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Sammanfattning 
Den mest etablerade metoden för hjärtavbildning med MRI kallas bSSFP. Denna baseras på att 

signalen hålls i ett jämviktstillstånd genom noggrann balansering av magnetiska gradientfält. Vid 

avbildning av objekt i rörelse med hög temporal upplösning sker snabba skiftningar av 

gradienterna som inducerar virvelströmmar i magnetkamerans ledande komponenter och i 

patienten. Virvelströmmarna som skapas stör det homogena statiska fältet som krävs för 

avbildning med bSSFP och leder till artefakter vid avbildning.  

Det finns därför ett intresse i att kompensera för virvelströmmarnas påverkan vid avbildning. I 

detta arbete utvärderas tre befintliga kompensationsmetoder: ”Tiny Golden Angle”, ”Double 

Averaging” och ”Through Slice Equlibriation”. Respektive metod tillåter olika parameterval. 

Målet med detta arbete är att avgöra vilken, eller vilka, kombinationer av metoderna som ger bäst 

kompensation för virvelströmmar utan att påverka bildernas kliniska värde. Undersökningen 

baserades på att kombinera olika metoder samt parametervärden hos respektive metod och 

applicera detta vid avbildning av ett fantom. Sedan gjordes en kvantitativ analys av 

fantombilderna och baserat på fantomstudien skedde ett urval av kombinationer för 

hjärtavbildning av en frivillig testperson. En visuell bedömning gjordes sedan på hjärtbilderna. 

Resultatet tydde på att individuell applicering av metoderna kompenserade för virvelströmmar, 

men även att vissa kombinationer av dessa bidrog med förbättrad bildkvalitet. Samtliga bilder 

bedömdes vara av klinisk kvalitet och resultatet av detta arbete öppnar möjligheten för en klinisk 

valideringsstudie.  
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Abstract 
BSSFP is an established method used in cardiac imaging with MRI. It is based on keeping the 

signal in a steady state by balancing magnetic gradient fields. Imaging objects in motion with high 

temporal resolution requires rapid shifting of gradients which induces eddy currents in the 

conducting components of the scanner and the patient. The eddy currents distort the 

homogeneous static field needed for imaging with bSSFP and lead to artifacts in the resulting 

images.  

It is therefore relevant to try and compensate for the effects of eddy currents. In this report, 

three compensation methods are evaluated: Tiny Golden Angles, Double Averaging and Through 

Slice Equilibriation. Each method allows selection of different parameter values. The goal of this 

report is to determine which combination, or combinations, that provide the best compensation 

without affecting the clinical value of the images. The study was based on combining the 

methods and different parameter values and first applying these when imaging a phantom. A 

quantitative analysis of the images was then made and based on this, a selection of combinations 

was made and used for the cardiac imaging of a volunteer. A visual assessment was then made on 

the images of the heart.  

The results indicated that the three methods provided compensation when applied individually, 

but there were combinations of these that contributed to improved image quality as well. Most of 

the images were assessed to be of clinical quality and the results of this report open up the 

possibility for a clinical validation study.  
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1. Introduktion  

Fysiken bakom magnetisk resonanstomografi (MRI) har varit känd sedan 1940-talet. MRI är en 

bildgivande metod som är fördelaktig vid avbildning av mjuk vävnad. Framför allt inom 

hjärtdiagnostik har MRI haft en betydande inverkan. Då hjärtavbildning ställer stora krav på 

bildgivningen har detta framtvingat avancerad anpassning av teknologin inom flera områden. 

Balanced Steady-state Free Precession imaging (bSSFP) är den huvudsakliga metoden som 

utnyttjas vid klinisk avbildning av hjärtat på grund av sitt höga signal-brusförhållande (SNR) och 

goda kontrast mellan vävnad och blod [1]. De fördelaktiga egenskaperna uppnås genom 

noggrann balansering av gradienternas vågformer över varje repetitionstid (TR) i pulssekvensen 

och således kan magnetiseringen återanvändas över flera excitationer vilket leder till ett 

jämviktstillstånd [1]. Detta bidrar till ett högre SNR, men återanvändning av resterande 

magnetisering gör bSSFP känslig för variationer i det magnetiska fältet som kan störa 

jämviktstillståndet [2]. Även om teorin som föregick bSSFP presenterades av Herman Carr redan 

1958 så har tekniska begränsningar lett till att sekvensen inte slog igenom stort för kliniskt bruk 

förrän under sent 1990-tal [2]. 

Vid avbildning med hög temporal upplösning skiftar de magnetiska fältgradientspolarna snabbt. 

Detta tenderar att inducera så kallade virvelströmmar i ledande material, såsom i den kryogena 

skölden i magneten eller i själva patienten. Dessa virvelströmmar skapar lokala magnetiska fält 

som stör det homogena statiska fältet och orsakar artefakter i form av svarta band i bilderna [3].  

Särskilt intressant för avbildning av objekt i rörelse är användandet av så kallade “Golden 

Angles”. Dessa ger ett unikt sätt att från en och samma insamling både följa rörelser i realtid och 

avbilda periodiska rörelser, till exempel hjärtslag, med hög bildkvalitet [4]. Denna metod ställer 

ytterligare krav på snabbt skiftande gradientfält som förvärrar ovan nämnda problem. Det finns 

tre befintliga metoder för kompensation av virvelströmmar vid avbildning med bSSFP, nämligen 

“Tiny Golden Angles”, “Double Averaging” och “Through Slice Equilibration” [3-6]. 

I detta arbete utvärderas de ovan nämnda metoderna. Optimerad kompensation för bildartefakter 

vid användning av “Golden Angle” skapar möjligheten att förbättra diagnostisering av hjärtat. 

1.1 Mål 

Målet med projektet är att avgöra vilken, eller vilka kombinationer, av de ovannämnda metoderna 

som bäst kompenserar för effekterna av virvelströmmar utan att påverka det kliniska värdet av en 

bild.  
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2. Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs de fysikaliska principerna bakom MRI, samt hur bilder erhålls vid 

avbildning med magnetkamera. Vidare ges även en beskrivning av bSSFP och metoder som 

används vid kompensation för virvelströmmar. 

2.1 Magnetisk resonanstomografi 

Spinn och egentillstånd 

Elementarpartiklar har en inneboende egenskap som benämns spinn [7]. Spinn ger upphov till ett 

magnetiskt moment, och atomer med ett udda antal neutroner och protoner i sin kärna har ett 

nettomoment [7]. Vid MRI mäts spinnet i väteatomens kärna då vätekärnan består av en enda 

proton och uppvisar därmed ett nettomoment samtidigt som väteatomerna utgör en stor andel av 

atomerna i kroppen [8]. Inom facklitteraturen används ofta ordet spinn som en omskrivning för 

själva vätekärnorna. När spinnen placeras i ett externt statiskt magnetiskt fält B0 kommer dessa 

att precessera kring en tänkt axel parallell med det externa magnetfältets fältlinjer [7]. Spinnens 

precessionsfrekvens, Larmorfrekvensen f0, är direkt proportionell mot fältstyrkan enligt  

 f0 = 𝛾 B0 (1) 

där 𝛾 är det gyromagnetiska förhållandet för väte (1H) [7]. Som tidigare nämnt kommer 

väteatomkärnans spinn ge upphov till ett magnetiskt moment som är parallell med den tänkta 

spinn-axeln och representeras av vektorn m [8]. Vid precession kan det magnetiska momentet 

delas upp i en longitudinell och transversal komponent, mz respektive mxy [8] Den longitudinella 

komponenten är parallell med det statiska fältets riktning [8]. Alla magnetiska moment kan 

summeras till en nettomagnetisering M och även denna kan delas upp i en longitudinell och 

transversal komponent, Mz respektive Mxy [8] Summan av alla mz-vektorer ger Mz , dock 

kommer Mxy vara noll eftersom alla mxy-vektorer har olika riktningar och tar ut varandra [8]. Då 

jordens magnetfält är förhållandevis svagt, cirka 30 μT, kommer termisk agitation vara den 

dominerande faktorn och nettomagnetiseringen är därmed noll i termisk jämvikt [7]. Vid de 

fältstyrkor som vanligtvis används i MRI, 1.5-7 T, kommer en nettomagnetisering parallell med 

det statiska homogena fältet uppstå i termisk jämvikt [8].  

