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Sammanfattning 

Extrakorporeal strålbehandling av skelettsarkom är en variant av strålbehandling där en del 

av en patients skelett opereras ut från kroppen. Skelettsegmentet transporteras sedan 

vidare till ett annat behandlingsrum där den bestrålas inuti ett fantom m.h.a. en 

linjäraccelerator. Detta sker medan patienten är nedsövd. Efter bestrålningen kan 

skelettsegmentet opereras tillbaka in till patienten. På Karolinska Universitetssjukhuset i 

Solna görs denna strålbehandling med en metod som kräver relativt lång bestrålningstid. 

Detta beror på fantomets kubiska form. Ju närmare ett fantom är strålkällan desto mindre 

stråltid behövs. Vid det kubiska fantomet används två strålfält, ett framför och ett bakom 

fantomet. Det här betyder att ifall fantomets position förs närmare strålkällan, så måste den 

föras tillbaka lika mycket åt andra hållet efter första strålfältet. Detta gör att det blir opraktiskt 

samt att man inte vinner någon tid. Målet med detta projekt var att skapa ett fantom som kan 

förflyttas så nära strålkällan som möjligt för att minska så mycket stråltid som möjligt. Detta 

kommer i sin tur minska den totala behandlingstiden. Genom att skapa ett roterande 

cylinderformat fantom som inte är riktningsberoende, så kunde fantomet förflyttas 25 cm 

närmare (från 95 cm till 70 cm), jämfört med det kubiska fantomets avstånd till strålkällan. 

Cylinderfantomet var gjord av akrylplast och en rotationsanordning konstruerades för att 

rotera fantomet. Vinkelhastigheten på rotationsanordningen sattes till 15 varv/minut. Det 

kubiska och cylindriska fantomet jämfördes genom simuleringar. Det visade sig att bägges 

stråldosfördelning var likvärdiga. Bestrålningstiden kunde förkortas ner från 640 sekunder till 

340 sekunder utan att negativt påverka dosfördelningen jämfört med tidigare metod. 
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Abstract  

Extracorporeal radiotherapy of skeletal sarcoma is a type of radiotherapy where part of a 

patient’s skeleton is surgically removed. The skeleton segment is then transported to 

another treatment room where it is irradiated inside a phantom by a linear accelerator. This 

occurs while the patient is anesthetized. After irradiation the skeleton segment can be 

reimplanted back into the patient. At the Karolinska University Hospital in Solna the 

treatment uses a method that requires a relatively long irradiation time. This is due to the 

cubic shape of the phantom. The closer the phantom is to the radiation source, the lesser 

time of irradiation is needed. The cube phantom uses two radiation fields, one in front of the 

phantom and one behind. This means that if the phantom’s position is moved closer to the 

source of radiation, it must be brought back to the same extent in the other direction after the 

first radiation field,. This is impractical and the time would not improve. The goal for this 

project was to create a phantom that could be moved towards the radiation source as close 

as possible to reduce the irradiation time as much as possible, which will decrease the total 

treatment time. By creating a rotating cylindrical phantom that is not direction-dependent, the 

phantom could be moved 25 cm closer (from 95 cm to 70 cm) to the radiation source 

compared to the cubic phantom. The cylinder phantom was made of acrylic plastic and a 

rotary device was constructed to rotate the phantom. The angular velocity of the rotary 

device was set to 15 rpm. The cubic and cylindrical phantom were compared through 

simulations. It was shown that the radiation dose distribution was equivalent. The irradiation 

time could be shortened from 640 seconds to 340 seconds without adversely affecting the 

dose distribution compared with the previous method. 
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1. Introduktion 

Sarkom är en ovanlig typ av cancer. Under år 2015 drabbade den mindre än en procent av 

alla 61 000 cancerfall i Sverige [1]. Det finns flera typer av sarkom och alla befinner sig i 

kroppens stödjevävnader. Sarkom kan delas in i två olika grupper där den ena är 

mjukdelssarkom och den andra skelettsarkom. Vid behandling av sarkom används 

cytostatika, som är ett cellgiftsläkemedel, i samband med kirurgi och eventuellt 

strålbehandling. Under åren 2015-2016 har Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 

behandlat tre fall av sarkom där extrakorporeal strålbehandling utnyttjats [2]. Den 

extrakorporeala strålbehandlingstekniken innebär att ett skelettsegment som innehåller 

sarkom avlägsnas från en patient under kirurgi. Skelettsegmentet transporteras till 

strålbehandlingsavdelningen där det bestrålas, vilket sker när patienten fortfarande ligger 

nedsövd [3]. Omedelbart efter bestrålningen transporteras skelettsegmentet tillbaka till 

operationssalen för att sedan reimplanteras tillbaka in till patienten. 

 

Nuvarande behandlingssätt för strålbehandling av sarkom på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna innebär att skelettsegmentet som avlägsnats från en patient 

under kirurgi fixeras i ett fantom med hjälp av ett stativ. Fantomets funktion är att möjliggöra 

rätt stråldos till skelettsegmentet. Fantomet som används är en kubformad vattentank. Den 

är gjord av akrylplast och fylls med vatten till en förutbestämd nivå. Den bestrålas med två 

likaviktade strålfält på fram- och baksida för att fördela stråldosen homogent. En 

linjäraccelerator [Varian Medical Systems Inc, Kalifornien, USA] används för att bestråla 

fantomet med en hög energi på 6 MV.  

 

Problemet med nuvarande behandlingssätt är att det tar lång tid för både uppställning och 

bestrålning av ett skelettsegment med ett kubiskt fantom. Det är också ergonomiskt 

belastande för personalen att flytta det vattenfyllda fantomet till behandlingsbordet. Detta 

beror på fantomets höga vikt, som ligger på ungefär 13 kg när den fyllts med vatten. Ett 

cylinderformat fantom skulle kunna utnyttjas istället för ett kubiskt format fantom. 

Cylinderfantomet kommer inte att vara riktningsberoende som det kubiska fantomet. Detta 

innebär att den linjära acceleratorns strålhuvud kan hållas vid samma vinkel under hela 

behandlingen, förutsatt att cylinderfantomet roterar. Liknande teknik används inom 

strålterapiformen Volumetric Arc Therapy, VMAT, där hela acceleratorhuvudet roterar runt 

patienten för att fördela stråldosen homogent [4]. Vid strålbehandling med det kubiska 

fantomet måste acceleratorn ställas in till en vinkel framför fantomet och sedan roteras till en 

vinkel bakom fantomet. Ju närmare ett fantom är strålkällan desto mindre blir 

bestrålningstiden.  

