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Streszczenie

Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest przeprowadzenie eksperymentu obrazowania
metodą rezonansu magnetycznego z użyciem magnetometru atomowego w niskim polu

magnetycznym.

Część eksperymentalna pracy została poprzedzona wstępem teoretycznym, w której
przybliżono najpierw podstawowe informacje na temat jądrowego rezonansu

magnetycznego jako techniki eksperymentalnej oraz jego znaczenia w świecie nauki oraz
medycyny. Następnie wprowadzono początkowe informacje o przeprowadzeniu

eksperymentu w niskim polu magnetycznym oraz opisano krótką historię rezonansu
magnetycznego wraz ze zwięzłym wyjaśnieniem poszczególnych, pionierskich

eksperymentów. Część teoretyczna zawiera również opis najważniejszych fizycznych
procesów zachodzących w trakcie pomiaru jądrowego rezonansu magnetycznego oraz

opis w jaki sposób jądrowy rezonans magnetyczny służy do uzyskania obrazu. W końcu,
opisano metodę obrazowania przy pomocy rezonansu magnetycznego w niskim polu
magnetycznym, gdzie wyjaśniono sposób na przemierzenie trudności związanych
z obrazowaniem w niskim polu magnetycznym oraz metody analizy danych.

W części eksperymentalnej przedstawiono konstrukcje układu eksperymentalnego, który
znajduje się w Zakładzie Fotoniki IF Uniwersytetu Jagiellońskiego, wraz

z charakterystyką przeprowadzanych tam pomiarów. Zaprezentowano wyniki
wykonanych doświadczeń począwszy od kalibracji układu a skończywszy na

obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego.

W podsumowaniu zawarto informacje o wynikach pomiarów, ograniczeniach tej metody
obrazowania i jej perspektywach na przyszłość.
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Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Wstęp

Magnetyczny rezonans jądrowy (ang. nuclear magnetic resonance – NMR) to technika
eksperymentalna szeroko rozpowszechniona na całym świecie. Uważana jest ona za jedną
z najlepszych dostępnych technik analitycznych. Jej ranga, wynika z możliwości zastoso-
wań zarówno do obrazowania, jak i analizowania struktur molekularnych. Równie ważna
jest możliwość obrazowania dużo większych (makroskopowych) obiektów. W tym kontek-
ście, szczególnym atutem NMR jest jego nieinwazyjność, która pozwoliła na obrazowanie
obiektów biologicznych. W przeciwieństwie jednak do obrazowania rentgenowskiego po-
zwala ona na obrazowanie różnych typów tkanek miękkich. Technika ta jest na tyle istotna,
że uzyskała nawet swoją odrębną nazwę – obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
(ang. magnetic resonance imaging – MRI), stając się jednocześnie bardzo ważnym na-
rzędziem do otrzymywania obrazów anatomicznych oraz sposobem na zrozumienie wielu
procesów fizjologicznych.

Spektroskopia NMR bazuje na pomiarze interakcji jąder atomowych, ze stałym polem
magnetycznym i oscylującym polem elektromagnetycznym. Wykorzystuje ona do tego
celu naturalne właściwości poszczególnych jąder atomowych, jakimi są spin i związany
z nim moment magnetyczny. Poddając jądra znajdujące się w danym polu magnetycz-
nym działaniu fali elektromagnetycznej o odpowiedniej częstotliwości, następuje obróce-
nie momentów magnetycznych (absorpcji promieniowania) oraz późniejszej reemisji tego
promieniowania (po ustaniu działania fali elektromagnetycznej). Analiza reemitowanego
promieniowania, w szczególności jego częstotliwości i amplitudy, dostarcza szczegółowych
informacji na temat struktury i dynamiki molekularnej w badanej próbce. Poniżej zjawisko
to omówione jest z większymi szczegółami.

