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TIIVISTELMÄ 

Röntgenhoitajien koulutuksessa on tärkeä ymmärtää, miten eri  

kuvausparametrit vaikuttavat röntgenkuvaan. Tällä hetkellä Oulun 

ammattikorkeakoululla on käytössä vain yksi röntgenlaite , jolla voidaan 

harjoitella kuvausta. Ainoana laitteena sen käyttöaste on niin korkea, että 

röntgenkuvausharjoituksia pitää suorittaa myös viikonloppuisin. Tämän 

opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää virtuaalinen röntgenlaite  apuvälineeksi 

säteilykuvantamisen koulutustarkoituksiin. Virtuaalinen röntgenlaite tuottais i 

todenmukaisia röntgenkuvia röntgentutkimuksessa käytettävillä eri 

parametreillä. Kehitetyn röntgenohjelman fotonien simulaattorina toimi 

tohtori Franck P. Vidalin kehittämä gVirtualXRay. Opinnäytetyössä käytettiin 

Kyoto Kagakun whole body PBU-50 antropomorfista fantomia ilman raajoja. 

Sen eri kudokset ja elimet segmentoitiin 3D-malleiksi, joita käytettiin 

röntgenohjelmassa kuvattavana kohteena. Kyseisestä fantomista otettiin 

natiiviröntgenlaitteella yhteensä 63 kuvan kuvasarjat eri kuvausarvoilla. 

Näistä kuvista laskettiin kohinan muutos signaali-kohinasuhteena. Kuvista 

kerättiin myös säteilyannoksen data. Kohinan ja säteilyannoksen tuloksiin 

sovitettiin 3D-pinnat, joiden avulla pystyttiin arvioimaan niiden arvot 

kuvausjännitteen ja sähkömäärän funktioina. Sovitettujen 3D-pintojen avulla 

pystyttiin tuottamaan todenmukaisia kohinallisia röntgenkuvia sekä 

laskemaan kuvausarvoja vastaavat säteilyannokset. Röntgenohjelmassa 

kuvausjännitteen tuottama röntgenspektri lasketaan Michael R. Galliksen 

kirjoittaman XRaySpectrum-koodin avulla. Koodi mahdollisti myös 

säteilykeilan eri suodatusmateriaalien lisäämisen röntgenohjelmaan. 

Röntgenohjelmassa säteilyannosta laskettaessa huomioidaan käytetty 

säteilykeilan suodatus sekä röntgenputken etäisyys. Virtuaalisesti tuotetulle  

röntgenkuvalle tehdään lukuisia kuvankäsittelyoperaatioita, joita tehdään 

myös todellisille röntgenkuville. Kehitetylle röntgenohjelmalle luotiin 

visuaalinen käyttöliittymä, jossa tuotetaan virtuaalinen röntgenkuva 

asettamalla röntgentutkimukselle yleisiä parametrejä: putkijännitteen ja 

sähkömäärän arvot, säteilykeilan suodatus, yleisimmät kuvaussuunnat, 

blendan koko ja sijainti sekä röntgenputken etäisyys. Käyttöliittymä näyttää 

tuotettujen kuvien yhteydessä säteilyannoksen suuruuden ja 

kuvausjännitteellä lasketun röntgenspektrin. Se laskee myös säteilyannoksen 

yksikkönä käytetyn DAP:in yleisimmin käytetyissä yksiköissä. 
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ABSTRACT 

In the education of radiologists, it is important to understand how different  

imaging parameters affect the radiograph. Currently, Oulu University of 

Applied Sciences has only one x-ray machine that can be used to practice x-ray 

imaging. Being the only device, its utilization rate is so high that x-ray exercises 

must also be conducted during weekends. The aim of this thesis was to develop 

a virtual x-ray machine to assist x-ray imaging training purposes. The virtual 

x-ray machine would produce realistic x-ray images with different parameters  

used in an x-ray examination. gVirtualXRay, developed by Dr. Franck P. 

Vidal, was used as a photon simulator in the developed x-ray program. Kyoto 

Kagaku’s whole body PBU-50 anthropomorphic phantom was used without 

limbs. Its various tissues and organs were segmented into 3D models, which 

were used as the subject of x-ray examination. A series of 63 images with 

different imaging values were taken from the phantom with a native x-ray 

machine. From these images, the change in noise as a signal-to-noise ratio was  

calculated. Radiation dose data was also extracted from the images. 3D surfaces 

were fitted to the noise and radiation dose results, which were able to evaluate 

their values as a function of tube voltage and mAs. These 3D surfaces enabled 

the production of realistic x-ray images with noise and calculations of the 

radiation doses corresponding to the imaging values. A code created by 

Michael R. Gallis, XRaySpectrum, was used to calculate the x-ray spectrum 

produced by the tube voltage in the program. The code also allowed the 

addition of different beam filtering materials to the x-ray program. Radiation 

dose levels were affected by the applied filtration and x-ray tube distance. 

Numerous image processing operation are performed on the virtually 

generated x-ray image, which are also performed on real x-ray images. A 

graphical user interface was created for the developed x-ray program. It allows  

the production of a virtual x-ray image by setting common parameters for an 

x-ray examination: tube voltage and mAs, radiation beam filtering, the most 

common imaging projections, collimation size and location, and x-ray tube  

distance. The user interface displays the radiation dose and the produced x-ray 

spectrum after an x-ray image is produced. It also calculates derived units of 

DAP used as the radiation dose unit. 

 

Key words: gVirtualXRay, x-ray image, noise, radiation dose, 3D-surface, 

graphical user interface 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

3D kolmiulotteinen 
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ALARA as low as reasonably achievable, Säteilyturvallisuuden perusperiaate 
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DAP dose area product, ilmakerman ja kohteen pinta-alan tulo 
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DICOM digital imaging and communication in medicine, lääketieteellisten 
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GUI graphical user interface, visuaalinen käyttöliittymä 
 

eV elektronivoltti, elektronin saama energia tyhjiössä sähköisen 
potentiaalin kasvaessa yhdellä voltilla 

 
EXE executable, tiedostomuoto 
 

HU Hounsfield unit, tietokonetomografiassa käytetty asteikko vokseleille 
 

Kerma kinetic energy released per unit of mass, vapautunut kineettinen energia 
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kV kilovoltti, putkijännitteen yksikkö 
 

mAs milliampeerisekunti, sähkömäärän yksikkö 
 
mGy milligray, säteilyannoksen Gray kerrannaisyksikkö 

 
mmAl millimetriä alumiinia 

 
mmCu millimetriä kuparia 
 

OYS Oulun yliopistollinen sairaala 
 

OAMK Oulun ammattikorkeakoulu 
 
PA posterior-anterior, kuvaussuunta 

 
PNG portable network graphics, kuvaformaatti 

 
SNR signal-to-noise ratio, signaali-kohinasuhde 
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RMSE root-mean-square error, keskineliövirheen neliöjuuri 

 
ROI region of interest, mielenkiintoalue 
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E energia 
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1. JOHDANTO 
 

1.1. Työn tausta 

Röntgenlaitteita käyttävät sairaaloissa yleensä röntgenhoitajat. Heidän vastuullaan on 
suorittaa lääketieteelliset kuvantamistutkimukset lähetteen mukaan. Heidän 

tulee tuntea radiologisten laitteiden toimintaperiaatteet. Tätä tietoa heidän 
pitää soveltaa potilaskohtaisissa tapauksissa, jotta saataisiin paras 
mahdollinen diagnostinen kuva [1]. Röntgenhoitajien koulutuksessa onkin 

tärkeää oppia, miten eri parametrit vaikuttavat röntgenkuvauksessa 
tuotettuun diagnostiseen kuvaan. Säteilyturvallisuudessa käytettävä periaate 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable) pätee myös 
röntgenkuvantamisessa: kuinka saada mahdollisimman hyvä kuva 
mahdollisimman pienellä säteilyannoksella. OAMK:issa (Oulun 

ammattikorkeakoulu) röntgenhoitajien koulutuksessa on tämän kaltaiseen 
käytännön harjoitteluun röntgenlaitteisto, jolla he pääsevät testaamaan 

parametrien vaikutusta kuvaan. Röntgenhoitajien käytössä oleviin laitteis i in 
ja varusteisiin kuuluu tällä hetkellä muun muassa yksi Philips 
DigitalDiagnost röntgenlaite, kaksi potilasfantomia, säteilysuojia sekä 

erilaisia säteilyannoksen mittareita [2]. Röntgenlaitteen käyttöaste on korkea 
syyskuusta maaliskuuhun, vaikka röntgenkuvausharjoituksia tehdään myös 

viikonloppuisin. Röntgenlaitteiden käytössä on huomioitava aina ioniso ivan 
säteilyn käyttöön liittyvät mahdolliset riskit. 

1.2. Työn tavoite 

Työn tavoitteena oli kehittää virtuaalinen röntgenlaite röntgenhoitajaopiskelijoiden, 
sairaalafyysikoiden sekä muiden säteilyä käyttävien ammattiryhmien perus-  

ja täydennyskoulutukseen. Virtuaalisen röntgenlaitteen olisi kyettävä 
tuottamaan todenmukaisia röntgenkuvia eri kuvauksen parametreillä, kuten 
kuvausjännitteellä, sähkömäärällä sekä erilaisilla suodattimilla. Jotta 

virtuaalisessa röntgenlaitteessa kyettäisiin soveltamaan ALARA-periaatet ta, 
tulisi sen pystyä simuloimaan kuvissa näkyvää kohinaa sekä 

kuvausparametrien aiheuttaman säteilyannoksen suuruutta. Virtuaalisen 
röntgenlaitteen oli tarkoitus sisältää yleisimmät röntgentutkimuksessa 
käytettävät parametrit, kuten putkijännite, sähkömäärä, eri suodatukset, 

röntgenputken etäisyys sekä eri projektiosuunnat. 
Lisäksi työssä oli tavoitteena kehittää visuaalinen käyttöliittymä, jonka avulla 

käytettäisiin virtuaalista röntgenohjelmaa. Käyttöliittymässä pystyis i 
visualisoimaan eri kuvausparametrien vaikutusta röntgenkuvaan ja siihen 
korreloituvaa säteilyannoksen suuruutta sekä kuvauksessa käytettävän 

kuvausjännitteen tuottamaa röntgenspektriä. 
Virtuaalisen röntgenlaitteen ja visuaalisen käyttöliittymän lähdekoodit oli myös määrä 

luoda niin, että niitä olisi helppo jatkokehittää lisäämällä niihin uusia 
ominaisuuksia. 

Tämän työn tärkein tavoite oli kehittää kokonaisvaltainen röntgenohjelma, joka olisi 

tukena lievittämään OAMK:in röntgenlaitteiston korkeaa käyttömäärää . 
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Opiskelija voisi ladata röntgenohjelman henkilökohtaiselle tietokoneelle tai 
käyttää ohjelmaa palvelimelta, mikä tarjoaisi ionisoivan säteilyn puolesta 
aidosti turvallisen röntgenlaiteharjoituksen. Vapaa käyttö mahdollista is i 

myös rajattomasti harjoituskertoja kuvausparametrien vaikutuksesta kuvaan 
ja säteilyannokseen. 



 

 

10 

2. TEORIA 
 
Tämä kappale käsittelee kehitetyn virtuaalisen röntgenohjelman kannalta oleellista 

teoriaa. Kappaleessa käydään läpi röntgenlaitteistoa, röntgensätei lyyn 
liittyviä osa-alueita, röntgenkuvaa sekä säteilyannoksen perusteita. 

2.1. Röntgenlaitteisto 

Röntgenlaitteiston pääkomponentteihin kuuluvat generaattori, röntgenputki, suodatus, 
hila ja detektori. 

Generaattorin tärkeimmät tehtävät ovat röntgenputken tehonsyöttö ja eri ajoitukset 
kuvaukseen liittyvissä tapahtumissa. Generaattori vastaa muun muassa 

katodin filamentin virransyötöstä ns. hehkuvirrasta ja anodin pyörityksestä 
ennen röntgenputken korkeajännitteen kytkemistä. Jotta röntgenputki saisi 
mahdollisimman tasaista jännitettä, pitää generaattorin kompensoida 

verkkojännitteen vaihteluita. Jännitteen vaihtelut saatetaan tulkita säteilyn 
erilaisena vaimentumisena. Generaattori hoitaa myös kuvaus- ja 

läpivalaisulaitteisiin liittyvien laitteiden ohjauksen. Generaattoreita 
käytetään röntgenkuvauksissa yleisimmin joko 1- tai 3-vaiheisina. [3 s.36-
37] 

Röntgenputkessa tuotetaan korkeajännitteen avulla röntgensäteily. Röntgenputk i 
koostuu karkeasti lasikuvusta, katodista, anodista ja roottorista (kuva 1), 

jotka ovat suljettuna lyijytettyyn vaippaan. Röntgenputken sisällä on tyhjiö, 
joka takaa elektronien vapaan kulun katodilta anodille sekä estää katodin 
hehkulangan palamisreaktion. Katodin hehkulangan yleisin materiaali on 

volframi ja se sijaitsee katodissa olevassa syvennyksessä [3 s.32-33]. Täältä 
sen luomaa elektronisuihkua voidaan ohjata negatiivisella jännittee llä, 

muuttaen suihkun kokoa tai pysäyttäen se kokonaan [4 s.76]. Muuttamalla 
elektronisuihkun kokoa muutetaan myös säteilykeilan fokuskokoa [3 s.33]. 
Katodissa on tavallisesti kaksi erikokoista hehkulankaa, joilla voidaan luoda 

erikokoisia elektronisuihkuja ja täten vaihdella tuotetun säteilyn fokusta [3 
s.33, 4 s.81]. Röntgenputken anodimateriaalin pitää kestää suuria 

lämpötiloja. Siihen kohdistuvan elektronisuihkun teho on yleensä kymmeniä 
kilowatteja, joista suurin osa muuntuu lämmöksi. Vain noin sadasosa tästä 
energiasta muuntuu röntgensäteiksi. Anodi on yleensä asetettu 

viistomaiseen kulmaan, jolloin sen suurentunut tehonkesto mahdollis taa 
suurien putkivirtojen käytön [3 s.33]. Myös anodia pyörittämällä voidaan 

suurentaa sen tehonkestoa. Tällöin tehosta aiheutuva lämpö jakaantuu 
suuremmalle pinta-alalle. Yleisin anodimateriaali on hehkulankanak in 
käytetty volframi, mutta myös volframin ja reniumin seos on käytössä [5]. 

Anodia pyörittävä roottori on yleensä valmistettu hyvin lämpöä johtavasta 
materiaalista, kuten grafiitista tai molybdeenistä [3 s.34, 5]. Anodin yleis iä 

pyöritysnopeuksia ovat 2800 tai 8500 RPM (rounds per minute) [3 s.34]. 
Röntgenputkea eristävän lyijystä tehdyn suojavaipan tarkoituksena on 
vaimentaa säteilyä, jota suuntautuu säteilyn tuotossa kaikkiin suuntiin. 

Suojavaipan sisältämä öljy osallistuu myös lämmönsiirtoon ja sähköiseen 
eristykseen. Suojavaipassa on anodin kohdalla ikkuna, josta kuvauksessa 

käytettävä säteilykeila pääsee läpi. Röntgenputken ominaissuodatus vastaa 
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yleensä 2-5 mmAl (millimetriä alumiinia), joista 1-3 mmAl sijaitsee 
ikkunassa ja 1-2 mmAl muissa osissa [3 s.35-36]. 

  

 

Kuva 1. Röntgenputki ja sen pääkomponentit: lasikupu (1), katodi (2), anodi (3) ja 

roottori (4). Case courtesy of Dr Matt Skalski, Radiopaedia.org, rID: 
80071. Luettu 5.6.2022 

 
Suodatus vastaa säteilykeilan tarkoituksenmukaisesta vaimentamisesta. 