I kvantmekanisk teori kan protonens spinn befinna sig i två egentillstånd som motsvarar olika 

energinivåer, spinn upp och spinn ned [7]. Skillnaden i energi, 𝛥𝐸, mellan tillstånden ges av: 

𝛥𝐸 = ℏ𝛾 B0= ℏf0 (2)  

där ℏ är Plancks konstant dividerat med 2π [7]. 𝛥𝐸 är proportionell mot Larmorfrekvensen enligt 

ekvation (2) och ger upphov till en fördelning av spinnen där några fler befinner sig i tillståndet 

spinn upp än i tillståndet spinn ned, eftersom spinn upp är det lägre energitillståndet [7]. 

Excitation 

Vid MRI utgörs signalen av den transversala komponenten av nettomagnetiseringen Mxy [8]. För 

att generera en mätbar signal måste nettomagnetiseringen M ändra riktning och lämna det 

termiska jämviktstillståndet [8]. Spinnen kan exciteras av en RF-puls med flippvinkel α och energi 

motsvarande 𝛥𝐸 [7]. Att RF-pulsen har energin 𝛥𝐸 är ett villkor för att resonans ska uppstå, 

vilket innebär att spinnen precesserar i fas efter excitation [7]. I ett roterande referenssystem 

resulterar en excitation i att nettomagnetiseringen M får en riktning med vinkeln α från B0 [7]. En 

transversal magnetisering Mxy uppstår samtidigt som den longitudinella komponenten Mz minskar 
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[7]. Bildtagning kräver ofta en repetition av excitationer och tiden mellan dessa ges av 

repetitionstiden TR [7].  

Relaxationsprocesser 

Efter excitation precesserar M runt B0 utan inverkan av ett RF-fält och spinnen, samt M, 

kommer eventuellt att återvända till det termiska jämviktstillståndet [7]. Signalen som fås efter 

excitation av en bildvolym kommer att oscillera men avta med tiden och detta kallas Free 

Induction Decay (FID) [7]. Att signalen avtar beror på två samtidiga relaxationsprocesser [8]. I 

den ena ökar Mz, det vill säga den ursprungliga longitudinella magnetiseringen återfås, vilket 

beror på termiska interaktioner som sker mellan molekyler [8]. Relaxationen av den longitudinella 

komponenten Mz karaktäriseras av tidskonstanten T1, och processen benämns T1-relaxation [7]. 

I den andra processen kommer interaktioner mellan spinn leda till att dessa hamnar ur fas och 

Mxy kommer därför att minska [8]. Avtagandet av Mxy från dess värde efter excitation 

karaktäriseras istället av tidskonstanten T2 och processen kallas för T2-relaxation [7]. Skillnader i 

T1 och T2 hos olika vävnader är det som ger bildkontrast vid MRI [7]. 

Magnetiska gradientfält 

Ett magnetiskt gradientfält som appliceras utöver det statiska homogena fältet orsakar en 

variation av den sammanlagda fältstyrkan över magnetkamerans mätvolym [7]. Larmorfrekvensen 

kommer då att variera över rummet, vilket kan utnyttjas för att få spatiell information om 

spinnen [7]. Innan excitation väljs ett snitt, eller en bildvolym, som utgörs av en bestämd volym 

inom kroppen [7]. Inom ett exciterat snitt appliceras ytterligare gradienter för att skapa skillnader 

i fas och frekvens mellan spinnen och på så sätt koda spinnens position inom bildplanet [7]. 

Eko 

Då signalen avtar omedelbart efter excitation måste delar av signalen återkallas [7]. Det 

åstadkoms genom att applicera gradienter eller RF-pulser för att få spinnen att återigen fasas ihop 

[7]. Den återkallade signalen kallas för ett eko och tiden mellan excitation och eko ges av ekotiden 

TE [7].  

Gradienteko är en grundläggande pulssekvens där ekot enbart återkallas med hjälp av gradienter 

[7]. En urfasningsgradient appliceras under en kort tid längs en riktning i bildrummet för att 

orsaka en kraftig urfasning av spinnen genom att skapa en variation i Larmorfrekvens längs 

gradientens riktning [7]. Efter en bestämd tid kommer urfasningsgradienten att ändra polaritet 

och spinnen som precesserade med en lägre frekvens kommer nu att precessera med en högre 

frekvens [9]. Spinnen kommer då att fasa tillbaka och ekot som uppstår bildar en signal som snart 

återigen når sitt ursprungliga maximala värde [7]. Följaktligen, när den integrerade arean av 

gradientens vågform är noll, har spinnen återfokuserats helt [9]. Gradienten fortsätter vara 

påslagen och spinnen kommer återigen att fasa ur [9].  

Spinn-eko sekvensen skiljer sig från gradienteko på det sättet att den använder sig av RF-pulser 

för att återkalla ekot av tidigare signal [7]. Efter den initiala RF-pulsen börjar en urfasning av 

spinnen, då appliceras ytterligare en RF-puls med en flippvinkel på 180° [7]. Syftet med denna är 

att reversera urfasningen och på så sätt åstadkomma en nästan fullständig återfokusering av 

spinnen [9]. Nackdelen med den här typen av pulssekvens är att man ofta måste vänta en längre 

tid innan ekot återkallas, vilket inte alltid är önskvärt. 

 

 



4 

  

k-space 

Genom Fouriertransform kan varje signal från ett snitt delas upp i ett spektrum av spatiala 

frekvenser [8]. Alla dessa spatiala frekvenser innehåller information om bilden i form av olika 

faser och amplituder [7]. För att förenkla beskrivningen av den bildgivande processen 

introduceras begreppet k-space, vilket är Fouriertransformen av bilden [7]. I k-space utnyttjas 

spatiala frekvenskoordinater kx, ky och kz [7]. Varje punkt i k-space innehåller information om 

hela bilden [7]. Mitten av k-space innehåller kontrastrelevant data och de yttre delarna mer 

detaljer i bilderna [8]. Man tänker sig att utläsning av signalen sker genom sampling av k-space 

vilket innebär mätning av diskreta punkter [7]. Bilden rekonstrueras sedan utifrån förvärvat data 

[7]. K-space motsvarar inte bilden av snittet i fråga [8], utan Fouriertransform utnyttjas för att gå 

mellan spatiala frekvensdomänen och bilddomänen [7].  

Utläsningsordningar 

Utläsning av k-space kan ske på olika sätt. Den konventionella metoden är en Kartesisk 

utläsningsordning där fas- respektive frekvenskodning sker längs vinkelräta axlar i k-space och 

samplingspunkterna faller på ett rätlinjigt rutnät [10]. Som tidigare nämnt kodas position i bilden 

med hjälp av fas. Om rörelse sker mellan utläsningar kodas fel positioner till fel fas, vilket ger 

betydande artefakter i en bild [7].  

Enligt konvention används Kartesiska utläsningsordningar, men även icke-Kartesiska 

utläsningsordningar förekommer [10]. En radiell utläsningsordning är ett exempel på en sådan, 

där sampling istället sker längs en linjeprofil med en riktning som skär mitten av k-space [10]. 

Riktningen för efterföljande utläsningar bestäms av ett konstant vinkelinkrement [10]. För en 

radiell geometri utnyttjas polära koordinater och faskodningen sker längs azimuten som utgör 

vinkeln i planet [10]. Genom att inte använda en explicit faskodningsriktning undviks känslighet 

för fasfel, så att en felaktig faskodning blir ett oskarpt område som kan finnas i en vanlig bild än 

som en felaktig kodning av position [10]. Exempel på olika utläsningsordningar kan ses i figur 1.

