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Sammanfattning 

Denna rapport presenterar utvecklingen av ett mätverktyg för kontrollmätning av överensstämmelse 

mellan ljusfält och röntgenstrålfält på ett konventionellt röntgensystem. 

 

Projektet resulterade i en prototyp som använder CCD- linjesensorer för att mäta ljusintensitet och 

identifiera fältkanter. I en sensoruppsättning är den ena av två sensorer exponerad genom ett hål i 

höljet medan den andra är inkapslad och täckt med en tunn skärm av fluorescerande material. 

Prototypen är en fristående batteridriven enhet med ett eget interface där en TFT skärm och knappar 

används för navigering i menyer. Prototypen beräknar avvikelsen med en säkerhet på <1mm 

(teoretiskt lägre). Alla komponenter är monterade i ett 3D-printat hölje. 

 

Arbetet utfördes som ett projekt på uppdrag av Landstinget i Värmland som tillhandahållit med stöd 

och röntgenutrustning för testmätningar. Projektet omfattar kretskortskonstruktion, 3D-design i CAD, 

elektronikkonstruktion och mjukvarudesign i programmeringsspråket C.  

 

Abstract 

This report presents the development of a measurement device for field congruence measurement 

between light and x-ray field at conventional radiography equipment.  

The project resulted in a prototype which uses CCD-line sensors to measure light intensity and 

determine field edges. In a sensor set one sensor is exposed through a hole in the protective casing 

while the second sensor is incased and covered with a thin screen of fluorescent material. The 

prototype is a stand-alone, battery powered unit with an interface were a TFT-screen and buttons is 

used to navigate in menus. 

The prototype calculate the congruence within <1mm certainty (theoretically lower). All components 

are mounted in a 3D printed casing.  

 

This work has been executed as a project on behalf of the County Council of Värmland, who provided 

with support and x-ray equipment for test measurements. The project includes PCB-construction, 3D-

design in CAD, electronics construction and software development in the programing language C.     
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Nomenklatur 
Förkortningar och facktermer som används i examensarbetet.  

 

ALARA - As Low As Reasonably Achieveble. Princip gällande joniserande strålning i vården för att 

minimera stråldoser. Så liten dos som möjligt utan att det blir otillräckliga bilder.  

Astabil vippa - En koppling som växlar mellan två lägen med en viss frekvens. I projektet 0 och 5V.  

PCB - Printed Circuit Board. Kretskort. 

CAD - Computer Aided Design, Metod för att skapa tredimensionella ritningar som sedan kan 

överföras till ett CNC-program för tillverkning. 

CCD - Charge coupled devive. Konverterar ljus till elektrisk spänning. 

CSK - Centralsjukhuset Karlstad. 

Fantom - Mätverktyg som placeras i strålfältet, mätningar görs utifrån bilder tagna på fantomet. 

Vanligt med fantom i epoxy med inbakade metalltrådar och raster. Används för att avgöra bl.a. 

geometrisk upplösning i linjepar/mm men används också för att mäta strålfältsstorlek.  

Fosforescerande - material som utsöndrar ljus efter att ha belyst.  

FU – Förebyggande underhåll. Ett datumstyrt underhåll som säkerställer att utrustning fungerar 

säkert.  

MT-FoU - Medicinteknik, Forskning och utveckling (Umeå).  

mAs – milli Ampere sekund. Avser rörströmmen, strömmen av elektroner som färdas från katod till 

anod i röntgenröret.   

nm - nanometer, 1*E-9 meter. 

Penumbra – Halvskugga, övergångsområde mellan full belyst och icke belyst yta. 

Radio-opak - Ogenomskinlig för röntgenstrålning. Beskriver egenskapen som ger hög kontrast på 

röntgenbilder. I rapporten avser det metallämnen som används för att göra geometriska markeringar.  

SSD - Source to surface distance, Avstånd från strålkällan till bestrålad yta. 

VLL - Västerbottens läns landsting. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Vid diagnostisk röntgen med en konventionell röntgenutrustning används ett ljusfält för att illustrera vart 

röntgenstrålfältet kommer att träffa. Då röntgenstrålning är joniserande strålning och kan ge biologisk skada 

ska onödig exponering av mycket vävnad eller fel vävnad, vilket skulle innebära en ny exponering, undvikas. 

Då röntgenstrålning är osynlig för blotta ögat är det nödvändigt att kontrollera att ljusfält och röntgenstrålfält 

överensstämmer.  

 

För att kontrollera avvikelsen kan olika metoder användas, nedan följer fyra exempel.  

 

1. Ljusfältets kanter markeras genom att markörer av radio-opakt material placeras i kanten på ljusfältet 

(ofta används särskilda fantom, mynt eller metallbitar till ändamålet). Efter exponering kan resultatet 

mätas upp direkt i bilden. 

2. Raysafe DXR+, ett stavformat mätverktyg uppbyggt på en array med fotodioder. 

3. XR-M2 gafcromisk film, en självframkallande filmremsa med längdmarkeringar 

4. Visi-X (dessa avhandlas djupare i avsnitt 2.6), en fosfor-fluorescerande basplatta med fältmarkeringar.  

 

Gemensamt för alla ovanstående mätverktyg är att de kräver en inpassning med en markering mot ljusfältets 

kant. Denna inpassning sker okulärt och blir subjektiv då olika användare bedömer kantens position olika på 

grund av ljusfältets penumbra. Följden blir att mätningarna varierar och förlorar precision. Vidare kräver 

verktygen en manuell avläsning/mätning vilket är ytterligare en möjlig felkälla.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att utveckla ett mätverktyg som mäter ljusfältets kant parallellt med röntgenstrålfältets 

kant. Därigenom förväntas högre precision, reproducerbara mätningar samt att snabbare kontroller på 

röntgensystemet uppnås. 

 

Den vetenskapliga frågeställningen är huruvida lösningen: 

1. Är funktionell i en röntgenrumsmiljö.  

2. Hur den står sig jämt kommersiella lösningar. 

Målet med projektet är att vid projektslut ha en fungerande prototyp som kan 

1. Mäta ljus-strålfältsavvikelse objektivt med en precision på under 1% av SSD. 

2. Återge resultatet digitalt. 

