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ABSTRAK

EV ALUASI PENCITRAAN FLUOROSKOPI MEDIK. Telah dilakukan evaluasi sistem pencitraan
fluoroskopi medik dengan menggunakan Leeds Test Objects (LTO) pada salah satu pesawat fluoroskopi Penelitian
dilakukan dengan dua kualitas berkas sinar-X yaitu kualitas "kalibrasi" (70 kV, I mm Cu) dan kualitas "shoft" (40-60 kV
tanpa filtrasi) serre basil evaluasi dengan mengamati cilIa LTO pada monitor dan osiloskop dan dibandingkan terhadap
nilai rekomendasi. Kinerja sistem berkurang ditinjau dari kesalahan beberapa parameter seperti bentuk sinyal video,
linieritas scan televisi, threshold kontras 4,5%, integral distorsi 65,1 %, serre unifotmitas fokus berkurang kearah pinggir
citra. Kinerja sistem baik ditinjau dari perbandingan diameter lapangan cilIa televisi dan diameter norninallapangan
intensifier arab vertika1221:230 dan arab horisontaI205:230, vignetting sirnetrik, serre batas resolusispasial1,26 LP/mm.

ABSTRACT

EV ALUA nON OF MEDICAL FLUOROSCOPY IMAGING. It has been done to evaluate image system of
medical fluoroscopic machine by Leeds Test Object (LTO). Two x-ray potentials of 70 kV and 40-60 kV were used to
evaluate image by LTO on monitor and oscilloscope. Performance of imaging system decreased for some parameters of
video signal, linearity of television scan, contrast threshold of 4.5 %, distortion integral of 65.1 %, and focus uniformity
decrease to edge image. Comparison of field diameter of television image to intensifier field vertically and horizontally
were respectively 221:230 and 205:230, symetrically vignetting, spacial resolution limit is 1.261p/mm.

PENDAHULUAN telah diperbaharui selama tahun 1993 oleh DR

(Department of Health) Working Group dan
didukung oleh star NHS (National Health Service).

TEORI

Beberapa parameter venting yang
berhubungan dengan evaluasi sistem pencitraan
fluoroskopi adalah kualitas citra yang terdiri dari
resolusi, transmisi kontras, kontras, citra blurr,
fungsi transfer modulasi, dan noise; serta
dipengaruhi oleh komponen sistem pencitraan-nya.

Kualitas Citra

Pesawat fluoroskopi merupakan salah satu
unit radiasi pengion untuk menghasilkan citra
struktur intema organ tubuh manusia. Karena faktor

exposure yang ditirnbulkan, waktu screening
tertentu, memberikan kontribusi substansial yang
sebanding dengan keseluruhan populasi dosis dari
exposure medik, maka perlu untuk meyakinkan
bahwa peralatan fluoroskopi sinar-X memberikan
kinerja optimal dan kualitas citra memuaskan pada
level minimum exposure, akhimya dapat

mengurangi biaya pemeriksaan sehingga tercapai
tujuan diagnostik.

Disamping itu, keterbatasan peralatan
kontrol kualitas, pengetahuan, clan sumber daya
manusia khususnya dalam hat fluoroskopi
merupakan alasan dilakukannya penelitian ini.
Evaluasi sistem pencitraan fluoroskopi adalah

menggunakan seperangkat Leeds Test Objects yang
telah dikembangkan oleh Departemen Fisika Medis,
Universitas Leeds, UK sejak tahun 1958. Publikasi

Resolusi

Resolusi adalah jarak minimum antara dua

rincian yang mampu dihasilkan oleh sistem transmisi

secara terpisah. Resolusi tergantung pada transmisi

kontras citra, struktur citra, dan sinyal noise yang
I

muncul pada bagian transmisi. /
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Transmisi Kontras MTF (Modulation Transfer Function)
menentukan ukuran rincian daD kontras gambar.

MTF itu sendiri adalah ketergantungan faktor

transfer K (peibandingan antara kontras gambar

dengan kontras objek) terhadap frekuensi spasialnya.

