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Fakulteta za matematiko in fiziko - Oddelek za fiziko, izbirna smer

POVZETEK

Pri slikanju z jedrsko magnetno resonanco je ena od težav, na katero naletimo, popačitev
slike zaradi kemijskega premika. Premik je posledica dodatnega lokalnega magnetnega polja, ki
ga ustvarjajo elektroni na mestu jedra. Lokalna sprememba polja je odvisna od kemijske vezave
posameznih atomov v molekuli. Popačitve, ki zaradi tega nastanejo v sliki, so pogojene tudi z
načinom slikanja. V primeru tehnike slikanja s spinskim odmevom, kjer je bralni gradient
konstanten, dobimo več obrisov slike, med seboj premaknjenih v smeri bralnega gradienta.

V diplomskem delu je za odpravljanje teh popačitev natančneje predstavljena metoda
dekonvolucije. Tu v Fourierovem prostoru časovno odvisni signal, posnet pri vklopljenih
gradientih, delimo s časovno odvisnim signalom, posnetim pri izklopljenih gradientih. Ta
numeričen postopek je uporaben pri vseh tehnikah slikanja. Njegova slaba stran je zahteva po
homogenih vzorcih, kar opisani metodi zelo omejuje praktično uporabo. V splošnem se lahko
popačitvam zaradi kemijskega premika izognemo le z uporabo dovolj velikih gradientov
magnetnega polja.

Ključne besede

slikanje z magnetno resonanco, kemijski premik, popačitve 

PACS 76.60.Pc
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Faculty of Mathematics and Physics - Department of Physics

ABSTRACT

A common problem in magnetic resonance imaging is the chemical shift artifact.
Additional local magnetic fields at the site of nuclei, produced by electrons, result in shifts of
spectral lines, which are also known as chemical shifts. Their magnitude depends on the atomic
chemical bounding in molecular groups. Manifestation of chemical shift artifacts in a MR image
depends also on the imaging technique. In the case of the spin-echo imaging technique it causes
multiplication of the sample image. Multiple images are shifted in the read gradient direction.

The removal of chemical shift artifacts can be achieved by a deconvolution method. This
can be performed by a division in the Fourier space between a normalized  time domain signal,
acquired at switched-on gradients, and the time domain signal, acquired at zero gradients. This
numerical procedure can be used generally, regardless of the scanning technique. However, its
practical use is greatly reduced as it can be only used for homogeneous samples. In general, the
only efficient solution for chemical shift artifact reduction is the increase of imaging gradients.

Key Words

magnetic resonance imaging, chemical shift, MRI artefacts
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Ĥ'& PBPµ . (1.2)

Ĥ'&γ£B0 Îz . (1.3)

1. OSNOVE JEDRSKE MAGNETNE RESONANCE

1.1 ENERGIJSKI NIVOJI IN RF ABSORBCIJA

Večina atomskih jeder ima vrtilno količino in s tem tudi magnetni dipolniPΓ'£ PI
moment

Pµ ' γPΓ ' γ£ PI ; (1.1)

tu je γ giromagnetno razmerje, ki je odvisno od vrste jedra. Interakcijo atomskega jedra z
magnetnim poljem opišemo s Hamiltonovim operatorjem

ki se v primeru statičnega magnetnega polja v smeri osi z poenostavi v

Lastne vrednosti tega operatorja so za jedra s spinom I enake

Em'&γ£B0m , (1.4)

kjer magnetno kvantno število m preteče vrednosti od -I do I. Osnovno stanje jedra, ki je izven
magnetnega polja  krat degenerirano, se ob prisotnosti zunanjega magnetnega polja razcepi2 I%1
na  energijskih nivojev. Ti so med seboj enakomerno razmaknjeni z energijsko razliko2 I%1

∆E'γ£B0 . (1.5)

Temu pravimo Zeemanov razcep.

Slika 1.1:Zeemanov razcep za jedro s spinom 1/2 .
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Razcep lahko zaznamo z absorbcijo elektromagnetnega valovanja v vzorcu, ki povzroči
prehode med Zeemanovimi nivoji. Zahteva po ohranitvi energije nam poda frekvenco valovanja,
s katerim moramo delovati na naš sistem:

∆E ' £ω0 ,
ω0 ' γB0 . (1.6)

Takšno časovno odvisno elektromagnetno motnjo v praksi najpogostje izvedemo z vrtečim se
magnetnem poljem , ki se vrti s frekvenco  okoli smeri statičnega magnetnega polja  [1].PB1 ω0

PB0
Za dobro izvedbo NMR poskusov potrebujemo čim več prehodov med Zeemanovimi

nivoji na enoto časa. Ker je njihovo število približno sorazmerno kvadratu magnetnega polja B0
in obratno sorazmerno temperaturi [3], je zelo močno statično magnetno polje nepogrešljivo.
Navadno uporabimo polje velikostnega reda 1T. Ker so magnetni momenti velikosti jedrskega
magnetona µj , so frekvence resonančnih absorbcij v območju frekvenc'e£/2mp.5@10&27Am 2

radijskih (RF) valov; za protone v polju 2.35T  je ustrezna RF frekvenca 100 MHz. Absorbirano
energijo lahko povečamo tudi z močnim hlajenjem vzorcev.

1.2 BLOCHOVE ENAČBE

Tako kot kvantnomehanska slika [1] nam pravilno opiše dogajanje tudi klasična slika, v
kateri opisujemo povprečno dinamiko spina v sistemu. V magnetnem polju  deluje na jedro zPB
magnetnim momentom  navor . Sprememba vrtilne količine je sorazmerna sunku navora,Pµ Pµ× PB
kar da enačbo:

dPΓ
dt

' Pµ× PB . (1.7)

Upoštevaje enačbo (1.1) lahko vrtilno količino jedra  zamenjamo z njegovim magnetnimPΓ
momentom  in dobimo Pµ

dPµ
dt

' γPµ× PB . (1.8)

Če to enačbo pomnožimo s številom jeder na enoto prostornine n, dobimo izraz, ki opisuje
časovno spreminjanje jedrske magnetizacije  pod vplivom zunanjega magnetnega poljaPM

d PM
dt

' γ PM× PB , (1.9)

kjer je  . Rešitve te enačbe bomo najlažje poiskali, če jo prepišemo v vrteči se koordinatniPM'nPµ
sistem. Koordinatne osi vrtečega se sistema bomo označevali z  bazne vektorje  pa z x´, y´, z´, Pi ´, Pj ´, Pk´.
V tem sistemu se odvod  zapiše kotd PM /dt
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PM ' Mx´
Pi ´%My´

Pj ´%Mz´
Pk´ ,

d PM
dt

'
dMx´

dt
Pi ´%

dMy´

dt
Pj ´%

dMz´

dt
Pk´%Mx´

dPi ´
dt

%My´
dPj ´
dt

%Mz´
dPk´
dt

.
(1.10)

Časovne odvode enotnih vektorjev , ki se glede na laboratorijski koordinatni sistemPi ´, Pj ´, Pk´
vrtijo s frekvenco , laho zapišemo kotPω r

dPi ´
dt

' Pωr × Pi ´ ; dPj ´
dt

' Pωr × Pj ´ ; dPk´
dt

' Pωr × Pk´ . (1.11)

Če to upoštevamo v enačbi (1.10), dobimo povezavo med odvodom magnetizacije po času d PM /dt
ter odvodom magnetizacije po času glede na vrteči se koordinatni sistem :δ PM /δt

d PM
dt

'
δ PM
δt

% Pωr × PM . (1.12)

V vrtečem se koordinatnem sistemu preide enačba (1.9) v

δ PM
δt

'γ PM× PBef ; PBef'
PB%

Pωr

γ
. (1.13)

Oblika enačbe se pri prehodu v nove koordinate ni nič spremenila; zaradi vrtenja koordinatnega
sistema moramo namesto pravega magnetnega polja  upoštevati efektivno magnetno polje .PB PBef

Poglejmo si sedaj primer, ko imamo naš vzorec v zunanjem statičnem magnetnem polju
s smerjo osi z : . Če gledamo enačbo (1.13) v sistemu, ki se vrti s frekvencoPB' (0,0,B0 )

, preide enačba (1.13) v obliko . V tem koordinatnem sistemu torejPωr' (0,0,&ω0 ) δ PM /δt'0
magnetizacija miruje. To pa pomeni, da v laboratorijskem koordinatnem sitemu magnetizacija
kroži okoli smeri zunanjega magnetnega polja  s frekvenco  , imenovano LarmorjevaB0 ω0'γB0
frekvenca. Opazimo lahko, da je Larmorjeva frekvenca enaka frekvenci harmonske motnje,
določene z enačbo (1.6). 

Dodajmo statičnemu magnetnemu polju  še rotirajoče magnetno polje , ki se vrtiB0 B1
okoli njega s frekvenco  in ima smer osi . Tedaj je efektivno magnetno polje enakoω0 x´

. Tako kot enačba (1.9) opisuje precesijo s frekvenco  okrog  vPBef' (B1,0,0) γB0
PB0

laboratorijskem sistemu, opisuje enačba (1.13) precesijo s frekvenco  okrog  v vrtečem seγB1
PB1

sistemu. Če vklopimo magnetno polje  za čas , zasučemo magnetizacijo okoli osi  za kotB1 tp x´

θ'γB1 tp . (1.14)

Kot zasuka  lahko linearno spreminjamo s spreminjanjem časa , torej s trajanjem RF pulza.θ tp
To je osnova pulzne NMR.
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Ĉ

Slika 1.2: Jedrska precesija (a) in sukanje
magnetizacije pri RF pulzu (b).

