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1 SAMMENDRAG 

Det er utviklet et nytt oppsett for kalibrering av 

persondosimeterfilm ved Statens Institutt for Strålehygiene (SIS). 

En benytter en Co terapikilde ofl plasserer et sett av filmer til 

bestråling samtidig. Ved å variere avstand og bestrålingstid kan 

en qi doser fra 0,5 mGv til 4,2 Gy. 

Filmholderne er festet til et stativ som er laget av PMMA 

(polymethylmethacrylat) og er også utstyrt med holdere for TLD 

kalibrering. Stativet har plass til 12 filmholdere. Tre 

kilde-film avstander er valgt for bestrålingen. Doseraten er 

beregnet for de tre posisjonene. og ved valg av passende 

bestrålingtider har en fått doser gievnt fordelt over hele 

doseområdet. 16 doser benyttes i dette opplegget. I tillegg 

legges det ved en '*nullfilm" . Resultatet av tre timers 

bestrålingsarbeid er 12 serier med kalibrerte filmer. 

En dosetabell for et sett med bestrålingstider og -posisjoner fåes 

ved å klere et Fortran program. FILMDOSE. Dette er laget slik at 

dosene som skrives ut er korrigert for henfall fram til 

utakriftdato. En kokebok med beskrivelse av bestrålingsarbeidet 

er laget. 

Dosen til filmene er beregnet ut fra malinger med NPL sekunder 

normalar. Uneyaktigheten i dosebestemmelsen «r 4Z. 

En har bestrålt en serie med filmer for å finne forlepet av 

avertningskurven for langsom emulsjon. Oosene ble gitt i området 

0.5 mGy til 100 Gy. 
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2 INNLEONING 

SIS mottar hver maned 5000 filmdosimetere. Det gjeres 8 

fremkallinger av film hver måned. Ved hver fremkalling brukes en 

kalibrert filmserie. 

Tidligere bestod en slik filmserie av 24 ulikt doserte filmer og 

en "nullfilm". Doseringen av filmene ble gjort ved a stille dem 

opp i ulike avstander rundt en kilde. Det tok ca. 20 timer 3 

bestråle Jto filmserier. Dette arbeidet måtte gjeres 4 ganger i 

måneden, noe som førte til at bestrålingarommet ble beslaglagt i 

lang tid. En annen ulempe var at den som utførte kalibreringen ble 

unødig bestrålt p.g.a. manuell behandling av kilden. 

Omleggingen av filmkalibreringen er basert pa følgende punkter 

i kort bestrålingstid 

ii enkelt oppsett for bestråling 

iii nøyaktig og rask dosebestemmelse 
so IV co-^f-straling benyttes som stralekvalitet 

v doser til filmene er 0,5 mGy til 4,2 Gy 

vi det lages ny kalibreringskurve for hver framkalling 

Kravet til korter* bestrålingstid ferer til at vi trenger en kilde 

med stor aktivitet. 

3 INNLE0ENDE UNDERSØKELSER 

Det bla foretett en undersekelaesrunde for 1 finne frem til 

lesninger pl problemet med framføring og lagring av kilder. vi har 

«ett pl følgende alternativer -. 

i DNR Catnetron 

ii IFE'i kalibreringthus 

lii Mindre kildeholdere til nivivakter 

iv Industrielle radiografibeholdere 

v Gammatron på SIS 
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Det Norske Radiumhospital har en stor kildeholder med plass til 
BO 

flere Co kilder, hver med aktivitet ca. 3 GBq. Leverandøren, 

Lehmkuhl ble kontaktet om muligheter for levering av utstyr til 

vårt filmkalibreringsoppsett, men det var ikke mulig å finne noe 

passende. Pris pa Cathetron er ca. 0,5 Mkr. 

I sitt kalibreringshus på Institutt for Energiteknikk har de laget 

en kildebrønn med plass til flere kilder. Det er også laget en 

framføring ved hjelp av en elektromagnet. Vi har fått tegningene 

til denne kildebrønnen, og den kan lages på verkstedet på IFE til 

anslått pris 0.15 Mkr. 

Tre firmaer ble kontaktet angående industrielle kildeholdere. På 

området nivåvakter finnes kildeholdere for Co med aktivitet opp 

til 1 GBq. Kilden er fast plassert i holderen. som åpnes manuelt 

ved bruk. Kildeholder og kilde koster ca. 15000 kr. 

Ved anskaffelse av en radiografibeholder kan vi komme opp i 

aktiviteter over 3 GBq. Det finnes her både manuelle og 

automatiske framføringsmekanismer. Prisen er her ca. 0,15 Mkr for 

manuell og 0,23 Mkr for automatisk framføring. 

