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Rl&üUMO 

Neste trabalho são abordadas duas técnicas de geração de 

imagens por ressonância magnética nuclear, a retroprojeçâo e o 

método da transformada direta. Estas técnicas baseiam-se na 

aquisição de sinais de RMN cujas fases e componentes de 

freqüência são espacialmente codificadas por aplicação de 

gradientes de campo magnético. A construção de bobinas de 

gradiente é discutida no caso particular de uma geometria 

apropriada para um ima com peçaü polares e "gap" de ar. 

Arialisa-se também a obtenção de contraste pelos tempos de 

relaxação TI e T2 em imagens reconstruídas a partir de sinais 

gerados empregando seqüências como a de spin-eco, 

inversão-recuperação e eco estimulado. Sob forma de apêndice, 

apresenta-se o formalismo matemático que fornece uma solução 

matricial para as equações de BLOCH, permitindo a determinação da 

evolução de um sinal em presença de gradientes de campo e pulsos 

de radiofreqüência, e da dependência de sua magnitude com 03 

tempos de relaxação da amostra. 
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ABSTRACT 

This work treats two techniques for the generation of images 
by nuclear magnetic resonance, the backprojection and the method 
of the direct transform. These techniques are based on the 
acquisition of NMR signals whose phases and frequency components 
are 3patially codified by application of magnetic field 
gradients. The construction of gradient coils is discussed for 
the r «rticular geometry appropriate for a magnet with ^ole caps 
and air gap. It contains also an analysis of the obtention of 
contrast by the relaxation times T1 and T2 in images 
reconstructed from signals generated employing sequences such as 
spin-echo, inversion-recovery and stimulated echo. In form of an 
appendix, a mathematical formalism is presented, that furnishes a 
nsatrix solution for the BLOCH equations, allowing the 
determination of the evolution of a signal in presence of 
gradients and radiofrequency pulses, and the dependence of its 
nagnitude with the relaxation times of the sample. 
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J NTKÜDUÇAO 

Uma imagem constitui a representação da distribuição de 

alguma propriedade de um objeto ou sistema fisico. Por exemplo, 

urna imagem pode mostrar uma estrutura molecular ou pode bem ser 

um ntapa da distribuição de intensidades de uma estrela gigante. 

A formação, processamento e interpretação de imagens é uma 

atividade comum a diferentes disciplinas cientificas, que de 

outra maneira não guardam relação entre si. 

As imagens mais familiares são aquelas formadas diretamente 

por instrumentos ópticos empregando luz visivel refletida ou 

transmitida por um objeto. Contudo, em muitas aplicações nas 

quais requer-se uma imagem, ê possível realizar somente medidas 

indiretas, submetendo o objeto a radiação invisível ou 

interpretando tal radiação por ele emitida. Os dados comumente 

medidos não permitem uma interpretação imediata, mas o emprego de 

um algoritmo conhecido possibilita a geração de uma imagem, 

tornando factível tal interpretação. 0 objetivo geral de todos 

03 métodos de reconstrução ô o de processar os dados adquiridos 

para formar uma imagem que permita relacionar a distribuição de 

alguma propriedade no objeto com a informação contida em niveis 

de intensidade mostrados na imagem. 
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A primeira contribuição significativa para a teoria geral de 

reconstrução de imagens ioi dada por NADON (ref. c.l) em 1917, 

que resolveu as equaçtíes integrais relacionando objetos 

bidimensionais nao-simétricos a suas projeçOes, no campo da 
i 

gravitarão. BRACEWELL em 1956, utilizou na radioastronomia a 

técnica de reconstrução de imagens a partir de projeçOes, com o 

intuito de obter umj mapa da3 regiões solares emissoras de 

microondas (ref. c.2). Neste caso, as antenas de microondas n£Co 

permitiam focalizar um ponto, mas somente pequenas faixas da 

superfície solar. Obteve-se o referido mapa por meio da medida 

da emissão total de uma série destas faixas. Na microscopla 

eletrõn.ic;\, o problema é similar, pois objetiva-3e reconstruir a 

estrutura molecular a partir de uma série de micrografias obtidas 

por transmissão em diversos éingulos relativos à. amostra. 

Independentemente de BRACEWELL, DE ROSIER e KLUG (ref. c.3) 

desenvolveram métodos de reconstrução de imagens, que foram 

aplicados na área de microscopia eletrônica. 

Foi no campo da Medicina, entretanto, que a reconstrução de 

imagens teve o maior impacto, particularmente na radiologia de 

diagnósticos. Um passo decisivo neste sentido foi o lançamento 

pela EMI Ltd., de um tomôgrafo de raios-X de alta resolução, 

construído e testado por HOUNSFIELD em 1972 (refs. c.13 e c.14). 

A contribuição fundamental foi dada por CORMACK entre 1963 e 

1964, quando desenvolveu uma técnica matemática que possibilitava 

a reconstrução precisa de imagens a partir de projeçOes de 

raios-X, aplicando-a a "phantons" simples (refs. c.15 e c.16), 

A tomografia de raios-X, que se vale da técnica de reconstrução 

de projeçOes, passou a ser o método de radiodiagnôstico mais 

- 11 -



importante da década de '/O. 

0 inipeto para o desenvolvimento de técnicas de formação de 

Imagens por ressonância magnética nuclear (RMN) é atribuído a 

p.c. LAUTERBUR que, em 1973 em Stony Brook, Nova York, produziu 

a primeira imagem da distribuição de densidade de prótons (Hl) em 

dois tubos de lmm de diâmetro contendo água (ref. bl). Para 

descrever a técnica, LAUTERBUR criou o termo zeugmatografia, do 

grego 'zeugma', 'o que une', referindo~se ao acoplamento 

existente entre o campo magnético de radiofreqüência <RF) 

necessário para excitar a ressonância, e os campos magnéticos 

espacialmente definidos, empregados na geraçSo de imagens por 

RMN. 
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Fig. Imagem obtida por LAUTERBUR em 1973. 
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Anteriormente á realização de LAUTERBUR, GABILLARO havia 

Investigado distribuicOcui unidimensionaia do sinal de RMN e 

DAMADlAü!/ patenteado um .instrumento para a detecção de câncer por 

Ki:;j, após ter descoberto que oo tempos de relaxação longitudinal 

(TL) em tecidos cancerígenos são mais longos que aqueles em 

jo^idos sãos (rei. d.l). As determinações de tempos de 

rel.ixaçílo em diferenl:o:> l.ooldoi? biológicos que se sucederam á 

observação de DAMADIAN, criaram a expectativa de que imagens 

obtidas por ressonância magnética nuclear pudessem fornecer 

informações de interesse médico e biológico, i 

i 

0 emprego de gradientes estáticos e pulsados em RMN também 

Ja havia 3ido anteriormente estabelecido para estudos de difusão molecular, e fluxo. Os pioneiros em RMN sabiam que gradientes e 
i" 

inhomogeneidades no campo principal Ho não r"emitiam a obtenção 

de linhas de absorção estreitas em líquidos. Na determinação de 

coeficientes de difusão, empregam-se normalmente gradientes de 

campo intensos, os quais são calibrados observando-se a curva de i absorção de uma distribuição homogênea de spins. GABILLARD, e 

CARR e PURCELL calcularam a forma do decaimento de indução livre 
t 

(FID) para uma distribuição cilíndrica homogênea de spins em um 

gradiente de campo G perpendicular á seu eixo, obtendo a 

expressão (ref. a2) 

S(t) = J(f.G.a.t>/<f.G.a.t) i 
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onde J 6 1'unçfío do BE3Í.5EL d(! primeira ordem e a o raio do 

cilindro. Estes autores calcularam também os FID's resultantes 

de outras distribuições homogêneas de material em formas 

geométricas simples. Mesmc» que se possa dizer que eles tenham 

chegado próximo à idéia de Imagens de spins, nenhum deles 

considerou a possibilidade de obter informação estrutural de um 

sistema de spins inhomogeneainente distribuidos empregando sinais 

de RMN. 

Nos anos que se seguiram â publicação original de LAUTERBUR, 

investigadores de grupos existentes em Nottingham, Aberdeen, na 

Coréia e eiu Zurique estabeleceram métodos alternativos para a 

obtenção de imagens por RMN. 03 estudos eram realizados em 

espectrômetros de RMN convencional modificados, com magnetos que 

restringiam o acesso a objetos de dimensão máxima l-3cm, os 

tempos necessários para a geração de uma imagem chegando a 

algumas horas. Contudo, a3 imagens de prôtons obtidas de 

'phantons' e pequenos vegetais foram suficientemente 

encorajadora3 para a construção de sistemas que permitissem a 

geração de imagens de amostras com dlmensOes maiores. Um dos 

prineiros destes sistemas foi completado por HINSHAW et al em 

1977, gerando imagens de antebraço humano e animais vivo3 com até 

8cm de diâmetro. Essas imagens pos3Uiam maior resoluçíto e eram 

obtidas em tempos mais curtos (10 min ou menos). No mesmo ano, 

MANSFIEr.P e colaboradores obtinham também melhoramentos no que 

concerne à resolução e tempo de geração, como mostram suas 

írc.sorr..- .ir dedo e cie 'chanter.?- ce tecidos, enquanto DAKÀDIAJJ 

Freira i=a?e= ce u = tora* huxano 'in vivo' 

obr j * 4.5 horas). 
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Motivados por interesses módicos e comerciais, '<ss 

desenvolvimentos na Area de imagens por RMN nos últimos anc 

possibilitaram a redução do tempo de aquisição, melhoria na 

resolução, e obtenção de imagens tomogrâficas em qualquer 

orientação relativamente ao objeto. A imagem de outros 

parâmetros, além da densidade de pròtons e tempos de relaxação, 

tem recebido também atenção. Procedimentos para a obtenção de 

imagens ou de seletividade espacial em espectros de 'chemical 

shift' têm sido estabelecidos em diferentes laboratórios. Estas 

técnicas podem ser empregadas para monitorar o estado metabólico 

de um tecido biológico intacto com o intuito de avaliar sua 

patologia e resposta a terapia. Desenvolvem-se também métodos 

para a medição da velocidade do sangue em vasos (ref. d.5), e 

para a formação de imagens da distribuição de densidade de outros 

núcleos além do hidrogênio, tais como sódio, flúor e fósforo. 0 

maior problema enfrentado para a finalidade de aplicações 

biológicas é o efeito combinado de baixas concentração e 

sensibilidade â RMN dos núcleos ressonantes contidos nos tecidos. 

0 presente trabalho aborda duas técnicas de geração de 

imagens por ressonância magnética nuclear, a retroprojeção e o 

método da transformada direta. No capitulo I, introduzem-se os 

princípios bâ3icos da geração de imagens, incluindo os processos 

de codificação espacial das fases e freqüências componentes dos 

sinais detectados. 0 capitulo II trata da construção de bobinas 

de gradiente de campo magnético. No capitulo III discute-se em 

detalhes a reconstrução de imagens por retroprojeção. 0-capitulo 

IV, por sua vez, apresenta o método da transformada direta. 0 

capitulo V dedica-se , finalmente, â geração de imagens 

- ix - » 
i 



contrastada:; por tom por» do n) I •> xaçíio, empregando ua seqüências de 

spin-eco, iriveratto-recuperação o oco ostiinulado. 0 apêndice AI 

fornece uma interpretação geométrica para o processo de 

codificação de fase e freqüência» dos sinais em diferentes 

técnicas da imagens, sob a forma d<? trajetórias no espaço 

reciproco ao da imagem. Os programas empregados para o 

processamento de sinais o m ium.Luçíío do Imagens encontram-se no 

apêndice Ali. Os apêndices A H 1 e AIV contêm desenvolvimentos 

matemáticos baseados em uma solução matricial das equaçües de 

BLOCH, os quais permitem a determinação da dependência das 

magnitudes dos sinais em relação aos parâmetros da seqüência de 

pulsos de radiofreqüência que os gera, e & distribuição de tempos 

de relaxação na amostra. 0 apêndice AV apresenta diferentes 

funçtíes de filtro empregadas no tratamento de imagens 

reconstruídas por retroprojeçâo. 
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CAPITULO I 

'O homem é a única criatura que se recusa a 
ser o que ela é. ' ALBERT CAMUS 

DESCRIÇÃO DA GERAÇAO DE IMAGENS POR 

RESSONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR. 

As técnicas de geração de imagens por ressonância magnética 

nuclear envolvem a aquisição e processamento de sinais adquiridos 

no domínio do tempo, cuja3 componentes de freqüência e fatores de 

fase possuem uma codificação espacial, ou seja, dependem da 

posição dos spins ressonantes na amostra. Esta codificação 

espacial é conseguida colocando-se o objeto em um campo magnético 
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H cuja magnitude dependa do poaUMo, <k: modo quo os spins em 

diferentes porçües da amostra pre?ca a nam a freqüências distintas. 

A dependência espacial do valor de l7 ò introduzida superpondo-se 

ao campo estático Ho.2 um campo G.r produzido por um gradiente 
-t. 

G(t) dependente do tempo, que faz com que o campo magnético total 

aplicado durante a codificação e leitura do sinal seja.funçSo 

linear de posição 
• » •> 

H = (Ho+G(t).?).z = (Ho+Gx(t).x+Gy(t).y+Gz(t).z).z (1-2 

Conseqüentemente, as freqüências de precessão dos spins na 

amostra assumem a forma 

w(r,t) = (Ho+G( t) .r) = wo+ij'. (Gx(t).x+Gy(t).y+Gz(t).z) (1-2) 

Spins localizados em dois elementos de volume separados por 

um vetor perpendicular a um dado gradiente constante G possuem a 

mesma freqüência de precessSo. Aplicando-se um outro gradiente | 
w i 

G', os dois elementos podem ser distinguidos entre si. Com a l: 

aplicação sucessiva de um número suficiente de gradientes in-

distintos, todos os elementos de amostra podem ser resolvidos. 

As diferentes técnicas de geraçSo de imagens por RMN 3 

distinguem-se pela seqüência de aplicação das componentes do í 
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gradiente G. Neste trabalho, abordar-se-flo duas dessas técnicas, 

a retroprojeção e o métqdo da transformada direta de FOURIER. 

A realização de imagens de uma amostra extensa envolve em 

geral duas etapas: 1.seleção de uma fatia tomográfica no objeto; 

2.reconstrução da imagem, a partir de sinais gerados pelas 

componentes de magnetização contidas no plano selecionado. A 

seleção de um plano é realizada por aplicação de um pulso de 

radiofreqüência seletivo, modulado por uma função do tipo 

GAUSSiana, em presença de um gradiente de campo perpendicular ao 

plano. A espessura da fatia selecionada é determinada pela 

magnitude do gradiente de seleção e pela duração do pulso de RF 

3e]]etivo. Para um gradiente de seleção de intensidade 0,5G/cm e 

um pulso de RF de 2ms de duração, consegue-3e uma espessura 

tipica de 0,5cm. Outra possibilidade ê a realização de imagens 

volumétricas, sem .a seleção de fatias tomográficas. A 

desvantagem deste procedimento c a de exigir dispositivos que 

tenham capacidade para armazenar e processar um grande volume de 

dados. 

No desenvolvimento a seguir, considerar-se-á tão somente o 

processo de reconstrução de imagens, sem levar em conta a 3eleção 

de planos. Uma discussão detalhada deste tópico pode ser 

encontrada na ref. b.9. A abordagem seguida consiste em tomar 

amostras cuja distribuição de massa e de tempos de relaxação seja 

função bidimensional das variáveis espaciais, pre3cindindo-se 

portanto da seleção de fatias tomográficas. Os pul303 de RF 

aplicados são todos nâo-seletivos, de duração tipica de 20 a 

3(yis« 
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Soja uma amostra plana, cies densidade de núcleos de 

hidrogênio (prôtons) pi r), r-x. Jt i y posicionada em um campo 

magnético H=Ho.2. Se M̂ ('r) constituir a distribuição de 

magnetizaçffo transversal, as componentes em fase e em quadratura 

de um sinal detectado na presença de um gradiente G podem ser 

escritas como 

Sf (t)+i.Sq(t) =s_(t) Mj_(r>. exp( i .(T.G. ri t) .exp(-t/T2) .dS (I 

on. dS ê um elemento de superfície sobre a amostra e exp(-t/T2) 

representa a relaxaçSo transversal. 0 termo exp< i.(f.G. r .t) 

exprime a defasagem entre os diferentes elementos de magnetizaçâo 

na amostra, resultante da aplicação do gradiente G. A expressão 

(1-3) pode ser demonstrada empregando o formallsmo matricial 

apresentado no apêndice AIII, que permite calcular a evolução da 

magnet izaçfio em uma seqüência arbi trária de pulsos> de RF e 

gradientes. A geração de uma imagem por RMN consiste em obter a 

magnetizaçâo transversal Mji(r), que é proporcional à densidade de 

prôtons e função também da distribuição dos tempos de relaxaçSo 

sobre a amostra, a partir de um conjunto de sinais Sj.it). 
o 

Uma das técnicas empregadas com tal finalidade é a 

retroprojeçao, en que a imagem é gerada a partir de sinais de 

decairentc de Ir.duçSo livre (FID's) ou ecos, registrados em 

presença cs ua gradiente de magnitude constante, cuja orientação 

relativa â amostra 6 variada em ângulos igualmente espaçados 

entre o e 180° ou 0 e 360°. Para cada orientação fS do gradiente 
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cm relação u um sistema de coordenadas (x,y) fixo na amostra, 

tom-se que 

S^(t) -j Mj^(x,y) .expCi.i'.G. (x.cos//+y.sen^) .t3.dx.dy (1-4 

nw.! ;) 
fixo 

Na expressão acima, supüe-se que o alargamento introduzido 

pelo gradiente na banda de freqüências seja bem maior que a 

largura de linha natural do sistema, de modo3 que o decaimento 

com o tempo T2 possa ser desprezado durante a leitura dos sinais. 

Se estes forem detectados para .um número suficlcnte de 

orientações (j> do gradiente, o conjunto de sinais S^(t) 

constituirá uma função bidimensional S(^,t), amostrada num 

sistema polar de coordenadas 

S(^,t) = jj (x,y) .expCi.(f.G. (x.cos^+y.sen^) .tD.dx.dy (1-5 

De (1-5), ve-se que S((f>rt) é a transformada de FOURIER da 

distribuição de magnetização Mji(x,y), calculada nos pontos 

(kx, ky) = ((T.G. cos^. t, (f.G. serij. t), as funçOes S(^,t) e Mj_(x,y) 

sendo amostradas em sistemas de coordenadas polar e cartesiano, 

respectivamente. A distribuição de magnetização pode, portanto, 

ser descrita por 

- 1.5 -



Mx(x,y) = J j S( f, t) .expL-i.íí .G. (x. oour/+y.aerî ) . t"J. 111 .dt.d^ 

onde ]t\.dt.dj constitui um elemento de superfície do sistema 

polar de coordenadas (<j), t) no qual a função sinal é descrita. 

Notando que a=x.cosi/+y.sen<j> 6 uma distância ao longo da 

direçSto de aplicação do gradiente, é possível reescrever a 

integral na variável t da expressão (1-6) como 

Qj}(a) =/S?Mt>.,t,.exp<-iJ\G.a.t).dt (1-7 

a = x.cosj/+y.sen^ 

é conhecida como projeção filtrada da distribuição de 

magnetizaçâo na direção de aplicação do gradiente G. Para 

reconstruir a imagem, deve-se somar (retroprojetar) as projeçtíes 

filtradas no intervalo angular de definição da função sinal 

Mj_(x,y) = jQ^(a> .d^ í 1-8} 
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A função Q̂ i(a) resulta da transformada de FOURIER do produto 

.Io sinal fí^(t)r roqlntrado em presença do um gradiente com 

orientação^ relativamente à amoatra, pela função |t|. Este 

produto é limitado, poi3 a funçíío S^(t) apresenta um decaimento 

rápido devido â introdução do gradiente, tornando-se desprezivel 

parn tempos maiores que um dado instante tf. Pode-se considerar, 

entüo, a função |t| limitada ao intervalo -tf<t<tf, e possuindo % 

como transformada de FOURIER. A função ¥ é conhecida como função 

convolução ou função núcleo, e será melhor discutida no 

capitulo IV. Pelo teorema da convolução, a transformada de 

FOURIER do produto entre S^(t) e |t| limitada ao intervalo 

-tí<t<tf, é a convolução entre a transformada de Ŝ J(t) e a função 

r.úcleo % 

[a) = 3P( S,/, ( t ) ) A (1-9) 

Mostra-se a seguir que a transformada de FOURIER 

uni dimensional de um sinal Sji(t) registrado em presença de um 

gradiente constante, está relacionada com a projeção da 

di atribuição de magnetização na direção de aplicação do 

gradiente. 
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Fig. i-1 - SÍ3tema de coordenadas (a,b) no qual descrevem-se 
os sinais. 

Seja (a,b) o sistema de coordenadas cartesianas rotado de um 

ângulo ^ em relação ao sistema <x,y). Empregando as coordenadas 

(a,b), a expressão (1-4) reescreve-se 

SfJ(t) = Jf M±Ufy) .exp(i.íT .G.a.t) .da.db 

= /c/Mx(x,y).db3.exp(i./.G.a.t).da ? 

= Jpy (a) .exp(i. /'.G.a.t) .da (I-l( 

onde 

t^(a) =jMx(x,y).db (1-u 
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constitui a projeção de MjíXjy) na direção ^ de aplicação do 

<1/.•»«!lente G, isto 6, a dinhribuiçno do magnetizaçâo integrada ao 

longo de linhas perpendiculares A direção de G. 