 

Eftersom det är tänkt att det cylindriska fantomet ska strålas från enbart en strålvinkel så kan 

fantomet flyttas närmare strålkällan. Detta kommer att minska stråltiden. Detta kan inte 

göras med ett kubiskt fantom, då acceleratorns strålhuvud måste stråla från två olika vinklar 

för att komma åt hela skelettsegmentet. Det betyder att ifall fantomet flyttas närmare 

strålkällan för den första strålvinkeln, så måste den sedan flyttas tillbaka lika mycket åt andra 

hållet för den andra strålvinkeln. Detta blir opraktiskt då personalen måste gå in under 

behandlingen och ställa om positionen på fantomet efter första strålvinkeln, vilket leder till att 

mer behandlingstid förloras. 
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 1.1 Mål 

Målet med projektet är att minska behandlingstiden vid extrakorporeal strålbehandling 

genom att skapa ett nytt fantom som kan förflyttas närmare strålkällan. En prototyp av ett 

roterande cylinderfantom ska konstrueras. Olika vinkelhastigheter ska undersökas för att se 

hur de påverkar stråldosfördelningen över fantomet. Det nya fantomet ska sedan jämföras 

med den befintliga tekniken som finns idag d.v.s. det kubiska fantomet. 

 

 1.2 Avgränsningar 

- Detta projekt begränsas till simuleringar och mätningar där cylinderfantomet endast 

innehåller vatten.  

- Endast två olika vinkelhastigheter kommer att undersökas vid mätning av 

stråldosfördelningen över cylinderfantomet. 
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2. Bakgrund 

2.1 Tidigare arbeten 

Ett kubiskt fantom används vid extrakorporeal strålbehandling på Karolinska 

Universitetssjukhuset (se Figur 1). Fantomet fylls med vatten till höjden 10 cm, vilket medför 

att dess vikt blir cirka 13 kg (se Bilaga 1). Tre stycken strålbehandlingar med detta fantom 

har gjorts hittills (se Tabell 1). Den första patienten som behandlades just med detta fantom 

hade Ewings sarkom (se Figur 2, 3). Det kubiska fantomet var från början inte framtagen för 

just extrakorporeala strålbehandlingar, utan för stråldosimetri i samband med kalibreringar 

av linjäracceleratorer. Även om den fungerade tillräckligt bra för att användas vid 

extrakorporeal bestrålning finns det förbättringsmöjligheter, i och med ett cylinderformat 

fantom. Denna rapport är ett fortsatt arbete från denna behandlingsmetod. 

 
Figur 1. Det kubiska fantomet. En vattentank gjord av akrylplast där skelettsegmentet fixeras 

horisontellt med ett stativ som är gjord av kolfiber. 

 

Tabell 1. Patienter som strålbehandlats på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna mellan 

år 2015–2016. Hämtad från Referens [2]. 

Patient Ålder Diagnos Primärlokalisation Behandlingsdatum 

1 19 Ewings sarkom Hö. femur 2015-11-26 

2 15 Osteosarkom Vä. tibia 2015-12-30 

3 56 Adamantinom Hö. tibia 2016-02-17 
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Figur 2. Bilden illustrerar Ewings sarkom i höger femur. Publicerad med tillstånd från 

Referens [2]. 

 

 
Figur 3. Före strålbehandling opereras ett skelettsegment ut från höger femur. 

Strålbehandling sker på 50 Gy med ett kubiskt fantom. Skelettsegmentet kan därefter 

reimplanteras till patienten. Publicerad med tillstånd från Referens [2]. 

 

2.2 Den nya behandlingstekniken 

Det utopererade skelettsegmentet fixeras vertikalt i ett cylindriskt fantom som fylls med 

vatten. Fantomet placeras sedan på en rotationsanordning vars syfte är att rotera fantomet 

med en viss vinkelhastighet. Rotationsanordningen placeras i sin tur på ett behandlingsbord, 

där patienter normalt ligger vid strålbehandling (se Figur 4). Linjäracceleratorn roteras ned till 

ett horisontellt läge där den kommer att vara fixerad under hela behandlingen. Dosplanerare 

på Karolinska sjukhuset i Solna har bestämt att en stråldos på 50 Gy ska vara tillräckligt hög 

för att eliminera alla cancerceller. Tre stycken strålfält kommer att skickas in mot fantomet 

för att nå upp till en stråldos på 50 Gy. Linjäracceleratorn har en mekanisk spärr som inte 

tillåter en användare att stråla direkt 50 Gy i ett strålfält p.g.a. säkerhetsskäl. Därför måste 

detta göras i tre omgångar. Vid knapptryckning på en kontrollpanel ska anordningen rotera 

cylinderfantomet med ett visst antal varv/minut. Strålhuvudet roteras till horisontellt läge och 
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håller sig i samma position under hela behandlingen. Stråldosen ställs in till 50 Gy genom en 

förutbestämd behandlingsplan. Efter avslutad behandling reimplanteras skelettsegmentet 

tillbaka in i patienten.  

 
Figur 4. Illustration över hur den nya behandlingen är tänkt att gå till.  

 

2.3 Linjäraccelerator 

En linjäraccelerator är en partikelaccelerator som kan leverera både elektron- och 

fotonstrålning, vilket lämpar sig för de flesta strålbehandlingar [5]. Det är den vanligaste 

maskinen vid strålbehandling av bland annat tumörer och sarkom. Vid extrakorporeal 

strålbehandling av sarkom ställs acceleratorn in för att generera fotonstrålning. Detta sker 

genom att accelerera elektroner genom ett accelerationsrör via mikrovågor, som produceras 

av en magnetron eller en klystron. I utgången av accelerationsröret sitter strålhuvudet. I 

strålhuvudet bromsas de accelererade elektronerna upp av en metallskiva och fotonstrålning 

avges genom en fysikalisk process som kallas bromsstrålning. Linjäracceleratorns valbara 

parametrar är: 

- Gantry rotation: bestämmer strålhuvudets position genom att ändra vinkel. 

- Kollimator rotation: bestämmer strålfältets vridning i samma plan som strålhuvudet. 

- X-bländare: avgör strålfältets storlek i x-led, max 40 cm i 100 cm avstånd. 

- Y-bländare: avgör strålfältets storlek i y-led, max 40 cm i 100 cm avstånd. 

Vid användning av en linjäraccelerator finns en spärr som bestämmer hur mycket dos som 

får avges vid ett tillfälle, fraktion. Dessa delas upp i flera fraktioner när lägre dos avges. 