Sygnał magnetycznego rezonansu jądrowego, pochodzi od rotującej w polu magne-
tycznym magnetyzacji jądrowej. Poprawia się on wraz ze wzrostem wartości stałego pola
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magnetycznego B0, dlatego tradycyjne pomiary NMR, odbywają się w obecności wyso-
kiego pola. W tradycyjnym pomiarze NMR podstawowym wyzwaniem jest zapewnienie
aparatury, umożliwiającej uzyskanie jak największej indukcji pola magnetycznego B0. To
właśnie pole magnetyczne powoduje polaryzację jąder, tj. odpowiednie namagnesowa-
nie próbki, zapewnia możliwość obrócenia momentów magnetycznych, oraz powoduje ich
późniejszą detekcję, co odpowiedzialne jest za zdolności analityczne NMR. W tym celu,
aparaty umożliwiające pomiar, wyposażone są w magnesy nadprzewodzące generujące sil-
ne i stałe w czasie pole magnetyczne oraz powodują homogeniczność wytworzonego pola,
zapewniając korzystny stosunek sygnału do szumu oraz zapewnia odpowiednio wąskie
spektralnie linie emitowanego promieniowania. Ten ostatni element jest kluczowy z uwagi
na uzyskanie odpowiednio wysokiej zdolności rozdzielczej. Konieczność wytwarzania su-
persilnego pola oraz olbrzymia (na poziomie części z miliona lub nawet miliarda) jednorod-
ność pola nakłada szereg wymagań technicznych na układ doświadczalny. W szczególności
do wytwarzania ultrasilnych pól wykorzystywane są magnesy nadprzewodzące. Magnesy
takie muszą być chłodzone do temperatur kriogenicznych, a jednocześnie ich rozmiary
muszą być większe od rozmiarów badanego obiektu i wymagają odpowiednio przygoto-
wanych pomieszczeń. Praktycznie eliminuje to możliwość przeniesienia układu z jednego
miejsca na drugie. Z uwagi na ich produkcję, ale również konieczność utrzymania ma-
gnesów w stanie nadprzewodzącym (praca w temperaturze bliskiej zera bezwzględnego),
magnesy nadprzewodzące są głównym kosztem spektrometru zarówno pod względem kosz-
tu jednostkowego, jak również kosztów utrzymania urządzenia. Do detekcji sygnału NMR,
tj. do wykrycia oscylującego pola magnetycznego wykorzystywane są cewki, umieszczone
pomiędzy biegunami magnesu wytwarzającego pole stałe. Te same cewki w praktyce wy-
korzystywane są do wytworzenia pola magnetycznego, które obraca spolaryzowane spiny
do płaszczyzny prostopadłej. Cewka nadawczo-odbiorcza jest czuła na pole magnetyczne
w płaszczyźnie prostopadłej do pola magnetycznego B0. Oscylujący wektor magnetyza-
cji próbki indukuje na cewce prąd elektryczny, który zostanie wzmocniony, a następnie
zarejestrowany [1].

Istnieje metoda pozwalająca na uniknięcie obecności drogich magnesów nadprzewodzą-
cych. Polega ona na wykonaniu pomiaru w niskim bądź zerowym polu magnetycznym,
gdzie jako czujników reemitowanej z próbki fali elektromagnetycznej używa się magneto-
metrów atomowych [2, 3, 4]. Ich działanie opiera się na zjawisku nieliniowej magnetorota-
cji, gdzie sensorem pola magnetycznego są pary metalu alkalicznego. Wykorzystanie tych
magnetometrów motywowane jest faktem, że cewki magnetyczne, mierzące pole w opar-
ciu o zjawisko indukcji elektromagnetycznej, mają bardzo złą czułość w pomiarach pól o
niskiej częstotliwości, a takie pola emitowane są w słabym stałym polu magnetycznym,
dodatkowo niewielkie rozmiary i stosunkowo niski koszt tego typu urządzeń powodują, iż
wykonywanie pomiaru w niskim polu magnetycznym jest niebagatelną alternatywą tra-
dycyjnych technik rezonansu magnetycznego.

2
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1.2 NMR w silnym oraz w słabym polu magnetycz-
nym

Współczesne układy do obrazowania MRI wykorzystują pole magnetyczne 1, 5−3, 0 T
[5]. Wykorzystanie coraz silniejszych pól magnetycznych pozwala w tradycyjnym MRI
na prowadzenie pomiarów w krótszych czasach pomiaru oraz osiągnięcie znacząco lepszej
zdolności rozdzielczej (przy założeniu bardzo dużej jednorodności pola). Nakłada to jednak
coraz to większe wymagania techniczne i finansowe na konstruowane urządzenia.

W rzeczywistości, uniknięcie intensywnych pól magnetycznych jest możliwe. Zaletą
użycia słabszych pól jest poprawa bezwzględnej jednorodności pola, a co za tym idzie
potencjalne zwiększenie rozdzielczości metody. Z drugiej jednak strony użycie słabych pól
prowadzi do słabego stosunku sygnału do szumu z powodu zależności tej wielkości od in-
dukcji pola magnetycznego. Niemniej jednak nawet w przypadku pomiarów w bardzo sła-
bym polu magnetycznym, tzn. pól porównywalnych lub słabszych od pola magnetycznego
Ziemi, istnieje sposób na uzyskanie wysokiej polaryzacji próbki, jak również przeprowa-
dzenie detekcji pól o niskiej częstotliwości, generowanych w NMR w takich polach. Aby
tego dokonać wstępna polaryzacji próbki, dla której nie jest konieczna duża jednorodność
pola magnetycznego, odbywa się w silnym polu magnetycznym magnesów stałych, które
są zdecydowanie tańszą alternatywą dla magnesów nadprzewodzących i nie wymagają ja-
kichkolwiek kosztów utrzymania. Po etapie polaryzacji sama detekcja odbywa się już w
niskim, jednorodnym polu magnetycznym. Wymaga to często przetransportowania prób-
ki z magnesu do innego obszaru, np. do wnętrza wewnątrz osłon magnetycznych, które
pozwalają ograniczyć wpływ niekontrolowanych pól zewnętrznych [5].

