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1 YLEISIÄ TIETOJA
1.1 Yhteystiedot

Tuki

Jos et löydä tarvitsemaasi tietoa tästä käyttöohjeesta tai sinulla on ohjelmiston käyttöä koskevia
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Brainlabin asiakastukeen.

Alue Puhelin- ja faksinumero Sähköpostiosoite

Yhdysvallat, Kanada, Keski- ja
Etelä-Amerikka

Puhelin: +1 800 597 5911
Faksi: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasilia Puhelin: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Iso-Britannia Puhelin: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espanja Puhelin: +34 900 649 115

Ranska ja ranskankieliset alu-
eet Puhelin: +33 800 676 030

Afrikka, Aasia, Australia, Eu-
rooppa

Puhelin: +49 89 991568
1044
Faksi: +49 89 991568 811

Japani
Puhelin: +81 3 3769 6900
Faksi: +81 3 3769 6901

Palaute

Huolellisesta tarkistusprosessista huolimatta tässä käyttöohjeessa voi olla virheitä. Ota meihin
yhteyttä osoitteella user.guides@brainlab.com, jos sinulla on parannusehdotuksia.

Valmistaja

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Saksa
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1.2 Oikeudelliset tiedot

Tekijänoikeus

Tämä käyttöohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia omistusoikeudellisia tietoja. Tämän
käyttöohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai kääntää ilman Brainlabin antamaa kirjallista lupaa.

Brainlabin tavaramerkit

• Brainlab® on Saksassa ja/tai Yhdysvalloissa Brainlab AG:n rekisteröity tavaramerkki.

Muut kuin Brainlabin tavaramerkit

• Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Integroidut kolmannen osapuolten ohjelmistot

• Tämä tuote sisältää Apache-käyttöoikeuden nojalla käytettävissä olevan Xerces C++ 3.1.4 -
ohjelmiston: Apache License.

• Tämä tuote sisältää Apache Software Foundationin kehittämiä ohjelmia (http://
www.apache.org/).

IEC 62083 -standardin mukaisuus

RT Elements -järjestelmä ja mukana toimitetut asiakirjat on testattu IAEA-TECDOC-1540 -
standardin (luku 5, Type Tests (Tyyppitestit)) mukaisesti. Testit osoittavat, että järjestelmä vastaa
IEC 62083 -standardia. Testituloksia toimitetaan pyynnöstä.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että Brainlab-tuotteet täyttävät lääkinnällisiä laitteita koske-
van neuvoston direktiivin 93/42/ETY (MDD) olennaiset vaatimukset.
Tämän direktiivin mukaan (MDD) Brainlab-tuotteiden luokittelu määritellään vas-
taavassa ohjelmiston käyttöohjeessa.

Myynti Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain lain mukaan vain lääkäri saa myydä tämän tuotteen tai määrätä sen
myynnistä.

Oikeudelliset tiedot

8 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/


1.3 Symbolit

Varoitukset

Varoitus
Varoitukset merkitään varoituskolmiolla. Varoitukset sisältävät turvallisuuteen liittyviä
tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman tai muun
laitteen väärästä käytöstä aiheutuvan vakavan seurauksen.

Huomautukset

Huomautukset merkitään pyöreällä huomautussymbolilla. Niihin sisältyy tärkeitä tietoja
laitteen virhetoiminnoista, laitteen toimintahäiriöistä sekä laitteelle tai muulle omaisuudelle
aiheutuvista vaurioista.

Huomautukset

HUOMAUTUS: huomautukset näkyvät kursivoituina ja sisältävät hyödyllisiä vinkkejä. 

YLEISIÄ TIETOJA
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1.4 Järjestelmän käyttö

Käyttötarkoitus

RT Elements -kohteet ovat sellaiseen sädehoidon suunnitteluun tarkoitettuja sovelluksia, joita on
tarkoitus käyttää stereotaktisessa, konformaalisessa, tietokoneavusteisesti suunnitellussa,
lineaarikiihdytinpohjaisessa kallon, pään ja kaulan alueen sekä kallon ulkopuolisten leesioiden
sädehoidossa.

Käyttäjäkunta

RT Elements on tarkoitettu sellaisten lääketieteen ammattilaisten (sairaalafyysikot, sädehoidon
onkologit, annossuunnittelijat, lääkärit jne.) käyttöön, jotka ymmärtävät riittävän hyvin
lääketieteelliseen fysiikkaan ja kuvantamiseen liittyvää englanninkielistä teknistä sanastoa
hallitakseen RT Elements -käyttöliittymän asianmukaisen käytön.

Varoitus
Brainlabin suunnittelusovellukset on tarkoitettu ainoastaan hoitohenkilöstön lisätueksi. Ne
eivät korvaa käyttäjän kokemusta tai vähennä käyttäjän vastuuta niitä käytettäessä.

Oikeellisuuden tarkistaminen

Varoitus
Tarkista ennen potilaan hoitamista kaikkien järjestelmään syötettyjen ja järjestelmästä
vastaanotettujen tietojen oikeellisuus.

Varoitus
Päätöksen potilaan hoitamisesta sädehoidolla/radiokirurgialla tekee kokenut neurokirurgi
tai sädehoidon onkologi. Päätöksen tulee perustua heidän lääketieteelliseen
koulutukseensa ja aiempaan kokemukseensa sekä RT Elements -järjestelmän mitattuun
tarkkuuteen.

Viruksentorjuntaohjelmisto

Jos järjestelmä on yhdistetty lähiverkkoon (LAN), Brainlab suosittelee haittaohjelmilta suojaavan
ohjelmiston (esim. virustentorjuntaohjelmiston) asentamista ja sen määritystiedostojen pitämistä
ajan tasalla. Huomaa, että haittaohjelmilta suojaavan ohjelmiston asetukset saattavat vaikuttaa
järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi jokaisen tiedoston käyttöä seurataan, potilastietojen
lataus ja tallennus saattaa olla hidasta. Näin ollen Brainlab suosittelee poistamaan reaaliaikaiset
tarkistukset käytöstä ja suorittamaan virustarkistukset sairaalan työajan ulkopuolella.

Järjestelmän käyttö

10 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



1.5 Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja
ohjelmistojen kanssa

Yhteensopivat lääkinnälliset laitteet

Varoitus
Älä käytä laitteistoa, jota ei ole ilmoitettu yhteensopivaksi RT Elementsin kanssa. Se voi
aiheuttaa potilaan kohdistusvirheen ja vakavan vamman potilaalle.

Muiden kuin Brainlabin valmistamat laitteet

Varoitus
Sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö yhdessä, joiden yhdistelmäkäyttöä Brainlab ei
ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi vaarantaa turvallisuuden ja/tai vaikuttaa heikentävästi
lääkinnällisen laitteen tehoon sekä aiheuttaa vaaran potilaalle, käyttäjälle ja/tai
ympäristölle.

Yhteensopivat Brainlabin lääkinnälliset ohjelmistot

Järjestelmän kanssa voidaan asentaa ja käyttää vain Brainlabin määrittämiä Brainlabin
lääkinnällisiä ohjelmistoja. Ota yhteys Brainlabin asiakastukeen ja pyydä lisätietoja versioiden
yhteensopivuudesta Brainlabin lääkinnällisten ohjelmistojen kanssa.

Ohjelman rajoitukset

• Physics Administration -sovellus voi tuoda iPlan RT 4.x -versiolle luotuja koneprofiilitietoja.
Beam Profile Editor 6.0 -versiolla (iPlan RT 3.0) luotuja koneprofiileja ei voida tuoda Physics
Administration 5.0 -sovellukseen.

• Physics Administration 5.5 -sovelluksella kirjoitettuja koneprofiilitietoja voidaan käyttää vain
seuraavilla ohjelmistoilla:
- Cranial SRS, versio 1.5.1 tai uudempi
- Spine SRS, versio 1.5.1 tai uudempi
- Multiple Brain Mets 2.0 tai uudempi
- RT QA, versio 2.0 tai uudempi

Sitä ei voi käyttää seuraavien ohjelmistojen kanssa:
- Physics Administration 5.0 tai vanhempi
- iPlan RT

Muut kuin Brainlabin ohjelmistot

Vain valtuutetut Brainlab-työntekijät saavat asentaa ohjelmiston Brainlab-järjestelmään. Älä
asenna tai poista mitään ohjelmistosovelluksia.

Päivitykset

Varoitus
Käyttöjärjestelmän päivittäminen (Hotfix-korjaukset) tai kolmannen osapuolen
ohjelmistojen päivittäminen on tehtävä kliinisten tuntien ulkopuolella ja testiympäristössä,
jotta voit tarkistaa Brainlab-järjestelmän toiminnan. Brainlab valvoo julkaistuja Windowsin
Hotfix-korjauksia ja saa tietää, jos joistakin päivityksistä on odotettavissa ongelmia. Ota
yhteyttä Brainlabin tukeen, jos käyttöjärjestelmän korjaustiedostoihin liittyviä ongelmia
ilmenee.

YLEISIÄ TIETOJA
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Virus- ja haittaohjelmien tarkistus

Brainlab suosittelee järjestelmän suojaamista huippuluokan virustorjuntaohjelmistoilla.
Huomaa, että jotkut haittaohjelmien suojausohjelmat (esim. virustarkistus) voivat vaikuttaa
kielteisesti järjestelmän suorituskykyyn. Jos esimerkiksi reaaliaikaiset tarkistukset suoritetaan ja
jokaista tiedostojen käyttöä valvotaan, potilastietojen lataaminen ja tallentaminen saattaa olla
hidasta. Brainlab suosittelee reaaliaikaisen tarkistuksen poistaminen käytöstä ja virustarkistusten
suorittamista hoitotyön ulkopuolella.

Varoitus
Varmista, että virustentorjuntaohjelmisto ei muokkaa mitään Brainlab-hakemistoa,
erityisesti seuraavia:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab jne.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData jne.

Varoitus
Älä lataa tai asenna päivityksiä hoidon suunnittelun aikana.
Ota yhteyttä Brainlabin tukeen saadaksesi lisätietoja kaikista näistä kysymyksistä.

Microsoft-tietoturvapäivitykset Windows- ja ajuripäivityksille

Brainlab mahdollistaa vain suojauspäivitykset. Älä asenna Service Pack -paketteja ja valinnaisia
päivityksiä. Tarkista asetuksista, että päivitykset on ladattu ja asennettu oikein ja sopivassa
vaiheessa. Älä päivitä Brainlab-ajureita.
Katso Brainlab-verkkosivustolta lisätietoja asetuksista ja luettelo Microsoft-tietoturvapäivityksistä,
jotka Brainlab-tuki on estänyt.
Osoite: www.brainlab.com/updates
Salasana: WindowsUpdates!89

Yhteensopivuus lääkinnällisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa
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1.6 Tekniset vaatimukset

Ohjelmistovaatimukset

Osa Vähimmäisvaatimukset Suositellut vaatimukset

Käyttöjärjes-
telmä

• Windows Ultimate 7, 64-bittinen,
SP1

• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2008, 64-bittinen,

SP2
• Windows Server 2012 R2, 64-bitti-

nen
• Windows Server 2016

• Windows 7 Ultimate, 64-bittinen,
SP1

• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2, 64-bitti-

nen
• Windows Server 2016

Lisätietoja Service Packin yhteensopivuudesta saat Brainlabin asiakastuen edustajalta.
Physics Administration -sovellusta ei saa asentaa mihinkään muuhun kuin edellä mainittuihin
käyttöjärjestelmäversioihin.
Esiasennettuja ohjaimia saa vaihtaa vain, jos se on ehdottoman tarpeellista. Jos tehdään esim.
ajurin tai virustorjuntaohjelmiston päivitys, varmista, että Brainlabin hoidonsuunnittelujärjestelmä
toimii päivityksen jälkeen entiseen tapaan. On erittäin suositeltavaa hyväksyä ohjelmisto
uudelleen.

YLEISIÄ TIETOJA
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1.7 Koulutus ja dokumentaatio

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä Brainlab suosittelee, että kaikki käyttäjät osallistuvat Brainlabin
edustajan järjestämään koulutusohjelmaan. Tällä varmistetaan turvallinen ja asianmukainen
käyttö.

Vastuu

Vain koulutettu hoitohenkilöstö saa käyttää järjestelmän osia ja lisäinstrumentteja.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita,
joita on käytettävä varoen.
Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:
• lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
• voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.

Käytettävissä olevat käyttöoppaat

Käyttöopas Sisältö

Ohjelmiston käyttöohjeet RT Elements -suunnittelusovellusten yksityiskohtaiset käyttöoh-
jeet.

Teknisten taustatietojen opas
(Brainlab – fysiikan perus-
teet)

Tarkat tiedot Brainlabin säteilykeilatietojen mittaamisesta, laa-
dunvalvonnasta sekä sädehoidon suunnitteluohjelmassa käytet-
tävistä annosalgoritmeista.

Koulutus ja dokumentaatio
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2 PHYSICS ADMINISTRATION
-SOVELLUKSEN KÄYTTÖ

2.1 Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Tärkeitä järjestelmän turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Tämä osa sisältää tärkeää tietoa, joka on huomioitava, jotta hoidonsuunnittelujärjestelmän
käyttäminen olisi turvallista ja tehokasta.
Lue lisää asianmukaisista Brainlab Elements -ohjelmiston käyttöohjeista ja Brainlab – fysiikan
perusteet Teknisten taustatietojen oppaasta.

Varoitus
Käyttäjän vastuulla on luoda perusteellinen laadunvarmistusohjelma, jonka avulla
havaitaan hoidonsuunnittelu- ja hoitojärjestelmien virheet, rajoitukset ja epätarkkuudet.
Löydät lisätietoja Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaan
laadunvarmistusta koskevasta luvusta.

Varoitus
Mittaa Brainlabin hoidon suunnittelujärjestelmän absoluuttinen tarkkuus yhdessä
käytettyjen hoidon toteutusjärjestelmien kanssa fantomien avulla. Mitattu tarkkuus on
otettava huomioon suunnitteluparametreja asetettaessa, jotta hoito voidaan antaa tarkasti.

Varoitus
Varmista, että potilas saa hoitosuunnitelman mukaisen hoidon. On erittäin suositeltavaa
suorittaa jokaisen hoitosuunnitelman fantomitarkistus käyttäen täsmälleen samoja
parametriasetuksia, joita aiotaan käyttää potilaalla todellisessa hoitotilanteessa.

Varoitus
Stereotaktisissa hoidoissa, kuten stereotaktisessa kirurgiassa (SRS) ja stereotaktisessa
kehon sädehoidossa (SBRT), käytössä ovat erittäin suuret annosnopeudet fraktiota kohti,
ja niihin liittyvissä suunnitelmissa kohdealuemarginaaleja on yleensä pienennetty. Näin
ollen hoidon suunnittelun, suunnitelman siirron ja hoidon yhteydessä on noudatettava
ylimääräisiä turvatoimenpiteitä. On erittäin suositeltavaa suorittaa ylimääräinen
laadunvarmistus ennen jokaista potilaan stereotaktista hoitokertaa.

Varoitus
Pätevän henkilön tulee hyväksyä kaikki hoitosuunnitelmaraportit, ennen kuin niiden
sisältämiä tietoja käytetään sädehoidossa.

Varoitus
On suositeltavaa käyttää hoitosuunnitelmaraportteja kaikkien hoitoparametrien (mm.
kollimaattorin koko ja asemat, laitekulmat ja annosmääritykset) tarkistamiseksi
hoitojärjestelmässä.

PHYSICS ADMINISTRATION -SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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Varoitus
Ennen potilaan hoidon aloittamista on ensin suoritettava loppuun järjestelmän
hyväksyminen, hoidonsuunnittelujärjestelmän tarkistus ja validointi, mukaan lukien
koneprofiilit.

Varoitus
Sinun on tarkistettava jokaisen potilaan hoitosuunnitelman suhteen, että suunniteltu
lineaarikiihdytinkokoonpano on siirretty oikein ja että sitä sovelletaan oikein
lineaarikiihdyttimessä. Tähän sisältyvät muun muassa tasoituskappaletila ja
lisävarustekokoonpanot.

Varoitus
Varmista, että hoidon suunnittelutoimenpiteisiin valtuutetuilla henkilöillä on tekemiään
toimenpiteitä koskeva asianmukainen koulutus.

Varoitus
Muista aina, että syötettyjen tietojen laatu on ratkaisevan tärkeää tuloksen laadun kannalta.
Mahdolliset epäsäännöllisyydet tai epävarmuus syötetietoyksiköistä tai muunlaiset
laatuongelmat on tutkittava perusteellisesti, ennen kuin tietoja käytetään.

Varoitus
Varmista, että kuvantamislaitteesi (esim. TT-kuvauslaite) on määritetty ja kalibroitu oikein.
Tarkista kalibrointi säännöllisesti kuvaamalla ja tarkistamalla testifantomit.

Varoitus
Tarkista tuloksena saatavan ulkoääriviivan ja annoslaskentaan käytettävän kudosmallin
tarkkuus. Koko hoidon kannalta olennaisen alueen tulee olla ääriviivojen sisäpuolella.
Ääriviivojen ulkopuolisella alueella voi olla joitakin ei-toivottuja potilastietoalueita. Nämä
alueet otetaan huomioon annoslaskennan aikana. Tarvittaessa ne on poistettava
manuaalisesti ääriviivan ulkopuoliselta alueelta.

Varoitus
Varmista koko suunnitteluprosessin ajan, että työskentelet oikean potilastietojoukon
kanssa. Potilastiedot näkyvät Brainlab-hoidonsuunnittelujärjestelmän navigointialueella.

Varoitus
Varmista aina, että potilaan hoitoon käytetään samoja hoitojärjestelmiä, jotka on määritetty
suunnitteluvaiheessa (esim. että valittu koneprofiili vastaa hoitokonetta).

Varoitus
Ennen hoitoa on käyttäjän vastuulla tarkistaa asianmukaisesti hoitohuoneen sisäpuoli niin,
että valittuja kanturi- ja pöytäkulmia voidaan käyttää hoidon antamiseen potilaan
vammautumatta tai laitteiden, esimerkiksi hoitojärjestelmän, vahingoittumatta.

Varoitus
Ennen hoidon aloittamista on suositeltavaa tarkistaa ja vahvistaa potilaan asettelu
soveltuvalla asetteluntarkistusmenetelmällä. Fantomien avulla on mahdollista luoda
esimerkkisuunnitelmia ja testata varsinaisen potilaan asettelumenetelmän tarkkuutta.

Varoitus
Varmista, että RT Elements -hoidonsuunnittelujärjestelmän määritykset on tehty oikein ja
että ne vastaavat hoitojärjestelmien parametreja. Näihin parametreihin kuuluvat muun
muassa lineaarikiihdyttimen asteikkokonventio, mekaaniset rajat tai annosparametrit,
kuten linacin energia- tai kertymätilat, kuten SRS ja FFF (tasoituskappaleeton).

Varoitus
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että laitteen asetukset, muun muassa leuan asetukset,
ovat koko ajan synkronoituina eri konfigurointipaikkojen välillä (esim.
hoidonsuunnittelujärjestelmä, Record and Verify -järjestelmä ja hoitojärjestelmä). Jos

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia
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suunnittelussa käytettävät asetukset ja hoidossa käytettävät asetukset eivät täsmää,
seurauksena voi olla tahaton säteilytys tai kliinisen työnkulun keskeytyminen.

Varoitus
Ajan tasalla olevat mittausohjeet saa Brainlabilta. Varmista, että säteilykeilan
tietojenkeruun aikana käytetään uusimpia mittausohjeita. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä
Brainlabin asiakastukeen.

Varoitus
Varmista, että säteilykeilatietojen mittaukset ovat ajan tasalla ja että annosalgoritmit on
konfiguroitu ja kalibroitu oikein. Tarkista määritykset ja kalibrointi säännöllisesti
fantomimittausten avulla.

Varoitus
Jos yhtä tai useampaa hoitojärjestelmän osaa on muokattu, vaihdettu toiseen tai kalibroitu,
hoidonsuunnittelujärjestelmä on validoitava laadunvarmistusmenetelmien avulla uudelleen
yhdessä hoitojärjestelmän kanssa. Jos järjestelmän annosparametreihin vaikuttavia osia
on muokattu, säteilykeilatietojen mittaukset tulee toistaa ja tarkistettu tieto syöttää
järjestelmään Physics Administration -työkalun avulla.

Varoitus
Sinun on noudatettava tarkasti annostelulaitteiston valmistajan määrittämiä teknisiä
vaatimuksia ja suosituksia, erityisesti kaikissa annosdetektoreissa, joita voidaan käyttää
vain selkeästi määritetyille kenttäkokoalueille. Annostelulaitteiston käyttäminen
määritettyjen kenttäkokoalueiden ulkopuolella tai muuten väärin saattaa johtaa
epätarkkoihin annoslaskelmiin.

Varoitus
Järjestelmän hyväksymisen aikana asennetut tai luodut Brainlabin koneprofiilit ja
säteilykeilatiedot (esim. Novalis Tx) on tarkoitettu ainoastaan testauksiin, eivätkä ne
sovellu kliiniseen käyttöön.

Varoitus
Kun mittaustiedot lähetetään Brainlabille, sovelletaan seuraavaa:
• Brainlabilla ei ole mahdollisuutta varmistaa käyttäjältä vastaanotetun tai käyttäjälle

palautetun datan virheettömyyttä.
• Brainlabin mahdollinen saatuun dataan perustuva palaute tai suositukset riippuvat itse

datan oikeellisuudesta.
• Jos Brainlab on käsitellyt saatua dataa ja palauttanut sen sinulle, tämä ei missään

tapauksessa ole tae palautetun datan virheettömyydestä.
Sinä olet täysin vastuussa seuraavista toimenpiteistä:
- Brainlabilta saadun datan oikeellisuuden varmistaminen
- Brainlabin antaman palautteen ja suositusten oikeellisuuden varmistaminen
- Brainlabin palauttamien tietojen turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden varmistaminen

ennen potilaan hoitoa
• Se, että Brainlab on saattanut käsitellä tiettyä dataa, ei vaikuta siihen, että sinä olet

kokonaisvaltaisesti vastuussa lopullisen säteen profiilin oikeellisuuden tarkistamisesta.

PHYSICS ADMINISTRATION -SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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2.2 Physics Administration -sovelluksen esittely

Taustatietoja

Voit käyttää Physics Administration -sovellusta mitattujen säteilykeilatietojen ja koneprofiilin
hallintaan yhteensopivassa RT Elements -ohjelmistossa.
Physics Administration -ohjelmistoa voidaan käyttää myös määritettäessä ja muokattaessa
taulukoita, joissa Hounsfield-yksiköt muunnetaan elektronitiheydeksi.

Käyttötilat

Käyttö Kuvaus

Raw Data

Tätä tilaa voidaan käyttää kaikissa tietokoneissa, joissa on 64-bittinen
Windows 7 -käyttöjärjestelmä (tai sitä uudempi käyttöjärjestelmä). Tilas-
sa voit syöttää Pencil Beam- ja Monte Carlo -annoslaskenta-algoritmien
mitattuja säteilykeilatietoja.
HUOMAUTUS: Monte Carloon on sovellettava Brainlabin ylimääräistä
tietojenkäsittelyä. Katso tarkat tiedot Brainlab – fysiikan perusteet
Teknisten taustatietojen oppaasta. 

Machine Profiles

Tätä tilaa voidaan käyttää vain Brainlabin hoidonsuunnittelujärjestelmis-
sä ja sen avulla voidaan luoda ja muokata koneprofiileita.
Määrityksen ja asennuksen suorittavat Brainlabin huoltoteknikot RT Ele-
ments -ohjelmiston asentamisen yhteydessä.

Hounsfield Unit to
Electron Density
Conversion Tables

Tässä tilassa voidaan määrittää ja muokata taulukoita, joissa Houns-
field-yksiköt muunnetaan elektronitiheydeksi ja sitä voidaan käyttää vain
Brainlabin hoidonsuunnittelujärjestelmissä.

Pelkän raakatietoversion asentaminen

Pelkkien raakatietojen syöttämistä ja käsittelyä varten Physics Administration voidaan asentaa
mille tahansa tietokoneelle, jossa on 64-bittinen Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai sitä uudempi
käyttöjärjestelmä.
On suositeltavaa kopioida Physics Administration -asetustiedosto paikalliselle kiintolevylle
ennen asennuksen käynnistämistä.
Asennusohjelma sallii asennuksen kaikkiin sijaintikohteisiin. Oletuksena ohjelmisto asennetaan
kohteeseen
c:\Brainlab\PhysicsAdministration_RawData_5.5\.
Ohjattu asennus luo automaattisesti Physics Administration Raw Data 5.5 -pikakuvakkeen
Brainlab RT -kansioon työpöydälle ja Start (Käynnistä) -valikkoon.
Physics Administration 5.5 -raakatietoasennusohjelma ja RT Elements voidaan asentaa
samalle tietokoneelle (PhysicsAdmin.exe-suoritustiedosto on sama, mutta
raakatietoasennusohjelma ei voi luoda tai muuttaa koneprofiileja).
HUOMAUTUS: Physics Administration -sovelluksen asentamiseen vaaditaan
järjestelmänvalvojan oikeudet. 

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Annosalgoritmin ja MU-laskennan tarkkuus riippuu suoraan mitattujen säteilykeilatietojen
laadusta. Fyysikon vastuulla on varmistaa, että säteilykeilamittaukset on tehty oikein.

On erittäin suositeltavaa luoda koneprofiilitietojen varmuuskopio, jota voidaan käyttää, jos
koneprofiilitiedot vioittuvat.

Physics Administration -sovelluksen esittely
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Varoitus
Jos hoitojärjestelmässä käytetään äärimmäisiä parametreja, kuten suurta annosnopeutta,
alhaista MU:ta säteilykeilaa kohti tai suurta liuskanopeutta, se saattaa johtaa suunnitellun
hoitoannoksen virheelliseen antamiseen. Fyysikon vastuulla on varmistaa, että suunniteltu
hoitoannos annetaan potilaalle oikein. Tähän kuuluu vastuu asianmukaisten
hoitoparametrien valinnasta.

Varoitus
Jos annosalgoritmia käytetään yhdessä mitattujen ja taulukoitujen arvojen ulkopuolelle
jäävien arvojen kanssa, lasketun annoksen tarkkuutta ei voida taata. Käyttäjän on
varmistettava, että kaikki potilaan hoidossa tarvittavat parametrit, erityisesti kenttäkoko,
syvyys ja etäisyys keskiakselista, sisältyvät mitattuihin säteilykeilatietoihin.

PHYSICS ADMINISTRATION -SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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2.3 Siirtyminen Physics Administration -
sovelluksessa

Physics Administration -sovelluksen käynnistäminen

Kuva 1  

Tämä valintaikkuna näytetään automaattisesti Physics Administration -sovelluksen
käynnistyksen yhteydessä. Voit näyttää sen uudelleen valitsemalla Go to task… -kohta Raw
Data- tai Profile-valikosta.

Navigointitoiminnot

Osa Toiminto

Exit Valitse sulkeaksesi sovellus.

About Valitse avataksesi About-valintaikkuna.

Cancel Jos avaat Navigate to … -valintaikkunan Raw Data- tai Profile-valikos-
ta, Cancel aktivoituu. Valitse peruuttaaksesi valintaikkuna.

Raw Data

Open Valitse avataksesi mikä tahansa raakatietotiedosto (.x??dat).

Recent Valitse avataksesi luettelo viimeksi käytetyistä raakatietotiedostoista.

Siirtyminen Physics Administration -sovelluksessa
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Osa Toiminto

Switch to

Pencil Beam Valitse avataksesi Pencil Beam -raakatietojen syöttötila (katso s. 31).

Monte Carlo Valitse avataksesi Monte Carlo Raw Data -syöttötila (katso s. 71).

Machine Profiles

Open Valitse avataksesi koneprofiili (katso s. 86).

Recent Valitse avataksesi luettelo viimeksi käytetyistä koneprofiileista.

New Valitse luodaksesi uusi koneprofiili (katso s. 82).

Switch to

Machine Profile Valitse siirtyäksesi koneprofiilin syöttötilaan.

Manage Valitse käynnistääksesi profiilin hallinnan valintaikkuna (katso s. 94).

Hounsfield to Electron Density Conversion Tables

Define and Edit Valitse määrittääksesi ja muokataksesi HU–ED-taulukoita (katso s.
130).

PHYSICS ADMINISTRATION -SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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2.4 Peruskäsitteet

Muokkauskentät

• Jos muokkauskentän tausta on sininen, siihen on syötettävä tietoja ennen jatkamista.
• Jos muokkauskentän tausta on keltainen, näytettävä arvo on vain luku -muodossa, eikä sitä

voida muokata.
• Joihinkin muokkauskenttiin ja kaikkiin tietotaulukoihin voidaan syöttää vain numeerisia arvoja.

Käytä desimaalipilkkuna ”.”-merkkiä. Tieteellistä merkkijärjestelmää (esim. 4.2E1) tuetaan.
• Comment-kenttä on valinnainen. Syötä tähän lisätietoja (esim. laitteistosta).

