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RESUMO

Neste trabalho, descrevemos o desenvolvimento do

equipamento e o software necessários á implementação da técnica

de obtenção ue Imagens por RMN, Nossos principais objetivos

foram a construção de um sistema de controle e aquisição de dados

que permitisse operar um espectrômetro de Fourier de RMN pulsada

como um tomôgrafo de RMN; por outro lado, visamos a conatruç.1o

de um espectrômetro que tivesse seus parâmetros facilmente

reconfiguráveis pelo sistema de controle. 0 resultado foi um

sofisticado equipamento que permite, além do proposto, trabalhar

com técnicas de espectroscopia de alta resolução e espectroscopia

em sólidos.

Uma grande ênfase foi dada ao entendimento das técnicas

de reconstrução de' Imagens, desde as convencionais até aquelas

que constituem atualmente a fronteira de pesquisa nessa área.

Os resultados obtidos com o sistema descrito sSo

considerados bons, comparáveis aos das unidades construídas por

empresas que operam comercialmente nessa área, em cooperação com

centros localizados em universidades no exterior, pouco devendo a

equipamentos similares (protótipos) desenvolvidos naqueles

centros.

- 10 -
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ABSTRACT

He decribe In this work the development of hardware and
i

software necessary to implement the Magnetic Resonance Imaging '

(MRI) techniques. Our major subjects were the construction of an

aquisition and control system which allowed the operation of a

pulsed Fourier NMR spectrometer as a NMR Tomograph; further we

I oriented the developing of a NMR spectrometer whoae parameter;,

could be easily reconfigured by the controlling system. A3 a

' result we obtained a 3OÍisticated equipm t which ailow3, more
i

I than tlw proposed, working with high resolution opcctroacoplc
i
j techniques and spectroscopy in solids.
j
] Since the basic techniques employed in NMR and CT
t

: Tomographs are well known, a great emphasis was also given on the

understanding of the image reconstruction techniques that

constitutes today the frontier of research in this area.

The results obtained with the system described here are

considered good, comparable to the results from commercial units

developed in cooperation with imaging groups located in

universities abroad.
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1.0 Introdução

A investigação do interior dos organismos vivos, de una

forma não lnvasiva, tem sido para o homem uma preocupação

constante de3de os primórdlos da medicina. Das várias maneiras

de proceder-se esta investigação, destaca-s« a radiografia com

raios-X, que trouxe um avanço considerável para a medicina da

primeira metade deste século. Com o advento de computadores mais

versáteis, e de sistemas de geração e detecção de raios-X mais

compactos, a ciência trouxe & medicina a oportunidade de utilizar

m a das mais poderosas ferramentas de diagnóstico, o Tomógrafo de

raios-X. Desde a década de 60 tem a Tomograi'ia Computarizada de

raios-X (CT) contribuído para auxiliar os nédlcos na difícil

tarefa de analisar patologias, e, sem nenhuma dúvida, garantido a

precisflo das intervenções, quarilo constatada sua necesidade. 0

mérito dessa técnica é tão grande que consegue ofuscar um dos

toai3 graves problemas potenciais que dela decorrem, a utilização

de radiação lonlzante, os raios-X. Felizmente, pode-se contar

agora cum uma técnica de obtenção de Imagens, a Tomografia por

Ressonância Magnética (TORM), que reúne todas as qualidades já

mencionadas, agrega uma quantidade respeitável de novos

atributos, e não sofre, pelo menos ao que se sabe até o momento,

de efeitos danosos como os introduzidos pela utilização de

raios-X (as técnicas de CT atualmente utilizadas minimizam,

através de collmação adequada do feixe, a dose de raios-X

absorvida pelo paciente e a radiação espalhada na direção do

operador; persiste contudo a presença da radiação ionlzante, com

- 12 -
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potencial efeito danoso).

| 2.0 Tomografia por Ressonância Magnética Nuclear
I
I
i

Atualmente, além dos métodos convencionais de obtenção

de imagens médicas, tais como a tomografia computar!zada já

mencionada e a técnica de ultrassonografía, existe una nova

técnica conhecida como Tomografia por Ressonância Magnética

Nuclear, baseada nas propriedades magnéticas naturais dos núcleos

dos átomos constituintes do organismo, Esta técnica, juntamente

coramos fundamentos da Ressonância Magnética Nuclear pulsada e da

descrição de dois protótipos de Tomógrafo construídos (foLo3

abaixo) serSo abordados neste trabalho. 0 desenvolvimento

recente desta técnica de Imagens tem aberto grandes perspectivam

no campo do diagnóstico médico, dada a extraordinária resolução

• de detalhes anatômicos e A informação estrutural e fisiológica

! obtidos, superiores aos alcançados pelas outras técnicas.

j Imagens médicas tem sido obtidas utilizando-se a técnica de RMN
t

| com núcleos de átomos, de Hidrogênio (prôtons), multo abundantes
1 !

1 no corpo humano, já que este contém por volta de 55% de seu peso

; total em água ia maior contribuição para os sinais de RMN vem da

I água intracelular). Entre as vantagens da tomografia por RMN s3o

apontadas a ausência de radiação lonizante, o excelente contraste

entre tecidos moles de diferente constituição e a nSo exigência

do uso de meios de contraste. Imagens com núcleos de outros

elementos, além do Hidrogênio, têm sido também conseguidas, sendo

sua maior vantagem a potencialidade de diagnóstico baseada na

informação do estado fisiológico que apresentam os tecidos,
- 13 -
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contribuindo com informações conplementares as comumente obtidas,.

cono são as informações anatômicas e do estado patológico

daqueles tecidos. Além disso* a técnica é sensível às variaçttes

de outros parâmetros a nível molecular, além da densidade de

núcleos, o que a torna seguramente uma poderosa e versátil

ferramenta de diagnóstico médico fundada em informações

espectroscópicas.

I t

• Iftl

T

L.

i /••

J
Fi(í. 1 - Foto» i 'J3 dois esp<?ctrGm<">tro3 u t i ] i zado3 nas

exper iências com iroa
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2.1 Imagens por RMN: histórico.

As bases experimentais da Espectroscopla por

Ressonância Magnética foram estabelecidas a mais de 30 anos por

F. Bloch e E.M. Purcell. Desde então, os físicos e químicos, e

mais recentemente os biofísicos e bioquímicos, vem-nas utilizando

sistematicamente no estudo das conformações e estruturas

moleculares e da dinâmica dos átomos. Já em 1971 haviam-se

observado as diferenças sistemáticas nas propriedades de

relaxação nuclear entre os tecidos biológicos normais e os

patológicos (necrosados ou tumorals; ver por exemplo a tabela 1,

que- mostra a variação de um dos parâmetros de relaxação, TI, nos

diferentes tecidos), e ainda entre tecidos de mesma natureza em

diferentes estados fisiológicos. Desde então, numerosos

pesquisadores tem apontado a potencialidade desta técnica como um

método para a :'ientlflcação e caracterização de tecidos normal e

patológico.

Tabela 1 - Tempo de relaxaçSo longitudinal TI de

prótons, medido a 100 MHz em tecidos humanos normais

.% e tumorals (malignos)

Tórax

Pele

Músculo

Intestino

Fígado

Pulmão

Próstata

Ossos

(tumoral)

1.08

1.05

1.41

1.12

0.83

1.11

1.11

1.03

(normal)

0.37

0.62

1.02

0,64

0.57

0.7^

0.80

0.55

- 15 -
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Historicamente, o plonelrlsmo no desenvolvimento das

técnicas de imagens por ?JW e' atribuído a P. C. Lauterbur (1).

que e* 1973 divulgou resultados onde aos trava a geração de upia

imagem bidimensional, mostrando a densidade de protons e a

distribuição dos tempos de relaxaçSo spin-rede, de uaia amostra

que consistia em dois tubinhos contendo Água. Nos anos

seguintes, grupos de Nottingham, Aberdeen, Zurique, Coréia do Sul

e pessoal implantado nas indústrias interessadas em equipamento

médico hospitalar como Philips, Siemens, Tecnlcare (J&J), GE etc.

desenvolveram e implementaram várias técnicas alternativas para

gerar Imagens. 0 enorme interesse acadêmico e comercial que esta

técnica tem despertado, por sua capacidade como novo meio de

diagnóstico e potencialidade no estudo ln-vlvo das reaçOcs

bioquímicas a nível celular, fez com que a maioria dos grupos dí?

pes-juica das grandes universidades que poasuiaa experiência cm

ressonância magnética voltassem seu interesse para esta excitante

aplicação.

2.2 0 grupo de Imagens por RMN de 53o Carlos: Histórico.

Nosso interesse na área de imagens por Ressonância

Magnética Nuclear (RMN) foi despertado por um artigo publicado na

revista "Scientific American" (2) e posteriormente intensificado

por uma discussão paralela em um seminário proferido no

Departamento de Física e Ciência dos Materiais (DFCM) pelo Prof.

Dr. Mario Engeleberg, da Universidade Federal de Pernambuco, no

final de 19B2. Em março do ano posterior, começamos oficialmente

a trabalhar nessa Area com o Inicio do nosso trabalho de

- 16 -



xvii
->wtfi> T> o, sob a uctcntaçSi do Prof. Dr. Horaclo Panepucci.

rate • ' iLl > cove ?ou COB a construção de UM espectrometro de RMN

í-altaut .. J~ >ix nagneto resistivo Varian, de 10 CB de distância

cafcre { av^3 polares de li". Co* esse sistema, un microcomputador

d Ohio c lent» fies e una interface rudimentar ( com o

miní-comp«>* idor dr DFCM, for-̂ ia obtidas as primeiras imagens,

iplclalncr.te, i: agens de pequenos tubos preenchidos coa óleo

minerai, obtidas com a técnica de reconstrução a partir de

pro.cçües, com as amostras giradas manualmente dentro de um

conjunto de bobinas, capaz de gerar um gradiente axial Gz. Essas

printira3 imagens geraram us impacto importante na3 atividades do

Grupo, pelo interesse do assunto, o que atraiu vários estudantes

de pôs-graduaçao de excelente nível e que, graças ao auxilio

recebido, permitiu aumentar a atividade do Grupo no

desenvolvimento da instrumentação necessária. Isso resultou na

incorporação de pessoal de apoio de alto nivel na arca de

Engenharia Eletrônica e Computação, devido ao aumento daa

necessidades de computação do Orupo. No final de 1983, com o

ingresso de dois estudantes de Mestrado em Física, Tito Josô

Bonagamba e Nicolau Deckmann, começamos a estudar as técnicas de

seleção de planos e efeitos dos tempos de relaxaçSo TI e T2 nas

Imagens por RMN.

Em meador de 1984, obtivemos as primeiras imagens de

pequenos vegetais, as quais consideramos as primeiras imagens no

Hemisfério Sul obtidas com a técnica de RMN.

Em 1985 concentramos esforços na construção de um

sistema de bobinas de gradiente de campo, necessárias á

implementação da técnica (atualmente utilizada nos tomôgrafos

comerclal3> da Transformada de Fourier Bidimensional Direta.

Nessa época foram definitivamente Incorporados ao Grupo, os

Engenheiros André Torre Neto e Mateus José Martins. No final de

- 17 -



xviii

1985 e inicio de 1986, foram obtidas as primeiras imagens com a

técnica de Transformada de Fourier Bidimensional Direta e foram

concluídos os dois trabalhos de Mestrado com a obtenção de

imagens contrastadas por tempos de relaxação e as primeiras

imagens realmente tomográficas, obtidas com a técnica de seleção

de planos.

Em 19B5, conseguimos um auxilio financeiro do PADCT,

que permitiu a compra de um magneto supercondutor da Oxford

Instruments Ltd. Esse sistema (Instalado no final de 1986)

permite a utilização de ura volume útil de 15*cm de diâmetro, com

um Campo magnético de 2.0 Tesla e homogeneidade de campo de 16

ppm dentro do referido volume. Nessa época iniciaram-se os

trabalhos de Mestrado de Vitor B. P. Leite, com íenômenos

relacionados a fluxo e Maria Angélica Schmidt, no projeto de

bobinas de RF para o novo magneto.

Com a Instalação do magneto supercondutor, o

espectrometro foi transladado e posto a operar na freqüência de

65 KHz. Menos que um mes depois da lnste.lação, foram obtidas as

primeiras imagens de extremidades de membros humanos e imagens de

fluxo. A partir dessa época, os esforços estão orientados para a

automação e melhora na relação sinal/ruido do sistema.

2.3 Situação atual

Nosso Grupo conta atualmente com 6 f í s icos , 3

engenheiros, 3 técnicos em eletricldade-eletrônica e vários

estudantes de p^s-graduação e Iniciação cientif ica, nas áreas de

Física, Engenharia Eletrônica, Computação, Medicina e Biologia.
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Dispomos de um espectrômetro de Fourier de RMM pulsada

de banda larga (110 MHz) construído em nossos laboratórios,

operando atualmente eu 85 MHz \2,0 Tesla, prôtons). Esse sistema

está acoplado a um magneto supercondutor dr> 2,0 Tesla, COB 15 CR

de diâmetro útil, capaz de gerar imagens de pequenos animais e

extrerei .des humanas. Permite também a espectroscopia eu sólidos

e espemruscopia de alta resolução por transferencia de

polarização e rotação e» ângulo .mágico (CP/MAS, Cross

Polarization - Magic Angle Spinning).

I

2.4 A Tomografia por RMN no Brasil.

Existem doÍ3 Grupos de RMN estudando as técnicas de
i

tomogruXia computadorizada por RMN no Brasil. Um no Instituto de

Fisica e Química de S?o Carlos - Universidade de S8o Paulo

(interior do Estado de São Paulo) e outro no Departamento de
1 Física da Universidade Federal de Pernambuco em Recife.
I 0 Grupo de SSo Carlos já construiu um tomôgrafo de
i

| médias dimensOes (mencionado na secçüo anterior) comportando

imagens de extremidades do corpo humano (braços e pernas) e

| pequenos animais utilizando um magneto supercondutor de 2 tesla.

I Este tomôgrafo 6 multo versátil e permite, a reaiizaçSo de

qualquer outro tipo de pesquisa em RMN de grande aplicação na

medicina, como a espectroscopia de núcleos como H1, F , F , C e

outros.
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O Grupo de Recife Já desenvolveu um protótipo de

pequeno dlmensGes (volume suficiente para imagens de vegetais,

como quiabo) utilizando a técnica de reconstrução de imagens por

convoluçao - retroprojeção, como as utilizadas nos tomõgrafos de

raios-X. e agora está desenvolvendo um tomógrafo que utiliza

campos magnéticos baixos (0.2 Gauss). A utilização de campos

baixos (segundo Engelsberg) deverá constituir una abordagem

promissora na tentativa de viabilizar economicamente o uso da

técnica por segmentos mais amplos da sociedade.

No Brasil existe apenas ura tomógrafo por RMN comercial.

De procedência holandesa (Philips), foi Instalado em abril do ano

passado (1986), no Hospital Israelita Albert Einstein, em S3o

Paulo. Ao final deste ano (1987), o Hospital das Clinicas de São

Paulo, receberá um tomógrafo comercial de procedência

norte-americana (General Electric).

3.0 Conteúdo deste trabalho.

Neste trabalho, no capitulo I, explicamos o fenômeno

básico da Ressonância Magnética, com enfoque aos fenômenos

necessários ao entendimento das técnicas de obtenção de imagens.

Por outra parte, serão explicados os -métodos mais

utilizados para obter-se uma imagem por RMN e sua implementação

na prática. Será discutido o tipo de informação que uma imagem

pode fornecer, e- em que parâmetros se basear na análise c

interprataçSo dos resultados (capitulo II).
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Os capítulos III e IV tratam do desenvolvinent o da

instrumentação <ie RMN e de controle e processamento, necessárias

à implementação das técnicas de obtenção de Imagens e do software

destinado a controle, aquisição, prê e pôs-processamento das

imagens geradas, cora programas desenvolvidos especialmente para

esse fia.

No capitulo V, mostramos os principais resultados

obtidos no final das diversas etapas do desenvolvimento do

tomografo. Os resultados finais mostram que a qualidade das

imagens obtida3 com a última versão não fica muito distante

quando comparada & das obtidas com unidades comerciais.

No final deste capitulo colocamos nossas propostas para

futuros desenvolvimentos, bem como modificações na atual

configuração que permitam melhor aproximação da arquitetura por

nós considerada ideal.

21 -



CAPITULO I
PRINCÍPIOS BÁSICOS DC RMN

I.1 Introdução

Neste capitulo, queremos prover ao leitor alguns dos

fundamentos básicos da técnica de RMN pulsada. A descrição das

idéias físicas abordadas pela técnica restringir-se-A àquelas

necessárias ao entendimento da formação de imagens por RMN. A

discussão segue as mesmas linhas dos textos básicos (3) (4), onde

o leitor pode encontrar um tratamento maifl elaborado e completo

da técnica de iíMN, e sua extensão ao estudo de outras areas que

nSo a de imagens.

As técnicas de ressonância magnética utilizadas em

obtenção de imagens podem em sua quase totalidade ser descritas

classicamente. Essa é a abordagem que iremo3 adotar em nosso
Í

j tratamento, e esperamos que forneça subsídios suficientes para o

| acompanhamento das discussões das técnicas de formação de Imagens

ou tomografia por ressonância magnética, TORM. Faremos porém

alguns breves parênteses, para colocar alguns aspectos da

descrição quântica.

0 problema que estamos estudando ê o de um núcleo com

momentum angular de spin fr.T, submetida a um campo magnético

estático uniforme Ho, suposto n& direção z do sistema de

coordenadas do laboratório. A esse momentum angular, associamos,

um momento magnético \x, proporcional a i , descrito pela relação

- 22 -
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u •=

onde 1* é o "fator giromagnético" do núcleo em questão. A

energia magnética (clássica) associada a esse sistema é entSo:

As grandezas j? e I podem ser descritas pelos seus

operadores homônimos, e a energia, agora descrita pelos (
i

autovalores desses operadores, fica:

E * " T H«ft "l 3

A condição de mais baixa energia do sistema é quando ]i

e Ho se alinham paralelamente entre si. Esta condicSo, que

chamamos estado fundamental, pode ser modificada pela absorção de

uma quantidade apropriada de energia, que promove o sistema a um

"estado excitado". Pela lei de Planck, essa energia requerida é

-hw, onde w é. a- freqüência angular de radiação utilizada na

excitacSo.

A grande maioria das espécies atômicas que têm momento

magnético não nulo estudadas nas técnicas de imagens, tem

lsótopos que apresentam spin 1/2 (H ,C ,P ,F ), exceto alguns,

como o sódio <Na*'), que apresentam spin 3/2. No caso particular

de spin 1/2, os únicos valores possíveis para os autovalores do

operador I , n , sSoi

nj * + 1/2 e nj • - 1/2 4

o que resulta no esquema de níveis mostrado abaixo.
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2

F.-J-T
E 2

hHo

It Ho

A E - ThHo

1 "u" Í Ho
I I » i w

Flg. 1-1 - Diagrama de niveis de um sistema de Núcleos
\:oni spin 1/2

A tranaíçflo representada na figura exige uma energia de

radiação eletromagnética

E = -n w r» II
9 io.

o que dá para essa radiação uma freqüência angular

w - T Ho \

Essa relação é fundamental para as técnicas de Imagens

e espectroscopla. Ela diz que se um conjunto de spins de

diferente natureza, determinadas pelos seus valores de T V f o r

colocado na presença de um campo magnético Ho, absorverão energia

em freqüências correspondentes

wl " Ti Ho 7
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0 espect'ro de absoiçSo deverá conter vários picos,

correspondente» a cada ressonância wi.

Essa» freqüências situam-se na faixa de radiofreqüência

(RF). Para um campo magnético Ho de 10 Kgauss (1 tesla), os

valores das freqüências de ressonância de alguns núcleos sâo

K03trados abaixo.

i

núcleo

H1

C13

pl9

Na23

P31

A

freqüência (MHz)

42.576

10.705

40.055

11.202

17.236

A sintonia em uma dada wi, permite entSo, observar a

ressonância da espécie atômica ^ correspondente,

Se por outro lado tivermos núcleos da mesma espécie

atômica, ligados porém a moléculas diferentes, num campo estático

homogêneo Ho, o efeito da vizinhança próxima (outros

participantes da molécula) introdu? pequenas variações no vilor

de wi. Essas variações sSo produzidas principalmente pela

natureza da nuvem eletrônica- nas vizinhanças do núcleo, que

blindam parcialmente^a interação deste com o mundo exterior,

Essa alteração, que é funçSo da natureza da ligação

química e dos participantes da molécula, è chamada de "chemical

shift", C , de forma que escrevemos w=» "̂ (1*0) Ho.

Imaginemos agora uma amostra extensa, com spins de

mesma natureza ( mesmo f ), e submetida a um campo magnético

que tenha a mesma rftreçSo e sentido que o anterior, mas cuja

intensidade tenha uma dependência espacial, H (x,y,z). Tal campo

magnético apresenta as mesmas propriedades dos campos escalares,

aos quais podemos associar superfícies de equiindução. Todos os
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spins que se situan na intersecçSo dessas superficies com o

volume da amostra, sentirSo o efeito de um mesmo campo, tendo

portanto uma mesma freqüência de ressonância. Para outra

superfície, outra ressonância, e assim por diante. Essa

codificação espacial de H, constitui a base das técnicas de
í

formação de imagens por RHN. Podemos citar um exemplo simples em

que nossa amostra é linear, ao longo de z com a densidade de

spins dada por M(z). 0 campo magnético H é suposto variar

linearmente na direção z, com intensidade de variação G.

Para cada posição 2, teremos então uma quantidade de

spins absorvendo energia na proporção de M(z), com freqüência

determinada por

w<z) = Y G z 8

Como se observa, o espectro de absorção será

proporcional a M(z), ou M(w), já que as duas variáveis 3S.0

relacionadas pela constante "JpC . Esse espectro è a própria

"Imagem" desse objeto linear, cuja definição mala geral

discutiremos nos' próximos capítulos.

Vamos agora descrever com pouco mais de detalhes o quo

aeon ece quando um momento magnético jt interage com o campo

magnético de RF da excitaç&o.

0 comportamento dinâmico, ou seja, a evolução espacial

e temporal do vetor jT, na presença de um campo magnético Ho, pode

ser descrito por uma equação de movimento do tipo
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Essa equação nos diz que ea qualquer Instante, as

variaçOes de jJ serSo perpendiculares slmultaneanente a ;J e a No.

Se Ho é estático, a evolução do vetor jT descreverá a superfície

de ua cone no espaço (veja figuraI-2).

Ft'f. 12 Fsla fi<?iira mo;>tt,'i o vetor mnqnci.ir.av.1o, M, o
suas componentes transversal o longitudinal: a mesma

Tílíiví»̂  vali? paia o mumcnto magnético /J.

Se não houver nenhuma interação entre u e o exterior e

se o campo magnético Ho for estático, essa situação de preceosSo

de $ em torno do eixq z será estacionaria ( ̂ =cte.), semelhante á

evolução de um pião de brinquedo ligeiramente Inclinado da

vertical. Nesta situação a solução completa da equação 9 pode

ser obtida, mediante uma transformação de coordenadas. Elegemos

então um sistema de coordenadas tal que sua direção 2' coincida

com £, e as direçCes x' e y', girem em torno de 2(z') com

velocidade angular JfX ( esse é o chamado sistema girante de

coordenadas >.
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Nesse novo sistema, a equação 9 è escrita da forma

10

onde todas as grandezas sSo representadas por suas coordenadas no

sistema girante. Fazendo uma analogia com a eq. 9, vemos que

tudo se passa como se tivéssemos un vetor /7 na presença de um

campo efetivo

»ef - "o + f n

, Se escolhermos um sistema especial que gira con. uma

freqüência tal que Hef=0, ou seja,

K » - tf íT . 12

veremos que ne3se sistema o vetor u é estacionário e que

precessiona no sistema do laboratório com uma frequGncia I JX I .

Esta é a chamada "freqüência de Larroor", e coincide com uma

freqüência da radiação eletromagnética de excitacSo dada pela

equação 6, a equação de Larmor. Podemos agora estudar o efeito

de uma radiação eletromagnética que satisfaça a equação 12, que

determina a existência de um campo magnético de RF que gira com

freqüência l-fl-I em torno de z. Chamaremos esse campo de HI. A

fase de oscilaç&o de Hl em relação àquela da componente

transversal de jl ( JÍXX + juyy ) é arbitrária, portanto faremos a

direção de Hl coincidir com a direção x' do sistema girante.

Nessa situação, a equação de movimenta 9 resulta em

ja que o único campo magnético nesse sistema é Hl. A solução de

13 nos dá
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13

o que implica dizer que, no slsteaa glrante, o vetor jT Irá

precesslonar ea torno de x' COB freqüência angular -Q-p • Visto

do sistema do laboratório, a evolução de jT, agora dada pela

composiç&o de dois aovlaentos de rotação, ua eu torno de x'coa

freqüência £lf • ̂  Hl e outro ea torno de X coa freqüência

, será coao aparece na figura abaixo. A ponta do vetor

u descreve uaa espiral na superfície de uaa esfera de ralo |jT|.
Z

Fi'i. 1 3 A ponta do valpr jT descreve una espiral na
superfície de uma osfora.

Nesse ponto podemos fazer uma pergunta da caráter

prático: como produzir experimentalmente ua campo magnético de

mesma natureza que Hl?

A resposta nos leva á intimidade do3 espectrometros d*s

RMN, especificamente nos ressoadores (transdutores) desses

sistemas.

Há várias maneiras de se gerar um campo magnético de RF

circularmente polemizado (é assim que se chama o Hl da figura

acima). Uma delas consiste em se utilizar dois oolenóideo,

capazes de criar campos magnéticos perpendiculares entre si. Se

alimentarmos esses solenóides com correntes de KF de forma que
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obtenhamos nu* deles um campo oscilante

Hlx ( t ) * Hl cos<-£Xt) * 15

e no outro.

ííly(t) - Hx sen(jCLt) y 16

teremos com resultante

HjCM = Hx < cos (.at) x + sen(XLt) 7 > 17

v u simplesmente,

íí = H 2 x' 18

Da Mesna forna que podemos representar u» campo

circularmente polarizado por suas componentes linearmente

polarizadas perpendiculares ( como os das eqs. 15 e 16 ), um

caupo linearmente polarizado pode ser aecomposto em componentes

circularmente polarizadas no sentido horário e anti-horário (

freqüências angulares -St e +-*> ).

Nesse caso» apenas uma componente será efetiva < a de

freqüência -H 1 a outra dá lugar apenas a efeitos de segunda

ordem (51)), e metade da energia do campo será desperdiçada, nSo

sendo absorvida. Não obstante, essa é a maneira de se gerar Hl

na maioria dos espectrômetros, pela facilidade de sua

implementação. As dificuldades de se orientar geometricamente

bobinas de RF perpendiculares, e uma pequena complicação na

aliaentaç&o dessas bobinas, faz com que se adote a técnica de uma

única bobina na excltaç&o dos núcleos.
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Até o moikento, vinos como se comporta um núcleo isolado

na presença de campos magnéticos estáticos e oscilantes. Na

realidade, num objeto analisado temos uma coleção bem grande

desses núcleos, que Interagem entre s i e con o meio em que estSo

imersos. E aconselhável portanto estudá-lO3 pelo seu

comportamento macroscópico, descrito pela magnetização total por

unidade de volume, M. Tudo o que já foi estudado até aqui vale

para a magnetização M. Teremos porém que modificar as equações

de movimento para torná-las mais gerais, e poder levar cm conta o

comportamento dos núcleos Interagentes. (

A magnetização M é a soma de todas as contribuições

elementares dos momentos magnéticos,

í. 19

Consideremos um conjunto de N núcleos idênticos (spin

1/2) submetidos a um campo magnético Ho na direção de z, uniforme

e Independente ão tempo. Se o número de núcleos nos nivcis

nl=+l/2 e nl=-l/2 forem respectivamente N+ e N- , a magnetIzaç&o

resultante estará na direção de Ho e terá o valor

Mz " IT IP* (N+ " W> 20

Os valores de N+ e N- não sSo estáticos, podendo mudar,

por exemplo, pela Interação entre os núcleos e os campos que

possam depender do tempo (campos locais, como por exemplo, o

próprio movimento de núcleos vizinhos produzido pela agitação

térmica).
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A evolução temporal de Hz é então

d Mz 1 ^ - dn ,,

com

n = N+ - N" . 22

Admiti r>do que ás populaçCes N+ e N- possam ser

descritas pelas equações fenonenológicas

i

e _ 23

onde introduzimos as probabilidades df transição por unidade de

tempo P+- (+l/2--> -1/2) e P-+ (-l/2--> +1/2), obtcraos para 21 a

expressflo

dt = — 24

onde

Mz = 4" T * N P-I " PI- 25
z / » p + + p+

P"+ + P+" ' 26

- 32 -



1-12

A equação 24 nos diz que qualqu_r magnetizaç3o que

tenha componente Mz diferente de Mz , evoluirá exponencia1mente

para esse último valor com tempo característico TI.

Teroodinamicamente podemos descrever o fenômeno como o

intercâmbio de energia entre os núcleos e a "rede", com, tendência

a se estabelecer um equilíbrio térmico.

Se denotarmos por T a temperatura da rede, tal

equilíbrio será ditado pela distribuição de Boltzmann

2 7

Nesta condição, o valor da magnetizaçSo de equilíbrio

será

tanh< ftw/2KT ) 28

Para a temperatura ambiente, e campos magnéticos da
-6

ordem de 1 Tesla, f>w/KT "10 , * portanto vale a aproximação

M° * JL. Tf,2 w N
"z 4 3K'Í Z9

(S)
Em geral, para um spin qualquer I, vale a expressão

M° . T f t 2 w N KI-t-1) _ .
M t 3KT 3 0

Vimos entSo que a componente z da magnetizaçSo pode ser

descrita por uma equação de movimento do tipo ( eqs. 9 e 24)

5 t • T < M x H > z
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, Esta equação é parte de um conjunto de equações

i fenomenològicas propostas por Felix Bloch em 1946, com intenção

! de descrever o comportamento dinâmico de um sistema de spins

i interagentes. As equações de movimento para as componentes

| transversais da magnetização feram propostas por Bloch da
r
i .

seguinte maneira: '

y = T ( ^ x " > v v F * 32
« x,y i2

Essas equações tratam o sistema de spins de maneira •

bastante simples, e introduzem os tempos de relaxação TI e T2

como parâmetros a serem determinados experimentalmente. De

acordo com essas equaçOes, notamos que as componentes

transversais, sob um campo magnético estático, decaem como

simples exponenciais. EsLa solução, porém, só é adequada quando

\ o tempo de correlação (3) das flutuaçOes do campo local é muito

í curto comparado com T2. Essa limitação não se aplica nos casos

I que estudamos, onde os núcleos observados participam de moléculas

| de líquidos, relativamente móveis, portanto com valores de T2

| bastante longos. 0 efeito de relaxação transversal num sistema

! de spins será melhor compreendido na próxima sccçSo, onde

'. estudaremos o comportamento desses sistemas frente a pulsos de

| excitação de duração finita.

1.2 Ressonância Magnética Nuclear Pulsada (RMNp)

A resposta espectral do sistema de spins frente &
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excitação com um campo de RF, permite estudar e entender os

mecanismos de interação entre os spins e o meio em que estão

iaerBOS, assim como interaçCes entre os referidos spins.

Há duas principais variantes das técnicas de medida:

uma delas consiste em aplicar-se uma excitac3o.de forma continua,

de baixa Intensidade e de una freqüência única (excitaçSo com

largura de banda muito menor que a largura dos espectros

observados). Varlando-se a freqfencia pode-se obter (num tempo

tal que a varredura entre duas freqüências próximas w — í w+dw

seja maior que TI) a resposta espectral da susceptibllidade

complexa X(w), que decorre da solução estacionaria das equações

de Bloch (3). Essa técnica é denominada de CW ( do inglês

Continuous Have ), e foi Inicialmente utilizada na observação to

fenômeno de ressonância magnética. A outra variante, a técnica

; pulsada, consiste em aplicarem-se pulsos de RF bem mais curtos

i que T2 e TI, pulsos esses com espectro de potência de largura

| comparável â varredura na técnica anterior. Garante-se dessa

i forma que todas as componentes de freqüência da excitaçSo estão

; presentes com aproximadamente a mesma Intensidade. A análise

! espectral da resposta do sistema de spins (que de certa forma

i contém superpostas as respostas a cada freqüência), mediante as

| técnicas de transformada de Fourier (52), permite obter a

.1
; resposta espectral e avaliar suas conseqüências. Um tratamento
Í

| matricial para a solução das equaçCes de Bloch, que permite

; analisar o comportamento da magnetlzaçSo mediante a aplicação de

) operadores de rotação e de relaxaçSo (para pulsos de exaltação

i curtos), encontra-se descrito nas. refs. (52) e (53).í
f Essa última variante da técnica de RNN, denominada de
i

j espectroscopia de Fourier de RMN pulsada, é adotada no

espectrôraetro que construímos, e toda a abordagem que faremos

daqui para diante será referente a ela. Vejaraoo então como se
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utiliza essa técnica pulsada.

