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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1 Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy,
obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť Telefón a fax E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná
a Južná Amerika

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

us.support@brainlab.com

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

VB Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovo-
riace oblasti Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japonsko
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Spätná väzba

V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade
návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca

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

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.2 Právne informácie

Autorské práva

Táto príručka obsahuje dôverné informácie chránené autorskými právami. Žiadna časť tejto
príručky sa nesmie reprodukovať ani prekladať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Brainlab.

Ochranné známky spoločnosti Brainlab

• Brainlab® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brainlab AG v Nemecku a/alebo v
Spojených štátoch.

Ochranné známky iných spoločností

• Microsoft® a Windows® sú registrované ochranné známky Microsoft Corporation.

Integrovaný softvér tretej strany

• Tento produkt obsahuje softvér Xerces C++ 3.1.4, ktorý je k dispozícii pod licenciou Apache:
Apache License.

• Tento produkt obsahuje softvér vyvinutý nadáciou Apache Software Foundation (http://
www.apache.org/).

Súlad s normou IEC 62083

Systém RT Elements a sprievodná dokumentácia boli testované v súlade s IAEA-TECDOC-1540,
kapitola 5, Type Tests (Typové skúšky). Tieto skúšky preukazujú súlad systému s normou IEC
62083. Výsledky testov je možné poskytnúť na požiadanie.

Značka CE

Značka CE znamená, že produkt spoločnosti Brainlab spĺňa základné požiadav-
ky európskej smernice Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach
(„MDD“).
Podľa pravidiel stanovených v MDD je klasifikácia produktov Brainlab stanovená
v príslušnej Príručke používateľa softvéru.

Predaj v Spojených štátoch

Podľa federálnych zákonov USA je predaj tejto pomôcky viazaný na objednávku lekára.

Právne informácie
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1.3 Symboly

Varovania

Varovanie
Varovania sú označené trojuholníkovými výstražnými symbolmi. Obsahujú dôležité
bezpečnostné informácie o riziku úrazu, smrti alebo iných vážnych dôsledkoch spojených
s používaním pomôcky alebo jej nesprávnym používaním.

Upozornenia

Upozornenia sú označené okrúhlymi výstražnými symbolmi. Obsahujú informácie týkajúce
sa potenciálnych nesprávnych funkcií pomôcky, poruchy pomôcky, poškodenia pomôcky
alebo poškodenia majetku.

Poznámky

POZNÁMKA: Poznámky sú uvedené vo formáte kurzívy a označujú ďalšie užitočné tipy. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.4 Používanie systému

Určené použitie

RT Elements sú aplikácie používané na plánovanie liečby ožarovaním, s využitím pri
stereotaktickej, konformálnej, počítačovo plánovanej liečbe lineárnym akcelerátorom kraniálnych
(lebečných, krčných) a extrakraniálnych lézií.

Cieľová skupina

RT Elements je určený lekárskym odborníkom (medicínski fyzici, radiační onkológovia,
dozimetristi, lekári atď.), ktorí dostatočne rozumejú anglickým technickým výrazom z oblasti
lekárskej fyziky a lekárskeho zobrazovania, aby bolo možné primerane porozumieť
používateľskému rozhraniu RT Elements.

Varovanie
Aplikácie na plánovanie od spoločnosti Brainlab sú navrhnuté výlučne na poskytovanie
dodatočnej pomoci zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádzajú skúsenosti používateľov,
ani nerušia zodpovednosť používateľov pri ich používaní.

Overenie hodnovernosti

Varovanie
Pred liečbou pacienta overte hodnovernosť všetkých informačných vstupov do systému a
výstupov zo systému.

Varovanie
Rozhodnutie o liečbe pacienta rádioterapiou/rádiochirurgickým zákrokom musí vykonať
skúsený neurochirurg alebo radiačný onkológ. Ich úsudok musí byť založený na lekárskom
školení a predchádzajúcich skúsenostiach, ako aj na nameranej presnosti systému RT
Elements.

Antivírusový skener

Ak je systém zapojený do lokálnej siete (LAN), spoločnosť Brainlab odporúča inštaláciu softvéru
na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový skener) a udržiavanie definujúcich súborov
aktuálnych. Majte na pamäti, že nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom môžu ovplyvniť
výkon systému. Ak sa napríklad monitoruje každý prístup k súborom, môže byť načítanie a
ukladanie údajov pacientov pomalé. Preto Brainlab odporúča vypnutie skenovania v reálnom čase
a vykonávanie antivírusových skenov mimo pracovných hodín nemocnice.

Používanie systému
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1.5 Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a
softvérom

Kompatibilné zdravotnícke pomôcky

Varovanie
Nepoužívajte hardvérové zariadenie, ktoré nie je uvedené ako kompatibilné so systémom
RT Elements. V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnym výsledkom a následnému
vážnemu poraneniu pacienta.

Pomôcky od inej spoločnosti ako Brainlab

Varovanie
Používanie kombinácií zdravotníckych pomôcok, ktoré neboli schválené spoločnosťou
Brainlab, môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť a/alebo účinnosť pomôcok a ohroziť
bezpečnosť pacienta, používateľa a/alebo prostredia.

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný
spoločnosťou Brainlab. Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom Brainlab vám
poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Obmedzenia softvéru

• Physics Administration môže importovať údaje profilu stroja vytvorené pre iPlan RT 4.x.
Profily stroja vytvorené pomocou Beam Profile Editor 6.0 (iPlan RT 3.0) nie je možné
importovať do Physics Administration 5.0

• Údaje profilu stroja napísané pomocou Physics Administration 5.5 je možné používať len s
- Cranial SRS verzia 1.5.1 alebo vyššia
- Spine SRS verzia 1.5.1 alebo vyššia
- Multiple Brain Mets 2.0 alebo vyššia
- RT QA verzia 2.0 alebo vyššia

a nie je možné používať s:
- Physics Administration 5.0 alebo nižšia
- iPlan RT

Softvér iný ako softvér od spoločnosti Brainlab

V systéme Brainlab môžu inštalovať softvér iba autorizovaní zamestnanci spoločnosti
Brainlab. Neinštalujte ani neodstraňujte žiadne softvérové aplikácie.

Aktualizácie

Varovanie
Aktualizácie operačného systému (rýchle opravy) alebo softvéru tretej strany by sa mali
vykonávať mimo klinických hodín a v testovacom prostredí na overenie správnej
prevádzky systému Brainlab. Spoločnosť Brainlab monitoruje vydané rýchle opravy
systému Windows a v prípade niektorých aktualizácií vie, či sa dajú očakávať problémy. Ak
sa vyskytnú nejaké problémy s rýchlymi opravami operačného systému, obráťte sa na
podporu spoločnosti Brainlab.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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Skenovanie vírusov a malvér

Spoločnosť Brainlab odporúča ochranu systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru.
Uvedomte si, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový
skener) môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť systému. Ak sa napríklad vykonajú skenovania v
reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súborom, potom môže byť načítanie a ukladanie
údajov pacientov pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovanie skenovaní v reálnom čase
a vykonávanie skenovaní vírusov mimo ordinačných hodín.

Varovanie
Uistite sa, že váš antivírusový softvér nemení žiadne adresáre Brainlab, konkrétne:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab atď.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData atď.

Varovanie
V priebehu plánovania liečby nepreberajte ani neinštalujte aktualizácie.
Ďalšie informácie týkajúce sa týchto otázok vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft pre systém Windows a aktualizácie ovládačov

Systém Brainlab umožňuje iba inštaláciu bezpečnostných opráv. Neinštalujte servisné balíky a
voliteľné aktualizácie. Overte svoje nastavenia, aby ste zabezpečili, že sú aktualizácie stiahnuté a
nainštalované správne a vo vhodnom čase. Na platformách Brainlab neaktualizujte ovládače.
Ďalšie informácie o nastaveniach a zoznam aktualizácií zabezpečenia spoločnosti Microsoft
blokovaných podporou spoločnosti Brainlab nájdete na webovej lokalite spoločnosti Brainlab.
Adresa: www.brainlab.com/updates
Heslo: WindowsUpdates!89

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a softvérom
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1.6 Technické požiadavky

Softvérové požiadavky

Komponent Minimálne požiadavky Odporúčané požiadavky

Operačný sy-
stém

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

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

Podrobné informácie o kompatibilite balíka Service Pack vám poskytne odborník podpory
spoločnosti Brainlab.
Physics Administration sa nesmie inštalovať na žiadnom inom operačnom systéme okrem
špecificky uvoľnených verzií popísaných vyššie.
Vopred nainštalované riadiace programy by sa mali meniť, len ak to je absolútne nevyhnutné. V
prípade aktualizácie ovládačov, antivírusového programu a pod. sa uistite, že váš systém
plánovania liečby Brainlab funguje bez zmeny. Dôrazne sa odporúča obnoviť platnosť softvéru.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
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1.7 Školenie a dokumentácia

Školenie Brainlab

Spoločnosť Brainlab odporúča, aby sa pred použitím systému všetci používatelia zúčastnili na
školiacom programe, ktorý vedie zástupca spoločnosti Brainlab na zabezpečenie bezpečného a
správneho používania.

Zodpovednosť

Systémové komponenty a príslušenstvo môžu obsluhovať len vyškolení zdravotnícki pracovníci.

Čítanie používateľských príručiek

V tejto príručke je opísaný zložitý lekársky softvér alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré sa musia
používať opatrne.
Je preto dôležité, aby si všetci používatelia systému, nástrojov alebo softvéru:
• pred manipuláciou so zariadením pozorne prečítali túto príručku,
• mali vždy prístup k tejto príručke.

Dostupné príručky pre používateľov

Príručka pre používateľov Obsah

Príručky používateľa softvéru Podrobné pokyny na používanie aplikácií na plánovanie RT Ele-
ments.

Technická referenčná príruč-
ka, Fyzikálne princípy Brain-
lab

Podrobné informácie o meraní údajov lúča, zabezpečení kvality
a algoritmoch dávok používaných v softvéri na plánovanie liečby
rádioterapiou Brainlab.

Školenie a dokumentácia
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2 POUŽÍVANIE SOFTVÉRU
PHYSICS
ADMINISTRATION

2.1 Bezpečnostné poznámky

Dôležité poznámky k bezpečnosti systému

Táto časť obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné zohľadniť pre zabezpečenie bezpečnej a
efektívnej prevádzky systému plánovania liečby.
Viac sa dočítate v príslušnej príručke používateľa softvéru Brainlab Elements a v technickej
referenčnej príručke fyzikálnych princípov Brainlab.

Varovanie
Je vašou zodpovednosťou zaviesť komplexný program zabezpečenia kvality na zisťovanie
chýb, obmedzení alebo nepresností v plánovaní vyšetrenia a v systémoch poskytovania
liečby. Viac podrobností nájdete v kapitole o zabezpečení kvality v technickej referenčnej
príručke Fyzikálnych princípov Brainlab.

Varovanie
Zmerajte absolútnu presnosť systému plánovania liečby Brainlab v kombinácii so
systémami na poskytnutie liečby použitím fantómov. Nameraná presnosť sa musí
zohľadniť pri konfigurácii parametrov plánu, aby sa zabezpečilo adekvátne poskytnutie
liečby.

Varovanie
Zabezpečte správne poskytnutie plánu liečby pacientovi. Dôrazne sa odporúča vykonať
overenie každého plánu liečby na figuríne s použitím rovnakých nastavení parametrov,
ktoré sa budú používať na pacientovi pri skutočnej liečbe.

Varovanie
Stereotaktické liečby, napr. stereotaktická rádiochirurgia (SRS) a extrakraniálna
stereotaktická rádioterapia (SBRT), zahŕňajú veľmi vysoké dávkové príkony a dávky na
frakciu, a zvyčajne sa plánujú so zníženým rozpätím cieľového množstva. Musíte preto
počas plánovania liečby, prenosu plánu a poskytovania liečby dodržiavať dodatočné
bezpečnostné opatrenia. Pred každou stereotaktickou liečbou pacienta sa dôrazne
odporúča vykonať ďalšie opatrenia na zabezpečenie kvality.

Varovanie
Pred použitím informácií obsiahnutých v správach plánu liečby na účely rádioterapeutickej
liečby musia byť všetky správy plánu liečby schválené kvalifikovanou osobou.

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU PHYSICS ADMINISTRATION
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Varovanie
Odporúča sa použiť správy plánu liečby na overenie všetkých parametrov liečby vrátane,
nie však výlučne, veľkosti a pozícií kolimátora, uhly zariadenia a špecifikácie dávky, priamo
v systéme poskytovania liečby.

Varovanie
Pred začatím liečby pacienta najprv musíte dokončiť prijatie, overenie a validáciu systému
plánovania liečby, vrátane profilov stroja.

Varovanie
Pri každom liečebnom pláne pacienta musíte overiť, či je plánovaná konfigurácia
lineárneho urýchľovača správne prenesená a aplikovaná na lineárny urýchľovač. Týka sa
to aj, nie však výlučne, režimu homogenizačného filtru a konfigurácií príslušenstva.

Varovanie
Zabezpečte, aby bol personál oprávnený vykonávať funkcie plánovania liečby náležite
vyškolený na vykonávanie danej úlohy.

Varovanie
Majte vždy na pamäti, že kvalita výstupu závisí zásadne od kvality vstupných údajov. Pred
použitím údajov sa musia dôkladne prešetriť akékoľvek nezrovnalosti alebo nejasnosti
jednotiek vstupných údajov, identifikácia alebo akékoľvek iné problémy týkajúce sa kvality.

Varovanie
Ubezpečte sa, že vaše zobrazovacie zariadenia (napr. CT skener) sú správne
nakonfigurované a kalibrované. Kalibráciu pravidelne kontrolujte snímaním a overovaním
na skúšobných figurínach.

Varovanie
Skontrolujte presnosť výsledného výstupného obrysu a typu tkaniva používaného pri
výpočte dávok. Celá oblasť, ktorá je pre liečbu relevantná, musí byť zahrnutá v rámci
obrysu. Do vonkajších obrysov môžu byť zahrnuté niektoré oblasti pacientových údajov,
ktoré si neželáte. S týmito oblasťami sa pri výpočte dávky počíta. V prípade potreby sa
musia z vonkajšieho obrysu odstrániť ručne.

Varovanie
Počas celého procesu plánovania sa uisťujte, že pracujete na správnom súbore údajov
pacienta. Informácie o pacientovi sú zobrazené v oblasti navigátora systému plánovania
liečby Brainlab.

Varovanie
Vždy sa uistite, že systémy poskytnutia liečby použité na liečbu pacienta sú rovnaké, ako
bolo zamýšľané počas plánovacieho procesu (napr. vybraný profil zariadenia zodpovedá
zariadeniu na liečbu).

Varovanie
Pred poskytnutím liečby musíte vnútri miestnosti správne overiť, či sa zvolená nosná
konštrukcia a poloha lôžka môžu použiť na liečbu tak, aby nedošlo k zraneniu pacienta
alebo poškodeniu zariadenia, napr. systému na poskytovanie liečby.

Varovanie
Pred samotnou liečbou sa odporúča overiť a potvrdiť nastavenie polohy pacienta
pomocou príslušnej metódy na overenie pozície. S použitím figurín je možné vytvoriť
vzorové plány a otestovať spôsob nastavenia polohy skutočného pacienta.

Varovanie
Uistite sa, že systém plánovania liečby RT Elements je správne nakonfigurovaný a že
konfigurácia ukazuje parametre systémov na poskytnutie liečby. Tieto parametre zahŕňajú,
okrem iného, zhodu stupnice lineárneho urýchľovača, mechanické obmedzenia alebo

Bezpečnostné poznámky
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dozimetrické parametre, ako napríklad energia lineárneho urýchľovača alebo režimy
fluencie ako napr. SRS a FFF (bez homogenizačného filtra).

Varovanie
Je vašou povinnosťou uistiť sa, že konfigurácie zariadenia vrátane, nie však výlučne,
nastavení čeľustí sú vždy synchronizované medzi rôznymi miestami konfigurácie (napr.
systémom plánovania liečby, systémom Record and Verify a systémom poskytnutia liečby).
Nesúlad v konfigurácii stroja používaného na plánovanie a stroja používaného na liečbu
môže viesť k poskytnutiu neplánovanej liečby alebo k narušeniu klinického pracovného
toku.

Varovanie
Spoločnosť Brainlab poskytuje aktuálne pokyny na vykonávanie meraní. Zabezpečte, aby
boli pri získavaní údajov lúča použité najnovšie pokyny na vykonávanie meraní. Pre viac
informácií kontaktujte podporu Brainlab.

Varovanie
Uistite sa, že vaše merania údajov lúča sú aktuálne a že algoritmy dávok sú správne
nakonfigurované a kalibrované. Pomocou merania modelov pravidelne kontrolujte
konfiguráciu a kalibráciu.

Varovanie
Ak došlo k zmene, výmene alebo rekalibrácii jedného alebo viacerých komponentov
systému na poskytovanie ošetrenia, musí sa vykonať opätovné overenie systému na
plánovanie vyšetrenia v kombinácii so systémom na poskytovanie liečby v súlade s vašimi
postupmi na zabezpečenie kvality. Ak došlo k zmene komponentov, ktoré ovplyvňujú
dozimetrické parametre systému, musia sa opakovať merania údajov lúča a tieto
aktualizované údaje sa musia zadať do systému pomocou funkcie Physics Administration.

Varovanie
Musíte dôkladne dodržiavať špecifikácie a odporúčania výrobcu vašich dozimetrických
zariadení, najmä všetky snímače dávok, ktoré majú jasne stanovený rozsah veľkosti polí.
Použitie dozimetrického vybavenia mimo špecifikovaného rozsahu alebo nesprávne, môže
viesť k nepresným výpočtom dávok.

Varovanie
Profil strojov a údaje lúča od spoločnosti Brainlab (napr. Novalis Tx) nainštalované alebo
vytvorené pri preberaní systému sú určené výlučne na účely skúšok a nie sú vhodné na
klinické použitie.

Varovanie
Pri odoslaní nameraných údajov do spoločnosti Brainlab platí nasledujúce:
• Spoločnosť Brainlab nemá možnosť overiť správnosť žiadnych údajov získaných od

používateľa alebo vrátených používateľovi.
• Akákoľvek spätná väzba alebo odporúčania od spoločnosti Brainlab sú založené na

prijatých údajoch a závisia od správnosti samotných údajov.
• Ak boli prijaté údaje spracované spoločnosťou Brainlab a vrátené vám, to nezaručuje

správnosť odoslaných údajov.
Ste plne zodpovední za:
- Overenie správnosti údajov získaných od spoločnosti Brainlab,
- Overenie správnosti spätnej väzby alebo odporúčaní poskytnutých spoločnosťou

Brainlab,
- Potvrdenie bezpečnosti a efektivity údajov dodaných spoločnosťou Brainlab predtým,

než budete vykonávať akúkoľvek liečbu pacienta.
• Skutočnosť, že spoločnosť Brainlab spracovala určité údaje nemá vplyv na vašu

celkovú zodpovednosť za kontrolu správnosti konečného profilu lúča.

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU PHYSICS ADMINISTRATION
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2.2 Úvod do softvéru Physics Administration

Základné informácie

Pomocou softvéru Physics Administration môžete spravovať namerané údaje lúča a profily
stroja pre kompatibilný softvér RT Elements.
Physics Administration môže byť tiež použitý na definovanie a úpravu tabuliek konverzie
jednotky Hounsfield na elektrónovú hustotu.

Prevádzkové režimy

Použitie Opis

Raw Data

Tento režim môže byť použitý na ľubovoľnom počítači so systémom
Windows 7, 64-bitovým (alebo novším). Umožňuje zadať namerané
údaje lúča pre algoritmy na výpočet dávky Pencil Beam a Monte Carlo.
POZNÁMKA: Pre Monte Carlo sa vyžaduje ďalšie spracovanie údajov
prostredníctvom Brainlab. Viac si prečítate v Technickej referenčnej
príručke fyzikálnych princípov Brainlab. 

Machine Profiles

Tento režim je možné spustiť len na systémoch plánovania liečby Brain-
lab a umožňuje vytvárať a upravovať profily strojov.
Nastavenie a inštaláciu vykonávajú servisní technici spoločnosti Brain-
lab pri inštalácii softvéru RT Elements.

Hounsfield Unit to
Electron Density
Conversion Tables

Tento režim vám umožňuje definovať a upravovať konverzné tabuľky z
jednotky Hounsfield na elektrónovú hustotu (HU na ED) a možno ju
použiť len na systémoch plánovania liečby Brainlab.

Inštalácia verzie iba pre nespracované údaje

Na zadávanie a spracovanie iba nespracovaných údajov je možné Physics Administration
nainštalovať na ľubovoľnom počítači so systémom Windows 7, 64-bitovým (alebo novším).
Pred spustením inštalácie sa odporúča skopírovať inštalačný súbor pre Physics Administration
na váš lokálny pevný disk.
Inštalátor umožňuje inštaláciu na ľubovoľné miesto. Predvolene je softvér nainštalovaný v
c:\Brainlab\PhysicsAdministration_RawData_5.5\.
Setup wizard (Sprievodca inštaláciou) automaticky vytvorí skratku pre Physics Administration Raw
Data 5.5 v priečinku Brainlab RT na pracovnej ploche a v ponuke Start (Štart).
Inštalátor nespracovaných údajov Physics Administration Raw Data 5.5 a RT Elements je
možné nainštalovať na tom istom počítači. (Spustiteľný súbor PhysicsAdmin.exe je ten istý, ale
inštalátor nespracovaných údajov nedokáže vytvoriť alebo upravovať profily stroja.)
POZNÁMKA: Na inštaláciu Physics Administration musíte mať práva správcu. 

Bezpečnostné poznámky

Varovanie
Presnosť algoritmu dávkovania a výpočet MU závisí priamo od kvality nameraných údajov
lúča. Zodpovednosťou lekára je zabezpečiť správne vykonávanie meraní lúča.

Dôrazne sa odporúča vytvoriť zálohu údajov profilu stroja, ktoré sa použijú v prípade
poškodenia údajov profilu stroja.

Varovanie
Použitie systému na aplikáciu liečby s najvyššími parametrami, napr. vysoká miera dávky,
nízke MU na lúč alebo vysoká rýchlosť lamiel, môže viesť k nepresnej aplikácii plánovanej

Úvod do softvéru Physics Administration
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liečebnej dávky. Je zodpovednosťou fyzika zabezpečiť správne poskytnutie plánovanej
liečebnej dávky pacientovi. Zahŕňa to tiež zodpovednosť za výber príslušných parametrov
liečby.

Varovanie
Ak sa algoritmus dávky používa s parametrami mimo nameraných a tabuľkových hodnôt,
presnosť vypočítanej dávky nemožno zaručiť. Musíte zabezpečiť, aby všetky potrebné
parametre pre liečbu pacienta, najmä veľkosť poľa, hĺbka a vzdialenosť mimo osi boli
obsiahnuté v nameraných údajoch lúča.
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2.3 Navigácia v softvéri Physics Administration

Spustenie Physics Administration

Obrázok 1  

Toto dialógové okno sa zobrazí automaticky po spustení Physics Administration. Ak ho chcete
zobraziť znova, zvoľte položku Go to task… v ponuke Raw Data alebo Profile.

Funkcie navigácie

Komponent Funkcia

Exit Vyberte pre zatvorenie aplikácie.

About Vyberte pre otvorenie dialógového okna About.

Cancel
Ak otvoríte dialógové okno Navigate to … cez ponuku Raw Data alebo
Profile, položka Cancel je aktivovaná. Vyberte na zrušenie dialógového
okna.

Raw Data

Open Vyberte na otvorenie akéhokoľvek súboru s nespracovanými údajmi
(.x??dat).

Recent Vyberte na otvorenie zoznamu naposledy použitých súborov s nespra-
covanými údajmi.

Navigácia v softvéri Physics Administration
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Komponent Funkcia

Switch to

Pencil Beam Vyberte na otvorenie režimu Pencil Beam na zadávanie nespracova-
ných údajov (pozri str. 31).

Monte Carlo Vyberte na otvorenie režimu Monte Carlo na zadávanie Raw Data (po-
zri str. 69).

Machine Profiles

Open Zvoľte na otvorenie profilu stroja (pozri str. 84).

Recent Zvoľte na otvorenie zoznamu naposledy použitých profilov stroja.

New Zvoľte na generovanie nových profilov stroja (pozri str. 80).

Switch to

Machine Profile Vyberte na zmenu režimu vstupu profilu stroja.

Manage Vyberte na spustenie dialógového okna na správu profilu. (pozri str.
92).

Hounsfield to Electron Density Conversion Tables

Define and Edit Vyberte na definovanie a upravovanie tabuliek HU na ED (pozri str.
128).
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2.4 Základné koncepty

Polia na úpravu

• Ak má pole na úpravu modré pozadie, skôr než budete pokračovať, musíte do neho zadať
údaje.

• Ak má pole na úpravu žlté pozadie, zobrazená hodnota je iba na čítanie a nie je možné ju
meniť.

• Niektoré polia na úpravu a všetky tabuľky údajov umožňujú zadávanie číselných hodnôt.
Použite „.“ ako desatinnú čiarku. Podporuje sa vedecký zápis (napríklad 4.2E1).

• Pole Comment je voliteľné. Sem zadajte doplňujúce informácie (napr. vybavenie).

Úprava profilov nespracovaných údajov

Obrázok 2  

Niektoré položky nespracovaných údajov sa skladajú z profilu dávky, ako je hĺbka dávky alebo
priečny profil v ľubovoľných smeroch. Pre úpravu týchto položiek platia nasledujúce podmienky:
• Môžete zadávať údaje manuálne.
• Ak chcete pridať ďalšie riadky, vyberte položku Append empty row(s) (pozristr. 46).

Základné koncepty
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• Môžete vybrať rozsah buniek a stlačením klávesov Ctrl + C skopírovať údaje alebo stlačením
Ctrl + V vložiť údaje zo schránky.

• Pri vkladaní údajov zo schránky do celej tabuľky sa údaje tabuľky nahrádzajú hodnotami zo
schránky. Rozsah údajov sa v prípade potreby automaticky rozšíri. Údaje tabuľky sa nahradia
iba vtedy, ak je počas vkladania vybraná celá tabuľka alebo ak je vybraná položka Paste. Ak je
vybraná jedna bunka alebo skupina buniek, rozsah údajov sa neupraví.

• Prázdne riadky v mriežke s údajmi sa ignorujú.
• Údaje v schránke sa skladajú z dvoch stĺpcov číselných hodnôt oddelených tabulátormi.

Príklad úpravy nespracovaných údajov

Ďalší je príklad údajov zadaných podľa pokynov v predchádzajúcej časti.

0 0,9178

1 0,9157

2 1,069

3 1,3768

4 1,5472

5 1,6486

Vo väčšine prípadov je možné údaje zadať buď vzostupne alebo zostupne (s ohľadom na prvý
stĺpec).

