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DIGITAL RADIOGRAFI. II: N>e prinsippcr og komponenter I vldcokjcdcn og 

bestrilingsnivaene I drnne. 

SAMMENDRAG 

Del pågår en meget rask utvikling av teknologien innen digital radiograf!. Dette gjelder 
både hardware, innen bildeteknologien og datateknologien, og innen data software. 
Radiologifirmaene markedsforer stadig mere avanserte systemer. Det store produktspekter 
gjor det vanskelig å ha noen oversikt over de enkelte komponenter. Ved nærmere ettersyn 
viser det seg allikevel at det er et begrenset antall grunnkomponenier og teknologier som 
går igjen. Videre er dette komplisert teknologi med lange utviklingstider, og endel 
komponenter viser seg å være relativt velkjente i annen teknologisk sammenheng. Dette 
arbeidsdokumentet gir en oversikt over endel nyere prinsippcr og komponenter i . 
videokjeden. Da noen av disse komponentane potensiellt kan skades eller eldes uvanlig 
hurtig ved bestråling, er det vurdert bestrålingsnivåene. 

Medisinsk seksjon ved SIS har interessert seg for de strålehygieniske implikasjoner av 
denne teknologien i lengre tid. Av forskjellige årsaker har arbeidet ikke kunnet 
videreføres. Dette arbeidsdokument er derfor en foreløpig sluttrapportering av prosjektet. 
Avslutningsvis gis en liten markedsoversikt over komponenter. Enhver slik oversikt vil 
som denne være delvis foreldet og ukomplett når den fremlegges. 

DIGITAL RADIOGRAPHY. II: New principles, components and radiation levels or 

the video chain. 

SUMMARY 

The technology of digital radiography is developing rapidly, both regarding imaging 
technology and data hardware, and software technology. More and more advanced 
systems are marketed by the radiological companies. The wide product range makes it 
difficult to get an overview over principles and components. By closer inspection, 
however, the number of basic components and technonogies is limited. Moreover, the 
components seem rather well known from other technologies, due to the long times of 
development in radiology. This working document gies a survey of some new principles 
and components in the video chain. Components may deteriorate or age fast by 
irradiation, therefore the radiation levels in the chain are evaluated. 

The Medical Section at the Institute has been interested in the implications for radiation 
protection of this technology for some time. We have not been able to continue this work 
for several reasons. This working document is therefore an end report of the work done 
so far. At the end, a marked survey is reported, well aware that all such surveys will be 
incomplete and outdated at the time of publication. 



INNHOLD 

0. SAMMENDRAG 
SUMMARY 

1. INNLEDNING 1 

2. BILDEOPPTAK 2 
2.1. BILDEOPPTAK PÅ KONVENSJONELL RØNTGENFILM 2 
2.2. OPPTAK VIA TRADISJONELT VIDEOKAMERA 3 
2.3. FASTSTOFFDETEKTOR SOM ERSTATNING FOR VIDEORØR 

CHARGE COUPLED DEVICE (CCD) 3 
2.4. DIGITALE FOLIER 5 

3. BILDEBEHANDLING 5 

4. LAGRINGSMEDIA 6 

5. PROBLEMER OG ULEMPEH VED DE AKTUELLE TEKNOLOGIER 7 

5.1. SCANNING AV RØNTGENFILM 7 
5.2. CCD I RØNTGENSAMMENHENG 7 
5.3. DIGITALE FOLIER 8 
5.4. BILDEBEHANDLING OG LAGRINGSMEDIA 9 

6. KONKLUSJON 10 

7. EKSEMPLER PÅ NOEN NYERE PRODUSENTER 11 
7.1 CCD-TEKNOLOGI, SCANNERE OG UKNENDE 11 
7.2 BILDEBEHANDLINGSKORT OG -SYSTEMER 13 

8. REFERANSER 16 



1 

1 INNLEDNING 

Ved innføring av ny teknologi er også den tradisjonelle radiografiske bransje berørt. 
Begrepet "digital radiografi" (DR) dukker stadig opp i radiologisk litteratur og er et 
samlcbegrep som dekker bl.a. følgende områder: 

* Digital subtraksjonsanglografi 

* Computertomografi (CT) 

* Kjernemagnetisk resonans (NMR) 

* Digitaliserte konvensjonelle rønlgensystemer 

Enkelte forfattere bruker DR-betegnelsen kun om digitalisert konvensjonell røntgen. Ved 
digitalisering av konvensjonell røntgen prosesseres et allerede eksisterende røntgenbilde 
ved hjelp av et digitaliserande inputmedium. De store radiologiske firma har arbeidet 
med slike prosjekter delvis på forsøksstadiet i flere år. 

Røntgenteknologien er idag nøyt utviklet, med god bildekvalitet og lave stråledoser til 
pasienten. En kan derfor stille seg spørsmål om hvorfor en vil digitalisere bilder i 
røntgensammenheng. Noen av svarene er: 

* Mulighet for bildebehandling (subtraksjon, transformasjon etc.) uten bruk av 
kompliserte analoge metoder, og med større fleksibilitet. 

