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RESUMO

Este trabalho consistiu no desenvolvimento de bobinas de

radiofrequência adequadas para geraç~o de imagens de prótons por

Ressonância Magnética Nuclear, para um magneto de 2 Tesla

(85 MHz), de diâmetro interno 22,5 cm.

~s estruturas adequadas em geralliteratura.

Para

propostas na

isto foram analisadas diferentes estruturas

consistem em circuitos ressonantes com indutâncias e capacitâncias

distribuídas pela estrutura. Ressoadores diferentes foram

construidos, testados e comparados em seu desempenho. Os

resultados obtidos mostraram ser possível obter imagens

tomográficas de boa qualidade com os ressoadores construídos.
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MHz,

types of

with a

ln this wark we deseribe and analyse different

radiafrequeney eails for NMR lmaging. Our system operates

supereandueting magnet, 22.5 em bore, at 2.0 Tesla (85

ressonant frequeney for pratons).

Distinet struetures, frequently deseribed in the

speeialized literature, are diseussed here. Usually the RF eoils

proposed are ressanant eireuits with distributed induetanee and

eapaeitanee. We have built different types of resonators and its

perfarmanee were eampared. With the resonators developed here

we have been able to obtain pratan density images af gaad

quality.
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GIP t TULO I

GERQÇÃO DE IMQGENS POR RE5S0NANCIQ MQGNtTICQ NUCLEQR CRMN)

1.1 - INTRODUÇÃO

Uma i In a y em g e ra d a p o r re s so n â n c ia ma y n é tic a n u c le a r ~ a

representaç~o da distribuiç~o espacial da intensidade de sinal

proveniente de splns

amostra heterogênea.

locali~ados em diferentes regiões em uma

Em geral a técnica é utili~ada em material

biol6yicoI visando aplicações d medicinal e a intensidade do sinal

proveniente de diferentes regiões da amo~tra se relaciona à vários

parimetros da lOesmal tais como densidade de spins e tempos de

relaxaç~o longitudinal e transversal [1].

Qs experiências de ressonincia magnética se baseiam na

interação do momento magn~tico dos núcleos atômicos com o campo

magn~tico. Nos sistemas comumente utili~ados para geraç~o de

lmagens por RMN a interaç~o entre spins é muito pequena e podemos

recorrer a uma descrição cldssica para o sistema.-
Na presença de um campo magnético Ho constantel os spins

precessionarão em torno da direçJo do mesmo com uma frequência

característica \No = - ~Hol frequência de Larmorl onde Y é a razão

yiromaynétical propriedade do núcleo atômicol característica de

cada espécie química.

Uma amostra extensal contendo muitos spins em equilíbrio

....
na presença de campo magnético Ho apresentará magnetização de- -
equilíbrio Mo na direção do campo Ho.

--tl>

= N.Y2.~2.J.CJ+1) Ho

Y;';-·3.Ke.TA

onde N é o numero de spins
VA é o voLume da amostra

e TA é a temperatura da amostra

CI.1)



Para uma amostra heterogênea na presença de um campo

magnético H(rlt) quaLquerl

-
a maynetização totaL do sistema M(Plt)

pode ser caLcuLada através da equação de BLoch.

- (Mz-M,.,).l
T:I. (r)
( I .2)

onde xlY,z são versares no sistema de coordenadas fixol -
no quaL z é a direção do campo magnético estático Hei-

Mx(~,t)x

-
My(7, t)yMz (71 t) liM(r,t)

= ++- T:I.(r)
éOtempodereLaxaçãoLongitudinaLI- e T;2(r)8otempodereLaxaçãotransversaL.

Q equação de BLoch 8 uma "equação fenomenoLógical onde o

fenômeno de reLaxação 8 imposto empiricamente. o primeiro termo

representa o torque do campo magnético sobre os spins e é este

termo que acarreta a precessão dos mesmos em torno da direç~o de-
Os outros termos são os responsáveis peLo fenômeno de

reLaxação. Para simpLificação da escrita passaremos a omitir a

dependência
-- -+

com a po~iç~o r da magnetizaç~o M e dos tempos de

reLaxação Ti e T2•

Q soLuç~o da equaç~o de BLoch na presença apenas do campo

magnético estático He.z será dada por:

MyOsen wotJ

( I .3)

é a magnetizaç~o iniciaL do sistema.

' ..... ,

~ __ " •. "F"." ~ •••• "'llIIII- ---,-~------_ •••



Definindo a magnetizaç~o complexa M(t) = Mx(t) + j.My(t)

podemos expressar compactamente a magnetizaç~o transversal em

funç~o do tempo:

(1.4)

onde Mo = Mxo + j.MyO é a magnetizaç~o complexa inicial.

~ componente longitudinal Mz tende ao seu valor de

equilíbrio com a constante de tempo T1, e a magnetizaç~o

transversal precessiona em torno da direç~o do campo estático com

frequência Wa, e seu módulo tende a zero com a constante de tempo

T.2 •

1.2 - SOLUÇõES D~ EaU~ç~ODE BLOCH EM GERRÇ~O DE IM~GENS

Nas sequências de pulsos empregadas em geraç~o de imagens

acalcularpodemosBlochdeaUti lizando

--+-...
M(r,t) da amostra quando sujeita a um campo qualquermagnetizaç~o

-+~
H(r,t>.

s~o utilizados gradientes de campo magnético e pulsos de

radiofrequência, que se superp8em ao campo estático Ha.z. Será

feita separadamente a análise do efeito de cada um destes campos

utilizando a equaç~o de Bloch (2].

1.2.1 - GRRDIENTE DE C~MPO MRGNtTICO

Superpondo ao campo magnético estático Hoz um campo

magnético que varie linearmente com a posiç~o, o campo resultante

na amostra será

-+ -+
H (~ t) = H o Z + G .-r. z

onde ~= Gx.x + Gy.y +Gz.z

(1.5)

3



~
o comportamento da magnetilação M na presença deste

campo poderá ser caLcuLado utiLizando a equação de BLoch :

- - --
dM = r. M x [H C> + G. r ]Z - [M x.x + M y.y] .-L
dt T2

- CMz -Mo).L
T:L

CI .6)

Q soLução da equação de BLoch neste caso é:

--- - . - -
M C r ,t) = Mo C r ) .e x p [ J . w' C r) .t - t I T :2 C r ) ] CI .7)- .., -
MzCr,t) = Mlo.expC-t/T:LCr)) + MQ[1 - expCt/T:LCr))]

, - y -.--onde w Cr) = - .CHo + G.r)

Q magnetização LongitudinaL n~o é afetada peLa presença

de gradiente, e a magnetização transversaL precessiona com-
veLocidade anguLar w'Cr), dependente da posição. Esta dependência

de w' com a posição fará com que sinais provenientes de regiões

--.
diferentes da amostra ao Longo da dir~ç~o de G tenham frequências

diferentes, ocorrendo portanto uma codificaçao em frequência.

---
Se o gradiente de campo constante 5 for aplicado durante

um tempo, muito menor que T2' os efeitos da relaxação transversal

poderão ser desprezados. Imediatamente após este puLso a

magnetização transversaL apresentará uma fase proporcionaL d

posição ao
~

Longo da direção de 5, ocorrendo portanto uma

codificação na fase.

-. -. ...•-MCr,t') = MoCrJ.exp[j.Cwo -r.5.r)t'] C I .8)



1.2.2 - [~MPO DE R~DIOFREQUÊN[I~

Se aLém do campo magnético p.stático Ho.z e do yradiente
~

constante de campo magnético G for também apLicado d amostra um

~
campo maynético de radiofrequência H1Ct) circuLarmente poLariLado,

no pLano perpendicuLar a ~/ o campo resuLtante será:-
HCr).z + HiCt).[x.cosCwt) + y.senCwt)]

C I .9)~
onde HiCt) = HiCt).[x.cosCwt) + y.senCwt)]

,...... -+- -
e HCr) = Ho + G.r = Ho + hCr)

~ duração dos puLsos de radiofrequência é sempre muito

inferior a quaLquer dos tempos de reLaxação T1 e T2, de forma que

os termos contendo T1 e T2 na equação de BLoch podem ser

desprezados em anáLises para tempos curtos. ~ magnetiLação na

-+
presença do campo HiCt)-
..Q.tl=
dt

será caLcuLada simpLesmente por:

C1.10)

~ soLução desta equação pode ser simpLificada através de

uma mudança para um referenciaL x I I Y I
A Ie L I que gira em torno do

elXO Z com velocidade anguLar w :

Z I = Z

X' = x.cosCwt) + Y.senCwt) C1.11)

y' = -x.senCwt) + y.cosCwt)

5



~s três componentes da equação de Bloch no referencial

girante são

dMx' = cY.H(7) + w}'My'
dt

.9...tl.:t.' =-C1:H(t) +w).Mx' + Y.H;LCt).Mz
dt

CI.12)

d M z = - r. H;L C t ) . M y ,
dt

•••
onde Mct) =. Mx'CtH:' + My'Ct)y' + MzCt)2

e M'Ct) = Mx'Ct) + j.My'Ct) = MCt).expC-j.w.t)

PULSOS CURTOS

Considerando pulsos curtos de radiofrequência, de duraç~o

« 1/Y.'h, com uma forma H;LCt) qualquer, podemos

despre~ar os efeitos da aplicação de gradiente de campo durante a

aplicação do pulso.

No caso de w = Wo a solução da equação de Bloch serd

simplesmente a precessão no referencial girante em torno da

direção de H;L Ceixo x'), de um ângulo aCt).

- -+
Mx'Cr) = Mx'''.>Cr)

-+
+ MzoCr).sen[aCt)]

-fio CI.13)
- My'oCr).sen[aCt)]

~
My'oCr).cos[aCt)]

~
= MzoCr).cos[aCt)]

-.
My I C r , t) =

-+
MzCr,t)



~pós um pulso de radiofrequência de forma H1(t) qualquer

a magnetização terd precessionado em torno dae duração L ri-'

-+
direção de H~ um angulo arfo" que só depende da integral de H1(t)

e não de sua forma.

(1.14)

Portanto um pulso curto de radiofrequência

caracteriLado por apenas dois parâmetros

direção do campo H·1•

PULSOS SELETIVOS

o angulo ar'/-' e a

Por raL~es relacionadas ao tempo de processamento e d

memória disponível, a5 técnicas usualmente utiliLadas para geração

de imagens por RMN são bidimensionais. Nestas técnicas é

selecionado um plano da amostra de espessura variável de forma

que só os spins contidos nesta região sejam excitados, e

conseqüentemente provenha desta região todo o sinal induzido.

Uma das técnicas utilizadas para seleção de planos é a excitação

seletiva, que emprega pulsos de radiofrequência e pulsos de

gradiente de campo combinados de forma a excitar somente a

de interesse.

região

Submetendo a amostra ao campo descrito pela equação 1.9

(campo de radiofrequência na presença de gradiente de campc), a

equação de Bloch no referencial girante, para w = wo' será:

dMx' =

dt
r.h(1).My'

...Q.!:!..Y-.'

dt

= -Y-h(-;') .Mx'
-+

= w,.,(rLMx'

(1.15)

7



Esta e q u a ç ã o n ~ o tem so Lu ç ã o a n a Lí tic a e x a ta p a ra u In

campo H:J.Ct) quaLquer, sendo necessário recorrer a métodos

numéricos. o probLema pode ser resoLvido anaLíticamente somente

se considerarmos puLsos de radiofrequência que afastem pouco a

--... ,
= -whCr).My

magnetilaç~o do seu vaLor de equiLíbrio Mo.2 iniciaL.

a equaç~o de BLoch se redul a :

dMx'

d t .

c!My' = whc;1'.Mx' + YH:LCt).Mo
d t

Neste caso

C1.16)

Estas equaçôes podem ser escritas mais simpLesmente em

termos da magnetilaç~o transversaL no referenciaL girante :

(1.17)

Esta pode ser integrada simpLesmente, e

escoLhendo sem perda de yeneraLidade a direç~o do gradiente

-+
5 = 5.2, a soLução obtida é

t

M ' t:. tl· j. Y. Mo • e x p C- j .y. G • %. t). f' CI ' ) . e x p C j . Y.G . L. I ' ) . d t '
o C1.18)

Como H;L é um puLso de duraç~o finita Lr~' a magnetização

no finaL do puLso pode ser escrita como

--to
M' C r , Lr -I') = j. Y. M", . e x p ( - j ."f. 5 . z . ~_ +' /2) •

~!/z.

1H,CI' .r.-./2) .expCj ."/.G.z. t') .dt'
·~/:z. ( I . 1 9 )

Portanto, após o puLso de radiofrequência de forma H;LCt),

a magnetização transversaL M' será proporcionaL à Transformada de

Fourier da função H;LCt), muLtipLicada por um fator de fase

dependente da posiç~o ao Longo da direção do gradiente apLicado.

8



Como o objetivo da seleç~o de planos é fazer com que a

maynetização transversal seja yrande apenas na fatia selecionada,

serd escolhida a forma do pulso H1(t) cuja Transformada de Fourier

tenha valores mdximos no plano selecionado e seja praticamente

nula fora dele.

De uma forma geral a seleção de planos por excitação

é feita utilizando um pulso de radiofrequência de

menor que o espectro da amostra toda, na presença de

de forma que apenas no plano selecionado a condição de

espectro

yradiente,

seletiva

ressonância seja satisfeita.

a

de

então

não

o cdlculo da maynetização transversal é feito

te9ria de perturbação levando-se em conta a

entre a energia utilizada na excitação e

transversal, e também a duração finita do pulso

linearidade

magnetização

Para pulsos de radiofrequência de ângulos maiores que 30°

a maynetizaç~o transversal obtida após o pulso de radiofrequência

não se relaciona simplesmente d transformada de Fourier da forma

do pulso.

através de

radiofrequênc.ia.

De acordo com trabalho desenvolvido no grupo [3], a

forma mais eficiente para o pulso seletivo

sen(t).gaussiana com tres zeros. Porém a

seria o produto

utilização desta

envoltóri2 exige muita potência e por este motivo é mais comumente

utilizada a envoltória gaussiana,

resultados.

que também conduz a bons

9



1.3 - SISTEM~ DE DETECÇAO DE RMN

o sinal de RMN é captado por uma bobina receptora que

converte a precess~o dos spins da amostra em um sinal elétrico

v ( t ) .

sinal

por :

De acordo com o Princípio de Reciprocidade (~pêndice I), o

indulido em uma bobina por um spin precessionando é dado

...•..•.
V ( t)

=--ª- [Be:.m] CI .20)
at -+

-+
onde

mé
o momento maynético eBe:éo campo produzido

pela bobina no ponto onde se localiza o spin nt quando a mesma é

percorrida por uma corrente unitdria [4],

Para uma amostra extensa, 'consistindo em um número grande

de spins, o sinal total induzido corresponde à soma dos slnals

induzidos por cada elemento de volume dV que contém um momento

ma g n é t i c o K. d V .

V(t) =

onde a

amostra.

i-+ -+ -+.-.
L [Be:(r).M(r,t)].dV
dt

A

integral deve ser feita sobre todo o

(1.21)

volume da

~ bobina receptora é construída de forma a produzir campo

-+
no plano transversal à direção de Ho, sendo a componente do campo

-+
da bobina paralela a Ho muito pequena. ~lém disso a componente

da
-+

magnetização da amostra na direção de Ho varia mais lentamente

no tempo, pois o tempo de relaxação longitudinal T1 é maior que o

transversal T~, de forma que podemos então desprezar o

~-+
longitudinal do produto escalar Bc;.M

t e r mo'



--+-
Supondo que o campo 8cCr) ~ uniforme na região da

= Be:N • x + Bc '"j • Y , o sinaL induzido na bobina pode

C r. 23 )

ser expresso por :

V(U = -sL( Re[B.MC-;:-';UJdV
d t)'4

onde definimos o campo compLexo B = BCM - 1.Bc~,

e M (~ t) é a ma y n e tiz a çã o t ran sver sa L c om p Le x a .

Em geração de imagens por RMN, o sinaL serd sempre

detectado na presença de gradiente de campo mayn~tico.

UtiLizando a expressão r.7 para maynetizaç~o na presença de um

yradiente de campo, e escrevendo na forma polar

Mo (7) = J:!(n exp( j. ert'»

. ,1..'B = Br.exp(J.,)

temos

1:-+. ~ ~ 9:-+,1..'
V(t)= -~[Br J:!(r).exp(-t/T2(r».cos(w'(r).t+ (r)+~)dVJ

dt

VA ( r .24)

Derivando em relação ao tempo:

( r .25)

v (t)

= B r .W o{ J:!(1) . e xp (- t 1 T :;.! ). ~c o s [W ' (7) t+ e (7) + 1:>' J +
T "> (r . Wo

V, -

A ~ --+ e~'/'!~
w'(rl.sen[w'Crlt+ (r)+'t'].dV
Wo

Sabendo que
----

....•.
w I ( r)

=1+~ (r)
Wo

Wo

E

também que

« 1 e

vet)=

o sinal V(t) pode ser aproximado por:

1:-+ :-+. ~
Wo • 8 r J:!C r ) .e xp ( - t IT ::.! ( r ) .c o s [ (Wo +wh ( r ))t+

V.

onde p' = rf + ""/2"

1 1

8(7) + tpJdV

C r .26)



De acordo com a figura 1.1/ a bobina receptora que capta

o sinal proveniente da amostra está ligada a um circuito de

acoplamento/ cUJa funç~o é maximi~ar a entrega de potência. o

sinal indulido na bobina terá sua fase deslocada/ n~o só pelo

circuito de acoplamento, mas também por todos os cabos coaxiais

envolvidos na transmissão do sinal/ até que este atinja o

receptor. No receptor um conjunto de amplificadores aumenta a

amplitude do sinal. Todas as mudanças de amplitude e fase ser~o

incluídas nos fatores C e ~ da equação 1.27/

sinal já amplificado.

,/
que representardÍ o

v (t) = [1r:l ("7) . e x p ( - ti T :;.! ), c o s ( ( Wo + W h (7)) . t + B ft) + cp ] d V~
(1.27 )

Receptora

V(t) Circuito de

Acople
Pre-Amplificado

S,

~

Sinais de Re':erência

Sa Filtro

Passa-bai

Filtro

Conversor

nalógico!Digltal

Analdgtco!oigital~..
Si>

FIG
de

1.1-Esquema
RMN.

Simplificado para a Recepção
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~ informação contida no sinal é transportada para a

frequência de dudio através de detecção em fase e quadratura [5].

São utiliLados sinais de referência 51 e 521 defasados em "/2.

Sj, = a.cos(wt)
( r .28)

52 = a.sen(wt)

o sinal V(t) jd amplificado ~ multiplicado pelos SlnalS

de referência esãoobtidosossinaisSAe Se.

5""

=

S,.V(tl , cl Re""t>.eXp(-tlTor;:"ll.[C05[(WO' wlt '{jJ

, C05[(Wo- wlt ,{.ll dV

( r .29)Se

=

s,.vet) , cl Rttl.exp(-tlT.ftll ,ten[(wo, wlt ,13]

~ - 5en[eWo- wlt , /3j-dV
O n d e (3= w h ft) t + 8 ft) + cp

Os sinais SA e 58 passam ainda por um filtro passa baixas

que elimina a componente de frequência mais alta.

podemos- j. Se '

1~:-+ ~ e :-+ ,I..
[ ~(r).exp(-t/T2(r».cos[(wo-w)t + wh(r).t + (r)+ rJdV

'VÁ (r.30)

1 :-.:--t> ~ 11 ~ ~

[ ~(r).exp(-t/T2(r».sen[(wo-w)t + Wh(r).t + o(r)+ rJdV

V~

Definindo um sinal complexo 5 = SAI

51e -

escrever mais compactamente o sinal detectado I em termos da

magnetizaçao da amostral descrita pela expressão r.7. Todas as

constantes envolvidas foram agrupadas na constante complexa c.

5 ' c1Met,7l.exp(-j.w.tldV
V4

onde c = [.exp(j.~)

(1.31)

Este sinal será a seguir digitalizado por um sistema de

aquisição de dados controlado por microcomputador.

'13



1.4 - MÉTODO D~ TRQNSFORMQDQ DE FOURIER BIDIMENS10NQL

P~R~ GERQÇÃO DE 1MQGENS POR NMR

Qs várias técnicas para geraç~o de imagens por RMN se

utilizam de sequôncias diferentes de pulsos. para aplicação de

pulsos de gradiente e de pulsos de radiofrequência. de forma que o

sinal obtido com o uso de cada técnica é relacionado às

propriedades da amostra de maneira diferente. Será discutida a

t~cnica utilizada no laboratório para geração de imagens. que ~ a

Transformada de Fourier Bidimensional (20FT) [6].

Q sequência de puLsos básica para a técnica Transformada

de Fourier Bidimensional está representada na figura 1.2.

É utilizada a seleção de planos por excitação seletiva. como em

outras técnicas bidimensionais. e também codificação de fase e de

frequências através da aplicação de gradientes de campo paraleLos

ao plano selecionado. em duas direções perpendicuLares. Nesta

discussão consideramos a seleção de um plano perpendicular ao eixo

z, através do uso do gradiente Gz.z para seleção de planos. embora

os mesmos resultados possam ser reproduzidos para planos

selecionados em quaLquer direção. Da mesma forma. a direção do

gradiente de codificação de fase foi chamada de Y. e a direção do

gradiente de codificação de frequência foi chamada de x. sem perda

de generalidade.

I .'.



í\TrIz í\Ti/LRF./ ' ...,---------fW '-
, " .cod. de freQuências"""'1 •

Gx

. ., ,,~ cod. de fase

~ . I..

L seI. de Planos

F1G 1.2 - Sequência de Pulsos Bdsica para Geração de

Imagens por Transformada de Fourier Bidimensional.

Considerando que o tempo de repetição T•.. ~ grande o

suficiente para que a magnetiz.ação atinja o equilíbrio COlO o campo

~
Ho antes de cada aplicação da sequência de pulsos, a magnetização

inicial da amostra serà a lOagnetização de equilíbrio:

= ( r. 32)

Supondo válida a equação 1.19, a magnetilação complexa no

referencial fixo M(TrF,f) após um pulso seletivo de forma H1(t) e

d u r a ç ã o 'fI" F S e r á :

M ( r..,.j., ,7') = j. r Mo (7) . '"';-'P [ - j . r.Gz . z . T...F / 2] . e x p [ j .Wo . T....j., ] •.

'frilZ.

1exp [ i .r.G.•. z. t' ] .H, (t ' + r., /2) d t'
-r,.~/2. ( I .33)



Expressando a forma da fatia selecionada através da

funç~o RCz)/ que depende som8nte da funçJo H1Ct)/ que ~ a forma do

pulso de radiofrequ6ncia, e da amplitude do gradiente de seleçdo

G~I ~ possível reescrever a express~o 1.33

M Cr...f"'7) = j. r.M <> C--:).e x p [ - j .r. G ~ .z .TI" f / 2) .e xp [j .w <> • T,~f' ) • R Cz )

!"c-VZ

onde RC'Z) " 1exp[j.Y.G<.".t'J.H,Ct',rd/2Jdt'
'Z"l/z CI . 3-U

~p6s o pulso de radiofrequência de duraç~oirrf" a amostra

e submetida a um pulso de gradiente de campo de mesma amplitude-.
porém de direção contrdria G = -Gz,z, e duração Trf'/2/ de forma a

compensar a fase proprocional a z. De acordo com a expresão 1.8/

a magnetização após este pulso de refocalização/ no intante

( I .35)

Na equação

proporcionaL a z.

1.35 foi eliminado portanto o fator de fase

Mesmo n~o sendo válida a equação 1.19 para

pulsos de radiofrequência que afastem muito a magnetização de sua

posiç~o de equlíbrio/ que é o caso dos pulsos ~/2 e ~ utilizados

normalmente/ podemos de qualquer forma supor que após um pulso V/2

seletivo e aplicaç~o de gradiente de refocalização o fator de fase

da magnetização transversal proporcional a z terá sido eliminado/

e os spins encontram-se em fase no plano transversal .

..~-.
D



~ seguir será apLicado um puLso de gradiente para

~
codificação de fase G = GY'YI

acordo com a expresão 1.81

de d u ra çã o T ...I a o fi n a L do q u a L I de

a magnetização da amostra conterá um

termo de fase proporcionaL a posição ap

gradiente

Longo da direção do

M( 3!,;" f-' / 2 + T..•;1) = j. Y. Mo c:) .e x p [ j . 3 . '" o .T~f-' / 2 + j . Wo . r...] .

. e x p [ - j . y. G y . Y . T.,,. ] . R ( z ) ( I .36)

Será ainda apLicado um gradiente Gx.x de codificação de

frequênciasl na presença do quaL a evoLução da magnetização

transversaL ocorrerá de acordo com 1.7 I onde desprelamos a

reLaxação transversaL

M( t ;F) = j. y. Mo (7) . e x p [ j .3. "'o .Tr f-' /2 + j . "'o .7":.• ] . e x p [ j . Wo . t ] .

• e x p [ - j .r.G x . x . t ] . e x p [ - j .r.G Y • Y •T...] . R ( z )

(1.37 )

~ origem dos tempos t=O foi desLocada para o início da

apLicação do gradiente de codificação de frequênciasl

partir do quaL será feita a aquisição do sinal gerado.

instante a

De acordo

com a expressão 1.31. o sinal induzido nas bobinas de

radiofrequência na presença do gradiente de

então

leitura Gx serd

S (t) = c iMo (1') . R ( z ) . e x p [ - j . )': G y . y . r:.. -j . 7: G x • x . t ] . d V
V"

( I . 38)

onde todas as constantes foram novamente agrupadas na

constante complexa c.



Reescrevendo 1.38 em termos da magnetização bidimensional

Mo(x,y) de equilíbrio do plano selecionado temos

5 (\) ~ c J Mo ( x , y ) . e x p ( - i . r.G y . y .r.o - í .y. G x . x . tl . d x . d y

o n d e Mo (x, y) ~ J Mo ( r J. R ( z ) . d z

Definindo:

f<x = y.Gx.l

e Ky = Y.Gy.T ...

( 1 .39)

(1.40)

E reescrevendo a equação 1.39, temos uma equação que

relaciona o sinal obtido com a magnetização do plano selecionado,

chamada Equação de Imagem

5(Kx,Ky) ~ cJjMo(x,y).eXP(-i.KX.X -j.Ky.yl.dx.dy

(1.41)

Esta equação relaciona, através da operação transformada

de Fourier, dois espaços bidimensionais: o espaço real, da

amostra, definido pelos versores x e 9 e o espaço recíproco, do

A A
sinal, definido pelos versores ~x e ~y [7].

....• " "-

onde K = Kx.~x + Ky.Ry

-+ ~ ~
e r = x.x + y.y

(1.42)

Para que seja possível calcular a função Mo(x,y) será

~
preciso conhecer a função S(Kx,Ky) em lodo o plano definido por ~x

'"

e ~y, ou, no mínimo em um semiplano, pois podemos utilizar a

propriedade

semiplanos

da Transformada de Fourier que relaciona

(1.43)

dois



Para uma aplicaç~o da sequência de pulsos da figura 1.2 o

valor de Ky serd constante, definido pelos valores de r~ e Gy, e o

valor de Kx serd proporcional ao tempo CEquações 1.40), de forma

que o sinal será amostrado ao longo do tempo sobre retas no espaço

--.
do sinal definidas pela extremidade do vetar KCt)[8], onde:

~ A A
KCt) = Y.Gx.t.R:x + YGy.T .•.Ry CI .44)

Para abranger todo o espaço do sinal, o gradiente de

codificaç~o de fase Gy assumirá valor diferente a cada aplicação

da sequência de pulsos. o tempo de aplicação'C ..• serJ mantido

constante, enquanto Gy assume Ny valores diferentes, igualmente

distribuidos no intervalo entre GYM~M e -GYM~M' 1=10final de Ny

aplicações da sequência de pulsos· teremos o sinal adquirido sobre

Ny linhas
1\

paralelas a R.x, igualmente espaçadas, no espaço de

sinal. Sobre estas linhas o sinal será digitalizado, por um

conversor I=InalógicolDigital de forma que cada sinal adquirido será

amostrado por Nx pontos,

t ime ).

separados por um intervalo ~ t Cdwell-

Com a sequência de pulsos da figura 1.2 a função SC!t)

serd conhecida sobre um reticulado de pontos igualmente espaçados

em apenas um semiplano,

Utili~ando a propriedade

no espaço do sinal Cquadrantes I e IV).

1.43 a informação obtida serd então

suficiente para calcular a função Moex,y) através da Transformada

-+
de Fourier inversa da função SeK).

Embora a magnetização bidimensional Moex,y) seja uma

função rea l, a Transformada de Fourier inversa do sinal complexo

SCKx,Ky)

complexa

será em geral uma função complexa, pois a constante c é

c.MoCx,y) off SCKx,Kyl.exp[j.CKx.x , Ky.ylJ.dKx.dKy

e 1.45)



No ~ntanto podemos relacionar a magnetilação Mo(x,y) com

o m6dulo da Transformada de Fourier inversa do sinal S(t), Q

calcular Mo(x/y) a partir da equação I.46:

Molx,yl o 1 .l[(sCKx,KYl.eXp[j.CKX.X+Ky.YlldKX.dKY

(I. 46)

~ sequQncia de pulsos normalmente utilizada para geração

de imagens por 20FT não é a sequência de pulsos representada na

figura 1.2, mas Slm a sequQncia de pulsos da figura 1.3 a seguir,

onde optamos por trabalhar com ECOs. Esta sequ~ncia permite a

realização de lmagens constrastadas pelos tempos de relaxação

através da variação do tempo de repetição Tr (contraste por T1) e

da variação do tempo ao eco Te (contraste por T2) [9].

Gx

Gy

Gz ..r

s

,
;---, II
,
,
,

~

\

+--------- \-- "Te

1..;, :
Í"

o

o

o

~';-lI

F1G 1.3 - Sequência de Pulsos Normalmente Utilizada para
Geração de 1mayen~ por 2DFT.



