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Streszczenie

Jednym z rodzajów systemów obrazowania, stoso-

wanych do weryfikacji realizacji leczenia terapeu-

tycznego, są systemy CBCT.We współczesnej radiote-

rapii procedury przygotowania pacjenta do leczenia 

promieniowaniem jonizującym oraz weryfikacja jego 

realizacji nie są możliwe do przeprowadzenia bez 

właściwej jakości informacji obrazowej. Przedmiotem 

artykułu jest historia poszukiwania przyczyn 0,5 mm 

odstępstwa od specyfikacji technicznej producenta 

w odległości między obiektami testowymi rekonstru-

owanej w  obrazie 3D. Również jakość uzyskiwanych 

obrazów – oceniana na podstawie parametrów, ta-

kich jak: rozdzielczość przestrzenna, jednorodność, 

kontrast, obecność artefaktów – pozostawiała wiele 

do życzenia. W  artykule przedstawiono historię po-

szukiwania przyczyny, a  także metod pozwalających 

na korekcję tych niezgodności. Przeprowadzone pro-

cedury kalibracji, optymalizacji, korekcji i  weryfikacji 

pozwoliły uzyskać znaczącą poprawę jakości obrazów 

oraz właściwą rekonstrukcję geometryczną.

Słowa kluczowe: CBCT, kalibracja systemów obra-

zowania w  radioterapii, jakość obrazowania, para-

metry obrazowania medycznego

Abstract

In modern radiotherapy procedures of preparing 

a patient for radiotherapy and verification of this, 

they are not feasible without a high quality of im-

aging information. CBCT is a  type of imaging sys-

tem used to verify radiotherapy treatment on the 

base geometrical and dosimetry parameters. The 

article is a story of an investigation of the reason of 

0,5 mm discrepancy of a distance reconstructed in 

3D image between two test objects. Also, the quali-

ty of images – they were assessed on the basis: spa-

tial resolution, uniformity, contrast, visibility of ar-

tifacts – was questionable. The article presents the 

story of searching the reasons, methods to correct 

those discrepancies. The procedures followed to 

calibrate, optimize, correct and verify, they provid-

ed a significant improvement of the image quality, 

as well as the accurate geometric reconstruction.

Key words:: CBCT, calibration of imaging systems 

in radiotherapy,  quality of imaging , parameters of 

medical imaging
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Wstęp

Jednym z  rodzajów systemów obrazowania stoso-

wanych do weryfikacji realizacji leczenia terapeu-

tycznego są systemy CBCT. 

System XVI (X-ray Volumetric Imaging System) 

składa się z  lampy RTG oraz krzemowego amorficz-

nego detektora obrazowego pokrytego warstwą  

 

 

scyntylacyjną jodku cezu. Oba elementy są umiesz-

czone na gantry aparatu terapeutycznego, ortogonal-

nie w stosunku do głowicy i urządzenia obrazującego 

EPI. System XVI obraca się wraz z gantry akceleratora 

wokół ich wspólnego punktu izocentrycznego (Rys. 

1). Przy pomocy tego systemu można wykonać 
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obrazowanie wolumetryczne (jak dla klasycznej tomografii kom-

puterowej), które jest realizowane poprzez rekonstrukcję obrazu 

3D dla badanego obiektu z  około 650 projekcji obrazów planar-

nych, wykonanych podczas pełnego (360 stopni) lub około 330/350 

dla półobrotu gantry (180 stopni). Jakość uzyskanego obrazu jest 

gorsza od jakości reprezentowanej przez obrazy uzyskane na kla-

sycznym aparacie TK ze względu na duży udział promieniowania 

rozproszonego od szerokiej wiązki i gorszy SNR. Również algorytm 

rekonstrukcji determinuje jakość uzyskiwanych obrazów. FDK jest 

algorytmem rekonstrukcji obiektów 3D dla szerokiej wiązki, dla 

którego dane są zbierane na planarnym detektorze obrazowym 

w układzie kartezjańskim po rotacyjnej trajektorii. 

Wiązka X jest emitowana ze źródła w kierunku okrągłego stożka, 

który nieskolimowany daje powierzchnię oddziaływania z  pane-

lem detektora obrazowego o wymiarach 425 x 425 mm^2. Obrazy 

mogą być rejestrowane z różnymi kolimatorami o różnych „polach 

widzenia” (FOV – Field of View): małe (small – SFOV), średnie (me-

dium – MFOV) i duże (large – LFOV). To, co je różni, to jest przesu-

nięcie FOV od osi centralnej wiązki promieniowania X, które wyno-

si 138,4 mm dla SFOV; 213,2 mm dla MFOV i 262,0 mm dla LFOV. 

Pozycjonowanie detektora obrazowego w  kierunku lateralnym 

względem źródła promieniowania jest uzależnione od wybranego 

kolimatora. Panel jest przesuwany, aby dopasować jego położenie 

do przesunięcia wiązki promieniowania, poprzez jego translację 

w  lewo/prawo. W  przypadku SFOV wiązka promieniowania pada 

prostopadle na powierzchnię detektora, co oznacza, że przesunię-

cie 138,4 mm jest równe dla obu kierunków – dolnego i górnego. 

