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1. Kas yra matrad?

„matRad“ yra įrankių rinkinys, leidžiantis optimizuoti gydymo su fotonais, protonais, jonais planavimą mokymo 

ir tyrimų tikslais.



Mokymo ir tyrimų programinę įrangą
„matRad“ sukūrė Vokietijos vėžio tyrimų
centras, siekdamas lengviau atlikti
spindulinio gydymo planavimą su protonais,
fotonais ir anglies jonais.



+30 institucijų
2. Kur matrad naudojamas šiandien?

Šiuo metu MATRAD naudoja daugiau nei 30 institucijų, tarp jų
mokslinių tyrimų grupės ir įvairūs universitetai, tarptautiniu mastu
pripažinti dėl aukštų rezultatų visame pasaulyje.



Čia pateiktos kai kurios institucijos, apie kurias kalbame

Daugiau informacijos šiame žemėlapyje: https://bit.ly/MatRadUsers

https://bit.ly/MatRadUsers


3.Kaip techniškai paleisti šią programą?
Progama gali būti naudojama per matlab paketą arba atskirų įdiegimu:



4. Koks paleidimo būdas rekomenduojamas?

mokymo tikslais „matrad“ rekomenduojama naudoti kaip „Windows“
programą, nes ji užima mažiau vietos ir programinei įrangai naudoti
nereikia IDE (integruotos kūrimo aplinkos).

Tyrimo tikslais, kai bandymai atliekami su tam tikrais parametrais, kurie
lemia tikroviškesnes simuliacijas, rekomenduojama naudoti „Matlab“, kad
atliktumėte išsamesnę analizę. Tam reikia didesnės skaičiavimo galios.

⚡⚡⚡⚡⚡⚡

Daugiau skaičiavimo galios

🔎 tyrimams📚 mokymo tikslams

⚡⚡⚡

Mažiau skaičiavimo galios

Programos vazidas paleidus per matlab aplinkąProgramos vaizdas paleidus windows operacinėje sistemoje

https://emojiterra.com/right-pointing-magnifying-glass/


5. Du niuansai
● Jei notrite atlikti detalesnę kodo analizę su „Matlab IDE“ ir neturite „Matlab“ licencijos, galima naudoti

gnu octave, parašytą c / c ++ ir suderinamą su „Matlab“ sintakse
● Grafinė vartotojo sąsaja yra vienoda, nepriklausomai nuo paleidimo būdo, tačiau naudojant Matlab ide

procesas yra greitesnis.



6. Kodėl matrad
paremtas matlab?

● lengva naudoti duomenų vizualizaciją
● Optimizuotas derinimas
● Leidžia greitai sukurti gydymo prototipus
● Medicinos fizikos bendruomenėje gerai žinoma

programinė įranga dėl savo efektyvumo.
● Paprasta sintaksė, palyginti su abstrakčiu

programavimu tokiomis kalbomis kaip C ++
● leidžia sukurti atskirą vykdomąjį failą (matRad.exe),

kurį galima naudoti be licencijos.



7. Kaip veikia ši programinė įranga?
ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS VEIKIMAS PAGRĮSTAS ALGORITMAIS, KURIUOS KŪRĖ PROFESIONALAI IŠ TARPDISCIPLININIŲ SRIČIŲ

NAUDOJANTIS SUKURTOMIS PROCEDŪROMIS IR ALGORITMAIS, ĮVESTIES DUOMENYS NAUDOJAMI SKAIČIAVIMUOSE IR TOLIAU 
ATVAIZDUOJAMI VIZUALIZAVIMO LANGE.

ALGORITMAS (ŽINGSNIŲ SEKA)

ĮVESTIES 
DUOMENYS APDOROJIMAS (SKAIČIAVIMAI) GRAFINIS REZULTATŲ APDOROJIMAS

SIMULIACIJA



8. KAIP ATLIEKAMAS DUOMENŲ APDOROJIMAS?
Anksčiau aptartuose algoritmuose įvesties duomenys perkeliami į atitinkamas atminties vietas. Toliau šie duomenys saugomis kaip
skirtingos duomenų struktūros tokios kaip matricos, vektoriai, t.t. tuomet jie apdorojami specialiomis procedūromis numatytomis
algoritmuose. Gauti rezultatai išsaugomi.



8. Kaip atliekamas duomenų apdorojimas?

procedūra

įvestis Kintamųjų saugojimas 
skirtingose struktūrose apdorojimas

Duomenų saugojimas ir vizualizavimas



9. Kur tai taikoma?
Viskas, kas nagrinėjama šioje meistriškumo pamokoje, profesionaliai taikoma sveikatos centruose, kur yra specializuota
įranga įvairioms klinikinėms procedūroms atlikti naudojant radioterapiją, siekiant padėti gydyti įvairiausias ligas.



10. Dalelių terapijos gydymo centrų įranga?



Daugiau apie dalelių gydymo centrų technologinę įrangą:

http://www.cern.nymus3d.nl/maps

http://www.cern.nymus3d.nl/maps


Esame pasiruošę 
tolesniam 
žingsniui!

atsidarykite bylą

“3_Programos

diegimas”