1.2.1 FIDs e ECOS

Vamos esquecer por enquanto o fenômeno de relaxaçSo, e

voltar a analisar o comportamento do vetor magnetizaçao M de um !

sistema de spins submetido a un campo estático e uniforme Ho.

A equaçSo 9, agora escrita para o vetor magnetizaçSo

fica

ar - T ( " ? V i 33

que para Ho=Hoz, nos dá:

34-a

34-b

34-c

Esta última equação nos diz que na ausôncia de

excitaçSo externa a componente z da magnetizaçflo permanece

constante, dada por

K <t> - M^ cos(tf ) 35
Z O '

dMx

dt =

dMy

dt =

dM_
dí "

V

- v
Ho

H o

0
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No plano perpendicular a Ho, a componente perpendicular

da «agnetizacSo precesslona com a freqüência de Larmor, exibindo

conponentes

MJJ <t> - MQ sen( 4>) .cos( 9 - ?» HQ t) 36-a

My (t) * MQ sen(0 >.sen(Ô - tfHQ ti 36-b

As coordenadas polares 9 e 0 estão definidas na

figuraI-3 da secçSo I-i .

1.2.2 Medida da magnetizaçSo transversal.

Se o si3tcina de spins está dentro do solenóide descrito

na seção I-i , podemos observar essa precessSo livre da

magnetizaçao transversal através da força eletromotriz e(t)

induzida no solenóide. Pela Lei de Indução de Faraday,

' dM
s T H H ( t ) 37

Normalmente UB circuito tanque é utilizado, para

aumentar a eficiência tanto na excitaçfio quanto na medida dos

sinais de precessSo liVre, e à indutância L do solenôide è

adicionado um condensador C em paralelo de forma que
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Esse circuito tanque tem um fator de mérito Q,

normalmente associado à indutância, que faz com que a voltagem

medida em seus extremos seja dada por

V(t) = 0 e(t> 39

aumentando assim consideravelmente a amplitude do sinal

detectado.

1.2.3 0 decaimento na ausência de Indução (PID).

Vamos considerar agora o efeito das flutuações do campo

local sentido por cada spin: o efeito é que essas flutuaçCes

lntroduzem a cada Instante um campo ligeiramente diferente do

campo estático "isto por cada spin, fazendo com que haja uma

variação da sua freqüência de precessSo individual. Isso gera

uma distribuição de freqüências de preccssSo, de modo que, dada

uma condição Inicial em que exista coerência de fase na

precessSo, transcorrido um certo tempo essa coerência ter-se-á

degradado, fazendo .desaparecer a resultante da magnetlzaçSo

transversal pela total dispersão dos momentos magnéticos

elementares em torr.o do eixo z (veja figura 1-4). Acompanhando

esse efeito, observa-se

o fenômeno de relaxaç&o longitudinal, marcada pelo retorno da

•agnetlzaçSo resultante ao valor de equilíbrio Mo. 0 tempo

característico em que se perde a coerência de fase,

consequentemente a magnetlzaçSo transversal, é o tempo d*:

relaxaçSo T2 das equações 32. Esse decaimento em líquidos é

exponencial (3), e normalmente bem menor que TI. 0 sinal de RMN
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Condição inidal

Relaxocâo longitudinal

M i * Mo

** R*loxocão tronsvereol

M z * M o

Mz

1-18

Fig. Í-4 - Relaxaçâo cora Tl e T2: em a, condicfio após o
pulso de excitaçao; em b, houve relaxaçíJo transversal mas
a componente Mz é diferente de Mo; em c, relaxaç3o
longitudinal.

detectado será acompanhado de dois decaimentos, um deles porém

dominante, determinados por:

V(t) = Q e(t) e
(-t/T2 - t/Tl)

40

Para um solenóide de N e3piras, de secçSo transversal

A, e volume V, de tal forma que o volume do sistema de spins V3

produza um fator de preenchimento ("fillini factor") € s Vs/Vi,

obtemos um sinal de precessSo livre acompanhado de decaimento

("Free Induction Decay", FID ) da forma

.(-t/T2)V(t) « QMeffH M sent 0>sen(S - ^H t) e 41

ou simplesmente

Vít) H o t ) " t / T 2

42
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«Ml*»*

Fig. 1-5 - SJnal de RUN (Free Induction Decay, FID).

Da equação 42, vemos que a condição Inicial que gera

sinal máximo é determinada por

, n = 0 , l , 2 , . . . 43

de forma qje se quisermos observar os sinais de RMN (FIDS) cora

máxima relação sinal /ruido, devemos levar a magnetizaçao a esrsa

situação.

Observando a equação 14, vemos que uma excitaçao com

amplitude determinada por HI e duração adequada, pode levar a

magnetizaçSo â.condição desejada.

Escrevendo

= T h\ 44

e supondo a condição inicial como a de equilíbrio (Mz=Mo),

obtemos para a duração da excitaçao

At * (2n+l) J$u , n-0,1,2,... 45
* 0nl
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Para o valor n-o, obtemog a relação

46

que caracteriza o notório "pulso de Till*, que leva toda a

nagnetizaçSo de equilíbrio para o plano transversal. '

1.3 Efeitos da inomogeneidade de campo e da aplicação de

gradientes.

Ocorre normalmente que os campos magnéticos gerados por

eletroimSs ou imSs permanentes nunca são absolutamente

homogêneos, e inevitavelmente surgirão gradientes de campo na

regiflo em que se encontra sistema de spins.

0 efeito desses gradientes c gerar uma distribuição de

campo, agora estática, mas semelhante á que induz a relaxaçSo

transversal. Na presença deste campo . magnético n3o homogêneo,

haverá um processo de degeneração da coerência de fase que se

superpOe ao efeito de relaxaçSo, - tornando os decaimentos mais

rápidos. Esses acréscimos podem ser insignificantes comparados

ao valores de T2 quando esses últimos já DSO bastante curtos,

como por exemplo, em sólidos. Em nosso caso, em gue tratamos de

líquidos com valores de T2 da ordem de 100 mS, devemos e3tar

preparados para manter a inomoraogeneidade de campo em toda a

extensão da amostra menor que

~ 75 mGauss 47

onde AH é a "largura de linha" associada ao decaimento com T2,
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para protons em líquidos. Apesar de em nosso Interesse

aplicarmos arbitrariamente gradientes de campo magnético com

objetivo de obter a codificação espacial das freqüências de

precessâo, interessa-nos também conhecer os valores intrínsecos

de T2 nos sistemas analisados. E' multo difícil, senSo

impossível, determinar T2 a partir do decaimento observado na

presença do InomogeneIdades, a menos que um preciso mapeamento de

campo esteja A disposição. Além disso os sistemas analisados

apresentam uma densidade de magnetlzaçSo que tem uma dependência

espacial, E necessário conhecer "a priori" essa dependência,

assim como o mapa de inomogeneidade do campo, para obter-se o

valor intrínseco de T2 em líquidos (ou sistemas orgânicos). 0

problema consiste ea>, dado o sinal e(t) obtido da precessSo dos

spins de um objeto representado por uma densidade de magnetizaçSo

M(x), remover-se o fator representado pela inomogeneidade de

| campo em H(x>^Ho+(dH/dx).x+..., da forma

-<t/T2> em ,7
/Mix) e 1 ?»<*>.t d x

Uma aproximação bastante grosseira pode, porém, dar uma

idéia do comportamento do sinal de RMN, e para isso definimos um

tempo característico T2*, da forma

s -L + /v> 4 H 48

onde A Ho representa a máxima variação de Ho em toda a extensão

da amostra. 0 conceito de T2 nSo é correto porque leva sempre às

formas de linha lorentzianas, simplesmente alargadas sem levar em

conta o efeito da forma do objeto (dependência espacial da

densidade de magnetizaçSo), como aparece na equação 6.
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1.3.1 A necessidade de se medir T2: geração de Spin-Ecos.

; Uma característica que se deve notar no decaimento

! introduzido pela inomogeneidade, é que essa inomogeneldade è

estática, permanecendo constante durante toda a experiência.

Es3e fato foi aproveitado brilhantemente por H. Y. Carr e E.

M. Purcell (6) (1954), que, utilizando uma descoberta de £. L.

Hahn (7) (1950), o "eco de spins", inventaram um meio de
i

contornar o problema da Inomogeneidade de Ho. A técnica que '

vamos descrever foi posteriormente modificada por S. Meiboora e

D. Gill (8) (1958), que permite obter-se valores de T2 mais

corretos.

Antes de entrarmos na descrição, vamos aproveitar para

introduzir alguns conceitos que nos permitirão a análise no

referencial girante, onde tudo se processa de maneira bem mais

simples.

A voltagem gerada no solenóide, expressa pela equação

41, e que caracteriza o sinal de RMN, pode ser observada com

diferentes enfoques. Um dos interesses é medir-se a freqüência

da portadora, w=> ̂  Ho, qu** permite a determinação de ^ ,

conhecido Ho, e que não constitui nosso interesse imediato ( os
t

j valores de "y encontram-se tabelados para quase todas as
í

espécies atômicas que apresentam momento magnético nSo-nulo). 0

outro interesse é medir-se o envoltória do sinal de RMN, que

carrega informação sobre os processos moleculares fundamentais.

Essa envoltória é obtida ctilizando-se um voltimetro sensível a

fase, ou "lock-in", cujo funcionamento está descrito no capitulo

III (receptor de RMN).
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Medir-se apenas a envoltòria de V(t) (equaçSo 41) 6

como transportar-se para o sistema girante de coordenadas, e lá

observar-se a amplitude da aagnetlzaçSo transversal. E cevo

faremos daqui para diante, onde toda análise que fizermos, a

•enos que especificado explicitamente, será no sistema girante.

1.3.1.1 Isocromatas. -

Vamos imaginar que existe uma inoriogeneidade que segue

uma distribuição de campos magnéticos simétrica em relação ao

valbr médio He, e cuja largura é maior que a largura intrínseca

1/T2. Definimos uma isocromata, ou pacote isocromático de spin.,,

como qualquer coleção de núcleos contida numa região do espaço

delimitada por duas superfícies de equiinduçSo, SCia) e S(Hb)

separadas por uma distância Ar, de tal forma que a variação de

campo ao longo de Ar seja dada por

e a esses núcleos atribuímos uma única freqüência de ressonância

dada por

1»OL + H )
wi - 2 ' T Hi ' 50
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. O inverso do tempo è relaxaçSo T2 ê portanto a

; incerteza na freqüência de precessào de nagnetizaçSo transversal,
i
i que pode então acumular uma incerteza de fase da ordem de 1
j radiano nua tempo T2 (7).

1.3.1.2 Exemplo dos trfis tubinhos. -

Vamos aconpanhar a evoluçSo de três dessas incroraata3,

em Ho, COM freqüência wo, e outras duas cujas freqüências wl

e w2 estejam respectlvanente acima e abaixo de wo. No instante

inicial, suponos que o sistema de 3pinn tenha sido excitado por

I um pulso de RF de IÍ/2, cujo espectro de potências tenha valores

' constantes para as três freqüências citadau. Nossa condição

inicial é mostrada na figuraí-6, onde a magnctizaçSo transversal é

igual à nagnetizaçSo de equilíbrio

s'Mò = M ( wo* + HtWj) + M(w2)

Na parte b,da figura, que representa o sistema apôs ter

decorrido um tempo X , vemos a perda de coerência de face

introduzida pelas diferentes freqüências de precessSo dus

isocromatas. Ao mesmo tempo, dentro de cada isocromata, está

acontecendo o processo de relaxaçSo intrínseco, com T2. Se o

sistema for deixado evoluir', haverá uma condição em que, apesar

de haver momentos magnéticos com componente transversal nSo-nula

(caracterizados por uma situação em que Mz<Mo), não haverá

resultante da nagnetizaçSo no plano transversal, resultado da

total dispersão angular de seus componentes. Aplicamos porém ,

nesse instante t* T , um pulso de RF com mesmas características
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?.T. Ti.I.i • L"'><-»-...if|.-if,.-i nofrcu o efeito da rHax.-n.3o por na
fator pxp(-rf/TJ).

aspectrais, ma3 com o dobro da amplitude de Hl. Esse pulr;o

(chamado pulso TI) gira todas as componentes da magnetizaçSo de

180* era torno do eixo x' 'veja figurafô-c). Acontece que os

sentidos de precessSo das isocrontatas não mudam pelo fato de qu<-

a inomogeneidade é estática. Como resultado, 83 isocromatar.

acabam recuperando a coerência de fase gerando um "eco de sp-inr."

em um te»vo 2T , na direção Ty'. o efeito da relaxação fará con

que a magnetizaçâo tenha nesse lnuiante um valor

M » M e""
2 r / T 2 •••»

menor portanto que o do equilíbrio. Ss o pulso de Tí for
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aplicado mais vezes nos instantes

(2n+l) r , n = 1,2 N

1-26

S3

ocorrerão ecos com Máximos ei

2n T . n = 2 , 3 , . . . . N

conforme a figura abaixo

K

TC

I

1

Hi *

Fiq. f 7 Apl tcaclo nucp.-.r. ivi -Jp pitlso.t Tf cm T, 3Í*, ',*!*
e l e , f.-iz 'jrtar ecoa de spin c»« polar í«l.nl<T. alLernatl-i",
com máximos nor, tempos 21*, 4T, <',Tetc.

Se plotarmoa os máximos dos ecos em funçSo do tempo,

obteremos una expressflo para M afetada apenas pelo decaimento

intrínseco, que nos permite então calcular T2, independentemente

da lnomogeneidade de Ho. *

M. - M n e ' 2 n T / T 2 , n • O,1,..., 55
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1.3.1.3 Uma corrida incoaum. -

Um exemplo bastante ilustrativo e que guarda uma grande

analogia com a técnica de ecos de spin 6 o da "corrida de

bêbados". Esse exemp.'o, atribuído a E.L. Hahn e posteriormente

adptado por C. J. Magon aos costumes regionais, será transcrito

integralmente da referencia (9>.

Esta 6 a história de uma corrida, realizada no

aniversário da cachaça em uma pequena cidade do interior de

Goiás. Era véspera de eleiçOes, e para evitarem-se problemas

tais como desentendimentos e discussões agressivas entre os

competidores (eleitores), as ordens superiores foram para que o

resultado final da corrida fosse um empate geral. Isto é, todos

deveriam chegar juntos a linha de chegada. Após muito pensar os

organizadoreã do evento resolveram o problema da seguinte

maneira: todos os competidores foram instruídos para responder

as ordens de um apito. Estando inicialmente todos juntos (em

t=0) na linha de largada, quando o apito soasse pela primeira vez

eles deveriam disparar e corter numa sô direção. Isso foi o que

aconteceu, e apôs alguns segundos todos os corredores

encontravam-se espalhados ao longo da pista de corrida. Aqueles

que corriam mais rápido alcançavam uma distância maior; havia»

também aqueles que se confundiam e corriam na direçSo oposta dos

demais, e também outros que por estarem tSo bêbados nem puderam

largar. Depois de um certo tempo havia uma confusSo geral I
»

As instruçOes foram para que, quando o apito soasse

pela segunda vez (em t*T), todos os competidores deveriam girar

de 180° e continuar correndo com mesma velocidade em dl* -So a

linha de largada (que apôs uma ligeira troca de placas havia se

ransformado em linha de chegada). Admitindo que todos os
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competidores mantiveram uma velocidade constante durante o

percurso, o resultado da corrida foi fácil de prever: para a

felicidade geral, todos alcançaram a linha de chegada ao mesmo

tempo, em t=2*T.

Se por acaso o fator cansaço tivesse atuado de. maneira

significativa, ou se tivesse ocorrido uma mudança de atitude dos

corredores em relawSo às regras estabelecidas, o resultado final

teria sido o de uma distribuição aleatória dos participantes em

torno da linha de chegada, em t=2T.

0 estudo desta distribuição daria uma indicação

estatística do estado de cansaçc e embriagues dos competidores,

independentemente da velocidade de cada um. 0 que ocorre aqui

não é muito diferente do que ocorre com um sistema de spins

sujeito a um campo Inomogêneo, onde cada um deles precessionará

; com uma velocidade angular diferente da dos demais. Conhecida

i essa inomogeneidade, podemos tirar proveito dos ecoa de spin, que

i serão os ingredientes fundamentais para o estudo de Imagens por

i
• RHN. Um estudo detalhado das principais técnicas de obtenção de
i imagens será feito no capitulo que segue.

- 49 -



CAPITULO II
IMAGENS POR RMN: PRINCÍPIOS BÁSICOS E TÉCNICAS DE OBTENÇÃO.

II.1 O que mapear?

Dentre toJas as maneiras possíveis de transferência de

informação, o método gráfico é sen dúvida o mais completo.

Talvez porque a forma gráfica se aproxima mais da nossa intuição.

Apesar do mundo que nos cerca ser tridimensional, nonr.a

capacidade de análise se resume a "telas" bidimensionais, cuja

extensSo a uma terceira dimensão só se pode fazer por meio il<;

abstrações. Nada mais justo que busquemos para no:-.-.a

interpretação, mapas, projeções, curvas etc, que de certa forma

estejam relacionadas com as propriedades que estamos analisando.

Uma radiografia é um exemplo de um mapa que contém a

projeçSo de uma propriedade do organismo: a densidade ótica dos

tecidos, ou sua capaèidade de absorver radiação eletromagnética,

na faixa dos raios-x, intergrada ao longo da propagação do fei;t»

no objeto analisado. Como projeção, una radiografia está fadada

a conter ambigüidades quanto a estruturas que se superp&em, e uma

abstração adicional é necessária para resolvê-la. Nem sempre

porém, o conhecimento prévio da anatomia da região analisada pode

resolver a ambigüidade, e recursos adicionais serão necessários.

0 Ideal . seria ter-se possibilidade de construir um mapa

tridimensional de alguma propriedade, por exemplo a densidade do

massa, e poder-se analisar "telas" bidimensionais desse mapa sob
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qualquer orientação. Esse objetivo ô conseguido mais ou menos

satisfatoriamente pelas técnicas de obtençSo de imagens do

Interior de organismos, cono ultrassonografia (10), tomografia

por emissão de positrons (PET, positron emission tomography) e

tomografia computadorizada por ralo-x (Cl', computerized

tomography) (12).

K-. técnica que aqui tratamos, a tomografia por

ressonância magnéLlca nuclear (TORM), a principal propriedade

analisada é a densidade de núcleos Pn(r) de uma espécie atômica,

por exemplo o hidrogênio. Pelo fato do hidrogênio participar de

quase todos os compostos orgânicos, e principalmente por

participar da molécula de água, presente em todos os organismos

em grandes proporções, a densidade de núcleos pode ser associada

diretamente á densidade de masüa. Assim, variaçOes de densidade

que acompanham a anatomia interna dos organismos s5o facilmente

observáveis mediante a obtençSo de Pn(r). Dizemos que essa é a

principal propriedade analisada porque ela não é única: pelo

menos cinco outras grandezas associadas A espécie atômica e ao

ambiente que a circunda são mapeáveis como funçSo da posição.

Cada uma delas será oportunamente explicada. Para o momento

vamos ficar apenas com a densidade de núcleos, Pn(r).

Na presença de um campo magnético, a densidade de

núcleos (que tem momento magnético não nulo) se expressa na forma

da densidade de magnetizaçSo (macroscópica) M(r). A medida ''e

M(r) é então uma medida indireta de j>n(r). A questão que aqui

se faz é: como medir M(r)? 0 objetivo deste capitulo é abordar
t

as várias maneiras de fazê-lo, aproveitando as propriedades dos

sistemas de spins descritas no capitulo anterior.
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II.2 Codificação espacial de freqüências

A principal propriedade, e sen dúvida a chave para

todas as técnicas de .aedida de M(?), é a codificação espacial das

freqüências de precessSo, que decorre da equação de Larmor

(equacSo 1-6)

w - TBo *

Introduzindo-se uma dependência espacial monótona em

Bo, obtemos um campo magnético Bo(r") e consequentemente

A codificação espacial de frequôncíns expressa pola

equação 2 fira melhor entendida quando recorremos à ilustração do

método unidimcn3ional abaixo.

Um campo magnético D é construído com a superposição

de um campo com dependência linear com x, G - dB/dx = cte., a ura

campo estático de magnitude Bo,. da forma

B(x) = Bo«.+ G.x 3

Se nesse campo colocarmos três tubos pequenos,

preenchidos com diferentes quantidades de água, nas posiçCes xJ,

x2 e x3, cada tubo "sentirá" um campo magnético diferente,

, B2=B(x2) e B3-B(x3).
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ItlIMimir»»!

«10

H(')

A ̂

2 Exprricnria tie ressonância magnética nuclear (KMN) feita com uma amostra formada
)ior ,ics pnjuriws lulivs que contem «liírmtles (pianlidatlrs ilr á);iia, c, ci>nst*i|tu-ntrincnte, de
prólons. Us lulnis, posicionados ao longo lio eixo x, sofrem a a<,.io conibinaiia de IÍIII eanipo
maguético uniforme (Uo) c de um ram|K> cuja iulcnsidade varia Inicariiicnlc cum a distância
(C.).
(-•' Asfirtjiii'iirias tlrpreressiioilosiiiirlco-üilóiiiicitscoHliiIos Hosfrrsluhossáodifrreiilrsfmr
cniisa d.i uçúo do graiiicnlc (!,, mjo eleilo provoca um aunirnlu no rampu ina^nclico, tio pri-
meiro para o Icici'iio (iilio.
(I;J (UJIIIO resuliado, os prolons (III) de cada lulio«oiilril/iicin para o sinal dv KMN CIMII difrreu-
les roni|>»>iiciilcs dr frcipiéncia.
(<) A coni|Hisi<láo cios sinais individuais gcta IMII sinal complexo.
(d) A 10» nica inalem.ilii a conliccida rumo Iransloi niada de l oin icr pcrinile obler, a j.artir das
roíiipoiienlrs d<* fmpiéitcia, o espectro do sinal. A.s freipiêitrias r us intrnsid.ides iclalivas ob-
servadas neste uiiinio d.u» info.i.iavúcs, resj)(ilivaincnte, Mtbre a posição e a <juuiilidadc de
protons existentes em cada lubo.

Ao serem excitados com um pulso de RF de Tf/2, coda

tubo gerará um sinal de RMN com freqüência característica

w-,
W-,

°1
32

e o sinal detectado F(t) será resultante da composição de cada

uma daquelas contribuições afetadas pela relaxaçao transversal,

F(t) -t/T2
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Mediante-a transformada do Fourier unirUmcnsional do

sinal F(t ) , obtemos uma função que é proporcional a M(x),

fornecendo as amplitudes M. nas freqüências w .̂ 0 assim chamadj

espectro de freqüências de F(t) dará então informação de quanto

nateria1 (água) existe nas posiçOes xi (proporcionais a Or(xi))

determinadas pelas freqüências wi.

II.2.1 Densidade de magnetIZMÇSO unidlmensional. l

Se ao invés de três tubinhos tivéssemos um objeto

linear f in i to , descrito pela densidade de magnetizaçSo M(x>

(sendo Mu(x) a magnetizaçSo de equilíbrio), e submetido à mesma

experiência, obteríamos, logo apôs o pulso de excitaçSo de TÍ/2,

a expressão.

M ( x , t ) - H o ,

para a evolução temporal de um elemento de magnet izaçíí o

transversal situado em x. 0 sinal resultante vem da contribuição

de todos os elementos M(x,t) da amostra, e é representado pela

soma

f~
- / M(x,

M(t) » / M(x,t) dx ,

o que nos dá

M<t)

onde utilizanos a equação 3 para w(x)
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Como a amostra é limitada, Mo(x) fora dos limites da

amostra e nula e podemos extender aqueles limites para +/- oo ,

COJBO verificamos no capitulo anterior, a medida de M(t) é feita

de forma que toda a análise se faça no referencial girante de

coordenadas, eliminando o termo com wo. Isolando no integrando a

dependência espacial (porque consideramos T2 constante), obtemos

então

MG(t) = e" t / T 2 / M^xl.e 1^**'* dx ,

que é a expressão da evolução da magnetizaç&o no referencial

girante.

Toda nossa preocupação é com a dependência espacial da

nagnetizaçSo, e portanto vamos introduzir a variável rnie expressa

as freqüências espaciais k, proporcional a L, e que faz com que

a equ. 9 adquira a forma

M,,(t)--> S ( k ) = e "
k / i P - G * T 2 \HAx).eí ktX d x 1 0

onde ' •

• k - ip G.t . 11

Exceto pelo termo exp(-k/qpG.t), a cquacSo 10 é a

expressão da transformada de Fourier de M(x),

/**

G(k) = J M(x) e 1 ktX d x . 12

Definido

W(k> » e - k / T « G ' T 2 , J p(X) e
1 k#x dx , 13

Podemos notar que a equação 10 ficará da forma
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S(k) = W(k).G(k) , 14

ou sej'">, o produto de duas funcBes, cuja transformada de Fourier

será dada pela convoluçSo entre as transformadas dos fatores,

CS(k)3 = {W(k)3 © ÍG(k)3 • 15

A função P(x), definida em 13 como transformada de H(k)

6 a chamada "POINT SPREAD FUNCTION" (PSF) (13), quo laz cora que,
l

pelo efeito da convoluçSo, aumente a > lndetermlnação da '

intensidade de M(x) num dado valor de x.

Essa indeterminaçao é conseqüência da "largura" de P(x)

(nos casos em que T2 é constante ao longo da amostra, P(x) é uma

lcentziana (3) ), expressa por

* — - — — ir»

e que representa um dos fatores. délerminanteu da reroluçao na

Imagem (o outro, 'como veremos, è a relação sinal/ruirlo em S(k)).

Numa experiência em que o máximo v>lor de k está

determinado pelo máximo tempo de observarão trmx, a um dfido

| gradiente G, da forma

i kmax = T 0 ' 1 ^ ' • 1?

!
{ devemos satisfazer a condição
s

Ax << /x = -T-i— > 18
max

í ,
' onde ò x 6" a máxima resolução absoluta per/nitida. Utilizando 11

í e 16, obtemos de 18 a condicflo
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T2 ' 1 9

que chamamos condicSo de boa resolução. Essa condição pode ser

obtida aumentando-se o valor de G, de tal forma a manter-se kmax

constante.

Nessas condiçOes, a função P(x)r quando comparada a

H(x), aproxima-se de una função delta, de forma que podemos

escrever

M(x) = (j^lCtk)} 20

Numa experiência com prôtons, de "*» = 4257 Hz/gauss,

com %uma gradiente de 1 gauss/cm e T2 da ordem de 100 mS, teremos

uma indeterminaçSo absoluta Ax de 0.0235 mm. Um valor típico de

tmax é 10 mS, o que dá para a máxima resoluçSo permitida Jx um

valor de 0.235 mm. Esses valores são um tanto otimistas, pois

levam em conta o tempo de relaxação transversal intrínseco. Na

realidade, teremos que considerar o efeito da inomogc.-icldade do

campo, que leva os valores A x a serem comparáveis à maxima

resolução permitida com esse valor de tmax.

Lm principio, poder-se-ia aumentar Indefinidamente o

valor do gradiente G para ter o valor de tmax diminuído n*"': t-jue

se satisfará qualquer condição de resolução. Acontece que tmax

está também limitado inferiormente, por questOes práticas, pelo

intervalo de tempo entre aquisiçOes de dados. Quando se registra

S(k), são feitas N aqulsiçCes em intervalos de tempo determinados

por

20-1
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Supondo que X deve ser o tamanho do domínio necessário

e suficiente para representar M(x), dizemos que N deve ser

expresso de maneira ótima por

N = -í- . 20-2

se for maior, estaremos representando pontos desnecessários, e se

for menor, estaremos perdendo informação.

Num exemplo real, onde uma amostra linear de 14 cm de

comprimento é submetida a experiência de imagens, podemos

representá-la por 590 pontos ( nas condiçCes de X ~ '**57

Hz/^auss, G = 1 gauss/cm e tmax = 10 nu). Isso representa fazer

590 aquisições num intervalo de tempo de lOmS, ou seja <)t = 17

JJS. A maioria dos sistemas de aquisição de d idos é capaz de

digitalizar ninais nessa taxa ( nSo é o nosso case atual

04/87). Sc considerarmos o caso em que a m/1 i- i taxa de

digitalização seja uma a cada 50 juS, teremos duas soluções a

escolher, desde que satisfaçam a condição de Nyquist (14),

N Sx = —i-ir : 20-3
0

Uma delas é aumentar tmax, e a outra c diminuir o

número de pontos amostrados. Levando em conta outros fatores,

como o tempo de processamento, espaço disponível para

armazenamento de dados,, etc, consideramos razoável diminuir o

número de pontos para 256. Aliás, esse número representa un>a

resolução relativa de 0,inconsiderada boa na maioria dos cisos.

Diminuir N mantendo o valor de tmax próximo do anterior

<twax^256x50;jS=12,8mS) Implica em ter-se <fx =0.18 mm,

insuficiente portanto para que o domínio N</x * 4.7 cn possa

representar H(x) (essa condição é conhecida como aliasing). A

solução e diminuir G, o único fator que resta multiplicando éi e •
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que pode ser modiflcâvel. Diminuindo G de um fator 3

aproximadamente, teremos come números finais, que satisfazem a
I

condiçío 20-3, os valores

N = 256
t = 12,8 ms

fl = 50 us 2°-*
4 x «0,55 M " j

Resumindo, se nSò estamos limitados pelo sistema de

aquislç&o, poderemos aumentar G e diminuir tmax até que

consigamos uma condiçSo satisfatória (tmax << T2, T2*).

De maneira semelhante ao que ocorre com o aumento de G,

a resolução espacial Ax pode ser melhorada com a sintonia de

espécies atômicas com valores de Tf* maiores (nSo levando cm

contav outros fatores com a relação S/R em S(k) ). Considerando

• que 03 prôtons detOra o máximo valor de "fí , ó possível definir-se

! a máxima resoluçSo absoluta num dado gradiente G como sendo

j
S * 21

e a resoluçSo relativa de uma espécie atômica qualquer Ax(E)

será

fKH).T7(H>
**(H) 22

Como vemos, uma espécie com OfME) menor que o do

prôton, pode ter um T2(E) associado maior, compensando o produto

"jp(E).T2(E) e mantendo a resoluçSo igual (ou maior) que 4x(H).
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- O efeito'da "Point Spread Function" sobre a ima<;̂ ta

simples dos três tubos proposta no inicio desse capitulo pode r.vr

analisado na figura 1.

A análise da resolução feita COB O exemplo

uniâinensional, envolveu a consideração de UB gradiente,

convencionado chamar-se "gradiente de leitura". Essa é cnLSo a

analise da "resolução na leitura", que resumi rido-se, implica em

obterem-se valores grandes de gradiente aplicados no curto espaço

de tempo associado à leitura. Voltaremos a discuti-la com base

em outras ferramentas, mais adiante nesse capitulo. (

II.3 Imagens em mais que uma dimensão.

Um campo escalar, como o que podemos associar A

Intensidade da componente z de um campo Bo, apresenta alguma:;

propriedades que podemos explorar. Se admitirmos qua Boz varí-*,

ou que tenha uma dependência da forma

Boz " Boif/» «

teremos que admitir que essa variação intercepte linhas (cm duar,

dimensões) ou superfícies (em três dimensões) de equiinduçao.

Isso pode ser demonstrado pela seguinte argumentação lógica: se

a variação de Boz entre dois pontos A e B do espaço 6 admitida

monótona para qualquer que seja o caminho percorrido entre tais

pontos, deve existir para todos os caminhos um valor de campo

Boz(C) que satisfaça a condição
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Boz Í A > < Box(CI < Box C B > 24

O conjunto de pontos Boz(C) define a chamada linha Í2D>

ou superfície (30) de equi Indução. Se restringirmos a variaçio

de Box a gradiente.» lineares, verr^os que sô poderSo haver

variações unidlmenslonais de Box perpendicularmente aos planos de

equiinduçSo formados. Dessa form, com a superposição de

gradientes estáticos em qualquer direção, a única codificação de

freqüência dar-se-á na direção do gradiente resultante.

Se o objeto analisado apresentar uaa densidade de

magnetlxaçSo Kl?), só sera possível obterem-se informações a

respeito da projeção de MCr) na direçSo do gradiente resultante

(o. * colapso de H(?) na linha que detémIna a df reçSo áo

gradiente), pois todos os núcleos que se encontran nuaa

superfície de equiinduçSo irflo precession^.- nuaa única

freqüência.

