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ABSTRAK

DESAIN AWAL APLIKASI WIRELESS IDENTIFICATION AND SENSING PLATFORM
(WISP) PADA RADIOTHERAPY BERBASIS BERKAS EKSTERNAL. Akselerator tinier
(Iinac) banyak digunakan sebagai sarana radioterapi dengan menembakkan foton energi
tinggi pada target tumor/kanker pasien. Ketidaktepatan penembakan tersebut dapat
mengakibatkan jaringan normal disekitar target tumor mendapat radiasi yang tidak
diperlukan dan menjadi sel yang rusak. Sehingga diperlukan suatu metode untuk
meminimalisir ketidaktepatan terse but yang mayoritas disebabkan oleh pergerakan pasien
selama proses terapi. Oalam makalah ini, arsitektur WISP digunakan sebagai desain
permulaan untuk memonitor pergerakan tubuh pasien ketika proses radioterapi berlangsung
secara real time. WISP secara umum adalah perangkat wearable sensors yang dapat
mengirimkan informasi pengukurannya secara wireless. Pada desain ini, sensor yang
digunakan adalah akselerometer, barometer dan pengukur radiasi pengion. Apabila terjadi
perubahan signifikan posisi tubuh yang mengakibatkan ketidaktepatan penembakan target
tumor maka sensor akselerometer dan barometer akan memberikan informasi perubahan
tersebut kepada operator linac untuk ditindaklanjuti. Selain itu, sensor radiasi pada WISP
akan mendeteksi radiasi berlebih yang tidak diinginkan dan yang dapat membahayakan
pasien. Fitur wireless pada perangkat ini dapat memberikan kemudahan dalam penerapan
di lapangan. Beberapa anatisa awal telah dilakukan dan menunjukkan bahwa WISP sangat
potensial untuk diterapkan pada radiotherapy berbasis berkas eksternal.

Kata kunci : Ratlioterapi, Akse/erator LillieI', Tumor, Ketitlaktepatall, JVearable sellsors

ABSTRACT

A PRELIMINARY DESIGN OF APPLICA TlON OF WIRELESS IDENTIFICA TlON AND
SENSING PLA TFORM (WISP) ON EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY. A linear
accelerator (Iinac) is widely used as a means of radiotherapy by focusing high-energy
photons in the target tumor / cancer of patient. Incorrectness this shooting can lead normal
tissue surrounding the tumor target received unnecessary radiation and become damaged
cells. A method is required to minimize the incorrectness that mostly caused by the
movement of patient during radiotherapy process. In this paper, the WISP architecture was
employed as the beginning design in order to monitor in real time the movement of the
patient's body during the radiotherapy process. In general, the WISP is a wearable sensors
device that can transmit measurement information wirelessly. In this design, the sensors
consist of the accelerometer, barometer and ionizing radiation gauge. If any significant
changes in body position which resulted in incorrectness of the shooting, accelerometer and
barometer sensor will provide information to the tinac operator for further action. In addition,
the radiation sensor in the WISP will detect excess unwanted radiation and that can be
dangerous for patient. A wireless feature in this device can ease in real implementation.
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Several analyzes have been performed and showed that the WISP is feasible to be applied
on external beam radiotherapy.

Key \\lords: Radiotherapy, LillieI' Accelerator, TUlliOI',III correctll ess, JVearable sellsors.

PENDAHULUAN

R adioterapi berbasis berkas eksternaladalah salah satu metode yang banyak
diaplikasikan untuk pengobatan kanker

modern[1][2][3][4]. Akselerator linier (Iinac)
memancarkan output foton energi tinggi kepada
pasien yang telah terlebih dahulu dilokalisasi
target tumor/kankernya. Sayangnya jaringan
normal di sekitar tumor tersebut juga menerima
limpahan radiasi berkas eksternal dari beberapa
sudut penembakan seperti gambar 1.a [1].
Intensitas terapi dan akumulasi dosis yang
diterima jaringan normal dapat mengakibatkan
kerusakan DNA dan membuat jaringan tersebut
tidak mempunyai cukup waktu untuk
memperbaiki kembali.

