
Institutionen för medicin och vård 
Avdelningen för radiofysik 

Hälsouniversitetet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spridd strålning vid röntgendiagnostik 
 
 
 
 

Carl Carlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Department of Medicine and Care 
Radio Physics 

Faculty of Health Sciences 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Series: Report / Linköpings högskola, Institutionen för radiologi; 5 
ISRN: LIU-RAD-R-005 
Publishing year: 1973 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© The Author(s) 



1973-09-10

Spridd strålning vid röntgendiagnostik

Carl Carlsson
AVdelningen för radiofysik

Linköpings högskola

REPORT
LiH-RAD-R-005



Innehåll
sid.

Inledning 1

I. Primär, sekundär och spridd strålning 1

II. Patienten som källa för spridd strålning 2

Strålskydds synpunkter 3

Bildkvalitetsynpunkter 4

III. Kontrast och spridd strålning 5

IV. Metoder att reducera spridd och extrafokal 8
qtrålning till detektorn

1. Inbländning 8

Primärbländare och extrafokal strålning 9

2. Komprimering 11

3. Avstånd objekt-detektor (förstorings- 12
teknik)

4. Filtrering 12

5. Sekundärstråleraster 12

Typer av raster 14

Parallellraster 14

FokuSeratlraster 14

Rastrets kvalitet 16

Snett infallande strålning mot rastret 17

6. Scannande stråle 18

7. Kontrastutjämningsfilter 18

V. Spridd strålnings inverkan på exponerings- 19
tider och stråldoser

VI. Effekter av detektorns tjocklek och atomära 20
sammansättning

VII. Sekundär strålning från kontrastmedel och 20
raster

VIII. Spridd strålning från bakomliggande material 22

IX. Radiografi med spridd strålning 23

Referenser 25



-1-

Spridd strålning vid röntgendiagnostik

Inledning

Då en röntgenstråle med försumbar tvärsnittsyta infaller mot

ett objekt passerar en del strålning ostörd genom objektet, en

annan del absorberas l detta, dessutom tillkommer sekundär

röntgenstrålning som lämnar objektet i alla riktningar.

Vid bestrålning av ett stort lågatomärt objekt, som t.ex. bålen,

kan effekten av denna sekundära röntgenstrålning på detektorn

vara upptill 5 gånger den från den primära, direkt informations

bärande strålningen. Den spridda strålningen är ett ovälkommet

brus i bilden och den har karakteriserats som goda röntgenbil

ders fiende nr 1. Det är därför viktigt att begränsa dess effekt

så mycket som möjligt.

I. Primär, sekundär och spridd strålning

En foton kallas primär så länge den undgått att växelverka. Den

från röntgenröret utsända strålningen utgöres av primära foto

ner liksom en del av den strålning som passerat objektet (pa

tienten) och når detektorn.

En foton kallas spridd då den genom en växelverkansprocess änd

rat energi och/eller riktning.

Begreppet sekundär foton innefattar såväl spridda fotoner som

de fotoner som utsändes som följd aven absorptionsprocess:

karakteristisk röntgenstrålning (fluorescensstrålning) efter

fotoelektrisk absorption och annihilationsstrålning efter par

bildning.

Sekundär fotons trålning uppträder efter varje typ av växelver

kan mellan fotoner och materia {fotoelektrisk absorption, ko

herent spridning, Comptonprocess (inkoherent spridning) och

parbildning}. Endast de tre förstnämnda processerna förkommer

vid ordinär röntgendiagnostik.
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Den karakteristiska strålningen som uppträder efter fotoelekt

risk absorption absorberas nästan fullständigt i patienten om

den fotoelektriska absorptionen sker i material med atomnummer

lägre än ca 50. Koherent spridning är av mindre betydelse än

Comptonspridning. Vid de lågatomära material som förekommer i

människan dominerar alltså Comptonprocessen. Vid bestrålning

av tjocka kroppsdelar kan fotoner spridas (koherent och inko

herent) upprepade gånger innan de slutgiltigt energidegrade

rats så långt att de fotoabsorberas. Ofta undflyr dessa spridda

fotoner det bestrålade objektet. Denna spridda strålning kan

råka patient eller personal och utgör ett strålskyddsproblem.