(r)

íI* iMtrMt

t s Mtpwf feia i«

Flg. 11-2 0 col, ,.;o do H(T) ilo pJnnc; !i, ivi dírrç-1»
perpendicular ao gradipnlo aplirndo. Diferentes planos :;
determinam u*a funçíto "projeção" da Hit) na direção tio
gradiente.
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Torna-se entSo necessário que, para que se consiga a

codificação espacial ea diferentes dlrecOcs, o caapo aagnético

Boz(?) apresente taabea uaa dependência teaporal, de foraa que o

gradiente espacial possa ser aplicado ea orientações distintas ca

teapos diferentes. Essa é a asneira encontrada pelas diferentes

técnicas para resolver o probleaa da correspondência biunivoca

entre Box e r ser apenas unidiaensional. e o que distingue cada

uaa das técnicas é a maneira coa que se aplicam os gradientes e

se reglstraa os sinais de RHK.

Colocando s. dependência teaporal nos gradientes de

caapo, podemos escrever

BC?rt) « »o • 7.Cft> , 25

onde esta implícito que B é a componente z do campo magnético.

Vamos então redefinir algumas das expressões

anterioeres: a codificação espacial da freqüência de prc~ess2o

continua sendo unidiacnjional, so que coa intensidade e direvSo

dependentes do teapoy, dada pela expressão

w(t) =• w o +'J»'r.C(t) 27

As osdlaçCes de MCr) serffo determinadas pela fase

acnaulada <J)(r,t), da foraa

(r,tl • J w(r,t'> dt' ^ *

r . 1» I C(« wot • r . "Y I G(f> dt' 28
o
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Redefinirão k peta sua expressão «tais geral

o

kit) * -yjGíf) át' . 29
o

obteaos para 28, agora no referencial glrante,

. <f)(r,t) * ir . kit) . 30

* í

que peraite-nos escrever o sinal de MM deaodulado coao sendo

SU(t)) » I Mi?) e1 k í t K r dV 31í
v

onde adotaaos a condição de boa resolução determinada por 19.

- A equação 31 relaciona as funçCes S(k") e M(?) pela sua

transformada de Fourier tridimensional (vale taabèa quando k e ~r

sSo definidos ea duas diaensOes).

Para se obter Mír"> é preciso conhecer-se S(iT) ea tr '.o o

espaço reciproco. Sabe-se pore* (15), que do conhecinento <!•_>

S(ki> eu pontos discretos ki daquele espaço, é possível

obterea-se os valores de H(ri) ea pontos discretos ri que

represente» satisfatoriamente á funçSo M(r*). A função

discretizada M(?í) 6 obtida através da transformada de f«urier

tridiMensional discreta (3DDPT) de S(ki).

As técnicaç de obtenção de imagens, atrav6s da

apllcaçSo de gradientes adequados, fazen con que k(t) percorra

valores contínuos nuaa trajetória que cubra satisfatoriamente o

d<»inio da função S(k), enquanto que os valores de S(ki) sSo

registrados nua retlculado .que caracteriza - a técnica de

reconstrução. Alias, é a partir daquele conceito de trajetória

que lreaos introduzir um foraalisno que siHplifica bastante a

analise das técnicas de reconstrução de iaagens.
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Da definição de M t ) (equação 29) obtemos, a partir da

derivadi temporal, una expressão análoga a da velocidade

tangencial a uma trajetória, na cinemática,

= Y G(t) 32

J

Observamos então que "J^Gít) determina tanto a orientação quanto

a velocidade de um deslocamento sobre uma trajetória k(t) no

espaço recíproco.

0 principal quesito em relaçSo à trajetória é que "Ia

cubra uniformemente o domínio de S(k) e existe uma infinidade de '

trajetórias que satisfazem essa condição. Convém lembrar que

estamos no espaço reciproco, e que para recuperar a imagem (M(r)>

teremos que proceder uma transformada de Fourier. E necessário

portanto, que o retlculado formado pelas coordenadas dos valores

registrados de S(k) satisfaça as condições básicas impostas pela

formulação da transformada de Fourier discreta. No caso simples

da formulação cartesiana expressa pela equação 31, a imposição é

que aquele retlculado seja pelo menos aproximadamente cartesiano.

Vamos consldcrac .o exemplo bidimensional da técnica da

transformada dé Fourier direta (2DFT), ilustrado na figura TJ- 5

A figura$-3-4.) representa a seqüência de aplicação aos

pulsos de RF e de gradientes (f(t), e os sinais de RHN gerados.

Vamos supor, sem demonstrar agora, que mediante a

aplicaçflo de gradientes e de pulsos de RF adequados, consegui;,.J3

excitar apenas uma fatia da amostra perpendicularmente à direção

z e de expessura zo. Para Vodos os efeitos, apenas um plano do

objeto tridimensional deverá ter toda a «agnetizaçSo virada 4e

90° para o plano transversal xy, e será portanto a única parte

da amostra capaz de gerar sinal.
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Kx

2DFT

Fig. 11-3 - Técnica de 2UFT. L) sequfrncia de pulsos
neccr.rsários A .-í qui.Ti ç<1u dos sinais de RMN. Xt > El.apnn da
expri î ip.ri'»: X* -o • nolev^o 'le ura plano <ln aŵ >r;tr.i
tridimrniilonal; ZÁ-b codificação de^fane (dirocâo y*;
ii-c codifícacSo de f roquOncias. JLLi\ Diagrama do
tia jrl.i'.t iu." no er.paço K; a figura monl.ra duos trajetórias
para aquíriiç^o do ecus fcl

Essa Bituaçao inicial está caracterizada pelo Instante

0' que determina efetivaroertte o inicio da experiência em duas

«JiraensCes (íiqfa-iií), No intervalo de tempo OA, a aplicação

conjunta dos gradientes Gx e Gy gera um gradiente resultante que

determina o trecho da trajetória OA. Nesse instante, um pulso de

RF de Tí gira de 180° cada componente da magnetizable

tranversal. Resulta que no instante B, teremos uma "condição de
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fase inicial" para as componentes de magnetizaçSo codificada pela

aplicação prévia dos gradientes, na forma de uma fase acumulada

inicial para a direção y dependente da amplitude de Gy (e do

tempo de aplicação ty, que nesse caso é constante), expressa por

G_. dt = -TC t . 33

0 período descrito corresponde â etapa de "preparação"

do sistema de spins para a etapa posterior, de "leitura".

A fase acumulada pela aplicação do gradiente Gx, de

amplitude constante, e invertida pela aplicação do pulso TÍ,

permitirá a geração de um eco de spins que ocorrerá durante a

trajetória BC, desde que seja novamente aplicado um

gradiente? Gx na mesma direçSo que o anterior. Essa fase é dada

por

kxB
(Gx> = "I**1* M

(tx • ty por simplicidade, mas nâo precisam ser necessariauionle

iguais).

0 centro do eco de spin3 corresponde à recuperação da

condição kx-0, que ocorre em t=2tx. Durante o intervalo BC cm

que isso ocorre, a fase acumulada kx(t) é expressa pela equação

kx(t) = " T V x + TGx * ' fcx < fc < 3fcx ' 3 5

Se redefinirmos ò instante t=0 em 2tx (centro do eco),

obteremos simplesmente

kx(t) - fGx t , -tx < t < tx . 36
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Dessa forma, serSo registrados os valores de .̂ (k) que

correspondem á etapa de aquisição,

S(kx,ky) =

íM(x,y) e •• ' e " ***«? 37

As variáveis reciprocas de x e y estarão agora

parametrizadas em t e Gy, que permitirão registrar valores de

5(kx,ky) em diferentes trajetórias. Para ronseguir-se essas

trajetórias, basta variar-se os valores de Gy durante a etapa de

preparação, definindo por exemplo OA'B'C e adquirindo novo eco

de spins em B'C. 0 conjunto de ecos assim adquiridos,

fazendo-se por exemplo Gy variar no intervalo C-Gymax, GymaxH,

constitui-se no "sinal" bidimensional S(kx,ky) digitalizado num

reticulado cartesiano. Como requisito adicional, se quisermos

proceder a transformada discreta utilizando algoritmos dr

transformada rápida (Fast Fourier Transform, FFT) (14), 6

necessário que tanto a variação de Gy quanto o intervalo de tempu

entre aquisições sejam regrvilare3.

0 "sinal bidimensional" S(kx,ky) que as3im chamamos por

estar no "espaço de sinal", o espaço onde se faz as medidas na

experiência de RMN pulsada, encontra-se esquematizado na ligura

fl.'4-a.

Nela observamos 03 ecos registrados para diferentes

amplitudes de Gy, o gradiente de "codificação de fase". Na parte

b da mesma figura podemos observar, o resultado'da tranformada de

Fourier bidimensional daquele sinal, proporcionando um "espectro"

também bidimensional. Em c vemos a imagem, na forma de um mapa

cujo brilho corresponde a intensidade no espectro em b.
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Fin. H 1 a, t"prt'Eciii-j>1io bidimensional úo "sinal" J P
RMM. Ap6r; um.i • rarcif OL awd'i d(? Fourier biJimennioti.il,
oblein SP o "r>r.pf?cM.i<>" (b). A iway'in ô rrnultado do brilho
ò 'jnvaf) flt amplitude do "er.pect r>j".

Uma questão que aparece rotineiramente é: n.w"

escolher adequadamente os valores dos parâmcLros Gx, Gy, Tx, '!'•/

etc? A análise dos parâmetros associados á digitaliz.iv •>

(leitura) foi feita anteriormente nesse capitulo. Uma anal ir"

análoga a essa pode ser feita levando-se em conta o gradiente >!••

codificação de fase Gy. Digamos que o tamanho do domínio -}•'

M(x,y) necessário e suficiente para representar adequadamente .i

imagem na direção y seja Y. Isso quer dizer que a máxiir-i

dimensão y do objeto analisado deve ter ura valor menor, porem

próximo de Y para que se aproveite adequadamente o campo de

vi são. Por outro lado, a máxim* resolução permitida, determinada

indiretamente pelo valor áç 12* (observe que T2* constitui-se

também numa indeterminado da codificaçfio de fase, por afetar a

amplitude do sinal frente ao ruído constante, cuja análise

faremos logo adiante ), e é dada por
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3 8

Aqui também devemos satisfazer a condição i

Ay <« áy = ̂ c * t > 39

• ymax y

ou seja, que ty seja muito menor que T2*, para minimizar a

atenuação do fator exp( - ty/T2 ).

Assim, o número de pontog utilizados para representar

satisfatoriamente a função M(x,y) na direção y será

Ny»JL . 40

0 único fator que limita uma redução indefinida de ty ir

o valor de Gymax, podendo valer normalmente até 2 gauss/cm (esse

ê um valor típico, podendo ser. superado nos tomôgrafos modernos).

Admitindo que podemos variar desde -Gymax até +Gymax,

em Ny passos, o incremento de Gy, cGy, ser.1 então

6 Gy = "TC- ' 41

e deve satisfazer a condição de Nyquist (14)

ou seja, éGy tem um valor máximo limitado pelo tamanho do

domínio Ny dy. • •
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Vamos considerar um exemplo típico:

A escolha dos fatores adequados não está vinculada

apenas a quesitos relacionados a resolução etc. Um dos fatores

determinantes no número de valores de Gy, Ny, é o tempo de

aquisição total da imagem. Como vimos, Gy deve ser; variado Ny

vezes para que Ny ecos sejam adquiridos antes de se processar a

imagem. Entre a aquisição de dois ecos é necessário esperar que

o sistema volte às conuiçOes iniciais pela relaxaçSo longitudinal

com tempo característico TI (isso nem sempre é necessário, e

veremos oportunamente una técnica que explora essa condi cio). <

Esse tempo, nos objetos analisados, é da ordem de de 0,5

segundos. Um valor tolerável para a duração de um exame é da

ordem de 1 minuto, portanto o número de ecoa ideal está por volta

de 128. Esse valor representa uma resolução relativa de Q-Vl,

também considerada satisfatória (observe que toimmos sempre

números que sSo polôncia inteira de 2; isso é pelo fato de que

simplificam os algoritmos de FFT5. Considerando uma amostra de

14 cm como anteriormente, teremos <jy = 1.1 mm (de 40). Com ura

valor máximo de ,grad'"nte Gy= 2 Causs/cm, teremos oGy = 31

mGau3s/cni (de 41), e portanto ty = 5.4mS (de 42). Se por a'--um

motivo quizermos, por exemplo, diminuir pela metade o número de

pontos, deveremos fazfí-lo de forma que satisfaça a equação 42.

Para que seja mantido cons'ante o produto Nyo v, <fy deve dobrar

(lembre-se que Nyjy è o tamanho do domínio de M(x,y) na direção

y, e que sempre deve conter M(x,y)). Consequentemente, podem or-

ou dobrar oGy ( para satisfazer NydGy - 2 Gymax ) e reduzir a

netade ty, ou simplesmente*reduzir Gymax à netade. Das duas, a

primeira alternativa é melhor porque caminha na direção de

nelhorar a resolução absoluta ( apesar de estarmos diminuindo a

resolução relativa para l,6t).
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Una coisa interessante de se notar, 6 que apesar <W>

valor de Gyaax determinar de certa forma a resolução na direç.io y

da Imagem, isso nSo aparece explicitamente na técnica atè agora

descrita. Isso ocorre devido à maneira com que sSo aplicados os

gradientes. 0 sinal de RMN bidimensional, S(kx,ky), levantío-r>e

em conta o efeito de relaxaçSo, para a técnica descrita é

-k_/ fl GT- -t_/TÍ f , ? ;
S<kx,k ) - e

 x Â e ' * J M(x,y) e1 **rdxdy. 41

Nesse caso, podemos definir uma funçffo multiplicative {

bidimensional como

-k
W(k_,ku) « e * " ' e J ' = JP(x,y) ex "^"dxdy 44x y

/ ^ C T * - t / T * C ± t r
e * • IP(x,y> e * dxdy

A "Point Spread Function" bidimensional, P(x,y) ser.'i

sempre uma função delta na direção y e terá uma certa largura ni

direção x. 0 que è aparentemente um paradoxo, pode ier entendida

com a deduçSo da técnica inicialmente proposta para 2DFT (K>.

Nessa técnica, 03 .gradientes Gx e Gy sSo constantes, e c qu«-

varia * o se«> tempo de apllcaçfto tx e ty.

De fato, isso é possível apenas porque kx e ky potWrm
•>

ser parametrizado3 tanto em t como em G, já que aparecem

multiplicados na definição de k (equação 11J. Essa técnic».

Ilustrada na Hguraft!3, fornece sinais dè RMN expressos por

-k / f G T* -k / fGTt f ' ? -
S(kx,ky) * e

 x »e y y J M(x,y) el K'rdxdy> ií>

onde

e

kv - Y G^t, , 0 < ty <
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íl

JEET

Fig. II 5 - Piaqrama de pulsoj para a técnica de KfrE
tridimensional: e« txity a fase do sinal estará nu» ponto
do e*>p.iço (tridimensional) K a partir do q«wl o sinal wrA
r"'ií•:!T^'1'j •ltin:i!:«> o. ini.íírv.ilo f.~. An Ampl rtu«lcs 'lor,
gr.i<iirni.»s í?3o corictuntcs. e o qiif» nula dr uma traj?t«5ria

ouLra <*• o tmpo do .nplir.ivüo dos

variáveis pelos tempos de aplicaçSo tx e ty de Gx e Gy

respectivamente. Neste caso a PSF associada terá explicitamente

larguras

Ax,y « —• ^—T ' 47

caracterizadas pela transformada de Tourler biUimensional de

Wtk ,k ) » e 48
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Una variante dessas técnicas bidimensionais, que em

primeira análise n3o apresenta nenhuma vantagem, é a em que ambos

os gradientes sSo variados, mantendo-se fixos seus rerpectivos

tempos de aplicação. Nesse caso, para cada par de valor** Gx e

Gy, apenas um ponto 6 adquirido após um tempo tu. A única

vantagem dessa técnica é que n.fo ha aquisição de dados

acompanhada de evolução temporal do sinal, e consequentemente

nenhum tfetamento do efeito de relaxaçao transversal. Todos os

pontos adquiridos serflo afetados da mesma forma, e o "sinal" de

RHN será

e G 2 I M(x,y) e1 krdxdy 48-a

digitalizado para todos os pares (kx,ky) no instante t-tC. A PSF

bidimensional será uma tWta na origem, e a resolução absoluta

não mais será limitada diretamente por T2«. A grande desvantagem

è que para cada ponto S(kx,ky) adquirido sceíneces.-.ário esperar

um tempo da ordem de TI para repetir a experiência. Isso aumenta

para N * TI o tempo de exame,- onde N é o número total de

valores de S(k), tornando inaplícável a técnica em pacientes não

•ulto pacientes.

Convém lembrar que, quando o tempo total do aquisiçSu

de dados nao constitui problema sério, essa técnica torna-se

altamente vantajosa pois permite a obtenção de imagens sem nenhum

efeito de relaxaçSo transversal ou lnomogcneidade de campo,

ficando como única limitaçSo a relação . sinal/ruído.

Especialmente em imagens de alta resolução em sólidos, que

Apresentam valores de T2 bastante curtos, ou em sistemas que

utilizam campos 'magnéticos de baixa homogeneiuade, essa técnica

vlria a contornar os sérios problemas de resolução que adviriam

da. utilização das duas outras versOes (16) (17). Um exemplo de
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aplicação de técnica semelhante na espectroscopia de ultra alta

resolução encontra-se descrito na referência (16).

PONTO A PONTO

Fiq. 11 G - Diayt.iroa de t rajetór ias referente â técnica
de aquír? íç.io ponho a ponto. Num mesmo intervalo de tempo
sflo aplicados simultaneamente os «jr.idientes Cx o Gy, que
levam a fase a um ponto A, D, C e t c , onde o sinal ê
amostrado. Faz-se is to para todon 05 pontos iln um
reti^'ilaJo ' r.Trtor.iai. ..< ròqular, por exemplo, «? procede-cr* .1
t» anr.i Di in.)''-i i](? Fourier bit]âiucrisií>n:il para obl.er-se a
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II.4 Resolução e relação S/R em S(k).

Devido à natureza transiente dos sinais de RH*', Slk), a

relação sinal/ruído (S/R) afeta-os de saneira a comprometer a

resolução na imagem.

Coao todos os sinais apresenta* uma redução de

intensidade coa o decorrer do tempo (fig.1I-7) é de se esperar que

para os tempos próximos de tmax a amplitude de S(k> seja d& ordem

de ou até mesmo inferior ao ruido.

SftCCtl)

TIMM

F i l . II 7 Cf r i t o da tclavâo nirial/rulJo sobre a
resoluçio: apena3 a parto do s inal atfr t i pode r,ar
rc?cii[>er aJa do ruido. Isso determina uma resolução maxim *

Definimos o instante ti<tmax como sendo o instante cm que o sinal

S(k) passa a ser menor que a amplitude do ruido Ar. Com isso, oa

valores de M t ) para t maior que ti passam a ser rfetados pelo

ruído, nSo tendo mais possibilidade de representar variaçOes de

H(x) para intervalos *

49

Efetivamente, reduzimos o valor de tmax para t i , tendo

necessariamente que redefinir a resolução máxima cor«o sendo
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50

Essa idéia pode ser também estendida a direção de

codificação de fase, proporcionando uma expressão análoga a 50

para <fy, e permitindo que se defina uma PC com simetria

cilíndrica, cuja largura é determinada pelo vaior

Coa intuito de reduzir ao uãximo Ox, devamos procurar

a condição em que

ou sinplesnente,

53

onde tMdx deve expressar a r^solueSo espacial pretendida.

A condiç3o de igualdade cm 52 representa a relação S/R

ideal para o sistema ̂ Je aquisição de dados.

Essa relação sinal/ruído ideal pode ser obtida com a

seguinte argumentação: Consideremos uma "linha" de magnetizaçao

constante M(x)=Mc, constituída de 'pixels' separados de uma

distancia Jx, e cujo sinal de RMN gerado é dado por

S(k(t)) « í M(x).eik(t)'xdx
J-K/2

sen(kX/2)
kX/2
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onde k(t) 6 exprcr.so pela eq. 29 com Gx constante. Para

resolver dois pixels separados por uma distância Jx, teremos que

observar frequencies espaciais Kmax - l/<Jx, ou seja, observar

durante um tempo tm"x = l/"J*Gx <fx.

Acontece que S(k.d)) (neste caso) é oscilatôrxa. Lendo

zeros nos valores

' n TÍ. n=l, 2, ... . 53-b

i

Pode ocorrer que, da escolha de tmax, uca dessas

condiçOes seja s a t i s f e i t a , o que d i f i cu l tar ia a ana l i se . Devemos

então procurar o máximo (absoluto) tp próximo de t».»x

(corr" ;pondente a np.Tf/2) e tonar seu valor pira o cá lculo de

s( tp) . Trrcwos ansim UKI noção de «mal nora n amplit«"1e rir» r,(t:>

nas iBediaçõor, de tnax, o que permitirá -ontinuar a análisr.

Vamos ndmltjr que, p.ira que se resolvam os dois p!xcl:t

j considerado.1?, a amplilu''*? do ruido. Ar, suja no máxino jquat A

metade da amplitude de s ( t ) próximo de tmv..:. líessa forma tercinon

Ar ^ j - - , onde

f> " Y U .X

0 valor np.rl/Z nao corresponde necencariamciLn ao

Rdximo da função sen(x)/x; contudo, levando-se em conta que

estamos bastante afastados <*i origem dos tempos, podemos utilizar

essa aproximação. Assim obtemos a relação sinal/ruMo n^r^^r.ária

P<ira r,e ter a resolução pretendida, comparando •"> amplitude maxima

<ío transieiite (em t*0) com a amplitude em tp, que é equivalente â

*i»plitude do máximo ruído permitido. Dessa forma, utilizando-se

u<* definição cm (52) para a relato sinal/ruldo em transiem-es
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S „ waior pica do sinal r

R anpliluri" (rms> do ruido

Ten 3e, portanto, i

~R~ * SU-t > i>3"c

P

ou S/R = X/Jx - N, onde N è o número de pixels resolvfveis (o

inverso da máxima rcsoluçto relativa éx/K). Essa. análise '

permite-nos concluir que se tivéssemos N elementos de

nagnetizavSo (pixels) contribuindo com a mesma amplitude Ai mas

com freqüências d i s t i n t a s , para o sinal de RMW, e almejássemos

que todos for,nnm resolvidos, terfnmos necrsr.nrlamente um nível ''o

rultlo Ar nSo maior que a contribuição individual de c^ú-x

elemento, ou soja. Ar " A i . A e»teris3o d<>sse conceito para duar.

ou mais dimensões também é valida.

II.5 Técnica tie convoluçTo - retroprojeçao.

Essa técnica merece um destaque especial por ser a

primeira técnica utilizada na obtenção de imagens por M\U. Na

realidade, o algoritmo de reconstrução da3 primeiras imagens (1)

foi diferente do que trataremos aqui '19) (20), mas a técnica de

•vjuisiçao dns dados pode-oe consider r idêntica. 0 dc»tuquu jue

damos é pelo fa'.o dessa técnica ser atualmente utilizada m

toroografia computarizada por raios-X, tendo por isso ganhado

Estante contribuição nos últimos anos tai.to no desenvolvimento

ê algo; limos mais eficientes qunnto cm hardv/.ire dedí %*ido an seu
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processamento. Outro motivo 6 que existo uma tendência atual em

se acelerar os métodos de aquisição de dados, tendo surgido novas

técnicas de varredura do espaço onde se define S(k; que penaitera

fazê-lo ao tempo de um sô eco l~ 50 .TS). Essas novas técnicas,

que descreveremos oportunamente, exploram ás propriedades da

técnica de con vo lucilo - retroprojeçao, e ganharão nossa

especial.

tA

j ~
to ti

lií

í . I ! r ! ' ' l ' i •>•)> . r u i ' ! • • • [ • ' ! ]•:•>:•}, ( a ) , r I i > j " ! • ' » ! ' Í . M : ; , í \> ) f

|

.Tin* •:-. t \ i - l 1 r m . ' i t"> í • ••: I - i - I o p o l . i

n . t - r I -1.1 « T i : - .

r; ar ( r a )'.•'..•'"
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A técnica de convoluçSo - retroprojoçfto, a qual

chamaremos a partir dnqul "backproJecLion". con3is1e n*»ma maneira

alternativa de se cobrir o espaço K com varreduras radiais. 0

resultado do registro de S(k) em Intervalos rnulnres ao longo de

direçOes radiais defin" uma reticulado polar regular, que sugere

um tratamento do problema através da formulado ' polar da

transformada de Fourier.

A f iguratfcO-a ilustra a seqüência de puls> -, necessários

á qeraçSo de tais varreduras. Emí6-b, podemos ver as trajetórias

associadas a aplicação doa gradientes, bem como o» intervalo.-. ,
i

onde se processa a aquisição de dados. Kmlffl-b, temos a função

S(k) digitalizada num reticulado polar, que mediante um algoritmo

especial fornece a fingem M(x,y).

A cada eco adquirido, temos os valores de Gx e Gy

mudado.'; de íurina a mudar apenas a orientação do gradiente

resultante, mantendo coníttnntc sun omplitudu.

A açílo combinada de Gx e Gy faz com que o gradiente

resultante Cp leve a íaue acumulada a A (f ig. ft-O-h). H«.>..u<?

instante um pulso IT é aplicado, levando-a para D. A partir dal,

com 03 gradientes ainda aplJo>do3r faz-nc o registro de S(kí) na

trajetória BC, C coincidente com A. Outra., trajetórias sSo por

exemplo, OA'D'C", com aquisição em B'C e gradiente G tft'. No

final, teremos um sinal bidimensional digitalizado dado por

S(ií) = S(ki,^).) • 54

Para continuar a ar.ilise, vamos inverter a equação 31,

ir) • í S(jT)M(r) •. | S(k) e1 k'r dVR , 55

e escrevê-la n,i forma pol&r para S(k) em dua3 dimensões
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M("r) = M(r
f (

,0) = J 1^ S(k,*>) e 1 k*r |k|dkdji .

sabendo que

k.r = k .r .co3(^ - » ) ' 57

obtemos entSo

M(r.e> =f f S(M> e1 k-r-
£ J I w

que é a exprcssSo para a transformada de Fourier de S(k,^> ) cm

coordenadas polares planas. A Integral mais interna evidenciada,

em k> tem um papel importante nessa discussão porque constitui-s"

na chamada "proloçSo filtrada" de S(k) ao lon>> da dircc.'io <p .

Para entender a importância densa expresnflo, vamon adauLir

valores ' constante^ ún <f> , de forma oue podemos jciramett izar u

função M(r, 9 ) em q- $ - 0,

S(k;q.0) e1

0 argumento (k;q+ 0 ) significa que a inti. ;ral em k ^

feita para valores de <p = q + 0 constantes, ou c- ja, S(k;qi£>)

é o conjunto de amostragens de S(k) ao longo da dirrvSo çi , rwl.t

menos que cada um do3 ecoa adquiridos com a técnica (equação 54).

A imagem M(r,P) e eritSo obtida de
•ITr

-,e) - I M(r,6^q dqM(r,e) « Hlr.ef dq f.o



j i .?:•

E3ca operação caracteriza a acuinulnçSo de v.iria:.

funçOes bidimensionais que diferem entre si pelo valor de q, que

sSo chamadas de retroprojeçOes. As retroprojeçOes M(r,O )q

apresentam algumas propriedades interessantes. Vejamos por

exemplo, o caso q=0, que restringe as variações de r e jk nomine

na mesma direção 0 = <{> . ücrna iorma, a equ:,lo 59 fica

c í k>r|k|dk 61

Fixnndo valorea parn O , obtemos uma rolccSo <ln funfj'«s i

unidínensinriais Pg (r) que representara as projeções fill radas de

H(r,O) para diferentes orientaçCes 0 . O termo filtradas

aparece devido ao fator multiplicative» |k| no Integrando d« 61.

Definimos então P 0 (r) como

P0(r) = I»e(r) * Q(r) , (.2

onde

/ t i. »

dk, -• / f»(k;O) ei k'r

é a projeção '.In M<r, O )

Q(r) = I |k| e 1 k#r dk

o a f urtç.5o de- f f ILro.

A coleção de funções M(r,@)q-O, qu? mais adJ.tnLe

veremos que ne tratam d.is únicas funçSes necessarian para

reconstruir M ( r , « ) , é obtível mediante uma série de

transformadas de Fourier unidimrnsionais, como indicado cm 61,

doa ninai.i S(k) multiplicados por |k| (na realidade multipl'cados

por uma função que se aproxima de |k| para k~0 e que ter min»

Le na fronteira do domínio de S(k); uma aniline de
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algumas..funções de filtro encontra-se nas refs. (19) (20) (21).

Para entender outra propriedade das retroprpf «çOrr..

vamos recorrer á fiquraj;9.

Como os valores de 0 SJ3O na prática discretos,

representamos M(rre )q como um conjunto de funeoor, Mdimensionais

separadas por A q ao longo da direçSo q.

•*-•*.

í'i'1. li ') ri.il..i M - r n . t II;//li,) .••:; fiij.jrn:;ivor» p J n n o -
!'!n f ; j í ^ . / i " '•!•( i !:..-, w l f . i : ! ' n ,i v.i: >' >;.io 'in '|, a vvir I.V.-'

forno

- 83 -



'«Vnaq s I sJk'*e+n*I» **

11-35

65

M(rcos(nAq),e+nAq)q=0 =

= / S(k;«+nAq) e 1

obtemos, apôs comparar 65 e 66
I

M(r,©) „ . „ = M<rco3(nAq),©+ndq)__n 6 7 '
q—noq q—v

ou soja, todo3 os pontos Pn (veja figuraf-9), de coordenadas r e

e ,- terão um correspondente PO, de coordenadas r.cos(noq) e

& tnâq. Desse modo a soma em 60 fica restrita á família de

funçCes em q=0, podendo ser reescrita como

. • r*
M(r,©) = M( rcos(«^-©), 4>>n.n á<p . 68-,G) = j

que gera o algoritmo de acumulado de retroprojetOes. Cada ponLo

P da imagem poderá ser obtido pela soma das amplitudes de

M(r,e )q, nos pontos Pq, por exemplo, que encontram seus

correspondente em MCtr, 9 )0 <f igurafl-9).

A analogia com a técnica utilizada em CT restringe-se â

adoção da formulação polar da transformada de Fourier. De fato,

ha uma grande diferença no que se refere ao "espaço de sinal",

espaço ao qual pertence a função amostrada pelo experimento. Em

RMN, o espaço de sinal é o espaço das freqüências espaciais

(reciproco ao espaço euclidiano onde se representa a Imagem). Os

sinais adquiridos representam amostragens da função cuja

transformada de Fourier é a imagem. No caso da técnica de CT, o

espaço de sinal é o próprio pnpaço onde se representa a imagem, e
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os dados adquiridos sSo as projeções do objeto analisado na

direção da varredura de i» feixe fino de raio-X (12) (ou de feixe

em forma de leque (22)). 0 conjunto de projeções adquitidas para

«s diferentes orientações, e filtradas adequadamente, forma una

função bidimensional, essa sim, análoga á futóO M(r,©)q=O.

II.6 Técnicas de aquisição rápida.

A técnica de obtenção de imagens por RMN, no estágio

que se apresenta atualmente na«t unidades comerciais de

diagnóstico, aprenenta algumas desvantagens frente ás técnicas

convencionais (ultrassonografia e CT) (10) (12).

Uma das desvantaqens é o tempo necessário á aquisição

do.' dados referentes a um exame, que é da ordem de minutos,

comparados aos poucos segundos necessários â técnica de CT e às

imagens dinâmicas obtidas com ultrassom. 0 principal fator

limitante na velocidade de aquisição 6 o tempo de relaxado

longitudinal, TI.

Como vimos, entre cada do^s ecos adquiridos com

diferente codificação de fase (2DFT) é necessário esperar um

tempo da ordem de TI para que a maior parte dos núcleos tenham

chance de retornar á condição de equilíbrio (Mz maxima) e possam

ser reexcitados. Nos tecidoâ orgânicos, o valor de TI é per

volta de 13. Portanto, se necessitarmos uma resolução na direção

da codificação de fase de 256 pontos, a duração da aquisição de

dados.será de aproximadamente 4 minutos.
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Esse período é mjii . grande, quando comparedo ao

período de algumas funçOes vitais coso respiração e batimento

cardíaco. Durante a aquisição-, se a região analisada contiver

órgãos associados a essas funçOes, a densidade de magnetizaçSo

MCr) nSo será mais estática, resultando numa Imagem afetada polo

efeito do movimento daqueles orgSos (23) (24). Algumas funçOes

s8o cíclicas, onde cada fase do ciclo apresenta condições

isométricas. Isso permite o sincronismo da aquisição com

determinada fase do ciclo, resultando nua "congelamento" daquela

fase (25), mas tendo como conseqüência um aumento do tempo total

de aquisiçSo.