Röntgenkuvauksissa asetettu vähimmäissuodatus on 2,5 mmAl [6]. Myös 

kollimaattori toimii suodatuksena sen säätäessä säteilykeilan kokoa 
(blendaus) [3 s.36]. Suodatusta käydään tarkemmin läpi sille omistetussa 

kappaleessa 2.2.2. 
Röntgenkuvauksissa käytettävä hila sijaitsee potilaan ja detektorin välissä. Sen 

tehtävänä on vaimentaa sironneita fotoneita, jotka muuten antaisivat väärää 

paikkatietoa röntgenkuvassa. Hila on valmistettu ohuista lyijylamelleis ta, 
jotka toimivat sironneiden fotonien vaimentimina. Nauhojen välissä on 

materiaalia, josta oikeassa kulmassa saapuvat fotonit pääsevät lävitse. Hilan 
suorituskykyä kuvataan hilasuhteella, joka on lamellien korkeuden ja 
viereisen lamellin etäisyyden osamäärä [7]. 

Detektori vastaa potilaasta läpitulevien fotonien havaitsemisesta [8]. Detektoria ja sen 
toimintaa kuvataan tarkemmin kappaleessa 2.3.1.  
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2.2. Röntgensäteily 

2.2.1. Säteilyn tuotto ja spektri 

Röntgensäteilyä tuotetaan röntgenputkessa katodin ja anodin välillä korkeajännitteen 

(putkijännite) avulla. [3 s.20]. Katodissa sijaitsevaa hehkulankaa 
kuumennetaan röntgenputken sähkövirralla (putkivirta), jolloin 

hehkulangassa olevia elektroneita irtoaa hehkulangasta [4 s.74]. Katodin ja 
anodin välillä oleva putkijännite antaa varaukseltaan negatiivis ille 
elektroneille suuren nopeuden kulkea positiiviselle anodille. Diagnostisessa 

kuvantamisessa putkijännite on yleensä 25 – 150 kilovolttia (kV). Korkean 
putkijännitteen kiihdyttämät irronneet elektronit osuvat anodin pintaan, 

jolloin syntyy röntgensäteilyä kahdella diagnostiselle kuvantamise lle 
olennaisella tavalla: jarrutussäteilynä ja karakterisena säteilynä [3 s.21-22]. 
Jarrutussäteilyssä (bremsstrahlung) elektroni hidastuu atomiytimen 

vaikutuksesta, jolloin elektronin liike-energia muuttuu röntgensäteilyks i 
(kuva 2) [9]. Säteilyn kvanttienergiaa kuvataan määreellä elektronivo lt t i 

(eV), joka on elektronin saama energia tyhjiössä, kun elektronin sähköinen 
potentiaali kasvaa yhdellä voltilla [10]. Syntyneen röntgensäteilyn kvantin 
energia on enimmillään käytetyn putkijännitteen maksimi, jolloin elektroni 

luovuttaa koko liike-energiansa yhdessä vuorovaikutuksessa [3 s.22, 11]. 
Jos esimerkiksi putkijännitteen maksimi (kVp, kilovoltage peak) on 80 kV, 

on kvantin maksimienergia 80 keV. Jarrutussäteily on se osa, joka 
muodostaa jatkuvan röntgensäteilyn spektrin (kuva 3) [3 s.22]. 
Karakterisessa säteilyssä elektroni osuu atomin sisimmän elektronikuoren 

(K-kuori) elektroniin, jolloin osuttu elektroni sinkoaa pois kuorelta [4 s.73]. 
Pois sinkoutuneen elektronin jättämän elektronityhjiön myötä tapahtuu 
ketjureaktio, jossa korkeampien energioiden kuorilta laskeutuu elektroneja 

täyttämään matalampien kuorien elektronityhjiöt. Elektronin siirtyessä 
matalamman energiatason kuorelle se luovuttaa energiatasojen eron 

röntgensäteilynä (kuva 2) [3 s.23, 12]. Karakterisen säteilyn nimi tuleekin 
siitä, että näin syntyneiden kvanttien energiat ovat aina samoja aineesta ja 
kuoren sidosenergiasta riippuen. Nämä karakteriset kvantit näkyvät 

röntgenspektrissä piikkeinä (kuva 3).  
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Kuva 2. Jarrutussäteilyn (1-3) ja karakterisen säteilyn (4) syntyminen. Roque R 
(2018) X-ray imaging using 100 μm thick Gas Electron Multipliers 

operating in Kr-CO2 mixtures. DOI: 10.13140/RG.2.2.16794.49600. 

 

 

Kuva 3. Röntgenspektri, jossa näkyvät karakteriset piikit (characteristic x-rays) ja 

jarrutussäteilyn jatkuvat energiat (Bremsstrahlung). Raja A (2013) Using 
MARS Spectral CT for Identifying Biomedical Nanoparticles. DOI: 

10.13140/2.1.1147.3920. 
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Karakterista säteilyä alkaa syntymään, kun elektronin liike-energia on sama 
tai suurempi kuin kohdeatomin K-kuoren energia. Ainoastaan K-kuorten 

energiat ovat olennaisia diagnostiikkakuvantamisessa muiden kuorien 
kvanttienergioiden ollessa niin pieniä, että ne eivät läpäise putken ominais ta 

suodatusta [3 s.23]. Säteilyä syntyy anodilla kaikkiin eri suuntiin, myös 
anodiin itseensä päin. Tätä anodin omaa säteilyn vaimennusta kutsutaan 
Heel-efektiksi [4 s.81]. Lääketieteellisessä kuvantamisessa röntgenputken 

säteilyn tuotto on aina polykromaattista, toisin sanoen monienergistä [4 
s.71]. Sen vastakohta on monokromaattinen, yksienerginen, säteily, jota 

käytetään tieteellisissä tutkimuksissa, kuten kristallografiassa [13]. 
Röntgenspektriin vaikuttaa putkijännitteen lisäksi suodatus, anodimateriaali ja sen 

kulma [3 s.24]. Putkivirta ei vaikuta spektrin muotoon, ainoastaan sen 

suhteelliseen intensiteettiin [3 s.22-23, 4 s.86]. Putkijännite muuttaa spektrin 
muotoa ja sen kokoa [3 s.23]. Putkijännitteen kasvaessa maksimienergia 

kasvaa ja karakteristen piikkien koko kasvaa suhteessa enemmän verrattuna 
jarrutussäteilyn spektriin (kuva 4) [3 s.24]. Spektrien muotoon vaikuttaa 
myös anodimateriaali. Eri anodimateriaaleilla on eri K-kuoren energiat, 

jolloin karakteriset piikit esiintyvät eri energioilla [14]. Suodatus vaikuttaa 
spektriin madaltaen eri energioita, riippuen mikä on käytetyn suodattimen 

K-absorbtioreuna, toisin sanoen, mikä on suodatuksen K-kuoren elektronien 
vapauttamisenergia [3 s.25].  

 

 

Kuva 4. Röntgenspektrin muuttuminen putkijännitteen kasvaessa. Spektrien 
anodimateriaalina on volframi ja ne on laskettu 60 kV:n (A), 80 kV:n (B) 

100 kV:n (C) ja 120 kV:n (D) putkijännitteillä. 
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2.2.2. Säteilyn suodatus 

Suodatuksen tehtävä on poistaa pienimmät kvanttienergiat säteilykeilasta. Ilman 
suodatusta pienienergiset kvantit absorboituisivat potilaaseen, jolloin 

potilaan säteilyannos nousisi. Tämä olisi turhaa säteilyannosta potilaalle, 
sillä nämä fotonit eivät osallistu kuvanmuodostukseen [3 s.24, 15]. Suodatus 

asetetaan röntgenputken ikkunan eteen. Yleisimmät suodatusmateriaa lit 
ovat alumiini (Al) ja kupari (Cu), kuparin ollessa noin 30 kertaa 
tehokkaampi suodattaja kuin alumiinin. Mammografiassa on käytössä myös 

niin sanottuja K-reunasuodattimia, jotka suodattavat suurienergis iä 
kvantteja. Molybdeeni, samarium ja gadolinium ovat usein käytettyjä K-

reunasuodattimia. Suodatus vaikuttaa röntgenspektriin madaltaen sen 
intensiteettiä [3 s.24-25]. Tästä puhutaan yleensä säteilyke ilan 
koventamisena. Kun pienienergiset kvantit poistetaan säteilystä, kasvaa 

säteilykeilan keskivertoenergia [16]. Keskivertoenergiasta puhutaan myös 
efektiivisenä energiana. Säteilykeilan efektiivisen energian kasvaessa 

kasvaa sen läpäisevyys [17]. Suodatuksen määrää kuvataan yleensä sen 
vastaavana alumiinin paksuutena (mmAl). [15]. 

2.2.3. Kuvausjännite 

Kuvausjännitteellä, jota kutsutaan myös putkijännitteeksi tai kVp:ksi, tarkoitetaan 
röntgenputken käyttämää huippujännitettä, jolla se kiihdyttää elektronit 

katodilta anodille. Putkijännite vaikuttaa tuotetun säteilyn määrään ja 
laatuun. Säteilyn laadulla tarkoitetaan tuotettujen fotonien läpäisykykyä. 
Tuotettujen fotonien lukumäärä on arvioltaan verrannollinen putkijännit teen 

huipun neliöön. Putkijännite muuttaa myös röntgenspektrin muotoa ja 
säteilykeilan efektiivistä energiaa sekä kasvattaa säteilyannosta sen 
noustessa. Kuvauksessa käytettävien röntgensäteiden läpäisykykyä voidaan 

kasvattaa nostamalla putkijännitettä, toisin sanoen kvanttien läpäisykykyyn 
vaikuttaa niiden energia. Kuvausjännitteen nostaminen vaikuttaa 

kuvanlaatuun. Esimerkiksi ylipainoisten aikuisten kuvauksessa tarvitaan 
korkeaenergisiä kvantteja potilaan vaimentavien kudosten paksuuden 
ollessa suuri. Mikäli putkijännite on liian matala, ei matalaenergiset kvantit 

pysty läpäisemään potilasta ja kuvan kontrastista tulee huono. Kun 
kuvausjännitettä nostetaan, havaitaan kvantteja tarpeeksi detektorilla, jolloin 

kuvan kontrasti paranee. Putkijännitettä nostettaessa kasvaa kuitenkin 
Compton-sironnan osuus fotosähköisen ilmiön osuuden pienentyessä [18]. 
Fotosähköistä ilmiötä ja Compton-sirontaa käydään tarkemmin läpi 

kappaleessa 2.2.5. 

2.2.4. Virran ja ajan tulo 

Virran ja ajan tulolla tarkoitetaan tuotetun säteilyn määrää aikayksikköä kohden. 
Yleensä puhutaan sähkömäärästä tai mAs:ista (milliampeerisekunti). Kun 
röntgenputken putkivirtaa kasvatetaan, saa hehkulanka enemmän 

elektroneja, jolloin niitä irtoaa suurempi määrä ja täten muodostuu enemmän 
säteilyä [19]. Sähkömäärää käytetään yleensä ensisijaisena säteilyn 
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intensiteetin mittarina. On kuitenkin otettava huomioon, että eri 
röntgenputkilla ja eri suodattimilla tuotettu säteilyn määrä ei ole aina sama 
sähkömäärän pysyessä samana. Tämän vuoksi sitä ei juuri käytetä 

kuvaamaan röntgentutkimuksen aiheuttamaa annosta [20]. Sähkömäärä ei 
muuta tuotetun röntgenspektrin muotoa eikä kvanttienergioita, ainoastaan 

säteilyn intensiteettiä [3 s.22-23, 4 s.86]. Sähkömäärä on kuitenkin 
pääasiallinen parametri röntgenkuvan kohinan muokkauksessa. 
Sähkömäärän kasvaessa röntgenkuvan kohina pienenee. Se on myös suoraan 

verrannollinen potilaan säteilyannokseen [20]. 

2.2.5. Vuorovaikutus aineen kanssa 

Puhuttaessa fotonien vuorovaikutuksesta aineen kanssa täytyy huomioida, että 
fotonien vuorovaikutus on aina sattumanvaraista [3 s.26-27]. Fotonilla on 
monia eri tapoja reagoida aineen kanssa, mutta diagnostiikkakuvantamisen 

kannalta sillä on kaksi olennaista vuorovaikutusmekanismia: fotosähköinen 
ilmiö ja Compton-sironta [3 s.28]. Fotosähköisessä ilmiössä fotoni osuu 

kohdeatomin sisäkuoren elektroniin, luovuttaen sille kaiken energiansa  
(kuva 5). Tämä elektroni, jota kutsutaan fotoelektroniksi, sinkoutuu ulos 
atomista vaimentuen läheisiin kudoksiin. Fotoelektronin jättämän tyhjiön 

täyttää atomin ulkokuoren elektroni vapauttaen samalla karakterista säteilyä. 
Todennäköisyys fotosähköiselle ilmiölle on suurimmillaan, kun 

kvanttienergia on yhtä suuri tai suurempi kuin K-kuoren sidosenergia [21]. 
Tätä todennäköisyyttä diagnostiikkakuvantamisessa voidaan kuvata 
kaavalla 

 

𝜌 ∙
𝑍3

𝐸3
, (1) 

 

 missä ρ on aineen tiheys, Z on aineen järjestysluku ja E on kvanttienergia. 
Tästä kaavasta nähdään, miksi esimerkiksi lyijy (Z = 82) on hyvin yleisest i 
käytetty materiaali säteilysuojauksessa [21].  
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Kuva 5. Fotosähköinen ilmiö. Tuleva fotoni osuu atomin K-kuoren elektroniin, joka 

sinkoutuu fotoelektronina ulos energiakuorelta. Ponor (2020) Photoelectric 
effect in a solid: ultraviolet light ejects electrons from a crystal. Wikipedia. 

URL: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Photoelectric_effect
_in_a_solid_-_diagram.svg. 

 
Compton-sironnassa fotoni osuu atomin ulkokuoren ns. valenssielektroniin. 

Törmäyksessä fotoni luovuttaa osan energiastaan valenssielektronille 

muuttaen samalla suuntaa pienemmällä energialla. Valenssielektroni 
irtautuu atomista rekyylielektronina vaimentuen lähellä oleviin kudoksiin 

[22]. Sironneen fotonin aallonpituuden muutos voidaan laskea kaavalla 
 

𝜆 = 0,024(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛳), (2) 
 

 missä 𝛳 on sirontakulma. Täten sironneen fotonin uusi energia voidaan 
laskea kaavalla 

 

𝐸 =
ℎ ∙ 𝑐

𝜆
, (3) 

 

 missä h on Planckin vakio, c on valonnopeus ja 𝜆 on fotonin aallonpituus. 
Todennäköisyydet Compton-sironnalle riippuvat aineen elektronitiheydes tä 
ja täten myös aineen tiheydestä [4 s.127]. Todennäköisyyttä Compton-
sironnalle voidaan arvioida suhteella 

 
𝜌𝑒

𝐸
, (4) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Photoelectric_effect_in_a_solid_-_diagram.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Photoelectric_effect_in_a_solid_-_diagram.svg
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 missä 𝜌𝑒  on aineen elektronitiheys ja E on kvanttienergia. Compton-sironta 
on vallitseva vuorovaikutus kvanttienergioilla 30 keV – 30 MeV [22]. 

2.2.6. Vaimentumiskertoimet ja Hounsfield yksikkö 

Röntgensäteilyn vaimentumista aineeseen kuvaavia suureita on useita. Tämän työn 

kannalta oleellisimmat suureet ovat lineaarivaimennuskerro in, 
massavaimennuskerroin ja Hounsfield yksiköt (HU, Hounsfield Unit). 

