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RESUMO

Este trabalho apresenta um sistema para a aqu i s i ção de

p e r f i s de p a c i e n t e s , baseado em um d i s p o s i t i v o mecânico, que pejr

mi te decorrer sua ponta sobre contorno do p a c i e n t e , variando três

ângulos , aos quais es tão l igados potenc iometros . Com a var iação

da r e s i s t ê n c i a desses potenciome t r o s , produz-se var iações de rein

sao , que são d i g i t a l i z a d a s com o uso de um conversor Analõgíco-

D í g i t a l , e t rans fer idas para um microcomputador. As ro t inas mate

mí t i cas para a conversão do s is tema de coordenadas baseado nos

três ângulos para um sistema c a r t e s i a n o , bem como a obtenção do

p e r f i l medido serão d i scut idos nes te trabalho .

ABSTRACT

This work describes a system for measuring the contour

of patients, based on a mechanical device which, during the

movement of its tip over the patient's contour, changes the re-

sistence of three potenciometers while the device change its

angles. The resistence variation, produces voltage changes,

which are digitalized by an analog to digital converter in a

microcomputer. The mathematical routine? for processing the

acquired data, and the obtained results, are discussed in this

paper.
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1. INTRODUÇÃO:

Para podermos calcular curvas de isodose em pacientes

torna-se necessário a determinação do cor torno e volume de re-

gi í o de interesse. Os métodos mais utilizados são baseados em

dispositivos mecânicos, que usam bastidor com fios flexíveis, ou

sistemas baseados em pantógrafos que ao decorrerem sobre o con-

torno de interesse, desenham o perfil em uma dada escala. Outros

métodos envolves meios sofisticados como ultrasom ou laser, ou

mesmo a Tomograiia Computadorizada, nem sempre disponíveis, e de

alto custo (1). Com excessão deste último, nenhum método permite

a entrada direta do contorno em computador.

0 propósito deste trabalho é apresentar um método para

a determinação de contorno de pacientes, diretamente com um mi-

crocomputador. Este, além da determinação do contorno, permite

também o posterior planejamento radioterapêutíco, através dos

cálculos das distribuições de dose no paciente.

2. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO:

0 dispositivo consiste de um conjunto de três hastes

móveis, presas entre si, como mostra a Fig, 1. Quando a extremi-

dade das hastes percorre um dado perfil, giram potenciometros fî

xos nestas hastes, variando suas resistências em função dos angu

los entre as mesmas. Estas variações angulares produzem varia-

ções de tensão em .ada potenciômetro, que é função do angulo de

giro. Estas tensões são então digitalizadas com um conversor an±

lõgico-digital, inserido no microcomputador. Ao mesmo tempo, no

vídeo aparece uma imagem gráfica de alta resolução, ligando os

pontos medidos. A aquisição dos dados elétricos ocorre sempre

que uma microchave na ponta ds haste que toca no paciente,é aci£

nada.

A aquisição de dados pelo microcomputador é realizada

com uma interface LOGITEC com 8 bits de resolução, 100 ys de tem

po de conversão, 16 canais, inserível em uma das fendas de um mi_

cro Apple - Compatível. A essência do método não seria alterada

pelo uso de outra interface ou microcomputador. Os dados são to-

mados em quatro canais. 0 primeiro canal é ligado na microchave,
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« os outros três nas saídas dos potenciômetros. Cada vez que a

•icrochave for acionada, as tensões nos outros canais são medi-

das, permitindo assim obter uma seqflência de pontos sobre o con-

torno.

Potenctõmetro

1 X

Fig. 1. Representação escuemítíca do dispositivo de medir con-

tornos
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3. RELAÇÕES MATEMÁTICAS

Coso a relação das tensões medidas e ângulos entre as

hastes não i uma função linear, torna-se necessário usa calibra-

çao prévia do sistema. Com esta calibração se obtém três tabelas

de valores tensão-ângulo fixas e reprodusfveis. A relação entre

as coordenadas doe pontos In, Tn e os ângulos das hastes são:

(Fig. 2)

(1) Zn - Llsen(a) + L2sen(a+b) + L3sen(a+b+g)

Tn - Llcos(a) + L2cos(a+b) + L3(a+b+g) + K

onde LI, L2 e L3 representam o comprimento das hastes, K é uma

altura fixa do dispositivo, a,b,g sao os ângulos entre as has-

tes.