1.3 Avgränsningar 
Projektet avgränsades till framtagandet av en prototyp med en maxbudget på 10 000kr.  Arbetet skedde 

huvudsakligen på Radiologiavdelningen vid Karlstad centralsjukhus, Landstinget i Värmland med undantag 

av fyra dagar på Umeå universitets elektroniklabb. Detta har inneburit begränsade förutsättningar då 

nödvändig utrustning har varit tillgänglig under begränsad tid.  

 
  



2 
 

2 Teori 

2.1 Röntgenapparaten 
I en konventionell röntgenutrustning bildas röntgenstrålning i ett röntgenrör där en ström av elektroner 

accelereras mot en roterande anod som oftast består av en volframlegering. Elektronerna som träffar anoden 

växelverkar och bildar röntgenstrålning (bromsstrålning samt karaktäristisk röntgenstrålning). 

Röntgenstrålningen sänds ut i alla riktningar men bara strålning som utsänds i kollimatorriktningen släpps ut. 

Denna strålning passerar ut genom apparathuset genom ett par justerbara kollimatorer som begränsar 

röntgenstrålstrålfältet.  Röntgenstrålningen har en energi mellan 0-150 keV vilket motsvarar en våglängd på 

0,01-10nm och därför inte synlig för blotta ögat. Som vägledning vid inställning av projektion används ett 

guidande ljusfält som i regel bildas av en glödlampa eller LED vars ljus leds in i strålgången via optik, där en 

infällbar spegel vinklar ner ljusfältet mot ytan som skall exponeras (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Röntgenrör och apparathus förenklat. 

2.1.1 Fältavvikelse 

Då röntgenstrålfältet och ljusfältet inte har ursprung i samma punkt kan små förändringar som t.ex. 
lampbyten (se figur 2) eller fysiska smällar (se figur 3) ge en stor avvikelse mellan fälten [1]. Det är därför 
nödvändigt att genomföra årliga kontroller samt kontroll vid byte av lampa, där man mäter att fälten infaller 
inom acceptabla ramar. Det är tillåtet med en avvikelse på 1% av SSD eller 2% vid två motstående kanter [2]. 
Det innebär att det vid en mätning på 1m avstånd får skilja 10mm mellan ljusfältets och röntgenfältets kant. 

 

Felaktigheter kan leda till att onödig vävnad exponeras eller att fler bilder behöver tas vilket leder till onödig 
stråldos. I regel syns ett för litet röntgenstrålfält i den genererade bilden medan ett för stort röntgenstrålfält 
inte syns om den bildgivande detektorns datainsamling är begränsad [1]. 

  

Figur 3. Decentraliserad avvikelse pga. 
t.ex. stötar eller olika fokusinställningar. 

Figur 2. Olika fältstorlek 
pga. feljusterad lampa.  
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2.1.2  Penumbra 

Penumbra är den halvskugga som uppstår som ett fält med övergående intensitet som en följd av att 
strålkällan inte är en ren punktkälla. Penumbran är alltså övergången mellan den belysta eller exponerade 
ytan och den skuggade (obelysta) delen, se figur 4.  

 

Figur 4. Penumbra illustrerat (grått fält). 

Penumbran utgör ett hinder för avvikelsemätningar då olika användare bedömer kanten i penumbran olika. 

Enligt FDA [3] beskrivs ljusfältskanten som den punkt i övergångsområdet där illuminansen är en fjärdedel av 

det högsta uppmätta värdet i övergången. Storleken på ljusfältets penumbra beror huvudsakligen på 

glödtrådens tjocklek eller utformingen av LED men även damm, smuts och skador på det glas eller plast som 

utgör utgångfönster från apparathuset, kan bidra till en diffus kant [1]. I fallet med röntgenstrålning så 

beskrivs kanten enligt IEC som den gräns där luftkerma är 25 % av genomsnittlig luftkerma i centrum av de 

fyra fjärdedelar av strålfältet [2]. Röntgenstrålningen har sitt fokus i en fasad kant på anoden (se figur5) där 

elektroner växelverkar och röntgenstrålning uppstår. Beroende på om fin- eller grovfokus används så varierar 

storleken på den yta (fokuspunkten) av anoden som träffas av elektroner. Detta påverkar storleken på 

penumbran. Vid identifikation av strålfältskant påverkas mätningarna också av häleffekt, speciellt vid minde 

SSD [1]. Häleffekt uppkommer som en följd av att vis strålning attenueras i anoden, något som bidrar till att 

intensiteten bakom anoden minskar mer än på samma avstånd framför anoden (i katodens riktning), se figur 

6. Detta innebär att 25 % av luftkerma som mäts på anodsidan inte har samma intensitet som 25 % på katod 

sidan. Något som kan påverka bestämingen av kant enligt definitionen satt av IEC [2].  

I projektet har 50 % intensitet används som kantvärde, vilket motiveras vidare i kap 4. 

 
Figur 5. Fokus på anod. Figur 6. Principen för häl-effekt. 
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2.2  Standarder-toleranskrav 
Enligt SSMFS 2008:42 allmänna råd om prestandaspecifikationer vid upphandling av utrustning för 

röntgendiagnostik [4] (upphävd sedan 16 april 2015 [5]) bör ljusvisirbländare indikera strålfältet med en 

avvikelse på högst 1 % av avståndet till fokus. I IEC 60601-2-54 [2] anges att summan av avvikelse vid två 

motstående sidor inte får överstiga 2 % av SID (Source to Image-receptor distance). 

2.3  Fluorescens 
Fluorescerande material absorberar röntgenstrålning och återemitterar synligt ljus. Fluorescens innebär att då 

materialet träffas av fotoner exciteras atomerna till en högre energinivå för att sedan avge den extra energin 

som ljus när det återgår till grundtillståndet. Fluorescerande material är vanligt förekommande i 

röntgen/filmkassetter, ofta i form av terbium dopad gadoliniumoxysulfid (Gd2O2S: Tb). I prototypen 

användes Gd2O2S:Tb som avger ljus i våglängderna 382-622 nm. 

2.4  CCD- Charge Coupled Device 
En CCD består av en serie pixelelement där varje pixelelement består av en PN-diod och en lagringscell. När 

ljusfotoner träffar PN-dioden frigörs elektroner som samlas i en potentialbrunn (eng.potenial well). Storleken 

på potentialbrunnen styrs av en positiv potential över dioden. Genom denna spänning styrs exponeringstiden. 

