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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne vejledning, eller hvis du har
spørgsmål eller problemer, skal du kontakte Brainlab-support:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Central- og Syd-
amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilien Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende re-
gioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Euro-
pa

Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Feedback

På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

• Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, der ikke tilhører Brainlab

• Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Integreret tredjepartssoftware

• Dette produkt inkluderer softwaren Xerces C++ 3.1.4, som er gjort tilgængelig under Apache-
licensen: Apache License.

• Dette produkt indeholder software, der er udviklet af Apache Software Foundation (http://
www.apache.org/).

Overensstemmelse med IEC 62083

RT Elements-systemet og den tilhørende dokumentation er blevet testet i henhold til IAEA-
TECDOC-1540, kapitel 5, typetests. Disse test beviser, at systemet er i overensstemmelse med
IEC 62083. Testresultaterne udleveres på anmodning.

CE-mærke

CE-mærket angiver, at Brainlab-produktet overholder de essentielle krav i Det
Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger (”MDD”).
I henhold til reglerne fastslået i MDD er klassificeringen af Brainlab-produktet de-
fineret i overensstemmelse med softwarebrugervejledningen.

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte
sælges af eller efter ordre fra en læge.

Juridiske oplysninger
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1.3 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder
sikkerhedskritiske oplysninger om potentiel personskade, dødsfald eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med brug eller misbrug af udstyret.

Forsigtighedsregler

Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
oplysninger om enhedens potentielle funktionsfejl, svigt, beskadigelse af enheden eller
skade på ejendom.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 
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1.4 Betjening af systemet

Tilsigtet brug

RT Elements er applikationer til planlægning af strålebehandling, som skal bruges i stereotaktisk,
konformal, computerplanlagt, lineær accelerator-baseret strålebehandling af kranielle, hoved- og
hals- samt ekstrakranielle læsioner.

Tiltænkt målgruppe

RT Elements er beregnet til medicinsk personale (hospitalsfysikere, stråleonkologer,
doseringseksperter, læger osv.) med en tilstrækkelig forståelse for teknisk terminologi på engelsk
med relation til mediko-fysik og medicinske billeder, der gør dem i stand til at forstå
brugergrænsefladen til RT Elements.

Advarsel
Brainlab-planlægningsprogrammer er udelukkende designet til at understøtte det
medicinske personale yderligere. De hverken erstatter eller udskifter brugeroplevelsen
eller fratager brugeren ansvar under brug.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Før patientbehandling skal troværdigheden af samtlige oplysninger, som er blevet lagt ind i
og som kommer ud af systemet, vurderes.

Advarsel
Beslutningen om at behandle en patient med stråleterapi/strålekirurgi skal tages af en
erfaren neurokirurg eller stråleonkolog. Ekspertens vurdering skal være baseret på hans/
hendes medicinske uddannelse og tidligere erfaring samt den målte nøjagtighed i RT
Elements-systemet.

Virusscanner

Hvis systemet knyttes til et lokalt netværk (LAN), anbefaler Brainlab at installere malware-
beskyttelsessoftware (f.eks. virusscanner) samt at holde dennes definitionsfiler opdaterede. Vær
opmærksom på, at malware-beskyttelsessoftwarens indstillinger kan påvirke systemydelsen. Hvis
hver filadgang f.eks. overvåges, kan indlæsning og lagring af patientdata være langsom. Brainlab
anbefaler derfor at deaktivere scanninger i realtid samt udføre virusscanninger uden for de
kliniske arbejdstider.

Betjening af systemet
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

Kompatibilitet medicinsk udstyr

Advarsel
Undlad at anvende hardware, der ikke er dokumenteret som værende kompatibelt med RT
Elements. Dette kan føre til patientjusteringsfejl, der kan føre til alvorlige kvæstelser hos
patienten.

Enheder, som ikke tilhører Brainlab

Advarsel
Brug af kombinationer af medicinsk udstyr, som ikke er godkendt af Brainlab, kan have en
negativ indvirkning på udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet og udgøre en
sikkerhedsrisiko for patienten, brugeren og/eller miljøet.

Kompatibel medicinsk Brainlab-software

Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må installeres og
anvendes sammen med systemet. Kontakt Brainlab-support for afklaring vedr. kompatibiliteten
med Brainlab medicinsk software.

Softwarerestriktioner

• Physics Administration kan importere maskinprofildata, der oprettes for iPlan RT 4.x.
Maskinprofiler, som er oprettet med Beam Profile Editor 6.0 (iPlan RT 3.0), kan ikke importeres
til Physics Administration 5.0.

• Maskinprofildata, som er skrevet med Physics Administration 5.5, kan kun benyttes med:
- Cranial SRS version 1.5.1 eller nyere
- Spine SRS version 1.5.1 eller nyere
- Multiple Brain Mets 2.0 eller nyere
- RT QA version 2.0 eller nyere

og kan ikke benyttes med:
- Physics Administration 5.0 eller ældre
- iPlan RT

Software, som ikke tilhører Brainlab

Det er kun autoriserede Brainlab-medarbejdere, der må installere software på Brainlab-
systemet. Undlad at installere eller afinstallere nogen softwareprogrammer.

Opdateringer

Advarsel
Opdateringer til operativsystemet (hotfixes) eller tredjeparts-software skal udføres uden for
klinikkens åbningstider og i et testmiljø for at bekræfte, at Brainlab-systemet fungerer
korrekt. Brainlab overvåger udsendte Windows-hotfix og vil, for nogen opdateringer, vide,
om der kan forventes problemer. Kontakt Brainlab-support, hvis der opleves problemer
med et operativsystem-hotfix.

GENERELLE OPLYSNINGER
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Virusscanning og malware

Brainlab anbefaler at beskytte systemet med avanceret antivirussoftware.
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger for malware-beskyttelsessoftware (f.eks. virusscanner)
kan påvirke systemydelsen negativt. Hvis realtidsscanninger udføres, og enhver filadgang
monitoreres, kan det for eksempel tage lang tid at indlæse og gemme patientdata. Brainlab
anbefaler at deaktivere realtidsscanninger samt at udføre virusscanninger uden for klinikkens
åbningstider.

Advarsel
Sørg for, at antivirussoftware ikke ændrer nogen Brainlab-mapper, især:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab osv.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData osv.

Advarsel
Opdateringer må ikke downloades eller installeres under behandlingsplanlægning.
Kontakt Brainlab-support for yderligere oplysninger om nogen af disse emner.

Microsoft-sikkerhedsopdateringer til Windows og driveropdateringer

Brainlab tillader kun installation af sikkerhedsrettelser. Servicepakker og valgfrie opdateringer må
ikke installeres. Tjek dine indstillinger for at sikre, at opdateringer downloades og installeres
korrekt og på et passende tidspunkt. Drivere må ikke opdateres på Brainlab-platforme.
Besøg Brainlabs hjemmeside for yderligere oplysninger om indstillinger og en liste over Microsoft
Security Updates (Microsoft sikkerhedsopdateringer), der blokeres af Brainlab-support.
Adresse: www.brainlab.com/updates
Adgangskode: WindowsUpdates!89

Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software
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1.6 Tekniske krav

Krav til software

Komponent Minimumskrav Anbefalede krav

Operativsy-
stem

• Windows Ultimate 7 64-bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2008 64 bit, SP2
• Windows Server 2012 R2 64-bit
• Windows Server 2016

• Windows 7 Ultimate 64-bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64-bit
• Windows Server 2016

Kontakt din Brainlab-supportspecialist for yderligere oplysninger om servicepakkekompatibilitet.
Physics Administration må ikke installeres i et andet operativsystem end de ovenfor specifikt
angivne versioner.
Præinstallerede drivere bør kun ændres, hvis det er strengt nødvendigt. I tilfælde af en
driveropdatering, en virusscanneropdatering eller lignende, skal det sikres, at Brainlab-
behandlingsplanlægningssystemet stadig fungerer på samme måde. Det anbefales kraftigt, at
man tester softwaren igen.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.7 Uddannelse og dokumentation

Brainlab-undervisning

Brainlab anbefaler, at alle brugere deltager i et træningsprogram hos en Brainlab-repræsentant,
før de bruger systemet, af hensyn til en sikker og passende brug.

Ansvar

Systemets komponenter og tilbehørsinstrumentering må kun betjenes af uddannet
sundhedspersonale.

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger Detaljerede instruktioner i anvendelse af RT Elements-planlæg-
ningsprogrammerne.

Teknisk referencevejledning
til Brainlab Fysik

Detaljerede oplysninger om stråledatamåling, kvalitetssikring og
de dosisalgoritmer, der anvendes i Brainlabs strålebehandlings-
planlægningssoftware.

Uddannelse og dokumentation
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2 ANVENDELSE AF PHYSICS
ADMINISTRATION

2.1 Sikkerhedsbemærkninger

Vigtige bemærkninger om systemsikkerhed

Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger, der skal overvejes mhp. sikker og effektiv anvendelse
af behandlingsplanlægningssystemet.
Der henvises til Brainlab Elements-softwarebrugervejledningen/-erne og den tekniske
referencevejledning til Brainlab Fysik.

Advarsel
Det er dit ansvar at oprette et omfattende kvalitetssikringsprogram, som er egnet til at
detektere fejl, begrænsninger eller unøjagtigheder i behandlingsplanlægnings- og
behandlingsleveringssystemerne. For yderligere oplysninger henvises til kapitlet om
kvalitetssikring i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik.

Advarsel
Mål Brainlab-behandlingsplanlægningssystemets absolutte nøjagtighed i kombination med
de anvendte behandlingsleveringssystemer ved hjælp af fantomer. Der skal tages højde for
den målte nøjagtighed, når der konfigureres planlægningsparametre, for at sikre nøjagtig
behandlingslevering.

Advarsel
Behandlingsplanen skal leveres korrekt til patienten. Det anbefales kraftigt, at man udfører
en fantomverificering for hver behandlingsplan med nøjagtigt de samme
parameterindstillinger, som vil blive brugt, når patienten rent faktisk skal behandles.

Advarsel
Stereotaktiske behandlinger, såsom stereotaktisk strålekirurgi (SRS) og stereotaktisk
kropsstråleterapi (SBRT), indebærer meget høje dosishastigheder og doser per fraktion, og
de planlægges typisk med nedsatte målvolumenmargener. Der skal derfor anvendes
yderligere sikkerhedsforanstaltninger under behandlingsplanlægning,
planlægningsoverførsel og behandlingslevering. Det anbefales kraftigt, at der udføres
yderligere kvalitetssikring inden hver stereotaktisk patientbehandling.

Advarsel
Alle behandlingsplanrapporter skal godkendes af en kvalificeret person, inden de
indeholdte oplysninger anvendes i stråleterapibehandlinger.

Advarsel
Det anbefales, at man anvender behandlingsplanrapporter til at verificere alle
behandlingsparametre, herunder, men ikke begrænset til, kollimatorstørrelse og -
positioner, udstyrsvinkler og dosisspecifikationer, direkte på selve
behandlingsleveringssystemet.
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Advarsel
Før der påbegyndes en patientbehandling, skal der først udføres komplet
systemgodkendelse, verificering og validering af behandlingsplanlægningssystemet,
herunder maskinprofilerne.

Advarsel
For hver patientbehandlingsplan skal brugeren verificere, at konfigurationen af den lineære
accelerator, som er planlagt, er korrekt overført og anvendt på den lineære accelerator.
Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, udfladningsfiltertilstanden og konfiguration af
tilbehør.

Advarsel
Vær sikker på, at de personer, som er autoriseret til at udføre
behandlingsplanlægningsfunktioner, er korrekt udlært i de funktioner, som de udfører.

Advarsel
Vær også opmærksom på, at kvaliteten af resultatet er kritisk afhængigt af inputdataenes
kvalitet. Uregelmæssigheder eller usikkerheder knyttet til inputdataenheder, identifikation,
eller kvalitetsanliggender af enhver beskaffenhed skal undersøges nøje, inden dataene
anvendes.

Advarsel
Vær sikker på, at billeddannelsesenhederne (f.eks. CT-scanner) er korrekt konfigurerede og
kalibrerede. Kontroller kalibreringen regelmæssigt ved at billeddanne og verificere
testfantomer.

Advarsel
Kontroller nøjagtigheden af de resulterende udvendige kontur- og vævsmodeller, som
anvendes til dosisudregningerne. Hele området, som er relevant i forhold til behandlingen,
skal være inden for konturen. Der kan muligvis medtages områder af patientdataene i den
ydre kontur, som ikke ønskes. Der tages hensyn til disse områder under dosisberegning.
Hvis det er nødvendigt, skal de fjernes fra den ydre kontur manuelt.

Advarsel
Vær under hele planlægningsprocessen sikker på, at du arbejder med det korrekte
patientdatasæt. Patientoplysningerne vises i navigatorområdet i Brainlab-
behandlingsplanlægningssystemet.

Advarsel
Vær sikker på, at de behandlingsleveringssystemer, der anvendes til at behandle en
patient, er de samme som dem, der blev planlagt under planlægningsprocessen (f.eks. at
den valgte maskinprofil stemmer overens med behandlingsmaskinen).

Advarsel
Inden behandlingen er det dit ansvar at verificere fra behandlingsrummet, at den valgte
gantry- og briksvinkel kan anvendes til at udføre behandlingen, uden at dette resulterer i
patientskade eller beskadigelse af udstyr, f.eks. behandlingsleveringssystemet.

Advarsel
Det anbefales, at man verificerer og bekræfter patientens opsætning ved hjælp af en
relevant positionsverificeringsmetode inden behandling. Der kan genereres prøveplaner
ved at anvende fantomer, og man kan dermed teste nøjagtigheden af den faktiske
patientopsætningen.

Advarsel
Vær sikker på, at RT Elements-behandlingsplanlægningssystemet er korrekt konfigureret,
og at konfigurationen afspejler parametrene i behandlingsleveringssystemerne. Disse
parametre inkluderer, men er ikke begrænset til, den lineære accelerator-konvention,

Sikkerhedsbemærkninger
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mekaniske begrænsninger eller dosimetriske parametre såsom lineær acceleratorenergi
eller fluenstilstande såsom SRS og FFF (udfladningsfilterfri).

Advarsel
Det er brugerens ansvar at sikre, at maskinkonfigurationerne, herunder, men ikke
begrænset til, kæbeindstillinger, er synkroniseret mellem de forskellige
konfigurationsplaceringer (f.eks. behandlingsplanlægningssystem, Record and Verify-
system og behandlingsleveringssystem) hele tiden. En uoverensstemmelse mellem den
maskinkonfiguration, der anvendes til planlægning, og den, der anvendes til behandling,
kan medføre, at der foretages forkert behandling, eller at den kliniske arbejdsgang
afbrydes.

Advarsel
Brainlab stiller opdaterede målingsinstruktioner til rådighed. Sørg for at anvende de
seneste målingsinstruktioner under indhentelse af stråledata. Kontakt Brainlab-support for
yderligere oplysninger.

Advarsel
Vær sikker på, at stråledatamålingerne er opdaterede, og at dosisalgoritmerne er korrekt
konfigurerede og kalibrerede. Kontroller konfigurationen og kalibreringen med jævne
mellemrum ved hjælp af fantommålinger.

Advarsel
Hvis en eller flere komponenter i behandlingsleveringssystemet er blevet modificeret,
udskiftet eller omkalibreret, skal behandlingsplanlægningssystemet kontrolleres igen i
forhold til behandlingsleveringssystemet i overensstemmelse med dine
kvalitetssikringsprocedurer. Hvis komponenter, som påvirker systemets dosimetriske
parametre, er blevet ændret, skal stråledatamålingerne gentages, og de reviderede data
skal indlæses i systemet ved hjælp af Physics Administration.

Advarsel
Man skal nøje holde sig til specifikationerne og de anbefalinger, der gives af producenten
af dosimetriudstyret, især alle dosisdetektorer, som kun kan anvendes for et tydeligt
specificeret feltstørrelsesinterval. Hvis dosimetriudstyr anvendes uden for de specificerede
intervaller eller ukorrekt, kan det medføre unøjagtige dosisberegninger.

Advarsel
De Brainlab-maskinprofiler og stråledata (f.eks. Novalis Tx), som blev installeret eller
oprettet under systemgodkendelsen, er kun til testformål og er ikke egnet til klinisk brug.

Advarsel
Når målte data sendes til Brainlab, gælder følgende:
• Brainlab har ikke mulighed for at verificere korrektheden af data, der modtages fra eller

returneres til en bruger.
• Feedback eller anbefalinger fra Brainlab er baseret på de modtagne data og afhænger af

dataenes korrekthedsgrad.
• Hvis modtagne data er blevet bearbejdet af Brainlab og returneret til brugeren, er der

ikke garanti for, at de returnerede data er korrekte.
Brugeren har det fulde ansvar for at:
- Bekræfte korrektheden af de data, der modtages fra Brainlab
- Bekræfte korrektheden af feedback eller anbefalinger, der leveres af Brainlab
- Validere sikkerheden og effektiviteten af data returneret af Brainlab inden udførsel af

patientbehandlinger
• Dét, at Brainlab har bearbejdet visse data, betyder ikke, at brugeren kan fraskrive sig det

overordnede ansvar for at kontrollere korrektheden af den endelige stråleprofil.
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2.2 Introduktion til Physics Administration

Baggrund

Man kan bruge Physics Administration til at administrere målte stråledata og maskinprofiler for
kompatibelt RT Elements-software.
Physics Administration kan også bruges til at definere og redigere tabeller til omregning af
Hounsfield-enhed til elektrondensitet.

Driftstilstande

Drift Beskrivelse

Raw Data

Denne tilstand kan bruges på alle computere med Windows 7, 64 bit
(eller højere). Den giver brugeren mulighed for at indlæse målte stråled-
ata for dosisberegningsalgoritmerne, Pencil Beam og Monte Carlo.
BEMÆRK: Ved Monte Carlo skal Brainlab foretage yderligere databe-
handling. Der henvises til den tekniske referencevejledning til Brain-
lab Fysik. 

Machine Profiles

Denne tilstand kan kun køres på Brainlab-behandlingsplanlægningssy-
stemer og gør det muligt at oprette og ændre maskinprofiler.
Opsætning og installation udføres af Brainlabs serviceingeniører ved in-
stallation af RT Elements-softwaren.

Hounsfield Unit to
Electron Density
Conversion Tables

Denne tilstand gør det muligt at definere og redigere tabeller til omreg-
ning af Hounsfield-enhed til elektrondensitet (HU til ED) og kan kun an-
vendes på Brainlab-behandlingsplanlægningssystemer.

Installation af kun rådataversionen

Til indlæsning og bearbejdning af kun rådata kan Physics Administration installeres på enhver
computer med Windows 7, 64 bit (eller højere).
Det anbefales at kopiere opsætningsfilen for Physics Administration til den lokale harddisk,
inden installationen påbegyndes.
Installationsenheden muliggør installation på enhver placering. Softwaren installeres som
standard i
c:\Brainlab\PhysicsAdministration_RawData_5.5\.
Opsætningsguiden opretter automatisk genveje for Physics Administration Raw Data 5.5 i
mappen Brainlab RT på skrivebordet og i startmenuen.
Installationsenheden for Physics Administration 5.5-rådata og RT Elements kan installeres på
samme computer. (Den eksekverbare PhysicsAdmin.exe er den samme, men
rådatainstallationsenheden kan ikke oprette eller ændre maskinprofiler).
BEMÆRK: Man skal have administratorrettigheder for at kunne installere Physics
Administration. 

Sikkerhedsbemærkninger

Advarsel
Nøjagtigheden af dosisalgoritmen og MU-beregningen afhænger direkte af kvaliteten af de
målte stråledata. Det er fysikerens ansvar at sørge for, at strålemålingerne udføres korrekt.

Det anbefales kraftigt at tage en sikkerhedskopi af maskinprofildataene til anvendelse i
tilfælde af, at maskinprofildataene beskadiges.

Introduktion til Physics Administration
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Advarsel
Hvis man anvender et behandlingsleveringssystem med ekstreme parametre såsom høj
dosishastighed, lav MU per stråle eller høj bladhastighed, kan det resultere i unøjagtig
levering af den planlagte behandlingsdosis. Det er fysikerens ansvar at sikre korrekt
levering af den planlagte behandlingsdosis til patienten. Dette indbefatter, at der tages
ansvar for at udvælge de relevante behandlingsparametre.

Advarsel
Hvis dosisalgoritmen anvendes med parametre uden for de målte og tabelsatte værdier,
kan nøjagtigheden af den udregnede dosis ikke garanteres. Sørg for, at alle nødvendige
parametre for patientbehandling, især feltstørrelse, dybde og off-axis-afstand, er indeholdt
i de målte stråledata.
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2.3 Navigation i Physics Administration

Start af Physics Administration

Figur 1  

Denne dialogboks vises automatisk, når Physics Administration startes. Vælg Go to task… i
menuen Raw Data eller Profile for at få vist den igen.

Navigationsfunktioner

Komponent Funktion

Exit Vælg for at lukke applikationen.

About Vælg for at åbne dialogboksen About.

Cancel Hvis man åbner dialogboksen Navigate to … via menuen Raw Data
eller Profile, aktiveres Cancel. Vælg for at annullere dialogboksen.

Raw Data

Open Vælg for at åbne en rådatafil (.x??dat).

Recent Vælg for at åbne en liste over de senest anvendte rådatafiler.

Switch to

Navigation i Physics Administration
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Komponent Funktion

Pencil Beam Vælg for at åbne Pencil Beam-rådataindlæsningstilstanden (se side
31).

Monte Carlo Vælg for at åbne Monte Carlo Raw Data-indlæsningstilstanden (se side
69).

Machine Profiles

Open Vælg for at åbne maskinprofil (se side 84).

Recent Vælg at åbne en liste over de senest anvendte maskinprofiler.

New Vælg for at generere nye maskinprofiler (se side 80).

Switch to

Machine Profile Vælg for at skifte til maskinprofilindlæsningstilstand.

Manage Vælg for at åbne dialogboksen til profilstyring (se side 92).

Hounsfield to Electron Density Conversion Tables

Define and Edit Vælg for at definere og redigere tabeller for HU til ED (se side 128).
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2.4 Grundlæggende koncepter

Edit-felter

• Hvis et edit-felt har en blå baggrund, skal du indtaste data i feltet, før du fortsætter.
• Hvis et edit-felt har en gul baggrund, kan den viste værdi kun læses men ikke ændres.
• Visse edit-felter og alle datatabeller tillader kun indtastning af numeriske værdier. Brug ”.” som

komma ved decimaltal. Videnskabelig notation (f.eks. 4.2E1) er tilladt.
• Feltet Comment er valgfrit. Indtast yderligere oplysninger her (f.eks. udstyr).

Redigering af rådataprofiler

Figur 2  

Visse rådataelementer består af en dosisprofil, såsom en dybdedosis eller en transversal profil i
vilkårlige retninger. Der gælder følgende betingelser for redigering af disse elementer:
• Du kan indtaste data manuelt.
• Vælg Append empty row(s) for at tilføje yderligere rækker (se side 45).
• Du kan vælg et antal felter og trykke på Ctrl + C for at kopiere data, eller du kan trykke på

Ctrl + V for at indsætte data fra udklipsholderen.

Grundlæggende koncepter
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• Ved indkopiering af data fra udklipsholderen til hele tabellen erstattes tabeldataene med
værdierne fra udklipsholderen. Dataintervallet udvides automatisk om nødvendigt. Tabeldata
erstattes kun, hvis hele tabellen vælges ved indsætning, eller hvis Paste vælges. Hvis ét enkelt
felt eller en gruppe af felter vælges, justeres dataintervallet ikke.

• Tomme rækker i datamasken ignoreres.
• Data i udklipsholderen består af to kolonner af tabulator-adskilte numeriske værdier.

Eksempel på redigering af rådata

Følgende er et eksempel på data, som er indtastet i henhold til instruktionerne i forrige afsnit.

0 0.9178

1 0.9157

2 1.069

3 1.3768

4 1.5472

5 1.6486

I de fleste tilfælde kan data indtastes enten i stigende eller faldende rækkefølge (baseret på første
kolonne).

Tastaturgenveje

• Ctrl + A: Vælg hele tabellen
• Ctrl + C: Kopiér valg til udklipsholderen
• Ctrl + V: Indsæt valg fra udklipsholderen
• Ctrl + X: Klipper udvalgte data og indsætter dem i udklipsholderen
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Redigering af datatabeller

Figur 3  

Sommetider skal du indtaste data i tabeller. Der gælder følgende betingelser:
• Vælg Add eller Add Field Size for at indtaste en enkelt værdi eller en liste over

kommaseparerede værdier som en tabelrække eller -kolonne.
• Fjern rækker og kolonner ved at vælge de(n) tilsvarende række(r)/kolonne(r) og vælge

Remove eller Remove Field Size. Vælg flere rækker/kolonner ved at holde Shift-knappen
(intervalvalg) eller Ctrl-knappen (enkelt valg) nede, mens der vælges.