Além do mais existem eventos que nSo podem ser

correlacionados, resultando na impossibilidade de se utilizar a

técnica nessas co.-<iiçOes. E natural- portanto, que se busquem

técnicas alternativas mais rápidas.

Nessa tentativa, a primeira hipótese que pode ocorrrr <*•

diminuir ao máximo o tempo entre medidas TR. Isso produz <l.»i:;

efeitos eventualmente indesejáveis: contraste por TI e penki

sensível na relaçSo sinal/ruldo (pela redução da componente Mz no

inicio da medida).

A primeira proposta de uma técnica de aqui?lc3o rapi»!a

(ECHO PLANAR IMAGING, EPI> se deve a Mansfield (1977) (20).

Utilizando o chaveamento rápido dos gradientes, conform"

ilustrado na fig.$-10, Mansfield conseguiu gerar uma seqüência de

vários ecos adquiridos seqüencialmente, amostrando a fun.üo sinal

(equação 10) con uma trajetória semelhante á varredura de \:w>,i

tela de televisão. A imagem era obtida mediante uma transfonnad->

de Fourier bidimensional, com formulação carteslana. Essa

técnica, Apesar de rápida, apresenta alguns inconvenientes quanto

A implementação e á assimetria na resolução, devido ao fato de

sua PSF não atuar lsotropicamente na Imagem (fig««ra(il).
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Fiq. II 10 - Dia-jr.̂ mi iji* f.-.i)-->r. :»r,.M..iMinlo d técnica EPI.
Até t~0 temos a etapa d<? seleyT•> do plar.03 c fjfr.iv.To do oco
(t-0 é o máximo «2o eco). Ne rs no instan'to uni qradiontr* Gy 6
aplicado continuamente em conjunto com uui gradiente Gx
cliavpaáü r.ipidara"nte entre »Cx e -G:<. 0:; cinaís Ü.1'J
adquiridos continuaracnt .• durnnt.e um tempo IVti'i'?.. Er.r>«.'n
qradíer»te?s -ten o efeito dp cr iar uma Ua if l:6r ia cm
ziguc-za-jue, que varre'o domínio de S(Mt)) num reticulado
aproximadamente cartesiano.

Fig. 11-11 - "Point Spread function" para a técnica de
"Echo Planar Imaging" <EPI).
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Outra proposta, que está sendo implementada atualmente

nos tomõgrafos comerciais, baseia-se na aplicação de pulsos de

excltaçSo que deslocam a magnetizaçSo de u» pequeno ângulo a

partir da direção z, por exemplo 30° (27) (28) (batizada de Fast

Low Angle Shot, FLASh). Neste caso, o Módulo da magnetizaç.1 o

transversal será a metade daquele onde se utiliza um pulso de

90° . Por outro lado, nSo há a necessidade de se esperar um

tempo da ordem de TI para que a magnetlzaçSo retorne ao

equilíbrio, pois sua componente z é- sempre grande o suficiente

para permitir o reinicio da excitaçSo mesmo para um TR bastante

curto. Existem, é óbvio, compromissos com o contraste por tempo

de relaxaçao, conforme será visto em oportuna abordagem.

Algumas variações da técnica de Mansfield são relatadas

atualmente (29) (30). Algumas com correções no diagrama de

pulsos de gradiente, com objetivo de definir uma trajetória mais

próxima daquela associada a um reticulado cartesian" (figuraíiX).

Outras, chamadas de técnicas mistas ou de entrelaçamento, definem

trajetórias múltiplas independentes (senoidais), entrelaçadas,

com o objetivo de ,â i.usta de um pequeno aumento no tempo de

medida , contornar o problema ocasionado pela PSF anisotrópica

(figuraiBl).

A técnica de aquioi 73o rápida que apresenta mais

vantagens tanto do ponto de vista experimental quanto da

interpretação das Imagens foi» proposta e implementaria pelo grupn

Sul Coreano chefiado por Z. H. CHO (1986) (31). Por esoe fato,

dedicaremos um pouco mais de atenção ao seu desenvolvimento.
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Fi«. I I 12 -a ÍV?'iuPrici.i do pulsos .nr.nociatla A tocni'M
"Modified Echo Planar Imaqitirj", (Mt.'Pl). A inclustto tin
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II.6.1 Técnica de "Spiral-Scan Echo-Planar Imaging", SEPI.
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Os principais objetivos dessa técnica sSo: acelerar o

processo de aquisição de dados, através de una varredura única «Io

espaço k ao tempo comparável -COB T2 e contornar as dificuldades

impostas pela anisitropia das PSF relacionadas às técnicas

anteriormente descritas.

Sua formulação è essencialmente bidimensional, pela

própria natureza da trajetória em espiral que a caracteriza.

Segue entSo que com a excitação de uma "fatia" de coordenadas

z=zo, a função sinal S(k) passa a ser definida pela equação 31,

-MtWflGT- Ç , j» ~.
S(k(t)) * e M(x,y) e1 M C I ' r dS 09

Devemos buscar uma trajetória no espaço k ao longo da

qual deve ser feita a amostragem da função sinal S(k), que seja

circularmente simétrica,, para evitar um dos maiores problem .:; <\wi

ocorrem, nas técnicas convencionais de EPI. Nessa3 técnica.;,

durante a aquisição de dados, a trajetória em zigue-zague monl.i.j

claramente que os últimos ecos são mais afetados pelo decaimento

coro T2, resultando numa resolução mais pobre na direção y,

caracterizada pela PSF relacionada à técnica (figurafl-11).

Uma trajetória circularmente simétrica, porém,

discreta, pode ser, obtida com um par de pulsos d" gradiente

senoidais, em quadratura de fase, gerando círculos conc.Qnt.ricor,

de raios regularmente 'ncrementados Pi(t), e descritos por

kx(t)

ky(t)

70

onde E é a velocidade de varredura angular, a ser determinada.

Cm busca de uma trajetória continua, modificamos ligeiramente o

ron1unto ue equações 70 e obtemoo
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kx(t) R.t.cos(Et)

11-42

71

ky(t) = *£ R.t.sen(Èt)

Essas equações descrevem uma trajetória espiralada

(fig.J- 13-b), facilmente implumentável experimentalmente. A

dependência temporal dos gradientes (fig.J-13-a), necessários à

geração dessa trajetória é então obtida invertendo-se as equações

71

Fíg . I I 13 a • Diagrama de pulsos par-i a t écn ica ti-
"Spi ra l - scan Echo Planar Imaging" (3EPI).

Gx(t) « k ' R.cos(Et) - R.E.Ben(Et)

72

G ( t ) ' Ai Jt C k ( t ) 3 * R - 3 e n ( E t ) + R.E.coa(Et)
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Fig. II-1.1 b Trajetória no espaço K para a tc-.nir.i
SEFI. 0 sinal S(k(t)) é adquirido continuamente ao longo
da espiral.

Como se observará, ensa trajetória quarda estreita

relação com a trajetória de círculos concôntricos, e permite

cobertura isotrópica e completa do alcance de freqüências

espaciais de interesse. Na flgurajf»14, pode-se observar a PSF

aplicável a essa técnica, que mostra uma filtragem nas

freqüências espacial3 com simetria cilíndrica, dependendo apenas

de |k(t)| (dependência radial). '

Os parâmetros R e E podem ser definidos com o auxilio

das condições limites, obtidas da equação

k(t) - kr(t) * C ky(t) 73

kft(t) > tan , v
•3 ' Et 74
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Fig. II 14 Point. Hpread Function associada à técnica
SEPI.

kr(t) e ko(t) d3o a representação da trajetória em

coordenadas polares planas, e s3o funçfJes explicitas do tempo.

Definindo como At o intervalo entre anootragens da

função sinal,.

S(t) = S(nAt) , 75>

podemos obter os Incrementos radial e angular Âkr e Ákn ,

respectivamente,

e . 76

&k9 - E At

onde Ne é o número de amostragens por ciclo- da espiral. As

freqüências de amostragens sSo entSo determinadas pelo critério

de Nytjuist,

Ak r Ar. - If ', • 77
r
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e fica»

78

onde Nr é o número de ciclos da espiral numa aquisição e Ar é a

máxima resolução espacial (radial) atingida.

Das equaçttes 76 e 7B determinamos E e R, ou seja, .
i

Ti

79

Deposse desses parâmetros podemos definir alguma r,

condiçOes limites: o tempo Lotai de aquisição de dados para a

obtenção de uma Imgcm fica dado por

Como observado anteriormente, tmax é limitado por 17,

de forma que dada uma resolução radial e annular, o intervalo

entre aquisiçOes fica restrito por

J - . B1
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Consequentemente a maxima freqüência espacial (radial)

possível, krmax, e a máxima resolucSo possível. A r , podem ser

obtidas como

^ r ^ 82

Essa freqüência espacial é fortemente limitada por T2.

Há porém U M maneira elegante de se desvincular do compromisso

existente entre resolução e tempo de aquisição, utilizando-se

mais que uma varredura e recorrendo-se ao chamado entrelaçamento
i

de aquisições. Numa experiência, aumenta-se o incremento Akr de '

forma a atingir um valor maior de kr.iax, nua mesmo tmax, e

consequentemente maior resolução ( Ar diminui).

Ma medida subsequente, deslocasse a fase dos gradientes

oscilaiôrlos de maneira, que a nova trajetória cubra a regi3o nio

amostrada, aumentando-se efetivamente (dobrando) o valor de Nr e

a resolução radial sem que se sinta o efeito de T2. Isso

aumenta, é claro, o tempo total de aquiriçSo, mas para um valor

•ainda bem menor que o das técnicas convencionais.

Além disso, uma simetria natural do proMema permite

incrementar Nr simplesmente obtendo-se os complexos conjugation de

cada ponto amostrado, ua função sinal (veja f igura|-13-b).

O ponto 2', por exemplo, é o complexo conjugado do

ponto 2, o 3' do ponto 3, e assim por diante. Assin, para se

obter a imagem de um objeto de 30 cm de diâmetro com resolução

fornecida por uma matriz imagem de 128x126 pontos, apenas um

número de revoluçOes da espiral Nr«32 s8o necessários. A

freqüência de oscilnçSo dos gradientes sera 600Hz, com um

Intervalo entre aquisiçOe» de BuS. Desta forma o tempo total de

aquisição será da ordem de
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. A reconstrução da imagem a partir dos dados adquiridos

pode ser feita m*"*iante interpolaçSo a um reticulado cartesiano e -

subsequente transformada de Fourier bidimensional. A simetria do

problema sugere, contudo, que usa técnica semelhante a convoluçSo

- retroprojeçSo seja utilizada: sa analisarmos o conjunto de

dados na forma de sequ£-ncias de amostragens radiais angularmcnte

equiespacadas, notamos que o reticulado formado é bastante

semelhante ao reticulado polar obtido na técnica de convoluçSo -

retroprojeç&o.

A única diferença é que todos os conjuntos de

amostragens radiais S(kr;ke>, exceto o na direção de kx, contêm

amostragens Igualmente espaçadas deslocadas da origem de uma

certa quantidade íkr*. Para que as projeções obtidas mediante

IHMVTF unidimensional, na direção radial Pç(r), pos3aa ser

utilizadas para proceder a retroprojeçSo, será então necessário

fazer uma correção de fase de forma que

-i«íkr
(r) = P (r) e r 83

Os toraôgrafos de ralo-X (CT) comerciais dlspOem de um

dispositivo que processa a 'retroprojeçSo a 91ande velocidade.

Com a utilização der;sa dispositivo, será possível vencer uma das

principais limitações da técnica de obtençSo de imagens por RMN e

obter imagens dinâmicas. A semelhança da ultrasoonografia, com

resolução muitas vezes superior. Na referência (31), podemos

encontrar resultados da aplicaçSo dessa técnica, bem como uma

análise comparativa entre essa (SEPI) e outras ( EFI (26), KEPI

(29), etc).
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II.? Contrastes por te«pos de relaxado TI e T2.

Os fenoawnos de relasacSo longitudinal e transversal

desempenha* UM laportante papel na interpretação das ipageiis por

SSo eles reponsavei» pelo contraste evidenciado na

quase totalidades das lnagens observadas, e de sua interpretação

depende a análise da fisiologla, aetabolinao, estado patológico e
i

até nesuo a anatoaia das regiOes de interense, onde reforça e '

enriquece de inforwnçOes ilé» daquelas já fornecidas pela

densidade de núcleos.

Para analisar o efeito dos parAaetros de relaxaçao,

Jaaglnemos una seqüência de pulsos utilizada nn

inversão/recuperação con spín-eco, conforme fiquragd5.

A função sinal S(K(t)), levando-se cm ccxila os í.eü|>r«3

de relasaçSo TI e T2, agora dependentes da poslçflo, na forna

T. * T. (x,3

T 2 * T 2 (x,j

fica expresso por (duas dinensOes)

S(k(t)) » I Mtxry) e
1 k(t)-r .

'» d - 2e-t/T1<*''*)> dxdy

84
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It
L

n
it to

L3U
eco

II 15 Df-'i(fr.i»'i «I*? r"l""S para a f.^rnim
invert-So recupfii.-«\;-to c o « 5pi»-»»ri), ut.ili-
de imagens contrasLidas por TI n T2. •

Essa expressão nSo aduifce USA Interpretação direta coao

•través das Point Spread functions, pela • foraa com que os

decainentos exponenclais dependeu da posiçSo,
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Entretanto, a -própria condição de boa resolução

determina que o tempo de observação do sinal seja muito menor que

TI ou T2. Isso permite uma aproximação em que os termos de

decaimento sejam considerados constantes durante a observação

(exceto para T2 durante o eco), e que afetem apenas a amplitude

das contribuições em diferentes posiçOes da amn*tra para o sinal

S(kít)). Introduzimos entSo em 85 os parâmetros TE, TI e TR.

respectivamente como o tempo em que a maqnetlzacao transversal

evolui na presença do decaimento T2 (determina a amplitude do

máximo do eco), o tempo necessário A recuperação de Kz apôs
i

inversflo e o período de repetição da experiência. Como a <

experiência é repetitiva, uma condição estacionaria p-*ra m

amplitude do eco deve ocorrer transcorrido um certo tempo (521.

Utilizando-se essa condição (que a amplitude da magnetizaçao

longitudinal no Inicio do ciclo da experiência seja igu.il aquela

depois de TR), obtemos uma expressflo para o sinal tí»r condiv'rto

estacionaria da forca

* TE • t
SIMt)) - M(x,y) e i M t l r . • " « < « * > «

' ' " TI • TR-TE/2 TR
d - 2e T"«'T» • 2e T1(x'r) • e * T O y l ) úzúy 06

Essa expressão é facilmente obtivel mediante a

aplicação sucessiva dos operadores de rotaç&o e relaxaçüo, que

decorreu da soluçfo das* equaçOes de Bloch com um formallsmo

matricial (53), na aproximação de pulsos de KF curtos.

0 parâmetro adicional, que também determina a amplitude

de M(x,y) é o tempo de repetic8o TR. Esses parâmetros associados

à técnica de aquisição de dados permitem-nos fazer uma análise

slapllfiçada do. efeito de relaxaçlo e inferir qual seria sua

Influência sob condiçOes controladas (utilização de meios de
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contraste etc. (32) Í33M*.

Vejamos inicialmente o efeito produzido pela varlacSo

de TB numa amostra cujos valores de T2 sa*o função da posição e

cuja dwts idade de magnet izaçSjo * constante, cos» na figura

abaixo.

H !«.»)*«•«

Flq. II 11 - Imagem de ua objeto com regimes coa
diferentes val.ir̂ r; de Tlz a) - TE aenor que T2(I) ou
T211I); b) - TE entre T2(li e T2I11).

A seqüência de pulsos que caracteriza o efcfto «ia

variaçSo de TE sobre o contraste na image* é vista na íiguraf46.

Eafl6-a, notaaos que a diferença de amplitude dos sinais gerados

pelas regiOes I e II nao é grande, pelo fato de TE ser pequeno, e

nlo deixar evidenciar o efeito da relaxaçSo. 0 resultado 6 usa

iaagea caracterliada apenas pela densidade de

aagnetizaçSo, que pelo fato de ser constante, nflo «listingue

aquelas regiões. Por outro lado, emJ-16-b, TE é grande o

suficiente para que se faça notar ua decréscimo de sinal da

regifo I, que te» ua valor de T2 senor. Coao resultado, mesmo

COM H(x,r) ccns'.ante, teremos uma distinção (contraste) entre as

reglCes I e II produzida pela diferença entre seus T2.
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Fiq. IT-17 - Escolha de TE otiao para a obtenção '!-
MAZÍBO contrast" (nasiwi diferença entre as curvas L <"•":
longo) r C CT2 curto).

Tiíi)>T1fti)

Flq . 11 19 -, U i i n de uw o h j c t o COM nvjIGors
dlíerpnr.e.-í v a l c í e n de T I : a ) - TR « a i o r fpie T l f l )
T l l l l ) ; b» - TR e n t r e T K I ) e T K I I ) .

UM interpretação análoga serre para entender o efe i to

de TI sobre o contraste, caracterizado pelo teupo de repetição

TR. lMaglP"»o9 una situação análoga, ou seja, UM aaostra cum

densidade M(x,y) constante e duas regiOes coa TI distinto:; (

T1(I) > TKII) ) ( f ig . JT-1B). 8« observants a f l9ura£l9-a ,

veremos que se satiafaze«o8 a condição TR > T1(I), teremos a

condição de relaxacüo sat i s fe i ta para toda a aaostra. A cada
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escitac&o, a experiência

«irecSo z.

tote a miynttisayJo na

• IB • » *

Fff- II 19 - V'.irinc3o do parSaetro TR ttaxa tl.
da PTprriti»ci.Ti cm o obfvtivn de evidenciar cxitraste por
Tl.

Sc, por outro lado, fazeaos TR ter valores entre TKI) e T1CII),

observareaos (Ciqurâ -19-I>) que a reqiSo que tea aaior Tl nSo Lt:ra

toda a aagnetizaçSo ea equilíbrio no inicio da próxima exrit.av.to.

O resultado é U M contribuição aenor para o sinal de RMf daquela

regiSo co* aaior. valor de Tl, dlstingulndo-a da outra na Í»--J<J>>«,

acsao coa MU,y) constante. U M análise idêntica

pode ser feita na técnica de

r
Fig. 11-20. - Possibilidade de inversão de contrnste f-aln

escolha adrquaía do tempo de inversão TI na técnica
descrita na flg. II -15.
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iMversSe/recuperacao (ou saturação/recuperação). onde se

evidencia o contraste através da variado do tempo de recuperação

TI. so caso de inversão/recuperação, observa-se que a

jpirtiTTln transversal pode assumir valores negativos, e alguns

cuidados tea que ser tosado» na Interpretação da imagem, e

contornar o problem* de inversão de contraste que pode aparecer

dependendo do valor de TI 1341. Por questões práticas, tona-se o

•Mulo da transXomada te Fourier te S(fc), perdendo-se

informações quanto A sua polaridade. Para que se recupere a

informação completa, é preciso impor correções te fase no sinal
t

S(k*) (35) (ou apôs transformado) de forma que toJa a informação '

esteja contida na parte real da transformada, permitindo

analise de amplitude e fase te H(x,y> lusa analise conpleta dos

cuidados necessários * feita no apêndice A I ).

Assim procedendo nSo se corre o risco de se ter

inversões de contraste, e este varia continuamente A medida que

se varia TI.

II.8 Seleção de planos tomogrAficos.

Nas partes precedentes desse, capitulo, descrevemos a

formulação bidimensional das técnicas de obtençCo de imagens,

supondo inicialmente que apenas usa fatia de um objeto

tridimensional gera os sinais de RMI. Ex-reto pelas técnicas
i

cco-planares, que sflo intrinsecamente bidimensionais, todas as

outras tém sua formulaçSo tridimensional. Essas técnicas de

volume, como sSo chamadas, apresentam certos inconvenientes

quanto A quantidade de dados a serem adquiridos e processados,
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capacidade computacional de «rendes proporcCes.

«lea disso, a tempo necessário à amjuisiçtc de dados torna-as

ktiveis com o uso clinico, salvo em alfuns casos, onda o

é o principal fator. Algumas soluções

foras propostas a iapl para rcduxir

de exame de ua volume para um valor comparável ao exame de

m pleno, c todaa elas rmprtaam a técnica chamada BHULSI-SUCE",

cea excitacao seletiva de vdrlos planos contivuos do voli

aaaliaado. A pereunta se faz ét excitar seletivaaente

«s plano de ua oajeto tridinenslonal? k solução aparece

Mwanente cea a codificação espacial de freqüências. Para

wttnder o processo de escltacSo seletiva, vanos nos referir A

fiawraf-21. SIo ilustradas duas

L A A . A

Fig. 11-21 -' Seqüência,!lustrando a técnica de r.el^çf.o
de planos. Em ambos os casos cr,tA aplicado UR gra^ícnr.c ao
caa;>o C em conjunto com fíim pulso de RF (b). U« pulso
seletivo (espectro df freqüências estreito) seleciona
apenas UM dos tubinhos (O.

onde ea ambas teaot trts tubinhos separados por uma
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cistáneia d. preenchidos com diferentes quantidades de água e

jLJiTt1in~ • um campo com gradiente C linear. Mo primeiro caso

aplica-se «a pulso de Tf/2* de curta Uuraçlo, cujo espectro ús

potência ê be» mais large que o intervalo de freqüências 2^Cd.

Pode-se dizer que todos os UiLinhos serão submetidos à exci.taçflo

por considerw-se que a potência de RF é aproximadamente

constante no Intervalo referido. Mo outro caso, ua pulso lorvK».

conf ornado de aanelra que seu espectro de pot Soei* tenha U M

largura aaior que ê , porta aenor que d, excitará apenas o*

protons contidos no tubinho central qua ressoa ea wo (se a

freqüência central da excitacSo for %o * TpGd, excitará apenas o

da direita, e se for Ho - fGd, excitará o da esquerda}. Diz-se

entfo que houve uma excitacSo seletiva, que no caso de ua objeto

tridimensional define uma "fatia" do mesno, cuja expessura è

determinada pelas características do pulso de excitaçSo seletiva.

Toaeacs ua exemplo prático: seja um pulso seletivo «1c freqüência

wo, com envoitória do tipo senfx)/x, de largura (distancia entre

os primeiros zeros) de lmS. A lagura do espectro de potências de

tal pulso (que tem forma retangular), é de lKHz. Se o gradiente

ao qual está subtfetido o objeta for de lGaus>s/cm, e estivermos

sintonizando os protons, com ")p • 4.257 KHz/Gauss, esse pulso

de iKHx de largura excitará uma fatia do objeto de O.24ca de

expessura.

h forma dos pulsos utilizados na seleçSo de planos

Pornográficos tem sido extensivamente estudados nos últimos anos

(28) (29) (36) (37), bem como sua conseqüência, na qualidade das

imagens. Há porém uma extensão muito maior do conceito de

•eletivldade nos pulsos de RF. A combinação de pulsos seletivos

• nSo seletivos, pode dar lugar a excitacSo de apenas uma "linha"

da amostra permitindo a utilização das técnicas unidimensionais

de reconstrução (38).
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Ua outro papel importante desempenha a seleção úc

planos na espectrocopla de RMN. Como vimos no capitulo 1, o

efeito do "chemical shift"* pode introduzir variações na

freqüência de Larmor além daquelas variaçSes espaciais

determinados pelo gradientes de campo magnético, definindo assim

una "quarta dimensão", ou "dimensão espectroscópica". Em

experiências com condições adequadas para se perceber o "chemical

shift", pode-se proceder de duas maneiras distintas: uma delas

consiste em se obter imagens para diferentes "freqüências
•Vi

esrectrais" (diferentes coordenadas na direçSo espectroscópica), i

utilizando-se por exemplo a técnica de codificação do tempo ao

eco (ECHO TIME ENCODING) descrita por Cho em (39). Outra maneira

é procurar restringir o volume analisado, de forma que a

informação espectral seja obtida para cada elemento de volume do

objeto analisado. Essa última implica na utilização de bobinas

Je recepção (surface coils) modeladas de forma a serem sensivoin

apenas a uma região limitada do objeto (40) (sensitive point

coils) ou recorrer-se a seqüências combinando pulsos de

excitaçâo, seletivos e não seletivos, que permitam excitar-se

apenas um elemento de volume da magnetização. A técnica,

denominada "SPAtially Resolved , Spectroscopy" (SPARS), descrita

com detalhes na referência (41), com utilização em espectroncopiu

de alta rest>luç..o relatada em (58), e

ilustrada na figuraf-22, consiste inicialmente em definir-se um

plano, logo após rma linha e em seqüência um ponto do volume

analisado, unicamente no qual se preserva magnetização coerente

(na direção do campo externe). A seguir uma experiência

convencional de spin-eco (onde a magnetização evolui unicamente

na presença do campo local sujeito ao Chemical Shift), permite a

obtenção da infer- ' . direção espectral, daquele ponto da

amostra. Trata-se de uma técnica espacialmente puntual,

Possível apenas com a utilização de excitaçâo seletiva, que nos
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FID

«J

f'iq. IT 22 - Técnica-df "soicçSo <lo ponto" ul.il í/.ad.i cm
espcctroscopia localizada (le KMN (C17.Li.il ly Ker.olvcjt
Spectroscopy, SPAKD). Em a, seleciona-r.e um "plano" do
objeto; cm b, uma "linha" do "plano" e em c um "ponto" ti.»
"linha" „ Apenas esse "ponto" raantora magnetizavao
longitudinal coerente e diferente de zero. Nesse instante,
inicia-ne uma seqüência convencional (<le spin-eco, rj r̂
exeniplo). . . •

permite manejar o sistema de spins como uma criança maneja um

"cubo de Rubik".

'- X-
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CAPITULO III
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL.

III.1 Introdução.

Este capitulo trata de um dos principais resultados

obtidos neste trabalho, ou seja, o desenvolvimento . de um

espectrômetro de Fourier de RMN pulsada capaz de gerar Imagens e

de "operar com as técnicas modernas de espectroscopia de alta

resolução.

Nu capitulo II, descrevemos uma variante da técnica de

obtenção de imagens por RMN que requer apenas a adição de um

sistema dé* gradientes de campo' magnético estático a um

espectrômetro de. .RMN convencional. Nesta técnica (CW), as

projeções do objeto analisado podem ser obtidas com o auxilio de

um "plotter", cada uma delas num tempo comparável ao da varredura

de campo ou de freqüência. Queremos enfatizar aqui que a

utilização de dispositivos automáticos e computadores nSo são

totalmente imprescindíveis; uma imagem por RMN pode ser obtida

sen a utilização desses dispositivos. Há contudo, nessa técnica,

UM compromisso com o tempo total de obtenção da imagem, rateado

entre tempo de aquisição de dados e tempo de processamento, que

torna impraticável sua utilização. Do ponto de vista da

utilização . clinica, deseja-se tempos de aquisição de dados os

"Ais curtos possíveis para poupar pacientes de longos exames.

Por outro lado, o desenvolvimento cientifico, particularmente
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nessa área, tem una dependência muito forte COB a realimentavSo

dos resultados obtidos. Isso pelo fato de ter-se sob controle um

número muito grande de parâmetros. É de se esperar, portanto,

que se tenha sob controle automático a grande maioria dosses

parâmetros, permitindo pronta reconfiguração dos mesmos,- tendo
i

como resultado óbvio a grande versatilidade do equipamento.

Justifica-se assim, que um tomôgrafo deva ser um sofisticado

espectrômetro de RHN pulsada. 0 equipamento que desenvolvemos

aproxima-se bastante dessas características, e não as cumpre

totalmente apenas por questOes práticas, e nSo filosóficas. /

Passemos en*"3o a descriç So do referido sistema.

III.2 0 tomôgrafo de RMN.

Na figura Jjf-1, vemos. r« diagrama em b'ocoa do

espectrômetro. • . *

Podemos dividi-lo em duas partes: uma que compreende

os circuitos de emíssSo e recepção de RF e outra que compreende

os circuitos de controle, aquisição e processamento de dados.

No circuito de RF, a fonte de sinal para modulação e

referência na detecção, é um slntetizador de RF modelo 5130A da

Wavetek. Este aparelho é capaz de gerar sinais de 500 KHz a 160

MHz, programáveis em passos de 0.1 Hz (painel frontal) ou 0.001

Hz (duto de comunicação digital IEEE-48B). 0 sinal provenienln

deste slntetizador entra no sistema de modulação, capaz de prover

pulsos conformados de RF com envoltórlas previamente programadas

(AM-SSB), pulsos retangulares estreitos e sinais contínuos r*i

quadrature de fase, utilizados na referência do receptor de
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Fig. 1111 - Dlíigmma cm bloco.T do espcctrônujtro. A
fun<;!Jo de cada bloco é explicada no texto.

sinais de RMN. Os pulsos provenientes do modulador slo

amplificados por um amplificador de potência de RF modelo 200L da

Anpllfler Research, . e dirigidos a ur duplexador. Este

dispositivo prove una Isola ç8o entre o circuito de recepção (com

sensibilidade a sinais de -120 dBm) e o circuito de potência

(capaz de gerar uma potência pulsada de 700 Watto en certas

circunstâncias). Sua funçSo é dirigir ao circuito tanque os
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pulsos de potência de RF, quando na excitaçSo, e os transientcs

produzidos pela asostra no circuito tanque ao receptor de RUN,

quando na recepção. 0 circuito tanque é ei si o transdutor tanto

na cxcitaçSo quanto na recepção de sinais de RF. Os sinais

gerados pela aaostra sSo amplificados no ponto vais próximo

possível depois de duplexador, e levados a níveis adequados a

denodulaçSo no receptor de RMN. 0 receptor compreende, na

realidade, um estágio de amplificação de RF, um estágio de

demodulaç&o e um filtro e amplificador de FI em Audio (passa

baixas até 300 KHz). Os estágios de demodulaçSo e filtragem sSo
l

duals, em quadratura de fase entre si, com referência provida '

pêlo circuito de modulação. Os sinais demodulados, sSo então

condicionados ao sistema de digitalização e armazenamento de

dados, que fazem parte do sistema de aquisição de dados,

controlado pelo processador que cuida do controle e

pré-processamento dos mesmos. Este prê-precessaraento inclui,

entre outras coisas, promediaçSo de transientes para incremento

da relação sinal/ruido e transformada rápida de Fourier

unldimensional complexa (como anallsador de Fourier).

0 sistema de controle tem como núcleo um gerador de

eventos, utilizado na elaboração das seqüências de pulsos

necessárias ao controle do espectrômetro. Este gerador, descrito

mais detalhadamente na ref. (42), é capaz de gerar pulsos com

estreita relaçSo de sincronlsmo entre si em até oito canais

Independentes. 0 número de eventos numa seqüência pode chegar a

16, podendo qualquer parte da seqüência ser repetida até 999

vezes. Considere-se um evento (strictu senso) qualquer grupo de

estados lógicos gerados simultaneamente, delimitados por

quaisquer duas' translçOes subsequentes, nSo necessariamente num

nesmo canal. Considere-se por exemplo um número binário (de oito

bits) definido pelos níveis lógicos dos oito canais do gerador:

a cada evento associamos então um único número.
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Cada canal do gerador de eventos está endereçado a usa

funCao básica da seqüência associada â• z. -Jida dos sinais de RMN.

Dois canais sSo utilizados na "geração de pulsos de RF (pulsos

ff/2 e Tf, RF1 e RP2 respectivamente), e vão ao aodulador de RF

estabelecer o Instante inicial dos mesmos (trigger). Ua canal é

utilizado para disparar o sistema de aquisição de dados (Average

Trigger), e ou«ro estabelece o "gate" no amplifleador de potência

de RF, (Gate) emudecendo sua salda no período de aquisiçSo de

dados. Três outros canais (Gs, G^ , Gl) sSo destinados aos

amplificadores de corrente para os gradientes de campo magnético.

0 canal restante (osciloscòpio) pode ser programado (como

usualmente o é) para disparar a base de tempo de um oscilosepio

auxiliar, donde se observa toda uma seqüência desde a excitaçSo

até, a aquisição de dados. Este dispositivo pode ser programado

pelo painel frontal, ma3 conta atualmente com o controle cio
i
í nicrocomputador Mlcrolie. através de uma interface serial. Este

! microcomputador é também responsável pela comunicação de dados e

j controle do processador periférico que constitui o sistema de

aquisição e promediação de sinais. Isso é feito atravs de uma

interface de entráda/saida de dados, que permite intcrcorounlcaçSo

\ rápida entre a placa de "Averager" e o CPU do microcomputador,

i além de permitir recepção de interrupções e unida de ninai.»

I
) analógicos a partir de três conversores digital/analógicos
1 independentes.

