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FORORD

Denna rapport innehåller en uppföljning och vidareutveckling av ett tidigare
forskningsprojekt med samma inriktning som redovisats som SSI-rapport SSI: 1980-33:
Skärm-film-kombinationers känslighet av Gimnila Hölje och Stefan Persson. Syftet med det
nya projektet var att täcka nya skärmar som introducerats sedan förra undersökning i stort
antal samt att "belysa" den nya T-MAT filmens egenskaper.

Rapporten kan vara till hjälp vid planering av förnyelse av kassetter och film. Olika firmors
angivelser av känsligheten för sina produkter är svåra att jämföra med varandra, då det
saknas en entydig standard. Visserligen finns andra egenskaper hos film-skärm system som
är mycket viktiga för bildkvaliteten och det diagnostiska utbytet (t. ex. brus och MTF), dock
är känsligheten av central betydelse - stråldosen minskar ju proportionell mot ökningen av
känsligheten och det gäller för varje enskild bild för varje enskild patient.

För alla som kontrollerar den tekniska prestandan av bildgivande system (t. ex. vid de av SSI
föreskrivna periodiska kontrollerna) fungerar rapporten som referens för egna mätvärden.
Om den uppmätta känsligheten är väsentligt lägre än de här angivna värdena är troligen
systemet inte optimerat. Skälet kan då vara slitage eller åldring av förstärkningsskärmen eller
också sub-optimal framkallning. Man måste dock observera att referensvärdena är framtagna
med förstiirkningsskärmama i vakuumpåse. Attenueringen i kassettlocket är i
storleksordningen 10 til! 20 % och man måste korrigera för detta förhållandet vid
jämförelsen.

I undersökningen ingick två olika filmsorter. Övriga filmers prestanda kommer att redovisas i
en kommande publikation.

Enheten för röntgen och radioaktiva ämnen

Statens strålskyddsinstitut
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SUMMARY

This report, which has been limded by SSI, presents sensitivity data on the "second
generation" of modern intensifying screens, commercially available at the onset of the
investigation. The intensifying screens, incorporated in the study, are listed in Table
1. The table also describes whether the screen pairs are asymmetric or not and the
chemical composition of their fluorescent layers. The latter information may be some-
what incomplete, since the manufacturers sometimes are unwilling to disclose exact
data. The last column shows the film types (Kodak) used. Intensifying screens,
emitting light with green components, have all been combined with both blue- and
green sensitive film.

The sensitivity of the screen-film systems was evaluated with 80 kV tube potential
and a total filtration of 3,0 mm Al. 20 mm aluminum was used for simulating human
tissue, since it gives the same HVLx, as does 25 cm water. Kerma in air, needed to
produce a net film density of 1,00, was determined and its inverse, expressed in
mGy\ was taken as <JI indicator of the sensitivity; here called the sensitivity class of
a screen-film system.

The ratio between the sensitivity of screens emitting green light, when combined with
the green sensitive TMG-film and the blue sensitive XRP-film, is shown in Table 2.
This ratio spans over one decade and may differ for screens from the same manufac-
turer, which may indicate that the chemical compositions of their fluorescent layers
are not equal, but are more likely due to differences in the dying of these screens.

The air kerma for film density 1,00 and the sensitivity class of the screens, when com-
bined with blue- and green sensitive film respectively, are shown in Table 3a and 3b.
One step according to the point system, commonly used in diagnostic radiology,
differs between each group of screens in the tables. An increase of three sensitivity
classes correspond to a doubling in sensitivity. The tables reveal that this second gen-
eration of modern intensifying screens cover a range of sensitivity classes from 36 up
to 860, i.e. the most sensitive screen-film system has almost 25 times higher
sensitivity than the least sensitive system.



1 INLEDNING.

Utvecklingen av nya fluorescensmaterial, med effektivare omvandling av infallande
röntgenstrålningsenergi till utsänd ljusenergi än den konventionella fosforn av kal-
ciumvolframat, har lett till att man sedan början av 1970-talet har tillverkat och mark-
nadsfört effektivare förstärkningsskärmar. Den höga energiomvandlingseffektiviteten
hos de nya fosforerna är ett resultat dels av deras högre inre effektivitet (producerad
ljusenergi per absorberad röntgenstrålningsenergi), dels av deras högre absorption av
fotoner i energiområdet, som är aktuellt inom diagnostisk radiologi. Dessa egenskaper
har gjort det möjligt att öka känsligheten hos skärm-film-systemen utan att behöva
göra förstärkningsskärmama tjockare. Eftersom tunnare förstärkningsskärmar i regel
har bättre upplösningsförmåga, var detta ett mycket viktigt framsteg.