Kaj pa če frekvenca vrtenja polja  ni v resonanci s frekvenco precesije jeder ? TedajB1 ω0
se v koordinatnem sistemu, ki se vrti skupaj z  s frekvenco , vrti magnetizacijaB1 Pω0' (0,0,&ωr )
s frekvenco  okoli smeri efektivnega magnetnega polja  . Če je γBef Bef' (B1,0, (ω0&ωr)/γ ) ωr
daleč od Larmorjeve frekvence , ima efektivno polje približno smer ±z osi; od tod je razvidno,ω0
da s pulzom zasukamo magnetizacijo za poljuben kot θ le v primeru, ko velja . γB1 »*ω0&ωr*

Enačba (1.9) dobro opisuje spreminjanje jedrske magnetizacije v sistemu izoliranih jeder.
V resnici pa jedra interagirajo med seboj in z mrežo, kar lahko opišemo s procesom relaksacije.
Ko vstavimo vzorec v zunanje magnetno polje , se začne vzpostavljati ravnovesno stanje.B0
Magnetni momenti jeder se obračajo v smer magnetnega polja in pri tem sistem jeder oddaja
energijo mreži. S tem magnetizacija vzorca  v tej smeri narašča do ravnovesne vrednosti .Mz M0
Če predpostavimo, da je proces vzpostavljanja ravnovesja eksponentna funkcija časa, lahko
enačbo longitudinalne ali spinsko-mrežne relaksacije zapišemo v obliki

dMz

dt
'
M0&Mz

T1

, (1.15)

kjer je  čas relaksacije spin-mreža.T1

Kadar ima vzorec v zunanjem magnetnem polju  transverzalno komponentoB0
magnetizacije  različno od nič, bo ta začela padati proti ravnovesni vrednosti . RazlogMxy Mxy'0
za to je dipolarna interakcija med posameznimi jedri, zaradi česar se izgublja fazna enotnost
precesije jeder in se orientacije jeder razlezejo po xy ravnini. Privzamemo lahko, da je Mxy
eksponentno padajoča funkcija časa. Tako lahko enečbo transverzalne ali spinsko-spinske
relaksacije zapišemo v obliki dMxy

dt
' &

Mxy

T2

, (1.16)

kjer je  relaksacijski čas spin-spin. Spinsko-spinski relaksacijski čas je vedno krajši ali enakT2
spinsko-mrežnemu.



1. Osnove jedrske magnetne resonance 10

M

xt

zt takoj po 
pulzu π/2

Ø

y
oB

M

Bo

xt

y

ztI'1/2 ravnovesno 
stanje

Ø
m'1/2

m'&1/2

M
o

xt

y

zt T  relaksacija 
t.T2

2

ØB Ø
M

o

xt

y

zt 1T relaksacija 
t.T1

BØ

Ø

Slika 1.3: Proces vzpostavljanja ravnovesnega stanja magnetizacije po RF pulzu π/2. T2

relaksacija je hitrejša od  relaksacije. T1

Z enačbama (1.15) in (1.16) smo pravilno opisali spreminjanje magnetizacije v statičnem
zunanjem magnetnem polju . Spreminjanje magnetizacije pod vplivom poljubnegaB0
magnetnega polja  pa opišemo z Blochovimi enačbami [1], ki združijo enačbo gibanja (1.9)PB0(t)
z enačbama relaksacije (1.15) in (1.16):

dMx

dt
' γ( PM× PB ) x&

Mx

T2
dMy

dt
' γ( PM× PB ) y&

My

T2
dMz

dt
' γ( PM× PB ) z%

M0&Mz

T1

.

(1.17)

Te enačbe so nepogrešljive za opis spreminjanja magnetizacije pod vplivom RF pulza in
vzpostavljanja ravnovesnega stanja.
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1.3 PULZNI EKSPERIMENT NMR

Poglejmo, kako poteka preprost pulzni eksperiment! Potrebujemo močan magnet, ki nam
ustvarja statično homogeno magnetno polje . V magnetno polje namestimo tuljavo, z osjoPB0
pravokotno na smer ; vanjo vstavimo vzorec. Na tuljavo nato vodimo kratkotrajen, a močanB0
napetostni pulz, ki niha s frekvenco . Trajanje pulza  izberemo tako, da se magnetizacijaω0 tp
vzorca iz smeri  odkloni za kot . Po koncu pulza magnetizacija precesira okoli smeriB0 θ'π/2
statičnega polja z Larmorjevo frekvenco. Temu pravimo prosta precesija, saj poteka v odsotnosti
vrtečega se polja . Zaradi vrtenja magnetizacije  v xy ravnini se spreminja magnetni pretokB1 Mxy
skozi tuljavo in v tuljavi se inducira napetost, ki jo izmerimo kot signal proste precesije.

K dobljenemu signalu prispevajo vsa jedra, ki jih je RF pulz vzbudil v precesijo. V
meritvah, predstavljenih v tem diplomskem delu, je Larmorjeva frekvenca prilagojena vodikovim
jedrom, zato zajeti signal izvira le od njih. Vsa jedra pa nikoli ne precesirajo z isto frekvenco,
ampak pokrivajo neko širše frekvenčno področje. Vzrok za to so interakcije jeder med seboj in
z okolico: dipolna interakcija, skalarna interakcija, kemijski premik, kvadrupolna interakcija...
V tekočinah je zaradi hitrega gibanja molekul dipolna interakcija močno izpovprečena.
Relaksacijski časi  so dolgi od več 10ms v tkivih pa do 2s v čisti vodi, kjer so spektralne črteT2
zelo ozke. Široke so manj kot 10Hz. Tudi skalarna interakcija je zelo šibka. Povzroča razcep črte
na več črt, ki so med seboj premaknjene v velikostnem redu 1Hz. Kvadrupolne interakcije sploh
ni, če se omejimo na vodikova jedra. Daleč najbolj opazna od vseh interakcij je kemijski premik.
Porazdelitev precesijskih frekvenc vzbujenih jeder - NMR spekter lahko iz izmerjenega signala
izračunamo s Fourierovo transformacijo.

Slika 1.4: Pulzni eksperiment.
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1.4 SPINSKI ODMEV

Denimo, da opazujemo vzorec, ki ima NMR spekter sestavljen iz ene same ozke
spektralne črte. S π/2 sunkom, ki ima polje B1 v smeri osi  ( π/2 pulz ), zasukamo magnetizacijox´
v smer osi . Če naš vzorec leži v popolnoma homogenem statičnem magnetnem polju B0,y´
ostane magnetizacija v vsem vzorcu tudi po času t obrnjena v smer osi , njena velikost pa sey´
zaradi spinsko - spinske relaksacije zmanjša za faktor exp(-t/T2). V praksi pa takšnih idealno
homogenih polj ne srečamo, ampak imamo vedno krajevne odmike δB0 od povprečnega polja
<B0>  v vzorcu. Ti odmiki so statični, ker je tudi polje B0 statično. Posledično Larmorjeve krožne
frekvence niso enotne po vsem prostoru; zato se magnetizacija v različnih delih vzorca suče z
različnimi kotnimi hitrostmi  okoli osi  koordinatnega sistema, vrtečega se s frekvencoγδB0 z´

.Smeri magnetnih momentov posameznih jeder se zaradi tega odmikajo od prvotneωr' γ<B0>
smeri osi  in se raztresejo po vsej  ravnini. Vidimo, da ima učinek  nehomogenostiy´ x´y´
statičnega magnetnega polja B0  enak vpliv na izgubljanje fazne povezave med jedri kakor
spinsko-spinska interakcija, zato lahko oba pojava združimo. Posledica tega je, da signal proste
precesije ne upada s časom T2, ampak s krajšim časom . Če je <δB0

2> kvadrat efektivnegaT (

2

odmika polja B0 od srednje vrednosti <B0>, potem se čas  izraža s T2 po zvezi T (

2

1

T (

2

'
1
T2

% γ <δB 2
0 > (1.18)

V primerih, ko je  dolg, bi morali imeti zelo homogeno polje , da bi bil . V tekočinah,T2 B0 T2'T
(

2

kjer  je  velikostnega  reda 1s, bi  potrebovali  magnetno  polje  z  nehomogenostjo manjšo odT2
10-8 B0 , kar pa je eksperimentalno težko dosegljivo. Zato moramo poiskati drug način za merjenje
zelo dolgih časov .T2

Slika 1.6: Razorientacija in ponovno združevanje magnetizacije.

Kaj pa se zgodi, če v času τ po pulzu  izvedemo pulz ?  Vzemimo dovoljπ/2[x´] π[x´]
majhen del vzorca, da lahko v njem polje B0 štejemo za homogeno. Naj bo lokalno polje B0 v
opazovanem delcu za δB0 odmaknjeno od povprečnega polja <B0> v celem vzorcu. Tedaj se
magnetizacija na tem mestu v času τ odmakne od smeri osi  za kot . Pulz  boy´ β'γδB0τ π[x]
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signal

exp(-t/T )

exp(-t/T ) 

π/2 τ τπ todmev

2

2
*

zasukal magnetizacijo okoli osi  za kot π tako, da bo po pulzu magnetizacija še vedno ležalax´
v  ravnini, z osjo pa bo oklepala kot π-β. Predpostavljamo, da se tudi po pulzu  polje x´y´ y´ π[x] B0
ne bo nič spremenilo in da lahko zanemarimo premike jeder zaradi difuzije. Magnetizacija se bo
tedaj v času τ po  pulzu spet zavrtela za kot β okoli osi  in bo z osjo  oklepala kot π.π[x] z´ y´

Kot vidimo, je rezultat neodvisen od kota β in s tem od nehomogenosti magnetnega polja
. To pa pomeni, da bo v času τ po  pulzu magnetizacija v vseh delih vzorca zbrana v smeriB0 π[x]

osi - . Signal proste precesije, ki je po  pulzu padal kot funkcija , se po časuy´ π/2[x] exp(&t/T (

2 )
τ zaradi refokusacijskega pulza  spet močno dvigne. Temu pojavu pravimo spinski odmev.π[x]
Višina odmeva je za  nižja od signala po  pulzu. To nam omogoča merjenjeexp(&2τ/T2) π/2[x]
relaksacijskega časa  tudi kadar je . T2 T2 »T (

2

Slika 1.7: Spinski odmev.
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854 Hz

1.5 SPEKTRI TEKOČIN

Atomska jedra so obdana z elektronskimi oblaki. Ko vstavimo jedro v zunanje magnetno
polje, se inducirajo tokovi, ki so posledica spremenjenega gibanja elektronov. Ti ustvarjajo
lokalna magnetna polja, zaradi katerih jedra ne čutijo več zunanjega magnetnega polja B0, ampak
spremenjeno polje:

B ' (1&σ)B0 , (1.19)

kjer je  kemijski premik [2]. Ta pojav imenujemo elektronsko senčenje. Hkrati se zaradiσ
spremembe magnetnega polja na mestu jedra spremeni tudi Larmorjeva krožna frekvenca iz
vrednosti ω0 na vrednost: 

ω ' (1&σ)ω0 . (1.20)

Gostota elektronskega oblaka okoli danega atomskega jedra je odvisna od molekularne skupine,
v kateri je atom vezan. Zato je kemijski premik za jedra istega elementa, ki pa so vezana na
kemijsko neekvivalentnih mestih molekule, različen. MR spekter dane molekule je zato sestavljen
iz več črt, ki ustrezajo Larmorjevim frekvencam jeder v različnih atomskih skupinah. Posamezne
črte so od  - Larmorjeve krožne frekvence za golo jedro, odmaknjene za . Tipičnoω0 ∆ω'γσB0
je za vodikova jedra , tako da je premik spektralnih črt v močnem magnetnem poljuσ.1&10 @10&6

( 1T ) velikostnega reda 100Hz.