Den kan också träffa detektorn och försämra bilden.

II. Patienten som källa för spridd strålning

Ett väl kollimerat strålknippe av monoenergetiska fotoner atte

nueras exponentiellt i patient eller vatten. De spridda foto

ner som bildas försvinner ur strålfältet på grund av sin avvi

kande riktning. Med ökande storlek av det bestrålade fältet

tilltar sannolikheten för att spridda fotoner skall uppträda

inom strålfältet. Fig 1 visar hur dosen i vatten ändras med

djupet vid röntgenbestrålning (spektret är för högenergetiskt

för att gälla kvantitativt för röntgendiagnostik). Kurvan för

fältytan O ger dosbidraget från de primära fotonerna, dosen

från sekundära fotoner växer med fältytan. Förhållandet mellan

dos från sekundära, )ochp:dffiära, fotoner/växer. också.meddj upet.
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Fig 1. Absorberad dos i centrum av det bestrålade fältet som

funktion av djup i vatten för olika fältytor (CARLSSON

och LIDtN).

Fig 2 exemplifierar dosnivåer i rummet kring en bestrålad pa

tient under pågående genomlysning. Oftast sänder patienten

ut mer spridd strålning bakåt än framåt. Ut strålskyddssynpunkt

är det därför att föredra att ha röntgenröret placerat under

patientbordet i stället för över.
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fig 2. fördelning av spridd strålning (horisontalsnitt, hori

sbhtell strålriktning) i rummet vid genomlysning med 80 kV,

3 mA, fältstorlekenpå skärm är 30 x 30 cm 2 • Kurvorna

anger isodoser i rad per timme till mjukvävnad. Halv

cirklarna visar avstånden 1 m och 2 m från stativkanten

(BUCHNER och VIEHWEGER).

fig 3 visar spektra av spridd strålning bakom vattenskivor av

varierande tjocklek och för två fältstorlekar. Den streckade

kurvan anger transmitterad primär strålning.
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Fig 3. Streckad kurva anger transmitterad primär strålning.

Heldragna kurvor anger spektra av sekundär strålning

per transmitterad primär foton (BJÄRNGARD och HETTINGER).

Mängden spridda fotoner per transmitterad prlmar foton ökar

med vattentjocklek och fältstorlek. Det värsta exemplet i fig

3 innehåller 3 ggr så många spridda fotoner som primära. Inom

röntgendiagnostiken förekommer ofta patienter tjockare än 15 cm

och större fältstorlekar än 200 cm 2 •

III. Kontrast och spridd strålning

Den spridda strålningen reducerar kontrasten i bilden. Skill

naderna i kontrast erhållen med enbart primär strålning C
p

och med såväl primär som spridd strålning C framgår för tre
p+s

skilda definitioner på kontrast nedan. Den spridda strålningen

antas ge en jämn slöja över bilden. Detta är riktigt om kont

rastgivaren är liten jämfört med den spridande kroppen och om

kontrastgivaren ej är för nära detektorn. Si och S2 anger sig

nal från detektorn vid sidan av och bakom kontrastgivaren (fig

lf ) .
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Fig 4. Illustration till kontrastekvationerna för enbart prl

mär strålning a) och med tillskott av spridd strål

ning b).

Def. 1. c = ( 1 )

användes ofta med detektorer där signalen S är proportionell

eller linjär med den strålningsenergi, 8, som absorberats i

detektorn. Denna definition är väl anpassad för MTF-begreppet.

s - S
C = 1p 2p

P S1p + S2p
( 2 )

S -1p+s
S +1p+s S2p+s

( 3 )

Varur framgår att C < Cp om S· > S2pp+s 1p
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( lf )

Denna definition användes ofta med röntgenfilm.