Para a sequência de pulsos da figura 1.3, a Equaç~o de

Imagem que relaciona a magnetizaç~o da amostra como sinal obtido é

a mesma equaç~o 1.41, porém com o instante t=O deslocado para o

centro do ECO. Trabalhando com ECOs estamos amostrando o sinal

para tempos positivos e negativos,de forma que Kx assume agora

valores positivos e negativos. Se o gradiente de codificaç~o de

fase assumir valores positivos e negativos no intervalo entre

GYM •• :>l teremos, no plano do sinal, o sinal amostrado

sobre um reticulado de pontos que abrange todos os quadrantes

(figura 1.4), R informaç~o obtida é redundante, pois utilizando a

propriedade 1.43 seriam necessários apenas dois quadrantes, mas na

prática optamos por amostrar o sinal nos quatro quadrantes, e

utilizar a equaç~o 1.43 no sentido de calcular um valor médio.

II XyI
•

•••• •••••

•
•••• •••••

•

•••• •••••

•
•••• •••••

•

•••• •••••-Kx•
•••• •••••

•
•••• •••••

•

•••• •••••
•

•••• •••
· "I•
••••
1

•• bKy=2Y.GYmax. t"
• ~ NyI I I OKx:: Y.Gx.Sf IV

FIG 1.4 - Pontos no Espaço do Sinal onde o Sinal
Rmostrado.
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1.5 - RESOLUÇÃO ESPRCIRL E RELRÇÃO SINRL/RU1DO

Uma vez que a funç~o S(Kx,Ky) é conhecida apenas sobre

pontos igualmente espaçados no plano do sinal, os espaços da

amostra e do sinal ser~o relacionados através de uma Transformada

de Fourier Bidimensional Discreta.

O algoritmo de Transformada de Fourier discreta é

utilizado para calcular a funç~o s(f) a partir do sinal S(t)

medido (101.

sCfl = !Sítl.eXP(i.2:rroftl.dt (1.47]

O sinal S(t> é amostrado em um intervalo de tempo

limitado b.t, por N pontos, separados por um intervalo de tempo ót.

R funç~o s(f) calculada estará também limitada a um intervalo de

frequências b.f = 1/St, definido pela frequência de amostragem.

Neste intervalo a funç~o s(f) será definida por, N pontos,

separados pelo intervalo Sf = 1/b.t = b.f/N.

Um sinal S(t> proveniente de uma amostra qualquer, na

presença de gradiente de campo, terá certamente seu espectro

limitado à uma faixa de frequências de largura total ~FT. ~

largura espectral da amostra~FT deverá estar contida no intervalo

~f, definido peLo dweLl-time, caso contrário haverá superposiç~o

de informações. O fenômeno de superposição de informações é

cohecido como Aliasing, e a condição para que n~o ocorra é o

critério de Nyquist para digitalizaç~o de sinais

~f ) Ô,FT

Ou seja :

22
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invés de considerarmos as variáveis t e f , podemos

escrever a condiç~o

da

imagem em

atravQSrelacionadastamb~m

1.49 para as duas dimensões da

-fi -+
K e r,va r i.]v e isdastermos

Transformada de Fourier.

Considerando ainda uma amostra onde o plano selecionado

tem dimensões Lx e Ly, submetida a uma sequência de pulsos para

geraçâo de lmagens por 20FT, com parâmertros Gx, e T..•,

podemos definir como a variação de Kx(t) em um intervalo de

tempo f>t, ou seja, entre dois pontos sucessivos ao longo da

direçâo x na amostragem do sinal

l>Kx = Y.Gx.St CI.50)

I=lnalogamente, para a direção y, direção do gradiente de

codificação de fase, definimos SKy como a variaçâo de Ky entre

dois pontos sucessivos ao longo da direção y

~ K y = 2. Y.G y '" •••.>< :r...
Ny

(1.51)

Oe 1.50 e 1.51 podemos reescrever a equação 1.49 para

ambas as direções no plano do sinal

1 >SKx.Lx = y, .Gx.Lx.l>t (I .52)
2.11

1

>SKy.Ly = 2.1' .Gy"'••..>L.T.••.Ly (I .53)
2.11'"

Ny

onde "f'

= Y 12.1f

Para uma dada sequência de puLsos, com parâmetros Gx,

Gy", ••.>< e "( .••, a escolha de Nx, Ny e bt fica limitada pelo crit~rio

de Nyquist. I=lescolha destes parâmetros deve ser feita visando a

máxima resolução espacial da imagem.



Para um sinaL SCKxIKy) amostrado no espaço do sinaL sobre

A
Ny linhas paralelas a KX1 cada uma com Nx pontosl separados por um

i n t e r v a L o St I a distância entre dois pontos distinguíveis no

espaço da amostra será

Óx = 2.1\' = 1-

I::J.Kx TGx.6t
Óy= 2.1t =

1
I::J.Ky

2. "/' . Gy",•.x .T.~ ( I .54 )

( I .55 )

Os parâmetros Gx, Gy".",,, I 6t I Nx e Ny n~o são porém

fator8s independentes, p01S devem satisfazer o critério de

Nyquist (equações 1.52 e 1.53).

(:linda asslm, enquanto n~o introduzimos a relação

sinal/ruído na discuss~o, a resolução espacial fica limitada

apenas pelos valores dos gradi~ntes Gx e Gy",,,,xque podem ser

produzidos peLas bobinas de gradientel peLo sistema de controle da

experiência que limita Ny a um valor máximo, e pelo sistema de

aquisição de dados, que limita um vaLor máximo para Nx e um

valor mlnlmo para 6t. Se fosse infinita a relação sinaL/ruídol

poderíamos aumentar a resoLução espaciaL ao Longo da direção x

aumentando o produto Gx.l::J.tl desde que fosse aumentado também o

número de pontos NX1 de forma a continuar satisfazendo o critério

de Nyquist. (:lnalogamentel poderíamos aumentar a resolução

espacial ao longo da direção y aumentando o valor de GYM ••NI desde

que o número de pontos Ny fosse também aumentadol de forma a

continuar satisfazendo o critério de Nyquist.



Os sinais de RMN, perdem amplitude no tempo a

partir de um valor maXlmo, dté que a amplitude do sinal se torna

igual à amplitude do ruído presente. q partir deste ponto, o

sinal de RMN não fornece nenhuma informaç~o útil. Pelo contrário,

a amostragem do sinal nestas condições, amostragem de

contribui apenas para elevar o nível de ruído da

Transformada de Fourier do sínal,

resolução.

acarretando em perda de

Só tem sentido portanto amostrar o sinal durante um

período de tempo~tll'l"'~(/ onde a amplitude do sinal é maior ou igual

à amplitude do ruído. Este intervalo âtll'l~N é inversamente

proporcional à amplitude do gradiente, o que limita portanto a

resoluç~o da Imagem.

O problema pode ser compreendido mais facilmente em uma

dimensão, onde consideraremos uma amostra homogênea, de

comprimento L, cuja magnetização unidimensional Mo é constante no

intervalo entre -L/2 e L/2. o sinal induzido por esta amostra na

presença do gradiente G será dado por

Lll.

S(U = cjMo.eXp[-j.y.G.X.tJdX
- L/z.

Resolvendo a integral da equação 1.56 temos

S(U = c.Mo.L.sen(YG.L.tl2)

y.G.L.tl2

( I .56)

C1.57)

q função Sct) está epresentada na 'igura 1.5 e possui

zeros em Y. G. L. tl2 = nlL e máximos aproximadamente em

y. G .L .t /2 = Cn + 1 /2 )lT, p a ra n in te i ro d i f e re n te d e l e ro .



F1G 1.5 - Sinal SCt).

Considerando o instante tM~X como o instante onde um

máximo na amplitude do sinal tem amplitude igualou menor que a

ampl itude do

como :

a relação sinal/ruído poderá se escrita

(1.58 )

onde nM~X é o menor inteiro para o qual a amplitude do

ruido supera a amplitude do sinal.

o intervalo ~tM.X para o qual a amplitude do sinal supera

a amplitude do ruído será inversamente proporcional a G :

ÓJ:M ••.• = nM ••",.41f'
YG.L

( I . S9)

Portanto, o aumento no gradiente diminui o intervalo para

o qual o ~inal amostrado fornece informação, de forma que não 6

possível aumentar a resolução indefinidamente, mesmo que o sistema

de aquisição de dados o permitisse.

Considerando ainda a amostra unidimensional, podemos

observar os efeitos da existência de ruído na Transformada de

Fourier do sinal nas figuras 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 .

.-:-.C',_J



Nas f ig u ra s 1. 6' e I. 7 o ruí do n;jo f o i c o n s i d e ra do. O

sinaL da figura I.6al contendo 20 zeros foi amostrado em 64

pontas, e a Transformada de Fourier obtida está na figura 1.6b.

Na figura 1.7a encontra-se o sinal, contendo 80 zeros e amostrado

em 256 pontos, e a Transformada de Fourier está na figura 1.7b. O

critório de Nyquist é mantido através de um aumento no intervalo

~t ou na intensidade do gradiente proporcional ao número de

pontos Comparando as figuras 1.6b e 1.7b observamos um aumento

real na resolução.

Incluindo agora o ruído (relaç~o sinal/ruído = 100) nos

SlnalS das figuras r.6a e r.7a obtemos os sinais das figuras I.8a

e I.Sa. Q Transformada de Fourier destes sinais está nas figuras

I.8b e I.Sb, onde observamos que o nível de ruído da figura I.Sb é

maior, pois neste caso o sinal foi amostrado em condiç5es onde ele

é indestinguível do ruído presente, ou seja, em um intervalo de

tempo maior que ~t_.x.



NZ = 20

N = 64

~IG I.6a - SinaL de RMN sem ruído com 20 zeros. amostrado

em 64 pontos.

N = 64

FIG I.6b-Transformada de Fourier do SinaL da figura 1.6a.
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NZ = 80

N = 2513

l
1\

~~\I~~
FIG I.7a

amostrado
- SinaL de RMN sem ruído,

em 256 pontos.

com 80 zeros e

I-N = 256

1_-

fty

I I

y

1 I ..l.

. " .• l
~

'--I

FIG I.7b-Transformada de Fourier do sinal da figura r.7a.

2'3



S/R = 100

N = 64

NZ = 20

FIG T.8a - Sinal de RMN, com relaç~o sinal/ruido = 100 e
20 zeros, amostrado em 64 pontos.

N = 64

~-,~ ~-=_~- - - -,- - - - - -i ---~--'";------7' - - - - - - ;- - - - ~ -_- - ;..::;"'--:

FIG I.8b-Transformada de Fourier do sinal da figura I.8a.

Re l a ç :i o 5 i n a l/ Ruí d o 'P ~ 21 = As / A ~
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S/R = 100

N = 25~

I NZ = 80I

FIG I.9a - Slnal de RMN, com relaç~o sinal/ruido = 100 e
80 zeros, amostrado em 256 pontos.

N = 256

FIG 1.9b-Transformada de Fourier do sinal da figura I.9a.
Relação SinaL1Ruído \V~ 8= A5/A~
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~ melhor condlç~u para a resolução da lmaqem será

portanto quando o slnaL for adquirldo apenas durante o lntervaLo

de tempo ~tM"'>t' com todos os parâmetros obedecendo ao critério

de Nyquisi , " 4. 'l'
D.t = D.t ...u• - Y.G.L

1 = y:IG. At . L
N

e x = _ ••••1_
YG.6.t

( I .60)

Rs conclusões para a amostra bidimensonal s~o as mesmas

que em uma dimens~o. R máxima resolução ocorre quando o sinal é

amostrado apenas em situações o~de o mesmo é distinguível do

ruído. De uma maneira geral, só poderemos distinguir uma regi~o

do plano cuja área é dada pelo produto Óx. óy, se a amplitude do

sinal proveniente desta área for distinguível do ruído presente.

Rlém da limitaçlo dada pela relaç~o sinal/ruído, os

gradientes de codificaç~o de fase e frequência devem ser

dimensionados levando em consideraçlo a homogeneidade do campo

-+
magnético estático Ho, que em qualquer caso é limitada. Como

sempre existe um gradiente ünaturala de campo magnético, as

amplitudes dos gradientes devem ser grandes o suficiente pdra que

os efeitos da nlo homogeneidade do campo magnético estático sejam

desprezíveis.

Considerando qu~ em toda amostra a maior variaç~o que o

campo estático sofre é ~H, a diferença de campo imposta pelo

gradiente de codificaç~o de frequências Gx entre dois pontos

consecutivos ao longo da direção x,

maior que ~H

~H < Gx .óx
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Considerando a direção y de codificação de fase, a

diferença de fase entre dois pontos separados por uma distância by

ao longo do eixo y será

~~'JI = Y.Gy • L:., .by ( I .62)

Entre duas aquisiç6es distintas, onde o gradiente Gy

difere por 2.GYMa>,/Ny, a diferença de fase entre dois pontos

separados por Óy sofre um acréscimo b..cP*, onde:

2. GYMU' . Z;", .by
Ny

<I .63)

de fase,

Porém, durante a aplicação do gradiente de codificação

a amostra acumula uma diferença de fase~~H devido à não

homogeneidade do campo magnético estático, onde:

( I .64 )

Para que o efeito da não homogeneidade do campo seja

desprezível devemos então impor

Ou seja :

.6H < 2.GYMa ••.Óy
Ny

<I. 65)

(1.66)

Rs equaç6es 1.61 e 1.66 fornecem então os limites

inferiores para o dimensionamento dos gradientes. R codificação

de fase deve ser feita porém em tempos ~v curtos, para que seja

desprezível o efeito da relaxação transversal durante a aplicação

dos gradientes. Desta forma a amplitude GYMaM utilizada é sempre

grande o suficiente para que a condição 1.66 seja satisfeita.
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1 .6

O

DESCRIÇÃO DO S1STEMQ UT1LIZQDO PQRQ GERQÇAO

DE 1MQGENS POR RMN

sistema utilizado encontra-se esquematilado na figura

I .10,
e consiste em um espectrômetro de RMN pulsado, com detecção

sensível à fase [11]
Os componentes principais do mesmo estão

descritos a seguir

flhC;üER I

TRIG\if.R Z

GAfE:

•• II IN TERFACE SERI AL PARA

O GERADOR DE PULSOS

O.;TO 00

COMPu r AOOA

•• A•••• ETO o
SIJ,rIlCOItOu

TO" •• ~ •• 1tMQ

OE'"'Oll~"o Q

(O"'OItD~

'S'J"'."I o
o

I"'ff.ll"'Ct P".AL.ILA

De.) SIST.". DE AQUISI_ÀU

DuTO 00 IISTlrtA

OE AQUISIQ.Io

FIG 1.10
Esquema Básico do Espectrômetro.

"J.
_J ':....o



a - Magneto Supercondutor CHorizontaL Magnet Systeml with

Room Temperature Shims and Gradients - Oxford 85/310HR)1 com

diâmetro interno 22/5 cm, a ser ocupado peLas bobinas de

radiofrequ6ncia e peLa amostra. o campo produzido por este

magneto é 2 TesLal com a homogeneidade citada na tabeLa I.1. o

sistema é capal de produzir gradientes de campo magnético com

intensidade de at8 2 gauss/cml e dispõe de um conjunto de bobinas

de shimming à temperatura ambientei

est~tico o mais homogêneo possíveL.

no decorrer deste trabaLho.

TabeLa 1.1

para tornar o campo magnético

o shimming não foi utiLizado

Homogneidade do Campo Magnético com Shimming
Dados fornecidos peLo fabricante.

diâmetroCcm)

14
10
8
4
2

garantidaCppm)

20
10

5
0.5
0.25

esperadaCppm)

10
5
3
0.25
0.25

b - Sintetizador de Radiofrequência CWavetec modeL

que opera na faixa de frequências 0.1 a 160 MHzl com

resoLução de 0.1 Hz.

c - ~mpLificador C~mpLifier Research ModeL 200L)1 que

opera na faixa de frequências entre 10 KHz e 220 MHzl com ganho

máximo 56 dB e potência máxima de e.trada 1 mw para ampLificação

Linear.



d - fransmissor de radiofrequência, incluindo modulador

de radiofrequência, inversor de fase da radiofrequência e gerador

de envoltórias (3]. O gerador de envoltórias é capaz de gerar 16

diferentes envoltórias, e permite ajuste da duraç~o e amplitude da

envolvente. (Projetado por Tito J. Bonagamba, Cláudio J. Magon,

~ndré Torre Neto e Jo~o Gomes da Silva).

e - Gerador de Sequência de Pulsos, desenvolvido por

Maria Stella Veludo de Paiva (12], com 8 canais e 16 passos

programáveis, definindo a largura de pulso entre 1 us a 10 s, e

permitindo a repetiç~o automática da sequência de pulsos

programada.

f - Duplexador - É utilizado o Power Splitter/Combiner

(PS/C) Mini-Circuits (ZSC2 -1W).

g - Receptor homodino de RMN pulsada sensivel à fase,

desenvolvido por ~lberto Tannus [13], esquematizado na figura

1.11. Este receptor opera entre 10 e 110 MHz, fornecendo sinais

de RMN em fase e quadratura na faixa de áudio. O sinal mínimo

detectável é -128 dB.
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JUNÇi\O
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FIG 1.11 - Receptor de RMN.

h - Sistema de Rquisiç~o de Dados, desenvolvido por Rndré

Torre Neto [14], capaz de digitalizar sinais em dois canais, com

resoluç~o de 12 bits. o dwell-time pode variar entre 44 us e

16,3 ms, e o número de pontos pode assumir os valores 256, 512 ou

1024. o sistema permite monitorar em dois canais os sinais de

entrada, sua média, ou dados externos, como Transformada de

Fourier do sinal (módulo, fase, partes real e imaginária).

i - Microcomputador Monydata, compatível com PC, para

processamento das imagens e controle das experiências.

interface deste micro com o sistema de aquisiç~o de dados foi

desenvolvida por Mateus J. Martins. o processamento das imagens

inclui correç~o da linha de base e transformada de Fourier rápida.

o software para geraç~o de imagens foi desenvolvido por Mateus J.

Martins, Rndré Torre Neto, Rlberto Tannus, Tito Bonagamba, Nicolau

Beckmann, Paulo C. Rufino e Valdeci Massaro.
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J - Terminal Grdfico, desenvolvido por ~ndré Torre Neto,

e Freddy Jo~o Valente a partir de projeto de ~ntonio Carlos

Ruggiero [15], Este terminal é capaz de mostrar imagens com até

256 X 512 pontos, com 32 niveis de cinza.

m - Computador V~X 11/780 (DIGIT~L CORPOR~TION) n~o

utilizado atuaLmente para processamento de imagens,

para alguns cálcuLos especificos.

mas apenas



Cf:1PfTULO II

PROJETO DE BOBIN~5 DE R~DIOFREQUÊN[I~ P~R~

GER~Ç~O DE IH~GEN5 POR RMN

2.1 - INTRODUÇ~O

O sistema de bobinas de radiofrequência utilizado para

geração de imagens por RHN deve produzir o campo magnético de

radiofrequência
-.
H, , responsável pela excitação dos spins, e

também posteriormente captar o sinal de radiofrequência

proveniente da amostra. Uma mesma bobina pode ser utilizada para

excitação e recepção do sinal, simplificando a montagem

experimental, mas o uso de transmissor e receptor separados pode

ser vantajoso em alguns casos a serem analisados.

Na excitação dos spins a bobina de radiofrequência deve
-+

produzir um campo H, o mais homogêneo possível, pois um pulso de

radiofrequência de duração 17~, fará com que a magnetização se

--1P

desloque no referencial girante em torno da direção de H1 de um

ângulo a~, dado pela equação 1.14. Se a intensidade do campo de

radiofrequência for diferente em pontos diferentes da amostra, o

ângulo a~, será dependente da posição

CII.1)

Neste r~so a amostra não será homogeneamente excitada, o

que causará distorç8es na imagem.

Na recepção do sinal, o projeto da bobina deve conduzir á

melhor relação sinal/ruído, pois, de acordo com a discussão

realizada em 1.5, a relação sinal/ruído é diretamente proporcional

à resolução espacial atingida.
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o sinal induzido por uma amostra extensa em uma bobina

-+--+
que produz um campo H",(r) por unidade de corrente é dada peLa

equaç~o 1.21, calculada com base no Principio de Reciprocidade. O

sinaL proveniente de cada eLemento de voLume da amostra é portanto

proporcional à ampLitude do campo de radiofrequ~ncia. Desta forma

~ n~o homogeneidade

as bobinas de radiofrequ~ncia devem produzir n~o somente o campo

-+
B", ma'iOLP g..5 s i ve l ,1 para que sua sen sib iLidade seja máxima , mas

-+
também o camp~a~ o mais homog~neo possível.

do campo de radiofrequ~ncia fará com que o sinal proveniente de

regi~es diferentes

distorç~es na imagem.

tenha peso diferente, o que também causará

Para obtermos a melhor relaç~o-si-fl-at-/ruído possível, a

presença de ruído deve ser minimizada pelo projeto das bobinas.

Este projeto deve mlnimizar o ruído térmico proveniente da própria

bobina,
<---

que possui uma resistência elétrica, o ruído do ambiente

captado pela bobina, tais como ondas elétromagnéticas de

frequ~ncia próxima à da experiência, assim como o ruído

proveniente da própria amostra.

~s características necessárias às bobinas de

radiofrequência para geraç~o de imagens s~o mais restritivas do

que para experiências comuns de RMN, pois envolvem problemas

relativos ao maior volume das mesmas. Ser~o tratados

separadamente os vários aspectos que direcionam o projeto de

bobinas de radiofrequência.
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2.2 - REl~ÇAO SIN~l/RUtDO

Para análise da relaç~o Sinal/Ruído consideraremos o

sinal induzido por uma amostra homogênea extensa após um pulso

lT/2, na ausência de gradiente de campo. Neste caso a equaç~o

1.26 se restringe a

(11.2)

onde o efeito da n~o homogeneidade do campo de

radiofrequência está incluído na constante Kh, que pode ser

--.
calculada conhecendo-se o campo Br(r) produzido pela bobina, por

unidade de corrente.

t f'

K•• B•• V. = .L:- (1). dV-. -.
Como Mo é proporcional a Ho (equaç~o 1.1),

(11.3)

o sinal

induzido será basicamente proporcional à frequência wo2 e à

intensidade do campo 8~ produzido por unidade de corrente.

o projeto de bobinas que produzam o campo B~ por unidade

de corrente o mais alto possível n~o envolve necessariamente a

construç~o de bobinas de grande comprimento, contendo muitas

espiras. o aumento do comprimenJg~ de uma bobina pode tornar-------- - -----.-

relevante a diferença de fase na corrente entre pontos diferentes

ao longo do comprimento do fio do qual é feita a bobina, e quando o

campo magnético gerado por segmentos diferentes da bobina n~o está

totalmente em fase o campo total produzido por ela é menor. Este

problema será tanto mais relevante quanto maior for a frequência

wo, pois o comprimento da bobina será limitado em comparaç~o ao

comprimento de onda. Neste aspecto, estruturas adequadas para a

frequência e dimensões do espectrômetro utilizado no laboratório

de Ressonância Magnética lFQS[-USP ser~o discutidas no capítulo

111.
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u ruido presente na experiência tem diferentes

orIgens, a serem analisadas separadamente.

RUíDO PROVENIENTE DR PR6PRIR BOBINR

Uma das fontes de ruído é o ruído térmico, referente à

resistência elétrica da bobina. Para uma bobina de resistência R,

à temperatura T~ e para uma banda passante 8fb,

ruído será :

a amplitude do

(11.4)

o cálcuLo da resistência R de uma bobina pode ser feito

com precisão razoáveL para baixas frequências. Porém à medida que

a frequência aumenta os valores calculados se distanciam mais dos

valores experimentais. Isto ocorre porque à medida em que a

frequência aumenta, a corrente tende a ocupar apenas a superfície

do condutor (e~Tn).

Em um fio cilíndrico a corrente se restringe a uma

película cuja profundidade 6 depende da frequência Wo e do

material (Tabela 11.1), através das constantes f er (16l.

ô = Cl1.5)

Tabela 11.1

5kin Depth para vário. condutores (16]

20 MHz85 MHz
(um)

(um)

prata

14,3Q,94
ouro

16,88,13
cobre

14,8Z__16
latão

28,2 13,7
alumínio

19,09,22
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Para um fio cilíndrico de comprimeto l e circunferência p

a resistência incluido o efeito 5kin será proporcional a wo1/2 :

(11.6)

~ express~o 11.6 fornece apenas um limite inferior para a

resistência de uma bobina. R proximidade de outros condutores faz

com que a área dos mesmos utilizada para fluxo de corrente se

restrinja ainda mais, aumentando a resistência elétrica da bobina.

Este efeito se acentua com o aumento da frequência [17].

Podemos multiplicar a resistência elétrica R da bobina

por um fator de proximidade ~,

proximidade de outros condutores.

para incluir o efeito da

o fator de proximidã"de -E.,

porém, pode ser calculado analiticamente apenas para alguns casos

específicos [17,18]. R amplitude do ruído para um fio cilíndrico

incluindo a proximidade de outros condutores será dada por

Para as bobinas de estrutura mais comum,

(11.7)

utilizadas em

baixas frequências, a geometria mais adequada, no sen ti do de

evitar ruídos provenientes da resistência da bobina encontra-se

discutida na literatura.

Para solenóides, a distância entre duas espiras deve ser

no mínimo igual ao triplo do raio dos condutores [17], e o

comprimento da bobina deve corresponder a cerca de 70\ do diâmplru

(figura 11.1) [19]. Para além destas condiç6es o aumento do campo

de radiofrequência 8~ produzido por unidade de corrente é

compensado pelo aumento da resistência R da bobina.

condiç6es limitam também a homogeneidade do campo 8~.
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FIG 11.1- Geometria -ótima- para bobinas solenoidais.

Para bQbinas tipo sela (figura 11.2) a máxima

homogeneidade do campo cor responde ao ângulo 9 =1200 e relaçio

altura/diâmetro = 2. Porém, visando a melhor relaçio sinal/ruído,

é conveniente utilizar altura igual ao diâmetro (20).

1

FIG 11.2 - Geometria -ótima- para bobinas tipo sela.
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Com o uso de mais de uma espira existe a possibilidade de

distribuí-las para aumentar a homogeneidade do campo magnético

(figura II.3a), mas a relação sinal/ruído neste caso é menor que

na situação descrita na figura II.3b, onde as espiras estão
~------- - ---~--_.-

separadas também por uma distância que é o triplo do raio [4,21].

b fY

FIG II.~ - Bobinas tipo sela com três espiras.I I . 3a - fi1 = 70°, fJlõl = 1240, {}3 = 1620
II.3b- 8 = 1200

Em parte, os problemas decorrentes do efeito 5kin e da

proximidade de outros condutores podem ser minimizados com o uso

de outros condutores que não fios. ~ porção central dos fios,

cuja reatância é maior, praticamente não transporta corrente, só

atuando como fonte de ruído.
~----
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Por este motivo condutores ocos (tubos) s~o

preferencialmente utilizados em altas frequências. Condutores na

forma de fitas, que tem a seç~o transversal retangular, podem

fazer com que a corrente ocupe maior área. Estes condutores s~o

que

utilizados principalmente em bobinas tipo sela por facilidade de

construç~o [22J.

Considerando inicialmente apenas a resistência da bobina

como fonte de ruído, calculamos a relaç~o sinal/ruído \V,

crescerá com a frequência, proporcionalmente a W07/4•

~= K••. B_ • M" • V•.• Wo

( 8 . Kb • T c: .lJ.f b • R ) 1/ :õi

(11.8)

Substituindo a equaç~o 11.7 e a express~o 1.1 para Mo

temos

Cl1.8)

R equaç~o 11.8, válida para qualquer bobina, é a equaç~o

fundamental utilizada para análise da relaç~o sinal/ruído. Esta

equação pode ser escrita em termos de grandezas mais

convencionais, em uma análise mais tradicional [4,23].

qualquer

Definindo o
fator de preenchimento 1. para

uma bobina

(11.10)

E utilizando a definiç~o da auto-indutância de uma

distribuição de correntes qualquer :

L = _1_ .1B2 . dV = .J...IBc::I . dVjJo12 00 ~ (X)
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Podemos escrever,
-+

considerando que o campo Se é

razoavelmente uniforme na região acupada pela amostra

(11.12)

Introduzindo agora o fator de qualidade ~ .. de uma

distribuição de correntes de indutância L e resistência R, que

corresponde à razão entre a energia armazenada em um ciclo e a

energia dissipada em um ciclo, dado por :

a = WO• W •••

P
= WO. (LI:.l/2)

(I:.lR/2)
= wo.L

~
(11.13)

Podemos escrever a equação 11.8 (expressão da relação

sinal/ruído) em termos de outras variáveis, tais como o fator de

qualidade a da bobina e o fator de preenchimento ~ .

(11.14)

onde a constante K fica definida por:

(11.15)

No caso específico da bobina ser um solenóide podemos

obter a expressão habitual encontrada na literatura [4,24]

(11.16)
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Q desvantagem da equaç~o tradicional é a presença de

fatores interdependentes e de constantes dificilmente mensuráveis,

tais como K e YL . Por exemplo, o fator de qualidade Q depende do

tamanho dabobinaedotipodebobinaescolhida,pUlSnãoexiste-. relação
diretaentreLeBe:paraumageometriaquaLquer.Desta--' ~

forma
ofatorQemsin~oserelacionadiretamentecoma

sensibilidade das bobinas, servindo de comparação apenas para

bobinas semeL~antes [25].

Nas equaç6es 11.8 e 11.14 pode ser ainda incluído o ruído

proveniente do pré-ampLificador, através de sua figura de ruído F

(Noise Figure). Tomando a equação 11.8 temos:

= Kh.B •...V••.N."f.h:a.J(J+1)/ . p )1 ....2.W07 ....~ (11.17)
7,12. Kb • T•• \Kb • Te:.l.F .~f to .E ~f \1 ....4

Em condiç6es normais, se o pré-amplificador é de boa

qualidade, este, será responsável por c.f!!~_~~ 15\ d51~ruído, e a

sensibilidade será efetivamente determinada pela qualidade da

bobina [25].

