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SAMMANFATTNING 

I rapporten redovisas kalibrering av en datonomograf för mätning av densitet hos trä och 
fukt i trä. Rapporten innehåller en noggrann beskrivning av datortomografens arbetssätt och 
röntgenstrålningens absorption i materialet. Detta är nödvändigt för att läsaren/användaren 
skall kunna planera sina mätningar. Resultatet från kalibreringen redovisas ofta i form av 
exempel, vilket vi tror gör det lättare att förstå de problem som sammanhänger med dator
tomografens arbetssätt. 

Vi har ej nått så långt som vi önskade inom den givna resursramen (1,5 forskarår). Det är 
främst när det gäller automatisering av bildanalysrutiner for kompensation av träets sväll-
ning vid fuktupptagning, som ytterligare arbete återstår. 

Datortomografen mäter densitet med en noggrannhet av 5% för större områden. Reprodu-
cerbarheten vid mätning av densiteten inom samma område vid olika tidpunkter är mycket 
god med datortomografen, felet är mindre än 1%. 

Densitetsvärdena blir ca 5% för låga på grund av att trä absorberar mindre strålning än 
vatten. 

Vi har inte kunnat göra densitetsmätningar med konvenuonella metoder så bra att vi er
hållit tillräckligt noggranna standarder, främst beroende på trämaterialets variabilitet inom 
även små områden. Därför anser vi att datonomografen mäter densitet avsevärt bättre än 
5%. 

Densiteten på trä kan variera 3% inom 10 mm när 1,5 mm strålbredd används, medan 
variationen för 10 mm strålbredd bara blir 1%. 

Ovanstående resultat anger därför gränsen för hur små områden som kan datortomograferas 
med säker densitetsbestämning. Positioneringen av provet och mätområdet är mycket vik
tig-
Noggrannheten vid densitetsmätning minskar nar mätvolymen sjunker under 125 mm^ (5 x 
5 x 5 mm), och är vid 3.375 mm^ (1,5 x 1,5 x 1,5 mm) ej bättre än 10%. 

Lineariteten är ej godtagbar med de standarder vi kunnat mäta upp för trä. För många 
plaster är lineariteten bättre. Lövträ visade dessutom avvikande linearitet, vilket troligen 
beror på den konventionella mätmetoden för densitetsbestämning. Vi finner dock att an
vändning av datortomograf till mätning av fukt i trä och mätning av densitet hos trä är ett 
ston framsteg för träforskningen. 



1. INTRODUKTION 

1.1 Allmänt 

Skellefteåenheten inom Trätek har sedan en tid tillbaka tillgång till en datortomograf av 
märket General Electric (GE 9000 Quick). På engelska heter den CT-scanner (C = compu
terized, T = tomography, översatt blir det ungefär "datoriserad kroppsavbildning"). 

Datortomografen fungerar så att den utifrån ett antal avbildningar bygger upp en tvådimen
sionell genomskärningsbild av provobjektet. Den tvådimensionella avbildningen represente
rar ett område med en viss "tjocklek". Bildens "tjocklek" beror på vald bredd för röntgen
strålen. Flera bilder längs ett prov kan användas till att sammanställa en tredimensionell 
bild, t ex för att visa kvistutbredning och kvistfördelning i en stock. Denna typ av bilder 
kallas "scoutview" eller paraxiala snittbilder. 

Det är möjligt att bygga upp lomografiska bilder på två olika .sätt, nämligen; 

1. Genom alt provet strålar inifrån och intensiteten detekteras (mäts) utanför. 
2. Genom att sända en stråle röntgenfotoner genom provet från en sida och detektera in

tensiteten på andra sidan. 

Datortomografen i Skellefteå bygger på den senare metoden. 

Förutom till att avbilda "felaktigheter" (tumörer, blödningar m m) hos människor, används 
datoriomografi även i tekniska tillämpningar. Exempel på dessa är studier av: 

fukt i trä och betong 
impregnering av trä 
defekter i plast och gummi 
härdning och nedbrytning av gummi 
plastisk deformation av aluminium 
pulverkompaktering 
undersökning av kärnbränslestavar m m 

Datortomografen kan ej karakterisera så små områden som är tekniskt intressanta, men 
forskning pågår för att förbättra upplösningen. Sjukhustomografen har en maximal upp
lösning på några tiondelar av en millimeter. Specialbyggda industritomografer har en bästa 
upplösning av 50 x 50 pm, när kontrastförhållandena är goda. Begränsningen i upplösning 
ligger för datonomografer i avbländningen av strålningskälla, detektorernas storlek samt 
fokallängd, d v s ingenjörstekniska begränsningar. Se avsnitt 1.2 och framåt. 

Den använda röntgenstrålningen har en våglängd från 0,01 nm och uppåt, figur 4, vilket 
ger goda teoretiska fömtsättningar för bra upplösning. Jämför med ljusmikroskopi, där en 
våglängd på 400 nm ger en praktiskt användbar upplösning på något under 1 pm. 



Flera olika typer av "strålningskällor" används. De två vanligaste är de som brukar beteck
nas röntgen- och gammastrålar. Se avsnitt 1.2.1. 

En vanlig indelning för det elektromagnetiska spektmmet framgår av figur 1. 
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Figur 1. Det elektromagnetiska spektrumet från gammastrålning till radiovågor. Efter 
Tefyma. 

En skiljelinje mellan röntgen- och gammastrålning härrör från hur strålningen uppkommer, 
i ena fallet uppkommer; den som en följd av att elektroner frigör röntgenkvanta (oftast från 



Wolfram), medan den i andra fallet härrör från radioaktivt sönderfall i olika ämnen (t ex 
Cesium-137). För industridatortomografer används Kobolt-60, Cesium-137 och Iri
dium-192. Vid radioaktivt sönderfall får vi i stort sett monokromatisk röntgen (d v s en 
våglängd), medan den röntgenstrålning som elektronexciteras från Wolfram har en våg
längdsfördelning (polykromatisk). Se avsnitt 1.2.1. 

Det är också möjligt att injicera ett radioaktivt ämne som avger strålning inifrån provet, 
medan ultraljud kan användas som yttre strålkälla för uppbyggnad av tomografibilder. 

Detektorerna, vars storlek begränsar upplösningen, kan vara av två olika huvudtyper - gas-
detektorer (fmns i Skellefteå-datortomografen) och kristalldetektorer. Se avsnitt 1.2.2. 

Felkällor 

1. 

2. 

Datortomografens strålningskälla är ej monokromatisk. 

Datortomografens korrektionsalgoritmer är framtagna för relativt små densitetsskillna
der, omkring 1000 kg/m^ och små skillnader i atomnummer mellan atomerna i provet. 
Algoritmerna korrigerar för absorbtion i nästan runda prover för provdiametrar mellan 
100-300 mm. 

3. Datortomografen har en begränsad upplösning. 

1.2 Teknisk beskrivning 

Rönigenrör 

Detektorer 

Figur 2. Roterande röntgenrör - detektorarray. 



Skellefteås datortomograf får sina röntgenkvanta från ett röntgenrör med Wolframanod, 
som bombarderas med högenergielektroner. Röntgenstrålen avskärmas (kollimeras) till en 
solfjäderformad skiva, vars tjocklek kan varieras (1,5, 3, 5, 10 mm). Elektronemas hastig
het ställs in från tangentbordet med accelerationsspänningen 80, 120 och 140 keV, vilket 
medför att röntgenstrålningen får en bestämd energifördelning eller våglängdsfördelning (se 
figur 4). 

Det antal röntgenkvanta som passerat provet räknas av 720 stycken xenongasfyllda detekto-
rer, omvandlas till en intensitetsprofil proportionell mot provets densitet och medelatom-
nummer. Se avsnitt 1.4 och framåt. 

För att hålla reda på hur många röntgenkvanta som absorberats i provet finns referensde-
tektorer som erhåller det antal kvanta som avges från röntgenröret. Om en detektor ej 
fungerar kommer att felmeddelande att erhållas. 

Intensitetsprofilen (figur 15) filtreras, återprojiceras och omräknas till en bild bestående av 
pixlar, se avsnitt 1.4. För att erhålla en upplösning som motsvarar avbländningen av rönt
genkällan och storleken av detektorerna görs ett stort antal projektioner, vilka sedan t i l l 
sammans bygger upp bilden. I Skellefteås datortomograf vrider sig röntgenröret och detek
torerna t ex 1° mellan varje projektion. Efter 180° vridning förskjuts detektorerna en kvarts 
detektorbredd, se figur 3. Datortomografen roterar ett helt varv runt provet för varje bild. 



strålens fokus 
0,7-0.9 mm 

Fokallängd 448 mm 

Rotationscentrum 
Provets plats 

0,054/ 

Öppningsvinkel för en y 
detektor 0,064" dvs / 
720 detektorer (46* ) 
En detektor har storleken 1,05 mm. 

Detektorbredden a (sampling distance) 
a = 448 0,064 = 0,50 mm 

W W 

Maximal upplösning = j 3 = 0,25 mm 

1 / 4 detektorförskjutning 
efter halva varvet 

Figur 3. Upplösningens beroende av fokallängd, detektorbredd och förskjutning av detek
torer. Detektorbredden är upptagningsbredd för en detektor i provet. 0,064° är 
1,1 -10'^ radianer. 



Fokallängden, f, är avståndet mellan röntgenrörets focus och vridningscentrum för datorto
mografen. Provet skall placeras i vridningscentrum. 720 detektorer ger en öppningsvinkel 
av 46°, vilket betyder att varje detektor täcker 0,064°. Den nominella eller tekniskt möjliga 
upplösningen är således f • sin 0,064°. 

Om detektorerna förskjuts 1/4 detektorbredd åt ena hållet under samma bild, erhålls en för
dubbling av upplösningen, vilket är maximalt. Upplösningen blir då 1/2 f • sin 0,064°. 
Skellefteås datortomograf har en maximal upplösning på ca 0,25 mm. Observera att om f 
minskas ökar upplösningen. (Figuren är omritad efter figur 15 i Sales Information, TOMO-
SCAN Systems.) 

Varje detektor får således in det antal röntgenfotoner som passerat igenom provet, mellan 
röntgenfokus och detektom, och intensiteten från alla detektorerna ger en profil som är in
verterat proportionell mot sammanlagda absorbtionen, se figur 9 och 15. 

De profiler som varje grads vridning ger, filtreras för att ge så små fel som möjligt vid 
återprojektion av linjeintegralerna (summationen genom provet). Vi får 360 x 720 linjein
tegraler att återprojicera. 

1.2.1 Röntgenstrålning 

Röntgenstrålning betraktas allmänt som en del av det elektromagnenska spektrumet, se 
figur 1, där den neråt i energi övergår i gammastrålning och uppåt till UV-ljus. Energin av 
ett kvanta kan beräknas ur den välbekanta ekvationen: 

E = hv = hc (1) 
X 

Där h = Plancks konstant, 6,624 • 10 s 
v = frekvensen [ \_ ] 

S 
c = ljushastigheten [m/s] 
X = våglängden [m] 

Eftersom c är 3 • 10̂  m/s och 1 eV är 1,6 • 10 ''^ Joule, kan uttrycket förenklas t i l l ; 

E IkeVI = L24 (2) 
X [nm] 

Figuren nedan visar ett röntgenspektrum från ett röntgenrör med en Wolframanod. Den in
ställda accelerationsspänningen var 100 kV. 
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E 100 2 KeV 

Figur 4. Röntgenspektra från ett röntgenrör med Wolframanod. Accelerationsspänning 
100 kV, vilket ger elektronerna en energi på 100 keV. K, L, M är karakteris
tisk strålning från Wolfram. 

Den vertikala axeln visar hur många kvanta (antalet ger intensiteten) som erhålls vid en 
viss energi eller våglängd (den horisontella axeln). Den heldragna kurvan är antalet kvanta 
i den kontinuerliga strålningen (en annan beteckning är vit strålning) och kännetecknas av 
en minimivåglängd eller maximal energi, som beror på den inställda accelerationsspänning
en. I Skellefteå använder vi ofta accelerationsspänningen 120 kV, vilket med tidigare for
mel ger en minimivåglängd av; 

X min = 1,24 nm = 0,01 nm 
120 

(3) 

Jämför med storleken för en atom, den är några 10-tal gånger större än minsta våglängden. 

Accelerationsspänningen 120 kV ger en medelenergi för hela spektrumet på 73 keV. Detta 
ger en medelvåglängd enligt tidigare formel på; 
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I = 1,24 nm = 0,017 nm 
73 

(4) 

Den kontinuerliga strålningen uppkommer genom att elektronerna bromsas och överför 
energi till anoden kontinuerligt. Med Kramers formel kan den kontinuerliga intensiteten 
beräknas för alla material. 

l(X)dX = K B Z [ X - 1 ] J . dX 
X „.„ X' 

(5) 

där K = en konstant 
B = strömmen av elektroner mot anoden 
Z = anodens atomnummer 

Uttrycket tar ej hänsyn till absorptionen för röntgenstrålningen i anodmaterialet. Av ut
trycket framgår också att vi får mera kvanta om vi har ett anodmaterial med högt Z. 

När accelerationsspänningen ökar, kommer X^^j, att minska och tvärt om. En ökning av 
strömmen genom glödtråden ger ett större antal kvanta, intensiteten för alla våglängder 
ökar. 

r / / / / / / j v / / / / 
Uppvärmd trad 
som sänder ut elektroner 

Beläggning för absorption 
av röntgen 

i ̂
 Vacuumrör 

y ( 10"^ mm Hg) 

Anod, Volframplatta 

Bländare (reglerbar, be
stämmer stralbredden och fokus) 

filter (utbytbart, reglerar intensitets-
fördelningen) 

Figur 5. Schematisk figur över hur ett röntgenrör är uppbyggt. I Skellefteås datortomograf 
kan spänningen, V, bli högst 140 kV och strömmen. A, högst 3(X) mA. Storieken 
på tråden samt bländare bestämmer strålens storlek, vilket har betydelse för upp
lösningen. 



12 

Inställningen på röntgenröret är begränsat av flera olika orsaker. En sjukhusdatortomograf 
får ej ge för höga stråldoser (< 1 rad), eller ge för "hård" röntgenstrålning, vilket gör att 
höga strömmar kombinerade med hög spänning ej är tillåtna. Den lilla punkt där elektro
nerna träffar anoden värms upp kraftigt och detta begränsar också användningen av höga 
strömmar. Röntgenröret måste kylas. Lägre spänning och hög ström är ej heller så bra, då 
detta medför hög temperatur i glödtråden. Höga temperaturer i anod eller glödffåd kontami-
nerar rörets inneryta, vilket medför en filtereffekt. Filtrering ger röntgenstrålen ett mera 
begränsat vågiängdsområde, samtidigt som antalet kvanta minskar. 

