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Povzetek 
 

Namen naloge je bilo dokazati, da lahko z jedrsko magnetno resonanco izmerimo 

hitrost tekočine skozi različne profile. Izbrala sem si steklene cevke okroglega, kvadratnega in 

trikotnega profila. Meritve hitrostnega profila vode sem opravila pri različnih gradientih 

kodiranja toka tekočine, iz česar vidimo pri realnih slikah vse več prog, kar je posledica 

spremembe faze. V primeru merjenja pretakanja tekočin z magnetno resonanco temelji 

slikanje na spremembi faze NMR signala, ki je posledica premikanja tekočine, oziroma njene 

hitrosti. Pri obdelavi podatkov mi je bil v veliko pomoč program ImageJ, s katerim sem lahko 

pregledala in obdelala eksperimentalne slike. Izmerjene meritve sem primerjala s teoretičnimi 

izračuni in ugotovila, da se rezultati ujemajo. V poglavju »rezultati« je še prikazana 

računalniška simulacija za hitrostni profil v barvni lestvici. 
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slikanje z magnetno resonanco, meritve hitrostnega profila vode, sprememba faze  
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Abstract 
 

The aim of this research project was to prove that the speed of a liquid could have 

been measured through various profiles with the help of a nuclear magnetic resonance. I have 

chosen three types of profiles, namely glass tubes in a profile of a circle, square and triangle. 

The measurements of the »water speed profile« have been taken at different coding gradients 

of the liquid stream. Therefore, there are more and more lines in real images which occur as a 

consequence of the phase changes. In case of measuring the liquid »decantation« with 

magnetic resonance, imaging is based on the phase change of the NMR signal, which results 

in the liquid movement or its movement speed. I could use the programme ImageJ to check 

and closely examine the experimental images. The measurements were compared to the 

theoretical calculations and the results matched. The sixth chapter describes the computer 

simulation in the form of a colour scale for the speed profile.  
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1. Uvod 
 

Jedrska magnetna resonanca (NMR) je poznana med raziskovalci fizike in kemije 

snovi okrog šestdeset let, vse od prvega poskusa iz leta 1945, ko sta NMR odkrila Bloch in 

Purcell. Širšo popularnost je NMR pridobila šele v zadnjih 30 letih z razvojem tehnike, ki 

omogoča snemanje in prikazovanje prostorsko ločljivih slik notranjosti objektov v 

kateremkoli prerezu, brez fizičnega vrtenja objekta in brez škodljivih učinkov za objekt. Ta 

metoda se imenuje MR tomografija, kar označuje globinske preslikave objektov z metodo 

jedrske magnetne resonance. 

Glede na dejstvo, da je NMR zmožna prikazovati slike notranjosti človeškega telesa, 

se je izredno hitro uveljavila v medicini kot nova diagnostična metoda. Slikanje je hitro, 

neboleče in brez izpostavitve škodljivim vplivom, kot na primer računalniška (CT) 

tomografija, ki v nasprotju z magnetno resonanco deluje z rentgenskimi žarki. Pomembnost 

slikanja z magnetnoresonančno metodo v medicini potrjuje tudi Nobelova nagrada za 

medicino, ki sta jo prejela leta 2003 ameriški kemik in radiolog Paul Lauterbur in britanski 

fizik Peter Mansfield. 

NMR pa ni pomembna samo v medicini za slikanje, spremljanje metaboličnih 

procesov in analizo tkiv [1], uveljavila se je tudi na številnih drugih področjih raziskav, zlasti 

v biofiziki, v kemiji za določanje kemijske sestave in v fiziki za študij zgradbe in gibanja 

snovi oziroma pretoka tekočin kot primer te diplomske naloge. V diplomi bom prikazala 

primer uporabe slikanja pretoka z magnetno resonanco za določitev hitrostnega profila vode 

skozi ravne cevi različnih profilov. 
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2. Osnove jedrske magnetne resonance 
 

Jedrska magnetna resonanca je spektroskopska metoda, ki meri absorpcijo 

radiofrekvenčnega elektromagnetnega valovanja med energijskimi stanji jedrskega 

magnetnega dipolnega momenta v zunanjem magnetnem polju. 

 

2.1. Magnetne lastnosti atomskih jeder 
 

Protone in nevtrone ali s skupnim imenom nukleone, delce, iz katerih je sestavljeno jedro 

atoma, lahko opišemo z mehanskimi in magnetnimi količinami. Večino pojavov v zvezi s 

slikanjem z magnetno resonanco lahko razložimo, če si jedra predstavljamo kot majhne 

magnetne dipole, ki se vrtijo okrog svoje osi. 

 

              
 

Slika 1: Primer vrtenja jedra v magnetnem polju (a) in vrtenje jedra okoli svoje osi (b). 

 

Pri magnetni resonanci moramo upoštevati, da za jedra veljajo zakoni kvantne mehanike. 

Jedrom namreč lahko pripišemo vrtilno količino – spin, fizikalno količino, katere ni mogoče 

izpeljati iz klasične fizike. Spinsko število nam pove, da se jedra v magnetnem polju nahajajo 

samo v točno določenih energijskih stanjih, oziroma smereh glede na kvantizacijsko os. 

Tako imajo jedra, ki imajo spin I, tudi dipolni magnetni moment µ . Med vrtilno količino 

Ι⋅=Γ   (kjer je Planckova konstanta deljena z 2π) in magnetnim momentom jedra velja 

zveza: 

Ι⋅⋅=Γ⋅= γγµ .                                                   (1)                   
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Tukaj je γ giromagnetno razmerje–konstanta, ki je odvisna od posamezne vrste jeder. Pojav 

magnetne resonance je mogoč le takrat, ko ima jedro spin različen od nič. Magnetni moment 

jedra bo tedaj tudi različen od nič. Obstaja tudi kar nekaj jeder katerih spin in zato tudi 

magnetni moment sta enaka nič. To velja pri parno–parnih jedrih (4He, 16O, 12C…). 

Najugodnejši element za slikanje z magnetno resonanco je vodik, saj ima najvišjo občutljivost 

kot tudi visoko zastopanost v tkivih. 

 
Slika 2: Prikaz naključno usmerjenih jeder in paralelni ter antipararelni prikaz jeder v 

magnetnem polju. 

 

Magnetni dipolni momenti so naključno usmerjeni, če nimamo prisotnega zunanjega 

magnetnega polja. Pri prisotnosti zunanjega magnetnega polja B0 bodo, na primer pri vodiku, 

lahko zavzeli glede na smer magnetnega polja paralelno ali antiparalelno orientacijo (slika 2). 

Obe možni orientaciji imata različni energiji. Razlika v energiji teh dveh nivojev je 

sorazmerna z jakostjo magnetnega polja in je enaka [2]: 

 0γΕ = ⋅ ⋅Β .                                                         (2) 

Za prehod med tema stanjema je potrebno jedru dovesti foton z energijo: 

LωΕ = ⋅ ,                                                                                          (3) 

kjer je ωL frekvenca fotona. Ta je enaka Larmorjevi frekvenci, s katero magnetni moment 

precesira okrog smeri polja B0, in znaša: 

0L Bω γ= ⋅ .                                                                                         (4) 

Vidimo, da lahko Larmorjevi frekvenci rečemo tudi resonančna frekvenca jedra v magnetnem 

polju. Jedro absorbira in seva fotone s to frekvenco. 
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2.2.  Precesija in relaksacija magnetizacije 

 

Pri vsaki vrsti merjenja uporabljamo večjo količino snovi in jeder, zato govorimo o 

magnetizaciji vzorca in ne o posameznih magnetnih momentih. Magnetizacija snovi je 

magnetni moment na enoto prostornine: 

1
i

iV
µΜ = ∑                                                            (5) 

in zanjo velja gibalna enačba enake oblike, kot za posamezni magnetni moment: 

0Β×⋅= M
dt
Md γ .                                                       (6) 

Tudi magnetizacija precesira okoli smeri magnetnega polja z Larmorjevo frekvenco, kadar ni 

vzporedna z njim. V ravnovesnem stanju je magnetizacija vedno vzporedna s smerjo 

magnetnega polja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Smer skupne magnetizacije, ki kaže v smeri polja B0 oziroma osi z. 