6 0 SIS har en Gammatron med en 26 GBq Co kilde. Kilden kan styres 

fra bestrålingspult utenfor laboratoriet. 

Alternativ 1,2 03 4 ble forkastet av kostnadsmessige grunner. 

Kildene i nivåvaktene er til vårt formål i minste laget. Gevinst i 

bestrålingstid ville derfor bli liten i forhold til det gamle 

kalibrøringsoppsettet. Det ble derfor besluttet å bruke Gammatron. 

Doseraten «r målt opp ved tre avstander, og ved hjelp av passende 

beat rft Ungt tider får en doser jevnt fordelt over 

kalibreringskurven. Doseringssystemet er lagt opp slik at 3 timers 

bestrålinøtarbeid gir 12 filmseriar, som er nok til 6 ukers 

forbruk. Med bakgrunn 1 dette tr belastnlngen på gammalaboratoriet 

akseptabel. 
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Det er anbefalt at de bestrålte filmseriene ikke bør ligge for 

lenge. Etter det nye oppsettet vil seriene bli fremkalt senest 8 

uker etter bestråling. I folge en undersøkelse gjort av Uohni (80) 

vil ikke lagring av bestrålt film fare til noen forandring av 

avlest dose sålenge en ikke lagrer filmene utover 17 uker. 

I det følgende vil løsningen med Gammatron bli beskrevet. 

A STATIV FOR F1LHH0L0ERE 

En sakte et oppsett med enkel og rask oppstilling. Gammatron har 

lite strålefelt i korte avstander. Filmholderne må derfor samles 

mest mulig. Det er også viktig å unngå spredt stråling fra 

stativet og andre filmholdere. Med bakgrunn i dette ble 

filmstativet konstruert. (Fig.1) 

PHHA (polymethylmethacrylat) ble valgt til stativmatriale. 

Filmholderne (12 stk.) er skrudd fast på en 2 mm tykk PMMA plate, 

400 x 350 mm stor. Denne platen har pålimt 2 stolper på sidene. 

Disse har et utfrest spor slik at de kan tres inn mellom to 

stenger på kalibreringsuordet. Feltet som filmholderne dekker er 
2 

200 X 160 mm . oa er plassert 400 mm over bordplaten Filmholderne 

står tett opp til hverandre. 12 stvkker i en matrise på 4x3. 

Nederst og bak på platen er det limt på 6 smale PMMA plater. Her 

kan TLO pakker festes. Det er også limt på 4 mm ekstra PMMA for å 

stive opp platen og for å lage "build-up" for TLD målingene. I 

feige malinger utfert av Uehni. er 6mm PMMA tilstrekkelig build-up 

for TLD. 

Festepunktet for TLO pakkene ligger 3 mm bak det som er oppmålt 

for filmene. En antar at spredt stråling fra PMMA bak TLO 

krystallene ikke innvirker på TLO målingene. En undersekelse av 

spredt stråling til filmene er giort. 
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FIGUR 1 Stativ for filmholdere 
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5 HALING AV SPREOT STRÅLING 

Spredt stråling fra stativ og "nabo filmer" er malt med ionisa-

s-jonskammer oq persondosimeterf ilm. For a finne disse effekter ble 

falgende malinger av eksposisrion utfert med ionisas ionskamre.-

1 ) Måling fritt i luft 

2) Måling med 2 mm PMMA bak 

3) Måling med 2 filmholdere ved siden av kammeret 

O Kombinasjon av måling 2 og 3. 

Det måleutstyret som ble benyttet var et elektrometer av type 

CAPINTEC med tilherende 30 cm ionisasonskammer. Alle fire 

malinger hadde samme kilde-kammer avstand og samme bestrålingstid. 

TABELL 1 SPREOT STRÅLING TIL FILMENE 

Måleforhold Rel. enheter 

1 Fritt i luft 100 .0 

2 2 mm PMMA bak 100,2 

3 2 filmholdere ved sidene 100,3 

* kombinasjon av 2 og 3 100, S 

Bidragat fra spredt stråling er meqat lita og ligger under M i 

målingere som er foretatt med ionisasjcnskammeret. 

Det ble qlennomfert an måling med filmholdere og film. Men det er 

ikke mulig i detektere >1 smi effekter med film. Oet er siledes 

ikkt foretatt noen korrekslon for den apredte strålingen i 

dosebe% temmelaen. 
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6 KOKEBOK FOR BESTRÅLING AV KALIBRERINGSFILH 

A. KALIBRERlNSSSERjENE. 

1. Dosetabell for bestrålingstidene hentes i dataanlegget 

ved a kjøre programmet FILMOOSE. 