• Række- og kolonneværdierne skal være i stigende rækkefølge.
• Indtast data ved hjælp af indsætningsfunktionen. Dataene i udklipsholderen og tabellen består

af to kolonner af tabulator-adskilte numeriske værdier.
• Den første række definerer kolonneoverskriften. Derfor skal den første kolonne i første linje

være tom (dvs. teksten skal starte med et tabulatortegn).

Eksempel på redigering af datatabeller

Følgende tabel er et eksempel på data, som er indtastet i henhold til instruktionerne i forrige
afsnit.

5 10 20 30

0.0 0.852262977 0.761820191 0.703646358 0.731308656

1.0 0.966786446 0.867403352 0.807716593 0.818840598

2.0 1.198123828 1.060848797 0.991365992 0.973256567

3.0 1.411591961 1.253702156 1.169385916 1.140604714

Grundlæggende koncepter
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Statusikoner

Følgende ikoner viser datastatussen i datastrukturvisningen.

Ikon Beskrivelse

Alt er i orden. Ingen advarsel eller fejl blev identificeret. Statusfeltet for kontrol-
panelet (nederst til venstre på skærmen) er tom.

Der blev detekteret en advarsel. Den tilhørende advarselsmeddelelse vises i
kontrolpanelets statusfelt (nederst til venstre på skærmen).

Der blev detekteret en fejl. Den tilhørende fejlmeddelelse vises i kontrolpanelets
statusfelt (nederst til venstre på skærmen).

Tildeling af godkendelsesrettigheder

Physics Administration kan bruge Microsoft Authorization Manager (Autorisationsstyring) til at
definere godkendelsesrettigheder. De forskellige brugertilladelser kan konfigureres i henhold til
forskellige roller under systeminstallationen. Brug af Microsoft Authorization Manager
(Autorisationsstyring) er deaktiveret som standard. Der henvises til de relevante kapitler på side
62, side 122, side 109 og side 131 for instruktioner om, hvordan man godkender en opgave.
Hvis det ønskes at aktivere Microsoft Authorization Manager (Autorisationsstyring) eller ændre
rollestrukturen eller indtaste nye brugerroller, skal man kontakte sin Brainlab-supportspecialist.
Der henvises til den relevante tekniske dokumentation fra Microsoft for yderligere information om
Authorization Manager (Autorisationsstyring).
BEMÆRK: Physics Administration tillader kun én godkender til alle godkendelsesopgaver. Det
er derfor ikke muligt at tildele specifikke godkendelsesroller til bestemte brugere. 
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2.4.1 Datagrafer

Rådatagrafer

For rådataelementer viser grafvisningen til højre i applikationsvinduet et diagram over de aktuelt
valgte data. Farven, der anvendes til at indtegne dataene, afhænger af datarækkefølgen i
datastrukturen og kan ikke ændres. Den første elementsgraf altid er rød, den anden er altid grøn
osv. 
Hvis man bevæger musen hen over en graf, viser et værktøjstip det tilhørende datanavn og
grafens koordinater.
Hvis man vælger et enkelt profilelement, og referencedata er tilgængelige (se side 27), angives
referencedatagrænserne med en grå baggrund.

Maskinprofilgrafer

I tilstanden Machine Profile viser grafvisningen et diagram over den aktive datamaske (hvis
ingen kolonne er valgt) eller (hvis hele kolonner er valgt) dataene i de valgte kolonner. Den farve,
der bruges til at indtegne dataene, er den samme som farven på de respektive datakolonner i
datamasken.
Hvis man bevæger musen hen over en graf, viser et værktøjstip det tilhørende datanavn og
grafens koordinater.

Normaliseret data

Du kan se visse data i normaliseret format. Hvis data kan vises i normaliseret format, aktiveres
afkrydsningsfeltet Normalized i kontrolpanelet. Markér feltet for at vise data i
normaliseringsformat, der anvendes af RT Elements til dosisberegning. Hvis data kan
normaliseres, skal der dobbeltklikkes på den lodrette akse og den lodrette akses mærkat for at
justere normaliseringsstatussen. Normaliseringsstatussen vises ligeledes i grafens betegnelse.

Datagrafer
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2.4.2 Referencedata

Baggrund

Referencedata er generiske stråledata, der bruges til sammenligninger af Pencil Beam-rådata.
Tag hensyn til følgende ved brug af referencedata:
• Referencedata afhænger af begrænsningsenhedstypen for acceleratoren og stråler, samt

profilenergien, og står ikke nødvendigvis til rådighed for alle kombinationer.
• Det kan være nødvendigt at transformere referencedataene fra referencedataopsætningen til

din opsætning. Dette kan påvirke referencedataenes nøjagtighed. Derfor må referencedata kun
anvendes som en yderligere retningslinje og ikke til bekræftelse af datanøjagtigheden.

• Eftersom de fleste inputdata kan normaliseres arbitrært, skal referencedata skaleres for at
kunne sammenlignes med brugerens inputdata. Til dette formål bruger softwaren
normaliseringsbetingelserne (f.eks. feltstørrelse, dybde) fra RT Elements (se side 26).

• Hvis der foreligger referencedata, vises disse i de tilhørende grafer (se side 26) og anvendes til
sandsynlighedstjek (se side 133).

Referencedata bekræfter ikke rigtigheden af nogen form for stråledata og udgør ikke en erstatning
for ibrugtagnings- eller kvalitetssikring.

Pencil Beam-rådata

Der foreligger referencedata for følgende parametre:
• Spredningsværdier
• Procentuel dybdedosis
• Diagonale profiler

Kontakt Brainlab-support for at udvide listen over mulige referencedata til også at omfatte
yderligere accelerator/MLC-kombinationer og energier.
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2.4.3 Systemgodkendelse og ibrugtagning af stråledata

Baggrund

Der udføres forskellige tests under systemgodkendelsen af RT Elements-
behandlingsplanlægningssystemet. Disse tests relaterer til systemkonfigurationen og
dataoverførslen til behandlingsleveringssystemet. For at kunne udføre disse tests skal
maskinprofilerne med alle testrelevante indstillinger stå til rådighed i RT Elements. Derudover er
en tabel til omregning af Hounsfield-enhed til elektrondensitet nødvendig.
BEMÆRK: Systemgodkendelse er uafhængig af alle stråledatamålinger og
stråledatabehandlingsaktiviteter. Man kan derfor udføre alle systemgodkendelsestests uden at
have stråledata og dosimetriske egenskaber til rådighed på tidspunktet for systemgodkendelsen. 

Sådan oprettes en godkendelsesprofil, hvis stråledata ikke er tilgængelige

Figur 4  

Trin

1. Vælg Set Parameters... i menuen Current Energy eller listen Energy Modality, og akti-
ver afkrydsningsfeltet Use dummy beam data for Brainlab acceptance (se side 114).
Alle eksisterende dosimetriske parametre erstattes af standardparametre og kan ikke
længere ændres. Anvendelsen af en maskinprofil som denne i RT Elements giver bruge-
ren mulighed for at tjekke alle softwarefunktioner, undtagen dosisberegninger og relatere-
de funktioner.
BEMÆRK: Du kan ikke oprette behandlingsplaner, der er egnet til patientbehandling, med
disse godkendelsesmaskinprofiler. 

2. Så snart stråledataene er målt og behandlet, skal afkrydsningsfeltet Use dummy beam
data for Brainlab acceptance deaktiveres.
Standardstråledataene fjernes, og det er muligt at indtaste alle nødvendige dosimetriske
parametre, som det ville gøres for en ny energi.
For at bekræfte, at de organisatoriske, geometriske og forbindelsesrelevante parametre
er lig med deres værdier under systemgodkendelsen, skal man sammenligne de maskin-
relaterede parametres kontrolsum (se side 88) for godkendelsesprofilen med den aktuel-
le profil.

Systemgodkendelse og ibrugtagning af stråledata
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Anvendelse af stråledata

Hvis stråledataene allerede er taget i brug på tidspunktet for systemgodkendelse (f.eks.
opdaterings- eller opgraderingsinstallation), kan man ligeledes bruge en maskinprofil, inklusive
disse stråledata, under systemgodkendelsen. I dette tilfælde skal afkrydsningsfeltet Use dummy
beam data for Brainlab acceptance ikke aktiveres.

Sådan oprettes en godkendelsestabel for HU til ED, hvis CT-scannerens kalibreringsdata ikke er tilgængelige

Figur 5  

Trin

1. Vælg Define and Edit i navigationsmenuen.

2. Vælg New.

3. Aktiver Conversion table is for Brainlab acceptance only (se side 128).

ANVENDELSE AF PHYSICS ADMINISTRATION

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 29



2.4.4 Bladpositioner

Nominelle bladpositioner

Geometriske (eller nominelle) bladpositioner vises som regel som målt i et felts isocenterplan. Det
vil sige, at den viste position er en projektion af de nederste bladkanter på et plan, der står
vinkelret på strålecenteraksen (under antagelse af, at strålekilden er fokuspunktet). Disse
nominelle bladpositioner eksporteres til Record and Verify-systemet.

Lysfelt

Lysfeltformen anvendes til at verificere maskinvinklerne (herunder bladpositionerne) i
behandlingsrummet, mens ”lyset” er tændt i den lineære accelerators hoved.
For MLC’er bør der udføres en lysfelttest én gang pr. maskinprofil.
For nye installationer skal det bekræftes, at den anvendte konvention for den lineære accelerator
er korrekt under systemgodkendelse.
BEMÆRK: Eftersom RT QA leveres med hver RT-behandlingsplanlægningssoftware, udføres
lysfelttesten kun i RT QA. 

BEMÆRK: RT Elements inkluderer lysfeltets form i udskrifterne for strålens sigtelinje. 

Advarsel
Bekræft de geometriske indstillinger for maskinprofilen med en yderligere kontrol af
lysfeltet. En yderligere lysfelttest bekræfter indstillingerne ved at efterligne en ægte
behandling på testdata.

Radiologisk felt

Det radiologiske felt er som regel defineret som isodosislinjen ved 50 % i det enkelte felt. RT
Elements anvender den radiologiske feltform:
• Til konform bladadaption til planlægningsform (PTV/OAR’er).
• Som input for dosisudregning for Pencil Beam.

På baggrund af det geometriske design bag de enkelte bladkanter i din MLC-model (f.eks. fjer-og-
not mellem to tilstødende blade, afrundede bladender) kan den radiologiske feltform afvige fra den
nominelle feltform. RT Elements anvender generelt de nominelle bladpositioner i
planlægningsvisningerne.
Den radiologiske feltform defineres af parametrene Leaf Shift Static og Tongue and Groove
Size (se side 117).

Bladpositioner
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3 PENCIL BEAM-RÅDATA
3.1 Indtastning af rådata til Pencil Beam

Baggrund

Pencil Beam Raw Data består af:
• Generelle oplysninger såsom den lineære accelerator, MLC, energi og dosisprofil
• Det nominelle output for den lineære accelerator (se side 39)
• Spredningsfaktorerne for forskellige MLC’er og kæbefeltstørrelser (se side 42)
• Dybdedosisdata for forskellige feltstørrelser (se side 44)
• Diagonale profiler ved forskellige dybder (se side 47)
• Bearbejdede diagonale profiler (se side 48)
• Transversale profiler ved forskellige dybder (se side 52)
• Bearbejdede data for transversale profiler (se side 53)
• Oplysninger om dynamisk bladskift (f.eks. hvorvidt den valgte kombination af accelerator og

MLC understøtter dynamiske behandlinger; se side 58)

Skærmbilledlayout

①

②

③

④

⑤ ⑥
Figur 6  

PENCIL BEAM-RÅDATA
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Nr. Komponent Funktion

① Properties Vis og redigér egenskaber.

② Redigeringsknapper
(f.eks. Scatter)

Rediger data, tilføj eller indsæt data i det aktuelle element, el-
ler fjern data fra det aktuelle element.

③ Display

Markér eller fjern markering i følgende felter for at vælge at vi-
se følgende:
• Data View
• Graph View
• Normalized: Normaliserede data for visse grafer
• Preprocessed: Forbehandlede diagonale profiler (se side

48) eller forbehandlede transversale profiler (se side 53)

④ Status Viser status for det valgte element.

⑤ Datavisning Data præsenteret som en datastruktur (se nedenfor).

⑥ Grafvisning Viser det valgte strukturelement som en graf.

Indholdet i Datavisning

Dataafvigelser, advarsler (mulige fejl) og fejl angives af ikonet for dataelementet i
datastrukturvisningen (se side 22).
Hvis et enkelt profilelement vælges, og referencedata er tilgængelige (se side 27), angives
referencedatagrænserne med en grå baggrund.

Sådan oprettes en ny rådatafil for Pencil Beam

Figur 7  

Indtastning af rådata til Pencil Beam
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Trin

1. Vælg New i menuen Raw Data.
Dialogboksen Properties vises.

2. Indtast data i de respektive felter (se side 37).

3. Vælg OK for at gemme ændringerne.

Sådan indlæses en eksisterende rådatafil for Pencil Beam

Trin

Vælg Open i menuen Raw Data. 

Der gælder følgende betingelser:
• Standardfilnavnet er .xpbdat.
• Standardplaceringen (medmindre den ændres af Brainlab-support under installationen) er:
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData.

• Det er ikke muligt at oprette en rådatafil for Pencil Beam fra en eksisterende maskinprofil for en
kollimator med flere blade.

• Undermenuen Recent i menuen Raw Data indeholder en liste over de senest anvendte
rådatafiler.

• Pencil Beam-rådatafiler kan også åbnes ved at trække .xpbdat-filen ind i dialogboksen
Navigate to... eller Raw Data.

Sådan gemmes en rådatafil for Pencil Beam

Figur 8  

PENCIL BEAM-RÅDATA
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Trin

Vælg Save eller Save As fra menuen Raw Data.
BEMÆRK: Muligheden Save er kun tilgængelig, hvis data er blevet ændret. 

Pencil Beam-rådatafiler, som er gemt af Physics Administration 5.5, kan ikke åbnes med
Physics Administration 5.0 eller ældre.

Sådan godkendes Pencil Beam-data til en maskinprofil

Figur 9  

For at kunne anvende rådata i en maskinprofil (se side 123) skal dataene godkendes af den
ansvarlige fysiker.

Trin

Vælg Approve & Save As i menuen Raw Data (se side 61).
Godkendte rådatafiler registreres automatisk som skrivebeskyttede.

Indtastning af rådata til Pencil Beam
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Sådan udskrives data

Figur 10  

Trin

1. Vælg Print Setup… i menudialogboksen Raw Data.

PENCIL BEAM-RÅDATA
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Trin

2.

Definer printeren og de elementer, der skal udskrives.
BEMÆRK: Disse indstillinger gemmes ikke. Når du genstarter Physics Administration,
nulstilles værdierne til deres standardværdier. 

Indtastning af rådata til Pencil Beam
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3.2 Egenskaber hos Pencil Beam

Visning af egenskaber hos Pencil Beam

①

②

④

⑤

③

⑥

Figur 11  

Vælg Properties i Pencil Beam-menuen Raw Data for at få vist Pencil Beam-dialogboksen
Properties:

Nr. Komponent Funktion

① General
Oplysninger brugt som reference til og identifikation af profildata.
Disse oplysninger påvirker hverken stråledataværdier eller be-
regningsresultater.

② Accelerator Vælg den ønskede accelerator fra listen.

③ MLC
Vælg den ønskede MLC fra listen. Enhver ændring kombinatio-
nen af accelerator og lineær accelerator gør alle beregnede/
bearbejdede dosisdata ugyldige.

④ Enable Dynamic Leaf
Shift

Markér dette afkrydsningsfelt for at bruge et dynamisk radiolo-
gisk bladskift til VMAT-behandlinger (se side 114). Herved aktive-
res beregningen af det dynamiske bladskift (se side 58).
Hvis dette afkrydsningsfelt deaktiveres, slettes al data i dialog-
boksen Dynamic Leaf Shift.

PENCIL BEAM-RÅDATA
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Nr. Komponent Funktion

⑤ Energy Modality/
Quality Index

Definerer dine stråledatas energi- og udfladningsfiltertilstand.
Kvalitetsindekset (QI) defineres for et felt på 100 x 100 mm² i
henhold til [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm)/TPR(d = 100 mm)
hvor TPR(d) er vævsfantomforholdet ved dybden d (se side
145).
BEMÆRK: QI vises ikke, hvis udfladningsfilterfri energi vælges. 

⑥ Dose Profile

Definerer kernedataene for Pencil Beam til anvendelse i dosisbe-
regningerne.
Dosisprofilskabelonen definerer det energispektrum, der anven-
des til kerneoprettelse af Pencil Beam. Der findes kun én gene-
risk dosisprofil pr. energi. Derfor viser listen kun generisk data.

Hvis påkrævede data mangler, er redigeringsfeltets baggrund mørkeblå, knappen OK er
deaktiveret, og der vises en kort forklaring ved siden af knappen Cancel.

Egenskaber hos Pencil Beam
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3.3 Redigering af rådata til Pencil Beam

Baggrund

Figur 12  

Følgende afsnit forklarer, hvordan man redigerer Pencil Beam Raw Data-parametrene.

Sådan redigeres datavisningsparametrene

Trin

1. Vælg den parameter, der skal redigeres.

2. Vælg Edit, eller dobbeltklik på elementet.
Man kan også gå til elementets kontekstmenu eller benytte valgmulighederne i venstre si-
de.
Der vises enten en dialogboks, eller der åbnes en proces (afhængigt af elementet).

3. Rediger oplysningerne i den viste dialogboks.

PENCIL BEAM-RÅDATA
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3.3.2 Nominelt lineært acceleratoroutput

Definition af det nominelle lineære acceleratoroutput

①

②

③

④

Figur 13  

Nr. Beskrivelse

① De anbefalede værdier for SSD, Measurement Depth og Normalization Field Size er
beskrevet i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik.

②
Indtast det nominelle lineære acceleratoroutput.
BEMÆRK: Der er ingen graf for det nominelle lineære acceleratoroutput. 

Nominelt lineært acceleratoroutput
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Nr. Beskrivelse

③

Hvis data for Depth Dose allerede er blevet indtastet, viser området Calibration Con-
dition en mulig opsætning for kalibreringsforholdet for den lineære accelerator. Se side
134 for en liste over mulige opsætninger. Mulige årsager til manglende overensstem-
melse ved kalibreringsforhold omfatter følgende:
• Den lineære accelerator er kalibreret til en anden opsætning end den, der er indbe-

fattet i kontrollen under Physics Administration.
• Definitionen af det nominelle output er forkert.
• Dybdedosisdataene er forkerte.

④ Indstil lækageparametre for kæber og MLC (obligatorisk).

PENCIL BEAM-RÅDATA
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3.3.3 Spredningstabel

Redigering af spredningstabellen

①

②

③

Figur 14  

Nr. Beskrivelse

①

Indtast SSD og measurement depth for spredningstabellerne. Værdierne skal stemme
overens med de SSD- og dybdeværdier, der anvendes til måling af nominelt lineært ac-
celeratoroutput (se side 40). Hvis værdierne ikke stemmer overens, vises en fejl i profil-
datastrukturen, og dataene kan ikke godkendes.

Spredningstabel
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Nr. Beskrivelse

②

Man kan tilføje nye MLC- og kæbestørrelser manuelt ved at vælge de tilhørende valg-
muligheder. Indtast den nye feltstørrelse i den dialogboks, der åbnes. Tilføj flere felt-
størrelser ved at indtaste en liste over værdier adskilt med komma (f.eks. 10, 20, 40).
Den nemmeste måde at definere spredningsdata på er at kopiere en hel tabel (herun-
der række- og kolonneoverskriftsværdierne), der indeholder spredningsdataene (f.eks.
fra et regneark) ved at vælge Paste table from the clipboard. Dataformatet er beskre-
vet på side 22.
Dataene kan normaliseres arbitrært.
Hvis en ny rådataprofil startes, indstilles de anbefalede feltstørrelser for MLC og kæber
automatisk. Når spredningsdata er blevet indtastet, justeres disse feltstørrelser ikke
automatisk igen, når maskinvalget ændres.
Du må ikke bare anvende standardfeltstørrelserne. Kontroller altid de anbefalede felt-
størrelsesværdier for MLC og kæber i den seneste version af den tekniske reference-
vejledning til Brainlab Fysik.
Når spredningsdata er indtastet, angiver indtastningerne i Scatter Table (per Jaw
Square Size) og Scatter Table (per MLC Square Size) i Scatter Table spredingsprofi-
lerne for hver kæbe- eller MLC-størrelse som underelementer. Når en af disse elemen-
ter vælges, viser grafen den tilhørende spredningsprofil som en funktion af kæbe- eller
MLC-størrelsen. Hvis en enkelt profil vælges, og der foreligger referencedata (se side
27) for den valgte maskine og energi (se side 37), vises værdiområdet for disse refe-
rencedata med en gå baggrund i indtegningen af profilen.

③

Brainlab anbefaler at anvende outputkorrektioner for små felter (f.eks. i overensstem-
melse med IAEA teknisk rapportserie nr. 483). Til dette skal det defineres, hvorvidt der
skal anvendes outputkorrektionsfaktorer for spredningsdataene.
• Hvis denne mulighed ikke er indstillet til Yes, indeholder sandsynlighedstjekkene for

spredningstabellen en advarsel, der angiver, at Brainlab anbefaler at anvende output-
korrektioner for små felter.

• For Pencil Beam-rådata oprettet med en forudgående version af Physics Admini-
stration er denne mulighed indstillet til Unknown. Når indstillingen ændres til Yes
eller No, er Unknown ikke længere tilgængelig.

• Denne indstilling er i øjeblikket kun til informationsformål og har ikke nogen indflydel-
se på behandlingsplanlægning eller dosisberegninger. De indtastede spredningsvær-
dier påvirker dog Pencil Beam-dosisberegningerne.

De nødvendige tal til spredningstabellen skal beregnes eller behandles fra målingerne (f.eks. brug
serieforbindelse, anvend outputfaktorkorrektion for små felter, anvend konstant ekstrapolering for
valgfrie indtastninger). Der henvises til den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik for
yderligere detaljer.
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3.3.4 Dybdedosis

Indtastning af dybdedosisdata

①

②

Figur 15  

Nr. Beskrivelse

①

Vælg, om dybdedosisdataene skal måles ved hjælp af with fixed SSD (PDD) eller at
the isocenter (TPR/TMR).
Når dybdedosisdataene er blevet indtastet, kan målingsopsætningen mellem fast SSD
og isocenterkonfigurationen ikke ændres.

② Hvis with fixed SSD (PDD) vælges, skal Source Surface Distance (SSD) defineres.

Dybdedosisprofiler

Hvis opsætningen af Depth Dose er defineret, kan der tilføjes dybdedosisprofiler.
BEMÆRK: Når der startes en ny Raw Data-profil, tilføjes indtastningerne af dybdedosisprofiler for
de anbefalede feltstørrelser automatisk. Når dybdedosisprofildata er blevet indtastet, justeres
disse feltstørrelser ikke automatisk igen, hvis maskinvalget ændres. For at justere feltstørrelserne
efter at have ændret maskinvalget skal man slette alle dybdedosisprofiler, åbne dialogboksen
Depth Dose og vælge OK. 

BEMÆRK: Du må ikke bare anvende standardfeltstørrelserne. Kontroller altid de anbefalede
feltstørrelsesværdier i den seneste version af den tekniske referencevejledning til Brainlab
Fysik. 

Dybdedosis
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Sådan tilføjes og redigeres dybdedosisprofiler

Figur 16  

Trin

1. Vælg dataelementet Depth Dose og derefter Add eller Edit, eller dobbeltklik på elemen-
tet.
Der vises en dialogboks.
Hvis du redigerer en dybdedosisprofil med data, vises de aktuelle data i dialogboksen.

2. Indtast feltdimensionerne, og definer feltstørrelserne for x og y i den viste dialogboks.
For Pencil Beam-algoritmen er den tilsvarende firkantede feltstørrelse, der bruges til dyb-
dedosisopslag, defineret som følger: 2 * x * y / (x + y).
BEMÆRK: Det er ikke muligt at indtaste to dybdedosisprofiler med samme tilsvarende
kvadratiske feltværdi. 

3. Definer dybden (på midteraksen).
Enhederne er i mm (ikke-negative).
BEMÆRK: Dybdedosisprofiler for forskellige feltstørrelser kan bruge forskellige dybde-
værdier. 