Transmisi kontras didefmisikan oleh

gradasi clan gamma pada kurva karakteristik

transmisi. Slope kurva garis lurns yang mengenai

absis didefmisikan sebagai gradasi. Sedang gamma

(y) adalah tangen sudut yang dibentuk oleh gradasi,

idealnya gamma adalah 1.
Noise

Noise adalah meliputi gangguan elektrik

yang dapat mempunyaibanyak penyebab yang tidak
dapat dihindarkan menurut hukum alam (secara

fisika). Noise disebabkan oleh antara lain noise

kuantum pada radiasi sinar-X, noise sistem televisi,

daD struktur butiran pada fluorescent-screen yang

digunakan.

Kontras

Perbedaan intensitas (brightness atau
densitas luminous) pada titik-titik gambar yang
berdekatan. dinamakan kontras. Kontras tidak
mempunyai kuantitas dimensi, karena dermisi
kontras:

Komponen Sistem Pencitraan FluoroskopiadaIah intensitas maksimwn daD 12 adaIah

Tabung Penguat CitraK = I. -12
I. + I.

intensitas minimwn pada dua titik yang berdekatan.

Citra Blurr (Ketidaktajaman Fokus)

.Ketidaktajaman geometri (geometry

unsharpness)

Ketidaktajaman geometri dUG disebabkan oleh

diameter terbatas darifocal-spot dF pada tabung

sinar-X. BIUlT juga tergantung pada dFO (jarak

Tabung image intensifier sinal-X: bagian
phosphor input dan bagian photokatoda, bagian

optical-elektron, dan phosphor output. Beberapa

parameter fisika yang terdapat dalam tabung penguat

citra antara lain adalab sensitifitas, gain, vignetting.

.Sensitifitas image intensifier ditunjukkan oleh

faktor konversi Gx yang menunjukkan rasio

densitas luminous output terhadap laju dosis

input image intensifier.
.Gain adalab perbandingan hasil sinar pacta screen

output dan screen input.

.Vignetting adalab efek pacta optik tabung penguat

citra yang menghasilkan daerab pusat citra

dengan brightness yang lebih besar daripada

pinggir.

Sistem Optik

Basil citra output pada tabung penguat citra
sinar-X ditransmitkan ke video kamela oleh
peralatan optik. Terdiri daTi: lensa kolimator, lensa
output dimana keduanya adalah lensa positif yang
mempunyai sifat konvergen. Dengan susunan
tandem adalah memungkinkan splitting sinar
menggunakan cermin semi-refleksi dalam jalan
sinar, sehingga dua output optik diperoleh.

d UG = d F d OB

d FO

dari objek 0 sampai focal-spot F) daD jarak

screen input image intensifier ke objek daB'

dalam persamaan berikut: '"

.Ketidaktajaman gerakan (motion unsharpness)
Ketidaktajaman gerakan biasanya disebabkan

oleh pergerakan spontan dari organ daD

seharusnya diperhitungkan selama waktu

exposure. Dalam penelitian ini bisa diabaikan.

.Ketidaktajaman dari komponen transrnisi elektrik

(electrical unsharpness)
Ketidaktajaman dari elemen transrnisi atau

elektrik adalah berhubungan dengan jatuhnya

frekuensi transrnisi tinggi dalam lintasan

transrnisi rangkaian televisi image intensifier.
Iris Diaphragma

Fungsi Transfer Modulasi (MTF) Iris d'!aphragma diletakkan didepan lensa
kamera atau s~telah beam splitter. Fungsi daTi iris

P3KRBiN-BA T AN 214



diaphragma 

adalah mengatur intensitas cahaya yang
masuk ke video kamera.

60 kVp). Prosedur ini sebagai kualitas berkas

"§l!Q.f!".

Sistem Video Metode

Dua komponen utama pada sistem video

adalah karnera clan monitor. Kedua sistem

mempunyai prinsip dasar sarna. Bagian pusat pada

masing-masing tabung elektronik adalah mengubah
ciu.a kedalarn sinyal elektrik atau sebaliknya. Fungsi

tabung karnera adalah untuk mengubah citra cahaya

menjadi sinyal elektronik.