I de fall signalen kan skrivas

där y är konstant, gäller

( 5 )

ylOlog (6 )

cp+s = S1p+s
S 2p+s

= y 10 log
E:

1
+E:

P s
E: 2 +S

P s
(7 )

• • c < C då S1p > Sp+s P 2p

I exemplen ovan har signalen från prlmar strålning varit den

samma då spridd strålning tillkommer. Med röntgenfilm söker

man l praktiken hålla samma signal (svärtning).

Om man väljer

= S1p+s

vilket medför

t

s1p = E: 1p+s = E: 1p + Ss

det gäller också att

(Sa)

(Sb)

(9 )
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ekv. 9 och 8b ger
l t

l ~
81p

- 8
8

2p = 8 2p
s= 8 2p8 1p 81p

ekv. 8boch 10 ger

l t

8
1

+ 8 8
1p

C ylOlog P s ylOlog= = =p+s l l
8 2p

+ 8
~

t ls (8
1p

- 8 ) + 88
1p s s

l 81p
= Y °log --'-"---'---,--------

8

8 2p + 8~p (8 1p - 8 2p )

Jämföres detta uttryck med

framgår att

( 10)

( 11)

då

IV. Metoder att reducera spridd strålning till detektorn

Genom att minska strålfältet reduceras den bestrålade volymen

och mindre spridd strålning når detektorn. Fig 5, jämför fig 3.
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Fig 5. Minskning av bestrålad volym genom inbländning.

Bländaren för primärstrålning har till uppgift att begränsa

strålfältet. Eftersom ett inte försumbart bidrag (ibland ine

mot 30 %) av den primära strålningen utgöres av extrafokal

röntgenstrålning (strålning som genererats av elektroner som

ej träffat fokus) och eftersom denna strålning ger geometrisk

oskärpa bör primärbländaren utformas så att också andelen

extrafokal strålning reduceras. Detta göres effektivast om

bländaren sitter nära fokus.

Fig 6 Vlsar att en fokusnära bländare avskärmar en stor del

av den extrafokala strålningen från fältets centrum och att

den objektnära bländaren avskärmar strålning främst utanför

det fält som fokus och bländaren definierar. Fig 7 visar kvan

titativt hur den extrafokala strålningen till bilden reduceras

aven fokusnära bländare. Fig 8 visar i genomskärning en pri

märbländare med såväl fokusnära som objektnära bländarlameller.
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b

a

Bild "

Kollimator

Bildplan

b
a

Fig 6. Extrafokal strålning utsändes från de symmetriska

punkterna a och b. Den fokus nära bländaren 1 för

hindrar extrafokalstrålning till bildens centrum.

Den objektnära bländaren tillåter den extrafokala

strålningen att passera och störa bilden.

100
,f'rin1 ~s""'" '9

.-/ '""-
(, Söo=\ii'n

1- '" I

/ \
4 2 o 2 4 6an

Fig 7. Tillskott av extrafokal strålning med en fokus nära ,

A, och en objektnära, B, ZIELER.
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Fig 8. Flerplansbländare

1 = spegel av plexiglas.
2 = fokusnära blylameller

som avskärmar en del
av den extrafokala
strålningen.

3 = blylameller som ger
ett skarpt avgränsat
fält .

4 = blylameller som för
hindrar att strålning
passerar mellan fokus
nära och yttre bly
lameller.

S = plexiglasskiva med
fältmarkering.

/

-+-~
i

Genom att flytta vävnads lager som skymmer det organ som skall

undersökas minskas den bestrålade volymen och med den den

spridda strålningen till bilden, fig 9, se också,fig 3.

\

Fig 9. Minskad bestrålad volym genom komprimering.
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Ett ökat avstånd mellan objekt och detektor medför ett redu

cerat antal av spridda fotoner till detektorn. Metoden är

effektivast vid små bestrålningsfält, fig 10 •

• Fig 10. Förstoringsteknik reducerar antalet spridda fotoner

till detektorn.