Também controlados pelo microcomputador estão os

controladores de acionadores de disco flexível de 8 polegadas

(duas unidades que contém o sistema operacional, programas de
í
í Aquisição, controle e processamento de dados e os dados

j Armazenados), uma unidade de disco virtual (disco em

semicondutor) e. ua monitor gráfico (32 níveis reais, 512x256

Pixels) para visualização das imagens reconstruídas ou dos

[ Adquiridos.
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A console deste sistema é constituída por um terminal

gráfico VT240 monocromático da DEC, que conta com duas linhas

seriais (RS232-C) para comunicação com "Host Computers" e uma

para comunicação com impressora. Esta última pode ser conectada

(como usualmente) a um outro terminal gráfico (13 níveis de

intensidade por densidade de pontos, 256x128 pixels) para

monitoração de imagens gravadas em discos no microcomputador,

vindas através da linha EIA ou imagens gravadas em discos no VAX,

minicomputador acessível pela console através da outra interface

de laço de corrente (Loop de 20 mA). Uma interface EIA adicional

permite a comunicação de dados entre o Microlie e o VAX, para

armazenamento e processamento da reconstrução de imagens, como

veremos oportunamente.

" Antes de uma descrição mais detalhada das partes do

sistema, vamos analisar como é feita uma aquisição de dados,

desde a cxcitaçSo até a imagem final.

III.2.1 Dos pulsos de RF & imagem final.

A aquisição de dados para a obtenção de uma imagem

depende da repetição de uma seqüência básica de eventos como a

mostrada na fig^-2. A cada repetição, alguns parâmetros da

seqüência são redefinidos (por exemplo, a amplitude do gradiente

<ie codificação de fase), e ao final o conjunto de dados

Adquiridos deverá conter a Informação necessária á reconstrução

da imagem.•
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MUTE
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Inlcio Inicia
p»ct»lmo

ü

KUUENCIA TÍPICA PARA AQWSIvAO DE DADOS

I2DFT1,

fie;. Ill - 2 - Se(iuí»ncir» de pulsos típica pnr.i .iqn! •-, j.'í<>
de dado3 - técnica- 2ÜF1'. RF1, KF2 - pulsor, de RF ilo.j
c n m i 3 de modulação; Gs, çf>, Gl • gradientes d<? se?lt%»o,
codlf. de f.ifjc? e leitura; í>(t) - sinal de KMN rofjír.tratlo;
RF MUTE - desacopla o transmlr.r.or durante a aquinfvat» «If»
dados; AVER - dispara o sistema de aquisitffto; TE - tempo
ao ?co; TR - tempo de repetição.

Essa experiência começa con una transição nun canal do

gerador de eventos (KF1), que dispara um gerador de envoltôrias

no nodulador de RF, que prove un pulso de Till. Durante a

aplicação deste pulso, é gerado o gradiente de seleção Gs, cuja

amplitude associada & duração do pulso de Tf/2 determinam a

espessura da região excitada (espessura do plano selecionado) e A

liberado o "GATE" do amplificador de potência de RF. A seguir,
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os pulsos dos canais G^ e Gl geras conjuntamente os gradientes

ae codificação de fase e de preparação para leitura. 0 gradiente

G4 tea UB valor para cada seqüência e deteraina a coordenada ky

da aquisição no espaço k (veja detalhes no capitulo li).

í

Este gradiente 6 gerado a partir de pulsos de diferente

amplitude produzidos pelo periférico de entrada/salda do

Microüe. 0 pulso do canal Gjt do gerador, de eventos dispara

usa interrupção no CPU, que a atende COM uaa rotina destinada a

gerar nua convensor D/A (do referido periférico) ua pulso de

•esna duração que GA e coa amplitude determinada pelo Software

de controle e aquisição de dados.. Essa operação deverá ser feita

oportunamente por um gerador de envoltôrias dedicado, projetado

para.esse fim. A função de Gl, nesse instante, é preparar o

! sistema de spins para que, quando aplicado novamente após um

pulso de Tí permita gerar um eco de spins que contenha informação

a respeito da distribuição espacial de magnetizaçao ao longo da

direção de leitura (direção de Gl). Partindo agora Jo cuial RF2,

uma transição inicia a geração de um pulso de RF de Tf, na

presença do gradiente de seleção Gs e da liberação do "Muting" do

araplif icador de potência de RF. No próximo evento, o gradiente

de seleçSo é mantido ligado durante um tempo igual a metade do

tempo de aplicação do pulso de TX/2, permitindo a refocalização

da magnetizaçao no plano transversal (2B) (perpendicular a Ca).

Tem lugar então o pulso do canal "Aquis. Trigger", que dispara o

sistema de aquisição de dados e permite a digitalização do eco de

spins que aparece na presença do gradiente de leitura Gl. Com o

fim da leitura, todos ps canais permanecem desligados até que

ocorra o disparo de uma nova seqüência. Os intervalos de tempo

Indicados por TE e TR são, respectivamente, o intervalo entre o

centro do pulso Tf/Z e o centro do Eco de spins e o intervalo

entre os pulsos de disparo das duas Bequências consecutivas.
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Os dados adquiridos ea cada seqüência sSo os ecos de

spin convenientemente amplificados, demodulados e filtrados no

receptor de RF. Sob controle do CPU do Microlie, esses dados a&o

armazenados ea disco flexível ou disco virtual a cada seqüência,

constituindo ao final ua arquivo de dados pré-processados (Raw

data). 0 aicroconputador tea capacidade- de processaaento

suficiente para proceder a reconstrução das imagens a partir dos

dados pré-processados; há poréa ua incoveniente no tempo gasto

no processaaento, o que torna interessante a transferência dos

dados adquiridos ao minicomputador VAX 11/700, que procede a >

reconstrução e armazena ea disco as iaagea reconstruídas. Essas

imagens podem ser visualizadas de diversas maneiras, dependendo

da conveniência. Pclen ser mostradas no monitor I via interface

serial con VAX ou Microlie (através da console), podem ser

nostradas no monilor II através de interface Centronics co;a

Microlie, ou simplesmente armazendas em disco flexível no

Microlie para análise posterior.

Uma vez que temos a descrição geral do sistema e um

exemplo sucinto de seu funcionamento, vamos passar á descrição

(Ltalhada das partes que o compõem.

111,3 Sintetlzador de RF.

Todas as experiências de Ressonância Magnética Nuclear

envolvem a utílizaç&o de sinais elétricos na faixa de

radiofreqüência (0,5 t 1000,MHz). Nos casos onde se aplica a

tomografia por RMN essa faixa oe restringe atualmente de 0.5 a

200 MHz, onde o limite superior está estabelecido pela
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intensidade de campo Magnético nos magnetos supercondutores

•iodemos destinados a tomografia. 0 liai te superior de

intensidade de campo, (para um volume maior que o utilizado nos

espectrômetros de RMN convencionais) está atualmente por volta de

4.5 tesla. Isso representa para a ressonância de protons, que

num dado campo é a mais alta freqüência de ressonância observada,

U M freqüência de 191.5 MHz.

Outra característica essencial nas fontes de sinal de

RF é a estabilidade, que dado ao fato da longa duração das

experiências, te» que ser bastante grande. Essas

características, associadas â necessidade de resolução de menos

que 1 ppm ( algumas dezenas de Hertz) em experiências de

espectroscopia de alta resolução, são plenamente atendidas pelos

síntetizadorcs de RF.

A unidade que adotamos, um sintetizador modelo 5130A,

da Havetek além de cumprir esses requisitos é capaz de chavear

amplitude e freqüência rapidamente, mediante programação externa,

com continuidade de fase (PCFS).' Essa característica pretendemos

utilizar na geráçSo de pulsos de RF modulados em SSB, em

substituição ao atual modulador de RF.

Este aparelho dispoCe de uma interface para programação

do tipo IEEE-488 (GPIB), utilizada para programação externa de

amplitude e freqüência da RF. Atualmente, essa interface é

utilizada apena3 para varredura de RF durante a sintonia do

espectrômetro, no aclopamento da bobina de RF. Como controlador

utilizamos um microcomputador PET (Commodore), por já dispor d<?

una interface CPID e um bem elaborado pacote de Software para

gerenciamento da comunicação. No aumento que escrevemos esse

trabalho, está sendo concluída uma interface semelhante para o

Mlcrolie, centralizando as operaçOes de sintonia e de controle

naquele sistema,
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, A geraçfio de RF nesse equipamento é feita por síntese

direta a partir de uma referência de uma freqüência padrSo fixa

de 5 ou 10 MHz, interna ou externa, de alta estabilidade. Pode

«jerar saldas com freqüências entre 100 KHz e 160 KHz (-1 MHz), e

amplitude entre +3 e +13 dBm.

Suas características gerais sflo mostradas na tabela

abaixo.

TABELA 1

Características do sintetizador WAVETEK 5130A.

FREQÜÊNCIA: I

Alcance: 0.1 MHz - 160 MHz ( -1 MHz)

'• Resolução: 0.1.Hz Painel, 0.001 Hz remoto

Controle: Painel- Chave rotatória

Remoto- IEEE- 488 (GPIB)
1 PROGRAMAÇÃO DE FREQÜÊNCIA
i

I Tempo de chaveamento: 5 a 10 uS

: Continuidade de fase: Mantida para qualquer

| variaçfio menor que 100 KHz

i PRODUTOS ESPÚREOS

| NSo harmônicos: 70 dBc ( 0.1 a 160 MHz )

\ harmônicos: 35 dBc ( 0.1 a 160 MHz)

com salda + 13 dBm.

RELAÇÃO SINAL/RUIDO

Fase : Maior que 70 dB

Amplitude: Maior que 80 dB

NÍVEL DE SAÍDA

AmplitudeI ajustável entre +3 e +13 dBm em 50 ohms

Resposta espectral: dentro de +/- 0.5 dBm

! em toda faixa a +13 dBm.

PADRÃO DE FREQUÊNCIA

Freqüência t 10.000 MHz
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Estabilidade COB O tempo - t +/- 4x10 / dia

Estabilidade com a temperatura : +/- 1x10 , 0oa 40° c

Devemos acrescentar que este aparelho nSo cumpre todas

«s esnectatlvas para sua utilização em tomógrafos e em

espectrômetros de RMN. Uma forma de gerar várias freqüências Ce

KF ao mesmo tempo, igualmente distanciadas, chamadas em inglôs de

"Picket Pence" ( ou " Cerca de palitos " ) seria de considerável

valor para as técnicas de múltipla excitação ( por exemplo, na

seleção de vários planos tomôgraficos (38) ou nas técnicas de

transferencia de polarização (43), saturação de solvente etc. I

(44)).

II 1.4 Modulador de RF.

Os dispositivos de modulação de RF têm um papel

importante num espectrõmetro de RMN pulsada. E deles que saem or.

pulsos de RF destinados a excitação do sistema de spins, e são

responsáveis nSo só pela energia de tais pulsos mas também pela

característica espectral dos mesmos,

Numa experiência de RMN em sólidos, por exemplo, onde

predominam tempos de relaxaçSo T2 curtos são necessários pulsos

de alta potência e curtíssima duração ( da ordem de. 1 uS ), para.

"Me se satisfaçam ás condiçCes de excitação. Já numa experiência

de tomografla por RMN, ou de espectroacopia de alta resolução,

53o necessários 'pulsos longos, de não tão alta potência mas com

envoltórios características dos espectros de potência desejados.

H°. caso também de não haver disponibilidade de sinais de RF com

"ultlplas freqüências, é aqui que esses sinais são gerados de
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naneira alternativa.

Para se aproveitar convenientemente o desempenho dos

sistemas de amplificaçSo de potência, e em alguns casos para se

evitar excitacão de planos tomográficos de maneira ambígua,

adotamos a técnica de modulação de amplitude em banda lateral com

supressão da portadora ( AM-SSB ). '

0 sistema por nós construído 6 baseado em raoduladores

passivos baseados em pontes de modulação de dlodos, utilizados

também como demoduladores (DOUBLE BALANCED MIXERS, DBM). 0

principio de operação da modulação e dcmodulação ê o mesmo, ou

seja multiplicação algébrica de dois sinais pelas propriedades

nào lineares de junçOes semicondútoras.

III.4.1 Modulação em amplitude.

Se dois, sinais são aplicados simultaneamente a um

dispositivo nSo-ohmico, a nSo linearidade da relação entre tensão

e corrente no dispositivo criará, além de outras, sinais cuja

freqüência será a ^soma ou a diferença entre as freqüências dos

sinais originais. Consideremos um diodo com elemento mirfcurador:

& corrente nesse dispositivo, expressa como função da voltagem

aplicada v, è dada por

eV
I - I o ( e^ - 1 ) 1
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Expandindo o terno exponencial, obtemos

lo

Vamos concentrar atenção no termo quadratico da

expressão: as voltagens aplicadas sSo expressas por:

V2 = ( A.sen(wQt) • B.sen(wrt) )
2 3

ou

2 2 2 2
A + B ^ - c o 9 ( 2 w t ) --|-.sen(2wrt)

AB.C cosC(wo - wr)t3 - cosC(wo + wr>t3 3 .

Como podemos observar, estSo presentes na expressão

para a corrente, voltagens com as freqüências soma e diferença

das freqüências originais.

Na modulação em amplitude, uma das referidas voltagens,

chamada portadora, terá sua - amplitude variada de acordo com a

informação a ser transferida pela outra voltagem, chamada

moilxiante ou envoiU" :. " arau de variação de amplitude da

envnitôria numa onda moüu^uuu em amplitude é chamado de Índice de

modulação m, definidu pelas relaçOes:

Eo " Emin
, Eo

onde Eo, Emax e Émin sSo respectivamente as amplitudes média,

máxima e minima da portadora numa dada modulação (veja

' - 121 -



111-15

e«

Fig. III-3 - Sinal de RF modulado em amplitude (AM).

Se a modulante é simétrica, teremos

m+ • m- * m • 6

Para urn indicr de modulacSo n, o sinal mostrado na

figurafis pode ser expresso por

E = EQ.( 1 + m.sen(wrt) ).sen(wot) , 7

ou seja.

E » Bo.sen(wot) + m.Eo. ,sen(Wot) ,

que leva a

mE
E • E . s e n ( w t ) > —yH co3(w -w )t - coo w +w ) t ) 9

expressão semelhante à equaçfio 4. ,

A energia contida nessa onda modulada em amplitude é

igual A soma • das energias das distintas conponentes de

freqüência. E maior portanto numa onda modulada que numa não

•odulada de mesma amplitude média Eo.
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- Essa energia adicional, que concentra a informação que

está sendo transmitida, situa-se nas chamadas "bandas laterais",

constituídas pelas sous e "diferenças entre freqüência da

portadora we, e freqüência da modulante wr. Essas Landas sSo

posicionadas sinetricamente ea relação a wc, distanciadas de . |wc
í

- wr|. Nua caso ea que há nodulaçSo total (a-1) as amplitudes

das bandas laterais serSo iguais à «etade da amplitude da

portadora, é portanto a energia contida nas duas ea conjunto deve

acrescer a energia da portadora nSo aodulada de 50%.

Para entender a técnica de modulação co» banda lateral,

vejamos inicialmente como se procede a modulação coa supressão da

portadora,

E = Bo.sen(wct) 10

Isso é conseguldo.com o dispositivo chamado modulador

balanceado, mostrado na figura abaixo.

• — *

T2

V0LTA6ÊM

Q 4 Y MODULADA

•5

PORTADORA E*Eo«mWct

Fig. Ill 4 -
modulador de RF.

Misturador balanceado operando como
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O sinal da portadora ê aplicado pelos transformadores

TI e T2 coa a mesma fase aos pares de diodos D1,D2 e D3.D4.

cancelando-se a voltages no primário de T2 (saida). Quando 6

aplicada a modulante com Índice m, as correntes nos diodos Dl e

D2, por exemplo, serflo proporcionais a

EQ<1 + ••sen(w>(t)).sen(wct)

• E (1 - «.seníw^t)).sen(w_t)
11

que sflo somadas coa fase oposta no primário de T2, dando i

• E » Bx - Ej « 2aEo.sen(wat).sen(wct) , 12

que representa a voltagea coa as bandas laterais, no secundário

de T2. Como nos interessa apenas una das das bandas laterais

podemos suprimir a outra mediante a utilização de filtros, com

rigorosas restriçOes à capacidade de corte (rolloff) dos aesmos

(44). Uma maneira mais direta, é a geração de banda lateral por

modulação ei* quadratura, conforme' ilustrado abaixo.

0 modulador 1 fornece uma saida com portadora

suprimida, da forma da equação 12. Os dispositivos denominados

PS/C sSo utilizados na divisSo e combinação de sinais aplicadus

em suas portas, e seu funcionamento será descrito oportunamente

(PS/C = Power Splitter/Combiner). 0 PS/C utilizado cor.o

combinador dos sinais oriundos dos dois moduladores apresenta na

saida a soma. algébrica daquele? sinais, sem deslocamento de fase.

JA os utllizadoé para dividir os sinais da portadora e da

modulante, provem duas saldas em quadratura, de forma que o sinal

na saida do «odul*dor 2 será dado pela equação 12 porém com as

fases da modulante e da portadora deslocadas de 90° .
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totw
i

I
O —
E*

fe-
ra

Pb*

MOO
1

-

1

MOO
Z

El

ES

1 i

» Iff w**H

M ^ ̂  1 1

—•w ler

F'ig. III-5 - Hoduladcr do RP en fase e quadratura. Os
"ninai3 da portadora e da aodulantc s.to misturados e uma

S.it'-r.il 6 ui>l.iila na salda.

ASSÍH, teremos

£MOdl

' s • E
o » s e n ( w

i l
t + 90°).scn(wct • 90°)

e no coMbinador final.

E ' E«odl+ E-od2

•Eorsen(w |it)sen(wct) co!»(wjl|t)con(wcl)3

«HI, finalnente,

E - Bo.co8(wI3 - wc)t

Sue 6 a express&o para, o Final da band* lateral.
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Nesse momento já temos elementos para analisar o

sistema de modulaçSo usado no espectroaetro, mostrado na fig.^f 6.

Fig. TIT í> - HoduLidor de PF rompleto: o.-ít.o r.ir,t.<:-nii
proporciona pulsos estreitos, ou largos, conformados, para
excitação seletiva.

Un sinal de RF na freqüência de sintonia da espécie

atônica observada é fornecido pelo sintetizador e dividido em

dois sinais de mesma fase, 3dB 'abaixo do nivel fornecido (13dBm).

Um dos sinais passa diretamente a uma chave de RF, que provo

pulsos de estreita duraçSo. A perda por lnaercSo típica dessas

chaves 6 6dB, portanto devem chegar ao combinador final pulsos de

RF com no máximo 44Bm. O outro sinal é novamente dividido pi», um

divisor em quadrature (Quadratura Hybrid, JH-10-4, ANZAC, 20 a

140 MHz) (45), cuj»s saldas sfio aproveitadas como referencias em

quadrature no receptor de RMN. Essas saldas sSr também dirigidas

aos moduladores, e constituem as portadoras na modulação. Esses

•oduladores, descritos detalhadamente na referência (46), geram

pulsos com portadora suprimida, com envolt orlas previamente

9ravadas em EPROM, e produzidas mediante um "trigger" provido

Pelo gerador de seqüências (nivel TTL). As envoltôrias gravadas
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en EPROM são valores digitalizados de funçttes de modulação cm

quaâratura entre si, chamados " pulsos complexos". Esses valores

sKo varridos automaticamente -por conversores digital/analógicos,

que fornecem as voltagens de modulaç&o para circuitos análogos 10

da f l<*ura]JI'4. Um esquema desses circuitos de modulação está

mostrado na figuraf7.

A salda desses moduladores com supressão da portadora 6

finalmente combinada, gerando o pulso em banda lateral, que por

sua vez entra no combinador final. Apesar de possível, os pulsos

do modulador de banda lateral e da chave de RF nunca ocorrem

simultaneamente, e o combinador final atua apenas como

duplexador. Sua salda e dirigida ao amplificador de potência

cujas características serão discutidas nas próximas seçóes. A

foto que segue mostra as características gerais do nodulador

construído.

"S

9"

Fig. Ill 0,- Foto do modulador de RF.
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III.4.2 Os divisores de potéfieia/conbinadores (PS/C)

Os divisores de potência são dispositivos necessários
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nos pontos do circuito onde se deseja endereçar um ninai a mais

de UM destino, preservando impcdâncias características.

Q;»ndo utilizados como combinadores, geram na salda a

soma algébrlca de dois ou mais sinais em 3uas entradas, mantendo

alta a isolaç&o entre as mesmas. 0 dispositivo mais comunente

utlTizado como divisor de potência assemelha-se a um

transformador de linha n&o balanceada para linha balanceada,

esquematizado na figura abaixo.

Fig. ITT 0 Modelo de cirruito PS/C bannodo cm
tr:ir\r.f<-rmr\fior d e líithci.

Se considerarmos a salda CD como salda balanceada com

impedância 22o, asN cargas Zo colocadas em C e D terminara

adequadamente este extremo. Por outro lado, a relação de espiras

de T2 é tal que n3=n4, portanto, na derivação central teremos uma

impedância dada por

Z « ( —c 'n- 16
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Dessa forma, é necessária uma relação de eãpiras em TI

de forma que a impedancia vista em B seja igual a Zo, terminando

a fonte de sinal. Essa relaca© é obtida de

7 ,nl * "2 >2 Zo ...

zo - c——> . -2 1/

l

ou seja,
nl + n2 " v* *n2 * 18

Essa relação pode ser obtida com números de espiras nl

e n2 respectivamente iguais a 1 è 2, por exemplo.

Outra característica importante nesses dispositivos é a

alta Isolação entre as portas C e D, quando adequadamente

terminadas. Um sinal colocado em B chega a derivação central de

T2 induzindo correntes em sentido contrário nos dois segmentos do

enrolamento, gerando consequentemente fluxos que se opõem. Assim

a Indutância mútua entre os dois enrolamentos cancela a alta

indutância de cada um, tornando o transformador um caminho de

baixa reatância para o sinal de RF, que se distribui igualmente

entre as duas portas de salda. 0 efeito reciproco também vale

aqui, ou seja, com^o dispositivo funcionando como somador. Com

sinais aplicados às portas C e D, novamente o transformador se

comporta como um caminho de baixa.impedancia para a porta B.

Entre as portas C e D, porém , a indutância mutua entre os

enrolamentos será. adicionada ás auto-lndutâncias, representando

um caminho de alta impedancia e isolando aquelas portas. Essa

propriedade será abordada novamente quando discutirmos a

utilização desse dispositivo como duplexador de sinal, na aeçSo

referente ao cabeçote de RMN.
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III.4.3 Variante dos puisos seletivos de mesma largura.

Na maioria das experiências em que foi utilizado o

modulador de RF, una variante foi utilizada devido à praticidade

na geração de pulsos de fí/2 e IX de aesaa duração (com variação

apenas da potência dos mesmos). Como na experiência descrita na

seçSo 1. , o modulador 1 è disparado pelo pulso do gerador de

eventos RF1, e o modulador 2 pelo pulso RF2. Gravada* em EPROM

nos moduladores, estão as amplitudes dos respectivos pulsos f
t

(gaussianos, sine etc..) com relação de 1/2 entre si. A

amplitude do campo magnético de RF, BI, no ressoador de RMN,

determina o ângulo de rotação da magnet,izacSo a partir da direção

de equilíbrio, z', no referencial glrante segundo a aquação

6 « <jfB1.tw , 19

onde tw é o tempo de aplicação do campo (duração do pulso). 0

campo BI é proporcional a corrente de RF no ressoador,

consequentemente proporcional á. voltag^n de RF de cxcltaç&a.

Para se estabelecer os ângulos de rotação de TT/2 e Ti, pode-se

procedei de duas maneiras distintas: util izar-se tempos de

aplicação de forma que

BjdT/2) -

tw(TÍ/2)

de outra forma, pode-se fazer

Bx(Tl/2) « —

20

21
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tw(lT/2) = tw(TT)

O segundo Método é preferível ao primeiro, quando se

trata de pulsos de RF seletivos, onde a largura espectral dos

pulsos de Tf/2 e Tf deve ser a mesma. '

0 fato dos pulsos de Tf/2 e Tf saírem con diferenças de

fane de 90° entre si nSo altera a seqüência de spin-eco

convencional (Tf/2 e Tf em fase). A única diferença é a

polaridade do eco em relação ao daquela seqüência.

De fato, apôs um pulso de TÍ/2 de fase arbritraria,

aplicado na direção x' do sistema rotante (veja fig.jJ-10), a

magnetizaçao estará na direção y.

Apôs um tempo TE , é aplicado um pulso Ti na mesma

direção x' virando a magnetizaçao resultante para a direção -y',

que começa a refocalizar gerando um eco com máximo nessa direção.

Se o pulso Tí difere em fase de 90* do pulso TÍ/2, éle será

aplicado na direção y', mantendo.a magnetizaçao nessa direção,

porém, invertendo .cada uma das suas componentes em x' de 180*

0 resultado é o aparecinento de um eco de spin com

polaridade contrária á do anterior, sem' prejuízo para o resultado

da experiência. Esse método, aliás, gera ecos que têm a meema

polaridade que os FIDs que os precedem.

A figura DT-7 contém o diagrama dos moduladores

utilizados, segundo T. J. Bonagamba (28).
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F'J'i. Ill 10 - Or? pulsor. <l« IMO «jraur? ci>m fa:;e 0 ou '."J
rcioriom neon d» nnturosa ilir.tinla, reopectivamcnLe com

polar!-Jade contrária ou iquai ;> (Jo, f'ID.

III.5 O amplificadòr de RF.

Levar os pulsos de RF a uma ' potência suficiente para

gerar pulsos de Ti 12 e Tf constitui uma tarefa, importante num

espectrômetro de RMN.

Um dos motivos pelos quais se necessita de pulsos de RF

de alta potência aparece na espectroscopia de sólidos. Na

maioria dos çasoa, associamos tempos de relaxaçSo transversal

curtos ( ~ IOOUS) a sistemas de spins em substratos sólidos, pelo

fato dos núcleos estarem consideravelmente fixos a sítios cujos
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campos locals diferem bastante entre si.

Neste caso, a duravSo do pulso de RF tem de ser bem

menor que o T2 associado, para evitarem-se efeitos de "blocking

time" e distorçOes no espectro do sinal de RMN associados e esse

efeito. por outro lado, o espectro de potência do pulso tcir. que

ser largo o suficiente para excitar uniformemente todos os spins

da amostra. Dai a necessidade de pulsos de alta potência para

que se cumpra a condição

22

com valores de tw da ordem de microssegundos.

Um outro motivo decorre da necessidade de excitaram-se

grandes volumes de amostra, como no caso de imagens por RMN.

Para isso, são corntruídas bobinas de grande volume, e para que

se mantenha a densidade de energia adequada é necessária uma alta

potência de RF na excitaçSo.

Como vinos, em qualquer caso em que se queira u^iliz.-r

a técnica pulsada de RMN, aparece a necessidade do ^^iplificador

de RF.

No primeiro^protótipo que construímos, acoplado a ur.

magneto resistivo da VAR1AN (12"), o recr.oador tinha um volume de

40 centímetros cúbicos, e foi utilizado um amplificador EN1

modelo 3100L, cujas especificações aparecem na tabela 2.

Os pulsos mais curtos ( para Tf/2 ) obtidos foram da

ordem de 10 pZ para esse sistema.
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TABELA 2

Especificações do anplificador de potência

ENI 3100L

Faixa de freqüências 125 KHz - 125 MHz

Ganho 50 dB '

VariacSo de ganho +/- 1.5 dB

(250 KHz - 105 MHz)

Máxima saida linear > 100W

(250 KHz - 105 MHz)
l

Distorção harmônica > 25 dB abaixo do

; sinal a 75 W

IntermodulaçSo (IP3) + 56 dBm

Impedância (entrada/salda) 50 ohms

Figura d . ruido < 10 dB

No protótipo atual do tomógrafo, utilizamos um

amplificado»- AMPLIFIER HESEARCH modelo 200L (700W de RF pulsada,

200 Watts CW) e uma bobina com volume aproximado de 1700

centímetros cúbicos. Com esse ressoador, os pulsos mais curtos

obtidos foram de 50 JJS. Se levarmos em conta que a maioria de

objetos anali nados no3 tomógrafos è constituída de prótons

ligados a moléculas de grande mobilidade, com valores de T2 da

ordem de dezenas de millsscgundos, e ainda o fato de quase sempre

os pulsos de RF serem seletivos (espectro de potência estreito,

pulso com duraçSo grande), consideramos satisfatórias essas

condlçOes. De fato, os pulsos seletivos utilizados até agora

nunca tiveram duração menor que 1 nS.

Uma característica essencial neste último amplificador

mencionado é a disponibilidade de uma chave ( "GATE" ) que

permite, atenuar a Balda de 30 dB quando acionada. 0 acionamento

é feito por um pulso ( lógica TTL ) gerado pelo gerador de.

eventos ( RF Gate ), cuja função está descrita na seqüência da
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figuraf!-2.

Uma alternativa a utilização do "gate", cuja principal

função é atenuar o ruído na saída do amplificador quando se faz a

aquisição de dados, é a utilização de circuitos expansores, como
i

o ilustrado na fig.ifl-11.

-c*
2

• D *

• » •

N

Solda dO

A»pL d*

Potência

Fi-j. III-11 Circuito com d iodos expansoros.

Os diodos cruzados colocados em série com o sinal,

apresentam uma alta impedância a sinais de baixo nivel ( ruído )

e baixa impedância aos pulsos de RF de alta potência, funcionando

como uma chave que deixa passar os pulsos e cortt o ruído

presente na salda do amplificador ( ruído com voltagcm menor que

N x 0.7 V, N é ò número de elementos ). Esse sistema só é

vantajoso quer Io se utilizam pulsos com .-nvoltòria rotanejuxar.

Quando s3o necessárias outras envo.ltôrias com espectro de

potência definir! .3 como funçOes gaussipnas ou sine, a

não-llnearidade do expansor atuando nas partes de baixo nivel do

pulso acarretará uma mudança apreciável no espectro de potência

do mesmo. Dada a natureza dos pulsos, quase todos na forma de

funçCíes que.tendem a zero nas extremidades ( como uma gauesiana)

o efeito'da rifio linearidade é quase sempre um alargamento do

espectro de potência, acarretando uma , desçalibraçSo tanto na

expessura de planos selecionados quanto na definição do ângulo de
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rotaçSo da magnetizaçSo.

Um outro problema típico produzido pela nfo uuprt: :.'.<i

da RF quando se faz aquisiçSo de dados é uma alteração da linha

de base nos sinais observados, devido a uma quantidade extra (if

RF que entra no receptor exatamente com* a frequOncia <k:

referência para demodulaçSo, produzindo uma componente DC na

do mesmo.

Um dos circuitos utilizados como expansor quando níío

eram necessários os pulsos conformados de RF, ou como reforço a

atuação do "gate", encontra-re esqueraatizado abaixo.

Fig. Ill- 12 - Circuito expansor cora dlodos Zener.

Neste caso, os diodos Zener colocados cm oposic'i'»

limitam a passagem a sinais com voltagem acima de N x (V;: ^ 0.1),

onde Vz é a voltagem reversa para o efeito Zener.

Na seção em que discutiremos os circuitos de dupicxaçno

de RF, voltaremos a discutir esses detalhes. - Mostramos a seguir

uma tabela com as características do amplificador AR 200L.
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TABELA 3

Características do anplifIcador de potGncia de RF

AMPLIFIER RESEARCH Mod. AR 200L

Potência de salda

Resposta de freqüência

Maxima potência de entrada

Ganho (com ajuste) -

Impedância (salda/entrada)

Distorção harmônica

(a bS dbm)

^Blanking

Controle

Retardo

Atuação

53 dB (ldB CP.) CW •

55 dBa Pulsado i

(1 a 200 MHz)

0 dBm

35 + 18 dB

50 ohms

12 dB da fundamental

(1 a 110 MHz)

25 dBm da fundamental

(110 a 200MHz)

30 dBm

TTL

ON->OFF - 5u3

0FF->0M - 25 a 30uS
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III.6 Circuito tarxjue e duplexador de RF.

0 dispositivo que passanos agora a descrever e o

próprio ressoador de RMN. Consiste em ia circuito ressonante tia

freqüência de RF utilizada ( circuito tanque ) e um divisor de

potência funcionando como duplezador.

