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Mikrotomograf zbudowany w Pracowni Tomografii MR Instytutu Fizyki Jądrowej bazuje na
magnesie nadprzewodzącym 6.4 T, o dostępie pionowym średnicy 54 mm Uwzględniając
przestrzeń zajmowaną przez cewki korekcyjne, cewki gradientowe i głowicę pomiarową,
mikrotomograf pozwala obrazować obiekty o średnicy do 10 mm. Uzyskiwana rozdzielczość jest
ograniczona stosunkiem S/N i czasem akwizycji sygnału - przy czasie akwizycji ok. 1 godziny
można uzyskać obrazy o rozdzielczości w płaszczyźnie 20*20 jam i grubości warstwy 100 (im.

Mikrotomograf składa się z części nadawczo-odbiorczej, systemu generacji gradientów pola
magnetycznego i korekty pola oraz systemu sterowania, akwizycji i przetwarzania danych.
Sprzężenie między tomografem i komputerem sterującym jest zrealizowane przy pomocy
interfejsu CAMAC.

System generacji impulsów rf i odbioru sygnału

Układ nadawczo-odbiorczy opisywanego mikrotomografu zawiera wszystkie elementy uni-
wersalnego spektrometru MRJ. Zespół radiowej częstości jest szerokopasmowy z wyjątkiem
nadawczego wzmacniacza mocy, sondy nadawczo-odbiorczej z układem dopasowania i przed-
wzmacniacza odbiornika. Układ nadawczo-odbiorczy składa się z następujących elementów.
- syntezer częstości PTS310 oraz blok sterowania, umożliwiający cyfrowe sterowanie częstością

i fazą sygnału wyjściowego wprost z programu nadzorującego przebieg eksperymentu,
- modulator rf zawierający cztery ortogonalne kanały do generowania impulsów "twardych"

oraz kanał z modulatorem liniowym i przesuwnikiem fazy 0-360° do formowania impulsów
"miękkich" - amplitudy sygnałów wyjściowych, ortogonalność faz i przesunięcie fazy 5-go
kanału mogą być korygowane analogowymi sygnałami napięciowymi, wytwarzanymi w blo-
ku sterowania systemem nadawczo-odbiorczym,

- drugi modulator rf, 4-kanałowy, niezależny, mogący pracować na innej częstości - ten blok
jest wykorzystywany jedynie przy pomiarach spektroskopowych z odsprzęganiem oddziały-
wań dipolowych, heterojądrowych,

- konwerter częstości, przetwarzający sygnały rf do pasm rezonansowych - modulator oraz
detektor synchroniczny odbiornika pracują na częstotliwości niższej, rzędu 60 MHz, impulsy
0 częstości rezonansowej 270 MHz są uzyskiwane przez zmieszanie sygnału wyjściowego
modulatora z 21-szą harmoniczną standardowego sygnału zegarowego 10 MHz,

- wzmacniacz mocy rf, model SK2503 (Magnetron) na pasmo rezonansowe dla 'H i I 9 F - jest to
kluczowany wzmacniacz, mogący pracować zarówno w trybie liniowym z mocą wyjściową
30 W jak i w trybie nieliniowym z mocą powyżej 100 W,

- przedwztnacniacz sygnału MRJ, na pasmo rezonansowe dla ]H i " F , o współczynniku
szumów rzędu 1 dB,

- szerokopasmowy odbiornik sygnału z kwadraturowym detektorem synchronicznym i prze-
suwnikiem fazy 0-360° oraz detektorem diodowym - przesunięcie fazy oraz amplitudowa
1 fazowa korekta kwadratury może być dokonywana przy pomocy napięciowych sygnałów
korekcyjnych, wytwarzanych w bloku sterowania,

-dwukanałowy filtr niskiej częstości (0.1-300 kHz), sterowany cyfrowo za pośrednictwem
bloku sterującego,

- głowica pomiarowa z cewką rf typu "bird-cage" i układem termostatyzowania - stabilizację
temperatury przy obrazowaniu obiektów biologicznych (zakres temperatur +5 + +30 °C)

59
lllllillll

Pl



uzyskuje się przez wymuszenie przepływu powietrza o naturalnej wilgotności, dogrzewanego
lub schładzanego pod kontrolą regulatora ze sprzężeniem zwrotnym

System generacji gradientów i korekty pola

Elementy służące do wytworzenia impulsowych gradientów pola magnetycznego mają decy-
dujący wpływ na jakość otrzymywanych obrazów. Mają tu znaczenie zarówno liniowość gradien-
tów w obszarze próbki, amplituda impulsów gradientowych oraz szybkość ich narastania
i opadania, jak i amplituda pasożytniczych prądów wirowych i szybkość ich zanikania.

Obrazowane obiekty biologiczne są próbkami niejednorodnymi pod względem podatności
magnetycznej, co wywołuje lokalne niejednorodności pola, pomimo że pole magnetyczne
wytwarzane przez magnes nadprzewodzący jest bardzo jednorodne. W systemie pomiarowym
niezbędne są dodatkowe cewki do korekty gradientów spowodowanych niejednorodnością
próbki.