Considere-se inicialmente constituindo um F1D, o qual, 

tio caso particular de possuir fase inicial nula, pode ser 

descrito pela soma 

7ti'5) it)} ÍS,it)) 

Fig. i-2 - Representação das componentes em fase e quadratura 
de um FID como soma de funçíJes pares e impares. 
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A tranaíormada do FOURIER da Sl(t), do componentes real par, e 

Imaginária, impar, fornecc aiua função real, e a transformada de 

S2(t), cujas partes real e imaginária s&o respectivamente impar e 

par, uma função imaginária pura. Deste fato, e levando em conta 

que P^(a) é uma função real, tem-se que a projeção P^(a) 

corresponde à parte real da transformada de FOURIER do FID 

P^(a) = R£ Jsy(t) .exp(-i.r.G.a. t) .dtl = R£F(S^(t))3 (1-1 

No caso de ser S^(t) um eco, obtido com a aplicação de um 

pulso 102 seguido de um pulso 'K tem-se, para um sinal com fase 

inicial nula, 

SjAt) = Sl(t) (1-1: 
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Fig. i-3 - Componenteg em fase e quadratura de um eco. 

A transformada de FOURIER de Sl(t), com componentes real par e 

imaginária impar, fornece uma função real que, por (1-10), 

corresponde a P^(a). lato é,a transformada de FOURIER de um eco 

cuja fase inicial é zero, registrado em presença de um gradiente 

G. fornece diretamente a projeção da magnetizaçâo na direçfío de 

aplicação deste gradiente. 

Tendo em vista serem as projeçOes P^(a> obtidas por 

transformada de FOURIER dos sinais S^ít), é possível reescrever 

<1-9) na forma • 

(a) = JS(yt). 11| .exp(-i./f.G.a. t) .dt = (1-14 

- 2.3 - |í 



A análise anterior mostra que a reconstrução da distribuição 

Mj^x^) pelo método de retroprojeção pode ser realizada de duas 

maneiras: 

a.multiplicação de cada um dos sinais S^(t) por jt|, 

transformada de FOURIER dos produtos resultantes S^(t).|t| e 

posterior retroprojeção das projeçOes filtradas; 

b.obtenção das projeçOes P^(a) por transformada de FOURIER 

dos sinais Sj(t) , convolução das com o núcleo !t, e 

posterior retroprojeção das projeçOes filtradas. Este método é 

conhecido como convolução-retroprojeção. 

Os procedimentos de multiplicação, no domínio do tempo, de 

cada sinal S<j,(t) pela função |t| limitada ao intervalo |t|<tf, ou 

a convolução das projeçOes com o núcleo % constituem uma 

filtragem, realizada em espaços distintos (espaço dos sinais e da 

imagem, respectivamente). A reconstrução de uma imagem a partir 

de suas projeçOes poderia, em principio, ser imaginada como a 

retroprojeção das mesmas no intervalo angular de coleta dos 

dados. A retroprojeção é interpretada geometricamente como a 

soma, em cada ponto do espaço da imagem, de contribuições 

provenientes de raios perpendiculares á projeção, que se extendem 

ao longo de todo o plano de reconstrução e cujas magnitudes são 

proporcionais à amplitude da projeção em cada ponto da mesma 

(fig. 1-4). 
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Fig. 1-4 - O processo de retroprojeção. 

0 processo de simplesmente retroprojetar projeçtíes implica 

no aparecimento de um artefato conhecido como efeito estrela 

(fig. i-5), que resulta do fato de as contribuições de cada uma 

das projeçOes nao se cancelarem em pontos externos à. região de 

definição do objeto. A convolução de cada projeção com a função 

núcleo !t (ou a-transformada de FOURIER do produto S^(t).|t|) gera 

projeçOes filtradas, cujos perfis possuem valores positivos e 

negativos, os quais, na retroprojeção, somam-se sobre o domínio 

de definição do objeto e cancelam-se fora do mesmo, eliminando o 

artefato de estrela. 
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Fig. i-5 - Efeito estrela decorrente da retroprojeção 
de projeçOes não filtradas e a filtragem 
introduzida pelo processo de convolução. 

Na prática, os sinais adquiridos são digitalizados e todo o 

processamento, realizado num computador digital, envolve o 

emprego de dados discretos, de maneira que as integrais 

anteriormente apresentadas são substituídas por somas. A 

transformada de FOURIER é realizada por um algoritmo de 

transformada rápida, exigindo que a função a ser transformada 

seja conhecida em pontos igualmente espaçados. Como a imagem 

final é amostrada num retlculado cartesiano, a retroprojeção é 

acompanhada de interpolação de dados de um sistema polar a um 

sistema cartesiano de coordenadas. 0 minimo elemento de área da 

imagem final é conhecido como pixel ('picture element'). 

De (1-6), ve-se que Mx(x,y) e estão relacionadas por 

uma integral de FOURIER, as funçOes sendo amostradas em 

reticulados cartesiano e polar, respectivamente. A função 3inal 

é conhecida, portanto, em pontos não igualmente distanciados no 



espaço de 3inais, reciproco ao espaço de imagem (ou posição). 

Uma terceira maneira de reconstruir a imagem a partir dos sinais 

S,Mt) consiste em interpoiar 3(tj>f t) a um sistema cartesiano 

(kx,ky) de pontos igualmente espaçados, e aplicar sobre a função 

ínterpolada S'(kx,ky) uma transformada dupla rápida de FOURIER 

•̂ue fornece diretamente M^tx^). 

0 processo de convolução-retroprojeção é empregado na 

monografia de raios-X, a qual gera experimentalmente as projeçOes 

de densidade de massa em diferentes orientações angulares 

relativas à amostra, através de medidas da atenuação de radiação 

em tecidos. Os algoritmos de convolução-retroprojeção que foram 

inicialmente empregados em ressonância magnética, já eram 

conhecidos da TC. Uma segunda técnica de geração de imagens, 

característica de RMN e que prescinde do emprego de interpolaçOes 

ou filtragens, é o método da transformada direta de FOURIER. 

Nesta técnica, os sinais são amostrados diretamente num 

reticulado cartesiano, e a distribuição de magnetizaçâo sobre a 

amostra é obtida aplicando-se uma transformada dupla (ou tripla, 

se a imagem for volumétrica) de FOURIER sobre o conjunto de dados 

registrados. A codificação do3 sinais no domínio do tempo 

envolve a aplicação de dois gradientes pulsados ortogonais entre 

si. Um deles tem a função de codificar a fase inicial do sinal, 

sendo aplicado previamente â sua leitura, que realiza-se em 

presença de um segundo gradiente que codifica as componentes de 

freqüência do sinal registrado. Cada sinal de RMN é, dessa 

maneira, função do tempo e do parâmetro fase inicial, este 

introduzido pelo gradiente de codificação de fase Gx. 
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Em sua concepção original, devida a KUMAR, WELTI e ERNST, o 

método da transformada direta envolvia o emprego de seqüências de 

pulsos de gradiente e de radiofreqüência conforme mostra a 

ilustração abaixo (ref. b.fc) 

90° 
G, G( 

Fig. 1-6 - Técnica de KUMAR, WELTI e ERNST. 

Antecedendo o periodo ty de leitura do 3iíial em presença de 

Gy, o gradiente Gx, aplicado por um tempo tx, introduz um fator 

de fase inicial 

or = t. Gx.x.tx (I-

- 1.16 -



fie sinal, que pode ser escrito como 

i5Y(ty .exp(i.CX) .exp(i.r.Gy.y.ty) .dx.dy = 

jj MA(x,y).exp( i. ij .Gx.x. tx). exp(i.í.Gy.y.ty) .dx.dy (1-16 

in:vJiatamente apôs a aplicação do pulso r(f/2, todas as componentes 

de magnetização distribuídas na amostra são coerentes. Ao final 

da aplicação do gradiente Gx, as componentes de magnetização 

dispostas ao longo de diferentes linhas perpendiculares à direção 

y possuem fases relativas distintas, o que ê levado em conta pelo 

termo exp(i. (T .Gx.x. tx) na expressão (1-16). 

Durante a leitura do sinal, o gradiente Gy codifica 

espacialmente as componentes de freqüência do sinal, o que é 

expresso por exp(i.íT.Gy.y.ty) èm (1-16). A seqüência ê repetida 

para diferentes tempos de aplicação tx, as magnitudes dos 

gradientes Gx, Gy e o tempo de leitura ty sendo mantidos 

constantes a cada repetição. Registrando-se sinais para um 

número suficiente de valores do parâmetro tx, obtém-se uma função 

bidimensional S(tx,ty), dependente dos tempos tx,ty 

S( tx, ty) - J j MjL(x,y) .exp( i.lf.Gx.x. tx) .expíi.^.Gy.y.ty) .dx.dy <I-1' 
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cuja transformada de F0UR1J-JR bidimensional fornece a 

distribuição de magnetizaçâo M,(x,y) 

M^(x,y) =tx,ty).exp(-i.f.Gx.x.tx).exp(-i.f.Cy.y.ty).dtx.dty (I-

Um método alternativo, conhecido como 'spin warp', proposto 

por HUTCHISON e empregado nos tomôgrafos comerciais, consiste em 

variar a magnitude, ao invés da duração, do gradiente de 

codificação de fase a cada nova seqüência de repetiçfío (ref. 

b.7). 0 efeito sobre a fase inicial é o mesmo, pois o que 

importa ê a variação da área sob a curva Gx(t), de uma seqüência 

de repetição para a outra (vide apêndice AI). 0 parâmetro de 

cada sinal coletado, desde que seja utilizado um pulso retangular 

de gradiente para a codificação de fase, passa a ser a magnitude 

Gx, denominada neste caso pseudo-tempo. 03 tempos tx, ty e a 

magnitude do gradiente de leitura Gy mantêm-se constantes durante 

todo o experimento. 

A seqüência completa de pulsos de gradiente e de RF, para 

que a função 3inal seja amostrada nos quatro quadrantes, isto ô, 

os dados coletados sejam conhecidos em tempos e pseudo-tempos 

positivos e negativos, é apresentada na fig. i-7 (vide apêndice 

AI). A presença do gradiente de codificação de freqüências Gxns 

antes do pulso Tf é necessária para que o máximo do eco ocorra num 

instante Z após o pulso II, quando Gx=0. Nessa condição, o centro 

do eco é considerado origem de ty. 
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Gy 

Fig. i-7 - Seqüência de HUTCHISON. 

Na prática, a transformada bidimensional de FOURIER é 

realizada sobre dados discretos, empregando um algoritmo de 

transformada rápida. Logo, é necessário que a função sinal 

S(Gx,ty) seja conhecida em um conjunto de pontos igualmente 

espaçados, o que significa que cada um dos sinais coletados deve 
i 

ser digitalizado em tempos iguais, e a variação da magnitude do 

gradiente de codificação de fase Gy deve ser feita em intervalos 

iguais. 
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Matematicamente falando, uma imagem ó representada por uma j 
f 

funçflo real, obtida por transformada dr FOURIER da função sinal 

S. Como conseqüência, vaiem as seguintes relações para S, que 

tem componentes em fase (Sí) e quadratura tSq), e é amostrada no 

domínio temporal bidimensional (tx,ty) ; 

S ( tx, ty) = Sf < tx, ty) + i.íJq(tx,ty) (1-3 

Sltx,ty) = S* (~tx,-ty) (quad! antes I e III) (1-1:/ 

S( -tx, ty) - S* (tx,-ty) (quadrantes II e IV) (I-2[ 

% l 

6 \ 
A 

S 

y 
c 

\ 
D 

js. £ 

D. D* 

Fig. i-8 - RelaçOes de simetria da função sinal S(tx,ty). 
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Tendo era vista as simetrias apresentadas pela função sinal, 

aa condiçGes minimas para a reconstrução de imagens são: 

a) retroprojeçao: reconstrução a partir de FID's amostrados 

no intervalo angular entre 0 e í rad; 

b) método da transformada direta: reconstrução a partir de 

ecos codificados em fase por gradiente de uma só polaridade, ou 

de FID'S codificados em fase por gradiente de polaridades 

positiva e negativa. 

i 

Nestes casos, a amostragem dos sinais nos quatro quadrantes 

ô conseguida por meio das relações (1-19) e (1-20), desde que não 

haja necessidade de realizar correções de fase devido a 

flutuações de campo de baixa freqüência e tempo morto de 

receptor. A amostragem de ecos no intervalo angular entre 0 e ^ 

ou 0 e 2lí, ou para gradientes de codificação positivos e 

negativos, apesar de parecer uma redundância, é importante, pois 

permite a geração de imagens tomando-se o módulo da transformada, 

nüo havendo necessidade de efetuar qualquer correção de fase nos 

sinais (vide item III.2). 
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CAPITULO II 

'Não importa o que fizeram de nós, mas o 
que fizemos do que fizeram de nós.' SARTRE 

BOBINAS DE GRADIENTE DE CAMPO MAGNÉTICO. 

Neste capitulo, será discutida sucintamente a construção do 

3istema de bobinas de gradiente de campo magnético nas três 

direções ortogonais x,y,z. A geometria de bobinas escolhida é 

adequada para um imã de de peças polares separadas por um "gap" 

de ar. Adotar-se-á a seguinte convenção para o conjunto de eixos 

coordenados: eixo z: paralelo á direção do campo estático e 

perpendicular às peças polares do imã; eixo y: paralelo ás 

peça3 polares, horizontal; eixo x: paralelo ás peças polares, 

vertical. 



X 

Fig. ii-1 - Orientação adotada para o sistema de gradientes de 
campo com respeito às peças polares do imS. 

0 campo magnético dependente de posição produzido por cada 

uma das bobinas tem componentes nas trés direções x,y,z. Como o 

campo estático Ho.2 é de magnitude multo maior que qualquer uma 

das componentes transversais x,y, estas tornam-se desprezíveis. 

Logo, leva-se em conta tfío somente a componente z do campo 

produzido pelas bobinas de gradiente, a qual superpSe-se a Ho.â, 

introduzindo desta maneira a dependência espacial de campo. A 

fig. ii-Z ilustra o campo magnético introduzido pelas bobinas de 

gradiente. 
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Fig. ii-2 - Campo magnético das bobinas de gradiente. 

a.Gradiente z 

0 gradiente z é gerado por um sistema de MAXWELL, 

constituído por um par de bobinas circulares de raio R, separadas í 
t i 

por distância 2s e percorridas por correntes de mesma magnitude, j 

porém sentidos opostos. 0 campo magnético produzido ao longo do j 

eixo das bobinas é dado por i I 
[ 
i 
i 

H = z. (^.I.R2/2) .£C(z-s)í+R?í^- C(z+sf +R23^3 (Il-lj 
í 

A condição de máxima homogeneidade do gradiente é conseguida 

quando a separação 2s entre as espiras for igual a fT.R. Os 

gráficos a seguir mostram a variação do campo magnético e do 
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gradiente com a distancia ao .longo do eixo das bobinas, e em 

1'ü'Uk'íK) no pLnno central entre? ar, me.*;ma?;. Os grdíicoB roferem-ne 

a uma separação de 10cm entre a3 bobinas. 

c 
/ 

/ 

• i i i 
• 3.OU ',11 U.l.V •„« 

i'G'.U'flCU l-1J 
"i 
• Uü 

Fig. ii-3 - Gráficos do campo magnético e do gradiente para um 
sistema de bobinas de MAXWELL de uma espira. 
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O ais tema cie MAXWELL. corujtruJdo consiste de um par de 

bobinas com 10 e;jpirau de raio b,75crn cada e separação 10cm, 

fornecendo um gradiente de magnitude 139mG/A.cm. 

b.i it adi ente x 

Considere-se um condutor reto, perpendicular ao plano (z,x) « 

e passando por um ponto (a,b) deste sistema de coordenadas, cora 

comprimento bem maior que a distância j/a.2+bz' (em outras 

palavras, faz-se a aproximação de fio infinito). Partindo da lei 

<ie BIOT-SAVART, tem-se que a componente z do campo magnético 

produzido em um ponto (z,x) pelo condutor percorrido por corrente 

I vale 

Seguindo ZUPANCIC e PIRS (ref. g.l), expressa-se (II-2) como a 

parte real da função complexa 

Bz(x,z) = (^.I/2Íf> .Rett(b-x)+i. (a-z)]*} (II-3) 
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iJeja a+i.b=r,Qxp(i.^>. Desde nue^<rr pode-se expandir 

a equação (11-3) <?m serie 

l» 

Ba = (/(,.1/2/Ar) .Reív7('//r)n.expL-i. (n+l k/33 
/ nzl) ' ' 

(II-

Esta expansão ê particularmente Util par.i estimar as principais 

contribuições ao campo magnético produzido por um conjunto de 

condutores retos. 

Aplicando o desenvolvimento em sórie a configuração de 

quatro condutores retos percorridos por correntes no mesmo 

sentido, conforme a fig. (ii-4), tem-se 

Bz = (2./•(,, .I/íTrl) .Re£(^/ri) .cos(2^) + (/;/rl)3 .cos(4^)+(^/rl)* ,cos(6^) + . 

(II 
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Fig. ii-4 - Disposição de quatro condutores retos para a 
geração de um gradiente linear na direção x. 

Note-se que o termo de ordem três em ^/rl anula-se quando 

j/ = (7772+n.7T)/4, n inteiro. Dois ângulos particularmente 

importantes são ̂  = 8 e ̂  = 3^/8. Quando ̂ =37/78, o gradiente de 

campo até quarta ordem no coeficiente de expansão, fornecido pelo 

desenvolvimento (II-5), é expresso por 

Gx = düz/dx = -U^.^.I/JT.rl*) .Cl-4. ix/rD4 -5. (z/rl/* +30. (x.z/rl2 )2 3 

(II-6) 

A configuração completa para a geração do gradiente x, com 

condutores de retorno, apresentada na fig. (ii-5), produz um 
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gradiente por awpére- volta dado por F1 

Gx = -( f?ji,.I/ff) . ((rl? ~{*2)~2 ) (II-

© 

r© 
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© 

© 
/ f ' 
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O 

Fin. .i.i-5 - D.isponipSo de um conjunto de oito condutores retos 
para a prodtiçíio do gradiente Gx. 

A íig. (ii-6) mostra um gráfico em duas dimensões do campo 

magnético produzido pelo conjunto de condutores com a geometria 

para a geração do gradiente Gx. 
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fig. il-6 - Gráfico do campo uuignôt.Leo produzido pelos 
condutores com a qooiuel.ria da fig. ii-5. 

/ v • 
/ • , - • y 

! ' / 
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(' ij.lijtoma montado no laboi. l orio â constituído por 

ren junto do qua Urn bobiiiis, r.m.i uma possuindo 12 eoplr&f 

dJ í:pontas segundo a geometria d.i tig. ii-5, com ângu. 
i. 

j " Jll/Ur̂ d. As dlmensOeu rl • . m e r2=13,0cm. A magnittr 

do gradiente Gx produzido pelas qn ii.ru bobinas ligadas em sórie ! 
i 

dc 12,2mG/A.cm. ' 

c.Giadiente y 

Emprega-se a mesma geometria descrita para a produção d 

gradiente Gx. 0 valor de gradiente obtido £ de 7,lmG/A.cm. 



CAPITULO III 

'Sempre me pareceu que a música deveria ser sô 
e apenas silêncio, o mistério do silêncio 
procurando exprimir-se...Sempre me pareceu 
que a música deveria ser apenas o apogeu 
do silêncio.' M. YOURCENAR, Alexis. 

GERAÇAO DE IMAGENS POR RETROPROJEÇAO. 

Como visto no capitulo I, a técnica de retropro jeçcío 

baseia-se na obtenção de projeçOes (e de projeçOes filtradas) da 

densidade de 3pins em direções cujas orientações relativamente ao 

objeto variam em ângulos Igualmente espaçados. Obtém-se uma 

projeção em determinada orientação por transformada de FOURIER 

unidimensional do sinal de RMN detectado em presença de um 

gradiente de campo constante aplicado ao longo daquela direção. 

Para a reconstrução de uma imagem, o gradiente deve ser aplicado 



em orientavOes que compreendam o intervalo angular entre 0 e 7T ou 

0 e 2If radianos. 

0 capitulo encontra-se dividido nos seguintes itens: 

111.1 - Descrição do equipamento de medida. 

111.2 - Critérios para a digitalização do3 sinais. 

111.3 - Métodos para correção de fase na técnica de reconstrução 

por retroprojeçâo. 

111.4 - 0 processo de convoluçâo-retroprojeçao. 

111.5 - Interpolação de dados de um sistema polar a um 

cartesiano. 

III.1 DESCBTCAO DO EQUIPAMENTO DE MEDIDA. 

0 sistema experimental empregado para a geração de imagens 

por RMN, cujo diagrama de blocos é apresentado na fig. iii-1, 

compOe-se basicamente dos seguintes elementos: 
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a. Magneto resistlvo V3400 da Varian. 

b. Sintetizador de RF modelo 1061, General Radio Co. 

c. Amplificador 3100L, Emi, Inc. 

d. Receptor de RMN pulsada sensível á fase, construído no 

próprio laboratório de Ressonância Magnética, por ALBERTO TANNÜS. 

e. Placa de aquisição baseada no microprocessador Z80 da 

Zilog, construída e projetada no próprio laboratório, por ANDRE 

TORRE NETO. 

f. Microcomputador baseado no microprocessador Z80, 

construído pelo LIE-IFQSC. 

g. Sistema de bobinas de gradiente, construído no 

laboratório. 

h. Amplificador de corrente para alimentação das bobinas de 

gradiente, projetado e montado no laboratório. 

i. Terminal gráfico montado pelo LIE-IFQSC, com capacidade 

gráfica de 128 X 256 pixels e treze niveis de intensidade (Tese 

de Mestrado de ANTONIO RUGGIERO). 

j. Gerador de seqüências de pulsos, montado no LIE-IFQSC 

(Tese de Mestrado de MARIA STELA VELUDO DE PAIVA). 

k. Computador VAX 11-780 para o processamento dos sinais 

adquiridos e reconstrução das imagens. 
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Fig. ili-1 - Diagrama de blocos do equipamento empregado 
para a geração de imagens por RMN. 
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Os dados são coletados por uma placa baseada no 

microprocessador 280, possuindo um conversor análogo-digital que 

trabalha com palavras de 12 bit3. A placa, que tem 64k de 

memória de aquisição e lk de memória de "display", realiza 

aquisição com um tempo por amostragem minimo de 40^s, e faz média 

de sinais por acumulação. Seu alcance encontra-se no intervalo 

entre *5V, o "delay" sendo programável a partir de um "trigger" 

de entrada . 0 "software" da placa está escrito em assembler. 