När exponeringen är klar flyttas elektronerna från potenialbrunnen till lagringscellen genom att en positiv 

potential läggs över lagringscellen samtidigt som potentialen över dioden minskar.   

Ett skiftregister för sedan laddningarna pixel för pixel till en integrationsförstärkare och en ADC varefter 

värdena sparas i en minnesmodul. För 2D CCD-sensorer tillkommer en serie vertikala skiftregister som för ner 

laddningarna rad för rad till det horisontella skiftregistret som leder till integrationsförstärkaren. 

2.5  Faltning 
För att medelvärdesbilda insamlad data faltas signalen. Principen baseras på användandet av en matris eller 

array (filterkärna) innehållande förutbestämda värden (olika beroende på filterfunktion). Matrisen placeras 

över en (center)pixel varefter alla pixlarna i matrisen adderas med motsvarande pixel i filterkärnan (se figur 

7). Centerpixeln ges därefter värdet av genomsnittet av alla pixlar adderade. 

Denna operation utförs på alla pixlar i bilden.        

 
Figur 7. Faltning i array 
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2.6  Befintliga metoder/mätverktyg 
Det finns redan flera produkter på marknaden för mätningar av avvikelse ljusfält/röntgenstrålfält. Nedan 
följer ett urval av dessa. Det bör nämnas att viss modern utrustning som använder digitala bildplattor kan 
utföra avvikelsetest utan att ett externt mätverktyg brukas. 

2.6.1 RTI Visi-X 

 
Figur 8. RTI Visi-X 

Visi-X (se figur 8) är utformad som en platta markerad med en graderad skala och ett avtagbart ljusfilter 
(orange i figur 8). Plattan är belagd med en röntgenkänsligt fosforescerande lager som reagerar på 
röntgenstrålning men även synligt ljus och ultraviolett ljus. 
För att mäta röntgenstrålfältet placeras Visi-X i ljusfältet med ljusfilter monterat. Därefter passas ljusfältets 
kanter in mot en av de graderade skalorna linjer. När plattan anses vara centrerad så att linjerna 
sammanfaller med ljusfältets kanter så exponeras plattan. Plattan tas därefter in i ett mörkt rum där ljusfiltret 
tas bort. Det exponerade området är nu självlysande och kan avläsas under en kort tidsperiod.  
Användaren bedömer därefter vart det självlysande (fosforescerande) fältets kant befinner sig på den 
graderade skalan och beräknar avvikelsen. Visi-X anger fältavvikelsen med en säkerhet på <±5mm [6]. 

2.6.2 Gafchromic XR-M2 film  
 

 
Figur 9. XR-M2 film, den dunkla delen visar vad som exponerats. 

XR-M2 (se figur 9) är en självframkallande filmremsa med en tandad, graderad kant. Filmen tejpas fast tvärs 
över ljusfältets kant och en tand markerad med X (vit linje figur 9) centreras över vad brukaren identifierar 
som centrum av ljusfältets kant. Därefter bestrålas filmen och den bestrålade delen framstår svärtad. Den 
svärtade kanten avläses mot den graderade skalan och användaren räknar ut avvikelsen. Filmen är en 
engångsprodukt och slängs efter användning. Produktens datablad anger inte mätosäkerhet men produkten är 
graderad ner till 1mm (1mm mellan en topp och dal i tandningen) [7].    
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2.6.3 RaySafe DXR+ 

 
Figur 10. DXR+ 

DXR+ (se figur 10) är på många sätt en digital motsvarighet till XR-M2 filmen. DXR+ är ett stavformat 
mätverktyg som består av en serie inkapslade fotodioder och en LCD display som löper längsmed 
mätverktygets längd. Produkten är uppmärkt med en graderad skala som likt XR-M2 filmen placeras tvärs 
över ljusfältets kant. Mitten på instrumentet centreras efter en markerad linje på höljet (gul linje figur 10). 
Därefter bestrålas instrumentet och röntgenstrålfältskanten visas markerad på LCD-displayen. Avvikelsen 
avläses direkt på den graderade skalan. Mätosäkerheten står ej i datablad men produkten är begränsad till att 
återge resultat med en precision <2,5mm då detta är storleken på segmenten som återges på displayen [8]. 

3 Genomförande/Metod 

I samband med att projektet påbörjades utfördes en förstudie där flera lösningsalternativ framkom, t.ex. 

användandet av en fosforescerande platta tillsammans med en digitalkamera-rigg eller en lösning med en 

rörlig diod. Valet föll på att använda en lösning med CCD-linjesensorer då det är den lösning som ansågs vara 

mest genomförbar. Initialt var planen att ta fram en prototyp som mäter avvikelsen vid en kant genom att 

använda två CCD sensorer kopplade till en PC. Tanken var att samplad data skulle skickas till PC seriellt via 

USB för att behandlas i en mjukvara där resultat redovisades grafiskt och numerärt. Under projektet gång 

ändrades målet mot att ta fram en mobilare lösning som kan användas utan PC vilket resulterade i att 

önskemålen om integrerad skärm, batteridrift och minneskortslagring tillkom, se figur 11.  

 

 
Figur 11. Översiktligt blockschema över prototypen. 
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3.1 Kravspecifikation 
Som utgångspunkt för arbetet utarbetades initialt en kravspecifikation i samarbete med tänkta användare vid 

Landstinget i Värmland. Tabell 1 är en sammanfattning av de viktigaste kraven som ställdes. 

 

Tabell 1: Exempel på baskrav från kravspecifikation (se kap.3.5.2) 

3.2 Utrustning och hjälpmedel 
Under arbetets gång har följande utrustning och programvara disponerats: 

 

Utrustning: 

 Röntgenteknikerrum vid Karlstads centralsjukhus 

 Oscilloskop Techtronic XYZ, Karlstads centralsjukhus 

 Karlstadscentralsjukhus röntgenlabb 24, Siemens Luminos skelettlab 

 Umeå universitet, TFE Elektroniklabb 

 Etsutrustning, Umeå universitet, TFE 

 Lödugn, Umeå universitet, TFE 

 3D-printer, MT-FoU Västerbottens läns landsting 

Mjukvara 

 Arduino 1.6.9 utvecklingsmiljö för utvecklingskort från arduino. Använder programspråket C.  