Główną korzyścią MRI w niskim polu magnetycznym jest znaczne ograniczenie kosz-
tów zakupu i użytkowania urządzenia, a kluczowym elementem, zapewnienie pacjentowi
bezpieczeństwa podczas pomiarów (pomiary MRI nie powinny być stosowane u pacjen-
tów z implantami metalicznymi oraz rozrusznikami serca). Niekonwencjonalny NMR, tj.
pomiar, który odbywa się w warunkach, w których precesja jądrowa odbywa się w niskich
polach magnetycznych i który możliwy jest dzięki zastosowaniu nieindukcyjnych detek-
torów pola, znany jest jako „rezonans magnetyczny w zerowym i bardzo słabym polu”
(ang. zero and ultralow field nuclear magnetic resonance – ZULF NMR) [6, 7]. Szcze-
gólnym przykładem detektorów wykorzystywanych do pomiarów sygnałów ZULF NMR
są magnetometry nadprzewodzące zwane SQUID (ang. superconducting quantum inter-
ference device) [4, 8, 9] oraz magnetometry atomowe [10, 11]. Oba typy urządzeń cechują
się podobną czułością, w wykrywaniu pola magnetycznego, rzędu 10 fT/Hz1/2 [9]. Pole
wytworzone przez wstępne namagnesowanie, zostaje wykryte przez czujniki nieindukcyjne
a amplituda sygnału zależy (liniowo) tylko od pola prepolaryzacji [12]. To właśnie połą-
czenie tych dwóch elementów (prepolaryzacji w stałym polu magnetycznym) oraz detekcji
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nieindukcyjnej sprawia, że ZULF NMR jest tak interesującą techniką badawczą.

W niniejszej pracy, pomiar sygnałów NMR w niskim polu magnetycznym, wykonany
został z wykorzystaniem niezwykle czułych magnetometrów atomowych wykorzystujących
pary rubidu o niskiej gęstości umieszczone wewnątrz szklanych komórek, których ściany
zostały pokryte parafiną. Wykorzystanie takiego rozwiązania sprawia, że użyte detektory
miały czułość rzędu 10 fT/Hz1/2. Sama detekcja pola magnetycznego odbywa się poprzez
zjawisko nieliniowej magnetorotacji [10]. Zjawisko to polega na zależnym od natężenia
światła, ale przede wszystkim zewnętrznego pola magnetycznego, skręceniu polaryzacji.
Aby osiągnąć możliwość pomiaru pól emitowanych przez precesujące spiny jądrowem sa-
me atomy rubidu umieszczone są w słabym polu magnetycznym, które „dostraja” je do
częstości precesji spinów.

Alternatywnie wykorzystuje się modulowane częstotliwościowo lub amplitudowo świa-
tło laserowe, które poprzez odpowiednie dobranie częstości modulacji pozwala na rejestra-
cję sygnałów jądrowych. O ile ten pomiar realizowany jest wewnątrz osłon magnetycz-
nych, gdzie pole jest nie silniejsze niż pole magnetyczne Ziemi to polaryzacja obrazowanej
próbki jądrowej odbywa się w polu magnesu stałego umieszczonego w pewnej odległości
od magnetometru (sama próbka jest mechanicznie transportowana między dwoma tymi
obszarami).

Dla lepszego zrozumienia badań prowadzonych w ramach niniejszego licencjatu, poni-
żej przytoczymy krótką historię samego zjawiska.

1.3 Krótka historia rezonansu magnetycznego.

Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego zostało odkryte i po raz pierwszy opi-
sane przez Isidor Rabi w 1938 r. [13]. Na potrzeby tego opisu, Rabi opracował aparat
fizyczny, który zawierał trzy rejony pól magnetycznych, w dwóch skrajnych istniały nie-
jednorodne, przeciwnie zorientowane [14]. W swoim eksperymencie przepuszczając wiązkę
molekularną chlorku litu (LiCl), poruszającą się w próżni przez opisany powyżej układ,
Rabi zademonstrował że cząsteczki pochłaniają energię z oscylującego pola zmiennego
w wąskim zakresie częstotliwości. Otrzymał w ten sposób pik rezonansowy/absorpcyjny
dla obydwu atomów [15]. Zjawisko to zostało nazwane „jądrowym rezonansem magne-
tycznym”, za samo osiągnięcie Rabi otrzymał w 1944 r. Nagrodę Nobla z fizyki [14].

Niedługo później, w 1946 roku Felix Bloch i Edward Mills Purcell pokazali, że rezonans
magnetyczny może zostać również zaobserwowany w cieczach i ciałach stałych. Odkrycie,
okazało się niezwykle cenne, ponieważ wykazało, że jądra atomowe rezonują z wyjątko-
wą wrażliwością na lokalne pola elektromagnetyczne i w konsekwencji dają informujące
o lokalnym otoczeniu jądra [15]. Felixa Bloch i Edward Purcell, którzy zademonstrowali
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wyniki sygnałów NMR dla wody i parafiny, zostali nagrodzeni nagrodą Nobla w 1952 r.
[12].