Fig. 2. Relação entre as coordenadas angulares e cartesianas

0 algoritmo matemático para o traçado contínuo, unindo

o* pontos das medidas, • a interpolate conhecida por Catmull-Rom

"spline" (2), que é interpolativa, passando por todos os pontos

medidos. Esta técnica possui três grandes vantagens sobra outras,
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as quais sejas:

a) t uma técnica computacionalmente econômica» pois evita a ne-

cessidade de calcular us grande número de coeficientes polino

miais para gerar qualquer segmento de curvas» evitando inver-

sões matriciais» que além de ser lento traz erros de arredon-

damento

b) a interpolaçao é exata para todo& *c • ••, e livre de descem

tinuidades

c) pelo fato de usar apenas quatro pontos para gerar qualquer

segmento de curva, este processo produz uma representação lo-

cal, independente do ponto de controle anterior ou çeguinte

(3).

A forma especial de spline usada neste trabalho empre-

ga uma «atriz de transformação rápida, conhecido como "matriz oaá

gica" (4), para gerar os valores interpelados entre os pontos de

medidas. Desta forma, para gerar um novo ponto, dado por (xp,yp)

de acordo com (4),tornam-se necessário as seguintes operações

matriciais:
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onde n < p < (n+1)

Xn < Xp < Xn+1

Yn < Yp < Yn+1 e k-p-n

As equações (2) são geniricas, sendo n o número de poii

tos medidos, dado pelas equações (1), e p o número de pontos in-

ter,, lados entre n c n+1. Quando o conforno for fechado, tori.a-

-se necessário calcular os pontos iniciais e finais.



76.

4. SOFTWARE

0 software pode ser dividido em quatro módulos interli^

gados: o módulo de dados do paciente, o de aquisição de dados,

o do calculo dos pontos de interpolação, e o gráfico. De foras

esq-temática a aquisição e «ostra dos dados ê realizada COMO «os-

tra a Fig. 3.

inicialização
da Interface

Ler os canais
1,2tl

Interpolação
Catmull-Rom

i

Rotina Gráfica

Retorna ao
usuário

Fig. 3. Fluxograma do sistema

Após a inicialização da interface de aquisição de da-

dos» pelo programa de dados do paciente, testa-se o canal 0, pa-

ra ver se a microchave foi acionada. Em caso positivo, d íg i ta l i -

za-Bt os canais 1, 2 e 3, computando o* ângulos correspondentes

as tensões medidas. Com v valor dos ângulos, calcula-se Xn e Yn
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usando a equação (1). Caso re deseje inserir mais pontos entre

os medidos usa-se a interpolação de Catmull-Rom, coao descrito»

e finalaente aostra-se os resultados em forma gráfica no vídeo.

Os programas, com exceção o da aquisição de dados, fo-

raa escritos em BASIC, visto que os tempos envolvidos permitem

esta modalidade. 0 programa de inicialização da interface Analõ-

gico-Digital, inserida na fenda n9 5, é a descrita em (5). As

principais entradas são:

ORIGEM EQU $320 inicio da subrotina ($320 - 800 dec)

STATUS EQU $COD1 - $CO81+$50 -«-(CO81+NO) N«fenda: Testa Conversão

DADOS EQU $CODO - ZC080+$50 +(CO80+N0) : Dado a ser Lido

SALVAR EQU $300 a $303 -*• Dados convertidos - Canais 0 a 3.

A subrotina i chamada pelo programa principal, por

CALL 800 ($320), cada vez que desejar ler os dados. Os dados li-

dos serão armazenados em 766, 769, 780, 781, correspondendo res-

pectivamente os canais 0 a 3.