Raakatietoprofiilien muokkaaminen

Kuva 2  

Tietyt raakatietokohteet koostuvat syvyysannoksen tai poikittaisen profiilin kaltaisesta
annosprofiilista sattumanvaraisissa suunnissa. Näiden tietojen muokkaamiseen sovelletaan
seuraavia ehtoja:
• Voit syöttää tietoja manuaalisesti.
• Voit liittää lisärivejä valitsemalla Append empty row(s) (katso s. 46).

Peruskäsitteet
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• Voit valita valikoiman soluja ja kopioida tiedot painamalla CTRL + C tai liittää tiedot
leikepöydältä painamalla CTRL + V.

• Kun tietoja liitetään leikepöydältä koko taulukkoon, taulukon tiedot korvataan leikepöydän
arvoilla. Tietoaluetta laajennetaan tarvittaessa automaattisesti. Taulukon tiedot korvataan vain,
jos liitettäessä valitaan koko taulukko tai jos käytetään Paste-painiketta. Jos valitaan
yksittäinen solu tai soluryhmä, tietoaluetta ei mukauteta.

• Tietohilan tyhjät rivit jätetään huomiotta.
• Leikepöydän tiedot koostuvat kahdesta sarkaimella erotetusta numeroarvojen sarakkeesta.

Esimerkki raakatietojen muokkaamisesta

Seuraavassa on esimerkki edellisen osion ohjeiden mukaan syötetyistä tiedoista.

0 0,9178

1 0,9157

2 1,069

3 1,3768

4 1,5472

5 1,6486

Useimmissa tapauksissa tietoja voidaan syöttää joko nousevassa tai laskevassa järjestyksessä
(suhteessa ensimmäiseen sarakkeeseen).

Näppäimistöyhdistelmät

• Ctrl + A: Valitse koko taulukko.
• Ctrl + C: Kopioi valinta leikepöydälle.
• Ctrl + V: Liitä valinta leikepöydältä.
• Ctrl + X: Leikkaa valikoima ja lisää se leikepöydälle.

PHYSICS ADMINISTRATION -SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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Tietotaulukoiden muokkaus

Kuva 3  

Tietoja on joskus syötettävä taulukoihin. Seuraavia ehtoja sovelletaan:
• Valitse Add tai Add Field Size syöttääksesi yksittäisen arvon tai luettelon pilkulla eroteltuja

arvoja taulukon riviksi tai sarakkeeksi.
• Poista rivejä tai sarakkeita valitsemalla vastaavat rivit/sarakkeet ja valitsemalla Remove tai

Remove Field Size. Valitse useita rivejä tai sarakkeita pitämällä Shift-näppäintä (alueen
valinta) tai Control-näppäintä (yksittäinen valinta) painettuna valittaessa.

• Rivin ja sarakkeen arvojen järjestyksen on oltava nouseva.
• Voit syöttää tietoja liittämistoiminnon avulla. Leikepöydän ja taulukon tiedot koostuvat useista

sarkaimella erotettujen numeroarvojen riveistä.
• Ensimmäisellä rivillä määritetään sarakkeen otsikot. Siksi ensimmäisen rivin ensimmäisen

sarakkeen on oltava tyhjä (tekstin alussa on oltava sarkainmerkki).

Esimerkki tietotaulukoiden muokkauksesta

Seuraava taulukko on esimerkki edellisen osion ohjeiden mukaan syötetyistä tiedoista.

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

Peruskäsitteet
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Tilakuvakkeet

Seuraavat kuvakkeet ilmoittavat tietojen tilan datapuunäkymässä.

Kuvake Kuvaus

Kaikki on hyvin. Varoitusta tai virhettä ei havaittu. Ohjauspaneelin tilakenttä
(näytön vasemmassa alakulmassa) on tyhjä.

Varoitus havaittu. Ohjauspaneelin tilakentässä (näytön vasemmassa alakulmas-
sa) näytetään vastaava varoitusviesti.

Virhe havaittu. Ohjauspaneelin tilakentässä (näytön vasemmassa alakulmassa)
näytetään vastaava virheviesti.

Hyväksymisoikeuksien määrittäminen

Physics Administration -sovelluksessa hyväksymisoikeudet voidaan määrittää Microsoft
Authorization Manager (Käyttöoikeuksien hallinta) -kohteen avulla. Erilaiset
käyttäjäoikeusasetukset voidaan tehdä erilaisten tehtävien mukaisesti järjestelmän asennuksen
aikana. Microsoft Authorization Manager (Käyttöoikeuksien hallinta) -kohteen käyttö on
oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Katso ohjeet tehtävän hyväksymiseen vastaavista luvuista
sivuilta s. 64, s. 124, s. 111 ja s. 133.
Jos haluat aktivoida Microsoft Authorization Manager (Käyttöoikeuksien hallinta) -toiminnon ja
muokata roolirakennetta tai määrittää uusia käyttäjärooleja, ota yhteys Brainlabin asiakastuen
asiantuntijaan. Katso lisätietoja Authorization Manager (käyttöoikeuksien hallinta) -toiminnon
käyttämisestä vastaavista Microsoftin teknisistä asiakirjoista.
HUOMAUTUS: Physics Administration -sovelluksessa voidaan käyttää vain yhtä hyväksyjää
kaikkiin hyväksymistehtäviin. Siksi tietyille käyttäjille ei voi hyväksyä tiettyjä hyväksymisrooleja. 

PHYSICS ADMINISTRATION -SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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2.4.1 Tietokaaviot

Raakatietokaaviot

Raakatietokohteiden kaavionäyttö sovellusikkunan oikealla puolella näyttää käyrän valittuna
olevista tiedoista. Tietokäyrän luontiin käytettävä väri riippuu tietojen järjestyksestä datapuussa,
eikä sitä voida muuttaa. Ensimmäisen kohteen käyrä näytetään aina punaisena, toinen vihreänä
jne. 
Jos siirrät hiiren kaavion kohdalle, työkalun kärki osoittaa vastaavan tietojen nimen ja kaavion
koordinaatit.
Jos valitaan yksittäinen profiilikohde ja jos referenssitietoja on saatavilla (katso s. 27), harmaa
tausta ilmoittaa referenssitietorajoista.

Koneprofiilikaaviot

Machine Profile -tilassa kaavionäytössä näytetään aktiivisen tietohilan käyrä (jos saraketta ei ole
valittu), tai valittujen sarakkeiden tiedot, jos on valittu kokonaisia sarakkeita. Tietokäyrän luontiin
käytettävä väri vastaa tietohilan tietosarakkeiden värivalikoimaa.
Jos siirrät hiiren kaavion kohdalle, työkalun kärki osoittaa vastaavan tietojen nimen ja kaavion
koordinaatit.

Normalisoidut tiedot

Joitakin tietoja voidaan tarkastella normalisoituna. Jos tiedot voidaan näyttää normalisoituna,
ohjauspaneelin Normalized-valintaruutu on valittuna. Ottamalla sen käyttöön voit näyttää tiedot
normalisointiolosuhteissa, joita RT Elementsissä käytetään annoslaskentaan. Jos tiedot voidaan
normalisoida, voit vaihtaa normalisointitilaa napsauttamalla kahdesti pystysuoraa akselia ja
pystysuoran akselin tekstiä. Normalisointiolosuhteet ilmoitetaan myös kaavion merkinnässä.

Tietokaaviot
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2.4.2 Referenssitiedot

Taustatietoja

Referenssitiedot ovat Pencil Beam -raakatiedoissa vertailuihin käytettäviä yleisiä
säteilykeilatietoja.
Huomioi seuraavat seikat käytettäessä referenssitietoja:
• Referenssitiedot riippuvat kiihdytintä ja säteilykeilaa rajoittavan laitteen tyypistä ja profiilin

energiasta, eikä niitä ehkä ole saatavilla kaikkia yhdistelmiä varten.
• Referenssitietojen määrityksen referenssitiedot on ehkä muunnettava oman määrityksesi

mukaisiksi. Tämä saattaa vaikuttaa referenssitietojen tarkkuuteen. Näin ollen referenssitietoja
saa käyttää vain ylimääräiseen opastukseen, ei tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.

• Koska useimmat syötetiedot saatetaan normalisoida sattumanvaraisesti, referenssitiedot on
skaalattava, jotta ne ovat verrattavissa syötetietoihisi. Tätä tarkoitusta varten ohjelmisto käyttää
RT Elementsin normalisointiehtoja (katso s. 26).

• Jos referenssitietoja on käytettävissä, ne näytetään vastaavissa kaavioissa (katso s. 26) ja niitä
käytetään oikeellisuustarkistukseen (katso s. 135).

Referenssitiedoilla ei tarkisteta säteilykeilatietojen oikeellisuutta, eivätkä ne korvaa käyttöönottoa
tai laadunvarmistusta.

Pencil Beam -raakatiedot

Referenssitiedot ovat käytettävissä seuraavissa parametreissa:
• Sironta-arvot
• PDD-syvyysannos
• Diagonaaliset profiilit

Ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen, jos haluat laajentaa saatavilla olevien referenssitietojen
luetteloa sisällyttääksesi siihen ylimääräisiä kiihdytin-/MLC-yhdistelmiä ja lisäenergiaa.
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2.4.3 Järjestelmän hyväksyminen ja säteilykeilatietojen käyttöönotto

Taustatietoja

RT Elements -hoidonsuunnittelujärjestelmän hyväksymisen aikana suoritetaan useita testejä. Ne
liittyvät järjestelmän asetuksiin ja hoitojärjestelmään tehtävään tiedonsiirtoon. Jotta nämä testit
voidaan suorittaa, RT Elementsissä on voitava käyttää koneprofiileja, jotka sisältävät kaikki testien
kannalta oleelliset asetukset. Lisäksi vaaditaan elektronitiheyden muuntamiseen tarvittavat
Hounsfield-muunnostaulukot.
HUOMAUTUS: järjestelmän hyväksyminen tapahtuu kaikista säteilykeilatietojen mittauksista ja
säteilykeilatietojen käsittelytoimista riippumatta. Siksi kaikki järjestelmän hyväksyntätestit voidaan
suorittaa, vaikka järjestelmän hyväksymisen aikana ei olisi käytettävissä säteilykeilatietoja ja
dosimetrisiä ominaisuuksia. 

Hyväksyntäprofiilin luominen, jos säteilykeilatietoja ei ole käytettävissä

Kuva 4  

Toimenpiteet

1. Valitse Set Parameters… Current Energy -valikosta tai Energy Modality -luettelosta ja
valitse Use dummy beam data for Brainlab acceptance -valintaruutu (katso s. 116).
Kaikki olemassa olevat dosimetriset parametrit korvataan oletusarvoisilla parametreilla,
eikä niitä voi enää muuttaa. Käyttämällä kyseistä koneprofiilia RT Elementsissä voit tar-
kistaa kaikki ohjelmistotoiminnot annoslaskentoja ja niihin liittyviä toimintoja lukuun otta-
matta.
HUOMAUTUS: et voi luoda näiden hyväksyntä-koneprofiilien avulla potilaan hoitoon so-
veltuvia hoitosuunnitelmia. 

2. Kun säteilykeilatiedot on mitattu ja käsitelty, poista Use dummy beam data for Brainlab
acceptance -valintaruudun valinta.
Oletussäteilykeilatiedot poistetaan ja voit syöttää kaikki tarvittavat dosimetriset parametrit
samoin kuin uudelle energialle.
Voit tarkistaa, että organisatoriset, geometriset ja yhteysparametrit vastaavat arvojaan jär-
jestelmän hyväksymisen aikana vertaamalla hyväksyntäprofiilin ja käytössä olevan profii-
lin laitteeseen liittyvän parametrin tarkistussummaa (katso s. 90).

Järjestelmän hyväksyminen ja säteilykeilatietojen käyttöönotto
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Säteilykeilatietojen käyttö

Jos säteilykeilatiedot on jo otettu käyttöön järjestelmän hyväksymisen aikana (esim. päivitys tai
päivitysasennus), voit käyttää järjestelmän hyväksymisen aikana myös koneprofiilia, joka sisältää
nämä säteilykeilatiedot. Älä siinä tapauksessa valitse Use dummy beam data for Brainlab
acceptance -valintaruutua.

HU–ED-hyväksyntätaulukon luominen, jos TT-kuvauslaitteen kalibrointitietoja ei ole saatavilla

Kuva 5  

Toimenpiteet

1. Valitse Define and Edit navigointivalikosta.

2. Valitse New.

3. Aktivoi Conversion table is for Brainlab acceptance only (katso s. 130).

PHYSICS ADMINISTRATION -SOVELLUKSEN KÄYTTÖ
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2.4.4 Liuskojen asemat

Liuskan nimellisasema

Tavallisesti geometriset (tai nimelliset) liuskojen asemat ilmoitetaan mitattuina kentän isosentrin
tasosta. Tämä tarkoittaa, että ilmoitettu asema on liuskan alempien kulmien projektio säteilykeilan
keskiakseliin nähden kohtisuoraan olevassa tasossa (olettaen, että säteilylähde on fokuspiste).
Nämä liuskojen nimellisasemat viedään Record and Verify -järjestelmään.

Valokenttä

Valokentän muodon avulla tarkistetaan laitekulmat (liuskojen asemat mukaan lukien)
hoitohuoneessa ”valon” ollessa lineaarikiihdyttimen pään kohdalla.
MLC-liuskojen tapauksessa valokenttä testi on suoritettava kerran kullekin koneprofiilille.
Uusissa asennuksissa on varmistettava, että käytetty lineaarikiihdyttimen asteikkokonventio on
asetettu oikein järjestelmän hyväksynnän yhteydessä.
HUOMAUTUS: koska RT QA toimitetaan jokaisen RT-hoidonsuunnitteluohjelmiston kanssa,
valokenttätesti on suoritettava vain RT QA -ohjelmistossa. 

HUOMAUTUS: RT Elements sisältää valokenttämuodon säteilykeilanäkymän tulosteissa. 

Varoitus
Tarkista koneprofiilin geometriset asetukset suorittamalla lisäksi valokenttätarkistus.
Ylimääräinen valokenttätesti tarkistaa asetukset käyttämällä testitietoja oikean hoidon
tavoin.

Radiologinen kenttä

Radiologisen kentän määrittää yleensä yksittäisen kentän 50 %:n isodoosi. RT Elements käyttää
radiologisen kentän muotoa:
• liuskan konformaalisessa mukauttamisessa suunnittelumuotoon (PTV/OAR:t),
• syötteenä Pencil Beam -annoslaskennassa.

MLC-mallisi yksittäisen liuskan geometrisen rakenteen (esim. ponttiliitos kahden vierekkäisen
liuskan välissä, pyöristetyt liuskojen päät) takia radiologinen kenttämuoto saattaa poiketa
nimellisestä kenttämuodosta. RT Elements käyttää suunnittelunäkymissä yleensä liuskojen
nimellisasemia.
Radiologinen kenttämuoto määritetään Leaf Shift Static- ja Tongue and Groove Size -
parametrien avulla (katso s. 119).

Liuskojen asemat
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3 PENCIL BEAM -RAAKATIEDOT
3.1 Pencil Beam -raakatietojen syöttäminen

Taustatietoja

Pencil Beam Raw Data koostuu seuraavista tiedoista:
• yleiset tiedot, kuten kiihdytintä ja MLC:tä, energiaa ja annosprofiilia koskevat tiedot
• lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho (katso s. 40)
• eri MLC-laitteiden ja leukojen kenttäkokojen sironta-arvot (katso s. 43)
• eri kenttäkokojen syvyysannostiedot (katso s. 45)
• diagonaaliset profiilit eri syvyyksissä (katso s. 48)
• käsitellyt diagonaaliset profiilit (katso s. 49)
• poikittaiset profiilit eri syvyyksissä (katso s. 53)
• käsitellyt poikittaiset profiilitiedot (katso s. 54)
• dynaamisen liuskan siirtymän tiedot (esim. jos valittu kiihdytin-MLC-yhdistelmä tukee

dynaamisia hoitoja, katso s. 60)

Näytön asettelu

①

②

③

④

⑤ ⑥
Kuva 6  

PENCIL BEAM -RAAKATIEDOT
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Nro Osa Toiminto

① Properties Ominaisuuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen.

② Muokkauspainikkeet
(esim. Scatter)

Tietojen muokkaaminen, lisääminen tai liittäminen nykyiseen
kohteeseen tai tietojen poistaminen nykyisestä kohteesta.

③ Display

Näytä seuraavat toiminnot valitsemalla vastaavat valintaruu-
dut:
• Data View
• Graph View
• Normalized: Normalisoidut tiedot tietyissä kaavioissa
• Preprocessed: Esikäsitellyt diagonaaliset profiilit (katso s.

49) tai esikäsitellyt transversaaliset profiilit (katso s. 54)

④ Tila Näyttää valitus kohteen tilan.

⑤ Tietonäkymä Puunäkymässä esitettävät tiedot (katso alla).

⑥ Kaavionäkymä Näyttää valitun puukohteen kaaviona.

Tietonäkymän sisältö

Tietojen ristiriitaisuudet, varoitukset (mahdolliset virheet) ja virheet näytetään puunäkymässä
tietokohteen kuvakkeen avulla (katso s. 22).
Jos valitaan yksittäinen profiilikohde ja jos referenssitietoja on saatavilla (katso s. 27), harmaa
tausta ilmoittaa referenssitietorajoista.

Uuden Pencil Beam -raakatietotiedoston luominen

Kuva 7  

Pencil Beam -raakatietojen syöttäminen
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Toimenpiteet

1. Valitse Raw Data -valikossa New.
Näkyviin tulee Properties-valintaikkuna.

2. Syötä tiedot vastaaviin kenttiin (katso s. 38).

3. Tallenna muutokset valitsemalla OK.

Uuden Pencil Beam -raakatietotiedoston lataaminen

Toimenpiteet

Valitse Raw Data -valikossa Open. 

Seuraavia ehtoja sovelletaan:
• Oletusarvoinen tiedostotunniste on .xpbdat.
• Oletusarvoinen sijainti on (ellei Brainlabin asiakastuki ole muuttanut sitä asennuksen

yhteydessä)
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData.

• Olemassa olevasta moniliuskakollimaattorin koneprofiilista ei voida luoda Pencil Beam -
raakatietotiedostoa.

• Raw Data -valikon Recent-alivalikko sisältää luettelon viimeksi käytetyistä
raakatietotiedostoista.

• Pencil Beam -raakatietotiedostot voidaan myös avata vetämällä .xpbdat-tiedosto Navigate
to… tai Raw Data -valintaikkunaan.

PENCIL BEAM -RAAKATIEDOT
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Pencil Beam -raakatietotiedoston tallentaminen

Kuva 8  

Toimenpiteet

Valitse Save tai Save As Raw Data -valikosta.
HUOMAUTUS: Save-vaihtoehto on käytettävissä vain, jos tietoja on muokattu. 

Pencil Beam -raakatietoja, jotka on tallennettu Physics Administration 5.5 -versiolla, ei voida
avata Physics Administration 5.0 -versiolla tai vanhemmalla versiolla.

Pencil Beam -raakatietojen syöttäminen
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Koneprofiilin Pencil Beam -tietojen hyväksyminen

Kuva 9  

Jotta voit käyttää raakatietoja koneprofiilissa (katso s. 125), vastaavan fyysikon on hyväksyttävä
tiedot.

Toimenpiteet

Valitse Approve & Save As Raw Data -valikosta (katso s. 63).
Hyväksytyt raakatietotiedostot määritetään automaattisesti vain luku -muotoisiksi.

PENCIL BEAM -RAAKATIEDOT
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Tietojen tulostaminen

Kuva 10  

Toimenpiteet

1. Valitse Print Setup… Raw Data -valikon valintaikkunasta.

Pencil Beam -raakatietojen syöttäminen
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Toimenpiteet

2.

Määritä tulostin ja tulostettavat kohteet.
HUOMAUTUS: näitä asetuksia ei tallenneta. Kun Physics Administration käynnistetään
uudelleen, arvot palautetaan oletusarvoihin. 

PENCIL BEAM -RAAKATIEDOT
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3.2 Pencil Beam -ominaisuudet

Pencil Beam -ominaisuuksien tarkasteleminen

①

②

④

⑤

③

⑥

Kuva 11  

Valitse Properties Pencil Beam Raw Data -valikosta nähdäksesi Pencil Beam Properties -
valintaikkunan:

Nro Osa Toiminto

① General
Profiilitietojen tunnistamiseen ja viittaamiseen käytettävät tiedot.
Nämä tiedot eivät vaikuta säteilykeilatietojen arvoihin tai lasken-
tatuloksiin.

② Accelerator Valitse kiihdytin luettelosta.

③ MLC
Valitse MLC luettelosta. Jos kiihdytin-/lineaarikiihdytinyhdistel-
mään tehdään muutoksia, kaikki lasketut/käsitellyt annostiedot
kumotaan.

④ Enable Dynamic Leaf
Shift

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää dynaamista radiolo-
gista liuskan siirtymää VMAT-hoitoihin (katso s. 116). Näin voi-
daan laskea dynaaminen liuskan siirtymä (katso s. 60).
Jos tämän valintaruudun valinta poistetaan, kaikki Dynamic Leaf
Shift -valintaikkunan tiedot hylätään.

Pencil Beam -ominaisuudet
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Nro Osa Toiminto

⑤ Energy Modality/
Quality Index

Määrittää säteilykeilatietojen energian ja tasoituskappaleen tilan.
Laatuindeksi (QI) määritetään 100 x 100 mm²:n kokoiselle kentä-
lle [BJR25]:n mukaan:
QI = TPR(d = 200 mm)/TPR(d = 100 mm)
jossa TPR(d) on kudos–fantomisuhde syvyydessä d (katso s.
147).
HUOMAUTUS: QI-indeksiä ei näytetä, jos valitaan tasoituskap-
paleeton energia. 

⑥ Dose Profile

Määrittää Pencil Beam -ytimen tiedot, joita käytetään annoslas-
kennassa.
Annosprofiilimallissa määritetään energiaspektri, jota käytetään
Pencil Beam -ytimen luonnissa. Energiaa kohti on vain yksi ylei-
nen annosprofiili. Näin ollen luettelossa näytetään vain yleinen
merkintä.

Jos osa vaadituista tiedoista puuttuu, muokkauskentän tausta on tummansininen, OK-painike on
poissa käytöstä, ja Cancel-painikkeen vieressä näytetään lyhyt selitys.

PENCIL BEAM -RAAKATIEDOT
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3.3 Pencil Beam -raakatietojen muokkaaminen

Taustatietoja

Kuva 12  

Seuraavissa osiossa kerrotaan, kuinka Pencil Beam Raw Data -parametreja muokataan.

Data View -näkymän parametrien muokkaaminen

Toimenpiteet

1. Valitse muokattava parametri.

2. Valitse Edit tai napsauta kohdetta kahdesti.
Voit myös siirtyä kohteen pikavalikkoon tai käyttää vasemmassa reunassa olevia vaihto-
ehtoja.
Kohteesta riippuen näkyviin tulee valintaikkuna tai prosessi käynnistetään.

3. Muokkaa tietoja näytettävässä valintaikkunassa.

Pencil Beam -raakatietojen muokkaaminen
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3.3.2 Lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho

Lineaarikiihdyttimen nimellisantotehon muokkaaminen

①

②

③

④

Kuva 13  

Nro Kuvaus

① Suositellut SSD-, Measurement Depth- ja Normalization Field Size -arvot kuvataan
Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaassa.

②
Syötä lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho.
HUOMAUTUS: lineaarikiihdyttimen nimellisantotehon kaaviota ei ole saatavilla. 

PENCIL BEAM -RAAKATIEDOT
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Nro Kuvaus

③

Jos Depth Dose -tiedot on jo syötetty, Calibration Condition -alueella näkyvät mah-
dolliset lineaarikiihdyttimen kalibrointiasetelmat. Katso luettelo mahdollisista asetelmis-
ta sivulta s. 136. Seuraavassa on mahdollisia syitä ei-vastaaviin kalibrointiolosuhteisiin:
• lineaarikiihdytin on kalibroitu eri asetelmaan kuin Physics Administration -tarkistuk-

sessa,
• nimellisantotehon määritelmä on virheellinen,
• syvyysannostiedot ovat virheelliset.

④ Aseta leukojen ja MLC:n vuotoparametrit (pakollinen).

Lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho
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3.3.3 Sirontataulukko

Sirontataulukon muokkaaminen

①

②

③

Kuva 14  

Nro Kuvaus

①

Syötä sirontataulukoiden SSD- ja measurement depth -arvo. Arvojen on vastattava li-
neaarikiihdyttimen nimellisantotehomittaukseen käytettyjä SSD- ja syvyysarvoja (katso
s. 41). Jos arvot eivät vastaa toisiaan, profiilin datapuussa näytetään virhe eikä tietoja
voida hyväksyä.
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Nro Kuvaus

②

Voit lisätä manuaalisesti uusia MLC- ja leukakokoja vastaavilla painikkeilla. Syötä avau-
tuvaan valintaikkunaan uusi kenttäkoko. Voit lisätä useita kenttäkokoja syöttämällä ar-
vot pilkulla erotettuina luettelossa (esim. 10, 20, 40).
Sirontatiedot voidaan määrittää kätevimmin kopioimalla kokonainen (rivin ja sarakkeen
otsikon arvot mukaan lukien) sirontatietoja sisältävä taulukko (esimerkiksi laskentatau-
lukko) valitsemalla Paste table from the clipboard. Tietomuoto on kuvattu sivulla s.
22.
Tiedot voidaan normalisoida sattumanvaraisesti.
Jos käynnistetään uusi raakatietoprofiili, MLC:n ja leukojen suositellut kenttäkoot määri-
tetään automaattisesti. Kun sirontatietoja on syötetty, näitä kenttäkokoja ei mukauteta
automaattisesti, jos konevalintaa muutetaan.
älä luota oletusarvoisiin kenttäkokoihin. Tarkista aina MLC:n ja leukojen suositellut
kenttäkoot Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaan uusim-
masta versiosta.
Kun sirontatietoja on syötetty, Scatter Table -luettelon Scatter Table (per Jaw Square
Size)- ja Scatter Table (per MLC Square Size) -syötteissä luetellaan sirontaprofiilit ali-
kohteina leukojen tai MLC:n koon mukaan. Kun yksi näistä kohteista valitaan, kaavios-
sa näytetään vastaava sirontaprofiili leuan tai MLC:n koon funktiona. Jos valitaan yksit-
täinen profiili ja jos valitun laitteen ja energian referenssitietoja (katso s. 27) on saatavil-
la (katso s. 38), referenssitietojen arvoalue osoitetaan profiilimerkinnän harmaalla taus-
talla.

③

Brainlab suosittelee pienten kenttien kohdalla antotehon korjausta (esim. IAEA:n tekni-
sen raportin sarjan nro 483 mukaisesti). Tätä varten on määritettävä, onko sirontatietoi-
hin käytetty antotehon korjauskerrointa.
• Jos asetukseksi ei ole määritetty Yes, sirontataulukon hyväksyntätarkastuksen yhtey-

dessä on varoitus, jossa ilmoitetaan, että Brainlab suosittelee antotehon korjausker-
toimen käyttöä pienten kokojen kentillä.

• Physics Administration -ohjelmiston aiemmissa versioissa luoduissa Pencil Beam -
raakatiedoissa tämä asetus on oletuksena Unknown. Vaihdettuasi asetukseksi Yes
tai No, Unknown ei ole enää käytettävissä.

• Tällä hetkellä tämän asetuksen tarkoitus on vain tietoa antava eikä se vaikuta hoi-
donsuunnitteluun tai annoslaskentaan. Syötetyt sirontatiedot vaikuttavat kuitenkin
Pencil Beam -annoslaskentoihin.

Sirontataulukon edellyttämät arvot on laskettava tai johdettava mittauksista (esim. käyttämällä
ketjutusta, pienen kenttäkoon antotehon korjauskerrointa tai valinnaisten syötteiden jatkuvaa
ekstrapolaatiota). Löydät tarkempia tietoja Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten
taustatietojen oppaasta.

Sirontataulukko
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3.3.4 Syvyysannos

Syvyysannostietojen syöttäminen

①

②

Kuva 15  

Nro Kuvaus

①

Valitse, mitataanko syvyysannostiedot menetelmällä with fixed SSD (PDD) vai at the
isocenter (TPR/TMR).
Kun syvyysannostiedot on syötetty, mittausasetuksia kiinteän SSD:n ja isosentrisen
konfiguraation välillä ei voida muuttaa.

② Jos valitset with fixed SSD (PDD) -vaihtoehdon, sinun on määritettävä Source Surfa-
ce Distance (SSD).

Syvyysannosprofiilit

Jos Depth Dose -asetus on määritetty, voit lisätä syvyysannosprofiileja.
HUOMAUTUS: käynnistäessäsi uuden Raw Data -profiilin, suositeltujen kenttäkokojen
annosprofiilisyötteet lisätään automaattisesti. Kun annosprofiilitietoja on syötetty, näitä
kenttäkokoja ei mukauteta automaattisesti, jos konevalintaa muutetaan. Jos haluat säätää
kenttäkokoja konevalinnan vaihtamisen jälkeen, poista kaikki syvyysannosprofiilit, avaa Depth
Dose -valintaikkuna ja valitse OK. 