 

Magnetizacija kaže v smeri polja, saj je za magnetne momente energijsko bolj ugodno, da se 

usmerijo v smeri polja. Za primer protona, ki ima spin I=1/2 in možni projekciji spina sz=1/2 

in sz= -1/2 (to je v smeri in v nasprotni smeri polja), je razmerje med številom momentov v 

smeri polja N+ in številom v nasprotni smeri N- podano z Boltzmannovo statistiko: 

kTN e
N

Ε
+

−

= .                                                             (7) 

Pri sobni temperaturi in polju nekaj T znaša presežek protonov v smeri polja komaj nekaj 

stotisočink. Ta presežek tvori pri danem polju B in temperaturi T ravnovesno jedrsko 

magnetizacijo M0.  

 

z 

m=+ 1 2  

 m=- 1 2  

 

M0 

 

 
y 
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Slika 4: Smer magnetnega polja B0 in skupna magnetizacija M0. 

 

Recimo magnetizaciji v smeri osi z longitudinalna magnetizacija (0, 0, Mz). Če 

dovedemo vzorcu pravo količino energije v obliki EM valovanja s frekvenco ωL, lahko 

izenačimo populaciji N+ in N-, tako da nimamo efektivne magnetizacije (temu rečemo 

nasičenje ali saturacija vzorca). Izkaže se, da se longitudinalna magnetizacija vrača v prvotno 

ravnovesno stanje eksponentno s relaksacijskim časom T1, ki mu rečemo tudi longitudinalni 

oziroma spinsko-mrežni relaksacijski čas. Omenjeno relaksacijo lahko razumemo kot 

termalizacijo-ohlajanje sistema. Jedra izgubljajo energijo, in jo oddajajo atomom v snovi. 

Longitudinalna magnetizacija ne precesira okoli magnetnega polja, pač pa to počne 

transverzalna magnetizacija. To je komponenta magnetizacije pravokotna na z-os (Mx, My, 0), 

in leži torej v x-y ravnini. Transverzalno magnetizacijo poskuša razložiti spodnja slika (primer 

protonov-spin ½).  

Slika 5: Prikaz transverzalne magnetizacije. 

 

Frekvenca precesije ωL je enaka samo za tista jedra, ki se nahajajo v istem polju Bz. Tudi če je 

zunanje magnetno polje popolnoma homogeno, obstaja med posameznimi jedri interakcija 

zaradi magnetnih polj samih jeder. Zaradi tega posamezna jedra precesirajo z rahlo različno 

Larmorjevo frekvenco. Posledica tega je, da se izgublja fazna povezava med vsemi momenti, 

in da velikost transverzalne magnetizacije upada. Izkaže se, da se tudi transverzalna 

z 
 

   y 

m=+ 1 2  

m=- 1 2  
 
 

My 

B0 

x 

z 

M0 

 

  y 
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magnetizacija manjša eksponentno z relaksacijskim časom T2 (transverzalnim ali spinsko-

spinskim relaksacijskim časom), ki je v splošnem drugačen (in ponavadi krajši) od 

relaksacijskega časa T1. 

 

 

2.3. Pulzni NMR eksperiment 

 
Preprost potek pulznega poskusa lahko opišemo s poenostavljeno razlago: vzorec, 

kateremu želimo slikati notranjost, postavimo v radio-frekvenčno tuljavo, katere os je 

pravokotna na B0 in vse skupaj postavimo v magnet (slika 6). 

 
Slika 6: Prikaz diagrama MR- sistema. 

 

Predstavljajmo si, da imamo v vzorcu jedra, ki se obnašajo kot zbirka majhnih magnetnih 

vrtavk. Te so v odsotnosti magnetnega polja usmerjene kaotično, tako da je njihova skupna 

magnetizacija enaka nič. V polju B0 pa se poravnajo v smer polja in vektor skupne 

magnetizacije M0, ki je vsota vseh magnetnih momentov jeder, je različen od nič. Če 

dovedemo RF-polje (B1), usmerjeno pravokotno na B0, katerega frekvenca je enaka 

Larmorjevi, se magnetizacija odkloni za kot ϕ: 

pt⋅Β⋅= 1γϕ ,                                                          (8) 

kjer je tp čas trajanja RF-pulza. Po prenehanju pulza jedra, ki so ponovno pod prevladujočim 

vplivom B0 in lokalnih interakcij, nadaljujejo s precesijo. To pomeni, da se magnetizacija z 

Larmorjevo frekvenco giblje po plašču krogle, katere os sovpada z B0 [3],magnetizacija pa 

oklepa kot ϕ z njegovo osjo: 
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Slika 7: Vračanje magnetizacije M0 po vzbuditvi z RF- pulzom. Označena je krivulja 

precesije in smeri glavnega polja B0 in RF- polja B1. 

 

Posledica precesije je inducirana napetost v tuljavi, postavljeni okrog vzorca. V tej tuljavi 

dovajamo vzbujevalne pulze in merimo induciran signal. K inducirani napetosti v tuljavi 

prispeva le komponenta magnetizacije, pravokotna na B0. Zaradi tega je amplituda zaznanega 

signala sorazmerna skupni transverzalni magnetizaciji, oziroma projekciji vektorja M0 na 

ravnino xy (Mxy), ki izvira iz vseh jeder. Ta signal se običajno imenuje signal proste precesije 

ali Free Induction Decay (FID). 

Precesija, oziroma vrtenje vektorja magnetizacije izbranih jeder inducira v tuljavi 

eksponentno dušeno sinusno napetost (slika 8). Izmerjen signal proste precesije s pomočjo 

Fourierove transformacije pretvorimo v NMR frekvenčni spekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Na sliki je primer FID-a in ustreznega spektra za eno samo vrsto jedera- eno samo 

črto v frekvenčnem spektru; signal proste precesije, ki je eksponentno dušena sinusoida (levo) 

in pripadajoč spekter NMR (desno) 

Mxy 

 t 

spekter 

ω 
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2.4. Spinski odmev 

 

Kot je bilo poudarjeno že prej, se zaradi nehomogenosti magnetnega polja fazna 

medsebojna povezanost jedrskih spinov hitro izgubi, kar preprečuje določanje pravega T2 v 

vzorcu. Toda v procesu izgubljanja faze lahko efektivno zamenjamo smer precesije, kar 

pripelje do pojava spinskega odmeva (slika 9). 

