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I. Inledning

Detta kompendium är avsett att ge en kort beskrivning av

några olika metoder att bestämma modulationsöverförings

funktionen, MTF, för ett radiologiskt system eller del

av radiologiskt system. Vidare försöker kompendiet beskriva

en del av de praktiska svårigheter som är förknippade med

att mäta MTF. Den matematiska bakgrunden finns kortfattat

redovisad i appendix.

II. Fundamentala begrepp för att beskriva ett bildgivande

systems avbildningsförmåga

Punktspridningsfunktionen, PSF (Point Spread Function)

Punktspridningsfunktionen definieras som den normerade

signalfördelning, som uppstår i bildplanet när ett av

bildande system bestrålas med en försvinnande liten aper

tur (fig 1).

AvbildnIngs_
system

l
Absorberad
strålningsenergi

Objeklplan

BIldplan

blidpunkt

Fig 1: Punktsprid

ningsfunk

tionen.



Vi begränsar oss i det följande till avbildningssystem

som är linjära och lägesoberoende.

Linjära avbildningssystem är system där punktspridnings

funktionen är oberoende av insignalens storlek. Läges

oberoende avbildningssystem är system där punktsprid

ningsfunktionen är lika över hela avbildningsytan.

Ett systems avbildande förmåga bestäms i grunden av dess

förmåga att avbilda varje punkt i objektet som en punkt i

bilden. Objektet, som avbildas kan betraktas som uppbyggt

aven oändlig mängd punkter och bilden blir då uppbyggd

av oskarpa punktbilder från dessa punkter (fig 2).

2

Objekt Bild

Fig 2: Objektet är uppbyggt av punkter och bilden är upp

byggd av oskarpa punktbilder

Härav punktspridningsfunktionens grundläggande betydelse

för bestämning av ett avbildande systems bildkvalitet.

En mera matematisk beskrivning av punktspridningsfunk

tionen finns i appendix.
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Mätning av punktspridningsfunktionen

Punktspridningsfunktionen för ett avbildande system kan

man bestämma genom att approximera en punkt med en liten

apertur. Kravet på aperturen är att den måste vara liten

jämfört med den punktspridningsfunktion man avser mäta.

Att åstadkomma tillräckligt små aperturer lämpliga för

röntgenstrålning kan vara besvärligt. Vanligen används

s k hålkameror med diametrar mellan 30 och 100 ~m. Punkt

spridningsb~lden registreras vanligen på en röntgenfilm.

/-/

mlkrodensitometerns
mCitspalt

röntgenrör

hålkamera
030-100pm

blid av rönigenfokus
(punkispridningfunktIonen)

x

blIdplan

Fig 3: Avbildning och mätning av punktspridningsfunktionen

för röntgenfokus.

Med en mikrodensitometer, vars mätapertur är liten jäm

fört med dimensionerna på punktspridningsbilden, scannas

punktspridningsbilden. Scanningen av punktspridningsbilden

måste ske i två dimensioner (fig 3).
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Fig 4: Punktspridningsfunktion för röntgenfokus.

Linjespridningsfunktionen, LSF (Line Spread Function)

Linjespridningsfunktionen definieras som den normerade signal

fördelning man får i bildplanet när ett avbildande system

bestrålas med en oändligt lång och försvinnande smal spalt.

Absorberad
strålnlngenergl

//

' / Avblldnlngs_

/-Il------Vsystem

Objektplan BI/dplan

Fig 5: Linjespridningsfunktionen.
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Linjespridningsfunktionen byggs upp av punktspridnings

funktionen (se appendix). Punktspridningsfunktionen är

två-dimensionell medan linjespridningsfunktionen är en

dimensionell (se appendix).

Mätning av linjespridningsfunktionen

Linjespridningsfunktionen för ett avbildande system be

stämmes genom att approximera en linje med en spalt som

är lång och smal relativt storleken av punktspridnings

funktionen. Den erhållna spaltbilden scannas med mikro

densitometer, vars mätspalt bör vara smalare än spaltbil

dens bredd och med en längd som är större än spaltbildens

utbredning i längsriktning. Scanningen sker vinkelrätt

linjespridningsbilden (fig 6).

mlkrodensllometerns
mölspalt

blIdplan

uppmöU
Iln}esprldnlngsfui1ktlon

Fig 6: Scanning av linjespridningsfunktionen.
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En alternativ metod att bestämma linjespridningsfunktio

nen är att utgå från en punktspridningsbild och scanna

med en mikrodensitometer vars spalt är lång och smal re

lativt punktspridningsbilden.

Om punktspridningsfunktionen är osymmetrisk kommer formen

av linjespridningsfunktionen att bero på i vilken rikt

ning punktspridningsbilden scannas.

A) ANOD-KATOD-RIKTNING

B) JL ANOD-KATOD-RIKTNING

Fig 7: Linjespridningsfunktionen för röntgenfokus i två

riktningar.

Linjespridningsfunktionen är enklare att bestämma experi

mentellt. Med kännedom om linjespridningsfunktionen i

alla möjliga riktningar är det i princip möjligt att be

räkna punktspridningsfunktionen (MARCHAND 1965) • Dessa

beräkningar är dock komplicerade för godtyckliga punkt

spridningsfunktioner. Enklare är det om punktspridnings-



funktionen är rotationssymmetrisk. En mätning av linje

spridningsfunktionen är då tillräcklig för att kunna

beräkna punktspridningsfunktionen. För ett rotationssym

metriskt system karakteriserar därför linjespridnings

funktionen systemet helt.

