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1. Resum 

1.1. Català 

El present treball forma part del projecte ATRIO (Automatización de 

Tratamientos de Radioterapia IntraOperatoria) que busca dissenyar un sistema 

que millori la qualitat i l’eficiència dels tractaments de radioteràpia 

intraoperatòria actuals. Els avantatges competitius del sistema ATRIO envers 

altres sistemes per a la radioteràpia intraoperatòria són la possibilitat de 

planificar el tractament i la compatibilitat amb l’estàndard d’imatges mèdiques 

internacional DICOM. La tasca que s’ha dut a terme en aquest treball ha estat 

dissenyar i implementar un sistema que permet demostrar les funcionalitats 

bàsiques del sistema final ATRIO perquè equips mèdics puguin valorar-ne la 

seva viabilitat pràctica. 

Per aconseguir l’objectiu s’han analitzat diferents solucions a un mateix 

problema per posteriorment implementar la solució que s’ha considerat més 

adient. Per demostrar el funcionament, les proves s’han realitzat sobre un robot 

comercial que simula la unitat mòbil que s’utilitza en la radioteràpia 

intraoperatòria. 

1.2. Castellà 

El presente trabajo forma parte del proyecto ATRIO (Automatización de 

Tratamientos de Radioterapia IntraOperatoria) que busca diseñar un sistema 

que mejore la calidad y la eficiencia de los tratamientos de radioterapia 

intraoperatoria actuales. Las ventajas competitivas del sistema ATRIO respecto 

otros sistemas para la radioterapia intraoperatoria son la posibilidad de 

planificar el tratamiento y la compatibilidad con el estándar internacional de 

imágenes médicas DICOM. La tarea que se ha llevado a cabo en este trabajo 

ha sido diseñar e implementar un sistema que permite demostrar las 

funcionalidades básicas del sistema final ATRIO para que los equipos médicos 

puedan valorar su viabilidad práctica. 
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Para conseguir el objetivo se han analizado diferentes soluciones a un mismo 

problema para posteriormente implementar la solución que se ha creído más 

adecuada. Para demostrar el funcionamiento, las pruebas se han realizado 

sobre un robot comercial que simula la unidad móvil que se utiliza en la 

radioterapia intraoperatoria.  

1.3. Anglès  

This work is part of the ATRIO (Automatización de Tratamientos de 

Radioterapia IntraOperatoria) project, that seeks to design a system to improve 

the quality and the efficiency of Intraoperative radiation therapy treatments. The 

features that make ATRIO different to the others systems for intraoperative 

radiation therapy are the capacity to plan the treatment and the compatibility 

with the international medical imaging standard DICOM. The work which has 

been carried out in this project was to design and develop a system to 

demonstrate the main features of the final system ATRIO so medical experts 

can decide the feasibility and relevance of the project. 

To achieve this goal we have analyzed some solutions to resolve the same 

problem and then develop the most suitable one. To show the results, the 

system has been tested over a commercial robot that simulates the mobile unit 

used in intraoperative radiation therapy. 
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2. Introducció 

2.1. Context 

La radioteràpia intraoperatòria (IORT de les sigles en angles, Intra-Operative 

Radiation Therapy) és un tractament que consisteix en aplicar una única dosi 

de radiació directament sobre el llit del tumor o sobre el mateix tumor durant 

una intervenció quirúrgica[1]. 

Abans d’entrar en més detall sobre la IORT cal explicar com són els 

tractaments de radioteràpia més comuns per observar els avantatges de la 

IORT i entendre-la millor. 

2.1.1. Radioteràpia externa 

Actualment el tractament de radioteràpia més desenvolupat i que s’aplica amb 

més freqüència es coneix com a External Beam Radiation Therapy (EBRT) o 

radioteràpia externa. Aquest tractament consisteix en dirigir un feix de radiació 

des de l’exterior del cos del pacient cap als teixits cancerígens de l’interior del 

cos [2]. Per a realitzar aquesta tasca s’utilitza un accelerador lineal de 

partícules que genera la radiació per eliminar les cèl·lules cancerígenes. 

L’accelerador lineal s’instal·la en una estructura mecànica que és capaç de 

moure’s al voltant del pacient i així poder dirigir el feix de partícules generat per 

l’accelerador cap a la zona afectada (Figura 2-1).   

Al generar-se la radiació externament al pacient, el feix no només afecta als 

teixits cancerígens, si no que també afecta aquells teixits sans que es troben en 

la trajectòria del feix de radiació [3]. Per intentar reduir el nombre de teixits sans 

radiats, es planifica el tractament de tal manera que el feix d’electrons no 

descrigui únicament una trajectòria. Cada una d’aquestes trajectòries 

convergiran en un únic punt, la zona cancerígena. D’aquesta manera els teixits 

afectats sempre seran radiats però s’evitarà que els teixits sans es radiïn en 

excés. Encara que s’utilitzin varies trajectòries, en una sessió no es pot 

subministrar tota la radiació necessària per a completar el tractament. És per 
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això que es divideix el tractament en varies sessions, habitualment diàries 

durant 6 o 8 setmanes [2].     

 

Figura 2-1: TrueBeam® - Accelerador linear per a la radioteràpia externa 

2.1.2. Radioteràpia intraoperatòria 

La característica més important de la IORT, i la principal diferència amb la 

radioteràpia externa, és la gairebé nul·la distància entre el sistema que genera 

la radiació i la zona on es vol aplicar la radiació. És a dir, durant la intervenció 

quirúrgica s’introdueix un aplicador dins del pacient per tal de dirigir la radiació 

directament sobre el llit del tumor [4]. 

Gràcies a que la radiació s’aplica directament sobre el llit tumoral o sobre el 

tumor, s’evita que teixits sans es radiïn innecessariament. Per tant el pacient no 

pateix tants efectes secundaris a conseqüència de la radiació. 

Al principi de la IORT, s’utilitzava el mateix accelerador de partícules, també 

conegut com a linac (Linear particle Accelerator), que s’utilitzava en la EBRT 

[5]. El problema és que els sistemes robots que incorporen els linacs, com el 

TrueBeam® (Figura 2-1), es troben instal·lats en una sala on les parets i el terra 

han d’estar blindats contra la radiació i aquests no es poden transportar a cap 

altra habitació. Això vol dir que, si es volia realitzar la IORT, calia transportat al 

pacient anestesiat cap a la sala on es trobava el linac, mantenint en tot moment 

l’entorn estèril. Això comportava que el sistema robot no estigués disponible 
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durant un període considerable de temps pel seu ús habitual (EBRT) ja que 

s’havia de preparar la sala per rebre al pacient provinent del quiròfan. A més, 

tot el personal mèdic encarregat de realitzar l’operació havia d’esperar a que la 

IORT finalitzés per poder acabar l’operació [6]. 

La IORT era, per tant, un tractament molt ineficient en relació a l’ús dels 

recursos de l’hospital, personal inclòs, i tècnicament difícil degut al transport del 

pacient. Instal·lar un linac dedicat en la sala d’operacions no es considerava un 

opció, ja que no era econòmicament viable degut al alt preu de l’accelerador i al 

blindatge que s’havia d’instal·lar. 

A tot això calia afegir que era difícil trobar-hi la utilitat a la IORT. L’experiència 

determinava que la IORT era útil per a tractar uns certs tipus de càncers que no 

eren molt habituals i per tant era difícil aconseguir una quantitat de pacients 

suficient perquè la inversió fos rendible, tenint en compte l’alt cost econòmic i 

tècnic. Fins que a Europa es va començar a tractar satisfactòriament el càncer 

de pit mitjançat IORT. Això va fer que la IORT guanyés protagonisme i 

comencés a sortir a compte realitzar-la [6].  

 La IORT es revoluciona amb l’aparició dels linacs instal·lats sobre estructures 

mòbils, que es poden utilitzar en els quiròfans actuals i no necessiten gaire 

infraestructura en quant a blindatge. En aquest punt ja no es necessari utilitzar 

el sistemes estàtics que s’utilitzaven per a la EBRT. Aquets nous sistemes es 

comenten amb més detall en l’apartat 2.2.  

La IORT té grans avantatges respecte la EBRT però bàsicament es podrien 

destacar 2 característiques. La primera ja s’ha comentat i és la distància a la 

qual s’aplica la radiació respecte la zona que la rep. En la IORT és gairebé 

nul·la . Aquesta característica té diverses implicacions. Primer de tot vol dir que 

només la zona cancerígena rep la radiació, evitant així que els teixits sans que 

es troben propers al tumor o en la trajectòria del feix de radiació es radiïn. Si és 

necessari, l’equip mèdic pot apartar certs òrgans o teixits per assegurar-se que 

aquests no rebin la radiació. Gràcies a que només es radia la zona desitjada,  

tota la radiació que s’aplica es concentra sobre el llit tumoral i per tant es pot 
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generar més radiació que altres tractaments. Per comprovar-ho només cal 

comparar les dosis de radiació en els diferents tractaments. 

La dosi de radiació que s’aplica en radioteràpia s’anomena gray (Gy). Un gray 

correspon a la deposició d'un joule d'energia irradiada per un quilogram de 

matèria. 

     
 

  
 

Una dosi normal en un tractament de EBRT està al voltant de 60Gy, 

fraccionada en sessions de 2Gy [7]. Mentre que en un tractament de IORT en 

una única sessió es poden arribar ha aplicar fins a 21Gy aproximadament [4]. 

No només la IORT permet aplicar més radiació en una sola sessió, si no que la 

quantitat total de radiació que rebrà el pacient és molt inferior en un tractament 

de IORT que en un de EBRT. S’estima que una dosi de 21Gy en una sola 

sessió d’un tractament IORT equival a 60Gy dividits en 30 sessions de 2Gy en 

un tractament de EBRT [4]. 

L’altre concepte que difereix respecte la EBRT és el temps. I en concret, el 

temps entre que l’equip mèdic extreu el tumor fins que s’aplica la radiació per 

eliminar possibles cèl·lules cancerígenes que hagin quedat en el llit del tumor. 

En el cas de la IORT és immediat i per tant el tractament finalitza un cop 

s’acaba l’operació. Mentre que un tractament de EBRT por durar entre 6 o 8 

setmanes fins que es produeix la última sessió. 

L’IORT no pretén substituir per complet la EBRT, de fet, no són en cap cas 

tractaments excloents. La IORT es pot considerar com un tractament únic  o 

com un complement a la EBRT. En aquest segon cas, la primera sessió del 

tractament serà IORT mentre que les següents seran sessions de EBRT. 

Seguint aquest procediment s’aconsegueix que el pacient hagi de sotmetre’s a 

menys sessions de radioteràpia. 

A continuació es mostres 2 imatges extretes d’un tractament real d’IORT. En la 

primera (Figura 2-3) es pot observar com l’equip mèdic està col·locant el 
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sistema robot per al tractament, i en la segona (Figura 2-3) es veu com el robot 

per a la IORT aplicant radiació sobre el pacient [8]. 

 

Figura 2-2: Preparació del robot per a la IORT en un tractament real (font: [8]) 

 

 

Figura 2-3: Aplicació de la radiació en un tractament de IORT real (font: [8]) 
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2.2. Estat del art 

Actualment ja hi ha diversos robots dissenyats específicament per a la IORT 

(Figura 2-4). En primera instancia està el sistema creat per l’empresa italiana 

Sordina, anomenat LIAC® [9]. Aquest robot és el que s’ha pres com a 

referència en el transcurs del projecte. Altres sistemes són el Novac11
®
 de SIT 

(Sordina IORT Technologies) [10] o el Mobetron®, creat per la empresa de 

Santa Clara (Califòrnia) Intraop Medical Inc. [11]. No tots els sistemes per a la 

IORT incorporen un linac, per exemple l’Intrabeam®, de l’empresa alemanya 

Carl Zeiss Meditec, utilitza els raigs X en comptes radiació generada per un 

accelerador lineal de partícules [12]. 

 

Figura 2-4: Robots per a la IORT - De esquerra a dreta: LIAC® - Sordina, 
Novac11® - SIT, Intrabeam® - Carl Zeiss Meditec i Mobetron® - Intraop Medical Inc. 

Aquest sistemes mòbils no necessiten ser utilitzats en entorns totalment 

blindats com els seus antecessors estàtics,  ja que estan pensats per ser 

utilitzats en els quiròfans actuals. L’únic sistema de blindatge que necessiten és 

el que s’anomena beam stopper, un blindatge que se situa al final de la 

trajectòria del feix d’electrons per evitar que la radiació surti fora del quiròfan. 

Alguns robots de IORT, com el Mobetron®, tenen el beam stopper incorporat i 

per tant automàticament es col·loca en la trajectòria del feix.  D’altres s’han de 

posicionar manualment. 
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2.2.1. DICOM  

En l’actualitat els equips mèdics es recolzen amb una gran quantitat d’imatges 

que els permeten diagnosticar o controlar l’evolució d’una malaltia d’un pacient. 

Aquestes imatges es creen amb el que es coneix com Medical Imaging i es 

defineix com el conjunt de tècniques i processos que s’utilitzen per crear 

imatges de parts del cos humà per tal de poder diagnosticar, controlar o revelar 

una malaltia.  

Hi ha diversos tipus d’imatges que es generen gracies a Medical Imaging, els 

més coneguts, segurament, siguin les radiografies generades mitjançant raigs-

X, les ecografies a base d’ultrasons, les imatges de ressonància magnètica o, 

les imatges de tomografia computada (CT) també conegudes com TAC 

(Tomografia Axial Computada).  

Degut a la gran quantitat de dades que generen les tècniques de Medical 

Imaging, incloent-hi les imatges, cal un sistema que permeti gestionar i tractar 

aquestes dades. El sistema reconegut internacionalment que realitza aquesta 

tasca es coneix com DICOM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine), un estàndard creat per modificar, emmagatzemar i intercanviar 

informació generades per Medical Imaging . Aquest estàndard, també conegut 

com ISO12052 [13], inclou la definició d’un format de fitxer DICOM i dels 

protocols de comunicació necessaris per a intercanviar aquests fitxers. 