Poglejmo si sedaj vodikove MR spektre različnih molekul! Prvi primer je molekula vode.
Tu sta oba vodikova atoma vezana enako, zato sta njuni Larmorjevi frekvenci enaki. Vodikov
spekter vode ima zato eno samo črto. 

Slika 1.7:  1H spekter vode
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1000 Hz

voda

olje

V etilnem alkoholu  pa imamo tri molekularne skupine:  s tremiCH3&CH2&OH CH3
vodikovimi atomi,  z dvema vodikovima atomoma in  z enim vodikovim atomom. TakoCH2 OH
ima spekter etilnega alkohola tri črte z relativnimi intenzitetami, ki ustrezajo deležu vodikovih
atomov v posameznih molekularnih skupinah:  3 : 2 : 1 . Oblika in premik spektralne črte sta torej
nekakšen “prstni odtis” določene molekularne skupine.

Slika 1.8:  1H spekter etilnega alkohola.

Nazadnje si poglejmo še spekter mešanice vode in olja. Od tod lahko določimo premik
črte olja v primerjavi s črto vode, kar potrebujemo v nadaljevanju.  

Slika 1.9:  1H spekter mešanice vode in olja. Razdalja med vrhovoma za vodo in olje v zunanjem
magnetnem polju 2.35T znaša 320Hz.
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S(t) ' mρ(Pr)exp(iω0t) Pdr ' Aexp(iω0t) , (2.2)

2. OSNOVE SLIKANJA Z NMR

Slikanje z NMR je razmeroma nova metoda preiskovanja notranjosti vzorcev. V
primerjavi z drugimi metodami kot so rentgensko slikanje, CT tomografija, se odlikuje po tem,
da vzorec ni izpostavljen škodljivemu sevanju. Poleg tega pa nam NMR tomografija nudi
drugačno informacijo o preiskovanem materialu. Med tem ko z rentgenom opazujemo absorbcijo
v snovi in dobimo s tem vpogled v gostoto snovi, je NMR slika funkcija gostote jeder in
relaksacijskih časov  in , pogojena s parametri slikanja. T1 T2

Z magnetno resonanco lahko opazujemo razne vrste jeder, a se zaradi šibkega signala
lahko omejimo le na slikanje vodikovih jeder - protonov. Vodikova jedra imajo namreč največji
magnetni moment in zato tudi najmočnejši NMR signal, pa tudi njihova zastopanost v vzorcih
je pogosto veliko večja od ostalih jeder. Večinoma smo tudi omejeni na slikanje tekočin. Vzrok
je v zelo kratkih relaksacijskih časih  v trdnih vzorcih, zaradi katerih je NMR signal prekratekT2
za zajem. Izjema so posebne tehnike slikanja, ki omogočajo slikanje trdnin. 

NMR tomografija je danes nepogrešljiva diagnostična in raziskovalna metoda v medicini
in na mnogih drugih področjih. Zaradi tega se živahno razvija v smeri novih tehnik.

2.1 SLIKANJE V ENI DIMENZIJI

Ena nejpogosteje uporabljanih tehnik slikanja je gotovo Fourierova metoda [4] . Osnovni
princip takega slikanja z NMR je najlažje razložiti na primeru slikanja v eni dimenziji. Recimo,
da je naš vzorec valj, napolnjen z vodo. Spekter vzorca ima tedaj eno samo ozko spektralno črto.
Valj vstavimo v homogeno magnetno polje  in izvedemo preprosto pulzno zaporedje: RF pulzB0
π/2, zajem signala proste precesije. Vzemimo majhen del vzorca s prostornino dV na mestu ;Pr
njegov NMR signal je enak . NMR signal celotnega vzorca je vsota signalovρ(Pr)exp(iω(Pr)t)dV
vseh delčkov vzorca in je enak

S(t) ' mρ(Pr)exp(iω(Pr)t)dPr , (2.1)

kjer je  gostota jeder na enoto prostornine,  pa je frekvenca jedrske precesije. Kerρ(Pr) ω(Pr)'γBz(Pr)
imamo vzorec v homogenem polju , je Larmorjeva krožna frekvenca za vsa jedra enakaBz(Pr)'B0

, NMR signal pa je enakω(Pr)'ω0'γB0

kjer je  celotno število jeder v vzorcu. Spekter tega signala - njegova FurierovaA' *ρ(Pr)dPr
transformiranka iz časovnega v frekvenčni prostor pa je
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F(ω) ' FT(S(t))(ω) ' mAexp(&i(ω&ω0) t )dt ' 2πAδ(ω&ω0) . (2.3)

Sprekter signala proste precesije ima torej eno samo zelo ozko črto pri frekvenci .ω0

Slika 2.1: Valj, napolnjen z vodo, v homogenem magnetnem polju  in njegov NMRBz'B0
spekter.

Ponovimo sedaj naš eksperiment pri nekoliko spremenjenem zunanjem magnetnem polju.
Poleg homogenega magnetnega polja  vključimo še gradientno magnetno polje. To je dodatnoB0
magnetno polje s smerjo osnovnega polja , njegova velikost pa v izbrani smeri prostoraB0
linearno narašča.:

Bz(Pr) ' B0%
PGPr ,

PG ' L* PB* . LBz(Pr) ,
(2.4)

če je , a pa je velikost vzorca. Gradientno magnetno polje  smo torej opisali zBz0»*G*a PGPr
njegovim gradientom . V našem primeru naj bo gradient magnetnega polja v smeri osi x,PG
pravokotno na smer osi valja. S tem smo podrli homogenost zunanjega statičnega polja; zato so
Larmorjeve frekvence jeder krajevno odvisne in linearno naraščajo v smeri gradienta magnetnega
polja. Tako imajo jedra na mestu  precesijsko frekvenco enakoPr' (x,y,z)

ω(Pr) ' ω0%γGx x . (2.5)

Od tod vidimo, da imamo znotraj valja s polmerom a in osjo pri  zastopana jedra sx'0
frekvencami od  na robu valja pri , pa do  na robu valja priω'ω0&γGx a x'&a ω'ω0%γGx a

. Te iste frekvence vsebuje tudi signal proste precesije, zajet ob prisotnosti gradientnegax'a
magnetnega polja. Zastopanost posameznih frekvenc in s tem amplituda signala pa je odvisna od
števila jeder, ki precesirajo z določeno Larmorjevo frekvenco. Ker je precesijska frekvenca
direktno povezana z velikostjo zunanjega magnetnega polja, nam frekvenčna odvisnost  ponazarja
porazdelitev jeder v smeri gradienta magnetnega polja. Tako lahko pričakujemo, da bo v tem
primeru NMR spekter upodabljal projekcijo valja na os x (slika 2.2).
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Slika 2.2: Valj, napolnjen z vodo, v zunanjem magnetnem polju  z gradientomBz'B0%Gx x
 in njegov NMR spekter.PG' (Gx,0,0)

Gornjo trditev lahko potrdimo tudi z računom. Z upoštevanjem enačb (2.1) in (2.5) lahko
NMR signal zapišemo kot

S(t) ' mdxρx(x)exp(iω0t)exp(iγGxxt) ,

ρx(x) ' mmdydzρ(x,y,z) .
(2.6)

Količina  je gostota jeder na enoto dolžine v smeri osi x, kar ustreza projekciji vzorca na toρx(x)
os. Oglejmo si še, kakšen spekter ustreza temu signalu!

F(ω) ' mdtexp(&iωt)mdxρx(x)exp(iω0t)exp(iγGxxt)

' mdxρx(x)mdtexp(&i(ω&ω0&γGxx)t)

' mdxρx(x)2πδ(ω&ω0&γGxx)

'
2π
γGx

ρx

ω&ω0

γGx

.

(2.7)

Vidimo, da NMR spekter res ustreza enodimenzionalni sliki predmeta. Gradientno magnetno
polje nam je dalo linearno povezavo med krajevno koordinato in Larmorjevo frekvenco (enačba
(2.5)), kar je osnova enodimenzionalnega slikanja z NMR. 
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2.2 RAZŠIRITEV NA VEČ DIMENZIJ

Namesto konjugiranih prostorov frekvence  in časa t lahko uvedemo konjugiranaω
prostora krajevne koordinate  in recipročne krajevne koordinate . Spomnimo se povezave medPr Pk
frekvenco  in krajevno koordinato , ki jo podaja enačba (2.5). Podobno lahko definiramoω Pr
recipročno koordinato , tako da ta korespondira s časom t:  Pk

Pk/ 1
2π

γ PGt . (2.8)

V nadaljevanju bomo tudi privzeli, da je , tako da nam bo iz enačb signala proste precesijeω0' 0
(2.1) in (2.6) odpadel faktor . V resnici s kvadraturno detekcijo (poglavje 2.3:  sprejemniexp(iω0t)
del opreme) tudi posnamemo signal tako, da mu zmanjšamo frekvenco za . Enačbi (2.6) inω0
(2.7) lahko sedaj prepišemo v obliko

S(Pk)'mρ(Pr)exp(i2πPkPr)dPr , (2.9)

ρ(Pr)'mS(Pk)exp(&i2πPkPr)dPk . (2.10)

Iz enačb (2.9) in (2.10) vidimo, da sta signal in gostota jeder  vzajemno konjugirani,S(Pk) ρ(Pr)
povezuje jih Fourierova transformacija. To je osnovna zveza slikanja z NMR. 