Summan av dessa fraktioner kommer upp till den önskade dosen. 
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2.4 Strålningens effekter på DNA 

Skador som sker på DNA på grund av joniserande strålning är dubbel- eller 

enkelsträngsbrott [5]. Dessa uppkommer när energi överförs från strålning till vävnad, vilket 

skapar jonisering som påverkar DNA-kedjan på olika sätt beroende av strålningstyp. Vid 

fotonstrålning interagerar strålningen med vattenmolekylerna i vävnaden som skapar fria 

radikaler och DNA-kedjan bryts. När det sker strängbrott på DNA, särskilt dubbelsträngbrott, 

leder detta till förändrad reparation på DNA-kedjan. Detta ger upphov till kromosomskador 

som i sin tur ökar sannolikheten för celldöd. Vid strålbehandling påverkas även 

runtomliggande frisk vävnad av strålningen, men cancerceller är känsligare för 

kromosomskador p.g.a. deras låga reparationstid i jämförelse med vanliga friska celler.  

 

2.5 Fantom 

Inom medicinsk strålbehandling definieras fantom som ett föremål som vid bestrålning ska 

ha liknande egenskaper som människokroppen när det gäller dosuppbyggnad och spridning 

av joniserande strålning [6]. I detta arbete utnyttjas ett så kallat geometriskt fantom, vars 

funktion är att bygga upp rätt dos till skelettsegmentet, genom att absorbera en del av 

strålningen innan den kommer in till skelettsegmentet [12]. Detta behövs eftersom 

strålningen från linjäracceleratorn är ojämn. Ett fantom kan filtrera bort ojämnheterna så att 

en stabil dos når skelettsegmentet. Fantomets material är känd, vilket gör att densitet och 

absorptionskoefficient också är kända. På detta sätt kan man beräkna hur mycket av dosen 

som kommer att avta när ett strålfält appliceras. Vid extrakorporeal strålbehandling är det 

viktigt med en homogen stråldos till fantomet så att alla cancerceller kan förintas [3].  

 

2.6 Rotationsanordning 

En rotationsanordning består huvudsakligen av en motor som kontrolleras av en styrenhet, 

som vanligtvis består av en enkortsdator och en motordrivare. Ett mekaniskt 

kugghjulssystem kan användas för att överföra kraften från en motor till en 

rotationsplattform. 

 

2.6.1 Stegmotor 

En stegmotor är en elektrisk motor som roterar i steg och drivs av åtta spolar som aktiveras 

genom att leda ström i en sekvens genom varje spole [7]. För varje spole som aktiveras 

roterar motorn ett steg i taget. Stegmotorer har ett visst antal steg som måste tas för att 

uppnå full rotation. Antalet steg per varv beror på vilken typ av stegmotor som används. 

Hastigheten på motorn beror på hur snabbt sekvensen genom spolarna sker. Det finns tre 

olika typer av synkrona stegmotorer: permanent-magnetmotor, hybrid-synkronmotor och 

varierbar-reluktansmotor. En QSH5718-51-28-101 [Trinamic Motion Control GmbH, 

Tyskland] är en hybrid stegmotor som är bipolär, d.v.s. två av dess spolar är aktiverade 

under en sekvens. En bipolär stegmotor har fyra kablar som måste kopplas in till en 

styrenhet för att den ska fungera. Kablarna från stegmotorn är uppdelade i två par, svart och 

grön, blå och röd [10]. Stegmotorn består av 200 tänder, vilket betyder att det tar 200 steg 
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för att fullborda ett varv, ifall varje puls som skickas in motsvarar ett helt steg, vilket även 

motsvarar 1,8o per steg. Ju fler steg motorn tar per varv desto jämnare blir rotationen. 

Stegmotorn kan ta uppemot 75 V och har en rekommenderad ström på 2,8 A. 

 

2.6.2 Styrenhet 

En enkortsdator är ett kretskort med liknande funktioner som en vanlig dator [9]. Den har en 

processor som kan bearbeta insignaler och skicka ut signaler till t.ex. en stegmotor. För att 

kontrollera en styrenhet görs det m.h.a. programmering, där programkoden kan skickas från 

en dator via en USB-port till kretskortet. Kretskortet kommer att spara koden som förts över. 

Arduino Uno [Arduino, Italien] är en enkortsdator som har 14 st digitala portar, 6 st analoga 

portar, en 16 MHz kvartskristall, en återställningsknapp och en USB-port samt en alternativ 

strömförsningsport på 7–12 V [15]. Arduino Uno enkortsdatorn är relativt billig och enkel att 

jobba med. Styrning av en stegmotor kan ske genom programmering med Arduino Software 

IDE [Arduino, Italien], som är ett programspråk som baserar sig på C++.  

 

För att enklare styra hastigheter och riktning av stegmotorn så kan en motordrivare 

användas. Motordrivare används som likströmsförstärkare vid drivning av motorer i samband 

med enkortsdatorer [8]. En 2H Microstepper Driver DM542 [Actmotor, Tyskland] är en 

motordrivare med tre viktiga styrningar som är PUL, DIR, ENB [11]. PUL (Pulse) gör att 

stegmotorn hoppar fram ett steg. DIR (Direction) väljer vilken riktning motorn ska rotera åt. 

ENB (Enable) gör så att motordrivaren sätts på/stängs av. Motordrivaren innehåller åtta olika 

switchar. De tre första switcharna bestämmer den ström som motorn ska ta emot. Strömmen 

som går att välja ligger mellan 1 A till 4.2 A, där åtta olika möjligheter finns beroende på hur 

switcharna ställs in. Switch 4 bestämmer ifall den fasta strömmen ska vara hälften av den 

dynamiska strömmen eller om den ska vara samma som den dynamiska strömmen. Switch 

5 till 8 bestämmer hur många steg per varv motorn ska ta. Där finns möjligheten att välja från 

400 steg/varv till 25 000 steg/varv beroende på hur switcharna ställs in. Spänningen in till 

motordrivaren får endast ligga mellan 24–50 V DC.  

 

2.6.3 Kugghjulssystem 

Vid överföring av vridmoment från en källa till en annan kan ett kugghjulssystem utnyttjas. 

Ett kugghjulssystem innebär att två eller flera kugghjul står i kontakt med varandra, antingen 

direkt eller via remmar. När det primära kugghjulet roterar med vinkelhastighet ω(in), börjar 

även det sekundära rotera med vinkelhastighet ω(ut) [14]. Förhållandet mellan bägges 

vinkelhastigheter kan bestämmas med formeln  

                                         𝜔𝑢𝑡/𝜔𝑖𝑛 = 𝑛𝑖𝑛/𝑛𝑢𝑡                                                    (1) 

 

där n står för antalet tänder respektive kugghjul har.  