De fysikaliska egenskaperna hos de nya förstärkningsskärmarna gör att man, med
bibehållen bildinformation, kan minska patientstråldosen vid röntgendiagnostiska
undersökningar (Hölje, 1983). Eftersom stråldosen till patienten är direkt relaterad till
känsligheten hos skärm-film-systemet är det mycket viktigt att denna hålles under
noggrann och regelbunden kontroll. Det har t.ex. visat sig att känsligheten hos en del
förstärkningsskärmar reducerats betydligt redan efter några års användning.

Valet av film och framkallningsförhållanden har stor betydelse för ett skärm-film sys-
tems känslighet. År 1980 publicerades en SSI-rapport (Hölje och Persson, 1980) med
uppgifter på känslighet hos olika skärm-film kombinationer under optimala
framkallningsförhållanden i ett flertal olika framkallningskemikalier. Eftersom for-
skningsarbetet med de nya förstärkningsskärmarnas fysikaliska egenskaper
påbörjades 1976 är urvalet av förstärkningsskärmar i den rapporten baserat på
material som då var tillgängligt på marknaden. Dessa "första generationens" nya
förstärkningsskärmar har efter hand modifierats och nya har tillkommit. Detta har
skapat ett behov av en förnyad undersökning av olika skärm-film systems fysikaliska
egenskaper. I detta arbete, som har utförts på beställning av SSI, redovisas känslig-
heten hos "andra generationens" moderna förstärkningsskärmar, som fanns på mark-
naden då undersökningen påbörjades.

2 MATERIAL.

De förstärkningsskärmar som ingått i undersökningen redovisas i Tabell 1. Tabellen
visar också om skärmpar^n är asymmetriska, dvs. om förstärkningsskärmarna i ett
skärmpar är märkta som fram- respektive bakskärm. Vi har inte undersökt om en
sådan märkning är gjord för att dessa skärmpar har ett ijockare fluorescensskikt i
bakskärmen än i framskärmen eller om det finns andni skillnader i konstruktionen av
de två skärmarna. Ju högre absorptionen är i ett skänrpar desto större behov finns
emellertid av att använda en tjockare bakskärm för att på så vis kompensera för den
reducerade mängden strålningsenergi som finns efter passagen genom framskärmen
(Hölje, 1983). Fyra av skärmparen i undersökningen är kombinationer som vi, efter
leverantörens anvisningar, gjort av en "tunn" frarnskärm och en tjockare bakskärm.
I Tabell 1 redovisas också de uppgifter som tillverkarna har tillhandahållit om fluores-



censskiktets kemiska sammansättning. Eftersom de ibland är tämligen ovilliga att
lämna ut sådan information kan dessa uppgifter i vissa fall vara något ofullständiga.
Sista kolumnen i Tabell 1 visar vilka filmtyper som använts i undersökningen.
Röntgenfilmerna var tillverkade av Kodak och är vad som kallas "medelkänsliga". De
förtärkningsskärmar som emitterar ljus med ultravioletta eller blå våglängder kombin-
erades med den blåkänsliga XRP-filmen och de som emitterar ljus med gröna
våglängder kombinerades med den grönsensiterade filmen TMG. Fluorescensskiktet i
de Vörstärkningsskärmar som emitterar ljus med gröna komponenter består i samtliga
fall av antingen ren Gd2O2S:Tb eller någon blandning med en annan fosfor, vilken
ofta emitterar blått ljus. Både mängden dopingmaterial, i detta fall Tb, och den pro-
centuella sammansättningen av de två fosforerna i ett "blandat" fluorescensskikt har
betydelse för det emitterade ljusets spektrala fördelning, dvs i detta fall fördelningen
mellan blått och grönt ljus. Eftersom oklarheter rådde om den exakta kemiska sam-
mansättningen hos de förstärkningsskärmar som innehåller Gd2O2S:Tb-fosfor kom-
binerades samtliga dessa skärmar (dock inte de fyra kombinationerna av två olika
skärmar) även med den blåkänsliga XRP-filmen, vilket framgår ur tabellen. En
jämförelse mellan känsligheten hos dessa förstärkniiigsskärmar, då de kombinerades
med blå- respektive grönkänslig film, gav intressana resultat.