L’origen del DICOM prové d’un estàndard creat al 1982, que s’anomenava 

ACR-NEMA (American College of Radiology – National Electrical Manufactures 

Association) i posteriorment ACR-NEMA 2.0 al 1988. Cap d’aquests dos 

estàndards contemplava un protocol de transmissió de les imatges mèdiques. 

No és fins el 1992 que es revisa l’estàndard i s’inclou la transmissió i 

manipulació d’imatges mèdiques i d’informació associada. A partir d’aquest 

moment ja es coneix com a DICOM [14]. 

Des del 1992 fins a l’actualitat l’estàndard DICOM s’ha anat estenent per donar 

suport a diferents especialitats mèdiques o noves tècniques dins de l’àmbit de 

la medicina. Aquestes extensions del estàndard es realitzen per mitjà de la 

publicació de suplements. Cada un d’aquests suplements defineix tot el 
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necessari (estructures de dades, atributs, definicions,...) per a donar suport a 

l’especialitat mèdica que calgui afegir dins l’estàndard. 

Pel que fa la radioteràpia, l’especialitat mèdica protagonista en aquest projecte,  

s’ha afegit a l’estàndard DICOM mitjançant 3 suplements. En total s’han definit 

9 objectes DICOM-RT, o seguint la terminologia de l’estàndard 9 IOD 

(Information Object Definition). Cada IOD inclou els diferents atributs 

necessaris per a cada fitxer DICOM-RT (fitxers DICOM específics de la 

radioteràpia).  

El primer suplement específic de la radioteràpia és el suplement 11 i data del 

1997. En aquest suplement es defineixen els 4 IOD principals: 

1. RT Image 

2. RT Dose 

3. RT Structure Set 

4. RT Plan 

Al 1999 s’inclouen 3 nous IOD (suplement 29). Aquests 3 nous objectes 

serviran per registrar la informació de com s’ha desenvolupat el tractament, és 

per això que normalment s’agrupen en el que es coneix com a RT Treatment 

Record, però els 3 IOD realment són: 

5. RT Beams Treatment Record 

6. RT Branchy Treatment Record 

7. RT Treatment Summary Record 

En el 2006 s’afegeix l’últim suplement relacionat amb la radioteràpia (suplement 

102). En aquest cas no es defineixen objectes completament nous, si no que 

s’utilitzen 2 IOD anteriors com a base i s’adapten els paràmetre per donar 

suport a una radioteràpia especifica, la radioteràpia amb radiació ionitzant. Els 

2 nous mòduls que s’inclouen són: 

8. RT ION Plan 

9. RT ION Beam Treatment Record 



 Introducció 

 

 
11 

 

2.3. Agents Implicats 

Aquest treball forma part d’un projecte anomenat “Automatización de 

Tratamientos de Radioterapia IntraOperatoria” (ATRIO) i es dur a terme dins 

del marc del projecte “Sistema de teleguiado, planificación y automatización 

pre-robotizada de tratamientos de Radioterapia IntraOperatoria I & II” amb el 

suport del Programa de Ayudas de proyectos de investigación en salud 2011 

de l’Institut de la Salud Carlos III i coordinat per: 

- L’Hospital General Universitari Gregorio Marañon (HGUGM): 

Coordinador del projecte Dr. Felipe Calvo. 

- L’Hospital Provincial de Castelló (HPC): Coordinador del projecte Dr. 

Juan López Trajuelo. 

Dins del projecte ATRIO també participen: 

- L’empresa GMV Innovation Solutions. 

- L’Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC). 

- El grup de robòtica de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). 

- El departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica 

Industrial (ESAII) de la UPC 

 

Figura 2-5: Agents implicats en el projecte 
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2.4. Metodologia 

El desenvolupament d’aquest projecte es basarà en 4 fases principals. En la 

primera es definiran els requisits del sistema, definint quines són les 

funcionalitats bàsiques que haurà de complir el sistema per a satisfer l’objectiu 

del projecte. Seguidament s’analitzaran les funcionalitats i es buscaran 

solucions factibles per a poder dur-les a terme. Un cop s’hagi determinat com 

implementar les solucions, començarà la fase d’implementació. Si durant el 

transcurs de la implementació sorgeix quelcom que dificulta el 

desenvolupament de la solució proposada, o directament l’impossibilita, caldrà 

tornar a la fase d’anàlisi per trobar com complementar la solució per a que 

resolgui els requisits i sigui factible d’implementar. En la última fase caldrà 

avaluar si les solucions implementades compleixen els requisits plantejats. 

 

 

Figura 2-6: Metodologia del projecte 

Ja que aquest sistema ha d’implementar més d’una funcionalitat, la 

metodologia que es seguirà en la fase d’implementació serà la següent. Es 

programaran i avaluaran cada funcionalitat individualment, a mida que es vagin 

finalitzant s’aniran integrant en el que serà el sistema final.     
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3. Objectius 

L’objectiu del projecte ATRIO és dissenyar un sistema on l’equip mèdic pugui 

recolzar-se durant les diferents fases del tractament d’IORT. Es vol que es 

pugui planificar prèviament el tractament per tal que es puguin valorar les 

diferents situacions que es poden donar durant el tractament. A part es vol que 

l’equip mèdic pugui controlar d’una forma natural i senzilla l’equip d’IORT en el 

moment del tractament. Per acabar també es vol poder registrar com ha 

esdevingut tot el procés del tractament IORT 

La motivació principal per desenvolupar aquest projecte és que avui en dia, no 

hi ha cap sistema similar que compleixi aquestes característiques. Els 

tractaments de radioteràpia intraoperatòria actuals es realitzen pràcticament  

sense cap software de suport que ajudi a l’equip mèdic a determinar quina és la 

posició i trajectòria adequada del robot d’IORT i del feix de radiació 

respectivament.  

Els moviments del robot es realitzen mitjançant un comandament. En la Figura 

3-1 es pot veure el comandament que s’utilitza per controlar el LIAC de la 

empresa Sordina. Les fletxes de direcció a la part inferior serveixen per 

controlar els 2 graus de llibertat de moviment que permeten desplaçar el LIAC 

pel quiròfan. Els altres 3 graus de llibertat del LIAC es controlen amb els botons 

de la part superior i permeten col·locar i orientar l’aplicador.   

 

Figura 3-1: Comandament del LIAC – Sordina 
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Tot i que la IORT es basa en radiar una zona concreta, la direcció d’incidència 

del feix, el diàmetre de l’aplicador i la dosi d’energia, entre d’altres paràmetres, 

fan que els teixits que reben la radiació l’absorbeixin en diferent mesura. Per 

tant tots aquests paràmetres s’han de determinar basant-se en els 

coneixements i l’experiència prèvia del equip mèdic i tècnic encarregat del 

tractament, amb l’objectiu de minimitzar els efectes secundaris i maximitzar 

l’efectivitat. L’empresa madrilenya GMV està desenvolupant un software que 

permeti valorar les diferents opcions i seleccionar-ne la que es consideri més 

adequada [15]. Aquest software s’anomena Radiance®. 

Radiance® és l’únic sistema de planificació del tractament de radioteràpia 

(RTPS, Radiotherapy Treatment Planning System) que ha estat especialment 

dissenyat per a la IORT [16]. Aquest software permet fer una simulació del 

tractament abans, durant i després de que es dugui a terme. Radiance® utilitza 

imatges CT (computed tomography) per crear un model 3D real del pacient. 

Després simula el procés quirúrgic sobre aquest model, és a dir, n’extreu el 

tumor i després simula el tractament sobre cada pacient en particular variant-ne 

els paràmetres del tractament (diàmetre del aplicador, quantitat d’energia, 

angle d’incisió, ...) i comprovant com es comporta la radiació en cada cas. 

Aquest procediment permet a l’equip mèdic determinar la millor configuració per 

a cada pacient [17].    

 

Figura 3-2: Captures de pantalla de Radiance® 

 



 Objectius 

 

 
15 

 

3.1. Requisits 

L’objectiu específic d’aquest projecte és comprovar la viabilitat de la implantació 

d’un sistema robot que permeti realitzar la radioteràpia intraoperatòria d’una 

manera més fàcil i intuïtiva. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu caldrà dissenyar i implementar un sistema 

robot que compleixi els següents requisits: 

- Ser capaç de tractar informació procedent d’un sistema de planificació 

del tractament de la IORT que generi els paràmetres necessaris per 

posicionar l’aplicador de l’accelerador lineal de partícules. També ha de, 

en tot moment, generar la informació necessària per tornar a planificar el 

tractament durant la intervenció. 

- Permetre que l’equip mèdic pugui situar l’aplicador de l’accelerador lineal 

de partícules en la posició correcte de forma manual interactuant amb un 

dispositiu instal·lat en el robot.  

- Situar l’aplicador en una posició i orientació determinada de forma 

automàtica. 

- Generar un registre de com s’ha dut a terme el tractament i quins han 

estat els paràmetres final del mateix. 

- Interactuar amb un accelerador de partícules.    

 



 Disseny del sistema 

 

 
16 

 

4. Disseny del sistema 

4.1. Diagrama de mòduls 

Després d’analitzar els requisits de l’aplicació s’ha dissenyat el sistema que es 

pot veure en la Figura 4-1. Amb aquest sistema es pretén poder dur a terme un 

tractament de radioteràpia d’una manera més fàcil i intuïtiva per a l’equip 

mèdic. A continuació es descriuran en detall les característiques de cada mòdul 

del sistema. 

 

Figura 4-1: Esquema del disseny del sistema (font: IBEC) 

4.1.1. Fitxers IORT 

Un cop s’hagi planificat el tractament amb l’ajut de Radiance® s’haurà de 

generar un fitxer que contingui informació específica del tractament que s’haurà 

de dur a terme. Aquest tipus de fitxer també servirà per emmagatzemar la 

informació real de l’estat del robot un cop s’hagi preparat pel tractament. 

En la Taula 4-1 es poden observar alguns dels paràmetres que s’ha considerat 

que hauran de disposar els fitxers IORT. En aquests paràmetres es guarda 

informació que identifica cada tractament en particular, informació sobre la 

col·locació del robot durant el tractament i informació sobre la radiació que s’ha 

d’aplicar. En definitiva són un subconjunt del atributs més rellevants per a la 

IORT del atributs que defineix DICOM. 
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Paràmetre Descripció 

ID del planificador Codi d’identificació del planificador utilitzat. 

Data de la sessió Data en la qual es realitzarà la sessió de IORT. 

Pacient Codi únic del pacient. 

Linac Codi del linac que s’utilitzarà en el tractament. 

Sistema de referència 

Sistema de referència que s’utilitzarà durant el 

tractament per determinar la posició i orientació del 

robot. 

Posició 
Posició (X, Y, Z) en la qual s’ha d’aplicar la 

radiació. 

Orientació 
Orientació (α, β) del aplicador al generar la 

radiació. 

Aplicador 

Codi indicant les característiques del aplicador 

(diàmetre, bisellat,...) que s’utilitzarà en el 

tractament. 

Energia Energia que s’aplicarà en el tractament. 

Temps Temps de radiació recomanat. 

Taula 4-1: Paràmetres dels fitxers IORT 

4.1.2. Mòdul de gestió de l’equip IORT 

El gestor del equip IORT és el mòdul central del sistema. És l’encarregat de 

gestionar totes les entrades al sistema, tractar-les i generar les corresponents 

sortides. Aquest gestor té 2 modes de funcionament complementaris, 

l’automàtic i el manual. 

Mode automàtic  

La configuració del robot per tractar un cert tipus de càncer és molt regular. És 

a dir, per tractar el càncer de mama el robot s’haurà de col·locarà en una 

posició semblat en tots els casos però diferent quan s’hagi de tractar, per 

exemple un càncer de colon. Per tant el sistema tindrà emmagatzemades unes 

posicions base per a cada tipus de càncer i quan es selecciona aquest mode 
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s’envien les comandes necessàries al controlador de moviment del robot per 

situar el robot en la posició base escollida.     

Mode manual 

A partir de la posició inicial del robot o d’una de les posicions base del mode 

automàtic, l’equip mèdic responsable situarà el robot en la posició i orientació 

adequada, basant-se en la seva experiència i els seus coneixements. La 

interacció del robot es realitzarà amb l’ajuda d’un dispositiu que permeti 

controlar el moviment del robot d’una forma natural. Aquest dispositiu és capaç 

de detectar i/o mesurar la força que se li apliqui. 

Per tant en aquest mode el gestor haurà de permetre el moviment manual del 

robot i haurà d’anar generant a temps real les ordres necessàries perquè el 

robot es mogui en concordança amb les dades del mouse 3D. Un cop es 

determini que el robot ja està posicionat correctament el sistema compararà la 

posició actual amb la que s’hagi planificat anteriorment. Si hi hagués un 

diferència significativa es notificarà a l’equip mèdic. Un cop s’aprovi la posició 

final del robot es generarà un fitxer IORT. Aquest fitxer IORT pot servir per 

tornar a simular el tractament amb la nova posició en el cas que sigui molt 

diferent a la planificada a priori.  

4.1.3. Mòduls de control 

Moviment del robot 

Aquest mòdul utilitza les comandes que rep del gestor per col·locar el robot a la 

posició i orientació indicada. Les comandes que envia el gestor indicaran la 

posició (X, Y, Z) i la orientació (α, β) respecte un sistema de coordenades 

determinat. Serà el controlador qui tradueix aquestes dades a la informació que 

s’ha de subministrar als motors del robot per tal d’aconseguir la col·locació 

desitjada.  
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Sistema de control de l’accelerador 

Aquest mòdul, igual que l’anterior, es tracta d’un mòdul intermedi entre el 

gestor i el dispositiu hardware, en aquest cas, el microtró. En aquest treball no 

s’ha desenvolupat aquest mòdul, l’implementa l’INTE juntament amb el propi 

microtró. El sistema que s’ha implementat en aquest treball es comunicarà 

mitjançant comandes prèviament acordades amb l’INTE.    