1.2.2 Detektorer 

Två viktiga krav ställs på en detektor. För det första skall detektom vara liten, så att upp
lösningen blir så hög som möjligt. Detektom skall dessutom bete sig linjärt mot antalet in
kommande röntgenfotoner. Utöver detta skall den helst vara linjär mot energin hos fotoner-
na, väggarna skall vara tunna (mindre dimension) samtidigt som de skall vara ogenom
trängliga för röntgenstrålning från detektorerna som ligger bredvid. 

Det finns två huvudtyper av detektorer. 

a. Scintillationskristall i kombination med en fotokänslig komponent, se figur 6. 
b. Gasdetektor, som tidigare nämnts används i Skellefteås datortomograf, se figur 7. 

RÖNTGEN , I RÖNTGEN 
1 1 i 1 i 1 . . 

foto-
elektrön 

Laddnings-B 
förstärk- JT^ 

mng Q 

A 
/ " l j u s 

A 
/ " l j u s 

-Höl je 

Scintillationskristall, 

.Ljusledare 

Fotomultiplikator 

Ljus 

Vrrrr Vrrr/ 

Figur 6. Två typer av detektorer som bygger på scintillationskristaller. Kristallerna kan 
vara av olika material, natriumjodid, cesiumjodid, kalciumfluorid och vismutger-
manat. 
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När en scintillationskristall träffas av ett röntgenkvanta kommer ljusfotoner att alstras. A, 
figur 6. Ljusfotonerna förstärks i dynoder. B, och tranformeras därigenom till en elektrisk 
strömpuls. Ljuspulsen kan också förstärkas i fotodioder (se högra delen av figur 6). Foto
dioderna är av den typ som finns i moderna videokameror. 

Röntgenkvanta Mätkrets, ger en puls for varje kvanta 

+ kV 

Joner av xenon Fönster 

Figur 7. Gasdetektor av den typ som finns i Skellefteå datortomograf 

En gasdetektor för räkning av röntgenkvanta fungerar på följande sätt. När ett röntgenkvan
ta går igenom gaveln mot strålkällan, in i detektorn, joniseras xenongasen i röret. För ett 
kort ögonblick leder gasen ström framdriven av spänningen över detektorn. Varje jonise-
ring absorberar I eV, vilket betyder att antalet joner, strömpulsens storlek, bestäms av: 
E (röntgen). 

Deiektoms storiek, fönster samt väggtjocklek begränsar datonomografens upplösning. Där
för går utvecklingen mot mindre detektorer, vilket utesluter gasdetektorer. 

Detektorerna är ej ideala och därför har kompensationsalgoritmer byggts in i rekonstmk-
tionsberäkningama. I ändarna på detektorraden finns referensdetektorer som alltid får maxi
mal strålning, I ^ . 

För att öka upplösningen arbetar tillverkarna av datortomograf er med diodarrayer, liknande 
de som finns i kameror och videokameror. Storleken på varje detektordel (fotodiod) är för 
närvarande 20 x 20 mm. Dioderna har dock liten dynamik och håller ej för röntgen, varför 
en fluoriscerande platta med ljusledare måste läggas ovanpå, se figur 6. 

1.3 Röntgenstrålningens absorption i materialet 

Tidigare har vi beskrivit en röntgenstråle som är sammansatt av en mängd röntgenkvanta. 
Alla kvanta som kommer fram till detektorn ger bidrag till intensiteten som detektorerna 
mäter. Referensdetektorerna får det totala antalet röntgenkvanta som röntgenröret lämnar 
för tillfället (för detektorns sektor). För att vi skall kunna använda datortomografen till 
andra material än människokroppar, måste vi veta vad som händer de röntgenkvanta som 
absorberas mellan röntgenröret och detektorn. Det fmns 720 detektorer, men vi begränsar 
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vår diskussion t i l l en detektor. 

De röntgenkvanta som inte når fram t i l l detektorn kan absorberas på två olika sätt: 

1. De sprids utanför detektorn, se B i figur 8 
2. De kan stoppas upp i provet, se A i f igur 8. 

K H 

Röntgenkvanta 

Röntgenkälla ^ I Detektor 

Prov 

Figur 8. Schematisk figur över absorption av röntgenkvanta. 

Sannolikheten för att ett visst antal röntgenkvanta ur det ursprungliga antalet skall komma 
fram ti l l detektorn beror således på hur provet absorberar den röntgenstrålning det utsätts 
för. Detta beror i sin tur på provets sammansättning och utsträckning mellan röntgenröret 
och detektorn. Det är de atomer som provet är uppbyggt av som bestämmer absorptionen. 
Det bör här påpekas att vid normala prover går nästan alla röntgenkvanta igenom provet 
utan att beröras. Om absorptionen blir större än några procent kommer inte bilden att stäm
ma med verkligheten, de korrektioner som finns i datortomografen kan ej ta hand om detta 
fal l . 

Ett röntgenkvanta kan spridas både elastiskt och icke elastiskt. Icke elastisk spridning bru
kar vanligtvis kallas inelastisk spridning. 

När ett röntgenkvanta sprids elastiskt kan detta jämföras med när en biljardboll stöter t i l l 
en annan, j u närmare bollarna möts desto större spridningsvinkel. Ur ett stort antal slump
mässiga träffar kommer således endast en mindre del av de som sprids på detta sätt att 
träffa detektorn. En del av de elastiskt spridda röntgenkvanta kommer att träffa detektorer 
vid sidan om. För dessa finns inbyggda korrektioner i datortomografen. När röntgenkvantat 
ser atomen som en boll kommer den att vara liten, det mesta av materialet är hålrum. 
Storleken på bollen, atomen, varierar för elastisk spridning bara något med röntgenkväntats 
energi, men är proportionellt mot elektrondensiteten och därför proportionell mot densite
ten. 
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Elastisk spridning är också beroende av atomnumrei. V i får en absorption som är beroende 
av provets densitet, provets tjocklek, ingående atomers atomnummer och röntgenkvantat 
energi. Redan nu inser v i att de röntgenkvanta som har lägre energi kommer att ha mindre 
chans att nå detektom. Det brukar kallas "beamhardening". Röntgenstrålens medelenergi 
blir större med gångvägen genom provet. Datortomografen måste således korrigera för 
detta men v i inser att den inte har korrektioner för annat än att fåtal fal l relaterade t i l l vad 
dess egentliga uppgift är, nämligen röntgenbilder av människor. 

Den andra delen av absorptionen är den icke elastiska. Den är en egentlig absorption t i l l 
skillnad från spridning. Den icke elastiska absorptionen är fotoelektrisk och medför således 
att röntgenkvantat förlorar energi v id varje tillfälle en interaktion uppstår. Den fotoelektris
ka spridningen beror på densiteten, och t i l l skillnad från elastisk spridning beror den på 
atomnumret upphöjt t i l l tre, hos de atomer som ingår i provet. Absorptionen är kraftigt 
energi beroende, energin upphöjt t i l l en tredjedel. Den fotoelektriska spridningen används 
som analysmetod i ESCA, XPS. (ESCA = Elektron Spectroscopy for Chemical Analysis, 
och XPS = X-ray Photon Spectroscopy.) 

För datortomografin är den fotoelektriska spridningen ej önskvärd, eftersom den inte är lätt 
att bygga korrektionsekvationer för. Mera om detta längre fram. 

V i har ovan kommit fram t i l l att absorptionen av röntgenstrålning beror på både elastisk 
och icke elastisk absorption. 

Absorptionen av strålning brukar uttryckas med Beers lag. 

Den välkända Beers lag, I (kj = exp (- p p x) , kan ges ett mera datonomografianpassat 
utseende. 

I = I , exp (- + pf) p- X (6) 

Ekvationen bygger på sannolikheten för spridning av röntgenkvanta i ett prov. Eftersom 
spridningen är våglängdsberoende gäller ekvationen bitvis längs våglängdsskalan, d v s den 
måste integreras över gångvägen för kvantat. 

I = intensitet t i l l detektom 
p = densiteten 
X = våglängden 
X = gångväg i provet 
]if = fotoelektrisk absorptionskoefficient 
ps = absorptionskoefficienten för elastisk spridning 

Se även längre fram, ekvation (7) och (8). 

Röntgenkvantats interaktion med materialet som vi studerar ger enligt ovan en linjär (cm ') 
absorptionskoefficient som består av två delar; 
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p = ps + pf Tsai et al (1976) (7) 

där ps = absorptionskoefficienten för spridning, elastisk spridning eller comptoneffekten 
pf = absorptionskoefficienten från fotoelektrisk effekt, icke elastisk spridning 

Ovanstående ekvation kan som följd av diskussionen ovan skrivas som: 

p (p, Z, E) = ps (p, E) + pf (p, Z, E) (8) 

där p = densiteten 
Z = effektiva atomnumret 
E = röntgenfotonens energi 

Ekvationerna (7) och (8) visar på de svårigheter som uppstår när v i skall räkna fram densi
teterna i bilden från absorptionsvärden. Den första termen är lätt att handskas med, medan 
den andra termen, pf, ger ett icke önskvärt absorptionstillskott vid datortomografi. Korrek
tionerna som byggts in i datortomografen tar inte hänsyn t i l l fotoelektrisk absorption om 
den blir stor. 

Det finns en hel del publicerat om inverkan från den fotoelektriska absorptionen och dess 
inverkan på datrotomografibilden. Den som v i l l läsa mera, utöver vad som behandlas i 
denna rapport, hänvisas t i l l Isherwood et al (1977), Leslie et al (1976), Macovski et al 
(1976), Macovski et al (1982). 

1.3.1 Teoretisk beräkning av CT-tal för olika material 

Eftersom v i vid datortomografi ej kan använda de små absorptionskoefficienterna t i l l data
behandlingen av detektorernas utsignal, omvandlas dessa så att datorberäkningama kan 
göras snabbare, heltal hellre än flyttalsberäkningar. 

Därför har man definierat ett CT-tal; 

CT-talet = ^ " ^ ^'^1000 Lindgren (1988, 1990) (9) 
pH^O 

p = totala absorptionskoefficienten för det okända materialet, eller egentligen summan av 
alla absorptionskoefficienter, om olika material ingår i provet. 

p H j O = absorptionskoefficienten för vatten. 

Ovanstående ekvation visar att om absorptionen är större än för vatten blir CT-talet posi
tivt, annars negativt, och att absorptionen för vakuum (luft) är -1000, för vatten O etc. 

CT-talet är linjärt proportionellt mot absorptionen, detta gäller även andra datortomografi-
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skalor. Det finns andra skalor som används, t ex EMI-tal som är -500 för luf t , O för vatten 
etc. 

En mera datoranpassad skala är Hounsfieldskalan, där faktorn i ekvation (9) är 1024 i 
stället för 1000. 1024 är jämt delbart med 2, vilket är bas i binära talsystemet. I Skellefteås 
datortomograf används Hounsfieldsvärdet. För att erhålla Hounsfieldsvärdet (H) från CT-ta-
let skall CT-talet multipliceras med 1.024. 

Ett antal forskare har redovisat sambandet mellan E M I - eller CT-skalan och absorptionsko-
efficienterna. 

Macovski et al (1976), E M I ; Weaver et al (1977), E M I ; Cagnasso et al (1985), H ; Houns-
field, G.N (1973), E M I , H ; Hounsfield (1980), H ; K Huang (1976), A C T A nummer; Jasch-
ke (1987), cine-CT på ett intressant sätt; Kriz et al (1985); M u l l (1984); Brooks (1977). 

Tsai et al (1976), Mil lar (1975) och Cho et al (1975) har härlett de ekvationer som erfor
dras för beräkningarna. Tidigare har v i visat hur absorptionen kan delas upp i två huvud
sakliga delar. 

De två komponenterna i ekvation (7) eller (8) kan uttryckas som; 

pf = K, * p * no * Zm ' / E (Fotoelektriskt) Tsai et al(1976) (10) 
(Inelastisk spridning) Cho et al (1975) 

pf = K2 * p * Uo * f(E) (Elastisk spridning) Tsai et al (1976) (11) 
Cho et al (1975) 

där K, , K2 = konstanter. De kan bestämmas ur kända absorptionsdata, t ex för vatten 
p = densiteten i g/cm^ 
Uo = elektrondensiteten 
Z = effektiva atomnumret 
E = fotonens energi (medelenergin är 73 keV vid 120 kV rörspänning i Skel

lefteås datortomograf) 
m = 4,4 för Z < 14 och p < 2000 kg/m' 

f (E) = (1 + B) * (2 * (1 + B) - In (1 + 2B) + In (1 + 2(3) - (1 + 3B) (12) 

l+2p p 2p (l+2p) ' 

f ( E ) = 1,056 för E = 73 keV 

där P = E/511 (13) 

Z = (Xi, Z „ + X2Z2^-' + .... + X^Zn^'") 1/3,4 (effektiva atomnumret) (14) 

där X, = P,Z/Ai / Sumj Pj Z j / A j (15) 



där Pi = viktsprocent av element i n - A i 

t̂ot 
Zj = atomnumret av element i 
A, = atomvikt av element i 

Med ovanstående ekvation kan absorptionskonstantema för olika grundämnen och moleky
ler beräknas teoretiskt. V i har gjort ett datorprogram som utifrån formlerna ovan beräknar 
elektrondensitet, molekylvikt, medelatomnummer, absorptionskonstanten även uppdelad på 
fotoelektrisk- och spridningsdel (ekvation (10) och (11)) samt CT-talet. 

Nedan följer värden som beräknats med ovanstående program för några typer av atomer 
och molekyler. 

Tabell 1. 

Alom/Molekyl 

Molekyl
vikt 
Mw 

Den
sitet 

kg/m^ 
n'>2) 

1023 
^ f l ) 2 ) 

10̂  
^2) CT-värde 

(ekv 9) 

Vatten H^O 18,0 1000 3,3461 7,4928 9,33 0,1765 0,1858 0 0,05 
Cellulosa C^H,„0, 

0 10 5 
162,0 1500 3,1974 7,0164 10,7 0,2536 0,2636 419 0,04 

Hemicellulosa Cj^HjjgO^g 175,4 1500 3.2140 7,1492 11,5 0,2542 0,2657 430 0,04 
165,0 1500 3,2488 5,3052 4,2 0,2570 0,2612 406 0,02 

Kalcium Ca 40,08 1550 3,005 19,9964 365,6 0,2457 0,6113 2293 0,6 
Kidel Si 25,086 2330 3,002 13,9978 163,8 0,3689 0,5322 1867 0.31 
Natrium Na 22,9898 971 2,8818 10,9984 28,77 0,1476 0,1763 -50 0,J6 
Kalium K 39,102 860 2,9266 18,9966 165,92 0,1327 0,2986 609 0,56 
Poleten PE 28,054 910 3,435 5,5163 3,11 0,1667 0,1697 -85 0,018 
Polymetvlmetakrvlal PMMA 100,118 180 3,2485 6,1149 5,44 0,2021 0,2076 118 0,03 

1) Värdena i tabellen är multiplicerade med 10 '̂ respektive 10 .̂ 
2) Tabellvärdena är avrundade lill fyra decimaler. 
3) Absorptionen är för stor för kompensaiionsalgoriimema X,fk> 0,5 
4) XffKär lägre än för vallen, vilkei medför eii lågt CT-tal 
e = elektrondensiieien 
k = sammanlagda absorpiionskoefficienien 

Resultatet visar hur känsligt CT-talet är för kvoten Pf/u. För vatten blir CT-talet riktigt vid 
datortomografi, p f /p = 0,05, medan det är för lågt fö r trä, Pf/p = 0,02 - 0,04. 

