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RESUMO

Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de se
obter Imagens tomográficas por Ressonância Magnética Nuclear
(1001). Ele foi elaborado em. duas partes distintas.

Usa delas foi a análise das técnicas de seleçSo de
planos por excitaçSo seletiva, Jâ propostas por outros autores.
Para isto desenvolvemos um conjunto de programas computacionais
que simulam o comportamento do sistena de spins a partir das
soluções da equação de Bloch. A outra foi a adaptação de vm
espectromet.ro de RHN ja existente no Laboratório do IPQSC para
obtenção de imagens torograficas.

Os resultados mostrara» que no protótipo desenvolvido
pode-se obter Imagens com planos tomograficos de espessura
inferior a 1 ca.



ABSTRACT

This work was developed with the purpose of obtaining
Topographic Images by Nuclear Magnetic Resonance (NMR). It was
elaborated in two distinct ways.

One of them was the analysis of slice selection by
selective excitation, already proposed by other authors. To do
this, we developed a package of computer programs that simulates
the behavior of a spin system from the Bloch Equation solution.
The other was the adaptation of a NMR spectrometer already
existing in our laboratory to obtain topographic Images.

The results shew that our prototype can produce laages
of tomographies slices with width less than 1 cm.
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1.0 INTRODUÇÃO

Esbora a Ressonância Magnética Nuclear (RMf) permita a

geração de Imagens de volume por aêtodos reconstrutivos puramente

tridimensionais, razOes práticas, principalmente ligadas com a

quantidade de memória e tempo para o processamento computacional»

recomendam a utilização de técnicas bidimensionais.

Para a geração de imagens bidimensionais torna-se

necessária a seleção de planos tomogrâficos. Uma técnica é a

excitaçSo seletiva, onde a utilização apropriada de pulsos de

gradiente de campo magnético e de radiofreqüência (RF) asseguraa

que apenas usa região escolhida do paciente, plano toaografico,

responda a excitaçSo produzindo sinal Cl,2,3,4,53. Tal técnica

consiste no alargamento da linha de absorçSo do sistema de spins

nucleares devido ao gradiente de campo e a aplicação simultânea de

um pulso de RF com largura espectral mais estreita que a largura

de linha. Um pulso de RF nestas condiçOes denominar-se-a

seletivo. 0 pulso nSo-seletivo ter* uma largura espectral mais

larga que a linha de absorçSo, figura 1.
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Linha de absorção
w da aaostra.

A

Espectro do pulso
._ M não-seletivo.

Espectro do pulso-
w seletivo.

Fig. I: Coatparaçao dos espectros.

A condição básica da RIM associa usa freqüência

püfticulàlf coa ua dado valor de cavoo sagnético Bo, ou seja, a

freqüência de precessSo de ua spin nuclear na presença do cacpo °*>

è:

wo «T-Bo (1)

onde wo ê a freqüência de Laraor, figura 2.

Fiq. 2: Spin nuclear na presença do
caxpo magnético estático, Bo.
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Para a definição de planos toraográfico3r um pulso de

gradiente de campo Gr(t) é aplicado juntamente com o campo

magnético estático Bo de modo que o campo magnético resultante é

da forma

Bo' = Bo + Grítí.r (2)

Isto significa que a freqüência de ressonância dos spin3

aumenta ao longo da coordenada r, direçSo na qual o gradiente foi

aplicado:

wo'(r) = f.Bo'(r,t) (3)

Deste modo, tem-se grupos de spins precessando com a

mesma freqüência wo'(r), estando distribuídos em planos

perpendiculares à direção do gradiente de campo aplicado, figura

3.

BLJ

Flg. 3: Os spins nucleares estão distribuídos ea
planos isocromáticos, jde. mesma freqüência,
ao longo do gradiente Gr(t).

0 plano tomográfico do paciente a ser observado pode ser

então selecionado escolhendo-se o Intervalo de freqüências de

excitação, contido no pulso de RF, rue corresponde à condição de

ressonância dos spins, figura 4.
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í sw w 1 Vtl

w.

At

Fig. 4: 03 spins que se encontrarem no plano ro estarão
em exata ressonância e interagirão intensamente
coro o pulso de RF. Os spins situados fora deste
plano serão progressivamente menos afetados.

Desde 1973 (Tomlin3om & Hill) Clü, o assunto de

excitaçâo seletiva tem sido largamente discutido em "High

Resolution NMR". Um extenso tratado sobre este assunto foi

publicado em 1973 por Morris & Freeman C393.

Garroway et ai. C2D e Lãuterbur et ai. E33

introduziram a utilização da excitaçSo seletiva nas técnicas de

geração da imagens toraográficas em 1974. Em 1977, Mansfield et

ai. C263 utilizaram a excitaçâo seletiva na técnica "Planar

Imaging" introduzindo a excitaçSo múltipla. Neste mesmo ano,

Hoult C4D criticou a técnica de excitaçâo seletiva para seleçSo de

planos até então empregada, pois a mesma não utilizava a

refocalizaçâo dos spins e propôs a técnica de gradiente reverso

para isto. Dois artigos foram publicados por Sutherland &

Hutchison C123 e Hutchison et ai. C403 era 1978, utilizaram a

proposta do gradiente reverso para a formaçSo do ECO, discutiram

- 4 -



alguns detalhes do procedimento experimental e analisaraa o efeito

de pulsos de RF cora envolventes mais suaves que a retangular:

gaussiana e senx/x. A controvérsia lançadp por Hoult foi

resolvida em 1979 com a publicação dos artigos de Hoult C103 e

Mansfield et ai. C53. Foram publicados 3 artigos em 19£0j

Crooks C413 faz uma discussSo superficial sobre o assunto,

Maudsley C233 introduz algumas novas forma3 de envolventes do

pulso de RF e Locher C153 utiliza pulsos de RF com envolvente

senx/x multiplicada por funçCes janela de modo a atenuar os

efeitos de truncamento. Oh C243 discute também de maneira

superficial este assunto e Capriham Cl63 faz um estudo comparado

de várias fornas de envolventes do pulso de RF era 1983. Em 1984,

Silver et ai. C17,18,193 introduzem um grande avanço na correçSo

dos efeitos da resposta nSo-linear do sistema de spins e Frahra &

Hânicke C253 fazem um estudo comparativo entre as várias

seqüências de pulsos para a excitaçSo seletiva. Nishimura C113

propôs, em 1985,uma outra técnica para a correção dos efeitos da

resposta nâo-linear do sistema de spins: multipulsos. Neste

mesmo ano, Smith C203 emprega janelas nais adequadas para atenuar

os efeitos de truncaraento dos pulsos de RF.

Esta vasta literatura ainda não nos fornece uma visão

geral e conclusiva sobre a seleção de planos tomográficos por

excitaçSo seletiva. 0 propósito deste trabalho será resolver este

problema e, além disso, adaptar o espectrõaetro de RMN, já

existente em nosso laboratório, para a obtenção de imagens

tomográflcas.
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Os spins nucleares presentes no3 sistemas de Interesse

para tomografia por RMN estão praticamente livres interagindo

fracamente entre si. Neste caso, o sistema se comporta

clas3icamente e seu comportamento pode ser descrito pela equação

de Bloch. 0 capitulo I apresentará algumas alternativas de

solução desta equação diferencial e o cálculo da evolução temporal

do sistema de spins. No capitulo II, utilizando as soluçOes desta

equação, serão descritos alguns efeitos que ocorrem devido à

excítaçSo seletiva. Para ilustrar os diferentes efeitos

produzidos, desenvolvemos um conjunto de programas computacionais

C363 que simulam o comportamento do sistema de spins a partir

destas soluçOes. Este capitulo compreenderá a análise das

técnicas de seleção de planos por excltaçâo seletiva já propostas

por outros autores. 0 protótipo do tomógrafo por RMN desenvolvido

en nosso laboratório e os resultados experimentais serSo

apresentados nos capítulos III e IV, respectivamente. Os

apêndices mostrarão a solução da equação de Bloch para o caso do

pulso de RF com envolvente secante hiperbólica complexa (apêndice

A) e os aspectos físicos e matemáticos das técnicas de geração de

imagems tomográficas utilizadas neste trabalho (apêndice B):

1. Método da Reconstrução a partir das Projeç(íe3.

2. Método da Transformada de Fourier Bidimensional Direta.

- 6 -



Capitulo I

ANALISE DA EQUAÇÃO DE BLOCH

1.1 A EQUAÇÃO DE BLOCH

De acordo com Mansfield et ai. C83, consideremos a

equação de Bloch no sistema de laboratório (x',y',z'):

' - Jí\o)/Tl (5)

onde, B é o campo magnético total agindo sobre o slsteaa

de spins; Ji\, representa a soma de todos os momentos nagnéticos

associados à cada spin nuclear Iix JH. s ^.n.t^Ii e é, portanto, a

magnetizaçSo total resultante do sistema de spins; J!\x' eJT^y'

sSo as componentes transversais ejl^z' a componente longitudinal

da magnetização total e TI e T2 sSo os tempos de relaxaçao

longitudinal e transversal do sistema.

0 campo magnético total, B, pode ser reescrito conos

fi = Bo'lt' + Bl(t) = (Bo + Gr(t).r)fc' + Bl(t) (6)

- 7 -
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-•
onde, Bo e o campo magnético estático ao longo da

direção z', Gr(t) 6 o gradiente de campo magnético, r ê a

coordenada ao longo do gradiente de campo e Bl(t> é o campo

magnético de RF que gira coa freqüência w no plano transversal

A configuração dos campos magnéticos está esquematizada

na figura 5. ,

Fig. 5: Configuração dos campos magnéticos.

0 campo magnético de RF é aplicado na forma de campos

linearmente oscilante3 C93:

Bl(t) = Blx'(t).cos(wt)l' (7)

porém, sáo mais facilmente analisados en terços de

campos clrcularmente polarizados, sendo decompostos em dua3

componentes glrantes no sentido horário, Blh(t), e anti-horário,

ÍTah(t) (figura 6):

Blh(t) = Blx'it).Cx'cos(wt) - ^'sen(wt)J (8.1)

Blah(t) » Blx'(t).£l'co3(wt) + ^'sen(wt)}. (8.2)

- 8 -
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IT*
1H

Fig. 6: Decomposição de um campo linearmente
oscilante em dois girantes: Eih e blah.

Desde que comente uma destas componentes gira no mesao

sentido de precessSo dos spins e outra no sentido oposto, a última

pode ser desprezada de modo que o campo de RF pode ser descrito

por:

Ií(t> = Blh(t).£l'cos(wt) -

Escrevamos agora a equação vetorial (5) na forma

matricial C83:

JH.o/Tl (10)
* * «j.

onde, Jl^ r Jf[ e Jl\o sêío agora matrizes coluna sendo

- 9 -
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Q'

o
o (11)

-1/T2 T.Bo'

-T.Bo' -1/T2

-T.Blh(t).sen(wt) -T.Blh(t) .cos(wt)

?.Blh(t).sen(vt)

T.Blhít).cos(wt)

-1/T1

(12)

Vamos agora considerar um sistezaa de coordenadas

girantes, (x,y,z), que gira en torno do eixo z' COB freqüência

angular w, a freqüência da RF.

Neste sistema de coordenadas os spins precessam con

freqüência angular:

A w = wof - w, wo' = T.Bo' (13)

Se ocorre de w = wo', a condição de RMN, a freqüência

com a qual os spins precessam no sisteoa girante é nula e, por

analogia à equação (1), o campo magnético efetivo sobre os spins

deve ser nulo também.

No sistema girante o cacpo de RF está fixo Q

estabelecemos que • ele define o eixo x deste si3tema de

coordenadas:

Blh(t) - Blx(t) (14)

- 10 -
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Quando o campo de RF, Blx(t), ê aplicado, satisfazendo a

condicSo de RMN, os spins precessam em torno deste. Isto porque,

na condição de ressonância, o canpo de ET é o único canpo que age

sobre os spins no sistema girante. Estes spins precessarXo

através de um angulo P de acordo com a duração de aplicação do

campo de _RF, Tw:

T-Blx(t).dt (15)
"o

Os spins que estão fora de ressonância precessam, na

ausência do canpo de RF, com freqüência angular:

Aw =T.Gr(t).Ar =T.b (16)

onde. A r = r - ro e ro ê a coordenada do plano em

ressonância.

Os spins excitados fora de ressonância precessam em

torno do campo efetivo ,Beff (figura 7):

Beff = Blx(t)l + bR (17)

- 11 -
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Fig. 7: RotaçSo dos spins fora de ressonância
ea torno do campo efetivo C83.

Quando o cacpo de RF, Blx(t), e aplicado durante un

intervalo de teapo Tw resultando na preces3âo dos spins, en

ressonância, através de ua angulo Q , denoaínareaos este efeito de

pulsos [i> de RF.

Para analisaroo3 o conportanento dcs spins nucleares n;>

sisteaa girante de coordenadas apliquemos a transforcacSo C83:

cos(wt) -sen(wt) 0

sen(wt)

0

cos(wt)

0

(18)

- 12 -
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sobre a equação (10), que ê uaa rotação oa torno de eixo

a «= z* COM freqüência w.

Deste xodó a equaçSo de Bloch no sisteaa çirante de

coordenadas resulta em

N = Q.M + Ko/Tl

onde.

(19)

(20)

Q = U.Q'.U*1- 0.Ò*1 = '

-1/T2 Aw 0

-Aw -1/T2 wlx

0 -wlx -1/T1

(21)

Ho = Jl\p (pois a coaponente longitudinal da Bagr.etlzaçSo è

invarlante sob rotações ea torno do eixo z = z')

e

wlx = O.Blx(t) é a freqüência COB a qual os spins precessaa

ea torno do canpo de RF, Blx(t).

A equação de Bloch no sistena glrante de coordenadas

quando decoaposta nas componentes da aagnetizacSo total N

torna-se:

Mx(Aw,t)

My(Awrt)

» -Mx(Aw,t)/T2 + Aw.My(Aw,t)

= -Aw.Mx(Aw,t) - My(Aw,t)/T2

+ wlx(t).Hz(Awrt)

Mz(Aw,t)

- C

« -wlx(t).My(Aw,t)

Mz(Aw,t) - No )/Tl

(22

(22

(22

.1)

.2)

.3)

- 13 -
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1.2 TEORIA DE PERTURBAÇÃO

Este método de solução da equação de filoch proposto por

Hoult CIO], utilizando Teoria de Perturbação e análise de sistemas

lineares, é aplicado à excitação seletiva do sistema de spins.

A resposta do sistema de spins é calculada como funçSo

da freqüência e também do tempo enquanto o gradiente de seleçSo 6

aplicado.

Seja

M = Mx + J.My (23)

Reescrevendo as equaçOes (22.1) e (22.2) na forma da

equaçSo (23) obtemos:

A + (1/T2 + jAw).M = j.wlx(t).Mz (24)

Desprezando a relaxaçâo longitudinal obtenos , de

(22.3):

Mz « -wlx(t).My = -wlx(t).Im(M) (25)

Suponhamos que wlx(t) represente uma pequena perturbação

ao sistema de spins, ou seja:

wlx(t) << wo (freqüência de Larraor).

W __ ft J

Pi = rl

Kz *

Sejam

M z W + Ms

+ MU) + 0 C .
1 + Mzu> +

.3

OzC.

e

.3

(26.1)

(26.2)

- 14 -
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onde os termos M è nulo e M r ^ 6 constante quando n*0

(ausência de excitaçao) e sSo da ordea de wlz(t) para n ^ 1.

Alén disso, temos da forma wlx(t).M** e wli(t).Mz^" sffo de

n-ésina ordes. Os tensos 0C...3 e OzC...3 sâo correções de ordea

superior.

Substituindo (26) ea (24) e (25) e separando as equações

ea cada ordea n obteaos:

M ^ * (1/T2 + j A w ) . » » ^ J.wlx(t).Mz''n*i^ (27)

e

Mx * -wlx(t).In(M(nJl) (28).

Deste aodo, conhecendo os ternos de correção de ordea

aais baixa podemos calcular os superiores por neio das formulas de

recorrência (27) e (28).

Resolvendo as equaçOes diferenciais (27) e (28) para

cada ordea n obteaos:

M = M W + M C 3 )+ ... (29)

Mz = Mz^ + Mzt2* • ... (30)

onde a ausência de correção de primeira ordea ea z e de segunda

ordea no plano transversal assegura que a aproximação linear é boa

para pulsos de RF com ângulos de rotaçSo interaedlArios ( p * 60 )

e o comportamento * nSo-linear do sistema depende de quanto se

retira a aagnetlzaçâo de seu estado de equilíbrio.

- 15 -
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1.3 CQHPORXMERTO LIBEAR DO SISTEXà DE SPI1S - REFOCALIZAPIO

A partir da equação 127), tosando n*l e desprezando a

relaxaçao transversal obteaoss

H * -J.Aw.M «• j.wlx(t).Hz (31)

Se o pulso de RP, 31x(t). gira os spins através de ua

pequeno ângulo de rotação, podemos nos utilizar das seguintes

aproximações Clllt

Mz « Ho e Nz * 0 (32)

ou sejar a Bagnetlzaçao recebe ua pequeno deslocaaento de sua

posiçSo de equilíbrio e o sisteaa de spins se coaporta

llneaneente.

Oeste aodo, a equação (31) pode ser reescrlta coao:

M » -J.Aw.M + J.wlx(t).Mo (33)

Para resolver esta equação diferencial tcsecos o fator

integrante

I * expí j.Aw.t) (34)

Multiplicando a equação (33) pelo fator I otteaos:

d/dtCM.I3 = j.wlx(t).Mo.I (35)

I
Integrando a equação (35):

= j.f.Mo.r Blx(s).I.ds
4

- 16 -
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As condiçOes iniciais Mx(0) = Ky(0) = 0, ou seja,

M(0) = 0 especificam a solução;

I5(t,z) = j.T.Mo.exp(-J.T.Gz.z.t).

I Blx(s).exp(j./y.Gz.z.s).ds (36)

Assim, a distribuição de magnetização transversal apôs

um pulso de RF, Blx(t), de largura Tw é:

M(Tw,z) = j.T.Mo.exp(-J.T.Gz.z.Tw).

Blx(s).exp( j/íf..Gz.z.s).ds (37)
Jo

Deslocando-se a integral da equação (37) para ser

simétrica em torno de t = 0:

M(Tw,z) = j.?T.Mo.exp(-j.T.Gz.z.Tw/2).

*/iBlx(s+Tw/2).exp(j./y.Gz.z.s).ds (38)f

Substituindo s' & C(tl.Gz)/(2.TÍ )3.s em (38):

M(Tw,z) » j.T.Mo.exp(-j./y.Gz.z.Tw/2).C(2.Tf)/(T.Gz)3. •

\ Blx£C(2.Tr)/(Tf.Gz)3.s'+Tw/2}

.expU.^.TÍ.z.s^.ds' (39)

A integral da equação (39) indica que a distribuição de

magnetlzação transversal, M(Tw,z), ao longo da direção do

gradiente aplicado, z. Imediatamente apôs a excitação, está

diretamente relacionada com a transformada de Fourier Inversa da

envolvente do pulso de RF, Blx(t).