Kantspridningsfunktionen,.ESF(Edge Spread Function)

Kantspridningsfunktionen definieras som den normerade

signalfördelning som uppstår i bildplanet när en lång

skarp kant av totalattenuerande material avbildas. Även

kantspridningsfunktionen byggs upp av punktspridnings

funktionen (se appendix), (fig 8).

röntgenstrålning

Objekt

l
Avbildnings

system

l
signal

Bild

Fig 8: Kantspridningsfunktionen.
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Mätning aV kantspridningsfunktionen

Kantspridningsfunktionen mätes genom att ett totalatte

nuerande material med en lång skarp kant avbildas. Den

erhållna kantspridningsbilden scannas med mikrodensito

meter vars mätspalt ska vara smal i förhållande till

storleken av kantspridningsfunktionen (fig 9)

mlkrodensltometerns
mOtspalt

'/-'kantspridningsblId

blIdplan

uppmötI
kantsprldningsfunkllon

/7--_avstand

Fig 9: Mätning av kantspridningsfunktionen.

III. Bestämning av modulationsöverföringsfunktionen

från linjespridningsfunktionen

För ett linjärt, lägesoberoende avbildningssystem gäller

att modulationsöverföringsfunktionen i det endimensionella

fallet är lika med absolutbeloppet av Fourier-transformen

av linjespridningsfunktionen: (se appendix)



00

MTF(W) = If LSF(x)e- 2niWxdx !
_00

där linjespridningsfunktionen är normerad enligt:

00

f LSF(x)dx = 1
-00

( 1 )

(2)
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Ur ekvation 1 ser man att modulationsöverföringsfunktionen

för ett avbildande system kan bestämmas genom att linje

spridningsfunktionen för systemet uppmätes och fourier

transformeras.

f ( x)

lix

-11--

m = N·8. ----..

x

Fig 10: Approximation aven kontinuerlig funktion med

en stegfunktion.



Ofta är det omöjligt att representera linjespridnings

funktionen med en enkel analytisk funktion. Fouriertrans

formen i ekvation 1 måste därför beräknas numeriskt,

och integralen ersättas med en summa.

10

00

MTF(w) ~ 1 ~ LSF(N'~x) e-(2TIiwN'~X)~x\
N=-oo

(2)

där N = heltal

~x = avstånd mellan punkterna vilka approximerar LSF.

För den numeriska beräkningen av modulationsöverförings

funktionen approximeras linjespridningsfunktionen med en

stegfunktion. Hur god approximationen i ekvation 3 blir

bestäms av hur stort intervallet ~x väljes.

Vägledning för hur "samplingsintervallet" ~x ska väljas

kan man få genom samplingsteoremet. Samplingsteoremet

säger att om en funktion f(x) är känd inom ett intervall

I-~, ~I, så är dess Fouriertransfofm F(w) helt beskriven

av punkter med mellanrummet ~w = 1/x, under förutsättning

att F(w) är noll för \wl > w • w brukar kallas förmax max
Nyquist-frekvensen eller gränsfrekvensen. (För bevis av

samplingsystemet se t ex Dainty and Shaw: Image Science

1974 sid 197).

Om vi tillämpar samplings teoremet på funktionen f(x) i

fig 11 får vi:

1ou = (4)
m

och om vi tillämpar samplingsteoremet på funktionen F(u)

i fig 11:

ox = 1
2u

max
(5)
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Förutsättningen i samplingsteoremet att F(W) ska vara

bandbegränsad, dvs F(w) = O för Iw\ > w , är inte
max

uppfyllt för linjespridningsfunktionen. Funktioner som

är begränsade i lägesrymden kan nämligen inte vara band

begränsade i frekvensrymden (BRIGHAM).

f (K)

I
./.~. ax.

I \ -I I-

l \
i \

/ \/. .,
t·..• ....
m +m

y """2

F(u)

I
• 8u/\-11-

I \
! \,. .,

•.•.•L
+u"",

Fig 11: Illustration till samplingsteoremet.

Eftersom Fouriertransformen av linjespridningsfunktionen

inte är bandbegränsad måste gräns frekvensen väljas sådan

att F(w) har försumbar amplitud för Iwl> w . Om vimax
antar ett för litet w och väljer samplingsintervallmax
enligt samplingsteoremet (ekvation 5) introducerar vi

ett fel i den beräknade F6uriertransformen(fig 12).

I fig 12 där en analytiskt beräknad Fouriertransform Jam

föres med Fouriertransformer där linjespridningsfunktionen

samplats med olika samplingsintervall har gränsfrekvensen

125 lp/mm (lp=linjepar) valts utifrån det faktum att man är

intresserad av Fouriertransformen upp till denna ortsfrekvens.

Om man härur väljer samplingsintervall enligt ekv 5 får man

~x = 4~m. Fig 12 visar dock att 4 vm:s samplingsintervall

ger en MTF-kurva som ligger över den analytiskt beräknade

MTF-kurvan speciellt vid höga ortsfrekvenser. Linjesprid

ningsfunktionen har här innehållit ortsfrekvenser större

än den antagna gräns frekvensen 125 lp/mm med icke försumbar

amplitud. Exemplet visar effekten av det som i engelsk-



språkig litteratur kallas för "aliasing". Den enda metoden

att minska effekten av "aliasing" är att minska samplings

intervallet (fig 12).

12

la)

(b)

(, )

.... ....

(d)

' ..

Fig 12: Effekt av samplingsintervallet på beräknade

Fouriertransformer. Heldragen kurva: analytiskt

beräknad Fouriertransform. Punkter: beräknad

Fouriertransform då linjespridningsfunktione~)

approximerats: a) ~x=0.5~m; b) ~x=1~m;

c) ~x=2~m; d) ~x=4~m.