RUíDOS PROVENIENTES DQ QMOSTRQ

Qs amostras normalmente utilizadas em geraç~o de imagens

consistem em material biológico e apresentam em geral uma

condutividade elétrica. O movimento browniano de íons tem

componentes circulares que induzem S'l.nal na bobina de

radiofrequência. Este ruído está relacionado à sensibilidade da

bobina, e devido à sua própria natureza não pode ser evitado,

sendo inerente à experiência.'------------- ---,'
Qs amostras também contém dipolos

elétricos, e o movimento browniano destes dipolos pode interagir

com o campo eL4trico associado à bobina e induzir também um sinal

na bobina. O ruído associado ao campo eLétrico gerado pela bobina

será um fator relevante no projeto de bobinas de radiofrequência.
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De um modo geral qualquer bobina real terá ao longo de

seu comprimento uma diferença de potencial, uma capacitância

distribuída e gerará também um campo elétrico, principalmente na

regi~o próxima aos condutores. Quanto mais lo~gº for o

comprimento da bobina em relaç~o ao comprimento de onda, mais

relevante será o efeito da distribuiç~o de tens~es ao longo do

comprimento [4]. Em qualquer caso o ruído induzido pela amostra'-"-.-""

será maior quanto mais próxima estiver a amostra dos condutores da

bobina.

Os efeitos dos íons e dipolos magnéticos que a amostra

contém n~o est~o presentes apenas na recepç~o do sinal. Na

excitaç~o parte da potência é perdida com a induç~~ de correntes

na amostra pelo campo magnético de radiofrequência. Estas

correntes blindam a penetraçio do campo de radiofrequêocia

diminuindo a eficiência da excitação. Parte da potência é também

perdida através de correntes induzidas pelo campo elétrico

produzido pela bobina na amostra.

Cada um dos mecanismos pode ser tratado como uma

resistência em série (R. e R.) com a resistência elétrica R da

bobina, de forma a dissipar potência na excitaç~o, e na recepç~o

do sinal contribuir com um ruído do tipo Jonhson (equaç~o 11.2), à

temperatura da amostra. ~ eficiência que uma bobina apresenta na

transmissio/ será portanto proporcional à sua eficiência na

recepç~o. Este princípio é geral e de grande utilidade no projeto

de bobinas, pois muitas vezes é mais fácil medir a eficiência da

bobina como transmissor que como receptor [25].
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FIG 11.4 - Circuito aproximado para a bobina incluindo
perdas pela amostra.

~s resistências R. e RM dependem do volume e da

condutividade da amostra, da intensidade do campo, e da

frequência, e s~o calculadas apenas em algumas situaçi:Ses

específicas [19,26].

Considerando que na excitaç~o toda potêncja P incidente

é dissipada pela resistência do circuito R* temos:

(11.18)

o campo 81 produzido quando a bobina é excitada com a

potência P é dado por

(11.19)

E pode ser medido através da medida do tempo de duraç~o

~~# de um pulso rr/2
~
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De acordo com as equaç8es 11.19 e 11.8, para uma dada

potência P, o campo B1 produzido por uma bobina será proporcional

a e também proporcional à sensibilidade da mesma, sendo

possível avaliar a sensibilidade da bobina através de seu

funcionamento como transmissor.

~ parte da potência que é dissipada na amostra,

Cl1.21)

seja por

perdas dielétricas ou magnéticas, pode ser avaliada através da

medida do fator de qualidade Q da bobinas, com e sem amostra, pois

a inclus~o dos mecanismos de dissipaç~o da amostra diminuem o Q

da bobina. o efeito da presença da amostra pode ser incluído na

relação sinal/ruído calculada [26,27,28]. Chamando Qy o fator de

qualidade da bobina vazia, e Q~ o fator de qualidade da bobina com

amostra, pela definiç~o do fator Q (equaç~o 11.13) temos:

R + R",
R

+ R. (11.22)

Como a relaç~o sinal/ruído é proporcional

podemos escrever uma nova expressão para a relação sinal/ruído

(11.23)

Para minimizar os efeitos da presença do campo elétrico

na região ocupada pela amostra pode ser utiliz~~à uma blindagem

ligada ao terra entre amostra e bobina. Esta blindagem deverá se

construída de forma a não atenuar o campo de radiofrequência que

atinge a amostra através de correntes nela
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presença desta blindagem, porém, introduz uma

capacitância distribuída entre esta e a bobina, que acentua as

diferenças de fase ao longo do comprimento da bobina. Este

aumento das diferenças de fase na corrente pode reduzir o campo B~

produzido pela bobina por unidade de corrente, e consequentemente

reduzir a sensibilidade. Os efeitos da blindagem serão mais

prejudiciais quanto mais próximo do comprimento de onda for o

comprimento da bobina.

À medida em que a frequência aumenta, também as dimensões

da blindagem se tornam comparáveis ao comprimento de onda, e a

indutância e a resistência da blindagem a tornam cada vez menos

efetiva.

Se a bobina estiver operando muito próxima de sua

frequência de auto-ressonância (frequência na qual a bobina ressoa

com sua própria capacitância distribuída), o aumento da

capacitância distribuida causado pela presença da blindagem pode

comprometer o seu funcionamento através do abaixamento da

frequência de ressonância [23,30).

Para avaliar as perdas dielétricas o fator de qualidade a

da bobina pode ser medido com amostra em seu interior em duas

situações

blindagem.

com blindagem entre a amostra e a bobina e sem

Supondo que a presença da blindagem não modifique o

campo produzido pela bobina, o que cor responde à realidade quando

não estamos próximos à f~Jquência de auto-ressonância,

da blindagem eliminará apenas as perdas dielétricas, e assim pode

ser avaliada qual é a sua importância em cada caso [29,31,32].
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o efeito do campo elétrico produzido pela bobina n~o se

restringe apenas à produç~o de ruído. Em operaç~o as bobinas

est~o ligadas a um circuito de acoplamento que ajusta a impedância

das mesmas à impedância do transmissor e do receptor (em geral

5011) para a frequência de operaç~o.

mais comuns est~o na figura 11.5.

Os circutos de acoplamento

Em geraL supomos que toda a

potência é dissipada na resistência da bobina,

quaLidade dos capacitores muito mais eLevado.

L

c'

c

sendo o fator de

FIG 11.5- Circuitos Comuns de ~copLamento.

~ capacitância distribuída peLas espir~~ de qua~_er

bobina se modificará quando for inserida a amostra em regi~o

próxima aos condutores. ~Lém desta capacitância, será incLuida no

circuito uma capacitância entre a amostra e a bobina, e desta

forma a frequência de ressonância diminuirá com a introduç~o da

amostra na bobina. Quanto mais próxima estiver a frequência de

operaç~o da bobina da frequência de auto-ressonância, maior será o

efeito destas capacitâncias no abaixamento da frequência de

operaç~o [30].~-"
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~ avaLiação das perdas dieLétricas pode ser feita através

da medida da frequência de ressonância da bobina com e sem a

inserç~o da amostra. ~ diminuiç~o na frequência de ressonância

que ocorre com a inserção da amostra será tanto maior quanto maior

for o campo elétrico gerado na amostra [331.

Os problemas decorrentes da existência de campo elétrico

na região ocupada pela amostra serão minimizados se a bobina for

aLimentada

ao terra.

de forma que o seu potencial seja simétrico em relação

Neste caso as tensões distribuídas pela estrutura

serão menores e consequentemente a capacitância distribuída será

menor, ocorrendo menos perdas dielétricas, e será também menos

sensível à presença da amostra. R capacitância entre a amostra e

a bobina será também menor, acarretando ainda uma diminuição no

ruído, pois o ruído externo captado pela amostra será também menos

eficientemente transferido à bobina C2S1.

Rlguns circuitos para alimentação balanceada estão

expostos na figura 11.6. Nos circuitos da figura II.6a a

alimentação não é propriamente balanceada, pois um dos capacitores

está ligado ao terra. Porém o ajuste dos capacitores é capaz de

fazer com que a tensão na bobina seja simétrica em relação ao

terra. No circuito da figura II.6b o acoplamento indutivo para

alimentação da bobina faz com que tensão na mesma flutue em

relação ao lerra. São necessários usualmente dois r~râmetros

variáveis para ajustar a frequência de ressonância do circuito e a

impedância do mesmo. No caso dos circuitos de acoplamento

indutivo em geral um destes parâmetros é a indutância mútua das

duas bobinas (figura 11.6b). Na figura II.6c a indutância mútua é

mantida fixa, e por este motivo é necessário acrescentar um

capacitor para fazer o acoplamento [34,351.
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FIG II.6 - Circuitos para ~limentaç~o Balanceada.
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RUíDO [~PT~UO DO ~MBIENTE

R bobina funciona também como antena, captando o ruído

presente no ambiente. Este ruído só poderá ser evitado através do

uso de blindagens. Parte deste ruído é blindado pelo corpo

metálico do magneto, mas todo condutor que entra no volume interno

do magneto (tais como as bobinas de gradiete, shimming e a própria

amostra) funcionam como antenas captando o ruído externo.

Por este motivo é usual envolver bobina e amostra em uma

blindagem de tela, de forma que a radiofrequência proveniente do

exterior é blindada, mas n~o os pulsos de gradiente. ~inda assim

nem todo ruído proveniente do exterior é blindado, pois os cabos

de alimentaç~o da bobina provenientes do exterior s~o

necessáriamente introduzidos na blindagem. Para minimizar este

ruído seria necessário utilizar filtros passa-banda para eliminar

ruídos fora da faixa de frequências de interesse na experi1ncia, e

blindar os cabos coaxiais que entram no magneto. ~lém disso o

transmissor pode ser isolado da bobina durante a recepç~o do

sinal. Isto pode ser feito através de diodos cruzados e cabos

~/4 [25,36].
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2.3 - EXC1T~ÇAO EM F~5E E QU~DR~TUR~ [37,38,39]

Outra possibilidade de atingir maior sensibilidade

consiste em utilizar excitaç~o e detecç~o em fase e quadratura.

Uma bobina convencional produz um campo linearmente polarizado,

que pode ser decomposto em duas componentes circularmente

polarizadas. ~penas uma das componentes interage com os spins, e

metade da potência é usualmente perdida.

--+
B1 = 2.B1.cos(wo.t).x = (11.24)

= B1.[cos(wo.t)x + sen(wo.t).y] + B1.[cos(wo.t)x - sen(wo.tl-Y]

~ produç~o de um campo circularmente polarizado pode ser

feita por duas bobinas iguais ~ e B,

produzam campo em direç8es ortogonais.

dispostas de forma que

Se estas forem alimentadas

com diferença de fase ~/2 será produzido um campo circularmente

polarizado.

BA =B1.cos(wt).x

B.

=B1.sen(wt).y

E o

campototalproduzido pelasduasserá

--+

B1
=B1• [cos(wo. t)x+sen(wo.t).y]

(11.25)

(11.26)

Por serem ortogonais, a indutância mútua das bobinas é

praticamente nula e as bobinas se comportam de maneir.J

independente, não havendo inclusive correlaç~o entre o ruído

proveniente de ambas.

Na recepção cada uma das bobinas produz um campo Be por

unidade de corrente, porém em direç8es ortogonais

-+B = Bc. xc ••

--J.B = Bc. licb
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o campo complexo B definido em 1.23 será ent~o

B •• = B•...
(11.28)

Bb = j.S •... = B•....exp(j1f/2)

o sinal induzido em cada uma das bobinas

v .•. = --º-fRe[B,.. .H) .dVdt

V b = - LfR e [ B,.. • H . e x p ( j TI" /2) ) d Vdt VA

será

( II .29)

Combinando os sinais de forma a eliminar a diferença de

fase ~/2, obteremos um sinal cuja intensidade é o dobro do obtido

com apenas uma bobina.

R relaç~o sinal/ruido apresentará um ganho de~, pois o

ruído induzido em cada uma das bobinas n~o é correlacionado, uma

vez que ambas s~o ortogonais. Utilizar duas bobinas é equivalente

do ponto de vista da relaç~o sinal/ruído a fazer duas médias do

sinal.
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2.4 - HOMOGENEID~DE 00 C~MPO M~GNÉTICO DE R~DIOFREaUfNCI~

[21,40,41/42]

Considerando uma bobina que produza um campo por unidade

de corrente Et(~> dependente da posiç~o, passaremos a analisar as

consequências da n~o homogeneidade do campo de radiofrequência

apenas na recepção do sinal. ~nalogamente a 1.23, o sinal

induzido nesta bobina por uma magnetização transversaL quaLquer

--+ ,
M(r,t) sera :

1 -+ -.
V(t> = - ~ Re(B(r).M(r,t)].dV (11.30)

d t VA.

-.. -.. -. -.. J.. --onde B(r) = Be~(r) - j.Be~(r) = B~(r).exp(j.~(r)J

o sinal complexo 5 observado após detecção em fase e

quadratura será

1 .... ,J... -... -...

5 ( t) = c B~ ( r) . e x p ( j. ~ ( r) ] • M( r , t) . e x p ( - j .w • t ] d V

VA ( 11.31 )

Comparando a equação 11.31 com a equação 1.31, obtida-.
para Be uniforme, pode-se observar que o sinal proveniente de cada

-----
ponto da amostra será pesado pela função Be(r).

No caso de geração de imagens por 20FT, o sinal obtido

será

S(Kx,Ky) = c ( B~(x,y).exp(j.+(x,Y)J.)VA .
.Mo(x,y).exp(-J.(Kx.x+Ky.y)Jdx.dy (11.32)

e Transformada de Fourier inversa do sinal

corresponderá portanto não à função c.Mo(x,y), mas ao produto

c .Mo (x, y ) .Be (x ,y) .exp ( j . cp ( x ,y» .
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A imagem será portanto distorcida pela n~o homogeneidade

do campo magnético na recepç ~o do sinal. E S~(.L d Lst o rç ã O pode ser--.-.
corrigida uma vez que se conheça a funç~o Bc(r). Para isto o

~
campo Be da bobina pode ser calculado, analítica ou numericamente,

ou ent~o pode ser medido .

....•.....•
Para medir Be(r) pode ser feita a imagem de uma amostra

uniforme, onde Mo(x,y) é constante. Neste caso a Transformada de

Fourier inversa do sinal S(Kx,Ky) corresponderá a

c.B •..(x,y>.exp[j. CP(x,y»).
~

Desta forma, conhecido Bc(x,y) podemos

corrigir por software as distorç8es na imagem.

Este procedimento deve ser utilizado quando a excitaç~o é

feita por uma bobina de grande porte, que produz um campo

magnético homogêneo, e a recepç~o é feita por outra bobina, menor,

visando
,
obter maior sensibilidade em uma regi~o pequena.

Normalmente estas bobinas de superfície s~o conformadas ao objeto

de interesse, e a n~o homogeneidade do campo produzido deve ser

então compensada.

No caso de excitaç~o e recepç~o serem feitas pela mesma

bobina, a mesma correç~o referente à homogeneidade do campo não

poderá ser feita.

Considerando uma bobina que produza na excitação um campo
-+ ....•.

magnético B1(r) dependente da posição, e uma amostra cuja

magnetizaç~o inicial seja a magnetização de equilíbrio, a

magnetização transversal complexa da amostra após um pulso de

duraç~o "GI"l" será

(11.33)
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Se a mesma bobina atuar como receptara do sinal,

induzido, de acordo com 1.23, será:

o sinal

( I I .34 )
S (t)

• c J B_ (7l.•x p ( i.q. (-;:j l. •x p ( i.w. ll.
VA- .../..-rMo ( r ) .e x p ( j .'i (r ) ) .se n [ .B 1 ( r ) .i,.. +' ] • e xp (- j .w • t ) .d V

o n d e l' = - cJ> - Tfi 2

l=Is fa se s cp e cf' p ro v en ie n te s d a e x c i ta ç ~o e re c e p ç ~ o d o

sinaL se canceLam, restando apenas um fator constante IT/2 que pode

ser incLuído na constante c.

f - - y-5 ( t) = c JB~.( r ) .Mo ( r ) .se n [ .B 1 ( r ) .Z;:. +' ] • d V
VA

( I 1 .35)

l=Isdiferenças de fase decorrentes da diferença na direç~o
~

de B1 entre pontos diferentes s~o compensadas na excitaç~o e

recepç~o do sinaL.

Em geraç~o de imagens por 2DFT,- o sinaL obtido quando o

(11.36)

campo B,..(r) da bobina utiLizada na excitaç~o e recepç~o n~o é

homogêneo será

S(Kx,Ky) • c rB_(X'Y).Mo(X,Y).s.n[~B,(x.y).õ_.J.

.exp[-j.(Kx.x + Ky.y)].dx.dy

----
Mesmo conhecendo o campo B•..(r), n~o é possíveL compensar

o efeito da n~o homogeneidade, p o isem g e ra L o a ju~'te d o va Lo r do--
campo B1(r), ou seja, o ajuste da potênda do pul_o, é feito de

forma a maximizar o sinal produzido pela amostra. Esta

maximização depende da densidade de spins, sendo diferente para

cada amostra,

distintas.

não sendo possível
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Em geral, na situação onde o sinal é máximo a amostra

será excitada por pulsos de valores maiores e menores que ~/2 em

regi5es diferentes,
-+~

de acordo com a distribuição do campo B1(r) e

da densidade de spins. ~ magnetização não é portanto totalmente

deslocada para o plano transversal, de forma que com campos menos

homogêneos o sinal proveniente da amostra será menor.
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CJ:lPíTUlO lIr

80BIN~S DE R~DIOFREQUÊNCI~ P~R~ GER~ÇÃO DE IMJ:lGENS EM 85 MHz

3.1 - INTRODUÇÃO

No sistema disponivel no laboratório de Ressonância

Magnética IFQSC-USP (Magneto Supercondutor de 2 Tesla e diâmetro

interno 22,4 cm) a freQuência de ressonância para prótons é

85 MHz. Neste caso o comprimento de onda máximo já é comparável

às dimensões do espaço a ser ocupado pelas bobinas de

radiofreQuência,

estrutura que

e torna-se impossível empregar bobinas de mesma

as u til izadas e~ b a ixa f reQuê nc ia (bob inas

solenoidais, bobinas tipo sela [20], bobinas tipo elipses

cruzadas [43,44], Kais coil [45] e outras), pois a diferença de

fase entre o campo produzido por segmentos diferentes da estrutura

seria relevante para a geraç~o do campo de radiofreQuência. R

lite ra tu ra suge re a f ,.~ª~~O ~l 2Q do comp rime n to de onda [22 ] como o

limite máximo para o comprimento dos fios empregados na construç~o

de bobinas para o Qual os efeitos decorrentes da diferença de fas~

entre o campo produzido por segmentos diferentes da mesma sejam

desprezíveis. (Para 85 MHz, Â/20 = 17,5 cm).

Ser~o analisados a seguir várias estruturas propostas na

literatura que se adaptam à freQuência e às dimensões a serem

utilizadas no laboratório. Estas estruturas n~o se baseiam em

circuitos com parâmetros concentrados, mas em geral consistem em

circuitos ressonantes, com indutâncias e capacitâncias

distribuídas.
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Para aproveitamento máximo do espaço no interior do

magneto, que consiste em um volume cilíndrico de diâmetro

22,5 cm, e para que a amostra seja facilmente introduzida e

retirada do interior do mesmo, as bobinas de radiofrequência

ocuparão preferencialmente uma casca cilíndrica, no interior da

qual deverá ser produzido um campo de radioft~~uência 8t

perpendicular à direção do campo estático.

uniforme,

Considerando uma casca cilíndrica de comprimento

infinito, a distribuição de correntes que produz um campo

magnético uniforme, perpendicular ao eixo do cilindro, no interior

do mesmo, consiste em corrente paralela ao eixo do cilindro com

intensidade proporcional a sen ~

IlI.1.

onde e está indicado na figura

FIG 111.1-Distribuição de corrente em casca cilí'1drica
infinita que gera campo magnético uniforme no interior do
mesmo.

De uma maneira geral, todas as estruturas propostas para

a geração do campo 81. de radiofrequência apresentam uma

distribuição de correntes que se aproxima da distribuição de

correntes sobre uma casca cilíndrica infinita, já descrita, que

gera campo uniforme no interior do cilindro delimitado por ela.

64



3.2 BOBINRS COM CRPRCITORES EM S~RIE [461

Uma das propostas para frequéncias altas consiste em

distribuir capacitores em série ao longo da bobina, que

minimizariam a diferen~a de fase existente na corrente ao long~ do

comprimento da bobina e permitiriam que a bobina tivesse

comprimentos maiores, para uma dada frequência. Poderiam ser

utilizadas ent~o as mesmas estruturas empregadas em baixas

frequências CsoLenoíde,

distribuídos sobre elas.

seLa e outr~5) porém com capacitores

Considerando uma bobina, ou um trecho da mesma, como uma

linha de transmiss~o de parâmetros uniformemente distribuidos,

passaremos a analisar o efeito da distribui~~o de capacitores

sobre uma linha de transmisslo.

•

Supondo uma linha de transmissio de comprimento l ,
dividida em N segmentos de mesmo comprimento, cada um com dois

capacitores de capacitância C, esquematizada na figura 111.2,

podemos calcular a distribuiçlo de corrente e tenslo nesta

estrutura partindo inicialmente das condiç8es de contorno

conhecidas da extremidade direita da linha .

•

•

-

FIG III.2-Linha
distribuídos.

de
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De acordo com a teoria referente à linhas detransmiss~o

desenvolvida no apêndice lI, a impedância Zs vista da extremidade

de uma linha de transmiss~o de comprimento l quando uma impedância

Zr é ligada à outra extremidade é dada por

(III.1)

onde consideramos

características Zo

uma

e ~.

linha sem perdas resitivas, de

Sabendo que Zr = O na extremidade direita da figura

111.2, podemos calcular a impedância l3 indicada na figura 111.3,

e a partir do valor obtido calcular sucessivamente Z~ e Z1'

-
l/2N

I/N

Z2~-Z3
I r..••.

~ HI ••I I
•
•
•
•

:111:

•• I/2N .1

1-

Z1~-~,
A, ~,

I,
I

FIG 111.3-Extremidade da linha de transmiss~o da figura
111.2, com as impedâncias Z1' Z2 e Z3 indicadas.

(111.2)

Z3 = j.Zo .tg (%)

Z2 = j. Zo. tg/(41.) -.u~2N w.C

Z1 = Zo.Ij.Zo.tg(,sl/2N) - 2.j/wC + j.Zo.tg(,9l/2N)]Zo +(-2j/wC + j.Zo.tgC/3112N».tg(";1I2N) J

Escolhendo o valor da capacitância C de modo que a

impedância Z1 seja nula, o máximo na amplitude da corrente que

ocorre na extremidade à direita, onde Zr = O, se repetirá nos

pontos R1 e R2 indicados nas figuras 111.2 e 111.3.
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~lém disso, a distribuição de corrente e tensão será a mesma em

todos os N segmentos e ocorrerão máximos na amplitude da corrente

em todos os pontos indicados por * na figura 111.2.

Da equação 111.2, a condição para que Zl seja nula é

1
WC

(III.3)

Para o valor da capacitância C que satisfaz a equação

cada capacitor ressoa com a indutância distribulda em cada

trecho da linha.

Com a distribuição de corrente e tensão se repete nos N

segmentos iguais, calcularemos esta distribuição para o áltimo

segmento.

A1
+ Ec

i I
A2

Zr = O

I

I -I~
x ~. d' I 1 d I
• l/N

--

F1G 111.4 - Extremidades da linha de transmissão da

figura 111.2 com posiç5es ao longo da linha indicadas.
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De acordo com a teoria desenvolvida no ~pêndice lI, a

amplitude da tensão Em e da corrente 1m ao longo de uma linha de

transmissão sem perdas resistivas com umA carga Zr ligada à sua

extremidade é dada por

(Em(d»)Im(d) ( cos ~d: j ._1_.sen ,ad
Zo

j.Zo.sen(3d ) (Er)cos (õd Ir

(III.4)

onde Zo e (2) são características da linha, Er e Ir são as

amplitudes da tensão e da corrente na carga Z~ e d é a distância

ao longo da linha à partir da extremidade ligada à carga.

Para o segmento da linha indicada na figura 111.4 onde

o < d < l/2N, as amplitudes da tensão e da corrente podem ser

calculada em função de Ir sabendo que Er : Zr.lr : O.

Em ( d) : j. I r • Zo . se n p., d

Im(d) : Ir.cosf3d

(Il1.5)

Utilizando condiçaes de continuidade, e calculando a

tensão Ec sobre o capacitor para o valor da capacitância ( que

satisfaz a equação 111.3, podemos calcular também a distribuição

de corrente e tensão para o segmento l/2N < d <l/N (figura 111.4).

Este cálculo é feito em termos da variável d': d - l/2N.

Em(d')

Im(d'): Ir.cos f3~N - d)

: j. Zo . I r • s e n ~ .(d' - ~ N)

para O < d' < l/2N.
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Definindo x = l/2N - d' I de acordo com a figura 111.4

podemos escrever :

Im(x) = Ir.cosCf3,x)

Em ( x ) = - j . I r . Z o • s e n ( ~. x )

para O ( x < l/2N.

(111.7)

R dislribui~ão da amplitude da corrente e da tensão na

linha de transmissão com capacitares inseridos está na figura

III.Sa, onde pode ser comparada com a distribuição das amplitudes

em uma linha de transmissão sem capacitores inseridos (figura

111 .Sb).

1m--
I,

--11 : II : II : IJ--lI i II ; II ; I

a

Em

20',

b

FIG III.S-Distribuição das amplitudes
tens~o para linha de transmiss~o
distribuídos Ca) e para linhas de

capacitores distribuídos Cb).
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Sem a inser~ão dos capacitores ao longo do comprimento a

ampLitude da corrente ao Longo da linha de transmiss~o seria

simplesmente proporcionaL a senf.3d e o comprimento totaL para o

qual as diferenças de fase seriam irrelevantes estaria Limitado a

uma pequena parcela do comprimento de onda. Já com os capacitores

inseridos a amplitude da corrente varia bem menos e a bobina pode

atingir comprimentos maiores.

sejam

Embora as bobinas utilizadas em baixas frequências n~o

simplesmente linhas de transmissão com parâmetros

uniformemente distribuídos, ainda assim é possivel distribuir

capacitores ao longo de seu comprimento de forma que cada

capacitor ressoe com a indutância de um segmento da bobina.

Com estruturas deste tipo é possiveL atingir campos

magnéticos bastante homogêneos, conseguindo excita~ão uniforme.

~lém disso, por ser baixa a voltagem ao longo da bobina, o campo

elétrico na amostra é pequeno. Este fato reduz o desacoplamento

que ocorre quando inserimos a amostra no interior da bobina,

e também o ruído gerado por interação do movimento Browniano de

dipolos eLétricos na amostra com o campo elétrico da bobina.

Porém o fator de qualidade desta bobina é baixo, pois grande parte

da energia é convertida em campo elétrico nos capacitores.

Normalmente a estrutura é utilizada apenas para excita~ão, onde o

baixo fator de qualidade pode ser compensado por maior potência.
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3.3 - RE550~DORE5 COM LINH~5 DE TR~N5MlS5AO

Uma vez que para frequências altas o comportamento dos

fios utilizados na construç~o de bobinas se aproxima cada vez mais

do comportamento de linhas de transmiss~o, outra proposta para a

construç~o de bobinas é a utilizaç~o de linhas de transmiss~o para

ajustar as diferenças de fase, de forma a

magnético produzido pela estrutura.

favorecer o campo

Baseados nesta idéia s~o construídos os Ring-resonators

[47,48] cujo circuito básico está na figura 111.6. Esta estrutura

consiste na junç~o de dois segmentos de linha de transmiss~o de

parâmetros Z~ e (3~ e comprimento l~, que ser~o efetivamente

utilizados para a geraç~o do cam~o magnético, através de dois

de parâmetros Zo e ~o e comprimento locabos coaxiais

contribuem para a produç~o do campo magnético. 1=1 funç~o

que n~o

destes

cabos é fazer com que a estrutura tenha o comprimento elétrico

igual a um comprimento de onda para a sua frequência de operaç~o.

Deste modo, uma onda estacionária produzida na estrutura terá

máximos na amplitude da corrente e na amplitude da tens~o em

regi~es distintas. Os máximos na amplitude da corrente ocorrer~o

na linha de parâmetros Z~ e~~1 que é uma linha ·aberta·, pois os

condutores s~o afastados de forma que ela produza campo magnético

no interior da estrutura. Os máximos na amplitude da tens~o

ocorrem na linha "fechada" (cabo coaxial).
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maximos na

: amplitude da
I tensão

FIG 111.6 - Ringresonator.

Passaremos a analisar as distribuiç6s de corrente e

tensão na estrutura da figura 111.7 (junção de linhas de

transmissão de parâmetros diferentes), que coresponde à metade do

Ringresonator representado na figura 111.6, cortado nos pontos R e

B onde a tensão tem amplitude máxima. Nestes pontos a corrente é

nula, e podemos considerar uma impedância infinita ligada à

extremidade B para calcular a distribuição de correntes e tens6es.
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!3r Zr

A ~o~
~o Zo BI

IITIl

I r

• t, ~~~
ir d

x~ .•••

FIG 111.7 - Junç~o de linhas de
parâmetros diferentes.

transmiss~o com

Utilizando a equaç~o 111.4 podemos calcular as amplitudes

da tens~o Em e da corrente 1m em funç~o da tens~o Er na extremidade

direita da estrutura representada na figura 111.7, em todos os

pontos da regi~o 111, onde d = 211 +l~ -x.

Regi~o 111

Em(x) = Er.cos~0(-2l1 -l~ +x)

I m( x) = - j .E r • s e n(30 ( - 2 l1 - l ~ + x )
20

(111.8)

Utilizando condiçaes de continuidade para corrente e

tens~o na junç~o de duas linhas de parâmetros diferentes em

x = II + l~ e x = li podemos calcular as amplilud(~s da corrente e

tens~o também para as regiaes I e 11, indicadas na figura 111.7.
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Região II

Em(x) = Er.[cos~oLl.COS~~(L~+Ll-X}

-Z~.se~oLl.sen~ •..(L•..+Ll-x}]
Zo

(IlI.9)

1m (x) = j .E r .[1 .cos(6oLI .senr3~( L•..+ LI -x)

+_1_.senf&Ll.cos~,..(L~+Ll-x)J
Zo

Região 1

(III.10)

1m (x) = j.E r .se n,80(LI -X ).[co s(3oLI .·co 5(6,.. L~ - Z~.sen~o LI .5 en,8...L•..]
Zo Zo

+ j.E r .cos(.3o(LI-X ) • [ Zo cos(3oLI .5 e0(3,.. L~ + se r(8o LI .Co SfS •••L~ ]
Zo Z,..