4.2. Anàlisi de solucions  

Un cop plantejat el sistema que es vol dur a terme, apareixen certs problemes 

que cal solucionar. Primerament cal saber com es pot moure un robot, com 

aconseguir que aquest es posicioni en un punt de l’espai específic. Per  altra 

banda, cal determinar quin dispositiu utilitzarà l’equip mèdic per a poder 

interactuar amb el robot d’una forma natural i intuïtiva. La darrera decisió que 

s’ha de prendre és com es gestionarà i s’emmagatzemarà la informació 

proporcionada pel planificador. 

En els següents punts es comentaran les diferents possibilitats per a solucionar 

els problemes anteriors i quina ha estat la solució que s’ha escollit per aquest 

projecte.   

4.2.1. Cinemàtica del robot 

Un dels problemes que s’han de solucionar sempre que es treballa amb robots 

és la cinemàtica. És a dir, com es relaciona la posició i orientació de l’element 

terminal del robot amb la configuració de cada articulació. Quan considerem la 

cinemàtica d’un robot, cal tractar dues qüestions: la cinemàtica directa o 

forward kinematics i la cinemàtica inversa o inverse kinematics. En robòtica, per 

definir una posició i orientació respecte un sistema de coordenades s’utilitza el 

concepte de pose. 

En la cinemàtica directa, a partir de la posició de cada articulació del robot es 

determina en quina pose es troba l’element terminal del robot. Per contra la 

cinemàtica inversa determina com s’han de posicionar cada articulació per 

aconseguir una pose determinada. Mentre que el sistema d’equacions que 
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resol la cinemàtica directe sempre té una única solució, la cinemàtica inversa 

és més complexa de solucionar. Pot ser que el sistema no tingui una solució 

única, per tant hi ha més d’una combinació en les posicions de les articulacions 

que fan que l’element terminal del robot es trobi a la pose indicada, o pot ser 

que el sistema no tingui solució, no hi ha cap configuració del robot que fa que 

l’element terminal es posicioni correctament. 

Degut a que els sistemes d’equacions per resoldre la cinemàtica són 

dependents de l’arquitectura del robot, el propi sistema robot disposa d’una 

controladora que ja implementa i resol aquestes equacions. Per tal de moure el 

robot caldrà comunicar-se amb la seva controladora perquè aquesta posicioni 

les articulacions adientment.  

4.2.2. Interacció amb el robot 

Cal trobar un dispositiu que permeti la interacció directa entre l’equip mèdic i el 

robot. Una possible solució seria utilitzar el mateix mecanisme dels sistemes 

per a la IORT actuals com el Sordina – LIAC, un comandament (Figura 3-1). 

Com s’ha presentat en anterioritat, el comandament disposa d’un conjunt de 

botons associats als graus de llibertat del robot, de tal manera que l’usuari és 

capaç de realitzar totes les trajectòries que permet el robot.  

El principal inconvenient d’aquest sistema és que no és intuïtiu. L’usuari ha de 

deduir com ha de moure les articulacions de robot per arribar al punt desitjat i 

després plasmar aquests moviments al comandament. També, l’orientació de 

l’usuari respecte el robot pot comportar un moviment menys intuïu. Per 

exemple, si un moviment lateral del robot cap a l’esquerra esta associat a la 

fletxa de direcció esquerra, quan l’usuari es trobi darrera el robot el moviment 

serà intuïtiu, en canvi, si l’usuari es troba davant del robot, l’acció més intuïtiva 

per l’usuari per realitzar el mateix moviment serà pressionar la fletxa de direcció 

oposada. 

Una altra opció és utilitzar un sensor de força. Un sensor de força consisteix en 

un dispositiu que et permet mesurar la magnitud i la direcció de la força que 

s’aplica sobre seu (Figura 4-2). Instal·lant aquest dispositiu en el canell del 
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robot, s’aconsegueix que l’usuari pugui moure el robot de una forma més 

intuïtiva, agafar directament el canell del robot i moure’l a la posició que es 

desitgi. Gràcies a les dades rebudes pel sensor es pot indicar al controlador del 

robot la direcció que l’usuari vol realitzar i fer que el robot realitzi aquest 

moviment. 

 

Figura 4-2: Sensor de força 

Aquest dispositiu permet realitzar moviments molt precisos del robot, i com ja 

s’ha comentat, permet moure el robot d’una forma molt natural. Per tant, per les 

seves característiques, és el dispositiu d’interacció ideal. L’inconvenient és el 

seu preu, ja que pot trobar-se sobre els 2.000€ [18]. 

L’últim dispositiu que es planteja en aquest projecte és un mouse 3D, amb 6 

graus de llibertat. Aquest dispositiu permet simular el comportament d’un 

sensor de força, ja que es poden realitzar els desplaçaments sobre els 3 eixos 

cartesians i les 3 rotacions possibles sobre els mateixos eixos (Figura 4-3).  

       

 

Figura 4-3: Moviments d'un mouse 3D 



 Disseny del sistema 

 

 
22 

 

Utilitzant aquest dispositiu en comptes d’un sensor de força, es perd informació 

ja que no mesura la força que s’aplica al mouse sinó que mesura la direcció en 

la qual es mou el capçal del mouse. No obstant, per moure el robot de forma 

natural no és necessari saber la força exacta que es realitza sobre el canell del 

robot, només cal saber en quina direcció l’usuari vol moure el robot. Per aquest 

motiu, en el cas que ens ocupa, es pot usar aquest dispositiu per fer les 

funcions del sensor de força. 

 

Figura 4-4: SpaceMouse® Wireless 

Com que el preu d’un mouse 3D és inferior al d’un sensor de força i es pot 

obtenir gairabé la mateixa experiencia per l’usuari, en aquest projecte s’ha 

decidit utilitzar un mouse 3D com a dispositiu d’interacció. Concretament s’ha 

escollit el model SpaceMouse® Wireless (Figura 4-4) de l’empresa 

3DConnexions. El fet que el mouse sigui inalàmbric, ha estat un fet important 

per escollir aquest model, ja que es pretent instal·lar el mouse directament en 

el robot i per tant serà més còmode treballar-hi.   

4.2.3. Gestió de la informació 

Per tal d’emmagatzemar i transferir la informació planificada per Radiance® es 

poden utilitzar dues opcions diferents. La primera és utilitzar un format de fitxer 

ja existent. Per aquest projecte es podria usar els fitxers DICOM, que ja són 

utilitzats en altres tractament de radioteràpia. L’avantatge d’aquesta opció és 

que aquest tipus de fitxers estan estandarditzats i per tant faciliten la 

compatibilitat entre diferents sistemes. El problema és que en l’especificació no 
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es contempla concretament la IORT, no hi ha paràmetres específics per a la 

IORT. S’hauria de reinterpretar el significat dels paràmetres de la EBRT o bé 

crear nous atributs per a la IORT, tot i que no es trobin dins l’estàndard. 

La segona opció és crear un format propi amb les dades necessàries per a la 

IORT. En aquest cas la compatibilitat amb sistemes externs al projecte serà 

nul·la però es guanya llibertat per a definir el paràmetres que es necessitin i 

amb el format que calgui. En aquest projecte s’ha escollit la segona opció ja 

que no s’està desenvolupant un sistema per a ser comercialitzat sinó que s’està 

dissenyant un sistema per demostra la seva viabilitat pràctica. Per tant, en 

aquesta etapa del projecte, la compatibilitat no és un factor prioritari.  
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5. Implementació 

5.1. Recursos emprats 

Els diferents components hardware que s’han emprat en aquest projecte han 

condicionat les diferents eines software utilitzades. El component hardware 

bàsic per a desenvolupar aquest projecte és el robot manipulador en el qual 

s’han realitzat les proves. En el nostre cas es tracta del robot IRB140 de la 

empresa ABB (Figura 5-1). Aquest robot és un robot industrial dissenyat per a 

la realització de diverses tasques com soldadura, pintura o muntatge de peces 

entre d’altres. Disposa de 6 graus de llibertat, tots ells de rotació, amb un abast 

màxim de 810mm (més informació en l’ANNEX A: Documentació ABB IRB140). 

Els robots angulars de 6 graus de llibertat són molt versàtils i encara que 

estiguin dissenyats per desenvolupar una funció industrial es poden utilitzar per 

aplicacions d’altres àmbits. S’ha utilitzat aquest robot ja que és el que es 

trobava disponible en el Laboratori de Robòtica del Dpt. ESAII de la UPC i per 

tant es tenia més disponibilitat. 

 

Figura 5-1: ABB IRB140 i la representació dels 6 graus de llibertat (font: IBEC) 
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El fet d’utilitzar un robot de la empresa ABB comporta que s’hagi hagut de fer 

servir un llenguatge i un software propietari de la empresa per poder treballar 

amb el robot. El llenguatge de programació en qüestió s’anomena RAPID, per 

tant el codi que s’ha instal·lat en la controladora del IRB140 ha estat escrit en 

aquest llenguatge. L’altre software propietari necessari s’anomena RobotStudio 

(Figura 5-2) i permet, tant la simulació en un entorn gràfic i la depuració del codi 

en RAPID, com la programació del codi implementat en RAPID a la 

controladora del robot.  

 

Figura 5-2: Captura de pantalla del programa RobotStudio 

El segon component hardware involucrat en el projecte és el mouse3D. Com ja 

s’ha comentat en l’apartat 4.2.2, s’ha escollit el model SpaceMouse® Wireless 

de l’empresa 3DConnexions capaç de detectar el moviment sobre els 3 eixos 

cartesians i la respectives rotacions. El mouse 3D també incorpora 2 botons on 

la seva funció es pot personalitzar mitjançant el software del pròpi mouse. La 

carateristica més rellevant en comparció altres mouse 3D del mercat és el fet 

que es pot utilitzar de forma inalàmbrica.  

Per tal de poder llegir les dades que envia el mouse3D i poder emprar-les en el 

projecte cal la instal·lació d’uns drivers i cal emprar un SDK (Software 

Development Kit), ambdós proporcionats per 3DConnexions. L’SDK està 

preparat per ser utilitzat en programes escrits en C++ o C#, per tant ens ha 
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limitat en quin llenguatge de programanció s’ha hagut de programar el codi del 

modul principal del projecte. 

En projectes futurs es voldrà poder intercanviar les dades amb Radiance® 

utilitzant l’estàndard DICOM. Per tal de poder tractar arxius DICOM cal utilitzar 

una llibreria que ens permeti l’accés, la manipulació i l’escriptura del atributs 

dels fitxers DICOM. Després d’analitzar diverses alternatives s’ha trobat una 

llibreria de codi lliure anomenada Grassroots DICOM (GDCM). Aquesta llibreria 

es pot utilitzar amb codis escrits en C++,C#, Python o Java. 

Pensant en projectes futurs, i per tant amb la possible necessitat d’utilitzar una 

llibreria pels fitxers DICOM com GDCM, i complint les restriccions del SDK del 

mouse3D, s’ha decidit que el llenguatge de programació del mòdul de gestió 

del equip IORT sigui el C++. Per tal de desenvolupar l’aplicació del sistema 

s’ha utilitzat l’entorn de programació Microsoft Visual Studio ja que el software 

de ABB RobotStudio només està disponible per Windows. 

5.2. Desenvolupament 

Després de definir quines funcionalitats cal implementar i quins recursos 

s’utilitzaran, s’ha iniciat la implementació de l’aplicació que, en definitiva,  

servirà per demostrar als equips mèdics les funcionalitats del sistema. Per tal 

de descriure el procés d’implementació, s’ha dividit aquest en les parts 

principals del sistema.    

5.2.1. Comunicació amb el robot 

La primera funcionalitat que s’ha implementat és la comunicació i moviment del 

robot. Com a punt de partida per implementar aquest apartat, s’ha utilitzat un 

codi que s’havia escrit per a anteriors projecte que utilitzaven el robot ABB 

IRB140. El que ha calgut realitzar és analitzar el codi per entendre el seu 

funcionament i adaptar-lo per a les necessitats del projecte. El programa en 

qüestió ha estat realitzat per investigadors del laboratori de robòtica del IBEC-

ESAII.  
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Aquest programa consisteix en un intèrpret que tradueix accions típiques que 

es poden dur a terme sobre un robot, en les instruccions RAPID necessàries 

per a que el robot realitzi l’acció desitjada. Algunes de les accions que 

incorpora l’intèrpret són: realitzar un moviment a una posició del espai amb una 

determinada orientació, moure’s respecte la posició actual del robot un cert 

desplaçament en una direcció determinada, col·locar les articulacions del robot 

en una determinada configuració o modificar la velocitat a la qual es mourà el 

robot en les següents accions que hagi de realitzar. 

Aquest intèrpret esta format de 2 mòduls o programes. Un d’ells escrit en C++ i 

que actua de llibreria per a les aplicacions que s’hagin de comunicar amb el 

robot. I l’altre escrit en RAPID i que es troba instal·lat en la pròpia controladora 

del robot.  El flux de execució d’aquest últim mòdul és el que es pot veure en la 

(Figura 5-3). Bàsicament, després d’iniciar el socket que permetrà la 

transferència d’informació entre la controladora i l’aplicació, l’intèrpret espera 

rebre quina acció ha de realitzar. Les diferents accions es codifiquen en 

comandes. Quan una comanda arriba a la controladora, l’intèrpret executa 

l’acció que indiqui la comanda rebuda i un cop ha finalitzat envia pel socket un 

missatge indicant l’estat actual del robot i si s’ha produït algun error en 

l’execució de l’última comanda. Després l’intèrpret espera l’arribada de més 

accions. 

   

Figura 5-3: Diagrama de flux de l'intèrpret 

El mòdul escrit en C++, com ja s’ha comentat, és una llibreria que tradueix 

l’acció que es vol realitzar i els seus paràmetres associats (com per exemple la 
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posició destí que es vol aconseguir) en la cadena de caràcters correctes 

perquè l’intèrpret de la controladora entengui l’acció que es vol realitzar.  