Ett empiriskt bestämt riktvärde för lämpligt sa~plings

intervall har föreslagits av METZ, STRUBLER och ROSSMAN

1972. För att ge ett fel på mindre än 0.5% i den beräk

nade Fouriertransformen bör samplingsintervallet vara

mindre än 25% av halvvärdesbredden för linjespridnings

funktionen.
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Samplingen av linjespridningsfunktionen ska enligt ekv 3

ske från _00 till +00. I praktiken måste man för att få

acceptabla beräkningstider sätta funktionen lika med

noll utanför ett visst intervall (trunkering) . Effek-

ten av trunkering på den beräknade Fouriertransformen kan

ses i fig 13, där en analytiskt beräknad Fouriertransform

jämföres med beräknade Fouriertransformer efter sampling

av linjespridningsfunktionen för olika grad av trunkering.

(01

(bl

I' I

IdI

~J~
-20 +20 x

/\

____.L~__

o l,J 100

I~ ..-

Fig 13: Effekten av trunkering på beräknade Fouriertrans

former samplade ur linjespridningsfunktionen. Hel

dragen kurva: analytiskt beräknade värden. Punkter:

beräknade värden efter sampling av linjespridnings

funktionen.



14

Enligt ROSSMAN 1964 är det för skärm-film system till

räckligt att känna linjespridningsfunktionen ner till

1%:s nivån för att inte introducera trunkeringsfel som

har praktisk betYdelse.

Korrektion för olinjäritet hos detektorn med vilken

linjespridningsfunktionen registreras

Grundförutsättningen för MTF-begreppet är linjäritet.

Det är därför viktigt att det system man avser mäta MTF
'.

på verkligheten är linjärt. Linjära detektorer ger en

signal som är proportionell mot den i detektorn absor

berade energin. Exempel på linjära system är fluorescens

skärmar, bildförstärkare och film för direkt röntgen

bestrålning. Olinjära system är film som svärtas med

ljus, TV-kameror, kantförstärkande system som Xeno

radiologi, Jonografi, ögat etc. För dessa olinjära

system existerar ingen MTF.

När man bestämmer linjespridningsfunktionen för ett radio

logiskt system använder man sig vanligen av film för att

registrera linjespridningsfunktionen. Denna films svärt

ning måste då vara en linjär funktion av den i filmen ab

sorberade energin. Om filmen är olinjär kan man ändå an

vända den som detektor för linjespridningsfunktionen om

man med hjälp av den karakteristiska kurvan (svärtnings

kurvan) för filmen korrigerar för olinjäriteten. Man talar

om att man "linjäriserar" systemet. Linjäriseringen inne

bär att linjespridningsfunktionen uppmätt i svärtnings

enheter omräknas till absorberade energienheter med hjälp

av den karakteristiska kurvan för filmen (fig 14).
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svärtning

--~--~----------

avstånd

~__+_-+ a_b_sa_r_berad energi

avstånd

Fig 14: Korrektion för filmens olinjäritet vid registre

ring av linjespridningsfunktionen.

Om man inte korrigerar för filmens olinjäritet kommer

man på grund av att linjespridningsfunktionens form

ändras för olika storlek på insignalen, <3,tt få en MTF

som blir beroende av insignalens storlek. Definitions

mässigt existerar det då ingen MTF.

I fig 15 finns en jämförelse mellan MTF-kurva respektive

responskurva för röntgenfokus och geometri då linjesprid

ningsfunktionen registrerats på en linjär detektor (indu

strifilm: Csa Test XL) och på en olinjär detektor (skärm

film kombination: Kodak X-Omatic Fine). (För det olinjära

systemet har motsvarigheten till MTF kallats respons efter

som det definitionsmässigt inte existerar någon MTF) .

Skillnaden mellan Cea kuvert och Cea Test är att Cea kuvert

innehåller mindre silver och mättas därför vid lägre

svärtning än Cea Test XL. Cea kuvert kan därför inte

anses vara en helt linjär detektor, och här därför be

dömts ge en responskurva i stället för MTF. Maximal

svärtningen var i de olika fallen ungefär densamma.
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ORTSFREKVENS
(LP/MM)

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

MTF/RESPONS FÖR RÖNTGEN FOKUS
80 KV, 200 MA ANOD-KAraD-RIKTNING

CEA TEST-XL
CEA KUVERT
KODAK X-OMATIC FINE

MTF
RESPONS
RESPONS

O 0.5 1.0
Fig 15: Jämförelse mellan MTF-kurva respektive responskurva

för röntgenfokus och geometri, där registrering av

linjespridningsfunktionen skett med direktfilm res

pektive skärm-film kombination utan linearisering.

Skillnaden mellan MTF-kurva respektive responskurva i

fig 16 beror på att olinjäriteten hos skärm-film kombi

nationen påverkat formen av linjespridningsfunktionen.

Inverkan av brus på bestämningen av modulationsöverförings

funktionen ur linjespridningsfunktionen

MTF-begreppet är definierat utan brus. Brus kommer dock

oundvikligen in i MTF-bestämningen vid scanning av punkt

spridningsbilden eller linjespridningsbilden. Bruset kan

härröra från brus i själva bilden, t ex kvantbrus och kor

nighet i filmen eller bero på mikrodensitometermätningen

i form av mekaniskt och elektroniskt brus. Den dominerande

delen av bruset kommer i regel från själva bilden.

Vi kan få en uppfattning om hur bruset kommer att inverka

på MTF-mätningen genom att studera fig 16.
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Fig 16: Brusets inverkan på MTF-mätning.