Röntgenstrålens energi har en viss betydelse även för trä utan atomer med höga atomnum
mer. Minskar medelenergin kommer förhållandet Pf/p att bli större, vilket medför fel i 
rekonstruktionen av bildens nivå, provets densitet. Inverkan är dock liten för Skellefteås 
datortomograf, där minsta accelerationsspänningen är satt t i l l 80 kV. Skillnaden visar sig i 
att v i får något högre densitet (ett par kg/m^ högre densitet, om accelerationsspänningen 
sänks från 140 t i l l 80 kV) . Detta gör också att datortomografen i Skellefteå ej lämpar sig 
för dubbelenergiteknik. 
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Rutherford et al (1976) har gjort beräkningarna på lite annat sätt än ovan, vilket han sedan 
verifierar experimentellt i sin artikel. 

Blandningsregeln kan användas v id beräkning där flera kemiskt olika material finns i pro
vet, 
och när det gäller linjära absorptionskoefficienter får vi formeln: 

X = 4- w,x, + . . . . + \ x (16) 

där V| = volymsandelen av delmaterial i , i = 1 t i l l n 
= absorptionskoefficienten för material i 

När v i tar hänsyn t i l l hur datortomografen räknar fram den pixelbild v i erhåller, se figur 9, 
inser vi hur beräkningen skall utföras för vilket material som helst och att blandningsregeln 
gäller. Se även avsnitt 1.5. 

m 

v» 
o 
> 
<9 

*^ 
1. 

:o 
li-

0̂1 

^03 

»*1m 

*̂21 >*23 K2m 

K32 

= for plxeln i rad 1, kolumn 1, 

^12 pixeln i rad 1 och kolumn 2 osv. 

^ In= lon exP (-(»*ni ^ X + *̂m ^ X + . . ) ) 

Figur 9. Inkommande stråle från vänster ger en intensitet vid detektering som är summan 
av alla delabsorptioner i materialet. Bilden byggs upp i pixlar (eller voxlar). p.j är 
linjära absorptionskoefficienten av elementet i pixel y. Tsai et al (1976). 
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1.3.2 Röntgenstrålningens absorption i trä och fukt 

1.3.2.1 Torrt trä som komposit 

Utgående från figur 9 kan v i bilda oss en uppfattning över vilken absorption v i kan få i ett 
prov sammansatt av olika material. 

Trä består i huvudsak av cellulosa, hemicellulosa och lignin. 

Tabell 2: Beståndsdelar i trämaterial. 

Ett trämateriai är av barrvedstyp och har föl jande beståndsdelar: 

Cellulosa Hemicellulosa Lignin 

Kemisk formel 
^ Ö ^ I O ^ S ^5,9^11,8^5,8 ^10^13^2 

Densitet 1,5 1,5 1,5 

Volymsandel 45% 30% 25% 

Trä kan också innehålla några procent extraktivämnen och en liten mängd aska (ej orga
niskt material). I trä finns också en större mängd luft . L u f t har i datonomografin absorp-
tionsvärdet 0. V i måste indirekt ta hänsyn t i l l luften, på grund av att datortomografen be
räknar linjeintegralen genom hela materialets utsträckning. V i kan således lätt beräkna 
absorptionskoefficienten och CT-talet för vilken materialkombination som helst. 

CT-talet är lättare att använda då det har konstanten 1000 (som densiteten hos vatten) i 
stället för 1024, vilket ger klarare uppställningar. 

Pträ = V , • M, + V2 • P2 + V3 • P3 + V4 • P4 (17) 

där index 1 hänför sig t i l l cellulosa 
index 2 hänför sig t i l l hemicellulosa 
index 3 hänför sig t i l l lignin 
index 4 hänför sig t i l l luft 

Formeln kan utökas med ytterligare termer för andra ämnen i trä enligt modellen i figur 
10. Ytteriigare termer för t ex askmaterial, kalcium, kisel etc, kan också tillföras. Nedan 
följer ett exempel på beräkningar enligt ekvation (16) eller (17). 

V i antar att vi har ett rent fumprov och vi v i l l beräkna provets CT-ial och därefter dess 
densitet med hjälp av uppställningen i figur 10, samt skalan enligt f igur 11 nedan. 
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Figur 10. Modell för beräkning av absorptionskoefficienter hos trämaterial. 
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Figur 11. Sambanden mellan densitet å ena sidan, och CT-tal och Hounsfieldsvärden, H , 
å andra sidan. 

V i antar vidare att fumprovet har en torrdensitet på 500 k g / m l Enligt ovanstående modell 
har v i då en träbit med 33 volymsprocent trä, resten luft . Luftens röntgenabsorption är så 
liten att den för de kona gångvägar det här är tal om (den längd som röntgenstrålen passe
rar i provet) kan antas vara noll. 

V i får enligt ekvation (17); 

Volymsandelen trä är 500 = 0,3 eftersom densiteterna är lika och P4 = O för korta gång-
1500 

vägar. 
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V i får efter ekvation (17) och tabell 2; 

1 (0,45 • 0,2636 + 0,30 • 0,2657 + 0,25 • 0,2617) + 0,67 • O = 0,0879 
3 

D v s en träbit med densiteten 500 kg/m^ får en linjär absorptionskoefficient på 0,0879 
cm\ 

Med ekvation (9) kan vi få fram CT-talet genom; 

CT = 0,0879 - 0,1856 • 1000 = - 526 
0,1856 

Absorptionskoefficienten för vatten är 0,1856. 

Hounsfieldvärdet, H , som används av datortomografen i Skellefteå ger på samma sätt 

H = 0.0879 - 0.1856 • 1024 = - 539 
0,1856 

Efter figur 11 ger återberäknade densiteten; 

för CT-talet 1000 - 526 = 474 kg/m' 

för H-värdet 1024 - 539 = 474 kg/m' 
1,024 

Detta stämmer inte med den riktiga densiteten på 500 kg/m'; differensen är - 26 kg/m', 
vilket betyder ett relativt fel på ca 5%; detta är oacceptabelt för en direkt teoretisk beräk
ning av träets densitet. Var ligger då felet? I ekvation (9) måste v i anse att vattnets absorp-
lionskonstant är riktig, den bestämmer bl a att densiteten är O för luft och 1000 för vatten. 
Dessutom finns den i litteraturreferenser och v i har använt absorptionsvärdet för vatten t i l l 
att beräkna konstantema K l och K2 i ekvation (10) och (11) (Tsai et al 1976). 

Det innebär att den teoretiska absorptionskonstanten för trä är för låg. Resultatet blir 500 
kg/m' om absorptionskonstanten för materialet är 0,0929. 

För ändringar i förhållandet mellan andelarna cellulosa, hemicellulosa och lignin ändras ab
sorptionskonstanten för trä mycket lite, 50/25/25 w/o ger ett Hounsfieldvärde på - 540 H , 
medan 80/10/10 w/o ger ett värde på - 543 H . 

En felaktigt antagen densitet för hgnin på 1500 kg/m' i stället för en riktig om 1300 kg/m' 
gör att absorptionskoefficienten blir mindre, vilket inte för den beräknade absorptionskoef
ficienten närmare den riktiga. 
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I tabell 1 finner v i att förhållandet mellan fotoelektrisk absorption och den totala absorptio
nen är mindre för trä än för vatten.Det är lignin som står för det lägsta värdet, 2%, jämfört 
med vattnets 5%. Den totala absorptionen skiljer dock väldigt lite mellan de ingående 
komponenterna. Skillnaden mellan förväntat värde, 0,0929 och det beräknade, 0,0879, är 
0,0050. 

Förklaringen t i l l avvikelsen är att datortomografen är kalibrerad för material med en fotoe
lektrisk andel på 5% i absorption skon stan ten, och en rät linje mellan luf t och vatten. I 
praktiken är det så att datortomografen endast är kalibrerad för absorption nära vattnets 
absorptionsnivå, och en densitet nära \000 kg/m^ Detta innebär att vi kan förvänta oss för 
låga densitetsvärden för trä. 

1.3.2.2 Beräkning av röntgenabsorption i trä med inverkan från askämnen 

Eftersom datortomografen är utrustad med kompensationsalgoritmer för material som har 
en inelastisk absorption på ca 5% av totalabsorptionen vid medelenergin 73 keV, så är det 
i ett första steg viktigt att kontrollera inverkan från ämnen som ökar andelen fotoelektrisk 
absorption. Ekvation (10) visar att den fotoelektriska absorptionen i grova drag är propor
tionell mot atomnumret i kubik samt omvänt proportionellt mot medelenergin i kubik. Den 
elastiska spridningen är oberoende av atomnumret vid en jämförelse med inelastisk sprid
ning. Energibero-endet är också måttligt för den elastiska spridningen, se ekvation (11) och 
(12). Askämnen har relativt höga atomnummer, vilket gör att bidraget från dem kan ge 
upphov t i l l felaktiga densitetsvärden. Askämnen i n-ä kan vara kalium (K) , natrium (Na), 
kisel (Si) och kalcium (Ca). Mängden av askämnen i trä är dock sällan störte än 0,5 vikts-
procent. Kollman (1984). 

Av askämnena är det kalcium som ger det största bidraget t i l l fotoelektrisk absorption. 

Exempel: 

V i antar att träbiten som vägde 500 kg/m^ innehåller 1 volymsprocent kalcium och beräk
nar CT-värdet för denna (1 volymsprocent motsvarar ca 0,3 viktsprocent). 

Absorptionskoefficienten för trä med en densitet av 500 kg/m^ är 0,0879, se tidigare av
snitt. Enligt ekvation (17) får vi med kalcium en absorptionskoefficient som är; 

0,99 • 0,0879 + 0,01 • 0,6113 (tabell 1) = 0,093. Ekvation (9) ger sedan CT-talet; 

CT = 0,093 - OJ 856 • 1000 = - 498, i jämförelse med - 526 för den rena träbiten. 
0,1856 

Eftersom kalcium har den högsta absorptionskonstanten av de askämnen som redovisas i 
tabell 1, kan vi betrakta avvikelsen som ett maximalt värde. Detta innebär att vid 1 volym
sprocent kalcium i trä är relativa felet ca 5%. Ironiskt nog ligger värdet ( i detta exempel) 
för tt-ä inklusive kalcium mycket nära 500 k g / m \ vilket var den antagna densiteten. 
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1.3.2.3 Beräkning av röntgenabsorption för trä och vatten 

V i har tidigare nämnt att datortomografens algoritmer tar hänsyn t i l l röntgenstrålens gång
längd genom materialet. Detta är naturligtvis nödvändigt, då v i i ett ej kompenserat system 
skulle erhålla en högre uppmätt densitet där gånglängden är större, även om materialets 
densitet är konstant. V i kommer längre fram i denna rapport att visa på behovet av att 
provet skall vara så cirkulärt som möjligt för att erhålla ett bra resultat. Detta är en följd 
av algoritmemas arbetssätt. 

Förutom att mäta densitet på trä, v i l l v i veta fuktkvoten eller den mängd vatten som träbi
ten innehåller. Uppmätning av CT-talet mot fuktkvot ger ej ett linjärt samband, se figur 12 
och 13. 
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Figur 12. Sambandet mellan träets fuktkvot och röntgenabsorption för tre olika torrdensi
teter. (Loos 1975) Monokromatisk röntgen. 
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Figur 13. Exempel på samband mellan medelfuktkvot och medelabsorption för trämaterial 
med två olika torrdensiteter. (Lindgren 1988) Datortomograf. 
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Loos har utfört sin mätning med monokromatisk röntgen och vi kan se att absorptionskoef
ficienten ej ökar linjärt med fuktkvoten, utan möjligen består av två räta linjer som korsar 
varandra vid en fuktkvot om ca 30%. Loos mätte dock bara upp t i l l f ibermättnad. 

Lindgrens resultat, f igur 13, visar diskontinuiteten hos linjerna tydligare. Dessutom visar 
både Loos och Lindgren att en högre torrdensitet ger större avvikelse från linjärt beteende, 
vilket är väntat. De två linjerna skär varandra i f ibermättnadspunkten och om Lindgrens 
resultat är riktigt infaller f ibermättnadspunkten vid lägre fuktkvot om träet har större densi
tet. 

V i förväntar oss ett linjärt samband mellan CT-tal och fuktkvot som följd av additivitet 
mellan absorptionskoefficienterna, se ekvation (16). 

Den lägre riktningskoefficienten upp t i l l f ibermättnadspunkten kommer av att trämaterialet 
sväller och därför minskar i densitet på det sätt datortomografen ser det. På den minskade 
densiteten kommer sedan absorptionen i vattnet att adderas. Vattnet som följer träets sväll-
ning, minskar också följdaktligen sin densitet. Följden av detta blir att när v i med hjälp av 
bildanalys (se längre fram i denna rapport) subtraherar en bild av torrt trä från en bild av 
vått trä för att få vattenmängden, får v i en mindre mängd vatten än vad som i verkligheten 
finns. 

Exempel; 

V i antar att träbiten har en torrdensitet på 500 k g / m l Enligt tidigare beräkningar får v i en 
teoretiskt beräknad densitet på 474 kg /m\ V i antar även att träbiten sedan utsätts för fukt 
och därför erhåller en fuktkvot på 15%, dvs träbiten innehåller då 71,1 kg vatten per m l 
V i antar vidare att svällningen är 7%, d v s a = 0,07. 

Träbiten innehåller 71,1 volymsprocent vatten, 6,6 volymsprocent under förutsätt
ning 1000 4-71,1 

att ingen kompression av vattnet sker. 

Trä och luft ingår med 93,4 volymsprocent. 

Med ekvation (17) får v i ; 

p = 0,066 • 0,1856 + 0,934 • 0,0879 = 0,0943 

Hounsfieldvärdet blir; 

0,0943 - 0,1856 • 1024 = - 503 H 
0,1856 

Den beräknade densiteten blir således; 
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p l 5 = 1024 - 503 = 508 kg/m' 
1,024 

Om v i antar att vattnet ej komprimeras, får v i en beräknad densitet på 508 kg/m^ 

V i får vid densitetsmätning med konventionella metoder 500 -i- 71,1 = 533 kg/m' 
1,07 

Den beräknade densiteten bör vara lika stor som den densitet som uppmäts med konventio
nella metoder, eftersom v i även här får med svällningen i resultatet. 

