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Inngangur 
Seinustu áratugina hefur verið gríðarleg framþróun á tækninni bakvið læknisfræðilega 

myndgreiningu. Hefðbundnar filmur og ljósaskápar hafa horfið á braut og við hafa tekið stafrænir 

móttakarar, ofurtölvur og tölvuskjáir. 

Læknisfræðileg myndgreining reiðir sig á fjölda tækja og tóla, meðal annars tölvusneiðmyndatæki, 

segulómtæki, ómtæki og hefðbundin röntgentæki. Í þessu verkefni verður eingöngu horft til 

hefðbundinna röntgentækja og þróun þeirra síðastliðinn 10 ár.  

Hefðbundin röntgentæki 
Til að búa til röntgenmynd vantar okkur tvo hluti, eitthvað til að búa til röntgengeisla og eitthvað sem 

skynjar mismunandi styrk röntgengeisla og skilar því í mynd.  

Röntgenlampinn 
Röntgenlampi samanstendur af lofttæmdu 

gler hylki með tveimur rafskautum, 

anóðu(+) og katóðu(-). Katóðan inniheldur 

glóðarþráð sem tengdur er við sjálfstæðan 

aflgjafa. Þegar straumi er hleypt á 

glóðarþráðin hitnar hann og við það losna 

rafeindirnar af ystu hvelum málmatómanna 

í þræðinum og þráðurinn fer að glóa. 

Anóðan er sá hluti röntgenlampans sem 

röntgengeilsinn myndast. Anóðan er oftast 

hringlaga málmur á milli 55 – 100 mm í 

þvermál og 7 mm á þykkt. Þegar háspennu 

er hleypt á lampan skjótast rafeindirnar frá glóðarþræðinum á katóðunni yfir á anóðuna og þegar 

þær skella á anóðuni af miklu afli og stöðvast umbreytist um 1% af orku rafeindanna yfir í 

orkuhlaðnar ljóseindir og mynda röntgengeislan. Restin af orkunni breytist í hita. Í flestum gerðum 

röntgenlampa er anóðan meðal annars gerð úr wolfram, bæði útaf efnisfræðilegum eiginlegum og 

vegna þess að wolfram hefur hæðsta bræðslumark (3422 C) allra frumefna. Í flestum aflmiklum 

lömpum sem ætlaðir eru til umfangsmikillar framleiðslu á röntgen er anóðan búin mótor sem snýr 

henni, með þessu móti má dreifa hitaálaginu á alla anóðuna. Hægt er að stýra eðli og afli 

röntgengeislans með því að stilla glóðarstraumin, spennuna milli anóðu og kadóðu og tíman. Þegar 

glóðarstraumurinn er aukin eykst fjöldi rafeinda sem losna frá glóðarþræðinum. Þegar háspennan á 

milli anóðu og kadóðu er hækkuð eykur það hraða rafeindanna og magn. Með því að stilla tímann á 

framleiðslunni upp á brot úr sekúndu má einnig stilla með mikilli nákvæmni fjölda orkuhlaðinna 

ljóseinda sem fara út úr lampanum. Nýtni röntgenlampans hefur lítið breyst í gegnum áratugina og er 

í kringum 1%. 

 

Mynd 1 - Röntgenlampi 
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Röntgengeislin – gæði og magn 

 

Mynd 2 - Tengsl röntgengeislans við aðra geisla. Encyclopedia Britannica, Inc. 

Gott er að hafa það í huga að röntgen er ekkert annað en orkuhlaðin ljóseind og hegðar sér að mörgu 

leyti líkt og sýnilegt ljós. Bylgjulengd röntgengeislans er frá 1 nanómetrum til 0,01 nanómetra og 

hefur hann því mjög stutta bylgjulengd og er því háorkugeisli í rafsegulrófinu. Eingöngu gammageislar 

eru orkuríkari. Röntgenljóseind hefur mörg þúsund sinnum meiri orku en sýnileg ljóseind sem er með 

bylgjulengd frá 740 nanómetrum til 380 nanómetra. 

Þegar talað er um gæði röntgengeisla er átt við heildar orku geislans. Þar sem röntgengeislin er 

fjölorkugeisli geta allir þættir  sem hafa áhrif á meðal orku ljóseinda geislans haft áhrif á gæði 

geislans.  

Meðal þátta sem hafa áhrif á gæði röntgengeislans eru: 

1. Breytingar á háspennu milli anóðu og kadóðu röntgenlampans 

2. Breytingar á síun geislans 

 

Magn í samhengi við röntgengeisla er vísun í magn röntgen ljóseinda í geislanum. Því fleiri ljóseindir í 

geislanum því þéttari er geislinn. 

Meðal þátta sem hafa áhrif á magn röntgen ljóseinda í geislanum eru: 

1. Breytingar í glóðarstraum röntgenlampans 

2. Breytingar á síun geislans 

3. Breytingar á háspennu milli anóðu og kadóðu röntgenlampans 

4. Fjarlægð frá röntgenlampa 



Síða 4 af 20 
 

Áhrif breytinga á háspennu milli anóðu og kadóðu eru margvísleg. Einingin 𝑘𝑉𝑝 eða „Peak kilo 

voltage“ er notuð fyrir þessa spennu. Hún hefur áhrif á hreyfiorku rafeindanna í röntgenlampanum 

og hámarks orku röntgen geislans. Þegar kVp eykst hækkar hámarks og meðaltals orka ljóseinda 

geislans. Einnig eykur það hraðan á rafeindunum sem skella á anóðu lampans. 

Hækkun á kVp hefur veruleg áhrif á útgangsgeislun lampans bæði hvað varðar magn og gæði. 

Breyting á glóðarstraum lampans hefur aftur á móti eingöngu áhrif á magn ljóseinda í 

röntgengeislanum enn ekki orku hverjar ljóseindar fyrir sig. Þegar glóðarstraumurinn er hækkaður 

fjölgar þeim rafeindum sem skella á skotmarkinu og eykur þannig framleiðslu lampans á röntgen 

ljóseindum. Beint samband er á milli glóðarstraumsins og framleiðslu lampans, þannig ef að 

glóðarstraumurinn er aukin um helming eykst framleiðsla lampans á röntgen ljóseindum um helming. 

