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RESUMO: A eletrônica digital veio revolucionar todos os campos do conhecimento 
humano, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida, inclusive com o 
prolongamento da vida produtiva. Por outro lado, pelos novos hábitos de vida, um 
grande problema se apresenta: o câncer. Doença extensamente estudada, mas 
ainda não decifrada em alguns aspectos, e que leva aos altos índices de 
mortalidade, fazendo jus ao seu estigma de doença mortal quando diagnosticada 
tardiamente. Um dos tratamentos para esta doença é a radioterapia, que usa 
máquinas especializadas para fornecer a radiação necessária ao tratamento, entre 
elas os chamados de aceleradores lineares para tratamento do câncer. Estas 
máquinas são hoje equipamentos  complexos, e com alta tecnologia em eletrônica 
logicamente protegidas por patentes e segredos de fábrica, o que dificulta a 
obtenção de dados para seu estudo e entendimento. O presente trabalho oferece 
uma visão geral do equipamento, uma descrição dos seus sistemas operacionais, 
uma descrição das interrelações entre seus sistemas, e descreve como operam 
alguns dos sistemas mais importantes deste equipamento. Descreve também o que 
é e como se faz a aceleração dos elétrons, que se constitui no principio de 
funcionamento do equipamento. 
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ABSTRACT: Digital eletronics come to revolution all the fields of human knowledge, 
contributing to improve life quality, evem with a prolongation of produtive life. On the 
other hand, because of new life habits, a great problem has arised: câncer. On illness 
extensively studied but yet not deciphered in some of its aspects, which leads to high 
rates of mortality, making justice to its stigh of mortal illness when diagnosed lately.. 
One of the treatments for this illness is radiotherapy, which makes use of specialized 
machines to provide the necessary radiation for the treatment, among them the so 
called linear accelerators for câncer treatment. Nowadays, these machines are 
complex equipments, with eletronical high tecnology, obviously protectec by patents 
aand design secrets, which makes it difficult to obtain the data to sudy  and 
understand them. The present work is attempted to give a general view of the 
equipment, a description of its systems inter-relations and it describes how some its 
most important systems work. It also describes what the electrons acceleration is and 
how it is produced, which constitutes itself into the equipment  working principle. 
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INTRODUÇÃO 
 

Como resultado do desenvolvimento tecnológico, a Medicina e outras 

profissões da área da Saúde têm apresentado uma evolução sem precedentes 

na história, agregando, nos últimos trinta anos, equipamentos, metodologias, 

procedimentos, etc., cada vez mais complexos e sofisticados, bem como 

fármacos de última geração, resultando em possibilidades cada vez maiores, 

no trato e cura dos problemas de saúde. 

Como conseqüência da agregação desses novos equipamentos e 

conhecimentos, os hospitais, e outros Estabelecimentos Assistenciais de 

Saúde, têm-se tornado unidades cada vez mais complexas, e além de ajudar a 

aumentar a expectativa de vida da população, estão curando doenças que até 

poucos anos atrás não eram curáveis. 

Na realidade, dificilmente se encontra uma outra estrutura, na sociedade 

humana, tão diversa e complexa quanto esta. Num hospital tem-se, na mesma 

estrutura, unidades tão diferentes e diversas quanto centro cirúrgico e 

lavanderia, serviços de esterilização e cozinha, serviços de anatomia 

patológica e serviços de hotelaria, laboratório de análises clinicas e serviço 

social, unidades de medicina nuclear e almoxarifado, farmácia e engenharia 

clínica, processamento de dados e unidade de emergência, radioterapia e 

necropsia, estrutura administrativa, recursos humanos, finanças etc..[1] 

A responsabilidade de manter os equipamentos médicos hospitalares 

(divididos em equipamentos médicos assistenciais como por ex. desfibrilador, 

equipamentos de apoio como microscópios, equipamentos de infra estrutura 

como unidade de gases medicinais e equipamentos gerais como alarme contra 

incêndio), funcionando, geralmente é de um setor conhecido como 

“Manutenção”, e hoje em unidades hospitalares de médio e grande porte da 

Engenharia Clinica. [1] 

Para manter os equipamentos de todas estas áreas em perfeitas 

condições de funcionamento, é necessária a presença de diversos profissionais 

de diversas especialidades, desde, técnicos mecânicos, eletricistas e 

eletrônicos, técnicos especializados ( ótica, raios X, eletrônica digital , ar 

condicionado, gases medicinais etc.), além de engenheiros clínicos e de outras 

especialidades. [1] 



 2

Uma estrutura deste porte, que funciona 24 horas durante todos os dias 

do ano, com diversos turnos de trabalho, para cada um dos diversos 

profissionais, e que possuem uma interação complexa entre suas 

responsabilidades e trabalhos, necessita de um gerenciamento adequado para 

se tornar viável. [1] 

Em função do exposto, pode-se afirmar que não é uma tarefa trivial 

dominar por completo o funcionamento dessa estrutura. Na realidade, pode-se 

sugerir que alguns profissionais trabalhem anos em tal estrutura sem conhecer, 

realmente, a extensão e a complexidade dessa organização e de suas inter-

relações. 

Transpondo esta complexidade, com suas inter-relações e a dificuldade 

de gerenciamento, para um equipamento específico, o acelerador linear para 

aplicações médicas, verifica-se que o mesmo precisa de condições especiais 

para sua instalação, desde a parte física, como paredes, tetos, pisos, com 

especificações e normas de blindagens contra radiações que atendam as 

normas, até os sistemas de suporte, como ar comprimido, água gelada, ar 

condicionado com controle de umidade, eletricidade diferenciada, etc. Precisa 

ser operado por profissionais como, médicos oncologistas, treinados em 

radioterapia, técnicos em radioterapia, enfermeiras especializadas em 

oncologia, físicos médicos, engenheiros e técnicos, todos treinados e 

capacitados nos diversos sistemas, além de toda a estrutura de suporte a estas 

atividades. 

Uma unidade destas necessita de um contrato de manutenção com o 

fabricante, pois somente este tem pessoal e peças adequadas ao suporte 

técnico. Mas nenhum fabricante possui pronto atendimento, pois geralmente os 

escritórios de apoio técnico do fabricante ficam em grandes centros, e os 

hospitais, espalhados pelo país. Desta forma, a simples queima de uma 

lâmpada de iluminação do campo, que é achada facilmente no comércio local,  

necessita parar o equipamento por dias, até que um técnico venha substituí-la, 

gerando um prejuízo muito grande, tanto nas finanças da instituição, quanto na 

saúde do paciente, pois estas seções não devem ser descontinuadas, sob o 

risco de ter de recomeçar todo o tratamento. O problema é que se alguém 

tentar substituir esta lâmpada, sem conhecer o funcionamento do equipamento, 

corre o risco de danificá-lo, e um dano num equipamento deste porte, equivale 
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a um dano do mesmo porte nas finanças da instituição. Por este motivo é 

imperativo que mais pessoas ligadas à área de manutenção ou engenharia 

clínica tomem conhecimento da máquina, suas inter-relações com os sistemas 

de apoio, como funcionam, e como são operadas, pois a maioria dos 

problemas pode ser sanada pelo pessoal de manutenção do hospital, se 

tiverem o conhecimento adequado. 

Não existem cursos de engenharia de manutenção, e este trabalho 

então é confiado a engenheiros das especialidades existentes, os quais  

conseguem realizar seus trabalhos se dispuserem de trabalhos como estes, 

que iniciam o contato com o equipamento, pois não há interesse dos 

fabricantes em oferecer cursos para o pessoal de manutenção do cliente. 

A radiação é extremamente danosa à vida humana, pois pode matar células 

dos tecidos, ou provocar mutações, de forma que é fundamental saber utiliza-la 

bem, e documentar toda a aplicação. 

Isso indica que teorias como Interação da radiação com a matéria, 
radio biologia, microondas, aceleração de partículas, eletrônica digital, 
mecânica de precisão, etc., precisam ser estudadas, para se entender como 

esta máquina é utilizada no tratamento do câncer. O objetivo deste trabalho é 

apresentar a máquina, seus principais sistemas, e algumas interações entre 

eles, que os manuais disponíveis permitiram visualizar, e três anos e meio 

como gerente de engenharia clínica, responsável por dois destes 

equipamentos, no CEPON em Florianópolis forneceram a prática e o 

conhecimento aqui exposto. 

Portanto, serão apresentados os princípios de funcionamento de cada 

parte e a interação entre estas partes, sem tratar das teorias matemáticas e 

físicas envolvidas. 
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1 -  O CÂNCER, O TRATAMENTO E O ACELERADOR LINEAR 
 

INTRODUÇÃO: 
 

De uma forma breve, os conceitos de câncer, estadiamento, os tipos de 

tratamentos, a simulação, e os aceleradores são aqui introduzidos, de forma a 

oferecer uma idéia geral da problemática do câncer e seus tratamentos 

 

1.1 O câncer 
 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm 

em comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os 

tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do 

corpo. Multiplicando-se rapidamente, estas células tendem a ser muito 

agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de 

células cancerosas) ou neoplasias malignas [2].  

As células normais do corpo vivem, se dividem e morrem de forma 

controlada. As células cancerosas são diferentes, não obedecem a esses 

controles e se dividem sem parar. Além disso, não morrem como as células 

normais e continuam  a se proliferar e a produzir mais células anormais.[2] 

Essa divisão descontrolada das células é provocada por danos no DNA, 

o material genético presente em todas as nossas células e que comanda todas 

as suas atividades, inclusive as ordens para a célula se dividir. Na maior parte 

das vezes, o próprio DNA detecta e conserta seus erros. Nas células 

cancerosas, porém, o mecanismo de reparo não funciona. Esses defeitos no 

mecanismo de reparo podem ser herdados e estão na origem dos cânceres 

hereditários. Na maioria dos casos, porém, o DNA se altera por causa da 

exposição a fatores ambientais, entre eles, o fumo, sol, alguns vírus e 

alimentação[3]. 

Diferentes tipos de câncer têm comportamentos diferentes, exigem 

tratamentos diferentes até mesmo quando se trata de câncer do mesmo órgão. 
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 Há cânceres de próstata extremamente agressivos, de progressão 

rápida e outros menos agressivos, de desenvolvimento lento. Por isso, o 

tratamento é específico para cada caso[3]. 

1.2 Estadiamento 
 

Saber em que estágio está o câncer é fundamental para o planejamento 

do tratamento, e ao processo de se classificar o estágio em que se encontra o 

tumor, é dado o nome de estadiamento. Assim, o paciente e seu médico 

podem discutir alternativas terapêuticas e a equipe que cuida do caso pode ter 

uma perspectiva mais definida das possibilidades de recuperação. 
O sistema mais utilizado para isso é chamado de TNM, onde o T indica o 

tamanho do tumor e se ele se espalhou para outras partes do corpo; o N indica 

o quanto ele se espalhou para os nódulos linfáticos mais próximos e o M se já 

há metástase para outros órgãos mais distantes. 

Geralmente, cada letra é acompanhada por um número. Um tumor T1N0M0 

é um tumor pequeno, que não atingiu os nódulos linfáticos próximos e nem se 

espalhou pelo corpo. Essa classificação dá origem a outra, que vai de 0 a 4 e 

quanto menor o número, menos o câncer cresceu e se espalhou. [4] 

 

 1.3-Tratamento 

As opções de tratamento vão depender do tipo de câncer, do estágio da 

doença, idade do paciente, seu estado geral de saúde e, sim, suas 

preferências. É fundamental que o paciente discuta suas opções com o 

médico, faça perguntas e até consulte outro especialista, em busca de uma 

segunda opinião. É importante tratar-se num centro especializado, que têm 

médicos e profissionais com larga experiência no tratamento do câncer[4]. 

Basicamente o câncer é tratado com cirurgia, radioterapia ou 

quimioterapia ou ainda uma associação entre estes três, ou ainda entre dois 

destes três métodos. É fundamental o estadiamento da doença, já que tumores 

em estágios iniciais respondem a terapias diferentes das utilizadas em tumores 

em estágio avançado. 
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1.4 Radioterapia 

A Radioterapia é o tratamento pelas radiações ionizantes. 

Desde a descoberta dos Raios-X e da radioatividade natural no final do século 

passado e início deste século, o emprego das radiações na terapêutica sofreu 

profundas modificações[5] [6] . 

O empirismo inicial deu lugar ao desenvolvimento de técnicas cada vez 

mais precisas de administração da dose, através de equipamentos emissores 

de radiação de maior energia, a obtenção de novos isótopos radioativos, a 

incorporação da informática e da robótica aos tratamentos, evitando a 

exposição à radiação e os avanços no conhecimento radio – biológico [7]. 

Cerca de dois terços dos pacientes com câncer farão radioterapia em 

alguma etapa evolutiva do tratamento multidisciplinar, demonstrando a sua 

importância na oncologia contemporânea [3]. 

É usada para tratar câncer localizado, para reduzir um tumor antes da 

cirurgia, e para eliminar eventuais células cancerosas após a cirurgia.  

Atualmente, a radioterapia é uma técnica de alta precisão, que atinge de 

forma eficaz as células doentes e afeta minimamente outros órgãos e tecidos 

normais [3]. 

A radioterapia pode ser realizada de duas formas: Tele terapia e 

Braquiterapia. 

A Braquiterapia emprega uma fonte radioativa que é inserida no corpo 

do paciente ou colocada ao lado do tumor, e às vezes dentro do tumor, não 

será tratada aqui. 

 
1.5 Tele terapia 
 

A Tele terapia emprega uma fonte externa, colocada à distância do 

paciente, através de um aparelho emissor de radiação. Por esta razão, também 

é conhecida como radioterapia externa e representa a modalidade mais comum 

de tratamento radioterápico. Pode ser dividida em radioterapia superficial, 

semiprofunda e de “megavoltagem”, em função da energia da radiação emitida. 

 A radioterapia externa de “megavoltagem” é a forma mais empregada 

de tele terapia, sendo realizada através das unidades de cobalto-60 e dos 

aceleradores lineares [6]. 
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A radioterapia vem sendo empregada no tratamento de tumores há mais 

de cem anos, registrando significativos avanços durante esse período [5]. 

Suas limitações iniciais foram superadas, especialmente na primeira 

metade do século, com o desenvolvimento de novos equipamentos. Já seus 

mais recentes progressos podem ser atribuídos à informática, pela criação de 

softwares capazes de integrar imagens e realizar planejamentos inteiramente 

computadorizados, que aumentaram ainda mais sua eficácia e segurança [6]. 

1.6 Simulação 

Nessa etapa são simuladas as condições de tratamento, utilizando-se 

raios-X para visualizar a área a ser irradiada, fica definida a posição que o 

paciente irá adotar durante as futuras aplicações [7]. 

O posicionamento deverá ser reproduzido com exatidão ao longo de 

todo o tratamento. Muitas vezes são utilizados suportes e almofadas para 

assegurar o conforto e a exatidão no posicionamento do paciente.  

As áreas por onde a radiação penetra no organismo recebem o nome de 

campos de entrada, sendo geralmente marcados na pele do paciente para 

orientar as aplicações [4]. 

A simulação demora de 30 a 60 minutos e pode ser repetida durante o 

tratamento [5]. 

Para a realização da simulação, utiliza-se um aparelho chamado 

simulador, que é simplesmente um aparelho de raios-X diagnóstico, porém com 

todos os controles e acessórios de localização encontrados no aparelho de 

tratamento. Desta forma pode-se simular o plano de tratamento antes do 

paciente iniciar as aplicações no aparelho de tele terapia [4]. 

A figura 1.1 demonstra o esquema básico de um simulador. Com este 

equipamento planeja-se com radiografias o plano de tratamento, delimitando os 

campos de entrada com precisão, antes de iniciar o tratamento real. 
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Fig. 1.1 –Equipamento de simulação 

Fonte: iRadioterapia.com 

  

A figura 1.2 apresenta o equipamento para simulação Acuity da empresa 

Varian. 

 

Fig. 1.2 – Equipamento de simulação acuity 

Fonte: Catálogo do equipamento Varian Acuity. 
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1.7  Planejamento 

Com os dados obtidos na fase de simulação são realizados os cálculos 

das doses diárias e do período de administração da radioterapia. Participam 

dessa etapa o físico e o dosimetrista [4]. 

Para a realização do planejamento do tratamento são utilizados sistemas 

de planejamento computadorizados. 

Os sistemas de planejamentos servem para auxiliar na simulação e 

calcular as doses de tratamento. Com o advento de sistemas que utilizam 

computadores mais poderosos, o uso de imagens radiográficas, tomográficas e 

de ressonância tornou mais precisa a definição do volume de tratamento e 

tecidos normais adjacentes. Com isto, a composição dos campos e os cálculos 

também se tornaram mais precisos [4]. 

A figura 1.3 mostra a reconstrução de uma imagem com a demarcação 

do tumor, volume de tratamento (alvo) e campo de radiação (imagens A e B) e 

a visão final da distribuição de doses no tumor e estruturas vizinhas (imagem 

C). 

 

Fig.1.3 – Tratamento das imagens no planejamento 

Fonte: iRadioterapia.com 
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As figuras 1.4 e 1.5 demonstram o planejamento por sistema 

computadorizado com a reconstrução de uma imagem gerada por tomografia 

computadorizada.  

 

      
Fig. 1.4  e Fig. 1.5 – Reconstrução de imagens para o planejamento  
Fonte: Catálogo do sistema de planejamento computadorizado Varian Eclipse 

 

1.8 Aceleradores de Partículas 
Os aceleradores de partículas, dos quais os mais comuns são os 

aceleradores lineares, são equipamentos eletroeletrônicos que produzem 

feixes de radiação ionizante. Geralmente são radiações X (fótons) e elétrons. 

 Como não dependem de material radioativo para emitir radiação, não 

existe necessidade de trocas da fonte. Nestes equipamentos obtêm-se 

energias superiores às das unidades de cobalto e as doses de cada tratamento 

são dadas em unidades de doses proporcionais à dose terapêutica [4]. 

Os aceleradores como equipamentos eletrônicos quando desligados não 

produzem ou emitem qualquer radiação. 

Basicamente, o feixe de radiação é produzido no chamado "gantry", o 

qual pode girar em volta da mesa de tratamento onde o paciente é posicionado. 

Para delinear os campos de irradiação, existem sistemas de colimadores, que 

são peças que se abrem ou se fecham, de acordo com o tamanho do campo 

programado inicialmente. Esses colimadores estão localizados no que se 

chama cabeçote do aparelho e delimitam a saída do feixe de radiação que vai 

incidir na área a ser tratada, ou seja, no campo de irradiação. Os colimadores 

definem apenas campos quadrados ou retangulares. Quando a irradiação é 
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feita em áreas irregulares, estas são delimitadas através de proteções de 

partes do campo, de forma a produzir um contorno adequado do campo. Essas 

proteções são feitas com chumbo ou cerrobend (liga metálica com ponto de 

fusão menor que o do chumbo) e sua espessura varia de acordo com a energia 

de radiação utilizada. Nos tratamentos com equipamentos de megavoltagem 

(aceleradores e cobalto), as proteções são muito espessas (mínimo de 5 cm), 

sendo colocadas próximas à saída do feixe, num acessório denominado 

bandeja para evitar o enorme peso do material diretamente sobre o paciente[4]. 

Os modelos de aceleradores lineares são geralmente classificados de 

acordo com sua energia máxima produzida. Assim, um acelerador de 4 MV 

(mega volts) produz um feixe de radiação de energia até cerca de 4 MeV, um 

de 9 MV irradia com até cerca de 9 MeV (mega elétrons-volts), e assim por 

diante. Comparando com as unidades de cobalto terapia, essas energias são 

bem mais penetrantes e possibilitam maior preservação da pele. Independente 

da energia da radiação utilizada, o efeito terapêutico é o mesmo, para as 

mesmas doses. Tumores profundos, no entanto, podem ser mais bem tratados 

com aceleradores lineares, principalmente no que se refere à preservação de 

órgãos ou tecidos mais superficiais [4]. 