* Begrensnlnger i filmens svertningskurve (dynamisk bredde). 

* Andre problemer med filmbruk (stråledoser/økonomi). 

* Bildeforbedring, f.eks. av signal/støyforhold. 

* Mulighet for bedring av lokaliseringsforhold med benblikk på 
terapiprosedyrer, bl.a. stereotaktlske inngrep. 

* Mulighet for digital lagring av bilder, med redusert behov for lokaler og 
arkivpersonell. 

Utviklingen av senere års mikroprosessorteknikk har bidratt til at digitale systemer er blitt 
tilgjengelige både plass-og prismessig innen områder der det ville være utenkelig å 
benytte slik teknologi for kun kort tid tilbake. Bildebehandling er en megei 
maskinkrevende form for signalbehandling med de ekstremt store datamasser som til 
enhver tid skal prosesseres (og da helst på sanntid). Mikroprosessorer har flyttet seg en 
generasjon fra sakalte LSI (large scale integration), til VLSI (very large scale integration). 
For å illustrere noe av betydningen av VLSI-teknikken vises det til data i forrige rapport i 
denne serie (Elander 1986), der det bl. a. vises forholdet mellom konvensjonell og såkalt 
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"Fast" Fourier transformasjon (FFT). VLSI-teknikken medfører at hele bilder kan 
gjennomgå FFT på sanntid. 

Dette arbeidsdokument prøver å gi en orientering i et etterhvert nokså uoversiktelig 
marked, og tar derfor for seg følgende spørsmål: Hvilke (eknologier synes idag aktuelle. 
og hva kan markedet tilby av utstyr for: 

* Bildeopptak 

* Bildeprosessering 

* Bildelagring . 

1 tillegg er det slik at mye elektronikk kan skades av stråling. Det er derfor vurdert 
om strålingsnivået i videokjeden er slik at dette kan tenkes å ha betydning for 
boldbarheten og funksjonen til komponentene. 

2 BILDEOPPTAK 

Innen konvensjonell røntgenteknikk har en mulighet for å "eksponere" på film eller 
foreta en gjennomlysning eller såkalt fluoroskopi. Gjennomlysning gjøres i dag nesten 
utelukkende med bildeforsterkere, noe som har redusert dosen vesentlig i forhold til 
gammeldags direkte mørkeadaptert granskning av fluorescensskjerm. Dosebelastningen til 
pasient er vesentlig lavere ved moderne gjennomlysning enn ved filmeksponering. 
Fotografisk dokumentasjon av bilde på bildeforsterkeren (vanligvis såkalt 100 millimeters 
bilder) brukes derfor meget hvor tråvene til oppløsning ikke er særlig store. 
Informasjonsinnholdet i bildeforsterkeren er imidlertid større enn det som utnyttes på 
denne måten. Derfor har det store strålehygieniske implikasjoner (ved siden av de 
økonomiske) å ta i bruk teknologi som tillater større bruk av gjennomlysning med derav 
følgende færre filmeksponeringer i fullformat. Dette kan spesielt forbedres ytterligere ved 
innføring av ny teknologi i videokjeden. Digitaliserte teknikkar kan appliseres også ved 
videre bearbeiding av bilder tatt opp på røntgenfilm. 

2.1 FILMOPPTAK PÅ KONVENSJONELL RØNTGENFILM 

Dette er den tradisjonelle teknikk som bever mørkerom og kjemisk prosessering. En kan 
tenke seg et fremkalt tradisjonelt røntgenbilde som utgangspunkt for digital radiografi. Et 
slikt bilde kan tas opp for bearbeiding og eventuell lagring i en eller annen form for 
datamaskin. Innlastingen av et bilde kan foregå enten ved hjelp av et videokamera eller 
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med en scanner. Ved slik "seriekopling" av kjemisk prosscssering og deretter 
digitalisering vil ufullkommenheter i bildegjengivelsen kunne multipliseres opp. Dette 
stiller derfor store krav til digitaliseringsteknikken. 

Dei kan benyttes en trommescanner (f.eks. OPTRON Colorscan, pris ca. NOK 500.000). 
En slik trommescanner baserer seg pi samme prinsipp som et mikrodensitometer. Det 
kan scannes med reflektert eller transmittert lys. Rasterstørrelsen kan settes i faste steg 
mellom 12.5 og 400 mikrometer. Trommescannere har relativt lang scantid, (flere 
minutter). I grafisk industri er det introdusert meget avanserte "flying spot" laserscannere 
med kort scantid, men til meget hoy pris. (f.eks. Crossfield, England, pris ca. NOK 
1.500.000). 

2.2 OPPTAK VIA TRADISJONELT VIDEOKAMERA 

Innen radiologi benyttes som nevnt i stor utsuekning bildeforsterkere ved gjennomlysning 
og ved småbildeteknikk. En bildeforsterker er et medium hvor rantgenkvanter omformes 
til lyskvanter og registreres på liknende måte som ved film/foliekombinasjoner i vanlig 
røntgenologi. Lyskvantene danner et bilde som registreres av et video-kamera, i noen 
tilfelle småbildekamera. Videokameraet kan være av videorørtype eller CCD-type. 