Þegar röntgengeisli lendir á efni verður víxlverkun geislunarinnar við efnið í grófum dráttum á tvo 

vegu. Í fyrsta lagi stöðvast hluti geislunarinnar í efninu, þar sem öll orka ljóseinda fer í að losa rafeind 

af innri hvelum atóma efnisins. Hluti geislunarinnar víxlverkar við rafeindir á ytri hvelum atóma 

efnisins og nota hluta af orku sinni í það. Ljóseindin heldur síðan áfram með breyttri orku og nýja 

stefnu og kallast þá dreifigeislun. Hluti af geisluninni fer í gegnum efnið án þess að víxlverka við það 

og getur þá víxlverkað við efni í ljósmyndafilmu eða stafrænum myndnema. 

Síun 
Þar sem röntgengeislin er fjölorkugeisli er umtalsvert af lágorku röntgen ljóseindum í geislanum sem 

koma eingöngu til með að stoppa í sjúklingnum en skila engu í myndgerðina. Þar sem þessar 

ljóseindir gera ekkert nema auka á geislaálag er æskilegt að losna við þær. Það er gert með því að 

setja þunnar málm plötur t.d. kopar eða ál fyrir geislan sem hafa lítil áhrif á háorku röntgen ljóseindir 

enn stoppa láorku röntgen ljóseindirnar. 

Sjálfvirk tökustýring 
Flest tæki eru búin sjálfvirkri tökustýringu eða „Automatic Exposure Control“ skammstafað sem AEC. 

Þar sem þykkt viðfangsefna er misjöfn er erfitt að ákvarða föst tökugildi fyrir allar rannsóknir. 

Með notkun á geislaskammtaskynjurum sem staðsettir eru fyrir framan móttakarann má stjórna 

heildar geislaskammti tökunnar og stoppa hana þegar geislaskammtur á skynjara er orðin 

nægjanlegur til að skila ásættanlegri mynd. 

Þessir skynjarar eru oftast gerðir úr gasfylltum hylkjum með tveimur skautum sem búa til rafsegulsvið 

inni í hringnum. Þegar geislun fer í gegnum hringinn veldur það breytingu í segulsviði hans sem síðan 

veldur örfínum breytingum í straumnum sem fer í gegnum hann. Sjálfvirka tökustýringinn er byggð 

þannig að hún bregst við breytingum á þessum straumi og rífur tökunna þegar hún skynjar að 

geisluninn er orðin nægjanleg. Þessir skynjarar taka mjög lítin geislaskammt til sín og sjást því ekki á 

hefðbundnum röntgenmyndum þótt þeir séu staðsettir í miðju myndsviðinu. 

Gildin fyrir háspennu lampans og glóðarstraum eru fastset fyrir töku enn lengd tökunnar ræðst af 

geislaskammtaskynjaranum. 

Geislaskammtur 
Geislaskammtur er mælieining á orkunni sem verður eftir í efni út af jónandi geislun. Mælieininginn 

er gray og stendur hún fyrir 1 joule af geislaálagi í 1 kg af efni, eða 1gy = 1J/kg. 

Hægt er að mæla geislaskammtinn nákvæmlega með því að beita geislaskammtamælum. 
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Eins og annað hafa geislaskammtamælar tekið örum framförum og eru flestir byggðir á rafeindatækni 

enn ekki gasfylltum hylkjum sem skilar enn meiri nákvæmni og betri mælingum.  

Móttakarar 
Það má segja að tæknin við myndgerð röntgenmynda hafi tvisvar verið umbylt með tækninýjungum. 

 

Mynd 3 - Tímalína á þróun CR kerfa - frá Kodak 

Fyrst þegar menn fóru að nota margnota fosfór plötur sem hægt var að lesa úr með tölvutengdum 

myndlesurum. Þetta leysti af hólmi ljósmyndafilmur sem kröfðust framköllunar með tilheyrandi 

myrkvaherbergjum og efnum. Þessi kerfi fengu nafnið Computed Radiography, skammstafað með CR. 

Með þessu skrefi opnaðist sá möguleiki að fínvinna myndirnar eftir að þær voru komnar yfir í 

tölvutækt form og ná fram betri myndgæðum með hugbúnaðarvinnslu. 

Seinasta bylting átti sér stað kringum aldamótin  þegar hægt var að fanga röntgenmyndir beint með 

stafrænum móttökurum. Í mjög einfaldaðri mynd eru stafrænu móttakararnir uppbyggðir af 

milljónum lítilla ljósskynjara sem staflað er upp í matrixur. Þegar þeir nema röntgengeislun er myndin 

teiknuð upp af hugbúnaði eftir því hve mikil geislun lendir á hverjum skynjara. 

Þessi tækni fékk nafnið Direct Radiography, skammstafað með DR. Enn það er vísun í það að ekki 

þurfti mannshöndina til að koma myndinni á tölvuskjáinn eins og á CR kerfunum. 

Síðan að stafrænu skynjararnir komu fyrst fram hefur átt sér stað gríðarleg þróun á tækninni bakvið 

þá sem hefur skilað sér í næmari skynjurum, þéttari matrixum og meiri hugbúnaðarvinnslu. Allt miðar 

þetta að því að gefa betri mynd til greiningar með minna geislaálagi á sjúklinginn. 

Myndgæði/geislaálag 
Líkt og aðrir skynjarar að þá þurfa röntgenskynjarar viss mikið merki til að ná að skila greinilegri mynd 

og halda suði í lágmarki. Í tilfelli röntgenskynjara er merkið röntgengeislinn sem lendir á 

skynjarafletinum. 
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Jónandi geislun hefur því miður margvísleg slæm áhrif á frumur mannslíkamans. Líkaminn sjálfur nær 

oftast að lagfæra skaðann sem verður vegna geislunar enn það er helst skaði sem verður á DNA eða 

kjarnsýrusameindum í litningum sem eru viðkvæmar. Áhrifin geta verið lítil eða mikil og fer það eftir 

tegund geislunar og geislaskammti. 

Þess ber þó að geta að við verðum daglega fyrir geislun af völdum náttúrunnar. Þar er um að ræða 

geislun sem berst utan úr himingeimnum, geislun frá geislavirkum efnum í jarðvegi, geislun frá 

geislavirkum efnum í líkama mannsins og geislun frá geislavirkum lofttegundum. Í því samhengi er 

gott að bera saman geislaálag af völdum læknisfræðilegrar myndgreiningar við þann tíma sem líður 

þangað til við höfum orðið fyrir sama geislaálagi af völdum náttúrunnar. 

Mælieininginn sem notuð er fyrir geislaálag er Sívert, skammstöfuð með Sv. Hún er mælikvarði á 

hugsanlegum heilsuskaða af völdum geislunar. 