A duplexação feita é entre os dispositivos de potfriri.-i

de , RF e os pré-amplificadores do receptor. A função do

duplexador é dirigir a potência de RF ao ressoador, neste ca:-.o

una bobina de RF que participa do circuito tanque, durante us

eventos da seqüência de geração dos sinais referentes a

excitaçSo, ou seja, os pulsos de TÍ/2 e Tf. Isso significa <•'.<'.'

nenhum sinal, ou apenas uma pequena fraçSo do pulso de exei t .n,.'.<>

deve chegar ao receptor, caso contrário haveria o risco •!••

saturá-lo ou mesmo danificá-lo. Fora dos períodos de excitado,

a função do duplexador é levar parte do sinal de RMN gerado na

bobina pelo objeto analisado" ao sistema de amplificaçSo o

detecção desses sinais. Para se ter una noção dos níveis cm que

se opera, basta ver que o nivel de sinal que chega ao (!uplex.i.i«>t

na excitaçSo é de o»Jen de 55 dBm (e. 50 ohms), ao passo gu'? .i

sensibilidade do receplor pode ser de -120 dBm. Isso represent--»

quase 17 ordens de magnitude de diferença entre os sinais ni

excitaçSo e na recepçSo. Significa manejar no mesmo circuit.»

elétrico sinais de vão desde os nanovolts a centenas de volL:;,

dando uma idéia dos cuidados que sflo necessários para <]ue t&o :;<>

degradem as informações contidas naqueles sinais.
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III.6.1 Circuitos utilizados na duplexaçtto.

Mo primeiro protótipo que construímos, baseado w>
t

magneto resistivo da VARIAN e operando entre 5 e 23 Mil/.,

utilizamos os divisores de potencia/combinadores da ÀNZAC ThV-Lo

(46) ou MINICIRCUITS (ZSC2-1). A alta isolaçSo entre as porta.-;

S O M desses dispositivos foi a propriedade explorada como

duplexadora. Outro fator foi a necessidade de se operar em ban<Ja

larga; nesse sistema a freqüência nSo era necessariamente fixa,

por depender do valor do campo magnético estabelecido, que era

variável.

Basicamente um PS/C (Power Splitter/Combiner) pode

descrito couo um sistema de quatro portas, como o diagrama abai:-:-»

ilustra (híbrido de 160° ).

Cada porta tem um caminho de baixa Impedancia entre ;. i

e cada uma das adjacentes, e alta impedancia entre as opostar-.

•

i
f o*

•OA

Dm
Xr

Fig. ITI 13 - Híbrido de 180 graus.
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[ A porta A é normalmente chamada de porta diferença »• a

porta B de porta soma. 0 motivo è que quando esse disposit ivo é

alimentado por uma fonte de s inal na porta B, com uma voltacjem do

tipo

e n = E cos (wt) , ; 23
II O

com todas as outras portas terminadas na iapedancia

característica Zo, aparecem nas portas C e D voltagens iguais e

da forma

E
e = cos (wt) , 24

\J~T

e nenhum sinal em A. Porém, quando alimentadas pela porta A com

' o referido sinal (eq. 23), as voltagens que ap;ucM:».-i :5o nas

! portas C e D serSo respectivamente
]
i E
í e = cos

e n . = -2 - cos (wt + 180°)
D T

I e nenhum sinal em B.
• ) .

' As portas C e D são recíprocas c isoladas entre r,í.

I Qualquer sinal colocado em C, por exemplo, pode seguir dois

i caminhos com voltagens que chegam a D com mesma amplitude de fase

oposta, cancelando-se portanto.

Nos dispositivos que utilizamos , a porta A c terminaria

internamente , constituindo-se em dispositivos de três portas,

uma porta soma e úuas reciprocas, conforme descrito na .seção
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Ill 11 Duplexaior ulilizan-.i* hihruio do l:
graur,.

Conforme-a'figura acimz., a voltages de radiofreqüência,

e (potência) oriunda do amplifJcador de potência (FWR) é dirigida

diretamente ao circuito tanque, gerando em L o campo de RF Dl,

que excita o sistema analisado.

A isolaçSo típica entre C e D é de 30 dB, fazendo con

que uma pequena fração desse pulso se propayuc até o receptor

(teoricamente essa lsolaçflo é infinita ).

Apôs a excitaçSo, segue-se a geracflo na bobina L dos

sinais de RMN (Fids ou Ecos), cujo circuito equivalente está

representado na figurafi-14. Aqui, o sinal de RMN, S(t), e

igualmente dividido entre as portas C e D; o sinal cm C

dissipa-se internamente na salda do amplificador de potência e o

em D diriao-sc ao pr<5-amplif icador do receptor.
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III.6.2 0 circuladbr coao duplcxador.

Uaa característica iaportante no ôlti»o protótipo

construído, cos o Magneto supercondutor OXFORD. B5310-HR operando

em 2.0 tesla, é que o raapo magnético é fixo, raramente Mudado

•ais que 30 gauss do seu valor de usa experiência para outra.

Mudanças Maiores que essa sSo possíveis «as envolve* dificuldades

operacionais que as tornaa impraticáveis quando frequenter«nte

requisitadas. E coaua considerar-se, portou to, que no ,

espectrôaetro assia constituído o eaapo * estático e imutável.

Sendo assia torna-se atraente o uso de drculadorcs sintonizados

coao duplexadores, pelas suas características de banda estreita

(tlpicaaente 10% da freqüência noainal, nos circuladores) c alta

isolaçSo entre portas reciprocas. Nos sisteaas por nôs

construídos a isolaçSo conseguida chegou a 53 dB, valor típico de

isolaçSo quando se usa desacoplaaento elétrico por reles df RF.

Uaa outra característica a considerar 6 que, sendo alta

a freqüência de operação (85 MHz para a ressonância de protons),

fica aais fácil operar coa dispositivos baseados nos parâmetros

de linha de transmissão. Vereaos aais adiante que essa linha de

trabalho sera inevitável quando se tratar de bobinas de RF

utilizadas coao transdutores de Rfflf.

Ua esquema típico para o circulador é mostrado na

figura abaixo.

Seu funcionamento ê análogo ao do circuito da figura

P'13, e utilizamos aqui os mesmos siabolos para evidenciar a

semelhança. 0 sinal oriundo do amplificador de potência entra

pelo ponto C e pode seguir os caminhos I • II. Desde que os

pontos A e D esteja* terminados na lmpedáncia característica da

linha de transmissão de que constituem os caminhos I e II, a

- 143 -



111-37

•W POTtMM -es>
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RECfPTOK
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Fig. Ill-15 - CIrculador utilizado como duplexaün c
ctrcuito tanque.

única diferença -ntre OJ sinais que chega* em B é na amplitude,

nSo havendo qualquer deslocamento de fase. Parte desse sinal ó

entSo utilizado pelo circuito tanque na cxcítação. Podemos saber

quanto desse sinal vai para o circuito tanque pelo seguinte

raciocínio: o-ponto D dista eletricamente de C exatamente de

A/2 pelo caninho II e de X pelo caminho I. Concluímos

portanto que as voltagens geradas eu D pelas ondas que viajam por

I e II est3o defasadas de 180°. Analisando os ponton A e B,

notamos que eles são antissimétricos, portanto a potencia

dissipada em A ê Igual â potência dissipada ea B. A conclusão c

que as amplitudes dos sinais que chegam \ D por dií «-rentes

caminhos são iguais e de fases opostas, e nenhuma potôncia 6

entregue a D. Há entfio uma isolaçSo Idealmente infinita entre C

• D, isolando-se receptor de amplifleador de potência enquanto se

entrega potOncia de RF ao circuito tanque. Quando na recepção

dos sinais gerados em L, onde o circuito tanque passa a ser o

gerador de sinais para o • circulador, há um desenvolvimento
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análogo, pois o circuito é simétrico em relaçSo ao plano que

passa por PQ. Nesse caso. Metade da potência do sinal de RMN é

entregue ao receptor através de D, a outra metade dissipa-se

através de C e nenhuma potência é entregue a A.

' Normalmente, a carga colocada em A 6' fixa, neste caso

igual á impedancia característica da linha que utilizamos (Zo=D0

ohms). Já a carga representada pelo circuito tanque depende nOío

sô dos ajustes de Cl e C2, como também da natureza do objeto

analisado e por isso inserido em L. Pode ser então que ocorram

situaçOes em que a máxima isolaçSo entre C e D nSo ocorra (por

acidente ou má utilização do espectrômetro), levando a degradação

da' operação do receptor, ou podendo ate danificá-lo. Para isso

Incluímos ua circuito duplexador adicional, também baseado nas

características de linha de transmissão, entre o porto D o a

entrada do primeiro pré-ânsplificador do receptor. A primeira

chave de diodos ( tipo b, ccifador) em série com Zo colocada a

porta D, termina essa porta em Zo para sinais de alto nível que

porventura cheguem até ela. A segunda chave (tipo b) constitui

um curto-circuito para esses sinais na entrada do

pré-amplificador e no extremo de uma linha de A/4. Esse curto é

refletido para o ponto D como uma alta impedancia, isolando esse

ponto do receptor. x

Um circuito opcional que pode reforçar a atenuação do

ruído presente entre as aplicações de pulsos de RF na saida do

araplificador de potência nas medidas onde não se necessitam

pulsos conformados ou seu espectro de potência nSo é importante?,

é visto dentro do retângulo tracejado na figurai!5. A chave de

diodos (tipo a, expánsor) representa uma alta Impedancia para os

sinais de baixo nível, característica do ruído mencionado. Esse

ruído e3tá presente na salda do amplificador de potência quando

este nSo está gerando pulsos, portanto na condição em que
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, provavelmente o circuito tanque opera, como fonte de sinal. Para

! isso, temos um pedaço de linha de A/4 terminada em uma carga 2o

• em paralelo com uma chave tipo b. Para os sinais de RHN que

j chegam a C, essa chave representa alta inpedância, fazendo com

{ que Zo, terminando a linha de A/4, termine adequadamente aquela

| porta (O. Ja cm alto nivel, tenos oo pulsos de RF

passando pela chave tipo (a) e una alta inipedancia refletida em C

pelo curto na extremidade da linha A/4, representado pela chave

tipo (b). Nesse caso é como se o amplilicador de potência

estivesse lig.ido diretamente a C, funcionando como descrito {

anteriormente.

0 circulador construído com cabos coaxiais (BNC) com

Zo=50 ohms foi calibrado por um método descriLo na ref. (44),

ligeiramente modificado p.ira levar cw conta o efeito ílc

ronectores incluídos no circuito. Inicialmente foram obtidos os

comprimentos, dos cabos que representam À/4 para uma freqüência

de 05.7.40 MIIz, a partir da velocidade de prop.'.iq.'jç£o da KF nos

np̂ Miog. VM seguida, os cabos focara cortador» c con»;ctorJ::ados cwi

o comprimento excedendo alguns milímetros do valor medido. EM

erguida, foi montado o circulador, e avaliado sc-u comportamento

como isolador na freqüência dasejada. Como espr.-railo, a

freqüência em que .i'i r.ol;>v.1o era ideal ficou ! fqeí rnmr-n', <? menor

que o valor desejado, mas forneceu uma base para r.o sober quanto

corrigir. Uma vez fcitns as correções nos comprimem toa cor,

cabos, o circuito funcionou adequadamente, com um de:;vlo u<; nu >>:>",

que 50 KHz da freqüência almejada nessa segunda tentativa. r''-,<•;

método pod«?ria ser seguido indefinidamente, mar, consideramos

r.izo/ível a aproximação obtida, desde? que a largura da faixa do

circuito operado nessa freqüência 6 de aproximadamente 8.5 MHz.

! A mâJÍima rsolaç&o obtida foi de 56 dD. A futoij.affa .1 ceguir

i mostra 03 dois dispositivos duplexadores utilizados, um i'3/C c um

| circulador.
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' : :. 1 I ( - - - f r . T i i l . - i - i - - ! '• - i t , ."::. .

Nor-i opiniflo a rer .pci to do desempenho don dois Li por»

«le dupl-—>H<- •••5 6 . . ivorável aos c i r cu l adores , t»elo fa to dí? '.o

ponnuirem t.nrwfnaçOcn int.ern.ir» quo .dins ipcm pof - i c i a de RF, :<-ÍIJU

por tanto d i f i c i lmen te danif icAvois. Cunhrremc -• cont.udo :;i: -\r>

' limil.açOps q»; .r»to A oporaçri-y ora múl t ip las frrquCnclao ou '?m

! Írequ6ncia3 <•> alxo de 40MHz, onde a p r a t l c i d i d e na construcS'1 r o

; desenpenho do- P3/C dSo snqurampiibn mnlhorc?.

III.6.3 Circuito tanque.

; 0' r^ncoador do RMM constitui o elemento mnis critico na

j cadeia de emJccSo e recepçSo de sinais ú" KMN. E c-ln quem

determina a ainplitu...; e a homogcrioldnf?<? do camr-o de KF BI,
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I responsável pela cxcitacSo do sintoma dc spins. Da mesma fnriui ••

! ele quem caracteriza o nivel da relaçSo sinal/ruido nos sin.ii ••

! detectados por ser o elemento mais próximo das fontes de str i .

I bem como o perfil da sensibilidade, no caso de utilização •'•••

í
| amostras extensas. 0 desempenho de espcctr"6metro depende m

maioria das vezes da atenção dispensada a ense disposit ivo, n<>.-.

cuidados na confecção e calibraça"» dos mesmos. 0 trabalho •<••

projetar e confeccionar esses dispositivos chega a ser artesan.i I .

e atualmente poucos profissionais apresentam qualificaç.v>

necessária para faze-lo. . {
\ Existem duas p r i n c i p a i s abordagens a respeif-o il"

bobinas de RF para ressoadores de RMN: aquela que t r a t a <l"

bobinas independentes para exc i taçSo e recepção, norma 1 meni.«••

u t i l i z a d a na técnica Or obtenção de imagens (nos tomôgr .-> f ••.

• comerciais utl l^-nm-se bobinas de corpo i n t e i r o para exc i taç . i" ,
i

i podendo ensas serem utilizadas também na recepção ou recorrer r-'

j âs bobinas especiais para cabeça, tórax, bobinas de C7>erf if i ••
i

• e t c . ) , e a que trata de uma bobina única, usada tanto ir:

j cxcitaçflo quanto na. recepção de sinais de HMN. Vamos tratar n-|>ii

i apenas dessa última abordagem, pelo fato de todos oo rossoodo» ••

! por nós construídos-utilizarem uma única bobina.
i

| Do p o n t o de v i s t a da c x c i t a ç . i o , queremos g e r a r um <:<JW[-. >
i

! magnético (BI) de RF que apresente características especiais,

t como a grande intensidade, alta homogeneidade, etc. :;.•••

i buscadas geometria? especiais que atendam a esses requisitos, <

! algumas delas sSo marcadas pela originalidade. *
i

As bobinas de HF devem gerar campos homogêneos n >

região em que se coloca o objeto a ser analisado, n u

lntensldades que variam desde 1 a 100 gauss.
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Essas características sSo importantes na determinação,

por exemplo, de pulsos de excitaçSo cujo ângulo de rotação di

magnetização seja o mesmo para toda a amostra. Una experiência

que determina o grau de homogeneidade de campo dp RF A .-»

comparação das amplitudes e forma dos FIDS obtidos com pulsos <!.•

TÍ/2, 3TÍ/2, 5II/2 etc, formas essas mudadas pelo efeito

cumulativo da lnomogeneidade a cada rotação de Tf/2 (44)

Buscam-se Às vezes geometrias que geram campos co»i

perfil de homogeneidade bastante localizados (40) (técnicas •]<•

"sensitive point"), mas esse nSo é o nosso propósito. De unn

maneira geral, quanto mais alta a indutância maior será o valor

de BI, portanto esse é também um objetivo buscado.

Na recepção, o comportamento da bobina deve ser tal qu"

forneça sinais com boa relaçSo sinal/ruido, alta selctivicia.lf

(alto fator de qualidade, apesar deste introduzir fenômenos <!'•

oscilação livre ou "ringing") e um perfil de sensibilidade o ma ir.

constante possível.

0 perfil de sensibilidade está diretamente relacionada

ao perfil de homogeneidade, e Isso è ilustrado pelo principio d.!

reciprocidade. 0 piinclpio da reciprocidade uiz que .-»

sensibilidade da bobina a uma fonte localizada num ponto P de su>

vizinhança é diretamente proporcional ao campo gerado naqucl'-

ponto por uma corrente passando nessa bobina (34). Dessa formn n

p-^fil de sensibilidade da bobina é diretamente proporcional a->

perfll de homogeneidade: se numa região do espaço, o campo gerado

por uma bobina é homogêneo, sua sensibilidade nessa região ser.-i

constante.
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III .6 .3 .1 Sensibil idade dos ro^soadores com bobinas nolcnoidai:,.

Podemos calcular a sensibi l idade ' de uma bobina

solenuidal da maneira descr i ta a "<?guir.

Para um rc....oador const i tuído de uma bobina c i l índr ica

(solcnôide) de dlmonsOes: diâmetro da base = 3.4 cm e rlLura

h=4.0 cm, com 3 espir.is de f i o de cobre prateado numero 8 AKG,

medimos os valores da indutância L e a res i s t ênc ia R, c
!

encontramos os valores (foto abaixo):

1

Í í BOBINA DE RF 21 MHzv

I ' i ' i . . . i 1 7 T o l o J n t v o h i i n j f . R F < l r ;:, l i i l / ( \ - r i : : ; . - i

L = 3.9 )A\
20

R = 8 x 10 ohmo
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0 vnlor do fator Q (1200) obtido na wcüi,. <!<• I. "r.l.A .1

j arordo con o valor calculado,

j

j Q * Hjf « 1 2 5 0 •/

• )
para uma freqüência de 25 MHz.

Nessa bobina, a volLagera gerada pela precer.s.'ii.» <1<» MI»

niagneto elementar de magnetização Mo, â freqtiôncia wo, >'• •l>i!a p i

-t/T* - i w t
S<L) = n.E.g.Mo.wo.A e í °

onde

n = Número de espiras da bobina

t: = Fator de preenchimento ("FilJimj 1'actor")

Q - Fator <le qual idade

wo - Froquftncia de Lnrnor (wo- flin)

A - Í3ecç3o t r a n s v e r s a l da 'oh jna

T2 = Conslante de decaimento do FID

A maijnetizçílo do e q u i l í b r i o 6 dada por

orule

N - Ntimoro de spins na amostra

= Razão giromagnetjea do núcleo em questão

I = Spin nuclear

To= Temperatura dá amostra (e da bobina,rias

para cálculo de ruído >

K - Constante de Bo]tz...%nn

h - Constante de Planck.



i n •;s

- A exprens'io para a amplitude do I'll) no liri.il >in

excitaçíto, será obtida das cquaçfles 28 e 29, fazendo-r.e t - 0 ,

S(0) - n.E.O-A.w2 r i í 2
3

H ^ t U l i 30

j

Colocando 03 valores dos termos que -Tparc-em na

, c supondo .» temperatura ambiente (T=300K), obtemos

S(o) » M.E. S.74 r 10"24volt3. ' 31

f
mas '

e 02

Vl

onde V] è o volume da amostra, V (' o volume da bobina f; P ^ a

densidade de núc leos .

Para uma amo:;Ira qu« contenha apenas Aqui

podfmnn obter a densidade de núcleos a p a r t i r dn dcnnida<ln iia

massa

f '

onde

M/lçj = 6.68 z IO22 ndeleos/g

c assim, com fm* 1 g/cm3, teremos

S(O) = Vj x IO"2 volts (Vjem Cm3) 35
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E'ara uma amostra de aproximadamente 5 milímetros

cúbicos, teremos in valor par̂ a a voltogrm no instante lnlci.il do

FID de

S<0> = 250 nanovolts ( - -119 dDa) , * JG

í

que se aproxima bastante do mínimo s inal detectdve l . COMO VOIPBDS

na secçSo em que descrevemos o receptor de KMN. 0 VOIIJÍS" de

amostra que gera um sinal com relaçSo s ina l /ru ido igual a 1 A Me

aproxtmadanente de Imn3 Ccom uma largura de faixa de r~cepvi'> ••••»
f

1 KHz). '

Consideramos formidável essa característica, levai.-).- r.e

em conta que o fator de preenchimento nessas condiçGc~ •'• !e

1/40000.

Na primeira vers.lo do enpi-ctrftoetro, cm que tijíh,.: :-i

erpaço útil dn 10cm entre ar. prçar. polares do mnqtirt» rcr.í:í

utilizamos n geometria solcnoidal para an bobinas «!<• l&\ -•.,

moLivos v3o de. le a freqüência de operação (por volta «le 2J !:*; /,

facilidade de conntruçSío, até a orientado de BI e» reln>;.~.- -..»

Ciwpo estático. A fo-iwi solenoidal nílo 6 a ideal na tct;> • •'••

homogeneidade de. campo, mas isso pode ser coiup-:; - 'o

construindo-se bobúnas com di.1met.ro ligei.-mcfi'.e i in for -r: •'•

amor>trar>

0 efeito de reduçAo que esse procredimento acirrei • >m

fator de preenchimento nSo constitui prol>leuia, levando :••• m

conta a alta sensibilidade dessas i>obinas, e o seu cxr'-i•,,!.(•

rendimento no entrega de energia de 2F, pelo fato de partici? i; ••»

de um circiMtoJ.C ressonante paralela.
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Ua cnquoaa do circuito bar.ico de que è conn ti tu Ido o

ressoodor de IV.Jt è o circuito tanque Mostrado na figura eMixo.

1 r

i
ft. . \A0 X\

B

1

£ .

•

f

FÍÍ. in in
rap."»ei t i vt>.

Circuito tarriue com acoplamcnt>>

" 0 ressoador é formado pela indutancla da bobina de W.

h. e a capacidade de Cl. 0 circui to 6 alimont;a<tn c-m ü atravAr, dw

coiitlensador C2, cuj.i funv-lo der.crovcrfwos a »r«iulr.

IT1.G.4 Sintonia.

A Impedância do ponto B cm rclaç.io a terra e pl,.\;:nln cn

funçflo da freqüência. Foi considerada a resistência real do fio

da bobina (nao representada no circuito, mas determinante no

cálculo do fator de qualidade 0 = wL/R do reaaridor). Isso ò

mostr.T*) na fiqura abaixe, onde se observa o notório pico n;i

freqüência ie reosonância fo.
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7 1 ! 1 9 n Vir to r c - ' i l d a ivrt- • • ! t f i« : i . " j
i - n : ; i ' - i f i / r . H i ) " w P . ; I)
t rf-> ''r.rnt.nç.^n d a i m p ^ l i t n : L a <!>.-• C ? .
t ' r •••;•• "TI-"* i -i '!•' or- '"1 : ' ' i v ' 1 .

[•"!:"!.••.•

0 v.j)or d.i iiuyjcd.inci.i no rf.-.nonanciiJ <• I '•

in-TiLo p r o p o r e i oil 11 a U. fín wior.in.i form.), n l;w-r> AM •'•

p r o p o r r i o n i l a R . £ J e f j / . c r m o : ; o v a l o r d « U s c r • • ' ••:••• i

i n i p r - ' i n c i a cm D g e j a i g u a l a Y,o, p a r a urn a cor» la men I • ; i - i ! .

e n t r e l i n h a d e t r a s m i r . r ^ o e c a n j a , o f a t o r d e •:•• ' i• (.»• I• •

d e g r a d a , - r . c - á , compromnte rx lu a e f i c i ê n c i a n a excii.••>•.•••-• '• ••

y e n s i b i l i d n r t ' ? na r e c e p ç í l o . A r o l u ç S o a p a r e c e com a i n - : ! ' >•> 'l<<

um c o n d e n n a d o r C 2 , q u e r c p r o í j e n t a uma impcriAnci.-i imaqín.M i-< '.'.U'/.)

que c a n c e l a a p a r t e i m a g i n á r i a d e Z ( B ) , na f r c q u C n c i a " i 1 'V>P. a.

p a r t e r e a l do Z(B) e i g u a l a Z o . D e s s a f o r m a , co i : ;>v :;c o

a c o p l a m e n t o i d e a l e n t r e o r e 3 3 o a d o r e a l i n h a q u e o i l i i r n t a ,

numa f r e q u O n c i a l i g e i r a m e n t e d i f e r e n t e d e f o . E s s a <:->u<l iv r"> d e
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acople pode ser perfeitamente obtida para Io Ut*n»le «jar :;e ajuste

O3 valores de Cl e C2 adequado *í*nte. H»»r«Mlsient*? utilir.i se ua

sistema de varredura de frequâncias ea torno da com! i •."•"to de

acople, enquanto se observa a impedancia do circuito em A (figura

-18), variando-se os condensadores Cl e C2 até ^uc a condi tio de

acople se estabeleça para a f req>*<Vr»cia desejada. Uwa w-_

conr.^quldo o acople, o sístem fitará pronto ' ivira receber «3

pulsos de RF.

lit. : ! « ! • • : • : : . '

(•:••

A foto mo.^lra rm detalhes o rabrvotf» «.!«• l.'HiJ «|u<.f i:«»?ii/ra

o ronr^nrlor Tom bobina solcnoidal. 03 valorer. Wo.i coB<fK»ii"ittC3

utilizados, !>"m como as características da hohlna de iíl' r..'*o

mostrados nn 'tbcia *\. As fotos subsequentes mor.l.ran o resnnador

acoplado ao magneto sup&rcondutor, um c.ibevotc <J'.-:;ti(iM<{o à

pesquisa em e: pectroncopia que permite a utilização ('~> técnica de

Cross-L'olarization - Magic Angle Spinning (C17MAS), trabalho de

doutoramei. o de T. J. Bonagamba, e aspectos de seu aco;»lamento

com o sistema de imagens.

- 156 -



X ~

v

Ill •

i
1!
!

- . l . T.l Í .'." U -I • •.

F Í 1 . I f f '.!•

157 -



Ill

F l < j . I I ' " ' I ! • • ! » ' • • • . - . • • • • p , u a ( . T / M / V ; a c t r . a J o a o i n a j n - • ' •
. t « j { -«rcT»v l» :? ••! r- T > | » r - • • . « .

1

í
Ir..]

A l l

í>i..

FTrp

IH.1

Ca rack cr Ir; l i e

iit.>1ix:ia

ura

• t r o

cir 1"ro <! fie»

TABRÍ '. 4

an fia l>obf na no lpr to ida l :

' . ; • "

4.<» CN

3.:» cm

11

n ftiM (r:--»>rc j>ra'.c;.i

Cl . ' Jntianson m<x\ 5242

CarMci.<la<lc variável de 0.2 a 10.0 ul'

C2 Johansun mod 564 2

Capacidade variável de 1.0 a 30.0 uK

Freqüência de rensonância do conjunto:

17 a 23 MHz (Fussibilidade de operar

de 7 a 17 MHz e dê 23 a 37. MHz mediante;

ír"*lu»9o de capacitores fixos)
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Km todas an imaqnin oht.1tl.is com a tV'cnlra • ••

convoluçao/re toprojeçao, foi u t i l i z a d o o cabeçote com o res:;-••••'• ̂

d e s c r i t o acima, bem como a s p r imei ras imagens »'•• f luxo •• • •

primeiras imn<jpns ob t idas cora a t écn ica de ^DFT.

I I 1 . 6 . 5 O resnondor a t u a l .

; A vernílo mais recente do reonoador de HMM r<"i"' '

alquns cuidados e s p e c i a i s que n3o eram necessár ios em P'-JM

volumes e ba iy in f requòncias . O espectrômetro fo i por,to a o^•••

rm H5 VMz, ir<*i]\\f)ncin An rrr.r;i>rirtncia de pròl.onr: ;..« nil r>n:; id.pt

cnmpo de 2.0 'J'esl.i propiciada polo m.icjn^to nuf>ercoridul.t>r. M

freqüência, an dinifrinOc?:; da l)obina (da ordem tlc* 20 i:m), lorriH-

uma fravSo conníilerAvel do comprimento de onda d.". JU-" iit.Niv.

tornando impra t icável a abordagem por parâmetro.1? conrentr.->'i'

tendo-so que r eco r r e r a conre-iton do l inha de trannntir.s.io.

Weote cano nlío 6 rnaiu / posslvol u t i l i z a r a yruvn- • i

so l rnoi i la l , pelo fa to que unia bobina de.'i.'i.in dínicrüiííe:; ti'in

1 rc'iuojicia de auto-rcsKonàricla (devida a capacidade [virar, i l.n •

ffirolamontos) as vexc.s bem menor «]"P a frequent:i.i dn fíí» '•'

Torna-se d i f í c i l , senflo impossível fazer subir cnc.i í

com a inclusSo de condencadores, exceto quando csans

s.io d i s t r i b u í d o s ao longo da bobina, diminuindo ef e t tv-wni

indutância.

- 159 -



Ill ••'

.. Uma configurarão simples e elegante fui conseguida, «!«•

forma a satisfazer condiçOes, tais como freqüência de ressonância

alta 005MHz), boa homogeneidade de campo e máximo aproveitamento

do volume no interior do solcnôide supercondutor. En3e .solenói'1^

gera um campo estático Bo axial. 0 campo de RF, BI necessita srr

transversal, perpendicular a Bo, e o dispositivo que porventura

venha a gerá-lo, deve permitir livre acessu an sou interior. A

geometria desse dispositivo dev^ acompanhar a geometria d-->

soler»6i^e supercondutor, para aproveitamento de espaço. Tendo cm

wonte e-.ces atributos, e partindo de um circuito LC simplnr.,

chagamos -»o objetivo almejado de uma maneira que pode r.c-r

demonstrada pela sequent: ia de esquemas a seguir.

1/2

. _ 2 C C j -y-C C-r- j-

Fia. III.-/U
t-s ató o

Viríar, ut.ipas, desdr»̂  o. rrr.'.coador !/.'
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A freqüência de ressonância do circuito mostrado na

fíguraJJ.-21-5, ê (LO* * ,a mesma que a do circuitojff21-l, que na

realidade é o seu equivalente. 0 ajuste de ressonância e de

acople é feito exatamente da mesma forma, só que agora, pelo fato

de ser um circuito simétrico, a alimentação tem que ser

balanceada, exigindo um condensador de acople para cada ramo da

linha. 0 circuito final, com alimentação, ajuste de acople e de

ressonância é mostrado na figura abaixo. •

Fiç. 111-22 - Circuite tar.gue cor. ressoadoi:
"gaiola", utilizado nas experiências con imagens.

ti DO

A alimentação simétrica é obtida com um "balun" feito

com cabos coaxiais, que alimentam os condensadores 02' e C2'' em

oposição de fase. A função de Cl é análoga á do circuito com

solenóide, descrito anteriormente , ou seja, levar a frequêncie.

de operação a 85 MHz. C2' e C 2 " acoplam os ramos do balun aos

pontos de alimentação. Uma descrição detalhada dos princípios de

operação e construção deste e de outros ressoadores similares

estará oportunamente disponível na referência (47). A foto

abaixo mostra a versão de 10 cm de diâmetro Interno, utilizada na

obtenção das imagens mostradas neste trabalho.
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Fig. 111-23 - Foto ;!
tro (Pr- VÍ4-

III.7 0 receptor de RMIy.

Os sinais de RMI. gerados na bobina variam ae ' -l?.t úí,.

(menor sinal detectável) ate ~ -5ü dbm (20ü nV a Vou )/., e;. í.i

ohms).

Estes sinais tem que ser amplif icaaou aaoquaaameni c coi.

o minímo de inclusão ac ruiao, para que possam ser aetectauc;.,

filtrados e convertidos em vetorec diqitalizaao;, (

posteriormente processador por um computaaor. Os niveiî  aor

quais tem que ser levados esses sinais situam-se por volta a-~ :

d&m. Isso tem que ser leito de maneira u manter ui..̂. i;a:

dinâmica de no mínimo 40 àb para que faça algum sentiac ;

utilização de conversores analôgico/diaitaís com resolução melhor

que 0,1% (12 bits ou mais). Essa é a tarefa ao receptor de W,.,

cujas características passamor. a descrever.
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Vamos inicialmente introduzir alguns conceitos básicos.

utilizados no cálculo das características que permitem comparar

amplificadores e analisar o- comportamento de configurações em

cascata.

I III.7.1 Faixa dinâmica.

A faixa dinâmica de um amplificador caracteriza a

máxima razão entre dois sinais de fase e freqüência distintas

que, amplificadas simultaneamente, possam ser discernidos na

salda. E portanto a razão entre o máximo sinal amplificável

livre de di- ̂ orcOes e o minimo sinal detectável MDS <do inglê?

Minimum Detectable Signal).