Videokameraet er festet til bildeforsterkerens utgangsskjerm. Tradisjonelle rørbaserte 
videokameraer kan levere analoge signaler til en videotapemaskin for lagring og til en 
TV-monitor for visning. Noen produsenter leverer systemer med digitaliserte videosignal. 
Slike kameraer har ofte begrenset levetid og er følsomme for mekanisk belastning som 
f.eks. stat, samt påvirkes av eksterne magnetfelt. 

2.3 VTOEOKAMERA MED FASTSTOFFDETEKTOR SOM ERSTATNING FOR 
BILDERØR. CHARGE COUPLED DEVICE (CCD) 

Vidicon og Plumbicon kamera er basert på vakuumrør-teknologi, mens fast-stoff kamera 
er basert på seneste integrert krets-teknologi. Fast-stoff kamera er fremstillet med Si-
kretser (CCD). I kontrast til vidicon, der bildet dannes av en analog ladningsfordeling på 
overflaten av opptaksrøret, er bildet i en CCD fokusert på et raster av diskrete (digitale) 
elementer. I CCD er hvert pixel uavhengig av sitt nabopixel; og på denne måte ungås 
såkalt "blooming" eller utsmøring. Pixelfordelingen kan om ønskelig gjeres sirkulær 
istedet for kvadratisk. Dette betyr at en unngår det problem som er med raster-scan 
kamera at det oppfaner et kvadratisk bildefelt. Derfor vil ca. 30% av pixlene ikke bli 
benyttet fordi de faller utenfor diameteren av det sirkulære feltet. Herav følger at et 
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CCD-kamera med sirkulær bildeflate har 30% bedre spatial opplosning enn ett med 
kvadratisk for et gitt antall pixels. 

Faststoffdetektorer (rasterdetektorer eller "charge coupled devices" (CCD), leveres som 
detekterer i nyere videokameraer og som rene digitale inputmedier, uten de problemer 
som er knyttet til TV-synkronisering. Disse kan koples direkte på datamaskin. Teknikken 
er tatt i bruk både i amatørbasert og profesjonell videoteknikk (SONY Vidto-8, NEC SP-
3A). CCD-teknikken er såvidt vites foreløpig ikke kommersielt tilgjengelig i 
rontgensammenheng. 

CCD-kameraer er overlegne tradisjonelle TV-kameraer på flere områder: Ingen 
"buming-in", ingen komethaler, fremragende signal/støyforhold (brusfritt bilde), ingen -
geometrisk forvrengning grannet ufølsomhet for magnetfelt og ingen "ghosts" eller 
ulsmøringer. Denne kameratype kan dessuten gi fremragende ylelse ved lav lysstyrke 
(typisk er utmerket fargegengivelse ved nattopptak). CCD har lang levetid, gir stabil 
funksjon og er ufølsom for støt og vibrasjon. CCD er basert på digital teknologi og 
størrelsen angis derfor i antall "picture elements", (oppløsningen i pixels), vertikalt og 
horisontalt på samme måte som digitale videoterminaler. Typiske størrelser er 512x512, 
1024x1024 eller 2048x2048 pixels. 

Da faststoffdetektorene ble introdusert i optisk industri, skjedde det en revolusjon innen 
bildedetektering. For en oversikt, se White Q976) og Chan (1981). I startfasen var det 
nødvendig å korrigere for uensartethet i flåtestrukturen. I mange tilfeller kan defekter 
neglisjeres, men de kan også i enkelte kritiske tilfeller skjule signaler. Korreksjoner er 
foreslått av Tanaka (1982). 

CCD er som nevnt enda antagelig ikke tatt i bruk i kommersiell sammenheng, men 
protoryper er kommet langt i utvikling. Under andre applikasjoner, for eksempel innen 
astrofysikk, er det tatt i bruk CCD-brikker som er direkte følsomme for røntgenstråler. 
Sekundærstråling/spredt stråling i røntgensystemene kan derfor lenkes å påvirke 
bildekvalitet dersom den anvendte brikke og/eller nødvendig driver-elektronikk er følsom 
i røntgenområdet av spekteret. Videre er det reist spørsmål om levetid av brikkene i et 
strålingsmiljø, med derav følgende endring av følsomhet over tid. 

Lysutbyttet i bildeforsterkeren må også være egnet i forhold til brikkens følsomhetsnivå. 
Lysutbyttet kan tenkes å variere med strålingens kV-nivå. Forholdet mellom 
strålingsnivå og lysintensitet kan også tenkes å variere med utrustningens alder og 
generelle tilstand, slik at man må operere med større stråledoser for å oppnå tilstrekkelig 
lysintensitet. Det siste er et kjent problem med bildeforsterkete. Men det kan også tenkes 
at lysutbyttet er større enn ønskelig sett i forhold til brikkens metningsgrense. Endel nyere 
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typer CCD-brikker kan operere ved svært lav lysintensitet (hoy kvanteeffektivitet). noen 
mi da kjoles spcsiellt. I andre tilfelle kan det brukes forskjellige metoder for å forsterke 
svært svake lyssignaler. Det er utviklet CCD-brikker som kan registrere stjerner gjennom 
skydekke! 