 

Figur 1. Exempel på utläsningsordningar. a) Kartesisk b) Icke-Kartesisk, radiell c) Icke-Kartesisk, 
Golden Angle [11]. 

2.2 Bildparametrar 

Signal-brus-förhållande 

Signal-brus-förhållandet (SNR) är en benämning på förhållandet mellan signalens effekt relativt 

brusets effekt i en rekonstruerad bild [7]. Värdet på brussignalen fås genom kvoten mellan 

standardavvikelsen i bilden och kvadratroten ur antalet mätningar som skett med identisk 

inställning [12].  
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Uniformitet 

Uniformitet är ett sätt att benämna homogeniteten i en bild och anges som ett värde mellan 0 och 

100 [13]. I optimala fall är uniformiteten 100 [7] och i en linjeprofil över bilden skulle 

signalintensiteten i en homogen excitationsvolym ses som en platå. Figur 2 visar exempel på två 

olika linjeprofiler. 

 

Figur 2. Linjeprofiler från två olika bilder på ett snitt i ett fantom som är placerat centralt i bilden. På x-
axeln anges position i form av pixelnummer och y-axeln visar signalintensiteten mellan 0 och 255. 
Skillnader i signalintensitet och uniformitet kan observeras mellan linjeprofilerna. a) En linjeprofil som 
demonstrerar en varierande signalintensitet i fantomet. b) Linjeprofil med en mer jämn signalintensitet 
över fantomet. 

2.3 Steady State Free Precession och balanced Steady State Free Precession  

Steady State Free Precession (SSFP) är en avbildningsmetod där RF-pulserna kontinuerligt 

exciterar spinnen med en kort repetitionstid varpå spinnen precesserar fritt mellan pulserna utan 

att magnetiseringen tillåts relaxera fullständigt [1]. Steady state syftar på att den snabbt repeterade 

excitationen kommer leda till att signalen hålls i ett longitudinellt jämviktstillstånd [1]. Det är 

viktigt att TR << T2 ≤ T1 då detta är en förutsättning för att ett jämviktstillstånd ska uppstå [1]. 

En SSFP-sekvens inleds med en RF-puls med flippvinkel α/2 [2]. Under tiden av fri precession 

kommer det att ske en urfasning av den transversala komponenten av nettomagnetiseringen Mxy 

[1]. Detta kommer att ske med den konstanta urfasningsvinkeln θ i transversalplanet [1]. Därefter 

appliceras nästa RF-puls med flippvinkeln -α, här får spinnen återigen precessera fritt och 

magnetiseringen får urfasningsvinkeln θ [2]. Följaktligen läggs nästa flippvinkel på, denna gång 

med en positiv α [2]. Eftersom θ är konstant kommer spinnen alltid inställa sig i samma lägen när 

alla dessa steg repeteras under pulssekvensen vilket kan ses som ett transversalt jämviktstillstånd 

[2].  

Balanced Steady State Free Precession (bSSFP) baseras på SSFP men med skillnaden att summan 

av gradienterna alltid är noll [2]. Ytterligare ett villkor vid bSSFP är att TR måste vara dubbelt så 

lång som TE [1]. Ett exempel på en pulssekvens vid bSSFP kan ses i figur 4. Signalstyrkan vid 

bSSFP är beroende av θ och den maximala signalstyrkan fås vid en fasförskjutning på 180°, se 

figur 3 [1]. Vid bSSFP sker en karaktäristisk signalutsläckning då fasförskjutningen är 0° vilket 

kan ses som så kallade bandartefakter i bilder [1]. Det är viktigt att undvika ytterligare 

fasförskjutning av Mxy då θ måste vara konstant för att behålla det transversala jämviktstillståndet 

som krävs för bSSFP [1]. Fördelen med bSSFP är den karaktäristiska höga SNR samt den höga 

kontrasten mellan hjärtmuskulatur och blod som beror på att bilderna är T2/T1 viktade [2].   
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Figur 3. Den lokala signalstyrkans karaktäristiska utseende vid avbildning med bSSFP. På x-axeln anges 
urfasningsvinkeln i grader och y-axeln visar det normaliserade värdet på signalintensiteten. Maximal 
signalintensitet uppnås vid en fasförskjutning på 180° och signalutsläckning sker vid 0° samt vid 360°. 

 
Figur 4. Ett exempel på en verklig pulssekvens vid avbildning med bSSFP. På x-axeln anges tid i ms och 
y-axeln visar värdet på amplituden. Den översta raden visar RF-pulsens vågform och amplituden anges i 
Volt. Den andra och tredje raden visar gradienterna i x- respektive y-riktningen och används för den 
spatiella kodningen. Den fjärde raden visar z-gradienten som används för att välja vilket snitt som 
avbildas. I den andra, tredje och fjärde raden anges amplituden i mT/m. Mellan varje RF-puls är summan 
av alla gradienterna noll. Den femte raden visar läget för A/D-omvandlaren, som omvandlar den analoga 
signalen från mottagarspolarna i magnetkameran till en digital signal. Amplituden är binär, det vill säga att 
mätning av signalen sker då amplituden är 1, och ingen mätning sker när den är 0. 
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2.4 Avbildning med bSSFP 

Effekter av virvelströmmar 

Vid avbildning i bSSFP krävs snabbt skiftande magnetiska gradientfält [2]. Detta inducerar 

virvelströmmar som ligger kvar en kort tid efter att gradienten ändrat riktning och kan leda till 

artefakter vid avbildning [3]. Virvelströmmar skapar inhomogenitet i magnetfältet och 

variationerna ger upphov till en urfasningsvinkel θ som inte är konstant mellan varje RF-puls [3]. 

När nya RF-pulser införs kommer magnetiseringen att fasförskjutas olika mycket mellan varje 

excitation vilket stör jämviktstillståndet och påverkar den lokala signalstyrkan vid bSSFP [5].  

Vid Kartesiska utläsningsordningar av k-space kommer urfasningar som skapats av 

virvelströmmar bli konstanta och ta ut varandra [5]. Virvelströmmar är mestadels ett problem vid 

väldigt snabba sekvenser med varierande utläsningsriktning, såsom icke-Kartesiska 

utläsningsordningar av k-space, se figur 5 [5]. Vid radiella utläsningsordningar kommer höga 

vinkelinkrement innebära större hopp i k-space, vilket inducerar mer virvelströmmar än låga 

vinkelinkrement [6]. 

 

Figur 5. Exempel på effekten av virvelströmmar då en radiell utläsningsordning använts vid avbildning av 
ett homogent fantom. 

Golden Angles och Tiny Golden Angles 

Vid avbildning av rörliga objekt är radiell utläsning av k-space fördelaktigt eftersom det är mer 

robust mot de faseffekter som orsakas utav själva rörelsen [4]. En växande metod vid radiell 

utläsning är användandet av så kallade “Golden Angle” (GA) [6]. Vinkelinkrementet som 

används är härlett från det gyllene snittet och ger en effektiv täckning av k-space genom att varje 

ny vinkel kommer att dela det största avståndet mellan de föregående vinklarna [4]. Detta innebär 

att relativt få radiella linjeprofiler krävs för att få en jämn utläsning av k-space [4].  

GA ger stora möjligheter för användning av alternativa metoder vid bildrekonstruktion [4]. Vid 

avbildning av en periodisk rörelse, exempelvis hjärtslag, kan linjeprofiler som beskriver samma 

del av rörelsen sorteras så att bilderna kan rekonstrueras tillsammans, vilket resulterar i bättre 

spatial upplösning [4]. Med GA är det även möjligt att systematiskt följa linjeprofiler med ett 

fönster och rekonstruera en bild vid varje steg [4]. På så sätt kan man skapa en film av rörelsen 

som går i realtid [4]. Ett problem som uppstår när denna utläsningsordning används är att stora 

vinkelinkrement från en utläsningslinje till nästa kräver starka gradienter som inducerar 

varierande virvelströmmar, vilket resulterar i artefakter vid bildgivning [6].  