Pri pulznem NMR poskusu običajno najprej dovedemo pulz, ki ravnovesno 

magnetizacijo M0 zasuče za kot ϕ= 90 stopinj, to je v ravnino xy. Jedra nato začnejo izgubljati 

fazno povezavo, kar se dogaja s časovno konstanto T2
*. Na sliki 9b sta prikazani dve skupini 

jeder, od katerih se ena vrti hitreje in ena počasneje od referenčne frekvence. Če v času TE/2 

po začetnem pulzu dovedemo 180-stopinjski pulz (slika 9č), se magnetizacija v xy-ravnini 

obrne za kot 180 stopinj okrog osi x. Jedrom se pri tem spremeni predznak faze, ki so jo 

pridobila od začetnega pulza 90 stopinj pa do 180 stopinjskega pulza. Kasneje, po 180 

stopinjskem pulzu, bodo počasnejša jedra zopet začela izgubljati fazo, hitrejša pa pridobivati. 

V času TE/2 po 180 stopinjskem pulzu bodo počasnejša jedra izgubila ravno toliko faze, kot 

so jo imela pridobljene takoj po 180 stopinjskem pulzu, ravno tako pa bodo hitrejša jedra 

pridobila ravno toliko faze, kot so jo izgubila takoj po 180 stopinjskem pulzu. Rezultat je, da 

so v času TE/2 po 180-stopinjskem pulzu vsa jedra ponovno zbrana, kar da signal, ki ga 

imenujemo spinski odmev (slika 9d). 
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Signal odmeva ni tako velik, kot je takoj po začetnem 90 stopinjskem pulzu. Vzrok za 

to so časovno spreminjajoče se lokalne interakcije med jedri v vzorcu. Le-te so odgovorne za 

T2-relaksakcijo, ki jo 180-stopinjski pulz ne more ponovno zbrati. Maksimalna amplituda 

odmeva je manjša od maksimalne amplitude signala proste precesije za faktor e-(TE/T2). 

 

 

Slika 9: Pulzno zaporedje spinskega odmeva. 
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3. Osnove slikanja z magnetno resonanco 

 

Osnovna enačba za slikanje z magnetno resonanco je precesijska enačba 0Β⋅= γω . 

Precesijska frekvenca je odvisna od vrste atomov in od jakosti magnetnega polja. S točno 

določeno frekvenco radiofrekvenčnih valov tako lahko vzbudimo jedra samo ene vrste 

atomov (npr. vodikovih atomov, kot najbolj razširjene sestavine bioloških snovi). Če nam 

uspe kontrolirano spreminjati jakost magnetnega polja v prostoru, v katerem je predmet, je 

lahko v različnih delih predmeta precesijska frekvenca jeder različna, )(rωω = . Prostorsko 

spreminjanje precesijske frekvence dosežemo s prostorskim spreminjanjem statičnega 

magnetnega polja [4], katerega jakost se linearno spreminja v prostoru. Najpogosteje 

izvedemo prostorsko spreminjanje gostote magnetnega polja z vklopom posebnih tuljav, ki 

homogenemu statičnemu magnetnemu polju dodajo še magnetno polje, ravno tako v smeri 

statičnega polja, a z linearnim naraščanjem v prostoru. Tako polje imenujemo gradientno 

magnetno polje in ga običajno označimo z G , kjer je: 

 

( ), , , ,z z z
z x y z

B B BB G G G G
x y z

 ∂ ∂ ∂
∇ = = = ∂ ∂ ∂ 

 .                                    (9) 

 

Magnetno polje v točki r  lahko tako zapišemo kot: 

 

rGr ⋅+Β=Β 0)( .                                                      (10) 

 

Z gradientom magnetnega polja dosežemo, da čutijo jedra v različnih delih vzorca različno 

magnetno polje. Za slikanje z magnetno resonanco se uporabljajo gradienti magnetnega polja 

Gx, Gy ali Gz. Vsak od njih ustvarja linearno naraščajoče magnetno polje s smerjo naraščanja v 

eni od treh pravokotnih smereh prostora; v x, y in z smeri. 
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Slika 10: Prostorska porazdelitev magnetnega polja. 

a) Homogeno polje. b) Linearni gradient v smeri z. c) Linearni gradient v smeri x. 

 

 

 

3.1. Slikanje v eni dimenziji 
 

Točko v sredini magneta z lego (x, y, z) = (0, 0, 0) imenujemo izocenter. V tej točki se 

magnetno polje ne spremeni tudi, če vklopimo gradient vzdolž poljubne osi. Magnetno polje 

je vedno enako B0 ter resonančna frekvenca enaka 0ω . V ostalih točkah prostora pa temu ni 

več tako, saj se v njih magnetno polje linearno spreminja s krajem. Na primer, če smo vklopili 

gradient magnetnega polja v smeri x, potem lahko zapišemo resonančno frekvenco za 

poljubno točko vzdolž osi x: 

xx xGxG γωγω +=+Β= 00 )( .                                         (11) 

 

Obratno pa lahko določimo iz znane resonančne frekvence, kjer se nahaja atom: 

 

.
)( 0

xG
x

γ
ωω −

=                                                           (12) 

 

Prisotnost gradienta magnetnega polja ima za posledico linearno zvezo med krajevno 

koordinato in frekvenco, to pa je osnova enodimenzionalnega slikanja z NMR. 
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Kot primer si oglejmo valj z vodo: Majhen del vzorca z volumnom dV na mestu r   

prispeva signal  dVtrir ))(exp()( ωρ , celoten signal pa je vsota vseh delov vzorca in je tako 

enak 

.)()( )( rdertS triωρ∫≡                                                 (13) 

 

Tu je )(rρ  gostota jeder, ki prispevajo k NMR signalu, )()( rr Β= γω  pa krožna frekvenca 

jedrske precesije. 

     

 
Slika 11: Valj z vodo v homogenem magnetnem polju in njegov spekter NMR. 

 

Valj z vodo najprej vstavimo v homogeno magnetno polje 0)( Β=Β rz , torej jedra v vseh 

delih valja precesirajo z isto Lamorjevo frekvenco 00)( Β== γωω r , tako da je signal NMR 

enak: 

.)()( 00 titi erdertS ωωρ Α== ∫                                             (14) 

 

Tu je ∫=Α rdr )(ρ  celotno število jeder v vzorcu, ki prispevajo k signalu. Spekter tega 

signala oziroma njegova Fourierova transformiranka iz časovnega v frekvenčni prostor pa je  

 

)(2))(()( 0
)( 0 ωωδπω ωω −Α=Α== ∫ −− dtetSFTF ti .                          (15) 

 

Spekter ima torej eno samo ozko črto pri frekvenci 0ω (slika 11).   

Vstavimo sedaj naš valj v gradientno magnetno polje. Gradient naj bo pravokoten na os 

valja. Za izračun frekvence velja enačba (11). Frekvence so zvezno porazdeljene od 

aGxγωω −= 0  (za rob pri koordinati –a), do frekvence aGxγωω += 0  (za rob pri koordinati 

a). Te iste frekvence vsebuje tudi signal proste precesije, če ga posnamemo ob vklopljenem 
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gradientu magnetnega polja. Zastopanost posamezne frekvence je sorazmerna številu jeder, ki 

precesirajo s to frekvenco. Spekter NMR, ki je sicer porazdelitvena funkcija števila jeder po 

njihovih precesijskih frekvencah, je za enodimenzionalni primer kar projekcija predmeta na 

os x. Z upoštevanjem enačb (11) in (13), lahko zapišemo signal NMR kot 

   

( )( ) 0( ) , , xi t i G xtS t dx dydz x y z e eω γρ= ∫ ∫ ∫ .                                    (16) 

 

Dvojni integral v okroglem oklepaju je sorazmeren gostoti jeder na enoto dolžine v smeri x, 

torej predstavlja projekcijo vzorca na os x, oziroma njegovo enodimenzionalno sliko. To 

količino bomo odslej označevali z ∫ ∫= ),,()( zyxdydzxx ρρ . Oglejmo si spekter, ki ustreza 

temu signalu: 

 

== ∫∫ − xtGiti
x

ti xeexdxdteF γωω ρω 0)()(  






 −

x
x

x GG γ
ωω

ρ
γ

π 02  .                           (17) 

                  

Vidimo, da spekter NMR res ustreza enodimenzionalni sliki objekta (slika 12). 