Eftersom den spridda strålningen är mer lågenergetisk än den

prlmara, fig 3, skulle man kunna placera ett lämpligt filter

mellan objekt och detektor så att den spridda strålningen re

duceras mer än den primära. Metoden har prövats men ger mycket

små vinster (LINDBLOM).

5. Sekundärstråleraster----------

Den mest allmänna metoden att reducera sekundärstrålning till

detektorn är att använda ett raster. Ett raster består av växel

vis kantställda tunna lameller av ett material, vanligen bly,
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som effektivt absorberar röntgenstrålning och ett material

som transmitterar röntgenstrålning, t.ex. aluminium eller

papper, fig 11.

Förhållandet mellan blylamellernas höjd, h, och inbördes avstånd,

D, kallas för rastrets ratio, r, se fig 11.

h
r = (7)Ii

lamelltjocklek

~vstånd mellan lamellerna

Fig 11. Rastrets ratio.

Lamellerna arrangeras så att deras plan ligger i linje med

strålarna från fokus, fig 12. På grund av den spridda strål

ningens riktnings fördelning attenueras denna av rastret i

mycket högre grad än primärstrålningen.
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Fig 12. Sekundärstråleraster.

~aEa!l~l!r~s!eE' Den enklaste typen är parallellrastret, fig 13.

Vid dessa raster attenueras primärstrålningen betydligt vid

strålfältets rand och korta fokusavstånd. För att avhjälpa det

ta göres ibland rastrets tvärsnitt prismatiskt, dvs. ratio mlns

kas mot rastrets kanter, fig 13. Parallellraster bör inte an

vändas vid små fokus avstånd.

,
/\

/ l,
/ '
/ \

/ \

/ \/ .
. \/ .

,hrrrnll illl!II~

Fig 13, Parallellraster med prismatiskt tvärsnitt.
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Io~u~eEa! Ea~t~r. Genom att fokusera rastret kommer den pri

mära röntgenstrålningen i lamellernas plan och den primära

strålningen transmitteras bättre, fig 14.

Fig 14. Fokuserat raster.

Ett fokuserat raster är avsett att användas för ett bestämt

fokusavstånd. Varje avvikelse från detta orsakar försämrad

transmission av primärstrålning. Rastret bör också vara cent

rerat kring primärstrålningens normalstråle (vinkelrät mot

rastrets plan). Varje förskjutning i sida ger försämrad trans

mission av primärstrålningen. Fig 15 visar att röntgenfokus

måste befinna sig inom det skraverade området om inte attenue

ringen av primärstrålning skall överskrida 50 %.
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ubs/und d. Roskro

Fig 15. Det skraverade området visar tolerabla placeringen

av fokus vid ett fokuserat raster.

Rastrets kvalitet

Ett rasters möjlighet att förbättra bildkontrast genom att

minska förhållandet mellan spridd och primär strålning till

detektorn ökar med ökande ratio och med ökande blyinnehåll.

Fig 16 visar förhållandet, K, mellan kontrast i filmen tagna

med, C, och utan raster C • Kontrastförbättringsfaktorn, K,o
är uppmätt med 30 x 30 cm 2 strålfält, 20 cm tjockt vattenlager

och 100 kV. Det ideala rastret avlägsnar all spridd strålning.
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Fig 16. Förbättring av kontrast vid stor bestrålad volym som

funktion av rastrets blyinnehåll per ytenhet. (HONDIUS
BOLDINGH) .

Ett raster kan användas vid snett infall (ingen stråle är

vinkelrät mot rasterplanet) om rastret orienteras så att pri

märstrålningens centralstråle ligger i lamellplanet, fig 17.

a

/

fokus

j

l
I

O-
----

b

fokus

\
\

\

\
.j)

-----

Fig 17. a) möjlig orientering av rastret.

b) omöjlig orientering av rastret.
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6. Scannande stråle

Den effektivaste metoden att förhindra spridd strålning till

detektorn är att låta en välkollimerad stråle svepa över

(scanna) objektet.