2.7 Fysik 

I nedanstående avsnitt beskrivs nödvändig fysik och matematik för beräkning av avstånd 

mellan fantom och strålkälla, samt vinkelhastigheten för rotationsanordningen. 
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2.7.1 Inversa kvadratlagen och likformighet 

Inversa kvadratlagen säger att strålintensiteten I är omvänt kvadratiskt proportionell mot 

avståndet d från en strålkälla [5] enligt följande ekvation: 

 

       𝐼 ∝  1/𝑑2                                                    (2) 

 

Med hjälp av inversa kvadratlagens likformighet kan man räkna ut ett nytt avstånd d mellan 

strålkällan och ett fantom enligt: 

 

                                            𝐴1/𝑑1
2 = 𝐴2/𝑑2

2       (3) 

 

där A beskriver tvärsnittsarean (se Figur 5). 

 
Figur 5. Bilden visar hur tvärsnittsarean beror på avståndet. Strålintensiteten är större vid A1 

än vid A2. 

 

   

 

 

2.7.2 Vinkelhastigheten hos en stegmotor 

 

För att optimera stegmotorns vinkelhastighet finns det två valbara parametrar att ändra på: 

pulslängden och pulsfördröjningen. Detta görs i programkoden där man kan välja ett visst 

värde på dessa parametrar som kommer att ge ut en viss vinkelhastighet. Summan av 

dessa två bestämmer tiden det tar per steg. Detta kan beskrivas enligt formeln: 

 
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑣/𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑒𝑔/𝑣𝑎𝑟𝑣
= 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 +  𝑝𝑢𝑙𝑠𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔           (4) 
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där tiden för varje varv kan räknas ut och på så sätt fås vinkelhastigheten för stegmotorn: 

   

ωstegmotor = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑣/𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 =  (𝑝𝑢𝑙𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 +  𝑝𝑢𝑙𝑠𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔) 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑒𝑔/𝑣𝑎𝑟𝑣 

                  (5) 
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3. Metod  

Projektets utförande började genom simuleringar av virtuella fantom. Sedan beräknades ett 

nytt avstånd mellan fantomet och strålkällan. Därefter byggdes en rotationsanordning samt 

ett cylinderfantom. När dessa var klara undersöktes olika vinkelhastigheter på 

rotationsordningen. Slutligen utfördes en torrkörning av de två olika fantomen. 

3.1 Simuleringar  

Virtuella simuleringar på cylinderfantomet och det kubiska fantomet gjordes i 

dosplaneringsprogrammet Eclipse 13.6 [Varian Medical Systems, Kalifornien, USA] m.h.a. 

sjukhusfysiker på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Stråldosen i fantomets mittpunkt 

ställdes in till 50 Gy. Densiteten på fantomet ställdes in till (1,0 g/cm3). Cylinderfantomets 

yttre mått sattes till Ø12 cm x 35 cm och det kubiska fantomets mått sattes till 12 cm x 12 cm 

x 35 cm. Tre stycken olika simuleringar gjordes: 

      1) Kubiskt fantom, två strålfält: 

- ett strålfält framför fantomet och ett bakom. 

      2) Cylinderfantom, ett strålfält: 

- tre strålfält med lägre stråldos applicerades för att återskapa ett strålfält som 

har en total stråldos på 50 Gy i mitten utav fantomet. 

      3) Cylinderfantom, åtta strålfält: 

- åtta strålfält med 45 graders mellanrum mellan varje strålfält runt fantomet. 

 

3.2 Strålkällans avstånd till fantomet 

Avståndet mellan fantomet och strålkällan beräknades med hjälp av Formel (7) under avsnitt 

2.7.1 där fältstorleken vid en meters avstånd var 40 cm x 40 cm. Det nya avståndet som 

räknades ut hade fältstorleken 28,3 cm x 28,3 cm (se Bilaga 1 för detaljerad uträkning).  

3.3 Konstruktion av ett roterande cylindriskt fantom 

Detta gjordes i fem olika steg där de tre första stegen kunde göras parallellt med varandra 

medan de två sista stegen krävde en färdig prototyp. 

3.3.1 Cylindriskt fantom 

Skelettsegmentet kan vara upp till 300 mm långt och kommer att vara inlindad i plast. 

Fantomet designades enligt följande egenskaper: 

-       ytterdiameter på 120 mm och innerdiameter på 110 mm, tjocklek 5 mm. 

-       höjd 400 mm. 

-       gjord av akrylplast. 

 

Ett akrylplaströr [Jan O. Mattsson AB, Sverige] med måtten Ø120/110 x 2000 mm3 

beställdes och sågades ned till längden 400 mm. 
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3.3.2 Elektroniken 

Elektroniken bestod huvudsakligen av fem stycken viktiga komponenter som kopplades 

ihop. Komponenterna var: 

1. 2 st DC Strömförsörjare.  

a. Switched-mode power supply 1 output 24 VDC. Modell RS-75-24 [Mean Well, 

Taiwan].  

b. Iphone +5 V-transformator [Apple, Kalifornien, USA]. 

2. Enkortsdator: Arduino Uno [Arduino, Italien]. 

3. Motordrivare: 2H Microstepper Driver DM542 [Actmotor, tyskland]. 

4. Stegmotor: QSH5718-51-28-101 [Trinamic Motion Control GmbH, Tyskland]. 

5. Kontrollpanel: start-/stoppknapp. 

 

Se Bilaga 2 för ett detaljerat kopplingsschema. 

 

1. Strömtillförsel på +5 V till enkortsdatorn uppnåddes genom att ansluta en USB-kabel 

mellan enkortsdatorns USB-port och en Iphone-laddares transformator. Till motordrivaren 

anslöts en transformator som omvandlar 230 V växelspänning till en likspänning på +24 V 

och en likström på 5 A. Transformatorerna anslöts till ett grenuttag som sedan kopplades till 

ett vanligt svenskt vägguttag på 230 V. 

 

2. I enkortsdatorn användes port 10,11 och 12 för styrning av motorn. Port 10 kopplades till 

PUL(+)-ingången på motordrivaren, port 11 till DIR(+) och port 12 till ENB(+). DIR(-) och 

PUL(-) jordades i en av enkortsdatorn GND-portar. ENB(-) lämnades tom. 

 

3,4. Motordrivaren kopplades till stegmotorn parvist där röd och blå kabel från stegmotorn 

kopplades till B-porten och grön/svart kopplades till A-porten. Stegmotorns kablar kopplades 

in parvist till motordrivaren genom två olika kanaler, A och B. Till kanal A anslöts grön och 

svart kabel och till kanal B anslöts röd och blå kabel. Motordrivarens åtta switchar ställdes in 

till 1100 0110, där 1=on och 0=off. Detta ger en ström på 2,03 A till stegmotorn samt 10.000 

steg per varv. 

 

5. Enkortsdatorns +5 V-port och GND-port kopplades till ett kopplingsdäck. En momentan 

knapp sattes fast i kopplingsdäcket. En kabel från knappens ingång anslöts till +5 V-porten. 