- 17 -
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Logo, dada uma distribuição de magnetização transversal,

M(Tw,z), a análise de Fourier pode ser utilizada para se obter

Blx(t) e vice-versa, para situaçOes de pequenos ângulos de

rotação.

A equação (39) contem também un fator de fase adicional,

exp(-j. (j.Gz.z.Tw/2), que representa a perda de fase ocorrida

durante a excitaçSo, devido à presença do gradiente de campo,

resultando no espalhamento dos spins no plano transversal, de modo

que não observamos FID.

Para refocalizar os spins ao longo do eixo y , do

sistema girante, precisamos, ou aplicar um pulso de 180° e

permitir a evolução dos spins na presença do mesmo gradiente de

campo durante o intervalo de tempo Tw/2, ou aplicar um gradiente

reverso C4,123, -Gz por exemplo, durante o mesmo intervalo de

tempo resultando em:

M(3.Tw/2,z) = j.?T.Mo.C(2.Tf )/(1P.Gz>D.

j l'yM'/| BlxCC(2.TÍ)/(lÍT.Gz)D.s'+Tw/23

.exp( j.2.Tir.z.3').ds' (40)

1.4 SOLUÇÃO GERAL: OPERADORES INFINITESIMAIS

- 18 -
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1.4.1 INTRODUÇÃO

Apresentaremos neste item um formalismo útil ao cálculo

da evolução da magnetização para uma seqüência qualquer de pulsos

de RF e gradientes de campo C8,133.

Para isto calcularemos como a magnetizaçao se comporta

nos casos em que a equaçSo de Bloch tem solução analítica:

1. pulsos de RF não-seletivos (estreitos e intensos) com Blx
constante;

2. rela::açâo da magnetizaçSo em estado de não-equilibrio na
presença do gradiente de campo.

A partir destas soluções proporemos uma solução geral

para a equação de Bloch que será empregada em cálculos analíticos

e numéricos.

1.4.2 FORMALISMO MATRICIAL

EFEITO DO PULSO DE RF RETANGULAR:

NÃO-SELETIVO

No caso em que o pulso de RF é nâo-seletivo, ou seja,

estreito e intenso, podemos desprezar os efeitos de relaxaçâo pois

Tw << T1,T2.

Na condição próxima á ressonância, a freqüência cem a

qual os spins precessam em torno do campo b.fc é muito menor que a

freqüência com a qual eles precessan em torno do campo de RF:

A w << wlx

- 19 -
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Deste modo, desprezando as relaxaçOes e efeitos de

gradiente de campo a equação de Bloch resulta em»

Mx » 0 (41.1)

My = wlx.Mz (41.2)

Mz = -wlx.My (41.3)

Tendo como condição inicial:

M(0) = Mx(O).l + My(0).j + MzíOKfc <42)

a solução da equação de Bloch torna-se:

Mx(t) = Mx(0) ^ (43.1)

My(t) = My(0).cos(wlx.t) + Mz(O).sen(wlx.t) (43.2)

Mz(t) = -My(O).sen(wlx.t) + Mz(0).cos(wlx.t) (43.3)

A equação (43) pode ser reescrita na forma:
— =t -*
M(t) = Rx(wlx.t).MíO) • (44.1)

onde Rx(wlx.t) representa uma rotação de p = wlx.t em torno do

campo de RF, Blx:

1 0 0

Rx(wlx.t) 0 cos(wlx.t) sen(wlx.t) (44.2)

0 -sen(wlx.t) co3(wlx.t)

EFEITO DA RELAXAÇfíO E GRADIENTES DE CAMPO

Consideremos o caso onde um pulso p de RF é aplicado

sobre o sistema de spins deixando-o na condição inicial:

M(0) = Mx(0).± + My(0).j + Mz(O).fc (45)
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Imediataraente apôs a aplicação do pulso de RF teaos:

Blx = 0

e a equação de Bloch resulta em:

Mx = -Mx/T2 + Aw.My (46.1)

My = -Aw.Mx - My/T2 (46.2)

Mz = - (Mz - Mo)/Tl (46.3)

A equação (46.3) fornece a evolução de Mz(t):

Mz(t) = Mz(O).exp(-t/Tl) + Mo.Cl - exp(t/Tl)3 (47)

As equaçOes (45), (46.1) e (46.2) fornecem a evolução

temporal da magnetização transversal:

Mx(t) = C Mx(0).cos(Awt)+My(0).s?n(Awt)3.exp(-t/T2) (48)

My(t) = C-Mx(0).sen(Awt)+My(0).cos(Awt)Il.exp(-t/T2) (49)

0 processo de relaxação, incluído o gradiente de carapo

aplicado em qualquer direção, pode ser escrito na forma: .

M(t) = íf z(Awt).É(t).M(0) + Mo(l-EKt)) (50)

onde R_z(Awt) representa uma rotação anti-horária em torno do

campo b.fc:

"cos(Awt) sen(Awt) 0

R_z(Awt) = -sen(Awt) cos(Awt) 0 (51)

0 0 1

e a matriz Êf(t) representa a relaxação transversal e longitudinal

do sistema:

£2(t) 0 0

(52)E(t)

sendo Ei(t)

0 E2(t) 0

0 0 El(t)

* exp(-t/Tl) , 1-1,2. (53)
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1.4.3 SOLUÇÃO GERAL

As matrizes Rx(wlxt), R_z<Awt) e E(t) podem

reescrltas nas formas C143t

~~* "* (54.1)

(54.2)

(54.3)

Rx(wl-.t) =

Íf*zti2
Ê7t)

onde

=t
Al »

A2 *

A3 =

^w.t)
= exp(Al.t)

= exp(Ãl.t)
= exp(Ã3.t)

0

0

0

0

-Aw
0

-1/TÍ

0

0

0

0

-wlx

Aw
0

0

! 0

-1/T2

0 -

0

wlx

0

0

0

0

0

0

-l/Ti

(55.1)

(55.2)

(55.3) •

Mansfield et ai. C83 propOera a solução geral:

M(t) = expCíAl + A2 + A3).t3.M(0) + Mo.Cl-El(t)3 =

= exp(Q.t) + Mo.Cl-El(t)3

onde a matriz Q está definida na equa;3o (21).

(56)

ser

A equação (56) pode ser escrita nesta forma se, e

somente se, as matrizes Al.t, A2.t e A3.t ou Rx, R_z e E corautaren

entre si. De um modo geral, estas matrizes não comutam, porém, se

o intervalo de aplicação destes operadores for infinitesimal elas

comutarão.
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Deste modo, a aplicação infinitesimal e sucessiva do

operador exp(Q.t) fornecera a evolução temporal da magnetizaçSo:

Mít) = Ti expC0(ti).ti3.Míti-i ) + Mo.Cl-El(t)3 (57.1)
i-í

onde

= t e t Q é o instante inicial. (57.2)

A equação (57) permite a obtenção da soluçSo geral

numérica da equação de Bloch.

No caso de pulsos de RF com envolventes dependentes do

tempo, Blx(t), ã equação de Bloch não tem solução analítica.

Por era, podemos soluciona-la numericamente assumindo que o campo de

RF ê constante para cada intervalo infinitesimal de tempo At,

figura 8.

I I*
At

Fig. 8: Pulso de RF con envolvente dependente do tempo
decomposto em uma seqüência de pulsos de RF
retangulares.
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Deste modo, este problema pode ser resolvido

numericamente por meio da equação (57) CIS,163.

1.5 CALCULO DA DISTRIBUIÇÃO DE MAGNETIZAÇAO.

Consideremos C83 una amostra cilíndrica sujeita a um

campo magnético Bo e, além disso, sob a ação de um gradiente de

campo Gz cuja direção coincide com o eixo do cilindro e a direção

do campo magnético, figura 9.

\A 1m
* l

Fig. 9: Configuração dos campos magnéticos
que estão aplicados sobre a amostra
cilíndrica.

Logo, o campo resultante atuando sobre cada ponto da

amostra é:

Bo'(z) = ( Bo + Gz.z ) . ft (58)

Deste modo, cada conjunto isocromático de spins,

situados em planos perpendiculares ao eixo z, precessarâo com uma

dada freqüência:

w'(z) = 'Y. ( Bo + Gz.z ) (59)
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Excitaremos agora nossa amostra coa um pulso retangular

de RF, Blz.

A freqüência do pulso de HP ê escolhida de modo a

satisfazer a condição de ressonância em algum ponto no interior da

amostra e é dada por

W(zo) = T . ( Bo + Gz.zO ) (60)

Consideremos o movimento de uza elemento de magnetizaçSo

, oKo(A^), que dista A z do plano en ressonância, figuras 9 e

10.

Fig. 10: b é o deslocamento de campo com relação
â ressonância e Beff é o campo ea torno
do qual os spins situados no plano z precessam
no sistema girante de coordenadas,C83
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Podemos escrever a magnetizaçào eleaentar na format

íto(Az> = f(Az). Sito 161)

onde f (Az) representa a distribuição de densidade de spins ao

longo da coordenada z. Coso estamos interessados apenas nos

efeitos de excitaçSo seletiva tomaremos f=l, ou seja, a amostra

serA hoBogenea.

0 comportamento temporal desta magnetização elementar

pode ser descrito utilizando-se a solução geral da equação de

Bloch:

&M(t) = explQ.t). S M Í O ) + ÒMo.Cl-EKt)] (62)

Para deduzirmos a expressão da «atriz exp(Q.t)

ignoremos, por enquanto, os efeitos de relaxaçao, de sodo que

exp(Q.t)=exp(A.t). Assim, exp(À.t) deve representar a precessSo

da nagnetizaçSo elesentar em torno do campo efetivo que nada cais

e que uaa rotação em. torno do eixo z", figura 10. Tal rotação

pode ser descrita coao:
=S =: =x , ts

exp(A.t) = Ry(0 ).R_z(^ ).R_y( 0 ) (63)

Relntroduzindo os ternos de relaxaçao obtemos:

explQ.t) = Ry(0).£ R^z(^).ÊTt) y.lTylQ) (64)

Executando o produto Ias matrizes da equação (64):

expiQ.t)*

(65.1)
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onde

send s Blz/Beff (65.2)

cos0 = b/Beff (65.3)

= IF.Beff (65.4)

Supondo que a magnetizaç3o inicial ÒM(O) corresponda ao

equilíbrio, utilizando as equaç&es (62) e (65) e tocando

OM » m*.dz (66)

onde a é a magnetizaçSo por unidade de comprimento terenos:

•X/DO = send .cos$ .(El-E2cos

ay /ao = send .sení/ -E2

BZ/BO = El.cos^ô+E2.sen^0 .cos0+(l-El)

(67

(67

(67

.1}

.2)

.3)

As equates (67) representas as distribuições de

magnetlzaçSo ao longo da direção do gradiente aplicado, Gz,

imediatamente apôs a aplicação do pulso de RF retangular. Estas

distribuições s3o funçOes da poslçSo Az, ou deslocamento de

campo, b, ou ainda da freqüência Aw.

No caso do pulso de RF possuir envolvente dependente do

tempo, Blx(t), basta utilizar o procedimento de aplicaçCes

sucessivas já discutido anteriormente, equação (57).

1.6 MAGNETIZAÇftO TOTAL: HX(TW> E MY(TW)

As magnetlzaçOes transversais totais calculadas

imediatamente apôs a aplicação do pulso de RF, Mx(Tw) e My(Tw),

afio obtidas pela integração das distribuições n e i y C83:

Mx(Tv) x I nx(z).dz (68)c
•rMy(Tv) -J my(z).dz (69)
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Mx(Tw) ê sempre nula pois a distribuição nx é

antissimêtrica.

No entanto, desprezando as relaxaçOes, My(Tw) resulta:

My(Tw) = (l/Gz).TT.Blx.Mo.Jo(T.Blx.Tw) (70)

onde Jo é a equação de Bessel de ordem zero.

A evolução da componente de magnetizaçâo transversal

My (Tu) está mostrada na figura 11 para um dado valor de Blx. Este

resultado mostra que uma grande magnetizaçSo transversal existe

próximo à origem dos tempos. Isto se deve à larga distribuição de

freqüências dos spins assumida no cálculo.

Pulsos curtos são hábeis para excitar um grande número

de spins fora da ressonância, mas com pequenos ângulos de rotação.

No entanto, quando Tw aumenta, os pulsos começara a excitar apenas

03 spins rr.ais próximos á ressonância, mas com grandes ângulos de

rotação.

.123
T
.31 .22 ,.83

TW CSEG.D CX10"1 3
Fig. 11: Curva de My(Tw) versus TWJ

Blx = 45.72 IP.G (para (3=00° Tw=1.29 TOS)
Eq. utilizadas 69. '
Prog. utilizado; MYNT.FOR
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Pode-se observar, pela figura 11, que os pulsos de 90*

não corresponde» «ais & condição de aaxiso FID.

1.7 0 SINAL D2 RMN: FID E ECO

A detecção de sinal de KMN é feita por usa bobina que

capta a variaçfio de fluxo Magnético produzido pelas cosponentes da

nagnetizaçSo transversal, mx e «y, que se encontras eu estado de

nâo-equilibrio frente ao gradiente de canpo aagnético devido ao

pulso de RF.

A voltagen induzida na bobina é então gerada pela

•agnetizaçao transversal que esta girando no plano (x*,y') do

sistema de laboratório, figura 12, coa freqüência.

w'(z) =T.Gz.z + wo * w(z) + wo.
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Pig. 12: Indução de voltages na bobina de
recepção de RHN pela aagnetlzaçao
transversal eu precessão.

Para ua grupo Isocroaátlco de spins no slsteva girante

teaoss r

Í-» Imz.dzlM " I
[•y.dz]

(71)
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Retornemos ao sistema fixo pela tran3fornação inversa:
=5 f co3(w'.t) sen(w'.t)"]
ü'1 = (72)

-sen(w'.t) cos(w'.t)

No sistema fixo teremos:

= C Cmx.cos(w'.t) + ray.sentw',t)31 +

+ C-mx.sen(w'.t) + ay.cos(w'.t)353 } . dz (73)

Utilizando a lei de Faraday, a voltagem induzida na

bobina de recepção pelo grupo isocronático de spins será:

òv = - d/dt( à ) = Ô/Ôt f QB.dK (74)
S

onde

]T = IUlo.(H
>+ OlT) (75)

e

X= A.l.

Como nâo existe corrente de condução percorrendo a

amostra, H = 0 e

(76)

Como a área da bobina é constante o fluxo será:

/A0. Síí.A = U.o.Cmx.cos(w'.t)+my.sen(w'.t)3.A.dz (77)

A voltagem induzida toma então a forma:

òv = - LL0.w'.C-mx.sen(w'.t)+my.cos(w'.t)3.A.dz (78)
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Para calcularmos a voltagem induzida por todo3 os grupos

lsocromáticos de spins temos:

V(t) = J Sv (79)

Tomando o fato de que a amostra é finita podemos afirmar

que:

Gz.&z << Bo , ou seja, w' « wo (80)

onde A z é a dimensão da amostra ao longo do gradiente aplicado.

Substituindo a aproximação (80) na equação (79) e

tomando

dz = dw'/tTT.Gz)

obtenos

V(t) = -C(A.JÜL0.wo)/('5.Gz)3.

. I C-mx.sen(w'.t)+my.co3(w'.t)D . dw' (31)

A equação (81) pode ser reescrita na forma :

V(t> = -C(A./|LX0.wo)/(
/ir.Gz)3.

. Re J (my + jmx) . exp(jw'.t) . dw' (82.1)

No sistema girante de coordenadas, onde o termo de alta

freqüência

wo = 'ÍT.Bo

é eliminado, o sinal de RMN é dado por:

V(t) = -C(A.}

. Re s
w)7(T.
(my +

Gz)3

jmx)

•

. exp( jw. t ) . dw (82 .2)
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Logo o 3inal de RMN pode ser calculado a partir das

equaçCes (82) que nada mais s3o que a parte real da transformada

de Fourier complexa das distribuições my e mx C8D.

Por intermédio das equaçde3 (67.1), (67.2) e (82.2)

podemos analisar o comportamento nSto-linear do sistema de spin3

calculando os efeitos de um pulso retangular de RF seletivo de p

graus sobre o sistema de spins.

Os resultados destes cálculos estfío apresentados na

figura 13, onde se mostra O?J sinais de RMN, FID e ECO, na presença

do gradiente de campo.

0 ECO foi obtido pela aplicação do gradiente reverso e a

relaxaçâo foi desprezada, no cálculo dos sinais, de modo a se

observar melhor os efeitos da n3o-linearidade.

S S S

íÕ

8

I 1 *"m'

o.ej .12 . .C4
T CSEG.D Í X 1 B 1 )

tn

T C5EG.J C X 1 B 1 )

ECO

\a

Ô.C3 .82 , .04

T (SEG.) ÍX18*1)

J
9 . C

CSE6.f

Fig. 13:- Sinais FID e ECO para
A: Q = 30°, Blx= 19.6mG, Tw^lns
B: (ò - 60°, Blx* 39.1mG, Tw=lms
C: râ = 90°, Blx= 58.7mG, Tw=lms
D: Ò =120°, Blx= 78.3mG, Tw=lms
Eq. utilizada: 67.1,67.2 e 82.2.
Prog. utilizado: FIDEC01.F0R
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Ao aplicarmos um pulso de RF de pequeno ângulo de

rotação ( /9 { 30°) nSo observamos FID e podemos observar um ECO

cuja envoltôrla ô Idêntica à envoitôria do pulso de RF, ambas

tendo a mesma duração.

Aplicando pulsos de ângulos de rotação intermediários

(3O*</3 ̂ 90°) já observamos um pequeno FID e a forma do ECO é

ainda similar a envolvente do pulso de RF somadas algumas

deformações.

Para pülso3 de grandes ângulos de rotação iã > 90°) o

FID aumenta e as deformações do ECO se acentuam.

0 FID e as deformações que surgem no ECO sâto

manifestações da nSío-linearidade do sistema de spins, já que estes

surgen quando se retira substancialmente a nagnetização de seu

estado de equilíbrio.

- 34 -



Capitulo II

DEFINIÇÃO DE PLANOS TOMOGRAFICOS

II.1 INTRODUÇÃO

Nos métodos convencionais de excitaçSo seletiva

[1,2,3,4,53, um pulso de RF é aplicado na presença de um gradiente

de campo para girar os spins em uma região selecionada,

perpendicular ao gradiente, por um ângulo especificado (30°,90" e

180°).

Por estes métodos convencionais espera-se obter uaa

distribuição de magnetização my retangular e mx nula, figura 14,

de modo que o plano selecionado possua uma boa definição e os

spins estejam todos em fase ao longo do eixo y do sistema girante,

o que exige algum necanlsmo de refocallzaçSo dos spins.
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o

©o
5:0

o

- 1 «•!1.58 C.CO
Z

1.58 -1.58 C.CO 1.58

Fig. 14: Distribuições ideais da magnetização
transversal.