HUOMAUTUS: Älä luota oletusarvoisiin kenttäkokoihin. Tarkista aina suositellut kenttäkoot
Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaan uusimmasta versiosta. 
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Syvyysannosprofiilien lisääminen ja muokkaaminen

Kuva 16  

Toimenpiteet

1. Valitse Depth Dose -tiedot ja Add tai Edit tai napsauta kohdetta kahdesti.
Näkyviin tulee valintaikkuna.
Jos muokkaat tietoja sisältävää syvyysannosprofiilia, kulloisetkin tiedot näytetään valin-
taikkunassa.

2. Syötä kentän mitat ja määritä x- ja y-kenttien koot avautuvaan valintaikkunaan.
Pencil Beam -algoritmin vastaava syvyysannoksen haussa käytettävä neliökentän koko
määritetään seuraavasti: 2 * x * y / (x + y).
HUOMAUTUS: ei ole mahdollista syöttää kahta syvyysannosprofiilia, joiden vastaava ne-
liökenttäkoon arvo on sama. 

3. Määritä syvyys (keskiakselilla).
Yksikköinä on mm (ei negatiivisia).
HUOMAUTUS: eri kenttäkokojen syvyysannosprofiileissa saatetaan käyttää eri syvyysar-
voja. 

4. Syötä annos käyttämällä mitä tahansa sattumanvaraista (ei negatiivista) yksikköä.

Lisätietoja syvyysannoksen mittauksesta löytyy Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten
taustatietojen oppaasta.
HUOMAUTUS: koska säteen kerrointen laskenta ja poikittaisen profiilin käsittelyn tuottamat
tulokset riippuvat syvyysannostiedoista, kaikki lasketut ja käsitellyt tiedot hylätään, jos
syvyysannostietoja muokataan. Sinun on käsiteltävä vastaavat tiedot uudelleen ennen niiden
käyttöä koneprofiilissa (katso s. 125). 

Syvyysannos
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3.3.5 Diagonaaliset profiilit

Taustatietoja

Jos Diagonal Profile -asetus on määritetty, voit lisätä diagonaalisia profiileja.
HUOMAUTUS: käynnistäessäsi uuden Raw Data -profiilin, suositeltujen syvyyksien diagonaalisen
profiilin syötteet lisätään automaattisesti. Kun diagonaalisen profiilin tietoja on syötetty, näitä
syvyyksiä ei mukauteta automaattisesti, jos konevalintaa muutetaan. Jos haluat säätää
kenttäkokoja konevalinnan vaihtamisen jälkeen, poista kaikki diagonaaliset profiilit, avaa Diagonal
Profile -valintaikkuna ja valitse OK. 

HUOMAUTUS: älä luota oletusarvoisiin syvyysarvoihin. Tarkista aina suositellut syvyysarvot
Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaan uusimmasta versiosta. 

Diagonaalisten annosprofiilien syöttäminen

①

②

③

Kuva 17  

Nro Kuvaus

①

Valitse, mitataanko diagonaalisen annoksen tiedot with fixed SSD- vai at the isocen-
ter -vaihtoehtoa käyttämällä.
Kun diagonaalisen profiilin tietoja on syötetty, mittausasetuksia kiinteän SSD:n ja iso-
sentrisen konfiguraation välillä ei voida muuttaa.

② Jos valitset with fixed SSD -vaihtoehdon, sinun on määritettävä Source Surface Dis-
tance (SSD).

③
Valitse, mitataanko diagonaaliset profiilit Maximum linac field size -kenttäkoolla (esim.
400 x 400 mm²) vai Maximum blocking device field size -kenttäkoolla (esim.
400 x 220 mm²).
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Diagonaalisen profiilin tietojen lisääminen ja muokkaaminen

Kuva 18  

Toimenpiteet

1. Valitse Diagonal Profiles -tiedot ja Add tai Edit tai napsauta kohdetta kahdesti.
Näkyviin tulee valintaikkuna. Jos muokkaat tietoja sisältävää diagonaalista annosprofiilia,
kulloisetkin tiedot näytetään valintaikkunassa.

2. Syötä uuden diagonaalisen profiilin syvyystiedot tai muokkaa olemassa olevaa arvoa.

3. Syötä diagonaalinen asema (mm) tai muokkaa olemassa olevia arvoja.
HUOMAUTUS: diagonaalisiin profiileihin voidaan soveltaa eri syvyyksiä varten erilaisia
diagonaalisia asema-arvoja. 

Diagonaaliset profiilit on mitattava diagonaalisessa suunnassa.

4. Syötä annos käyttämällä mitä tahansa sattumanvaraista (ei negatiivista) yksikköä tai
muokkaa olemassa olevia arvoja.

Säteen kerrointen laskennassa oletetaan, että säteen kerrointen kierto on symmetrinen. Näin
ollen on mahdollista mitata ja käyttää puoliprofiileja, mutta vain, jos vesifantomi ei ole riittävän
suuri kokonaisen diagonaaliprofiilin mittaamiseen ja käyttöön. Tarkkuuden parantamiseksi on
suositeltavaa keskiarvoistaa useita mitattuja puoliprofiileja eri suuntiin.
Aiemmin lasketut säteen kertoimet kumotaan, jos diagonaalisen profiilin tietoihin tehdään
muutoksia.
Lisätietoja diagonaalisen profiilin mittauksesta löytyy Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten
taustatietojen oppaasta.

Diagonaaliset profiilit
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3.3.6 Diagonaalisten profiilien käsittely

Taustatietoja

Diagonaaliset profiilit on muunnettava Pencil Beam -algoritmin säteen kertoimiksi. Tähän
käytetään Process Diagonal Profiles -toimintoa. Säteen kertoimet ovat annoksen funktioita,
jotka kulkevat horisontaalisesti säteilykeilan akselin läpi eri syvyyksillä ja korjaavat avoimen
säteilykeilan poikkeamia akselista.
Jos lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho ja syvyysannos määritetään ja jos on lisätty diagonaalisia
profiileja, Process Diagonal Profiles -syöte on käytössä puunäkymässä.

Diagonaalisten profiilien käsittely

Kuva 19  

Toimenpiteet

1. Valitse Diagonal Profiles -tiedot ja Process tai napsauta kohdetta kahdesti.
Näkyviin tulee valintaikkuna.

2. Määritä, suoritetaanko iteratiivinen vai polynominen säteen kertoimen sovittaminen.
• Polynomisia sovituksia ei katsota suositeltaviksi.
• Polynominen sovittaminen ei ole käytettävissä FFF-energioiden (tasoituskappaleetto-

mat energiat) kohdalla.
• Brainlab suosittelee iteratiivisen vaihtoehdon käyttöä uusiin sovituksiin.

Katso lisätietoja sivulta s. 141.

3. Määritä, tasoitetaanko diagonaalisia profiileita (kohinan vähentämiseksi) ennen sovitta-
mista:

PENCIL BEAM -RAAKATIEDOT
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Toimenpiteet
• Boxcar: Syötettyihin tietoihin käytetään liikkuvaa keskimääräistä tasoitussuodatinta.
• Binomial: Syötettyihin tietoihin käytetään Gaussin tasoitussuodatinta. Tämä asetus

vastaa Boxcar-asetusta, mutta se käyttää ytimenä binomiaalista jakaumaa.
HUOMAUTUS: kullekin tyypille on käytettävissä neljä eri suodatinleveyttä. Nämä le-
veydet riippuvat MLC:n liuskojen vähimmäisleveydestä, eikä niitä voi muuttaa. 

• None: Syötettyihin tietoihin ei käytetä tasoitussuodatinta. Tämä saattaa olla hyödyksi,
jos diagonaalisissa profiileissa näkyy jo alhainen kohinataso.

4. Määritä Maximum Range for fit.
Tällä määritetään säteen kerrointen laskennan kohdealue. Jos alueeksi asetetaan 90 %
ja jos mitatun sisään-taso/poikittaistaso-profiilin leveys (FWHM isosentritasolla) on
360 mm, sisään-tason/poikittaistason kohdealue on –162 … 162 mm.
Useimmissa tapauksissa voit käyttää oletusarvoa, joka riippuu valitusta MLC:stä (katso s.
38). Voit kuitenkin pienentää tätä parametriä, jos puolivarjon lähellä oleva annoksen puto-
aminen tuottaa epätyydyttävän lasketun ja mitatun annoksen välisen yhdenmukaisuuden
profiilin keskiössä (katso s. 51).

5. Määritä, mitä Source Function Correction (SFC) -parametrijoukkoa säteen kerrointen
(RFS) laskentaan käytetään:
• Default: Käyttää valittuun annosprofiiliin tallennettuja SFC-arvoja (katso s. 38).
• Previously Used: Käyttää viimeisessä RFS-laskennassa käytettyjä SFC-arvoja.
• Current: Käyttää viimeisen poikittaisen profiilin käsittelystä saatuja SFC-arvoja (katso

s. 54).
Jos tämän tietojoukon säteen kertoimet lasketaan ensimmäistä kertaa, käytettävissä on
vain Default-vaihtoehto. Käytettävät SFC-parametrit näytetään SFC-luettelon vieressä.
HUOMAUTUS: lähdefunktion korjauksella on vain vähäinen vaikutus kentän keskustaan.
Siksi säteenkertoimien vaikutus pieniin säteisiin on vähäinen. Eri SFC-parametrit voivat
johtaa erilaisiin säteen kertoimiin suuremmilla säteillä (lähellä diagonaalisten profiilien
reunoja). 

6. Voit suorittaa säteen kerrointen laskennan valitsemalla Start.
Jos sovitusparametreja muutetaan säteen kerrointen laskennan jälkeen, Fit parameters
changed -viesti näytetään painikkeiden vieressä.
Kun laskentatoimet ovat käynnissä, OK-painike on pois käytöstä, ja laskennan tila näyte-
tään painikkeiden vieressä. Voit peruuttaa laskennan valitsemalla Abort.
Yksityiskohtaiset tiedot, mahdolliset virheviestit mukaan lukien, näytetään Details-alueel-
la. Seuraavat tekijät näytetään kullekin diagonaaliselle profiilille:
• syvyys
• kentän todellinen leveys (vastaavassa syvyydessä ja kuvaussuunnassa)
• isosentrisen kentän leveys (liuskan suunnassa).

Raportissa näytetään myös sovitukseen käytettävät vaihtoehdot.
Jos säteen kerrointa ei voitu laskea jollekin profiilille, profiilin taulukkomerkinnän vieressä
ja/tai tiedot sisältävän tekstin lopussa näytetään virheviesti.
Tulosteeseen sisältyy myös raportti yksityiskohtaisista tiedoista.

7. Jos säteen kertoimen laskenta onnistui, OK-painike otetaan käyttöön. Valitsemalla OK
voit käyttää uusia säteen kertoimia.
Säteen kertoimia voidaan tarkastella Radial Factor -datapuukohteissa.

8. Valitsemalla Cancel voit hylätä uudet säteen kertoimia koskevat tulokset (tällöin olemas-
sa olevat säteen kertoimet säilytetään).

Laskenta-algoritmin selitys on kohdassa s. 141.

Diagonaalisten profiilien käsittely
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Säteen kerrointen tarkasteleminen

Kuva 20  

Kun säteen kertoimet on laskettu, säteen kertoimet näytetään Processed Diagonal Profiles -
kohteessa CAX:ista nähden mitatun etäisyyden funktiona diagonaalisessa suunnassa.
Lasketun annoksen (laskettua säteen kerrointa käytettäessä) yhdenmukaisuus mitatun
diagonaalisen profiilin kanssa voidaan nähdä Radial Factor -kohteiden kaavioissa. Niissä
näytetään:
• mitatut tiedot sinisinä pisteinä, jos Preprocessed-vaihtoehtoa (katso käyrävaihtoehdot) ei ole

valittu
• säteen kertoimen laskennan syötetiedot sinisinä pisteinä, jos Preprocessed-vaihtoehto on

valittu. Esikäsittelyvaihtoehto ei ole käytettävissä, jos säteen kertoimet lasketaan Physics
Administration 4.5 -versiolla. Katso lisätietoja sivulta s. 141.

• Laskettu annos sovitusalueella (punainen viiva).
• Laskettu annos sovitusalueen ulkopuolella (punaiset pisteet).
• Säteen kerroin (vihreä viiva).

Näiden merkintöjen vaakasuora akseli on etäisyys CAX:ista diagonaalisessa suunnassa.

PENCIL BEAM -RAAKATIEDOT
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3.3.7 Poikittaiset profiilit

Taustatietoja

Jos Transversal Profile -asetus on määritetty, voit lisätä poikittaisia profiileja.
Jos käynnistetään uusi raakatietoprofiili, suositeltujen syvyyksien ja suuntien poikittaisen profiilin
merkinnät lisätään automaattisesti. Kun poikittaisen profiilin tietoja on syötetty, syvyyksiä ja
suuntia ei mukauteta automaattisesti, jos laitevalintaa muutetaan.
HUOMAUTUS: älä luota oletusarvoisiin syvyysarvoihin. Tarkista aina suositellut syvyysarvot
Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaan uusimmasta versiosta. 

Poikittaisten profiilien syöttäminen

①

②

Kuva 21  

Nro Kuvaus

①

Valitse, mitataanko poikittaisen profiilin tiedot with fixed SSD- vai at the isocenter -
vaihtoehtoa käyttämällä.
Kun diagonaalisen profiilin tietoja on syötetty, mittausasetuksia kiinteän SSD:n ja iso-
sentrisen konfiguraation välillä ei voida muuttaa.

② Jos valitset with fixed SSD -vaihtoehdon, sinun on määritettävä Source Surface Dis-
tance (SSD).

Poikittaiset profiilit
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Poikittaisen profiilin tietojen lisääminen ja muokkaaminen

Kuva 22  

Toimenpiteet

1. Valitse Transversal Profile -tiedot ja Add tai Edit tai napsauta kohdetta kahdesti.
Näkyviin tulee valintaikkuna. Jos muokkaat tietoja sisältävää poikittaista profiilia, kulloiset-
kin tiedot näytetään valintaikkunassa.

2. Syötä uuden poikittaisen profiilin syvyystiedot tai muokkaa olemassa olevaa arvoa.

3. Määritä profiilin mittaussuunta:
• Cross-plane (X): liuskan suunnassa
• In-plane (Y): kohtisuorassa liuskoihin

4. Syötä x- tai y-asema (mm) tai muokkaa olemassa olevia arvoja.

5. Syötä annos käyttämällä mitä tahansa sattumanvaraista (ei negatiivista) yksikköä tai
muokkaa olemassa olevia arvoja.
Poikittaisen profiilin eri merkinnöissä voidaan käyttää erilaisia x- ja y-asema-arvoja.

Aiemmin käsitellyt poikittaisen profiilin kertoimet kumotaan, jos poikittaisen profiilin tietoihin
tehdään muutoksia.
Lisätietoja poikittaisen profiilin mittauksesta löytyy Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten
taustatietojen oppaasta.
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3.3.8 Poikittaisten profiilien käsittely

Taustatietoja

Pencil Beam -algoritmissa käytetään radiologisia siirtymäparametrejä ja lähdefunktion korjausta
profiilin hienosäätöön. Nämä parametrit määritetään poikittaisen profiilin kuvausten perusteella.
Puunäkymän poikittaisten profiilien käsittelyn syöte on käytössä, jos:
• lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho on määritetty,
• poikittaisia profiileja on lisätty,
• syvyysannostiedot on määritetty,
• säteen kertoimet on laskettu (katso s. 49).

Poikittaisten profiilien käsittely

Kuva 23  

Toimenpiteet

1. Valitse Process Transversal Profiles datapuusta ja Process tai napsauta kohdetta kah-
desti.
Näkyviin tulee valintaikkuna.

2. Syötä Penumbra definition for fit.
Lähdefunktioparametrien (SFC) laskennassa käytetään mitattujen poikittaisten profiilien
puolivarjon leveyttä. Puolivarjo määritetään yleensä leveydeksi, jossa annos kasvaa 20
prosentista 80 prosenttiin maksimiarvostaan.

Poikittaisten profiilien käsittely
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Toimenpiteet
Muuttamalla puolivarjon määritelmää voit vaikuttaa profiilialueeseen, joka otetaan huomi-
oon SFC-laskennan yhteydessä. Jos puolivarjon määritelmää esimerkiksi muutetaan 30–
90 prosenttiin, parametrien laskennassa korostetaan annosprofiilien korkean annoksen
osuutta.

3. Määritä, tasoitetaanko poikittaisia profiileita (kohinan vähentämiseksi) ennen sovittamista:
• Boxcar: Syötettyihin tietoihin käytetään liikkuvaa keskimääräistä tasoitussuodatinta.
• Binomial: Syötettyihin tietoihin käytetään Gaussin tasoitussuodatinta. Tämä asetus

vastaa Boxcar-asetusta, mutta se käyttää ytimenä binomiaalista jakaumaa.
HUOMAUTUS: kullekin tyypille on käytettävissä kuusi eri suodatinleveyttä. Nämä le-
veydet riippuvat MLC:n liuskojen vähimmäisleveydestä, eikä niitä voi muuttaa. 

• None: Syötettyihin tietoihin ei käytetä tasoitussuodatinta. Tämä saattaa olla hyödyksi,
jos poikittaisissa profiileissa näkyy jo alhainen kohinataso.

4. Voit suorittaa poikittaisen profiilin sovituksen valitsemalla Start.
Jos sovitusparametreja muutetaan poikittaisten profiilien sovittamisen jälkeen, Fit para-
meters changed -viesti näytetään painikkeiden vieressä. Kun laskentatoimet ovat käyn-
nissä, OK-painike on pois käytöstä, ja laskennan tila näytetään painikkeiden vieressä.

5. Voit peruuttaa laskennan valitsemalla Abort.

6. Tarkista tiedot ja mahdolliset virheviestit Details-alueelta.
Seuraavat parametrit näytetään kullekin poikittaiselle profiilille:
• Syvyys.
• Kuvaussuunta (x tai y).
• Jos mirrored-sarakkeessa näkyy yes, profiili peilattiin vastaamaan Brainlab – fysii-

kan perusteet Teknisten taustatietojen oppaassa määritettyä kentän muotoa.
• adjust.-shift kuvaa siirtymää, jota tarvitaan, jotta mitattu ja laskettu annosprofiili voi-

daan kohdistaa asianmukaisesti.
• radiolog.-shift määrittää vastaavan profiilin staattisen liuskan siirtymän (x-suuntaisille

profiileille) sekä ponttiliitoksen koon (y-suunnan profiileille).
Raportissa näytetään myös sovitukseen käytettävät vaihtoehdot.
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Toimenpiteet
Tulosteeseen sisältyy Details-raportti, josta mittausprofiilia voidaan analysoida tarkem-
min:
• Kaikki pituudet ilmoitetaan todellisina koordinaatteina millimetreissä (ilmoitetussa sy-

vyydessä).
• Huippuleveys määritetään kunkin huipun puoliarvoleveydeksi (50 prosentin annos hui-

pun maksimista).
• Huipun suhteellinen korkeus on huippukorkeus jaettuna profiilin keskiakselin annosar-

volla.
• Puolivarjon leveydet määritetään käyttämällä valittua puoliarvon määritelmää suhtees-

sa huipun korkeuteen.
• Kunkin parametrin lasketun ja mitatun arvon välinen ero näytetään hakasulkeissa. Po-

sitiivinen arvo osoittaa, että laskettu määrä on mitattua määrää suurempi. Negatiivinen
arvo osoittaa, että laskettu määrä on mitattua määrää pienempi.

7. Avaa manuaalisen säädön valintaikkuna valitsemalla Start Manual Adjustment kohdasta
Transversal Profiles.
Jos Pencil Beam -parametrin automaattinen määrittäminen epäonnistuu tai jos tulos ei ole
kliinisesti hyväksyttävissä rajoissa, käytä sivulla s. 57 kuvattua manuaalista säätötoimin-
toa.

8. Valitsemalla OK voit käyttää uusia Pencil Beam -parametreja.
OK-painike on käytettävissä, jos poikittaisen profiilin käsittely onnistui. Poikittaisen profiilin
käsittelyn tulosta voidaan tarkastella datapuun Fitted Transversal Profile -kohteiden
avulla.

9. Valitsemalla Cancel voit hylätä uudet parametrit ja säilyttää olemassa olevat Pencil Beam
-parametrit.

Laskenta-algoritmin selitys on kohdassa s. 143.

Sovitettujen poikittaisten kertoimien tarkasteleminen

①

Kuva 24  

Poikittaisten profiilien käsittely
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Jos poikittaiset profiilit on käsitelty, Lähdetoiminnon korjaus -parametrit näkyvät Processed
Transversal Profiles -kohteen kaaviossa syvyyden funktiona.
• Source Function Correction nro 1: amplitudi (jatkuva punainen viiva), sigma (punainen

katkoviiva)
• Source Function Correction nro 2: amplitudi (jatkuva sininen viiva), sigma (sininen katkoviiva)

Lasketun annosprofiilin ja mitatun poikittaisen profiilin välinen yhdenmukaisuus näytetään Fitted
Transversal Profile -kohteiden kaavioissa. Jos Preprocessed-vaihtoehto (①) jätetään
valitsematta, mitatut tiedot näytetään sinisinä pisteinä. Jos Preprocessed-vaihtoehto valitaan,
sinisillä pisteillä näytetään poikittaisten profiilien sovituksen varsinaiset syötettävät tiedot.
HUOMAUTUS: Preprocessed -vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos poikittaiset profiilit sovitettiin
Physics Administration 4.5 -versiolla. Katso lisätietoja sivulta s. 143. 

Jos et ole tyytyväinen lasketun annoksen profiilin ja mitatun poikittaisen profiilin väliseen
yhdenmukaisuuteen, voit suorittaa laskennan uudelleen käyttäen erilaista puolivarjon määritelmää
nähdäksesi, saadaanko aikaan parempi yhdenmukaisuus. Jos automaattinen käsittely ei tuota
odotettuja tuloksia, voit myös mukauttaa parametrejä manuaalisesti seuraavassa osassa kuvatulla
tavalla.

Manual Adjustment -valintaikkuna

Kuva 25  
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Manuaalinen säätö -valintaikkuna on kelluva valintaikkuna. Voit valita datapuusta erilaisia
(poikittaisia) profiileja nähdäksesi laskettujen ja mitattujen tietojen merkintöjä valintaikkunan
ollessa auki. Näin voit optimoida kaikkia mitattujen ja laskettujen annosprofiilien merkintöihin
perustuvia arvoja. Voit siirtää valintaikkunan sattumanvaraiseen paikkaan näytössä.
Voit tuoda näyttöön Manual Adjustment -valintaikkunan valitsemalla Open Process Transversal
Profiles -valintaikkunassa. Tämä valintaikkuna voidaan avata myös Process(ed) Transversal
Profiles- tai sen alikohteiden, Fitted X-Transversal Profile- tai Fitted Y-Transversal Profile -
pikavalikosta.
HUOMAUTUS: valintaikkunan korkeutta voidaan lisätä tiedot sisältävän tekstialueen vierittämisen
vähentämiseksi. Valintaikkunan leveyttä voidaan muuttaa, Show Details valitaan. 

Osa Kuvaus

Show

• Graph: Valitse profiili, joka näytetään pääikkunan kaavioalueella.
• Preprocessed: Ota poikittaisten esikäsiteltyjen profiilien merkintä

käyttöön tai poista se käytöstä.
• Show Details:

- Pois käytöstä: Tiedot sisältävä teksti on piilossa, ja vain valittuna
olevan poikittaisen profiilin merkintätiedot päivitetään ja piirretään
uudelleen.

- Käytössä: Tiedot sisältävä teksti ja kaikki profiilitiedot päivitetään,
jos joitakin parametreja muutetaan. Näin ollen merkintöjen uudel-
leenlaskentaan ja tekstin päivittämiseen tarvittava aika on pidempi
silloin, kun tiedot ovat käytössä kuin jos ne eivät ole käytössä.

HUOMAUTUS: kun Pencil Beam -parametreja mukautetaan mitattujen
ja merkittyjen tietojen silmämääräisen yhdenmukaisuuden perusteella,
on tehokkaampaa poistaa Show Details aluksi käytöstä. Muuten mer-
kintöjen päivittyminen on erittäin hidasta. 

Smoothing Määritä, tasoitetaanko poikittaiset profiilit ennen sovittamisen suoritta-
mista.

Radiological Shifts

Radiologiset siirtymäarvot voidaan joko syöttää numeerisesti (ei-nega-
tiivisina lukuina) tai niitä voidaan säätää 0,05 mm:n askelin valitsemalla
muokkauskentän vieressä olevia ylös- tai alas-nuolia. Säädön siirty-
mää ja peiliasetuksia ei voida muuttaa manuaalisesti.
• Leaf Shift Static: Tämä arvo vaikuttaa kaikkiin x-poikittaisiin profiilei-

hin.
• Tongue and Groove Size: Tämä arvo vaikuttaa kaikkiin y-poikittai-

siin profiileihin.
Siirtoarvojen on oltava välillä 0–1,2 mm.

Source Function Cor-
rection (SFC)

Physics Administration tukee kahta SFC-korjausta, jotka voidaan va-
lita painikkeilla nro 1 ja nro 2.
Käytössä olevia SFC-parametrejä voidaan säätää muuttamalla vastaa-
van vierityspalkin asemaa. Jos molempien syvyyksien amplitudi on
0 %, SFC poistetaan käytöstä (not used).

Update

• Recalculate: Shifts: Laskee uudelleen käytössä oleviin SFC-ase-
tuksiin perustuvat radiologiset siirtymät (ja säädön siirtymät).

• Recalculate: SFC: Laskee uudelleen Update-alueen Penumbra for
SFC -määritelmän SFC-parametrit.

• Force Update of Data View: Käytössä vain, jos tietorakenteessa ei
ole sovitettuja poikittaisia profiilikohteita. Näin saattaa käydä, jos so-
vitustulokset kumotaan, koska poikittaisen profiilin tietoja on muutet-
tu Manual Adjustment -valintaikkunan ollessa avoinna. Painikkeen
valitsemalla sovitetut poikittaiset profiilit luodaan (uudelleen).

HUOMAUTUS: jos tiedot kumotaan, ja muutat joko siirtymää tai SFC-
parametrejä, tietojen päivitystoiminto suoritetaan automaattisesti. 

Tarkka kuvaus näistä parametreista löytyy sivulta s. 143.

Poikittaisten profiilien käsittely
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Mitatussa poikittaisten profiilien joukossa on yleensä useampia SFC-parametrijoukkoja, jotka
tuottavat tuloksena kohtuullisen yhdenmukaisuuden. Esimerkiksi pienentämällä sigmaparametria
noin 1 mm:n verran ja lisäämällä amplitudiparametria noin 10 prosentilla voidaan vaikuttaa vain
vähän laskettuihin annosprofiileihin.
Näiden SFC-joukkojen väliset erot ovat hyvin pieniä ja joissakin tapauksissa niitä ei juurikaan
huomaa kaavioissa (voit vertailla huippukorkeuksia ja puolivarjon leveyksiä numeerisesti
yksityiskohtaisia tietoja koskevassa Details-raportissa).
Tavallisesti SFC-parametrin asetuksessa nro 1 on ”pienet” sigma-arvot välillä 1–10 mm ja se
vaikuttaa pääasiassa y-poikittaisten profiilien pienen huipun suhteelliseen huippukorkeuteen.
SFC-parametrin asetuksessa nro 2 on ”suuri” sigma-arvo (40 mm tai suurempi) ja se vaikuttaa
pääasiassa matalan annoksen alueisiin. Amplitudit ovat tavallisesti alle 10 %.
HUOMAUTUS: Pencil Beam -annosalgoritmi ei tee eroa SFC-asetusten nro 1 ja nro 2 välille (tulos
on sama, vaikka kaikki SFC nro 1 -parametrit vaihdettaisiin vastaaviin SFC nro 2 -parametreihin). 

PENCIL BEAM -RAAKATIEDOT

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 59



3.3.9 Dynaamisen liuskan siirtymän muokkaaminen

Taustatietoja

Puunäkymän Dynamic Leaf Shift -kohde on käytettävissä vain, jos Enable Dynamic Leaf Shift -
vaihtoehto on valittu Properties-valintaikkunassa (katso s. 38).
Dynaaminen liuskan siirtymä kuvaa efektiivistä liuskan siirtymää useimpien
moniliuskakollimaattoreiden liuskan pään pyöreän rakenteen perusteella. Tämä arvo määritetään
käyttämällä valmisteltuja MLC-tiedostoja eri levyisten liukumisrakojen isosentriannosten
mittaukseen.

Dynaamisen liuskan siirtymän muokkaaminen

Kuva 26  

Toimenpiteet

1. Valitse Dynamic Leaf Shift -tiedot ja Edit tai napsauta kohdetta kahdesti.

2. Määritä kussakin annosmittauksessa käytettävä Dose Rate ja Total Dose.

3. Muokkaa mitattuja annosarvoja.
Measured Dose- ja Measured Dose for Gaps -osien annosarvot voidaan ilmoittaa sattu-
manvaraisina yksiköinä. Kaikissa mittauksissa on kuitenkin käytettävä samoja kalibrointi-
ja skaalausasetuksia ja samaa detektoria.

