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1 INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Dane kontaktowe

Pomoc techniczna

Jeśli instrukcja nie zawiera wymaganych informacji lub jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania bądź
problemy, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab:

Region Telefon i faks E-mail

Stany Zjednoczone, Kanada,
Ameryka Środkowa i Południo-
wa

Tel.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazylia Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Wielka Brytania Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Hiszpania Tel.: +34 900 649 115

Francja i regiony francuskoję-
zyczne Tel.: +33 800 676 030

Afryka, Azja, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japonia
Tel.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Informacja zwrotna

Mimo dokładnego sprawdzenia niniejsza instrukcja obsługi może zawierać błędy. W razie uwag w
kwestii ulepszeń prosimy o kontakt pod adresem user.guides@brainlab.com.

Producent

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

INFORMACJE OGÓLNE
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1.2 Informacje prawne

Prawa autorskie

Niniejsza instrukcja zawiera informacje zastrzeżone prawem autorskim. Powielanie i tłumaczenie
jakiegokolwiek fragmentu niniejszej instrukcji bez pisemnego zezwolenia firmy Brainlab jest
zabronione.

Znaki towarowe firmy Brainlab

• Brainlab® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brainlab AG w Niemczech i/lub w
Stanach Zjednoczonych.

Znaki towarowe innych firm

• Microsoft® i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Zintegrowane oprogramowanie innych producentów

• Ten produkt zawiera oprogramowanie Xerces C++ 3.1.4, udostępniane na licencji Apache:
Apache License.

• Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/).

Zgodność z normą IEC 62083

System RT Elements oraz dołączona do niego dokumentacja zostały przetestowane zgodnie z
rozdziałem 5 (Badania typu) raportu IAEA-TECDOC-1540. Testy te dowiodły zgodności systemu z
normą IEC 62083. Wyniki testów dostępne są na życzenie.

Znak CE

Oznaczenie CE oznacza, że produkt firmy Brainlab spełnia zasadnicze wymaga-
nia dyrektywy Rady Europy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych
(MDD).
Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez dyrektywę MDD klasyfikacja wyrobu
firmy Brainlab jest określona w odpowiedniej instrukcji obsługi oprogramowania.

Sprzedaż na terenie Stanów Zjednoczonych

Prawo federalne Stanów Zjednoczonych dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie
dla lekarzy lub na ich zamówienie.

Informacje prawne
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1.3 Symbole

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie
Ostrzeżenia są oznaczane trójkątnymi symbolami ostrzegawczymi. Ostrzegają o poważnym
zagrożeniu, takim jak obrażenia ciała, zgon lub inne poważne skutki związane z używaniem
lub nieprawidłowym używaniem urządzenia.

Przestrogi

Przestrogi są oznaczone okrągłym symbolem ostrzegawczym. Zawierają ważne informacje
dotyczące nieprawidłowej pracy urządzenia, jego awarii, uszkodzenia urządzenia lub
mienia.

Uwagi

UWAGA: Uwagi wyróżniono kursywą. Zawierają one dodatkowe użyteczne wskazówki. 

INFORMACJE OGÓLNE
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1.4 Korzystanie z systemu

Przeznaczenie

System RT Elements to aplikacje do planowania leczenia w radioterapii znajdujące zastosowanie
w terapii zmian w obrębie czaszki, głowy i szyi, a także zmian pozaczaszkowych (terapia metodą
stereotaktyczną lub konformalną, planowana komputerowo i prowadzona z wykorzystaniem
akceleratora liniowego).

Odbiorcy

System RT Elements jest przeznaczony dla specjalistów medycznych (fizycy medyczni, onkolodzy
radioterapeuci, specjaliści ds. dozymetrii, lekarze ogólni itd.) ze znajomością angielskiego
słownictwa technicznego związanego z dziedzinami fizyki medycznej i obrazowania medycznego
wystarczającą do właściwego zrozumienia interfejsu użytkownika oprogramowania RT Elements.

Ostrzeżenie
Aplikacje do planowania leczenia firmy Brainlab są przeznaczone wyłącznie do
zapewnienia dodatkowej pomocy personelowi medycznemu. Aplikacje nie zastępują
doświadczenia użytkownika ani nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności podczas
użytkowania.

Weryfikacja wiarygodności

Ostrzeżenie
Przed leczeniem pacjenta należy dokonać sprawdzenia wiarygodności wszystkich
wejściowych i wyjściowych informacji systemowych.

Ostrzeżenie
Decyzja o leczeniu pacjenta za pomocą radioterapii/radiochirurgii powinna zostać podjęta
przez doświadczonego neurochirurga lub onkologa radioterapeutę. Ich ocena powinna
opierać się na wiedzy uzyskanej podczas kształcenia i na zdobytym doświadczeniu, a także
na zmierzonej dokładności systemu RT Elements.

Skaner antywirusowy

Jeśli system jest podłączony do sieci lokalnej (LAN), firma Brainlab zaleca zainstalowanie
oprogramowania zabezpieczającego przed destrukcyjnym oprogramowaniem (np. skanera
antywirusowego) i aktualizowanie jego plików definicji. Należy pamiętać, że ustawienia
oprogramowania zabezpieczającego przed złośliwym oprogramowaniem mogą wpływać na
wydajność systemu. Na przykład jeżeli monitorowany jest dostęp do każdego pliku, wczytywanie i
zapisywanie danych pacjenta może być wolne. Dlatego firma Brainlab zaleca wyłączenie
skanowania w czasie rzeczywistym i wykonanie skanowania pod kątem obecności wirusów poza
godzinami pracy klinicznej.

Korzystanie z systemu
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1.5 Zgodność z wyrobami medycznymi i
oprogramowaniem

Zgodne urządzenia medyczne

Ostrzeżenie
Nie należy używać sprzętu, którego zgodność z systemem RT Elements nie została
udokumentowana. Użycie takiego sprzętu może być przyczyną nieprawidłowego położenia
pacjenta, prowadząc do poważnych obrażeń ciała pacjenta.

Urządzenia innych firm

Ostrzeżenie
Stosowanie połączeń urządzeń medycznych niezatwierdzonych przez firmę Brainlab może
wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i/lub skuteczność tych urządzeń oraz zagrozić
bezpieczeństwu pacjenta, użytkownika i/lub otoczenia.

Zgodne produkty oprogramowania medycznego Brainlab

Z tym systemem może być instalowane i stosowane wyłącznie oprogramowanie określone przez
firmę Brainlab. W celu uzyskania wyjaśnienia dotyczącego zgodności z oprogramowaniem
medycznym firmy Brainlab należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Brainlab.

Ograniczenia oprogramowania

• Program Physics Administration może importować dane profili urządzeń utworzone dla
systemu iPlan RT 4.x. Profili urządzeń utworzonych przy użyciu narzędzia Beam Profile Editor
6.0 (iPlan RT 3.0) nie można importować do programu Physics Administration 5.0.

• Danych profilu urządzenia zapisanych za pomocą programu Physics Administration 5.5
można używać jedynie w oprogramowaniu:
- Cranial SRS w wersji 1.5.1 lub nowszej
- Spine SRS w wersji 1.5.1 lub nowszej
- Multiple Brain Mets 2.0 lub w nowszej wersji
- RT QA w wersji 2.0 lub nowszej

nie można go natomiast używać w oprogramowaniu:
- Physics Administration w wersji 5.0 lub starszej
- iPlan RT

Oprogramowanie innych firm

Oprogramowanie w systemie Brainlab mogą instalować wyłącznie autoryzowani
pracownicy firmy Brainlab. Nie należy instalować ani usuwać jakichkolwiek aplikacji
oprogramowania.

Aktualizacje

Ostrzeżenie
Aktualizacje systemu operacyjnego (tzw. poprawki) lub oprogramowania innych firm
powinny być wykonywane po godzinach pracy klinicznej i w środowisku testowym, aby
zweryfikować poprawność działania systemu firmy Brainlab. Firma Brainlab monitoruje
Windows Hotfixes (poprawki do systemu Windows) i w przypadku określonych aktualizacji
będzie wiedzieć, czy można spodziewać się problemów. Jeśli wystąpią problemy z
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poprawkami do systemu operacyjnego, należy skontaktować się z pomocą techniczną
firmy Brainlab.

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i destrukcyjnego oprogramowania

Firma Brainlab zaleca ochronę systemu przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania
antywirusowego.
Należy pamiętać, że niektóre ustawienia oprogramowania chroniącego przed destrukcyjnym
oprogramowaniem (np. skanera antywirusowego) mogą negatywnie wpływać na działanie
systemu. Jeśli wykonywane są na przykład skanowania w czasie rzeczywistym i monitorowany
jest każdy dostęp do pliku, może to spowalniać wczytywanie i zapisywanie danych pacjentów.
Firma Brainlab zaleca wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym i wykonywanie skanowania
antywirusowego po godzinach pracy.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, czy oprogramowanie antywirusowe nie modyfikuje żadnych katalogów
oprogramowania Brainlab, mianowicie:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab itd.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData itd.

Ostrzeżenie
Nie wolno pobierać ani instalować aktualizacji podczas planowania leczenia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na te tematy należy skontaktować się z pomocą
techniczną firmy Brainlab.

Aktualizacje zabezpieczeń systemu Windows firmy Microsoft i aktualizacje sterowników

Firma Brainlab zezwala jedynie na instalację poprawek zabezpieczeń. Nie wolno instalować
dodatków Service Pack ani aktualizacji opcjonalnych. Należy skonfigurować ustawienia w sposób
zapewniający pobieranie i instalowanie aktualizacji w prawidłowy sposób i we właściwym czasie.
Na platformach Brainlab nie wolno aktualizować sterowników.
Witryna internetowa firmy Brainlab zawiera więcej informacji na temat ustawień oraz wykaz
aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft blokowanych przez pomoc techniczną firmy Brainlab.
Adres: www.brainlab.com/updates
Hasło: WindowsUpdates!89

Zgodność z wyrobami medycznymi i oprogramowaniem
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1.6 Wymagania techniczne

Wymagania dotyczące oprogramowania

Element Minimalne wymagania Zalecane wymagania

System opera-
cyjny

• Windows Ultimate 7 64-bitowy, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2008 64-bitowy,

SP2
• Windows Server 2012 R2, 64-bitowy
• Windows Server 2016

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

Więcej informacji na temat kompatybilności pakietu serwisowego można uzyskać, konsultując się
ze specjalistą ds. pomocy technicznej firmy Brainlab.
Programu Physics Administration nie wolno instalować w żadnym systemie operacyjnym innym
niż wersje opisane powyżej.
Wstępnie zainstalowane sterowniki należy zmieniać jedynie w razie bezwzględnej konieczności.
W przypadku aktualizacji sterownika, aktualizacji skanera antywirusowego lub podobnych
aktualizacji należy się upewnić, że system planowania leczenia firmy Brainlab pracuje bez zmian.
Ponowna walidacja oprogramowania jest stanowczo zalecana.

INFORMACJE OGÓLNE
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1.7 Szkolenie i dokumentacja

Szkolenie prowadzone przez firmę Brainlabts

Fima Brainlab zaleca, aby przed rozpoczęciem korzystania z systemu wszyscy uczestnicy wzięli
udział w szkoleniu prowadzonym przez przedstawiciela firmy Brainlab w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i prawidłowości użycia.

Odpowiedzialność

Elementy systemu i akcesoria może obsługiwać wyłącznie przeszkolony personel medyczny.

Czytanie instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji opisano złożone oprogramowanie lub urządzenia medyczne, których należy
używać z zachowaniem ostrożności.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy systemu, aparatury lub oprogramowania:
• dokładnie przeczytali niniejszą instrukcję przed korzystaniem ze sprzętu,
• zawsze mieli dostęp do tej instrukcji.

Dostępne instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania Treść

Instrukcje obsługi oprogramo-
wania

Szczegółowe instrukcje użytkowania aplikacji do planowania sys-
temu RT Elements.

Instrukcja zawierająca infor-
macje techniczne (Fizyka
Brainlab)

Szczegółowe informacje na temat pomiaru danych wiązki, za-
pewnienia jakości oraz algorytmów dawek promieniowania wyko-
rzystywanych w oprogramowaniu do planowania leczenia za po-
mocą radioterapii firmy Brainlab.

Szkolenie i dokumentacja
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2 KORZYSTANIE Z
PROGRAMU PHYSICS
ADMINISTRATION

2.1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Istotne uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania systemu

Niniejsza część zawiera ważne informacje, których uwzględnienie jest konieczne dla bezpiecznej i
skutecznej pracy systemu planowania leczenia.
Informacje na ten temat zawierają instrukcje obsługi oprogramowania Brainlab Elements oraz
instrukcja zawierająca informacje techniczne Fizyka Brainlab.

Ostrzeżenie
Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzenie kompleksowego programu zapewnienia
jakości umożliwiającego wykrywanie błędów, ograniczeń lub niedokładności systemów
planowania leczenia i realizacji leczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
rozdziale dotyczącym zapewniania jakości w instrukcji zawierającej informacje techniczne
Fizyka Brainlab.

Ostrzeżenie
Pomiar dokładności bezwzględnej systemu planowania leczenia firmy Brainlab w
połączeniu z używanym systemem realizacji leczenia należy wykonać z użyciem fantomów.
Zmierzoną dokładność należy uwzględnić podczas konfigurowania parametrów leczenia w
celu zapewnienia dokładnej realizacji leczenia.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że prawidłowo dostosowano plan leczenia do pacjenta. W przypadku
każdego planu leczenia zaleca się przeprowadzenie weryfikacji z użyciem fantomu przy
zastosowaniu dokładnie takich samych ustawień parametrów, jakie będą używane podczas
rzeczywistego leczenia pacjenta.

Ostrzeżenie
Terapie stereotaktyczne, takie jak radiochirurgia stereotaktyczna (SRS, stereotactic
radiosurgery) i radioterapia stereotaktyczna (SBRT, stereotactic body radiotherapy),
związane są z bardzo wysoką mocą dawki oraz wysokimi dawkami na frakcję i zwykle
planuje się je ze zmniejszonymi marginesami objętości tarczowej. Dlatego konieczne jest
stosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa podczas planowania leczenia,
przesyłania planu i realizacji leczenia. Bardzo zalecane jest wykonanie dodatkowych
czynności związanych z zapewnieniem jakości przed wykonaniem każdej procedury
stereotaktycznego leczenia pacjenta.

Ostrzeżenie
Wszystkie raporty planu leczenia muszą być zatwierdzone przez wykwalifikowanego
specjalistę przed użyciem tych danych w celach leczenia radioterapeutycznego.

KORZYSTANIE Z PROGRAMU PHYSICS ADMINISTRATION
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Ostrzeżenie
Zaleca się używanie raportów planu leczenia do weryfikacji bezpośrednio z systemem
realizacji leczenia wszystkich parametrów leczenia, włącznie z rozmiarem i pozycją
kolimatora oraz specyfikacją kątów urządzenia i dawki.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem leczenia pacjenta należy wykonać odbiór, weryfikację oraz walidację
systemu planowania leczenia wraz z profilami urządzenia.

Ostrzeżenie
W przypadku każdego planu leczenia pacjenta użytkownik musi się upewnić, że
zaplanowana konfiguracja akceleratora liniowego została prawidłowo przesłana i
zastosowana na akceleratorze liniowym. Ta weryfikacja obejmuje między innymi (ale nie
wyłącznie) tryb filtra spłaszczającego i konfiguracje wyposażenia dodatkowego.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że osoby upoważnione do prowadzenia procesów planowania leczenia
są przeszkolone odpowiednio do wykonywanych funkcji.

Ostrzeżenie
Należy zawsze pamiętać, że jakość danych wyjściowych zależy w sposób krytyczny od
jakości danych wejściowych. Wszelkie nieprawidłowości lub wątpliwości dotyczące
wprowadzanych danych lub jakiekolwiek inne kwestie problematyczne dotyczące
identyfikacji lub jakości należy dokładnie sprawdzić przed wykorzystaniem takich danych.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że urządzenia do obrazowania (np. tomograf) są prawidłowo
skonfigurowane i skalibrowane. Należy regularnie sprawdzać kalibrację, przeprowadzając
testy obrazowania i testy weryfikujące z użyciem fantomów.

Ostrzeżenie
Należy sprawdzać dokładność wyników zewnętrznego konturu modelu tkankowego
wykorzystywanego do obliczeń dawki. Cały obszar poddawany leczeniu musi znajdować
się wewnątrz konturu. Obrys zewnętrzny może zawierać pewne obszary danych pacjenta,
które nie są pożądane. Obszary te są uwzględniane podczas obliczeń dawki. W razie
potrzeby konieczne jest ich ręczne usunięcie z obrysu zewnętrznego.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że podczas całego procesu planowania używany jest prawidłowy
zestaw danych pacjenta. Informacje o pacjencie są wyświetlane w obszarze nawigacyjnym
systemu planowania leczenia firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Zawsze należy się upewnić, że system realizacji leczenia używany do leczenia pacjenta jest
taki sam, jak ustalono w trakcie procesu planowania (np. wybrany profil urządzenia
odpowiada urządzeniu terapeutycznemu).

Ostrzeżenie
Obowiązkiem użytkownika jest odpowiednie sprawdzenie w sali zabiegowej przed
rozpoczęciem leczenia, czy wybrane kąty gantry i stołu terapeutycznego można
zastosować do przeprowadzenia leczenia, nie powodując obrażeń ciała pacjentów czy
uszkodzenia sprzętu, takiego jak na przykład system realizacji leczenia.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się weryfikację i potwierdzenie umiejscowienia
pacjenta za pomocą odpowiedniej metody weryfikacji jego pozycji. Można wygenerować
plany próbne przy użyciu fantomów, a także przetestować dokładność metody weryfikacji
rzeczywistej pozycji pacjenta.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
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Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że system do planowania leczenia RT Elements jest poprawnie
skonfigurowany, a konfiguracja odzwierciedla parametry systemu realizacji leczenia. Te
parametry to między innymi konwencja skali akceleratora liniowego, ograniczenia
mechaniczne lub parametry dozymetryczne, takie jak energia akceleratora liniowego lub
tryby fluencji, takie jak SRS i FFF (bez filtra spłaszczającego).

Ostrzeżenie
Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy konfiguracje urządzenia (w tym
między innymi ustawienia szczęk) w różnych lokalizacjach (takich jak system planowania
leczenia, system Record and Verify i system realizacji leczenia) pozostają przez cały czas
zsynchronizowane. Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia używanego do planowania i
prowadzenia leczenia może doprowadzić do niezamierzonej realizacji leczenia lub
przerwania klinicznego schematu postępowania.

Ostrzeżenie
Firma Brainlab zapewnia aktualne instrukcje wykonania pomiaru. Należy się upewnić, że
podczas pozyskiwania danych wiązki stosuje się najnowszą instrukcję przeprowadzania
pomiarów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem technicznym
firmy Brainlab.

Ostrzeżenie
Należy się upewnić, że posiadane pomiary danych wiązki są aktualne, a algorytmy dawki są
właściwie skonfigurowane i skalibrowane. Należy regularnie sprawdzać konfigurację i
kalibrację za pomocą pomiarów z wykorzystaniem fantomów.

Ostrzeżenie
W przypadku poddania co najmniej jednego z komponentów systemu dostarczania
leczenia modyfikacji, wymianie lub ponownej kalibracji konieczne jest przeprowadzenie
ponownej walidacji systemu planowania leczenia, łącznie z systemem dostarczania
leczenia, zgodnie z konkretnymi, przyjętymi procedurami zapewniania jakości. Jeśli
komponenty zmodyfikowano tak, że parametry dozymetryczne systemu uległy zmianie,
wówczas pomiary danych wiązki należy powtórzyć, a skorygowane dane należy
wprowadzić do systemu, korzystając z programu Physics Administration.

Ostrzeżenie
Należy dokładnie przestrzegać specyfikacji i zaleceń podanych przez producenta urządzeń
dozymetrycznych, w szczególności wszystkich detektorów dawki, które mają wyraźnie
określony zakres rozmiarów pól, do których mogą być stosowane. Stosowanie sprzętu
dozymetrycznego poza zakresem jego specyfikacji lub w nieprawidłowy sposób może
prowadzić do nieprawidłowego obliczenia dawki.

Ostrzeżenie
Profile urządzenia i dane wiązki Brainlab (np. Novalis Tx) zostały zainstalowane lub
utworzone podczas odbioru systemu wyłącznie w celach testowych i nie nadają się do
użytku klinicznego.

Ostrzeżenie
W przypadku przesyłania danych pomiarowych firmie Brainlab dotyczą ich następujące
kwestie:
• Firma Brainlab nie ma możliwości sprawdzenia poprawności jakichkolwiek danych

otrzymanych od użytkownika ani zwróconych użytkownikowi.
• Wszelkie informacje zwrotne lub zalecenia są podawane przez firmę Brainlab na

podstawie otrzymanych danych i zależą od poprawności tych danych.
• Przetworzenie otrzymanych danych przez firmę Brainlab i zwrócenie ich użytkownikowi

nie gwarantuje prawidłowości zwróconych danych.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za:
- Zweryfikowanie prawidłowości danych otrzymanych od firmy Brainlab.

KORZYSTANIE Z PROGRAMU PHYSICS ADMINISTRATION
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- Zweryfikowanie prawidłowości wszelkich informacji zwrotnych lub zaleceń podanych
przez firmę Brainlab.

- Zatwierdzenie bezpieczeństwa i użyteczności danych zwróconych przez firmę
Brainlab przed przeprowadzeniem dowolnego leczenia pacjenta.

• Fakt, że firma Brainlab mogła przetworzyć określone dane, nie ma wpływu na ogólną
odpowiedzialność użytkownika za sprawdzenie prawidłowości końcowego profilu
wiązki.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
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2.2 Wprowadzenie do programu Physics
Administration

Kontekst

Program Physics Administration umożliwia zarządzanie zmierzonymi danymi wiązki i profilami
urządzeń zgodnych składników oprogramowania RT Elements.
Programu Physics Administration można również używać do definiowania i edycji tabel
konwersji jednostek Hounsfielda na gęstość elektronową.

Tryby pracy

Operacja Opis

Raw Data

Tego trybu można używać na dowolnym komputerze z 64-bitowym sys-
temem Windows 7 (lub nowszym). Umożliwia on wprowadzanie zmie-
rzonych danych wiązki do algorytmów obliczania dawki Pencil Beam i
Monte Carlo.
UWAGA: W przypadku algorytmu Monte Carlo niezbędne jest dodatko-
we przetworzenie danych przez firmę Brainlab. Patrz instrukcja zawie-
rająca informacje techniczne Fizyka Brainlab. 

Machine Profiles

Ten tryb umożliwia tworzenie i modyfikowanie profili urządzenia i można
go uruchamiać jedynie w systemach planowania leczenia firmy Brain-
lab.
Konfigurację i instalację wykonują technicy z serwisu firmy Brainlab
podczas instalacji oprogramowania RT Elements.

Hounsfield Unit to
Electron Density
Conversion Tables

Ten tryb umożliwia definiowanie i edycję tabel konwersji jednostek
Hounsfielda na gęstość elektronową (HU na ED) i można go używać je-
dynie w systemach planowania leczenia firmy Brainlab.

Instalacja wersji wyłącznie dla nieprzetworzonych danych

W celu wprowadzania i przetwarzania wyłącznie nieprzetworzonych danych program Physics
Administration można zainstalować na dowolnym komputerze z 64-bitowym systemem Windows
7 (lub nowszym).
Przed rozpoczęciem instalacji zalecane jest skopiowanie pliku konfiguracji programu Physics
Administration na lokalny dysk twardy.
Instalator umożliwia instalację w dowolnej lokalizacji. Oprogramowanie jest instalowane domyślnie
w lokalizacji
c:\Brainlab\PhysicsAdministration_RawData_5.5\.
Kreator konfiguracji automatycznie tworzy skrót Physics Administration Raw Data 5.5 w folderze
Brainlab RT na pulpicie i w menu Start.
Instalator nieprzetworzonych danych programu Physics Administration 5.5 i oprogramowanie
RT Elements można zainstalować na tym samym komputerze. (Plik wykonywalny
PhysicsAdmin.exe jest ten sam, ale instalator nieprzetworzonych danych nie może tworzyć ani
modyfikować profili urządzeń.)
UWAGA: Do zainstalowania programu Physics Administration wymagane są uprawnienia
administratora. 
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Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Physics Administration Wer. 5.5 19



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Dokładność algorytmu dawki oraz wyniku obliczenia jednostek monitorowych (MU) zależy
bezpośrednio od jakości danych pomiaru wiązki. Zapewnienie przeprowadzania pomiarów
wiązki w prawidłowy sposób stanowi obowiązek fizyka.

Zdecydowanie zalecane jest tworzenie kopii zapasowych danych profilu urządzenia na
wypadek ich uszkodzenia.

Ostrzeżenie
Użycie systemu planowania leczenia ze skrajnymi ustawieniami parametrów takich, jak
wysoka moc dawki i niska liczba jednostek monitorowych (MU) przypadających na wiązkę
lub wysoka prędkość listków może skutkować dostarczeniem niedokładnej dawki
promieniowania w zaplanowanym leczeniu. Za prawidłowe podanie pacjentowi
zaplanowanej dawki terapeutycznej odpowiedzialność ponosi fizyk. Odpowiedzialność
obejmuje również dobór prawidłowych parametrów leczenia.

Ostrzeżenie
Nie można zagwarantować dokładności obliczonej dawki, jeśli algorytm dawki został użyty
z parametrami spoza zakresu zmierzonych i uporządkowanych wartości. Należy się
upewnić, że wszystkie niezbędne parametry określone w celu leczenia pacjenta, w
szczególności rozmiar pola, głębokość i odległość pozaosiowa są zawarte w zmierzonych
danych wiązki.

Wprowadzenie do programu Physics Administration
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2.3 Nawigacja w programie Physics Administration

Uruchamianie programu Physics Administration

Rysunek 1  

To okno dialogowe jest wyświetlone automatycznie po uruchomieniu programu Physics
Administration. Aby wyświetlić je ponownie, należy wybrać polecenie Go to task… w menu Raw
Data lub Profile.

Funkcje nawigacji

Element Funkcja

Exit Zamyka aplikację.

About Otwiera okno dialogowe About.

Cancel
W razie otwarcia okna dialogowego Navigate to … za pomocą menu
Raw Data lub Profile uaktywniany jest przycisk Cancel. Za jego pomo-
cą można zamknąć okno dialogowe.

Raw Data

Open Umożliwia otwarcie dowolnego pliku nieprzetworzonych danych (.x??
dat)

Recent Otwiera listę ostatnio używanych plików nieprzetworzonych danych

KORZYSTANIE Z PROGRAMU PHYSICS ADMINISTRATION
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Element Funkcja

Switch to

Pencil Beam Umożliwia otwarcie trybu wprowadzania nieprzetworzonych danych al-
gorytmu Pencil Beam (patrz str. 33).

Monte Carlo Umożliwia otwarcie trybu wprowadzania Raw Data algorytmu Monte
Carlo (patrz str. 73).

Machine Profiles

Open Otwiera profil urządzenia (patrz str. 88).

Recent Otwiera listę ostatnio używanych profili urządzeń.

New Umożliwia wygenerowanie nowego profilu urządzenia (patrz str. 84).

Switch to

Machine Profile Przełącza w tryb wprowadzania danych profilu urządzenia.

Manage Otwiera okno dialogowe zarządzania profilem (patrz str. 96).

Hounsfield to Electron Density Conversion Tables

Define and Edit Umożliwia definiowanie i edycję tabel konwersji jednostek HU na ED
(patrz str. 134).

Nawigacja w programie Physics Administration
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2.4 Podstawowe pojęcia

Pola edycji

• Jeśli tło pola edycji jest niebieskie, przed kontynuacją należy wprowadzić w nim dane.
• Jeśli tło pola edycji jest żółte, wyświetlona wartość jest tylko do odczytu i nie można jej

modyfikować.
• W niektórych polach edycji i tabelach danych dozwolone jest wprowadzanie wyłącznie wartości

liczbowych. Jako separatora dziesiętnego należy używać symbolu „.”. Obsługiwana jest notacja
wykładnicza (np. 4.2E1).

• Pole Comment jest opcjonalne. Można w nim wprowadzić dodatkowe informacje (np. o
sprzęcie).

Edycja profili nieprzetworzonych danych

Rysunek 2  

Niektóre elementy nieprzetworzonych danych obejmują profil dawki, taki jak dawka
głębokościowa lub profil poprzeczny w żądanych kierunkach. Edycji tych pozycji dotyczą
następujące warunki:
• Dane można wprowadzać ręcznie.
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• Aby dołączyć dodatkowe wiersze, należy użyć przycisku Append empty row(s) (patrz str.
48).