Infelizmente a distribuição da nagnetizaçSo transversal

não corresponde ao desejado.

A razSo para as imperfeições na distribuição da

nagnetização resultante pode ser explicada, en parte, devido a

utilização da análise line; r para se determinar a resolução

espacial do pulso seletivo, ou seja, utilizar a idéia de que a

transformada de Fourier de Blx(t) representa o perfil do plano

selecionado, equação 39.

E3ta linha de orientação é adequada apenas para

excltaçOes de pequenos ângulos de rotação (â^30°), caso em que o

sistema se comporta linearmente.
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No entanto, apesar da utilidade da análise linear para o

entendimento da excitaçSo seletiva, ela tem utilidade limitada

para pulsos de grandes ôngulos de rotação (p>30°), onde o sistena

de spins se comporta nSo-linearments.

Além destes problemas já citados, ocorre um adicional

devido ao truncamento das envolventes que modulam o pulso de RF, o

qual introduz oscilaçGes nas distribuições de magnetizaçSo,

diminuindo também a qualidade de definição do plano selecionado.

Portanto, surge a necessidade de una análise ben

elaborada para o projeto da forma da envolvente que modula o pulso

de RF, Blx(t).

Estabeleceremos neste capitulo, a relação entre as

propriedades espectrais de uo pulso de RF cora envolventes

arbitrárias e as características espaciais de un plano

selecionado. Alén disso, serão apresentadas propostas

Cll,15,16,17,18,19,20,213 para a solução dos problemas de

comportamento nSo-linear do sistema de spins e truncamento da

envolvente do pulso de RF.

Os resultados a serem apresentados neste capitulo serão

obtidos por cálculos analíticos e numéricos baseados nas soluçGes

da equaçSo de Bloch apresentadas no capitulo anterior, equaçOes 57

e 65, . e também por meio da solução numérica da equação de Bloch

pelo nêtodo de Runge-Kuta de quinta e sexta ordem C22H.(*1)

(Al) o método de Runge-Kuta foi utilizado na maioria
das simulações a serem apresentadas neste capitulo
devido a sua rapidez no cálculo computacional. As
simulações a partir das equações 57 e 65
apresentam os mesmos resultados.
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Os tempos de relaxaçSo utilizados nestes cálculos são

TI = 300 ms e T2 - 10C ms.

II.2 E CRITÉRIO DE RESOLUÇÃO DO PLANO TOMCGRAFICO

Definiremos a largura do plano selecionado , Lp, como

sendo a meia-largura do módulo da distribuição de magnetização

transversal, ímx(z)* +my(z)" re>, figura 15.

O

s

o i
-1.53 8.(28 1.59

Z CCM)
Fig. 15: Definição da espessura do plano

selecionado, Lp.

Vamos agora estabelecer um critério de resolução

espacial na definição da espessura do plano tomogrdfico baseado no

método dos momentos.

Seja g(z) o módulo da distribuição de magnetizaçSo

transversal:

giz) = ímx(z)2 +my(z)2 fâ (83)
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Os nomentoa desta distribuição s3o definidos por:

0 , p?.ra n iapar

Tft,
<g(z)"> = (84)

z* .g(z).dz, para n par
o

onde g(z) deve ser sisêtrica e A é a área sob tal distribuição.

0 segundo nomento:

<g(z)2> = (2/À). z2 .g(z).dz (85)
õ *

nos informa quão rápido se atenua a distribuição con peso z A .

Para usa distribuição gaussiana:

g(z) = CMo/(2.tf .(T2J^3.expC-z4 /(2.<TZ)3 (86)

tecos:

- área: A=l (87.1)

- segundo moaento: <g(z)^>= (T̂  (87.2)

- espessura do plano: Lp=(8.1n2r^ . (T (87.3).

Para tal dlstribuiç&o podemos definir o parâmetro:

R = t<g(z)^>/(Lp)2 3.8.In2 = 1 (88.1)

que a caracteriza univocaaente.

Para outros tipos de distribuição tenos

- retangular: R=0.46 (nAxima resolução espacial) (88.2)

- lorentziana ou sine: R= c*> (88.3)
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II.3 PULSO RETANGULAR DE Re '

EFEITO DA DURAÇÃO DO PULSO

Vamos agora conrideiar COBO a magnetlzação ê afetada

pelo pulso retangular de RF. Trataremos este problema em ternos

do espectro de freqüências do pulso dado pela análise de Fourier,

equação 39.

Um pulso de RF com envolvente retangular fornece o

espectro de freqüências de excitação mostrado na figura 16.

Fiç. 16: Espectro de freqüências de excitaçâo
do pulso de RF.

Oeste modo, podemos prever que un pulso de RF longo no

tenpo deverá possuir um espectro de freqüências de excitação nais

estreito, figura 17.
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-TL

Fig. 17: Efeito da duração do pulso de RF retangular
em seu espectro de freqüências.

A figura 18 nos mostra as distribuições das componentes

da nagnetização resultantes da aplicação de pulsos de 90° con

duraçCes distintas frente ao mesmo gradiente de campo Gz.
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-1.5a e.ea
2 (CM)

0.09

Z CCM)

a:»
>-

o»

1.34 -1.39 a.CJ
Z CCM)

1.50 -l.W 8.ÍJ
Z CCH) \.*a -1.31 i.oa

Z )

-1.58 0.09

Z CCH)
Í.03

Z ICM)

Fig. 18: A — > Tw=1.29 ras, Blx=45.72 mG,
Gz=0.5 G/cm e Lp=0.50 en.

B — > Tw'=2.57 ras , Blx'=22.87 nsG,
Gz=0.5 G/cm e Lp=0.25 cm.

Eq. utilizada: (67)
Prog, utilizado: GRFM.F0R

Comparando a3 distribuições *para 03 Tw's distintos

obgerveuaos a maior seletividade para o pulso de maior duração como

já havia sido previsto.

0 pulso de 90° corresponde apenas ao3 spin3 posicionados

no plano z = 0 onde se observa que mz/mo e mx/roo se ar.ulam e my/mo

é 1.
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Os gráficos a seguir, figura 19, nostras o comportamento

da espessura do plano selecionado, Lp, em funçSo da duração, TW, e

amplitude, Blx, do pulso de 90°, mantido Gz constante.

.cs .os .is
T- ÍSEG. i CX-r» )

U.ÍJ :».« tu.*
I/Tw (SÍG. ) ÍX!3* J Bi*

.ii

Fig. 19: Contportacento linear de Lp versus (1/TW).
Eq. utilizada: 22
Pro:. utilizado: ZXTWP.FOR (*1)

EFEITO DO GRADIEKJE DE

0 gradiente de seleção, Gz, taabéa influi na

seletividade. A figura 20 aostra as distribuições das componentes

da raagnetizaçSo resultantes da aplicação de ua pulso de 90° frente

a dois gradientes de canpo distintos.

(Al) Programa baseado no método de Runge-Kuta.
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ÍCM) Z CO»)
I.» Z (CO

B

T
i.» t-«« i.»

Z (CHJ Z (CM*

/L
Z (Oil

è

Z ÍCH)

Fig. 20: A — > TV=1.29 B S , Blx=45.72 «C,
Gz'0.5 G/ca e Lp=0.50 CB.

B —> TW'=1.29 ES , Blx'=45.72 «G,
Gz=1.0 G/cn e Lp=0.25 CB.

Eq. utilizada: (67)
Prog, utilizado: GRFM.F0R

Na figura 20 observamos que o gradiente nais intenso

fornece ua plano tosogrâfico aais estreito.

0 ausento da intensidade do gradiente de seleção inplica

ea usa aalor variação de freqüências de Laraor ea funcSo da

posição ao longo do aesao. Então, para uaa dado pulso de RF de

espessura Tw, o ausento da intensidade do gradiente de seleção

resultará na dinlnulçSo da espessura do plano, figura 21.
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uu

Lo= 2. Lo

Fig. 21: Efeito da intensidade do gradiente de seleção.

Esta discussão fica mais clara ao se observar os

gráficos da espessura do plano tomográfico, em posição e

freqüências, em funçSo do gradiente de seleção, figura 22.

GZ C*G/CMJ
1.33 5.5Ü ie.31

l/GZ (CM/GRUSS)

8

X.

0.
- • §

d 19
I

.53

•

(
1.71.53

GZ CG/CK)

Fig. 22: Comportamento da enpessura do plano selecionado
em função do gradiente de seleção
Tw=1.02 ms e Blx=57.68 mG.
Eq. utilizada: 22
Prog. utilizado: ZXGZP.FOR 1)

Os gráficos da figura 22 nos mostram que, apesar da

resposta em freqüências ser sempre a mesma, pois o pulso de RF tea

sempre a mesma duração, o plano selecionado diminui de espessura

com o aunento do gradiente de seleção.

Programa baseado no método de Runge-Kuta.
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Na presença do gradiente de seleção, Gz, podemos aplicar

o pulso í3 de RF de duas maneiras:

-pulso 1: com campo de RF, Blx, intenso e de curta duração, Tw;

-pulso 2: com campo de RF, Blx, fraco e de longa duração, TW;

satisfazendo a equação 15.

Pela análise de Fourier o pulso 1 deve ter um espectro

de freqüências mai3 largo que o pulso 2.

Na prática os pulsos estreitos possuem Tw na ordem de

dezenas de microsegundos gerando espectros de excitação com

largura espectral na faixa de dezenas de kilohertz; os pulsos

longos possuem Tw na ordem de millsegundos gerando espectros de

excitação com largura espectral na faixa de centenas de hertz.

A linha de absorção de uma amostra de dinensSes A z na

faixa de dezenas de centímetros sob a ação de gradientes de campo

Gz por volta de 0.5 Gauss/cra apresenta uma largura espectral na

ordem de dezenas de kilohertz.

A largura de linha de absorção do sistema de spins sob a

ação do gradiente de campo é dada por:

Aw = 'tf.Gz.Az (89)
onde A z é a dimensão da amostra ao longo do gradiente.

Os pulsos estreitos devem ser capazes de excitar todos

os grupos isocromáticos de spins contidos na amostra, sendo assira

denominados não-seletivos. Eles devem satisfazer a condição:

Tw << 1/Aw, figura 23.
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03 pulso3 longos devera excitar apena3 uma pequena

quantidade de grupos isocromático3 de spins, sendo assiia

denominados seletivos. Devem satisfazer as condiç0e3:

Tw >> 1/Aw e Tw < T2, figura 23.

Linha de absorção
w da amostra.

Espectro do pulso
não-seletivo.

Espectro do pulso
w seletivo.

Fig. 23: Comparação dos espectros dos pulsos
seletivo e nao-seletivo com a linha de
absorção da amostra.

REF0CALIZAÇÃ0 DOS SPINS

A real distribuição da magnetização existente no plano

transversal (x,y), imediatamente após o pulso seletivo, está

mostrada na figura 24 pelo gráfico de my(z)/mo versus mx(z)/mo

onde a coordenada z percorre os pontos deste diagrama C83.
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o
«9

2*0

>-

-1.88 0.00 1.89
MX/MO

Fig. 24: ray(z)/mo versus mx(z)/mo.
Tw=1.29 ms, Blx=45.72 mG,
Gz=0.5 G/cm e Lp=0.5 cm.
Eg. utilizada: 67
Prog. utilizado: GRFM.FOR

A figura 24 no3 mostra uma pequena magnetização liquida

My(Tw) e una nula nagnetizaçao Mx(Tw), de modo que grande parte

do3 spins excitados nâo contribuem ao sinal FID, sendo

desperdiçados.

Tal fato é confirmado pela analise da fase:

è(z) = arctgC(mx(z)/myíz)3 (90)

das magnetizaçííes transversais elementares com relação ao eixo y

do sistema glrante, figura 25.
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0 0 - ,

CO

. 1 R e.co 1.53
Z CCM1

Fig. 25: 0(z) versus z.
tfw=1.29 ms, Blx=45.72 mG,
Gz=0.5 G/cm e Lp=0.5 cm.
Eq. utilizada: 67
Prog, utilizado: GRFM.F0R

Como já discutido anteriormente, este espalhanento dos

spins no plano transversal se deve, principalmente, ao fator de

fase exp(-j.'3%.Gz.z.Tw/2) que surge na equação (39), na descrição

do comportamento linear do sistema de spins. Então, eliminando

este fator de fase pela aplicação do gradiente reverso obtemos as

distribuições de magnetização apresentadas na figura 26.
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I.» •.«• I.M -I.» I.N

s

.vW VVv\ I?.

-1.5» I.M
Z (CM)

I.M -I.M Í.CJ

MX/Wl

3

I.M -1.51 «.U
Z (CM)

I.M

Fig. 26: RefocallzaçSo dos spins-por gradiente reverse
Tw=1.29 1B3, Blx=45.72 mG,
Gz=0.5 G/cro e Lp=0.5 cm.
Eq. utilizada: 67
Prog, utilizado: GRFM.FOR

A eficácia da refocalizaçSo é resumida nos gráficos de

my versus nx e ffi(z) versus z, onde se observa a maior

direcionatilidade da magnetízaçSo transversal r.z rcgiSo do plano

selecionado e a maior parte dos spins excitados contribuem na

formação do sinal.

A partir da técnica de refocallzaçSo dos spins podemos

obter um sinal ECO mais Intenso que o sinal FID, figura 13.

- 50 -



11-17

II.4 PULSOS DE RF COM ENVOLVENTES DEPENDENTES DO TEMPO, B1X(T)

Sabemos da análise de Fourier que um pulso retangular de

RF necessita de muitas componentes de freqüências para foraar suas

extremidades resultando em um extenso espectro de freqüências de

excitaçâo. Desta maneira, acabamos por excitar, não apenas o

plano tomográfico almejado, mas também inúmeros planos de spins

isocroBáticos fora desta região de um modo pouco atenuado, figura

20.

Nosso propósito agora é atenuar as componentes de

freqüência fora da região escolhida de modo a se obter uma maior

resolução espacial na definição do plano topográfico

CIO,12,13,15,16,20,23,243.

EFEITO DA SUAVIZAÇÃO DA ENVOLVENTE DO PULSO DE RF

Para analisarmos o efeito da suavizaçSo da envolvente

apliquemos ao sistema de spins, sob a ação do gradiente de

seleção, dois pulsos de RF: um com envolvente retangular e outro

com gausslana.

Para efeito de comparação aplicaremos os pulsos de modo

a selecionar planos de mesma espessura, Lp . Os parâmetros

utilizados na definição destes planos estão na tabela I.

TABELA It

envolvente Blxo(mG) Tw(ms) T̂ . (ms) A Gz(G/cm) Lp(cm)

retangular 45.72 1.29 1.29 90° 0.5 0.5

gaussiana 56.15 2.54 0.95 • 90° 0.5 0.5

Programas utilizados: DELTAZP.FOR E ENV0LT.F0R
Eq. utilizada: 22.
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ê a largura de aeia-altura da envolvente Blx(t).

A partir dos dados da tabela I obtenos as distribuições

mostradas na figura 27.

Q
O

C3

B 38-
Q
O

-1.50 0.60

(CM)

I
1.50 -1.50 0.00

Z CCM)
1.50

Fig. 27: A — > Módulo da dist. transversal
• para envolvente retangular e

B — > Módulo da dist. transversal
para envolvente gaussiana.

Eq. utilizada: 22
Prog. utilizado: EC0RR.F0R <*l)

Das distribuições da figura 27 observamos a maior

resolução na espessura do plano selecionado para a envolvente

gaussiana, cuja forma é mais suave; em termos do parâmetro de

resolução:

pulso gausslano — > R=0.86

pulso retangular — > R=6.73

ENVOLVENTES SIMÉTRICAS

(Al) Programa baseado no método de Runge-Kuta.
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Analiseetos as distribuições de sagnetizaçSo para as

envolventes simétricas definidas no intervalo C0,TW3:

- Gaussiana = Blxo.exp(-(t-TW/2)^ /(0.0543.ÍTW2' )))

- Hanning = Blxo.(0.5).<l-cos(PI.(t) .2/Tw))

- Blackman -Harris = Blxo.

CO.42323+0.49755.cosi(2.Pi/TW).(t-lV/2) >+

0.07922.co3((4.Pi/Tw).(t-TW/2))J C203

- Sinc(n) = Blxo.

sin(Pi.n.(t-aW2>/<Tw/2)>/(Pi.n.(t-Tto/2)/(TW/2>>

(n=l,2,3,4... é o número de zeros da Sine).

As formas destas envolventes estão apresentadas na

figura 28.

CttSSUM HUCUC «*(!)

SIX(Z)

S

X

ã

T/TM
i.N • - • * I.M t.N T/fw I.M

Flg. 28: Envolventes simétricas.

- 53 -

St-.'



11-20

O conjunto de gráficos a seguir, figura 29, apresenta»

as distribuições de magnetizaçSo e fase imediatamente apôs a

seleção de um plano de espessura Lp para todas as envolventes

simétricas propostas.

Os parâmetros utilizados na definição destes planos

estão na tabela II.

TABELA II:

envolvente Blxo(nG) Tto(ms) Tu% (ms) fi Gz (G/cm) -

Gaussiana 56.15 2.54 0.98 90* 0.5

Hanning 53.86 2.18 1.06 90° 0.5

Black.Harris 55.32 2.51 1.01 90* 0.5

Sinc(l) 53.86 1.88 1.13 90° 0.5

Sinc(2) 68.95 3.77 1.14 90° 0.5

Sinc(3) 59.21 5.58 1.12 90° 0.5

Slnc(4) 66.82 7.40 1.12 90° 0.5

Programas uti l izados: DELTAZP.Fo3?DELTAZS.FoÍfí ENV0LT.F0R
Eq. utilizada: 22

(*1),(*2) Programa baseado no método de Runge-Kuta.
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00-0 03*81-
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Fig. 29.1: Distribuições de nagnetlzação para
o pulso de RF COB envolvente GAÜSSIANA.
Eq. utilizada: 22
Prog. utilizado» ECORR.FOR
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CJ

00*1-
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Fig. 29 ,2 : Di3tr ibulç0e3 de magnetizaçâo para
o pulso de RF com envolvente HAÍJNING.
Eq. u t i l i z a d a : 22
Prog. u t i l i z a d o : ECORR.FOR
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0W/AW
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89*9 99'!-
SW/XW

ISI

cw/onnaow Wl-

Fig. 29.3: Distribuições de magnetizaçfio para
o pulso de RF com envolvente BLACKMAN -HARRIS.
Eq. ut i l izada: 22
Prog. ut i l izado: ECORR.FOR
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Flq. 29.4: OlstrlbuicOcs de «agnetizáçSo para
o pulso de RP con envolvente SIHC(l).
Eq. utilizadat 22
Prog. utilizado: ECORR.FOR
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Fig. 29.5: Distribuições de magnetlzaç&o para
o pulso de RF com envolvente SINC(2).
Eq. utilizada: 22
Proy. utilizado: ECORR.POR
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Fig. 29.6: Distribuições de magnetizaçãp para
o pulso de RF com envolvente SINCC3).
Eq. utilizada: 22
Prog. utilizado: ECORR.FOR
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Fig. 29.7t Distribuições de magnetizáçâo para
o pulso de RF coa envolvente SINCÍ4)
Eq. utilizada: 22
Prog. utilizado» ECORR.FOR
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As características do plano selecionado: espessura, Lp,

e resolução espacial, R, para cada tipo de envolvente estão

contidas na tabela III.