2. 12 filmserier av 17 filmer nummerert fra 1 til 17 benyttes 

ved hver kalibrering- Nr. 17 filmene skal ikke bestråles. 

(blank kontroll) 

3. 12 stk. nr. 1 film bestråles ved oppgitt tid (se eks. dose

tabell) i POSISJON 1. 12 stk. nr. 7 film bestråles ved 

oppgitt tid i POSISJON 2 osv. Alt i alt blir det 16 

bestrålinger for å gjøre en kalibrering. 

4. Filmene sortres etterhvert slik at en får 12 serier av 17 

filmer nummerert fra 1 til 17. 

B. OVERSIKT OVER KAL I BRERINGSPOSI SJONENE 

Nullpunkt for telleverk skal settes når bordet er kjert helt 

opp mot Gamma tron. 

POSISJON 1 : Lengde 00700. Kildeholder fremover: Avstand 1.5m 

POSISJON 2 : Lengde 03700. Kildeholder fremover: Avstand 3m 

POSISJON 3 : Bord nederst, Kildeholder bakover : Avstand 9m 



KJØRING AV KALIBRERINGSBORD 

Bordet kan kjares i både hayde-, tvers- og lengderetning. Det 

kan styres både fra for-laboratoriet der bordkontroii og 

telleverk er plassert, og fra en mindre styreboks inne på 

gammalaboratoriet. ( Fig. 5) 

1. Skru på nettspenning på bordkontroii. 

2. Festestengene plasseres i det fremste sporet i bordet, som 

Fig. 5 viser. Filmstativet settes mellom stengene. 

Filmplanet vil da ligge akkurat i forkant av festestengene. 

3. Bruk styreboksen inne på laboratoriet ( Fig. 2) og kjer 

bordet helt opp mot Gammatron til bordet stopper av seg 

seiv . 

Sett fra inngang 

til lab. 

TVERS VENSTRE 

HØV DE OPP 

LENGDE NEDOVER 

O Reset 

o c 

o c 
o 

• * _ r f __» , 

• t * i 4 

HØYRE 

NED 

OPPOVER (mot kilde) 

FIGUR 1 Styreboks til bord 



i* . Telleverket nullstilles ved å trykke pli den blå Reset 

knappen. 

5. Fra bordkontrollen på for-laboratoriet kjøres bordet til de 

ulike kalibreringsposisjoner. 

POSISJON 1 LENGDE = 00700 

POSISJON 2 LENGDE = 03700 

POSISJON 3 Til bordet stopper av seg seiv nederst. 

Noter telleverk på skjemaet. 

D. KJØRING AV GAMMATRON [KILDEHOLDER) 

Styrepulten for kjøring av kilden står i for-laboratoriet. 

KLOKKE 

<rnin. sec > 

Nettspenning Q 
° ® UJ H D D E • 
Nøkkel t, r, t 

FIGUR 3 Styrepult Garanatron 



Nøkkel vris mot 
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2. Nettspenninger skrus PA. Når grønn knott (2) lyser kan en 

gå inn på laboratoriet og stille inn kildeholderen. For 

kjøring av kildeholde se figur 3. 

3. Hovedarmen til kildeholderen skal være horisontal, 

hodet skal legges som følger 

POSISJON 1 og 2 . Kildeholder kjøres forover ned pi et 

stålstativ som skal stå med hjørnene ved merker på gulvet. 

Film-kilde avstand vil da bli henholdsvis ca. 1,5 og 3 m. 

POSISJON 3. Kildeholder kjøres bakover mot utgangen, til 

horisontal arm, samtidig som at hodet vris til straleretning 

langs skinnene. Kilde-f ilmavsta.-j ca . 9 m 

sFb 

^ 5 * 

Stor grå bryter.Hodet kan dreies om 

tversaksen i lab. 

Liten sort bryter.Hodet kan dreies 

om vertikal akse. 

Hovedarmen kan dreies om tversaksen 

i lab. 

lysvialr 

FIGUR 'i styring av kildeholder. 

4. Blenderapningen skal stilles inn etter Aluminlumsmal. den 

store. (Felt 2). 



13 

E. FININSTILLING AV POS I SJONENE 

1. Slukk lyset på laboratoriet. 

2. For å innstille strSlefeltet. trykk pi knott 1 og hold 

knott 2 nede (Fig.4). 

3. Kildeholder fininnstilles slik at strSleretning er 

horisontal og parallell med skinnene. 

4. En skal deretter kj«re bordet i TVERS- og HØYOE-retning 

(Fig. 2) slik at filmholderne kommer midt i lysfeltet 

(senere strålefeltet ) . RØR IKKE LENGDEKNAPPEN N*! 