De les accions ja implementades, només s’han utilitzat dues. La primera ha 

estat l’acció que permet definir una eina com a element terminal del robot. Ha 

estat necessària ja que el suport on s’ha instal·lat el mouse 3D i l’aplicador no 

es troba exactament en la mateixa posició que l’eina per defecte. L’altre acció 

ja implementada que s’ha utilitzat és la que permet moure el robot a una posició 

i orientació especifica de l’espai. Aquesta acció s’ha utilitzat en el mode 

automàtic. 

Amb les accions de les quals disposava l’intèrpret no es podien completar totes 

les funcionalitats del sistema, és per això que ha calgut definir 2 noves accions. 

La primera acció ha estat per poder desplaçar l’element terminal del robot un 

cert increment respecte el sistema de referència del propi element terminal. 

Gràcies a aquesta nova acció es pot implementar el moviment manual. La 

segona acció també ha estat necessària afegir-la per el moviment manual i el 

seu comportament és aturar el moviment del robot. 

Els 2 mòduls es comuniquen mitjançant un socket i per tant s’utilitza el protocol 

TCP/IP. L’intèrpret és l’encarregat d’obrir un socket en una IP i un port 

determinat (servidor) i és l’aplicació qui s’ha de connectar en aquest socket per 

poder enviar i rebre missatges de l’intèrpret (client).  

5.2.2. Mode manual 

Per tal d’implementar el mode manual ha calgut desenvolupar 2 tasques. La 

primera llegir i interpretar els valors que s’obtenen del dispositiu d’interacció  i la 

segona enviar les comandes necessàries perquè el robot es mogui en relació al 

l’acció del usuari sobre el mouse 3D. 

Per completar la primera tasca ha estat necessari utilitzar el SDK que 

proporciona l’empresa 3DConnexions fabricant del mouse 3D SpaceMouse® 

Wireless que s’ha utilitzat en aquest projecte. Després d’inicialitzar el mouse 3D 

i les estructures que es defineixen en la documentació del SDK, el mouse 



 Implementació 

 

 
29 

 

genera 3 tipus de events. Cada tipus d’event està asocciant a un comportament 

especific en l’aplicació. 

El primer event i el més important s’activa de forma periodica si el capçal del 

mouse no es troba en la posició inicial, es a dir, sempre que s’estigui 

desplaçant el capçal. Quan s’activa l’event es pot llegir el desplaçament en els 

3 eixos i les rotación que s’estant aplicant en aquell moment sobre el mouse. 

Els valors dels desplaçament sobre cada un del 3 eixos són valors continus i 

permeten diferenciar la quantitat de desplaçament del capçal del mouse. En el 

cas de l’aplicació d’aquest projecte només cal saber en quina direcció es mou 

el capçal del mouse i per tant en quina direcció es vol moure el robot. Una 

problemàtica associada a aquest comportament és que un moviment reduit del 

capçal ja es detecta com event de moviment. Al instal·lar el mouse sobre una 

estructura mòvil com un robot, qualsevol vibració o moviment del robot 

provocaria que el mouse detectés que es vol moure el robot. Per tal d’evitar 

aquest efecte, s’han discretitzat els valors de tal manera que només s’ha 

conciderat que s’ha de moure el robot quan el desplaçament del capçal és 

major que un llindar pre-establert. Aquesta problematica també apareix amb els 

valors de les rotacions i per tant la solució ha estat la mateixa. 

El segon event s’activa quan es deixa de desplaçar el capçal del mouse en 

aquest moment s’ha d’aturar el moviment del robot mitjaçant la comanda que 

s’ha afegit en l’intèrpret. L’ultim event està relacionat amb els botons 

incorporats en la base del mouse i serviran per habilitar o deshabilitar el 

moviment manual del robot. Per motius de seguretat cal poder deshabilitar el 

moviment del robot, aquest control s’ha afegit tant a la interficie gràfica de la 

aplicació com en el pròpi mouse ja que si succeix quelcom inesperat es pugui 

aturar el moviment directament des del mouse. 

Per tal de moure el robot en la direcció que s’indiqui amb el mouse s’envien 

missatges periodics a l’intèrpret on cada missatge mourà el robot un 

desplaçament fixe. L’execució consecutiva de cada missatge provoca que el 

moviment del robot sigui continuat en la direcció realitzada pel mouse. Per 

aconseguir aquest moviment del robot s’ha utilitzat l’acció de moviment 

incremental que s’ha implementat en l’intèrpret.    
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Mentre es desenvolupava el codi necessari per realitzar aquest mode de 

funcionament manual, s’anava provant el seu funcionament sobre el simulador 

del RobotStudio. Aquest és el procediment habitual quan es treballa amb robots 

ja que així s’augmenta la productivitat i fins que no s’arriba a una versió 

funcional del codi no s’utilitza el robot i per tant està disponible per altres 

funcions. El problema de prova el codi en el simulador és que no t’assegura el 

funcionament desitjat un cop utilitzis el robot real. Aquest fet ha succeït durant 

la implementació d’aquest mode. 

Es va fer una primera versió que funcionava correctament sobre el simulador, 

l’aplicador es desplaçava en concordança amb els desplaçaments que es 

realitzaven sobre el capçal del mouse. Un cop es va tenir disponibilitat sobre el 

robot es va provar el mateix codi i els resultats no eren els esperats. Tot i que la 

direcció del moviment era correcte, com passava en el simulador, el moviment 

en si no era fluid, el que hauria de ser un moviment continu cap una direcció 

qualsevol es convertia en un moviment ple d’aturades. Després d’aquesta 

experiència s’ha hagut de anar modificant el codi i provant-lo sobre el robot real 

per intentar suavitzar el moviment de l’aplicador.   

5.2.3. Mode automàtic 

En aquest mode l’objectiu és moure el robot a una pose determinada en l’espai 

cartesià. Abans d’això ha calgut determinar com s’identifica una posició i sobre 

quin sistema de referència s’ha treballat. 

Començant pel sistema de coordenades, en aquest projecte no s’ha definit un 

nou sistema de referència específic per a la IORT i tampoc es contempla la 

possibilitat de canviar el sistema de referència per un que s’indiqui 

externament, per exemple mitjançant el fitxer d’entrada IORT. El motiu és que 

en aquesta fase del projecte ATRIO el que es vol aconseguir és una 

demostració bàsica de les funcionalitats del sistema i per tant no cal definir un 

sistema de coordenades específic. En el projecte s’ha utilitzat el sistema de 

coordenades per defecte de la base del robot, que té com a centre la pròpia 

base del robot i l’orientació dels 3 eixos és la següent: eix X perpendicular al 

pacient, eix Y paral·lel al pacient i eix Z en la vertical del robot (Figura 5-4). 
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Quan calgui tractar altres sistemes de coordenades, només caldrà aplicar un 

canvi de base sobre les dades de posicionament que calgui comunicar al robot, 

ja que les dades que s’enviïn a l’intèrpret han de estar respecte aquest sistema 

de coordenades.        

 

Figura 5-4: Sistema de coordenades del sistema 

Un cop determinat el sistema de referència cal definir quins són els paràmetres 

necessaris per tal de identificar una pose a l’espai. El robot s’ha de moure en 

l’espai 3D per tant calen 3 coordenades per determinar una posició, s’han 

utilitzat les coordenades cartesianes. Per tant un punt es pot definir com el 

següent vector: 

   
  
  
  

  

Donat que només amb un punt no es pot definir com s’ha de situar l’element 

terminal del robot, ha calgut definir l’orientació d’aquest. Per fer-ho es poden 

utilitzar diverses representacions. La que s’ha escollit en el projecte ha estat 

utilitzar els angles d’Euler ja que són més fàcils d’interpretar de cara l’usuari 

que altres representacions com poden ser els quaternions. Per tant l’orientació 

es pot definir com el següent vector: 
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Així doncs, una pose es determina mitjançant un punt P i una orientació Γ, és a 

dir són necessaris 6 paràmetres. Analitzant l’ús per el qual s’està dissenyant el 

sistema, s’ha observat que un dels angles que determinen l’orientació no és 

necessari. Ens estem referint a l’angle que determina la rotació respecte la 

longitud de l’aplicador, que en notació d’angles d’Euler és el paràmetre α (en la 

Figura 5-4 es correspon a la rotació del aplicador sobre l’eix X). Això és degut a 

que quan es realitza el tractament de IORT els teixits absorbiran d’igual forma 

la radiació independentment de la rotació del aplicador sobre si mateix 

(respecte l’eix que determina la seva longitud). 

En resum, només són necessaris 5 paràmetres per posicionar un sistema robot 

per a un tractament de IORT i per tant és defineix una pose de la següent 

manera: 

   

 
 
 
 
 
  
  
  
 
  

 
 
 
 

 

Després de determinar com s’identifica una posició, per acabar de 

desenvolupar el mode manual, només cal enviar la comanda necessària a 

l’intèrpret per tal que el robot es situï a la posició escollida. En aquest cas s’ha 

d’indicar a la controladora que el robot realitzi un moviment absolut a la posició 

determina pels 5 paràmetres de la pose. És la controladora l’encarregada de 

realitzar la cinemàtica inversa i convertir aquests paràmetres en la configuració 

correcte de les articulacions del robot.  

5.2.4. Comunicació amb el microtró 

Per poder finalitzar el tractament de IORT cal poder comunicar-se amb el 

microtró. En el aquest apartat s’explica com es realitza aquesta comunicació i 

quin protocol s’ha dut a terme entre el mòdul de control del microtró i l’aplicació 

desenvolupada en aquest projecte. 

Per començar, cal indicar que el mòdul de control del microtró no s’ha 

desenvolupat en aquest projecte, sinó que l’ha realitzat l’INTE, el grup 
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encarregat de desenvolupar el microtró. L’INTE, per tant, ha definit quin és el 

comportament del mòdul de control i quin serà el sistema de comunicació del 

mateix. Començant pel segon punt, el mòdul actua de servidor seguint un 

protocol de petició-resposta pur. Quan el mòdul rep una petició envia la 

resposta corresponent. El mòdul i mai enviarà una resposta sense que s’hagi 

realitzat prèviament una petició. El format de les comandes també ha estat 

subministrat per part del INTE. 

 

Figura 5-5: Diagrama de flux del mòdul de control del microtró (font: INTE) 

El comportament intern del mòdul que ha definit l’INTE és el que es pot 

observar en la Figura 5-5. Bàsicament el mòdul pot trobar-se en els següent 4 

estats: 

- STANDBY: Els paràmetres de energia i dosi no estan definits. 

- HEATING: Els components dels microtró s’estan escalfant per 

preparar-se per emetre la radiació.  

- READY: El microtró està preparat per generar la radiació. 

- IRRADIATING: El microtró està generant radiació 
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En base al comportament del microtró s’ha dissenyat i implementat una 

màquina d’estats que permet seguir el flux d’execució del microtró per 

generar la radicació adient per a un tractament de IORT. La màquina 

d’estats és la que pot veure a la Figura 5-6. Periòdicament es consulta en 

quin estat es troba el microtró i quin valor tenen establert cada paràmetre 

intern del mòdul de control, com per exemple per quina energia s’ha 

configurat o si es té o no autorització per la realització del tractament. 

Depenent del estat del microtró i es realitzen les transicions en la màquina 

d’estats.     

 

 

Figura 5-6: Màquina d’estats de la comunicació amb el microtró 

5.2.5. Tractament de les dades DICOM  

En aquest punt es comenta com s’ha decidit emmagatzemar i tractar les dades 

que contenen els fitxers IORT d’entrada i sortida del sistema. Com ja s’ha 

explicat amb anterioritat, en un futur es contempla que aquests fitxers seguiran 

l’estàndard DICOM, però en aquesta fase del projecte s’utilitzaran fitxers de text 

pla. Tot i que no s’utilitzin fitxers DICOM els atributs que s’incorporen en els 

fitxers IORT corresponen a atributs que actualment contempla DICOM. Un 
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atribut DICOM, bàsicament, està format per 2 parts, una etiqueta que l’identifica 

i la pròpia informació que representa l’atribut. En relació a la primera part, una 

etiqueta està formada per 2 valors representats en hexadecimal anomenats 

grup i element. Per exemple l’atribut DICOM que guarda l’identificador del 

pacient té l’etiqueta (0x0010,0x0010) [19]. En aquest treball s’ha mantingut 

aquesta estructura alhora de manipular i guardar el diferents atributs DICOM. 

L’INTE ha estudiat tots els atributs contemplats dins del estàndard DICOM que 

fan referència a la radioteràpia amb l’objectiu de seleccionar-ne aquells que 

siguin susceptibles de poder ser d’utilitat en la IORT. Han acabat definint, una 

primera llista amb tots els atributs necessaris abans del tractament (posició 

planificada per realitzar el tractament, dosi planificada que s’haurà de 

subministrar,...) i una segona llista amb els atributs que defineixen com s’ha dut 

a terme el tractament. Aquestes dues llistes es poden consultar en l’ANNEX B: 

Atributs dels fitxers DICOM-IORT.in i en l’ANNEX C: Atributs dels fitxers 

DICOM-IORT.out respectivament. L’objectiu és acabar definint 2 nous IOD 

específics per a la IORT que incloguin aquests atributs. Per a aquest projecte 

només s’han implementat els atributs necessaris per a dur a terme la 

demostració del sistema. La resta d’atributs caldrà tenir-los en compte en 

futures fases del projecte ATRIO, possiblement quan ja es treballi amb els 

arxius DICOM.    

Finalment els atributs que s’han utilitzat en aquest projecte són: 

- (0x0010,0x0010) Patien ID: Identificació única del pacient dins 

l’hospital. 

- (0x300A,0x0082) Beam Dose Specification Point: Posició (x,y,z) on 

s’ha planificat que s’ha de realitzar el tractament o posició final del 

tractament, depenent si es tracta del fitxer d’entrada o de sortida. 