A figura 1.6 exemplifica a ação de um feixe de elétrons emitido por um 

acelerador linear e a figura 1.7 mostra parte de um acelerador linear modelo 

Clinac da empresa Varian . 

  
fig.1.6 Aplicador de elétrons -            fig.1.7 – estrutura aceleradora -Varian 
Fonte: Catálogo equipamento Varian Clinac  
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A figura 1.9 demonstra os graus de liberdade de movimento de um 

acelerador linear: 

 
fig.1.9 – movimentos de um acelerador 
Fonte: Introdução à Física Médica – Prof. Nelson Canzian [7] 
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1. Rotação do braço. 
2. Distância foco-eixo.  
3. Rotação do colimador.  
4 e 5. Movimentos lateral e longitudinal do 

intensificador de imagem (somente 
simulador). 

6, 7 e 8. Movimentos vertical, longitudinal e 
lateral da mesa.  

9. Rotação da mesa no pedestal.  
10. Rotação da mesa no isocentro 
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2- A ACELERAÇÃO DOS ELÉTRONS  

Aceleradores lineares agrupam elétrons em pacotes, e pacotes em 

feixes, e aceleram estes feixes de elétrons a velocidades próximas à da luz, 

desta forma, aumentando suas energias. Quando um feixe de elétrons com alta 

energia incide em um tumor, ele impede que as células que estão se 

reproduzindo concluam o processo, matando as mesmas. Desta forma, o 

processo de aceleração destes elétrons, por ser a função principal do 

equipamento, vai ser aqui tratado separadamente dos outros sistemas.  

 
2.1 - A designação de energia em aceleradores 
 

A fig 2.1 mostra um dispositivo simples que acelera elétrons. Consiste de 

uma bateria de 1 volt conectada a duas placas separadas por 1 cm dentro de 

um tubo de vidro onde se fez vácuo. 

 

 
 

Fig. 2.1. Um campo elétrico num bulbo de vidro. Fonte: Adaptação de [1] 

 

  Neste arranjo, e nesta polaridade, temos um campo elétrico entre o 

catodo e o anodo, como mostrado na figura 2.1. A intensidade do campo 

elétrico  é proporcional à força que uma carga positiva estaria submetida se 

fosse colocada entre as placas, e neste exemplo é 1 volt/cm,  ou seja a 

diferença de potencial entre as placas dividida pela distância entre elas. Por 

definição, as setas identificam a direção que as partículas positivas se movem, 
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e como os elétrons tem carga negativa, vão se mover no sentido contrário ao 

campo elétrico.[1] 

Se um elétron for liberado na placa negativa,(catodo) da fig. 2.2 ele irá 

acelerar pela força do campo elétrico “E” para a placa positiva (anodo). Um 

elétron volt (eV) é a energia ganha por um elétron acelerado entre uma 

diferença de potencial de 1 volt. [1] 

Exercer uma força deslocando uma massa numa determinada distância 

é a medida básica de trabalho e energia. Em escala atômica, o elétron volt, ou 

múltiplos dele, é o adotado como unidade de energia. Na fig.2.2 tem-se uma 

força de 1 V/cm exercida sobre um elétron, através de uma distância de 1cm. 

 

 
Fig. 2.2  Um campo elétrico, usado para acelerar elétrons. Fonte: Adaptação de 

[1] 

 

O que aconteceria se fosse trocada a bateria de 1 volt, por uma de 1.000 

volts, ou 1 KV. O elétron chegaria  acelerado no anodo com uma energia de 

1000eV ou 1 KeV, e o campo elétrico seria de 1000 volts/cm ( 1kV/cm ). Fig. 

2.3. 
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Fig.2.3 Como aumentar o valor do campo elétrico. Fonte: Adaptação de [1] 

 

Separando-se um pouco mais as placas, Fig.2.4, e aumentando-se a 

distância entre elas para 10cm, e aumentando-se a diferença de potencial para 

1.000.000 V, 

 
Fig. 2.4 Um campo elétrico maior, com maior separação das placas. Fonte: 

Adaptação de [1] 
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Um elétron solto do catodo, irá chegar acelerado no anodo com uma 

energia de 1.000.000 eV ou 1.000 keV ou 1MeV. Nota-se que a energia ganha 

pelo elétron não depende da distância percorrida, depende somente da 

diferença de potencial entre o catodo e o anodo. Neste caso, a força do campo 

elétrico “E” é 1.000.000/100 que é 100.000 V/cm (100kV/cm). Este é o princípio 

de funcionamento do acelerador linear.[1] 

 

2.2 - Um acelerador elementar. 
 

Pode-se fazer uma pequena modificação, no dispositivo já visto para 

acelerar elétrons. Em primeiro lugar substituir o catodo por um filamento 

aquecido por uma bateria (nos aceleradores ele é conhecido como fonte de 

elétrons ou elétron gun) . Em segundo lugar substituir a bateria que dá a 

diferença de potencial por uma de 6 MV (seis mega volts), Fig.2.5.  

 
Fig.2.5 Uma estrutura aceleradora rudimentar. Fonte: Adaptação de [1] 

 

Esta tensão corresponde a energia que o elétron irá chegar no anodo, 

no caso 6 MeV. Aqui os elétrons tendo como caminho, um filamento 

incandescente, recebem energia suficiente para deixá-los em estado de 

excitação tal, que são facilmente atraídos pelo campo elétrico presente e 

acelerados com uma energia de 6 MeV colidindo com o anodo. 

Para adaptar este acelerador para elétron terapia, uma janela constituída 

por uma fina lâmina de metal, é colocada no lugar do anodo como visto na 

fig.2.6. 
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Fig.2.6 Um acelerador rudimentar. Fonte: Adaptação de [1] 

 

Esta lâmina de metal, permite que o vácuo seja mantido dentro da 

ampola de vidro, e que os elétrons (não todos) passem por ela e saiam pelo 

outro lado com uma perda de energia muito pequena. Neste acelerador 

elementar, o feixe de elétrons sai da janela com uma energia um pouco menor 

que 6 MeV. 

Para adaptar este acelerador para terapia com raios X, basta 

acrescentar ao anodo uma placa uma pouco mais grossa de tungstênio, 

chamada de alvo, no qual os elétrons irão colidir, e produzir raios X ,Fig.2.7. 

 

 
Fig.2.7 Um acelerador rudimentar emitindo raios X. Fonte: Adaptação de [1] 
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Estes raios X irão possuir energias de uma fração dos 6-MeV iniciais. O 

espectro resultante das energias dos raios X é designado de 6 MV. Esta 

notação indica que o feixe de raios X é constituído de diferentes energias dos  

elétrons de 6 MeV que foram freados pelo alvo. 

Agora, substitui-se a bateria por um gerador de tensão alternada como a 

mostrada na fig. 2.8.  

 
 
 
Fig.2.8 Amostra de onda senoidal usada para substituir a bateria e produzir o 
campo elétrico. Fonte: Adaptação de [1] 

 

A freqüência de operação para aceleradores de uso médico é  de 3000 

MHz ou 3 GHz. Com o alvo positivo e o filamento negativo, como mostrado na 

fig.2.9, elétrons emitidos do catodo durante o intervalo a-b-c da fig.2.8,  são 

acelerados pra o alvo. No ponto c, na fig.2.8 , a tensão reverte a polaridade e a 

direção do campo elétrico “E”. Com o alvo negativo e o filamento positivo, 

durante o intervalo c-d-e como mostrado na fig.2.10, os elétrons continuam 

sendo emitidos e formam uma nuvem em volta do filamento, mas não são 

acelerados para o alvo. 
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Fig 2.9 Um acelerador usando um campo elétrico senoidal na fase positiva da 
senóide. Fonte: Adaptação de [1] 
 

 
Fig 2.10. Um acelerador usando um campo elétrico senoidal na fase negativa 
da senóide. Fonte: Adaptação de [1] 

 

Elétrons são acelerados somente durante a primeira metade do ciclo 

mostrado na fig.2.8.  

No primeiro quarto do ciclo, no ponto b, a tensão,V, alcança o máximo 

positivo, e o campo elétrico “E” é aquele mostrado na fig. 2.9. Elétrons 

liberados pelo catodo neste instante vão ganhar o máximo de energia. A três 

quartos do ciclo, no ponto d, a tensão, alcança o máximo negativo. Desta 

forma, o campo elétrico “E” fica como mostrado na fig.2.10, e uma energia 

muito grande seria despendida se quiséssemos que os elétrons alcançassem o 

alvo, contra este campo elétrico. Neste tempo, os elétrons não são acelerados. 
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 Em outros momentos da senóide, a quantidade de energia estaria 

variando, tendo inclusive tempos com valor zero de energia. Nestes exemplos 

é assumido que os elétrons atravessam o espaço entre o catodo e o anodo, 

instantaneamente, ou seja o tempo de trânsito é zero. 

É preciso fixar que neste acelerador elementar, os elétrons são 

acelerados e emitem radiação somente metade do tempo, e elétrons variam de 

energia sinusoidalmente durante este tempo. 

 

2.3 - Módulos e componentes de um acelerador linear para aplicações 
médicas. 

Os aceleradores lineares para aplicações médicas, possuem o mesmo 

princípio, contudo há necessidade do equipamento produzir e entregar alta 

quantidade de energia com precisão. Para isso, foram desenvolvidos 

equipamentos com estas características, e os mesmos tomaram a forma atual. 

 Em geral estes equipamentos possuem os mesmos módulos e 

componentes independentemente do fabricante,que estão apresentados na 

fig.2.11. 

 
Fig.2.11.a  Parte de um acelerador linear, a estativa (STAND) e o Gantry. 

(esquemático) . Fonte : Varian, catálogo Clinac 18 
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Fig.2.11.b Conjunto completo de um acelerador ( Varian ) Fonte. Varian, Clinac 

2100C/D Systems Manual 

  

Os módulos mais complexos do ponto de vista de sistemas eletrônicos e 

mecânicos (os outros são basicamente eletrônicos) são a estativa e o gantry, 

que serão detalhados a seguir. 

Os principais componentes na estativa são: 

1- Klystron – Funciona como um  pequeno acelerador e é provida de 

algumas cavidades ressonantes de microondas. É montada em um 

tanque de óleo o qual providencia um melhor isolamento elétrico, e é a 

fonte de potência das microondas, usadas para acelerar os elétrons. 

2- Guia de ondas – O caminho onde as microondas trafegam para ir da 

Klystron até o sistema acelerador. 

3- Circulador e carga d’água – um dispositivo colocado na guia de ondas 

que isola a Klystron das microondas refletidas pela estrutura do 

acelerador, desviando esta ondas para a carga d’água, que as absorve. 

4- Sistema de refrigeração de água – É o sistema responsável por 

refrigerar todo o sistema, pois um aumento de temperatura pode 

desestruturar todo o processo, que depende fundamentalmente da 

interação entre tamanhos físicos de componentes que se dilatados por 
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temperatura tiram os circuitos eletrônicos e as freqüências dos valores 

prescritos. 

 

Os principais componentes no Gantry são: 

1- Estrutura aceleradora – Responsável pela aceleração dos elétrons, 

consiste de uma série linear de cavidades ressonantes de microondas 

que são energizadas pelas microondas fornecidas pela Klystron via 

guias de onda. 

2- Fonte de elétrons ( ou catodo ) – É a fonte dos elétrons que serão 

injetados na estrutura. 

3- Defletor do feixe – Bobinas que defletem os elétrons  que emergem da 

estrutura aceleradora em um loop focado no alvo que produz raios X ou 

usado diretamente para tratamento de elétrons. Os elétrons são 

acelerados horizontalmente e saem da máquina pela cabeça de 

tratamento na vertical ( 90º ) . 

4- Cabeça de tratamento – Dispositivo que contém conformadores do feixe,  

sistemas de monitoração da radiação e vários outros dispositivos. 

5- Beam stopper – Quando necessário, é parte do Gantry para absorver 

parte da radiação que passa pelo paciente. Geralmente usado quando o 

equipamento é instalado em andares, de prédios que possuem nos 

andares inferiores pessoas, e é usado para diminuir a espessura da 

barreira de proteção radiológica. 

 

Em módulos separados na fig.2.11.b é mostrado ainda: 

O armário do modulador, que contém componentes que distribuem e 

controlam a energia para todas as partes da máquina, e também fornecem 

pulsos de alta tensão para a injeção de elétrons e para a geração de 

microondas. 

A mesa de tratamento que permite movimentos em todas as direções e 

deste modo posiciona o paciente para receber o feixe, em diferentes posições. 

O console de controle eletrônico que é o centro operacional do acelerador e 

fica situado fora da sala de tratamento, na sala do operador. 
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Os sistema auxiliares, de ar comprimido, vácuo, controle de temperatura, 

etc, serão abordados mais adiante. 

 

2.4 - Cavidades de microondas 
 

Equipamentos de microondas, incluindo Klystrons, magnetrons, e 

estruturas aceleradoras, fazem extensivo uso de cavidades ressonantes de 

microondas. Uma simples cavidade ressonante de microondas similar às 

usadas nos aceleradores, mas com as extremidades fechadas são mostradas 

nas figs.2.12 e 2.13.  

 
Fig 2.12 –Cavidade ressonante com os campos elétrico, magnético, corrente e 

cargas elétricas para um sentido da corrente. Fonte [1] 

 
Fig.2.13 Cavidade ressonante com os campos elétrico, magnético, corrente e 

cargas elétricas para outro sentido da corrente. Fonte [1] 

 

As cavidades ressonantes são cilindros usinados com precisão, com 

cerca de 10 cm de diâmetro  e alguns centímetros de comprimento. Na fig 2.14, 
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a cavidade mostrada foi modificada abrindo dois orifícios nas duas laterais ao 

longo do eixo Z, para uso na Klystron ou na estrutura aceleradora. 

 
Fig.2.14 Cavidade ressonante, com um furo no meio, com os campos elétrico, 

magnético, corrente e cargas elétricas para um sentido da corrente. Fonte [1] 

 

Uma cavidade ressonante de microonda é muito eficiente no sentido de 

que o campo elétrico necessário “E” para estas aplicações é estabelecido com 

uma quantidade muito pequena de energia elétrica. Isto é obtido com o 

fenômeno da ressonância, que pode acontecer teoricamente em qualquer 

freqüência, e neste caso é de 3 GHz, o que determina as dimensões das 

cavidades. Estas cavidades são formadas por cobre com uma alta 

condutividade elétrica e térmica. Uma corrente elétrica, I, flui pelas paredes das 

cavidades, movendo as cargas elétricas de uma extremidade da cavidade para 

outra extremidade, como mostrado nas fig. 2.12.a, 2.13.a e 2.14.a. Esta região 

de alta densidade de cargas elétricas são centrais tanto na Klystron como na 

estrutura aceleradora, pois elas proporcionam um intenso campo elétrico “E” ao 

longo do eixo das cavidades, como na figuras 2.12.b,2.13.b, e 2.14.b.  O 

padrão do campo magnético “H” das figuras 2.12.c, 2.13.c, e 2.14.c que existe 

dentro das cavidades, foi omitido por não ser importante nessas considerações. 

Os campos elétricos e magnéticos,  correntes e distribuições de cargas 

dentro da cavidade possuem uma complexa dependência do tempo. Eles foram 

separados arbitrariamente nas figs 2.12, 2.13 e 2.14,a,b e c, para clareza. A 

polaridade da carga elétrica e corrente, a direção dos campos elétricos e 

magnéticos, revertem a direção duas vezes cada ciclo de microonda, ou seja, 6 

bilhões de vezes por segundo.  Os padrões das figuras 2.12 e 2.13 são de uma 

metade do ciclo. Para aproveitar deste intenso campo elétrico. “E” para 
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construir uma Klystron, ou uma estrutura aceleradora, uma abertura circular foi 

feita no eixo nas duas extremidades da cavidade, como mostrada na fig. 2.14, 

e desta forma elétrons podem ser introduzidos para interagir com estes 

campos. O feixe de elétrons passa através destas aberturas ao longo do eixo 

cilíndrico Z.  A corrente elétrica, I, que transita pelas paredes da cavidade, não 

deve ser confundida com a corrente do feixe de elétrons, originária de uma 

“fonte de elétrons” de uma Klystron ou no interior de uma estrutura aceleradora. 

 As setas indicativas do campo elétrico “E” das figuras 2.12.a, 2.13.a,e 

2.14.a apontam para a direção que uma corrente de cargas fluiriam. (a corrente 

do feixe axial de elétrons não está mostrada na figura). Os elétrons, de carga 

negativa, quando transitam, transitam na direção oposta a este campo. 

Resumindo: A energia é transferida por um campo elétrico “E” estático, e 

depois por um campo elétrico “E” alternado a um elétron transportado entre 

duas placas condutivas. A energia é transferida do campo elétrico “E” para o 

elétron acelerado se os mesmos estão em direções contrárias. Agora, um 

elétron viajando em alta velocidade, na mesma direção do campo elétrico “E” 

transfere energia para o campo “E”.  Este fato é a base da geração de potência 

em microondas pela Klystron e pelo magnetron, válvulas usadas nos 

aceleradores, que são descritas a seguir. 

 
2.5 - A Klystron 
 

Klystron é uma válvula amplificadora de potência de microondas, que faz 

uso de duas cavidades dos tipos já discutidos. À esquerda fica o catodo, a 

fonte de elétrons para a Klystron, os quais são ejetados com um pulso negativo 

de tensão. Estes elétrons aceleram para a primeira cavidade, chamada de 

cavidade agrupadora de entrada (buncher).[2] 

Esta cavidade agrupadora é energizada por microondas de muito baixa 

energia, que produzem um campo elétrico alternado “E” entre as paredes da 

direita e da esquerda da cavidade agrupadora. O campo elétrico “E” varia  no 

tempo como mostrado na fig.2.15.b. É um campo elétrico “E” negativo que 

acelera os elétrons.[2] 
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Uma Klystron elementar é desenhada em corte na fig.2.15.  

 

 
Fig.2.15 Ilustração de uma Klystron sendo alimentada por um campo elétrico 

senoidal: Fonte :adaptação de [2] 

 

Estes elétrons que chegam cedo no ciclo da microonda, no tempo entre 

os pontos “a” e “b”, encontram um campo “E” que retarda e eles são freados. A 

velocidade destes elétrons chegando no tempo “b”, quando o campo é zero, 

não são afetados. Elétrons chegando depois, entre os pontos “b” e “c”, são 

acelerados pelo campo “E” negativo. Isto modifica a nuvem de elétrons para 

agrupamentos de elétrons. Este processo é chamado de modulação de 

velocidade, desde que ele altera a velocidade, mas não a média do número de 

elétrons no feixe. Os elétrons passam ao longo do tubo que conecta as duas 

cavidades e ao se moverem em diferentes velocidades se agrupam como 

mostrado na fig.2.15.a. 

A segunda cavidade, chamada de cavidade captadora, tem a freqüência 

de ressonância, na freqüência de chegada dos pacotes de elétrons. Assim que 

os pacotes de elétrons deixam o tubo que liga as duas cavidades e atravessam 

a segunda cavidade (captadora), eles geram um campo elétrico “E” retardado 

induzindo cargas no fim da segunda cavidade (campo este no mesmo sentido 

do movimento dos elétrons) e desta forma inicia um processo de conversão de 
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energia. Por este processo, parte da energia cinética do movimento dos 

pacotes de elétrons é convertida num intenso segundo campo elétrico “E” , na 

segunda cavidade, transferindo esta energia para as microondas, criando 

assim, microondas de alta potência que são usadas para energizar  a estrutura 

do acelerador linear. A energia residual do feixe de pacotes de elétrons, que 

não é convertida em microondas é dissipada em calor no coletor do feixe de 

elétrons no fim da estrutura da Klystron. Este calor é recolhido pelo sistema de 

arrefecimento do acelerador, que usa água gelada (20°C para não haver 

condensação).O coletor do feixe de elétrons é blindado com chumbo para 

atenuar os raios X criados pelo freamento destes elétrons no coletor.[1] 

Algumas Klystrons possuem três, quatro e até cinco cavidades e são 

usadas em aceleradores lineares de altas energias (18MeV ou mais). Estas 

cavidades adicionais otimizam a transferência de energia para a corrente de 

pacotes de elétrons e aumentam a amplificação da potência da microonda na 

última cavidade. Elas podem aumentar muito esta amplificação (na ordem de 

100.000:1) da potência da microonda de saída. A Klystron geralmente é situada 

na estativa como mostrada na fig. 2.11, embora alguns fabricantes a instalem 

no armário do modulador. 