System generacji impulsowych gradientów pola magnetycznego i dodatkowej kompensacji
gradientów indukowanych przez obrazowaną próbkę zawiera:
- sterowniki impulsów gradientowych i selektywnych impulsów rf - zaprojektowane przebiegi

impulsów gradientowych są wpisywane do pamięci sterowników, a stąd w czasie pomiaru
wpisywane impulsami sterującymi punkt po punkcie do konwerterów cyfro wo-analogo wy ch
W ten sam sposób jest tworzony sygnał będący obwiednią selektywnego impulsu rf Starszy
model sterownika gradientów ma cztery kanały po 2 kilosłowa 12-bitowe na kanał, o wspól-
nym sterowaniu i wspólnie taktowane. Skalowanie gradientów odbywało się w zarządza-
jącym komputerze, akwizycja kolejnej linii obrazu wymagała każdorazowo przesiania do
sterownika przeskalowanych zawartości buforów. Nowy model składa się z pięciu identycz-
nych i niezależnych bloków. Każdy zawiera 32 kilosłowa pamięci do zapisu kształtu
przebiegu gradientów i dodatkowy rejestr skalujący Sygnał wyjściowy jest analogowym
iloczynem napięć z dwóch konwerterów C/A. Przygotowanie akwizycji kolejnej linii obrazo-
wej wymaga jedynie zaktualizowania czynników skalujących. Trzy bloki sterują kanałami
gradientowymi, dwa pozostałe służą do sterowania selektywnymi impulsami rf.

-wzmacniacze prądów gradientowych - są to wysokiej klasy wzmacniacze firmy Techron,
model 7570, pracujące w modzie przetworników napięcie-prąd, pozwalające uzyskać impulsy
prądu o zadanym kształcie i dużej amplitudzie (do 30 A), o krótkich czasach narastania
(rzędu 100 us) na obciążeniu indukcyjnym,

- cewki gradientowe aktywnie ekranowane, zintegrowane z głowicą pomiarową - zestaw składa
się z trzech cewek generujących gradienty pola magnetycznego Bo w trzech wzajemnie
prostopadłych kierunkach i trzech cewek kompensujących impulsy pola na zewnątrz zestawu,
co radykalnie redukuje amplitudy i czas trwania pasożytniczych prądów wirowych Po
impulsie gradientowym 160 mT/m i czasie opadania 100 |is czas zaniku prądów wirowych
jest mniejszy niż 100 \is. Cewki mają wydajność rzędu 40 raT/Am, co przy dopuszczalnym
impulsie prądowym 15 A daje gradienty o wartości 0.6 T/m. Obszar liniowości gradientów
(±5%) wynosi ok. 15 mm.

- cewki korekcyjne są wykonane techniką wytrawiania na metalizowanej folii. Ta technologia
pozwala skonstruować cewki zajmujące najmniej miejsca w magnesie. Wewnętrzna średnica
cewek wynosi 45 mm. Zestaw składa się z dziesięciu cewek kompensujących gradienty
pierwszego i drugiego rzędu oraz gradienty 3-go i 4-go rzędu wzdłuż osi Oz.

-zasilacz cewek korekcyjnych składa się z 10 kanałów o podobnej konstrukcji. Prądy korek-
cyjne są sterowane napięciami wyjściowymi 12-bitowych konwerterów C/A, dane dla nich są
przesyłane z komputera sterującego Poszczególne kanały są dopasowane zakresem zmiany
prądu do parametrów odpowiadających im cewek (± 0.5 A, ± 1 A, ± 2 A).
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System sterowania tomografu i akwizycji danych
Sterowanie przebiegiem pomiaru i rejestracja sygnału odbywa się przy pomocy komputera

klasy PC. Przepływ danych sterujących do tomografii i zarejesrowanego sygnału do pamięci
komputera odbywa się za pośrednictwem magistrali standardu CAMAC. Przebieg pomiaru musi
być synchronizowany z tego samego źródła co syntezer częstości generujący falę nośną. Tego
warunku nie mogą spełnić sygnały płynące wprost z komputera Pomiar odbywa się pod kontrolą
impulsów z autonomicznego programatora (taktowanego z wzorcowego generatora 10 MHz),
według zaprojektowanego wcześniej diagramu czasowego, przygotowanego w komputerze i za-
pisanego w pamięci programatora.