4. Dynaaminen liuskan siirtymä päivittyy automaattisesti, kun muokkauskentän korostus
poistetaan. Voit suorittaa dynaamisen liuskan siirtymälaskennan myös valitsemalla Cal-
culate. Lisätietoja tästä laskennasta on kohdassa s. 145.
Dynaamisen liuskan siirtymän on oltava välillä 0–1,2 mm. Liian suureen arvoon on yleen-
sä syynä liian pieni Closed Field -annosarvo (vuotoarvo). Katso myös seuraava vuotoa
käsittelevä vaihe.

Dynaamisen liuskan siirtymän muokkaaminen
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Toimenpiteet

5. Consistency Checks -alueella voit tarkistaa eräitä parametrejä:
Jotta voidaan välttää säteilykeilan pysäytyksen vaikutuksia säteilykeilaan mittauksen aika-
na dynaamisen liuskan siirtymän mittauksen Required leaf speed -arvon on oltava lius-
kan maksiminopeutta pienempi. Jos vaadittava liuskan nopeus on liuskan maksimino-
peutta suurempi, näytetään varoitus.
Measured Dose -arvojen perusteella lasketun MLC-vuodon on yleensä oltava lähellä No-
minal Linac Output -valintaikkunassa (katso s. 40) määritettyä vuotoa. Koska NLOut-
vuotomittauksen ja dynaamisen liuskan siirtymän annosmittauksen välinen asetelma on
kuitenkin erilainen ja koska on saatettu käyttää erilaisia detektoreita, poikkeamat ovat
mahdollisia. Jos dynaamisista liuskan siirtymäarvoista (prosenteissa) lasketun MLC-vuo-
don ja Nominal Linac Output -osassa määritetyn MLC-vuodon ero on suurempi kuin
0,5 %, dynaamisen liuskan siirtymän puukohteessa näytetään varoitusviesti.
Dynaaminen liuskan siirtymä on yleensä lähellä staattisen liuskan siirtymän kokoa. Mo-
lempien arvojen välistä selkeää suhdetta ei kuitenkaan voida taata.

6. Valitse OK, kun olet valmis (ei mahdollista osittaisilla tiedoilla).

Lisätietoja dynaamisen liuskan siirtymän mittauksesta löytyy Brainlab – fysiikan perusteet
Teknisten taustatietojen oppaasta.
Dynamic Leaf Shift -kohteen kaaviossa näytetään measured dose – leakage raon kokoon
verrattuna. Tietokohteet näytetään sinisinä pisteinä. Lineerisen regression tulos näytetään
punaisena viivana. Kaikkien tietopisteiden pitäisi olla tämän viivan lähellä. Vaakasuoran akselin
vihreä risti on merkkinä dynaamisesta liuskan siirtymästä. Numeerinen arvo ilmoitetaan myös
kaavion otsikossa.
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3.4 Tietojen ja taulukoiden liittäminen

Liitä profiili -toiminto

Kuva 27  

Voit syöttää tietoja Paste Profile -toiminnon avulla. Painikkeen nimi ja toiminto riippuvat valitusta
kohteesta.

Valittu raakatietopara-
metri

Kuvaus

Depth Dose/Diagonal
Profiles/Transversal Pro-
files

Liitä, lisää tai poista useita profiileita valitsemalla Paste Profiles.
HUOMAUTUS: jos leikepöydällä on käyttökelpoisia sarkaimella ero-
tettuja tietoja, leikepöydän sisältö liitetään automaattisesti tauluk-
koon avattaessa taulukon liittämisen valintaikkuna.
HUOMAUTUS: Paste Profiles -taulukon valintaikkunoissa ei näyte-
tä olemassa olevia tietoja.
 
 

Raw Data -parametrin ali-
kohdat

Voit liittää yksittäisen poikittaisen profiilin valittuun syvyyteen valitse-
malla Paste Profile.
HUOMAUTUS: virheviesti kertoo, jos leikepöydällä on käyttökelvot-
tomia tietoja. 

Tietojen ja taulukoiden liittäminen
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3.5 Tietojen validointi ja hyväksyminen

Tietojen validointi

Tietoja syötettäessä suoritetaan automaattisesti eräitä yleisiä tietojen validointitoimenpiteitä.
Kaikki numerot tarkistetaan ylä- ja alarajaan verrattuna. Useimmissa tapauksissa nämä rajat ovat
hyvin yleisluonteisia. Tällä tarkistuksella vähennetään yksinkertaisia virheitä, mutta silti on
mahdollista syöttää tietoja, jotka eivät kaikissa erityistapauksissa ole järkeenkäypiä. Et voi poistua
valintaikkunasta, jos olet syöttänyt rajojen ulkopuolelle jääviä lukuja.
Syvyysannosten ja off-axis-suhteiden kaltaiset profiilitiedot on syötettävä joko nousevassa tai
laskevassa koordinaattijärjestyksessä. Tietoja ei voi syöttää satunnaisessa järjestyksessä.
Tietojen ristiriitaisuudet, varoitukset (mahdolliset virheet) ja virheet näytetään puunäkymässä
tietokohteen tilakuvakkeen avulla (katso s. 22).
Lisätietoja esitetään oikeellisuustarkistuksissa.

Oikeellisuustarkistukset

Kuva 28  

Voit suorittaa perusluonteisia tietojen validointi- ja oikeellisuustarkistuksia valitsemalla Raw Data -
valikossa Plausibility Checks… Oikeellisuustarkistukset näytetään myös
hyväksyntävalintaikkunassa. Näiden tarkistusten tulos näkyy myös tulosteessa.
Oikeellisuustarkistuksissa tiivistetään Pencil Beam -raakatietojen pääasetukset, ja niihin sisältyvät
kaikki puunäkymäkohteissa näytettävät varoitukset ja virheet. Oikeellisuustarkistuksissa näytetään
myös lisätietoja, kuten huippuannoksen syvyys ja syvyysannostietojen laatuindeksi.

Kohdassa s. 135 on yksityiskohtainen luettelo tarkistuksista.
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Vastuuvapauslauseke

Varoitus
Vastaavan fyysikon on hyväksyttävä tiedot ja parametrit koneprofiilissa. Hyväksyntä
vahvistaa, että tiedot ja parametrit on tarkistettu, että ne ovat oikeelliset ja että dosimetriset
tiedot on tarkistettu vaihtoehtoisilla laskennoilla, vertailemalla niitä julkaistuihin tietoihin
tai suorittamalla riippumaton tarkistus tai muu soveltuva menettely.

Pencil Beam -raakatietojen hyväksyminen

Kuva 29  

Jotta voit luoda koneprofiilin, jossa käytetään Pencil Beam -raakatietoja
moniliuskakollimaattoripohjaiseen hoidonsuunnitteluun, vastaavan fyysikon on hyväksyttävä
raakatiedot.

Toimenpiteet

1. Valitse Raw Data -valikossa Approve & Save As.

2. Tarkista annetut tiedot ja tarkistustiedot.

3. Kun olet varma, että tiedot vastaavat vaatimuksiasi, syötä käyttäjätunnuksesi ja salasana-
si ja valitse Approve and Save As.
Hyväksytyt raakatietotiedostot määritetään automaattisesti vain luku -muotoisiksi. Kun
profiili on hyväksytty, siitä ilmoitetaan tilapalkissa.

Tietojen validointi ja hyväksyminen
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Voit hyväksyä Pencil Beam -raakatiedot, vaikka tietojen validoinnissa ja oikeellisuustarkistuksissa
ilmoitettaisiin varoituksista ja virheistä. Jotkin virheet, kuten puuttuvat sironta- ja
syvyysannostiedot, puuttuvat tai käsittelemättömät diagonaaliset tai poikittaiset profiilit, kuitenkin
estävät hyväksynnän, ja Approve and Save As -painike on pois käytöstä.
HUOMAUTUS: jos muokkaat tietoja, hyväksyntätila kumotaan ja tilaksi asetetaan muokattu tila,
joka kertoo tallentamattomista muutoksista. 
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4 MONTE CARLO
-RAAKATIEDOT

4.1 Monte Carlo -datatiedostot

Monte Carlo -tiedoston tiedot

Kuva 30  

Physics Administration 5.0 -versiolla tai aiemmalla versiolla kirjoitetuissa Monte Carlo -
raakatietotiedostoissa ei ole kiihdytin- ja MLC-luetteloa. Ladattaessa vanha Monte Carlo -
datatiedosto yllä oleva viesti tulee näkyviin.
Vahvistettuasi painamalla OK Properties-valintaikkuna aukeaa automaattisesti.
Ohjelmisto käyttää datatiedostoon tallennettuja lineaarikiihdyttimen ja MLC-liuskojen nimiä
kiihdyttimen, MLC:n ja tasoituskappaleen asetusten määrittämiseen automaattisesti. Jos
vastaavuus löytyy, viestiruutu muistuttaa valinnan tarkastamisesta huolellisesti. Jos vastaavuutta
ei löydy, kiihdytin, MLC ja energiamodaliteetti on valittava manuaalisesti.
Ota arvosi käyttöön sulkemalla valintaikkuna valitsemalla OK.
HUOMAUTUS: jos peruutat Properties-valintaikkunan tässä vaiheessa, kiihdytintä, MLC:tä ja
energiaa ei ole vielä asetettu. Tilapalkissa näkyy viesti Please go to Properties and set all data.
Tämä tarkoittaa, että et määrittänyt kaikkia asetuksia tuonnin jälkeen ja tallentaminen ei ole
mahdollista. Sinun on avattava Properties-valintaikkuna uudelleen ja määritettävä ensin kaikki
parametrit. 

Monte Carlon rajoitukset

Toisin kuin Pencil Beam -raakatietoja, Monte Carlo -raakatietoja ei voida hyväksyä.
Hyväksymistarkistukset ja tulostustoiminto eivät ole käytettävissä Monte Carlo -raakatietojen
kohdalla.
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Uuden Monte Carlo -raakatietotiedoston luominen

Kuva 31  

Toimenpiteet

1. Valitse Raw Data -valikossa New.

2. Syötä tietoja näyttöön tulevaan Properties-valintaikkunaan.

3. Valitse OK (katso s. 75).

4. Syötä tietoja näyttöön tulevaan Reference Fields -valintaikkunaan.

5. Tallenna muutokset valitsemalla OK.

Monte Carlo -datatiedostot
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Olemassa olevan Monte Carlo -raakatietotiedoston lataaminen

①

②

Kuva 32  

Toimenpiteet

Valitse Open ① Raw Data -valikossa.
Luettelo viimeisimmistä käytetyistä raakatietotiedostoista löytyy kohdasta Recent ②.
• Oletusarvoinen tiedostotunniste on .xmcdat.
• Oletusarvoinen sijainti on (ellei Brainlabin asiakastuki ole muuttanut sitä asennuksen yhtey-

dessä)
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData.

• Recent-alivalikko kohdassa Raw Data sisältää luettelon viimeksi käytetyistä raakatietotiedos-
toista.

• Monte Carlo -raakatietotiedostot voidaan myös avata vetämällä .xmcdat-tiedosto Physics
Administration -sovellukseen.
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Monte Carlo -raakatietotiedoston tallentaminen

Kuva 33  

Toimenpiteet

Valitse Save tai Save As Raw Data -valikosta raakatietojen tallentamiseksi tiedostoon.
Tiedosto tallennetaan oletusarvoisesti sen nykyiseen sijaintiin tai uusien tiedostojen oletusarvoi-
seen sijaintiin. Save-vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos tietoja ei ole muokattu.

Monte Carlo -raakatietoja, jotka on tallennettu Physics Administration 5.5 -versiolla, ei voida
avata Physics Administration 5.0 -versiolla tai vanhemmalla versiolla.

Monte Carlo -datatiedostot
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4.2 Johdanto Monte Carlo -tietoihin

Monte Carlo -raakatiedot

Monte Carlo -raakatiedot koostuvat seuraavista:
• syvyysannosprofiilit (CAX) ilmassa,
• poikittaiset profiilit ilmassa,
• syvyysannosprofiilit (CAX) vedessä,
• poikittaiset profiilit vedessä.

Rajoitukset

Toisin kuin Pencil Beam -raakatietoja Monte Carlo -raakatietoja ei voida käsitellä Physics
Administration -sovelluksessa. Ohjelmistoon voidaan syöttää vain mitattuja tietoja. Vastaava
raakatietotiedosto (.xmcdat) on lähetettävä jatkokäsittelyä varten Brainlabin asiakastukeen.

Näytön asettelu

①

③

④

⑤

②

⑥

⑦ ⑧
Kuva 34  

Nro Osa Toiminto

① Properties Ominaisuuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen.

② Coordinate Sys-
tem

Avaa uuden valintaikkunan, jossa näytetään profiilitietojen edellyttä-
mä koordinaattijärjestelmä.

③ Fields Kentän parametrien lisääminen tai muokkaaminen.

④ Profiles Profiilin lisääminen tai muokkaaminen.
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Nro Osa Toiminto

⑤ Display

• Data View: Näytä tietonäkymä (puu) merkitsemällä valintaruutu.
• Graph View: Näytä kaavionäkymä merkitsemällä valintaruutu.
• Normalized: Näytä tiettyjen kaavioiden normalisoidut tiedot mer-

kitsemällä valintaruutu.

⑥ Status Näyttää valitun kohteen tilan (jos käytettävissä).

⑦ Tietonäkymä Näyttää tiedot puunäkymässä (katso alla).

⑧ Kaavionäkymä Näyttää tiedot kaaviona ja viittaa valittuun puukohteeseen.

Monte Carlo -datapuu

①

②

③

Kuva 35  

Raakadatatiedoston luonnin jälkeen Monte Carlo -säteilykeilatiedot luokitellaan kahteen ryhmään,
Measurements in Air ① ja Measurements in Water ②.

Johdanto Monte Carlo -tietoihin
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HUOMAUTUS: jos Easy Commissioning -vaihtoehto on valittu, Measurements in Air -ryhmä
puuttuu. 

Summary and Overview ③ yhdistää vastaavat mittaustiedot ja näyttää ne kaavionäkymässä
(tuottokertoimet, keskiakseli (CAX), x- ja y-proofiilit) ilmassa ja vedessä SSD:n mukaan.
Voit laajentaa alikohteita valitsemalla +.
Voit pienentää alikohteet valitsemalla –.
Tietojen ristiriitaisuudet, varoitukset (mahdolliset virheet) ja virheet näytetään puunäkymässä
tietokohteen kuvakkeen avulla (katso s. 22).
Kaavionäkymä viittaa valittuun puurakenteen kohteeseen. Yksityiskohtaisia tietoja on vastaavissa
osissa kohteiden kuvauksen yhteydessä.

CAX:n sekä X- ja Y-profiilien kaavionäkymä

Kuva 36  

Mittaukset on järjestetty kenttäkoon mukaan. Jokaisella kentällä on CAX-syvyysannosprofiili ja
yleensä x- ja y-profiilit kolmelle eri syvyydelle. Jos viet hiiren käyrän päälle kuvaajassa, näkyviin
tulee pieni työkalun kärki, joka näyttää kyseisen kuvaajan nimen sekä nykyisen aseman
horisontaalisen ja vertikaalisen koordinaatin. Lisätietoja tarvittavista mittauksista on Brainlab –
fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaassa.
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Kaavionäkymä: Tuottokertoimet

Kuva 37  

Output Factors -käyrä kuvaa tuottokertoimia vastaavan kenttäkoon funktiona
2 * x * y / (x + y). Käyrät on järjestetty mittausten vedessä/ilmassa ja SSD:n mukaan.
Kollimaattorin kulman 0° (käytössä olevien) kenttäkokojen sirontatiedot yhdistetään jatkuvalla
viivalla. Suorakaiteisten kenttien sirontatiedot merkitään pienillä pisteillä ja kollimaattorin kulman
90° kenttäkokojen sirontatiedot merkitään suurilla pisteillä. Saat lisätietoja työkalun
kärkitoiminnolla.

Johdanto Monte Carlo -tietoihin
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4.3 Monte Carlo -tietojen parissa työskenteleminen

Monte Carlo -ominaisuudet

①

②

③

④

⑤
⑥

Kuva 38  

Valitse Properties Monte Carlo -raakatietovalikosta nähdäksesi Monte Carlo Properties -
valintaikkunan:

Nro Osa Toiminto

① General
Profiilitietojen tunnistamiseen ja viittaamiseen käytettävät tiedot.
Nämä tiedot eivät vaikuta säteilykeilatietojen arvoihin tai lasken-
tatuloksiin.

② Accelerator Valitse kiihdytin luettelosta.

③ MLC
Valitse MLC luettelosta. Jos kiihdytin-/lineaarikiihdytinyhdistel-
mään tehdään muutoksia, kaikki lasketut/käsitellyt annostiedot
kumotaan.
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Nro Osa Toiminto

④ Energy Modality/
Quality Index

Määrittää säteilykeilatietojen energian ja tasoituskappaleen tilan.
Laatuindeksi (QI) määritetään 100 x 100 mm²:n kokoiselle kentä-
lle [BJR25]:n mukaan:
QI = TPR(d = 200 mm)/TPR(d = 100 mm)
jossa TPR(d) on kudos–fantomisuhde syvyydessä d (katso s.
147).
HUOMAUTUS: QI-indeksiä ei näytetä, jos valitaan tasoituskap-
paleeton energia. 

⑤ Depth of Peak Dose
(in water)

Depth of Peak Dose asetetaan automaattisesti valitun energia-
modaliteetin huippuannosarvon perusteella [BJR25]:n mukaan
(katso s. 147), jos energiakenttä menettää fokuksensa. Voit sää-
tää tätä arvoa manuaalisesti tarpeiden mukaan.
Tätä arvoa käytetään Zmax-syvyydelle, kun lisätään uusia kent-
tiä.
HUOMAUTUS: tässä valintaikkunassa ei ole tasoituskappaleet-
toman tilan valintaa. Sisällytä SRS- tai FFF-tila säteilykeilatieto-
jen nimeen ja/tai huomautusosioon. 

Lisätietoja on vastaavassa Brainlab – fysiikan perusteet Tek-
nisten taustatietojen oppaan säteilykeilan mittausta käsittele-
vässä luvussa.

⑥
Small Field Correc-
tions for Scatter Va-
lues

Brainlab suosittelee pienten kenttien kohdalla antotehon korjaus-
ta (esim. IAEA TRS #483:n mukaisesti).
Määritä, onko sirontatietoihin käytetty antotehon korjauskerroin-
ta.
• Jos Monte Carlo -raakatiedot on luotu Physics Administrati-

on -ohjelmiston aiemmalla versiolla, tämän vaihtoehdon tila on
Unknown. Vaihdettuasi asetukseksi Yes tai No, Unknown-
vaihtoehto ei ole enää käytettävissä.

• Toistaiseksi tämän asetuksen tarkoitus on vain tietoa antava
eikä se vaikuta hoidonsuunnitteluun tai annoslaskentaan. Syö-
tetyt sironta-arvot vaikuttavat kuitenkin luotuun Monte Carlo -
malliin.

Löydät tarkempia tietoja Brainlab – fysiikan perusteet Teknis-
ten taustatietojen oppaasta.

Monte Carlo -tietojen parissa työskenteleminen
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Referenssikenttien tietojen syöttäminen

Kuva 39  

Toimenpiteet

1. Valitse Set References Fields -valikosta.
Näkyviin tulee valintaikkuna.

2. Merkitse Easy Commissioning (no air measurements) -valintaruutu suorittaaksesi
Monte Carlo -laskelmia ilman tiettyjen kiihdyttimien, MLC-liuskojen ja energioiden ilmamit-
tauksia.
Jos helpon käyttöönoton vaihtoehto on valittuna, kenttäkoon (leuat) kentät eivät ole käy-
tettävissä ja olemassa olevat ilmamittaukset poistetaan.

3. Syötä Absolute Dose -kenttiin määritettyjen olosuhteiden lineaarikiihdyttimen nimellisan-
totehoarvot.

4. Säädä tarvittaessa kenttäkokoja ja syvyyksiä.

5. Valitse OK, kun olet tehnyt kaikki tarvittavat merkinnät.
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Kenttäparametrien muokkaaminen

Kuva 40  

Toimenpiteet

1. Valitse tietokohde ja sitten Edit Fields-alueella.
Näkyviin tulee valintaikkuna.

2. Syötä kenttäkoot.
Oletusarvoisesti kaikki mittaukset tehdään kollimaattorin kulmalla 0° (IEC 1217-koordi-
naattijärjestelmässä). Tiettyjen MLC:iden, kuten Elekta Agility, ja vesimittausten kohdalla
on mahdollista myös määrittää kenttä käyttämällä kollimaattorin kulmaa 90° (IEC 1217).
Useimpien MLC:iden ja ilmamittausten tapauksissa kollimaattorin kulma 90° ei ole käytet-
tävissä eikä sitä voi valita.
Pienten kenttien lisämittaukset kollimaattorin kulmalla 90° voivat parantaa Monte Carlo -
mallin tarkkuutta. Katso tarkemmat tiedot Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taus-
tatietojen oppaasta.
HUOMAUTUS: kahta kenttää ei voi määrittää samalla käytettävällä kenttäkoolla, kolli-
maattorilla ja SSD:llä. 

3. Tietorakenteen valittuna olevan kohteen (Measurements in Air, Measurements in Wa-
ter tai Summary and Overview) mukaan vastaava vaihtoehto esivalitaan Medium-alu-
eella eikä sitä voi muuttaa.

4. Valitse OK.

Puunäkymä näyttää vain efektiivisen kenttäkoon kullekin suunnalle. Jos leukojen kenttäkoko on
pienempi kuin MLC-kenttäkoko, käytetään leukojen kenttäkokoa. Jos esimerkiksi MLC:n koko
on 20 x 200 mm² ja leuan koko on 100 x 100 mm², näytetty kenttäkoko on 20 x 100 mm².

Monte Carlo -tietojen parissa työskenteleminen
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Profiiliparametrien muokkaaminen

Kuva 41  

Toimenpiteet

1. Voit lisätä uuden profiilin valitsemalla tietokohteen ja Add Profiles-alueella.
Näkyviin tulee valintaikkuna.

2. Voit muokata olemassa olevaa poikittaista profiilia valitsemalla profiilin ja sitten Edit Profi-
les-alueella.

3. Syötä tiedot Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaan Monte
Carlo -säteilykeilamittauksille määritetyn koordinaattijärjestelmän mukaan. Muista, että il-
ma- ja vesimittaukset perustuvat eri lähtökohtiin.
• CAX-profiileille ilmassa voidaan määritellä poikkeama-arvo.
• X- ja y-profiileille on syötettävä vastaava z-koordinaatti.

Tyhjät rivit ristikossa jätetään huomiotta, rivejä voidaan lisätä valitsemalla Add row(s).
Valitsemalla Paste clipboard data tai näppäinyhdistelmällä Ctrl + V voidaan leikepöydän
tietoja liittää ruudukkoon.
Koordinaattitiedot voivat olla nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.

4. Valitse OK.

MONTE CARLO -RAAKATIEDOT
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5 KONEPROFIILIT
5.1 Johdanto

Taustatietoja

Voit käyttää Physics Administration -sovellusta koneprofiilien muokkaukseen. Jokainen
koneprofiili sisältää yksityiskohtaisen laitemallin, joka sisältää geometriset ja dosimetriset
asetukset (säteilykeilaprofiilit) sekä tietoja tietyistä kiihdytin-kollimaattori-yhdistelmistä.
Alku- tai oletusarvot kiihdytin–kollimaattori-yhdistelmille määritellään profiilimallissa.

Tiedostot

Koneprofiili koostuu useista tiedostoista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Siksi pelkän
PROFILE_<identifier>.xmach -tiedoston lähettäminen ei riitä koneprofiilin vaihtamiseen.
Käytä sen sijaan Export to ZIP file… -toimintoa (katso s. 82 ja s. 94).

Varmuuskopiointi

Tietojen turvallisuuden varmistamiseksi Brainlab suosittelee kaikkien olennaisten tiedostojen
säännöllistä varmuuskopiointia. Näiden tiedostojen oletusarvoinen sijainti (ellei Brainlab ole
muuttanut sijaintia asennuksen yhteydessä) on seuraava:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\.

Kansioiden hallinta

Windows Explorerin (Resurssienhallinta) avulla voit kopioida koko MachineProfile -kansion
sisällön (mukaan lukien kaikki alikansiot ja tiedostot) turvalliseen kohteeseen sairaalasi verkossa
tai ulkoisella tallennusvälineellä.

KONEPROFIILIT
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5.2 Koneprofiilien käyttäminen

Näytön asettelu

⑥ ⑦

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑧⑦

Kuva 42  

Nro Osa Toiminto

① Properties Koneen ominaisuuksien tarkasteleminen ja muokkaaminen
(katso s. 97).

② Energy/Modality

Energialuetteloa voidaan muokata Properties-valintaikkunan
General Parameters -välilehdellä (katso s. 102).
Näkyviin voi tulla seuraavia kuvakkeita:

Vasemmalta oikealle merkiksi seuraavasta:
• ei hyväksytty
• hyväksytty
• tiedot puuttuvat
• käytä testisäteilykeilan tietoja Brainlabin hyväksyntään (kat-

so s. 116)
Kunkin energian kohdalla näytetään saatavilla olevat annosal-
goritmit (PB: Pencil Beam, MC: Monte Carlo) sekä tasoitus-
kappaletila (vakio, stereotaktinen tai tasoittamaton/FFF) näy-
tetään.

③ Set Parameters Käytä energiaparametreja (katso s. 113).

Koneprofiilien käyttäminen
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Nro Osa Toiminto

④ Display

• Valitsemalla valintaruudun voit näyttää taulukkonäkymän
(puunäkymä) ja/tai kaavionäkymän.

• Valitsemalla Graph Normalized-valintaruudun voit tarkas-
tella tiettyjen kaavioiden normalisoituja tietoja.

⑤ Muokkaa-painikkeet Muokkaa, lisää, liitä tai poista valittuna oleva kohde.

⑥ Syötevalinta

Pencil Beam -tiedot, jotka sisältävät Scatter-, Depth Dose- ja
Radial Factors -tietoja. Valitsemalla välilehden voit näyttää
vastaavat taulukot ja kaaviot. Tietotaulukkoa voidaan myös
vaihtaa View-valikon kautta.

⑦ Taulukkonäkymä Näyttää tiedot taulukossa.

⑧ Kaavionäkymä Näyttää tiedot kaaviona ja viittaa valittuun energiaan.

Valikkopalkki

Kuva 43  

Osa Toiminto Katso

Go to Task… Avaa navigointivalikon. Sivu 20

New Käynnistää uuden koneprofiilin luomisen. Sivu 84

Open … Avaa olemassa olevan koneprofiilin. Sivu 86

Recent Näyttää luettelon viimeksi käytetyistä koneprofiileista.
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Osa Toiminto Katso

Manage Profi-
les…

Avaa valintaikkunan, jossa voit:
• viedä olemassa olevan koneprofiilin .zip-kansioon
• ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näytettäviä koneprofiileita
• poistaa koneprofiileita.

Sivu 94

Properties…
Olemassa olevien koneprofiilien muokkaus. Ne ovat samat kuin
ominaisuusasetukset, jotka määritellään uutta koneprofiilia luo-
taessa.

Sivu 97

Plausibility
Checks…

Näyttää luettelon Physics Administration -sovelluksen suorit-
tamista tarkistuksista oikeellisuuden varmistamiseksi. Sivu 90

Save Tallentaa olemassa olevan koneprofiilin. Sivu 110

Approve & Sa-
ve… Hyväksyy ja tallentaa nykyisen koneprofiilin. Sivu 111

Export to ZIP fi-
le…

Tallentaa nykyiset profiilitiedot .zip-tiedostoon. Toiminto on sa-
ma kuin Manage Profiles -valintaikkunan Export to ZIP archi-
ve… -vaihtoehto. Jos koneprofiilin tietoja muokataan, tämä toi-
minto ei ole käytössä.
Oletusarvoinen nimi luodaan koneprofiilin nimen perusteella ja
sitä voidaan muuttaa tiedoston valintaikkunassa.

Print…

Tulostaa koneprofiilin tiedot. Sivu 92Print Preview

Print Setup…

Exit Sulkee Physics Administration -sovelluksen.

Uuden koneprofiilin luominen

Kuva 44  

Koneprofiilien käyttäminen
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Toimenpiteet

1.

Valitse navigointivalikon Machine Profiles -alueella New tai valitse New Profile-valikos-
sa.
Näkyviin tulee valintaikkuna.
Voit aloittaa Raw Data -tiedostolla (suositeltavaa) tai ilman raakatietoja.
Raakatietoja voidaan lisätä tai poistaa myöhemmin (katso s. 125).