Sedaj se lahko lotimo nove naloge. Radi bi posneli dvodimenzionalno sliko predmeta -
projekcijo vzorca na xy ravnino. Zato moramo poznati signal v vseh točkah  ravnine. Prikxky
slikanju v eni dimenziji smo imeli ves čas konstanten gradient , signal pa smo začeliPG' (G0,0,0)
beležiti ob vklopu gradienta. Če smo signal beležili v N diskretnih točkah s časovnim intervalom
vzorčenja T, smo zajeli signal le v točkah pozitivnega poltraka osi .kx'1/(2π)γG0Ti ; i'0,...,N&1

Slika 2.3: Pulzno zaporedje in vzorčenje signala v k-prostoru za 1D slikanje.
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Za dvodimenzionalno sliko pa potrebujemo signal v vseh točkah  prostora. To lahkokxky
dosežemo s spreminjanjem smeri gradienta magnetnega polja in s tem smeri zajema NMR
signala.  Gradientno magnetno polje sukamo po korakih okoli osi z ter pri tem vsakič zabeležimo
signal proste precesije v N točkah vzdolž izbrane smeri. Na ta način zajamemo signal v točkah,
ki v k-prostoru tvorijo zvezdast vzorec (slika 2.4).

Slika 2.4: Pulzno  zaporedje  in  vzorčenje  v  k-prostoru  za  2D  slikanje po metodi projekcijske
rekonstrukcije.

Iz meritev dobimo sliko z metodo filtrirane vzvratne projekcije [2]. Najprej iz NMR
signalov določimo projekcije vzorca na smer n. Če iz njih z vzvratno projekcijo rekonstruiramo
dvodimenzionalno  sliko,  nas  motijo  zvezdaste  popačitve. Te odpravimo, če projekcije vzorca
popravimo z Radonovimi filtri [5]. Po metodi projekcijske rekonstrukcije so nastale prve
dvodimenzionalne NMR slike in ta metoda se še danes uporablja. Odlikuje se po kratkem času
med RF π/2 pulzom in začetkom zajema signala, pa tudi po tehnični enostavnosti. Njena slaba
stran pa je neenakomeren zajem signala, saj vsakič začnemo zajemati signal v sredini k-prostora;
tudi rekonstrukcija slike je precej zahtevna.

Slika 2.5 : Rekonstrukcija slike iz projekcij po metodi vzvratne projekcije.
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Če bi hoteli iz dobljenih podatkov rekonstruirati sliko z diskretno Fourierovo
transformacijo (enačba (2.10)), bi morali najprej zvezdast vzorec točk signala interpolirati na
kvadratno mrežo točk. To bi prineslo precejšne računske napake, zato raje premislimo, kako bi
popravili zajem podatkov. Če v evolucijski periodi, se pravi po RF π/2 pulzu in pred začetkom
zajema signala, vklopimo za čas  gradient magnetnega polja  v y smeri, nam to premaknety Gy
začetno točko zajema signala vzdolž osi  za . Gradient  učinkuje na jedraky ky'1/(2π)γGyty Gy
v vzorcu tako, da jim spremeni fazo precesije; zato imenujemo  tudi fazni gradient. Tako jeGy
faza precesije odvisna od y koordinate jedra in je enaka . Za faznim gradientomφ(y)'γGytyy
vklopimo bralni gradient  in sočasno z njim začnemo zajemati NMR signal. S pulznimGx
zaporedjem: RF π/2 pulz, vklop faznega gradienta  za čas , vklop bralnega gradienta  inGy ty Gx
sočasen zajem NMR signala, lahko zajamemo signal v N diskretnih točkah  k-prostora v smeri
osi  za  pri . Signal v mreži 2  točk k-prostora lahko zajamemo z 2Nkx kx >0 ky'1/(2π)γGyty N×N
kratnim ponavljanjem tega zaporedja, če vsakič povečamo  za  od začetne vrednostiGy ∆Gy

 do končne vrednosti  (slika 2.6). Želeli bi tudi, da je povečava slikeGy'&N∆Gy Gy' (N&1)∆Gy
v x in y smeri enaka, da ohranimo podobnost med vzorcem in sliko. To dosežemo z zahtevo

. ty∆Gy'TGx

Slika 2.6 : Pulzno zaporedje in vzorčenje v k-prostoru za 2DFT tehniko slikanja z zajemom
signala za .kx >0

S to metodo slikanja smo zajeli le signal za pozitivne vrednosti , za inverznokx
Fourierovo transformacijo (enačba (2.10)) pa potrebujemo NMR signal za celo  ravnino. Izkxky
izmerjenih podatkov lahko vseeno rekonstruiramo sliko, če signal za negativne  izračunamokx
iz signala za pozitivne  po zvezi . Ta zveza sledi iz enačbe (2.9), če privzamemo,kx S(&Pk)'S(Pk)(

da je  realen. Dejansko pa se pojavi gostota jeder na enoto prostornine zaradi običajnoρ(Pr)
neidealnih  eksperimentalnih  nastavitev  kot kompleksno število; zato je zajem signala iz cele
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k-ravnine neizogiben. To storimo najbolj enostavno tako, da ponovimo meritve še pri nasprotnih -
torej negativnih vrednostih bralnega gradienta -Gx. Tak način merjenja je precej zamuden, saj
zahteva kar 4N ponovitev zaporedja. Z nekoliko spremenjeno tehniko pa lahko ves signal
zajamemo s pol manj ponovitvami pulznega zaporedja. V evolucijski periodi vsakič poleg
faznega gradienta za čas tx

E  vklopimo še bralni gradient Gx
E. Ta mora imeti nasprotni predznak

kot Gx, njegovo trajanje pa mora biti dovolj dolgo, da prestavi kx pred začetek zajema signala v
negativni kx polravnini. Ta pogoj je izpolnjen, če velja:  (slika 2.7).*G E

x *t
E

x $GxNT

Slika 2.7: Pulzno zaporedje in vzorčenje v k-prostoru za 2DFT tehniko slikanja z gradientnim
odmevom.

Čas  sedaj ne sovpada več s trenutkom vklopa bralnega gradienta, ampak kasni zatx'0
. V tem času se namreč ravno izniči učinek bralnega gradienta  na fazo precesijet E

x *G
E

x * /Gx G E
x

jeder z učinkom bralnega gradienta . Pravimo, da je prišlo do gradientnega odmeva.Gx

Zajem signala iz sredine k-prostora je glede na π/2 pulz zakasnjen za TE (slika 2.7). V tem
času se NMR signal zmanjša za faktor exp(  v primerjavi s takojšnim zajemom signala.&TE /T (

2 )
Zaradi tega dobljena NMR slika ni več preprosto slika gostote jeder, ampak je pogojena z
dodatnim faktorjem ; dobili smo torej  obteženo sliko. V praksi nas bolj zanima exp(&TE /T (

2 ) T (

2 T2
obtežena slika. Dobimo jo, če pulznemu zaporedju gradientnega odmeva dodamo še RF π pulz.
Tako dobimo poleg gradientnega odmeva še spinski odmev. Oba odmeva morata biti sočasna, kar
je izpolnjeno, če π pulz sledi π/2 pulzu po času  (slika 2.8). Tako  je  signal  v  srediniτ'TE /2
k-prostora zmanjšan le še za faktor . Gradient Gx

E lahko prestavimo tudi pred RFexp(&TE /T2)
π pulz. V tem primeru mu moramo spremeniti predznak iz negativnega v pozitivnega, saj π pulz
obrne jedrom fazo precesije.
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V vseh dosedanji primerih smo zanemarili vpliv  relaksacije na sliko. Ta je v vsehT1
navedenih pulznih zaporedjih enak; odvisen je le od hitrosti ponavljanja pulznega zaporedja pri
slikanju. Če si ta sledijo v presledkih TR, je slika obtežena še z dodatnim faktorjem
(1 - exp(-TR/T1)).

Slika 2.8: Pulzno zaporedje in vzorčenje v k-prostoru za 2DFT tehniko slikanja s spinskim
odmevom.

Do sedaj smo se zanimali le za sliko v dveh dimenzijah. Kako pa bi posneli sliko v treh
dimenzijah? Navadno nas prava trodimenzionalna slika sploh ne zanima; zadovoljimo se kar z
dvodimenzionalno sliko rezine vzorca. Poiskati moramo torej le način za selektivno vzbujanje
jeder v iskani rezini. Sliko te rezine pa lahko potlej dobimo z že poznanimi metodami, saj smo
s tem problem prevedli na dvodimenzionalni primer. 

Naša naslednja naloga je torej vzbuditi v precesijo le jedra znotrej rezine, ki ji lahko
poljubno določimo orientacijo, lego in debelino. To dosežemo z metodo selektivne vzbuditve
jeder, ki temelji na uporabi oblikovanih dolgo trajajočih RF pulzov v kombinaciji z ustreznim
gradientom magnetnega polja; z RF pulzom lahko namreč vzbudimo le tista jedra, katerih
precesijske frekvence so v področju spektra RF pulza. Te pulze imenujemo tudi mehke pulze.
Njihovo trajanje je približno 1000 krat daljše, amplituda pa 1000 krat manjša od trdih pulzov, ki
se uporabljajo v NMR spektroskopiji. Kot pri trdih pulzih imamo tudi pri mehkih π/2 in π pulz;
njihovo dolžino nastavimo s spreminjanjenjem amplitude pulza, ne pa trajanja, kot to delamo pri
trdih pulzih. 

