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(54) Zapojení pro rychlé číslicové zobrazení 
signálu nukleární magnetické rezonance 

(57) Podstatou zapojení jsou dva analogově 
digitální převodníky (7, 8), výstupy spojené 
s řídicím počítačem (9). Jejich synchroni-
zační vstupy jsou spojeny se svorkou (1) ho-
dinového signálu. První analogově digitální 
převodník (7) je signálním vstupem spojen 
se svorkou (2) lokovacího signálu. Druhý 
analogově digitální převodník (8) je sig-
nálním vstupem spojen s generátorem (5) ča-
sové základny a s obvodem (6) pro rozmítá-
ní magnetického pole. 
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Vynález se -týká zapojení pro rychlé číslicové zobrazení signálu nukleární magnetické 
rezonance. 

Dosavadní používané zapojení pro digitalizaci signálu nukleární magnetické rezonance 
ve spektrometru je tvořena analogově digitálními převodníky a nevypínatelným generátorem 
časové základny. Připravenost dat do řídicího počítače je určována čtyřmi monostabilními 
klopnými obvody v závislosti na změně časové základny. Potřeba vypnutí signálu časové zá-
kladny je zajištována elektronickým vypínačem se zbytkovým proudem v rozepnutém stavu, 
který je zapojený za generátorem časové základny. Zbytkový proud proniká do obvodů ŕozmí-
tánínr magnetického pole v době, kdy rozmítání je nežádoucí. Synchronizace na změnu časové 
základny digitální informace z výstupů analogově digitálních převodníků, která je posíla-
ná do řídicího počítače, nesplňuje požadavky na vzorkovací frekvenci ve vztahu к šířce 
pásma snímaného signálu a nesplňuje požadavky na podíl signál šum. 

Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje zapojení pro rychlé číslicové zobrazení signálu 
NMR podle vynálezu, jehož podstatou jsou dva analogově digitální převodníky, jejichž vý-
stupy jsou spojeny s řídicím počítačem a jejich synchronizační vstupy se svorkou hodino-
vého signálu, přičemž první analogově digitální převodník je signálním vstupem spojen se 
svorkou lokovacího signálu nukleární magnetické rezonance, zatímco signální vstup druhého 
analogovi digitálního převodníku je spojen s vypínatelným generátorem časové základny a 
s obvodem pro rozmítání magnetického pole. 

Hlavní předností vynálezu je jednoduché a nenákladné zapojení dovolující zvýšenou 
rychlost snímání lokovacího signálu nukleární magnetické rezonance, snadné počítačové 
zpracování digitalizované informace nezávislé na generování časové základny a odstraně-
ní pronikání rušivých signálů do obvodů pro rozmítání magnetického pole. 

Vynález blíže objasňuje připojený výkres, na kterém je uvedeno blokové schéma zapo-
jení. Zapojení má čtyři vstupní svorky, z nichž svorka 1_ hodinového signálu je spojena se 
synchronizačními vstupy prvního a druhého analogově digitálního převodníku 1_ a - j e j i c h ž 
výstupy jsou spojeny s řídicím počítačem Э. Svorka Z lokovacího signálu nukleární magne-
tické rezonance je spojena se signálním vstupem prvního analogově digitálního převodníku. 
Svorka 3. vypínacího signálu a svorka 4 pro nastavení rychlosti rozmítání je spojena, kaž-
dá samostatným vstupem, s-generátorem _5 časové základny, jehož výstup je spojen jednak 
s obvodem £ pro rozmítání magnetického pole a jednak s druhým analogově digitálním pře-
vodníkem ji. 

Zapojení pracuje za provozu následujícím způsobem: 
Svorkou 1_ přichází do obvodu hodinový signál, který udává okamžik převodu obou analogově 
digitálních převodníků ]_, 8_. Svorkou Z přichází lokovací signál nukleární magnetické re-
zonance na datový vstup prvního analogově digitálního převodníku. Signál přicházející 
přes svorku 4̂  nastavuje rychlost generátoru časové základny 5/ Signál ze svorky 3. generá-
tor časové základny 5_ vypíná. Výstup generátoru časové základny 5_ je veden jednak jako 
datový vstup druhého analogově digitálního převodníku J3, jednak jako vstup obvodu pro 
rozmítání magnetického pole S frekvencí určenou hodinovým signálem jsou platná digitál-
ní data na výstupu obou analogově digitálních převodníků zaznamenávána povelem ukončení 
převodu do řídicího počítače 

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U 

Zapojení pro rychlé číslicové zobrazení signálu nukleární magnetické rezonance, vy-
značující se tím, že sestává ze dvou analogově digitálních převodníků (7, 8), jejichž vý-
stupy jsou spojeny s řídicím počítačem (?) a jejich synchronizační vstupy se svorkou (1) 
hodinového signálu, přičemž první analogově digitální převodník (7) je signálním vstupem 
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spojen se svorkou (2) lokovaclho signálu nukleární magnetické rezonance, zatímco signální 
vstup druhého analogově digitálního převodníku (8) je spojen s generátorem (5) časové zá-
kladny a s obvodem (6) pro rozmítání magnetického pole. 

1 výkres 



CS 465 919 BI 

r " Ť-

Л 

г 

з 
K 