2. Valitse käynnistysvaihtoehto kohdasta Multileaf Collimator:
• Use current Pencil Beam raw data file: Jos raakatiedot on ladattu ja hyväksytty

aiemmin, voit käyttää näitä tietoja.
• Import an approved Pencil Beam raw data file: Jos raakatietoja ei ole ladattu ja hy-

väksytty aiemmin, sinun on tuotava vastaava raakatietotiedosto. Kun valitset Conti-
nue, näkyviin tulee tiedostovalintaikkuna. Valitse hyväksyttyjä raakatietotiedostoja si-
sältävä tiedosto. Jos valittuja raakatietoja ei hyväksytä, et voi jatkaa.

• Use Multileaf Collimator without raw data: Tämä vaihtoehto edellyttää, että Brainlab
laskee säteen kertoimet ja Pencil Beam -parametrit. Katso tarkat tiedot Brainlab – fy-
siikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaasta.

3. Valitse Continue jatkaaksesi tai Cancel sulkeaksesi valintaikkunan.

4. Syötä parametrit näyttöön tulevaan Properties-valintaikkunaan. Jos raakatiedot tuodaan,
raakatietotiedoston jotkin arvot on jo asetettu Raw Data -tiedostosta (katso s. 97 ja s.
113).

5. Valitse OK.
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Koneprofiilin avaaminen

Kuva 45  

Toimenpiteet

1.

Valitse navigointivalikon Machine Profiles -alueella Open tai valitse Open Profile-vali-
kossa.

Koneprofiilien käyttäminen
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Toimenpiteet
Näkyviin tulee seuraava valintaikkuna:
Kaikki koneprofiilihakemistossa sijaitsevat profiilit luetellaan tässä valintaikkunassa. Ole-
tusarvoinen sijainti on seuraava, ellei Brainlabin asiakastuki ole muuttanut sitä asennuk-
sen yhteydessä:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\
Profiililuettelon alla olevassa kommenttiosassa annetaan valittua profiilia koskevia lisätie-
toja, esimerkiksi:
• Identifier:
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

Merkintöjen edessä oleva kuvake viittaa profiilin / energian tilaan:

Vasemmalta oikealle merkiksi seuraavasta:
• ei hyväksytty
• hyväksytty
• Brainlabin hyväksyttäväksi (katso s. 116)

2. Valitsemalla koneprofiilin voit näyttää luettelon energioista ja annosalgoritmeista, otetaan
käyttöön tämän profiilin kohdalla.

Profiilin nimen, muokkauspäivämäärän ja -ajan lisäksi jokaisesta profiilista annetaan myös
seuraavat versiotiedot:
• V2 tai V3: Tämä koneprofiili on luotu iPlan RT Dose -ohjelmistolle. Tällainen profiili on

päivitettävä versioon V4 tai V5 ennen sen käyttöä RT Elementsissä (katso s. 88).
• V4: Tämä koneprofiili on luotu Physics Administration 5.0 -versiolla ja soveltuu RT

Elementsille. iPlan RT Dose ei tunnista näitä profiileja.
• V5: Tämä koneprofiili on luotu Physics Administration 5.5 -versiolla ja soveltuu RT

Elementsille (versio 2.0 tai uudempi). Vanhemmat ohjelmistoversiot eivät tunnista näitä
profiileja.

• Approved: Tarkoittaa, että profiili on hyväksytty Physics Administration -sovelluksella (katso
s. 111).

HUOMAUTUS: jos olet jo avannut koneprofiilin ja muokannut sitä, voit tallentaa muutoksesi ennen
toisen koneprofiilin avaamista. 
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5.2.2 Koneprofiilien tuominen iPlan RT Dosesta

Taustatietoja

Jos haluat käyttää säteilykeilatietoja iPlan RT Dose 4.x -versiosta, sinun on päivitettävä vastaavat
tiedostot RT Elements -muotoon, koska Physics Administration voi tallentaa koneprofiileita vain
RT Elements -muodossa. Tämä voidaan tehdä tuomalla vastaavat profiilit.
HUOMAUTUS: tuotu koneprofiili näkyy aina muodossa Modified, vaikka sitä ei olisi muokattu
tuonnin jälkeen. 

Kun tuotava profiili on valittu (katso alla), ominaisuuksien ohjattu toiminto avautuu automaattisesti.
Kaikki asetukset on tarkistettava huolellisesti.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Mitkään muutokset RT Elements -koneprofiiliin (V4 tai V5) eivät vaikuta iPlan RT -versioon
koneprofiilista (V2 tai V3). Lisäksi Physics Administration -sovellukseen tuomisen jälkeen
suoritettavia iPlan RT -koneprofiilin muutoksia (V2 tai V3) ei sovelleta RT Elements -koneprofiiliin
(V4 tai V5).
Tämä on erityisen tärkeää, jos muokataan säteilykeilatietoja, koska muutokset on tehtävä
manuaalisesti molempiin versioihin.
HUOMAUTUS: säteilykeilatiedot iPlan RT Dose 4.x -versiosta voidaan tuoda myös olemassa
olevaan koneprofiiliin (katso s. 113). 

Jos suljet Properties-valintaikkunan koneprofiilin tuonnin jälkeen, tilapalkissa näkyy
seuraava viesti: Please go to Properties and set all data. Tämä osoittaa, että et ole
määrittänyt ja tarkistanut kaikkia parametreja päivityksen jälkeen. Koneprofiilia ei voida
tallentaa, ellei Properties-valintaikkunaa ole viety loppuun.

iPlan RT Dose 4.x -koneprofiilin tuominen

Jos iPlan RT ja RT Elements käyttävät samaa sijaintia koneprofiileilleen, suorita seuraavat
vaiheet iPlan RT Dose 4.x -koneprofiilin tuomiseksi.

Toimenpiteet

1. Valitse Open Profile-valikossa (katso myös s. 86).

2.

Valitse haluttu koneprofiili Open Profile -valintaikkunassa. iPlan RT Dose 4.x -versiolle
määritellyt koneprofiilit on varustettu merkinnällä V2 tai V3 Version-sarakkeessa.
Avaamisen jälkeen näkyviin tulee viesti, joka muistuttaa, että kaikki tuodut koneprofiilitie-
dot on tarkistettava asianmukaisesti.

3. Vahvista tuonti valitsemalla OK. Ominaisuuksien ohjattu toiminto otetaan käyttöön (katso
s. 97) ja voit määritellä koneprofiilille tarvittavat asetukset.

Koneprofiilien tuominen iPlan RT Dosesta
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Toimenpiteet
Jos Properties-valintaikkuna suljetaan, tulostus, tallennus ja oikeellisuustarkistukset eivät
ole käytettävissä tuodussa profiilissa. Sinun on avattava Properties-valintaikkuna uudel-
leen ja määritettävä ensin kaikki parametrit.

Koska Physics Administration tukee useampia parametreja edeltäjäänsä verrattuna, on
erityisen tärkeää tarkistaa huolellisesti yksittäiset asetukset.

iPlan RT 4.x -koneprofiilin tuominen muusta sijainnista

Jos iPlan RT ja RT Elements käyttävät eri sijaintia koneprofiileilleen, suorita seuraavat vaiheet
iPlan RT Dose 4.x -koneprofiilin tuomiseksi.

Toimenpiteet

1. Käynnistä Physics Administration 4.5 ja vie tuotava koneprofiili .zip-tiedostoon käyttä-
mällä Manage Machine Profiles -valintaikkunaa. Löydät lisätietoja Physics Administra-
tion -ohjelmiston käyttöohjeen version 4.5 kohdasta 1.1.

2.

Käynnistä Physics Administration 5.5 ja vedä luotu koneprofiilin .zip-tiedosto Physics
Administration -sovellukseen.
Avaamisen jälkeen näkyviin tulee viesti, joka muistuttaa, että kaikki tuodut koneprofiilitie-
dot on tarkistettava asianmukaisesti.

3. Vahvista tuonti valitsemalla OK.
Ominaisuuksien ohjattu toiminto otetaan käyttöön (katso s. 97) ja voit määritellä kone-
profiilille tarvittavat asetukset.
Jos Properties-valintaikkuna suljetaan, tulostus, tallennus ja oikeellisuustarkistukset eivät
ole käytettävissä tuodussa profiilissa. Sinun on avattava Properties-valintaikkuna uudel-
leen ja määritettävä ensin kaikki parametrit.

Koska Physics Administration tukee useampia parametreja edeltäjäänsä verrattuna, on
erityisen tärkeää tarkistaa huolellisesti yksittäiset asetukset.
Tallennettaessa uusi koneprofiili tallennetaan RT Elements -koneprofiilin sijaintiin (Brainlabin
asiakastuen määrittämä). .zip-tiedoston tietoja ei muokata.
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5.2.3 Tietojen validointi

Tarkistussummat

Tietotulosteessa näkyy enintään kolme erilaista koneprofiilin tarkistussummaa:

Tarkistussumma Kuvaus

Profile Checksum

Koneprofiilin kokonaistarkistussumma. Se muuttuu aina, kun profiili tallen-
netaan tai hyväksytään, ja sitä voidaan käyttää profiilin tunnistamiseen. Se
näytetään:
• Physics Administration: Machine Profiles: Open ja Machine Profi-

les: Manage-valintaikkunat
• RT Elements: Treatment Parameter -tuloste.

HUOMAUTUS: profiilin Checksum on saatavilla tulosteessa vain, jos ko-
neprofiilia ei ole muokattu. 

Machine-related
parameter check-
sum

Tämän tarkistussumman avulla voidaan tarkistaa, käytetäänkö kahdessa
profiilissa samoja laiteasetuksia eikä se sisällä:
• säteilykeilatietoparametreja,
• fyysikon nimeä,
• profiilin nimeä,
• profiilin tallennusaikaa.

Jos esimerkiksi työskentelet hyväksyntäprofiilissa ja otat hyväksyntäprofii-
lin vaihtoehdon pois käytöstä ja syötät säteilykeilan tietoja, mutta et muuta
mitään muita asetuksia (paitsi fyysikon nimi tai profiilin nimi), koneeseen
liittyvä tarkistussumma ei muutu.
HUOMAUTUS: tarkistussummassa on etuliite V4- merkiksi siitä, että sen
määritelmä eroaa Physics Administration 4.5 -versiossa esitettävistä tar-
kistussummista. 

Beam data-related
checksum

Tämä tarkistussumma sisältää kaikki säteilykeilatietoihin liittyvät parametrit
eikä siis muutu, jos laitteeseen liittyviä parametreja muutetaan.
Tämä tarkistussumma ei ole käytettävissä hyväksyntäprofiileille.
HUOMAUTUS: tarkistussummassa on etuliite V4- merkiksi siitä, että sen
määritelmä eroaa Physics Administration 4.5 -versiossa esitettävistä tar-
kistussummista. 

Vastuuvapauslauseke

Varoitus
Vastaavan sairaalafyysikon pitää vahvistaa, että koneprofiilin tiedot ja parametrit on
tarkistettu ja oikein ja että dosimetriset tiedot on tarkistettu vaihtoehtoisilla laskennoilla,
vertailemalla julkaistuihin tietoihin, riippumattomalla tarkistuksella tai muulla soveltuvalla
menettelyllä.

Tietojen validointi
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Tietojen validoinnin suorittaminen

Kuva 46  

Toimenpiteet

Voit suorittaa perusluonteisia tietojen validointi- ja oikeellisuustarkistuksia valitsemalla Profile-
valikossa Plausibility Checks …
Perustarkistusten tulokset näyttävä valintaikkuna tulee näyttöön.

Nämä tietojen validoinnit ja oikeellisuustarkistukset näytetään hyväksyttäessä profiili ja niiden
tulos näkyy tulosteessa.
Kohdassa s. 139 on yksityiskohtainen luettelo tarkistuksista.
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5.2.4 Koneprofiilin tulostaminen

Taustatietoja

Print ja Print Preview eivät ole käytettävissä, jos kaikkia tietoja ei ole asetettu (esim.
keskeytettäessä tietojen tuominen). Avaa tässä tapauksessa Properties-valintaikkuna uudelleen
ja suorita toimenpide loppuun valitsemalla OK.

Tulostusasetusten määrittäminen

Kuva 47  

Toimenpiteet

1. Jos haluat tulostaa vain valitut tiedot, valitse Profile-valikossa Print Setup…

2. Määrittele tulostettavat tiedot (esim. taulukot, ruudukko, parametrit) Print-valintaikkunas-
sa.

3. Valitse haluamasi tulostin Printer Setup -kohdassa. Tulostin voidaan valita myös kohdas-
sa Print…

Koneprofiilin tulostaminen
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Tässä valintaikkunassa tehdyt valinnat eivät tallennu. Näin kaikki kohteet otetaan käyttöön ja
oletustulostin valitaan, kun Physics Administration käynnistetään.

Profiilin tulostaminen

Toimenpiteet

1. Kun olet valinnut tulostettavat tiedot, valitse Profile-valikossa Print…
Näkyviin tulee tulostinvalintaikkuna, jossa voit valita haluamasi tulostimen.

2.

Voit tuoda näyttöön tulostuksen esikatselun ennen tulostusta valitsemalla Profile-valikos-
sa Print Preview…

3. Voit tulostaa aktiivisen asiakirjan valitsemalla Print…

4. Valitsemalla Close voit poistua tulostuksen esikatselusta.
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5.2.5 Koneprofiilien käsittely

Taustatietoja

Voit viedä olemassa olevat koneprofiilit .zip-arkistoon tai ottaa ne käyttöön ja poistaa ne
käytöstä tarkastelua ja käyttöä varten. Inaktivoidut profiilit eivät näy Open Profile -
valintaikkunassa (katso s. 86) tai RT Elementsin koneprofiilien valintaluetteloissa. Koneprofiili
voidaan myös poistaa.

Profiilien hallinnan valintaikkunan käyttö

Kuva 48  

Toimenpiteet

1. Valitse navigointivalikossa Manage.

2. Voit aktivoida tai inaktivoida koneprofiilin näyttöä varten aktivoimalla tai inaktivoimalla vas-
taavan valintaruudun.

3. Voit poistaa valitun profiilin valitsemalla Delete.
HUOMAUTUS: Physics Administration luo automaattisesti .zip-varmuuskopiotiedos-
ton (oletusarvoinen sijainti f:\Brainlab\Shared\RT
\MachineProfiles_PhysAdminBackup) ennen poistamista.
 

4. Voit viedä valitun profiilin .zip-arkistona valitsemalla Export selected profile to ZIP ar-
chive.
Viedyt .zip-koneprofiilitiedostot voidaan tuoda vetämällä .zip-tiedosto Physics Admi-
nistration -sovellukseen. Tallennettaessa .zip-tiedostosta ladattu koneprofiili tallenne-
taan koneprofiilisijaintiin (Brainlabin asiakastuen määrittämä). .zip-tiedoston tietoja ei
muokata.
Jos valitussa profiilissa käytetään Pencil Beam -raakatietoja, Copy Raw Data to a direc-
tory… otetaan käyttöön ja sen avulla voidaan tallentaa hakemistoon kopio raakatiedoista.

5. Sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Koneprofiilien käsittely
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5.3 Säteilykeilaprofiilitaulukoiden muokkaus

Taustatietoja

Physics Administration -sovelluksessa olevaan koneprofiiliin voidaan tallentaa useiden
energioiden säteilykeilatietoja. RT Elements -ohjelmisto valitsee koneprofiilin ja vastaavan
energian hoidonsuunnitteluun.
Energialuetteloa voidaan muokata ominaisuuksien valintaikkunan General Parameters -
välilehdellä (katso s. 102). Energia voidaan lisätä tai poistaa muokkaamatta sellaisille energioille
määritettyjä parametreja, joita asia ei koske.

Perusmuokkaus

Syöttötaulukkoa voidaan muokata tavanomaisilla näppäinyhdistelmillä samalla tavalla kuin
tavallisissa laskentataulukkosovelluksissa:
• Kutakin saraketta vastaavia värejä käytetään kuvaajanäytössä.
• Voit ottaa syöttötaulukon käyttöön napsauttamalla ohjauspaneelissa tai taulukon alapuolella

olevassa välilehtiluettelossa vastaavaa kohdetta. Voit siirtyä seuraavaan (edelliseen)
syöttötaulukkoon näppäinyhdistelmällä Ctrl + Pg Down (Ctrl + Pg Up).

Edit-valikko

Tietotaulukkoa voidaan muokata myös Edit-valikon avulla.

Kuva 49  

• Undo-toiminnolla voit kumota edellisen toimenpiteen tai poistaa viimeksi kirjoitetun syötteen.
• Redo-toiminnolla voit palauttaa viimeksi kumotun toimenpiteen.
• Copy-toiminnolla voit kopioida tietojen valitun alueen aktiivisesta syöttötaulukosta ja asettaa

sen leikepöydälle poistamatta tietoja varsinaisesta profiilista.
• Paste-toiminnolla voit liittää leikepöydän sisällön tiettyyn pisteeseen ja sijoittaa valitun tekstin

uudelleen. Tämä komento on käytettävissä vain, jos kohde tai teksti on aikaisemmin kopioitu
leikepöydälle.

Säteilykeilaprofiilitaulukoiden muokkaaminen

Jos valitaan Scatter:
• Vaaka-akseli edustaa MLC-kentän kokoa tai leukojen kenttäkokoa. Voit vaihtaa näkymää

käyttämällä kohdetta View / Plot per Scatter per MLC field tai kaksoisnapsauttamalla
sirontamerkintää.

• Käyrät edustavat leukojen tai MLC:n kenttäkokoa (saraketta vastaava väri).
• Pystyakseli näyttää sirontakertoimen.
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Jos valitaan Depth Dose:
• vaaka-akseli edustaa syvyyttä.
• käyrät edustavat kenttäkokoa (saraketta vastaava väri).
• pystyakseli näyttää PDD/TMR-arvot.
• lisäksi sinun on määritettävä Setup-kohdassa, onko tiedot mitattu isosentrin kohdalta vai

kiinteää SSD:tä käyttäen.
Jos valitaan Radial Factors:
• vaaka-akseli edustaa diagonaalista sädettä.
• käyrät edustavat syvyyttä (saraketta vastaava väri).
• pystyakseli näyttää säteen kerroinarvot.
• lisäksi sinun on määritettävä Setup-kohdassa, onko tiedot mitattu isosentrin kohdalta vai

kiinteää SSD:tä käyttäen.

Rajoitukset

Kaikki tietotaulukot määritetään rivin ja sarakkeen otsikkoarvojen sekä merkintäkohtaisen
annosarvon avulla. Taulukoissa ei voi olla tyhjiä soluja.
Jos Pencil Beam -raakatietoja on käytetty valittua energiaa varten (katso s. 82), tietotaulukot (ja
jotkin Set Parameters -valintaikkunan parametrit) ovat vain luku -muodossa. Vain luku -muotoiset
tietotaulukot on korostettu keltaisella taustalla. Jos sinun on muokattava näitä tietoja, sinun on
muokattava vastaavia raakatietoja (katso s. 125). Jos taulukko on vain luku -muodossa Add- ja
Remove- sekä Values are … -toiminnot ovat pois käytöstä. Lisäksi taulukon otsikko sisältää
tekstin: (read-only).

Tietojen syöttäminen tietotaulukkoon

Olemassa olevat säteilykeilatiedot voidaan kopioida Physics Administration -sovellukseen
seuraavasti:

Toimenpiteet

1. Avaa laskentataulukko (esim. Excel), joka sisältää säteilykeilatiedot.

2. Valitse energia, jota haluat muokata.

3. Valitse laskentataulukkosovelluksessa taulukko, jonka haluat kopioida, ja kopioi tiedot lei-
kepöydälle.
Varmista, että vasemmanpuoleinen yläsolu (sarakkeen ja rivin otsikko) on tyhjä.
Jos laskentataulukkosovelluksesi ja Physics Administration ovat käytössä eri tietoko-
neilla, voit kopioida leikepöydän tiedot mihin tahansa tekstiohjelmaan, tallentaa tiedoston,
kopioida tiedoston Physics Administration -ohjelmiston tietokoneelle, avata sen millä ta-
hansa tekstiohjelmalla ja kopioida tekstin leikepöydälle.

4. Siirry Physics Administration -sovellukseen ja valitse asianmukainen taulukko ja ener-
gia.
Valitse koko syöttötaulukko.

5. Liitä laskentataulukon tiedot leikepöydältä syötetaulukkoon (esim. valitsemalla vasen ylin
solu tai käyttämällä näppäinyhdistelmää Ctrl + A):
• Rivien ja sarakkeiden otsikot säädetään automaattisesti, kun kokonaisia taulukoita ko-

pioidaan.
• Älä käytä numeromerkkejä ryhmityssymboleina. Physics Administration ei tunnista

lukuja kuten ”1,234.5” tai ”1.234,5”.

Säteilykeilaprofiilitaulukoiden muokkaus
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5.4 Koneprofiilin ominaisuuksien muokkaaminen

Ominaisuudet-valintaikkuna

Kuva 50  

Properties-valintaikkuna koostuu useista välilehdistä. Jos jonkin välilehden nimen vieressä näkyy
punainen rasti, OK on pois käytöstä. Punaisilla rasteilla varustetut välilehdet on avattava
tarkistusta ja tarpeellisten tietojen määrittämistä varten. Jos luot uuden koneprofiilin, on parasta
käydä kaikki välilehdet läpi vasemmalta oikealle.
Jos jotkin asetukset puuttuvat tai niihin on asetettu virheellinen arvo, toisten välilehtien
valitseminen ei ehkä ole mahdollista. Et voi poistua valintaikkunasta valitsemalla OK, jos jotkut
asetukset puuttuvat tai niihin on asetettu virheellinen arvo. Sinun on määritettävä tai korjattava
asetus ennen muiden tietojen muuttamista tai syöttämistä.
Välilehtisivujen alapuolella näytetään joitakin tilaviestejä. Nämä viestit osoittavat, miksi OK on pois
käytöstä tai miksi et voi siirtyä toiselle välilehdelle.
Voit siirtyä seuraavaan (edelliseen) välilehteen näppäinyhdistelmällä Ctrl + Pg Down (Ctrl + Pg
Up).
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5.4.1 Konevalintavälilehti

Välilehden sisältö

Kuva 51  

Osa Toiminto

Profile Name
Tämä nimi näytetään RT Elements -ohjelmistossa:
• koneprofiilin valinnan yhteydessä,
• tulosteissa koneprofiilin tunnistamista varten.

Name of Physicist
Tästä koneprofiilista vastaavan henkilön nimi. Tätä parametria käyte-
tään vain Physics Administration -sovelluksessa eikä sitä näytetä
RT Elementsissä.

Accelerator Koneprofiilin kiihdytin / lineaarikiihdytin.

MLC Koneprofiilissa käytettävä moniliuskakollimaattorin malli. Käytettävis-
sä olevat valinnat riippuvat Accelerator-valinnasta.

Show only compatible
machines in selection

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos olet ladannut muun kuin
raakatietoihin perustuvan koneprofiilin.
Se on aina pois käytöstä, jos luot koneprofiilin New-toiminnon avulla.
Jos tämä toiminto on käytössä (se on oletusarvoisesti käytössä, jos
asetus on otettu käyttöön), näytetään vain yhteensopivia koneprofii-
leja (esim. et voi siirtyä Novalis Tx:stä Novalis-järjestelmään, sillä jär-
jestelmien ominaisuudet ovat erilaiset etenkin säteilykeilatietojen
kenttäkokojen suhteen).
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, tiedot voidaan vaihtaa kaikista lait-
teista muihin laitteisiin. Koska säteilykeilatietoja ei mukauteta, jär-
keenkäypää ja käyttökelpoista koneprofiilia ei yleensä saada aikaan.

HUOMAUTUS: laitevalintaa muokattaessa tietyt koneprofiilin parametrit palautetaan
oletusarvoihinsa. Kaikki parametrit pitää tarkistaa. 

Konevalintavälilehti
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Jos koneprofiili ladataan, ladattuja tietoja kuvaa tekstillä merkitty syöte: loaded kiihdyttimessä ja
MLC-luettelossa. Jos ladatussa koneprofiilissa käytettävä koneprofiilimalli on saatavilla, se
näytetään aina luettelossa.
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5.4.2 Accelerator Convention -välilehti

Taustatietoja

Tällä välilehdellä tekemäsi valinta määrittelee konvention, jota RT Elements -ohjelmistossa
käytetään hoitoryhmien taulukon, kollimaattorin ja kanturikulmien näytössä ja tulostuksessa, kun
tämä koneprofiili valitaan. Se määrittelee myös liuskojen numeroinnin ja liuskojen asemien
konvention.
HUOMAUTUS: tämä asetus ei vaikuta siihen, miten tiedot kirjoitetaan DICOM RT -suunnitelman
viennin aikana. DICOM RT -suunnitelman vienti käyttää aina IEC 1217 -konventiota DICOM-
standardin määräyksen mukaan. 

Välilehden sisältö

① ②

Kuva 52  

Osa Toiminto

Accelerator Conven-
tion

Valitse kiihdytintä vastaava konventio. Käytä lukuja tarkistukseen ja tun-
nistukseen (katso yksityiskohtaiset tiedot alta).

Accelerator Convention -välilehti

100 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



Osa Toiminto

Position Signs

Näyttää leukojen ja MLC-koordinaattien Open/Retract- ja Overtravel-
liikekoordinaatit.
• Open/Retract-asennossa leuka-/MLC-ryhmä ei tuki isosentriä.
• Overtravel-asennossa leuka-/MLC-ryhmä tukkii isosentrin.

+-merkki osoittaa, että vastaavalla asennolla on positiivinen koordinaat-
ti, ja – edustaa negatiivista koordinaattia. Siksi Open/Retract- ja Overt-
ravel-merkit ovat aina vastakkaisia etenkin leuka- tai MLC-ryhmän osal-
ta.
Esimerkiksi ensimmäinen rivi Jaw X1: - + tarkoittaa, että X1-leukojen si-
säänvedettyjen asemien merkki on negatiivinen, ja yliliikkeen merkki on
positiivinen. Tässä esimerkissä X2-leukojen merkit ovat vastakkaisia.
Sen vuoksi liuskaleukaparissa X1/X2 käytetään vasemmalla puolella
negatiivisia ja oikealla puolella positiivisia asema-arvoja (katso kaavio
kohdasta MLC and Jaw Convention).

MLC and Jaw Con-
vention

Tässä kaaviossa näytetään leukojen ja kanturin puolella olevien MLC-
asemien suhde. Se edustaa säteilykeilanäkymää.
Tämän luonnoksen merkit perustuvat Position Signs -taulukon koordi-
naattimerkkeihin.
• Leukojen ominaisuudet on painettu kursiivilla.
• Liuskojen numerot on ilmoitettu vasemmassa ja oikeassa reunassa.

Leaf Bank Left, Leaf
Bank Right

Käytetään RT Elements -ohjelmiston ja tulosteiden liuskaryhmien tun-
nistamiseen.

Jaw Names

Tämä kuva esittää MLC:tä isosentristä katsottuna. Siksi alimmassa
muokkauskentässä määritetään kanturin puolella oleva leukaryhmä.
Katkoviivat osoittavat, että yllä oleva säteilykeilanäkymä näytetään sa-
malle kanturin ja kollimaattorin kulmalle mutta säteilylähteestä.

Gantry and Table Ro-
tation

Tässä osassa näytetään kahden aseman pöytä ja kanturi sekä vastaa-
vat pöydän ja kanturin kulmat. Kolmannessa kuvassa näytetään pöydän
(①) ja kanturin (②) rotaatioakseli. Vastaava kiertosuunta osoitetaan ak-
selin vieressä olevalla nuolella. Se kuvataan myös kuvan alla:
• Table rotation: CCW (Beam’s Eye View): Pöytä kiertyy vastapäi-

vään säteilykeilanäkymästä katsottuna (kanturin päästä kanturin ol-
lessa yläasennossa kulmassa 0°).

• Gantry rotation: CW (in Front of Gantry): Kanturi kiertää myötäpäi-
vään kanturin edestä katsottuna (seisten pöydän vieressä katsoen
kanturia kohden).

MHI TM 2000 -järjestelmässä pöydän korvaa vastaava renkaan kierto.

Collimator Rotation

Jos kiihdytin ei salli kollimaattorin kiertoa (esim. MHI TM 2000 -järjestel-
mässä), kollimaattorin kiertoa koskevia kuvia ei näytetä.
Ensimmäisessä kuvassa esitetään kollimaattorin asema ja vastaava
kollimaattorin kulma (katso punainen nuoli). Toisessa kuvassa näyte-
tään vasemmalle kiertynyt kollimaattori (katso punainen nuoli) ja vastaa-
vat kollimaattorin kulma. Kolmannessa kuvassa näytetään kollimaattorin
rotaatioakseli ja kiertosuunta.
Collimator rotation: CCW (Beam’s Eye View): Kollimaattori kiertyy
vastapäivään säteilykeilanäkymästä katsottuna (esim. kanturin päästä
kanturin ollessa yläasennossa).
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5.4.3 Yleisten parametrien välilehti

Välilehden sisältö

Kuva 53  

Linear Accelerator -alue

Osa Toiminto

Name Anna lineaarikiihdyttimelle merkityksellinen nimi.