TATA KERJA

Peralatan

Satu paket Leeds Test Objects terdiri dari

sembilan buah objet tes yang mempunyai fungsi

masing-masing dalam pengukuran sistem

fluoroskopi televisi seperti ditunjukkan dalam

Tabel 1, sebuah filter tembaga I rom daD dua

buah filter tembaga 0,5 rom, manual intruksi,

kabel video dengan konektor inter -standart daD

terminator video-line 75 .0., daD semuanya

dimasukkan dalam koper,

KV -meter terkalibrasi,

Sebuah osiloskop (oscilloscope) yang memiliki

balldwidth vertikal diatas 25 MHz daD tellltama

terdapat delayed-sweep time televisi.

1. Kalibrasi tegangan output tabung sinar-X dengan

KV -meter daD membandingkan nilai bacaan pada

KV -meter tersebut dengan nilai bacaan tegangan

pada panel fluoroskopi sehingga diperoleh faktor
koreksi.

2. Untuk penggunaan objek tes, objek res

ditempatkan sedekat mungkin dengan window

input image intensifier yaitu ditempel dibawah
port fluorografi. SID adalah diset pada nilai

standart, 70 cm atau 100 cm tergantung pada

konfigurasi peralatan.
3. Untuk penggunaan osiloskop yang telah

dikalibrasi dihubungkan pada konektor loop-out

pada monitor display dengan terminal input pada

osiloskop harus menggunakan terminator 75.0..

Diskoneksi video dengan peralatan lain karena

juga akan mempunyai terminasi 75 .0..

4. Exposure dilakukan menggunakan kualitas

berkas sinar-X yang sesuai daD penilaian

dilakukan selama exposure berdasarkan

pengamatan subjektif dari tampilan monitor daD

osiloskop oleh dua pengamat atau lebih yang

independen satu sarna lain, dengan parameter

evaluasi yang perlu diukur ditunjukkan dalam

Tabell.

5. Pada setiap evaluasi, selain mencatat hasil

penilaian juga perlu dicatat nilai bacaan tegangan
daD arus pada panel fluoroskopi untuk

meyakinkan kualitas berkas yang diinginkan.

6. Dokumentasi dari evaluasi berupa photo citra

objek res di monitor daD photo bentuk

gelombang sinyal video di osiloskop, disertakan

pula dokumentasi film fluorografi pada masing-

masing evaluasi.

Sistem Otomatis

Sistem otomatis generator sinar-X yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sistem ABC

(Automatic Exposure Control) dimana tegangan
(kV), arus (mA) diatur secara otomatis.

Kualitas Berkas Sinar-X

BASIL DAN PEMBAHASAN

Kalibrasi Tegangan Output Sinar-X

Diperoleh faktor koreksi rata-rata yaitu
sebesar 1,175 digunakan sebagai koreksi nilai
bacaan tegangan pada panel fluoroskopi untuk
memperoleh nilai tegangan yang sebenarnya.

i) Ketika kalibrasi kontras, tegangan tabung sinar-

X 70 kVp dengan penggunaan filter tembaga I

rom. Filter tembaga ditempatkan dalam arab

berkas sinar-X clan dekat dengan tabung sinal-X,

untuk tabung under-couch maka filter diletakkan

diatas permukaan meja pasien. Prosedur ini

sebagai kualitas berkas "kalibrasi".

ii) Ketika kontras subjek maksimum dibutuhkan,

filter dihilangkan clan menggunakan tegangan
tabung yang paling rendah yang mungkin (40 -

l15
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Tabell: Leeds Test Objecisdan aplikasinya.

1. Tegangan Video (V 0) diukur dari level Blanking

sampai Peak-White rata-rata (mid-noise) Hal ini

secara tidak langsung mengandung besaran

effisiensi image intensifier clan effisiensi kamera

televisi. Bentuk gelombang video dari tegangan

basil pengukuran adalah sekitar 400 mv, clan

masih dalam daerah tegangan yang

direkomendasikan (400 -700 m V untuk desain
I

sistem dalam penelitian inij.