TABELA

envolvente

Gausslana

Hannlng

Black.Harris

Sinc(l)

Sine(2)

Sine(3)

Sinc<4)

III:
Lp(cm)

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

R

0.86

0.98

0.71

1.59

1.25

0.93

0.90

Devido à larga distribuição de fase das magnetizaçOes

elementares na região do plano selecionado, observada no3 gráficos

de my versus mx e {h versus z, todos e3tes tipos de excitaçâo

devem fornecer um FID de baixo nivel.

•

Pela análise da teoria de perturbação, tais excitaçQes

devera fornecer um pequeno FID porque, considerando a resposta

linear predominante durante a aplicação do pulso de RF, a

excitaçâo termina com amplitude quase nula. Deste modo, a

utilização de envolventes simétricas requer a refocalizaçáo dos

spins.
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A figura 30 raostra as distribuições de magnetlzaçSo e

fase no Instante de máxima refocalizaçSo utilizando a técnica de

gradiente reverso.
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30.1 : Distribuições de nagnetiraçíío para
o pulso de RF com envolvente GAÜSSIAWA.
Eq. ut i l izada: 22
Prog, ut i l izado: EC0RR.F0R
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Agora surge ua parasetro adicional para analisaraos a

qualidade da seleção de um plano, a direcionabilidade das

nagnetizaçGes transversais elementares expressa pela maxima fase,

A max, no interior do mesmo.

Devido a maior dlreclonabllidade da magnetizaçSo

transversal apôs a refocalizaçSo (comparar figuras 29 E e F con 30

E e F) deveremos obter um sinal ECO, na presença do gradiente de

campo, cora amplitude maior que a do FID. Quanto menor o terzo

maior deverá ser o sinal ECO obtido.

Para evidenciar a relaçSo de amplitudes entre FID's e

ECO's para as distintas envolventes simétricas apresentamos tais

sinais para cada ua dos pulsos aplicados, figura 31. A relaxaçSo

foi desprezada de modo a se observar os efeitos da

nâo-linearidade.
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Fig. 31: Sinais FIO e ECO para cada envolvente proposta.
Sq. utilizada: 82.2
Prog, utilizado: FIDEC02.F0R

As características do plano selecionado com

refocalizaçao dos spins e as amplitudes Báxlaas dos FID's e ECO's

estSo apresentadas na tabela IV para cada envolvente estpregada.
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TABELA IV:

envolvente

. Gausslana

Hanning

Black.Harris

Sinc(l)

Sinc(2)

Sinc(3)

Sinc(4)

Lp(cm)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

R

0.86

0.98

0.71

1.59

1.25

0.93

0.90

0máx(graus)

11.46

11.66

11.54

11.70

15.30

16.84

25.01

FID(máx.

0.04

0.06

0.05

0.08

-0.10

0.03

-0.05

) ECOdnáx.)

0.52

0.50

0.51

0.48

0.46

0.46

0.45

ENVOLVENTES NflO-SIMÉTRICAS

No caso das envolventes simétricas se exige um tempo

maior pa a a seleção de planos devido a refocalização dos spins.

Surge então a necessidade de se aplicar pulsos de RF que permitam

a utilização do próprio FID na geração de imagens bidimensionais.

Pulsos de RF cora envolventes nâo-simétricas nas. formas:

- Gaussiana máx. = Blxo.EXPt-tt-Tw)21 /(0.2171. (Tw2* )))

- Hanning máx. = Blxo.(0.5).(l-COS(Pi.t/Tw))

- Sinc(n) raáx= Blxo.

SIN(Pi. -n .(t-Tw)/Tw)/(Pi.n.(t-Tv)/Tw)

definidas no Intervalo C0,TwD, produzem distribuiçCes de

magnetização transversal com uma distribuição de fase

Intermediária entre as calculadas para as envoltôrias simétricas

Imediatamente após o pulso de RF e no Instante de máxina

refocalização, permitindo a formação de um FID de maior

Intensidade que no caso anterior CIO,23,243.
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As forna3 destas envolventes e3tflo apresentadas na

figura 32.

GNJS.WU. StXC(2).Ml.
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0.03 .5a 1.93 0.03 .59 l.W 8.C3 .59
T/TW . T/TU • T/TW
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Fig. 32: Envolventes não-simétricas.

Pela análise da teoria de perturbação, tais pulsos devem

fornecer um FID de nivel mais alto pois, considerando a resposta

linear predominante durante a aplicação do pulso de RF, a

exaltação termina em seu valor máximo.

0 conjunto de gráficos a seguir, figura 33 e 34,

apresentam as distribuiçCes de magnetização e os sinais FID

imediatamente apôs a seleção de um plano de espessura Lp = 0.5 cm

por pulsos 3eletivo3 de 90® na presença do gradiente

Gz » 0.5 G/cm, para todas envolventes propostas.

Os parâmetros utilizados na definição destes planos e 03

resultados obtidos estão na tabela V.

envolvente

Gausslana

Hanning

Sinc(2)

Blxo(mG)

57.

57.

68.

,90

94

,97

TABELA

Tw(ms)

2.46

2.03

3.77

Vt

0

1

1

(ms)

.96

.01

.18'

R

6.

6.

6.

93

89

36

ffimáx

90.

97.

112.

•

00°

46°

71°

FID(max.)

-0.

-0.

-0.

.25

.23

,22

Programas utilizadosi DELTAZP.F0R,DELTAZS.F0R e ENV0LT.F0R
Eq. utilizada: 22

- 74 -



11-41

00'!

88' t

03*0
sw/zw

00'3

(SW/AW

88*8
0W/XW

cs
in

ca-

M

C3
IT)

89*1-

m

ca

ir»

in

e3

IO

88*1-

o
in

00'0 80*01-

C I01XD 3SÜJ
ca

00'0

(3W/AN
0 © ' l -

cs
in

63
in

88'l 80*0 80'I-
ow/omaow

Plg. 33.1: Distribuições de magnetizaçfio para o pulso
de RF com envolvente GAUSSIANA MAX.
Eq. utilizada: 22
Prog. utilizado: ECORR.POR
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Fig. 34: Sinais FID na presença do gradiente de campo
resultantes da excitaçao com pulsos de RF
utilizando envolventes nSo-simétricas.
Eq. utilizada: 82.2
Prog. utilizado: FIDEC02.F0R

As oscilações que aparecem nos FIO's sSo devidas ao

truncamento da integração, na equação 82.2. resultante do tamanho

finito da amostra considerada.

Existem dois caninhos para se obter a seleção de planos

CIO,233.

0 primeiro é aplicar um pulso seletivo frente ao

gradiente de campo e utilizar o FID, que contem apenas a correção

de terceira ordem da magnetlzação, para a geração da Imagem

bidimensional.

0 espectro de freqüências desta resposta, que é uma

manifestação da não-linearidade,como discutido nas equaçfies 29 e

30 e figura 13, tem apenas uma relação indireta com o espectro de

excltaçáo do pulso de RF C10J.
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A envolvente apropriada para esta técnica é a que produz

o mínimo de magnetização my negativa de modo que não se perca na

vagnetização liquidei total, My(Tw), permitindo a formação do sinal

FID. Como já vimos, as envolventes que oferecem esta condição são

as não-simétricas. 0 largo espectro de excitação contido nestes

tipos de pulsos de RF se manifesta em sua transformada seno e está

representado pela distribuição mx, que não colabora na geração do

sinal para formação de imagens bidimensionais C53.

Como será discutido posteriormente, as técnicas de

geração de imagens tomográficas utilizam, imediatamente apôs a

seleção de planos, gradientes de caapo magnético perpendiculares

ao de seleção. Neste caso, considerando que a amostra é

aproximadamente homogênea, a distribuição de magnetização mx não

contribuirá na formação do sinal de RMN.

Tal distribuição, antissimétrica ao longo do gradiente

de seleção, estará, durante a formação da imagem bidimensional,

apenas sob a ação do campo magnético estático. Deste modo, as

magnetizaçOes elementares omx(z) posicionadas antissimetricamente

cancelarão seus sinais mutuamente, figura 35.

•A
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I

©o
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5 ^ 1

oo

-1.50 -Zi 0.C3 Zx 1.58

Fig. 35: As magnetizaçOes elementares òmx(zl)
e omx(-zl) cancelam seus sinais mutuamente.

0 segundo caminho para se'obter a seleção de um plano 6

utilizar as técnicas de refocalizaçSo e trabalhar com o sinal ECO,

que contem as correções de priiaeira e terceira ordem da

magnetizaçSo, equaçOes 29 e 30. Neste caso, as envolventes

simétricas sSo mais adequadas.

Devido a qualidade do plano selecionado, à amplitude do

sinal oferecida (conparar nas tabelas IV e V os valores de R e

máximo sinal) e a linearidade predominante na resposta do sistema,

figura 31, optaremos, de agora em diante, pela utilização de

excitação seletiva com refocallzaçSo dos spins.
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II.5 EFEITO DO TRUNCAMEHTO DOS PULSOS DE RF

Todas as envolventes simétricas afio trancadas nos

Instantes t=0 e t=Tw. 0 truncamento Introduz una modificação

adicional no espectro de freqüências de excitaçSo do pulso de RF.

0 ato de trancar a envolvente eqüivale a multiplicá-la por UBA

função retangular definida no intervalo de duração do pulso de RF.

No espaço de freqüências. Isto eqüivale a convolução da

transformada de Fourier da envolvente com a função sine, o qual

resulta no aparecínento de oscilações na forna do espectro de

excitação do pulso de RF, figura 36.

ENVOLVENTE ESPECTRO DE FREQÜÊNCIAS

w sem truncamento.

! V*) i

y\

w função truncamento

w resultado do
truncemento.

Fig. 36: Efeito do truncamento da envolvente.
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Para atenuar este efeito, utilizaremos funções de

truncamento «ais "suaves" que a retangular de modo a atenuarmos a

descontlnuldade das envolventes em seus extremos C15,1611.

Utilizaremos agora a envolvente slnétrlca sine

cultipliçada pelas funçOea truncamento gausslana, triangular,

Hanning e Blaclwan -Harris:

- Slnc(n).gaussiana =

Blxo.SIN(Pi.n.(t-Tw/2)/(Tw/2>)/(Pl.n(t-Tw/2)/(Tw/2))

.EXP(-(t-TW/2)2* /(0.0543.(Tw2 ))) C153

- Sinc(n).hanning =

BixO.3IN(Pi.n.(t-Tw/2)/(Tw/2>)/(PI.n.(t-Tw/2)/(Tw/2))

.(0.5).íl-C0S<Pi.t).2/Tw))

- Sinein).triangular

(se t < Tw/2) = Blxo((2/'R*).t)

.SINí?i.n.(t-Tw/2)/(Tw/2))/(Pi.n .(t-Tw/2)/(Tw/2))

(se t = Tw/2) = Blxo

(set > Tw/2) = Blxo.(-((2/Tw).t-2))

.SIN(?i.n.{t-Tw/2)/(Tw/2))/(Pi.n(t-Fw-/2)/(Tv/2)) C163

- Sinc(n) .Blaclunan -Karris =

Blxo.SIN(Pi.n.(t-Tw/2)/(Tv7/2))/(Pi.n.(t-Tw/2)/(Tw/2))

.(0.42323+0.49755.CO3((2.Pi/Tw).(t-Tw/2))+

0.07922.cosi(4.P1/TW).(t-Tw/2)))

definidas no intervalo C0,Tw3.
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A3 forma3 destas envolventes estão apresentadas na

figura 37.
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Flf. 37» Envolventes simétricas tipo slnc.f(t).
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O conjunto de gráficos a seguir, figura 38, apresenta as

distribuições de sagnetlzação e fase no Instante tie ndxiza

refocalização (gradiente reverso) para todas as envolventes

propostas acina satisfazendo a condição de pulsos de 90° na

presença do gradiente Gz = 0.5 G/ca.

Para efeito de conparaçSo os pulsos feran aplicados de

modo a selecionar planos de cessa espessura Lp = 0.5 <:••

Os parânetros utilizados na seleção destes planes e os

resultados obtidos estão na tabela VI.
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TABELA VIi

Blxo(mG) Tw(ms)envolvente Tltt (ms) R

SincíD.gau. 55.87 3.00

Sinc(2).gau. 56.29 4.34

0.99 0.75

1.05 0.64

1.09 0.57

1.11 0.55

1.04 0.72

1.10 0.60

1.12 0.56

1.12 0.55

0.92 1.86

1.01 1.36

1.04 1.11

1.05 0.96

0.97 0.75

1.02 0.63

1.08 0.56

1.09 0.55

e ENV0LT.F0R

11.46°

12.41a

Sinc(3).gau. 58.37 6.05

Sinc(4).gau. 60.14 7.81

14.44°

16.21"

SincíD.han. 54.82 2.63

Sinc(2).han. 56.11 4.13

11.58"

12.97*

Sinc(3).han. 59.91 5.90

Sinc(4).han. 61.05 7.68

16.15C

17.61°

S inc ( l ) . t r i . 60.80 2.50

Sinc(2) . t r i . 62.36 4.17

11.52a

14.21C

Sinc(3) . t r i . 63.74 5.94

Sinc(4) . t r i . . 64.05 7.72

16.38

17.51°

Sinc(l).B-H. 50.71 2.84

Sinc(2).B-H. 54.90 4.26

8.71*

11.49°

Sinc(3).B-H. 58.70 6.02

SInc(4).B-H. 60.23 7.79

14.84°

16.46

Programas utilizadosJ DELTAZS.FOR
Eq. utilizada: 22

- 86 -



11-53

ÍÍ"!

CD'S

EW/ZW

CC'3

EW/ÁW

CO'SD
sw/xw

C3-5-

_ -O
O

C3

3 3 -<21

1

Bi)#0

C3
in

C3., C3

L-S ' I - 23'!

C3
in

I
3'0

CD
L')

L •<->

C3

0B'Oi-

LJ

X

53

o
in

Fig. 30.1: Distributees de magnetizáçSo para o pulso de
RF cora envolvente simétrica Sinc(l).GAU.
Eq. utilizada: 22
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Através da comparação dos resultados apresentados na

tabela VI optamos por trahalhar, de agora em diante, com as

envolventes Slnc(3).gaussiana e Sinc(l).Blackman -Harris.

A primeira, de valor duraçSo, nos fornece uma boa

resolução no plano selecionado (vide o fator R na tabela VI)

porém, resultando em um ECO de menor amplitude (vide o fator ^máx

na tabela VI).

A segunda, de menor duraçSo, nos fornece uma melhor

refocalizaçSo dos spins (vide o fator ^máx na tabela VI) e

consequentemente, um sinal ECO de maior amplitude.

Os pulsos mais longos do tipo sinc(4).f(t) produzem

maior resolução espacial (vide o fator R na tabela VI) exceto a

sine(4).triangular porém, nSo foram escolhidos devido ao pequeno

ECO que eles devem fornecer (vide o alto fator rfmáx na tabela

VI).

II.6 TÉCNICAS PARA CORREÇÃO DOS EFEITOS-DA N£0-LINEARIDADE.

Até agora tratamos a excitação seletiva a partir do

espectro de freqüências do pulso dado pela sua transformada de

Fourier e utilizamos a equação de Bloch para calcularmos as

distribuições de magnetlzaçSo.
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Apesar do resultado otimizado, COB excitaçSo do tipo

sinc(n).f(t), a magnetlzacSo transversal ainda apresenta um fator

de fase adicional que resulta em uma magnetlzaçSo mz nato nula como

se vê na figura 38.

A refocalizaçSo dos spins ellaina apenas o fator de fase

linear.

Para suprimir ou ao menos atenuar o fator de fase

restante, que é uma manifestação da n3o-linearidade, teremos que

abandonar o estudo da excitaç&o seletiva por melo da análise de

Fourier e determinar diretamente pela equaç&o de Bloch a forma do

pulso de RF que se deve aplicar para corrigir os efeitos da

nSo-llnearidade.

II.6.1 SISTEMA LINEAR

Como ja visto na teoria de perturbação, equações 29 e

30, pulsos de RF de pequenos ângulos de rotação (/3 {30°) nâo

produzem os efeitos da nSo-linearidade pois nSo retiram

substancialmente a magnetizaçSo de seu estado de equilíbrio.

Estes pulsos são úteis em técnicas de rápida geração de

imagens, onde podemos reduzir o tempo de repetição da seqüência de

pulsos sem saturar a magnetizaçSo. Esta técnica provo menor

deposição de energia de RF no paciente C213.
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A utilização de pulsos de 30 no lugar dos pulsos de 90*

fornece» os resultados mostrados na figura 39, para as envolventes

escolhidas acima, onde a refocallzação foi obtida por gradiente

reverso.

Os pulsos de RF foram aplicados simultaneamente con o

gradiente Gz = 0.5 G/ca de modo a selecionar planos de espessura

Lp = 0.5 cm.

A refocalizaçSo foi obtida por gradiente reverso.

Os parâmetros utilizados na definição destes planos e os

resultados obtidos estão na tabela VII.

TABELA VII:

envolvente Blxo(mG) Tw(ms) T .̂. (ms) R (jlmàx.

Sinc(3).gau. 20.72 5.68 1.03 0.60 1.29°

Sinc(l).B-H. 18.91 2.54 0.97 0.88 0.76°

Programas utilizados: DELTAZS.F0R e ENV0LT.F0R.
Eq. utilizada: 22.
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Comparando os resultados dos pulsos de 30° e 90°,

figuras 38.3 e .13 e figuras 39.1 e .2, observamos a eliminação da

magnetizaçãto mx. Este fato Implica na grande direcionabilldade da

magnetlzação transversal, figuras 39 E e P. Este resultado 6

muito importante porque o pulso de 30° introduz uma perda de 50%

no sinal comparado com o pulso de 90° porém, ele fornece

muito baixo (tabela VII).

Deste modo como 09 pulsos de 90° introduzem ua alto

P máx (tabela VI) os sinais provenientes destas excitaçOes, 30° e

90°, devem fornecer sinais de amplitudes similares.

II.6.2 EQUAÇÃO DE BL0CH-RICCATI

Para pulsos de grandes ângulos de rotação (â>30°) a.

seletividade a partir da análise linear já não é válida devido ao

comportamento não-linear do sistema de spins.

No entanto, segundo M. S. Silver et ai. C183, um

pulso seletivo pode ser determinado através da solução inversa da

equação de Bloch-Riccati a partir da distribuição de magnetização

desejada, já contendo as correções dos efeitos nSo-llneares.