Manufacturer

DICOM RT -suunnitelman viennin aikana tämä arvo asetetaan DICOM-
attribuutin MANUFACTURER-arvoksi ”Beam Sequence” -sekvenssissä,
jos Export Platform -tiedoston ”Manufacturer”-asetukseksi on valittu ”li-
nac”.

Model DICOM RT -suunnitelman viennin aikana tämä arvo asetetaan DICOM-
attribuutin MANUFACTURERS_MODEL_NAME-arvoksi.

Export ID

DICOM RT -suunnitelman viennin aikana tämä arvo asetetaan DICOM-
attribuutin TREATMENT_MACHINE_NAME-arvoksi. Record and Verify
(R&V) -järjestelmät kartoittavat kiihdyttimen tietokantaansa tämän arvon
avulla. Tämän vuoksi on varmistettava, että oikeinkirjoitus sekä isot ja
pienet kirjaimet ovat oikein.

Tolerance Table Key Määrittää DICOM-viennissä käytettävän toleranssitaulukon avaimen.
Syötettyjen tietojen tulee vastata R&V-järjestelmässä annettuja tietoja.

Available Energy Mo-
dalities

Luettelo saatavilla olevista energioista ja tasoituskappaleettomista tilois-
ta, joita ei ole valittu kiihdyttimelle (katso Machine Selection -välilehti).

Selected Energy Mo-
dalities

Luettelo tähän koneprofiiliin sisällytettävistä energioista. Käytä painik-
keita << ja >> tai kaksoisnapsauta energiaa syötteen lisäämiseksi tai
poistamiseksi (katso s. 113).

Default Table Top Po-
sitions Pöytälevyn asemia käytetään DICOM-viennissä.

Yleisten parametrien välilehti
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Machine Parameters -alue

Osa Toiminto

Allowed Collimator
Angles

Määrittää sallitut kollimaattorikulmien välit (0–360°). Esimerkiksi 0.0 …
165.0, 195.0 … 360.0 sallii kollimaattorikulmat 0–165° ja 195–360°
(kielletty alue on 166–194°). Kulmat > 360° (tai < 0°) kartoitetaan väliin
[0,360] lisäämällä luvun 360° kokonaislukukertoimia.

Default Collimator
Angles

Määrittää kollimaattorikulman, jota RT Elementsissä käytetään uusille
tätä koneprofiilia käyttäville isosentreille (hoitoryhmät).
Kollimaattorin oletuskulman arvon täytyy sisältyä sallittujen kollimaatto-
rin kulmien arvoihin.
HUOMAUTUS: jotkut RT Elementsit eivät huomioi tätä arvoa ja määrit-
tävät kollimaattorin kulman omien sääntöjensä mukaan (esim. käyttä-
mällä kliinisiä asetuksia). Katso vastaava RT Elements -ohjelmiston
käyttöohje. 

Allowed Table Ang-
les

Määrittää sallitut pöytäkulmien välit (0–360°). Esimerkiksi 0.0 …
90.0, 270.0 … 360.0 sallii 0–90° ja 270–360° pöytäkulmat. IEC-
konventiossa nämä kulmat kuvaavat pöydän liikettä vasemmalta oikeal-
le. Kulmat > 360° (tai < 0°) kartoitetaan väliin [0,360] lisäämällä luvun
360° kokonaislukukertoimia.

Allowed Gantry Ang-
les

Määrittää sallitut kanturikulmien välit (–360–360°).
Määrittää suurimman kierron, jonka kanturi voi suorittaa alkaen äärim-
mäisestä vastapäiväasemasta myötäpäiväasemaa kohti. Muunna kul-
maepäselvyyksien ratkaisemiseksi kulma-alueet väliltä [0,360]–[–360,0].
Kulmat > 360° tai < –360° kartoitetaan väliin [–360,360] lisäämällä luvun
720° kokonaislukukertoimia. Esimerkiksi kanturikierto 361° kartoitettai-
siin arvoon –359°.
Esimerkki 1: IEC 1217 -konventiossa -185.0 … 185.0 sallii kanturin
rotaation 370° myötäpäivään asemasta –185° (175°) asemaan 185°.
Varian-konventiossa vastaava väli on -360.0 … -355.0, -5.0 …
360.0.
Esimerkki 2: 0, 360 Varian-konventiossa sallii yhden täyden kierrok-
sen myötäpäivään kanturista. Kierto alkaa alaosasta (klo 6:n asennosta)
yläosaan (klo 12:n asento) ja takaisin alaosaan. IEC 1217 -konventios-
sa tämä alue on -180.0 … 180.0.

Minimum Gantry
Speed

Tämä arvo määrittää kanturin kierron vähimmäisnopeuden ja se huo-
mioidaan tällä hetkellä vain VMAT-hoidoissa.

Maximum Gantry
Speed

Tämä arvo yhdessä MLC:n maksimiliuskanopeuden kanssa otetaan
huomioon liuskasekvensoinnin aikana dynaamisella konformaalisella
kaarella annettavissa ja VMAT-hoidoissa. Virheelliset syötteet, jotka ai-
heuttavat liuskojen liian nopean liikkumisen, voivat johtaa lukittumiseen
hoidon aikana. Dynaamisissa kaarihoidoissa oletetaan, että kanturi kier-
tyy aina samalla nopeudella liuskojen kanssa.

Supported Control
Point Spacings

Luettelot VMAT-hoitojen tuetuista kontrollipisteiden askelluksista. Hoito-
suunnitelmalle valittu varsinainen kontrollipisteen askellus riippuu RT
Elementistä.

Sallittuja välejä voidaan muokata valitsemalla Edit (katso s. 105). Joissakin kiihdyttimissä
pöytäkulma ilmoitetaan kehäkulmana.
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Dynamic Capabilites (VMAT)

Nämä parametrit koskevat vain VMAT-hoitoja. Katso lisäselitykset ja suositukset vastaavista
ohjelmiston käyttöohjeista.

Osa Toiminto

Allow Gantry Speed
Changes Between
Control Points

Jos tämä vaihtoehto otetaan käyttöön, VMAT-hoidossa voi olla vaihtele-
via kanturinopeuksia perättäisten kontrollipisteiden kohdalla.

Maximum Gantry
Speed Change

Tämä vaihtoehto otetaan käyttöön vain, jos Allow Gantry Speed Chan-
ges Between Control Points on käytössä. Tällä parametrilla kuvataan
kanturinopeuden suurinta sallittua muutosta asteina sekunnissa ja kont-
rollipistettä kohti.

Allow Dose Rate Mo-
dulation Between
Control Points

Tämä vaihtoehto otetaan aina käyttöön, jos Allow Gantry Speed
Changes Between Control Point on käytössä. Jos se on käytössä, an-
nosnopeus saattaa vaihdella kontrollipisteiden välissä (katso Allowed
Dose Rate Values).

Allowed Dose Rate
Values

Jos Only Dose Rates From Dose Rate List on käytössä, sallitut an-
nosnopeudet määritetään Allowed Dose Rates -luettelon avulla (katso
s. 116).
Jos Any Dose Rate Between Minimum and Maximum of Dose Rate
List valitaan, mikä tahansa Supported Dose Rates -luettelon avulla
määritetyn vähimmäis- ja enimmäisarvon välinen arvo sallitaan (katso s.
116).

Haluttu MU-pyöristysalue

Osa Toiminto

Preferred MU Roun-
ding

”Ihanteelliset” MU-arvot eivät ole kokonaislukuja, mutta useimmat kiih-
dyttimet pystyvät käsittelemään MU-arvoina vain kokonaislukuja. Siksi
”ihanteelliset” MU-arvot on pyöristettävä.
Preferred MU rounding -vaihtoehdolla määritetään, miten pyöristämi-
nen suoritetaan:
• Floor: pienentää ”ihanteelliset” MU-arvot edelliseen kokolukuun.
• Round: suurentaa tai pienentää ”ihanteelliset” MU-arvot lähimpään

kokonaislukuun.
• Ceil: suurentaa ”ihanteelliset” MU-arvot seuraavaan kokonaislukuun.

Yleisten parametrien välilehti
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Kulmien välien muokkaaminen

Kuva 54  

Sallittuja välejä voidaan muokata valitsemalla Edit Allowed Table Angles -valintaikkunan
näyttämiseksi.
HUOMAUTUS: Table on vain yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Voit myös muokata Collimator-
tai Gantry-kulma-alueita. 

Toimenpiteet

1. Voit lisätä ylimääräisiä välejä valitsemalla Add Interval. Välien oletusarvoinen määrä on
4, vaikka niiden kokonaismäärää ei ole rajoitettu.
Luvut kartoitetaan automaattisesti ilmoitetulle alueelle.
Stop-arvon täytyy olla suurempi (tai yhtä suuri) kuin Start-arvon.
Jos kenttä on tyhjä, järjestelmä jättää sen huomiotta.

2. Voit syöttää intervallit missä järjestyksessä tahansa, koska ne lajitellaan automaattisesti
nousevaan järjestykseen, kun valitset OK.

Kulmat näytetään ja tulkitaan valitussa kiihdytinkonventiossa.
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5.4.4 Leuat-välilehti

Välilehden sisältö

Kuva 55  

Osa Toiminto

Jaws are automatically adap-
ted to MLC

Jos tämä vaihtoehto otetaan käyttöön, RT Elements sijoittaa
leuat automaattisesti MLC-muodon mukaan.
Tämä vaihtoehto valitaan aina, eikä sitä voida muokata.

Use jaws for field collimation
(Jaw Tracking)

Jos tämä vaihtoehto otetaan käyttöön, leuat rajoittavat säteily-
tyskenttää MLC:iden sijasta. Tämä vaihtoehto voidaan ottaa
käyttöön vain tietyissä kiihdyttimissä ja MLC-liuskoissa.

Jaws can move between
control points

Jos tämä vaihtoehto valitaan, leuat voivat liikkua kontrollipistei-
den välillä. Tämä vaihtoehto riippuu valitusta kiihdyttimestä ja
MLC:stä, eikä sitä voida muuttaa.

Maximum Jaw Speed

Määrittää leukojen enimmäisnopeuden, mikäli leuat voivat liik-
kua kontrollipisteiden välillä. Tällä hetkellä RT Elements ei huo-
mioi tätä arvoa ja siksi sitä ei voida muokata tässä ohjelmisto-
versiossa.

Leuat-välilehti
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Osa Toiminto

Jaws are Independent
Jos tämä vaihtoehto otetaan käyttöön, vastaavat leuat voivat
liikkua itsenäisesti. Muussa tapauksessa X/Y-leuat liikkuvat
symmetrisesti isosentriin nähden.

Jaws are Fixed
Jos tämä vaihtoehto valitaan, kiinteät leuat eivät voi liikkua ja
ne pysäköidään aina symmetrisesti oletusarvoiseen sijaintiin-
sa.

Default Position

Jos leuat ovat kiinteitä, sovelletaan oletusarvoisia sijainteja.
Default X1/Y1 on käytössä vain, jos Jaws are Fixed on valittu-
na. Käyttäjä ei voi muokata X2 / Y2-kohdetta.
Leukojen asennot ja nimet ovat Accelerator Convention -väli-
lehden määritysten mukaiset.

Maximum Overtravel Määrittää, miten kauas isosentrin yli x- tai y-leuat voivat ulot-
tua.

Maximum Open Määrittää, miten kauas x- tai y-leuat voidaan vetää sisään iso-
sentristä.

Adaptation Margin Tätä marginaalia käytetään automaattisessa leukojen muok-
kaamisessa leukojen asettamiseksi MLC-liuskojen taakse.

Minimum Aperture Määrittää X1- / X2- tai Y1- / Y2-leukojen välisen vähimmäise-
täisyyden.

Leukojen asentojen muuttaminen

Brainlabin sädehoidon/radiokirurgian suunnitteluohjelmistossa luodut hoitosuunnitelmat siirretään
yleensä kolmannen osapuolen Record and Verify (R&V) -järjestelmiin. Nämä R&V-järjestelmät
välittävät hoitotiedot kiihdyttimen konsoliin, ennen kuin hoito lopulta annetaan. Tässä usean
laitteen kautta tapahtuvassa siirrossa piilee mahdollisuus, että oikein asetetut leukojen muotoiset
kenttäkoot Brainlabin hoitosuunnitelmissa voivat muuttua, ennen kuin hoito lopulta annetaan. Siksi
on olennaisen tärkeää tarkistaa kollimaattorin ja leukojen mukaan määritellyn kenttäkoon
yhdistelmä sekä kentän aseman asetukset jokaiselle hoitokentälle kiihdyttimen konsolissa.
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5.4.5 MLC-välilehti

MLC-välilehti

Kuva 56  

MLC-rajojen alue

Osa Toiminto

Maximum Leaf
Speed

Syötä MLC-mallin rajoitus. Tämä voi olla Record and Verify -järjestelmän
tunnistama arvo.

Maximum Leaf
Travel Distance
for VMAT

Nämä parametrit koskevat vain VMAT-hoitoja:
• Distance per Gantry Degree: Tämän parametrin avulla voidaan rajoittaa

enimmäisetäisyyttä, jonka liuska voi kulkea kanturin astetta kohti.
• Distance per Monitor Unit: Tämän vaihtoehdon avulla voidaan rajoittaa

enimmäisetäisyyttä, jonka liuska voi kulkea MU:ta kohti.

Minimum Aperture

Avoin liuskapari on liuskapari, jonka on tarkoitus antaa annos tietylle alueelle.
Suljettu liuskapari on liuskapari, jonka ei ole tarkoitus antaa annosta tietylle alueelle. Suljetun
liuskaparin vastakkaisten liuskojen välinen etäisyys (liuskojen rako) on mekaanisista syistä usein
muu kuin nolla.
HUOMAUTUS: nämä arvot liittyvät toisiinsa. siksi RT Elementsissä tietyn kohteen suhteen
käytettävä varsinainen minimi saattaa olla tässä määritettyä minimiä suurempi. Esimerkiksi
avointen liuskojen vähimmäisaukko ei voi olla liikkuvien liuskojen vähimmäisliuskarakoa pienempi. 

Osa Toiminto

Open Leaf Pairs Tämän avulla voidaan määrittää avoimen liuskaparin vähimmäisaukko.

Static (hardware
constraint)

Määrittää tämän MLC-mallin edellyttämän suljettujen ja liikkumattomien
(staattisten) liuskaparien vähimmäisliuskaraon.
HUOMAUTUS: monissa MLC-laitteissa tämä parametri on 0 mm, mikä tar-
koittaa, että RT Elementsillä voidaan tuottaa suunnitelmia, joissa on nimelli-
sesti suljettuja liuskoja (liuskojen rako 0 mm). 

Inside field (bet-
ween jaws)

Tämän avulla voit määrittää vähimmäisliuskaraon, jota sovelletaan kaikkiin
liuskapareihin, joita MLC-liuskojen kanssa samansuuntaisesti liikkuva leu-
kapari ei peitä kokonaan. Syötä MLC-mallin rajoitus (parametri on useim-
missa tapauksissa 0 mm).

MLC-välilehti
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Osa Toiminto

Moving leaves
for VMAT or Dy-
namic Conformal
Arcs

Koskee liuskapareja, jos vähintään yksi liuskaparin liuska liikkuu yhdestä
kontrollipisteestä toiseen. Syötä MLC-mallin rajoitus. Tämä voi olla Record
and Verify -järjestelmän tunnistama arvo. Oletusarvon määrittelee valittu
MLC (katso s. 98). Tätä arvoa ei yleensä tarvitse muuttaa.

Convention-alue

Osa Toiminto

MLC Geometry Kuvailevia tietoja.

MLC Model Nimi näkyy RT Elements -koneprofiililuettelossa.

MLC Manufacturer
DICOM RT -suunnitelman vientiä suoritettaessa tämä arvo asetetaan DI-
COM-attribuutin MANUFACTURER-arvoksi ”Beam Sequence” -sekvens-
sissä, jos vientialustatiedoston ”Manufacturer”-asetukseksi on valittu MLC.

MLC Clearance Määrittää etäisyyden isosentristä MLC:n alimpaan osaan. Tämä parametri
on täysin aktivoitu seuraavissa ohjelmistoversioissa.

Liuskan aseman alue

Osa Toiminto

Leaf adaption
Liuskan mukauttamisen avulla voit määritellä, miten liuskat mukautuvat tuu-
morin muotoon (katso s. 30):
• Outline: siirtää liuskaa eteenpäin, kunnes etureuna saavuttaa tuumorin

reunan.
• Average: liuska liikkuu eteenpäin, kunnes keskikohta (ylä- ja alareunan

välissä oleva keskiosa) saavuttaa tuumorin reunan.
• Inline: liuska liikkuu eteenpäin, kunnes takareuna saavuttaa tuumorin reu-

nan.

Preferred Home
Position

RT Elementsissä suljetut liuskaparit sijoitetaan oletusarvoisesti keskelle, ää-
rimmäisellä vasemmalla tai oikealla olevaan asemaan sen mukaan, mitä täs-
sä määritetään.
HUOMAUTUS: suljetun liuskaparin varsinainen asema riippuu RT Elementin
liuskasekvensointialgoritmista. Lisäksi voit täsmentää käyttäjän määrittämän
aseman IEC 1217-koordinaattijärjestelmässä (vasen puoli on negatiivinen ja
oikea puoli positiivinen). 

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

Tämän parametrin avulla voidaan määrittää suljettujen liuskaparien kentän
sisällä oleva epäkeskinen vähimmäisetäisyys (katso myös Inside field (bet-
ween jaws)) vuotosäteilyn vähentämiseksi. Tämä asetus on erityisen hyö-
dyllinen, jos Preferred Home Position -asetukseksi määritetään Middle.
HUOMAUTUS: MLC:n mekaanisten rajoitusten vuoksi todellinen epäkeski-
nen asema saattaa olla joidenkin kenttien kohdalla erilainen. 

Number of
Guard Leaves

Tämä asetus on käytössä vain, jos MLC-malli tukee suojaliuskoja (esim.
eräät Elekta MLC:t). Voit määrittää 0, 1 tai 2 suojaliuskaa.
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5.4.6 Koneprofiilien tallentaminen

Tallennustoiminto

Voit tallentaa nykyisen koneprofiilin valitsemalla Profile-valikossa Save.
Tiedostonimet luodaan automaattisesti.
Jos koneprofiili ladataan .zip-tiedostosta, koneprofiili tallennetaan koneprofiilisijaintiin (Brainlabin
asiakastuen määrittämä). .zip-tiedoston tietoja ei muokata.

Vahvistus

Kuva 57  

Kun koneprofiili on tallennettu, vastaava viesti ilmoittaa siitä.
Tämä viesti kehottaa varmistamaan kaikki syötetyt annosarvot ennen potilaan hoitamista
käyttämällä absoluuttisen ja suhteellisen annostarkistuksen menetelmiä.
Myös Brainlab suosittelee lämpimästi, että ennen jokaisen potilaan ensimmäistä hoitofraktiota
suoritetaan fantomihoito.

Rajoitukset

Muutoksia ei voida tallentaa, jos
• minkä tahansa energian tiedot puuttuvat (energiamerkintä on merkitty energialuettelossa

punaisella X-kirjaimella).
• olet muokannut koneprofiilin ominaisuuksia, mutta et ole suorittanut loppuun kaikkia ohjatun

toiminnon sivuja (katso s. 97). Näin saattaa käydä, jos esimerkiksi peruutat ohjatun
ominaisuustoiminnon iPlan RT Dose 4.x -koneprofiilin viennin aikana (katso s. 88).

• koneprofiili on jo hyväksytty (katso s. 111).
HUOMAUTUS: koneprofiileja, jotka on tallennettu Physics Administration 5.5 -versiolla, ei voida
avata Physics Administration 5.0 -versiolla tai aiemmalla versiolla. 

Koneprofiilien tallentaminen
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5.4.7 Koneprofiilien hyväksyminen

Taustatietoja

Hyväksymättömät koneprofiilit saavat aikaan varoitusviestin, kun ne valitaan RT Elementsissä.
Jotta koneprofiilia ja vastaavia energiaparametreja voidaan käyttää potilaan hoitoon, ne on
hyväksyttävä (katso s. 124).
Vastaavan fyysikon on hyväksyttävä koneprofiilit ja varmistettava siten, että ne on validoitu.

Hyväksymistoiminto

Voit hyväksyä nykyisen koneprofiilin siirtymällä kohtaan Approve and Save Profile-valikossa.

Approve and Save -valintaikkuna

Kuva 58  

Approve and Save -valintaikkunassa:
• Tarkista koneprofiilin tiedot ja annetut tarkistustiedot huolellisesti.
• Kun olet varma, että tiedot vastaavat vaatimuksiasi, syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja

valitse Approve and Save.
Kun profiili on hyväksytty, siitä ilmoitetaan tilapalkissa.
HUOMAUTUS: voit hyväksyä koneprofiilin, vaikka tietojen validoinnissa ja
oikeellisuustarkistuksissa ilmoitettaisiin varoituksista ja virheistä. 
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Hyväksymättömät energiaparametrit

Kuva 59  

Jos koneprofiili sisältää vähintään yhden hyväksymättömän energiaparametrin, näytetään viesti,
jossa muistutetaan, että hyväksymättömien energioiden seurauksena tämän energian
koneprofiilia ei voida hyväksyä.

Myöhempi muokkaus

Jos muokkaat tietoja, hyväksyntätila kumotaan ja tilaksi asetetaan muokattu tila, mikä kertoo
tallentamattomista muutoksista.

Koneprofiilien hyväksyminen
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5.5 Energiaparametrien muokkaaminen

Taustatietoja

Physics Administration -sovelluksessa olevaan koneprofiiliin voidaan tallentaa useiden
energioiden säteilykeilatietoja. RT Elements valitsee koneprofiilin ja vastaavan energian
hoidonsuunnitteluun.

Energian lisääminen tai poistaminen

Kuva 60  

Energialuetteloa voidaan muokata Properties-valintaikkunan General Parameters -välilehdellä
(katso s. 102).
Energioiden luetteloa voidaan muokata myös vastaavissa syötteissä Current Energy -valikossa
ja energialuettelon pikavalikossa.
Energia voidaan lisätä tai poistaa muokkaamatta sellaisille energioille määritettyjä parametreja,
joita asia ei koske.
Jos nykyinen energia hyväksytään, useat kohteet eivät ole käytettävissä.

Tuonti toisesta koneprofiilista

Kuva 61  
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Physics Administration 4.5 ja aiemmat versiot tukevat vain yhtä energiaa koneprofiilia kohden.
Physics Administration 5.0 -versiossa on mahdollista tallentaa säteilykeilatietoja useille
energioille koneprofiilissa. Import Data from another Machine Profile -toiminto energian
pikavalikossa (katso yllä) mahdollistaa säteilykeilatietojen tuonnin toisesta yhteensopivasta
koneprofiilista valittuna olevaan energiaan.
Jos nykyinen energia sisältää valmiiksi tietoja, viesti-ikkunassa kysytään, korvataanko olemassa
olevat tiedot.
Tuontivalintaikkuna vastaa Open Profile -valintaikkunaa (katso s. 86). Vain nykyisen energian
kanssa yhteensopivat koneprofiilit ja energiat näytetään luettelossa.

Parametrien muokkaaminen

Kuva 62  

Voit muokata valitun energian parametreja valitsemalla Set Parameters.
HUOMAUTUS: tätä toimintoa voidaan käyttää myös Current Energy -valikon välityksellä. 

Energy Parameters -valintaikkunan avulla voit muokata energiaan liittyviä parametreja, kuten
MU-rajoja tai säteilykeilatietoja. Nämä tiedot tallennetaan kunkin energian kohdalla erikseen. Jos
koneprofiili sisältää useita energioita, nämä parametrit on määritettävä jokaisen energian
kohdalla.
Energiaparametrivalintaikkuna koostuu useista välilehdistä. Käytössä olevien asetusten mukaan
jotkin välilehdet saattavat näkyä harmaina. Jos jonkin välilehden nimen vieressä näkyy punainen
risti, OK-painike on pois käytöstä. Punaisilla rasteilla varustetut välilehdet on avattava tarkistusta
ja tarpeellisten tietojen määrittämistä varten.
HUOMAUTUS: jos energiaparametrit on hyväksytty (katso s. 124), välilehtien arvot ovat vain luku
-muodossa. Muokkaamista varten hyväksyntä on poistettava. 

Jos jotkin asetukset puuttuvat tai niihin on asetettu virheellinen arvo, toisten välilehtien
valitseminen ei ehkä ole mahdollista. Et voi poistua valintaikkunasta valitsemalla OK, jos jotkut
asetukset puuttuvat tai niihin on asetettu virheellinen arvo. Sinun on määritettävä tai korjattava
asetus ennen muiden tietojen muuttamista tai syöttämistä.

Energiaparametrien muokkaaminen
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Välilehtisivujen alapuolella näytetään joitakin tilaviestejä. Nämä viestit osoittavat, miksi OK on pois
käytöstä tai miksi et voi siirtyä toiselle välilehdelle.
Voit siirtyä seuraavaan (edelliseen) välilehteen näppäinyhdistelmällä Ctrl + Pg Down (Ctrl + Pg
Up).
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5.5.1 Energiaparametrit – kiihdyttimen asetukset

Välilehden sisältö

Kuva 63  

Energia / modaliteetti

Osa Toiminto

Energy Modality/Quality
Index

Säteilykeilaprofiilisi laatuindeksi (energia). Laatuindeksi (QI) määrite-
tään 100 x 100 mm²:n kokoiselle kentälle [BJR25]:n mukaan:
QI = TPR(d = 200 mm)/TPR(d = 100 mm)
jossa TPR(d) on kudos–fantomisuhde syvyydessä d.
HUOMAUTUS: QI:tä ei huomioida, jos säteilykeilan profiilissa ei ole
tasoituskappaletta (FFF). 

Flattening Filter
Osoittaa, käytetäänkö kiihdyttimen toimintaan vakiotasoituskappalet-
ta, stereotaktista tasoituskappaletta tai käytetäänkö sitä ilman tasoi-
tuskappaletta (tasoituskappaleeton).

Nominal Energy for DI-
COM export

DICOM-viennissä käytettävän säteilykeilan energian ei tarvitse olla
sama kuin kohdassa Energy Modality/Quality Index valittu energia.
Jos esimerkiksi kiihdytin- ja R&V-järjestelmäsi toiminnassa käytetään
BJR17-energia-asetuksia, voit valita 15 MV:n [BJR25]-energian (jol-
loin huippuannoksen syvyys on 29 mm) ja asettaa nimellisenergiaksi
16 MV.

Energiaparametrit – kiihdyttimen asetukset
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Osa Toiminto

Use dummy beam data
for Brainlab acceptance

Kun tämä energia on käytössä, sitä voidaan käyttää vain hyväksyn-
tään.
Voit muuttaa hyväksyntäprofiilin tavalliseksi koneprofiiliksi poistamal-
la valinnan. Tällöin käyttäjän on määritettävä kaikki annosalgoritmi-
parametrit (vastaa uuden koneprofiilin käynnistämistä).

Moniliuskakollimaattori

Osa Toiminto

Maximum Field Size Li-
mitation

Tämä kenttä on vain luku -muodossa ja riippuu valitun energian ta-
soituskappaletilasta. Joidenkin tasoituskappaleiden, kuten Stereo-
tactic (SRS), osalta tuettu enimmäiskenttäkoko on rajallinen.

Support Dynamic Leaf
Shift

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat käyttää dynaamista radiologista
liuskan siirtymää VMAT-hoitoihin. Tämä edellyttää dynaamisen lius-
kan siirtymän laskentaa (katso s. 119).

Radiological Leaf Shift
for VMAT treatments

Voit valita radiologisen liuskan siirtymän, jota käytetään VMAT-hoitoi-
hin, jos Support Dynamic Leaf Shift on käytössä.
Se, ovatko VMAT-suunnitelmat huomattavan erilaisia, kun tätä ase-
tusta muutetaan, riippuu koneesta ja säteilykeilatiedoista.

Annosnopeudet

Osa Toiminto

Supported Do-
se Rates

Antaa luettelon valitun kiihdyttimen tukemista annosnopeuksista yksikköinä
MU/min. Tässä määritettäviä annosnopeuksia (pilkulla erotetut arvot) voidaan
käyttää RT Elementsissä. Todellinen valittu annosnopeus riippuu RT Elemen-
tistä. Katso myös Allowed Dose Rate Values sivulla s. 104.
Käytetty annosnopeus viedään DICOM RT -suunnitelman viennin aikana.

Default Dose
Rate

Määrittää RT Elementsin käyttämän oletusannosnopeuden muille kuin VMAT-
hoidoille.

MU and Treatment Limits

Osa Toiminto

MU ja hoitorajoitukset

Maximum Time
per Treatment

Asettaa suurimman sallitun säteilytysajan fraktiota kohti yksittäiselle sätei-
lykeilalle tai kaarelle RT Elementsissä. Tämä arvo otetaan huomioon suun-
nitelman validoinnin aikana.
Degeneroiduissa kaarissa (joissa kanturin lähtöpiste on sama kuin kanturin
päätepiste) käytetään MU-säteilykeilan enimmäisarvoa.