Evaluasi Parameter Bentuk Gelombang Video

(El)

Bentuk gelombang jiplakan osiloskop dari
sistem fluoroskopi tertentu yang mengandung

beberapa informasi yang dapat diperoleh darinya.
Sedangkan bentuk gelombang basil pengukuran
dievaluasi clan diperoleh:
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2. Tegangan pulsa "Sync" (V s), diukur secara

negatif dari level Blanking, diperoleh V s 587

mY. Tegangan ini tidak sesuai dengan tegangan

yang direkomendasikan yang seharusnya 300

m V, dan penyimpangan dari nilai rekomendasi

adalah 81,8%.

3. Level Black (Vb), diukur dari level Blanking

yaitu sekitat- 100m V. Tegangan ini masih dalam

nilai yang direkomendasikan yaitu 100m V .

4. Pelioda T 1 diukur secara horisontal dari waktu

antara pulsa syuc satu sampai pulsa sync kedua

berilrutuya. Hasil pengukuran menunjukkan T 1

sekitar 64 f.1S sesuai yang direkomendasikan.

5. Amplitudo noise dekat level black adalah suatu

besaran noise kamera TV. Seperti ini normalnya

sangat kecil sekitar 100 mVp-p, tetapi dalam

pengukuran ini diperoleh basil sekitar 150 mVp-

p.
6. Amplitudo noise peak-white adalah besaran

noise kamera ditambah dengan noise kuantwn.

Hal ini seharusnya tidak melebihi sekital. 150

mVp-p pada laju exposure rekomendasi, tetapi
dalam pengukuran ini diperoleh amplitudo noise

lebih besar sekitar 170 m Vp-p.

7. Amplitudo slope pada bentuk gelombang dari

level black sampai barns (V 0) adalah besaratl

cofurast-ioss dalam sistem dan adalah

berhubungatl dengan proses halasi atau scatter

dalam image intensifier, sistem optik dan dalam

komponen lain. Tegangan ekskursi total

seharusnya tidak melebihi sekitar 15% peak-

white rata-rata, tetapi dalam pengukuran ini

diperoleh amplitudo sekitar 37,5%.

8. Kemiringan bentuk gelombang di kanan daerah

peak-white adalah berhubungan dengan

vignetting, besaran vignetting dalam arab vertikal

diperoleh dengan mentrigger osiloskop untuk

menampilkan bentuk gelombang tersebut. Tetapi

dalam penelitian ini terdapat kesulitan dalam

dokumentasi gambar vignetting dari osiloskop

kat.ena sinyal yang ditampilkatl berjalan dan

tidak bisa diphoto dengan kamera kodak. Tetapi

oleh 3 pengamat dalam penelitian ini

mengatakan bahwa sinyal pada osiloskop

tersebut menunjukkan bahwa vignetting adalah

simetrik antara kiri dan kanan.

Disamping terdapat beberapa kesalahan

diatas, juga terdapat kesalahan lain dimana step

rektangular dari bentuk gelombang adalah kurang

sempuma.
Citra El pada monitor terlihat petunjuk

setengah lingkaran kehitarnan dan juga terlihat

petunjuk garis strip tipis.

Pengaturan Monitor Display (GS2)

Setelah pengaturan putaran kontrol

"contrast" dan kontrol "brightness" terdapat disk

hitarn terlihat secara nyata dalarn persegi gelap dan

disk peak-white secara sarna terlihat dalarn persegi

cahaya keabuan. Step-wedge memperlihatkan
gradasi Dada (tone) dari level black sarnpai peak-

white.

Monitor ditetapkan dan akan berada dalam
kondisi ini untuk tes-tes berikutnya. Lingkaran besar
sekitar 11ncian yang lain memperlihatkan
keseluruhan linieritas atau amplitudo yang tidak
benar dalam tegangan time-base scan televisi,
lingkaran muncul dimana gambar berubah menjadi
tidak benar -benar lingkaran.