Če se omejimo na RF pulze, ki odmaknejo magnetizacijo od ravnovesne lege le za majhen
kot, je transverzalna komponenta magnetizacija kar sorzmerna RF polju . Za pulze π/2 in π B1
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∆t

exp(-2t2 /∆t2 + iω0t) 

seveda ne velja več predpostavka o linearnem odzivu transverzalne magnetizacije, a to na
fizikalno sliko bistveno ne vpliva. Da se pokazati [2], da ob prisotnem gradientu magnetnega
polja Gz, vklopljenem od časa -tz do tz, dobimo z RF pulzom B1(t) sledeč profil transverzalne
magnetizacije  vzdolž osi z:M´'Mx´% iMy´

M̃´(z) ' iγM0 exp(&iγGzz tz)m
&tz

tz

B1(t)exp(iγGzz t) , (2.11)

kjer je M0 ravnovesna magnetizacija, B1(t) pa amplituda vrtečega se RF polja - ovojnica RF pulza.
Vidimo, da je profil transverzalne magnetizacije vzdolž osi z sorazmeren Fourierovi
transformaciji RF pulza. Kadar uporabimo RF pulz z ovojnico oblike Gaussove krivulje in širine

, vzbudimo jedra v rezini Gaussove oblike z debelino  (slika 2.9). Lega te rezine∆t 1 / (2γGz∆t)
je odvisna od frekvenčne modulacije RF pulza; če je ta enaka , se rezina nahaja priωz

.z' (ωz&ω0) / (γGz)

Slika 2.9: Selektiven RF pulz Gaussove oblike in njemu pripadajoč profil rezine.

Največkrat pa želimo vzbuditi jedra v rezini s škatlastim profilom. To dosežemo s časovnim
potekom ovojnice RF pulza v obliki funkcije sinc(x)=sin(x)/x , ker je Fourierova transformiranka
te funkcije škatlasta funkcija.

Iz enačbe (2.11) vidimo, da je po selektivnem RF pulzu faza precesije pogojena z z
koordinato jeder . To napako lahko odpravimo, če za čas tz vklopimo še gradient -Gz;φ'γGz z tz
v enačbi (2.11) tedaj odpade fazni faktor exp( . Tako pripravljeno rezino lahko&iγGz z tz)
posnamemo s pulznim zaporedjem za 2DFT tehniko slikanja s spinskim odmevom, kjer trda RF
π/2 in π pulza zamenjamo z mehkima selektivnima pulzoma. Tako dobimo primer najbolj
razširjenega pulznega zaporedja za slikanje z NMR v treh dimenzijah (slika 3.10).
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Sl

2.10: Pulzno zaporedje za 2DFT tehniko slikanja s spinskim odmevom v treh dimenzijah.

2.3 EKSPERIMENT SLIKANJA IN OPREMA LABORATORIJA ZA SLIKANJE Z NMR

Poglejmo si sedaj kako poteka slikanje z magnetno resonanco. Najprej naš vzorec
namestimo v RF sondo v magnetu. Nato moramo RF sondo uglasiti na frekvenco jedrske
precesije in po potrebi popraviti homogenost magnetnega polja. Sledi izbira željenega pulznega
zaporedja za slikanje; temu moramo prilagoditi jakost RF pulzov in nivo sprejemnika. Določiti
moramo tudi vse parametre slikanja, ki so v primeru 2DFT tehnike s spinskim odmevom
naslednji:

! 2N - dimenzija  matrike  slike;  ta  mora  biti  zaradi  rekonstrukcije  slike s hitro
Fourierovo transformacijo vedno potenca števila 2 (tipično je 2N=256).

! FOV (field  of  view) - vidno  polje;  velikost  vidnega  polja  je  določena  z   elementom
k-prostora . Velja:∆k'1/(2π) ·γGx T'1/(2π) ·γGy ty

FOV'1/∆k'2π/(γGxT) (2.12)

! SLTH (slice thickness) - debelina rezine. Približno je enaka .SLTH'1/ (2γGz∆t)

! TE (echo time) - čas od RF π/2 pulza do spinskega odmeva.

! TR (repetition time) - čas med dvema zaporednima ponovitvama zaporedja slikanja.

! NA (number of averages) - število povprečitev slike.
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! DW (dwell time ) - polovičen čas med zajemom signala iz dveh zaporednih točk
  Od izbire tega parametra sta odvisni maksimalna in minimalna zajetaDW'T /2 .

frekvenca  , ter s tem frekvenčni razpon slike .νmax'1/(2T) , νmin'&1/(2T) ∆ν'1/T
Posamezne točke v sliki so tedaj na frekvenčni skali med seboj oddaljene za

∆νtočke'1/(T@2N) (2.13)

Intenziteta slike je v primeru 2DFT tehnike s spinskim odmevom enaka

I'ρ(1&exp(&TR /T1))exp(&TE /T2) . (2.14)

S spreminjanjem parametrov slikanja TE in TR lahko močno vplivamo na kontrast slike. Če
izberemo  in  dobimo gostotno obteženo sliko, pri  in  dobimo TR»T1 TE«T2 TR.T1 TE«T2 T1
obteženo sliko, pri  in  pa  obteženo sliko.TR»T1 TE.T2 T2

Pri vseh slikah moramo pričakovati tudi nekaj šuma. Pri manjših vzorcih je to v glavnem
termični šum RF sonde in sprejemne elektronike. Definiramo ga kot

σ' 4kT∆ν@R , (2.15)

kjer je R upornost tuljave, T njena temperatura,  pa je odvisen od pasovnega filtra. Ta naj bi∆ν
bil v idealnem primeru natančno enak frekvenčni širini slike.

Na hitro preletimo še opremo laboratorija za NMR tomografijo:

! Magnet T Ustvariti  nam  mora  zelo  močno  statično  magnetno  polje  ,  ki je čimB0

bolj homogeno. Tako  polje  je  nujno potrebno za vsak NMR eksperiment. Ta polja so
tipično velikostnega  razreda  nekaj Tesla,  v  našem  primeru 2.35T . V takih poljih so
precesijske frekvence za  vodikova  jedra velikostnega  reda 100MHz.  Najpogosteje za
to uporabljamo superprevodne magnete.

! Tuljave za homogenizacijo polja T Magnet nam nikoli ne da dovolj homogenega polja;
tega še dodatno poruši vzorec s svojo susceptibilnostjo.  To  poizkušamo  popraviti  z
dodatnimi tuljavami  za  homogenizacijo  polja,  od  katerih  vsaka  ustvarja  svoj tip
nehomogenosti: linearna  polja  ( rastejo premo  sorazmerno  s  koordinato x,  y,  z ),
kvadratična polja ( s koordinato naraščajo kot , , , xy, xz, yz )...  Pred vsakimx 2 y 2 z 2

slikanjem izberemo takšno linearno kombinacijo teh polj, da nehomogenost polja čim bolj
odpravimo.
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! Gradientne tuljave T Potrebujemo tri gradientne tuljave; ustvarjajo magnetna polja,
vzporedna z , ki linearno naraščajo v smeri osi x, y, ali z. Jakost teh polj je navadnoB0
velikostnega reda 10mT/m, pri NMR mikroskopiranju pa je 10 do 100-krat večja.

! Sonda T To je nihajni krog, uglašen na precesijske frekvence jeder. Pri slikanju nam
ustvarja vrteče se magnetno polje , ki mora biti čim bolj homogeno.B1

! Računalnik T Ima nadzor nad vso elektronsko opremo laboratorija; skrbi za izvajanje
pulznih zaporedij, izračunava slike iz zajetega signala, jih obdeluje in spravlja v arhiv.

! RF oscilator T Generira štiri zelo stabilne RF signale s frekvenco  in faznimiω0

zakasnitvami   To  so  referenčni  signali , kin' 0, π/2, π, 3π/2 . [x], [y], [&x], [&y]
se uporabljajo pri generiranju RF pulzov in pri fazni detekciji signala.

! Generator oblik signalov T To je digitalno-analogni pretvornik, ki generira obliko
ovojnice za oblikovane RF pulze ali signale za gradientne pulze.

! Modulator T V obliko ovojnico RF pulza, ki jo dobi iz generatorja oblik signalov,
vmodulira enega od štirih referenčnih RF signalov oscilatorja. Tako dobimo oblikovane
RF pulze.

! RF oddajnik T RF pulze, ki pridejo iz modulatorja, mora ojačati v prave RF pulze. Moč
teh oddajnikov je od nekaj 100W do več kW. Trajanje pulzov je velikostnega reda 10µs
za trde in 5ms za mehke RF pulze.

! Sprejemni del opreme T RF signal se najprej ojači v predojačevalniku, ki je nameščen
že na magnetu. Nato se spet ojači in filtrira v sprejemniku. Uporablja se pasovne filtre,
ki prepuščajo le frekvence s sredino pri  in širino enako frekvenčni širini slike. Odω0
predojačevalnika gre signal v fazni detektor, kjer se pomnoži z enim od referenčnih
signalov . Sledi filtriranje signala z nizkofrekvenčno prepustnim[ x], [y], [&x], [&y]
filtrom; dobimo signal, sorazmeren z eno od komponent magnetizacije v vrtečem se
koordinatnem sistemu , odvisno od tega, s katerim referenčnimMx´ , My´ , M

&x´ , M
&y´

signalom smo NMR signal pomnožili in kakšna je bila faza RF pulza.

! Gradientni ojačevalnik T To je zelo zmogljiv ojačevalnik,  ki ojača gradientni pulz z
obliko, izračunano v računalniku. Zaradi induktivnosti gradientnih tuljav je treba obliko
gradientnih pulzov,  dobljenih  iz  računalnika,  dodatno popraviti v enoti za predpoudarek
gradientnih pulzov. Vsaka gradientna tuljava ima svoj ojačevalnik.
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Slika 2.11: Shema opreme za slikanje z NMR.
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3.  VPLIV IZVENRESONANCE NA MAGNETNO
     RESONANČNO SLIKO

Metode rekonstrukcije slike, ki so bile predstavljene v prejšnem poglavju, so temeljile na
predpostavki, da je Larmorjeva frekvenca jedra odvisna le od velikosti zunanjega magnetnega
polja in s tem mesta jedra v vzorcu. To drži le, če je spekter vzorca ob odsotnosti gradientov
magnetnega polja sestavljen iz ene same ozke črte. Kadar pa imamo v vzorcu vodikova jedra,
vezana v različne atomske skupine, pride do razhajanja Larmorjevih frekvenc zaradi kemijskega
premika, kar vodi do popačitev slik.

Popačitve zaradi kemijskega premika lahko odpravimo z dovolj velikimi bralnimi
gradienti, saj tako posamezni točki slike pripada večji frekvenčni interval [2]. Tako sta lahko dve
kemijsko različno premaknjeni jedri, ki sta na istem mestu v vzorcu, upodobljeni na istem mestu
v sliki. Največkrat tako velikih gradientov ne moremo narediti, ali pa jih ne moremo dovolj hitro
priklopiti. Dodatna težava pri uporabi tako velikih bralnih gradientov lahko nastane zaradi
posledično povečane frekvenčne širine zajemanja signala in s tem nekoliko manjšega razmerja
med signalom in šumom. To lahko omejuje ločljivost slike. 