2.4 DIGITALE FOLIER 

PHILIPS har lansert et system betegnet PCR (Philips Computed Radiography). Dette 
systemet baserer seg på konvensjonell rontgenteknikk med eksponering mot en 1 mm 
fusforplate som det dannes et latent strålebilde på. Platen scannes laseroptisk og bildet 
digitaliseres og prosesseres eventuelt med bilde-behandlingsteknikker, og lagres på optisk 
lagringsmedium. Platen utsettes for kraftig lys (nullstilles) og kan brukes om igjen. Det er 
hevdet at dynamisk bredde for PCR er 1:10 000 mot 1:100 for film. Produsenten hevder 
a', det ikke er nodvendig med ny opplæring, samt at systemet skal gi lavere dosebelastning 
til pasient. 

Som eksempel på yteevne av PCR, er det bl.a. i Norsk Forening for Medicinsk Radiologi 
demonstrert skallebilder som er tatt opp ved 4 til 160 mAs og som ved hjelp av noe 
matematikk ga brukbare resultat. Prosesstid for PCR er 90 sekunder. Matrisen er 2048 x 
2048 med en gråskala på 1024. Ishida et al (1982) har beskrevet nærmere digitalisering 
av lysutsendelse fra en fosfordetektor og Zermino et al I979a/b) har beskrevet 
ladningsmønsteret fra en selenplate. Fra Sverige er publisert en rekke forsøk med PCR 
som viser en reduksjon i strålebelastning på 50%, med minst like godt diagnostisk 
utbytte som tradisjonelt system med film/folie. (Petterson et al 1988 a/b, Asplin 1988.) 

3 BILDEBEHANDLING 

Det er rjdligere beskrevet analoge bildeforbedrings-teknikker ved hjelp av optiske 
systemer i røntgen-sammenheng. Dette er nå erstattet av digital bildebehandling (digital 
filtrering). 

Videre digital bildeprosessering kan foregå ved hjelp av store tunge systemer der en 
bildeprosessor er koplet opp mot en stor- eller minimaskin, eller ved den økede 
regnekapasitet som tilbys i de nye avanserte mikromaskiner, (PC og arbeidsstasjoner). 
Markedet tilbyr nå bildebehandlingskort for PC til meget lav pris, typisk NOK 10 000.- -
NOK 40 000.- (for en oversikt se Hovig og Lønnestad). Med bildebehandlingskort eller 
"frame grabber" til PC eller arbeidsstasjon kan en haste inn bilder til mikromaskin f.eks. 
ved hjelp av videokamera eller videotapestasjon. Det har vert arbeidet med slik 
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teknikk bl.a. ved Universitetet i Oslo (Institutt for dental radiologi), Statens Institutt for 
Strålehygiene (Medisinsk seksjon) og Det Norske Radiumhospital (Avd. for med.fysikk 
og teknikk) (Reitan 1991). 

I tillegg til de som produserer mer eller mindre komplette dedikerte syslemer for 
bildebehandling, finnes det en rekke leverandørar som produserer komponenter for 
bildebehandling for forskjellige datamaskintyper og med forskjellig regnekraft og 
prosesseringshastighet. De mest vanlige typene er tilpasset både for IBM-PC/AT (og 
kompatible), IBM's VME-buss og for DIGITALS Q-BUS-maskiner (MicroVAX) og 
UNIBUS-maskiner (VAX 11/750 etc) . Dette er samme type teknologi som finnes i 
dagens kommersielle syslemer. For eksempel benytter SIEMENS Magnetom (installert på 
Rikshospitalet) en VAX 11/750 som vertsmaskin. 

Nyere arbcidstasjoner og minimaskiner basert på RISC-teknologi (Reduced Instruction Set 
Computers) vil prosessere digitale bilder med en helt annen hastighet enn tradisjonelle 
maskiner basert på CISC-teknologi (Complex Instruction Set Computers). Disse maskiner 
kjører ofte under operativsystemet UNIX. Pris/ytelses-forholdet for RISC-baserte UN1X-
stasjoner er betydelig bedre enn for maskiner basert på klassisk teknologi. En må regne 
med at RISC-teknologien vil influere sterkt på utviklingen av digital radiografi. 

4 LAGRINGSMEDIA 

De tradisjonelle lagringsmedia hittil, for både mikrc-, mini-og stormaskiner, har vær! 
spolebånd og Winchester-disker. Dette er fremdeles en aktuell teknisk Iøsning i de fleste 
tilfeller. Det som kan sies er at diskers lagringskapasitet er økt betraktelig på kort tid. 
Tradisjonelle disker for minimaskiner har hittil hatt størrelse varierande mellom 250 og 
600 MB. Videre er disk-aksesstider betydelig forbedret, men ofte er langsomme disker en 
flaskehals for diskintensive prosesser. 