Geometri daD UkuraD Citra (Ml)

Citra fluoroskopi khas daTi TO.Ml pada

sistem ini terdapat distorsi "pin-chusion"

(berhubungan dengan bentuk ketajaman kurva), daD

S-distorsi (akibat pengaruh medan magnet luar) yang

terdeteksi. S-distorsi adalah sulit dipecahkan daD

menjadi sangat berpengaruh ketika pemeriksaan

spine (tulang belakang).
Diameter horisontal lapangan adalah 205 rom,

diameter vertikal agak lebih besar yaitu 221rom.

Ukuran lapangan tefUkur tersebut masih dalam nilai

rekomendasi (~ 0,85 kali diameter nominal
"

intensifier, untuk sistem 9"/230 rom ukuran tefUkur

harus ~ 195,5 rom). Distorsi geometri dapat juga

dihitung denganmengukur diagonal rata-rata persegi

pusat yaitu 21 rom, daD diagonal rata-rata persegi

yang terbesar dalam medan citra yaitu 208 rom pada

"n" interval. Differensial distorsi adalah persentasi

kenaikan dalam ukuran persegi yang berada ditepi

dibandingkan dengan persegi pusat.
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Ketidaktajaman dan Resolusi Spasial (Huttner

Tipe 18)

Batas resolusi biasanya diukur pada pusat

medan citra. Frekuensi spasial grup terakhir dimana

pola yang masih dapat dilihat adalah diambil sebagai

batas resolusi, diperbolehkan unruk menjelaskannya

sebagai "half-seen" dan menginterpolasi nilai yang

sesuai. Diperoleh batas resolusi hasil pengukuran

adalah 1,26 LP/mm daD masih dalam nilai yang

direkomendasikan (~ 1,25 pada sistem 9/10 inc).

Uniformitas Fokus (MSl, 3, 4)

Unifonnitas fokus akan sangat kelihatan

bila menggunakan objek res ini. hat ini bisa

ditunjnkkan dalam basil tampilan citra ketiga objek

tes tersebut -Dari citra MSl, seluruh fokus jala

kelihataIl jelas. walaupun berkurang kearah pinggir

citra tetapi fokus masih terlihat jelas. Fokus jala

MS3 bagiaIl pusat masih kelihatan tetapi lebih halus

daripada jala MSI. dan bagian pinggir fokus

semakin berkut-ang dan kelihatan lebih halus lagi.

Terlebih untukjala MS4 tidak dapat terlihat lagi atau

SaIlgat halus-

karena sistem tersebut membutuhkan re-

adjustment.
2. Beberapa parameter juga menunjukkan bahwa

kinelja sistem masih baik ditinjau dari informasi

vignetting yang simetrik kanan daD kiri, setting

putaran kontras/brightness monitor yang baik,

perbandingan diameter lapangan citra dengan

diameter nominal lapangan intensifier masih

dalam daerah rekomendasi, batas resolusi sistem

sesuai nilai rekomendasi.

3. Integral distorsi sistem pencitraan yang diperoleh

adalah 65, 1%. Sedangkan perbandingan diameter

lapangan citra televisi daD diameter nominal

lapangan intensifier adalah arab horisontal adalah

205 : 230; daD untuk arab vertikal adalah 221 :

230.
4. Batas resolusi sistem pencitraan adalah 1,26

LP/mm.
5. Evaluasi uniformitas fokus menunjukkan fokus

maksimum berada pacta sekitar pusat citra dan

fokus semakin berkurang ke arab pinggir/batas

citra terutama untuk barns kanan daD kiri.

6. Nilai threshold kontras sistem pencitraan adalah

4,5%.
7. Diagram Threshold Contrast C,{d) daD diagram

Threshold Detection Index H,.(A) dapat

menunjukkan kinelja pencitraan secara

keseluruhan.