I vektordiagrammet i fig 16 utgör den stora cirkeln signalen

och den lilla cirkeln bruset. Om vi mäter upp MTF för ett

system utan brus, får vi ett värde representerat av vektorn

MTF t b = <T(w». Bruset kännetecknas aven amplitud Nu an rus
och en fas 8. När 8 antar värden inne i signalcirkeln kommer

man att mäta ett värde på MTF som är mindre än MTF t b 'u an rus
och om 8 antar värden utanför signalcirkeln mäter vi ett MTF

som är större än MTF t b . Ett enskilt MTF-värde kommeru an rus
därför att få ett statistiskt fel, vars storlek beror på

signal till brusförhållandet. Detta statistiska fel ökar dess

utom med ökad ortsfrekvens (DAINTY and SHAW 1974). på den ex

perimentellt erhållna MTF-kurvan syns brusets inverkan i form

av oregelbundna oscillationer speciellt vid höga ortsfrekven

ser. Om det dessutom inte förekommer någon korrelation mellan

brus och signal, utan alla värden på fasen 8 är lika sannolika

kommer vi i medeltal att mäta ett värde på MTF som är större

än eller lika med MTF t b .u an rus



18

«MTF» . Detta framgår ur fig 16 genom att mer än halva

bruscirkeln ligger utanför signalcirkeln. MTF-bestämningar

har därför en tendens att bli för höga. För att minska in

verkan av bruset på MTF-mätningen måste man antingen öka

signal till brusförhållandet för systemet eller applicera

någon korrektion (filterfunktion) vid beräkningen av MTF.

IV. Bestämning av kontrastöverföringsfunktionen med linje

testObjekt

Om vi skickar in en sinusformad testsignal med ortsfrekven

sen w i ett linjärt radiografiskt system kommer vi att

få en sinusformad signal med frekvensen w ut, men med

mindre eller lika stor amplitud som insignalen (fig 17).

l
fe\:A·~Rmm" •

I f r\../\....
x

rvv. /, fvv.x x

h!V\)~
I I J"V'"V"'+h " .j omro~1l<Sj
"mM .~

,
rv\/v\~ f. ~.,

ftMNv~ I. ~

Fig 17: Sinusformad testsignal före och efter passage av

linjärt radiografiskt system.

Modulationsöverföringsfunktionen MTF(w) kan definieras

som förhållandet mellan modulationen av utsignalen, Mut
och modulationen av insignalen, Min' dvs



MTF (w) =
Mut(W)

M. (w)ln

(6 )
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E -E.
( ) = [max mln]där Mut w E +E. ut = modulationen av utsignalen

max mln

E -E.
( ) __ [max mln]

Min w E +E. in = modulationen av insignalen
max mln

Emax

w

= sinusvågens maximala amplitud

= sinusvågens minimala amplitud

= ortsfrekvensen i linjepar per millimeter.

AMPL ITUD

Emox -- --- ~ ---- - - -~ ---------- -------

Em1n
AVSTÅND

Fig 18: Modulationen aven sinusvåg.

Ofta sätter man (E . ). = O, dvs antar att testobjektetsmln ln
lameller är totalabsorberande och att testobjektet inte

sprider strålningen som passerar. MTF(w) reduceras då till:

MTF (w)
E -E.

) = [ max mln]= Mut(w E +E. utmax mln
(7)
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I praktiken är det svårt att åstadkomma sinus formade test

objekt för röntgenstrålning. I stället används testraster

av tunn blyfolie, som ger insignaler i form av fyrkant

vågor.

En fyrkantvåg kan beskrivas som en summa av överlagrade

sinusvågor med olika frekvens och amplitud (fig 19).

S(wx) = sinwx + 1/3sin3wx + 1/5sin5wx + •... +1/nsinwx

(8)

där w = orts frekvensen i lp/mm

x = lägeskoordinat i mm

n = udda heltal

Om man använder ett testraster som ger fyrkanttransmission

av röntgenstrålningen för att bestämma modulationsöverfö

rings funktionen, mäter man ingen överförings funktion i

egentlig mening, eftersom fyrkantvågen inte behåller sin

form vid transmission genom ett avbildningssystem. COLTMAN

(COLTMAN 1954) anger dock en metod med vilken man kan kor

rigera kontrastöverföringsfunktionen CTF/ (fyrkantöverfö

ringsfunktionen) till att gälla sinusformade signaler:

MTF(W) ~ ~ [CTF(w) + ~CTF(3W)

+1 CTF (nw) In

~CTF(5W) + .....

(9)

där MTF(w) = modulationsöverföringsfunktionen vid orts

frekvensen w/ sinusformade signaler.

CTF(W) = kontrastöverföringsfunktionen vid ortsfrek

vensen w/ fyrkantformade signaler.

n = udda heltal.
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~-"'\.,./ ""v'/"''''" '_i/r~"'v/·'~\y//-'-"·"'j·/-···-\..Jr\, ...,,/.-...,\..../--..,·v/r, \ ../
Jj,M·1JfS\n..,WllC

~ (sInWI(. ~ SIn. 3w'lt;)
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\.
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.,,
\

~(Sln.lillt+ Y.l.$l\'1.3WX4 ~ sin 5N •• .....• Kl" Si"" Illl'l WM)

.----_.-
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I,IMY"~'''--'''''''~
I

W (S,Jl W 'II + }i .$'" 3wx • \;t& sin 5wJl. ~ ...,..• >fs:Din. Mw)()

...,-, ..

"'. :

\v,..I""""_··/'''''\T,.J/ \ ...

Fig 19: Uppbyggnad av fyrkantraster med hjälp av överlag

rade sinusvågor.
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Eftersom CTF (nw) är monotont avtagande med växande n

följer ur ekv 9 att:

MTF (w) < CTF (w) ( 1O)

dvs om man använder kontrastöverföringsfunktionen som

ett mått på MTF överskattar man denna. Nollgenomgångar

(fasändringar) sker dock vid samma frekvenser för både

fyrkant och sinusformad signal (fig 20) .