Normal Dose Technique

Maximum MU

Asettaa suurimman fraktiota kohti sallitun monitoriyksikkömäärän yksittäi-
selle säteilykeilalle tai kaarelle RT Elementsissä. Tämä arvo otetaan huo-
mioon suunnitelman validoinnin aikana.
Jos Support High Dose Technique -vaihtoehtoa ei ole valittu, näiden ar-
vojen avulla määritetään, onko elementti annettava useina osina.

Minimum MU per
Arc Degree

Asettaa pienimmän sallitun MU-arvon valitulle kiihdyttimelle yhden asteen
liikettä ja fraktiota kohti kaarihoidoissa. Tämä arvo otetaan huomioon suun-
nitelman validoinnin aikana.
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Osa Toiminto

Maximum MU per
Arc Degree

Asettaa suurimman sallitun MU-arvon valitulle kiihdyttimelle yhden asteen
liikettä ja fraktiota kohti kaarihoidoissa. Tämä arvo otetaan huomioon suun-
nitelman validoinnin aikana.
Jos Support High Dose Technique -vaihtoehtoa ei ole valittu, näiden ar-
vojen avulla määritetään, onko elementti annettava useina osina.

Support High Do-
se Technique

Kun tämä valintaruutu on valittuna, voidaan asettaa ylimääräisiä MU-rajoja.
Näiden rajojen on oltava Normal Dose Technique -osan vastaavia rajoja
korkeammat. Jos tässä osassa määritetyt rajat eivät poikkea Normal Dose
Technique -vastineistaan, vaihtoehto poistetaan automaattisesti käytöstä.
Jos osan MU on Normal Dose Technique -osassa määritettyjä rajoja kor-
keampi, DICOM-viennin korkean annostekniikan asetukseksi asetetaan
”SRS”.
Maximum MU: Asettaa suurimmat sallitut monitoriyksiköt fraktiota kohti yk-
sittäiselle säteilykeilalle tai kaarelle Korkean annoksen tekniikka -tilaa var-
ten RT Elementsissä. Tämä arvo otetaan huomioon suunnitelman validoin-
nin aikana.
HUOMAUTUS: degeneroiduissa kaarissa (joissa kanturin lähtöpiste on sa-
ma kuin kanturin päätepiste) käytetään Maximum MU -säteilykeilan enim-
mäisarvoa. 

Maximum MU per Arc Degree: Asettaa suurimman sallitun MU-arvon va-
litulle kiihdyttimelle yhden asteen liikettä ja fraktiota kohti kaarihoidoissa.
Tämä arvo otetaan huomioon suunnitelman validoinnin aikana.

Testitietojen käyttö hyväksyntään

Testisäteilykeilatietoihin perustuvia energiaparametreja ei voida käyttää potilaiden hoitoon.
Tällaisia tietoja voidaan kuitenkin käyttää hyväksyntään, jonka avulla tarkistetaan kiihdytin,
estolaite sekä vientiparametrit ja -asetukset (katso s. 28).
Hyväksyntäprofiilissa käytettäviä testisäteilykeilatietoja ei voida muokata. Siksi Properties-
valintaikkunassa ei näytetä Pencil Beam- tai Monte Carlo -välilehtiä, ja tietohilat sisältävät vain
luku -muotoisia testitietoja.
Koneeseen liittyvää tarkistussummaa (katso s. 90) voidaan käyttää tarkistettaessa, ovatko
hyväksyntäprofiilin ja koneprofiilin koneasetukset samat.

Energiaparametrit – kiihdyttimen asetukset
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5.5.2 Energiaparametrit – Pencil Beam

Välilehden sisältö

Kuva 64  

Jos tässä energiassa käytetään Pencil Beam -raakatietoja, tämän valintaikkunan kohteita ei voida
muokata. Sen sijaan on käytettävä Import new Raw Data file tai Edit Raw Data -toimintoja
(katso s. 125).
Lisätietoja tämän alueen parametrien mittauksesta on Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten
taustatietojen oppaassa.

Osa Toiminto

Source Isocenter
Distance Arvoksi on asetettu 1 000 mm eikä sitä voi muuttaa.

Source Surface
Distance

Syötä Pencil Beam -tietojen lähde-pinta-etäisyys (SSD). Tätä lähde-pinta-
etäisyyttä käytetään lineaarikiihdyttimen nimellisantotehon ja sirontakertoi-
men mittauksessa sekä PDD:n mittauksessa.

Measurement
Depth

Syötä Pencil Beam -tietojen mittauksen syvyys. Tätä syvyyttä käytetään li-
neaarikiihdyttimen nimellisantotehon ja sirontakertoimen mittauksessa sekä
PDD:n mittauksessa.

Nominal Linac
Output

Syötä yllä määritetyn SSD:n mitattu nimellisantoteho (Gy / 100 MU) ja mit-
taussyvyys sekä annettu neliökentän koko.
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Osa Toiminto

Dose Profile Se-
lection

Määrittää käytettävän annosprofiilimallin. Annosprofiilimallissa määritetään
energiaspektri, jota käytetään Pencil Beam -ytimen luonnissa. Tällä hetkellä
energiaa kohti on vain yksi yleinen annosprofiili. Siksi luettelossa näytetään
vain yleinen merkintä. Jos koneprofiili on ladattu, nimi näytetään muodossa
Generic x MV (loaded).

Parameters for
Source Function
Correction

Lähdefunktion korjaus on empiirinen tapa simuloida laajennettua säteilykei-
lan lähdettä ja muita vaikutuksia, jotka hämärtävät keilan reunaa. Gaussin
käyrä tietyllä amplitudilla ja leveydellä (sigma on leveyden mitta) konvoloi-
daan lasketulla annosjakaumalla. Tämä vaikuttaa vain puolivarjoalueeseen.
Physics Administration tukee kahta lähdefunktion korjausta, jotka määri-
tetään sigman ja kahden syvyyden amplitudin mukaan:
• Depth: Määrittää kaksi syvyysarvoa, joissa lähdefunktioparametrit määri-

tetään (syvyys 1 vasemmassa sarakkeessa ja syvyys 2 oikeassa sarak-
keessa).

• Sigma: Määrittää lähdefunktiokorjauksen leveyden kahdelle edellä määri-
tellylle syvyydelle.

• Amplitude: Määrittää lähdefunktiokorjauksen amplitudin kahdelle edellä
määritellylle syvyydelle. Jos molempien syvyyksien amplitudi on 0 %, läh-
defunktion korjaus poistetaan käytöstä (not used).

Katso s. 54.

Radiologic Field

Tämän osan asetukset on tarkoitettu radiologisen kentän käsittelyyn RT
Elementsissä (katso s. 30).
• Leaf Shift Static: Liuskan siirtymä (staattinen) määrittää liuskan pään

pyöreästä rakenteesta johtuvan kentän koon ei-negatiivisen kasvun (ken-
tän reunaa kohti) liuskan suunnassa.

• Leaf Shift Dynamic: Tätä ei-negatiivista vakiosiirtymää sovelletaan jokai-
seen liuskan asemaan (l. liuskan päihin), kun Radiological Leaf Shift for
VMAT treatments -asetukseksi määritetään Leaf Shift Dynamic.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus on käytössä vain, jos Support Dynamic
Leaf Shift on käytössä Accelerator Settings -välilehdellä. 

• Tongue and Groove Size: Ponttiliitoksen koko on liuskojen ponttiliitoksen
rakenteesta johtuva kentän koon ei-negatiivinen pieneneminen (kentän
reunaa kohti) kohtisuorassa liuskan suuntaan nähden.

Katso s. 54.

Leakage for
Open Jaws

Tämä on avointen leukojen ja suljettujen MLC-laitteiden taustavuotoa, jota
käytetään Pencil Beam -annoslaskentaan.

Leakage for Clo-
sed Jaws

Tämä on suljettujen leukojen ja suljettujen MLC-laitteiden taustavuotoa, jota
käytetään Pencil Beam -annoslaskentaan.

Edit Raw Data-, Import New Raw Data File- ja Remove Raw Data -painikkeiden käyttöä
kuvataan kohdassa s. 125.

Energiaparametrien valintaikkunan sulkeminen

Kuva 65  

Energiaparametrit – Pencil Beam
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Jos Energy Parameters -valintaikkuna suljetaan valitsemalla OK ja Pencil Beam -algoritmin
Nominal Linac Output on vaihdettu ja Monte Carlo -annosprofiili on valittu, viestissä kysytään,
haluatko varmistaa yhtenäisyyden.
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5.5.3 Energiaparametrit – Monte Carlo

Taustatietoja

Physics Administration -sovelluksella ei voida luoda Monte Carlo -annosalgoritmin Monte Carlo
-annosprofiilitietoja.
Physics Administration -sovelluksella voidaan säätää Monte Carlo -annosprofiilin
lineaarikiihdyttimen nimellisantotehoa. Muita Monte Carlo -annosprofiileita ei voi muuttaa.
• Ensin on syötettävä Monte Carlo -säteilykeilatiedot Physics Administration -ohjelmistoon

(katso s. 71) ja sitten lähetettävä raakatietotiedosto (.xmcdat) Brainlabiin käsiteltäväksi.
• Lisätietoja säteilykeilan mittaustietojen saamisesta Monte Carlo -algoritmia varten on Brainlab

– fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaan säteilykeilan mittausta käsittelevässä
luvussa.

• Brainlab antaa sinulle Monte Carlo -säteilykeilaprofiilitiedoston, joka on tallennettava Monte
Carlo -annosprofiilin tuontihakemistoon ja tuotava Physics Administration -sovelluksella.

Välilehden sisältö

Kuva 66  

Osa Toiminto

Add Monte Carlo
Dose Profile

Ota käyttöön lisätäksesi Monte Carlo -annosprofiilin tiedot nykyiseen energi-
aan. Jos tätä vaihtoehtoa ei valita, Nominal Linac Output- ja Monte Carlo
Dose Profile Selection -luettelot eivät ole käytössä.

Energiaparametrit – Monte Carlo
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Osa Toiminto

Nominal Linac
Output

Jos Monte Carlo -annosprofiili on tallennettu versiolla 2, syötä mitattu li-
neaarikiihdyttimen nimellisantoteho yksikössä Gy/100 MU annetulle kenttä-
koolle ja SSD:lle (määritetty .xmcdat-tiedostossa).
Lineaarikiihdyttimen nimellisantotehon muokkaaminen edellyttää viitetietoja.
Versiolla 1 tallennetut Monte Carlo -annosprofiilit eivät sisällä viitetietoja.
Siksi version 1 Monte Carlo -annosprofiilit on päivitettävä versioon 2 tuomal-
la vaadittavat tiedot alkuperäisestä Monte Carlo -raakatietotiedostosta
(.xmcdat), joka on lähetetty Brainlabille käsiteltäväksi. Valitse Import ja
avaa vastaava .xmcdat-tiedosto. Näkyviin tulee virheviesti, jos tiedosto ei
vastaa valittuna olevaa Monte Carlo -annosprofiilia.

Monte Carlo Do-
se Profile Selecti-
on

• Avaa Explorer-ikkuna kaksoisnapsauttamalla hakupolkua profiilin valinta-
luettelon yläpuolella. Jos polkua ei ole, sinulta kysytään, haluatko luoda
hakemiston.

• Valinta osoittaa nykyisen Monte Carlo -annosprofiilin.
• Kaikki käyttökelpoiset tiedostot, joissa on pääte .xmcdat, voidaan tuoda

määritetystä hakemistosta.
• Jos tuotujen profiilien energia vastaa kulloistakin energiaa ja jos Monte

Carlo MLC -malli vastaa General Settings -sivulla ja MLC parameters -
kohdassa määriteltyä MLC-mallia, merkintä näkyy mustana ja se voidaan
valita.

• Jos Show unsupported profiles in list -valintaruutu on merkitty, poik-
keavat syötteet näkyvät harmaina eikä niitä voi valita.

• Luettelon alla oleva tilateksti näyttää tunnistettujen profiilien kokonais-
määrän ja kelvollisten, valittua MLC-mallia ja näytettyä energiavalintaa
vastaavien profiilien määrän.

Energiaparametrien valintaikkunan sulkeminen

Kuva 67  

Jos Energy Parameters -valintaikkuna suljetaan valitsemalla OK ja Monte Carlo -algoritmin
Nominal Linac Output on vaihdettu (muokkaamalla lineaarikiihdyttimen nimellisantotehon arvoa
tai valitsemalla muu Monte Carlo -annosprofiili), haluatko varmistaa yhtenäisyyden.
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5.5.4 Energiaparametrien hyväksyminen

Taustatietoja

Jotta koneprofiilia ja vastaavia energiaparametreja voidaan käyttää potilaan hoitoon, ne on
hyväksyttävä.
HUOMAUTUS: Brainlab-hyväksyntään tarkoitettuja testisäteilykeilatietoja (katso s. 116) ei voida
hyväksyä. 

Hyväksynnän valintaikkuna

Kuva 68  

Approve-valintaikkunassa:
• Tarkista kaikki energiaparametrit ja tarkistustiedot huolellisesti.
• Kun olet varma, että tiedot vastaavat vaatimuksiasi, syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja

valitse Approve.
Kun energiaparametrit on hyväksytty, se osoitetaan energialuettelossa (katso s. 82).
HUOMAUTUS: voit hyväksyä energiaparametrit, vaikka tietojen validoinnissa ja
oikeellisuustarkistuksissa ilmoitettaisiin varoituksista ja virheistä. 

HUOMAUTUS: tätä toimintoa voidaan käyttää myös Current Energy -valikon välityksellä. 

Hyväksynnän poistaminen

Jos energia hyväksytään, Approve-painike vaihtuu Remove Approval -painikkeeksi. Hyväksytyt
energiatiedot ovat vain luku -muodossa. Hyväksyntätiedot voidaan tarkistaa Energy-parametrien
Approval Information -välilehdellä.
Voit poistaa hyväksynnän valitsemalla Remove Approval.

Energiaparametrien hyväksyminen
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5.6 Raakatietojen käyttö yhdessä koneprofiilien
kanssa

Taustatietoja

Koneprofiilin energian raakatietojen käyttö määritetään vastaavassa Energy Parameters -
valintaikkunassa (katso s. 119).
Raakatietoja käyttävissä energioissa säteilykeilaprofiilitiedot tuodaan raakatietotiedostosta. Tässä
tapauksessa jotkut energiaparametrien arvot ovat vain luku -muodossa. Tämä viittaa siihen, että
jotkut ohjauspaneelin kohteet ovat pois käytöstä ja että hilat ovat vain luku -muodossa (taulukon
otsikko sisältää (read-only) -maininnan).

Dosimetristen tietojen muuttaminen

Voit muuttaa dosimetrisiä tietoja (säteilykeilaprofiili) seuraavasti:

Toimenpiteet

1. Avaa vastaavan energian Set Parameters -valintaikkuna.

2. Valitse Pencil Beam -välilehti.

3. Muokkaa ja tuo uudet raakatiedot käyttämällä Edit Raw Data- ja Import new Raw Data
file-painikkeita.

Kun tallennetaan raakatietoja sisältävä koneprofiili, raakatiedot tallennetaan automaattisesti
yhdessä koneprofiilitietojen kanssa. Näin raakatiedot ladataan automaattisesti koneprofiilin
tietohakemistosta, kun tällainen koneprofiili avataan uudelleen.
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5.6.1 Koneprofiilin raakatietojen muokkaaminen

Raakatietojen muokkaaminen

Kuva 69  

Voit muokata raakatietoja suoraan Edit Raw Data -toiminnolla (käyttämällä sen muokkaustilaa).
Käyttöliittymä vaihtaa Pencil Beam -raakatietoihin.
Paikallisessa muokkaustilassa sovelluksen otsikossa näytetään Raw data editing for machine
profile Beam-data-Name. Lisäksi Navigate- ja Raw Data -valikot sisältävät Cancel Editing- ja
End Editing -kohteet.
Raakatiedot voidaan tallentaa ja hyväksyä paikallisessa muokkaustilassa. Olemassa olevaa
raakatietotiedostoa ei voida avata, kun paikallinen muokkaustila on aktiivinen. Käytä sen sijaan
Import new Raw Data file -toimintoa.
Olemassa olevaa raakatietotiedostoa ei voida luoda, kun paikallinen muokkaustila on aktiivinen.
Properties-valintaikkunan kone- ja energiavalinta on pois käytöstä paikallisen muokkauksen
yhteydessä, jotta tietojen yhdenmukaisuus voidaan varmistaa.
Jotta muutetut raakatiedot voidaan siirtää koneprofiiliin, raakatiedot on hyväksyttävä. Jos tietoja ei
hyväksytä, hyväksyntävalintaikkuna avautuu End Editing -valinnan yhteydessä.
Koneprofiilia tallennettaessa päivitetyt raakatiedot tallennetaan automaattisesti yhdessä
koneprofiilitietojen kanssa.

Koneprofiilin raakatietojen muokkaaminen

126 Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



Uuden raakatietotiedoston tuominen

Voit tuoda uuden hyväksytyn raakatietotiedoston valitsemalla Import new Raw Data File.
Uuden tiedoston on vastattava valittuna olevaa laitetta. Jos valittua tiedostoa ei ole hyväksytty tai
jos se ei vastaa valittuna olevaa konetta, tuonti epäonnistuu, eikä tietoja muokata.

Raakatietojen poistaminen

Poista raakatiedot tällä painikkeella. Pencil Beam -parametrit ja tietotaulukot nollataan.
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5.6.2 Pencil Beam -tietojen interpolointi

Taustatietoja

Koneprofiileissa säilytetään dosimetrisiä tietoja (säteilykeilatietoja) taulukoissa (katso s. 95). Nämä
määritetään rivin ja sarakkeen otsikkoarvojen sekä merkintäkohtaisen annosarvon avulla.
Taulukoissa ei voi olla tyhjiä soluja.

Sironta

Sirontataulukko yksinkertaisesti kopioidaan raakatiedoista. Muutoksia ei tehdä.
HUOMAUTUS: asianmukaisen normalisoinnin suorittaa Pencil Beam -algoritmi RT Elementsissä. 

Syvyysannos

Koska eri MLC-laitteiden tai leukojen kenttäkokojen syvyysannoksilla voi olla eri CAX-asema,
Physics Administration suorittaa interpolaation yleiselle syvyysalueelle. Tämän yleisen alueen
pienin syvyys on 0 mm ja suurin vastaa mihin tahansa kenttäkokoon sovellettavaa suurinta CAX-
asema-arvoa.
Kunkin kenttäkoon syvyysannostiedot muunnetaan yleiseksi syvyysalueeksi 1 mm:n lisäyksin.
Kenttäkoon pienintä syvyysarvoa pienempiin syvyyksiin sovelletaan jatkuvaa ekstrapolaatiota.
Sen jälkeen käytetään lineaarista interpolaatiota kenttäkoon suurimpaan syvyysarvoon saakka.
Suurinta syvyysarvoa suurempiin syvyysarvoihin sovelletaan eksponentiaalista ekstrapolaatiota.
Eksponentiaalinen ekstrapolaatio määritetään kahden pisteen avulla: näitä ovat suurin syvyys ja
keskiasteen syvyys (syvyys, joka jää noin maksimiannoksen ja suurimman syvyyden puoliväliin).
HUOMAUTUS: asianmukaisen normalisoinnin suorittaa Pencil Beam -algoritmi RT Elementsissä. 

HUOMAUTUS: annoslaskennassa voidaan käyttää ylimääräistä ekstrapolaatiota (katso algoritmin
kuvaus Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaasta). 

Säteen kertoimet

Raakatietotiedostossa säteen kertoimet määritetään kappalekohtaiseksi toiminnoksi tai polynomin
kertoimiksi (katso algoritmin kuvaus sivulla s. 141).
Säteen kerrointaulukossa käytetään sädealuetta, joka vaihtelee 0 mm:stä MLC:stä riippuvaiseen
maksimiarvoon ja MLC:stä riippuvaan askelkokoon. Tyypilliseen annoslaskentaan tarvitaan vain
pieni osajoukko.
Raakatietoihin perustuvat säteen kertoimet määritetään aina isosentrisessä kokoonpanossa
(silloinkin, kun diagonaaliset profiilit on mitattu kiinteän SSD-asetuksen avulla).
HUOMAUTUS: annoslaskennassa voidaan käyttää ylimääräistä ekstrapolaatiota (katso algoritmin
kuvaus Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaasta). 

Pencil Beam -tietojen interpolointi
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6 ELEKTRONITIHEYDEN
MUUNTAMISEEN
TARVITTAVAT HOUNSFIELD-
MUUNNOSTAULUKOT

6.1 Johdanto

Taustatietoja

Brainlabin annosalgoritmi edellyttää elektronitiheyden (ED) tietojen laskentaa (Pencil Beam
käyttää ED:tä polun pituuden laskentaan, Monte Carlo käyttää ED:tä massatiheyden laskentaan).
Löydät lisätietoja Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaan vastaavista
luvuista.
Muunnostaulukoita Hounsfield-yksiköistä (HU) elektronitiheydeksi (ED) käytetään TT-
kuvauslaitekohtaisten HU-arvojen yhdistämiseksi ED-arvoihin. ED-arvot ovat suhteessa veteen.
HU–ED-muunnos perustuu kappalekohtaiseen lineaariseen toimintoon, jossa HU-luvut välillä –1
000 ja 3 071 muutetaan suhteellisiin ED-arvoihin välillä 0,0 ja 4,0.

Varoitus
Tarkista tietojen oikeellisuus HU–ED-muunnostaulukosta ennen hyväksyntää ja käyttöä.

ELEKTRONITIHEYDEN MUUNTAMISEEN TARVITTAVAT HOUNSFIELD-MUUNNOSTAULUKOT
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6.2 Muunnostaulukoiden muokkaus

Taulukoiden määrittäminen ja muokkaus

②
③

④

①

Kuva 70  

Valitsemalla Navigation-valikon Hounsfield to Electron Density Conversion Tables -kohdasta
Define and Edit voit näyttää valintaikkunan:

Nro Osa Toiminto

① Muunnostaulukko-
luettelo Luettelo käytettävissä olevista HU–ED-muunnostaulukoista.

② Muunnospiste Sininen piste: Valittuun muunnostaulukkoon syötetyt muunnosekvi-
valentit näytetään muunnoskäyrässä muunnospisteinä.

③ Muunnoskäyrä Punainen viiva: Valitun muunnostaulukon tiedot näytetään muun-
noskäyränä.

④ Luotettava alue Tummanharmaa alue: Erittäin karkea luotettavien arvojen alue.

Sulje valintaikkuna seuraavasti:
• valitsemalla Apply & Close voit tallentaa mahdolliset muutokset tiedostoon ja varmistaa, että

muutokset näkyvät RT Elementsissä.
• valitsemalla Discard & Cancel voit hylätä kaikki muutokset. Mitään tiedostojärjestelmän tietoja

ei muokata.

Tila

HU–ED-muunnostaulukon tilana voi olla:
• No data set - empty table (Ei tietojoukkoa – tyhjä taulukko)
• Not approved - data set, but not approved (Ei hyväksytty – tietojoukko on olemassa,

mutta sitä ei ole hyväksytty)

Muunnostaulukoiden muokkaus
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• For Brainlab acceptance only (Vain Brainlabin hyväksyntään)
• Approved on … by … (Hyväksytty …, hyväksyjä …)

Vain hyväksyttyjä taulukoita tai For Brainlab acceptance only -taulukoita (katso s. 28) voidaan
käyttää RT Elementsissä. Hyväksymättömät taulukot voidaan tallentaa Physics Administration -
sovelluksessa, mutta RT Elements jättää hyväksymättömät taulukot huomiotta.

Oletusarvoiset HU–ED-taulukkoarvot

Oletusarvoinen HU–ED-taulukko perustuu seuraavaan [Schneider 1996]:
• ED = (HU + 1 000) ∕ 1 000, arvolle –1 000 ≤ HU ≤ 47
• ED = (HU ∕ 1 827,15) +1,0213, arvolle HU > 47

Uuden taulukon lisääminen

Kuva 71  

Toimenpiteet

1. Valitsemalla New voit lisätä uuden taulukon.

2. Syötä kuvauslaitteen nimi (käytetään uuden HU–ED-taulukon nimenä). Nimen täytyy
koostua vähintään kolmesta merkistä ja sen on oltava yksilöllinen. Kahdella taulukolla ei
voi olla samaa nimeä.
Jos Initialize conversion table with default values on käytössä, uusi taulukko aluste-
taan yllä luetellun oletusarvoisen taulukon avulla. Jos tämä vaihtoehto otetaan käyttöön,
Edit-valintaikkuna avataan automaattisesti, kun tästä valintaikkunasta poistutaan valitse-
malla OK.
Jos Conversion table is for Brainlab acceptance only on käytössä, luodaan hyväksyn-
tätaulukko (katso s. 28). Hyväksyntätaulukko perustuu aina oletusarvoiseen taulukkoon.
Siksi HU–ED-taulukon hyväksyntää varten Initialize conversion table with default va-
lues on aina käytössä, eikä käyttäjä voi muuttaa sitä.

3. Valitsemalla OK voit luoda uuden taulukon.

ELEKTRONITIHEYDEN MUUNTAMISEEN TARVITTAVAT HOUNSFIELD-MUUNNOSTAULUKOT
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Olemassa olevan taulukon muokkaaminen

Kuva 72  

Toimenpiteet

1. Valitse taulukko ja sitten Edit. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa muunnostaulukko-
luettelon merkintää.
Jos hyväksyttyä taulukkoa on tarkoitus muokata, sinulta pyydetään vahvistusta ennen
taulukon muokkausta. Hyväksyntä poistetaan automaattisesti, kun hyväksyttyä taulukkoa
muokataan.
Luettelossa näytetään taulukon kulloisetkin HU-/ED-arvoparit.

2. Säätämällä HU-/ED-pareja voit täsmätä TT-kuvauslaitteen kalibrointikäyrän.
Tietopisteet voidaan syöttää luetteloon satunnaisessa järjestyksessä. Luettelon tyhjät rivit
jätetään huomiotta.
Muunnostaulukoiden on vastattava seuraavia vaatimuksia:
• HU-arvojen on oltava välillä –1 000 … 3 071.
• ED-arvojen on oltava välillä 0,0 … 4,0.
• ED-arvojen täytyy kasvaa monotonisesti yhdessä HU-arvojen kanssa.
• Arvopari HU –1 000, ED 0,00, joka on sisällytettävä kaikkiin muunnostaulukoihin, esite-

tään keltaisella taustalla. Sitä ei voida muokata.
• Sinun on määritettävä vastaava ED-arvo HU-arvolle +3 071.

3. Vahvista merkinnät valitsemalla OK. Syötetyt tiedot tarkistetaan luotettaviin rajoihin näh-
den. Jos rajat ylittyvät, varoitusviesti tulee näkyviin. Siinä tapauksessa sinun on tarkistet-
tava syötetyt tiedot kahteen kertaan ennen niiden hyväksymistä ja käyttämistä hoidossa.
HUOMAUTUS: For Brainlab acceptance only -taulukoita ei voida muokata. 

4. Poista taulukko valitsemalla taulukko ja sitten Delete.
Taulukko poistetaan vahvistettaessa luettelosta.

Muunnostaulukoiden muokkaus
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Olemassa olevan taulukon hyväksyminen

Kuva 73  

Toimenpiteet

1. Valitse taulukko, jota haluat muokata, ja sitten Approve.

2. Tarkista HU–ED-muunnostaulukon tiedot.
Kun olet varma, että tiedot vastaavat vaatimuksiasi, syötä käyttäjätunnuksesi ja salasana-
si ja valitse Approve.
HUOMAUTUS: For Brainlab acceptance only -taulukoita ei voida hyväksyä. 

HUOMAUTUS: Define and Edit Hounsfield Unit to Electron Density Conversion Tab-
les -valintaikkunasta on poistuttava valitsemalla Apply & Close, jotta hyväksytyt tiedot
tallennetaan levylle ja jotta niitä voidaan käyttää RT Elementsissä. 

ELEKTRONITIHEYDEN MUUNTAMISEEN TARVITTAVAT HOUNSFIELD-MUUNNOSTAULUKOT
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Olemassa olevan taulukon tarkistaminen

Kuva 74  

Toimenpiteet

1. Valitse hyväksytty taulukko ja valitse Review Approval.
Valintaikkunassa näytetään hyväksyntätiedot, muun muassa hyväksyntää koskevat mah-
dolliset huomautukset.

2. Valitsemalla Remove Approval voit poistaa taulukon hyväksynnän.

3. Valitsemalla Cancel voit poistua valintaikkunasta.

Muunnostaulukoiden muokkaus
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7 LIITE
7.1 Oikeellisuustarkistukset

Taustatietoja

Oikeellisuustarkistuksilla suoritetaan yleinen tietojen validointi.
Seuraavien tekijöiden mukaan suoritetaan erilaisia tarkistuksia:
• käyttötila (Raw Data tai Machine Profile)
• koneprofiilityyppi (esim. moniliuskakollimaattorit).