0 microcomputador baseado no microprocessador Z80 lê os 

dados da placa de aquisição, realiza transformada de FOURIER 

unidimensional para possibilitar a obtenção de uma projeção 

(mostrada na tela de um osciloscôpio), armazena os sinais 

adquiridos em diskette e controla os gradientes, a partir de um 

evento externo que gera interrupção. Seu "software" foi escrito 

em Assembler e Fortran, por MATEUS JOSE MARTINS. 

Todo o processamento envolvido na reconstrução de uma imagem 

è realizado num computador VAX 11/780, e a imagem apresentada num 

terminal gráfico de 128X256 "pixels". A um "pixel" da imagem 

estão associados treze niveis de intensidade (um preto e 12 

cinzas), resultantes da combinação, por aproximação de raeio-tom, 

de intensidades de quatro pontos vizinhos, cada um dos quais pode 

codificar quatro niveis. Em uma imagem de densidade de spins, os 

"pixels" mais intensos correspondem, na amostra, às regiGes de 

maior densidade. 0 nivel preto representa ausência de spins. A 

arquitetura do terminal gráfico compreende dois bancos de 

memória, de modo que a distribuição de intensidades de uma imagem 

á codificada em dois planos. A transmissão da imagem, em dois 

planos consecutivos, é realizada de forma serial, a uma 
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vclociduda de 4B00 bauds. 

Alguns dos programas que realizam o processamento de dados e 

a3 simulações de experimentos são apresentados no apêndice All. 

Todos eles são escritos em linguagem Fortran 77 do Vax, e 

compreendem desde a simulação de sinais de RMN gerados por 

objetos de geometria relativamente simples à reconstrução de 

imagens por meio de diferentes técnicas 

(convolução-retroprojeção, interpolação, transformada de FOURIER 

uni- e multidimensional). 

III.2 CRITÉRIOS PARA A DIGITALIZAÇÃO DOS SINAIS. 

A taxa com que os sinais de RMN 3ão digitalizados deve 

obedecer o critério de NYQUIST, para que não ocorra o fenômeno de 

"aliasing", que consiste no aparecimento de informação de alta 

freqüência era regiões do espectro correspondentes a baixas 

freqüências e vice-versa. Para melhor entender o critério de 

escolha da taxa de digitalização, considere-se um objeto de 

dimensão linear máxima Lmax posicionado em um campo magnético ao 
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nun 1 <*! nupcrpo!i(;n uni nrnd.i <tito ti. At; J: roqürtucian cio f>iraca.':::íío 

dny, r,p.l ns componentes da amort tra rncontrnm-iie no intervalo 

•„::Í ' '. ! wo'>u<w.ii;.i K l uo, or ido 

- (I .(i. L m a x / ( I I I - l ) 

ou n aj a r cobrem o intervalo 

w 2. V7Kta-{ = . G. J ,inax (II1-2) 

Pelo critério de NYQUIST, para que todas as componentes dej 

freqüência do intervalo áw possam ser representadas, a taxa de 

amostragem devo ser pelo menos o dobro da máxima freqüência que 

o sinal 

frp.n;p > ?.. fwax ~ 2. (v;max/?!i\) 

;,rrnp > . G. Lrnax/2'fí (III-3) 
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Se a desigualdade (J.II-3) não for obedecida, ocorre 

"aliasing". 

Por outro lado, a escolha da magnitude do gradiente ê 

determinada pela homogeneidade do campo estático e pela resolução 

de imagem desejada. Suponha-se A e D dois pontos da amostra 

separados por minima distância, paralela á direção de 

aplicação do gradiente, capaz de ser resolvida na imagem com a 

dada magnitude de G. Em outras palavras, se ãx constituir a 

resolução de imagem desejada, ô preciso que a diferença na 

freqüência de precessão introduzida pelo gradiente G entre os 

pontos A e B seja maior que a diferença de freqüência provocada 

pela inhomogeneidade média /1B0 do campo estático (na prática, a 

inhomogeneidade média é definida om uma região volumôtrica). 

Jw = f(x-Kfx)-f (x) = Í.G.dx > r.ôão 

Logo, a magnitude do gradiente deve satisfazer 

G > (dBo/cJx) 



Mo doininiu temporal, c<rja AT o intervalo total do amostragem 

do sinal, realizada era tempos iguais d~T. Como mostra a fig. 

iii-2, d'C e eotlto inversamente relacionados com c'w e /Jw, 

respectivamente. (íw é a componente de mai3 baixa freqüência do 

sinal, determinando a resolução da imagem, e dw constitui o 

intervalo no qual encontram-se as componentes de freqüência do 

sinal digitalizado. 

Fig. iii-2 - Figuras mostrando a relação entre as taxas de 
amostragem nos dominios do tempo (a) e de 
freqüência (b). 

ü T > 2lí/Jw 

fIT < 2 ir / .Ow 

(IXI-6) || 

(III-7) 
It 
ü; 

iH i! 
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O número N de pontos digitalizados cm um sinal, dado pelo 

quociento AT/JÍC, vale, portanto. 

M = A T / J T = 2Tf.<f. G.l.nmx/(zlí. j\G.Òx) ~ Lmax/Jx 

Ou seja, se Lmax e J~x forem respectivamente a maior dimensão 

linear do objeto e a resolução de imagem desejada, o número de 

pontos em que o sinal deva ser digitalizado corresponde ao número 

de "pixels" ao longo do comprimento Lmax. 

No domínio de freqüência, o número de -pontos em que uma 

projeção é amostrada 6 dado por 

N = âw/J~w = f.G.Lmax/ if.G.Jx = Linax/Jx 

que deve coincidir com o número de pontos em que o sinal 

temporal é digitalizado, pois tempo e freqüência são variáveis 

conjugadas, relacionadas por transformada de FOURIER. 

0 esquema (fig. iii-3) mostra a relação entre os parâmetros 

que envolvera a amostragem de um sinal de RMN correspondente a um 

objeto de dimensão linear máxima Lmax, levando-se em conta á 

inhomogenoidadc média do campo estático e a resolução desejada na 

imagem final. 



G bT 

Lnio* N 

Resolução — 

Fig. iii-3 - Esquema mostrando a relação entre os 
parâmetros que envolvem a amostragem de 
um sinal, para um objeto de comprimento Lmax. 

0 fenômeno de "aliasing" decorre da digitalização do sinal 
i i 

registrado. A amostragem de uma função continua f(x) em pontos 
I" " 

igualmente espaçados xk pode ser vistajcomo a multiplicação de 

f(x) por uma soma de deltas de DIRAC, cada uma das quais 

posicionada num ponto xk 

li 
íj 

f(x) = f (X) .%J<x-xk); 

3.11 

i 



A função f(x) só possui valores diferentes de zero nos 

pontos xk.. A transformada de FOURIER de f(x) corresponde, pelo 

teorema da convolução, â. convolução entre g e h, respectivamente 

as transformadas de f(x) e do conjunto de funçOes deltas. Esta 

última fornece, no espaço reciproco, outro conjunto de deltas com 

o inverso da separação entre as deltas no espaço direto (x). A 

convoluç£ío entre a função g e uma soma de deltas h resulta, por 

sua vez, na função g distribuída em cada um dos pontos de h onde 

existe urna delta, conforme fig. iii-4b. Portanto, o fato de 

discretizar-se uma função faz com que a sua transformada de 

FOURIER seja uma função periódica, com um período igual ao 

inverso da separação entre os pontos amostrados. 0 "aliasing", 

visto na fig. iii-4c, aparece quando a separação entre os pontos 
t 

amostrados da função no espaço direto não for suficientemente 

pequena, fazendo com que as informações contidas em deltas 

vizinhas no espaço reciproco fiquem superpostas. 0 efeito 

resultante é a indistinguib11idade entre a informação exixtente 

em componentes de alta freqüência da função distribuída em uma 

das deltas com a de baixa freqüência da função distribuída na 

delta seguinte. 
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Efeito da discretizaçfío de uma funçfito 
sobre a sua transformada de FOURIER. 
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No caso particular da técnica de reconstrução a partir de 

projeções, deve-se considerar também o número de orientações 

angulares a ser tomado para a geração da imagem. Este número é 

dependente da simetria da amostra, mas de uma forma geral, para 

reconstruir um objeto de diâmetro máximo D com uma vaaalutt&fí ú, 

pode-se mostrar que o número minimo m de projeçOes a tomar no 

intervalo angular entre 0 e íT corresponde a (ref. c.17) 

m = íT.D/d (III 

A fig. iii-5 mostra o efeito de reduzir-se o número, .de. 

projeções em uma imagem reconstruída por retroprojeçâo. 0 objeto 

simulado, com um diâmetro máximo de l,0cm, pode ter sua forma 

reconhecida com um número de projeçOes de até 10. Observe-se que 

a simetria da amostra permite a obtenção da imagem mesmo com um 

número pequeno de projeçOes. 



Fig. iii-5 - Imagem reconstruída com diferentes números de 
projeções. 

III.3 'MÉTODOS PARA CORÇECAO DE FASE NA'TÉCNICA DE 

RECONSTRUÇÃO POR RETROPROJEÇAO. 
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MoaLrou-se no capitulo II que a parte real da transformada 

de FOUIHKN de um sinal do dccaLmcnto de indução livre (FID) 

coletado em presença de uni gradiente constante é proporcional á 

projeção da densidade de magnetização ao longo de G. Esta 

propriedade ô válida quando a fase inicial do sinal for nula, 

pois neste caso, as partes real e imaginária da transformada 

correspondem, respectivamente, ás componentes de absorção e 

dispersão do sistema de spins. Possuindo o sinal uma fase 

inicial não nula, estas componentes misturam-se nas partes real e 

imaginária da transformada, sendo necessário efetuar uma correção 

de fase para obter os espectros de absorção e dispersão, que se 

relacionam por meio das integrais de KRAMERS-KRONIG (ref. a.l). 

No método de convolução-retroprojeção, é preciso ter-se o 

espectro de absorção bem definido, pois a formação de uma imagem 

baseia-se na reconstrução a partir de projeçOes angulares da 

distribuição de magnetização. 

A existência de uma fase inicial está ligada ao fato de o 

primeiro ponto do 3inal digitalizado não corresponder em geral á 

origem dos tempos, tanto pela duração finita do pulso (o instante 

t=0 pode encontrar-se no meio do pulso de radiofreqüência) quanto 

pelo tempo morto do receptor (refs. a.2 e b.8). FlutuaçOes de 

campo de longo termo (que ocorrem em tempos mais longos que T2) 

introduzem igualmente um fator de fase. Neste caso, a 

transformada de FOURIER de um FID fornece 

f(F(t)) = (P(w)+i.Q(w) ) .exp(i.̂ 3 ) (III 
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onda L*(w> o Q(w) representam, rosprctivãmente, os espectros 

rle absorção c aispor:.:fto o ̂  «.'• um fator do fase introduzido no 

FID. 

Para a corroção de fase dors FID':; estabeleceu-se uma rotina 

no próprio software quo realiza as transformadas de FOURIER, 

calculando o fator de fase a partir das amplitudes do primeiro 

ponto digitalizado <lac componentes cm fase o quadratura dos 

ninais detectados (vide subrotina Rofourier, no apêndice AID. 

Este cálculo é feito com base na aproximação de que a variação da 

amplitude do sinal nos primeiros pontos digitalizados possa ser 

«aproximada por uma função harmônica, desde qu.c o número üe pontos 

digitalizados seja redundante, isto 6, maior que o minlmo 

determinado pelo critério de NYQUIST. Cada projeção è obtida 

tomando-se a parte real do produto entre a transformada do FID e 

o termo correspondente exp(-i.p), o qual pode 

para sinal. 

0 procedimento de correção de fase não 

; necessário quando são registrados, para cada 

i- gradiente de campo, ecos * de spins ao invés 
* 

• transformada de FOURIER das componentes em fase 
í 
i. ura eco fornece t-
R Í ' 
IV l 
t: l 

I, 
I 
i. 9*(E(tJ) = P(w).exp(i.ô'> (III-i: 

7< 

& 

variar de sinal 

se faz mais 

orientação do 

de FID's. A 

e quadratura de 



p»»'»"" " • — — — — — 

A projeção L'(w) «'.' uma t uriçfío real e positiva, poin 

representa a donuictaiic d<> wntjne 1:1/.ação in degrada ao lorxjo de 

linhas perpendiculares A direção do gradiente (J. Portanto, o 

módulo da transformada de FOURIER do oco fornece diretamente a 

iunç:£ío P(w> 

y <Se( t) ) | = |P(w) | - P(t-y) (III-

Se a flutuação de campo principal for de curto termo, os 

procedimentos de correçüo de fase mencionados deixam de ser 

válidos, pois introduz-se um fator de fase que varia durante a 

leitura do sinal. Para proceder-se a. correção de fase neste 

caso, é preciso que o comportamento d.a flutuação no tempo seja 

perfeitamente conhecido. 

1I.I.4 Ü PROCESSO DE COiWÜLUCAO - Ü^TRGPKü,! i'X.'AO . 
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l-'oi mostrado anteriormente nue uma pro jeçíío fiJtrada Q^(r) 

pode nor obtida de duas maneiras: transfonuando-se por FOURIER o 

(..•ILI.I'II o ronul tanto onl.ro o r.l.riu I. J.5,/, (t) o a I. unçíío |t|, ou 

í.-onvoluindo-so a projeção P̂ j(r) coin o núcleo !t (vide eq. 

l-1'D). A imagem 6 gerada r e t r o p r o j e t a n d o -:: e um conjunto de 

projeçtíes filtradas no intervalo angular O ai/ ou O a 2f/, de 

(ironlo com o intervalo em que on sinais do RMM rAio coletados. 

:.'ir"utir-se-A nesta secção o processo de reconstrução por 

convolução- retroprojeção, empregando a função de SHBPP-LOGAN. 

A transformada de BGURIER do núcleo $ aproxima a função |t| 

nus intervalo |t|<tm. Considere-se, portanto, |t[ limitada ao 

intervalo |t|<tni, fornecendo como trnnsformada 

c(w) tm'1. £?.. sení 2 íí'. tra.w) / (2Íi' tm.w) -f-sentíl". tm.w) / (ÍT*. tm.v/) 3 3 (111-15) 

Estas funções encontram-se representadas na fig. iii-6 

\ / 

n-M"!} 
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Fig. iii-6 - Gráfico das funçOes |t| (a), para |t|<tm, 
e de sua transformada de FOURIER <b) . 

A discretizaçao de c(w)„ tomando-se cm particular tm=0,5a e 

w=k/a, k=0, i"l, t2, ±3,. .., leva à obtenção da função núcleo 

proposta por RAMACHANDRAN e LAKSHMIMARAYAMAN, cuja expressão é 

x ( k) = 

r a^/4 

0 

lí = 0 

!c impar 

Jc par 

(III-K 

s a 

l 



uuuros núcleos o a maneira tio obtò-loo discutero-oe no 

ipCridioe AV. N o s ho trabalho, a í .unçCío núcleo mais empregada para 

, >-.''í-ori:tf;t,u<,.:'"ni p o r o o t t v o I u o f l o r o l i - o p r o jo^ ' fo <*; n d o ,HI J KIT--LOGAN, 

'i'(k)- - 2 a * k « 0,*1,*2,*3 (111-17) 

A geração do uma Imagom por convolução-retroprojeção a 

partir de dados discretos pode ser representada na form 

F„ {;cm, yn) - /V % P (wk /) j ). Ü! (:rm. coa-0 j+yn. nen«1-v7k) (111-18 > 
* j K 

onde: Ft. (:sro,yn) <fe a Imagem del:entiinacla ea pontos (xm,yn) de 

um retlculado cartesiano, P(v/!i,®j) à o k-Gsimo valor da projeção 

no Angulo •©'j, e 'J-(w) é a função núcleo, calculada em pontos 

XI3.CO3 0 j-i-yn. sin#;j-wk ao longo da direção de aplicação do 

gradiente. A expressão (IIl-IB) implica a realização de uma 

intcrpolação de- dados de um retlculado polar para um cartesiano, 

cjfetuada apôs a convolução e retropro jeção. 

0 programa que efetua a convolução, retroprojeção e 

interpolação, obtido do artigo de SHEPP-LOGAN, ô fornecido no 

apêndice All (vide programa Nconv). Seu funcionamento tem o 

aeguinte fluxo: para cada projeção angular (que constitui a 
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entrada do programa), obt^m-ne, por convoluçíXo coin a funçíío 

núcleo de SHEIPP-LOGAN, a correspondente projeção filtrada. 

Ken 1 L'/.a n<.« om niMjulüii a rcl.iroprojov'ilo. que <'.', om cudu [jorito da 

imagem, o resultado da sora de contribuições provenientes de 

raios perpendiculares a cada ponto da projeção filtrada, que se 

extendem ao longo de todo o plano de reconstrução e cujas 

magnitudes silo equivalentes As amplitudes nos correspondentes 

pontos da projeçÊío filtrada. Dada uma projeção filtrada, o 

programa de SHEPP-LOGAN determina para todo ponto do sistema 

cartesiano que compete o plano da imagem, quais os dois ralo3 

perpendiculares â dircçiío da pro jeçílo que gcometricamente 

encon'oram-se uais próximos a elo (fig. iii-7). A contribuição 

d e s t a p r o j e ç f í o a cada pau'.o d o piano d a itnugom t constituída 

enteio pela média ponderada pelo inwrso da distancia das 

magnitudes representadas nos dois raios mais próximos ao ponto, 

isto ti, realiza-se uma interpolaçâo linear. 0 processo é 

repetido para todas as projeçües filtradas, e as contribuições de 

cada uma delas aos pontos do plano da imagem s3o somadas. 

Note-se que com este procedimento, interpolaçcío e retroprojeçSo 

Selo realizadas simultaneamente. 
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Fig. iii-7 - As contribuições de uma projeção 
filtrada são linearmente interpoladas 
aos pontos do plano da imagem. 

0 programa original contido no artigo de SHEPP-LOGAN foi 

extendido para possibilitar a obtenção de um histograma da 

distribuição de intensidades (divididas em 256 niveis) na imagem 

final. Introduziu-se também uma janela que permite selecionar, 

dentre os niveis de intensidade normalizados á unidade, o limite 

inferior. Determinado esse limite, o Intervalo escolhido é ! 
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renormal i y.ado à unidade, do wnilo qim o número de niveis 

apresentado pela imagem no terminal gráfico seja igual a 13. 

Uma das características da técnica de retroprojeção é a 

existência de um centro de rotação, resultante da mudança da 

orientação angular relativa entre gradiente e objeto em torno 

rim;».r; e n t r o , 0 centro de rotaçSo, que em geral não coincide com 

o 'f-.'jB intrico da am'jstfj , c ao r. - qu^i o 

valor do rompo magnético produzido pelo gradiente é nulo, devendo 

ele manter-se invariante qualquer que seja a orientação de G. 

Este fato reflete-se na existência de uma freqüência, tomada como 

origem comum a todas as projeçOes angulares calculadas por 

transformada de FOURIER dos sinais de RMN. No sistema 

experimental, a origem é automaticamente determinada quando o 

sinal de RMN encontrar-se em ressonância na ausência de 

gradientes, pois neste caso, a transformada do sinal fornece uma 

distribuição centrada na freqüência zero. A retroprojeção é 

realizada baseando-se na existência desta origem comum. 

Às figuras iii-8 foram geradas a partir de dados 

experimentais colhidos no espectrômetro. A imagem do quiabo foi 

gerada a partir de 18 FID's registrados no intervalo angular de 0 

a TTrad. 0 número de pontos usado na reconstrução é 101, para um 

gradiente aplicado de'0,4G/cm. 0 diâmetro médio do quiabo é de 

,15mm. A freqüência de ressonância do sistema corresponde a 

7,5MHz. As demais imagens foram reconstruídas a partir de ecos 

codifiçados no intervalo angular de 0 a tf, com um número de 

projeçOes igual a 120. Para estas imagens, o gradiente dé 

leitura vale 0,83G/cm, e a freqüência de ressonância encontra-se 

em torno de 10MHz. A resolução da imagem corresponde ao 
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quociente entre a dimensão Linear do objeto dividido pelo número 

do pontos empregador na rrr»ptiM.t uçíio (relaçtto (III-B)). 

- 3.25 -



i-'.i <1 . i J i - Oa . 

Número de projeções: 18 
intervalo angular: 0 a 7/Yad. 
Número de pontos por projeção: 101 
Gradiente: 0,4G/cm. 

e u 

- 3, 26 -



Fig. iii-Üto. 

j Número de projeçOes: 120 
| Intervalo angular: 0 a TFrad. 
[ Número de pontos por projeção; 236 
\ Gradiente: 0,83G/cm. 

í [ 
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l-'iq. iii-üd. 

Número de 
Intervalo 
Número de 
Gradiente 

projeçOes: 
angular: 0 
pontos por 
0,83G/cm. 

120̂  
a '/frnd. 
projeçilo: 2'jf, 



gggBtOtlAlustz. 

Fit?. iii-tíe. 

Número de projeçOes: 120 
intervalo angular: 0 a 7/rad. 
Número de pontos por projeção: 2'jG 
Gradiente: 0,83G/cm. 
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A fig. iii-BF mostra O;Í 'phantons' 
imagens iii-9d e iii-9e. 

correspondentes *s 
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III. 5 INTERPOLACAO UE UAI.1U3 L)l-: IJM Sliri'IKA POLAR A UM CARTES I ANO. 