När datortomografibilden omräknas t i l l bildanalysatoms format måste antalet gråskalenivå-
er minskas t i l l 255. Datonomografens skala börjar på -1024 H och går uppåt, se figur 11, 
t i l l -1-3072. De flesta träbitarna, även de som innehåller vatten, når ej över + 700 H , därför 
sätter vi inkommande maxnivå t i l l 1700. Eftersom bildanalysatorn endast har 8 bitars (256 
nivåer, inklusive 0) gråskala räknar vi om 1700 t i l l 255. Detta innebär att v i för att erhålla 
densitet i kg/m' måste miltiplicera nivån i bildanalysatom med 6,51 (1700/(255 • 1,024)). 

Den maximala nivån går mjukvarumässigt att ställa om, men vi måste alltid försäkra oss 
om vilken maximal gråskalenivå datortomografibilden har. 

Före subtraktionen måste bilden av det prov som innehåller vatten, geometriskt, ö-ansfor-
meras om t i l l samma storlek som bilden av det torra provet. Ur transformationens determi
nant erhålles svällningen. Figur 14 visar lika stora (transformerade) bilder av ett snitt ge
nom en träbit vid olika fuktkvoter. I bilaga 1 finns en mera noggrann genomgång av hur 
beräkningarna för transformationen utförs. 

Figur 14. Träbiten längst t i l l vänster har denstiteten p^, (kg/m'), träbiten i mitten 
(kg/m3) och träbiten t i l l höger p^^ (kg/m'). Kurvorna är intensitetsprofiler, den
sitetsprofiler för de tre bilderna. 
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Om vi i figur 14 lägger in en mätruta i vardera bilden kan v i mäta fram medelnivån, dvs 
samma densitet som vi skulle erhålla vid en konventionell mätning. Ur bilderna får vi p^,, 
pu2 och Po (kg/m'). Mätvärdena för alla tre kommer urspmngligen från datortomografibil-
den. 

V i har nu undertag för att beräkna mängden vatten per m ' och fuktkvoten i träbitama. 

Va (mängden vatten (kg/m') 

= p „ , + a p , - p , = p „ , + ( a - l ) p , u < F M P (18) 

och 

= Pu, + (cx... - 1) Po u > F M P (19) 

Fuktkvoten kan beräknas enligt den välkända formeln; 
Pu = Po (1 + (Dinwoodie 1981) (20) 

(1 + a ) 
d v s 

u % = (o.. (1 + g) - n • 100 (21) 
Po 

u = fuktkvot 
u % = fuktkvot i % 
Pu = densiteten vid fuktkvoten u, uppmätt med datortomograf 
Po = densiteten för torr träbit, uppmätt med datortomograf 

När bilden av den torra träbiten subtraheras från den våta bilden, måste kompensationen ut
föras innan subtraktionen sker. Detta utförs enligt ekvation (18), (19). Se även avsnitt 
3.3.3. 

1.4 Rekonstruktion av en bild från intensitetsprofller 

Från tidigare avsnitt vet v i att röntgenfotonerna detekteras av maximalt 720 xenongasdetek-
torer. Varje detektor ger en utsignal som är proportionell mot hur många fotoner som träf
far den. Antalet röntgenfotoner som träffar detektom ökar när densiteten minskar och tvärt 
om. Tillsammans bildar detektorernas utsignal, efter invertering, en intensitetsprofil över 
den absorption som sker mellan röntgenröret och detektorerna. Se figur 15. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Figur 15. Intensitetsprofil för ett runt prov som innehåller en liten volym med högre 
densitet i en omgivning med konstant densitet. Nr 1-10 är detektorer. Cirkeln 
med siffrorna 1-3 är röntgenröret. 

Från intensitetsprofilema av alla projektionerna (360 st) byggs en tvådimensionell bild upp. 
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Absorptionen lineariseras över en linjeintegral (mellan röntgenröret och detektorn) och alla 
detektorers signaler förs över till en pixelbild med hjälp av Radons formel (1917). Cor-
mack (1977, 1980, 1980) tilldelades Nobelpriset för sitt arbete med Radons formel och 
dess anpassning till datortomografi. 

Figur 16 visar en direkt återprojektion från 24 stycken intensitetsprofiler (linjeintegraler) 
från ett punktformigt föremål. 

Den verkliga intensiteten 
av ett punktformigt föremSl 

Den rekonstruerade profilen 
av ett punktformigt föremål 

n Profi ler 

Projektion Direkt Sterprojektion 

Figur 16. Ett punktformigt föremål som tomograferas ger i detektorerna signalen enligt 
vänstra bilden. Vid återprojektion blir punkten inte lika tydlig, högra bilden. 
Punkten blir mera väldefinierad om antalet profiler (antalet projektioner) ökas. 

Ett annat, men mera tidskrävande sätt är att använda algebraiska rekonstruktionsalgoritmer 
och sedan iterativt ta fram en bild som jämförs med den uppmätta profilen. Skillnaden 
återprojiceras, vilket ger en ny approximativ bild. Detta fortgår intill dess att en acceptabelt 
liten skillnad mellan den uppmätta profilen och approximationen erhålls. 

Det finns flera undermetoder till den algebraiska rekonstruktionen, men den används inte 
för tomografer, då beräkningarna tar för lång tid. För bilder mindre än 100 x 100 pixlar 
kan väntetiden tolereras. 
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1.4.1 Fourierbaserad rekonstruktion 

I moderna datortomografer används uteslutande analytisk rekonstruktion med hjälp av 
Fourierbaserade algoritmer. Metoden kallas ibland filtrerad återprojektion. Denna algoritm 
kompenserar för förluster i högre bildfrekvenser (kanter, små detaljer) vid återprojektionen, 
vilket ökar upplösningen. De högsta frekvenserna filtreras dock bort när de kommer från 
mindre områden än cirka halva detektorstorleken eller halva avståndet mellan projektioner
na i provet. Detaljer i provmaterialet, som har högre frekvens (är mindre) än upplösningen, 
ger lägre frekvenser i bilden. Detta förekommer för t ex träprover. 

Ett träprov delas upp i olika frekvenser när dess bild Fouriertransformeras. Vi kan se det så 
att storleken på hela träbiten är en låg frekvens, dvs våglängden är stor, hela bredden på 
träbiten. Andra lätt urskiljbara frekvenser är de som härrör från årsringar, där årsringsbred
den är våglängd. Andra variationer i absorptionsnivå ger upphov till andra frekvenser i 
Fouriertran sformen. 

Eftersom detektorerna, avbländningen och fokallängden på datortomografen ger en rätt 
dålig upplösning, några tiondelar av en millimeter, och röntgenstrålen i sig för med sig en 
upplösning som är ca 10"̂  mm, kommer Fouriertran sformen att få ytterligare frekvenser 
som genom addition ger fel frekvenser i bilden. 

För att erhålla en bild efter återprojiceringen filtreras den. Filtreringen används också för 
att förbättra bilden efter eget önskemål. 

Figur 17 nedan visar filterkarakteristiken för olika elektroniska filter som finns i datono-
mografer. Normalt använder vi ett grundfilter. Standard, i Skellefteå. Förstärkningen följer 
då ett linjän rampfilter som ger små detaljer högre kon trast värden. Genom att ändra filter-
karakteristiken kan bilden förändras. "Edge" ger en extra förstärkning av höga frekvenser, t 
ex kanter mellan högre och lägre densitet, medan "Smooth" tonar ner, slätar ut övergångar 
mellan hög och låg densitet. 
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F ö r 
s tärkning 

i I y i Edge i 

I Standard 
I I I I 

Rampfilter 

^ t Maximal tekniskt 
Upplösning rnöjlig upplösning 

Figur 17. Filter som används till bildförbättring i en datortomograf. 588 detektorer. 

Ren Fourierbaserad bilduppbyggnad är därför inte lika exakt som vår filtrerade och "con-
volverade", Stanley (1988). 

Bildens matematiska representation utförs i FFT (Fast Fourier Transform), som är en för 
datorer mera anpassad variant av Fouriertransformen. Andra, förbättrade, transformationer 
används också i datortomografer. 

Rekonstruktionsalgoritmema har naturligtvis tagits fram för små densitetsskillnader, i rela
tivt homogent material, vid en densitet på omkring 1000 kg/ml 
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1.4.2 Kontrast och upplösning 

För att kunna skilja två närliggande områden från varandra måste kontrast- eller intensitets
förhållandet mellan dem ha en viss storlek. Den allmänna definitionen av kontrast är: 

C = log.o I,/,2 (Reimer 1965) (22) 

där C = kontrasten 
I , = intensiteten i ena området 
I2 = intensiteten i det närliggande området 

Den röntgenkälla som används i datonomografen är, som tidigare nämnts, ej monokroma-
tisk, vilket innebär att man måste ta hänsyn till olika typer av absorption och spridning. 
Sammanställt skulle då kontrasten vara ett uttryck enligt nedan; 

C (p,Z,E) = CED (p) + CAN (Z,E) (DiBianca et al 1984) (23) 

där C = kontrast 
p = densitet 
Z = atomnummer 
E = röntgenkvantats energi 
CED = kontrast från elektrondensiteten 
CAN = kontrast från atomnumret (medelvärdet för Z på de i provet ingående ato

merna) 

Jämför ekvation (23) med ekvation (8). 

För datonomografen anges kontrastupplösningar ofta utan angivande av geometrisk upp
lösning, men det får väl förutsättas att uppgiften hänför sig till den elektronisk-mekaniska 
upplösning som motsvarande datortomograf har. Datonomografen i Skellefteå har, som vi 
tidigare beskrivit, en upplösning på 0,25 mm. Vi behöver en minimal intensitetsskillnad för 
att säkerställa signalnivån över brusnivån. Mera om detta nedan. 

Vi bör väl här klarlägga vad kontrast m m är. Kontrasten som beskrivs av formel (22) är 
den vanliga definitionen och används för att direkt beskriva kontrasten mellan två områden 
i en bild. 

Datorbehandlingen kräver att bilden delas in i rutor av den storlek som datorn kan hantera. 
För närvarande delar vi in hela bilden 1512x512 bildpunkter, pixlar, både när det gäller 
datortomografi och bildanalys i Skellefteå. Vi får här en konstgjord geometrisk upplösning 
som kan vara både större och mindre än datortomografens upplösning. Bilden blir liksom 
bildpunkten naturligtvis också fyrkantig. Om yttre begränsningarna av en bild vi tagit i 
datortomografen är 20 cm, blir en bildpunkt 0,39 x 0,39 mm. Om bilden är större ökar 
bildpunktens storlek och tvän om. För att det skall vara möjligt att skilja en del i bilden 
från en annan, närliggande del, måste delarna ha en kontrast i förhållande till varandra. 
Kontrasten är intensitetsförhållandet mellan områdena eller som ekvation (22) beskriver det 
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logaritmiska förhållandet mellan intensiteten i två närliggande områden. Användningen är 
ej stringent, utan ibland (speciellt när det gäller film) används det logaritmiska kontrastvär
det, medan förhållandet mellan skillnaden i intensitet och ena områdets intensitet ofta an
ges i procent i andra fall. 

De närliggande områdena behöver ej nödvändigtvis vara på en bildpunkt vardera, utan 
varje område är oftast flera bildpunkter stort. Ju sämre kontrast mellan områdena, desto 
större måste områdena vara om det skall vara möjligt att skilja dem från varandra. Upp
lösningen är således beroende av datortomografens konstruktion och dess begränsningar 
samt det undersökta materialets indelning och förmåga att ge kontrast. Ett borrat hål i ett 
trästycke syns tydligt, medan en fuktskillnad på ett par procent med samma geometriska 
storlek inte syns alls i bilden. 

Figur 18 visar en kurva för den geometriska upplösningen som funktion av kontrasten. 

Vanlig röntgen 

Datortomografi 

100 mm 

'Z. o 

10 

0,1 

> Kontrast '"^o 
I . 

Figur 18. Den spatiala upplösningen som funktion av kontrasten, brusgränsen, mellan 
närliggande områden. Det är troligt att figurens värden gäller över brusnivå i 
vattenfantom (fantom = provhållare som efterliknar formen på t ex ett huvud). 
Figuren visar schematiskt hur kontrast och upplösning hör ihop. (Sales Informa
tion, TOMOSCAN Systems, figur 24.) 



35 

Ur figuren får vi fram att en detalj storlek på 2 x 2 mm erfordrar ett kontrastvärde för två 
närliggande områden på 0,56% för att komma över brusnivån. Detta medför att I j / I j = 
1,013. Om ett område av inu-esse har ett mätvärde på - 500 H, behövs i det närliggande 
området ett mätvärde som skiljer sig från detta med 0,012 x 500 = 6 H i någon av rikt
ningarna. För vattenfantomer, nivån O H, densitet 1000 kg/m^ krävs det en skillnad på 12 
kg/ml 

Lindgren (1988) har för vatten visat att bruset i en bildplansyta med storleken 2 x 2 mm, 
ca 
10 X 10 = 100 pixelvärden (bildstorlek diameter 96 mm), har en standardavvikelse på 18 
H. Detta innebär att om det skall vara möjligt att skilja på två närliggande områden på 
5%-nivån (Students t-fördelning) behövs det minst 4 H-enheter, vilket är i överensstämmel
se med figur 18 om vi förutsätter att de använt en något större bildstorlek. 

En överslagsberäkning med hjälp av Students t-fördelning följer följande formel; 

A H = K • G _ 1 _ + } (24) 

där A H = antalet Hounsfieldenheter som krävs för att särskilja två närliggande 
areor 

K = konstant som beror av konfidensintervallets storlek, för 5%-nivån är 
K=2,54 

n, och Uj = antalet bildpunkter i närliggande areor 

Det finns andra statistiska möjligheter att bestämma erforderlig kontrast, men ovanstående 
är tilh-äcklig för vårt behov. 

Det finns en mängd metoder att mäta den aktuella upplösningen. Detta kan ske genom att 
använda; 

punktformiga objekt 
beräkning av geometrisk frekvens ur bilder 
mätning av hål i ett material nedsänkt i H2O för att erhålla viss kontrast eller asymp
toten längs kontrastaxeln för storlek mot erforderlig kontrast etc. 

1.5 Problem som uppstår på grund av datortomografens uppbyggnad 

Den energi som ett röntgenkvanta innehåller bestämmer hur snabbt detta absorberas av, 
eller sprids i , ett prov och därför inte når detektorn. Se även ekvationerna (10) och (11). 