Vid tillämpning av GA ges antalet radiella linjeprofiler av P och det specifika vinkelinkrementet 

𝛹𝑁 ges av: 

  𝛹𝑁  =
2𝜋

2𝑁 + √5 −1
 (3)  
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Där N ger ett specifikt vinkelinkrement, se tabell 1. Den så kallade Golden Angle är 111,25° och 

erhålls då N=1 men även mindre vinklar kan användas och är då generaliserade Golden Angles, 

även kända som Tiny Golden Angles [6]. Mindre vinkelinkrement inducerar inte lika mycket 

virvelströmmar och Tiny Golden Angles kan ses som en kompensationsmetod [6].  

Tabell 1. Golden Angle och Tiny Golden Angles med motsvarande vinkelinkrement. 

Golden Angle & 
Tiny Golden Angles 

Vinkelinkrement 

ψ1 111,25° 

ψ2 68,75° 

ψ3 49,75° 

ψ4 38,98° 

ψ5 32,04° 

ψ6 27,20° 

ψ7 23,63° 

ψ8 20,89° 

ψ9 18,71° 

ψ10 16,95° 

Double Averaging 

Double Averaging (dAVE) är en metod för kompensation av virvelströmmar som utnyttjar den 

alternerande flippvinkeln i bSSFP [5]. Ett komplext medelvärde beräknas av data från två 

konsekutiva, men identiska, utläsningar i k-space [5]. Genom att samma gradient repeteras efter 

varje RF-excitation antas en fasförskjutning orsakad av virvelströmmar ha samma påverkan i 

efterföljande utläsning av k-space [5]. Därmed kommer inte virvelströmmarna störa 

jämviktstillståndet [5]. Denna metod gör det möjligt att kompensera för virvelströmmarnas 

förutsägbara vinkelberoende, men eftersom de också är tidsberoende kommer kompensationen 

endast vara felfri i teorin [5]. Utläsningstiden kommer också att fördubblas på grund av att 

samma mätning måste göras två gånger [5].  

Through Slice Equilibration 

Through Slice Equilibration (TSEQ) baseras på att en positiv fasförskjutning av signalen orsakad 

av virvelströmmar kan tas ut av en negativ symmetrisk fasförskjutning [3]. I snittets riktning 

elimineras en del av magnetiseringen som behålls från en excitation till nästa [3]. Genom en 

ändring av gradienternas amplitud induceras en fasförskjutning som kompenserar för 

fasförskjutningen orsakad av virvelströmmar [3]. Ändringen av amplituden innebär att den totala 

gradienten i snittets riktning inte kommer att vara helt balanserad inom en TR och signalen 

kommer att minska [3]. Kompensationen sker i snittets riktning eftersom ytterligare urfasning i 

fas- eller frekvensriktningen kommer att leda till tätare bandartefakter vid avbildning med bSSFP 

[3]. Vid tillämpning av TSEQ i detta arbete anges ett parametervärde i procent som motsvarar ett 

relativt urfasningsmoment som induceras.  
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3. Metod 

Mätmetodologi 
Bildtagning utfördes med en Siemens Magnetom Aera 1,5 T (Siemens Healthcare, Erlangen, 
Tyskland). Utförandet anpassades efter mätmetodologin i National Electrical Manufacturers 
Association (NEMA) standard MS 1-2008 (R2014), samt standard MS 3-2008 (R2014) se bilaga 1 
och 2. Bildtagning av fantom genomfördes och därefter upprepades proceduren med 
avgränsningar och anpassningar gjorda för en människa.  

Fantomet 
Fantomet utgjordes av en flaska innehållandes nickelsulfat (NiSO4), natriumklorid (NaCl) och 
vatten (H2O). Inför bildtagningen spändes en flexibel RF-spole fast över fantomet, som sedan 
placerades i magnetkamerans isocenter. 

Protokoll 
Ett specifikt protokoll utformades för att ordna alla pulssekvenser som skulle användas för 
bildtagning, se bilaga 3. En avvikelse från NEMA:s standard är att en spinn-eko pulssekvens inte 
användes för denna undersökning. Inledningsvis valdes sekvensparametrarna, se tabell 2. Sedan 
valdes ett transversalt snitt av fantomet för avbildning.  

Tabell 2. Inför bildtagning bestämdes sekvensparametrarna som ursprungligen var gemensamma 
inställningar för alla bilder. 

Flippvinkel 70° 

TR 3,74 ms 

TE 1,87 ms 

Matrisstorlek 256 

Field of View (FoV) 300 mm 

Snittjocklek 10 mm 

Radiella linjeprofiler 610 

 

Protokollet för bildtagningen utformades sedan systematiskt utgående från möjliga 

parametervärden hos respektive metod, samt möjliga kombinationer av dessa. Vinkelinkrementet 

för GA valdes enligt: 

𝛹𝑁  =
2𝜋

2𝑁 + √5 −1
   (3)         𝑑ä𝑟 𝑁 = 2𝑥 𝑓ö𝑟 𝑥 = 0, 1, . . . , 7   

Alla vinkelinkrement som beräknades och användes kan ses i tabell 3. 
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Tabell 3. Vinkelinkrementen som beräknades genom ekvation (3). 

Golden Angle (GA) Vinkelinkrement (𝛹) 

ψ1 111,25° 

ψ2 68,75° 

ψ4 38,98° 

ψ8 20,89° 

ψ16 10,83° 

ψ32 5,52° 

ψ64 2,79° 

ψ128 1,40° 

 

 
Figur 6. Grafisk representation av förhållandet mellan Tiny Golden Angle och motsvarande 
vinkelinkrement. De svarta punkterna markerar vinkelinkrementen som användes vid fantomavbildningen. 

Därefter applicerades dAVE vid bildtagning för varje värde på vinkelinkrementet 𝛹𝑁. Sedan 

användes endast TSEQ för varje 𝛹𝑁 med parametervärden: 5, 10, 15, 20, 40, 60, 80 och 93. Efter 

individuell applicering av dAVE samt TSEQ på respektive 𝛹𝑁 kombinerades även båda 

metoderna. För att senare kunna beräkna SNR skedde två konsekutiva bildtagningar då 

metoderna applicerades individuellt, samt för varje kombination av parametervärden. Värt att 

notera är även att antalet linjeprofiler var fixt för alla mätningar.  

 

 

 



11 

  

Bildrekonstruktion 

Bildrekonstruktionen utfördes i MATLAB (MathWorks, Natick, MA, USA) se bilaga 4. Filerna 

namngavs baserat på vilka metoder som tillämpats samt vilka parametervärden som använts. 

Därefter lästes filnamnet av koden och inställningarna för bildrekonstruktion anpassades 

automatiskt. Då en radiell utläsningsordning använts måste data från varje utläsning placeras i ett 

kartesiskt rutnät för att Fouriertransform ska kunna utföras och generera bilden. Detta gjordes 

med mjukvarupaketet NUFFT [14]. När alla bilder rekonstruerats bestämdes ett mätområde av 

intresse som var densamma för varje bild. Mätområdet användes vid respektive beräkning av 

SNR och uniformitet för varje bild.  

Beräkning av SNR och uniformitet 

Beräkningarna utfördes i MATLAB och alla resulterande värden utgjorde data som presenterades 

i grafer av SNR samt uniformitet beroende på GA, dAVE samt TSEQ. Beräkning av SNR för 

respektive bild skedde enligt NEMA standard MS 1-2008 (R2014) och uniformiteten beräknades 

enligt NEMA standard MS 3-2008 (R2014).   

