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The Norwegian x-ray standard (NPL secondary standard) is 
calibrated at the BIPM. The calibration is reported and the 
results have been compared with the earlier calibration at NPL in 
1978. The new calibration will change the Norwegian standard 
0 . 1 - 0 . a l. The estimated unsertenty of the exposure calibration 
factor given by the Norwegian SSOL is also reported. 



1 . SAMMENDRAG. 

Standardisering innen røntgenstråling er tidligere rapportert 

(1.2). Denne rapporten omhandler konvensjonell røntgenstråling og 

er en delvis oppdatering og komplettering av tidligere arbeider. 

Normalen for måling av konvensjonell røntgenstråling (100-250 kV) 
* 

er nylig kalibrert ved BIPM i Paris. For rige kalibrering for 
* * 

konvensjonell røntgenstråling ble utført ved NPL i England i 

197B. Med denne kalibreringen er alle våre normaler for terapi

forma i sporba re til BIPM. Den nye kalibreringen fører til 

maksimalt +0.87. endring av normalen. 

Pa nordisk plan er det utført en sammenligninq av kalibreringen 

ved det enkelte laboratorium ved å sende et kammer rundt for 

kalibrering. Avvikene for s amrnen lignbare strålekvaliteter var 

0 . i - 1 , 0 '/. . Sammenligner en kalibreringen ved det norske 

laboratoriet med kalibreringer ved andre laboratorier som har 

s amme pr imærla boratorium finner en bare små avvik (0,1-0,27). 

Usikkerheten i kalibreringsfaktoren er nå angitt og beregnet etter 

anbefalinger gitt av BIPM. Den totale usikkerheten for en 

eksposisjonskalibreringsfaktor vil være 0,45/. (1a). 

Rapporten har avslutningsvis med de nye verdiene for W/e og 

korreksjon for bremsestråling (g). 

Bureau International des Poids et Mesures, BIPM Paris 

National Physical Laboratory, NPL England 
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3. KALIBRERING VED BIPM, PARIS 1995. 

Normalen for maling av midlere røntgenstråling er kalibrert ved 

BIPM. De aktuelle kvaliteter for kalibreringen var 4 røntgen-

kvaliteter med høyspenning fra 100 til 250 kV eller halvverdilag 

fva 0.15 til 2.5 mm Cu. Denne normalen brukes også i Co-f-

stralefelt og ble senest i 1982 kalibrert i dette strålefelt ved 

BIPM (2). Den gang ble også vår bløtstrålenormal kalibrert. Begge 

norma lene er beskrevet i rapporten fra for rige kalibrering. Med 

denne kalibreringen er nå alle våre strålekvaliteter foi 

t: e r j p i f orma 1 kalibrert ved BIPM. 

Kalibreringen foregikk i laboratoriet for ioniserende stråling vea 

BIPM. Vårt kammer ble skrudd fast til en holder pa kalibrerings-

benken ved siden av BIPM's primærnormal. Avstand til kilde og 

riktig plassering i stralefelt ble justert, og kammeret ble koblet 

til electrometer og høyspenningskilde. Kalibreringsprosedyren 

består i 1) å måle opp eksposisjonsraten i strålefeltet med 

pnmærr.ormalen og 2) å måle strøm fra vårt kammer. Røntgenrøret 

ble her flyttet når en skulle skifte bestrålingen fra det ene til 

det a nd »*e kammeret . Det ble korrigert for luftens attenuasjon av 

itrålingen fra strålekilden fram til fremre kammervegg på kamrene. 

Kalibreringsfaktorene for vår sekundærnormal er gitt i tabell 1. 

De fire konvensjonelle røntgenkvalitetene som benyttes ved BIPM ev 

nærmere beskrevet i tabell 5. Enheten for kalibreringsfaktorene er 

angitt til mg som er lik mC/kg nC . Malingene refererer seg til 

293.15 K og 101 325 Pa, avstanden mellom fokus og måleplan var 120 

cm og diameteren til strålefeltet i måleplanet var 10.5 cm. 