F. BESTRÅLING 

1. Plasser filmene i filmholderne. 

2. Gå ut av laboratoriet og lukk doren (knott på veggen). 

En kan ikke få frem kilden hvis doren ikke er skikkelig 

lukket. 

3. still inn ensket tid for bestråling på klokken (Fig.3). 

Tidene finnes i dosetabellen. 

4. Trykk ned knott 1. merket | 

5. Deretter knott 2. grennfarget. En kan nå here at kilden 

trekkes frem. 

6. Etter at tiden er ute vil kilden automatisk trekkes tilbake. 

Kilden kan også trekkes tilbake ved å trykke pl knott 3. 

Hvis en prever I Ipne dera vil også kilden trekkes tilbake. 

Det er farlig I opphold* seg i laboratoriet nlr kilden er i 

uskjermet posisjon. Normalt skal dette ikke gl an, pga. 

dermekanismer. Likevel skal en alltid som sikkerhet se på den 

monitoren som henger pl veggen inne i laboratoriet fer en går 

inn. Hvis det er stråling i rommet, vil den varsle med red 

blunking og hyling. 
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GAMMALABORATORIUM 

Skinner 

Nedover 
.... A-

Venstre *- -••Høyre 

Filmstativ 

Festestenq&r ^ b 
;o o 

Stråle-

felt 
CJ 

—Filmplan 

Festebraketter 

i 1.rille 

Styreboks bord 

Klldeholder 

c=i 

h Innstilling av 
r blenderåpning 

Hode 

Styring av klldeholder 

pi", Lys for felt 

FIGUR 5 Ganwalaboratorium 
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Ganunatron 
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7 OOSEBESTEMHELSE 

Doseraten i kalibrering3posisjonene er beregnet etter oppmåling 

med ionisasjonskamre. Det er benyttet to sekundcrnormaler i 

oppmålingen, den ene er normal for maling på terapinivå og den 

andre pa strålevernsnivå. Begge bestar av et kalibrert 

ionisasjonskammer og elektrometer. Normalen for måling på 
GO • terapinivå ble kalibrert for Co-stråling ved BIPM (Det 

internasjonale kontoret for vekt og mål) i 1982. Den andre 

normalen er kalibrert ved NRPB (Det nasjonale radiologiske 

stråleverns institutt i England) i 1981. 

Gammatronen er innstilt slik at den str&ler horisontalt med et 
2 

22 X 22 cm felt l i m avstand. Samme feltxnstilling blir brukt 

i de tre posisjonen©. 

Ionisasjonskamrene ble plassert på kalibreringsbordet i den 

posisjon filmen» blir stiend*. Det ble foretatt 

eksposisjonsmSlinger i luft med tilstrekkelig buildup på kamrene. 

Begge kantre er benyttet i oppmålingar av de tre posisjonane. 

Målingene ble gjentatt i tre mileserier med noen dagers mellomrom. 

Vi har felgende ligning for å beregn* dose til luft milt med 
3 

terapikammeret (0,325 cm ): 

"luft ' Mt "a \ W " 

der 

H ar meterutalag for terapikammer korrigert til normal trykk og 

temperatur (101.33 kPa. 20°C) 

k er akalafaktor for amt utalag 

N er ekapoaiajonakalibreringafaktoren (mc kg'1 nc" 1| 

W/a ar dan midlere energi aom trenga til å lage et ionepar i luft 

(33.69 J/C) 



For str&levernskammer (600 cm ) har vi felgende ligning: 

M er meterutslag for strilevernskammer korrigert til normaltrykk 

og temperatur 

N og W/e er som ovenfor 

Dose til vann finner en ved å multiplisere dose til luft med 

forholdet mellom masse-energi absorbsjonskoeffisientene for vann 

og luft: 

Koaffisientenes verdiar for Co-striling er hantet fra 

Hubbell (77). 

1.113 

En har lagt til grunn baragnat doa* ti' vann nlr an angir dan dosa 

filman* fir undar b*striling*n. Dosaratene gitt i tabell 2 *r 

resultatet av d* Killingar og b*r*gning*r som ar utfert. Diss* *r 

b*nytt*t s*n*r* i utr*gning*n av dosataballan (b*skr*v*t i 

kapittel 8). 