Klávesové skratky

• Ctrl + A: Vyberať celú tabuľku
• Ctrl + C: Skopírovať výber do schránky
• Ctrl + V: Vložiť výber zo schránky
• Ctrl + X: Vystrihnúť výber a vložiť ho do schránky
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Úprava tabuliek údajov

Obrázok 3  

Niekedy musíte zadať údaje do tabuliek. Platia nasledujúce podmienky:
• Vyberte Add alebo Add Field Size na zadanie jednej hodnoty alebo zoznamu hodnôt

oddelených čiarkami ako riadok alebo stĺpec tabuľky.
• Odstráňte riadky a stĺpce výberom príslušného riadka/stĺpca(-v) a výberom položky Remove

alebo Remove Field Size. Vyberte viacero riadkov/stĺpcov podržaním klávesu Shift (výber
rozsahu) alebo klávesu Control (samostatný výber) počas výberu.

• Hodnoty riadkov a stĺpcov musia byť vo vzostupnom poradí.
• Údaje zadajte pomocou funkcie Vložiť. Údaje v schránke a tabuľke sa skladajú z niekoľkých

riadkov číselných hodnôt oddelených tabulátormi.
• Prvý riadok definuje hlavičky stĺpcov, preto prvý stĺpec prvého riadka musí byť prázdny (t. j. text

musí začínať znakom tabulátora).

Príklad úpravy tabuliek údajov

Ďalšia tabuľka je príklad údajov zadaných podľa pokynov v predchádzajúcej časti.

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

Základné koncepty
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Ikony stavu

Nasledujúce ikony označujú stav údajov pri zobrazení stromu údajov:

Ikona Opis

Všetko je v poriadku. Žiadne varovanie ani chyba neboli zistené. Stavové pole
ovládacieho panela (vľavo dole na obrazovke) je prázdne.

Bolo zistené upozornenie. Príslušné varovné hlásenie sa zobrazí v stavovom
poli ovládacieho panela (vľavo dole na obrazovke).

Bola zistená chyba. Príslušné chybové hlásenie sa zobrazí v stavovom poli
ovládacieho panela (vľavo dole na obrazovke).

Priradenie práv na schválenie

Physics Administration môže používať Microsoft Authorization Manager (Správca oprávnení) na
definovanie práv na schválenie. Rôzne používateľské oprávnenia je možné nakonfigurovať podľa
rôznych rolí počas inštalácie systému. Predvolene je použitie Microsoft Authorization Manager
(Správca oprávnení) zakázané. Pokyny na schválenie úlohy nájdete v príslušných kapitolách na
str. 63, str. 122, str. 109 a str. 131.
Ak si želáte aktivovať Microsoft Authorization Manager (Správca oprávnení) na úpravu štruktúry
roly alebo zadať nové používateľské roly, obráťte sa na špecialistu podpory spoločnosti Brainlab.
Ďalšie údaje o správcovi oprávnení nájdete v príslušnej technickej dokumentácii Microsoft.
POZNÁMKA: Physics Administration umožňuje len jedného schvaľovateľa pre všetky
schvaľovacie úlohy. Preto určitým používateľom nemôžete priradiť konkrétne úlohy schvaľovania. 
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2.4.1 Grafy údajov

Grafy nespracovaných údajov

Pri položkách nespracovaných údajov sa v grafe zobrazenom na pravej strane od okna aplikácie
zobrazuje priebeh aktuálne vybraných údajov. Farba použitá na vykreslenie údajov závisí od
poradia údajov v strome údajov a nemôže sa meniť. Prvá položka grafu je vždy zobrazená
červenou farbou, druhá zelenou atď. 
Ak presuniete myš nad graf, zobrazí sa popis s príslušným názvom údajov a súradnicami grafu.
Ak vyberiete jednu položku profilu a ak sú k dispozícii referenčné údaje (pozri str. 27), limity
referenčných údajov sú označené sivým pozadím.

Grafy profilu stroja

V režime Machine Profile sa v grafe zobrazuje priebeh aktívnej mriežky údajov (ak nie je vybratý
žiadny stĺpec), alebo údaje z vybraných stĺpcov, ak sú vybrané celé stĺpce. Farba použitá na
vykreslenie údajov je rovnaká ako farba nastavená príslušnými údajovými stĺpcami v mriežke
údajov.
Ak presuniete myš nad graf, zobrazí sa popis s príslušným názvom údajov a súradnicami grafu.

Normalizované údaje

Určité údaje môžete zobraziť ako normalizované. Ak je možné zobraziť normalizované údaje, je
povolené začiarkavacie políčko Normalized na ovládacom paneli. Môžete ho začiarknuť na
zobrazenie údajov v normalizačných podmienkach, ktoré používa RT Elements na výpočet dávky.
Ak možno údaje normalizovať, dvakrát kliknite na zvislú os a štítok na zvislej osi, čím prepnete
stav normalizácie. Podmienka normalizácie je uvedená aj v popise grafu.

Grafy údajov

26 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



2.4.2 Referenčné údaje

Základné informácie

Referenčné údaje sú všeobecné údaje lúča používané na porovnávanie nespracovaných údajov
Pencil Beam.
Pri používaní referenčných údajov zvážte nasledovné:
• Referenčné údaje závisia od typu zariadenia na obmedzenie akcelerátora a lúča a energie

profilu a nemusia byť k dispozícii pre všetky kombinácie.
• Možno bude potrebné transformovať referenčné údaje z nastavenia referenčných údajov na

vaše nastavenie. Môže sa tým ovplyvniť presnosť referenčných údajov. Referenčné údaje sa
preto môžu používať len ako dodatočné usmernenie a nie na overenie správnosti údajov.

• Keďže väčšina vstupných údajov sa môže ľubovoľne normalizovať, referenčné údaje je
potrebné upraviť tak, aby boli porovnateľné s vašimi vstupnými údajmi. Na tento účel softvér
používa normalizačné podmienky (napr. veľkosť poľa, hĺbka) z RT Elements (pozristr. 26).

• Ak sú k dispozícii referenčné údaje, zobrazia sa v príslušných grafoch (pozri str. 26) a
používajú sa na kontrolu hodnovernosti (pozri str. 133).

Referenčné údaje neoverujú správnosť akýchkoľvek údajov lúča a nenahrádzajú žiadne uvedenie
do prevádzky ani zabezpečenie kvality.

Nespracované údaje Pencil Beam

Referenčné údaje sú k dispozícii pre nasledujúce parametre:
• Hodnoty rozptylu
• Hĺbka dávky PDD
• Diagonálne profily

Na rozšírenie zoznamu dostupných referenčných údajov o ďalšie kombinácie a energie
akcelerátora/MLC, kontaktujte podporu Brainlab.

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU PHYSICS ADMINISTRATION
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2.4.3 Prijatie systému a uvedenie údajov lúča do prevádzky

Základné informácie

Počas prijatia systému plánovania liečby RT Elements sa vykonáva niekoľko testov. Týkajú sa
konfigurácie systému a prenosu údajov do systému na aplikáciu liečby. Na vykonanie týchto
testov musia byť v RT Elements dostupné profily stroja obsahujúce všetky nastavenia relevantné
pre testy. Okrem toho je potrebná konverzná tabuľka z Hounsfieldovej jednotky na elektrónovú
hustotu.
POZNÁMKA: Prijatie systému je nezávislé od všetkých činností merania údajov lúča a
spracovania údajov lúča. Preto môžete vykonať všetky skúšky prijatia systému, aj keď v čase
prijatia systému nie sú k dispozícii údaje lúča a dozimetrické vlastnosti. 

Ako vytvoriť profil prijatia, ak údaje lúča nie sú k dispozícii

Obrázok 4  

Krok

1. Zvoľte Set Parameters... Z ponuky Current Energy alebo zoznamu Energy Modality a
aktivujte políčko Use dummy beam data for Brainlab acceptance (pozri str. 114).
Všetky existujúce dozimetrické parametre sa nahradia predvolenými parametrami a už
ich nie je možné zmeniť. Použitím takéhoto profilu stroja v RT Elements môžete skontro-
lovať všetky funkcie softvéru okrem výpočtov dávok a súvisiacich funkcií.
POZNÁMKA: Nemôžete vytvoriť liečebné plány vhodné na liečbu pacienta s týmito profil-
mi prijatia strojov. 

2. Keď sa namerajú a spracujú údaje lúča, deaktivujte políčko Use dummy beam data for
Brainlab acceptance.
Predvolené údaje lúča sa odstránia a môžete zadať všetky potrebné dozimetrické para-
metre ako pri novej energii.
Ak si chcete overiť, či sú organizačné a geometrické parametre a parametre pripojenia
identické ako príslušné hodnoty počas prijatia systému, môžete porovnať kontrolný súčet
parametra súvisiaci so strojom (pozri str. 88) profilu prijatia a vášho aktuálneho profilu.

Prijatie systému a uvedenie údajov lúča do prevádzky
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Použitie údajov lúča

Ak sú údaje lúča v čase prijatia systému (napríklad inštalácia aktualizácie alebo inovácie) už
uvedené do prevádzky, môžete počas prijatia systému použiť aj profil stroja vrátane týchto údajov
lúča. V takom prípade nezačiarknite políčko Use dummy beam data for Brainlab acceptance.

Ako vytvoriť tabuľku prijatia z HU na ED, ak údaje kalibrácie skenera CT nie sú k dispozícii

Obrázok 5  

Krok

1. V ponuke navigácie vyberte Define and Edit.

2. Vyberte New.

3. Aktivujte Conversion table is for Brainlab acceptance only (pozri str. 128).

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU PHYSICS ADMINISTRATION
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2.4.4 Pozície lamiel

Nominálna pozícia lamiel

Geometrické (alebo nominálne) pozície lamiel sa zvyčajne uvádzajú ako namerané v rovine
izocentra poľa. Inými slovami, daná pozícia je pri projekcii spodných okrajov lamiel na rovine
kolmej na stredovú os lúča (za predpokladu, že zdroj žiarenia je bod ohniska). Tieto nominálne
pozície lamiel sa exportujú do systému Record and Verify.

Svetelné pozadie

Tvar svetelného pozadia sa používa na overenie uhlov stroja (vrátane pozícií lamiel) v liečebnej
miestnosti, zatiaľ čo je v hlavici lineárneho urýchľovača zapnuté „svetlo“.
V prípade MLC by sa mal test svetelného poľa vykonať raz pre každý profil stroja.
Pri nových inštaláciách overte, či je použitá konvencia lineárneho urýchľovača počas prijatia
systému správna.
POZNÁMKA: Keďže RT QA sa dodáva s každým softvérom plánovania liečby RT, test svetelného
poľa sa vykonáva len v RT QA. 

POZNÁMKA: RT Elements zahŕňa tvar svetelného pozadia vo výtlačkoch z pohľadu lúča. 

Varovanie
Overte geometrické nastavenia profilu stroja doplnkovou kontrolou svetelného pozadia.
Dodatočná skúška svetelného poľa overí nastavenia emulovaním skutočnej liečby na
skúšobných údajoch.

Rádiologické pole

Rádiologické pole je normálne definované 50 % krivkou izodózy v jednom poli. RT Elements
využíva tvar rádiologického poľa:
• Na prispôsobenie konformálnej lamely plánovanému tvaru (PTV/OAR)
• Ako vstup pre výpočet dávky Pencil Beam

Vzhľadom na geometrický tvar okrajov jednej lamely vášho modelu MLC (napr. pero a drážka
medzi dvoma susednými lamelami, zaoblené konce lamiel) sa môže tvar rádiologického poľa líšiť
od nominálneho tvaru poľa. RT Elements v plánovacích zobrazeniach vo všeobecnosti používa
nominálne pozície lamiel.
Tvar rádiologického poľa je definovaný parametrami Leaf Shift Static a Tongue and Groove
Size (pozri str. 117).

Pozície lamiel
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3 NESPRACOVANÉ ÚDAJE
PENCIL BEAM

3.1 Zadávanie nespracovaných údajov Pencil
Beam

Základné informácie

Raw Data Pencil Beam sa skladajú z:
• Všeobecné informácie, ako napríklad akcelerátor, MLC, profil energie a dávky
• Nominálny výstup lineárneho urýchľovača (pozri str. 40)
• Faktory rozptylu pre rôzne veľkosti poľa MLC a čeľustí (pozri str. 43)
• Údaje o hĺbke dávky pre rôzne veľkosti poľa (pozri str. 45)
• Diagonálne profily v rôznych hĺbkach (pozri str. 48)
• Spracovanie (spracované) diagonálnych profilov (pozri str. 49)
• Priečne profily v rôznych hĺbkach (pozri str. 53)
• Spracovanie (spracované) priečnych profilov (pozri str. 54)
• Informácie o dynamickom posune lamiel (napr. či alebo nie vybraná kombinácia

akcelerátora/MLC podporuje dynamické liečby; pozri str. 59)

NESPRACOVANÉ ÚDAJE PENCIL BEAM
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Usporiadanie obrazovky

①

②

③

④

⑤ ⑥
Obrázok 6  

Č. Komponent Funkcia

① Properties Zobrazenie a úprava vlastností.

② Tlačidlá úpravy (napr.,
Scatter)

Upravte údaje, pridajte alebo prilepte údaje do aktuálnej polo-
žky alebo odstráňte údaje z aktuálnej položky.

③ Display

Začiarknite alebo zrušte začiarknutie nasledujúcich políčok,
aby ste si mohli zobraziť nasledujúce:
• Zobrazenie údajov
• Zobrazenie grafu
• Normalized: Normalizované údaje pre určité grafy
• Preprocessed: Predspracované diagonálne profily (po-

zristr. 49) alebo predspracované priečne profily (pozri str.
54)

④ Status Zobrazuje stav vybratej položky.

⑤ Zobrazenie údajov Údaje prezentované ako strom (pozri nižšie).

⑥ Zobrazenie grafu Zobrazí vybranú položku stromu ako graf.

Obsah zobrazenia údajov

Nezrovnalosti údajov, varovania (prípadné chyby) a chyby sú zobrazené prostredníctvom ikony
údajovej položky v zobrazení stromu (pozri str. 22).
Ak je vybraná jedna položka profilu a ak sú k dispozícii referenčné údaje (pozri str. 27), limity
referenčných údajov sú označené sivým pozadím.

Zadávanie nespracovaných údajov Pencil Beam
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Ako vytvoriť nový súbor nespracovaných údajov Pencil Beam

Obrázok 7  

Krok

1. Vyberte New v ponuke Raw Data.
Zobrazí sa dialógové okno Properties.

2. Zadajte údaje do príslušných polí (pozri str. 38).

3. Kliknutím na OK uložte zmeny.

Ako nahrať existujúci súbor nespracovaných údajov Pencil Beam

Krok

Vyberte Open v ponuke Raw Data. 

Platia nasledujúce podmienky:
• Predvolená prípona súboru je: .xpbdat
• Predvolené umiestnenie (ak ho nezmenila podpora Brainlab počas inštalácie) je:
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

• Nie je možné vygenerovať súbor nespracovaných údajov Pencil Beam z existujúceho profilu
stroja viaclamelového kolimátora

• Podponuka Recent v ponuke Raw Data obsahuje zoznam naposledy použitých súborov
nespracovaných údajov

NESPRACOVANÉ ÚDAJE PENCIL BEAM
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• Nespracované údaje Pencil Beam je možné otvoriť aj pretiahnutím súboru .xpbdat do
dialógového okna Navigate to... alebo Raw Data

Ako uložiť súbor nespracovaných údajov Pencil Beam

Obrázok 8  

Krok

Vyberte Save alebo Save As z ponuky Raw Data.
POZNÁMKA: Možnosť Save je k dispozícii, len ak sú údaje upravené. 

Súbory nespracovaných údajov Pencil Beam uložené prostredníctvom Physics Administration
5.5 nie je možné otvoriť pomocou Physics Administration 5.0 alebo staršou verziou.

Zadávanie nespracovaných údajov Pencil Beam
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Ako schváliť údaje Pencil Beam pre profil stroja

Obrázok 9  

Aby ste mohli používať nespracované údaje v profile stroja (pozri str. 123), údaje musí schváliť
zodpovedný fyzik.

Krok

Vyberte Approve & Save As z ponuky Raw Data (pozri str. 62).
Schválené súbory nespracovaných údajov sú automaticky nastavené tak, aby boli iba na čítanie.

NESPRACOVANÉ ÚDAJE PENCIL BEAM
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Ako vytlačiť údaje

Obrázok 10  

Krok

1. Vyberte Print Setup… z dialógového okna ponuky Raw Data.

Zadávanie nespracovaných údajov Pencil Beam
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Krok

2.

Definujte tlačiareň a položky, ktoré sa majú vytlačiť.
POZNÁMKA: Tieto nastavenia sa neuložia. Po reštarte Physics Administration sa hod-
noty prestavia na ich predvolené hodnoty. 

NESPRACOVANÉ ÚDAJE PENCIL BEAM
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3.2 Vlastnosti Pencil Beam

Zobrazenie vlastností Pencil Beam

①

②

④

⑤

③

⑥

Obrázok 11  

Vyberte Properties z ponuky Pencil Beam Raw Data na zobrazenie dialógového okna Pencil
Beam Properties:

Č. Komponent Funkcia

① General
Informácie použité na odkazovanie a identifikáciu údajov profilu.
Tieto informácie neovplyvňujú žiadne hodnoty údajov lúča ani vý-
sledky výpočtu.

② Accelerator Vyberte akcelerátor zo zoznamu.

③ MLC
Vyberte MLC zo zoznamu. Akákoľvek zmena v kombinácii akce-
lerátora/lineárneho urýchľovača zruší všetky vypočítané/spraco-
vané údaje o dávke.

④ Enable Dynamic Leaf
Shift

Aktivujte toto políčko, aby ste mohli používať dynamický rádiolo-
gický posun lamiel na liečbu VMAT (pozri str. 114). Umožňuje vy-
počítať dynamický posun lamiel (pozri str. 59).
Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, všetky údaje v dialógovom
okne Dynamic Leaf Shift budú zamietnuté.

Vlastnosti Pencil Beam
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Č. Komponent Funkcia

⑤ Energy Modality/
Quality Index

Definuje režim energetického a homogenizačného filtra v úda-
joch lúča. Index kvality (QI) je definovaný pre pole 100 x 100
mm² podľa [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
pričom TPR(d) je pomer modelu tkaniva pri hĺbke d (pozri str.
145).
POZNÁMKA: QI sa nezobrazuje, ak je vybratá energia bez ho-
mogenizačného filtra. 

⑥ Dose Profile

Definuje údaje jadra Pencil Beam, ktoré sa použijú na výpočet
dávky.
Šablóna dávkového profilu definuje energetické spektrum použí-
vané na vytváranie jadra Pencil Beam. Na jednu energiu existuje
len jeden všeobecný profil dávky. Preto sa v zozname zobrazuje
iba všeobecná položka.

Ak chýbajú požadované údaje (pole na úpravu má tmavomodré pozadie), tlačidlo OK je zakázané
a vedľa tlačidla Cancel je krátke vysvetlenie.

NESPRACOVANÉ ÚDAJE PENCIL BEAM
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3.3 Upravovanie nespracovaných údajov Pencil
Beam

Základné informácie

Obrázok 12  

Nasledujúce časti vysvetľujú, ako upravovať parametre Pencil Beam Raw Data.

Ako upravovať parametre zobrazovania údajov

Krok

1. Vyberte parameter, ktorý chcete upraviť.

2. Vyberte Edit alebo dvakrát kliknite na položku.
Môžete tiež prejsť do kontextovej ponuky položky alebo použiť možnosti na ľavej strane.
Zobrazí sa dialógové okno alebo sa vyvolá proces (v závislosti od položky).

3. Upravte informácie v zobrazenom dialógovom okne.

Upravovanie nespracovaných údajov Pencil Beam
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3.3.2 Nominálny výkon lineárneho urýchľovača

Definovanie nominálneho výkonu lineárneho urýchľovača

①

②

③

④

Obrázok 13  

Č. Opis

① Odporúčané hodnoty pre SSD, Measurement Depth a Normalization Field Size sú
opísané v Technickej referenčnej príručke fyzikálnych princípov Brainlab.

②
Zadajte nominálny výkon lineárneho urýchľovača.
POZNÁMKA: Pre položku nominálny výkon lineárneho urýchľovača nie je k dispozícii
žiadny graf. 

NESPRACOVANÉ ÚDAJE PENCIL BEAM
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Č. Opis

③

Ak údaje Depth Dose už boli zadané, oblasť Calibration Condition zobrazí možné
nastavenie pre kalibračné podmienky lineárneho urýchľovača. Pozri str. 134 pre zoz-
nam možných nastavení. Medzi možné príčiny nesplnenia kalibračnej podmienky pa-
tria:
• Lineárny urýchľovač je kalibrovaný na iné nastavenie, ako zahrnuté v políčku Phy-

sics Administration
• Definícia nominálneho výkonu je nesprávna
• Údaje o hĺbke dávky sú nesprávne

④ Nastavte parametre úniku pre čeľuste a MLC (povinné).

Nominálny výkon lineárneho urýchľovača
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3.3.3 Tabuľka rozptylu

Úprava tabuľky rozptylu

①

②

③

Obrázok 14  

Č. Opis

①

Zadajte SSD a Measurement Depth pre tabuľky rozptylu. Hodnoty musia zodpovedať
hodnote pre SSD a hĺbku, ktoré sa používajú pri meraní Nominal Linac Output (pozri
str. 41). Ak sa hodnoty nezhodujú, v strome údajov profilu sa zobrazí chyba a údaje nie
je možné schváliť.

NESPRACOVANÉ ÚDAJE PENCIL BEAM
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Č. Opis

②

Výberom korešpondujúcich možností môžete manuálne pridať nové veľkosti MLC a če-
ľustí. Zadajte novú veľkosť poľa v úvodnom dialógovom okne. Pridajte viac veľkostí po-
ľa zadaním zoznamu hodnôt oddelených čiarkou (napr. 10, 20, 40).
Najpohodlnejšou cestou na definovanie údajov rozptylu je skopírovať celú tabuľku (vrá-
tane hodnôt hlavičky riadkov a stĺpcov) s údajmi rozptylu (napr. z tabuľky) výberom po-
ložky Paste table from the clipboard. Formát údajov je opísaný na str. 22.
Údaje sa môžu ľubovoľne normalizovať.
Ak sa spustí nový profil nespracovaných údajov, automaticky sa nastavia odporúčané
veľkosti polí pre MLC a čeľuste. Po zadaní akýchkoľvek údajov rozptylu sa tieto veľko-
sti poľa automaticky znova neupravia, ak zmeníte výber stroja.
Nespoliehajte sa na predvolené veľkosti poľa. Vždy skontrolujte odporúčané hodnoty
veľkosti poľa pre MLC a čeľuste v najnovšej verzii Technickej referenčnej príručke
fyzikálnych princípov Brainlab.
Po zadaní údajov rozptylu budú položky Scatter Table (per Jaw Square Size) a Scat-
ter Table (per MLC Square Size) v zozname Scatter Table obsahovať profily rozptylu
na veľkosť čeľuste alebo MLC ako podradené položky. Keď vyberiete jednu z týchto
položiek, bude graf zobrazovať zodpovedajúci profil rozptylu ako funkciu veľkosti čeľu-
ste alebo MLC. Ak je vybraný jeden profil a ak sú pre nastavený stroj a energiu (pozri
str. 38) k dispozícii referenčné údaje (pozri str. 27), rozsah hodnôt referenčných údajov
je označený sivým pozadím v profile.

③

Brainlab odporúča aplikovať výstupné korekcie pre malé polia (napr. podľa Technickej
správy MAAE č. 483). Na to je potrebné definovať, či ste použili výstupné korekčné fak-
tory na vaše rozptylové údaje.
• Ak táto možnosť nie je nastavená na Yes, kontroly hodnovernosti pre tabuľku rozpty-

lu obsahujú upozornenie, že spoločnosť Brainlab odporúča použiť výstupné korekcie
pre malé polia.

• V prípade nespracovaných údajov Pencil Beam vytvorených predchádzajúcou ve-
rziou Physics Administration, táto možnosť je nastavená na Unknown. Keď zme-
níte nastavenie na Yes alebo No, Unknown už viac nie je dostupné.

• Aktuálne je toto nastavenie len na informačné účely a nemá žiadny vplyv na plánova-
nie liečby alebo výpočty dávok. Zadané hodnoty rozptylu však ovplyvňujú výpočty
dávky lúča Pencil Beam.

Čísla potrebné pre tabuľku rozptylu je potrebné vypočítať alebo spracovať z meraní (napr. použite
daisy-chaining, aplikujte korekcie výstupného faktora v malom poli, aplikujte konštantnú
extrapoláciu pre voliteľné položky). Ďalšie podrobnosti nájdete v Technickej referenčnej
príručke fyzikálnych princípov Brainlab.

Tabuľka rozptylu
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3.3.4 Hĺbka dávky

Zadávanie údajov hĺbky dávky

①

②

Obrázok 15  

Č. Opis

①

Vyberte, či sa údaje o hĺbke dávky merajú pomocou možnosti with fixed SSD (PDD)
alebo at the isocenter (TPR/TMR).
Po zadaní údajov o hĺbke dávke nie je možné zmeniť nastavenie merania medzi pev-
nou SSD a izocentrickou konfiguráciou.

② Ak vyberiete možnosť with fixed SSD (PDD), musíte definovať Source Surface Di-
stance (SSD).

Profily hĺbky dávky

Ak je definované nastavenie Depth Dose, môžete pridať profily hĺbky dávky.
POZNÁMKA: Keď spustíte nový profil Raw Data, automaticky sa pridajú položky profilu hĺbkovej
dávky pre odporúčané veľkosti polí. Po zadaní akýchkoľvek údajov profilu hĺbky dávky sa tieto
veľkosti poľa automaticky znova neupravia, ak sa zmenil výber stroja. Ak chcete zmeniť veľkosti
polí po zmene výberu stroja, vymažte všetky profily hĺbky dávky, otvorte dialógové okno Depth
Dose a vyberte OK. 

POZNÁMKA: Nespoliehajte sa na predvolené veľkosti poľa. Vždy skontrolujte odporúčané
hodnoty veľkosti poľa v najnovšej verzii Technickej referenčnej príručke fyzikálnych princípov
Brainlab. 
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Ako pridať a upravovať profily hĺbky dávky

Obrázok 16  

Krok

1. Zvoľte dátovú položku Depth Dose a potom Add alebo Edit alebo dvakrát kliknite na po-
ložku.
Zobrazí sa dialógové okno.
Ak upravíte profil hĺbky dávky s údajmi, aktuálne údaje sa zobrazia v dialógovom okne.

2. Zadajte rozmery polí a definujte veľkosti polí x a y v zobrazenom dialógovom okne.
Pri algoritme Pencil Beam je ekvivalentná veľkosť štvorcového poľa použitá na vyhľadá-
vanie hĺbky dávky definovaná ako: 2 * x * y / (x + y).
POZNÁMKA: Nie je možné zadať dva profily dávky s rovnakou ekvivalentnou hodnotou
veľkosti štvorcového poľa. 

