM. Efter att de
två bildplattor som levererat låga lgM exponerats ytterligare en gång gav de ”normala” lgM. I
den fjärde och sista mätserien levererade stabila lgM av samtliga bildplattor och inga
avvikande KAP-värden noterades.
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12 KAP = Kerma Area Product
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4.1.2� lgM kontra dos, känslighetsklass och
bildplatteläsare

En omfattande mätning utfördes för att undersöka om lgM har det förhållande till dos som
Agfa påstår, se sid 21. För att utreda mer än en parameter åt gången varierades även
rörspänning, bildplatteläsare och känslighetsklass.

Metod
Förutom att variera dos valdes alltså att utföra mätningarna med tre olika rörspänningar, tre
olika känslighetsklasser samt att läsa ut bildplattorna vid samtliga av avdelningens
bildplatteläsare (4 st). För att säkerställa att histogrammet inte påverkas av diverse
bildbehandling valdes en särskild utläsningsinställning avseende för test. Med detta
utläsningsval sätts samtliga MUSICA parametrar till noll och en linjär transformationskurva
appliceras på bilden. För detta ändamål användes enklast möjliga tekniska fantom.

För att möjliggöra dosmätning vid bildplattan kalibrerades objektets ytdos i luft mot
bildplattans ytdos i luft. Detta gjordes genom att mäta objektets ytdos i luft samtidigt som
bildplattans ytdos i luft med hjälp av en preparerad bildplatta. Den preparerade bildplattan var
utskuren för att rymma en dosimeter, se figur 11. På detta sätt kunde bildplattans ytdos i luft
räknas fram med hjälp av objektets ytdos i luft vid exponeringarna. All utrustning och alla
inställningar kan ses i tabell 2.

�"#('������ ��4' 4%' '%! �>"�!4�%++%��*1'�3/+�"�#�%5�)+!,0�"��(*+�5"!�>"�!4�%++%��

�%> ���	���440+/���"�#�5"!�(�! '01&�"�#�%5�*1'.2��%�! +�3 ��%���#�<�&/�0�"#. +0&�%00�,-.�!,0�

>�	������
• B�0���A�D�:�%���
��
�������&�#���22'

;�
������������	����(����+����<
• "��������
	(�'%�����+��&�#�
• 7
������	�������������(��2@�111(��:1

���#�	
��#�
• 7
������	����%���
�(�,
���
����&&(��:1

���#�	
��#�
• "����������*��	�(��	��'%��'7C�#
���#�

��������'%��'7C�,
�


1���*������	
• ��	��*�����	A�-&(�!&�
#$��&&��)
• 7
������	A���������4�-��'�
• ,�����C������&&(��&&�
#$��&&
•  ���4%
��������������&�#�
• 8	
�%
���
• ��	�������&�	���	
• ,�	��%*����&�+��&�#�



                                                                                                                                    MÄTNINGAR

27

Resultat lgM mot känslighetsklass
Resultatet varierade med olika spänningar. I figur 12 på sidan 27 är lgM plottat mot
känslighetsklass för tre olika rörspänningar.

Med hjälp av lutningen på kurvorna kan förhållandet mellan lgM och känslighetsklass
bestämmas. Genom att skapa en trendlinje erhålls en linjäranpassning till de erhållna
mätpunkterna. Trendlinjerna visade att för 100 kV motsvarar en fördubbling av
känslighetsklass en ökning av lgM på 0,3. För 80 kV är motsvarande värde 0,28 och för
60 kV 0,2.
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Resultat lgM mot dos
Vid variationer av dosen framkom att även här varierade lgM med spänningen, se figur 13.
Med hjälp av trendlinjens ekvation för mätpunkterna beräknades att en fördubbling av dos
medförde en ökning av lgM med 0,31 för både 100 och 80 kV. För 60 kV var ökningen 0,23.
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Resultat lgM mot dos för olika bildplatteläsare
Resultaten då lgM plottas mot olika bildplatteläsare för 80 kV kan ses i figur 14 på sidan 28.
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4.1.3� Kontroll av signal och brusnivå för två
bildplatteläsare

Då en av bildplatteläsarna läste ut lägre lgM-värden utfördes en mätserie där målet var att
kontrollera om även signalnivån och/eller signal-till-brusförhållandet var olika.

Metod
Exponering utfördes med exponeringsautomatik13 på Nuclear Associates QC fantom för
digital lungradiografi (07-646) se figur 15. Fantomet innehåller tre testobjekt i lung-, hjärt-
och diafragmaområdet som möjliggör mätning av signal- och brusnivå. En bildplatta
exponerades två gånger varvid den ena exponeringen lästes ut på ADC Compact nr 1. Den
andra exponeringen lästes ut på ADC compact nr 2.

�"#('�����
1�+# �>"�!�42�! +�%�5/�!%��(�#*%�+,3 +�

                                                
13 Exponeringsautomatik innebär att röntgenutrustningen har en funktion där enbart rörspänning och rörström
ställs in. Exponeringstiden justeras därefter automatiskt så att rätt svärtning fås i bilden.
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Båda bildplattorna lästes ut med inställningar för 5����%	
����. Signal och brusnivå mättes
som medelvärde och standardavvikelse med ROI-verktyget i Impax14. Den kompletta
inventarielistan och inställningar ses i tabell 3.