III.7.1.1 Maximo sinal amplificável. -

0 máximo sinal amplíficável sem distorções é

determinado pelos produtos de intermodulaçâo (sinais produzidos

pela nSo linearidade do amplificador). A razão de intermodulaçâo

(IR, Intermodulation Ratio) é a diferença de niveis expressa em

dB entre o sinal fundamental amplificado e seus produtos de

intermodulaçâo,. onde os mais significantes sfio os de 2 * e 3 *

ordem, IR2 e IR3 (o sinal fundamental é constituído de duas

voltagens de mesma amplitude, porém de freqüências e fases

distintas).
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A razSo IR cresce na proporção inversa do sinal

fundamental, de forma que para um determinado nível deste sinal,

esta razão pode ser nula (0 dB). Essa é a condição em que cs

niveis dos produtos de intermodulaçâo se igualam ao sinal
i

fundamental na salda do amplificador, e é chamado ponto de

intersecçSo (Intercept Point, IP). Os valores de IP para os

produtos de intermodulaçSo de diferentes ordens ESO diferentes e

na maioria dos casos o dominante é o do produto de 3 ordem, ou

IP3. Essas grandezas são melhor compreendidas com o auxilio da,
i

figura abaixo:

• 0

.MO

rumo eúme» I MCLMAQSO i:i i

rtmo «MDM>icoiiiieuiuc>o r.n

-•O JH» -40 .N O 10 40 «O 00 100 120. MO

Fia. 111-24 - Gráfico dos produtos de intermodulassc
contra o sinal fundamental.
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Nesta figura são piotauai os sinair ua saia: u

anplificador,

eg = Ae + be
2 + C\ r

contra o fundamental, Ae, onde os termos Be e! Ct15 c. -

respectivamente os produtos. de 2* t ô6" oraem e sv

representados pelas retas o e c, com respectivas inclinações 1;;:

e 3:1. Uma vez conhecidos os valores de IP2 e IP3, poae-se ofctf.

os valores de IR para qualquer nível de salda. 0 ponto F sobre •
t

reta a, representa um nivel de saida (-20 dbm) em que se obte:

ulna razão de intermodulaçao aa ordem de 90 áb para 1R2 e 100 d:

para IR3. De maneira alternative, obtem-se os pontos IP2 c IP3 ;

partir da medida da razão az. íntcrmodulacao para urr. detcrminaot

nível, plotando-se uma reta con. a inclinação reEDectiva passnnac

por esses pontos. Poderaor .aaora definir o máximo sin^L

amplif icável, como senão aquela que daria uma sai ai. iauai ac V.

considerado, ou seja IP-G, onde G e o ganho do amplifícadoi.

III.7.1.2 Mínimo sinal detectavtj. -

0 mínimo sinal ootect^vc ] (MD£>, estt reicicionaüo c

as características de ruicio ao amplií icador. E defimor) cor:;

sinal de entrada para o quai & rclacuo sinal/ruiao nc cciu;

igual a 1, e calculado aa sequjnt'.: maneira: define—se o imv. t

ruído f para um amplificaaor como sener
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onde os Índices i e o referem-se aos sinais (S) e ruidos (R)

respectivamente na entrada e salda do amplificador.

0 sinal na entrada" é então expresso por:

Sn
S< = f. -s2- .R. - 38-a
1 Ko í

)

Ri ê a potência de ruído na entrada do amplificador,

normalmente devida a ruido Johnson, e é dado por

Ri •KT • n f f i r * lo6 - 39

onde K ê a constante de Boltznann e T a temperatura da fonte de

ruído. NBN (Noise Bandwidth) é a largura de faixa de ruido

expressa em MHz. Expressando Si em dBm, teremos:

°Si(dBm) = 10 Iog1£){ f. s ° . KT ( 1 { ^ ; X 10b 3 , 40

ou seja,

D = -114 + NF + 101og,«C7"5otT3 + lOlog^^-3. 41
o

NF é a "chamada figura de ruído (Noise Figure), e é

definida por

NF = 10.1og1QCf3 42

Impondo-se a condição do MDS,

S
1 43

obtemos a expressão final para o menor sinal detectável ou seja
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114 + H F + lolo9ioC(TfiRa[í3 44

Definimos então * faixa dinâmica coso a razlo

(diferença em dB) entre o máximo sinal amplificavel e o minimo

sinal éetectAvel, dada por

DR = | C IP - G + 114 - 101og10C(1{^|)J - RF 3 45

III.7.2 Parfimetros da configuração em cascata.

Como se depreende da e*quaç3o 45, nSo é conveniente para

a faixa dinâmica ter-se ganhos muito elevados. Levando-se em

conta que o ganho total para se levar os sinais de RMN a niveis

aaequaàos a detecção pode ser da ordem de 100 dB», utilizamos

vários amplificadores de. ganho moderado configurados em cascata e

intercalados por atenuadores passivos. Vejamos como ficam os

parâmetros até aqui descritos em configurações com mais de um

amplificador.

III.7.2,1 Ruído (sensibilidade). -
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O fator de ruído ftot, da combinação de dois

umplificadores Al e A2, Al precedendo A2, e de parâmetros fl, gl,

f2, g2 C O M fatores de ruido e de potência individuais, fica

definido por:

onde

46

A figura de ruído sera então:

MF « MF. + MF 47 i
x

MF - 10 log10C 1 • -fj5- ) 46

Pode-se assim acrescentar infinitos estágios na

configuração em cascata, um de cada vez, e proceder o cálculo de

NF coa o resultante anterior.

III.7.2.2 Produtos de internodulaçSo (distorção). -

Os pontos de intersecçSo (IPtot) para os produtos de

intermodulaçSo de 2* e 3* ordem, numa configuração em cascata

como a anterior, sSo obtidos a partir dos referidos pontos para o

último estágio (A2) decrescidos de um termo Dl referente ao

cascadeamento. LembremoB que uma redução dos IPs eqüivale a

ter-se distorção em mais baixos nlvei3 de salda, o que nSc é

desejável.
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A express&o dessa redução é:

IPtot - IPA2

onde i é o Índice relacionado aos produtos de Intermodulaçao,

IPn = 10.1og10£ i
n 3 50

donde

i3 = 10 1 P 3 / 1° {
51

IP2/10
10

As reduçOes Di sSo dadas por

2D' « 20 log1Q C 1 +
i2

A2 3 52

para 2- ordem e

,3
D 3 = 10 log10 ( 1 + .

 A 2 j 3 53

para 3" ordem.

Como 3e observa dos resultados finais das secçOes t.l-2.

e 1""Í.Í , quanto maior o ganho do estágio Ai e melhor (menor) seu

NF, mais sensível fica a configuração em cascata. Por outro

lado, quanto maior, o ganho do último estágio (A2) e mais

proximidade houver entre 1P(A1) e IP(A2), menor a redução do

IPtot do valor de IP(A2), Devemos buscar, portanto, primeiros

estágios com mais baixo NF e últimos estágios com mais alto IP,
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III.7.2.3 Analise das configurações propostas. -

De posse do "Background" necessário, vaaos agora

proceder a análise das duas configurações utilizadas em nossas

experiências. Essas configurações difere» apenas pela inclusSo

de um pré-amplificador no cabeçote utilizado ca» o magneto

resistivo e no ganho do estágio de audio (filtro do receptor).

0 diagr, geral para essas duas configurações

encontra-se na figura£25.

«rr

-3

AN

MIX

P$/C

-1 -• Kt

Mix -1

«O

*«<•

Fig. III-25 - Diagrama em blocos do receptor de RMK. 0
valor dentro do retângulo tracejado ê o ganho do estaqio de
audio quando se utiliza o pré-amplificador opcional (no
cabeçote/.

Na primeira configuração, o sinal de RMN entregue pelo

duplexador é submetido a uma prê-amplif icaçflo já no cabeçote de

RMN, com ganho de potência de 20 dB proporcionado por Al, um

ampllficador WJ A75-25, da WATKINS-JOHNSON. De sua salda o sinal

é conduzido por um cabo coaxial até a entrada do receptor, onde

consegue um ganho adicional de 26 dB» (A2, A3) antes de entrar
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num atenuador variável (ATT, 0-60dB). Ov dois estágios finais.

A4 c AS, proporciona» então um ganho de 47 dB, antes de entregar

o sinal aos detectores através do PS/C. 0- 4etectores Ml e H2

sXo Bisturadores balanceados (como os descritos na seccXo I.

As referencias em quadratura que sSo entregues aos mlsturadores

s&o providas pelo circuito de modulação, coso já vimos na secçSo

HI*H . Os sinais nas saldas dos misturadores contêm, ales de

outras as componentes de freqüência soma e freqüência diferença

da demodulaçSo e apenas essa altiva é preservada quando esses

sinais sXo submetidos aos filtros passa baixas Fl e F2. ,
i

Apôs o último ganho, em audio, proporcionado pelos

filtros, o sinal é entregue ao digitaliza<*or, cuja maxima entrada

está limitada a 5Vp.

•» Nessa configuração o ganho de RF prove sinais cos

níveis suficientemente altos para provocar distorções nos

•isturadores. Por isso o ganho de audio dos filtros foi

estabelecido para que um nível de sinal em sua entrada 4e 1 dB

abaixo do nivel que começa a produzir distorções, sature a saida

dos filtros. A condição de saturação é mais facilmente

identificável que a de distorção, portanto uma análise visual do

sinal é suficiente para se ter certeza que n&o há distorção.

Para se ^determinar o máximo nivel na entrada dos

•isturadores, simulamos um sinal transiente de RF com envoitoria

em forma de M, con o qual eles foram alimentados. A referência,

com a mesma freqüência da portadora dos pulsos, produzia

demodulaç&o total, e o sinal observado na saida permitia a

análise da linearidade.
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Klg. Ill-lit- - Hodiila<l*.>r «*m "M", para t cites tlr
1 inrnridade da tcr.posta do receptor. Este método foi
raBtv*>M utilizado n.i vcrif ira«;5o da resposta na modulaçfto de
RF cin» envoit6«ias ri.*To-retangulares.

Foi encontrado um valor Máximo para a amplitude do

pulso "M" de 1T>O mVp (-3,4 d fim), que se aproxima do valor padrão

para os minturrulorcr. do nivel 1 ( •»"/ «In» paro oscilador IOÍ.-.TI, -3

dB» para RF). A perda por inserção desses misturadorcs ô de 6.0

dB, portanto o sinal na entrada dos filtros fica por volta de -10

dBw. 0 ganho desses a»plificadores para levar o sinal ate 5Vp

(lOKohms) deve ser entío de 14.0 dB. 0 ganho medido nos filtron

Fl e F2, para a primeira configuração foi de 13.4 dB, o que se

considera bastante satisfatório.

Na segunda configuração, a única diferença frente a

primeira é que n3o existe o prê-amplifícador Al, sendo o sinal

entregue diretamente do ressoador a A2. Assim, pode-se aumentar

o ganho do filtro de 20 dB para que se tenha o mesmo ganho total

do receptor.
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Fig. Ill-27 - Foto do receptor de RMM utilizado nas
"experiências com imagens.

Damos a seguir as características dos componentes do

receptor de RMN, e fazemos uma análise de seu coroportawento no

que se refere â sensibilidade, resposta em freqüência e

linearidade, nas duas configurações utilizadas. As

características dos amplificadores estão resumidas na tabela 5.

A figuraJff-28 mostra o esquema dos filtros e amplifIcadores de

audio utilizados, s a foto permite que se tenha uma visão geral

da construção do aparelho{0-~2>v.

- 173 -



111-67

Fig. Ill 20 - filtro de AF (I'D
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TABELA 5

Características dos amplificadores

IJI-f.O

f

NF

freq

g

G

CP

IP2

IP3

Al

(A75-2S)

1.58

2.0

5-500

100

20

•

+21.0

A2

(AMI07)

1.38

1.4

1-100

10

10

-2.0

+ 15.0

'+10.0

A3

(AM112)

1.58

2.0

10-200

40

16

+7.0

+25.0

+20.0

A4

(AMI08)

7.94

9.0

5-300

1000

28

*15.0

+36.0

+27.0

A5

(AM105)

7.94

9.0

5-300

80

19

+15.0

+36.0

+27.0

dB

MHz

db

dBm

ilBm

dBm
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Características dos misturadores ZFM-2

Alcance de freqüências:

LO/RF -

IF

Ganho

IsolaçQo

LO-RF

LO-IF

Faixa de operação:

LO (max)

- RF (max)

Intercept Point (IP3)

1-1000 MHz

0-1000 MHz

-S.0 dB

/

40.0 dB

35.0 dB

nive l 1

+7.0 dBm

-3 .0 dBm

-10.0 dBm
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TABELA 7

Configurações en cascata testadas.

G

G

DR

NF

freq.

RF

audio

IP3

MDS

(30KHz)

I

A1+A2+A3+ATT+A4+A5

2.01 dB

10-100 MMz

93.0

• 14.0

27.0

(-60.0*) dB

dB

dBm

-127.0 dBm

40.0 (80. 0*) dB

II '

A2+A3+ATT+A4+A5

1.58 dB

10-100 MH2

73.0 (-60.0*) dB

24.0 dB

27.0 dBm

-127.6 dBm

55.0 (95.0*) dB

(*) com ATT a -60.0 dB

03 ganhos de RF e audio conferem com os valores

medidos. 0 valor de MDS foi comparado ao valor obtido de sua

medida, com multo boa aproximação. A medida do MDS foi feita

utilizando-se um osciloscôpio no modo x-y para observar as duas

saldas em quadratura. Um sinal foi fornecido â entrada do

receptor e atenuado até que a amplitude do ruído fosse igual ao

raio da circunferência observada no osciloscôpio. Observada a

atenuação da entrada, foi encontrado um valor de -127 dBm para o
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MDS. No tocante a figura de ruído, alcance dinâmico e distorção,

consideramos ambas as configurações satisfatórias para a

utilização em imagens por RMN.

III.8 CeraçSo de gradientes de campo.

á

I

\ „/

N

Fig. Ill 29 Foto do magneto reolativo utilizado n.i
primeira vcrsSo do protótipo'. No detnlhc a calJbraçtto dar
bobinas de gradiente (entrt? os peças polares).

A versSo do tomógrafo que utilizava o magneto resistlvo

da VARIAN (foto abaixo), dotado de circuito magnético, exigiu a

construção de um conjunto de bobinas para geração de gradientes

de campo, conforme descrito nas ref. (21), (28) e (56), Este

sistema, apesar de fácil implementação, . apresentou dificuldades

na operação com gradientes pulsados, devido â presença de

material ferromagnétlco e condutor elétrico nas proximidades
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(pecas polares). Apenas um conjunto de' bobinas funcionou a

contento (bobinas de Gz), pela peculiaridade de sua geometria. A

geração de Gz é feita de modo que nSo apareçam variaçOes de campo

magnético ao longo da superfície das peças polares, o que nSo

acontece com os conjuntos que geram os gradientes transversais.
Í

0 efeito das peças polares é o de cancelar literalmente qualquer

gradiente transversal imediatamente apôs sua aplicação, como

mostra a figura abaixo.

(-*»$)

Fig. III-30 - Efeito das peças polares sobre os
grndientcn de campo: em l'-a, temor» o sinal de KMN
ohacrvndo durante a aplicação de um pulso de gradiente
(part? real do FID»; em I-l> um gráfico da fase acumulada c
em I-c sua derivada (proporcional a G(t)), A duraçSo do
pulso de gradiente é de 4.0 mS. Em II temo3 a mesma coisa
com um pubjo do 1? mS, onde 3e observa o ranço lamento toL.il
do gradiente aplicado.
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O gradiente transversal desaparece alguns milisegundos

após sua imposição, COMO evidenciado pela derivada da fase dos

FIDs mostrados. Esses resultados foram obtidos com o

aperfeiçoamento de uma técnica de avaliação da dependência

temporal dos gradientes, sugerida na ref. (57). Nessa técnica,

usamos um espectrometro de RMN especialmente desenhado para

calibrarão de campo magnético, que utiliza pequenas bobinas

ressoadoras (~ Imm3), preenchidas com água destilada, para

aumentar a duração dos PIDs (T2 longo, variação de campo ao longo

da amostra multo pequena). Os sinais, uma vez adquiridos, eram !

processados por uma programa desenvolvido para processamento de

FFT Interativamente (FTCQ.FOR), do qual ura -<k>'s atributos 6

permitir qu'_ se plotem continuamente a fase e a derivada da fase

dox sinal. A fase (continuamente interpretada) é expressa pela

equação 29 do capitulo II, e da derivada temporal (numérica)

dessa expressão é obtida d dependência temporal de G(t).

0 efeito observado nos gradientes restringiu-nos Â

utilização da técnica de Bnckprojoction ncr.üc protótipo, onde era

apenas necessária a aplicação do gradiente Gz (nesse caso a

amostra era * girada em relação ao gradiente por um

"Stepper-Motor", em intervalos angulares regularea, e o gradiente

mantido ligado ou Npulsado na cadência da experiência). Para a

seleção de planos, um dos gradientes transversais era utilizado,

e uma Interessante propriedade do efeito mencionado anteriormente

era aproveitada. Como descrito em (28), para que se obtenha um

sinal maior após a aplicação de um pulso de RF seletivo (longo)

na presença de um gradiente de seleçãc, é preciso que se utilize

da. técnica de (refocalização (recuperação da coerência de fase

perdida durante a evolução na presença do gradiente de seleção).

Essa refocalização é obtida mediante a aplicação de um gradiente

de sinal oposto ao de seleção, por um tempo igual á metade do

tempo de aplicação do pulso de RF seletivo. Se observarmos a
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figura abaixo, .veremos que ao ser desligado, antes do

cancelamento total do gradiente transversal há una excursão

negativa do mesmo, sempre de aesaa duracSo. Basta escolher

adequadamente a duraçSo do pulso de RF que o pulso 4e

refocalizaçSo já estará lá. Na ref. (28) rncontramos resultados

da utilização da técnica de Backprojection com seleção de planos.

Fiq. ITI-31 - Efeito das pecas polares sobre o gradiente
de neltcíío. E M II-a, temos uma condição que favorece a
recuperação da coerOncia de fase dos spins pare ia lir.cn l.e
perdida durante a seleçfío de planos. A área sob a excursão
npqnlivfi do gradiente 4 aproxim/idnmente o dohro que a
ponitiva.
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O efeito das pe»as polares sobre os gradientes

transversais iapoaribilita a utilização da técnica da

transformada de Fourier Bidimensional discreta, como se pode

observar das iaagens tentativas da iapleaentaçSo dessa técnica

(Cap. V). Apenas coa a utilização de bobinas de gradiente ' aais

afastadas das peças polares, e posteriormente ua conjunto de

bobinas de gradiente acoplado ao aagneto supercondutor foi

possível testar flnalaente aquela técnica eoa sucesso.

A figura abaixo aostra o coaportaaento do novo conjunto

de bobinas.

Flq. 111-32 * Comportamento do novo sistema de bobinas
conshruido de modo a ficar maio afastado d.in pecan polarrr,.
Eu a - sinal de FiMN; em b - fase acumulada do sinal; em c
- derivada da fase (*'G<t)).
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III.9 Sistema de aquisição, controle e processamento dos dados.

Queremos reforçar aqui uma observação feita no inicio

deste capitulo, de que a arquitetura adotada deveu-se a fatores

práticos, e por haver límitaçOes quanto a capacidade de

processamento e controle do sistema adotado, não a consideramos

ideal. A arquitetura que propomos como ideal foi discutida na

referência (48), e é apenas uma questão de tempo para que seja

completamente adotada nesse sistema, pois alguns dos dispositivos

estão em fase final de construção no momento em que esse trabalho

é feito.

Quase todos os dispositivos que constituem o sistema de

controle e aquisiçSo foram objetos de trabalho de mestrado ou

iniciação cientifica, nos grupos de instrumentação eletrônica e

de ressonância magnética. Dentre eles, dispensamos uma atenção

especial à CPU microLIE-RMN, que participa de nada menos que dois

dos principais dispositivos.

Essa CPU fqi desenvolvida com o propósito de ser um

dispositivo básico de controle, compacto porém bastante versátil,

onde pode-se ter software residente ou operar sob um sistema

operacional como CP/M. E com base nessa CPU que foram

desenvolvidos o processador mlcroLIE que controla b experimento é

o sistema de aquisição e promediaçSo de transientes, que atua com

os sinais de RMN gerados no receptor.
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O gerador de eventos^é UM dispositivo baseado em lógica

discreta, assim cono os dispositivos que fazem interface com os

periféricos, como a placa da entrada/salda (I/O), o controlador

de disco virtual, etc. Os monitores de imagens I e II s3o

projetos semelhantes (49) (50), este último porém contém

modificações gue simplificaram sua execução. 0 microcomputador

PET, como mencionamos anteriormente, é usado apenas para gerar

uma varredura de freqüências no sintetizador de RF, guando se

acopla o sistema, e além do ninicomputador VAX 11/780 do

departamento de Física é a única unidade de processamento nSo

construída em nossos laboratórios.

III.9.1 0 processador microLIE-RMN.

A foto abaixo mostra'detalhes do sistema de aquisição o

controle utilizado nos dois protótipos desenvolvidos.

Esse sistema tem como base o microprocessador ZOO-A,

operando a 4MHz com clock interno, ou podendo receber clock

externo de 1, 2 ou 4MHz. Sua capacidade de memória e de 64

Kbytes de RAM dinâmica, acrescidos de 2 Kbytes de RAM estatítra c

4 Kbytes de EPROM. 0 espaço em EPROM e RAM estática faz parte de

um banco dentre os vários que podem ser chaveados, e contém o

software para inicialização do processador, além das rotinas

básicas do sistema operacional CP/M e um versátil monitor. Esse

sistema pode chavear internamente 2 bancos de memória úe 64

Kbytes. L'soe chavamento pode ser extendido externamente para um

número infinito de bancos.
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•\ V

V — M J t í 0

Fie;. Ill 31 Folo do sistema de controle c aquisição

A comunicação de dados é feita através de 3 linhas

seriais « PadrSo RS232-C ), uma ligada ao VAX 11/780, uma a

console do sistema e. uma linha nuxiliar. DispOe tnmb̂ ra de uma

linha paralela do tipo CENTRONICS, para conectar-se uma

impressora ou um monitor de vidéo grafico (monitor II), e de um

"bus interface" para''uma placa de entrada/salda (I/O).

Dentre os periféricos que dispOe esse processador,

podemos destacar uin co-processador aritmético AM-9511, operando

em 2MHz. Esse co-processador é utilizado como acelarador de

operaçSs aritméticas no processamento das transformadas rápidas

de FOURIER ( Fast Fourier Transform, FFT ), quando o sistema

opera como anlisador de Fourier ( uma característica já

mencionada, e que discutiremos oportunamente).
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Outro periférico é a placa de I/O, que dispOc de 3

conversores D/A de 8 bits, uma entrada para interrupção c 3

portas paralelas, COB funçOes destinadas a: interface 1EEE-448

(GPIfi), para comunicação com sintetizador de RF; controle dos

conversores D/A; comunicação con AVERAGER, outro periférico que

será descrito nais adiante.

A entrada dé interrupção está ligada ao canal do

gerador de eventos destinado ao gradiente de codificação de fase.

Sua função é desviar o fluxo da execução do programa a uma rotina
i

que gera num dos conversores D/A da mesma placa o nivel referente '

a: amplitude do gradiente em questão. 0 número máximo de níveis

distintos gerados é de 256, com valores máximos de tensão entre

-5 e +5 volts. Este sinal, em conjunto com os dois outros sinais

referentes aos dois gradientes, entram num atenuador, cuja

função, dependendo do caso, é escolher largura do plano

selecionado. ( amplitude de Gs ), amplitude do gradiente de

leitura, Gl, e campo de visão na direção da codificação de fase (

amplitude de C A ).

Um controlador para acionadores de disco 2793 é

utilizado para se acoplar até 4 unidades de "Floppy diskette" de

5 1/4" ou 8", SSSD ou DSDD. Além disso, o sistema dispQe de uma

placa de disco virtual (RAM DISK) com 512 K bytes de memória,

expandlvel até 1M byte. Essa placa partilha com a placa de I/O

do bus interface. Todas as unidades do disco fazem acesso á

memória do processador através de pseudo-DMA.

Por último, temos uma placa controladora para uma

unidade de disco rigldo (Winchester de 10M byte).
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III.9.2 Promeálador de transientes (averager).

Esse periférico do processador descrito na secçSo

anterior constitui o sistema de aquisição e prè-processamento dos

sinais de RMN do receptor. Daslcamcnte, é a mesma placa do CPU

do microLIE-RMN dedicada à aquisição de dados. A constituição do

espaço de memória è idêntico, exceto pela presença de rotinas do

sistema operacional que não existe aqui. 0 acesso ao

processador, neste caso, è feito unicamente através de um {

programa monitor em EPROM.

Para comunicação de dados, dispOe de uma linha serial

R5232-C, onde atende ao monitor. Um porto paralelo (Z80-PIO)

controla os dois conversores A/D de 12 bits, e outro análogo

(0255) permite a comunicação paralela ( 8 bits de dados ) com

micro-LIE. Além disso, possui dois conversores D/A destinados a

um monitor X-Y, que permite a visualização dos sinais adquiridos.

Algumas das características especiais que dispõe síío:

a) Temporizador Z80-CTC, para determinação de intervalo

entre aquisições (DWELL TIME).

b) Buffes de aquisição de tamanho variável (256, 512 ou

1024 pontos por canal, 2 canais)

c) Promediador: número de médias máximo igual a 120,

com registro de 24 bits por palavra e método de acumulação

continua.

d) 2 conversores análogo/digitais AD574-JD ( Analog

Devices ), com taxa de conversão de 48uS, resolução de 12 bits e

técnica de aproximação sucessiva.
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e) Trigger externo, lógica TTL

f) Modos de operação: aquisição automática mediante

trigger; visualização de:

Sinal A e B

Sinal A e Média A (

Sinal B e Média B

Média A e Média B

g) Plotter C 10 segundos por varredura).

III.9.3 Monitor I (ref. 49).

Este monitor foi o primeiro por nós utilizado para

visualização de imagens. Juntamente com o monitor II, sSo

projetos de terminais gráfico3 desenvolvidos non laboratórios Ue

Instrumentação Eletrônica e Ressonância Magnética.

0 monitor pode ser dividido em terminal alfanumérico e

terminal gráfico. 0 terminal alfanumérico dispOe de um

processador 8085 operando a 6.144 MHz, com controlador de video

8275 e comunica-se com o exterior através de uma interface serial

RS232-C. 0 terminal gráfico conta com outro processador 8085 e

utiliza sinais do 8275 e lógica discreta para gerar video

gráfico. 0 número de planos de imagens possíveis' é 8, mas conta

atualmente com apenas dois inplementados fisicamente. Isso dá

uma definição de apenas quatro niveis de cinza, o que nos leva a

recorrer a um algoritmo de mapeamento por densidade de pontos,

para obter \3 niveis de cinza não-absolutos. Esse procedimento

resulta na redução da resolução de 256x512 pixels para 128x256,

onde cada 4 pontos do mapeamento original sSo utilizados para
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foraar UM novo pixel. A comunicação de dados do terminal gráfico

C M o exterior é feita via porto paralelo COM terminal

alfanumérico.

III.9.4 Monitor II (ref. 50).

A parte alfanunèrica do Monitor II é uma versSo j

atualizada da anterior (Monitor I), equivalente ao VT100 da

Digital Equip. Corp., e utiliza um processador Z80-A a 4.0 MHz.

0 terminal gráfico ê semelhante ao do anterior, porém

com 5 planos de imagens implementadon fisicamente (32 niveis de

cinza, absolutos, com resolução de 256x512 pixels). Na geraçüo

do sinal de video gráfico, díspOe.de 1 conversor D/A logarítmico,

feito com componentes discretos, cujo objetivo A corrigir a curva

de sensibilidade do olho humano. A comunicação de dados é feita

através de interface paralela similar à do anterior entre

terminal gráfico e alfanumérico, e interface paralela padrSo

"Centronics", para comunicação externa (com raicroLIE, como

impressora). \

III.9,5 Sincronlsmo com a rede (60 Hz).

Como último Item da descrição.do Hardware do sistema,

temos um gerador de pulso» síncrono com a freqüência da rede.
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EM Muitas experiências onde se utilizaram Magnetos

resistivos, UM dos probleMas era introduzido pela Instabilidade

do campo. Essa instabilidade resultava numa indefinição da

freqüência central de Larmoi, de forMa que se tornava

impraticável fazer-se Médias de vários sinais próximos da

condição de ressonância. A flutuação de fase era tal que

destruía completamente a Média. ÜMa das coMponentes dessa

flutuação, poré», era slncrona COM a rede, e foi facilmente

reMOVida COM « utilização de pulsez de inicialização das

seqüências (de spin-eco, por exemplo) que fosseM também slnctonos

com a rede. 0 dispositivo utilizado foi UM sinpl3s contador de

décadas com saldas em fo, fo/2, fo/4, etc, onde fo é a freqüência

da rede (60 Hz).

As saídas eram condicionadas para gerar pulsos

estreitos com periodicidade Múltipla de 1/fo.
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CAPITULO IV
SOFTWARE

IV. 1 Introdução.

\ Algumas á*a nossas principais contribuições neste

trabalho reside» no elaboração do software destinado ao controle

do toaôgrafo, pré e pos-processamento das imagens e programas de

apoio que decorrem do desenvolvimento, e que acabam se tornando

poderosas ferramentas de uso geral. Nosso intuito é tornar a

técnica de tomografia por RMN transparente no que se refere tanto

a hardware quanto a software, contrariamente ao que ocorre com as

oulras (.ecnitrun dr obtenção de imaqcno, cujo desenvolvi «MT.LO

constitui principal fator de mérito das indústrias que o fazem.

Pot isso, ao se comprar um equipamento, o usuário, seja Cie

pesquisador ou nSo, nSo tem acesso ao processo de desenvolvimento

e at'jalizacSo do mesmo, ficando sujeito ás tendências seguidas

pelas indústrias e operando suas máquinas como "caixas pretas".

Os programas utilizados atualmente no tomógrafo, que

desenvolvemos especificamente para RMN, foram elaborados em

linguagem Fortran e Assembly do sistema VAX, *ob VMS, e Assembly,

Fortran, C c Pascal, dos microprocessadores 8085 e Z00.

Tratam-se de rotinas destinadas ao controle da interfere entre o

espectrômetro e o microcomputador, bem como para formatação ÓP

dados e processamento de Fast Fourier Transform (FFT) no sistema

VAX e no microcomputador. 0 programa que controla o
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espectrômetro (driver) no microprocessador, permite que se faça

média do sinal adquirido por um sistema de aquisiçSo de dados

digital, um "transient recorder" Biomation, ou com « utilização

de UB sisteaa dedicado, construído especialmente para esse fia,

que se comunica diretamente com o CPU do sistema de ' controle, e

que foi descrita no cap. Ill dest trabalho. Este procedimento,

no estágio atual do espectrOaetro « no nível atual de

desenvolvimento, permite um aumento de 16 vezes na relaçSo

sinal/ruído original.

, 0 sistema de controle ja conta com duas rotinas básicas

de aquisiçXo e controle, relacionadas às duas principais técnicas

de reconstrução, e uma rotina destinada a "service", que mantém o

«sistema de aquisiçSc em operaçKo continua para que se efetuem

calibraçOes, testes, e t c Uma peculiaridade deste sistema 6 ua

•odo de operação (denominado "AUTO"), onde OE sinais adquiridos

s3o imediatamente processados por uma rotina de FFT residente no

micro, permitindo a visualização do sinal e de sua transformada

em um dispositivo de CKT. Esta operação 6 at'jalmcnte feita en

aprox. 2 segundos (micro de 8 bits, transformada complexa de 256

pontos).

IV.2 Desenvolvimento do software de processamento.

Os.programas em Fortran, escritos para o sistema VAX

11/760. sob VMS, ligam subrotinas em Fortran e Assembly, e

envolvem' a transferência dos dados promedlados no

microcomputador, processamento da Imagem (backprojectton e 2D1T),

e manipulação adequada dos resultados.
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Grande parte de todo o volume de software gerado no

coaeço deste trabalho visaVa resolver ou contornar probleaas

Introduzidos por instabilidade de caapo no aagneto que utilizamos

no primeiro protótipo. Os problemas decorrentes da instabilidade

de caapo sao flutuações de fase nos sinais adquiridos e

conseqüentes flutuações da posição do centro da banda, ea suas

transforaadas de Fourier. Aabos tea como resultado na iaagea

final (ea aabas as técnicas de reconstrução) ua efeito seaelhante

ao da desfocaiizaçSo nas técnicas óticas (fotografia). Aabos os ,

probleaas foraa solucionados coa ua processaaento preparatório,

de correção de fase e centralização da banda, coa resultados

satisfatórios para a técnica de backprojcction. Após a

implementação do controle de caapo por estabilização direta de

corrente, conseguiu-se uaa aaíor estabilidade de campo, e esta

correção de fase já nSo foi aais necessária. Atualmente, com a

utilização de ua aagneto supercondutor essas correções s3o apenas

necassárias ea algumas técnicas de fluxo. Ale* disso, optamos

atualmente por desenvolver software de aquisição e controle c de

processamento que opere apenas coa ECOS de Spin (veja apêndice);

estes sinais mostraram ser mais imunes aos efeitos de

Instabilidade de campo que os FIDs.