Fig 18 visar högst ungefärliga uppgifter på effekt av sekundär

till primär strålning på detektorn. a) visar ett radiogram utan

raster, b) samma sak med raster, c) och d) exemplifierar en

scannande tunn stråle med kollimatorer på båda sidor objektet.

EMI-scannern scannar enligt d). De i fig 18 angivna förhållan

dena beror på objekt, spektrum, rastrets och kollimatorernas

utformning.

..w.
prim

I \
I \

I \
I \

I \

I \
I \

I \
I \

I \

I \
I \

I \

Fig 18. Exempel på hur effekten av sekundär till primär strål

ning kan variera med kollimering på båda sidor av ob

jektet. Metod c) och d) blir ofta praktiskt taget fria

från sekundär strålning.

7. Kontrastutjämningsfilter
-------------

Kontrastutjämningsfilter, fig 19, (EDHOLM och JACOBSON), redu

cerar förhållandet spridd till primär strålning i centrala de

lar av tjocka objekt (KUSOFFSKY och medarbetare).
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Fig 19. Kontrastutjämningsfiltret reducerar primärstrålningen

perifert, sekundärstrålningen överallt. Förhållandet

mellan spridd till primär strålning reduceras märkbart

i centrum, vid periferin kan motsatsen förekomma.

V. Spridd strålnings inverkan på exponeringstider och stråldoser

Vid användning av film som detektor och om man väljer att all

tid arbeta med samma svärtning medför alla metoder att reduce

ra spridd strålning (undantagandes komprimering, som också re

ducerar behovet av primär strålning) att exponeringstiden måste

ökas mer ju mer spridd strålning man avlägsnar.

Av denna anledning ökar exponeringstiden och alla patientdoser

starkt, upptill 5 gånger, med användningen av raster. Försto

ringsteknik liksom filtrering framför detektorn ökar också

patientens stråldoser.

Inbländning, komprimering och kontrastutjämningsfilter reduce

rar däremot primärstrålningen till vissa volymer och reducerar

därmed också patientbestrålningen.
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VI. Effekter av detektorns tjocklek och atomära sammansättning

En detektor, som är tunn för röntgenstrålning, dvs. en som en

dast absorberar en liten bråkdel av denna, absorberar lågener

getiska fotoner effektivare än högenergetiska.

En tjock detektor, dvs. en som helt absorberar röntgenstrål

ningen, ger en signal per foton proportionellt mot dess energi.

Jämfört med de uppmätta spektren i fig 3 förstärker därför

kuvertfilm (tunn detektor) effekten av den spridda strålningen,

medan film med förstärknings skärmar mildrar denna effekt (CARLS

SON).

VII. Sekundär strålning från kontrastmedel och raster

Sekundärstrålningen från de högatomära kontrastmedlen jod

(ZI = 53) och barium (ZBa = 56) och rastermaterialet bly

(Zpb = 82) domineras av karakteristisk röntgenstrålning. K-strål

ningen från dessa ämnen är tillräckligt hög för att i förekom

mande fall penetrera patienten och nå detektorn. Kl = 29 keV,

KBa = 33 keV, Kpb = 77 keV.

Den karakteristiska strålningen från kontrastmedel influerar

dock mycket litet på bilden beroende på

1) att den utsändes med samma sannolikhet i alla riktningar

och därför en stor del av den med annan riktning än mot de

tektorn.

2) att den har ganska låg energi och därför attenueras märk

bart i patienten

3) att kontrastmedlet oftast utgör en liten del av den bestrå

lade volymen och

4) att om kontrastmedlet upptar större volym äger en betydande

självabsorption rum.
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K-strålning från bly kan initieras endast då fotonenergin

ö~erstiger 88 keV. Detta medför att den knappast blir prob

lematisk förrän rörspänningen överstiger ca 150 kV.

