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0 sistema desenvolvido para avaliação de tampos
ionizantes consiste em ua manipulador cartesia-
no tridimensional, capaz de posicionar usa cima
ra de ionização ea qualquer ponto do espaço. 0
casando e controle do sistema ê efetuado utili-
zando-se de UB microcomputador IBM. 0 sistema ob
jetivou o estudo de curvas de isodose de fontes
ionizantes. verificando o desempenho real dos e
quipamentos radioterapêuticos. Para tanto, o sT
nal captado ea cada ponto desejado, é amplifica
do por U B eletrõaetro, digitalizado e guardado
numa mttriz de dados. Pode-se traçar as curvas
da isodose no terminal de vídeo, bem cos» obter
o resultado cm uma impressora matricial.

0 tratamento de tecidos cancerosos por fontes radi
oativas como Cobalto 60 ou acelerador linear, neceT
•it*., que esses equipamentos estejam funcionando
com a máxima precisão quanto a intensidade de radi*
cão emitida, evitando-se qualquer efeito colateralT
por exemplo a destruição de células sadias nas vizi
nhanças dos tecidos a serem tratados. A análise dõ"
comportamento desses equipamentos, só pode ser con-
seguida com o conhecimento das curvas de isodose. A
dose absorvida é a grandeza de maior significado em
radioterapia e radiobiologia, já que define a ener-
gia que fica realmente retida no meio de interesse.
Apesar da existência de diversos métodos para medi-
da de dose, o mais usual ainda continua sendo, o
rastreamento de ua meio simulador (água) com uma
câmara de iorizacão. Reste procedimento aplica-se a
fonte radioativa sobre o meio simulador deslocando-
se a câmara de ionizarão ao longo de todo o plano
desejado, realisando-se leituras de dose em cada
ponto de interesse. Ra verdade, não se trabalha com
o valor absoluto da dose, mas com a porcentagem em
relação ao valor mitímn encontrado. Dess forma, a-
pó* ter-se calculado a porcentagem de dose ea cada
ponto, executa-se o traçado das curvas de isodose
(pontos do espaço com a mtsma porcentagem de dose).

.swlaator Cartesims»:

As exigências para traçado daa curva* d* isodose ia
plicaa ea »e dispor de ua dispositivo ateinico ca ~
paz de posicionar a cãaara de ionização ea qualquer
ponto do aeio simulador, desejado pelo usuário (vi-

de figura 1). Visto tratar-se do deslocamento de a
ma carga muito leve (câmara de iocizaçáo) não ocor
rerã problema em relação ao torque doa motores.

0 acionamento para este projeto foi implementado
com motores de passo. Apctar de sua limitação de
torque, o que neste caso mostra-se totalmente irre
levante, a facilidade de operação em sistemas digT
tais, boa desempenho em sistemas de malha aberta,
foram vantagens definitivas na escolha deste tipo
de motor.

Após a decisão quanto ao tipo de acionamento, faz-
se necessária a decisão pelo tipo de transmissão do
movimento. Dentro das opções apresentadas pelo a-
tual citado da arts e visando uma boa relação cus-
to x benefício, utilizou-se ua sistema composto por
correias sincronizadoras e poliaa anti-derrapantes.
Entre as principais vantagens deste sistema, pode-
se relacionar em especial o engrenemento anci-der-
rapante, ausência de lubrificação, folga aíniaa ea
tre os dentes e a correia, leveza e operação silen
ciosa.

A figura 2 mostra a configuração final do aanipula-
dor. 0 motor t movimenta o conjunto formado pelo
braço horizontal e vertical na direção Z. através
do jogo de correias 1 e 3, do eixo e correia 2.

0 braço vertical está rigidamente preso a um carro
móvel, constituído por chapas metálicas que desli-
zam através de rolamento na superfície do braço ho
rizontal (vide figura 3). 0 aotor 2 aciona através
do conjunto de polia e correia o carro aóvel e o
braço vertical na direção X. Ua sistema similar dej»
loca outro carro móvel «obre o braço vertical, .onde
está rigidaaente pxese a '-.iaari de ioaização.

Sistema de trole m asmiaição ám dados;

tanto0 sisteaa de controle e aquisição de dados,
no seu hardware quanto software, foram iapli
dos para a tarefa específica de deslocar tridimsn-
sionamtnte uma cãaara de iooízação ea ua aeio líqui
do, sendo o* valore* lidos, digitalizados e araasav
nados na memória do aicrocoaputador.