Dla LFOV przesunięcie wiązki promieniowania jest większe, co 

w kołowym przesunięciu osi obrazowania kV skutkuje w większej 

szerokości skanowanej objętości. Dla wszystkich FOV wymiary 

stożka oddziaływania promieniowania z  detektorem wynosi 425 

mm, ale wiązki różnią się wychyleniem w zależności od wybranego 

kolimatora. Dla każdego FOV używane mogą być kolimatory o róż-

nych wymiarach w kierunku gantry-target (G-T). Wymiar kolimato-

ra w kierunku G-T jest nazywany „nominalną naświetlaną długością 

w izocentrum” (nominal irradiated length at isocenter).

We współczesnej radioterapii procedury przygotowania pa-

cjenta do leczenia promieniowaniem jonizującym oraz wery-

fikacja jego realizacji nie są możliwe do przeprowadzenia bez 

właściwej jakości informacji obrazowej. Pod pojęciem „właści-

wej jakości” rozumiane jest spełnienie takich kryteriów jako-

ściowych i ilościowych dotyczących informacji obrazowej, które 

pozwalają na uzyskanie niezbędnych i  precyzyjnych danych do 

realizacji bezpiecznej radioterapii.

Przedmiotem artykułu jest historia 0,5 mm odstępstwa od spe-

cyfikacji technicznej producenta w  odległości, rekonstruowanej 

w obrazie 3D, między obiektami testowymi. Przedstawiona zostanie 

historia poszukiwania przyczyny i metod pozwalających na korekcję 

tej niezgodności. Przeprowadzone procedury kalibracji, optymaliza-

cji i korekcji pozwoliły również na uzyskanie znaczącej poprawy jako-

ści obrazów. Zostaną opisane działania podjęte zarówno w zakresie 

hardware’u, jak i software’u, z zachowaniem poziomu szczegółowo-

ści, który pozwala na uszanowanie „know how” producenta. 

Rys. 1 Akcelerator Elekta Synergy z systemem XVI 

Źródło: http://link.springer.com/chapter/10.1007/174_2012_643#page-1

Historia 0,5 mm

Historia 0,5 mm rozpoczęła się w 2013 roku, gdy przejęłam zo-

bowiązania zawodowe związane z  weryfikacją, zarządzaniem 

i optymalizacją systemu XVI. Rozeznanie systemu, metod jego 

weryfikacji, a także kalibracji i optymalizacji okazało się proce-

sem dość złożonym. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym 

ustalenie charakterystyki systemu był fakt braku jego integracji 

w wersji, w której był dostępny (wersja 4.1, 4.2, 4.2.1). W prak-

tyce oznaczało to, że realizacja procedur kalibracji i weryfikacji 

systemu XVI wymagała użycia trzech komputerów (XVI. iView, 

Elekta Synergy), trzech klawiatur, czterech ekranów, jednego 

FKP i pedału wyzwalającego ekspozycję. Było to nie lada wyzwa-

nie, zwłaszcza na początku podjęcia praktyki.

Wprowadzane sukcesywnie testy wykazywały, że system 

ten nie spełniał wymagań specyfikacji technicznej producenta. 

Ocenie podlegały BPM (bad pixel map) – obecność nieskorygo-

wanych „gorących” i „zimnych” pikseli oraz dynamika statystyki 

dla BPM, parametry jakościowe obrazowania ( jednorodność ≤ 

1,5% dla SFOV/S10, rozdzielczość przestrzenna ≥ 10 pl/cm dla 

SFOV/S10, kontrast ≤ 1,5% dla SFOV/S10, „ghosting”, artefakty) 

i  parametry geometryczne rekonstrukcji (+/- 1,0 mm od ocze-

kiwanych wartości). I  tak rozpoczął się długotrwający proces, 

w ramach którego przeprowadzono wiele pomiarów (w tym po-

nadstandardowych) i analiz, zmian parametrów software’owych 

(parametry determinujące algorytm rekonstrukcji) wraz z  in-

terwencjami w zakresie mechanicznych ustawień systemu XVI. 

W wyniku wszystkich podjętych działań ustalono nową metodo-

logię kalibracji i optymalizacji systemu.

Droga do pełnej kalibracji i optymalizacji systemu rozpoczęła 

się od pojawienia się znaczących artefaktów w obrazach klinicz-

nych dla MFOV (protokoły jamy brzusznej). Na obrazach były 

widoczne artefakty typu „radar artifact” i „ring artifact” (Rys. 2). 

Pogarszały one w sposób znaczący jakość obrazowania na tyle, 

że utrudniona była możliwość oceny położenia obszaru leczone-

go w stosunku do oryginalnych konturów struktur (kontury ob-

szarów tarczowych i OARs). Również dalej nierozwiązanym pro-

blemem pozostawała „krótsza” rekonstrukcja odległości między 

obiektami testowymi (Rys. 3). Uzyskiwane wyniki pomiarów 
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mieściły się w zakresie 115,2-115,8 mm (dla wymiarów transwer-

salnych) przy wartości oczekiwanej 117,0 +/- 1,0mm. Rekonstruk-

cja sagitalna (oś Z) spełniała warunki specyfikacji technicznej 

systemu. Także w obrazach 3D zaobserwowano zniekształcenia 

geometryczne obiektów testowych (kształt elipsoidalny, a  nie 

kołowy).

nieprawidłowa rekonstrukcja geometryczna z punktu widzenia 

rekonstruowanej odległości, jak również kształtu obiektów te-

stowych – zdeterminowały pierwszy kontakt ze wsparciem ser-

wisowym ze strony producenta.