Uma terceira possibilidade para a reconstrução de uma imagem 

a partir de sinais de RMN coletados em presença de um gradiente 

de campo magnético cuja orientação relativamente à. amostra varia 

em ângulos igualmente espaçados, consiste em interpolar a um 

reticulado cartesiano o conjunto de sinais descritos em um 

sistema polar de coordenadas, e em seguida aplicar uma 

transformada dupla de FOURIER, que fornece a imagem sem a 

necessidade da introdução de funções de filtro. Note-se que 

neste cano a interpolaçôío è realizada previamente à transformada, 

pois e3ta é aplicada por meio de um algoritmo de transformada 

rápida, o qual exige que os valores da funçSto sejam conhecidos em 

pontos igualmente espaçados. 

Para tornar o processo de interpolaçâo factível, é preciso 

que o maior raio representado no sistema polar seja finito, isto 

é, que apenas uma porção do plano de FOURIER esteja diretamente 

amostrado. Em conseqüência, a função f(x,y) a ser interpolada 

deve ter uma banda limitada a um raio máximo no sistema polar de 

coordenadas em que estiver definida. 

Ao executar a interpolaçâo, considere-se um processo simples 

de interpolaçâo polinomial: a aproximação linear. Esta consiste 

em atribuir a cada ponto do sistema cartesiano uma média 

ponderada sobre os valores da função nos quatro vizinhos mais 
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próximos do sistema polar, o iator de peso sendo inversamente 

proporcional ò. distância eucliileana entre cada um dos pontos da 

amostragem polar relativamente ao ponto no sistema cartesiano. 

Em particular, o valor da função interpolada no ponto cartesiano 

c indicado ria fig. iii-9 é dado por 

f(c) = Cf(Pl)/dl+f(P2)/d2+f(P3)/d3+f(P4)/d43/Cl/dl+l/d2+l/d3+l/d43 

(III 

Fig. iii-9 - Parâmetros que definem a interpolaçao linear. 

0 programa que realiza interpolaçSo linear é fornecido no 

apêndice Ali (programa Interpol). 

/ 

POLAR K.IMF1 

POLAII SAMPLES 

CARTFSIAN 
SAMPLE 
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Ai. 1: L <1 ura o iii-10 mostram o ri.-it.o dn escolha do espaçamento 

entre oi; pontos amostrados nobre a precisão da interpolaçfto. A 

interpolaçSo é realizada sobre sinais de decaimento de indução 

livre simulados para uma distribuição homogênea de spins sob a 

forma de um 'E'. A magnitude do gradiente é de OrlG/cm, aplicado 

durante 16ms, e o número de FID's simulados ê 160 (fig. 

ili-10a), 80 (fig. iii-10b>, 40 (fig. iii-10c) e 30 (fig. 

iii-10d). Os sinais são gerados de modo que a freqüência zero 

encontre-se no canto inferior esquerdo do 'E'. As figuras 

« > : - i ? , firais, at ̂ - ̂  rs/ias sob a fcrnia de 

superposição de caracteres cm uma lmpreasora de linha, obtidas 

por transformada dupla de FOURIER do conjunto de 3ina.is 

interpolados. Note-se que a reconstrução não ê homogênea, sendo 

melhor para pontos de freqüências altas (correspondendo, 

portanto, a tempos curtos), e piora a medida que 3e aproximam do 

zero de freqüência (eqüivalendo a tempos longos). Este fato é 

característico de uma amostragem num sistema polar de 

coordenadas, no qual os pontos não são igualmente espaçados, e a 

distância entre eles aumenta â medida que se afastam da origem. 

Conseqüentemente, o processo de interpolação torna-se menos 

acurado â medida que os pontos distanciam-se da origem temporal. 

A qualidade da imagem está muito compremetida nos pontos de baixa 

freqüência, pois o algoritmo de transformada de FOURIER empregado 

para recoristrui-la a partir dos dados interpolados é muito 

sensível a erros introduzidos nos dados de entrada. Na 

reconstrução por retroprojeção, a redução do número de projeçOes 

afeta a imagem como um todo (comparem-se as figs. iii-5 "e 

iii-10). 
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reticuiado cartesiano. Ao lonqo de uma dada orientação, 

amontiragem é feita em pontos n£ío Uiualmente espaçados. 

.;• V- V-1-- n 
- Q . . » B - - \i 

if 

. v—̂  _ —v : • «T • . 
\ * • » 4 t O' tr.- tr- * ̂  jV- •«> 
•p. V.*°r V *V ̂  " u .0' *' if* 

H i r 
'< • • t« i • - o . t _ A - _ o . Ji »,,J ( . , , . t . - o «>••»>- y—o— 

4+tSÉpfe: f U I ;w 

.í' .ò p-d-(>-• -Vó-V>! f i ! 

.v •<£• -ji- A- jp--V̂  ("' [ i ' / i « • » » » ; 'o, i •>' - - ri -ri A. k Jl _ !n> . ii ' 1 1 
í '. * v 

, 0 * * * 0 * » • P * • * < • 

• O'- •••Ò-- - -6'- ...'(, 'o- - -V - -X 

Fig. iii-11 - Amostragem de uma função em um sistema 
de quadrados concêntricos. 
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L'APL'L'Ul.U LV 

'Oulras vozes uço passar o vento, e acho que 
s»') para ouvi' pasnar o vento vale a pena ter 
nascido. ' Poemas Incon juntos, F. PESSOA. 

MÉTODO DA TRANSFORMADA DIRETA DE FOURIER EM 

DUAS DIMENSÕES. 

i 

A geração de imagens pelo método da transformada direta 

baseia-se na aplicação de gradientes de campo magnético pulsados 

ao longo de trô3 diroçües ortogortals entre si. Um dos gradientes 

(considere-se paralelo â direção t do campo estático) tem por 
t 

função realizar a seleção de uma fatia tomográfica no objeto era 

estudo, enquanto os gradientes transversais Gy e Gx codificam 

espacialmente a fase e as componentes de freqüência dos sinais 

-emporais detectados, respectivamente. Para cada fatia 



aelce Loik.kIíi , o conjunto do m I r i a I:; o • I i I icadon em £ aso e 

f roqüCn.t i ,i conat-.it.ui uma t unçílo bidimensional S(Gy,t) das 

coordenadas cartesianas gradiente de codificação de fase Gy 

(pseudo-tempo) e tempo t, cuja transformada de FOURIER 

bidimensional fornece a distribuição de rnagnetizaçao na fatia 

tomoqrAf i ca. 

A £ig. iv-1 apresenta a seqüência completa de pulsos de RF 

e de gradientes necessários para a realização de uma imagem 

tomográfica empregando o método da transformada direta. A 

seqüência é repetida para diferentes magnitudes do gradiente de 

codificação de fase Gy, as quais sSo incrementadas de um mesmo 

valor a cada nova repetição, mantendo-se constante o gradiente de 

coditicaçao de freqüências. 

Wz r 

SJ 

5, 

Fig. iv-1 - Seqüência de pulsos de RF e de gradientes de 
campo empregada no método da transf. direta. 
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A :<'<|üGncia apresentada poriu i to n> a função sinal seja amostrada 

oh quatro quadrant-es no espaço • ••> sinais, ou seja, para tempos e 

p.i-Mido-tempos positivos e iir/•< vos (vide apêndice Ai, fig. 

ai .!) . Neste cano, o . i'ii da transformada de FOURIER 

bMimonsional da tunção sinal ííc ,1:) fornece a distribuição de 

nn-inetização na latia seleciou. 1 i, sem a necessidade de efetuar 

coiroçflo do fanr tion sinais. (.Y-mo vi3to no capitulo II, a 

se loção de uma fatia tomográíica realizada por aplicação de um 

puJ.so seletivo do RF, em presença de um gradiente Gz, 

pi i fendicular â fatia. 0 pulso 1Í não-seiotivo, aplicado 

con juntamente com um gradiente Gi:, refasa as componentes de 

magnetizaçâo contidas no plano tomográfico, que foram defasadas 

pelo gradiente de seleção durante a aplicação do pulso fí/2. Como 

resultado da aplicação da seqüência de pulsos 7172-JT, um eco ê 

formado em t = 2"5 desde que o gradiente de codificação de 

freqüências Gx esteja também presente no intervalo entre os 

pulsos lf/2 e IT (fig. ai-2). 

A codificação de sinais, tanto em fase como em freqüência, 

deve obedecer o critério de NYQUIST. Para que não ocorra 

'aliasing', é preciso que a diferença de fase introduzida pelos 

gradientes entre dois pontos vizinhos no domínio do sinal, não 

ultrapasse 2ÍI. Para a codificação de fase, esta condição implica 

,)wmax.ty < 27/' 



onde ty é o tempo de aplicação do gradiente Gy, e <Twmax é a 

diferença máxima de freqüência entro dois pontos vizinhos, 

introduzida pelo gradiente. ÍJe Gymax e N constituírem 

respectivamente a magnitude máxima do gradiente e o número de 

pontos ao longo da direção y (igual, portanto, ao número de 

sinais codificados), tem-se, para uma amostra de comprimento L ao 

longo da direção y 

1 wmax 

e conseqüentemente, 

0 critério de NYQUIST para o gradiente de codificação de 

I 

« 

= T. Gymax. L/N (IV-; 
8' j? 

tf 
í,' 
i; 

k 
í % 
jj-

i'. Gymax. L.ty/N < 2 I f (IV-| 

í freqüências é discutido em detalhes no capitulo III. £ 

Sinai3 correspondendo a uma distribuição quadrada e 

homogênea de spins, codificados espacialmente em fase e 

freqüência, sâo mostrados nas figs. iv-2. A função resultante 

S(Gy,t) constitui a fig. (iv-3). As arestas da amostra são de 

lem, o gradiente de codificação de fase tem por magnitude máxima 

0,6G/cm, e o de leitura, 0,lG/cm. 
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f.> 

THfCKMS) 

Figs. iv—2 — Sinais codificados em fase e freqüência. 
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Experimentalmente, geram-se imagens com a técnica da 

tr-irisformada direta sem o processo de seleção de planos, 

empregando como amostras objetos cuja distribuição de massa seja 

função bidimensional de posiç&o. Neste caso, o primeiro pulso de 

íí/2 na fig. iv-1 é substituído por um pulso não-seletivo, e o 

qradiente de seleção é retirado da seqüência. As bobinas do 

>uviiiiente de codificação do fa:io silo alimentadas por um "driver" 

de corrente, que pode manejar pulsos de corrente de amplitude 

máxima de 25A e com um "duty cycle" de 20%. 0 projeto do 

"driver", apresentado na fig. iv-4, foi realizado por ANDRE 

TORKE NETO e JOÃO GOMES DA SILVA. 



Fdçj. iv-4 - Projeto do "driver" de corrente que 
au bobinas de gradiente. 
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As iigs. iv-5 referen-so a um tubo de diâmetro 2,5cm 

r -I i "teio óleo minorai.. A f iq. iv-5a constitui o módulo da 

i " >o aluai, resultauLe Uo o.-o:-, codificados em fase por 6 4 

• v. aistintos do uradienle, Ji l̂os quais negativos, um nulo e 

i U.ivo3. Cada .sinal ú amostt Io em 256 pontos. 0 valor 

:•• cio do gradiente de cod.ificacii'- ie fase ê 0,14G/cm, enquanto o 

• ut.e de .leitura, a p 1 i .<:.•••'• • Mirante Lodo o t e m p o do 

i imento, vale 0,50/cm. A ím.im' u, apresentada na fig. iv-5b, 

í o i reconstruída a partir do uu-tlo t o da transformada de FOURIER da 

lun-no sinal. 

O' 
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IBIlBMOTlrY 

1'Lq. iv-ba - Módulo da iunçao sinal. 
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Kig. ,iv~5b - Imagem gerada 
sinal da J ig. 

a r""t;ir da função 
iv-í>;t . 



/•. amagem da fig. iv-6 foi recom.i ruida a partir de 64 

sinaj;. codificados em fase, cada um dos quais digitalizado em 256 

ponto:.. A amostra é a mesma que a apre:.< ntada em uma das imagens 

reconr.'.ruidus pelo método de retroproi< ç3o. A magnitude máxima 

do graü j e u t . c de codificação de fase é ü ' 0,18G/cm, enquanto o 

gradiente de leitura é de 0,83G/cm. 

Fig. iv-6 - Imagem gerada com o método da transformada 
direta. 
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A reconstrução de uma imagem pelo método da transformada 

direta envolve a aplicação do algoritmo de transformada rápida, 

exigindo que os pontos da função sinal estejam igualmente 

espaçados entre si (ref. f.2>. Isto significa que de uma 

seqüência de repetição para a seguinte, o incremento na fase 

codificada deve ser constante. Na fig. iv-7 mostra-se, em 

imagens reconstruídas por transformada direta, o efeito ao longo 

da direção y, causado por flutuações aleatórias na fase 

codificada, introduzidas por instabilidades nos "drivers" de 

corrente. As imagens sSo simuladas, e referem-se a flutuações de 

até l,6rad no valor da fase codificada. Os sinais sflo 

codificados em fase por 64 valores distintos de gradiente (31 

negativos, um nulo e 32 positivos), e amostrados em 64 pontos. 
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* K ft 

Fig. iv-7 - Efeito de flutuações na fase codificada, em 
imagens reconstruídas por transformada direta. 

A amplitude da flutuação é incrementada de 0,2rad de uma 
figura para a seguinte. A fig. iv-8 refere-se a uma flutuação 
de l,2rad na amplitude da fase. 
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CAPITULO V 

'Pois a beleza dessa significação é uma 
verdade da qual o individuo é portador e 
simbolo, e nâo autor.' M. PROUST 

GERAÇAO DE IMAGENS DE CONTRASTE PELOS 

TEMPOS DE RELAXAÇKO TI,T2. 

A formação de imagens por ressonância magnética nuclear é um 

processo que envolve múltiplos parâmetros, dos quais ao menos 

três devem ser considerados para a interpretação das mesmas: a « , 

densidade de prôtons p , o tempo de relaxaçSo spin-rede TI, e o 

tempo de relaxaç&o spin-spin T2. A forma como uma imagem é 

afetada por cada ui desses parâmetros depende fundamentalmente da 

particular seqüência de pulsos de radiofreqüência empregada para 

gerá-la. Deve-se salientar, contudo, que nSo há imagens puras de 

pr TI ou T2. Os sinais de RMN registrados são, de fato, uma 

medida da relaxação de um sistema de spins nucleares, e as 

diferentes intensidades apresentadas nas imagens a partir deles 



reconstruídas refletem a distribuição esoacial de p, TI e T2 em 

uma particular região de amostra. 

Para as seqüências usualmente- empregadas, consistindo de 

pulsos de RF de f / 2 e 1T, uma descrição dos intervalos de tempo 

entre pulsos é suficiente para caracterizar a sensibilidade a 

contraste por elas introduzida. A nomenclatura sugerida pelo 

Colégio Americano de Radiologia baseia-se no fato de que apenas 

três tempos determinam o contraste em imagens: o tempo de eco 

te, o tempo de inversão ti e o tempo de repetição tr. 

R 

J 
W R 

Fig. v-1 - Nomenclatura para os intervalos entre pulsos. 
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No apôndlco AIII expOe-se o formalismo matemático empregado 

n a descrição da resposta da magnetizaçso a seqüências de pulsos 

de RF1 e de gradiente:, do ew:i»v vi .» iirados na geração de imagens 

(ref. b.2). Esse formalj sir.o haseia-se em mntrizes de rotação 

cujos elementos, derivados de uma solução matricial das equaçOes 

fenomenológicas de BLOCH (ref. a.l), contêm informaçCes sobre 

duração, amplitude e instante de ocorrência dos pulsos de RF e de 

gradientes, e sobre a distribuição dos tempos de relaxação na 

amostra. Esse formalismo é particularmente útil na determinação 

da dependência das intensidades de uma imagem com os parâmetros 

da seqüência utilizada para gerá-la (vide apêndice AIV e ref. 

d.3). 

As seqüências de pulsos empregadas para a formação de 

imagens que apresentem contraste por TI e T2 são, basicamente: 

V.l SATURAÇft0-RECUPERAÇÃO OU SEQUENCIA REPETIDA DE FID'S 

Possibilitando a geração de imagens de contraste por TI, 

comptJe-se de pulsos If/ 2 separados por um tempo de repetição tr. 

0 sinal de decaimento de indução livre é registrado apôs o pulso 

de radiofreqüência, em presença de um gradiente de leitura. 
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Tf/Z if/2 

t R 

Fig. v-2 - Saturação-recuperaçao. 

Se o intervalo tr entre pulsos for suficientemente longo para que 

todas as componentes de magnetizaçâo da amostra retornem á 

distribuição de equilíbrio, então o sinal registrado reflete 

principalmente a densidade de núcleos participantes. Por outro 

lado, tr sendo da ordem ou menor que o tempo médio de relaxaçâo 

TI na amostra, a magnetizaçâo longitudinal relaxa apenas 

Pc.rcia.lii.ente durante o intervalo de repetição, reduzindo-se a 

amplitude máxima do sinal induzido. Por conseqüência, as regiOes 

com TI mais longo emitem sinais de pequena amplitude, resultando 

em áreas de menor intensidade na imagem reconstruída que as 

correspondentes a regides de TI curto. 
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Para a seqüência de saturaç^o-recuperaçao, a intensidade de 

xxz "pixel" de imagem é dada por (apêndice AIV) 

!i or p .Cl-exp(-tr/Tl)3 (V-

Mostram-se na fig. v-3 curvas de intensidades de imagens 

geradas para diversos valores de tr, calculadas empregando a 

expressão (V-l), e correspondendo a três tecidos distintos: as 

matérias branca e cinzenta do cérebro, e o fluido cerebrospinal. 

Esses tecidos poluem aproximadamente a mesma densidade de água, 

mas diferentes tempos de relaxação TI, T2, devido a diferenças 

nas quantidades de água livre (não ligada a macromoléculas) em 

cada um dos tecidos. Os valores dos tempos de relaxação desses 

tecidos sito, tomados num campo de 0,3T (ref. d.4): 

TAfíLlh 1 

! Tecido 1 (mr.) T 2 , m s ) 

1) fluido cerebrospinal 1 1 5 5 * 1 5 1 4 5 * 1 1 

2) matéria branca 3 8 0 + 1 5 8 0 * 1 1 

3) matéria cinzenta 6 0 0 + 1 5 lOOill 

5 . 5 



Fig. v-3 - Curvas de intensidades de imagens obtidas 
por saturaçâo-recuperação. 

V. 2 INVERSÃO•-RECUPER/iCíiO 

Esta seqüência, composta de um pulso Tf seguido de um pulso 

Tf/2, permite a obtenção de imagens de densidade de prótons 

contrastadas por TI (fig. v-4). Durante o período de leitura, a 

forma com que o sinal é codificado depende da particular técnica 
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de imagem utilizada, podendo ser, entre outras, retroproleçfío ou 

método da transformada direta de FOURIER. 

tf/ 2 
Í1 

- J h 

tR 

Fig. v-4 - Seqüência de inversâo-recuperaçâo. 

No apêndice AIV, mostra-se que a amplitude de estado 

estacionârio de um sinal correspondente 6. seqüência de 

inversão-recuperação é proporcional a 

Soe Mo.Cl-2. exp(- ti/Tl) +exp( -tr/T3 ) D/a+expC-(tr/Tl > - (tr/T2) 33 



Em imagens biológicas, tr é em geral muito maior que T2, de 

modos que o produto de exponenciais no denominador de (V-2) pode 

ser desprezado, e a intensidade de um elemento de imagem 

("pixel") dada por 

N * (0 . | Cl-2. e.\p( - ti/Tl )+exp(- tr/Tl)31 

Considerando os mesmos tempos de relaxação contidos na 

tabela I, mostram-se na fig. v-5 curvas calculadas empregando a 

relação (V-3), correspondentes a diferentes tempos de inversão 

(ti) e a um tempo de repetição (tr) longo comparado aos Tl's dos 

tecidos. Existe um valor de ti (denotado por tw na figura) para 

o qual ocorre uma mudança do contraste relativo entre os tecidos 

na imagem. Note-se que para ti<ts, o tecido com TI longo aparece 

mais intenso que o de TI curto. Esse comportamento decorre do 

fato de que para ti igual ou inferior ao menor TI da amostra, o 

intervalo entre os pulsos de RF é insuficiente para que as 

componentes Mz das magnetizaçOes de cada tecido tornem-se 

paralelas ao campo estático. Neste caso, a maior contribuição ao 

sinal resultante é a proveniente de tecidos com TI longo. Para 

ti>tw, o contraste relativo inverte-se, isto é, ao tecido de TI 

longo corresponde uma intensidade menor que ao de TI curto. 

Nessa condição, a separação entre os pulsos é suficiente para que 

as componentes Mz de magnetizaçâo correspondentes a tecidos com 

Tl's curtos tornem-se paralelas ao campo estático, estas sendo 

justamente as componentes que dão a maior contribuição ao sinal 



detectado. Para ts<ti<tw, o comportamento é complicado peÍonf¥€o™"~ 

de ao com), onentes Mz da3 magnetizaçües dos diferentes tecidos 

possuírem amplitudes comparáveis, porém sentidos opostos 

(paralelos ou antiparalelos ao campo estático). Se ti for longo 

comparado ao maior TI da amostra, o contraste relativo diminui, 

pois todas as componentes têm tempo suficiente para atingirem a 

distribuição de equilíbrio no intervalo entre os pulsos de ir e 

f / 2 . 

ti ({.- if{c 

"I ; ; i Í i 1 1 
C.00 u72.CC ]i;'i.CC íl.O.CO ?CE.OO 3DQ.0Í 

TIt MS) CXI O1 J 

Fig. v-5 - Contraste de TI por inversão-recuperaçSo, tr>>Tl. 
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O comportamento das intensidades relativas pode ser mais 

difícil de interpretar quando tr nâo for suficientemente longo 

comparado ao maior TI na amostra. Tal fato é mostrado na fig. 

v-6. 