TABELL 1 KALIBRERINGSFAKTORENE FOR SEK. NORM. 1̂ 3 GITT AV BIPM 

H Æ V spenning (kV) 100 135 1 80 250 

11V l. ( mm C u ) 0.148 0.494 0.390 2 . 500 

Kdlibreringsfa ktor(mg ) 2 . 644 2.680 2 . 697 2.712 



4. 5AMMENLIGNING AV SEKUNDÆR- OG PR IM*RNORMALER. 

Resultatet av kalibreringane fra BT PM ble sammenlignet med våre 

tidligere kalibreringsfaktorer fra NPL. Disse strålekvalitetene er 

forskjellig fra de til 8IPM. Kalibreringsfakorene fra NPL som ble 

benyttet i sammenstillingen vår var derfor interpolerte verdier 

fra vart NPLsertifikat. Denne sammenligningen ble også satt i 

relasjon til en indirekte s ammenligning av pr imaernormaler som BI PM 

og NPL gjorde i 1982 (3). Eksposisjonsforholdet i nederste linje i 

tabell 2 er resultatet fra denne sammenligningsmåling mellom NPL 

oq BTPM. Madame Bout illon ved BI PM var behjelpelig med data ved 

utarbeidelsen av tabell 2. 

TABELL 2 SAMMENLIGNING AV KALIBRERINGSFAKTORER FRA 8IPM OG NPL 

Høyspenning (kV) 100 135 1 80 250 

K(BIPM) (mg~ ] 

NINPL) (mg" 1 ) 

NIBIPMI/N(NPL) 

2.644 

2 . 647 

0.3989 

2 . 680 

2.671 

1.0034 

2.697 

2.678 

1.0071 

2.712 

2.631 

1 .0078 

X I N P D / X 1 B I P M ) Q . 9978 0.9941 0.9935 0.9935 

Kalibreringen fører til at var normal for midlere røntgenstråling 

blir justert i henholct til kalibreringsresultatet. Størst utslag 

far dette for 18D og 250 kV der en ser at faktorene går opp med 

henholdsvis 0.71 og D.7B*/.. Disse endringene skyldes vesentlig 

skifte av pr imærlabora torium da NPL og 8 I PM her har en divergens 

pa 0.65 7. Hvis en tar hensyn til forskjellen me H o m p r i mae r -

laboratoriene kan en finne dri f ten av var normal. Dette er forsøkt 

illustrert i figur 1. Her vil driften framkomme som avstanden 

mellom X og *. Ori f ten i norma len var størst for 100 kV der 

avviket var 0.33Z- For 180 kV er driften nede i 0.05/.. Dette må 

•i les a VÆ re me get bra sett pa bakgrunn av interpoleringen av 

kalibrerings faktorene fra NPL. 



FIGUR 1 SAMMENLIGNING AV KAL I BRER INGSFAKTORER FRA BI PM OG NPL 

AVVIK NPL/BIPM ENDRING AV N 

Or iften i normalen framkommer som avstanden mellom X og *. 

* - N(BIPM)/N(NPL), endring av kalibreirngsfaktor . 

X - X(NPL)/X(BIPM), avvik mellom NPL og BIPM. 

BIPM har be regnet usikkerheUn i kalibreringsfaktoren for vår 

normal til å være mellom 0.11Z og 0,15% (1a) for de fire stråle-

kvalitetene. Det største avviket på 0.33 7- for 100 kV skulle derfor 

være signifikant, og en må anta at normalen har hatt en drift. 



FIGUR Z NORDISK SAMMENLI ON I NG 100 - 180 kV. KAL I BRERINGSFAKTOR 

FOR ET KAMMER GITT AV DE ENKELTE LABORATORIENE. 
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I figuren har tegnene følgende beiydning: A Danmark, <t> Finland, 

• Sverige og o Norge. A og B er primærkalibrering ved henholdsvis 

NPL og BIPM. Den heltrukne linjen antyder kalibreringsfaktoren for 

k a mm eret basert på 8-verdiene. 

De nordiske land har foretatt en sammenligning.-målirg (4) for fire 

strålekvaliteter i området 50-180 kV. Tre av disse er BlPMs 

kvaliteter s om er nevnt owen for. Et referansek ammer ble sendt 

rundt til alle de nordiske sekundarlabora toriene for kalibrering. 