Zgodnie z zaleceniami serwisu producenta zaplanowano prze-

prowadzić procedurę MLG (multigain calibration) z  uwzględnie-

niem 70 kV (standardowo jest ona wykonywana dla 100 kV i 120 

kV – energii używanych w procedurach testowych i protokołach 

klinicznych). Procedurę przeprowadzono przy użyciu fantomu 

wodnego z niestandardowym poziomem wody (13,0 cm vs 11,0 

cm). To, co okazało się niezwykle ważne przy wielokrotnie powta-

rzanej procedurze, także w okresie późniejszym, było sprawdze-

nie, czy dla LFOV rama holdera fantomu lub dolna krawędź fanto-

mu nie rzutowała się na obraz uzyskiwany na detektorze. Jeżeli 

część detektora zostanie naświetlona wiązką promieniowania X, 

przechodzącą przez krawędź/ściankę boczną fantomu, to w obra-

zach „gain” zostanie uwidoczniony obszar o innej intensywności/

wartości piksela, a korekcja tego obszaru w obrazach klinicznych 

będzie przeprowadzona nieprawidłowo (Rys. 4).

Następną procedurą miało być usunięcie BPM wprowadzone-

go przez użytkownika i powrót do oryginalnego PE BPM (BPM 

dostarczona z detektorem przez producenta) 

Na rzecz korekcji parametrów geometrycznych obrazu miała zo-

stać wprowadzona zmiana wartości piksela i/lub SDD w pliku sri.ini. 

Również powtórzono flexmap dla wszystkich FOV i  dla CW 

i CC obrotów gantry. Następnie wszystkie wartości flex funkcji Rys. 2 Rekonstrukcja 3D – fantom Catphan, test jednorodności – widoczne w ob-

razie artefakty 

Źródło: Własne.

Rys. 3 Rekonstrukcja 3D – fantom Catphan – test geometrii 

Źródło: Własne.

Podjęto próbę poprawy jakości obrazowania przez wpro-

wadzenie nowych BPM i  powtórzenie kalibracji wzmocnień 

detektora obrazowego w  celu ujednolicenia odpowiedzi jego 

elementów na promieniowanie. Powtórzono także zestaw 

flexmap dla wszystkich FOV. Uzyskane niezadowalające rezul-

taty – obecność artefaktów, jednorodność gorsza niż 2,5% dla 

SFOV, rozdzielczość przestrzenna 2 pl/cm dla MFOV przy war-

tości oczekiwanej 7 pl/cm, dynamika zmian statystyki BPM oraz 

reklama 



vol. 5           3/2016         Inżynier i Fizyk Medyczny156

radioterapia \ radiotherapy artykuł naukowy \ scientific paper

Rys. 4 Układ do kalibracji wzmocnień detektora obrazowego

Źródło: Własne.

skorygowano manualnie o  +0,8 (Rys. 5, 6), co skutkowało po-

prawieniem rozdzielczości przestrzennej dla MFOV z  2 lp/cm 

do 4 lp/cm. Korekcja została wykonana ze względu na kompen-

sację rzeczywistego położenia „centrum” detektora dla MFOV 

względem osi wiązki. Wartość korekcji ustalono na podstawie 

obrazów filtra CAL1 (Rys. 7) wykonanych dla pięciu kątów poło-

żenia gantry (0, 90, -90, 180, -180) (Rys. 7). Powtórzenie projekcji 

dla 180 i -180 stopni wynika z braku pełnej symetrii korekcji, jak 

można to zobaczyć na wykresach flexmap (Rys. 5, 6). Idea znale-

zienia korekcji flexmap opiera się na znalezieniu stałej wartości 

liczbowej będącej miarą przesunięcia, którą należy wykonać, aby 

zbliżyć się/zoptymalizować ją względem piksela reprezentujące-

go środkowe położenie detektora dla poszczególnych FOV dla 

wszystkich położeń gantry (np. dla SFOV jest to piksel o  koor-

dynatach (512,512)). Optymalizacja ta wynika z bardzo ścisłego 

zdefiniowania w  algorytmie rekonstrukcji wzajemnego poło-

żenia panelu obrazowego i osi wiązki RTG zarówno w kierunku 

lateralnym, wzdłużnym, jak i  odległości ogniska lampy RTG do 

powierzchni detekcji (algorytm jest bardzo restrykcyjnym w tym 

zakresie). Każde nieskorygowane odstępstwo natychmiast skut-

kuje w jakości obrazowania i rekonstrukcji, co zostało udowod-

nione w całym procesie analizy przypadku.

W wyniku podjętych działań poprawiono jakość obrazowa-

nia dla MFOV, ale problem rekonstrukcji dla wszystkich FOV 

pozostał. Na podstawie następnych konsultacji z serwisem, wy-

konane zostały testy przy różnych ustawieniach SDD, wartości 
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Rys. 5 Flexmap, MFOV

Źródło: Własne.

Rys. 6 Flexmap, MFOV, płaszczyzna (X, Y) 

Źródło: Własne.

Rys. 7 Obraz projekcji CAL1 dla dwóch kątów położenia gantry 

Źródło: Własne.

Rys. 8 Przykład fragment pliku sri.ini, wartości SDD 

Źródło: Własne.
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reklama 

Rys. 9 Przykład fragment pliku „preset reconstruction” 

Źródło: Własne.

voksela, wartości piksela w pliku sri.ini i pliku „preset” dla rekon-

strukcji 3D. Zgodnie z przyjętymi założeniami parametry te mia-

ły być parametrami zmieniającymi skalowanie obrazu. Okazało 

się to tylko prawdą dla projekcji 2D. W żaden sposób nie zmie-

niało to sytuacji w rekonstrukcji 3D. 