Metode radioterapi ini memerlukan
pengkarakterisasian dosis secara gradien
volume antara daerah target dan jaringan
sekitarnya untuk memperoleh proses terapi
yang efektif[2]. Namun, informasi yang tepat
tentang posisi dan orientasi daripada target
sering tidak diperoleh selama proses terapi
berlangsung. Sehingga diperlukan penambahan
ukuran volume target untuk mengakomodir level
ketidaktepatan tersebut. Semakin besar
penambahan ukuran target akan mengakibatkan
semakin banyak jaringan normal yang menerima
dosis radiasi yang tidak diperlukan. Oleh karena
itu, radioterapi dengan menggunakan berkas
eksternal yang baik memerlukan penambahan
asumsi volume target yang sekecil mungkin
namun cukup efektif untuk membunuh sel
tumor/kanker.

., Penyebab terbesar dari ketidaktepatan
tersebut diatas adalah ketidakpastian
pergerakan pasien pada saat dilakukan terapi.
Pada gambar 1.b. dan gambar 1.c. terlihat
pergerakan pasien ketika sedang dilakukan
proses radioterapi. Pada makalah ini akan
diperkenalkan metode Radiofrequency (RF)
monitoring system yang mampu mengatasi
masalah diatas dan mampu memonitor
pergerakan pasien secara real time selama
proses terapi berlangsung. Sistem ini
memanfaatkan arsitektur teknologi Wireless
Identification and Sensing Platform (WISP) yang
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telah dikembangkan oleh Intel Research
Network[5]. Secara umum, sistem ini adalah
perangkat wearable sensors yang dipasangkan
atau ditempelkan pada daerah sekitar target
tumor. Kemudian perangkat tersebut akan
mengirimkan sinyal pengukuran dari sensor
berupa perubahan posisi dan level radiasi
kepada perangkat penerima RF. Selanjutnya
penerima RF akan meneruskan informasi
tersebut kepada sistem linac untuk
ditidanklanjuti oleh operator linac.

Gambar 1. (a) Contoh radioterapi berbasis berkas
eksternal dengan target tumor. (b) Setting posisi awal
target tumor pada pada pasien. (c) Perubahan posisi
tubuh pasien yang mengakibatkan ketidaktepatan
penembakan linac[1].

METODOLOGI

Arsitektur WISP memanfaatkan
teknologi Radio Frequency Identification (RFID)
sebagai sarana komunikasi wireless.
Sedangkan sistem RFID sendiri adalah
perangkat elektronik yang menggunakan
microchip dan antena terintegrasi untuk
mengirimkan data identifikasi yang unik kepada
perangkat penerima atau RFID reader.
Kelebihan WISP yang tidak dimiliki RFID
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konvensional adalah kemampuan untuk
memprogram data yang dikirim ke perangkat
penerima[5][6][7][S], Kemampuan untuk
memprogram tersebut digunakan untuk
mengirimkan data pengukuran dari beberapa
sensor yang tertanam pada WISP[S]. Selain itu
WISP juga mempunyai kemampuan untuk
beroperasi tanpa baterai sama seperti passive
RFID tag konvensional.

Diagram blok dari arsitektur WISP dapat
dilihat seperti pada gambar 2. Antena dan
rangkaian impedance matching menjadi bagian
awal dan penting untuk menerima sinyal RF dari
RFID reader. Rangkaian power harvester
mengubah sinyal RF menjadi tegangan searah
(DC/Direct Current) untuk selanjutnya digunakan
sebagai catu daya WISP. Rangkaian
demodulator mengubah sinyal RF menjadi
sinyal data yang dapat dibaca secara digital oleh
mikrokontroller. Untuk proses pengiriman data,
mikrokontroller akan memberikan data kepada
rangkaian modulator dengan cara mengubah
impedansi antena. WISP ini didisain kompatibel
dengan perangkat penerima RFID komersial
berstandard EPC (Electronic Product Code)
class 1 generation 1[5], sehingga sangat
memudahkan dalam penerapan di lapangan.