• Można wybrać zakres komórek i nacisnąć klawisze Ctrl + C, aby skopiować dane albo klawisze
Ctrl + V, aby wkleić dane ze schowka.

• Podczas wklejania danych ze schowka do całej tabeli dane z tabeli są zastępowane
wartościami ze schowka. Zakres danych jest w razie potrzeby automatycznie rozszerzany.
Dane tabeli są zastępowane tylko w przypadku wybrania podczas wklejania całej tabeli lub
użycia przycisku Paste. W przypadku wybrania jednej komórki lub grupy komórek zakres
danych nie jest dostosowywany.

• Puste wiersze siatki danych są ignorowane.
• Dane w schowku składają się z dwóch kolumn wartości liczbowych rozdzielanych znakami

tabulacji.

Przykład edycji nieprzetworzonych danych

To jest przykład danych wprowadzonych zgodnie z instrukcjami podanymi w poprzedniej części.

0 0.9178

1 0.9157

2 1.069

3 1.3768

4 1.5472

5 1.6486

W większości przypadków dane można wprowadzać w kolejności malejącej lub rosnącej (w
odniesieniu do pierwszej kolumny).

Skróty klawiszowe

• Ctrl + A: zaznaczenie całej tabeli
• Ctrl + C: skopiowanie zaznaczenia do schowka
• Ctrl + V: wklejenie zaznaczenia ze schowka
• Ctrl + X: wycięcie zaznaczenia i wstawienie go do schowka

Podstawowe pojęcia

24 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Physics Administration Wer. 5.5



Edycja tabeli danych

Rysunek 3  

Zdarza się, że konieczne jest wprowadzanie danych w postaci tabeli. Zastosowanie mają
następujące warunki:
• Przyciskami Add lub Add Field Size można wprowadzić jedną wartość albo listę wartości

rozdzielanych przecinkami jako wiersz lub kolumnę tabeli.
• Wiersze i kolumny można usunąć, zaznaczając żądane wiersze/kolumny i wybierając przycisk

Remove lub Remove Field Size. Aby zaznaczyć wiele wierszy/kolumn, należy przytrzymywać
klawisz Shift (wybór zakresu) lub Control (wybór pojedynczych elementów) podczas
zaznaczania.

• Wartości w wierszu i kolumnie muszą mieć kolejność rosnącą.
• Dane można wprowadzać, korzystając z funkcji wklejania. Dane w schowku i tabeli składają się

z kilku wierszy wartości liczbowych rozdzielanych znakami tabulacji.
• Pierwszy wiersz definiuje nagłówki kolumn, pierwsza kolumna pierwszego wiersza musi być

zatem pusta (tekst musi zaczynać się od znaku tabulacji).

Przykład edycji tabeli danych

Poniższa tabela stanowi przykład danych wprowadzonych zgodnie z instrukcjami podanymi w
poprzedniej części.

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
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Ikony stanu

Następujące ikony wskazują stan danych w widoku drzewa danych:

Ikona Opis

Wszystko działa prawidłowo. Nie wykryto żadnego ostrzeżenia ani błędu. Pole
stanu w panelu kontrolnym (dolna lewa część ekranu) jest puste.

Wykryto ostrzeżenie. W polu stanu panelu kontrolnego (dolna lewa część ekra-
nu) wyświetlony jest komunikat ostrzegawczy.

Wykryto błąd. W polu stanu panelu kontrolnego (dolna lewa część ekranu) wy-
świetlony jest komunikat o błędzie.

Przypisywanie reguł zatwierdzania

Oprogramowanie Physics Administration może używać programu Microsoft Authorization
Manager (Menedżer autoryzacji) w celu określania uprawnień do zatwierdzania. Możliwa jest
konfiguracja różnych zezwoleń użytkowników zgodnie z ich różnymi rolami podczas instalowania
systemu. Używanie programu Microsoft Authorization Manager (Menedżer autoryzacji) jest
domyślnie wyłączone. Instrukcje zatwierdzania zadania zawierają odpowiednie rozdziały, str. 66,
str. 128, str. 115 i str. 137.
Aby aktywować program Microsoft Authorization Manager (Menedżer autoryzacji) w celu
zmodyfikowania struktury roli lub wprowadzenia nowych ról użytkowników, należy skontaktować
się ze specjalistą ds. pomocy technicznej firmy Brainlab. Dodatkowe informacje na temat
programu Authorization Manager (Menedżer autoryzacji) zawiera odpowiednia dokumentacja
techniczna firmy Microsoft.
UWAGA: Program Physics Administration zezwala na tylko jedną osobę zatwierdzającą w
przypadku wszystkich zadań zatwierdzania. W związku z tym nie można przypisać
poszczególnym użytkownikom określonych ról związanych z zatwierdzaniem. 

Podstawowe pojęcia
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2.4.1 Wykresy danych

Wykresy nieprzetworzonych danych

W przypadku elementów nieprzetworzonych danych na ekranie wykresów po prawej stronie okna
aplikacji wyświetlany jest wykres aktualnie wybranych danych. Kolor używany do wykreślania
danych zależy od ich kolejności w drzewie danych i nie można go zmienić. Wykres pierwszego
elementu jest zawsze sporządzany w kolorze czerwonym, drugiego – w zielonym itd. 
Po przesunięciu wskaźnika myszy na wykres wyświetlana jest etykieta narzędzia z nazwą
odpowiedniej danej i współrzędnymi wykresu.
Jeśli zostanie wybrany pojedynczy element profilu i dostępne są dane odniesienia (patrz str. 28),
wartości graniczne danych odniesienia są oznaczane szarym tłem.

Wykresy profilu urządzenia

W trybie Machine Profile na ekranie wykresu wyświetlany jest wykres aktywnej siatki danych
(jeśli nie wybrano żadnej kolumny) lub, w przypadku wybrania całych kolumn, dane z wybranych
kolumn. Kolor używany do wykreślania danych odpowiada kolorowi ustawionemu przez
odpowiednie kolumny danych w siatce danych.
Po przesunięciu wskaźnika myszy na wykres wyświetlana jest etykieta narzędzia z nazwą
odpowiedniej danej i współrzędnymi wykresu.

Dane znormalizowane

Niektóre dane można wyświetlić jako znormalizowane. Jeśli dane można wyświetlić jako
znormalizowane, pole wyboru Normalized w panelu kontrolnym jest aktywne. Należy je włączyć,
aby wyświetlić dane w warunkach normalizacji używanych przez oprogramowanie RT Elements
do obliczania dawki. Jeśli dane można znormalizować, wystarczy kliknąć dwukrotnie oś pionową i
etykietę osi pionowej, aby przełączyć stan normalizacji. Warunek normalizacji jest również
wskazany na etykiecie wykresu.

KORZYSTANIE Z PROGRAMU PHYSICS ADMINISTRATION
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2.4.2 Dane odniesienia

Kontekst

Dane odniesienia to ogólne dane wiązki używane do porównywania nieprzetworzonych danych
przez algorytm Pencil Beam.
Używając danych odniesienia, należy pamiętać, że:
• Dane odniesienia zależą od akceleratora oraz typu urządzenia ograniczającego wiązkę oraz

energii profilu i mogą nie być dostępne dla wszystkich kombinacji.
• Konieczne może być przekształcenie danych odniesienia z konfiguracji danych odniesienia na

używaną konfigurację. Może to mieć wpływ na dokładność danych odniesienia. Dlatego też
danych odniesienia należy używać jedynie jako dodatkowej wskazówki, a nie w celu
weryfikowania poprawności danych.

• Jako że większość danych wejściowych można znormalizować w żądany sposób, dane
odniesienia należy przeskalować tak, aby były porównywalne z danymi wejściowymi. W tym
celu oprogramowanie stosuje warunki normalizacji (np. rozmiar pola, głębokość) z
oprogramowania RT Elements (patrz str. 27).

• Jeśli dane odniesienia są dostępne, są przedstawione na odpowiednich wykresach (patrz str.
27) i używane w celu kontroli wiarygodności (patrz str. 139).

Dane odniesienia nie weryfikują prawidłowości danych wiązki i nie stanowią substytutu oddania
do użytku ani zapewnienia jakości.

Nieprzetworzone dane Pencil Beam

Dostępne są dane odniesienia następujących parametrów:
• wartości rozproszenia
• dawka głębokościowa PDD
• profile diagonalne

Aby rozszerzyć listę dostępnych danych odniesienia w celu uwzględnienia dodatkowych energii i
kombinacji akceleratora/kolimatora MLC, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy
Brainlab.

Dane odniesienia
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2.4.3 Akceptacja systemu i oddanie do użytku danych wiązki

Kontekst

W ramach procedury odbioru systemu planowania leczenia RT Elements wykonywanych jest kilka
testów. Dotyczą one konfiguracji systemu i przesyłania danych do systemu realizacji leczenia. W
celu wykonania tych testów profile urządzeń zawierające wszystkie ustawienia dotyczące testów
muszą być dostępne w systemie RT Elements. Wymagane są ponadto tabele konwersji jednostek
Hounsfielda na gęstość elektronową.
UWAGA: Odbiór systemu jest niezależny od wszystkich pomiarów danych wiązki i czynności
przetwarzania danych wiązki. Możliwe jest zatem wykonanie wszystkich testów odbiorczych
systemu nawet bez danych wiązki i właściwości dozymetrycznych. 

Tworzenie profilu akceptacji w razie niedostępności danych wiązki

Rysunek 4  

Krok

1. Wybrać polecenie Set Parameters... w menu Current Energy lub listy Energy Modality
i zaznaczyć pole wyboru Use dummy beam data for Brainlab acceptance (patrz str.
120).
Wszystkie istniejące parametry dozymetryczne zostaną zastąpione parametrami domyśl-
nymi i nie będzie już można ich zmienić. Użycie tego rodzaju profilu urządzenia w syste-
mie RT Elements umożliwia sprawdzenie wszystkich funkcji oprogramowania oprócz obli-
czeń dawki i związanych z tym funkcji.
UWAGA: Za pomocą tych profili akceptacji urządzenia nie można utworzyć planów lecze-
nia, które można stosować wobec pacjenta. 

2. Po zmierzeniu i przetworzeniu danych wiązki należy wyczyścić pole wyboru Use dummy
beam data for Brainlab acceptance.
Domyślne dane wiązki zostaną usunięte i można będzie wprowadzić wszystkie niezbędne
parametry dozymetryczne nowej energii.
Aby sprawdzić, czy parametry organizacyjne, geometryczne i komunikacyjne są identycz-
ne z ich wartościami podczas odbioru systemu, można porównać sumy kontrolne para-
metru związane z urządzeniem (patrz str. 92) z profilu akceptacji i profilu bieżącego.
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Używanie danych wiązki

Jeśli dane wiązki zostały już przyjęte w czasie odbioru systemu (np. po instalacji aktualizacji lub
uaktualnienia), można również użyć profilu urządzenia obejmującego te dane wiązki podczas
odbioru systemu. W takim przypadku nie należy zaznaczać pola wyboru Use dummy beam data
for Brainlab acceptance.

Tworzenie odbiorczej tabeli konwersji jednostek HU na ED w razie niedostępności danych kalibracji skanera TK

Rysunek 5  

Krok

1. W menu nawigacji wybrać polecenie Define and Edit.

2. Wybrać opcję New.

3. Włączyć opcję Conversion table is for Brainlab acceptance only (patrz str. 134).

Akceptacja systemu i oddanie do użytku danych wiązki
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2.4.4 Pozycje listków

Nominalna pozycja listka

Geometryczne (lub nominalne) pozycje listków są zwykle ustalone według pomiaru w danej
płaszczyźnie izocentrum dla pola. Innymi słowy, ustalona pozycja to pozycja rzutu dolnych
krawędzi listków na płaszczyznę prostopadłą do osi środka wiązki (przy założeniu, że źródło
promieniowania jest punktem ogniskowej). Owe nominalne pozycje listków są eksportowane do
systemu Record and Verify.

Pole świetlne

Kształt pola świetlnego służy do weryfikacji kątów urządzenia (włącznie z pozycjami listków) w sali
zabiegowej, gdy głowica akceleratora liniowego wysyła światło.
W przypadku kolimatorów wielolistkowych test pola świetlnego należy wykonywać raz w każdym
profilu urządzenia.
W nowych instalacjach należy sprawdzić, czy stosowana konwencja akceleratora liniowego jest
prawidłowa podczas odbioru systemu.
UWAGA: Jako że program RT QA jest dostarczany z każdym oprogramowaniem do planowania
leczenia RT, test pola świetlnego wykonuje się jedynie w programie RT QA. 

UWAGA: System RT Elements podaje kształt pola świetlnego na wydrukach z perspektywy
widoku od strony wiązki. 

Ostrzeżenie
Należy sprawdzić ustawienia geometryczne profilu urządzenia, dodatkowo sprawdzając
pole świetlne. Dodatkowy test pola świetlnego sprawdza ustawienia, emulując rzeczywiste
napromienianie przy użyciu danych testowych.

Pole promieniowania rentgenowskiego

Pole promieniowania rentgenowskiego jest zwykle definiowane przez 50% linię izodozy
pojedynczego pola. System RT Elements wykorzystuje kształt pola promieniowania
rentgenowskiego:
• Do odpowiedniego dostosowania listków do kształtu dla planowania (napromieniany obszar,

PTV/struktury krytyczne, OAR).
• Jako wartość wyjściową do obliczenia dawki Pencil Beam.

Ze względu na geometryczną konstrukcję krawędzi pojedynczych listków używanego modelu
kolimatora MLC (pióro i wpust między dwoma sąsiadującymi listkami, zaokrąglone końce listków)
kształt pola promieniowania rentgenowskiego może się różnić od nominalnego kształtu pola.
System RT Elements zazwyczaj wykorzystuje w widokach planowania nominalne pozycje listków.
Kształt pola promieniowania rentgenowskiego określają parametry Leaf Shift Static i Tongue
and Groove Size (patrz str. 123).
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Pozycje listków
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3 NIEPRZETWORZONE
DANE PENCIL BEAM

3.1 Wprowadzanie nieprzetworzonych danych
algorytmu Pencil Beam

Kontekst

Ekran nieprzetworzonych danych algorytmu Pencil Beam zawiera następujące elementy:
• Informacje ogólne, takie jak akcelerator, kolimator MLC, energia i profil dawki
• Nominalna moc wyjściowa akceleratora liniowego (patrz str. 42)
• Współczynniki rozproszenia dla różnych rozmiarów pól kolimatora MLC i szczęk (patrz str. 45)
• Dane dawki głębokościowej dla różnych rozmiarów pól (patrz str. 47)
• Profile diagonalne dla różnych głębokości (patrz str. 50)
• Przetworzone profile diagonalne (patrz str. 51)
• Profile poprzeczne dla różnych głębokości (patrz str. 55)
• Dane przetworzonych profili poprzecznych (patrz str. 56)
• Informacje dotyczące dynamicznego przesunięcia listka (np. czy wybrana kombinacja

akcelerator/MLC obsługuje terapie dynamiczne – patrz str. 62)

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM
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Układ ekranu

①

②

③

④

⑤ ⑥
Rysunek 6  

Nr Element Funkcja

① Properties Wyświetlanie i edycja właściwości.

② Przyciski edycji (np.
Scatter)

Edycja danych, dodawanie lub wklejanie danych do bieżące-
go elementu lub usuwanie danych z bieżącego elementu.

③ Display

Zaznaczając lub usuwając zaznaczenie następujących pól,
można wybrać następujące opcje wyświetlania:
• Data View
• Graph View
• Normalized: znormalizowane dane na niektórych wykre-

sach
• Preprocessed: wstępnie przetworzone profile diagonalne

(patrz str. 51) lub wstępnie przetworzone profile poprzecz-
ne (patrz str. 56)

④ Status Wyświetla stan wybranego elementu.

⑤ Widok danych Dane przedstawione w postaci drzewa (patrz niżej).

⑥ Widok wykresu Wyświetla wybrany element drzewa jako wykres.

Zawartość widoku danych

Niespójności danych, ostrzeżenia (możliwe błędy) oraz błędy są wskazywane w widoku drzewa
przez ikonę elementu danych (patrz str. 23).
Jeśli zostanie wybrany pojedynczy element profilu i dostępne są dane odniesienia (patrz str. 28),
wartości graniczne danych odniesienia są oznaczone szarym tłem.

Wprowadzanie nieprzetworzonych danych algorytmu Pencil Beam
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Tworzenie nowego pliku nieprzetworzonych danych algorytmu Pencil Beam

Rysunek 7  

Krok

1. Wybrać polecenie New w menu Raw Data.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Properties.

2. Wprowadzić dane w odpowiednich polach (patrz str. 40).

3. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknąć przycisk OK.

Wczytywanie istniejącego pliku nieprzetworzonych danych algorytmu Pencil Beam

Krok

Wybrać polecenie Open w menu Raw Data. 

Zastosowanie mają następujące warunki:
• Domyślne rozszerzenie pliku to .xpbdat
• Domyślna lokalizacja (jeśli nie zostanie zmieniona przez pomoc techniczną firmy Brainlab

podczas instalacji) to
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

• Nie jest możliwe wygenerowanie pliku nieprzetworzonych danych Pencil Beam z istniejącego
profilu urządzenia kolimatora wielolistkowego

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Physics Administration Wer. 5.5 35



• Menu opcji Recent w menu Raw Data zawiera listę ostatnio użytych plików nieprzetworzonych
danych

• Pliki nieprzetworzonych danych Pencil Beam można również otworzyć, przeciągając
plik .xpbdat do okna dialogowego Navigate to... lub Raw Data

Zapisywanie pliku nieprzetworzonych danych algorytmu Pencil Beam

Rysunek 8  

Krok

Wybrać polecenie Save lub Save As w menu Raw Data.
UWAGA: Opcja Save nie jest dostępna, jeśli dane nie zostały zmodyfikowane. 

Plików nieprzetworzonych danych Pencil Beam zapisanych w programie Physics Administration
5.5 nie można otworzyć za pomocą programu Physics Administration 5.0 lub starszego.

Wprowadzanie nieprzetworzonych danych algorytmu Pencil Beam
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Zatwierdzanie danych Pencil Beam w profilu urządzenia

Rysunek 9  

Aby możliwe było użycie nieprzetworzonych danych w profilu urządzenia (patrz str. 129),
konieczne jest ich zatwierdzenie przez odpowiedzialnego fizyka.

Krok

Wybrać polecenie Approve & Save As w menu Raw Data (patrz str. 65).
Zatwierdzone pliki nieprzetworzonych danych są automatycznie ustawiane jako tylko do odczy-
tu.

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM
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Drukowanie danych

Rysunek 10  

Krok

1. Wybrać polecenie Print Setup… w menu Raw Data.

Wprowadzanie nieprzetworzonych danych algorytmu Pencil Beam
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Krok

2.

Określić drukarkę i drukowane elementy.
UWAGA: Te ustawienia nie są zapisywane. Po ponownym uruchomieniu programu Phy-
sics Administration zostają przywrócone wartości domyślne. 

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM
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3.2 Właściwości Pencil Beam

Wyświetlanie właściwości Pencil Beam

①

②

④

⑤

③

⑥

Rysunek 11  

Wybrać polecenie Properties z menu Raw Data Pencil Beam, aby wyświetlić okno dialogowe
Pencil Beam Properties:

Nr Element Funkcja

① General
Informacje służące do odnoszenia się do danych profilu i ich
identyfikacji. Te informacje nie mają wpływu na żadne wartości
danych wiązki ani wyniki obliczeń.

② Accelerator Wybrać akcelerator z listy.

③ MLC
Wybrać kolimator MLC z listy. Każda zmiana połączenia MLC /
akcelerator liniowy powoduje unieważnienie wszystkich obliczo-
nych/przetworzonych danych dawki.

Właściwości Pencil Beam
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Nr Element Funkcja

④ Enable Dynamic Leaf
Shift

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby móc stosować dynamicz-
ne radiologiczne przesunięcie listków w przypadku leczenia tech-
niką VMAT (patrz str. 120). Powoduje to włączenie obliczania dy-
namicznego przesunięcia listków (patrz str. 62).
Wskutek usunięcia zaznaczenia tego pola wyboru zostaną od-
rzucone wszystkie dane w oknie dialogowym Dynamic Leaf
Shift.

⑤ Energy Modality/
Quality Index

Określa energię i tryb filtra spłaszczającego danych wiązki.
Wskaźnik jakości (QI) jest definiowany dla pola 100 × 100 mm²,
zgodnie z publikacją [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
gdzie TPR(d) to współczynnik tkanka-fantom na głębokości d
(patrz str. 151).
UWAGA: Wskaźnik QI nie jest wyświetlany w razie wybrania
energii bez filtra spłaszczającego. 

⑥ Dose Profile

Definiuje dane jądra Pencil Beam, które będą używane do obli-
czania dawki.
Szablon profilu dawki definiuje spektrum energii zastosowane do
utworzenia jądra Pencil Beam. Istnieje tylko jeden ogólny profil
dawki dla energii. Dlatego na liście przedstawiony jest wyłącznie
wpis ogólny.

W przypadku braku którejś z wymaganych danych tło pola edycji jest ciemnoniebieskie, przycisk
OK jest nieaktywny, a obok przycisku Cancel wyświetlane jest krótkie wyjaśnienie.

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM
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3.3 Edycja nieprzetworzonych danych algorytmu
Pencil Beam

Kontekst

Rysunek 12  

W poniższych częściach wyjaśniono sposób edycji parametrów Raw Data algorytmu Pencil
Beam.

Edycja parametrów w widoku danych

Krok

1. Wybrać żądany parametr do edycji.

2. Wybrać przycisk Edit lub kliknąć dwukrotnie element.
Można również przejść do menu kontekstowego elementu lub użyć opcji wyświetlanych
po lewej stronie.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe albo wywołane zostanie przetwarzanie (w zależ-
ności od elementu).

3. Edytować informacje w wyświetlonym oknie dialogowym.

Edycja nieprzetworzonych danych algorytmu Pencil Beam
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3.3.2 Nominal Linac Output

Definiowanie nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego

①

②

③

④

Rysunek 13  

Nr Opis

① Zalecane wartości parametrów SSD, Measurement Depth i Normalization Field Size
opisano w instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab.

②
Wprowadzić nominalną moc wyjściową akceleratora liniowego.
UWAGA: Dla nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego nie jest dostępny wy-
kres. 

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM
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Nr Opis

③

Jeśli dane Depth Dose zostały już wprowadzone, w obszarze Calibration Condition
wyświetlana jest możliwa konfiguracja dla warunku kalibracji akceleratora liniowego.
Lista możliwych konfiguracji – patrz str. 140. Możliwe przyczyny stanu niezgodnej kali-
bracji obejmują:
• skalibrowanie akceleratora liniowego na konfigurację inną niż uwzględniona w spraw-

dzeniu programu Physics Administration
• nieprawidłowe zdefiniowanie nominalnej mocy wyjściowej
• dane dawki głębokościowej są nieprawidłowe

④ Ustawić parametry wycieku dla szczęk i kolimatora MLC (obowiązkowo).

Nominal Linac Output
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3.3.3 Tabela rozproszenia

Edycja tabeli rozproszenia

①

②

③

Rysunek 14  

Nr Opis

①

Wprowadzić wartość SSD i measurement depth dla tabel rozproszenia. Wartości mu-
szą być zgodne z wartościami SSD i głębokości używanymi do pomiaru wartości nomi-
nalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego (patrz str. 43). Jeśli wartości nie są
zgodne, w drzewie danych profilu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a danych
nie będzie można zatwierdzić.

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM
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Nr Opis

②

Wybierając odpowiednie opcje, można ręcznie dodać nowy kolimator MLC i rozmiary
szczęk. Nowy rozmiar pola należy wprowadzić w otwieranym oknie dialogowym. Aby
dodać wiele rozmiarów pól, należy wprowadzić listę wartości rozdzielanych przecinka-
mi (np. 10, 20, 40).
Najwygodniejszym sposobem definiowania danych rozproszenia jest skopiowanie całej
tabeli (z wartościami w nagłówkach wiersza i kolumny włącznie) zawierającej dane roz-
proszenia (np. z arkusza kalkulacyjnego) poprzez wybranie przycisku Paste table from
the clipboard. Format danych opisano na str. 23.
Wartości mogą być normalizowane dowolnie.
W przypadku rozpoczęcia tworzenia nowego profilu nieprzetworzonych danych auto-
matycznie ustawiane są zalecane rozmiary pól dla kolimatora MLC i szczęk. Po wpro-
wadzeniu dowolnej danej rozproszenia te rozmiary pól nie są automatycznie dostoso-
wywane w przypadku zmiany wyboru urządzenia.
Nie należy polegać na domyślnych rozmiarach pól. Należy zawsze sprawdzić wartości
rozmiarów pól zalecane w przypadku kolimatora MLC i szczęk w najnowszej wersji in-
strukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab.
Po wprowadzeniu danych rozproszenia wpisy Scatter Table (per Jaw Square Size) i
Scatter Table (per MLC Square Size) w tabeli Scatter Table przedstawiają profile roz-
proszenia według rozmiaru szczęk lub kolimatora MLC jako elementy podrzędne. Po
wybraniu jednego z tych elementów na wykresie zostanie przedstawiony odpowiedni
profil rozproszenia jako funkcja rozmiaru szczęk lub kolimatora MLC. Jeśli wybrano je-
den profil i dane odniesienia (patrz str. 28) są dostępne dla ustawionego urządzenia i
energii (patrz str. 40), zakres wartości danych odniesienia wskazuje szare tło na wykre-
sie profilu.

③

Firma Brainlab zaleca stosowanie mnożników poprawkowych mocy wyjściowej do ma-
łych pól (tj. zgodnie z raportem IAEA Technical Report Series nr 483). W tym celu nale-
ży określić, czy zastosowano mnożniki poprawkowe mocy wyjściowej do danych roz-
proszenia.
• Jeśli ta opcja nie ma ustawienia Yes, kontrole wiarygodności tabeli rozproszenia za-

wierają ostrzeżenie z informacją, że firma Brainlab zaleca stosowanie mnożników po-
prawkowych mocy wyjściowej do małych pól.

• W przypadku nieprzetworzonych danych algorytmu Pencil Beam utworzonych w po-
przedniej wersji programu Physics Administration opcja ta ma ustawienie Unk-
nown. Po zmianie ustawienia na Yes albo No ustawienie Unknown nie jest już do-
stępne.

• Ustawienie to ma obecnie cel jedynie informacyjny i nie ma żadnego wpływu na pla-
nowanie leczenia ani obliczenia dawek. Wprowadzone wartości rozproszenia wpły-
wają natomiast na obliczenia dawki przy użyciu algorytmu Pencil Beam.

Liczby wymagane w tabeli rozproszenia muszą być obliczone lub przetworzone na podstawie
pomiarów (np. stosowanie łączenia łańcuchowego, stosowanie mnożnika poprawkowego mocy
wyjściowej do małych pól, stosowanie stałej ekstrapolacji do wpisów opcjonalnych). Więcej
informacji na temat tych parametrów zawiera instrukcja zawierająca informacje techniczne
Fizyka Brainlab.

Tabela rozproszenia
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3.3.4 Dawka głębokościowa

Wprowadzanie danych dawki głębokościowej

①

②

Rysunek 15  

Nr Opis

①

Należy wybrać, czy dane dawki głębokościowej są mierzone przy użyciu ustalonej war-
tości SSD (opcja with fixed SSD (PDD)), czy w izocentrum (at the isocenter (TPR/
TMR)).
Po wprowadzeniu danych dawki głębokościowej nie można zmienić ustawienia pomia-
ru z ustalonego SSD na izocentrum ani odwrotnie.

② W przypadku wybrania opcji with fixed SSD (PDD) należy zdefiniować odległość źród-
ło-powierzchnia w obszarze Source Surface Distance (SSD).

Profile dawki głębokościowej

Jeśli zdefiniowana jest konfiguracja Depth Dose, można dodać profile dawki głębokościowej.
UWAGA: Po rozpoczęciu tworzenia nowego profilu nieprzetworzonych danych do profilu dawki
głębokościowej automatycznie dodawane są wpisy zalecanych rozmiarów pól. Po wprowadzeniu
dowolnej danej profilu dawki głębokościowej te rozmiary pól nie są automatycznie
dostosowywane ponownie w przypadku zmiany wyboru urządzenia. W celu dostosowania
rozmiarów pól po zmianie wyboru urządzenia należy usunąć wszystkie profile dawki
głębokościowej, otworzyć okno dialogowe Depth Dose i wybrać przycisk OK. 

UWAGA: Nie należy polegać na domyślnych rozmiarach pól. Należy zawsze sprawdzić wartości
rozmiarów pól w najnowszej wersji instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka
Brainlab. 

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM
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Dodawanie i edycja profili dawki głębokościowej

Rysunek 16  

Krok

1. Wybrać element danych Depth Dose, a następnie przycisk Add lub Edit, lub kliknąć
dwukrotnie element.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
W przypadku edycji profilu dawki głębokościowej z danymi w oknie dialogowym są wy-
świetlane bieżące dane.