- (0x300A,0x011E) Gantry Angle: Angle pertanyent a l’orientació del 

aplicador planificat o corresponent a la posició final. Seguint la notació 

explicada en el punt 5.2.3 correspon al paràmetre γ. 

- (0x300A,0x014A) Gantry Pitch Angle: Angle pertanyent a l’orientació 

del aplicador planificat o corresponent a la posició final. Seguint la 

notació explicada en el punt 5.2.3 correspon al paràmetre β.  
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- (0x300A,0x0114) Nominal Beam Energy: Energia planificada o 

energia final del microtró, depenent si es tracta del fitxer d’entrada o de 

sortida. Expressada en MeV (MegaelectronVolt). 

- (0x300A,0086) Beam Meterset: Dosi planificada pel tractament o dosi 

aplicada durant el tractament, depenent si es tracta del fitxer d’entrada o 

de sortida. Expressada en MU (Monitor Unit).    
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6. Resultats 

El sistema que s’ha implementat en el projecte s’ha provat sobre un robot 

angular comercial que es troba en Laboratori de Robòtica del Dpt. ESAII de la 

UPC. En aquest robot s’ha instal·lat el dispositiu d’interacció pel mode manual i 

un tub de metacrilat que simula l’aplicador del sistema final (Figura 6-1).  

 

Figura 6-1: Sistema robot durant les proves 

Per tal d’avaluar el resultat final i comprovar si s’han complert els objectius que 

s’han plantejat a l’inici del projecte s’ha analitzat el diagrama de flux de 

l’aplicació (Figura 6-2) així com el comportament final de cada una de les 

funcionalitats principals. 

El primer objectiu plantejat és poder tractar la informació generada per un 

sistema de planificació del tractament de la IORT, com per exemple Radiance®. 

Seguint el diagrama de la Figura 6-2 es veu que la primera acció que realitza el 

sistema es llegir les dades d’entrada del fitxer IORT. Aquest fitxer conté els 

diferents atributs DICOM que s’han generat gràcies a la planificació prèvia del 

tractament, com per exemple la posició on s’ha d’aplicar la radiació o 

l’orientació del aplicador. Cal dir que en la fase actual no hi ha una 

compatibilitat entre el RTPS Radiance® i l’aplicació ATRIO ja que no s’està 

utilitzant fitxers DICOM però els atributs que es tracten pertanyen a atributs 
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contemplats dins de DICOM, per tant s’ha considerat que l’aplicació es capaç 

de tractar informació generada per un RTPS i per tant es compleix el requisit 

plantejat. 

 

Figura 6-2: Diagrama de flux de l'aplicació 

Un cop es coneixen les dades planificades, cal poder posicionar l’aplicador en 

la pose adequada per la correcte realització del tractament. Per tal de dur a 

terme aquesta tasca s’han habilitat 2 modes de moviment diferents. El primer, 

el mode automàtic, permet col·locar l’aplicador a una posició prèviament 

definida per l’equip mèdic. Cada una d’aquestes posicions predefinides 

representa la posició base per un tipus de tractament en concret. Gràcies a 

aquest mode de moviment es pot agilitzar el temps necessari per situar 

l’aplicador correctament, ja que, independent de la situació inicial del robot, 

fàcilment es pot situar l’aplicador en una pose molt propera a la necessària pel 

tractament. 

Un dels requisits establerts a l’inici del projecte és que es permeti a l’equip 

mèdic moure manualment l’aplicador. Aquesta funcionalitat s’implementa en el 

segon mode de moviment que permet al equip mèdic moure l’aplicador 

mitjançant un mouse 3D situat a l’extrem del robot (Figura 6-3). En aquest 
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mode s’ha aconseguit un moviment continu on la trajectòria que segueix 

l’aplicador es correspon directament amb les accions que es realitzen sobre el 

dispositiu d’interacció. Per tant s’ha aconseguit moure l’aplicador d’una forma 

més natural i intuïtiva que utilitzant el comandament emprat actualment per 

moure el LIAC. 

 

Figura 6-3: Instal·lació del mouse3D sobre el robot 

Després de situar l’aplicador en la posició que l’equip mèdic ha determinat per 

el tractament es compara aquesta posició amb la informació que inclou el fitxer 

d’entrada del sistema. Si les 2 posicions, la planificada i l’actual, no es 

diferencien més que uns nivells de tolerància establert, es genera un fitxer 

IORT de sortida amb les dades finals del tractament. Si per contra, les 2 

posicions superen el nivell de tolerància, s’informa a l’equip mèdic de les 

diferencies mitjançant un avis. En el cas que l’especialista cregui que la nova 

posició és millor per realitzar el tractament que la posició que s’havia planificat 

es genera un fitxer IORT amb la informació de la posició actual per, si és 

necessari, tornar a simular el tractament amb aquesta nova posició. En cas 

contrari es continua situant l’aplicador, buscant la posició correcta pel 

tractament. 

Amb aquest darrer comportament s’acaba de complir el primer objectiu del 

projecte que especifica que en tot moment s’ha de poder generar la informació 

necessària per poder simular el tractament amb la posició actual de l’aplicador. 

Amb el fitxer IORT de sortida, també s’aconsegueix el quart requisit del 

projecte, ja que en aquest fitxer s’emmagatzemen quins han estat els 
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paràmetres finals del tractament. Com a complement a aquest fitxer també es 

genera un registre amb la informació que no està directament relacionada amb 

el tractament però sí amb el seguit d’accions que s’han realitzat sobre el 

sistema per dur a terme el tractament. 

L’últim requisit que s’ha plantejat com a objectiu per aquest projecte és poder 

interactuar amb el que, en el projecte ATRIO, serà el substitut de l’accelerador 

de partícules lineals, el microtró. Un cop s’ha confirmat que la posició del robot 

és la correcta per que es radiï la zona desitjada, s’ha d’indicar que comenci el 

tractament. En aquets moment s’inicia la comunicació necessària amb el 

microtró perquè aquest, generi la radiació. Això vol dir establir quina energia i 

quina dosi ha de subministrar, autoritzar el tractament i donar l’ordre per 

començar a generar la radiació. L’INTE ha creat una aplicació mitjançant 

LabVIEW que simula el comportament del microtró ja que aquest encara no 

està finalitzat. Sobre aquest simulador és on s’han realitzat les proves de 

funcionament.       

 

Figura 6-4: Captura de pantalla de la interfície de l’aplicació ATRIO 

Per poder realitzar les diferents funcionalitats s’ha dissenyat una primera 

interfície gràfica (Figura 6-4) que permet a l’equip mèdic desenvolupar un 

tractament de IORT. A banda de les funcionalitats bàsiques pel tractament, en 

la interfície es mostra en tot moment la pose del robot. També es poden 
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modificar els diferents paràmetres del sistema com IP del robot, velocitat del 

moviment del robot o els nivells de tolerància a l’hora de comparar la pose del 

robot amb la planificada pel RTPS.  

Per concloure, cal indicar que la versió actual del sistema no és capaç de 

realitzar un tractament complert de IORT però si que és capaç de realitzar les 

accions bàsiques del sistema final del projecte ATRIO i permetre que els equips 

mèdics puguin valorar la viabilitat pràctica del sistema definitiu que és l’objectiu 

principal del projecte.                         
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7. Planificació 

7.1. Descripció de tasques 

A continuació es descriuran les 5 tasques principals que s’han dut a terme en el  

desenvolupament d’aquest projecte. 

7.1.1. Estudi i configuració del entorn de treball 

Aquesta primera fase consisteix en l’anàlisi de l’entorn de treball i en 

familiaritzar-se amb les eines amb les qual es desenvoluparà el projecte, tant 

hardware com software. En aquesta fase també es provaran els recursos, ja 

implementats, que s’empraran durant el projecte, com llibreries de codi lliure o 

codi reutilitzable.  

7.1.2. Especificació i anàlisi 

Aquesta tasca es correspon amb les 2 primeres fases de la metodologia 

descrita amb anterioritat. Per tant en aquest punt del projecte es farà un anàlisi 

dels requisists que es vol aconseguir en el projecte i es valoraran quines són 

les millors solucions per complir els objectius establerts.  

Segons la metodologia plantejada es possible que calgui tornar a la fase 

d’especificació i anàlisi un cop s’hagi començat la següent etapa. En els 

diagrames Gantt que es mostren a continuació, no s’ha marcat aquest fet ja 

que en la fase d’anàlisi es valoren moltes solucions per un únic problema, si 

durant la implementació es determina que una solució no és viable, 

s’implementarà una altre solució ja analitzada prèviament en aquesta fase. 

7.1.3. Implementació 

Aquesta tasca correspon a la fase descrita en la metodologia del projecte que 

porta el mateix nom. L’objectiu d’aquesta tasca és desenvolupar les diferents 

funcionalitats que formaran part de la aplicació final. Les 4 funcionalitats 
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bàsiques són: moviment automàtic del robot, moviment manual del robot, 

tractament de les dades dels fitxers IORT i comunicació amb el microtró. 

7.1.4. Avaluació 

L’última fase de la metodologia correspon a aquesta tasca. En aquest punt 

caldrà verificar que el sistema plantejat compleix els requisits del projecte i que, 

a més a més, ho fa superant un llindar de qualitat. Els punts que es tindran en 

compte en aquest punt seran: 

1. Que l’experiència de l’usuari al moure el robot de forma interactiva sigui 

el més natural possible i que el moviment del robot sigui fluid. 

2. Que s’aconsegueixi la precisió necessària per a dur a terme l’operació, 

ja sigui en el mode automàtic com en el mode manual. 

3. Que les dades que es tractin dels fitxers IORT siguin correctes 

4. Que les connexions entre el mòdul central i els dispositius externs siguin 

fiables.       

7.1.5. Documentació 

Aquesta tasca consisteix en l’elaboració de la present memòria. En aquest 

document s’inclourà el context en el qual s’emmarca el projecte, com ha estat 

el seu desenvolupament i qui és el seu resultat final. A més a més, també 

contindrà els estudis de viabilitat i la planificació inicial i final del projecte. 

7.2. Evolució temporal del projecte 

En les següents figures es pot veure com s’han anat desenvolupant les tasques 

durant el transcurs del projecte. En la Figura 7-1 es mostra el diagrama de 

Gantt que es va realitzar a l’inici d’aquest projecte. En aquest punt només es 

tenen en compte les 5 tasques principals del projecte (relacionades amb la 

metodologia plantejada) ja que cal completar la fase d’especificació i anàlisi per 

poder determinar les diferents subtasques que s’han de realitzar. A l’inici del 

projecte es va planificar que comences a principis de juliol de 2013 i que 

finalitzés al 22/01/2014. 
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Figura 7-1: Diagrama de Gantt al inici del projecte 

En la fita de seguiment s’actualitza el diagrama de Gantt plantejat prèviament, 

com es pot veure en la Figura 7-2. Un cop ja superada la fase d’especificació i 

anàlisi és possible determinar les subtasques principals que s’ha de 

desenvolupar en la fase d’implementació (el moviment del robot en els 2 modes 

i el tractament dels fitxers IORT). Fins aquell moment, la planificació no pateix 

cap canvi en quan a la data de finalització del projecte. 

 

Figura 7-2: Diagrama de Gantt en la fita de seguiment (09-09-2013) 

Si es compara el diagrama de Gantt corresponent a la finalització del projecte 

amb el que es va realitzar a l’inici d’aquest, es poden observar varies 

diferencies, la més important és la desviació que s’ha produït en la data de 

finalització. Aquesta desviació ha estat produïda degut a varis motius. El primer 

de tots ha estat que a mig projecte s’ha hagut de canviar de dispositiu 

d’interacció ja que la primera opció no era viable. Un altre motiu ha estat que no 

s’ha disposat d’accés al robot fins a la segona quinzena de desembre del 2013, 

i per tant fins aquell moment no s’ha pogut provar com era l’experiència a l’hora 

de moure el robot amb el mouse 3D. Per acabar, durant la implementació del 

projecte, els agents implicats, han especificat certes restriccions que han 

provocat que s’hagi hagut de modificar algunes funcionalitats o bé s’hagin 

hagut de afegir-ne de noves.      
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Figura 7-3: Diagrama de Gantt de la execució final del projecte 

Per tal d’analitzar millor el temps emprat en cada tasca en la Taula 7-1 es 

mostra una comparativa de les hores planificades a cada tasca a l’inici del 

projecte i durant la fita de seguiment amb les hores aproximades que finalment 

s’han dedicat a cada tasca. La major diferencia es troba en la implementació 

del mode manual ja que un cop es va provar sobre el robot la primera versió va 

resultar un moviment molt poc fluid i ha calgut dedicar-hi més hores per tal de 

suavitzar el moviment. En general s’han complert les hores planificades. 

Tasques  Hores  

Inici Seguiment Final 

Estudi i configuració del entorn de treball 20 20 20 

Especificació i Anàlisi 30 30 30 

Implementació 275 275 290 

Moviment mode automàtic -- 75 50 

Tractament de dades d'entrada i sortida -- 50 25 

Moviment mode manual -- 75 125 

Instal·lació mouse 3D al robot  -- -- 15 

Comunicació microtró -- -- 15 

Unificació funcionalitats -- 75 60 

Avaluació 75 75 75 

Documentació 100 100 110 

TOTAL 510 510 525 

Taula 7-1: Comparativa d'hores 
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8. Pressupost 

8.1. Costos 

A continuació es detallen quins han estat els costos d’aquest projecte. Es 

troben desglossats en 3 parts, els costos relacionats amb els recursos humans, 

els recursos hardware i els recursos software. 

Pel que fa als recursos humans, s’han fraccionat en les fases principals del 

projecte. A cada fase se l’hi ha assignat un rol depenent del tipus de treballador 

que hauria de dur a terme la tasca en qüestió. Per cada rol diferent s’ha 

determinat un sou i s’han calculat aproximadament les hores emprades en 

cada tasca. En la Taula 8-1 es mostra un resum dels costos relacionats amb 

els recursos humans. 

