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TSBB31
Medicinska bilder

Lektion MRI
• Kort repetition från föreläsningen

om det centrala i MRI, dvs hur
skapas en bild. 

• Genomgång av MRI laborationen
• Lektionsuppgifter på MRI
• Tack till Mats Andersson för lån

av flera slides.

Maria Magnusson, Datorseende, Inst. för Systemteknik, Linköpings Universitet

p. 1 NMR
(Nuclear Magnetic Resonance)
 kan beskrivas med klassisk teori eller kvantteori

 Från kvantmekaniken vet vi att det magnetiska 
momentet bara kan anta vissa diskreta värden (spin 
upp, spin ner). 

 På denna lektionen undviker vi den kvantmekaniska 
beskrivningen. Lyckligtvis ger den klassiska 
beskrivningen samma resultat om små partiella 
volymelement innehållande flera atomkärnor 
betraktas istället för individuella atomkärnor.

p. 2

Spinn hos väteatomen
 Väteatomen har en proton i kärnan. Denna har 

ett spin. Vi kallar dem nu spin.
 Protoner har positiv laddning + spin
 Ett magnetiskt moment, dvs den fungerar som en liten 

magnet.

p. 3 Spin i ett starkt magnetfält B0. 
RF-puls. Precession.
 Placera spinnen i ett starkt magnetfält B0.
 De linjerar då upp sig parallellt eller anti-parallellt i

magnetfältets riktning.
 Applicera en radiofrekvent magnetisk puls (RF-puls).

 Anta att RF-pulsens frekvens f0 överensstämmer med 
larmor-frekvensen
( är den gyromagnetiska konstanten.) 

 Då börjar spinnen precessera, ungefär som
när man stör en “snurra”.

 Då RF-pulsen upphör återgår spinnen till sitt
original-läge, under det att de sänder ut en signal 
som man kan mäta.

p. 4

𝑓 𝛾 2𝜋⁄ 𝐵
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Magnetiska gradienter x,y,och 
z-led
 De magnetiska gradienterna förändrar 

magnetfältet B0 på olika positioner:
 Gz förändrar magnetfältet i z-led 
 Gy förändrar magnetfältet i y-led 
 Gx förändrar magnetfältet i x-led 

p. 5 Hur man får en bild från ett 
objekt (patient) i en MR-scanner
 1) Placera patienten i ett starkt magnetfält B0.

Spinnen ställer in sig i magnetfältets riktning.
 2) Lägg på gradienten Gz och RF-pulsen.

Endast spinnen i ett snitt, med rätt Larmorfrekvens börjar
precessera.

 3) Stäng av gradienten Gz och RF-pulsen.
Spinnen fortsätter att precessera, men sänder nu ut en
signal istället.

 4) Variera Gx och Gy och mät spinnens utsända signal.
Varje punkt i k-rummet (fourierdomänen) besöks och dess
komplexa värde noteras. 

 5) Rekonstruera en bild genom att beräkna 2D invers FFT.

p. 6

1) Placera patienten i ett starkt magnetfält B0.
2) Lägg på gradienten Gz och RF-pulsen.

 En RF-puls med 
larmor-frekvensen

kommer bara att
exitera en smal skiva, 
en “xy-slice”. 

 Tjockleken beror på:
 Storleken på Gz

 Bandbredden på RF-
pulsen

Gz(z)

p. 7

𝑓 𝛾 2𝜋⁄ 𝐵

4) Variera Gx och Gy och mät 
spinnens utsända signal. 
 När Gx och Gy varieras förändras spinnens m(x,y) relativa

fas. (En stor gradient G snabbar på spinnen och ökar dess
fas.) Den totala signalen S(t) mäts. Den är summan
(integralen) av alla spin med fas.

 Vi har fått fouriertransformen av spin-vektorerna m(x,y)!

Δ𝐵 𝑥, 𝑦, 𝑡 𝐺 𝑡 𝑥 𝐺 𝑡 𝑦, 𝐵  är konstant, ointressant

𝑆 𝑡 𝑚 𝑥, 𝑦 𝑒 𝑑𝑥𝑑𝑦

ℱ 𝑚 𝑥, 𝑦 𝑚 𝑥, 𝑦 𝑒 𝑑𝑥𝑑𝑦

p. 8
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4) Variera Gx och Gy och mät 
spinnens utsända signal, forts. 
 Man kan alltså navigera i k-rummet (fourier-

domänen) med gradientfälten Gx(t) och Gy(t).
 Förra sidan gav:

 kx är x-positionen i k-rummet.
 ky är y-positionen i k-rummet.