2. Wprowadzić wymiary pola i w wyświetlonym oknie dialogowym zdefiniować rozmiary x i y
pola.
W przypadku algorytmu Pencil Beam równoważny rozmiar pola kwadratowego, używany
w celu wyszukiwania dawki głębokościowej, jest zdefiniowany jako: 2 * x * y / (x +
y)
UWAGA: Nie można wprowadzić dwóch profili dawki głębokościowej o tym samym rów-
noważnym rozmiarze pola kwadratowego. 

3. Określić głębokość (na osi centralnej).
Jednostki to mm (wartości nieujemne).
UWAGA: Profile dawki głębokościowej dla różnych rozmiarów pól mogą używać różnych
wartości głębokości. 

4. Wprowadzić dawkę w dowolnych żądanych (nieujemnych) jednostkach.

Szczegółowe informacje na temat pomiaru dawki głębokościowej zawiera instrukcja zawierająca
informacje techniczne Fizyka Brainlab.
UWAGA: Jako że obliczenia współczynników radialnych i wyniki przetwarzania profilu
poprzecznego zależą od danych dawki głębokościowej, w przypadku edycji dowolnej danej dawki
głębokościowej wszystkie obliczone i przetworzone dane zostają odrzucone. Odpowiednie dane
należy przetworzyć ponownie przed użyciem ich w profilu urządzenia (patrz str. 129). 

Dawka głębokościowa
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3.3.5 Profile diagonalne

Kontekst

Jeśli zdefiniowana jest konfiguracja Diagonal Profile, można dodać profile diagonalne.
UWAGA: Po rozpoczęciu tworzenia nowego profilu nieprzetworzonych danych do profilu
diagonalnego automatycznie dodawane są wpisy zalecanych głębokości. Po wprowadzeniu
dowolnej danej profilu diagonalnego te głębokości nie są automatycznie dostosowywane
ponownie w przypadku zmiany wyboru urządzenia. W celu dostosowania rozmiarów pól po
zmianie wyboru urządzenia należy usunąć wszystkie profile diagonalne, otworzyć okno dialogowe
Diagonal Profile i wybrać przycisk OK. 

UWAGA: Nie należy polegać na domyślnych wartościach głębokości. Należy zawsze sprawdzić
wartości głębokości w najnowszej wersji instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka
Brainlab. 

Wprowadzanie profili diagonalnych

①

②

③

Rysunek 17  

Nr Opis

①

Wybrać, czy dane profilu diagonalnego są mierzone przy użyciu ustalonej wartości
SSD (with fixed SSD) czy w izocentrum (at the isocenter).
Po wprowadzeniu danych profilu diagonalnego nie można zmienić ustawienia pomiaru
z ustalonego SSD na izocentrum ani odwrotnie.

② W przypadku wybrania opcji with fixed SSD należy zdefiniować wartość Source Sur-
face Distance (SSD).

③

Należy wybrać, czy dane profilu diagonalnego są mierzone w maksymalnym rozmiarze
pola akceleratora liniowego (Maximum linac field size, np. 400 × 400 mm²), czy w
maksymalnym rozmiarze pola urządzenia blokującego (Maximum blocking device
field size, np. 400 × 220 mm²).

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM
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Dodawanie i edycja danych profilu diagonalnego

Rysunek 18  

Krok

1. Wybrać element danych Diagonal Profiles, a następnie przycisk Add lub Edit, lub klik-
nąć dwukrotnie element.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe. W przypadku edycji profilu diagonalnego zawiera-
jącego dane w oknie dialogowym są wyświetlane bieżące dane.

2. Wprowadzić głębokość nowej danej profilu diagonalnego lub edytować istniejącą wartość.

3. Wprowadzić położenie diagonalne (w mm) lub edytować istniejące wartości.
UWAGA: Dla profili diagonalnych dla różnych głębokości można użyć różnych wartości
położenia diagonalnego. 

Profile diagonalne muszą być mierzone w kierunku diagonalnym.

4. Wprowadzić dawkę w dowolnych żądanych (nieujemnych) jednostkach lub edytować ist-
niejące wartości.

Przy obliczeniach współczynników radialnych zakładana jest symetria obrotowa współczynników
radialnych. W związku z tym można mierzyć i stosować półprofile, ale tylko wtedy, gdy fantom
wodny nie jest na tyle duży, aby umożliwić wykonanie pełnego profilu diagonalnego. W celu
zwiększenia dokładności zaleca się uśrednienie kilku półprofili zmierzonych w różnych kierunkach.
Wcześniej obliczone współczynniki radialne są unieważniane przy jakiejkolwiek zmianie danej
profilu diagonalnego.
Szczegółowe informacje na temat pomiaru profilu diagonalnego zawiera instrukcja zawierająca
informacje techniczne Fizyka Brainlab.

Profile diagonalne
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3.3.6 Przetwarzanie profili diagonalnych

Kontekst

Profile diagonalne należy przekształcić we współczynniki promieniowe dla algorytmu Pencil
Beam. Jest to wykonywane przez funkcję Process Diagonal Profiles. Współczynniki radialne są
funkcjami dawki, które przechodzą poziomo przez oś wiązki na różnych głębokościach i korygują
zmiany pozaosiowe otwartej wiązki.
Po zdefiniowaniu nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego i dodaniu profili
diagonalnych w widoku drzewa zostaje uaktywniona pozycja Process Diagonal Profiles.

Przetwarzanie profili diagonalnych

Rysunek 19  

Krok

1. Wybrać element danych Processed Diagonal Profiles, a następnie przycisk Process
lub kliknąć dwukrotnie element.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

2. Określić, czy konieczne jest iteracyjne, czy wielomianowe dopasowanie współczynnika
radialnego:
• Dopasowania wielomianowe są uznawane za niezalecane.
• Dopasowanie wielomianowe jest niedostępne w przypadku energii FFF (bez filtra spła-

szczającego).
• Firma Brainlab zaleca stosowanie opcji iteracyjnej w przypadku nowych dopasowań.

Szczegóły – patrz str. 145.

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM
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Krok

3. Określić, czy profile diagonalne mają być wygładzone (w celu obniżenia poziomu szu-
mów) przed wykonaniem dopasowania:
• Boxcar: do danych wejściowych stosowany jest filtr wygładzający średniej ruchomej.
• Binomial: do danych wejściowych stosowany jest gaussowski filtr wygładzający. Usta-

wienie to jest podobne do ustawienia Boxcar, ale jako jądra używa rozkładu dwumien-
nego.
UWAGA: W przypadku każdego z typów dostępne są cztery różne szerokości filtrów.
Szerokości te zależą od minimalnej szerokości listka kolimatora MLC i nie można ich
zmienić. 

• None: do danych wejściowych nie jest stosowany żaden filtr wygładzający. Może to
być przydatne, jeśli profile diagonalne już wykazują niski poziom szumu.

4. Zdefiniować parametr Maximum Range for fit.
Definiuje on obszar zainteresowania do obliczeń współczynników radialnych. Jeśli zakres
jest ustawiony na 90%, a zmierzona szerokość profilu w płaszczyźnie / w płaszczyźnie
poprzecznej (FWHM na poziomie izocentrum) wynosi 360 mm, obszar zainteresowania w
płaszczyźnie / w poprzek płaszczyzny wynosi od -162 do 162 mm.
W większości przypadków można użyć wartości domyślnej (zależnej od wybranego koli-
matora MLC – patrz str. 40). Ten parametr można jednak zredukować, jeśli spadek dawki
w pobliżu półcienia wiązki prowadzi do niezadowalającej zgodności dawki obliczonej ze
zmierzoną w środku profilu (patrz str. 53).

5. Określić, który zestaw parametrów Source Function Correction (SFC) zostanie użyty do
obliczenia współczynników radialnych (RFS):
• Default: powoduje użycie wartości SFC zapisanych w wybranym profilu dawki (patrz

str. 40)
• Previously Used: powoduje użycie wartości SFC użytych w ostatnim obliczeniu RFS
• Current: powoduje użycie wartości SFC z ostatniego przetwarzania profilu poprzecz-

nego (patrz str. 56)
Jeśli współczynniki radialne są obliczane dla tego zestawu danych po raz pierwszy, do-
stępna jest tylko opcja Default. Używane wartości parametru SFC są wyświetlone obok
listy SFC.
UWAGA: Korekcja funkcji źródłowej ma jedynie mały wpływ na środek pola. W związku z
tym jej wpływ na współczynniki radialne o małych promieniach jest również mały. W przy-
padku większych promieni różne parametry SFC mogą skutkować różnymi współczynni-
kami radialnymi (w pobliżu krawędzi profili diagonalnych). 

6. Wybrać przycisk Start, aby wykonać obliczenie współczynników radialnych.
Jeśli jakiekolwiek parametry dopasowania zostaną zmienione po obliczeniu współczynni-
ków radialnych, obok przycisków wyświetlany będzie komunikat Fit parameters chan-
ged.
Podczas wykonywania obliczeń przycisk OK jest wyłączony, a stan obliczenia jest wy-
świetlony obok przycisków. Aby anulować obliczenia, należy wybrać przycisk Abort.
Szczegóły, w tym wszystkie komunikaty o błędach, są wyświetlane w obszarze Details.
Dla każdego profilu diagonalnego są wyświetlone następujące pozycje:
• Głębokość
• Rzeczywista szerokość pola (w odpowiedniej głębokości i kierunku skanowania)
• Szerokość pola izocentrycznego (w kierunku zgodnym z kierunkiem listków)

Raport przedstawia również opcje użyte w celu dopasowania.
Jeśli dla któregoś z profili nie można obliczyć współczynnika radialnego, obok wpisu tabe-
li profilu i/lub na końcu tekstu szczegółów jest wyświetlony komunikat o błędzie.
Raport szczegółów jest również uwzględniony na wydruku.

7. Jeśli obliczenie współczynnika radialnego się powiodło, przycisk OK jest aktywny. Aby
użyć nowych współczynników radialnych, należy wybrać przycisk OK.
Współczynniki radialne można sprawdzić w elementach drzewa danych Radial Factor.

8. Przyciskiem Cancel można odrzucić nowe wyniki współczynników radialnych (i w ten
sposób zachować dotychczasowe współczynniki radialne).

Przetwarzanie profili diagonalnych
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Objaśnienie algorytmu obliczania – patrz str. 145.

Przegląd współczynników radialnych

Rysunek 20  

Po obliczeniu współczynników radialnych wykres elementu Processed Diagonal Profiles
przedstawia współczynniki radialne jako funkcję odległości od osi CAX w kierunku diagonalnym.
Uzgodnienie obliczonej dawki (z użyciem obliczonego współczynnika radialnego) ze zmierzonym
profilem diagonalnym można zobaczyć na wykresach elementów Radial Factor. Przedstawione
są na nim:
• Zmierzone dane, jako niebieskie kropki, jeśli opcja Preprocessed (patrz opcje wykresu) jest

niezaznaczona.
• Rzeczywiste dane wejściowe obliczenia współczynnika radialnego, jako niebieskie kropki, jeśli

opcja Preprocessed jest niezaznaczona. Opcja Preprocessed nie jest dostępna, jeśli
współczynniki radialne zostały obliczone przy użyciu programu Physics Administration 4.5.
Szczegóły – patrz str. 145.

• Obliczona dawka wewnątrz obszaru dopasowania (czerwona linia).
• Obliczona dawka na zewnątrz obszaru dopasowania (czerwone kropki).
• Współczynnik radialny (zielona linia).

Osią poziomą tych wykresów jest odległość od osi CAX w kierunku diagonalnym.

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM
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3.3.7 Profile poprzeczne

Kontekst

Jeśli zdefiniowana jest konfiguracja Transversal Profile, można dodać profile poprzeczne.
W przypadku rozpoczęcia profilu nowych nieprzetworzonych danych wpisy profilu diagonalnego
dla zalecanych głębokości i kierunków są dodawane automatycznie. Po wprowadzeniu dowolnej
danej profilu poprzecznego te głębokości i kierunki nie są automatycznie dostosowywane
ponownie w przypadku zmiany wyboru urządzenia.
UWAGA: Nie należy polegać na domyślnych wartościach głębokości. Należy zawsze sprawdzić
wartości głębokości w najnowszej wersji instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka
Brainlab. 

Wprowadzanie profili poprzecznych

①

②

Rysunek 21  

Nr Opis

①

Należy wybrać, czy dane profilu poprzecznego są mierzone metodą with fixed SSD,
czy at the isocenter.
Po wprowadzeniu danych profilu diagonalnego nie można zmienić ustawienia pomiaru
z ustalonego SSD na izocentrum ani odwrotnie.

Profile poprzeczne
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Nr Opis

② W przypadku wybrania opcji with fixed SSD należy zdefiniować wartość Source Sur-
face Distance (SSD).

Dodawanie i edycja danych profilu poprzecznego

Rysunek 22  

Krok

1. Wybrać element danych Transversal Profile, a następnie przycisk Add lub Edit lub klik-
nąć dwukrotnie element.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe. W przypadku edycji profilu dawki poprzecznej za-
wierającego dane w oknie dialogowym są wyświetlone bieżące dane.

2. Wprowadzić głębokość nowej danej profilu poprzecznego lub edytować istniejącą war-
tość.

3. Określić kierunek pomiaru profilu:
• Cross-plane (X): w kierunku listka
• In-plane (Y): prostopadle do listków

4. Wprowadzić położenie x lub y (w mm), lub edytować istniejące wartości.

5. Wprowadzić dawkę w dowolnych żądanych (nieujemnych) jednostkach lub edytować ist-
niejące wartości.
Dla różnych wpisów profilu poprzecznego można użyć różnych wartości położenia x i y.

Wcześniej obliczone współczynniki profili poprzecznych są unieważniane przy każdej zmianie
danej profilu poprzecznego.
Szczegółowe informacje na temat pomiaru profilu poprzecznego zawiera instrukcja zawierająca
informacje techniczne Fizyka Brainlab.

NIEPRZETWORZONE DANE PENCIL BEAM
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3.3.8 Przetwarzanie profili poprzecznych

Kontekst

Algorytm Pencil Beam używa parametrów przesunięcia radiologicznego i korekcji funkcji źródłowej
w celu precyzyjnej regulacji profilu. Te parametry są określane na podstawie skanów profilu
poprzecznego. Wpis dotyczący przetwarzania profili poprzecznych w widoku drzewa jest
włączony, jeśli:
• określono nominalną moc wyjściową akceleratora liniowego
• dodane zostały profile poprzeczne
• określono dane dawki głębokościowej
• obliczono współczynniki radialne (patrz str. 51)

Przetwarzanie profili poprzecznych

Rysunek 23  

Krok

1. Wybrać z drzewa danych element Process Transversal Profiles, a następnie przycisk
Process lub kliknąć dwukrotnie element.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

2. Wprowadzić definicję półcienia w obszarze Penumbra definition for fit.
W obliczeniach parametrów funkcji źródłowej (SFC) wykorzystywana jest szerokość pół-
cienia wiązki zmierzonych profili poprzecznych. Półcień wiązki jest zwykle definiowany ja-
ko szerokość, przy której dawka zwiększa się z 20% do 80% wartości maksymalnej.

Przetwarzanie profili poprzecznych
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Krok
Zmieniając definicję półcienia wiązki, można wywrzeć wpływ na obszar profilu uwzględ-
niany podczas obliczania SFC. Na przykład zmiana definicji półcienia wiązki z 30% na
90% powoduje, że w obliczeniach parametrów kładziony jest nacisk na część profili dawki
odpowiadającą wysokiej dawce.

3. Określić, czy profile poprzeczne mają być wygładzone (w celu obniżenia poziomu szu-
mów) przed wykonaniem dopasowania:
• Boxcar: do danych wejściowych stosowany jest filtr wygładzający średniej ruchomej.
• Binomial: do danych wejściowych stosowany jest gaussowski filtr wygładzający. Usta-

wienie to jest podobne do ustawienia Boxcar, ale jako jądra używa rozkładu dwumien-
nego.
UWAGA: W przypadku każdego z typów dostępnych jest sześć różnych szerokości fil-
trów. Szerokości te zależą od minimalnej szerokości listka kolimatora MLC i nie można
ich zmienić. 

• None: do danych wejściowych nie jest stosowany żaden filtr wygładzający. Może to
być przydatne, jeśli profile poprzeczne już wykazują niski poziom szumu.

4. Wybrać przycisk Start, aby wykonać dopasowanie profilu poprzecznego.
Jeśli jakiekolwiek parametry dopasowania zostaną zmienione po dopasowaniu profili po-
przecznych, obok przycisków wyświetlany będzie komunikat Fit parameters changed.
Podczas wykonywania obliczeń przycisk OK jest wyłączony, a stan obliczenia jest wy-
świetlony obok przycisków.

5. Aby anulować obliczenia, należy wybrać przycisk Abort.

6. W obszarze Details sprawdzić informacje, włącznie z ewentualnymi komunikatami o błę-
dach.
Wyświetlane są następujące parametry każdego profilu poprzecznego:
• Głębokość.
• Kierunek skanowania (x lub y).
• Jeśli w kolumnie odbicia lustrzanego mirrored wyświetlana jest informacja yes, profil

został odbity w celu dopasowania do kształtu pola zdefiniowanego w instrukcji zawie-
rającej informacje techniczne Fizyka Brainlab.

• Wartość adjust.-shift przedstawia przesunięcie wymagane w celu prawidłowego wy-
równania zmierzonego i obliczonego profilu dawki.

• Wartość radiolog. shift określa statyczne przesunięcie listków (w przypadku profili w
kierunku x) i wielkość połączenia na pióro i wpust (w przypadku profili w kierunku y)
odpowiedniego profilu.

Raport przedstawia również opcje użyte w celu dopasowania.
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Krok
Wydruk zawiera raport Details umożliwiający szczegółową analizę zmierzonego profilu:
• Wszystkie długości są wyrażone we współrzędnych rzeczywistych w mm (we wskaza-

nej głębokości).
• Szerokość piku jest definiowana jako pełna szerokość w połowie wartości maksymal-

nej dla każdego piku (dawka 50% dla maksimum piku).
• Względna wysokość piku jest wysokością piku podzieloną przez wartość dawki dla osi
środkowej profilu.

• Szerokości półcienia wiązki są określane przy użyciu definicji wybranego półcienia
wiązki względem wysokości piku.

• Różnica między wartością obliczoną a zmierzoną każdego z tych parametrów jest
przedstawiona w nawiasach kwadratowych. Wartość dodatnia wskazuje, że obliczona
ilość jest większa niż ilość zmierzona. Wartość ujemna oznacza, że obliczona ilość jest
mniejsza niż ilość zmierzona.

7. Wybrać przycisk Start Manual Adjustment w obszarze Transversal Profiles, aby otwo-
rzyć okno dialogowe ręcznego dostosowywania.
Jeśli automatyczne określanie parametru Pencil Beam nie powiedzie się lub wynik będzie
poza dopuszczalnymi klinicznie wartościami granicznymi, należy użyć funkcji ręcznego
dostosowywania opisanej na str. 59.

8. Aby użyć nowych parametrów Pencil Beam, należy wybrać przycisk OK.
Przycisk OK jest aktywny, jeśli przetwarzanie profilu poprzecznego się powiodło. Wynik
przetwarzania profilu poprzecznego można sprawdzić za pomocą elementów Fitted
Transversal Profile w drzewie danych.

9. Przyciskiem Cancel można odrzucić nowe parametry (i w ten sposób zachować dotych-
czasowe parametry Pencil Beam).

Objaśnienie algorytmu obliczeń – patrz str. 147.

Przegląd współczynników dopasowanych profili poprzecznych

①

Rysunek 24  

Przetwarzanie profili poprzecznych

58 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Physics Administration Wer. 5.5



Jeśli profile poprzeczne zostaną przetworzone, wykres elementu Processed Transversal
Profiles przedstawia parametry korekcji funkcji źródłowej jako funkcję głębokości:
• Source Function Correction nr 1: Amplituda (ciągła czerwona), sigma (kreskowana

czerwona)
• Source Function Correction nr 2: Amplituda (ciągła niebieska), sigma (kreskowana

niebieska)
Uzgodnienie obliczonego profilu dawki ze zmierzonym profilem poprzecznym jest wyświetlone na
wykresach elementów Fitted Transversal Profile. Jeśli opcja Preprocessed (①) jest
niezaznaczona, zmierzone dane są wyświetlane w formie niebieskich kropek. Jeśli opcja
Preprocessed jest zaznaczona, niebieskie kropki przedstawiają rzeczywiste dane wejściowe
dopasowania profili poprzecznych.
UWAGA: Opcja Preprocessed nie jest dostępna, jeśli profile poprzeczne zostały dopasowane
przy użyciu programu Physics Administration 4.5. Szczegóły – patrz str. 147. 

Jeśli uzgodnienie obliczonego profilu dawki ze zmierzonym profilem poprzecznym nie jest
zadowalające, można ponownie wykonać obliczenie z inną definicją półcienia wiązki, aby
sprawdzić, czy można uzyskać lepsze uzgodnienie. Jeśli automatyczne przetwarzanie nie daje
oczekiwanych wyników, można również ręcznie dostosować parametry w sposób opisany w
następnym rozdziale.

Okno dialogowe ręcznego dostosowywania

Rysunek 25  
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Okno dialogowe ręcznego dostosowywania jest oknem pływającym. Gdy okno dialogowe jest
otwarte, można wybrać różne (poprzeczne) profile w drzewie danych, aby wyświetlić wykresy
danych obliczonych i zmierzonych. Umożliwia to optymalizację wszystkich wartości na podstawie
wykresów zmierzonych i obliczonych profili dawki. Okno dialogowe można przesunąć do dowolnej
pozycji na ekranie.
Aby wyświetlić okno dialogowe Manual Adjustment, należy wybrać przycisk Open w oknie
dialogowym Process Transversal Profiles. To okno dialogowe można również otworzyć za
pomocą menu kontekstowego elementu Process(ed) Transversal Profiles lub jego elementów
podrzędnych Fitted X-Transversal Profile lub Fitted Y-Transversal Profile.
UWAGA: Szerokość okna dialogowego można zwiększyć, aby zmniejszyć zakres przewijania w
obszarze tekstu dotyczącego szczegółów. Szerokość okna dialogowego można zmienić, jeśli
zaznaczona jest opcja Show Details. 

Element Opis

Show

• Graph: pozwala wybrać profil, który ma być wyświetlany w obszarze
wykresu okna głównego.

• Preprocessed: pozwala włączyć/wyłączyć wyświetlanie wykresów
wstępnie przetworzonych profili poprzecznych.

• Show Details:
- Nieaktywny: tekst szczegółów jest ukryty i dane wykresu bieżące-

go profilu poprzecznego są aktualizowane oraz ponownie rysowa-
ne.

- Aktywny: tekst szczegółów i wszystkie dane profilu są aktualizowa-
ne w przypadku zmiany dowolnego parametru. Dlatego czas wy-
magany na ponowne obliczenie wykresów (i aktualizację tekstu)
jest przy włączonych szczegółach dłuższy niż w sytuacji, gdy są
one wyłączone.

UWAGA: Podczas dostosowywania parametru Pencil Beam na pod-
stawie wizualnego uzgodnienia zmierzonych i wyświetlonych na wykre-
sie danych większą efektywność zapewnia dezaktywacja funkcji Show
Details. W przeciwnym razie aktualizacje wykresów są bardzo powol-
ne. 

Smoothing Określić, czy profile poprzeczne mają być wygładzane przed wykona-
niem dopasowania.

Radiological Shifts

Wartości przesunięcia radiologicznego można wprowadzać ręcznie (ja-
ko liczby nieujemne) lub dostosowywać w krokach co 0,05 mm strzał-
kami w górę / w dół obok pola edycji. Przesunięcia regulacyjnego i us-
tawienia odbicia lustrzanego nie można zmienić ręcznie.
• Leaf Shift Static: ta wartość wpływa na wszystkie profile poprzecz-

ne w kierunku x.
• Tongue and Groove Size: ta wartość wpływa na wszystkie profile

poprzeczne w kierunku y.
Wartości przesunięcia muszą wynosić od 0 do 1,2 mm.

Source Function Cor-
rection (SFC)

Program Physics Administration obsługuje dwie opcje SFC, które
można wybrać za pomocą opcji radiowych nr 1 i 2.
Bieżące parametry SFC można dostosować, zmieniając położenie od-
powiedniego suwaka przewijania. Jeśli amplituda wynosi 0% w przy-
padku obu głębokości, korekcja SFC jest wyłączona (not used).

Przetwarzanie profili poprzecznych
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Element Opis

Update

• Recalculate: Shifts: Powoduje ponowne obliczenie przesunięcia ra-
diologicznego i regulacyjnego na podstawie bieżących ustawień
SFC.

• Recalculate: SFC: Powoduje ponowne obliczenie parametrów SFC
na podstawie definicji Penumbra for SFC w obszarze Update.

• Force Update of Data View: przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy
w widoku danych nie ma żadnych elementów dopasowanych profili
poprzecznych. Może się tak zdarzyć w przypadku unieważnienia wy-
ników dopasowania z powodu zmiany danych profilu poprzecznego
przy otwartym oknie dialogowym Manual Adjustment. Wybranie te-
go przycisku powoduje (ponowne) utworzenie dopasowanych profili
poprzecznych.

UWAGA: Jeśli dane zostaną unieważnione i zostanie dokonana zmia-
na któregoś z parametrów przesunięcia lub SFC, funkcja aktualizacji
danych jest wykonywana automatycznie. 

Bardziej szczegółowy opis tych parametrów – patrz str. 147.
Dla zestawu zmierzonych profili poprzecznych występuje zwykle więcej niż jeden zestaw
parametrów SFC zapewniający sensowne uzgodnienie. Na przykład redukcja parametru sigma o
mniej więcej 1 mm i zwiększenie parametru amplituda o mniej więcej 10% ma jedynie niewielki
wpływ na obliczone profile dawki.
Różnice między tymi zestawami SFC są bardzo małe i w niektórych przypadkach ledwie widoczne
na wykresach (można porównać liczbowo wysokości pików i szerokości półcienia wiązki w
raporcie Details).
Zazwyczaj zestaw parametrów SFC nr 1 zawiera „małe” wartości sigma z zakresu od 1 do 10 mm
i wpływa głównie na względną wysokość małego piku profili poprzecznych w kierunku y. Zestaw
parametrów SFC nr 2 ma „dużą” wartość sigma (40 mm lub większą) i wpływa głównie na obszary
z niższą dawką. Amplitudy są zazwyczaj < 10%.
UWAGA: Algorytm dawki Pencil Beam nie rozróżnia korekcji SFC nr 1 i nr 2 (tj. wynik jest taki sam
w razie zamiany wszystkich parametrów SFC nr 1 na odpowiadające im parametry SFC nr 2). 
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3.3.9 Edycja dynamicznego przesunięcia listków

Kontekst

Element Dynamic Leaf Shift w widoku drzewa jest dostępny tylko wtedy, gdy zaznaczona jest
opcja Enable Dynamic Lift Shift w oknie dialogowym Properties (patrz str. 40).
Dynamiczne przesunięcie listków opisuje skuteczne przesunięcie listków na skutek zaokrąglenia
końcówek listków w większości kolimatorów MLC. Wartość ta jest określana z użyciem plików
przygotowanych dla kolimatora MLC w celu pomiaru dawek izocentrycznych dla odstępów
przesuwających się przy różnej szerokości.

Edycja dynamicznego przesunięcia listków

Rysunek 26  

Krok

1. Wybrać element danych Dynamic Leaf Shift, a następnie przycisk Edit lub kliknąć dwu-
krotnie element.

2. Określić parametry Dose Rate i Total Dose używane do każdego pomiaru mocy dawki.

3. Edytować wartości zmierzonej dawki.
Wartości dawki w sekcjach Measured Dose i Measured Dose for Gaps można wyrazić
w dowolnych żądanych jednostkach. Wszystkie pomiary muszą być jednak wykonywane
z tymi samymi ustawieniami kalibracji oraz skali i za pomocą tego samego detektora.

4. Dynamiczne przesunięcie listków jest automatycznie aktualizowane, gdy pole edycji straci
fokus. Aby wykonać obliczenie dynamicznego przesunięcia listków, można również wy-
brać przycisk Calculate. Szczegółowe informacje dotyczące tego obliczenia – patrz str.
149.

Edycja dynamicznego przesunięcia listków
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Krok
Dynamiczne przesunięcie listków musi wynosić od 0 do 1,2 mm. Typową przyczyną zbyt
wysokiej wartości jest zbyt mała wartość dawki Closed Field (wycieku). Patrz omówienie
wycieku w następnym etapie.