�%> �������440+/���"�#�5"!�&,�+',���%5�0"#�%�=�,-.�>'(0�"52�

>�	������
• B�0���A�D�#���	�'��
#������EC�%���
��%�	�����������	���
	�%��;&�4-�-<
• "���������(�'%�����+����#�
• "����������*��	�(�����'%��'7C�C
���#�

1���*������	
• ��	��*����������)
• �+�
��	������
�����
• ,�����C������&&
•  ���4%
��������������&�#�
•  ��%
���
• ��	�������3&�	���	
• ,�	��%*������+��!�#��;�	����+�$�0�<

Resultat
Resultatet visade att signalnivån var runt 20 % lägre för ADC Compact nr 2 medan den
relativa brusnivån hade ökat med 20-30 % för ADC Compact nr 2 vid jämförelse med ADC
Compact nr 1, se tabell 4.

�%> �������/+5/'! ��%5�0"#�%��"52�,-.�0+%�!%'!%55"& �0 �*1'�+52��"&5/'!"#%� 64,� '"�#%'�(+�/0+�42�+52
>"�!4�%++ �/0%' �

���������������
��������	 
������� 
������ �	���������
Lunga 2675 17,82 0,67 %
Hjärta 2538 19,88 0,78 %
Diafragma 2198 27,49 1,25 %

���������������
��������	 
������� 
������ �	��������� �������������
Lunga 2215 17,57 0,79 % +19 %
Hjärta 2060 19,57 0,95 % +21 %
Diafragma 1722 28,47 1,65 % +32 %

4.1.4� lgM kontra inbländning
Då Agfa hävdar att eventuella bidrag av spridd strålning och direktstrålning till histogrammet
selektivt tas bort innan beräkning av lgM är det lämpligt att undersöka om lgM är oberoende
av graden direktstrålning och spridd strålning.

Metod
För att bestämma hur inbländningen påverkar lgM utfördes ett experiment med samma
lungfantom som presenterades ovan, sid 28. Fantomet exponerades med lungstativ och
exponeringsautomatik vid fyra olika grader av inbländning.

 Bildplattorna lästes ut med inställningar för 5����%	
����.

                                                
14 Agfas PACS verktyg. (Picture Archive and Communication System)
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För att minimera inverkan av övriga faktorer användes samma fysiska platta vid samtliga
exponeringar. Fullständig utrustning samt använda inställningar kan ses i tabell 5.

�%> �������440+/���"�#�5"!�(�! '01&�"�#�%5�"�>�/�!�"�# �0�"�5 '&%��42��#��

>�	������
• D�#���	�'��
#������EC�%���
��%�	�����������	���
	�%��;&�4-�-<
• "���������(�'%�����+����#�
• "����������*��	�(�'%��'7C�C
���#�

1���*������	
• ��	��*����������)
• �+�
��	������
�����
• ,�����C������&&
•  ���4%
��������������&�#�
•  ��%
���
• ��	�������3&�	���	
• ,�	��%*������+��!�#�(����+��!�#�(����+��!�#��
#$����+����#���������$�����������

Resultat
Resultatet kan ses i figur 16.
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4.1.5� Insamling av lgM-värden
För att se hur lgM-värden varierar för en undersökning i klinisk drift gjordes en insamling av
lgM-värden för en specifik undersökning.

Metod
Manuell insamling av lgM för de senast utförda undersökningarna på �����%	
�����gjordes i
Agfas förgranskningsstationer. Endast normala bilder med stående patienter valdes.

Resultat
Fördelningen av 138 stycken insamlade lgM-värden kan ses i figur 17 på sidan 31.
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��	� �%3>%�!�3 ��%���#��,-.��
Ett delmål med detta examensarbete var att kartlägga ett eventuellt empiriskt samband mellan
Agfas och Fujis exponeringsindex. Den allmänna metoden som valdes var att på Avesta
lasarett�utföra exponeringar med både det på plats befintliga Fuji systemet samt med
medtagna Agfa bildplattor från Falu lasarett. Avesta valdes på grund av att det finns
undersökningsrum med samma typ av utrustning (rör, automatik, bord m.m.) som i Falun där
de tidigare nämnda utredningar utfördes.

På grund av att Agfa-bildplattorna var tvungna att läsas ut i Falun var det sannolikt att
bildplattorna utsattes för signalfading. Det valdes att även utföra en kartläggning av detta.
Enligt Agfa ska 70 % av signalnivån vara kvar två timmar efter exponering. [23]

4.2.1� Lungfantom
Den första undersökningen utfördes med lungfantom

Metod
Här valdes, som tidigare nämnts, det ovan beskrivna lungfantomet, sidan 28, som objekt.
Exponeringsautomatiken fick sätta dosnivån för exponeringarna. Därefter utfördes
exponeringar vid tre ytterliggare dosnivåer, dubbla, halva och en fjärdedel av dosnivån vid
exponeringsautomatik. Dosen till bildplattan mättes i två punkter i bilden, bakom bröstbenet i
hjärtskuggan (kallad bröstbensdos) och i lungregionen (kallad lungdos).