4. Indtast dosen i en arbitrær enhed (ikke-negativ).

Der findes yderligere oplysninger om dybdedosismåling i den tekniske referencevejledning til
Brainlab Fysik.
BEMÆRK: Eftersom beregningen af radiale faktorer og resultaterne af bearbejdningen af den
transversale profil afhænger af dybdedosisdataene, slettes alle beregnede og bearbejdede data,
hvis dybdedosisdata redigeres. Man skal derfor genbearbejde de tilhørende data, inden de kan
bruges i en maskinprofil (se side 123). 
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3.3.5 Diagonale profiler

Baggrund

Hvis opsætningen af Diagonal Profile er defineret, kan man tilføje diagonale profiler.
BEMÆRK: Når der startes en ny Raw Data-profil, tilføjes indtastningerne af diagonale profiler for
de anbefalede dybder automatisk. Når diagonale profildata er blevet indtastet, justeres disse
dybder ikke automatisk igen, hvis maskinvalget ændres. For at justere feltstørrelserne efter at
have ændret maskinvalget skal man slette alle diagonale profiler, åbne dialogboksen Diagonal
Profile og vælge OK. 

BEMÆRK: Du må ikke bare anvende standarddybdeværdier. Kontroller altid de anbefalede
dybdeværdier i den seneste version af den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik. 

Indtastning af diagonale dosisprofiler

①

②

③

Figur 17  

Nr. Beskrivelse

①

Vælg, om diagonale dosisdata skal måles ved hjælp af with fixed SSD eller at the iso-
center.
Når diagonale profildata er blevet indtastet, kan målingsopsætningen mellem fast SSD
og isocenterkonfigurationen ikke ændres.

② Hvis with fixed SSD vælges, skal Source Surface Distance (SSD) defineres.

③ Vælg, om diagonale profiler måles i Maximum linac field size (f.eks. 400 x 400 mm²)
eller i Maximum blocking device field size (f.eks. 400 x 220 mm²).

Diagonale profiler
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Sådan tilføjes og redigeres data for diagonale profiler

Figur 18  

Trin

1. Vælg dataelementet Diagonal Profiles og derefter Add eller Edit, eller dobbeltklik på
elementet.
Der vises en dialogboks. Hvis man redigerer en diagonal dosisprofil med data, vises de
aktuelle data i dialogboksen.

2. Indtast dybden for de nye data for diagonal profil, eller rediger den eksisterende værdi.

3. Indtast den diagonale position (mm), eller rediger de(n) eksisterende værdi(er).
BEMÆRK: Forskellige værdier for den diagonale position kan anvendes for diagonale
profiler for forskellige dybder. 

Diagonale profiler skal måles i diagonal retning.

4. Indtast dosen i en arbitrær enhed (ikke-negativ), eller rediger de(n) eksisterende vær-
di(er).

Beregningen af radiale faktorer antager rotationel symmetri af de radiale faktorer. Det er derfor
muligt at måle og anvende halve profiler, men kun hvis vandfantomet ikke er stort nok til at udføre
en komplet diagonal profil. For at forbedre nøjagtigheden anbefales det at tage et gennemsnit af
flere forskellige halve profiler i forskellige retninger.
Tidligere beregnede radiale faktorer bliver ugyldige, når der udføres ændringer i dataene for den
diagonale profil.
Der findes yderligere oplysninger om måling af diagonale profiler i den tekniske
referencevejledning til Brainlab Fysik.
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3.3.6 Bearbejdning af diagonale profiler

Baggrund

Diagonale profiler skal laves om til radiale faktorer for Pencil Beam-algoritmen. Dette gøres ved
hjælp af funktionen Process Diagonal Profiles. Radiale faktorer er dosisfunktioner, der kører
horisontalt gennem stråleaksen ved forskellige dybder og retter off-axis-variationer i den åbne
stråle.
Hvis outputtet for den nominelle lineære accelerator og dybdedosen er defineret, og diagonale
profiler er blevet tilføjet, aktiveres elementet Process Diagonal Profiles i strukturvisningen.

Sådan bearbejdes diagonale profiler

Figur 19  

Trin

1. Vælg dataelementet Processed Diagonal Profiles og derefter Process, eller dobbeltklik
på elementet.
Der vises en dialogboks.

2. Definer, om der skal udføres en iterativ eller polynomisk tilpasning af radial faktor:
• Polynomiske tilpasninger betragtes som udfasede.
• En polynomisk tilpasning er ikke tilgængelig for FFF-energier (udfladningsfilterfrie).
• Brainlab anbefaler at benytte den iterative mulighed for nye tilpasninger.

Se side 139 for detaljer.

3. Definer, om de diagonale profiler skal udglattes (for at reducere støjniveauet), før tilpas-
ningen udføres:

Bearbejdning af diagonale profiler
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Trin
• Boxcar: Der anvendes et gennemsnitligt udglatningsfilter i bevægelse på inputdatae-

ne.
• Binomial: Der anvendes et gaussisk udglatningsfilter på inputdataene. Denne indstil-

ling minder om Boxcar, men bruger en binomial distribution som kerne.
BEMÆRK: Der findes fire forskellige filterbredder for hver type. Disse bredder afhæn-
ger af minimumsbladbredden på MLC’en og kan ikke ændres. 

• None: Der anvendes intet udglatningsfilter på inputdataene. Dette kan være nyttigt,
hvis de diagonale profiler allerede viser et lavt støjniveau.

4. Definer Maximum Range for fit.
Her defineres interesseområdet for beregning af de radiale faktorer. Hvis området indstil-
les til 90 %, og den målte profilbredde for i-plan/cross-plane (FWHM på isocenterniveau)
er 360 mm, er interesseområdet for i-plan/tværplan lig med -162 til 162 mm.
I de fleste tilfælde kan man bruge standardværdien, som afhænger af den valgte MLC (se
side 37). Man kan dog reducere denne parameter, hvis dosis-dimunitionen tæt på penum-
bra fører til en utilfredsstillende beregnet-til-målt dosisoverensstemmelse i profilcentret
(se side 50).

5. Vælg, hvilket sæt af parametre til Source Function Correction (SFC), der skal anvendes
i beregningen af radiale faktorer (RFS):
• Default: Bruger de SFC-værdier, der er gemt i den valgte dosisprofil (se side 37)
• Previously Used: Bruger de SFC-værdier, der er anvendt i den seneste RFS-bereg-

ning
• Current: Bruger SFC-værdierne fra den seneste bearbejdning af den transversale pro-

fil (se side 53)
Hvis de radiale faktorer beregnes for første gang for dette datasæt, er det kun valgmulig-
heden Default, der er tilgængelig. De anvendte SFC-parameterværdier vises ved siden af
SFC-listen.
BEMÆRK: Korrektion af kildefunktion har kun en lille indflydelse på midten af feltet. Der-
for er indflydelsen på de radiale faktorer for små radiusser lille. Forskellige SFC-parame-
tre kan medføre forskellige radiale faktorer for større radiusser (nær kanterne af de diago-
nale profiler). 

6. Vælg Start for at udføre beregningen af de radiale faktorer.
Hvis nogle af de tilpassede parametre ændres, efter de radiale faktorer er blevet bereg-
net, vises meddelelsen Fit parameters changed ved siden af knapperne.
Imens beregningerne foretages, er OK deaktiveret, og beregningsstatussen vises ved si-
den af knapperne. Vælg Abort for at annullere en beregning.
Detaljer, herunder fejlmeddelelser, vises under Details. Følgende oplysninger vises for
hver diagonal profil:
• Dybde.
• Faktisk feltbredde (i den tilhørende dybde og scanningsretning).
• Isocentrisk feltbredde (i bladretningen).

Rapporten viser også de indstillinger, der er anvendt til tilpasningen.
Hvis den radiale faktor ikke kunne beregnes for en profil, vises en fejlmeddelelse ved si-
den af profilens tabelregistrering og/eller nederst i detaljeteksten.
Detaljerapporten er ligeledes indbefattet i udskriften.

7. Hvis beregning af den radiale faktor lykkedes, aktiveres OK. Vælg OK for at benytte de
nye radiale faktorer.
De radiale faktorer kan gennemses under datastrukturelementerne Radial Factor.

8. Vælg Cancel for at kassere resultaterne for de nye radiale faktorer (dette bevarer de eksi-
sterende radiale faktorer).

Der foreligger en forklaring af beregningsalgoritmen under side 139.
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Gennemgang af de radiale faktorer

Figur 20  

Så snart de radiale faktorer er blevet beregnet, viser grafen for elementet Processed Diagonal
Profiles de radiale faktorer som en funktion af afstanden fra CAX i den diagonale retning.
Overensstemmelsen mellem den beregnede dosis (under anvendelse af den beregnede radiale
faktor) og den målte diagonale profil kan ses i graferne for elementerne under Radial Factor.
Disse viser følgende:
• De målte data vises som blå prikker, hvis valgmuligheden Preprocessed (se

diagramindstillinger) ikke er markeret.
• De faktiske inputdata for beregningen af den radiale faktor vises som blå prikker, hvis

valgmuligheden Preprocessed er markeret. Den forbearbejdede valgmulighed er ikke
tilgængelig, hvis de radiale faktorer blev beregnet ved hjælp af Physics Administration 4.5.
Se side 139 for detaljer.

• Beregnet dosis inden for området (rød linje).
• Beregnet dosis uden for området (røde prikker).
• Den radiale faktor (grøn linje).

Den vandrette akse for disse diagrammer er afstanden fra CAX i den diagonale retning.

Bearbejdning af diagonale profiler
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3.3.7 Transversale profiler

Baggrund

Hvis opsætningen af Transversal Profile er defineret, kan der tilføjes transversale profiler.
Hvis en ny rådataprofil startes, tilføjes data for transversal profil for de anbefalede dybder og
retninger automatisk. Når data for transversal profil er blevet indtastet, justeres disse dybder og
retninger dog ikke automatisk igen, hvis maskinvalget ændres.
BEMÆRK: Du må ikke bare anvende standarddybdeværdier. Kontroller altid de anbefalede
dybdeværdier i den seneste version af den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik. 

Indtastning af transversale profiler

①

②

Figur 21  

Nr. Beskrivelse

①

Vælg, om dataene for transversale profiler skal måles ved hjælp af with fixed SSD el-
ler at the isocenter.
Når diagonale profildata er blevet indtastet, kan målingsopsætningen mellem fast SSD
og isocenterkonfigurationen ikke ændres.

② Hvis with fixed SSD vælges, skal Source Surface Distance (SSD) defineres.
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Sådan tilføjes og redigeres data for transversale profiler

Figur 22  

Trin

1. Vælg dataelementet Transversal Profiles og derefter Add eller Edit, eller dobbeltklik på
elementet.
Der vises en dialogboks. Hvis der redigeres en transversal dosisprofil med data, vises de
aktuelle data i følgende dialogboks.

2. Indtast dybden for de nye data for transversal profil, eller rediger den eksisterende værdi.

3. Vælg målingsretning for profilen:
• Cross-plane (X): I bladretningen
• In-plane (Y): Vinkelret på bladene

4. Indtast x- eller y-positionen (mm), eller rediger de(n) eksisterende værdi(er).

5. Indtast dosen i en arbitrær enhed (ikke-negativ), eller rediger de(n) eksisterende vær-
di(er).
Der kan anvendes forskellige x- og y-positionsværdier for forskellige transversale profile-
lementer.

Tidligere bearbejdede transversale profilfaktorer bliver ugyldige, når der udføres ændringer i
dataene for den transversale profil.
Der findes yderligere oplysninger om måling af transversale profiler i den tekniske
referencevejledning til Brainlab Fysik.

Transversale profiler
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3.3.8 Bearbejdning af transversale profiler

Baggrund

Pencil Beam-algoritmen anvender radiologiske skiftparametre og korrektion af kildefunktion til
finjustering af profiler. Disse parametre fastsættes via scanningerne af transversale profiler.
Elementet ”Process Transversal Profiles” i datastrukturen aktiveres i følgende tilfælde:
• Outputtet fra den nominelle lineære accelerator er blevet defineret.
• Transversale profiler er blevet tilføjet.
• Dybdedosisdata er blevet defineret.
• De radiale faktorer er blevet beregnet (se side 48).

Sådan bearbejdes transversale profiler

Figur 23  

Trin

1. Vælg dataelementet Process Transversal Profiles i datastrukturen og derefter Process,
eller dobbeltklik på elementet.
Der vises en dialogboks.

2. Indtast Penumbra definition for fit.
Beregningen af kildefunktionsparametre (SFC) anvender penumbrabredden for de målte
transversale profiler. Penumbra defineres som regel som bredden, dér hvor dosen øges
fra 20 % til 80 % af dens maksimale værdi.
Ved at ændre på penumbra-definitionen kan man påvirke det profilområde, der anvendes
under SFC-beregningen. Ved f.eks. at ændre penumbra-definitionen fra 30 % til 90 %
fremhæver beregningen af parametrene højdosisdelen af dosisprofilerne.
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Trin

3. Definer, om de transversale profiler skal udglattes (for at reducere støjniveauet), før til-
pasningen udføres:
• Boxcar: Der anvendes et gennemsnitligt udglatningsfilter i bevægelse på inputdatae-

ne.
• Binomial: Der anvendes et gaussisk udglatningsfilter på inputdataene. Denne indstil-

ling minder om Boxcar, men bruger binomial distribution som kerne.
BEMÆRK: Der findes seks forskellige filterbredder for hver type. Disse bredder afhæn-
ger af minimumsbladbredden på MLC’en og kan ikke ændres. 

• None: Der anvendes intet udglatningsfilter på inputdataene. Dette kan være nyttigt,
hvis de transversale profiler allerede viser et lavt støjniveau.

4. Vælg Start for at udføre tilpasningen af den transversale profil.
Hvis nogle af de tilpassede parametre ændres, efter de transversale profiler er blevet til-
passet, vises meddelelsen Fit parameters changed ved siden af knapperne. Imens be-
regningerne foretages, er OK deaktiveret, og beregningsstatussen vises ved siden af
knapperne.

5. Vælg Abort for at annullere en beregning.

6. Kontroller oplysningerne, inklusive eventuelle fejlmeddelelser, i området Details.
Følgende parametre vises for hver transversal profil:
• Dybde.
• Scanningsretning (x eller y).
• Hvis der står yes i kolonnen mirrored, er profilen blevet spejlet til at passe til den felt-

form, der er defineret i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik.
• adjust.-shift (justeringsskift) beskriver det skift, der kræves for at kunne justere målte-

til-beregnede dosisprofiler korrekt i forhold til hinanden.
• radiolog.-shift (radiologisk skift) definerer statisk bladskift (for x-retningsprofiler) og

fjer-og-not-størrelse (for y-retningsprofiler) for den tilsvarende profil.
Rapporten viser også de indstillinger, der er anvendt til tilpasningen.

Rapporten Details medtages i udskriften og muliggør en mere detaljeret analyse af må-
lingsprofilen.
• Alle længder angives i reelle koordinater i mm (ved den valgte dybde).
• Bredden ved højeste punkt er defineret som fuld bredde, halvt maksimum for hvert hø-

jeste punkt (dosis er 50 % af maksimum for det højeste punkt).
• Det relative højeste punkt er højden ved det højeste punkt divideret med profilens mid-

teraksedosisværdi.
• Penumbra-bredden fastsættes ved hjælp af den valgte penumbra-definition i forhold til

højden for det højeste punkt.
• For hver af disse parametre vises forskellen mellem beregnet og målt værdi i firkante-

de parenteser. En positiv værdi betyder, at den beregnede kvantitet er større end den
målte kvantitet. En negativ værdi betyder, at den beregnede kvantitet er mindre end
den målte kvantitet.

Bearbejdning af transversale profiler
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Trin

7. Vælg Start Manual Adjustment under Transversal Profiles for at åbne dialogboksen til
manuel justering.
Hvis en automatisk fastsættelse af Pencil Beam-parameteren mislykkes, eller hvis resul-
tatet ikke er inden for de klinisk acceptable grænser, anvendes den manuelle justerings-
funktion, som er beskrevet på side 56.

8. Vælg OK for at benytte de nye Pencil Beam-parametre.
OK er aktiveret, hvis bearbejdningen af den transversale profil lykkedes. Resultatet af be-
arbejdningen af den transversale profil kan gennemgås under Fitted Transversal Profile
i datastrukturen.

9. Vælg Cancel for at kassere de nye parametre og bevare de eksisterende Pencil Beam-
parametre.

Se side 141 for en forklaring af beregningsalgoritmen.

Gennemgang af tilpassede transversale faktorer

①

Figur 24  

Hvis transversale profiler er blevet bearbejdet, viser grafen for Processed Transversal Profiles
parametrene for korrektion af kildefunktion som en funktion af dybden:
• Source Function Correction nr. 1: Amplitude (kontinuerlig rød), sigma (stiplet rød)
• Source Function Correction nr. 2: Amplitude (kontinuerlig blå), sigma (stiplet blå)

Overensstemmelsen mellem den beregnede dosisprofil og den målte transversale profil vises i
graferne for Fitted Transversal Profile. Hvis valgmuligheden Preprocessed (①) ikke er
markeret, vises de målte data med blå prikker. Hvis valgmuligheden Preprocessed er markeret,
viser de blå prikker de faktiske inputdata for tilpasning af transversale profiler.
BEMÆRK: Valgmuligheden Preprocessed er ikke tilgængelig, hvis de transversale profiler blev
tilpasset ved hjælp af Physics Administration 4.5. Se side 141 for detaljer. 

Hvis du ikke er tilfreds med overensstemmelsen mellem beregnet og målt transversal profil, kan
beregningen udføres igen med en anden penumbra-definition for at se, om der kan opnås bedre
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overensstemmelse. Hvis automatisk bearbejdning ikke giver de forventede resultater, kan du også
justere parametrene manuelt som beskrevet i næste afsnit.

Dialogboksen til manuel justering

Figur 25  

Dialogboksen til manuel justering er en fleksibel dialogboks. Der kan vælges forskellige
(transversale) profiler i datastrukturen for at se indtegninger af beregnede og målte doser, imens
dialogboksen er åben. Herved kan man optimere enhver af værdierne baseret på indtegningerne
af målte og beregnede dosisprofiler. Du kan flytte dialogboksen til en arbitrær position på din
skærm.
For at få vist dialogboksen Manual Adjustment skal man vælge Open i dialogboksen Process
Transversal Profiles. Dialogboksen kan ligeledes åbnes fra kontekstmenuen Process(ed)
Transversal Profiles eller dens underelementer Fitted X-Transversal Profile eller Fitted Y-
Transversal Profile.
BEMÆRK: Dialogboksens højde kan øges for at reducere behovet for rulning i detaljeteksten.
Dialogboksens bredde kan ændres, hvis Show Details er markeret. 

Bearbejdning af transversale profiler
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Komponent Beskrivelse

Show

• Graph: Vælg den profil, der skal vises i hovedvinduets grafområde.
• Preprocessed: Aktiver/deaktiver indtegning af de forbearbejdede

transversale profiler.
• Show Details:

- Deaktiveret: Detaljeteksten er skjult, og kun de aktuelle indteg-
ningsdata for den transversale profil opdateres og genindtegnes.

- Aktiveret: Detaljeteksten og alle profildata opdateres, hvis nogle af
parametrene ændres. Derfor tager det længere tid at genberegne
indtegningerne og opdatere teksten med aktiverede detaljer end
uden.

BEMÆRK: Når der udføres en parameterjustering for Pencil Beam ba-
seret på visuel overensstemmelse mellem målte og indtegnede data,
er det mere effektivt at deaktivere Show Details i starten. Ellers er op-
dateringerne af indtegningerne meget langsomme. 

Smoothing Definer, om de transversale profiler skal udglattes, før tilpasningen
foretages.

Radiological Shifts

De radiologiske skiftværdier kan enten indtastes numerisk (som ikke-
negative tal) eller justeres i trin på 0,05 mm ved at vælge op-/ned-pile-
ne ved siden af redigeringsfeltet. Justeringsskift- og spejlindstillingerne
kan ikke ændres manuelt.
• Leaf Shift Static: Denne værdi påvirker alle x-transversale profiler.
• Tongue and Groove Size: Denne værdi påvirker alle y-transversale

profiler.
Skiftværdierne skal være mellem 0 og 1,2 mm.

Source Function Cor-
rection (SFC)

Phyiscs Administration understøtter to SFC’er, som kan vælges ved
hjælp af stråleknap nr. 1 og nr. 2.
De aktuelle SFC-parametre kan justeres ved at ændre på positionen af
det tilhørende rullepanel. Hvis amplituden er 0 % for begge dybder,
slås SFC’en fra (not used).

Update

• Recalculate: Shifts: Genberegner radiologiske (og justerings-) skift
baseret på de aktuelle SFC-indstillinger.

• Recalculate: SFC: Genberegner SFC-parametrene baseret på defi-
nitionen af Penumbra for SFC i området Update.

• Force Update of Data View: Aktiveres kun, hvis der ikke foreligger
nogen tilpassede transversalprofilelementer i datavisningen. Dette
kan ske, hvis tilpasningsresultaterne er ugyldige på grund af en æn-
dring i transversalprofildataene, imens dialogboksen Manual Adjust-
ment er åben. Når man vælger denne knap, (gen-)oprettes de tilpas-
sede transversale profiler.

BEMÆRK: Hvis data er ugyldige, og man ændrer nogle af skift- eller
SFC-parametrene, udføres opdateringsfunktionen automatisk. 

Se side 141 for en detaljeret beskrivelse af disse parametre.
For et sæt af målte transversale profiler er der som regel mere end én SFC-parameter, der giver
rimelig overensstemmelse. F.eks. påvirker en reduktion af sigma-parameteren med ca. 1 mm og
en øgning af amplituden med ca. 10 % kun den beregnede dosisprofil meget lidt.
Forskellene mellem disse SFC-sæt er meget små og i visse tilfælde næsten usynlige i graferne
(man kan sammenligne højder for de højeste punkter og penumbra-bredder numerisk i rapporten
Details).
SFC-parametersæt nr. 1 har som regel ”små” sigma-værdier mellem 1 og 10 mm og påvirker det
relative højeste punkt på den lille spids i de y-transversale profiler. SFC-parametersæt nr. 2 har en
”stor” sigma-værdi (40 mm eller større) og påvirker primært de nedre dosisområder. Amplituderne
er typisk < 10 %.
BEMÆRK: Pencil Beam-dosisalgoritmen skelner ikke mellem SFC nr. 1 og nr. 2 (dvs. resultatet er
det samme, hvis alle parametre for SFC nr. 1 blev ombyttet med de tilsvarende parametre for SFC
nr. 2). 
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3.3.9 Redigering af dynamisk bladskift

Baggrund

Elementet Dynamic Leaf Shift i datastrukturen er kun tilgængeligt, hvis valgmuligheden Enable
Dynamic Leaf Shift er blevet markeret i dialogboksen Properties (se side 37).
Det dynamiske bladskift beskriver et effektivt bladskift baseret på det runde bladendedesign på de
fleste MLC’er. Værdien fastsættes ved anvendelse af forberedte MLC-filer til måling af
isocenterdoser for glidende afstande med forskellige bredder.

Sådan redigeres det dynamiske bladskift

Figur 26  

Trin

1. Vælg dataelementet Dynamic Leaf Shift og derefter Edit, eller dobbeltklik på elementet.

2. Definer Dose Rate og Total Dose, der skal bruges for hver dosismåling.

3. Rediger de målte dosisværdier.
Dosisværdierne under Measured Dose og Measured Dose for Gaps kan være i arbitræ-
re enheder. Alle målinger skal dog udføres med samme kalibrering, skalaindstilling og de-
tektor.

4. Det dynamiske bladskift opdateres automatisk, når et redigeringsfelt mister fokus. Man
kan også væge Calculate for at udføre beregningen af dynamisk bladskift. Se side 143
for detaljer om denne beregning.
Det dynamiske bladskift skal være mellem 0 og 1,2 mm. Grunden til, at en værdi er for
stor, er typisk, at dosisværdien Closed Field (lækage) er for lille. Se lækagediskussionen
i næste trin.

Redigering af dynamisk bladskift
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Trin

5. Området Consistency Checks gør det muligt at kontrollere visse parametre.
For at undgå strålepåvirkninger af strålestandsningstilfælde under målingen skal Requi-
red leaf speed for målingen af det dynamiske bladskift være mindre end den maksimale
bladhastighed. Hvis den påkrævede bladhastighed er større end den maksimale bladha-
stighed, vises en advarsel.
MLC-lækagen beregnet på baggrund af værdierne for Measured Dose er som regel tæt
på den lækage, der er indstillet i dialogboksen Nominal Linac Output (se side 39). Efter-
som opsætningen mellem NLOut-lækagemålingen og dosismålingen for dynamisk blad-
skift ikke er den samme, og forskellige detektorer eventuelt er blevet anvendt, kan der
foreligge afvigelser. Hvis forskellen mellem MLC-lækagen (i %), som er beregnet fra vær-
dierne for dynamisk bladskift, og MLC-lækagen, som er defineret i sektionen Nominal Li-
nac Output, er større end 0,5 %, vises der en advarsel for strukturelementet for dyna-
misk bladskift.
Det dynamiske bladskift er som regel nogenlunde det samme som det statiske bladskift.
Der kan dog ikke garanteres en tydelig relation mellem begge værdier.