5. Obszar Consistency Checks umożliwia sprawdzenie niektórych parametrów.
W celu uniknięcia wpływu wiązki na zdarzenia wstrzymania wiązki podczas pomiaru war-
tość parametru Required leaf speed dla dynamicznego przesunięcia listków musi być
mniejsza niż prędkość maksymalna listków. Jeśli wymagana prędkość listków jest więk-
sza niż prędkość maksymalna listków, wyświetlane jest ostrzeżenie.
Zwykle wyciek kolimatora MLC obliczony na podstawie wartości Measured Dose powi-
nien być bliski wyciekowi ustawionemu w oknie dialogowym Nominal Linac Output
(patrz str. 42). Możliwe są jednak odchylenia, ponieważ konfiguracje pomiaru wycieku
NLOut i pomiaru dawki dla dynamicznego przesunięcia listków są różne i mogą być także
używane różne detektory. Jeśli różnica wycieku z kolimatora MLC (w %) obliczona na
podstawie wartości dynamicznego przesunięcia listków i wycieku z kolimatora MLC ok-
reślonego w sekcji Nominal Linac Output jest większa niż 0,5%, wyświetlane jest ostrze-
żenie dotyczące elementu Dynamiczne przesunięcie listków w drzewie.
Ogólnie dynamiczne przesunięcie listków ma podobną wielkość jak statyczne przesunię-
cie listków. Nie można jednak zagwarantować jednoznacznej relacji między tymi dwiema
wartościami.

6. Po zakończeniu wybrać przycisk OK (nie jest to możliwe w przypadku częściowych da-
nych).

Szczegółowe informacje na temat pomiaru dynamicznego przesunięcia listków zawiera instrukcja
zawierająca informacje techniczne Fizyka Brainlab.
Wykres dla elementu Dynamic Leaf Shift przedstawia measured dose – leakage w funkcji
wielkości odstępu. Elementy danych są przedstawione niebieskimi kropkami. Wynik regresji
liniowej jest przedstawiony czerwoną linią. Wszystkie punkty danych powinny być bliskie tej linii.
Wartość dynamicznego przesunięcia listków jest wskazana przez zielony krzyżyk na osi poziomej.
Wartość liczbowa jest również podana w tytule wykresu.
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3.4 Wklejanie danych i tabeli

Funkcja Paste Profile

Rysunek 27  

Dane można wprowadzać, korzystając z funkcji Paste Profile. Nazwa przycisku i funkcjonalność
zależą od wybranego elementu.

Wybrany parametr nie-
przetworzonych danych

Opis

Depth Dose/Diagonal
Profiles/Transversal Pro-
files

Wybrać przycisk Paste Profiles, aby wkleić, dodać lub usunąć kilka
profili.
UWAGA: Jeśli schowek zawiera prawidłowe dane rozdzielane zna-
kami tabulacji, zawartość schowka jest automatycznie wklejana do
tabeli podczas otwierania okna dialogowego wklejania tabeli.
UWAGA: W oknach dialogowych Paste Profiles nie są wyświetlane
żadne istniejące dane.
 
 

Element podrzędny para-
metru Raw Data

Aby wkleić pojedynczy profil do wybranego elementu, należy wy-
brać przycisk Paste Profile.
UWAGA: Komunikat o błędzie informuje, jeśli schowek zawiera nie-
prawidłowe dane profilu. 

Wklejanie danych i tabeli
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3.5 Walidacja i zatwierdzanie danych

Walidacja danych

Część ogólnych czynności walidacji danych jest wykonywana automatycznie podczas ich
wprowadzania.
Wszystkie liczby są sprawdzane względem górnej i dolnej granicy. W większości przypadków te
granice są bardzo ogólne. To sprawdzenie zmniejsza liczbę prostych błędów, ale nie uniemożliwia
wprowadzenia danych, które nie mają sensu w określonych przypadkach. Nie można wyjść z
okna dialogowego, w którym wprowadzono liczby przekraczające dozwolone granice.
Dane profilu takie jak dawki głębokościowe i współczynniki pozaosiowe należy wprowadzać w
kolejności rosnącej lub malejącej współrzędnych. Nie jest możliwe wprowadzanie danych w
dowolnej kolejności. Niespójności danych, ostrzeżenia (możliwe błędy) oraz błędy są wskazywane
w widoku drzewa przez ikonę stanu elementu danych (patrz str. 23).
Więcej informacji przedstawiono w części poświęconej kontrolom wiarygodności.

Kontrole wiarygodności

Rysunek 28  

Aby wykonać niektóre podstawowe operacje walidacji danych i kontroli wiarygodności, należy
wybrać polecenie Plausibility Checks… w menu Raw Data. Kontrole wiarygodności są również
przedstawione w oknie dialogowym zatwierdzenia. Wynik tych kontroli pojawia się także na
wydruku.
Kontrola wiarygodności podsumowuje główne ustawienia nieprzetworzonych danych Pencil Beam
i uwzględnia wszystkie ostrzeżenia i błędy wyświetlone w każdym z elementów widoku drzewa. W
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kontrolach wiarygodności przedstawiono również dodatkowe informacje takie, jak głębokość piku
dawki oraz indeks jakości danych dawki głębokościowej.

Szczegółowa lista kontroli – patrz str. 139.

Zastrzeżenie

Ostrzeżenie
Kompetentny fizyk medyczny musi zatwierdzić dane i parametry w profilu urządzenia.
Zatwierdzenie oznacza, że dane i parametry zostały sprawdzone i są poprawne, a
informacje dozymetryczne zostały zweryfikowane za pomocą innych obliczeń, porównań z
danymi opublikowanymi, niezależnego sprawdzenia lub innych odpowiednich środków.

Zatwierdzanie nieprzetworzonych danych Pencil Beam

Rysunek 29  

Aby możliwe było wygenerowanie profilu urządzenia z użyciem nieprzetworzonych danych Pencil
Beam dla planowania leczenia z użyciem kolimatora wielolistkowego, nieprzetworzone dane
muszą zostać zatwierdzone przez odpowiedzialnego fizyka.

Krok

1. Wybrać polecenie Approve & Save As w menu Raw Data.

2. Sprawdzić dostarczone dane i informacje dotyczące weryfikacji.

3. Po upewnieniu się, że dane odpowiadają obowiązującym wymogom, należy wprowadzić
nazwę użytkownika oraz hasło i kliknąć opcję Approve and Save As.

Walidacja i zatwierdzanie danych
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Krok
Zatwierdzone pliki nieprzetworzonych danych są automatycznie ustawiane jako tylko do
odczytu. Zatwierdzenie profilu jest wskazywane na pasku stanu.

Nieprzetworzone dane Pencil Beam można zatwierdzić nawet wtedy, gdy kontrole walidacji i
wiarygodności danych wyświetlają ostrzeżenia i błędy. Niektóre błędy, takie jak puste dane
rozproszenia lub dane dawki głębokościowej, puste bądź nieprzetworzone profile diagonalne albo
poprzeczne uniemożliwiają jednak zatwierdzenie, a przycisk Approve and Save As w oknie
dialogowym jest nieaktywny.
UWAGA: W przypadku zmodyfikowania jakichkolwiek danych status zatwierdzenia jest zerowany,
a status jest ustawiony na zmodyfikowany, co wskazuje niezapisane zmiany. 
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4 NIEPRZETWORZONE
DANE MONTE CARLO

4.1 Pliki danych algorytmu Monte Carlo

Informacje o pliku algorytmu Monte Carlo

Rysunek 30  

Pliki nieprzetworzonych danych algorytmu Monte Carlo zapisane z pomocą programu Physics
Administration 5.0 lub starszego nie zawierają listy akceleratorów ani kolimatorów MLC.
Podczas wczytywania starego pliku danych algorytmu Monte Carlo wyświetlany jest wyżej
przedstawiony komunikat.
Po potwierdzeniu przyciskiem OK automatycznie wyświetlane jest okno dialogowe Properties.
Oprogramowanie stosuje nazwy akceleratorów liniowych i kolimatorów MLC zapisane w pliku
danych do automatycznego wybierania akceleratora, kolimatora MLC i ustawień filtra
spłaszczającego. W razie znalezienia dopasowania okno komunikatu przypomina o uważnym
sprawdzeniu wyboru. W razie nieznalezienia dopasowania należy ręcznie wybrać akcelerator,
kolimator MLC i technikę podawania energii.
W celu zastosowania wartości okno dialogowe należy zamknąć przyciskiem OK.
UWAGA: W razie zamknięcia okna dialogowego Properties przyciskiem Cancel nie zostanie
ustawiony akcelerator, kolimator MLC ani energia. Na pasku stanu wyświetlany jest wówczas
komunikat Please go to Properties and set all data. Wskazuje to, że po imporcie danych nie
ustawiono wszystkich parametrów i zapisywanie jest niedostępne. Należy najpierw otworzyć
ponownie okno dialogowe Properties i ustawić wszystkie parametry. 

Ograniczenia trybu Monte Carlo

W przeciwieństwie do nieprzetworzonych danych Pencil Beam, nieprzetworzonych danych wiązki
Monte Carlo nie można zatwierdzić. Kontrole wiarygodności i funkcja drukowania
nieprzetworzonych danych są wyłączone w trybie Monte Carlo.

NIEPRZETWORZONE DANE MONTE CARLO
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Tworzenie nowego pliku nieprzetworzonych danych Monte Carlo

Rysunek 31  

Krok

1. Wybrać polecenie New w menu Raw Data.

2. Wprowadzić dane w wyświetlonym oknie dialogowym Properties.

3. Wybrać przycisk OK (patrz str. 77).

4. Wprowadzić dane w wyświetlonym oknie dialogowym Reference Fields.

5. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknąć przycisk OK.

Pliki danych algorytmu Monte Carlo
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Wczytywanie istniejącego pliku nieprzetworzonych danych algorytmu Monte Carlo

①

②

Rysunek 32  

Krok

Wybrać polecenie Open ① w menu Raw Data.
Lista ostatnio użytych plików nieprzetworzonych danych znajduje się w obszarze Recent ②.
• Domyślne rozszerzenie pliku to .xmcdat
• Domyślna lokalizacja (jeśli nie zostanie zmieniona przez pomoc techniczną firmy Brainlab

podczas instalacji) to
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

• Menu opcji Recent w menu Raw Data zawiera listę ostatnio użytych plików nieprzetworzo-
nych danych

• Plik nieprzetworzonych danych wiązki Monte Carlo można również otworzyć, przeciągając
plik .xmcdat do programu Physics Administration

NIEPRZETWORZONE DANE MONTE CARLO
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Zapisywanie pliku nieprzetworzonych danych Monte Carlo

Rysunek 33  

Krok

Wybrać polecenie Save lub Save As w menu Raw Data w celu zapisania nieprzetworzonych
danych w pliku.
Domyślnie plik jest zapisywany w bieżącej lokalizacji lub lokalizacji domyślnej zapisu nowych pli-
ków. Opcja Save nie jest dostępna, jeśli dane nie zostały zmodyfikowane.

Plików nieprzetworzonych danych Monte Carlo zapisanych w programie Physics Administration
5.5 nie można otworzyć za pomocą programu Physics Administration 5.0 lub starszego.

Pliki danych algorytmu Monte Carlo

72 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Physics Administration Wer. 5.5



4.2 Wprowadzenie do danych Monte Carlo

Nieprzetworzone dane Monte Carlo

Nieprzetworzone dane Monte Carlo składają się z:
• profili dawki głębokościowej (CAX) w powietrzu
• profili poprzecznych w powietrzu
• profili dawki głębokościowej (CAX) w wodzie
• profili poprzecznych w wodzie

Ograniczenia

W odróżnieniu od nieprzetworzonych danych algorytmu Pencil Beam, nieprzetworzonych danych
algorytmu Monte Carlo nie można przetwarzać za pomocą programu Physics Administration.
Oprogramowanie umożliwia wprowadzanie jedynie zmierzonych danych. Odpowiedni plik
nieprzetworzonych danych (.xmcdat) należy wysłać do pomocy technicznej firmy Brainlab w celu
dalszego przetworzenia.

Układ ekranu

①

③

④

⑤

②

⑥

⑦ ⑧
Rysunek 34  

Nr Element Funkcja

① Properties Wyświetlanie i edycja właściwości.

② Coordinate Sys-
tem

Otwiera okno dialogowe przedstawiające żądany układ współrzęd-
nych danych profilu.

③ Fields Dodawanie lub edycja parametrów pola.

④ Profiles Dodawanie lub edycja profilu.

NIEPRZETWORZONE DANE MONTE CARLO
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Nr Element Funkcja

⑤ Display

• Data View: to pole wyboru należy zaznaczyć, aby wyświetlić
drzewo widoku danych.

• Graph View: to pole wyboru należy zaznaczyć, aby wyświetlić wi-
dok wykresu.

• Normalized: to pole wyboru należy zaznaczyć, aby wyświetlić
znormalizowane dane niektórych wykresów.

⑥ Status Wyświetla stan wybranego elementu (jeśli ma zastosowanie).

⑦ Widok danych Wyświetla dane w postaci drzewa (patrz niżej).

⑧ Widok wykresu Wyświetla dane w postaci wykresu i odnosi się do wybranego ele-
mentu drzewa.

Drzewo danych algorytmu Monte Carlo

①

②

③

Rysunek 35  

Wprowadzenie do danych Monte Carlo
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Po utworzeniu pliku nieprzetworzonych danych dane wiązki algorytmu Monte Carlo są dzielone na
dwie grupy: Measurements in Air ① i Measurements in Water ②.
UWAGA: Jeśli zaznaczona jest opcja Easy Commissioning, nie jest wyświetlana grupa
Measurements in Air. 

Element Summary and Overview ③ łączy podobne dane pomiarowe i wyświetla je w widoku
wykresu (współczynniki mocy wyjściowej, oś centralna (CAX), profile kierunków x i y) w powietrzu
i wodzie w zależności od SSD.
Aby rozwinąć odpowiednie elementy podrzędne, należy kliknąć przycisk +.
Aby zwinąć elementy podrzędne, należy kliknąć przycisk -.
Niespójności danych, ostrzeżenia (możliwe błędy) oraz błędy są wskazywane w widoku drzewa
przez ikonę elementu danych (patrz str. 23).
Widok wykresu odnosi się do wybranego elementu drzewa. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
należy zapoznać się z opisami elementów w odpowiednich rozdziałach.

Widok wykresu osi CAX oraz profili X i Y

Rysunek 36  

Pomiary są uporządkowane z uwzględnieniem rozmiaru pola. Każdy rozmiar pola ma profil dawki
głębokościowej dla osi CAX i zwykle zawiera profile x i y dla trzech różnych głębokości. Po
ustawieniu wskaźnika myszy na krzywej wykresu pojawia się etykieta narzędzia przedstawiająca
nazwę odpowiedniego wykresu oraz pionową i poziomą współrzędną bieżącej pozycji.
Szczegółowe informacje na temat wymaganych pomiarów zawiera instrukcja zawierająca
informacje techniczne Fizyka Brainlab.

NIEPRZETWORZONE DANE MONTE CARLO
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Widok wykresu: współczynniki mocy wyjściowej

Rysunek 37  

Wykres Output Factors przedstawia współczynniki mocy wyjściowej w funkcji równoważnego
rozmiaru pola definiowanego wzorem 2 * x * y / (x + y). Wykresy są rozmieszczone
według pomiarów w powietrzu/wodzie i SSD.
Dane rozproszenia pól kwadratowych (skuteczne) z wykorzystaniem kąta kolimatora 0° są
połączone linią prostą. Dane rozproszenia dla pól kwadratowych są wykreślane za pomocą małej
kropki, a dane rozproszenia dla pól o kącie kolimatora 90° są wykreślane za pomocą większej
kropki. Funkcja etykiety narzędzia zapewnia dodatkowe informacje.

Wprowadzenie do danych Monte Carlo

76 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Physics Administration Wer. 5.5



4.3 Praca z danymi Monte Carlo

Właściwości Monte Carlo

①

②

③

④

⑤
⑥

Rysunek 38  

Wybrać polecenie Properties z menu nieprzetworzonych danych, aby wyświetlić okno dialogowe
Properties trybu Monte Carlo:

Nr Element Funkcja

① General
Informacje służące do odnoszenia się do danych profilu i ich
identyfikacji. Te informacje nie mają wpływu na żadne wartości
danych wiązki ani wyniki obliczeń.

② Accelerator Wybrać akcelerator z listy.

③ MLC
Wybrać kolimator MLC z listy. Każda zmiana połączenia MLC /
akcelerator liniowy powoduje unieważnienie wszystkich obliczo-
nych/przetworzonych danych dawki.

NIEPRZETWORZONE DANE MONTE CARLO
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Nr Element Funkcja

④ Energy Modality/
Quality Index

Określa energię i tryb filtra spłaszczającego danych wiązki.
Wskaźnik jakości (QI) jest definiowany dla pola 100 × 100 mm²,
zgodnie z publikacją [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
gdzie TPR(d) to współczynnik tkanka-fantom na głębokości d
(patrz str. 151).
UWAGA: Wskaźnik QI nie jest wyświetlany w razie wybrania
energii bez filtra spłaszczającego. 

⑤ Depth of Peak Dose
(in water)

Wartość Depth of Peak Dose jest ustawiana automatycznie na
podstawie wartości dawki maksymalnej wybranej techniki pod-
awania energii według publikacji [BJR25] (patrz str. 151), gdy po-
le energii straci fokus. Tę wartość można ręcznie dostosować do
potrzeb.
Wartość ta jest wykorzystywana przy dodawaniu nowych pól dla
głębokości Zmax.
UWAGA: To okno dialogowe nie umożliwia wyboru trybu filtra
spłaszczającego. W związku z tym należy uwzględnić tryb SRS
lub FFF w nazwie danych wiązki i/lub sekcji komentarzy. 

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednim
rozdziale dotyczącym pomiaru wiązki w instrukcji zawierającej
informacje techniczne Fizyka Brainlab.

⑥
Small Field Correc-
tions for Scatter Va-
lues

Firma Brainlab zaleca stosowanie mnożników poprawkowych
mocy wyjściowej do małych pól (tj. zgodnie z raportem IAEA
TRS nr 483).
Należy określić, czy zastosowano mnożniki poprawkowe mocy
wyjściowej do danych rozproszenia.
• Jeśli nieprzetworzone dane Monte Carlo utworzono w po-

przedniej wersji programu Physics Administration, ta opcja
ma stan Unknown. Po zmianie ustawienia na Yes albo No us-
tawienie Unknown nie jest już dostępne.

• Ustawienie to ma obecnie cel jedynie informacyjny i nie ma
żadnego wpływu na planowanie leczenia ani obliczenia dawek.
Wprowadzone wartości rozproszenia mają natomiast wpływ na
utworzony model Monte Carlo.

Więcej informacji zawiera instrukcja zawierająca informacje
techniczne Fizyka Brainlab.

Praca z danymi Monte Carlo
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Wprowadzanie danych pól odniesienia

Rysunek 39  

Krok

1. Wybrać polecenie Set References w menu Fields.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

2. Zaznaczyć pole wyboru Easy Commissioning (no air measurements), aby algorytm
Monte Carlo wykonał bez pomiarów w powietrzu obliczenie dla określonych akcelerato-
rów, kolimatorów MLC i energii.
Jeśli opcja łatwego oddania do użytku jest włączona, pola rozmiaru pola (szczęki) są nie-
aktywne, a wszystkie istniejące pomiary w powietrzu zostają usunięte.

3. W polach Absolute Dose należy wprowadzić wartości nominalnej mocy wyjściowej akce-
leratora liniowego dla podanych warunków.

4. W razie potrzeby dostosować rozmiary pól i głębokości.

5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji wybrać przycisk OK.
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Edycja parametrów pola

Rysunek 40  

Krok

1. Wybrać żądany element danych, a następnie przycisk Edit w obszarze Fields.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

2. Wprowadzić rozmiary pól.
Domyślnie wszystkie pomiary w powietrzu są wykonywane przy użyciu kąta kolimatora
równego 0° (w układzie współrzędnych IEC 1217). W przypadku niektórych kolimatorów
MLC, takich jak Elekta Agility i pomiarów w wodzie możliwe jest również zdefiniowanie
pola przy użyciu kąta kolimatora równego 90° (IEC 1217). W przypadku większości koli-
matorów MLC i pomiarów w powietrzu opcja kąta kolimatora równego 90° jest nieaktywna
i nie można jej wybrać.
Dodatkowe pomiary dotyczące małych pól przy użyciu kąta kolimatora równego 90° mogą
zwiększyć dokładność modelu Monte Carlo. Szczegóły zawiera instrukcja zawierająca
informacje techniczne Fizyka Brainlab.
UWAGA: Nie można zdefiniować dwóch pól o tym samym efektywnym rozmiarze pola,
kolimatorze i SSD. 

3. W zależności od elementu wybranego aktualnie w widoku danych (Measurements in Air,
Measurements in Water lub Summary and Overview) w obszarze Medium wybrana
jest wstępnie odpowiednia opcja i nie można jej zmienić.

4. Wybrać przycisk OK.

Widok drzewa wyświetla tylko rozmiar pola efektywnego dla każdego katalogu. Jeśli rozmiar pola
szczęk jest mniejszy od rozmiaru pola kolimatora wielolistkowego (MLC), stosowany jest rozmiar
pola szczęk. Jeśli na przykład pole kolimatora MLC = 20 × 200 mm², a rozmiar
szczęk = 100 × 100 mm², wyświetlane będzie pole o rozmiarach 20 × 100 mm².

Praca z danymi Monte Carlo
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Edycja parametrów profilu

Rysunek 41  

Krok

1. Aby dodać nowy profil, należy wybrać element danych, a następnie przycisk Add w ob-
szarze Profiles.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe.

2. Aby edytować istniejący profil poprzeczny, wybrać profil, a następnie przycisk Edit w ob-
szarze Profiles.

3. Dane muszą być wprowadzane zgodnie z układem współrzędnych określonym dla pomia-
rów wiązki w trybie Monte Carlo w instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizy-
ka Brainlab. Należy pamiętać, że pomiary w powietrzu i wodzie są oparte na różnych
źródłach.
• Dla profili CAX w powietrzu można zdefiniować wartość offset.
• Dla profili x i y należy wprowadzić odpowiednią współrzędną z.

Puste wiersze siatki danych są ignorowane, a dodatkowe wiersze można dodać za pomo-
cą przycisku Add row(s). Aby wkleić dane ze schowka do siatki danych, można użyć
przycisku Paste clipboard data lub skrótu klawiaturowego Ctrl + V.
Dane o współrzędnych mogą być uporządkowane w kolejności rosnącej lub malejącej.

4. Wybrać przycisk OK.

NIEPRZETWORZONE DANE MONTE CARLO
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5 PROFILE URZĄDZEŃ
5.1 Wstęp

Kontekst

Program Physics Administration umożliwia edycję profili urządzenia. Każdy profil urządzenia
zawiera szczegółowy model sprzętowy, obejmujący ustawienia geometryczne i dozymetryczne
(profile wiązki), a także informacje na temat poszczególnych kombinacji akcelerator-kolimator.
Początkowe lub domyślne wartości dla kombinacji akcelerator-kolimator można definiować w
szablonie profilu.

Pliki

Profil urządzenia składa się z kilku wzajemnie powiązanych plików. W związku z tym w celu
wymiany profilu urządzenia nie wystarczy skopiowanie odpowiadającego mu pliku
PROFILE_<identifier>.xmach. W tym celu należy użyć przycisku Export to ZIP file... (patrz
str. 84 i str. 96).

Kopia zapasowa

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych firma Brainlab zaleca regularne tworzenie kopii
zapasowych wszystkich odpowiednich plików. Domyślna lokalizacja tych plików (jeśli nie została
zmieniona przez firmę Brainlab podczas instalacji) to:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\.

Zarządzanie folderami

Można użyć programu Windows Explorer (Eksplorator Windows) do skopiowania całości
zawartości folderu MachineProfiles (łącznie ze wszystkimi podkatalogami i plikami) do
bezpiecznej lokalizacji w sieci szpitalnej lub na zewnętrzny nośnik pamięci.

PROFILE URZĄDZEŃ
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5.2 Praca z profilami urządzeń

Układ ekranu

⑥ ⑦

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑧⑦

Rysunek 42  

Nr Element Funkcja

① Properties Umożliwia wyświetlenie i edycję właściwości urządzenia
(patrz str. 100).

② Energy/Modality

Listę energii można zmodyfikować na karcie General Para-
meters okna dialogowego Properties (patrz str. 105).
Wyświetlane mogą być następujące ikony:

Wskazują one, od lewej do prawej:
• Nie zatwierdzono
• Zatwierdzono
• Brakujące dane
• Użyj pozorowanych danych wiązki do zatwierdzenia przez

firmę Brainlab (patrz str. 120)
Dla każdej energii wyświetlane są dostępne algorytmy dawek
(PB: Pencil Beam, MC: Monte Carlo) oraz tryb filtra spła-
szczającego (standardowy, stereotaktyczny lub bez spła-
szczania / FFF).

③ Set Parameters Zastosowanie parametrów energii (patrz str. 117).

Praca z profilami urządzeń
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Nr Element Funkcja

④ Display

• To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wyświetlić widok ta-
beli (drzewo) i/lub widok wykresu.

• Pole wyboru Graph Normalized należy zaznaczyć, aby wy-
świetlić znormalizowane dane niektórych wykresów.

⑤ Przyciski edycji Umożliwiają edycję, dodanie, wklejenie lub usunięcie bieżące-
go elementu.

⑥ Wybór danych wejścio-
wych

Dane algorytmu Pencil Beam zawierające tabele Scatter,
Depth Dose i Radial Factors. Wybranie karty powoduje wy-
świetlenie odpowiadających jej tabel i wykresów. Tabelę da-
nych można również przełączyć za pomocą menu View.

⑦ Widok tabeli Wyświetla dane w postaci tabeli.

⑧ Widok wykresu Wyświetla dane w postaci wykresu i odnosi się do aktualnie
wybranej energii.

Pasek menu

Rysunek 43  

Element Funkcja Patrz

Go to Task... Otwiera menu nawigacji. Strona 21

New Uruchamia tworzenie nowego profilu urządzenia. Strona 87

Open ... Otwiera istniejący profil urządzenia. Strona 88

Recent Wyświetla listę ostatnio używanych profili urządzeń.

PROFILE URZĄDZEŃ
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Element Funkcja Patrz

Manage Profi-
les...

Otwiera okno dialogowe umożliwiające:
• Eksport istniejących profili urządzeń do archiwum w forma-

cie .zip
• Włączenie lub wyłączenie wyświetlania poszczególnych profili

urządzeń
• Usuwanie profili urządzeń

Strona 96

Properties...
Umożliwia edycję właściwości istniejących profili urządzeń. Są
one takie same jak ustawienia właściwości definiowane pod-
czas tworzenia nowego profilu urządzenia.

Strona 100

Plausibility
Checks...

Wyświetla listę kontroli wykonanych przez program Physics
Administration w celu zapewnienia wiarygodności. Strona 92

Save Zapisuje bieżący profil urządzenia. Strona 114

Approve & Sa-
ve... Zatwierdza i zapisuje bieżący profil urządzenia. Strona 115

Export to ZIP fi-
le...

Zapisuje bieżące dane profilu w pliku .zip. Ta funkcja działa
tak samo jak przycisk Export to ZIP archive... w oknie dialogo-
wym Manage Profiles. W przypadku modyfikacji danych profilu
urządzenia ta funkcja zostaje wyłączona.
Domyślna nazwa pliku jest generowana z nazwy profilu urzą-
dzenia i może zostać zmieniona w oknie dialogowym wyboru
pliku.

Print...

Drukuje dane profilu urządzenia. Strona 94Print Preview

Print Setup...

Exit Zamyka program Physics Administration.

Praca z profilami urządzeń
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Sposób tworzenia nowego profilu urządzenia

Rysunek 44  

Krok

1.

Wybrać polecenie New w obszarze Machine Profiles w menu nawigacji albo wybrać po-
lecenie New w menu Profil.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe.
Można rozpocząć od pliku Raw Data (zalecane) lub bez nieprzetworzonych danych.
Nieprzetworzone dane można dodać lub usunąć później (patrz str. 129).

2. Wybrać opcję rozpoczęcia w obszarze Multileaf Collimator:
• Use current Pencil Beam raw data file: jeśli nieprzetworzone dane zostały wcześniej

wczytane i zatwierdzone, można ich użyć.
• Import an approved Pencil Beam raw data file: jeśli nieprzetworzone dane nie zos-

tały wcześniej wczytane i zatwierdzone, należy zaimportować odpowiedni plik nieprzet-
worzonych danych. Po wybraniu przycisku Continue zostaje otwarte okno dialogowe
pliku. Wybrać plik zawierający zatwierdzone nieprzetworzone dane. Jeśli wybrane nie-
przetworzone dane nie zostały zatwierdzone, nie można kontynuować.