Fig. v-6 - Contraste de TI por inversüo-recuperação, tr^Tl. 

0 processo de reconstrução da imagem é simplificado quando* 

os sinais adquiridos sêío ecos ao invés de FID's, pois como 

discutido no capitulo III, não se necessita neste caso realizar 

correções de fase nos sinais. 
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If 
Tf/Z 

Tf 

u — t 

T h t E 

tR 

Fig. v-4b - Inversão-recuperação com dois pulsos ir. 

A introdução de um segundo pulso V após o de tf/2, com o 

intuito de gerar um eco, faz cora que um "pixel" dependa também de 

T2, por meio da relação 

N u p. -Cl-exp(- ti/Tl). L2-2. exp ( - (tr+t i-0,5. te) /TI) +exp(- (tr+ti) /TI) 3 3 

.exp(-te/T2) (V-
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As figs. v—7 mostram curvas de isointensidade para & 

seqüência de invers£io-recuperaç£ío empregando dois pulsos V, as 

çuais consistem de todas as possíveis combinações de TI e T2, 

Ii>T2, que tornem a relaçSo (V-4) constante, dados ti, te e tr. 

© i 1 1 1 1 > 
10.00 20.C0 30.00 oo.ce 50.0a eo.eo 

TI CHS) CX101 3 

Fig. v-7 - Curvas de isointensidade para a seqüência de 
inverscío-recuperação empregando dois pulsos ir. 

As curvas v-7, que para tempos de relaxaçâo tipicas dos 

tecidos humanos (200ms<Tl<3500ms e 50ms<T2<600ms) sao 

praticamente paralelas ao eixo de T2, mostram como a seqüência de 

ir.versao-recuperaçao é sensivel a variaçCes de TI, quando o tempo 

=c eco te for curto comparado ao menor T2 da amostra. Se esta 
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condição nâo for satisfeita, isto é, te for comparável aos 

valores de T2 da amostra, a imagem torna-se também sensível a T2. 

Para obter informação concernente principalmente a TI, deve-se 

portanto empregar um te curto. Os tempos típicos utilizados em 

aparelhos comerciais, ao aplicar-se essa técnica, são: te=30ms e 

tr igual a três vezen o valor médio de TI, o que implica um valor 

mínimo de 1500ms. 

Simulações numéricas de contraste por TI em imagens 

reconstruídas por retroprojeção são realizadas introduzindo-se a 

distribuição espacial de tempos de relaxação em cada uma das 

projeçOes de densidade de spins. A intensidade relativa dos 

pixels segue o modelo da expressão (V-3). Emprega-se como objeto 

de simulação um "phantom" composto de tubos contendo soluçües de 

mesma densidade de spins, e com a distribuição de tempos de 

relaxação apresentada na tabela I. 0 programa escrito permite 

simular as imagens de contraste obtidas em experiências de 

inversão-recuperaçâo, bem como de spin-eco e eco estimulado. A 

distribuição de intensidades é normalizada â unidade em cada 

imagem. 
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Fig. v-8 - Imagens simuladas de contraste por TI. 
1 . F l u i d o c e r e b r o s p i n a l ; 2 .Matér ia c i n z e n t a ; 3 .Matér ia 

branca. 

As quatro imagens correspondem aos parâmetros seguintes: 

TABELA II 

Imagem ti(ms) tr(ms) 
A 100 4000 
B 200 4000 
C 400 4000 
.D 900 4000 
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V.3 SPIN-ECO 

A seqüência normalmente mais empregada para a geração de 

imagens de contraste é a de spin-eco. composta de um pulso 1Í/2 

seguido de um li e que permite a geraçfio de imagens de densidade j 
i 

de prótons contrastadas pel or, tempos de relaxaç£o TI e T2. 

> i 

1 12. 

1 
i 1 

1 

/\t\ 1 ̂/v ff 

íf/Z 

ü VJ JJ 

^ !i ^ 

*R 
- -

Fig. v-9 - Seqüência de spin-eco. 

Do apêndice AIV, tem-se que para esta seqüência, a 

intensidade de uu "pixel" t proporcional a 
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Nee p . £l-2.exp[:-(tr-0,5.te) /T13+exp(-tr/Tl) }.exp(-te/T2) 

O efeito de TI ou T2 sobre uma imagem gerada por spin-eco 

pode ser melhor verificado determinando-se as curvas de 

isointensidade a partir de (V-5). Os gráficos da fig. v-10 

correspondem a um valor longo de tr, verificando-se neste caso 

uma grande sensibilidade a variações de T2 (para valores de TI e 

T2 tipicos dos tecidos humanos, as curvas sSo praticamente 

paralelas ao eixo de TI). 

tr_ 60,•s kzWt. 

tnò < ' 
CM 

FCE 
+ 

Uu::.. 
r, a 
'/1 

0, ] 

—1 
30.00 10.00 02.CD ep.OB 

TI CHS) CXIG1 ) 
1 1 

1 H . C Q H2.CC) 

Fig. v-10 - Curvas de isointensidade em imagens 
por spin-eco, tr>>Tl. 
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A fig. v-11 apresenta curvas de intensidade d»- um "pixel" 

•zo funçflo de te, obtidas da expressão (V-5) para os tempos de 

laxaçSo dos tecidos apresentados na tabela I. As curvas 

stram que, para um tempo de repetição tr suficientemente longo 

aior que o mais longo TI da amostra), as regiOes de T2 curto 

•arecem com menor intensidade na imagem. Este comportamento 

ílete o decaimento da magnetizaçâo transversal. 
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o-! 1 "1 I—~ I I 
e.cc ?<;.co <tc.ee ?2.co 96.ce 128.00 

TECM51 

Figs, v-11 - Intensidades de um "pixel"1 em função de te, na 
seqüência de spin-eco, 

SimulaçGes de imagens de contraste p->r T2 sSo apresentadas 

tendo como "phantom" três tubos de mesma densidade protônica e 

contendo a distribuição de tempos de relaxação dos tecidos na 

tabela I. te e tr têm por valores: 
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TABELA 111 

Imagem 
A 
B 
C 
D 

teíms) tr(ms) 
30 4000 
60 4000 
120 4000 
60 500 

Flg. v-12 - Imagens simuladas de contraste por T2. 

1 . F l u i d o c e r e b r o s p i n a l ; 2 .Matér ia branca; 3 .Matér ia 
c i n z e n t a . 
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A seqüência de spin-eco pode ser igualmente empregada para a 

geração de imagens contrastadas por TI. Sua sensibilidade a 

variaçOes de TI é verificada construindo-se as curvas de 

isointensidade para tempos de repetição mais curtos, comparáveis 

aos valores de TI da amostra. As figs, v-13 mostram que para te 

curto comparado a T2, e tr da ordem de TI, as curvas tornam-se, 

na região que corresponde a valores de tempos de relaxação de 

tecidos humanos, praticamente paralelas ao eixo de T2. Com o 

intuito de gerar imagens de contraste por TI empregando a 

seqüência de spin-eco, deve-se portanto tomar te curto quando 

comparado ao menor valor de T2 na amostra, e variar tr. 

5 irz60,n tf = <000ir.£ 

fc-t 1 i r i \ _ 
6.B0 2 . \ « W.C? 62. CD K . f c l 

tick:) cxic1 ) 
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Curvar, de isoiritfensidnrtt: na seqüência de spin-eco 
para te curto e tr=T3. 
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Em imagens de diagnóstico, enpregam-se em geral os seguintes 

valores de parâmetros na seqüência de spin-eco: a.contraste por 

T2 - te=60ms ou 120ms, tr longo (maior que 1000ms); b.contraste 

por TI - te curto (30ms) e tr variável (tr>50ms). 

V.4 ECO DE HAHN E ECO ESTIMULADO. 

A seqüência a ser descrita consiste de três pulsos TT/2, 

aplicados nos instantes t=0, t=? e t=T, e possuindo um tempo de 

repetição tr. A análise, apesar de estar restrita a três pulsos 

pode ser generalizada a pulsos de ângulos quaisquer, menores 

ou iguais a Tf/2 (ref. e.2). 
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Fig. v-14 - Seqüência para formaç&o de ecos de HAHN e 
estimulado. 

A formação de ecos de spins foi descrita pela primeira vez 

por HAHN em 1950, com uma seqüência composta de dois pulsos T/2 

separados por um intervalo Z, dando origem a um eco no instante 

23. A sua descrição baseia-se no modelo vetorial apresentado nas 

figuras v-15,* que mostra a geração de um eco de HAHN vista de um 

sistema rotante de coordenadas (ref. e.l). 
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Pigs, v-15 - Modelo vetorial para a descrição da formação ^ 
de um eco de HAHM. 

q r—J 
i " 7\ 

x 
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No instante t=0, quando o campo BI de RF é aplicado, a 

magnetizaçao Mo encontra-se em sua distribuição de equilíbrio, 

paralela ao campo estático ao longo do eixo z (v-15A). Durante o 

tempo tw de aplicação do pulso de RF, a magnetizaçao precessa um 

ângulo wl.tw=W/2 em torno de BI, sofrendo uma nutaçao ao plano 

transversal x'y' (v-15B). No intervalo tw<t<3, as componentes 

isocromâticas da distribuição de magnetização perdem a coerência, 

mantendo contudo a simetria em torno do eixo y' (v-15C) até 

atingirem uma distribuição isotrôpica no plano transverso. 0 

segundo pulso ff/2 no instante 3 rota as componentes isocromâticas 

de posições angulares p=3W/2±lówlZ ,-e-=1f/2 a f =( 0,7T) , em 

coordenadas esféricas (v-15D). Durante o intervalo "Z+tw<t<2.3 , 

as componentes interferem destrutivamente e distribuem-se 

isotropicamente em uma esfera (v-15E), até que em t=2.3 voltam a 

interferir construtivamente. Era 2.5 , as componentes de 

magnetização terão precessado ângulos relativamente a suas 

posiçOes em t=3+tw, terminando em uma figura em forma de 8 sobre 

uma esfera, cuja equação è - & ( v-15F). 

Se um terceiro pulso de frF 10? ior aplicado em um instante 

T, onde 25<T<T2, ecos adicionais ocorrem nos seguintes instantes: 

T+2, 2T-25, 2T-6 e 2T. 0 ninai em 2T-2Z pode ser 

qualitativamente previsto considerando-se o alinhamento em 8 

(fig. V-15F) como equivalente a uma orientação inicial das 

componentes de magnetização devida a um pulso imaginário de RF em 

25. Ccí.io conseqüência, segue-se que o pulso de RF em t=T causa o 

aparecimento de um "eco imagem" no instante 2T-2?. Os sinais em 

2T-? e 2T constituem ecos secundários produzidos por pulsos 

gêmeos respectivamente em 5,T e 0,T. A interferência construtiva 
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em t=T+S, que dá orjcft"r,i 00 oca f: í.:u.u3i:rto, deve-se âr. componentes 

qc magnetizaçao quo cu'rant* o int.crv.̂ o &+tw<t<T cncontravam-se 

ao longo da direçfto longitudinal (jaralc'Jn ao campo estático), o 

eco estimulado em t=T+£ é particularmente interessante e útil em 

vista do fato de o sinal decair com TI. Na fig. v-16 dá-se uma 

representação vetorial ao eco estimulado em t-T+£ para o caso 

especial do modelo de eco primário apresentado na fig. v-15. 

Para dado |/sw| , os símbolos (\',<X' e $ d e n o t a m as componentes 

que possuem freqüências de LARMOR tais que precessem ângulos 

ldw|S-»2nV e U w|£ + (2n+l)1í' num tempo t=5. n é um inteiro que se 

aplica a freqüências que se encontram num par de cones 

correspondendo a um |áw| especifico. Esses cones provêem as 

componentes Mz (apôs o pulso em 5 ) que dao origem ao eco 

estimulado depois do pulso em T. A área hachureada em (v-16G> 

indica a densidade de componentes de magnetizaçao. 
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Fiçrs. v-16 - Modelo vetorial descrevendo a formação de um 
eco estimulado. 
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Os diferentes ecos produzidos por uma seqüência de trêc 

pulsos., Tl / 2 podem, em principio, ser empregados para a geração de 

imagens, a codificaçftc espacial dor. sinais dependendo da 

particular técnica utilizada. Taio ecos possuem relação 

sinal-ruir'o menor que a apresentada pelo sinal gerado na 

seqüência de spin-eco, como visto nas express0e3 (V-19) a (V-22) 

abaixo. As figs. v-17 mostram imagens reconstruídas pela 

técnica de convoluçSo-retroprojeçíSo com sinais de ecos de HAHN, 

estimulado e secundários. 0 número de projeçües em cada imagem é 

60, no intervalo angular de 0 a 2If, e a magnitude do gradiente, 

0,91G/cm. 

IMM«| irlil • MTtir 
4t «ii «(tiaitalis. 
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Figs, v-17 - Imagens reconstruídas empregando ecos de HAHN, 
estimulado e ecos secundários. 

A geração de imagens pela técnica da transformada direta, 

envolve o emprego da seqüência da fig, v-18, na qual os 

gradientes Gx e Gv codificam respectivamente as freqüências e as 

fases dos sinais (rei", e.3 e e.6). Os gradientes Gx possuem o 

mesmo valo?- nor. tr£s in tow? 1 os. 
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Fig. V--1G - Seqüência de pulsos para a geração de 
imagens por transformada direta. 

Para determinar a maneira pela qual as fases e freqüências 

dos sinais sSo codificadas e como a intensidade máxima dos 

diversos ecos depende-dos parâmetros da seqüência, considere-se o 

desenvolvimento apresentado a seguir, baseado no formalismo 

matricial discutido no apêndice AIII. Suponha-se uma amostra 

plana posicionada em um campo magnético estático na direção ô, á 

qual aplica-se um campo de radiofreqüência ao longo da direção x. 

[gestas condiçOes, a evolução da magnetizaçSo como resultado da 

aplicaçfío da seqüência da fig. v-18, é dada por 
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M(t) = exp(Q(t-T) ) .PC///2) .£ exp(Q(T-g) ) .P(77/2). 
I i 

C exp( Q5) .P(7f/2).M(0) +Mo. (1-E1 ( S) ) 3+Mo. (l-EKT-2 ) ) 3 + ' 
( 
I Mo.(l-El(t-T)) (V-6 j 
» 

(V-7 ! 

A magnetização inicial M(0) é constituída pelas componentes 

estacionárias Mx, My e Mz, as quais contém a dependência das 

amplitudes dos sinais com tr. Seus valores, obtidos por meio do 

procedimento apresentado no apêndice AIV, são: 

M( 0) = (V-8. 

Mx(x,y) = 0. 

My (x, y) = Ho (>:, v) .. E2 (t r> . CE21 -T) . C ] -El í T-1) 3-El (T-£) .E2( -T+ S) 3 

Mz (>:, y) = Mo O: ,y ). íl-El í tr-T) .C1+(1-E1<6 ) ) .E2(T-?)33 

(V-9 

Ei(t) = exp(-t/Ti) i = 2,2 (V-1'i 
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Os termos exp(Qt) representam matrizes de evolução que 

contém informações sobre a evolução da fase e freqüência dos 

sinais entre os pulsos de RF, causada pelos gradientes de campo. 

Como resultado da aplicação das matrizes de evolução e de 

rotação em (V-6) tem-se, para a magnetizaçâo transversal, 

Hj_(t) = Mx(t)+i.My(t) = 

= í E2(t).sen$l.cos^2.Mz(x,y) - El(Z) .E2(t-£). senjÍ2.My (x,y) + 

(1-E1 (5)).E2(t-£).sen^2.Mo(x,y) + i.(1-E1(T-3)).E2(t-T).Mo(x,y> 

. exp( -i .<{1 3 > - i.EKT-5) .E2(t-T+S). coŝ 'l. exp( i 3) .Mz(x,y) 

( V - 1 3 

(l = F. (Gx.x.txl+Gy.y.ty) ( V-14; 

( V - 1 5 ) 

Í V - 1 6 ) 
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Os sinais de RMN gerados pela seqüência apresentada na fig. 

v-18 sao obtidos integrando a magnetizaçâo transversal sobre a 

amostra 

S(t) =Jj Mi(x,y) .dx.dy (V-l 

Qtuüitra 

a.Sinal de eco de HAHN 

Seh(t) = -0,5. i .^dx.dy .Mz (x,y) .E2( t). exp( i. f.Gy.y.ty). 

.exp(i. I.Gx.x. (txl+£-t)) (V-lij 

Para tr longo comparado a TI, caso em que Mz(x,y) reduz-se a 

Mo(x,y), a amplitude máxima do eco de HAHN, que ocorre em 

t=txl+J, depende exclusivamente de T2, dependência esta sendo 

dada pela relaçSo expE-(txl+£)/T23. 

b.Sinal de eco estimulado 

See(t) = -0,5.i .jj dx.dy.Mz(x,y).El(T-J).E2(t-T+5). exp(i.íT.Gy.y.ty). 

.exp(i.f.Gx.x.(txl+T-t)) (V-l! 
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O eco estimulado que ocorre em t=T+txl possui amplitude 

máxima que depende de TI e T2, por meio da relação 

expC-(T-2)/TID.expC-(txl+í)/T23, quando tr>>Tl. A dependência em 

T2 é a mesma que a apresentada pelo eco de HAHN, enquanto a 

relação com TI dependa do intervalo de tempo entro o segundo e 

terceiro pulsos 7Í/2. A codificação de fase & realizada pelo 

gradiente Gy, e a rodjfic:«ç.;ío d. freqüências depende 

exclusivamente doc gradientes G; apii nor- inter valor; 0<t<txl 

e T<t. Tal resultado tücorre do fato de o eco estimulado 

originar-se da componente z de magnetizaçao recuperada durante o 

intervalo entre o segundo e terceiro pulsos 102. Como essa 

componente nao é afetada pelo que ocorre no plano transversal, a 

aplicação de gradientes Gx, Gy para £<t<T não age sobre a 

codificação de fases ou freqüências do eco estimulado. 

c.Sinal de eco secundário em t = 2T-25 

Ses(t) = 0,25.i.Jj dx.dy .Mo(x,y) .E2( t) .exp(-i .jf.Gy .y. ty) . 

.exp(i.^.Gx.x.(-txl+tx2-?+T-t)) (V-2C 

k H-Tiplitude máxima desse eco depende somente de T2, sendo 

dada por expL-<2T-2S)/T23. A codificação de fases é realizada 

por Gy, enquanto a de freqüências depende do gradiente Gx 

aplicado ;'ios três intervalos de- tempo. 

i 
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d.Sinal de eco secundário em t = 2 T - Z "7 

Ses(t) = -0,5.1.// dx.dy.CMo(x,y) . (l-EK?) ) .E2(t-3)+My.El(£) .E2(t-5)D. ! 

.exp(i./.Gx.x.(tx2-?+T-t)) (V-21' 1 

Quando tr>>Tl, My(x,y) tende a zero, e o eco secundário em 

t=T+tx2-£ tem amplitude máxima que depende de TI e T2, pela 

relação Cl-exp(-?/Tl)D.expC-(T+tx2-25)/T23. Como esse eco 

resulta da ação combinada entre o segundo e terceiro pulsos #72, 

os gradientes Gx e Gy aplicados no intervalo entre o- primeiro e 

segundo pulsos não afetam o sinal (note-se que para a seqüência 

apresentada na fig. v-18, não aparece nenhum termo em Gy.ty e 

Gx.txl na expressão (V-21)). Para a realização da codificação de 

fase desse eco, é necessário aplicar um gradiente Gy no intervalo 

£<t<T. 

e.Sinal de eco cccunCário e::-. t--2T 

Ses(t) = - 0 ,2 5. i .JJ dx.dy.Mz(x,y)-E2( t) .exp( i .f.Gy .y. ty). 

.exp(i.f.Gx.x.(txl+tx2-S+T-t)).dx.dy (V-22 
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cm t=2T possui amplitude máxima dada por 

exp(-2T/T2>, e suas fases e freqüências codificadas por- Gy e 

pelos gradientes Gx aplicados nos três intervalos. 

0 desenvolvimento apresentado mostra que a seqüência de três 

pulsos de tfl2 tem o potencial de ser empregada para a geração 

simultânea de imagens com diferentes contrastes por TI e T2. 

Essa versatilidade depende, é claro, da capacidade do sistema de 

aquisição resolver os ecos secundários, pois estes possuem 

relaçQes sinal-ruido menores que as dos ecos de HAHN e 

estimulado. Para txl=5 e t>:2=T, tem-se: 

Eco 

HAHN 

estimulado 

recundario 

secundário 

secundário 

Ocorrência 

2 

T+£ 

2T-2S 

2 T - £ 

2T 

Amplitude maxima 

exp(-2Í5/T2) .Mz 

expl>(T-3 ) /T13. exp(-2E/T2) .Mz 

expE-(2T-2£)/T23.Mz 

Cl-exp ( - l m ) 1. expEX 2T-2S) /T23 .Mo 

-exp(-3/T1).expC-(2T-22)/T23.My 

exp(-2T/T2) 

A seqüência de pulsos lf/2 pode ser substituída por pulsos de 

ângulos quaisquer, menores que V / 2 . Sinais calculados por 

aplicação de matrizes rotação e de evolução, mostram como as 

amplitudes relativas entre os diferentes ecos produzidos por três 

pulsos de RF dependem dos respectivos ângulos de rotação. 0 

programa que c a l c u l a esses sinais é fornecido no apêndice Ali 

- 5.36 -



(programa Iteration), determinando inicialmente a evoluçfio do 

vetor magnetizaçâo, para entüo integrar em freqüência suas 

componentes transversais multiplicadas por uma distribuição 

GAUSSiana. 