Problem pozostał nierozwiązany aż do momentu wymiany 

lampy RTG w lutym 2015 roku i otrzymania raportu serwisowe-

go z testów akceptacyjnych, który potwierdził, że rekonstrukcja 

geometryczna jest poza specyfikacją techniczną producenta 

(uzyskane wyniki X = 115,5 mm, Y = 115,8, Z = 100,0). I tak zaczęła 

się eskalacja historii 0,5 mm. System został oddany do dyspozycji 

użytkownika po wymianie lampy RTG z  raportem serwisowym 

potwierdzającym niezgodność systemu ze specyfikacją tech-

niczną producenta. Formalnie uznano niezakończenie serwisu 

i zgłoszono problem do producenta systemu. Zaczęła się droga 

dociekania przyczyn, testów oraz weryfikacji podjętych następ-

nych działań.

Śledztwo – część właściwa

Co było początkiem drogi? Oczywiście weryfikacja, czy to użyt-

kownik nie popełnił błędu metody, interpretacji wyników itd.

Kalibracja położenia lateralnego 
panelu obrazowego

Pytania zaczęły się od określenia precyzji ustawienia laserów, na 

podstawie których kalibrowane są położenia i przesuwy panelu 

obrazowego dla wszystkich FOV (zgodnie z  zaleceniami produ-

centa) (Rys. 10). 

Rys. 10 Kalibracja położenia panelu obrazowego względem laserów

Źródło: Własne.

Jak się okazało w podjętych później działaniach, pytanie nie 

było nieuzasadnione, ponieważ pozycjonowanie panelu w  kie-

runku lateralnym okazało się być parametrem krytycznym. 

Niewłaściwa kalibracja położenia panelu o  1,0 mm w  kierunku 

lateralnym dla poszczególnych FOV skutkowała „drastycznym” 

pogorszeniem rozdzielczości przestrzennej, ale również jedno-

rodności obrazowania (Rys. 11, Rys. 12, Rys. 13). 

Należy podkreślić, że wynikowym dla przeprowadzonego te-

stu i kalibracji był obustronny wniosek, iż jakość obrazowania po-

winna być weryfikowana dla wszystkich FOV. Wydaje się to być 

logiczne z prostej przyczyny: każdy FOV ma swój zestaw kalibra-

cyjny – położenie panelu (odczyty woltażu na potencjometrach, 

kalibracja dla każdego FOV osobno, „uczenie” systemu nowych 

wartości na potencjometrach z zadanymi tolerancjami dla sygna-

łu elektrycznego – Rys. 15.), flexmap, kalibracja wzmocnień. Jak 

można zobaczyć na rysunkach, test rozdzielczości przestrzennej 

okazał się bardzo czułym narzędziem oceny właściwego położe-

nia panelu (Rys. 11, Rys. 12, Rys. 13) – uzyskane widoczne różnice 

w jakości obrazowania dla tego parametru były zdeterminowane 

1,0 mm offsetem lateralnego położenia panelu od wartości ocze-

kiwanej. Przesunięcie o 0,5 mm w tym samym kierunku reduko-

wało widoczność pl/cm o 2-3 grupy (Rys. 14). Oczekiwana pozycja 

panelu jest determinowana algorytmem rekonstrukcji FDK („ri-

gid algorithm”), który ma bardzo ściśle zdefiniowaną konstrukcję 

systemu. Wszelkiego rodzaju korekcje np. położenia względne-

go panelu i  lamy RTG (flexmap) są wprowadzane już na pozio-

mie zebranej projekcji, przed „przekazaniem” jej do algorytmu 
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warunków początkowych i procedura musiała być powtórzona. 

To wszystko trwało długo, adekwatnie do złożoności procedury.

Niezwykle cenna z  punktu widzenia użytkownika była infor-

macja (potwierdzona także weryfikacją jakości obrazów uzy-

skanych dla testu rozdzielczości przestrzennej), że w  praktyce 

klinicznej i  podczas procedur testowych panel obrazowy musi 

być zawsze ustawiany w pozycji obrazowej dla kąta gantry akce-

leratora, dla którego przeprowadzono kalibrację położenia pa-

nelu. Wykonano rekonstrukcje przy ustawieniu detektora w po-

zycji obrazowej dla czterech podstawowych położeń gantry. 

Redukcja jakości obrazowania mogła skutkować zmniejszeniem 

widoczności obiektów testowych o  1 grupę. Wynikowo zatem 

panel zawsze musi być „wyprowadzany” do pozycji klinicznej dla 

tego samego i „kalibracyjnego” kąta gantry. 

SDD 

Problem „krótszej” rekonstrukcji w obrazach 3D natychmiast 

podsunął podejrzenie, że odległość powierzchni czynnej detek-

tora obrazowego i  źródła promieniowania RTG jest nieprawi-

dłowa. W  zasadzie ważniejsza była weryfikacja odległości źró-

dło promieniowania – izocentrum i  izocentrum – powierzchnia 

czynna panelu. Wykonano pomiar przy użyciu standardowej 

taśmy mierniczej. Wymagało to ściągnięcia osłony lampy RTG, 

ponieważ znacznik ogniska jest na jej obudowie oraz ściągnięcia 

osłony panelu i dodania do uzyskanej wartości 9,0 mm grubości 

Rys. 11 Rozdzielczość przestrzenna dla LFOV przy offsecie lateralnym panelu ob-

razowego 1,0 mm od pozycji oczekiwanej ( jest to wartość determinowana algoryt-

mem rekonstrukcji i flexmap) 

Źródło: Własne.