Kaiibreringsfaktorene er sene re s ammen lignet. Overfor er verdien-? 

f r a sa mme nlign ingen (4) g-jengitt i figur 2 . Laboratoriene som har 

pr ima» r ka librer ing f ra NPL og BIPM er morket med henholdsvis A og B. 

De malinger som er baserte på kalibreringer ved BIPM ser ut til 5 

ligge meget nær hverandre. avviker bare 0,1-0,27.. De NPL-baserte 

verd lene er derimot mer bprikende. Dette kan skyldes eldre 

kalibreringer og derved drift i normalen, men det kan som nevnt 

overfor fo r K La re s merl avviket mellom NPL og BIPM. 



Vi har to sekundærnormaler for maling i det konvensjonelle 

røntgenområdet. Disse to er sammenlignet ved å måle i strålefeltet 

hver for seg og beregne forholdet mellom strammene, I fra de to 

kamrene. Det vil være en god test på stabiliteten til 

kalibreringsfaktoren til kamrene å sammenligne disse med jevne 

mellomrom. Det vil være litt av et sammentreff om folsomheten for 

begge kamrene forandrer seg i s amme retning samtidig. Som en ser 

av resultatet av s ammenlign ingen i tabell 3 så er det en forsk -j ell 

i f-al somhe t en for de to kamrene. De er begge laget hos Nuclear 

Enterprises med samme typebetegnelse. Det ene har serienr. 099 og 

det andre IM (143 kalibrert ved BIPM). 

Til s ammenligning er forholdet mellom kalibrerings faktorene (fra 

NPL) for de to kamrene satt opp. Oe to kamrene 099 og 143 ble 

kalibrert i henholdsvis 1977 og 197B. Som en ser i tabellen så har 

ikke endringene i kalibrerings faktorene fulgt hverandre. Noe av 

dette kan ligge i usikkerheten i oppmålingen av eksposisjonen ved 

vart laboratorium som er 0.26Z [lo) . 

TABELL 3 SAMMENLIGNI NG AV SEKUNDÆRNORMALER VED SIS 

Høyspenning (kV) 1 00 1 35 180 250 

I(143)/I{099 ) 

N( D99 I /NI 143 1 

1.001 

1 . 004 

1 .000 

1 . 0D1 

0.999 

1.001 

0 .997 

0 . 998 
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5- STRÅLEKVALITETER FOR KONVENSJONELL RØNTGEN. 

0* strålekvaliteter som tidligere ble benyttet i kalibrering av 

lonisasjonskammer for oppmåling i stråleterapi var tilpasset 

strå leterapibehand1 ingen i horge. SIS's røntgenapparat var en 

vanlig behåndlingsapparattype med standard filter. Dette har 

hittil dannet grunnlaget for strålekvalitetene. I mange tilfeller 

var det enkelt å overfare kalibreringsfaktoren fra laboratoriet 

til behandlingsapparatet fordi det var den samme stralekvaliteten . 

Ved kalibreringslaboratoriet har vi nå valgt å kalibrere kamrene 

miid de samme strålekvalitetene som pr imær laboratoriet bruker. 

Årsaken til dette valg er den usikkerhet som er forbundet med 

interpolasjon mellom to strålekvaliteter. Dette unngår man ved å 

bruke strålekvaliteter med samme HVL og høyspenning ved primær- og 

•3 e k u n d æ r 1 a b o v a t o r i e n e . Konsekvensen av valget er at en i sterre 

grad enn tidligere ved oppmåling i felten må interpolere seg fram 

til en kalibreringsfaktor. Denne end ringen blir utfart for 

konvensjonell røntgenstråling. 

Nedenfor i tabell 4 er de fire konvensjonelle røntgenkvalitetene 

til BIPM beskrevet. Som en ser er eksposisjonsra ten lav som følge 

av lav rørstrøm. Kalibreringane på vårt laboratorium (tabell 5) 

foregår ved 5 ganger så høye eksposisjonsrater enn ved BIPM . og 

rekombinasjonen er noe høyere ved SIS enn ved 8IPM. Ved så lave 

TABELL 4 KONVENSJONELL RØNTGENSTRÅL EKVAL I TETER VED BIPM 

Høyspenning (kV) 1 00 135 1 80 250 

Rors trom (mA) 5 5 5 5 

Tilleggs filter (mm Al) 