Kolejnym krokiem w rozwoju rezonansu magnetycznego była demonstracja możliwości
wykorzystania NMR do obrazowania. Do rozpowszechnienia MRI w medycynie przyczynili
się Paul Lauterbur oraz Peter Mansfield [16]. Lauterbur, w swoim eksperymencie usta-
wił słabą kontrolę jednorodności pola magnetycznego, tworząc przez to liniowy gradient.
Otrzymał w ten sposób dwa oddzielne sygnały NMR z tej samej probówki z wodą [17].
Mansfield odkrył matematyczny sposób na analizę tego sygnału umożliwiając obrazowa-
nie oraz opracowując procedurę zbierania danych dużo szybszą niż wcześniej stosowane
metody [18]. Ich praca została nagrodzona nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny w 2003 r.

Historia pomiarów NMR w niskim polu magnetycznym ma swój początek w 1954 r.,
gdy Martin Packard i Russell Varian przeprowadzali eksperyment w celu pomiaru pola
magnetycznego Ziemi, poprzez obserwację magnetyzacji atomowej w dużej próbce wody
[19]. Rozwój MRI w niskim polu magnetycznym przypada jednak na początek lat dwu-
tysięcznych [4] wraz z wprowadzeniem nieindukcyjnych detektorów pola magnetycznego,
najpierw SQUID, a obecnie magnetometrów atomowych. Szczególną modalnością NMR
jest opracowana kilka lat temu technika bezpośredniego wykrywania sygnałów NMR
w zerowym polu magnetycznym [11].

5
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Rozdział 2

Fizyczne podstawy magnetycznego
rezonansu jądrowego

2.1 Jądro atomowe w polu magnetycznym

Jądro atomowe obdarzone jest masą, ładunkiem oraz spinem. Klasycznie oznacza to,
że obraca się on wokół własnej osi ze stałą prędkością kątową [20]. Rotująca masa, która
posiada ładunek elektryczny wykazuje również moment magnetyczny µ, który oddziałuje
z zewnętrznym polem magnetycznym B⃗0.

Moment magnetyczny jądra atomowego µn opisujemy jako:

µn = −gnβnI = h̄γNI, (2.1)

gdzie gn to czynnik Landego dla jądra atomowego, γn to współczynnik żyromagnetycz-
ny βn to jądrowy magneton Bohra, zaś I jest liczbą kwantową opisującą spin jądrowy.
Fermiony, do których zaliczamy m.in. elektrony i nukleony mają spin połówkowy (1/2,
3/2, 5/2, ...). Ponieważ spin jest wielkością skwantowaną to jego zmierzony rzut może
przyjmować tylko określone, dyskretne wartości, opisane atomową liczbą kwantową Iz,
spełniającą warunek:

Iz = mIh̄, (2.2)

gdzie mI to magnetyczna liczba kwantowa, która przyjmuje wartości od −I,−I+1, ...I−
1, I, przy czym I jest całkowitym spinem. Stany energetyczne związane z tym spinem są
również skwantowane i opisane wyrażeniem:

Em = mIh̄γNB0, (2.3)

gdzie B0 jest indukcją zewnętrznego pola magnetycznego, w którym znajdują się spiny.
Dla jądra wodoru, który posiada spinową liczbę kwantową równą I = 1

2
, magnetyczna
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liczba kwantowa mI przyjmuje zatem wartości mI =
1
2
oraz mI = −1

2
, co sprawia, że od-

powiadające tym spinom poziomy energetyczne mają w niezerowym polu magnetycznym
różne energie. Różnica energii pomiędzy tymi poziomami równa jest:

∆E = −h̄γNB0 (2.4)

.

Rysunek 2.1: Diagram Zeemana. Pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego B0 na-
stępuje rozszczepienie poziomu energetycznego a protony przyjmują dany poziom z róż-
nym prawdopodobieństwem.

Dla populacji jąder atomowych znajdującej się w równowadze termicznej, sposób ob-
sadzania stanów energetycznych jest zależny od temperatury i wielkości pola, co opisuje
rozkład Boltzmanna:

NI

NJ

= exp
(
−∆EJI

kT

)
, (2.5)

gdzie k to stała Boltzmanna równa 1,381·10−23 J
K
, NI i NJ to liczba protonów odpowiednio

na wyższym i niższym poziomie energetycznym, a T to temperatura w kelvinach.

Jako że, obsadzenie poziomów energetycznych zależy od indukcji pola B0, to nierówna
liczba protonów na poszczególnych poziomach energetycznym będzie powodowała, że wy-
padkowy wektor magnetyzacji będzie niezerowy i sama próbka będzie wskazywać magne-
tyzację wzdłuż pola magnetycznego B0. Namagnesowanie próbki M⃗ bez innych interakcji
będzie stałe w czasie i będzie przyjmowało wartości zależne od B0.

M⃗ = χH⃗, (2.6)

7

12:4669660154



gdzie H⃗ to natężenie pola magnetycznego a χ to podatność magnetyczna. Gdy kierunek M⃗

będzie zgodny z osią B⃗0 to ta magnetyzacja będzie nosić nazwę magnetyzacji podłużnej.