3. Definujte hĺbku (na stredovej osi).
Jednotky sú v mm (nie záporné).
POZNÁMKA: Profily hĺbky dávok pre rôzne veľkosti poľa môžu používať rôzne hodnoty
hĺbky. 

4. Zadajte dávku pomocou ľubovoľnej (nie zápornej) jednotky.

Podrobnosti o meraní hĺbky dávky nájdete v Technickej referenčnej príručke fyzikálnych
princípov Brainlab.
POZNÁMKA: Keďže výpočet radiálnych faktorov a výsledky spracovania priečneho profilu závisia
od údajov hĺbky dávky, všetky vypočítané a spracované údaje sa zahodia, ak sa upravia
akékoľvek údaje hĺbky dávky. Predtým, ako použijete príslušné údaje v profile stroja, musíte ich
opätovne spracovať (pozri str. 123). 

Hĺbka dávky
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3.3.5 Diagonálne profily

Základné informácie

Ak je definované nastavenie Diagonal Profile, môžete pridať diagonálne profily.
POZNÁMKA: Keď spustíte nový profil Raw Data, automaticky sa pridajú položky diagonálneho
profilu pre odporúčané hĺbky. Po zadaní akýchkoľvek údajov diagonálneho profilu sa tieto hĺbky
automaticky znova neupravia, ak sa zmenil výber stroja. Ak chcete zmeniť veľkosti polí po zmene
výberu stroja, vymažte všetky diagonálne profily, otvorte dialógové okno Diagonal Profile a
vyberte OK. 

POZNÁMKA: Nespoliehajte sa na predvolené hodnoty hĺbok. Vždy skontrolujte odporúčané
hodnoty hĺbky v najnovšej verzii Technickej referenčnej príručke fyzikálnych princípov
Brainlab. 

Zadávanie profilov diagonálnych dávok

①

②

③

Obrázok 17  

Č. Opis

①

Vyberte, či sa údaje diagonálnych dávok merajú pomocou možnosti with fixed SSD
alebo at the isocenter.
Po zadaní údajov diagonálneho profilu nie je možné zmeniť nastavenie merania medzi
pevnou SSD a izocentrickou konfiguráciou.

② Ak vyberiete možnosť with fixed SSD, musíte definovať Source Surface Distance
(SSD).

③
Vyberte, či sa majú diagonálne profily merať v Maximum linac field size (napríklad
400 x 400 mm²) alebo v Maximum blocking device field size (napríklad 400 x 220
mm²).
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Ako pridať a upraviť údaje diagonálneho profilu

Obrázok 18  

Krok

1. Zvoľte dátovú položku Diagonal Profiles a potom Add alebo Edit alebo dvakrát kliknite
na položku.
Zobrazí sa dialógové okno. Ak upravíte profil diagonálnej dávky s údajmi, aktuálne údaje
sa zobrazia v dialógovom okne.

2. Zadajte hĺbku nových údajov diagonálneho profilu alebo upravte existujúcu hodnotu.

3. Zadajte diagonálnu polohu (mm) alebo upravte existujúcu hodnotu.
POZNÁMKA: Pre diagonálne profily pre rôzne hĺbky je možné použiť rôzne hodnoty dia-
gonálnej pozície. 

Diagonálne profily sa musia merať v diagonálnom smere.

4. Zadajte dávku pomocou ľubovoľnej (nie zápornej) jednotky alebo upravte existujúcu hod-
notu.

Výpočet radiálnych faktorov predpokladá rotačnú symetriu radiálnych faktorov. Preto je možné
merať a použiť polovičné profily, ale len ak vodný model nie je dostatočne veľký na kompletný
diagonálny profil. Pre zvýšenie presnosti sa odporúča spriemerovať niekoľko polovičných profilov
nameraných v rôznych smeroch.
Predtým vypočítané radiálne faktory sa zrušia pri každej zmene údajov diagonálneho profilu.
Podrobnosti o meraní diagonálneho profilu nájdete v Technickej referenčnej príručke
fyzikálnych princípov Brainlab.

Diagonálne profily
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3.3.6 Spracovanie diagonálnych profilov

Základné informácie

Diagonálne profily sa musia transformovať na radiálne faktory pre algoritmus Pencil Beam.
Vykonáva sa to pomocou funkcie Process Diagonal Profiles. Radiálne faktory sú funkcie dávky,
ktoré v rôznych hĺbkach horizontálne prechádzajú cez os lúča a napravujú variácie otvoreného
lúča mimo osi.
Ak je definovaný nominálny výkon lineárneho urýchľovača a hĺbka dávky a boli pridané
diagonálne profily, v stromovom zobrazení je povolená položka Process Diagonal Profiles.

Ako spracovať diagonálne profily

Obrázok 19  

Krok

1. Zvoľte dátovú položku Processed Diagonal Profiles a potom Process alebo dvakrát
kliknite na položku.
Zobrazí sa dialógové okno.

2. Definujte, či sa má vykonať iteračné alebo polynomické prispôsobenie radiálneho faktora.
• Polynomické prispôsobenia sú považované za zastarané.
• Polynomické prispôsobenie nie je k dispozícii pre energie FFF (bez homogenizačného

filtra).
• Spoločnosť Brainlab odporúča použiť iteračnú možnosť pre nové prispôsobenia.

Podrobnosti nájdete na str. 139.
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Krok

3. Definujte, či majú byť diagonálne profily vyhladené (aby sa znížila hladina hluku) pred vy-
konaním prispôsobenia:
• Boxcar: Na vstupné údaje sa použije pohybujúci sa bežný vyhladzovací filter.
• Binomial: Na vstupné údaje sa použije Gaussov vyhladzovací filter. Toto nastavenie je

podobné ako Boxcar, ale používa binomické rozdelenie ako jadro.
POZNÁMKA: Pre každý typ sú k dispozícii štyri rôzne šírky filtrov. Tieto šírky závisia od
minimálnej šírky lamely MLC a nemôžu byť menené. 

• None: Na vstupné údaje nie je použitý žiadny vyhladzovací filter. Môže to byť užitočné,
ak už diagonálne profily vykazujú nízku hladinu hluku.

4. Definujte Maximum Range for fit.
Tým sa definuje oblasť záujmu pre výpočet radiálnych faktorov. Ak je rozsah nastavený
na 90 % a nameraná šírka profilu v rovine/v priereze roviny (FWHM na úrovni izocentra)
je 360 mm, oblasť záujmu v rovine/v priereze roviny je -162 až 162 mm.
Vo väčšine prípadov môžete použiť predvolenú hodnotu (ktorá závisí od vybraného MLC
(pozri str. 38)). Tento parameter však môžete znížiť, ak pokles dávky v blízkosti polotieňa
spôsobuje neuspokojivú zhodu vypočítanej dávky k nameranej dávke v strede profilu (po-
zri str. 51).

5. Definujte, ktorá súprava parametrov Source Function Correction (SFC) sa má použiť
na výpočet radiálnych faktorov (RFS):
• Default: Používa hodnoty SFC uložené vo vybranom profile dávky (pozri str. 38).
• Previously Used: Používa hodnoty SFC použité pri poslednom výpočte RFS.
• Current: Používa hodnoty SFC z posledného spracovania priečneho profilu (pozri str.

54).
Ak sa radiálne faktory počítajú prvýkrát pre túto súpravu údajov, je k dispozícii len mož-
nosť Default. Použité hodnoty parametrov SFC sa zobrazujú vedľa zoznamu SFC.
POZNÁMKA: Korekcia zdrojovej funkcie má len malý vplyv na stred poľa. Preto je vplyv
na radiálne faktory pre malé polomery malý. Rôzne parametre SFC môžu viesť k rôznym
radiálnym faktorom pre väčšie polomery (blízko okrajov diagonálnych profilov). 

6. Vyberte Start na vykonanie výpočtu radiálnych faktorov.
Ak sa po výpočte radiálnych faktorov zmenia nejaké parametre prispôsobenia, vedľa tlači-
diel sa zobrazí hlásenie Fit parameters changed.
Počas prebiehajúcich výpočtov je tlačidlo OK zakázané a vedľa tlačidiel sa zobrazuje stav
výpočtu. Výberom Abort zrušíte výpočet.
Podrobnosti, vrátane prípadných chybových hlásení, sa zobrazujú v oblasti Details. Pre
každý diagonálny profil sa zobrazujú nasledujúce položky:
• Hĺbka
• Skutočná šírka poľa (v príslušnej hĺbke a v smere skenovania)
• Šírka izocentrického poľa (v smere lamely)

V správe sú uvedené aj možnosti, ktoré sa používajú na prispôsobenie.
Ak nie je možné vypočítať radiačný faktor pre žiadny profil, vedľa položky tabuľky profilu
a/alebo na konci textu s podrobnosťami sa zobrazí chybové hlásenie.
Správa s podrobnosťami je zahrnutá aj vo výtlačku.

7. Ak bol výpočet radiálneho faktora úspešný, OK je aktivované. Výberom OK môžete pou-
žiť nové radiálne faktory.
Radiálne faktory je možné skontrolovať v položkách stromu údajov Radial Factor.

8. Kliknutím na Cancel zrušíte nové výsledky radiálnych faktorov (tým sa zachovajú vaše
existujúce radiálne faktory).

Vysvetlenie algoritmu výpočtu nájdete v časti str. 139.

Spracovanie diagonálnych profilov

50 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



Posúdenie radiálnych faktorov

Obrázok 20  

Ak boli vypočítané radiálne faktory, v grafe položky Processed Diagonal Profiles sa zobrazujú
radiálne faktory ako funkcia vzdialenosti od CAX v diagonálnom smere.
Zhodu vypočítanej dávky (pomocou vypočítaného radiálneho faktora) s nameraným diagonálnym
profilom možno vidieť v grafoch pre položky Radial Factor. Zobrazenie:
• Ak nie je začiarknutá možnosť Preprocessed (pozri možnosti priebehu), namerané údaje sa

zobrazia ako modré bodky.
• Ak je začiarknutá možnosť Preprocessed, skutočné vstupné údaje pre výpočet radiálneho

faktora sa zobrazujú ako modré bodky. Možnosť predspracovania nie je k dispozícii, ak boli
radiálne faktory vypočítané pomocou Physics Administration 4.5. Podrobnosti nájdete na str.
139.

• Vypočítaná dávka v oblasti prispôsobenia (červená čiara).
• Vypočítaná dávka mimo oblasti prispôsobenia (červené bodky).
• Radiálny faktor (zelená čiara).

Vodorovná os pre tieto priebehy je vzdialenosť od CAX v diagonálnom smere.
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3.3.7 Priečne profily

Základné informácie

Ak je definované nastavenie Transversal Profile, môžete pridať priečne profily.
Ak sa spustí nový profil nespracovaných údajov, automaticky sa pridajú záznamy priečneho profilu
pre odporúčané hĺbky a smery. Po zadaní akýchkoľvek údajov priečneho profilu sa hĺbky a smery
automaticky znova neupravia, ak sa zmenil výber stroja.
POZNÁMKA: Nespoliehajte sa na predvolené hodnoty hĺbok. Vždy musíte skontrolovať
odporúčané hodnoty hĺbky v najnovšej verzii Technickej referenčnej príručke fyzikálnych
princípov Brainlab. 

Zadanie priečnych profilov

①

②

Obrázok 21  

Č. Opis

①

Vyberte, či sa údaje priečneho profilu merajú pomocou možnosti with fixed SSD alebo
at the isocenter.
Po zadaní údajov diagonálneho profilu nie je možné zmeniť nastavenie merania medzi
pevnou SSD a izocentrickou konfiguráciou.

Priečne profily
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Č. Opis

② Ak vyberiete možnosť with fixed SSD, musíte definovať Source Surface Distance
(SSD).

Ako pridať a upraviť údaje priečneho profilu

Obrázok 22  

Krok

1. Zvoľte dátovú položku Transversal Profiles a potom Add alebo Edit alebo dvakrát klikni-
te na položku.
Zobrazí sa dialógové okno. Ak upravíte priečny profil dávky s údajmi, aktuálne údaje sa
zobrazia v dialógovom okne.

2. Zadajte hĺbku nových údajov priečneho profilu alebo upravte existujúcu hodnotu.

3. Určte smer merania profilu:
• Cross-plane (X): V smere lamely
• In-plane (Y): Kolmo na lamely

4. Zadajte x alebo y polohu (mm) alebo upravte existujúcu hodnotu.

5. Zadajte dávku v ľubovoľnej (nie zápornej) jednotke alebo upravte existujúcu hodnotu.
Pre rôzne položky priečneho profilu sa môžu použiť rôzne hodnoty pozície x a y.

Predtým spracované faktory priečnych profilov sú neplatné pri každej zmene údajov priečneho
profilu.
Podrobnosti o meraní priečneho profilu nájdete v Technickej referenčnej príručke fyzikálnych
princípov Brainlab.

NESPRACOVANÉ ÚDAJE PENCIL BEAM

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 53



3.3.8 Spracovanie priečnych profilov

Základné informácie

Algoritmus Pencil Beam používa parametre rádiologického posunu a korekcie zdrojovej funkcie
pre jemné ladenie profilu. Tieto parametre sa určujú zo skenov priečneho profilu. Položka
spracovanie priečnych profilov v stromovom zobrazení je povolená, ak:
• Bol definovaný nominálny výkon lineárneho urýchľovača
• Boli pridané priečne profily
• Boli definované údaje o hĺbke dávky
• Boli vypočítané radiálne faktory (pozri str. 49)

Ako spracovať priečne profily

Obrázok 23  

Krok

1. Zvoľte položku Processed Transversal Profiles zo stromu údajov a potom Process ale-
bo dvakrát kliknite na položku.
Zobrazí sa dialógové okno.

2. Zadajte Penumbra definition for fit.
Výpočet parametrov zdrojovej funkcie (SFC) používa šírku polotieňa nameraných prieč-
nych profilov. Polotieň je typicky definovaný ako šírka, pri ktorej sa zvyšuje dávka z 20 %
na 80 % jej maximálnej hodnoty.
Zmenou definície polotieňa môžete ovplyvniť oblasť profilu, ktorá sa zohľadňuje pri vý-
počte SFC. Napríklad, zmenou definície polotieňa na 30 % až 90 % by výpočet parame-
trov mohol zdôrazniť časť vysokej dávky v profiloch dávok.

Spracovanie priečnych profilov
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Krok

3. Definujte, či majú byť priečne profily vyhladené (aby sa znížila hladina hluku) pred vyko-
naním prispôsobenia:
• Boxcar: Na vstupné údaje sa použije pohybujúci sa bežný vyhladzovací filter.
• Binomial: Na vstupné údaje sa použije Gaussov vyhladzovací filter. Toto nastavenie je

podobné ako Boxcar, ale používa binomické rozdelenie ako jadro.
POZNÁMKA: Pre každý typ je k dispozícii šesť rôznych šírok filtrov. Tieto šírky závisia
od minimálnej šírky lamely MLC a nemôžu byť menené. 

• None: Na vstupné údaje nie je použitý žiadny vyhladzovací filter. Môže to byť užitočné,
ak už priečne profily vykazujú nízku hladinu hluku.

4. Kliknutím na Start vykonáte prispôsobenie priečneho profilu.
Ak sa po prispôsobení priečnych profilov zmenia nejaké parametre prispôsobenia, vedľa
tlačidiel sa zobrazí Fit parameters changed. Počas prebiehajúcich výpočtov je tlačidlo
OK zakázané a vedľa tlačidiel sa zobrazuje stav výpočtu.

5. Výberom Abort zrušíte výpočet.

6. Skontrolujte informácie, vrátane prípadných chybových hlásení v oblasti Details.
Pre každý priečny profil sa zobrazujú nasledujúce parametre:
• Hĺbka.
• Smer skenovania (x alebo y).
• Ak sa v stĺpci mirrored zobrazuje yes, profil bol zrkadlený, aby sa zhodoval s tvarom

profilu definovaným v Technickej referenčnej príručke fyzikálnych princípov Brain-
lab.

• adjust.-shift (adjustment shift) opisuje posun potrebný na správne zarovnanie name-
raného profilu dávky s vypočítaným profilom dávky.

• radiolog.-shift (radiological shift) definuje statický posun lamely (pre profily v smere x)
a veľkosť pera a drážky (pre profily v smere y) zodpovedajúceho profilu.

V správe sú uvedené aj možnosti, ktoré sa používajú na prispôsobenie.

Správa Details je zahrnutá v tlačenej verzii a poskytuje podrobnejšiu analýzu profilu me-
rania:
• Všetky dĺžky sú v reálnych súradniciach v mm (v uvedenej hĺbke).
• Špičková šírka je definovaná ako polovica z celej šírky jednotlivej špičky (50 % dávka z

maxima špičky).
• Relatívna výška špičky je výška špičky podelená hodnotou dávky na stredovej osi pro-

filu.
• Šírka polotieňa sa určuje pomocou vybranej definície polotieňa vo vzťahu k výške špič-

ky.
• Pre každý z týchto parametrov je rozdiel medzi vypočítanou a nameranou hodnotou

uvedený v hranatých zátvorkách. Kladná hodnota znamená, že vypočítané množstvo
je väčšie ako namerané množstvo. Záporná hodnota znamená, že vypočítané množ-
stvo je menšie ako namerané množstvo.
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Krok

7. Vyberte Start Manual Adjustment pod Transversal Profiles na otvorenie dialógového
okna manuálneho nastavenia.
Ak dôjde k zlyhaniu automatického určenia parametra Pencil Beam, alebo ak výsledok
nie je v klinicky prijateľných medziach, použite funkciu manuálneho nastavenia opísanú
na str. 57.

8. Výberom OK môžete použiť parametre Pencil Beam.
OK je aktivované, ak bolo spracovanie priečneho profilu úspešné. Výsledok spracovania
priečneho profilu je možné skontrolovať pomocou položiek Fitted Transversal Profile v
strome údajov.

9. Kliknutím na Cancel zrušíte nové parametre (tým sa zachovajú vaše existujúce parame-
tre Pencil Beam).

Pre vysvetlenie algoritmu výpočtu pozri str. 141.

Kontrola prispôsobených priečnych faktorov

①

Obrázok 24  

Ak boli spracované priečne profily, graf položky Processed Transversal Profiles zobrazuje
parametre korekcie zdrojovej funkcie ako funkciu hĺbky;
• Source Function Correction č. 1: Amplitúda (plná červená), sigma (prerušovaná červená)
• Source Function Correction č. 2: Amplitúda (plná modrá), sigma (prerušovaná modrá)

Zhoda medzi vypočítaným profilom dávky a nameraným priečnym profilom sa zobrazuje v grafoch
položiek Fitted Transversal Profile. Ak nie je začiarknutá možnosť Preprocessed (①),
namerané údaje sa zobrazia ako modré bodky. Ak je začiarknutá možnosť Preprocessed, modré
bodky zobrazujú skutočné vstupné údaje pre prispôsobenie priečnych profilov.
POZNÁMKA: Možnosť Preprocessed nie je k dispozícii, ak boli priečne profily prispôsobené
pomocou Physics Administration 4.5. Podrobnosti nájdete na str. 141. 

Ak nie ste spokojný s vypočítanou zhodou medzi profilom dávky a nameraným priečnym profilom,
môžete vykonať výpočet znova s odlišnou definíciou polotieňa, aby ste zistili, či dosiahnete lepšiu
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zhodu. Ak automatické spracovanie nedosahuje očakávané výsledky, môžete prispôsobiť
parametre manuálne, ako je popísané v nasledujúcej časti.

Dialógové okno manuálneho nastavenia

Obrázok 25  

Dialógové okno Manual Adjustment je plávajúcim dialógovým oknom. Môžete vybrať rôzne
(priečne) profily v strome údajov, aby ste počas otvoreného dialógového okna zobrazili priebehy
vypočítaných a nameraných údajov. Umožní vám to optimalizovať ktorúkoľvek z hodnôt na
základe priebehov nameraných a vypočítaných profilov dávok. Dialógové okno môžete presunúť
na ľubovoľnú pozíciu na obrazovke.
Na zobrazenie dialógového okna Manual Adjustment, vyberte možnosť Open v dialógovom
okne Process Transversal Profiles. Toto dialógové okno je možné otvoriť aj z kontextovej
ponuky Process(ed) Transversal Profiles alebo jej podradených položiek, Fitted X-Transversal
Profile alebo Y-Transversal Profile.
POZNÁMKA: Výšku dialógového okna je možné zvýšiť, aby sa zmenšilo posúvanie v oblasti textu
s podrobnosťami. Šírku dialógového okna je možné zmeniť začiarknutím Show Details. 
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Komponent Opis

Show

• Graph: Vyberte profil, ktorý sa zobrazí v oblasti grafu hlavného okna.
• Preprocessed: Aktivujte/deaktivujte vykresľovanie predspracova-

ných priečnych profilov.
• Show Details:

- Deaktivované: Text s podrobnosťami je skrytý a aktualizujú a pre-
kresľujú sa iba aktuálne údaje priebehu priečneho profilu.

- Aktivované: Text s podrobnosťami a všetky údaje o profile sa aktu-
alizujú, ak sa zmení niektorý z parametrov. Preto čas potrebný na
prepočítanie priebehov a aktualizáciu textu je dlhší s povolenými
podrobnosťami ako bez povolených podrobností.

POZNÁMKA: Ak vykonáte nastavenie parametrov Pencil Beam na zá-
klade vizuálnej zhody nameraných a vykreslených údajov, tak je účin-
nejšie pri spustení deaktivovať možnosť Show Details. V opačnom
prípade sú aktualizácie priebehu veľmi pomalé. 

Smoothing Definujte, či sa priečne profily pred vykonaním prispôsobenia musia
vyrovnať.

Radiological Shifts

Hodnoty rádiologického posunu je možné zadávať číselne (ako nezá-
porné čísla) alebo nastaviť v krokoch po 0,05 mm výberom šípky hore/
dole vedľa poľa na úpravu. Nastavenia posunu a zrkadla nie je možné
meniť manuálne.
• Leaf Shift Static: Táto hodnota ovplyvňuje všetky x-priečne profily
• Tongue and Groove Size: Táto hodnota ovplyvňuje všetky y-prieč-

ne profily
Hodnoty posunu musia byť medzi 0 a 1,2 mm.

Source Function Cor-
rection (SFC)

Phyiscs Administration podporuje dva SFC, ktoré možno zvoliť po-
mocou rádiových tlačidiel č. 1 a č. 2.
Aktuálne parametre SFC je možné upraviť zmenou pozície príslušnej
posuvnej lišty. Ak je amplitúda pre obidve hĺbky 0 %, SFC sa vypne
(nepoužité).

Aktualizácia

• Prepočítať: Shifts: Prepočítava rádiologické (a posuny nastavení)
na základe aktuálnych nastavení SFC.

• Prepočítať: SFC: Prepočíta parametre SFC na základe definície
Penumbra for SFC v oblasti Update.

• Force Update of Data View: Je povolené len vtedy, ak v zobrazení
údajov nie sú žiadne prispôsobené položky priečneho profilu. Môže k
tomu dôjsť vtedy, keď sú výsledky prispôsobenia neplatné v dôsled-
ku zmeny údajov priečneho profilu počas otvoreného dialógového
okna Manual Adjustment. Výberom tohto tlačidla sa (opätovne) vy-
tvoria prispôsobené priečne profily.

POZNÁMKA: Ak sú údaje neplatné a zmeníte niektorý z parametrov
posunu alebo SFC, automaticky sa vykoná funkcia aktualizácie údajov. 

Podrobný popis týchto parametrov nájdete na str. 141.
Pre súpravu nameraných priečnych profilov zvyčajne existuje viac ako jedna súprava parametrov
SFC, ktorá vedie k primeranej zhode. Napríklad, zníženie parametra sigma o cca 1 mm a
zvýšenie hodnoty amplitúdy o cca 10 % má len malý vplyv na vypočítané profily dávok.
Rozdiely medzi týmito súpravami SFC sú veľmi malé a v niektorých prípadoch sú sotva viditeľné v
grafoch (v správe Details môžete číselne porovnávať výšky špičiek a šírky polotieňov).
Typicky sada SFC parametrov č. 1 má „malé“ sigma hodnoty medzi 1 a 10 mm a ovplyvňuje
hlavne relatívnu výšku špičky malej špičky priečnych profilov y. Sada parametrov SFC č. 2 má
„veľkú“ sigma hodnotu (40 mm alebo väčšiu) a ovplyvňuje hlavne oblasti s nižšou dávkou.
Amplitúdy sú typicky < 10 %.
POZNÁMKA: Algoritmus dávky Pencil Beam nerozlišuje medzi SFC č. 1 a č. 2 (to znamená, že
výsledok je rovnaký, ak by všetky parametre SFC č. 1 boli nahradené zodpovedajúcimi
parametrami SFC č. 2). 

Spracovanie priečnych profilov
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3.3.9 Úprava dynamického posunu lamiel

Základné informácie

Položka Dynamic Leaf Shift v stromovom zobrazení je k dispozícii iba vtedy, ak je možnosť
Enable Dynamic Leaf Shift začiarknutá v dialógovom okne Properties (pozri str. 38).
Dynamický posun lamiel opisuje účinný posun lamiel na základe zaoblených koncov lamiel
väčšiny MLC. Táto hodnota sa určuje pomocou pripravených súborov MLC na meranie dávok
izocentra pre posuvné lamely s rôznou šírkou.

Ako upraviť dynamický posun lamiel

Obrázok 26  

Krok

1. Zvoľte dátovú položku Dynamic Leaf Shift a potom Edit alebo dvakrát kliknite na polo-
žku.

2. Definujte možnosti Dose Rate a Total Dose používané na meranie jednotlivých dávok.

3. Upravte namerané hodnoty dávky.
Hodnoty dávky v častiach Measured Dose a Measured Dose for Gaps môžu byť v ľubo-
voľných jednotkách. Všetky merania sa však musia vykonať s rovnakou kalibráciou, na-
stavením stupnice a detektorom.