A rotina de interpolação, que calcula as equações (2)

com os valores digitalizados obtidos por (1) essencialmente é co

mo segue:

1000 GOSUB 2000 : REM LER MATRIZ MÁGICA

1002 SI - 0 : REM SI-SOMA DOS INTERVALOS

1005 IT(4) -.5 : REM IT(J)-VETOR INTERPOLAÇÃO 1 J-1...4

1010 IN-l/ÍNP+1) : REM IN-INTERVALO, NP-NUM PONTOS INTERFOLADOS

1015 FOR J-l TO NP

1020 SI - SI + IN

1025 IT(1) - .5*SI 3; IT(2) - ,5*SI 2: IT(3) - SI*.5

1030 FOR K - 1 TO 4

1035 VI(K) - 0 ; REM VI(K)-VETOR INTERPOLAÇÃO 2 k-1...4

1040 FOR M - 1 TO 4

1045 VX(K) - VI(K) • 1T(M)*MM(M,K) :REM MM(M,K)- ELEMENTOS MATRIZ

1050 NEXT M: NEXT K

1055 XP«0 í YP-0

1060 FOR I - 1 TO 4: REM CALCULO DE UM PONTO DE INTERPOLAÇÃO
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1065 XP « XP + VI(I) * XH(I)

1070 YP • TP + VI(I) * YH(I)

1080 NEXT I: NEXT J

•*

2000 MM(1,1)«1: MM(l,2)-3, etc.

2005 RETURN

No programa «cisa nio levamos em conta os detalhes re-

lativos as concordâncias dos primeiros com os últimos pontos (con

torno fechado), pois para gerar os pontos entre PI (xl, yl) e P2

(x2,y2) devemos usar os pontos P-l até P3.

A rotina gráfica simplesmente utiliza a pigina 1 de aj[

ta resolução do micro» com interligação dos pontos medidos ou m_e

didos e interpolados.

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A principal fonte de erros nas medidas de contornos é

a falta de reproducibilidade dos potenciornetros usados, a não li_

nearidade do circuito elétrico usado. Como vemos na Fig. 4, exi£

te uma região de linearidade relativamente grande, na qual as

medidas devem ser realizadas. A reproducibilidade das medidas

foi realizada para cada potenciometro, medindo-se primeiro as

tensões de valores angulares negativos, para valores positivos

ttensoes crescentes) e depois o inverso. Como os potenciometros

são de baixo custo,devem ser levado em conta os erros de 30 a

40Z na determinação dos ângulos. Entretanto, considerando que com

estes valores sao calculados senos e cossenos, a reproducibilidade

das coordenadas calculadas pelas equações (1) é melhor que 15Z,

0 dispositivo mecânico pode ser consideravelmente aprí_

morado, caso medidas de maior precisão sejam necessárias, pelo

uso de transdutores angulares de precisão, sistema com hastes du_

pias, apontador Óptico substituindo a microchave, c converso Ana_

lógico Digital de maior resolução (10 a 12 Bits).

No software, um dos problemas encontrados á o traço en

tre os pontos de medidas, quando as distâncias entre estes c va-

riável. A interpolação com um número constante de pontos entre
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ângulo

ISO

100

50

Fig. 4. Curva de reproducibilidade - Canal 2 (o-ida A»volta)

os pontos de medidas, gera linhas quebradas em forma de zig-zag,

indesejável em algumas detercinações de contorno, coao no caso

da digitalização de Raios X.

7. CONCLUSÃO

O dispositivo para determinação de contornos usando-se

uai microcomputador, coi conversor Analógico-Digital, permite ob-

ter de forma direta e imediata o contorno de uai a regiio do pa-

cienta. Outro fator importante é o fato que o contorno obtido

desta forma está pronto para qualquer tratamento computacional

posterior, com um custo baixo e acessível a maioria dos centros

de radioterapia.

Finalmente frisamos ainda que este dispofitivo traba-

lhando no sentido horizontal, pode em diversas circunstancias subs_

tituir com vantagens uma mesa digitalizadora.
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