Drugo možnost nam ponuja metoda refokusacije gradienta [6], ki poleg napak zaradi
kemijskega učinka odpravi tudi popačitve zaradi nehomogenosti statičnega magnetnega polja.
Osnova takega slikanja je standardno CPMG pulzno zaporedje [7], ki mu dodamo časovno
odvisni gradient. S primerno izbiro periode gradientnega magnetnega polja lahko dosežemo, da
se nam ob času zajema signala izniči fazni premik zaradi nehomogenosti statičnega polja in
kemijskega premika.

Ena od možnosti izničenja učinka kemijskega premika je gotovo metoda dekonvolucije
[8, 9], ki je predstavljena tudi v tem diplomskem delu. Tu v Fourierovem prostoru časovno
odvisni signal, posnet pri vklopljenih bralnih gradientih, delimo s časovno odvisnim signalom,
posnetim pri izklopljenih bralnih gradientih.

Problema se lahko lotimo tudi z metodo kontrastiranja kemijskega premika. Tu učinkov
kemijskega premika ne poizkušamo zmanjševati, ampak jih uporabimo za selektivno slikanje
atomskih skupin v molekuli. Če je kemijski premik dovolj velik, lahko to dosežemo z uporabo
dovolj šibkih gradientov magnetnega polja, da se različne spektralne črte ne prekrivajo [10, 11,
12]. Druga možnost pa je povečanje števila dimenzij. V tem primeru se odpovemo bralnemu
gradientu in torej frekvenčnemu kodiranju prostorske informacije v signal NMR. Če zajemamo
signal v prisotnosti bralnega gradienta namreč pride do mešanja časovnega razvoja signala s
prostorkim kodiranjem. Ker vpliv prvega ne upoštevamo pri rekostrukciji slik, so te popačene.
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Pk(t) / 1
2π

γ m
t

0

PG(t )) dt ) . (3.1)

S0(Pk) ' m ρ0(Pr) exp(2π i PkPr) dPr . (3.2)

I0(Pr) ' ρ0(Pr) ' m S0(Pk) exp(&2π i PkPr) dPk . (3.3)

Vplivu kemijskega premika na sliko se lahko ognemo tako, da bralni gradient postavimo na nič
in tako zajamemo le časovni razvoj signala. Prostorsko kodiranje pa prenesemo na dodaten fazni
gradient. Tako zaporedje ima namesto faznega in bralnega gradienta dva fazna gradienta (za
primer dvodimanzionalnega slikanja) in dodatno časovno dimenzijo. Tako slikanje je v literaturi
znano kot spektroskopsko slikanje [13]. Prednost tega zaporedja je v tem, da nudi najpopolnejšo
sliko o vzrcu, saj z njim dobimo popolno prostorko in kemijsko sliko, slabost pa dolgotrajno
zajemanje signala.

3.1  MR SLIKA IN KEMIJSKI PREMIK 

Porazdelitev frekvenc jedrske prcesije zaradi kemijskega premika prinese popačitve pri
slikanju z magnetno resonanco. Popačenost MR slike zaradi kemijskega premika je odvisna od
tehnike slikanja in od nekaterih parametrov slikanja. Kvantitativno jo lahko napovemo z
računom. Tako dobimo oceno za velikost sprememb v sliki, razvidne pa so tudi možnosti za
odpravo le-teh. Z metodo dekonvolucije (poglavje 3.3, izraz 3.21) lahko v primeru slikanja
homogenih teles popravimo napako v sliki, nastalo zaradi učinka kemijskega premika. Metoda
velja povsem splošno in jo je zato moč uporabiti pri vseh tehnikah slikanja.

Definirajmo sedaj k-prostor:

Za račun bomo uporabili preprosti model, ki ne upošteva relaksacije jeder. Signal pri slikanju z
MR lahko tedaj zapišemo kot vsoto signalov iz vseh delov vzorca:

Tu je ρ0( ) gostota jeder v zorcu. Predpostavimo tudi, da so vsa jedra v resonanci, torej da imajoPr
pri enakem zunanjem magnetnem polju identične Larmorjeve krožne frekvence. Sliko jeder v
resonanci I0( ) iz signala S0( ) izračunamo z inverzno Fourierovo transformacijo:Pr Pk

Slika jeder v resonanci je v našem modelu kar enaka njihovi gostoti ρ0( ). Dobili smo torejPr
nepopačeno sliko.



3. Vpliv izvenresonance na magneto resonančno sliko 31

Iω(Pr) ' m Sω(Pk) exp(&2πiPkPr) dPk . (3.5)

Iω(Pr) ' m dPk Sω(Pk) exp(&2πiPkPr) '
 

' m dPk exp(iω t(Pk)) m dPr´ ρω(Pr´) exp(2πiPkPr´) exp(&2πiPkPr) '
 

' m dPr´ ρω(Pr´) m dPk exp(iω t(Pk)) exp(&2πiPk(Pr&Pr´)) '

 
' m dPr´ ρω(Pr´) PSFω(Pr&Pr´) '

 
' ρω(Pr) ( PSFω(Pr) .

(3.6)

PSFω(Pr) ' m dPk exp(iω t(Pk)) exp(&2πiPkPr) (3.7)

Za jedra v resonanci je faza zajetega MR signala odvisna le od gradientov magnetnega
polja, ki jih potrebujemo za rekonstrukcijo večdimenzionalne slike iz zajetega signala. V primeru,
ko jedra ne mirujejo glede na vrteč koordinati sistem, torej so v izvenresonanci, pa je faza
zajetega MR signala odvisna še od izvenresonance in časa ob katerem je bil signal zajet. V najbolj
preprostem primeru, ko so vsa opazovana jedra izven resonance za enak frekvenčni odmik ω,
lahko signal zapišemo kot:

Sω(Pk) ' exp(iωt(Pk)) m ρω(Pr)exp(2πiPkPr)dPr . (3.4)

Tu je t( ) čas, ki je potekel od vzbuditve do zajema  MR signala v točki , ρω( ) pa je gostotaPk Pk Pr
jeder izven resonance za ω. Sliko izvenresonančnih jeder Iω( ) dobimo potem zopet z inverznoPr
Fourierovo transformacijo:

V tem primeru slika ni enostavno enaka gostoti jeder kot v prejšnjem primeru, ampak je z gostoto
jeder ρω( ) povezana z zvezo: Pr

Tu je PSFω (point spread function) funkcija raztrosa točke, ki pove kako se pri izvenresonanci ω
popači slika točkastega vzorca. Definirana je kot inverzna Fourierova transformacija faznega
faktorja exp(i ω t( )) pri zajemu signala :Pk

Slika jeder izven resonance je torej povezana z gostoto jeder preko konvolucije s funkcijo
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Iω(Pr) ' ρω(Pr) ( PSFω(Pr) (3.8)

I(Pr) ' m dω ρ(Pr ,ω) ( PSFω(Pr) (3.10)

raztrosa točke PSF:

Če imamo v vzorcu jedra, ki imajo različne izvenresonančne frekvence ω, dobimo sliko vzorca
kot vsoto posameznih izvenresonančnih slik

I(Pr) ' j
ω

Iω(Pr) . (3.9)

V splošnem je gostota jeder v vzorcu tako funkcija kraja kot tudi porazdelitve izvenresonančnih
frekvenc; torej ρ = ρ(  ,ω). Tako lahko MR sliko zapišemo kot:Pr

V tem primeru je povezava med dobljeno MR sliko in gostoto jeder precej nejasna. Poizkusimo
dobljeni rezultat razumeti! Vzemimo majhen delček našega predmeta z lego . V njem soPr1
zastopane različne vrste molekularnih skupin, katerih frekvenčno porazdelitev opišemo z .ρ(Pr1,ω)
Vsaka od njih specifično spremeni magnetno polje na mestu vodikovega jedra in s tem ustvari
svojo sliko dela predmeta, ki je premaknjena glede na druge. Enako velja za vse ostale dele
našega predmeta, le da so v njih zastopanosti posameznih molekularnih skupin v splošnem
drugačne , s tem pa je drugačna tudi njihova slika. Kot vidimo je MR slika vρ(Pri,ω)¥ρ(Pr1,ω)
splošnem močno spremenjena, saj se vsak del predmeta preslika na način, ustrezen njegovi
molekularni sestavi.

3.2  PRIMER LINIJSKEGA VZORČENJA SIGNALA

Podrobneje si poglejmo, kako se zaradi kemijskega premika spremeni slika, posneta s
tehniko spinskega odmeva! V tem primeru bomo imeli opraviti s konstantnim bralnim
gradientom, zato lahko definicijo k-prostora (izraz 3.1) poenostavimo na

Pk '
1
2π

γ PGt . (3.11)

Pri tem čas t štejemo od začetka zajema signala, ki tudi sovpada s koncem vzbuditve signala.
Dobili smo linearno zvezo med k-koordinato in časom t, iz katere lahko izrazimo časovno
koordinato:
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t(kx,ky) ' 2π
kx

γGx

. (3.12)

PSFω(Pr) ' m dPk exp(2πiωkx/(γ Gx)) exp(&2πiPkPr) '
 

' m dkx exp(2πi kx (ω/(γGx)&x)) m dky exp(&2πi ky y)) '

 
' δ(x&ω/(γGx)) δ(y)

(3.13)

Funkcijo raztrosa točke PSFω lahko takrat enostavno izračunamo

V primeru linijskega vzorčenja se slika jeder izven resonance za ω premakne v smeri bralnega
gradienta za ω/γGx . Iz tega je razvidno, da so premiki pri slikanju z večjimi gradienti manjši.