4. Dynamický posun lamiel sa automaticky aktualizuje, keď pole na úpravu stratí zaostrenie.
Môžete tiež vybrať položku Calculate na vykonanie výpočtu dynamického posunu lamiel.
Podrobnosti o výpočte nájdete na str. 143.
Dynamický posun lamiel musí byť v rozsahu od 0 do 1,2 mm. Typickým dôvodom príliš
veľkej hodnoty je, že hodnota dávky (úniku) Closed Field je príliš nízka. Pozrite si popis
únikov v ďalšom kroku.
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Krok

5. Oblasť Consistency Checks umožňuje skontrolovať určité parametre.
Aby sa zabránilo vplyvu lúča v udalostiach podržania lúča počas merania, hodnota Re-
quired leaf speed pre meranie dynamického posunu lamiel musí nižšia ako maximálna
rýchlosť lamely. Ak je požadovaná rýchlosť lamely vyššia ako maximálna rýchlosť lamely,
zobrazí sa varovanie.
Zvyčajne by únik MLC vypočítaný z hodnôt Measured Dose mal byť v blízkosti úniku na-
stavenému v dialógovom okne Nominal Linac Output (pozri str. 40). Keďže je nastave-
nie medzi meraním úniku NLOut a meraním dávky pre dynamický posun lamiel odlišné a
môžu sa používať rôzne detektory, sú možné odchýlky. Ak je rozdiel úniku MLC (v %) vy-
počítaný z hodnôt dynamického posunu lamiel a únik MLC definovaný v časti Nominal
Linac Output väčší ako 0,5 %, zobrazí sa upozornenie pre položku stromu dynamického
posunu lamiel.
Všeobecne platí, že dynamický posun lamely je približne rovnaký ako statický posun la-
mely. Jasný vzťah medzi oboma hodnotami však nemožno zaručiť.

6. Vyberte OK, keď ste skončili (nie je možné s čiastočnými údajmi).

Podrobnosti o meraní dynamického posunu lamiel nájdete v Technickej referenčnej príručke
fyzikálnych princípov Brainlab.
Graf položky Dynamic Leaf Shift zobrazuje measured dose – leakage oproti veľkosti medzery.
Údajové položky sú zobrazené s modrými bodkami. Výsledok lineárnej regresie je zobrazený
červenou čiarou. Všetky údajové body by mali byť blízko tejto čiary. Hodnota dynamického
posunu lamiel je označená zeleným krížikom na vodorovnej osi. Číselná hodnota je uvedená aj v
názve grafu.

Úprava dynamického posunu lamiel
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3.4 Vkladanie údajov a tabuliek

Funkcia vloženia profilu

Obrázok 27  

Údaje môžete zadať pomocou funkcie Paste Profile. Názov a funkcia tlačidla závisí od vybranej
položky.

Vybrané parametre ne-
spracovaných údajov

Opis

Depth Dose/Diagonal
Profiles/Transversal Pro-
files

Výberom Paste Profiles vložíte, pridáte alebo odstránite niekoľko
profilov.
POZNÁMKA: Ak schránka obsahuje platné údaje oddelené od karty,
obsah schránky sa automaticky vloží do tabuľky pri otváraní dialó-
gového okna tabuľky vloženia.
POZNÁMKA: V dialógových oknách tabuľky Paste Profiles sa ne-
zobrazujú žiadne existujúce údaje.
 
 

Podpoložka v rámci para-
metra Raw Data

Výberom Paste Profile vložíte jeden profil do vybranej položky.
POZNÁMKA: Chybové hlásenie informuje, či schránka obsahuje ne-
platné údaje profilu. 
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3.5 Overenie a schválenie údajov

Overenie údajov

Pri zadávaní údajov sa automaticky vykoná niektoré všeobecné overenie údajov.
Všetky čísla sa kontrolujú oproti vrchnej a spodnej hranici. Vo väčšine prípadov sú tieto hranice
veľmi všeobecné. Táto kontrola znižuje jednoduché chyby, napriek tomu je stále možné zadávať
údaje, ktoré nemajú zmysel vo všetkých konkrétnych prípadoch. Nemôžete ukončiť dialógové
okno, ak ste zadali čísla, ktoré sú mimo hraníc.
Údaje profilu, ako sú hĺbky dávky a pomery mimo osi, sa musia zadávať buď vo vzostupnom
alebo zostupnom poradí súradníc. Údaje nemôžete zadať v náhodnom poradí. Nezrovnalosti
údajov, varovania (prípadné chyby) a chyby sú zobrazené prostredníctvom ikony stavu údajovej
položky v zobrazení stromu (pozri str. 22).
Ďalšie informácie sú uvedené v kontrolách hodnovernosti.

Kontroly hodnovernosti

Obrázok 28  

Ak chcete vykonať niektoré základné overovanie údajov a kontroly hodnovernosti, vyberte položku
Plausibility Checks… v ponuke Raw Data. Kontroly hodnovernosti sa zobrazujú aj v
schvaľovacom dialógovom okne. Výsledok týchto kontrol je uvedený aj na výtlačku.
Kontroly hodnovernosti zhŕňajú hlavné nastavenia vašich nespracovaných údajov Pencil Beam a
obsahujú všetky varovania a chyby uvedené v ktorejkoľvek z položiek stromového zobrazenia.
Ďalšie informácie, ako napríklad hĺbka špičkovej dávky a index kvality údajov hĺbky dávky, sú
uvedené aj v kontrolách hodnovernosti.

Overenie a schválenie údajov

62 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



Podrobnejší zoznam kontrol nájdete na str. 133.

Odmietnutie zodpovednosti

Varovanie
Zodpovedný lekársky fyzik musí schváliť údaje a parametre v profile stroja. Schválenie
potvrdí, že údaje a parametre boli skontrolované a že sú správne, a že dozimetrické
informácie boli overené ďalšími výpočtami, porovnaním s publikovanými údajmi,
nezávislou kontrolou, alebo iným vhodným spôsobom.

Ako schváliť nespracované údaje Pencil Beam

Obrázok 29  

Aby bolo možné vytvoriť profil stroja nespracovaných údajov Pencil Beam pre plánovanie liečby
na základe viaclamelového kolimátora, nespracované údaje musí schváliť zodpovedný fyzik.

Krok

1. Vyberte Approve & Save As v ponuke Raw Data.

2. Prečítajte si uvedené informácie o údajoch a overení.

3. Keď ste spokojní s tým, že údaje zodpovedajú vašim požiadavkám, zadajte svoje použí-
vateľské meno a heslo a vyberte položku Approve and Save As.
Schválené súbory nespracovaných údajov sú automaticky nastavené tak, aby boli iba na
čítanie. Po schválení profilu je táto skutočnosť uvedená v stavovej lište.
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Nespracované údaje Pencil Beam môžete schváliť aj v prípade, že overenie údajov a kontroly
hodnovernosti vykazujú varovania a chyby. Niektoré chyby, ako napríklad prázdne údaje o
rozptyle alebo hĺbke dávky a prázdne alebo nespracované diagonálne alebo priečne profily
zabraňujú schváleniu a tlačidlo Approve and Save As je zakázané.
POZNÁMKA: Ak zmeníte akékoľvek údaje, stav schválenia sa nastaví na resetovanie a stav sa
nastaví na upravený, indikuje neuložené zmeny. 

Overenie a schválenie údajov
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4 NESPRACOVANÉ ÚDAJE
MONTE CARLO

4.1 Súbory údajov Monte Carlo

Informácie o súbore Monte Carlo

Obrázok 30  

Súbor nespracovaných údajov Monte Carlo napísaný Physics Administration 5.0 alebo starším,
nemajú urýchľovač ani zoznam MLC. Pri načítaní starého dátového súboru Monte Carlo sa
zobrazí vyššie uvedená správa.
Po potvrdení s OK, dialógové okno Properties sa automaticky otvorí.
Softvér používa názvy lineárneho urýchľovača a MLC uložené v dátovom súbore, aby
automaticky vybral nastavenia urýchľovača, MLC a vyrovnávacieho filtra. Ak je nájdená zhoda,
okno s upozornením vás upozorní, aby ste pozorne skontrolovali výber. Ak sa nenájde žiadna
zhoda, musíte manuálne vybrať akcelerátor, MLC a energetickú modalitu.
Zatvorením dialógového okna s OK môžete použiť svoje hodnoty.
POZNÁMKA: Ak na tejto úrovni zrušíte dialógové okno Properties urýchľovač, MLC a energia nie
sú nastavené. Stavová lišta zobrazí správu Please go to Properties and set all data. To
znamená, že ste po importe a uložení nenastavili všetky parametre. Musíte znova otvoriť
dialógové okno Properties a najskôr nastaviť všetky parametre. 

Obmedzenia Monte Carlo

Na rozdiel od nespracovaných údajov Pencil Beam, nespracované údaje Monte Carlo nie je
možné schváliť. Kontroly hodnovernosti a funkcie tlače sú pre nespracované údaje Monte Carlo
zakázané.

NESPRACOVANÉ ÚDAJE MONTE CARLO

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 65



Ako vytvoriť nový súbor nespracovaných údajov Monte Carlo

Obrázok 31  

Krok

1. Vyberte New v ponuke Raw Data.

2. Zadajte údaje v zobrazenom dialógovom okne Properties.

3. Vyberte OK (pozri str. 73).

4. Zadajte údaje v zobrazenom dialógovom okne Reference Fields.

5. Kliknutím na OK uložte zmeny.

Súbory údajov Monte Carlo
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Ako nahrať existujúci súbor nespracovaných údajov Monte Carlo

①

②

Obrázok 32  

Krok

Vyberte Open ① v ponuke Raw Data.
Zoznam najpoužívanejších súborov nespracovaných údajov je možné nájsť pod Recent ②.
• Predvolená prípona súboru je: .xmcdat
• Predvolené umiestnenie (ak ho nezmenila podpora Brainlab počas inštalácie) je:
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

• Podponuka Recent pod Raw Data obsahuje zoznam naposledy použitých súborov nespraco-
vaných údajov

• Nespracované údaje Monte Carlo je možné otvoriť aj pretiahnutím súboru .xmcda do Phy-
sics Administration
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Ako uložiť súbor údajov Monte Carlo

Obrázok 33  

Krok

Vyberte Save alebo Save As v ponuke Raw Data na uloženie súboru nespracovaných údajov.
Predvolene sa súbor uloží do aktuálneho umiestnenia alebo predvoleného umiestnenia pre nové
súbory. Možnosť Save nie je k dispozícii, ak údaje nie sú upravené.

Nespracované údaje Monte Carlo uložené prostredníctvom Physics Administration 5.5, nie je
možné otvoriť pomocou Physics Administration 5.0 alebo staršou verziou.

Súbory údajov Monte Carlo
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4.2 Úvod do údajov Monte Carlo

Nespracované údaje Monte Carlo

Nespracované údaje Monte Carlo sa skladajú z:
• profilov hĺbky dávky (CAX) vo vzduchu
• priečnych profilov vo vzduchu
• profilov hĺbky dávky (CAX) vo vode
• priečne profily vo vode

Obmedzenia

Na rozdiel od nespracovaných údajov Pencil Beam, nespracované údaje Monte Carlo nie je
možné spracovať pomocou Physics Administration. Softvér umožňuje zadávať iba namerané
údaje. Príslušný súbor nespracovaných údajov (.xmcdat) sa musí poslať podpore spoločnosti
Brainlab na ďalšie spracovanie.

Usporiadanie obrazovky

①

③

④

⑤

②

⑥

⑦ ⑧
Obrázok 34  

Č. Komponent Funkcia

① Properties Zobrazenie a úprava vlastností

② Coordinate Sy-
stem

Otvorí dialógové okno so zobrazením požadovaného súradnicové-
ho systému pre údaje profilu

③ Fields Pridajte alebo upravte parametre poľa

④ Profiles Pridávanie alebo úprava profilu

NESPRACOVANÉ ÚDAJE MONTE CARLO
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Č. Komponent Funkcia

⑤ Display

• Data View: Ak chcete zobraziť zobrazenie údajov (strom), za-
čiarknite políčko

• Graph View: Ak chcete zobraziť zobrazenie grafu, začiarknite po-
líčko

• Normalized: Ak chcete zobraziť normalizované údaje pre určité
grafy, aktivujte

⑥ Status Zobrazuje stav vybratej položky (ak sa dá)

⑦ Zobrazenie údajov Údaje zobrazuje ako strom (pozri nižšie)

⑧ Zobrazenie grafu Zobrazuje údaje ako graf a odkazuje na vybranú položku stromu

Strom údajov Monte Carlo

①

②

③

Obrázok 35  

Po vytvorení súboru nespracovaných údajov sa údaje lúča Monte Carlo klasifikujú do dvoch
skupín, Measurements in Air ① a Measurements in Water ②.

Úvod do údajov Monte Carlo
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POZNÁMKA: Ak je začiarknutá možnosť Easy Commissioning, potom skupina Measurements
in Air chýba. 

Summary and Overview ③ kombinuje podobné namerané údaje a zobrazuje ich v zobrazení
grafu (výstupné faktory, stredová os (CAX), profily x a y) vo vzduchu a vode na SSD.
Výberom + rozbalíte príslušné podradené položky.
Výberom - zbalíte podradené položky.
Nezrovnalosti údajov, varovania (prípadné chyby) a chyby sú zobrazené prostredníctvom ikony
údajovej položky v zobrazení stromu (pozri str. 22).
Zobrazenie grafu sa týka vybranej položky stromu. Podrobnosti nájdete v opise položiek v
príslušných častiach.

Zobrazenie grafu pre CAX a profily x a y

Obrázok 36  

Merania sú usporiadané podľa veľkosti poľa. Každá veľkosť poľa má profil hĺbky dávky CAX a
zvyčajne profily x a y pre tri rôzne hĺbky. Ak prejdete myšou nad priebeh v grafe, objaví sa malý
popis, ktorý zobrazí názov príslušného grafu a horizontálnu a vertikálnu súradnicu aktuálnej
pozície. Podrobnosti o požadovaných meraniach sú uvedené v Technickej referenčnej príručke
fyzikálnych princípov Brainlab.
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Zobrazenie grafu: Výstupné faktory

Obrázok 37  

Priebeh Output Factors zobrazuje výstupné faktory ako funkciu ekvivalentnej veľkosti poľa
definovanej pomocou 2 * x * y / (x + y). Priebehy sú usporiadané meraním vo vzduchu/
vode a SSD.
Údaje o rozptyle pre (efektívne) štvorcové polia s použitím 0° uhla kolimátora sú spojené
priamkou. Údaje o rozptyle pre obdĺžnikové polia sú vykreslené pomocou malej bodky a údaje o
rozptyle pre polia s 90° uhlom kolimátora sú vykreslené pomocou väčšej bodky. Pre ďalšie
informácie použite funkciu hrotu nástroja.

Úvod do údajov Monte Carlo
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4.3 Práca s údajmi Monte Carlo

Vlastnosti Monte Carlo

①

②

③

④

⑤
⑥

Obrázok 38  

Vyberte Properties z ponuky nespracovaných údajov na zobrazenie dialógového okna Monte
Carlo Properties.

Č. Komponent Funkcia

① General
Informácie použité na odkazovanie a identifikáciu údajov profilu.
Tieto informácie neovplyvňujú žiadne hodnoty údajov lúča ani vý-
sledky výpočtu.

② Accelerator Vyberte akcelerátor zo zoznamu.

③ MLC
Vyberte MLC zo zoznamu. Akákoľvek zmena v kombinácii akce-
lerátora/lineárneho urýchľovača zruší všetky vypočítané/spraco-
vané údaje o dávke.
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Č. Komponent Funkcia

④ Energy Modality/
Quality Index

Definuje režim energetického a homogenizačného filtra v úda-
joch lúča. Index kvality (QI) je definovaný pre pole 100 x 100
mm² podľa [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
kde TPR(d) je pomer modelu tkaniva pri hĺbke d (pozri str. 145).
POZNÁMKA: QI sa nezobrazuje, ak je vybratá energia bez ho-
mogenizačného filtra. 

⑤ Depth of Peak Dose
(in water)

Depth of Peak Dose sa automaticky nastaví na základe maxi-
málnej hodnoty dávky zvolenej energetickej modality podľa
[BJR25] (pozri str. 145), ak energetické pole stratí svoje zamera-
nie. Túto hodnotu môžete manuálne upraviť podľa svojich po-
trieb.
Táto hodnota sa používa pre hĺbku Zmax pri pridávaní nových
polí.
POZNÁMKA: Toto dialógové okno nezahŕňa výber režimu homo-
genizačného filtra. Preto zahrňte režim SRS alebo FFF do názvu
údajov lúča a/alebo časti s poznámkou. 

Ďalšie informácie nájdete v príslušnej kapitole o meraní lúča v
Technickej referenčnej príručke fyzikálnych princípov Brain-
lab.

⑥
Small Field Correc-
tions for Scatter Va-
lues

Brainlab odporúča aplikovať výstupné korekcie pre malé polia
(napr. podľa IAEA TRS č. 483).
Definujte, či ste použili alebo nepoužili výstupné korekčné faktory
na vaše údaje rozptylu.
• Ak sú nespracované údaje Monte Carlo vytvorené pomocou

predchádzajúcej verzie Physics Administration, stav tejto
možnosti je Unknown. Keď zmeníte toto nastavenie na Yes
alebo No, Unknown už viac nie je dostupné.

• Nateraz je toto nastavenie len na informačné účely a nemá
žiadny vplyv na plánovanie liečby alebo výpočty dávok. Zada-
né hodnoty rozptylu však ovplyvňujú vytvorený model Monte
Carlo.

Ďalšie podrobnosti nájdete v Technickej referenčnej príručke
fyzikálnych princípov Brainlab.

Práca s údajmi Monte Carlo
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Ako zadať údaje referenčných polí

Obrázok 39  

Krok

1. Vyberte Set References z ponuky Fields.
Zobrazí sa dialógové okno.

2. Aktivujte políčko Easy Commissioning (no air measurements) na vykonanie výpočtu
Monte Carlo bez vzduchových meraní pre určité urýchľovače, MLC a energie.
Ak je aktivovaná možnosť jednoduchého uvedenia do prevádzky, rozmery poľa (čeľuste)
sú zablokované a všetky existujúce merania vo vzduchu sú odstránené.

3. Zadajte hodnoty nominálneho výkonu lineárneho urýchľovača pre uvedené podmienky v
poliach Absolute Dose.

4. V prípade potreby upravte veľkosti a hĺbky poľa.

5. Po vykonaní všetkých požadovaných položiek vyberte tlačidlo OK.
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Ako upraviť parametre poľa

Obrázok 40  

Krok

1. Vyberte dátovú položku a potom Edit v oblasti Fields.
Zobrazí sa dialógové okno.

2. Zadajte veľkosti poľa.
Predvolene sa všetky merania vykonávajú pri 0° uhle kolimátora (v súradnicovom systé-
me IEC 1217). Pre určité MLC, ako je Elekta Agility a merania vo vode, je tiež možné de-
finovať pole pomocou 90° uhla kolimátora (IEC 1217). Pre väčšinu MLC a pre merania na
vzduchu je možnosť 90° uhla kolimátora vypnutá a nedá sa vybrať.
Ďalšie merania pre malé polia pomocou 90° uhla kolimátora môžu vylepšiť presnosť mo-
delu Monte Carlo. Podrobnosti si prečítate v Technickej referenčnej príručke fyzikál-
nych princípov Brainlab.
POZNÁMKA: Nie je možné definovať dve polia s rovnakou účinnou veľkosťou poľa, koli-
mátorom a SSD. 

3. V závislosti od aktuálne vybranej položky v zobrazení údajov (Measurements in Air,
Measurements in Water alebo Summary and Overview) je predvolená príslušná mož-
nosť v oblasti Medium a nedá sa zmeniť.

4. Vyberte OK.

Stromové zobrazenie zobrazuje iba efektívnu veľkosť poľa pre každý smer. Ak je veľkosť poľa
čeľustí menšia ako veľkosť poľa MLC, použije sa veľkosť poľa čeľustí. Napríklad, ak veľkosť
MLC je 20 x 200 mm² a veľkosť čeľuste je 100 x 100 mm², tak zobrazená veľkosť poľa je
20 x 100 mm².

Práca s údajmi Monte Carlo
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Ako upraviť parametre profilu

Obrázok 41  

Krok

1. Ak chcete pridať nový profil, vyberte položku údajov a potom Add v oblasti Profiles.
Zobrazí sa dialógové okno.

2. Ak chcete upraviť existujúci priečny profil, vyberte profil a potom Edit v oblasti Profiles.

3. Zadajte údaje podľa súradnicového systému definovaného pre merania lúča Monte Carlo
v Technickej referenčnej príručke fyzikálnych princípov Brainlab. Pamätajte na to, že
meranie vo vzduchu a vo vode je založené na odlišnom pôvode.
• Pre profily CAX vo vzduchu môžete definovať hodnotu posunu
• V prípade profilov x a y musíte zadať zodpovedajúcu súradnicu z

Prázdne riadky v mriežke sa ignorujú, ďalšie riadky je možné pridať výberom tlačidla Add
row(s). Na vloženie údajov zo schránky do mriežky vyberte tlačidlo Paste clipboard data
alebo klávesovú skratku Ctrl + V.
Údaje súradníc môžu byť v rastúcom alebo klesajúcom poradí.

4. Vyberte OK.
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5 PROFILY STROJA
5.1 Úvod

Základné informácie

Na úpravu profilov stroja môžete použiť Physics Administration. Každý profil stroja obsahuje
podrobný model zariadenia, ktorý obsahuje geometrické a dozimetrické nastavenia (profily lúča),
ako aj informácie o konkrétnych kombináciách akcelerátora-kolimátora.
Počiatočné alebo predvolené hodnoty pre kombinácie akcelerátora-kolimátora sú definované v
šablóne profilu.

Súbory

Profil stroja sa skladá z niekoľkých súborov, ktoré sú navzájom prepojené. A tak na výmenu profilu
stroja nestačí skopírovať príslušný súbor PROFILE_<identifier>.xmach. Namiesto toho
použite Export to ZIP file... (pozri str. 80 a str. 92).

Zálohovanie

Na zabezpečenie bezpečnosti údajov spoločnosť Brainlab odporúča pravidelné zálohovanie
všetkých relevantných súborov. Predvolené umiestnenie týchto súborov (ak ho nezmenila
spoločnosť Brainlab pri inštalácii) je:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\.

Správa priečinkov

Na skopírovanie celého obsahu priečinka MachineProfile (vrátane všetkých podpriečinkov a
súborov) na bezpečné miesto v nemocničnej sieti alebo na externé pamäťové médium môžete
použiť aplikáciu Windows Explorer (Prieskumník).

PROFILY STROJA
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5.2 Pracovanie s profilmi stroja

Usporiadanie obrazovky

⑥ ⑦

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑧⑦

Obrázok 42  

Č. Komponent Funkcia

① Properties Zobrazenie a úprava vlastností stroja (pozri str. 95).

② Energy/Modality

Zoznam energií je možné upraviť na karte General Parame-
ters v dialógovom okne Properties (pozri str. 100).
Môžu sa zobraziť nasledujúce ikony:

Zľava doprava označujú:
• Neschválené
• Schválené
• Chýbajúce údaje
• Použite fiktívne údaje lúča alebo schválenie spoločnosťou

Brainlab (pozri str. 114)
Pre každú energiu sa zobrazujú dostupné algoritmy dávkova-
nia (PB: Pencil Beam, MC: Monte Carlo) a režim homogeni-
začného filtra (štandardné, stereotaktické alebo nie ploché/
FFF).

③ Set Parameters Použitie parametrov energie (pozri str. 111).

④ Display

• Na ukážku zobrazenia tabuľky (strom) a/alebo zobrazenia
grafu začiarknite políčko.

• Ak chcete zobraziť normalizované údaje pre určité grafy, za-
čiarknite políčko Graph Normalized.

Pracovanie s profilmi stroja
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Č. Komponent Funkcia

⑤ Tlačidlá na úpravu Upravte, pridajte, vložte alebo odstráňte aktuálnu položku.

⑥ Výber vstupu

Údaje Pencil Beam obsahujúce tabuľky pre Scatter, Depth
Dose a Radial Factors. Výberom karty zobrazíte príslušné
tabuľky a grafy. Tabuľku údajov je možné prepnúť aj prostred-
níctvom ponuky View.

⑦ Zobrazenie tabuľky Zobrazí údaje vo forme tabuľky.

⑧ Zobrazenie grafu Zobrazuje údaje ako graf a odkazuje na aktuálne vybranú
energiu.

Panel ponúk

Obrázok 43  

Komponent Funkcia Pozri

Go to Task... Otvorí ponuku navigácie. Strana 20

New Spustí tvorbu nového profilu stroja. Strana 82

Open... Otvorí existujúci profil stroja. Strana 84

Recent Zobrazí zoznam naposledy použitých profilov stroja.

Manage Profi-
les...

Otvorí dialógové okno:
• Exportovať existujúce profily stroja do archívu .zip
• Aktivovať alebo deaktivovať profily stroja pre zobrazenie
• Vymazať profily stroja

Strana 92

Properties...
Umožňuje upravovať vlastnosti existujúcich profilov stroja. Sú
také isté ako nastavenia vlastností definované pri vytvorení no-
vého profilu stroja.

Strana 95

PROFILY STROJA
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Komponent Funkcia Pozri

Plausibility
Checks...

Uvádza kontroly vykonané prostredníctvom Physics Adminis-
tration, aby sa zabezpečila hodnovernosť. Strana 88

Save Uloží aktuálny profil stroja. Strana 108

Approve & Sa-
ve... Schváli a uloží aktuálny profil stroja. Strana 109

Export to ZIP fi-
le...

Uloží aktuálne údaje profilu do súboru .zip. Táto funkcia je
rovnaká ako Export to ZIP archive... v dialógovom okne Mana-
ge Profiles. Ak sú zmenené údaje profilu stroja, táto funkcia je
zakázaná.
Predvolený názov súboru sa vygeneruje z názvu profilu stroja a
dá sa zmeniť v dialógovom okne na výber súboru.

Print...

Tlačí údaje profilu stroja. Strana 90Print Preview

Print Setup...

Exit Zatvorí Physics Administration.

Ako vytvoriť nový profil stroja

Obrázok 44  

Pracovanie s profilmi stroja
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Krok

1.

Vyberte New v oblasti Machine Profiles ponuky navigácie, alebo vyberte New v ponuke
Profile.
Zobrazí sa dialógové okno.
Môžete začať so súborom Raw Data (odporúčané) alebo bez nespracovaných údajov.
Nespracované údaje je možné neskôr pridať alebo odstrániť (pozri str. 123).

2. Vyberte možnosť štart pod položkou Multileaf Collimator:
• Use current Pencil Beam raw data file: Ak boli predtým načítané nespracované úda-

je a sú schválené, môžete použiť tieto údaje.
• Import an approved Pencil Beam raw data file: Ak nespracované údaje neboli pred-

tým načítané a schválené, je potrebné importovať príslušný súbor nespracovaných
údajov. Ak vyberiete Continue, otvorí sa dialógové okno súboru. Vyberte súbor so
schválenými nespracovanými údajmi. Ak vybrané nespracované údaje nie sú schvále-
né, nemôžete pokračovať.

• Use Multileaf Collimator without raw data: Táto možnosť vyžaduje, aby Brainlab vy-
počítal radiálne faktory a parametre Pencil Beam. Viac si prečítate v Technickej refe-
renčnej príručke fyzikálnych princípov Brainlab.

3. Výberom Continue pokračujete, alebo výberom Cancel zatvoríte dialógové okno.

4. Zadajte parametre v zobrazenom dialógovom okne Properties. Ak sú importované ne-
spracované údaje, niektoré hodnoty sú už nastavené zo súboru Raw Data (pozri str. 95
a str. 111).