A equação de Bloch-Riccati é obtida a partir da equação

de Eloch como segue.
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Prevendo a utilização de pulsos com envolvente complexa,

ou seja, pulsos com campos de RP aplicados nas duas direçCes que

definem o plano transversal do sistema girante (x,y). Silver et

ai. C183 tomaram a equaçSo de Bloch na sua forma geral:

Mx = -Mx/T2

My = -Aw.Mx

Mz = -wly(t)

+ Aw.My + wly(t)

- My/T2 + wlx(t)

.Mx - wlx(t).My -

.Mz

.Mz

(Mz - Mo)/Tl

(91.

(91.

(91.

1)

2)

3)

onde wly é a freqüência com a qual os spins, em ressonância,

precessam em torno do campo de TT Bly(t).

Desprezando as relaxaçCes, sendo

M = Mx + j.My e

W = wlx(t) + j.wly(t)

e fazendo a operação das equações (91.1) e (91.2)t

(91.1) + j.(91.2)

obtemos

A + j.Aw.M + j.Mz.W » 0 (92)

À equação (91.3) pode ser reescrita na forma:

Mz + j.(W*.M - W.M*)/2 = 0 (93)

Fazendo agora a operação das expressões:

(92) - f.(93) - 0

onde

f • M/(Mo+Mz) (94)

obteaos a equação de Bloch-Rlccati:

f + l.Aw.f - J.(W?2).f2 + j.W/2 - 0 (95)
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Utilizando técnicas numéricas o coBputador foi empregado

para determinar a envolvente do pulso de RF, H, dada usa

distribuição de •agnetlzaçato desejada, f(x).

A figura 40 mostra a envolvente do pulso de RF, H,

obtida pela soluçSo inversa da equação de Bloch-Rlccati a partir

da distribuição de magnetlzaçSo ideal, figura 14.

Fig. 40: Comparação das envolventes:
— W obtida pela solução inversa da

eq. de Bloch-Riccati.
... W obtida pela transformada de Fourier

da magnetizaçao transversal ideal C183.

Silver et ai. C183 chamam a atenção na comparação das

envolventes, que o principal efeito da correção da nSo-linearidade

sobre o pulso de RF ê a introdução de um pequeno deslocamento

temporal, Teor, na envolvente convene onal obtida por análise de

Fourier da nagnetizaçâo transversal.

Este pequeno deslocamento, figura 41, é efetivo para

pulsos com diferentes envolventes.

- 110 -



11-77

Fig. 41: Ilustração do deslocamento temporal, Tcor,
sobre a envolvente convencional.
0 deslocanentc foi exagerado de modo a se
perceber seu efeito.

0 resultado da aplicação de pulsos seletivos de 90° coa

deslccanento temporal na presença do gradiente Gz =0.5 G/ca para

excitar planos de espessura Lp * 0.5 cm estão apresentados na

figura 42. A refocalizaçSo foi obtida por gradiente reverso.

Os parâmetros utilizados na definiçSo destes planos e os

resultados obtidos estão na tabela VIII.

TABELA VIIIi

envolvente

Slnc(3).gau.

Slnc(l).B-H.

Blxo(mG)

58.37

50.71

Twins)

6.05

2.64

1

0

((ms)

.09

.87

Teor

-61.

-95.

C|U

50

00

D R

0.

0.

57

75

^max.

4.75»

4.17#

Programas utilizados: DELTAZS.FOR,CALCOR.FOR*t ENV0LT.FOR.
Eq. utilizada* 22.

<*1) Programa baseado no método de Runge-Kuta.
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Com esta correção devemos agora obter um sinal ECO com

maior intensidade já que os spins se encontram mais em fase do que

no caso sem correção da não-linearidade, comparar os gráficos A, E

e F das figuras 38.3 e .13 e figuras 42.1 e.2 bem como os valores

correspondentes de ̂ max nas tabelas VI e VIII.

A redução da equação de Bloch na de Bloch-Riccati ê de

considerável valor para pulsos de RF com ângulos de rotação

pequenos e intermediários. Quando |3 -> 180° o parâmetro f diverge

e não podemos utilizá-la na análise da inversSo seletiva dos

spins.

No entanto, como observado por Silver et. ai.

[17,18,193, existe uma envolvente W(t), a secante hiperbólica

complexa:

W(t) = Wo.sechC/0(t-to)3 J^ , (96)

para a qual a solução da equação de Bloch-Riccati pode ser obtida

analiticamente.

A solução da equação de Bloch-Riccati para esta

excitaçSo é da forma:

mz(Aw)/mo

onde

F = Aw/(2.

G = Aw/ (2.

H = C (Wo/j

= tgh(1T

+ cos(Tf

/3) + /JL

fi> - p

,F)

.H)

11

11

.tghíTÍ.

.sechCTT

3i/2

G) +

.F).sech(Tl'.G) (97.1)

(97.2)

(97.3)

(97.4)

Cálculo apresentado no apêndice A.
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Utilizaremos agora a equação (97) para analisar o

comportamento da inversão da saagnetizaçSo para diferentes valores

dos parâmetros u , B e W C193.

A equação (97) possui várias características importantes

porém, sô analisaremos as que se adequam ao escopo cesta análise.

0 segundo termo da equação (97) tem como valor, máximo 1

e, uma vez que 11 >, 2, este termo se torna desprezível para o

cálculo de mz.

Então, tendo H o ^ L L . â e u.^2, mz é essencialmente

independente da anplitude do pulso de RF, Wo, e, por conseguinte,

é independente da inomogeneidade do campo de RF, um ponto prático

importantíssimo.

A partir desta condição podemos escrever:

mz(Aw)/mo = tgh(1Í.F).tghCTÍ .G) (98)

que resulta em uma inversão seletiva da magnetização localizada

em: •

A w = 2.̂ JL./3 (99)

e a resolução espacial aumenta com o fator o. .

A figura 43 nos mostra a inversão seletiva para alguns

valores de u. onde P>./3 * 2000.
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Este tipo de excitaçSo também pode ser utilizado para um

pulso de 9O0 seletivo. A figura 44 nos mostra as distribuições de

magnetizaçSo apôs este pulso de 90°.
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Eq. utilizada: 91
Prog. utilizado: NFASE.FOR (*D

Pelas figuras 43 e 44 podemos observar o alto grau de

resolução (R-0.53) para este tipo de e.ícitaç8o (LL=5).

A grande vantagem do pulso secante hiperbólica complexa

ê a perfeita inversão da nagnetlzaçSo, podendo ser utilizada na

técnica de lnversSo-recuperaçSo para geração de ioagens pesadas

por tempo de relaxaçâo longitudinal, TI.

( A D Programa baseado no método de Runge-Kuta,
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As desvantagens sffo*

1. Sua longa duraçSo, Tu > 20 as, fato que Ja

compromete a aproxlmaç&o inicial do problema que é desprezar os

efeitos de relaxaç&o. Deve-se utilizar este tipo de excitaç&o

apenas para sistemas de spins com altos tempos de relaxaç3o TI e

T2.

2. 0 maior grau de dificuldade em sua implementação

experimental, já que exige a modulaç&o em fase e amplitude da RF.

II.6.3 MÜLTI-PULS03

Segundo D. Nlshimura C113, um pulso adicional de RF,

Blcor(t), pode ser aplicado antecedendo una seqüência de pulsos

convencional, para seleção e refocallzaçSo, de modo a melhorar a

qualidade do plano selecionado.

Basicamente este pulso deve corrigir os efeitos da

n3o-linearidade que surgem nas seqüências convencionais, figura

38.

Tal pulso pode ser determinado seguindo-se, por exemplo,

a seqüência de pulsos com refocalização por gradiente reverso no

sentido temporal Inverso, figura 45, onde se considera como

condição inicial a distribuição de magnetizaçSo desejada.
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Fig. 45: Inversão temporal da seqüência de pulsos
para o cáculo do pulso de correção Blcor(t)

No Instante £ , figura 45B, o sistema de spins deve

apresentar usa distribuição de magnetizaçSo residual muito próxima

ao estado de equilíbrio. Devldc a esta proximidade a forma do

pulso de correção adicional pode ser calculada a partir da equação

39 na aproximação linear.

Nishimura propôs os seguintes passos para determinar

Blcor(t):

1. especificar as distribuições de magnetizaçSo

desejadas apôs a aplicação de um pulso seletivo de 9<f com

refocalizaçao, introduzir o terno de fase linear adicional

expí j.íy.Gz.z.Tw/2) desfocallzando os spins e definir una forra

convencional de envolvente do pulso de RF, a transformada de

Fourier da sagnetizaçSo transversal, figura 46»
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Fig. 46: Magnetizaçao transversal e a envolvente
do pulso de RF especificados C11D.

2. baseado no itea 1, resolvendo a equação de Bloch no

sentido inverso, obtemos a magnetlzaçao residual resultante da

szagnetizaçao desejada frente a retirada do pulso de 90° na

presença do gradiente de seleção , figura 47.

I -Z

Fig. 47s Distribuições da magnetizaç£o
residual C113.

3. pode-se observar da figura 47 que a magnetizaçSo

residual mz representa um pequeno desvio do estado de equilíbrio,

ou seja, para atingir este estado o sistema deverá evoluir

linearmente; deste modo, a partir da equação (39), podemos obter

a envolvente do pulso de RF, Blzcor(t), que seria necessário para

deixar o sistema em tal situação, figura 4B.
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Fig. 48: Seqüência de pulsos de RF para
correção da não-linearidade C113.

0 pulso de RF com envolvente Blxcor(t) deixa o sistena

de spins em uma situação intermediária, tal que, com a aplicação

do pulso de 90°, obteo-se a distribuição desejada, figura 49.

"' -Ar
V

c

L _

1
J-

1

•
3

1 °
*

-1

M;

A

Fig. 49: Seqüência de pulsos incluindo os gradientes
de refocalizaçSo para cada um•dos pulsos
de RF e a distribuição de magnetizaçSo
resultante C113.

Seqüências similares a esta podem ser calculadas para

qualquer ângulo de rotação dos spins. Inclusive de 180°.

Esta nova técnica requer um chaveamento adicional do

gradiente de seleção, o que inpOe alguns problemas técnicos.

Porém, esta seqüência só envolve modulação em amplitude da RF.
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Como denonstrado, por exemplos, as técnicas de

mult1-pulsos e secante hiperbólica complexa melhoram a qualidade

do plano selecionado.

Eliminam o fator de fase n&o-llnear e fornecem um plano

com boa resolução espacial.

Como todas as técnicas de refocallzaç&o com correção da

nao-linearidade apresentadas até agora apresentam resultados

similares, optaremos pela utilização das técnicas que oferecem o

menor grau de dificuldade experimental.

Deste modo utilizaremos pulsos de RF de baixo angulo de

rotação ( /3 {30°) ou pulsos de RF com envolventes convencionais

deslocadas no tempo, utilizando a refocalização dos spins.

Comparando a correção da nao-linearidade por

deslocamento temporal da envolvente do pulso de RF (|3 =90a) e por

aplicação de pulsos de baixo ângulo de rotação (Q =30°) a primeira

deverá fornecer um sinal ECO com amplitude aproximadamente duas

vezes maior que a segunda já que ambas apresentam grande

direcionabilldade na magnetizaçâo transversal (vide o fator

nas tabelas VII e VIII).

No entanto, a aplicação de pulsos de baixa rotaçSo

(/3«3O°) elimina totalmente a magnetizaçâo ax, figura 39A.
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No caso das técnicas convencionais de geração de imagens

tomograficas [7,28,333, a distribuição nx n&o colaborará na

formação do sinal. Porém, na técnica proposta por Z. H. Cho et

ai. C343, geração de imagens em fase e quadratura, a distribuição

mx colaborará na formação do sinal e deve-se ter os efeitos de

não-linearldade totalmente corrigidos.

Deste modo, a escolha de uma destas correçfles depende da

amplitude do sinal que se quer obter e da técnica de geração de

imagens que se pretende utilizar.

II.7 FORMAS ALTERNATIVAS PARA REFOCALIZAÇflO

Nos exemplos anteriores utilizamos apenas a

refocalizaçSo por gradiente reverso. Na pratica, podemos utilizar

a refocalizaçâo também por pulso de 180°. A seguir apresentaremos

algumas destas alternativas.

Os parâmetros utilizados nas seqüências de • pulsos a

serem apresentadas estão contidos na tabela IX.

TABELA IX:

Envolvente Blxo (mG) Tw(ms) Teor (Lis) fi Gz (G/cm)

Sinc(3).gau. 58.37 6.05 -95.0 90? 0.5

Sinc(3).gau. 116.74 6.05 -95.0 180°. 0.5

Retangular 23.5 10 3 5 10"3 180* 0.0

Espessura do plano selecionado « 0.5 ca
Prog. utilizados: DELTAZS.FOR, DELTAZP.FOR e CALC0R.F0R
Eq. utilizadas 22
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II.7.1 REFOCALIZACftO DOS SPINS POR GRADIENTE REVERSO

A seqüência de pulsos utilizada nesta técnica êi

As distribuições de BagnetlzaçSo resultantes no Instante

de Báxifia refocallzaçao, t * 3.TW2, estão sostradas na figura 50.
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Fig. 50: Distribuições de •agnetízaçSo.
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II. 7.2 REFOCALIZAÇaO DOS SPINS POR PULSO DE 180° NftO-S2LETIVO

A seqüência de pulsos utilizada nesta técnica ét

V

at

11

X

H-Wt..

>

Às distribuições de nagnetizaçSo resultantes no instante

de máxima refocalizaçSo, t = T» + Tw/2, estão mostradas na figura

51.
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Fig. 51: Distribuições de magmetlzaçgo.
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Embora teoricamente equivalente a técnica de

refoc&llzaçSo por pulso de 180° nSo-seletivo, na prática, a

refocalizaçâo por gradiente reverso é de qualidade superior devido

ao fato de que as lnomogeneldades do gradiente de ce.mpo se

compensarão durante sua Inversão, enquanto que os pulsos de 180°

precisam ser exatos para uma Inversão completa das fases dos spins

en precessSo. Além disso, os pulsos não-seletlvos requerem

potentes transmissores de RF para assegurar que a largura de banda

do pulso seja suficientemente larga para excitar Igualmente, todos

os spins C253.

II.7.3 REFOCALIZAÇftO DOS SPINS POR PULSO DE 180° SELETIVO

A seqüência de pulsos utilizada nesta técnica é:
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As.distribuições de .magnetizaçSo resultantes no instante

de máxima refocalização, t = T> + 3.Tw/2, estão mostradas na figura

52.
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Fig. 52 J DÍ3tribuiçtJe3 de magnetizaçSo.
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Como o pulso de 180° seletivo introduz intensacente os

efeitos da não-linearidade obtemos um plano selecionado de péssina

qualidade, figura 52. Porém, segundo J. Frahm et ai. C253, esta

técnica necessita de uma segundo experimento com a inversão da

fase do pulso de 90° seletivo, figura 53.

f. SU.

! ! U U !
I I
I I

r j r
Tw Z

Fig. 53: Inversão da fase do pulso seletivo de 90°.

0 resultado da inversão de fase é mudar o sinal da

informação introduzida pelo pulso de 90° e manter o sinal da

informação espúrea introduzida pelo pulso de 180° seletivo. A

subtração dos sinais provenientes de ambos experimentos elimina as

oscilações espúreas introduzidas pelo pulso de 180* seletivo.

Apôs a compensação, obtem-se o mesmo resultado das

seqüências anteriores ao custo de se dobrar o tempo de medida da

seqüência completa para geração de Imagem C253. Este aumento no

tempo de medida não chega a ser uma desvantagem pois, além da

compensação, ocorre um processamento de média do sinal.
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Existem outras seqüências de pulsos menos convencionais

para seleção de planos C25D porém, nos limitaremos a estas Já

apresentadas.

Todas as técnicas de refocalizaçSo COB correção da não-

linearidade apresentadas até agora apresentam resultados

similares.

Concluímos que as técnicas que oferecem menor grau de
V-

dificuldade em sua implementação sa*o as mais convenientes para a

seleçSo de planos:

1. refocalizaçSo por gradiente reverso;

2. refocalizaçao por pulso de 180° não-selativo

utilizando pulsos seletivos com envolventes

Sinc(l).Blacksan -Harris ou Sinc(3).Gaussiana aplicados com baixo

ângulo de rotação ou com as envolventes deslocadas no tempo por

Teor.

II.8 EXCITAÇÃO MÚLTIPLA DE PLANOS.

A partir do desenvolvimento dos iten3 anteriores sobre

exdtaçSo seletiva de apenas um plano torna-se simples alcançar a

técnica de excitaçao-múltipla de plano3 £23,263.
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Utilizando a propriedade da transformada de Fourier:

h(t).exp(j.2.1t.fo.t) > H(f-fo) (100)

onde h(t) 6 uma envolvente qualquer das já discutidas

anteriormente, podemos envolver pulsos de RF de tal forma que

consigamos excitar mais que um plano tomográfico de uma só vez,

figura 54.

A
Fig. 54: Excitaçao múltipla de planos.

Para a excitaçao múltipla de (2n) planos devemos aplicar

pulsos de RF com envolventes da forma:

Blx(t) = Blxo.h(t)* Z cos(2.TT.n.fo.t) (101)
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A figura 55B aostra as distribuições de magnetlzaçao

resultantes da aplicaçSo do pulso de RF:

Blxtt) •= Sinc(3).gaussiana.cos(2.iY.fo.t> (102),

figura 55A, apôs a refocallzaçSo por gradiente reverso.

0.80

Fig, 55A: Envolvente do pulso de RF para
excitação núltlpla.
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Figr. 55B: Distribuições de magnetização apôs
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Gz«0.5 G.cn, fo=1500 hz, Lp=0.5 ca e aaàx*ll,2õ .
Eq. utilizada: 22 r

Progr. u t i l i z a d o : MÜLTIPLAM.FOR (método de Runge-Kuta)

- 135 -



11-102

II*. 9 SEQÜÊNCIAS DE PULSOS PARA GERAÇfiO DE IMAGENS TOMOGRAFICAS

De acordo com as discussões anteriores e com o apêndice

B podemos dizer que a utilização da refocallzação dos spins na

excltação seletiva e da utilização do ECO nas medidas temporais

nos oferecem as melhores condiçQes para posterior obtençSo da

imagem bidimensional.

Além disso, vimos que, para refocallzar os spins devemos

utilizar ou gradiente reverso ou pulso de 180° não-seletivo;

A partir destas observações propomos a seguir quatro

seqüências completas de pulsos, duas para o método da reconstrução

a partir das projeções e duas para o método da transformada de

Fourier bidimensional direta, figura (56).

Nestas seqüências ocorrem duas refocalizaçCes: una qua

refocaliza os spins com relação ao gradiente de seleção (no caso

Gz) e outra que refocaliza os spins com relação ao gradiente de

codificação de freqüências (G^ em retroprojeção e Gy em 2dFT),

gerando o ECO utilizado para a geração de imagens tomográficas.
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1?