Lineaarivaimennuskerroin (𝜇) on suure, joka kuvaa massan kykyä 
vaimentaa tietyn energisiä kvantteja [4 s.118]. Tämä kerroin ottaa huomioon 

fotosähköisestä ilmiöstä ja Compton-sironnasta aiheutuvat säteilyn 
vaimentumiset 

 

𝜇𝑡𝑜𝑡 = 𝜇𝜏 + 𝜇𝜎, (5) 
 

 missä 𝜇𝜏 on fotosähköisen absorboitumisen lineaarivaimennuskerroin ja 𝜇𝜎 
on Compton-sironnan lineaarivaimennuskerro in. 
Lineaarivaimennuskertoimen arvo kasvaa aineen järjestysluvun ja tiheyden 

kasvaessa ja pienenee kvanttienergian kasvaessa lukuun ottamatta aineen K-
absorptioreunaenergioilla. Se ilmoitetaan yksiköllä m-1 tai yleisemmin cm-1 

[23]. Lineaarivaimennuskertoimen yksi haittapuoli on, että se ei ota 
huomioon aineen tiheyttä. Esimerkiksi veden jokaisen olomuodon tiheys on 
eri, jolloin jokaisen olomuodon lineaarivaimennuskerroin on myös eri [4 

s.120]. Massavaimennuskerroin, µ/ρ, normaliso i 
lineaarivaimennuskertoimen aineen tiheydellä. Tällöin vedelläkin on sama 

kerroin riippumatta sen olomuodosta [4 s.120]. Muutoin se kertoo saman 
tiedon kuin lineaarivaimennuskerroinkin: kuinka pysäyttävää aine on 
tietyllä säteilyn energialla (kuva 6) [24]. Massavaimennuskerto imen 

yksikkö on m2/kg, mutta yleisemmin yksikkönä käytetään cm2/g. 
Lääketieteellisessä kuvantamisessa käytettävä polykromaatt inen 

röntgensäteily vaimenee aineeseen Beer-Lambertin lain mukaisesti 
 

𝐼 = ∫ 𝐼0(𝐸) ∙ 𝑒−𝜇(𝐸)𝑥  𝑑𝐸
𝐸𝑚𝑎𝑥

0

, (6) 

 

 missä I on säteilyn intensiteetti, Emax on putkijännitteen maksimi, I0 on 

tulevan säteilyn intensiteetti kvanttienergialla E, 𝑒 on eulerin luku, 𝜇 on 
aineen lineaarivaimennuskerroin kvanttienergialla E ja x on aineen paksuus.  
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Kuva 6. Esimerkki pehmytkudoksen massavaimennuskertoimen muutoksesta 

kvanttienergian suhteen. Kuvassa 𝜇/𝜌 on massavaimennuskerroin ja 𝜇𝑒𝑛/𝜌 
on massaenergiavaimennuskerroin. Hubbell J & Seltzer S. Tissue, Soft 

(ICRU-44). X-Ray Mass Attenuation Coefficients. NIST. URL: 

https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/ComTab/tissue.html 
.DOI: https://dx.doi.org/10.18434/T4D01F 

 

Tietokonetomografiassa aineen vokselin lukuarvoa kuvataan Hounsfield asteikolla 
Hounsfield yksiköllä, HU [25]. HU-arvojen lineaarisen asteikon 

laskemiseen käytetään aineen lineaarivaimennuskerrointa 
 

𝐻𝑈 =
𝜇 −  𝜇𝑣𝑒𝑠𝑖

𝜇𝑣𝑒𝑠𝑖  −  𝜇𝑖𝑙𝑚𝑎

∙ 1000, (7) 

 

 missä 𝜇 on aineen lineaarivaimennuskerroin, 𝜇𝑣𝑒𝑠𝑖  on veden 

lineaarivaimennuskerroin normaalissa lämpötilassa ja paineessa ja  𝜇𝑖𝑙𝑚𝑎 on 
ilman lineaarivaimennuskerroin normaalissa lämpötilassa ja paineessa. HU 

asteikolla ilman arvoksi määritellään aina mielivaltaisesti -1000 ja veden 
arvoksi 0 [25, 26]. 

2.3. Röntgenkuva 

2.3.1. Detektori 

Röntgensäteilyn havaitsemisessa voidaan käyttää kemiallista reaktiota, ionisaatiota tai 

tuikevaloa. Nämä ovat kolme yleisintä tapaa havaita röntgensäteilyä, joista 
tuikevalo on useimmiten käytössä röntgentutkimuksissa [27 s.116]. 
Säteilyannoksen mittauksessa käytetään ionisaatiota, jota käydään 

tarkemmin läpi kappaleessa 2.4.2. 
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Natiiviröntgenin detektorien toimintatapa digitaalisessa radiografiassa voidaan jakaa 
karkeasti kahteen malliin: epäsuora ja suora havaitseminen [4 s.342]. 
Tämänlaisia detektoreja kutsutaan litteiksi detektoreiksi (flat panel detector) 

[28]. Epäsuorassa mallissa detektori käyttää hyödykseen tuikevaloa. Tässä 
detektorin pintamateriaalina on kide, joka on yleensä natriumilla tai 

telluurilla saostettua cesiumjodidia (CsI:Tl tai CsI:Na) [4 s.149, 152 & 346] 
tai terbiumilla saostettua gadoliniumoksisulfaattia (Gd2O2S:Tb3+) [4 s.149 
& 346]. Näitä kiteitä kutsutaan tässä yhteydessä myös tuikeilmaisimiksi [4 

s.126]. Tuikeilmaisinten alla on fotodiodeja sekä TFT (Thin Film 
Transistor) kytkimiä (kuva 7) [28]. Epäsuora-nimi tulee detektorin 

muuttaessa säteilyn ensin valoksi ja sen jälkeen vasta sähköiseksi 
signaaliksi. 

 

 

Kuva 7. Epäsuoran havaitsemismallin detektori. X-ray Flat Panel Detector. CANON. 
URL: https://etd.canon/en/tech/fpd.html 

 
 Fotonin osuessa tuikeilmaisimeen, vapauttaa se valoa tuikkeena, joka on 

yleensä joko ultraviolettia tai näkyvää valoa. Tuikeilmaisimen alla olevat 

fotodiodit muuttavat tämän valon sähköiseksi signaaliksi, jossa yksi 
fotodiodi vastaa yhtä pikseliä röntgenkuvassa. TFT rivi lukee fotodiodien 

havaitsemat signaalit ja muodostaa niistä vastaavan röntgenkuvan [4 s.347-
348]. Suorassa mallissa röntgensäteily muutetaan suoraan sähköiseksi 
signaaliksi. Tässä mallissa detektorin valoa johtavana aineena käytetään 

amorfista seleeniä (a-Se) (kuva 8). Amorfista seleeniä käytetään yleisissä 
kuluttajatuotteissakin valoa johtavana materiaalina, kuten 
aurinkopaneeleissa ja kopiokoneissa. 
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Kuva 8. Suoran havaitsemismallin detektori. Zhao W, Hunt D, Tanioka K & 

Rowlands J (2005) Amorphous selenium flat panel detectors for medical 
applications. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated 

Equipment. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2005.04.053 

 

 Detektorin havaitseminen perustuu amorfisen seleenin muuttaessa 
sähkönjohtavuuttaan, kun siihen osuu fotoneja. Sen pinnalla olevaan 
elektrodiin syötetään 5 kV:n positiivinen vaikutusjännite, joka auttaa 

vapautuneita elektroneja kulkemaan detektorin pinnalle. Elektrone iden 
osuessa pinnalla olevaan korkeajännitteiseen elektrodiin kumoavat ne osan 

kytketystä jännitteestä. Jännitettä kumoavan varauksen määrä on suhteessa 
säteilykeilan intensiteettiin. Detektorin pohjalla oleviin kondensaattore ihin 
piirretään kuva sähkökenttien varauksien mukaan [4 s.347]. 

2.3.2. Kohina 

Kohina on hyvin yleinen kuvissa esiintyvä artefakti, joka johtuu signaa lin 

epätasaisesta vaihtelusta [29]. Röntgenkuvissa esiintyvä kohina johtuukin 
fotonien epätasaisesta jakautumisesta detektorilla, mikä esiintyy kuvissa 
intensiteettien vaihteluina. Tämä johtuu fotonien vuorovaikutusten ollessa 

aina sattumanvaraisia. Kohinaa aiheutuu myös röntgenlaitteiden eri 
komponenteista ja elektroniikasta. Pääsyy kohinalle röntgenkuvissa on 

toissijainen säteily, toisin sanoen kehon sisällä syntyneet karakteristiset ja 
sironneet fotonit. Kohinan kolme yleisintä esiintymismuotoa ovat Poissonin 
kohina, mustavalkokohina ja täpläkohina [20, 30]. Tässä työssä keskitytt iin 

Poissonin kohinaan. Poissonin kohinaa kuvassa voidaan arvioida Poissonin 
jakaumalla 

 

𝑓(𝑘; 𝜆) =
𝜆𝑘 ∙ 𝑒−𝜆

𝑘!
, (8) 
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 missä k on tapahtumien lukumäärä, 𝜆 on tapahtumien keskimäärä ja 𝑒 on 
eulerin luku. Kohina määritellään kuvan pikseliarvojen keskihajontana (σ). 
Kuvassa olevan kohinan määrä voidaan laskea signaali-kohinasuhteen 
(SNR, Signal-to-Noise Ratio) avulla 

 

𝑆𝑁𝑅 =
𝜇

𝜎
, (9)  

 

 missä 𝜇 on kuvan signaalin pikselien keskiarvo ja σ on kuvan kohinan 
pikselien keskihajonta. Kuvan signaali-kohinasuhde määritellään ottamalla 

kuvasta haluttu alue (ROI, Region of Interest), jonka sisältä määritellään 
kyseiset pikselien arvot. Signaali-kohinasuhteen yksikkönä käytetään 
desibeliä (dB) [31]. 

2.3.3. Kuvankäsittely 

Röntgenkuvalle tehdään lukuisia kuvanmuokkauksia ennen kuin se tulostetaan 

näytölle tarkasteltavaksi [4 s.354]. Röntgenkuville yleisiä operaatioita ovat 
spatiaalinen suodatus, ylä- ja alipäästösuodatus, terävyyden muokkaus, 

histogrammin tasaus, interpolointi, ikkunointi ja kuvan kääntäminen 
negatiiviksi [4 s.320-327]. Koska tässä työssä käytettiin histogrammin 
tasausta ja interpolointa, käydään niitä tarkemmin läpi. 

Röntgenkuvissa valtaosa pikseliarvoista jakautuu yleensä joko mustaan tai valkoiseen 
joukkoon. Tämänlainen karkea jakautuminen ei anna diagnostisesti mitään 

tietoa kuvasta [4 s.326]. Kuvan pikseliarvoja voidaan tarkastella kuvan 
histogrammilla, joka näyttää, kuinka pikseliarvot ovat jakaantuneet 
intensiteetin mukaan. Histogrammin tasauksella, toisin sanoen kuvan 

skaalauksella, tarkoitetaan pikseliarvojen tasoittamista venyttämällä niiden 
intensiteettiväliä. Tämä venytys aiheuttaa suurempaa vaihte lua 

harmaasävyasteikolla, jolloin kuvan kontrasti kasvaa (kuva 9) [32]. 
Röntgenkuvien skaalaustapoja on lukuisia erilaisia. Tässä työssä on käytetty 
logaritmista skaalausta, mutta myös skaalaus kumulatiivisen 

jakaumafunktion avulla on käytössä (kuva 10) [33]. 
Röntgenkuvia voidaan suurentaa interpoloinnin avulla, mikä myös samalla tasoittaa 

sitä [4 s.327]. Interpolointi lisää kuvaan uusia pikseleitä, jotka se laskee 
käyttäen viereisten pikseleiden intensiteettejä. Tapoja interpolointiin on 
erilaisia. Tässä työssä käytettiin interpoloinnin bikuutiomenetelmää. 

Bikuutiomenetelmässä arvioidaan 4 × 4 viereistä pikseliä, joista lähimmät 
pikselit saavat korkeamman painoarvon uusien pikseleiden määrittämisessä. 

Bikuutio menetelmä tuottaa terävämpiä kuvia, kun sitä verrataan 
bilineaariseen (2 × 2) tai lähimmän naapurin (NN, Nearest Neighbour) 
menetelmiin [34]. 
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Kuva 9. Skaalaamaton kuva ja sen histogrammi (vasen) ja skaalattu kuva ja sen 

histogrammi (oikea). Kuva ovat tasattu logaritmisella asteikolla. 

 

 

Kuva 10. Eri tavoin skaalatut röntgenkuvat: kumulatiivisella jakaumafunktiolla 
(vasen) ja logaritmisella asteikolla (oikea). 
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2.3.4. DICOM 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) on vuonna 1993 julkaistu 
kansainvälinen lääketieteellisten kuvien ja tietojen standardi. Se on merkitty 

ISO (International Organization for Standardization) standardiksi numerolla 
12052. DICOM määrittelee tarpeellisen datan ja laadun lääketieteellis ille 

kuville ja sitä käytetään valtaosassa lääketieteellisen kuvantamisen 
laitteistoissa. Sen on kehittänyt NEMA (National Electrical Manufacture rs 
Association). DICOM kuvista näkee muun muassa tärkeät potilaan tiedot, 

olennaiset kuvauslaitteen tiedot, kuvauksessa käytettävät parametrit sekä 
digitaalisen kuvan tiedot [35]. 

2.4. Säteilyannos 

2.4.1. Annosyksiköt ja niiden merkitys 

Säteilyannoksen suureita on suuri määrä, joista jokainen kuvaa hieman eri asioita, 

vaikka niillä olisikin sama yksikkö. Jotkin annosyksiköt kuvaavat 
hiukkasvirtaa, kun taas toiset energiavirtaa [36 s.66]. Tässä kappaleessa 

käydään läpi lääketieteellisessä röntgentutkimuksessa käytettäviä 
säteilyannoksen yksiköitä ja mitä niillä mitataan. 

Kerma (Kinetic Energy Released per unit of Mass) on suure, joka kuvaa 

varauksettomien hiukkasten tuottamien varattujen hiukkasten saamaa liike-
energiaa. Varauksettomilla hiukkasilla tarkoitetaan radiografiassa fotoneita 

ja varatuilla hiukkasilla elektroneita tai protoneita [36 s.69-70]. Kerma 
ilmoitetaan yleensä ilmakermana eli ilmassa olevien hiukkasten saamana 
liike-energiana [36 s.73]. Kerma voidaan laskea kaavalla 

 

𝐾 =
𝑑𝐸𝑡𝑟

𝑑𝑚
, (10) 

 

 missä 𝑑𝐸𝑡𝑟  on syntyneiden varattujen hiukkasten saama liike-energia ja dm 
on kohteen massa. Suure 𝑑𝐸𝑡𝑟 pitää sisällään myös jarrutussäteilyks i 
muuntuvan energian sekä augerelektronien liike-energian. Kerman 

yksikkönä on J/kg, jota nimetään Grayksi (Gy). Kerman johdannainen, KAP 
(Kerma Area Product) on myös yleisesti käytössä oleva säteilyannoksen 

suure. Se on nimensä mukaan kerman ja säteilykeilan pinta-alan tulo [3 
s.123]. Sen yksikkö on Gy∙m2, mutta yleisemmin siitä käytetään muotoa 
mGy∙cm2. 

Absorboitunut annos määritellään aineeseen siirtyneen keskimääräisen energian (𝑑𝜀̅) 
avulla. Keskimääräinen energia lasketaan varauksettomien ja 
varauksellisten ionisoivien hiukkasten siirtämän yhteenlasketun 
säteilyenergian summan ja aineesta poistuvien ionisoivien hiukkasten 

yhteenlasketun säteilyenergian erotuksena. Keskimääräisessä energiassa 
otetaan vielä huomioon osallistuvien hiukkasten ja atomiytimien 

sitoutuneiden ja vapautuneiden sidosenergioiden summa [36 s.73] 
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𝑑𝜀̅ = 𝑅𝑖𝑛 − 𝑅𝑜𝑢𝑡 + ∑ Q , (11) 

 

 missä Rin on varauksellisten ja varauksettomien hiukkasten säteilyenergian 
summa, Rout on aineesta poistuvien ionisoivien hiukkasten säteilyenergian 

summa ja Q on vapautuneen tai sitoutuneen hiukkasen tai atomiytimen 
sidosenergia. Keskimääräisen energian yksikkönä on joule (J). Kun 
tiedetään keskimääräinen energia, voidaan laskea massaan kohdistuva 

absorboitunut annos [36 s. 74] 
 

𝐷𝑇 =
𝑑𝜀̅

𝑑𝑚
, (12) 

 

 missä 𝑑𝜀̅ on keskimääräinen energia ja dm on kohdealueen massa. 
Absorboituneen annoksen yksikkö on sama kuin kermankin: Gy. 