 Eagle design 7.6.0 designprogram för framtagande av PCB. 

 Solid works. CAD program som används för att göra 3D-modeller.  

3.3  Komponentkrav 
Utifrån kravspecifikationen gjordes en analys där ingående komponenters prestandakrav identifierades.  

3.3.1 Sensor 
För detektering av fältkanterna bör en CCD- eller CMOS sensor användas. En CCD sensor bör klara av de 

energinivåerna som förekommer vid en typisk undersökning och därmed klara flera exponeringar utan att 

degenereras [1]. Sensorn måste klara av att läsa av våglängderna 380-630 nm för att registrera ljuset från den 

fluorescerande skärmen. Sensorn bör dessutom mest ha en pixelpitch på 0,9 mm för att sampla tillräckligt 

många datapunkter i syfte att kunna identifiera brus (spikar, trasiga pixlar) och ange en korrekt position. I en 

Krav nr.  Krav  

1 Kunna läsa av en kant (obehandlad rådata in från sensorer) 

2 Kunna filtrera rådata  

3 Visuellt presentera rådata i graf 

4 Bestämma kantens position matematiskt. 

8 Sensorerna skall kunna utföra mätning på ljus och röntgenstrålfält utan att 
manipuleras fysiskt i mellan mätningar.  

10 Microkontrollern ansluts seriellt till PC via USB 

12 Sensorerna skall kunna detektera avvikelsen mellan ljusfält och 
röntgenstrålfältskant med en noggrannhet på ±5 mm. 

14 Prototypen skall fungera i en röntgensal med ”kontrollerad” belysning. D.v.s. inga 

ljuskällor förutom ljusfält och takbelysning får användas. 

20 Avvikelse presenteras som ett värde  
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liknande studie så beräknades felmarginalen för en 29,18 mm lång sensor med 32 pixlar, pixelpitch 0,912 mm, 

vara 0,251 mm [1].  Vid val av sensor är en linjesensor är att föredra då det blir mindre onödig data att 

behandla samt att priset sänks. För att sensorn skall klara av att mäta 10% avvikelse på en sida bör den vara 

minst 10mm bred (vid SSD 500mm). Sensorn måste vara tillräckligt snabb för att hinna sampla en typisk 

röntgenexponering där ett riktvärde är 20ms lång exponering. 

3.3.2 Mikroprocessor 
För att styra samplingen behövs en mikroprocessor. Mikroprocessorn bör ha tillräckligt med minne att lagra 

mätvärden från minst fyra samplingar från två sensorer (8 totalt). För att kunna koppla in en display bör 

minst en SPI anslutning finnas. Det bör dessutom finnas anslutningspins för minst fyra sensorer. 

Mikroprocessorn skall vara monterad på ett utvecklingskort med spänningsreglering för enkel anslutning då 

tillgång till etsningsutrustning endast finns tillgänglig i projektets slutskede. 

3.3.3 Display 
För att kunna visa mätvärden och grafer behövs en TFT LCD-skärm. Skärmen bör vara utrustad med en plats 

för mini SD-minneskort. Storlek och upplösning måste väljas efter sensorn så att grafer kan återges tydligt och 

oförvrängt. Skärmens storlek skall ej diktera prototypens storlek.          

3.4  Tillverkning 
Framtagandet av prototypen skedde i två steg. Initialt byggdes en testuppkoppling för att utvärdera främst 

vald sensor samt koncept. Då sensor och koncept visade sig klara uppsatta krav påbörjades framtagandet av 

en praktiskt användbar prototyp. I denna del av arbetet utvecklades ett PCB med skyddande hölje.         

3.4.1 PCB 
För design av ett kretskort användes programvaran Cadsoft EAGLE 7.6.0. I programmet ritas ett kretsschema 

(schematic, figur 12) där alla komponenter läggs in. Kretsschemat konverteras därefter till ett PCB-projekt 

(board, figur 13) där alla komponenter uppträder i reell form. Komponenterna placeras därefter ut och ansluts 

(routing). När alla ledningar är dragna så skrivs PCB-projektet ut i två plan på varsin overheadfilm (figur 

14,15). 

       
Figur 12. Schematic i Eagle.  Figur 13. Board i Eagle med komponenter utplacerade. 
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Figur 14. PCB färdigt för utskrift på overheadpapper.  Figur 15. PCB baksida. 

Overheadfilmen placeras därefter på ett laminat med UV-känsligt fotoresistorlager. Overheadfilmen placeras 

så att den svärtade ytan ligger mot laminatet för att minimera ljusspridningen i overheadfilmen (därav 

speglad bild figur 15). Laminat och overheadfilm placeras därefter i en UV-exponeringsbox där de exponeras i 

3 minuter.  Nästa steg är att placera kortet(laminatet) i ett bad med en framkallare som löser upp den 

skyddslack som exponerats av UV-ljuset. Därefter sköljs kortet i vatten och placeras i ett bad med etsvätska 

som löser upp den oskyddade kopparen (den som inte låg under mönstret). Efter ett sista sköljbad i vatten har 

man ett färdigt PCB. 

3.4.2 Skalskydd 
CAD-programmet SolidWorks användes för att designa och tillverka ett skalskydd. I programmet designades 

en tredimensionell ritning över höljet. Tre delar (parts) ritades upp och monterades ihop i programmet (se 

figur 16) för att verifiera att alla delar passade ihop.  Efter att delarna testats skickades de till en 3D printer för 

utskrift.  

 
Figur 16. 3D-modell av skalskydd 

 

3.5  Databehandling 
Mikroprocessorn (ATmega2560) programmerades med Arduinos egna utvecklingsmiljö Arduino 1.6.9. 

Programmeringsspråket C användes med extra bibliotek inkluderade för att förenkla kodningen.  