*t

Fig. 56A: Seqüência de pulsos para geração de
inagens tonograficas por retroprojeçSo
utilizando refocalizaçSto por pulso de 180
nao-seletivo.
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StWAL

— t

Fig. 56B: Soquância de pulsos para geração de
imagens tomográfícas por retioprojeçSo
utilizando refocalizaçSo por gradiente
reverso.
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Fig. 56C: Sequônc-a de pulsos para geraçSo de
imagens coaograficas por 2dFT utilizando
refocalização por pulso de 180°
nso-seletlvo.
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/I

Fig. 560: Seqüência de pulsos para geração de
imagens toraográficas por 2dFT utilizando
refocalizaçâo por gradiente reverso.
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Capitulo III

0 SISTEMA DE MEDIDA DE RMH.

Nosso sistema de medida trata-se de um espectrômetro de

RMN pulsado com detecção sen3ivel a fase e que prove as

componentes em fase e quadrature do sinal detectado. À detecção é

homodina. * • ;

Permite a utilização de pulsos de RF de duração entre

20 Lis < Tw < T2 e qualquer envolvente e prove gradientes de campo

magnético nas direçCes ac, y e z do sistema de coordenadas de

laboratório.

0 sistema é totalmente controlado por um microcomputador

baseado no microprocessador Z80 e o processamento do sinal é feito

parte por este micro e parte pelo computador VAX 11/780.

Todo o sistema possui inpedância característica 50 ohms.

0 diagrama de blocos hásico deste espectrômetro está

esquematizado na figura 57.
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Apresentaremos agora algumas especificações e descrições

simplificadas de seus principais componentes.

1.SINTETIZAD0R

E um sintetizador da General Radio (type 1061) que prove

freqüências na faixa de 400 KHz a 160 KHz com resolução de 100 Hz.

2.GERADOR DE PULSOS

Trabalhamos coa dois geradores de pulsos: um digital e

outro analógico.

O digital é um gerador de pulsos programável construído

nc Laboratório de instrumentação eletrônica (LIE) do IFQSC C273.

•

Este gerador possui 16 passos programáveis definindo a

largura do pulso de 200 ns a 10 segundos . Permite também a

repetição automática de uma seqüência de pulsos selecionada. O

micro-computador baseado no microprocessador Z80 tem controle

total deste gerador de pulsos, incluindo programação de memórias,

execução e interrupção de seqüências de pulso.

O analógico é o versátil gerador de pulsos da

Systron-Donner (Model HOD).

3.GERADOR DE ENVOLVENTES

A envolvente é gerada por um circuito digital

especialmente projetado para este fim (*1). Trata-se de un

conversor digital/analógico ligado a salda de lima memória EPR0M

que é endereçada seqüencialmente. Nesta EPR0M são gravadas as

envolventes desejadas, 16 ao todo.

(*1) Projetado por Tito J. Bonagamba, André T. Neto,
Cláudio J. Magon e João G. da Silva.
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O circuito permite ajuste da duração, da amplitude e do

"offset" da envolvente. Deve ser disparado externamente e durante

a envolvente é fornecido um "gate" para diversos fins.

A escolha de um sistema baseado em EPROM foi feita para

permitir sua utilização em forma autônoma sem necessidade de

controle de um computador, o que facilita seu emprego em testes.

A figura 58 mostra o esquema deste projeto.
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4.M0DÜLAD0RE3 DE RF

SSo utilizados dois moduladores de RFt xm para os

pulsos nSo-seletivos e outro para os seletivos.

No ramo nSo-seletivo utilizamos un "RF-switch" banda

larga da MATEC (l,200MHz) que faz apenas o chaveamento rápido da

RF (até 5 ns). Seu controle ê feito por un dos geradores de

pulsos. Sua configuração de funcionamento está esquematizada na

figura (59).

CONTROLE
O

RF CONTI-
NUA

SWITCH RF CHAVEADA

Fig. 59: Funcionamento do "RF-switch".

No ramo seletivo utilizamos dois moduladores balanceados

(DBM) da Mini-circuits do tipo SAM-2. Eles permitem a modulação

da RF em amplitude com portadora suprimida e duas bandas laterals

(AM-DSB/SC).

0 controle destes moduladores é feito pelo gerador de

envolventes.
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A configuração básica do sistema de modulação (*1) neste

ramo está esquematizada na figura 60.

GERADOR DE ENVOL-
VENTES

RF 0

FNVOL.VENTE

GATE

> •

1
SAM-2 I / RF(AM-DSB/SC)

Fig. 60: Sistema de modulação em AM-DSB/SC.

0 DBM 1 atua como nodulador de RF com a envolvente

desejada e o DBM 2 atua como um "switch" para garantir a ausência

de RF fora do pulso de RF.

5.AMPLIFICADORES DE RF

No ramo de pulsos nSo-seletivos utilizamos ua

amplificador de alta potência da ENI (3100L broad band power

amplifier) que trabalha na faixa de freqüências de 120KHz a

120MHz. Tes uai ganho nominal de 50dB +/- 1.5dB.

No ramo de pulsos seletivos utilizamos um amplificador

de baixa potência da Mini-circuits (ZHL1A) que trabalha na faixa

de freqüências de 2 a 500Mhz. Tem un ganho nominal de 16dB +/-

l.OdB.

6.AMPLIFICADORES DE SINAL DE RMN

(*1) Projetado por Tito J. Bonagaoba e Cláudio J. Magon.
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No cabeçote de RMN utilizamos um pré-amplif icador da

Watkins-Johnson (WJ-A75-3) que trabalha na faixa de freqüências de

10 a 500MHz.

Ten um ganho nominal de 19.5dB +/- 0.7dB.

No receptor de RMN utilizamos amplificadorea da ANZAC

cujas especificações estão na tabela X.

1

1

1

1

| Amplif

AM-105

AM-107

AM-108

AM-109

TABELA Xt

| Faixa de freq.

5 -

1 -

5 -

10-

300

100

300

200

MHz

MHz

MHz

MHz

| Ganho

19.0

10.6

28.5

16.4

nominal|

dB

dB

dB

dB

Fig. de

5.5

3.0

5.5

4.0

dB

dB

dB

dB

ruido

max.

max.

max.

sax.

1

1

1

1

1

7.COMPONENTES DE RF

-POWER SPLITTER/COMBINER (PS/C): 0 PS/C pode ser

utilizado de dua3 maneiras distintas. Como divisor de potência

(power splitter) o sinal de RF que entra .pela porta S, figura 61,

ê dividido em dois sinais de amplitudes e fases idênticas que saem

pelas portas A e B.

Como combinador (combiner) ele recebe dois sinais de RF

distintos pelas portas A e B e os combine na poc**£ 3.
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As portas A e B estão isoladas entre si, ou seja, o

sinal de RF que entra em A nSo passa para B e vice-versa. Isto

porque o sinal que passa de A para B ou vice-versa percorre dois

caminhos de mesma resistência porém, o deslocamento de fase que

eles sofrem ao longo destes dois trajetos é de 180°, resultando na

interferência destrutiva dos dois sinais.

Fig. 61: Esquena do PS/C

0 PS/C utilizado é da Mini-circuits (ZSC2-1W) com faixa

de freqüências de 1-650MHZ.

-QUADRATURE HYBRID (QH): 0 QH é uma junçSo híbrida que

nos fornece as componentes em fase e quadratura de um sinal de RF.

0 QH utilizado é da ANZAC (JH-6-4) que trabalha na faixa

de 2-32MHz e fornece um desvio de quadratura de no máximo 3°.

-DOUBLE BALANCED MIXER (DBM): Descreveremos aqui apenas

duas aplicações do DBM.
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Como mlsturador (mixer) o DBM aproveita a característica

nâo-linear dos diodoa que o corapüe, figura 62.

Fig. 62: 0 misturador de sinais de RF '
com freqüências distintas.

Os sinais de RF que entram pelas portas 1 e 3, VI =

vl.cos(wl.t) e V3 = v3.cos(w3.t) respectivamente, sSo misturados e

a porta 2 nos fornece, além de outras componentes de freqüência

que sSo filtradas, o sinal:

V = A.cosC(wl-w3).t3

Este componente de RF no3 permite fazer detecção

sensível a fase.

Utilizados o DBM da Mini-circuits (ZFM-2) para este fim.

Como modulador o DBM nos fornece a modulação de RF em

amplitude com dupla banda e portadora suprimida (AM-D3B/SC) C383.

Seu circuito esta apresentado na figura 63.

Fig. 63; 0 modulador de RF era AM-DSB/SC.
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A RF continua entra pela porta l e a envolvente pela

porta 2. 0 pulso de RF com amplitude modulada è obtido na porta

3.

Utilizamos o DBM da Mini-circuits (SAM-2) para este fim.

8.CABEÇOTE DE RMN

0 cabeçote de RMN (*1) consiste de um circuito

ressonante LCs paralelo (L=3.9 U.H e Cs variando de 1 a 30 pF) em

série com um capacitor Ca (variando de 0.8 a 10 pF), ura divisor de

potência e um amplificador de sinal, figura 64.

PRÉ-AMPLIF.

PULSO DE RF SINAL DE RMN

Fig. 64: O cabeçote de RMN.

0 circuito ressonante está conectado ao gerador e

receptor de RF por melo do PS/C. A RF emitida pelo gerador entra

pela porta A do PS/C e é desviada para a porta S. Se a porta S

estiver acoplada ao circuito ressonante (casamento de impedância

e» 50 ohms) a RF é totalmente absorvida por ele.

<1> Projetado por Alberto Tannús, Maria Angélica
Schmidt e Tito J. Bonagamba.
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Caso contrário, parte da RF será refletida retornando à

porta S sendo distribuída nas portas A e B.

Acoplar o circuito ressonante a porta S è tornar sua

imped&ncla igual á 50 ohms, para usa dada freqüência de

ressonância. 0 ajuste de sintonia e acoplamento é efutuado pelos

capacitores variáveis Cs e Ca respectivamente.

As dimensOes da bobina de RF sSo 4.0 cm de comprimento e

3.6 cm de diâmetro e foi construída eu nosso laboratório. Os

capacitores sSo da JOHANSON MANUFACTURING CORPORATION aodôlos 5642

e 5242.

9.0 RECEPTOR DE RMM

0 receptor homodlno de RMN (*1) 6 cocposto de 4

amplificadores de sinal em cascata, um atenuador de RF, 1 divisor

de potência, 2 aisturadores, uma junção híbrida (O9,90°) e ua

filtro de audio, figura 65.

(*1> Projetado por Alberto Tannús.
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AM 107 AHM2 ATEN. AM 105 AI. 108

SINAL DE RMN (W )
KSiit

°T
PS/C

1
MIXER

0*
FASE

QUADRAT'JRA

REFERÊNCIA (Wo_)
RF

Flg. 65: O receptor homodino de RMN con
detecção sensível a fase.

0 divisor de potência divide o sinal de RMN captado e

amplificado em dois de mesma fase e amplitude. 0 sinal de

referencia que provem do gerador de RF é dividido em dois na

junção híbrida que fornece suas componentes em fase e quadratura.

Estes sinais são misturados 2 a 2 nos mixers, os quais nos

forneces o sinais de RMN em fase e quadratura com freqüências

(Href - Hrnn) na faixa de AUDIO.

lO.ELETROIMfi
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E um eletroimS resistlvo da VARIAN de 12 polegadas.

Produz campos magnéticos até 8 Kgauss. Seu controle de campo é

feito por corrente.

Com um campo magnético de Bo = 1.77 KGauss ele apresenta

os seguintes gradientes naturais (inomogeneidade):

Gx = 14.30 mG/cra

Gy s 6.54 mG/cm

Gz = 20.90 mG/cm

tendo por conseguinte, urda homogeneidade de 11.8 ppm em um volume

de 1 ear.

11.BOBINAS DE GRADIENTE DE CAMPO

0 gradiente na direção do campo magnético estático è

obtido por meio de ura par de Maxwell. Este é uma par de bobinas

circulares cada uma com ralo a, como o par de Helmholtz, porém con

correntes opostas, produzindo um campo nulo no plano central. A

máxima linearidade é obcida quando as bobinas estão espaçadas de

aW? C83.

A bobina de Maxwell produz o gradiente Gz = B B Z / 5 Z .

Os gradientes Gx = 3BZ/6X e Gj » OBz/3y sé£o obtidos pela

configuração de bobinas apresentada na figura 66 C83.
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O 0

i
ft?

/
O O

Flg. 66: Bobinas de gradiente Gx e Gy C83.

O gradiente produzido por esta configuração é:

Gx,y = 0.45 . I . (l/Rl2* - 1/R2^)

Todos estes gradientes implicam na variação do campo

magnético, que está ao longo da direção z, em função das direçCe3

x,y e z, figura 67.

Flg. 67: Os gradientes de campo Gx, Gy, Gz C283.
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As bobinas (*1) de nosso protótipo fornecem os seguintes

gradientes:

Gx = 12.16 mG/cm.ampère

Gy = 7.06 mG/cm.ampère

Gz =139.00 mG/cm.ampère

Todos s3o lineares na região da amostra, figura 68.

IM

a

3

NI

•%.st :.ca
X CtHJ

-t.s: e.eo
Y CCM)

-J.C3 0.C3
Z (CM]

J.C9

0 eixo y está em unidades arbitrárias.

Fig. 68: Linearidade dos gradientes:Gx,Gy e Gz.

11.DRIVERS E FONTES DE CORRENTE

Para se produzir pulsos de gradiente de < xopo devemos

pulsar altas correntes pelas bobinas. Estas correntes pulsadas

são controladas pelo amplificadcr de potência (driver de corrente)

<*2>. E3te amplificador é alimentado por baterias ou fontes

estabilizadas (TECTROL TCA 157-30).

0 controle do driver é feito pelos geradores de pulsos

ou envolventes, figura 69.

(*1) Projetadas por Nicolau Beckmann e Alberto Tannús,
(*2) Projetado por André T. Neto, João G. da Silva e
José R. Ferro.
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FONTE DE CORRENTE DRIVER

GERADOR DE PULSOS
OU ENVOLVENTES

BOBINAS
TE

DE GRADIEN

Fig. 69: O driver de corrente.

12.AQUISIÇÃO E CONTROLE

O sistema de aquisição e controle (Al) do sistema tea

duas CPU's Z80. Uaa dedicada ao processamento do sinal de RMN:

digitalização, "averaging" e transformada de Fourier rápida.

A outra é dedicada ao controle do espectrômetro e ao

armazenamento e transferência de dados para o VAX.

13.COMPUTADOR E SUAS FUNÇÕES

0 computador VAX 11/780 da DIGITAL CORPORATION é

utilizado no processamento dos sinais de RMN para geração e

apresentação de imagens em periféricos.

14.PROCESSAMENTO DO SINAL

0 processamento do sinal de RMN envolve, basicamente, a

digitalização (amostragem), eliminação de "offset" (correção da

linha de base) e a transformada de Fourier rápida (FFT). (*2)

15.PERIFÉRICO: TERMINAL GRAFICO

Projetado por André T. Neto e Mateus J. Martins.
(*2) Software elaborado por Alberto Tannús, Paulo C. P.
Rufflno, Valdeci Massaro, Mateus J. Martins, André T.
Neto, Tito J. Bonagamba e Nicolau Beckmann.
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O terminal alfanumérico apresenta na tela, 25 linhas,

cada uma com 80 caracteres e ô construído a partir de somente 22

integrados cabendo completamente numa placa S-100 padrão.

0 terminal gráfico apresenta uma resolução de 512 por

250 pontos (128000) e pode ser expandido até ser capaz de mostrar

na tela, 256 níveis de intensidade ou cor. No sistema mínimo, o

terminal necessita de apenas duas placas do padrão S-100. A

filosofia aqui é o mapeameanto de bits, ou seja, todas as

informações dos 128000 pontos s3o armazenadas numa memória.

Tanto o terminal alfanumérico quanto o gráfico

apresentam imagens através de varredura por rastro C293.
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RESULTADOS EXPERIMENTAIS

IV. 1 INTRODUÇfiO

Na prir..eira parte deste trabalho experimental a intenção

era se familiarizar com a técnica de RMN pulsada, compreender a

nSo-linearidade do sistema de spins e analisar as possíveis

dificuldades experimentais.

Neste estágio tínhamos em mSos um protótipo (*1) que já

permitia a geração de imagens de objetos planos.

Para utilizar pulsos de RF com envolventes arbitrárias

desenvolvemos um gerador de envolventes e um modulador de RF em

AM-DSB/SC.

Devido ao fato do comportamento n&o-linear do sistema de

spins resultar da excitação seletiva de uma região da amostra, nos

defrontamos com o primeiro problema experimental: a baixa

sensibilidade do protótipo.

(Ai) Desenvolvido por Alberto Tannús.
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Apôs melhorarmos a relaçSo sinal/ruído do sinal»

projetando ua novo cabeçote de RMN, ob ti vemos os primeiros

resultados experimentais que confirmarão o comportamento

nSo-linear do sistema de spins.

Começamos então a analisar a seleção de planos tentando

observar com seqüências de pulsos simples, sea geração de imagens,

a exdtaçSo seletiva.

Os primeiros resultados nos mostraram a necessidade de

novamente melhorar a sensibilidade do protótipo, elaborar ua novo

conjunto de bobinas de gradiente e aprender a usar corretamente o

receptor e o sistema de aquisição de sinais de RMN. Mudamos a

configuração de duplexação entre o transmissor e receptor no

cabeçote de RMN.

Apôs este passo tínhamos a certeza de podermos

selecionar planos tomográficos por excitação seletiva.

r.ntes de analisarmos diretamente a geração de imagens

tomográflcas, trabalhamos algum tempo com a geração de imagens de

amostras planas pelo método da Reconstrução a partir das projeçCes

afim de avaliarmos os possíveis problemas experimentais a serem

abordados.

Oeste treinamento observamos novamente a necessidade de

um terceiro aumento na relação sinal/ruido do sinal. Introduzimos

filtros de rede em todo o protótipo, blindagem de RF na bobina de

recepção de RMN e corrigimos o aterramento do sistema evitando

"loops" de terra. Obtivemos deste modo imagens planas de melhor

qualidade.
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Partimos entflo para a obtenção de inagens tonográficas.

Devido ao fato da seleçSo de planos envolver ura grau de

complexidade a mais com o chaveacento dos gradientes de campo,

necessitamos de uma quarta melhora na sensibilidade do protótipo e

um novo sistema de controle dos gradientes de campo.

Neste ponto Instalamos ura estabilizador na alimentação

do protótipo, um prê-araplificador de sinal de RMN junto a bobina

de recepção e um novo filtro de audio no receptor (*1). Começamos

a utilizar um novo sistema de aquisição de dados (ausento da

resolução de 8 para 12 bits) e controle do sistema, aumentamos o

tamanho das amostras e a freqüência de ressonância de 7 KHz para

24 MHz utilizando um novo cabeçote de RMN.

Deste nodo, tornou-se pcssivel a obtenção da3 primeiras

imagens tomográficas pelo método da Reconstrução a partir das

projeções.