Como circuito de comando e controle dos motores de
passo, foi utilizada a porta paralela programava1
8255, coapatível coa o barramento do aicrocoaputa-
dor U M modelo XT. A* entrada* do* motores de pas-
so foram ligadas as portas prograaáveis do circui-
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to íntegradc 8255. Para proteção do micro foram a
cresentados acopladores óticos que funcionam como
intsrfacéamenco entre o 8255 e o circuito de pote ri
cia (vide figura 4). Para controle da velocidade
dos motores de passo foi utilizado o circuito ti-
mer programável 8253. A saída do 8253 foi conecta-
da à interrupção de nível 3 (IRQ2) do controlador
de interrupção c.i 8259.

Comocircuitos <t> chaveamento utilizou-se o integrado
L9222, que possui 4 transistores com capacidade de
corrente de 1,4A e tensão de 12V (vide figura 5).

Como na aplicação das curvas de isodose só intere^
sam valores porcent uais inteiros, neste trabalho
foi utilizado como conversor AD o integrado 0803
de 8 bits que fornece a resolução necessária para
este trabalho. £ importante que a câmara de ioniza
ção se desloque só após o sinal ter sido digitali-
zado, e em seguida guartado na matriz de dados. £
certo qtip esta exigência é cumprida, já que o si -
nal INTR do 0803 está ligado diretamente ao pino
IRQ2 do controlador de interrupção e os sinais IRQ3
e IRQ2 são hierarquizados.

0 software para procedimento das tarefas foi de-
senvolvido totalmente em linguagem C.

Foram realizados diversos teste tanco nos braços e
carro móvel, verificando-se a precisão de posicio-
namento e repetibilidade do movimento.

Para o braço horizontal, observou-se principalmen-
te que o erro de posicionamento fosse inferior a
tom.

Para execução das medidas utilizou-se um relógio
comparador MITUT0Y0 precisão de 0,01 an. Este en -
saio foi realizado três vezes nas mesmas condições
e distâncias apresentadas, obtendo-se resultados i
dênticos. A tabela 1 demonstra os resultados obtT
dos.

Seguindo a mesma filosofia de teste, obtiveram - se
resultados para o carro móvel, apresentados na tabe
Ia 2. Pela análise, desses resultados, observa-se o
bom desempenho dentro da precisão desejada (1,0mm).

Os resultados quanto ao tratamento gráfico e aquisi
ção de dados, foram analisado» através de simulação,
já que ensaios con a câmara de ionizaçáo n£o foram
possíveis devido a não disponibilidade tanto deste
dispositivo quanto do eletrômetro. Sendo o objetivo
deste teste verificar acapacidade de armazenamento
dos dados bem como o traçado correto das curvas de
isodose a partir desses dados, desenvolveu-se um
modelo que simulasse os campos ionizantes. Para tan
to, foi usada uma fonte de tensão variável, valor nw
ximo SV e resolução de 0,01 V marca TEKTKONICS, con
trolada manualmente. Tomando-se a opção da varreriü
ra de um plano, a cada um centímetro de deslocamen~
to, aplicou-se um valor de tensão tal que a matriz
de dados ficou como a apresentada na figura 6.

A partir destes dai -j foram calculados os porcer.tu-
ais de dose, tendo como valor máximo 5V. Em segui-

da foram traçados, com auxilio dos programas de bus
ca e tratamento gráfico, as curvas de porcentagem
de tensão máxima conforme demonstrado na fig.7. A
comparação das curvas traçadas sobre a matriz de da_
dos com as obtidas no terminal de vídeo demonstra o
perfeito funcionamento do sistema.
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Fig.i-Oonoepção básica do manipulaâor car-
tesiano.
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Fios. 3-Detalhe do conjunto mecãnloo para
cameuto do braço vertical.

itotor 1

Câmara
ionização

braço vertical

Carros novels
Motor 3

Braço horizontal

Correia

(perfil de
aço )

CURSO cnCM

EIXO Z- 100
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EW0Y- 50

Pig . 2 - 0 manipulador orteslano m sua configuração final.
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Fig. 4 - Circuito de controle dos motores de pas
so cor o 8255 e acoplanento ótico.

Fig. 5 - Circuito de UIIHIUVI doa motora»
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rig. 6 - Matriz d* valora» da tansão apli-
cados ao oonvraor K>.

Flg. 7- Curvas obtidas a partir da «atriz da
dado».
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