A fig.2.16 mostra uma Klystron de alta potência, que produz cerca de 5 

megawatts em potência de pico. A fonte de elétron (catodo) do tubo está na 

parte de baixo. No centro existem quatro cavidades amplificadoras separadas 

por tubos de ligação (drift tubes), e na parte superior um coletor refrigerado a 

água e um guia de onda de saída. Esta Klystron tem cerca de um metro de 

comprimento e é fixada em cima de um tanque contendo óleo, com a fonte de 

elétron (catodo) imerso neste óleo, providenciando assim o requisito elétrico de 

isolação (ver fig.2.11). O catodo é pulsado com uma tensão negativa de 120kV. 

Cada uma das quatro cavidades foi ajustada (fig.2.16) nas dimensões, 

para possuírem a mesma freqüência de ressonância em que opera a estrutura 

aceleradora do acelerador linear (algumas Klystrons são pré ajustadas na 

fábrica). A cavidade agrupadora mais próxima do catodo (fig 2.16.a e b) é 

alimentada por uma fonte de microondas de baixa potência (modulador). 

Bobinas cilíndricas que envolvem as cavidades e os tubos que ligam 

uma cavidade na outra, não foram mostradas aqui, mas existem, e com os 

seus campos magnéticos mantêm os “pacotes de elétrons” confinados num 
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foco que atravessa toda a Klystron no seu eixo. Um guia de onda retangular 

conduz os pulsos de microonda para fora da Klystron, saindo da última 

cavidade para o sistema de guia de onda do acelerador linear.[1] 

 

 

 

 
Fig.2.16 – Foto de uma Klystron mostrando os dois tipos de cavidades 

ressonantes. Fonte: Varian, Clinac  Systems Manual 
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2.6 - A magnetron 
 

A magnetron é uma fonte de microonda (freqüentemente chamada de 

osciladora), usualmente empregada para energizar aceleradores de baixa 

potência, tipicamente 12 MeV ou menos, embora, ocasionalmente possa 

compor aceleradores com até 20 MeV. Como a Klystron, é um tubo com dois 

elementos, o catodo e o anodo e possuem cavidades de ressonância para 

microondas. A magnetron é usualmente uma fonte de microondas de menor 

custo (porem menos estável) que a Klystron. A magnetron mostrada na fig. 

2.17 tem uma geometria cilíndrica, mostrada em corte na fig.2.18.  

O catodo central cilíndrico é cercado por um espaço onde se faz vácuo, 

e pelo anodo que possui 12 cavidades. O catodo cilíndrico central é aquecido 

por um filamento conectado em cada lado, onde um lado pode ser visto na 

fig.2.17.a e b. Uma geometria circular é característica da magnetron e uma 

geometria linear é a da Klystron.[1] [2] 

 

 
Fig.2.17 Fotos de uma magnetron mostrando a estrutura osciladora. Fonte : 

Clinac  Systems Manual 
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A fig.2.18 mostra um corte da magnetron , paralelo à superfície mostrada 

na fig.2.17.a. Um campo magnético estático “H”, é aplicado perpendicular ao 

plano de corte mostrado. Além disso, um campo elétrico pulsado ”Ep”  é 

aplicado entre o anodo e o catodo, com as convenções mostradas na fig.2.18. 

Os elétrons emitidos do catodo são acelerados por um campo elétrico 

pulsante “Ep” em direção ao anodo, passando pelo espaço entre eles. Os 

elétrons acelerados induzem uma distribuição adicional de cargas ( + - ) 

mostradas nos pólos do anodo, e um campo elétrico “Em” de freqüência de 

microonda entre cada segmento adjacente de cada cavidade no anodo ( ver 

fig.2.18) de uma maneira similar com que faz a cavidade agrupadora da 

Klystron. 

O campo magnético “H” produz uma componente circular ao movimento 

destes elétrons, e desta forma eles se movem em uma complexa espiral  S  

sob uma  influência combinada de “Ep” o campo magnético “H” e do campo 

elétrico  de microondas induzido “Em”. No processo, aproximadamente 60% da 

energia do feixe de elétrons é convertida em energia de microonda. [1][2] 

 
Fig.2.18 – Um magnetron em corte ilustrando o processo de oscilação. Fonte 

Adaptação de [1] 
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As magnetrons sempre funcionam como um oscilador de alta potência, 

ou seja, são fontes de microondas de alta potência, mas as Klystrons operam 

usualmente como amplificadores de potência de um oscilador de baixa 

potência. Entretanto se uma magnetron alimentar uma Klystron, com uma 

pequena porção de sua saída, ela pode funcionar como um oscilador comum. 

A potência de saída de magnetrons e Klystrons é da ordem de 

megawatts. Tipicamente, as magnetrons operam na freqüência de 3 GHz 

(correspondendo a 10 cm de comprimento de onda) proporcionam 2 MW de 

potência de pico na saída. Existem versões com 4 até 5 MW, com seus custos 

apropriados. 

A magnetron mostrada na fig.2.17 opera a 2 MW de potência de pico na 

saída, e com 2kW de média de potência na saída, e é usado largamente em 

aceleradores lineares para uso médico. [1] 

 

2.7 - Guias de ondas e circuladores 
 

As microondas são transportadas da magnetron ou da Klystron para a 

estrutura aceleradora por tubos ocos, denominados guias de ondas ( fig.2.11). 

Os guias de onda  podem ser retangulares ou circulares em suas seções retas, 

como as mostradas nas figs,2.19 [2] 

 
Fig 2.19 Fotos de dois guias de onda uma circular e outra retangular. Fonte:[1] 

 

  Guias de ondas substituem o tradicional fio ou cabo elétrico, o qual é 

ineficiente em transmitir potência em altas freqüências (microondas). Os guias 
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de ondas confinam as  microondas, refletindo as mesmas dentro das paredes 

dos dutos, Os guias de ondas são pressurizadas com um gás isolante, 

hexafluoreto de enxofre (SF6) , que reduz a possibilidade de faíscas elétricas, 

por aumentar a constante dielétrica do meio, e desta forma aumenta sua 

capacidade de transportar potência. Duas janelas cerâmicas separam a guia de 

onda pressurizada da Klystron em uma ponta e da estrutura aceleradora na 

outra. As janelas são transparentes para microondas.[2] 

O circulador (fig.2.11.a) colocado entre a Klystron e a estrutura 

aceleradora, atua como uma rua de mão única, permitindo o tráfego de 

microondas que se movem para frente, mas desviando o tráfego de 

microondas que foram refletidas para que elas não voltem para a Klystron, 

assim vão para uma carga que as absorvem, e as transformam em calor, o 

qual é retirado pelo sistema de arrefecimento da máquina. [2] 

 

2.8 - A estrutura aceleradora 
 

A estrutura aceleradora dos aceleradores lineares (também conhecida 

como guia de onda aceleradora ) é uma longa série de cavidades cilíndricas 

onde se fez vácuo, localizadas no gantry, como mostrada nas fig. 2.11 . Essa 

estrutura faz uso dos princípios já discutidos das cavidades ressonantes.  Aqui, 

todavia, o objetivo é transferir energia dos campos elétricos “E” da cavidade 

para um feixe de elétrons em aceleração. Estruturas aceleradoras para 

aplicações médicas variam em comprimento de 30 cm para unidades de 4 MeV 

até mais de um metro para unidades de altas energias. [3] 

As primeiras cavidades variam em tamanho, para ter uma freqüência de 

ressonância que agrupem os elétrons, e não só acelerem. Elas aceleram e 

agrupam os elétrons da mesma maneira que a cavidade agrupadora da 

Klystron faz. Tipicamente, somente um de cada três elétrons injetados são 

capturados e acelerados pelo campo elétrico “E” de microonda. Assim que o 

elétron vai ganhando energia, ele aumenta cada vez mais sua velocidade, até 

alcançar sua velocidade relativística, perto da velocidade da luz. As primeiras 

cavidades são projetadas para propagar o campo elétrico “E” que aumenta a 

velocidade e o tamanho do pacote de elétrons para a velocidade relativística. 
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 As últimas cavidades são uniformes em tamanho e garantem uma 

velocidade de trânsito constante, quase na velocidade da luz. Inicialmente os 

elétrons ganham energia  predominantemente aumentando suas velocidades, e 

depois, aumentando suas massas relativísticas, porque suas velocidades não 

podem ser maiores que a velocidade da luz. Por exemplo, um elétron de 2 MeV 

se move com 98% da velocidade da luz. Sua massa em movimento é em torno 

de cinco vezes maior que sua massa em repouso. Por demonstrar o conceito 

da equivalência de massa e energia, expressado em uma equação, que mostra 

que partículas que se movem rapidamente podem aumentar sua energia, 

aumentando sua massa, Einstein é considerado um dos maiores gênios da 

nossa raça.[4] 

Estruturas aceleradoras podem ser de dois tipos: de ondas progressivas 

ou de ondas estacionárias. O padrão do campo elétrico “E” se torna diferente 

nestas estruturas e é fundamental para se entender os aceleradores lineares. 

[1] [3] 

Inicialmente abordar aceleradores que usam campos elétricos “E” e que 

produzem ondas progressivas, facilita o processo de entendimento. 

 

2.8.1 - Estruturas aceleradoras que usam ondas progressivas 

 
Um tubo cilíndrico, oco, semelhante aos usados para transmissão de 

microondas de alta potência, fig.2.19.b está submetida a um campo elétrico “E” 

com o padrão mostrado em corte na fig. 2.20.a. 

Neste padrão a onda progride em uma direção, dentro do tubo, saindo 

da Klystron  (ou da magnetron) na mesma velocidade que os elétrons podem 

progredir, não havendo forma de acelerar os elétrons. Desta forma os tubos 

cilíndricos não são apropriados para acelerar elétrons. 

O campo desta onda progressiva é atenuado por cargas do tubo com 

arruelas (indicadas na fig.2.21) inseridas no mesmo, chamadas discos (fig. 

2.20.b.) Agora o guia de onda foi transformado numa longa série de cavidades 

ressonantes. (Comparar a fig.2.20 com a fig. 2.14) . Quando submetidas a  um 

campo elétrico “E” , de alta potência, as cavidades com esta forma, ficam 

apropriadas para acelerar elétrons ao longo de seu eixo. 
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As cavidades de microondas, da estrutura aceleradora é feita de cobre. 

Cobre é utilizado porque tem alta condutividade térmica, o que facilita o 

controle de temperatura na refrigeração, e sua alta condutividade elétrica reduz 

as perdas de potência. [2] 

 
Fig.2.20 – Campos elétricos em dois tipos de guias de onda: Fonte :[2] 

 

A estrutura aceleradora mostrada na fig.2.21 consiste numa série de 

pequenos cilindros usinados com precisão, e arruelas colocadas entre um  

cilindro e outro, também com medidas precisas, formando um longo tubo.  Para 

soldar tudo isso, são usadas arruelas de prata, que inseridas entre cada peça e 

levada a um forno, que derreta esta prata, produz uma soldagem perfeita. 

 Depois de pronta a estrutura se torna rígida, sendo feito vácuo no seu 

interior. Altas energias requerem mais cavidades e uma estrutura mais 

longa.[1] 
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A estrutura necessita ser ajustada, para uma única freqüência de 

ressonância . 

Usinar os componentes antes de montá-los é o primeiro passo para 

estabelecer a correta dimensão para cada cavidade. 

 

 
Fig.2.21 Uma estrutura aceleradora em montagem. Fonte: [1] 

 

Isto equivale a uma sintonia grossa e resulta numa ressonância ruim, 

com a maioria das cavidades, fora de sintonia. O próximo passo é fazer a 

sintonia fina, diminuindo a largura de algumas cavidades em alguns milésimos 

de centímetros  

Mais detalhes de como a onda progride, são mostrados na fig.2.22.  

Um campo elétrico “E” varia ao longo do eixo das cavidades em um 

padrão senoidal, como mostrado para três instantes de tempo, e o padrão 

move suavemente da esquerda para a direita progredindo no tempo. As setas 

ao longo do eixo das cavidades mostram a posição instantânea do máximo 

positivo (para a direita) e do máximo negativo (para a esquerda) do valor da 

onda elétrica se deslocando no tempo (campo “E”). Elétrons são acelerados 

para a direita na porção negativa do campo “E”, isto é, justo para a direita, onde 

as setas apontam para a esquerda. Em cada uma das cavidades, o campo 

elétrico “E” máximo, reverte sua posição do tempo t1 até t3  (metade do ciclo 

no tempo) mas a crista da onda ( direção da flecha) viaja para frente apenas 

uma cavidade no tempo t1 até t2 e de novo de t2 até t3. 
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Desta maneira, um elétron, viajando na mesma velocidade da onda vai 

ganhando energia em cada cavidade sucessivamente (aumentando sua massa 

relativística). A fig.2.23 mostra uma estrutura aceleradora, cortada ao longo do 

seu eixo axial cilíndrico. [3] 

 
Fig.2.22 – Campo elétrico produzido em uma estrutura aceleradora por uma 

onda progressiva. Fonte [1] 

 

 

 
Fig.2.23 Uma estrutura aceleradora em corte. Fonte : [3] 
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Note que a seção de agrupamento na esquerda, incorpora várias 

arruelas de orifícios maiores que vão se afunilando para a direita, e a distância 

das paredes é bem menor que as cavidades da parte direita. Esta seção 

agrupadora possui várias cavidades agrupadoras ao longo do seu 

comprimento, mas aceleradores atuais possuem poucas. A entrada do campo 

elétrico de microondas “E” se dá pelo lado direito da estrutura. 

Um surfista , surfando ondas no mar, é uma boa analogia para ondas 

progressivas, conforme a fig.2.24.a. 

 
Fig 2.24 Uma analogia de como os elétrons recebem energia ao acelerar. 

Fonte : Adaptação de [3] 

 

Aqui ele é visto surfando a frente da onda, perto da crista da mesma, 

deslocando-se para a frente, com a mesma velocidade da onda. Se ele ficar 

para trás ele ficará na mesma posição, em relação a avançar na direção da 

onda, enquanto a onda passa por ele, ele vai para cima e para baixo, mas não 

avança. Similarmente elétrons se movem para frente, acompanhando a frente 
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de onda, na parte negativa do campo “E”, fig.2.24.b e c., ou  perdem a onda, e 

podem pegar a próxima. Aqui pode-se perceber como os elétrons podem ser 

agrupados, e essa massa de elétrons aumentar. 

 

2.8.2 - Estruturas aceleradoras que usam ondas estacionárias. 
 

A maioria dos aceleradores lineares atuais usam o tipo de ondas 

estacionárias, pois a estrutura aceleradora pode ser muito menor, formando  

desta forma, a unidade de tratamento  menos volumosa do que a que usa 

ondas progressivas para a mesma energia. Os aceleradores de ondas 

estacionárias operam como os de onda progressiva, mas com uma diferença 

significante, a onda “E” (fig.2.26) varia em magnitude com o tempo de maneira 

senoidal, mas o padrão permanece estacionário ao longo do eixo e não avança 

como a onda progressiva ”E”. Uma analogia para ondas estacionárias é o 

padrão de uma corda de violino, que é fixada nas duas pontas e vibra para 

cima e para baixo para produzir a mesma nota. 

No caso de ondas progressivas, a microonda de potência é introduzida 

na estrutura via guia de ondas no lado proximal (catodo). A potência residual é 

absorvida no lado distal (alvo) da estrutura. No caso de ondas estacionárias, a 

microonda de potência pode ser alimentada na estrutura em qualquer lugar ao 

longo do comprimento, porque a onda de potência caminha em ambas as 

direções, para a frente e para atrás da estrutura, ou para a direita e para a 

esquerda do lugar da estrutura no qual elas foram injetadas, e refletem em 

ambas as extremidades, de forma que temos na estrutura duas ondas, uma 

indo em uma direção e outra indo na direção contrária. Estas duas ondas são 

refletidas para diante e para trás na estrutura do acelerador, cerca de cem 

vezes, durante o pulso de 5 micro segundos. O circulador, já descrito, desvia 

para uma carga, toda onda refletida que tentar voltar para a Klystron ou para a 

magnetron. 

A fig. 2.25 mostra o campo “E” nos seus máximos valores, indicados 

pelas flechas, para estas duas ondas, em três instantes seqüenciais de tempo, 

t1, t2 e t3. As cristas das ondas que viajam para frente  (posições instantâneas 

denotadas pelas flechas) movem-se para a direita avançando a distância de 

uma cavidade durante o intervalo de tempo de t1 a t2, t2 a t3, etc. Similarmente 
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as ondas que deslocam-se para trás, suas cristas movem na mesma 

velocidade para trás. Estes movimentos seqüenciais podem ser vistos, 

examinando cada um dos padrões de flechas nos três instantes de tempo. Aqui 

a onda “E” foi omitida, para que a atenção fosse toda para as flechas. 

 
Fig.2.25 Ilustração de campos elétricos em estrutura aceleradora para ondas 

estacionárias, com as duas ondas separadas, em três tempos seqüenciais. 

Fonte: adaptação de [1] 

 

O efetivo campo “E”, que acelera o feixe de elétrons , é a soma das 

ondas que viajam em sentido contrário uma em relação a outra, como mostra a 

fig. 2.26.  

Sua magnitude assumindo 100% de reflexão e sem perdas é o dobro de 

cada uma das ondas, quando os campos na mesma cavidade são na mesma 

direção. Todavia é zero quando os campos são em direções opostas na 

mesma cavidade. O campo elétrico “E” efetivo exibe um padrão senoidal cuja 

distancia ao longo da estrutura do acelerador é mostrada na fig.2.26. As cristas 

da onda de padrão senoidal oscilam para cima e para baixo, com a progressão 

do tempo. 
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Fig.2.26 Campos elétricos em estrutura aceleradora para ondas estacionárias, 

com duas ondas juntas em três tempos seqüenciais. Fonte: adaptação de [3] 

  

Todas as outras cavidades desta estrutura de onda estacionária na fig. 

2.26 o campo elétrico “E” é zero nos centros, em todos os tempos  t1 e t3 

porque em ambas as ondas, para frente e para trás, o campo “E”  é zero, e no 

tempo t2 porque os campos são iguais em magnitude mas em direções 

opostas e por isso se cancelam completamente. 

Estas cavidades com o campo elétrico “E” zero, são essenciais para 

transportar a microonda de potência mas não contribuem para a aceleração 

dos elétrons. Seu papel é transferir ou acoplar potência entre as cavidades 

aceleradoras. Pelo fato de não desempenhar nenhum papel na aceleração dos 

elétrons, elas podem ser movida para fora do eixo e o comprimento da 

estrutura pode ser diminuída. 
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A fig. 2.27 ilustra como ela é diminuída. Primeiro cada uma das 

cavidades que acoplam potência entre as cavidades aceleradoras, é diminuída 

em comprimento como na fig. 2.27.b. A freqüência de ressonância não 

depende do comprimento e sim do diâmetro da cavidade. Depois estas 

cavidades são movidas para fora do eixo da estrutura, como na fig.2.27.c, e 

finalmente na fig.2.27.d. colocadas em posições alternadas nos lados da 

estrutura das cavidades aceleradoras. 

O padrão espacial do campo elétrico “E” mostrado embaixo de cada 

passo da diminuição da estrutura é para o mesmo tempo do ciclo da 

microonda. Na fig 2.22 e na fig.2.24.b e c, a onda “E” repete a cada quatro 

cavidades, e existem quatro cavidades para cada comprimento de onda. Em 

qualquer instante, somente uma das quatro cavidades está acelerando os 

pacotes de elétrons. Nas fig. 2.27.c e d, a onda “E” repete a cada duas 

cavidades, e desta forma, em qualquer instante, metade das cavidades axiais 

estão acelerando os pacotes de elétrons, e as pequenas e relativamente com 

poucas perdas, cavidades fora do eixo axial, coloca metade das cavidades, 

fora do caminho da onda aceleradora. Desta forma, este projeto, de onda 

estacionária é de pequeno tamanho e alta eficiência. A fig. 28 ilustra em 

detalhes como o padrão espacial do campo “E” muda no tempo dentro de um 

ciclo completo da microonda, num acelerador de onda estacionária. 
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Fig.2.27 –Evolução da estrutura aceleradora de ondas estacionárias. 