Recursos humans 

Tasca Treballador Hores €/Hora Total(€) 

Especificació i anàlisi del projecte Analista 50 60 3.000 

Implementació Programador 290 50 14.500 

Avaluació Tècnic 75 30 2.250 

Documentació Tècnic 110 30 3.300 

Total:  525  23.050 

Taula 8-1: Cost dels recursos humans 

Per calcular els costos dels recursos hardware, s’ha determinat el cost total 

dels 3 dispositius hardware emprats en el projecte i a partir del temps 

d’amortització de cada component s’ha calculat quin és el cost corresponent al 

ús que se li ha donat en aquest projecte (Taula 8-2).  

Normalment el temps d’amortització d’un component informàtic és de 3 anys, 

per tant, l’amortització assignada sobre el PC i el mouse 3D són 3 anys. El cas 

del robot manipulador és diferent, al tractar-se d’un component d’un valor 

econòmic bastant més elevat, el temps necessari perquè es consideri obsolet 

també és més elevat, en aquest cas s’ha determinat un període d’amortització 

de 8 anys. 
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Recursos Hardware 

Recurs Preu (€) Amortització Total (€) 

Amortització robot angular (1 mes)  35.000 8 anys 365 

Amortització PC (5 mesos) 800 3 anys 111 

Amortització mouse 3D (3 mesos) 129 3 anys 11 

Total:   487 

Taula 8-2: Cost dels recursos hardware 

A l’analitzar els costos en quant a recursos software, el procés és el mateix que 

els recursos hardware, tot i que en aquests els períodes d’amortització dels 

productes són inferiors, 2 anys. Això és degut a que s’entén que els productes 

software queden obsolets abans que els recursos hardware i per tant és 

necessari renovar-los abans.  

A l’hora d’analitzar el cost, només la llicència de Matlab ha comportat una 

despesa. La llicencia necessària per treballar amb el programa Visual 

RobotStudio està inclosa amb la compra del robot i per tant no repercuteix en el 

cost del projecte. Com que el projecte s’ha desenvolupat en un entorn 

acadèmic, les llicencies dels productes de Microsoft (Office i Visual Studio) són 

gratuïtes i per tant tampoc han suposat cap cost. Aquest costos es troben 

reflectits en la Taula 8-3.        

Recursos Software 

Recurs Preu (€) Amortització Total (€) 

Amortització llicència Matlab (1 mes) 500€ 2 anys 21 

Llicència Visual RobotStudio 0€ -- 0 

Microsoft Office 0€ -- 0 

Microsoft Visual Studio 0€ -- 0 

Total:   21 

Taula 8-3: Cost dels recursos software 

Tenint en compte els 3 tipus de costos i aplicant-hi el 21% d’IVA el cost del 

projecte total ha estat de 28.505,18€. Aquesta quantitat és un 2% menor que la 

quantitat pressupostada al inici del projecte (29.084,77€). En la Taula 8-4 hi ha 

un resum dels costos d’aquest projecte. 
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  Resum de Costos 

Recurs Preu Preu amb IVA (21%) 

Humans 23.050€ 27.890,5 € 

Hardware 487€ 589,27 € 

Software 21€ 25,41 € 

Total: 23.558 € 28.505,18 € 

Taula 8-4: Resum general de costos 

8.2. Viabilitat econòmica del projecte 

L’estudi de la viabilitat econòmica d’aquets projecte no es pot realitzar només 

tenint en compte aquest projecte si no també els projectes futurs. Com ja s’ha 

comentat en aquest document, l’objectiu d’aquest projecte no és vendre el 

sistema dissenyat a diferents hospitals. L’objectiu és estudiar la viabilitat 

pràctica d’una nova manera de realitzar la IORT i per tant, dissenyar i 

implementar un sistema que permeti dur a terme la IORT. El resultats obtinguts 

en aquest projecte poden servir d’ajuda a l’hora d’aconseguir més finançament 

per a futurs projectes en aquest camp, com per exemple un sistema comercial 

per al tractament de la radioteràpia intraoperatòria basat en el que s’ha 

dissenyat en aquest projecte. Per tant la inversió realitzada en aquest projecte 

és necessària per aconseguir desenvolupar nous projectes en aquest àmbit.       
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9. Sostenibilitat i compromís social 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el càncer és una de les 

principals causes de mort en tot el món, causant, només en el 2008, 7,6 milions 

de morts, aproximadament un 13% del total de morts d’aquell any. Els tipus de 

càncer que més morts causen cada any en tot el món són els càncers de 

pulmó, estomac, fetge, colon i mama. Només aquest 2 últims al 2008 van 

causar més d’un milió de morts (un 14% del total de morts causades per 

càncer). Mirant al futur es preveu que les morts causades pel càncer segueixi 

augmentant en els pròxims anys, s’estima que en el 2030 les morts anuals 

degudes al càncer superin els 13,1 milions en tot el món [20]. 

Analitzant aquestes dades es dedueix que una petita millora en el tractament 

del càncer té un gran impacte en la qualitat de vida de molts malats i en la 

quantitat de vides salvades. La IORT, en concret, s’utilitza per tractar 

principalment els càncer de mama i els càncer de colon, 2 dels càncers que 

causen més morts, 1.066.000 en el 2008 [20].   

9.1. Impacte social 

L’ús de la radioteràpia intraoperatòria per envers altres radioteràpies com 

l’externa, té grans avantatges pels pacients. La principal és que la quantitat de 

radiació total que ha de rebre és inferior que en els altres tractaments. Això 

influeix directament en els efectes secundaris que pateix el pacient després del 

tractament. Un altre avantatge és el fet que en molts casos només cal una 

sessió per completar el tractament el que vol dir que el pacient no ha de 

desplaçar-se repetidament a l’hospital per tal de realitzar la sessió de 

radioteràpia. 

Per tant, treballar en intentar millorar els tractament de radioteràpia 

intraoperatòria serveix per millorar la qualitat de vida dels pacients de càncer. 
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9.2. Impacte econòmic  

El nou sistema per aplicar el tractament de IORT no només aporta avantatges 

pel pacient, sinó que també els hospitals se’n surten beneficiats 

econòmicament. 

Gràcies a l’ús d’equips per a la IORT mòbils s’evita el trasllat del pacient del 

quiròfan a la sala on es troba l’equip estàtic i el posterior retorn al quiròfan. Això 

comporta menys hores d’ocupació del quiròfan i per tant el cost per l’hospital 

també és inferior. No només cal tenir en compte el cost en infraestructures sinó 

que també es redueix el cost en personal. L’equip quirúrgic ja no ha de perdre 

temps esperant que acabi el tractament per poder finalitzar l’operació. 

Amb la IORT també es redueix considerablement, respecte la EBRT, el nombre 

de sessions necessàries per finalitzar el tractament. Això implica que es redueix 

el cost de l‘ús de les infraestructures i del personal encarregats d’aplicar el 

tractament. Si en el cas de la EBRT calia aplicar, per exemple 30 sessions en 

30 dies diferents, amb la IORT en el mateix dia de la intervenció es finalitza el 

tractament.  

9.3. Impacte ambiental  

En l’aspecte mediambiental, també s’aconsegueix una millora respecte la 

EBRT. Tot i que és veritat que l’ús de radiació provoca inevitablement petites 

fugues de radiació residual la quantitat de radiació total, i per tant de radiació 

residual, és inferior en la IORT que en la EBRT. És a dir, el tractament de IORT 

comporta una reducció de les emissions de radiació degut a les conseqüències 

intrínseques a un tractament de radioteràpia.  

Per altra banda l’ús dels recursos energètics emprats en un tractament són 

inferiors en la IORT pel simple fet que el nombre de sessions del tractament es 

considerablement inferior a un tractament de EBRT.  
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10. Treballs futurs 

Realitzant les proves sobre el robot, s’ha detectat que hi manca algun tipus de 

feedback sobre el robot que t’indiqui l’estat del sistema, com per exemple si 

està habilitat el moviment o no, o si hi ha succeït algun error en el sistema. La 

necessitat d’aquest indicador es dona perquè quan s’està movent el robot 

normalment no es té a la vista la interfície gràfica de l’aplicació. Aquest sistema 

de feedback podria ser un LED instal·lat en les entrades i sortides digitals que 

incorpora el robot. 

També, gràcies a les proves s’ha trobat interessant la possibilitat d’implementar 

un mode de precisió quan es mou manualment el robot per aconseguir un extra 

de precisió en els moviments finals del aplicador. Per completar el sistema per 

demostrar el funcionament de la IORT desenvolupant en aquest projecte es 

podria afegir una funcionalitat que permeti a l’equip mèdic emmagatzemar 

posicions base pel moviment automàtic a partir de la posició real del robot. 

Actual aquestes posicions base s’han d’introduir manualment en un fitxer de 

configuració.      

Quan es defineixi l’ampliació del estàndard DICOM per incloure els fitxers 

específics per a la IORT, caldrà canviar el format dels fitxers d’entrada i 

substituir els fitxers de text pla per arxius que el compleixin. Actualment no 

s’aconsegueix una compatibilitat amb els sistemes de planificació del 

tractament (Radiance®) encara que els atributs utilitzats pertanyin a DICOM. 

Per aconseguir aquest objectiu caldrà l’ús de llibreries que permetin la gestió 

d’aquest tipus de fitxers. 

Per finalitzar el sistema caldrà adaptar i millorar la interfície gràfica de 

l’aplicació de tal manera que els equips mèdics puguin accedir a totes les 

funcionalitats de la forma més pràctica durant una intervenció quirúrgica. Això 

vol dir que per desenvolupar la interfície final caldrà treballar en col·laboració 

amb els equips mèdics per aconseguir una interfície pràctica i intuïtiva. 

Malgrat que totes les funcionalitats del sistema estan implementades, no ha 

estat possible realitzar proves exhaustives ja que els mòduls de la resta del 
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grups del projecte no estan completats. Per tant, un cop tots els mòduls del 

sistema (Radiance®, sistema robot i microtró) estiguin finalitzats caldrà fer les 

proves interconnectant tots aquests mòduls. També caldrà realitzar proves en 

un entorn real i que simuli un tractament de radioteràpia intraoperatòria, ja que 

les proves que s’han realitzat en aquest projecte han estat en l’entorn del 

Laboratori de Robòtica del Dpt. ESAII de la UPC. 
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11. Conclusions 

Si es comparen les característiques i els procediments que es duen a terme en 

un tractament de IORT actual, amb les que ofereix el nou sistema que es 

demostren en aquest projecte i que es volen aconseguir en el projecte ATRIO, 

s’observa un salt qualitatiu pel que fa les facilitats del equip mèdic a l’hora de la 

realització del tractament. 

Primerament, el sistema és capaç d’utilitzar informació d’una planificació prèvia 

del tractament i tenir-la en compte a l’hora de la realització del tractament. En 

un futur, aquestes dades procediran d’un eficient sistema de planificació del 

tractament específicament dissenyat per a la IORT com és Radiance® i 

compliran amb l’estàndard internacional DICOM. Addicionalment també permet 

generar les dades necessàries per poder simular el tractament durant l’operació 

amb la informació de pose real del aplicador. Per acabar el sistema genera un 

informe amb les dades de com s’ha dut a terme el tractament. 

En segon lloc, gracies al nou sistema dissenyat en aquest projecte, s’han afegit 

2 modes per situar l’aplicador correctament i que aporten avantatges respecte 

l’actual sistema que utilitza només un comandament. El primer d’ells permet 

situar l’aplicador en una situació pròxima a la necessària per realitzar el 

tractament de forma automàtica, permetent realitzar el tractament d’una forma 

més ràpida. L’altre mode ofereix a l’equip mèdic un mètode per moure 

l’aplicador d’una forma natural i intuïtiva.  

En l’àmbit personal, la realització d’aquest treball ha significat un experiència 

molt satisfactòria ja que he pogut aplicar coneixements adquirits al llarg de la 

carrera en un projecte real. També he pogut aprendre nous coneixements que 

potser sinó hagués estat per aquest projecte no hagués tingut la oportunitat de 

aprendre. Part d’aquest coneixements són en l’àmbit de la robòtica i relacionats 

directament amb la carrera, però gran part dels nous coneixements adquirits 

formen part del món de la medicina i de les noves tècniques que serveixen per 

millorar la qualitat de vida de les persones. En últim lloc, he tingut l’oportunitat 

de participar en un projecte real, això m’ha servit per aprendre i millorar la 
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definició i gestió del projecte i per tant, podré aplicar aquests coneixements en 

futurs projectes que em trobi en la meva carrera laboral.    

Per acabar, desenvolupant aquest projecte s’ha intentat contribuir, encara que 

sigui modestament, en la millora del tractament d’una malaltia que afecta a 

moltes persones, com és el càncer.  
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Glossari 

ACR-NEMA: American College of Radiology – National Electrical Manufactures 

Association. 

ATRIO: Automatización de Tratamientos de Radioterapia IntraOperatòria.  

CT:  Computed tomography.  

DICOM: Digital Imaging and Communication in Medicine. 

EBRT: External beam radiation therapy. 

ESAII: Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial. 

GDCM: Grassroots DICOM. 

Gy: Gray 

HGUGM: Hospital General Universitari Gregorio Marañon 

HPC: Hospital Provincial de Castelló. 

IBEC: Institut de Bioenginyeria de Catalunya. 

INTE: Institut  de Tècniques Energètiques.  

IOD: Information Object Definition. 

IORT: Intra-operative radiation therapy. 

IVA: Impost sobre el Valor Afegit. 

LED: Light-Emitting Diode. 

Linac: Linear particle accelerator.  

MeV: MegaelectronVolt 

MU: Monitor Unit 

OMS: Organització Mundial de la Salut 

RT: Radiation Therapy. 

RTPS: Radiotherapy Treatment Planning System. 

SDK: Software Development Kit. 

TAC: Tomografia Axial Computada. 