3.5.1 Filtrering 
För ta bort/minska inverkan av brus, eventuellt döda pixlar samt ”spikar” filtrerades samplad data innan 

fältkanterna identifierades. För att utnyttja detektorns dynamik (en längre mättid skulle riskera att bottna 

sensorn) och samtidigt få kontroll på brus samplades ljusfältet tre gånger för att därefter skapa ett medelvärde 

för varje pixel. Därefter sker en linjär faltning med ett medelvärdesfilter (med en 5 pixlars filterkärna). 

Röntgenstrålfältet samplas bara en gång, därefter sker faltning på samma sätt som för ljusfältet.         
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3.5.2 Kantdetektion 
Prototypen identifierar en kant som den punkt där intensiteten är 50 % d.v.s. medelvärdet av högsta 

respektive lägsta registrerade intensitetvärde. För att inte en spik (brus) eller en död pixel skall registreras 

som max eller minvärde bortser programmet från alla pixlar vars värde skiljer sig mer än 10 % i intensitet från 

närliggande pixel (föregående och efterliggande). När ett värde för 50 % är framtaget genomsöks arrayen från 

den icke exponerade änden till den exponerade änden efter det första värde som är lika med eller större än det 

framtagna värdet. Utifrån denna pixels nummer beräknas kantens position. Kantens position används senare 

för att beräkna avvikelsen mellan de två fälten.  

3.6  Tester 
För att bedöma prestanda och funktion på Prototypen genomfördes tre serier med mätningar. Mätningarna 

genomfördes med prototypen placerad i strålfältets kant och med finfokus inställt. Efter att prototypen riktats 

in med syftlinjen centrarad i linje med ljusfältets kant tejpades den fast för att undvika rörelse vid 

knapptryckningar.  

 

Följande serier med mätningar genomfördes: 

 

Serie1. mAs beroende vid fast rörspänning (med dosautomatik): 

Mätningarna i serien utfördes i syfte att visa hur mycket kant-värdet varierar kopplat mot inställt mAs-värde.  

I de här mätningarna så bestämmer röntgensystemet exponeringstiden och mätningarna ger en ide om hur 

litet mAs som kan registreras samt hur precisionen på kantdetektionen varierar vid denna typ av 

exponeringar.  

 

Serie2. Kontinuitetsmätning vid 100kV: 

Denna serie mätningar görs med identiska parametrar för att se tillförlitligheten på mätvärdet.  Här 

efterstävas en så liten avvikelse som möjligt mellan mätningarna.  

 

Serie3. Känslighet kopplat mot exponeringstid: 

Mätningarna i denna serie gjordes med fasta exponeringstider. Detta i syfte att illustrera sensorns 

begränsningar i ljuskänslighet och samplingsfrekvens. En mätning med kort exponeringstid resulterar i ett 

kraftigt men ljusstarkt sken från den fluorescerande skärmen medan en exponering med samma mAs men 

längre exponeringstid resulterar i ett svagare ljus under en längre tid.   
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4 Resultat 

Projektet resulterade i en prototyp som kan beräkna ljusfälts-strålfälts avvikelse på en fältkant (se figur 17-

20). Prototypen mäter fältkanter genom ett par CCD-er varav ena är övertäckt med en fluorescerande skärm.  

Alla komponenter är monterade på ett etsat kort utformad som en avtagbar insticksmodul (shield) på 

utvecklingskortet. Projektet är inkapslat i ett 3D-printat skalskydd. 

 

 

  

4.1 Hårdvara 

4.1.1 IC-LFL 1402 256x1 linear image sensor. 
IC-LFL 1402 är en integrerad linjesensor som konverterar ljus till spänning. Sensorn består av en rad med 256 

fotodioder med en pixelarea på 56,4µm x 200µm och en pixelpitch på 63,5µm vilket ger en sammanlagd 

insamlingsyta på ca 16,25 mm x 0,2mm.  Sensorn klarar våglängder mellan 400-980nm, drivs med 5V och är 

den längsta sensorn som kunde inhandlas utan att ha firmanummer. Sensorn styrs av 4 signaler; en 

startsignal, en integreringssignal och en klocksignal. Integreringssignalen styr slutartiden (shuttertime), den 

tid som fotodioderna registrerar ljus. När en startsignal sedan ges så klockas värdet för varje pixel ut som en 

analog signal under samanlagt 256 klockcykler. Istället för att ha ett skiftregister kopplat till en ADC har IC-

LFl en push-pull förstärkare som ger ut en analog signal på mellan 0-5V.  

 

Figur 17. Färdiga prototypen med röd riktlinje. Figur 18. Prototypen inrättad för mätning. 

Figur 19. Etsat PCB med displayen bortmonterad. 
Sensorerna syns till vänster på kortet. 

Figur 20. Exempel på hur dosprofil kan återges. 
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4.1.2 Arduino Mega2560  

 
Figur 21. Arduino Mega2560 utvecklingskort. 

Arduino Mega2560 (figur 21) är ett utvecklingskort baserat på mikroprocessorn ATmega2560. Kortet har 16 

analoga ingångar (pins), 54 digitala I/O pins, ett flashminne på 256KB och går att programmera direkt via 

USB. Fler pinnar tillåter framtida expansion av systemet där fler sensorer kan läggas till.  Kortet har en 

inbyggd spänningsreglering som förser prototypen med 5V vilken kan matas från extern spänningskälla på 7-

12V eller direkt via en USB port.  

4.1.3 Arduino TFT LCD Screen 

 
Figur 22. LCD med anslutningar. MicroSD minneshållare på baksidan. 

En 1,77 tums TFT skärm (figur 22) används som interface där användaren kan navigera i menyval och utläsa 

de mätvärden som prototypen beräknat. Skärmen har en upplösning på 160 x 128 pixlar och kommunicerar 

via SPI. Skärmen har dessutom en minnesplats för ett micro-SD kort som kan lagra mätresultat samt förvara 

bilder för visning på skärmen.   

4.1.4 NE555P  
Kretsen NE555P används som extern klocka för att driva linjesensorerna.  NE555P kopplades upp som en 

astabil vippa för att ge ut en fyrkantsvåg på 10kHz, 0-5V.  

4.1.5 Fluorescerande skärm 
För att kunna läsa av röntgenstrålningen användes en skärm av terbium dopad gadoliniumoxysulfid  

(Gd2O2S:Tb). GdOS är ett fluorescerande material som avger ljus i våglängderna 382-622nm då det 

absorberar röntgenstrålning. Skärmen fästs direkt ovanpå en IC-LFL sensor för att den skall kunna registrera 

röntgenstrålningen.   
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4.2   Mjukvara 

 
Figur 23. Översiktligt flödesschema för mjukvaran. 