Fonte:Adaptação de [3] 

 

Contrastam as variações no tempo deste padrão com o modelo de onda 

progressiva na fig.2.22.  Note que o padrão do campo “E” não avança, mas 

muda em magnitude e direção com o tempo. Agora pode-se otimizar as 

cavidades ao longo do eixo axial para aceleração e as cavidades acopladoras 

fora do eixo axial de transporte de microondas de potência. A fig. 2.29 é uma 

visão em corte de uma estrutura aceleradora de onda estacionária otimizada. 
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Fig.2.28 Visão seqüencial do padrão do campo elétrico da onda estacionária 

numa estrutura aceleradora para um ciclo completo da onda. Fonte :Adaptação 

de [3] 

 

Ela é denominada de bimodal ou estrutura aceleradora acoplada 

lateralmente. Uma estrutura que usa ondas estacionárias e otimizadas é 

mostrada nas fig. 2.30.  Ela é menor em comprimento que a de onda 

progressiva para a mesma energia. 
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Fig.2.29 –Visão em corte de uma estrutura aceleradora bi-modal. Fonte:[3] 

 
Fig.2.30 – Foto de uma estrutura bimodal  aberta. Fonte:[1] 
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3- ACELERADORES LINEARES PARA APLICAÇÕES MÉDICAS - VARIAN  

 

3.1 – ARQUITETURA DE CONTROLE 
 

Todas as operações envolvem uma interação entre os componentes do 

acelerador na sala de tratamento e o console eletrônico, na sala de operação, o 

qual controla a maioria das ações.  fig. 3.1 

 
Fig. 3.1 O console eletrônico e seus sinais de controle e comando. Fonte : 

Adaptação de [1] 

 

Algumas operações são executados em resposta a comandos do 

operador, como por exemplo, a operação de “ligar o feixe”. Outras operações 

são autônomas, como, por exemplo, guiar o feixe. Os elementos de controle do 

console eletrônico são mostrados na fig. 3.2. 

São eles: 

- console do computador; 

- sistema de controle com os dois microcontroladores e a memória 

RAM; 

- controlador de interface ; 

- interface com o acelerador; 
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Fig. 3.2 – Os elementos de controle do console eletrônico. Fonte : Adaptação 

de [1] 

 

3.1.1 – Funções do console eletrônico. 

 

A – O console do computador 

 

O console do computador permite operar o sistema através de teclados 

e vídeos monitores.  

O acelerador pode funcionar em três modos: a) modo clínico para 

tratamento de pessoas; b) modo de serviço para manutenção do equipamento, 

e c) modo físico, para calibrar o equipamento e fazer alguns procedimentos de 

rotina para acompanhamento da performance do equipamento. [1] 

No modo clínico, os comandos do operador são checados, e, se válidos, 

convertidos em código de máquina e enviados ao controle do 

microprocessador para a ação. 

Quando a máquina é ligada, os arquivos de configuração são instalados 

semelhantemente ao que ocorre quando se liga um computador pessoal. 
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A partir daí, o sistema executa o “check out” ou seja, ele analisa todos os 

sistemas, verifica se tudo está normal, de acordo com dados de seus arquivos. 

Como é um equipamento complexo, o software guia o operador através 

de seqüências corretas, em todas as fases da operação clínica do 

equipamento. Isto significa que ele não permite comandos ou valores 

inapropriados. O software também avisa todo e qualquer “interlock”. É o alarme 

de intertravamentos, ou seja, ele avisa que existe algo impedindo operar 

naquela fase do processo. Pode ser, por exemplo, a porta do acelerador aberta 

ou uma alta temperatura no sistema de refrigeração do acelerador. 

 

B- O sistema controlador. 

 

O Controlador consiste em dois microprocessadores, idênticos, o 

processador de comunicação e o processador de controle, mais um hardware 

associado, todos compartilhando uma via chamada “ STD BUS”(barramento 

padrão).[1] 

O processador de controle recebe comandos vindo do operador e os 

sinais de feedback que vêm do equipamento, processa-os e envia os sinais de 

controle de volta para o equipamento. O sistema lê os dados dos motores e 

medidores através de placas eletrônicas contendo conversores A/D e envia 

saídas para os drives dos motores através de placas eletrônicas contendo 

conversores D/A. 

O sistema programa e coordena as atividades dos temporizadores que 

contam a dose acumulada e o tempo de tratamento, monitora a taxa de dose, e 

gera os sinais de controle e outros pulsos, usados para outros sistemas. 

O processador de comunicação supervisiona e controla o envio e 

recebimento de sinais entre o console do computador e o processador de 

controle, além de supervisionar a comunicação entre os controles da mesa de 

tratamento e os sinais de posicionamento do Gantry. Atua como uma central de 

comunicações, direcionando cada mensagem recebida do processador de 

controle e/ou outros dispositivos de entrada, o que inclui outros processadores, 

usando vias seriais de comunicação. 

O sistema de suporte do “STD BUS” contém uma memória RAM que é 

compartilhada com o processador de comunicação e com o processador de 
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controle. Esta RAM compartilhada tem um importante papel na coordenação 

dos fluxos de dados de controle e todos os parâmetros importantes do 

equipamento são armazenados nela. [1] 

  

C- CONDICIONAMENTO DE SINAIS 

 

Os painéis de interface proporcionam a amplificação de sinais, 

atenuação de sinais e troca de níveis de sinais lógicos para o controle do “STD 

BUS”. 

Aqui os fabricantes diferenciam seus sistemas, pois cada um tem seu 

próprio projeto para gerenciar a programação do modo de energia, a integração 

da dose, o controle de simetria do feixe, a lógica de intertravamento, o 

condicionamento de sinais de intertravamento, e o controle dos diversos 

servomecanismos. [2] 

 

3.1.2 – Uma visão geral da seqüência de funcionamento. [1] 

 

Esta subseção mostra como é executada a seqüência dos fluxos de 

dados no console eletrônico. O console do computador (PC), o processador de 

comunicação, a RAM compartilhada e o processador de controle estão todos 

instalados em um mesmo painel denominado “console eletrônico”, ou 

simplesmente console. Uma ilustração é mostrada na fig.3.3 

- Um comando é acionado pelo operador através do teclado na sala do 

operador, ou nos painéis da mesa de tratamento (existe um teclado 

fixo e um móvel, ligado por um cabo à mesa, conhecido como 

pendente) para o processador de comunicação. 

- O processador de comunicação envia o comando para a RAM. Se for 

um comando de movimento, o processador de comunicação arbitra 

sua prioridade antes de enviar o sinal para a RAM, na seqüência 

apropriada. 

- O processador de controle recebe o comando da RAM e executa, 

depois de validar seus parâmetros. Comandos de movimento são 

executados imediatamente, e comandos que não incluem movimento 
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são executados assim que o processador de controle acabar de 

executar o comando anterior. 

- O processador de controle lê o novo estado ou posição que resultou 

do comando e atualiza os dados na RAM. O processador de 

comunicação imediatamente disponibiliza a nova posição para ser 

enviada ao monitor do operador. 

- O computador do console automaticamente emite uma requisição de 

status, depois de cada comando que não envolva movimentos. Isso é 

feito para atualizar periodicamente um rastreamento de comandos de 

movimento, e checar se um comando de não movimento moveu algo 

da posição anterior. 

- O computador do console verifica se o comando que não envolveu 

movimentos foi apropriadamente executado, checando o novo status 

dos dados recebido do processador de comunicação. Para comando 

de movimentos o console do computador mostra a nova posição, 

para que o operador monitore o resultado do comando. 

- O processador de controle pode iniciar comandos de sua própria 

responsabilidade que o equipamento necessite. Ativação de um 

interlock é um exemplo. O novo status do interlock é lido pelo 

processador de controle e colocado na RAM comum, de onde ela é 

lida pelo console do computador. 

 
Fig.3.3 – Esquema geral de linhas de comando e controle. Fonte : Adaptação 

de [1] 
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3.2 SISTEMAS FUNCIONAIS 
 

Um acelerador deve administrar de forma precisa muitas funções inter-

relacionadas para gerar um feixe de elétrons ou raios X terapêuticos, com o 

nível de energia prescrito, ou seja, uma quantidade de elétrons deve ser 

injetado no acelerador precisamente em um certo instante, e para acelerar 

elétrons para uso terapêutico, uma onda estacionária com a sua correta 

potência deve estar presente nas cavidades ressonantes do acelerador, e para 

converter energia do feixe em raios X  um alvo deve ser inserido no caminho do 

feixe. Uma vez que o feixe é gerado, ele precisa ser colimado e dirigido para o 

paciente, a intensidade do feixe precisa ser mantida constante com uma 

tolerância bem pequena, e mantida uniforme sobre o campo de tratamento.[2] 

A dose total recebida pelo paciente e a taxa fornecida deve ser monitorada 

de perto, e possuir meios efetivos de desligar o feixe quando a dose apropriada 

tiver sido fornecida, ou a taxa de dose ou a distribuição da dose se tornar 

anormal. 

A localização do feixe precisa ser feita com precisão, para que se possa 

ajustar o campo de tratamento do paciente corretamente. É necessário 

possibilitar o ajuste do tamanho e da forma do campo de tratamento, aplicar o 

feixe em qualquer ângulo e orientar a mesa de tratamento para acomodar o 

máximo número de opções de planejamento. 

Finalmente, a máquina deve monitorar a operação de todos estes 

sistemas, mostrar os parâmetros dos vários processos para guiar o operador 

ou técnico de manutenção e desligar em caso de falha. 

Os sistemas que contribuem para que estes e outros resultados sejam 

possíveis são: 

- Gerador de sinais de sincronismo; 

- Controle de energia do feixe; 

- Injeção de elétrons; 

- Geração de RF; 

- Transmissão de RF; 

- Aceleração de elétrons; 

- Direcionamento do feixe; 

- Produção de raios X; 
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- Conformação do feixe; 

- Controle da dose; 

- Auto diagnóstico; 

- Interlocks; 

- Controle de ligar e desligar o feixe; 

- Controle de movimentos; 

- Indicadores de posições; 

- Emissão dinâmica do feixe; 

- Luzes e controles do operador; 

- Informações mostradas no vídeo; 

- Indicação da posição do Gantry; 

 

Além desses, existem os sistemas de suporte, que permitem que os 

sistemas listados acima funcionem. Estes sistemas de suporte incluem: 

- Distribuição de energia elétrica; 

- Vácuo; 

- Sistema pneumático; 

- Gás dielétrico; 

- Água de refrigeração; 

- Ventilação e ar condicionado; 

 

3.3 – GERAÇÃO DE SINAIS DE SINCRONISMO 

 

A operação do acelerador precisa ser sincronizada por sinais (pulsos), 

produzidos por circuitos de controle de sincronismo, pois somente desta forma 

os elétrons emitidos pela fonte de elétrons recebem a máxima aceleração. 

Estes pulsos são programados pelo processador de controle para 

ocorrerem num específico intervalo depois do sinal de clock. 

Tipos de sinais de sincronismo 

 

Os principais são os sinais do console eletrônico para a fonte de elétrons, 

os sinais da Klystron, o sinal do drive de RF, e o sinal de sincronismo geral 

(SYNC). 
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Os pulsos de sincronismo geral (SYNC) e do drive de RF pulsam 

continuamente em 360 Hz, que é a freqüência do clock do Clinac da Varian. 

A freqüência do Klystron e do console da fonte de elétrons, dependem do 

modo de energia selecionado. É de 360 Hz para 6MeV para raios X e modo de 

elétrons  de 4MeV até 12MeV e 180Hz para altas energias de raios X e modo 

de elétrons de 15MeV até 22MeV. 

Estes trens de pulsos são controlados e modificados por lógica de 

hardware no circuito de condicionamento de sinal e usado para sincronizar o 

pulso de energia do Klystron com a corrente de pulso do feixe vindo da arma 

de elétrons. 

A figura 3.4 é um diagrama de bloco que mostra como os sistemas de 

disparos são produzidos.  

 
 

 

Fig. 3.4 – Geração dos sinais de gatilhamento. Fonte : Adaptação de [1] 

 

A – SYNC 

 

Os pulsos de disparo de sincronismo SYNC ocorrem aproximadamente 

1 micro segundo depois do clock do sistema na freqüência, de 360 Hz. Eles 

são usados pelo servo da lógica de dosagem e permitem a produção  de 

disparos do AFC ( controle automático de freqüência ) durante a seqüência de 

teste de dosimetria. Um sinal chamado de SCOPE SYNC é derivado do sinal 
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de sincronismo SYNC e usado para disparar o osciloscópio para monitorar as 

formas dos sinais processados no monitor do console do operador. 

 

B – Gatilhos do drive de rádio freqüência. – RF – 

 

Estes pulsos ocorrem 6 micros segundos depois do sinal de clock do 

sistema, na freqüência de 360 Hz e são usados para disparar o driver de RF, 

 Quando disparado, o drive de RF produz um pulso de 12 micros 

segundos o qual é amplificado pela Klystron durante 6 micros segundos, 

tornando-se um pulso de alta potência. 

 

C – Disparo da Klystron 

 

Este sinal é atrasado até que o drive de RF tenha estabilizado. Este sinal 

dispara a válvula THYRATRON principal no modulador, descarregando o 

circuito formador de pulsos ( PFN ) através do transformador de pulsos e daí 

para a válvula Klystron. A Klystron precisa deste pulso de alta tensão para 

amplificar o pulso de RF. Ao mesmo tempo que a Klystron é pulsada, um 

pequeno pulso é enviado a fonte de elétron, onde ele pode ser usado para 

disparar a fonte para produzir o feixe. A lógica de controle dosimétrico, através 

de sua saída para a fonte de elétron, é quem determina quando o driver da 

fonte de elétrons é disparada pelo pulso coincidente com da Klystron ou por um 

pulso emitido pelo controle eletrônico. 

O atraso entre o pulso SYNC e o pulso da Klystron é ajustado no modo 

de serviço, para sincronizar o pulso de potência do Klystron (o pulso 

coincidente da fonte de elétrons) com o pulso de RF para otimizar o pulso do 

feixe. O operador pode ajustar o tempo em incrementos de ¼ de 

microssegundos em um alcance de 6 a 20 micro segundos. O atraso final é 

gravado em um arquivo de configuração. 

 

D – O disparo da fonte pelo controle. 

 

De modo semelhante ao disparo por pulsos coincidentes da Klystron, o 

console emite pulsos de controle para a fonte de elétrons, mas estes pulsos, 
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usualmente são 20 micro segundos atrasados dos pulsos de RF da Klystron. 

Isto resulta que a fonte de elétrons não fica sincronizada com a energia de RF 

do acelerador, e isto não produz um feixe. O driver da fonte de elétrons é 

operado a uma taxa de repetição constante para prover estabilidade quando 

em taxas de baixas doses. 

No modo de serviço, o operador pode desligar o pulso coincidente entre 

a Klystron e a fonte de elétrons, e ajustar o atraso entre o pulso de SYNC e o 

pulso de controle em incrementos de ¼ de microssegundos, com o alcance de 

6 a 20 microssegundos. 

O temporizador do console, que emite o pulso para a fonte de elétrons 

pode ser ajustado temporariamente para produzir feixe em modo de serviço, se 

o sinal de controle de atraso da fonte de elétrons for desligado também. 

Quando o sistema retornar ao modo clinico de operação, o atraso de 

pulso da fonte de elétrons, emitido pelo controle reverte para os valores 

estabelecidos como padrão, valores estes retirados de arquivos de 

configuração. 

 

A figura 3.5 mostra como as saídas de disparos afetam a produção do feixe. 

 
 

Fig.3.5 – Pulsos de gatilhamento para gerar o feixe. Fonte : Adaptação de [1] 
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3.4 – O CONTROLE DA ENERGIA DO FEIXE 

 

No modo de tratamento, os parâmetros de energia designados pelo 

operador são carregados pelo processador de controle, o qual configura o 

acelerador para fornecer a energia necessária pela seleção dos sinais de 

entrada e saída (I/O) de controle digitais. A saída principal é codificada pelo 

código BCD, consistindo de quatro linhas de controle, que identifica as energias 

com os códigos.                      

Cada código BCD seleciona um programa de controle, o qual programa o 

carrossel e a fonte de elétrons através das placas de eletrônica auxiliar do 

console. As saídas do programa e dos controladores configuram o acelerador 

para produzir um feixe com o modo e a energia desejada. Um código de 

verificação é enviado do controlador do carrossel e comparado com o código 

BCD original para verificar se o código de configuração está correto com o 

código original recebido. Se a checagem do código não coincidir com a energia 

selecionada um alarme de intertravamento é enviado pelo processador de 

controle.  

 

3.4.1- Cartões de programas de energias 

 

Cada programa de controle é instalado em um cartão eletrônico, (um para 

cada energia ) e estes cartões empregam um arranjo de potenciômetros de 

controle para a configuração da máquina, ajustados um a um manualmente, de 

forma a sintonizar os parâmetros da máquina. As saídas destes cartões de 

programas, ajustam o nível de energia inicial de ambos os pulsos, tanto de RF 

quanto o pulso para a fonte de elétrons, ajustando também o nível de corrente 

para o sistema de guia do feixe, e providenciando um ajuste do balanço para o 

sistema automático de freqüência (AFC). Saídas individuais são usadas 

também para calibrar a integração da dose e os circuitos de simetria do feixe. 

 

3.4.2– Carrossel, modo e guia magnético de deflexão do feixe ( Bmag 

PCB). 
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Neste cartão de controle, um microcontrolador supervisiona a inserção do 

alvo e os acessórios de conformação do feixe (filtro ou folha) no caminho do 

feixe. Ele também supervisiona a posição do “shunt” T e o interruptor de 

energia. Se qualquer um destes acessórios não está devidamente posicionado 

para o modo selecionado o controlador aciona o intertravamento apropriado. 

Além disso, este cartão limita a corrente para o guia magnético de curvatura do 

feixe, ajusta as bobinas e programa a corrente para a fonte de energia do 

curvador do feixe. 

A fig.3.6 ilustra esquematicamente o processo. 

 

 
Fig 3.6 – Seleção do modo de energia. Fonte : Adaptação de [1] 

 

3.5 – INJEÇÃO DE ELETRONS 
 

Normalmente os elétrons são impedidos de passar para o anodo por uma 

polarização em DC na grade de –160 Volts em relação ao catodo. A injeção de 
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elétrons ocorre quando um pulso de tensão com largura nominal de 3,5 µs é 

aplicado na grade da fonte. Este pulso na grade é positivo em relação ao -160 

Volts de polarização na grade e alcança amplitudes que variam de –75 a +300 

Volts dependendo da corrente requerida para o modo de tratamento 

selecionado. 

Este pulso na grade é produzido pelo driver da fonte, o qual é fisicamente 

dividido em duas secções que são isoladas eletricamente uma da outra, e 

denominados de plataforma fria (cold deck) e plataforma quente (hot deck). 

- A plataforma fria, onde a duração e amplitude do pulso da grade é 

determinada e onde a tensão ( DC) do catodo e a potência do filamento 

são estabelecidas. 

- A plataforma quente, onde a tensão de polarização e o pulso são 

realmente produzidos e aplicados na grade e onde a potência de 

aquecimento é aplicada ao filamento. A plataforma quente opera no 

potencial de catodo da fonte. 

Sinais de monitoramento e controle passam para as plataformas, e entre 

elas, através de canais de fibras óticas. 

 

3.5.1 – Tensões da fonte de elétrons 

 

O código BCD emitido pelo controle no console, é decodificado pela 

placa de controle da fonte de elétrons, na qual as tensões programadas do 

catodo e da grade da fonte são aplicadas, de acordo com a programação BCD 

emitida. 

O microprocessador de controle da fonte tem armazenado os valores 

definidos para cada código BCD válido. A tensão no catodo pode variar de 0 a 

–30KVdc, sendo a variação nominal de –5 a –50KVdc. Geralmente, os modos 

de tratamento de raios X recebem as altas tensões no catodo da mesma forma 

que o modo de tratamento de elétrons, e as menores energias de cada tipo de 

tratamento recebem as altas tensões no catodo da mesma forma que nas altas 

energias. 