Við Íslendingar búum einstaklega vel þegar kemur að náttúrlegri geislun og samkvæmt skýrslu frá 

árinu 2000 sem sett var saman af geislavarnaryfirvöldum í Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og 

Svíþjóð þurfum við að þola um 1mSv á ári á meðan frændur okkar í Svíþjóð þurfa að þola 3mSv á ári. 

Samkvæmt úttekt geislavarna ríkisins 2008 á geislaálagi sjúklinga var meðal geislaálag við 

lungnarannsókn 0.13mSv sem er þá sama geislaálag og við verðum fyrir á þremur og hálfum degi 

bara við það að vera til á íslandi. 

Aftur á móti er meðal geislaálag við kviðrannsókn 2,9mSv sem svarar þá til tæpra þriggja ára af 

náttúrulegri geislun á Íslandi enn eingöngu tæpu ári í Svíþjóð. 

Vegna þessa er leitast við að hafa gott jafnvægi milli myndgæða og geislaálags þannig að myndgæðin 

séu nægjanleg til að svara því sem leitast er við að svara enn á sama tíma að geislaálagið sé eins lágt 

og mögulega er hægt. 

Þegar við tölum um myndgæði í hefðbundnum röntgenmyndum eru þrír þættir sem hafa áhrif, það 

eru flatarupplausn, grátónaupplausn og suð. Suð er sá þáttur sem verður fyrir mestum áhrifum af 

lágum geislaskömmtum enda er ástæða suðs skortur á ljóseindum til að skapa myndina. Eins og sjá 

má á myndum 4 og 5 enn mynd 4 er tekin með 0,157μGy geislaskammt enn mynd 5 með 25,03μGy. 

 

 
Mynd 4  - TO16 við 0,157μGy 

 
Mynd 5 - TO16 við 25,03μGy 
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Verkefnið 
Þegar ný tæki koma á markað er ýmsu haldið fram varðandi framúrskarandi tækninýjungar sem nýja 

græjan býr yfir. Þegar kemur að hefðbundnum röntgentækjum síðastliðin 10 ár hafa þessi fyrirheit 

flest snúist um  minna geislaálag sjúklinga. 

Enn hvernig er hægt að sannreyna slíkar fullyrðingar ? 

Ef við horfum á hvað við viljum að röntgentækið geri að þá ef til vill getum við fundið leið til að mæla 

getuna til að skila því sem við viljum. Við viljum að tækið greini á milli misstóra hluta sem taka til sín 

mismikla geislun. Contrast líkön eru gerð til að meta akkúrat þetta. 

Til að samanburðurinn verði marktækur verðum við að vera viss um að geislaskammturinn sé 

sambærilegur á skynjaraflötin. Með því að beita geislaskammtamæli á miðju skynjaraflötsins er hægt 

að skrásetja nákvæman geislaskammt við hverja töku og fá nokkuð góða mynd af hæfileikum 

tækjanna við mismunandi geislaskammta. 

Prófunarlíkön 
Öll hefðbundin prófunarlíkön fyrir læknisfræðilega myndgreiningu ganga út á þekktar stærðir. Með 

því móti má prófa hæfileika tækis til myndgreiningar með því að setja þekkta stærð inn í 

röntgengeislan og lesa því næst úr myndinni. 

Línupör á millímeter(LP/mm) 
Til að meta upplausn tækisins er notuð mælieininginn LP/mm, eða línupör á millímeter. Því þéttari 

sem skynjaramatrixan er því fleiri línupör á tækið að geta greint. Líkan til að mæla LP/mm er 

uppbyggt úr efni sem hleypir tiltölulega mikilli geislun í gegnum sig, t.d. plastefni. Inn í plastefninu eru 

margir litlir kassar úr efni sem hleypa nánast engri geislun í gegnum sig t.d. blý, inni í hverjum kassa 

eru línur úr t.d. blýi. Þar sem stærð kassanna og fjöldi lína í hverjum kassa eru þekktar stærðir er 

hægt að meta hæfni tækisins með því að taka röntgenmynd af líkaninu og lesa úr henni í hvaða 

kössum er hægt að greina heilar línur. 

 
Mynd 6 - TO16 við 0,157μGy greining á gráskala 

 
Mynd 7 - TO16 við 25,03μGy greining á gráskala 
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Contrast líkön 
Lykilþáttur í hefðbundnum röntgenrannsóknum er hæfni tækja til að greina á milli hluta sem taka til 

sín mismikla geislun. Til að meta þann eiginleika eru notuð líkön með þekktum misfellum, t.d. plast 

plata með hringlaga misdjúpum og misstórum holum. Þar sem stærð og dýpt á hverri holu er þekkt 

stærð. Líkanið samanstendur af röðum slíkra doppa, hver röð er jafn stór enn dýptin minnkar 

hlutfallegs með því móti má meta myndina eftir því hvað margar doppur í hverri röð er hægt að 

greina. 

Úrlestur úr contrast líkönum skilar contrast kúrfu sem segir til um lágmarks mun sem tækið getur 

greint við mismunandi stærðir. 

Tölvuúrlestur líkanna 
Flest prófunarlíkön í dag styðja tölvuúrlestur. Þetta minnkar öll frávik og breytur sem gátu verið í 

öðrum búnaði t.d. úrlestrarskjám og nýrri prófunarlíkön eru sérstaklega gerð fyrir tölvuúrlestur. 

Tækin 
Tekið skal fram að ekki er verið að horfa til samanburðar á mismunandi framleiðendum tækja heldur 

eingöngu horft til þróunar tækninnar í heild. Gengið er út frá því að rík samkeppni sé á milli aðila á 

markaði og að þær lausnir sem boðnar eru hverju sinni séu sambærilegar. 

Valin voru sambærileg tæki enn þó frá mismunandi framleiðendum. Bæði tækin eru búin loftvagni 

með tveimur örmum, annar fyrir röntgenlampa og hinn fyrir fasttengdan stafrænan móttakara. 

Siemens Aristos FX+ DR 

(gamla) 
 

Siemens Aristos tækið er frá 

árinu 2007 og var á þeim tíma 

eitt öflugasta DR tækið á 

markaðnum. 

Það er búið skynjara frá TriXell 

sem er einn af fremstu 

skynjaraframleiðendum heims. 

Skynjarinn heitir TriXell Pixium 

4600. 