I forbindelse med de nyere arbeidstasjoner er det utviklet et annet disk-interface som også 
i stor grad er på vei inn i mikromaskin (PC) markedet. Dette er såkalte SCSI-dieter og -
kontrollere (Small Computer Systems Interface); og som kjennetegnes med m^get stor 
lagringskapasitet i forhold til fysisk størrelse og pris. Typisk lagringskapasitet er 1.2 
Gigabyte. 

Siste type lagringsmedium er optiske plater (variant av Compact Disc eller CD). Slike 
plater leses laseroptisk; og typisk lagringskapasitet på spesialutføretser kan være ti-nisener 
av røntgenbilder. 
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Videre er Video-8 et aktuelt tapeformat for backup og masselagring for data som ikke 
skal brukes umiddelbart. Typisk lagringskapasitet pi et Video-8 band er 1.0 Gigabyte, og 
kasetten er liten og hendig som en vanlig musikk-kasett. Pi dette feltet 
(lagringsteknologi) foregår det en rivende utvikling, og det er svært vanskelig i holde seg 
oppdatert. Det er flens systemer som kan lenkes i bli fremtidig standard, og 
okonomi/ytelsesforholdet forbedres stadig. Det er imidlertid pifallende at de kommersielt 
tilgjengelige radiologiske systemer baserer seg pi relativt tradisjonell teknologi foreløpig. 
Men det er ipenbart et intensivt utviklingsarbeide pi gang. Man mi derfor vente at det 
om kort tid vil bli lansert systemer basert på bl.a. teknologi som er nevnt foran, dersom 
det da ikke allerede er lansert. 

5 PROBLEMER OG ULEMPER VED DE AKTUELLE TEKNOLOGIER 

Konvensjonell filmbasert radiologi og bildeforsterkere har vist seg i være driftssikker 
teknologi. Det er tidligere nevnt endel problemer med den filmbaserte radiologi 
(begrensninger i filmsvertningskurve, kostbar kjemisk prosessering, økende sølv/filmpris 
etc.) og bildeforsterkeres støyforhold og brukselding). For at det skal være attraktivt i 
erstatte disse teknologier med nyutviklete må disse representere vesentlige forbedringer, 
samt ikke ha komponenter som vil brytes ned etter kort dd. Ettersom flere av teknikkene 
enda knapt er tatt i bruk er det sparsomt med driftserfaringer, og få data om holdbarhet 
og eldingsprosesser. 

5.1 SCANNING AV RØNTGENFILM 

Den vesentlige fordel er at et analogt fullformat røntgenbilde i det hele tatt lan 
digitaliseres. Oppløsningen kan gjeres god ved bruk av smi pixels, men dette kan gi 
ganske lange scantider. Teknikken innebsrer ellers en dobbeltkostnad da den 
konvensjonelle filmprosess bibeholdes, og trommescannere er dyre. I tillegg vil antall 
ledd i informasjonsoverføringen (film/folie, fremkalling, digitalisering, prosessering) bli 
lang, og medføre en stadig økning av bildestøy. Scannere har ellers vist seg driftssikre og 
med god holdbarhet. 

5.2. CCD I RØNTGENSAMMENHENG 

For i vurdere om lysutbyttet og stråledosene på bildeforsterkere kan tenkes å medføre 
proble-ner i praksis for bruk av CCD-teknologi, trenger man kunnskaper om 
strålingsnivået bak bildeforsterkerens utgangsskjerm. Vi har derfor gjennomført malinger 
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av lysutbytte og strålenivå på en gammel bildeforsterker på en C-bue fra Siemems AG. 
C-buen hadde vært brukt pi Rikshospitalet i ':n årrekke og var kassert. Den var 
imidlenid fortsatt i prinsippet brukbar, men forutsatte relativt store stråledoser og derved 
strålebelastning til pasient. Måleobjektet må derved antas å representere et ytterpunkt av 
hva som kan forventes. 

Avstand fokus til bildeforsteiker var 87.5 cm. Målingen av røntgenstralingen ble foreta» 
med et 1 kubikkcentimeter flatekammer (PTW) koplet til PTW-Dali. Lysmålingen ble 
foretatt med Hagner Universal Photometer, Model S2. Målingene bak bildeforsterkeren 
med ionisasjonskammer og fotometer ble foretatt i samme geometri og med adekvat 
skjerming for innfallende lys. 1 tillegg var det plassert et ionisa:jonskammer i 
strålegangen 32 cm fra fokus. 

I Tabell 1 er vist dosehastighet i luft i området 40 - 95 kV bak bildeforsterkeren. En kan 
fastslå ai dosehastigheten ved 3 mA er < < 5 (jGy/s, som var nedre deteksjonsgrense for 
måleutstyret. Lysmåling ved henholdsvis 3.0 mA og 1.0 mA viser seg å være godt 
innenfor metningsgrensen for CCD. 