(mm Cu) 

1.20 

0 . 232 0.485 1 . 57 

HVL (mm Al) 

(mm Cu) 

4 . 03 

0.15 0 . 49 0.99 2 . 5 

Ek spos i s lon s - (uiR/sl 

rate (uA/kg) 

24 . 5 

6 .3 

23 . 9 

6 . 2 

34.5 

8 . 9 

44 . 6 

11.5 



ekiposis]onsrater er rekombinjsjonen i et lite loni sas30ns kammer 

(0.325 cm ) pS et meget lavt nivå. og den endring vi har her vil 

ifcke pjvirki* fofutsetninaene for kalibreringen ved SIS. Kalibrer-

m g s f ak torene kor rige r es ikke for rekombmasion hverken ved BIPM 

•.* Iler SIS. Eksposis^onsraten er angitt i 12D cm f r a fokus. 

1 Nur ge har vi en del røntgenapparatur som faller utenfor de f:, re 

s t r.UekvJlitettfne som er nevnt overfor. Vi har terapianlegg med 

høyspenning mellom 50 og 100 kV og vi har apparater med HVL opp 

•no t i* mm Cu. For 3 ha et tilbud om kalibrering for disse også. vil 

vi opprettholde en kalibrering med 70 kV og det er laget en ny ISO 

kvalitet 250 kV med HVL lik 4.2 mm Cu. Pa denne miten vil vi være 

dekket opp for de fleste formal. 

Oet vil VÆre ekstra usikkerheter knyttet til disse to srålekvali-

tetene. For 70 kV rna vi interpolere mellom 50 og tOO kV, og for 

2 ̂  a kV. ISO e k 5 t r a p o1e r e r vi i vare tidlige re NPL kalibreringar. 

n w r har vi en kalibrering med 285 kV. HVL = 4 mm Cu. I tabell 5 

finner en en oversikt over s trå lek v a li tet ene som blir benyttet ve-J 

SIS. Eksposis^on- og luftkermaraten er angitt i 1 m avstand. 

TABELL 5 KONVENSJONELL RØNTGENSTRALEKVAL I TETER VED SIS 

Høyspenning (kV) 70 1 DC 1 35 1 00 250 250 

Rørstrøm (mA) 20 20 20 15 1 5 15 

Tillegga- (mm Al) 

filter (mm Cu) 

(mm Sn) 

0 0 . 9 

a. 26 0. 53 1 . 56 

4 . 0 

HVL (mm Al) 

(mm C u) 

2 . 35 4 . 0 

0.15 0.52 1 . 04 2.48 4 . 2 

Cksposlsnons- (pA/kg) 

rate (rnC/kg min ) 

1 9 

1.15 

38 

2 . 2G 

37 

2.19 

39 

2.35 

55 

3 . 27 

1 . 1 

0.07 

L u ftkermarate(mGy/min) 39 76 74 ao 1 1 1 2 . 3 
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6. SAMMCNLtSNtNC AV ALUM I N 11JMSF I L T R E FRA BIPM OG FRA SIS. 

V.rHiJkvjUtetene bliv bestemt ved halverdilagsmalinger. I disse 

nuUngene benyttes aluminium og kobber. Det var vanskelig a 

inik.iffe f'̂ nt aluminium og vi var usikre på om aluminiumsf ilt rene 

vare h udde urenheter som kunne pavirke HVLmålingene. vi hadde 

i.n forma s jon om at urenhetene hadde atomnummer som var vesentlig 

h^yert» enn aluminium og derfJr kunne gi grunnlag for en korreksjon 

•IV tykkelsene som vi hadde malt opp. Problemet ble lagt frem for 

kollegaer ved BIPM som ansa det vanskelig å korrigere for 

eventuelle urenheter. De lot meg derfor lane deres aluminiums-

filtre for å sammenligne dem med filtrene pa SIS. 

Filtrene som ble utlånt hadde tykkelser fra Q . 2 til 2,0 mm Al og 

tykkel sen var angitt med fire desimaler. 