Vinnustöðin kemur frá Siemens 

enn þar á sér stað öll 

eftirávinnsla myndarinnar. Mynd 8 – Siemens Aristos FX+ DR 
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Canon DelftDI Adora DR 

(nýja) 
Canon DelftDI Adora tækin eru 

meðal þeirra öflugustu á 

markaðnum í dag og er hægt 

að fá þau með mismunandi 

samsetningu á skynjurum. Í 

þessari prófun verður notað 

tæki sem búið er Canon CXDI-

501C skynjara sem er fast 

tengdur í bucky tækisins. 

Tækið var sett upp árið 2016. 

 

 

 

 

Samanburður tækjanna 
 

Tæki Siemens Aristos FX+ DR Canon DelftDI Adora DR 

Fyrst sett á markað 2002 2011 

Skynjari TriXell Pixium 4600 Canon CXDI-501C 

Stærð 43 cm x 43 cm 35,56 cm x 43,18 cm 

Upplausn 3121 x 3121 2800 x 3408 

Skynjaratækni cesium iodide scintillator cesium iodide scintillator 

Þéttleiki 143 microns (Nyquist limit 3.5 
Lp/mm) 

125 microns (Nyquist limit 4 
Lp/mm) 

A/D 14 bita 14 bita 

Gráskala upplausn 12 bita 12 bita 

 

Það er fátt sem skilur tækin að samkvæmt hráum tæknigögnum, bæði eru þau búin scintillator sem 

breytir röntgengeislanum í ljós og ljósskynjara sem skynjar styrkleika ljóssins. Það eina sem nýrra 

tækið virðist hafa fram yfir það gamla er þéttleiki skynjarans enn nýrra tækið á að geta greint 4 

línupör á mm á meðan gamla getur eingöngu greint 3.5. 

Mynd 9 – Canon DelftDI Adora DR 
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Eina helsta breytingin milli þessara tækja er hugbúnaðarvinnsla myndarinnar eftir að töku líkur, í 

henni er suð myndarinnar minnkað til muna og skerpt á því sem verið er að leita eftir hverju sinni. 

Val á mæliaðferð 
Ákveðið var að meta hæfni þessara tveggja tækja við mismunandi geislaskammt með það fyrir augum 

að komast að því við hvaða geislaskammt tækin væru að skila sambærilegum myndgæðum. 

Val á prófunarlíkani

 
Mynd 10 – Artinis CDRAD 2.0 

Contrast líkön gefa góða niðurstöðu um myndgæði. Það sem skipti máli var að líkanið væri með mikla 

upplausn til að gefa góða svörun við mismunandi geislaskammta og að það styddi tölvuúrlestur til að 

lágmarka öll frávik sem geta orðið við úrlestur prófunarlíkanna. 

Fyrir valinu varð Artinis CDRAD 2.0 enn það samanstendur af 265 x 265 mm plexiplötu sem er 10 mm 

að þykkt. Platan inniheldur sívala holur sem eru boruð 

með nákvæmni upp á 0.03 mm. Plötunni er skipt upp í 

225 kassa með blýmálningu, í hverjum kassa eru annað 

hvort ein eða tvær holur. Stærð hola í hverri röð er sú 

sama enn dýptin minnkar í hverjum kassa. Þetta gefur 

okkur færi á að leggja mat á hæfni tækjanna til að greina 

misstóra hluti með mismiklum contrast mun. 

Holunum er raðað að því er virðist af handahófi inn í 

hvern kassa. Þetta er gert til að gera tölvuforritinu 

auðveldara að greina hvernig prófunarlíkanið snýr og 

hvaða kassa það er að lesa úr.  
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Þar sem tækin eru gerð til að rannsaka mannslíkamann er best að prófa þau á því sviði sem þau eru 

hönnuð til að vinna á. Þar sem prófunarlíkanið er einungis 10mm af plexi þarf að bæta við massa sem 

samsvarar líkamsþykkt. Til þess er hægt að nota plexi plötur, 

koparplötur eða annað efni með háan eðlismassa. Í þessu tilfelli var notast við 1,5 mm koparplötu 

sem fest er neðan á röntgenlampan til að fá sem jafnasta dreifingu. Með þessu móti eru einnig allir 

láorku röntgengeislar síaðir í burtu. 

Þótt að Artinis CDRAD 2.0 beri af hvað varðar 

tölvuúrlestur er það ekki sérlega hentugt fyrir 

handvirkan úrlestur. 

Til samanburðar við tölvuúrlestur CDRAD voru 

tvö prófunarlíkön frá Leeds test objects valin. 

TO16 frá Leeds test objects er 144 doppu 

contrast líkan sem hentar vel fyrir handvirkan 

úrlestur. Það er hringlaga plexiplata með 12 

misstórum doppum og 12 mismunandi þykktir 

fyrir hverja stærð. 

CDR frá Leeds test objects er einnig contrast 

prófunarlíkan enn er með töluvert minni 

upplausn heldur enn TO16 og CDRAD 2.0 enn 

það sem það hefur fram yfir hin er það að það 

býr yfir flatarupplausnar einingu sem gerir okkur 

kleift að meta við hvaða geislaskammt tækin geta greint hámarks flatarupplausn. 

Val á myndvinnslu 
Bæði tækin bjóða upp á forvaldar stillingar fyrir flestar rannsóknir. Þær innihalda bæði tökugildi 

tækjanna og sjálfvirka myndvinnslu. Öll tökugildi voru sérstillt til að ná fram óska geislaskammti á 

skynjara enn til að gæta að því að myndvinnslan væri sambærileg var stuðst við kviðrannsóknir á 

báðum tækjum. Sjálfvirka myndvinnslan á báðum tækjum reynir að skerpa myndina og ná fram betri 

greiningarmynd sem á við þá rannsókn sem valin er. Í kviðrannsóknum skiptir contrast upplausn 

miklu máli og getan til að greina smáa hluti sem eru með lítin contrast mun. 

Val á tökugildum 
Til að ná fram marktækum samanburði skipti lykilmáli að geislaskammturinn á skynjurum beggja 

tækja væri sem sambærilegastur. Það getur verið verulegur munur á geislaskammt sem endar á 

skynjara tækja þótt tökugildin séu þau sömu. 

Þar sem spennan milli anóðu og katóðu hefur einnig áhrif á kraft röntgengeislans og getu hans til að 

ná í gegnum efni er geislaskammturinn stilltur með glóðarstraumnum og lengd tökunnar. 