2.2 Rezonans magnetyczny

Tak jak pojedyncze jądra posiadają moment magnetyczny, podobnie można trakto-
wać populację atomów, których momenty magnetyczne sumują się wektorowo i mogą być
reprezentowane przez pojedynczy wektor magnetyzacji M⃗ . W sytuacji równowagi termo-
dynamicznej momenty magnetyczne jąder wystawione na działanie zewnętrznego pola
magnetycznego B⃗0, orientują się zgodnie z kierunkiem pola, a tym samym wytwarzają
magnetyzację podłużną. Joseph Larmor wykazał dodatkowo, że zewnętrzne pole B⃗0, nie-
równoległe do magnetyzacji M⃗ wytwarza moment obrotowy tak zwaną „siłę skręcającą”,
co powoduje precesję momentów magnetycznych z częstotliwością kątową ω. Częstotli-
wość z jaką obraca się moment magnetyczny jądra w polu magnetycznym cechuje się
zależnością:

ωL = γB0, (2.7)

gdzie ωL [ rad
s
] nazwana jest częstotliwością Larmora, a γ to czynnik żyromagnetyczny,

który jest stałą charakterystyczną dla każdego izotopu (odmiany pierwiastka chemicznego,
różniącego się liczbą neutronów w jądrze).

Aplikując zmienne pole magnetyczne B⃗1 o energii kwantu równej różnicy energii mię-
dzy dwoma poziomami energetycznymi protonów, tzn. częstotliwości drgań ω1 równej czę-
stości Larmora ωL, zostanie zainicjowane przejście pomiędzy tymi poziomami. B⃗1 zwy-
kle ma częstotliwość radiową dlatego nazywany jest impulsem RF (skrót z ang. radio
frequency). Absorpcja energii jest znana jako absorpcja rezonansowa, a związana z nią
częstotliwość jest znana jako częstotliwość rezonansowa [20].

Pochłonięcie kwantu promieniowania spowoduje przejście protonu na wyższy poziom
energetyczny powodując zmianę liczby atomów na poszczególnych poziomach energetycz-
nych. W tym samym czasie protony z wyższego poziomu energetycznego zmieniają swój
stan na niższy poziom uwalniając energię w procesie relaksacji. Zmieni się przez to wartość
magnetyzacji M⃗0.

Okazuje się jednak, że z uwagi na dużą liczbę atomów, z którymi oddziałuje pole RF
w próbce NMR, oddziaływanie to może zostać traktowane klasycznie, a sam proces absorp-
cji atomów przez poszczególne jądra interpretować można jako ciągły obrót magnetyzacji
(w praktyce magnetyzacja porusza się po linii spiralnej, gdyż oprócz działania pola RF,
spiny podlegają ciągłej precesji wokół bardzo silnego pola B0). Kierunek magnetyzacji
zdeterminowany jest przez kierunek drgań pola RF, ale przede wszystkim przez długość
oddziaływania między tym polem a atomami. W przypadku tzw. impulsów π, czas trwa-
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nia impulsów jest tak dobrany, że początkowa magnetyzacja obracana jest o kąt 180◦, tj.
jest przeciwna do magnetyzacji początkowej i dopiero procesy relaksacyjne sprawiają, że
powraca ona do sytuacji początkowej, tzn. do początkowej orientacji. Czas w którym do
tego dochodzi zwany jest czasem relaksacji. W przypadku tzw. impulsów π/2, ich długość
jest tak dobrana, że magnetyzacja obraca się do płaszczyzny prostopadłej w stosunku do
początkowej orientacji. To właśnie takie impulsy wykorzystywane są w pierwszym kroku
po polaryzacji.

W równowadze termodynamicznej mimo, że każdy spin wykazuje niezerową poprzecz-
ną składową momentu magnetycznego (zazwyczaj spolaryzowana jest bardzo małaczęść
jąder atomowych), która precesuje w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku stałego pola
magnetycznego, tj. w płaszczyźnie x − y, to w całej próbce składowe uśredniają się do
zera, gdyż każdy spin ma inną fazę precesji. W przypadku NMR sytuacja jest jednaj inna,
początkowe uporządkowanie podłużne spinów wynikające z rozkładu Boltzmanna zostało
przekształcone w uporządkowanie poprzeczne w płaszczyźnie prostopadłej przez przyło-
żenie impulsu RF. Składowe spinu poprzecznego po impulsie RF sumują się wektorowo,
tworząc magnetyzację M⃗x, M⃗y i rotują one z częstotliwością Larmora.