Rys. 12 Rozdzielczość przestrzenna dla MFOV przy offsecie lateralnym panelu ob-

razowego 1.0 mm od pozycji oczekiwanej ( jest to wartość determinowana algoryt-

mem rekonstrukcji i flexmap) 

Źródło: Własne.

Rys. 13 Rozdzielczość przestrzenna dla SFOV dla tej samej kalibracji położenia pa-

nelu jak dla Rys. 11 i Rys. 12 

Źródło: Własne.

Rys. 14 Rozdzielczość przestrzenna dla SFOV przed kalibracją położenia lateralnego 

panelu obrazowego

Źródło: Własne.

Rys. 15 Okno odczytowe DBS – wartości sygnałów elektrycznych na potencjometrach położe-

nia lateralnego i wzdłużnego panelu 

Źródło: Własne.

rekonstrukcji. Również ściśle jest określona w tym algorytmie od-

ległość powierzchni czynnej panelu od źródła promieniowania. To 

ostatnie stało się przedmiotem oddzielnego dociekania przyczyn 

niewłaściwej rekonstrukcji geometrycznej. 

Każda ingerencja w  ustawieniach lateralnej pozycji panelu 

skutkowała wprowadzeniem za każdym razem nowej kalibra-

cji wzmocnień i flexmap. Za każdym razem trzeba było finalnie 

potwierdzić, że jakość obrazowania tymi korekcjami nie została 

pogorszona. Kilka razy okazało się, że przy zestawie – nowa po-

zycja panelu i nowa flexmap – w kompozycie dawały pogorszenie 
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– testy specjalistyczne aparatury rentgenowskiej (stomatologia, 
radiografia, fluoroskopia, mammografia, tomografia komputerowa),

– pomiary dozymetryczne w środowisku pracy i w środowisku 
w otoczeniu aparatów rtg,

– projekty pracowni rtg wraz z obliczaniem osłon stałych,
– szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
– opracowujemy dokumentację Systemu Jakości w pracowniach rtg.

– natężenia pola elektromagnetycznego (m.in. rezonans magnetyczny),
– hałasu i drgań 
– natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy i oświetlenia 

awaryjnego,
– promieniowania optycznego nielaserowego (180–3000 nm): nadfioletowe, 

widzialne (w tym niebieskie), podczerwone,
– promieniowania laserowego,
– pobieranie prób powietrza oraz oznaczanie zawartości pyłu

całkowitego i respirabilnego.

WYKONUJEMY

PONADTO WYKONUJEMY POMIARY:

POSIADAMY AKREDYTACJĘ NR AB 286

reklama 

płyty metalowej,  znajdującej się nad elementami czynnymi 

detektora. Pomiary te wykazały zgodność odległości źródło 

promieniowania – izocentrum (1000 mm +/- 1,0 mm) oraz zna-

czące odstępstwo od wartości oczekiwanej (536,0 mm) dla od-

ległości izocentrum – powierzchnia czynna panelu (521,0 mm). 

Test próbowano wykonać także metodą „dwóch obiektów” przy 

użyciu obrazowania na detektorze obrazowym. Okazało się, że 

wymiar obrazu obiektu testowego w projekcji zależy w przypad-

ku systemu XVI od położenia stołu terapeutycznego, a obrazy 

były uzyskiwane dla dwóch jego położeń. Wysokość stołu tera-

peutycznego determinuje także współczynnik powiększenia. 

W związku z tym, jako detektor obrazowy został użyty film gaf-

chromic. Niestety metoda ta jest obciążona znaczącą niepew-

nością pomiarową – 2% mierzonej wartości, co przy odległości 

1536,0 mm wartości oczekiwanej stanowi 30,7 mm. Z  punktu 

widzenia „sztywności” algorytmu rekonstrukcyjnego - algorytm 

„pracuje” prawidłowo w   zakresie 5,0 mm - metoda obciążona 

taką niepewnością pomiarową jest nieadekwatna do wymagań 

stawianych przy ocenie SDD dla systemu XVI. Podczas później-

szych działań serwisowych producenta została potwierdzona 

odległość 1519,0 mm (źródło – powierzchnia czynna detektora).

Gdy wartości te potwierdzono, zostały przeprowadzone symula-

cje rekonstrukcji przy rzeczywistym SDD. W pierwszej sugestii war-

tości SDD zostały zmienione w pliku sri.ini. Miały one stanowić para-

metry przeskalowujące system ze względu na rzeczywiste warunki 

geometryczne. Ostatecznie okazało się, że zmiana tej wartości nie 

Rys. 16 Przykładowy arkusz kalkulacyjny 

Źródło: Własne.

(1) Uogólniona formuła FDK

Źródło: [1].

determinowała rekonstruowanych odległości, a  jedynie wpływała 

na jakość obrazowania w  zakresie rozdzielczości przestrzennej. 

Wartości SDD w pliku sri.ini są wartościami używanymi przez algo-

rytm rekonstrukcji, który bazuje na ściśle zdefiniowanej geometrii 

systemu obrazowania. To samo dotyczy wielkości piksela i voksela. 