Cada energia requer uma tensão diferente e um nível de corrente no 

filamento para produzir o nível apropriado de corrente do feixe. 
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A fonte de elétrons e o driver da fonte são mostrados na fig. 3.7 

 
Fig. 3.7 –Fonte de elétron e o drive da fonte. Fonte : Adaptação de [1] 

 

3.5.2 – Os tempos de pulso da grade 

 

O pulso da grade da fonte de elétrons, pode ser disparado tanto por um 

pulso coincidente da Klystron, quanto por um sinal do console. A seleção deste 

sinal ocorre na plataforma fria. O valor preciso do pulso da grade, assim como 

sua duração, pode ser finamente ajustado através de potenciômetro a fim de 

otimizar a produção dos pulsos de feixes. Quando iniciados pelo console o 

pulso da grade é atrasado aproximadamente 20 micro segundos. Quando o 

pulso da grade é atrasado, os elétrons não são acelerados pela energia de RF 
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aplicada na guia de onda e desta forma o pulso no feixe não ocorre. Este é o 

mecanismo usado para controlar a taxa de dose emitida.  

 

3.6 – Geração de RF 
 

A estrutura aceleradora requer pulsos de RF (microondas) de alta 

potência para acelerar os elétrons injetados nela, para aquela energia 

escolhida. Estes pulsos são fornecidos pela Klystron, a qual usa um pulso de 

alta tensão recebido do modulador para amplificar um sinal de baixo nível 

recebido do driver de RF. A quantidade de potência de RF requerida para 

estabelecer o campo elétrico necessário no acelerador varia, com a energia do 

elétron selecionada. Desde que a máquina tem várias energias, múltiplos níveis 

de potência de RF são requeridos. 

 A potência de RF é diferenciada nos vários estágios de sua produção. 

- No modulador, a tensão fornecida pelo dispositivo formador de pulso 

(PFN) é ajustada selecionando qual das tensões é aplicada nele. Ajustes 

finos são feitos controlando o nível de carga do dispositivo formador de 

pulso (PFN). Estes ajustes limitam a máxima potência de pico da RF da 

Klystron. 

- No driver de RF, a potência do pulso de saída é selecionada para 

manter a Klystron saturada, produzindo a máxima potência de pico para 

a tensão selecionada pelo modulador. Além disso, a freqüência de saída 

do driver de pulso é controlada pelo servo do sistema automático de 

controle de freqüência, para manter o acelerador na freqüência de 

ressonância. 

 

3.6.1 – Modulador de potência dos pulsos de alta tensão 

 

Os pulsos de alta tensão, aplicados na Klystron são produzidos pelo 

dispositivo gerador de pulso no modulador, e transmitido para o transformador 

de pulsos na estativa, que aumenta a tensão do pulso e aplica no catodo do 

amplificador Klystron.  Ver fig 3.8 
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A duração do pulso e o nível de voltagem são regulados pelo sistema de 

controle. A duração do pulso emitido pelo dispositivo formador dos pulsos é de 

aproximadamente 6 micro segundos. 

 
Fig. 3.8 –Diagrama de bloco do sistema modulador. Fonte : Adaptação de [1] 

 

A. A fonte de alimentação de alta tensão (HVPS) 

 

A saída desta fonte é usada para fornecer energia para o dispositivo 

gerador de pulsos. O transformador da fonte converte as 3 fases da linha de 

entrada em 6 fases de alta tensão, as quais são retificadas e filtradas para 

produzir a saída da fonte de alimentação de alta tensão. Esta saída tem o valor 

nominal de 11 kVdc em 2,0 amperes para o modo de elétrons em baixa energia 

( 4MeV, e 6MeV) ou raios X ( 4x e 6x) e 13 kVdc a 1,3 amperes para todos os 

outros modos. 
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Dois modos de controle, operados pelo processador de controle 

(modoA/modoB ) seleciona a tensão, para a posição ( alta / baixa ) do “tap” 

operado a rele do transformador de alta tensão. 

Para evitar que o modo A e o modo B sejam selecionados 

simultaneamente, existem relés colocados na linha de distribuição destas 

tensões que bloqueiam. 

 

B- Regulação de potência do dispositivo formador de pulsos. 

 

A tensão em DC da fonte de alta voltagem carrega os capacitores do 

dispositivo formador de pulsos, através de uma bobina, até a carga alcançar 

certo nível que é mantido constante com uma variação de +- 0,1% entre um 

pulso e outro. Este nível de carga é ajustado por uma saída enviada pelo 

programa que gerencia a energia escolhida. 

Quando a tensão nos capacitores do dispositivo formador de pulsos atinge este 

nível, o circuito de regulação de potência desvia a corrente de carga do 

dispositivo gerador de pulsos para uma carga separada. Este método de carga 

é chamado de “deQing control” pelo fabricante, e ajusta o dispositivo formador 

de pulsos para atender uma faixa de 18 a 24 kVdc. 

O modo A estabelece aproximadamente 21-24 kVdc e o modo B, cerca de 

18-21 kVdc. 

 

C- Servo do dispositivo gerador de pulsos. 

 

A tensão no dispositivo gerador de pulsos também é constantemente avaliada 

pela lógica de hardware existente no rack das placas da Varian, para 

maximizar a radiação emitida, detectada pela câmara de ionização. 

Um sinal analógico é gerado, o qual é somado com a saída enviada pelo 

programa que gerencia a energia escolhida, para ajustar o nível do “deQing”. 

O servo do dispositivo formador de pulsos, compensa pequenas variações 

na potência de RF, da ordem de 3%, que são causadas pelas variações 

térmicas na Klystron ou no sistema de guias de ondas de RF. 

 

D- Descarga do dispositivo gerador de pulsos. 
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No tempo determinado, um pulso de disparo da Klystron, vindo do console, 

dispara a Thyratron principal, a qual descarrega a energia armazenada no 

dispositivo gerador de pulsos, através do transformador de pulsos da Klystron, 

onde a tensão é elevada de um fator de 11. O transformador de pulsos entrega 

um pulso com  duração nominal de 5,8 micro segundos e uma amplitude que 

varia de acordo com a energia do dispositivo gerador de pulsos. 

 

3.6.2 - O driver de pulso de RF 

 

O driver de RF entrega pulsos de RF de média potência (50-320Wp) na 

porta de entrada da Klystron no mesmo tempo que o pulso de potência da alta 

tensão vindo do transformador de pulso da Klystron é recebido no seu catodo. 

 O driver é gatilhado antes da Klystron para garantir que a saída seja 

estável quando a Klystron é pulsada. Os 12 micro segundos de largura do 

pulso do driver de RF garante esta estabilidade enquanto acontece o pequeno 

pulso da Klystron. 

O driver opera com uma freqüência de 2.856 MHz e é ajustado 

remotamente em +- 1 MHz para ficar na freqüência de ressonância do 

acelerador pelo controle automático de freqüência. 

 

A - Potência de saída 

 

O driver tem dois modos de potência de saída, os quais são 

selecionados em resposta à saída do controlador em modoA / modoB, que 

também configura o modulador da fonte de alta tensão. Para prevenir super 

excitação da Klystron, o modo de potência do driver de RF é sempre oposto ao 

modo do modulador (exceto para 6MeV). Desta forma, se a saída do 

modulador é determinada de modoA, a saída do driver de RF é determinada de 

modo B 

O modo A seleciona uma potência de saída de RF de 160 a 220W para 

baixas energias no modo de raios X ( 4X e 6X). Modo B seleciona 80 a 120W 

de potência de saída e é usada para todos os outros modos de tratamento. 



 65

A potência de saída em cada modo é ajustada para garantir que a 

Klystron esteja saturada quando operando com a corrente e tensão escolhidas. 

 

B - Controle da freqüência. 

 

Se a freqüência da RF que entra na estrutura aceleradora varia, ou se a 

freqüência de ressonância varia devido ao calor ou frio, o servo do sistema de 

controle automático da freqüência corrige dentro do alcance de +- 1 MHz. 

 

 

3.7  -Transmissão de RF 

 

O pulso de potência de RF da Klystron é aplicado na estrutura 

aceleradora através de guias de ondas. 

Como mostrado na fig 3.9 um circulador de microondas de quatro portas 

direciona a RF para o derivador ajustável chamado “T shunt “ o qual deflete a 

porção presetada para uma carga de água, onde ela é absorvida. 

A quantidade refletida para a estrutura aceleradora providencia a 

potência de RF para a aceleração do feixe requerida pelo modo de energia 

selecionado. O circulador também direciona a energia de RF refletida do 

acelerador para uma segunda carga para prevenir que a mesma não alcance a 

Klystron. 

As potências de RF tanto emitida quanto refletida são ambas 

amostradas no guia de onda para uso pelo sistema automático de freqüência. 
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Fig. 3.9 – Diagrama de bloco do sistema de RF. Fonte : Adaptação de [1] 

 

3.7.1 - O derivador ajustável “T SHUNT “ 

 

O derivador é um pistão de metal, inserido no guia de onda, para atuar 

como ajuste. Ele é montado como um grupo de pistões de diferentes 

comprimentos, presos uns aos outros, como uma torre rotativa, capaz de 

alinhar os pistões nas derivações existentes. 

O tamanho de cada pistão corresponde à proporção de potência de RF 

que sofre reflexão dentro do guia de onda, para cada modo de energia 

disponível. 

A posição do derivador é programada para cada modo de energia 

designado, pelo modo BCD enviado do processador de controle e é movido 

pelos circuitos sob controle de microprocessador do carrossel. Um código de 

realimentação do derivador produz um interlock, sinal de intertravamento, que 

normalmente desliga o feixe e avisa o operador que existe um problema que 

precisa ser sanado para que a máquina volte a operar ( TDRV), se a posição 

do derivador não corresponder a energia escolhida. 
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3.7.2 - Operação do servo do controle automático de freqüência. 
 

O sistema automático de freqüência é ligado ao driver de freqüência, e é 

baseado na relação de fases entre amostras enviadas e RF e RF refletidas, 

tomadas no guia de ondas. É aplicado o principio híbrido em quadratura a 3 dB, 

no qual a saída apresenta um mínimo de diferença de amplitude quando duas 

amostras estão fora de fase em 180º. 

A onda refletida de RF primeiro passa através de um deslocamento de 

fase que está ajustado para produzir estes 180º de diferença de fase quando a 

RF de potência está na freqüência de ressonância no acelerador. Alguma 

defasagem na fase subseqüente é convertida pelo híbrido a 3dB em uma 

grande saída em amplitude. A saída do híbrido é primeiro convertida em um 

nível de tensão DC no Gantry e transmitida para o console. A diferença de 

tensão entre os sinais é integrada e alimentada de volta para o driver de RF 

como um sinal de erro em tensão para o sistema automático de freqüência. 

Os ajustes para cada modo de energia, são feitos nos potenciômetros da 

placa eletrônica deste servo mecanismo. 

 

3.8 - A aceleração dos elétrons. 

 

Um acelerador de elétrons consiste de uma série de cavidades 

ressonantes na freqüência da RF aplicada (2856 MHz nominalmente neste 

caso). Estas cavidades ressonantes são colocadas em série e submetidas ao 

vácuo. Esta estrutura de cavidades ressonantes recebe a RF de potência 

através de uma janela, que separa a guia de onda da estrutura ressonante. A 

guia de onda é preenchida por um gás (SF6 -  hexafluoreto de enxofre) que 

serve de dielétrico. Após um pequeno intervalo “fill time” a RF de alta energia, 

forma uma onda estacionária nas cavidades ressonantes do acelerador. 

 Elétrons injetados na guia aceleradora encontram o primeiro 

ressonador, formado pela primeira meia cavidade, que acelera os mesmo da 

sua velocidade (ou energia) injetada, até perto da velocidade da luz, em forma 

de pacotes de elétrons. Para conseguir melhor espectro de energia, os pacotes 

de elétrons têm que ser operados em um correto nível de potência. 
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Quando os pacotes de elétrons passam através de cada cavidade, 

sucessivamente, em sincronismo com o campo elétrico acelerador, produzido 

pela onda estacionária de RF, suas massas e conseqüentemente suas 

energias cinéticas aumentam ( E=mc²). 

É bom lembrar que a energia do feixe de elétrons é função da raiz 

quadrada da potência aplicada na RF, e que o rendimento ou performance dos 

pacotes de elétrons, depende de se manter constante o nível de energia da RF 

em cada setor ressonante da estrutura aceleradora, especialmente para o 

modo de raios X, onde o rendimento ou performance é mais importante. 

 

3.8.1 - Chaveamento da energia. 

 

A finalidade de se chavear a energia é ter o modo de baixa energia de 

raios X sem modificar o sistema de aceleração. Quando acionada, ela reduz o 

nível de aceleração dos elétrons produzido pela onda de RF estacionária em 

todas as cavidades ressonantes do acelerador existentes entre a chave de 

energia e o fim da estrutura aceleradora, diminuindo a energia do feixe. Ela é 

habilitada quando a máquina opera no modo de baixa energia de raios X e 

desabilitada para todas as outras energias. 

A chave de energia é controlada pela saída em modo BCD do 

processador de controle, e a habilitação e desabilitação é responsabilidade dos 

circuitos sob controle do processador do carrossel. 

Um sinal de interlock é acionado se a posição da chave de energia não 

corresponder a energia selecionada. 

 

3.9 - O controle do feixe. 
 

Depois de injetados na estrutura aceleradora, os elétrons necessitam ser 

guiados através da estrutura aceleradora sem bater nas paredes das cavidades 

ressonantes, nem sair do caminho do defletor magnético, o qual redireciona o 

feixe em 90º em relação ao caminho no qual foram acelerados, para atingir o 

alvo na mesa de tratamento. 

Na verdade, para se obter uma melhor precisão na direção do feixe, o 

defletor magnético, deflete o feixe em 270º para se conseguir os 90º desejados.
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 Além disso, o feixe deve atingir o alvo perpendicularmente e num local 

específico para conseguir uma distribuição simétrica da dose . 

A direção e o foco requerido pelo feixe é produzido pelos campos 

magnéticos de uma série de bobinas. A intensidade destes campos, variam 

com os modos de energia do tratamento. Ver fig.3.10 

 
Fig. 3.10 – Sistema usado para curvar o feixe. Fonte : Adaptação de [1] 

 

3.9.1 - Bobinas de controle do feixe 

 

Existem quatro conjuntos de bobinas que controlam o feixe, cada 

conjunto (exceto as bobinas de reforço de campo, ou auxiliares ) consistem em 

um par de bobinas para controlar o feixe no plano radial e outro no plano 

transversal da estrutura aceleradora. 

 

As correntes das bobinas são ajustadas via saídas da placa controladora 

das energias, que providenciam a quantidade requerida de corrente para dirigir 

os elétrons em cada energia. 

São constituidas por: 
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A - Bobina de guia ressonante 

 

As bobinas de guia ressonantes atuam, posicionando o feixe de elétrons 

no centro do eixo da estrutura aceleradora. O suprimento de corrente desta 

bobinas não são servo assistidas, ou seja, são constantes, sem monitoração 

nem correção automática. 

 

B - Bobinas de guia de posição 

 

As bobinas de guia de posição perto da saída da estrutura aceleradora, 

servem para alinhar o feixe de elétrons na entrada do defletor magnético, para 

que se consiga a melhor precisão de direção do feixe no defletor magnético, 

pois somente assim, se consegue um campo de tratamento com uniformidade 

nas bordas. A corrente das bobinas de guia de posição são servo assistidas 

pela realimentação vinda da base de simetria do feixe, mas somente no modo 

de raios X. 

 

C - Bobinas de guia auxiliares 

 

As bobinas de guia auxiliares, cercam os campos de alta intensidade 

dos pólos 1 e 3 do curvador magnético. Elas auxiliam no posicionamento do 

feixe de alta energia em modo de raios X e no modo de elétrons em 22MeV. 

 

D - Bobinas de guia angulares 

 

Bobinas de guia angulares, junto com o defletor do feixe, produzem a 

quantidade requerida de deflexão para alinhar o feixe de elétrons em posição 

ortogonal ao alvo, e isto faz com que a distribuição da intensidade do feixe de 

raios X no isocentro seja simétrica. A alimentação de corrente para as bobinas 

de guia angulares, são servo assistidas, basicamente pelo sinal de 

realimentação derivados da câmara de ionização, que também medem a 

simetria do feixe. 
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3.9.2 - Bobinas aceleradoras. 

 

As duas bobinas aceleradoras mantêm o feixe de elétrons focados 

(compactados), tanto no plano transversal como no radial, enquanto o feixe 

atravessa todo o comprimento da estrutura aceleradora. Se não existissem 

essas bobinas, o momento radial dos elétrons introduzidos pela fonte poderia 

espalhar o feixe. Correntes programáveis são enviadas a cada solenóide para 

cada nível de energia selecionado por uma fonte de alimentação de 5kW 

especialmente para estas bobinas. 

 

3.9.3 - O defletor magnético. 

 

O defletor magnético curva o feixe de elétrons que deixam a estrutura 

aceleradora, fazendo um arco de 270º em direção a janela de saída. Embora 

um defletor magnético de 90º possa alcançar o mesmo resultado em relação a 

direção do feixe, este defletor não pode oferecer o mesmo que um de 270º 

como: 

° Imagem um a um. A integridade geométrica do feixe é preservada, pois 

pequenos desvios ou desorientações angulares dentro do acelerador são 

corrigidos a tempo.  Esta configuração é essencial para o controle do feixe. 

° Acromaticidade. Elétrons dentro de +-3% da faixa de energia são tolerados 

pelos magnetos devido a configuração de 270°. Dentro de um dado feixe de 

elétrons, todos os elétrons na mesma faixa de energia serão focados 

igualmente. 

Correntes elétricas individuais para cada bobina do defletor, são 

fornecidas por uma fonte de alimentação na estativa, para cada energia 

selecionada, de 2,5KW. O suprimento destas correntes é selecionado pela 

saída BCD do processador de controle. Antes de cada tratamento, o defletor 

magnético é programado para receber o valor máximo de saída da fonte de 

alimentação, antes de retornar ao valor real de operação. O uso deste loop de 

histerese garante um alto grau de repetibilidade da energia. 

As saídas da fonte de alimentação são monitoradas pelo controlador, 

para garantir que os campos magnéticos no curvador são corretos para a 

energia selecionada. Os circuitos de intertravamentos (Interlocks) operam 
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monitorando a tensão sobre as bobinas do magneto, e desta forma pequenos 

desvios nas bobinas podem ser detectados. Um sinal de bloqueio é enviado se 

a tensão lida é diferente da tensão de referência maior que +-5%. 

Uma ilustração de como estes sinais são amostrados e medidos é 

mostrada na figura 3.11. 

 

 
Fig. 3.11 – Sistema de direção radial do feixe, usando as câmaras de 

ionização. Fonte : Adaptação de [1] 

 

3.10 - Produção de raios X 
 

Quando o acelerador está no modo de tratamento de raios X, um alvo de 

metal é colocado no caminho do feixe de elétrons perto do ponto de saída do 

feixe do defletor magnético. Quando o feixe colide com o alvo, os elétrons são 

desacelerados quando passam perto dos núcleos deste material, que são 

carregados positivamente, causando uma emissão de energia em forma de 

raios X. 

Devido a alta energia dos elétrons incidentes a maior radiação de raios X 

é emitida do alvo do lado oposto ao que os elétrons colidiram. A radiação de 

raios X produzida pela desaceleração ou freiamento dos elétrons é conhecida 

por BREMSSTRAHLUNG. Esta radiação de freiamento possui um espectro de 

energia contínuo, onde a máxima energia é função da energia dos elétrons 

acelerados que colidem com o alvo.[3] 



 73

Se uma exposição de elétrons é desejada, o alvo é retirado do caminho 

do feixe, permitindo que os elétrons passem diretamente para o sistema de 

conformação do feixe. 

O mecanismo que controla a colocação do alvo no caminho do feixe e o 

retrai quando não é necessário, é controlado pelo modo de energia e as saídas 

BCD do processador de controle, e é acionado por circuitos sob controle do 

microprocessador do carrossel. 

 

° Em todos os modos de elétrons, o alvo é totalmente retirado do caminho do 

feixe. 

 

° No modo de baixa energia de raios X, a área delgada do alvo é colocada 

diretamente no caminho do feixe. 

 

º No modo de alta energia de raios X, a área espessa do alvo é colocada 

diretamente no caminho do feixe. 

 

A posição do alvo também é monitorada pelo microprocessador do carrossel. 