Ao lado do desenvolvimento do protótipo foi sendo

desenvolvido o "software" de controle, aquisição e processamento

de sinais tornando possível a obtenção de imagens planas pela

técnica de Transformada de Fourier bidimensional direta.

(Al) Projetado por Aldo F. Naletto Junior.
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IV.2 COMPORTAMENTO NSO-LINEAR DO SISTEMA DS SPINS

Para analisar experimentalmente o comportamento

nao-llaear do sistema de spins observamos os sinais FID e ECO

produzidos pela técnica de -efocalizaçao por pulso de 180*

nSo-seletivo, figura 70.

Òl

5ÍNAL A
Fig. 70: Seqüência de pulsos para refocalizaçSo

do3 spins por pu?so de 180° nSo-seletivo.

Utilizamos como amostra um tubo de ensaio contendo óleo

nineral (NUJOL, Tl«300 m3 e T2230ms) com o gradiente de campo Gz e

o campo cagnêtico estático Eo aplicados perpendicularmente ao eixo

do tubo, figura 71.
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2.0 C"r*

Fig. 71: Configuração dos campos magnéticos
aplicados sobre a amostra.

Aplicamos sobre a amostra uma série de seqüência de

pulsos para refocalizaçSo onde os pulsos seletivos eram

retangulares e de mesma duração. A amplitude dos pulsos seletivos

foi ausentada seqüencialmente a partir da resposta linear de raodo

a se acompanhar o comportamento nâo-linear cora a retirada da

magnetização de seu estado de equilíbrio, figura 72. Estes sinais

foram obtidos em um registrador e depois foram digitalizados de

modo a serem apresentados nesta forma sucinta.
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Fig. 72: Sinais FID e ECO obtido3 pela seqüência de pulso3
da figura 70. Os gráficos estão apresentados
em ordem crescente na amplitude do3 pulso3 seletivos,
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Estes resultados experimentais correspondem ao previsto

pela teoria de perturbação e com 03 resultados simulados

apresentados na figura 13.

Ao aplicarmos um pulso de RF de baixa amplitude (6 ̂ 30°)

n3o observamos FID e podemos observar o ECO cuja envoltôria é

idêntica á envolvente do pulso de RF, a menos da relaxaçao

transversal, ambas tendo a mesma duração, figuras 72 A e B.

Aplicando um pulso de amplitude intermediária

<30°<fí^90°) observamos um pequeno FID e a forma do ECO é ainda

similar à envolvente do pulso de PF rociadas algumas defornaçífes,

liguras 72 C e D.

Para pulsos com alta amplitude (j8>90°) o FID aumenta e

as deformações do ECO se acentuam, figuras 72 E e F.

Afim de observarmos a resposta linear do sistema de

spins à excitaçCes com pulsos cie diferentes envolventes utilizamos

a técnica de refocalizaçâo por gradiente reverso, figura 73.

Fig. 73: Seqüência de pulsos para refocalizaçfio
doa spins por gradiente reverso.
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As envolventes dos pulsos seletivos foram escolhidas

afia de ilustrar o efeito da linearidade. Os pulsos seletivos

foram aplicados de »odo a ser obter a resposta linear, figura 74.

—ItO

1—I

en

RF
1

1

ECO
•

I 1
.88 l<3. C S

TEMPO

— I o

ts.

19.31 13.00
TEMPO

19.91

<">-,

en

.(33 18.03

TEMPO
B

19.91

Os eixos estão em
unidades arbitrárias.

1-3.C3
TEMPO

19.91

Fig. 74: Sinais ECO obtidos por gradiente reverso
para pulsos seletivos de formai
A - Gaussiana, B - sinc(4) ,
C - ezponencial e D - M.
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IV. 3 EXCITACftO SELETIVA

E possível observar se ocorre a excitaçSo seletiva ou

nSo utilizando uma seqüência de pulsos seletivos e nSo-seletivos

na presença do gradiente de seleçSo, figura 75.

SINAL

Fig. 75: Seqüência de pulsos para análise
da excitação seletiva.

0 primeiro pulso, seletivo, excita apenas una região da

amostra con um ângulo de rotação de 90°. Imediatamente apôs o

pulso de RF seletivo aplicamos um pulso nSo-seletivo que excita

toda a amostra com um ângulo de rotação de 90°.

Deste modo, a nagnetizaçSo excitada pelo pri-aeiro pulso

retorna a direção do canpo magnético e toda a restante mantem-se

no plano transversal. A transformada de Fourier do sinal FIO que

surge apôs o pulso nao-seletwo nos fornecerá a projeção da

amostra subtraída a região excitada pelo pulso seletivo, uma vez

que esta esta ao longo na direção em que não se produz sinal.
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E3ta técnica foi escolhida devido a boa relaç&o

sinal/ruido que ela fornece.

A amostra e os campos magnéticos nesta análise

experimental estão na mesma configuração da figura 71.

EXCITAÇSO SIMPLES

Os parâmetros da seqüência de uilsos para a análise da

excitaçâo de apena3 uri plano estSo apresentados na tabela XI.

""ABELA XI:

envolvente Tw(sel) (ms) Tw(fí-sel) tyos) Zítyis) Gz (G/cn)

RETAMGÜLAR 4.0 35.0 200.0 0.36

A figura 76A representa apena3 a projeção da anostra.

Para obtê-la nâo aplicamos o pulso seletivo na seqüência de pulsos

utilizada.

A figura 76B representa a projeçSo da anostra utilizando

a seqüência completa, onde se observa a fatia excitada

seletivamente.
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5
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K . M 21.17 21.
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Fig. 76A: Projeção da amostra.
(ausência do pulso seletivo)
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s.

2i.tr 21. .ver :J «
na, WOSTF.3 ecu)

Fig. 76B: Projeção da amostra,
(seqüência completa)

A partir da figura 76B obtemos que a espessura da

amostra é d = 2.0 cn e a espessura do plano selecionado é de

Lp = 1.8 mm, onde estes dois valores foram obtidos a partir da

meia-largura da projeção e do plano selecionado respectivamente.

A espessura do plano selecionado corresponde ao esperado já que

Lp * l/(TP.Gz.Tw) = 1.6 roía.
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O resultado da3 figuras 76C e D foram obtidos

deslocando-se a freqüência da RF de +1 KHz e -1 KHz de modo a

excitar outros planos.

A espessura do plano se manteve a mesma, Lp =1.7 mm.

sicfto r« fiícsras CCMJ zvs; «. w H.</

Fig. 76C: ProjeçSo da amostra.
(freq. da RF deslocada de +1 KHz)
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Fig. 76D: Projeção da ?~ostra.
ífreq. da RF deslocada de -1 KH2).

EXCITAÇSO MOLTIPLA.

Os parâmetros da seqüência de pulsos utilizada para a

análise da excitaçSo múltipla (2 planos) estão apresentados na

tabela XII.

TABELA XII1

envolvente

C0S(2.

C0S(2.

.Fo.

.Fo.

t)

t)

Tw(sel)

4

4

(ms) Tw(fí-sel)

EXPERIMENTO
.0 35

EXPERIMENTO
.0 35

(/J.S)

li
.0

2;
.0

200.

200.

0

0

Gz (

0

0

G/cra)

.36

.72

Fo » 500 Hz
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As figuras 77A e B apresentam a projeça>> da amostra na

ausência e presença, respectivamente, do pulso seletivo para o

experimento 1.

PCSICAC r « SCSTft?. tCfí)
iS.R

Fig. 77A: Projeção da amostra (exp. 1).
(ausência do pulso seletivo).
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Fig. 77B: Projeção da amostra (exp. 1).
(presença do pulso seletivo).

Pela figura 77B observarac.3 que a distância entre os

centros do3 dois planos excitados simultaneamente ê

f = 1190 Hz « 2.Fo = 1000 Hz como era de se esperar. A largura

doe planos selecionados é Lp = 1.6 mm.

A3 figura3 78A e B apresentam a projeção da aiao3tra na

ausência e presença, respectivamente, do pulso seletivo para o

experimento 2.
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Fig. 78A: ProjeçSo da amostra <exp. 2).
(ausência do pulso seletivo).
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Fig. 78B: Projeção da amostra (exp. 2).
(presença do pulso seletivo).

Como esperado, neste caso a distância entre os planos

excitados se nanten, f = 1136 Hz, e a espessura do3 planos

diminui pela metade, Lp =0.8 mm.
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IV. 4 IMAGeiS DE AMOSTRAS PLANAS

IV.4.1 RECONSTRUÇÃO A PARTIR DAS PROJEÇÕES

Apresentaremos uma série de imagens bidimensionais

obtidas de amostras planas pela técnica de reconstrução a partir

das projeçCes.

A seqüência de pulsos utilizada esta esquematizada na

figura 79,

S0° 180°

RP

Fig. 79: Seqüência de pulsos para a geração de
Imagens de amostras planas.

Os pulsos nao-seletivos de 90 e 180 graus tinham

durações 35 e 70 us, respectivamente, e estavam separados de 15

ms. 0 gradiente de codificação de freqüências era Gz * 0.63 G/cm

e aplicado continuanente.
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Todas as Imagens a aerem apresentadas foram obtidas a

partir de 120 projeçOes de 256 pontos coletadas de 0 a 180 graus,

sendo feitas 9 médias para cada aquisição.

As 120 projeções foram obtidas girando a amostra com ua

cotor de passos.

Os objetos planos utilizados foram una fatia de limão

(1.5 ca de diâmetro e 0.8 cm de altura), uma pitanga Inteira, uma

azostra consistindo de 5 tublnhos (0.45 cm de diâmetro e 1.0 cm de

altura) e outra na forma de um E (1.0 cm de altura). As duas

últimas amostras estão apresentadas na figura 80.
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3.0 "wnw

Fig. 80: Amostras: 5 tublnhos e E.

A configuração dos campos magnéticos aplicados sobre a

amostra está apresentada na figura 81.
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Fig. 81: Configuração dos campos magnéticos
aplicados sobre a amostra.

As imagens obtidas estSo apresentadas em um reticulado

de 126x192 pontos nas figuras 82A, B, C e D.

Fig. 82A: Imagem da fatia de limão.
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Fig. 82B: Imagem da pitanga.

Fig, 82Ci Ioagen dos 5 tubinhos.
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Fig. 82D: Imagem do E.

IV.4.2 TRANSFORMADA FOURIER BIDIMENSIONAL DIRETA

A geração de imagens por Fourier bidimensional direta

esta sendo implementada atualmente de modo que apresentaremos

apenas o resultado preliminar.
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A seqüência de pulsos utilizada esta apresentada na

figura 83.
180*

SÍNAL

Fig. 83: Seqüência de pulsos para geração de
imagens de amostras planas por 2dFT.

Os pulsos não-seletlvos de 90 e 180 graus tinham

duraçCes 35 e 70 lis, respectivamente, e estavam separados de 10

ms. - 0 gradiente de codificação de freqüências era de

Gz *> 0.83 C/cm e aplicado continuamente.

0 gradiente de codificação de fases foi pulsado en 64

passos e era de amplitude máxima Gy = 0,18 G/cm. Cada uma das 64

aquisições forar» obtidas apôs 8 médias do sinal amostrado em 256

pontos* '
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A amostra plana utilizada foi o E da figura 80.

A configuração dos campos magnéticos sobre a amostra

esta apresentada na figura 84.

Fig. 84: Configuração dos campos magnéticos
aplicados sobre a amostra.

A imagem obtida está apresentada na figura 85 em um

reticulado de 128x256 pontos.
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Fig. 85 % Images do E.

IV. 5 IMAGENS TOMOGRAFICAS

Apresentaremos agora o principal resultado desta tese:

imagens tomograficas obtidas por meio de seleção de planos e

reconstrução a partir das projeções do objeto tridimensional

composto pelas três amostras planas (Al) apresentadas na figura

86.

Amostras elaboradas por Vítor B. P. Leite.
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FIg. 86* Objeto tridimensional.
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A seqüência de pulsoa utilizada para a obtenção das

Imagens se encontra na figura 87.

RF

«i*

A
~1L

n
it
li

Fig. 87: Seqüência de pulsos para geração de
Imagens bidimensionais por retroprojeçfio
utilizando refocallzaçSo por pulso de
180 n&o-seletivo.

Para a seleção de planos foi aplicado pulso de RF

gaussiano de duração Tw = 3.2 ns na presença de UM gradiente de

caapo Gz * 0.22 G/cm, suficientes para se selecionar um plano de

espessura Lp «0.9 cm.

Para a codificação de freqüências utilizamos ua

gradiente de campo Gz «0.70 G/cra.
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Para a refocalizaçflo utilizamos um pulso 180*

nSo-seletivo retangular de duração TW » 70 us.

Foram adquiridas 60 projeções de 0 a 360°, sendo feitas

16 médias para cada sinal amostrado em 256 pontos.

Para se excitar os dois planos laterais deslocamos a

freqüência da RF de +1100 Hz e -1100 Hzr figura 88.

J
10 Cm

! A

1
•

• " 1

i

. 88i Ilustração da seleção de planos.

A figura 89 apresenta as imagens toaográficas obtidas era

un reticulado de 128x132 pontos.
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Fig. 89À: Plano lateral (+1100 Hz).

Fig. 89Bi Piano central
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Fig. 89C: Plano lateral (+1100 Hz).

Devido a baixa relação sinal/ruido do sinal ECO

resultante das seqüências de pulsos propostas, não foi ainda

possivel se obter imagens tontografica3 pela técnica de Fourier

bidimensional direta.
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SOLUÇftO DA EQUAÇXO DE BLOCH-RICCATI
PARA 0 PULSO COMPLEXO: SBCANTE HIPERBÓLICA

Introduzindo a seguinte audança de variáveis:

2.x «l-i- tghC(3(t-to)3 (Al)

e

S * expC -(j/2), f H*(f).f.dt' > CA2)
''o

na equação de Bloch-Riccatl, (95), obtesos

x.(l-x).S" + £-X.(1+JLL) + C 1/2 + j.(Áw/2â •

+ (Ko/20 f1 M =0 (A3)

que é a equação Hipergeosétrica.

A solução desta equaç&o diferencial, (A3), é da forsa

C37J»

S(x) = A.F(a,b;c;x) +

+ B.x*"c ,F(a-c+lrb-c+l;2-c;x) (A4)

onde A e B sSo constantes arbitrárias e

a - J.JüU2+C(Wo/2f3>* - (^1/2)* 1^ « J./AV2 + p (A5.1)

b « J./i/2-C(Wo/2/3)* - ifL/2)% I** • J . /Í /2 - p (A5.2)

c - 1/2 + j.cAw/2Ô • f^/23 « 1/2 • J.^ (A5.3)

onde consideram» as soluçOes para p real e 2p # 1 ,2 ,3 . . .
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A partir da condição de contorno de f — > 0 para

t — > -oO, ou seja, que a •agnetizaçSo transversal esta no estado

de equilíbrio na ausência de excltaçSo, S deve ser usa constante

fvide eq. A2>.

Ainda por esta condição de contorno teaos z — > 0 para

t — > - ©o e a partir da equação A4t

SCO) « A.F(a,b;c;O> +

+ B.xX'C .FCa-c+l,b-c+l;2-c;0)

COBO F(a,b;c;O), FCa-c+l,b-c+l;2-c;0) e S(0) sSo

constantes C373 concluiaos que B » 0.

Da equaçfio A2 obten-se:

|f| * |3'/(-j.H*.3/2)| (A6)

cnde

S > A.F(a,b;c;x) (A7)

e

S' » A.(ab/c).r(a+l,b+l;c+l;x) (A8)

Logo,

|f| > (|3/Wo).sechE/3(t-to)3.|ab/c|.

,|F(a+l,b+l;c+l;x)/F(a,b;c;x)| (A9)

onde

F(a,b;c;x) » c"P(c).r<c-a-b)3/cT(c-a). T<c-b)J.

. F(a,b;a+b-c+l;l-x# •

. F(c-a^c-b;c-a-b+l;l-x) (A10)
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Investiguemos agora o comportamento da solução apôs a

excitação, quando t — > cO e x — > 1. Para este fim, substituindo

a equação (A10) e as igualdades

sechC/9(t-to)3 = 2.Cx.(l-x

F(a,b;c;0) = 1 e

T(c+1) = c.T(c)

na equação (A9) obtemost

| cT(a+b+l-c).T(c-a).T(c-b)3

/cT(a).T(b)."P(c-a-b)3 |

Através das definições

c - a = 1/2 - p + j.(S + lX/2>

c - b = 1/2 + p + j.í S +

a = -b* » z

obtemos da equação Ali:

(1 - í )

(Ali)

(A12)

(Al 3)

(A14)

Substituindo a igualdadet

-y) • -y.T<-y>.T<y>

ea (A15) resulta:

(A15)

(Ai6)

ÍA17)

Expressando mz/mo em termos de |f| temos:

BZ/BO • íl - |ffl ) / (1 + \ífl ) (A18)

- 193 -



A-iv

Substituindo a equação (A17) na (A18) obtemos o

resultado desejados

mz<Aw)/rao = tghíTf.F).tgh(tf.G) +

+ cosi Tf.HKsechCtf .F).sech(Tt.G) (A19.1)

onde

P = Aw/<2./i) + fãJ2 (A19.2)

G = Aw/(2.(5) - fXi2 (A19.3)

H « C (Wo/(i)Z - fl? 31'2* (A19.4)
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TÉCNICAS DE GERAÇÃO DE IMAGENS BIDIMENSIONAIS
t

Apôs um plano tomográfico ter sido selecionado o

problema tridimensional se reduz a um bidimensional no qual o

objeto de interesse é a reconstrução da distribuição da

magnetização transversal Mx(x,y,Lp) no dado plano de espessura Lp.

Isto è feito aplicando-se gradientes Gx e Gy para se obter o sinal

de RMN (FID ou ECO) provenientes do plano tomográfico selecionado.

Serão discutidos neste item os aspectos físicos básicos

C303 e matemáticos C24,313(*l) das técnicas de geração de imagens

bidimensionais que estão sendo implementadas em nosso laboratório:

- Método da reconstrução a partir das projeções e

- Método da transformada de Fourier bidimensional direta.

B.l MÉTODO DA RECONSTRUÇÃO A PARTIR DAS PROJEÇÕES

(Ai) Este apêndice foi retirado praticamente na Íntegra das
referências £24,30,313.
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B.I.I INTRODUÇÃO

Se um gradiente constante de campo magnético é aplicado

ao longo, por exemplo, do eixo x contido no plano tomográfico

entSo a freqüência de ressonância é dependente da localização do

spin ao longo deste eixo, figura BI.

Isto pode ser ilustrado com uma amostra simples

consistindo de 2 tubos cilíndricos contendo água alinhados ao

longo do eixo z, mas com diferentes posiçOes con relação ao eixo

x, figura BI.

Na ausência do gradiente (Gx = 0) os dois tubos são

indistinguiveis. Eles ressoara exatamente na mesma freqüência pois

estão sob a açSo do mesmo campo magnético, e então, o sinal gerado

(FID ou ECO) contem somente uma freqüência: wo -'JT.Bo, figura BI.