 
Slika 12: Valj z vodo v magnetnem polju z gradientom in njegov spekter NMR. 
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3.2. Slikanje v dveh dimenzijah 

 

Z vrtenjem smeri gradienta magnetnega polja v ravnini dobimo projekcijo pri različnih 

kotih in z računalniško obdelavo projekcij lahko rekonstruiramo 2D-sliko merjenca. Žal vsaka 

napaka v linearnosti gradienta in nenatančnosti njegovega vrtenja pripelje do znatne izgube 

ločljivosti in do popačenja, zato so to metodo opustili pri komercialnih MR-tomografih in jo 

nadomestili z metodo dvodimenzionalne Fourierove transformacije. 

Pri dvodimenzionalni Fourierovi transformaciji (2D-FT) opazujemo fazo in frekvenco 

signala, ki jo uporabimo za prostorsko kodiranje signala. Prvi del je uporaba gradienta, ki mu 

postopoma spreminjamo amplitudo. Večja amplituda tega gradienta povzroči hitrejšo 

precesijo v izbrani točki in to ima za posledico serijo signalov, ki se v izbranem času zavrte za 

različne kote in se zato med seboj ločijo po fazah. Slika 13a prikazuje tri namišljena jedra 

katerim smo dovedli RF-pulz. Zaradi gradienta so le ti v različnih poljih in precesirajo z 

različnimi frekvencami. Po času t = ∆t lahko izmerimo razliko v fazah signalov (precesijski 

koti) kot posledico različnih precesijskih hitrosti. 

 
Slika 13: 2D- FT. a) Princip faznega kodiranja  in b) princip 2D- FT. 

 

Osnova za metodo torej temelji na dejstvu, da gradient povzroči razliko v precesijski 

hitrosti in zato tudi razliko v fazi (kotu) [5]. Kot v poglavju 3.1. izmerimo 1D-projekcijo, 

vendar dodatno dovedemo gradient Gy, ki povzroči razliko v fazi yϕ , in sicer ga dovedemo 

pred gradientom Gx. Gy je pravokoten na Gx in ena kombinacija teh dveh gradientov da eno 

vrstico podatkov. Ostale vrstice dobimo s spremembo amplitude Gy, oziroma izmeničnim 

delovanjem obeh gradientov. Vrstice zajetih signalov z različnimi Gy si sledijo po vrsti in 



 20

tvorijo dvodimenzionalno tabelo (matriko) podatkov. Dvodimenzionalna Fourierova 

transformacija te matrike pa nam da kar sliko objekta. Slika 13b prikazuje princip 2D- FT ; 

štirje od običajno 128- ali 256- fazno kodiranih korakov so ilustrirani na poenostavljeni sliki, 

ki predpostavlja, da so jedrski spini v enem samem delčku prostora. V tem primeru je 

povečanje faznega gradienta Gy v vsakem koraku dovolj močno, da zavrti fazni kot za 

določeno vrednost, na sliki 13 za 900. Tako vsak korak da signal, ki je fazno premaknjen za   

900 za isto točko vzorca. V praksi ta proces ponavljamo v majhnih korakih z enakomernimi 

faznimi zamiki, ki pokrijejo polni kot. Število korakov določa dimenzijo matrike, ki mora biti 

zaradi hitrega računanja FT enaka 2n (64, 128, 256, 512).  

Metoda slikanja z 2D-FT je manj občutljiva na nehomogenost polja, pomembno pa je 

tudi to, da se poleg amplitude signala ohrani tudi informacija o fazi signala. Ravno to pa nam 

omogoča uporabo posebnih tehnik slikanja z magnetno resonanco, kot na primer tudi slikanje 

pretakanja tekočin.  

 

 

 

3.3. Naprava za slikanje z magnetno resonanco 

 

Precesijsko frekvenco in gostoto jeder v danem prostorskem elementu predmeta 

detektira NMR spektrometer, katerega glavna sestavna dela sta radijski oddajnik in 

sprejemnik. Na ta način dobimo informacijo o prostorski porazdelitvi jeder dane vrste. 

Kontrolirano prostorsko spreminjanje magnetnega polja  (gradient polja) dosežemo z uporabo 

posebnih gradientnih tuljav v magnetu, ki so tako ključ do prostorsko ločljive slike. Ločljivost 

v ravnini slike, ki jo na ta način dosežemo, je odvisna predvsem od jakosti gradientov 

magnetnega polja in od jakosti magneta. Tipična ločljivost v ravnini je nekaj desetink 

milimetra. 

Opremo laboratorija za slikanje z magnetno resonanco [6] lahko razdelimo na magnet 

s pripadajočo opremo, kamor spadajo: 

• Magnet: Ta je osnova za vsak eksperiment NMR. Od njega zahtevamo, da ustvarja 

zelo močno statično magnetno polje. Tipično so ta polja velikostnega reda nekaj Tesel, 

kar ustreza precesijskim frekvencam vodikovih jeder okoli 100 MHz. Magnetno polje 

mora biti čim bolj homogeno. Najpogosteje se uporabljajo superprevodni magneti, ki 

se poleg močnega magnetnega polja odlikujejo tudi z zelo dobro stabilnostjo polja. 
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• Tuljava za homogenizacijo polja: Ker samo magnetno polje magneta ni nikoli dovolj 

homogeno, pa tudi vsak vzorec zaradi različne susceptibilnosti na svoj način poruši 

homogenost polja, je potrebno magnetno polje dodatno homogenizirati. 

• Gradientne tuljave: Te tuljave so osnova za slikanje z NMR. Uporabljajo se tri 

gradientne tuljave, ki ustvarjajo linearno naraščajoča magnetna polja s smerjo 

naraščanja vzdolž x, y ali z osi. Jakost gradientnih magnetnih polj je tipično 

velikostnega reda 10mT/m, pri mikroslikanju pa je lahko tudi stokrat večja. 

• RF sonda: To je v bistvu nihajni krog uglašen na precesijsko frekvenco jeder. Pri 

slikanju zahtevamo, da ustvarja kar se da homogeno, vrteče se, magnetno polje. Zaradi 

potrebe po zelo visokih lastnih frekvencah nihajnega kroga, običajna solenoidna 

tuljava ni primerna, ker ima previsoko induktivnost. Pogosto se uporabljajo sedlaste 

tuljave, površinske tuljave ali resonatorji v obliki ptičje kletke. 

 
Slika 14: Skica pomembnejših delov sistema za slikanje z NMR. 

 

 

Drugi del opreme pa je elektronska oprema, namenjena izvajanju pulznih zaporedij, 

zajemanju signala in njegovi obdelavi. Sem spadajo: 

• Računalnik: To je glavni del elektronske opreme. Računalnik skrbi za izvajanje 

pulznih zaporedij, ima ves čas nadzor nad vso spremljajočo elektronsko opremo in je 

zadolžen za izračun slike iz zajetega NMR signala. Namenjen je tudi nadaljnji 

obdelavi slik in njihovemu arhiviranju. 