Para que a junção de linha de transmissão da figura

111.7 tenha o comprimento elétrico de meio comprimento de onda,

imporemos também a condição de que o ponto x = O seja um ventre de

voltagem, fazendo Im(x=O) = O e Em(x=O) = -Er, e caLcuLaremos a

reLação entre os comprimentos li e L,..:

1 + _--",.1 __
cos{J,..l~

<III.11}

UtiLizando rela~~es trigonométricas simples, e fazendo a

mudança de variável Lo= 2.l1, obtemos:

(III.12)
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Ou seja, dados os valores Zo ,Z•..,~o e(3,..caracteristicos

de duas Linhas de t~nsmiss~o diferentes, para os vaLores de L,..e

Lo que satisfaçam a equaç~o 111.12 haverá corrente nuLa nos dois

extremos da estrutura.

No caso especifico II =l•..e Zo = Z,.. as amplitud~s da

corrente e a voLtagem ter~o formas simétricas como as da figura

111.8, com corrente máxima e voLtagem nuLa no centro da estrutura.

~s formas ser~o diferentes dependendo dos valores de~,.. e~o'

x=o

)(=0

fl.,

FIG 111.8 - ~mplitudes da corrente e voltagem na junç~o
de linhas de transmiss~o da figura 111.7 para Z,..=Zo e
ll=l,...
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Em geral, para 20 ~ Z~ a distribuição das amplitudes não

será mais simétrica em relaç~o ao centro da estrutura.

linha de transmiss~o de impedância característica Z~

Porém a

será uma

linha aberta, e por ter os condutores afastados a capacitância

distribuída deve ser pequena. Por este motivo, os valores de Z~

devem ser mais altos para esta linha em comparaç~o com o cabo

coaxial de impedância característica Zo (cerca de 4 vezes maior,

segundo a literatura [47]) e neste caso a distribuição das/

amplitudes de corrente e tens~o se desviará muito pouco da

simetria. Este será o comportamento aproximado dos

Ringressonators, uma vez que na linha aberta os parâmetros Z~ e~~

não ser~o constantes ao longo de seu comprimento.

Considerando que as linhas de transmiss~o "aberta" e

"fechada" satisfazem a condição imposta pela equação 111.12, o

ressoador esquematizado na figura 111.6 consistirá na junção de

duas estruturas semelhantes à figura 111.7. Porém para a geração

o ressoador da figura 111.6 é desdobrado.de campo magnético,

estrutura é torcida, como na figura 111.9, para que o sentido da

corrente, indicado por setas, gere o campo magnético na direção de

interesse. O condutor interno da linha "aberta· de parâmetros Z~ e

p~é dividido em dois, para gerar campo magnélico mais homogêneo e

o condutor externo é ligado a uma blindagem cilíndrica, de

diâmetro maior que o do próprio ressoador.
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a
RF VoltaJ~/10; 10

b
maximlf

lI'

f - - ir ~~F(u.'r~nl _

r-i
~ma.uma

FIG III.S - o mais simpLes Ringressonator.
a-Esquema desdobrado
b-Esquema reaL

~ desvantagem desta estrutura consiste no fato da

corrente na blindagem ser de sentido contrârio à corrente no

condutor in te rno da Linha de pa râ me tros Z•..e (3 ... , de forma que a

bLindagem contribui negativamente para o campo 81, Outros

Ringressonators podem ser contruídos evitando este probLema.

Ligando o condutor externo da linha aberta como no esquema

desdobrado da figura III.10a., a corrente que fLui atraves dele

contribuirá efetivamente para a geraç~o do campo 81, como se nota

no ressoador montado na figura III.10b, onde a direç~o da corrente

está indicada. Para conseguir campos mais homogêneos, o condutor

interno da linha aberta pode ser dividido tambem, como no

ressonador da figura III.S.
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(o)

F1G 111.10 - Ressoado~es.

a-Esquema desdobrado
b-Esquema real

( b)

Também os Ringresonators podemos atingir campos

magnéticos bastante homogêneos, com pequeno campo elétrico na

região da amostra, pois a tensão será de menor amplitude na linha

"aberta", próxima à amost~a, e na região onde a tensão atinge

valores mais altos o campo elétrico estará restrito ao interior do

cabo coaxial. Porém também neste caso parte da potência entregue

não será utilizada para gerar campo magnético, pois as linhas de

transmissão fechadas (cabos coaxiais) não darão nenhuma

contribuição ao campo magnético,

qualidade baixo.
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3.4 - RESSO~DOR 8~SE~DO EM CIRCUITO LC

Esta bobina consiste em um circuito ressonante com

indutâncias e capacitâncias distribuídas pela estrutura (figura

111.11), e pode ser compreendido mais rapidamente em termos da

evolu~ão de um circuto LC simples até que este se transforme em

uma estrutura cilindrica, de acordo com figura 111.12. ~ dire~ão

do campo estâ indicada na figura 111.11, assim como as direções da

corrente que percorre a estrutura.

z

y

FIG 111.11 - Ressoador baseado em evolução de circuito LC

simples.

Partindo do circuito LC da figura III.12a, poderíamos

dividir a indutância e a capacitância, como no circuito da figura

III.12b, de forma que a mesma frequência de ressonância w = 1/VLC·

~eja mar<ida. ~ partir do circuito da figura III.12b podemos

distribuir ainda os capacitares de forma que a estrutura seja

cillndrica, e assim nos aproximamos das melhores condições de

aproveitamento de espaço. ~lém disso os capacitares estão longe

da região ocupada pela amostra, de forma que o campo elétrico na

amostra é pequeno.
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Os indutores foram substituídos na figura III.12c por

barras laterais, e assim a indutância total distribulda pelo

circuito será a indutância de uma espira que tenha as dimens~es do

ressoador, que é uma indutância baixa o suficiente para ressoar

em 85 MHz. Na figura III.12d cada uma das barras laterais é

desdobrada em duas de forma que o campo magnético produzido seja

mais homogêneo. Evolução análoga está descrita na

literatura [48],

diferentes.

porém para outra frequência e dimenseles

c

a

L

b

c

L/2

L/2

d

FIG 111.12 - Evolução de um circuito LC simples.
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Considerando que o ressoador esteja operando em sua

frequência de ressonância w2 = 1/LC podemos calcuLar o potenciaL

nos pontos 1,2,3 e 4 indicados na figura 111.13. Em ressonância a

estrutura é percorrida por uma corrente 1 dada por:

1 = lo.expCjwtl

1 2 L /2 21 ---

(111.13)

c

4
a

3
4 L/2 3

b

FIG 111.13a e lII.13b - Ressoador com pontos numerados e
circuito equivaLente.

o cálcuLo pode ser feito através do circuito equivaLente

da figura111.13b onde obtemos

V1

-V ...•=-j.r.VC7C

V::!

-V1=j .I.yr:rr: (111.14)
V3

-V2=- j. I.VC7L

V ....

-V3=j. r.VL7L

ou

seja:V1=V3e V2=V ...•

Pelas razaes expostas no capítuLo li, será conveniente

utiLizar alimentaç~o balanceada para os ressoadores e blindagem

aterrada entre este e o magneto. Porém n~o existe nenhum ponto no

ressoador que possa ser ligado ao terra e produzir uma

distribuiç~o de tensões simétrica no mesmo.

Para tornar possíveL a alimentaç~o balanceada e a Ligaç~o

ao terra o ressoador foi modificado para a estrutura da figura

III.14a descrita pelo circuito da figura III.14b. Para isto foram

modificados os aros Laterais, com a inserç~o agora de mais

capacitores.
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a

FIG 111.14a e b - Ressoador modificado e

equivalente com pontos numerados.

circuito

Ligando ao terra o ponto 5 (Vs = O) os potenciais

elétricos distribuidos pela estrutura são:

Vi = -j.I. VliC /4

V~ = j .1. vL7L /4V3 = -j.I.v'[7C'/4V4 = j.I.~/4V.•• =

Vs = O

(111.15)

~ distribuição de potenciais das express8es I1I.15

cor responde a uma distribuição de potenciais simétrica pela·

estrutura, como indicado na figura 111.15. Torna-se possivel

então utilizar alimentação balanceada através dos pontos 1 e 2, ou

1 e 4, e ligar os pontos 5 e 6 ao terra.

FIG 111.15 - Ressoador com tens8es indicadas nos pontos
numerados.
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Esta bobina funcionarâ em dimens8es pequenas em

compara~~o ao comprimento de onda, onde a diferen~a de fase da

corrente em pontos diferentes da bobina pode ser desprezada, n~o

chegando a prejudicar o campo no interior da mesma. Com esta

estrutura é possivel também produzir campos magnéticos bastante

homogêneos. O campo elétrico na amostra deve também ser pequeno,

pois a diferença de potencial se concentra nos capacitores, que

est~o dispostos longe da regi~o central que será ocupada pela

amostra.
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3.5 RE550~DOR TIPO G~IOL~ [50,51]

Os ressoadores tipo gaiola consistem em um conjunto de

filtros (passa baixas ou passa altas) colocados em série (figura

III.16a e b>' Estes circuitos s~o excitados de forma que a

conforme

corrente que percorre as barras laterais é proporcional

onde o ângulo e se refere à posiç~o de cada barra,

a sen8,

definido na figura 111.16. ~ distribuiç~o de correntes nos

ressoadores Gaiola se aproxima ent~o da distribuiç~o descrita no

item 3.1 para uma casca cilíndrica,

uniforme no interior do cilindro.

visando produzir campo

~ estrutura está descrita

também por um circuito de parâmetros concentrados na figura

111.17, onde as gaiolas foram abertas.

z

y

z

y

FIG 111.16 - Ressoadores tipo Gaiola.
a-Passa Baixas.
b-Passa ~ltas.
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L /2 L/2 L/2 L/2 X

~ ... ~

Vcn.,I \tn I \tJç fC'\ Jf ~

+ J_V I•• , + _I T~ ••• ~1

LJ2 L/2 L /2 L/2 Y

Ll2

L/2y

x

a- Passa Baixas

X 2CI
2C 2C 2C 2C

... -1

L

y~ 2C

VCn-1.I l + -1_ VCn J I + _1_ Vcn.'i

2'c 2C 2C
_l I...J

2C y

b- Passa Rltas

F1G 111.17 - Circuito de parâmetros concentrados dos
Ressoadores tipo Gaiola.

Considerando o circuito correspondente aos ressoadores

passa altas e passa baixas abertos (figura 111.17) vemos Que pela

simetria da estrutura, as correntes i.., deve rio ter a mesma

amplitude, diferindo apenas na fase. Rinda assim a diferen~a de

deve ser constante para todo n.

Rs correntes i" serão dadas peLas eQua~ões abaixo,

onde CP é a diferen~a de fase entre as correntes de duas malhas

consecutivas.

i.., = ioeJ •..t.

(111.16)

i"'_1 = ioe.J(•..t.-cp,
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PR55R BRIXR5

Considerando o fiLtro passa baixas (figura 111.17a),

temos para uma maLha quaLquer n da estrutura:

Ou seja:

(lI!.1?)

- in) = j.w.L.in +__1_.(in - in+1)
jwC

(III.18)

Utilizando as equac;:eles 11!.16 e a reLac;:ão

sen~(~/2) = (1 - cos~)/2 a equaç~o 111.18 se reduz a:

Definindo W02 = 1/LC temos:

sen2(~/2) = +1.w2
4.wo2

PR55R RLTR5

(111.19)

(111.20)

Considerando agora a estrutura passa aLtas

II1.17b) temos para uma maLha quaLquer n da estrutura:

(figura

Ou seja:

jwLCin_1 - in) =--1-.in + jwL(in - in+1)
jwC

(111.21)

( I II .22)

UtiLizando as equac;:êSes 111.16 e a reLac;:ão

sen2C~/2) = (1 - cos~)/2 a equac;:ão 111.22 se reduz a

sen2C~/2) = 1.wo2
4.w2
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Como os ressoadores são estruturas fechadas, com N

malhas, temos:

i•.•= i•.•+N

Ou seja:

Nq,= 21T.M

onde M é um número inteiro qualquer.

<111.24)

(111.25)

f:Is sol uç:êSe s das equaç:êSe s 111 .2O e 1II .23 pa ra tp = 21TH/N

são as frequências de ressonância da estrutura:

Pf:lSSf:I8f:1IXf:lS

Pf:lSS~ ~LT~S W ••• = ± Wo

..•.2-.-s-e-n-(-n-M-/-N-)

(111.26a)

<111.26b)

Se N é par, todas as soluçêSes correspondem aos valores de

M no intervalo 1 ( M ( N/2. Para cada valor de M neste intervalo

existem duas frequências de oscilaç:ão, w••.e - w••..

Considerando um dado valor de M existem duas soluç:êSes

para a corrente de malha i•.•, correspondentes às frequências t w.:

(111.27)

i•.•' = io.cos(-w ••t + n<pm+~)

onde ~ é uma fase arbitraria qualquer.

Considerando que os dois modos de oscilaç:ão ac'~a são

excitados ao mesmo tempo,

serão:

as correntes de malha 1•.•da estrutura

I•.•= 2.io.cos(w ••.t).cos(n.~ •• +~) (111.28)

~ corrente lb'" que percorre a barra lateral n sera:

( II 1 .29)
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Fazendo a fase arbitrária ~= ~M/2 as correntes Ib" ser~o

dadas por ;

onde IbO = 4.io.sen(~M/2)

Na soLuç~o correspondente a M = 1 ,

(111.30)

onde ~= 2~ a

ampLitude da corrente que passa peLa barra LateraL n será

proporcionaL a sen(2TI'n/N). Este é o modo de vibraç~o de

interesse, e corresponderá à frequência mais aLta no ressoador

passa-altas e à frequência mais baixa no ressoador passa-baixas.

Neste modo M = 1, a distribuiç~o de correntes nas barras laterais

se aproximar~ da descrita na figura 111.1. Para quaLquer valor de

M as correntes IbN e IbN/2 serão nulas pois para n = N e n = N/2

temos :

sen(2Trn/N) = o. <II1.31)

Considerando agora um ressoado r de 8 barras laterais, ou

seja N=8, as frequências de ressonância da estrutura são :

Passa Baixas1,11
=wo.2.senClf/8) =0.771,10 <II1.32a)

1,12

=1,10.2.sen(lf/4) =1.411,10

1,13

=wo.2.senC31T18)= 1.851,10

1,14

=wo.2.sen(1T/2) =21,10

Passa l:atas1,11
=wo/C2.senClT/8» =

1,12

=wo/(2.sen(lT/4» =
1,13

=wo!(2.sen(3IT/8»=

1,14

=1,1o / C2 .se r' (Ir /2) )= 1.311,10

0.711,10

0.541,10

0.501,10

<I I I. 32b)

Considerando M = 1,

magnético de interesse, temos;

que é o modo que conduz ao campo

CP1 = 7f"/4 ( 1 II .33)

(111.34)
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Podemos então caLcular, para os fiLtros passa baixas e

passa altas a tensão no ressoador, nos pontos numerados nas

figuras IlI.18a e b. (amo Ib4 = O, para os ressodores passa-

baixas e passa-aLtas fazemos V4 = V4; = O.

FIG III.18a
numerados.

- Ressoador passa-baixas com pontos

FIG III.18b
numerados.

- Ressoador
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Os valores calculados da tens~o para as estruturas passa-

baixas e passa-altas são :

Vt = J:lo.sen(lT/4)

V';!

=J:lo.sen(lT/2)
V.'J

=J:lo.sen(3lT/4)

V .••

=J:lo.sen(lf)

Vs
= J:lo.sen(S'f/4)

V6

=J:lo.sen(3"lT12)

V'7

=J:lo.sen(77r/4)

Vil

=J:lo.sen (2Tn

Vt' = -Vt
V2' = -V:;?

V3' = -V3
V,., = -V4
VIS' = -VIS

V6' = -V4,
V7' = -V7
Vs' = -Vil

onde J:lo= -j.1fLiC' .io.cos(wtt>

Para estruturas passa-baixas e passa-altas a tens~o nos

pontos numerados está expressa na figura IIl.19. Os valores

obtidos apresentam simetria ao longo da estrutura, de forma Que a

alimentaç~o balanceada pode ser empregada. Q alimenta~ão com

tensão em paralelo ê feita entre dois pontos onde a diferen~a de

voltagem ê máxima, como os pontos 6 e 2 ou 6 e 6'. Os pontos 4,

4', 8 e 8' podem ser Ligados ao terra.

v

,,,/
, ~ /a
, ' \ I, ' \ '

" ," ,
'.• fi '. #, '1 , "1·' 3 5, ,'7

' ..•..- .......•-.#'
21 6

FIG 111.19 - Tens~o nos pontos indicados no ressoador.
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Com o ressoador tipo gaiola o campo será tanto mais

homogêneo quanto maior for N, o número de barras laterais, e

quanto maior for o comprimento do ressoador. ~ limitaç~o na

altura do ressoador ê a causa principal de n~o homogeneidade.

Ressoadores mais longos produzem campo mais homogêneo e s~o

utilizados para fazer imagens de planos paralelos ao eixo z. Para

planos perpendiculares ao eixo z s~o utilizados ressoadores mais

curtos, de forma que pouco ruido proveniente de regiões fora do

plano selecionado ê captado.

Devido à sua simetria, o ressoador gaiola pode também ser

excitado de modo a produzir campo magnético circularmente

polarizado. Para isto é necessário alimentar o ressoador de

forma a permitir que somente um dos modos descritos pelas equações

111.27 seja excitado. Neste caso, para M = 1, ao invés de

obtermos o campo linearmente polarizado, que corresponde à soma

dos dois modos, excitados ao mesmo tempo, obteremos um campo

circularmente polarizado. o sentido de rotaç~o depende do modo

escolhido, ou seja, do sinal de W1'
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3.6 CONCLUSOES

Dentre as possibiLidades estudadas para a bobina de

radiofrequência para operar em 85 MHz descritas neste capítuLo,

apenas os ressoadores tipo gaioLa passa-aLtas (3.5) e baseado em

circuito LC (3.4) foram escoLhidos para construç~o e testes.

~ escoLha destas estruturas foi feita com base no fator

de quaLidade previsto (que é mais aLto para estas estruturas) e na

homogeneidade do campo magnético que pode ser atingida. ~Lém

disso existem facilidades experimentais, pois em ambos os casos,

para dimens5es dadas de um ressoador, o ajuste da frequência de

ressonância para a frequência de operaç~o 85 MHz pode ser feito

através da escolha dos valores dos capacitores. Os ressoadores

tipo gaiola passa-baixas foram evitados porque a localizaç~o dos

capacitores na regiào próxima à amostra n~o é conveniente, e

também esta disposiç~o cria problemas experimentais.
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CI=IPITULO IV

CONSTRUÇÃO E TESTE DE RESSOI=IDORES

4.1 - RESSOI=IDORES CONSTRUiDOS

Das possibilidades abordadas no capítulo 111, foram

construídos ressoadores dos tipos descritos em 3.4 (ressoadores

baseados em circuito ressonante LC), e 3.5 (ressoador tipo

gaiola). Foram construídos ressoadores de diferentes dimensões,

que foram progressivamente modificados no decorrer do trabalho.

I=Ipenas três dos ressoadores contruídos atingiram a fase final dos

testes, com a realizaç~o de imagens. Estes ressoadores tem sua

estrutura principal descrita na figura IV.1, e passaremos a chamá-

los ressoadores 1=1, B e C. Os réssoadores 1=1e B tem a estrutura

descrita em 3.4, e o ressoador C é um ressoador tipo gaiola

descrito em 3.5. Est~o indicadas nas figuras as dimensões e o

valor final escolhido para as capacitâncias presentes no ressoador

de forma que as estruturas ressoem na frequência de interesse.

FIG IV.1a-Ressoador 1=1
Diâmetro 12 cm

Comprimento fixo 12 cm
2C = 34 pF (68 pF e 68 pF em série)
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FIG IV.1b-Ressoador B
Diâmetro 7 cm

Comprimento Variável entre 16 e 24 cm
2C = 30 pF (47 pF e 82 pF em série)

2C 2C

2C 2C

FIG IV.1c-Ressoador C
Di âme tro 18 cm

Comprimento Variável entre 16 e 25 cm
2C = 56 pF

Na construção dos ressoadores os aros laterais são feitos

de cobre e tem 10 mm de largura e 1,7 mm de espessura. Nos locais

onde se inserem os capacitores os aros são cortados, deixando uma

separação de 2mm. Os dois aros são presos através de parafusos

de latão a dois discos de acrilico Que tem o diâmetro interno do

magneto,

do mesmo.

de forma que os ressoadores ficam centrados no interior
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Os capacitares utilizados s~o capacitares cerâmicas npo,

que suportam até 500 v e cuja capacitância varia muito pouco com a

temperatura. ~ntes de serem soldados aos aros, a capacitância de

um conjunto de capacitares é medida, assim como seu fator de

qualidade, de forma que s~o selecionados para serem soldados ao

ressoador capacitares de capacitância bastante próxima, diferindo

em menos de 1 pF e ao mesmo tempo com o maior fator de qualidade

Q. Para a medida da capacitância e do fator de qualidade dos

capacitores é utilizado um Q-meter (HP - modelo 260~). Os

capacitares selecionados s~o soldados aos aros de cobre com

estanho.

e 8,

Nos ressoadores do tipo descrito em 3.4, ressoadores ~

baseados em circuito LC, cada capacitância 2C cor responde a

dois capacitores em série. R experiência mostrou ser necessârio

dividir a voltagem a que o conjunto está sujeito entre dois

capacitores, para evitar que capacitores se rompessem devido a

excesso de tens~o.

Os aros de cobr~ s~o unidos por tubos de lat~o de

diâmetro externo 6 mm, soldados com prata. Nos ressoadores 8 e

C, de

através

penetra

contato

6 mm de

comprimento variável, a variaç~o do comprimento é feita

de um mecanismo do tipo trombone, onde uma haste fina

em um tubo oco, com um encaixe bastante justo, fazendo

elétrico. Fora utilizados os mesmos tubos de lat~o de

diâmetro e hastes de lat~o de 3mm de diâmetro. No

ressoador 8 o tubo de lat~o tem comprimento 10 cm e a haste 15 cm,

sendo possível variar o comprimento entre 16 e 24 cm. No

ressoador C o tubo de lat~o tem comprimento 15 cm e a haste 12 cm,

de forma que é possível variar o comprimento entre 16 e 25 cm.
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~ variação no comprimento visa ajustar a frequência de

ressonância da estrutura, como será detalhado posteriormente. No

comprimento correspondente à frequência de ressonância de 85 MHz a

haste e o tubo se interpenetram em uma grande região para que haja

um contato elétrico suficientemente bom. Nestas condições a

"emenda" entre a haste e o tubo se encontra distante da região

central do ressoador, ocupada pela amostra. Desta forma possíveis

distorções no campo magético gerado nesta região não interferem na

experiência.

o ajuste no comprimento dos ressoadores é feito através

de dois parafusos de latão (Figura IV.2). O material latão foi

escolhido devido às suas propriedades mecânicas. Um parafuso de

material isolante seria mais conveniente, mas dos materiais

isolantes disponíveis nenhum era capaz de suportar o esforço.

Para evitar interferências, tais como capacitâncias indesejadas,

os parafusos de latão foram localizados o mais distante possível

do ressoador, nas regiões onde o potencial elétrico dos

ressoadores é mais baixo. ~s extremidades que serão tocadas

durante o processo de ajuste do comprimento consistem em material

isolante (Lucite) que é fixado ao parafuso de latão. Este

material isoLante evita que a pessoa que faz o ajuste transfira ao

ressoador o ruido captado por ela, ou seja, evita que esta pessoa

funcione como antena.
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acrilico ~'-....-discos de

•.. ,..r -.

(ressoador...,

I parafusos

de
isolante

latão ~-
)

'...•

~
,

FIG IV.2-Ressoador preso à suporte de acrílico com
parafusos de lat~o para ajuste do comprimento.

Os dois parafusos de lat~o s~o movidos simultaneamente de

forma a manter paralelos os dois aros laterais dos ressoadores no

processo de variaç~o do comprimento do mesmo. Para o ressoador 8,

de menor diâmetro, o ajuste do comprimento através dos dois

parafusos n~o apresentou problemas, apesar do esforço ser feito em

apenas dois pontos. Já para o ressoador [, de diâmetro maior, a

dificuldade em manter os dois aros paralelos foi maior. Por este

motivo o comprimento foi ajustado fora do magneto, sendo feito no

interior do magneto apenas um pequeno ajuste.

R blindagem utilizada entre o ressoador e o magneto é

feita de tela de lat~o, que tem o diâmetro interno do magneto, e

fica portanto o mais afastada possível do ressoador na parte

externa dos discos de acrílico onde o ressoador é fixado. R

ligaç~o entre o ressoador e a blindagem é feita por t:ras de f~lha

de cobre, de 10 mm de largura, soldadas ao ressoador e à

blindagem. Fotos dos ressoadores construídos est~o nas figuras

IV. 3.
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FIG IV.3a (FOTO) - Ressoador ~/ com blindagem.

FIG IV.3b (FOTO) - Ressoador B, com blindagem.
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FIG IV.3c (FOTO) - Ressoador [, ainda sem bLindagem.
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4.2 - FREaUÊNCI~S DE RESSON~NCI~

~s frequãncias de ressonância das estruturas construidas

foram calculadas analiticamente através de um circuito equivalente

simples para os ressoadores, e analisadas numericamente através do

programa SPICE. ~s frequãncias de ressonância foram também

medidas com Grid Dip Meter, de modo que os valores obtidos podem

ser comparados com os valores calculados.

4.2.1 - Ressoadores Baseados em Circuito LC.

CÁLCULO ~NRLtTICO DRS FREaUfNCIRS DE RESSON~NCIR

Para os ressoadores descritos em 3.4, as frequências de

ressonância podem ser calculadas considerando o circuito

equivalente da figura IV.4, que inclui as indutãncias dos aros

laterais.

4 3

FIG IV.4-Circuito Equivalente para Ressoador.
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Os conjuntos de pontos 1-2 e 1-4 s~o adequados para

alimentaç~o balanceada com tens~o em paralelo, pois alimentado

desta forma o ressoador reproduz a distribuiç~o de correntes e

tens8es já descrita em 3.4 que produz o campo magnético de

interesse. Os pontos 1 e 4 serão escolhidos devido unicamente à

facilidades experimentais, pois estes pontos se situam em uma

mesma nfacen do ressoador. Rnalisando a impedância Zl~ vista dos

pontos 1 e 4 obteremos as frequências de ressonância da estrutura.

Este cálculo é feito simplificando o circuito da figura IV.4, de

acordo com a figura IV.5, e obtemos

Zl~=(1/Z1 +1/Z2)-1 (IV.1)

onde

Zi= jwL'+1=1- w2 ~L' • C
2

jw2Cjw2C

Z2

=jwL + j wL'+1=1- W2' C • (L' + 2L )-r jw2Cjw2C

2CT4----
L'

'2

FIG IV.5 - Simplificação do circuito ressonante de IV.4.
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Calculando a impedância l14 temos

= [ j w2C1 - W2L' C

+ .w2C 1-1
1 - w..,C(L'+ L)

(IV.2)

~ (1 - w~.L' .C).(1 - w2.C.(L' + 2L»

jw4C.(1 - w2C(L'+ L)

(IV.3)

Nas frequências Woe W2aimpedância l14 será nula:

wo:a

= 1 l14=O li'IO (IV.4a)
C(L'+

2L)

Ia

=O

w:a2

=--1.. l14=O ls=O (IV.4b)
L'C

l:a

IO

E na frequência Ws a impedância l14 ser~ infinita:

1
CCL'+ L)

(IV.4c)

Para o modelo simplificado assumido existem três

frequências de ressonância < duas delas

cor respondendo à ressonância em série (wo e W:a ) e uma delas

(Wl) à ressonância em paralelo. Na frequência W1 a distribuiç~o

de correntes obtida será a descrita em 3.4 (figura 111.11), que

produzirá o campo magnético de interesse.
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MEDIDRS DRS FREQUÊNCIRS DE RESSONÃNCIR

Para detectar as frequências de ressonância das

estruturas construídas foi utilizado um Grid Dip Meter ( LDM-80).

Este equipamento consiste em um oscilador de frequência variável e

de uma pequena bobina que funciona como antena. Rproximando a

antena do ressoador a ser testado, e variando a frequência de

oscilaç~o, observaremos através de um mostrador que em algumas

frequências é transferida potência para o ressoador. Rs

frequências nas quais o ressoador absorve energia s~o as

frequências de ressonância do mesmo.

Em todos os ressoadores do tipo descrito em 3.4 testados

foram encontradas três frequências de ressonância principais,

onde a transferência de energia a partir do Grid Dip Meter é

grande, além de várias outras ressonâncias secundárias onde a

transferência de energia é muito menor.

Rs frequências de ressonância foram inicialmente medidas

para dois ressoadores ainda nio adaptados para alimentaç~o

balanceada e ligaç~o à blindagem. Estes ressoadores continham

apenas dois capacitores em cada aro lateral, como na figura

III.12d, e estio descritos na figura IV.6.

Diâmetro 16 cm

Comprimento 15 cm
Diâmetro 12 cm

Comprimento 15 cm

FIG IV.6-Ressoadores Baseados em Circuito Ressonante LC.
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Para o ressoador de 16 cm de diâmetro e comprimento 15 cm

foram medidas as frequências de ressonância para diferentes

valores da capacitância C, e os valores das três frequências de

ressonância principais est~o dispostos na tabela IV.1a. Foram

medidas também as frequências de ressonância para outro ressoado r

menor, de diâmetro 12 cm e comprimento 15 cmj e 05 ~alores das

três frequências de ressonância principais est~o dispostos na

tabela IV.1b

HIBELR IV • 1 a

Frequências de Ressonância Medidas

Diâmetro do Ressoador = 16 cm

Comprimento do Ressoador = 15 cm

C(pF)

15
12
8.2

fo(MHz)

85
94

104

'f1(MHz)

92
103
111

104
119
136

TRBElR IV.1b

Frequências de Ressonância Medidas

Diâmetro do Ressoador = 12 cm

Comprimento do Ressoador = 15 cm

C(pF)

8,2

foCMHz)

121

f1CMHz)

149 159

De acordo com a tabela IV.1, o deslocamento nas

frequências de ressonância ocorre no sentido esperado, pois quanto

maiores os valores de C, mais baixas s~o as frequências de

ressonância e ao mesmo tempo, para uma mesma capacitância

(C = 8,2 pF), as frequências de ressonância são mais altas para o

ressoador de menor diâmetro, que possui uma indutância menor.