Framleiðandi prófunarlíkansins mælir með að notast við 75kV spennu og var ákveðið að miða við það 

í öllum prófunum. Að þessu sögðu getur verið munur á hæfileikum tækjanna við mismunandi spennu 

enn þessar prófanir eru einungis framkvæmdar á 75kV og ætlaðar til að gefa vísbendingu um heildar 

mun tækjanna enn ekki nákvæm úttekt á getu þeirra. 

Fjarlægðin milli fókuspunktar lampa og myndplötu var höfð sú sama og reynt eftir fremsta megni að 

hafa sem minnst frávik. Miklu máli skiptir að fjarlægðin sé nægjanleg þannig dreifing geislans sé með 

besta móti. Ákveðið var að notast við fjarlægðina 130cm þar sem bæði tækin gátu með góðu móti 

uppfyllt þá fjarlægð í láréttri stöðu. 

Mynd 11 – Artinis CDRAD 2.0 teikning 

Mynd 12 - Leeds Test Objects TO16 contrast prófunarlíkan 
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Bæði tækin eru búin sjálfvirkri tökustýringu með geislaskynjurum staðsettum ofan á móttökurum 

tækjanna. Sjálfvirkar tökustýringar eru stilltar með miðgildi sem hægt er að auka eða minnka eftir því 

sem við á. Þessi stilling gaf ákveðið viðmið á báðum tækjum varðandi hvað gæti verið sá 

geislaskammtur sem tækið þarf til að skila greiningarhæfri mynd. Eldra tækið var stillt á 5uGy á 

meðan það nýrra var stillt á 2,5uGy. 

Ákveðið var að byrja í eins lágum geislaskammt og tækin bjóða upp á og síðan taka mælingar á 

sviðinu 0,5μGy til 16μGy og tvöfalda geislaskammtinn í hverju þrepi. Að endingu voru teknar 

mælingar á 24μGy enn ekki var farið ofar til að forðast að setja of mikið álag á búnaðinn. 

Geislamæli var stillt upp á miðri myndplötu til að mæla miðjugeislan í hverri töku og fundin voru út 

tökugildi sem skiluðu þeim geislaskömmtum sem leitast var eftir. 

Nýrra tækið fór lægst niður í 0,157μGy, var það við 10mA og 32ms sem er lægsta mögulega stilling á 

tökugildum. Það eldra fór einungis niður í 0,268μGy við 33mA og 17ms 

Athygli vakti að lítil frávik voru á milli innstilltra gilda og geislaskammta á milli tækja. Til að einfalda 

samanburð er notast við mælieininguna mAs sem er margfelldi straums og tökutíma lampans. 

Nýja Gamla Óskgildi geislaskammts 

0,30mAs (0,157μGy) 0,59mAs (0,268μGy) 0,1μGy 

0,87mAs (0,491μGy) 0,96mAs (0,517μGy) 0,5μGy 

1,80mAs (1,014μGy) 1,89mAs (1,023μGy) 1μGy 

3,53mAs (2,155μGy) 3,65mAs (2,099μGy) 2μGy 

6,39mAs (3,974μGy) 7,154mAs (4,119μGy) 4μGy 

10,00mAs (6,264μGy) 10,04mAs (5,799μGy) 6μGy 

12,50mAs (7,953μGy) 14,07mAs (7,993μGy) 8μGy 

24,20mAs (15,42μGy) 28,07mAs (16,13μGy) 16μGy 

39,20mAs (25,03μGy) 44,99mAs (26,01μGy) 24μGy 

 

Mælingar 
Til að lágmarka áhrif á mögulegum frávikum í mælingum var ákveðið að taka 6 myndir af Artinis 

CDRAD 2.0 við hvert þrep og reikna út úr því meðaltalsgildi. Einnig var tekin ein mynd af Leeds TO16 

og ein af Leeds CDR til samanburðar. 

Heildar fjöldi mynda var því 72, eða 54 af CDRAD 2.0, 9 af TO16 og 9 af CDR. 

Einnig var geislamælir staðsettur í útjaðri geislasviðsins til samanburðar á geislaskammt á milli 

mynda. 

Image quality factor 
Úrlestur úr contrast prófunarlíkani skilar í raun jafn mörgum niðurstöðum og contrast doppurnar eru 

margar, í tilfelli CDRAD 2.0 væru það þá 225 gildi út úr hverri mynd. 
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Til að auðvelda samanburð niðurstaðna er hægt að nota við formúluna IQF =Σ𝑖=1
15 𝐶𝑖 ∗ 𝐷𝑖, 𝑡ℎ enn hún 

er summa margfeldis dýptar og minnsta greinanlega þvermáls í hverri röð fyrir sig. 

Þar sem að IQF formúlan skilar lægri tölu eftir því sem fleiri doppur greinast var IQFinv 

formúluni beytt (𝐼𝑄𝐹𝑖𝑛𝑣 = 100/(Σ𝑖=1
15 𝐶𝑖 ∗ 𝐷𝑖, 𝑡ℎ) ) enn með henni fáum við hækkandi tölu eftir því 

sem fleiri doppur greinast. 

Úrvinnsla mælinga 

 

 

Allar CDRAD 2.0 myndirnar voru flokkaðar niður eftir tökugildum og keyrðar inn í sjálfvirka úrvinnslu. 

IQFinv gildi hverrar myndar var reiknað og meðaltalsgildi IQFinv fundið fyrir hvert þrep. Hlutfall 

greindra doppa er gefið upp í prósentum. 

Nýja Gamla Óskgildi 

geislaskammts 

1,43 IQFinv / 33,1% (0,157μGy)  1,65 IQFinv / 37,3%  (0,268μGy) 0,1μGy 

2,84 IQFinv / 55,1% (0,491μGy) 2,47 IQFinv / 48,2% (0,517μGy) 0,5μGy 

4,54 IQFinv / 64,7% (1,014μGy) 3,27 IQFinv / 57% (1,023μGy) 1μGy 

5,85 IQFinv / 73,6% (2,155μGy) 4,75 IQFinv / 66,7% (2,099μGy) 2μGy 

7,03 IQFinv / 80% (3,974μGy) 6,19 IQFinv / 74,7% (4,119μGy) 4μGy 

7,39 IQFinv / 82,5% (6,264μGy) 6,54 IQFinv / 77,9% (5,799μGy) 6μGy 

7,69 IQFinv / 83,6% (7,953μGy) 7,10 IQFinv / 80,5% (7,993μGy) 8μGy 

8,41 IQFinv / 87,6% (15,42μGy) 8,00 IQFinv / 85% (16,13μGy) 16μGy 

8,72 IQFinv / 89,7% (25,03μGy) 8,24 IQFinv / 86,6% (26,01μGy) 24μGy 

Mynd 14 – Contrast Detail Diagram CDRAD Mynd 13 – CDRAD 2.0 
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Við þau skilyrði sem mælinginn var framkvæmd þarf eldra tækið allt að tvisvar sinnum hærri 

geislaskammt til að skila sambærilegum myndgæðum og nýja tækið. 