Pri rekonstrukciji slike pripišemo signal, zajet pri frekvenci ω0, tistemu delu predmeta,
ki se nahaja na mestu x=0; signal, zajet pri frekvenci ω, tedaj pripada mestu

x' ω
γGx

. (3.14)

Tako se jedra, ki se jim zaradi kemijskega premika Larmorjeva krožna frekvenca spremeni za ,ω
premaknejo v MR sliki za x v smeri bralnega gradienta. Na tem mestu v sliki zato dobimo tako
signal, ki pripada golim jedrom na mestu x v predmetu, kakor tudi signal za ω kemijsko
premaknjenih jeder z lego x=0. Pri slikanju z močnimi gradienti se Larmorjevi krožni frekvenci
dveh jeder, ki ležita v prostoru za x vsako k sebi močno razlikujeta. V primeru, ko so frekvenčne
razlike jeder v vzorcu zaradi gradientnega magnetnega polja dosti večje od razcepljenosti
spektralnih črt zaradi kemijskega premika , dobimo nepopačeno sliko predmeta:∆ωch.s.

γG∆x ' γG FOV
2N

'
2π

T 2N
» ∆ωch.s. . (3.15)

3.3  ODPRAVITEV POPAČITVE KEMIJSKEGA PREMIKA 

Videli smo, da lahko napake zaradi kemijskega premika pri slikanju z magnetno
resonanco močno zmanjšamo ali celo izničimo, če uporabimo dovolj velike bralne gradiente. V
posebnih primerih  pa lahko popačitve slike zaradi kemijskega premika odpravimo tudi pri rabi
precej manjših gradientov. To dosežemo z nekoliko spremenjenim izračunavanjem slike iz
zajetega signala.
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Kot smo že rekli je v splošnem gostota jeder funkcija kraja in porazdelitve
izvenresonančnih frekvenc . V primeru homogenega vzorca pa so v vseh koščkih vzorcaρ'ρ(Pr,ω)
izvenresonančne frekvence zastopane v istih količinah. Tedaj lahko zapišemo gostoto jeder kot
produkt funkcije kraja in funkcije porazdelitve izvenresonančnih frekvenc:

ρ(Pr,ω)'ρ0(Pr)@p(ω) (3.16)

V tem primeru lahko izraz za sliko zapišemo kot:

I(Pr) ' mdω[(ρ0(Pr)p(ω))(PSFω(Pr)]

' ρ0(Pr)(mdωp(ω)PSFω(Pr)
' ρ0(Pr)(PSF(Pr)

(3.17)

Tu je PSF definirana kot integral funkcije  po vseh frekvencah:PSFω

PSF (Pr)'mdωp(ω)PSFω(Pr) (3.18)

Sedaj bi radi iz slike izluščili informacijo o gostoti jeder v odvisnosti od kraja . Toρ0(Pr)
dosežemo s krajšim računskim postopkom. Spomnimo se, da je Fourierova transformacija
konvolucije dveh funkcij enaka produktu Fourierovih transformirank obeh funkcij:

m I(Pr)exp(2πiPkPr)dPr ' m (ρ0(Pr)(PSF(Pr) )exp(2πiPkPr)dPr

' m mρ0(Pr´)PSF(Pr&Pr´)dPr´ exp(2πiPkPr)dPr

' mdPr´mdPrρ0(Pr´)PSF(Pr&Pr´)exp(2πiPkPr)

' mdPr´mdPr´´ρ0(Pr´)PSF(Pr´´)exp(2πiPkPr´´)exp(2πiPkPr´)

' mdPr´ρ0(Pr´)exp(2πiPkPr´) @mdPr´´PSF(Pr´´)exp(2πiPkPr´´)

(3.19)

Sedaj izrazimo iz enačbe člen, ki vsebuje krajevno porazdelitev gostote jeder:

mρ0(Pr)exp(2πiPkPr)dPr' m I(Pr)exp(2πiPkPr)dPr

mPSF (Pr)exp(2πiPkPr)dPr
(3.20)

Na levi strani enačbe prepoznamo Fourierovo transformiranko funkcije . Enačbo za gostotoρ0(Pr)
jeder dobimo sedaj z inverzno Fourierovo transformacijo. Ta postopek imenujemo metoda
dekonvolucije. 
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ρ0(Pr)'mdPk exp(&2πiPkPr) @ m I(Pr)exp(2πiPkPr)dPr

mPSF (Pr)exp(2πiPkPr)dPr
(3.21)

Prišli smo torej do izraza za prostorsko odvisnost gostote jeder, ki nas zanima kot končni rezultat.
Odpravili smo popačitve, ki izvirajo iz kemijskega premika. Žal pa smo pri tej metodi omejeni
na primere slikanja homogenih predmetov.

3.4  “SLIKA” KEMIJSKEGA PREMIKA  

Sedaj je pred nami naslednja naloga. MR sliko  smo se že naučili posneti v poglavjuI(Pr)
2.2. Premisliti pa moramo, čemu ustreza funkcija . Iz enačbe 2.12 sledi, da povečamoPSF (Pr)
vidno polje FOV za faktor α tako, da ob nespremenjeni hitrosti zajema signala T pomanjšamo
gradient magnetnega polja G za faktor α. 

FOV ! α@FOV
G ! G/α . (3.22)

Če to upoštevamo v enačbi 3.1 dobimo zvezo med starim in transformiranim k-prostorom:

k α(t) ' k(t)
α

,

t α(k) ' t(kα) .
(3.23)

Izraz za funkcijo raztrosa točke  (enačba 3.7) se pri slikanju z majhnimi bralnimi gradientiPSFω(Pr)
tedaj preoblikuje v 

PSF α
ω(Pr) ' m dPkexp(iωt α(Pk) ) exp(&2πiPkPr)

' m dPk exp(iωt(αPk) ) exp(&2πiPkPr) )

'
1
αD m dPk´ exp(iωt(Pk´) exp(&2πiPk´Pr /α)

' PSFω(Pr /α) @ 1
αD

,

(3.24)

kjer je D dimenzija slike. Iz rezultata je razvidno, da se pri zmanjšanem gradientu funkcija
raztrosa točke  za faktor α razširi, ob enem pa se ji amplituda pomanjša za faktor .PSF α

ω(Pr) αD

MR sliko lahko zapišemo po vzoru enačbe 3.8, le izraz za funkcijo raztrosa točke moramo
prilagoditi zmanjšanemu bralnemu gradientu (enačba 3.24). Tako dobimo:
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I α
ω(Pr) ' ρω(Pr)(PSF α

ω(Pr) . (3.25)

V naslednjem koraku bomo dobljeno sliko transformirali na tak način, da se bo funkcija raztrosa
točke  preslikala nazaj v obliko, ki jo je imela pred zmanjšanjem bralnega gradienta. ToPSF α

ω

pomeni, da bomo sliki za faktor αD povečali amplitudo in jo ob enem skrčili za faktor α:

V α
ω(Pr) / αDI α

ω(αPr) ' αD m ρω(αPr&Pr´) @PSF α
ω(Pr´) dPr´

' αD m ρω(αPr&αPr´´) 1
αD

PSFω(αPr´´ /α) dPr´´α

' m ρω(α(Pr&Pr´´) ) @PSFω(Pr´´) αD dPr´´

' αD ρω(αPr)(PSFω(Pr) .

(3.26)

Ta rezultat ustreza v našem eksperimentu sliki predmeta, posneti v povečanem vidnem polju
α·FOV.

Pri pogoju, da je integral funkcije gostote slikanega predmeta po prostoru normiran na 1:

m ρω(Pr) dPr ' 1 , (3.27)

je v limitnem primeru, ko so bralni gradienti skoraj enaki nič, vrednost funkcije  kar enakaV α
ω(Pr)

vrednosti funkcije raztrosa točke pri bralnem gradientu G:

lim
α64

V α
ω(Pr) ' lim

α64
αρω(αPr) (PSFω(Pr)

' δ(Pr)(PSFω(Pr)
' PSFω(Pr) .

(3.28)

Tako ustreza MR slika, dobljena pri slikanju predmeta v neskončno velikem vidnem polju, iskani
sliki funkcije raztrosa točke . Sedaj poznamo vse parametre, ki jih potrebujemo zaPSFω(Pr)
odpravo popačitve zaradi kemijskega premika v primeru slikanja homogenih teles.
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4.  MERITVE

4.1  MR SLIKE IN KEMIJSKI PREMIK

Poglejmo sedaj nekaj primerov vpliva kemijskega premika na MR sliko! Vse slike so
posnete v tehniki spinskega odmeva. Učinek kemijskega premika je v tem primeru premik slike
v smeri bralnega gradienta (enačba (3.13)), ki je obratno sorazmeren z velikostjo bralnega
gradienta. S spreminjanjem njegove velikosti lahko tako direktno vplivamo na izraženost
premikov v sliki, seveda v mejah, ki nam jih dopušča naš merilni sistem. 

Prvi objekt, na katerem bomo opazovali vpliv kemijskega premika pri slikanju z magnetno
resonanco, je setavljen iz štirih epruvet. Vsaka od njih je položena v eno oglišče kvadrata, s svojo
daljšo osjo pravokotno na ravnino kvadrata. Prve tri epruvete so napolnjene z vodo, četrta pa z
oljem

Slika 4.1 : Tri epruvete z vodo in ena z oljem.

V prvem primeru imamo bralni gradient v x smeri, zato pričakujemo tudi premike v sliki v tej
smeri. Seveda bodo premaknjeni le tisti deli predmeta, ki vsebujejo jedra izven resonance. Tako
lahko pričakujemo slike epruvet z vodo, ki je v resonanci, na pravih mestih, sliko epruvete z
oljem pa premaknjeno glede na njih v x smeri. V y smeri se slika ne sme spremeniti.