• RF oscilator: Ta naprava generira štiri zelo stabilne RF signale frekvence ω0 in faznih 

zakasnitev φ= 0, π/2, π, 3π/2. To so referenčni signali [x], [y], [-x], [-y]. Uporabljajo se 

pri generiranju RF pulzov in pri fazni detekciji signala. 
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• Generator oblik signalov: To je v bistvu digitalno-analogni pretvornik, ki po 

navodilih računalnika generira obliko ovojnice za oblikovanje RF pulzov ali signalov 

za gradientne pulze. 

• RF oddajnik: Njegova naloga je ojačitev RF pulzov iz modulatorja. Tipična moč teh 

oddajnikov je velikostnega reda od nekaj 100W do nekaj kW. 

• Sprejemni del opreme: Sem spadajo najprej predojačevalnik, ki je nameščen že na 

magnetu in takoj ojači signal RF sonde. Ta signal se potem zopet ojači in filtrira v 

sprejemniku. Uporablja se pasovni filter, ki spušča le frekvence s sredino pri 0ω  in s 

pasovno širino enako frekvenčni širini slike. Od predojačevalnika gre signal v fazni 

detektor. 

• Gradientni ojačevalnik: V bistvu je to zelo zmogljiv avdio ojačevalnik, ki ojača 

obliko gradientnega pulza, izračunanega v računalniku. Vsaka gradientna tuljava ima 

svoj gradientni ojačevalnik. 
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4. Pretakanje tekočin po ceveh 
 

Mehanika tekočin je pomembna na številnih področjih znanosti in inženirstva [7]. 

Znanost se je podrobneje zanimala za gibanje tekočin, kot za mirujoče tekočine. Če nazorno 

pogledamo, je gledanje reke bolj zanimivo kot pa gledanje v malo večjo lužo, pri kateri 

postane zanimivo šele, ko vanjo vržemo kamen ali pomotoma stopimo vanjo. 

V okviru diplomske naloge se bomo bolje seznanili z pretakanjem tekočin po ravnih 

ceveh z različno obliko prečnih presekov. Najprej si bomo pogledali gibanje tekočin po 

valjasti cevi, hitrost, kvadratni profil in Stokesovo enačbo. 

 

 

4.1. Gibanje tekočin po valjasti cevi 
 

Pri vodi, ki teče po stekleni cevi, se sploh ne vidi, da bi se kaj gibalo, dokler vanjo ne 

vržemo na primer žaganja ali kaj podobnega. Vsak drobec žaganja nato prikaže kako se giblje 

voda, ki ga obdaja. Tako lahko določimo v katero smer in v kolikšnem času se je drobec 

žaganja premaknil. Pot drobcev žaganja lahko povežemo v krivulje, ki jih imenujemo 

tokovnice. 

Poznamo dve vrsti tokov. Tokovnice, ki od trenutka do trenutka spreminjajo svoj 

položaj, tvorijo nestacionaren tok, ki je pogosto lahko turbulenten. Pri stacionarnem toku pa 

so tokovnice urejene in tvorijo laminarni tok. V laminarnem toku je tokovnica hkrati pot dela 

tekočine, medtem ko to za turbulentni tok ne velja. V turbulentnem toku gre skozi izbrano 

točko v poznejšem trenutku druga tokovnica in ne tista, po kateri je pripotoval del tekočine do 

te točke. 

Ponavadi nas pri pretoku tekočin skozi cevi zanima, koliko vode na sekundo preteče. 

To nam povesta masni in prostorninski tok. Masni tok 

dt
dm

m =Φ  .                                                           (18) 

je določen z maso tekočine, ki steče v časovni enoti skozi izbrani presek. Prostorninski tok 

dt
dV

V =Φ                                                              (19) 

pa je določen s prostornino tekočine, ki steče v časovni enoti skozi izbrani presek. Lahko ga 

tudi izračunamo, če poznamo hitrost v za vsako tokovno nit v toku 

vdSd V =Φ .                                                          (20)   
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Pri tem je dS presek tokovne niti pravokotno na smer hitrosti. Tokovna nit ima namreč tako 

majhen presek, da smemo vzeti po njenem preseku hitrost za konstanto. Celotni prostorninski 

tok je 

∫=Φ vdSV .                                                         (21) 

Integriramo po vsem preseku toka, se pravi, po vsem preseku cevi. Z enačbo SvSV =Φ  

definiramo srednjo hitrost 

∫
∫=

dS

vdS
vS .                                                          (22) 

To je hitrost, ki bi jo morala imeti tekočina pri enakem prostorninskem toku, če bi bila hitrost 

po vsem preseku konstantna. 

 

 

4.2. Kvadratni profil hitrosti 
 

Kot smo že povedali, so pri stacionarnem (laminarnem) gibanju po ravni cevi s stalnim 

presekom tokovnice vzporedne. To gibanje je podobno gibanju med steno in premikajočo se 

ploščo. Razlika pa je ta, da hitrost tekočine v cevi ni sorazmerna z razdaljo od stene [8], kar 

bomo poskušali najprej razložiti računsko in nato še z meritvami. Najprej si poglejmo 

premikajočo se ploščo po viskozni tekočini: 

 

 
 

Slika 15: Prikaz premikajoče se zgornje plošče. 

 

Spodnja mirujoča ploskev preko plasti viskozne tekočine zavira premik zgornje plošče s silo, 

ki se imenuje strižna ali viskozna sila. Po zakonu o viskoznosti velja: 

 

dz
dv

S
F η=  .                                                           (23) 
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Poglejmo si sedaj valj: 

 
Slika 16: Prikaz hitrosti v valjasti cevi (levo), skica desno prikazuje hitrost v laminarnem toku 

in hitrost v turbulentnem toku po valjasti cevi v odvisnosti od razdalje od osi. Označeni sta 

tudi obe srednji hitrosti.  

 

Opazujmo laminarni stacionarni tok po vodoravnem odseku cevi z radijem R in z dolžino l. 

Na valj tekočine z radijem r deluje strižna sila, ki prijemlje na njegovem plašču, v nasprotni 

smeri gibanja. Na notranji valj polmera r deluje sila 2F r pπ= , ki je posledica padca tlaka 

p∆  po dolžini valja l. Površina, na katero deluje sila F s strižno obremenitvijo, je enaka 

plašču valja rlS ⋅⋅= π2 . V enačbi (23) lahko sedaj nadomestimo silo F in površino S z 

novimi izrazi in dobimo: 
2

2
r p dv

rl dr
π η

π
= − .                                                       (24) 

Iz te enačbe lahko sedaj izpostavimo hitrost in jo integriramo od vmax pa do hitrosti v(r) pri 

radiju r, 

( )
max

( )

02

v r r

v

p l
dv dr

η
= − ⋅∫ ∫ .                                                 (25) 

 

Če vstavimo sedaj za radij r, radij cevi R in upoštevamo, da je hitrost tekočine pri radiju R 

enaka v(r=R)=0 lahko iz enačbe (25) izračunamo največjo hitrost: 

2
max 4

p lv R
η

= ⋅  .                                                       (26) 

Pri vseh ostalih radijih r pa je hitrost določena z enačbo, 

 

( ) ( )2 2( )
4lam

pv r R r
lη

= ⋅ − .                                               (27) 
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Iz enačbe (27) lahko vidimo, da ima hitrost v laminarnem toku po valjasti cevi paraboličen 

profil. Za valjasto cev lahko tudi izračunamo povprečno hitrost  v , ki je enaka: 
2