2.3 Relaksacja

Proces, w którym protony uwalniają energię, którą pochłonęły w wyniku oddziały-
wania z polem magnetycznym B⃗1, jest znany jako relaksacja. Proces ten zwany jest re-
laksacją podłużną i opisywany jest stałą zaniku T1. Innym procesem relaksacyjnym jest
proces, w którym początkowo równoległe momenty magnetyczne atomów, które na sku-
tek impulsu π/2 zostały obrócone do płaszczyzny prostopadłej pola B0, precesują z nieco
innymi częstotliwościami (np. z uwagi na jednorodność pola magnetycznego) i ulegają
rozfazowaniu. Relaksacja ta zwana jest relaksacją poprzeczną, a czas w którym dochodzi
do całkowitego rozfazowania precesji (w próbce są momenty magnetyczne o wszystkich
możliwych orientacjach) oznaczany jest przez T2. Wyróżniamy dwa procesy relaksacji,
z którymi związane są dwa czasy zaniku T1 i T2. Procesy relaksacyjne związane z relaksa-
cją podłużną i poprzeczną zachodzą równocześnie i są one charakterystyczne dla badanej
próbki a mierzony czas jest wielkością zależącą od wielu czynników. Zależy m.in. od ru-
chu termicznego atomów, który się różni dla poszczególnych stanów skupienia, od ich
struktury elektronowej i środowiska w którym się znajdują [21]. Przykładowo w polu B⃗0

wynoszącym 1,5 T, polaryzacja jądrowa atomów wchodzących w skład tkanki biologicznej
relaksuje od pół do kilku sekund. W przeciwieństwie do relaksacji podłużnej, przy relak-
sacji poprzecznej spiny nie rozpraszają energii do otoczenia. Relaksacja T2 może odbywać
się w wyniku lokalnych zmian pola magnetycznego. Takie fluktuacje wynikają z faktu, że
spiny są powiązane z polami magnetycznymi innych naładowanych cząstek lub od niejed-
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norodności zewnętrznego pola magnetycznego B⃗0 [21, 22]. Czas relaksacji poprzecznej T2

jest zazwyczaj o rząd wielkości mniejszy od czasu relaksacji podłużnej T1 i wynosi zwykle
od kilkudziesięciu do kilkuset milisekund.

W przypadku populacji wielu jąder zmiany składowych magnetyzacji, które wywołane
są relaksacją, opisywane są funkcjami wykładniczymi z odpowiednimi stałymi czasowymi
T1 lub T2. Magnetyzacja podłużna rośnie wykładniczo do momentu osiągnięcia wartości
równowagowej M⃗ = M⃗0, magnetyzacja poprzeczna maleje wykładniczo, do momentu
w którym Mx i My są równe zero.

2.4 Równanie Blocha

W 1946 r. Felix Bloch opublikował równania fenomenologiczne, opisujące ewolucję
magnetyzacji jądrowej. Równania te stały się niezwykle użytecznym narzędziem do teo-
retycznej analizy NMR [23].

Magnetyzacja M⃗ z jej składowymi Mx, My i Mz opisane zostały za pomocą układu
równań różniczkowych, które oddają poniższe warunki eksperymentalne:

1. Jeżeli składowa Mz jest równoległa do pola magnetycznego i jest równa M⃗0, to
składowe prostopadłe do B⃗0 znikają.

2. Jeśli magnetyzacja M⃗ nie jest równoległa do pola magnetycznego B⃗0 to precesuje
ona wokół tego pola [24].

W przypadku gdy układ nie jest poddawany żadnemu polu magnetycznemu, zmianę ma-
gnetyzacji Mz w czasie można opisać za pomocą równania:

dMz

dt
= −Mz

T1

. (2.8)

Dodatkowo, ewolucje czasowe składowych poprzecznych Mx i My opisane są przez:

dMx

dt
= −Mx

T2

, (2.9)

dMy

dt
= −My

T2

. (2.10)

Rozważmy teraz przypadek, w którym magnetyzacja podlega oddziaływaniu z zewnętrz-
nym polem magnetycznym. W obecności zewnętrznego pola magnetycznego zmienia się
stan równowagi termodynamicznej, dlatego równanie (2.8) uzupełniono o występujący
wówczas czynnik M0. Łącząc równania (2.8), (2.9) i (2.10) z klasycznym równaniem ru-
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chu magnetyzacji w polu magnetycznym (2.11):

dM⃗

dt
= −γ(M⃗ × B⃗), (2.11)

uzyskuje się równania Blocha:

dMx

dt
= −γ(M⃗ × B⃗)x −

Mx

T2

, (2.12)

dMy

dt
= −γ(M⃗ × B⃗)y −

My

T2

, (2.13)

dMz

dt
= −γ(M⃗ × B⃗)z +

M0 −Mz

T1

, (2.14)

gdzie pierwszy człon równań po prawej stronie opisuje precesję, a drugi relaksację.

Spolaryzowane polem magnetycznym B⃗0 jądra atomowe, których magnetyzacja zosta-
ła obrócona polem B⃗1, relaksują, dążąc do początkowego ustawienia. Podłużna składo-
wa magnetyzacji, która wykładniczo dąży do równowagi, jest regulowana stałą czasową
T1. Międzyspinowe oddziaływanie, powoduje wykładniczy zanik magnetyzacji poprzecznej
i jest regulowane przez stałą czasową T2.