6. Vælg OK, når du er færdig (ikke muligt med partielle data).

Der findes yderligere oplysninger om måling af dynamisk bladskift i den tekniske
referencevejledning til Brainlab Fysik.
Grafen for elementet Dynamic Leaf Shift viser measured dose - leakage i forhold til
afstandsstørrelse. Dataenhederne vises ved hjælp af blå prikker. Resultatet af den lineære
regression vises ved hjælp af en rød linje. Alle datapunkter skal være tæt på linjen. Værdien for
det dynamiske bladskift vises som et grønt kryds på den vandrette akse. Den numeriske værdi
vises ligeledes i grafens betegnelse.
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3.4 Indsætning af data og tabeller

Funktionen til indsætning af profil

Figur 27  

Der kan indtastes data med funktionen Paste Profile. Knapnavn og funktion afhænger af den
valgte enhed.

Valgt rådataparameter Beskrivelse

Depth Dose/Diagonal
Profiles/Transversal Pro-
files

Vælg Paste Profiles for at indsætte, tilføje eller fjerne flere profiler.
BEMÆRK: Hvis udklipsholderen indeholder gyldige tabulator-sepa-
rerede data, indsættes udklipsholderens indhold automatisk i tabel-
len, når tabeldialogboksen for indsætning åbnes.
BEMÆRK: Tabeldialogboksen Paste Profiles viser ingen eksister-
ende data.
 
 

Underelement i Raw Da-
ta-parameteren

Vælg Paste Profile for at indsætte en enkelt profil for det valgte ele-
ment.
BEMÆRK: En fejlmeddelelse fortæller, hvis udklipsholderen inde-
holder ugyldige profildata. 

Indsætning af data og tabeller
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3.5 Validering og godkendelse af data

Datavalidering

En vis overordnet datavalidering udføres automatisk, når der indtastes data.
Alle tal kontrolleres i forhold til en øvre og nedre grænse. I de fleste tilfælde er disse grænser
meget generelle. Denne kontrol reducerer kun simple fejl, men det er stadig muligt at indtaste
data, der ikke giver mening i alle tilfælde. Man kan ikke lukke en dialogboks, hvor der er indtastet
tal, der ligger uden for grænserne.
Profildata, såsom dybdedoser og off-axis-forhold, skal indtastes enten i stigende eller faldende
koordinatrækkefølge. Det er ikke muligt at indtaste dataene i vilkårlig rækkefølge. Dataafvigelser,
advarsler (mulige fejl) og fejl angives af statusikonet for dataelementet i datastrukturvisningen (se
side 22).
Mere detaljerede oplysninger præsenteres i sandsynlighedstjekkene.

Sandsynlighedstjek

Figur 28  

For at udføre grundlæggende datavalidering og sandsynlighedstjek skal der klikkes på
Plausibility Checks… i menuen Raw Data. Sandsynlighedstjek vises ligeledes i dialogboksen for
godkendelse. Resultatet af disse tjek vises ligeledes på udskriften.
Sandsynlighedstjekkene opsummerer hovedindstillingerne i dine rådata for Pencil Beam, og de
omfatter alle advarsler og fejl, der vises i enhederne i datastrukturen. Yderligere oplysninger,
såsom dybden for den højeste dosis eller kvalitetsindeks for dybdedosisdata, vises ligeledes
under sandsynlighedstjekkene.
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Se side 133 for en detaljeret liste over tjek.

Ansvarsfraskrivelse

Advarsel
Den ansvarlige medicinske fysiker skal godkende dataene og parametrene i
maskinprofilen. Godkendelsen bekræfter, at dataene og parametrene er blevet evalueret og
er korrekte, og at de dosimetriske oplysninger er blevet verificeret ved hjælp af alternative
beregninger, sammenligning med offentliggjorte data, uafhængig evaluering eller andre
passende metoder.

Sådan godkendes rådata for Pencil Beam

Figur 29  

For at oprette en maskinprofil ved hjælp af rådata for Pencil Beam for en behandlingsplanlægning
baseret på en multiblad-kollimator skal rådataene godkendes af den ansvarlige fysiker.

Trin

1. Vælg Approve & Save As i menuen Raw Data.

2. Evaluér de data og verificeringsoplysninger, der stilles til rådighed.

3. Når du har sikret dig, at dataene opfylder dine krav, indtaster du dit brugernavn og din ad-
gangskode og klikker på Approve and Save As.
Godkendte rådatafiler registreres automatisk som skrivebeskyttede. Når en profil er blevet
godkendt, vises dette i statusbjælken.

Validering og godkendelse af data
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Man kan godkende Pencil Beam-rådata, selvom datavalidering og sandsynlighedstjek viser
advarsler og fejl. Visse fejl, såsom manglende sprednings- eller dybdedosisdata eller manglende
eller ikke-bearbejdede diagonale eller transversale profiler, forhindrer dog en godkendelse, og
knappen Approve and Save As i er deaktiveret.
BEMÆRK: Hvis data ændres, nulstilles godkendelsesstatussen, og statussen indstilles til ændret,
hvilket angiver ændringer, der ikke er blevet gemt. 
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4 MONTE CARLO-RÅDATA
4.1 Monte Carlo-datafiler

Monte Carlo-filoplysninger

Figur 30  

Rådatafiler for Monte Carlo, som er skrevet af Physics Administration 5.0 eller ældre, har ikke
en accelerator- og MLC-liste. Når en gammel Monte Carlo-datafil indlæses, vises ovenstående
meddelelse.
Når der er bekræftet med OK, åbnes dialogboksen Properties automatisk.
Softwaren bruger de navne på lineære acceleratorer og MLC’er, som er gemt i datafilen, for
automatisk at vælge indstillingerne for accelerator, MLC og udfladningsfilter. Hvis der findes et
match, vises der en meddelelsesboks med en påmindelse om at kontrollere valget nøje. Hvis der
ikke findes et match, skal accelerator, MLC og energimodalitet vælges manuelt.
Luk dialogboksen med OK for at anvende værdierne.
BEMÆRK: Hvis dialogboksen Properties annulleres på dette tidspunkt, vil accelerator, MLC og
energi endnu ikke være indstillet. Statusbjælken viser meddelelsen Please go to Properties and
set all data. Dette betyder, at alle parametrene ikke er blevet indstillet efter import, og at man ikke
kan gemme. Man skal genåbne dialogboksen Properties og indstille alle parametrene først. 

Monte Carlo-begrænsninger

I modsætning til rådata for Pencil Beam kan rådata for Monte Carlo ikke godkendes.
Sandsynlighedstjekkene og udskrivningsfunktionen er deaktiveret for Monte Carlo-rådata.
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Sådan oprettes en ny rådatafil for Monte Carlo

Figur 31  

Trin

1. Vælg New i menuen Raw Data.

2. Indtast data i den viste dialogboks Properties.

3. Vælg OK (se side 73).

4. Indtast data i den viste dialogboks Reference Fields.

5. Vælg OK for at gemme ændringerne.

Monte Carlo-datafiler
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Sådan indlæses en eksisterende rådatafil for Monte Carlo

①

②

Figur 32  

Trin

Vælg Open ① i menuen Raw Data.
Der kan findes en liste over de senest anvendte rådatafiler under Recent ②.
• Standardfilnavnet er .xmcdat.
• Standardplaceringen (medmindre den ændres af Brainlab-support under installationen) er:
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData.

• Undermenuen Recent under Raw Data indeholder en liste over de senest anvendte rådatafi-
ler.

• Monte Carlo-rådatafiler kan også åbnes ved at trække .xmcdat-filen hen på Physics Admi-
nistration.
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Sådan gemmes en Monte Carlo-datafil

Figur 33  

Trin

Vælg Save eller Save As i menuen Raw Data for at gemme rådata som en fil.
Som standard gemmes filen på den aktuelle placering eller standardplaceringen, hvis det er en
ny fil. Valgmuligheden Save er ikke tilgængelig, hvis data ikke er blevet ændret.

Monte Carlo-rådatafiler, som er gemt af Physics Administration 5.5, kan ikke åbnes med
Physics Administration 5.0 eller ældre.

Monte Carlo-datafiler
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4.2 Introduktion til Monte Carlo-data

Monte Carlo-rådata

Rådata for Monte Carlo består af følgende:
• Dybdedosisprofiler (CAX) i luft
• Transversale profiler i luft
• Dybdedosisprofiler (CAX) i vand
• Transversale profiler i vand

Begrænsninger

I modsætning til rådata for Pencil Beam kan rådata for Monte Carlo ikke bearbejdes ved hjælp af
Physics Administration. Softwaren muliggør kun indlæsning af målte data. Den tilhørende
rådatafil (.xmcdat) skal sendes til Brainlab-support til yderligere bearbejdning.

Skærmbilledlayout

①

③

④

⑤

②

⑥

⑦ ⑧
Figur 34  

Nr. Komponent Funktion

① Properties Vis og redigér egenskaber.

② Coordinate Sy-
stem

Åbner en dialogboks, der viser det påkrævede koordinatsystem til
profildataene.

③ Fields Tilføj eller rediger feltparametre.

④ Profiles Tilføj eller redigér en profil.
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Nr. Komponent Funktion

⑤ Display

• Data View: Markér afkrydsningsfeltet for at vise datastrukturen.
• Graph View: Markér afkrydsningsfeltet for at vise grafvisningen.
• Normalized: Markér for at vise normaliserede data for bestemte

grafer.

⑥ Status Viser status for det valgte element (hvis relevant).

⑦ Datavisning Viser data som en struktur (se nedenfor).

⑧ Grafvisning Viser data som en graf og henviser til det valgte datastrukturele-
ment.

Datastruktur for Monte Carlo

①

②

③

Figur 35  

Efter oprettelse af en rådatafil, inddeles Monte Carlo-stråledata i to grupper, Measurements in
Air ① og Measurements in Water ②.

Introduktion til Monte Carlo-data
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BEMÆRK: Hvis valgmuligheden Easy Commissioning er markeret, mangler gruppen
Measurements in Air. 

Summary and Overview ③ kombinerer lignende målingsdata og viser dem i grafvisningen
(outputfaktorer, centralakse (CAX), x- og y-profiler) i luft og vand for hver SSD.
Vælg + for at udvide de tilhørende underelementer.
Vælg - for at lukke underelementerne.
Dataafvigelser, advarsler (mulige fejl) og fejl angives af ikonet for dataelementet i
datastrukturvisningen (se side 22).
Grafvisningen henviser til den valgte datastrukturenhed. Der findes yderligere detaljer i
beskrivelsen af elementerne i de tilsvarende afsnit.

Grafvisning for CAX og x- og y-profiler

Figur 36  

Målingerne er indtegnet i henhold til feltstørrelse. Hvert felt har en CAX-dybdedosisprofil og som
regel x- og y-profiler for tre forskellige dybder. Hvis man holder musen hen over en indtegning i
grafen, vises en lille værktøjstip, som indeholder navnet på den tilhørende graf samt de vandrette
og lodrette koordinater for den aktuelle position. Der er flere detaljer om de påkrævede målinger i
den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik.
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Grafvisning: Outputfaktorer

Figur 37  

Diagrammet Output Factors viser outputfaktorerne som en funktion af de tilsvarende feltstørrelse
defineret ved 2 * x * y / (x + y). Diagrammerne er arrangeret efter målinger i luft/vand og
SSD.
Spredningsdata for (effektive) kvadratiske felter ved brug af en kollimatorvinkel på 0° er forbundet
af en lige linje. Spredningsdata for rektangulære felter er indtegnet med en lille prik, og
spredningsdata for felter med en kollimatorvinkel på 90° er indtegnet med en større prik. Benyt
værktøjstipfunktionen for at få yderligere oplysninger.

Introduktion til Monte Carlo-data
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4.3 Håndtering af data for Monte Carlo

Egenskaber for Monte Carlo

①

②

③

④

⑤
⑥

Figur 38  

Vælg Properties i Monte Carlo-menuen for rådata for at få vist Monte Carlo-dialogboksen
Properties.

Nr. Komponent Funktion

① General
Oplysninger brugt som reference til og identifikation af profildata.
Disse oplysninger påvirker hverken stråledataværdier eller be-
regningsresultater.

② Accelerator Vælg den ønskede accelerator fra listen.

③ MLC
Vælg den ønskede MLC fra listen. Enhver ændring kombinatio-
nen af accelerator og lineær accelerator gør alle beregnede/
bearbejdede dosisdata ugyldige.

MONTE CARLO-RÅDATA
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Nr. Komponent Funktion

④ Energy Modality/
Quality Index

Definerer dine stråledatas energi- og udfladningsfiltertilstand.
Kvalitetsindekset (QI) defineres for et felt på 100 x 100 mm² i
henhold til [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm)/TPR(d = 100 mm)
hvor TPR(d) er vævsfantomforholdet ved dybden d (se side
145).
BEMÆRK: QI vises ikke, hvis udfladningsfilterfri energi vælges. 

⑤ Depth of Peak Dose
(in water)

Depth of Peak Dose indstilles automatisk baseret på spidsdosi-
sværdien for den valgte energimodalitet i henhold til [BJR25] (se
side 145), hvis energifeltet mister sit fokus. Denne værdi kan ju-
steres manuelt efter behov.
Denne værdi anvendes for dybden Zmax ved tilføjelse af nye fel-
ter.
BEMÆRK: Denne dialogboks inkluderer ikke et valg for udflad-
ningsfiltertilstand. Inkluder derfor SRS- eller FFF-tilstanden i strå-
ledatanavnet og/eller kommentarsektionen. 

Der er yderligere oplysninger i det tilhørende kapitel om stråle-
måling i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik.

⑥
Small Field Correcti-
ons for Scatter Va-
lues

Brainlab anbefaler at anvende outputkorrektioner for små felter
(f.eks. i overensstemmelse med IAEA TRS nr. 483).
Definer, hvorvidt der er anvendt outputkorrektionsfaktorer for
spredningsdataene.
• Hvis Monte Carlo-rådataene er oprettet med en tidligere versi-

on af Physics Administration, er denne valgmuligheds til-
stand Unknown. Når denne indstilling ændres til Yes eller No,
er valgmuligheden Unknown ikke længere tilgængelig.

• Denne indstilling er i øjeblikket kun til informationsformål og
har ikke nogen indflydelse på behandlingsplanlægning eller
dosisberegninger. De indtastede spredningsværdier påvirker
dog den oprettede Monte Carlo-model.

Der henvises til den tekniske referencevejledning til Brainlab
Fysik for yderligere detaljer.

Håndtering af data for Monte Carlo
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Sådan indtastes data i referencefelter

Figur 39  

Trin

1. Vælg Set References i menuen Fields.
Der vises en dialogboks.

2. Markér afkrydsningsfeltet Easy Commissioning (no air measurements) for at udføre
Monte Carlo-beregningen uden luftmålinger for bestemte acceleratorer, MLC’er og energi-
er.
Hvis valgmuligheden for nem ibrugtagning er aktiveret, deaktiveres felterne for feltstørrel-
se (kæber), og alle eksisterende målinger i luft fjernes.

3. Indtast outputværdierne for den nominelle lineære accelerator for de valgte forhold i feltet
Absolute Dose.

4. Juster feltstørrelser og dybder efter behov.

5. Klik på OK, når alle påkrævede indtastninger er blevet udført.
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Sådan redigeres feltparametrene

Figur 40  

Trin

1. Vælg et dataelement og derefter Edit i området Fields.
Der vises en dialogboks.

2. Indtast feltstørrelserne.
Alle målinger udføres som standard ved en kollimatorvinkel på 0° (i IEC1217 -koordinat-
system). For visse MLC’er, såsom Elekta Agility og målinger i vand, er det også muligt at
definere et felt ved hjælp af en kollimatorvinkel på 90° (IEC 1217). For de fleste MLC’er
og for målinger i luft er valgmuligheden med en kollimatorvinkel på 90° deaktiveret og kan
derfor ikke vælges.
Yderligere målinger for små felter ved hjælp af en kollimatorvinkel på 90° kan forbedre
nøjagtigheden af Monte Carlo-modellen. Der henvises til den tekniske referencevejled-
ning for Brainlab Fysik for detaljer.
BEMÆRK: Det er ikke muligt at definere to felter med den samme effektive feltstørrelse,
kollimator og SSD. 

3. Afhængigt af det aktuelt valgte element i datastrukturen (Measurements in Air, Measu-
rements in Water eller Summary and Overview), forudindstilles den tilsvarende valgmu-
lighed i området Medium og kan ikke ændres.

4. Vælg OK.

Datastrukturvisningen viser kun de effektive feltstørrelser for hver retning. Hvis kæbefeltstørrelsen
er mindre end MLC-feltstørrelsen, anvendes kæbefeltstørrelsen. Hvis MLC-størrelsen f.eks. er
20 x 200 mm², og kæbestørrelsen er 100 x 100 mm², er den viste feltstørrelse 20 x 100 mm².

Håndtering af data for Monte Carlo
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Sådan redigeres profilparametrene

Figur 41  

Trin

1. For at tilføje en ny profil skal man vælge dataelementet og derefter Add i området Profi-
les.
Der vises en dialogboks.

2. For at redigere en eksisterende transversal profil skal man vælge profilen og derefter Edit
i området Profiles.

3. Indtast data i henhold til det koordinatsystem, der er defineret for Monte Carlo-strålemå-
ling i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik. Husk på, at luft- og vandmå-
linger er baseret på forskellige kilder.
• Du kan definere en forskydningsværdi for CAX-profiler i luft.
• Indtast den tilhørende z-koordinat for x- og y-profiler.

Tomme rækker i gitteret ignoreres. Yderligere rækker kan tilføjes ved at vælge Add
row(s). Vælg Paste clipboard data eller brug tastaturgenvejen Ctrl + V til at indsætte ud-
klipsholderdata i gitteret.
Koordinatdata kan indtastes i stigende eller faldende rækkefølge.

4. Vælg OK.
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5 MASKINPROFILER
5.1 Indledning

Baggrund

Man kan anvende Physics Administration til at redigere maskinprofiler. Hver maskinprofil
indeholder en detaljeret udstyrsmodel, der omfatter geometriske og dosimetriske indstillinger
(stråleprofiler) samt information om bestemte kombinationer af acceleratorer og kollimatorer.
De oprindelige eller standardindstillede værdier for kombinationer af accelerator og kollimator er
defineret i en profilskabelon.

Filer

En maskinprofil består af flere filer, der er forbundet med hinanden. For at udskifte en maskinprofil
er det derfor ikke tilstrækkeligt at kopiere den tilhørende fil PROFILE_< identifier>.xmach.
Brug Export to ZIP file... (se side 80 og side 92) i stedet.

Sikkerhedskopi

For at garantere datasikkerheden anbefaler Brainlab at tage regelmæssige sikkerhedskopier af
alle relevante filer. Med mindre standardplaceringen for sådanne filer ændres af Brainlab under
installationen, er det denne:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\.

Mappeadministration

Man kan anvende Windows Explorer (Stifinder) til at kopiere et komplet indhold fra mappen
MachineProfile (herunder alle undermapper og filer) til en sikker placering i
hospitalsnetværket eller til et eksternt lagermedium.

MASKINPROFILER
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5.2 Arbejde med maskinprofiler

Skærmbilledlayout

⑥ ⑦

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑧⑦

Figur 42  

Nr. Komponent Funktion

① Properties Vis og rediger maskinegenskaber (se side 95).

② Energy/Modality

Listen over energier kan ændres i fanen General Parameters
i dialogboksen Properties (se side 100).
Følgende ikoner kan vises:

Fra venstre til højre angiver disse:
• Ikke godkendt
• Godkendt
• Data mangler
• Brug dummy-stråledata eller Brainlab-godkendelse (se side

114)
Hvor hver energi vises den tilgængelige dosisalgoritmer (PB:
Pencil Beam, MC: Monte Carlo) samt udfladningsfiltertilstan-
den (standard, stereotaktisk eller ikke-flad/FFF).

③ Set Parameters Anvend energiparametre (se side 111).

④ Display

• Markér afkrydsningsfeltet for at vise datavisningen (struktur)
og/eller grafvisningen.

• Markér afkrydsningsfeltet Graph Normalized for at vise
normaliserede data for visse grafer.

Arbejde med maskinprofiler
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Nr. Komponent Funktion

⑤ Edit-knapper Rediger, tilføj, indsæt eller fjern det aktuelle element.

⑥ Valg af input

Pencil Beam-data, som indeholder tabeller for Scatter, Depth
Dose og Radial Factors. Vælg fanen for at vise de tilhørende
tabeller og grafer. Datatabellen kan også vælges via menuen
View.

⑦ Tabelvisning Viser data som en tabel.

⑧ Grafvisning Viser data som en graf og henviser til den aktuelt valgte ener-
gi.

Menubjælke

Figur 43  

Komponent Funktion Se

Go to Task... Åbner navigationsmenuen. Side 20

New Starter oprettelse af en ny maskinprofil. Side 82

Open... Åbner en eksisterende maskinprofil. Side 84

Recent Viser en liste over de senest anvendte maskinprofiler.

Manage Profi-
les...

Åbner en dialogboksen for at gøre ét af følgende:
• Eksportere eksisterende maskinprofiler til et .zip-arkiv
• Aktivere eller deaktivere maskinprofiler til visning
• Slette maskinprofiler

Side 92

Properties...
Gør det muligt at redigere egenskaberne for eksisterende ma-
skinprofiler. Disse er de samme som de egenskabsindstillinger,
der defineres ved oprettelse af en ny maskinprofil.

Side 95

MASKINPROFILER
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Komponent Funktion Se

Plausibility
Checks...

Viser en liste over de tjek, der udføres af Physics Administra-
tion for at sikre sandsynlighed. Side 88

Save Gemmer den aktuelle maskinprofil. Side 108

Approve & Sa-
ve... Godkender og gemmer den aktuelle maskinprofil. Side 109

Export to ZIP fi-
le...

Gemmer de aktuelle profildata i en .zip-fil. Denne funktion er
den samme som Export to ZIP archive... i dialogboksen Mana-
ge Profiles. Hvis maskinprofildataene ændres, deaktiveres
denne funktion.
Standardfilnavnet genereres fra maskinprofilnavnet og kan æn-
dres i dialogboksen for valg af fil.

Print...

Udskriver maskinprofildata. Side 90Print Preview

Print Setup...

Exit Lukker Physics Administration ned.

Sådan oprettes en ny maskinprofil

Figur 44  
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Trin

1.

Vælg New i området Machine Profiles i navigationsmenuen, og vælg New i menuen
Profile.
Der vises en dialogboks.
Man kan starte med en Raw Data-fil (anbefalet) eller uden rådata.
Rådata kan tilføjes eller fjernes senere (se side 123).

2. Vælg en startindstilling under Multileaf Collimator:
• Use current Pencil Beam raw data file: Hvis rådata tidligere er blevet indlæst og

godkendt, kan man anvende disse data.
• Import an approved Pencil Beam raw data file: Hvis rådata ikke tidligere er blevet

indlæst og godkendt, skal man importere en tilsvarende rådatafil. Når Continue væl-
ges, åbnes en fildialogboks. Vælg en fil med godkendte rådata. Hvis de valgte rådata
ikke er godkendt, kan man ikke fortsætte.

• Use Multileaf Collimator without raw data: Denne valgmulighed kræver, at radiale
faktorer og Pencil Beam-parametre beregnes af Brainlab. Der henvises til den tekni-
ske referencevejledning til Brainlab Fysik.

3. Vælg Continue for at fortsætte eller Cancel for at lukke dialogboksen.

4. Angiv relevante parametre i den viste dialogboks Properties. Hvis rådata er blevet impor-
teret, er visse værdier allerede blevet indstillet via Raw Data-filen (se side 95 og side
111).

5. Vælg OK.

MASKINPROFILER
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Sådan åbnes en maskinprofil

Figur 45  

Trin

1.

Vælg Open i området Machine Profiles i navigationsmenuen, og vælg Open i menuen
Profile.