104



Na tabela IV.1a, para cada uma das frequências de

ressonância f/'ll temos três valores, obtidos para diferentes

valores da capacitância C. R qualidade da aproximaç~o do

ressoador pelo circuito da figura IV.3, utilizado para os cálculos

das frequências de ressonância, pode ser avaliada utilizando

regress~o linear para as funç8es :

CIV.5)

onde Ro = 2L + L'
R1 = L + L'
R~ = L'

Fazendo regress~o linear para as três equações IV.5 (para

n = O, 1 e 2), obtemos:

ro = 0,992
r1 = 0,973
r~ = 0,989

80 = 9, 13. 10 -19
81 = 8,88. 10-19
8:a = 1,72. 10-19

Ro ='1,697.10-7
R1 = 1,356.10-7
R:a = 1,416.10-7

(IV.6)

Pelos valores elevados de r" (coeficiente de correlaç~o

da regress~o linear), e pelos valores muito pequenos de 8", vemos

que o circuito da figura IV.4 é uma boa aproximaç~o para o

ressoador. Para o cálculo das indutâncias L e L' através dos

valores de R" temos três equaç6es e duas incógnitas (equaç8es

IV.5), e podemos escolher pelos dados experimentais apenas um

valor médio. Porém os valores Ri < R:a, ao contrário do esperado,

fornecem um valor negativo para L. Como a medida das frequências

de ressonância feitas pelo Grid Dip MetFr é bastante precisa (erro

na ordem de ± 2\) é provável que o erro se deva principalmente ao

valor da capacitância C, que se desvia de seu valor nominal com

erro muito maior.
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~s indutâncias L e L' podem também ser calculadas através

das equaç8es IV.4, para cada um dos valores da capacitância C.

~ssim cada linha horizontal na tabela IV.1 fornecerá três equaç6es

para calcular L e L', que são mais coerentes pois se referem um

mesmo valor da capacitância C. Neste caso os valores de L

calculados através de equaç6es diferentes para um mesmo valor C

são bastante próximos. Os valores de L e L' obtidos para

diferentes capacitâncias diferem em menos de 10 , para o ressoador

maior, da tabela IV.1a. Os valores obtidos para L e L' para o

ressoador menor, da tabela IV.1b, são também menores. Os

resultados do cálculo estão dispostos na tabela IV.2.

T~8EL~ IV.2

Diâmetro do Ressoador = 16 cm

Comprimento do Ressoador = 15 cm

C(pF) f•.•(MHz)L(H)L' (H)

15

85/92/1044,12.10-a1,56.10-7
12

94/103/1194,74.10-a1,49.10-7
8.2

104/111/1367,14.10-a1,67.10-7

Valores Médios

L =5,O.10-a H
L'=1,6.10-7 H

Diâmetro do Ressoador = 12 cm

Comprimento do Ressoador = 15 cm

C(pF)

8,2

f•.•(MHz)

121/149/159

L(H)

1,55.10-6

L' (H)

1,22.10-7

O valor da frequência de ressonância de interesse f1 foi

medido com Grid Uip Meter também para um resoador de comprimento

variável entre 16 e 24 cm e de diâmetro 7 cm (Ressoador 8), ~s

medidas foram feitas para os dois valores extremos do comprimento

l do ressoado r : l.aw = 24 cm e l.l" = 16 cm, para vários valores

da capacitância 2C.

IV.3

Os valores obtidos encontram-se na tabela
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Tabela IV.3

Frequência de Ressonância f1

Diâmetro do Ressoador = 7 cm

Comprimento do Ressoador Variável entre 16 e 24 cm.

l..••.•.•=24 cml..•••.•=16 cm

2C(pF)

f1(MHz)f1(MHz)Capacitores

37,5

76 84 75 e 75 pF em série
33.3

79 85 56 e 82 pF em série
28.0

84.5102 56 e 56 pF em série

(L + L') ••••.•.•

= 2,50.10-7 Hr = 0,924
(L + L') •••,•.•= 1,77.10-7 H

r = 0,998

R tabela IV.3 evidencia o aumento da frequência de

ressonância com a diminuiç~o da capacitância 2C e da indutância

(L + L'), e permite avaliar os valores de (L + L'), que como seria

de se esperar s~o menores para o menor comprimento.

De uma maneira geral, os valores obtidos nas medidas das

frequências de ressonância confirmam os cálculos analíticos

realizados com o circuito equivalente da figura IV.4.
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CÁLCULO NUMtRICO DRS FREQUfNCIRS DE RESSONANCIR

Utilizando o programa SPICE, que é um simulador de

circuitos analógicos, e um circuito equivalente para os

ressoadores podemos calcular a impedância dos mesmos em funç~o da

frequência (análise RC) e assim calcular as frequências de

ressonância. No circuito equivalente empregado os valores de L,

L' e C tem a mesma ordem de grandeza dos valores calculados a

partir das medidas feitas com o Grid Dip Meter.

utilizados foram:

L = 0,05 4H
L I = O, 10 l(,H
C = 25 pF

Os valores

Para

calculadas s~o

estes valores as frequências de ressonância

fo = 71,2 MHz
f1 = 82,2 MHz
f'2 = 101 MHz

o programa SPICE exige como entrada um circuito onde

hajam caminhos DC para o terra, e por este motivo s~o inseridos no

circuito resisistências de 101~ em paralelo com os ca~acitores

sempre que necessário. Estas resistências n~o est~o representadas

na figura IV.7, onde se encontra o circuito utilizado nos

cálculos, com os seus componentes numerados.
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FIG IV.7-Circuito Rnalisado pelo Programa SPICE, n~o
incluindo as resistências em paralelo com os capacitores.

o programa SPICE n~o fornece diretamente a impedância,

mas somente tens8es (módulo, fase, partes real e imaginária). R

impedância é ent~o calculada através dos valores da diferença de

potencial entre os pontos 1 e 4 e entre os pontos 8 e 1

(indicados na figura IV.7). R diferença de potencial entre os

pontos 8 e 1 é diretamente proporcional a corrente que alimenta o

ressoador.

o módulo da impedância Z14 foi calculado em funç~o da

frequência no interv~lo entre 50 e 130 MHz, e o resultado obtido

encontra-se nográficodafiguraIV.8.

cor responde

a10MHzeosvaloresdos

figura

IV.7s~o

L1

=L.=0,0254,H
L:a

=L::a=L4=Ls=0,104H
C1

=C2-=C;'I=C4=25pF Cada divis~o no eixo x

parâmetros indicados na
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50

CB.DAT

130 MHz

FIG IV.8-Módulo da Impedância Z14 versus frequência, no
intervalo 50 - 130 MHz.

No gràfico da figura IV.8 podemos observar as três

ressonâncias já calculadas, sendo que os dois mínimos no módulo da

impedância cor respondem às duas ressonâncias série, onde Z14 = O,

e o máximo no módulo da impedância cor responde à ressonância em

paralelo, onde a impedância Z14 é infinita.
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Sabendo que na montagem do ressoador os capacitares não

são exatamente iguais, aSSlm como os indutores podem ser

ligeiramente diferentes devido à imperfei~ões na constru~~o,

utilizamos o programa supondo agora pequenas assimetrias. Os

valores das capacitâncias e indutâncias sofreram pequenas

modificações em relaç~o aos valores originais, no circuito da

figura IV.? Os resultados obtidos est~o nas figuras IV.9 e os

valores das capacitâncias e indutâncias utilizados est~o indicados

nas legendas das figuras. Comparando estes gráficos com a figura

IV.8 notamos a presença de outras ressonâncias. Uma das causas da

existência de frequências de ressonância secundárias detectadas

com o Grid Dip Meter é portanto a existência de imperfei~aes na

constru~~o do ressoador.

CBf13.DAT

50 130 MHz

FIG IV.9a-Módulo da impedância Z14 versus frequência no
intervalo entre 50 e 130 MHz na presença de pequenas assimetrias
na construçio do ressoador.

CBM3.DRT-L1 = L. = 0,025 4H
L2 = L3 = L4 = Ls = 0,10 4H
C1 = C3 = C4 = 25 pF
C2 = 28 pF
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50

CBM5.DAT

130 MHz

FIG IV.Sb-Módulo da impedância Z14 versus frequência no
intervalo entre 50 e 130 MHz na presença de pequenas assimetrias
na construç~o do ressoador.
CBM5.DRT-L1 = L. = 0,025 4H

L3 = L3 = L4 = Ls = 0,10 ~H
C1 = C3 = C4 = 25 pF C3 = 23 pF

50 130 MHz

Li = 0,020 l4H

L4 = 0,07 4,H
C:a = 23 pF

FIG IV.Sc-Módulo da impedância Z14 versus frequência no
intervalo entre 50 e 130 MHz na presença de pequenas assimetrias
na construç~o do ressoador.
CBM6.DRT L. = 0,025 uH

L:a = L3 = Ls = 0,10 4H
C1 = C3 = C4 = 25 pF
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o programa SPICE foi utiLizado também supondo que o

ressoador seja alimentado de outras maneiras. Nas figuras IV.10b

e IV.11b está indicado de que maneira o ressoador foi alimentado.

o módulo da impedância vista dos terminais por onde o ressoador é

alimentado está nas figuras IV.10a e IV.11a, para o mesmo

intervalo de frequências (50-130 MHz).

_ ft

FIG IV.10a-CC.DRT-Módulo da impedância
versus frequência no intervalo 50-130 MHz para
indicada na figura IV.10b.

130MHz

de entrada Z

a alimentaç~o

FIG IV.10b-Rlimentaç~0 utilizada para o gráfico da figura
IV.10a.
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CD.DAT

_ 50 Jt _
FIG IV.11a-CO.ORT-Módulo da impedância

versus frequência no intervalo 50-130 MHz para
indicada na figura IV.11b.

z

130~_Hz_.
de entrada Z

a alimentaç~o

FIG IV.11b-Rlimentaç~0 utilizada para o gráfico da figura
IV.11a.

Nas figuras IV.10a e IV.11a observamos que, embora as

frequências de ressonância em série se desloquem, a ressonância em

paralelo, para a qual a impedância é alta, se mantém na mesma

frequência f1• Este resultado é esperado, pois a alimentaç~o em

paralelo com tens~o feita através dos circuitos IV.10b e IV.11b

reproduz também na frequência f1 a distribuç~o de tens8es e

correntes calculada em 3.4, que produz o campo magnético de

interesse.
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4.2.2-Ressoador Tipo Gaiola.

CALCULO ~N~LITICO D~S FREautNCI~S DE RESSON~NCI~

O cálculo feito em 3.5 para os ressoadores tipo gaiola

passa-altas descreve os ressoadores por um circuito como o da

figura III.17b e fornece quatro modos de vibraç~ol cujas

frequências s~o :

W1 = wo/(2.sen(TI/8»

w~

= wo/(2.sen(~/4»

(IV.7)W3

= wo/(2.sen(3~/8»

W4

= woI(2.sen(lT/2» ondewo2=1/LC

Este cálculo pode ser refeito descrevendo o ressoador

gaiola passa-altas por um circuito mais próximo de seu

comportamento real. No circuito da figura IV.12 s~o incluidas as

indutâncias L' dos aros laterais em série com os capacitores.

~
I.:/Z. 2C

Li2 2C

••• ~' x
1.:/2 2C

L

FIG IV.12-Circuito equivalente para o ressoador gaiola
passa-altas, incluindo indutância L' dos aros laterais.
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Comparando o circuito da figura III.17b com a figura

IV.12 temos uma substituiç~o do capacitar C, de impedância

(jwC)-1, peLa impedância j wL I .•. (j wC ) - 1• Para recalcular as

frequências de ressoanância considerando agora as indutâncias L' I

basta substituir no resultado final (equaç~o I I 1. 23) a

capacitância ( por (/(W), que equivale a L' e ( em série.

j wL I .•• 1 -- -
jw(

1
j wC I (w)

(IV.S)

onde (/(W) = C
1 - w:i!L/C

Desta forma a equaç~o equivalente à equaç~o 111.23 para

o circuito da figura IV.12 é :

= sen2(11'M/N) (IV.S)

Substituindo a equaç~o IV.S para (/(W) temos

1 = L' .•.4L.sen2(VM/N)";;[ (IV.10)

Eosquatro novos modosde

dados

por

1

=L'...4L.sen2(1T/S)

W12(
1

=L'...4L.sen2(lf/4)

W22(
1

=L'...4L.sen2(31l'/S)

w;a:õl(
1

-L'...4L. sen:õl(lT/2)

w4:i!(
vibraç~o calculados serlo

(IV.11)

Para o ressoador gaiola passa-baixas o mesmo cálculo pode

ser desenvolvido com resultados análogos.
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MEDIDRS DRS FREQUfNCIRS DE RESSONÂNCIR

Rs primeiras medidas de frequências de ressonância foram

feitas no primeiro protótipo de ressoado r tipo gaiola passa altas

construido.

laterais,

Este protótipo consistia em um ressoador de 8 barras

de comprimento 16 cm e diâmetro 12 cm, capacitores

2C = 25 pF montados com pouca rigidez.

Foi utilizado o Grid Dip Meter para localizar as

frequências de ressonância, e foram encontrados quatro valores

principais, além de outras ressonâncias de pequena amplitude.

Estes valores se encontram na tabela abaixo.

TRBELR IV.4

Frequências de Ressonância Hedidas

Diâmetro do Ressoador = 12 cm

Comprimento do Ressoador = 16 cm

106
85.0
71.5
70.0

HHz
HHz
HHz
HHz

Com os valores medidos de f1, f:z, f3 e f4 e o valor da

cap~citância utilizada (C = 12.5 pFl podemos calcular L e L'

utilizando regressio linear para a funçio :

y = L.x + L'

x = 4.sen:z(nlT/8)

Rtravés de regressio linear obtemos

L = 0.71 4H
L' = 0.14 4.H
r = 0.996
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Pelo alto coeficiente de correlação podemos concluir que

o cálculo feito se aplica bem à estrutura construida. Os valores

encontrados para L e L' são compativeis com os valores calculados

para os outros ressoadores já construidos.

Outro conjunto de medidas foi feito para o ressoador

gaiola de comprimento variável (ressoador C), para dois valores

extremos de seu comprimento. Inicialmente foram utilizados na

estrutura capacitores de valor 2C = 27 pF, e as frequências de

ressonância medidas estão na tabela IV.5.

Tabela IV.5

Medidas das Frequências de Ressonância
Diâmetro do Ressoador = 18 cm

Comprimento variável entre 16 e 25 cm

100

79,S
70,0
67.5

MHz
MHz
.MHz
MHz

90
70
61
58

MHz
MHz
MHz
MHz

Utilizando

obtemos

L'

= 0.155 4.H
L

= 0.065 4.H
r

= 0.997

L'

= O. 182 4,H
L

= 0.094 4.H
r

= 0.999

regressão linear para a equação IV.12

para l1 = 16.5 cm

para l2 = 22 cm

Podemos observar que o valor de L, indutância das barras

laterais de comprimento variável, aumenta quando aumenta o

comprimento do ressoador. O mesmo ocorre porém com o valor de L'.

Isto indica que outros fatores são importantes para a compreensão

do problema, tais como indutâncias mútuas. De um modo geral os

cálculos analíticos das frequências de ressonância realizados são

confirmados peLos vaLores medidos.
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CÁLCULO NUMtRICO D~S FREaUfNCI~S DE RESSON~NCI~

Também para os ressoadores tipo gaiola foi utilizado o

programa SPICE para cálculo da impedância em funç~o da frequência,

utilizando os circuitos equivalentes d~ figura 111.17 (passa-

baixas e passa-altas) e valores de L e C compatíveis com os

calculados a partir das medidas realizadas com o Grid Dip Meter.

Os ressoadores foram alimentados de maneiras diferentes e

o módulo da impedância vista dos terminais através dos quais o

ressoador é alimentado foi calculado em funç~o da frequência. Os

resultados obtidos encontram-se nas figuras a seguir. Rs

ressonâncias encontradas s~o suficientemente estreitas para que

nenhuma conclus~o seja tirada a partir da intensidade relativa dos

picos.

PRSSR-RLTRS

Para o ressoador passa-altas os valores utilizados no

cálculo foram

L = 0,30 l{H
2C = 25 pF

Para

calculadas s~o

estes valores as frequências de ressonância

f1 = 107,4 MHz
f:a = 58 , 1 MHz
f:. = 44,4 MHz
f4 = 41,1 MHz
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o módulo da impedância de entrada em função da frequência

foi calculado no intervalo entre 35 e 115 MHz. Os resultados

obtidos encontram-se nas figuras IV.13a, IV.14a e IV.15a,

juntamente com o circuito contendo a alimentação utilizada

(figuras IV.13b, IV.14b e IV.15b). Todas as três propostas para a

alimentação dos ressoadores reproduzem a distribui~ão de correntes

e tensões já calculadas em 3.5, que produzem o campo magnético de

interesse.

35

CiO.DAT

[ \

~
115.MH

FIG IV.13a-Módulo da impedância de entrada versus
frequência no intervalo 35 a 115 MHz para o circuito analisado
pelo programa SPICE.

z

FIG IV.13b-Rlimentação utilizada para o gráfico da figura
IV.13a.
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35

G11.DAT

I I I I I ~
~

115 MHz

FIG IV.14a-Módulo da impedância de entrada versus
frequência no intervalo 35 a 115 MHz para o circuito analisado
pelo programa SPICE.

FIG IV.14b-Rlimentaç~0 utilizada para o gráfico da figura
IV.14a.
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35

C12.DAT

115 MHz '

FIG IV.15a-Hódulo da impedância de entrada versus
frequência no intervalo 35 a 115 HHz para o circuito analisado
pelo programa SPICE.

z

FIG Iy.15b-Rliment?~30 utilizada para o gráfico da figura
IV.15a.

Na figura IV.15 a alimentaç30 é feita ligando ao terra

os pontos 4 e 8. Na figura IV.13a observamos todas as

ressonâncias calculadas presentes, cor respondendo a máximos e

mínimos do módulo da impedância. R frequência de ressonância mais

alta 107,4 HHz, que é a frequência de interesse, se apresentou

com impedância alta para qualquer das três alimentaç~es propostas.
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Pl=lSSl=l-Bl=lIXl=lS

Para o ressoador passa-baixas os valores utilizados no

cálculo foram

2L = 0,30 uH

C = 25 pF

Para

calculadas siio

f 1 =

f -a =

f 3 =

f 4 =

estes

31,S MHz
58,1 MHz
75,0 MHz
82,2 MHz

valores as frequências de ressonância

o módulo da impedância de entrada em funçiio da frequência

foi calculado no intervalo entre 10 e SO MHz. Os resultados

obtidos encontram-se nas figuras IV.16a, IV.17a e IV.18a,

juntamente com o circuito contendo a alimentaçiio utilizada

(figuras IV.16b, IV.17b e IV.18b). Todas as três propostas para a

alimentaçiio dos ressoadores reproduzem a distribuiç~o de correntes

e tens~es já calculadas em 3.5, que produzem o campo magnético de

interesse.

123



10

G20.DAT

90 MHz

FIG IV.16a-Módulo da impedância de entrada versus
frequência no intervalo 10 a 90 MHz, para o circuito analisado
pelo programa SPICE.

z

FIG IV.16b-Rlimentaç~o utilizada para o gráfico da figura
IV.16a.
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~

10
..I. I I

90MHz

FIG IV.17a-Módulo da impedância

frequência no intervalo 10 a 90 MHz, para o
pelo programa SPICE.

de entrada versus
circuito analisado

FIG IV.17b-Rlimentaç~0 utilizada para o gráfico da figura
IV.17a.
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10

G22.DAT

90 MHz

FIG IV.18a-Módulo da impedância de entrada versus
frequência no intervalo 10 a 80 MHz, para o circuito analisado
pelo programa SPICE.

z

FIG IV.18b-Rlimenta,io utilizada para o grãfico da figura
IV.18a.

Também neste caso observamos na figura IV.16 todas as

ressonâncias calculadas presentes, cor respondendo a mãximos e

mínimos do módulo da impedância. R frequência de ressonância mais

baixa 31,5 MHz se apresentou com impedância alta para qualquer das

três alimenta,ões propostas, de maneira anãloga ao ressoador

passa-altas.
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4.3 - RLIMENTRÇAO DOS RESSORDORES

Por oferecer dificuldades adicionais, n~o foi utilizado

acoplamento indutivo na alimentaç~o dos ressoadores. Optamos

neste trabalho por alimentar os ressoadores diretamente com

voltagem em paralelo.

Foram utilizadas diferentes montagens para alimentaç~o

dos ressoadores até a definiç~o de uma alimentaç~o definitiva, com

a qual os ressoadores foram testados no interior do magneto com a

realizaç~o de imagens. Rntes disso, porém, foram realizados

testes fora do magneto, confirmando as frequências de ressonância

já medidas.

4.3.1 - Detecç~o de frequências de ressonância através da

medida do coeficiente de reflex~o.

Independentemente da forma escolhida para alimenta~~o dos

ressoadores, as frequências de ressonâncias podem ser detectadas

através da medida do coeficiente de reflex~o em fun~lo da

frequência. Para isto utilizamos um Power-Splitter na montagem

descrita na figura IV.1S.

GERADOR
A

DE RF

B
Detector (5)

Osciloscópi

FIG IV.1S-Montagem utilizada para medida do coeficiente
de r.flexlo.
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Nesta montagem é utilizado um gerador de radiofrequência

(Hawlett Packard-8690B Sweep Oscilator ou Tektronix-SW 503 RF

Sweep Generetor) capaz de fazer varredura na faixa de frequências

de interesse. R saída deste gerador é ligado à porta R do Power-

Splitter, enquanto o ressoado r é ligado à porta S. R amplitude do

sinal refletido através da porta B é observada com o osciloscópio

em funç~o da frequência (Osciloscópios Tektronix 7603 ou Hitachi

V-1050F) .

R potência refletida pela porta B depende da impedância

Zs ligada à porta 5, que cor responde à impedância do ressoador e

depende do modo como este é alimentado. O coeficiente de reflex~o

do Power-Splitter é dado por:

r= Zs - 50
Zs + 50

(IV.13)

Em frequências próximas a uma ressonância, a impedância

do ressoador varia bruscamente em funç~o da frequência, e

conseqüentemente varia bruscamente também o coeficiente de

reflex~o. Observando as varia~~es da amplitude do coeficiente de

reflex~o ~ com a frequência podemos localizar as frequências de

ressonância do circuito ligado à porta 5 do Power-Splitter.

Quando o sinal refletido é de frequência superior ao

limite de funcionamento do osciloscópio disponível (no máximo

150 MHz) é utilizado um detectar. O objetivo do detectar é

facilitar a anâlise em altas frequências, e cons'ste basicamente

em um filtro que deixa passar somente a envolt6ria do sinal. O

detector utilizado está esquematizado na figura IV.20.

radiofrequência serâ integrada pelo circuito RC, que deixa passar

apenas frequências abaixo da frequência de corte fe, onde:

fc = 1/t; = 1/RC = 1/10-5 = 0,1 MHz
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Nas frequências de interesse para teste dos ressoadores,

o detectar deixa passar apenas a envoltória dos sinais, que

cor responde ao módulo do coeficiente de reflex~o.

1K.n.

50.n.
100pF

100K.n.

FIG IV.20 - Esquema do Detectar Utilizado.
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4.3.2 - Rlimentaç~o para Testes Iniciais.

RLIMENTRÇÃO BRLRNCERDR

R alimenta~~o balanceada foi feita inicialmente utilizado

um Balun (R.H. Minus Baluns Type DDL01R) que opera na faixa de

0.05 a 100 MHz com impedâncias de entrada e salda 5011. Por ser

magnético, este balun n~o pode ser utilizado no interior do campo,

sendo utilizado apenas para testes preliminares, realizados fora

do magneto. o balun é ligado ao ressoador através de dois cabos

coaxiais, que tem exatamente o mesmo comprimento (35 cm), de forma

a manter a simetria entre seus dois terminais.

R escolha dos pontos através dos quais a bobina será

alimentada é feito com base no cálculo apresentado em 3.4 e 3.5.

Os pontos escolhidos s~o aqueles onde a tens~o calculada atinge

valores máximos quando o ressoador é percorrido pela corrente que

produz o campo magnético esperado. Rlimentando o ressoado r

através destes pontos é reproduzida a distribuiç~o de correntes e

tensaes calculada. Rssim a alimentaç~o balanceada deve ser feita

nos pontos R e B, ou nos pontos R e 8', indicados na figura IV.21.

Foram escolhidos os pontos R e 8 apenas por conveniência

experimental, uma vez que o ressoador opera dentro de. um tubo

cilíndrico (volume interno do magneto) e é conveniente que todas

as ligaçaes se situem em uma mesma extremidade do ressoador.

B

FIG IV.21-Pontos convenientes para alimentaç~o dos
ressoadores.
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Utilizando a alimentaç~o balanceada, mesmo sem fazer

ligaç~o à blindagem, é possível verificar através das variaç8es no

coeficiente de reflex~o quais as frequências de ressonância dos

ressoadores. Com a montagem da figura IV.22 foram confirmadas

todas as frequências de ressonância medidas com Grid Dip Meter

citadas em 4.2, para os ressoadores baseados em circuito LC e para

os ressoadores tipo gaiola.

GERADOR

DE RF
B

OSCILOSCÓPIO

A

FIG IV.22 - Montagem utilizada para localizaç~o das
frequências de ressonância através das variaç5es do coeficiente de
reflex~o, para alimentaç~o balanceada feita através de balun.

RCOPLRMENTO EM 50rL

Para maximizar a transferência de pntência, e

consequêntemente optimizar o funcionamento do sistema, a

impedância dos ressoadores na frequência de operaç~o deve ser

ajustada em 50~ que é a impedância de entrada do receptor e a

impedância de saída do amplificador de potência.
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Conforme cálculo já realizado, a impedância ZAR próxima

à frequência de operação de qualquer um dos ressoadores será uma

impedância alta. Por isso serão utilizados capacitores em série

para ajustar a impedância em soJlL, de forma semelhante à

utilizada para ajuste da impedância em SOILnos circuitos L[ em

paralelo, que também tem impedância alta na ressonância.

Para todos os ressoadores construídos foram utilizados

dois capacitares variáveis em série ([s1 e [s2, indicados na

figura IV.23) ligados aos pontos R e B. O ajuste dos capacitares,

porém, n~o é independente, pois para que a alimenta~~o se

mantenha balanceada é necessario que as capacitâncias Cs1 e Cs2

tenham o mesmo valor. Por este motivo no processo de ajustar a

impedância ambos os capacitores s~o movidos conjuntamente.

A

FIG IV.23 - Circuito utilizado para acoplamento em 50lt.

o ajuste da impedância em 50Stfoi feito através da

observaç~o do módulo do coeficiente de reflex~o em funç~o da

frequência, conforme já descrito, utilizando a montagem da figura

IV.24. Quando a impedância ligada à porta 5 do Power Splitter é

50it o coeficiente de reflex~o é nulo (equaç~o IV.13) e nenhuma

potência é refletida. Desta maneira o ajuste dos capacitores é

feito até que a potência refletida seja mínima.
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GERADOR

DE RF

A B

BALUN

OSCILO:

FIG IV.24 - Montagem utilizada para ajuste da impedância
em 5011

Com a montagem da figura IV.24 foi feita uma primeira

avalia,lo do contato elétrico dos trombones contidos nos

ressoadores de comprimento variável. Para avaliar o contacto

môvel entre o tubo e a haste de latlo que nele penetra foi

observada a amplitude do coeficiente de reflexlo em fun~lo da

frequência~ em torno da frequinciade ressonância. Um mau contato

cor responderia a um baixo valor do fator de qualidade Q; que

poderia ser observado pela forma da curva da varia~lo do

módulo do coeficiente de reflexlo com a frequência (figura IV.25).

Ir

f

FIG IV.25 -Módulo do coeficiente de reflexlo versus
frequincia em torno da frequência de ressonância para circuitos de
baixo Q e alto Q.
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~ medida da largura da curva do coeficiente de reflex~o

em funç~o da frequência ~f, indicada na figura IV.25) foi feita

para ressoadores contendo o trombone, e para ressoadores de

comprimento fixo. Na comparaç~o dos dois resultados n~o houve

resoLuç~o suficiente para conseguir diferenciar a largura da

ressonância para ressoadores contendo ou n~o o trombone. Este

resultado indica que a quaLidade do contato elétrico existente nos

ressoadores de comprimento variável pode ser boa o suficiente para

possibilitar o uso dos mesmos em geraç~o de imagens.

BLIND~GEM

Qualquer um dos ressoadores construídos que for

alimentado de acordo com a figura IV.26 pode ter os pontos

indicados por * ligados a terra, ou seja, ligados à blindagem

externa, pois o potencial destes pontos é nulo, conforme calculado

em 3.4 e 3.5.

Os ressoadores sem a blindagem mostraram ser muito

sensíveis à presença de condutores próximos a ele no seu exterior.

Com o uso de blindagem aterrada envolvendo o ressoado r este

problema foi eliminado. ~ blindagem garantiu também que as

condiçaes dos testes efetuados fora do magneto fossem mantidas

quando o conjunto foi inserido dentro do magneto, apesar da

proximidade de peças metálicas.

134



FIG IV.26-Ligaç~0 à blindagem para ressoadores
alimentados com balun de acordo com a figura IV.24.

4.3.3 - Rlimentaç~o Definitiva.