• Use Multileaf Collimator without raw data: ta opcja wymaga obliczenia współczynni-
ków radialnych i parametrów modelu Pencil Beam przez firmę Brainlab. Patrz instruk-
cja zawierająca informacje techniczne Fizyka Brainlab.

PROFILE URZĄDZEŃ
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Krok

3. Wybrać przycisk Continue, aby kontynuować albo przycisk Cancel, aby zamknąć okno
dialogowe.

4. Wprowadzić parametry w wyświetlonym oknie dialogowym Properties. Jeśli nieprzetwo-
rzone dane zostały zaimportowane, niektóre wartości są już ustawione na podstawie pliku
Raw Data (patrz str. 100 i str. 117).

5. Wybrać przycisk OK.

Sposób otwierania profilu urządzenia

Rysunek 45  

Krok

1.

Wybrać polecenie Open w obszarze Machine Profiles w menu nawigacji albo wybrać
polecenie Open w menu Profile.

Praca z profilami urządzeń
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Krok
Zostanie wyświetlone okno dialogowe:
W tym oknie dialogowym są wyszczególnione wszystkie profile znajdujące się w katalogu
profilu urządzenia. Domyślna lokalizacja (jeśli nie zostanie zmieniona przez pomoc tech-
niczną firmy Brainlab podczas instalacji) to:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\
Miejsce na komentarz pod listą profili zawiera dodatkowe informacje dotyczące wybrane-
go profilu, na przykład:
• 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

Ikona przed wpisami wskazuje stan profilu/energii:

Wskazują one, od lewej do prawej:
• Nie zatwierdzono
• Zatwierdzono
• Do zatwierdzenia przez firmę Brainlab (patrz str. 120)

2. Należy wybrać profil urządzenia w celu wyświetlenia listy energii i algorytmów dawek sto-
sowanych w tym profilu.

Poza nazwą profilu oraz datą i godziną modyfikacji podane są także następujące informacje o
wersji każdego profilu:
• V2 lub V3: ten profil urządzenia został utworzony dla systemu iPlan RT Dose. Taki profil

wymaga zaktualizowania do wersji V4 lub V5 przed użyciem z oprogramowaniem RT Elements
(patrz str. 90).

• V4: ten profil urządzenia został utworzony za pomocą programu Physics Administration 5.0 i
nadaje się do użytku w oprogramowaniu RT Elements. Profile te nie są rozpoznawane przez
system iPlan RT Dose.

• V5: ten profil urządzenia został utworzony za pomocą programu Physics Administration 5.5 i
nadaje się do użytku w oprogramowaniu RT Elements (w wersji 2.0 lub nowszej). Profile te nie
są rozpoznawane przez starsze wersje oprogramowania.

• Approved: wskazuje, że profil został zatwierdzony za pomocą programu Physics
Administration (patrz str. 115).

UWAGA: Jeśli profil urządzenia został już otwarty i zmodyfikowany, przed otwarciem innego
profilu urządzenia można zapisać wprowadzone zmiany. 

PROFILE URZĄDZEŃ
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5.2.2 Importowanie profili urządzenia z systemu iPlan RT Dose

Kontekst

Aby wykorzystać dane wiązki z systemu iPlan RT Dose 4.x, konieczne jest zaktualizowanie
odpowiednich plików do formatu oprogramowania RT Elements, ponieważ program Physics
Administration może zapisywać profile urządzenia tylko w formacie oprogramowania RT
Elements. Można to zrobić, importując odpowiednie profile.
UWAGA: Zaimportowany profil urządzenia jest zawsze wyświetlany jako Modified, nawet jeśli po
zaimportowaniu nie wprowadzano do niego zmian. 

Po zaznaczeniu profilu do zaimportowania (patrz poniżej) automatycznie otwiera się kreator
właściwości. Konieczne jest dokładne sprawdzenie wszystkich ustawień.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Modyfikacje profilu urządzenia oprogramowania RT Elements (V4 lub V5) nie mają wpływu na
profil urządzenia w wersji systemu iPlan RT (V2 lub V3). Ponadto żadne modyfikacje profilu
urządzenia systemu iPlan RT (V2 lub V3) wykonane po zaimportowaniu go w programie Physics
Administration nie zostaną zastosowane do profilu urządzenia oprogramowania RT Elements
(V4 lub V5).
Jest to szczególnie ważne w razie zmodyfikowania jakichkolwiek danych wiązki, gdyż wszelkie
modyfikacje należy wprowadzić ręcznie do obu wersji.
UWAGA: Dane wiązki z systemu iPlan RT Dose 4.x można też zaimportować do istniejącego
profilu urządzenia (patrz str. 117). 

W przypadku anulowania okna dialogowego Properties po zaimportowaniu profilu
urządzenia na pasku stanu wyświetlany jest komunikat Please go to Properties and set all
data. Oznacza to, że po zaktualizowaniu nie ustawiono i nie sprawdzono wszystkich
parametrów. Profilu urządzenia nie można zapisać, dopóki praca w oknie dialogowym
Properties nie zostanie ukończona.

Sposób importowania profilu urządzenia w formacie systemu iPlan RT Dose 4.x

W przypadku, gdy system iPlan RT i oprogramowanie RT Elements używają tej samej lokalizacji
profili urządzeń, należy zaimportować profil urządzenia systemu iPlan RT Dose 4.x, wykonując
poniższe czynności.

Krok

1. Wybrać polecenie Open w menu Profile (patrz też str. 88).

2.

W oknie dialogowym Open Profile wybrać żądany profil urządzenia. Profile urządzeń
zdefiniowane dla systemu iPlan RT Dose 4.x mają oznaczenie V2 lub V3 w kolumnie
Version.
Po otwarciu wyświetlany jest komunikat przypominający o konieczności właściwej weryfi-
kacji wszystkich zaimportowanych danych profili urządzeń.

Importowanie profili urządzenia z systemu iPlan RT Dose
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Krok

3. Aby potwierdzić import, należy wybrać przycisk OK. Okno dialogowe właściwości jest te-
raz aktywne (patrz str. 100) i można skonfigurować żądane ustawienia profilu urządzenia.
Jeśli użytkownik anuluje okno dialogowe Properties, drukowanie, zapisywanie i kontrole
wiarygodności zaimportowanego profilu są niedostępne. Należy najpierw otworzyć po-
nownie okno dialogowe Properties i ustawić wszystkie parametry.

Ponieważ program Physics Administration obsługuje więcej parametrów w porównaniu ze
swoim poprzednikiem, szczególnie ważne jest dokładne sprawdzenie poszczególnych ustawień.

Sposób importowania profilu urządzenia systemu iPlan RT 4.x z innej lokalizacji

Jeśli system iPlan RT i oprogramowanie RT Elements używają tej samej lokalizacji profili
urządzeń, należy zaimportować profil urządzenia systemu iPlan RT Dose 4.x, wykonując
poniższe czynności.

Krok

1. Uruchomić program Physics Administration 4.5 i wyeksportować do pliku .zip profil
urządzenia, który ma zostać zaimportowany, korzystając z okna dialogowego Manage
Machine Profiles. Szczegóły zawiera instrukcja obsługi oprogramowania Physics
Administration 4.5, wersja 1.1.

2.

Uruchomić program Physics Administration 5.5 i przeciągnąć utworzony plik .zip z
profilem urządzenia do programu Physics Administration.
Po otwarciu wyświetlany jest komunikat przypominający o konieczności właściwej weryfi-
kacji wszystkich zaimportowanych danych profili urządzeń.

3. Aby potwierdzić import, należy wybrać przycisk OK.
Okno dialogowe właściwości jest teraz aktywne (patrz str. 100) i można skonfigurować
żądane ustawienia profilu urządzenia.
Jeśli użytkownik anuluje okno dialogowe Properties, drukowanie, zapisywanie i kontrole
wiarygodności zaimportowanego profilu są niedostępne. Należy najpierw otworzyć po-
nownie okno dialogowe Properties i ustawić wszystkie parametry.

Ponieważ program Physics Administration obsługuje więcej parametrów w porównaniu ze
swoim poprzednikiem, szczególnie ważne jest dokładne sprawdzenie poszczególnych ustawień.
Nowy profil urządzenia zostanie zapisany w lokalizacji profili urządzeń oprogramowania RT
Elements (określonej przez pomoc techniczną firmy Brainlab). Dane zawarte w pliku .zip nie są
modyfikowane.

PROFILE URZĄDZEŃ
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5.2.3 Walidacja danych

Sumy kontrolne

Na wydruku danych widnieją maksymalnie trzy różne sumy kontrolne profilu urządzenia:

Suma kontrolna Opis

Profile Checksum

Ogólna suma kontrolna profilu urządzenia. Zmienia się ona za każdym ra-
zem po zapisaniu lub zatwierdzeniu profilu i może służyć do identyfikacji
profilu. Jest pokazana w:
• W programie Physics Administration: w oknach dialogowych Machine

Profiles: Open i Machine Profiles: Manage
• w oprogramowaniu RT Elements: na wydruku Treatment Parameter

UWAGA: Pozycja Checksum profilu jest dostępna na wydruku, o ile profil
urządzenia nie został zmodyfikowany. 

Machine-related
parameter check-
sum

Ta suma kontrolna może być używana do kontroli, czy dwa profile wyko-
rzystują te same ustawienia urządzenia i nie zawiera:
• Żadnych parametrów danych wiązki
• Nazwiska fizyka
• Nazwy profilu
• Czasu zapisania profilu

Związana z urządzeniem suma kontrolna nie ulegnie zmianie na przykład
w razie pracy nad profilem akceptacji i wyłączenia opcji profilu akceptacji,
a następnie wprowadzenia danych wiązki bez zmiany jakiegokolwiek inne-
go ustawienia (z wyjątkiem nazwiska fizyka lub nazwy profilu).
UWAGA: Suma kontrolna zostanie poprzedzona przedrostkiem V4 wska-
zującym, że jej definicja jest inna niż sum kontrolnych wyświetlanych w
programie Physics Administration 4.5. 

Beam data-related
checksum

Ta suma kontrolna obejmuje wszystkie parametry związane z danymi wiąz-
ki i dlatego nie ulega zmianie w przypadku modyfikacji parametru związa-
nego z urządzeniem.
Ta suma kontrolna jest niedostępna w przypadku profili akceptacji.
UWAGA: Suma kontrolna zostanie poprzedzona przedrostkiem V4 wska-
zującym, że jej definicja jest inna niż sum kontrolnych wyświetlanych w
programie Physics Administration 4.5. 

Zastrzeżenie

Ostrzeżenie
Odpowiedzialny fizyk medyczny musi potwierdzić, że dane i parametry zawarte w profilu
pracy urządzenia zostały sprawdzone i są prawidłowe, a dane dozymetryczne zostały
zweryfikowane za pomocą innych obliczeń, poprzez porównanie z opublikowanymi danymi,
niezależne zbadanie lub za pomocą innych odpowiednich środków.

Walidacja danych
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Wykonywanie walidacji danych

Rysunek 46  

Krok

Aby wykonać niektóre podstawowe operacje walidacji danych i kontroli wiarygodności, należy
wybrać polecenie Plausibility Checks... w menu Profile.
Zostaje otwarte okno dialogowe, wyświetlające wynik niektórych podstawowych kontroli.

Te kontrole wiarygodności i poprawności danych są wyświetlane, gdy zatwierdzenie profilu i jego
wynik pojawiają się na wydruku.
Szczegółowa lista kontroli – patrz str. 143.

PROFILE URZĄDZEŃ
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5.2.4 Drukowanie profilu urządzenia

Kontekst

Jeśli nie zostały skonfigurowane wszystkie dane (np. wskutek przerwania operacji importu
danych), opcje Print i Print Preview są niedostępne. W takim przypadku należy znowu otworzyć
okno dialogowe Properties i wybrać przycisk OK.

Konfiguracja ustawień wydruku

Rysunek 47  

Krok

1. Aby wydrukować tylko wybrane dane, należy wybrać polecenie Print Setup... w menu
Profile.

2. W oknie dialogowym Print zdefiniować informacje, które mają zostać wydrukowane (np.
tabele, siatka, parametry).

Drukowanie profilu urządzenia
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Krok

3. Wybrać preferowaną drukarkę w obszarze Printer Setup. Drukarkę można wybrać także
w obszarze Print...

Wybory dokonywane w tym oknie dialogowym nie są zapisywane. Dlatego też po uruchomieniu
programu Physics Administration wszystkie elementy są aktywne i wybrana jest drukarka
domyślna.

Drukowanie profilu

Krok

1. Po wybraniu danych do wydrukowania kliknąć polecenie Print... w menu Profile.
Otwarte zostanie okno dialogowe umożliwiające wybranie preferowanej drukarki.

2.

Aby wyświetlić podgląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania, należy wybrać polece-
nie Print Preview... w menu Profile.

3. Wybrać polecenie Print…, aby wydrukować aktywny dokument.

4. Wybrać przycisk Close, aby zamknąć podgląd wydruku.

PROFILE URZĄDZEŃ
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5.2.5 Zarządzanie profilami urządzeń

Kontekst

Istniejące profile urządzeń można eksportować do archiwum w formacie .zip lub aktywować i
dezaktywować je w celu wyświetlania i używania. Dezaktywowane profile nie są wyświetlane w
oknie dialogowym Open Profile (patrz str. 88) ani na listach wyboru profili urządzeń
oprogramowania RT Elements. Możliwe jest również usunięcie profilu urządzenia.

Używanie okna dialogowego Manage Profiles

Rysunek 48  

Krok

1. W menu nawigacji wybrać polecenie Manage.

2. Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie profilu urządzenia, należy zaznaczyć lub odzna-
czyć odpowiednie pole wyboru.

3. Aby usunąć wybrany profil, należy wybrać przycisk Delete.
UWAGA: Program Physics Administration przed usunięciem automatycznie utworzy
plik .zip z kopią zapasową (lokalizacja domyślna to f:\Brainlab\Shared\RT
\MachineProfiles_PhysAdminBackup).
 

4. Aby wyeksportować wybrany profil jako archiwum w formacie .zip, należy wybrać przy-
cisk Export selected profile to ZIP archive.
Wyeksportowane pliki .zip z profilami urządzeń można importować, przeciągając pli-
ki .zip do programu Physics Administration. W razie wczytania profilu urządzenia z
pliku .zip profil urządzenia jest zapisywany w lokalizacji przechowywania profili urzą-
dzeń (określonej przez pomoc techniczną firmy Brainlab). Dane zawarte w pliku .zip nie
zostaną zmodyfikowane.
Jeśli wybrany profil używa nieprzetworzonych danych Pencil Beam, polecenie Copy Raw
Data to a directory... jest aktywne i umożliwia zapisanie kopii nieprzetworzonych danych
w katalogu.

Zarządzanie profilami urządzeń
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Krok

5. Zamknąć okno dialogowe przyciskiem OK.
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5.3 Modyfikowanie tabel profilu wiązki

Kontekst

Profil urządzenia w programie Physics Administration może zawierać dane wiązki dla kilku
energii. Oprogramowanie RT Elements wybiera profil urządzenia i odpowiadającą mu energię w
celu zaplanowania leczenia.
Listę energii można zmodyfikować na karcie General Parameters okna dialogowego Properties
(patrz str. 105). Możliwe jest dodanie/usunięcie energii bez modyfikowania parametrów
zdefiniowanych dla pozostałych energii.

Edycja podstawowa

Tabelę wartości wejściowych można edytować w podobny sposób jak w przypadku popularnych
aplikacji arkuszy kalkulacyjnych, w których wykorzystuje się standardowe skróty klawiszowe:
• W widoku wykresu dla każdej kolumny zostaną zastosowane odpowiednie kolory.
• Kliknąć odpowiedni element na panelu kontrolnym lub na liście kart pod tabelą, aby aktywować

tabelę wartości wejściowych. Do następnej (poprzedniej) tabeli wartości wejściowych można
przełączyć się za pomocą klawiszy Ctrl + Pg Down (Ctrl + Pg Up).

Menu Edytuj

Za pomocą menu Edit można także edytować modyfikacje tabeli danych.

Rysunek 49  

• Opcja Undo umożliwia cofnięcie ostatniej czynności lub usunięcie ostatnio wprowadzonej
wartości.

• Opcja Redo umożliwia odwrócenie ostatniej czynności cofania.
• Opcja Copy umożliwia skopiowanie wybranego obszaru danych z aktywnej tabeli wartości

wejściowych i umieszczenie go w schowku bez usuwania danych z samego profilu.
• Opcja Paste umożliwia wstawienie zawartości schowka w określonym miejscu i zastąpienie nią

zaznaczonego tekstu. To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy obiekt lub tekst został
wcześniej skopiowany do schowka.

Edycja tabel profili wiązek

W razie wybrania tabeli Scatter:
• Oś pozioma przedstawia rozmiar pola kolimatora MLC lub rozmiar pola szczęk. Aby przełączyć

widok, należy użyć opcji View / Plot per Scatter per MLC field albo kliknąć dwukrotnie wykres
rozproszenia.

• Krzywe przedstawiają rozmiar pola szczęk lub MLC (w odpowiednim kolorze kolumny).

Modyfikowanie tabel profilu wiązki
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• Oś pionowa przedstawia współczynnik rozproszenia.
W razie wybrania tabeli Depth Dose:
• Oś pozioma przedstawia głębokość.
• Krzywe przedstawiają rozmiar pola (w odpowiednim kolorze kolumny).
• Oś pionowa przedstawia wartości PDD/TMR.
• W obszarze Setup należy dodatkowo określić, czy dane zostały zmierzone w izocentrum, czy

przy ustalonym SSD.
W razie wybrania tabeli Radial Factors:
• Oś pozioma przedstawia promień diagonalny.
• Krzywe przedstawiają głębokość (w odpowiednim kolorze kolumny).
• Oś pionowa przedstawia wartości współczynników radialnych.
• W obszarze Setup należy dodatkowo określić, czy dane zostały zmierzone w izocentrum, czy

przy ustalonym SSD.

Ograniczenia

Wszystkie tabele danych są definiowane przez zestaw wartości nagłówków wiersza i kolumny, a
także wartość dawki dla każdej pozycji. W żadnej tabeli nie mogą występować puste komórki.
Jeśli do wybranej energii użyto nieprzetworzonych danych Pencil Beam (patrz str. 84), tabele
danych (i niektóre parametry okna dialogowego Set Parameters) są tylko do odczytu. Tabele
danych tylko do odczytu są wyróżnione żółtym tłem. Jeśli konieczna jest modyfikacja tych danych,
należy edytować odpowiednie nieprzetworzone dane (patrz str. 129). Jeśli tabela jest tylko do
odczytu, przyciski Add i Remove oraz funkcje Values are … są nieaktywne. Oprócz tego
nagłówek tabeli zawiera tekst: (read-only).

Wprowadzanie danych do tabeli danych

Dane istniejących profili wiązki można kopiować do programu Physics Administration w
następujący sposób:

Krok

1. Otworzyć arkusz kalkulacyjny (np. Excel) zawierający dane wiązki.

2. Wybrać żądaną energię do edycji.

3. Wybrać tabelę do skopiowania w aplikacji arkusza kalkulacyjnego i skopiować dane do
schowka.
Upewnić się, że komórka w lewym górnym rogu (kolumna i nagłówek wiersza) jest pusta.
Jeśli aplikacja arkusza kalkulacyjnego znajduje się na innym komputerze niż program
Physics Administration, można skopiować dane ze schowka do dowolnego edytora tes-
tów, zapisać plik, skopiować go na komputer z programem Physics Administration, ot-
worzyć w dowolnym edytorze tekstów i skopiować z niego tekst do schowka.

4. Przejść do programu Physics Administration i wybrać odpowiednią tabelę oraz energię.
Zaznaczyć całą tabelę danych wejściowych.

5. Wkleić dane arkusza kalkulacyjnego ze schowka do tabeli wartości wejściowych (np. wy-
bierając komórkę w lewym górnym rogu lub używając skrótu Ctrl + A):
• Przy kopiowaniu całych tabeli nagłówki wierszy i kolumn są dostosowywane automa-

tycznie.
• Nie używać symboli grupowania cyfr. Program Physics Administration nie rozpozna-

je liczb takich jak „1,234.5” lub „1.234,5”.
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5.4 Edycja właściwości profilu urządzenia

Okno dialogowe Właściwości

Rysunek 50  

Okno dialogowe Properties składa się z kilku kart. Jeśli obok nazwy którejś z kart wyświetlany
jest czerwony krzyżyk, przycisk OK jest nieaktywny. Karty z czerwonymi krzyżykami należy
otworzyć w celu sprawdzenia i ustawienia wszystkich niezbędnych informacji. Podczas tworzenia
nowego profilu urządzenia najlepiej jest przejść przez wszystkie karty od lewej do prawej.
W przypadku braku niektórych ustawień lub ich nieprawidłowej wartości wybranie następnej karty
może być niemożliwe. W przypadku braku niektórych ustawień lub ich nieprawidłowej wartości nie
można zamknąć okna dialogowego za pomocą przycisku OK. Przed zmianą lub wprowadzeniem
innej danej należy wprowadzić lub skorygować ustawienie.
Poniżej stron kart wyświetlane są niektóre komunikaty o stanie. Komunikaty te określają
przyczynę dezaktywacji przycisku OK lub braku możliwości przejścia do następnej karty.
Do następnej (poprzedniej) karty można przełączyć się za pomocą klawiszy Ctrl + Pg Down (Ctrl
+ Pg Up).

Edycja właściwości profilu urządzenia
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5.4.1 Karta Machine Selection

Zawartość karty

Rysunek 51  

Element Funkcja

Profile Name
Ta nazwa jest wyświetlana w oprogramowaniu RT Elements:
• Podczas wybierania profilu urządzenia.
• Na wydrukach w celu identyfikacji profilu urządzenia.

Name of Physicist
Nazwisko osoby odpowiedzialnej za ten profil urządzenia. Ta wartość
jest używana jedynie przez program Physics Administration i nie
jest wyświetlana w oprogramowaniu RT Elements.

Accelerator Akcelerator/akcelerator liniowy profilu urządzenia.

MLC
Model kolimatora wielolistkowego używany w profilu urządzenia. Op-
cje dostępne do wyboru zależą od wyboru dokonanego w obszarze
Accelerator.

Show only compatible
machines in selection

Ta opcja jest aktywna tylko w przypadku wczytania profilu urządze-
nia, który nie jest oparty na nieprzetworzonych danych.
Jest nieaktywna zawsze po utworzeniu profilu urządzenia za pomocą
funkcji New.
Jeśli funkcja ta jest aktywna (co jest stanem domyślnym w przypad-
ku włączenia ustawienia), wyświetlane są tylko kompatybilne profile
urządzeń (np. nie można przełączać się z systemu Novalis Tx na
system Novalis, ponieważ oba systemy mają różne właściwości,
zwłaszcza jeśli chodzi o rozmiary pól w danych wiązki).
Jeśli ta funkcja nie jest aktywna, dane można wymieniać między do-
wolnymi urządzeniami. Jako że dane wiązki nie są dostosowywane,
zazwyczaj nie uzyskuje się sensownego i użytecznego profilu urzą-
dzenia.

PROFILE URZĄDZEŃ
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UWAGA: Podczas modyfikowania wyboru urządzenia niektóre parametry profilu pracy urządzenia
są resetowane do domyślnych. Konieczne jest sprawdzenie wszystkich parametrów. 

Po wczytaniu profilu urządzenia wczytane dane są reprezentowane przez wpis identyfikowany
przez tekst: loaded na liście akceleratorów i kolimatorów MLC. Szablon załadowanego profilu
urządzenia jest zawsze wyświetlany na liście, o ile jest dostępny.

Karta Machine Selection
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5.4.2 Karta Accelerator Convention

Kontekst

Wybór na tej karcie określa konwencję, którą oprogramowanie RT Elements stosuje do
wyświetlania i drukowania kątów stołu, kolimatora i gantry grup leczenia w wybranym profilu
urządzenia. Wskazuje ona także sposób numerowania listków i konwencję dla pozycji listków.
UWAGA: To ustawienie nie wpływa na sposób zapisu danych podczas eksportowania planu
DICOM RT. Opcja eksportowania planu DICOM RT wykorzystuje zawsze konwencję IEC 1217 w
sposób określony przez standard DICOM. 

Zawartość karty

① ②

Rysunek 52  

Element Funkcja

Accelerator Conven-
tion

Umożliwia wybranie konwencji odpowiedniej do akceleratora. Wartości
należy użyć w celu weryfikacji i identyfikacji (szczegóły podano poniżej).
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Element Funkcja

Position Sings

Wyświetla współrzędne ruchu Open/Retract i Overtravel szczęki i koli-
matora MLC.
• W położeniu Open/Retract krawędź szczęki / kolimatora wielolistko-

wego nie blokuje izocentrum.
• W położeniu Overtravel krawędź szczęki / kolimatora wielolistkowego

blokuje izocentrum.
Znak + wskazuje, że odpowiednie położenie ma współrzędną dodatnią,
a znak - wskazuje współrzędną ujemną. Dlatego dla danej krawędzi
szczęki lub kolimatora MLC współrzędne Open/Retract i Overtravel
zawsze muszą mieć przeciwne znaki.
Na przykład pierwszy wiersz Jaw X1: - + znaczy, że położenia wycofa-
nia szczęk X1 mają znak ujemny, a przejście robocze – znak dodatni. W
tym przykładzie znaki dla szczęki X2 są przeciwne. Dlatego para szczęk
listka X1/X2 ma ujemne wartości położenia lewej strony i wartości do-
datnie prawej strony (patrz schemat w obszarze MLC and Jaw Con-
vention).

MLC and Jaw Con-
vention

Na tym schemacie wyświetlona jest relacja między położeniami szczęki
i kolimatora MLC po stronie gantry. Przedstawia on widok od strony
wiązki.
Znaki na tym rysunku są oparte na znakach współrzędnych w tabeli Po-
sition Signs.
• Właściwości szczęki są pisane kursywą.
• Numery listków są podane na lewej i prawej granicy.

Leaf Bank Left, Leaf
Bank Right

Służy do identyfikacji brzegów listków w oprogramowaniu RT Elements i
na wydrukach.

Jaw Names

Na rysunku przedstawiono kolimator MLC widziany z izocentrum. Dlate-
go najniżej położone pole edycji definiuje krawędź szczęki po stronie
gantry. Linie przerywane wskazują, że widok od strony wiązki powyżej
jest przedstawiony dla tej samej gantry i kąta kolimatora, ale ze źródła
promieniowania.

Gantry and Table Ro-
tation

W tej części przedstawiono stół i gantry dla dwóch położeń z odpowied-
nimi kątami stołu i gantry. Na trzeciej ilustracji przedstawiono oś obrotu
stołu (①) i gantry (②). Odpowiedni kierunek obrotu jest wskazany przez
strzałkę obok osi i jest też opisany pod ilustracją:
• Table rotation: CCW (Beam’s Eye View): stół obraca się w lewo z

punktu widzenia od strony wiązki (tj. z głowicy gantry, gdy gantry jest
w górnym położeniu; pod kątem 0°).

• Gantry rotation: CW (in Front of Gantry): gantry obraca się w pra-
wo z punktu widzenia od strony gantry (tj. stojąc na stole i patrząc w
stronę gantry).

Dla systemu MHI TM 2000 stół jest zastępowany przez odpowiedni ob-
rót pierścienia.

Collimator Rotation

Jeśli akcelerator nie umożliwia obrotu kolimatora (np. w przypadku sys-
temu MHI TM 2000), obrazy obrotu kolimatora nie są przedstawione.
Pierwszy rysunek przedstawia położenie kolimatora z odpowiednim ką-
tem kolimatora (patrz czerwona strzałka). Na drugim rysunku przedsta-
wiony jest kolimator obrócony w lewo (patrz czerwona strzałka), z odpo-
wiednim kątem kolimatora. Na trzecim rysunku przedstawiono oś i kie-
runek obrotu kolimatora.
Collimator rotation: CCW (Beam’s Eye View): kolimator obraca się w
lewo z punktu widzenia od strony wiązki (tj. z głowicy gantry, gdy gantry
jest w górnym położeniu).

Karta Accelerator Convention
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5.4.3 Karta General Parameters

Zawartość karty

Rysunek 53  

Obszar Linear Accelerator

Element Funkcja

Name Umożliwia podanie znaczącej nazwy akceleratora liniowego.

Manufacturer

Podczas eksportowania planu DICOM RT wartość ta jest ustawiona ja-
ko wartość MANUFACTURER atrybutu DICOM w obszarze Beam Se-
quence, jeśli ustawienie Manufacturer pliku Export Platform ma wartość
„linac”.

Model Podczas eksportowania planu DICOM RT wartość ta jest ustawiona ja-
ko wartość atrybutu DICOM MANUFACTURERS_MODEL_NAME.