Na system sterowania pomiarem, akwizycji danych, przetwarzania informacji i rekonstrukcji
obrazów składają się następujące elementy:
- komputer typu PC 486 w rozbudowanej konfiguracji - karta grafiki i monitor kolorowy

wysokiej zdolności rozdzielczej SVGA 1024x768 w definiowanej palecie 256 kolorów,
16 MB pamięci RAM, dysk twardy o pojemności 240 MB,

- interfejs CAMAC składający się z karty umieszczanej w komputerze, połączonej kablem ze
sterownikami kaset CAMAC - do karty można dołączyć łańcuchowo do czterech kaset,
mikrotomograf wykorzystuje tylko jedną kasetę,

- programowany impulsator wysyłający impulsy sterujące zgodnie z zaprojektowanym diagra-
mem czasowym. W trybie autonomicznym impulsator jest taktowany sygnałem zegarowym
z wzorcowego generatora 10 MHz. Starszy model (SMS) posiada 256 16-bitowych komórek
pamięci, repertuar 12 instrukcji, 2 liczniki 12-bitowe pozwalające organizować pętle
programowe i 12 wyjść impulsów sterujących. Nowy model (SPC-1) ma budowę modułową
z możliwością dokładania kolejnych bloków z wyjściami impulsów sterujących. Architektura
impulsatora jest oparta na koncepcji "długiego słowa" instrukcji, gdzie każda operacja jest
sterowana osobnym bitem. Daje to możliwość bardzo szybkiego wykonywania operacji,
z możliwością ich synchronizacji. Cztery liczniki pozwalają organizować zagnieżdżone pętle
programowe. Czas trwania impulsu lub przerwy jest odliczany niezależnie w wielode-
kadowym liczniku synchronicznym. Liczba wyjść sterujących jest nielimitowana.

- blok sterowania systemem nadawczo-odbiorczym jest źródłem analogowych sygnałów
sterowania poszczególnymi elementami toru nadwczo-odbiorczego. Składa się z adreso-
wanych indywidualnie rejestrów danych dla konwerterów C/A. Sygnały korekty amplitudy
i fazy wytwarzane są w konwerterach 8-bitowych, sygnały sterowania przesuwnikamu fazy
w konwerterach 12-bitowych, za pośrednictwem zaprogramowanych tablic funkcji sinus
i kosinus. Niektóre układy, np. filtry, są sterowane sygnałami logicznymi.

- konwertery analogowo-cyCrowe do akwizycji sygnału, z pamięcią cyfrową 16 kilosłów i auto-
matyczną konwersją do formatu uzupełnieniowego - modele 12- i 14-bitowe,

- oprogramowanie do sterowania pomiarem i akwizycją danych (MARIS) oraz do
przetwarzania obrazów (SLICE i MVIEW) - są to pakiety programowe posiadające wspólne
struktury danych, zawierające kernel zarządzający i długą listę różnych procedur,
ustawiających warunki pomiaru, obsługujących akwizycję i przetwarzających dane Pełniejszy
opis oprogramowania przedstawia osobny komunikat

Podstawowe parametry mikrotomograf u:

- pole magnetyczne 6.4 T, jednorodność 0.2 ppm w objętości 1 cm3, stabilność lepsza niż
0.01 ppm na dobę,

-jądro rezonansowe 'H, częstotliwość robocza 270 37 MHz,
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-gradienty pola magnetycznego - wydajność cewek ok 40 mT/A-m, obszar liniowości ok.
15 mm, dopuszczalny prąd w impulsie do 15 A, czas narastania impulsów 100 us, czas
zanikania prądów wirowych 100 us,

matryca obrazowa do 256*256 elementów w płaszczyźnie,
rozdzielczość w płaszczyźnie ok 20*20 urn, grubość warstwy1 100 um i powyżej,

• możliwość równoczesnej akwizycji z wielu warstw (do siedmiu),
czas akwizycji pojedynczej (bez akumulacji sygnału) ok. 2 minut.

Powyższy rysunek przedstawia wynik testowania mikrotomografu przy pomocy fantomu
W rurce szklanej o średnicy wewnętrznej 6 mm umieszczono szklane i plastikowe kapilary
o różnych średnicach, najwęższa ma średnicę 0.28 mm. Całość wypełniono wodą z niewielkim
dodatkiem jonów niklowych dla skrócenia czasu relaksacji T| W jednej z kapilar umieszczono
włos ludzki o średnicy 50 um (zmierzony śrubą mikrometryczną). Obraz 256*256 elementów
zarejestrowano metodą spin-warp przy czasie echa TE = 15 ms. Czas akwizycji danych wynosił
ok 10 minut. Przedstawiony rysunek, pomimo złej jakości reprodukcji (wydruk na drukarce
laserowej ma jakość zdecydowanie gorszą niż obraz na monitorze komputera), pokazuje
prawidłowe odwzorowanie fantomu z zachowaniem proporcji geometrycznych. Nawet włos
ludzki jest dobrze widoczny na obrazie. W oryginale obraz ma również jednolitą jasność
stosownie do jednakowej gęstości obrazowanych atomów wodoru w wodzie. Wodór zawarty
w materiale plastikowych kapilar jest na obrazie niewidoczny, ze względu na odmienne parametry
sygnału (znacznie szersza linia czyli krótszy czas relaksacji Ti).
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