De röntgenfotoner som har den lägsta energin kommer att absorberas eller spridas så att de 
inte når detektorn i större utsträckning än de som har högre energi. Den fotoelektriska 
absorptionen ökar kraftigt när fotonens energi minskar, se ekvation (10). Som följd av 
detta kommer hela strålens medelenergi att öka längs den sträcka den passerar i provet. 
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Med en ökande medelenergi kommer antalet absorberande röntgenfotoner per längdenhet 
att minska. Detta medför att en stråle som går lång väg i ett prov tilldelas för hög intensi
tet i detektom. Eftersom datortomografens algoritmer utgår från konstant absorption per 
längdenhet kommer den att visa en lägre densitet för de strålar som gått lång väg, men 
högre densitet för de som gått kortare väg i provet. Vi får det fenomen som brukar kallas 
"Cup-effekten". Se figur 19. 

Det är lätt att inse att gångvägen för strålen till en detektor blir konare för de detektorer 
som tar upp signaler från kanterna på ett runt prov (kontrollera med figur 15). När sedan 
röntgenröret och detektorerna tillsammans har roterat ett helt varv, kommer återprojicering
en att ge just de kanteffekter som figur 19 visar. Figuren visar också att vi kan minska 
effekten genom ett filter, i detta fall en tunn kopparplåt. Nackdelen är dock att totala in
tensiteten minskar, vilket medför ett sämre signalA)rusförhållande. I Skellefteås datorto-
mograf sker filtrering med aluminium, vilket ger en mindre filtereffekt än koppar. 

Datortomografen har en viss kompensation för kanteffekten, men den är ej helt tillräcklig i 
alla situationer. 

n 
1 
odel 1 F I L T E R 

0 mmCu 

\ 
t 
1* 

0,5 mm Cu 

1̂ 0 mm Ccx 

— J — 1 — t — 1 — —1 1 1 1 — 1 1 1 — 1 — 

A v s t å n d fran 

. , , , 1 
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— 1 1 1 1 1 

r> • 
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-1 cm 

220 
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Figur 19. Absorptionskoefficienten som funktion av avståndet från mitten på en vatten
fantom för en polykromatisk röntgenstråle. 
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Figuren ovan visar hur densiteten (densiteten går åt samma håll som absorptionskoefficien-
ten) varierar med gångavståndet för röntgenstrålen, här max 20 cm. Vi kan också se hur 
filtrering av röntgenstrålen för provet minskar spridningen i energi, och vi får en jämnare 
bild utan kanteffekt, se även figur 3 och 15. 

Många forskare har behandlat problemet med polykromatism. För en mera detaljerad ge
nomgång av problematiken hänvisar vi till Leslie et al (1976), Levi et al (1982), Harding 
et al (1987), Macovski et al (1976), Macovski et al (1982), mycket belysande, Phelps et al 
(1975), Rau et al (1981), Weaver et al (1977), Albrecht et al (1977), Brooks et al (1977), 
Tsai et al (1976). Problemet har också uppmärksammats vid tekniska tillämpningar med 
datortomografen, t ex mätning av densitet på material: Macovski et al (1982), Phelps et al 
(1975), Hattori et al (1985), dubbelenergiteknik på trä. More et al (1983). 

Skillnader i absorption mellan olika våglängder i en röntgenstråle kan användas för att be
stämma vilka grundämnen som ingår i provet. Detta förfarande brukar kallas dubbelenergi
teknik. Om vi går till figur 20 ser vi att massabsorptionskoefficienten för C och N skiljer 
sig kraftigt från O och F vid lägre röntgenenerginivåer. Vi kan således ta fram syre- eller 
fluorbilder genom att använda två energinivåer i den nedre delen av energiskalan. Det 
säkraste lesultatet erhålls om strålningen är monokromatisk. 

Dubbelenergiteknik används företrädesvis inom andra röntgenmetoder än datortomografi. 
En beskrivning av metoden finns i Brooks (1977). 
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Absorptionskoefficienter för olika grundämnen och material i jämförelse med 
vatten mot energi. (Värdena på y-axeln är normaliserade mot vatten = 1) Leslie 
et al (1976). 
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Ett exempel. 

Vi röntgar en polymetylmetakrylatskiva (LUCITE, Du Pont) tillsammans med samma 
tjocklek i vatten, där röntgenfotonerna är monokromatiska med en energi på 20 keV. Då 
kommer vattnet att visa högre densitet än PMMA-skivan. Det verkliga värdet får vi med en 
monokromatisk röntgenstråle med energi på över 100 keV. PMM A har en densitet på ca 
1180 kg/m^ medan vattnet ligger på 1000 kg/ml 

1.5.1 Inverkan av provets storlek och form 

Röntgenstrålningen innehåller fotoner med låg energi innan den träffar materialet. Denna 
del av spektrat absorberas lättare än den högenergetiska delen. Detta innebär att strålningen 
får allt högre medelenergi (kortare medelvåglängd) ju längre den tränger in in materialet, 
vilket resulterar i att den strålning som trängt igenom materialet har en annan spektralför-
delning än den strålning som utsänds. 

Strålningen är, efter att ha passerat ett större föremål, "hårdare" än efter att ha passerat ett 
mindre föremål av samma densitet och med samma kemiska sammansättning. Absorption-
skoefficienten blir därför mindre och CT-talet lägre för det större föremålet jämfört med 
det mindre. 

Datortomografen i Skellefteå har inställningarna P, H, S, M och L (SFOV) med vilka man 
väljer kompensationer för storlek samt i viss mån filter. Bildstorlekarna varierar mellan 96 
mm till 
480 mm, vilket ger pixelstorlekar mellan 0,19 - 0,94 mm. P används för barnhuvuden, litet, 
ovalt, relativt låg densitet (omkring 1000 kg/m), H används för huvud, ben, ger relativt hög 
densitet, etc. Se även text till figur 23a. 

Det visade sig vid mätningarna att storleken inte har någon inverkan på resultatet, om 
formen är rund eller kvadratisk och provet omges med sedvanlig provhållare. Däremot har 
formen på provet en viss betydelse. Vi använde ett prov som till att börja med hade ett 
tvärsnitt på 350 mm x 50 mm, d v s en formfaktor som är 350/50 = 7, se figur 21. 
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Figur 21. Provets utseende när formfaktorns betydelse undersöktes. Mellan varje datorto-
mografering hyvlades provet ner till nästa form, dvs från formfaktor 7 till 6, 5 
. . . 1 . 

Det visade sig att den, i mitten, uppmätta densiteten varierade linjärt mellan 401 kg/m^ för 
formfaktor 7 till 413 kg/m^ för formfaktor 1. Det bör här påpekas att vi inte använde prov-
hållare med PE-granulat vid försöket. När ett prov med den form som figur 21 visar sätts 
in i provhåUare enligt praxis, har formen ingen praktisk betydelse. Se figur 22. 

2. EXPERIMENTIELL METODIK 

2.1 Allmänt 

En stor mängd träprover har analyserats med datonomografen. Följande träslag har analy
serats; furu, gran, björk och bok. Proverna har densitetsbestämts med datortomografen och 
resultatet har jämförts med mätdata från densitetsbestämning med kvicksilvermetoden (små 
prover), eller densitetsbestämning genom uppmätning av volymen med skjutmått för stora 
prover. 

Storleken på proverna (bredden i bildplanet) har tillåtits variera mellan 2 - ca 250 mm. För 
att undvika fel på grund av provformen har proverna bäddats in i PE-pulver eller PE-gra
nulat i en cylinder av PMMA. Polyetenpulvret är att föredra men har den nackdelen att det 
fastnar (statisk elektricitet eller fukt) på provet. (PVC (polyvinylklorid) får absolut inte 
användas. PVC säljs oftast i pulverform.) 

Arrangemanget vid datonomograferingen framgår ur figur 22. 
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PE-pulver 
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omografisnitt 

Metanol 
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22 a 22 b 

Figur 22. Provinbäddning för datortomografi. a) Fotot visar hur ett tomografisnitt ser ut. 
Ovaliteten hos vatten- och metanolbehållama kommer av att de lutar något, b) 
Schematisk figur över arrangemanget. 

Större prover, t ex hela stockar, har redan lämplig form och behöver därför ej bäddas in. 

2.2 Tunna, små prover 

När det gäller mindre prover får uppmätningen av densiteten större spridning om vi ej 
mycket noggrant positionerar mätrutan. Den ojämna stmkturen hos materialet kommer in 
på ett drastiskt sätt, samtidigt som det blir mycket viktigt att se upp med kanteffekter. 
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Vi använde oss av bok, där 10 provbitar hyvlades ner till tunnare utsnitt mellan varje da
tortomograf ering, samt triangelfomiade furuprov, där mätning av olika dimension kunde 
ske på en gång. 

Bokprovet bestod av tio individuella prover som succesivt hyvlades ner 50 x 4,5 mm, 50 
X 3,25 mm och 50 x 2,0 mm. Furuprovet var triangelformat; där mätte vi på 5,03, 4,12, 
3,18 och 2,3 mm tjocklek. Bredden var 10 mm och provet bestod av sju individuella bitar. 
Proverna visas i figur 23 (bok) och 24 (furu). 

EXAM 3 9 0 8 
PRS 1 

. 0MM 
IMAGE 1 
NO C 
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A M E L L 

BOK 1 
1 0 S E P S 

- 5 1 2 

DFOV 
G N I F 

1 2 0 KV 
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79SQCM 
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23b. 

Figur 23 a) Ett datortomografisnitt genom bokprovet, som bestod av 10 lameller. OBS. 
Här betyder mörkare fält högre densitet. (Foto på föregående sida.) 
b) De tio bokproverna utmärkta 1-10. Resterande lameller användes endast 
som stöd och för att provet skulle bli större. 

Bokprovet bestod av 10 lameller. Dessa hyvlades successivt ner från 4,5 mm tjocklek till 
3,25 mm tjocklek med mellanliggande datortomografering. Detta kommer sig av att vårt 
negativ är denna bild, figur 23a. (Kopierat direkt från röntgenbilden.) 

Beteckningar i figur 23a 
Uppe till vänster 
EXAM 3908 är en unik beteckning och används för att hitta den speciella mätningen. 
O mm är plats på provet från en nollställd start, 
DFOV 14,0 = Displayed Field of View, diameter 14 cm. Bilden är förstorad för att det 
skall bli lättare att se. 
Lamellerna med mätrutorna är 4,5 mm. 

BONE är filtertyp, se figur 17, förstärker höga frekvenser i bilden. 

Nere till vänster 
120 kV är accelerationsspänningen på röntgenröret 
70 mA är strömmen på röntgenröret 
SML SFOV - SML = Small, SFOV = Scanned Field of View 
10 mm är strålbredden, dvs skivans tjocklek i bilden 
8,0 sec = svep tiden, tiden för att ta en bild. 
Uppe till höger 
LAMELL >Vårt namn på provet 

BOK 1 
10 sept 87 = tidpunkt för körningen 

Med 512 menas att bilden består av 512 x 512 pixlar i planet. Här får vi med en strålbredd 
på 10 mm en voxel som är 140/512 : 140/512 : 10 mm, dvs 0,27 x 0,27 x 10 mm. Storle-
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ken på den pixel vi ser är 0,27 x 0,27 mm, men är medelvärdet över 10 mm tjocklek i 
provet. 

Längst ner till höger 
M är mätvärdet, SD är standardavvikelse för nivån n inom mätrutan, A - arean är 79 cm^ 
för de mätrutor som är inlagda. R och L betecknar höger respektive vänster sida. 

24a. Datortomograferad bild över snittet 2 i figur 24b. 

I 

Xrsrinqsorienterinq 

24b 

Figur 24. Skiss över fumprovet med datortomografi snitten markerade 1, 2. 
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Densitetsmätning av torrt trä kan utföras direkt i datortomografen. En mätarea över det 
aktuella området läggs ut och mäts. Mätresultatet, i Hounsfieldenheter, räknas om till den
sitet enligt figur 11 och exemplen i tidigare kapitel. 

Det är också möjligt att ta in bilden i bildanalysatorn (Teragon 4000) och där beräkna 
densitetsvärdet. När det gäller densitetsberäkning av fuktigt trä måste kompensation för den 
minskade absorptionen per längdenhet utföras, se avsnitt 1.3.2.3. 

Mängden vatten i trä kan erhållas efter subtraktion i bildanalysator, bilden av det torra 
provet subtraheras från bilden av det fuktiga provet. Först måste nödvändiga storlekstrans-
formationer och kompensation för svällningen utföras. Se avsnitt 3.3.3 och framåt, men 
även bilaga 1. 

Vid densitetsmätningarna har fyra olika metoder använts: 

1. 
2. 

3. 
4. 

Mätning på tunna träbitar som successivt hyvlats ner. 
Mätning på triangelfomiade provbitar, där vi genom att flytta längs provet kan få 
mindre och mindre dimension. 
Mätning av medelvärdet över större träbitar. 
Mätning av sucessivt mindre och mindre områden i större träbitar. 

3. RESULTAT OCH DISKUSSION 

3.1 Densitetsmätning 

3.1.1 Större prover av tom trä 

Den från datonomografen beräknade densiteten överensstämde med den uppmätta på bättre 
än 3% när. Se tabell 3. Vi fick därmed aldrig lika bra överensstämmelse som Lindgren 
(1988). 

Tabell 3. Densitetsbestämning av torra större träprover med datortomograf och på konven
tionellt sätt. Furu. 

Storlek 
mm X mm 

Densitet 
konventionell 

mätning (kg/m^) 

Densitet beräknad 
från datortomograf 

(kg/m') 
Avvikelse 

kg/m^ 
% 

66x64 460 456 -4 0,8 
45x45 494 483 -11 2 
45x45 504 489 -15 3 
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Vi kan från tabellen se att avvikelsen är negativ, vilket innebär att den konventionella mät
ningen ger en högre densitet än datonomografen. Avvikelsen är ej lika stor som den teore
tiskt framräknade (5,2%) men båda går åt samma håll. En liknande förskjutning har iaktta
gits av Lindgren (1988), men han har utfön en viss kompensation av densitetsvärdena (-i- 6 
kg/m'). 

Mull (1984) får lägre densitetsvärde med datortomograf jämfört med konventionell mätning 
för furu, mahogny, poppel, lönn, ask och teak. 

3.1.2 Densitetsmätning på fuktigt trä 

Som vi tidigare beskrivit uppstår komplikationer när vi mäter med datonomograf på fuktigt 
trä. Dessa består i att träet sväller när vatten inlagras i cellväggen. Vattnet kommer dess
utom att komprimeras och därför få högre densitet, upp till fibemiättnad. Detta ger ett 
högre absorptionstal, se ekvationerna (10) och (11). Våra resultat stöder i viss mån Koll
man et al beskrivning av komprimering av vattnet i cellstrukturen, då våra resultat ej visar 
så stor negativ avvikelse som förväntas. Det behövs mera mätningar för att dra en säker 
slutsats. 
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Figur 25. Vattnets kompression som funktion av fuktkvoten. Kollman et al (1984). 
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Tabell 4. Densitetsbestämning med datortomograf och på konventionellt sätt av trä som 
innehåller fukt. 