SINE /
WAVE

0.6

0.8

1.0 ...,..--.,,--__,-- ---, ,- --,

\
\ SQUARE

\ ,/ WAVE'"~ 0.4
o
12.,
!i2 0.2

~
gj o 1--------4,_____------,II-'--------~,_____---.,j

-0.2

-0.4 L .l- .l- ..l..- .J

o 1.0 2.0 3.0 4.0
of(m-l)

m

Fig 20: Jämförelse mellan modulationsöverföringsfunk

tionen, MTF(W) och kontrastöverföringsfunktio

nen, CTF(w) (efter RAO 1971).

Bilden av testrastret registreras vanligtvis på en rönt

genfilm, och denna scannas därefter med mikrodensitome

ter (fig 21) .
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Mikrodensitometern mäter filmens svärtning som funktion

av läget. Om filmens svärtning är en linjär funktion

av den i filmen absorberade energin, E, kan CTF(w) be

räknas ur sambandet:

CTF (w)
D -D.

= [max m~n]
D +D. utmax m~n

11

där D = maximala svärtningen vid ortsfrekvensen w.max

D = minimala svärtningen vid ortsfrekvensen w.min

SVÄRTNING
jgodtyckliga enheter/

I i~~
q".

Iii l

!fuln

W iHJ lo\ l" I
~

...
OR~F':tKVENS

Fig 21: Mikrodensitometerkurva av fyrkanttestraster.

Korrektiönför olinjäritet hos detektorn vid bestämning

av kÖntrastöverföringsfunktiönen med 'linjetestobjekt

Om vi avbildar ett testobjekt som ger sinus formad trans

mission av röntgenstrålning med ett avbildningssystem

som inte är linjärt, förändras inte bara sinusvågens

amplitud utan även dess form (fig 22) .
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Fig 22: Avbildning av sinusformad signal genom olinjärt

system.

Eftersom den utgående signalen deformerats, innehåller

den förutom den ursprungliga frekvensen även högre frek

venser. För ett olinjärt avbildningssystem±nnehåller

utbilden ortsfrekvenser som inte förekommer i inbilden,

vilket är omöjligt för ett linjärt system. För olinjära

system existerar, som vi påpekat tidigare, inte någon

MTF. Exempel på system som är olinjära, men för vilka

det trots detta ibland presenteras MTF-kurvor är kant

förstärkande system av typ Xeroradiografi och jonografi.

Dessa system är linjära fram till framkallningsprocessen.

Framkallningsprocessen är olinjär och kan därför ge "res

pons-kurvor" som kan bli större än1 för vissa frekvenser,

vilket är omöjligt för linjära system.

Ibland används en olinjär detektor för. att registrera test

rasterbilden. Om så sker måste man korrigera för. detektorns

olinjäritet vid bestämning av CTF. Om man inte korrigerar

för detektorns olinjäritet kommer CTF att bli beroende av

insignalens storlek.
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Fig 23: Kontrastöverföringsfunktionen för fokus + geo

metri, då registrering av testobjektsbilden gjorts

med direktfilm (linjär detektor) och skärm-film

kombination (olinjär detektor) •

I fig 23 finns en jämförelse mellan CTF och responskurva

för röntgenfokus och geometri då testrasterbilden regist

rerats på linjär detektor (direktfilm) respektive olinjär

detektor (skärm-film kombination). Skärm-film kombinatio

nen som detektor ger genomgående en responskurva som lig

ger över den kontrastöverföringsfunktion som fås när. di

rektfilm används som detektor. Detta beror på att lutningen

på svärtningskurvan för skärm-film-kombinationen är större

än lutningen för direktfilmen för det svärtningsområde

som det här använts, varför modulationen för skärm-film

kombinationen blir större. Resultaten är i överensstämmelse

med vad vi fann vid registrering av linjespridningsfunk

tionen på motsvarande detektorer. (Fig 15).

I princip kan kontrastöverföringsfunktionen, CTF, korrigeras

att ge MTF med hjälp av ekv 9. Problemet är att man inte kän

ner CTF-värdet för de högre ortsfrekvenserna, varför en

sådan korrektion blir mycket osäker.
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Inverkan av brus på CTF-bestärnningen med testobjekt

Vid bestämning av CTF med testobjekt registreras brus vid

mätningen av testobjektsbilden med mikrodensitometer.

Precis som när utgångspunkten är linjespridningsfunktio-

nen är den dominerande brusorsaken bildbrus i form av

kvantbrus och kornigheten i den film med vilken testobjekts

bilden registreras. Bruset inverkar på CTF-bestärnningen

med testobjekt genom att bestämningen av modulationen ur

testobjektsbilden blir osäker när signal till brusför

hållandet minskar. För "höga" ortsfrekvenser blir därför

modulationen omöjlig att bestämma när amplituden av bru-

set är i samma storleksordning som signalen.

För att få största möjliga noggrannhet i CTF-bestämningen

bör signal till brusförhållandet vara så stort som möjligt,

dvs testobjektet bör vara tjockt (totalabsorberande lamel

ler). Ett för tjockt testobjekt innebär dock att material

oskärpan (absorptionsoskärpan) inverkar på resultatet. När

varon av brus innebär därför att val av testobjektets

tjocklek kan ha betydelse vid CTF-bestämning med test

objekt. De testobjekt av linjetyp som går att köpa är i

regel tillverkade av blyfolie inlagd mellan två tunna plexi

glasskivor. Tjockleken på blyfolien brukar vara 0.01-0.08 mm.

De tunnaste testrastren går ej att använda i samband med

höga rörspänningar då signal till brus förhållandet är

litet (låg kontrast och betydande kvantbrus) .