Penilaian Noise daD Loss Kontras (N3)

Ilustrasi rincian TO.N3 menunjukkan nilai

konU"as untuk masing-masing rincian .Dalam

penilaiml, jUllllah disk yang masih terlihat ada 9 daD

dikonversi kedalam threshold kontras daD diperoleh

threshold kontras terukur adalah 4,5% dengan nilai

rekomendasi 2,7% sehingga penyimpangannya

sekitm" 66,7% terhadap nilai rekomendasi.
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KeseluruhanKinerja PencitraanPenilaian
(TO.tO)

Jumlah disk yang mana kelihatan pada
masing-masing baris pada tampilan citra objek tes
dikonversi menjadi level Threshold Contrast.

DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN

KiIlerja sistem pencitraan berkurang ditinjan dari
adanya beberapa kesalahan sistem dasar pada

parameter bentnk gelombang sinyal video,
berkurangnya linicritas scan monitor/kamera
televisi, penyimpangan nilai threshold kontras
sebesar 66,7% terhadap nilai rekomendasi, oleh
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"Measurement of the Performance

Characteristics of Diagnostic X-Ray Systems

Used in Medicine, Part II: X-Ray Image

Intensifier Television System", Second Edition,
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DISKUSI

a. Perfonnansi sistem berkurang ditinjau dari

adanya beberapa penyimpaiigan bentuk sinyal
video,linieritas scan TV /momtor, nilai threshold
kontras menyimpang 66,7 % perlu readjusment.

b. Perfonnansi bait dari setting kontraslbrightness
monitor vignetting, diameter lapangan citra &
batas resolusi masih sesuai terhadap
rekomendasi.

c. Sistem i,i pada penelitian adalah 9 inch, batas
resolusi seharusnya adalah ~ 1,25 lp/mm.

d. Merk Thosiba RTH9206H-P6 rnilik RS Kanker
Dhannais.

Nazaroh, P3KRBiN-BATAN

a. Bagaimana cara untuk memperbaiki citra, agar
sistem proteksi masih diperhitungkan

b. Apa saja standar citra yang baik (faktor apa saja
yang membuat citra itu baik)

Kunto Wiharto, P3KRBiN-BATAN

Budi Hartana, Jurusuan Fisika-UI

a. Mengapa penyaji tel1arik meneliti tentang

fluoroskopi padahal fluoroskopi kini jarang
digunakan lagi dalam diagnostik medik ?

b. Setahu saya dalam diagnostik medik fluoroskopi

terutama digunakan untuk mengamati

objek/organ yang bergerak (dinarnik), namun
dalam penyajian saudara, l--ualitas pencitraan

fluoroskopi hanya dinilai untuk objek yang statis

(tak bergerak), bagaimana dengan evaluasi objek
yang dinarnis.

Apabila ada deteorisasi dalam kualitas citra,
perlu ada readjustment, seperti dengan objek tes
leeds inisebenarnya untuk mengevaluasi dimana

deteorisasinya, baru setelah diketahui maka
dilakukan perbaikan.

Tergantung pada masing-masing pesawat, seperti
dalam penelitian yaitu menggunakan sistem i,i
gone maka batas resolusi seharusnya > 1,25
lp/mm, lulai kontras seharusnya tidak lebih dari

2,7%

Buill Hartana, Jurusuan Fisika-UI

Chomsin, Fisika Unibraw

a. Sebenamya fluoroskopi tidak hanya digunakan
untuk medik, keterbatasannya pengetahuan,

SDM, peralatan.
b. Memang pesawat fluoroskopi digunakan untuk

permintaan objek yang dinamik tetapi dalam
penelitian kita menggunakan objek tes yang
statik hanya untuk evaluasi kualitas citra

bagaimana yang baik.b.

Kesimpulan apa yang dapat diambil, untuk
sistem pencitraan fluoroskopi dengan basil

tersebut ? Apakah pesawat itu baik/tidak untuk

sistem pencitraan.

Berapa barns resolusi spesial yang baik, supaya

dihasilkan citra yang baik.
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