-------------------------------------------~

~ :' (fr.

~ ,
Data'

dari power harvester dan pengaturan
komunikasi EPC C1 G1 dengan perangkat
penerima RFID. Sentuk hardware dari WISP
dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Hardware WISP

Sensor akselerometer dan barometer

yang tertanam pad a WISP mampu memonitor
pergerakan tubuh pasien secara real time.
Akselerometer menggunakan sumbu X, Y dan Z
sebagai referensi. Perubahan posisi WISP akan
mengakibatkan perubahan nilai Xg , Yg. dan Zg

pada akselerometer[5][6]. Pada gambar 4,
terlihat bahwa terjadi perubahan nilai variabel Xg
yang disebabkan perubahan posisi tubuh pasien
dari duduk ke berbaring dan sebaliknya. Dengan
melakukan pengaturan sensitivitas pada
akselerometer akan memungkinkan untuk
mendeteksi gerakan tubuh yang kecil seperti
anggukan kepala. Kombinasi akselerometer dan
barometer akan memberikan informasi
perubahan posisi yang lebih akurat[S].
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Gambar 4. Pendeteksian perubahan posisi tubuh oleh
akselerometer[6]

Selanjutnya mikrokontroller akan
memberikan sinyal peringatan kepada operator
apabila terjadi perubahan signifikan posisi tubuh

Gambar 2. Diagram blok arsitektur WISP

Dikarenakan keterbatasan daya yang
tersedia pada saat WISP beroperasi, maka
diperlukan pengaturan dan pemilihan komponen
secara tepat. Ultra low power microcontroller
MSP430F2132 dipilih sebagai pengendali utama
sistem WISP. Mikrokontroller 16 bit ini hanya
mengkonsumsi tegangan minimal 1,S V dan
arus sekitar 600 uA untuk beroperasi pada
frekwensi 4 MHz. Selama beroperasi, komponen
ini juga dapat melakukan operasi flash memory
dan operasi ADC (Analaog to Digital Converter).
Mikrokontroller pada WISP ini berfungsi sebagai
pengendali sensor untuk melakukan
pengukuran, pengelolaan daya yang diperoleh
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yang dapat membahayakan pasien. Sehingga
diharapkan penembakan output dari linac tepat
mengenai target tumor serta meminimalisir
kerusakan jaringan normal disekitarnya.

Desain WISP ini juga dilengkapi
pengukur radiasi pengion tipe solid state sensor.
Apabila radiasi pengion ditangkap oleh sensor,
maka akan dihasilkan perubahan muatan listrik
dan terjadi perubahan tegangan listrik.
Perbedaan tingkat radiasi akan juga
menghasilkan perbedaan tegangan yang
dihasilkan. Kelebihan dari sensor radiasi jenis ini
adalah dimensinya yang lebih kecil dan
konsumsi daya yang juga lebih kecil
dibandingkan sensor radiasi jenis yang
lain[9][1 0][11].

Sensor RD2014 yang dikembangkan
oleh Teviso Sensor Technology mampu
mendeteksi radiasi gamma dengan rentang laju
dosis 0.1 uSv per jam sampai 100 mSv per jam
seperti pada gambar 5 [12]. Dengan
pengoperasian tegangan kerja antara 3 volt
sampai 5 volt dan konsumsi arus sekitar 400 uA
maka sensor ini sangat kompatibel untuk
diintegrasikan ke dalam sistem WISP.
Selanjutnya nilai ambang batas untuk radiasi
yang am an diprogramkan pada sistem WISP.
Sehingga apabila terdeteksi radiasi berlebih
maka WISP akan memberikan informasi
peringatan kepada operator Iinac.

arus 470 uA pada tegangan 1,8 Volt, sedangkan
sensor radiasi memerlukan arus sekitar 400 uA

dan tegangan kerja 3 volt. Pada akhirnya semua
komponen pada WISP harus mampu bekerja
dengan daya yang tersedia.