Sedan anslöts en 10 kΩ-resistor till kopplingsdäcket mellan knappens utgång och GND-

porten. Därefter kopplades port 7 från enkortsdatorn till knappens utgång.  Slutligen så 

programmerades knappen om till en switch istället för att fungera momentant (se Bilaga 5). 

 

3.3.3 Konstruktion av rotationsanordning 

Byggandet av rotationsanordningen utfördes i Karolinska Universitetssjukhusets 

mekanikverkstad. En sjukhusfysiker med erfarenhet av svarvning hjälpte till med byggandet. 

En detaljritning (se Bilaga 3) och två 3D-ritningar (se Bilaga 4) lämnades in för konstruktion 

av: 

- en roterande platta där fantomet kan rotera på. 

- en stav som var ansluten till den roterande plattan. 

      -     ett bord med fyra ben. 
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      -     ett stabiliseringsrör som omfamnar staven utan att röra den. 

Delar som köptes in var: 

- två spårkullager: 42 mm, 6004-2RSH [SKF, Sverige]. 

- två kugghjul:  

- Stort kugghjul [21 T5/60 Kuggremshjul, Aratron AB, Sverige]. 

- Litet kugghjul [21 T5/15 Kuggremshjul, Aratron AB, Sverige]. 

- en kuggrem [Synchroflex polyuretan kuggremmar T5/460, Aratron AB, Sverige]. 

 

3.3.4 Optimering av vinkelhastigheten 

Anordningens vinkelhastighet optimerades m.h.a. programmering. Teorin om 

kugghjulssystem tillämpades för att bestämma vilken vinkelhastighet stegmotorn behövde ha 

för att uppnå önskad vinkelhastighet hos plattan. Anpassning av stegmotorns vinkelhastighet 

gjordes genom beräkningar enligt avsnitt 2.7.2. För att få motorn att uppnå den önskade 

vinkelhastigheten ändrades pulsfördröjnignen under motorfunktion() i programkoden (se 

Bilaga 5), medan pulslängden hölls konstant på 10 μs.  

 

3.4 Mätning av stråldosfördelning över cylinderfantomet vid 

olika vinkelhastigheter 

Mätningar genomfördes m.h.a. sjukhusfysiker på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 

vid ett strålbehandlingsrum som har tillgång till en linjäraccelerator. Dosmätningen gjordes 

med en Gafchromic EBT3-film [Ashland Incorporated, Kentucky, USA], som är ett 

strålkänsligt material, vars stråldos kan studeras efter bestrålning. Filmen klipptes till en 

cirkelform med en diameter på 105 mm och fixerades sedan i mitten utav cylinderfantomet 

med två mindre akrylplaströr. Därefter fylldes fantomet med vatten upp till höjden 350 mm 

och placerades 70 cm från strålkällan.   

 

Acceleratorn ställdes sedan in enligt följande parametrar: 

- Gantry rotation = 270 grader.  

- Collimator rotation = 45 grader. 

- X-bländare = 40cm. 

- Y-bländare = 40cm. 

 

Två olika vinkelhastigheter undersöktes (se Tabell 2): 

 

Tabell 2. Två mätningar på två olika vinkelhastigheter med samma dos och avstånd. 

Mätning Varv/min Avstånd (cm) Planerad dos (Gy) 

1 5 70 8 

2 15 70 8 

 

När inställningarna var klara så fick man gå ut ur behandlingsrummet och stänga dörrarna. 

Kontrollpanelen fanns i ett rum utanför, där stråldos ställdes in efter en behandlingsplan som 
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sjukhusfysikerna gjort. Filmen svartnar i förhållande till absorberad stråldos och detta kunde 

skannas av m.h.a. en filmskanner, Epson Perfection V700 Photo [Seiko Epson, Japan]. 

Avläsning av filmerna gjordes med hjälp av Referens [13]. Analysen av de skannade 

filmerna gjordes med bildbehandlingsprogrammet ImageJ [National Institutes of Health, 

Bethesda, USA]. Sjukhusfysikerna kvantifierade datan genom att segmentera åtta olika 

avläsningsområden för att kunna upptäcka asymmetri av stråldosfördelningen (se Figur 6). 

 

 
 

Figur 6. Gafchromic-filmen som lästes med hjälp av ImageJ-programmet. Åtta stycken 

avläsningsområden med en area på 10 mm x 10 mm, samt en referenspunkt i mitten. 

 

 

 

3.5 Torrkörning av båda fantomen 

Den här mätningen jämförde den befintliga tekniken med den nya prototypen gällande 

behandlingstiden. Behandlingsplanen var samma som vid strålbehandling av sarkom. Ett 

tidtagarur användes för att mäta hur lång tid det tar att utföra hela behandlingsprocessen.  

Först utfördes en mätning på det cylindriska fantomet. Därefter utfördes en mätning på det 

kubiska fantomet. 
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4. Resultat 

4.1 Simuleringar 

4.1.1 Kubiskt fantom, två strålfält 

Nedre graf visar en absorberad dos för två motsatta strålfält. Strålfälten inföll från fantomets 

fram- och baksida, som vid nuvarande behandlingsmetod. Vardera ger en dos på 25 Gy vid 

mitten av fantomet, där summan blir 50 Gy.  

 

 
Figur 7. Graf över stråldos [Gy] relativt avståndet [cm] i det kubiska fantomet.  

 

4.1.2 Cylinderfantom, ett strålfält 

Nedre graf visar en absorberad dos för ett strålfält. Den summerade stråldosen (lila i figuren) 

i mitten av fantomet (6 cm djup), 50 Gy, motsvarar 100 %.  
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Figur 8. Graf över relativ stråldosfördelning [%] relativt avståndet [cm] i det cylindriska 

fantomet. 

 

4.1.3 Cylinderfantom, åtta strålfält 

Nedre graf visar en absorberad dosprofil för åtta strålfält. Varje strålfält ger en dos på 6,25 

Gy i mitten av fantomet. Totalt av åtta strålfält från olika vinklar runt fantomet blir summan 50 

Gy i mitten.  

 

 
Figur 9. Graf över en funktion av stråldosfördelningen [Gy] relativt avståndet [cm] i det 

cylindriska fantomet.  

4.2 Strålkällans avstånd till fantomet 

Cylinderfantomet kunde flyttas till en position som var 70 cm från strålkällan. Detta 

motsvarar en förflyttning på 25 cm närmare strålkällan än tidigare fantom. 
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4.3 Rotationsanordning 

4.3.1 Elektroniken 

Figur 10 visar den färdiga elektroniken bakom rotationsanordningen för att stegmotorn ska 

kunna rotera. Den gula knappen på kopplingsdäcket startar rotationsanordningen och grå 

kabel går till stegmotorn. 