Natomiast wartość voksela zmieniona w  „reconstruction pre-set” 

zmienia tylko rozdzielczość rekonstrukcji obrazowanych obiektów. 
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Rys. 17 Obraz filtra CAL1 (obraz powiększony do oceny położenia znacznika 

centralnego) 

Źródło: Własne.

Rys. 18 Rzut obiektów punktowych (lewa) wraz z obrazem filtra CAL1 (prawa) 

Źródło: Własne.

Następnie zasymulowano matematycznie, przy użyciu uogól-

nionej formuły FDK (1), i  potwierdzono, że uzyskiwana rekon-

strukcja geometryczna przy rzeczywistym SDD systemu XVI jest 

zgodna z wykonanymi obliczeniami (Rys. 15). 

Obliczenia te potwierdziły, że dla przekroju X-Y rekonstrukcja 

może być krótsza od wartości oczekiwanej o około 1,0% tej war-

tości (czyli około 1,2 mm). W przypadku osi Z został potwierdzo-

ny brak wrażliwości algorytmu na inne warunki odległości SDD. 

Obliczenia te znalazły potwierdzenie w rzeczywistych pomiarach.

Osiowość wiązki RTG

Konkluzja – należy zmienić SDD. Pytanie: Czy to ma dotyczyć 

położenia lampy RTG, czy położenia detektora, aby zmienić 

stosunek odległości źródło promieniowania – izocentrum do 

odległości izocentrum – powierzchnia czynna detektora? Po 

dokładnej ocenie konstrukcji systemu pierwszą zmianą, którą 

zastosowano, była zmiana położenia lampy RTG. Postanowiono 

to zrobić, mimo że z  symulacji rzutu pola świetlnego i  uzyski-

wanego powiększenia dla jego projekcji wynikało, że bardziej 

efektywne powinno być odsunięcie detektora obrazowego od 

źródła promieniowania. Niemniej, ze względu na konstrukcję 

mocowania ramienia detektora, podjęto najpierw próbę zmiany 

powiększenia rekonstrukcji poprzez umieszczenie lampy w no-

wej ramie pozwalającej na jej odsunięcie od panelu. Na potrzeby 

tego przypadku wykonano zindywidualizowaną ramę. I jak nale-

ży się domyślać, wszystkie kalibracje musiały być wykonane od 

początku, trwało to trzy dni. 

Najpierw jednak należało uzyskać właściwe i prostopadłe po-

łożenie osi wiązki w stosunku do powierzchni panelu obrazowe-

go. Osiowość dla lampy RTG ustawiano przy użyciu rzutowania 

obrazu filtra CAL1 i  ocenie położenia jego znaczników w  sto-

sunku do ustalonych koordynat pikseli dla poszczególnych FOV 

(oceniano położenia krzyża centralnego w stosunku do koordy-

nat pikseli oraz symetrię znaczników krawędziowych) (Rys. 17).

Następnie do weryfikacji wykorzystano metodę rzutu na 

powierzchnię czynną detektora dwóch punktowych obiektów 

umieszczonych w  odległości około 35,0 cm względem siebie 

(Rys. 18). Zastosowana metoda charakteryzowała się rozdziel-

czością oceny lepszą niż 0,080, przy żądanej 0,50. 

Ponadto tak zdefiniowany obiekt testowy pozwalał na wery-

fikację „płaskości” położenia powierzchni panelu obrazowego 

(czyli jego ugięć wynikających np. z  efektu grawitacyjnego). 

Polegało to na ocenie odległości markerów położonych syme-

trycznie pozaosiowo. Dla wszystkich FOV wykazano asymetrię 

tych pomiarów (różnica około 1,0 mm) z  tym samym trendem. 

Wynikowo okazało się, że panel wykazywał odstępstwo od pła-

skości 0,20 w kierunku poprzecznym, 0,40 w kierunku wzdłużnym 

i 0,70/0,20 w kierunkach diagonalnych.

Ostatecznie odsunięcie lampy RTG od detektora obrazowego 

nie przyniosło oczekiwanych skutków. „Swoboda” przesuwu ele-

mentu wewnątrz obudowy była tak ograniczona, że nie pozwoli-

ło to na kompensację efektu „krótszej” rekonstrukcji. 

W związku z  tym postanowiono przyjrzeć się możliwości 

zmiany konstrukcji systemu od strony mechanicznej korekcji 

położenia detektora obrazowego. Wymagało to dodatkowego 

serwisu oraz przybycia inżyniera mechanika wraz z reprezentan-

tem firmy odpowiedzialnym za rozwiązanie „przypadku”. Roz-

poczęła się wielka przygoda mechanicznej weryfikacji systemu, 

a  potem ponownej i  pełnej kalibracji. Początkowo wydawało 

się, że zmiana konstrukcji może stanowić największe wyzwanie, 

zwłaszcza gdy w grę wchodziła wizja nawiercania nowych otwo-

rów na śruby mocujące. Ostatecznie okazało się to najprostszym 

problemem do rozwiązania – podczas instalacji nie umieszczo-

no między „ramieniem” detektora a  jego mocowaniem dwóch 

podkładek (2,5 mm każda), co wynikowo dało 21 mm różnicy 

rzeczywistego SDD od wartości oczekiwanej. Po skorygowaniu 

tej niezgodności (SDD = 1534 mm w stosunku do oczekiwanego 
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reklama 

SDD = 1536 mm), po pierwsze – rekonstruowane odległości na 

obrazach obiektu testowego mieściły się w granicach wartości 

oczekiwanej +/- 0,5 mm; po drugie – proces kalibracji systemu 

rozpoczął się od początku – począwszy od korekcji BPM i zajął 

już dni cztery (problemy się eskalowały – każdy następny krok 

pokonywano z  wielkim trudem intelektualnym, aby wymyśleć: 

O co temu systemowi jeszcze chodzi? Czego mu brakuje? Czego 

sobie życzy?). 