 

Mynd 15 - tengsl geislaskammts og IQFinv 

Þegar horft er til þess að ekki er um verulega tæknibyltingu að ræða á milli tækjanna heldur eingöngu 

framþróun á sambærilegri tækni verður þetta að teljast umtalsverður munur. 

 

Samanburður við TO16 
 

Til staðfestingar á niðurstöðu mælinganna með Artinis CDRAD 2.0 líkaninu voru einnig teknar myndir 

af öðru contrast prófunarlíkani á sömu tökugildum. 

Það líkan kemur frá Leeds test objects og heitir TO16. Það er byggt upp af hringlaga plexiplötu með 

144 mistórum og misdjúpum holum. 

Við 3,974μGy skilaði nýja tækið IQFinv gildi upp á 7,03 enn gamla tækið skilaði 7,10 IQFinv við 

7,993μGy og því kjörið að bera saman myndir af TO16 við sömu skilirði. 
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Mynd 16 – Leeds TO16 við 3,974μGy á nýja tækinu  

Mynd 17 – Leeds TO16 við 7,993μGy á gamla tækinu 

 
Mynd 18 – Leeds TO16 við 3,974μGy á nýja tækinu 
stækkuð mynd af minnstu contrast doppunum 

 
Mynd 19 - Leeds TO16 við 7,993μGy á gamla tækinu 
stækkuð mynd af minnstu contrast doppunum 

Reyndust þær vera mjög sambærilegar hvað varðaði fjölda contrast doppa sem hægt var að greina. 
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Mynd 20 - Úrlestur úr TO16 prófunarlíkani 

 

Mynd 21 - graf unnið úr úrlestri á TO16 prófunarlíkani frá Leeds 

Signal to noise ratio var reiknað út úr báðum myndunum. 

Forritið ImageJ frá National Institutes of Health í bandaríkjunum var notað til að greina myndirnar. 

Teiknaðir voru tveir hringir sitt hvoru megin við brún prófunarlíkansins, meðaltalsgildi og staðalfrávik 

voru því næst reiknuð út úr þeim hringum. 
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Því næst var formúlunni 𝑆𝑁𝑅 =
𝑚𝑒𝑟𝑘𝑖(ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑏𝑖𝑟𝑡𝑢𝑠𝑡𝑖𝑔)

𝑠𝑢ð(𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑖𝑙𝑒𝑖𝑘𝑖 𝑏𝑖𝑟𝑡𝑢𝑠𝑡𝑖𝑔𝑠)
=

𝑋

|ΔX|
≈

𝑚𝑒ð𝑎𝑙𝑡𝑎𝑙

𝑠𝑡𝑎ð𝑎𝑙𝑓𝑟á𝑣𝑖𝑘
=

𝑋

𝑠
 beitt og signal to 

noise fundið út fyrir hvern lið. 

Tæki og staðsetning hrings Meðaltalsgildi Staðalfrávik Signal to noise 

Gamla á prófunarlíkani 660.223 14.664 45 

Gamla fyrir utan prófunarlíkan 624.672 15.385 40,6 

Nýja á prófunarlíkani 2.547.648 48.506 52,5 

Nýja fyrir utan prófunarlíkan 2.470.778 50.712 48,7 

 

Mynd 22 - Leeds TO16. Svæði notuð við útreikning valin með gulum hringjum 

Því næst var heildar suð myndanna reiknað með formúlunni 𝑆 = √𝑆ℎ𝑙𝑢𝑡𝑢𝑟
2 + 𝑆𝑏𝑎𝑘𝑔𝑟.

2  

𝑆𝐺𝑎𝑚𝑙𝑎 = √14.6642 + 15.3852 = 21.254 

𝑆𝑁ý𝑗𝑎 = √48.5062 + 50.7122 = 70.175 
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Mynd 23 - TO16 við 3,974μGy á nýja tækinu. Greining á gráskala 

 

Mynd 24 - TO16 við 7,993μGy á gamla tækinu. Greining á gráskala 

Úrlestur af línupara prófunarlíkani 
Til að meta flatarupplausn tækjanna var 

notast við línupara einingu í Leeds CDR 

prófunarlíkaninu. Athygli vakti að tækin 

sýndu sömu flatarupplausn upp að 

15μGy enn þá sýndi nýrra tækið 4 

LP/mm sem er uppgefin hámarks 

flatarupplausn. Eldra tækið náði 

hámarks flatarupplausn við 4μGy. 

Mynd 25 - Línuparaeininginn í Leeds CDR prófunarlíkaninu 
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Geislaskammtar nýja Línupör á mm nýja Geislaskammtar gamla Línupör á mm gamla 

0,157μGy 1,12 LP/mm 0,268μGy 1,8 LP/mm 

0,491μGy 2,5 LP/mm 0,517μGy 2,5 LP/mm 

1,014μGy 2,8 LP/mm 1,023μGy 2,8 LP/mm 

2,155μGy 3,15 LP/mm 2,099μGy 3,15 LP/mm 

3,974μGy 3,55 LP/mm 4,119μGy 3,55 LP/mm 

6,264μGy 3,55 LP/mm 5,799μGy 3,55 LP/mm 

7,953μGy 3,55 LP/mm 7,993μGy 3,55 LP/mm 

15,42μGy 4 LP/mm 16,13μGy 3,55 LP/mm 

25,03μGy 4 LP/mm 26,01μGy 3,55 LP/mm 

 

Samantekt 
Þessari prófun er eingöngu ætlað að veita vísbendingu um hugsanlegan mun þessara tækja enn er 

engan vegin nógu ýtarleg til að varpa endanlegu ljósi á eiginleika þeirra. 

Tækin voru prófuð við sambærilegar aðstæður og á sambærilegum stillingum. 

Til að skila sömu niðurstöðu þurfti eldra tækið allt að því helmingi hærri geislaskammt enn það nýrra. 

Það verður að teljast umtalsverður munur og alveg ljóst að þótt tækin byggi á sömu grunn tækninni 

að þá hefur átt sér stað gríðarleg þróun sem skilar sér í næmari skynjara og afburðar 

hugbúnaðarvinnslu. 