Återigen så användes den specialpreparerade bildplattan med plats för en dosimeter. Denna
gång kalibrerades ytdoserna i luft vid bildplattan mot KAP-värde. Till skillnad mot
kalibreringen som finns beskrivet på sidan 26 användes här alltså en KAP-meter i stället för
en ytterligare dosimeter.

Bilderna lästes ut med inställningar för 5����%	
������Utrustning och inställningar kan
beskådas i tabell 6 på sidan 32.
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�%> �������440+/���"�#�5"!�(�! '01&�"�#�%5�0%3>%�!�3 ��%����,-.��#��3 !��(�#*%�+,3�

>�	������
• B�0���A�D�#���	�'��
#������EC�%���
��%�	

����������	���
	�%��;&�4-�-<
• "���������(��	��'%�����+����#��
#$��	�

 �0�����+����#�
• "����������*��	�(�'%��'7C�C
���#��
#$

 �0��@84�
• 7
������	�������������(��2@�111(��:1

���#�	
��#�
• .'�4����	��7
����	���&&(��:1

���#�	
��#�

1���*������	
• ��	��*����������)
• 7
������	�&(!(��(-(��(�

;�+�
��	������
�����<�
#$�-(���'�
• ,�����C������&&
•  ���4%
��������������&�#�
•  ��%
���
• ��	�������3&�	���	
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Resultat
I tabell 7 presenteras de mätvärden som erhölls. Dosnivåerna är beräknade med hjälp av KAP-
värdena och den utförda kalibreringen.

�%> �������/+5/'! ��5"!� 64,� '"�#%'�42��(�#*%�+,3�

��# $�%�� 
�������µ��� &'�������µ��� ���

0,8 mAs 0,768 1,237 1,31

1,6 mAs 1,609 2,633 1,61

3,2 mAs 3,272 5,317 1,8

6,4 mAs 6,529 10,61 2,1

!'(� $�%�� 
�������µ��� &'�������µ��� )

0,8 mAs 0,767 1,235 1871

1,6 mAs 1,600 2,619 960

3,2 mAs 3,213 5,222 470

6,4 mAs 6,592 10,715 230

4.2.2� Bäckenfantom
Den andra kartläggningen utfördes med ett bäckenfantom av typen Nuclear Associates
Sectional Phantom Real Bone, se figur 18 på sidan 33.

Metod
Fantomet exponerades med exponeringsautomatik och tre ytterligare dosnivåer, en högre och
två lägre. Dosen till bildplattan mättes i en punkt med den ovan beskrivna specialpreparerade
bildplattan med plats för en dosimeter. Dosen vid bildplattan kalibrerades mot KAP-värdet.
Bilderna lästes ut med inställningar för "*#����%	
����. Utrustning och inställningar kan ses i
tabell 8 på sidan 33.
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Resultat
I tabell 9 kan de erhållna mätvärdena beskådas.

�%> �������/+5/'! ��5"!� 64,� '"�#�%5�>/-& �*%�+,3�

��# ����������������µ��� ���

25 mAs 0,849 1,31

50 mAs 1,725 1,64

100 mAs 3,148 1,97

200 mAs 6,410 2,26

!'(� ����������������µ��� )

25 mAs 0,851 679

50 mAs 1,730 333

100 mAs 3,174 187

200 mAs 6,348 92
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4.2.3� Fotfantom
En undersökning av fot är inte av lika stort intresse som föremål för en sänkning av dos då en
fot inte innehåller några märkbart strålkänsliga organ. Däremot kan undersökningen av ett
fotfantom med ovan nämnda metod hjälpa till att dra bra slutsatser samt styrka metodens
användbarhet. Fotfantomet kan ses i figur 19.

�"#('�����
1�+# �>"�!�42�*,+*%�+,3�

Metod
Undersökningen utfördes på samma sätt som beskrivet för lung- och bäckenfantom. Vid
denna typ av undersökningar med icke strålkänsliga delar av människokroppen används inte
exponeringsautomatik. Istället används ett förinställt mAs värde. Vid val av dosnivå valdes
därför denna förinställda nivå. Därefter valdes dubbla, halva och en fjärdedel av dosnivån.
Fullständig inventarieförteckning ses i tabell 10.
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Resultat
I tabell 11 ses de erhållna mätvärdena.

�%> ��������/+5/'! ��5"!� 64,� '"�#�%5�*,+*%�+,3�

��# ���������*���� ���

0,8 mAs 1,599 0,67

1,6 mAs 4,277 1,13

3,2 mAs 9,296 1,40

6,3 mAs 21,002 1,78

!'(� ���������*���� )

0,8 mAs 1,622 1787

1,6 mAs 4,293 679

3,2 mAs 9,335 318

6,3 mAs 20,874 139

4.2.4� Handfantom
På samma sätt som för fotfantom förväntas mätningar med ett handfantom tillföra material för
slutsats. Handfantomet kan ses i figur 20.