 
Figur 10. Resultat av elektroniken. 

 

4.3.2 Rotationsanordning och cylinderfantom 

I Figur 11 visas cylinderfantomet, som är gjord av akrylplast och fyllt med vatten till en höjd 

på 350 mm. 

Cylinderfantomets mått blev: 

- 120 mm ytterdiameter. 

- 110 mm innerdiameter. 

- 5 mm tjocklek. 

- 400 mm höjd. 

- vikt (utan vatten) = 0,852 kg. 

- vikt (inklusive vatten) = 4,2 kg. 

 

Cylinderfantomet har placerats på rotationsanordningen som är gjord av aluminium. 

Rotationsanordningens mått blev samma som i 2D-ritningen (se Bilaga 7.3).  



17 
 

 
Figur 11. Cylinderfantomet placerad på rotationsanordningen. 
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4.4 Mätning av stråldosfördelning över cylinderfantomet vid 

olika vinkelhastigheter 

Figuren nedan visar cylinderfantomets position från strålkällan.  

 
Figur 12. Cylinderfantomet är placerat 70 cm från strålkällan. 

 

Figur 13 visar hur Gafchromic-filmen såg ut före (gulaktig färg) och efter (mörk färg) 

bestrålning i cylinderfantomet. 

 
Figur 13. Gafchromic-filmen före och efter bestrålning. 

 

Nedre graf visar den relativa homogeniteten av stråldosfördelning över cylinderfantomet för 

en viss vinkelhastighet: blå (5 varv/minut) och röd (15 varv/minut). Grafen är en funktion av 

den relativa stråldoshomogeniteten gentemot vinkeln på filmen. Via grafen kan det läsas ut 

att dosfördelningshomogeniteten är inom ett ±2 %-intervall för de undersökta 

vinkelhastigheterna. 
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Figur 14. Graf över den relativa stråldosfördelningen för olika vinkelhastigheter vid olika 

vinklar.  

 

 

4.5 Torrkörning av båda fantomen 

Testomgången för en behandling med ett kubiskt fantom gav tiden 10 minuter och 40 

sekunder då fantomet var placerat 95 cm från strålkällan. För behandling med ett cylindriskt 

fantom erhölls tiden 5 minuter och 40 sekunder då fantomet var placerat 70 cm från 

strålkällan. Tiden för behandlingen förkortades då med 300 sekunder (cirka 47 %) genom att 

flytta fram fantomet 25 cm. 
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5. Diskussion 

Vid jämförelse av simuleringar mellan cylinderfantomet och det kubiska fantomet, som 

används kliniskt, kan man undersöka om cylinderfantomet var lika homogent som det 

kubiska fantomet gällande stråldosfördelningen. Därför används det kubiska fantomet i 

undersökningarna som en referens till cylinderfantomet. I Figur 7 så syns en väldigt jämn 

dosfördelning längs hela fantomet. Detta vill man uppnå för att cylinderfantomet ska kunna 

användas kliniskt. I Figur 8 så ser vi hur inhomogent stråldosfördelningen blir från ett strålfält 

på cylinderfantomet. Detta simulerar ett stillastående cylinderfantom, vilket inte skulle 

fungera. Då cylinderfantomet ska rotera behöver man undersöka hur olika vinkelhastigheter 

påverkar stråldosfördelningen över fantomet.  I simuleringsprogrammet Eclipse 13.6 kunde 

inte fantomet roteras vid bestrålning. Det gjorde att man fick ändra strålkällans vinkel runt 

fantomet för att efterlikna en rotation. Genom att simulera cylinderfantomet med åtta strålfält 

på 45 graders mellanrum (se Figur 9) visade det sig vara tillräckligt många strålfält för att 

återskapa en kontinuerlig rotation i simuleringen. Resultatet visade att den totala 

stråldosfördelningen i Figur 9 var lite mer inhomogen än det kubiska fantomet i Figur 7. 

Skillnaden var så pass liten att det cylindriska fantomet fortfarande skulle kunna gå att 

använda kliniskt. 

 

Designen på rotationsanordningen gjordes så enkel och praktisk som möjligt efter de verktyg 

som fanns att jobba med. Akrylplast valdes som cylinderfantomets material eftersom att den 

har densiteten 1,18 g/cm3  och vatten har densiteten 1,00 g/cm3. Detta gör att stråldosen 

avtar ungefär lika mycket, vilket gör det lättare att beräkna och få fram rätt dos. Stråldosen 

attenuerar knappt vid luft, vilket gör att när fotonstrålningen träffar cylinderfantomet börjar 

stråldosen absorberas i fantomet. Övergången från akrylplast till vatten kan antas vara 

samma då de har liknande densitet och attenueringskoefficient, vilket gör att stråldosen 

sjunker jämt genom fantomet.  

 

Önskemålet av vinkelhastighet var att den skulle vara på minst 5 varv/minut. Vid torrkörning 

av cylinderfantomet fyllt med vatten så upptäcktes att en vinkelhastighet på 15 varv/minut 

var maximum för att vattennivån inte ska ändras. Utifall vattennivån hade ändrats så ändras 

även dosfördelningen indirekt över fantomet.  

 

Beräkningar för optimering av vinkelhastigheter blev någorlunda korrekta. Mindre faktorer 

som påverkade vinkelhastighet var exempelvis tröghetsmoment och vikt, som inte togs 

hänsyn till i uträkningarna. För att få fantomet att rotera med en önskad vinkelhastighet fick 

man testa sig fram genom att ändra pulsfördröjningen med några mikrosekunder, eftersom 

den skilde sig från beräkningarna under Bilaga 1. För 15 varv/minut beräknades 

pulsfördröjningen till 90 mikrosekunder, vilket ändrades till 76 mikrosekunder för anpassning 

(se motorfunktion() under Bilaga 5). För 5 varv/minut ändrades pulsfördröjningen från 290 

mikrosekunder till 265 mikrosekunder. 

 

I Figur 14 jämfördes de två olika vinkelhastigheterna, där grafen visar en så pass liten 

skillnad mellan homogeniteten för de olika vinkelhastigheterna, vilket gör att ingen slutsats 

att den ena eller den andra ger bättre homogenitet kan tas. Ett val av högre vinkelhastighet 

tar däremot hänsyn till den ojämna bestrålningen som uppstår när fantomet fortsätter att 

rotera då bestrålningen stoppas i 20 sekunder. Detta sker eftersom linjäracceleratorn har en 
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säkerhetsspärr på hur mycket stråldos som får ges per behandling, vilket innebär att man 

måste stråla i fler omgångar. Under experimentet förekommer det två stycken pauser i 

strålningen där rotationsanordningen fortsätter att rotera hela tiden. Detta medför att när 

strålningen slås på så är det sannolikt att den hamnar i en ny vinkel, vilket skapar asymmetri 

i dosfördelningen. Ju högre antal varv/minut på rotationsanordningen desto mindre risk för 

asymmetri i dosfördelningen. Detta medförde att vinkelhastigheten valdes till 15 varv/minut. 