Hjärtavbildning 

Ovanstående process anpassades sedan för att kunna tillämpas vid hjärtavbildning hos en 

testperson som genomfördes två gånger, ena gången med andhållning och andra med fri andning. 

Protokollet avgränsades baserat på den grafiska representationen av hur SNR och uniformiteten 

påverkades av olika sammansättningar av parametervärden. Vid andhållning valdes ett långaxel 

fyrkammarsnitt av testpersonens hjärta. Det avgränsade protokollet vid andhållning inkluderade 

endast GA 1, 2, 4, 8, 128 samt kombinationer av dAVE och TSEQ 5, 10, 15 och 93 applicerat på 

respektive vinkelinkrement. Testpersonen fick hålla andan i 12 sekunder under bildtagning. 

Protokollet vid fri andning begränsades till GA 1, 2, och 8 samt dAVE och TSEQ 5, 10, 93. Vid 

fri andning valdes ett midventrikulärt kortaxelsnitt och snittjockleken ändrades dessutom till 8 

mm. 

Testpersonen var en frisk 21-årig kvinna och undersökningen skedde med ett etiskt godkännande 

med etikprövningsnämndens diarienummer 2011/1077-31/3. Bildtagningssystemets tillhörande 

EKG användes på testpersonen. Vid hjärtavbildningen implementerades retrospektiv sortering av 

hjärtslagen i protokollet där bildtagningssekvensen kände av hjärtslag och tog kontinuerligt bilder 

därefter. Detta resulterade i att antalet linjeprofiler ändrades till 4500 vid andhållning och 25 537 

vid fri andning. Rekonstruktion av bilder och grafer utfördes på samma sätt som vid avbildning 

av fantomet med skillnaden att koden för bildrekonstruktion anpassades efter rörliga bilder. Vid 

fantomavbildning rekonstruerades data i den ordning som den insamlades. Vid hjärtavbildning 

sorterades insamlat data baserat på tiden som fortlöpt mellan början av ett hjärtslag och utläsning. 

Data från alla hjärtslag samlades sedan ihop och delades upp i ett antal bildrutor där varje bildruta 

beskrev en egen del av hjärtcykeln. 

Bedömning av hjärtbilderna 

Bildernas kvalitet bestämdes genom en visuell bedömning av hjärtbilderna som gjordes 

tillsammans med läkare, sjukhusfysiker och biomedicinsk ingenjör. Bedömningen anpassades 

efter metodologin beskriven av Kundel [15]. Det som observerades i bilderna var uniformiteten, 

kontrasten samt möjligheten att urskilja karaktäristiska anatomiska strukturer såsom 

hjärtmuskelväggarna.       
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4. Resultat 

SNR 

Grafen i figur 7 visar signal-till-brusförhållandet. Här kan man se att SNR varierar vid låga 

vinkelinkrement men redan vid 𝛹8 planar skillnaden i SNR ut. Det är också tydligt att SNR 

sjunker då TSEQ ökar samtidigt som dAVE inte har någon påverkan då samma antal utläsningar 

använts. Vidare har TSEQ 5 och 10 ett bättre SNR-värde än efterföljande parametervärden 

samtidigt som TSEQ 20 och 40 är klart sämst. Notera att högre TSEQ-värden ger lägre SNR 

men att SNR istället är ökande då man går från 40 till 93. Här noteras också att då dAVE 

applicerats på TSEQ 20 så sjönk SNR nämnvärt. 

Figur 7. Grafisk representation av SNR beroende på applicerad parameterkombination vid 
fantomavbildning. Den horisontella axeln representerar ökande GA-faktor. Den vertikala axeln 
representerar SNR i godtyckliga enheter. Varje linje motsvarar en kombination av TSEQ och dAVE.  

Uniformitet 

Uniformiteten beroende på parameterkombinationer som presenteras i figur 8 visar att värdet 

påverkas av TSEQ, men inte av dAVE eftersom inga större avvikelser kan ses då metoden 

appliceras. Dock kan en del avvikande resultat, såsom TSEQ 20 samt TSEQ 10 med dAVE, 

observeras. Ur figur 8 kan störst skillnader i uniformitet ses med varierande TSEQ samt mellan 

höga vinkelinkrement.  
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Fantomavbildning 

Bilderna på fantomet visar effekterna av virvelströmmar samt kompensationsmetodernas 

påverkan. Figur 9 är ett exempel på hur lägre vinkelinkrement med GA ger bättre kompensation 

för virvelströmmar. 

    

Figur 9. Skillnader i kompensation för virvelströmmar kan ses då vinkelinkrementet minskar mellan a) 
GA 1 b) GA 2 c) GA 8 d) GA 128. 

 

 

 

 

 

Figur 8. Grafisk representation av uniformiteten beroende på kombinationer av 
kompensationsmetoderna vid fantomavbildning. Den horisontella axeln representerar ökande GA-faktor. 
Den vertikala axeln representerar normaliserad uniformitet från 0% till 100%. Varje linje motsvarar en 
kombination av TSEQ och dAVE 
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När dAVE dessutom läggs till som parameter försvinner en stor del av virvelströmmarna, det är 

lättast att se detta vid jämförelse mellan figur 9.a) och figur 10.a).  

    

Figur 10. Resulterande bilder efter kompensation med dAVE a) GA 1 med dAVE b) GA 2 med dAVE 
c) GA 8 med dAVE d) GA128 med dAVE. 

GA 1 kombinerat med olika värden på TSEQ visar också en tydlig kompensation för 

virvelströmmar. I figur 11.c) då TSEQ 20 används har en bandartefakt uppstått som gör att 

bilden inte går att bedöma.  

    

Figur 11. a) GA 1 med TSEQ 5 b) GA 1 med TSEQ 10 c) GA 1 med TSEQ 20 d) GA 1 med TSEQ 93. 

När dAVE läggs till på GA 1 och olika värden på TSEQ uppstår istället en bandartefakt som ger 

avvikande resultat, se figur 12.  

    

Figur 12. a) GA 1 med TSEQ 5 och dAVE b) GA 1 med TSEQ 10 och dAVE c) GA 1 med TSEQ 20 
och dAVE d) GA 1 med TSEQ 93 och dAVE. 

  



15 

  

Hjärtavbildning med fri andning 

Bilderna som erhölls från bildtagning med fri andning visade sig ha ha bättre SNR då GA hade 

lägre vinkelinkrement. Låga värden på TSEQ fungerade också i viss utsträckning som 

kompensation för virvelströmmar, dock påverkade den också andra artefakter i form av 

förflyttningar av dessa. Bilderna anses via visuell bedömning ha möjlighet till ett kliniskt värde, se 

figur 13 och 14. 

 
Figur 13. a) Midventrikulärt kortaxelsnitt med GA 1 som kompensationsmetod. b) Midventrikulärt 
kortaxelsnitt med GA 8 som kompensationsmetod. 

I figur 14 kan man urskilja förflyttningar av bandartefakter. Det lättaste sättet att se detta är 

genom förflyttningen av signalutsläckningar i fettvävnaden runt kroppen.  

 
Figur 14. a) GA 8 med TSEQ 5 b) GA 8 med TSEQ 10. 