5. Vyberte OK.

PROFILY STROJA
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Ako otvoriť profil stroja

Obrázok 45  

Krok

1.

Vyberte Open v oblasti Machine Profiles ponuky navigácie, alebo vyberte Open v ponu-
ke Profile.

Pracovanie s profilmi stroja

84 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



Krok
Zobrazí sa dialógové okno:
V tomto dialógovom okne sú uvedené všetky profily umiestnené v priečinku profilu stroja.
Predvolené umiestnenie (ak ho nezmenila podpora Brainlab pri inštalácii) je:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\
Časť s poznámkou pod zoznamom profilov poskytuje ďalšie informácie o vybranom profi-
le, napríklad:
• 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 pred položkami označuje stav profilu/energie:

Zľava doprava označujú:
• Neschválené
• Schválené
• Pre schválenie spoločnosťou Brainlab (pozri str. 114)

2. Vyberte profil stroja, aby sa zobrazil zoznam energií a algoritmov dávkovania, ktoré boli
uvedené do prevádzky v tomto profile.

Okrem názvu profilu, dátumu a času úpravy sú pre každý profil uvedené aj nasledujúce informácie
o verzii:
• V2 alebo V3: Tento profil stroja bol vytvorený pre iPlan RT Dose. Takýto profil je potrebné

aktualizovať na V4 alebo V5 ešte pred použitím s RT Elements (pozri str. 86).
• V4: Tento profil stroja bol vytvorený pomocou Physics Administration 5.0 a je vhodný pre RT

Elements. Tieto profily nie sú rozpoznané pomocou iPlan RT Dose.
• V5: Tento profil stroja bol vytvorený pomocou Physics Administration 5.5 a je vhodný pre RT

Elements (verzia 2.0 alebo vyššia). Tieto profily nie sú rozpoznané staršími verziami softvéru.
• Approved: Naznačuje, že profil bol schválený pomocou Physics Administration (pozri str.

109).
POZNÁMKA: Ak ste už otvorili profil stroja a upravili ho, pred otvorením iného profilu stroja
môžete uložiť svoje zmeny. 

PROFILY STROJA
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5.2.2 Importovanie profilov stroja z iPlan RT Dose

Základné informácie

Ak chcete používať údaje lúča z iPlan RT Dose 4.x, musíte aktualizovať príslušné súbory do
formátu RT Elements, keďže Physics Administration dokáže uložiť len profily stoja vo formáte
RT Elements. Môžete tak urobiť importovaním príslušných profilov.
POZNÁMKA: Importovaný profil stroja je vždy zobrazený ako Modified, aj keď nebol po
importovaní zmenený. 

Po výbere profilu, ktorý sa má importovať (pozri nižšie) sa automaticky otvorí sprievodca
vlastnosťami. Všetky nastavenia musíte dôkladne skontrolovať.

Bezpečnostné poznámky

Žiadne úpravy profilu stroja RT Elements (V4 alebo V5) neovplyvňujú iPlan RT verziu profilu
stroja (V2 ani V3). Okrem toho, žiadne úpravy profilu stroja iPlan RT (V2 alebo V3) vykonané po
importovaní do Physics Administration sa nepoužijú pre profil stroja RT Elements (V4 alebo
V5).
Je to dôležité hlavne vtedy, ak sú upravené niektoré údaje lúča: akékoľvek zmeny je potrebné
manuálne použiť pre obe verzie!
POZNÁMKA: Údaje lúča z iPlan RT Dose 4.x je možné importovať aj do existujúcich profilov
stroja (pozri str. 111). 

Ak zrušíte dialógové okno Properties po importovaní profilu stroja, v stavovej lište sa
zobrazí hlásenie Please go to Properties and set all data (Prejdite na Properties a nastavte
všetky údaje). Znamená to, že po aktualizácii ste nenastavili a neskontrolovali všetky
parametre. Profil stroja nie je možné uložiť, ak nebolo dokončené dialógové okno
Properties.

Ako importovať profil stroja iPlan RT Dose 4.x

V prípade, že iPlan RT a RT Elements používajú rovnakú lokalitu pre svoje profily stroja,
vykonajte nasledujúce kroky na importovanie profilu stroja iPlan RT Dose 4.x.

Krok

1. Vyberte Open v ponuke Profile (pozri aj str. 84).

2.

V dialógovom okne Open Profile vyberte požadovaný profil stroja. Profily stroja definova-
né pre iPlan RT Dose 4.x sú označené ako V2 alebo V3 v stĺpci Version.
Po otvorení sa zobrazí hlásenie s upozornením, že všetky údaje importovaného profilu
stroja sa musia správne overiť.

3. Na potvrdenie importovania vyberte OK. Teraz je dialógové okno vlastností aktívne (pozri
str. 95) a je možné konfigurovať požadované nastavenia pre profil stroja.

Importovanie profilov stroja z iPlan RT Dose
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Krok
Ak zrušíte dialógové okno Properties, tlač, uloženie a kontroly hodnovernosti nie sú pre
importovaný profil k dispozícii. Musíte znova otvoriť dialógové okno Properties a najskôr
nastaviť všetky parametre.

Keďže Physics Administration v porovnaní s predchodcom podporuje ďalšie parametre, je
mimoriadne dôležité dôkladne overiť jednotlivé nastavenia.

Ako importovať profil stroja iPlan RT 4.x z iného umiestnenia

Ak iPlan RT a RT Elements používajú rôzne lokality pre svoje profily stroja, vykonajte nasledujúce
kroky na importovanie profilu stroja iPlan RT Dose 4.x.

Krok

1. Spustite Physics Administration 4.5 a exportujte profil stroja, ktorý chcete importovať do
súboru .zip použitím dialógového okna Manage Machine Profiles. Podrobnosti sa do-
čítate v Príručke používateľa softvéru Physics Administration 4.5, revízia 1.1.

2.

Spustite Physics Administration 5.5 a presuňte vytvorený profil stroja .zip do Physics
Administration.
Po otvorení sa zobrazí hlásenie s upozornením, že všetky údaje importovaného profilu
stroja sa musia správne overiť.

3. Na potvrdenie importovania vyberte OK.
Teraz je dialógové okno vlastností aktívne (pozri str. 95) a je možné konfigurovať poža-
dované nastavenia pre profil stroja.
Ak zrušíte dialógové okno Properties, tlač, uloženie a kontroly hodnovernosti nie sú pre
importovaný profil k dispozícii. Musíte znova otvoriť dialógové okno Properties a najskôr
nastaviť všetky parametre.

Keďže Physics Administration v porovnaní s predchodcom podporuje ďalšie parametre, je
mimoriadne dôležité dôkladne overiť jednotlivé nastavenia.
Pri ukladaní sa nový profil stroja uloží do umiestnenia profilu stroja RT Elements (definované
podporou Brainlab). Údaje v súbore .zip sa nemenia.

PROFILY STROJA
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5.2.3 Overenie údajov

Kontrolné súčty

Vo vytlačených údajoch sú uvedené až tri rôzne kontrolné súčty pre profil stroja:

Kontrolný súčet Opis

Profile Checksum

Celkový kontrolný súčet profilu stroja. Zmení sa pri každom uložení alebo
schválení profilu a môže sa použiť na identifikáciu profilu. Zobrazí sa:
• Physics Administration: Machine Profiles: Open a Machine Profiles:

Dialógové okná Manage
• RT Elements: Výtlačok Treatment Parameter

POZNÁMKA: Checksum profilu je vo výtlačku dostupný iba v prípade, že
profil stroja nebol upravený. 

Machine-related
parameter check-
sum

Tento kontrolný súčet sa môže použiť na kontrolu, či dva profily používajú
rovnaké nastavenia stroja a neobsahuje:
• Žiadne parametre údajov lúča
• Meno fyzika
• Názov profilu
• Čas, kedy bol profil uložený

Ak napríklad pracujete na profile prijatia a vypnete voľbu profilu prijatia a
potom zadáte údaje lúča, ale nemeníte žiadne iné nastavenia (okrem me-
na fyzika alebo názvu profilu), kontrolný súčet súvisiaci so strojom sa ne-
zmení,
POZNÁMKA: Kontrolný súčet má predponu V4-, čím označuje, že jeho de-
finícia sa líši od kontrolných súčtov, ktoré sú uvedené vo Physics Admi-
nistration 4.5. 

Beam data-related
checksum

Kontrolný súčet zahŕňa všetky parametre súvisiace s údajmi lúča, a preto
sa nemení v prípade zmeny parametra súvisiaceho so strojom.
Tento kontrolný súčet nie je dostupný pre profily prijatia.
POZNÁMKA: Kontrolný súčet má predponu V4-, čím označuje, že jeho de-
finícia sa líši od kontrolných súčtov, ktoré sú uvedené vo Physics Admi-
nistration 4.5. 

Odmietnutie zodpovednosti

Varovanie
Zodpovedný lekársky fyzik musí potvrdiť, že údaje a parametre v profile stroja boli
skontrolované a že sú správne, a že dozimetrické údaje boli overené ďalšími výpočtami,
porovnaním s publikovanými údajmi, nezávislou kontrolou, alebo iným vhodným
spôsobom.

Overenie údajov
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Ako vykonať overenie údajov

Obrázok 46  

Krok

Ak chcete vykonať niektoré základné overovanie údajov a kontroly hodnovernosti, vyberte Plau-
sibility Checks… v ponuke Profile.
Zobrazí sa dialógové okno s výsledkami niektorých základných kontrol.

Tieto kontroly platnosti údajov a kontroly hodnovernosti sa zobrazia pri schvaľovaní profilu a ich
výsledok sa objaví na výtlačku.
Podrobnejší zoznam kontrol nájdete na str. 137.
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5.2.4 Tlač profilu stroja

Základné informácie

Možnosti Print a Print Preview nie sú k dispozícii, ak neboli nastavené všetky údaje (napr.
prerušenie operácie importu údajov). V tomto prípade otvorte opäť dialógové okno Properties a
vyberte OK pre doplnenie.

Ako definovať nastavenie tlače

Obrázok 47  

Krok

1. Ak chcete tlačiť iba vybrané údaje, vyberte Print Setup... v ponuke Profile.

2. V dialógovom okne Print definujte informácie, ktoré sa majú vytlačiť (napr. tabuľky, mriež-
ka, parametre).

3. V časti Printer Setup vyberte požadovanú tlačiareň. Tlačiareň môžete vybrať aj v možno-
sti Print...

Tlač profilu stroja
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Výbery vykonané v tomto dialógovom okne sa neuložia. Preto sú po spustení Physics
Administration všetky položky povolené a je vybraná predvolená tlačiareň.

Ako vytlačiť profil

Krok

1. Po výbere údajov, ktoré sa majú vytlačiť, vyberte Print... v ponuke Profile.
Otvorí sa dialógové okno tlače umožňujúce vybrať preferovanú tlačiareň.

2.

Ak chcete pred tlačou zobraziť náhľad tlače, vyberte Print Preview... v ponuke Profile.

3. Vyberte Print… na tlač aktívneho dokumentu.

4. Vyberte Close na ukončenie náhľadu tlače.

PROFILY STROJA
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5.2.5 Spravovanie profilov stroja

Základné informácie

Existujúce profily stroja môžete exportovať do archívu .zip alebo ich aktivovať a deaktivovať na
zobrazenie a používanie. Deaktivované profily sa nezobrazia v dialógovom okne Open Profile
(pozri str. 84) ani v zozname s výberom profilu stroja v RT Elements. Je tiež možné odstrániť profil
stroja.

Ako používať dialógové okno spravovania profilov

Obrázok 48  

Krok

1. V ponuke navigácie vyberte Manage.

2. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať profil stroja na zobrazenie, podľa potreby aktivujte
alebo deaktivujte príslušné začiarkavacie políčko.

3. Ak chcete odstrániť vybraný profil, vyberte Delete.
POZNÁMKA: Physics Administration pred odstránením automaticky vytvorí súbor zálo-
hy .zip (predvolené umiestnenie f:\Brainlab\Shared\RT
\MachineProfiles_PhysAdminBackup).
 

4. Ak chcete vybratý profil exportovať ako archív .zip, vyberte Export selected profile to
ZIP archive.
Exportované súbory profilu stroja .zip je možné importovať presunutím súboru .zip do
Physics Administration. Pri ukladaní profilu stroja načítaného zo súboru .zip, uloží sa
do umiestnenia profilu stroja (definovaného podporou Brainlab). Údaje v súbore .zip nie
je možné upravovať.
Ak vybraný profil používa nespracované údaje Pencil Beam, možnosť Copy Raw Data to
a directory... je povolená a umožňuje uložiť kópiu nespracovaných údajov do adresára.

5. Vyberte OK na zatvorenie dialógového okna.

Spravovanie profilov stroja
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5.3 Úprava tabuliek profilu lúča

Základné informácie

Profil stroja v Physics Administration dokáže uložiť údaje lúča pre viacero energií. Softvér RT
Elements vyberie profil stroja a zodpovedajúcu energiu pre plánovanie liečby.
Zoznam energií je možné upraviť na karte General Parameters v dialógovom okne vlastností
(pozri str. 100). Je možné pridať/odstrániť energiu bez zmeny parametrov definovaných pre
neovplyvnené energie.

Základné úpravy

Tabuľku vstupov je možné upravovať podobným spôsobom ako bežné aplikácie tabuľkového
procesora pomocou štandardných klávesových skratiek:
• V grafickom zobrazení sa pre jednotlivé stĺpce používajú zodpovedajúce farby.
• Kliknutím na príslušnú položku na ovládacom paneli alebo v zozname kariet pod tabuľkou

aktivujete tabuľku vstupov. Na ďalšiu (predchádzajúcu) tabuľku vstupov môžete prepnúť
pomocou Ctrl + Pg Down (Ctrl + Pg Up).

Ponuka Edit

Úpravy tabuľky údajov je možné vykonať aj pomocou ponuky Edit.

Obrázok 49  

• Možnosť Undo umožňuje zrušiť poslednú akciu alebo odstrániť posledný zadaný záznam.
• Možnosť Redo umožňuje zrušiť poslednú akciu vrátenia späť.
• Možnosť Copy umožňuje skopírovať vybranú oblasť údajov z aktívnej tabuľky vstupov a

umiestniť ju do schránky bez odstránenia údajov zo samotného profilu.
• Možnosť Paste umožňuje vkladať obsah schránky do určeného bodu a nahradiť ľubovoľný

vybratý text. Tento príkaz je k dispozícii len vtedy, ak bol objekt alebo text predtým skopírovaný
do schránky.

Úprava tabuliek profilov lúča

Ak je vybraná možnosť Scatter:
• Horizontálna os predstavuje veľkosť poľa MLC alebo veľkosť poľa čeľustí. Použitím View / Plot

per Scatter per MLC field alebo dvojitým kliknutím na graf rozptylu môžete prepnúť
zobrazenie.

• Krivky predstavujú veľkosť poľa čeľustí alebo MLC (so zodpovedajúcou farbou stĺpca).
• Na vertikálnej osi sa zobrazuje faktor rozptylu.

Ak je vybraná možnosť Depth Dose:

PROFILY STROJA

Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 93



• Horizontálna os predstavuje hĺbku
• Krivky predstavujú veľkosť poľa (so zodpovedajúcou farbou stĺpca)
• Na vertikálnej osi sa zobrazujú hodnoty PDD/TMR
• Okrem toho musíte v časti Setup určiť, či boli údaje namerané v izocentre alebo pomocou

pevného SSD
Ak je vybraná možnosť Radial Factors:
• Horizontálna os predstavuje diagonálny rádius
• Krivky predstavujú hĺbku (so zodpovedajúcou farbou stĺpca)
• Na vertikálnej osi sa zobrazujú hodnoty radiálneho faktora
• Okrem toho musíte v časti Setup určiť, či boli údaje namerané v izocentre alebo pomocou

pevného SSD

Obmedzenia

Všetky tabuľky údajov sú definované súpravou hodnôt hlavičiek riadkov a stĺpcov, ako aj hodnotou
dávky pre každú položku. V žiadnej tabuľke nemôžu byť prázdne bunky.
Ak sa nespracované údaje Pencil Beam používajú na vybranú energiu (pozri str. 80), tabuľky
údajov (a určité parametre dialógového okna Set Parameters) sú iba na čítanie. Tabuľky údajov
iba na čítanie sú zvýraznené žltým pozadím. Ak potrebujete upraviť niektoré z týchto údajov,
musíte upraviť príslušné nespracované údaje (pozri str. 123). Ak je tabuľka iba na čítanie, Add a
Remove ako aj funkcie Values are… sú nefunkčné. Okrem toho hlavička tabuľky obsahuje text:
(read-only).

Zadávanie údajov do tabuľky údajov

Existujúce údaje lúčov je možné kopírovať do Physics Administration nasledujúcim spôsobom:

Krok

1. Otvorte tabuľkový procesor (napr. Excel), ktorý obsahuje údaje lúča.

2. Vyberte energiu, ktorú chcete upraviť.

3. V aplikácii tabuľkového procesora vyberte tabuľku, ktorú chcete skopírovať a skopírujte
údaje do schránky.
Uistite sa, že vrchná ľavá bunka (hlavička stĺpca a riadka) je prázdna.
Ak aplikácia tabuľkového procesora a Physics Administration sú spustené na rôznych
počítačoch, môžete údaje schránky skopírovať do akéhokoľvek textového editoru, uložiť
súbor, kopírovať súbor do počítača Physics Administration, otvoriť ho s akýmkoľvek
textovým editorom a kopírovať text do schránky.

4. Prepnite na Physics Administration a vyberte správnu tabuľku a energiu.
Vyberte celú tabuľku vstupov.

5. Vložte údaje tabuľky zo schránky do vstupnej tabuľky (napr. výberom ľavej hornej bunky
alebo pomocou skratky Ctrl + A):
• Hlavičky riadkov a stĺpcov sa pri kopírovaní celých tabuliek automaticky upravujú.
• Nepoužívajte symboly na zoskupenie číslic. Physics Administration nerozpozná čís-

la ako napr. „1,234.5“ alebo „1.234,5“.

Úprava tabuliek profilu lúča
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5.4 Úprava vlastností profilov stroja

Dialógové okno Properties

Obrázok 50  

Dialógové okno Properties obsahuje viacero kariet. Ak sa niektorá karta zobrazuje s červeným
krížikom vedľa názvu, OK je zakázané. Karty s červenými krížikmi sa musia otvoriť, aby ste
skontrolovali a nastavili všetky potrebné informácie. Ak vytvárate nový profil stroja, najlepšie je
prejsť všetky karty zľava doprava.
Ak niektoré nastavenia chýbajú alebo sú nastavené na neplatnú hodnotu, nemusí byť možné
vybrať inú kartu. Ak niektoré nastavenia chýbajú, alebo ak sú nastavené na neplatnú hodnotu,
dialógové okno nemôžete ukončiť stlačením OK. Pred zmenou alebo zadaním iných údajov
musíte nastaviť alebo opraviť nastavenie.
Pod kartami sa zobrazujú niektoré stavové hlásenia. Tieto hlásenia zobrazujú, prečo je zakázaná
možnosť OK alebo prečo nie je možné prejsť na inú kartu.
Na ďalšiu (predchádzajúcu) kartu môžete prepnúť pomocou Ctrl + Pg Down (Ctrl + Pg Up).

PROFILY STROJA
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5.4.1 Karta výberu stroja

Obsah kariet

Obrázok 51  

Komponent Funkcia

Profile Name
Tento názov sa zobrazuje v softvéri RT Elements:
• Pri výbere profilu stroja
• Vo výtlačkoch, na určenie profilu stroja

Name of Physicist
Meno osoby zodpovednej za tento profil stroja. Tento parameter sa
používa iba v Physics Administration a nie je zobrazená v RT Ele-
ments.

Accelerator Akcelerátor/lineárny urýchľovač pre váš profil stroja.

MLC Model viaclamelového kolimátora používaný pre váš profil stroja. Do-
stupné možnosti závisia od výberu Accelerator.

Show only compatible
machines in selection

Táto možnosť je povolená len vtedy, ak ste načítali profil stroja, ktorý
nie je založený na nespracovaných údajoch.
Je vždy zakázaná, ak vytvoríte profil zariadenia pomocou funkcie
New.
Ak je táto funkcia aktivovaná (predvolene je aktivovaná, ak je povole-
né nastavenie), zobrazia sa iba kompatibilné profily stroja (napr. ne-
môžete prepnúť zo systému Novalis Tx do systému Novalis, keďže
oba systémy majú rozdielne vlastnosti, najmä čo sa týka veľkosti polí
pre údaje lúčov).
Ak táto funkcia nie je aktivovaná, údaje je možné zmeniť z akéhokoľ-
vek stroja na akýkoľvek iný stroj. Keďže údaje lúča nie sú prispôso-
bené, zvyčajne nezískate vhodný a použiteľný profil stroja.

Karta výberu stroja
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POZNÁMKA: Pri úprave výberu stroja sa niektoré parametre profilu stroja obnovia na ich
predvolené hodnoty. Musíte overiť všetky parametre. 

Ak je načítaný profil stroja, načítané údaje sú reprezentované položkou označenou textom:
loaded v zozname akcelerátorov a MLC. Ak je k dispozícii, šablóna profilu stroja použitá pre
načítaný profil stroja sa vždy zobrazuje v zozname.

PROFILY STROJA
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5.4.2 Karta Accelerator Convention

Základné informácie

Váš výber na tejto karte definuje konvenciu, ktorú softvér RT Elements používa na zobrazenie a
tlač tabuľky, kolimátora a uhlov gantry pre skupiny liečby pre vybraný profil stroja. Definuje tiež,
ako sú očíslované lamely a konvenciu pre pozície lamiel.
POZNÁMKA: Toto nastavenie nemá vplyv na spôsob zápisu údajov počas exportu DICOM RT
plán. Export DICOM RT plán vždy používa konvenciu IEC 1217 podľa špecifikácie v štandarde
DICOM. 

Obsah kariet

① ②

Obrázok 52  

Komponent Funkcia

Accelerator Conven-
tion

Zvoľte konvenciu, ktorá sa zhoduje s vaším akcelerátorom. Použite ob-
rázky na overenie a identifikáciu (podrobnosti sú uvedené nižšie).

Karta Accelerator Convention
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Komponent Funkcia

Position Signs

Zobrazuje Open/Retract a Overtravel súradnice pohybu pre čeľuste a
MLC súradnice.
• V polohe Open/Retract banka čeľustí/MLC neblokuje izocentrum.
• V polohe Overtravel banka čeľustí/MLC blokuje izocentrum.

Znamienko + označuje, že príslušná pozícia má pozitívnu súradnicu a
znamienko - predstavuje zápornú súradnicu. Preto pre konkrétnu čeľusť
alebo banku MLC majú Open/Retract a Overtravel vždy opačné zna-
mienka.
Napríklad, prvý riadok Jaw X1: - + znamená, že zatiahnuté polohy čeľu-
stí X1 majú záporné znamienko a nadmerný posun má kladné znamien-
ko. V tomto príklade sú znamienka čeľuste X2 opačné. Pár lamelových
čeľustí X1/X2 teda používa záporné hodnoty polohy pre ľavú a kladnú
hodnotu polohy pre pravú stranu (pozri diagram pod MLC and Jaw
Convention).

MLC and Jaw Con-
vention

Tento diagram zobrazuje vzťah medzi čeľusťami a pozíciami MLC na
strane gantry. Predstavuje pohľad lúča.
Znamienka v tomto náčrte sú založené na súradniciach v tabuľke Posi-
tion Signs.
• Vlastnosti čeľustí sú vytlačené kurzívou.
• Čísla lamiel sú označené na ľavom a pravom okraji.

Leaf Bank Left, Leaf
Bank Right

Používa sa na identifikáciu lamelových bánk v softvéri RT Elements a
vo výtlačkoch.

Jaw Names

Obrázok zobrazuje MLC pri pohľade z izocentra. Z toho dôvodu naj-
spodnejšie pole na úpravu definuje banku čeľuste na strane gantry. Pre-
rušované čiary označujú, že pohľad lúča vyššie sa zobrazuje pre rovna-
ký uhol gantry a kolimátora, ale zo zdroja žiarenia.

Gantry and Table Ro-
tation

Táto časť zobrazuje dve pozície stola a gantry s príslušnými uhlami sto-
la a gantry. Tretí obrázok zobrazuje os otáčania stola (①) a gantry (②).
Zodpovedajúci smer otáčania je označený šípkou vedľa osi a je opísaný
aj pod obrázkom:
• Table rotation: CCW (Beam’s Eye View): Stôl sa otáča proti smeru

hodinových ručičiek, ako je vidieť z pohľadu lúča (tzn. z hlavy gantry,
keď je gantry v hornej polohe; pri 0°).

• Gantry rotation: CW (in Front of Gantry): Gantry sa otáča v smere
hodinových ručičiek, ako je vidieť z prednej časti gantry (t.j. stojac pri
stole pozerajúc smerom ku gantry).

Pre systém MHI TM 2000 je stôl nahradený príslušným otáčaním
prstenca.

Collimator Rotation

Ak akcelerátor neumožňuje otáčanie kolimátora (napr. systém MHI TM
2000), obrázky otáčania kolimátora sa nezobrazia.
Prvý obrázok zobrazuje polohu kolimátora s príslušným uhlom kolimáto-
ra (pozri červenú šípku). Druhý obrázok zobrazuje kolimátor otočený
doľava (pozri červenú šípku) s príslušným uhlom kolimátora. Tretí obrá-
zok zobrazuje os otáčania a smer otáčania kolimátora.
Collimator rotation: CCW (Beam’s Eye View): Kolimátor sa otáča pro-
ti smeru hodinových ručičiek, ako je vidieť z pohľadu lúča (tzn. z hlavy
gantry, keď je gantry v hornej polohe).
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5.4.3 Karta všeobecných parametrov

Obsah kariet

Obrázok 53  

Oblasť lineárneho akcelerátora

Komponent Funkcia

Name Poskytnite zmysluplný názov pre svoj lineárny urýchľovač.

Manufacturer

Počas exportovania plánu DICOM RT sa táto hodnota nastaví ako hod-
nota atribútu DICOM, MANUFACTURER v rámci „Beam Sequence“, ak
je nastavenie súboru Export Platform „Manufacturer“ nastavené na „li-
nac“.

Model Počas exportovania plánu DICOM RT je táto hodnota nastavená ako
hodnota atribútu DICOM, MANUFACTURERS_MODEL_NAME.

Export ID

Počas exportovania plánu DICOM RT je táto hodnota nastavená ako
hodnota atribútu DICOM, TREATMENT_MACHINE_NAME. Systémy
Record and Verify (R&V) používajú túto hodnotu na mapovanie akcele-
rátora do svojej databázy. Preto musíte zabezpečiť, aby bolo konzi-
stentné hláskovanie a veľké a malé písmená.

Tolerance Table Key
Definuje kľúč tolerančnej tabuľky používanej pre export DICOM. Zada-
né informácie by mali zodpovedať informáciám uvedeným v systéme R
& V.