Export ID

Podczas eksportowania planu DICOM RT wartość ta jest ustawiona ja-
ko wartość atrybutu DICOM TREATMENT_MACHINE_NAME. Systemy
Record and Verify (R&V) stosują tę wartość do mapowania akceleratora
na swoją bazę danych. Dlatego też konieczne jest upewnienie się, że
pisownia oraz zastosowanie małych i dużych liter są spójne.

Tolerance Table Key
Definiuje klucz tabeli tolerancji używany dla eksportu danych w formacie
DICOM. Wprowadzane informacje powinny odpowiadać informacjom
podanym w systemie R&V.

Available Energy Mo-
dalities

Lista dostępnych, ale niewybranych dla akceleratora energii i trybów fil-
tra spłaszczającego (patrz karta Machine Selection).

Selected Energy Mo-
dalities

Lista energii do uwzględnienia w danym profilu urządzenia. Dodanie lub
usunięcie wpisu umożliwiają przyciski << i >> lub dwukrotne kliknięcie
żądanej energii (patrz str. 117).

Default Table Top Po-
sitions

Pozycje blatu stołu są wykorzystywane do eksportu danych w formacie
DICOM.
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Obszar Machine Parameters

Element Funkcja

Allowed Collimator
Angles

Definiuje dozwolone interwały kątów kolimatora (od 0° do 360°). Na
przykład wpis 0.0 … 165.0, 195.0 … 360.0 umożliwia zastosowa-
nie kątów kolimatora od 0° do 165° i od 195° do 360° (tzn. niedozwolo-
ny zakres wynosi od 166° do 194°). Kąty > 360° (lub < 0°) są mapowa-
ne na interwał [0,360] poprzez dodanie całkowitych wielokrotności 360°.

Default Collimator
Angles

Definiuje kąt kolimatora stosowany przez oprogramowanie RT Elements
w przypadku nowych izocentrów (grup leczenia) używających danego
profilu urządzenia.
Domyślny kąt kolimatora musi zawierać się w dozwolonych kątach koli-
matora.
UWAGA: Niektóre aplikacje RT Elements ignorują tę wartość i definiują
kąty kolimatora na podstawie własnych zasad (np. przy użyciu konfigu-
racji klinicznej). Patrz odpowiednia instrukcja obsługi oprogramowania
RT Elements. 

Allowed Table An-
gles

Definiuje dozwolone interwały kątów stołu (od 0° do 360°). Na przykład
wpis 0.0 … 90.0, 270.0 … 360.0 umożliwia zastosowanie kątów
stołu od 0° do 90° i od 270° do 360°. W przypadku konwencji IEC kąty
te opisują ruch stołu od strony lewej do prawej. Kąty > 360° (lub < 0°)
są mapowane na interwał [0,360] poprzez dodanie całkowitych wielok-
rotności 360°.

Allowed Gantry An-
gles

Definiuje dozwolone interwały kątów gantry (od -360° do 360°).
Definiuje maksimum ruchu obrotowego, jaki dane gantry mogą wyko-
nać, rozpoczynając od pozycji najdalej w kierunku przeciwnym do wska-
zówek zegara w stronę pozycji jak najdalej w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazówek zegara. Aby uniknąć wieloznaczności związanej z ką-
tami, zmiana kątów dotyczy przedziału od wartości interwału [0,360] do
[-360,0]. Kąty > 360° lub < -360° są mapowane na interwał [-360,360]
poprzez dodanie całkowitych wielokrotności pełnych 720°. Na przykład
obrót gantry o 361° zostanie zmapowany na -359°.
Przykład 1: wpis -185.0 … 185.0 w konwencji IEC 1217 umożliwia
gantry wykonywanie ruchu obrotowego o 370 stopni w prawo, od -185°
(175°) do 185°. W przypadku konwencji Varian odpowiednie interwały
wynoszą -360.0 … -355.0, -5.0 … 360.0.
Przykład 2: wpis 0, 360 w konwencji Varian umożliwia jeden pełny ob-
rót w prawo od dołu gantry (godziny 6) do góry (godziny 12) i znów do
dołu. W konwencji IEC 1217 zakres ten wynosi -180.0 … 180.0.

Minimum Gantry
Speed

Ta wartość określa minimalną prędkość obrotu gantry i jest obecnie sto-
sowana tylko w terapii techniką VMAT.

Maximum Gantry
Speed

Wartość ta wraz z maksymalną prędkością listków kolimatora MLC jest
uwzględniana podczas sekwencjonowania listków w przypadku dyna-
micznych konformalnych terapii łukowych i terapii VMAT. Wprowadzenie
nieprawidłowych wartości, powodujących zbyt szybki ruch listków, może
być przyczyną uruchamiania blokad podczas leczenia. W dynamicznych
terapiach łukowych przyjmuje się, że gantry zawsze obraca się z tą są
prędkością, co listki.

Supported Control
Point Spacings

Lista obsługiwanych odstępów punktów kontrolnych w przypadku terapii
VMAT. Faktyczny wybrany dla planu leczenia odstęp punktów kontrol-
nych zależy od oprogramowania RT Element.

Dozwolone odstępy można zmodyfikować, wybierając przycisk Edit (patrz str. 108). W przypadku
niektórych akceleratorów kąt stołu jest przedstawiany jako kąt pierścienia.
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106 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Physics Administration Wer. 5.5



Funkcje dynamiczne (techniki VMAT)

Parametry te mają zastosowanie tylko do terapii VMAT. Dodatkowe wyjaśnienia i zalecenia
zamieszczono w odpowiednich instrukcjach obsługi oprogramowania.

Element Funkcja

Allow Gantry Speed
Changes Between
Control Points

Jeśli ta opcja jest włączona, w leczeniu techniką VMAT dozwolone są
zmienne prędkości gantry w przypadku kolejnych punktów kontrolnych.

Maximum Gantry
Speed Change

Ta opcja jest aktywna tylko wówczas, gdy aktywna jest opcja Allow
Gantry Speed Changes Between Control Points. Parametr ten opisu-
je maksymalną dozwoloną zmianę prędkości gantry w stopniach na se-
kundę i na punkt kontrolny.

Allow Dose Rate Mo-
dulation Between
Control Points

Ta opcja jest zawsze aktywna, gdy aktywna jest opcja Allow Gantry
Speed Changes Between Control Point. Gdy jest aktywna, moc daw-
ki może się zmieniać między punktami kontrolnymi – patrz Allowed Do-
se Rate Values.

Allowed Dose Rate
Values

Jeśli opcja Only Dose Rates From Dose Rate List jest aktywna, do-
zwolone moce dawki są określane przez listę Allowed Dose Rates
(patrz str. 120).
Jeśli opcja Any Dose Rate Between Minimum and Maximum of Do-
se Rate List jest zaznaczona, dozwolona jest każda wartość z zakresu
między wartością minimalną a wartością maksymalną określonymi
przez listę Supported Dose Rates (patrz str. 120).

Obszar Preferred MU Rounding

Element Funkcja

Preferred MU roun-
ding

„Idealne” jednostki monitorowe (MU) nie są liczbami całkowitymi, jednak
większość akceleratorów obsługuje jako wartości jednostek monitoro-
wych (MU) tylko liczby całkowite. Dlatego też konieczne jest zaokrągle-
nie „idealnych” jednostek MU.
Opcja Preferred MU Rounding umożliwia skonfigurowanie sposobu
wykonywania zaokrąglania.
• Floor: zmniejsza „idealne” MU do poprzedniej liczby całkowitej.
• Round: powoduje zaokrąglenie „idealnych” MU do najbliższej liczby

całkowitej.
• Ceil: zwiększa „idealne” MU do następnej liczby całkowitej.
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Sposób modyfikacji interwałów kątów

Rysunek 54  

Dozwolone interwały można zmodyfikować, wybierając przycisk Edit w celu wyświetlenia okna
dialogowego Allowed Table Angles.
UWAGA: Table to tylko jeden z możliwych wyborów. Można również edytować zakresy kątów dla
opcji Collimator lub Gantry. 

Krok

1. Wybrać przycisk Add Interval, aby wprowadzić dodatkowe interwały. Domyślna liczba in-
terwałów wynosi 4; nie ma jednak ograniczeń całkowitej liczby interwałów.
Liczby są automatycznie przekształcane do określonego zakresu.
Wartość Stop musi być większa od (lub równa) wartości Start.
Jeśli pole jest puste, polecenie jest ignorowane.

2. Dane interwałów można wprowadzać w dowolnej kolejności, gdyż po wybraniu przycisku
OK zostaną one automatycznie uporządkowane w kolejności rosnącej.

Kąty są przedstawiane i interpretowane w wybranej konwencji akceleratora.

Karta General Parameters
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5.4.4 Karta Jaws

Zawartość karty

Rysunek 55  

Element Funkcja

Jaws are automatically adap-
ted to MLC.

W przypadku wybrania tej opcji oprogramowanie RT Elements
automatycznie ustawia szczęki odpowiednio do kształtu koli-
matora MLC.
Ta opcja jest zawsze zaznaczona i nie można jej zmodyfiko-
wać.

Use jaws for field collimation
(Jaw Tracking)

Włączenie tej opcji umożliwia ograniczenie pola promieniowa-
nia rentgenowskiego przez szczęki, zamiast kolimator MLC.
Opcję tę można włączyć jedynie w przypadku wybranych akce-
leratorów i kolimatorów MLC.

Jaws can move between con-
trol points

Włączenie tej opcji umożliwia przesuwanie szczęk między
punktami kontrolnymi. Opcja ta zależy od wybranego akcelera-
tora i MLC i nie można jej zmienić.
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Element Funkcja

Maximum Jaw Speed

Określa maksymalną prędkość szczęk, jeśli szczęki mogą się
przesuwać między punktami kontrolnymi. Obecnie wartość ta
jest ignorowana przez oprogramowanie RT Elements i dlatego
nie można jej modyfikować w tej wersji oprogramowania.

Jaws are Independent
Włączenie tej opcji umożliwia niezależne przesuwanie szczęk.
W przeciwnym wypadku szczęki X/Y poruszają się symetrycz-
nie względem izocentrum.

Jaws are Fixed
W razie włączenia tej opcji określane są stałe szczęki, które
nie mogą się przesuwać i są zawsze parkowane symetrycznie
w położeniu domyślnym.

Default Position

Położenie domyślne jest stosowane, jeśli szczęki są stałe. Op-
cja Default X1/Y1 jest aktywna tylko wówczas, gdy zaznaczo-
na jest opcja Jaws are Fixed. Użytkownik nie może zmodyfi-
kować położenia X2/Y2.
Pozycje i nazwy szczęk są takie jak zdefiniowane na karcie
Accelerator Convention.

Maximum Overtravel Określa odległość, na jaką szczęki x lub y mogą się wysunąć
poza izocentrum.

Maximum Open Określa odległość od izocentrum, na jaką można cofnąć szczę-
ki x lub y.

Adaptation Margin Ten margines jest używany podczas automatycznej adaptacji
szczęk do położenia szczęk za listkami kolimatora MLC.

Minimum Aperture Ustawia minimalny odstęp między szczękami X1/X2 lub Y1/Y2.

Przekazywanie położenia szczęk

Plany leczenia utworzone z zastosowaniem oprogramowania do planowania leczenia za pomocą
radioterapii/radiochirurgii firmy Brainlab są zwykle przesyłane do systemu Record and Verify
(R&V) innej firmy. Przed ostateczną realizacją leczenia tego typu systemy R&V przesyłają
informacje dotyczące leczenia do konsoli akceleratora. Takie przekazywanie informacji przez
łańcuch urządzeń stwarza możliwość naruszenia prawidłowo skonfigurowanych rozmiarów pola
kształtowanych przez szczęki zawartych w planach leczenia firmy Brainlab przed ostateczną
realizacją leczenia. Weryfikacja właściwej kombinacji kolimatora i wyznaczonego przez szczęki
rozmiaru pola oraz ustawień położenia pola dla każdego pojedynczego pola terapeutycznego
bezpośrednio w konsoli akceleratora ma zatem kluczowe znaczenie.

Karta Jaws
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5.4.5 Karta MLC

Karta MLC

Rysunek 56  

Obszar MLC Limits

Element Funkcja

Maximum Leaf
Speed

Wprowadzić ograniczenia dotyczące używanego modelu kolimatora MLC.
Może to być wartość rozpoznawana przez używany system Record and Ve-
rify.

Maximum Leaf
Travel Distance
for VMAT

Parametry te mają zastosowanie tylko do terapii VMAT:
• Distance per Gantry Degree: parametr ten umożliwia ograniczenie mak-

symalnego dystansu przemieszczenia listka na stopień gantry.
• Distance per Monitor Unit: parametr ten umożliwia ograniczenie maksy-

malnego dystansu przemieszczenia listka na jednostkę MU.

Minimum Aperture

Otwarta para listków to para listków, która ma dostarczyć dawkę do określonego regionu.
Zamknięta para listków to para listków, która nie ma dostarczyć dawki do określonego regionu.
Odległość między przeciwnymi listkami zamkniętej pary listków (odstęp) często jest niezerowa ze
względów mechanicznych.
UWAGA: Wartości te są wzajemnie powiązane. Rzeczywiste minimum stosowane przez
oprogramowanie RT Elements w przypadku określonego elementu może być zatem większe niż
minimum określone tutaj. Na przykład minimalna apertura otwartych listków nie może być
mniejsza niż minimalny odstęp między przemieszczanymi listkami. 

Element Funkcja

Open Leaf Pairs Ten parametr umożliwia określenie minimalnej apertury otwartej pary list-
ków.

Static (hardware
constraint)

Określa minimalny odstęp między zamkniętymi i nieruchomymi (statyczny-
mi) parami listków, wymaganą przez dany model MLC.
UWAGA: W przypadku wielu kolimatorów MLC parametr ten ma wartość
0 mm oznaczającą, że oprogramowanie RT Elements może generować pla-
ny z nominalnie zamkniętymi listkami (odstęp między listkami 0 mm). 

PROFILE URZĄDZEŃ
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Element Funkcja

Inside field (bet-
ween jaws)

Umożliwia określenie minimalnego odstępu między listkami stosowanego
do wszystkich par listków, które nie są całkowicie zasłonięte przez parę
szczęk przemieszczającą się prostopadle do listków kolimatora MLC. Nale-
ży wprowadzić ograniczenie odpowiednie do modelu kolimatora MLC (w
większości przypadków parametr ten ma wartość 0 mm).

Moving leaves
for VMAT or Dy-
namic Conformal
Arcs

Dotyczy par listków, w których co najmniej jeden listek z pary przemieszcza
się od jednego punktu kontrolnego do drugiego. Wprowadzić ograniczenia
dotyczące używanego modelu kolimatora MLC. Może to być wartość rozpo-
znawana przez używany system Record and Verify. Wartość domyślna jest
określona przez wybrany kolimator MLC (patrz str. 101). Zazwyczaj nie jest
konieczna zmiana tej wartości.

Obszar Convention

Element Funkcja

MLC Geometry Informacje opisowe.

MLC Model Nazwa wyświetlana na liście profili urządzeń w oprogramowaniu RT Ele-
ments.

MLC Manufacturer
Podczas eksportowania planu DICOM RT wartość ta jest ustawiona jako
wartość MANUFACTURER atrybutu DICOM w Beam Sequence, jeśli usta-
wienie Manufacturer pliku Export Platform ma wartość MLC.

MLC Clearance
Definiuje odległość od izocentrum do najniżej położonej części kolimatora
MLC. Ten parametr zostanie w pełni aktywowany w przyszłych wersjach
oprogramowania.

Obszar pozycjonowania listków

Element Funkcja

Leaf Adaption
Dostosowanie listków pozwala określić sposób dostosowywania listków do
kształtu guza (patrz str. 31).
• Outline: listek jest przesuwany do przodu aż jego przednia krawędź osiąg-

nie obrys guza.
• Average: listek jest przesuwany do przodu aż jego środkowa część (środ-

kowa część między górną i dolną krawędzią) osiągnie obrys guza.
• Inline: listek jest przesuwany do przodu aż jego tylna krawędź napotka ob-

rys guza.

Preferred Home
Position

Oprogramowanie RT Elements domyślnie ustawia zamknięte pary listków
pośrodku, w pozycji skrajnej lewej lub skrajnej prawej, w zależności od ok-
reślonej tu opcji.
UWAGA: Rzeczywista pozycja zamkniętej pary listków zależy od algorytmu
sekwencjonowania listków oprogramowania RT Element. Ponadto można
określić zdefiniowaną przez użytkownika pozycję w układzie współrzędnych
IEC 1217 (lewa strona ma znak ujemny, prawa – dodatni). 

Karta MLC
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Element Funkcja

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

Ten parametr umożliwia określenie minimalnej odległości zamkniętej pary
listków od środka w polu (patrz też opcja Inside field (between jaws)) w ce-
lu zmniejszenia promieniowania ubocznego. Ustawienie to jest szczególnie
przydatne, gdy opcja Preferred Home Position ma ustawienie Middle.
UWAGA: Ze względu na ograniczenia mechaniczne kolimatora MLC rzeczy-
wiste położenie względem środka może się różnić w przypadku niektórych
pól. 

Number of
Guard Leaves

To ustawienie jest włączone tylko w przypadku, gdy model kolimatora MLC
obsługuje listki chroniące (jak niektóre kolimatory MLC Elekta). Można okreś-
lić 0, 1 lub 2 listki chroniące.

PROFILE URZĄDZEŃ
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5.4.6 Zapisywanie profili urządzeń

Funkcja Save

Aby zapisać bieżący profil urządzenia, należy wybrać polecenie Save w menu Profile.
Nazwy plików są generowane automatycznie.
W razie załadowania profilu urządzenia z pliku .zip profil urządzenia jest zapisywany w
lokalizacji przechowywania profili urządzeń (określonej przez pomoc techniczną firmy Brainlab).
Dane zawarte w pliku .zip nie są modyfikowane.

Potwierdzenie

Rysunek 57  

Po zapisaniu profilu urządzenia wyświetlany jest komunikat.
Ten komunikat informuje, że wszystkie wprowadzone wartości dawki muszą zostać zweryfikowane
przed rozpoczęciem leczenia pacjenta z wykorzystaniem procedur weryfikacji dawki bezwzględnej
i względnej.
Firma Brainlab zdecydowanie zaleca także, aby przed rozpoczęciem pierwszej frakcji leczenia dla
każdego pacjenta przeprowadzono napromienianie fantomu.

Ograniczenia

Zapisanie wprowadzonych zmian nie jest możliwe, jeśli:
• Brakuje danych którejkolwiek energii (wpis energii jest oznaczony czerwonym znakiem X na

liście energii).
• Edytowano właściwości profilu urządzenia, jednak nie wszystkie strony kreatora zostały

wypełnione (patrz str. 100). Może się tak zdarzyć, gdy użytkownik na przykład anuluje kreator
właściwości podczas importowania profilu urządzenia systemu iPlan RT Dose 4.x (patrz str.
90).

• Profil urządzenia został już zatwierdzony (patrz str. 115).
UWAGA: Profili urządzeń zapisanych w programie Physics Administration 5.5 nie można
otworzyć za pomocą programu Physics Administration 5.0 lub w starszej wersji. 

Zapisywanie profili urządzeń

114 Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Physics Administration Wer. 5.5



5.4.7 Zatwierdzanie profili urządzeń

Kontekst

Wybranie niezatwierdzonego profilu urządzenia w oprogramowaniu RT Elements skutkuje
wygenerowaniem komunikatu ostrzegawczego. W celu użycia do leczenia pacjenta profil
urządzenia i odpowiadające mu parametry energii muszą zostać zatwierdzone (patrz str. 128).
W celu potwierdzenia poprawności profile urządzeń muszą zostać zatwierdzone przez
odpowiedzialnego za to fizyka.

Funkcja zatwierdzania

Aby zatwierdzić bieżący profil urządzenia, należy wybrać polecenie Approve and Save w menu
Profile.

Okno dialogowe Approve and Save

Rysunek 58  

W oknie dialogowym Approve and Save:
• Dokładnie sprawdzić dostępne dane profilu urządzenia i informacje dotyczące ich weryfikacji.
• Po upewnieniu się, że dane odpowiadają wymaganiom wprowadzić nazwę użytkownika oraz

hasło i wybrać przycisk Approve and Save.
Zatwierdzenie profilu jest wskazywane na pasku stanu.
UWAGA: Profil urządzenia można zatwierdzić nawet wtedy, gdy kontrole walidacji i wiarygodności
danych wyświetlają ostrzeżenia i błędy. 

PROFILE URZĄDZEŃ
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Niezatwierdzone parametry energii

Rysunek 59  

Jeśli profil urządzenia zawiera co najmniej jeden niezatwierdzony parametr energii, wyświetlany
jest komunikat przypominający, że niezatwierdzone energie skutkują niezatwierdzeniem profilu
urządzenia dla tej energii.

Kolejne modyfikacje

W przypadku zmodyfikowania jakichkolwiek danych status zatwierdzenia jest zerowany, a status
jest ustawiony na zmodyfikowany, co wskazuje na niezapisane zmiany.

Zatwierdzanie profili urządzeń
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5.5 Edycja parametrów energii

Kontekst

Profil urządzenia w programie Physics Administration może zawierać dane wiązki dla kilku
energii. Oprogramowanie RT Elements wybiera profil urządzenia i odpowiadającą mu energię w
celu zaplanowania leczenia.

Dodawanie lub usuwanie energii

Rysunek 60  

Listę energii można zmodyfikować na karcie General Parameters okna dialogowego Properties
(patrz str. 105).
Listę energii można również zmodyfikować za pomocą odpowiednich wpisów w menu Current
Energy i menu kontekstowego listy energii.
Możliwe jest dodanie/usunięcie energii bez modyfikowania parametrów zdefiniowanych dla
pozostałych energii.
Jeśli bieżąca energia jest zatwierdzona, kilka elementów jest nieaktywnych.

Import z innego profilu urządzenia

Rysunek 61  
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Program Physics Administration 4.5 i jego starsze wersje obsługiwały tylko jedną energię w
każdym profilu urządzenia. W programie Physics Administration 5.0 wprowadzono możliwość
zapisania w profilu urządzenia danych wiązki kilku energii. Funkcja Import Data from another
Machine Profile w menu kontekstowym energii (patrz wyżej) umożliwia zaimportowanie danych
wiązki z innego, zgodnego profilu urządzenia do aktualnie wybranej energii.
Jeżeli bieżąca energia zawiera już dane, wyświetlone zostanie okno komunikatu z pytaniem, czy
istniejące dane mają zostać zastąpione.
Okno dialogowe importu jest podobne do okna dialogowego Open Profile (patrz str. 88). Na liście
są wyświetlane jedynie profile urządzeń i energie zgodne z bieżącą energią.

Edycja parametrów

Rysunek 62  

Aby edytować parametry wybranej energii, należy wybrać przycisk Set Parameters.
UWAGA: Funkcję tę można również wywołać za pomocą menu Current Energy. 

Okno dialogowe Energy Parameters umożliwia edycję parametrów związanych z energią, takich
jak wartości graniczne jednostek monitorowanych lub dane wiązki. Dane te są przechowywane
oddzielnie dla każdej energii. Jeśli profil urządzenia zawiera wiele energii, konieczne będzie
ustawienie tych parametrów dla każdej energii.
Okno dialogowe parametrów energii składa się z kilku kart. W zależności od bieżących ustawień
niektóre karty mogą być wyszarzone. Jeśli obok nazwy którejś z kart wyświetlany jest czerwony
krzyżyk, przycisk OK jest nieaktywny. Karty z czerwonymi krzyżykami należy otworzyć w celu
sprawdzenia i ustawienia wszystkich niezbędnych informacji.
UWAGA: Jeśli parametry energii są zatwierdzone (patrz str. 128), wartości na kartach są tylko do
odczytu. W celu edycji należy usunąć zatwierdzenie. 

W przypadku braku niektórych ustawień lub ich nieprawidłowej wartości wybranie następnej karty
może być niemożliwe. W przypadku braku niektórych ustawień lub ich nieprawidłowej wartości nie
można zamknąć okna dialogowego za pomocą przycisku OK. Przed zmianą lub wprowadzeniem
innej danej należy wprowadzić lub skorygować ustawienie.

Edycja parametrów energii
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Poniżej stron kart wyświetlane są niektóre komunikaty o stanie. Komunikaty te określają
przyczynę dezaktywacji przycisku OK lub braku możliwości przejścia do następnej karty.
Do następnej (poprzedniej) karty można przełączyć się za pomocą klawiszy Ctrl + Pg Down (Ctrl
+ Pg Up).
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5.5.1 Parametry energii – ustawienia akceleratora

Zawartość karty

Rysunek 63  

Energia/modalność

Element Funkcja

Energy Modality/Quality
Index

Wskaźnik jakości (energia) danego profilu wiązki. Wskaźnik jakości
(QI) jest definiowany dla pola 100 × 100 mm², zgodnie z publikacją
[BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
gdzie TPR(d) to współczynnik tkanka-fantom na głębokości d.
UWAGA: Jeśli profil wiązki nie zawiera filtra spłaszczającego (FFF),
QI ma wartość n/a.
 

Flattening Filter
Wskazuje, czy akcelerator pracuje z filtrem standardowym, stereo-
taktycznym czy bez filtra spłaszczającego (tryb bez filtra spłaszczają-
cego).

Nominal Energy for DI-
COM export

Energia wiązki wykorzystywana do eksportu danych w formacie DI-
COM nie musi być identyczna z energią wybraną w obszarze Ener-
gy Modality/Quality Index.
Jeżeli np. akcelerator oraz system R&V pracują z ustawieniami ener-
gii BJR17, można wybrać energię [BJR25] wynoszącą 15 MV (z głę-
bokością dawki maksymalnej wynoszącą 29 mm) i ustawić energię
nominalną równą 16 MV.

Parametry energii – ustawienia akceleratora
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Element Funkcja

Use dummy beam data
for Brainlab acceptan-
ce.

Po aktywacji energia ta może być używana wyłącznie do przeprowa-
dzania akceptacji.
Aby zmienić profil akceptacji w normalny profil urządzenia, należy
wyczyścić to pole wyboru. W takim przypadku użytkownik musi zdefi-
niować wszystkie parametry algorytmu dawki (analogicznie do uru-
chamiania nowego profilu urządzenia).

Kolimator wielolistkowy

Element Funkcja

Maximum Field Size Li-
mitation

Jest to pole tylko do odczytu, zależne od trybu filtra spłaszczającego
wybranej energii. W przypadku niektórych filtrów spłaszczających,
takich jak Stereotactic (SRS), maksymalny obsługiwany rozmiar po-
la jest ograniczony.

Support Dynamic Leaf
Shift

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby móc stosować dynamiczne
radiologiczne przesunięcie listków w przypadku leczenia techniką
VMAT. Wymaga to obliczenia dynamicznego przesunięcia listków
(patrz str. 123).

Radiological Leaf Shift
for VMAT treatments

To ustawienie umożliwia wybranie radiologicznego przesunięcia list-
ków stosowanego w leczeniu techniką VMAT, jeśli włączona jest op-
cja Support Dynamic Leaf Shift.
Od urządzenia i danych wiązki zależy, czy plany VMAT będą się
znacznie różnić w razie zmiany tego ustawienia.

Moce dawek

Element Funkcja

Supported Do-
se Rates

Zawiera listę mocy dawek obsługiwanych przez wybrany akcelerator w jed-
nostkach monitorowych (MU) na minutę. Określone tutaj moce dawek (war-
tości rozdzielane przecinkami) mogą być stosowane przez oprogramowanie
RT Elements. Rzeczywista wybrana moc dawki zależy od aplikacji RT Ele-
ment. Patrz też Allowed Dose Rate Values na str. 107.
Stosowana moc dawki jest eksportowana podczas eksportowania planu DI-
COM RT.

Default Dose
Rate

Określa domyślną moc dawki stosowaną przez oprogramowanie RT Ele-
ments w przypadku leczenia innego niż techniką VMAT.

Ograniczenia jednostek monitorowych i napromieniania

Element Funkcja

MU and Treatment Limits

Maximum Time
per Treatment

Ustawia maksymalną wartość dozwolonego czasu napromieniowania na
jedną frakcję dla pojedynczej wiązki lub łuku w oprogramowaniu RT Ele-
ments. Wartość ta jest uwzględniana podczas walidacji planu.
W przypadku łuków zdegenerowanych (położenie początkowe gantry od-
powiada kątowi końcowemu gantry) używana jest wartość maksymalnej
liczby MU wiązki.

Normal Dose Technique
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Element Funkcja

Maximum MU

Ustawia maksymalną dozwoloną wartość jednostek monitorowych na jed-
ną frakcję dla pojedynczej wiązki lub łuku w oprogramowaniu RT Ele-
ments. Wartość ta jest uwzględniana podczas walidacji planu.
Jeśli opcja Support High Dose Technique nie jest włączona, te wartości
są używane do określenia, czy element musi być dostarczony w kilku
częściach.