TABELL 2 BEREGNET 0OSERATE PR. 1. JAN. 198* 

Dotarate i posisjon 

Doaarat* (mCy/min) i 2 3 

til luft •*.2 19,9 1 .7* 

til vann 71 ,S 17.7 1 .9* 
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R PROGRAM FOR UTSKRIFT AV DOSFTARFIL 

Proqrammet er laqet i FORTRAN på en NQRC-10G maskin. Det kalles 

opp med FILMDOSE oq svarer med en menu- En kan velge mellom 

dosetabell oq en tabell over dose-/eksposisjonsraten pr. dato i de 

tre oppmalte pos is-jonene. Velqes dosetabell svarer maskinen med a 

skrive ut en melding på skiermen og dosetabell på vår PHILIPS 

printer. Den andre tabellen skrives ut på skjermen og kan tas ut 

på printer etter ønske. 

De data som danner grunnlaget for beregningene er lagt inn i 

programmet. Det vil si dosene i de tre posisjonene gitt i TABELL 

2. bestrålingstider som en kan finne i dosetabell i Appendiks 2, 
60 • 

halverinqstid for Co: 5,272 år, referansedato: 1984.01.01 oq 

korreksjon for åpner/lukker målt til 0,014 min. Dosene som er 

anqitt i dosetabellen vil synke med henfall av kilden. Det vil 

vire aktuelt å justere bestrålingstiden hvert annet år for å 

opprettholde fordelingen av dosene opp til 4,2 Gy. 

Proqrammet er kommentert fortløpande innimellom programteksten. En 

del utfyllende forklarinqer er gitt her. Klokken til datamaskinen 

kalles opp for å finne dato, en trekker fra referanse dato og kan 

bereqna henfall. I posisjon 1, 2 og 3 er det henholdsvis 5, 4 og 

6 forskjellig* bestrålingstider for å få fram de 16 forskjellige 

dosene. Bestrilinqstidene er laqt inn i en 6 x 3 matrise. Danne 

benvttes i baraqninqana. En annan matrise mad minuttar og 

sekundar åttar punktum ar laget for brukerne så da slippar å lase 

nundredeli minuttar i dosetabellen. Dosan tom ar angitt i 

dosetabellen blir korriqert for hanfall til utskriftsdato. Det er 

lagat tre formater for utskrift av dosan for å unngå for mange 

siffra på da itora tallane. I tabellen ar dat satt av plass til å 

skriva ned bestrllingtid vad sidan av angitt tid. Oosetabellen 

banyttas oqtl vad avlatningan av svartningen og dat ar gitt plass 

for å notar* dann*. Programma^ *r gjengitt i Appendiks 1. 
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10 FEILVURDERING 

Unøyaktigheten i dosebestemmelsen er basert pi opplysninger fra 

kalibreringslaboratoriene og våre vurderinger av feilene som 

ligger i kalibreringsoppsettet. Vire vurderinger er delt i to med 

1 : overfering av kalibreringsfaktorer og 

2: reproduksjon av dosen til kalibreringsfilmene. 

Feilvurderingen er delt opp i systematiske og tilfeldige feil. og 

feilene er summert kvadratisk og stilt opp i tabell 3 og 4. 

Primarnormallabratoriene oppgir nayaktigheten i sine kalibreringer 

fordelt pi oppmaling av aksposisjonen pa stedet og kalibrering av 

vire sekundarnormaler. BIPM har presentert sine feil i to 

artikler. BIPM173) og BIPMI74). Strilevernsnormalen ble kalibrert 

ved NPL (Det statlige fysiske laboratorium i England) og NRPB for 

henholdsvis rantgan- og if-striling. Oat er bare NPL som oppgir 

nayaktigheten i malingane i kalibreringsjertifikatet. Oisae er 

benyttet for strilevernsnormalen i tabell 3. 

Avstand kilde-kammer vil vare forskjellig. Hvis B QCo-kildene har 

forskjelliga starrelser kan vi fi fail vad korte av»tander, vi 

banyttar kortaste avstand 1,5 m og vil ikka fi navnevardig feil. 

Feltsterralien vi banyttar ar langt starra enn dan som det ar milt 

opp mad ved primarlaboratoriena. Kammerstammeeffekter vil komme 

fram i vira milinger. Feilen vil vara av starrelse 0,21. 

Variasjon i aksposisjonsraten vil gi forskjellig rekombinatjon i 

ionisasjonakammerne. Danne affekten skulla vara mindre enn 0.3)!. 

Langtidsstabilitet av kalibraringsfaktorana vil bidra mad 0.21. 

Luftfuktigheten vil vara forskjellig i vira milinger og de ved 

primarlaboratoriena. Fallen har vil kunne komma opp i O.ZZ. 