Available Energy Mo-
dalities

Zoznam režimov energií a homogenizačného filtra, ktoré sú k dispozícii
ale nie sú vybrané pre urýchľovač (pozri kartu Machine Selection).

Selected Energy Mo-
dalities

Zoznam energií, ktoré sa majú zahrnúť do tohto profilu stroja. Použite
tlačidlá << a >> alebo dvojitým kliknutím na energiu pridáte alebo od-
stránite položku (pozrite str. 111).

Default Table Top Po-
sitions Pozície povrchu stola, ktoré sa používajú pri exporte DICOM.
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Oblasť parametrov stroja

Komponent Funkcia

Allowed Collimator
Angles

Definuje povolené intervaly uhla kolimátora (od 0° do 360°). Napríklad
0,0 … 165,0, 195,0 … 360,0 umožňuje uhly kolimátora od 0° do
165° a od 195° do 360° stupňov (to znamená, že zakázaný rozsah je
166° do 194°). Uhly > 360° (alebo < 0°) sa mapujú podľa intervalu
[0,360] pridaním celočíselných násobkov 360°.

Default Collimator
Angles

Definuje uhol kolimátora, ktorý používa RT Elements pre nové izocentrá
(skupiny liečby), ktoré používajú tento profil stroja.
Predvolený uhol kolimátora musí byť zahrnutý v povolených uhloch koli-
mátora.
POZNÁMKA: Niektoré RT Elements túto hodnotu ignorujú a definujú
uhol kolimátora na základe vlastných pravidiel (napr. pomocou klinické-
ho nastavenia). Prečítajte si Príručku používateľa softvéru RT Ele-
ments. 

Allowed Table An-
gles

Definuje povolené intervaly uhla stola (od 0° do 360°). Napríklad 0,0 …
90,0, 270,0 … 360,0 umožňuje uhly stola od 0° do 90° a od 270°
do 360°. V konvencii IEC tieto uhly opisujú pohyb lôžka zľava doprava.
Uhly > 360° (alebo < 0°) sa mapujú podľa intervalu [0,360] pridaním ce-
ločíselných násobkov 360°.

Allowed Gantry An-
gles

Definuje povolené intervaly uhla gantry (od -360° do 360°).
Definujte maximálnu rotáciu, ktorú dokáže gantry vykonávať, od konco-
vej pozície proti smeru hodinových ručičiek smerom ku koncovej pozícii
v smere hodinových ručičiek. Na vyriešenie nejednoznačností uhlov
preveďte rozsah uhlov z intervalu [0,360] na [-360,0]. Uhly > 360° alebo
< -360 sa mapujú podľa intervalu [-360 360] pridaním celočíselných ná-
sobkov celých 720°. Napríklad, otočenie gantry o 361° by bolo namapo-
vané na -359°.
Príklad 1: -185,0 … 185,0 v konvencii IEC 1217 umožňuje gantry vy-
konávať o 370° otáčanie v smere hodinových ručičiek od -185 (175°) do
185°. Pri konvencii Varian sú príslušné intervaly -360,0 … -355,0,
-5,0 … 360,0.
Príklad 2: 0, 360 v konvencii Varian umožňuje jedno úplné otočenie v
smere hodinových ručičiek pri začiatku otáčania gantry zo spodnej časti
(6 hodín) až po vrchnú časť (12 hodín) a nazad nadol. Podľa IEC 1217
je tento rozsah -180,0 … 180,0.

Minimum Gantry
Speed

Táto hodnota definuje minimálnu rýchlosť otáčania gantry a v súčasno-
sti sa zvažuje len v liečbach VMAT.

Maximum Gantry
Speed

Táto hodnota spolu s maximálnou rýchlosťou lamely MLC sa berie do
úvahy pri sekvenčnom spracovaní lamiel pre liečby s dynamickým kon-
formným oblúkom a VMAT. Nesprávne hodnoty, ktoré spôsobujú, že sa
lamely pohybujú príliš rýchlo, môžu viesť k blokovaniu počas liečby. Pri
liečbe dynamickým oblúkom sa predpokladá, že gantry sa vždy otáča
rýchlosťou ako lamely.

Supported Control
Point Spacings

Uvádza podporované rozmiestnenia kontrolných bodov liečby VMAT.
Skutočné vybrané rozmiestnenie kontrolných bodov pre plán liečby zá-
visí od RT Element.

Povolené intervaly môžu byť upravované výberom Edit (pozri str. 103). Pri niektorých
urýchľovačoch je uhol stola označený ako kruhový uhol.
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Dynamické spôsobilosti (pre VMAT)

Tieto parametre sa vzťahujú len na liečbu VMAT. Ďalšie vysvetlenia a odporúčania nájdete v
príslušných príručkách používateľa softvéru.

Komponent Funkcia

Povoliť zmeny rých-
losti gantry medzi
kontrolnými bodmi

Ak je aktivovaná táto možnosť, liečba VMAT má povolené meniť rýchlo-
sti pre následné kontrolné body.

Maximum Gantry
Speed Change

Táto možnosť je aktivovaná, iba ak je aktivovaná aj možnosť Allow
Gantry Speed Changes Between Control Points. Tento parameter
opisuje maximálnu povolenú zmenu rýchlosti gantry v stupňoch za sek-
undu a na kontrolný bod.

Allow Dose Rate Mo-
dulation Between
Control Points

Táto možnosť je vždy aktivovaná, ak je aktivovaná aj možnosť Allow
Gantry Speed Changes Between Control Point. Ak je táto možnosť
aktivovaná, miera dávky sa môže meniť medzi kontrolnými bodmi (pozri
Allowed Dose Rate Values).

Allowed Dose Rate
Values

Ak je aktivovaná možnosť Only Dose Rates From Dose Rate List, po-
volené miery dávok sú definované prostredníctvom zoznamu Allowed
Dose Rates (pozri str. 114).
Ak je vybraná možnosť Any Dose Rate Between Minimum and Maxi-
mum of Dose Rate List, akákoľvek hodnota medzi minimálnou a maxi-
málnou hodnotou definovanou prostredníctvom zoznamu Supported
Dose Rates je povolená (pozri str. 114).

Oblasť Preferred MU Rounding

Komponent Funkcia

Preferred MU roun-
ding

„Ideálne“ MU nie sú celá čísla, ale väčšina akcelerátorov dokáže spra-
covať ako hodnoty MU iba celé čísla. Preto sa musia „ideálne“ MU za-
okrúhliť.
Možnosť Preferred MU Rounding konfiguruje, ako sa vykonáva za-
okrúhľovanie.
• Floor: Redukuje „ideálne“ MU na predchádzajúce celé číslo
• Round: Zvyšuje alebo znižuje „ideálne“ MU na najbližšie celé číslo
• Ceil: Zvyšuje „ideálne“ MU na nasledujúce celé číslo

Karta všeobecných parametrov
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Ako upraviť intervaly uhlov

Obrázok 54  

Povolené intervaly môžu byť upravené výberom Edit na zobrazenie dialógového okna Allowed
Table Angles.
POZNÁMKA: Table je len jedna z možností. Môžete upraviť aj rozsahy uhlov Collimator alebo
Gantry. 

Krok

1. Výberom Add Interval pridáte ďalšie intervaly. Predvolený počet intervalov je 4; hoci cel-
kový počet intervalov nie je obmedzený.
Čísla sa automaticky mapujú na uvedený rozsah.
Hodnota Stop musí byť väčšia (alebo rovnaká) ako hodnota Start.
Ak je pole prázdne, ignoruje sa.

2. Intervaly môžete zadávať v akomkoľvek poradí; výberom OK sa automaticky zoradia vo
vzostupnom poradí.

Uhly sa zobrazujú a interpretujú vo vybranej konvencii akcelerátora.
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5.4.4 Karta Jaws

Obsah kariet

Obrázok 55  

Komponent Funkcia

Jaws are automatically adap-
ted to MLC.

Ak je vybraná táto možnosť, RT Elements automaticky umiest-
ni čeľuste podľa tvaru MLC.
Táto možnosť je vždy vybraná a nemôže sa meniť.

Use jays for field collimation
(Jaw Tracking)

Ak je vybraná táto možnosť, radiačné pole bude limitované če-
ľusťami namiesto MLC. Táto voľba môže byť povolená len pre
určité vybrané urýchľovače a MLC.

Jaws can move between con-
trol points

Ak je nastavená táto možnosť, čeľuste sa môžu pohybovať
medzi kontrolnými bodmi. Táto voľba závisí od vybraného ak-
celerátora a MLC a nie je možné ju zmeniť.

Maximum Jaw Speed

Definuje maximálnu rýchlosť čeľuste v prípade, že sa čeľuste
môžu pohybovať medzi kontrolnými bodmi. Momentálne je táto
hodnota ignorovaná RT Elements a preto nemôže byť uprave-
ná v tejto verzii softvéru.
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Komponent Funkcia

Jaws are Independent
Aktivujte túto možnosť, ak chcete, aby sa príslušné čeľuste po-
hybovali nezávisle. V opačnom prípade sa čeľuste X/Y pohy-
bujú symetricky k izocentru.

Jaws are Fixed
Aktivujte túto možnosť na definovanie pevných čeľustí, ktoré
sa nemôžu pohybovať a sú vždy zaparkované symetricky vo
svojej predvolenej polohe.

Default Position

Predvolené pozície sa použijú, ak sú čeľuste pevné. Možnosť
Default X1/Y1 je povolená, iba ak je začiarknuté políčko Jaws
are Fixed. X2/Y2 nemôže meniť používateľ.
Polohy a názvy čeľustí sú definované na karte Accelerator
Convention.

Maximum Overtravel Definuje, do akej miery môžu čeľuste X alebo Y presahovať za
izocentrum.

Maximum Open Definuje, do akej miery môžu čeľuste X alebo Y byť zasunuté
od izocentra.

Adaptation Margin Tento okraj sa používa pri automatickej adaptácii čeľustí na
umiestnenie čeľustí za lamely MLC.

Minimum Aperture Nastavuje minimálnu vzdialenosť medzi čeľusťami X1/X2 ale-
bo Y1/Y2.

Presun pozícií čeľustí

Plány liečby vytvorené softvérom na plánovanie liečby rádioterapiou/rádiochirurgiou Brainlab sa
zvyčajne prenášajú do systému Record and Verify (R&V) tretej strany. Tieto systémy R&V
prenášajú informácie o liečbe do konzoly akcelerátora predtým, ako sa uskutoční liečba. Tento
prenos cez reťazec zariadení vytvára možnosť, že správne nakonfigurované veľkostiach poľa v
tvare čeľuste v rámci plánov liečby Brainlab je možné zmeniť pred uskutočnením liečby. Preto je
nevyhnutné overiť presnú kombináciu kolimátora a nastavenia veľkosti poľa a polohy poľa
definované pre čeľusť pre každú jednotlivú oblasť liečby priamo na konzole akcelerátora.
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5.4.5 Karta MLC

Karta MLC

Obrázok 56  

Oblasť MLC Limits

Komponent Funkcia

Maximum Leaf
Speed

Zadajte obmedzenie vášho modelu MLC. Môže to byť hodnota, ktorú roz-
pozná váš systém Record and Verify.

Maximum Leaf
Travel Distance
for VMAT

Tieto parametre sa vzťahujú len na liečby VMAT:
• Distance per Gantry Degree: Tento parameter umožňuje obmedziť ma-

ximálnu vzdialenosť, o ktorú sa môže posunúť lamela na stupeň gantry.
• Distance per Monitor Unit: Tento parameter umožňuje obmedziť maxi-

málnu vzdialenosť, o ktorú sa môže posunúť lamela na MU.

Minimálna clona

Dvojica otvorených lamiel je pár lamiel, ktorý je určený na použitie dávky do určitej oblasti.
Dvojica zatvorených lamiel je pár lamiel, ktorý nie je určený na použitie dávky do určitej oblasti.
Vzdialenosť medzi protiľahlými lamelami uzavretej dvojice lamiel (medzera v lamelách) je často z
dôvodu mechanických dôvodov nenulová.
POZNÁMKA: Tieto hodnoty navzájom súvisia. A tak aktuálne minimum, ktoré používa RT
Elements pre určitú položku, môže byť väčšie ako tu uvedené minimum. Napríklad, minimálna
clona pre otvorené lamely nemôže byť menšia ako minimálna medzera lamely pre pohyblivé
lamely. 

Komponent Funkcia

Open Leaf Pairs Umožňuje určiť minimálnu clonu pre dvojicu otvorených lamiel.

Static (hardware
constraint)

Určuje minimálnu medzeru lamiel uzavretých a nepohyblivých (statických)
dvojíc lamiel požadovaných týmto modelom MLC.
POZNÁMKA: Pre mnohé MLC je tento parameter 0 mm, čo znamená, že
RT Elements môže produkovať plány s nominálne uzavretými lamelami
(medzera lamely 0 mm). 

Inside field (bet-
ween jaws)

Umožňuje určiť minimálnu medzeru lamely, ktorá je použiteľná pre všetky
dvojice lamiel, ktoré nie sú úplne pokryté dvojicou čeľustí, ktoré sa pohybujú
kolmo na lamely MLC. Zadajte obmedzenie modelu MLC (vo väčšine prípa-
dov je tento parameter 0 mm).
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Komponent Funkcia

Moving leaves
for VMAT or Dy-
namic Conformal
Arcs

Vzťahuje sa na dvojice lamiel, ak sa aspoň jedna lamela z dvojice lamiel
pohybuje z jedného kontrolného bodu do druhého. Zadajte obmedzenie
vášho modelu MLC. Môže to byť hodnota, ktorú rozpozná váš systém Re-
cord and Verify. Predvolená hodnota je určená vybraným MLC (pozri str.
96). Túto hodnotu zvyčajne nemusíte zmeniť.

Oblasť Convention

Komponent Funkcia

MLC Geometry Popisné informácie.

MLC Model Názov zobrazený v zozname profilov stroja v RT Elements.

MLC Manufacturer
Pri exportovaní plánu DICOM RT sa táto hodnota nastaví ako hodnota DI-
COM atribútu MANUFACTURER v rámci Beam Sequence, ak je nastave-
nie súboru Export Platform „Manufacturer“ nastavené na MLC.

MLC Clearance Definuje vzdialenosť od izocentra po najnižšiu časť MLC. Tento parameter
bude plne aktivovaný v budúcich verziách softvéru.

Oblasť Leaf Positioning

Komponent Funkcia

Leaf Adaption
Prispôsobenie lamiel umožňuje definovať, ako sa lamely prispôsobia tvaru
tumoru (pozri str. 30):
• Outline: Posúva lamelu dopredu, kým jej predný okraj nedosiahne obrys

tumoru.
• Average: Lamela sa posúva dopredu, kým stredná časť lamely (v strede

medzi vrchným a spodným okrajom) nedosiahne obrys tumoru.
• Inline: Lamela sa posúva dopredu, kým zadný okraj nedosiahne obrys tu-

moru.

Preferred Home
Position

Štandardne položka RT Elements zatvára dvojice lamiel do stredu, do úplne
ľavej alebo do úplne pravej pozície v závislosti od toho, čo zadáte.
POZNÁMKA: Skutočná pozícia zatvorenej dvojice lamiel závisí od algoritmu
sekvenčného spracovania lamiel v RT Element. Okrem toho môžete určiť po-
lohu definovanú používateľom v súradnicovom systéme IEC 1217 (ľavá stra-
na je záporná, pravá strana je kladná). 

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

Umožňuje definovať minimálnu vzdialenosť od stredu uzavretých dvojíc la-
miel vo vnútri poľa (pozri aj Inside field (between jaws)), aby sa znížil únik
žiarenia. Toto nastavenie je užitočné najmä vtedy, ak je možnosť Preferred
Home Position nastavená na Middle.
POZNÁMKA: Vzhľadom na mechanické obmedzenia MLC môže byť skutoč-
ná poloha pre niektoré polia mimo stredu. 

Number of
Guard Leaves

Toto nastavenie je povolené len vtedy, ak váš model MLC podporuje ochran-
né lamely (napr. niektoré Elekta MLC). Môžete určiť 0, 1 alebo 2 ochranné
lamely.
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5.4.6 Ukladanie profilov stroja

Funkcia uloženia

Ak chcete uložiť aktuálny profil stroja, vyberte položku Save v ponuke Profile.
Názvy súborov sa generujú automaticky.
Ak načítate profil stroja zo súboru .zip, profil stroja sa uloží do profilu stroja (definovaného
podporou Brainlab). Údaje v súbore .zip sa nemenia.

Potvrdenie

Obrázok 57  

Po uložení profilu stroja sa zobrazí hlásenie.
Toto hlásenie vám odporúča, aby sa všetky zadané hodnoty dávok overili pred liečbou pacienta
pomocou absolútnych a relatívnych postupov overenia dávky.
Spoločnosť Brainlab tiež dôrazne odporúča, aby sa pred prvou liečebnou frakciou pre každého
pacienta vykonať fantómovú liečbu.

Obmedzenia

Zmeny nie je možné uložiť, ak:
• Pre akúkoľvek energiu chýbajú údaje (položka energie je v zozname energií označená
červeným symbolom X).

• Upravili ste vlastnosti profilu stroja, ale nedokončili ste všetky stránky sprievodcu (pozri str. 95).
Môže ísť napríklad o prípad, že ste zrušili sprievodcu vlastnosťami pri importovaní profilu stroja
iPlan RT Dose 4.x (pozri str. 86).

• Profil stroja už bol schválený (pozri str. 109).
POZNÁMKA: Profily stroja uložené prostredníctvom Physics Administration 5.5, nie je možné
otvoriť pomocou Physics Administration 5.0 alebo staršej verzie. 

Ukladanie profilov stroja
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5.4.7 Schválenie profilov stroja

Základné informácie

Profily stroja, ktoré neboli schválené, po výbere v RT Elements vygenerujú varovné hlásenie.
Profil stroja a zodpovedajúce energetické parametre sa musia schváliť, aby sa mohli použiť na
liečbu pacienta (pozri str. 122).
Profily stroja musí schváliť zodpovedný fyzik, aby sa potvrdilo, že sú overené.

Funkcia schválenia

Ak chcete schváliť aktuálny profil stroja, prejdite na položku Approve and Save v ponuke Profile.

Dialógové okno Approve and Save

Obrázok 58  

V dialógovom okne Approve and Save:
• Dôkladne skontrolujte údaje profilu stroja a informácie o overení.
• Keď ste spokojní s tým, že údaje zodpovedajú vašim požiadavkám, zadajte svoje

používateľské meno a heslo a vyberte položku Approve and Save.
Po schválení profilu je táto skutočnosť uvedená v stavovej lište.
POZNÁMKA: Profil stroja môžete schváliť aj v prípade, že overenie údajov a kontroly
hodnovernosti vykazujú varovania a chyby. 
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Neschválené energetické parametre

Obrázok 59  

Ak profil stroja obsahuje aspoň jeden neschválený energetický parameter, zobrazí sa správa s
upozornením, že neschválené energie nebudú mať za následok schválený profil stroja pre túto
energiu.

Následné úpravy

Ak zmeníte akékoľvek údaje, stav schválenia je obnovený a stav sa nastaví na upravený, indikuje
neuložené zmeny.

Schválenie profilov stroja
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5.5 Úprava parametrov energie

Základné informácie

Profil stroja v Physics Administration dokáže uložiť údaje lúča pre viacero energií. Softvér RT
Elements vyberie profil stroja a jeho príslušná energia pre plánovanie liečby.

Pridanie alebo odstránenie energie

Obrázok 60  

Zoznam energií je možné upraviť na karte General Parameters v dialógovom okne Properties
(pozri str. 100).
Oznam energií môže byť upravovaný aj cez korešpondujúce vstupy v ponuke Current Energy a
obsahovej ponuke zoznamu energií.
Je možné pridať/odstrániť energiu bez zmeny parametrov definovaných pre neovplyvnené
energie.
Ak je aktuálna energia schválená, niekoľko položiek je neaktívnych.

Importujte z iného profilu stroja

Obrázok 61  
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Physics Administration 4.5 alebo staršie podporovali len jednu energiu na profil stroja. Physics
Administration 5.0 zaviedli možnosť ukladania údajov lúčov pre niekoľko energií v profile stroja.
Funkcia Import Data from another Machine Profile z energetického kontextového menu (pozri
vyššie) umožňuje importovanie údajov lúča z iného kompatibilného profilu stroja do aktuálne
zvolenej energie.
Ak aktuálna energia už obsahuje údaje, zobrazí sa okno s otázkou, či sa majú existujúce údaje
prepísať.
Dialógové okno importu je podobné ako dialógové okno Open Profile (pozri str. 84). V zozname
sú uvedené len profily strojov a energie, ktoré sú kompatibilné s aktuálnou energiou.

Úprava parametrov

Obrázok 62  

Ak chcete upraviť parametre vybranej energie, vyberte tlačidlo Set Parameters.
POZNÁMKA: Túto funkciu možno vyvolať aj prostredníctvom ponuky Current Energy. 

Dialógové okno Energy Parameters umožňuje upraviť parametre súvisiace s energiou, ako sú
limity MU alebo údaje lúča. Tieto údaje sa ukladajú samostatne pre každú energiu. Ak profil stroja
obsahuje viac energií, musíte nastaviť tieto parametre pre každú energiu.
Dialógové okno pre parametre energie obsahuje viacero kariet. V závislosti od aktuálnych
nastavení môžu byť niektoré karty šedé. Ak sa niektorá kariet zobrazuje s červeným krížikom
vedľa názvu, tlačidlo OK je zakázané. Karty s červenými krížikmi sa musia otvoriť, aby ste
skontrolovali a nastavili všetky potrebné informácie.
POZNÁMKA: Ak sú energetické parametre schválené (pozri str. 122), hodnoty na kartách sú
určené len na čítanie. Pre úpravy je potrebné schválenie zrušiť. 

Ak niektoré nastavenia chýbajú alebo sú nastavené na neplatnú hodnotu, nemusí byť možné
vybrať inú kartu. Ak niektoré nastavenia chýbajú, alebo ak sú nastavené na neplatnú hodnotu,
dialógové okno nemôžete ukončiť stlačením OK. Pred zmenou alebo zadaním iných údajov
musíte nastaviť alebo opraviť nastavenie.

Úprava parametrov energie
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Pod kartami sa zobrazujú niektoré stavové hlásenia. Tieto hlásenia zobrazujú, prečo je zakázaná
možnosť OK alebo prečo nie je možné prejsť na inú kartu.
Na ďalšiu (predchádzajúcu) kartu môžete prepnúť pomocou Ctrl + Pg Down (Ctrl + Pg Up).
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Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 113



5.5.1 Parametre energie - nastavenia akcelerátora

Obsah kariet

Obrázok 63  

Energia/modalita

Komponent Funkcia

Energy Modality/Quality
Index

Index kvality (energia) profilu lúča. Index kvality (QI) je definovaný
pre pole 100 x 100 mm² podľa [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
pričom TPR(d) je pomer modelu tkaniva pri hĺbke d.
POZNÁMKA: QI sa nevzťahuje, ak profil lúča nemá žiadny homoge-
nizačný filter (FFF). 

Flattening Filter Označuje, či sa urýchľovač používa s filtrom štandardným, stereotak-
tickým alebo bez homogenizačného filtra.

Nominal Energy for DI-
COM export

Energia lúča použitá na export DICOM nemusí byť rovnaká ako
energia vybraná v časti Energy Modality/Quality Index.
Napr., ak váš akcelerátor a systém R&V pracujú s nastavením ener-
gie BJR17, môžete vybrať energiu [BJR25] s hodnotou 15 MV (s hĺb-
kou špičkovej dávky 29 mm) a nastaviť nominálnu energiu na 16 MV.

Use dummy beam data
for Brainlab acceptan-
ce.

Ak je táto energia aktivovaná, môže sa použiť iba na schválenie.
Ak chcete zmeniť profil schválenia na bežný profil stroja, deaktivujte
ju. V tomto prípade musí používateľ definovať všetky parametre al-
goritmov dávkovania (podobne ako pri spustí nového profilu stroja).

Parametre energie - nastavenia akcelerátora
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Viaclamelový kolimátor

Komponent Funkcia

Maximum Field Size Li-
mitation

Toto pole je iba na čítanie a závisí od režimu homogenizačného filtra
vybranej energie. Pre určité homogenizačné filtre, ako je napríklad
Stereotactic (SRS), je maximálna podporovaná veľkosť poľa obme-
dzená.

Support Dynamic Leaf
Shift

Začiarknite toto políčko, aby ste mohli používať dynamický rádiolo-
gický posun lamiel na liečbu VMAT. To vyžaduje výpočet dynamické-
ho posunu lamiel (pozristr. 117).

Radiological Leaf Shift
for VMAT treatments

Umožňuje vybrať rádiologický posun lamiel použitý pri liečbach
VMAT, ak je povolená možnosť Support Dynamic Leaf Shift.
Závisí od vášho stroja a údajov lúča, či sa pri zmene tohto nastave-
nia výrazne budú líšiť plány VMAT.

Dávkové príkony

Komponent Funkcia

Supported Do-
se Rates

Uvádza zoznam dávkových príkonov podporovaných vybraným akceleráto-
rom v MU za minútu. Dávkové príkony, ktoré tu definujete (hodnoty oddelené
čiarkou), môžu byť použité prostredníctvom RT Elements. Aktuálne vybraný
dávkový príkon závisí od RT Element. Pozri aj Allowed Dose Rate Values na
str. 102.
Použitý dávkový príkon sa exportuje počas exportu plánu DICOM RT.

Default Dose
Rate

Definuje, ktorý predvolený dávkový príkon používa RT Elements na liečbu
bez VMAT.

MU a obmedzenia liečby

Komponent Funkcia

MU and Treatment Limits

Maximum Time
per Treatment

Nastavuje maximálny povolený čas zapnutého lúča na frakciu pre jeden
lúč alebo oblúk v RT Elements. Táto hodnota sa berie do úvahy pri overo-
vaní plánu.
Pri degenerovaných oblúkoch (uhol spustenia gantry je rovnaký ako uhol
zastavenia gantry) sa používa lúč Maximum MU.

Normal Dose Technique

Maximum MU

Nastavuje maximálne povolené monitorové jednotky na frakciu pre jeden
lúč alebo oblúk v RT Elements. Táto hodnota sa berie do úvahy pri overo-
vaní plánu.
Ak nie je aktivovaná Support High Dose Technique, tieto hodnoty sa
použijú na určenie, či sa prvok musí dodať vo viacerých častiach.

Minimum MU per
Arc Degree

Nastavuje minimálnu povolenú hodnotu MU pre vybraný urýchľovač na je-
den stupeň pohybu a pre zlomok na oblúkové spracovanie. Táto hodnota
sa berie do úvahy pri overovaní plánu.

