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Kodnummer: ______________ 

 
Rita gärna diagram och figurer som hjälp vid beskrivningar och resonemang, men var noga 
med att förklara dessa. Detta innebär till exempel att beteckningar ska förklaras samt att 
enheter ska anges (till exempel [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  Spinnens precessionsfrekvens hänger samman med magnetfältets styrka. 
Namnge eller skriv ner den ekvation som beskriver hur 
precessionsfrekvensen och magnetfältets styrka är relaterade till varandra? 
 

1p 

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

2p 

4  MR-signalen härrör oftast ifrån vätekärnorna i kroppen. Om en patient 
placeras i en MR-kamera, d.v.s.  om vätekärnorna känner av ett yttre 
magnetfält, så sker två större förändringar hos vätekärnorna. Beskriv 
utförligt dessa två förändringar, d.v.s. beskriv vätekärnans beteende i 
närvaro av ett yttre magnetfält jämfört med i frånvaro av ett yttre 
magnetfält.   
 

3p 

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

2p 

6 a I tabellen nedan visas T1- och T2-värden för vit respektive grå vävnad vid 
1,5T. Vilken typ av vävnad ger mest signal i en T1-viktad bild? Motivera.   

2p 

          
Tissue type T1 value [ms]   T2 value [ms]    

White matter 780 ms 90 ms 

Grey matter 920 ms 100 ms 

                             

 

 b Förklara med hjälp av resonemang OCH grafer hur repetitionstiden TR och 
ekotiden TE ska väljas för att man ska erhålla en T1-viktad bild. 
 

3p 

7 a Förklara syftet med spinneko-sekvensens 180 puls samt beskriv vad som 
händer när en sådan appliceras. 
 

2p 

 b Rita och förklara ett fullständigt schema för gradienteko-sekvensen. 4p 
 

 
 
 