Oisae overferingsfeilene vil summere tag opp til 0.5Z. Vi 

betraktar dam som systematiske feil da det vil vare en forekjell i 

milingene som ikka vil variera fra gang til gang. 
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I beregningen av dose til vann har vi benyttet masseenergi-

absobsjonskeffisientene for vann og luft. Disse er oppgitt med en 

n«yaktighet pi 0.57.. I tillegg til dette kommer vår unayaktighet i 

måling av stram fra ionisasjonskamrene, der de systematiske og 

tilfeldige feil begge er o,5Z.De systematiske feil blir samlet 

1.?Z. 

Posisjonering av kammer på den plass filmens vil vare under 

bestråling har en variasjon innanfor 15 mm. Danne store 

variasjonen skyldes bl.a. den store utstrekning av 

strålevernskammeret. Dette introduserer en tilfedig feil på 21. 

Ved beståling av film vil vi ha tilfeldige feil i oppstilling av 

filmane og innstilling av bestrålingstid. Avstand kildefilmholder 

vil varierer innenfor 10 mm. I kortaste posisjon vil dette 

utgjere en tilfeldig fail pi 1.3Z. Plassaringen i feltet vil 

variere fra gang til gang. En må ragne mad at dette kan gi en 

feil under 1Z. Urat pi Gammatron som benyttes under bestrålingen 

har en neyaktighet i innstillingen pi 0.5 s som vil gi an feil pi 

12 i de kortesta tidane. Tilfeldige fail vad innstilling av film 

og bestrålingstid summere» til 2.01. Total tilfeldig fall summere» 

til 2.91. 

Etter dan vurdering som ar fortatt ovanfor blir den totale feil 

3,2Z. Fallena ar summert kvadratisk noa som i de fleste tilfeller 

gir et underastimat av da fail som vil varar tilstade i målingane. 

Feilen som vil vare mad i vir dosebestemmelae til filmana vil mad 

detta ligge under 4Z. 
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TABELL 3 FEILVURDERING. SYSTEMATISKE FEIL 

Kalibreringsfaktor primerlab. 0.9 t 

Over-faring av faktor o.5 r. 

Masseabsobsjonskeff. 0,5 /. 

stremmSling 0.5 t 

Sum systematiske feil 1.3 1. 

TABELL 4 FEILVUROERING. TILFELOIGE FEIL 

Stremmaling 0.5 l 

Posisjonering av kammer 2.0 l 

Innstilling vad bestråling 2.0 t 

Sum tilfeldige feil 2.9 t 

11 SVBtTNINGSKURVGNE 

Eksempel pl svartningskurvar er gitt i Figur 6. Doeeringaayatemet 

gir punkter pl kalibreringskurven fra 0,S msy til 839 m6y og att 

punkt vad 4,2 Gy. 

Vad avlasning av dosar under ca. «00 m6y brukas kurvan for 

kombinert emulsjon. Vad nayara dosar vil dan kombinerta emulsjonen 

gl i metning, og kurvan flata ut. En kalibraringakurve for langsom 

emulsjon fis vad 1 fjerna dan hurtige emulsjonen pl filmeno. Oanna 

kurvan ar milt opp an gang for 1 se forlapet halt til 100 Sy. I 

bestrilingssyetomet beatriles kun an film i omridet over too m6y. 

Oat vidare forlapet av kalibreringskurven kan da bestemmes vad at 

en kjennar dan generalla kurvaformen og att bestemt punkt. 
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APPENDIKS 1 

PROGRAM FILHOaSE 

DIMENSION POSDOSEO) .TID(6,3),TIDA<6.3) , IDAT0I7) . JDAT017) , X(3.3 ) 
INTEGER FILMNR 
CHARACTER LO* 1 

C *** DOSE DATA FOR DE TRE POSISJONENE PR. 1. JANUAR 1984 *** 

DATA POSDOSE/71.4,17.7,t.94/ 

C «•* BESTRALINGSTID I OE ENKELTE POSISJONENE, MINUTTER *** 

DATA TID/60.,12..6.S,4..2.5.1.5.4..3.5.1.5.1.,0.,O.,6.,3.5.2.. 
11 . . .S, .25/ 

C ••• KORREKSJON FOR GAMMAKLOKKE **« 

DATA GAMMA/.0'4/ 

C »** KILDENS AKTIVITET PR. 1. JANUAR 19B4 •»* 

DATA AK/26.4/ 

C ••* BESTRALINGSTID I HINUTTER OG SEKUNDER «** 

DO 1 I«1,« 
DO 1 J»1,3 
L.T10II.J> 
TIDA<1.JI>L«(T1D(I.J)-LI*.S0 

1 CONTINUE 

LN" I 
LU'10 
OPEN ILU.ACCeSS»'M' .FILE-PHILIPS' I 
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Figur 7.2 Scintigram av lever og milt forfra og fra høyre 

side med aktivitetsprofiler ( variasjon av 

intensiteten ) langs eti linje tvers over 

bild&ne. 
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C *** STARTER UTSKRIFT AV OOSETABELL *«* 