Fig 20 visar hur spridd strålning bakom 15 cm vatten reduce-

ras genom ett lätt raster (blyinnehåll 0,26 g/cm2 , ratio 5,3:1).

Rastret självt lämnar ett tillskott genom Comptonspridning i

mellanmaterialet och genom K-strålning från blyet (skuggat i

fig 20).

Fotoner per keV och per primär foton5o,----.---'--r .- .,
'1Ö
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Folonenergl keY

Fig 20. Spektra (fluens) av spridda fotoner (prickat) bakom

15 cm vatten, av resterande spridda fotoner bakom ett

raster (ratio 5,3:1) (heldraget) och av primära foto

ner som penetrerat rastret (streckat). Fältstorlek 200

cm2
, 175 kV hårt filtrerad röntgenstrålning. Data från

BJÄRNGARD och HETTINGER 1961 och 1961.
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VIII. Spridd strålning från bakOniliggande material

Föremål belägna bakom detektorn kan sprida strålning tillbaka

till detektorn och försämra bilden. Vakuum sprider förstås

inte alls, luft sprider också mycket litet. Fig 21 visar vil

ken bråkdel av den infallande energin olika fasta eller fly

tande material sprider bakåt. Fig 21 gäller för skivor av res

pektive material som är tjocka för röntgenstrålningen. Enligt

figuren är material med atomnummer kring järn, koppar och

mässing lämpade som konstruktionsmaterial kring och i rönt

genapparater, medan material med låga atomnummer (vatten, plast,

trä) sprider avsevärt mera. Eftersom mekanisk stabilitet går

att uppnå med för röntgenstrålningen tunna skivor av plast el

ler träfaner kan dessa material ändå vara de mest lämpade i

vissa konstruktioner.
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Fig 21. Bråkdel av den infallande energin som bakåtsprids av

tjocka skivor av skilda material som funktion av foton

energin. Alla kurvor med + är beräknade och har för

summat karakteristisk röntgenstrålning. 0 är experimen

tella data. För atomnummer uppemot 30 är beräkningarna

riktiga. ZFe = 26. För tenn och speciellt för bly kan

K-strålningen inte försummas (CARLSSON och LID~N).
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IX. Radiografi med spridd strålning

Med hjälp aven stor utbredd strålkälla och en hålkamera av

bly eller guld kan skarpa röntgenbilder erhållas, fig 22.

objekt

I
I

film

Fig 22. Radiogram med hålkamera.

En sådan strålkälla kan erhållas genom att röntgenbestråla

ett spridande föremål och fotografera angränsande objekt. Vid

ett fantomförsök bestrålades tungan genom hakans undersida och

en serie hålkameror användes för att ta ett helstatus. Den ab

sorberade dosen till hakan var i detta experiment 20 000 rad.

Med känsligare detektorer och genom att-använda t.ex. paraffin

i stället för kroppens organ som spridare kan metoden möjligen

utnyttjas. (RICHARDS).

En annan applikation av spridd strålning ges i fig 23.
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PHOTO
MULTIPLlERS

FOCUS1NG LlOUIO
COLLIMATOR SCINTILLATOR

fig 23. Spridd strålning från den lilla volymen v registreras

av den stora detektorn. Genom scanning kan en tomogra

fibild erhållas. (LALE).

En välkollimerad stråle av högenergetisk röntgenstrålning pas

serar patienten. Spridd strålning från den lilla volymen, v,
i fig 23, når genom en stor fokuserad kollimator en tank med

en vätskescintillator. Den transmitterade primära strålningen

liksom strålning som spritts framför eller bakom v absorberas

i kollimatorn. Om strålen och kollimatorn scannar patienten

erhålles en bild som visar elektrontätheten i det planskikt

som v ligger i. Bilden blir alltså ett tomogram. Detta kan er

hållas med en maximal dos av 20 mrad till patienten. Bilden

bygges upp genom registrering av ljuset från fotomultiplika

torerna som funktion av scanningrörelsen.
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