Bad Pixel Map

Korekcję Bad Pixel Map przeprowadzono w  sposób manualny 

przy użyciu aplikacji XIS (aplikacja pozwalająca na podgląd obra-

zu „raw”). Każdy z obrazów „offset” i „flood” został indywidualnie 

przeanalizowany ze względu na obecność nieskorygowanych 

pikseli, które przy użyciu tej aplikacji zostały „nadpisane” manu-

alnie zadanymi wartościami. Okazało się, że wykazana dynamika 

zmian statystki BPM wynikała z  nieprecyzyjnego pozycjono-

wania detektora względem wiązki RTG oraz dla obrazu „flood” 

niewłaściwymi warunkami kalibracji wzmocnień. Również dla 

pikseli brzegów detektora, nieskorygowanych w systemie auto-

matycznego przeprowadzania procedury, wykonano manualną 

korekcję ich wartości. Pierwsza zatem korekcja dotycząca da-

nych obrazowych zbieranych przez detektor została zweryfiko-

wana i poprawiona manualnie obraz po obrazie (Rys. 19).

Rys. 19 Tabela statystyki obrazu BPM do obliczania wartości przypisanej pikselom, 

które mają podlegać korekcji 

Źródło: Własne.

Kalibracja wzmocnień

Kalibrację wzmocnień przeprowadzono zgodnie z metodą opi-

saną w artykule Testy kontroli jakości i kalibracja systemu XVI Elek-

ta Synergy [14, 15]. Jedyna różnica była w ustawieniu gantry apa-

ratu (180 stopni), tak aby fantom w pozycji możliwie najniższej 

dla stołu w całości „pokrywał” powierzchnię wiązki RTG (tak aby 

brzegi fantomu lub ramy nie rzutowały się na obraz uzyskiwa-

ny na detektorze). Każdy z  obrazów dla poszczególnych FOV 

i  jakości wiązki (100 kV i  120 kV) był weryfikowany oddzielnie 

przy użyciu aplikacji XIS. Jedynym niepokojącym w  obrazach 

Rys. 20 Przykład obrazu latencyjnego fantomu Ball Bearing na obrazach fantomu 

Catphan

Źródło: Własne.

wzmocnień były obrazy latencyjne („ghosting”). Nawet pozosta-

wienie detektora na 24 godziny w celu „wyczyszczenia” sygna-

łów „resztkowych” nie spowodowało całkowitej korekcji odpo-

wiedzi (Rys. 20). 

Prawdopodobnie wynikało to z wieku detektora – 8 lat, przy 

średnim czasie żywotności tego typu technologii lat 5. Szczę-

śliwie w obrazach wynikowych dla testów jakości obrazowania 

(test jednorodność, kontrastu) parametry spełniały wymagania 

specyfikacji systemu XVI. 
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Flexmap

Kalibrację flexmap wykonuje się przy użyciu fantomu Ball Be-

aring (BB Phantom) – Rys. 21. Fantom zawiera doskonale sfe-

ryczną kulkę zbudowaną z materiału o wysokiej liczbie atomo-

wej, umieszczoną na końcu długiego pręta z  pleksiglasu. Pręt 

jest osadzony na systemie zawierającym mechanizmy ze śruba-

mi mikrometrycznymi (noniusz) umożliwiającymi przesuwanie 

układu pręta i kulki we wszystkich trzech kierunkach z precyzją 

0,01 mm.

Ten sam układ pomiarowy może być zastosowany do weryfikacji 

rejestracji obrazu 3D w stosunku do obrazów referencyjnych (fuzja 

obrazu CBCT vs TK) oraz do kalibracji flexmap, czyli funkcji korekcji 

wzajemnego położenia detektora obrazowego i lampy RTG dla róż-

nych położeń gantry. Funkcja ta jest uwzględniana w rekonstruk-

cji obrazu 3D i jest „dodawana” do projekcji przed „osiągnięciem” 

przez nią „mechanizmów” algorytmów rekonstrukcji. 

Kalibracja flexmap okazała się procedurą najbardziej 

dotkniętą faktem braku pełnej integracji systemu te-

rapeutycznego (akcelerator, system obrazowania MV 

i system obrazowania kV). Przeprowadzenie procedury 

wymagało nie lada koordynacji od użytkownika. W cza-

sie wykonywania ekspozycji CBCT w tym samym czasie 

należało zgrać mechanizm obrotu gantry akceleratora 

i ekspozycji (aplikacja Elekta Synergy, aplikacja XVI, dwie 

klawiatury, FKP i  pedał wyzwalania ekspozycji). Staty-

stycznie udawało się osiągnąć więcej ekspozycji zakoń-

czonych pełną rotacją i  odpowiednią liczbą zebranych 

projekcji. 

Po ustaleniu pozycji fantomu detektor obrazowy oraz 

lampa RTG dla systemu XVI i EPI powinny zostać wysunięte 

do pozycji rejestracji obrazów (w przypadku systemu XVI 

dla wszystkich FOV w czasie przeprowadzania procedury). 