Niðurstöðurnar voru staðfestar með samanburði á myndum sem teknar voru við 3,974μGy 

geislaskammt á nýja tækinu enn 7,993μGy á gamla. Bæði voru skoðaðar myndir af öðru contrast 

prófunarlíkani og suð myndanna reiknað. Reyndist niðurstaðan vera fullkomlega sambærileg og 

skilaði eldra tækið örlítið betri niðurstöðu líkt og það gerði við tölvuúrlestur á hinu contrast líkaninu. 

Athygli vakti að þótt að eldra tækið skilaði örlítið betri niðurstöðu í contrast mælingum við þessa 

geislun að þá mældist hærra suð á eldra tækinu. 

Flatarupplausn tækjanna var einnig mæld og er það mjög áhugavert að þótt nýrra tækið er uppgefið 

með hærri flatarupplausn að þá skilar það ekki hámarks upplausn fyrr enn við mjög háan 

geislaskammt, eða við 15μGy. Fram að því marki er flatarupplausn tækjanna sambærileg. 
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Canon Adora DRi Technical manual, revision 9 Des. 2015 
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Mynd 3 - Tímalína á þróun CR kerfa - frá 
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Kodak Directview CR systems – August 
2005 

Mynd 8 – Siemens Aristos FX+ DR Siemens Axiom Aristos FD systems Training 
CD Version Sept. 2007 

Mynd 9 – Canon DelftDI Adora DR https://www.canon.co.uk/images/ 
delftdi_adora_dr_tech_sheet_screen_tcm14-
1370345.pdf 

Mynd 10 – Artinis CDRAD 2.0 http://www.artinis.com/cdrad/ 

Mynd 11 – Artinis CDRAD 2.0 teikning Artinis Contrast-Detail phantom ARTINIS 
CDRAD type 2.0 Manual 
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Artinis CDRAD Analyser Project Report Artinis Medical Systems b.v.

Project Gamla

Report date 10/31/17

Comments

Results

Group IQFInv Total detected (%)

0.268uGy 1.65 37.33

0.517uGy 2.47 48.22

1.023uGy 3.27 56.96

2.099uGy 4.75 66.74

4.119uGy 6.19 74.67

5.799uGy 6.54 77.93

7.993uGy 7.10 80.52

16.13uGy 8.00 84.96

26.01uGy 8.24 86.59

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Gamla

Report date 10/31/17

Group name Totals for 0.268uGy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

.CR..2.1.2017.10.21.19.21.39.164125.749724632 1.95 41.78

.CR..3.1.2017.10.21.19.21.39.179750.749724775 1.54 36.00

.CR..4.1.2017.10.21.19.21.39.179750.749724972 1.74 38.67

.CR..5.1.2017.10.21.19.21.39.195375.749725115 1.51 35.56

.CR..6.1.2017.10.21.19.21.39.195375.749725258 1.33 32.89

.CR..1.1.2017.10.21.19.21.39.164125.749724474 1.66 39.11

Group IQF score 1.65 37.33

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Gamla

Report date 10/31/17

Group name Totals for 0.517uGy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

.CR..10.1.2017.10.21.19.21.39.226625.749728924 2.70 51.11

.CR..11.1.2017.10.21.19.21.39.226625.749729067 2.41 47.11

.CR..12.1.2017.10.21.19.21.39.242250.749729372 2.20 48.00

.CR..7.1.2017.10.21.19.21.39.195375.749728495 2.30 46.22

.CR..8.1.2017.10.21.19.21.39.211000.749728638 2.45 48.44

.CR..9.1.2017.10.21.19.21.39.211000.749728781 2.30 48.44

Group IQF score 2.47 48.22

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Gamla

Report date 10/31/17

Group name Totals for 1.023uGy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

.CR..14.1.2017.10.21.19.21.39.257875.749729658 3.24 56.89

.CR..15.1.2017.10.21.19.21.39.257875.749729855 3.14 57.33

.CR..16.1.2017.10.21.19.21.39.257875.749729998 3.11 55.56

.CR..17.1.2017.10.21.19.21.39.273500.749730141 3.16 56.44

.CR..18.1.2017.10.21.19.21.39.273500.749730284 3.73 60.44

.CR..13.1.2017.10.21.19.21.39.242250.749729515 3.21 55.11

Group IQF score 3.27 56.96

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Gamla

Report date 10/31/17

Group name Totals for 2.099uGy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

.CR..20.1.2017.10.21.19.21.39.289125.749730570 5.10 68.89

.CR..21.1.2017.10.21.19.21.39.320375.749730713 5.15 68.44

.CR..22.1.2017.10.21.19.21.39.320375.749730856 4.35 64.89

.CR..23.1.2017.10.21.19.21.39.351625.749733047 4.45 64.89

.CR..24.1.2017.10.21.19.21.39.351625.749733306 4.40 64.89

.CR..19.1.2017.10.21.19.21.39.289125.749730427 5.10 68.44

Group IQF score 4.75 66.74

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Gamla

Report date 10/31/17

Group name Totals for 4.119uGy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

.CR..26.1.2017.10.21.19.21.39.367250.749733592 5.96 72.89

.CR..27.1.2017.10.21.19.21.39.367250.749733735 5.93 74.22

.CR..28.1.2017.10.21.19.21.39.382875.749733878 6.41 75.56

.CR..29.1.2017.10.21.19.21.39.382875.749734253 6.21 75.11

.CR..30.1.2017.10.21.19.21.39.398500.749734396 5.94 74.22

.CR..25.1.2017.10.21.19.21.39.351625.749733449 6.22 76.00

Group IQF score 6.19 74.67

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Gamla

Report date 10/31/17

Group name Totals for 5.799uGy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

.CR..35.1.2017.10.21.19.21.39.429750.749735111 6.17 75.56

.CR..36.1.2017.10.21.19.21.39.429750.749735254 7.05 80.00

.CR..31.1.2017.10.21.19.21.39.398500.749734539 6.24 76.89

.CR..32.1.2017.10.21.19.21.39.398500.749734682 6.93 79.11

.CR..33.1.2017.10.21.19.21.39.414125.749734825 6.49 77.33

.CR..34.1.2017.10.21.19.21.39.414125.749734968 6.78 78.67

Group IQF score 6.54 77.93

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Gamla

Report date 10/31/17

Group name Totals for 7.993uGy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