Arbejde med maskinprofiler
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Trin
Der vises en dialogboks:
Alle profiler, der står opført i maskinprofilbiblioteket, vises i denne dialogboks. Med mindre
standardplaceringen ændres af Brainlab-support under installationen, er det denne:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\
Kommentarsektionen under profillisten indeholder yderligere oplysninger om den valgte
profil, f.eks.:
• Identifikator:
1.2.276.0.20.3.188048091233013175.5196.1471355970.0.456

• Checksum: b046fc500be226790ca04c402b38d095
• Version: V4 - RT Elements
• Approval: not approved
• Linac: Varian TrueBeam STx
• Energies: 6xStd, 6xFFF, 10xStd, 10xFFF
• MLC: Varian MLC-120 HD

Ikonet foran elementerne angiver profilens/energiens tilstand:

Fra venstre til højre angiver disse:
• Ikke godkendt
• Godkendt
• For Brainlab-godkendelse (se side 114)

2. Vælg en maskinprofil for at få vist en liste over energier og dosisalgoritmer, som er taget i
brug for denne profil.

Ud over profilnavn, dato og tidspunkt for ændring vises endvidere følgende versionsoplysninger
for hver profil:
• V2 eller V3: Denne maskinprofil er oprettet til iPlan RT Dose. Sådan en profil skal opdateres til

V4 eller V5 inden brug med RT Elements (se side 86).
• V4: Denne maskinprofil er oprettet ved hjælp af Physics Administration 5.0 og er egnet til RT

Elements. Disse profiler godtages ikke af iPlan RT Dose.
• V5: Denne maskinprofil er oprettet ved hjælp af Physics Administration 5.5 og er egnet til

brug med RT Elements (version 2.0 eller højere). Disse profiler godtages ikke af ældre
softwareversioner.

• Approved: Angiver, at profiler er godkendt med Physics Administration (se side 109).
BEMÆRK: Hvis du allerede har åbnet en maskinprofil og ændret den, kan du gemme
ændringerne, inden du åbner en anden stråleprofil. 

MASKINPROFILER
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5.2.2 Import af maskinprofiler fra iPlan RT Dose

Baggrund

Hvis man ønsker at bruge stråledata fra iPlan RT Dose 4.x, skal man opdatere de tilhørende filer
til RT Elements-formatet, da Physics Administration kun kan gemme maskinprofiler i RT
Elements-formatet. Dette kan gøres ved at importere de tilhørende profiler.
BEMÆRK: En importeret maskinprofil vises altid som Modified, også selvom den ikke er blevet
ændret efter importen. 

Når du har valgt den profil, der skal importeres (se nedenfor), åbnes egenskabsguiden
automatisk. Du skal kontrollere alle indstillingerne grundigt.

Sikkerhedsbemærkninger

Ændringer af en RT Elements-maskinprofil (V4 eller V5) påvirker ikke iPlan RT-versionen af
maskinprofilen (V2 eller V3). Ændringer af iPlan RT-maskinprofilen (V2 eller V3), som foretages
efter import i Physics Administration, anvendes heller ikke for RT Elements-maskinprofilen (V4
eller V5).
Dette er især vigtigt, hvis der foretages ændringer af stråledata, da alle ændringer skal anvendes
manuelt for begge versioner.
BEMÆRK: Stråledata fra iPlan RT Dose 4.x kan også importeres til en eksisterende maskinprofil
(se side 111). 

Hvis dialogboksen Properties lukkes ned efter import af en maskinprofil, vises
meddelelsen Please go to Properties and set all data i statusbjælken. Meddelelsen henviser
til, at alle parametre ikke er indstillet og kontrolleret efter opdatering. Maskinprofilen kan
ikke gemmes, medmindre dialogboksen Properties er blevet udfyldt helt.

Sådan importeres en maskinprofil i formatet iPlan RT Dose 4.x

Hvis iPlan RT og RT Elements bruger den samme placering til deres maskinprofiler, skal der
udføres følgende trin for at importere en maskinprofil i formatet iPlan RT Dose 4.x.

Trin

1. Vælg Open i menuen Profile menu (se also side 84).

2.

Vælg den påkrævede maskinprofil i dialogboksen Open Profile. Maskinprofiler, der er de-
fineret for iPlan RT Dose 4.x, er mærket V2 eller V3 i kolonnen Version.
Efter åbningen vises en meddelelse, der husker dig på, at alle importerede maskinprofil-
data skal verificeres korrekt.

3. Vælg OK for at bekræfte importen. Herefter aktiveres egenskabsdialogboksen (se side
95), og de påkrævede indstillinger kan konfigureres for maskinprofilen.

Import af maskinprofiler fra iPlan RT Dose
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Trin
Hvis dialogboksen Properties annulleres, er det ikke muligt at udskrive, gemme eller
foretage sandsynlighedstjek for den importerede profil. Man skal genåbne dialogboksen
Properties og indstille alle parametrene først.

Eftersom Physics Administration understøtter yderligere parametre sammenlignet med sin
forgænger, er det specielt vigtigt at verificere de individuelle indstillinger grundigt.

Sådan importeres en maskinprofil i formatet iPlan RT 4.x fra en anden placering

Hvis iPlan RT og RT Elements bruger forskellige placeringer til deres maskinprofiler, skal der
udføres følgende trin for at importere en maskinprofil i formatet iPlan RT Dose 4.x.

Trin

1. Start Physics Administration 4.5, og eksporter den maskinprofil, der skal importeres, til
en .zip-fil ved hjælp af dialogboksen Manage Machine Profiles. Der henvises til soft-
warebrugervejledningen til Physics Administration 4.5, revision 1.1, for detaljer.

2.

Start Physics Administration 5.5, og træk den oprettede .zip-fil med maskinprofilen
hen i Physics Administration.
Efter åbningen vises en meddelelse, der husker dig på, at alle importerede maskinprofil-
data skal verificeres korrekt.

3. Vælg OK for at bekræfte importen.
Herefter aktiveres egenskabsdialogboksen (se side 95), og de påkrævede indstillinger
kan konfigureres for maskinprofilen.
Hvis dialogboksen Properties annulleres, er det ikke muligt at udskrive, gemme eller
foretage sandsynlighedstjek for den importerede profil. Man skal genåbne dialogboksen
Properties og indstille alle parametrene først.

Eftersom Physics Administration understøtter yderligere parametre sammenlignet med sin
forgænger, er det specielt vigtigt at verificere de individuelle indstillinger grundigt.
Når der gemmes, lagres den nye maskinprofil på placeringen for RT Elements-maskinprofiler
(defineret af Brainlab support). Dataene i .zip-filen ændres ikke.
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5.2.3 Datavalidering

Kontrolsummer

Dataudskriften viser op til tre forskellige kontrolsummer for en maskinprofil:

Kontrolsum Beskrivelse

Profile Checksum

Den overordnede kontrolsum for maskinprofilen. Den ændres, hver gang
profilen gemmes eller godkendes, og kan anvendes til at identificere profi-
len. Den vises i:
• Physics Administration: Machine Profiles: Open og Machine Profi-

les: Dialogboksene Manage.
• RT Elements: Udskriften Treatment Parameter.

BEMÆRK: Profilen Checksum er kun tilgængelig i udskriften, hvis ma-
skinprofilen ikke er blevet ændret. 

Machine-related
parameter check-
sum

Denne kontrolsum kan anvendes til at kontrollere, om to profiler anvender
de samme maskinindstillinger, og indbefatter ikke:
• Nogen form for stråledataparameter
• Fysikerens navn
• Profilnavnet
• Tidspunktet for, hvornår profilen blev gemt

Hvis man f.eks. arbejder på et godkendelsesprofil og slår valgmuligheden
for godkendelsesprofil fra og derefter indtaster stråledata, men ikke ændrer
nogen andre indstillinger (undtagen fysikerens navn eller profilnavnet), æn-
dres den maskinrelaterede kontrolsum ikke.
BEMÆRK: Kontrolsummen har præfikset V4- for at angive, at dens definiti-
on er forskellig fra den kontrolsum, der vises i Physics Administration
4.5. 

Beam data-related
checksum

Denne kontrolsum omfatter alle stråledatarelaterede parametre og ændres
derfor ikke, hvis en maskinrelateret parameter ændres.
Denne kontrolsum er ikke tilgængelig for godkendelsesprofiler.
BEMÆRK: Kontrolsummen har præfikset V4- for at angive, at dens definiti-
on er forskellig fra den kontrolsum, der vises i Physics Administration
4.5. 

Ansvarsfraskrivelse

Advarsel
Den ansvarlige medicinske fysiker skal bekræfte, at data og parametre i maskinprofilen er
blevet evalueret og er korrekte, og at de dosimetriske data er blevet verificeret ved hjælp af
alternative beregninger, sammenligning med offentliggjorte data, uafhængig evaluering
eller andre passende metoder.

Datavalidering
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Sådan udføres en datavalidering

Figur 46  

Trin

For at udføre grundlæggende datavalidering og sandsynlighedstjek skal Plausibility Checks ...
vælges i menuen Profile.
En dialogboks med resultaterne af nogle grundlæggende tjek vises.

Disse datavalideringer og sandsynlighedstjek vises ved godkendelse af en profil, og deres
resultater vises på udskriften.
Se side 137 for en detaljeret liste over tjek.

MASKINPROFILER
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5.2.4 Udskrivning af en maskinprofil

Baggrund

Print og Print Preview er ikke tilgængelige, hvis alle data ikke er indstillet (f.eks. annullering af en
dataimport). I dette tilfælde skal dialogboksen Properties åbnes igen, og OK skal vælges for at
gennemføre.

Sådan defineres udskrivningsopsætningen

Figur 47  

Trin

1. Hvis man kun ønsker at udskrive udvalgte data, skal man vælge Print Setup... i menuen
Profile.

2. Definer de oplysninger, der skal udskrives (f.eks. tabeller, masker, parametre osv.), i dia-
logboksen Print.

Udskrivning af en maskinprofil
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Trin

3. Vælg den ønskede printer under Printer Setup. Printeren kan ligeledes vælges under
Print...

De valg, der foretages i denne dialogboks, gemmes ikke. Når Physics Administration startes op,
er alle elementer derfor aktiverede, og standardprinteren er valgt.

Sådan udskrives en profil

Trin

1. Når der er valgt de data, der skal udskrives, vælges Print... i menuen Profile.
I den printerdialogboks, der herefter åbnes, er der mulighed for at vælge den ønskede
printer.

2.

For at få vist en forhåndsvisning af udskriften forud for udskrivning vælges Print Pre-
view... i menuen Profile.

3. Vælg Print… for at udskrive det aktive dokument.

4. Klik på Close for at gå ud af udskriftsforhåndsvisningen.

MASKINPROFILER
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5.2.5 Administration af maskinprofiler

Baggrund

Man kan eksportere eksisterende maskinprofiler til et .zip-arkiv eller aktivere eller deaktivere
dem til visning og anvendelse. Deaktiverede profiler vises ikke i dialogboksen Open Profile (se
side 84) eller i listerne over valgte maskinprofiler i RT Elements. Det er også muligt at slette en
maskinprofil.

Sådan anvendes dialogboksen til profiladministration

Figur 48  

Trin

1. Vælg Manage i navigationsmenuen.

2. For at aktivere eller deaktivere en maskinprofil til visning skal det tilhørende afkrydsnings-
felt aktiveres eller deaktiveres.

3. Vælg Delete for at slette en valgt profil.
BEMÆRK: Physics Administration opretter automatisk en sikkerhedskopi i form af
en .zip-fil (standardplacering f:\Brainlab\Shared\RT
\MachineProfiles_PhysAdminBackup) før sletning.
 

4. For at eksportere en valgt profil som et .zip-arkiv vælges Export selected profile to
ZIP archive.
De eksporterede .zip-filer med maskinprofiler kan importeres ved at trække .zip-filen
hen på Physics Administration. Når man gemmer, vil en maskinprofil, som er indlæst
fra en .zip-fil, blive gemt på maskinprofilens placering (defineret af Brainlab support).
Dataene i .zip-filen ændres ikke.
Hvis den valgte profil bruger Pencil Beam-rådata, aktiveres Copy Raw Data to a directo-
ry... og gør det muligt at gemme en kopi af rådataene i et bibliotek.

5. Vælg OK for at lukke dialogboksen.

Administration af maskinprofiler
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5.3 Ændring af stråleprofiltabellerne

Baggrund

En maskinprofil i Physics Administration kan gemme stråledata for flere energier. RT Elements-
softwaren vælger en maskinprofil og en tilhørende energi til behandlingsplanlægning.
Listen over energier kan ændres i fanen General Parameters i dialogboksen Properties (se side
100). Det er muligt at tilføje/fjerne en energi uden at ændre parametre defineret for ikke-påvirkede
energier.

Grundlæggende redigering

En inputtabel kan redigeres på samme måde som almindelige regnearksprogrammer ved hjælp af
almindelige tastaturgenveje:
• Tilsvarende farver for hver kolonne anvendes i grafvisningen.
• Klik på den tilhørende enhed i kontrolpanelet eller i fanebladslisten under tabellen for at

aktivere en inputtabel. Man kan skifte til næste (forrige) inputtabel ved hjælp af Ctrl + Pg Down
(Ctrl + Pg Up).

Redigeringsmenu

Ændringer i datatabellen kan ligeledes udføres ved hjælp af menuen Edit.

Figur 49  

• Undo gør det muligt at fortryde seneste handling eller slette seneste indtastning.
• Redo gør det muligt at fortryde seneste undo-handling.
• Copy gør det muligt at kopiere et udvalgt dataområde fra den aktive inputtabel og placere det i

udklipsholderen uden at fjerne dataene fra selve profilen.
• Paste gør det muligt at indsætte indholdet fra udklipsholderen på et bestemt sted til udskiftning

af en udvalgt tekst. Denne kommando er kun tilgængelig, hvis et objekt eller en tekst er blevet
kopieret over i udklipsholderen.

Redigering af stråleprofiltabeller

Hvis Scatter er valgt:
• Den vandrette akse repræsenterer MLC-feltstørrelsen eller kæbefeltstørrelsen. Brug View /

Plot per Scatter per MLC field, eller dobbeltklik i spredningsdiagrammet for at skifte
visningen.

• Kurverne repræsenterer kæbe- eller MLC-feltstørrelsen (i den tilsvarende kolonnefarve).
• Den lodrette akse viser spredningsfaktoren.

Hvis Depth Dose er valgt:

MASKINPROFILER
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• Den vandrette akse repræsenterer dybden.
• Kurverne repræsenterer feltstørrelsen (i den tilsvarende kolonnefarve).
• Den lodrette akse viser PDD/TMR-værdierne.
• Herudover skal man udspecificere under Setup, om dataene blev målt ved isocentret eller med

en fast SSD.
Hvis Radial Factors er valgt:
• Den vandrette akse repræsenterer den diagonale radius.
• Kurverne repræsenterer dybden (i den tilsvarende kolonnefarve).
• Den lodrette akse viser radialfaktorværdierne.
• Herudover skal man udspecificere under Setup, om dataene blev målt ved isocentret eller med

en fast SSD.

Begrænsninger

Alle datatabeller defineres ved hjælp af et sæt række- og kolonneoverskriftsværdier samt en
dosisværdi for hver enhed. Det er ikke muligt at have tomme felter i en tabel.
Hvis der blev brugt Pencil Beam-rådata for den valgte energi (se side 80), er datatabellerne (og
bestemte parametre i dialogboksen Set Parameters) skrivebeskyttede. Skrivebeskyttede
datatabeller er fremhævet med en gul baggrund. Hvis man har brug for at ændre i disse data, skal
man redigere de tilsvarende rådata (se side 123). Hvis en tabel er skrivebeskyttet, er funktionerne
Add og Remove samt Values are … deaktiveret. Herudover indeholder tabeloverskriften teksten:
(read-only).

Indtastning af data i datatabellen

Eksisterende stråledata kan kopieres til Physics Administration som følger:

Trin

1. Åbn det spreadsheet (f.eks. Excel), der indeholder stråledataene.

2. Vælg den energi, der skal redigeres.

3. Vælg den tabel, der skal kopieres, i regnearkprogrammet, og kopier dataene til udklip-
sholderen.
Sørg for, at øverste venstre felt (kolonne- og rækkeoverskrift) er tomt.
Hvis regnearksprogrammet og Physics Administration kører på forskellige computere,
kan man kopiere udklipsholderens data til en teksteditor, gemme filen, kopiere filen til
computeren med Physics Administration, åbne den med en teksteditor og kopiere tek-
sten til udklipsholderen.

4. Skift til Physics Administration, og vælg den korrekte tabel og energi.
Vælg hele inputtabellen.

5. Indsæt regnearkdataene fra udklipsholderen til inputtabellen (f.eks. ved at vælge cellen
øverst til venstre og bruge genvejen Ctrl + A):
• Række- og kolonneoverskrifter justeres automatisk, når hele tabeller kopieres.
• Undlad at anvende ciffergrupperingssymboler. Physics Administration godtager ikke

talkombinationer såsom ”1,234.5” eller ”1.234,5”.

Ændring af stråleprofiltabellerne
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5.4 Redigering af maskinprofilegenskaber

Egenskabsdialogboks

Figur 50  

Dialogboksen Properties består af flere faneblade. Hvis et faneblad vises med et rødt kryds ved
siden af navnet, er OK deaktiveret. Faneblade med røde krydser skal åbnes for at kontrollere og
indstille alle nødvendige oplysninger. Hvis man opretter en ny maskinprofil, er det bedst at
gennemgå alle faneblade fra venstre mod højre.
Hvis indstillinger mangler eller er indstillet med en ugyldig værdi, er det måske ikke muligt at
vælge et andet faneblad. Man kan ikke lukke dialogboksen ned med OK, hvis indstillinger mangler
eller er indstillet med en ugyldig værdi. Man skal indstille eller korrigere indstillinger, inden anden
data ændres eller indlæses.
Visse statusmeddelelser vises under fanebladssiderne. Disse meddelelser angiver, hvorfor OK er
deaktiveret, eller hvorfor man ikke kan skifte til et andet faneblad.
Man kan skifte til næste (forrige) faneblad ved hjælp af Ctrl + Pg Down (Ctrl + Pg Up).

MASKINPROFILER
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5.4.1 Maskinvalgsfaneblad

Fanebladsindhold

Figur 51  

Komponent Funktion

Profile Name
Dette navn vises i RT Elements-softwaren:
• Ved valg af maskinprofil
• I udskrifter til identifikation af en maskinprofil

Name of Physicist
Navnet på den person, der er ansvarlig for denne maskinprofil. Den-
ne parameter anvendes kun af Physics Administration og vises ik-
ke i RT Elements.

Accelerator Acceleratoren/den lineære accelerator til din maskinprofil.

MLC
Multiblad-kollimatormodellen, der anvendes i din maskinprofil. De
valgmuligheder, der står til rådighed, afhænger af valget under Acce-
lerator.

Show only compatible
machines in selection

Denne valgmulighed aktiveres kun, hvis der er indlæst en maskin-
profil, der ikke er baseret på rådata.
Den er altid deaktiveret, hvis man opretter en maskinprofil ved hjælp
af funktionen New.
Hvis denne funktion er aktiveret (hvilket er standard, hvis indstillin-
gen er aktiveret), vises kun kompatible maskinprofiler (f.eks. kan
man ikke skifte fra Novalis Tx til et Novalis-system, fordi begge sy-
stemer har forskellige egenskaber, særligt vedrørende feltstørrelser
for stråledata).
Hvis denne funktion ikke er aktiveret, kan data ændres fra enhver
maskine til en anden. Eftersom stråledata ikke justeres, opnår man
som regel en rimelig og brugbar maskinprofil.

Maskinvalgsfaneblad
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BEMÆRK: Ved ændring af maskinvalget nulstilles visse maskinprofilparametre til deres
standardværdier. Du skal verificere alle parametrene. 

Hvis en maskinprofil indlæses, repræsenteres alle indlæste data via en indtastning, der er
identificeret gennem teksten: loaded på accelerator- og MLC-listen. Hvis den
maskinprofilskabelon, der bruges til den indlæste maskinprofil, er tilgængelig, vises den altid på
listen.

MASKINPROFILER
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5.4.2 Acceleratorkonventionsfaneblad

Baggrund

Dit valg i dette faneblad definerer den konvention, som RT Elements-softwaren anvender til at
vise og udskrive bord-, kollimator- og gantry-vinklerne for behandlingsgrupper for den valgte
maskinprofil. Det definerer ligeledes måden, hvorpå bladene nummereres, og konventionen for
bladpositioner.
BEMÆRK: Denne indstilling påvirker ikke måden, hvorpå data skrives under DICOM RT Plan-
eksport. DICOM RT Plan-eksport anvender altid IEC 1217-konventionen som udspecificeret i
DICOM-standarden. 

Fanebladsindhold

① ②

Figur 52  

Komponent Funktion

Accelerator Conven-
tion

Den konvention, der passer acceleratoren. Brug enhederne til verifice-
ring og identifikation (se detaljer nedenfor).

Acceleratorkonventionsfaneblad
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Komponent Funktion

Position Signs

Viser bevægelseskoordinaterne for Open/Retract og Overtravel for
kæbe- og MLC-koordinaterne.
• I positionen Open/Retract blokerer kæbe-/MLC-linjen ikke isocentret.
• I positionen Overtravel blokerer kæbe-/MLC-linjen isocentret.

Symbolet + henviser til, at den tilsvarende position har en positiv koordi-
nat, og symbolet - repræsenterer en negativ koordinat. Derfor skal
Open/Retract og Overtravel altid have modsatte symboler for en be-
stemt kæbe- eller MLC-linje.
F.eks. betyder den første linje Jaw X1: - +, at de tilbagetrukne positio-
ner for X1-kæberne har et negativt symbol, og at overløbet har et posi-
tivt symbol. I dette eksempel er symbolerne for X2-kæben de modsatte.
Bladkæbeparret X1/X2 bruger altså negative positionsværdier for den
venstre og positive positionsværdier for den højre side (se diagrammet
under MLC and Jaw Convention).

MLC and Jaw Con-
vention

Dette diagram viser forholdet mellem kæbe- og MLC-positionerne i gan-
try-siden. Det repræsenterer strålens sigtelinje.
Symbolerne i denne tegning er baseret på koordinatsymbolerne i tabel-
len Position Signs.
• Kæbeegenskaberne er skrevet med kursiv.
• Bladnumrene vises i venstre og højre side.

Leaf Bank Left, Leaf
Bank Right

Anvendes til at identificere bladlinjer i RT Elements-softwaren og ud-
skrifter.

Jaw Names

Figuren viser MLC’en set fra isocentret. Derfor definerer det nederste
redigeringsfelt kæbelinjen i gantry-siden. De stiplede linjer henviser til,
at strålens sigtelinje ovenfor vises for den samme gantry- og kollimator-
vinkel men fra strålekilden.

Gantry and Table Ro-
tation

Dette afsnit viser bord og gantry for to positioner med de tilsvarende
bord- og gantry-vinkler. Det tredje billede viser rotationsaksen for bord
(①) og gantry (②). Den tilsvarende rotationsretning vises ved hjælp af
en pil ved siden af aksen og er også beskrevet under billedet:
• Table rotation: CCW (Beam’s Eye View): Bordet drejes mod uret set

fra strålens sigtelinje (dvs. fra gantry-hovedet, når gantryet er i den
øverste position ved 0°).

• Gantry rotation: CW (in Front of Gantry): Gantryet drejer med uret
set fra forsiden af gantryet (dvs. stående ved bordet, mens man kig-
ger mod gantryet).

For MHI TM 2000-systemet er bordet erstattet af en tilsvarende ringro-
tation.

Collimator Rotation

Hvis acceleratoren ikke tillader kollimatorrotation (f.eks. MHI TM 2000-
systemet), vises kollimatorrotationsbillederne ikke.
Det første billede viser kollimatorpositionen med den tilsvarende kolli-
matorvinkel (se den røde pil). Det andet billede viser kollimatoren rote-
ret til venstre (se rød pil) med den tilsvarende kollimatorvinkel. Det tred-
je billede viser kollimatorens rotationsakse og rotationsretning.
Collimator rotation: CCW (Beam’s Eye View): Kollimatoren drejes
mod uret set fra strålens sigtelinje (dvs. fra gantry-hovedet, når gantryet
er i den øverste position).
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5.4.3 Faneblad til generelle parametre

Fanebladsindhold

Figur 53  

Området lineær accelerator

Komponent Funktion

Name Angiver et meningsfuldt navn til den lineære accelerator.

Manufacturer
Under DICOM RT Plan-eksport indstilles denne værdi til værdien af DI-
COM-attributten MANUFACTURER under ”Beam Sequence”, hvis ”Ex-
port Platform”-filindstillingen ”Manufacturer” er indstillet til ”linac”.

Model Under DICOM RT Plan-eksport er denne værdi indstillet til værdien af
DICOM-attributten MANUFACTURERS_MODEL_NAME.

Export ID

Under DICOM RT Plan-eksport er denne værdi indstillet til værdien af
DICOM-attributten TREATMENT_MACHINE_NAME. Record and Verify
(R&V)-systemerne anvender denne værdi til at kortlægge acceleratoren
i deres database. Derfor skal du sørge for at anvende konsekvente sta-
vemåder samt store og små bogstaver.

Tolerance Table Key
Definerer den tolerancetabelenhed, der anvendes til DICOM-eksport.
De indlæste oplysninger skal passe til oplysningerne i Record and Veri-
fy-systemet.