�"#('�	:��
1�+# �>"�!�42�.%�!*%�+,3�

Metod
Utfördes på samma sätt som beskrivits för fotfantom. Fullständig förteckning över utrustning
och inställningar ses i tabell 12 på sidan 36.
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Resultat
Resultaten finns att beskåda i tabell 13.

�%> ��������/+5/'! ��5"!� 64,� '"�#�%5�.%�!*%�+,3�

��# ���������*���� ���

0,8 mAs 2,080 0,86

1,6 mAs 4,168 1,21

3,2 mAs 8,498 1,44

6,4 mAs 16,647 1,74

!'(� ���������*���� )

0,8 mAs 2,071 855

1,6 mAs 4,191 429

3,2 mAs 8,479 225

6,4 mAs 16,607 108

4.2.5� Signalfading
På grund av ovan nämnda anledningar utfördes en kartläggning över signalfading.

Metod
Bäckenfantomet exponerades på plats i Falun med röntgenutrustning likvärdig den i Avesta.
Tre bildplattor exponerades varsin gång vid tre olika tillfällen varpå de lästes ut med
inställningar för "*#����%	
���� vid tre olika tidpunkter. Första exponeringen lästes ut direkt,
den andra efter 15 minuter och den tredje lästes ut med samma tidsavstånd som noterades
efter transport till Falun vid de ovan beskrivna mätningarna (90 minuter). Det drogs även en
slutsats att det inte finns någon anledning att tro att eventuell signalfading är annorlunda vid
exponering av lungfantom varför enbart denna mätning ansågs som tillräcklig för att
kompensera de uppmätta värdena för både lungor och bäcken. Fullständig inventarielista samt
förteckning över inställningar kan ses i tabell 14 på sidan 37.
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Resultat
Det visade sig att det förekom signalfading. Efter 15 minuter fanns mer än 95 % signalnivå
kvar för samtliga dosnivåer. Vid den aktuella tidpunkten för kompensering fanns näst intill
92 % signalnivå kvar vid den lägsta dosnivån och 96 % vid den högsta dosnivån. Samtliga
mätvärden kan beskådas i tabell 15.

�%> �������$ 0&'"5 '�%�! � ��0"#�%��"52�"� ��>"�!4�%++%����,-.��:�3"�(+ '� *+ '� 64,� '"�#�

� ���
���������"�
 0 min 15 min 90 min

25 mAs 100 % 95,65 % 91,93 %

50 mAs 100 % 96,39 % 92,78 %

100 mAs 100 % 98,67 % 95,58 %

200 mAs 100 % 98,42 % 96,05 %





�����"0&(00",�



  DISKUSSION                                                                                                                                   

40

���� 
 0(�+%+!"0&(00",�
Här nedan följer en genomgång samt diskussion av de mätresultat som presenterades i
kapitel 4.

5.1.1� Individuella variationer mellan olika
bildplattor

De inledande mätningarna som var tänkt att kartlägga eventuella individuella variationer
mellan olika bildplattor gav något oväntade resultat. Den låga dosnivån presenterade mer eller
mindre väntade resultat med en liten variation i lgM mellan de olika bildplattorna. För den
höga dosnivån dök det emellertid upp konstigheter. Vid den första mätserien (mätserie 2)
presenterade en av plattorna ett lgM-värde som avvek kraftigt från de övriga. Det skiljde hela
0,79 i lgM vilket ungefär motsvarar en faktor 6 i signalnivå. Vid mätserie 3 dök samma
fenomen upp igen. Återigen var skillnaden 0,79 mellan ”normala” lgM och det låga värdet.
Vid kontroll visade det sig att det inte var samma fysiska platta som genererade de låga lgM-
värdena. För att utesluta fel på bildplattorna exponerades dessa två bildplattor ytterligare en
gång med normala lgM som resultat. För att säkerställa att röntgenutrustningen producerade
likvärdig strålintensitet vid samtliga exponeringar monterades en KAP meter vid mätserie 4,
dock dök det inte upp några låga lgM vid den mätserien. Slutsatsen drogs att enskilda lgM
kan avvika kraftigt. Ett troligt scenario är att mjukvaran tog ett annorlunda beslut om vad som
är direktstrålning eller inbländning på grund av att man hamnade precis vid någon form av
beslutsgräns och det i sin tur påverkade lgM-värdet. Kanske kan man redan här se en antydan
att enskilda lgM inte lämpar sig för jämförelse utan det krävs ett medelvärde över ett stort
antal undersökningar helt i linje med vad Olsson M [3] presenterade i sin rapport 2003.

5.1.2� lgM kontra känslighetsklass
Resultatet för sambandet mellan känslighetsklass och lgM förhöll sig inte riktigt som väntat.
Som tidigare nämnts ska en fördubbling i känslighetsklass generera en ökning i lgM med 0,3.
Detta kunde inom felmarginaler verifieras för 100 och 80 kV men inte för 60 kV. Det kan
även antydas en trend där avvikelsen från det förväntade värdet ökar med minskad
rörspänning. Detta resultat ses inte som något problem då varje undersökningstyp har sin
specifika känslighetsklass. Däremot kan det ses som en svaghet gentemot t.ex. Fuji där man i
efterhand kan välja att presentera bilden utifrån en vald känslighet medan med Agfa är
bunden till att innan utläsningen bestämma känslighetsnivån.