 

Skelettsegmentets densitet togs inte hänsyn till i mätningarna, då detta endast var en 

undersökning av hur fantomens dosfördelning såg ut. Det finns dessutom inget standardmått 

på skelettsegmentets storlek och densitet, vilket gör att det blir svårt att simulera på. 

Behandlingsobjektet inuti fantomet kommer att ha liknande resultat när de jämförs för bägge 

fantom oavsett vad för objekt det är. Detta gör att man kan välja något som  det är enkelt att 

få tag på, som t.ex. vatten. Utifall man skulle vilja göra en mätning med ett skelettsegment 

så behövs det ett objekt med liknande densitet, vilket inte var nödvändigt för detta projekt. 

 

Resultat 4.5 visar att det minskade avståndet från strålkällan med inversa kvadratlagen (från 

95 till 70 cm)  förkortar bestrålningstiden med 47 % (från 640 till 340 sekunder). 

Bestrålningstiden hade blivit ännu kortare om det vore möjligt att minska avståndet ännu 

mer. Detta var inte möjligt eftersom linjäracceleratorns bländare redan var inställda på 

maximal fältstorlek (40 cm x 40 cm). Ett avstånd på 70 cm var det kortaste som var möjligt 

för det cylinderfantom som designades. Dessutom fanns det inte mycket utrymme kvar innan 

fantomet kommer i kontakt med strålhuvudet (se Figur 12). Anledningen till att det inte gick 

att flytta det kubiska fantomet närmare strålkällan var för att det skulle bli för opraktiskt, 

eftersom fantomet skulle behöva flyttas mellan varje strålfält. Mindre avstånd hade inneburit 

att bestrålningstiden hade förkortats, men tiden för uppställning skulle ha förlängts, vilket inte 

var en godtagbar avvägning.  

 

Eftersom volymen på cylinderfantomet är minimerad jämfört med det kubiska fantomet så 

minimeras även den vattenfyllda cylinderfantomets vikt (se Bilaga 1). Där vikten minskade 

från 13 till 4 kg, då båda fantomen är fyllda med vatten till den respektive förutbestämda 

nivån. Detta reducerar den ergonomiska belastningen på sjukhusfysikerna.  

 

Cylinderfantomet är beroende av elektronik för att fungera, vilket kräver mer arbete vid 

tillverkning än det kubiska fantomet. Elektronik är strålkänsligt, vilket innebär att 

rotationsanordningens komponenter skadas efter upprepad användning. Det kan innebära 

att dessa behöver bytas ut. Denna effekt minimerades genom att placera delar av 

elektroniken i en separat låda som kunde hållas på över 1 m avstånd från strålfältet. 

Produktionen av cylinderfantomet är dyrare än det kubiska fantomet. 

 

En förbättring skulle kunna vara att en sensor implementeras för att känna av hur länge 

fantomet ska bestrålas mellan varje strålfält. Ifall sensorn får en signal att strålfältet är klart 

så ska rotationsanordningen stanna kvar på samma position tills nästa strålfält slås på. Det 

här kommer att minska inhomogenitet av stråldosfördelningen i fantomet. Ett handtag till 

cylinderfantomet skulle kunna konstrueras som är ovanför strålfältet, för att göra det lättare 

att flytta fantomet. Ett stativ behöver konstrueras som skulle kunna hålla ett skelettsegment 

fastspänt i fantomets mitt. En idé hur detta skulle gå till vore att limma fast tre stycken 

stänger till ett lock. Stängerna skulle fungera som en bur till skelettsegmentets förpackning 

där det spänns fast till stängerna med avtagbara buntband. Detta skulle också ge 
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möjligheten till användning av en jonisationskammare för noggrannare mätningar av 

stråldosabsorption inuti fantomet.  
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6. Slutsats 

Båda fantomen ger en liknande stråldosfördelning. Eftersom det cylindriska fantomet är 

mindre i volym, innebär det att den väger mindre samt därmed minskar den ergonomiska 

belastningen. Bestrålningstiden är kortare för det cylindriska fantomet, vilket minskar 

behandlingstiden och därmed förkortar det den totala kirurgitiden. Mätningarna med 

Gafchromic-filmen visade ingen asymmetri av dosfördelningar i cylindriska fantomet och det 

fanns ingen nämnvärd skillnad mellan 5 varv/min respektive 15 varv/min. Vinkelhastigheten 

valdes därav till 15 varv/min för att minska den ojämna strålningen som kommer vid pauser 

mellan strålfält. Det cylindriska fantomet visade sig vara det bättre valet för denna typ av 

behandling. 
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Bilaga 1: Beräkningar 

Avstånd till strålkällan med inversa kvadratlagen 

Acceleratorn som används på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har en maximal 

fältstorlek på 40 cm x 40 cm vid en meters avstånd. Cylinderfantomet kommer att fyllas med 

vatten till höjden 35 cm. Strålhuvudet kan vridas 45 grader åt sidan, så att diagonalen hos 

strålfältet avgör det minsta avståndet. Diagonalen av strålhuvudet valdes till 40 cm. Eftersom 

strålfältet är kvadratiskt gav det enligt Pythagoras sats ett förhållande mellan sidorna a och 

diagonalen d som beskrivs av formeln:  

 

𝑑2 = 𝑎2 + 𝑎2  ⇔ 𝑎 =  𝑑/√2  =  40/√2  ≈ 28,3 𝑐𝑚 

 

Detta ger tvärsnittsarean 28,3 cm x 28,3 cm då bägge sidor är lika långa. Nu kan det nya 

avståndet mellan strålkällan och fantomet beräknas m.h.a. inversa kvadratlagens 

likformighet (se Formel (3) från 2.7.1): 

 

𝑑1 = √𝐴1/𝐴2 ∗ 𝑑2  =  √(28,3 ∗ 28,3)/(40 ∗ 40) ∗ 100 ≈ 70,75cm 

 

Avståndet avrundades ned till 70 cm för enkelhetens skull.  

Stegmotorns vinkelhastighet (mekanik, kugghjul och motor) 

Vid beräkning av stegmotorns vinkelhastighet användes växelförhållandet mellan kugghjul 

(se Formel (1) från 2.6.3). Kugghjulsförhållandet enligt de kugghjul som användes i detta 

arbete erhölls: 

𝜔𝑢𝑡/𝜔𝑖𝑛 = 𝑛𝑖𝑛/𝑛𝑢𝑡 = 15/60 = 1/4 

 

där ωut = ωroterande platta = ωstort kugghjul och ωin = ωstegmotor = ωlitet kugghjul. 