Available Energy Mo-
dalities

Liste over tilgængelige energier og udfladningsfiltertilstande, men ikke
valgt for din accelerator (se fanebladet Machine Selection).

Selected Energy Mo-
dalities

Liste over energier, der skal medtages i denne maskinprofil. Brug knap-
perne << og >>, eller dobbeltklik på en energi for at tilføje eller fjerne en
indtastning (se side 111).

Default Table Top Po-
sitions Bordpositionerne anvendes til DICOM-eksport.

Faneblad til generelle parametre
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Området for maskinparametre

Komponent Funktion

Allowed Collimator
Angles

Definerer de tilladte kollimatorvinkelintervaller (fra 0° til 360°). F.eks. til-
lader 0.0 … 165.0, 195.0 … 360.0 kollimatorvinkler fra 0° til 165°
og fra 195° til 360° (dvs. det ugyldige interval er fra 166° til 194°). Vin-
kler > 360° (eller < 0°) kortlægges til intervallet [0,360] ved at tilføje hel-
talsmultipla af 360°.

Default Collimator
Angles

Definerer den kollimatorvinkel, der anvendes af RT Elements til nye iso-
centre (behandlingsgrupper), der anvender denne maskinprofil.
Standardkollimatorvinklen skal være indbefattet i de tilladte kollimator-
vinkler.
BEMÆRK: Nogle RT Elements ignorerer denne værdi og definerer kolli-
matorvinklen på baggrund af deres egne regler (f.eks. ved hjælp af en
klinisk opsætning). Der henvises til den tilhørende softwarebrugervej-
ledning til RT Elements. 

Allowed Table Ang-
les

Definerer de tilladte bordvinkelintervaller (fra 0° til 360°). F.eks. tillader
0.0 … 90.0, 270.0 … 360.0 bordvinkler fra 0° til 90° og fra 270° til
360°. I IEC-konventionen beskriver disse vinkler en bordbevægelse fra
venstre mod højre. Vinkler > 360° (eller < 0°) kortlægges til intervallet
[0,360] ved at tilføje heltalsmultipla af 360°.

Allowed Gantry Ang-
les

Definerer de tilladte gantry-vinkelintervaller (fra -360° til 360°).
Definerer maksimumrotationen, som din gantry er i stand til at udføre
startende fra yderste position imod urets retning til yderste position i
urets retning. For at afhjælpe vinkeluklarheder overføres vinkelinterval-
let fra [0,360] til [-360,0]. Vinkler > 360° eller < -360° kortlægges til inter-
vallet [-360,360] ved at tilføje heltalsmultipla af de fulde 720°. En gantry-
rotation på 361° vil f.eks. blive kortlagt til -359°.
Eksempel 1: -185.0 … 185.0 i IEC1217-konventionen tillader gantry-
et at udføre en 370° rotation i urets retning startende fra -185° (175°) til
185°. Med Varian-konventionen er de tilsvarende intervaller -360.0 …
-355.0, -5.0 … 360.0.
Eksempel 2: 0, 360 i Varian-konventionen tillader én komplet rotation i
urets retning fra rotationsstart i gantryets bund (kl. 6) til top (kl. 12) og
tilbage til bunden. I IEC1217 er dette interval -180.0 … 180.0.

Minimum Gantry
Speed

Denne værdi definerer minimumhastigheden for gantry-rotation og tag-
es i øjeblikket kun i betragtning ved VMAT-behandlinger.

Maximum Gantry
Speed

Sammen med den maksimale bladhastighed for MLC tages der hensyn
til denne værdi under bladsekventering for dynamiske konforme buebe-
handlinger og VMAT-behandlinger. Forkerte indlæsninger, der gør, at
bladene bevæger sig for hurtigt, kan føre til stop under behandling. Dy-
namiske buebehandlinger antager, at gantryet altid roterer med den
samme hastighed som bladene.

Supported Control
Point Spacings

Angiver de understøttede kontrolpunktafstande for VMAT-behandlinger.
Den faktiske valgte kontrolpunktafstand for en behandlingsplan afhæn-
ger af RT Element.

De tilladte intervaller kan ændres ved at vælge Edit (se side 103). For visse acceleratorer vises
bordvinklen som en ringvinkel.
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Dynamiske evner (for VMAT)

Disse parametre gælder kun for VMAT-behandlinger. Der henvises til de tilhørende
softwarebrugervejledninger for yderligere forklaringer og anbefalinger.

Komponent Funktion

Allow Gantry Speed
Changes Between
Control Points

Hvis denne valgmulighed er aktiveret, har VMAT-behandlingen tilladelse
til at ændre gantry-hastighederne for på hinanden følgende kontrolpunk-
ter.

Maximum Gantry
Speed Change

Denne valgmulighed er kun aktiveret, hvis Allow Gantry Speed Chan-
ges Between Control Points er aktiveret. Denne parameter beskriver
den maksimalt tilladte ændring i gantry-hastighed i grader pr. sekund og
pr. kontrolpunkt.

Allow Dose Rate Mo-
dulation Between
Control Points

Denne valgmulighed er altid aktiveret, hvis Allow Gantry Speed Chan-
ges Between Control Points er aktiveret. Hvis den er aktiveret, kan
dosishastigheden ændre sig mellem kontrolpunkter (se Allowed Dose
Rate Values).

Allowed Dose Rate
Values

Hvis Only Dose Rates From Dose Rate List er aktiveret, defineres de
tilladte dosishastigheder af listen Allowed Dose Rates (se side 114).
Hvis Any Dose Rate Between Minimum and Maximum of Dose Rate
List er valgt, er alle værdier mellem minimum- og maksimumværdien,
som er defineret af listen Supported Dose Rates, tilladt (se side 114).

Området foretrukken MU-afrunding

Komponent Funktion

Preferred MU roun-
ding

De ”ideelle” MU’er er ikke heltal, men de fleste acceleratorer kan kun
håndtere heltal som MU-værdier. Derfor skal de ”ideelle” MU’er afrun-
des.
Valgmuligheden Preferred MU rounding konfigurerer afrundingsmeto-
den:
• Floor: Reducerer de ”ideelle” MU’er til det forrige heltal
• Round: Øger eller reducerer de ”ideelle” MU’er til det nærmeste heltal
• Ceil: Øger de ”ideelle” MU’er til det næste heltal

Faneblad til generelle parametre
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Sådan ændres vinkelintervallerne

Figur 54  

De tilladte intervaller kan ændres ved at vælge Edit for at få vist dialogboksen Allowed Table
Angles.
BEMÆRK: Table er ikke en af de mulige valgmuligheder. Det er også muligt at redigere
vinkelintervallerne for Collimator eller Gantry. 

Trin

1. Vælg Add Interval for at tilføje yderligere intervaller. Standardantallet af intervaller er 4,
men det samlede antal intervaller er ikke begrænset.
Tal indtegnes automatisk i det valgte interval.
Værdien Stop skal være større end (eller lig med) værdien Start.
Hvis et felt er tomt, ignoreres det.

2. Man kan indtaste intervaller i enhver rækkefølge, da de sorteres automatisk i stigende
rækkefølge, når OK vælges.

Vinkler vises og fortolkes i den valgte acceleratorkonvention.
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5.4.4 Faneblad for kæber

Fanebladsindhold

Figur 55  

Komponent Funktion

Jaws are automatically adap-
ted to MLC.

Aktiver denne valgmulighed for at give RT Elements tilladelse
til automatisk at placere kæberne i henhold til MLC-formen.
Denne valgmulighed er altid valgt og kan ikke ændres.

Use jaws for field collimation
(Jaw Tracking)

Aktiver denne valgmulighed for at lade strålingsfeltet blive be-
grænset af kæberne i stedet for MLC’en. Denne valgmulighed
kan kun aktiveres for bestemte udvalgte acceleratorer og
MLC’er.

Jaws can move between con-
trol points

Aktiver denne valgmulighed for at lade kæberne bevæge sig
mellem kontrolpunkter. Denne valgmulighed afhænger af den
valgte accelerator, og MLC’en kan ikke ændres.

Maximum Jaw Speed

Definerer den maksimale kæbehastighed i det tilfælde, hvor
kæberne kan bevæge sig mellem kontrolpunkterne. Denne
værdi ignoreres i øjeblikket af RT Elements og kan derfor ikke
ændres i denne softwareversion.

Faneblad for kæber
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Komponent Funktion

Jaws are Independent
Aktiver denne valgmulighed for at lade de tilhørende kæber be-
væge sig uafhængigt. I modsatte fald bevæger X/Y-kæberne
sig symmetrisk til isocentret.

Jaws are Fixed
Aktiver denne valgmulighed for at definere faste kæber, som
ikke kan bevæge sig og altid er placeret symmetrisk i deres
standardposition.

Default Position

Standardpositionerne anvendes, hvis kæberne er faste. De-
fault X1/Y1 er kun aktiveret, hvis Jaws are Fixed er markeret.
X2/Y2 kan ikke ændres af brugeren.
Kæbepositionerne og navnene er som defineret i fanebladet
Accelerator Convention.

Maximum Overtravel Definerer, hvor langt x- eller y-kæberne kan bevæges ud over
isocentret.

Maximum Open Definerer, hvor langt x- eller y-kæberne kan trækkes tilbage fra
isocentret.

Adaptation Margin Denne margin bruges under automatisk kæbetilpasning til at
placere kæberne bag MLC-bladene.

Minimum Aperture Indstiller minimumafstanden mellem X1/X2- eller Y1/Y2-kæber-
ne.

Overførsel af kæbepositioner

Behandlingsplaner, der er oprettet ved hjælp af Brainlab stråleterapi-/strålekirurgi-
behandlingsplanlægningssoftware, overføres som regel til et tredjeparts-Record and Verify-system
(R&V). Disse R&V-systemer overfører behandlingsoplysningerne til acceleratorkonsollen, inden
behandlingen endelig leveres. Denne overførsel gennem en række enheder giver mulighed for, at
korrekt konfigurerede, kæbeformede feltstørrelser i Brainlab-behandlingsplaner bliver ændret,
inden behandlingen endelig leveres. Det er derfor yderst vigtigt at verificere den præcise
kombination af kollimator og den kæbedefinerede feltstørrelse og feltpositionsindstillingerne for
hvert enkelt behandlingsfelt direkte i acceleratorkonsollen.
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5.4.5 MLC-fanebladet

MLC-fanebladet

Figur 56  

Området for MLC-begrænsninger

Komponent Funktion

Maximum Leaf
Speed

Angiv begrænsningen for din MLC-model. Dette kan være den værdi, der
godtages af dit Record and Verify-system.

Maximum Leaf
Travel Distance
for VMAT

Disse parametre gælder kun for VMAT-behandlinger:
• Distance per Gantry Degree: Denne parameter gør det muligt at be-

grænse den maksimale afstand, et blad kan bevæge sig pr. gantry-grad.
• Distance per Monitor Unit: Aktiver denne valgmulighed for at gøre det

muligt at begrænse den maksimale afstand, et blad kan bevæge sig pr.
MU.

Minimumsåbning

Et åbent bladpar er et bladpar, som er beregnet til at levere dosis til et bestemt område.
Et lukket bladpar er et bladpar, som ikke er beregnet til at levere dosis til et bestemt område.
Afstanden mellem de modstående blade i et lukket bladpar (bladafstand) er ofte ikke nul af
mekaniske årsager.
BEMÆRK: Disse værdier er relateret til hinanden. Derfor kan det faktiske minimum, der anvendes
af RT Elements til et bestemt element, være større end det minimum, der er angivet her.
Minimumsåbningen for åbne blade kan f.eks. ikke være mindre end minimumbladafstanden for
blade i bevægelse. 

Komponent Funktion

Open Leaf Pairs Gør det muligt at angive en minimumsåbning for et åbent bladpar.

Static (hardware
constraint)

Angiver minimumbladafstanden for lukkede blade, der ikke er i bevægelse
(statiske), som kræves af denne MLC-model.
BEMÆRK: For mange MLC’er er denne parameter 0 mm, hvilket betyder, at
RT Elements har tilladelse til at producere planer med nominelt lukkede bla-
de (bladafstand på 0 mm). 

Inside field (bet-
ween jaws)

Gør det muligt at angive en minimumbladafstand, som gælder for alle blad-
par, som ikke er helt dækket af det kæbepar, der bevæger sig vinkelret med
MLC-bladene. Angiv begrænsningen for din MLC-model (i de fleste tilfælde
er denne parameter 0 mm).

MLC-fanebladet
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Komponent Funktion

Moving leaves
for VMAT or Dy-
namic Conformal
Arcs

Gælder for bladpar, hvis mindst ét blad i et bladpar bevæger sig fra ét kon-
trolpunkt til et andet. Angiv begrænsningen for din MLC-model. Dette kan
være den værdi, der godtages af dit Record and Verify-system. Standard-
værdien fastsættes af den valgte MLC (se side 96). Det er som regel ikke
nødvendigt at ændre denne værdi.

Konventionsområde

Komponent Funktion

MLC Geometry Beskrivende oplysninger.

MLC Model Det navn, der vises i maskinprofillisten i RT Elements.

MLC Manufacturer
Ved udførelse af en DICOM RT Plan-eksport indstilles denne værdi til vær-
dien af DICOM-attributten MANUFACTURER under ”Beam Sequence”,
hvis ”Export Platform”-filindstillingen ”Manufacturer” er indstillet til ”MLC”.

MLC Clearance Definerer afstanden fra isocentret til den nederste MLC-del. Denne para-
meter vil blive aktiveret helt i fremtidige softwareversioner.

Området for bladpositionering

Komponent Funktion

Leaf Adaption
Bladtilpasning giver dig mulighed for at definere, hvordan bladene skal tilpas-
ses svulstens form (se side 30):
• Outline: Bladet bevæger sig fremad, indtil den forreste kant når svulstens

omrids.
• Average: Bladet bevæger sig fremad, indtil bladets midte (midtpunkt mel-

lem den øvre og nedre kant) når svulstens omrids.
• Inline: Bladet bevæger sig fremad, indtil den bageste kant når svulstens

omrids.

Preferred Home
Position

Som standard placerer RT Elements lukkede bladpar i midten, længst til ven-
stre eller længst til højre afhængigt af, hvad der angives her.
BEMÆRK: Den faktiske position af et lukket bladpar afhænger af bladse-
kventeringsalgoritmen i RT Element. Herudover kan der udspecificeres en
brugerdefineret position i IEC1217-koordinatsystemet (venstre side er nega-
tiv, og højre side er positiv). 

Minimum off-
center distance
for closed lea-
ves (inside field)

Gør det muligt at definere en minimum-off-center-afstand for lukkede bladpar
inde i feltet (se også Inside field (between jaws)) for at reducere lækage-
stråling. Denne indstilling er især nyttig, hvis Preferred Home Position er
indstillet til Middle.
BEMÆRK: På grund af mekaniske begrænsninger af MLC’en kan den fakti-
ske off-center-position være anderledes for visse felter. 

Number of
Guard Leaves

Denne indstilling er kun aktiveret, hvis MLC-modellen understøtter begræn-
set overløb (f.eks. visse Elektra-MLC’er). Der kan angives 0, 1 eller 2 be-
grænsede overløb.
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5.4.6 Sådan gemmes maskinprofiler

Gemmefunktion

For at gemme den aktuelle maskinprofil skal man vælge Save i menuen Profile.
Filnavnene genereres automatisk.
Hvis man indlæser en maskinprofil fra en .zip-fil, gemmes maskinprofilen på maskinprofilens
placering (defineret af Brainlab support). Dataene i .zip-filen ændres ikke.

Bekræftelse

Figur 57  

Når maskinprofilen er blevet gemt, vises en meddelelse.
Denne meddelelse informerer dig om, at alle angivne dosisværdier skal verificeres forud for
patientbehandling ved hjælp af absolutte og relative dosisverificeringsprocedurer.
Herudover anbefaler Brainlab kraftigt at udføre en fantombehandling forud for første
behandlingsfraktion for hver patient.

Begrænsninger

Det er ikke muligt at gemme dine ændringer, hvis:
• Der mangler data for en energi (energiindtastningen er markeret med et rødt X på energilisten).
• Du har redigeret egenskaberne for maskinprofilen, men ikke udfyldt alle guidesider (se side

95). Dette er for eksempel tilfældet, hvis du annullerer egenskabsguiden under import af en
iPlan RT Dose 4.x-maskinprofil (se side 86).

• Maskinprofilen er allerede blevet godkendt (se side 109).
BEMÆRK: Maskinprofiler, som er gemt af Physics Administration 5.5, kan ikke åbnes med
Physics Administration 5.0 eller ældre. 

Sådan gemmes maskinprofiler
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5.4.7 Godkendelse af maskinprofiler

Baggrund

Maskinprofiler, som endnu ikke er blevet godkendt, genererer en advarselsmeddelelse, når de
vælges i RT Elements. For at blive brugt til patientbehandling skal en maskinprofil og de
tilhørende energiparametre godkendes (se side 122).
Maskinprofiler skal godkendes af den ansvarlige fysiker for at bekræfte, at de er blevet valideret.

Godkendelsesfunktion

Gå til Approve and Save i menuen Profile for at godkende den aktuelle maskinprofil.

Dialogboks til godkendelse og gemning

Figur 58  

Gør følgende i dialogboksen Approve and Save:
• Gennemgå grundigt de tilgængelige maskinprofildata og verificeringsoplysninger.
• Når du har sikret dig, at dataene opfylder dine krav, indtaster du dit brugernavn og din

adgangskode og klikker på Approve and Save.
Når en profil er blevet godkendt, vises dette i statusbjælken.
BEMÆRK: Man kan godkende en maskinprofil, selvom datavalidering og sandsynlighedstjek viser
advarsler og fejl. 
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Ikke-godkendte energiparametre

Figur 59  

Hvis maskinprofilen indeholder mindst én ikke-godkendt energiparameter, vises der en
meddelelse for at minde dig om, at ikke-godkendte energier ikke vil medføre en godkendt
maskinprofil for denne energi.

Efterfølgende ændringer

Hvis data ændres, nulstilles godkendelsesstatussen, og statussen indstilles til ændret, hvilket
angiver ændringer, der ikke er blevet gemt.

Godkendelse af maskinprofiler
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5.5 Redigering af energiparametre

Baggrund

En maskinprofil i Physics Administration kan gemme stråledata for flere energier. RT Elements
vælger en maskinprofil og dens tilhørende energi til behandlingsplanlægning.

Tilføjelse og fjernelse af en energi

Figur 60  

Listen over energier kan ændres i fanen General Parameters i dialogboksen Properties (se side
100).
Listen over energier kan også ændres via tilhørende poster i menuen Current Energy og
energilistens kontekstmenu.
Det er muligt at tilføje/fjerne en energi uden at ændre parametre defineret for ikke-påvirkede
energier.
Hvis den aktuelle energi godkendes, deaktiveres flere elementer.

Import fra en anden maskinprofil

Figur 61  
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Physics Administration 4.5 og ældre understøttede kun en enkelt energi pr. maskinprofil.
Physics Administration 5.0 indførte muligheden for at gemme stråledata for flere energier i en
maskinprofil. Funktionen Import Data from another Machine Profile fra energikontekstmenuen
(se ovenfor) gør det muligt at importere stråledata fra en anden kompatibel maskinprofil til den
aktuelt valgte energi.
Hvis den aktuelle energi allerede indeholder data, vises der en meddelelsesboks, som spørger,
om de eksisterende data skal overskrives.
Importdialogboksen minder om dialogboksen Open Profile (se side 84). Kun maskinprofiler og
energier, som er kompatible med den aktuelle energi, vises på listen.

Redigering af parametre

Figur 62  

Vælg Set Parameters for at redigere parametrene for den valgte energi.
BEMÆRK: Denne funktion kan også fremkaldes via menuen Current Energy. 

Dialogboksen Energy Parameters gør det muligt at redigere energirelaterede parametre såsom
MU-begrænsninger eller stråledata. Disse data gemmes separat for hver energi. Hvis
maskinprofilen indeholder flere energier, skal disse parameter indstilles for hver energi.
Dialogboksen for energiparametre består af flere faneblade. Alt afhængigt af de aktuelle
indstillinger kan visse faneblade være grå. Hvis et faneblad vises med et rødt kryds ved siden af
navnet, er knappen OK deaktiveret. Faneblade med røde krydser skal åbnes for at kontrollere og
indstille alle nødvendige oplysninger.
BEMÆRK: Hvis energiparametrene er godkendt (se side 122), er værdierne i fanebladene
skrivebeskyttede. Man skal fjerne godkendelsen for at kunne redigere. 

Hvis indstillinger mangler eller er indstillet med en ugyldig værdi, er det måske ikke muligt at
vælge et andet faneblad. Man kan ikke lukke dialogboksen ned med OK, hvis indstillinger mangler
eller er indstillet med en ugyldig værdi. Man skal indstille eller korrigere indstillinger, inden anden
data ændres eller indlæses.

Redigering af energiparametre
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Visse statusmeddelelser vises under fanebladssiderne. Disse meddelelser angiver, hvorfor OK er
deaktiveret, eller hvorfor man ikke kan skifte til et andet faneblad.
Man kan skifte til næste (forrige) faneblad ved hjælp af Ctrl + Pg Down (Ctrl + Pg Up).
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5.5.1 Energiparametre - acceleratorindstillinger

Fanebladsindhold

Figur 63  

Energi/modalitet

Komponent Funktion

Energy Modality/Quality
Index

Kvalitetsindekset (energi) for din stråleprofil. Kvalitetsindekset (QI)
defineres for et felt på 100 x 100 mm² i henhold til [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm)/TPR(d = 100 mm)
hvor TPR(d) er vævsfantomforholdet ved dybden d.
BEMÆRK: QI er ikke relevant, hvis stråleprofilen ikke har noget ud-
fladningsfilter (FFF). 

Flattening Filter Viser, om acceleratoren fungerer med et standard, et stereotaktisk
eller intet udfladningsfilter (udfladningsfilterfri).

Nominal Energy for DI-
COM export

Stråleenergi, der anvendes til DICOM-eksport, skal ikke nødvendig-
vis være lig med den energi, der vælges under Energy Modality/
Quality Index.
Hvis acceleratoren og R&V-systemet f.eks. fungerer med BJR17-
energiindstillinger, kan man vælge en [BJR25] energi på 15 MV (med
en dybde for højeste dosis på 29 mm) og indstille den nominelle
energi til 16 MV.

Energiparametre - acceleratorindstillinger
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Komponent Funktion

Use dummy beam data
for Brainlab acceptance

Når denne funktion er aktiveret, kan denne energi kun anvendes til
godkendelse.
Skal deaktiveres for at lave en godkendelsesprofil om til en alminde-
lig maskinprofil. I dette tilfælde skal alle dosisalgoritmeparametre de-
fineres af brugeren (analog til opstart af en ny maskinprofil).

Multiblad-kollimator

Komponent Funktion

Maximum Field Size Li-
mitation

Dette felt er skrivebeskyttet og afhænger af udfladningsfiltertilstan-
den for den valgte energi. For visse udfladningsfiltre såsom Stereo-
tactic (SRS) er den maksimalt understøttede feltstørrelse begræn-
set.

Support Dynamic Leaf
Shift

Markér dette afkrydsningsfelt for at blive i stand til at bruge et dyna-
misk radiologisk bladskift til VMAT-behandlinger. Dette kræver, at det
dynamiske bladskift beregnes (se side 117).

Radiological Leaf Shift
for VMAT treatments

Gør det muligt at vælge det radiologiske skift, der bruges til VMAT-
behandlinger, hvis Support Dynamic Leaf Shift er aktiveret.
Det afhænger af maskinen og stråledataene, hvis VMAT-planerne er
betydeligt forskellige, når denne indstilling ændres.

Dosishastigheder

Komponent Funktion

Supported Do-
se Rates

Viser de dosishastigheder, der understøttes af den valgte accelerator i MU pr.
minut. De dosishastigheder, der defineres her (kommaseparerede værdier),
kan anvendes af RT Elements. Den faktiske valgte dosishastighed afhænger
af RT Element. Se også Allowed Dose Rate Values på side 102.
Den anvendte dosishastighed eksporteres under DICOM RT Plan-eksporten.

Default Dose
Rate

Definerer, hvilken standarddosishastighed der anvendes af RT Elements til ik-
ke-VMAT-behandlinger.

MU og behandlingsbegrænsninger

Komponent Funktion

MU and Treatment Limits

Maximum Time
per Treatment

Indstiller den tilladte, maksimale strålingstid pr. fraktion for en enkelt stråle
eller bue i RT Elements. Denne værdi indbefattes i planlægningsvaliderin-
gen.
Den maksimale MU-stråle anvendes ved degenererede buer (gantry-start-
vinklen er den samme som gantry-stopvinklen).