3 UTFÖRANDE.

3.1 Strälkvalitet.
Bestämningarna av skärm-film systemens känslighet gjordes vid strålkvaliteten 80 kV
och 3,0 mm Al i totalfiltrering. Som patientsimulerande fantom användes 20 mm alu-
minium och avståndet till skärm-film systemet var så stort (större än 1,5 m) att
sekundärstrålning från fantomet var försumbar. Eftersom denna var exkluderad i
bestämningarna, var exponeringsförhållandena idealiserade och motsvarar en klinisk
situation där ingen spridd strålning tillåts nå skärm-film systemet. Den
röntgenstrålning, som skärm-film systemen sålunda exponerades med, hade 7,5 mm
Al i HVLx, vilket är det samma som för primärstrålningen bakom 25 cm vatten (Mika
och Reiss, 1973). Mätuppställningen visas i figur 1.
Vid bestämning av olika skärm-film systems absoluta känslighet, är det viktigt att
strålkvaliteten hålls konstant och helst bestäms vid varje exponering. Ett par
spänningsdelare, Voltix, var därför inkopplade i högspänningskretsen och signalen
från dessa registrerades med en Digi-X mätutrustning. Den digitala visningen av
högspänningens toppvärde under varje exponering registrerades. Exponeringar, vars
högspänning låg i intervallet 80 ± 2kV, accepterades som godkända. Möjlighet fanns
också att presentera högspänningens variation under exponeringen på en oscillos-
kopskärm för detaljerat studium av högspänningspulsationen, så kallat rippel. Mätnin-
garna utfördes med en 12-puls generator, Triplex Optimatic 1023.

3.2 Kerma i luft på skärm-film systemets plats.
För de olika skärm-film systemen bestämdes det kerma i luft, K|Uft, som fordras för att
ge filmen nettosvärtning 1,00. Kerma mättes med en absoiutkalibrerad (SSI) 30 cm3

cylinderjonkammare, av fabrikat PTW, som var placerad på skärm-film systemets
plats. De uppmätta värdena korrelerades till signalerna från en transmissionsjonkam-
mare, som var placerad i nära anslutning till aluminiumfantomet. Under samtliga
exponeringar av skärm-film systemen användes sedan transmissionskarmviarens signal
för bestämning av kerma i luft vid skärm-dlm systemen.
Eftersom transinissiomsjonkammaren var placerad relativt nära röntgenröret gjordes



en undersökning av transmissionsjonkammarens eventuella mätfel på grund av
rekombinauon. Resultatet av denna undersökning visade att detta mätfel var försum-
bart vid de fluensrater som användes vid exponeringarna av skärm-film systemen.

3.3 Skärm-film systemens känslighet; känslighetsklass.
Känsligheten hos skärm-film systemen bestämdes som det inversa värdet av det
kerma i luft, K,^'1, uttryckt i mGy \ som fordras för att ge filmen nettosvärtning 1,00.
I denna undersökning har vi valt att benämna känsligheten som skärm-film systemens
känslighetsklass, eftersom detta börjar bli allmänt vedertaget.

3.4 Exponering av skärm-film systemen.
Skärm-film systemen exponerades inneslutna i en ljustät plastpåse. Detta gjordes för
att undvika den attenuering och spridning som förekommer i de kassetter som vanligt-
vis används i konventionell röntgendiagnostik. För att få optimal kontakt mellan
skärmar och film utnyttjades en vakuumförpackningsutrustning med svets, av fabrikat
DuPont, som använts för förpackning av skärm-film system för mammografi. Vid
arbetet i mörkrummet användes ett belysningsfilter avsett för arbete med grönkänslig
film.
Eftersom det var svårt, för att inte säga omöjligt, att exponera samtliga filmer i
undersökningen till exakta nettosvärtningen 1,00 i en exponering, valde vi att ta upp
en liten del av svärtningskurvan kring den önskade svärtningen. På samtliga system
gjordes fem exponeringar och den mellersta exponeringen valdes så, att filmen där
fick nettosvärtning 1,00 ± 0,20. De fem exponeringarna på ett system gjordes med
konstant rörström men med olika exponeringstid (64, 80,100,130,160 ms). Dessa
exponeringstider användes för exponering av samtliga skärm-film system, men efter-
som de hade olika känslighet användes olika rörströmmar (32-320 mA).
Genom att använda konstant rörström vid exponeringen av ett system belystes filmen
med samma ljusfluensrat vid de fem exponeringarna. Genom att dessutom använda
samma exponeringtider, men olika rörström, vid exponering av system med olika
känslighet, belystes samtliga filmer i undersökningen med samma ljusfluensrat
(samma filmsvärtning, dvs samma ljusmängd belyser filmerna, under samma tid). Ett
eventuellt reciprocitetsfel hos filmerna får, om exponeringstiderna är valda rätt, då
litet inflytande på bestämningen av känsligheten hos systemen.
En undersökning av de använda filmernas reciprocitetsfel visade att minsta fel fås vid
de använda exponeringstiderna. För Kodak TMG-filmen blir felet dock större vid
långa exponeringstider, större än 1 s (Nilsson och Sandborg, 1985).