Minimum MU per
Arc Degree

Ustawia minimalną dozwoloną wartość jednostek monitorowych dla wybra-
nego akceleratora na pojedynczy ruch o jeden stopień i jedną frakcję dla
terapii łukowych. Wartość ta jest uwzględniana podczas walidacji planu.

Maximum MU per
Arc Degree

Ustawia maksymalną dozwoloną wartość jednostek monitorowych dla wy-
branego akceleratora na pojedynczy ruch o jeden stopień i jedną frakcję
dla terapii łukowych. Wartość ta jest uwzględniana podczas walidacji pla-
nu.
Jeśli opcja Support High Dose Technique nie jest włączona, te wartości
są używane do określenia, czy element musi być dostarczony w kilku
częściach.

Support High Do-
se Technique

Po zaznaczeniu tego pola wyboru można ustawić dodatkowe wartości gra-
niczne jednostek monitorowanych. Te wartości graniczne muszą być więk-
sze niż odpowiednie wartości graniczne w części Normal Dose Techni-
que. Jeśli wartości graniczne określone w tej części nie różnią się od od-
powiedników w części Normal Dose Technique, opcja zostaje automa-
tycznie wyłączona.
Jeśli wartość jednostek monitorowanych fragmentu przekracza wartość
graniczną określoną w sekcji Normal Dose Technique, eksport danych w
formacie DICOM wprowadza dla trybu techniki wysokiej dawki ustawienie
„SRS”.
Maximum MU: Ustawia maksymalną dozwoloną wartość jednostek moni-
torowych na jedną frakcję dla pojedynczej wiązki lub łuku w oprogramowa-
niu RT Elements dla trybu techniki wysokiej dawki. Wartość ta jest uwz-
ględniana podczas walidacji planu.
UWAGA: W przypadku łuków zdegenerowanych (położenie początkowe
gantry odpowiada kątowi końcowemu gantry) używana jest wartość Maxi-
mum MU wiązki. 

Maximum MU per Arc Degree: Ustawia maksymalną dozwoloną wartość
jednostek monitorowych dla wybranego akceleratora na pojedynczy ruch o
jeden stopień i jedną frakcję dla terapii łukowych. Wartość ta jest uwzględ-
niana podczas walidacji planu.

Używanie danych pozorowanych w celu akceptacji

Parametry energii oparte na pozorowanych danych wiązki nie mogą być stosowane do leczenia
pacjenta. Danych takich można jednak używać do odbiorów w celu sprawdzania akceleratora,
urządzenia blokującego oraz eksportowania parametrów i ustawień (patrz str. 29).
Danych pozorowanej wiązki, używanych dla profilu akceptacji, nie można modyfikować. Dlatego w
oknie dialogowym Properties nie są wyświetlane karty Pencil Beam ani Monte Carlo, a siatki
danych zawierają pozorowane dane tylko do odczytu.
Suma kontrolna związana z urządzeniem (patrz str. 92) może być używana do sprawdzania, czy
ustawienia urządzenia w profilu akceptacji i profilu urządzenia są jednakowe.

Parametry energii – ustawienia akceleratora
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5.5.2 Parametry energii – Pencil Beam

Zawartość karty

Rysunek 64  

Jeśli ta energia używa nieprzetworzonych danych Pencil Beam, nie można edytować żadnego z
elementów w tym oknie dialogowym. Zamiast tego należy użyć opcji Import new Raw Data file
lub Edit Raw Data (patrz str. 129).
Więcej szczegółów dotyczących pomiaru parametrów w tej części zawiera instrukcja
zawierająca informacje techniczne Fizyka Brainlab.

Element Funkcja

Source Isocenter
Distance Ta wartość ma ustawienie 1000 mm i nie można go zmienić.

Source Surface
Distance

Wprowadzić odległość źródło-powierzchnia (SSD) danych modelu Pencil
Beam. Jest to wartość SSD wykorzystywana do pomiaru nominalnej mocy
akceleratora liniowego, współczynnika rozproszenia i PDD.

Measurement
Depth

Należy wprowadzić głębokość pomiaru danych Pencil Beam. Jest to war-
tość głębokości wykorzystywana do pomiaru nominalnej mocy akceleratora
liniowego, współczynnika rozproszenia i PDD.

Nominal Linac
Output

Należy wprowadzić zmierzoną nominalną moc wyjściową akceleratora linio-
wego w Gy/100 MU dla ustawionych powyżej SSD i głębokości pomiaru
oraz danego rozmiaru pola kwadratowego.

PROFILE URZĄDZEŃ
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Element Funkcja

Dose Profile Se-
lection

Definiuje używany szablon profilu dawki. Szablon profilu dawki definiuje
widmo energii zastosowane do utworzenia jądra modelu Pencil Beam.
Obecnie jest tylko jeden ogólny profil dawki dla każdej energii. Dlatego na
liście widnieje jedynie wpis ogólny. Po wczytaniu profilu urządzenia nazwa
jest wyświetlana jako Generic x MV (loaded).

Parameters for
Source Function
Correction

Korekcja funkcji źródłowej to empiryczna metoda symulacji odsuniętego
źródła wiązki oraz innych efektów powodujących zamazanie krawędzi wiąz-
ki. Krzywa Gaussa o określonej amplitudzie i danej szerokości określonej
parametrem sigma podlega konwolucji z obliczonym rozkładem dawki. Do-
tyczy to tylko obszaru penumbry.
Program Physics Administration obsługuje dwie korekcje funkcji źródło-
wej definiowane za pomocą parametrów sigma i amplituda dla dwóch głę-
bokości:
• Depth: określa dwie wartości głębokości, na których definiowane są para-

metry funkcji źródłowej (głębokość 1 w lewej kolumnie, głębokość 2 w
prawej kolumnie).

• Sigma: wartość ta określa szerokość korekcji funkcji źródłowej dla dwóch
głębokości zdefiniowanych powyżej.

• Amplitude: wartość ta określa amplitudę korekcji funkcji źródłowej dla
dwóch głębokości zdefiniowanych powyżej. Jeśli amplituda wynosi 0% w
przypadku obu głębokości, korekcja funkcji źródłowej jest wyłączana (not
used).

Patrz str. 56.

Radiologic field

Ustawienia w tej części dotyczą obsługi pola promieniowania w oprogramo-
waniu RT Elements (patrz str. 31).
• Leaf Shift Static: Statyczne przesunięcie listków definiuje nieujemne

zwiększenie rozmiaru pola (na krawędź pola) w kierunku listka z powodu
okrągłej konstrukcji skraju listka.

• Leaf Shift Dynamic: to stałe przesunięcie nieujemne jest stosowane do
każdej pozycji listka (tj. skrajów listka), gdy opcja Radiological Leaf Shift
for VMAT treatments ma ustawienie Leaf Shift Dynamic.
UWAGA: Ta funkcja jest aktywna tylko wówczas, gdy włączona jest opcja
Support Dynamic Leaf Shift na karcie Accelerator Settings. 

• Tongue and Groove Size: Wielkość połączenia na pióro i wpust jest nie-
ujemnym zmniejszeniem rozmiaru pola (na krawędź pola) prostopadle do
kierunku listka z powodu konstrukcji listków obejmującej pióro i wypust.

Patrz str. 56.

Leakage for
Open Jaws

Jest to wyciek promieniowania dla otwartych szczęk i zamkniętego kolima-
tora MLC, używany w celu obliczenia dawki dla Pencil Beam.

Leakage for Clo-
sed Jaws

Jest to wyciek promieniowania dla zamkniętych szczęk i zamkniętego koli-
matora MLC, używany w celu obliczenia dawki dla Pencil Beam.

Zastosowanie przycisków Edit Raw Data, Import New Raw Data File i Remove Raw Data
opisano na str. 129.

Parametry energii – Pencil Beam
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Zamykanie okna dialogowego Parametry energii

Rysunek 65  

W razie zamknięcia okna dialogowego Energy Parameters przyciskiem OK, gdy parametr
Nominal Linac Output algorytmu Pencil Beam został zmieniony i wybrano profil dawki Monte
Carlo, wyświetlany jest komunikat przypominający o zapewnianiu spójności.

PROFILE URZĄDZEŃ
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5.5.3 Parametry energii – Monte Carlo

Kontekst

Programu Physics Administration nie można użyć do utworzenia danych profilu dawki Monte
Carlo dla algorytmu obliczania dawki Monte Carlo.
Program Physics Administration umożliwia dostosowanie nominalnej mocy wyjściowej
akceleratora liniowego w profilu dawki Monte Carlo. Pozostałych parametrów profilu dawki Monte
Carlo nie można zmienić.
• Należy najpierw wprowadzić dane wiązki Monte Carlo do programu Physics Administration

(patrz str. 73), a następnie wysłać plik nieprzetworzonych danych (.xmcdat) do firmy Brainlab
w celu przetworzenia.

• Szczegółowe informacje na temat pozyskiwania danych pomiaru dawki wiązki dla algorytmu
Monte Carlo można znaleźć w rozdziale dotyczącym pomiaru wiązki w instrukcji zawierającej
informacje techniczne Fizyka Brainlab.

• Firma Brainlab dostarczy plik profilu wiązki Monte Carlo, który należy zapisać w katalogu
importu profilu dawki Monte Carlo i zaimportować za pomocą programu Physics
Administration.

Zawartość karty

Rysunek 66  

Element Funkcja

Add Monte Carlo
Dose Profile

Zaznaczenie tej opcji skutkuje uwzględnieniem danych profilu dawki Monte
Carlo w bieżącej energii. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, listy Nominal
Linac Output i Monte Carlo Dose Profile Selection są nieaktywne.

Parametry energii – Monte Carlo
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Element Funkcja

Nominal Linac
Output

Jeśli profil dawki Monte Carlo został zapisany w wersji 2, wprowadzić zmie-
rzoną nominalną moc wyjściową akceleratora liniowego w Gy/100 MU dla
danego rozmiaru pola kwadratowego i SSD (określonych w pliku .xmcdat).
Do edycji nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego wymagane są
dane odniesienia. Profile dawki Monte Carlo zapisane w wersji 1 nie zawie-
rają danych odniesienia. W związku z tym profile dawki Monte Carlo w wer-
sji 1 należy zaktualizować do wersji 2, importując niezbędne dane z orygi-
nalnego pliku nieprzetworzonych danych Monte Carlo (.xmcdat) wysłane-
go do firmy Brainlab w celu przetworzenia. Wybrać przycisk Import i otwo-
rzyć odpowiedni plik .xmcdat. Jeśli plik nie jest zgodny z aktualnie wybra-
nym profilem dawki Monte Carlo, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

Monte Carlo Do-
se Profile Selec-
tion

• Kliknąć dwukrotnie ścieżkę katalogu znajdującą się nad listą wyboru profi-
lu, aby otworzyć okno Eksploratora. Jeśli ścieżka nie istnieje, zostanie
wyświetlony monit o utworzenie katalogu.

• Wybór przedstawia bieżący profil dawki Monte Carlo.
• Wszystkie prawidłowe pliki o rozszerzeniu .xmcdat można zaimporto-

wać ze zdefiniowanego katalogu.
• Jeśli wartość energii z zaimportowanych profili odpowiada bieżącej ener-

gii, a model kolimatora MLC algorytmu Monte Carlo odpowiada modelowi
kolimatora MLC zdefiniowanemu w obszarze General Settings i parame-
trach kolimatora MLC, wpis jest wyświetlany w kolorze czarnym i można
go wybrać.

• Jeśli pole wyboru Show unsupported profiles in list jest zaznaczone,
niezgodne wpisy są wyświetlane w kolorze jasnoszarym i nie można ich
wybrać.

• Tekst poniżej listy opisujący stan przedstawia całkowitą liczbę rozpozna-
nych profili oraz liczbę ważnych profili, odpowiadających wybranemu mo-
delowi kolimatora wielolistkowego (MLC) i wyświetlanemu wyborowi ener-
gii.

Zamykanie okna dialogowego Parametry energii

Rysunek 67  

W razie zamknięcia okna dialogowego Energy Parameters przyciskiem OK, gdy parametr
Nominal Linac Output algorytmu Monte Carlo został zmieniony (w drodze edycji wartości
nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego lub wybrania profilu dawki Monte Carlo),
wyświetlany jest komunikat przypominający o zapewnianiu spójności.

PROFILE URZĄDZEŃ
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5.5.4 Zatwierdzanie parametrów energii

Kontekst

Profil urządzenia i odpowiadające mu parametry energii muszą zostać zatwierdzone w celu użycia
do leczenia pacjenta.
UWAGA: Nie można zatwierdzić danych wiązki pozorowanych do celu odbioru przez firmy
Brainlab (patrz str. 120). 

Okno dialogowe Zatwierdź

Rysunek 68  

W oknie dialogowym Approve:
• Uważnie sprawdzić wyświetlane parametry energii i informacje dotyczące weryfikacji.
• Po upewnieniu się, że dane są zgodne z wymaganiami należy wprowadzić nazwę użytkownika

i hasło, a następnie wybrać przycisk Approve.
Zatwierdzenie parametrów energii jest wskazywane na liście energii (patrz str. 84).
UWAGA: Parametry energii można zatwierdzić nawet wtedy, gdy kontrole poprawności i
wiarygodności danych wyświetlają ostrzeżenia i błędy. 

UWAGA: Funkcję tę można również zainicjować za pomocą menu Current Energy. 

Usuwanie zatwierdzenia

Gdy energia jest zatwierdzona, przycisk Approve zmienia się w przycisk Remove Approval.
Zatwierdzone dane energii są tylko do odczytu. Informacje o zatwierdzeniu można sprawdzić na
karcie Approval Information okna parametrów Energy.
Aby usunąć zatwierdzenie, należy wybrać przycisk Remove Approval.

Zatwierdzanie parametrów energii
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5.6 Używanie nieprzetworzonych danych z profilami
urządzeń

Kontekst

Zastosowanie bądź nie nieprzetworzonych danych energii w profilu urządzenia określa się w
odpowiednim oknie dialogowym Energy Parameters (patrz str. 123).
W przypadku energii wykorzystujących nieprzetworzone dane do importu danych profilu wiązki
służy plik nieprzetworzonych danych. Niektóre wartości parametrów energii są w tym przypadku
tylko do odczytu. Wskutek tego niektóre elementy panelu kontrolnego i siatki danych są
nieaktywne (nagłówek tabeli zawiera tekst (read-only)).

Zmiana danych dozymetrycznych

Aby zmienić dane dozymetryczne (profil wiązki):

Krok

1. Otworzyć okno dialogowe Set Parameters odpowiedniej energii.

2. Wybrać kartę Pencil Beam.

3. Edytować i zaimportować nowe nieprzetworzone dane za pomocą przycisków Edit Raw
Data i Import new Raw Data file.

Podczas zapisywania profilu urządzenia zawierającego nieprzetworzone dane informacje o tych
danych są automatycznie zapisywane z danymi profilu urządzenia. Dlatego też po ponownym
otwarciu takiego profilu urządzenia informacje o nieprzetworzonych danych są automatycznie
wczytywane z katalogu danych profilu urządzenia.

PROFILE URZĄDZEŃ
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5.6.1 Modyfikowanie nieprzetworzonych danych profilu urządzenia

Edycja nieprzetworzonych danych

Rysunek 69  

Nieprzetworzone dane można edytować bezpośrednio za pomocą funkcji Edit Raw Data (w trybie
edycji lokalnej). Interfejs użytkownika zaczyna wyświetlać nieprzetworzone dane modelu Pencil
Beam.
W trybie edycji lokalnej na pasku tytułu aplikacji wyświetlany jest komunikat Raw data editing for
machine profile Beam-data-Name. Ponadto menu Navigate i Raw Data zawierają pozycje
Cancel Editing i End Editing.
Nieprzetworzone dane można zapisać i zatwierdzić w trybie edycji lokalnej. Otwarcie istniejącego
pliku nieprzetworzonych danych jest niemożliwe, gdy włączony jest tryb edycji lokalnej. Zamiast
tego należy użyć opcji Import new Raw Data file.
Wygenerowanie nowego pliku nieprzetworzonych danych jest niemożliwe, gdy włączony jest tryb
edycji lokalnej.
Wybór urządzenia i energii w oknie dialogowym Properties jest wyłączony w trybie edycji lokalnej
w celu zapewnienia spójności danych.
Aby możliwe było przeniesienie zmienionych nieprzetworzonych danych do profilu urządzenia,
dane te muszą zostać zatwierdzone. Jeśli dane nie zostaną zatwierdzone, okno dialogowe
zatwierdzenia zostanie otwarte po wybraniu polecenia End Editing.
Podczas zapisywania profilu urządzenia zaktualizowane nieprzetworzone dane są automatycznie
zapisywane z danymi profilu urządzenia.

Modyfikowanie nieprzetworzonych danych profilu urządzenia
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Importowanie nowego pliku nieprzetworzonych danych

Aby zaimportować nowy zatwierdzony plik nieprzetworzonych danych, należy kliknąć przycisk
Import new Raw Data file.
Nowy plik musi być zgodny z aktualnie wybranym urządzeniem. Jeśli wybrany plik nie jest
zatwierdzony lub nie jest zgodny z bieżącym urządzeniem, następuje niepowodzenie importu i nie
są modyfikowane żadne dane.

Przycisk Usuń nieprzetworzone dane

Ten przycisk umożliwia usunięcie nieprzetworzonych danych. Parametry Pencil Beam i tabele
danych są zerowane.

PROFILE URZĄDZEŃ
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5.6.2 Interpolacja danych dla Pencil Beam

Kontekst

W profilach urządzenia dane dozymetryczne (dane wiązki) są zapisywane w tabelach (patrz str.
98). Są one definiowane przez zestaw wartości nagłówków wiersza i kolumny, a także wartość
dawki dla każdego wpisu. W żadnej tabeli nie mogą występować puste komórki.

Rozproszenie

Tabela rozproszenia jest po prostu kopiowana z nieprzetworzonych danych. Nie są wprowadzane
żadne zmiany.
UWAGA: Prawidłowa normalizacja jest wykonywana przez algorytm Pencil Beam w
oprogramowaniu RT Elements. 

Dawka głębokościowa

Jako że dawka głębokościowa może mieć różne pozycje osi CAX dla różnych rozmiarów pola
kolimatora MLC / szczęki, program Physics Administration wykonuje interpolację do wspólnego
zakresu głębokości. Najmniejsza głębokość w tym wspólnym zakresie wynosi 0 mm, a największa
jest równa największej wartości pozycji CAX stosowanej do któregokolwiek z rozmiarów pola.
Dane dawki głębokościowej dla każdego rozmiaru pola są przekształcane do wspólnego zakresu
głębokości z przyrostami 1 mm. Do głębokości mniejszych niż najmniejsza wartość głębokości dla
rozmiaru pola stosowana jest stała ekstrapolacja. Interpolacja liniowa jest stosowana aż do
największej wartości głębokości dla rozmiaru pola. Dla wartości głębokości przekraczających
największą wartość głębokości stosowana jest ekstrapolacja wykładnicza. W celu zdefiniowania
ekstrapolacji wykładniczej używane są dwa punkty: głębokość maksymalna i głębokość pośrednia
(w przybliżeniu połowa głębokości między głębokością dawki maksymalnej i głębokością
maksymalną).
UWAGA: Prawidłowa normalizacja jest wykonywana przez algorytm Pencil Beam w
oprogramowaniu RT Elements. 

UWAGA: W celu obliczenia dawki można zastosować dodatkową ekstrapolację (patrz opis
algorytmu w instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab). 

Współczynniki radialne

W pliku nieprzetworzonych danych współczynniki radialne są definiowane jako współczynniki
wielomianowe (patrz opis algorytmu na str. 145).
W tabeli współczynników radialnych stosowany jest zakres promieni od 0 mm do wartości
maksymalnej zależnej od kolimatora MLC, z zależną od kolimatora MLC wielkością kroku. Dla
typowych obliczeń dawki potrzebny jest tylko mały podzbiór.
Współczynniki radialne oparte na nieprzetworzonych danych są zawsze określane w konfiguracji
izocentrycznej (nawet jeśli profile diagonalne zostały zmierzone przy użyciu konfiguracji ustalonej
wartości SSD).
UWAGA: W celu obliczenia dawki można zastosować dodatkową ekstrapolację (patrz opis
algorytmu w instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab). 

Interpolacja danych dla Pencil Beam
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6 TABELE KONWERSJI
JEDNOSTEK
HOUNSFIELDA NA
GĘSTOŚĆ ELEKTRONOWĄ

6.1 Wstęp

Kontekst

Algorytmy dawek firmy Brainlab wymagają informacji o gęstości elektronowej (ED) (algorytm
Pencil Beam używa ED do obliczania długości ścieżki, a algorytm Monte Carlo używa ED do
obliczania gęstości masy). Szczegóły przedstawiono w odpowiednich rozdziałach instrukcji
zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab.
Tabele konwersji jednostek Hounsfielda (HU) na gęstość elektronową (ED) są stosowane do
przekształcania specyficznych dla danego skanera TK wartości w HU na wartości ED. Wartości
ED są wyrażone względem wody. Konwersja HU na ED jest oparta na funkcji kawałkami liniowej,
która przekształca liczby HU z zakresu od -1000 do 3071 na względne wartości ED z zakresu od
0,0 do 4,0.

Ostrzeżenie
Prawidłowość danych z tabeli konwersji HU na ED należy sprawdzić przed zatwierdzeniem i
użyciem.

TABELE KONWERSJI JEDNOSTEK HOUNSFIELDA NA GĘSTOŚĆ ELEKTRONOWĄ

Instrukcja obsługi oprogramowania Wyd. 1.0 Physics Administration Wer. 5.5 133



6.2 Edytowanie tabeli konwersji

Definiowanie i edycja tabel

②
③

④

①

Rysunek 70  

Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy w menu nawigacji wybrać opcję Define and Edit w
obszarze Hounsfield to Electron Density Conversion Tables w menu Navigation.

Nr Element Funkcja

① Lista tabel konwer-
sji

Lista dostępnych tabel konwersji jednostek Hounsfielda na gęstość
elektronową.

② Punkt konwersji
Niebieski punkt: równoważne wartości poszczególnych konwersji
wprowadzane do wybranej tabeli są przedstawiane jako punkty kon-
wersji na krzywej.

③ Krzywa konwersji Czerwona linia: dane zawarte w wybranej tabeli konwersji są przed-
stawiane jako krzywa konwersji.

④ Region wiarygod-
ności

Ciemnoszary obszar: bardzo zgrubny zakres wiarygodnych wartoś-
ci.

Okno dialogowe należy zamknąć przyciskiem:
• Apply & Close, aby zapisać zmiany w systemie plików i sprawić, aby były widoczne w

oprogramowaniu RT Elements.
• Discard & Cancel, aby odrzucić wszystkie zmiany. Nie zostaną zmodyfikowane żadne dane w

systemie plików.

Status

Tabela konwersji HU na ED może mieć stan:
• No data set - empty table (Brak danych – pusta tabela)

Edytowanie tabeli konwersji
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• Not approved - data set, but not approved (Nie zatwierdzono – dane ustawiono, ale nie
zatwierdzono)

• For Brainlab acceptance only (Tylko do akceptacji firmy Brainlab)
• Approved on … by … (Zatwierdzone w dniu … przez …)

W oprogramowaniu RT Elements można używać jedynie zatwierdzonych tabel lub tabel o stanie
For Brainlab acceptance only (patrz str. 29). Niezatwierdzone tabele można zapisać za pomocą
programu Physics Administration, ale oprogramowanie RT Elements będzie ignorować
niezatwierdzone tabele.

Wartości domyślne tabeli konwersji HU na ED

Domyślna tabela konwersji HU na ED jest oparta na równaniach [Schneider 1996]:
• ED = (HU + 1000) ∕ 1000, w przypadku -1000 ≤ HU ≤ 47
• ED = (HU ∕ 1827,15) +1,0213, w przypadku HU > 47

Dodawanie nowej tabeli

Rysunek 71  

Krok

1. Nową tabelę można dodać przyciskiem New.

2. Wprowadzić nazwę skanera (jako nazwę nowej tabeli konwersji HU na ED). Nazwa musi
zawierać co najmniej trzy znaki i być niepowtarzalna. Nie można mieć dwóch tabel o tej
samej nazwie.
Jeśli włączona jest opcja Initialize conversion table with default values, nowa tabela
zostanie zainicjowana przy użyciu domyślnej tabeli wskazanej powyżej. Jeśli opcja ta jest
włączona, po zamknięciu tego okna dialogowego przyciskiem OK automatycznie otwarte
zostanie okno dialogowe Edit.
Jeśli włączona jest opcja Conversion table is for Brainlab acceptance only, utworzona
zostanie tabela do akceptacji (patrz str. 29). Tabela do akceptacji jest zawsze tworzona
na podstawie tabeli domyślnej. W związku z tym w przypadku tabeli konwersji HU na ED
do akceptacji opcja Initialize conversion table with default values jest zawsze włączo-
na i użytkownik nie może tego zmienić.

3. Aby utworzyć nową tabelę, należy wybrać przycisk OK.

TABELE KONWERSJI JEDNOSTEK HOUNSFIELDA NA GĘSTOŚĆ ELEKTRONOWĄ
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Sposób edycji istniejącej tabeli

Rysunek 72  

Krok

1. Wybrać tabelę, a następnie przycisk Edit. Można również kliknąć dwukrotnie wpis listy ta-
bel konwersji.
Jeśli edytowana ma być zatwierdzona tabela, przed jej edycją wyświetlony zostanie monit
o potwierdzenie. Edycja tabeli powoduje automatyczne cofnięcie jej zatwierdzenia.
Lista przedstawia bieżące pary wartości HU/ED z tabeli.

2. Pary HU/ED należy skorygować odpowiednio do krzywej kalibracji skanera TK.
Punkty danych można wprowadzać na listę w dowolnej kolejności. Puste wiersze listy są
ignorowane.
Tabele konwersji muszą spełniać następujące wymagania:
• Wartości HU muszą mieścić się w zakresie od -1000 do 3071.
• Wartości ED muszą mieścić się w zakresie od 0,0 do 4,0.
• Wartości ED muszą rosnąć monotonicznie z wartościami HU.
• Para wartości HU -1000, ED 0,00 musi być zawarta we wszystkich tabelach konwersji i

jest wyświetlana z żółtym tłem. Nie można jej zmodyfikować.
• Należy określić wartość ED odpowiadającą wartości HU +3071.

3. Aby potwierdzić wprowadzone dane, wybrać przycisk OK. Wprowadzone dane zostaną
sprawdzone w porównaniu z wartościami granicznymi wiarygodności. W przypadku prze-
kroczenia tych granic wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. W takiej sytuacji koniecz-
ne jest dwukrotne sprawdzenie wprowadzonych danych przed zatwierdzeniem i zastoso-
waniem ich do realizacji leczenia.
UWAGA: Tabel oznaczonych jako For Brainlab acceptance only nie można edytować. 

4. Aby usunąć tabelę, należy wybrać tabelę, a następnie przycisk Delete.

Edytowanie tabeli konwersji
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Krok
Po potwierdzeniu tabela zostanie usunięta z listy.

Zatwierdzanie istniejącej tabeli

Rysunek 73  

Krok

1. Wybrać żądaną tabelę do edycji, a następnie nacisnąć przycisk Approve.

2. Sprawdzić dane w tabeli konwersji HU na ED.
Po upewnieniu się, że dane są zgodne z wymaganiami należy wprowadzić nazwę użyt-
kownika i hasło, a następnie wybrać przycisk Approve.
UWAGA: Tabel oznaczonych jako For Brainlab acceptance only nie można zatwierdzić. 

UWAGA: Aby zapisać zatwierdzone dane na dysku twardym i używać ich w oprogramo-
waniu RT Elements, okno dialogowe Define and Edit Hounsfield Unit to Electron Den-
sity Conversion Tables należy zamknąć przyciskiem Apply & Close. 
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Sprawdzanie istniejącej tabeli

Rysunek 74  

Krok

1. Wybrać zatwierdzoną tabelę, a następnie wybrać przycisk Review Approval.
W oknie dialogowym wyświetlone zostaną informacje dotyczące zatwierdzenia wraz z
wszelkimi komentarzami dodanymi przy zatwierdzeniu.

2. Aby cofnąć zatwierdzenie tabeli, należy wybrać przycisk Remove Approval.

3. Aby zamknąć okno dialogowe, wybrać przycisk Cancel.

Edytowanie tabeli konwersji
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7 ANEKS
7.1 Kontrole wiarygodności

Kontekst

Kontrole wiarygodności stanowią ogólną walidację danych.
Wykonywane są różne kontrole, w zależności od:
• trybu pracy (Raw Data lub Machine Profile);
• typu profilu urządzenia (np. kolimatory wielolistkowe).