I figur 15 ses signalutsläckningen som uppstår i bilderna då TSEQ 93 används.  
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Figur 15. a) GA 1 och TSEQ 93 b) GA 8 och TSEQ 93             
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5. Diskussion 

Parameterval 
Valet av Tiny Golden Angles till fantomavbildningen gjordes med exponentiellt ökande avstånd 
då det var tydligt att de första GA var viktigare eftersom dessa innebar störst vinkelinkrement 
och därmed teoretiskt mer virvelströmmar i bilderna. Allteftersom GA ökade blev skillnaden 
mellan vinkelinkrementen mindre och mindre, se tabell 3. Då TSEQ-värden valdes skedde detta 
på ett tätare intervall för de lägre värdena jämfört med de högre då lägre värden på TSEQ 
teoretiskt sett skulle ge bilder med kliniskt värde. Det lägsta TSEQ-värdet valdes till 5 då 1 
förmodligen inte skulle ge någon märkbar skillnad från då metoden inte appliceras. Därefter togs 
steg av 5 till 20 och från 20 togs steg av 20 upp till 93 som var det största möjliga värdet på grund 
av tekniska begränsningar i magnetkameran. Magnetkameran simulerar sekvensen i förväg för att 
upptäcka ofördelaktiga parameterkombinationer, baserat på en rad olika kriterier, både avseende 
säkerhet och mekaniska begränsningar. Det var en sådan begränsning som satte stopp för 
användandet av TSEQ högre än 93. 

Användandet av dAVE innebär att dubbel sampling av bilden sker vilket innebär dubbelt så lång 
bildtagningstid för att uppnå samma täckning av k-space. Detta måste vägas mot metodens 
effektivitet att kompensera virvelströmmar. 

Begränsning av antalet parameterkombinationer till hjärtavbildningen gjordes för att reducera 
tiden för bildtagning samt behandling av data. Detta då avbildningen tar betydligt längre tid med 
hjärtslagsanpassning som är tidskrävande.  

NEMA standarden är utfärdad för en spinn-eko pulssekvens men vi använde oss av en 
gradienteko pulssekvens som utnyttjas vid bSSFP. Anledningen till detta var att spinn-eko inte är 
applicerbart för den typ av mätningar som utfördes i detta arbete. 

Beräkning av SNR 
I NEMA standard MS 1-2008 (R2014) finns två rekommenderade formler för beräkning av 
standardavvikelsen som behövs för att beräkna SNR. Den ena formeln är teoretiskt korrekt 
under ideala förhållanden och den andra kompenserar för imperfektioner som uppkommer vid 
subtraktion av bilder. Då subtraktionen som genomfördes inte var perfekt på grund av 
virvelströmmarnas tidsberoende valdes det sistnämnda alternativet. Den är approximativ men 
mer robust för beräkning av standardavvikelsen då tidsberoende signalvariationer förekommer 
vid avbildning. Det är svårt att avgöra hur valet av formel påverkade det faktiska värdet på SNR i 
varje bild, men samtidigt kan detta vara försumbart om man endast tar hänsyn till den relativa 
skillnaden mellan kombinationer som förmodligen uppstått med den ursprungliga formeln.   

NEMA standard MS 1-2008 (R2014) förespråkar att en subtraktion av två identiska bilder 
behöver göras för att bedöma SNR. Upprepad bildtagning samt subtraktion av parvis identiska 
bilder med samma parameterkombinationer och inställningar hade troligtvis gett mer precisa 
värden på SNR. 

Begränsningar för fantomavbildning 
Avbildning av ett fantom med de olika kompensationsmetoderna är viktigt för att skapa 
begränsningar och underlätta appliceringen vid hjärtavbildning, dock är det inte helt korrekt att 
använda ett stilla fantom då projektets mål var att optimera en radiell utläsningsordning vid 
bildtagning av ett objekt i rörelse. Vid avbildning av fantom missar man hur de olika metoderna 
påverkar exempelvis flöden.  

Då man endast tittar på inverkan som GA har på fantombilderna kan en tydlig skillnad i 
kompensation för virvelströmmar ses mellan höga vinkelinkrement. Vid låga vinkelinkrement kan 

endast en mindre skillnad ses och redan efter 𝛹8 blir det svårare att upptäcka olikheter i 



18 

  

kompensationen. Vid urvalet av fantombilder som skulle presenteras i resultatdelen valdes därför 

bilderna med 𝛹1 och 𝛹8 eftersom stora skillnader kunde påvisas mellan dessa två 
vinkelinkrement. De härledda vinkelinkrementen utgör en exponentiellt konvergerande serie, se 
figur 6, vilket innebär att skillnaden i vinkelinkrement är hastigt avtagande.  

Till resultatdelen valdes de låga värdena på TSEQ då de hade högst SNR, se figur 7, samtidigt 
som de teoretiskt sett bör vara bättre vid hjärtavbildning eftersom de inte tar ut signalen från 
blodet. Det högsta värdet valdes av anledningen att det skulle vara intressant att se hur stor 
skillnad det är på kompensation mellan högsta och lägsta värdet på TSEQ. Vid just 20 uppstod 
ett avvikande resultat i både SNR och uniformitet, se figur 7 respektive figur 8. Det som skedde 
misstänks vara en bandartefakt som skapades i bilderna vilket är ett resultat av att signalen 
fasförskjutits så att signalutsläckning har skett under avbildningen, se figur 11c.  

Bilder med dAVE inkluderades också i resultatdelen för att påvisa skillnaderna som uppstod. 
Metoden orsakar en minimal skillnad på uniformiteten om man utgår från figur 8, då detta 
teoretiskt sett inte ska ske får slutsatsen dras att det är på grund av mätosäkerhet. I detta fall 
utgörs mätosäkerheten av hur väl antaganden som gjorts i metoden har motsvarat verkligheten. 
Vid beräkningen av uniformiteten gjorde antagandet att bilderna är fria från brus, men då SNR 
förändras så är detta inte fallet. När endast dAVE lades till på olika vinkelinkrement, se figur 10, 
kunde en kompensation ses i bilderna vilket kan tolkas som en förbättring av bildkvaliteten. När 
sedan TSEQ applicerades samtidigt i figur 12 blev det ett annorlunda visuellt resultat. Då dAVE 
kombinerades med låga TSEQ-värden skedde samma typ av bandartefakt som då endast TSEQ 
20 användes. Resultatet av dessa bilder blev så pass avvikande att det inte gick att dra någon 
slutsats kring om kombinationen av parametrarna medförde en förbättrad kompensation för 
virvelströmmar.  

Begränsningar för hjärtavbildning 
Bilderna som togs vid andhållning bedömdes inte ha tillräckligt god kvalitet för att användas 
kliniskt. En av anledningarna till detta var att insamlingen av EKG-data inte hade fungerat 
korrekt under bildtagningen vilket resulterade i att en alternativ anpassning behövde utföras. 
Vidare hade testpersonen högre puls än vad som anses vara önskvärt i klinisk praxis som innebar 
att bilderna inte kunde rekonstrueras med tillräcklig precision. För att då få tillräckligt med data 
för bildrekonstruktionen skulle det krävas en andhållningstid på mer än 15 sekunder vilket skulle 
utsätta testpersonen för obehag och stress. Av dessa anledningar samt att samma slutsatser gick 
att dra från bilderna vid fri andning valde vi att inte göra om undersökningen med andhållning 
och utesluta de bilderna från resultatet.  

Bildtagning av hjärtat vid fri andning innebär fördelen att bildtagningssekvensen kan utföras med 
valfri längd vilket säkert resulterar i en tillräcklig mängd data. Den främsta fördelen är dock att 
samtliga patienter kan genomgå undersökningen, oberoende av deras förmåga att följa 
anhållningskommandon. Problemet med denna metod är att andningsrörelser påverkar 
bildtagningen. Vid vägning av för- och nackdelar med fri andning ansågs de positiva aspekterna 
vara tillräckliga, särskilt då radiell insamling är känd för att vara mer robust mot rörelse än 
traditionell Kartesisk avbildning.  