Diagnostisessa kuvantamisessa voidaan yleensä olettaa ilman 
absorboituneen annoksen ja ilmakerman arvojen olevan samat [36 s.83]. 

Ekvivalenttiannos on absorboituneen annoksen johdannainen. Eri säteilylajeilla, kuten 

alfa-, beta- ja gammasäteilyllä, on eri vaikutukset biologiseen massaan 
säteilyannoksen pysyessä samana [36 s.76]. Ekvivalenttiannoksessa 

käytetään painotuskerrointa, joka ilmaisee säteilyn biologisen tehokkuuden 
[36 s.77-78]. Kun otetaan absorboituneen annoksen ja painotuskerto imen 
tulo, saadaan massaan kohdistuva ekvivalenttiannos 

 

𝐻𝑇 = 𝐷𝑇 ∙ 𝑊𝑅 , (13) 
  

 missä DT  on massaan kohdistuva absorboitunut annos ja WR on säteilyn 

painotuskerroin. Ekvivalenttiannoksen yksikkö on J/kg, mutta sen 
erikoisnimenä käytetään Sievertiä (Sv) [36 s.78]. Esimerkkejä 

painotuskertoimista: röntgensäteilyn painotuskerroin on 1, neutronisäte i lyn 
on 5-20 riippuen neutronin energiasta ja alfasäteilyn painotuskerroin on 20 
[36 s.80]. Ekvivalenttiannos on hyödyllinen suure säteilyturvallisuudessa  

[36 s.81]. 
Efektiivinen annos on sekä absorboituneen annoksen että ekvivalenttiannoksen 

johdannainen (kuva 11). Se mittaa aiheutettua säteilyvahinkoa kudokseen tai 
elimeen, joskin se arvioi sen hyvin suoraviivaisesti. Säteilyannoksen 
aiheuttamiin haittoihin on monia osatekijöitä, kuten ikä, sukupuoli ja 

säteilyn kertymänopeus. Efektiivisessä annoksessa ei oteta näitä tekijöitä 
kuitenkaan huomioon [36 s.79]. Jokainen kudos ja elin reagoi eri tavalla 

säteilyyn, toisin sanoen niillä on eri säteilyherkkyydet. Elimen tai kudoksen 
säteilyherkkyys otetaan huomioon kudoksen tai elimen painotuskertoimella, 
jonka tulosta ekvivalenttiannoksen kanssa saadaan elimeen tai kudokseen 

kohdistuva efektiivinen annos [37] 
 

𝐸𝑇 = 𝐻𝑇 ∙ 𝑊𝑇 , (14) 
 

 missä HT  on elimeen tai kudokseen kohdistuva ekvivalenttiannos ja WT  on 
elimen tai kudoksen painotuskerroin. Efektiivisen annoksen yksikkö on J/kg 
ja sen erikoisnimi on Sievert (Sv). Painotuskertoimet on asetettu elimille 
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niin, että niiden yhteenlasketuksi summaksi saadaan 1 [37]. Voidaan siis 
olettaa, että säteilyn kohdistuessa koko kehoon säteilyannokseksi kelpaa 
koko kehon ekvivalenttiannos. Esimerkkejä kudosten/elinten 

painotuskertoimista: sukurauhasten painotuskerroin on 0,20, mahalaukulla 
on 0,12 ja iholla on 0,01 [36 s.81]. 

 

 

Kuva 11. Absorboitunut annos ja sen johdannaiset. 

2.4.2. Säteilyannoksen mittaaminen 

Säteilyn mittaaminen perustuu säteilyn ja aineen väliseen vuorovaikutukseen. Aineen 
kaikkia olomuotoja voidaan käyttää säteilyn mittaamiseen. Aineesta 

pyritään mittaamaan siihen muodostuvia eroja säteilyn siirtäessä sille 
energiaa [27 s.116]. Tavallisimpia säteilyannoksen mittauksia ovat 
annosmittaus, annosnopeusmittaus ja vaimentumismittaus. Näitä mittauks ia 

käytetään potilaan annoksen arvioinnissa, laadunvarmistuksessa sekä 
laitteiden kalibroinnissa [3 s.165]. Säteilyannoksen mittaustapoja on monia, 

mutta tässä lopputyössä keskitytään ionisaatiokammioon, joka on yleis in 
tapa mitata säteilyannosta röntgentutkimuksessa [38]. 

Ionisaatiokammio koostuu karkeasti kaasutäytteisestä laatikosta, kaihtimista , 

suurjännite-elektrodista, suojaelektrodista, keräyselektrodista sekä 
elektrometristä (kuva 12). Säteilykeila päästetään kaihtimien rajaamasta 

aukosta kammion sisällä olevaan vapaaseen ilmatilaan, jonka päädystä se 
pääsee poistumaan. Säteilykeilan ilmasta synnyttämät ionit kerätään 
suurjännite-elektrodin ja keräyselektrodin avulla. Suojaelektrod it 

varmistavat, että sähkökenttä on kohtisuorassa elektrodien välillä. 
Ionisaatiokammion elektrodit ja kammio mitoitetaan niin, että 
sekundäärielektronit pysähtyvät täysin ilmassa tai elektrodeilla luovuttaen 

niille kaiken energiansa. Ionien aiheuttama varaus mitataan elektrometrillä.  
Ionisaatiokammio mittaa ioneja säteilytyksenä (X) [39 s.103] 

Absorboitunut 
annos (Gy)

• Keskimääräisen aineeseen 
siirtyneen säteilyenergian ja 
aineen massan osamäärä

𝐷𝑇 =
𝑑 ̅𝜀

𝑑𝑚

Ekvivalenttiannos 
(Sv)

• Absorboituneen annoksen 
ja säteilyn tehokkuuden 
painotuskertoimen tulo 
HT = DT∙WR

Efektiivinen 
annos (Sv)

• Ekvivalenttiannoksen ja 
kudoksen/elimen 
painotuskertoimen tulo
ET = HT ∙ WT
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𝑋 =
𝑄

𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑙
, (15) 

 

 missä X on säteilytys, Q on mitattu varaus, ρ on ilman tiheys, A on keilan 
poikkileikkauksen pinta-ala ja l on keräyselektrodin pituus keilan suunnassa. 
Vaikka säteilytyksen yleisestä käytöstä on jo luovuttu SI-järjestelmään 

siirtyessä, sen avulla voidaan laskea ilmakerma [39 s.100] 
 

𝐾𝑖𝑙𝑚𝑎 = 𝑋 ∙ (
𝑊

𝑒
) ∙ (1 −  𝑔)−1, (16) 

 
 missä X on säteilytys, W on yhden ioniparin ilmassa tuottamiseen kulunut 

energia, e on elektronin alkeisvaraus ja g on elektronien liike-energias ta 
jarrutussäteilyyn kuluva osuus ilmassa. 

 

 

Kuva 12. Yksinkertainen ionisaatiokammio, jossa on suurjännite-elektrodi (a), 
keräyselektrodi (b), suojaelektrodi (c) ja elektrometri (d). Säteily pääsee 

vasemmalta kaihtimien välistä kammion ilmatilaan, jonka päädyssä on 
poistumistie. Järvinen H (2002) Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja. 

Säteily ja sen havaitseminen, Mittanormaalit ja mittaustarkkuus, 
Hämeenlinna, Säteilyturvakeskus. 

 

Natiivikuvauksessa yleisesti käytössä oleva DAP-mittari laskee säteilyannoksen 
ionisaatiokammion avulla [40]. Ionisaatiokammioisia dosimetrejä on 

käytössä myös esimerkiksi DIS-dosimetreinä (Direct Ion Storage), jotka 
käyttävät puolijohdemateriaaleja ionien keräämiseen [41]. 
Röntgentutkimuksessa käytetään valotusautomaattia (AEC, automatic 
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exposure control), joka mittaa detektorin edestä säteilyannoksen suuruuden. 
Kun Esimääritelty säteilyannoksen suuruus on havaittu, AEC lopettaa 
säteilyn tuoton automaattisesti. AEC:n avulla saadaan pidettyä tasainen 

säteilyannos sekä signaali-kohinasuhde eri kuvien välillä [42]. 
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3. KÄYTETYT OHJELMISTOT JA LAITTEET 
 
Tässä kappaleessa käydään läpi kaikki ohjelmat ja laitteet, joita käytettiin tämän 

lopputyön toteuttamiseen. 
gVirtualXRay toimi tässä lopputyössä kehitettävän röntgenohjelman röntgensäte ilyn 

simulaattorina. Ohjelman on kehittänyt tohtori Franck P. Vidal. 
gVirtualXRay käyttää näytönohjainta (GPU, Graphical Processing Unit) 
fotonien muodostaman röntgenkuvan laskemisessa ohjelmaan ladatusta 3D-

mallista. Ohjelmassa pystyy muokkaamaan muun muassa 3D-mallien kokoa 
ja sijaintia xyz-koordinaatteina, HU:ta, lineaarivaimennuskerrointa sekä 

massavaimennuskerrointa. Ohjelmassa voidaan luoda mono- ja 
polykromaattista säteilyä, joiden fotonien lukumäärään sekä 
energiayksikköön voi vaikuttaa. Ohjelmassa kuvan koko määrittyy 

detektorin koon mukaan, johon kuva muodostuu. Detektoria voi muokata 
sen sijaintina xyz-koordinaatteina, sen suuntana, pikselien lukumääränä 

sekä pikselien kokona. Myös röntgenputkeen voi vaikuttaa sen sijaint ina 
xyz-koordinaatteina sekä säteilylähteen tyyppinä joko pistemäisenä tai 
neliömäisenä. gVirtualXRay on koodattu C++-kielellä, mutta siihen on 

olemassa sovitin Python-ohjelmointiympäristöön (Python wrapper). 
gVirtualXRaystä käytettiin versiota 1.1.3, jonka lähdekoodi ladattiin sen 

kotisivuilta [43]. 
CMake-ohjelmaa käytettiin apuna gVirtualXRayn lähdekoodin kääntämiseen.  

Kääntämiseen toimi myös apuna tohtori Franck P. Vidalin tekemä 

ohjausvideo hänen YouTube-kanavalla [44]. CMake on avoimen 
lähdekoodin ohjelma, jolla voi valita, mitä osia lähdekoodista käytetään 

[45]. Ohjelmasta käytettiin versiota 3.21.3. 
Microsoft Visual Studio-ohjelmaa käytettiin gVirtualXRayn Python sovittimen 

kääntämiseen. Visual Studio toimii kehitysympäristönä muun muassa C++- 

ja .NET-kielille. Se toimii kehitysalustana erilaisille mobiilisovelluks ille 
kuin myös Windows- ja web-sovelluksille [46]. Ohjelmasta käytettiin 

Visual Studio 2019-versiota. 
Röntgenohjelman kehitysalustana toimi Python, jota käytettiin PyCharm 

ympäristössä. Python on erittäin monipuolinen ohjelmointikieli sen 

toimiessa yhdessä esimerkiksi MATLABin, eri C-kielten sekä SQL 
ympäristöjen kanssa. Tässä lopputyössä käytettäviä Python-paketteja olivat 

PIL, cv2, numpy, matplotlib, math sekä Tkinter [47]. PyCharm on Pythonin 
integroitu kehitysympäristö (IDE, Integrated Development Environment), 
jonka on kehittänyt JetBrains-yritys [48]. Pythonista käytettiin versiota 3.9 

ja PyCharmista Community Edition 2021.2.2. 
Lopputyössä käytettiin Kyoto Kagaku whole body PBU-50 antropomorfista fantomia. 

Fantomista käytettiin pelkästään torsoa ja päätä. Kyoto Kagaku on Japanin 
Kyotossa vuonna 1891 perustettu yritys, joka valmistaa anatomis ia 
fantomeita säteilykuvantamis-, ultraääni- ja simulaattoritarkoituksiin. Kyoto 

Kagakun fantomit pyrkivät anatomian realistisuuteen muun muassa 
sydämensykkeillä, hengitysäänillä sekä yhdennäköisillä kuvilla röntgen- ja 

ultraäänikuvissa [49]. 
Philips DigitalDiagnost natiiviröntgenlaitetta käytettiin röntgenkuvien hankkimisessa. 

Se kykenee maksimissaan 150 kV:n putkijännitteeseen ja sen generaattorin 

maksimi on 100 kW 1.2 mm polttopisteellä [50]. Natiivikuvissa detektorina 
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toimi TRIXELL Pixium 4343RC. Sen koko on 500 × 490 × 45,5 mm3, kuvan 
pikselikoko 2840 × 2874, jossa yksittäisen pikselin koko on 148 µm ja 
kuvaresoluution koko maksimissaan 3,4 LP/mm (Line Pairs/mm) [51]. 

Lopputyössä kuvattiin myös tietokonetomografialaitteella. Laitteena toimi SIEMENS 
SOMATOM Definition Flash. Laitteen pyörähdysnopeus on 0,28 sekuntia, 

ajallinen resoluutio 75 ms, maksimi skannausnopeus 458 mm/s, leikkeiden 
lukumäärä 2 × 128, isotrooppinen resoluutio 0,33 mm ja sen 
generaattoreiden yhteisteho on 200 kW [52]. 

3D Slicer-ohjelmaa käytettiin 3D-mallin luomisessa. 3D Slicer on avoimen 
lähdekoodin vapaassa käytössä oleva kuvankäsittely ohjelma, joka keskittyy 

kliinisiin ja lääketieteellisiin sovelluksiin. Ohjelma pystyy käsittelemään 
DICOM-dataa ja luomaan niistä lukuisia formaatteja, kuten STL (Standard 
Tesselation Language). Siinä on iso määrä erilaisia toiminnallisuuks ia, 

kuten kuvien alueiden segmentointi, tilavuuden renderöinti, kuvien 3D-
muokkaus sekä mielenkiintoalueiden (ROI, Region of Interest) luominen ja 

muokkaus [53]. Ohjelmasta käytettiin versiota 4.11.20210226. 
Microsoft Excel-ohjelmaa käytettiin lopputyössä datan sijoitukseen. Excel on 

taulukkolaskentaohjelma, jossa pystyy suorittamaan laskutoimituks ia 

solujen avulla [54]. Ohjelmasta käytettiin sen Office versiota 
18.2110.13110.0. 

 Quick DICOM Tag Editor on ilmainen DICOM-kuville tarkoitettu ohjelma. Sillä 
voidaan tarkastella DICOM-kuvia, muokata niiden dataa sekä tuoda data 
tekstitiedostoiksi [55]. Ohjelmasta käytettiin versiota v20211219. 

ImageJ-ohjelmaa käytettiin tässä lopputyössä todellisten sekä ohjelman tuottamien 
röntgenkuvien signaalikohina- ja histogrammimittauksiin. ImageJ on 
avoimen lähdekoodin omaava ilmainen kuvankäsittelyohjelma, jonka on 

luonut National Institutes of Health sekä Laboratory for Optical and 
Computational Instrumentation. Se tukee lukuisia kuvaformaatteja, joita 

pystyy prosessoimaan ja analysoimaan ohjelmassa. Sen suuren 
tutkijayhteisön ansiosta sille on kehitetty lukemattomia laajennuksia [56]. 
Ohjelmasta käytettiin versiota 1.53k. 