Um sinal de interlock é emitido se a posição atual do alvo não é apropriada 

para o modo de energia selecionado. [4] 

 

3.11 - Conformação do feixe 
 

O propósito do sistema de conformação do feixe é definir precisamente o 

tamanho do campo de raios X ou elétrons aplicado no paciente, e assegurar 

uma distribuição uniforme da dose sobre o campo. 

O feixe é direcionado através de uma série de colimadores de 

tungstênio, e blocos deslizantes, os quais confinam o campo de radiação ao 

tamanho das suas aberturas. Um sistema de colimadores multifolhas que 

oferecem uma colimação dinâmica também é oferecido como uma opção. Ver 

fig.3.12 
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Fig.3.12 – Sistema de conformação do feixe. Fonte : Adaptação de [1] 

 

O perfil do feixe (distribuição da dose pelo campo) é controlado inserindo 

filtros apropriados, filtros achatadores para raios X e filtros espalhadores para 

elétrons, no caminho do feixe. Muitas lâminas metálicas e filtros são montados 

no carrossel, o qual gira por um mecanismo situado na cabeça de tratamento 

do Gantry. 

 

3.11.1 - O alinhamento do carrossel 

 

O correto alinhamento do carrossel é programado pelas saídas BCD do 

processador de controle e controlado pelo processador do carrossel, o qual 
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posiciona o carrossel numa posição especifica para cada modo de energia de 

tratamento. 

O processador do carrossel também monitora a posição do carrossel 

checando o status de uma série de chaves que são acionadas mecanicamente, 

por saliências e depressões em cada posição do carrossel. O código de 

posição das chaves para um dado filtro ou folha é verificado, comparando a 

leitura de um potenciômetro que é um sensor de posição com um esperado 

valor da posição do carrossel. Se a leitura do potenciômetro não coincidir com 

o código da posição, o controlador emitirá um sinal de interlock.[4] 

Se o código da posição coincide com a leitura do potenciômetro, um pino 

de trava é inserido no carrossel para travar o mesmo na posição correta. O 

código de posição é reconferido agora com a posição chamada pelo código de 

programação BCD. 

Se o carrossel está travado na posição correta mas a posição não é 

compatível com o modo de energia selecionado, um sinal de interlock é 

emitido.[4] 

 

3.11.2 - Colimação de modo de raios X 

 

O feixe de raios X é confinado em um cone projetado de 30° pelo 

colimador primário, em seguida, o feixe passa por um filtro que atenua o feixe 

do centro para as bordas, de forma a tornar o feixe mais uniforme em 

intensidade por todo o campo. A seguir o feixe passa pela câmara de 

ionização, pelo colimador secundário, e através de dois pares de colimadores 

deslizantes, os quais são conformados em ângulos. 

Para se obter as aberturas de campo requeridas, os colimadores 

deslizantes, podem ser abertos, para juntos produzirem um tamanho de campo 

e girar no eixo para alinhar o feixe com o campo de tratamento. Eles fornecem 

ao feixe de raios X sua forma final, a qual pode ser qualquer quadrado ou 

retângulo de 0,5 x 0,5 cm até 40 x 40 cm. Campos maiores que 35 x 35 cm são 

limitados pela diagonal máxima de 49,5 cm. 
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3.11.3 - Modo de colimação dos elétrons. 

 

Diferente do feixe de raios X, os quais, irradiam do alvo quando um feixe 

de elétrons de alta energia colide com ele, o feixe de elétrons continua 

concentradamente focado, até encontrar uma folha espalhadora no carrossel. 

Folhas metálicas espalhadoras de elétrons são colocadas no caminho 

do feixe para dispersar o feixe de elétrons e fazer o feixe uniforme em 

intensidade por todo o campo de tratamento. Depois de passar através da 

câmara de ionização (que provê um espalhamento adicional) o tamanho do 

feixe de elétrons é limitado pelo colimador deslizante como no feixe de raios X. 

Entretanto, desde que os elétrons continuam se espalhando enquanto 

passam pelo ar, um acessório aplicador de elétrons deve ser montado na 

unidade colimadora para definir a forma final do campo de tratamento, bem 

próximo ao paciente. 

 

3.11.4 - Acessórios. 

 

Diferentes dispositivos acessórios podem ser montados por encaixe na cabeça 

de tratamento via suporte de interfaces e suporte de acessórios. O sistema de 

controle monitora a presença e o travamento de cada tipo de acessório. Todos 

os acessórios são eletronicamente codificados para que o processador de 

controle, através de entradas e saídas digitais o reconheça. Se o código lido do 

acessório não corresponder com o acessório selecionado pelo operador no 

console, um interlock é ativado e mostrado no vídeo monitor. 

Os acessórios são também intertravados mecanicamente para prevenir 

o feixe ou a operação. Se eles não estiverem apropriadamente travados 

quando da inserção nos suportes, todas as operações motorizadas, serão 

então inibidas até que o acessório esteja apropriadamente na posição e 

travado. 
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A - Dispositivos para Raios X 

 

Vários tipos de calços, blocos e compensadores são usados para 

proteger órgãos sensíveis que não precisam ser expostos, e asseguram que 

todas as partes do campo de tratamento recebam a mesma dose de radiação. 

 Estes acessórios são montados e instalados em suportes afixados na 

cabeça de tratamento. Se o tamanho do campo selecionado pelo operador é 

maior que o bloco inserido pode cobrir, um sinal é enviado para o vídeo monitor 

alertando para a incompatibilidade. 

 

B - Aplicador de elétrons. 

 

Aplicadores podem ser de cinco tamanhos desde 6 x 6 cm até 25 x 25 

cm. Aberturas de campo definidas pelo cliente podem ser executadas, e 

inseridas pelo usuário em qualquer aplicador. 

Existe um detector de toque em cima do aplicador de elétrons que é 

atuado por contato com o paciente ou com o artigo colocado no equipamento. 

Quando este detector é atuado, todas as funções motoras do acelerador são 

inibidas e acende uma luz vermelha no botão de reset no suporte da interface. 

Se o paciente ou o equipamento continua em contato com o detector de 

toque, o botão de reset precisa ser acionado para permitir movimentos 

enquanto se usa o painel remoto da mesa de tratamento (pendente) para 

mover a parte que está provocando o contato para fora do detector de toque. 

No modo de elétrons, o colimador deslizante abre automaticamente para 

o tamanho do campo especificado para cada aplicador de elétron. Os valores 

“default” para os tamanhos dos campos podem ser visualizados para cada 

aplicador da Varian no modo de serviço. 

Os movimentos do colimador deslizante requeridos são gerados 

internamente pelo processador de controle. 

 

3.12 - Controle da dosimetria. 
 

O sistema de controle da dosimetria do Clinac da Varian monitora e 

mostra a quantidade de radiação emitida pelo equipamento, e termina a 
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exposição quando a dose prescrita tenha sido fornecida. O sistema de 

dosimetria usa dois dosímetros totalmente independentes, os quais produzem 

pulsos proporcionais a intensidade da radiação fornecida. 

O canal primário é programado para desligar o feixe quando a dose 

prescrita pelo operador tenha sido contada. O segundo canal é programado 

para terminar o processo, quando a dose acumulada exceder a dose prescrita 

por uma percentagem fixada ou por um número de “unidades monitoras” 

também pré fixadas. 

O sistema de dosimetria também atua nas seguintes funções de 

controle: 

- Mede e controla a taxa de dose. 

- Providencia sinais para os circuitos de interlock para que desliguem o feixe se 

a taxa de dose prescrita não for mantida. 

- Providencia sinais de entrada para o sistema de controle de guia do feixe, 

para correções de alinhamento. 

- Providencia sinais para os circuitos de interlock da simetria do feixe, para 

desligar o feixe se a simetria não estiver dentro de limites pré definidos. 

 

3.12.1- Câmara de ionização. 

 

A radiação produzida pelo acelerador é monitorada por um pequeno 

módulo selado e localizado no caminho do feixe, diretamente abaixo do 

carrossel, que carrega os filtros e folhas.  

O módulo contém duas câmaras de ionização independentes, montadas 

juntas, como um sanduíche, com seus coletores alinhados perpendicularmente 

entre si. 

O gás existente dentro de cada câmara é ionizado pelo feixe que passa 

por ele, proporcionalmente a intensidade da radiação incidente. 

Existem quatro placas coletoras em cada câmara, duas semi circulares 

para monitorar a intensidade do feixe e duas placas periféricas para monitorar 

desvios de posição em modo de raios X. Tensão negativa é aplicada à placas, 

e a carga criada por cada pulso de dose é transformada em pulsos de corrente. 

A câmara é mostrada esquematicamente na fig.3.13. 
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Fig.3.13 – Discos da câmara de ionização. Fonte : Adaptação de [1] 

 

Estes pulsos de corrente das câmaras de ionização são integrados no 

console e usados pelo sistema de controle de dosimetria para medir a 

intensidade e monitorar o ângulo no qual o feixe colide com o dispositivo de 

conformação do feixe, filtro ou folhas. 

A saída da câmara é usada também pelo servo de tensão do dispositivo 

formador de pulsos, para manter a energia do feixe constante, e pelo servo de 

direção para manter o feixe simétrico. 

 

3.12.2 - Calibração 

 

Antes que qualquer operação de tratamento seja iniciada, o sistema de 

dosimetria precisa ser calibrado. A calibração é implementada fazendo ajustes 

nos programas de energia no console eletrônico. Usando valores guardados 

nos programas, o sistema de controle pode programar os fatores de calibração 

dosimétricas para cada modo de energia e tipo. 
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Tipicamente o sistema é calibrado contando uma unidade monitora 

(mostrada no console) para cada rad (centgray) de dose absorvida no 

isocentro.  

São usados dosímetros calibrados para comparações e ajustes. É um 

processo demorado, controlado, necessita ser realizado periodicamente e deve 

ser documentado extensivamente pelos físicos responsáveis. 

 

3.12.3 - Integração da dose 

 

Os pulsos de corrente vindos das placas A e B são somados, integrados 

e convertidos em pulsos de centi UM pelo hardware de dosimetria no console 

eletrônico assim como os pulsos vindos das placas C e D. Fig.3.14. O ganho 

do integrador é ajustado por potenciômetros nas placas de programa de 

energia.  

 
Fig. 3.14 – Controle da taxa de dose. Fonte : Adaptação de [1] 

 

Os pulsos de centi UM são contados na placa de controle de tempo e 

comparados com a dose desejada pelo processador de controle. Quando a 

dose contada é igual a dose selecionada para o tratamento, o processador de 

controle e os timers desligam o feixe através tanto do hardware como do 

software. Os timers também monitoram a taxa de dose corrente. Ambos dose e 

taxa de dose são enviadas para o computador do console onde eles são 

formatados e exibidos. A dose total também é exibida no contador de dose do 

back up, à bateria, no monitor do console. 
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3.12.4 Controle de simetria do feixe 

 

A câmara de ionização também provê a medição da distribuição 

simétrica da dose sobre os planos radiais e transversais do campo. A diferença 

em magnitude entre as saídas de corrente de cada disco no mesmo plano da 

câmara de ionização é usada para monitorar a simetria do feixe. Se o feixe é 

assimétrico um sinal de realimentação é enviado ao servo do circuito de guia 

do feixe. 

Existem dois tipos de assimetria do feixe, angular e posicional. As 

diferenças entre eles é mostrada na fig 3.15 que compara as saídas das 

câmaras de ionização para feixes simétricos e assimétricos. 

 
Fig. 3.15 – As câmaras de ionização e a detecção dos desvios. Fonte : 

Adaptação de [1] 

 

Intensidades dos feixes são mostradas como sombras nas figuras. O 

sinal de A-B mede a assimetria angular enquanto o sinal E-F é primariamente a 

medida da assimetria posicional, embora eles reflitam também a assimetria 

angular. No plano transverso, um raciocínio similar pode ser feito com as 

placas C,D,G e H. 

Um esquema da detecção de assimetria radial é mostrado na fig.3.16.  
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Fig. 3.16 – Diagrama de blocos da detecção das assimetrias. Fonte : 

Adaptação de [1] 

 

Como mostrado os sinais A-B e E-F são somados para produzir a 

medida de assimetria radial no feixe total. Se a assimetria no plano radial 

excede o nível presetado, um sinal de interlock é produzido e o feixe é 

desligado. O sinal de assimetria também é lido pelo processador de controle e 

mostrado no monitor como uma porcentagem de assimetria. Um esquema 

similar é usado para detectar condições de interlock e porcentagem de 

assimetria no plano transversal dos discos C,D,G. e H. 

 

3.12.5 Controle da taxa de dose - tratamento com feixe estático. 

 

O sistema de controle dosimétrico controla a taxa de dose, desabilitando 

periodicamente, os sinais de gatilhamento coincidentes da Klystron e da fonte 

de elétrons, o que produz o feixe. A taxa base é selecionada 25% maior que a 

taxa que produzirá a taxa de dose selecionada pelo operador. O servo da dose 

ajusta esta taxa base no sinal de realimentação vinda do integrador da dose, 

para compensar as variações. A fig. 3.17 sumariza o processo de seleção da 

taxa de dose, incluindo a ação deste servo. A fig. 3.18 demonstra o “timing” de 

supressão do pulso do feixe. 
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Fig.3.17 – Diagrama do servo da dose e os símbolos usados na seleção da 

taxa de dose pelo operador. Fonte : Adaptação de [1] 

 

 
Fig. 3.18 – Relações de tempo, usado pelo servo da dose em modo de Raios 

X. Fonte : Adaptação de [1] 

 

 

A - A lógica do sinal da freqüência de repetição de pulso da arma de elétrons. 

 

O sinal GPRF (gun pulse repetition frequency) é produzido por um 

temporizador que é programado pelo processador de controle, para pular um 
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número especificado de pulsos do trem de pulsos de sincronismo, que gatilham 

tanto a fonte quanto a Klystron.  

O sinal de saída do circuito GPRF, chamado de pulsos que pretendem 

produzir o feixe, seta um sinal de controle de atraso da fonte, o qual suprime o 

mesmo número de pulsos que produzem o feixe. O controle do atraso da fonte 

quando ligado obriga a fonte a usar o gatilhamento vindo do console, em vez 

do gatilhamento coincidente da Klystron, como mostrado na fig 3.5. 

A fonte e a Klystron são pulsados em uma taxa constante, é o tempo do 

pulso da fonte que muda. O número de pulsos saltados corresponde a taxa 

básica de dose, ou a taxa de repetição selecionada pelo operador no console. 

 Em modo de raios X, uma seqüência de seis pulsos é usada. Na taxa 

de repetição 1 (RR1) somente 1 pulso da fonte  tirada de 6, irá produzir feixe no 

modo de raios X. em RR6, todos os seis irão. No modo de elétrons, uma 

seqüência de dez pulsos é usada, e a taxa de repetição corresponde as 

seguintes taxas que produzem feixes. 

 

 RR1                 retira um pulso de 10 

 RR2                 retira um pulso de 5 

 RR3                 retira um pulso de 3 

 RR4                 retira dois pulsos de 5 

 RR5                 retira um pulso de 2 

 RR6                 retira três pulsos de 5 

 RR7                 retira 10 pulsos de 10 

 

 RR7 produz uma taxa de 1000 UM/min. 

 

B - Lógica do servo da dose 

 

Pulsos adicionais são suprimidos pelo servo da dose, o qual conta centi 

UM pulsos, do integrador da dose durante o intervalo de tempo de 50 mili 

segundos chamado de período do servo. 

Se a dose acumulada alcança o valor que está programado no contador 

do servo da dose, que é equivalente a taxa de dose selecionada, antes do final 
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do período do servo, o controle desliga os pulsos da arma pelo resto do tempo 

do período do servo. 

Pelo fato de que o servo da dose pode somente restringir os pulsos do 

feixe e não em centi UM individuais, o servo precisa compensar as 

discrepâncias no próximo ciclo do servo. Para alcançar a magnitude do erro do 

servo, o controlador calcula a diferença entre a dose acumulada no timer do 

servo e a dose desejada. Este valor é adicionado ao contador do servo para se 

ter a dose desejada para o próximo período. Neste sentido a taxa de dose atual 

é colocada mais para perto da dose desejada, e o controle da taxa de dose é 

feita mais acuradamente. 

 Desde que o servo da dose pode somente reduzir a saída, a taxa de 

saída da máquina é inicialmente ajustada, com o servo da dose desligado em 

20 a 25% maior que a taxa desejada. As saídas do sevo em UM por minuto 

para cada taxa de repetição normal são listadas abaixo. Estas são as taxas de 

dose que podem ser selecionadas pelo operador em modo de raios X. 

 

Taxa de repetição                                 taxa de saída do servo ( UM/minuto) 

 RR1                                                  100 

 RR2                                                  200 

 RR3                                                  300 

 RR4                                                  400 

 RR5                                                  500 

 RR6                                                  600 

 

 

3.12.6 - Controle da taxa de dose em modos de tratamento dinâmicos. 

 

Em tratamentos dinâmicos, o controle da taxa de dose é realizado de 

forma diferente. Antes do tratamento, o controle calcula a velocidade e a taxa 

de dose que vai ser usada em cada segmento do tratamento, usando 

algoritmos que minimiza o tempo de tratamento.  

O controle monitora a posição do eixo de movimento e liga e desliga o 

feixe durante o tratamento para fornecer a apropriada UM/grau. 
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3.13 - Sistemas diagnósticos. 
 

Sistemas diagnósticos em complexas e potencialmente perigosas 

máquinas como um acelerador linear são essenciais. O Clinac C-Séries, utiliza 

diagnósticos para monitorar a dose e posições de máquina, e para verificar 

quase todas as suas operações. 

Sempre que existir uma discrepância significativa entre uma dose 

esperada  ou um parâmetro de posição e seu valor atual, ou se qualquer outra 

condição da máquina ou parâmetro anormal, o sistema de interlock, desliga o 

feixe imediatamente e mantém esta condição até que a condição de interlock 

seja remediada. 

Vamos discorrer somente sobre os principais elementos do sistema de 

diagnóstico, incluindo rotinas de software, que controlam performance, 

monitores de dados, que o técnico pode consultar e borneiras existentes no 

equipamento que são usadas para monitorar formas de ondas de sinais 

importantes. 

 

3.13.1 - Seqüências CAL/CHK 

 

O sistema de dosimetria é automaticamente checado antes de cada 

tratamento pela seqüência CAL/CHK a qual é uma rotina interna 

programada. O processador de controle e a placa de controle de tempo 

são os principais hardwares de controle. 

° Na fase CAL do teste de rotina, o controlador verifica se os valores de 

calibração da dosimetria nos integradores são compatíveis com a energia 

selecionada. Valores artificiais de corrente, simulando uma ionização são 

injetados nos integradores de dose. Desde que cada corrente injetada é 

calibrada para ser equivalente à produzida via ionização, pela energia 

selecionada do feixe, os integradores devem ficar com um valor da dose 

equivalente. 
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3.13.2 - Monitores de medição 

 
Uma variedade de parâmetros de processos é desenvolvida por circuitos 

de hardware da máquina e disponibilizados em mostradores para os técnicos 

quando em modo de serviço. Estes parâmetros são acessados pelos dois 

displays de medição analógica, descritos a seguir, os quais são continuamente 

atualizados. É possível observar os valores mudando em tempo real. Estes 

displays são acessados pela tela do monitor. 

 

A - Display de medição da performance da máquina 

 

As primeiras duas colunas no display medem valores da fonte de 

alimentação de baixa voltagem, para a corrente de guia do feixe, e para a guia 

de simetria do feixe. As outras duas colunas do display, medem parâmetros de 

processos de uma grande variedade de fontes do equipamento. 

 

B - Display indicador de posições 

 

Este display é usado para mostrar as posições de motores, gantry, 

colimadores, mesa de tratamento, e valores de algumas fontes de tensão e 

algumas correntes. 

 

3.13.3 - Bornes de sinais para monitoramento 

 

Formas de ondas para certos parâmetros de processos do Clinac, 

podem ser observados em um osciloscópio, usando os bornes existentes no 

painel eletrônico. Estes sinais podem ser usados para ajustar circuitos, ou 

descobrir mau funcionamento de circuitos. 