Normal Dose Technique

Maximum MU

Indstiller de tilladte, maksimale monitorenheder pr. fraktion for en enkelt
stråle eller bue i RT Elements. Denne værdi indbefattes i planlægningsvali-
deringen.
Hvis Support High Dose Technique ikke er aktiveret, anvendes disse
værdier til at fastslå, om et element skal leveres i flere portioner.

Minimum MU per
Arc Degree

Indstiller den mindste tilladte MU for den valgte accelerator pr. enkelt grad-
bevægelse og pr. fraktion for buebehandlinger. Denne værdi indbefattes i
planlægningsvalideringen.
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Komponent Funktion

Maximum MU per
Arc Degree

Indstiller maksimum MU tilladt for den valgte accelerator pr. individuel-
grad-bevægelse og pr. fraktion for buebehandlinger. Denne værdi indbefat-
tes i planlægningsvalideringen.
Hvis Support High Dose Technique ikke er aktiveret, anvendes disse
værdier til at fastslå, om et element skal leveres i flere portioner.

Support High Do-
se Technique

Når dette afkrydsningsfelt er aktiveret, kan yderligere MU-begrænsninger
indstilles. Disse begrænsninger skal være større end de tilsvarende be-
grænsninger under Normal Dose Technique. Hvis de begrænsninger, der
udspecificeres i denne sektion, er de samme som dem i Normal Dose
Technique, deaktiveres valgmuligheden automatisk.
Hvis MU af en del er større end de begrænsninger, der er udspecificeret
under Normal Dose Technique, indstilles DICOM-eksportfunktionen ”High
Dose Technique” til ”SRS”.
Maximum MU: Indstiller de tilladte, maksimale monitorenheder pr. fraktion
for en enkelt stråle eller bue i RT Elements for tilstanden ”High Dose Tech-
nique”. Denne værdi indbefattes i planlægningsvalideringen.
BEMÆRK: Strålen Maximum MU anvendes ved degenererede buer (gan-
try-startvinklen er den samme som gantry-stopvinklen). 

Maximum MU per Arc Degree: Indstiller maksimum MU tilladt for den
valgte accelerator pr. individuel-grad-bevægelse og pr. fraktion for buebe-
handlinger. Denne værdi indbefattes i planlægningsvalideringen.

Brug af dummy-data til godkendelse

Energiparametre baseret på dummy-stråledata må ikke anvendes til patientbehandling. Sådanne
data kan dog anvendes til godkendelser til at kontrollere accelerator, blokeringsenhed og
eksportparametre og -indstillinger (se side 28).
Standardstråledataene, der anvendes til en godkendelsesprofil, kan ikke ændres. Derfor viser
dialogboksen Properties ikke faneblade for Pencil Beam eller Monte Carlo, og datamaskerne
indeholder skrivebeskyttede dummy-data.
Den maskinrelaterede kontrolsum (se side 88) kan anvendes til at kontrollere, om
maskinindstillingerne for en godkendelsesprofil og en maskinprofil er de samme.

Energiparametre - acceleratorindstillinger
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5.5.2 Energiparametre - Pencil Beam

Fanebladsindhold

Figur 64  

Hvis denne energi anvender rådata for Pencil Beam, kan man ikke redigere elementerne i denne
dialogboks. Man skal anvende Import new Raw Data file eller Edit Raw Data i stedet for (se side
123).
Der er yderligere detaljer om måling af parametrene til denne sektion i den tekniske
referencevejledning til Brainlab Fysik.

Komponent Funktion

Source Isocenter
Distance Denne værdi er indstillet til 1.000 mm og kan ikke ændres.

Source Surface
Distance

Angiv kildeoverfladeafstanden (SSD) for Pencil Beam-dataene. Dette er
den SSD, der anvendes til output for den nominelle lineære accelerator,
spredningsfaktormålinger og PDD-målinger.

Measurement
Depth

Angiv dybden for Pencil Beam-datamålingen. Dette er den dybde, der an-
vendes til output for den nominelle lineære accelerator, spredningsfaktor-
målinger og PDD-målinger.

Nominal Linac
Output

Angiv det målte output for den nominelle lineære accelerator i Gy/100 MU
for den ovenfor indstillede SSD samt målingsdybden og den pågældende
firkantede feltstørrelse.
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Komponent Funktion

Dose Profile Se-
lection

Definerer den dosisprofilskabelon, der anvendes. Dosisprofilskabelonen de-
finerer det energispektrum, der anvendes til kerneoprettelse af Pencil
Beam. Der findes i øjeblikket kun én generisk dosisprofil pr. energi. Derfor
viser listen kun generiske data. Hvis en maskinprofil er blevet indlæst, vises
navnet som Generic x MV (loaded).

Parameters for
Source Function
Correction

Kildefunktionskorrektionen er en empirisk måde, hvorpå man simulerer en
udvidet strålekilde og andre effekter, som udvisker strålekanten. En gauss-
isk kurve med en bestemt amplitude og en given bredde (sigma er en må-
leenhed for bredden) kombineres med den beregnede dosisfordeling. Dette
påvirker kun penumbraområdet.
Physics Administration understøtter to korrektioner af kildefunktion, som
defineres af sigma og amplituden for to dybder:
• Depth: Definerer to dybdeværdier, hvor kildefunktionsparametrene er de-

fineret (dybde 1 i venstre kolonne og dybde 2 i højre kolonne).
• Sigma: Definerer bredden for korrektion af kildefunktionen for de to oven-

for definerede dybder.
• Amplitude: Definerer amplituden for korrektion af kildefunktionen for de

to ovenfor definerede dybder. Hvis amplituden er 0 % for begge dybder,
slås korrektion af kildefunktion fra (not used).

Se side 53.

Radiologic field

Disse er indstillinger til håndtering af radiologiske felter i RT Elements (se
side 30).
• Leaf Shift Static: Statisk bladskift definerer den ikke-negative stigning i

feltstørrelsen (pr. feltkant) i bladretningen på grund af det afrundede bla-
dendedesign.

• Leaf Shift Dynamic: Dette konstante negative skift anvendes for hver
bladposition (dvs. bladenderne), når Radiological Leaf Shift for VMAT
treatments er indstillet til Leaf Shift Dynamic.
BEMÆRK: Denne funktion er kun aktiv, hvis Support Dynamic Leaf
Shift er aktiveret i fanebladet Accelerator Settings. 

• Tongue and Groove Size: Fjer-og-not-størrelsen er den ikke-negative re-
duktion af feltstørrelsen (pr. feltkant) vinkelret på bladretningen på grund
af bladenes fjer-og-not-design.

Se side 53.

Leakage for
Open Jaws

Dette er baggrundslækagen for åbne kæber og lukket MLC, der anvendes
til dosisudregning for Pencil Beam.

Leakage for Clo-
sed Jaws

Dette er baggrundslækagen for lukkede kæber og lukket MLC, der anven-
des til dosisudregning for Pencil Beam.

Anvendelsen af knapperne Edit Raw Data, Import New Raw Data file og Remove Raw Data er
beskrevet i side 123.

Lukning af dialogboksen for energiparametre

Figur 65  

Energiparametre - Pencil Beam
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Hvis dialogboksen Energy Parameters lukkes med OK, og Nominal Linac Output for Pencil
Beam-algoritmen er blevet ændret, og der er valgt en Monte Carlo-dosisprofil, vises der en
meddelelse, der beder dig om at kontrollere overensstemmelse.

MASKINPROFILER

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 119



5.5.3 Energiparametre - Monte Carlo

Baggrund

Physics Administration kan ikke anvendes til at oprette Monte Carlo-dosisprofildata for Monte
Carlo-dosisalgoritmen.
Physics Administration gør det muligt at justere det nominelle lineære acceleratoroutput for
Monte Carlo-dosisprofilen. Andre parametre i Monte Carlo-dosisprofilen kan ikke ændres.
• Man skal først indføre Monte Carlo-stråledataene i Physics Administration (se side 69) og

derefter sende rådatafilen (.xmcdat) til bearbejdning hos Brainlab.
• Der foreligger yderligere detaljer om indhentning af strålemålingsdata for Monte Carlo-

algoritmen i kapitlet om strålemålinger i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik.
• Brainlab stiller en Monte Carlo-stråleprofilfil til rådighed, som skal gemmes i biblioteket til Monte

Carlo-dosisprofilimport og importeres ved hjælp af Physics Administration.

Fanebladsindhold

Figur 66  

Komponent Funktion

Add Monte Carlo
Dose Profile

Aktiveres for at inkludere Monte Carlo-dosisprofildata i den aktuelle energi.
Hvis denne valgmulighed ikke er markeret, er listerne Nominal Linac Out-
put og Monte Carlo Dose Profile Selection deaktiveret.

Nominal Linac
Output

Hvis Monte Carlo-dosisprofilen gemmes i version 2, skal man indtaste det
målte nominelle lineære acceleratoroutput i Gy/100 MU for den givne kva-
dratiske feltstørrelse og SSD (defineret i .xmcdat-filen).
Redigering af det nominelle lineære acceleratoroutput kræver referenceda-
ta. Monte Carlo-dosisprofiler, som er gemt i version 1, indeholder ikke refe-
rencedata. Derfor skal Monte Carlo-dosisprofiler fra version 1 opdateres til
version 2 ved at importere de nødvendige data fra den oprindelige Monte
Carlo-rådatafil (.xmcdat), som blev sendt til bearbejdning hos Brainlab.
Vælg Import, og åbn den tilhørende .xmcdat-fil. Der vises en fejlmeddelel-
se, hvis filen ikke passer til den aktuelt valgte Monte Carlo-dosisprofil.

Energiparametre - Monte Carlo
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Komponent Funktion

Monte Carlo Do-
se Profile Selecti-
on

• Dobbeltklik på biblioteksstien over listen til profilvalg for at åbne et Explo-
rer-vindue. Hvis stien ikke findes, bliver du spurgt om, hvorvidt du ønsker
at oprette biblioteket.

• Udvalget viser den aktuelle Monte Carlo-dosisprofil.
• Alle gyldige filer med endelsen .xmcdat kan importeres fra det definere-

de bibliotek.
• Hvis energien i de importerede profiler stemmer overens med den aktuel-

le energi, og MLC-modellen for Monte Carlo stemmer overens med den
MLC-model, der er defineret i fanebladet General Settings og i MLC-pa-
rametrene, vises posten med sort skrift, og den kan vælges.

• Hvis afkrydsningsfeltet Show unsupported profiles in list er aktiveret,
vises poster, der ikke stemmer overens, i lysegråt og kan ikke vælges.

• Statusteksten under listen viser det samlede antal genkendte profiler
samt antallet af gyldige profiler, der stemmer overens med den valgte
MLC-model og det viste energivalg.

Lukning af dialogboksen for energiparametre

Figur 67  

Hvis dialogboksen Energy Parameters lukkes med OK, og Nominal Linac Output for Monte
Carlo-algoritmen er blevet ændret (enten ved at redigere værdien for det nominelle lineære
acceleratoroutput eller ved at vælge en anden Monte Carlo-dosisprofil), vises der en meddelelse,
der beder dig om at kontrollere overensstemmelse.

MASKINPROFILER
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5.5.4 Godkendelse af energiparametre

Baggrund

For at blive brugt til patientbehandling skal en maskinprofil og de tilhørende energiparametre
godkendes.
BEMÆRK: Dummy-stråledata til Brainlab-godkendelse (se side 114) kan ikke godkendes. 

Dialogboks for godkendelse

Figur 68  

I dialogboksen Approve gøres følgende:
• Gennemgå grundigt de tilgængelige energiparametre og verificeringsoplysninger.
• Når du har sikret dig, at dataene opfylder dine krav, indtaster du dit brugernavn og din

adgangskode og klikker på Approve.
Når energiparametrene er blevet godkendt, angives dette i energilisten (se side 80).
BEMÆRK: Man kan godkende energiparametre, selvom datavalidering og sandsynlighedstjek
viser advarsler og fejl. 

BEMÆRK: Denne funktion kan også fremkaldes via menuen Current Energy. 

Sådan fjernes godkendelse

Hvis en energi er godkendt, ændres knappen Approve til Remove Approval. Godkendte
energidata er skrivebeskyttede. Godkendelsesoplysninger kan gennemses i fanebladet Approval
Information for Energy-parametrene.
Vælg Remove Approval for at fjerne godkendelsen.

Godkendelse af energiparametre
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5.6 Anvendelse af rådata med maskinprofiler

Baggrund

Hvorvidt en maskinprofil anvender rådata for en energi er defineret i den tilhørende dialogboks for
Energy Parameters (se side 117).
For energier, der anvender rådata, importeres stråleprofildata fra rådatafilen. I dette tilfælde er
visse værdier for energiparametrene skrivebeskyttede. Det betyder, at visse
kontrolpanelelementer er deaktiveret, og datamaskerne er skrivebeskyttede (tabeloverskriften
indeholder teksten (read-only)).

Sådan ændres dosimetriske data

Sådan ændres enhver form for dosimetriske data (stråleprofil):

Trin

1. Åbn dialogboksen Set Parameters for den tilhørende energi.

2. Vælg fanebladet Pencil Beam.

3. Rediger og importer nye rådata ved hjælp af knapperne Edit Raw Data og Import new
Raw Data file.

Når en maskinprofil med rådata gemmes, lagres rådataoplysningerne automatisk sammen med
maskinprofildataene. Derfor hentes rådataoplysningerne automatisk fra biblioteket til
maskinprofildata, når en maskinprofil genåbnes.

MASKINPROFILER
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5.6.1 Ændring af rådata til maskinprofiler

Redigering af rådata

Figur 69  

Man kan redigere rådata direkte ved hjælp af funktionen Edit Raw Data. Brugergrænsefladen
ændres til Pencil Beam-rådata.
I redigeringstilstanden ”in-place” viser applikationsoverskriften Raw data editing for machine
profile Beam-data-Name. Herudover indeholder menuerne Navigate og Raw Data elementerne
Cancel Editing og End Editing.
Rådata kan gemmes og godkendes i redigeringstilstanden ”in-place”. Det er ikke muligt at åbne
en eksisterende rådatafil, imens redigeringstilstanden ”in-place” er aktiveret. Brug Import new
Raw Data file i stedet for.
Det er ikke muligt at generere en eksisterende rådatafil, imens redigeringstilstanden ”in-place” er
aktiveret.
Valget af maskine og energi i dialogboksen Properties er deaktiveret ved ”in-place”-redigering for
at sikre konsekvente data.
For at overføre ændrede rådata til maskinprofilen skal rådataene godkendes. Hvis dataene ikke
godkendes, åbnes godkendelsesdialogboksen ved udførelse af End Editing.
Når maskinprofilen gemmes, gemmes de opdaterede rådata automatisk sammen med
maskinprofildataene.

Ændring af rådata til maskinprofiler
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Sådan importeres en nye rådatafil

Klik på Import new Raw Data File for at importere en ny, godkendt rådatafil.
Den nye fil skal svare til den aktuelt valgte maskine. Hvis den valgte fil ikke godkendes eller ikke
stemmer overens med den aktuelle maskine, mislykkes importen, og ingen data ændres.

Remove Raw Data

Vælg denne knap for at fjerne rådataene. Pencil Beam-parametre og datatabeller nulstilles.

MASKINPROFILER
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5.6.2 Datainterpolering for Pencil Beam

Baggrund

Maskinprofiler gemmer de dosimetriske data (stråledata) i tabeller (se side 93). De defineres ved
hjælp af et sæt række- og kolonneoverskriftsværdier samt en dosisværdi for hver post. Det er ikke
muligt at have tomme felter i en tabel.

Spredning

Spredningstabellen kopieres blot fra rådataene. Der foretages ingen ændringer.
BEMÆRK: Korrekt normalisering udføres af Pencil Beam-algoritmen i RT Elements. 

Dybdedosis

Eftersom dybdedosen kan have forskellige CAX-positioner for forskellige MLC/kæbefeltstørrelser,
udfører Physics Administration en interpolering til et almindeligt dybdeinterval. Den mindste
dybde i dette almindelige interval er 0 mm, og den maksimale dybde i dette interval er lig med den
største CAX-positionsværdi for enhver feltstørrelse.
Dybdedosisdata for hver feltstørrelse transformeres til det almindelige dybdeinterval i trin på
1 mm. Konstant ekstrapolering anvendes ved dybder, der er mindre end feltstørrelsens mindste
dybdeværdi. Lineær interpolation anvendes op til feltstørrelsens maksimale dybdeværdi. For
dybdeværdier, der er større end den maksimale dybdeværdi, anvendes eksponentiel
ekstrapolering. Der anvendes to punkter til at definere den eksponentielle ekstrapolering, den
maksimale dybde og en mellemliggende dybde (dybden omtrent midt mellem dybden for den
maksimale dosis og den maksimale dybde).
BEMÆRK: Korrekt normalisering udføres af Pencil Beam-algoritmen i RT Elements. 

BEMÆRK: Der anvendes eventuelt yderligere ekstrapolering til dosisberegning (se
algoritmebeskrivelsen i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik). 

Radiale faktorer

I rådatafilen er de radiale faktorer defineret som en stykvis funktion eller koefficienter i et
polynomium (se algoritmebeskrivelsen på side 139).
Tabellen over radiale faktorer anvender et radiusinterval fra 0 mm op til en MLC-afhængig
maksimumværdi og en MLC-afhængig trinstørrelse. Der er kun brug for et lille delsæt til en typisk
dosisudregning.
Radiale faktorer baseret på rådata defineres altid i en isocentrisk opsætning (selv hvis de
diagonale profiler blev målt ved hjælp af en fikseret SSD-opsætning).
BEMÆRK: Der anvendes eventuelt yderligere ekstrapolering til dosisberegning (se
algoritmebeskrivelsen i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik). 

Datainterpolering for Pencil Beam
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6 TABELLER TIL
OMREGNING AF
HOUNSFIELD-ENHED TIL
ELEKTRONDENSITET

6.1 Indledning

Baggrund

Brainlabs dosisalgoritmer kræver oplysninger om elektrondensitet (ED) (Pencil Beam bruger ED til
stilængde, Monte Carlo bruger ED til at beregne massedensitet). Der henvises til de tilhørende
kapitler i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik for detaljer.
Tabeller til omregning af Hounsfield-enhed til elektrondensitet (HU til ED) bruges til at omregne
CT-scannerspecifikke HU-værdier til ED-værdier. ED-værdier er relative i forhold til vand.
Omregning af HU til ED er baseret på en stykvis lineær funktion, der dækker HU-tal mellem -1.000
og 3.071 til relative ED’er mellem 0,0 og 4,0.

Advarsel
Kontroller korrektheden af dataene i tabellen til omregning af HU til ED inden godkendelse
og anvendelse.

TABELLER TIL OMREGNING AF HOUNSFIELD-ENHED TIL ELEKTRONDENSITET
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6.2 Rediger omregningstabeller

Definition og redigering af tabeller

②
③

④

①

Figur 70  

Vælg Define and Edit under Hounsfield to Electron Density Conversion Tables fra menuen
Navigation for at få vist dialogboksen.

Nr. Komponent Funktion

① Liste over omreg-
ningstabeller En liste over de tilgængelige tabeller til omregning af HU til ED.

② Omregningspunkt Blåt punkt: De individuelle omregningsækvivalenter indtastet i den
valgte tabel vises som omregningspunkter på kurven.

③ Omregningskurve Rød linje: Dataene indeholdt i den valgte omregningstabel vises
som en omregningskurve.

④ Sandsynligt område Mørkegråt område: Et meget grovkornet interval af sandsynlige
værdier.

Luk dialogboksen med:
• Apply & Close for at gemme alle ændringer af filsystemet og gøre ændringerne synlige i RT

Elements.
• Discard & Cancel for at kassere alle ændringer. Ingen data i filsystemet vil blive ændret.

Status

Statussen på tabellen til omregning af HU til ED kan være:
• No data set - empty table (Ingen datasæt - tom tabel)
• Not approved - data set, but not approved (Ikke godkendt - datasæt, men ikke godkendt)
• For Brainlab acceptance only (Kan kun godkendes af Brainlab)

Rediger omregningstabeller
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• Approved on … by … (Godkendt den … af …)
Der kan kun bruges godkendte tabeller eller For Brainlab acceptance only-tabeller (se side 28) i
RT Elements. Ikke-godkendte tabeller kan gemmes med Physics Administration, men RT
Elements ignorerer ikke-godkendte tabeller.

Standardværdier for tabeller til omregning af HU til ED

Standardtabellen for HU til ED er baseret på [Schneider 1996]:
• ED = (HU + 1.000) ∕ 1.000, for -1.000 ≤ HU ≤ 47
• ED = (HU ∕ 1.827,15) + 1,0213, for HU > 47

Sådan tilføjes en ny tabel

Figur 71  

Trin

1. Vælg New for at tilføje en ny tabel.

2. Indtast navnet på scanneren (brugt som navnet på HU til ED-tabellen). Navnet skal bestå
af mindst tre tegn og være unikt. Det er ikke muligt at have to tabeller med samme navn.
Hvis Initialize conversion table with default values aktiveres, initialiseres den nye tabel
med standardtabellen angivet ovenfor. Hvis denne indstilling aktiveres, åbnes dialogbok-
sen Edit automatisk, når denne dialogboks lukkes med OK.
Hvis Conversion table is for Brainlab acceptance only aktiveres, oprettes der en god-
kendelsestabel (se side 28). En godkendelsestabel er altid baseret på standardtabellen.
For en godkendelsestabel for HU til ED er Initialize conversion table with default va-
lues derfor altid aktiveret og kan ikke ændres af brugeren.

3. Vælg OK for at oprette en ny tabel.

TABELLER TIL OMREGNING AF HOUNSFIELD-ENHED TIL ELEKTRONDENSITET
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Sådan redigeres en eksisterende tabel

Figur 72  

Trin

1. Vælg tabellen og derefter Edit. Alternativt kan man dobbeltklikke på en post i listen over
omregningstabeller.
Hvis en godkendt tabel skal redigeres, bliver man bedt om at bekræfte, før tabellen redi-
geres. Godkendelse fjernes automatisk, når en godkendt tabel redigeres.
Listen viser de aktuelle HU/ED-værdipar fra tabellen.

2. Juster HU/ED-værdiparrene, så de passer til CT-scannerens kalibreringskurve.
Datapunkterne kan indtastes i vilkårlig rækkefølge på listen. Tomme rækker i listen igno-
reres.
Omregningstabeller skal overholde følgende krav:
• HU-værdier skal være mellem -1.000 og 3.071.
• ED-værdier skal være mellem 0,0 og 4,0.
• ED-værdier skal stige monotont med HU.
• Værdiparret HU -1.000, ED 0,00 medtages i alle omregningstabeller og vises med en

gul baggrund. Det kan ikke ændres.
• ED-værdien svarende til HU-værdien +3.071 skal defineres.

3. Vælg OK for at bekræfte indtastningerne. De indtastede data kontrolleres i forhold til
sandsynlige grænser. Hvis grænsen overstiges, vises en advarselsmeddelelse. I dette til-
fælde skal man dobbelttjekke de indtastede data før godkendelse og anvendelse til be-
handling.
BEMÆRK: For Brainlab acceptance only-tabeller kan ikke redigeres. 

4. For at slette en tabel skal man vælge tabellen og derefter Delete.
Tabellen vil blive slettet fra listen ved bekræftelse.

Rediger omregningstabeller
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Sådan godkendes en eksisterende tabel

Figur 73  

Trin

1. Vælg den tabel, der skal redigeres, og derefter Approve.

2. Gennemse dataoplysningerne i tabellen til omregning af HU til ED.
Når du har sikret dig, at dataene opfylder dine krav, indtaster du dit brugernavn og din ad-
gangskode og klikker på Approve.
BEMÆRK: For Brainlab acceptance only-tabeller kan ikke godkendes. 

BEMÆRK: Man skal afslutte dialogboksen Define and Edit Hounsfield Unit to Electron
Density Conversion Tables med Apply & Close for faktisk at gemme de godkendte da-
ta på harddisken og bruge dem med RT Elements. 

TABELLER TIL OMREGNING AF HOUNSFIELD-ENHED TIL ELEKTRONDENSITET
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Sådan gennemses en godkendt tabel

Figur 74  

Trin

1. Vælg en godkendt tabel, og vælg derefter Review Approval.
Godkendelsesoplysninger, herunder eventuelle kommentarer angivet ved godkendelsen,
vises i dialogboksen.

2. Vælg Remove Approval for at fjerne godkendelsen af tabellen.

3. Vælg Cancel for at lukke dialogboksen.

Rediger omregningstabeller
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7 APPENDIKS
7.1 Sandsynlighedstjek

Baggrund

Sandsynlighedstjekkene omfatter en generel datavalidering.
Der udføres forskellige tjek, alt afhængigt af:
• Driftstilstanden (Raw Data eller Machine Profile)
• Typen af maskinprofil (f.eks. multiblad-kollimatorer)

Disse tjek beskrives i de efterfølgende afsnit.
BEMÆRK: Der udføres sammenligninger ved hjælp af inputdata med en (absolut)
usikkerhedsfaktor på 0,002 (f.eks. er ≥ 1 faktisk ≥ 0,998). Herved reduceres antallet af advarsels-
og fejlmeddelelser baseret på en lille mængde støj. Det er ikke muligt at justere denne værdi. 