No entanto, se o gradiente Gx é aplicado, os dois tubos

estarão sob a ação de campos magnéticos diferentes e ressoarão cora

freqüências diferentes:

wl =V. (Bo + Gs.xl) e

w2 =*y.(Bo + Gz.x2)

Deste modo o sinal resultante será a superposição de

duas componentes de freqüências diferentes, figura BI.
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Na realidade os sinais s&o gerados a partir de um Imenso

conjunto de spins posicionados em campos magnéticos diferentes de

modo que o sinal ê composto de multas freqüências diferentes e nSo

podemos mais determinar as freqüências individuais como no caso

dos dois tubos. Para determinarmos as freqüências individuais em

situaçOes gerais utilizamos o processo matemático da transformada

de Fourier que é efetuado por intermédio do computador. A

transformada de Fourier não fornece apenas as freqüências

individuais, mas também suas amplitudes associadas, as quais sSo

proporcionais à magnetizaç&o transversal, Mx(x,y), em usa

particular posição espacial. Deste modo a transformada de Fourier

do sinal temporal fornece a projeção da amostra ao longo da

direção em que o gradiente foi aplicado, figura BI.

0.-0

Fig. BI:- Sinal de RMN no espaço temporal
e das freqüências C303.
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EU. nosso primeiro, exemplo de dois tubos de Água,

escolhemos arbitrariamente suas localizações sobre o eixo x do

sistema de coordenadas.

Se quisermos determinar suas posiçOes em um caso mais

geral onde eles estSo situados fora do eixo, devemos determinar

ambas coordenadas x e y pa*a cada ponto da anostra. Para efetuar

isto, podemos gerar sinais que podem ser considerados como

projeçOes sobre os eixos x e y primeiro aplicando um gradiente,

Gx, coletando e transformando o sinal resultante e então repetindo

o processo substituindo o gradiente Gx por Gy como ilustrado na

figura B2.a.

PI
'IT

_J
B

Fig. B2: RetroprbjeçSo C303.
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Podemos ver, no entanto, a partir da reprojeçSo destas

projecOes que uma ambigüidade ainda se mantém, figura B2.a. No

mínimo mais uma projeção, usando por exemplo, um gradiente

formando um ângulo de 45 graus com o eixo x, ê requerida para se

determinar inequivocamente a localização dos dois tubos, figura

B2.b.

A reconstrução de uma Imagem consistindo de NxN

elementos de nagnetização (PIXELS) requer no minino N projeçCes

independentes, cada uma deiii ida por N pontos. Deste modo, este

método consiste de girar o gradiente no plano (x,y) em pequenos

intervalos equi-angulares de 0 a 180 ou 360 graus, obtendo

informações a respeito de todo o plano tomográfico.

B.1.2 ASPECTOS HATEMATICOS DA TÉCNICA.

Apôs o plano tomográfico ter sido selecionado nosso

interesse agora é a reconstrução da distribuição da magnetizaçSo

transversal KjL(x,y,Lp) no dado plano. Isto é feito aplicando-se

gradientes x e y para se obter sinal de RMN (FID ou ECO) contendo

informações sobre a distribuição espacial dos spins no plano de

espessura Lp. A seqüência básica de pulsos para esta técnica é:

o (
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O sinal de RMM neste caso ê dado por:

3A(t) » I I |dx.dy.dz.Mxfx,y,Lp).exp£i.
r5*.CBo+(Gx.x+Gy.y)3.t}.

.RCTl(x,y> ,T2(x,y> ,Tr ,t,^,v(x,y>,.. .3 (BI)

onde f è o angulo entre o sistema carteslano original (x,y) e um

girado (u,v> e RC...3 e usa funçflo que depende dos tempos de

relaxaçSo Tl(x,y) e T2(x,y), do angulo <fi , do tempo de repetiçffo

do experimento , Tr, do tempo de leitura do sinal , t, e do

movimento dos spins no plano tomograflco, v(x,y).

0 fator RC...H permite que adicionemos as informações

das distribuições dos tempos de relaxaçSo Tl(x,y) e T2(x,y) e

deslocamento dos spins por fluxo ou difusSo , v(x,y), a

distribuição do3 spins Mx(x,y,Lp). Deste modo, o fator RC...3

representa uma das grandes vantagens da Tomografia por RMN, a

geração de isagens contrastadas por tempos de relazaçSo e

movimento do3 spins (por exemplo, fluxo de sangue).

Como nosso interesse agora está voltado à qualidade da

seleção de planos e sua Influencia nas Imagens não discutiremos

mais as técnicas de contraste.

Os dois sistemas de coordenadas (x,y) e (u,v) estão

relacionados por, figura B3: .

x * u.cos^ - v.sen<j) . (B2.1)

y » u.sen^-f v.cosj} (B2.2)
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ir
\
A

\

\

.u.

Si

Fig. B3: Sistemas de coordenadas (x,y) e (u,v) C313.

Com detecção sensível & fase podemos eliminar o terno de

alta freqüência e somente a envolvente do sinal de RMN será

detectada.

Eliminando o terno Bo, tomando

Gx = Gx.cos^ (B3.1)

Gy * Gx.sen0 (B3.2)

e passando para o sistema de coordenadas (u,v) utilizando (B2) e

(B3) tenos:

SM(t) = rr|du.dv.dz.Mx(urv,Lp).expíi.T.Gx.u.t)

.RCTl(u,v) ,T2(u,v) ,Tr,t,^)rv(u,v),.. .3 ÍB4)

Supondo que o plano tonografico é suficientemente

estreito (Lp « 0) podemos eliminar a integração em z; tonemos

então a simplificaçãoi .

M^ÍU^^LpJ.RC.D * I(u,v,Zo) (B5)

onde !(...) é a Imagem do plano tonografico.
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Definindo a nova variável:

podemos reescrever a equac&o do sinal comas

du.dv.I<u,v,Zo>.ejcpC2.1f.l.u.E>4(t) |J
(B6)

(B7)

Todas estas expressões e.ttao ea ternos de variáveis

continuas ias, na prática, os sinais de RKN sSo anostrados

digitalmente em pontos discretos. Coso resultado, o sinal dado

pela expressão (B7) para todos os 0's é anostrado ea um diagrama

polar no dorainio temporal» figura B4.a .

Tr"

A:

Flor. B4: a
b

'VJL

B

> Amostragem polar do sical C313
> Projeção da amostra.

Se definimos a projeção da amostra para um dado' W como

sendo s

» I I(u,v,Zo).dv (B8)

no domínio espacial (figura B4.b), isto è, a integração de uma

linha da amostra ao longo de v, podemos simplificar a equação (B7)

ems

3Ált) «J du.P0(u).exp(2.Tí.i.u.7í> . (B9)
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Logo, o lado direito da equação (B9) è Igual a

transformada de Fourier unldinenslonal, F. , da projeção P/j(u):

(B10)

A conclusão a que chegamos neste caso é que o sinal

•edido em um ângulo f esta relacionado com a Fx da projeção da

amostra. A aplicação da transformada de Fourier unidimenslonal

Inversa, F^1 . produz:

PJ(u) = F̂ 1 CS^(t>] (BID

Façamos agora uma análise mais detalhada da relação

entre a transformada de Fourier unldimensional do sinal de RMN

(F1D ou ECO) e a projeção da amostra levando era conta que o sinal

ê detectado em fase e quadratura de modo a eliminar a ambigüidade

nas freqüências simétricas em torno da freqüência zero.

Seja SÁlt) a transformada de Fourier unidiaensional da

projeção, PMu), onde P^(u) ê real e positiva. Ela pode ser

escrita como:

Sf(t) + l,S»(t) para t >, 0 (B12.1)

S (t) =

Sj(-t) - i.So(-t) para t < 0 (B12.2)

onde S^(t) e Sn(t) são obtidos por detecção em fase e quadrature

respectivamente.
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No sistema convencional, no entanto,, os FID'a s8o

coletados apenas para t > 0 e o sinal obtido é então:

para t >, 0 (B13.1)S^ít) + i.S«(t)

para t < 0 (B13.2)

3 (t) para os FID's pode ser reescrito na forca que

segue, figura B5:

/2CC3^(t>+i.S^(t)3 + CSí(t)+i.Sa(t)3J para t>70

SMt) » (B14.1)

l/2CC-Sf(-t)-i.So(-t)3 + CS^(-t)+i.SQ(-t)3} para t<0

(B14.2)
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1
A A A A 1

B
- PASS ECO-

Fig. B5: a — > ConposlçSo dos sinais FID fase e
quadratura en uma soma de funçOes
pares e Ispares.
b — > Sinais ECO e» fase e quadratura.
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Neste caso, a transformada de Fourier unldimensional de

resulta em:

(B15)

Podemos então obter a projeção da amostra, P4(u),

tomando-se a parte real da transformada de Fourier unldimensional

do FTDt

P^Cu) * 2.ReCF]J C30(t)3} (B16)

Porém, na maioria dos sistemas de RMH, devido a

Instabilidade da fonte de alimentação do eletroloS, o caapo

sagnético estAtico, Bo, flutua. Por causa desta Instabilidade

ir.troduz-se usa flutuação de fase aleatória no sinal de RM?fr 0 .

Deste modo, a equação (B15) deve ser reescrita na forca:

l/2£ CP^(u).cosd- Q0(u).senftl +

> (B17)

A equação (B17) mostra que se há flutuação de fase, 6 *

ocorre usa mistura das partes real e imaginária da transforçada de

Fourier unidisenslonal do FID e não se pode mais obter a projeção

da amostra, P A ( U ) , tomando-se simplesmente sua parte real.

Neste caso torna-se necessário introduzir no

processamento dos dados a correção de fase de modo que tenhamos

para cada FID»

0 » 0 e P(A(u) " 2.ReCIJ1E3M(t)3) (B18)
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No.caso do ECO 03 sinais são obtidos para t < 0 e t >, 0

de modo que pode ser escrito na mesma forma da equação (B12). A

transformada de Fourier unldimensional dos sinais ECO em fase e

quadratura levando em conta as oscilações de fase resulta:

^ 0> (B19)

0 termo adicional de fase, portanto, pode ser eliminado

simplesmente tomando-se o módulo da transformada de Fourier

unidimensional:

^ = |CP0(u)3.exp(i.0)| = |CP^(u)| = P^(u) (B20)

Uma vez obtidas as projeçtSes da amostra no domínio

temporal podemos aplicar a técnica de reconstrução a partir das

projeçOes para obter a imagem bidimensional.

A imagem do plano toraográfico, I(u,v,Zo), no sistema de

coordenadas (u,v) está dada por:

I(u,v,Zo) = 1 1 S0(t).exp(-2.Tf.i.u.?j).dtu.dtv (B21)

Porém, o conjunto das projeçOes da amostra no domínio

temporal está amostrado num reticulado polar de modo que,

reescrevendo a equação (B21) em coordenadas polares, terenos:

I(r,oc,

(B22)
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A existência desta transformada de Fourier 6 assegurada

pelo fato de que os sinais (FID ou ECO) tendem a zero devido a

relaxação.

0 produto Sx(t).|t| nSo diverge e a integração pode ser

truncada para um dado t=Tf onde SAlt) è certamente nulo.

Pelo teorema da convoluçSo:

F/cSx(t).|t|3 • P^(u)*h(u) ... (B23)

onde o símbolo * indica a operação de convolução e a função h(u) é

conhecida como filtro de convoluçSo e é expressa no domínio

temporal como sendo:

H(t) « |t|.J(t) (B24)

onde Jít) é a função "janela" cuja função é atenuar os efeitos de

descontinuidade do truncamento da função |t| em t=Tf.

0 truncamento da função |t| e sua multiplicação por J(t)

determinam a eliminação de informações que deveriam surgir fora da

região da amostra com a retroprojeção (Efeito estrela, figuras BI

e B2) e os tipos de filtragens que podem ser introduzidas sobre a

inagera.

A figura B6 mostra duas das raaÍ3 comuns funçCes de

filtro no domínio temporal e espacial.
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A

Fig. B6: FunçOes filtro nos domínios
A — > temporal e B — > espacial

De (B22) e (B23) obtemos:

I(r,a,Zo> = CPtó (B25)

Ma prática a versão discreta da equação B25 é utilizada

na obtenção da imagem reconstruída.

A partir desta discussão podemos obter a imagem de 3

maneiras:

1. obtenção da projeção por F4'
x LSMt)3, convolução de Prf(u) com

h(u> e retroprojeção com interpolação da passagem do sistema (r,ot)

para <x,y>;

2. multiplicação de S^(t) por H(t), transformada de Fourier do

produto e retropro'jecao com interpolação da passagem do sistema

<r,oü para (x,y);

3. formar a imagem no espaço temporal a partir dos dados

adquiridos em todas direções (p , interpolaçSo da passagem do

sistema polar para carteslano e executar a transformada de Fourier
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bidimensional da Images no domínio temporal.

Nosso protótipo permite a utilização das três

alternativas.

As imagens apresentadas nesta tese foram obtidas pela

terceira alternativa, utilizando a funçio filtro de "Shep-Logan"

C353.

B.2 MÉTODO DA TRANSFORMADA DE FOURIER BIDIMENSIONAL DIRETA Í2DFT)

B.2.1 INTRODUÇÃO

Este método é uma sucessão de três períodos:

preparação, evolução e detecção.

Suponha que desejamos gerar a imagem de um plano

tomográfico cujos pixels são caracterizados pelas suas coordenadas

z e y.

0 período de preparação termina na seleção do plano onde

todos os spins começam a precessar em fase com a mesma freqüência.

Durante período de evolução, seguindo o pulso de RF

seletivo, um dos gradientes perpendiculares , por exemplo Gx, è

ativo. Este gradiente é desligado apôs um intervalo Tx e o

gradiente Gy é ativado durante um intervalo de tempo Ty onde o

sinal é detectado, figura B7,
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Fig. B7: Seqüência de pulsos básica para 2dFT C3O3.

•

Durante os períodos Tx e Ty, os spins precessam em

freqüências determinadas pelo campo magnético que age sobre cada

ponto da amostra:

wx «Tf.íBo + Gx.x) (B26.1)

wy «T.ÍBo + Gy.y) (B26.2)

A freqüência wy determina, deste modo, a localizaçSo dos

spins ressonantes com respeito ao eixo y. Mas, coao obter a

localizaçSo dos spins com respeito ao eixo x desde que não

detectamos o sinal durante o Intervalo de aplicação do gradiente

Gx, Tx ?
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A resposta è que o angulo de fase acumulado por cada

spin ressonante durante o intervalo Tx:

fj)x » wx.Tx = 9T.(Bo + Gx.x).Tx (B27)

determina sua localização ao longo deste eixo.

Ou seja, cada spin no plano selecionado é especificado

univocanente por una fase Ç/x e uma freqüência wy, figura B8.

(b) rmlifícaf ao
d» hit

fa> seleção de

(c) codificação
lia frrt|tirncia

Fig. B8: Ilustração da 2díT C323.

A imagem pode ser obtida coletando-se N sinais (FID ou

ECO) de duas maneiras:

1. com Tx Incrementado de Tx * 0 a Tx * N.Atx onde Atx ê o

incremento do tempo com Gx mantido fixo;

2. com Gx Incrementado de Gx > -(N/2).Agx a Gx » (N/2).Agx onde

6 o Incremento do gradiente com Tx mantido fixo.
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A transformada de Fourier bidimensional de matriz NzN

obtida no domínio temporal nos fornece a imagem desejada.

B.2.2 Aspectos Matemáticos Da Técnica.

A seqüência de pulsos desta técnica é:

"V*l

n
S

*» * V

0 sinal de RMN neste caso è dado por:

S(Tx,Ty> =JJ dx.dy.Mx(2,y,Lp).expti.T. (Gx.x.Tx + Gy.y.Ty)3.

.RCTl(x,y>,T2(x,y),Tr,Tx,Tyrv(x,y),...3 (B28)

onde o fator RC...3 depende dos parâmetros da seqüência de pulsos

Tr, Tx e Ty e dos parâmetros físicos do sistema de spins como já

discutido anteriornente. 0 termo de alta freqüência já foi

eliminado.

Substituindo:

Kx,y,Zo) » M^(x,y.Lp).RC...3 (B29)

en (B28) obtemost

^T.(Gx.x.Tx + Gy.y.Ty)3
emos

JJ
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Definindo o novo par de variáveis!

x.x

(B30.1)

(B30.2)

(B31)

Zx « (f.Gx.TX)/(2.1f) e

Zl • (T.Gy.Ty)/(2.1f)

podemos escrever:

S(T*,Ty> = f f dx.dy.I(x,y,Zo).expC2.1f.i.(3a

0 lado direito da equação (B31) é a transformada de

Fourier bidimensional de I(x,y,Zo):

S(Tx,Ty> = Fa CI(x,y,Zo)3 (B32)

Logo, para se obter a imagem a partir dos sinais

detectados precisamos calcular a transformada de Fourier

bidimensional inversa de S(Tx,Ty):

Iíx,y,Zo) = F^1 CS(Tx,Ty)3 (B33)

Toda3 estas expressOes estSo em termos de variáveis

continuas mas, na prática, os sinais de RMN sSo amostrados em uma

rede quadrada, figura B9.

-<*

Fig. B9: Amostragem carteslana do sinal de RMN C313.
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Sob circunstâncias normais* a medida utilizando o sinal

FID ê feita apenas para Tx,Ty \ 0, ou seja, obteia-se apenas a

Informação contida no primeiro quadrante do domínio temporal

bidimensional (Tx,Ty), figura B10.

II.
«

III .

T-

s/ /\
i.

*
IV.

Fig. B10: Quadrantes do domínio temporal C313

COBO a imagera I(x,y,Zo) ê de natureza real as seguintes

relaçSes de simetria sSo válidas:

S(TXTy) * S*(-Tx,-Tv) (quadrantes I e III) e

S(TX,-Ty) = S^í-Tx/Ty) {quadrantes II e IV).

ÍB34.1)

(B34.2)

Em outras palavras, se conhecestos o FID em dois

quadrantes indepedertes, podemos obter seus conplenentares

utilizando as relaçCes de simetria (B34). Podemos obter a medida

de dois quadrantes independentes ou medindo FID's para gradientes

Cz positivos e negativos {quadrantes I e II) ou medindo ECO's para

gradientes Gx positivos ou negativos (quadrantes I e IV ou II e

III).
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Para se obter os quatro quadrantes no doninlo temporal,

sea recorrer as relações de simetria, basta nedir os ECO's para

gradientes Gx positivos e negativas (quadrantes I, II, III e IV).

Eu tentos de facilidade de implementação experimental e

pelo fato de ser una técnica já intensamente Investigada pela

toaograf ia por Ralos-X, o método da reconstrução a partir das

proJecOes possui uma grande vantagem sobre a segunda técnica.

Poréa, em termos de velocidade de processamento a técnica da

transforoada de Fourier bidimensional direta supera devido ao fato

da primeira perder multo tempo de processamento com a convolução,

a interpolaçSo e correçSo da fase aleatória.
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