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Rita gärna diagram och figurer som hjälp vid beskrivningar och resonemang, men var noga 
med att förklara dessa. Detta innebär t.ex. att beteckningar ska förklaras samt att enheter 
ska anges (t.ex. [T] för magnetisk fältstyrka eller [mT/m] för en magnetisk fältgradient). 
Förklara samtliga begrepp eller fenomen så utförligt och tydligt som möjligt.  

 
Frågor 

1.  Inom MR är atomkärnor med spinn-egenskap av stort intresse. Vad krävs 
för att en atomkärna ska ha spinn-egenskapen?  
 
 

1p 

2.  Nämn två vävnadsegenskaper som kan användas för att skapa kontrast i en 
MR-bild?  
 
 

2p 

3.  Upprepade RF-pulser och mätningar av signalen är nödvändigt vid 
bildtagning. Beskriv vad som händer vid excitationen då en RF-puls skickas 
in, d.v.s. beskriv hur man med hjälp av en RF-puls kan påverka 
spinnpopulationen och nettomagnetiseringsvektorn M, på ett sådant sätt 
att man kan erhålla MR-signal från objektet.  
 
 

3p 

4.  Förklara begreppet T1 samt beskriv utförligt T1-relaxationen med ord och 
med graf. 
 
 

2p 

5. a) En av kamerans huvudkomponenter är gradientsystemet. Ett av 
gradientfältens syfte är att möjliggöra skivselektion, d.v.s. att kunna välja ut 
ett snitt. Nämn ett annat syfte med gradientfälten. 
 

1p 

 b) Beskriv utförligt skivselektionsprocessen, dvs hur man väljer ut ett snitt.     
           

2p 

 c) När sker refokusering och när sker inte refokusering i samband med påslag 
av gradienter? Förklara varför. 
 
 

2p 

6.  Med hjälp av resonemang OCH grafer, förklara hur repetitionstiden TR och 
ekotiden TE ska väljas för att man ska erhålla en T2-viktad bild. 
 
 

3p 

7.  Rita och förklara ett fullständigt schema för spinneko-sekvensen, SE. 
 
 
 

4p 