Rozwiązując równania (2.12), (2.13), (2.14), otrzymujemy:

Mx(t) = exp
(
− t

T2

)(
M0

x cosωt−M0
y sinωt

)
, (2.15)

My(t) = exp
(
− t

T2

)(
M0

y cosωt+M0
x sinωt

)
, (2.16)

Mz(t) = M0
z exp

(
− t

T1

)
+M0

[
1− exp

(
− t

T1

)]
. (2.17)

Jak widać magnetyzacja podłużna zanika do wartości M⃗0, a magnetyzacja poprzeczna
precesująca z częstotliwością ω zanika do zera. Definiując poprzeczną magnetyzację za
pomocą liczb zespolonych:

Mxy = Mx + iMy (2.18)

otrzymamy:
Mxy(t) = M0

xy exp
(
−iωt− t

T2

)
(2.19)

Otrzymane równania są kluczowe w klasycznym rozumieniu procesu NMR. Mówią o ewo-
lucji w czasie magnetyzacji M⃗ , po przyłożeniu pola magnetycznego B⃗ i relaksacyjnych
stałych czasowych T1 i T2.

Równania Blocha mimo iż, dokładnie odzwierciedlają zjawisko NMR, mają w rzeczy-
wistości pewne ograniczenia. Wynikający z równań m.in. wykładniczy zanik relaksacji
poprzecznej jest dość dobrym przybliżeniem w przypadku cieczy, ale jest mniej adekwat-
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nym w przypadku ciał stałych. Mają one jednak na tyle krótkie wartości T2, że mogą
być pomijalne [25]. Na rysunku 2.2 przedstawiono wygenerowaną ewolucję magnetyzacji
poprzecznej oraz podłużnej w czasie.

Rysunek 2.2: Wykresy ewolucji magnetyzacji M⃗ w czasie w trzech kierunkach.
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Rozdział 3

Obrazowanie metodą rezonansu
magnetycznego

3.1 Źródło i analiza sygnału

Analizę techniki obrazowania przy pomocy rezonansu magnetycznego rozpoczniemy
od zapoznania się z klasyczną implementacją tej techniki, tj. wykorzystującą cewki ma-
gnetyczne. Po wyłączeniu impulsu π/2 pola RF precesujące poprzeczne składowe magne-
tyzacji jądrowej powodują modulację pola magnetycznego, co zgodnie z prawem indukcji
elektromagnetycznej Faradaya jest źródłem napięcia zmiennego, które rejestrowane jest
cewce umieszczonej wzdłuż stałego pola. Sygnał przyjmuje postać tłumionej fali sinuso-
idalnej o częstotliwości Larmora i nazwany jest zanikiem swobodnej precesji (ang. Free
Induction Decay, FID), przyjmuje on postać:

V (t) = V0 exp
(
−iωLt−

t

T ∗

)
, (3.1)

gdzie V0 to wartość sygnału w chwili t = 0, a T ∗ to efektywna stała czasowa relaksacji T2.
Wynika ona z faktu, że podczas rzeczywistego pomiaru NMR, magnetyzacja poprzecz-
na rozpada się szybciej, niż przewidywania z naturalnych mechanizmów. Jest to wynik
niejednorodności w głównym polu magnetycznym [26].

Otrzymywany sygnał ma postać gasnących oscylacji o częstotliwości Larmora. Trans-
formacja Fouriera jest operacją matematyczną, która pozwala na przekształcenie tego
dynamicznego sygnału w sygnał spektralny (widmo) [27]:

f̂(ω) =

∫ ∞

−∞
f(t) exp (−iωt) dt. (3.2)

Otrzymuje się funkcję zwaną transformatą Fouriera. Po przekształceniu funkcja zależ-
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na jest od częstotliwości, w której maksimum otrzymanej linii rezonansowej odpowiada
rezonansowej częstotliwości Larmora ωL, a jej szerokość równa jest odwrotności stałej
relaksacji T2. Ważną zaletą transformacji Fouriera jest fakt, że nawet złożone zależności
mogą być przedstawione w postaci widma składającego się z szeregu linii rezonansowych
o określonych częstotliwościach, amplitudach i szerokościach. Fakt ten ma fundamentalne
znaczenie dla obrazowania MRI, ponieważ pozwala na przestrzenne kodowanie informacji
o zawartości wody w organizmie [28].

Rysunek 3.1: Sygnał zaniku swobodnej precesji i jego transformacja Fouriera.

Istnieje kilka metod umożliwiających przestrzenną lokalizacje spinów wchodzących
w skład obrazowanej próbki. Należą do nich::

• wprowadzenie różnic w częstotliwości precesji spinów poprzez zastosowanie gradien-
tów pola magnetycznego, które zmieniają lokalną częstotliwość rezonansową jąder
atomowych,

• wprowadzenie różnic fazowych precesji spinów, poprzez zastosowanie gradientu, co
powoduje wzmocnienie lub osłabienie sygnału, utrzymujące się nawet po wyłączeniu
gradientu,

• rozróżnienie obszarów poprzez różną odległość spinów od cewek odbiorczych, tzn.
cewki będące bliżej danych spinów będą rejestrowały silniejszy sygnał, od tych po-
łożonych dalej,

• wprowadzenie różnic w czasie wzbudzania impulsem, gdzie każdy woksel charak-
teryzuje się danym czasem, po którym ponownie zareaguje na kolejny impuls RF.
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Powoduje to możliwość stymulowania innych części obrazowanej objętości i zbiera-
nia sygnałów w różnych przesunięciach czasowych.