Należy pamiętać, że panel obrazowy XVI musi być wysunię-

ty dla kąta gantry, dla którego została przeprowadzona ka-

libracja lateralnej pozycji detektora oraz systemu odczytu 

potencjometrów dla poszczególnych FOV. Jest to niezwy-

kle ważne z  punktu widzenia uzyskiwanej później jakości 

obrazowania (rozdzielczość przestrzenna i jednorodność). 

Rys. 21 BB Phantom ustawiony względem laserów

Źródło: Własne.

Po takim ustaleniu układu wykonano akwizycje MV (iView) 

obrazów planarnych kulki fantomu dla czterech pozycji gantry 

i dla każdej z nich dwóch pozycji kolimatora: 90 i -90 stopni (pole 

IMRT, 8 segmentów, Frame averaging). Uzyskane obrazy zostały 

wyeksportowane do systemu XVI i stanowiły dla aplikacji pod-

stawę do analizy przesunięcia środka kulki fantomu BB wzglę-

dem izocentrum systemu MV. Jeżeli zarejestrowana różnica 

była większa niż 0,25 mm, przy pomocy noniusza korygowano 

położenie kluki o  wartości i  w  kierunku wskazanym w  tabeli 

wynikowej aplikacji. Jednocześnie podane wartości stanowiły 

informację o   względnym położeniu izocentrum laserów pozy-

cjonujących i  izocentrum radiacyjnym akceleratora. Po korekcji 

powtarzano akwizycje MV, aby zweryfikować, czy przesunięcie 

kulki fantomu pozwoliło uzyskać wymaganą wartość offsetu 

między środkiem kulki a izocentrum radiacyjnym akceleratora. 

Aplikacja systemu XVI może bazować na jednej z dwóch me-

tod „poszukiwania” środka kulki, aby odnieść jego położenie 

w  stosunku do izocentrum MV (wyborem użytkownika, która 

z nich będzie stosowana). Jedną z metod jest metoda detekcji 

brzegu obiektu wysokokontrastowego (w przypadku tej metody 

należy ją jednoznacznie określić w  pliku sri.ini). Druga metoda 

(default) jest metodą detekcji intensywności piksela i  poszuki-

wania środka masy obrazowanego obiektu. Ze względu na kon-

strukcję fantomu BB dla wymiaru poprzecznego analiza inten-

sywności piksela odbywa się w  obu kierunkach symetrycznie, 

a dla wymiaru wzdłużnego tylko w jednym kierunku. Wynika to 

z  tego, że w  przypadku wymiaru wzdłużnego metalowa kulka 

jest umieszczona w „środowisku” asymetrycznym z punktu wi-

dzenia obrazowania/wartości piksela (z jednej strony powietrze, 

a z drugiej strony materiał ramienia fantomu BB). Aby zwiększyć 

Rys. 22 Tabela wynikowa po przeprowadzeniu pełnej kalibracji systemu XVI

Źródło: Własne.
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precyzję działania algorytmu, system ma wbudowaną informa-

cję o  oczekiwanych koordynatach piksela/voksela wskazujące-

go na środek masy kulki. Ponownie precyzja ta wynika z bardzo 

„sztywnego” rekonstrukcyjnie algorytmu FDK. 

Po skończonej akwizycji 3D fantomu BB uzyskiwano informa-

cję o wymiarze u i v elipsy/koła wykreślanego przez środek kulki 

fantomu na panelu obrazowym RTG dla różnych kątów położe-

nia gantry (zgodnie z wytycznymi producenta, oba wymiary po-

winny być mniejsze od 9,0 mm). Wydaje się, że tolerancja ta jest 

mocno przesadzona. Zmiana wartości u i v o około 1,0 mm (np. 

z 2,73 mm do 3,63 mm pogarszała jakość obrazowania o  jedną 

grupę testu rozdzielczości przestrzennej). 

Należy wiedzieć, że wykonana kalibracja flexmap nie musi 

w pełni kompensować efektów grawitacyjnego ugięcia elemen-

tów systemu i ich wzajemnego położenia dla różnych kątów gan-

try. Korekcji kalibracji przeprowadzonej dla systemu, zgodnie 

z  zaimplementowaną systemowo procedurą, można dokonać, 

wykonując software’owe przesunięcie wszystkich współrzęd-

nych flexmap o  tą samą wartość, np. 0,3 mm. Efekt tego prze-

sunięcia należy ocenić na podstawie parametrów jakościowych 

obrazowania, a w szczególności rozdzielczości przestrzennej dla 

rekonstrukcji 3D fantomu Catphan (niewłaściwie skalibrowana 

„flexmap” w pierwszym rzędzie może determinować pogorsze-

nie wskaźników dla rozdzielczości przestrzennej). Przesunięcie 

to można powiększyć o  następną wartość, np. 0,2 mm. Suma-

ryczne przesunięcie nie może być większe niż 1,0 mm.

Niezwykle ważne jest również sprawdzenie, czy flexmap dla 

wszystkich FOV i  kierunków rotacji posiada pełny zakres współ-

czynników korekcyjnych w pełnym zakresie obrotu gantry (różnica 

między punktem startowym i końcowym musi być mniejsza niż 10).

Wyniki końcowe

I stało się – system XVI z ośmioletnim detektorem i starą wersją 

oprogramowania osiągnął perfekcję (Rys. 22). Po trzech latach 

od pierwszego stwierdzenia niezgodności i  rok po wymianie 

lampy RTG wszyscy gratulowaliśmy sobie determinacji.
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