Användande av testraster för att bestämma upplösningsför

mågan för ett avbildande system

Upplösningsförmågan för ett avbildande system kan definie

ras som förmågan att registrera separata bilder av två

objekt som placeras nära varandra. När vi använder ett

testraster för att bestämma upplösningsförmågan brukar

den anges i linjepar per millimeter [lp/mm]. Den upplös

ningsförmåga som mätes kommer förutom av avbildningssys-
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temets MTF även att bero på kontrasten i bilden och bru

set. Kontrasten i testrasterbilden kan ändras genom att

ändra tjockleken på testrastret och ändra fotonenergin

(rörspänningen) . En ändring av rörspänningen vid avbild

ning av testrastret påverkar dessutom bruset. Upplösnings

förmågan beror därför av flera olika parametrar, vilket

bör observeras vid jämförelser av upplösningsvärden.

V. Bestämning av modulationsöverföringsfunktionen med sta

tistiskt testobjekt och koherent ljus

Ett statistiskt testobjekt bestående av ett lager blyfil

spån avbildas. Kravet på blyfilspånen är att de ska vara

små i förhållande till punktspridningsfunktionen för det

system man avser mäta MTF på (fig 24).

@

Fig 24: a) statistiskt testobjekt av blyfilspån.

b) förstorad bild av statistiskt testobjekt.

(efter GROR, KLOTZ and WEISS 1973)
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Om man t ex vill bestämma MTF för röntgenfokus avbildas

det statistiska testobjektet under förstoring på en rönt

genfilm utan förstärknings skärmar (fig 25). Man får då en

bild bestående av överlagrade punktspridningsbilder av

röntgenfokus (fig 24). Röntgenfilmen måste exponeras och

framkallas så att amplituden av det genom filmen transmit

terade ljuset är en linjär funktion av den i filmen absor

berade energin. Detta kan man åstadkomma genom att arbeta

inom den del av den för filmen karakteristiska svärtnings

kurvan där filmens gamma är konstant, och dessutom anpassa

gamma till minus 2 (GROH, KLOT Z and WEISS 1973).

focal spot of lhe
X- ray lube

test paltern S

imo~ S*p

Fig 25: Avbildning av statistiskt testobjekt vid bestäm

ning av MTF för röntgenfokus.

(efter GROR, KLOTZ and WEISS 1973)
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Bilden av det statistiska testobjektet analyseras därefter

med hjälp av koherent, monokromatiskt ljus i en optisk

processor (fig 26).

compensollon
Mer

,,

X-roy
II image l2
Af-~h.-----,,~-- - - - --

,,"
/"

"

-~ f-- -- f--

variable
aperture

Fourier
tronsform
plane

Fig 26: Koherent optisk processor.
(efter GROH, KLOTZ and WEISS 1973)

Den första linsen L1 belyser röntgenbilden av det statis

tiska testobjektet med monokromatiskt ljus från lasern.

Linsen L 2 ger sedan i sitt bakre fokalplan Fouriertrans

formen av ljusfördelningen från den genomlysta röntgen

bilden. (Om linsers Fouriertransformerande egenskaper

finns skrivit i t ex GOODMANN: Introduction to Fourier

Optics). Under förutsättning att linsen L2 har en punkt

spridningsfunktion som kan betraktas som en deltafunktion

jämfört med röntgensystemets punktspridningsfunktion och

att Fouriertransformen av den statistiska fördelningen

i testobjektet är konstant, så kommer MTF för röntgensys

temet i kvadrat (MTF) 2 att avbildas i linsen L2:S bakre fokal-

plan. Bilden av röntgensystemets två-dimensionella MTF

ger en första snabb möjlighet att bedömma röntgensystem-

mets avbildnings förmåga (fig 27).
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10 lp/mm

(b)

Fig 27: a) Förstorade hålkamerabilder av röntgenfokus av

olika storlek.

b) Motsvarande tvådimensionella MTF.
(efter GROH, KLOTZ and WEISS 1973)

En kvantitativ bedömning av MTF kan man få ur den tvådimen

sionella MTF-bilden genom att scanna i önskad riktning över

bilden med en densitometer.

762 3 t. 5
y (lp /fJ1m)

(c)

1
O'------+--+--+-lI-i---+--+-.b----t-
O

(b)

Fig 28: a) Hålkamerabild av röntgenfokus

b) Tvådimensionell MTF-bild

c) MTF-kurva erhållen ur MTF-bilden.

(efter GROH, KLOTZ and WEISS 1973)
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VI. Appendix

Matematisk beskrivning av PSF, LSF, ESF och MTF

(Den fÖljande matematiska beskrivning följer delvis

framställningen i DAINTY and SHAW: Image Science 1974).

Punktspridningsfunktionen

Matematiskt kan vi betrakta ett avbildningssystem som

en operator, S, vilken verkar på en inbild f(x,y) för

att ge en utbild g(x,y). Vi kan skriva detta symboliskt:

g(x,y) = S{f(x,y)}

Vi begränsar oss till linjära avbildningssystem. Ett

avbildningssystem är linjärt om det för alla inbilder

f 1 (x,y) och f 2 (x,y) och konstanter a och b gäller:

(1}

• • • •• ( 2 )

En punkt kan matematiskt beskrivas med en deltafunktion

o(x1y). Deltafunktionen karakteriseras av följande

egenskaper:

o(x) = O

00

J o(x)dx = 1
_00

00

för

00

x I' O (3)

(4)

J o(x)f(a-x)dx = r o(a-x)f(x)dx = f(a) (5 )
-00 _00
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Med hjälp av ekv 5 kan varje inbild skrivas som en linjär

kombination av viktade deltafunktioner med olika lägen:

00

f(x,y) = If f(x 1 'Y1) o(x-x1 ) o (Y-Y1) dX1 dY1 (6)
_00

Ekv 6 betyder i ord att vi kan beskriva varje inbild som

en summa av punkter med olika "intensitet" och läge.