3.5 Filmframkallning och svärtningsmätning.
Val av framkallningskemi och framkallningsförhållande har stor betydelse för
känsligheten och kontrasten hos en film. I denna undersökning framkallades filmerna
i en framkallningsmaskin av typ Pako 25-SL, vilken användes för framkallning av
röntgenfilmer för kliniskt bruk. Agfa Gevaert G-138 framkallningskemi användes och
framkallningstemperaturen var 30° C.
En undersökning gjordes för att fastställa den optimala framkallningstiden för den
inställda temperaturen. Med optimal framkallningstid avses här den tid, som gav hög
känslighet och kontrast och samtidigt minimal ökning av filmslöjan. Undersökningen
visade att den optimala effektiva framkallningstiden var 76 sekunder. Denna framkall-
ningstid användes vid framkallning av filmerna i undersökningen.
En fortlöpande kontroll av filmegenskaperna såsom känslighet, kontrast och slöja
genomfördes under mätningarnas gång. För att eliminera inverkan på skärm-film
systemens känslighet av de variationer som förekom i framkallningen, användes två
referenssystem, ett för varje filmtyp. Dessa exponerades och filmerna framkallades
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vid varje framkallningstillfälle tillsammans med de övriga filmerna. Skärm-film
systemens uppmätta känslighet relaterades alltid till den erhållna känsligheten hos
referenssystemen.

Neitosvärtningama mättes (Macbeth TD932) i de fem exponerade fälten pä filmerna
och avsattes som funktion av logaritmen av kerma i luft på skärm-film systemets
plats. Ur den erhållna delen av svärtningskurvan bestämdes det kerma i luft som gav
nettosvärtning 1,00 för de olika skärm-film systemen.
Exponering och utläsning av fumerna för bestämning av känsligheten hos skärm-film
systemen genomfördes minst tre gånger för samtliga system. Eftersom de känsligaste
systemen uppvisade större fluktuationer i resultaten, mättes dessa mer än tre gånger.
Relativa standardavvikelsen i bestämningarna av känsligheten var för samtliga skärm-
film system mindre eller lika med 10% (68% konfidensintervall).

4 RESLTAT OCH DISKUSSION.

4.1 Grönljusemitterande skärmars känslighet med blå* resp. grönkänslig film.
Tabell 2 visar kvoten mellan känsligheten hos förstärkningsskärmarna, som emitterar
ljus med gröna komponenter, då de kombinerats med den grönkänsliga TMG-filmen
och den blåkänsliga XRP-filmen. Fyra av skärmparen har samma känslighet med de
två filmerna medan de övriga har högre känslighet med den grönkänsliga filmen.
Förstärkningsskärmen Curix Ortho Medium uppvisar den högsta känslighetsskill-
naden, en faktor 10, mellan TMG-filmen och XRP-filmen. Denna förstärkningsskärm
har en starkt gul infärgning. Av de förstärkningsskärmar som har mer än dubbelt så
hög känslighet med den grönkänsliga filmen har alla utom en gul infärgning. Troligt-
vis har den gula infärgningen den effekten att det blå ljuset "ser grönt ut" då det emit-
teras från förstärkningsskärmen. Detta gör att filmerna exponeras med ett ljus som har
en mer uttalad grön fördelning än det som emitteras från förtärkningsskärmar utan
infärgning.
Ur Tabell 2 framgår också att förstärkningsskärmar från samma tillverkare kan
uppvisa helt olika kvot mellan känsligheten med de två olika filmerna. Detta betyder
att dessa förstärkningsskärmar inte emitterar ljus med samma spektrala fördelning,
vilket naturligtvis kan bero på att fluorescensskikten inte har samma kemiska samm-
mansättning, men är förmodligen en effekt av att de har olika infärgning.