 

3.13.4 - Auto teste do controlador 

 

Os microprocessadores de controle e de comunicação checam suas 

próprias operações e a operação de vários componentes de hardware do 
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sistema de controle. Se algum teste apresenta uma falha, um sinal de interlock 

é enviado, e a máquina para, até que este sinal seja desligado. 

Estes microprocessadores fazem estes auto testes automaticamente, 

quando a máquina é ligada. Enquanto a máquina está operando normalmente, 

também está ocorrendo testes de funcionamento durante todo o tempo. 

 Quando ocorre uma falha em um destes testes, ele é identificado com 

um código, e armazenado na memória, para que o técnico tenha um histórico 

além de também serem inseridos nos arquivos do hard disk. Um dos seguintes 

avisos de interlock é emitido quando um destes testes falhar. 

º CTRL (control) Se o auto teste do controlador falhar. 

° HWFA (hardware failure) Se uma falha de hardware fora do controlador for 

detectada. 

 

3.13.5 - Falha de comunicação 

 

Um interlock (CTRL) é ativado também se uma falha de comunicação 

dentro do sistema de controle for detectado por um destes três sistemas de 

checagem existentes no sistema geral. 

 

A – Estouro do tempo do watchdog 

 

O watchdog é um temporizador de hardware de 75 ms. Desde que ele é 

gatilhado pelo processador de controle a cada 50ms, o watchdog nunca 

estoura o tempo, a não ser que o processador de controle falhe ao produzir o 

pulso para ele. Se o watchdog estourar o tempo o circuito impede o feixe e 

para o movimento de qualquer motor. O processador de controle emite um 

sinal de interlock CTRL. 

 

B – Perda de sincronismo 

 

A perda de sincronismo envolve um bit na RAM do processador de 

comunicação, o qual é trocado entre o processador de controle e o 

processador de comunicação a cada 300ms. Se o processador de controle 
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verifica que o bit não foi trocado pelo processador de comunicação, ele emite 

um sinal de interlock e para a máquina. 

 

C – Falha de comunicação 

 

As falhas de comunicação são tarefas de execução do processador de 

controle, o qual verifica se existe mensagens vindas do computador do 

console, dentro de um certo período. Se a mensagem não é recebida durante 

este período de tempo - 12 segundos em modo clinico, e mais de 11 horas em 

modo de serviço um sinal de interlock é emitido e o timer do watchdog é 

permitido estourar. 

 

3.14 - Interlocks 

 

Circuitos de interlocks existem por todo o equipamento para proteger 

pacientes e equipamentos de condições inseguras que podem ocorrer em 

vários subsistemas da máquina. 

 

3.14.1 - A detecção dos interlocks 

 

Alguns interlocks são detectados por sensores dentro do equipamento, e 

o controle toma conhecimento, mas a maioria é detectada dentro do console 

eletrônico, na base de dados vindo do equipamento (ou do watchdog timer ). 

 Dentro do console eletrônico, algumas condições de interlocks são 

detectadas através de lógica de software, outras, por hardware, no rack das 

placas da Varian ou por temporizadores no “bus Standard”. Todos os interlocks 

detectados por hardware, na dosimetria, são também detectados por softwares 

em redundância. 

 

3.14.2 - Ativações de interlocks 

 

Como mostrado na fig 3.19, os temporizadores e o hardware de 

dosimetria podem iniciar o desligamento do feixe por interlocks de dosimetria, 

ignorando o processador de controle. O processador de controle, no entanto, é 
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informado de todas as condições de interlocks, onde elas foram detectadas, e 

sempre responde com um comando de desligamento do feixe. O processador 

de controle faz o interlock escrevendo na memória comum um comando. 

 
Fig.3.19 – Comunicação dos interlocks com o console eletrônico. Fonte : 

Adaptação de [1] 

 

Se um comando de interlock é enviado ao controle eletrônico, este 

responde desligando o feixe, inibindo qualquer movimento da máquina sob o 

seu controle, e mostrando no vídeo monitor o mnemônico do interlock. Se o 

feixe já estiver desligado, uma ativação de um interlock previne que o mesmo 

não seja ligado. 

Para alguns interlocks, o software de desligamento do feixe é o único 

caminho, já os interlocks de dosimetria, possuem dois caminhos redundantes, 

um por software e outro por hardware. 
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3.14.3 - Interlocks neutralizados 

 

Interlocks neutralizados são aqueles que quando ativados, não desligam 

o feixe, só emitem um aviso no vídeo monitor. A maioria dos intertravamentos 

podem ser neutralizados, mas somente em modo de serviço, durante uma 

operação não clinica ( manutenção, calibração ). 

No modo de operação clinica, alguns interlocks são seletivamente 

neutralizados pelo controlador, mas somente quando os interlocks não são 

requeridos para o modo de tratamento selecionado, por ex, a posição inicial em 

modo de tratamento fixo. 

Todos os interlocks que podem ser neutralizados são mostrados no 

monitor no modo de serviço. Um código de cores é usado para diferenciar 

interlocks neutralizados dos atuantes. 

 

3.14.4 - Mecanismos de reset e tipos de interlocks 

 

Existem três tipos de interlocks, nos equipamentos Varian C-séries; os 

de dosimetria, os principais e os minoritários. Quando ativados, todos os três 

tipos desligam o feixe e não permitem que o mesmo seja religado. Eles são 

diferentes quanto a urgência com a qual o mau funcionamento detectado deve 

ser corrigido. São diferentes também em como eles devem ser reinicializados. 

 

A - Interlock de dosimetria 

 

Interlock de dosimetria identificam condições nas quais a habilidade da 

máquina de fornecer ou medir a dose de radiação pode ser afetada. Interlock 

de dosimetria usa o caminho de desligamento via software em paralelo com o 

caminho de desligamento via hardware. Se um interlock de dosimetria é 

ativado em modo clinico, somente com uma senha, o operador consegue 

resetar a máquina depois de sanado o problema. 
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B - Interlocks principais 

 

Interlocks principais identificam condições que podem causar danos ao 

equipamento se não forem corrigidos, por exemplo, falta de água de 

refrigeração. 

 

INTERLOCKS PRINCIPAIS 
 
CTRL     Interlock detectada pelo processador de controle 
FLOW    Fluxo de água diminuído, nível de óleo da klystron baixo ou baixa 
              corrente de polarização 
KFIL      Baixa corrente de filamento da klystron 
PUMP   Nível de água ou alta temperatura 
VAC1    Degradação do vácuo na estrutura aceleradora 
 
INTERLOCKS SECUNDÁRIOS 
 
ACC   Erro com o acessório 
AIR      Baixa pressão de ar 
BMAG  Voltagem das bobinas curvadoras do feixe 
CARR  Posição do carrossel 
CMNR  Interlock ativa por definição externa do cliente 
CNF     Perda de dados de configuração 
COLL  Posição do colimador deslizante 
DOOR  Porta aberta da sala de tratamento 
DOS1  Dose de tratamento completada ( canal primário ) 
DPSN   Erro com a dose e/ou posição 
ENSW  Posição da chave de energia 
EXT     Gravação e/ou verificação externa 
FOIL    Pino de trava do carrossel não encaixado 
GAS      Pressão do gás na guia de onda 
GFIL   Baixa voltagem ou no filamento da fonte ou na polarização 
HVCB  Disjuntor da fonte da alta tensão 
HVOC   Sobre corrente na fonte de alta tensão 
HWFA    Falha de hardware detectada pelo controlador  
IPSN         Posição inicial  para tratamento dinâmico 
KEY           Chave de habilitação do feixe desligada 
KSOL         Corrente da solenóide da klystron 
MLC           Colimador multileaf 
MOD           Erro no modulador da klystron ou na klystron 
MODE        Erro no programa de energia 
MOTN        Movimento não autorizado em tratamento dinâmico 
ORNT        Orientação dinâmica da chave de energia 
NDTP        Teclado da mesa fora do encaixe ou freio da mesa solto 
STPR        Beamstopper fora da posição 
STPS        Fonte de alimentação da estativa 
TARG        Posição do alvo 
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TDLY        Time delay 
TDRV        Posição do TEE drive 
TIME         Tempo de tratamento completado 
UDR1        Baixa taxa de dose primária 
UDR2        Baixa taxa de dose secundária 
UDRS        Baixa taxa de dose servida 
VAC2        Degradação do vácuo nas guias de onda 
VSWR       Voltagem das ondas estacionárias (proporção) 
 
 
INTERLOCKS DA DOSIMETRIA 
 
CDOS  Dosímetro externo do cliente 
CKFA  Falha na checagem de ciclagem 
CKTO  Estouro de tempo de ciclagem 
CLFA  Falha no ciclo de calibração 
CLTO  Estouro de tempo da calibração 
DOS2  Completada a dose de tratamento ( canal secundário ) 
DS12  Erro na unidade monitora 1 e/ou 2  
DSFA  Falha detectada por software na dosimetria 
EXQ1  Assimetria radial ou excesso de taxa 
EXQ2  Assimetria transversal ou excesso de taxa 
EXQT  EXQ1 ou EXQ2 ( redundância ) 
ION1  Fonte de alimentação da câmara de ionização radial  
ION2  Fonte de alimentação da câmara de ionização transversal 
XDP1  Excesso de dose e/ou pulso ( primária ) 
XDP2  Excesso de dose e/ou pulso ( secundário ) 
XDR1  Excesso de taxa de dose ( primária ) 
XDR2  Excesso de taxa de dose ( secundária ) 
 
 

 

Tabela 3.1 – Interlocks existentes. Fonte : Adaptação de [1] 

 

Quando ativado, além de desligar todos os elementos geradores de 

calor na máquina, como filamentos e correntes de bobinas, transferem a 

máquina da condição de ligada para a de standby. 

Antes  que qualquer interlock seja resetado, o software olha para a 

chave de liga e desliga e verifica se ela foi colocada na posição de ON, antes 

de permitir que a máquina volte ao seu estado de ligada.  

CTRL ( control ) é um interlock principal, relativo ao próprio sistema de controle, 

ou seja, falha no computador do console ou no próprio controlador, ou ainda a 

detecção de uma falha em outro sub sistema controlado pelo controlador. Este 
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interlock só pode ser resetado se reiniciar o computador, ou rodar o auto teste 

de diagnóstico do processador de controle. 

 

C - Interlock minoritário 

 

Interlock minoritário alertam o operador para a existência de condições 

que afetam a operação da máquina. 

Interlocks minoritários são auto resetados antes do desligamento do 

feixe, mas são travados durante o feixe. Durante o feixe, o processador de 

controle trava todos os interlocks no software, de modo que mesmo se a 

condição de interlock não mais exista, o processador retém e mostra no 

monitor a condição até que o operador possa resetar apropriadamente. 

 

3.15 - Controle do ligamento e desligamento do feixe. 
 

Ligar o feixe pode ser iniciado pelo operador somente depois que forem 

executados as entradas válidas para todos os parâmetros requeridos pelo 

tratamento, e todos os interlocks estiverem resetados ou reconhecidos. 

A dose especificada para o tratamento é enviada pelo operador pelo 

teclado dedicado e mostrada no monitor. As condições que impedem ligar o 

feixe são: 

- Os parâmetros do tratamento não haverem sido completados. 

- A checagem de dosimetria não tiver sido executado. 

- Existir um interlock ativo 

- A sequência que habilita o feixe não tiver sido completada. 

Normalmente o feixe desliga automaticamente quando a dose medida é 

igual a dose especificada para o tratamento ( MU1=DOS1 e MU2=DOS2 ). 

Falhando isso o feixe desliga quando o tempo de tratamento programado pelo 

operador tenha ocorrido. O feixe é também desligado automaticamente quando 

qualquer sinal de interlock é ativado. 
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3.15.1 - Caminhos para se ligar o feixe 

 

Quando a chave - BEAM ENABLE- é colocada na posição ENABLE, dois 

conjuntos de contatos são fechados alimentando separadamente 2 drivers de 

saída em série com a linha BEAM ENABLE para ativar os relés de controle na 

distribuição de energia do modulador. Estes relés controlam o caminho para o 

contactor principal de alta tensão, o qual controla a potência trifásica para o 

modulador da fonte de alimentação de alta tensão. Ambos os drivers tem que 

ser ligados para que o contactor de alta voltagem seja fechado. As fig. 3.20 e 

3.21 ilustram o processo. 

 
Fig. 3.20 – Diagrama de fluxo para ligar e desligar o feixe. Fonte : Adaptação 

de [1] 

Para ligar cada circuito, as seguintes condições devem ser seguidas. É 

importante notar que não há um caminho direto nem de hardware, nem de 

software para ligar o feixe. 
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- Os dois comandos de ligar o feixe (beam on 1 e beam on 2) devem ser 

ligados. Este sinal de controle é enviado pelo processador de controle, 

somente se não existir nenhum sinal de interlock, quando o computador do 

console enviar o comando de ligar o feixe, para o controlador, ou seja, quando 

o operador apertar o botão BEAN ON no teclado dedicado. 

 
Fig.3.21 –diagrama de ligação do feixe. Fonte : Adaptação de [1] 

 

- As travas de hardware que mantém o feixe desligado devem ser retiradas 

(resetadas) pelo processador de controle. Estas travas serão retiradas se não 

existir nenhum interlock de dosimetria e se a chave de BEAN OFF no console 

do painel de controle não estiver pressionada. 

- O disjuntor de alta tensão deve estar fechado e somente um modo de energia 

tiver sido selecionado. 

- Nem a porta do armário do modulador, nem a porta da sala de tratamento 

devem estar abertas. 

- Nenhuma das telas de proteção em volta da área de alta tensão no 

modulador e no deck da fonte ter sido removida e as barras de proteção ter 

sido energizadas. 

- Nenhum botão de emergência pode ter sido acionado. 
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Para prevenir uma possível sobrecarga no disjuntor do circuito de alta 

tensão, quando um botão de emergência é pressionado, ou se ocorrer uma 

falha de energia, um relé de sub voltagem, fornece 24V de uma bateria de 

emergência na estativa para manter o disjuntor ligado. 

 

3.15.2 - Caminhos para o desligamento do feixe. 

 

Qualquer das entradas que dão condições de ligar o feixe, também 

causam o desligamento do mesmo. A trava de hardware que a lógica do 

controle do feixe usa para controlar o desligamento do feixe, precisa ser 

resetada por um comando de software para restabelecer a condição de 

ligamento do feixe, mas ela pode ser setada (travada) por qualquer das várias 

condições que causam o desligamento como visto na fig. 3.22. 

Muitas, mas não todas, as funções que desligam o feixe possuem dois 

caminhos, um de hardware e outro de software. 

 
Fig.3.22 – Controle do desligamento do feixe. Fonte : Adaptação de [1] 
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3.16 - Controle de movimentos. 
 

O acelerador possui capacidades de movimento para facilitar a 

colocação do paciente na posição correta e alinhar o feixe com o campo de 

tratamento. Estes sistemas de movimento permitem ao operador: 

-  Posicionar o paciente precisamente. 

- Alinhar o ângulo de incidência do feixe no paciente para ambas as técnicas de 

radioterapia, a fixa e a móvel. 

- Posicionar os colimadores deslizantes, para restringir o tamanho do campo 

para o tamanho desejado para o tratamento. 

- Rotacionar o colimador para orientar o campo de tratamento para a posição 

do campo desejada. 

A maioria dos movimentos são iniciados pelo operador, mas sob certas 

condições, como as descritas a seguir, movimentos podem ser iniciadas pelo 

sistema de controle, sem a participação direta do operador. 

 

3.16.1 - Eixos de movimentos 

 

- Rotação do Gantry – 

 

O Gantry pode ser rotacionado até 185° da posição vertical, para obter a 

entrada obliqua ou posterior do feixe. Certas restrições serão aplicadas se a 

parte de cima da mesa ficar acima do isocentro. Durante o tratamento a arco, o 

Gantry é rotacionado pelo sistema de controle, sem a participação direta do 

operador. 

 

- Colimadores superiores - (Deslizantes do eixo Y) 

 

Os colimadores deslizantes superiores podem abrir ou fechar para 

definir o tamanho do campo de tratamento ao longo do eixo. Ambos os 

campos, simétricos e assimétricos são possíveis. Durante tratamento 

dinâmicos, estes colimadores são movidos pelo sistema de controle sem a 

participação direta do operador. 
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Os movimentos possíveis no acelerador são mostradas na fig.3.23. 

 
Fig. 3.23 – Eixos de movimento do sistema . Fonte : Adaptação de [1] 

 

- Colimadores inferiores - (Deslizantes do eixo X) 

 

Os colimadores deslizantes inferiores definem o tamanho do campo de 

tratamento ao longo de um eixo perpendicular ao definido pelos colimadores 

deslizantes do eixo Y. Os deslizantes em X também podem ser operados 

simetricamente ou assimetricamente. 

 

- Rotação do colimador. 

 

O suporte do colimador pode rodar para alinhar o campo definido pelas 

aberturas dos colimadores deslizantes, com o campo do tratamento. Quando o 

colimador é colocado em 180°, o campo projetado através dos colimadores 

deslizantes é paralelo aos lados da mesa de tratamento, se a mesma também 

estiver em 180°. 
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- Rotação da mesa de tratamento 

 

A mesa de tratamento pode rodar em volta do ponto de projeção do 

isocentro no piso. A 180°  os lados da mesa estão paralelos com os lados do 

Gantry. [5] 

 

- Movimento lateral da mesa 

 

A mesa pode ser movida para a direita e para a esquerda da linha 

central da mesa. A posição no centro da linha é a posição 0. [5] 

 

- Movimento longitudinal da mesa 

 

A mesa pode ser movida aproximando-se do Gantry ou afastando-se do 

mesmo. 0 é a posição mais perto do Gantry. [5] 

 

- Movimento vertical da mesa 

 

A posição vertical do tampo da mesa (altura) pode ser ajustada. 

Posições verticais são medidas em relação ao alvo quando o Gantry está em 

180°. Pequenos números indicam posições altas. O isocentro está a 100 cm do 

piso. Movimentos verticais na região acima do isocentro são intertravados com 

o ângulo do Gantry para prevenir a possibilidade de colisão. [5] 

 

- Barreira de segurança ( Beam Stopper ) 

 

Algumas instalações podem requerer que o equipamento tenha uma 

barreira de segurança para barrar o feixe depois que ele atravessa o paciente, 

quando o gantry atinge alguns ângulos. 

É um dispositivo retrátil, pertencente ao gantry que fica em frente a 

cabeça de tratamento, depois do paciente, e acompanha todos os movimentos 

do gantry, pois está ligado a ele. 
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3.16.2 - Sistemas de drives dos motores 

 

Doze motores DC (incluindo um do Beam Stopper) garantem os 

movimentos descritos. Destes, três, (Beam Stopper, levantamento da mesa, e 

rotação do Gantry) operam em alta tensão (100Vdc) e oito em baixa tensão ( +-

27Vdc). 

Os de alta tensão são para aplicações de potência, e os de baixa tensão 

usam canais de PWM. 

Cada drive de motor requer um sinal para velocidade, indicado por um 

nível de tensão e um sinal separado de lógica para habilitar o mesmo, como 

mostrado na fig. 3.24. O conversor D/A converte a saída do BUS STANDARD 

em tensão em resposta a um comando de velocidade interno ou externo do 

processador de controle. Esta tensão é convertida em corrente entre +-2mA 

pela interface lógica e depois enviada ao circuito de drive no motor no chassis 

eletrônico auxiliar.  

A posição de cada eixo (exceto para o Beam Stopper) é detectada 

através de potenciômetros e realimentada ao processador de controle via um 

conversor A/D. As posições de Beam Stopper são detectadas digitalmente sem 

posições intermediárias, ou ON ou OFF. 

 

 

 
Fig. 3.24 – Esquemático do controle de movimentos. Fonte : Adaptação de [1] 
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3.16.3  A interface do operador 

 

O operador inicia e sustenta movimentos pressionando a barra ou botão 

de habilitação em um dos dispositivos (teclado dedicado, painel lateral da 

mesa, ou teclado remoto da mesa) enquanto ao mesmo tempo pressiona o 

botão da velocidade para controlar a velocidade e direção do movimento 

selecionado. 

Até seis eixos diferentes de movimentos podem ser ativados 

simultaneamente do teclado remoto da mesa de tratamento, até quatro podem 

ser ativados do painel lateral da mesa. Todos os dados de controle de 

movimento dos dispositivos, são transmitidos serialmente ao processador de 

comunicação. 