Med hjälp av ekv 1 och 6 kan vi skriva utbilden:

00

g(x,y) = sHS f(x 1 'Y1) o(x~x1) o(Y-Y 1) dX1 dy 1 } (7)
-00

Linjäriteten hos avbildningssystemet gör att vi med hjälp

av ekv 2 kan skriva utbilden som:

00

g(x,y) = SS f(x 1 ,y1 ) S{o(x-x1 )"o(y-y1 )} dX1 dY 1 (8)
-00

S{0(x-x
1

),O(Y-Y
1

)} brukar kallas punktspridningsfunktionen

(eng: Point Spread Function) och är lika med utbilden när

inbilden är en deltafunktion o(x-x1 ' Y-Y 1).

Vi kan skriva detta:

(9)

Om punktspridningsfunktionen endast beror på skillnaderna

(x-x1 'Y-Y1) och inte på variablerna x 1x
1

;Y1Y1 separat,

säges avbildningssystemet vara !~g~~2e~E2~gg~ dvs

(10)
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För ett linjärt, lägesoberoende avbildningssystem kan

sambandet mellan inbild och utbild skrivas:

g(x,y) = ff f(x 1 'Y1) PSF(x-x1 ,y-Y1) dX1 dY1 =
-00

= ff f(x-x 1 'Y-Y1) PSF(x1 ,y1 ) dX1 dY1
-00

( 11 )

Ekv 11 innebär att utbilden g(x,y) är lika med inbilden

f(x,y) faltad med punktspridningsfunktionen PSF(x,y) •

Faltningen i ekv 11 brukar betecknas:

g(x,y) = f(x,y) €l PSF(x,y) = PSF(x,y) ® f(x,y) (12)

Med kännedom om punktspridningsfunktionen för ett avbild

ningssystem kan man alltså för en godtycklig inbild be

räkna utbilden.

Linjespridningsfunktionen

Vi kan betrakta en linje som en deltafunktion ö(x1) som

ligger längs Y1-axeln (fig 30) dvs

ö(x1 ) = f ö(x1 'Y1) dY1
_00

(13 )

Med hjälp av faltningsintegralen i ekv 11 mellan inbilden

och punktspridningsfunktionen kan vi uttrycka linjesprid

ningsfunktionen LSF(x) som:

LSF(X) = ff ö(x-x1)PSF(x1 'Y1) dX1 dY1
-00

( 14)
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Fig 29: Linjekälla.

Med hjälp av ekv 5 reduceras ekv 14 till

00

LSF(x) = f PSF(x'Y1) dY 1
-00

dvs linjespridningsfunktionen får man ur punktsprid

ningsfunktionen genom att integrera punktspridnings

funktionen över en variabel.

(15 )

Om vi tänker oss att vårt avbildningssystem består av

flera olika länkar, var och en med linjespridnings

funktionen LSF 1 , LSF 2 , LSF
3

.... osv, så kan vi beräkna

totala linjespridningsfunktionen LSFtot ur sambandet:

LSFtot(x) = LSF
1

(x) @ LSF 2 (X) 0 LSF 3 (x) @ ••••• (16)

dvs den totala linjespridningsfunktionen fås genom falt

ning av de ingående linjespridningsfunktionerna.
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Kantspridningsfunktionen

Om inbilden är en kant som ligger längs y
1
-axeln sådan

att

för x 1 < O

( 17)

för x
1

> O

får man kantspridningsfunktionen ESF(x) genom att falta

inbilden (kanten) med punktspridningsfunktionen (ekv 11):

00

ESF(x) = ff f(x 1)PSF(x-x1 ,y-y1 ) dX1 dY 1
-00

Ekv 17 kan skrivas:

00 00

(18 )

ESF(x) = f dX
1

If f(x
1

)PSF(x-x
1

,y-y
1

) dy 1 1 (19)
- 00 -00

Med hjälp av sambanden i ekvationerna 15 och 16 kan

ekv 19 skrivas:

x
ESF(x) = f LSF(x1 ) dX

1O
(20 )

dvs kantspridningsfunktionen är integralen av linjesprid

ningsfunktionen. Ur ekv 20 följer att:

LSF(x) = d~ [ESF(x)] (21 )
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Modula'tionsöverfÖrings funktionen

Vi inför Fouriertransformen aven funktion f(x) enligt:

00

F(w) = f f(x) e-2rriwxdx
-00

w = orts frekvens i lp/mm

x = lägeskoordinat i mm

(22 )

överförings funktionen OTF(w) (Optical Transfer Function)

definierar vi som Fouriertransformen av linjespridnings

funktionen:

00

OTF(w) = f LSF(X
1

) e-2rriwx1 dX
1

-00

Integralen i ekv 23 kan skrivas:

00 00

(23)

OTF(w) = f LSF(x
1

) cos(2rrwx1 ) dX1 - i f LSF(x1 )
-00 -00

sin(2rrwx
1

) dX
1

= C(w) - iS(w) (24)

C(w) och S(w) brukar kallas för cosinustransformen res

pektive sinustransformen av linjespridningsfunktionen.

överförings funktionen OTF(w) är en komplex storhet och

kännetecknas av amplitud och fas. överförings funktionens

amplitud kallas för modulationsöverföringsfunktionen,

MTF(w) (Modulation Transfer Function).