M°iV'?motodi?n bestod i a måle attenuasjonen av røntgenstråling som 

f unk s "j on ;i v tykkelsen. Det ble antatt at innenfor et lite 

tykkelsesområde var ekspasisjonen bak filtrene omvendtproporsjonal 

med tykkelsen. Det ble målt ved 2 9 kV og 50 kV med filtre med 

tykkelser pl henholdsvis 0.2 og 1-0 mm Al. Attenuasjonen ble målt 

vekselvis med filtre fra BIPM og SIS. 

resultatet av målingane viste at filtre fra SIS og filtre fra QIPM 

ga s amme attenuasjon av røntqenstrålingen innefor den 

måleusikkerhet vi hadde i HVL målingene. Ved 29 kV var SIS filtre 

\'l. for tykke, mens ved 50 kV var våre filtre 2'/. for tynne i 

forhold til BIPM. Ved HVL malinger med aluminium har vi antatt en 

maksimal feil på 17.. 2-3 "/ av dette er usikkerheten i angivelsen 

av filtertykkelsen. 

Kobberfiltre er lettere tilgjengelig, og vi har her filtre med 

0 '3 . 0 V. rennet. Vi har i våre HVL malinger med kobber maksimal feil 

lik 57.. 



7. USIKKERHET I KAL I BRER INGSFAKTORENE. 

Oe ri relative usikker heten ved oppmaling av kalibreringsfaktorene 

er gitt nedenfor. Oppsettet er basert delvis på oversikt i 

tidlige r kalibrenngsrapport (l) 09 tilsvar ende oppsett f ra andre 

nordiske land. Usikkerhetsangivelsene og bergningene er tilpasset 

de nye rekommenda sjonene fra BIPM ( 5 ) . Teknikken bygger på 

oppdeling 1 to typer usikkerheter type A og type B. Type A er den 

statistiske usikkerheten som beregnes fra målingene og som angis 1 

et standardavvik (1a), og type B er alle andre usikkerheter. Type 
2 2 

B usikkerhet (u) beregnes etter formelen: u =a /3 der a er 
estimert maksimal feil. Usikkerhetene adderes kvadratisk. 

Usikkerhetene som er satt opp i tabell 6 kn v tter seg til oppmaling 

av kalibreringsfaktor for eksposisjon i strålefeltet i 

konvensjonell røntgen. Kommen tårer til de enkelte usikkerhets 

parametrene som plvirker kalibreringsfaktoren er gitt med 

henvisning til pa råmeternummerering 1 tabellen. 

Kommentårer til de enkelte elementene i usikkerhetsberegningen: 

1) Usikkerheten i kalibreringsfaktoren til var sekundærnorma1 er 

oppgitt fra BIPM. For type B er det gitt forskjellige verdier 

for de fire strå lekvalitetene. Disse er 0. IQ, a. 10. 0.12 og 

0.14'/. (Io) for henholdsvis 100. 135. 1 BO og 250 kV. 

2) Driften i kalibreringsfaktoren er for type A beregnet ut f ra 

stabilitetsmålinger som utføres regelmessig. Type B er grunnet 

i resultatet av kalibreringen ved BIPM. Resultatet er angitt 1 

kapitel 1* , og den maksimale feil er 0.33'/.. 

3) Usikkerheten som er knyttet til anqivelsen av strålekvaliten 

skyldes forskjellig røntgenapparatur og med det en forskjell 1 

røntgenspekteret fra de to apparatene ved primær- og 

sekundærlaboratoriet. Strålekvaliteten er bestemt etter 

halverdilagsmaling. og denne har en rnaksimal feil på 5 7. da vi 

berytter kobber ved disse høyspenninger. Kalibreringsfaktoren 

for sakundærnormalen forandrer seg forholdsvis lite i det 

aktuelle området, og vi angir en maksimal feil for kalibrer

ingsfaktoren til å være <0.2"/. 