Träslag Storlek Fuktkvot Densitet Densitet Skillnad Skillnad Träslag 
mmxmm % konventionell Datortomograf B - A % 

kg/m3 (A) kg/m^ (B) kg/m^ 

Furu 64x64 15,2 530 504 -26 5 
Furu 40x40 12 458 482 + 24 5 
Furu 40x40 12 536 488 -48 9 
Furu 40x40 12 500 439 -61 12 
Furu 40x40 12 507 519 12 2 
Björk 40x40 12 585 580 -5 < 1 
Björk 40x40 12 589 584 -5 < 1 
Björk 40x40 12 626 617 -9 1,5 
Björk 40x40 12 653 600 -53 8 
Gran 40x40 12 370 364 -4 1 
Gran 40x40 12 407 398 -9 2 
Gran 40x40 12 453 451 -2 < 1 
Gran 40x40 12 427 406 -21 5 
Bok 55x45 12 763 727 -36 5 
Bok 55x45 12 751 708 -43 6 
Bok 55x45 12 621 601 -20 3 
Bok 55x45 12 658 628 -30 5 
Bok 55x45 12 657 628 -29 5 
Bok 55 x45 12 695 659 -36 5 
Bok 55x45 12 665 640 (3) -25 4 
Bok 55x45 12 773 743 (2) > f i g . -30 4 
Bok 55x45 12 770 728 (1) 23 -42 5 

Tidigare i denna rapport har vi visat, med teoretisk beräkning, att de uppmätta densitetsvär
dena blir för låga när de mäts med datortomograf på fuktiga prover. Detta beror på att 
absorpuonen mäts per längdenhet och att träprovet sväller. Samma förhållande gäller också 
för konventionella densitetsbestamningsmetoder, där vikten divideras med volymen. 

Den för lågt uppmätta densiteten för fuktiga prover kommer att adderas till den redan för 
lågt uppmätta för torra prover. 

I tabell 4 ser vi att tendensen med låga densitetsvärden är liknande den som upmätts på 
torra träbitar. Det finns i detta större material större variation och även ett positivt värde. 
Lägre densitetsvärden än konventionellt uppmätta har tidigare diskuterats, medan variatio
nerna återstår att förklara. 
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Variationerna kan komma från tre olika källor: 

a) Variationer i datortomografens uppmätning, positionering av prov m m 
b) Variationer i den konventionella uppmätningen 
c) Ojämnheter i trämaterialets densitet och uttagning av prover 

Av olika orsaker kan datortomografen ge olika densitetsvärden mellan olika uppmätningar. 
Vid mätningar i vattenfantom (kalibreringsprov med rent vatten) är spridningen mellan 
olika mätningar mindre än en Hounsfieldenhet (H = ca 1 kg/m^). 

Vid våra mätningar på större prover har spridningen mellan oberoende mätningar på sam
ma prov, varit mindre än 1 H. Eftersom vi för homogena material har mycket liten sprid
ning mellan olika mätningar, måste den större spridningen för trä bero på trämaterialets 
ojämna densitet även lokalt. 

En liten avvikelse i positioneringen av provet ger en densitetsvariation. De större avvikel
serna, mellan i datortomografen uppmätt densitet och konventionellt uppmätt densitet, 
beror på att provbitama för datortomografimätning ej är uttagna på samma plats som de till 
konventionell densitetsmätning, utan någon centimeter från varandra. Variationerna uppstår 
trots att valet av prover varit noggrant, vi har tagit rakfibriga och, för ögat, synligt homo
gena prover. Uppmätningen med kvicksilver gav vid upprepade mämingar på samma träbit 
en variation på 1 kg/m^ (en standardavvikelse). 

Avvikelserna stannar för proverna (17 st) på < 4%. Mätningarna för båda proven har ut
förts i bildanalysatorn, vilket medför att en enhet i mätvärdet motsvarar 4 enheter i densitet 
beroende på reduktionen vid överföring av bilden från datortomograf och bildanalysator. 
Felet som uppkommer vid transformationen är ca ± 1 procentenhet. 

Vi kan vid densitetsmätningar räkna med en noggrannhet på 3 procentenheter ner till 2 x 2 
mm storlek på mätrutan och 3 mm strålbredd. Detta gäller så länge som mätningen sker på 
samma ställe, berör homogent material och ej tar med ljusa eller mörka kanteffekter. Det 
bör ännu en gång påpekas att de tre procentenheterna är på negativa sidan av den rätta 
densiteten. Årsringsavståndet bestämmer storieken för att få ett medelvärde för densiteten. 
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3.1.3 Densitetsmätning på små prover 

1 JO 
Mätvärdet för den största tjockleken 

1.0 i 

0,90 

5 mm 

Figur 26. Mätvärdet för snittet vid 1 (figur 24b ) dividerat med mätvärdet för snittet vid 
2 (figur 24b ), samt mätvärdet i den tunnaste, 2,0 mm, dividerat med den 
tjockaste, 4,5 mm, för bokprovet. 

1 figur 26 redovisas resultatet från densitetsmätningen på mindre mätområden i furu och 
bok. Den nedre kurvan i figur 26 gäller för furuprovet medan den övre gäller för bokpro
vet. 

Bredden på mätrutan varierar med tjockleken och är som minst, för båda proven, omkring 
2 mm. Största storleken på mätrutans bredd är ca 5 mm. I figur 23a finns mätrutor inlagda 
i bilden av bokprovet. Längden på mätrutoma är större än bredden, detta för att få ett 
medelvärde över strukturen. 

Från den tidigare redovisningen vet vi hur datortomografen mäter för storlekar på mätom
råden över 5 mm. V i använder i figur 26 mätvärdet för 5 mm bredd som referens, och 
dividerar de som uppmätts för mindre mätområden med detta. I figur 26 syns även de 
mätvärden vi erhålit när vi successivt krympt mätområdets storlek från ca 20 mm ner till 2 
mm. Formen på dessa områden har varit både kvadratiska och runda. Formen på mätrutan 
gav ingen påverkan av resultatet. 
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Det visar sig vid denna mätning att årsringsavståndet inverkar kraftigt när mindre än två 
årsringsavstånd mäts upp. Resultatet visar att vi får < 5% avvikelse ner till 2 mm mäi-
bredd, mätområde, och att tendensen för avvikelsen är ökande för minskande mätbredd, 
mätarea. Det är ej möjligt att mäta mindre områden på trä med datortomografen. Årsrings
avstånden är ofta 1-4 mm, vilket ger en bästa upplösning på 2-8 mm i en mätkvadrat. 

3.2 Datortomografens linearitet 

Det är av stor vikt att vi erhåller rätt densitetsnivå för det provstycke vi för tillfället analy
serar. Av den tidigare framställningen framgår att absorptionen av röntgenkvanta är be
roende av atomnumret och elektrondensiteten hos materialet. Detta medför att olika prov, 
trots samma densitet, kan få olika värden på densiteten, beroende på vad de innehåller och 
i vilken omgivning de befinner sig. Här inverkar naturligtvis också medelenergin hos rönt
genstrålningen. I det följande avsnittet skall vi redovisa resultat från forskare som använt 
datortomografen för att bestämma flera materials densitet, dvs kontrollera lineariteten hos 
datortomografen. Vi utvärderar också våra mätningar i Skellefteå. 

Tabell 5 visar densiteten för några olika material, Hattori et al (1985) som använde en 
Toshiba TCT-20A-scanner, Phelps (1975) med en EMI-scanner samt våra egna värden för 
två polyuretanskum. Figur 27 visar densitet uppmätt med datortomograf som funktion av 
densiteten uppmätt på konventionellt satt. 

Tabell 5. Densiteten för några olika material. 

Toshiba T C T -20A EMI(120 kV, 33 mA Våra värden 

(120 kV. 230 mA) Mätarea 0 12 mm av G E 9000 Quick (120 kV. 230 
0 18 mm 120 kV 200 m A 

Måleri al Konveniio- Densitet Densitet Konventio Densitet Konventio Densitet 
nellt upp mätt med mätt i en nellt upp mätt med nellt upp mätt med 
mätt densi datortomo omgivning mätt densi datortomo mätt densi datortomo

tet kg/m' graf kg/m' av socker tet kg/m' graf kg/m' tet kg/m' graf kg/m' 

kg/m' 

Polyeien (HDPE) 953 961 930 960 923 

Polyeten (LDPE) 920 896 

Polypropen (PP) 905 915 882 

Polyamid 6 (PA 6) 1129 1124 1069 1140 1089 

Polymetyl-
1126 metakrylat (PMMA) 1189 1180 1126 1190 1126 

Polystyren (PS) 1060 972 

Polykarbonal (PC) 1191 1135 1095 1200 1105 
Polyoxy-

1368 metylcn (POM) 1405 1408 1334 1420 1368 

Polyvinyl-
1882 klorid (PVC) 1401 2583 2284 1400 1882 

Polyleiraflo-
etylen (PVF^) H^O 1000 1000 1000 

Polyureian 1 230 246 

Polyuretan 2 200 207 
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Datortortomografimätningar av densiteten för polyvinylklorid och polytetrafluoretylen kan 
misstänkas bli för höga, beroende på att de innehåller klor respektive fluor. Dessa grun
dämnen har högre atomnummer än 10, och förorsakar stor fotoelektrisk spridning. Detta 
gäller främst PVC som innehåller C l med atomnumret 17. Phelps har visat att det endast 
behövs att 3% av alla kvanta undergår fotoelektrisk spridning för att vatten skall få högre 
densitet än polystyren (PS). I PS finns bara kol- och väteatomer, medan vatten innehåller 
en syreatom med något högre atomnummer. Densiteten för PS är högre än densiteten på 
vatten. Se även figur 20. 

Nedan visas i ett diagram relationen mellan densitet uppmätt med konventionella metoder 
och densitet uppmätt med datortomograf Mätarea och inställningar för datortomografen 
finns i texten i tabellhuvudet. 
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Figur 27. Data från Hattori och Phelps. Det mest avvikande värdet gäller för PVC, 
vilket visar hur fotoelektrisk spridning förrycker densitet som mätts upp med 
datortomograf Datonomografen kompenseras enbart till en del för vattnets 
fotoelektriska absorption. 

Hattori et al använde ett PMMA-rör (PolyMetylMetAkrylat) 0 200, väggtjocklek 3 mm, 
med socker eller paraffin runt proven. Mätningarna utfördes sedan på en cirkel som upptar 
60% av arean runt centrum av provet. Därigenom undveks kanteffekter. 

Resultatet för plasterna visar att sockret som omger plastbitarna medför en uppmätt densi
tet som är lägre än den som mätts med vikt/volym. Skillnaden är 2,5 - 5%, där de högre 
värdena gäller för prov med högre absorption. För provuppsättningar utan omgivande me
dia erhölls högre värden på densitet som uppmätts med datortomograf för låga densiteter, 
medan förhållandet var omvänt för material med högre densitet. 

PVC, som har en kraftigt absorberande kloratom, gav fullständigt felaktiga värden, felet 
var 100%. Det visar på den fotoelektriska effektens starka inverkan på resultatet. 
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Anpassningen mellan densitet uppmätt med datortomograf och konventionellt uppmätt 
densitet gav naturligtvis ett mycket dåligt värde om P V C togs med, medan det för de andra 
materialen gav ekvationen; 

Densitet (tomo) = 38,7 + 0,9584 • (konventionellt uppmätt densitet = KD) (25) 

Phelps et al (1975) använde en EMI-scanner för sina mätningar. De bestämde också ab
sorption skon stan ter för PS och vatten genom att använda monokromatiska strålningskällor, 
241^^, 125i, 153 170r^ och 57co, vilket ger energinivåer i området mellan 14-136 keV. 

De fann att vatten fick högre densitet än PS vid ca 80 keV energi, vilket visar hur den 
fotoelektriska absorptionen kommer in. De använde sig av en fantom (provhållare som 
efterliknar formen på t ex ett huvud), i vilken plaststängerna var omgivna av vatten. Mäta-
rean var 44% av den totala arean för plastbiten. 

Phelps et al fick genomgående en lägre CT-densitet än den uppmätta densiteten. Anpass
ningen gav en linje med ekvationen; 

Densitet (tomo) = 46 -h 0,9118 • KD (26) 

om PVF4 utelämnades, dvs ganska nära det värde som Hattori et al erhöll. Skillnaden 
mellan forskarnas rön är för vatten 40/1000 = 4,0%, där Hattori endast hade en avvikelse 
på 0,3% från teoretiskt värde. 

För anpassade värden på densiteten skiljer sig författarna endast åt med ca 1% vid 200 
kg/ml 

I litteraturen har vi bara funnit två forskare som mätt ett antal träbitar med "känd" (vägd 
och volymbestämd) densitet med datonomograf. Det är Mull (1984) som använt en OHIO 
2010-scanner. Han har jämfört värdena för konventionellt uppmätt densitet och densitet 
uppmätt med datortomograf, för ett flertal träslag, furu, mahogny, poppel, lönn, ask och 
teak. 

Lindgren (1988) har mätt densiteterna på ett antal furuprover med två olika datortomogra-
fer, en Somatron DRl och en General Electric 9000 Quick. Mätningarna av densitet har 
skett på stora träbitar och relativt stora areor med datortomografen. 

Uppmätningen på stora areor med datortomograf och vägning respektive volymsbestämning 
av större träbitar bör ge ett bra resultat. 

Vi har i figur 28 redovisat mätningar som Mull och Lindgren har gjort med datortomograf 
tillsammans med nya datortomografimäiningår på något mindre areor och konventionell 
densitetsbestämning av dessa träbitar. I materialet ingår olika ffäslag, fum, gran, bok och 
björk. 
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Densitet uppmätt med datortomograf som funktion av med konventionella 
metoder uppmätt densitet. El Mull, • furu, A bok, x gran, < björk, o fum 
Lindgren 

En linje anpassad till Mulls värden ger ekvationen; 

Densitet (tomo) = 14,2 + 0,9556 • KD 

Lindgrens data ger en anpassad linje enligt nedan: 

Densitet (tomo) = 18,75 + 0,9159 • KD 

(27) 

(28) 

Mull och Lindgren använde olika datortomografer och dessutom ingår olika träslag i Mulls 
resultat. Trots detta är överensstämmelsen god. 