2 max
2

0

( ) 2 /
8 2

R
v vR pv v r dr r R

R l
π π

π η
Φ

= = ⋅ ⋅ = =∫ .                                 (28) 

 

 

 

4.3. Navier-Stokesova enačba 
 

 Navier-Stokesova enačba ima pomen gibalne enačbe za tekočine, s katero izračunamo 

laminarno pretakanje nestisljive tekočine po valjasti cevi v kateri so tokovnice vzporedne: 

2( )dv v v v p v
dt t

ρ ρ η∂
= + ∂ ∇ = −∇ + ∇

∂
.                                     (29) 

Nastavek )),,(,0,0( tyxvv = , lahko vstavimo v enačbo (29) in dobimo: 

2 2

2 2

dv v pv v v
dt t z z x y

ρ ρ ρ η
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

= + = − + + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
.                            (30) 

Ker pa imamo v našem primeru ravno cev in nestisljivo tekočino, mora ta imeti po vsej 

tokovnici enako hitrost [9]. Hitrost pa je tudi neodvisna od komponente z, zato velja, da je 

0=
∂
∂ v
z

v . Prav tako za laminarni tok velja 0=
∂
∂

t
v , kar vse skupaj privede do homogene 

difuzijske enačbe: 

.0 2

2

2

2

v
yxz

p








∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

−= η                                               (31) 

Tej obliki enačbe pravimo tudi Poissonova enačba: 

.1
2

2

2

2

z
pv

yx ∂
∂

⋅=







∂
∂

+
∂
∂

η
                                                (32) 
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5. Slikanje pretakanja tekočin z NMR 
 

Slikanje pretakanja z NMR je še posebej zanimivo in uporabno v medicinski 

diagnostiki, saj lahko z njim prikažemo pretakanje krvi po žilah. Slikanje pretakanja z 

magnetno resonanco temelji na spremembi faze NMR signala, ki je posledica premikanja 

tekočine. Kako sta faza NMR signala in hitrost tekočine med seboj povezani, si bomo ogledali 

v nadaljevanju. V tem poglavju bom poskušala tudi pojasniti vpliv šuma na natančnost in izid 

meritev toka tekočine. 

 

 

5.1. Sorazmernost faze NMR signala in hitrosti tekočine 
 

Obravnavali bomo ravno cev, po kateri teče tekočina s konstantno hitrostjo. Vse 

skupaj postavimo v homogeno magnetno polje ( )0,0, zB B= , kjer Bz=B0. 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Valj, po katerem teče tekočina s konstantno hitrostjo v pravokotni smeri glede na 

smer magnetnega polja. 

 

Ko vklopimo gradientno magnetno polje v x smeri, postane magnetno polje linearno odvisno 

od x koordinate jeder: 

0z xB B G x= + .                                                        (33) 

 

Za mirujočo tekočino faza φ jedrom na mestu x linearno narašča s časom (poglavje 2.3, 

enačba (8)): 

 

xG x tϕ γ= ⋅ ⋅ ⋅ .                                                         (34) 

 

 

z 

x 
y 

2r 

 

   B0 
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Slika 18: Prikaz vzorca z različno lego x. 

 

Za gibajočo tekočino takega opisa ne moremo več uporabiti, saj se faza v delih vzorca z 

različno x lego različno hitro spreminja. Ogledali si bomo primer, ko gradient magnetnega 

polja vklopimo v dveh nasprotno enakih in enako dolgih pulzih, ki sledita eden drugemu 

(slika 18). 

 
Slika 19: Bipolarni gradientni pulz. 

 

Če opazujemo del tekočine z lego x dovolj kratek čas dt, potem se tekočina v tem času ni 

utegnila premakniti v sosednjo lego in je zato pridobila fazo: 

xd G x dtϕ γ= ⋅ ⋅ ⋅ .                                                      (35) 

Sedaj lahko upoštevamo, da je tudi lega opazovanega dela tekočine odvisna od časa t in je v 

primeru, ko se tekočina giblje s hitrostjo v, enaka: 

0( )x t vt x= + .                                                            (36) 

Po prvem (pozitivnem) gradientnem pulzu pridobijo jedra fazo φ1, ki je določena z integralom 

faze po času od t = 0 do t = T 

( )1 0
0

T

xG x vt dtϕ γ= ⋅ ⋅ +∫ .                                                 (37) 

G 
Gx 

-Gx 

0 φ1 φ2 

T 

2T 

v 

φ=0 φ1 φ2 

x0 x0+vt x0+2vt 

      t 
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Podobno je faza φ2 po drugem (negativnem) gradientnem pulzu določena z integralom faze po 

času od t = T do t = 2T 

( ) ( )
2

2 0

T

x
T

G x vt dtϕ γ= ⋅ − +∫ .                                               (38) 

Po integriranju dobimo: 
2

1 0 2x x
TG x T G vϕ γ γ= +                                                    (39) 

in 

2
2 0

3
2x xG x T G vTϕ γ γ= − − .                                               (40) 

Celotna faza tekočine, ki je tekla s hitrostjo v, je tako po končanem zaporedju obeh 

gradientnih pulzov enaka vsoti obeh faz 
2

1 2 xG vTϕ ϕ ϕ γ= + = − .                                                  (41) 

Tako smo v našem primeru dokazali, da je faza sorazmerna s hitrostjo in hkrati sorazmerna z 

velikostjo gradienta 

 

 

5.2. Šum 
 

S pomočjo NMR spektrometra dobimo informacijo o prostorski porazdelitvi jeder 

dane vrste, na primer vodikovih jeder, katerih precesijska frekvenca je okoli 100 MHz. 

Jedrska magnetna resonanca deluje na principu sprejema šibkega radiofrekvenčnega 

elektromagnetnega valovanja, ki ga oddajajo jedra, kar v našem primeru lahko postane 

problem. Namreč v istem frekvenčnem področju oddajajo tudi mnoge radijske postaje. Da ne 

bi lovili različnih kratkovalovnih radijskih postaj, ki oddajajo nekje od 87,5 MHz do 108,0 

MHz, smo sprejemno tuljavo skupaj z vzorcem obdali s Faradayevo kletko, kot kaže slika 

(14). 

Drug problem pri meritvah pa predstavlja razmerje signal proti šumu oziroma »Signal 

to Noise Ratio« (SNR). Pri običajni sliki ponavadi definiramo signal proti šumu kot: 

SNR
σ
Α

= .                                                             (42) 

Ko dovedemo v naš sistem določen NMR signal, lahko je to na primer NMR signal s 

konstantno vrednostjo A, dobimo okoli njega neke vrste napako-šum σ, ki je najpogosteje 
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posledica termičnega gibanja elektronov v elektronskih sklopih našega sprejemnega sistema 

[10]. Za lažjo predstavo si to raje oglejmo na omenjenem primeru: 

 
Slika 20: Prikaza signala in šuma za idealni primer (a), razmerje šuma od časa za realno in 

imaginarno os (b). 

 

Dobimo razmerje σϕ =
Α

 oziroma dobimo šum v fazi NMR signala, ki je enak nedoločenosti 

kota ϕϕ σ= . Tak signal bi dobili v idealnem primeru, ko ne bi bilo toka tekočine. V 

primeru, da tekočina teče, se celotna faza signala pomakne za kot φ, ki je sorazmeren hitrosti 

tekočine (enačba 41). 