 

Mjukvaran (se figur 23) är utformad modulärt med generella funktioner där användaren navigerar i ett 

interface med hjälp av en TFT-skärm och tre knappar. Vid ett samplingsförfarande samplas ljusfältet tre 

gånger varefter medelvärdesbildning sker följt av faltning med ett genomsnitts filter (en filterkärna med 

enbart 1:or). Efter att ljusfältet samplats går mjukvaran in i ett triggerläge där den konstant läser av 

röntgensensorn (sensorn täckt med en fluorescerande skärm). När ett värde som överstiger triggervärdet 

registreras sparas den aktuella arrayen med värden varefter en faltning med genomsnittsfilter sker. Mjukvaran 
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identifierar därefter ett högsta och lägsta värde samt kontrollerar att dessa ligger inom en 10% avvikelse från 

närliggande pixlar och inte är spikar. Utifrån max och minvärdena söker programmet efter den pixel som är 

närmast medelvärdet av min och max pixel. Sökningen efter pixeln sker från obestrålad yta till bestrålad. 

Identifieringen sker för båda sensorernas data varefter avvikelsen mellan de två pixelnumren beräknas och 

multipliceras med pixelbredden. Avvikelsen presenteras därefter i enheten mm angivet från den kant som 

ligger närmast strålfokus. Som en kontrollfunktion visas även grafer över dosprofilerna där kanten är 

markerad.           

4.3  Mätresultat 
Prototypens funktion testades med en serie mätningar för att bedöma prestanda och funktion. Testerna 

utfördes på en Siemens Luminos röntgenutrustning.  

Mätuppställning: Prototypen centrerades i ljusfältskanten enligt figur 24 varefter den tejpades fast för att 

minimera rörelse mellan mätningarna. 

 

 

  

En kantmätning på 100kV gav följande värde:  

 
Figur 25. Exempel på fältprofil bearbetad i Excel. Intensitet är ett godtyckligt värde som motsvarar den 
analoga signalen in på ADC och graderas 0-1024. Intensitet påverkas direkt av integrationstiden.  
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Grafen i figur 25 är en bearbetning av de värden som skickas seriellt eller sparas på minneskortet. Resultat av 

samma sampling återges i prototypens display med texten: 

 

=======Edge deviation===== 

Measured deviation: 

0.13 mm 

From Light to X-ray, 

when Light is closest 

to source. 

Light Edge mm 

7.52 

Xray Edge mm 

7.65 

=======End of reading===== 

 

Efter att resultatet visats i text kan dosprofiler ritas upp i display enligt figur 20.   

Nedan följer de tre mätserierna som gjordes under prestanda och funktionstestet som beskrivs under kapitel 

3.6. Tabell 2-4 är resultaten av serie 1-3 där tabell 2 redovisar resultatet från serie1, tabell 3 redovisar 

resultatet från serie 2 och tabell 4 redovisar serie 3.   

 

Tabell2. mAs beroende vid 81kV(dos automatik). 

mAs Delta avvikelse(mm) 

63 0,25 

32 0,32 

16 0,25 

8 0,19 

4 Bristfällig signal 

(inte garanterade 

signal varje gång) 

 

 

Tabell3. Kontinuitetsmätningar vid 100kV 

Nr Delta avvikelse (mm) 

1 0,25 

2 0,13 

3 0,13 

4 0,19 

5 0,38 

6 0,13 

7 0,32 

8 0,38 

N ≈0,24 

 

Tabell4. Känslighetsmätning kopplat mot exponeringstid 

Fast exponeringstid 

(millisekunder) 

mAs Delta avvikelse (mm) 

80 16 0,38 

50 20 0,06 

40 8 Bristfällig 

signal(intensitet) 

20 8 0,38 
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5 Diskussion/Slutsats 

5.1 Mätresultatdiskussion  
I figur 25 syns ljusspridningen tydligt i den fluorescerande skärmen. Det gestaltar sig som en suddigare 

övergång från penumbra till min/max platåerna (röd kurva). Tack vare att skärmen ligger direkt på CCD-

sensorn så erhålls acceptabla kurvor. Hade en större luftspalt funnits mellan sensor och skärm hade en större 

sensor behövts samt att precisionen hade minskat. 

 

Under prestandatesterana uppstod det fall där kantidentifieringen misslyckades på grund av svag signal. 

Problemet uppstod när en låg fluens gav ett litet interval mellan min- och maxvärde för röntgenstrålningen. 

Den karakteristiska höjning som uppträder i slutet på den oexponerade änden (se figur 26) överstiger 50 % 

och identifieras därmed som en kant. Höjningen uppträder i alla mätningar men blir mindre framträdande vid 

undersökningar med mindre fluens.  En möjlig förklaring till den sista kraftiga spiken skulle kunna vara ett 

timing fel. Om ingen startsignal ges till sensorn efter att sista pixeln klockats ut så ger sensorn ut det aktuella 

värdet på pixel 1 omodifierat och ignorerar att integreringen är avstängd. Om detta är fallet är alla resultat 

med röntgenstrålfältet missvisande och visar två pixlar fel. Värdet för pixel 1 är således egentligen pixel 3. 

Sammantaget så innebär det att alla avvikelsemätningar är 127 µm fel. Detta påverkar inte prestandakraven på 

prototypen men bör ändå utredas vid eventuell fortsatt utveckling av prototypen. 

         

 
Figur 26. Röntgen profil. Röd cirkel visar på en förhöjning i slutet på den oexponerade änden. ( Intensitet 
är ett godtyckligt värde som motsvarar den analoga signalen in på ADC och graderas 0-1024. Intensitet 
påverkas direkt av integrationstiden.) 

   

Bortser man från ett möjligt timing fel så får man anse att mätresultaten är rimliga. De utförda 

kontinuitetsmätningarna avviker med tiondels millimeter men detta kan härröra från att prototypen rör sig 

när knapptryckningar sker mellan mätningarna. 