Nämä tarkistukset kuvataan seuraavissa osissa.
HUOMAUTUS: syötetietoja hyödyntävät vertailut tehdään niin, että käytetty (absoluuttinen)
epävarmuusarvo on 0,002 (esim. ≥ 1 on tosiasiassa ≥ 0,998). Tämä vähentää pieneen
kohinamäärään perustuvia varoitus- ja virheviestejä. Tätä arvoa ei voida säätää. 
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7.1.1 Pencil Beam -raakatiedot

Taustatietoja

Seuraavat tarkistukset suoritetaan ja viestit näytetään Pencil Beam -raakatietotiedostoissa (katso
s. 63).

Lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho

• Syötetty lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho tarkistetaan eräisiin yleisesti käytettyihin
kalibrointiasetuksiin verrattuna (1 Gy / 100 MU < 2 prosentin poikkeamalla), ellei
lineaarikiihdyttimen nimellisantotehon arvoa ole syötetty valmiiksi normalisoituna.
Muuntamiseen käytetään koneprofiilin syvyysannostietoja. Jos kalibrointiolosuhteita ei löydy,
näkyviin tulee varoitus. Jos löytyy useita osumia, tulostetaan paras vastaavuus.
- kalibrointi SSD = SID = 1 000 mm:ssä huippuannoksen syvyydessä (dmax),
- kalibrointi SSD = SID = 1 000 mm:ssä 50 mm:n syvyydessä,
- kalibrointi SSD = SID = 1 000 mm:ssä 100 mm:n syvyydessä,
- kalibrointi isosentrin kohdalla huippuannoksen syvyydessä (dmax), ( SSD = SID – dmax),
- kalibrointi isosentrin kohdalla 100 mm:n syvyydessä ( SSD = 900 mm),
- kalibrointi SSD = 900 mm:ssä 100 mm:n syvyydessä,
- kalibrointi SSD = 950 mm:ssä 50 mm:n syvyydessä,
- kalibrointi SSD = 900 mm:ssä huippuannoksen syvyydessä (dmax).

• Lasketaan 100 x 100 mm² PDD:n huippuannoksen syvyys (maksimiannos) ja vastaava
säteilykeilan energia interpoloidaan [BJR25]:n dmax-tiedoista. Jos energiassa ei käytetä
tasoituskappaleettomia säteilykeiloja, näytetään varoitus, jos dmax-energia poikkeaa syötetystä
energiasta yli 10 %. Yli 50 % suurempien poikkeamien kohdalla näytetään virhe. Jos tämä
huippuannoksen syvyys ei ole yksiselitteinen (esim. ”kaksoishuippu”), näkyviin tulee virheviesti,
ja sellaisia lisätarkistuksia, joissa vaaditaan dmax-tietoja, ei voida suorittaa.

• Lasketaan laatuindeksi määritettynä [FOLLOWILL1998]:n mukaisesti ja vastaava säteilykeilan
energia interpoloidaan [BJR25]:n laatuindeksitiedoista. Jos energiassa ei käytetä
tasoituskappaleettomia säteilykeiloja, näytetään varoitus, jos tämä laatuindeksienergia
poikkeaa syötetystä energiasta yli 10 %. Yli 50 % suurempien poikkeamien kohdalla näytetään
virhe.
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) – 0,0595

Syvyysannos

• Näkyviin tulee virheviesti, jos kahden kenttäkoon annossyvyystiedot ovat samat.
• Määritetään kunkin annossyvyyskäyrän huippuannoksen syvyys (maksimi). Jos tämä

huippuannoksen syvyys ei ole yksiselitteinen (esim. ”kaksoishuippu”), näkyviin tulee virheviesti,
ja sellaisia lisätarkistuksia, joissa vaaditaan dmax-tietoja, ei voida suorittaa.

• Näkyviin tulee varoitus, jos syvyysalue ei kata vähimmäisaluetta (2 mm, 0,25 * dmax) –
250 mm.

• Näkyviin tulee varoitus, jos syvyysannosprofiili ei pienene monotonisesti 1,1 * dmax-kokoa
suurempien syvyyksien syvyyden kasvaessa.

• Näkyviin tulee virheviesti, jos kenttäkoot eivät kata 2 * smallest-leaf-width- ja
maximum-MLC-field-size-kohdan (määritetty (2 * maximum-opening-, 2 * maximum-
overtravel-, 2 * maximum-leaf-span-, maximum-blocking-device-size-X ja
maximum-blocking-device-size-Y-minimiksi)) välistä aluetta.

• Näkyviin tulee varoitus, jos PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) -suhde ei kasva
monotonisesti yhdessä kenttäkoon kanssa.

• Jos suositellun kenttäkoon syvyysannostietoja ei ilmoiteta, näkyviin tulee huomautus.
HUOMAUTUS: kunkin MLC:n suositeltuja syvyysannoskenttäkokoja säilytetään Brainlabin
toimittamassa binaaritiedostossa. tällä hetkellä nämä arvot ovat Brainlab – fysiikan perusteet
Teknisten taustatietojen oppaan version 2.0 mukaisia. 

Pencil Beam -raakatiedot
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Lisäksi suoritetaan seuraavat tarkistukset, jos valittua kiihdytintä ja energiaa koskevat
referenssitiedot (katso s. 27) ovat saatavilla:
• Näkyviin tulee varoitus, jos syvyysannostiedot eivät ole referenssitietoalueen sisäpuolella

vähimmäisalueen ollessa (2 mm, 0,25 * dmax) – 250 mm.

Sironta

• Näkyviin tulee virheviesti, jos kahden MLC:n tai leukojen kenttäkoon sirontatiedot ovat samat.
• Näkyviin tulee virheviesti, jos leukojen eri kenttäkokojen sironta-arvot on määritetty mutta leuat

ovat kiinteät.
• Näkyviin tulee virheviesti, jos kaikkia vaadittavia sirontatietoja ei ole mitattu. Sironta-arvot on

mitattava kaikille konfiguraatioille, joissa MLC-kenttä ≤ leuan kenttä. MLC-arvot, jotka ovat
suurempia kuin leuan kenttä, voidaan kopioida Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten
taustatietojen oppaassa kuvatulla tavalla.

• Näkyviin tulee virhe, jos MLC-kenttäkoot ja leukojen kenttäkoot eivät kata 2 * smallest-
leaf-width- ja maximum-MLC-field-size-kohdan (määritetty (2 * maximum-opening-,
2 * maximum-overtravel-, 2 * maximum-leaf-span-, maximum-blocking-device-
size-X- ja maximum-blocking-device-size-Y-minimiksi)) välistä aluetta. Tällöin
oletetaan, että MLC:n estolaitteen maksimikoko ei ole leukojen maksimikokoa suurempi.

• Näkyviin tulee virheviesti, jos jotkut normalisoidut sironta-arvot < 0,4 tai > 1,2. Normalisointi
suoritetaan lineaarikiihdyttimen nimellisantotehon mittauksen neliökenttäkoossa.

• Näkyviin tulee virheilmoitus, jos sirontakertoimet eivät kasva monotonisesti kenttäkokojen
kasvaessa (MLC ja leuat).

• Näkyviin tulee huomautus, jos suositellun (leukojen tai MLC:n) kenttäkoon sironta-arvoja ei ole
ilmoitettu.

HUOMAUTUS: kunkin MLC:n suositeltuja sirontakenttäkokoja säilytetään Brainlabin
toimittamassa binaaritiedostossa. tällä hetkellä nämä arvot ovat Brainlab – fysiikan perusteet
Teknisten taustatietojen oppaan version 2.0 (tai uudemman) mukaisia. 

Lisäksi suoritetaan seuraava tarkistus ja näytetään viesti, jos valittua kiihdytintä ja energiaa
koskevat referenssitiedot (katso s. 27) ovat saatavilla:
• Näkyviin tulee kutakin leukojen kenttäkokoa koskeva varoitus, jos sirontatiedot (MLC-

kenttäkoon funktiona) ovat referenssitietoalueen ulkopuolella.
• IAEA TRS #483 [IAEA-483]:n mukaisia pienen kentän antotehon kertoimen korjauksia on

sovellettu Physics Administration 5.5 -version sironnan viitetietoihin.

Diagonaaliset profiilit

• Näkyviin tulee virheviesti, jos kahden syvyyden diagonaaliset profiilit ovat samat.
• Näkyviin tulee virheviesti, jos diagonaalisten profiilien syvyysalue kattaa 5–300 mm:n aluetta

pienemmän alueen.
• Näkyviin tulee huomautus, jos suositeltua syvyyttä koskevia diagonaalisen profiilin tietoja ei ole

ilmoitettu.
HUOMAUTUS: suositellut diagonaalisen profiilin syvyydet on tallennettu Brainlabin toimittamaan
binaaritiedostoon. tällä hetkellä arvot ovat Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten
taustatietojen oppaan version 2.0 (tai uudemman) mukaisia. 

Lisäksi suoritetaan seuraava tarkistus ja näytetään viesti, jos valittua kiihdytintä ja energiaa
koskevat referenssitiedot (katso s. 27) ovat saatavilla:
• Näkyviin tulee varoitus, jos diagonaalinen profiili on refererenssitietoalueen ulkopuolella.

Diagonaalisten profiilien käsittely edellyttää, että (isosentriset) profiilien leveydet ovat
yhdenmukaisia MLC-maksimikenttäkokojen kanssa. Kaikki MLC-maksimikenttäkoot on tallennettu
Brainlabin toimittamaan binaaritiedostoon. tällä hetkellä arvot ovat Brainlab – fysiikan perusteet
Teknisten taustatietojen oppaan version 2.0 (tai uudemman) mukaisia.
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Poikittaiset profiilit

• Näkyviin tulee virheviesti, jos kahden syvyyden (tai suunnan) poikittaiset profiilit ovat samat.
• Näkyviin tulee virheviesti, jos poikittaisten profiilien syvyysalue kattaa vähemmän kuin

dmax ± 2 mm (dmax [BJR25]:n mukaisesti) – 200 mm.
• Näkyviin tulee huomautus, jos suositeltua syvyyttä koskevia poikittaisen profiilin tietoja ei ole

ilmoitettu.
HUOMAUTUS: suositellut poikittaisen profiilin syvyydet on tallennettu Brainlabin toimittamaan
binaaritiedostoon. tällä hetkellä nämä arvot ovat Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten
taustatietojen oppaan version 2.0 mukaisia. 

HUOMAUTUS: poikittaisten profiilien käsittely edellyttää tiettyä MLC-muotoa, joka on tallennettu
Brainlabin toimittamaan binaaritiedostoon. tällä hetkellä nämä arvot ovat Brainlab – fysiikan
perusteet Teknisten taustatietojen oppaan version 2.0 mukaisia. Poikittaisessa x-profiilissa on
aina yksi huippu ja poikittaisessa y-profiilissa kolme huippua. 

Dynaaminen liuskan siirtymä

• Varoitus näytetään, jos dynaamisen liuskan siirtymän data-arvoista laskettu MLC-vuoto
(prosenteissa) poikkeaa Nominal Linac Output -osassa määritetystä MLC-vuodosta yli 0,5 %.
Koska näiden kahden arvon määrittelemiseen käytettävät asetukset (SSD, syvyys) ovat
erilaisia (ja koska on ehkä käytetty erilaisia detektoreita), näiden arvojen väliset poikkeamat
ovat mahdollisia.

• Näkyviin tulee varoitus, jos vaadittava liuskan nopeus on MLC:n liuskan maksiminopeutta
suurempi.

• Näkyviin tulee varoitus, jos staattinen liuskan siirtymä (määritellään poikittaisten profiilien
perusteella) ja dynaaminen liuskan siirtymä poikkeavat toisistaan yli 30 %.

HUOMAUTUS: dynaaminen liuskan siirtymä on yleensä lähellä staattisen liuskan siirtymän kokoa,
mutta sitä ei voida taata. Siksi Brainlab suosittelee 30 % tarkistuksen käyttöä perussääntönä. 

Pencil Beam -raakatiedot
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7.1.2 Pencil Beam -koneprofiilit

Taustatietoja

Seuraavia tarkistuksia sovelletaan ja viesti näytetään Pencil Beam -tietoja sisältäviin
koneprofiileihin (katso s. 90).

Lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho

• Syötetty lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho tarkistetaan eräisiin yleisesti käytettyihin
kalibrointiasetuksiin verrattuna (1 Gy / 100 MU < 2 prosentin poikkeamalla), ellei
lineaarikiihdyttimen nimellisantotehon arvoa ole syötetty valmiiksi normalisoituna.
Muuntamiseen käytetään koneprofiilin syvyysannostietoja. Jos kalibrointiolosuhteita ei löydy,
näkyviin tulee varoitus. Jos löytyy useita osumia, tulostetaan paras vastaavuus.
- kalibrointi SSD = SID = 1 000 mm:ssä huippuannoksen syvyydessä (dmax),
- kalibrointi SSD = SID = 1 000 mm:ssä 50 mm:n syvyydessä,
- kalibrointi SSD = SID = 1 000 mm:ssä 100 mm:n syvyydessä,
- kalibrointi isosentrin kohdalla huippuannoksen syvyydessä (dmax), ( SSD = SID – dmax),
- kalibrointi isosentrin kohdalla 100 mm:n syvyydessä (→SSD = 900 mm),
- kalibrointi SSD = 900 mm:ssä 100 mm:n syvyydessä,
- kalibrointi SSD = 950 mm:ssä 50 mm:n syvyydessä,
- kalibrointi SSD = 900 mm:ssä huippuannoksen syvyydessä (dmax).

• Jos koneprofiilissa on Monte Carlo -annostietoja, tarkistetaan Monte Carlo -tietojen
lineaarikiihdyttimen nimellisantotehon ja Pencil Beam -tietojen lineaarikiihdyttimen
nimellisantotehon välinen yhdenmukaisuus. Varoitusta ei näytetä, jos erot ovat ≤ 1 %. Jos erot
ovat 1–5 %, näytetään varoitus, ja jos erot ovat yli 5 %, näytetään virheviesti.

• Lasketaan 100 x 100 mm² PDD:n huippuannoksen syvyys (maksimiannos) ja vastaava
säteilykeilan energia interpoloidaan [BJR25]:n dmax-tiedoista. Jos energiassa ei käytetä
tasoituskappaleettomia säteilykeiloja, näytetään varoitus, jos dmax-energia poikkeaa syötetystä
energiasta yli 10 %. Yli 50 % suurempien poikkeamien kohdalla näytetään virhe. Jos tämä
huippuannoksen syvyys ei ole yksiselitteinen (esim. ”kaksoishuippu”), näkyviin tulee virheviesti,
ja sellaisia lisätarkistuksia, joissa vaaditaan dmax-tietoja, ei voida suorittaa.

• Lasketaan laatuindeksi määritettynä [FOLLOWILL1998]:n mukaisesti ja vastaava säteilykeilan
energia interpoloidaan [BJR25]:n laatuindeksitiedoista:
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) – 0,0595
Jos energiassa ei käytetä tasoituskappaleettomia säteilykeiloja, näytetään varoitus, jos tämä
laatuindeksienergia poikkeaa syötetystä energiasta yli 10 %. Yli 50 % suurempien poikkeamien
kohdalla näytetään virhe.

Syvyysannos

• Määritetään kunkin annossyvyyskäyrän huippuannoksen syvyys (maksimi). Jos tämä
huippuannoksen syvyys ei ole yksiselitteinen (esim. ”kaksoishuippu”), näkyviin tulee varoitus, ja
sellaisia lisätarkistuksia, joissa vaaditaan dmax-tietoja, ei voida suorittaa.

• Näkyviin tulee varoitus, jos syvyysalue ei kata vähimmäisaluetta (2 mm, 0,25 * dmax) –
250 mm.

• Näkyviin tulee varoitus, jos tietyn kenttäkoon syvyysannosprofiili ei pienene monotonisesti
1,1 * dmax-kokoa suurempien syvyyksien syvyyden kasvaessa.

• Näkyviin tulee varoitus, jos kenttäkoot eivät kata 2 * smallest-leaf-width- ja maximum-
MLC-field-size-kohdan (määritetty (2 * maximum-opening-, 2 * maximum-
overtravel-, 2 * maximum-leaf-span-, maximum-blocking-device-size-X- ja
maximum-blocking-device-size-Y -minimiksi)) välistä aluetta.

• Näkyviin tulee varoitus, jos PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) -suhde ei kasva
monotonisesti yhdessä kenttäkoon kanssa.
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Sironta

• Näkyviin tulee varoitus, jos leukojen eri kenttäkokojen sironta-arvot on määritetty, mutta leuat
ovat kiinteät.

• Näkyviin tulee varoitus, jos MLC-kenttäkoot ja leukojen kenttäkoot eivät kata 2 * smallest-
leaf-width- ja maximum-MLC-field-size-kohdan (määritetty (2 * maximum-opening-,
2 * maximum-overtravel-, 2 * maximum-leaf-span-, maximum-blocking-device-
size-X- ja maximum-blocking-device-size-Y-minimiksi)) välistä aluetta. Tällöin
oletetaan, että MLC:n maximum-blocking-device-size-X ei ole leukojen maksimikokoa
suurempi.

• Näkyviin tulee varoitus, jos jotkut normalisoidut sironta-arvot ovat < 0,4 tai > 1,2.
HUOMAUTUS: normalisointi suoritetaan lineaarikiihdyttimen nimellisantotehon mittauksen
neliökenttäkoossa. 

• Näkyviin tulee varoitus, jos sirontakertoimet eivät kasva monotonisesti kenttäkokojen
kasvaessa (MLC ja leuat).

Säteen kertoimet

• Näkyviin tulee varoitus, jos säteen kerrointaulukoiden syvyydet kattavat 5–200 mm:n aluetta
pienemmän alueen.

• Näkyviin tulee varoitus, jos säteen kerrointaulukon säteet eivät käynnisty 0 mm:stä ja jos ne
eivät ulotu vähintään
½ * SQRT(maximum-blocking-device-size-X^2 + maximum-blocking-device-
size-Y^2).

Pencil Beam -koneprofiilit
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7.2 Laskelmat
7.2.1 Säteen kertoimen laskenta

Taustatietoja

①

②

③

Kuva 75  

Säteen kertoimet (RFS) ovat useissa syvyyksissä pystysuoran säteilykeilan akselin kautta
esiintyviä vaakasuoria annostoimintoja. Niiden ainoa käyttötarkoitus on korjata kiihdyttimen pään
rakenteen, muun muassa elektronilähteen, bremsstrahlungs (jarrutussäteily) -kohteen ja
tasoituskappaleen aiheuttamat off-axis-epähomogeenisyydet. Säteen kertoimia käytetään Pencil
Beam -algoritmin ideaalistetun annosjakauman laskentaan. Pencil Beam -algoritmi on kuvattu
Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten taustatietojen oppaassa.
Säteen kerrointen ja diagonaalisten profiilien välinen ero on kuvattu yllä olevassa kuvassa:
• Säteen kerroin ①
• Laskettu annosprofiili ②
• Mitatun annosprofiilin käyrä ③

Iteratiivinen säteen kertoimen sovittaminen

Säteen kertoimet määritetään kunkin syvyyden osalta kappalekohtaisella lineaarisella toiminnolla.
Laskenta alkaa säteen vakiokertoimella, ja näytteenottopisteitä säädetään iteratiivisesti, jotta
saadaan aikaan lasketun annoksen ja esikäsiteltyjen tietojen yhdenmukaisuus.

LIITE

Ohjelmiston käyttöohje Ver. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 141



Säteen kerrointen sovittamisen alussa kukin mitattu profiili normalisoidaan säteilykeilan
keskiakselin arvoon. Sen jälkeen tiedot interpoloidaan laskentahilalle, joka perustuu MLC:n
liuskojen vähimmäisleveyteen. Tiedot peilataan tarvittaessa täyden profiilin aikaansaamiseksi. Jos
tasoitusasetukseksi on valittu None, sovelletaan tasoitussuodatinta. Näitä tietoja kutsutaan
Preprocessed diagonal profiles -tiedoiksi ja ne näkyvät ottamalla käyttöön vastaavan
merkintävaihtoehdon. Säteen kertoimen laskenta perustuu esikäsiteltyihin tietoihin. Säteen
kertoimet lasketaan erikseen kullekin syvyydelle. Annoslaskennan isosentrisen kentän leveys
asetetaan mitatun diagonaalisen profiilin isosentrisen leveyden mukaiseksi. Se määritetään
oletusarvoisesti inflektiopisteiden avulla. Jos inflektiopisteisiin perustuva leveyslaskenta
epäonnistuu, käytetään sijaintia 50 %:ssa maksimiannoksesta (25 % maksimista FFF-säteillä).

Polynominen säteen kertoimen sovittaminen

Mitattuja säteen kertoimia on käytetty useissa kiihdyttimissä (MLC täysin sisäänvedettynä)
sellaisen toiminnon määrittämiseen, joka tuottaa yhteisistä säteen kertoimista hyvän arvion.
Seuraavan kaavan kvadratiivinen polynomi riittää tasoitettujen säteiden normalisoitujen säteen
kertoimien kuvaamiseen tarkasti:
RFS(r) = 1 + a0r + a1r2, r > 0
Säteen kerrointen laskennassa määritetään a0- ja a1-kertoimet lasketun annosprofiilin ja mitatun
diagonaalisen profiilin välisen vähiten neliömäisen sopivuuden mukaan. Range for fit -parametri
saattaa vaikuttaa tähän vähiten neliömäiseen sopivuuteen käytettävään alueeseen (katso s. 49).

Laskelmat
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7.2.2 Poikittaisen profiilin sopivuus

Taustatietoja

Kuva 76  

Poikittaisen profiilin tietojen tarkoituksena on määrittää lähdefunktion korjauksen (SFC) parametrit
sekä liuskan siirtymä (staattinen) ja ponttiliitoksen koko.
Poikittaisen profiilin sovittaminen perustuu erityisiin Brainlab – fysiikan perusteet Teknisten
taustatietojen oppaassa kuvattuihin MLC-muotoihin. Nämä muodot koostuvat periaatteessa
kahdesta suuremmasta ja yhdestä pienestä MLC-aukosta. Yllä olevassa kuvassa esitetään
esimerkki tästä.
• Poikittaisessa profiilissa on x-suunnassa (liuskan suunta) yksi huippu.
• Poikittaisessa profiilissa on y-suunnassa kolme huippua.

Ennen käsittelyä mitatut profiilitiedot kohdistetaan MLC-muotoon mahdollisen aseman
poikkeaman poistamiseksi. Tätä prosessia varten määritetään lasketun ja mitatun profiilin
nousevien ja laskevien reunojen asemat. Säädön siirtymä lasketaan näiden reuna-asemien eron
vähentämiseksi minimiin. Mitatut tiedot peilataan tarvittaessa.

Radiologisen siirtymän laskenta

Radiologisen kentän korjauksessa sallitaan pienten rakoasetuksista ja MLC-rakenteesta (pyöreä
liuskan pää ja ponttiliitos) johtuvien poikkeamien korjaaminen suhteessa MLC:n määrittämään
kentän nimelliskokoon.
Liuskan siirtymä (staattinen) määrittää liuskan pään rakenteesta johtuvan kentän koon kasvun
(kentän reunaa kohti) liuskan suunnassa isosentritasolla. Se lasketaan poikittaisten x-profiilien
huippuleveyksien perusteella ja keskiarvoistetaan kaikkien syvyyksien alueella.
Ponttiliitoksen koko on liuskojen ponttiliitoksen rakenteesta johtuva kentän koon pieneneminen
(kentän reunaa kohti) kohtisuorassa liuskan suuntaan nähden isosentrin tasolla. Se lasketaan
poikittaisten y-profiilien huippuleveyksien perusteella ja keskiarvoistetaan kaikkien syvyyksien
alueella.
Liuskan siirtymän (staattinen) ja ponttiliitoksen koko eivät ole negatiivisia, ja niiden on oltava 0–1,2
mm:n alueella. Muussa tapauksessa automaattinen sovittaminen ei ole mahdollista.
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Sen jälkeen, kun laskettuun profiiliin sovelletaan kohdistusta ja radiologisen siirtymän korjauksia,
mitattujen ja laskettujen poikittaisten profiilien nousevien ja laskevien reunojen asemat täsmätään.

Lähdefunktion korjauslaskenta

Lähdefunktiokorjauksessa (SFC) kuvataan lähteen äärellisen koon, kollimaattorin ja
tasoituskappaleen sironnan vaikutusta, liuskojen päiden kaarevuutta ja muita puolivarjoa
laajentavia vaikutuksia. Lähdefunktion korjaus on Gaussin jakauma, joka määritetään leveyden
sigman sekä tietyllä syvyydellä olevan amplitudin perusteella. Lähdefunktiokorjaus vaikuttaa
annosprofiilien puolivarjon leveyteen.
Lähdefunktiokorjauksen sovittamisessa laskettujen profiilien puolivarjon leveys ja suhteellinen
huipun korkeus yritetään täsmätä mitattuihin poikittaisiin profiileihin.
Poikittaiset profiilit on mitattava kolmelta syvyydeltä. Sovituksessa palautetaan pienimmän ja
suurimman syvyyden lähdefunktiokorjauksen sigma ja amplitudiarvot. Kaikkien muiden syvyyksien
osalta sigman ja amplitudin arvot interpoloidaan lineaarisesti.

Poikittaisen profiilin sopivuus
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7.2.3 Dynaaminen liuskan siirtymä

Taustatietoja

Dynaaminen liuskan siirtymä kuvaa efektiivistä liuskan siirtymää useimpien
moniliuskakollimaattoreiden liuskan pään pyöreän rakenteen takia.
Tämä arvo määritetään käyttämällä valmisteltuja MLC-tiedostoja eri levyisten liukumisrakojen
isosentriannosten mittaukseen.
Mitattua annosta D voidaan kuvata likimääräisesti lineaarisella funktiolla:
D – Dleak = b(gap + 2δ) = b * gap + a
jossa:
• gap on raon nimellisleveys (1, 5, …, 100 mm),
• Dleak on mitattu MLC-vuoto,
• δ on efektiivinen dynaaminen liuskan siirtymä liuskaa kohti.

Kun a ja b on määritetty lineaarisella regressiolla, δ lasketaan: δ = a / 2b
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7.3 Sanasto ja lyhenteet

Yleisesti käytettyjä termejä

Säteilykeilaprofiili Kaikki tietyn annosalgoritmin dosimetriset asetukset.

CAX Keskiakseli

dmax
Huippuannoksen syvyys (”maksimisyvyys”). 6 MV:n osalta tämä on noin
15 mm. Erilaisen energian tyypilliset arvot ilmoitetaan esimerkiksi
[BJR25]:ssä.

Linac Lineaarikiihdytin

Koneprofiili
Koneprofiili sisältää yksityiskohtaisen laitemallin, joka sisältää geometri-
set ja dosimetriset asetukset (säteilykeilaprofiilit) sekä tietoja tietyistä
kiihdytin-kollimaattori-yhdistelmistä (katso s. 81).

MLC Moniliuskakollimaattori.

Monte Carlo Annosalgoritmi, jota RT Elements käyttää moniliuskaisiin kollimaattorihoi-
toihin.

NLOut Lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho (tyypillisesti Gy / 100 MU ilmoitetul-
la SSD:llä ja syvyys vedessä).

PDD:n kaltainen
TMR/TPR:n kaltainen
kokoonpano

Syvyysannostiedot, joissa käytetään vesisäiliötä, voidaan mitata kahdella
eri tavalla:
• PDD:n kaltaisessa lähestymistavassa lähde-pinta-etäisyys (SSD) on

kiinteä, kun detektori siirtyy vedessä eri syvyyksiin.
• TMR/TPR:n kaltaisessa lähestymistavassa detektori on kiinnitetty iso-

sentrin kohdalle, kun taas veden pinta (SSD) vaihtelee.
Syvyysannosmittauksiin, joissa käytetään kiinteitä vesilevyjä, sovelletaan
vastaavia määritelmiä.

Pencil Beam Annosalgoritmi, jota RT Elements käyttää moniliuskaisiin kollimaattorihoi-
toihin.

Profiilimallit Profiilimallit määrittävät kiihdytin-kollimaattori-yhdistelmän oletusarvoiset
arvot. Malleja käytetään koneprofiilien luontiin.

R&V Record and Verify

Raakatiedot

Mitatut säteilykeilan tiedot, kuten lineaarikiihdyttimen nimellisantoteho,
sirontakertoimet, syvyysannos ja poikittaiset profiilit.
• Pencil Beam -algoritmin raakatiedot on käsiteltävä Physics Admini-

stration -sovelluksella, ennen kuin niitä voidaan käyttää säteilykeilatie-
toina koneprofiileissa.

• Brainlab AG:n on muunnettava Monte Carlo -algoritmin raakatiedot sä-
teilykeilatieto-tiedostoksi, jota voidaan käyttää koneprofiilien kanssa.

RFS Säteen kertoimet

RT Elements Brainlabin sädehoidonsuunnitteluohjelmisto

Asteikkokonventio

Määrittää, miten leukojen ja MLC:n koordinaatit ja liike sekä pöydän,
kanturin ja kollimaattorin kulmat näytetään ja tulostetaan RT Elementsis-
sä.
Sisäisesti RT Elementsissä sovelletaan IEC 1217 -standardia.

SFC Lähdefunktion korjaus

Sanasto ja lyhenteet
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