RESSORDOR R

Para operaç~o no interior do magneto supercondutor foi

construído um -balunB com linhas de transmiss~o (cabos coaxiais),

para substituir o balun magnético utilizado anteriormente. Este

baun consiste em dois cabos coaxiais cujo comprimento difere por

~/2 (figura IV.27) de forma que na extremidade dos dois cabos as

tens~es tem sinal contrário. o acoplamento da impedância é feito

da mesma maneira anterior com dois capacitores em série. Todos os

pontos indicados por * na figura IV.26 s~o ligados à blindagem de

tela de lat~o.
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A B

l

FIG IV.27-Balun construído com linhas de transmissão.

Toda a estrutura foi montada sobre um tubo de PVC, de

forma que o acesso à região interior fica separado do acesso ao

ressoador em si. o volume interno do magneto é fechado em suas

laterais por flanges de alumínio, que blindam também ruídos

provenientes do exterior.

das figuras IV.28.

o s is te m·a mo n ta d o e n c o n t ra - se nas f o tos

FIG IV.28a-Balun construído fixado à estrutura.
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FIG IV.28b-Ressoador montado sobre tubo de PVC.

RE550RDORES B E C

Para os ressoadores B e C a ligação das duas extremidades

a blindagem dificultaria o ajuste do comprimento. Por este motivo

a alimentação utilizada foi diferente, com apenas um dos aros do

ressoador ligado à blindagem. Desta forma a outra extremidade

desliza livremente no interior da blindagem.

Rlém disso a alimentação foi modificada no

simplificar o ajuste da impedância em 50SL para a

descrita na figura IV.29.
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FIG IV.29-~limentaç~0 utilizada para os ressoadores B e (

Esta alimentaç~o tem a vantagem de empregar apenas um

capacitor variável para acoplamento da impedância em 5011. Em uma

primeira análise o potencial elétrico distribuído pela estrutura é

o mesmo descrito em 3.5, mantendo a simetria embora a alimentaç~o

n~o seja mais balanceada. Porém entre os pontos do ressoador

ligados ao terra, indicados por *, e o condutor externo do cabo

coaxial, também ligado ao terra, circula corrente. Estes pontos

são ligados através da blindagem, que possui uma impedância em

princípio não nula. Consequentemente a distribuição de correntes

é diferente da calculada para produzir o campo magnético de

interesse.

Testes consistindo na realização de imagens, que podem

avaliar o quanto o desempenho do ressoado r é prejud~cado por esta

alimentação, estão descritos no capítulo V. o prejuizo deverá ser

avaliado frente à simpLificação obtida na aLimentação, de forma

que esta aLimentação será utiLizada somente se a distorção no

campo magnético envoLver apenas voLumes pequenos,

região centraL no interior do ressoador.
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4.4 - 5INTONI~ EM 85 MHz.

~ frequência de

supercondutor foi

ressonância para

fixada em 85,240 MHz.

prótons no

Embora seja

magneto

possível

construir ressoadores cuja frequência de ressonância corresponda

exatamente à esta frequência, é necessário que exista algum tipo

de mecanismo de ajuste da frequência de ressonância, para

compensar o deslocamento da frequência de ressonância decorrente

da presença da amostra. Este deslocamento poderá não causar

maiores problemas no caso do sistema conter potência e

sensibilidade em excesso,

discutido a seguir.

o que não é o caso presente, como será

Para ajuste da frequência de ressonância,

capacitores variáveis distribuidos pela bobina foi

o uso de

descartado,

pois como já vimos as capacitâncias devem ser todas iguais e seria

muito dificil variar os 8 capacitores mantendo esta igualdade. O

ajuste da frequência de ressonância foi feito então de duas

menelras diferentes. Para o ressoado r ~ foi utilizado um

capacitar em paralelo, e para os ressoadores B e C o ajuste da

frequência de ressonância é feito através da variação da

indutância.
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RE550j:lDOR j:l

Para ajuste da frequência de ressonância foi utilizado o

capacitar (p em paraLeLo com o ressoador conforme indicado na

figura IV.30. o acoplamento em 5011 é feito mantendo Cs1 = Cs2,

para que a alimentação seja ainda balanceada. Com o capacitor Cp

em paralelo o ressoador perde a simetria na distribuição de

tensões e correntes. Também neste caso testes compreendendo a

realização de imagens, que nos permitem avaLiar o efeito da

presença do capacitor Cp para o campo magnético gerado pelo

ressoador, estão descritos no capítulo V.

AI PS/C B Csl

s

FIG IV.30 - ~juste da frequência de ressonância através
de capacitor em paralelo para o ressoador ~.

o capacitar em paralelo Cp foi ligado aos pontos ~ e B

através de uma chapa de cobre circular, visando deixar livre o

centro da bobina (figura IV.31). Todos os capacitores foram

ligados à barras de acrllico de forma que se possa fazer o

acoplamento de fora do magneto. Foi instalado um dial calibrado

que permite anota~ão da posi~ão dos capacitores para amostras

diferentes, facilitando o acople.
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FIG IV.31-Capacitor de ajuste

ressonância Cp sobre aro circular.

da frequência de

FIG IV.32-Capacitores ligados a Dial Calibrado.
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RE550~DORE5 8 E C

o ajuste da frequência de ressonância dos ressoadores 8 e

C é feito através da variaç~o da indutância L,

uma variação do comprimento L do ressoador.

que cor responde a

Este ajuste é feito

através de parafusos de Lat~o. ~ variaç~o totaL no comprimento

dos ressoadores 8 e C é no máximo cerca de 1,5 cm, entre o

comprimento mínimo (amostra com grande fator de preenchimento) e o

comprimento máximo ( ressoado r vazio).

Nas tabeLas IV.6 e IV.7 temos a frequência de

ressonância em funç~o do comprimento do ressoado r para os

ressoadores B e C. Os resultados obtidos est~o nos gráficos IV.33

e IV.34 onde observamos um comportamento aproximadamente linear.

TabeLa IV.6

Ressoador B

l(cm) f(MHz)

21

83,8
20

85,6
19

87,5
18

89,0
17

91,0
16

93,0

TabeLa 1V.7

Ressoador C

L(cm) f(MHz)

21

82,0
20

83,5
19

85,0
18

86,6
17

88,0
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FIG IV.33-Frequência de ressonância versus comprimento
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FIG IV.34-Frequência de ressonância versus comprimento
para o ressoador C.

Para os resoadores 8 e C, os capacitores também foram

Ligados à barras de acríLico para que o acopLamento em 50JlL seja

feito de fora do magneto. Também os ressoadores 8 e C se encaixam

em tubos de PV( de diâmetro adequado ao seu tamanho.
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4.5 - RVRLIRÇÃO DO CRMPO GERRDO NO INTERIOR DO RESSORDOR

COM BOBIN~ DE PROV~

Para todos os ressoadores contruídos foi utilizada uma

bobina de prova para testar o campo magnético gerado no interior

do mesmo. Esta bobina foi ligada a um cabo coaxial, por sua vez

ligado ao osciloscópio, onde o sinal nela induzido pelo campo

magnético oscilante do ressoador era observado.

Para este teste o ressoado r é alimentado de acordo com a

figura IV.23, e a bobina de prova é suficientemente pequena para

que a sua presença n~o modifique as condiç~es em que o ressoador

se encontra, através de indutâncias mútuas.

Foi possível observar que o sinal induzido na bobina de

prova passa por máximos nas frequências de ressonância dos

ressoadores. Mudando a orientaç~o da bobina de prova é possível

detectar a direção do campo magnético gerado pelo ressoador no

ponto onde a bobina de prova se encontra. Pudemos observar que o

ressoador só produz campo magnético na direção esperada para a

frequência de ressonância mais alta no ressoador passa-altas, e na

frequência de ressonância central para os ressoadores baseados em

circuito Le, de acordo com os cálculos já realizado~. Para as

outras ressonâncias presentes também é induzido sinal na bobina de

prova, mas é gerado campo em direção diferente.
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4.6-~V~LI~ÇAO D~

CONSTRUíDOS

SEN518ILID~DE DOS RESSO~DORES

4.6.1-Medida da Intensidade do Campo de

Radiofrequência

~ sensibilidade dos ressoadores construidos pode ser

avaliada através da medida da intensidade do campo B1 de

radiofrequência produzido no centro dos mesmos,

cálculo desenvolvido no capítulo 11.

de acordo com o

~ intensidade do campo B1 de radiofrequência produzido

pode ser medida através do tempo mínimo necessário ~ para excitar

a amostra com um pulso 1T. ~ medida foi feita para todos os

ressoadores utilizando um pulso quadrado de radiofrequência com a

potência máxima disponível, e variando o tempo de duração deste

pulso até conseguirmos o menor pulso 1f possível. Para isto

utilizamos uma amostra padrão (cubeta contendo 1 cm3 de 6leo

Nujol) colocada no centro do ressoado r e monitoramos o sinal

prOduzido apos o pulso, ajustando o tempo de duração

radiofrequência até que o sinal obtido fosse lOlnimo.

do pulso de

~ potência máxima disponível pode ser medida através de

um S~MPLER colocado na saída do amplificador de radiofrequência.

O sinal amostrado passa ainda por um atenuador e este sinal pode

ser observado no oscilosc6pio (Figura IV.35). ~ rotência deste

sinal é atenuada 45,8 dB em relação à potência que atinge o

ressoador, e partindo deste dado podemos calcular a potência que

atinge o ressoado~ com base na voltagem medida do sinal atenuado.

Em todas as medidas a tensão amostrada pelo sampler foi 1 v e a

potência calculada P = 376 w. Os resultados das medidas encontram-

se na tabela IV.8.
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AMPLlFICAD

RF

RECEPTOR

oscil.

FIG IV.35-Montagem utilizada para medida do campo 81 de
radiofrequência.
5ignal 5ampler Matec modelo 55-32
~tenuador ~lan modelo 50HP20-050

T~8ELj.:l IV.8

Ressoador

c
~
8

Volume(cm3)

4834
'1357

639

~(l{.s )

547;3
20212
124+1

81(Gauss)

0,21510,001
O,582tO,006
0,949tO,008

1.1'1.10-6
3.00.10-6
4.89.'10-"

Pela tabela IV.8 o campo 81 é menor quanto maior for o

volume do ressoador, como era de se esperar. Como todas as

medidas foram feitas para os três ressoadores com a mesma amostra,

à mesma frequência, a intensidade do campo 81 deverá ser

diretamente proporci~nal à relação sinal/ruído obtida com cada um

dos ressoadores (Equação 11.8), e os valores obtidos devem ser

comparados à relação sinal/ruído medida.
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foram identificadas as principais fontes de ruído

4.6.2 - Medidas da ReLação Sinal/Ruído.

Durante o processo de desenvolvimento

ressoadores

e testes de

da

relação

microcomputador que

um pequeno aumento quando é ligado o

controla a experiência, e também quando é

experiência.

ressoadores sofre

sinal/ruido de um sinal captado pelos

ligada a fonte dos gradientes de campo. Por este motivo o

ressoador ~ teve a sua blindagem substituída por uma blindagem que

tomasse todo o comprimento do magneto. ~s blindagens utilizadas

até então tinham apenas cerca de 30 cm de comprimento, e a sua

função era mais de manter as condições dos testes realizados fora

do magneto quando o ressoado r fosse inserido no interior do mesmo,

do que de blindar ruídos provenientes do exterior. Os demais

ressoadores persistiram com a blindagem de 30 cm de comprimento,

com a qual a medida da relação sinal/ruído foi realizada.

Para comparação da relação sinal/ruído dos

foram padronizadas duas experiências diferentes.

EXPERIÊNCI~ 1

ressoadores

Utí li zando toda a potência e o mais curto pulso n/2

possivel, e a mesma amostra padrão já citada, medimos a relação

sinal/ruído no FID gerado em seguida. Desta forma para cada

ressoador o pulso TI/2 tem duração diferente, calculada como a

metade da duração do pulso TI, medida anteriormente (Tabela IV.8).
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R relação sinal/ruído é medida para todos os valores da

banda passante ~f do filtro existente no receptor, aSSlm como para

varias valores da atenuação o receptor. R função deste atenuador

é evitar que o sinal de saída de um amplificador seja grande o

suficiente para saturar a entrada do estágio seguinte no receptor.

Em operação normal do sistema esta atenuação é sempre a mínima

necessária, assim como a banda passante é a mínima suficiente para

não suprimir componentes do sinal,

quantidade de ruído possível.

deixando passar a menor

Os valores medidos estão nas tabelas IV.9 e nos gráficos

das figuras IV.36a, IV.36b e IV.36c. Os símbolos utilizados nos

gráficos encontram-se entre
'"

parenteses na tabela IV.9.

comparação entre os ressoadores está na tabela IV.10.
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HIBEUl IV. 9a RESSOI=lOOR C

I=lTEN. 10 dB C*) I=lTEN. 20 dB C+ )

Àf (Hz)

sev)Remv)S/R ÂfCHz)SCv)RCmv)S/R

300K

12,4100012,4 300K6,550013,0
'lOOK

12,4tiOO20,7 100K6,530021,7
301<

12,440031,0 301<6,520032,S
10K

12,420062,0 10K6,510065,0
31<

1~,4120103,3 3K6,550'130,O
lI<

lL,O8:i141,2 11(6,540162,5
300

10,060166,7 3005,230173,3
100

7,040175,0 1003,525140,0

A rEN. 30 dB (o) ATEN. 40 dB (x)

âf (Hz)

S(v)R(mv)S/R Af(Hz)S(v)R(mv)S/R

300K

2,115014,0 300K0,656010,8
100K

2,110021,0 100K0,654016,3
JOK

2, 14052,0 30K0,652526,0
10K

2,13070,0 10K0,651543,3
::iK

2,115140,0 3K0,651065/0
1K

1,912158,0 lK0,65881,3
300

1 ,710170,0 3000,53866,3
100

1 I 18137,5 1000,30650,0

r-lTEN.50 d8 (.)

~f (Hz)

S(v)R(mv)S/R

300K

0,23405/8
100K

0,232011 ,5
301(

0,23'1219,2
10K

0,231023,0
3K

0,23 732,9
'lK

0,22 544,0
300

0,19538,0
100

O ,11522,0
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T~8EL~ IV.9b RESSlJÇjDOR ~

RTEN. 2'1 dB (*) IHEN. 31 dB (+)

~f (Hz)

S(v)R(mv)S/R 6,f(Hz)S(v)R(mv)S/R

300K

12,820064,0 300K4,17058,6
100K

'12,8'120107,0 100K4, '140102,5
30K

12,860213,0 30K4,120205,0
10K

12,835365,7 10K4,112341,7
3K

'12,82üô40,O 3K4,1104'10,O
'1K

1'1,615773,0 1K3,4 8425,0
300

'1010101000,0 3002,98362,5
100

6,58812,0 1001,86300,0

I·HEN. 41 dB (o) RTEN. 51 da (x)

Ôf (Hz) 5(v)

R(mv)S/R Óf (Hz)S(v)R(mv)S/R

300K

0,482519,2
100K

'1,32065,0 100K0,482024,0
30K

1,3'1586,7 30K0,481532,0
10K

1,310130,0 10K0,481048,0
3K

1,3~144,4 3K0,48953,3
1K

1,18137,5 1K0,44855,0
300

0,96'150,o 3000,38847,5
100

0,65120,0 1000,24830,0
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Hl8ELl=lIV.ge RES5Ul=lDOR8

r:líEN.27 dB (*) l=lTEN.37 dB (+)

.1f(Hz) S(v)

R(rnv)S/R ~f(Hz) S(v)R(rnv)S/R

300K

12,220061, O 300K3,97055,7
100K

12,2100122,0 100K3,94097,5
30K

12,250244,0 30K3,930130,0
10K

12,225488,0 10K3,915260,0
3K

12,2H~678,0 3K3,910390,0
lK

11 ,O15733,0 lK3,38412,5
300

9,210920,0 3002,27314,3
'100

6,08750,0 '1001,77242,9

RTEN. 47 dB (o) l=lTEN.57 dB (x)

Âf(Hz) S(v)

RCmv)S/R AfCHz) SCv)RCmv)S/R

300K

1,34032,S 300K0,414010,3
100K

1 ,32065,0 100K0,412516,3
30K

1,j1586,7 30K0,411822,8
10K

1,310130,0 10K0,411041,0
3K

1,39144,4 3K0,4'1851,0
'lK

1,28150,0 1K0,38847,5
300

0,98'112,O 3000,30837,5
100

0,6875,0 1000,20633,5
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Pelos gráficos da figura IV.36 e tabelas IV.9 vemos Que,

como era de se esperar, a relação sinal/ruído aumenta à medida Que

diminuimos a banda passante, pois a amplitude do ruído diminui.

Para Âf ( 3KHz o filtro chega a atenuar componentes do sinal, e 3

relação sinal/ruído passa a diminuir. Por isso a tabela IV.10 faz

a comparação da relação sinal/ruído dos três ressoadores para

tJf = 3 KHz. Quanto à atenuação no receptor, a relação sinal/ruído

é maior quanto menos atenuado for o sinal. Çlo aumentarmos a

atenuação a relação sinal/ruido é inicialmente inalterada, mas

para atenllação maior Que 30 dB a relação sinal/ruído começa a

diminuir, ou seja, o sinal passa a ser mais atenuado Que o ruído.

Na tabela IV.10 a relação sinal/ruído citada cor responde à menor

atenuação possível.
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HlBELl=l I V . '10

Ressoador i=lten.min. 1;'(l.\.s)S/R

c
i=l

B

10 dB
21 dB
27 dB

273
101

62

103
640
678

G - Duraç~o do pulso ~/2.

S/R - Relação sinal/ruido máxima, medida com a menor atenuação

possivel e banda passante menor possivel.

i=lten.min. - i=ltenuação minima necessária no receptor para que

nenhum dos amplificadores seja saturado pelo sinal.

EXPERIÉNCIi=l 2

Nesta experiência pretendemos medir a relação sinal/ruído

utilizando uma sequência de pulsos mais próxima da utilizada em

geração de imagens (figura IV.37)' i=l sequência de pulsos

apresenta pulsos gaussianos de 1,5 ms e a relação sinal/ruído é

medida para o ECO. Foi utilizada a mesma amostra padrão e o

tempo de repetição utilizado foi 540 ms.

10 ms

-
FIG IV.37-Sequência de puLsos utiLizada para medida da
relaç~o sinal/ruído.

Inicialmente a potência é ajustada para o máximo sinal

possiveL. Os valores da potência estão na tabela IV.12,

calculados a partir da voltagem medida no sampler. Como na

e x p e r i ê n c i a 'I, a relação sinal/ruído e medida para todos os

valores da banda passante 6f,

atenuação no receptor.

assim como para vários valores da
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Os valores medidos estão nas tabeLas IV.11 e nos

gráficos das figuras IV.38a, IV.38b e IV.38c. ~ comparaç~o entre

os ressoadores está na tabela IV.12.

TÇjBEUlIV.11aRESSOÇjDOR [

ÇjTEN.

O dB un ÇjTEN. 10 dB (+)

~f (Hz)

S(v)R(mv)S/R ~f (Hz)S(v)R(mv)S/R

300K

4.2'12003,5 300K3,81000 3,8
100K

4,210004,2 100K3,8600 6,3
30K

4,27006,0 30K3,830012,7
10K

4,225016,8 '10K3,815025,3
3K

4,215028,0 3K3,810038,0
1K

4,210042,0 1K3,88047,5
300

4,28052,5 3003,87054,3
100

4,05080,0 1003,65072,0

I=lTEN.20 da (o) I=lTEN.30 d8 (x)

6f(Hz}

S(v}R(mv}S/R 6f(Hz)S(v}R(mv}S/R

300K

1,85003,6 300K0,522002,5
100K

1,83006,0 100K0,521005,2
30K

1 ,82009,0 30K0,52707,4
10K

1 ,8120'15,o 10K0,524013,0
3K

1,86030.0 3K0,521828,9
1K

1,84045,0 1K0,521534,7
300

1,82090,0 3000,521052,0
100

1,615106,7 1000,521052,0
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HIBELl=l IV.11bRESSOl=lDOR l=l

l=lTEN. '13 dB (*)

l=lTEN.23 dB (t)

~f CHz)

S(v)R(mv)S/R 6fCHz) Sev)Remv)S/R

300K

12,440031,0 300K4,215028,0
100K

12,420062,0 100K4,210042,0
30K

12,415082,7 30K4,25084,0
'10K

12,480155,0 10K4,230140,0
31<

'l2,450248,0 3K4,220210,0
1K

12,430413,3 1K4,212350,0
300

12,420620,0 3004,1'10420,0
100

11,3'15753,0 1003,88475,0

l=lTEN. 33 dB (o) I=lTEN. 43 dB (x)

6f (H z )

S(v}R(mv)S/R D:.f ( H z )S(v)R(mv)S/R
300K

1,35026,0 300K0,403013,3
100K

1,33537,1 100K0,401822,2
30K

1,32065,0 30K0,401233,3
10K

1,3'12108,3 10K0,401040,0
3K

1 ,310130,0 3K0,40850,0
1K

1,3 9144,4 1K0,40757,4
300

1,258157,5 3000,39665,0
100

1 ,156191,7 1000,36572,0

I=lTEN. 53 dB (.)

bJ(Hz)

S(v)R(mv)S/R

300K

0,15305,0
'IOOK

0,15206,8
30K

0,15159,0
10K

0,151013,5
3K

O, '15816,9
1K

0,15 719,3
300

O, '148624,7
'100

0,135527,0
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Hl8EUl I V. '11c RESSO~DOR 8

~TEN. 15 d8 (*) ~TEN. 25 d8 (+)

~f (Hz)

s(v)R(mv)S/R ~f(Hz) S(v)R(mv)S/R

300K

12,850025,6 300K5,520027,5
100K

12,825051,2 100K5,510055,0
30K

12,8'15085,3 30K5,58068,8
10K

12,8100128,0 10K5,535157, 1
3K

12,880'160,O 3K5,520275,0
1K

12,860213,3 1K5,515366,7
300

12,450248,0 3005,512458,0
100

12,040300,0 1005,012416,7

~TEN. 35 d8 (o) r:lTEN.45 d8 (x)

~f (Hz)

S(v)R(mv)S/R ~f (Hz)S(v)R(mv)S/R

300K

1,77024,3 300K0,524013,0
100K

1,74042,S 100K0,522520,8
30K

1,72085,0 30K0,522026,0
10K

1,715113,3 10K0,521534,7
3K

1,712141,7 3K0,521052,0
1K

1,710170,0 1K0,52865,0
300

1,78'188,8 3000,52865,0
100

1,68200,0 1000,50662,S

HTEN. 55 dB (.)

~f (Hz)

S(v)R(mv)S/R

300K

0,18306,3
'100K

0,18208,5
30K

0,181215,8
10K

0,19821,1
3K

0,18 823,8
'lK

0,18 823,8
300

0,18727,1
100

0,18725,7
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Ressoador B
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Ressoador

C

I=l

a

I=lten.min.

o da
13 da
15 da

Vs(mv)

0.300
0.160
0.080

S/R

38
248
275

P(w)

33,9
9,6
2,4

S/R -maior valor medido para banda passante ~f = 3KHz.

I=lten.Min.-l=ltenuação mínima necessária no receptor para que nunhum

dos amplificadores seja saturado pelo sinal.

V. -Voltagem medida através do sampler.

p -Potência máxima no pulso ~/2 calculada a partir da

medida da voltagem feita através do sampler.

Para o ressoaJor C foi utilizada toda a potência

disponivel para que o sinal obtido fosse máximo, de forma que os

pulsos se aproximassem o mais possível de n/2 e ~.

'\59



Os valores da relação sinal/ruido são naturalmente maIS

baixos que os encontrados na experiência 1. ~ atenuaç~o minima

necessária também é menor, pois nesta experiência trabaLhamos com

ECOS.

Os valores da relação sinal/ruído obtidos nas

experiências 1 e 2 mantém a mesma proporcão para os três

ressoadores. como exposto no tabela V.13, embora na segunda

experiência o ressoador [ não seja favorecido pois a potência e

insuficiente para gerar pulsos ~/2 e ~ gaussianos de 1,5 ms.

Tj:lBELj:IV.13

Ressoador
C

j:I

B

S/RCExp 1)
103
640
678

S/RCExp 2)
38

248
275

S/RCExp1)/S/RCExp2)
2,71
2.58
2,47

Comparando na tabela V.14 as medidas da relaç:lo

sinal/ruido com as medidas de 81 descritas em 4.6.1 verificamos

que estas não são diretamente proporcionais, como previsto.

Tj:lBELj:IV.14

Ressoador

C

j:I

B

S/RCExp 1)
103
640
678

B1CGauss)
0,215
0,582
0,948

160

S/RCExp 1)/81
0,48
1 ,10
0,72



De acordo com a tabeLa V.14 a razão entre a

sinal/ruido e o campo 81 é superior para o ressoador~. ~ medida

da intensidade do campo 81 avalia a sensibilidade dos ressoadores

quando estes atuam como transmissores, e a medida da reLação

sinal/ruído avalia o funcionamento dos mesmos como receptores. ~

medida da reLação sinal/ruído inclui portanto o ruído captado do

ambiente, que não tem nenhuma relação com o funcionamento do

ressoador como transmissor. ~ meLhor atuação do ressoador ~ como

receptor em relação ao seu funcionamentu como transmissor está

relacionada com a sua blindagem, de maior comprimento, que se

mostrou mais eficiente que a blindagem mais curta dos demais

ressoadores.

Outras informações relacionadas ao desempenho dos

ressoadores poderiam ser obtidas com o desenvolvimento de um

método para medida do fator de qualidade Q dos ressoadores na

frequência de 85 MHz. Um método proposto para fazer esta medida

encontra-se descrito no ~pêndice 111.
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[l:IPi TULO V

~V~LI~ÇÃO D~ HOMOGENEID~DE DO C~MPO DE R~DIOFREQUÊNCI~

GER~DO PELOS RE5S0~DORES CONSTRUiDOS

5.1 - INTRODUÇÃO

~ avaliaç~o da homogeneidade do campo de radiofrequência

gerado por todos os ressoadores foi feita através da geraç~o de

lmagens de amostras cilíndricas homogêneas, utilizando a técnica

da Transformada de Fourier Bidimensional. amostras

construídas consistiram em cilindros de diferentes diâmetros e

compr.ímentos contendo soluç~o aquosa de sulfato de cobre,

colocados no centro dos ressoadores. Por serem amostras

totalmente uniformes, a distribuiç~a de intensidades na lmagem

obtlda serla uniforme na presença de um campo magnético de

radiofrequência homogêneo. homogeneidade do campo de

radiofrequência gerado pelos ressoadores pode ser avaliada

portanto através da distribuiç~o de intensidades nas lmagens

obtidas com estas amostras.

o cálculo da intensidade do campo magnético 81 em pontos

de um plano transversal passando pelo centro dos ressoadores foi

feito para os ressoadores tipo gaiola e para os ressoadores

baseados em circuito LC. Os resultados obtidos encontram-se no

apêndice IV, e podem ser comparados às imagens obtidas do plano

selecionado correspondente.



Para cada ressoador testado foram realizadas imagens de

três planos selecionados passando pelo centro do ressoador : pLano

transversal lplano xy), vertical (plano yz) e horizontal (plano

zx). Todas as imagens foram realizadas com a sequência de pulsos

da figura 1.3, utilizando pulsos seletivos gaussianos de 1,5 ms, e

tempo de. repetição grande o suficiente para que a magnetização

relaxasse totalmente e o sinal obtido fosse máximo.

~ intensidade do gradiente de seleção foi ajustada para

que os planos selecionados tivessem aproximadamente 5mm de

espessura, e a coleta de sinal foi feita com 128 projeç5es em

todos os casos. Em todas as imagens apresentadas a codificação de

frequências está no eixo horizontal e a codificação de fase no

vertical.
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5.2 - RESSO~DOR ~

~s imagens foram reaLizadas com uma amostra de diâmetro

7,5 cm (63\ do diâmetro do ressoador), e comprimento 13 em, malS

longa portanto que o ressoador. ~s imagens foram reaLizadas com

duas médias para cada aquisiç~o de sinaL, dwell-time 100 ~s, 128

pontos cada projeç~o e banda passante ~f= 10 KHz.

No processamento das lmagens os níveis de sinal

encontram-se no intervaLo [0,127]. Para eliminar o ruldo de fundo

nas lmagens, foram eLiminados os níveis inferiores a 15, com a

utiLização

V. 5. Os

de uma

nlveis

janela (15,127) nas

de cor do terminal

imagens das figuras

de video foram

V.1 a

portanto

distribuidos no intervalo de intensidades entre 15 e 127.

Na reaLização das imagens do pLano transversaL, foi

utilizado o gradiente Gx para codificação de frequências e Gy para

codificação de fase. ~ amplitude do gradiente Gx foi ajustada

para que o diâmetro da imagem tomasse 80\ da largura da tela e o

gradiente Gy foi ajustado para que a imagem mantivesse a mesma

escala em ambas as direções. Nas imagens dos planos verticaL e

horizontaL foi utiLizado o gradiente Gz para codificação de

frequências e codificação de fase por Gy e Gx, respectivamente.

Os gradientes de codificação de fase foram mantidos na mesma

intensidade que o gradiente de codificação de fase utiLlzado na

realização da imagem do pLano transversaL, de forma que a mesma

escala é mantlda na direção da codificação de fase. O gradiente

de Codlficação de frequência tem metade da ampLitude utiLizada na

reaLlzação da imagem do plano transversal.
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Na figura ~.la temos a imagem de um plano transversal

selecionado, passando peLo centro da bobina. Podemos notar uma

região central de intensidade uniforrlle e uma diminuição na

intensidade da imagem nas laterais, pr6ximo às barras laterais do

ressoador, indicados na figura V.lb. ~ intensidade da imagem ao

longo de uma linha passando pelo centro do ressoador (figura V.lc)

confirma a diminuição do campo nas extremidades. Podemos observar

ainda que a lmagem não é perfeitamente simétrica, apresentando

aLgumas regiões de grande intensidade nas bordas.

FIG V.la - Ressoador ~ - PLano Selecionado Transversal.

Janela [15,127] yA

I
III

~Fig V.lc e V.2bx

FIG V.1b - Poslção dos condutores do ressoado r na

da figura V.la.
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l

FIG V.1c

passando
V. 1b.