 

De mätningar som utförts har visat på en avvikelse på mindre än 0,4 mm. Ett rimligt antagande då 

utrustningen är kalibrerad (har passerat årlig FU) och det råder svårigheter att avläsa av mindre avvikelser än 

1 mm med de kommersiella mätverktygen (kap. 2.6). Man bör även ta i beaktning att de två sensorerna sitter 

parallellt monterade med 10mm avstånd. En misslyckad inpassning i ljusfältskanten på ett par grader 

resulterar därför i en mindre avvikelse. Om man uppskattar den största misslyckade inpassningen vid normalt 

bruk till 3 grader utgående från den nedre kanten på lådans hölje, kan en avvikelse beräknas. I figur 27 kan 

kanten ses som den motstående katetern i den rätvinkliga triangeln som uppstår mellan punkten A och 

respektives sensors skärning i riktlinje och den missinpassade linjen. Avvikelsen blir i detta fall: 

 

  𝐴𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 = (tan(𝛼) ∗ 𝑋2 ) − (tan (𝛼) ∗ 𝑋1) 
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Längden på katetrarna X1 och X2 är det uppmätta avståndet från höljets kant till sensorernas centrum. 

Insatt ger detta:  

𝐴𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒(𝑚𝑚) = (tan(3) ∗ 60,3) − (tan (3) ∗ 50,3) = 0,524𝑚𝑚  

 
Figur 27. Illustrering av avvikelsen vid misslyckad inpassning. Punkten A utgör nedre hörn på hölje. Röd 

streckad linje illustrerar maximal missinpassning, svart linje illustrerar riktlinjen. 

 

Utifrån ett worst case scenario med timing fel och maximal felinpassning erhålls en precision på 0,65 mm 

(0,524+0,127).  

 

I de mätningarna som gjorts så har kanten definierats som 50%  av den relativa intensiteten istället för 25% 

vilket anges i kap2.1.2. Detta är ett medvetet val för att minska påverkan av brus men också då det enligt 

Mayales [9] är vedertagen praxis. Detta val påverkar resultatet måttligt främst beroende på skillnader i 

gradient för ljusfält respektive röntgenstrålfält. Nuvarande mjukvara klarar inte klarar av att mäta 25 % på 

grund av brus.  

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Problem under utvecklingen. 
Det stora hindret i projektet var sensorerna, att hitta en tillräckligt stor sensor samt att få igång den. De 

sensorer som valdes fanns bara tillgängliga för ytmontering vilket skapade försening då det på arbetsplatsen 

inte fanns möjlighet till våglödning eller etsning av kretskort. Tack vare stöd från handledare i Umeå så kunde 

ett par sensorer skickas ner med provisoriskt pålödda ben. Ett annat stort problem med 

röntgenstrålfältsmätning var att veta om sensorn fungerade. Parametrar som rätt shuttertime och tillräckligt 

hög samplingsfrekvens fördröjde utvecklingen. Då långa exponeringar sliter på röntgenröret så bör man inte 

köra längre exponeringar än 500 ms.  Det visade sig vara svårt att hitta rätt shuttertime tillsammans med en 

snabb triggerfunktion och samplingsförlopp, då en för låg shuttertime lätt misstas för brus. Databladet 

saknade exempelvärden vilket lede till att arbetet blev lite av att treva sig fram i mörker.   

5.2.2 Framtida arbete/förbättringar 
Prototypen är i nuläget baserad på ett stort utvecklingskort och en TFT-LCD skärm. När konceptet är 

verifierat kan en mindre prototyp tas fram med ett mindre utvecklingskort och skärm. Alternativt skulle 

skärmen kunna bytas ut mot en Bluetooth modul varvid värden skulle kunna inhämtas med en mobil-app eller 

dator. Detta skulle kunna få ner storleken på prototypen väsentligt och öka precisionen vid upprepade 



18 
 

mätningar då ingen beröring av enheten behövs. Ett annat utvecklingskort skulle även kunna innebära en 

snabbare mikroprocessor, vilket ger en högre samplingshastighet. Utveckling av fler sensormoduler skulle 

effektivisera arbetet genom att möjliggöra att flera kanter kan kontrolleras i en enda exponering. Stora 

förbättringar finns att vinna genom att utveckla programkoden. En effektivare(snabbare) programkod skulle 

tillåta en högre samplingsfrekvens och därmed mer tillförlitliga värden.  Störst förbättring sett till precision 

ligger i att byta ut den fluorescerande skärmen vilken är tillverkad på en stödstruktur av papper. Ifall skärmen 

placerats direkt på sensorn utan stödstruktur kan en viss andel synligt ljus utläsas genom skärmen. Som en 

följd av detta skulle man kunna använda enbart en sensor för att utläsa både ljus- och röntgenstrålfältskant 

med en högre precision som följd.  

5.3 Slutsats 
En fungerande prototyp för avvikelsemätning har tagits fram där alla baskrav enligt kravspecifikationen är 

uppfyllda. Prototypen kan presentera avvikelsen mellan ljus- och röntgenstrålfält med en noggrannhet på 

0,65mm. Om en skärm utan stödstruktur i papper använts skulle en teoretisk precision på ±127 µm uppnås. 

 

5.3.1 Utvecklingskostnad: 
Kostnader för framtagandet av Prototypen. 3D-printning ej inkluderat.  

 

Kostnad: 

Komponent Styckpris(exkl.moms) Antal Totalt 

Line sensor LF1C,IC_LF1402 125 6 750 

Microstyrenhetskort, Mega2560 340 1 340 

microSDHC-kort 4GB 41,1 1 41,1 

Arduino 1,77-tums TFT 175 1 175 

Kretskortsströmställare 3,94 4 15,76 

stiftlist 1x10 8,93 2 17,86 

stiftlist 1x50 21,8 2 43,6 

NE555P 1,73 4 6,92 

DIL-sockel 10 6,82 1 6,82 

DIL-sockel 8 4,51 1 4,51 

Komponenter testkoppling  -  - 93,91 

SUMMA totalt     1495,48Kr 

5.3.2 Kravuppfyllnad: 

Generella krav på hela systemet 

Krav nr.  Uppfyllnad Kravtext  Krav typ 

Krav nr 1 Uppfyllt Kunna läsa av en kant (obehandlad rådata in från sensorer) Bas 