4.2 Kerma i luft för nettosvärtning 1,00 samt systemens känslighetsklass.
I Tabell 3a och 3b redovisas det kerma i luft, K^, som fordras för att ge filmen net-
tosvärtning 1,00 samt skärm-film systemens känslighetsklass. Tabell 3a visar data för
förstärkningsskärmarna i kombination med den blåkänsliga XRP-filmen och Tabell
3b med den grönkänsliga TMG-filmen.
Känsligheten hos DuPont Cronex Par Speed systemet var i denna undersökning 105
mGy"1. Detta systems känslighetsklass har satts till exakt 100 mGy'1 och de andra
systemens känslighetsklass bestämdes i relation till detta värde. Bakgrunden till detta
var, dels att klassningen av DuPont Cronex Par Speed systemet som ett 100-system är
mycket vanligt, dels att man på detta vis i viss mån frigör sig från valet av film och
framkallningsförhållanden. Klassningen av känsligheten hos förstärkningsskärmar,
som kombinerats med blåkänslig film, blir helt oberoende av detta val, medan klas-
sningtu av den grupp förstärkningsskärmar som kombinerats med grönkänslig film
beror av förhållandet i absolut känslighet mellan de två använda filmtypema. Val av
annan grönkänslig film eller andra framkallningsförhållanden torde inte förändra den
inbördes relationen i känslighet mellan de grönkänsliga systemen, men det kan
förändra känsligheten hos hela denna grupp försiärkningsskärmar relativt de
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biikänslnia systemen.
Redovisningen i Tabellerna 3a och 3b av systemens känslighetsklass har vi valt att
göra i en indelning enligt det poängsystem som är vedertaget inom röntgendiagnos-
tiken. Mellan varje grupp i tabellerna skiljer ett exponeringssteg och till varje grupp
har torts system, vilkas känslighetsklass motsvarar gruppens "steg" ± i/2 steg. Tre
exponeringsstegs skillnad motsvarar en fördubbling respektive halvering av syste-
mens känslighetsklass.
Tabellerna visar att dess*» andra generationens moderna förstärkningsskärmar har
känslihetsklass från 36 upp till 860, dvs det känsligaste skärm-film systemet har
nästan 25 gånger högre känslighet än det minst känsliga systemet.

4.3 Jämförelse med andra undersökningar av skärm-films systems känslighet
I Tabell 4, slutligen, har vi gjort en jämförelse med tidigare undersökningar av skärm-
film systems känslighet (Doi, 1986) och (Hölje, 1983 och 1980). För de
förstärkningsskärmar som emitterar blått ljus har kerma i luft, för nettosvärtning 1,00,
beräknats relativt DuPont Cronex Par Speed systemet För de förstärkningsskärmar
som emitterar grönt ljus har kerma i luft relaterats till Kodak Lanex Regular systemet.
För de flesta system avviker det relativa luftkermat 20% eller mindre från de tidigare
undersökningarna. Fuji Grenex G 4 systemet har dock högre känslighet relativt Kodak
Lanex Regular systemet i denna undersökning jämfört med de från 1980 och 1983.
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MätuppstflHning
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Skärm-film
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Figur 1. Mätuppställning vid bestämning av skärm-film systemens
känslighet. Vid flerplansbländaren placerades ett 20 mm
tjockt aluminium-filter. Monitor jonkammaren användes för
att relatera svärtningen på filmen till luftkerma vid skärm-
filmsystemets piats. Monitor jonkammaren kalibrerades
mot en absolut kalibrerad cylinder jonkammare som pla-
erades på skärm-film systemets plats. Rörspännirrjen mät-
tes med hjälp av spänningsdelare och Digi-X mätutrustning.
Inbördes avstånd visas i figuren.
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Tabtll 1

Tillverkare/
leverantör

Förstärkningsskärm Asymmeir.
skärmpar

Fluorcscensmatcnal Fihntyp

Agfa Gevacrt CurixMR800
CunxMR4QQ
CurixMR200
C urix Special
^ i x Universal

F

Medium
Fine

Ja
Nq
Nej
Ja
Nej
Ncj
Ncj
Nej
Nq

LaOBrEu/BaFCl:Eu
UQBrTb
LaOBrTb
CaWO,:Eu: ^ 8

XRP
XRP
XRP
XRP
XRP
XRP
TMG/XRP
TMG/XRP
TMG/JOtP

DuPom Crooex Quanta V Nej
Crooex Quanta III Nei
C'oncx Quanta II Ja
Cr.Quanta Fast Det. Nej
Cr Quanta Detail Nej
Croncx High Pius Ncj
Cronex Par Speed Nei
Crooex Detail Nej