0 diagrama abaixo mostra a estrutura geral do software

existente.

Os sinais digitalizados pelo sisteaa de aquisição podem

ser analisados continuamente, no modo AUTO, fornecendo a cada 2

segundos uaa transformada complexa de 256 pontos. Quando se

adquire dados para obtençtto de laagens, utiliza-se ua dos

program** de aquisição, conforme a técnica utilizada, BIFOUR ou

BACK.- Ea qualquer dos casos, o» dados ficam armazenados em disco

na forma de uma matriz, que pode ser transferida ao VAX "- uma

rotina de mesmo nome. Para receber o* dados via ir-erface
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Fi«j. IV-1 - Eslrnlura gcral do software existente, nor>
r.i slews do controle (pticroLÍK) e de processamento (VAX -
11/780».

serial, utlliza-se, no VAX o COl'Y (do VMS, si stem operacional do

VAX), e tem-se a «atriz armazenada em disco. Neste ponto, duas

opçOes s3c possíveis: se quisemos analisar eco por eco, seja na

direção horizontal da Matriz de dados ou na vertical (através da

rotina FLIP de 90 graus), acionamos o programa 'PTCQ (interativo

gráfico de FFT) (isso se faz quando se quer analisar um

determinado eco do conjunto, para verificar a relação

sinal/ruldo, e t c ) ; se quisermos processar a Imagem, por 2D1TT

ou backprojection, acionamos o programa IMAGER, que fornece uma

paída dependendo do interesse do usuário. Uma salda na forma de

uma imagem complexa pode ser reentrada no IMAGER para ser

antltransfornada, se for necessário. As Imagens, tanto as dos
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dados de entrada fholograma^ do objeto analisado) quanto as

processadas, sao arMtenadas em disco • posteriormente

codificadas para o terminal gráfico pelo programa PICT. Nesse

momento uma conexão através do utilitário KERMIT i permite a

transferência das imagens novamente ao micro, onde sao

armazenadas em disco. Para a visualização, utiliza-se no micro a

rotina NASH, que permite uma interaeflo com* o terminal gráfico que

atende como impressora (list device). A imagem processada fica

finalmente disponível no monitor II, para análise. Todo esse

processo dura aproximadamente 25 minutos, e está fortemente

pesado pelas transferências entre processadores e entre esses e

dispositivos de visualização. Ma arquitetura proposta,

consideramos indispensável o processamento local, com processador

de grande porte, que Cará com que esse tempo seja reduzido a

segundos.

Os programas de aquisição e controle ('drivers') s3o

dependentes dos sistemas de aquisição e contr 61e, mas os

restantes podem ser*transcritos para qualquer máquina que compile

FORTRAN.

Estes últimos prograaas s8o baseados na estrutura dos

dados fornecidos pelos 'drivers', e tanto os 'drivers' quanto os

processadores de laagens e os simuladores e monitores mantém

compatibilidade. A interpretação do que contém um arquivo de

dados fica dep^rtf- rido da técnicas em convoluçSo - retrcprojeç&o,

os dados são w-otragens de uma .f unç&o bidlnenslonal ao longo de

direções radia ., para diferentes orientações; em 2DFT, sSo

amostragens daquela íunç&o e» direçOes paralelas á oJbcissa, para

diferentes ordenadas.
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Todo o software geredo «té aqui foi compilado CFORTRAN,

exceto algumas partes dos drivers*) em um VAX 11/780 sob VMS;

nosso objetivo é transcrever os programas para um mini ou

microcomputador (como O descrito neste trabalho) cuja função ê

estabelecer o controle do espectrometro (toaôgrafo* e também

processar os dados adquiridos. Os detalhes do hardware e a

arquitetura final estabelecida slo discutidos neste trabalho

fcap.III).

IV. 2.1 Relação e descrição dos programs disponíveis atua Isente.

1. COMPRESS. FOR; 8 Utilizado para compressão de dadus

transferidos do micro, na gravação em disco, para econoaia de

espaço.

2. C0HVBACK.FOR;10 GeraçSo de imagens por backprojection, para

sistemas com .pouca memor'ia física (interação com disco

magnético). \

3. CREPIC.F0R;3 Cria diversos padrOes bidimensionais, para

testes nos programas de reconstrução, filtros, etc.

4. FID.FOR;2 Simula uma experiência de 2DFT, gerando os sinais

correspondentes aos FIDr para diferentes valores do gradiente

de codificação de fase.

5. FIT.FOR;21 Ajuste de parâmetros por mínimos quadrados

n&o-linear. .
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6. FLIP.PMUZ Gira UM imagem bidimensional de 0, 90. 180. 270

araus ou fax U M immrsSo especular.

7. FIC2.F0R;49 Prograaa Interativo grafico para testes coa

transformada de Fourier bidimensional.

8. fTCQ.FOJt;21 Prograaa interativo grafico para testes coa

transformada de Fourier unidiaensional.

9. GETB10.F0R;5 Prograaa para aquisição de dados, "average' e

formatação, na utilização do •IOXKTlOm' 8100 como -transient

recorder".

10. CETPAR.F0R;4 Idea, para o SIGNAL AVERAGES PARC 4202.

11. GRAY.FOR;2 Gera padrão de cinza para testes e calibraçOes do

sisteaa de visualizaçflc gráfica.

12. IKACER.FOR;111 Programa otimizado para reconstrução de

Iaaqens por retroprojeçSo ou 2DFT, coa processamento "in

core". • • •

13. INPL0T.F0R;5 Permite entrada de dados e visualização gráfica

dos mesmos (gráfico a partir de dados do teclado ou arquivo).
p

14. !?.nVT.F0R;l Programa para visualização de imagens por

contorno de sólido (hidden lines), coa perspectiva de 120

graus e ângulo .de visada ajustável (desenvolvido para o VT240

da DEC).

15. LIBFFT.F0R;2 Biblioteca com rotinas de vários algoritmos de

FFT, para desenvolvimento de software.

16. LIBHIC.FOR;1 Biblioteca de rotinas desenvolvidas em Fortran e

compílaveis no MícroLIE (FORTRAN 80).
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17. LIBUSOt.F0R;5 Biblioteca de rotinas utilizáveis em

manejamento de dados. interação grafica, controle do

espectro**tro, e t c .

IS. PICT.P0R;50 Rotina para geraç&o de padrão de mapeamento por

densidade de pontos a partir de uma imagem;' permite o

acionamento direto do terminal grafico. A versão atual

calcula os diversos planos da imagem a seres carregados no

•onitor II (secçaofiLH)

19. SELBCT.P0ft;3 Permite seleção de parte de uma funç3o j

bidimensional. antes ou apôs o processamento (dados

\ adquiridos ou imagem).

20. VT240.F0R;2d Permite interação com terminal grafico VT240

„ (DEC) através de um pacote de edição grafica em LIBUSER.FDR.

0 software desenvolvido para visualização grafica de

imagens i crmite, à custa de perda de resolução (aumentando o

tamanho do pixel para quatro das pontos realmente acessíveis),

aumentar o número de níveis . de intensidade, por um método de

mapeamento por densidade de pontos (aproximação de meio tow),

associado a variação de níveis nos pontos, para quatorze níveis

de intensidade, incluindo intensidade nula. Uma versSo do

monitor que utiliía este método foi construída com cinco bancos

de memória, o que permitiu aumentar para 32 os níveis reais de

intensidade (com tela de 512x250- pixels), nSo sendo mais

necessário o referido mapeamento.

Outros dispositivos de visualização s8o também

utilizados, como mapeamento por densidade de caracteres em

Impressora de impacto, 'plot' da projeção de superficies

tridimensionais em perspectiva de 120 graus (ISOVT), terminal com

capacidade grafica orientada para desenho vetorial (VT240, DEC),

conforme figuras e foto» abaixo,
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Fig. IV-2 - Resultados mostrados na forma de gr ificon
com perspectiva isométríca (ICOVD, com o efeito da
utilização da rotina de rotação da imagem. Em a - imagem
normal; em b, c, d - resultado.", da aplicação sucessiva re
rotnçOes de 90 graus (antl-horário); em e - imagem
especular de d, e em f - o dobro da densidade gráfica.
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FUj. IV 3 - F»>Lo do 5i.-.t"«M com o "E" na teja An
terminal gráfico VT7.40 e a iangew de uaia »-*io humana n»
•onitor TT.
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CAPITULO V
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES.

V.l Introdução.

\ Este capitulo está destinado A apresentação dos

principais resultados obtidos neste trabalho. Una observação

Importante é que todas as imagens mostradas aqui não sofreram

qualquer processamento adicional no sentido de melhorar

contraste, suavizai ruído, enfim, são imagens totalmente "cruas",

como saem do espectrômetro. 0 objetivo è mostrar numa sequôncia

cronológica, os resultados obtidos nas diversas fases do

trabalho, culminando com as imagens finais, como silo obtidas

atualmente.

V.2 Primeira fase: Imagens de objetos prismáticos.

A primeira Imagem efetivamente obtida na primeira

verstto de nosso Bistema era uma reprodução do que foi relatado

por Lauterbur ui» (1). A amostra consistia de dois tubinhos de

vidro preenchidos ">»• * o mineral (NUJOL), em diferentes

diâmetros I" 2 e 3 m v.iLes alturas (~ 5 e 3 cm). Os

dados foram obtidos mediante a rotação manual do conjunto de
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tublnho9 em aproximadamente IB orientações diferentes, igualmente

espaçadas entre 0 e 180 gcaua. Cada projeção foi obtida

independentemente, feitas correções manuais de linha de base e de

centro de rotaçSo e processadas por um algoritmo de retroprojeçSo

sugerido por Shepp e Logan em (20). Provavelmente o impacto e a

emoção transferidos pela observação de dois borrOes produzidos

pela impressora de papel (que era o único dispositivo capaz de

representar imagens naquele momento), tenham sido os inpulsores

no sentido de nos aprofundarmos no desenvolvimento da técnica de
i

obtenção de imagens. Já não dispomos de cópias daquela imagem, '

mas'os resultados obtidos atè agora evidenciam sua Importância.

Algum tempo depois implementamos um sistema capaz de

girajr automaticamente o suporte de amostras, com o auxilio de um

motor de passos, acionado por um microcomputador (Superboard 600,

OHIO Scientifics), que fazia também o papel de controlador do

sistema de aquisição (um signal everager PARC 4203) e gerava,

através da varredura da tela de um osciloscópio, uma réplica da

Imagem processada, armazenada em RAM. Um resultado típico dos

que eram obtidos pode ser visto-na foto 1, que contém a imagem de

um tubo de secção quadrada (tubo de amostras de um

espectrofotômetro Beckman, de 1 centímetro quadrado de secção

transversal). A imagem foi obtida de 18 projeçCes com 8 médias

cada, e de cada sinal transformado (transformada complexa de 1024

pontos com 1024 zeros 'acrescentados para interpolaçSío) foram

aproveitados 41 pontos referentes á região vizinha ao centro de

rotação. A resolução do sistema de aquisição de dados era de 9

bits por palavra de dados, com média por acumulação sucessiva em

registro de 24 bits (PARC 4203), mas apenas 8 níveis de cinza

eram observáveis na tela do osciloscópio.
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Fig. V-l - Foto da inuvjcm do tubo de sec,So quadrada do
espectrofotômetro BLCKMAN.

Posieriormpiite o sistema de aquisição foi substituído

por um "transient recorder" BIOMATION 8100, mais rápido, porém

com menor resolução (8 bits), mas permitia uma taxa maior de

transferência de dados ao micro controlador. A partir dal, com

uma melhora significativa na relação sinal/ruido e uma maior

eficiência na transferência de dados, foram obtidas as primeiras

imagens de material, orgânico. As amostras utilizadas foram de

secçOes de quiabo de aproximadamente 5 mm de espessura, e o

motivo da escolha foi a grande simetria ttxiul aprencntuda por

esse legume. A primeira Imagem obtida nessas condições foi ainda

observada com o sistema de varredura do osciloscôpío, mar ncsna

época já conoçávaraos a instalar o primeiro terminal gráfico

'monitor I). As imagens observadas nas fotas abaixo constituem

um exemplo dos resultados nesse estágio.
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f :'*

Fig. V-2 - Foto do primeiro quiabo no osciloscôpio. A
síoto mostra também as proporcOes das estruturas do quiabo,
era um corte.

FJg. V-3 - Foto da
monitor I.

J
anterior do prim»ií" q>:tabo no

Na figuraf-3, podemos observar um contorno brilhante em

forma de seml-clrculo, envolvendo a Imagem. Esse efeito é
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produzido por um tubinho de gula de pequeno diâmetro, preenchido

ce« oleo mineral, c que permitia um controle do posicionamento do

centro de rotação da projeção obtida, para o correto

processamento de retroprojeçSo. Esse procedimento era necessário

pelo fato que o campo magnético produzido pelo magneto' resistivo

variava no decorrer da experiência. Nessa época eram processados

apenas os FIDs, e o receptor de RMN dispunha de apenas um canal

de demodulaçSo, exigindo que aqueles FIDs fossem observados fora

da ressonância de uma quantidade igual (ou maior) que a metade
i

das larguras de banda relacionadas ás projeçCes. Com a flutuação '

do campo, a condição de ressonância mudava, mudando assim a

posição relativa da projeção. Como o perfil das projeçOes mudava

a cada ângulo de observação, ficava difícil estabelecer os

limites corretos das mesmas, bem como a posição do centro de

rotação. Com a inclusão do tubinho de guia, obtivemos então um

pico de referencia que determinava o limite (esquerdo ou direito)

do domínio da pr^jeçSo. Mesmo assim, um erro da ordem do

intervalo entre 03 pontos subsequentes na projeção podia ser

cometido na determinação do centro de rotação, introduzindo um

efeito de émbotamento e a conseqüente perda de resolução

observada nas imagens. Um outro exemplo das Imagens prismáticas

obtidas (fotos abaixe), agora com a freqüência de RF mudada para

21 MHz (nas anteriores o campo era variado em torno de 2 Kgauss,

com freqüência por volta de 7.5 MHz),-

e com o atual sistema de aquisição (descrito no cap. III). 0

objeto analisado foi um "phantom" em forma de "E", com 13 mm de

altura, 8 mm de largura e espessura de 'traço' de 3 mm. 0 número

de projeções f,oi aumentado para 120, com 256 pontos e 9 médias

por projeção» resultado imediato da automatização do sistema de

aquisição dé dados.
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Fig. V 1 Foho da imagem -1" um "ph^nt^i" ^m forma de
"E", preenchido r.om ̂ ,lro minorai ou .,̂ Juvdu de sulfato de
cobre. Detflhrs no » 'xlo.

Fig. V-5 - Na fnma fa3e, foto da imagem da -.ncçüo
transversal de um limSo co* "5 nn de c?Rp»«r>;.ura.

V.3 Segunda faset primeiras i«agens tOMográficas.

- 206 -



V-7

As primeiras tentativas de òe obter imagens

tomograficas ou pela técnica de 2DFT (ambas envolvendo a

aplicacSo de mais que um gradiente de campo) n3o tiveram sucesso

devido ao problema com o sistema 'de gradientes discutido nc

capitulo III. Co».o mencionamos, o gradiente Gz foi o menos

afetado pela pr*>*ença das peças polares: os outros, porém, como

Gy, introduziam um eíeito de ondulação como o observado na figura

abaixo.

V. il

Fig. V-6 - Primeira tei.' .'«i.iva de v,n fazer imagens
utilizando a . teeruca. de' 2DIT, com bobinas ?s» gradient*
próximas das pecos polares. Nol.e-se o fífeito rt1"1 ondulação
iia intensidade tia imagem na direçSo de? coíiif i< .içSo de fase
(vertirnl, na foto, Gy).

Na direção da altura do "E" foi aplicado o gradiente Gv.

(leitura), e na direçflo de sua largura o gradiente Gy

(codificação de fase). Esse último apresentou um efeito de

'saturação', ou seja, aumentava até um certo valor de corrente

pulsada em suas bobinas e ai se mantinha mesmo com valores de

corrente quatro vozes maior. Esse comportamento pode ser

observado nas figurasS30 e091 (do capitulo III),
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As primeiras imagon* verdadeiramente tomográficas foram

obtidas con a técnica de backprojection e o sistema de bobinas de

gradiente original (gradiente Gz como leitura, aplicado

constantemente, e Gx como gradiente de seleção, aproveitando sua

peculiar excursão negativa para produzir refor&lizaçâo do sinal).

Um objeto "tridimensional" foi construído com a superposição de

três objetos planos com 1 cm de altura (como o "E") mostrados na

foto abaixo.

Fig. V-7 - "F'hantoms" prisu-Aticos utilizado? nas
experiências com imagens (preenchidos com soluçSo do
sulfn' n de rnbrp).

0 máximo valor de gradiente Gx obtido (conforme (2B))

foi de 0.22 gaus5/cn, e permitiu a seleçfto de planos com

espessura de 0.9 com, quando aplicados em Conjunto com um pulso

de RF seletivo de 3.2 s de duração. Para selecionar os

diferentes planos da amostra (ao longo de Gx), a freqüência era

deslocada da ressonância de 41,1 KHz (plano superior) e -1.1 KHz

(plano inferior). As fotos abaixo mostram os resultados da

seleção de planos obtida por T. J. Bonagamba em (28).

0 número de projeções obtidas foi de 60, entre 0 e 360 graus (íol
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Fig. V-fl a • Primeiras Iwaycna verdadeiramente
àficas (barkprnj.>: círculos - parte lateral do
(•!.! Min o:'a.-(.aü.i dc ••onf.ro rnr

•»,

,...>; ' '

/ ><

rinmiri

V-O-b Primei r-is Imagens vcrda»Jelr<inn»ntP
tomogrAfleas' (backproj.)s anteriaco - parte centfül do
objeto (ressonância).
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• i J

Fig. V-O-C - Primeiras i»agcr»n verd.vl«irainenU'
tomogrdflcas (fcnekproj.)s cruz - parte lateral do objeto
1-1.1 MHz afastada do centro - ressonância).

UM recurso de sobreexposiçSo de imagens fazendo-se a

retroprojeçSo entre 0 c 360 graus; o efeito é o de minimizar os

"artifacts" introduzidos pela indetetminaçíto do centro de

rotaçSo, comando-so as prujrçOcs adquiridas com diferença de 180

grauc, com perda sensível da resolução). 0 número de médias em

cada projeção foi do 16.

Com o intuito de minimizar o efeito das peças polares

sobre 03 gradientes, foi desenvolvido um novo conjunto de bobinas

de gradiente, posicionadas main afastadas das peças, e tendo c"mo

compromisso a redução do volume útil onde se pode ter gradiente

constante para um volume esférico de aprox. 1 cm de raio. Jr.no

limitou bastante o volume das amostras analisadas, porém permitiu

que obtivôssemos o» primeiros bons resultados com seleção de

planos e com a técnica de 2DFT. Um dos conjuntos de bobinas de

gradiente (Gx) foi construído dentro do cabeçote mostrado na fig.

f-20 /do cap. IH),e o outro (Gy) fora do mesmo, mas afastado das

peças polares.. Com esse sistema, foram obtidas as Imagens

mostradas nas fotoo a seguir.
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I
Fig. V ? - Primeiras imag. .13 toaiográf icas (2DPD.

utilizando se bobinas de gradiente afar.tadas rias peças
polares. Um quiabo - plano selecionado aprox. 5 mm de

> espessura (120x256 pixels).

L
Fig. V-10 - IV im-? ira s • imagens tomográf i:as (2DFT),

utilizar .'o- se bobinas de qradinnte .tfantndnr. tJa.-j peças
polorpn. Dois n>ifahos - plnno seircionado nprox. U mm de
espessura {llHx;.l>f> pixel*).

Essas Imagens concluem a segundo fnae, onde foi

utilizado o sistema baseado no magneto resistivo (VARIAN) e o
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conjunto de bobinas do gradiente por nós desenvolvido.

V.4 Terceira fase: utilização do magneto supercondutor.

Com a instalação do magneto supercondutor de 2.0 tesla

(85310-llK, OXFORD lnst.) desenvolveMos o equipamento necessário,
i

para operar em B5 MKz (modulação, recepção e t c ) . 0 sistema de

aquisição e precessanento de dados foi simplesmente transladado

para operar com o novo magneto, e menos que um mes depois da

instalação foi obtida a primeira imagem com o novo sistema (foto

abaixo).

L
F'I«j. V-1J • V.titurlia Jmmjfm com o sistema acoplado ao

magneto supercondutor. Corte transversa] da mau do autor,
de aprox. 0 mm <in espessura. Imagem obtida com a técnica
de 2DFT rnm ]28x'i?r-6 pixels (monitor l).
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A imagem 6 um corte transversal da m3o do autor, com 1

cm de espessura, obtida con 128 ecos de 256 pontos (4 médias). A

técnica foi a de 2DFT, e a imagem esta representada num

reticulado de 512 por 250 pontos, com 4 pontos por pixel

(aproximação de meio tom, monitor I). Nesse momento , observar-os

que a imagem continha muito mais informação que a que o terminal

gráfico podia representar. Passamos a utilizar o outro terminal

desenvolvido, com 16 níveis absolutos de cinza, e as imagens

nesse estágio podem ser observadas nas fotos que seguem.

í • - - V * V

1

i
Fig. V-12 Extremidade dl mflo de um voluntário.
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i
Fig. V-13 - CVjrte transversal úo antebraço tin \xa garoto

de 12 ano3. Pode-se identificar, cnt.o outran estruturas,
a medula <!o r.Mf.:? o a vnirx celAlica, n.t fMrle hrilhante
infcrh>r t-jordur.i nubeu' "nn.i).

r

\rv

Fig. V-14 - CorIo transversal da roSo do autor.
os ossos da r.i"ui, ;i extremJdade dos ORBOS do
(dir.) e o i>oleqar (abaixo). Pelo íato da mio ..tur na
forma de arco, e o espenrura do plano !"»r de aprox. 5 mm,
os osso.*s los dedus indicador, médio e anular não aparecem,

os müsculon.
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-J
FJ<j. V iL> Dc:iii.>nr>t rn-no aqui qua-a r«.*" 'luv.lo '>•'> ím.-vjem

pode aer muito maior q1"? o qijp permiif o monitor gráf ico
I I . FJin a iinii'j'in proct»ar>ad>i sem f i l t ragem; cm b
u t i l i z o u RP uma filLrag^m para apodizav^o* do ninai
bidimensional de L.ri íorma que a PSF ficou alargada para A%
do domínio da imagem ( largura de 0.4 mm), . "
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Um efeito que aparece na maioria das fotos anteriores

na forma de uma linha ou^região estreita próxima da origem do

referencial da imagem (centro da tela), é devido à inadequação do

tratamento dos sinais antes de se proceder a transformada de

Fourier bidimensional. Cada sinal transiente registrado é

encarado pelo algoritmo de DPT como um período de uma função

periódica, cujas extremidades devem se ligar sem dcscontlnuidade,

caso contrário surgirão termos na transformada com freqüências

próximas de zero (com período aprox. igual ao do sinal). Isso

requereu ura procedimento de apodização, implementado atual*":.te,'

cujos resultados podem ser verificados nas duas fotos

subsequentes. A função de apodizacão utilizada inicialmente foi

uma gaussiana, que define no espaço da imagem uma P5F igual à

tranrformada de sua largura introduzindo uma pequena perda d»?

resolução quando se tem sinais com efeitos de descontinuidmle

mais rebeldes.

V.5 ConclusfJes.

As dua3 vorsOes de totnógrnfo construídas apresentaram

resultados excelentes, comparáveis aos produzidos por alguns

equipamentos comerciais. Consideramos que ò objetivo de

implementar as técnicas de .obtenção de' imagens por RMN foi

cumprido, tanto no que se refere ao equipamento e software

desenvolvidos ' quanto A formação de pessoal qualificado para

efetuar futuros desenvolvimentos. . Apesar da arquitetura

atualmente adotada não ser considerada ideal, o nível de

conhecimento alcançado permite que se façam a qualquer momento as

- 216 -



V-17
modificações necessárias, desde que haja disponibilidade de

recursos. 0 software desenvolvido pode ser facilaente transcrito

para qualquer computador que opere com as linguagens de FORTRAN,

PASCAL ou C, e constituem material fundamental mesmo para o

desenvolvimento de técnicas de obtenção de imagens semelhantes A

de RHN.

As dificuldades surgidas foram resolvidas de maneira

bastante satisfatória, e dentre elas podemos destacart

- infraestrutura para elaboração de hardware e software

\ 0 laboratório de Ressonância Magnética dispunha, no

Inicio deste trabalho, de uma Infraestrutura precária para

elaboração de hardware e software necessários ao desenvolvimento

de um equipamento com tal sofisticação. Desenvolveram-se desde

então setores do laboratório destinados á construção, manutenção

e testes de equipamento de eletrônica digital e analógica

(computadores, periféricos, equipamentos de controle). Ao mesmo

tempo foram-se juntando as paftes do software desenvolvido

especificamente para controle, processamento e visualização de

imagens, e ' que constitui hoje uma biblioteca de rotinas

disponível através- de uma publicação paralela a este trabalho.

- material bibliográfico -

Este constitui-se um dos principais problemas, pelo

fato de que a3 informações técnicas, concernentes A implementação

das técnicas de obtenção de Imagens são reservadas às empresas

comerciais que desenvolvem . tomógrafos para uso clinico.

Dispunhamos apenas das descrições gerais das técnicas (com

detalhes apenas do desenvolvimento teórico, salvo algumas

excessOes) e relatos de resultados de . aplicação. Mesmo assim

dispomos agora de uma fonte de consulta em todos os assuntos

- 217 - .



V-18

dessa Area, que já em 1906 contava com «ais de 350 títulos de

trabalhos.

- controle e estabilidade de campos Magnéticos -

geraçSo dos gradientes e avaliação das fornas de pulso -

0 maior volume de experiência adquirido com esse

trabalho deu-se no desenvolvimento do primeiro protótipo. Um

problema crucial, que repercute por todos os estágios da obtenção

de imagens, desde a aquisiç&o de dados ate o processamento final

é a estabilidade do campo magnético estático. Igualmente dificil

foi a construção de um sistema para a geração de gradientes de

campo magnético dependentes do tempo. Para se avaliar a atuação

deste sistema houve a necessidade de se projetar um espectrômetro

de RMNp especial para esse fim, com detalhes na elaboração do

software que caracterizam um equipamento capaz de fornecer a

dependência temporal dos campos magnéticos aplicados. Os

resultados desse desenvolvimento estão bem claros na secçfto V.3 .

- elaboração do software -

Pelo mesmo motivo citado anteriormente, houve a

necessidade . de se desenvolver todo o software praticamente do

nada. Hoje contamos, além do pacote desenvolvido destinado á

aquisição, processamento e visualização de imagens, com uma

enorme variedade de programas desenvolvidos para testes

envolvendo FFT, slmulaçObs do comportamento do sistema de spins,

sintetização de Imagens etc..

Como contribuição original, destacamos a implementação

da técnica de Tomografia por RMN no pais, onde podemos garantir o

domínio total tanto teórico quanto experimentei, em hardware e

software dei RF, controle, processamento o visualização de

imagens. 0 domínio assim adquirido permite-nos trabalhar na

fronteira de pesquisa nessa área, como aplicações á biologia,
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espectroscopia de RMNp em sólidos, CP/MAS e alta resolução,

técnicas de fluxo, nicroiBageos em sólidos e t c

Os trabalhos que decorre» nuaa seqüência natural deste

jA estão sendo desenvolvidos, coao a pesquisa de novos aodelos de

ressoadores, pesquisa do efeito de fluxo nas laagens, efeito dos

•elos de contraste etc. Usa nova linha de trabalho Já coaeça a

despontar, coa as técnicas de espectroscopla de alta resolução e

espectroscopia de sólidos. Nosso interesse futuro reside tanbea

em laipleaentar e continuar desenvolvendo técnicas de aquisição

rápida, coaio as MEPI e SEPI.

; x
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APÊNDICE I

1.1 Introdução

Vasos fazer agora una suposição razoável, que nos

permitirá discutir UM problema que decorre da relação sinal/ruido

na aquisição de dados. A relação sinal/ruido nas extremidades do

eco é normalmente baixa o suficiente para que una indeterminaçSo

do começo e do fira do eco não afete a resolução do experimento

(determinada pelo ruído, onde tmax é bem maior que o necessário).

Isso eqüivale a dizer que um cicle completo do sinal (ECO) foi

adquirido, em quaisquer das situaçOes abaixo.

CfMTtO
09 fCO

I- IWICIO

f- FIM

OVE 6 MAò

Como o programa que faz FFT entende que o vetor

fornecido como entrada representa um ciclo da função a ser

transformada, o procedimento acima consiste simplesmente em

manter arbitrar?» a representação do referido ciclo. Essa
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arbritrariedadc, apesar de causar implicações quanto a natureza

das partes real e imaginária da transformada, n muda, contudo,

seu aodulo. Coao nos interessa apenas o módulo da transformada,

(no caso do ECO, e ea alguns casos particulares, do PIO), basta

•penas definir o coaeço da aquisição nua instante 'ea que o

gradiente de caapo Çl, de leitura. Já tenha evoluído para uma

condiçXo estacionaria, e o fia do per iodo de aquisição será

determinado pela relação S/N na cauda posterior do ECO.

Essas últimas afirmações serão demonstradas a seguir. .
i

\ Nua experimento de imagens por RMN, o objetivo final é

o espectro de absorçSo/eaiss&o de RF da amostra.

Pensando em termos do espectro de potência emitida: uma

amostra linear (D sujeita a Mm caapo magnético estático Ho e a

um gradiente de campo superposto AO mesmo G, na direção do

compriento da amostra, apôs um pulso de Rf de TÍ/2 terá

freqüências de emissão de RF discriminadas pelo giadiente, da

forma

w = .fG.l + w Q -L/2 < 1 < L/2 1

Se o gradiente de caapo é grande o suficiente para

peraltir que se despreze as interações entre spins (largura de

banda determinada pelo gradiente >> largura de banda determinada

por T2), o espectro de potência será proporcional á densidade de

aagnetlzaçao da amostra,

P(w) - H(w*|»Gl) 2
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Essa função è real e positiva ( |P(w)| = P(w) ), já que

Indica a quantidade de uma determinada espécie atônica ressoando

numa freqüência w (exceto em algumas técnicas, como

inversão'-ecuperaçSo, em que há a possibilidade de parte da

amostra ter a magnetizacâo com polaridade invertida do restante).

Algumas considerações podem ser feitas quanto A sua

transformada de Fourier S(t). A parte real de S(t) será

simétrica e a parte imaginária antissimétrica (impar).

S(t) = ê CP(w)J *> S(t) e ° « 6 tP(w - wo)} 3

>.

onde wo é a freqüência de ressonância dos spins sujeitos a

gradiente zero.

A relação entre S(t) e P(w) só pode existir se S(t) é

conhecido para todos os tempos - oo ^ t 4 «J , ou, menos

rigorosamente, -T(S/N) $ t { T(S/N), onde T(S/N> é o tempo após o

qual o sinal S(t) nSo é recuperável do ruido (neste caso, a forma

característica de S(t) é a de um eco de spins).
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Se ê posnlvel obter-se UM eco nessa." condiçOes, o

objetivo final é conseguido mediante a transformada de Fourier de

S(t), con origen en t=0, que leva A função P(w) esperada. Caso a

transformada é feita tonando a origem en t=-T(S/'N), teremos

~ iw ( t-T(S/N) )
P'(w-wo) = 6 CS( t-T(S/H) >Je

x P(w wo)

ou seja, a mesma função P(w-wo) con componentes de freqüências w

deslocadas de una fase exp(-iwT(S/N) ).

\ Cono o módulo tia transfornada é mantido mediante um

deslocamento da origem no espaço reciproco, á função P(w-wo) ê

recuperada da forma

P(w-wo> = |P'(w-wo)| 5

Num experimento real, onde se utiliza um receptor

sensivel a fase, o sinal obtido tem um deslocamento de freqüência

conseguido con uma demodulaçâo sincrona. Neste caso, a

freqüência de -referência pode ter un deslocamento de fase

constante, em relação â Rf de excitaçSo. Dessa forma podemos

escrever a expressão»para o caso extremo, quando se desconhece a

posição da origem e a fase do receptor,^,

~ . i{ w_( t-T(S/N> ) + 6 3
P(w-w ) * & CS< t-T(S/N) ) e ° ,

o

.P(w-w0) e

• P"(w-wo)

Ainda aqui,
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Concluímos portanto, que em qualquer dos casos

mencionados anteriormente, a atitude mais segura é tomar o ECO de

spins, em fase e quadratura num receptor sensível à fase, com

fase de referência arbritrária, e tomar o módulo da transformada

de Fourier, sempre (exceto nos casos em que se utiliza a técnica

de inversSo/recuperação) (35).
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