5.1.3� lgM kontra dos
Även för sambandet mellan dos och lgM är det tänkt att en fördubbling av dos till bildplattan
skall generera en ökning av lgM med 0,3. Precis som vid fallet med känslighetsklass kunde
det verifieras inom felmarginalerna för både 80 och 100 kV men inte för 60 kV. Vid 60 kV
kan man dock se att kurvan viker av på mitten vilket kan tyda på att det sista mätvärdet inte
riktigt är representativt. Samtidigt är det inte en lägre dosnivå än vid den undre delen av
80 kV kurvan. Det måste noteras och kanske bör en större, mer grundlig utredning göras.
Kurvorna över lag är inte riktigt linjära vilket kan antyda att lgM inte är 100 % stabilt, dock är
variationerna små vilket återigen skulle kunna peka på att enskilda lgM inte är att lita på. Det
kan även diskuteras om det har någon klinisk betydelse då varje specifik undersökningstyp
utförs vid samma rörspänning.
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5.1.4� lgM kontra bildplatteläsare
Vid utläsning med de olika bildplatteläsarna framkom att en av ADC Compact-läsarna
konsekvent läste ut ett lägre lgM än de övriga. Vid kontakt med lasaretts servicetekniker
visade det sig att den aktuella bildplatteläsaren var äldst och den enda vars innanmäte hade
varit utanför maskinhöljet för rengöring. En genomgång av bildplatteläsarens protokoll för
självkontroll15 visade inte på något onormalt eller avvikande i förhållande till de övriga
bildplatteläsarna. För att gå vidare med problemet utfördes kontrollmätningar av signal och
brusnivå vid exponering av lungfantomet. Det resulterade i att det fastställdes att
bildplatteläsaren inte bara läste ut en lägre signalnivå utan även hade ett förhöjt signal-till-
brusförhållande på upp till 32 % i förhållande till en av de övriga bildplatteläsarna vilket
antyder att något har hänt med maskinen. Bildplatteläsaren är felanmäld till Agfa. Tills
skrivandets dato har varken förklaring eller lösning presenterats.

5.1.5� lgM kontra inbländning
Resultaten vid undersökning av inbländningens påverkan kan till en början tyckas förvirrande.
Man kan antyda en sadelpunkt mellan mätpunkt 2 och 3 vilket antyder att lgM är stabilt
oberoende av inbländningen, om inbländningen håller sig inom normala proportioner. Vid
fallet med helt utbländat är det lite oroväckande att lgM har ökat då mjukvaran enligt Agfa
ska bortse från direktstrålningen vid beräkning av lgM. Det är inte heller troligt att övriga
delar av histogrammet påverkats speciellt mycket till skillnad från mätpunkten innan då
”normal” inbländning använts. Vid den minsta inbländningen kan det mycket väl tänkas att
inbländningen har ändrat histogrammets utseende så pass mycket att det även påverkar
beräkningen av lgM. Vid kliniska lungundersökningar kan det dock inte ske stora variationer i
inbländning. Svårigheten ligger i att avgöra var diafragman börjar på patienten. Problemet är
större vid andra typer av undersökningar där olika grader av spridd strålning samt
direktstrålning kan variera kraftigt mellan olika patienter.

5.1.6� Insamling av lgM-värden
De insamlade mätvärdenas fördelning visar att det finns en variation i lgM-värden för en viss
typ av undersökning, figur 17 på sidan 31. Fördelningen är symmetrisk och det ger att det är
en liten skillnad mellan medianen och medelvärdet för de insamlade värdena. I tabell 16 kan
medelvärdet, medianen, standardavvikelsen och den relativa standardavvikelsen beskådas.
Enligt Olsson M [3] kan det antas att dosen till detektorn är konstant vid användning av
exponeringsautomatik för en viss undersökning och att det därmed är de individuella
variationerna mellan patienter och undersökningens utförande som genererar skillnader i
exponeringsindex.  Eftersom fördelningen är symmetrisk kan det tänkas att variationerna ”tar
ut” varandra vilket tyder på att medelvärdet för lgM är ett lämpligt mått vid kontroll av
dosnivån.
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lgM 1,75 1,74 0,13 0,07

5.1.7� Samband mellan S och lgM
För att avgöra om det finns ett praktiskt samband mellan S och lgM behövdes de mätvärden
som erhölls i Avesta plottas i samma diagram. Ett problem som dyker upp är att de olika

                                                
15 Bildplatteläsarna utför varje dygn en självkontroll där bl.a. kontroll av lasereffekten sker. 
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storheterna är kopplade till dosen på olika sätt samt att deras värden är långt ifrån varandra i
talrymden. För att råda bot på problemet angreps S-värdet med diverse matematik för att
transformera det till samma storleksordning som lgM. Till att börja med konstaterades det att
S, till skillnad mot lgM, är 
��*�� proportionellt mot dos samt att lgM är �
�	�������
proportionellt mot dos. Lösningen är att invertera S-värdena varpå de logaritmeras. Därefter
kan både S och lgM plottas i samma diagram. För lungfantomet kan det plottade diagrammet
skådas i figur 21, för bäckenfantomet i figur 22, för fotfantom i figur 23 och för handfantom i
figur 24.
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Från mätningarna av lungfantomet kan slutsatsen dras att det inte har någon betydelse i vilken
punkt man mäter dos i bilden då avståndet mellan lgM- och S-kurvan i en punkt16 inte är
annorlunda för bröstbensdos kontra lungdos, se figur 21.