- Intensidade da imagem ao longo
pele centro do ressoador, indicada

de
na

linha

figura

~ imagem transversal feita sem seleção de planos, ou

seja, projeção da amostra no plano xy (figura V.2a), ê menos

uniforme que a imagem realizada com seleção de planos (figura

V.1a) devido à não homogeneidade do campo de radiofrequência nas

extremidades do ressoador. ~ intensidade da imagem ao longo de

uma mesma linha passando pelo centro, indicada na figura V.1b està

na figura V.2b, e confirma a diminuição do campo de

radiofrequência na região lateral da bobina,

laterais do ressoador.
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FIG V.2a - Ressoador ~ - Imagem transversaL sem seLeção

de pLanos. Janela [15,127).

FIG V.2b

passando
V . 1 b .

- Intensidade

peLo centro do

'167

da lmagem
ressoador,

ao Longo
indicada

de

na

Linna

figura



lm~gem de um pLano selecionado vertical (figura V.3a)

apresenta também uma região central homogênea. Porém na região

inferior esquerda a intensidade da lmagem ma 1o r , como esta

evidenciado nas figuras V.3c, V.3d e V.3e, que apresentam a

intensidade da imagem ao longo de linhas paralelas ao elXo z.

Estas linhas estão indicadas na figura V.3b. ~ região de malor

intensidade cor responde à região mais próxima ao capacitor em

paralelo Cp, cuja posição está índicada na figura V.3b. o aro

circular que liga o capacitor Cp aos pontos ~ e B do ressoador

t.ransporta corrente, que contribui tambem para a geração do campo

magnético no interior do ressoador, causando distorção na

intensidade da lmagem.

FIG V.3a - Ressoador ~ - Plano Selecionado Vertical.

JaneLa [15,127J.
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/. /" ... iJj" . __ V.3c
:.. __ '•• __ .;;:..1. _ V'?·, . ,--_....-.-- .~

/ _, ~ • __ ~V3e z
! I •

FIG V.3b - Posição do ressoado r para a imagem da figura
V.3a, contendo linhas paralelas ao eixo z,
correspondentes às intensidades apresentadas nas figuras
V.3c, V.3d e V.3e.

FIG V.3c - Intensidade da imagem ao longo de linha

paralela ao eixo %, indicada na figura V.3b.

169



FIG V.3d - Intensidade da imagem ao longo de linha

paralela ao eixo z, indicada iia figura V.3b.

FIG V.3e - Intensidade da imagem ao longo de linha
paralela ao eixo z, indicada na figura V.3b.
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Na lmagem de um pLano selecionajo horizontal (figura

V.4a) podemos observar, aLém de uma região centraL de intensidade

uniforme, uma região a esquerda onde a intensidade é ma 10 r . Nas

figuras V.4c, V.4d e V.4e observamos a intensidade da imagem ao

Longo de Linhas paraleLas ao eixo z, indicadas na figura V.4b,

que confirmam a maior intensidade à esquerda. ~ região à esquerda

na lmagem cor responde à extremidade do ressoador onde estâ

instalado o capacitor Cp, confirmando o resultado obtido através

das imagens do pLano vertical.

FIG V.4a - Ressoador ~ - Plano Selecionado Horizontal.

Janela [15,127J.

A

FIG V.4b - Posição do ressoador na imagem da figura V.4a,

contendo Linhas paraLelas ao eixo z, correspondentes às

intensldades apresentadas nas figuras V.4c, V.4d e V.4e.
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FIG V.4c - Intensidade da imagem ao longo de linha

paralela ao eixo z, indicada na figura V.4b.

FIG V.4d - Intensidade da imagem ao longo de linha

paralela ao eixo z, indicada na figura V.4b.
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FIG V.4e - Intensidade da imagem ao longo de linha
paralela ao eixo z, indicada na figura V.4b.

~través das imagens de um plano selecionado transversal

das figuras V.5 podemos analisar a influência dos capacitores de

acoplamento (s1 e (s2 na geraç~o do campo magnético de

radiofrequência. o ajuste da impedância em 50lL pode ser

igualmente feito mantendo a alimentação balanceada, com as

capacitâncias (51 ." [52, ou com a alimentaç~o de5balanceada

((s1 t [s2). ~s imagens das figuras V.5a e V.5b de um pLano

selecionado transversal foram feitas com a alimentaç~o do

ressoador a mais desbalanceada posslvel. Isso foi feito

aumentando a capacitância [s1 e diminuindo (s2 na imagem da figura

V.5a e movendo os capacitores em sentido contrário na imagem da

figura V.5b. Nestas circunstâncias podemos observar que a

distribuição de intensidades na imagem se modifica, embora a

região central onde a intensidade é uniforme se mantenha.
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FIG V.5a - Ressoador ~ - PLano
~Límentação de~baLanceada (1).

SeLecionado TransversaL
Janela (15,127]

FIG V.5b
~Limentação

Ressoador ~ - PLano
desbaLanceada (2).
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Nas lmagens V.6a e V.6b o mesmo conjunto de dados

utilizado, porem com uma janela menor [15,90]. Os niveis mals

altos de sinal são comprimidos, e os niveis de cor se dividem no

intervalo restante, de forma que e mais facil visualizar as

distorções decorrentes da alimentação desbalanceada, em comparação

com a imagem da figura V.6c, que corresponde ao mesmo conjunto de

dados da imagem da figura V.1a reprocessado com a janela [15,90].

FIG V.6a - Ressoador ~ - Plano Selecionado Transversal.

~limentação desbalanceada (1). Janela [15,90].
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FI5 V.6b - Ressoador ~ - Plano Selecionado Transversal.

~limentação desbalanceada (2). Janela (15,90].

FIG V.6c - Ressoador ~ - PLano Selecionado Transversal.

~Limentaç~o Balanceada. JaneLa (15,90].
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IH ravés das imagens realizadas calculamos que ü

ressoador ~, de 12 cm de comprimento foi capaz de excitar a

amostra em uma região de 10 cm de comprimento. ~ influência do

capacitar [p de ajuste da frequência de ressonância no campo

magnético gerado pelo ressoado r pôde ser avaliada pelas imagens

realizadas, onde observamos a existência de uma região central que

é pouco influenciada pela presença deste capacitar,

distorção causada por ele nos extremos da imagem.
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5.3 - RE550~DOR B

~ amostra utilizada para teste deste ressoador consistiu

em um tubo de 5 cm de diâmetro (67 \ do diâmetro do ressoador) e

comprimento 18 cm. Rs imagens foram realizadas com quatro médias

para cada aquisição do sinal, dwell-time 100 ~s, 256 pontos por

projeção e banda passante Af = 10 KHz.

Na imagem do plano selecionado transversal, da mesma

maneIra que para o ressoador R, foi utilizado o gradiente Gx para

codificação de frequências e Gy para codificação de fase. O

gradiente Gx foi ajustado para que a imagem tomasse 80 \ da

largura da tela, e o gradiente Gy foi ajustado para que a imagem

fosse aproximadamente redonda. Na~ imagens de planos selecionados

verticais e horizontais os gradientes Gy e Gx de codificação de

fase tem a mesma amplitude que o gradiente de codificação de fase

utilizado na imagem de um plano selecionado transversal, e o

gradiente Gz de codificação de frequência tem amplitude 3,4 vezes

menor.

R imagem do plano selecionado transversal encontra-se na

figura V.7a, onde foi utilizada a janela (20,127] para suprimir o

ruído de fundo, e também no gráfico da figura V.7c, com a janela

(0,127]. R posição do ressoador está indicada na figura V.7b.
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FIG V.7a - Ressoador B - Plano Selecionado Transversal.
Janela [20,127],

A

FIG V.7b - Posição do ressoador na imagem da figura V.7a.
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FIG V.7c - Ressoador B - Plano selecionado transversal.
Janela (0,127),

imagem obtida com o ressoador B para um pLano

selecionado transversal é análoga à obtida com o ressoador

(figura V.1aL ~ imagem apresenta também perda de intensidade na

região próxima aos condutores, indicados na figura V.7b. ~ imagem

se apresentou porém mais simétrica que a imagem realizada com o

ressoador R, apesar de o diâmetro da amostra ser maior no caso da

imagem V.7b, em relação ao diâmetro do ressoador.

imagem dos planos selecionados vertical e horizontal

realizadas (figuras V.8a e V.Sa) apresentaram grande intensidade

nas bordas à esquerda e à direita, cor respondendo aos valores

máximos e mínimos de z (extremidades da amostra). Sabendo que o

gradiente de codificação de frequências utilizado para estas

imagens é 3,4 vezes menor que o utilizado na imagem do plano

selecionado transversal (figura V.7a), e conhecendo o diâmetro da

amostra (5 em), calculamos o comprimento das imagens das figuras

V.8a e V.9a (planos verticais e horizontais) como 15,8 em.
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l=l amostra utilizada tem comprimento 18 cr'q de forma que o

aumento da intensidade da imagem nas extremidades pode ser

atribuído a efeitos diferentes da não homogeneidade do campo de

radiofrequência gerado pelo ressoador, que dificiLmente

provocaria um padrão de intensidades deste tipo. Entre estes

efeitos estão gradiente de campo magnético não constantes e a não

homogeneidade do campo magnético estático.

diâmetro

20 ppm,

que é

geração

grande

~s especificações do sistema se restringem apenas ao

de 15 cm, para o qual a homogeneidade mínima prevista é

e não dispomos de informações para além deste diâmetro,

o diâmetro para o qual o sistema foi dimensionado para

de imagens. ~ exemplo do que ocorre com as imagens de

diâmetro feitas com o ressoador (, analisadas a seguir,

supomos que também neste caso os sinais provenientes de spins

localizados fora dos 15 cm centrais ao longo do eixo z sejam

acumulados em uma mesmaofrequência, o que cor responde a uma mesma

posição ao longo do eixo z,

da imagem nas extremidades.

acarretando um aumento na intensidade

Para tornar mais clara a análise da região central, que é

a região de interesse, as imagens das figuras V.8a e V.Sa foram

processadas com a janela (0,80], de forma que os níveis de cor

sejam distribuidos na região central sem muita interfêrencia da

grande intensidade existente nas extremidades. Nas figuras V.8c e

V.Sc a janela utilizada é (0,127], e a posição do ressoador para

cada imagem está indicada nas figuras V.8b eV.Sb.
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FIG V.8a - Ressoador B - PLano Selecionado Vertical.

Janela [O,80l.

••
z

FIG V.8b - Posição do ressoado r para a imagem da figura
V.8a.
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FIG V.8c - Ressoador B
Janela [0,127].

Plano Selecionado Vertical.

FIG V.9a - Plano Selecionado Horizontal.
Janela [0,80],
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FIG V.9b
V.9a.

Posiç~o do ressoador para imagem da figura

FIG V.9c - Ressoador B - Plano Selecionado
JaneLa [0,127].

HorizontaL.

De uma maneira geral, na região central a imagem

cor responde ao esperado. Devido à maior intensidade à esquerda

nestas imagens a amostra foi desmontada para que a sua posiç~o com

reLação ao ressoador pudesse ser medida cuidadosamente. Com esta

medida observamos que a amostra se encontrava desLocada em relação

ao centro do ressoador no sentido dos menores valores de z, o que

explica a maior intensidade à esquerda.
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~ alimentaç~o utilLzada para o ressoador B

avaliada através das imagens realizadas. Qualquer

causada pela alimentação com apenas um capacitor em série

pode ser

distorção

ligado

ao ponto ~ ocorrerá preferencialmente no plano selecionado

horizontal (plano xz), pois neste plano se localiza o ponto ~ e o

capacitar em série. ~ imagem da figura V.ga (plano selecionado

horizontal) n~o apresenta simetria entre as partes inferior e

superior da mesma, como acontece na imagem da figura V.8a (plano

selecionado vertical). Desta forma podemos verificar alguma

assimetria decorrente da alimentaç~o no campo gerado pelo

ressoador. Esta assimetria porém não atinge a regi~o central, que

será efetivamente utilizada na geraç~o de imagens.
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5.4 - RESSO~DOR C

Para teste do ressoador tipo gaiola desenvolvido foi

utilizada inicialmente uma amostra de 15 cm de diâmetro (83\ do

diâmetro do ressoador) e 24,5 cm de comprimento. Nas imagens

realizadas com este ressoador foi utilizada a máxima potência

disponível para que os pulsos se aproximassem o mais possível de

pulsos lT/2 e TI. ~ relação sinal/ruído foi suficiente para a

reaLização de imagens, e não limitou a espessura do plano

selecionado, mesmo sendo impossível atingir pulsos Tr/2 e ]r.

~s primeiras imagens realizadas de um plano selecionado

transversal foram feitas com 4 médias para cada aquisição do

sinaL, dwell-time 48 us, 256 pontos por projeção e banda passante

~f = 10 KHz. Da mesma maneira que nas outras imagens realizadas

o gradiente Gx foi utilizado para codificação de frequências, e

ajustado para que a imagem tomasse 80 \ da largura da tela, e o

gradiente de codificação de fase Gy foi ajustado para que a escala

na direção y fosse aproximadamente a mesma.

R primeira imagem obtida está na figura V.10a e no

gráfico da figura V.10c, onde o conjunto de dados foi processado

com a janela [0,127]. ~ posição do ressoado r está indicada na

figura V.10b. O padrão de intensidades da imagem é assimétrico,

com intensidade muito maior a esquerda. ~Lém disso, o contorno da

lmagem, que e muito bem definido em algumas regiões, não possui a

forma esper~da (redondo ou elíptico), mas sim possui uma forma

ovalada, com distorções. Rs v~rias fontes possiveis destes

problemas foram analisadas separadamente, através da realização de

outras medidas.
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FIG V.10a - Ressoador C -Plano Selecionado Transversal.

Janela [O,127J.

YÂ

~
x

A

FIG V.10b - Posiç~o do ressoador para a imagem da figura
V.10a.
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FIG V.10c - Ressoador

,JaneLa [0,127].
c

'\88

Plano Selecionado Transversal



5.4.1 - ~ssimetria na Construção do Ressoador

Uma das posslveis causas da distribuição de intensidades

assimétrica, com maior intensidade para os valores menores da

coordenada x, é uma possível n~o homogeneidade do campo de

radiofrequência gerado pelo ressoador. Uma das causas possíveis

referentes aos valores dos capacitares

desta n~o homogeneidade

construç~o do ressoador,

seria a existência de assimetrias na

empregados, ou aos valores das indutâncias, que distorceriam o

campo magnético de radiofrequência gerado.

Para testar a influência dos valores dos capacitares

empregados os mesmos foram retirados do ressoador e tiveram sua

capacitância novamente medida. R máxima variaç~o encontrada nos

valores das capacitâncias foi 1 pF. Rpós a medida, o mesmo

conjunto de capacitores foi recolocado no ressoador, porém com uma

nova distribuiç~o, visando acentuar o efeito das diferenças de

capacitância. Na nova distribuiç~o de capacitores, os valores de

capacitância decresciam com a coordenada x, ou seja, os

capacitores de menor capacitância foram colocados em posições

correspondentes aos maiores valores de x, e os de maior

menores valores de x.

capacitância foram colocados em posições correspondentes aos

Com esta nova disposiç~o foi realizada uma

nova imagem, mantendo os mesmos parâmetros da imagem da figura

V.10a. O resultado obtido (figura V.11) foi praticamente idêntico

à figura V.10a, de forma que a distribuiç~o de capacitores foi

considerada incapaz de gerar grandes distorções na imagem.
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FIG V.11 - Ressoador C - Planos Selecionado Transversal.

Nova distribuição dos capacitores. Jenela [0,127].

Outra causa possível para ocorrência de assimetria no

campo de radiofrequência gerado seria a própria falta de rigidez

do ressoador, que faria com que as hastes laterais da
estrutura

fossem ajustadas com comprimentos um pouco diferentes. Esta

diferença nas indutâncias distribuídas pela estrutura do ressoado r

poderia causar assimetria no campo gerado pelo mesmo.

Foram feitas então novas imagens da seção transversal do

mesmo tubo de 15 cm de diâmetro, com os mesmos parâmetros da

lmagem da figura V.10a onde observamos inicialmente a projeção das

intensidades no elXO x, que cor responde à Transformada de Fourier

do sinal obtido na presença somente do gradiente Gx de codificação

de frequência. ~ projeção da figura V.12 cor responde à projeção

inicial, com a posição do ressoador ajustada fora do magneto para

que todas as hastes tenham o mesmo comprimento, sofrendo o

ressoador apenas um pequeno ajuste no interior do magneto para

acoplamento em 50[\.
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FIG V.12 - Projeç~o de intensidades ao longo do eixo x.
Ressoador C - ~mostra de 15 cm de diâmetro.

~ partir da posiç~o inicial, onde todas as hastes tem o

mesmo comprimento, o acoplamento em 50 é refeito, mod if i cando o

comprimento das hastes do ressoador através dos dois parafusos de

lat~o até que a projeção obtida seja a mais simétrica possível

(figura V.13L

V.14a e V.14b.

Nestas condiçaes foi realizada a imagem da figura

Esta imagem foi processada com a janela (20,127]

para suprimir o ruído de fundo. Para que se possa comparar as

duas imagens, a imagem da figura V.10a foi novamente procesada com

a mesma janela [20,127], e a imagem obtida está na figura V.14c.
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FIG V.13 - Projeção ao longo do eixo x, com posição do
ressoador deformada p~a que a projeção seja a mais

simétrica possivel. Rmastra de diimetro 18 cm.

FIG V.14a - RessoadorC - Plano Selecionado Transversal.

Posição do ressoador modificada para que a projeção seja
a mais simétrica possivel. Janela [20,127].
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Transversal.

prcjeç~o sejaque a
127] .

Ressoador C - Plano Selecionado

modificada para

possível. Janela [O

FIG V.14b

Posição do ressoador
a mais simétrica

FIG V.'i4c

Imagem da
Ressoador C

figura V.10a

Plano selecionado transversal

reprocessada com janela [20,127}
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Depois de reaLizada a imagem da figura V.14a o res30ador

foi retirado do interior do magneto e o comprimento das hastes foi

medido e encontra-se representado na figura V.1S.

FIG V.15 - Posição do ressoador ( para
imagem da figura V.14a.

realização da

Podemos observar que a posiç~o assimétrica do ressoado r

produziu uma imagem com uma distribuição de intensidades mais

homogênea, n~o apresentando esta imagem o mesmo plCO de

intensidade para os valores menores de x apresentado na figura

V.14b e V.10a.

Ficou comprovado então que uma grande deformação no

ressoador como a da figura V.15 é capaz de modificar o campo

magnético de radiofrequência gerado pelo mesmo.

Levantamos a seguir a hipóte~e de que os parafusos de

latão responsáveis pelo ajuste do comprimento do

perturbassem o campo magnético produzido pelo mesmo,

ressoado r

pOlS os

parafusos estavam ligados ao terra através da blindagem. Pa,' C2

verificar se os parafusos estavam criando problemas estes foram

desligados da blindagem, ficando portanto isolados do ressoador.

Nestas condições o acoplamento em 5011 foi feito com o cuidado de

manter todas as hastes com o mesmo comprimento.
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Observou-se inicialmenLe a transformada de Fourier do Eco

obtido na presença do gradiente Gx. ~ projeção a longo do eixo x

apresentou a mesma forma encontrada antes de desLigar os parafusos

de latão da estrutura (figura V.12). Modificando a posiç~o do

ressoador (movendo o comprimento das hastes através dos parafusos

de latão) foi possível obter a projeção da figura V.16, e nestas

condições foi feita a imagem da figura V.17a e V.17b, utilizando

os mesmos parâmetros da figura V.14b, com janela [20/127]. ~s

imagens obtidas sem ligaç~o dos parafusos de lat~o à blindagem não

apresentaram diferenças significativas em relação às anteriores.

~ não Ligação dos parafusos de Latão à blindagem não introduziu

também alterações no acoplamento em 5011 e na relação sinal/ruído.

FIG V.16 - Projeção ao longo do eixo
ajuste da posição do res~oador.
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Ressoador [ - Plano Selecionado Transversal.

lat~o para ajuste do comprimento desligado~
Janela (20,127].

FIG V.17a
Parafusos de
do ressoador.

Ressoador [ - Plano Selecionado Transversal.

latão para ajuste do comprimento desligados
Janela [O ,127].

FIG V.17b
Parafusos de
do ressoador.
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Para confirmar se a origem da intensidade maior à

esquerda na imagem do plano selecionado transversal é realmente

devida à 'c' não homogeneidade do",çampo .. de d· f ".ra). o.req uenc+.a,..':,c",;,Q ,'-

ressoado r foi girado de 180 no interior do magneto,

posição representada na figura V.18.

Y.'

A

ficando na

••
x

FIG V.18 - Nova posição do ressoado r no interior do campo
magnético.

Nesta posição e na na presença do gradiente Gx foi obtida

a mesma projeção da figura V.12,

projeção com a posição do ressoador.

não se alterando portanto a

~lém disso esta projeção

pôde ser modificada para a da figura V.13, posicionando o

ressoador de forma que as hastes laterais não tivessem todas o

mesmo comprimento, repetindo o resultado anterior.

Desta forma pudemos concluir que, embora deformações no

ressoador possam causar desvios no campo magnético gerado por ele,

o campo magnético de radiofrequência gerado pelo ressoado r não é

o responsável pela máxima intensidade existente para os menores

valores de x. Este pico de intensidade deve ser explicado por

outros fatores, como gradientes de campo não constantes

(principalmente do gradiente Gx), Que serão analisados a segulr.

197



5.4.2 - Gradientes de Campa Magr.ético

Gradientes de campa magnético não constantes podem ser

responsáveis por deformações no contorno da imagem e pelo dumento

na intensidade à esquerda nas imagens da figura V.10a. Par isto

as gradientes de campo magnético foram testadas, pois o seu mau

funcionamento pode fazer com que o sinal proveniente dos spins que

possuam os menores valores da coordenada x (à esquerda, na figura

V.10b), correspondentes às frequências mais baixas, seja acumulado

em uma estreita faixa de frequências,

intensidade maior.

causando uma região de

Por este motivo foi feito um mapeamento dos gradientes Gx

e Gy, utilizando uma pequena amostra de óleo Nujol (cubeta com

5 mm de lado) e pulsos IT/2 de 300 uso ~s medidas foram feitas

para valores de Gx e Gy da mesma ordem de grandeza dos valores

empregados na realização das primeiras imagens.

Gx = 0.120 gauss/cm
Gy = 0.200 gauss/cm

Para cada um dos gradientes foram medidas as frequências

de ressonância no plano transversal ao longo dos eixos x e y até a

distância de 6 cm do centro do ressoador, e também nos pontos

indicados na figura V.19. Os resultados obtidos encontram-se nas

tabelas V.1 e V.2 e nos gráficos das figuras V.20 a V.23 .

••
x

FIG V.19 - Posiç~o dos pontos "1", "2", "3" e "4".
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HIBCLI=l V.1

Gx = 0.12 gauss/cm

Gy = 0.00

Medida ao Longo do eixo x - Gráfico FIGV.20

posiç:3o

freq.ressonância

y=O

x(cm) f (KHz)
-6

85.235,84
-5

85.235,85
-4

85.236,95
-3

85.236,12
-2

85.236,38
-1

85.236,71
O

85.236,90
O

85.237,06
1

85.237,27
2

85.237,73
3

85.238,20
4

85.238,78
5

85.238,43
6

85.240,16

Medida ao Longo do eixo y - Gráfico

FIG V.21

posição

freq.ressonância
x=O

y(cm) f (KHz)
-6

85.237,16
-5

85.237,01
-4

85.236,96
-3

85.236,94
-2

85.236,96
-1

85.237,04
O

85.237,00
O

85.236,86
1

85.236,93
2

85.236,99
3

85.237,07
4

85.237,18
5

85.237,33
6

85.237,50

Medida nos pontos indicados na figura V.18
posição

freq.ressonância (KHz)

"1 ti

85.236,13
"2"

85.236,03
"3"

85.239,24
11 4 11

85.238,97
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T~BEL~ V.2

Gy = 0.20 gauss/cm
Gx = 0.00

Medida ao Longo do eixo y - Gráfico FIG V.22

posição

x=O y(cm)
-6
-5
-4
-3
-2
-1

O

O

1
2
3
4
5
6

freq. ressonância
f (KHz)
85.233,31
85.233,79
85.234,36
85.235,00
85.235,64
85.236,34
85.236,70
85.237,02
85.237,42
85.238,17
85.238,92
85.239,67
85.240,50
85.241,15

Medida ao longo do eixo x - Gráfico FIG V.23

posição
y=O x(cm)

-6
-5
-4
-3
-2
-1

O

O

1
2
3
4
5
6

freq. ressonância
f (KHz)
85.237,85
85.237,43
85.237,13
85.236,92
85.236,77
85.236,72
85.236,64
85.236,95
85.236,90
85.237,04
85.237,20
85.237,33
85.237,70
85.238,05

Medida nos pontos indicados na figura V.18

posição .•
" 1u

"2"
"3"
"4"

freq. ressonância (KHz)
85.240,29
85.234,71
85.234,96
85.240,20
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FIG V.20 - Frequência de Ressonância versus coordenada x,
para Gy = O e Gx = 0,12 gauss/cm.

FIG V.21 - Frequência de Ressonância versus coordenada y,
para Gy = O e Gx = 0,12 gauss/cm.
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FIG V.22 - Frequência de Ressonância versus coordenada y,
para Gx = O e Gy = 0,20 gauss/cm.

+

FIG V.23 - Frequéncia de Ressonância versus coordenada X,

para Gx = O e Gy = 0,20 gauss/cm.
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Os pontos 111", "211, 11311 e 114" foram plotados(*) de acordo

com o valor de sua coordenada na direção do gradiente. Tanto para

Gx como para Gy a variaç~o da frequência de ressonância é pequena

ao longo da direç~o perpendicular ao gradiente, como seria de se

esperar. Esta variaç~o (14 ppm para 12 cm de diâmetro) é coerente

com os valores da n~o homogeneidade do campo estático citados pelo

fabricante do magneto.

o gradiente Gy revelou-se razoavelmente constante, mas o

gradiente Gx medido mostrou-se claramente n~o constante. R

forma da curva obtida para o gradiente Gx é capaz de produzir a

deformaç~o existente nas imagens realizadas.

Para melhor avaliaç~o do.comportamento do gradiente Gx

foi utilirado como amostra um conjunto de nove tubinhos contendo

água dispostos linearmente em S cm de comprimento com igual

espaçamento entre eLes (figura V.24). Colocando esta amostra na

direç~o x, a Transformada de Fourier do Eco adquirido na presença

do gradiente Gx cor responde à projeç~o dos nove tubinhos na

direção do gradiente. Nas figuras V.25 temos a projeç~o dos nove

tubinhos para três valores diferentes do gradiente Gx. O número de

pontos do sinal adquirido e o dwell-time foram ajustados para que

a Transformada tomasse todo o display.

9

~;~
." /;

FIG V.24
gradiente.

9cm

- Rmostra utilizada
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FIG V.25R - Projeçlo da amostra na direçlo x
para Gx = 0.122 gauss/cm.

FIG V.25B - Projeçlo da amostra na direçlo x
para Gx = 0.287 gauss/cm.
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FIG V.25C - Projeção da amostra na direção x
para Gx = 0.452 gauss/cm.

De acordo com as figuras V.25 o espaçamento entre os

tubos na projeção torna-se mais constante à medida que o gradiente

aumenta. ~ origem do problema dos gradientes não foi atribuída ao

gradiente de campo gerado pelas bobinas de gradiente em si, mas à

não homogeneidade do campo magnético estático, pois o campo

produzido pelas bobinas de gradiente é somado ao campo magnético

estático. Quando o gradiente empregado tem grande amplitude o

efeito da não homogeneidade do campo estático é desprezível e o

gradiente permanece constante. Porém quando o gradiente é de

amplitude comparável à não homooeneidade do campo magnético

estático a variação do campo com a posição deixa de ser linear.
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o gradiente Gx foi analisado com uma amostra de 15 cm de

comprimento, que é o diâmetro das imagens apresentadas até agora.

Esta amostra consistiu em um conjunto de tubinhos contendo água,

como indicado na figura V.26, e o gradiente Gx empregado tem a

mesma amplitude do utilizado nas imagens feitas atá agora. Foram

utilizados pulsos quadrados de 500 us, em uma sequência de spin-

eco.

9

~~:/.~~~I I~

15 em

FIG V.26 - Rmostra utiliz~da para testes do gradiente Gx.

R Transformada de Fourier do sinal adquirido está na

figura V.27. o espaçamento nlo constante entre as projeç8es dos

tubos evidencia claramente que o gradiente Gx nlo é constante para

a dimenslo 'de 15 cm ao longo do eixo x.

z

8

FIG V.27 - Projeç~o da amostra da figura V.26.
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Para eliminar problemas causados por gradientes de campo

magnético n~o constantes das imagens obtidas seria necessário

utilizar gradientes de maior amplitude. Porém para isto é

necessário utilizar dwell-time menores,

48 us é o mínimo que o sistema permite.

e o dwell-time utilizado

~s bobinas de shimming à temperatura ambiente, não

utiLizadas nas imagens anteriores,

realização da imagem da figura V.28a.

foram utiLizadas para a

Esta imagem foi realizada

com a mesma amostra (tubo de 15 cm de diâmetro), e os mesmos

parâmetros da imagem V.10a. o ajuste do shimming foi feito

observando as projeções nas direções x e y separadamente,

aLternado a presença dos gradientes Gx e Gy, e tornando simétricas

as projeções, que antes tinham a forma assimétrica da figura V.12.

~ posiç~o do ressoador está indicada na figura V.28b.

FIG V.28a - Ressoador C - Plano Selecionado TransversaL.

Imagem reaLizada utiLizando as bobinas de shimming à
temperatura ambiente. Janela (20,127].
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x

fIG V.28b - Posiç~o do ressoado r para a imagem da figura
V.28a.

Na imagem V.28 observamos uma intensidade mais uniforme,

sem os plCOS que foram observados anteriormente, mas o contorno da

imagem encontra-se totalmente distorcido. Isto ocorreu porque o

ajuste do shimming foi feito apenas através das projeções ao longo

dos eixos x e y, e n~o tornou o campo estático mais homogêneo! mas

apenas eliminou as principais distorções nas direções x e y. ~

imagem da figura V.28 apresenta aleasing! como se nota à

esquerda! porém n~o chegou a ocorrer superposiç~o de informações.