UOBrTm/Gd,O^:Tb
UOBrTm "
BaFCI:Eu
YTaO4:Nb
YTaO.Tm
CaW04

CWOt

TMG/XRP
XRP
XRP
XRP
XRP
XRP
XRP
XRP

Fuji GrenexG12
ex G 8
ex Q 6
ex G 4

GrenexG3

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

IMWiRP
TMG/XRP
TMG/XRP

GAF Blue III Nej
Rarex B Mid Speed Ja
Rarex BG Regular Nej
Rarex BG Medium Nei
Rarcx BG Fine Nej

LaQBr.Tb
Y,O,S:Tb
G a Q 5 T b

Greenex X-ograph Ja
X-ograph Medium Ja
X-ograph Fine Ja

TMGOCRP
TMG/XRP
TMG/XRP

Kasei Kyokko:
Kyokko:
BXIII
BHIH
BM III
BFHI
LKIII
LTIII
LFIII

ipccial
luperHS

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

yBaFCI:Eu/BaFCl:Eu
XRP
XRP
XRP
XRP
XRP
XRP
XRP
XRP
XRP

Kodak , -• Sup.Rap. Nej
X-Omaiic Rapid Nej
X-Qmatic Regular Ncj
X-Omatic Fine Ncj
Lanex Fast Ja
Lanex RegVFasi Ja
Lanex Regular Nej
Lanex MedVRcg. Ja
Lanex Medium Nej
I^uiex Fine/Med. Ja
Lanex Fine Nej

BaSGvEu
BaSO*:Eu/SrSO4:Eu
BSQE/SSQ!E

XRP
XRP
XRP

TMG/XRP
TMC
TMC
TM(
TMf
TMC
TMG/XRP

3M Trimax 16
Trimaxö/:
Trimax 8
Trimax6
Trimax 2

Ja
Ja
Nei
Ne
Nej

TMG/XRP
TMG
TMG/XRP
TMG/XRP
TMG/XRP

Philips Azuray S II
Azuray N III
Arnpli GR 6
Ampli GR 4
Ampli GR 2

Ncj
Ne
Ja
Nej
Nej

BaFCiiEu
BaFCI:Eu

8^»
XRP
XRP
TMG/XR?
TMG/XRP
TMG/XRP

Siemens Tilan 2 US
Titan 2 U
Tilan 2 I)

Ja
Ja
Ja

XRP
XRP
XRP



Tabell 2

Förstärkningsskärm

Agfa G.

DuPont

Fuji

GAF

Greenex

Kodak

3M

Philips

Curix Ortho Reg.
Curix Ortho Medium
Curix Ortho Fine

Cronex Quanta V

Grenex G 12
Grenex G 8
Grenex G 6
Grenex G 4
Grenex G 3

Rarex BG Regular
Rarex BG Medium
Rarex BG fine

X-ograph
X-ograph Medium
X-ograph Fine

Lanex Fast
Lanex Regular
Lanex Medium
Lanex Fine

Trimax 16
Trimax 8
Trimax 6
Trimax 2

Ampli GR 6
Ampli GR 4
Ampli GR 2

Känslighet fTMG)
Känslighet (XRP)

1.2
10,0
1,7

1,0

1,5
2,2
2,2
2,9
1.0

1,1
1,0
1.1

1.0
1,1
1,0

1.2
1.4
5,9
1,3

1,2
1.7
2,6
2,2

1.5
1,6
1,5



Tabell 3a

Förstärkningsskärm/XRP-film

Kodak X-Omatic Super Rapid
Agfa G. Curix MR 800

DuPont Cronex Quanta III

GAF Blue HI
Philips Azuray SII

DuPont Cronex Quanta II
Agfa G. Curix MR 400

DuPont Cronex Quanta Fast Det.
Kodak X-Omatic Rapid
Sieme-is Titan 2 HS
Kasei Kyokko Special
Philips Azuiay NTH