X-Ray Spectrum Model on Michael R. Galliksen luoma avoimen lähdekoodin 
ilmainen röntgenspektriohjelma, jolla voidaan mallintaa röntgenspektriä eri 

putkijännitteillä, suodatuksilla ja generaattorin väreilyillä. Spektri ottaa 
huomioon röntgensäteilyn kaksi tuottomuotoa: jarrutussäteily ja 
karakterinen säteily [57]. Ohjelma on luotu Easy Java Simulation-työkalulla, 

mutta tätä lopputyötä varten se käännettiin Pythonille, lukuun ottamatta 
generaattorin väreilyä. 

MATLABilla tehtiin tämän lopputyön kaikki laskennat ja kuvaajien piirtämiset. 
MATLAB (Matrix Laboratory) on numeerinen ohjelmisto ja 
ohjelmointikieli, jonka on kehittänyt The MathWorks-yhtiö. Sillä pystyy 

muun muassa laskemaan ja kehittämään matemaattisia algoritme ja , 
analysoimaan malleja ja dataa sekä visualisoimaan niitä. MATLABin kieli 

on myös hyvin tuettu C/C++, Java ja Python ohjelmistoissa [58]. Ohjelmasta 
käytettiin versiota R2020a. 
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4. VIRTUAALISEN RÖNTGENKUVAN TUOTTO 
 

4.1. 3D-malli 

Virtuaalisesti tuotettavan röntgenkuvan 3D-mallina toimi antropomorfinen fantomi 
(Kyoto Kagaku whole body PBU-50, Kyoto, Japani). Fantomista otettiin 

tietokonetomografialaitteella (SIEMENS SOMATOM definition flash) 
1863 kuvan kuvasarjat 0,5 mm leikepaksuudella kolmella eri 
kuvausjännitteellä (80 kV, 120 kV ja 140 kV). 3D-mallin tuottamiseen 

käytettiin 140 kV:n kuvasarjaa sen ollessa kuvanlaadultaan hieman parempi 
muihin verrattuna. 3D-mallin segmentointiin käytettiin 3D Slicer-ohjelmaa. 

Tällä ohjelmalla pystyttiin fantomista erottamaan sen sisältämät eri elimet: 
luusto, keuhkot, keuhkosuonet (kuva 14), munuaiset, maksa sekä rinnan, 
pään ja vatsan seudun pehmytkudokset (kuva 13). Rinnan, pään ja vatsan 

seudun pehmytkudokset eriteltiin omiksi alueikseen. Ohjelmalla erotetut 
alueet tallennettiin gVirtualXRayn tukemana STL-tiedostona. Valmiit 3D-

mallit ladattiin röntgenohjelmaan ja jokaista mallia pienennettiin xyz-
akseleilla kertoimella 0,72. 

 

 

Kuva 13. Eri elinten segmentointeja 3D Slicer ohjelmassa väreittäin: pään 
pehmytkudokset (ruskea), rinnan pehmytkudokset (pinkki), maksa 

(vihreä), munuaiset (sininen), vatsan seudun pehmytkudokset (keltainen), 
ja luuranko (valkoinen) 
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Kuva 14. Segmentoidut keuhkosuonet. 

 
gVirtualXRay tukee röntgensäteilyn vaimentumista niin massavaimennuskertoimella, 

lineaarivaimennuskertoimella sekä tietokonetomografiassa käytettävällä 
Hounsfield yksiköllä (HU). gVirtualXRay ohjelmassa massa- ja 
lineaarivaimennuskertoimet on tarkoitettu vain monokromaattise lle 

(yksienergiselle) säteilylle, kun taas HU sopii polykromaattise lle 
(monienergiselle) säteilylle. gVirtualXRay laskee HU:n avulla 

lineaarivaimennuskertoimen jokaiselle käytetyn putkijännitteen arvolle  
kaavan 7 mukaisesti. Koska HU arvot vaihtelevat laitteiden ja 
kuvaustekniikoiden välillä [26, 59], ja koska HU:ta käytetään pääosin 

tietokonetomografiassa eikä se tästä syystä ole välttämättä suoraan 
verrattavissa natiiviröntgeniin, asetettiin kehitetyssä röntgenohjelmassa 3D-

mallien HU arvot hyvin suuntaa antaviksi (taulukko 1). Nämä HU arvot 
hienosäädettiin niin, että virtuaalisesti tuotettu kuva vastaisi 
mahdollisimman hyvin todellista kuvaa. 

 

Taulukko 1. Segmentoidut elimet ja niiden HU arvot 

Elin Luusto Keuhkot Keuhko-

suonet 

Maksa Munuaiset Rinta 

(pehmytkudos) 

Pää 

(pehmytkudos 

Vatsan seutu 

(pehmytkudos) 

HU 1500 -1000 300 300 300 300 300 300 
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4.2. Säteilyn tuotto, spektri ja suodatus 

gVirtualXRay-ohjelmassa säteilyä voidaan tuottaa niin monokromaattisena kuin myös 
polykromaattisena. Kun ohjelmassa halutaan luoda polykromaatt inen 

spektri, pitää jokaiselle halutulle fotonin energialle luoda oma energiasäil iö, 
asettaa sen kerrannaisyksikkö (eV, keV, tai MeV) sekä haluttu määrä 

fotoneja tälle energialle. Energiasäiliöiden ja fotonien määrän luomisessa 
käytettiin apuna Michael Galliksen luomaa XRaySpectrum-koodia, joka 
laskee röntgenspektrin putkijännitteen huipun mukaan (kuva 15), ottaen 

myös huomioon röntgenkuvantamiselle oleelliset säteilyn tuottotyyp it : 
jarrutussäteily ja karakterinen säteily. XRaySpectrum luo energiasäiliöt 

puolen kilovoltin välein aina huippuun saakka. Koodi ei kuitenkaan laske 
fotonien määrää, vaan niiden suhteellisen intensiteetin jokaista puolta 
kilovolttia kohden. Jotta tuotettu spektri käyttäytyisi oikealla tavalla 

lopullisessa röntgenohjelmassa, kerrotaan suhteellinen intensiteetti vielä 
käyttäjän asettamalla sähkömäärällä. XRaySpectrum koodi hyödyntää myös 

säteilyn suodatusta vaikuttaen suhteelliseen intensiteettiin madaltaen sitä, 
mikä taas vaikuttaa kuvan tuottamiseen. Koodissa pystyy luomaan 
suodatuksen muokkaamalla suodattimen atomista järjestyslukua (Z), sen 

tiheyttä (ρ) ja sen paksuutta. Koodi ottaa spektrissä myös huomioon 
röntgenputken sisäisen suodatuksen automaattisesti, mikä on mallinnettu 0,1 

mm paksuisella kuparilla. Röntgenohjelmassa luodun energiasäil iön 
fotonien lukumääräksi asetetaan vastaavan putkijännitteen lopullinen 
intensiteetti (suhteellisen intensiteetin ja sähkömäärän tulo). Jotta tuotettu 

kuva vastaisi todellista röntgenkuvaa, skaalataan vielä lopullinen 
intensiteetti vakiolla (kuva 16). Kun halutut energiasäiliöt ja niiden fotonien 
määrät on lisätty, voidaan röntgenkuva tuottaa gVirtualXRayssä. Ohjelma 

tuottaa virtuaalisen röntgenkuvan haluttuun muuttujaan matriisina, jonka 
kokoon vaikuttaa ohjelmassa asetetun detektorin koko. 



 

 

34 

 

Kuva 15. XRaySpectrum-koodin laskema röntgenspektri 100 kV:n putkijännitteellä. 
Kaaviossa on piirretty suodattamaton (sininen) sekä suodatettu (punainen) 

spektri. Suodattimeksi on asetettu 1 mmAl 

 

 

Kuva 16. Koska lisättyjen energiasäiliöiden fotonien lukumääräksi asetetaan 
lopullinen intensiteetti (lasketun spektrin suhteellisen intensiteetin ja 

käyttäjän asettaman sähkömäärän tulo), on se itsessään vielä liian alhainen. 
Tämä näkyy kuvassa liiallisena kirkkautena (vasen). Kun lopullinen 

intensiteetti kerrotaan vielä vakiolla, tuottaa se kirkkaudeltaan 
tasaisemman kuvan (oikea). 
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4.3. Kuvankäsittely 

Virtuaalisessa röntgenohjelmassa tuotetun kuvan koko riippuu ohjelmassa asetetun 
detektorin koosta. Tästä on haittaa, kun halutaan kuvata pientä aluetta, 

jolloin tuotetusta kuvasta tulee pieni ja epätarkka (kuva 17). Tästä syystä 
röntgenohjelmassa tuotettu kuva skaalataan vakiokooksi 2840 × 2874. Tämä 

koko valittiin sen ollessa Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) käyttämän 
natiiviröntgenlaitteen detektorin (TRIXELL Pixium 4343RC) pikselikoko. 
Tuotettu röntgenkuva suurennetaan interpoloinnin bikuutio-menetelmällä, 

mikä auttaa myös parantamaan kuvanlaatua (kuva 18). Kuvan pikseliarvo jen 
skaalaus on myös tarpeen. Ilman skaalausta kuvan kontrasti tekee kuvasta 

lähes käyttökelvottoman (kuva 19). Skaalauksena käytetään logaritmis ta 
skaalausta (kaavat 17 ja 18), sillä OYS:n natiiviröntgenkuvat skaalataan 
myös logaritmisella skaalauksella. Tämä käy ilmi röntgenkuvien DICOM-

datasta. 
 

 

Kuva 17. Röntgenohjelmassa tuotettu kuva ilman interpolointia. Kuvan koko: 308 × 
396 
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Kuva 18. Röntgenohjelmassa tuotettu kuva interpoloinnin jälkeen. Kuva on paljon 
tasaisempi ja kohinan aiheuttamien rakeiden koko on pienempi verrattuna 

kuvaan 17. 

 
 

𝐿𝑜𝑔_𝐼𝑚𝑔 = 𝑐 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑗 + 1) (17) 

 

𝑐 =
65535

𝑙𝑜𝑔(1 + 𝑃𝑚𝑎𝑥 )
, (18) 

 
missä Pj on kuvan j:nnes pikseliarvo, Pmax on kuvassa olevien pikselien 

maksimiarvo ja 65535 on 16 bittisen kuvan pikseliarvon maksimi. 
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Kuva 19. Skaalaamaton kuva (vasen) ja logaritmisesti skaalattu kuva (oikea). 
Molemmat kuvat on myös käännetty jo negatiiviksi. 

 
Kuvasta 19 nähdään, kuinka tärkeässä osassa kuvan skaalaus on. Ilman skaalausta 

kuvan kontrasti on huono, mikä johtuu kirkkaiden pikselien ylimääräs tä, 
eikä siitä erota esimerkiksi selkärangan nikamia toisistaan kovin tarkasti.  
Skaalattuna kuva on paljon selkeämpi ja selkärangan nikamat erottavat 

toisistaan helposti. 
Jotta röntgenkuva näyttäisi geneeriseltä röntgenkuvalta, pitää se vielä skaalauksen 

jälkeen muuttaa negatiiviksi (kuva 20) 
 

𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑖𝑚𝑔 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑗, (19) 

 

 missä Pmax on kuvassa olevien pikselien maksimiarvo ja Pj on kuvan j:nnes 
pikseliarvo. 

 

 

Kuva 20. Röntgenkuva ennen negatiiviksi kääntämistä (vasen) ja negatiivin jälkeen 

(oikea). 
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Viimeinen kuvankäsittelyoperaatio, mitä röntgenkuvalle tehdään röntgenohjelmassa, 

on kuvan horisontaalinen kääntäminen. Tämä operaatio tehdään AP 
(Anterior-Posterior) ja Lateraali kuville, mutta ei tehdä PA (Posterior-
Anterior) kuville. 

Röntgenohjelmassa tuotetut röntgenkuvat tallennetaan PNG (Portable Network 
Graphics) tiedostona. 

4.4. Kohina 

Virtuaalisen röntgenkuvan kohina tuotetaan noudattaen yksinkertaista algoritmia 
(kuva 21). 

 

 

Kuva 21. Kohinallisen röntgenkuvan tuottamisen algoritmi 

 
Kohinaa lisättiin virtuaalisesti tuotettuun röntgenkuvaan mitattujen röntgenkuvien 

signaali-kohinasuhteen (SNR) avulla. Tätä varten otettiin Kyoto Kagaku-
fantomista natiiviröntgenlaitteella (Philips DigitalDiagnost) yhteensä 63 
kuvan kuvasarjat. Kuvia otettiin neljällä eri putkijännitteellä ja 11 – 22 eri 
sähkömäärällä (taulukko 2). 125 kV:n putkijännitteellä otettiin 6 eri 
kuvasarjaa, joista viimeisintä kuvasarjaa käytettiin sen ollessa 
kuvanlaadultaan paras. Kuvat tallennettiin DICOM-standardin mukaises t i, 
jolloin ne sisälsivät kaiken tarpeellisen datan kuvauksiin liittyen. Kuvien 
data saatiin esille Quick DICOM tag editor -ohjelmalla. 

Kuvien signaali-kohinasuhteen mittaamiseen käytettiin ImageJ-ohjelmaa, johon kuvat 
tuotiin kuvasarjoina. Kuviin piirrettiin nelikulmainen ROI (Region of 
Interest), jonka sisältä ohjelma laski pikselien arvojen keskiarvon ja 
keskihajonnan. Kohina mitattiin jokaisen kuvan oikean kainalon alapuolelta 
niin, että ROI:ssa ei näkynyt signaalia, ja laskettiin pikselien arvojen 

Virtuaalisesti tuotettu kohinallinen röntgenkuva

Lasketaan kuvalle kohina Poissonin jakauman avulla
NoiseValue:n ja kuvan pikselien mukaan kaavasta 21 ja 22

Lasketaan signaali-kohinasuhdetta vastaava NoiseValue
arvioidun SNR:n ja putkijännitteen mukaan yhtälöstä 23

Arvioidaan signaali-kohinasuhde
asetetun putkijännitteen ja sähkömäärän arvoilla yhtälöstä 20
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keskihajontana. Signaali mitattiin samansuuruisella ROI:lla selkärangan 
nikaman kohdalta ja laskettiin pikselien arvojen keskiarvona (kuva 22). 

 

Taulukko 2. SNR testikuvien putkijännitteet (kV) ja sähkömäärät (mAs) 

70 kV 80 kV 100 kV 125 kV 

0,40 0,40 0,40 0,40 
0,49 0,49 0,49 0,49 
0,59 0,59 0,59 0,59 

0,79 0,79 0,79 0,79 
0,99 0,99 0,99 0,99 

2,00 2,00 2,00 2,00 
3,19 3,19 3,19 3,19 
4,99 4,99 4,99 4,99 

7,09 7,09 7,09 7,09 
10,00 10,00 10,00 10,00 

16,00 16,00 16,00 16,00 
20,00 20,00 20,00  
24,90 24,90 24,90  

32,00 32,00   
40,00 40,00   

44,90 44,90   
50,00 50,00   
62,90    

70,90    
80,00    
90,00    

100,00    
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Kuva 22. Signaali-kohinasuhteen mittaaminen. Kohina mitattiin oikean kainalon alta 
(sininen) pikseliarvojen keskihajontana ja signaali mitattiin selkärangan 

nikaman kohdalta (punainen) pikseliarvojen keskiarvona. 