Objekt smo posneli pri treh različnih vrednostih bralnega gradienta, ki ustrezajo hitrostim
zajemanja signala DW = 5, 50 in 100 µs. To pomeni, da na posamezne točke v slikah odpade
frekvenčni pas širine . 1560, 156 in 78 Hz (enačba 2.13). Otali parametri slik so:∆νtočke

• Širina vidnega polja FOV = 12 cm .
• Debelina rezine SLTH = 10 mm .
• Čas vrnitve magnetizacije v z smer ( recovery time ) TR = 1000 ms .
• Čas spinskega odmeva TE = 35 ms .
• Velikost matrike 2N × 2N = 64 × 64 .
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a) b)

c) d)

e) f)

Slika 4.2: Štiri epruvete (tri napolnjene z vodo in ena z oljem) slikane z različnimi hitrostmi
zajemanja signala DW = 5 µs (a, b), 50 µs (c, d), 100 µs (e, f) in različnimi smermi bralnega
gradienta x (a, c, e) in y (b, d, f).
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Zaradi velikega bralnega gradienta popačitve slike zaradi kemijskga premika v primeru
slik 4.2 a) in b) ne opazimo. Tu odpade na posamezno točko v sliki frekvenčni pas širine 1,56kHz,
razlika med spektralnima črtama za olje in vodo v magnetnem polju 2.35T pa znaša 440Hz. V
primerih c) in d) je bralni gradient že dovolj majhen, da je učinek kemijskega premika na sliki
očiten. Epruveta, napolnjena z oljem, je premaknjena v smeri bralnega gradienta v x smeri na sliki
c) in v y smeri na sliki d). Tu odpade na posamezno točko v sliki 156Hz, zato se slika olja
premakne za skoraj tri točke glede na sliko vode. V primerih slik 4.2 e) in f) je bralni gradient še
za polovico manjši in s tem frekvenčni pas posamezne točke v sliki le še 78 Hz. Zaradi tega se
premik slike epruvete z oljem podvoji.

4.2 MR SLIKA HOMOGENEGA VZORCA

Do sedaj smo imeli opravka z nehomogenim objektom. Sedaj pa naj ima naš objekt
homogeno zgradbo. Najprej vzemimo epruveto, napolnjeno z vodo. Kot že vemo ima MR spekter
vode en sam vrh, torej so vsa jedra v resonanci. Slika objekta bo zato enaka gostoti jeder in ne
bo popačena pri nobeni vrednosti bralnega gradienta. Posneli bomo tudi sliko objekta v velikem
vidnem polju. V tem primeru dobimo kot rezultat močno pomanjšano sliko opazovanega
predmeta, ki se pri zelo velikem vidnem polju preslika v eno samo točko. Tedaj lahko sliko
opišemo kar z delta funkcijo. 

Pri vodi, kjer so vsa jedra v resonanci, ne pride do popačitev slike zaradi kemijskega
premika, zato ni razlik med slikami 4.3 a), b), c) in d). Sliki 4.3 e) in f) sta posneti v velikem
vidnem polju, zato je na njih objekt čisto majhen, skoraj točkast.

Poglejmo sedaj, kaj dobimo pri slikanju epruvete, napolnjene z etilnim alkoholom. MR
spekter etilnega alkohola je sestavljen iz treh vrhov, zato pričakujemo kot rezultat tri obrise
predmeta, med seboj zamaknjene v smeri bralnega gradienta. Slika v velikem vidnem polju pa
je tedaj sestavljena iz treh premaknjenih vrhov in ustreza sliki funkcije raztrosa točke .PSF (Pr)
Zaradi velikega bralnega gradienta na slikah 4.4 a) in b) učinka kemijskega premika ne opazimo.
Dobljeni sliki ustrezata kar gostoti jeder v vzorcu, saj vse tri slike predmeta prostorsko sovpadajo.
Bralni gradient je v primeru slik 4.4 c) in d) dovolj majhen, da se nazorno vidi učinek kemijskega
premika. Dobili smo tri obrise predmeta, ki so med seboj zamaknjeni v x (slika 4.4 c) in y (slika
4.4 d) smeri. Intenziteta posameznih obrisov ustreza višini pripadajočega vrha v NMR spektru.
Pri slikanju v velikem vidnem polju (sliki 4.4 e, f) se nam epruveta preslika v tri točke. Razdalje
med njimi so enake razdaljam med središči obrisov predmeta na prejšnji sliki, saj je premik slike
zaradi kemijskega premika pri tehniki spinskega odmeva sorazmeren z ω/γGx in torej neodvisen
od velikosti vidnega polja. Dobljeni sliki ustrezata slikama funkcij raztrosa točke  zaPSF (Pr)
bralni gradient v smeri x (slika 4.4 e) in y (slika 4.4 f).
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a) b)

c) d)

e) f)

Slika 4.3: Epruveta, napolnjena z vodo, slikana z različnimi hitrostmi zajemanja signala
DW = 5 µs (a, b), 100 µs (c, d, e, f), različnimi smermi bralnega gradienta x (a, c, e) in y (b, d, f)
ter velikostmi vidnega polja 2 cm (a, b, c, d) in 20 cm (e, f).
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a) b)

c) d)

e) f)

Slika 4.4:  Epruveta, napolnjena z etilnim alkoholom, slikana z različnimi hitrostmi zajemanja
signala DW = 5 µs (a, b), 100 µs (c, d, e, f),  različnimi smermi bralnega gradienta x (a, c, e) in
y (b, d, f) ter velikostmi vidnega polja 2 cm (a, b, c, d) in 20 cm (e, f).
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4.3 POPRAVLJENA MR SLIKA

Poglejmo sedaj, kaj nam da konvolucija nepopačene slike predmeta s sliko funkcije
raztrosa točke (enačba (3.16)) za naš predmet pri danem bralnem gradientu!

a) b)

 

c) d)

Slika 4.5:  Epruveta, napolnjena z etilnim alkoholom, slikana z različnimi hitrostmi zajemanja
signala DW = 5 µs (a), 100 µs (b, d), z različnimi velikostmi vidnega polja 2cm (a, d) in 20cm
(b). Slika c) je dobljena računsko s konvolucijo slik a) in b).

Vidimo, da je računsko dobljena slika 4.5 c) podobna sliki predmeta, posnetega v
majhnem vidnem polju pri enakem bralnem gradientu kot smo ga uporabili za zajemanje slike
funkcije raztrosa točke (slika 4.5 b). Enakost slik 4.5 c) in d) se torej ujema z napovedjo, ki nam
jo da enačba (3.17).
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Obrnimo sedaj naš poskus še na glavo. Posnemimo popačeno sliko predmeta v velikem
in v majhnem vidnem polju. V obeh primerih slikamo pri enaki hitrosti zajemanja signala,
različni pa sta jakosti bralnega gradienta. Nato z dekonvolucijo (enačba (3.21)) izračunamo iz
obeh meritev sliko predmeta in jo primerjamo z nepopačeno sliko. 

a) b)

c) d)

Slika 4.6:  Epruveta, napolnjena z etilnim alkoholom, slikana z različnimi hitrostmi zajemanja
signala DW = 5µs (d), 100µs (a, b), z različnimi velikostmi vidnega polja 2cm (a, d) in 20cm (b).
Slika c) je dobljena računsko z dekonvolucijo slik a) in b). Slika a) je bila pred dekonvolucijo
filtrirana z nizkofrekvenčno prepustnim filtrom.

Vidimo, da je slika 4.6 c), dobljena z metodo dekonvolucije (enačba 3.21) iz slik 4.6 a)
in b) res podobna nepopačeni sliki predmeta (slika 4.6 d). Nekoliko nas moti le zašumljenost. To
lahko zmanjšamo, če popačeno sliko predmeta, posneto v majhnem vidnem polju (slika 4.6 a),
filtriramo z nizkofrekvenčno prepustnim filtrom.
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Do sedaj smo se prepričali, da z opisano metodo res lahko iz popačene slike dobimo
pravo sliko homogenega predmeta. Kaj pa če predmet ni homogen?

a)  b)

c)  d)

Slika 4.7: Tri epruvete, napolnjene z vodo in ena z oljem, slikane z različnimi hitrostmi
zajemanja signala DW = 5µs (a), 100µs (b, d), z različnimi velikostmi vidnega polja 2cm (a, d)
in 20cm (b). Slika c) je dobljena računsko s konvolucijo slik a) in b).

Vidimo, da si sliki c) in d) nista več podobni. Z metodo konvolucije (enačba 3.17) namreč
obravnavamo celoten objekt kot homogeno telo, ki je v našem primeru sestavljeno iz 3/4 vode
in 1/4 olja. Tako se vsi deli predmeta preslikajo na enak način in dobimo za vsako epruveto dve
sliki - eno za vodo in eno za olje, ne glede na to, s čim je eproveta v resnici napolnjena. S to
metodo torej ni možno napovedati, kakšna bo popačitev slike zaradi kemijskega premika.
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Kaj pa dobimo, če uporabimo metodo dekonvolucije (enačba 3.21) za nehomogen vzorec?

a)  b)

c)  d)

Slika 4.8: Tri epruvete, napolnjene z vodo in ena z oljem, slikane z različnimi hitrostmi
zajemanja signala DW = 5µs (a), 100 µs (b, d), z različnimi velikostmi vidnega polja 2cm (a, d)
in 20cm (b). Slika (c) je dobljena računsko z dekonvolucijo slik a) in b). Slika a) je bila pred
dekonvolucijo filtrirana z nizkofrekvenčno prepustnim filtrom.

Tudi v tem primeru ni nobene podobnosti med izračunano sliko 4.8 c) in pravo sliko predmeta
4.8 d). Tak rezultat smo tudi pričakovali, saj lahko z opisano metodo odpravimo popačitve zaradi
kemijskega premika le za homogena telesa.
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5. ZAKLJUČEK

V diplomskem delu je predstavljen vpliv kemijskega premika na sliko, posneto z
magnetno resonanco. Prikazana je računska metoda, s katero se da te napake pri slikanju
odpraviti za primer homogenega telesa. Računska izpeljava je tudi podprta z meritvami,
opravljenimi na MR tomografu na IJS v Ljubljani. Iz slikovnega materiala je razvidno, da je
metoda dovolj učinkovita. Njena dobra stran je to, da je neodvisna od velikosti bralnega gradienta
in nam omogoča tudi slikanje pri zelo majhnem bralnem gradientu. Žal je uporabna le za slikanje
homogenih vzorcev, ki pa jih v praksi redko srečamo. Zaradi tega je uporaba te metode pri
slikanju z magnetno resonanco zelo omejena.

Tako lahko to diplomsko nalogo razumemo tudi drugače, ne le kot iskanje nekega novega
postopka, ki bi nam odpravil popačitve zaradi kemijskega premika pri slikanju z magnetno
resonanco. Dokazuje nam, da so za slikanje v večini primerov potrebni veliki bralni gradienti,
da so popačitve slike zaradi kemijskega premika dovolj majhne.
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