Kasei Kyokko Super HS
GAF Rarex B Mid Speed
Kasei Kyokko BX Iff

Agfa G. Curix MR 200
Agfa G. Curix Special
DuPont Cronex Tiigh Plus

Kasei Kyokko BH m
Siemens Titan 2 U
Kodak X-Omatic Regular
Kasei Kyokko LHII

Kasei Kyokko BM m

DuPont Cronex Quanta Detail

Kasei Kyokko LTII
Agfa G. Curix Universal

DuPont Cronex Par Speed

Siemens Titan 2 D

Kasei Kyokko LFII
Kasei Kyokko BF III

Agfa G. Curix Fine

Kodak X-Omatic Fine

DuPont Cronex Detail

KUnöy

1,1
1.1
1.2

1.5

1.8
1.8

2,2
2,2
24
2^

2,8
30
3,4

3,9
39
3,9

4,5
4,6
4,6
4,6

7,0
7,2

7,6
8.9

9,5
10,9

12,4
12,7

18,1

26,7

43,7

Känslighetsklass

860
860
800
790

640
630
560

530
530
500

430
430
400
380
380

340
320
280

250
240
240
240

210
210
210
210
200
160
140
130
125
120
110

100
87
80
77
75

64
52
50
40
36
32
25
22

v \



Tabell 3b

Förstärkningsskärrn/TMG-film

Fuji
Kodak

3M
3M
Philips

Greenex
Agfa G.
Fuji
Kodak
Kodak
GAF

3M
Philips
DuPont
Kodak
Fuji

Agfa G.
Kodak
3M

Fuji
Greenex
GAF
Kodak

Philips
Greenex
Agfa G.

Fuji
3M
Kodak

GAF

Grenex G 12

Lanex Fast

Trimax 16
Trimax 6/Trimax 16
Ampli GR 6

X-ograph
Cunx Örtho Regular
Grenex G 8
Lanex Regular
Lanex RegVLanex Fast
Rarex BGKegular

Trimax 8
Ampli GR 4
Cronex Quanta V
Lanex Med/Lanex Reg.
Grenex G 6

Curix Ortho Medium
Lanex Medium
Trimax 6

Grenex G 4
X-ograph Medium
Rarex BG Medium
Lanex Fine/Lanex Med.

Ampli GR 2

X-ograph Fine
Cunx örtho Fine

Grenex G 3
Trimax 2
Lanex Fine

Rarex BG Fine

K^nGy

1,2
1,4

1,6
1,7
1,7

2.0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1

2,3
23
24
2,4
2,6

3,1
3 1
3,4

3,6
3,8
3,9
4,4

4,9

6,1
6,7

7,2
7,3
7,5

7,7

Känslighetsklass

800
790
680
640
590
560
560
500
480
480
480
450
450
450

410
410
400
400
370

320
310
310
230

260
250
240
220

200
190
160
140
130
130
130
125
120



Tabell 4

Luftkernia för nettosvärtning 1,00 relativt DuPont Cronex Par Speed

Förstärkningsskärm med
blåkänslig Kodak-film

DuPont Cr. Quanta m
DuPont Cr. Quanta II
Agfa G. Curix MR 400
Kasei Kyokko Special
Philips Azuray N III
DuPont Cronex Hi-Plus
Agfa G. Curix MR 200
Kodak X-Omatic Reg.
DuPont Cr. Par Speed
Kodak X-Omatic Fine
DuPont Cronex Detail

Detta arbete

0,13
0,19
0,19
0,26
0,26
0,41
0,41
0,48
1,00
2,8
4,6

Doi, 1986

0,14
0,22
-
0,26
0,22
0,45
-
0.51
1,00
3,1
-

Hölje, 1983

_
0,20
0,21
-
-
-
0,44
0,46
1,00
-
-

Hölje, 1980

0,19
0,21
-
-
0,40
0,42
0,47
1,00
3,5
4,8

Luftkerma för nettosvärtning 1,00 relativt Kodak Lanex Regular

Förstärkningsskärm med
grönkänslig Kodak-film

Kodak Lanex Regular
Fuji Grenex G 8
3M Trimax 8
Kodak Lanex Medium
Fuji Grenex G 4
3M Trimax 2
Kodak Lanex Fine

Detta arbete

1,00
1.0
1,1
1,5
1,7
3,5
3,6

Doi, 1986

1,00
-
1,2
1,6

3,7
4,1

Hölje, 1983

1,00
1,1
1.2

2,5
-
3,7

Hölje, 1980

1,00
1,2
1,2

2,5

3,8
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