 

Kuvien mittauksista tehtiin Excel taulukko, johon lisättiin myös putkijännitteet ja 
sähkömäärät. Excel taulukon dataa käsiteltiin MATLAB-ohjelmalla, jossa 
jokaisen kuvan signaali-kohinasuhde laskettiin kaavan 9 mukaan. Signaali-

kohinasuhteet esitettiin putkijännitteen ja sähkömäärän funktioina (kuva 
23). Käyrään sovitettiin 3D-pinta MATLABin Curve Fitting-sovellukse lla 

(kuva 24). Sovitetun pinnan yhtälö pystyi arvioimaan signaali-
kohinasuhteen putkijännitteen ja sähkömäärän arvoilla 

 

𝑆𝑁𝑅(𝑘𝑉, 𝑚𝐴𝑠) =  𝑝00 + 𝑝10 ∙ 𝑘𝑉 + 𝑝01 ∙ 𝑚𝐴𝑠 +  𝑝20 ∙ 𝑘𝑉2 

+ 𝑝11 ∙ 𝑘𝑉 ∙ 𝑚𝐴𝑠 +  𝑝02 ∙ 𝑚𝐴𝑠 2 +  𝑝21 ∙ 𝑘𝑉2 ∙ 𝑚𝐴𝑠 
+ 𝑝12 ∙ 𝑘𝑉 ∙ 𝑚𝐴𝑠2 + 𝑝03 ∙ 𝑚𝐴𝑠3 +  𝑝22 ∙ 𝑘𝑉2 ∙ 𝑚𝐴𝑠2 

+ 𝑝13 ∙ 𝑘𝑉 ∙ 𝑚𝐴𝑠3 + 𝑝04 ∙ 𝑚𝐴𝑠4 , (20) 
 

missä kV on asetettu putkijännite, mAs on asetettu sähkömäärä ja p:t ovat 
vakioita. 
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Kuva 23. Signaali-kohinasuhteen (SNR) muutos putkijännitteen (kV) ja sähkömäärän 
(mAs) suhteen. Putkijännitteet on kartoitettu väreittäin: 70 kV (sininen), 80 

kV (oranssi), 100 kV (keltainen) ja 125 kV (violetti). 

 
 

 

Kuva 24. Sovitettu 3D-pinta, jonka yhtälön avulla pystytään arvioimaan signaali-
kohinasuhde (kuvassa consnr) putkijännitteen (kuvassa conkv) ja 

sähkömäärän (kuvassa conmas) arvoilla. 
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Röntgenohjelmassa kohina lasketaan kuvamatriisin jokaiselle arvolle Poissonin 
jakauman avulla 

 

𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒(λ) =
λ × e−λ

𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
 × 𝑃𝑚𝑎𝑥 (21) 

 
 

λ =
P𝑗

𝑃𝑚𝑎𝑥

× 𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒, (22) 

 

missä NoiseValue on asetettava arvo, joka määrää kohinan määrän kuvassa  

(kuva 25), e on eulerin luku, Pmax on kuvamatriisin maksimiarvo ja Pj on 
kuvamatriisin j:nnes arvo. 

Testierä virtuaalisia röntgenkuvia kohinalla tuotettiin 70 kV:n, 80 kV:n, 90 kV:n, 100 

kV:n ja 125 kV:n putkijännitteillä sekä 100 – 100000 NoiseValuen arvoilla. 
Kohinalliset kuvat NoiseValuen arvoilla 100 – 10000 otettiin 100 välein ja 

11000 – 100000 otettiin 1000 välein. Lopputuloksena oli 190 kohinallisen 
kuvan erä jokaista putkijännitettä kohden. Koska todelliset röntgenkuvat 
ovat bittisyvyydeltään 12, mikä tarkoittaa kuvien pikseliarvojen maksimin 

olevan 4096, skaalattiin myös testierän kuvat 12 bittisyvyyden mukaan. 
Testikuvien todellinen bittisyvyys kuitenkin säilytettiin 16:ssa, koska 

python ei tue 12 bittisten kuvien luomista. Kuvista mitattiin signaali-
kohinasuhde samalla tavalla kuin todellisista röntgenkuvistakin: kohina 
kainalon alta pikseliarvojen keskihajontana sekä signaali selkärangan 

nikaman kohdalta pikseliarvojen keskiarvona (kuva 22). Arvoista laskettiin 
MATLABilla kuvien signaali-kohinasuhde ja piirrettiin NoiseValuen arvoja 

vastaavat käyrät signaali-kohinasuhteiden sekä putkijännitteiden funktio ina 
(kuva 26). 
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Kuva 25. Virtuaalisesti tuotettu röntgenkuva NoiseValuen arvoilla 100 (A), 1000 
(B), 10000 (C) ja 100000 (D). Kohinan määrä pienenee NoiseValuen 

kasvaessa. 

 

 

Kuva 26. Vastaavat NoiseValuen arvot eri signaali-kohinasuhteille (SNR) eri 
putkijännitteillä (kVp). 
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Kuvan 26 käyriin sovitettiin MATLABissa 3D-pinta, joka pystyi arvioimaan 
vastaavan NoiseValuen arvon lasketun signaali-kohinasuhteen ja 
putkijännitteen avulla (kuva 27) 

 

𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒(𝑆𝑁𝑅, 𝑘𝑉) = 𝑏00 + 𝑏10 ∙ 𝑆𝑁𝑅 + 𝑏01 ∙ 𝑘𝑉 
+ 𝑏20 ∙ 𝑆𝑁𝑅2 + 𝑏11 ∙ 𝑆𝑁𝑅 ∙ 𝑘𝑉 + 𝑏02 ∙ 𝑘𝑉2 

+ 𝑏21 ∙ 𝑆𝑁𝑅2 ∙ 𝑘𝑉 + 𝑏12 ∙ 𝑆𝑁𝑅 ∙ 𝑘𝑉2 + 𝑏03 ∙ 𝑘𝑉3, (23) 
 

 missä SNR on arvioitu signaali-kohinasuhde yhtälöstä 20, kV on asetettu 
putkijännite ja b:t ovat vakioita. 

 

 

Kuva 27. Sovitettu 3D-pinta, joka pystyi laskemaan kohinaa vastaavan NoiseValuen 
arvon (kuvassa convalues) signaali-kohinasuhteen (kuvassa consnr) ja 

putkijännitteen (kuvassa conkv) arvoilla. 

 
Kun NoiseValue on laskettu, voidaan kaavoilla 21 ja 22 tuottaa kohinallinen kuva, 

joka vastaa lähelle todenmukaisen röntgenkuvan kohinaa vastaavilla 
putkijännitteen ja sähkömäärän arvoilla. 

4.5. Säteilyannos 

 
Säteilyannoksen laskeminen on hyvin tärkeä osa röntgenohjelmassa. Se mahdollistaa 

ymmärryksen, miten hyvälaatuiset kuvat vaikuttavat huonosti kuvattavan 
saamaan säteilyannokseen. Annoslaskurin kehittämiseen vaadittava data 

saatiin Kyoto Kagakun testikuvista (taulukko 2), jotka avattiin Quick 
DICOM batch editor -ohjelmalla. Säteilyannokset merkittiin DICOM-

dataan DAP-merkinnällä (Dose Area Product) yksiköllä dGy ∙ cm2 . 
Säteilyannokset kerättiin signaali-kohinasuhteen ja kuvausarvojen kanssa 

samaan Excel taulukkoon, josta ne tuotiin MATLABiin. DAP:in yksikkö 

muunnettiin muotoon mGy ∙ cm2, minkä jälkeen se jaettiin detektorin 
kenttäkoon pinta-alalla, jotta saatiin eristettyä säteilyannos. Kenttäkoon 
pinta-ala saatiin kertomalla detektorin pikselikoko pysty- ja 
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vaakapikseliväleillä, jotka löytyivät DICOM-datasta. Käytettävän 
detektorin pikselikoko oli 2840 × 2874 ja sen pysty- ja vaakapikselivä lit 
olivat molemmat 0,148 mm. Täten sen kenttäkoon pinta-alaksi saatiin 17,86 

cm2. Kun säteilyannokset oli saatu eristettyä DAP:ista, piirrettiin niistä 
kaaviot eri putkijännitteillä sähkömäärän funktioina (kuva 28). 

 

 

Kuva 28. Säteilyannos (mGy) piirrettynä sähkömäärän (mAs) suhteen 
putkijännitteillä 70 kV (oranssi), 80 kV (sininen), 100 kV (vihreä) ja 125 

kV (purppura). 

 
Säteilyannosten käyriin sovitettiin 3D-pinta (kuva 29) MATLABissa, mikä pystyi 

arvioimaan säteilyannoksen putkijännitteen ja sähkömäärän arvoilla 
 

𝐷𝑜𝑠𝑒(𝑘𝑉, 𝑚𝐴𝑠) = 𝑑00 + 𝑑10 ∙ 𝑘𝑉 + 𝑑01 ∙ 𝑚𝐴𝑠 +  𝑑20 ∙ 𝑘𝑉2 

+ 𝑑11 ∙ 𝑘𝑉 ∙ 𝑚𝐴𝑠 + 𝑑02 ∙ 𝑚𝐴𝑠2  +  𝑑30 ∙ 𝑘𝑉3 

+ 𝑑21 ∙ 𝑘𝑉2 ∙ 𝑚𝐴𝑠 + 𝑑12 ∙ 𝑘𝑉 ∙ 𝑚𝐴𝑠2 , (24) 
 

 missä kV on asetettu putkijännite, mAs on asetettu sähkömäärä ja d:t ovat 

vakioita. 
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Kuva 29. Sovitettu 3D pinta, jonka yhtälöllä pystyi arvioimaan säteilyannoksen 
putkijännitteen ja sähkömäärän arvoilla. 

 

Säteilyannokseen vaikuttaa putkijännitteen ja sähkömäärän lisäksi myös 
röntgensäteilyn suodatus ja röntgenputken etäisyys (SID, Source-Image 

Distance). Suodatus otetaan huomioon röntgenohjelmassa jakamalla 
lasketun suodattamattoman ja suodatetun spektrin pinta-alan suhde ja 
käyttämällä sitä säteilyannoksen kertoimena. Vaikka tämä ei kuvaa 

todenmukaista säteilyannoksen madaltumista, toimii se tarpeeksi hyvänä 
arviona siihen, miten suodatus vaikuttaa säteilyannokseen. Röntgensäte i ly 

vaimentuu ilmassa neliölain mukaisesti, toisin sanoen säteilyannos on 
kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön. Tämä otetaan 
röntgenohjelmassa huomioon laskemalla ensin säteilyannos ennen 

etäisyydestä johtuvaa vaimentumista. Testikuvien röntgenputken etäisyys 
oli 1,387 m, jonka neliön ja säteilyannoksen tulosta saadaan vaimentumaton 

säteilyannos. Lopullinen säteilyannos saadaan vaimentumattoman 
säteilyannoksen ja röntgenohjelmassa asetetun röntgenputken etäisyyden 
neliön osamäärästä. 

Röntgenohjelmassa käytetään DAP:ia sen ollessa hyvä indikaattori säteilyannokse l le. 
DAP:in pinta-ala lasketaan röntgenohjelmassa normalisoidun detektorikoon 

mukaan, missä ohjelman detektorin pikselikoko 512 × 512 pysty- ja 
vaakapikseliväleillä 0,5 mm on normalisoitu testikuvissa käytetyn 
detektorin kokoon (2840 × 2874, 0,148/0,148 mm). Täten röntgenohje lman 

detektorin blendakokoa muuttamalla voidaan myös vaikuttaa 
säteilyannoksen suuruuteen. 

Virtuaalisesti tuotetun röntgenkuvan muodostamisen vaiheet nähdään kuvasta 30. 
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Kuva 30. Virtuaalisen röntgenkuvan tuottamisen vaiheet. 

Detektorin 
asettaminen

Röntgenputken 
asettaminen

Röntgenspektrin 
laskeminen

Energiasäiliöiden 
luominen

Kuvan laskeminen
Kuvan 

interpolointi
Säteilyannoksen 

laskeminen
SNR:n 

laskeminen

NoiseValuen 
laskeminen

Kohinallisen 
kuvan laskeminen

Kuvan skaalaus
Kuvan 

muuttaminen 
negatiiviksi

Kuvan 
kääntäminen 

horisontaalisesti

Virtuaalisesti 
tuotettu 

röntgenkuva
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5. KÄYTTÖLIITTYMÄ 
 
Röntgenohjelman käyttöä varten tehtiin visuaalinen käyttöliittymä (GUI, Graphical 

User Interface). Käyttöliittymä tehtiin Pythonin Tkinter GUI-paketilla, joka 
sisälsi kaikki tarvittavat rakenteet visuaalisen käyttöliittymän 
rakentamiseen, kuten painikkeet, ikkunat sekä pääsilmukan luonti. Koko 
käyttöliittymä koostuu kuudesta eri aliohjelmasta (kuva 31). Visuaalinen osa 
käyttöliittymästä voidaan ajatella koostuvan viidestä eri osasta: 
Röntgenkuva, kuvauksen parametrit, kuvauskohteen asetukset ja 
kuvauspainike, annoslaskelma ja sen muunnokset sekä röntgenspektrin kuva 
ja painike. 

 

 

Kuva 31. Käyttöliittymän käyttämät aliohjelmat. 

 
Käyttöliittymässä suurin alue on varattu röntgenkuvalle. Röntgenkuvien kooksi 

käyttöliittymässä on määritetty 900 × 1000, johon tuotetut röntgenkuvat 
muutetaan. Tuotettu röntgenkuva tallennetaan PNG-muodossa Images-
kansioon, joka sijaitsee käyttöliittymän kanssa samassa kansiossa. Tuotettu 
kuva tallennetaan aina samalla nimellä, toisin sanoen vanha kuva korvataan 
uudella. Kun ohjelma avataan, on röntgenkuvan tilalla NoImage-kuva, joka 
viestii, että röntgenkuvaa ei ole vielä tuotettu, vaikka Images-kansio ssa 
olisikin vanha röntgenkuva. Uusi röntgenkuva päivittyy aina automaattises t i 
vanhan tilalle. 

Käyttöliittymässä pystyy vaikuttamaan tuotettuun röntgenkuvaan muuttamalla 
putkijännitteen, sähkömäärän ja suodatuksen arvoja. Putkijännitteen arvoja 
pystyy muuttamaan väliltä 70-125 kV tämän ollessa väli, johon kaikki tämän 
lopputyön mittaukset ja toiminnot on tehty. Mikäli käyttäjä asettaa arvon 
tämän välin ulkopuolelta, esim. arvon 65 kV, ilmaantuu Error-
ponnahdusikkuna, joka ohjeistaa käyttäjää miltä väliltä arvon voi asettaa 
(kuva 32). Käyttöliittymä korjaa tämän yhteydessä automaattises t i 

• Röntgenkuvan tuotto ja säteilyannoksen laskeminenx_ray
• RöntgenspetriSpectrum
• Röntgensäteilyn simulaattorigvxrPython3
• Käyttöliittymän käynnistys ja pääsilmukan luontiGUI_main
•OpenGL kontekstin luonti ja 3D-mallien ja niiden 
asetuksien lataaminen ohjelmaanGUI_load
• Visuaalinen käyttöliittymä toimintoineenGUI_Display



 

 

49 

putkijännitteen arvoksi 70 kV. Sähkömäärää pystyy muuttamaan väliltä 0,3-
100 mAs. Mikäli käyttäjä asettaa arvon tämän välin ulkopuolelle, ilmaantuu 
Error-ponnahdusikkuna, joka ohjeistaa käyttäjää asettamaan arvon sallitulta 

väliltä (kuva 32). Tämä väli on määritelty samoista syistä kuin 
putkijännitteessäkin. Mikäli käyttäjä haluaa asettaa lisäsuodatusta, voi hän 

asettaa valmiiksi luodut suodatukset: 1 ja 2 mmAl, 0,1-0,3 mmCu ja näiden 
yhdistelmiä 1 mmAl + 0,1 mmCu ja 1 mmAl + 0,2 mmCu (kuva 33). Nämä 
lisäsuodatukset ovat käytössä OYS:ssa eri natiivikuvauslaitteilla. Käyttäjä 

voi myös palata takaisin suodattamattomaan valitsemalla None-
vaihtoehdon. 

 

 

Kuva 32. Error-ponnahdusikkunat käyttöliittymässä, mikäli käyttäjä asettaa arvot 
sallittujen välien ulkopuolelta. 

 

 

Kuva 33. Lisäsuodatuksen vaihtoehdot. 