- I j j j j ( ( 

c.cc <ir.cc re.cc :2S.cc rco.cc z^.co 
Ttrrocno 
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Fig. v-19 - Sinais calculados para o seqüência de trôs pulsoc. 
de RF. 

h fig. v-20 mostra curvas de isointensidade de ecos de 

HAHN, estimulado e secundário em 2T-6, obtidas para seqüências de 

pulsos ff/2-fl/2-r'//2. Nota-se que os ecos de HAHN e secundário sSo 

fortemente sensíveis a variaçCeo de T2. As áreas hachureadas 

referem-se a valores de- T1,T2 para os quais T2>T1, sendo, 

portanto, proibidas. 
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Fig. v-20 - Curvas de isointensidade para ecos de 
HAHN e estimulado. 

As curvas de isointensidade do eco de HAHN mostram, por sua 

vez, que há valores de T1,T2 para os quais o sinal é sensível a 

mudanças de TI, e outros para os quais ele é mais sensível a 

variaçües de T2. As regiOes de maior sensibilidade a TI ou T2, 

delimitadas pela curva kl=k2 na fig. v-20c, sSo caracterizadas 

por duas funçOes, chamadas pelo autor de 'funçOes contraste'. 

Tais funçOes, obtidas por derivadas parciais da magnitude do 

sinal em relaçSo a TI e T2, indicam quão sensivel é a intensidade 

a varieçües dos tempos de relaxaç&o. Para simplificar a análise, 
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considere-se tr>>Tl. Neste caso, a intensidade de um "pixel" é 

tíada por 

N of exp ( - 2 0 / T 2 ) . c::n t - (T-T? ) /TI > (V-23) 

e as funções C ? contraste, 

kl = dN/ÒTl = exp(-2Z/T2).exp(-(T-5)/TI).((T-Z)/TI2) (V-24) 

k.2 = ÕN/ÕT2 = exp(-2?/T2) .exp(-(T-5)/TI). (2S/T22) (V-25) 

Para quo a imagem seja mais sensivel a variaçCes de TI, é 

preciso que kl>k2. Dados ?,T, esta condição leva á relação 

T2 < TI <V<T-Z)/26 ,T2 (V-26) 

A relação (V-26) fornece o intervalo de valores de TI para 

or quais uma imagen reconstruída a partir de ecos estimulados, é 

sensivel a variaçOes de TI. De (V-26), tem-se que neste caso 
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T > 3S 

Com o intuito de del .-nninnr os > c c z cle e 7 adequados 

para a obtençíío de um grande contraste em imagens reconstruídas 

com ecos estimulados, considerem-se dois tecidos de tempos de 

relaxaçâo T1,T2 e T1',T2' distintos, T1>T1',T2>T2'. A diferença 

de intensidades entre as regiCes correspondentes a cada um dos 

tecidos é 

41 * I-I' 

= exp(-2?/T2) .expC-íT-S") /T1D - exp( - 2?/T2' >.expC -(T-? ) /TI' 3 (V-2fc 

Esta função encontra-se plotada nas figs. v-21r para 

valores de T e Z tais que T>3£, £<100ms, T<600ms e 

Tl = 600ms,T2 = 100ms,TI'=380X1.5,T2'=80ns. Os valores de Z e T para 

os quais dl possui urr. máximo local, considerando que Z e T 

Iimitain-3e a um intervalo, sfio '6 =0ms e T=469ms. 

- 5.42 -



Fig. v-21 - A íuncSo diferença dl para o eco estimulado. 
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Um dos propósitos de empregar a seqüência de ecos de HAHN e 

estimulado 6 a de podei, gerar simultaneamente imagens de 

contraste por TI e T2. 0 eco de HAHN, que possui um decaimento 

do tipo expí-2£/T2), t utilizado para a obtenção de imagens 

contrastadas por T2, Z assumindo tipicamente valores iguais a 

15ms, 30ms e 60ms (equivalentes, do ponto de vista de contraste, 

a seqüências de spin-eco com TE30, TE60 e TE120, 

respectivamente). ? é determinado, portanto, pelo contraste a T2 

fornecido pelo eco de HAHN. 0 contraste a TI é introduzido pelo 

eco estimulado. Fixado a expressão (V-28) torna-se função de 

uma só variável. 0 tempo Tm que maximiza esta função, isto é, 

torna máximo o contraste entre os tecidos, vale 

Tm = £ln(TI/TI')C2.(1/T2'-1/T2) - (1/T1'-1/T1)3}/(1/T1'-1/T1) (V-

Para Tl=600ms, T2=100nts, Tlf=380ms, T2'=80ms e J=30ms, 

tem-se Tm=372ms. 

Apresentam-se nas figs. v-22 imagens simuladas 

reconstruídas por retroprojeçao, a partir dos diferentes ecos 

gerados pela seqüência de três pulsos f / 2 . 0 "phantom" empregado 

coi jiste de três soluçOes com os valores de tempos de relaxação 

correspondentes aos dos tecidos branco e cinzento e fluido 

cerebrospinal, conforme a tabela I. 
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Fig. v-2.2 - Imagens simuladas de contraste por TI e T2 para 
a sequêência de ecos de HAHN e estimulado. 

1 . F l u i d o c e r e b r o s p i n a l ; 2 .Matér ia c i n z e n t a ; 3 .Matér ia 
branca. 

A. e s t imulado? B. HAHN; C. 2T-2r; D.2T 

As imagens da fig. v-22 têm os seguintes parâmetros: 

£-30ms. T=200rnn e tr=4000ns. 0 número de projeçOes é de 60, no 

intervale entre 0 e 2?/"rad. As imagens correspondem aos seguintes 

sinais: Ã.eco estimulado; B.eco de HAHN; C.eco secundáric em 

2T-2&" e D. eco secundário em 2T. 

0 desenvolvimento anterior mostra a viabilidade de 

empregar-se a técnica para a geração de imagens de contraste por 

TI e T2 em uma única seqüência, sem a necessidade de alterar-se 
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""os seus parâmetros. A técnica de spin-eco com a seqüência Tfí2-fT 

não possui tal característica: mesmo que ela permita a geraça0 

de imagens de contraste por TI e T2, é preciso que seus 

parâmetros sejam alterados para que forneça imagens contrastadas 

por cada um dos tempos de rolaxaçíto separadamente. A seqüência 

de pulsos 7T/2 deve ser, contudo, prc-gruwada com cuidado, para 

evitar a superposição e interferência dos ecos gerados. Por 

exemplo, tomando ?-30ms e T=90ri^, c eco de HAHN ocorre em t=60ms, 

o eco estimulado superpOe-oe e uiu dos ecos secundários em 

t=120ifts, 03 dois outros ocorrendo em t=150ms e t=180ms. 

Outras aplicações do eco estimulado incluem a geração rápida 

de imagens, e a obtenção de imagens de coeficiente de difusão e 

de deslocamento químico (refs. e.3, e.4 e e.5). A geração 

rápida de imagens, que aproveita o decaimento relativamente lento 

da amplitude do eco estimulado com TI, baseia-se na aplicação de 

dois pulsos preparatórios de V/2, seguidos de uma série de pulsos 

de ângulo pequeno Of, segundo o esquema 

90° -dtl-90° -/)t2-(#i - 4t3)n (V 

Cade um dos ni pulsos dá origem a um eco estimulado e 'lê' 

uma pequena parte da magnetização longitudinal armazenada durante 

o intervalo /Jt2. Em outras palavras, o máximo sinal de eco 

estimulado obtido quando da aplicaçSr de três pulsos 1Í/2 é 

distribuído em n sinais de intensidade reduzida. Como os ecos 
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estimulados gerados slo independentes entre si, os intervalos t3 

podem incluir diferer.tes gradientes de codificação de fase antes 

da aquisiçSo de dados. 0 tempo de coleta para a geração de uma 

imagem de 32X64 'pixels' chega, segundo a literatura, a 250ms. 

As figuras apresentadas a seguir ilustram a obtenção 

experimental de ir?.gens de contraste empregando seqüências de 

spin-eco, inversão-recuperação e eco estimulado. 0 método de 

reconstrução empregado 6 a retroprojeção, e o número de sinais 

codificados é de 60, no intervalo angular entre 0 e 360°. 

a. Spin-eco: 

Gradiente: 0,49 G/cm 
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Fig. v-23a - Imagens de contraste por T2 empregando spin-eco. 

A.te=10ms; B.te=20ms; C.te=40ms; D.te=60ms 

TABELA IV 

Solução de FeíNOj )j T2(ms) 

1) 

2 ) 

3) 

512±1Ô% 

100*10% 

10±10% 
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b. Ir.versâo-recuperaçao (com dois pulsos de 180 ) 

cradiente=J,97 G/cm íD =21,43MHz tr=1000ms te=30m£ 

Fig. v-23b Imagens de contraste por TI. 

A.ti=30ms; B.ti*100ms; C.ti*150ms; D.ti*200ms 
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Os tempos de relaxaçSo das soluçOes encontram-se na tabela 

V. 

TABELA V 

Solução de CuSO,, TI(ms) 

1) 362+5% 

2) 245+5% 

3) 250+5% 

4) 200+5% 

c. Seqüência de eco estimulado» 

Gradiente=0,97 G/cm 

f =21,43MHz 

tr=1000ms 

te=30ms 
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Fig. v-23c - Imagens de contraste por TI, reconstruídas 
a partir de ecos estimulados. 

A.T=140ms; B.T=200ms; C.T=270ns; D.T=360ms 
tau vale 30ms em todas as condiçOes. 
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Fie;. v-23d - Imagens de contraste por T2, reconstruídas 
a partir de ecos de HAHN e ecos secundários 
em 2T-2G (B) e 2T-Z (C). 

tau=30ms; T=110ms 

TABELA VI 

Solução de CuSO^ TI(ms) T2(ms) 

1) 382̂ -5% 202+10% 

2) 245+5% 157+10% 

3) 250+5% 155+10% 

4) ! 200+5% i 93il0% 
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APÊNDICE M . 

esta estrada 
lá vai ninguém 

outono 
tarde (BASHO) 

TRAJETÓRIAS NO ESPAÇO DE FASES. 

A evolução temporal de um elemento de magnetização m(r,t) 

contido numa amostra posicionada em um campo magnético uniforme 

ao qual superpõe-se um gradiente G(t), é dada por 

t 

m(r,t) = M j (r). exp (i. (T. r. J Gt'). dt' ) 

= M^tr).exp(i.k(t).r) 

onde 

= Í.[G( k(t) = t .j G(t').dt' 

( 

e M^(r) constitui a magnetização transversal no instante 

t = t.o. Na expressão (AI-1), desprezam-se os efeitos de tempos de 

relaxaçílo durante a aplicação de G(t). 
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'Ém presença dos gradientes de campo, a fase do elemento de 

magnetizaçao evolui conforme o produto 

^ (t.) = kit).7 (Al 

0 sinal induzido na*; bobinas do recepção é obtido 

integrando-se m(r,t) sobre u amostra 

S(t) = J m(r,t).dr = | M, (r).exp(i.k(t).r).dr = S(k(t)> (AI-

amostra 

A trajetória de k(t) fornece a forma de amostragem da função 

sinal S(t) quando gradientes são superpostos ao campo magnético 

estático. 

Como exemplo, considere-se a seqüência de pulsos empregada 

na técnica de retroprojeçao (em duas dimensOes), em que a 

orientação do gradiente de leitura é variada no intervalo angular 

de 0 a If rad. Durante o intervalo tl, k(t) evolui de A a B no 

espaço de fases, ao longo do segmento AB de inclinação <f> 

correspondente à orientação do gradiente. 0 pulso H inverte a 

fase, o que corresponde a k(t) . sofrer uma reflexão na origem 

(passagem de B a C no gráfico de evolução do vetor k(t) no espaço 

das fases). Durante o periodo de aplicação do gradiente de 
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leitura, a evolução do vetor k(t) dá-se de C a fi seguindo o 

segmento CB. Mudando-se a direção de aplicação do gradiente, sua 

magnitude sendor porém, mantida constante, corresponde â detecção 

de sinais ao longo de linhas de mesmo comprimento que passam pela 

origem no plano Jrx,ky do espaço de fases. 

retroprojeção. 

M<a técnica da transformada direta em duas dimensOes, a 

evolução da fase durante o período de leitura do sinal dá-se ao 

longo àe ljnhas paralelas â direção de aplicação do gradiente de 

leitura. Previamente â aplicação do pulso ff de inversão de fase 

(transição de E a C no diagrama do espaço de fases), a evolução 

de lí(t) realiza-se ao longo do segmento ÀB, cuja direção e 

comprimento sa determinados pelas magnitudes dos gradientes Gx e 
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" Gy "no" "intervalo tá. 

Fig. AI-2 - Trajetória no espaço das fases p/u/» a 
técnica da transformada direta. 

As trajetórias nas figs. (AI-1) e (AI-2) montram que para 

as duas seqüências de pulsos apresentadas, «{l correspondentes 

funçOes sinal são amostradas nos quatro quadrant rs do espaço de 

fase kx,ky. Para a transformada direta, tal fato significa que a 

distribuição de magnetizaçSo obtém-se do módulo ün transformada. 

Por outro lado, na técnica de retroproleçíu», o módulo da 

transformada bidimensional da função sinal Interpolada do 

retlculado polar ao cartesiano fornece a dlsfcrlbuiçSo 
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APENDICE All. 

FF.-GRAM Nconv 

Realiza convolucao e retroprojecao de Imagens. 
Versão 5.: Nicolau Beckmann (25-Nov-19B5) 

IMPLICIT NONE 
INTEGER count, ind, ix, iy, j, k, kabs, kmax, kr, 1, m, n, nt 
INTEGER nx, ny, yf, yi 
INTEGER level(0:256), ZZ(256) 
RrAL a, az, c2, cosdeloa, costhtaj, dl, d2, delta, 'pi, pin 
REAL perctot, percmax, r, sinthtaj, thetaj, zmax, zmin 
REAL zniv, wi, ws, xpos, w, yl, ypos 
REAL conv(256), perc(0:256), phi(256), proj(256), var(0:256 
REAL z(256,256) 
LOGICAL*l zzz(256) 
CHARACTER * 3 plt_mod*3, yon* 3 

xpos = .99 
ypos = .99 
pi = 4.0*ATAN(1.0) 
TYPE Projection number, n, and grating size, nx,ny ' 
READ (5,A) n,nx,ny 
TYPE Backprojection interval: Cl->pi;2->2*pi3 ' 
ACCEPT *,L 

CALL FILNAM( 12,'input, file') 

P.EAD( 12) m 
REWIND 12 

TYPE Number of points: ',m 
f 

a = 2./m 
pin = l*pi/n 
c2 = -l/(2*pi*a*n) 
delta= 2*xpos/nx ******************************** 

phi(1) = 2/(pi*a*n) 
DO 10 k=l,m-l 
phi(k+1) = c2/(k**2-.25) 
CONTINUE ******************************** 

DO 20 j=l ,n 
thetaj = (j-l)Apin 
costhtaj = COS(thetaj) 
sinthtaj = SIN(thetaj) 
cosleloa = costhtaj*delta/a 
RE&DÍ 12) m, (proj(k) ,k=l,m) 

Â i'.AA-i.̂ AYrAA-AA**̂ :'**************** 
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DO kr=l,m 
conv(kr) = 0 
DO k=l,m 

kabs = IABS(kr-k)+l 
conv(kr) = conv(kr)+proj(k)*phi(kabs) 

END DO 
END DO 

c .. AAAAAAAAAAAAAÁAAAÀAAAAÁAÁAAAAAAA 
DO iy=lrny yl = -ypos-f2*ypos*iy/ny 

r = (-xpos*costhtaj+sinthtaj*yl+l)/a-cosdeloa 
DO ix=l,nx 

r = r+cosdeloa 
1 = r 
IF(1 .LE. 0 .OR. 1 .GE. m) GO TO 50 
z(ix,iy) = z(ix,iy)+(l+l-r)*conv(l)+<r-l) 

1 *conv(l+l) 
50 END DO 

END DO 
20 CONTINUE 

TYPE '(A)',' Do you want the image matrix ? CY/N3 ' 
READ (5,'(A)') yon 
IP (yon(l:l) .EQ. 'Y' .OR. yon(l:l) .EQ. 'y') THEN 

CALL FILNAMil,' image matrix ') 
DO ix=l,nx 

WRITE(1) (z(ix,iy),iy=l,ny) 
END DO 

END IF 
zmax=0 
zmin=0 
DO ix=l,nx 

DO iy=l,ny 
IF(z(ix,iy) .GT. zmax) zmax=z(ix,iy) 
IF(z(ix,iy) .LT. zmin) zmin=z(ix,iy> 

END DO 
END DO 
plt_mod = 'vec' 
TYPE '(A)',' Graph of level distribution ? CY/N3 ' 
READ (5,' (A)') yon 
IF (yon(l.-l) .EQ. 'Y' .OR. yon(l:l) .EQ. 'y ' ) THEN 

DO ix=l,nx 
DO iy=l,ny 

zniv = NINT(256*(z(ix,iy)-zmin)/(zraax-zmin)) 
DO k=0,256 

IF (zniv .EQ. k) level(k) * level(k)+l 
END DO 

END DO 
END DO 
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DO k=0,256 
perc(k) = 100*FLOAT( level (k))/FLOAT(nx*ny) 
var(k) = FLOAT< k) 
TYPE *,' perc(',k,')=',perc(k) 
perctot = perctot + perc(k) 
IF (perc(k) .GT. percmax) THEN 

percmax = perc(k) 
kmax = k 

END IF 
END DO 
TYPE percmax = ',percmax 
TYPE k(percmax) = ',kmax 
TYPE *,' perctot = perctot 
CALL PLOT(1,2 56,var,pe r c,pit_mod, 1) 

END IF 

TYPE Output for editor CY/NJ ?' 
READ (5,'(A)') yon 
IF (yon(1:1) .EQ. 'Y' .OR. yon(l:l) .EQ. 'y') THEN 

CALL FILNAM(2,'editor output') 
DO ix=l,nx 

DO iy=l,ny 
zz(iy) = NINT((z(ix,iy)-zmin)*10 0.0/(zmax-zmin) 

END DO 
WRITE(2,17)(zz(iy),iy=l,ny) 

END DO 
17 FORMAT(IX,<ny>Z2) 

END IF 
TYPE *,' Output for graphic terminal ? CY/N3 ' 
READ (5,'(A)') yon 
IF (yon(1:1) .EQ. 'Y' .OR. yon(lrl) .EQ. 'y') THEN 

CALL FILNAM'(?,„' graphic picture ') 
TYPE ' (A) ',' íííndow: ' 
READ (5,A) w 
DO ix=l,nx 

DO iy=l,ny 
z(ix,iy) = z<ix,iy)/zmax-w 

END DO 
END DO 
TYPE '(A)',' Introduce boundaries ? ' 
READ (5,'(A)') yon 
IF (yon .EQ. 'Y' .OR. yon .Ep. 'y') THEN 

DO ix=l,nx 
z(ix,1) = 1. 
z(ix,ny) =1. 

END DO 
DO iy=l,ny 

z(1r iy) = 1. z(nx,iy) = 1. 
END DO 

END IF 

- A 2 . 3 -



TYPE '(A)',' Introduce qray levels scale ? CY/N3 ' 
READ (5,'(A)') yon 
IF (yon( 1:1) .EQ. 'Y' .OR. yonQ:l) ,EQ. 'y' ) THEN 

TYPE '(h)',' Horizontal interval of level scale 
READ (5,*) yi,yf 
nt = nx/13 
count = 0 
ind = 0 
DO ix=l,nx 

count = count+1 
DO iy=lfny az = 12*z(ix,iy) 

IF(az .LE. 0.) az = 0. 
zzz(iy)=l+NINT(az) 

END DO 
IF (count .GT. nt) THEN 

ind=ind+l 
count = 0 

END IF 
DO iy=ny+l,yi-l 

zzz(iy) = 1 
END DO 
DO iy=yi,yf 

zzz(iy) = 1+ind 
END DO 
WRITE(3) yf,(zzz(iy),iy=l,yf) 

END DO 
ELSE 

DO ix=l,nx 
DO iy=l,ny 

az = 12*z(ix,iy) 
IF(az .LE. 0.) az = 0. 
zzz(iy)=l+NINT(az) . 

END DO 
WRITE(3) ny,(zzz(iy),iy=l,ny) 

END DO 
END IF 

END IF 
STOP 
END 
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c 
c 
c 

Subprograma que realiza Transformada de FOURIER 
e fas correcao automatica de angulo,para um dado 
numero N de projecoes. 