5.4.3 - Excitaç~o Seletiva

~ experiência realizada com a amostra da figura V.26

(tubinhos dispostos em 15 cm ao longo da direç~o x), além de

evidenciar problemas com o gradiente Gx, apontou também problemas

na excitação da amostra. Foi grande a dificuldade de ver a

projeção de todos os tubinhos na Transformada de Fourier do sinal,

que se mostrou muito sensível à mudança na frequência de

referência da radiofrequência. O tubinho central (número 5) foi

retirado da amostra para que se pudesse centrar a projeç~o malS

facilmente. Este problema é ainda mais perceptível para os pulsos

seletivos de 1,5 ms utilizados para a realização da imagem, pois a

sua largura espectral é ainda menor que a dos pulsos de 500 ~s

utilizados para teste do gradiente.

O problema existente na excitação fica claro ao

comparamos as imagens V.29a e V.30a. ~ imagem V.29a foi

realizada com uma amostra "plana" de diâmetro 10 cm e espessura

5 mm, e utilizando pulsos quadrados de 600 ~s. ~s dimensaes

sendo menores, o problema dos gradientes não constantes é menos

perceptível. Já a imagem V.30a foi feita utilizando um tubo de

diâmetro 10 em e comprimento 24 em, sendo utilizados para

excitação pulsos gaussianos de de 1,5 ms.

ressoadores est~ indieada na figura V.29b.
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FIG V.29a - Ressoador [ - Plano Transversal.
Rmostra uplana de diãmetro 10 em. Janela (20,127].

x

-
y

FIG V.29b - Posição do ressoador para a imagem da figura
V.29a.
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FIG V.30a - Ressoador C - Plano Selecionado Transversal.
Rmostra e~tensa com di~metro 10 cm. Janela [20,127].

Comparando as imagens, notamos padr~es de intensidades

diferentes, pois na borda das imagens observamos menor

intensidade para aquela feita com seleç~o de planos,

dificuldade em excitar as extremidades da amostra.

indicando

Para 14 cm, a homogeneidade do campo prevista é 20 ppm, o

que corresponde a uma largura em frequências de 1,7 KHz. R

largura espectral aproximada para pulsos de 1,5 ms é 666,67 Hz,

bastante inferior portanto à largura espectral necessária para

excitar toda a amostra.
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5.4.4 - Limitações Existentes para o Ressoador [

~ utilização do ressoador [, desenvoLvido para geração de

lmagens de dimensão maior, ficou portanto restrito à uma regi~o

menor, no centro do mesmo, devido à homogeneidade insuficiente do

campo magnético estático. Esta causa dificuldades para a

excitaç~o de volumes grandes e distorções nos gradientes de campo.

o problema da excitação poderia ser solucionado com o uso

de pulsos de radiofrequência mais curtos, de largura espectral

malor. Porém a potência disponível torna impossível utilizar

puLsos gaussianos mui~o mais curtos que 1,5 ms, pois à medida que

diminuimos a duraç~o do pulso perdemos em relação sinal/ruído.

Com pulsos gaussianos de 800 ~s .já se torna impossível fazer

imagens.

R soluç~o do problema a médio prazo será o aumento da

homogeneidade do campo magnético estático através da utilização do

shimming. Rtà que o ajuste do shimming seja feito, o ressoador [

será utilizado para geração de imagens de volume menor.

Foram realizadas imagens de planos selecionados vertical

e horizontal de um amostra consistindo em um tubo de 10 cm de

diâmetro e comprimento 10 cm (figuras V.31a e V.32a). Em todas as

imagens foram utilizados os mesmos parâmetros da imagem V.10a. O

gradiente Gz foi utilizado para codificaç~o de fase em ambas as

imagens, e Gx e Gy para codificação de frequência. R posiç~o do

ressoado r para a geraç~o destas imagens está descrita na figura

V.31b e V.32b.
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FIG V.31a - Ressoador ( - Plano Selecionado Horizontal.

~mostra de 10 cm de diâmetro e comprimento 10 cm.
Janela (20,127],

z

FIG V.31b - Posiç~o do ressoador para a imagem da figura
V.31a.
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~
y

lFIG V.32a - Ressoador [ - Plano Selecionado Vertical.

~mostra de diâmet~o 10 cm e comprimento 10 cm.
Janela [20,127],

FIG V.32b- Posiç~o do ressoador para a imagem da figura
V.32a.

~s imagens V.31a e V.32a indicam gradientes Gx e Gy n~o

constantes, como evidenciado pela curva à esquerda no contorno da

Imagens. ~s imagens se apresentam bastante homogêneas na regi~o

central e perdem intensidade nas bordas. Este pode ser um efeito

da não homogeneidade do campo estático ou mesmo de perda de

intensidade do campo de radiofrequincia nas bordas.
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5.4.5 - Mapeamento do lampo de Radiofrequência.

Para caracterizar o ressoado r torna-se necessário fazer

um mapeamento do campo de radiofrequência com medidas ponto a

ponto, para avaliar a que nível o funcionamento do mesmo é

limitado pela não homogeneidade do campo magnético estático ou

pela não homogeneidade do campo magnético de rediofrequência

gerado por ele.

de

o mapeamento

prova balanceada,

foi feito utilizando uma pequena bobina

ligada ao osciloscópio através de um balun.

~ bobina é pequena o suficiente para que a indutância mútua seja

desprezível,

induzidas

e a alimentação balanceada faz com

tensões provenientes do campo

que só

magnético

radiofrequência.

o mapeamento foi feito para os planos vertical,

horizontal e transversal. ~s tensões obtidas na bobina de prova

em cada posição está expressa nas nas tabelas V.3 e V.4, para os

planos vertical e horizontal, em unidades apenas comparativas. O

campo mapeado está expresso nas figuras V.33a e V.34a (planos

vertical e horizontal, respectivamente). R posição do ressoador

encontra-se especificada nas figuras V.33b e V.34b.

sistema

No plano

polar. Os

transversaL o mapeamento foi feito

valores obtidos estão na tabela

sobre

V.S, e

um

a

posição do ressoador, asslm como as variáveis r e estão

indicadas na figura V.3Sa. Os valores obtidos foram plotados

sobre as retas indicadas na figura V.3Sa, nas figuras V.3Sb e

V.3Sc e V.3Sd. Os valores experimentais foram plotados juntamente

com a curva teórica, calculada como no apêndice IV.
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T~BEL~ V.3 - Plana Vertical.

Y(cm)
ZCem)

-5-4-3-2-1O12345
6

3.40 3.50 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.50 3.45 3.40 3.30
5

2.80 3.10 3.20 3.20 3.20 3.40 3.30 3.30 3.20 3.15 3.05
4

2.65 2.90 3.00 3.00 3.10 3.20 3.20 3.20 3.10 3.05 2.90
3

2.60 2.80 2.90 2.95 3.05 3.20 3.20 3.15 3.05 3.00 2.90
2

2.50 2.75 2.90 2.95 3.05 3.20 3.20 3.15 3.05 3.00 2.80
1

2.40 2.75 2.90 2.95 3.05 3.20 3.20 3.15 3.00 3.00 2.80
O

2.40 2.75 2.90 2.95 3.05 3.20 3.20 3.15 3.00 3.00 2.80
O

2.50 2.75 2.90 2.95 3.10 3.20 3.20 3.15 3.00 2.95 2.80
-1

2.50 2.75 2.90 2.95 3.10 3.20 3.20 3.15 3.05 2.95 2.85
-2

2.50 2.75 2.90 3.00 3.10 3.20 3.20 3.15 3.10 3.00 2.90
-3

2.60 2.80 2.95 3.05 3.10 3.20 3.20 3.20 3.10 3.00 2.95
-4

2.70 2.90 3.05 3.05 3.10 3.20 3.20 3.20 3.10 3.05 3.00
-5

2.90 3.10 3.40 3.20 3.20 3.40 3.30 3.30 3.20 3.20 3.20
-6

3.40 3.50 3.80 3.60 3.60 3.80 3.60 3.70 3.50 3.60 3.60

T~BEL~ V.4 - PLano HorizontaL.

XCcm)
ZCcm)

-5-4-3-2-1. O12345
6

3.60 3.40 3.30 3.05 2.95 2.90 2.90 2.90 2.95 3.10 3.20
5

3.30 3.30 3.25 3.20 3.15 3.20 3.20 3.10 3.15 3.20 3.20
4

~.OO 3.20 3.20 3.20 3.15 3.20 3.20 3.15 3.20 3.15 3.15
3

2.70 3.00 2.90 3.10 3.10 3.20 3.20 3.15 3~20 3.10 3.05
2

2.60 2.80 2.85 3.05 3.05 3.20 3.20 3.15 3.10 3.00 2.95
1

2.50 2.70 2.85 3.00 3.05 3.20 3.20 3.10 3.10 3.00 2.80
O

2.50 2.70 2.85 3.00 3.05 3.20 3.20 3.10 3.05 3.00 2.90
O

2.50 2.70 2.85 3.00 3.10 3.20 3.20 3.10 3.05 3.00 2.90
-1

2.50 2.70 2.85 3.00 3.10 3.20 3.20 3.10 3.05 3.00 2.90
-2

2.50 2.75 2.90 3.00 3.10 3.20 3.20 3.10 3.05 3.05 2.90
-3

2.60 2.80 3.00 3.05 3.10 3.20 3.20 3.10 3.10 3.05 3.00
-4

2.80 3.00 3.10 3.15 3.10 3.20 3.20 3.10 3.10 3.05 3.05
-5

3.15 3.15 3.15 3.15 3.10 3.10 3.10 3.00 3.05 3.05 3.10
-6

3.40 3.40 3.20 3.10 2.90 2.90 2.90 2.85 2.90 2.90 3.10
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II
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lU I

FIG V.33a-Mapeamento do Campo no Plano Vertical

-
Z

FIG V.33b-Posiç~o do Ressoador Referente à Figura V.33a.
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I

~PLANO IX

li
J

~

FIG V.34a-Mapeamento do Campo no PLano HorizontaL.

A

1

z

FIG V.34b-Posiç~0 do Ressoador Referente à Figura V.34a.

V.35b

FIG V.35a-Posiç~0 do Ressoador e Pontos onde o campo foi
medido no PLano TransversaL.
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THBEL~ V.5 - PLano TransversaL.

FIG V.35b FIG v.35cFIG V.35d(*)FIGV.35d(t)

r(cm)

B= 0°rtcm)e =904r(cm)8=45°r(cm)B= - 450

6.3

4.26.33. 'I6.33.7 6.33.7
6.0

4.26.03.26.03.7 6.03.7
5.5

4.05.53.35.53.6 5.53.6
5.0

3.9 5.03.45.03.6 5.03.6
4.5

3.8 4.53.44.53.6 4.53.6
4.0

3.7 4.03.44.03.5 4.03.5
3.0

3.63.03.43.03.4 3.03.4
2.0

3.42.03.42.03.4 2.03.4
'j . o

3.4 'I. o3.4 '1. o3.4 1 . o3.4
0.0

3.4 0.03.40.03.4 0.03.4

r(cm)

9 =1800
r(cm)

e =2700-rtcm)8=2250rCcm)8=-225°

0.0

3.4 0.03.4 0.03.4 0.03.4
"1.0

3.4 1.03.4 1. o3.4 1 .o3.4
2.0

3.42.03.42.03.4 2.03.4
3.0

3.43.03.43.03.4 3.03.3
4.0

3.34.03.44.03.3 4.03.2
4.5

3.34.53.44.53.3 4.53.2
5.0

3.] 5.03.45.03.2 5.03.2
5.5

3.35.53.35.53.3 5.53.2
6.0

3.46.03.26.03.4 6.03.2
6.3

3.66.33.16.33.5 6.33.3

- TEDRICO

••EXPERIMENTAL

I

I~
1* * * * * *

~

II
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FIG v.35b - VaLores medidos e vaLores teóricos da
lntensldaae 00 camoo magnetico de raaiofreouência ao Longo de
dlreção lnoicaaa na figura V.35a.
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IlI * EXPERIMENTAL

- TEORICO

- TEORICO

+ EXPERIMENTAL

"f EXPERIMENTAL

FIG V.35c - VaLores medidos e vaLores teoricos da

lntensidade do campo magnetico de radiofr=quência ao Longo de

dlreção indlcada na figura V.35a.

I
l~·!,* + +. * •. y-
r ' , + ,~' + + + • i~;
fI

~iI
I
II
!
!
jlL

FIG V.35d - VaLores medidos e vaLores

intensidade do camoo magnetico de radiofrequência

direção indicada na figura V.35a.
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Pelos gráficos das figuras V.33a, V.34a, V.35b, V.35c e

V.35d podemos observar que existe uma pequena distorç~o no campo

de radiofrequência, sendo este menos intenso na região próxima ao

ponto ~ onde o ressoador é aLimentado.

Na região central, o campo de radiofrequência produzido

pelo ressoador apresentou-se bastante uniforme, indicando que a

não homogeneidade do campo magnético estático é a principaL causa

dos probLemas nas imagens. Com um campo estático mais uniforme as

lmagens obtidas seriam de intensidade mais uniforme. Imagens de

diâmetro maior porém só ser~o realizadas à médio prazo, com o

ajuste de shimming, ou com o uso de excitação em fase e

quadratura. Com excitação em fase e quadratura é possível obter

pulsos de radiofrequência mais curtos para excitar toda a amostra.
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Com este

CONCLUSôES

trabaLho foi oossiveL construir ressoadores

adequados Dara a freouéncia 85 MHz e para as dimensões do magneto

existente no laboratorlo. Foram desenvoLvidos testes caoazes de

comoarar a sensibiLidade dos ressoadores construidos, e assim

avaliar o seu tuncionamento. ~ homogeneidade do campo magnetico

de radiofrecuéncia gerado Dor eLes foi avaLiada com base na

geração de lmagens de amostras homogêneas. o desempenho dos

ressoadores construidos foi considerado bom o suficiente para a

reaLizaç~o de imagens "in vivo". Informações reLevantes poderiam

ser obtidas com a medida do fator de QuaLidade Q dos ressoadores.

Estas medidas podem ser feitas incLusive de forma que haja pequena

interaç~o entre o sistema de medida e o ressoador,

informaç~o obtida possa se restringir ao ressoador.

222

para que a



~PfNDr(E r

PRINCíPIO DE RECIPROCID~DE

Consideraremos inicialmente duas espiras ~ e S,

representadas na figura ~r.1. Quando a espira ~ é percorrida pela

corrente
- -r. é produzido um campo B~ e o fluxo do campo B~ através

da espira B é dado por

~nalogamente, quando a espira B é percorrida por uma

corrente rI:> I é produzido um campo TI:> I e o fluxo deste através da

espira ~ é dado por:

<p b. = 18..d5.
A

FIG ~I.1-Duas espiras ~ e B

(~I.2)

Os fluxos ~.b e~b. podem ser relacionados através da

indutância mútua H das espiras, uma vez que:

cp.b = H. I",

cpb. = H.II:>
onde H = /Uof~ldl•. dlbAlf J r

(~I.3)

Calculando CPb" temos:

(~I .4)
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No Limite quando a área da espira 8 tende a zero, podemos

----
considerar 8~ constante no interior da espira, e aSSlm

CPb~ = h·S:· fd5: =I~
(RI.5)

Por definição o momento magnético de uma espira 8 muito

pequena é dado por :

(1=11.6)

Definindo também o campo produzido por unidade de- -
corrente 8e = 8./1. temos:

(1=11.7)

o sinaL

se~á então

induzido na espira 1=1peLo momento magnético mb

(1=1I .8)

Se considerarmos em vez da espira B um momento magnético

--
m puntuaL, por exempLo de um núcLeo atômico, o sinaL induzido por

este na espira 1=1será:--
V ( t) = - d [Be. m]

d1
(1=11.9)

~
onde Be é o campo produzido peLa espira 1=1por unidade de

~
corrente no ponto onde se LocaLiza o momento magnético m.

equação 1=11.9 é a expressão do Princípio de

Reciprocidade, e reproduz o conhecimento intuitivo de que nos

------

pontos onde o campo magnético Be é menos intenso a precessão de um

mesmo momento magnético m induzirá um sinaL menor que em outros

~
pontos onde o campo Be é mais intenso.
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I=IPfNDICE 11

LINHRS DE TRRNSMISSÃO

Uma linha de transmissão com parâmetros uniformemente

distribuldos está representada esquematicamente na figura 1=111.1,

onde R,L,C e G são respectivamente resistência, indutância,

capacitância da linha e conuutividade da isola~ão,

comprimento.

RAz Ltu

por unidade de

CAz !I ri

F1G 1=111.1 - Representação aproximada de uma pequena seção
de uma linha de transmissão.

Para uma sec~ão infinitesimal da linha, onde de acordo

com a figura 1=111.2, e e 1 são a voltagem e a corrente

instantâneas, teremos uma resistência em série R.6x, e uma

indutância em série L.~x, e uma capacitância em paralelo c.àx,

asslm como uma condutância G.~x em paralelo.

F1G 1=111.2

transmissão.
- Seção infinitesimal de uma
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Considerando que a diferen~a na voLtagem instantânea nos

dois extremos do segmento 6x, (oe/Ox).bx se deve à corrente que

fLui peLa resistência R.~ e peLa indutância L.~x, temos:

eR.Ax).i + eL.àx).~i

~t
UUI.1)

Da mesma forma, a diferença na corrente nos dois extremos

do segmento Âx cor responde à corrente que passa peLa a

condutância G.~XI e peLa capacitância [.~x

eG.&').e + ec.tx).CYe
~t

UU I. 2)

Dividindo por Ax, no limite quando llx tende a zero temos as

duas Equações Gerais para linhas de transmiss~o :

- de = R. i + L. d i
ax

ê)t

- ai = G. e + [. a e

unI.3)

õx at

~s Equações Gerais permitem soluç~es estacionárias e

transientes. Para analisar as soluç~es estacionàrias propomos

para as Equações Gerais soluç~es do tipo:

e = Re[Em.expejwt)]
e~II .4)

1 = Re[lm.expejwt)]

Substituindo nas Equaç~es Gerais ~II.3 obtemos:

dEm = -Z.1mondeZ=R+jwL
dx e~II.5)

dlm =

-Y.EmondeY= G+jwC
dx

6
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Com duas equações e duas inc6gnitas podemos resolver Em e

1m para uma linha de transmiss~o, obtendo:

Em = ~1 .exp(-~ x) + ~2.exp(~ x)
UUI.6)

I m = _1_. U:~1 • e x p ( - I}Y:Z x)
Z/Y

1=1'2.e xp (I/"Y:i. x)]

I=Is equações 1=111.6 podem ser reescritas mais simplesmente

em termos dos parâmetros Zo e lr:

(1=111.7)

1m = _1_(1=I1.exp(-~.x) - 1=I;l.exp«(l'.x)
Zo

quantidade Zo = VZ/'Y

caracteristica da linha de transmissão

-\TT =VR + j wL'Zo -Vt G + j w(

cor responde à impedância

(I=IIl.8)

Quando as perdas forem despreziveis, a impedância

caracteristica sera simplesmente resistiva e independente da

frequência :

De maneira similar a constante ô= ~

constante de propagação:

o=~ = VeR + jwL)(G + jw()

UU 1. 9)

cor responde à

(1=111.10)

que pode ser escrita também em termos das partes real e

imaginaria:

6'=O<+jI3 I

onde d é chamada constante de atenuação

e pconstante de fase.

(1=111.11)

Utilizando as condições de contorno expressas na figura

1=111.3 podemos calcular as constantes 1=11

1=111.7.
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z,

ü~ 1 ~

+ + )+ +

E, E, tO"- _I 1_ l_

I: Z I :I~ d==:j

FIG ~II.3 - Diagrama
transmissão.

esquemático de uma Linha de

Considerando as condi~ões de contorno em x = L

Em = Zr.Ir
1m = Ir

UU1.12)

e substituindo na equação ~II.7 calculamos as constantes

~1 e ~2 em função de Ir:

~1
=Ir.(Zr+ Zo). exp (1'. l)2

(~II.13)

~2

=Ir.(Zr- Zo). exp (- /('.l)2

Da mesma forma, considerando as condições de contorno em

x = O

Em = Zs.ls
1m = ls

(~II.'14)

e substitulndo na equação ~1I.7, calculamos as

constantes ~1 e ~2 em funr-ão de 15 :

~1 =Is.(Zs+Zo)
2"

~2

=Is.(Zs-Zo)2
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[amparando as duas expressões para ~1 e ~2 de ~II.13 E

~II. 15 temos:

( Z r + Z o ) • e x p (õ'. l) =

(Zs + Zo)
( Z r - Zo). e x p ( - "t. l )
(Z s - Zo)

UHI.16)

E podemos retirar de ~Il.16 uma expressão de Zs em

fun~ão de Zo, Zr, â e l, onde Zs cor responde à impedância vista de

um dos extremos de uma linha de parâmetros Zo e O, e comprimento l

quando uma impedância Zr é ligada à outra extremidade.

Z s = Zo . IZ r + Zo t9 h'3'. l
Zo + Zr tghõ'.l

(~II .17)

No caso das perdas resistivas na linha de transmissão

serem despreziveis, ou seja 0<= O e õ= j -(2>
temos

Zs = Zo. IZ r
Zo +

UU1.18)

Como tgh(j.a)= j.tg a , temos

Z s = Zo. I Z r + j .Zo t 9 B. l 1Zo + j. Z r t g,6. I]

(~II.19)

Voltando às equaç8es ~II.13 e ~II.15 (~1 e ~2 em função

de Ir eis), poderiamos calcular ~1 e ~2 em termos da tensão na

fonte Eg e impedância da fonte Zg, indicadas na figura ~II.3,

utilizando a relação:

Es = Eg - Is.Zg = Z .15

de onde temos:

15 = ~

Zs + Zg

Porem, nos cálculos das amplitudes Em e 1m

(~II.20a)

(~II.20b)

podemos

utilizar as expressões de ~1 e ~2 em função de Ir e Is (~II.13 e

~II.15) e substitui-las em ~11.7, obtendo a distribuição de

corrente e tensão em função de um parâmetro (Ir ou Is).
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Utilizando as expressões ~II.13 para ~1 e ~2 e

substituindo em ~II.7 obteremos Em e 1m em fun~~o de Ir:

Em = l.!:..[(Zr + ZoLexp(õ'.d) + (Zr - ZoLexp(-õ'.d)]
2

UHI.21)

1m = I r .[ eZ r + Za). e xp e 'ir. d) - eZ r - Zo). e x p (-a'. d) ]

Uo
onde d = L -x I como indicado na figura ~II.3.

Desprezando as perdas na Linha de transmissãol fazendo

0= j.(3 temos:

Em = Ir [Zr cosf3d +j.Za sen{3dJ

1m = li [j. Z r se nj3d + Zo c o sP d1
Za

e~II.22)

Chamando Er = Zr.Irl podemos escrever as equaçaes ~II.22

na forma matricial:

(Emed») = ( cos(3dImed) = j.~.senf->d
Za

j .Za sen~d )cosf3d

x

Esta equação será utilizada para calcular distribuições

de corrente e tensão ao longo de linhas de transmissão.
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I=IPfNDICE 111

MÉTODO PROPOSTO PI=IRI=IMEDIDI=I

DO FI=ITOR DE QUI=ILIDI=IDE Q DOS RESSOI=lDORES

o método proposto visa medir a impedância dos resoadores

em funç~o da frequência, em uma faixa de frequências próxima à

frequência de ressonância, para avaliar o fator de qualidade Q

através da largura da curva obtida. Uma curva típica do módulo da

impedância em funç~o da frequência está na figura 1=1111.1, onde o

fator de qualidade Q é dado por:

Q =~
Âw

Iz/l

Wo w

(RIII.1l

FIG RIII.1-Módulo da

torno da frequência de

lmpedância versus
resonância Wo•

frequência em

Uma medida da impedância Z(w) em função da frequência

pode ser feita através de uma medida do coeficiente de reflexão

nw) do Power-splitter, que está relacionado à impedância através

da equação RIII.2.

r(w)= z (w) - 50
Z(w) + 50

z(w) =

50(1 + r(w»

('I
- [<w» UHIl.2a)

(RIlI.2b)
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Para cáLcuLo do móduLo da impedância é preciso medir o

coeficiente de refLexão

função da frequência.

(partes reaL e imaginária) em

Esta medida pode ser feita utiLizando o

receptor de RMN, que faz detecção em fase e quadratura, utiLizando

a montagem da figura ~III.2.

RF

SWEEP

tr igger

V, 'recePtor

sistema

aquis.

dados

FIG ~III.2-Montagem utiLizada para medida do coeficiente

de refLex~o em funç~o da frequência.

Na montagem da figura ~III.2, um RF sweep faz a varredura

na faixa de frequências de interesse. ~ saída deste sweep se

divide e a referência fornecida é também funç~o da frequência. Os

sinais de referência ser~o dados por :

Sl = a.cos(wt)
(~III.3)

S2 = a.sen(wt)

O sinal 5" que atinge a porta ~ do Power-SpLitter, terá

a mesma frequência que o sinal de referência, mas fase diferente

devido à diferença de caminhos percorridos:

5 I = ~. c o s ( w t + CPI )
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o sinal refletido pela porta 8 será

IR w) I.A. c o s (w t + ~(w) + ~ I +cp~) (AIIl.S)

onde f(w) = ITI w) I.e x p ( j .cp (w) )

e ~~ cor responde à fase acumulada no caminho percorrido.

o sinal na saída do receptor (fase e quadratura) será

5. = ~.a.cos( ~(w) +

5b =-~.a.sen( ~(w) +

(~llI.6)

Para o sinal complexo 5. = 5. -j.5b temos

5 •• = !=l.a.exp[j.( 1:>1 + CP(w»]./nw)/

Para cáLcuLo do coeficiente de reflex~o

(!=llIl.?)

f(w) será

preclso ent~o conhecer os valores de I=le ai que de uma maneira

geral s~o função da frequência, e também q" e cP.". I diferença

de fase acumulada por diferença de caminho nos cabos coaxiais, que

é função da frequência. Estes valores podem ser medidos através

da montagem da figura ~III.3.

RF

SWEEP

referência

trigger

receptor sistema

aquis.

dados

FIG I=lIII.3-Montagem utilizada para medida das amplitudes

I=le ai e das diferenças de fase CPI e ~."..
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Na montagem da figura ~III.3, o sinal que atinge o

receptor é dado por :

5+, ~~ = ~. c os ( w t + ti + CP4'- )

Na saída do receptor obtemos o sinal complexo

5•...<:.o = l=l.a .e x p [ j . ( cP I + ~+,)]

(~IlI.8)

(l=lIlI.9)

Dividindo através de software os sinais 5~ e 5 •...°
obteremos o coeficiente de reflexão fi w) em suas componentes

real e imaginária.

= lI(w )1. e x p [ j . ~ ( w )] = Hw) Cl=lIlI.10)

l=ltravés do coeficiente de reflexão rCw) calculado

podemos calcular o módulo da impedância Z(w) e através desta curva

podemos medir o fator de qualidade Q. Este método para medida do

Q dos ressoadores pode fornecer valores com precis~o suficiente

para fazer a comparaç~o entre os vários ressoadores, e também para

medir o abaixamento do fator de qualidade Q dos ressoadores quando

a amostra é inserida.

posteriores.

Este método será desenvolvido em trabalhos
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l=lPÊNDICE IV

CÁLCULO DO Cl=lMPO Ml=lGNtTICO DE Rl=lDIOFREQUfNCIl=l

Para os ressoadores tipo gaiola e ressoadores baseados em

circuito LC foi realizado um cálculo de intensidade do campo de

radiofrequência em um plano transversal à direç~o z, considerando

todas as barras laterais de comprimento infinito.

foi feito numericamente, com auxílio de computador.

Este cálculo

o cálculo realizado encontra-se nas figuras ~IV.1, ~IV.2,

~IV.4 e ~IV.5, e é uma boa aproximaç~o para o plano transversal

central dos ressoadores, que está equidistante das duas

extremidades do ressoador.

Nas figuras ~IV.1 e ~IV.2 o cálculo foi realizado para n

ressoador baseado em circuito LC, e o resultado foi plotado em

diâmetros cor respondendo a 65~ (figura ~IV.1) e 90~ (figura ~IV.2)

do diâmetro do ressoador. ~ posiç~o do ressoador está indicada na

figura ~IV.3.



FI5 ~IV.1-Campo produzido por ressoado r baseado em
circuito LC caLcuLado em circuLo cuj~ diâmetro é 65\ do diâmetro
do ressoador.

DIAF1EiRO 90%

FI5 ~IV.2-Campo produzido por ressoador baseado em
circuito LC caLcuLado em circuLo cujo diâmetro é 90\ do diâmetro
do ressoador.
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y

)(

FIG

apresentados
circuito LC).

~IV.3-Posiç~0 das barras laterais para os cálculos
nas figuras ~IV.1 e ~IV.2 CRessoador baseado em

Nas figuras ~IV.4 e ~IV.S o cálculo foi realizado para o

ressoador tipo gaiola, e o resultado foi plotado também em

diâmetros cor respondendo a 65\ e 90\ do diâmetro do ressoador. ~

posição do ressoador está indicada na figura ~IV.6.

l-----·--RI Hl=.;jtiUAVU

L ._.__...
I l.>HlliLH

I
I

r
I

ri -""~--~.
,..c.-=-~~~-<::::-.<:-=-~

\:~~
II
IIl

DIAMETRO 65%

FIG ~IV.4-Campo produzido por ressoador tipo gaiola
calculado em circulo cujo diâmetro é 65\ do diâmetro do ressoador.
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'I RESSOADOR
GAIüLA

L

r
I

DIAHETRO 901.

FIG ~IV.5-[ampo produzido por ressoador tipo gaiola
calculado em círculo cujo diâmetro é 90\ do diâmetro do ressoador.

y

FIG ~IV.6-Posição das barras laterais para os cálculos
apresentados nas figuras ~IV.4 e ~IV.5 (Ressoador tipo gaiola).

Comparando os gráficos podemos observar que o campo de

radiofrequência produzido pelo ressoado r gaiola é mais homogêneo

que o produzido p~lo ressoador baseado em circuito L[.

gráficos são normalizados.

Todos os
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