APPENDIKS
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7.1.1 Pencil Beam-rådata

Baggrund

Der udføres følgende tjek og vises følgende meddelelser for rådatafiler for Pencil Beam (se side
61).

Nominelt lineært acceleratoroutput

• Det nominelle lineære acceleratoroutput, der indlæses, tjekkes ved hjælp af nogle generelt
anvendte kalibreringsopsætninger (1 Gy/100 MU med < 2 % afvigelse), medmindre det
nominelle lineære acceleratoroutput allerede er normaliseret ved indlæsning. Der anvendes
dybdedosisdata for maskinprofilen ved konverteringen. Hvis intet kalibreringsforhold
identificeres, vises en advarsel. Hvis flere overensstemmelser identificeres, udskrives den
største overensstemmelse.
- Kalibreret ved SSD = SID = 1.000 mm i dybden for højeste dosis (dmax)
- Kalibreret ved SSD = SID = 1.000 mm i en dybde på 50 mm
- Kalibreret ved SSD = SID = 1.000 mm i en dybde på 100 mm
- Kalibreret ved isocentret i dybden for den højeste dosis (dmax), (→ SSD = SID - dmax)
- Kalibreret ved isocentret ved en dybde på 100 mm (→ SSD = 900 mm)
- Kalibreret ved SSD = 900 mm i en dybde på 100 mm
- Kalibreret ved SSD = 950 mm i en dybde på 50 mm
- Kalibreret ved SSD = 900 mm i dybden for den højeste dosis (dmax)

• Dybden for den højeste dosis (maksimumdosis) for 100 x 100 mm² PDD beregnes, og den
tilsvarende stråleenergi interpoleres fra [BJR25]’s dmax-data. Hvis energien ikke bruger
udfladningsfilterfrie stråler, vises der en advarselsmeddelelse, hvis dmax-energien afviger med
mere end 10 % fra den indtastede energi. For afvigelser, som er større end 50 %, vises der en
fejlmeddelelse. Hvis denne højeste dosis er tvetydig (f.eks. ”dobbelt maksimum”), vises en
fejlmeddelelse, og yderligere tjek, der kræver dmax, kan ikke udføres.

• Der beregnes et kvalitetsindeks defineret i henhold til [FOLLOWILL1998], og den tilsvarende
stråleenergi interpoleres fra [BJR25]’s kvalitetsindeksdata. Hvis energien ikke bruger
udfladningsfilterfrie stråler, vises der en advarselsmeddelelse, hvis denne kvalitetsindeksenergi
afviger med mere end 10 % fra den indtastede energi. For afvigelser, som er større end 50 %,
vises der en fejlmeddelelse.
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595

Dybdedosis

• Der vises en fejlmeddelelse, hvis dybdedosisdataene for to feltstørrelser er ens.
• For hver dybdedosiskurve fastsættes dybden for den højeste dosis (maksimum). Hvis denne

dybde er tvetydig (f.eks. ”dobbelt maksimum”), vises en fejlmeddelelse, og yderligere tjek, der
kræver dmax, kan ikke udføres.

• Der vises en advarsel, hvis dybdeområdet ikke dækker intervalminimummet (2 mm, 0,25 *
dmax) til 250 mm.

• Der vises en advarsel, hvis dybdedosisprofilen ikke reduceres jævnt ved øgning af dybden for
dybder over 1,1 * dmax.

• Der vises en fejlmeddelelse, hvis feltstørrelserne ikke dækker området 2*smallest-leaf-
width til maximum-MLC-field-size (defineret som minimum af (2*maximum-opening,
2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-
X, maximum-blocking-device-size-Y)).

• Der vises en advarsel, hvis forholdet PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) ikke øges jævnt
med feltstørrelsen.

• Der vises en bemærkning, hvis der ikke stilles dybdedosisdata til rådighed for den anbefalede
feltstørrelse.

Pencil Beam-rådata
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BEMÆRK: For hver MLC gemmes de anbefalede dybdedosisfeltstørrelser i en binær fil, der stilles
til rådighed af Brainlab. Disse værdier er i øjeblikket i overensstemmelse med revision 2.0 (eller
højere) i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik. 

Herudover udføres følgende tjek, hvis der foreligger referencedata (se side 27) for den valgte
accelerator og energi:
• For dybder inden for intervalminimummet (2 mm, 0,25 * dmax) til 250 mm vises en advarsel,

hvis dybdedosisdataene ikke er inden for referencedataområdet.

Spredning

• Der vises en fejlmeddelelse, hvis spredningsdataene for to MLC’er eller kæbestørrelser er ens.
• Der vises en fejlmeddelelse, hvis spredningsværdierne for forskellige kæbefeltstørrelser er

blevet defineret, men kæberne er fikserede.
• Der vises en fejlmeddelelse, hvis ikke alle påkrævede spredningsdata er blevet målt.

Spredningsværdier skal måles for alle konfigurationer, hvor MLC-feltet er ≤ kæbefeltet.
Værdierne for MLC-feltet > kæbefeltet kan kopieres som beskrevet i den tekniske
referencevejledning til Brainlab Fysik.

• Der vises en fejlmeddelelse, hvis MLC-feltstørrelserne og kæbefeltstørrelserne ikke dækker
området 2*smallest-leaf-width til maximum-MLC-field-size (defineret som minimum
af (2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-
blocking-device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y)). Herved antages det,
at maksimum-blokering-enhed-størrelsen for MLC ikke er større end kæbernes størrelse.

• Der vises en fejlmeddelelse, hvis normaliserede spredningsværdier er < 0,4 eller > 1,2.
Normalisering foretages på den firkantede feltstørrelse for målingen af det nominelle lineære
acceleratoroutput.

• Der vises en fejlmeddelelse, hvis spredningsfaktorerne ikke øges jævnt, når feltstørrelserne
øges (MLC og kæbe).

• Der vises en bemærkning, hvis spredningsværdierne for en anbefalet feltstørrelse (kæbe eller
MLC) ikke er til rådighed.

BEMÆRK: For hver MLC gemmes de anbefalede spredningsfeltstørrelser i en binær fil, der stilles
til rådighed af Brainlab. Disse værdier er i øjeblikket i overensstemmelse med revision 2.0 (eller
højere) i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik. 

Der udføres herudover følgende tjek, og der vises en meddelelse, hvis der foreligger
referencedata (se side 27) for den valgte accelerator og energi:
• For hver kæbefeltstørrelse vises en advarsel, hvis spredningsdataene (som en funktion af

MLC-feltstørrelsen) ikke er inden for referencedataområdet.
• Outputfaktorkorrektion for små felter i henhold til IAEA TRS nr. 483 [IAEA-483] er blevet

anvendt på spredningsreferencedataene for Physics Administration 5.5.

Diagonale profiler

• Der vises en fejlmeddelelse, hvis de diagonale profiler for to dybder er ens.
• Der vises en fejlmeddelelse, hvis dybdeområdet for de diagonale profiler ikke dækker mindst

5 mm til 300 mm.
• Der vises en bemærkning, hvis der ikke foreligger data for diagonale profiler for en anbefalet

dybde.
BEMÆRK: De anbefalede dybder for diagonale profiler er gemt i en binær fil, der stilles til
rådighed af Brainlab. Værdierne er i øjeblikket i overensstemmelse med revision 2.0 (eller højere)
i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik. 

Herudover udføres der følgende tjek, og der vises en meddelelse, hvis der foreligger
referencedata (se side 27) for den valgte accelerator og energi:
• Der vises en advarsel, hvis den diagonale profil ikke er inden for referencedataområdet.

Bearbejdningen af de diagonale profiler kræver, at profilbredderne (isocentriske) stemmer overens
med de maksimale MLC-feltstørrelser, som er gemt for hver MLC i en binær fil, der stilles til
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rådighed af Brainlab. Værdierne er i øjeblikket i overensstemmelse med revision 2.0 (eller højere)
i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik.

Transversale profiler

• Der vises en fejlmeddelelse, hvis de transversale profiler for to dybder (eller retninger) er ens.
• Der vises en fejlmeddelelse, hvis dybdeområdet for de transversale profiler ikke dækker mindst

dmax ± 2 mm (dmax i henhold til [BJR25]) til 200 mm.
• Der vises en bemærkning, hvis der ikke foreligger data for transversale profiler for en anbefalet

dybde.
BEMÆRK: De anbefalede dybder for transversale profiler er gemt i en binær fil, der stilles til
rådighed af Brainlab. Disse værdier er i øjeblikket i overensstemmelse med revision 2.0 (eller
højere) i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik. 

BEMÆRK: Bearbejdning af de transversale profiler kræver en bestemt MLC-form, som er gemt i
en binær fil, der stilles til rådighed af Brainlab. Disse værdier er i øjeblikket i overensstemmelse
med revision 2.0 (eller højere) i den tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik. En
transversal x-profil har altid ét maksimumpunkt, mens en transversal y-profil altid har tre
maksimumpunkter. 

Dynamisk bladskift

• Der vises en advarsel, hvis forskellen i MLC-lækage (i %) beregnet ud fra dataværdierne for
dynamisk bladskift og MLC-lækagen defineret i afsnittet Nominal Linac Output er > 0,5 %.
Eftersom opsætningerne (SSD, dybde), der bruges til at fastsætte disse to værdier, er
forskellige (og forskellige detektorer eventuelt er blevet anvendt), kan der forekomme afvigelser
mellem disse to værdier.

• Der vises en advarsel, hvis den påkrævede bladhastighed er større end
maksimumbladhastigheden for MLC’en.

• Der vises en advarsel, hvis det statiske bladskift (fastsat af de transversale profiler) og det
dynamiske bladskift afviger mere end 30 % fra hinanden.

BEMÆRK: Det dynamiske bladskift er som regel nogenlunde det samme som det statiske
bladskift, men dette kan ikke garanteres. Derfor anbefaler Brainlab at bruge 30 %-tjekket som en
tommelfingerregel. 

Pencil Beam-rådata
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7.1.2 Maskinprofiler for Pencil Beam

Baggrund

Der udføres følgende tjek, og der vises en meddelelse for maskinprofiler med data for Pencil
Beam (se side 88).

Nominelt lineært acceleratoroutput

• Det nominelle lineære acceleratoroutput, der indlæses, tjekkes ved hjælp af nogle generelt
anvendte kalibreringsopsætninger (1 Gy/100 MU med < 2 % afvigelse), medmindre det
nominelle lineære acceleratoroutput allerede er normaliseret ved indlæsning. Der anvendes
dybdedosisdata for maskinprofilen ved konverteringen. Hvis intet kalibreringsforhold
identificeres, vises en advarsel. Hvis flere overensstemmelser identificeres, udskrives den
største overensstemmelse.
- Kalibreret ved SSD = SID = 1.000 mm i dybden for højeste dosis (dmax)
- Kalibreret ved SSD = SID = 1.000 mm i en dybde på 50 mm
- Kalibreret ved SSD = SID = 1.000 mm i en dybde på 100 mm
- Kalibreret ved isocentret i dybden for den højeste dosis (dmax), (→ SSD = SID - dmax)
- Kalibreret ved isocentret ved en dybde på 100 mm (→ SSD = 900 mm)
- Kalibreret ved SSD = 900 mm i en dybde på 100 mm
- Kalibreret ved SSD = 950 mm i en dybde på 50 mm
- Kalibreret ved SSD = 900 mm i dybden for den højeste dosis (dmax)

• Hvis maskinprofilen omfatter dosisdata for Monte Carlo, kontrolleres overensstemmelsen
mellem nominelt lineært acceleratoroutput for data for Monte Carlo og nominelt lineært
acceleratoroutput for data for Pencil Beam. Ved forskelle ≤ 1 % vises ingen advarsel, ved
forskelle mellem 1 % og 5 % vises en advarsel, og ved forskelle over 5 % vises en
fejlmeddelelse.

• Dybden for den højeste dosis (maksimumdosis) for 100 x 100 mm² PDD beregnes, og den
tilsvarende stråleenergi interpoleres fra [BJR25]’s dmax-data. Hvis energien ikke bruger
udfladningsfilterfrie stråler, vises der en advarselsmeddelelse, hvis dmax-energien afviger med
mere end 10 % fra den indtastede energi. For afvigelser, som er større end 50 %, vises der en
fejlmeddelelse. Hvis denne højeste dosis er tvetydig (f.eks. ”dobbelt maksimum”), vises en
fejlmeddelelse, og yderligere tjek, der kræver dmax, kan ikke udføres.

• Der beregnes et kvalitetsindeks defineret i henhold til [FOLLOWILL1998], og den tilsvarende
stråleenergi interpoleres fra [BJR25]’s kvalitetsindeksdata:
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595
Hvis energien ikke bruger udfladningsfilterfrie stråler, vises der en advarselsmeddelelse, hvis
denne kvalitetsindeksenergi afviger med mere end 10 % fra den indtastede energi. For
afvigelser, som er større end 50 %, vises der en fejlmeddelelse.

Dybdedosis

• For hver dybdedosiskurve fastsættes dybden for den højeste dosis (maksimum). Hvis denne
dybde er tvetydig (f.eks. ”dobbelt maksimum”), vises en advarsel, og yderligere tjek, der kræver
dmax, kan ikke udføres.

• Der vises en advarsel, hvis dybdeområdet ikke dækker intervalminimummet (2 mm, 0,25 *
dmax) til 250 mm.

• Der vises en advarsel, hvis dybdedosisprofilen for en bestemt feltstørrelse ikke reduceres
jævnt ved øgning af dybden for dybder over 1,1 * dmax.

• Der vises en advarsel, hvis feltstørrelserne ikke dækker området 2*smallest-leaf-width
til maximum-MLC-field-size (defineret som minimum af (2*maximum-opening,
2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-
X, maximum-blocking-device-size-Y)).

• Der vises en advarsel, hvis forholdet PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) ikke øges jævnt
med feltstørrelsen.
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Spredning

• Der vises en advarsel, hvis spredningsværdierne for forskellige kæbefeltstørrelser er blevet
defineret, men kæberne er fikserede.

• Der vises en advarsel, hvis MLC-feltstørrelserne og kæbefeltstørrelserne ikke dækker området
2*smallest-leaf-width til maximum-MLC-field-size (defineret som minimum af
(2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-
blocking-device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y)). Herved antages det,
at maximum-blocking-device-size-X for MLC ikke er større end kæbernes størrelse.

• Der vises en advarsel, hvis normaliserede spredningsværdier er < 0,4 eller > 1,2.
BEMÆRK: Normalisering foretages på den firkantede feltstørrelse for målingen af det
nominelle lineære acceleratoroutput. 

• Der vises en advarsel, hvis spredningsfaktorerne ikke øges jævnt, når feltstørrelserne øges
(MLC og kæbe).

Radiale faktorer

• Der vises en advarsel, hvis dybderne i tabellerne over de radiale faktorer ikke dækker mindst
5 mm til 200 mm.

• Der vises en advarsel, hvis radier i tabellerne for de radiale faktorer ikke begynder ved 0 mm
og ikke går til mindst
½ * SQRT(maximum-blocking-device-size-X^2 + maximum-blocking-device-
size-Y^2).

Maskinprofiler for Pencil Beam
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7.2 Beregninger
7.2.1 Beregning af radialfaktoren

Baggrund

①

②

③

Figur 75  

Radiale faktorer (RFS) er dosisfunktioner i vandret retning gennem den lodrette stråleakse i flere
forskellige dybder. Deres eneste formål er at korrigere off-axis-afvigelser, der opstår på grund af
designet af acceleratorens hoved, herunder elektronkilden, bremsstrahlung-mål (bremsestråling)
og udfladningsfiltret. Radiale faktorer anvendes i beregningen af den idealiserede dosisfordeling i
Pencil Beam-algoritmen. Der foreligger en beskrivelse af dosisalgoritmen for Pencil Beam i den
tekniske referencevejledning til Brainlab Fysik.
Forskellen mellem radiale faktorer og diagonale profiler er vist i ovenstående figur:
• Den radiale faktor ①
• Den beregnede dosisprofil ②
• Et diagram over den målte dosisprofil ③

Iterativ tilpasning af radiale faktorer

Radiale faktorer defineres af en stykvis lineær funktion for hver dybde. Beregningen starter med
en konstant radial faktor og justerer derefter iterativt prøvepunkterne for at opnå
overensstemmelse mellem den beregnede dosis og de forbearbejdede data.
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Ved starten af tilpasningen af de radiale faktorer er hver målt profil normaliseret til værdien på den
centrale stråleakse. Dataene interpoleres derefter over på beregningsgitteret, som er baseret på
minimumsbladafstanden for MLC’en. Hvis det er nødvendigt, spejles dataene for at få en fuld
profil. Hvis udglatningen ikke er indstillet til None, anvendes udglatningsfilteret. Disse data kaldes
Preprocessed diagonal profiles og kan ses ved at aktivere den tilhørende diagrammulighed.
Beregningen af den radiale faktor er baseret på de forbearbejdede data. De radiale faktorer
beregnes separat for hver dybde. Den isocentriske feltbredde til dosisberegning indstilles til den
isocentriske bredde hos den forbearbejdede diagonale profil, der som standard bestemmes ved
hjælp af moduleringspunkter. Hvis breddeberegningen, som er baseret på moduleringspunkter,
mislykkes, anvendes positionen for 50 % af maksimumdosen (25 % af maksimum for FFF-stråler).

Polynomial tilpasning af radiale faktorer

For flere acceleratorer er de målte radiale faktorer (med helt tilbagetrukket MLC) blevet brugt til at
definere en funktion, der giver en god tilnærmelse for radiale faktorer. Resultatet er, at et
kvadratisk polynomium af den følgende form er tilstrækkeligt til at beskrive de normaliserede
radiale faktorer for udfladede stråler nøjagtigt:
RFS(r) = 1 + a0r + a1r2, r > 0
Beregningen af de radiale faktorer fastsætter koefficienterne a0 og a1 gennem et mindst-
kvadratisk match mellem den beregnede dosisprofil og den målte diagonale profil. Det område,
der anvendes til dette mindst-kvadratiske match, kan påvirkes af parameteren Range for fit (se
side 48).

Beregninger
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7.2.2 Justering af den transversale profil

Baggrund

Figur 76  

Formålet med data for den transversale profil er at fastsætte parametrene for korrektionen af
kildefunktion (SFC) samt for statisk bladskift og fjer-og-not-størrelsen.
Den transversale profil er baseret på specielle MLC-forme, der er beskrevet i den tekniske
referencevejledning til Brainlab Fysik. I princippet består disse forme af to store og en lille
MLC-åbning. Ovenstående billede viser et eksempel.
• En transversal profil i x-retningen (bladretning) har ét maksimumpunkt.
• En transversal profil i y-retningen har tre maksimumpunkter.

Forud for enhver form for bearbejdning justeres de målte profildata i forhold til MLC-formen for at
fjerne alle positionsforskydninger. I denne proces fastsættes positionerne for stigende og faldende
kanter for de beregnede og målte profiler. Justeringsskiftet beregnes for at minimere forskellene
mellem disse kantpositioner. Ved behov spejles de målte data.

Beregning af radiologisk skift

Korrigering af det radiologiske felt tillader små afvigelser af det radiologiske felt, som opstår på
grund af afstandsindstillinger og MLC-designet (rund bladende og fjer-og-not), der skal korrigeres
i forhold til den nominelle feltstørrelse defineret af MLC’en.
Det statiske bladskift definerer stigningen i feltstørrelsen (pr. feltkant) i bladretningen på
isocenterniveau på grund af det afrundede bladendedesign. Den beregnes ved hjælp af
maksimumbredderne hos de x-transversale profiler og som et gennemsnit af alle dybder.
Fjer-og-not-størrelsen er reduktionen af feltstørrelsen (pr. feltkant) vinkelret på bladretningen på
isocenterniveau på grund af bladenes fjer-og-not-design. Den beregnes ved hjælp af
maksimumbredderne hos de y-transversale profiler og som et gennemsnit af alle dybder.
Det statiske bladskift og fjer-og-not-størrelse er ikke-negative og skal være inden for området
0 mm til 1,2 mm. I modsatte fald er en automatisk justering ikke mulig.
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Efter der er anvendt justerings- og radiologiske skiftkorrigering hos den beregnede profil,
sammenlignes positionerne for de stigende og faldende kanter hos de målte og beregnede
transversale profiler.

Beregning af korrektion af kildefunktion

Korrektionen af kildefunktion (SFC) beskriver påvirkningen af kildens endelige størrelse,
kollimator- og udfladningsfilterspredning, krumning af bladenderne og andre effekter, som gør
penumbra bredere. Korrektion af kildefunktion er en gaussisk fordeling, der defineres af
breddesigma og en amplitude ved en bestemt dybde. SFC påvirker penumbra-bredden hos
dosisprofilerne.
SFC-tilpasningen forsøger at skabe overensstemmelse mellem penumbra-bredden og den
relative maksimumhøjde for de beregnede og målte transversale profiler.
Transversale profiler skal måles ved tre dybder. Tilpasningen gengiver SFC-sigma- og
amplitudeværdierne for mindste og største dybde. For alle andre dybder interpoleres værdierne
sigma og amplitude lineært.

Justering af den transversale profil
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7.2.3 Dynamisk bladskift

Baggrund

Det dynamiske bladskift beskriver et effektivt bladskift, der skyldes det runde bladendedesign på
de fleste MLC’er.
Værdien fastsættes ved anvendelse af forberedte MLC-filer til måling af isocenterdoser for sliding-
gaps med forskellige bredder.
Den målte dosis D kan nogenlunde beskrives med den lineære funktion:
D - Dleak = b(gap + 2δ) = b * gap + a
hvor:
• gap er den nominelle afstandsbredde (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak er den målte MLC-lækage
• δ er det effektive dynamiske bladskift pr. blad

Efter fastlæggelse af a og b via lineær regression beregnes δ ved: δ = a/2b
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7.3 Definitioner og forkortelser

Generelt anvendte begreber

Stråleprofil Alle dosimetriske indstillinger for en bestemt dosisalgoritme.

CAX Centralakse.

dmax
Dybde ved den højeste dosis (”maksimumdybde”). Ved 6 MV er dette ca.
15 mm. Typiske værdier for forskellige energier er for eksempel at finde i
[BJR25].

Lineær accelerator Lineær accelerator

Maskinprofil
En maskinprofil indeholder en detaljeret udstyrsmodel, der omfatter geo-
metriske og dosimetriske indstillinger (stråleprofiler) samt information om
bestemte kombinationer af acceleratorer og kollimatorer (se side 79).

MLC Multiblad-kollimator.

Monte Carlo Den dosisalgoritme, der bruges til multiblad-kollimatorbaserede behand-
linger af RT Elements.

NLOut Nominelt lineært output (typisk i Gy/100 MU ved bestemt SSD og dybde i
vand).

PDD-lignende TMR/
TPR-lignende opsæt-
ningsmetode

Dybdedosisdataene på baggrund af en vandtank kan måles på to for-
skellige måder:
• Med den PDD-lignende metode er kildeoverfladeafstanden (SSD) fik-

seret, mens detektoren flyttes til forskellige dybder i vandet.
• Med den TMR/TPR-lignende metode er detektoren fikseret ved iso-

centret, mens vandoverfladen (SSD) ændres.
Analoge definitioner gælder for dybdedosismålinger, der anvender solide
vandplader.

Pencil Beam Den dosisalgoritme, der bruges til multiblad-kollimatorbaserede behand-
linger af RT Elements.

Profilskabeloner Profilskabelonerne definerer standardværdierne for en kombination af li-
neær accelerator og kollimator og anvendes til at oprette maskinprofiler.

R & V Record and Verify.

Rådata

Målte stråledata såsom nominelt lineært acceleratoroutput, sprednings-
faktorer, dybdedosis og transversale profiler.
• Rådata for algoritmen til Pencil Beam skal først bearbejdes via Phy-

sics Administration, inden de kan anvendes som stråledata i maskin-
profiler.

• Rådata for algoritmen til Monte Carlo skal konverteres af Brainlab til
Monte Carlo som en stråledatafil, der kan anvendes til maskinprofiler.

RFS Radiale faktorer.

RT Elements Brainlab RT-behandlingsplanlægningssoftware.

Skalakonvention

Definerer kæbe- og MLC-koordinaterne og -bevægelserne, samt bord-,
gantry- og kollimatorvinkler, der vises og udskrives gennem RT Ele-
ments.
Internt anvender RT Elements IEC 1217.

SFC Korrektion af kildefunktion.

Definitioner og forkortelser
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