
Lektion MRI: Svar

1 MRI teori

a) – Spinnvektorerna i hela objektet orienteras antingen parallellt el-
ler anti-parallellt med det stationära magnetfältet.

– Frekvensen på denna RF-puls överensstämmer med Larmorfre-
kvensen, 127.74 = 42.58 ·3. Spinnvektorn kommer då att preces-
sera runt magnetfältets riktning med Larmorfrekvensen. Preces-
sionsvinkeln ökar med tiden och spinnvektorn kommer därmed
att röra sig bort från z-axeln och rotera i en spiral ner mot ner
mot xy-planet.

b) Frekvensen på denna RF-puls överensstämmer inte med Larmorfre-
kvensen. Spinnen kommer att fortsätta vara orienterade i B0-fältets
riktning och de kommer inte att öka sin precessionsvinkel.

c) Med en gradient Gz kommer endast spinnen för den xy-slice inom
objektet som motsvarar z = 0 att aktiveras av en elektromagnetisk
puls med frekvensen 127.74 MHz. Tjockleken på det aktiverade om-
rådet beror på magnituden på Gz samt bandbredden på RF-signalen.

d) 128.17 = 42.58 · (3 + 0.001 · z) ⇒ z = 10.1 cm.

2 Navigering i k-rummet
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b) Övre halvan av k-space blir:

f24 f23 f22 f21 f20 f19 f18
f∗
13 f∗

12 f∗
11 f∗

10 f∗
9 f∗

8 f17
f∗
14 f5 f4 f3 f2 f∗

7 f16
f∗
15 f6 f∗

1 f0 f1 f∗
6 f15

där ∗ betecknar komplexkonjugat.

3 Vikningsdistorsion i bilden
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a) Funktionen g(x, y) = F−1[G(u, v)] är skissad i figuren ovan till höger.

b) För sampelavståndet i u-led gäller att Δ ≤ 1 och för sampelavståndet
i v-led gäller att Δ ≤ 0.5.

4 Bildproblem

a) Bilden är suddig eftersom vi inte samplar tillräckligt mycket av de
höga frekvenserna i k-space. Lösningen är att sampla längre ut i k-
space med ökat samplingsavstånd.

b) Vi har fått spatiell vikning (notera att huvudet förutom viknings-
artefakterna är större än i de andra bilderna). Samplingsavståndet
i k-space är för stort för att avbilda ett objekt med denna storlek.
Lösningen är att minska samplingsavståndet. Om vi vill sampla li-
ka långt ut i k-space som tidigare måste antalet sampel ökas.
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