Maximum MU per
Arc Degree

Nastavuje maximálnu povolenú hodnotu MU pre vybraný akcelerátor na je-
den stupeň pohybu a na frakciu pre liečbu oblúkom. Táto hodnota sa berie
do úvahy pri overovaní plánu.
Ak nie je aktivovaná Support High Dose Technique, tieto hodnoty sa
použijú na určenie, či sa prvok musí dodať vo viacerých častiach.
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Komponent Funkcia

Support High Do-
se Technique

Ak je začiarknuté toto políčko, je možné nastaviť ďalšie hranice MU. Tieto
hranice musia byť väčšie ako zodpovedajúce hranice v časti Normal Dose
Technique. Ak sa hranice uvedené v tejto časti nelíšia od ich náprotivkov
v Normal Dose Technique, táto možnosť sa automaticky zakáže.
Ak je podiel MU väčší ako hranice špecifikované v časti Normal Dose
Technique, export DICOM nastaví hodnotu High Dose Technique na
„SRS“.
Maximum MU: Nastavuje maximálne povolené monitorové jednotky na
frakciu pre jeden lúč alebo oblúk v RT Elements pre režim High Dose
Technique. Táto hodnota sa berie do úvahy pri overovaní plánu.
POZNÁMKA: Pri degenerovaných oblúkoch (uhol spustenia gantry je rov-
naký ako uhol zastavenia gantry) sa používa lúč Maximum MU. 

Maximum MU per Arc Degree: Nastavuje maximálnu povolenú hodnotu
MU pre vybraný akcelerátor na jeden stupeň pohybu a na frakciu pre lieč-
bu oblúkom. Táto hodnota sa berie do úvahy pri overovaní plánu.

Použitie fiktívnych údajov pre schválenie

Parametre energie založené na fiktívnych údajoch lúča sa nesmú použiť na liečbu pacienta.
Takéto údaje sa však môžu použiť na schválenia na kontrolu akcelerátora, blokovanie zariadenia
a exportovanie parametrov a nastavení (pozri aj str. 28).
Fiktívne údaje lúča použité pre profil schválenia nemožno zmeniť. V dialógovom okne Properties
sa preto nezobrazujú karty Pencil Beam ani Monte Carlo a mriežky údajov obsahujú fiktívne údaje
iba na čítanie.
Kontrolný súčet súvisiaci so strojom (pozri str. 88) sa môže použiť na skontrolovanie, či sú
nastavenia stroja profilu schvaľovania a profilu stroja rovnaké.

Parametre energie - nastavenia akcelerátora
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5.5.2 Parametre energie - Pencil Beam

Obsah kariet

Obrázok 64  

Ak táto energia používa nespracované údaje Pencil Beam, v tomto dialógovom okne nemôžete
upravovať žiadne položky. Namiesto toho musíte použiť Import new Raw Data file alebo Edit
Raw Data (pozri str. 123).
Ďalšie podrobnosti o meraní parametrov v tejto časti nájdete v Technickej referenčnej príručke
fyzikálnych princípov Brainlab.

Komponent Funkcia

Source Isocenter
Distance Táto hodnota je nastavená na 1 000 mm a nedá sa zmeniť.

Source Surface
Distance

Zadajte zdrojovú vzdialenosť povrchu (SSD) údajov Pencil Beam. Ide o
SSD použitú pre nominálny výkon lineárneho urýchľovača, meranie faktorov
rozptylu a meranie PDD.

Measurement
Depth

Zadajte hĺbku merania údajov Pencil Beam. Ide o hĺbku použitú pre nomi-
nálny výkon lineárneho urýchľovača, meranie faktorov rozptylu a meranie
PDD.

Nominal Linac
Output

Zadajte nameraný nominálny výkon lineárneho urýchľovačav Gy/100 MU
pre vyššie uvedenú súpravu SSD a hĺbku merania a danú veľkosť štvorco-
vého poľa.
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Komponent Funkcia

Dose Profile Se-
lection

Definuje, ktorá šablóna dávkového profilu sa používa. Šablóna dávkového
profilu definuje energetické spektrum používané na vytváranie jadra Pencil
Beam. Aktuálne na jednu energiu existuje len jeden všeobecný profil dávky.
Preto sa v zozname zobrazuje iba všeobecná položka. Ak je načítaný profil
stroja, názov sa zobrazí ako Generic x MV (loaded).

Parameters for
Source Function
Correction

Korekcia zdrojovej funkcie je empirickým spôsobom simulácie vysunutého
zdroja lúča a iných účinkov, ktoré rozmazávajú hranice lúča. Gaussova kriv-
ka s určitou amplitúdou a danou šírkou (sigma je miera pre šírku) je prepo-
jená s vypočítanou distribúciou dávky. Má vplyv iba na oblasť polotieňa.
Physics Administration podporuje dve korekcie zdrojových funkcií, ktoré
sú definované sigma a amplitúdou pre dve hĺbky:
• Depth: Definuje dve hodnoty hĺbky, kde sú definované parametre zdrojo-

vej funkcie (hĺbka 1 v ľavom stĺpci, hĺbka 2 v pravom stĺpci).
• Sigma: Definuje šírku korekcie zdrojovej funkcie pre dve hĺbky definova-

né vyššie.
• Amplitude: Definuje amplitúdu korekcie zdrojovej funkcie pre dve hĺbky

definované vyššie. Ak je amplitúda pre obidve hĺbky 0 %, korekcia zdrojo-
vej funkcie sa vypne (nepoužité).

Pozri str. 54.

Radiologic field

Nastavenia v tejto časti slúžia na manipuláciu s rádiologickým poľom RT
Elements, (pozri str. 30).
• Leaf Shift Static: Statický posun lamely definuje nezáporný nárast veľko-

sti poľa (na okraj poľa) v smere lamely vďaka konštrukcii s oblými konca-
mi

• Leaf Shift Dynamic: Tento konštantný nezáporný posun sa aplikuje na
každú pozíciu lamely (t. j. konce lamiel), keď je možnosť Radiological
Leaf Shift for VMAT treatments nastavená na Leaf Shift Dynamic
POZNÁMKA: Táto funkcia je aktívna len ak je Support Dynamic Leaf
Shift povolená na karte Accelerator Settings. 

• Tongue and Groove Size: Veľkosť pera a drážky je nezáporný pokles
veľkosti poľa (na okraj poľa) kolmo na smer lamely vďaka konštrukcii pera
a drážky lamiel

Pozri str. 54.

Leakage for
Open Jaws

Ide je únik na pozadí pre otvorené čeľuste a zatvorené MLC používané na
výpočet dávky Pencil Beam.

Leakage for Clo-
sed Jaws

Ide je únik na pozadí pre zatvorené čeľuste a zatvorené MLC používané na
výpočet dávky Pencil Beam.

Použitie tlačidiel Edit Raw Data, Import New Raw Data file a Remove Raw Data je popísané v
časti str. 123.

Zatvorenie dialógového okna energetických parametrov

Obrázok 65  

Parametre energie - Pencil Beam
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Ak je dialógové okno Energy Parameters zatvorené s OK a Nominal Linac Output Pencil Beam
bol zmenený algoritmus a je zvolený profil dávky Monte Carlo, zobrazí sa výzva na zabezpečenie
konzistencie.
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5.5.3 Parametre energie - Monte Carlo

Základné informácie

Physics Administration nie je možné použiť na vytvorenie údajov dávkového profilu Monte Carlo
pre algoritmus dávky Monte Carlo.
Physics Administration umožňuje nastaviť nominálny výkon lineárneho urýchľovača dávkového
profilu Monte Carlo. Iné parametre profilu dávkovania Monte Carlo nie je možné zmeniť.
• Musíte vložiť údaje lúča Monte Carlo do Physics Administration (pozri str. 69) a potom

odoslať súbor nespracovaných údajov (.xmcdat) do spoločnosti Brainlab na spracovanie.
• Podrobnosti o získavaní nameraných údajov lúča pre algoritmus Monte Carlo sú uvedené v

kapitole o meraní lúča v Technickej referenčnej príručke fyzikálnych princípov Brainlab.
• Spoločnosť Brainlab poskytne súbor profilu lúča Monte Carlo, ktorý by mal byť uložený v

adresári importu dávkového profilu Monte Carlo a importovaný pomocou Physics
Administration.

Obsah kariet

Obrázok 66  

Komponent Funkcia

Add Monte Carlo
Dose Profile

Aktivujte, aby sa do aktuálnej energie zahrnuli údaje profilu dávkovania
Monte Carlo. Ak táto možnosť nie je začiarknutá, zoznamy Nominal Linac
Output a Monte Carlo Dose Profile Selection sú neaktívne.

Parametre energie - Monte Carlo
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Komponent Funkcia

Nominal Linac
Output

Ak je dávkový profil Monte Carlo uložený vo verzii 2, zadajte nameraný me-
novitý výstup urýchľovača v Gy/100 MU pre danú veľkosť štvorcového poľa
a SSD (definované v súbore .xmcdat).
Úprava nominálneho výkonu lineárneho urýchľovača si vyžaduje referenčné
údaje. Profily dávok Monte Carlo uložené vo verzii 1 neobsahujú referenčné
údaje. Preto je potrebné aktualizovať dávkové profily Monte Carlo verzie 1
na verziu 2 importom požadovaných údajov z pôvodného súboru nespraco-
vaných údajov Monte Carlo (.xmcdat), ktorý bol odoslaný spoločnosti
Brainlab na spracovanie. Vyberte Import a otvorte príslušný sú-
bor .xmcdat. Ak sa súbor nezhoduje s aktuálne zvoleným profilom dávky
Monte Carlo, zobrazí sa chybové hlásenie.

Monte Carlo Do-
se Profile Selecti-
on

• Ak chcete otvoriť okno programu Prieskumník, dvakrát kliknite na cestu k
adresáru, ktorá sa nachádza nad zoznamom profilov. Ak cesta neexistuje,
zobrazí sa otázka, či chcete vytvoriť adresár.

• Výber zobrazuje aktuálny dávkový profil Monte Carlo.
• Všetky platné súbory s príponou .xmcdat možno importovať z definova-

ného adresára.
• Ak sa energia importovaných profilov zhoduje s aktuálnou energiou a mo-

del Monte Carlo MLC sa zhoduje s modelom MLC definovaným v Gene-
ral Settings a v MLC parameters, položka sa zobrazuje čiernou farbou a
môže sa vybrať.

• Možnosť Show unsupported profiles in list je aktivovaná, nezodpove-
dajúce položky sa zobrazujú svetlošedou farbou a nie je možné ich vy-
brať.

• Stavový text pod zoznamom zobrazuje celkový počet rozpoznaných profi-
lov a počet platných profilov, ktoré zodpovedajú vybranému modelu MLC
a zobrazenému výberu energie.

Zatvorenie dialógového okna energetických parametrov

Obrázok 67  

Ak je dialógové okno Energy Parameters zatvorené s OK a Nominal Linac Output Monte Carlo
bol zmenený algoritmus a je zvolený profil dávky Monte Carlo (buď úpravou hodnoty nominálneho
výkonu lineárneho urýchľovača alebo výberom iného profilu dávky Monte Carlo), zobrazí sa výzva
na zabezpečenie konzistencie.
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5.5.4 Schválenie parametrov energie

Základné informácie

Profil stroja a zodpovedajúce energetické parametre sa musia schváliť, aby sa mohli použiť na
liečbu pacienta.
POZNÁMKA: Fiktívne údaje lúča pre schválenie spoločnosťou Brainlab (pozri str. 114) nie je
možné schváliť. 

Dialógové okno schválenia

Obrázok 68  

V dialógovom okne Approve:
• Dôkladne skontrolujte všetky poskytnuté energetické parametre a informácie o overení.
• Keď ste spokojní s tým, že údaje zodpovedajú vašim požiadavkám, zadajte svoje

používateľské meno a heslo a vyberte položku Approve.
Akonáhle sú energetické parametre schválené, je to uvedené v energetickom zozname (pozri str.
80).
POZNÁMKA: Energetické parametre môžete schváliť aj v prípade, že overenie údajov a kontroly
hodnovernosti vykazujú varovania a chyby. 

POZNÁMKA: Túto funkciu možno iniciovať aj prostredníctvom ponuky Current Energy. 

Ako odstrániť schválenie

Po schválení energie sa tlačidlo Approve zmení na Remove Approval. Schválené energetické
údaje sú len na čítanie. Informácie o schválení je možné možno skontrolovať na karte Approval
Information parametrov Energy.
Ak chcete odstrániť schválenie, vyberte Remove Approval.

Schválenie parametrov energie
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5.6 Použitie nespracovaných údajov s profilmi
strojov

Základné informácie

Či profil stroja používa alebo nepoužíva nespracované údaje pre energiu, je definované v
príslušnom dialógovom okne Energy Parameters (pozri str. 117).
Pri energiách, ktoré používajú nespracované údaje, sa údaje profilu lúča importujú zo súboru
nespracovaných údajov. Niektoré hodnoty parametrov energie sú v tomto prípade iba na čítanie.
To znamená, že niektoré položky ovládacieho panela sú zakázané a mriežky sú iba na čítanie
(hlavička tabuľky obsahuje text (read-only)).

Ako zmeniť dozimetrické údaje

Ak chcete zmeniť akékoľvek dozimetrické údaje (profil lúča):

Krok

1. Otvorte dialógové okno Set Parameters pre príslušnú energiu.

2. Vyberte kartu Pencil Beam.

3. Upravte a importujte nespracované údaje pomocou tlačidiel Edit Raw Data a Import new
Raw Data file.

Pri ukladaní profilu stroja obsahujúceho všetky nespracované údaje sa informácie o
nespracovaných údajoch automaticky ukladajú spolu s údajmi profilu stroja. A preto pri
opätovnom otvorení takého profilu stroja sa informácie o nespracovaných údajoch automaticky
načítajú z adresára údajov profilu stroja.
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5.6.1 Úprava nespracovaných údajov profilu stroja

Úprava nespracovaných údajov

Obrázok 69  

Nespracované údaje môžete upraviť priamo pomocou funkcie Edit Raw Data (použitím režimu
úpravy na mieste). Používateľské rozhranie sa zmení na nespracované údaje Pencil Beam.
Počas režimu úpravy na mieste sa v názve aplikácie zobrazí Raw data editing for machine
profile Beam-data-Name. Okrem toho ponuky Navigate a Raw Data obsahujú položky Cancel
Editing a End Editing.
Nespracované údaje je možné uložiť a schváliť v režime úpravy na mieste. Otvorenie existujúceho
súboru nespracovaných údajov nie je možné, kým je aktívny režim úpravy na mieste. Namiesto
toho použite možnosť Import new Raw Data file.
Generovanie nového súboru nespracovaných údajov nie je možné, kým je aktívny režim úpravy
na mieste.
Výber stroja a energie v dialógovom okne Properties sú zakázané pri úprave na mieste, aby sa
zaistili konzistentné údaje.
Aby bolo možné prenášať zmenené nespracované údaje do profilu stroja, musia sa nespracované
údaje schváliť. Ak údaje nie sú schválené, otvoria sa schvaľovacie dialógové okno pri vykonávaní
End Editing.
Pri ukladaní profilu stroja sa aktualizované nespracované údaje automaticky ukladajú s údajmi
profilu stroja.

Úprava nespracovaných údajov profilu stroja
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Ako importovať nový súbor nespracovaných údajov

Kliknutím na položku Import new Raw Data File importujte nový schválený súbor
nespracovaných údajov.
Nový súbor sa musí zhodovať s aktuálne vybraným strojom. Ak vybraný súbor nie je schválený
alebo sa nezhoduje s aktuálnym strojom, importovanie zlyhá a žiadne údaje sa neupravia.

Odstránenie nespracovaných údajov

Vyberte toto tlačidlo na odstránenie nespracovaných údajov. Parametre Pencil Beam, ako aj
tabuľky údajov sa resetujú.

PROFILY STROJA
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5.6.2 Interpolácia údajov pre Pencil Beam

Základné informácie

Profily strojov ukladajú dozimetrické údaje (údaje lúča) do tabuliek (pozri str. 93). Sú definované
súpravou hodnôt hlavičiek riadkov a stĺpcov, ako aj hodnotou dávky pre každú položku. V žiadnej
tabuľke nemôžu byť prázdne bunky.

Rozptyl

Tabuľka rozptylu sa jednoducho kopíruje z nespracovaných údajov. Nevykonávajú sa žiadne
zmeny.
POZNÁMKA: Správna normalizácia sa vykonáva prostredníctvom algoritmu Pencil Beam v RT
Elements. 

Hĺbka dávky

Keďže hĺbka dávky môže mať rôzne pozície CAX pre rôzne veľkosti polí MLC/čeľustí, Physics
Administration vykoná interpoláciu pre spoločný rozsah hĺbky. Najmenšia hĺbka tohto
spoločného rozsahu je 0 mm a najväčšia hĺbka tohto rozsahu sa rovná najväčšej hodnote polohy
CAX, ktorá sa používa pre akúkoľvek veľkosť poľa.
Údaje o hĺbkovej dávke pre každú veľkosť poľa sa transformujú na spoločný rozsah v 1 mm
prírastkoch. Konštantná extrapolácia sa používa pre hĺbky menšie ako hodnota najmenšej hĺbky
poľa. Lineárna interpolácia sa používa až po najväčšiu hĺbku veľkosti poľa. Pre hodnoty hĺbky
vyššie ako je najväčšia hodnota hĺbky sa používa exponenciálna extrapolácia. Na definovanie
exponenciálnej extrapolácie sa používajú dva body: najväčšia hĺbka a stredná hĺbka (hĺbka
približne v strede hĺbky maximálnej dávky a najväčšej hĺbky).
POZNÁMKA: Správna normalizácia sa vykonáva prostredníctvom algoritmu Pencil Beam v RT
Elements. 

POZNÁMKA: Pre výpočet dávky je možné použiť extrapoláciu (pozri popis algoritmu v Technickej
referenčnej príručke fyzikálnych princípov Brainlab). 

Radiálne faktory

V súbore nespracovaných údajov sú radiálne faktory definované ako funkcia vykonávaná po
častiach alebo koeficienty polynómu (pozri popis algoritmu na str. 139).
Tabuľka radiálnych faktorov používa rozsah rádiusu od 0 mm po maximálnu hodnotu závislú od
MLC a veľkosť kroku závislého od MLC. Pri typickom výpočte dávky je potrebná len malá
podskupina.
Radiálne faktory založené na nespracovaných údajoch sú vždy definované v izocentrickom
nastavení (aj keď boli diagonálne profily namerané pomocou nastavenia pevného SSD).
POZNÁMKA: Pre výpočet dávky je možné použiť extrapoláciu (pozri popis algoritmu v Technickej
referenčnej príručke fyzikálnych princípov Brainlab). 

Interpolácia údajov pre Pencil Beam
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6 KONVERZNÉ TABUĽKY Z
HOUNSFIELDOVEJ
JEDNOTKY NA
ELEKTRÓNOVÚ HUSTOTU

6.1 Úvod

Základné informácie

Algoritmy dávkovania spoločnosti Brainlab vyžadujú informácie o elektrónovej hustote (ED)
(Pencil Beam používa ED pre dĺžku cesty, Monte Carlo používa ED na výpočet hustoty hmoty).
Viac podrobností si prečítate v príslušných kapitolách v technickej referenčnej príručke
fyzikálnych princípov Brainlab.
Konverzné tabuľky z Hounsfieldovej jednotky na elektrónovú hustotu (HU na ED) sa používajú na
premenu hodnôt HU špecifických pre CT skener na hodnoty ED. Hodnoty ED sa vzťahujú k vode.
Konverzia HU na ED je založená na lineárnej funkcii vykonávanej po častiach, ktorá premieňa
hodnoty HU od -1000 do 3071 na relatívne ED od 0.0 do 4.0.

Varovanie
Pred schválením a používaním skontrolujte správnosť údajov v konverznej tabuľke z HU na
ED.

KONVERZNÉ TABUĽKY Z HOUNSFIELDOVEJ JEDNOTKY NA ELEKTRÓNOVÚ HUSTOTU
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6.2 Úprava konverzných tabuliek

Definovanie a úprava tabuliek

②
③

④

①

Obrázok 70  

Vyberte možnosť Define and Edit v časti Hounsfield to Electron Density Conversion Tables v
ponuke Navigation na zobrazenie dialógového okna:

Č. Komponent Funkcia

① Zoznam konverz-
ných tabuliek Zoznam dostupných konverzných tabuliek z HU na ED.

② Konverzný bod Modrý bod: Jednotlivé konverzné ekvivalenty zadané vo zvolenej
tabuľke sú zobrazené ako konverzné body na krivke.

③ Konverzná krivka Červená čiara: Údaje obsiahnuté vo vybranej konverznej tabuľke sú
zobrazené ako konverzná krivka.

④ Hodnoverná oblasť Tmavošedá oblasť: Veľmi hrubý rozsah hodnoverných hodnôt.

Zatvorte dialógové okno pomocou:
• Apply & Close na uloženie akýchkoľvek zmien do systémového súboru a zviditeľnenie zmien

v RT Elements.
• Discard & Cancel na zahodenie všetkých zmien. Žiadne údaje v systémovom súbore nie je

možné upravovať.

Stav

Stav konverznej tabuľky HU na ED môže byť:
• No data set - empty table (Žiadne nastavené údaje - prázdna tabuľka)
• Not approved - data set, but not approved (Neschválené - údaje sú nastavené, ale nie sú

schválené)

Úprava konverzných tabuliek

128 Príručka používateľa softvéru Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



• For Brainlab acceptance only (Len na schválenie spoločnosťou Brainlab)
• Approved on … by … (Schválené dňa … osobou …)

V RT Elements sa môžu používať len schválené tabuľky alebo tabuľky For Brainlab acceptance
only (pozri str. 28). Neschválené tabuľky je možné uložiť pomocou Physics Administration, ale
RT Elements neschválené tabuľky ignoruje.

Predvolené hodnoty konverznej tabuľky z HU na ED

Predvolená tabuľka z HU na ED je založená na [Schneider 1996]:
• ED = (HU + 1 000) ∕ 1 000, pre -1 000 ≤ HU ≤ 47
• ED = (HU ∕ 1 827,15) +1,0213, pre HU > 47

Ako pridať novú tabuľku

Obrázok 71  

Krok

1. Výberom New pridáte novú tabuľku.

2. Zadajte názov skenera (používa sa ako názov novej tabuľky z HU na ED). Názov musí
obsahovať aspoň tri znaky a musí byť jedinečný. Nie je možné mať dve tabuľky s rovna-
kým názvom.
Ak je aktivovaná možnosť Initialize conversion table with default values, nová tabuľka
sa inicializuje pomocou predvolenej tabuľky uvedenej vyššie. Ak je táto možnosť aktivo-
vaná, dialógové okno Edit sa otvorí automaticky pri ukončení tohto dialógového okna po-
mocou OK.
Ak je aktivovaná možnosť Conversion table is for Brainlab acceptance only, vytvorí sa
tabuľka pre schválenie (pozri str. 28). Tabuľka schválenia je vždy založená na predvolenej
tabuľke. Preto je pre schválenie tabuľky z HU na ED vždy aktivovaná možnosť Initialize
conversion table with default values a používateľ ju nemôže zmeniť.

3. Výberom OK vytvoríte novú tabuľku.

KONVERZNÉ TABUĽKY Z HOUNSFIELDOVEJ JEDNOTKY NA ELEKTRÓNOVÚ HUSTOTU
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Ako upraviť existujúcu tabuľku

Obrázok 72  

Krok

1. Vyberte tabuľku a potom Edit. Prípadne môžete dvakrát kliknúť na položku zo zoznamu
konverzných tabuliek.
Ak chcete upraviť schválenú tabuľku, pred úpravou tabuľky sa zobrazí výzva na potvrde-
nie. Po úprave schválenej tabuľky sa schválenie automaticky odstráni.
V zozname sa zobrazujú aktuálne dvojice hodnôt HU/ED v tabuľke.

2. Upravte dvojice HU/ED tak, aby zodpovedali kalibračnej krivke CT skenera.
Údajové body je možné zadávať v ľubovoľnom poradí v zozname. Prázdne riadky v zoz-
name sa ignorujú.
Konverzné tabuľky musia spĺňať nasledujúce požiadavky:
• Hodnoty HU musia byť od -1000 do 3071.
• Hodnoty ED musia byť od 0,0 do 4,0.
• Hodnoty ED sa musia monotónne zvyšovať s HU.
• Dvojica hodnoty HU -1000, ED 0,00 je zahrnutá vo všetkých konverzných tabuľkách,

ktoré sa zobrazujú so žltým pozadím. Nemôže sa meniť.
• Musíte definovať zodpovedajúcu hodnotu ED pre hodnotu HU, +3071.

3. Vyberte OK na potvrdenie zadaní. Zadané údaje sa kontrolujú vzhľadom na hodnoverné
hranice. Ak dôjde k prekročeniu hraníc, zobrazí sa varovné hlásenie. V takomto prípade
musíte skontrolovať zadané údaje ešte pred ich schválením a použitím na liečbu.
POZNÁMKA: Tabuľky For Brainlab acceptance only nie je možné upravovať. 

4. Na vymazanie tabuľky vyberte tabuľku a potom Delete.
Po potvrdení sa tabuľka odstráni zo zoznamu.

Úprava konverzných tabuliek
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Ako schváliť existujúcu tabuľku

Obrázok 73  

Krok

1. Vyberte tabuľku, ktorú chcete upraviť a potom Approve.

2. Skontrolujte dátové informácie v konverznej tabuľke z HU na ED.
Keď ste spokojní s tým, že údaje zodpovedajú vašim požiadavkám, zadajte svoje použí-
vateľské meno a heslo a vyberte položku Approve.
POZNÁMKA: Tabuľky For Brainlab acceptance only nie je možné schváliť. 

POZNÁMKA: Musíte ukončiť dialógové okno Define and Edit Hounsfield Unit to Elec-
tron Density Conversion Tables pomocou Apply & Close aby ste uložili schválené
údaje na pevný disk a použili ich s RT Elements. 

KONVERZNÉ TABUĽKY Z HOUNSFIELDOVEJ JEDNOTKY NA ELEKTRÓNOVÚ HUSTOTU
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Ako skontrolovať existujúcu tabuľku

Obrázok 74  

Krok

1. Vyberte schválenú tabuľku a potom vyberte Review Approval.
V dialógovom okne sa zobrazujú informácie o schválení vrátane akýchkoľvek poznámok
uvedených pri schválení.

2. Výberom Remove Approval zrušíte schválenie tabuľky.

3. Vyberte Cancel na ukončenie dialógového okna.

Úprava konverzných tabuliek
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7 DODATOK
7.1 Kontroly hodnovernosti

Základné informácie

Pri kontrolách hodnovernosti sa vykonáva všeobecné overenie údajov.
Vykonávajú sa rôzne kontroly v závislosti od:
• Prevádzkový režim (Raw Data alebo Machine Profile)
• Typ profilu stroja (napr. viaclamelový kolimátor)

Tieto kontroly sú uvedené v nasledujúcich častiach.
POZNÁMKA: Porovnania použitím vstupných údajov sa vykonávajú s (absolútnou) neistotou
0,002 (napr. ≥ 1 je v skutočnosti ≥ 0,998). Tým sa znižujú výstražné a chybové hlásenia na
základe malého množstva šumu. Túto hodnotu nie je možné upraviť. 