Det betyder att det mindre kugghjulet, d.v.s. stegmotorns kugghjul, roterar 4 gånger 

snabbare än det större kugghjulet. Pulser/varv ställdes in till 10 000 på motordrivaren och 

pulslängden hölls konstant på 10 mikrosekunder. Beräkning av pulsfördröjning utfördes 

m.h.a. Formel (4) från 2.7.2. 

 

5 varv/minut:  

Antal steg/varv: 10 000 steg/varv.  

Stora kugghjulet: 5 varv/minut → lilla kugghjulet: 20 varv/minut = 1/3 varv/sekund. 

För lilla kugghjulet:  sekunder/steg = (1/10000) * 3 = 3/10000 = 300 µs. 

Pulsfördröjningen + pulslängden = 300 µs → Pulsfördröjningen = 300 µs - 10 µs. 

Pulsfördröjningen sattes därav till 290 µs. 

 

 

15 varv/minut: 

Antal steg/varv: 10 000 steg/varv. 

Stora kugghjulet: 15 varv/minut → lilla kugghjulet: 60 varv/minut = 1 varv/sekund.  

För lilla kugghjulet: Sekunder/steg = (1/10000) * 1 = 100 µs. 

Pulsfördröjningen + pulslängden = 100 µs → Pulsfördröjningen = 100 µs - 10 µs. 
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Pulsfördröjningen sattes därav till 90 µs. 

 

De olika fantomens vikt 

Kända värden: 

- Bägge fantomen var gjorda av akrylplast som har densiteten 1,18 g/cm3. 

- Bägge fantomen fylldes med vatten till en förutbestämd nivå.  

- Kubiska fantomets mått:  

- Endast fantom: 33 cm x 33 cm x 33 cm, tjocklek 0,5 cm. 

- Vattenfyllnad: 32 cm x 32 cm x 10 cm 

- Cylinderfantomets mått: 

- Endast fantom: Ø12 cm x 40 cm, tjocklek 0,5 cm. 

- Vattenfyllnad: Ø11 cm x 35 cm. 

Vikten för fantomen beräknas enligt formeln nedan, där massan m [g] är en produkt av 

densiteten ρ [g/cm3] och volymen V [cm3]. 

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉 

Volymen för endast fantom beräknas genom att ta hänsyn till tjockleken. Då fås uttrycket: 

𝑉𝑓𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚  =  𝑉𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑚å𝑡𝑡 − 𝑉𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑚å𝑡𝑡 

Kubiskt fantom: 

𝑚 =  𝜌 ∗ 𝑉 =  𝜌 ∗ (𝑉𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑚å𝑡𝑡 − 𝑉𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑚å𝑡𝑡)  =  1,18 ∗ (333 − 322 ∗ 33)  ≈  2531 𝑔 

Vattnet i det kubiska fantomet: 

𝑚 =  𝜌 ∗ 𝑉 =  1,0 ∗ 32 ∗ 32 ∗ 10 =  10 240 𝑔 

Total vikt för det kubiska fantomet fyllt med vatten blir då nästan 13 kg. 

 

Cylindriskt fantom: 

𝑚 =  𝜌 ∗ 𝑉 =  1,18 ∗ (62 ∗ 𝜋 ∗ 40 − 5,52 ∗ 𝜋 ∗ 40)  ≈  852 𝑔 

Vattnet i det cylindriska fantomet: 

𝑚 =  1,0 ∗ 5,52 ∗ 𝜋 ∗ 35 ≈  3325 𝑔 

Total vikt för det cylindriska fantomet fyllt med vatten blir då lite över 4 kg. 
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Bilaga 2: Kopplingsschema  

 
Figur 15. 3 knappar är anslutna till kopplingsdäcket, varav endast en knapp som är kopplad 

till port 7 användes. 
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Figur 16. Inzoomat på enkortsdatorn och motordrivaren för att se portarna lättare. 
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Bilaga 3: 2D-detaljritning för rotationsanordningen 

 
Figur 17. Färgerna beskriver rotationsanordningens delar. 
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Bilaga 4: 3D-illustrativa bilder för rotationsanordningen 

 
Figur 18. Cylinderfantomet på rotations-  Figur 19. Rotationsanordningen i 3D format. 

anordningen utan en kuggrem för   Kuggremmen illustreras tydligare 

illustrera kugghjulen. 
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Bilaga 5: Arduino IDE programkod 

Idéer från Referens [16]. 

 

// Ett program som låter stegmotorn rotera 1 varv per sekund 

// Cylinderfantomet vinkelhastighet = 15 varv/min  

 

//Initerar alla portar som ska användas 

int pulPin = 10; // Digital port 10 Arduino Uno 

int dirPin = 11; // Digital port 11 Arduino Uno 

int enblPin = 12; // Digital port 12  Arduino Uno 

int knapp1 = 7; //Digital port 7 Arduino Uno 

 

// variabler som används 

int val1 = 0 ;  

int motorenabled = 0; 

boolean tidigareval = LOW; 

 

void setup()  

{ 

//motordrivarens portar sätts till utgångar 

  pinMode(pulPin, OUTPUT); 

  pinMode(dirPin, OUTPUT); 

  pinMode(enblPin, OUTPUT); 

//knapp som input 

  pinMode(knapp1, INPUT); 

 

  digitalWrite(pulPin, LOW); /* Gör att ingen puls skickas in från 

början _/ 

  digitalWrite(enblPin, LOW); // Gör så att motordrivaren sätts på  

  digitalWrite(dirPin, HIGH); /* HIGH = rotera åt höger , LOW = 

rotera åt vänster */ 

} 

 

void loop() { 

  

//Läser av ifall vi får en ström genom knappen 

 val1= digitalRead(knapp1);  

 

     if(tidigareval != val1 && val1 == HIGH)  

/*ifall knappen är nedtryckt ska motorn rotera, ifall kanppen trycks 

ned igen slutar motorn rotera. */ 

     { 

      motorenabled =! motorenabled; 

     } 

     if(motorenabled == 1) 

     { 

      motorfunktion(); //Gör motorfunktionen, d.v.s. börja rotera. 
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      } 

   

  tidigareval = val1; 

 

} 

 

void motorfunktion() 

{ 

   

  digitalWrite(pulPin, HIGH); //pulsen startar 

  delayMicroseconds(10); // pulsens längd = 0,000010 s 

  

  digitalWrite(pulPin, LOW); //pulsen slutar 

  delayMicroseconds(76); // pulsfördröjning = 0,000076 s 

  

} 
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