 
Slika 21: Prikaz faze signala in šuma za primer, ko teče tekočina. 
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V tem primeru lahko uvedemo razmerje med kotom φ in njegovo nedoločenostjo ϕσ  za 

merilo med signalom in šumom v sliki hitrostnega polja 

SNRϕ
ϕ

ϕ
σ

= .                                                           (43) 

Če želimo dobiti sliko hitrostnega polja z optimalnim razmerjem med signalom in šumom, kaj 

kmalu vidimo, da ni ugodno izbrati za to kratke in nizke kodirne gradiente hitrosti (slika 18) 

niti ne zelo dolgih. V prvem primeru namreč dobimo premajhen pomik faze φ in s tem tudi 

veliko šuma v sliki hitrostnega polja, v drugem primeru pa lahko sicer dobimo zelo velik fazni 

pomik φ, a je težava v tem, da nam lahko amplituda NMR signala zaradi procesov relaksacije 

močno upade in s tem nedoločenost faze ϕσ  tudi zelo naraste. Zato moramo izvesti kodiranje 

hitrosti toka v NMR signal z ne predolgimi in tudi ne prekratkimi gradientnimi pulzi. 
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6. Meritve in rezultati 

 
Namen diplomske naloge je bil pokazati, da lahko z magnetno resonanco izmerimo 

hitrostni profil hitrosti tekočine v ravni cevi, katerega bom na koncu pri rezultatih primerjala z 

računalniško simulacijo in se tudi potrudila poiskati analitično rešitev. 

 

 

6.1. Priprava eksperimenta 
 

Vsak eksperiment slikanja NMR se začne s pripravo vzorca. Najprej je bilo potrebno 

sestaviti sistem, ki mi je omogočil meritve. Vzela sem stekleno okroglo cevko premera 3,5 

mm, črpalko za vodo, kateri se je dalo uravnavati hitrost pretoka vode 450-900 litrov na uro, 

posodo z vodo, v katero sem potopila črpalko, ter nekaj daljših cevk, ki so med seboj 

povezovale stekleno cevko in črpalko. 

 

 
 

Slika 22: Oprema za eksperiment diplomske naloge. 
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Po tem, ko sem vse cevke povezala, sem stekleno cevko namestila v malo RF tuljavo 

premera 10 mm, to v gradientno tuljavo in vse skupaj vstavila v magnet. Temu je sledilo 

uglaševanje RF sonde na frekvenco jedrske precesije protonov. Po vključitvi vodne črpalke je 

bilo potrebno najprej izmeriti s štoparico hitrost pretoka vode, šele nato sem lahko začela z 

meritvami slikanja z magnetno resonanco. 

Izbrati je bilo potrebno najprej pulzno zaporedje, s katerim sem slikala (slika 23). To 

je bilo zaporedje za slikanje z gradientnim odmevom v dveh dimenzijah, kateremu sem 

dodala še bipolarni par gradientov za fazno kodiranje toka tekočine. Pred začetkom slikanja 

sem morala določiti tudi vse parametre slikanja. Ti so bili v našem primeru enaki: 

o FOV = 10 mm (vidno polje slikanja) 

o N x N = 128 x 128 (matrika slikanja) 

o SLTH = 2 mm (debelina rezine) 

o TR = 400 ms (čas ponavljanja zaporedja) 

 

 

 
 

Slika 23: Pulzno zaporedje za merjenje hitrostnega profila. 
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6.2. Meritve 

 

Najprej se je pri meritvah pojavil problem povezan s hitrostjo pretoka tekočine v cevi. 

Hitrost ni smela biti prevelika, ker bi sicer merjene rezine uhajale iz področja, od koder lahko 

RF tuljava zajema signal. Če je bila hitrost premajhna, ne bi mogli dobiti dovolj faznega 

pomika v NMR signal slike, pa tudi dogajalo se je, da so mi uhajali zračni mehurčki v obtok 

po ceveh in ti so lahko popačili sliko. Zato sem poizkusila različne nastavitve hitrosti črpalki 

in poiskala tisto, pri kateri je bilo možno dobiti najlepše rezultate. Izkazalo se je, da je bila to 

hitrost: smv 04,0= . Pri tej hitrosti sem tudi opravila nadaljnje meritve slikanja in sicer pri 

različnih jakostih gradientov za določanje toka tekočine. 

Magnitudne slike (na sliki 24) nam prikazujejo absolutno vrednost NMR signala. Te 

slike so v vseh primerih videti enake, saj bi morale biti neodvisne od toka tekočine. V 

eksperimentu pa se je pokazalo, da ima hitrost pri večjih kodirnih gradientih vse več senc, ki 

so posledica toka tekočine v cevi. Realne slike prikazujejo realne dele signala. Iz teh slik 

vidimo, da nastaja pri večjih kodirnih gradientih v slikah vse več prog. Te so posledica vse 

večjih razlik v fazi med deli vzorca, kjer teče počasen tok in deli vzorca s hitrim tokom. Po 

enačbi 41 ja namreč fazni pomik sorazmeren jakosti kodirnega gradienta. Iz slik realnega in 

imaginarnega dela signala smo lahko izračunali tudi slike faze. Fazo pri tem lahko določimo 

natančno do kota 2π. Izračunamo jo namreč po enačbi ( / )im rearctg S Sϕ = , kjer je Sre realni 

del signala in Sim imaginarni del signala. Kot ϕ je pri tem še vedno določen samo do kota π 

vendar ga lahko z upoštevanjem predznakov Sre in Sim določimo do kota 2π natančno. Zadnja 

serija slik na sliki 24 ustreza izračunanim slikam hitrosti tekočine v okrogli cevi. Te dobimo 

tako, da v faznih slikah zgladimo potek faze. To lahko naredimo na tak način, da sledimo 

zaporednim točkam (na primer po premici) in spremljamo razlike v fazi med sosednjimi 

točkami. Če je skok faze nepričakovano velik, potem moramo točki, kjer je do skoka prišlo, 

dodati ali odvzeti ustrezen mnogokratnik 2π, da bo faza spet lepo potekala. V našem primeru 

smo se odločili, da je skok faze prevelik, če se sosednji točki v fazi po absolutni vrednosti 

razlikujeta za več kot π. Postopek faznega glajenja je natančneje opisan v literaturi [11]. V 

našem primeru smo fazno glajenje izvedli s posebnim računalniški programom, ki po 

opisanem postopku točkam dodaja ustrezne mnogokratnike 2π, da dobimo gladko potekajočo 

fazo v sliki. Slike toka tekočine na sliki 24 so prikazane v barvni skali. Toplejši barvni 

odtenki ustrezajo večji hitrosti tekočine: bela (največja hitrost), sledi rumena, rdeča, modra in 

nazadnje vijolična. Vse slike toka so normirane tako, da ustreza beli barvi hitrost 0,1 m/s. 
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Slika 24: Meritve hitrostnega profila vode v cevki okroglega profila pri različnih jakostih 

kodirnega gradienta toka tekočine. Slike prikazujejo: magnitudna slika (1. stolpec), slika 

realnega signala (2. stolpec), slika faze (3. stolpec), slika hitrostnega profila v barvni lestvici 

(4. stolpec). Toplejša barva ustreza večji hitrosti tekočine. Iz slik izmerjena hitrost v sredini 

cevi je bila 0,1 m/s. 
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Za primerjavo sem naredila še meritve toka tekočine za cevko s kvadratnim in trikotnim 

profilom. Tudi zanju sem najprej izmeril s štoparico hitrost pretoka. 