Eftersom båda exponeringsindexen idealt sett borde förhålla sig proportionellt till dos kan
förhållandet mellan exponeringsindexen och dos beskrivas med en ekvation för en rät linje.
Då exponeringsindexen är logaritmerade måste även dosaxeln logaritmeras för att
åstadkomma en rät linje. Den räta linjen kan beskrivas enligt ekvation 2.

                                                
16 I detta fall där kurvorna skär y-axeln.
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�&5%+",��	��
/+%��"�? �0� &5%+",��"� ++�!"%#'%3�3 !��,#%'"+3 '%! �%6�%'�

�+�� += )ln(

��anger lutningen på kurvan och � är en konstant som beskriver var linjen skär y-axeln. Med
hjälp av ekvation 2 kan lgM beräknas för en viss dosnivå där ��är lgM och + är dosnivån.
Enligt Agfa [21] ska lgM öka med 0,3 vid en dubblering av dos. Detta betyder att ett förväntat
värde på lutningskoefficienten ��kan beräknas. En fördubbling av dos gör att ekvation 2
förändras till:

�+�� +=+ )2ln(3,0

� Ett förväntat � kan då beräknas:

�+���

�+��

�+��

++=+

⇔++=+

⇔+=+

)ln()2ln(3,0

))ln()2(ln(3,0

)2ln(3,0

� Vid insättning av ekvation 2 fås:

4328,0
)2ln(

3,0
)2ln(3,0

)2ln(3,0

)ln()2ln(3,0

≈=⇒=

⇔+=+

⇔++=+

��

���

�+���

Det kan alltså antas att riktningskoefficienten ��borde vara 0,4328. I tabell 17 är trendlinjens
ekvation för samtliga kurvor i figur 21, 22, 23 och 24 presenterade.
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Lungfantom bröstbensdos y = 0,359Ln(x) + 1,41 y = 0,425Ln(x) - 3,17

Lungfantom lungdos y = 0,358Ln(x) + 1,24 y = 0,424Ln(x) - 3,37

Bäckenfantom y = 0,461Ln(x) + 1,51 y = 0,430Ln(x) - 2,76

Fotfantom y = 0,423Ln(x) + 0,49 y = 0,433Ln(x) - 3,46

Handfantom y = 0,413Ln(x) + 0,58 y = 0,428Ln(x) - 3,25

Av diagrammen att döma finns ett enkelt samband mellan de två exponeringsindexen.
Exponeringsindexen skiljs endast åt av en konstant. Detta tyder på att det finns en potentiell
möjlighet att transformera S-värden så att de kan jämföras med lgM-värden. Ett exempel på
hur en transformation av S till lgM kan gå till ses i ekvation 3.
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lgM’ Φ+= )
1

log(
,

Där lgM’ är det transformerade S värdet, Φ är den konstant som skiljer kurvorna åt.
Målet är att lgM’ ska vara ekvivalent med lgM för en viss undersökning. För att lättare
urskilja konstanten Φ ur trendlinjernas ekvation för de olika undersökningarna skrivs tabell 17
om med följande resonemang som grund:

lgM 11 )ln( �+� +=

lgM’ 22 )ln( �+� +=

� målet är att lgM = lgM’ vilket ger att:

1221

2211

)ln()ln(

)ln()ln(

��+�+�

�+��+�

−+=

⇔+=+

De nya ekvationerna ses i tabell 18.
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Lungfantom bröstbensdos y = 0,359Ln(x) y = 0,425Ln(x) – 4,58

Lungfantom lungdos y = 0,358Ln(x) y = 0,424Ln(x) – 4,61

Bäckenfantom y = 0,461Ln(x) y = 0,430Ln(x) – 4,27

Fotfantom y = 0,423Ln(x) y = 0,433Ln(x) – 3,95

Handfantom y = 0,413Ln(x) y = 0,428Ln(x) – 3,83

I tabell 18 ses att för lungfantomet är konstanten Φ = 4,58. Konstanten Φ ska betraktas som
undersökningsspecifik där exponeringsindex är relaterade till dos i en och samma punkt.
Genom att kompensera med Φ förutsätts att det som skiljer lgM och S är en konstant.
Modellen verkar stämma bra. Dock så fungerar inte modellen för lungfantomets trendlinje för
Agfa eftersom riktningskoefficienten är lägre än det förväntade. Detta antyder att det som
skiljer S från lgM är dosberoende. För att avgöra hur stora felen blir om man trots det
använder sig av en konstant kan omfattningen av dosberoendet beräknas med några
antaganden:

� Variationerna av lgM för en lungundersökning kan uppskattas med hjälp av de
insamlade lgM-värdena i avsnitt 4.1.5. Genom att ta medelvärdet av lgM plus
respektive minus tre standardavvikelser har man med största sannolikhet täckt in alla
tänkbara lungundersökningar.

lgMmin = 1,36
lgMmax = 2,14
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� Om dessa värden sätts in i trendlinjens ekvation för ���%���
���	��������
��'%�,
tabell 17, kan motsvarande dosvärden lösas ut.