TABELL 1 

kV 40 50 60 75 95 

1.0 mA lux 
mGy/s 

0.17 
0.17 

0.32 
0.24 

0.52 
0.33 

1.25 
0.63 

1.95 
1.13 

3.0 mA lux 0.90 1.30 2.10 4.80 10.10 

Lya- og dosemåling av siemens c-bue. Dosehastighetér p l b i ldo for -
eterkerens utgangsskjerm ved 3 mA ikke detekterbar med PTW-Dali og 
1 cm3 PTW flatekammer; dvs . « SfiGy/e ved 3 OA. 

5.3 DIGITALE FOLIER 

Digitale folier vil ha fordelen av å kunne erstatte kjemisk prosessering, samtidig som 
maskinkonfigurasjonen bibeholdes. Ved behov kan man derfor veksle mellom digital og 
analog teknikk, men må isåfall opprettholde kjemisk prosesseringsmulighet. Det er litt 
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usikkcrhet hvordan holdbarhetcn av digitale folier vil vere i praksis, for eksempel 
betydningen av eventuelle fingeravtrykk, boyning etc. Dette er imidlertid problemer som 
deles med dagens teknikk med foliebruk, og det er sannsynlig at automatiserte 
kasettsystemer på det nzrmeste vil eliminere slike betenkeligheter. Omkostninger lii 
hardware prosessering vil trolig ligge i samme størrelsesområde eller over kostnader til 
trommescanner eller liknende. Såvidt en kan forstå vil imidlertid flergangsbruk av foliene 
medføre betydelig reduksjon i driftskostnader, samtidig som man eker dynamisk bredde 
og dermed informasjonsutbyttet. Man vil derfor trolig kunne redusere stråledosene til 
pasientene vesentlig. Digital arkivering av bildene vil trloig koste mindre elterhven, og 
betydelige besparelser i rombehov og fysisk fremhenting av bilder kunne påregnes. 

5.4 BILDEBEHANDLING OG LAGRINGSMEDIA 

Bildebehandlingsdelen i kommersielle systemer for digital radiograf! er til en 
ovenaskende stor grad basert på relativt gammel datateknologi. Dette skyldes nok dels at 
det er relativt lang utviklingstid på softwaresiden og at røntgenfirmaene kjøper 
maskinvare for utviklingsformål, dels har man sett eksempler på at røntgenfirmaer har 
inngått avtaler med gunstig overtagelse av teknologi som ellers ikke er salgbar på andre 
sektorer. Sannsynligvis vil utviklingstidene etterhvert gå ned ved at utviklingsverktøyene 
blir bed re og enklere, seiv om økonomien i utvikling av røntgenutstyr synes å forverres. 
Det er derfor å vente at nyere versjoner av utstyr vil bli utstyrt med mere oppdatert 
hardware, og muligvis basere seg mere på standardkomponenter og standard software 
subrutiner. Det er ingen grunn til å tro at dette vil ha negative konsekvenser for 
bruksvennlighet, stabilitet eller pris, snarere tvert i mot. Etter all sannsynlighet vil RISC-
teknologi bli dominerende, men for enklere applikasjoner er det sannsynlig at vanlige 
kraftige PCer (Intels 386, 486 og coprosessorer) vil bli vanlige. Man må anta at man med 
relativt lavt datateknologisk kompetansenivå vil kunne bygge opp eget utstyr med 
standard programvare. 

Det san)'...i kan sies om lagringsmedia. Man må stalle mellom korttidslagring (i 
forbindelse med prosessering, tolkning og bruk under terapeutisre prosedyrar) og 
langtidslagring (svarende til våre dagers store filmarkiver). Sannsynligvis vil SCSl-disker 
(eller videreutviklinger) med kort accesstid være viktige ved korttidslagringen, mens 
optisk lagring eller lagring på tape vil dominere langtidslagringen. Digitale lagringsmedia 
vil trolig redusere behovet for fysisk lagerplass og for manuell henting av tunge 
filmpakker, men vil stille betydelige krav til datakraft for å hente frem bilder. Slik 
spørsmål, samt spørsmålet om datamessig kompresjon av bildene tas hand om i 
utviklingsprosjekter av typen PACS (Picture Archiving and Communication Systems). 
Slike utviklingsprosjekter har også vært drevet i Norge, bl.a. ved Rikshospitalet. 
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Systemene står i dag internasjonalt pa grensen mellom prototyper og vanlig kommersiell 
vare, men er foreløpig lite utbredt. 