Dengan menggunakan input daya
minimum yang diperlukan untuk pengaktifan
WISP seperti pada gambar 6, maka dapat
diperoleh perhitungan jarak operasi kerja dari
WISP dengan menggunakan persamaan Friis
untuk path loss:

(47fd) ""
Pu = P1' - 20 log T + Cq + On - L1" (1)

Daya pemancar dari perangkat
penerima adalah Pr = 1 W = 30 dBm. Dengan
frekwensi EPC C1 G1 adalah 915 MHz, maka
panjang gelombang Ie = 0,33 meter. Penguatan
antena pemancar Gr = 6 dBi, yang merupakan
standar internasional secara umum. Penguatan
antena penerima GR = 2 dBi, yang merupakan
standard penguatan untuk antena dipole. Rugi
polarisasi, Lp adalah 3 dB. Dengan
menggunakan tegangan kerja 3 Volt seperti
gambar 6. maka didapatkan operasi kerja dari
WISP atau Daya yang diterima PR = 6,1 dBm.
Sehingga diperoleh maksimum jarak operasi
kerja dari WISP adalah sekitar 3 meter.
Sehingga dapat diilustrasikan penempatan
sistem WISP pada radioterapi berbasis berkas
eksternal seperti pada gambar 7.

6

dH'(1OVdt (mSvlh)

Gambar 5. Linieritas sensor radiasi RD2014[12]

-5 -10 -15

Input Power (dBm)

·20

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu hal penting dalam desain
awal ini adalah bagaimana mengatur
sedemikian rupa daya terbatas yang terkumpul
oleh power harvester agar efisien dan efektif.
Sebagai contoh MSP430F2132 yang bekerja
pada frekwensi 3 MHz memerlukan konsumsi
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Gambar 6. Simulasi rangkaian WISP Input power
(dBm) vs Rectified Voltage (V)
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Gambar 7. lIustrasi aplikasi WISP pada external
beam radiotherapy

KESIMPULAN

Pada disain awal ini telah diuraikan
bahwa teknologi WISP dapat menunjang
pelayanan radioterapi berbasis berkas eksternal.
Perubahan posisi tubuh pasien dapat termonitor
secara real time dengan sensor akselerometer
dan barometer yang tertanam pada WISP.
Sensitivitas akselerometer, dalam hal ini terukur
dalam variabel Xg , Y9 , dan Zg, dapat diatur
untuk mendapatkan ambang batas gerakan
tubuh yang dapat ditoleransi. Tingkat radiasi
gamma yang aman untuk pasien juga termonitor
oleh sensor radiasi RD2014. Perhitungan
dengan rumus Friis untuk path loss
menunjukkan WISP dapat ditempatkan ke tubuh
pasien dengan jarak maksimum tiga meter dari
perangkat penerima atau RFID reader.

Penerapan nyata WISP pada pelayanan
Radioterapi ini membutuhkan beberapa analisa
lanjutan. Diantaranya adalah perhitungan
manajemen daya pada WISP sehingga dapat
mengoperasikan semua sensor yang tertanam
secara efisien, analisa berbagai perubahan
posisi yang sering dilakukan pasien yang
mempengaruhi pendeteksian sensor, dan juga
perlu dilakukan analisa pada beberapa lokasi
target tumor lain yang biasa terjadi pada
manusia. Selain itu, diperlukan analisa lebih
mendalam tentang berapa laju dosis yang
dijadikan ambang batas aman di daerah sekitar
target tumor tersebut.
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