C *** SETTER UTSKRIFT TIL FETE TYPER, FONT=5 *** 

CALL OUTCHILU.33B) 

CALL OUTCHILU,133B) 

CALL 0UTCH(LU.B5B) 

CALL OUTCHILU.T3B) 

CALL OUTCHILU.618) 

CALL OUTCH1LU.170B) 

WRITE (LU.99) 

99 FORMAT!IX,/.10X,'FILMTJENESTEN VED SIS'.///) 

WRITE ILU.100) IIDATOtI) .I=T,3.-1 I 

10D FORMAT!10X. 'DOSETABELL TATT UT ' ,I*, ' . ' ,I2 .2, ' . - ,I 2.2, ' KL ', 

1212.2,/) 

WRITE (LU.101I HEN 

101 FORMAT!10X,'DECAY FRA 1. JANUAR 19BI: ,F6.4,/) 

WRITE (LU.102) AK.AKC 

102 FORMAT)10X.'AKTIVITET :'.F8.2," TBO I'.FS.I.' CI)'/) 

WRITE (LU.103) 

103 FORMAT!1DX, ' 

1 ---' ) 

C **• TABELLOVERSKRIFT «»« 

WRITE (LU.10O 

10* FORMAT!10X. ' ! FILMNR. • BESTR.TID(MIN) ! DOSE (MGY) ! SVERTNING (S 

1N/PB) ! POS') 

C ••• UTREGNING OG UTSKRIFT AV FILMNR. OG TILHØRENDE OOSE ••• 

FILMNR.0 

00 12 J'1.3 

00 11 l«1.« 

IF (J.EQ.2.AN0.I.GE.SI 60 TO 11 

WRITE (LU,1051 

105 FORMAT (10X. 'I • • • 

1 ' ) 

0OSC>FOS0OSE(J)*(TIO(I.J)«GAMMA)»HEN 
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2002 

106 

107 

108 

11 

110 

111 

. 1 2 , ' ' . F 5 . 2 . 9 X 

. 1 2 . ' ' . F 5 . Z . 9 X 

. 12 . ' ' , F 5 . 2 , 9 X .F7.1, 

.FB.2, 

,F8.2.' !',Z1X, 

.F6.0.6X.'!'.Z1X.' 

.21X 

FILMNR=FILMNR*1 

IF (DOSE.GT.100.) GO TO 2001 

IF (OOSE.GT.10.1 GO TO 2002 

WRITE (LU.10B) FILMNR.TIDAtl.J).DOSE.J 

GO TO 11 

WRITE (LU.10T) FILMNR.TIDA!I.J).DOSE,J 

GO TO 11 

WRITE (LU.108) FILMNR.TIDAII.J),DOSE.J 

FORMAT!10X, 

FORMAT!10X. 

FORMAT!10X, 

CONTINUE 

WRITE (LU.105I 

CONTINUE 

WRITE (LU.105) 

FILMNR=FILMNR*1 

DOSE=0. 

WRITE (LU.109) FILMNR.DOSE.DOSE 

FORMAT! 10X. ' l. '.12.' I'.FS.2.9X, 

WRITE (LU.103) 

WRITE (LU.110) 

FORMAT!IX,/,tax,'LENGDE: POS: 1= 700. POS: 2= 3700 POS: 3 

1 ') 

WRITE (LU,111) 

FORMATdX.///, IX. 'HANS 8* ', 30X. ' BESTRÅLING UTFØRT AV: 

1 ' ) 

WRITE (LU.112) 

FORMAT!'1 ' I 

'!'.12) 

!'.12) 

.'1'.12) 

21X.'!') 

••* UTSKRIFT AV MEL01NG PA SKJERM *** 

WRITE (LN,113) 

113 FORMATdX,' DOSETABELL ER SKREVET UT PA PHILIPS SKRIVER'//. 

1' OU VAR VEL HELOIG III HA OCT HYGGELIG PA LABBEN ?ll".//////) 



C *** UTSKRIFT SETTES TILBAKE TIL VANLIG, FONT=Z **» 

CALL OUTCHILU.33B) 
CALL OUTCHILU.133B) 
CALL OUTCHILU,62B) 
CALL OUTCHILU,73B) 
CALL OUTCHILU.62B) 
CALL OUTCHILU,170B) 
SO TO 1002 