MTF(w) = !OTF(W) I = IC(W)2 + S(W)2 (25 )
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överförings funktionens fas kallas för fasöverföringsfunk

tionen, PTF(w) (Phase Transfer Function),

PTF (w) = arctan [ S(w)]
- C (w) (26 )

Tidigare såg vi att vi kan beräkna utbilden för en god

tycklig inbild enligt faltningssambandet (ekv 11):

00 00

g(x) = f LSF(x1) F(X-x
1

) dX
1

= f LSF(x-x1) f(x
1

) dX1
-00 -00

•.• " (27)

(Vi håller oss i fortsättningen till det endimensionella

fallet)

Om vi Fouriertransformerar uttrycket i ekv 27 får vi

00

f -21fiwxg(x) e dx =
-00

• • • •• (28)

Om vi sätter x' = x-x och dx' =
1

dx får vi

00

f g (x)
-21fiwx

e dx = ------

00

= ff LSF(x') f(x
1

) e-21fiwX1
-00

-21fiwx'e (29)
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Med hjälp av ekv 22 och 23 kan sambandet i ekv 29

skrivas:

G(w) = OTF(w) . F(w} (30)

Dvs om vi känner Fouriertransformerna av inbilden och

utbilden kan vi beräkna överföringsfunktionen OTF(w}

enligt:

_ G (w)
OTF (w) - F (w)

Om vårt avbildningssystem består av flera länkar, var

och en med överförings funktionen OTF" OTF 2 , OTF 3
osv, får vi den totala överförings funktionen OTFtotal

som:

(31 )

OTFtotal = OTF 1 . OTF 2 . OTF 3 ..••. (32)

Den besvärliga faltningen av linjespridningsfunktionerna

i ekv 16 har blivit en enkel multiplikation när vi arbetar

med överföringsfunktioner. Detta är en av de främsta för

delarna med överföringsfunktionsbegreppet.

MTF med statistiskt testobjekt

Låt funktionen S(x) beskriva transmissionen av röntgen

~trålning genom det statistiska testobjektet. Om i(x) be

skriver strålningsfördelningen från det statistiska test

objektet i bildplanet gäller att: (för enkelhets skull

betraktar vi det statistiska testobjektet i en dimension)

i(x) = S(x)® PSF(x) (33 )
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där PSF(x) är punktspridningsfunktionen för röntgen

systemet.

Faltningen i ekv 33 kan skrivas:

00

i(x) = J s(x-x1 ) PSF(x1) dX
1_00

(34)

Filmen på vilken i(x) registreras, exponeras och fram

kallas så att det genom filmen transmitterade ljuset,

när vi lyser med koherent ljus på denna, är en linjär

funktion av den i filmen absorberade energin. Dvs:

,(x) = A - B i(x) (35)

där ,(x) = fördelningen av det transmitterade ljuset

genom filmen A och B är materialkonstanter som rör fram

kallning och film.

Med hjälp av ekv 33 kan ekv 35 skrivas:

,(x) = A - B(S(x) 0 PSF(x» (36)

I linsen L2 :S bakre fokalplan (se fig 27) får vi Fourier

trans formen av ,(x), vilken kan skrivas:

00

FTF{,(x)} = T(w) = J ,(x) e-2~iwx dx
-00

(37)

där w

w =

= ortsfrekvens i lp/mm
x'
tA

x' =
f =
A =

lägeskoordinat i bakre fokalplanet av linsen L2
linsen L 2 :S fokallängd

våglängd hos det transmitterade ljuset
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(Teorin för linsers Fouriertransformerande egenskaper

finns beskriven i t ex GOODMANN: Introduction to Fourier

Optics) .

Fördelningen av det genom linsen LZ transmitterade ljuset

kan skrivas:

T' (x) = [A - B (S (x) @ PSF (x) 11'8 q (x)

där q(x) är punktspridningsfunktionen för linsen LZ.

(38)

Om vi kan anta att q(x) är en deltafunktion jämfört med

röntgensystemets punktspridningsfunktion gäller att

Fouriertransformen av ekv 37 blir

T'(w) = A o(w) - B FTF{S(x)@ PSF(x)} (39)

där FTF = Fouriertransformen.

"Ljusintensiteten" i bakre fokalplanet av linsen LZ ges

av amplitudfördelningen i kvadrat, dvs:

IT' (w) 1
2 = IA"o(w) - B FTF{S(x) @ PSF(x)} 1

2 (40)

för w = O gäller att:

IT' (w) 1 2 = konstant

för w I O gäller att:

IT' (w) 1 2 = konstIFTF{S(x) ~ PSF(X)}!2

(41)

(4 Z)
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Betrakta faltningen mellan S och PSF:

SIx) 8 PSF(x) = f Sex,) PSF(x-x,) dx, = kex) (43)

Fouriertransformen av båda leden i ekv 42 ger:

00

f kex) e-2niwx dx
-00

00 00

f[ f ] -2niwx= SIx,) PSF(x-x,) dx, e dx
_00 -00

• • • •• (44)

Om integrationsordningen kan omkastas följer att:

00 00

f [ f -2niWx]kIwI = Sex,) PSF(x-x,) e dx,
-00 _00

(45 )

Om vi sätter x-x, = a i parentesen i ekv 45, följer att:

00 00

e -2niw (a+x,)f PSF (x-x,) -2niwx dx = f PSF (a) da =e
-00 _00

00

e-2niwx, f PSF (a)
-2niwa da = e-2niwx, OTF (w)= e

-00

.......... (46)

Ekv 44 kan nu skrivas:

00

kIwI = f SIx,) e-2niwx, OTF(w) dx, = SIw) OTF(w)
_00

(47)



dvs:

42

IFTF{S (x) o PSF(x)} 12 = Is (Ol) • OTF(Ol) 12

1T I (Ol) I 2 = kons t Is (Ol) l 2 • IOTF (Ol) 12

(48 )

(49)

Om vi kan approximera Fouriertransformen av den statis

tiska fördelningen StOl) som konstant kan vi skriva:

1T' (Ol) 1 2 = konst IOTF (Ol) 1 2 = konst (MTF (Ol» 2 (50)

I bakre fokalplanet av linsen L2 får vi direkt en bild

som är proportionell mot röntgensystemets MTF i kvadrat.
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