SUBROUTINE REFOURIER 
IMPLICIT NONE 
PARAMETER 
INTEGERA2 
INTEGER 
INTEGER 
INTEGER 
REAL 
COMPLEX 
CHARACTER 

m = 8, ndata =512 
ya(ndata/2), yb(ndata/2) 
dat„nbr, 1, ifim, inic, k, kk, 1, n, np, npass 
nproj, readfin, readin 
iwk 19) 
baslini, baslinr, ang, yi(ndata/2), yr(ndata/2) 
a(ndata/2>, b(ndata/2) 
res*3, sim*3, yon*3 

CALL FILNAM (1,'input file') 
TYPE '(A)',' Are you working with simulations CY/ND ? ' 
READ<5,'(A)'rEND=101) Sim 
TYPE '(A)',' Number of projections? ' 
READ(5,*,END=101) nproj 
TYPE '(A)',' Interval to be read from the input files: ' 
READ(5,*,END=101) readin,readfin 
TYPE '(A)',' Interval to be saved ? ' 
READ(5,*,END=101) inic,ifim 
IF (sim .NE. 'Y' .AND. sim .NE. 'y') THEN 

TYPE '(A)',' Correction angle ? ' 
READ (5,*,END=101) ang 

END IF 
TYPE '(A)',' Projection sequence n->n+k ? ' 
READÍ 5,* ,END=101) k 
TYPE '(A)',' Is the signal on resonance CY/N3 ? ' 
READ(5,'(A)',END=101) res 
1 = 0 
DO npass=l,nproj,k 

1 = 1+1 
IF (sim .EQ. 'Y' .OR. sim .EQ. 'y') THEN 

READ (1) dat_nbr,(yr(i),yi(i),i=readin,readfin) 
DO i=readfin,dat_nbr/2 

yr(i) = yr(readfin) 
yi(i) = yi(readfin) 

END DO 
ELSE 

READ (1) dat_nbr,(yb(i),ya(i),i=readin,readfin) 
DO i=readin,readfin 

yr(i) = ya(i) 
yi(i) = yb(i) 

END DO 
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DO i=readfin,dat_nbr/2 
yr(i) = yr(readfin) 
yi(i) = yi(readfin) 

END DO 
END IF 
DO kk=l,9 

baslinr = baslinr+yr(dat_nbr/2-kk) 
baslini = baslini+yi(dat_nbr/2-kk) 

END DO 
baslini=baslini/9 
baslinr=baslinr/9 
DO i=l,dat_nbr/2 

yr(i) = yr(i)-baslinr 
yi(i) = yi(i)-baslini 
a(i) = CMPLX(yr(i),yi(i)) 

END DO 
CALL FFT2(a,m,iwk) 
CALL FFRDR2(a,npiwk) 
IF (res .EQ. 'Y' .OR. res .EQ. 'y') THEN 

DO i=dat_nbr/4+1,dat_nbr/2 
b(i-dat_nbr/4)=a(i) 

END DO 
DO i=l,dat_nbr/4 

b(dat_nbr/4+i)=a(i) 
END DO 
DO i=lrdat_nbr/2 a(i)=b(i) 
END DO 

END IF 
IF (sim .NE. 'Y' .AND. sim .NE. 'y') THEN 

DO i=lrdat_nbr/2 CALL ANGCOR(a(i),b(i),ang) 
END DO 

END IF 
DO i=l,dat_nbr/2 

yr(i) = REAL(a(i)) 
END DO 
np = ifim-inic+1 
WRITE(2) np,(yr(i),i=inic,ifim) 

END DO 
TYPE Projection number = ',1 
RETURN 
END 
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SUBROUTINE ANGCOR<a,b,ang) 
COMPLEX a,b 
REAL*4 v(2) 
v(l)=REAL(a)+l.E-10 
v(2)=AIMAG(a) 
aorig=ATAN2(v(2),v(l)) 
vect=SQRT(v(1)**2+v <2)**2) 
ang2=aorig+ang 
v(1)=vect*COS(ang2) 
v(2)=vect*SIN(ang2) 
b=CMPLX(v(l),v(2)) 
RETURN 
END 
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PROGRAM Iteration. 
Computes the resultant signals from a sequence of RF pulses of 
arbitrary angles, corresponding to a spin ensemble with a GAUssi, 
distribution of frequencies. 
Version 1.: Nicolau Beckmann, 25-jan-1986. 
IMPLICIT NONE 
INTEGER i, j, k, kt. If, li, m, n, nbp, ni, npul 
REAL d, pi, prec, result, rn, rv, t, TI, T2, T2st, tau 
REAL theta, tmax, wl, w2, wf, wi 
REAL aí3), col(3), amag(3), pl(3,3), p2(3,3), par(40) 
REAL rell(3,3), rel2(3,3), sf(1024), sq(1024), timedóoí 
CHARACTER comp*3, plt__mod*3, yon*3 - ' 
EXTERNAL partx 
EXTERNAL party 
pi = 4.*ATAN(1.) 
m = 1 
n = 48 
TYPE '(A)',' Number of pulses to be applied: ' 
READ (5,*) npul 
DO i = l,npul 

TYPE '(A)',' Pulse angle (degrees) and application instant (m3) READ (5,A) theta, tau 
par(10+i) = theta*pi/180. 
par(20+i) = tau 

END DO 
Maximum time for computing the signal (ms): ' 

tmax 
Relaxation times T1,T2,T2* (ms) ' 

TI, T2, T2st 
Number of points for defining the signal: ' 

nbp 
Frequency limits for the integrations: ' 

wi, wf 
Precision for the Integrals: ' 

prec 

TYPE '(A)' 
READ (5,A) 
TYPE '(A)' 
READ (5,*) 
TYPE '(A)' 
READ (5,A) 
TYPE '(A)' 
READ (5,A) 
TYPE '(A)' 
READ (5,*) 
par(1) = T1 
par(2) = T2 
par(3) = T2st 
par(4) = npul 
DO kt = l,nbp 

time(kt) = (tmax*FL0AT(kt-l)+par(21)*FL0AT(nbp-kt))/FLOAT(nbp-1 
par(5) = time(kt) 
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c Integration of the x component. If the stablished precision is not 
£ reached, the integration interval is divided by two, and the 
r integration repeated over each individual interval. 
u ni = 1 

rn = 0. 
i0 rv = rn 

ni = 2*ni 
rn = 0.0 
DO k = l,ni 

wl = wi+FLOAT(k-l)*(wf-wi)/FLOAT(ni) 
w2 = wi+FLOAT(k)*(wf-wi)/FLOAT(ni) 
CALL GLQUA(partx,par,wl, w2,m,n,result) 
rn = rn+re3ult 

END DO 
d = (rn-rv)*A2/<m**2+l.E-8) 
-IFid .-GT. prec) GO TO 10 
sf(kt) = rn 
T Y P E a,' sf(',kt,') = ',sf ( k t ) 

Ç Integration of the y component, 
ni = 1 
rn = 0. 

20 rv = rn 
ni = 2*ni 
rn = 0.0 
DO k = 1,ni 

wl = wi+FLOAT(k-l)*(wf-wi)/FLOAT(ni) 
w2 = wi+FLOAT(k)*(wf-wi)/FLOAT(ni) 
CALL GLQUA (party, par,wl, w2, m, n, result) 
rn = rn+result 

END DO 
d = (rn-rv)**2/(rn**2+l.E-8) 
IF (d .GT. prec) GO TO 20 
sq(kt) = rn 
TYPE A,' ni = ',ni 
T Y P E A , ' sq(',kt,') = ',sq(kt) 

END DO 

plt_mod='vec' 
30 TYPE '(A)',' Plot limits: ' 

READ (5,A) li, If 
TYPE '(A)'-,' Which signal component do you want to he plotted Cf/qZT 
READ (5,'(A)') comp 
IF (comp .EQ. 'F' .OR. comp .EQ. 'f') THEN 

CALL PLOT (1i,If,time,sf,pit mod,1) 
ELSE IF (comp .EQ. 'Q' .OR. comp .EQ. 'q') THEN 

CALL PLOT (li,If,time,sq,pit mod,1) 
END IF 
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TYPE '(A)',' Do you want any other component beeing plotted 
READ (5,'(A)') yon 
IF (yon .EQ. 'Y' .OR, yon .EQ. 'y') GOTO 30 
TYPE '(A)',' Store the data ? ' 
READ (5,'(A)') yon 
IF (yon .EQ. 'y' .OR. yon .EQ. ' Y' ) 

CALL FILNAM (1,'output file for 
CALL FILNAM (2,'output file for 
DO i = li,lf 

WRITE (1,A) timed), sf(i) 
WRITE (2,A) timed), sqd) 

END DO 
END IF 
STOP 
END 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
DOUBLE PRECISION FUNCTION partx(x,par) 
DIMENSION amag(3), p(3,3), par(40), r(3), rel(3,3) 
par(4) corresponds to the pulse number of the sequence, par(10+i) 
par(20+i) are respectively the angles and application Instant of 
pulses in the sequence. 
Initial magnetization. 
araag(l) =0. 
amag(2) =0. 
amag(3) = 1. 
DO i = 1,par(4) 
1.Definition of the rotation and relaxation matrixes. 

P(l,l) = 1. 
p(l,2) = 0. 
p(1,3) = 0. 
p(2,1) = 0. 
p(2,2) = COS(par(10+i)) 
p(2,3) = SIN(par(10+i)) 
p(3,l) = 0. 
p(3,2) = -p(2,3) 
p(3,3) = p(2,2) 
IF (i .LT. par(4)) THEN 

rel(l,l) = COS(xA(par(20+i+l)-par(20+i)))A 
1EXP(-(par(20+i+l)-par(20+i))/par(2)) 

rel(1,2) = SIN(xA(pari20+i+l)-par(20+i)))A 
1EXP(-(par(20+i+l)-par(20+i))/par(2)) 

rel(3,3) = EXP(-(par(20+i+l)-par(20+i))/par(1)) 

THfM 
phase component ') 
quadrature component ') 
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ELSE IF (i .EQ. pari4)) THEN 
rel(l,l) = COS(x*(par(5)-par(20+i))) * 

1EXP(-(par(5)-par(20+i))/par(2)) 
rel(1,2) = SIN(x*(par(5)-par(20+i)))* 

1EXP(-(par(5)-par(20+i))/par(2)) 
rel(3,3) = EXP(-(par(5)-par(20+i))/par(l)) 

END IF 
rel(1,3) = 0. 
rel(2,1) = -rel(l,2) 
rel(2,2) = rel(l,l) 
rel(2,3) = 0. 
rel(3,1) = 0. 
rel(3,2) » 0. 

2.Iteration product. 
CALL GMPRD(p,amag,r,3,3,1) 
DO j = 1,3 

amag(j) = r(j) 
END DO 
CALL GMPRD(rel,amag,r,3,3,l) 
DO j = 1,3 

amag(j) = r(j) 
END DO 
IF (i .LT. par(4>) THEN 

amag(3) = amag(3)+l-EXP(-(par(20+i+l)-par(20+i))/par(l)) 
ELSE IF (i .EQ. par(4)) THEN 

amag(3) = amag( 3)+l-EXP(-(par(5)-par (2C+i)) /par(1)) 
END IF 

END DO 
partx = amag(l)*EXP(-0.5*(x*p&r(3))**2) 
RETURN 
END 
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A * 

DOUBLE PRECISION FUNCTION partvix,par) 
DIMENSION awag(3), p<3,3), par(40), rf3), rel(3,3) 
par(4) correspondo to the pulse number of the sequence, and par(10+i) 
and par(20+i) are respectively the angles and application instant of 
the pulses in the sequence. 
Initial magnetisation, 
amag(1) = 0. 
amag(2) = 0. 
amag(3) = 1. 
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DO i = l,par(4) 
1.Definition of the rotation and relaxation matrixes. 

p(l,l) = 1. 
p{1,2) = 0. 
p(l,3) = 0. 
p(2,1) = 0. 
p(2,2) = C0S(par(10+i)) 
p(2,3) = SIN(par(10+i)) 
p(3,1) = 0. 
p(3,2) = -p(2,3) 
p(3,3) = p(2,2) 
IF (i .LT. par(4)) THEN 

rel(1,1) = COS(xMpar(20+i+l)-par(20+i)) )* 
1EXP(-(par(20+i+l)-par(20+i))/par(2)) 

rel(1,2) = SIN(x*(par(20+i+l)-par(20+i)))* 
lEXPt-(par(20+i+l)-par(20+i))/par(2)) 

rel(3,3) = EXP(-(par(20+i+l)-par(20+i))/part 1)) 
ELSE IF (i .EQ. par(4)) THEN 

rel<1,1) = COS(xA(par(5)-par(20+i)))* 
lEXP(-(par(5)-par(20+i))/pari 2)) 

rel(l,2) = SIN(x*(par(5)-par(20+i)) 
lEXP(-(par(5)-par(20+i))/par(2)) 

rel(3,3) = EXP(-(par(5)-par(20+i))/par(l)) 
END IF 
rel(l,3) = 0. 
rel(2,l) = -rel(1,2) 
rel(2,2) = rel(l,l) 
rel(2,3) = 0. 
rel(3,1) = 0. 
rel(3,2) = 0. 

2.Iteration product. 
CALL GMPRD(p,amag,r,3,3,1) 
DO j = 1,3 

amag(j) = r(j) 
END DO 
CALL GMPRD(rel,amag,r,3,3,1) 
DO j = 1,3 

amag(j) = r(j) 
END DO 
IF (i .ET. par(4)) THEN 

amag(3) = amaq(3)+l-EXP(-(par(20+i+l)-pari20+i))/par(1)) 
ELSE IF (i .EQ. par(4)) THEN 

amag(3) = amag(3)+l-EXP(-(par(5)-par(20+i))/par(l)) 
END IF 

END DO 
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party = amag(2)*EXP(-0.5Mx*par(3) >**2) 
RETURN 
END 
INCLUDE 'Cmagon.mathDglgua.for' 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Subroutine GMPRD(a,b,r,n,m,l) 
DIMENSION a( 1), b(l), r(l) 
ir = 0 
ik = -m 
DO 10 k = 1,1 

ik = ik+m 
DO 10 j=l,n 

ir = ir+1 
ji = j-n 
ib = ik 
r (ir) = 0 
DO 10 i = l,m 

ji = ji+n 
ib = ib+1 
r(ir) = r(ir)+a(ji)Ab(ib) 

RETURN 
END 
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APENDICE AllI. 

'A mutabilidade das concepções humanas de espaço 
e tempo nSo refuta a realidade objetiva, assim como 
a mutabilidade de nossos conhecimentos a respeito da 
estrutura e forma da matéria nfio refuta a realidade 
objetiva do mundo exterior.' V.I. LENIN 

SOLUÇÃO MATRICIAL DAS EQUAÇÕES DE BLOCH. 

SupOe-se na discussão apresentada a seguir um sistema de 

spins nao interagentes, ou fracamente interagentes, de modos que 

a evolução temporal da magnetizaçao possa ser descrita pelas 

equações fenomenolôgicas de BLOCH (ref. a.l), nas quais os 

efeitos de relaxaçSo sao empiricamente introduzidos. Tais 

equações escrevem-se na forma de uma equaçfío de autovalores 

controlada por um operador de evolução, ou na forma matricial. 

Adote-se a segunda abordagem, segundo a qual a magnetizaçao é 

tratada como uma matriz coluna (ref. b.2). 
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Considere-se inicialmente a equaçfío de BLOCH na forma 
i 

vetorial, descrita no referencial de laboratório 

dM/dt = M/B-(Mx.i+My.3>/T2 + k. (Mo-Mz)/Tl (AIH-1} 

onde 

B = Bo'.k + Bl(t) (AIII-2) 

o termo de ZEEMAN sendo dado por 

Bo' = Bo + àB + G.r (AIII-3) 

0 campo magnético estático encontra-se ao longo da direção 

fc, e Mo é a magnetizaçSo de equilíbrio. 0 campo de RF Bl(t) 

possui freqüência angular w próxima â freqüência de LARMOR, sendo 

da forma 

Bl(t) = BI.cos(wt). 1 - Bl.sen(wt).j (AIII-4) 
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A forma expandida da eq. (AIII-1) pode ser reescrita 

compactamente em notação matriciaJ como 

d[fit /dt + fh /T1 (AIII-5) 

a sendo 

2 
- ho' 

-1/T2 ' 

- ^Bl.cos(wt) 

^Bl.sen(wt) 

TBI .cos(wt) 

-1/T1 

(AIII-6) 

No referencial rotante que gira com freqüência w em torno do 

eixo k, a equação de BLOCH torna-se 

dM/dt = Q.M-+ Mo/Tl (AIII-7) 

com 

(AIII-8) 
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<Ain 

Aw 

-1/T2 wl ) (Alii, 

-wl 

10) 

onde wl» .BI e dw constitui o "offset" de freqüência em 

relaçSo à ressonância. 

Pode-se mostrar (ref. f.l) que um sistema matricial da 

forma 

dx(t)/dt = Ax(t) + f(t) (AIII-li) 

onde A é matriz quadrada de n.n elementos, com a condiçfío 

inicial x(t0) = c, tem por solução 

x(t) = exp(A(t-t0 )) .c + exp(At). Jexp(-hs) .f (s) .ds (AIII-12) 

4 
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A exponencial de uma matriz quadrada A de n.n elementos é 

definida pela expansão 

exp(At) = CXflíA
fí'Jtn'J + tft2h

n'*tn~2 + + ô  At + c^l (AIII.-13 

Dada a matriz A, defina-se 

</1) = ^/í" 1 + + ... + + + ^ (AIII-14 

Se À for autovalor de'multiplicidade m da matriz A, então 

valem as relações (ref. f.l) 

exp(A/) = r(A/> = dr(A )/áÀ = = dm'1 riAi/dÀ*1 (AIII-lí 
M Iw, 

Levando em consideração esses resultados, tem-se que a 

solução de (AIII-7) é dada por 

M(t) = exp(Qt),M(0) + Mo.(l-exp(-t/Tl)) 
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..««.a a uetermmaçao do termo exp(Qt), considere-se 0 

movimento de precessao da magnetizaçao visto de um sistema 

rotante de coordenadas, em presença de um campo de RF. 

7. 

y. 

Fig, íaiii-1) - Precessâo de um elemento de magnetização 
vista do sistema rotante de coordenadas. 

A quantidade b fornece o quanto a componente ft: do campo magnético 

encontra-r3 fora da ressonância, incluindo os termos introduzidos 

pelos gradientes aplicados, 0 movimento de precessSo em torno do 

campo efetivo, durante a aplicação da RF ao longo do eixo x' do 

campo rotante, pode ser decomposto em trés rotações sucessivas em 

torno dos eixos y', z e y' 
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expíQt) « Ry'($>.Rz'.Ry' (tf) (AIII-17) 

As matrizes rotação em torno de cada um dos eixos x, y, & 

são definidas como 

0 

Rx(^) = 

Ry(^) = 

0 C03(X aentf 

0 -sen£< cos ot 

f cos| J 0 serij 

0 1 0 

,-sen 1 1 0 cosi 

-senf 

Rz(í) = senf cosf 

0 

(AIII-18) 

A combinação de (AIII-17) e (AIII-18) permite que a matriz 

de evolução da magnetização como resultado da aplicação de um 

campo de radiofreqüência seja escrita na forma 
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coae.co8^.E2(t)+sen^,El(t) costf. sen^.E2( t) sen0.cos0.coi 

-aen^.cose.E2(t) eos^.E2(t) sene.sen^.E2< -.) 

cose.sene. (El(t)-E2(t) -sen£.sen^.E2(t) cosÍ?El(t)+sen'y .coâ  ̂  

'AljI-19) 

com 

(f = weff.t = |/( f .Bl>* + ( £ .!>>* .t <AIII-20) 

= arctg(Bl/b) (AIII-21) 

Os termos El(t)=exp(-t/Tl) e E2(t>=exp(-t/T2) dito conta das 

relaxaçües longitudinal e transversal, respectivamente. Na 

ausência de RF, a matriz de evoluçífo reduz-se a (basta tomar 

Bl-O) 

cos^.E2(t) sen^.E2(t) 

exp(Qt) =í-sen^.E2(t) cos^.E2(t) 0 (AIII-22) 

0 0 

- A2.8 -



No caso de serein aplicados pulsos de RF nfto-seletivos em 

f-esson&ncla, cuja duracflo é bem Inferior aos tempos de relaxaçSo 

T1,T2, a matriz de evolução descreve-se simplesmente como uma 

rotação em torno do eixo de apllcaç&o da RF 

rl 0 0 

exp(Qt) = P(o() =f 0 cos(?í sent* / (AIII-23) 

0 -sentf cosof 

A sucessiva aplicação das matrizes (AIII-22) e (AIII-23) na 

expressão (AIII-16) permite que a magnetizaçao seja calculada em 

qualquer instante t, dada uma seqüência de pulsos de RF e de 

gradientes de campo. 
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APENDICE AIV. 

'...pois ntto se deve nunca tirar a alguém 
o caminho de volta.' RETZ 

DETERMINAÇÃO DA AMPLITUDE DE UM SINAL DE RMN COMO 

FUNÇÃO DOS PARAMETROS DE UMA SEQUENCIA DE 

PULSOS DE RF E DOS TEMPOS DE RELAXAÇftO T1,T2. 

0 objetivo do desenvolvimento apresentado a seguir é o de 

determinar como a magnitude do sinal de RMN gerado por uma dada 

seqüência de pulsos de RF depende dos parâmetros da seqüência 

aplicada, tais como separação entre os pulsos e tempo de 

repetição. 0 interesse do estudo reside no fato de que a mesma 

dependência é válida para a Intensidade de um 'pixel' 

correspondente a uma região de amostra apresentando tempos de 

relaxação T1,T2, para a imagom gerada por aplicação da particular 

seqüência de pulsos especifiçada. 
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Seja um sic tema de spins em um campo eBtátlco Bo 

perfeitamente homogêneo ao longo da direção í, o campo de RF 

sendo aplicado ao longo da direção 0 movimento da 

magnetização consiste de duas fases: (1) durante um pulso de RF, 

ocorre uma precessâo em torno do campo efetivo, e (ii) entre os 

pulsos existe o decaimento da indução livre. Para a determinação 

da evolução da magnetização dada uma seqüência de pulsos de RF, 

considere-se o formalismo matricial apresentado no apêndice AIII. 