Kontrole te przedstawiono w poniższych rozdziałach.
UWAGA: Porównania wykorzystujące dane wejściowe są wykonywane z niepewnością
(bezwzględną) wynoszącą 0,002 (np. ≥ 1 to faktycznie ≥ 0,998). Powoduje to zmniejszenie
częstotliwości generowania ostrzeżeń lub komunikatów o błędach spowodowanych małą ilością
szumu. Nie można dostosować tej wartości. 

ANEKS
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7.1.1 Nieprzetworzone dane Pencil Beam

Kontekst

W przypadku plików nieprzetworzonych danych Pencil Beam wykonywane są następujące
kontrole (patrz str. 65).

Nominalna moc wyjściowa akceleratora liniowego

• Wprowadzona nominalna moc wyjściowa akceleratora liniowego jest sprawdzana względem
niektórych powszechnie używanych konfiguracji kalibracji (1 Gy/100 MU z odchyleniem < 2%),
chyba że wprowadzona nominalna moc akceleratora liniowego jest już znormalizowana. Do
celów przekształcenia stosowane są dane głębokości dawki pochodzące z profilu urządzenia.
Jeśli nie zostaną znalezione warunki kalibracji, wyświetlane jest ostrzeżenie. W przypadku
znalezienia kilku dopasowań drukowane jest to najbardziej zbliżone.
- Skalibrowana przy SSD = SID = 1000 mm na głębokości dawki maksymalnej (dmax)
- Skalibrowana przy SSD = SID = 1000 mm na głębokości 50 mm
- Skalibrowana przy SSD = SID = 1000 mm na głębokości 100 mm
- Skalibrowana w izocentrum na głębokości dawki maksymalnej (dmax), ( SSD = SID - dmax)
- Skalibrowana w izocentrum na głębokości 100 mm ( SSD = 900 mm)
- Skalibrowana przy SSD = 900 mm na głębokości 100 mm
- Skalibrowana przy SSD = 950 mm na głębokości 50 mm
- Skalibrowana przy SSD = 900 mm na głębokości dawki maksymalnej (dmax)

• Obliczana jest głębokość dawki maksymalnej dla PDD 100 × 100 mm², a odpowiadająca jej
energia wiązki jest interpolowana na podstawie danych dmax [BJR25]. W przypadku gdy
energia nie używa wiązek bez filtra spłaszczającego wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli ta
energia dmax różni się o więcej niż 10% od wprowadzonej energii. W przypadku odchyleń
przekraczających 50% wyświetlana jest informacja o błędzie. Jeśli ta głębokość dawki
maksymalnej nie jest jednoznaczna (np. „podwójny pik”), wyświetlana jest informacja o błędzie
i nie można wykonać dalszych kontroli wymagających wartości dmax.

• Obliczany jest wskaźnik jakości zdefiniowany zgodnie z [FOLLOWILL1998], a na podstawie
danych wskaźnika jakości [BJR25] interpolowana jest odpowiadająca mu energia wiązki. W
przypadku gdy energia nie używa wiązek bez filtra spłaszczającego wyświetlane jest
ostrzeżenie, jeśli ta energia oparta na wskaźniku jakości różni się o więcej niż 10% od
wprowadzonej energii. W przypadku odchyleń przekraczających 50% wyświetlana jest
informacja o błędzie.
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595

Dawka głębokościowa

• Jeśli dane dawki głębokościowej dla dwu rozmiarów pola są identyczne, wyświetlana jest
informacja o błędzie.

• Dla każdej krzywej dawki głębokościowej określana jest głębokość dawki maksymalnej
(maksimum). Jeśli ta głębokość nie jest jednoznaczna (np. „podwójny pik”), wyświetlana jest
informacja o błędzie i nie można wykonać dalszych kontroli wymagających wartości dmax.

• Jeśli zakres głębokości nie pokrywa zakresu minimum (2 mm, 0,25 * dmax) do 250 mm,
wyświetlane jest ostrzeżenie.

• Jeśli profil dawki głębokościowej nie zmniejsza się monotonicznie ze wzrostem głębokości dla
wartości głębokości większej od 1,1 * dmax, wyświetlane jest ostrzeżenie.

• Jeśli rozmiary pola nie pokrywają zakresu 2*smallest-leaf-width do maximum-MLC-
field-size (definiowanej jako najmniejsza z wartości 2*maximum-opening, 2*maximum-
overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-X, maximum-
blocking-device-size-Y), wyświetlana jest informacja o błędzie.

• Jeśli stosunek PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) nie wzrasta monotonicznie z
rozmiarem pola, wyświetlane jest ostrzeżenie.

Nieprzetworzone dane Pencil Beam
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• Jeśli nie są podane dane dawki głębokościowej dla zalecanego rozmiaru pola, wyświetlana jest
uwaga.

UWAGA: Dla każdego kolimatora MLC zalecane rozmiary pola dla dawki głębokościowej są
zapisane w pliku binarnym dostarczony przez firmę Brainlab. Obecnie te wartości są zgodne z
wersją 2.0 (lub nowszą) instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab. 

Ponadto, jeśli dostępne są dane odniesienia (patrz str. 28) dla wybranego akceleratora i energii,
wykonywane są następujące kontrole:
• W przypadku głębokości w zakresie minimum (2 mm, 0,25 * dmax) do 250 mm ostrzeżenie

jest wyświetlane, jeśli dane dawki głębokościowej nie mieszczą się w zakresie danych
odniesienia.

Rozproszenie

• Jeśli dane rozproszenia dla dwu rozmiarów pola kolimatora MLC lub szczęki są identyczne,
wyświetlana jest informacja o błędzie.

• Jeśli wartości rozproszenia dla różnych rozmiarów pola szczęki zostały zdefiniowane, ale
szczęki są nieruchome, wyświetlana jest informacja o błędzie.

• Jeśli nie zostały zmierzone wszystkie wymagane dane rozproszenia, wyświetlana jest
informacja o błędzie. Wartości rozproszenia muszą zostać zmierzone w przypadku wszystkich
konfiguracji, w których pole kolimatora MLC jest ≤ polu szczęki. Wartości w przypadku pola
kolimatora MLC > pole szczęki można skopiować w sposób opisany w instrukcji zawierającej
informacje techniczne Fizyka Brainlab.

• Jeśli rozmiary pola kolimatora MLC i rozmiary pola szczęki nie pokrywają zakresu
2*smallest-leaf-width do maximum-MLC-field-size (definiowanego jako najmniejsza
z wartości 2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span,
maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y),
wyświetlana jest informacja o błędzie. Zakłada się tu, że wartość maximum-blocking-device-
size kolimatora MLC nie jest większa niż urządzenia blokującego szczęk.

• Jeśli którakolwiek ze znormalizowanych wartości rozproszenia jest < 0,4 lub > 1,2, wyświetlana
jest informacja o błędzie. Normalizacja jest wykonywana do rozmiaru pola kwadratowego
pomiaru nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego.

• Jeśli współczynniki rozproszenia nie wzrastają monotonicznie ze zwiększeniem rozmiarów pola
(kolimator MLC i szczęka), wyświetlana jest informacja o błędzie.

• Jeśli nie są podane wartości rozproszenia dla zalecanego rozmiaru pola (szczęki lub
kolimatora MLC), wyświetlana jest uwaga.

UWAGA: Dla każdego kolimatora MLC zalecane rozmiary pola dla rozproszenia są zapisane w
pliku binarnym dostarczonym przez firmę Brainlab. Obecnie te wartości są zgodne z wersją 2.0
(lub nowszą) instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab. 

Jeśli dostępne są dane odniesienia (patrz str. 28) dla wybranego akceleratora i energii,
wykonywane są dodatkowo następujące kontrole:
• Dla każdego rozmiaru pola szczęki wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli dane rozproszenia (jako

funkcja rozmiaru pola kolimatora MLC) nie mieszczą w zakresie danych odniesienia.
• W programie Physics Administration 5.5 do danych referencyjnych rozproszenia

zastosowano do małych pól mnożniki poprawkowe mocy wyjściowej zgodnie z raportem IAEA
TRS nr 483 [IAEA-483].

Profile diagonalne

• Jeśli profile diagonalne dla dwu głębokości są identyczne, wyświetlana jest informacja o
błędzie.

• Jeśli zakres głębokości profili diagonalnych nie pokrywa przynajmniej przedziału od 5 mm do
300 mm, wyświetlana jest informacja o błędzie.

• W przypadku braku danych profilu diagonalnego dla zalecanej głębokości wyświetlana jest
uwaga.

ANEKS
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UWAGA: Zalecane głębokości profili diagonalnych są zapisane w pliku binarnym, dostarczonym
przez firmę Brainlab. Obecnie wartości są zgodne z wersją 2.0 (lub nowszą) instrukcji
zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab. 

Ponadto, jeśli dostępne są dane odniesienia (patrz str. 28) dla wybranego akceleratora i energii,
wykonywane są dodatkowo następujące kontrole:
• Jeśli dane profilu diagonalnego są poza zakresem danych odniesienia, wyświetlane jest

ostrzeżenie.

W celu przetworzenia profilu diagonalnego wymagana jest zgodność szerokości profili
(izocentrycznych) z maksymalnymi rozmiarami pól kolimatora MLC zapisanymi dla każdego
kolimatora MLC w pliku binarnym dostarczonym przez firmę Brainlab. Obecnie wartości są
zgodne z wersją 2.0 (lub nowszą) instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka
Brainlab.

Profile poprzeczne

• Jeśli profile poprzeczne dla dwu głębokości (lub kierunków) są identyczne, wyświetlana jest
informacja o błędzie.

• Jeśli zakres profili poprzecznych nie pokrywa przedziału co najmniej od dmax ± 2 mm (dmax
zgodnie z [BJR25]) do 200 mm, wyświetlana jest informacja o błędzie.

• W przypadku braku danych profilu poprzecznego dla zalecanej głębokości wyświetlana jest
uwaga.

UWAGA: Zalecane głębokości profili poprzecznych są zapisane w pliku binarnym, dostarczonym
przez firmę Brainlab. Obecnie te wartości są zgodne z wersją 2.0 (lub nowszą) instrukcji
zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab. 

UWAGA: W celu przetworzenia profili poprzecznych wymagany jest określony kształt kolimatora
MLC zapisany w pliku binarnym dostarczonym przez firmę Brainlab. Obecnie te wartości są
zgodne z wersją 2.0 (lub nowszą) instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka
Brainlab. Profil poprzeczny w kierunku x ma zawsze jeden pik, a profil poprzeczny w kierunku y
— zawsze trzy piki. 

Dynamiczne przesunięcie listków

• Jeśli różnica wycieku z kolimatora MLC (w %) obliczona na podstawie wartości dynamicznego
przesunięcia listków i wycieku z kolimatora MLC określonego w sekcji Nominal Linac Output
jest większa niż 0,5%, wyświetlane jest ostrzeżenie. Ponieważ konfiguracje (SSD, głębokość)
używane w celu określenia tych dwu wartości są odmienne (i mogą być używane różne
detektory), możliwa jest rozbieżność tych dwu wartości.

• Jeśli wymagana prędkość listka jest większa od maksymalnej prędkości listków kolimatora
MLC, wyświetlane jest ostrzeżenie.

• Jeśli statyczne przesunięcie listków (określone na podstawie profili poprzecznych) i
dynamiczne przesunięcie listków różnią się o więcej niż 30%, wyświetlane jest ostrzeżenie.

UWAGA: Dynamiczne przesunięcie listków ma zazwyczaj podobną wielkość jak statyczne
przesunięcie listków, ale nie można tego zagwarantować. W związku z tym firma Brainlab zaleca
stosowanie z zasady kontroli różnicy na poziomie 30%. 

Nieprzetworzone dane Pencil Beam
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7.1.2 Profile Pencil Beam urządzenia

Kontekst

W przypadku profili urządzeń z danymi Pencil Beam wykonywane są następujące kontrole (patrz
str. 92) i wyświetlany jest komunikat.

Nominalna moc wyjściowa akceleratora liniowego

• Wprowadzona nominalna moc wyjściowa akceleratora liniowego jest sprawdzana względem
niektórych powszechnie używanych konfiguracji kalibracji (1 Gy/100 MU z odchyleniem < 2%),
chyba że wprowadzona nominalna moc akceleratora liniowego jest już znormalizowana. Do
celów przekształcenia stosowane są dane głębokości dawki pochodzące z profilu urządzenia.
Jeśli nie zostaną znalezione warunki kalibracji, wyświetlane jest ostrzeżenie. W przypadku
znalezienia kilku dopasowań drukowane jest to najbardziej zbliżone.
- Skalibrowana przy SSD = SID = 1000 mm na głębokości dawki maksymalnej (dmax)
- Skalibrowana przy SSD = SID = 1000 mm na głębokości 50 mm
- Skalibrowana przy SSD = SID = 1000 mm na głębokości 100 mm
- Skalibrowana w izocentrum na głębokości dawki maksymalnej (dmax), ( SSD = SID -
dmax)

- Skalibrowana w izocentrum na głębokości 100 mm (→SSD = 900 mm)
- Skalibrowana przy SSD = 900 mm na głębokości 100 mm
- Skalibrowana przy SSD = 950 mm na głębokości 50 mm
- Skalibrowana przy SSD = 900 mm na głębokości dawki maksymalnej (dmax)

• Jeśli profil urządzenia zawiera dane dawki Monte Carlo, sprawdzana jest zgodność danych
nominalnej mocy wyjściowej akceleratora liniowego w modelu Monte Carlo z danymi
nominalnej mocy wyjściowej akceleratora w modelu Pencil Beam. W przypadku różnic ≤ 1%
nie jest wyświetlane ostrzeżenie, w razie różnic między 1% a 5% wyświetlane jest ostrzeżenie,
a w przypadku różnic przekraczających 5% wyświetlana jest informacja o błędzie.

• Obliczana jest głębokość dawki maksymalnej dla PDD 100 × 100 mm², a odpowiadająca jej
energia wiązki jest interpolowana na podstawie danych dmax [BJR25]. W przypadku gdy
energia nie używa wiązek bez filtra spłaszczającego wyświetlane jest ostrzeżenie, jeśli ta
energia dmax różni się o więcej niż 10% od wprowadzonej energii. W przypadku odchyleń
przekraczających 50% wyświetlana jest informacja o błędzie. Jeśli ta głębokość dawki
maksymalnej nie jest jednoznaczna (np. „podwójny pik”), wyświetlana jest informacja o błędzie
i nie można wykonać dalszych kontroli wymagających wartości dmax.

• Obliczany jest wskaźnik jakości zdefiniowany zgodnie z [FOLLOWILL1998], a na podstawie
danych wskaźnika jakości [BJR25] interpolowana jest odpowiadająca mu energia wiązki.
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595
W przypadku gdy energia nie używa wiązek bez filtra spłaszczającego wyświetlane jest
ostrzeżenie, jeśli ta energia oparta na wskaźniku jakości różni się o więcej niż 10% od
wprowadzonej energii. W przypadku odchyleń przekraczających 50% wyświetlana jest
informacja o błędzie.

Dawka głębokościowa

• Dla każdej krzywej dawki głębokościowej określana jest głębokość dawki maksymalnej
(maksimum). Jeśli ta głębokość nie jest jednoznaczna (np. „podwójny pik”), wyświetlane jest
ostrzeżenie i nie można wykonać dalszych kontroli wymagających wartości dmax.

• Jeśli zakres głębokości nie pokrywa zakresu minimum (2 mm, 0,25 * dmax) do 250 mm,
wyświetlane jest ostrzeżenie.

• Jeśli profil dawki głębokościowej dla pewnego rozmiaru pola nie zmniejsza się monotonicznie
ze wzrostem głębokości dla jej wartości większej od 1,1 * dmax, wyświetlane jest ostrzeżenie.

• Jeśli rozmiary pola nie pokrywają zakresu 2*smallest-leaf-width do maximum-MLC-
field-size (definiowanego jako najmniejsza z wartości 2*maximum-opening,
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2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-
X, maximum-blocking-device-size-Y), wyświetlane jest ostrzeżenie.

• Jeśli stosunek PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) nie wzrasta monotonicznie z
rozmiarem pola, wyświetlane jest ostrzeżenie.

Rozproszenie

• Jeśli wartości rozproszenia dla różnych rozmiarów pola szczęki zostały zdefiniowane, ale
szczęki są nieruchome, wyświetlane jest ostrzeżenie.

• Jeśli rozmiary pola kolimatora MLC i rozmiary pola szczęki nie pokrywają zakresu
2*smallest-leaf-width do maximum-MLC-field-size (definiowanego jako najmniejsza
z wartości 2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span,
maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y),
wyświetlane jest ostrzeżenie. Zakłada się tu, że wartość maximum-blocking-device-
size-X kolimatora MLC nie jest większa niż urządzenia blokującego szczęk.

• Jeśli którakolwiek ze znormalizowanych wartości rozproszenia jest < 0,4 lub > 1,2, wyświetlane
jest ostrzeżenie.
UWAGA: Normalizacja jest wykonywana do rozmiaru pola kwadratowego pomiaru nominalnej
mocy wyjściowej akceleratora liniowego. 

• Jeśli współczynniki rozproszenia nie wzrastają monotonicznie ze zwiększeniem rozmiarów pola
(kolimator MLC i szczęka), wyświetlane jest ostrzeżenie.

Współczynniki radialne

• Jeśli głębokości w tabelach współczynników radialnych nie obejmują zakresu przynajmniej od
5 mm do 200 mm, wyświetlane jest ostrzeżenie.

• Jeśli promienie w tabeli współczynników radialnych nie rozpoczynają się od 0 mm i nie
osiągają wartości przynajmniej
½ * SQRT(maximum-blocking-device-size-X^2 + maximum-blocking-device-
size-Y^2).

Profile Pencil Beam urządzenia
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7.2 Obliczenia
7.2.1 Obliczanie współczynnika radialnego

Kontekst

①

②

③

Rysunek 75  

Współczynniki radialne (RFS) to funkcje dawki w kierunku poziomym, przez oś wiązki pionowej na
kilku głębokościach. Ich jedynym zadaniem jest usuwanie drobnych niejednorodności
pozaosiowych wynikających z konstrukcji głowicy akceleratora, w tym źródła elektronów, tarczy
hamowania fotonów i filtra spłaszczającego. Współczynniki radialne w tej postaci są używane do
obliczania idealnego rozkładu dawki dla algorytmu Pencil Beam. Opis algorytmu dawki Pencil
Beam znajduje się w instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab.
Różnica między współczynnikami radialnymi a profilami diagonalnymi została przedstawiona na
powyższym rysunku:
• Współczynnik radialny ①
• Obliczony profil dawki ②
• Wykres zmierzonego profilu dawki ③

Iteracyjne dopasowanie współczynnika radialnego

Współczynniki radialne są definiowane przez funkcję kawałkami liniową dla poszczególnych
głębokości. Obliczenie zaczyna się od stałego współczynnika radialnego, a następnie iteracyjnie
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dostosowuje punkty próbkowania w celu uzgodnienia obliczonej dawki z wstępnie przetworzonymi
danymi.
Na początku dopasowania współczynników radialnych każdy zmierzony profil jest normalizowany
do wartości na centralnej osi wiązki. Dane są następnie interpolowane na siatkę obliczeniową
opartą na minimalnej szerokości listka kolimatora MLC. W razie potrzeby w celu uzyskania
pełnego profilu tworzona jest kopia lustrzana danych. Jeśli wygładzanie ma ustawienie inne niż
None, stosowany jest filtr wygładzający. Dane te mają nazwę Preprocessed diagonal profiles i
można je wyświetlić, włączając odpowiednią opcję tworzenia wykresu. Wstępnie przetworzone
dane stanowią podstawę obliczenia współczynnika radialnego. Współczynniki radialne są
obliczane dla każdej głębokości z osobna. Szerokość pola izocentrycznego dla obliczeń dawki
jest ustawiana na szerokość izocentryczną wstępnie przetworzonego profilu diagonalnego, który
domyślnie jest wyznaczany za pomocą punktów przegięcia. Jeśli obliczenie szerokości na
podstawie punktów przegięcia nie powiedzie się, stosowane jest położenie 50% dawki
maksymalnej (25% maksymalnej w przypadku wiązek FFF).

Wielomianowe dopasowanie współczynnika radialnego

W przypadku kilku akceleratorów zmierzone współczynniki radialne (przy całkowicie wycofanym
kolimatorze MLC) zostały użyte w celu określenia funkcji zapewniających ogólnie dobre
przybliżenie współczynników radialnych. W wyniku tego do dokładnego opisania
znormalizowanych współczynników radialnych spłaszczonych wiązek wystarczy wielomian
kwadratowy o następującej postaci:
RFS(r) = 1 + a0r + a1r2, r > 0
Obliczenia współczynników radialnych określają współczynniki a0 i a1 dopasowane metodą
najmniejszych kwadratów między obliczonym profilem dawki a zmierzonym profilem diagonalnym.
Na zakres używany dla tego dopasowania metodą najmniejszych kwadratów może wpływać
parametr Range for fit (patrz str. 51).

Obliczenia
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7.2.2 Dopasowanie profilu poprzecznego

Kontekst

Rysunek 76  

Zadaniem danych profilu poprzecznego jest określenie parametrów korekcji funkcji źródłowej
(SFC), a także statycznego przesunięcia listków oraz rozmiaru pióra i wpustu.
Dopasowanie profilu poprzecznego zależy od specjalnych kształtów kolimatorów MLC opisanych
w instrukcji zawierającej informacje techniczne Fizyka Brainlab. Zasadniczo kształty te
składają się z dwu większych i jednego mniejszego otworu kolimatora MLC. Przykład podano na
powyższej ilustracji.
• Profil poprzeczny w kierunku x (kierunek listka) ma jeden pik.
• Profil poprzeczny w kierunku y ma trzy piki.

Przed rozpoczęciem przetwarzania zmierzone dane profilu są wyrównywane z kształtem
kolimatora MLC w celu likwidacji offsetu położenia. Do celów związanych z tym procesem
określane są pozycje wznoszących się i opadających krawędzi profilu obliczonego i profilu
zmierzonego. Przesunięcie dostosowujące jest obliczane w celu minimalizacji różnicy tych pozycji
krawędzi. W razie potrzeby tworzona jest kopia lustrzana zmierzonych danych.

Obliczanie przesunięcia radiologicznego

Korekcja pola radiologicznego umożliwia skorygowanie małych odchyleń pola radiologicznego
spowodowanych przez ustawienia odstępu i projekt kolimatora wielolistkowego (MLC) (listki z
zaokrąglonymi końcami i listki „tongue-and-groove” – sąsiadujące listki stykają się przez wypustkę
poruszającą się w koleinie sąsiedniego listka) zgodnie z nominalnym rozmiarem pola określonym
dla kolimatora.
Statyczne przesunięcie listków definiuje zwiększenie rozmiaru pola (na krawędź pola) w kierunku
listka na poziomie izocentrum z powodu zaokrąglenia końca listka. Jest ono obliczane z
szerokości piku profili poprzecznych w kierunku x i uśredniane dla wszystkich głębokości.
Rozmiar pióra i wpustu jest zmniejszeniem rozmiaru pola (na krawędź pola) prostopadle do
kierunku listka na poziomie izocentrum z powodu konstrukcji listków na pióro i wpust. Jest ono
obliczane z szerokości piku profili poprzecznych w kierunku y i uśredniane dla wszystkich
głębokości.
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Statyczne przesunięcie listków oraz wielkość połączenia na pióro i wpust są nieujemne i muszą
mieścić się w zakresie od 0 mm do 1,2 mm. W przeciwnym razie automatyczne dopasowanie jest
niemożliwe.
Po zastosowaniu do obliczonego profilu wyrównania i korekcji przesunięcia radiologicznego
położenia mierzone są pozycje wznoszących i opadających krawędzi i dopasowywane są
obliczone profile poprzeczne.

Obliczanie korekcji funkcji źródłowej

Korekcja funkcji źródłowej (SFC) opisuje wpływ skończonego rozmiaru źródła, kolimatora,
rozpraszania przez filtr spłaszczający i krzywizny końcówek listków oraz inne efekty wpływające
na poszerzenie obszaru półcienia wiązki. Korekcja funkcji źródłowej to rozkład gaussowski,
zdefiniowany przez parametr sigma szerokości i amplitudę na określonej głębokości. Parametr
SFC wpływa na szerokość półcienia profili dawki.
Dopasowanie SFC próbuje dostosować szerokość półcienia i względną wysokość piku do
zmierzonych profili poprzecznych.
Profile poprzeczne należy zmierzyć na trzech głębokościach. Dopasowanie zwraca wartości
sigma korekcji SFC i amplitudy dla najmniejszej i największej głębokości. Dla wszystkich
pozostałych głębokości wartości sigma i amplituda są interpolowane liniowo.

Dopasowanie profilu poprzecznego
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7.2.3 Dynamiczne przesunięcie listków

Kontekst

Dynamiczne przesunięcie listków opisuje efektywne przesunięcie listków na skutek zaokrąglenia
końcówek listków w większości kolimatorów MLC.
Wartość ta jest określana z użyciem plików przygotowanych dla kolimatora MLC w celu pomiaru
dawek izocentrycznych dla odstępów przesuwających się przy różnej szerokości.
Zmierzoną dawkę D można w przybliżeniu opisać za pomocą funkcji liniowej:
D - Dleak = b(gap + 2δ) = b * gap + a
gdzie:
• gap oznacza nominalną szerokość odstępu (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak oznacza zmierzony wyciek promieniowania z kolimatora MLC
• δ oznacza efektywne dynamiczne przesunięcie listków (obliczone dla jednego listka)

Po obliczeniu współczynników a i b metodą regresji liniowej δ jest obliczana według wzoru: δ =
a/2b
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7.3 Definicje i skróty

Powszechnie stosowane terminy

Profil wiązki Wszystkie ustawienia dozymetryczne dla danego algorytmu dawki.

CAX Oś centralna.

dmax
Głębokość dawki maksymalnej („głębokość maksimum”). Dla energii 6
MV wynosi około 15 mm. Typowe wartości dla różnych energii można
znaleźć np. w [BJR25].

Linac Akcelerator liniowy.

Profil urządzenia
Profil urządzenia zawiera szczegółowy model sprzętu obejmujący usta-
wienia geometryczne i dozymetryczne (profile wiązki), a także informacje
na temat poszczególnych połączeń akcelerator-kolimator (patrz str. 83).

MLC Kolimator wielolistkowy.

Monte Carlo Algorytm dawki stosowany przez oprogramowanie RT Elements w lecze-
niu przy użyciu kolimatora wielolistkowego.

NLOut Nominalna moc wyjściowa akceleratora liniowego (zwykle wyrażona w
Gy/100 MU, przy danym SSD i głębokości w wodzie).

Konfiguracja według
PDD, według
TMR/TPR

Używając zbiornika wody, dane dawki głębokościowej można zmierzyć
na dwa różne sposoby:
• W podejściu według PDD odległość źródło-powierzchnia (SSD) jest

ustalona, podczas gdy detektor przemieszcza się na różne głębokości
w wodzie.

• W podejściu według TMR/TPR detektor jest ustalony w izocentrum,
podczas gdy wysokość powierzchni wody (SSD) zmienia się.

Analogiczne definicje dotyczą pomiarów dawki głębokościowej z uży-
ciem płyt wody w fazie stałej.

Pencil Beam Algorytm dawki stosowany przez oprogramowanie RT Elements w lecze-
niu przy użyciu kolimatora wielolistkowego.

Szablony profilu Szablony profilu definiują wartości domyślne dla połączenia akcelerator-
kolimator i są używane do tworzenia profili urządzeń.

R & V Record and Verify.

Nieprzetworzone da-
ne

Zmierzone dane wiązki takie jak nominalna moc wyjściowa akceleratora
liniowego, współczynniki rozproszenia, dawka głębokościowa i profile
poprzeczne.
• Nieprzetworzone dane algorytmu Pencil Beam muszą zostać przetwo-

rzone przez program Physics Administration, zanim będą mogły być
zastosowane jako dane wiązki w profilach urządzenia.

• Nieprzetworzone dane algorytmu Monte Carlo muszą zostać prze-
kształcone na model Monte Carlo przez firmę Brainlab w postaci pliku
danych wiązki, które będą mogły zostać użyte w profilach urządzenia.

RFS Współczynniki radialne.

RT Elements Oprogramowanie do planowania leczenia RT firmy Brainlab.

Konwencja skali

Definiuje sposób wyświetlania i drukowania przez oprogramowanie RT
Elements współrzędnych oraz przesunięć szczęk i kolimatora MLC, a
także kątów stołu, gantry i kolimatora.
Wewnętrznie oprogramowanie RT Elements stosuje konwencję IEC
1217.

SFC Korekcja funkcji źródłowej.

Definicje i skróty
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