DODATOK
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7.1.1 Nespracované údaje Pencil Beam

Základné informácie

Pre súbory nespracovaných údajov Pencil Beam sa vykonávajú nasledujúce kontroly a zobrazujú
nasledujúce správy (pozri str. 62).

Nominálny výkon lineárneho urýchľovača

• Zadaný nominálny výkon lineárneho urýchľovača sa kontroluje v porovnaní s niektorými bežne
používanými kalibračnými nastaveniami (1 Gy/100 MU s odchýlkou < 2 %), ak je už zadaný
nominálny výkon lineárneho urýchľovača normalizovaný. Pri konverzii sa používajú údaje hĺbky
dávky profilu stroja. Ak sa nezistila žiadna podmienka kalibrácie, zobrazí sa varovanie. Ak sa
zistí viacero zhôd, vytlačí sa najbližšia zhoda.
- Kalibrované pri SSD = SID = 1 000 mm v hĺbke špičkovej dávky (dmax)
- Kalibrované pri SSD = SID = 1 000 mm v hĺbke 50 mm
- Kalibrované pri SSD = SID = 1 000 mm v hĺbke 100 mm
- Kalibrované v izocentre v hĺbke špičkovej dávky (dmax), (→SSD = SID - dmax)
- Kalibrované v izocentre v hĺbke 100 mm (→SSD = 900 mm)
- Kalibrované pri SSD = 900 mm v hĺbke 100 mm
- Kalibrované pri SSD = 950 mm v hĺbke 50 mm
- Kalibrované pri SSD = 900 mm v hĺbke špičkovej dávky (dmax)

• Vypočíta sa hĺbka špičkovej dávky (maximálna dávka) 100 x 100 mm² PDD a zodpovedajúca
energia lúča sa interpoluje z údajov dmax [BJR25]. V prípade, že energia nepoužíva lúče bez
homogenizačného filtra, zobrazí sa varovanie, ak sa táto energia dmax líši o viac ako 10 % od
zadanej energie. Pri odchýlkach väčších ako 50 % sa zobrazí chyba. Ak táto hĺbka špičkovej
dávky je nejednoznačná (napr. „dvojitá špička“), zobrazí sa chyba a ďalšie kontroly vyžadujúce
dmax nie je možné vykonať.

• Vypočíta sa index kvality definovaný podľa [FOLLOWILL1998] a zodpovedajúca energia lúča
sa interpoluje z údajov indexu kvality [BJR25]. V prípade, že energia nepoužíva lúče bez
homogenizačného filtra, zobrazí sa varovanie, ak sa tento index kvality energie líši o viac ako
10 % od zadanej energie. Pri odchýlkach väčších ako 50 % sa zobrazí chyba.
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595

Hĺbka dávky

• Ak sú údaje o hĺbke dávky pre dve veľkosti poľa rovnaké, zobrazí sa chyba.
• Pre každú krivku hĺbky dávky sa určí hĺbka špičkovej (maximálnej) dávky. Ak táto hĺbka je

nejednoznačná (napr. „dvojitá špička“), zobrazí sa chyba a ďalšie kontroly vyžadujúce dmax nie
je možné vykonať.

• Ak rozsah hĺbky nepokrýva rozsah minimum (2 mm, 0,25 * dmax) až 250 mm, zobrazí sa
varovanie.

• Ak profil hĺbky dávky neklesá monotónne s narastajúcou hĺbkou pri hĺbkach väčších ako 1,1 *
dmax, zobrazí sa varovanie.

• Ak veľkosti poľa nepokrývajú rozsah 2*smallest-leaf-width až maximum-MLC-field-
size definovaný ako minimum z (2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel,
2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-
device-size-Y), zobrazí sa chyba.

• Ak sa pomer PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) nezvyšuje monotónne s veľkosťou poľa,
zobrazí sa varovanie.

• Ak nie sú zadané údaje o hĺbke dávky pre odporúčanú veľkosť poľa, zobrazí sa poznámka.
POZNÁMKA: Pre každé MLC sú odporúčané veľkosti poľa hĺbky dávky uložené v binárnom
súbore poskytnutom spoločnosťou Brainlab. V súčasnosti tieto hodnoty súhlasia s revíziou 2.0
(alebo vyššou) Technickej referenčnej príručky fyzikálnych princípov Brainlab. 

Nespracované údaje Pencil Beam
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Okrem toho sa vykonávajú nasledujúce kontroly, ak sú pre vybraný akcelerátor a energiu k
dispozícii referenčné údaje (pozri str. 27):
• Pre hĺbky v rozsahu min. (2 mm, 0,25 * dmax) až 250 mm, sa zobrazí varovanie, ak údaje

hĺbky dávky nie sú v rozsahu referenčných údajov.

Rozptyl

• Ak sú údaje o rozptyle pre dve veľkosti poľa MLC alebo čeľustí rovnaké, zobrazí sa chyba.
• Ak boli definované hodnoty rozptylu pre rôzne veľkosti čeľustí, ale čeľuste sú pevné, zobrazí sa

chyba.
• Ak nie sú namerané všetky požadované údaje rozptylu, zobrazí sa chyba. Hodnoty rozptylu sa

musia merať pre všetky konfigurácie, kde pole MLC je ≤ pole čeľuste. Hodnoty pre pole MLC >
pole čeľustí sa môžu skopírovať podľa popisu v Technickej referenčnej príručke fyzikálnych
princípov Brainlab.

• Ak veľkosti poľa MLC a veľkosti poľa čeľustí nepokrývajú rozsah 2*smallest-leaf-width
až maximum-MLC-field-size definovaný ako minimum z (2*maximum-opening,
2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-
X, maximum-blocking-device-size-Y), zobrazí sa chyba. Pritom sa predpokladá, že
maximálna veľkosť blokovacieho zariadenia MLC nie je väčšia ako veľkosť čeľustí.

• Ak sú normalizované hodnoty rozptylu < 0,4 alebo > 1,2, zobrazí sa chyba. Normalizácia sa
vykonáva na rozmer štvorcového poľa pre meranie nominálneho výkonu lineárneho
urýchľovača.

• Ak sa faktory rozptylu nezvyšujú monotónne so zvyšujúcimi sa veľkosťami poľa (MLC a
čeľusť), zobrazí sa chyba.

• Ak nie je zadaná hodnota rozptylu pre odporúčanú veľkosť poľa (čeľusť alebo MLC), zobrazí sa
poznámka.

POZNÁMKA: Pre každé MLC sú odporúčané veľkosti poľa rozptylu uložené v binárnom súbore
poskytnutom spoločnosťou Brainlab. V súčasnosti tieto hodnoty súhlasia s revíziou 2.0 (alebo
vyššou) Technickej referenčnej príručky fyzikálnych princípov Brainlab. 

Okrem toho sa vykoná nasledujúca kontrola a zobrazí sa hlásenie, ak sú pre vybraný akcelerátor
a energiu k dispozícii referenčné údaje (pozri str. 27):
• Pri každej veľkosti poľa čeľustí sa zobrazí varovanie, ak údaje rozptylu (ako funkcia veľkosti

poľa MLC) nie sú v rozsahu referenčných údajov.
• Na referenčné údaje rozptylu pre Physics Administration 5.5 boli aplikované korekcie

výstupného faktora malého poľa podľa IAEA TRS č. 483 [IAEA-483].

Diagonálne profily

• Ak sú diagonálne profily pre dve hĺbky rovnaké, zobrazí sa chyba.
• Ak rozsah hĺbky diagonálnych profilov nepokrýva minimálne 5 mm až 300 mm, zobrazí sa

chyba.
• Ak pre odporúčanú hĺbku neexistujú žiadne údaje diagonálneho profilu, zobrazí sa poznámka.

POZNÁMKA: Odporúčané hĺbky diagonálneho profilu sú uložené v binárnom súbore poskytnutom
spoločnosťou Brainlab. V súčasnosti hodnoty súhlasia s revíziou 2.0 (alebo vyššou) Technickej
referenčnej príručky fyzikálnych princípov Brainlab. 

Okrem toho sa vykoná nasledujúca kontrola a zobrazí sa hlásenie, ak sú pre vybraný akcelerátor
a energiu k dispozícii referenčné údaje (pozri str. 27):
• Ak diagonálny profil nie je v rozsahu referenčných údajov, zobrazí sa varovanie.

Spracovanie diagonálnych profilov vyžaduje, aby boli (izocentrické) šírky profilu v súlade s
maximálnymi veľkosťami polí MLC, ktoré sú uložené pre každé MLC v binárnom súbore
poskytnutom spoločnosťou Brainlab. V súčasnosti hodnoty súhlasia s revíziou 2.0 (alebo vyššou)
Technickej referenčnej príručky fyzikálnych princípov Brainlab.

DODATOK
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Priečne profily

• Ak sú priečne profily pre dve hĺbky (alebo smery) rovnaké, zobrazí sa chyba.
• Ak rozsah hĺbky priečnych profilov nepokrýva minimálne dmax± 2 mm (dmax podľa [BJR25]) až

200 mm, zobrazí sa chyba.
• Ak pre odporúčanú hĺbku neexistujú žiadne údaje priečneho profilu, zobrazí sa poznámka.

POZNÁMKA: Odporúčané hĺbky priečneho profilu sú uložené v binárnom súbore poskytnutom
spoločnosťou Brainlab. V súčasnosti tieto hodnoty súhlasia s revíziou 2.0 (alebo vyššou)
Technickej referenčnej príručky fyzikálnych princípov Brainlab. 

POZNÁMKA: Spracovanie priečnych profilov vyžaduje určitý tvar MLC, ktorý je uložený v
binárnom súbore poskytnutom spoločnosťou Brainlab. V súčasnosti tieto hodnoty súhlasia s
revíziou 2.0 (alebo vyššou) Technickej referenčnej príručky fyzikálnych princípov Brainlab.
Priečny profil x má vždy jednu špičku a priečny profil y má vždy tri špičky. 

Dynamický posun lamiel

• Ak je rozdiel hodnôt úniku MLC (v %) vypočítaných z hodnôt dynamického posunu lamiel a
úniku MLC definovaného v nominálnej sekcii Nominal Linac Output > 0,5 %, zobrazí sa
upozornenie. Keďže nastavenia (SSD, hĺbka) použité na určenie týchto dvoch hodnôt sú
odlišné (a mohli sa použiť rôzne detektory), sú možné odchýlky medzi týmito dvomi hodnotami.

• Ak je požadovaná rýchlosť lamely vyššia ako maximálna rýchlosť lamely MLC, zobrazí sa
varovanie.

• Ak sa statický posun lamely (určený z priečnych profilov) a dynamický posun lamely líšia o viac
ako 30 %, zobrazí sa varovanie.

POZNÁMKA: Všeobecne platí, že dynamický posun lamely je približne rovnaký ako statický posun
lamely, avšak nemôže byť zaručený. Preto spoločnosť Brainlab odporúča použiť kontrolu 30 %
ako praktickú zásadu. 

Nespracované údaje Pencil Beam
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7.1.2 Profily stroja Pencil Beam

Základné informácie

Pre profily stroja s údajmi Pencil Beam sa vykonávajú nasledujúce kontroly a zobrazí sa správa
(pozri str. 88).

Nominálny výkon lineárneho urýchľovača

• Zadaný nominálny výkon lineárneho urýchľovača sa kontroluje v porovnaní s niektorými bežne
používanými kalibračnými nastaveniami (1 Gy/100 MU s odchýlkou < 2 %), ak je už zadaný
nominálny výkon lineárneho urýchľovača normalizovaný. Pri konverzii sa používajú údaje hĺbky
dávky profilu stroja. Ak sa nezistila žiadna podmienka kalibrácie, zobrazí sa varovanie. Ak sa
zistí viacero zhôd, vytlačí sa najbližšia zhoda.
- Kalibrované pri SSD = SID = 1 000 mm v hĺbke špičkovej dávky (dmax)
- Kalibrované pri SSD = SID = 1 000 mm v hĺbke 50 mm
- Kalibrované pri SSD = SID = 1 000 mm v hĺbke 100 mm
- Kalibrované v izocentre v hĺbke špičkovej dávky (dmax), (→SSD = SID - dmax)
- Kalibrované v izocentre v hĺbke 100 mm (→SSD = 900 mm)
- Kalibrované pri SSD = 900 mm v hĺbke 100 mm
- Kalibrované pri SSD = 950 mm v hĺbke 50 mm
- Kalibrované pri SSD = 900 mm v hĺbke špičkovej dávky (dmax)

• Ak profil stroja obsahuje údaje o dávke Monte Carlo, skontroluje sa zhoda medzi údajmi
nominálneho výkonu lineárneho urýchľovača Monte Carlo s údajmi nominálnym výkonom
lineárneho urýchľovača Pencil Beam. Pri rozdieloch ≤ 1 % sa nezobrazuje žiadne varovanie,
pri rozdieloch od 1 % do 5 % sa zobrazí varovanie a pri rozdieloch vyšších ako 5 % sa zobrazí
chyba.

• Vypočíta sa hĺbka špičkovej dávky (maximálna dávka) 100 x 100 mm² PDD a zodpovedajúca
energia lúča sa interpoluje z údajov dmax [BJR25]. V prípade, že energia nepoužíva lúče bez
homogenizačného filtra, zobrazí sa varovanie, ak sa táto energia dmax líši o viac ako 10 % od
zadanej energie. Pri odchýlkach väčších ako 50 % sa zobrazí chyba. Ak táto hĺbka špičkovej
dávky je nejednoznačná (napr. „dvojitá špička“), zobrazí sa chyba a ďalšie kontroly vyžadujúce
dmax nie je možné vykonať.

• Vypočíta sa index kvality definovaný podľa [FOLLOWILL1998] a zodpovedajúca energia lúča
sa interpoluje z údajov indexu kvality [BJR25]:
QI = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595
V prípade, že energia nepoužíva lúče bez homogenizačného filtra, zobrazí sa varovanie, ak sa
táto energia indexu kvality líši o viac ako 10 % od zadanej energie. Pri odchýlkach väčších ako
50 % sa zobrazí chyba.

Hĺbka dávky

• Pre každú krivku hĺbky dávky sa určí hĺbka špičkovej (maximálnej) dávky. Ak táto hĺbka je
nejednoznačná (napr. „dvojitá špička“), zobrazí sa upozornenie a ďalšie kontroly vyžadujúce
dmax nie je možné vykonať.

• Ak rozsah hĺbky nepokrýva rozsah minimum (2 mm, 0,25 * dmax) až 250 mm, zobrazí sa
varovanie.

• Ak profil hĺbky dávky pre určité veľkosti poľa neklesá monotónne s narastajúcou hĺbkou pri
hĺbkach väčších ako 1,1 * dmax, zobrazí sa varovanie.

• Ak veľkosti poľa nepokrývajú rozsah 2*smallest-leaf-width až maximum-MLC-field-
size definovaný ako minimum z (2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel,
2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-
device-size-Y), zobrazí sa varovanie.

• Ak sa pomer PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) nezvyšuje monotónne s veľkosťou poľa,
zobrazí sa varovanie.
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Rozptyl

• Ak boli definované hodnoty rozptylu pre rôzne veľkosti čeľustí, ale čeľuste sú pevné, zobrazí sa
varovanie.

• Ak veľkosti poľa MLC a veľkosti poľa čeľustí nepokrývajú rozsah 2*smallest-leaf-width
až maximum-MLC-field-size definovaný ako minimum z (2*maximum-opening,
2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-
X, maximum-blocking-device-size-Y), zobrazí sa varovanie. Pritom sa predpokladá, že
maximum-blocking-device-size-X MLC nie je väčšia ako veľkosť čeľustí.

• Ak sú normalizované hodnoty rozptylu < 0,4 alebo > 1,2, zobrazí sa varovanie.
POZNÁMKA: Normalizácia sa vykonáva na rozmer štvorcového poľa pre meranie nominálneho
výkonu lineárneho urýchľovača. 

• Ak sa faktory rozptylu nezvyšujú monotónne so zvyšujúcimi sa veľkosťami poľa (MLC a
čeľusť), zobrazí sa varovanie.

Radiálne faktory

• Ak hĺbky tabuliek radiálnych faktorov nepokrývajú minimálne 5 mm až 200 mm, zobrazí sa
varovanie.

• Ak rádiusy tabuľky radiálnych faktorov nezačínajú hodnotou 0 mm a nepresahujú aspoň na
½ * SQRT(maximum-blocking-device-size-X^2 + maximum-blocking-device-
size-Y^2), zobrazí sa varovanie.

Profily stroja Pencil Beam
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7.2 Výpočty
7.2.1 Výpočet radiálneho faktora

Základné informácie

①

②

③

Obrázok 75  

Radiálne faktory (RFS) sú funkcie dávky v horizontálnom smere cez vertikálnu os lúča vo
viacerých hĺbkach. Ich jediným účelom je opraviť nehomogénnosti mimo osi spôsobené
konštrukciou hlavy akcelerátora vrátane zdroja elektrónov, cieľa Bremsstrahlungs (brzdné
žiarenie) a homogenizačného filtra. Radiálne faktory sa používajú pri výpočte idealizovanej
distribúcie dávky algoritmu Pencil Beam. Popis algoritmu dávky Pencil Beam je uvedený v
Technickej referenčnej príručky fyzikálnych princípov Brainlab.
Rozdiel medzi radiálnymi faktormi a diagonálnymi profilmi je znázornený na obrázku vyššie.
• Radiálny faktor ①
• Vypočítaný profil dávok ②
• Priebeh nameraného profilu dávky ③

Iteračné prispôsobenie radiálneho faktora

Radiálne faktory sú definované lineárnou funkciou vykonávanou po častiach pre každú hĺbku.
Výpočet začína konštantným radiálnym faktorom a potom iteračne upravuje vzorkovacie body,
aby sa dosiahla zhoda medzi vypočítanou dávkou a predbežne spracovanými údajmi.
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Na začiatku prispôsobenia radiálnych faktorov sa každý nameraný profil normalizuje na hodnotu
na stredovej osi lúča. Údaje sa potom interpolujú na výpočtovú mriežku, ktorá je založená na
minimálnej šírke lamely MLC. V prípade potreby sa údaje zrkadlia, aby sa získal úplný profil. Ak
vyhladzovanie nie je nastavené na None, použije sa vyhladzovací filter. Tieto údaje sa nazývajú
Preprocessed diagonal profiles a môžu sa zobraziť tak, že sa aktivuje príslušná možnosť
priebehu. Výpočet radiálneho faktora je založený na vopred spracovaných údajoch. Radiálne
faktory sa vypočítajú pre každú hĺbku samostatne. Šírka izocentrického poľa pre výpočet dávky je
nastavená na izocentrickú šírku vopred spracovaného diagonálneho profilu, ktorý sa predvolene
určuje pomocou inflexných bodov. Ak zlyhá výpočet šírky na základe inflexných bodov, použije sa
poloha 50 % maximálnej dávky (25 % maxima pre lúče FFF).

Polynomické prispôsobenie radiálneho faktora

Pri viacerých urýchľovačoch sa namerané radiálne faktory (s úplne zasunutým MLC) používajú na
určenie funkcie, ktorá prináša dobrú aproximáciu bežných radiálnych faktorov. Výsledkom je, že
kvadratický polynóm nasledujúcej formy postačuje na opis normalizovaných radiálnych faktorov
pre vyrovnané lúče presne:
RFS(r) = 1 + a0r + a1r2, r > 0
Výpočet radiálnych faktorov určuje koeficienty a0 a a1 prispôsobením najmenších štvorcov medzi
vypočítaným profilom dávky a nameraným diagonálnym profilom. Rozsah použitý pre toto
prispôsobenie najmenších štvorcov môže byť ovplyvnený parametrom Range for fit (pozri str.
49).

Výpočty
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7.2.2 Prispôsobenie priečneho profilu

Základné informácie

Obrázok 76  

Účelom údajov priečneho profilu je určiť parametre Source Function Correction (SFC), ako aj
statický posun lamely a veľkosť pera a drážky.
Prispôsobenie priečneho profilu je založené na špeciálnych tvaroch MLC, ktoré sú popísané v
Technickej referenčnej príručke fyzikálnych princípov Brainlab. Tieto tvary sa skladajú hlavne
z dvoch väčších a jedného malého otvoru MLC. Príklad je uvedený na obrázku vyššie.
• Priečny profil v smere x (smer lamely) má jednu špičku
• Priečny profil v smere y (smer lamely) má tri špičky

Pred akýmkoľvek spracovaním sú namerané údaje profilu zarovnané s tvarom MLC na
odstránenie akéhokoľvek posunu pozície. Pre tento proces sa určujú polohy stúpajúcich a
klesajúcich okrajov vypočítaného a nameraných profilov. Nastavovací posun sa vypočíta tak, aby
sa minimalizoval rozdiel týchto okrajových pozícií. V prípade potreby sa namerané údaje zrkadlia.

Výpočet rádiologického posunu

Korekcia rádiologického poľa povoľuje malé odchýlky rádiologického poľa spôsobené
nastaveniami medzery a návrhom MLC (oblý koniec lamiel a spoj na pero a drážku), ktoré sa
majú opraviť s ohľadom na nominálnu veľkosť poľa definovanú MLC.
Statický posun lamely definuje nárast veľkosti poľa (na okraj poľa) v smere lamely na úrovni
izocentra vďaka konštrukcii s oblými koncami. Vypočítava sa zo šírky špičiek priečnych profilov x
a všetky hĺbky sa spriemerujú.
Veľkosť pera a drážky je pokles vo veľkosti poľa (na okraj poľa) kolmo na smer lamely na úrovni
izocentra vďaka konštrukcii pera a drážky lamiel. Vypočítava sa zo šírky špičiek priečnych profilov
y a všetky hĺbky sa spriemerujú.
Statický posun listu a veľkosť pera a drážky sú nezáporné a musia byť v rozmedzí od 0 mm do
1,2 mm. V opačnom prípade nie je možné automatické prispôsobenie.
Po zarovnaní a použití korekcie radiačného posunu na vypočítaný profil sa porovnávajú polohy
stúpajúcich a klesajúcich okrajov nameraných a vypočítaných priečnych profilov.
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Výpočet korekcie zdrojovej funkcie

Korekcia zdrojovej funkcie (SFC) opisuje vplyv konečnej veľkosti zdroja, kolimátora a rozptylu
homogenizačného filtra, zakrivenie koncov lamiel a iné účinky rozširujúce polotieň. Korekcia
zdrojovej funkcie je Gaussove rozdelenie definované sigma šírkou a amplitúdou v určitej hĺbke.
SFC ovplyvňuje šírku polotieňa dávkových profilov.
Porovnanie SFC sa pokúša zosúladiť šírku polotieňa a relatívnu výšku špičky vypočítaných na
nameraných priečnych profiloch.
Priečne profily sa musia merať v troch hĺbkach. Prispôsobenie vracia hodnoty SFC sigma a
amplitúdy pre najmenšiu a najväčšiu hĺbku. Hodnoty sigma a amplitúda sú pre všetky ostatné
hĺbky lineárne interpolované.

Prispôsobenie priečneho profilu
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7.2.3 Dynamický posun lamiel

Základné informácie

Dynamický posun lamiel opisuje účinný posun lamiel spôsobený zaobleným koncom lamiel
väčšiny MLC.
Táto hodnota sa určuje pomocou pripravených súborov MLC na meranie dávok izocentra pre
posuvné lamely s rôznou šírkou.
Nameranú dávku D možno približne opísať pomocou lineárnej funkcie
D - Dleak = b(gap + 2δ) = b * gap + a
kde:
• gap je nominálna šírka medzery (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak je nameraný únik MLC
• δ je účinný dynamický posun lamiel pre každú lamelu

Po stanovení a a b lineárnou regresiou sa vypočíta δ pomocou: δ = a/2b.
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7.3 Slovník a skratky

Bežne používané termíny

Profil lúča Všetky dozimetrické nastavenia pre určitý algoritmus dávkovania.

CAX Stredová os.

dmax
Hĺbka špičkovej dávky („maximálna hĺbka“). Pre 6 MV je to cca 15 mm.
Typické hodnoty pre rôzne energie sú uvedené napr. v [BJR25].

Lineárny urýchľovač Lineárny urýchľovač.

Profil stroja
Profil stroja obsahuje podrobný model zariadenia, ktorý obsahuje geo-
metrické a dozimetrické nastavenia (profily lúča), ako aj informácie o
konkrétnych kombináciách akcelerátora-kolimátora (pozri str. 79).

MLC Viaclamelový kolimátor.

Monte Carlo Algoritmus dávkovania používaný na liečbu založenú na viaclamelovom
kolimátore pomocou RT Elements.

NLOut Nominálny výkon lineárneho urýchľovača (typicky v Gy/100 MU pri danej
hodnote SSD a hĺbke vo vode).

Nastavenie typu PDD
alebo typu TMR/TPR

Údaje hĺbky dávky pomocou vodnej nádrže je možné merať dvomi rôzny-
mi spôsobmi:
• Pri prístupe typu PDD je vzdialenosť medzi zdrojom a povrchom (SSD)

pevná, pričom detektor sa pohybuje do rôznych hĺbok vo vode.
• Pri prístupe typu TMR/TPR je detektor upevnený v izocentre, zatiaľ čo

povrch vody (SSD) sa mení.
Analogické definície sa vzťahujú na merania hĺbok dávok pomocou pev-
ných vodných dosiek.

Pencil Beam Algoritmus dávkovania používaný na liečbu založenú na viaclamelovom
kolimátore pomocou RT Elements.

Šablóny profilov Šablóny profilov definujú predvolené hodnoty kombinácie akcelerátora a
kolimátora a používajú sa na vytvorenie profilov strojov.

R & V Record and Verify.

Nespracované údaje

Namerané údaje lúčov, ako je nominálny výkon lineárneho urýchľovača,
faktory rozptylu, hĺbka dávky a priečne profily.
• Nespracované údaje pre algoritmus Pencil Beam sa musia spracovať

pomocou Physics Administration predtým, ako sa môžu použiť ako
údaje lúča v profiloch stroja.

• Nespracované údaje pre algoritmus Monte Carlo musí previesť spoloč-
nosť Brainlab na Monte Carlo ako súbor údajov lúčov, ktorý je možné
použiť s profilmi stroja.

RFS Radiálne faktory.

RT Elements Softvér na plánovanie liečby Brainlab RT.

Konvencia stupnice
Definuje, ako sa zobrazujú a tlačia súradnice čeľuste a MLC a pohyby,
ako aj uhly stola, gantry a kolimátorov prostredníctvom RT Elements.
Interne RT Elements používa IEC 1217.

SFC Korekcia zdrojovej funkcie.

Slovník a skratky
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