Em particular, se a RF for aplicada sob a forma de pulsos curtos 

e intensos, o campo efetivo no sistema rotante encontra-se ao 

longo do eixo St' e o processo de relaxação durante a aplicação 

dos pulsos pode ser desprezado. Neste caso, o movimento da 

magnetização devido a um pulso de 6- radianos pode ser descrito 

pela transformação 

M2 = P(-e-)Ml (AIV-1) 

Ml e M2 representam a magnetização respectivamente no inicio 

e no fim do pulso e P denota uma rotação em torno do eixo 

representada por 

(AIV-2) 
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Entre os pulsos, supondo que o campo magnético seja 

homogêneo, de modos que o decaimento da magnetizaçâo transversal 

deva-se exclusivamente à interação spin-spin e ao processo de 

relaxaçSo longitudinal, o movimento de M pode ser escrito na 

forma 

M(t) = R(t-to).M(to) + Mo.(l-exp(-(t-to)/TI)) (AIV-3) 

M(to) e M(t) representam a magnetizaçâo no inicio e durante 

o Intervalo entre os pulsos. Mo denota a magnetizaçâo de 

equilíbrio e R(t) constitui o operador relaxaç&o, obtido de 

(AIII-19) tomando-se <j> =0 

0 efeito de qualquer seqüência de pulsos sobre . a 

magnetizaçâo é obtida combinando sucessivamente as expressões 

(AIV-1) e (AIV-3). Este fato será ilustrado calculando-se a 

resposta da magnetizaçâo a uma seqüência de lnversâo-recuperaç&o, 

na qual a separação entre os pulsos de fe 10 2 é ti, e o tempo de 

repetição é tr (fig. aiv-1). Seja 

R(t) (AIV-4) 



Mx 

M(to) = | My 

Mz/ 

<Alv-5) 

a magnetização inicial. Imediatamente apôs o pulso II, 

tem-se 

Mx. 

M(to+) = P(1T) ,M( to) = [-My 

-Mz / 

(AIV-6) 

Entre os pulsos Tie U/2, a evolução da magnetização é dada 

por 

M(t) = R(t-to).M(to ) + Mo.(l-El(t-to)) 

rE2(t-to).Mx 

=[-E2(t-to).My I (AIV-7) 

^-El (t-to).Mz+Mo(1-E1(t-to)), 

- A2.4 -



A magnetizaçSo imediatamente apôs o pulso de T/2 e 

evolução até o próximo pulso íTsSo dados respectivamente por 

sua 

E2(ti).Mx 

M((to+ti)+) = Plff/2).M(to+ti) = |-El(ti).Mz+Mo(l-El(ti)) 

E2(ti).My 

(AIV-8) 

M(t) = R(t-to-ti).M((to+ti) ) + Mo(1-E1(t-to-ti)) 

E2(t-to>.Mx 

= | -El(ti).E2(t-to-ti).Mz+Mo. (l-EKt-to-ti)) 

El(t-to-ti).E2(ti).My+Mo.(l-EKt-to-ti)) 

(AIV-9) 

Segundo ERNST e ANDERSON, o sistema alcança eventualmente um 

estado estacionário se o trem de pulsos for mantido por um tempo 

longo comparado a TI, condição esta escrita como 

M(tr+to) = M(to) (AIV-10) 

A solução de estado estacion&rio é obtida igualando-se as 

expresstJes (AIV-5) e (AIV-9) 
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Mx = O 

My = Mo.E2(tr-ti).C1-2.EKti)+El(tr)3 / Cl+EKtr).E2(tr)3 

Mz = Mo.C1+E1(tr-ti).(E2(tr)-l)-El(tr).E2(tr)3 / C1+E1(tr).E2(tr)u 

(AlV-u, 1 

A amplitude S do sinal de decaimento de indução livre, que é 

proporcional às componentes transversais da magnetização 

imediatamente apôs o pulso íT/2, obtém-se substituindo a solução 

estacionaria (AIV-11) nas componentes x e y da expressão (AIV-8) 

S = -EKti) .Mz+Mo. (l-El(ti)) 

= Mo.Cl-2.El(ti)+El<tr)3 / Cl+El(tr).E2(tr)3 (AIV-12) 

0 procedimento descrito pode ser aplicado â. determinação das 

amplitudes de sinais para seqüências de pulsos arbitrárias. As 

soluçOes de estado estacionârio de algumas seqüências 

correntemente aplicadas em imagens encontram-se resumidas na fig. 

(aiv-1). Nos cálculos, supOe-se a uni-exponencialidade das 

relaxaçOes TI e T2, operação em condições de ressonância e 

idealidade dos pulsos aplicados. 
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Fig. aiv-1 - Representação esquemática e amplitudes de 
estado estacion&rio de sinais correspondentes 
a seqüências comumentemente empregadas em RMN. 
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spin-eco 
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APENDICE AV 

'...nas as coisas findas, muito mais 
que lindas, essas ficarffo.' DRUMMOND 

FUNÇOES DE FILTRO E NÜCLEOS. 

Em RMN, a geraçSo de uma imagem por retroprojeçfio baseia-se 

no emprego de funçOes de filtro no domínio do tempo (espaço 

reciproco & Imagem) e no de freqüências (espaço da imagem), que 

permitam a obtenção de projeçOes filtradas, as quais sffo 

retroprojetadas e interpoladas para formar a imagem final. A 

primeira função de filtro no domínio do tempo, |t|, |t|<tm, 

também conhecida por função rampa, aparece quando o elemento de 

área na integral de FOURIER for expresso num sistema polar de 

coordenadas (vide expressão 1-6). De (1-14), tem-se que a 

projeção filtrada Q^Cr) é obtida por transformada de FOURIER 

tridimensional do produto de um sinal S^(t) por |t|, ou por 

convoluçfio de uma projeçfio P^(r) com o núcleo jf 
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(r) = S^(t>. |t| .expt-i&S.r.tí.dt = 

O truncamento de |t| em |t|=tm introduz oscilações na 

ransformada de FOURIER (1-14'), sendo conhecido como fenômeno de 

IBBS. 

Em decorrência do fenômeno de GIBBS, o emprego do filtro |t| 

i reconstrução a partir de projeçOes faz com que apareçam 

jcllaçOes na imagem gerada, tanto sobre a regifio do objeto 

íanto fora dela. 0 objetivo do uso de diferentes filtros è o de 

«avizar a transição da rampa ft| nos pontos t=tm e t=-tm, e 

.oiinulr as oscilações na Imagem, tornando mais homogênea a 

.construção sobre a área do objeto. A suavizaçSo da transiç&o 

filtro |t| afeta basicamente as componentes de alta 

eqüência, acarretando um decréscimo de resolução na imagem 

| construída. 
I 

0 propósito deste apêndice é o de discutir e mostrar, sobre 
] 

agens simuladas, o efeito de filtros digitais. As funçOes de 

' ltro sSo Introduzidas no domínio do tempo, por multiplicação 

j s sinais de RMN,.ou no domínio de freqüências, por convoluçSo 

J m as projeçOes. 

Os exemplos de classes de funçOes de filtro utilizadas nos 

joritmos de reconstrução foram classificados por HUESMAN em 

| ico tipos: BUTER, HAM, HAN, PARZN e RAMP. Estes filtros 

rrespondem á multiplicação da funça rampa |t|, no espaço dos 

! iais, por uma das seguintes janelas, conhecidas da engenharia 
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elétrica e do processamento de sinais: BUTTERWORTH, HANN, 

HAMMING, PARZEN e retangular. Uma descrição detalhada de funçOes 

de filtro pode ser encontrada nas referências c.4, c.9, c.10 e 

c.ll. 

Na reconstrução de Imagens, a função rampa |t| é substituída 

por uma das funçOes de filtro cujas expressões analíticas são 

dadas a seguir: 

a.Janela retangular e filtro RAMP 

Janela 

w(t> =. 1 

l 0 

Filtro 

c(t> = |t| 

0 

|t|<tm 

Itl>tm 

(AV-1) 

|t|<tm 

|t|>tm 

A transformada Inversa de c(t) fornece a função de 

convolução 

c(w) = tm*.í2.sen(2jn tm.w) /(2ir.tm.w)-Csen(íT.tm.w) / (7T. tm.w)3 3 (AV-2) 
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Para tm=0,5 e w=k, k=0,+l,±2,..., C(w) reduz-se 'a função de 

convoluçfio proposta por RAMACHANDRAN e LAKSHMINARAYANAN 

1/4 k=0 

t(«) = -l//Tk f k impar (AV-3) 

0 k par 

0 filtro RAMP fornece a melhor resolução na imagem 

reconstruída quando os dados não são acometidos de ruído, mas 

amplifica o mesmo em dados que possuem flutuaçCes estatísticas. 

A rápida transição em t=tm resulta em uma função de convolução 

cora lobos laterais que oscilam mesmo para valores grandes de w. 

Isto dá origem a oscilações de intensidade nas reglCes de maior 

contraste, produzindo artefatos na imagem reconstruída. 

b. Janela HANN e filtro HAN 

Janela 

w(t) 

|t|>tm 
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Filtro (AV-4) 

c(t) =;o,5.|t|.Cl+cos(n/tm)3 |t|<tm 

0 |t|>tm 

Funçfto de convoluçêío 

c(w) = tmí.£0,5.senWr(2.w.tm+l)/®r(2.w.tni+l) -

0,25.Csen7T(tm.w+0,5)/fT(tm.w+0,5)3 + sen(2.7ftm.w)/(2.#"tm.w) -

O^S.CsenííT.tm.wJ/íy.tm.w)] + 0,5.sen7T(2.w.tm-l)/7r<2.w.tra-l) -

0 lobo central da funçfío de convoluçêío obtida do filtro HAN 

é mais larga que aquele correspondente A funçSo de convolução 

para a janela retangular, mas seus lobos laterais são reduzidos. 

Como conseqüência, a imagem reconstruída possui menos artefatos, 

sacrificando contudo a resolução da imagem. 

c.Janela HAMMING e filtro HAM 

0,25.CsenfT(tm.w-0,5)/íT(tm.w-0,5)D } (AV-5) 
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Janela 

= /o,54+0,< 

10 

w(t) = <0,54+0,46. cos(í/*t/tm) |t|<tm 

|t|>tm 

Filtro • (AV-6) 

:(t) =/|t| .CO,54+0, 

V. n 

46. cos iWtf tia) D |t|<tm 

111> tm 

Função de convoluçSo 

• \ 
c(w) = tm2. €0,46. sen7!r(2. tm.w+1) /líi 2.tm.w+1) -

0,23.CsenfT( tm.w+0,5) /1T(tm.w+0,5)3 + l,OB.sen27T.tm.w/ I2lí. tm.w) -

0,54.Csen7T.tm.w/(?r.tin.w)3 + 0,46.sen7r(2.tm.w-l)/?T(2.tm.w-l) -

0,23.CsenfT(tm.w-0,5í /TT( tm.w-0,5)3 3 (AV-7) 

A função de convolução HAM possui valores extremos nos lobos 

laterais maiores que o filtro HAM, mas a largura do lobo central 

è menor. Conseqüentemente,a resolução de uma imagem reconstruída 

empregando o filtro HAM é maior que a daquela reconstruída com o 

filtro HAN, mas o ruído proveniente do processo de reconstrução è 

igualmente maior. 

-A5.6 -



d.Janela PÀRZÈN e filtro PÂÜZN 

Janela 

w(t) = < 

Filtro 

fl-ô.(t/tm)*.<l-|t|/tm) 

2. (1-| t| /tm)J 

10 

|t|-6.|t|.(t/tm) .<l-|t|/tm) 

c(t) = ̂ 2. |t|. (l-|t| /tm)J 

.0 

|t|<tm/2 

tm/2<|t|<tm 

111> tm 

|t|<tm/2 

tm/2<|t|<tm 

|t|>tm 

(AV-8) 

FunçSo de convoluçfio 

c(w) = £37r.tm.w.cos(2ÍT. tm.w)-6.sen(27T.tm.w)-6r. tm.w.cos(/T. tm.w) + 

24. sen (fTtm. w) - (If. tm. w)3 -St. tm. w3 / (21fr. tm5.w5") 

e c(0) = 0,175.tm (AV-9) 

0 lobo central da função de convolução PARZN é 

aproximadamente 30% mais largo que a das funçCes de HANN ou 

HAMMING, de modos que a resolução obtida é menor que com os 

filtros HAN ou HAM. Por outro lado, o filtro PARZN suprime bem o 

ruido das imagens. 
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As figuras av-1 mostram gráficos comparativos entre as 

funções de filtro RAMP, HAN, HAM e PARZN e as respectivas funçCes 

ie convolução 

s 0tS 
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Fig. av-1 - Gráficos de diferentes filtros no domínio do tempo 
e de freqüência (funcOes de convoluçâo). 

e.Janela de BUTTERWOTH e filtro BUTER 

Janela 

wít) = l/Cl+ít/tmfí 

Filtro 

c(t) = 111 /Cl+( t/tmfí 

I 

(AV-10 
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onde n pode assumir qualquer valor real, sendo chamado ordem 

do filtro. 

Um filtro BUTER é projetado calculando-se a largura da 

janela entre 0 e tp e a correspondente banda de transição entre 

os tempos de passa-banda tp e fim-de-banda ts, conforme 

ilustração abaixo. 

Fig. av-2 - Parâmetros para projetar um filtro BUTER. 

Se os valores de €, A, tp e ts 

parâmetros n e tm do filtro BUTER 

equaçGes 

n = log( f/K A2 -1 > /log( tp/ts) 

tm « tp/£Vn 

forem conhecidos, então os 

sâo determinados empregando as 

' (AV-11 
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A janela pode ser projetada de modo que tenha uma banda de 

transição estreita entre tp e ts, aproximando-se desta maneira da 

janela retangular, ou tenha uma banda de transição larga, como as 

janelas de HAHN e HAMMING. Projetar uma janela com uma banda de 

transição temporal estreita fornece boa resolução na imagem 

reconstruída; existe, contudo, amplificaçSo de ruido, devido à 

presença dos lobos laterais na transformada de FOURIER da função 

de filtro. Por outro lado, uma banda de transição mais larga 

fornece uma resolução menor, mas o ruido na imagem e reduzido. 

f.Janela de SHEPP-LOGAN e filtro SHLO 

Janela 

w(t) =(sen(^t/2. tm) / (7Tt/2. tm) |t|<tm 

0 |t|>tm f 
Filtro (AV-i: 

c (t) = r 111 .sen(f/rt/2.tm)/(7Tt/2.tm) |t | <tm 

ItI>tm 

Função de convolução 

c(w) = <2.tm/7T)z .£Cl-sen(2^.tm.w)3/(l-4.tm.w) 

C 1+sen(2^. tm. w> • / (1-! 4. tm.w) } 
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Para tm=0,5.a e w=k/a, k=...,-2,-1,0,1,2,..., c(w) reduz-se 

função de convoluçfio de SHEPP-LOGAN 

Y ík) = 2.&*/1f*. (l-4k*) k = 0 , * 1 , * 2 , . . (AV-14) 

g. Janela GAUSSiana e filtro GAUSS 

Janela 

w(t> = expí-fTt* J*) 

Filtro (AV-15) 

c(t) = |t| .expí-lfV.J"*) 

onde à é um parâmetro que determina a resolução da imagem 

econstruida. Quando & aumenta, o filtro GAUSS desvia-se cada 

ez mais do filtro rampa, resultando em supressão de ruido, porém 

om deterioração de, resolução. As figs. av-3 apresentam a 

anela e o filtro GAUSS para diferentes valores do parâmetro <T. 
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Figs, av-3 - Janelas e filtros GAUSS. 
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h. Filtro estocástlco (ref. c.12) 

0 filtro estocástico proposto por BUDINGER como uma 

modificação do filtro de WIENER, tem por expressão 

c(t) = |t|/Cl+(/.|t|.m/P(t))3 (AV-16) 

onde: 

P(t) = espectro de potência dos dados a reconstruir, obtido 

tomando-se, para cada valor de t, o quadrado do respectivo dado 

de entrada 

m = valor médio dos dados de entrada 

í = fator de ganho muitiplicativo (segundo TSUI-BUDINGER, 

0,05.2~S <í<2'8 ). 

A resposta do filtro é atenuada em valores de t nos quais a 

potência P(t) é baixa. Existe, portanto, uma suavlzação de 

intensidades na imagem reconstruída em condiçCes em que a relação 

sinal-ruido nos dados de entrada for pequena. 

i. Filtro de CHEBYSHEV 

Definido por 

c(t) = |t| /C1+ £* . (Vn(t/tc))* 1 (AV-17) 
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onde Vníx) é polinômio de CHSBYSHEV de ordem n, satisfazendo 

a relaçflo de recursfío 

VI (x) = x V2(x) = 2.x -1 

Vn+1(x)-2.x.Vn(x)+Vn-1(x) = 0 n = 2,3,4... (AV-18 

A janela correspondente ao filtro de CHEBYSHEV possui a 

forma mostrada na fig. av-4 com "ripple" na banda de passagem, e 

um decaimento monotônico fora dela. 1. amplitude do "ripple" e 

dada por 

& = 1 - l/ZI+P1 (AV-19 

ou seja, o "ripple" aumenta quando £ cresce. 

i 
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j. Filtro de HAMMING generalizado 

Janela 

w(t) = * +(l-tx ).cos(7Tt/tm) 111 < tm, 0<c*<i 
|t|>tm 

Filtro 

c (t) = J t| .Coí+d-W) .cos(1Tt/tm)3 |t|<tm, 0<«*<l 
0 |t|>tm 

(AV-20) 
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» 

O emprego da janela de HAMMING generalizada prové uma função 

de convoluçfto jf'r resultado da convoluç&o de if com a função 

H(ro) =( 

oe 

(1-lX )/2 

0 

m = 0 

|m| = 1 

demais m's 

(AV 

Esta propriedade é demonstrada calculando-3e os coeficientes 

de FOURIER da janela HAMMING generalizada 

H(m) = (1/2.tm). Jc<* + (l-c* ) .cos(irt/tm)3.exp(-i7r.m.t/tm) .dt 

-tm 

com u=?Tt/tm, tem-se 

H(m)= ( l / 2 f > . f t * +(l-oC ).cosu3.exp(-i.m.u) .du = 

F 
= ( <X /21Í). ) Ccos(mu)-i.sen(mu)3.du 

t + (1-OT/27T). Jcosu.Ccos(mu)-i.sen(mu)3du 

demais m's 
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ivolução Jf , de uma nova função F' modificada, cujo valor em 

ia ponto rk resulta de uma média ponderada pelos coeficientes 

FOURIER da janela de HAMMING generalizada, dos valores de if 

j pontos vizinhos rk, r(k-l) e r(k+l> 

lfilrk> = (<l-tf>/2). Hf <r > +oT.H?(rk) + ((l-or)/2), if (r ) ÍAV-22) j 

Consegue-se, desta maneira, reduzir o ruido e as oscilações 

imagem reconstruída, resultante da promediação na distribuição 

intensidades sobre a mesma, havendo em contrapartida uma perda 

resolução. 

Apresentam-se a seguir simulações realizadas empregando os 

tros descritos. 0 procedimento adotado é o de multiplicar 

a sinal simulado por uma função de filtro, aplicar a 

nsformada de FOURIER ao produto resultante para obter a 

respondente projeção filtrada, e realizar a retroprojeção. Os 

ais temporais são gerados a partir de transformadas de FOURIER 

projeçOes do phantom simulado, o qual consiste de tubos 

;endo líquidos de densidades constantes. 
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SwuUitti d, 
furc»tí d» rutr, 

1-IUTTF 
2.6AU5Í 
3.CHEIVSHU1 

«-ESTOCAÍTICO 

1 

Figs. av-5Jb. 

Os parâmetros empregados nas reconstruções das figs. av-5b 

são: 

1.Filtro BUTER: n=3 

2.Filtro GAUSSj <J"=0,1 

3.Filtro CHEBYSHEV: n O , £ =0,1 

4 .Estocástico: <F = 2 8 
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Cada uma das Imagens foi reconstruída tomando-se 60 sinai3 

representando aquisições no intervalo angular de 0 a 360®. A 

partir das Imagens apresentadas, vê—se que a funçfío rampa é a que 

reconstrôi mais fielmente o objeto simulado, principalmente nos 

contornos, formados pelas componentes de mais alta freqüência, 

ainda que apareçam oscilaçOes (representadas por pequenos pontos) 

sobre as regiOes de densidade constante. Os filtros HAM, HAN, 

PARZN e estocástico exercem claramente um efeito passa-baixas: 

as altas freqüências, que dão origem às oscilaçOes sobre os 

objetos, sâo eliminadas, resultando uma superfície mais uniforme. 

Em contrapartida, existe perda de resolução, manifesta nos 

contornos dos tubos (regiOes de alta freqüência). 0 filtro de 

CHEBYSHEV (polinômio de ordem 3 e 6=0,1), ao contrário, exerce 

neste caso um efeito passa altas: os contornos do objeto sfio 

realçados, enquanto suas superficies apresentam grandes 

oscilaçOes de intensidade, e o ruido na região externa a ele 

também aumenta. 

Na figura av-6 sfío mostradas simulaçGes de reconstruções de 

imagens com diferentes funçOes de convolução. 0 número de 

projeçOes é também igual a 60, e o intervalo angular de definição 

dos dados compreende 0 a 360e . As funçOes de convoluçao sfío, 

respectivamente, a de RAMACHANDRAN (AV-3), a de PARZN, obtida de 

(AV-9) substituindo tm=0,5 e amostrando a função em pontos 

equidistantes w=k, k=...,-2,-1,0,1,2,..., a de SHEPP-LOGAN e a de 

SHEPP-LOGAN modificada . A funçSo de SHEPP-L0GAN modificada é 

obtida convoluindo-se a função núcleo original com H(m) (AV-21), 

resultando em uma promediaçâo dos niveis de intensidade 

distribuídos sobre o objeto, tornando-os mais homogêneos sobre a 
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sua superfície, com um pouco de perda de resolução (comparem-se 

LS imagens das figs, av-6.3 e av-6.4). 

Fig. av-6 - Imagens simuladas, reconstruídas pelo método de 
convoluçao-retroprojeçfio, empregando diferentes 
nticleos. 

A.RAMACHANDRAN; B.PARZN ? C.SHEPP-LOGAN; 
D.SHEPP-LOGAN modificado. 
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