TABELL 6 USIKKERHET I KAL I BRER INGSf- AK TORE.iE . EKSPOSISJON 

PARAMETRE Type A Type B 

(la, 7. ) (u* . t ) 

K u 1 1 b r e v i n 9 s f . 1 ) 0 .04 0.14 

g i t t av DI PM 

1 
1 R 0 1 a t x v 2) drift. Kalibr.f. 0 . 03 0 . 20 

1 b e s t e m m e T s e a v 3) str.kvalitet NR B a. 12 

, eksposis^ons- 4 ) s trømmaling 0 . 15 «c 

1 r a t en ved 5) tempera tur 0 . 03 tt 

dos:.metrilab. 6} trykk 0 . 02 » 
med <iek undar 7) fuktighet NR 0.12 

no rmal kammer 

Kalibrer!ngd- a) avstand 0.10 NR 

prosedyre. 9) feltinhomogenitet 0.10 0.20 

maling med U ) strammaling 0.15 S 

test kammer 5) tempera tur L . 03 tt 

6) trykk 0 . 02 it 

3ummert usikkerhet (ia) 0 . 27 0. 36 

Kombinert usikkert" et l ia) a 45 

B NR: ikke relevant 

C fl: blir eliminert i kalibreringen 

f* ) Maling av st røm vil ikke ha annet enn statistisk usikkerhet da 

s amme apparatur benyttes under oppmåling med sekundærnormal og 

te-i t kamme r . Den statistiske usikkerheten angis utfra erfaring 

til 0.15/ (10). 

5) La bo ratoriene er oppvarmet med termostatstyrte panelovner og 

ligger 1 en kjeller beskyttet fra vekslinger i utetempera turen. 

Under kiaring ai/ generator, røntgenrør oq ka libr er ingsbord vil 

«let DLi utviklet en del varme -som gir temperaturstigning på 
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Labor a to n e t . Tempera turen avleses rus r målestedet med et 

kvikks*Lvtermometer som har opplysning 1/20 C. 

i) Lufttrykket bes temmes med et kvikksølvba rorneter som er 

kalibrert ved Meteorologiske Institutt , Opplysningen er tO Pa. 

7) Luftfuktigheten far hele laboratoriet reguleres i et klima -

anlegg til å VÆ re 5 0_*.2 0"/. . I ICRU report 31. fig. 5.14 vil en 

slik endring gi en maksimal feil 0.2/.. 

fl) Avstanden kan innstilles med 0.5 mm nøyaktighet. Maleavstand er 

10 0 cm. 

9) Inhomogeniteter i feltet kan ha flere effekter på kalibrer-

ingen. Det feltet som dekker kammeret på SIS kan ha forskjellig 

inhomogenitet enn det som var tilfelle ved kalibreringen ved 

BIPM. Test kamme re t og sekundærnormalen kan dekke forskjellige 

feiter, og plasseringen i feltet kan være avvikende. Avstanden 

til og utformingen av blenderen kan gi spredt stråling til 

kamrene. Feltet er sirkulært med diameter 5.5 cm, mens BIPM 

benytter et felt på 10.5 cm i diameter. De kalibrerer også i eri 

avstand på 120 cm. Disse usikkerhetene er s ummert opp til 0.1/ 

for type A og 0.2"/. for type B. 

Ved beregning av kermakalibreringsfaktoren multipliseres 

eksposisjonskalibreringsfaktoren med W/e. Denne har usikkerhet lik 

0. 1 a 1. Kermakalibreringsfaktoren for konvensjonell røntgen har 

da en total usikkerhet lik 0 . 4 a X (lo) . 

I 
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a. NYE VERDIER FOR W/e=33.97»0.05 J/C. 

Det har vært en ny gjennomgang av W/e-verdiene for tarr luft som 

er rapporter fra mote i CCEMRI (6). CCEMRI er den rSdgivende 

komiteen for kalibrering i elektron- og fotonstrålefelt som har 

sekretariat ved det internasjonale kontoret for vekt og mal 

(BIPM). Madame Perroche ved BIPM har utarbeidet den nye 

middelverdien for W/e som har havnet på 33,9 7^0.06 J/C . Det er 

liten forskjell pa den nye verdien og den t,amle 1+0,04/.) og 

usikkerheten for verdien er den samme som før. Arsa ken til 

end ringen av W/e verdien ligger i innarbeidelsen av nye stoppeevne 

verdier i tidligere arbeider, og nye malinger av W/e utført ved 

BIFM. 

Bremsestrålefaktoren (g) for Co har også blitt forandret. D-sn 

skal nå være 0,0032. 

De nye verdiene gjelder fra 1. januar 1986. 
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