Gran ger bästa anpassningen till en rät linje mellan konventionellt uppmätt densitet och 
densitet uppmätt med datortomograf, ekvation (29) 

Densitet (tomo) = -7,9 + 0,9961 • KD (29) 

För lövträ, som björk och bok, avviker resultatet från den förväntade linjen. För björk får 
vi; 

Densitet (tomo) = 130,6 + 0,7789 • KD (30) 

och för bok; 
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och för bok; 

Densitet (tomo) = 77,3 + 0,8737 KD 

En anpassning till den samlade datamängden ger linjen i figur 29; 

Densitet (tomo) = 13,4 + 0,9936 • KD 

(31) 

(32) 

DensitGt(tomo)=rKD 

a> 200 

200 400 600 800 

Densitet, kg/m3, konv 

1000 

Figur 29. Densitet uppmätt med datortomograf som funktion av densitet som uppmätts 
med konventionella metoder för alla punkterna i figur 28. I figur 29 finns 
även linjen Densitet(tomo) = 1 • KD inlagd som jämförelse. 

I tabell 6 redovisar vi vilka densitetsvärden som erhålls om de beräknas ur den anpassade 
linjens ekvation. Ingångsvärden på sann densitet är 300 respektive 700 kg/ml 

Tabell 6. 

Sann Beräknad densitet från ekvation 31 ovan (kg/m^) 
densitet 

kg/m Mull Lindgren Gran Björk Bok Alla värden 

300 301 (0,3) 293 (-2,3) 291 (3) 364(21) 339 (13) 311 (3,6) 

700 683 (-2,4) 659 (-5,8) 689 (-1,5) 676 (-3,4) 689 (-1,5) 709(1,3) 
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Siffrorna inom parentes visar den procentuella avvikelsen från det insatta värdet på kon
ventionellt uppmätt densitet. 

Avvikelsen för riktningskoefficienten är störst för lövträ. Spridningen för datapunkterna i 
figur 28-29 är också relativt stor. Vid 500 kg/m^ är den så stor som 10% mellan lägsta och 
högsta värde. 

Spridningen kan ha följande orsaker: 

1. Datortomografen mäter fel. 
2. Trämaterialets densitet har lokala variationer 
3. Trämaterialet innehåller ämnen som ger fel densitet, t ex askämnen. 
4. Fuktkvotsvariationer i träbiten. 
5. Fel i bestämningen av densiteten med konventionella metoder. 

Datortomografens felmätning har visat sig vara mycket liten, 1-3 kg/m^. När provet dator-
tomograferas i samma snitt flera gånger efter varandra är noggrannheten 1 kg/ml Felaktiga 
värden vid kanterna, se tidigare i denna rapport, är beroende av i vilken riktning datorto
mografens mätsystem roterar. Därför skall endast varannan bild i samma serie användas 
vid utvärderingen. Vi har erhållit små avvikelser (1-3 kg/m^) när samma snitt genom pro
vet datoriomograferats vid olika tillfällen. 

Trämaterialet har större variationer i densitet inom små områden än vi hade förväntat oss. 
Vi har vid våra mätningar använt, till synes, rakfibriga, homogena träbitar för att undvika 
detta. Trots urvalet varierar, inom 10 mm, uppmätt densitet mellan 4 t i l l 15 kg/m^ för 1,5 
mm strålbredd och 4 kg/m^ för 10 mm strålbredd. Detta gör att sannolikheten för felmät
ning av den konventionellt uppmätta densiteten är relativt stor. Det innebär också att det 
inte är möjligt att kalibrera datortomografen bättre än träets densitetsvariationer inom mät-
volymen. Mätvolymen är en skiva genom träbiten med en tjocklek på 1,5, 3, 5 och 10 mm. 
Detta förutsätter också att träbiten till konventionell densitetsmätning tas ut exakt i daiono-
mograferad volym. 

Vi har ofta av praktiska skäl tagit ut träbiten en bit från det datortomograferade snittet. Fel
aktigt uppmätt densitet på gmnd av askämnen i trämaterialet, punkt 3 ovan, har tagits upp 
tidigare i denna rapport, se avsnitt 1.3.2.2. Vid en trädensitet på 500 kg/m^ ger en viktspro
cent kalcium ett uppmätt fel på 5%. Datortomografen ger för hög densitet därför att den 
fotoelektriska absorptionen är förhöjd. 

Det leder för långt att i denna undersökning bestämma mängd och typ av ingående askäm
nen i ett datonomograferat snitt. 

Lineariteien behålls även om träbitama har en viss fuktkvot. Densitetsvärdet skall bli det
samma vid båda typerna av mätning. I båda fallen relateras mätresultatet till volym. Vid 
kvicksilvermätning av densitet mäter vi volymen, och vi mäter absorption per längdenhet i 
datortomografen. Däremot kan ojämn fuktighet (punkt 4) ge felaktiga värden om ej exakt 
samma volym densitetsbestäms med konventionella metoder som den datortomograferade 
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volymen. 

Om kvicksilver kan tränga in i proverna i materialet blir den uppmätta volymen mindre än 
verklig, vilket leder till for hög uppmätt densitet. Detta skulle ge en högre densitet och visa 
sig mest vid låga densiteter (stora porer med stor volym). Resultatet från mätningarna på 
björk och bok ger ett visst stöd för den hypotesen. Materialet i denna undersökning är dock 
för litet för att dra en allmängiltig slutsats. Det är dock klart at vi får en linearitet hos 
datortomografen som tillfredsställer de flesta av våra krav för densitetsmätning på trä. 

Vi har däremot misslyckats med att ta fram standarder med garanterat riktig densitet, på 
grund av osäkerheten vid konventionell uppmätning av densiteten. 

3.3 Mätning av fuktgradienter i trä 

3.3.1 Allmänt 

Det är många gånger av tekniskt intresse att mäta upp fuktgradienter i trä. Det är med 
datortomograf möjligt att mäta upp fuktgradienter dynamiskt, dvs mätning på samma ställe 
vid olika tider med olika vattenbelastning eller uttorkning. 

Mätning av fuktgradienter är värdefullt när det gäller uppfuktning och uttorkning av träma
terial med eller utan ytskikt (färg, tätning m m), samt på trämaterial som med eller utan 
ytbehandling utsätts för nedbrytning. Vid impregnering kan datortomografen underlätta 
resultatbedömningen genom att vi kan mäta impregneringens inträngning. 

Ett annat område där datortomografen kan användas är vid torkning av virke (fuktfördel
ning) samt bestämning av fukttransportkoefficienter för materialet. Vi har under några år 
mätt fuktinträngning för olika kombinationer av trä och ytbehandling. 

Några exempel; 

I en Trätekrapport kommer Martin Gustafsson, Trätek, att publicera datortomografimät-
ningar över vattenupptagning i paneländar. Träslaget är gran och vattenupptagningen har 
mätts på obehandlade och akrylatbehandlade prover samt på prover behandlade med Falu 
rödfärg innehållande lite linolja. 

I TräteknikCentrum Rapport I 8908031 publicerar Gunilla Svensson och Ralf Nussbaum, 
Trätek, resultaten från både fuktupptagning och uttorkning av träpaneler behandlade med 
olika typer av grundfärg. De har dynamiskt mätt upp fukten i proverna mot tiden både för 
uppfuktningsförloppet och uttorkningsförloppet. 

Fuktinträngning har också studerats med hjälp av datortomograf av Jan Ekstedt, Trätek. 
Han har bl a studerat fuktinträngning i fönsterpaneler och särskilt då inverkan av sprick
bildning på fukttransporten. 
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Det finns många fler exempel på de möjligheter datortomografen ger vid fuktmätning. 

Kvantitativa fuktmätningar med datortomograf är möjliga att utföra. Mätningarna kräver, 
vilket framgår av tidigare avsnitt, att kompensationer av mätvärdena utförs. Dels måste 
mätvärdena kompenseras därför att datortomografens egna kompensationer gäller för vatten 
och levande celler (människan), dels för att trämaterialet sväller och krymper vid föränd
ring i fuktnivån. 

Arbetet underlättas mycket när mätvärdena för den datortomograferade bilden förs över till 
en bildanalysator. 

3.3.2 Bildanaivs (Se även bilaga 1) 

Bildanalysatorn arbetar hela tiden med pixlar. Dessa ger de mått, längd, area etc, som vi 
kan behöva. Dessutom har bilden ett mätvärde, intensitet, i varje pixel. Tillsammans byg
ger pixlama och intensiteterna upp bilden. Fördelen är att bilden är digital, vilket gör det 
möjligt att utföra en mängd beräkningar i den. Vi kan t ex: 

o Mäta avstånd och areor, 
o Mäta intensitetsnivåer. 
o Subtrahera en konstant från bilden, eller subtrahera två bilder från varandra, vilket ger 

intensitetsnivåer. 
o Addera en konstant till bilden eller addera bilder, intensitet, 
o Filtrera bilder med olika digitala filter, intensiteter och pixlar. 
o Justera för, och mäta, svällning genom pixelförändringar. 
o Kompensera intensiteten för röntgenabsorptionsförluster vid svällning. 
o Pseudofärga bilder efter intensitet, 
o Ändra upplösningen, 

etc. 

Det är naturligtvis också möjligt att föra över bilderna till andra medier, som fotografisk 
film, disketter etc. 

Figur 30 visar en genomskämingsbild av en träbit som tagits ur rå furu. Bilden har tagits 
med datortomografen och sedan behandlats i bildanalysator. 
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Figur 30 a) Furuprov i rått tillstånd, b) Datortomografibild som analyserats i bildanalysa
tor. 

Figur 30a är en skiss över provet med datortomografisnittet inlagt. Mått i mm. 

Bilderna i figur 30b har pseudofärgats efter densitet (se skala). 1*1, 5*5 och 20*20 betyder 
att bilden medelvärdesbildats över 5 x 5 respektive 20 x 20 pixlar. 

Bilderna i figur 30b har först omräknats från datortomograf i format till bildanalysformat 
och beskurits (jämför bilden med figur 23a tidigare i rapporten). Vid omräkningen har 
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transformering i intensiteten utförts (oftast division med konstanten 6,5). Bilden har där
efter färglagts efter intensitet (densitet) genom att använda en "Look Up" Tabell (LUT) 
vars skala sedan lagts in som densitet, längst ner till vänster i bilden. De två högra del
bilderna i figur 30b visar hur vi kan ändra antalet pixlar. Bilden räknas om så att 5 x 5 
pixlar medelvärdesbildas till 1, successivt över bilden. 

Bilden längst ner visar en medelvärdesbildning över 20 x 20 pixlar. Informationsförlusten 
är liten till 5 x 5 pixlars medelvärdesbildning, medan den för medelvärdesbildning av 20 x 
20 pixlar är stor. 

Det är inte vanligt att arbeta med färre bildpunkter i bilden än de 512 x 512 pixlar som 
finns i Teragonsystemet i Skellefteå och datortomografen, men omräkningarna snabbas upp 
samtidigt som bilden blir mera lättläst i flera fall. Eftersom intensiteten innehåller 8 bitar 
(256 nivåer, 2*) kräver varje bild ett minsta utrymme på 262.144 bytes, dvs 262 kilobyte. 
Det är möjligt att utöka bildanalysdatorn till användning av bilder som har mycket högre 
upplösning med ännu fler gråskalor. 

Det är lätt att inse fördelen med arbete i minidatormiljö, eftersom den kan adressera stora 
internminnen och hårddiskar. 

3.3.3 Svällningskompensation 

Från den tidigare framställningen vet vi att datortomografimätningen måste kompenseras 
för svällningen enligt ekvation (18) och (19). 

För närvarande används en metod där ett nomogram utnyttjas. Detta ger en tillfredsställan
de noggrannhet. Nomogrammet visas i figur 3L 
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Figur 31. Nomogram för korrigering av fuktinnehållet i trä från datortomografmätningar. 
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Bakgrunden till monogrammet följer nedan: 

Definitionen för fuktkvot är: 

u = m„ - m„ (33) 
nio 

där; 

m^ = massan för den fuktiga träbiten 
m^ = massan för den torrviktade träbiten 
u = fuktkvoten 

Massan kan omvandlas till volym gånger densitet och vi får: 

u = Of • Vr - Po • VQ (34) 
Po V , 

där; 

pu = uppmätt densitet för den fuktiga träbiten 
Po = uppmätt densitet för den torra träbiten 
V̂^ respektive V^ är uppmätt volym för den fuktiga respektive torta träbiten 

Densiteten men inte volymen kan mätas med datortomografen respektive bildanalysatorn. 
Vi kan också mäta upp svallningen i bildanalysatom. 

Vi har därför tagit fram program där vi räknar om storleken på den fuktiga träbiten till 
samma storlek som den torra, se bilaga 1 "Mätningar och transformation i bilder". (Det är 
också möjligt att beräkna svällningen mellan olika fuktkvoter.) 

Svallningen får vi ur sambandet; 

V, = ( l - H a ) V„ (35) 

där; 

a = relativa volymssvällningen 

I trä kan som volymssvällning användas summan av svällningen radiellt och tangentiellt, d 
v s i ett snitt tvärs fibrerna kan vi använda areans svällning. 
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Detta leder till att mätvärdet för svällningen ges av determinanten för transformationen. Vi 
får; 

u = P.. (1 + a ) V , - p „ V , (36) 
Po V , 

Po 1 + a 

Ekvation (37) är samma som ekvation (20). 

I nomogrammet har vi antagit att vid fibermättnad är u = 0,3 eller 30%. 

För träbiten i figur 30 gäller följande värden. Datortomograferad (torr) densitet 452 kg/m^ 
för den torra (konventionellt uppmätt 450 kg/m^). 

I datonomografen mättes 501 kg/m^ upp för samma träbit i konditionerat tillstånd. Vägning 
enligt torrviktsmetoden gav en fuktkvot på 15,2%. 

I bildanalysatorn mättes max-svällningen till 8,7%. Vi går således in i nomogrammet vid 
501/452 = 1,11 (övre delen), går ner till 8,7% svällning och läser av fuktkvoten på y-axeln 
i nedre delen av nomogrammet. 

Den avlästa fuktkvoten blir 16,4%, medan den fuktkvot som uppmätts med torrviktsmeto
den var 15,2%. Detta kan anses vara ett mycket bra resultat. Det finns två felkällor i resul
tatet. Den ena är att svällningen ej är homogen, där fuktfördelningen ger olika stor sväll
ning. Det är dock klart att svällningen som uppkommer från ojämn fuktfördelning utjämnas 
av inre spänningar och därför minskar det fel som uppstår. 

Mätning över hela träbiten ger ett medelvärde på fuktinnehåll, och svällningsmätningen är 
också ett medelvärde över den uppmätta ytan. 

Ett vanligt värde för fibermättnadspunkten är 28%, men värden mellan 25-30% används. 
Läsaren kan välja en egen fibermättnadspunkt och utifrån denna göra sitt nomogram. 

Det är naturligtvis förenat med en hel del arbete att ta fram en fullständig svällningsbild 
för varje fuktnivå. Dessutom är reliabiliteten låg. Vid varje nivå måste bilden transformeras 
till samma utsnitt ur bilden av den torra träbiten. 

Transformationer av den här typen blir besvärligare om vi väljer små områden för sväll
ningsmätningen. Samma punkter måste återfinnas i både den "fuktiga" och den "torra" 
bilden. 