Vid andhållning användes snittjockleken 10 mm eftersom NEMA standard MS 1-2008 (R2014) 
följdes. Antalet radiella linjeprofiler fick även ändras från 610 till 4500 (15 sekunder) då detta 
ansågs vara en rimlig avvägning mellan mängden insamlad data och andningsuppehållets längd. 
Vid fri andning ändrades snittjockleken till 8 mm av anledningen att det är den kliniska 
standarden på snittjockleken vid avbildning av hjärta. Eftersom vi behövde så mycket data som 
möjligt till bilderna ändrades antalet radiella linjeprofiler till det största möjliga som var 25 537 
(90 sekunder). Vidare användes GA 1, 2 och 8 endast vid fri andning då skillnaden i 
kompensation vid lägre vinkelinkrement inte visats göra någon märkbar skillnad. 
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Resultat av fantomavbildning 
Utgående från fantombilderna i figur 9 tyder resultaten relaterade till GA som enskild 
kompensationsmetod på att när vinkelinkrementet är mindre än ungefär 20°, motsvarande GA 8, 
är kompensationen för virvelströmmar nästan inte urskiljbar mot efterföljande lägre 
vinkelinkrement. Detta innebär att ytterligare kompensationsmetoder som appliceras för GA 
större än 8 inte har noterbara virvelströmmar kvar att kompensera för och skulle därför vara 
överflödiga. 

Om man istället fokuserar på användningen av andra metoder i kombination med GA i figur 10, 
11 och 12 då vinkelinkrementet är större än 20°, alltså GA 1 till 7, ser man en klar skillnad i 
påverkan från virvelströmmar. När endast dAVE appliceras på dessa blir det klara 
kompensationer i fantombilderna, se figur 10. Samma resultat uppstår också vid applicering av 
endast TSEQ i figur 11, när mer signal elimineras i snittriktningen ser bilderna jämnare ut och en 
större kompensation för virvelströmmar kan observeras. Problem uppstod dock när en 
kombination av båda metoderna applicerades och bandartefakter uppstod i snittriktningen, se 
figur 12. Då dessa var väldigt svåra att förutse var de även svåra att undvika, vilket gjorde 
metoden otillförlitlig. I de fall artefakter föll inom snittet hade det förvisso varit möjligt att välja 
ett alternativt snitt, men då detta inte är möjligt i klinisk avbildning bedömdes ett sådant 
tillvägagångssätt inte vara representativt för hur metoden är tänkt att användas. 

Resultat av hjärtavbildning 
Utgående från bilderna på hjärtat i figur 13 tyder resultaten med endast GA som 
kompensationsmetod på en förbättring i uniformitet då vinkelinkrementet blir lägre. Detta 
innebär att man tydligare kan urskilja detaljer såsom muskler relativt blod. I alla tagna bilder 
förekommer dock bandartefakter och beroende på vilket vinkelinkrement som används förflyttas 
områdena vertikalt, detta kan ses i både figur 13 och 14. I bilderna har inte bandartefakterna det 
karaktäristiska utseendet genom hjärtat vilket lutar åt att en virvelströmskompensation sker när 
man går ner i vinkelinkrement.  

Om vi fortsätter med bilderna där ytterligare kompensationsmetoder lagts till blir resultaten 
svårare att utvärdera. När TSEQ 5 och 10 läggs på i figur 14 sker en förflyttning av 
bandartefakterna och det är otydligt om någon sådan signalutsläckning uppstår genom hjärtat. 
Det man däremot kan se i figur 14b är att GA i kombination med TSEQ 10 ger bäst bilder i 
jämförelse med övriga parameterkombinationer, se figur 14b. När TSEQ 93 används i figur 15 
försvinner alla artefakter och det blir väldigt tydliga bilder på kroppen. Problemet är som tidigare 
nämnt att signalen som representerar blodet försvinner vilket innebär att det inte längre går att 
urskilja från muskler. Även om bilder fria från artefakter är målet med projektet så måste bilden 
fortfarande erbjuda möjligheter till kvalitativa bedömningar vilket innebär att dessa höga värden 
på TSEQ inte är användbart. 

Bilderna med endast dAVE som kompensationsmetod gav inte några resultat. Detta kunde dock 
vägas bort då tilläggning av kompensationsmetoden TSEQ 5 med dAVE gav resultat. Teoretiskt 
skiljer sig en femprocentig skillnad i signal längs snittriktningen så lite från då metoden inte 
tillämpas att samma resultat bör ha erhållits och därmed gör detta uteblivna resultat inte någon 
stor skillnad.   

Högre TSEQ gav betydligt bättre kompensation för virvelströmmar i bilderna på fantomet i figur 
11 och 12, men när man sedan gick över till hjärtavbildning hade metoden inte samma effekt, se 
figur 15. Signalen från blodet släcktes ut och det var inte längre någon tydlig kontrastskillnad 
mellan blodet och musklerna i kamrarna och förmaken. Detta i sig är ett intressant bifynd då 
mycket forskning har ägnats åt metoder för att släcka ut blodets signal utan att påverka övrig 
vävnad. 
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Om vi tittar på kombinationen av dAVE samt TSEQ finns fortfarande samma typ av 
bandartefakter kvar i bilderna. Det är inte heller möjligt att bedöma om dessa blir mer eller 
mindre kompenserade för än om endast den ena av de två kompensationsmetoderna applicerats. 
dAVE ser ut att ge en klarare och tydligare bild i kombination med låga TSEQ-värden, vilket kan 
ses då en jämnare signal i blodpolen uppstår.  

Vid utvärdering av metodernas funktion är GA den enda som verkar för att förhindra 
uppkomsten av virvelströmmarna medan TSEQ och dAVE istället försöker kompensera för 
artefakterna som uppstår i bilderna. Ett exempel på detta kan ses i figur 14 där bandartefakterna 
förflyttas beroende på vilket värde på TSEQ som används.  

Uppnåelse av mål 
Vid uppdelning av målet i två delar får man först delmålet att avgöra vilken, eller vilka, 
kombinationer av metoderna som kompenserar bäst för effekterna av virvelströmmar. Därefter 
får man delmålet att avgöra om bilderna har ett kliniskt värde. Vi har under projektets gång 
påvisat resultat som tyder på att kompensationer för virvelströmmar har skett. Vad gäller 
bildernas kliniska användbarhet kunde man enkelt utröna att höga värden på TSEQ förbättrade 
uniformiteten i fantomstudien men kraftigt försämrade den kliniska användbarheten av bilderna. 
Dessa kunde därmed omedelbart avfärdas som icke-användbara i klinisk bemärkelse. Av de 
kvarvarande metoderna gjordes den subjektiva bedömningen att samtliga håller klinisk kvalitet 
vilket har öppnat möjligheten för en klinisk valideringsstudie med en snävare avgränsning vad 
avser parameterval.  

  
Framtida arbete 
Mycket av dagens forskning inom kardiovaskulär MRI fokuserar på att försöka hitta optimala 
metoder för avbildning under fri andning. Radiella utläsningsordningar har visat lovande resultat 
för kompensation av andningsartefakterna som uppstår, men lider fortfarande av artefakter 
orsakade av virvelströmmar. Då metoderna som utvärderats visats vara kompenserande för 
virvelströmmar vid radiell utläsning föreligger stort intresse att utifrån dessa resultat konstruera 
en valideringsstudie där funktionella mått som slagvolym och kammarstorlek från 
virvelströmskompenserad radiell MRI under fri andning jämförs mot de facto standard i en 
population bestående av friska frivilliga. 
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6. Slutsats 

Projektet har påvisat att en kompensation av virvelströmmar är fullt möjlig med de metoder som 

utvärderats. Samtidigt som varje metod individuellt kompenserat bra för virvelströmmarnas 

effekter finns det också kombinationer av dessa som gett bra resultat. Kvalitetsmässigt har varje 

kombination, förutom fall då TSEQ 93 använts, en möjlighet att godkännas i kliniska 

kvalitetstester. Den metod som dock visat sig prestera bäst är GA med vinkelinkrement på 

ungefär 20 grader och bildkvalitén på dessa bilder anses ha potential till ett klinisk värde.   
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Appendix 

Bilaga 1: NEMA MS-1 
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Bilaga 2: NEMA MS-3 
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Bilaga 3: Protokoll för bildtagning 
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Bilaga 4: Bildrekonstruktionskod 