𝑘
𝛾

2𝜋 𝐺 𝜏 𝑑𝜏

𝑘
𝛾

2𝜋 𝐺 𝜏 𝑑𝜏

p. 9

MRI laborationen
 Simulera hur en bild genereras från en MR-scanner.
 Använd de magnetiska gradienterna för att styra 

samplingen i k-rummet.
 Rekonstruera bilden från samplen, använd den 

hermitiska egenskapen och matlabs ifft2

 Undersök hur olika typer av artefakter påverkar 
bildkvaliteten.

p. 10

Examination av MRI-labben
 Visa att ditt matlab-program fungerar.
 Svara på frågorna i lab-PM.

Sampling 2D k-space
linje för linje

 Varje excitation startar i origo.
 Gradienter appliceras som tar 

oss till början av nästa linje 
så fort som möjligt. (Tillåten 
gradientmagnitud är  
maximalt 0.02.)

 Applicera gradienter som 
samplar längs linjen med 
avståndet Δkx.

 Lagra k-space från aktuell 
linje.

 Utför en ny excitation för 
nästa linje, och så vidare…

p. 11

𝑘

𝑘
Fouriertransformen av en reell 
signal är hermitisk
 Antag N=255.
 Fouriertransformen av en reell signal är hermitisk:

F(-kx,-ky) = F*(kx,ky)
 Detta innebär att vi bara behöver sampla halva k-space 

plus 1, (1:128):

p. 12

Övre k-space:
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Flippa upp-ner följt av 
höger-vänster

p. 13 Ta konjugatet och 
sätt rad 128 till 0

p. 14

Undre k-space

Addera övre och undre k-space. 
Erhåll bilden med invers 2D FFT. 

p. 15 Sampling
i k-space 
och dess
påverkan
på bilden
 Objektstorlek Wx , Wy (i mm, inte pixlar)
 Δkx, Δky: avstånd mellan två sampel i k-space.
 Field of view (FOV): bildstorlek i mm.
 Inversa samplingsteoremet: Δk < 1/ W för att undvika

spatiell vikningsdistorsion.
 Större FOV  sampla tätare i k-space.
 Högre upplösning i bilden sampla längre ut i k-space.

p. 16
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Matlabfunktioner för 
“flippning” och konjugat
 Use the Matlab functions fliplr, flipud and conj in 

the laboration to take advantage of the hermitian 
property.

 fliplr, flips a matrix or a row vector in the left/right 
direction
(no effect on a column vector)

 flipud, flips a matrix or a column vector in the 
up/down direction
(no effect on a row vector)

 conj, returns the complex conjugate

p. 17 Matlabfunktioner för
invers fouriertransform
 Use ifft2, a fast implementation of the inverse 2D 

DFT. It assumes that the origin is in the upper 
left corner.

 Use fftshift and ifftshift to move the origin.
 im = abs( fftshift( ifft2( ifftshift( kspace))))

 Note that fftshift and ifftshift differ for odd sized 
matrices. (We use odd sized matrices here.)

p. 18

Origin at centerOrigin at center

Matlabfunktionen kspaceinit
 handle = kspaceinit(str1,str2,…),

% Creates a handle to the k-space to sample 
from.

 handle = kspaceinit(’none’); 
% gives no artifacts

 handle = kspaceinit(’jitter’); 
% the timing of k-space samples is not exact

 handle = kspaceinit(’decay’);
% the k-space signal strength decays with time

p. 19

Matlabfunktionen kspacesample
 samples = kspacesample(handle,g,v)

% Get samples from k-space, 
 handle came from kspaceinit.
 g is the gradient fields, [gx gy]
 v is a logical vector (optional), with same length 

as g, v = 0: throw away sample, v = 1: keep 
sample.

 Note that kspacesample returns the sample after 
the effect of the gradient. If you want a sample in 
the origin the first line of g must be [0,0].

p. 20
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Gradienterna och Matlab
 Relationen mellan gradienterna gx och gy och

k-space koordinaterna kx, ky ges av:

 kx = cumsum(gx);

 ky = cumsum(gy);

 Sätt och jämför med:

p. 21

𝑘
𝛾

2𝜋 𝐺 𝜏 𝑑𝜏 𝑘
𝛾

2𝜋 𝐺 𝜏 𝑑𝜏

𝛾 2𝜋

𝑘 𝑖 𝑔 𝑗

𝑘 𝑖 𝑔 𝑗

Vanliga misstag
 Antal sampel i k-space är inte udda. Då är det 

svårare att definiera origo.
 Ett sampel i origo (DC-komponenten) saknas.
 Sampelpunkterna är inte symmetriskt placerade 

i k-space så max(kx) ≠ -min(kx)

p. 22