 

 0 mT/m 

 125 mT/m 

 250 mT/m 
 

Slika 25: Meritve hitrostnega profila vode v cevki kvadratnega profila pri različnih jakostih 

kodirnega gradienta toka tekočine. Slike prikazujejo: magnitudna slika (1. stolpec), slika 

realnega signala (2. stolpec), slika faze (3. stolpec), slika hitrostnega profila v barvni lestvici 

(4. stolpec). Toplejša barva ustreza večji hitrosti tekočine. Iz slik izmerjena hitrost v sredini 

cevi je bila 0,1 m/s. 
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Slika 26: Meritve hitrostnega profila vode v cevki trikotnega profila pri različnih jakostih 

kodirnega gradienta toka tekočine. Slike prikazujejo: magnitudna slika (1. stolpec), slika 

realnega signala (2. stolpec), slika faze (3. stolpec), slika hitrostnega profila v barvni lestvici 

(4. stolpec). Toplejša barva ustreza večji hitrosti tekočine. Iz slik izmerjena hitrost v sredini 

cevi je bila 0,1 m/s. 
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6.3. Rezultati 
  

Najprej sem za primerjavo, da se rezultati izmerjeni z štoparico, res ujemajo z 

eksperimentalnimi meritvami, pri meritvah hitrostnega profila vode v cevki okroglega profila 

izračunala površino preseka kroga, povprečno hitrost, hitrost v sredini cevi in pretok tekočine 

(tabela 1). Vse sem lahko izračunala iz izmerjenih faz eksperimenta in s pomočjo enačbe 41 

za hitrost in s pomočjo enačbe 20 za pretok tekočine. Poiskala sem še analitično rešitev 

Navier – Stokesove enačbe v programskem jeziku C. 

Površino kroga iz meritev sem izračunala s pomočjo preštetih točk (pixels), vidnega 

polja slikanja in matrike slikanja. Izmerjenih je bilo 1133 točk, kar da notranjo površino kroga 

6,91 mm2 in premer cevke 2,96 mm. Tako sem pri meritvi s kljunastim merilom dobila 

napako izmerjenega zunanjega premera cevke, v kateri je všteta tudi dvakratna debelina stene 

cevke in znaša tako 3,5 mm.  

 

Gradient 

G (T/m) 

Vrednosti faz 

vϕ  

ϕ  

Hitrost v 

sredini cevi 

( )v m s  

Povprečna 

hitrost 

( )smv  

Volumski 

pretok 

( ) 73 10−×Φ smv

0,025 1,422 

3,440 

0,129 ( )019,01±  0,053 ( )038,01±  3,66 ( )048,01±  

0,05 2,778 

6,660 

0,125 ( )017,01±  0,052 ( )032,01±  3,59 ( )042,01±  

0,075 4,349 

10,086 

0.126 ( )014,01±  0,054 ( )028,01±  3,73 ( )038,01±  

0,100 5,559 

12,998 

0,122 ( )012,01±  0,052 ( )024,01±  3,59 ( )034,01±  

0,125 7,111 

16,431 

0,123 ( )010,01±  0,053 ( )020,01±  3,66 ( )030,01±  

 

Tabela 1: Prikaz izmerjene faze v sredini cevi ϕ  in povprečne faze vϕ  pri različnih 

gradientih za okroglo cev, iz katerih sem izračunala hitrosti v sredini cevi, povprečne hitrosti 

in pretok tekočin po cevi. 
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 Rezultat povprečnega volumskega pretoka tekočine, ki znaša 3,6x10-7 m3/s iz tabele, 

lahko primerjam z izmerjenim pretokom s štoparico, ki je 4,1x10-7 m3/s. Rezultata se nekoliko 

razlikujeta med seboj, kar je lahko pripomogla napaka meritve pretoka s štoparico. Tudi pri 

izračunu povprečne hitrosti dobimo napako, saj k njej pripomore napačna izmera premera 

cevke. Tako namesto 0,05 m/s dobimo 0,04 m/s za povprečno hitrost. 

 Analitična rešitev pokaže, da sem pri eksperimentalnem delu dobila pravilno 

porazdelitev hitrosti, kar potrjuje dobro ujemanje s simuliranimi hitrostnimi profili. Ti so 

zopet prikazani v barvni lestvici, kateri ustreza toplejša barva večji hitrosti. Iz simuliranih 

hitrostnih profilov lahko namreč vidimo, da pada hitrost tekočine z radijem proti steni cevke 

povsem enako kakor v meritvah. 

 

a)     b)   c)  

 

Slika 27: Računalniška simulacija hitrostnih profilov tekočine za okroglo a), za štirikotno b) 

in za trikotno c) cev. Prav tako ustreza toplejša barva večji hitrosti tekočine.   
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7. Diskusija 
 

 Na podlagi slikanja z jedrsko magnetno resonanco sem ugotovila, da se moje meritve 

ujemajo z računskimi meritvami. Pokazalo se je tudi, da lahko pride do delnega odstopanja pri 

ročnem merjenju s štoparico in pri merjenju premera notranjosti cevke. Zlasti ker je bila cevka 

tanka in še na koncih zožena, zaradi lažjega natikanja daljših plastičnih cevk, tako nisem 

mogla natančno izmeriti notranjega premera, kar privede do napake. 

 Pri iskanju primernega profila cevk, kot sta trikotnik in kvadrat, sem imela večji 

problem, saj je težje oblikovati pri steklu ostre robove kot pri kovini, namreč kovine zaradi 

močnega magneta nisem smela uporabiti. Tako sem uporabila steklo, katerega mi je steklar 

oblikoval v željeni profil, pri kvadratnem profilu pa sem si pomagala kar z »lego kockami«, ki 

imajo strojno oblikovane robove in so iz plastike. 

S pomočjo slikanja z NMR lahko gledamo vzorec iz vseh smeri, lahko mu natančno 

določim željeno točko ogleda oziroma slikanja. Zaradi računalniške pomoči je danes slikanje 

lažje in hitrejše. Rezultati so vidni takoj, obdelava podatkov z različnimi programi pa je 

enostavnejša. Na primer, ko smo pri faznem glajenju z računalniškim programom dodajali 

ustreznim točkam mnogokratnike 2π, smo dobili gladko potekajočo fazo v sliki in nato v 

barvni skali, iz katerih je razvidno, kako si hitrosti pretoka sledijo. 
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8. Zaključek 
 

 Slikanje z jedrsko magnetno resonanco se je izkazalo kot zelo uporabna metoda za 

slikanje hitrostnega profila tekočine po ceveh različnega profila. Iz slikovnega materiala je 

razvidno, da je metoda dovolj učinkovita in nadaljnja obdelava podatkov je lažja in točnejša. 

Edini problem slikanja z jedrsko magnetno resonanco je v tem, da ne moremo uporabljati 

kovinskih predmetov, katere je lažje oblikovati v željeno obliko, kot na primer steklo ali 

plastiko, kar otežuje pripravo vzorcev. Zaradi močnega magneta je slikanje omejeno samo na 

nekovinske vzorce. Že iz same računalniške simulacije je razvidno, da se meritve ujemajo z 

barvno lestvico izmerjenih hitrosti. Tako lahko s pomočjo te metode merimo pretoke tekočin 

in njeno hitrost v raznih fizikalnih primerih, takih kot jih obravnavam v svoji diplomski 

nalogi in še vrsti drugih, ali pa v medicini za pretok krvi po žilah, kjer je predstavljena metoda 

že sedaj široko uporabljana. 
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