1000 CONTINUE 

C *** HER STARTER UTSKRIFT AV RATETABELL PA SKJERMEN *** 

C »«» BEREGNING AV VERDIENE *** 

DO 13 1=1.3 
POSDOSEII)=POSD0SE(I)*HEN 
X( 1 , I MPOSDOSEII) /I . 113 
X<2, U=X( 1 . 11/33.85 
XI3,I)*X(2.11/0.258 

13 CONTINUE 

C »»* UTSKRIFT AV TABELLEN Pl SKJERMEN *»* 

WRITE (LN.200) (I DATO(I).I•7,3,- 1 I 
200 FORMAT ( IX. /. 1 OX . 'RATETABELL TATT UT ',I*. -.'.12.2.'.'.12.2. -

1212.2./) 

URITEUN.201 ) 
201 F0RMATO3X.' POSISJON 1 POSISJON 2 POSISJON 3'./) 

HRITEILN.202) (POSOOSEII) ,I•1 . 3) 
WRITEUN.203) I X ( 1 ,1 I . I • 1 . 3 ) 
M R I T E I L N . 2 0 4 ) ( X I 2 . I ) . I • 1 . 3 ) 
W R I T E I L N . 2 0 S ) (X I 3 , I ) . I • 1 . 3 ) 
U R I T E I L N . 2 0 6 ) HEN 

> 



28 

202 FORMAT!IX. 'OOSERATE TIL VANN (mGy/min) ' ,2F12.1 ,F 12.2) 

203 FORMAT!IX.'DOSERATE TIL LUFT (mGy/min) '.2F12.1.F12.2) 

204 FORMAT! 1X. ' EKSPOSISJONSRATE (tnC/kg min ) ' , 1 F1 2 . 2 . 2F 1 2 . 3 ) 

205 FORMAT!1X,'EKSPOSISJONSRATE (R/min) '.2F12.2.F12.3) 

206 FORMAT!1X,'DECAY FRA 1. JANUAR 1984: '.FS.4) 

C *«* SPØRSMÅL OM KOPI PA PRINTER *»* 

WRITEILN.207) 

207 FORMAT!IX./,' ØNSKES RATETABELLEN PA PRINTER (J/N)?'./) 

READ (LN.208) LO 

208 FORMAT!A1) 

IFILO.EQ.'N'I GO TO 1002 

C »** UTSKRIFT AV RATETABELL PA PRINTER *** 

WRITEILU.200) II DATO!I) .1=7.3.-1) 

URITE1LU.201) 

WRITEILU,202) (POSOOSE! I ) , 1=1 ,3) 

WRITEILU.203) (X!1 .I I .1= 1 , 3 ) 

WRITEUU, 204) (X(2, I ) . 1.1 .3) 

WRITEILU.205) (X(3.I) ,I.1 .3 ) 

WRITEILU.206) HEN 

WRITEILU.110) 

1002 CONTINUE 

END 



APPENDIKS 2 

FILMTJENESTBN VED SIS 

DOSETABELL TATT UT 1934.05.23 KL 1121 

DECAY FRA 1. JANUAR 1984: .9495 

AKTIVITET : 25.07 TBQ CS77.5 CI) 

1 FILHNR . tBESTR. TIO(HIN) 1 DOSE (HGY) 1 SVERTNING (SN/PB) 1 POS 

1 1 t eo.oo 1 4066. 1 150 1 1 

1 2 112.00 1 614. 1 . 584 1 1 

1 3 t 

1 

6.30 1 442. . 1 510 1 1 

t 4 

t 

1 4.00 1 272. 1 _-_HT£ _ 1 1 

1 5 / 

/ 

2.30 1 170. 1 HHO 1 1 

! 6 

/ 

/ 1.30 1 103. 1 _^e_„ 1 1 

* * 
1 7 

/ 
4.00 1 . 67.5 1 ms 1 2 

1 8 / 2.30 1 42.2 1 JOT 1 2 

1 9 1 1.30 1 25.4 1 „..ÅIL— 1 2 

1 10 i 1.00 1 17.0 1 -_.J11_. 1 2 

1 11 i 6.00 1 11.1 1 m t 3 

1 12 i 3.30 1 6.47 1 £tt 1 3 

1 13 i 2.00 1 3.71 1 W 1 3 

1 14 i 1.00 1 1.67 1 fc5 1 3 

1 15 i .30 1 .95 1 50 1 3 

/ 16 i .15 f .49 1 3g 1 3 

* 
1 17 t .00 1 .00 1 28 1 

LENGDE: POS: 1= 700. POS: 2= 3700 POS: 3= 12200. i3uw._ 

UAfiS 84 BESTRÅLING UTFØRT AV: .ri.Hj«M«L 