Krav nr 2 Uppfyllt Kunna filtrera rådata  Bas 

Krav nr 3 Uppfyllt Visuellt presentera rådata i graf Bas 

Krav nr 4 Uppfyllt Bestämma kantens position matematiskt. Bas 

Krav nr 5 Uppfyllt Position 1-4 skall göras för röntgenstrålfält Bas 

Krav nr 6 Uppfyllt Position 1-4 skall göras för ljusfält Låg* 

*Under resterande dokument avses krav typ Låg som ett Extra krav och ses som ett BÖR snarare än SKALL. 
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Delsystem hårdvara 
Inledande beskrivning 

Krav nr 7 Ej uppfyllt Sensorerna skall utformas som moduler som kan bytas ut.  normal 

Krav nr 8 Uppfyllt Sensorerna skall kunna utföra mätning på ljus och röntgenstrålfält 
utan att manipuleras fysiskt i mellan mätningar.  

Bas 

Krav nr 9  Uppfyllt Etsat kort utformas för sensorerna  Låg 

Designkrav 

Krav nr 10 Uppfyllt Microkontrollern ansluts seriellt till PC via USB Bas 

Krav nr 11 Uppfyllt Skalskydd för robust funktion och ökad livslängd  Låg 

Funktionella krav 

Krav nr 12 Uppfyllt Sensorerna skall kunna detektera avvikelsen mellan ljusfält och 
röntgenstrålfältskant med en noggrannhet på ±5mm. 

Bas 

Krav nr 13 Uppfyllt Protypen skall klara temperaturer mellan +5Cº till +40Cº Bas 

Krav nr 14 Uppfyllt Prototypen skall fungera i en röntgensal med ”kontrollerad” 

belysning. D.v.s. inga ljuskällor förutom ljusfält och takbelysning 

får användas. 

Bas 

 

Delsystem 2 Mjukvara 
Inledande beskrivning 

Krav nr  Uppfyllnad Kravtext  Krav typ 

Krav nr 15 Uppfyllt Mikrokontroller skall kunna kommunicera med sensor-array. Bas 

Krav nr 16 Uppfyllt Kunna filtrera rådata  Bas 

Krav nr 17 Uppfyllt Visuellt presentera rådata i graf Bas 

Krav nr 18 Uppfyllt Bestämma kantens position matematiskt. Låg 

Designkrav 

Krav nr 19 Uppfyllt Rådata presenteras som grafer Bas 

Krav nr 20 Uppfyllt Avvikelse presenteras som ett värde  Bas 

Funktionella krav  

Krav nr 21 Uppfyllt Mjukvaran skall fungera i Windows 7 miljö Bas 

Krav nr 22 Ej uppfyllt Mjukvaran bestämmer Signal till brus ratio(SNR) som en indikator 
på låg signal. 

Låg 

Prestandakrav 

1. Prototypen skall kunna mäta upp och presentera avvikelsen mellan ljusfält och röntgenstrålfältskant 
med en noggrannhet på ±5mm. 

Uppfyllt 

2. Mjukvaran skall fungera i en Windows7 miljö.  

Uppfyllt 

   



20 
 

6 Referenslista 

1. Hulthén, Markus. 2013. Development and evaluation of a novel method for the control of the light 
field- radiation congruence in diagnostic radiology., Stockholms universitetet. 
 

2. International Electrotechnical Comission (IEC). 2009. IEC 60601-2-54, International Standard, 
Medical electrical equipment – Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential 
performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy. 

3. Food and Drug Administration (FDA). 2012. Code of federal Regulations, Title 21, Part 1020: 
Performance Standards for Ionizing Radiation Emitting Products. 

4. SSMFS2008:42 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om prestandaspecifikationer vid 
upphandling av utrustning för röntgendiagnostik. 

5. SSMFS2015:1 Upphävande av Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:42) om 
prestandaspecifikationer vid upphandling av utrustning för röntgendiagnostik. 

6. Visi-X. 2015. Visi-X – Radiation/Light Field Analyzer. RTI Electronics AB, Visi-X 2015.09. 
 

7. ASHLAND. 2013. Gafchromic™ XR film – State-of-the-art processor-less products for Radiology 
Applications. Ashland PC-11805. 

8. Raysafe. 2012. RaySafe DXR+ - An easy tool for X-ray/Light field alignment. Unfors Raysafe. 
5200048-A.   

9. Mayales P, Nahum A, Rosenwald J.C 2007. Handbook of radiotherapy physics. Taylor & Francis Ltd. 

 

Bild referenser: 
 

 Figur 5.  Basic Physics of Digital Radiography/The Source 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/RotatingAnode.jpg (hämtad 2016-09-

18)  

 Figur 8. Visi-X http://rtigroup.com/products/product-detail/visi-x (hämtad 2016-04-17) 

 Figur 9.   XR-M2 http://www.ashland.com/Ashland/Content/Documents/ASI/Other-

Medical/XRQA2_Literature.pdf (hämtad 2016-04-17) 

 Figur 10.  Raysafe http://www.raysafe.com/en/Products/Equipment/RaySafe%20DXR (hämtat 

2016-04-17) 

 Figur 21. Arduino Mega. https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega (hämtad 2016-

09-18) 

 Figur 22. Arduino Getting Started with the TFT Screen  https://www.arduino.cc/en/Guide/TFT 

(hämtad 2016-08-22) 

 

 

7 Bilagor 

 Bilaga 1 - Fullständigt kopplingsschema 

 Bilaga 2 - Footprint PCB 

 Bilaga 3 - Ritning hölje 

 

 

  

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/RotatingAnode.jpg
http://rtigroup.com/products/product-detail/visi-x
http://www.ashland.com/Ashland/Content/Documents/ASI/Other-Medical/XRQA2_Literature.pdf
http://www.ashland.com/Ashland/Content/Documents/ASI/Other-Medical/XRQA2_Literature.pdf
http://www.raysafe.com/en/Products/Equipment/RaySafe%20DXR
https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega
https://www.arduino.cc/en/Guide/TFT


21 
 

Bilaga 1: Fullständigt kopplingsschema 
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Bilaga 2: Footprints PCB 
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Bilaga 3: Ritning Hölje 
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