6 KONKLUSJON 

Utviklingen av radiologiske diagnostiske metoder har gitt i sprang. Etter de første ir, 
hvor dosene tildels var meget store,, medførte utviklingen av bl.a, forsterkningsfoUer store 
gevinster. Neste "kvantesprang" kom etter krigen med bildeforsterkere, og det siste og 
stadig pågående sprang er datateknologien. Utviklingen av bilderekonstruksjon ved CT 
ble belønhet med Nobelprisen. Det er i dag en rivende utvikling i nye bruksområder av 
datateknologi innen radiologien, og en samtidig rask utvikling innen datateknologien seiv. 
Dette gjør oversikten over teknologien i dag meget vanskelig. Det er i denne rapport bare 
berørt et fåtall emner, og trekker man inn nyere teknikker som MR, PET, SPECT og 
Uknende blir det ikke lettere. Vårt syn er imidlertid at man i dag ved vurdering av 
innkjøp av utstyr ikke bare kan se pi det bildemessige sluttproduktet man kan se pi 
bildekonsollet eller på filmen, men bør ta stilling til endel av komponentene som inngår i 
tilgjengelig utstyr. En bør gjøre seg opp en mening om disse er i samsvar med den bruk 
man akter å gjøre av utstyret, og om det er komponenler som virker svsfce. Dersom man 
seiv vil bygge opp utstyr bør man ha kompetanse til i vurdere hvilke teknikker som er 
adekvate for formålet, og sikre seg at grensesnittet mellom de enkelte komponenter er 
kjent og formål stjenlig. 
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7 EKSEMPLER PÅ NOEN PRODUSENTERS NYERE PRODUKTER. 

En rekke produsenter tilbyr fra komponenter til mere komplette systemer som kan knyttes 
opp til allerede eksisterende utrustning. For brukere med tilstrekkelig teknologisk 
kompetanse, vil man derfor i prinsippet kunne bygge opp mere avanserte anlegg 
modulært, men det er nok de færreste rømgen-avdelinger i Norge som vil kunne gjøre 
det. Nedenstående korte oversikt over en del aktuelle produkter og leverandører 
pretenderer ikke & være fullstendig og oppdatert, men ingen slik liste vil heller kunne 
være oppdatert til enhver tid. De nevnte firmaer er valgi som eksempler og ikke fordi de 
er vurdert tilstrekkelig til å kunne anbefales særskilt i forhold til ikkenevnte leverandører. 
Oversikten vil forhåpentlig vis allikevel kunne gi et innblikk i markedet. 

7.1 CCD-TEKNOLOGI, SCANNERE OG LIKNENDE 

ASTROMED 

Astromed kamerasystemer leveres som standard eller høyoppløsnings CCD-kameraer 
tilpasset normale og svært lave lyssryrker. Særlig de sterkt lysfølsomme har funnet 
anvendelser innen f. eks. medisinsk radiologi, elektron- og fluorescensmikroskopi og 
astronomi. Ved spesielle forhold må benyttes kjøling av CCD sensoren. 

Astromed Ltd., Cambridge Science Park, Cambridge CB4 4G>, England 

Digital Pixel 

Digital Pixel har nylig introdusert System 2000 basert pi avansert CCD-teknologi med 
høy kvanteeffektivitet. 

HAMAMATSU 

Hamamatsu leverer en rekke forskjellige standard CCD-kameraer, både farge- og 
svarthvittkameraer. Kameraene er meget brukt i modulære anlegg ril bildebehandling, for 
eksempel innen mikroskopi. Opereres vanligvis omkring 1000-2000 Lux, med grense for 
lysstyrke typisk i området 10-25 Lux, og derfor stort sett ikke brukbart innen radiologi 
uten spesiell forsterkningsutrustning. 

Interfoto AS, O.H. Bangs v. Sl, 1322 HØVIK 



12 

US (l-square-S) 

Er kjent for software i bildebehandlingssammenheng, men leverer nå også standard IS558 
monochrome CCD-kameraer 512 x 512 pixels og med følsomhet ned i 0.4 Lux 

i2S, Box 76. 33041 Bordeaux Cedex, Frankrike 

IMTEC 

IMTEC leverer en rekke systemer for dedikert bildebehandling som for eksempel 
Diascanner H (metafaseleter for mikroskopiske slides) og Diascanner C (automatisk 
mikroskop for cervixcancer diagnostikk). Begge disse apparater benytter CCD-kamera 
med 3 CCD-sensorer med 2048 pixels. 

Samme firma har et annet produkt under betegnelsen EXTREME (3-dimensjonalt system 
med 3-D bilder). EXTREME er et system som er utarbeidet for medisinsk bilde
behandling og analyse. Scanneren som benyttes her (SIGMA-scanner) for opptak og 
bearbeiding av eksisterende røntgenfilm, baserer seg på CCD-teknologi og er bygget som 
et linjekamera, d.v.s. at bilder blir scannet (digitalisert) linje for linje. Hver linje er 420 
mm lang og oppløses i mer enn 12 000 pixels noe som gir en pixelstørrelse på 3 
mikrometer. Den benytter 3 kameraer som dekker hver sitt linjesegment. Maksimum 
digitaliseringshastighet foi SIGMA er 10 Megapixels pr. sekund. 

IMTEC, Image Technology AB, Uppsala, Sverige. 