 

Käyttöliittymä tukee myös kuvattavan yleisimpiä kuvaussuuntia: AP, PA ja lateraali, 
joita käyttäjä pystyy vaihtamaan vaatimuksen mukaan. Kuvausasennot 
pystytään muuttamaan röntgenohjelmassa asettamalla haluttu asento 

muunnosmatriisina. Kuvausasennot on tallennettu käyttöliittymässä 
erillisinä kuvina, ja ne päivittyvät automaattisesti käyttöliittymän minimap-

osioon, kun käyttäjä valitsee eri asennon. Minimap-osioksi kutsutaan 
pienempää kuvaa, jossa näkyy kuvausasennon lisäksi myös blendauksen 
pinta-ala ja sijainti (kuva 34). Blendauksen pinta-alaa ja sijaintia pystyy 

muuttamaan, jolloin kuvatessa niiden koordinaatit muunnetaan vastaaviks i 
röntgenohjelman detektorin koordinaateiksi. Blendausta voi muuttaa 

Minimapin oikealla puolella olevista valkoisista nuolista (kuva 35), joista 
ylemmät painikkeet pystyvät liikuttamaan aluetta kaikkiin ilmansuuntiin ja 
alemmat painikkeet muuttaman sen kokoa. Valkoisten nuolien alapuolella 

olevat siniset nuolet muuttavat röntgenputken etäisyyttä, mikä vaikuttaa 
pääosin säteilyannoksen suuruuteen, mutta myös hieman tuotettuun kuvaan. 

Röntgenputken etäisyys ilmoitetaan ohjelmassa senttimetreinä ja sen 
oletusetäisyys on 138 cm. 
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Kuva 34. Käyttöliittymässä pystyy vaihtamaan projektiota AP:ksi (Anterior-
Posterior), PA:ksi (Posterior-Anterior) ja Lateraaliksi. Tätä aluetta 

kutsutaan Minimapiksi (pois lukien orientaatio ja suodatin valikko), jossa 
valkoinen laatikko kuvastaa blendakoon suuruutta ja sijaintia. 

 

 

Kuva 35. Kuvattavan alueen koon ja sijainnin painikkeet (valkoiset) sekä 
röntgenputken etäisyyden painikkeet (siniset). Röntgenputken etäisyyden 

muutos päivittää myös tekstissä näkyvän lukuarvon. 
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 Minimapin elementtien liikkumisen ja koon askelkokoon vaikuttaa moving 
speed-valikosta valittu nopeus (kuva 35). Oletuksena ohjelma asettaa 
askelkooksi 5X, jolloin elementtien liikkuminen ja koon vaihtelu ovat 

keskinopeita. Mikäli käyttäjä haluaa suuria muutoksia, on askelkoko 10X 
tähän soveltuva. 2X askelkoko soveltuu blendauksen tarkkaan asetteluun ja 

hienosäätöön. Tämän valikon tarkoituksena onkin ajateltu minimoida hiiren 
klikkausten lukumäärä ja käyttäjäystävällinen elementteihin vaikuttaminen. 

Kun käyttöliittymässä halutut parametrit ja kuvausasetukset on asetettu, voidaan 

röntgenkuva tuottaa X-ray-painikkeella (kuva 36). Tämän painikkeen koodi 
kerää kaikkien asetettujen parametrien arvot (putkijännite, sähkömäärä, 

lisäsuodatus, kuvaussuunta, blendauksen koko ja sijainti sekä röntgenputken 
etäisyys) ja syöttää ne x_ray-aliohjelmaan. X_ray aliohjelma laskee ja 
tallentaa halutuilla arvoilla tuotetun virtuaalisen röntgenkuvan ja 

röntgenspektrin sekä palauttaa lasketun säteilyannoksen. X-ray-painikkeen 
koodi päivittää käyttöliittymässä näkyvän röntgenkuvan, säteilyannoksen 

sekä röntgenspektrin kaavion. Painike avaa myös lukitukset säteilyannoksen 
yksikkömuuntimesta sekä spektrin visualisoinnin painikkeesta. Ohjelma 
olettaa säteilyannoksen ja röntgenspektrin muuttujien olevan tyhjiä, mistä 

syystä ne on lukittu ennen ensimmäisen röntgenkuvan tuottoa. 
Säteilyannoksen suuruus näytetään käyttöliittymässä X-ray-painikkeen alapuole lla 

DAP:ina (kuva 36), mikä päivittyy aina automaattisesti jokaisen tuotetun 
röntgenkuvan jälkeen uudella annoksella. Säteilyannoksen yksikköä pystyy 

muuttamaan DAP:in oikealla olevista radiopainikkeista, joista mGy ∙ cm2 on 
oletusasetuksena. Painikkeet muuttavat annoksen automaattisesti uuteen 
yksikköön ja säilyttää kyseisen yksikön tuotettaessa uuden röntgenkuvan. 

Vaihtamalla yksikköä vaihtuu myös DAP:in kehyksessä olevan yksikön 
nimi. 

 

 

Kuva 36. Säteilyannoksen suuruuden esitys ja sen muunnosyksiköt. 

 

Visuaalisessa käyttöliittymässä on vielä oma paikkansa röntgenspektr in 
visualisointiin. Painamalla Show spectrum-painiketta ensimmäisen 

röntgenkuvan tuottamisen jälkeen avautuu laskettu röntgenspektr i 
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painikkeen yläpuolelle (kuva 37). Spektri päivittyy automaattisesti aina 
uuden röntgenkuvan tuoton yhteydessä ja tallentuu Images-kansioon vanhan 
röntgenspektrin tilalle. 

 

 

Kuva 37. Käyttöliittymässä voidaan visualisoida röntgenspektriä, joka päivittyy aina 

uuden röntgenkuvan tuoton yhteydessä. 

 
Käyttöliittymän oikealla ylhäällä on About-painike, josta aukeava ponnahdusikkuna 

kertoo ohjelman tekijän, osallistujat ja valmistumisvuoden, käytetyt 
ulkopuoliset koodit ja niiden tekijät sekä vastuuvapauslausekkeen ja mitä 

ohjelmistolisenssiä ohjelma noudattaa. Visuaalinen käyttöliittymä on 
optimoitu näytön resoluutiolle 1920 × 1080 (kuva 38).  

Röntgenohjelmasta tehtiin EXE-tiedosto Pythonin Auto PY to EXE-lisäosalla, joka 

tuottaa halutuista Python-tiedostoista suoritettavan tiedoston. Tätä EXE:ä on 
testattu Windows 10-käyttöjärjestelmällä. 

 

 

Kuva 38. Valmis käyttöliittymä. 
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6. TULOSTEN ANALYSOINTI 
 
Virtuaalisesti tuotettuja röntgenkuvia vertailtiin vastaavilla kuvausarvoilla kuvattujen 

todellisten röntgenkuvien kanssa niin kohinan, säteilyannoksen kuin myös 
silmämääräisen samankaltaisuuksien ja histogrammien kannalta. Koska 

kohina seuraa todennäköisyysjakaumaa, ei kuvia kannata vertailla 
yhdennäköisyysperiaatteella, esimerkiksi Euklidisen etäisyyden avulla. Sen 
sijaan kohinaa vertailtiin todellisten ja ohjelman kuvista laskettujen signaali-

kohinasuhteiden käyrien avulla sekä laskettiin niiden keskineliövirheen 
neliöjuuri (RMSE, Root-mean-quare error) 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (�̂�𝑛 − 𝑥𝑛)2𝑁

𝑛=1

𝑁
, (25) 

 

 missä �̂� on ohjelman tuottamasta kuvasta laskettu signaali-kohinasuhde, x 
on todellisesta kuvasta laskettu signaali-kohinasuhde, n on lukujonon n:nnes 
arvo ja N on lukujonon koko. Myös säteilyannosta vertailtiin todellisten ja 

ohjelmassa laskettujen säteilyannosten käyrien kesken sekä kaavan 25 
avulla. 

 

 

Kuva 39. Signaali-kohinasuhteiden vertailu todellisten (sininen) ja ohjelmassa 
(oranssi) laskettujen käyrien kesken eri putkijännitteillä. 
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Yhtälön 20 mukaiset signaali-kohinasuhteet vertautuvat hyvin todellisten kuvien 

signaali-kohinasuhteisiin (kuva 39). 70 kV:n putkijännitteellä ohjelman 

signaali-kohinasuhteen käyrä seuraa hyvin todellisen käyrän mukana, 
vaikkakin niillä on noin sadan desibelin ero toisistaan käyrien noustessa. 70 

kV:n signaali-kohinasuhteiden keskineliövirheen neliöjuuri oli 65 dB. 80 
kV:n putkijännitteellä ohjelman signaali-kohinasuhteen käyrä seuraa aitoa 
lähes sinusoidaalisesti maksimillaan noin 70 desibelin erolla. Tämän 

putkijännitteen keskineliövirheen neliöjuuren arvo oli 49 dB. 100 kV:n 
putkijännitteen signaali-kohinasuhde on kaikista neljästä otoksesta tarkin.  

Kuvaajasta nähdään, kuinka se seuraa lähes identtisesti todellista signaali-
kohinasuhdetta, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 100 kV:n 
putkijännitteen signaali-kohinasuhde eroaakin maksimillaan hieman alle 50 

dB todellisista sen keskineliövirheen neliöjuuren ollessa 37 dB. 125 kV on 
neljästä otoksesta epätarkin sen keskineliövirheen neliöjuuren ollessa 340 

dB. Tämän epätarkkuuden syy nähdään 7 mAs:in jälkeen käyrien alkavana 
eroamisena. Eroaminen voidaan selittää röntgenohjelman detektorilla, jonka 
havaitsemien fotonien lukumäärä vaikuttaa kuvan kirkkauteen; mitä 

enemmän detektorille pääsee fotoneja, sitä himmeämpi kuvasta tulee. Toisin 
sanoen korkealla putkijännitteellä fotoneja pääsee enemmän detektorille, 

jolloin kuvan kirkkaus madaltuu. Vaikka suurimmalla sähkömäärällä (16 
mAs) tuotettujen röntgenkuvien signaali-kohinasuhteen ero on suuri (1662 
dB todellinen ja 561 dB ohjelma), on niiden kohinoiden keskihajonnan ero 

4,089. Todellisen kuvan kohinan keskihajonta on 2,175 ja ohjelman kuvan 
kohinan keskihajonta on 6,264 (kuva 40). 

 

 

Kuva 40. 125 kV:n putkijännitteellä ja 16 mAs:in sähkömäärällä tuotetut 
röntgenkuvat. Todellisen (vasen) ja ohjelmassa tuotetun (oikea) kuvan 

kohinoiden keskihajonnan ero on 4,089. 

 
Kuvasta 41 voidaan vertailla, kuinka röntgenohjelma pärjää todellisia kuvia vastaan 

70 kV:n putkijännitteellä eri sähkömäärillä. Kuvista nähdään, kuinka 
ohjelman tuottamien kuvien kohinataso käyttäytyy samalla tavalla kuten 

todellistenkin. Sähkömäärää lisäämällä kuvan kohina häviää, kunnes sitä on 
miltei mahdoton enää huomata. Myös molempien kuvien käyttämä 
logaritminen skaalaus tekee niistä liki yhdennäköiset. Ainoat huomattavat 

erot kuvissa on röntgenohjelman kuvien kirkkauden madaltuminen korkeilla 
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sähkömäärillä sekä korkeimman sähkömäärän todellisessa kuvassa G 
syntyvä musta aukko oikean keuhkon alaosassa, hieman maksan yläpuole lla.  
Todennäköinen syy tälle aukolle on suuri määrä korkeaenergis iä 

röntgensäteitä, jotka eivät enää vaimennu keuhkoissa. 
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Kuva 41. 70 kV:n putkijännitteen todellisten (A, C, E ja G) ja ohjelmassa tuotettujen 
(B, D, F ja H) röntgenkuvien vertailu. Kuvien sähkömäärät ovat 0,399, 

3,190, 32 ja 100 mAs vastaavasti. 
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Kuva 42. 70 kV:n putkijännitteen kuvien histogrammit. Todellisen kaikkien kuvien 
yhdistetty histogrammi (vasen) ja ohjelman vastaavien kuvien yhdistetty 

histogrammi (oikea). 

 

Kun vertaillaan 70 kV:n putkijännitteen kuvien histogrammeja (kuva 42), nähdään 
kuinka ne käyttäytyvät pikselitasolla. Histogrammien tiedoista voidaan 
todeta todellisten kuvien pikselien keskiarvon olevan noin 2290 verrattuna 

ohjelman kuvien keskiarvoon 1682. Tämä viittaa vahvasti ohjelman kuvien 
heikkoon kirkkauteen. Ottamalla histogrammien erotus nähdään, miten ne 

eroavat toisistaan (kuva 43). Ohjelman kuvien histogrammin ensimmäinen 
piikki esiintyy lähellä arvoa 0, joka on aikaisemmin kuin todellisten kuvien 
histogrammin piikki, joka esiintyy noin 500:n kohdalla. Ohjelman piikki on 

myös noin 4,5 kertaa suurempi kuin todellisen histogrammin, mikä viittaa 
kuvien tummuuden eroihin. Histogrammien erotuksesta nähdään myös, että 

ohjelman tuottamilla kuvilla on enemmän harmaasävyaste ikon 
keskimmäisiä arvoja (noin 600 – 2300). Kirkkaimpia pikseliarvoja (noin 
2500 – 4000) esiintyy suurin määrä todellisissa kuvissa, suurimman 

kirkkausarvon esiintyessä kuitenkin ohjelman kuvissa. 
 

 

Kuva 43. 70 kV:n todellisen ja ohjelman histogrammien erotus. Negatiivinen osuus 
on ohjelman kuvien histogrammin enemmistö ja positiivinen todellisten 

kuvien histogrammin enemmistö. 
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Kuva 44. 80 kV:n putkijännitteen todellisten (A, C, E ja G) ja röntgenohjelmassa 
tuotettujen (B, D, F ja H) kuvien vertailu. Kuvat on tuotettu sähkömäärillä 

0,399, 3,190, 24,9 ja 50 mAs vastaavasti. 
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80 kV:n putkijännitteen vertailuissa (kuva 44) nähdään osittaisia eroavaisuuks ia. 

Kuvat A ja B eroavat toisistaan selvästi, B:n ollessa paljon kohinaisemp i, 

kuin A:n. Tämä näkyykin kuvan 39 80 kV:n käyrässä noin 60 dB:in signaali-
kohinasuhteen erona, mikä on matalilla signaali-kohinasuhteilla erittäin 

huomattava ero. Tämä sama ero näkyy vielä kuvien C ja D kesken, joskin 
vähemmän yleisen signaali-kohinasuhteen ollessa jo korkeampi. 
Kuvapareista E ja F sekä G ja H ei kohinaa enää juuri huomaa sähkömäärien 

ollessa 24,9 ja 50 mAs vastaavasti. Ohjelman kuvan maksan takaosan 
kylkiluut näkyvät jossain määrin selvemmin kuin todellisessa kuvassa, mikä 

johtuu ohjelmassa asetetuista HU arvoista ja ohjelman kuvan himmeydes tä. 
Muuten kuvissa ovat samat eroavaisuudet kuin 70 kV:n putkijännitteelläk in; 
ohjelman kuvien kirkkaus laahaa hieman perässä ja korkeimmalla 

sähkömäärällä todelliseen kuvaan muodostuu musta aukko oikean keuhkon 
alaosaan. 

 

 

Kuva 45. 80 kV:n putkijännitteen kuvien histogrammit. Kaikkien todellisten kuvien 
yhdistetty histogrammi (vasen) ja ohjelman vastaavien kuvien yhdistetty 

histogrammi (oikea). 