359,0

41,1

41,1)ln(359,0
−

=⇔+=
\

�++�

� insättning av lgMmin ger en minimidos:

87,0359,0

41,136,1

min ==
−

�+

� och lgMmax ger på motsvarande sätt en maximumdos:

64,7359,0

41,114,2

max ==
−

�+

� Dessa värden kan i sin tur sättas in i trendlinjens ekvation för ���%���
�
�	��������
�� �0� och därefter kompensera med Φ = 4,58 vilket genererar ett värde
som motsvarar lgM’:

lgM’min= 35,158,417,3)87,0ln(425,0 =+−
lgM’max= 27,258,417,3)64,7ln(425,0 =+−

Skillnaden mellan lgMmin och lgM’min är försumbar och mellan lgMmax och lgM’max skiljer det
ca 6 %. Just för denna beräkning beräknas Φ då dosen är 1 µGy17. Då xmin är nära 1µGy
förklarar detta varför beräkningen verkar ha bättre passning vid låga doser. Om man hittar en
konstant Φ för en dosnivå som motsvarar medel lgM för den specifika undersökningen är det
troligt att passningen blir likvärdig åt båda håll. Skillnaden på 6 % är inte stora variationer i
detta sammanhang varför man kan betrakta parametern som skiljer lgM från S som en
konstant. Det bör också noteras att de beräknade doserna +PLQ och +max är i samma
storleksordning som de uppmätta nivåerna i avsnitt 4.2.1.

                                                
17 När kurvorna skär y-axeln.
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Med alla dessa mätningar i bagaget kan det påstås att ett medelvärde av lgM för en population
är ett lämpligt mått på dosnivån till bildplattan. Detta styrks av att de variationer som faktiskt
existerar beror med största sannolikhet på anatomiska skillnader hos patienter och att
undersökningarna utförs lite olika från gång till gång. Agfas exponeringsindex fördelar sig
och beter sig till stor del på samma sätt som Fujis exponeringsindex vilket är viktigt vid
jämförelse mellan systemen. Stabiliteten av lgM gentemot dos är begränsad av rörspänning
och känslighetsklass. Detta är inget problem då en och samma undersökning näst intill
uteslutande alltid utförs med samma rörspänning och känslighetsklass. Även inbländningen
påverkar i extremfall stabiliteten av lgM gentemot dos.

Då en röntgenavdelning i Falun har ett flertal bildplatteläsare är det viktigt att alla
bildplatteläsare levererar samma värde på exponeringsindexet vid lika exponering. Detta
stämmer också bra på röntgenavdelningen i Falun med ett undantag, se avsnitt 4.1.2. och
4.1.3.

��	� ��%3>%�!��#��,-.��
Enligt resultat och påföljande diskussion kan slutsatsen dras att det finns ett relativt enkelt
samband mellan de två exponeringsindexen. Enligt ekvation 3 som tagits fram med hjälp av
de undersökningar som utförts i avsnitt 4.2 ska det på ett enkelt sätt gå att transformera S-
värden till motsvarande lgM-värden.

Inför en eventuell datainsamling av S- och lgM-värden med mål att jämföra olika sjukhus och
vårdcentraler inom Landstinget Dalarna bör en samling transformationstabeller skapas.
Underlaget för tabellerna skapas på samma sätt som undersökningen av samband mellan lgM
och S är presenterat i denna rapport. Vid jämförelse av resultaten för bäcken- och
lungundersökningen framkom att sambandet skiljde sig emellan undersökningarna.
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Detta antyder att sambandet är undersökningsspecifikt vilket betyder att en kartläggning bör
utföras för varje undersökningstyp som man önskar övervaka. En visualisering av några
exempel på tranformationstabeller för lung-, bäcken-, hand- och fotfantom kan ses i figur 25.
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Landstinget Dalarnas röntgenavdelningar står inför en dosoptimering. Detta kan betyda att
man för vissa undersökningstyper finner det lämpligt att öka känslighetsklassen, för att
behålla bildkvaliteten för diagnostisering. Enligt utförda undersökningar finns risken att
sambandet mellan S och lgM förändras om känslighetsklassen förändras. Därför bör ett nytt
samband tas fram för den aktuella undersökningen.

���� �'%3+"!%�%'> + 
I skrivande stund utvecklar Landstinget Dalarna i samarbete med Agfa ett insamlingsverktyg
med tillhörande databas där S- och lgM-värden sparas för att vid ett senare tillfälle sorteras
och utvärderas med olika vinklingar.

