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Cel pracy
• pomiary dozymetryczne wiązek generowanych przez
akceleratory TrueBeam
(testy akceptacyjne, pomiary do systemu planowania
leczenia)
• sprawdzenie danych do systemu planowania leczenia
• porównanie otrzymanych wyników pomiarów
(kilka maszyn)

Materiały i metody
•
•
•
•

3 akceleratory TrueBeam
wiązki tradycyjne 4,6,8,10,15MV
wiązki bez filtra spłaszczającego 6,10FFF MV
wiązki elektronów 6,9,12,16,20,22 MeV

Detektory do pomiaru danych dozymetrycznych
dla pól o rozmiarach od 1x1cm2 do 40x40cm2
– dioda o dużej rozdzielczości,
– komora jonizacyjna

Materiały i metody
Pomiary danych do TPS fotony i elektrony (AAA)
–
–
–
–
–
–
–

PDG dla pól otwartych wiązek fotonowych
Profile dla pól otwartych wiązek fotonowych
Względny współczynnik rozpraszania
PDG i profile dla różnych klinów mechanicznych
Współczynniki klinów mechanicznych
NDS120MLC przeciek przez liście i „dosimetric leaf gap”
Pomiary dla wiązek elektronów (eMC)

• Pomiary wiązek FFF
• Półcienie
• IMRT i VMAT
• IGRT
• Respiratory Gated
• Dozymetria małych pól

Wyniki
Porównano profile i PDG wszystkich wiązek generowanych przez 3
akceleratory
Odchylenie standardowe (SD) dla PDG wynosi 0,12%
Odchylenie standardowe dla profili pól otwartych dla energii 10MV FFF wynosi
0,40%
Półcienie w kierunku poprzecznym, kąt kolimatora 0:
- dla wiązek tradycyjnych wynosi od 5,88+/-0,09 do 5,99+/-0,13mm dla
energii od 4MV do 15MV na głębokości 10cm dla pola referencyjnego
10x10cm2
- dla wiązek bez filtra spłaszczającego wynosi 3,70+/-0,21 do 4,83+/-0,04mm
dla energii 6MV FFFMV , dla energii 10MV FFF wynosi 4,83+/-0,04 na
głębokości 10cm dla pola referencyjnego 5x5cm2

Wyniki

Wyniki

Wyniki
Procedury testowe IMRT i VMAT przeprowadzono dla różnych trybów
energii.
Średnia z pomiarów komorą jonizacyjną 3 maszyn wykazała mniej niż
2% różnicy pomiędzy pomiarem a obliczeniami;
Pomiary martycą MultiCube wykazały że ponad 90% pikseli spełnia
kryteria analizy gamma (3%, 3 mm, 5% próg).
Obrazowanie planarne KV i CBCT wykazano lepszą zgodność ze
specyfikacją dostawcy i zmniejszenie dawki dla niektórych
protokołów obrazowania.
Weryfikacja Respiratory Gateing wykazała rozbieżność około 0,05%
pomiędzy napromienianiem z bramkowanie oddechowym i bez
bramkowania.
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