 

80 kV:n putkijännitteen kuvien histogrammit (kuva 45) ovat miltei yhdennäköiset 70 
kV:n putkijännitteen histogrammien (kuva 42) kanssa vastaavasti, muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta. 80 kV:n ohjelman histogrammin kummun 

amplitudi on matalampi kuin 70 kV:n ohjelman histogrammissa, mutta sen 
kummun jälkeisten piikkien amplitudit ovat korkeampia. Samoin 
oikeanpuoleisin piikki on korkeampi kuin vastaavassa 70 kV:n 

histogrammissa. Todellisten 80 kV:n ja 70 kV:n kuvien histogrammeissa on 
näennäisesti eroa vain ensimmäisen piikin jälkeisen kummun laveassa 

nousussa olevien piikkien lukumäärässä ja oikeanpuolimmaisen piikin 
ollessa reilusti matalampi 80 kV:n histogrammissa kuin sen vastaavassa 70 
kV:n histogrammissa. Kuten 70 kV:n histogrammeissa, myös 80 kV:n 

histogrammeissa nähdään pikselien keskiarvon suuri eroavaisuus. 
Todellisen histogrammin keskiarvo on noin 2302 ja ohjelman histogrammin 

keskiarvo noin 1611. 
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Kuva 46. 100 kV:n putkijännitteen todellisten (A, C, ja E) ja ohjelmassa tuotettujen 

(B, D ja F) kuvien vertailu sähkömäärillä 0,399, 3,190 ja 24,9 mAs 
vastaavasti. 

 
Kuvan 39 100 kV:n käyrästä nähdään, miten se pärjää parhaiten kaikista neljästä 

otoksesta signaali-kohinasuhteen osalta. Tämä näkyy kuvassa 46 kuvaparien 

AB, CD ja EF samankaltaisena käyttäytymisenä. Todellisissa kuvissa A ja 
C on otettava huomioon niiden suuri kirkkaus, joka peittää osaksi kuvissa 

esiintyvän kohinan. Kuvista E ja F nähdään, kuinka selkärangan nikamissa 
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keskeltä alaspäin on samoissa kohdissa kirkkaat esiintymät, joskin ne ovat 
eriarvoisia kuvien kesken. Varsinkin näin korkeilla putkijännitte illä 
huomataan ohjelman kuvien tummuus verrattuna todellisiin kuviin. Myös 

todellisessa kuvassa E oleva musta aukko oikean keuhkon alaosassa 
suurenee putkijännitteen kasvaessa ja se on levinnyt myös vasemman 

keuhkon alaosaan sydämen vasemmalle puolelle, mitä ohjelma ei pysty 
toistamaan. 

 

 

Kuva 47. 100 kV:n kaikkien todellisten (vasen) ja vastaavien ohjelman tuottamien 
(oikea) kuvien yhdistetyt histogrammit. 

 
100 kV:n kuvien yhdistetyissä histogrammeissa nähdään tuttuja muotoja jonkin 

tasoisilla eroavaisuuksilla (kuva 47). Todellisessa histogrammissa näkyy 

tyypillinen ensimmäinen piikki ja sen jälkeiset matalammat piikit. Lavean 
nousun piikkien amplitudit ovat reilusti korkeammat kuin aikaisemmissa, 

minkä jälkeen esiintyy karvamaisuutta pohjamuodon pysyessä samanlaisena 
aiempiin nähden. Viimeinen piikki oikealta puolelta on hävinnyt kokonaan.  
Ohjelman kuvien histogrammi on muodoltaan tyypillinen aikaisemp iin, 

joskin sen amplitudi on matalampi. Myös kummun jälkeisessä laskussa 
olleet piikit ovat pitkälti hävinneet viimeisen piikin puuttuessa kokonaan. 

Todellisen histogrammin keskiarvo on noin 2305, mikä on lähes sama kuin 
80 kV:n keskiarvo (noin 2301) sekä ohjelman histogrammin keskiarvo on 
noin 1555, mikä on laskenut verrattuna aikaisempiin vastaaviin 

histogrammeihin. 
125 kV:n ohjelman kuvien kohina seuraa hyvin todellisten kuvien kohinaa pienillä 

sähkömäärillä, kuten kuvan 39 125 kV:n käyrästä voidaan todeta. Tarkasti 

katsottuna kuvan 48 A:ta ja B:tä nähdään samoissa määrin kohinaa, mutta  
todellisen (A) kuvan kirkkaus peittää sitä alleen huomattavan määrän.  

Kuvien C ja D välillä nähdään pieniä eroja, missä todellisessa kuvassa C on 
vähemmän kohinaa kuin sen ohjelman tuottamassa vastineessa D. Kuten 
aikaisemmin on todettu, vaikka viimeisten kuvien E ja F välillä on yli 1000 

dB:n ero signaali-kohinasuhteessa, ei tätä silmämääräisesti enää erota. 
Kuvassa E huomataan myös keuhkojen alueen laajentunut musta aukko. 
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Kuva 48. 125 kV:n putkijännitteen todellisten (A, C ja E) sekä ohjelman (B, D ja F) 
kuvien vertailu. Kuvat on tuotettu sähkömäärillä 0,399, 3,190 ja 16 mAs 

vastaavasti. 
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Kuva 49. 125 kV:n kaikkien kuvien yhdistetyt histogrammit todelliselle (vasen) ja 
ohjelmalle (oikea). 

 

125 kV:n histogrammit seuraavat edellisten kaltaisia muotoja (kuva 49), mutta 
todellisten kuvien histogrammissa nähdään huomattavia eroja aikaisemp iin. 

Vasemmanpuoleisin lyhyt piikki todellisten kuvien histogrammissa johtuu 
kuvan rajauksesta. Nähdään myös, että amplitudiltaan suurin piikki on 
kummun kolmannella piikillä. Muutoin kumpu on tasoittunut oikealle 

mentäessä säilyttäen kuitenkin osittain tavallisen muotonsa. Ohjelman 
histogrammi näyttää tavanomaiselta, joskin sen kummun amplitudi on 

kasvanut 100 kV:n vastaavaan histogrammiin verrattuna. Todellisen 
histogrammin keskiarvo on pysynyt kauttaaltaan näennäisesti samana 
ohjelman histogrammin keskiarvon laskiessa 70 kV:n 1682 arvosta 

1504:ään. 
Tuloksia vertailtiin myös säteilyannoksen osalta. Todellisista ja ohjelmassa lasketuista 

säteilyannoksista piirrettiin kuvaajat jokaiselle putkijännittee lle 
sähkömäärän suhteen (kuva 50). Niistä laskettiin myös keskineliövirheen 
neliöjuuri kaavan 25 avulla. Yleisesti ottaen ohjelmassa lasketut 

säteilyannokset seuraavat liki yhdenmukaisesti todellisia säteilyannoks ia. 
Kuvasta 28 nähdään, kuinka mitatut säteilyannokset kasvavat pääosin 

lineaarisesti, minkä ansiosta ohjelmassa lasketut säteilyannokset seuraavat 
todella lähellä niiden vastaavia todellisia annoksia. 70 kV:n putkijännittee llä 
ohjelman laskema säteilyannos eroaa todellisesta annoksesta maksimissaan 

noin 3,8 % keskineliövirheen neliöjuuren arvon ollessa 0,0033 mGy:tä. 80 
kV:n putkijännitteellä ohjelman laskema säteilyannos eroaa todellises ta 
annoksesta maksimissaan noin 2,5 % keskineliövirheen neliöjuuren arvon 

ollessa 0,0026 mGy:tä. 100 kV:n putkijännitteellä ohjelman laskema 
säteilyannos eroaa todellisesta säteilyannoksesta noin 2,6 % 

keskineliövirheen neliöjuuren arvon ollessa 0,0027 mGy:tä. 125 kV:n 
putkijännitteellä ohjelman laskema säteilyannos eroaa todellises ta 
säteilyannoksesta noin 3,5 % keskineliövirheen neliöjuuren arvon ollessa 

0,0027 mGy:tä. 
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Kuva 50. Säteilyannoksen vertailu todellisen (sininen) ja ohjelman (oranssi) 

tuottamien käyrien suhteen eri putkijännitteillä sähkömäärän funktiona. 
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7. POHDINTA 
 
Tämän lopputyön tarkoituksena oli kehittää virtuaalinen röntgenla ite  

röntgenhoitajaopiskelijoiden ja sairaalafyysikoiden sekä muiden säteilyä 
käyttävien ammattiryhmien perus- ja täydennyskoulutukseen. Ohjelman 

kehittämiseen käytettiin Kyoto Kagakun fantomista natiiviröntgenillä 
otettuja 63 kuvan kuvasarjoja neljällä eri putkijännitteellä (70 kV, 80 kV 100 
kV ja 125 kV) sekä 1863 kuvan kuvasarjaa tietokonetomografialaittee lla 

140 kV:n putkijännitteellä. Ohjelman käyttöä varten tehtiin visuaalinen 
käyttöliittymä Pythonin Tkinter GUI-paketilla. Kehitetty röntgenohjelma on 

vankka toiminnallisuuksiltaan sekä helppokäyttöinen käyttöliittymältään. 
Sitä on myös helppo jatkokehittää parantamalla sen ominaisuuksia sekä 
kehittämällä uusia toiminnallisuuksia. Röntgenohjelman jatkokehittäminen 

on otettu huomioon lähdekoodin selkeyttävällä kommentoinnilla sen 
kaikissa osa-alueissa, pois lukien gVirtualXRay ja Spectrum, jotka eivät ole 

tämän lopputyön tuotosta. Virtuaalisen röntgenkuvan kohinan erinomainen 
simulointi tekee siitä todenmukaisen työkalun. Röntgenohje lman 
todenmukaisuutta korostaakin sen todellisiin röntgenkuviin pohjautuva data 

sekä laadukkaan fantomin käyttäminen. Uskottavuutta lisää myös 
mahdollisuus valita käyttöliittymässä röntgentutkimuksessa käytetyimmät 

kuvaussuunnat, eri suodatusten vaikutukset, todenmukainen röntgenspektr i 
sekä suodattamattoman röntgensäteilyn tarkat annoslaskelmat. Kehitetyn 
ohjelman onkin jo todettu muutamissa esittelytilaisuuksissa olevan loistava 

työkalu varsinkin ensimmäisen vuoden röntgenhoitajaopiskelijoille sen 
helppokäyttöisyyden ja todenmukaisten kuvien käyttäytymisen ansiosta. 

Kehitetyn röntgenohjelman suurin haaste on gVirtualXRayn vaatima erillinen 
näytönohjain (GPU, Graphics Processing Unit) toimiakseen. Vaikka 
valtaosassa tietokoneita on nykyään erillinen näytönohjain, on tämän 

ohjelman toimivuus vielä testauksessa kannettavilla tietokoneilla. Ohjelmaa 
ei myöskään ole vielä testattu Mac OS X:llä, vaikkakin gVirtualXRayn 

kotisivuilla on todettu sen toimivan kyseisellä käyttöjärjestelmällä, kuten 
myös muutamilla kannettavien tietokoneiden näytönohjaimilla. Tällä 
hetkellä itse käyttöliittymä avautuu niin pöytätietokoneilla kuin myös 

kannettavilla, mutta röntgenkuvaa tuotettaessa jälkimmäisellä ohjelma 
kaatuu. Röntgenohjelman yksi nimenomainen etu olisikin sen helppo 

levittäminen opiskelijoiden käyttöön heidän henkilökohtais ille 
tietokoneillensa. Tämä mahdollistaisi ohjelman käytön myös 
laboratoriotuntien ulkopuolella. Levittämisestä tekee helppoa ohjelman 

toimiminen ilman erillistä asentamista. 
Röntgenohjelma kehitettiin röntgenhoitajia ajatellen, mutta työn aikana kuitenkin 

todettiin, että röntgenohjelmassa olisi potentiaalia tulla myös oiva työkalu 
sairaalafyysikoiden koulutukseen. Tämä vaatisi tosin tiettyjä muutoks ia 
ohjelman toiminnallisuuksiin, jolloin se ei enää pätisi röntgenhoitaj ien 

koulutuksessa. Tämän ”fyysikkomoodin” voisi sisällyttää röntgenohje lman 
koodiin ja lisäämällä sille painike käyttöliittymään, josta voisi valita 

tahdotaanko ohjelman toiminnallisuuksien vastaavan röntgenhoitaj ien 
tarpeita vai fyysikoiden tarpeita. Kuten kappaleessa 6 todettiin, virtuaalises t i 
tuotettujen röntgenkuvien kirkkaus on pienempi kuin todellis ten 

röntgenkuvien. Tämä olisi kuitenkin helppo skaalata kappaleessa 4.2 
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mainitulla lopullisen intensiteetin skaalausvakiolla muuttamalla sitä 
putkijännitteen ja sähkömäärän suhteen. Erinomainen jatkokehittämisen 
kohde olisi myös annoslaskelmat. Tällä hetkellä röntgenohjelma laskee 

suodatuksen vaikutuksen annokseen kertoimella, joka saadaan 
suodattamattoman ja suodatetun röntgenspektrin osamäärästä. Tämä ei 

vastaa todenmukaista säteilyannoksen pienenemistä suodatuksen suhteen, 
mutta on hyväksytty sen suuntaa antavuuden vuoksi tässä lopputyössä. 
Suodatetun säteilyannoksen tarkkuus olisikin tärkeä jatkokehityksen kohde. 

Luultavasti suoraviivaisin tapa tämän kehittämiseen olisi ottaa mittaukset 
jokaisella suodatuksella putkijännitettä ja sähkömäärää vaihdellen. 

Valmiiseen dataan sovitettaisiin 3D-pinta, joka arvioisi suodatetun 
annoksen. Eri 3D-pintoja tulisi tosin niin monta kuin olisi eri suodatus 
vaihtoehtojakin. Säteilyannokset esitetään käyttöliittymässä DAP:ina, mutta 

olisi tarpeellista lisätä myös muut säteilykuvantamisessa käytettävät 
säteilyannoksen yksiköt: efektiivinen annos ja ekvivalenttiannos. 

Röntgenohjelmassa lasketaan ensin ilmakerma, josta johdetaan DAP. 
Ilmakermasta voitaisiin johtaa myös efektiivinen- sekä ekvivalenttiannos. 
Nämä, varsinkin efektiivinen annos, ovat kuitenkin hieman haastavia lisätä, 

sillä röntgenohjelmassa voidaan liukuvasti valita kuvauskohde, jolloin 
kuvauskohteen sisältämät elimet on vaikea määrittää. Yksi karkea tapa 

tämän kehittämiseen olisi käyttää käyttöliittymän minimap-koordinaatte ja. 
Esimäärittelemällä eri elinten koordinaatit minimapista saataisiin tieto, 
mitkä elimet olisivat osa säteilykeilaa. Näiden säteilyannoslaskelmien 

lisääminen nostaisi valittavien kuvaussuuntien arvoa huomattavas t i, 
kuvaussuuntien vaikuttaessa nimenomaan efektiiviseen annokseen eri 
elimille. Näiden lisäksi mahdollisia kehittämisen kohteita ohjelmaan olisivat 

fokuksen vaikutuksen lisääminen ja vammojen simulointi. Näistä 
jälkimmäiseen tarvitsisi uuden antropomorfisen fantomin, jossa olisi 

kyseiset vammat. Tämänlaisia fantomeita on esimerkiksi tässäkin työssä 
käytetyn fantomin valmistajalla, Kyoto Kagakulla. Halvempi keino olisi 
muokata tämän työn 3D-malleja kehittäen niille eri vammamekanismeja.  

Comptonin sironnan ja siten myös hilan lisääminen ohjelmaan olisi erittäin 
haastavaa, sillä röntgenohjelman röntgensäteilyn simulaatto r i, 

gVirtualXRay, tukee vain transmissiosäteilyä. Tätä ongelmaa voisi lähestyä 
pistehajontafunktion (PSF, Point Spread Function) avulla, jolloin sironta 
lisättäisiin jälkeenpäin tuotettuun röntgenkuvaan. Mahdollisuus olisi myös 

lisätä sironta gVirtualXRayn lähdekoodiin. Nämä mahdollistaisivat myös 
hilan lisäämisen ohjelmaan. Virtuaalista röntgenohjelmaa voisi laajentaa 

myös mammografiaan ja hammaskuvantamiseen. Molempiin vaadittais i in 
tosin niihin soveltuvat fantomit. 
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