%            _____     __   __         ___             __    
%           / ___/__  / /__/ /__ ___  / _ | ___  ___ _/ /__  
%          / (_ / _ \/ / _  / -_) _ \/ __ |/ _ \/ _ `/ / -_) 
%          \___/\___/_/\_,_/\__/_//_/_/ |_/_//_/\_, /_/\__/  
%                                              /___/         
% 
%   ..:: Golden Angle MRI Reconstruction by Alexander Fyrdahl, M.Sc. ::.. 
% 
% This code makes extensive use of the work of Jeff Fessler, Philip Ehses  
% David Welsh and Mark Griswold among others. Cite accordingly! 
% 
% If you need a deeper background, please see the introduction 
% chapter of my master thesis where a lot of these concepts are covered in 
% great detail... with references! *hint hint* 

  
% First things first... Let's start with a clean slate 
%clc; clear all; close all; 

  
function [ out ] = gofunc( filename ) 

  
% Make sure the utils-folder and its subfolders in our 'path' 
addpath('utils'); 
addpath('utils/nufft_files'); 

  
[~,name,~] = fileparts(filename); 
parts = strsplit(name,'_'); 
GA = parts{4}; 
GA = str2num(GA(3:end)); 
SNR = false; 
corrType = 0; 
TSE = 0; 

  
try fifth = parts{5}; 
    if strcmp(fifth,'SNR') 
        SNR = true; 
    elseif strcmp(fifth,'dAVE') 
         corrType = 1; 
    else 
        TSE = str2num(fifth(4:end)) 
    end 
end 

  
try sixth = parts{6}; 
    if strcmp(sixth,'dAVE') 
         corrType = 1; 
    else 
        TSE = str2num(sixth(4:end)) 
    end 
end 

  
try seventh = parts{7}; 
    if strcmp(seventh,'dAVE') 
         corrType = 1; 
    end 
end 
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% ------------------------------ SETTINGS --------------------------------- 
%   trajType: 
%               0 - Linear radial 
%               1 - Golden Angle radial 
%   corrType: 
%               0 - No correction 
%               1 - Double averaging 
%   GA: 
%               1 - Normal Golden Angle 
%               n - Tiny Golden Angles (any number larger than 1) 

  
trajType = 1; 
%corrType = 0; 
%GA = 128; 
% ------------------------------------------------------------------------- 

  
% Let's prompt for a file to load 
%try 
    rawData = mapVBVD(filename); 
%catch 
    %error('Invalid file, only *.dat files from SIEMENS scanners are 

supported'); 
%end 

  
% rawData should now contain two cells, the first is a noise adjustment 

scan 
noise = rawData{1}.noise(); 

  
% The noise adjustment scan is used to calculate a noise decorrelation 

matrix 
dmtx = noiseDMTX(noise); 

  
% The second cell contains the actual image data 
data = rawData{2}.image(); 

  
% This code assumes single slice data. Adaptation to multislice is 
% straight-forward by adding appropriate "for"-loops here. 
% The loop ordering in the sequence is usually slice -> partition -> line -

> coil -> sample, 
% i.e. slice is the 4th loop index. Thus "for slice = 1:size(data,4)" 

should suffice. 

  
data = permute(data,[1 3 2]); % I prefer to have coils last for simplicity 

  
% Applying the noise decorrelation to the data will make the noise "white". 
data = applyDMTX(dmtx,data); 
data = double(data); % Some calculations does not like single precision 

  
% Find the important data dimensions 
nSamples = size(data,1); 
nSpokes = size(data,2); 
nCoils = size(data,3); 

  
% The image size can be found from the number of samples. Remember readout 

oversampling! 
imSize = [1 1].*(nSamples/2); 

  
% To be able to Fourier transform radial data we need to perform what is 
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% known as gridding to put the radial samples on a grid. This can be done 
% by interpolation or convolution. 
% 
% To simplify this process Jeff Fessler have developed NUFFT and Miki 
% Lustig have written a handy wrapper for it. We supply coordinates for the 
% samples and a density correction function, which accounts for the 

variable 
% sample density in k-space. The rest of the job is done by NUFFT. 

  
% The trajectory coordinates are calculated by an external function, see 
% "help calcTrajectory" for more info. 
k = calcTrajectory(trajType,corrType,GA,nSamples,nSpokes); 

  
% TIP: You can plot the trajectory with plot(k) 

  
% In the radial trajectory, the sampling density varies over k-space. 
% If this is not taken into account the image will be blurred due to low 

frequency 
% content that is weighted higher than high frequency content. I have 
% written two methods to compensate for this; 
% voronoiDCF uses voronoi diagrams to estimate area occupied by each sample 
% while linearDCF assumes a equidistant distribution in the angular 
% direction (assumption holds if nSpokes is large). 

  
% Choose one: 
%w = voronoiDCF(k); % Accurate but slow 
w = linearDCF(k); % Fast but approximate 

  
FT = NUFFT(k,w,0,imSize); % FT is now a Fourier operator 
data = data.*repmat(sqrt(w),[1,1,nCoils]); % Pre-compensation 
C = FT'*data; % FT' is the inverse Fourier transform, thus FT'*data is an 

image (per coil) 

  
% Coil images have to be combined to form a single image, the optimal 

combination 
% is I(x,y) = sum(conj(m_j)*C_j(x,y)) where I is the image, C_j is the 

individual 
% coil image for coil j and m_j is a spatially matched filter defined as 

m_j = R_n^1*b_j  
% where R_n is the noise covariance matrix (calculated as part of 

noiseDMTX) and 
% b_j is the relative coil sensitivity in each pixel. 
% 
% Coil sensitivities are usually not explicitly known, so a first 

approximation is to 
% assume the coil sensitivty to be the magnitude of each coil image. 
% If it also can be assumed that the noise correlation is unitary, and that 

the SNR is high 
% the spatially matched filter can be appoximated by the conjugate of the 

coil image itself.  
% The equation is then reduced to I = sqrt(sum(abs(C),3)); 
% The method is colloquially known as root-sum-of-squares, or just "sum-of-

squares" 
% 
% However, when using surface coils this will lead to a heterogeneous image 
% intensity over the object, known as "surface coil flare". To 
% avoid this, the spatially matched filter can be better approximated by 
% the first eigenvector of the matrix product P = R_n^-1*R_s, where again, 
% R_n is the noise correlation matrix and R_s is the signal correlation 
% matrix calculated in a similar way as R_n. 
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% 

  
% By the definition of the spatially matched filter, it can be 
% realized that the matched filter is proportional to the coil sensitivites 
% by the inverse of the noise correlation, which we assume to be unity. 
% 
% Furthermore, since the sum of the coil sensitivty in each poin 
% corresponds to the total sensitivity at the very same point, a correction 
% image for intensity heterogeneity can be constructed by the square of the 

summing the total 
% sensitivity in each voxel. 

  
% Ricardo Otazo have written an excellent function to do exactly what is 

described above!  
I = adapt_array_2d(C,eye(nCoils),1); % TIP: Compare with I = 

sqrt(sum(abs(C.^2),3)); 

  
% Display image 
%siv(I); 

  
% --------- OUTPUT IMAGE ----------- 
figure(99); 
imshow(abs(I),[]); 
set(gcf,'PaperPositionMode','auto'); 
pos = get(gcf,'Position'); 
pos(3:4) = imSize; 
set(gcf,'Position',pos) 
namestr = ''; 

  
if SNR 
    namestr = strcat(namestr,'_SNR'); 
end 
if TSE ~= 0 
    namestr = strcat(namestr,sprintf('_TSE%i',TSE)); 
end 
if corrType == 1 
    namestr = strcat(namestr,'_dAVE'); 
end 

  
print(sprintf('recon/GA%i%s.png',GA,namestr),'-dpng'); 

  
close(99); 
% ---------------------------------- 
out = I; 
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