PHILIPS 

PHILIPS leverer CCD-brikker til relativt lav pris bl.a. under betegnelsene NXA1010 og 
NX A1020. Disse er utførlig beskrevet i PHILIPS Technical publication no. 1730 (12). I 
fig. X.XX er vist hvilke oscillatorar, pulsgeneratoier og drivere som er nødvendige for å 
operere disse detektorene på TV-standardene PAL, SECAM og NTSC. NXAI010 er 
sort/hvitveirsjon og NXA1020 er fargeversjon. Videre har PHILIPS komplette CCD-
kameraer på progiammet. Et av dem er beskrevet i eget datablad under betegnelsen LDE 
0600. 

PHILIPS Norsk AS, Boks 1 Manglerud, 0612 OSLO 
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Photonic Science Lid 

Firmaet leverer bl.a. spesielle CCD-kameraer (Extended ISIS) som er serlig 
lysfølsomme. ned i mikroLux-området. Kameraene er i bruk sxrlig til fluorescens- og 
luminiscensmikroskopi etc. 

Photonic Science, Old Station, Robertsbridge, E.Sussex TN32 5DG, England 

7.2 BILDEBEHANDLINGSKORT OG -SYSTEMER 

Analytical Measuring Systems 

Leverer Photon enkelt bildebehandlingskortsystem for PS/2, med 2 MB minne som kan 
konfigureres som fem 720 x 560 8-bits bildelagre. 

London Rd.,Pampisford, Cambridge CB2 4EF, England. 

Danmarks Tekniske Højskole 

Leverer et bildetolkningssystem som er basert på 5. generasjonsverktøyet PROLOG 
("Artificial Intelligence"). Kan kjøres på MicroVAX n/GPX /VMS eller arbeidstasjonen 
SUN III /UNIX. 

Danmarks Tekniske Højskole, Bygning 348, 2800 Lyngby, Danmark. 

DATACUBE 

MaxVision AT-1 er en bildeprosessor for IBM-AT og som gir tilgang ti] 
en rekke bildebehandlingsalgoritmer og -teknikker. Opererer med 
512 x 512 8 bits bilder. Selskapet leverer også Max Video og forslgellige andre kort for 
bildebehandling. 

NORDEQ, Nordic Data Equipment AB, Ulveborg, S-74100 Knivsta, Sverige 
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Data Translation Inc. 

Dette formaet leverer et omfattende assortment av bildebehandlingskort både til IBM-
AT, VAX/MicroVAX og Macintosh. Opplosninger er stort sett 512 x S12 pixels og del 
leveres software fra en rekke underleverandørar. 

Data Respons Elektronix, Ramstadsletu 3, 1322 HØVIK 

Koala Advanced Imaging System 

Leverer bildebehandlingssystem med opptil 4096 x 4096 pixels, og det typiske system er 
koplet mot en VAX vertsmaskin. 

Acutronic AB, Artemisgatan 21, S-11542 Stockholm, Sverige. 

Logica Space and Defence Systems LTD 

Leverer bildebehandlingssoftware som går under VMS og UNIX. Inkluderer høynivå 
brukerinterface med menydreven konversasjon. 

64 Newman St., London W1A 4SE, England 

Matrox Electronic Systems 

Canadisk firma som leverer diverse bildebehandlingskort og sofhvare. MVP-AT kortet 
kan settes direkte inn i en IBM AT eller kompatibel maskin. Med forskjellig software er 
dette kortet i bruk flere steder i utlandet til radiologiske applikasjoner, og har også vært 
brukt ber i landet (Ved SIS brukes et slikt kort til digital mikroskopi (Reitan 1991)). 
TMAGE-serien for arbeidsstasjoner er basert bl.a. på 32 bits TMS34O20 Grafisk 
prosessor og 32 bits intembus. Kortet har en rekke innebyggete hardwarsruriner som gjør 
det meget raskt. Her i landet er dette kortet blitt brukt i kommersiellt stønet radiologisk 
utviklingsarbeide. 

Beijers Electronics AS, Drammen. 
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Oxford Framestore Applications LTD 

Leverer et avansert real-time bildeanalysesystem betegnet OFA-IV. Foreslllte 
bruksområder er "low light level" og termisk avbildning, overvaking, røntgen- og 
elektronmikroskopi. Optisk disk leveres for bildelagring. 

3 Membury Way, Grovelands Park, Wantage, Oxon OX120BP, United Kingdom. 

Recognition Concepts INC. 

Recognition Concepts INC., Incline Village, Nevada, USA, leverer TRAPIX 5500 Digital 
bildeprosessor. Dette hosier, digitaliserer og lagrer bilder fra analog-, digital-eller video-
kilde. Kan operere med opptil 4096 x 4096 pixels, med 8-, 10-, 12- eller 16-bits 
presisjon. Diskplass er fra 1.2 - 100 Gigabytes (opptil 55 minutter kontinuerlig digitale 
bilder). Systemet har avanserte prosedyrer for konvolusjon, filtre etc. Standard interface 
er Q-BUS (MicroVAX). I tillegg leveres for UNIBUS (VAX og PDP 11), VME-bus, og 
IBM PC/AT, IEEE-488-bus og Micro-PDP-ll. 

SEMYRE Electronics AB, Box 9012, S-42109 V.Frolunda, Sverige. 
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