Os botões de velocidade geram um sinal analógico de velocidade, que é 

digitalizado por um conversor A/D no próprio dispositivo emissor do sinal. O 

controle de velocidade no teclado dedicado é limitado a duas velocidades 

(rápido ou lento) em cada direção, mas diversas velocidades podem ser 

obtidas nos painéis laterais da mesa e no teclado remoto da mesa. 

Como uma precaução de segurança, o operador precisa manter o botão 

de habilitação do movimento (DEADMAN) para sustentar qualquer movimento 

que tenha sido iniciado. Este sinal acompanha os comandos de movimentos e 

também tem um caminho de hardware como mostra a fig. 3.25. 

 
Fig. 3.25 – Fluxo de dados no console eletrônico. Fonte : Adaptação de [1] 
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3.16.4 - Comandos de velocidade e posição 

 

O comando de velocidade move o eixo selecionado, na velocidade 

especificada e direção designada. Para comandos de velocidade, o operador 

deve apertar o botão de velocidade no teclado, ou o botão de controle de 

velocidade variável no painel lateral da mesa ou no teclado remoto da mesa, 

junto com a barra de habilitação de movimento. Quando a barra de habilitação 

é solta, o comando de velocidade é estendido por mais 500ms, mas com a 

velocidade setada em zero. Isto é feito para se ter freio em cada eixo de 

posição. 

O comando de posição move o eixo especificado para a posição pré-

selecionada. Comandos de posição podem ser externos (iniciados pelo 

operador, ou em modo de serviço, automaticamente) ou internos, (gerados pela 

máquina). 

Normalmente, quando a tensão do drive do motor é enviada por um 

comando de posição, ela é reduzida automaticamente quando o equipamento 

está perto da posição requerida, diminuindo a velocidade até parar o 

movimento na posição desejada. 

 

3.16.5 - Comandos internos e externos 

 

Comandos externos são iniciados pelo operador, seja um comando de 

velocidade ou posição. Um comando interno é gerado internamente pelo 

processador de controle. Comandos internos são usados para implementar 

rotações apropriadas do Gantry em arco terapias, e movimentos do colimador 

deslizante para tratamentos dinâmicos. O colimador deslizante é também 

posicionado automaticamente, usando comandos internos, quando um 

aplicador de elétrons é instalado, priorizando tratamentos dinâmicos. 

Quando o Gantry é rotacionado durante um tratamento a arco, a 

velocidade de rotação, programada internamente pelo sistema de controle é 

feita de forma que a taxa de dose prescrita em UM por grau de rotação é 

fornecida. A rotação do Gantry continua numa velocidade constante durante o 

especificado tratamento a arco.  
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Comandos de movimento externos não são reconhecidos quando a 

chave de habilitação do feixe estiver na posição ON. Nenhum movimento 

iniciado pelo operador é possível nesta hora. 

 

3.16.6 - Prioridades no comando de movimentos 

 

Comandos internos têm prioridade sobre os externos. Entre os 

comandos externos, a prioridade é determinada na base de qual dispositivo é 

dono do eixo a ser movido. Então, o painel lateral da mesa de tratamento e o 

teclado remoto da mesa, tem prioridade sobre o console. Dentre estes dois, 

quem acionar primeiro, é servido do movimento primeiro.  

 

3.16.7 - O controle do movimento da mesa 

 

A - Embreagem e freios da mesa de tratamento. 

 

Os motores de movimento lateral e longitudinal possuem embreagem e 

freios para prevenir movimentos inadvertidos, enquanto o paciente é colocado 

ou retirado da mesa, e especialmente durante o tratamento. O motor de 

rotação da mesa também possui freios. 

 

B - O modo ETR (extended travel range) 

 

Pressionando a chave ETR MODE no painel lateral da mesa, habilita o 

movimento vertical acima do isocentro, enquanto que o ângulo de rotação da 

mesa permanecer em 180° e o Gantry em 45° ou mais da sua posição vertical. 

Existe um intertravamento para prevenir que o Gantry tenha rotação 

acima deste limite (45°) enquanto a mesa estiver no MODO ETR. 

Estas restrições foram feitas para prevenir uma possível colisão entre a 

mesa e o Gantry. 

 

C - Operação com a fonte de energia de emergência. 
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Se a fonte regular de energia para o acelerador, é cortada, uma bateria 

de emergência na estativa pode ser ativada para movimentar a mesa. 

Isto facilita a remoção do paciente. Somente dois movimentos podem 

ser executados, abaixamento da mesa e destravamento do freio do motor 

longitudinal, para permitir o posicionamento manual ao longo do eixo. Somente 

um movimento pode ser utilizado de cada vez. 

 

3.17  Sistema de leitura de posição 

 

O sistema de leitura de posição (PRO), utiliza potenciômetros sensores 

de posição em cada eixo de movimento dos motores.  Amplificadores no 

console, monitoram as tensões dos potenciômetros, tomando amostras destas 

tensões e convertendo estes sinais em sinais digitais por um conversor A/D no 

console, e o software produz a leitura final, que será mostrada no monitor do 

console e no display do Gantry. Os dados do sistema de leitura de posição são 

transmitidos para o display do Gantry pelo microprocessador de comunicação 

via um link serial. 

Durante tratamentos dinâmicos, os dados do sistema de leitura de 

posição, para o eixo dinâmico é verificado em um sistema de backup, chamado 

de SPRO (secondary PRO). O SPRO também utiliza potenciômetros sensores 

de posição, e possui amplificadores separados para monitorar as tensões dos 

potenciômetros e converter em conversores A/D os sinais. Se as leituras PRO 

e SPRO diferirem mais que uma quantidade especificada, um sinal de interlock 

é emitido. 

 

3.18. Entrega dinâmica do feixe. 

 

O sistema de entrega dinâmica do feixe é capaz de um controle 

simultâneo e preciso da dose e da velocidade de movimento no eixo, durante 

os tratamentos dinâmicos. [6] 

A distribuição da dose no campo de tratamento é controlada 

dinamicamente enquanto o feixe está ligado. Durante o tratamento, o sistema 

de controle da entrada dinâmica do feixe, controla ambos, a dose e o 
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movimento do deslizamento do colimador, de acordo com tabelas pré-

programadas em  software. [6] 

Se um controle acurado não puder ser mantido durante o tratamento, 

sinais de interlock são enviados e o processo é paralisado. O modo de 

tratamento parcial permite a retomada do tratamento se o mesmo tiver sido 

interrompido. Um diagrama é mostrado na fig. 3.26. [7] 

 
Fig.3.26 – Diagrama funcional para operação dinâmica de tratamento. Fonte : 

Adaptação de [1] 

 

3.19. Luzes e controles do operador. 
 

O processador de comunicação, atende também vários comandos que 

não produzem movimentos, e são atuados pelo operador pelo teclado lateral  

da mesa, ou pelo teclado remoto da mesa, desde que nenhum outro comando 

do console ou de algum dispositivo auxiliar necessite de atenção. Funções 

como ligar e desligar as luzes da sala de tratamento, os lasers, a luz de campo, 

são executadas, habilitando saídas do processador de controle. Outros 

controles incluem teclas para selecionar orientação de direção para 
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tratamentos dinâmicos, e destravamento do freio da mesa manualmente, e 

posicionamento manual do Beam Stopper. 

 

3.20. Vídeo monitor do console. 
 

O sistema de vídeo monitor do console é usado pelo sistema de 

controle, para indicar parâmetros que tenham sido fornecidos ao sistema para 

o tratamento, e os dados atualizados em relação a condição e performance da 

máquina para o operador. As fig.3.27 e 3.28 ilustram as telas do modo clínico e 

do modo de serviço. 

 

3.20.1 - Dados do modo clínico 

 

No modo clínico, o vídeo monitor do console mostra todos os mais 

significantes parâmetros de tratamento selecionados, incluindo o tipo de 

tratamento, e nível de energia, a dose total e a taxa de dose, as posições do 

colimador, Gantry e mesa de tratamento. Durante o tratamento, a dose 

administrada e o tempo decorrido é continuamente atualizado e a percentagem 

de assimetria do feixe é mostrada para os dois planos, o radial e o transversal. 

 Além disso, o estado da máquina, (standby, on, ready ou bean on) é 

mostrado, e os mnemônicos dos interlocks ativos, os quais previnem ou 

desligam o feixe são mostrados. Estes parâmetros são também mostrados no 

monitor da sala de tratamento. Fig 3.27. 
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Fig. 3.27 – Tela do modo clínico do monitor do console eletrônico. . Fonte : 

Adaptação de [1] 

 

3.20.2 - O monitor em modo de serviço 

 

No modo de serviço, o monitor mostra todos os dados que ele mostrava 

no modo clinico mais o estado de todos os interlocks e uma classificação dos 

valores de medição, indicativos do status funcional do sistema. Fig.3.28. Uma 

barra de menu, na parte de baixo da tela, identifica as funções básicas de 

controle e utilidades disponíveis ao técnico. 

- BEAN CTRL - Selecionando esta função permite que o feixe seja habilitado, 

providenciando que todos os parâmetros se tratamento sejam selecionados. 

- SET UP - Ativa uma janela que habilita a seleção do modo, da energia, da 

dose, do tempo, da taxa de repetição e valores acessórios. 

- INTLK/TRIG/LT - Ativa uma janela que permite resetar interlocks, ligar e 

desligar sistemas de gatilhamento, selecionar atrasos para gatilhamento da 

arma, e ligar e desligar a máquina e as luzes da sala de tratamento. 
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- DISPLAY - Ativa uma janela que mostra a posição de diversos sistemas, e 

outras medições da máquina, o status das I/O digitais, os tempos de controle e 

motores, etc. 

- MOTOR - ativa a janela que habilita o movimento automático ou manual de 

motores selecionados 

- CALIB - Ativa a janela que habilita testar a dosimetria, setar a escala de 

posição lida, calibrar o sistema de leitura de posição, e salvar os dados da 

calibração. 

- UTILS - Ativa a janela que permite ler os dados na portas I/O, selecionar os 

tempos de comunicação, executar o controle do auto teste, baixar os dados de 

configuração do controlador,e iniciar redirecionamentos do painel remoto da 

mesa de tratamento. 

 
Fig. .3.28 – Tela do modo de serviço. . Fonte : Adaptação de [1] 

 

3.21 - Display do Gantry 
 

O display leitor de posição, localizado no Gantry, indica os dados de 

posição para todas as funções do Gantry, incluindo a posição angular (rotação) 

do Gantry e do colimador e as dimensões das aberturas dos colimadores 

deslizantes, superior e inferior. Fig. 3.29. 

O display do Gantry é desligado, quando o equipamento entra na 

condição READY, antes do feixe ser ligado. 



 110

 

 
Fig.3.29 – Tela de indicações do Gantry. . Fonte : Adaptação de [1] 

 

3.22 - Sistemas de suporte 

 

Esta seção descreve brevemente a função e a operação da distribuição 

de energia elétrica, vácuo, ar comprimido, gás dielétrico, água gelada, ar 

condicionado e ventilação. 

 

3.22.1 - Sistema de distribuição de energia elétrica 

 

A energia elétrica é entregue em um painel elétrico, fora da sala de 

tratamento, no qual existe um disjuntor principal, que recebe esta energia, e a 

entrega para um estabilizador microprocessado, com a potência do acelerador, 
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o qual devolve a energia estabilizada para o mesmo painel. Depois de passar 

por um outro disjuntor provido de bobina de trip, controlada pelo sistema do 

acelerador e que desliga quando da falta de energia, vai para o armário do 

modulador já na da sala de tratamento. 

O sistema de distribuição de energia elétrica, localizado no armário do 

modulador,  tem quatro funções: 

- Receber alimentação trifásico 200-240V ou 400V do disjuntor com trip,e 

distribuir esta energia em várias tensões, algumas reguladas, aos vários 

sistemas da máquina. Fig.3.30 e Fig 3.31 

- Providenciar através de lógica de relés, seqüências de voltagens AC e DC 

para iniciar o feixe. 

- Ligar e desligar a energia em resposta a sinais de controle vindo do console. 

- Operar em conjunto com os circuitos de interlocks para desativar a máquina 

quando requerido. 

 

 
Fig. 3.30 – Esquemático simplificado da distribuição de energia – 200 – 240 

volts. . Fonte : Adaptação de [1] 
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Fig. 3.31 - Esquemático simplificado da distribuição de energia 360 – 440 volts. 

. Fonte : Adaptação de [1] 

 

3.22.2. Sistema de vácuo 

 

Existem várias bombas no sistema de vácuo. Uma bomba mantém a 

Klystron em vácuo, outra bomba no Gantry, mantém o volume compartilhado 

pela arma, acelerador e curvador magnético a baixa pressão. Operando a 

vácuo, ajuda a prevenir arcos voltaicos no acelerador e prolonga a vida da 

arma, e do catodo da Klystron. 

Bombas VACLON são usadas para fazer vácuo nestes mecanismos 

numa pressão de 10-7 Torr e manter a pressão de vácuo neste nível. A fonte de 

alimentação VACLON, no Gantry, providencia a necessária tensão em kilovolts 

para a operação da bomba e monitora a integridade do vácuo. Deterioração no 

vácuo é detectada com um aumento da corrente fornecida a bomba VACLON e 
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resulta na emissão de sinais de interlocks, VAC1 ou VAC2, o qual desliga o 

feixe ou não deixa que o mesmo inicie. VAC1 é interlock principal, e coloca a 

máquina no modo STANDBY. 

 

3.22.3 - Sistema pneumático 

 

O sistema pneumático do acelerador providencia baixa pressão de ar 

para atuar os mecanismos movidos a ar na estativa e no Gantry. Ele supre de 

ar com vapor de óleo para operar o SHUNT T-DRIVE na estativa, o cilindro 

posicionador do alvo no Gantry e o mecanismo do pistão indexador no 

carrossel. Ar isento de óleo é usado na chave seletora de energia do 

acelerador. Se a pressão de ar no sistema cai abaixo de certo valor um sinal de 

interlock é enviado ao sistema o qual interrompe o feixe, ou não deixa 

inicializar. 

A instalação também precisa de ar comprimido, pois as portas de 

entrada da sala de tratamento são movidas por mecanismos pneumáticos, e 

desta forma, a instituição precisa de possuir dois sistemas independentes para 

suprir esta necessidade, pois se um sistema falhar, as pessoas podem ficar 

presas na sala se não existir um backup. 

 

3.22.4 - Sistema de gás dielétrico. 

 

O guia de onda se estende desde a Klystron até a entrada da estrutura 

aceleradora, e ela é pressurizada com 32 PSIG com o gás hexafluoreto de 

enxofre (SF6) do sistema de gás dielétrico. O gás atua como um alto dielétrico, 

o qual minimiza arcos voltaicos dentro do guia de onda quando a alta energia 

da RF é enviada. Pressões baixas anormais disparam um sinal de interlock que 

desliga o feixe ou o impede de ligar. 

 

3.22.5 - Sistema de água gelada 

 

Água gelada, circulando em um circuito fechado, refrigera e estabiliza a 

temperatura de componentes críticos na estativa e no Gantry, mantendo-se em 
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40±5ºC. O sistema é refrigerado ou por refrigeradores especiais, ou pela 

própria água encanada da cidade, através de um trocador de calor. 

Quando o sistema água/temperatura devia do normal, uma válvula abre 

ou fecha, aumentando ou diminuindo o fluxo para corrigir a temperatura. O 

nível e a temperatura da água no reservatório do sistema e o fluxo de 

refrigerante nos componentes em risco são todos monitorados e protegidos por 

sensores que detectam qualquer desvio da condição de tolerância. 

Um sinal de interlock (PUMP) é ativado no console se o nível da água 

estiver muito baixo ou se a temperatura estiver muito alta. O mesmo interlock 

(PUMP) é ativado se o disjuntor do motor da bomba de circulação da água 

abrir. Um outro interlock (FLOW) é enviado se a temperatura no curvador 

magnético do feixe estiver muito alta, ou o nível de óleo no tanque da Klystron 

estiver muito baixo. Ambas interlocks (PUMP e FLOW) desligam o feixe ou 

impedem que ele inicie. Ambos são interlocks principais e mandam a máquina 

para o modo STANDBY. 

 

3.22.6 - Ar condicionado e sistema de ventilação 

 

O ar da sala de tratamento é circulado através do armário do modulador, 

e da estativa do Gantry, por ventiladores que refrigeram os componentes 

eletrônicos que não são refrigerados a água, e desta forma se a sala de 

tratamento não possuir ar condicionado, dentro de pouco tempo, a temperatura 

estará muito alta, e o processo vai ser interrompido por interlocks. Além disso, 

na estativa e no armário do modulador existem muitos circuitos de alta tensão, 

e desta forma é necessário que a umidade do ar seja controlado, sendo 

aceitável somente abaixo de 60% de umidade. Isto indica um sistema de ar 

condicionado com controle de umidade, com um grau de automação, acima do 

normalmente encontrado em outras áreas do edifício. 
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4 . CONCLUSÃO 

 

O acelerador linear para aplicações médicas é um equipamento 

complexo, que possui vários microprocessadores, cada um controlando uma 

parte do equipamento,  todos se comunicando com o processador de controle, 

e o processador de comunicações verificando se as comunicações foram 

recebidas e se for o caso, respondidas. 

 

 
 

Fig. 4.1 ilustração de onde se encontram os microcontroladores – Fonte: 

Catálogo Varian 

 

A fig.4.1 mostra as partes que compõem o equipamento para 

desempenhar todas as tarefas com segurança. 

Hoje com uma fonte de alimentação, um micro controlador, e um pouco 

de memória, podemos construir um dispositivo, capaz de controlar muitas 

entradas e saídas quase em tempo real.  Isto está se tornando rotineiro, 

principalmente devido a escolas como o CEFETSC, que coloca no mercado 

anualmente muita gente capacitada nisso, e aperfeiçoa outras, como nós.  

Este trabalho, objetivou duas características marcantes: proporcionar 

uma visão geral sobre aceleradores e seu funcionamento e seus sistemas, 

porém não entrando em detalhes dos circuitos dos sistema, pois são inúmeros 
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e complexos, que demandaria muito tempo e estudos para serem descritos e 

entendidos em todos os seus detalhes 

Cada sistema, quando foi estudado, remetia a um manual, e abria um 

leque de informações e possibilidades, contudo sempre resguardando os 

detalhes específicos do fabricante. É notório que os fabricantes investem 

grandes somas em pesquisas e desenvolvimento e protegem de modo explícito 

suas descobertas, o que é legitimo, mas mesmo sabendo disso, em alguns 

casos, é frustrante, ler os manuais, e verificar que toda a documentação não 

ajuda muito, a não ser algumas ilustrações para esclarecer alguns detalhes ou 

em alguns casos descobre-se que  existem dispositivos que são omitidos nos 

manuais, e não se sabe nem o que são, nem sua função no circuito. 

A proposição inicial deste trabalho foi alcançada: Apresentar o 

acelerador, e como ele funciona. No capítulo 2 foi apresentado uma visão 

prática de como os elétrons são acelerados, de forma que um profissional, 

possa entender o principio de funcionamento. A intenção é disseminar os 

conhecimentos sobre os aceleradores lineares, e mostrar que existe muito mais 

detalhes do que foi apresentado, instigando a novas pesquisas. 

Uma descrição dos circuitos, fica impossível, pois os esquemas são 

gerais, quase todos em diagramas de blocos, e quando são específicos, e 

detalhados, são placas compradas no mercado, para uso geral, como placas 

de conversores A/D ou D/A genéricas, e cada modelo de acelerador, usa 

eletrônica diferente, processadores, PLD’s, FPGA’s e micro controladores 

diversos, pois funcionam com hardware diferente, como um que usa uma 

Klystron e outra que usa uma Magnetron. 

È importante lembrar que no futuro, quando a média de vida estiver 

próxima de 100 anos, uma grande parte da população irá morrer de câncer, e 

estes equipamentos deverão estar disseminados tal qual hoje temos os 

equipamentos de raios X. Necessitaremos então de mais técnicos e 

engenheiros para manter estes equipamentos em funcionamento. A infra 

estrutura hospitalar, parte integrante do funcionamento do acelerador linear, 

também necessita ser conhecida e dominada. 