.CR..37.1.2017.10.21.19.21.39.445375.749735397 7.41 81.78

.CR..38.1.2017.10.21.19.21.39.445375.749735540 7.18 80.44

.CR..39.1.2017.10.21.19.21.39.445375.749735683 6.90 79.56

.CR..40.1.2017.10.21.19.21.39.461000.749735826 6.93 79.56

.CR..41.1.2017.10.21.19.21.39.461000.749735969 7.07 80.00

.CR..42.1.2017.10.21.19.21.39.476625.749737136 7.26 81.33

Group IQF score 7.08 80.44

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Gamla

Report date 10/31/17

Group name Totals for 16.13uGy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

.CR..43.1.2017.10.21.19.21.39.476625.749737511 8.03 85.33

.CR..44.1.2017.10.21.19.21.39.492250.749737684 8.04 84.89

.CR..45.1.2017.10.21.19.21.39.492250.749737827 7.82 84.89

.CR..46.1.2017.10.21.19.21.39.507875.749737970 8.30 86.67

.CR..47.1.2017.10.21.19.21.39.507875.749739137 8.07 84.89

.CR..48.1.2017.10.21.19.21.39.507875.749739280 7.66 83.11

Group IQF score 7.99 84.96

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Gamla

Report date 10/31/17

Group name Totals for 26.01uGy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

.CR..49.1.2017.10.21.19.21.39.523500.749739423 8.03 84.89

.CR..50.1.2017.10.21.19.21.39.523500.749739566 8.17 86.67

.CR..51.1.2017.10.21.19.21.39.539125.749739709 8.52 88.44

.CR..52.1.2017.10.21.19.21.39.539125.749739852 8.71 89.33

.CR..53.1.2017.10.21.19.21.39.554750.749740025 8.05 85.33

.CR..54.1.2017.10.21.19.21.39.554750.749740168 8.13 86.22

Group IQF score 8.27 86.81

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Project Report

Project Canon

Report date 10/31/17

Comments

Results

Group IQFInv Total detected (%)

0.157 ugy 1.43 33.11

0.491 ugy 2.84 53.11

1.014 ugy 4.54 64.74

2.155 ugy 5.85 73.56

3.974 ugy 7.03 80.07

6.264 ugy 7.39 82.52

7.953 ugy 7.69 83.63

15.420 ugy 8.41 87.56

25.030 ugy 8.72 89.70

http://www.artinis.com/






Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Canon

Report date 10/31/17

Group name Totals for 0.157 ugy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

D2NFTPP0 1.23 33.78

D2NFTPQ0 1.36 31.56

D2NFTPR0 1.32 33.33

D2NFTPS0 1.27 32.00

D2NFTPT0 1.43 34.67

D2NFTPU0 1.40 33.33

Group IQF score 1.43 33.11

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Canon

Report date 10/31/17

Group name Totals for 0.491 ugy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

D2NFTPV0 2.91 53.33

D2NFTPW0 2.91 54.22

D2NFTPX0 3.01 55.11

D2NFTPY0 2.45 50.67

D2NFTQ00 2.59 50.67

D2NFTQ10 2.99 54.67

Group IQF score 2.84 53.11

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Canon

Report date 10/31/17

Group name Totals for 1.014 ugy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

D2NFTQ20 4.25 62.67

D2NFTQ30 4.48 65.33

D2NFTQ40 4.33 64.89

D2NFTQ50 4.55 65.78

D2NFTQ60 4.51 64.44

D2NFTQ70 4.47 65.33

Group IQF score 4.54 64.74

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Canon

Report date 10/31/17

Group name Totals for 2.155 ugy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

D2NFTQ90 5.90 73.78

D2NFTQA0 5.79 72.89

D2NFTQB0 5.21 72.89

D2NFTQC0 5.43 72.89

D2NFTQD0 6.37 75.56

D2NFTQ80 5.92 73.33

Group IQF score 5.85 73.56

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Canon

Report date 10/31/17

Group name Totals for 3.974 ugy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

D2NFTQG0 7.32 80.89

D2NFTQH0 7.20 80.00

D2NFTQI0 7.06 80.44

D2NFTQJ0 6.62 79.11

D2NFTQE0 7.39 80.89

D2NFTQF0 6.97 79.11

Group IQF score 7.03 80.07

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Canon

Report date 10/31/17

Group name Totals for 6.264 ugy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

D2NFTQK0 7.44 81.78

D2NFTQL0 7.37 81.78

D2NFTQM0 7.48 83.56

D2NFTQN0 7.45 80.89

D2NFTQO0 7.44 81.78

D2NFTQP0 7.85 85.33

Group IQF score 7.39 82.52

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Canon

Report date 10/31/17

Group name Totals for 7.953 ugy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

D2NFTQQ0 7.79 83.56

D2NFTQR0 7.55 83.11

D2NFTQS0 7.85 84.44

D2NFTQT0 7.69 83.11

D2NFTQU0 7.53 82.22

D2NFTQV0 8.02 85.33

Group IQF score 7.69 83.63

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Canon

Report date 10/31/17

Group name Totals for 15.420 ugy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

D2NFTQW0 8.61 88.44

D2NFTQX0 8.64 88.44

D2NFTQY0 8.45 87.56

D2NFTQZ0 8.32 86.67

D2NFTR00 8.42 87.11

D2NFTR10 8.39 87.11

Group IQF score 8.41 87.56

http://www.artinis.com/




Artinis CDRAD Analyser Group Report

Project Canon

Report date 10/31/17

Group name Totals for 25.030 ugy

Comments

Results

File IQFInv Total detected (%)

D2NFTR30 8.79 89.78

D2NFTR40 8.93 91.11

D2NFTR50 8.69 88.89

D2NFTR60 8.59 89.78

D2NFTR70 8.77 89.78

D2NFTR20 8.68 88.89

Group IQF score 8.72 89.70

http://www.artinis.com/




 

Gamla - 0,268μGy 



 

Gamla - 0,517μGy 



 

Gamla – 1,023μGy 



 

Gamla – 2,099μGy 



 

Gamla – 4,119μGy 



 

Gamla – 5,799μGy 



 

Gamla – 7,993μGy 



 

Gamla – 16,13μGy 



 

Gamla – 26,01μGy 



 

Nýja - 0,157μGy 



 

Nýja - 0,491μGy 



 

Nýja – 1,014μGy 



 

Nýja – 2,155μGy 



 

Nýja – 3,974μGy 



 

Nýja – 6,264μGy 



 

Nýja – 7,953μGy 



 

Nýja – 15,42μGy 



 

Nýja – 25,03μGy 

 




