Inför framtiden finns många möjliga intressanta uppföljningar. De flesta av dem är mer
komplexa då de innefattar undersökningar av bildplattesystemens uppförande i klinisk drift.

Den absolut största osäkerheten kring sambandet mellan S och lgM är hur väl lung-, fot-,
hand och bäckenfantomet stämmer överens med verkligheten. Är t.ex. lung- respektive
bäckenfantomet representativt för en medelpatient? Eller hade resultaten varit annorlunda om
undersökningarna utförs på patienter? Frågarna är svåra att besvara. Därför bör det
undersökas hur väl det i denna rapport framtagna samband stämmer i klinisk drift. En önskan
vore att utföra ett stort antal undersökningar på en representativ patientgrupp med Fujis
bildplattesystem och därefter på liknande sätt utföra undersökningar med Agfas
bildplattesystem. Eftersom de aktuella systemen befinner sig på olika orter är det en praktisk
svårighet använda bildplattor från både Fuji och Agfa på ett och samma röntgensystem och
därefter jämföra. Ett alternativ är att försöka kalibrera två röntgensystem mot varandra med
avseende på dos och på så sätt skapa likvärdiga exponeringar. Därefter skulle det med hjälp
av insamlade S- och lgM-värden vara möjligt att hitta ett säkrare samband som man vet är
representativt för klinisk drift.



REFERENSER                                                                                                                                    

50

Referenser

[1] P P Dendy, B Heaton. �$���#��%
	�����
���#�	���
�
���QG������
���&&�, Institute of
Physics Publishing Bristol and Philadelphia ISBN: 0-7503-0591-6.

[2] Isaksson M. 8	����*�������	������%������&&�, Studentlitteratur, Lund Sverige.
ISBN: 91-44-01528-3

[3] Olsson M. 2��
��%�	��
�
�����	��������������������
	������������������	�%���&&�.
Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet. Linköping Sverige. LiU-
IMT-EX-348.

[4] G v S. ���#�	
������#�F���. [www] http://www.amershamhealth.com 2004-05-24

[5] M N. "	�����	�$���. [www] http://www.amershamhealth.com 2004-05-24

[6] M N. C$�	�#��	����#��������
�. [www] http://www.amershamhealth.com 2004-05-24

[7] Johns H E, Cunningham J R. :$���$���#��
%�	���
�
���WK������
���3!�, Thomas books
USA. ISBN: 0-398-04669-7

[8] A K. @4	�������� [www] http://www.amershamhealth.com. 2004-05-24

[9] A K. 7
����4%
#�������. [www] http://www.amershamhealth.com 2004-05-24

[10] Nowotny, Robert. @#
���	, [www]. http://www.bmtp.akh-
wien.ac.at/people/noworo1/noworo1.html 2004-05-13

[11] Sandborg Michael.�����
	��$������ �
�	
�#
��A��$���#����	��#�����������
$�G�	��.
Department of Radiation Physics Faculty of Health Sciences Linköping University,
Linköping Sweden. ISSN: 1102-1799

[12] M N.  ���	���
�. [www] http://www.amershamhealth.com 2004-05-24

[13] Alm Carlsson G. .*	�%�����������	����	�%�	�	���
���������������	��3��. Institutionen
för Radiofysik, Linköpings Universitet.

[14] D L P. @4	�������	�#��
��F��$������	. [www] http://www.amershamhealth.com
2004-05-24

[15] Carlsson C A, Alm Carlsson  G. "���#��$���#��
%�@4	����������QG������
���33-,
Department of Radiation Physics Faculty of Health Sciences Linköping University,
Linköping Sweden.

[16] J V. ,�
	����$
��$
	�	���
	��$�. [www] http://www.amershamhealth.com.
2004-05-24

[17] A K. �$
�
������������$
��$
	������. [www] http://www.amershamhealth.com
2004-05-24



                                                                                                                                    REFERENSER

51

[18] '7C�27�&�1�����������:�#$��#���7���. Agfa-Gevaert N.V. Mortsel Belgien

[19] Curry T S III, Dowdey J E, Murry R C jr. C$	��������H��1��	
��#��
���
��$���$���#��
%
7���
���#�����
�
���UG������
�. Lea & Febiger, Philadelpia USA 1984.
ISBN: 0-8121-0918-X

[20] Seibert J A et al. Draft Report of Task Group #10, American Association of Physicists
in Medicine,�'##�����#��:����������E�������C
��	
��
%��$
�
�����������,�
	��
�$
��$
	�1�����,������. 1998

[21] "	������������'%��'7C�C
���#�. Agfa Gevaert N.V. Mortsel Belgien

[22] Vuylsteke P, Schoeters E. 1�����	
#���������C
�����������
	��$�. Agfa Gevaert
N.V. Mortsel Belgien

[23] Gonzalez R C, Woods R E. 7������1�����	
#�����. Addison-Wesley Publishing
Company. USA 1993. ISBN: 0-201-60078-1