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. 
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IRB 140
Industrial Robot

Robotics

Main Applications
Arc welding
Assembly
Cleaning/Spraying
Machine tending 
Material handling 
Packing
Deburring

Small, Powerful and Fast
Compact, powerful IRB 140 industrial robot. 
Six axis multipurpose robot that handles payload of 6 kg,  
with long reach (810 mm). The IRB 140 can be floor mounted, 
inverted or on the wall in any angle. Available as Standard, 
Foundry Plus 2, Clean Room and Wash versions, all mechani-
cal arms completely IP67 protected, making IRB 140 easy to 
integrate in and suitable for a variety of applications. Uniquely 
extended radius of working area due to bend-back mecha-
nism of upper arm, axis 1 rotation of 360 degrees even as 
wall mounted. 
The compact, robust design with integrated cabling adds to 
overall flexibility. The Collision Detection option with full path 
retraction makes robot reliable and safe. 

Using IRB 140T, cycle-times are considerably reduced where 
axis 1 and 2 predominantly are used. 
Reductions between 15-20 % are possible using pure axis 
1 and 2 movements. This faster versions is well suited for 
packing applications and guided operations together with 
PickMaster.
IRB 140 Foundry Plus 2 and Wash versions are suitable for 
operating in extreme foundry environments and other harch 
environments with high requirements on corrosion resistance 
and tightness. In addition to the IP67 protection, excellent 
surface treatment makes the robot high pressure steam wash-
able. Also available in white Clean Room ISO class 6 version, 
making it especially suited for environments with stringent 
cleanliness standards. 
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Specification

Robot versions Handling Reach of Remarks

  capacity 5th axis 

IRB 140/IRB 140T 6 kg 810 mm 

IRB 140F/IRB 140TF 6 kg 810 mm Foundry Plus 2 Protection

IRB 140CR/IRB 140TCR 6 kg 810 mm Clean Room

IRB 140W/IRB 140TW 6 kg 810 mm SteamWash Protection

Supplementary load (on upper arm alt. wrist)

 on upper arm  1 kg 

 on wrist  0.5 kg

Number of axes

 Robot manipulator   6

 External devices  6

Integrated signal supply 12 signals on upper arm

Integrated air supply Max. 8 bar on upper arm

IRC5 Controller variants: Single cabinet, Dual cabinet, Compact,  

  Panel mounted

Performance

Position repeatability 0.03 mm (average result from ISO test)

Axis movement Axis Working range

 1 360°

 2 200°

 3 280°

 4 Unlimited (400° default)

 5 240°

 6 Unlimited (800° default)

Max. TCP velocity   2.5 m/s

Max. TCP acceleration   20 m/s2

Acceleration time 0-1 m/s  0.15 sec

Velocity *)

Axis no. IRB 140 IRB 140T 

1 200°/s 250°/s

2 200°/s 250°/s

3 260°/s 260°/s

4 360°/s 360°/s

5 360°/s 360°/s

6 450°/s 450°/s

*) Max velocity is reduced at single phase power supply, e.g. Compact 

controller. Please, see the Product specification for further details.

Cycle time

5 kg Picking side  IRB 140                IRB 140T

cycle 25 x 300 x 25 mm 0.85s                    0.77s

www.abb.com/robotics 

IRB 140

Electrical Connections

Supply voltage  200–600 V, 50/60 Hz

Rated power

 Transformer rating  4.5 kVA

Power consumption typicly 0.4 kW

Physical

Robot mounting  Any angle

Dimensions

 Robot base  400 x 450 mm

 Robot controller H x W x D 950 x 800 x 620 mm

Weight

 Robot manipulator  98 kg

Environment

Ambient temperature for

 Robot manipulator  5 – 45°C 

Relative humidity  Max. 95%

Degree of protection, 

Manipulator  IP67

Options  Foundry Plus 2

   SteamWash  

   (High pressure steam washable)

   Clean Room, class 6  

   (certified by IPA) 

Noise level  Max. 70 dB (A)

Safety   Double circuits with supervision, 

   emergency stops and safety 

   functions, 

   3-position enable device

Emission  EMC/EMI-shielded

Data and dimensions may be changed without notice

Working range
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ANNEX B: Atributs dels fitxers DICOM-

IORT.in 

 

Code Attribute name Tag Description 

 1. Patient 

1.1 Patient ID (0010,0010) Primary hospital 

identification number or 

code for the patient. 

 2. Frame Of Reference 

2.1 Frame of Reference UID (0020,0052) Uniquely identifies the 

frame of reference for a 

Series. 

2.2 Position Reference Indicator (0020,1040) Part of the imaging target 

used as a reference.  

 3. General Equipment 

3.1 Manufacturer (0008,0070) TPS manufacturer 

3.2 Institution Name (0008,0080) Institution where TPS is 

located 

3.3 Station Name (0008,1010) User defined name 

identifying the machine 

that produced the 

treatment planning data 

3.4 Software Versions (0018,1020) The software version of 

the equipment that 

produced the treatment 

planning data. E.g. 

RADIANCE 1  

 4. RT General Plan 

4.1 RT Plan Label (300A,0002) User-defined label for 

treatment plan. 

4.2 RT Plan Description (300A,0004) User-defined description 

of treatment plan. 

4.3 RT Plan Date (300A,0003) Date treatment plan was 

last modified (dd.mm.yyyy 

format) 



 ANNEX B: Atributs dels fitxers DICOM-IORT.in 

 

 
62 

 

4.4 RT Plan Geometry (300A,000C) Describes whether RT 
Plan is based on patient 
or treatment device 
geometry. 

Values: PATIENT, 
TREATMENT_DEVICE  

See Sect. 3.1 

4.5 Referenced Structure Set 

Sequence 

(300C,0060)  

 

The RT Structure Set on 

which the RT Plan is 

based. See Sect. 3.1 

 5. RT Fraction Scheme 

5.1 Fraction Group Number (300A,0071) Identification number of 

the Fraction Group.  

5.2 Delivery Maximum Dose (300A,0023) The maximum dose (in 

Gy) which can be 

delivered to the dose 

reference. 

5.3 Target Prescription Dose (300A,0026) Prescribed dose (in Gy).  

5.4 Target Maximum Dose (300A,0027) Maximum permitted dose 

(in Gy) to Dose 

Reference.  

5.5 Number of Fractions Planned (300A,0078) Total number of 

treatments (Fractions) 

prescribed for current 

Fraction Group. 

Value: 1 

5.6 Fraction Pattern (300A,007B) See Sect. 3.1.  

Example: 0010000 

5.7 Number of Beams (300A,0080) Number of Beams in 

current Fraction Group.  

Value: 1 

5.8 Referenced Beam Sequence (300C,0004) Introduces sequence of 
treatment beams in 
current Fraction Group.  

Value: {B1} 

5.9 >>Referenced Beam Number (300C,0006) Uniquely identifies Beam 
specified by Beam 
Number (300A,00C0).   

Value: B1 

5.10 >>Beam Dose Specification Point (300A,0082) Coordinates (x,y,z) of 
point at which Beam Dose 
is specified in the patient 
based coordinate system 
described in C.7.6.2.1.1 
(mm). 
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5.11 >>Beam Dose (300A,0084) Dose (in Gy) at Beam 
Dose Specification Point 
(300A,0082) due to 
current Beam. 

5.12 >>Beam Dose Point Depth (300A,0088) The depth (in mm) in the 
patient along a ray from 
the source to the dose 
point specified by the 
Beam Dose Specification 
Point (300A,0082).  

5.13 >>Beam Dose Point Equivalent 
Depth 

(300A,0089) The radiological depth in 
mm in the patient along a 
ray from the source to the 
dose point specified by 
the Beam Dose 
Specification Point 
(300A,0082).  

5.14 >>Beam Dose Point SSD (300A,008A) Source to patient surface 
distance (in mm) along a 
ray from the source to the 
dose point specified by 
the Beam Dose 
Specification Point 
(300A,0082). 

5.15 Beam Meterset (300A,0086) Machine setting to be 

delivered for current 

Beam, specified in 

Monitor Units (MU) or 

minutes as defined by 

Primary Dosimeter Unit 

(300A,00B3) for 

referenced Beam.  

 6. RT Beams 

6.1 Beam Sequence   

 

(300A,00B0) Introduces sequence of 

treatment beams 

for current RT Plan. 

Value: {B1} 

6.2 Beam Number (300A,00C0) Identification number of 

the Beam.  

Value: B1 

6.3 >Beam Name (300A,00C2) User-defined name for 
Beam.  

6.4 >Beam Description (300A,00C3) User-defined description 
for Beam.  

6.5 >Beam Type (300A,00C4) Motion characteristic of 
Beam.  

Value: STATIC  

6.6 >Radiation Type (300A,00C6) Particle type of Beam. 
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Value: ELECTRON 

6.7 >Treatment Machine Name (300A,00B2) User-defined name 
identifying treatment 
machine to be used for 
beam delivery.  

6.8 >Manufacturer (0008,0070) Manufacturer of the 
equipment to be used for 
beam delivery. 

6.9 >Institution Name (0008,0080) Institution where the 
equipment is located that 
is to be used for beam 
delivery. 

6.10 >Manufacturer's Model Name (0008,1090) Manufacturer's model 

name of the equipment 

that is to be used for 

beam delivery. 

6.11 >Device Serial Number (0018,1000) Manufacturer's serial 
number of the equipment 
that is to be used for 
beam delivery. 

6.12 >Primary Dosimeter Unit (300A,00B3) Measurement unit of 
machine dosimeter. 

Values: MU,  MINUTE 

6.13 Source-Axis Distance (300A,00B4) Radiation source to 
Gantry rotation axis 
distance of the equipment 
(mm). 

6.14 Referenced Patient Setup Number (300C,006A) Uniquely identifies Patient 
Setup to be used for 
current beam.   

6.15 Reference Image Number  

 

(300A,00C8) Uniquely identifies 

Reference Image within 

Referenced Reference 

Image Sequence 

(300A,0042). 

6.16 Treatment Delivery Type (300A,00CE) Delivery Type of 
treatment. 

VALUE: TREATMENT  

6.17 Referenced Dose Sequence (300C,0080) Related instances of RT 
Dose 

Value: {D1} 

6.18 >Applicator Sequence (300A,0107) Introduces sequence of 
Applicators associated 
with Beam. 

Value: {A1} 

6.19 >>Applicator ID (300A,0108) User or machine supplied 
identifier for Applicator. 

Value: A-P-D50 

6.20 >>Accessory Code (300A,00F9) An identifier for the 
accessory intended to be 
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read by a device such as 
a bar-code reader. 

6.21 >>Applicator Type (300A,0109) Type of Applicator. 

Value: 
INTRAOPERATIVE  

6.22 >>Applicator Geometry Sequence (300A,0431) Describes the applicator 
aperture geometry. 

Values: PERP, BEVEL-30 

6.23 >>>Applicator Aperture Shape (300A,0432) Aperture shape of the 
applicator. 

Value: SYM_CIRCULAR 

6.24 >>>Applicator Opening (300A,0433) Opening (in mm) of the 
applicator's aperture in 
IEC BEAM LIMITING 
DEVICE coordinate 
system. In case of 
circular-shaped 
applicators is equal to the 
diameter of the circular 
aperture. 

Value: 50 

6.25 >>>Applicator Opening X (300A,0434) Opening (in mm) of the 
applicator's aperture in 
IEC BEAM LIMITING 
DEVICE coordinate 
system in X-Direction. 

Required if Applicator 
Aperture Shape 
(300A,0432) is 
SYM_RECTANGLE. 

6.26 >>>Applicator Opening Y (300A,0435) Opening (in mm) of the 
applicator's aperture in 
IEC BEAM LIMITING 
DEVICE coordinate 
system in Y-Direction. 

Required if Applicator 
Aperture Shape 
(300A,0432) is 
SYM_RECTANGLE. 

6.27 >> Source to Applicator Mounting 
Position Distance 

(300A,0436) Radiation source to 
applicator mounting 
position distance (in mm) 
for current applicator. 

6.28 >>Applicator Description (300A,010A) User-defined description 
for Applicator. 

6.29 Referenced Dose Reference 
Number 

(300C,0051) Uniquely identifies Dose 

Reference specified by 

Dose Reference Number 

(300A,0012).  

Value: D1 

6.30 Beam Dose Point Depth (300A,0088) The depth (in mm) in the 

patient along a ray from 
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the source to the 

referenced Dose 

Reference at the current 

Control Point.  See Table 

3.3. 

6.31 Beam Dose Point SSD (300A,008A) Source to patient surface 

distance along a ray from 

the source to the 

referenced Dose 

Reference at the current 

Control Point.   

6.32 >>Nominal Beam Energy (300A,0114) Nominal Beam Energy at 
control point (MV/MeV). 

Value: 6 

6.33 >>Dose Rate Set (300A,0115) Dose Rate to be set on 
treatment machine for 
segment beginning at 
current control point. 

Values:  

100 MU/min, 20 Gy/min. 

6.34 >>Gantry Angle (300A,011E) Gantry angle of radiation 
source, i.e. orientation of 
IEC GANTRY coordinate 
system with respect to 
IEC FIXED REFERENCE 
coordinate system 
(degrees).  

Value: 10 

6.35 >>Gantry Rotation Direction (300A,011F) Direction of Gantry 
Rotation. See Table 3.3.  

Value: NONE 

6.36 >>Gantry Pitch Angle (300A,014A) Gantry Pitch Angle. i.e. 
the rotation of the IEC 
GANTRY coordinate 
system about the X-axis 
of the IEC GANTRY 
coordinate system 
(degrees).  

Value: 20 

6.37 >>Gantry Pitch Rotation Direction (300A,014C) Direction of Gantry Pitch 
Angle when viewing along 
the positive X-axis of the 
IEC GANTRY coordinate 
system. See Table 3.3.  