Tyvärr har vi inte lyckats automatisera svällningskorrektionen inom den givna resursramen. 
Det är svårt på grund av trämaterialets struktur och datortomografens begränsade upp
lösning. 
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3.3.4 Kvantitativ mätning av fuktgradienter 

För att erhålla svallningen finns ett par möjligheter. Vi kan använda prover där svällningen 
för en eller ett par fuktkvoter mäts och sedan anta linjär svällning upp ti l l fibermättnad. Vi 
använder då ekvation (20) eller ekvation (27) för att multiplicera den densitet vi fick med 
datortomograf med 1 + a. Ett annat enkelt sätt är att anta att maximala svällningen är t ex 
14% och sedan använda nomogrammet. 

Vi använder den senare metoden i följande exempel. 

Förutom bilder med olika fuktkvots- eller densitetsnivåer i olika färger är det möjligt att 
presentera gradientema i kurvform. 

Det är ur dessa möjligt att beräkna diffusionskonstanter för en analytisk jämförelse mellan 
olika vatteninträngnings- och upptorkningsförlopp. 

Den bild som skall användas tas upp och förs över till bildanalysatorn på sedvanligt sätt. 
Därefter tas ett utsnitt av lämplig storlek ut ur bilden enligt figur 32. 

Figur 32. Ett utsnitt (A) ur bilden förs över till en datafil. Bredden bör ej överstiga 10 
bildpunkter. 

Vi får ur utsnittet en datafil som innehåller en kolumn för varje pixelbredd och längden på 
kolumnen (antal rader) är antalet pixlar i vertikal led i figur 32. De riktiga måtten på ut
snittet erhålles genom att mäta a och b på träbiten med skjutmått vid datortomograferingen. 
I bildanalysatorn mäts sedan a och b i antalet bildpunkter, utsnittets storlek erhålls genom 
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antal rader och kolumner i datafilen (pixlar). Datafilen kan sedan överföras till ett kurvrit-
nings- eller statistikprogram på PC med Kermit. 

Figur 33 visar hur densitetsnivån på ett utsnitt ur en träbit i tangentialriktningen ser ut. En 
kolumn (pixelbredd) har tagits med. Varje kolumn (pixelkolumn å 0,39 mm) ger en kurva. 
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Avstånd ifrån kant, mm 

Figur 33. Densitetskurvor för en träbit, utskriven med ett kurvritningsprogram. Kurvan 
motsvarar 0,39 mm bredd på utsnittet. Den horisontella kurvan • visar ett 
inlagt medelvärde. 

En begränsning är upplösningen hos datortomografen. Vi ser i figuren sommar- och vår-
vedsdensitetema och tycker oss se dessa tydligt redan när årsringsbredden är mindre än 4 
mm. 

De visade sig vid en jämförelse av upplösningen mellan datortomografen i Skellefteå (GE 
9000 Quick) och en mikroscanner (laboratoriemodell med hög upplösning) som finns på 
Chisholm Institut of Technology i Australien, att sommar- och vårvedens densitet mättes 
korrekt i Skellefteås datonomograf först när årsringsbredden var > 3,5 mm. Lindgren et al 
(1991). Det inses dock att totala genomsnitdiga nivån blir korrekt på grund av additions
regeln för ingående ämnen (ekvation 16). Lindgren et al (1991) har mätt densiteten för 
årsringsavstånd från 0,6 - 3,5 mm. 

Resultatet visar att det blir svån att praktiskt använda mätvärden som kommer från mindre 
områden än 5 x 5 mm. Skellefteås datortomograf gav, i jämförelse med mikroscannern, 
för höga värden, 3% (sommarved) upp till 10% (vårved), där årsringsbredden var < 4 mm. 
För 4 mm årsringsbredd var avvikelsen 1 %. 

I figur 34 visas den, i ett utsnitt, "uppmätta densiteten" för en tangentiellt uppfuktad träbit. 
Tiden för vattenbegjutningen var två dygn. 
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Figur 34. "Densiteten" på ett tangentiellt uppfuktat furuprov uppmätt med datortomo-
graf. I figuren fmns även en medelvärdeslinje inlagd. 

3.3.5 Exempel på mätning av fuktgradienter 

Vi använde en furubräda som konditionerade till 15% fuktkvot. Brädan datortomografera-
des och bilden omräknades till bildanalysatom. Ett utsnitt som motsvarade ett område på 4 
mm bredd (10 pixelkolumner) och ca 60 rader långt (25 mm in i brädan) togs ut som 
datafil. Denna överfördes t i l l en PC för vidare analys. I figur 33 är en av kolumnerna 
plottade. Den ojämna "densiteten" gör det omöjligt att erhålla en medelnivå med vanliga 
regressionsanalysprogram. V i har därför "för hand" lagt in en medelnivå i figur 33. 

Figur 34 visar nivån från samma område efter det att träprovet vattenbe^utits i 48 timmar. 
För att underlätta kompensationen för svällningen har vi även här lagt in en medellinje. V i 
använder nu nomogrammet för att kompensera för svällningen i punkt efter punkt på me
dellinjen i figur 34, och antar att maximala svällningen vid fibermättnad (30%) är 12%. 
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Figur 35. Övre kurvan visar korrigerad densitet, nedre kurvan visar vatteninnehållet i 
träbiten. 

Den övre kurvan i figur 35 visar resultatet efter kompensation för svallningen. Vi subtrahe
rar nu medelvärdet i figur 33 från den kompenserade kurvan i figur 35. Vi erhåller då 
vattenmängden i provet (nedre kurvan i figur 35). 

Från denna kurva kan vi nu beräkna diffusionskonstanten D under förutsättning att diffu-
sionen följer Fick's lagar enligt ekvation 37. 

^1/2 

där 

X 
D 
t 

b'2 

=JD t 

halva inträngningen för vattnet i m 
diffusionskonstanten 
tiden i sekunder 

Shemon (1969) (37) 

Vi får 

X,/2 = 10 = 5 mm, t = 48 • 3600 s 

D = (0,005)^ - = 1,4 • 10 '" mVs 
48 -3600 

Det är inte förenat med vetenskaplig stringens att beräkna diffusionskonstanten i trä på 
detta enkla sätt. Beräkningen duger bra för ett överslagsvärde, men den skall delas upp i 
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två delar, diffusion som följer Fick's lagar vid fuktkvoter under fibermättnad och tryck
styrd (Darcy's lag) över fibermättnad. Den ovan beräknade diffusionskonstanten är för stor 
men vi anser att den duger i exemplet ovan. 

Beroende på trämaterialets variabilitet kommer mätningar av diffusion i tangentialriktning-
en hos trä troligen även att innehålla värdet ovan. 

Det ovanliga utseendet hos kurvan, där vattenmängden först ökar, O till ca 4 mm in från 
vattenbegjuten kant, och sedan följer ett mera normalt utseende, återfinns i alla våra mät
ningar för längre tider. "Puckeln" kryper inåt med vattenbegjutningstiden. Vi har i denna 
undersökning ej vidare utrett anomalin, men Lindgren kommer i ett BFR-finansierat pro
jekt, innehållande framtagning av fukttransponkoefficienter i trä, att utvärdera anomalin. 
Det är dock troligt att "puckeln" hör samman med bildningen av en kontinuerlig vattenfilm 
i träets hålrum. 
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BILAGA 1 

MÄTNINGAR O C H TRANSFORMATION I B I L D E R 

1. ALLMÄNT 

Två rutiner kommer att behandlas i denna bilaga, nämligen mätning i datortomografibilder och 
kvantitativ analys. En mängd andra rutiner för bildanalys har tagits fram som servicerutiner till 
dessa två. 

1.1 Mätning i datonomografibilder 

I en datonomografibild som är omräknad till bildanalysatorbild kan mätvärden för densitet 
mätas upp. Dessa kan sedan foras över till en PC-dator för vidare utvärdering och utskrift på 
skrivare eller plotter. 

2. UTTAGNING AV DATA UR BBLD OCH ÖVERFÖRING AV DATA TILL PC 

En box, ruta, läggs in i bilden över det intressanta området, se figur 1:1. 

y A 

Figur 1:1. Exempel på mätruta (fil) inlagd på bild av träbit. Storleken på mätrutan är 65 x 10 
pixlar. X (65) ges av antalet rader och y ges av antalet kolumner i filen. 

Mätvärden, ett för varje pixel, går till en f i l som överförs till PC. Varje kolumn av pixlar, i x-
riktningen, motsvarar en variabel (y). 

Filema kan sedan importeras till Stratgraphics eller Cricket Graph m f l , räknas om till densitet, 
förses med x-axel, medelvärdesbildas och plottas ut på plotter eller skrivas ut på skrivare. 

Det är möjligt att i en f i l ta in 60 kolumner av godtycklig längd bredvid varandra. 

X-axeln kan göras om till verkligt mått, t ex mm;, det görs genom att mäta träbiten med 
skjutmått och därefter mäta antalet bildpunkter för samma mått i bildanalysatom. Efter 
omräkning kan sedan den reella skalan presenteras. 

Tekniken kan även användas i subtraktionsbilder för att kvantitativt bestämma mängden vatten. 
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2.1 Kvantitativ analvs - subtraktion av bilder 

Det svåraste har varit att ta fram den rutin som gör det möjligt att mäta vatten kvantitativt i 
bilder från fuktigt virke. V i behöver för detta dels en datortomografibild på träbiten när den är 
fuktig, dels en bild när den är nertorkad - torr. 

Den fuktiga träbiten har ej samma mått och form som den toira, och dessutom ger 
röntgenbilden lägre densitet för det expanderade träet. 

Bilden av den fuktiga träbiten måste geometriskt transformeras till samma form som bilden av 
den torra träbiten, och densiteten räknas om i motsvarande grad innan subtraktion kan utföras. 

Fuktig 

Densitet" 

"Densitet" 

Transformerad fukt ig 
Form och mSttanpassad 
t i l l den torra bilden 

Figur 1:2. Del ur en fuktig CT-bild. Den nedre figuren visar den transformerade bilden för åtta 
pixlar. Si är linjära svällningen för den pixeln och Ap är den adderade densiteten på 
grund av transformationen. 

Hur utförs då detta i bildanalysatom? Först måste referenspunkter tas ut i båda bilderna. Som 
referens vid transformationen används den torra träbiten. Ett antal punkter tas ut i den torra 
träbiten och punkter vid exakt samma struktur (plats) läggs in i den fuktiga träbiten. Bilden kan 
sedan transformeras linjärt eller icke-linjän till det mått den torkade träbiten har. 

Vi har ej implementerat mtiner för kompensation av densitetsnivån. 
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3. TEORETISK BAKGRUND TILL TRANS FORMATIONERNA 
3.1 Linjär transformation 

Avbildningen av den fuktiga träbiten på den torra bitens koordinatsystem sker i två steg. Först 
sker en linjär transformation utgående från fyra hömpunkter. Dessa pekas manuellt ut på 
bildskärmen med ett pekdon. Utifrån de fyra hömpunktema i varje bild beräknas sedan 
transformationsmatrisen; 

U = T i l Ti2 
T21 T22 

X och y = koordinater i det gamla koordinatsystemet (i den bild som skall transformeras) 
U och V = koordinater i det nya koordinatsystemet (den bild som transformationen sker till) 
Txx = transformation skon stan ter 

Determinanten som beräknas ur den linjära transformationsmatrisen ger storleksförändringen. 
Vi får ett approximativt värde på svällning eller krympning av provet enligt; 

D = T i l + T 2 2 - T 1 2 - T 2 1 

Där D = determinanten 

Gråskalenivån i den transformerade bilden erhålls genom en linjär interpolation mellan de fyra 
närmaste pixelvardena. 

Här bör påpekas att programmet endast tar fram gråskalenivån som finns i bilden. Justeringen 
för förlust av absorption som följd av svällningen måste göras manuellt. Justeringen är 
besvärlig på grund av träets ojämna struktur. Se tidigare avsnitt i denna rapport. 

3.2 Icke linjär transformation 

Den olinjära transformationen kräver ett större antal punkter i de två bilderna. Det effektivaste 
sättet att ta ut referenspunkter är att låta datorn finna samma punkter i båda bilderna. I 
programmet jämför datorn bildområden i respektive bild, och beslutskriteriet är en minsta 
statTsDsk avvikelse (minsta kvadratmetoden) mellan ett område i t ex fuktiga bilden och ett 
område i referensbilden (den torra). 

I vån program tas ett område på 20 x 20 pixlar i referensbilden ut. Detta jämförs med 400 
områden i den bild som skall transformeras, den fuktiga. 

Det område, ur de 400, som passar bäst ger också högsta värdet på Cmax i ekvationen nedan. 

När Cmax är 1 är områdena lika. 

M L 
Cmax = 2 I (A (x,y) - a) • ( B j j (x, y) - b j j l 

M=i 1=1 Sa • Sb ij 

där; 

L = antalet pixlar i området 
M = antalet områden i vilka jämförelsen sker 
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L M 

a = 1 
^ 2 A (x, y) 

L * M 1=1 m = l 

L M 

^ j = - ^ Z I B i j ( x , y ) 

L * M 1=1 m = l 

L M 

a s = S I ( A ( x , y ) - a ) ^ 

1=1 m = l 

L M 

^Sij = Z Z (By (X, y) - bij)2 

1=1 m=l 
A (x,y) = pixelvärdei (x, y) i torr bild 
a = medelvärde av torra bildens sökruta 
as = standardavvikelsen i torra bildens sökruta 
Bij (x, y) = pixelvärdet (x, y) i fuktig bild (i, j ) 
bij = medelvärdet for pixlama i sökrutan i den fuktiga bilden 
bsij = standardavvikelsen för pixlama i sökrutan i den fuktiga bilden 

I den olinjära transformationen används 29 stycken koordinatpunkter. Ekvationssystemet loses 
med hjälp av Gausseliminering, varvid konstantema erhålls för transformationen. 

U = C i i • X2 + C i 2 • xy + Ci3 • y2 + C14 • x C15 • y + C16 

V = C21 • X2 + C22 • xy + C23 • y2 + C24 • X + C25 • y + C26 

U och V = koordinater i den transformerade bilden 
X och y = koordinater i den våta, ursprungliga bilden 
Cxx = konstanter 

Den efterföljande beräkningen av den fuktiga bildens pixelnivå sker sedan genom linjär 
interpolation mellan de fyra närmaste pixlama. 

Svällning respektive krympningsmåttet erhålls genom beräkning av Jakobian för 
ekvationssystemet ovan. Detta är ännu ej implementerat. 
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The report contains a detai led descript ion of the way In which the computer 
tomograph works and in which the x-rays are absorbed. The ca l ibra t ion resu l t s 
are mostly given as examples which should f a c i l i t a t e the understanding of the 
problems connected with the functioning of the computer tomograph. 
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