Value: NONE  

6.38 >>Surface Entry Point (300A,012E) Patient surface entry point 
coordinates (x,y,z) in the 
patient based coordinate 
system described in 
C.7.6.2.1.1 (mm). 
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6.39 >>Source to Surface Distance (300A,0130) Source to Patient Surface 
distance (mm). 

 7. Approval 

7.1 Approval Status (300A,0130) Approval status at the 
time the SOP Instance 
was created. See Sect. 
3.1.  

Values: 

APPROVED, 
UNAPPROVED, 
REJECTED  

 End of file  END 
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ANNEX C: Atributs dels fitxers DICOM-

IORT.out 

 

Code Attribute name Tag Description 

 1. Patient 

1.1 Patient ID (0010,0010) Primary hospital 

identification number or 

code for the patient. 

 2. General Equipment 

2.1 Manufacturer (0008,0070) TPS manufacturer 

2.2 Institution Name (0008,0080) Institution where TPS is 

located 

2.3 Station Name (0008,1010) User defined name 

identifying the machine 

that produced the 

treatment planning data 

2.4 Software Versions (0018,1020) The software version of 

the equipment that 

produced the treatment 

planning data. E.g. 

RADIANCE 1  

 3. RT General Treatment Record 

3.1 Instance Number (0020,0013) Instance number 
identifying this particular 
instance of the object. 

3.2 Treatment Date (3008,0250) Date when current 
fraction was delivered.  

Value: dd.mm.yyyy  

3.3 Treatment Time (3008,0251) Time when current 
fraction was delivered 
(begun).  

Value: hh:mm:ss 

3.4 Referenced RT Plan Sequence (300C,0002) Reference to a RT Plan. 

3.5 Referenced Treatment Record 
Sequence 

(3008,0030) Reference to RT 
Treatment Records to 
which the current RT 
Treatment Record is 
significantly related. 

 4. RT Treatment Machine Record 
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4.1 >Treatment Machine Name (300A,00B2) User-defined name 
identifying treatment 
machine used for 
treatment delivery. 

4.2 >Manufacturer (0008,0070) Manufacturer of the 
equipment used for 
treatment delivery. 

4.3 >Institution Name (0008,0080) Institution where the 
equipment is located that 
was used for treatment 
delivery. 

4.4 >Manufacturer's Model Name (0008,1090) Manufacturer's model 
name of the equipment 
used for treatment 
delivery. 

4.5 >Device Serial Number (0018,1000) Manufacturer's serial 
number of the equipment 
used for treatment 
delivery. 

 5. Measured Dose Reference Record 

5.1 >Referenced Dose Reference 
Number 

(300C,0051) Uniquely identifies Dose 
Reference specified by 
Dose Reference Number 
(300A,0012). See Table 
3.7.   

5.2 >Dose Units (3004,0002) Units used to describe 
measured dose. 

Value: GY 

5.3 >Measured Dose Value (3008,0016) Measured Dose in units 
specified by Dose Units 
(3004,0002).  

5.4 >Measured Dose Type (3008,0014) Type of dose 
measurement. See Table 
3.7.  

Defined Terms: 

DIODE, TLD, 
ION_CHAMBER, EPID, 
FILM  

5.5 >Measured Dose Description (3008,0012) User-defined description 
of Dose Reference (e.g. 
“Exit dose”, “Point A”). 

 6. Calculated Dose Reference Record 

6.1 >Referenced Dose Reference 
Number 

(300C,0051) Uniquely identifies Dose 
Reference specified by 
Dose Reference Number 
(300A,0012). See Table 
3.8.   

6.2 >Calculated Dose Reference Dose 
Value 

(3008,0076) Calculated Dose (Gy).  

6.3 >Calculated Dose Reference 
Description 

(3008,0074) User-defined description 
of Calculated Dose 
Reference. 

 7. RT Beams Session Record  
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7.1 Referenced Fraction Group 
Number  

(300C,0022) Identifier of Fraction 
Group within referenced 
RT Plan. 

7.2 Number of Fractions Planned (300A,0078) Total number of 
treatments (Fractions) 
planned for current 
Fraction Group. 

Value: 1 

7.3 Primary Dosimeter Unit (300A,00B3) Measurement unit of 
machine dosimeter. 

Values:  

MU, MINUTE 

7.4 Treatment Session Beam 
Sequence 

(3008,0020) Introduces sequence of 
Beams administered 
during treatment session. 

Value: {B1} 

7.5 >Referenced Beam Number (300C,0006) References Beam 
specified by Beam 
Number (300A,00C0).   

Value: B1 

7.6 >Beam Name (300A,00C2) User-defined name for 
delivered Beam. 

7.7 >Beam Description (300A,00C3) User-defined description 
for delivered Beam. 

7.8 >Beam Type (300A,00C4) Motion characteristic of 
delivered Beam.  

Value: STATIC  

7.9 >Radiation Type (300A,00C6) Particle type of delivered 
Beam. 

Value: ELECTRON 

7.10 >Applicator Sequence (300A,0107) Introduces sequence of 
Applicators associated 
with Beam. 

Value: A1 

7.11 >>Applicator ID (300A,0108) User or machine supplied 
identifier for Applicator. 

Value: A-PMMC-D50 

7.12 >>Accessory Code (300A,00F9) An identifier for the 
accessory intended to be 
read by a device such as 
a bar-code reader. 

7.13 >>Applicator Type (300A,0109) Type of Applicator. 

Value: 
INTRAOPERATIVE 

7.14 >>Applicator Geometry Sequence (300A,0431) Describes the applicator 
aperture geometry. 

Values: PERP, BEVEL-30 

7.15 >>>Applicator Aperture Shape (300A,0432) Aperture shape of the 
applicator. 

Value: SYM_CIRCULAR  

7.16 >>>Applicator Opening (300A,0433) Opening (in mm) of the 
applicator's aperture in 
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IEC BEAM LIMITING 
DEVICE coordinate 
system. In case of 
circular-shaped 
applicators is equal to the 
diameter of the circular 
aperture. 

Value: 50 

7.17 >>>Applicator Opening X (300A,0434) Opening (in mm) of the 
applicator's aperture in 
IEC BEAM LIMITING 
DEVICE coordinate 
system in X-Direction. 

Required if Applicator 
Aperture Shape 
(300A,0432) is 
SYM_RECTANGLE. 

7.18 >>>Applicator Opening Y (300A,0435) Opening (in mm) of the 
applicator's aperture in 
IEC BEAM LIMITING 
DEVICE coordinate 
system in Y-Direction. 

Required if Applicator 
Aperture Shape 
(300A,0432) is 
SYM_RECTANGLE. 

7.19 >> Source to Applicator Mounting 
Position Distance 

(300A,0436) Radiation source to 
applicator mounting 
position distance (in mm) 
for current applicator. 

7.20 >>Applicator Description (300A,010A) User-defined description 
for Applicator. 

7.21 >Current Fraction Number (3008,0022) Fraction number for this 
beam administration. 

Value: F1 

7.22 >Treatment Delivery Type (300A,00CE) Delivery Type of 
treatment. 

Value: TREATMENT  

7.23 >Treatment Termination Status (3008,002A) Conditions under which 
treatment was terminated. 

See Table 3.9. 

Values: NORMAL, 
OPERATOR,  

MACHINE UNKNOWN  

7.24 >Treatment Termination Code (3008,002B) Treatment machine 
termination code. This 
code is dependent upon 
the particular application 
and equipment. 

7.25 >Treatment Verification Status (3008,002C) Conditions under which 
treatment was verified by 
a verification system. 

Value: VERIFIED  

7.26 >Specified Treatment Time (3008,003A) Treatment Time set (sec). 
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Value: 100 

7.27 >Delivered Treatment Time (3008,003B) Treatment Time actually 
delivered (sec). 

Value: 98 

7.28 >Number of Control Points (300A,0110) Number of control points 
delivered. 

Value: 1 

7.29 >Control Point Delivery Sequence (3008,0040) Introduces sequence of 
beam control points for 
current treatment beam. 

Value: {CPT1} 

7.30 >>Referenced Control Point Index (300C,00F0) Uniquely identifies 
Control Point specified by 
Control Point Index 
(300A,0112).  

Value: CPT1 

7.31 >>Treatment Control Point Date (3008,0024) Date when the delivery of 
radiation at this control 
point began.  

Value: dd.mm.yyyy 

7.32 >>Treatment Control Point Time (3008,0025) Time when the delivery of 
radiation at this control 
point began.  

Value: hh:mm:ss 

7.33 >>Dose Rate Set (300A,0115) Dose Rate set on 
treatment machine for 
segment beginning at 
current control point 
(meterset/min). 

7.34 >>Dose Rate Delivered (3008,0048) Dose Rate actually 
delivered for segment 
beginning at current 
control point 
(meterset/min). 

7.35 >>Nominal Beam Energy (300A,0114) Nominal Beam Energy at 
control point (in MeV). 

Value: 6 

7.36 >>Nominal Beam Energy Unit (300A,0015) Units used for Nominal 
Beam Energy 
(300A,0114). Required if 
Nominal Beam Energy 
(300A,0114) is sent. 

Value: MEV  

7.37 >>Gantry Angle (300A,011E) Treatment machine 
gantry angle, i.e. 
orientation of IEC 
GANTRY coordinate 
system with respect to 
IEC FIXED REFERENCE 
coordinate system 
(degrees). Value: 10 

7.38 >>Gantry Rotation Direction (300A,011F) Direction of Gantry 
Rotation.  
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Value: NONE  

7.39 >>Gantry Pitch Angle (300A,014A) Gantry Pitch Angle. i.e. 
the rotation of the IEC 
GANTRY coordinate 
system about the X-axis 
of the IEC GANTRY 
coordinate system 
(degrees).  

Value: 30 

7.40 >>Gantry Pitch Rotation Direction (300A,014C) Direction of Gantry Pitch 
Angle when viewing along 
the positive X-axis of the 
IEC GANTRY coordinate 
system.  

Value: NONE  

7.41 >>Beam Stopper Position (3008,0230) Position of Beam Stopper 
during beam 
administration. See Table 
3.9.  

Value: EXTENDED  

7.42 >>Corrected Parameter Sequence (3008,0068) Introduces a sequence of 
items describing any 
corrections made to any 
attributes prior to delivery 
of the next control point. 

7.43 >>>Parameter Sequence Pointer (3008,0061) Contains the Data 
Element Tag of the parent 
sequence containing the 
attribute that was 
corrected. 

7.44 >>>Parameter Item Index (3008,0063) Contains the sequence 
item index (starting at 1) 
of the corrected attribute 
within its parent 
sequence. 

7.45 >>>Parameter Pointer (3008,0065) Contains the Data 
Element Tag of the 
attribute that was 
corrected. 

7.46 >>>Correction Value (3008,006A) The value applied to the 
attribute that was 
referenced by the 
Parameter Sequence 
Pointer (3008,0061), 
Parameter Item Index 
(3008,0063) and 
Parameter Pointer 
(3008,0065). 

7.47 >>Override Sequence (3008,0060) Introduces sequence of 
parameters that were 
overridden during the 
administration of the 
beam segment 
immediately prior to the 
current control point. 
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7.48 >>>Override Parameter Pointer (3008,0062) Contains the Data 
Element Tag of the 
attribute that was 
overridden. 

7.49 >>>Parameter Sequence Pointer (3008,0061) Contains the Data 
Element Tag of the parent 
sequence containing the 
attribute that was 
overridden.  

7.50 >>>Parameter Item Index (3008,0063) Contains the sequence 
item index (monotonically 
increasing from 1) of the 
overridden attributes 
within its parent 
sequence.  

7.51 >>>Operators’ Name (0008,1070) Name of operator who 
authorized override. 

7.52 >>>Override Reason (3008,0066) User-defined description 
of reason for override of 
parameter specified by 
Override Parameter 
Pointer (3008,0062). 

 8. RT Treatment Summary Record 

8.1 Current Treatment Status (3008,0200) Status of the Treatment at 
the time the Treatment 
Summary was created. 
Enumerated Values: 

NOT_STARTED, 
ON_TREATMENT, 
ON_BREAK, 
SUSPENDED, 
STOPPED, 
COMPLETED. See Table 
3.10. 

8.2 Treatment Status Comment (3008,0202) Comment on current 
treatment status. 

8.3 First Treatment Date (3008,0054) Date of delivery of the 
first treatment. 

Value: dd.mm.yyyy 

8.4 Most Recent Treatment Date (3008,0056) Date of delivery of the 
most recent 
administration.  

Value: dd.mm.yyyy 

8.5 Fraction Group Summary 
Sequence 

(3008,0220) Introduces sequence 
describing current state of 
planned vs. delivered 
fraction groups. 

8.6 >Fraction Group Type (3008,0224) Indicates type of fraction 
group.  

Values: IORT 

8.7 >>Referenced Fraction Number (3008,0223) Identifies fraction. 

Value: F1 

8.8 >>Treatment Date (3008,0250) Date when fraction was 
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delivered. 

Value: dd.mm.yyyy 

8.9 >>Treatment Time (3008,0251) Time when fraction was 
delivered. 

Value: hh:mm:ss 

8.10 >>Treatment Termination Status (3008,002A) Conditions under which 
treatment was terminated. 

See table 3.10.  

Values: NORMAL , 
OPERATOR MACHINE, 
UNKNOWN  

8.11 Treatment Summary Measured 
Dose Reference Sequence 

(3008,00E0) Introduces sequence of 
references to Measured 
Dose References. 

8.12 >Dose Reference Description (300A,0016) User-defined description 
of Dose Reference. 

8.13 >Cumulative Dose to Dose 
Reference 

(3008,0052) Cumulative Dose 
delivered to Dose 
Reference (Gy). 

8.14 Treatment Summary Calculated 
Dose Reference Sequence 

(3008,0050) Introduces sequence of 
references to Calculated 
Dose References. 

8.15 >Referenced Dose Reference 
Number 

(300C,0051) Uniquely identifies Dose 
Reference specified by 
Dose Reference Number 
(300A,0012).   

Value: D1 

 End of file  END 
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