Metody te często stosowane są w różnych kombinacjach. Poprawna informacja na temat
lokalizacji spinów, jest kluczowa do otrzymania obrazu. Powyższe sposoby określone są
mianem kodowania przestrzennego.

3.2 Kodowanie przestrzenne

Zgodnie z dyskusją przeprowadzoną w poprzednim rozdziale obrazowanie rezonansu
magnetycznego MRI opiera się na wykorzystaniu niejednorodnych (gradientowych) pól
magnetcznych, które dokładane są do silnego jednorodnego pola magnetycznego B0. Po-
la gradientowe są tworzone przez cewki, które są programowane do zmiany amplitudy
wypadkowego pola magnetycznego w wybranym kierunku. W ten sposób możliwe jest
otrzymanie obrazu danego obiektu [29].

Cewki gradientowe zwykle umiejscowione są w trzech wzajemnie prostopadłych kie-
runkach wypadkowego pola B, danego zależnością:

B⃗ = B⃗0 + G⃗× r⃗, (3.3)

gdzie r⃗ określa dane miejsce w objętości próbki, a G = [Gx, Gy, Gz] to gradient pola B⃗0,
który jest na tyle silny, że sprawia, że częstość Larmora (2.7) w danym punkcie
w przestrzeni dana jest zależnością:

ωL(x, y, z) = γ(B0 +Gxx+Gyy +Gzz). (3.4)

Upraszczając ten przypadek można pokazać, że wytworzenie gradientu w jednym kie-
runku, umożliwia przez odpowiednie dobranie pola RF wybranie tylko jednej warstwy
obiektu. W ten sposób można stworzyć jednowymiarowy obraz, który powstał w wyniku
rzutu gęstości spinów na kierunek gradientu. W celu uzyskania obrazu dwu- lub trójwy-
miarowego, gradienty przykładane są w dwóch lub trzech kierunkach.

W celu uzyskania dwuwymiarowego obrazu stosuję się tak zwaną sekwencję impulsów,
składa się ona po kolei z:

1. wyboru warstwy

2. kodowania fazy

3. kodowania częstości oraz rejestrowania sygnału
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Jako, że impuls pola B1 ma pewien przedział częstości (charakteryzuje się pewną szero-
kością spektralną ∆ω) to wywoła on rezonans dla tych spinów, których częstość Larmora
pokryje się w widmie częstości impulsu RF. Momenty magnetyczne spinów jądrowych
zostaną wówczas wychylone z położenia równowagi w warstwie o grubości:

d =
∆ω

γGz

(3.5)

Impuls radiowy i gradient zostają następnie wyłączone i następuje drugi etap.

Gradient kodowania fazy Gy przykłada się wzdłuż osi y i powoduje on systematyczną
zmianę faz sygnału NMR, które zachowują informacje przestrzenną, wzdłuż kierunku dzia-
łania gradientu. Wprowadzona zostaje zależność fazy wektora magnetyzacji poprzecznej
ϕ od położenia w kierunku ŷ:

ϕy = (B0 + yGy)t, (3.6)

gdzie t to czas działania gradientu Gy. Manipulacja fazy odbywa się poprzez zmianę
czasu działania gradientu Gy przy stałej jego amplitudzie, lub poprzez zmianę amplitudy
gradientu w stałych odstępach czasowych.

Kolejnym etapem jest kodowanie częstości i rejestracja sygnału NMR, poprzez przy-
łożenie gradientu Gx wzdłuż kierunku x̂. Otrzymamy częstości precesji momentów ma-
gnetycznych, które będą zależne od położenia w tym kierunku:

ωx = B0 + xGx. (3.7)

W takcie działania tego gradientu następuje rejestracja sygnału rezonansu jądrowego [38].
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Rozdział 4

Obrazowanie metodą rezonansu
magnetycznego w niskim polu
magnetycznym

Chęć prowadzenia obrazowania w niskim polu magnetycznym natrafia na szereg pro-
blemów dyskutowanych już w kontekście ZULF NMR. Niniejszy rozdział poświęcony jest
omówieniu tych problemów w kontekście obrazowania.

4.1 Polaryzacja próbki

Koniecznym elementem do wykrycia sygnału jądrowego rezonansu magnetycznego jest
wstępna polaryzacja badanej próbki, powodująca jej makroskopową magnetyzację. Może
się ona odbywać na dwa sposoby: polaryzacja termiczna i hiperpolaryzacja.

Polaryzacja termiczna odbywa się w silnym polu magnetycznym wytworzonym przez
magnes stały [30]. Oddziaływanie Zeemana powoduje polaryzację spinów a odpowiedni
czas przebywania próbki w silnym polu magnetycznym doprowadzi do osiągnięcia stanu
równowagi termicznej. Polaryzacja pojedynczego spinu o wartości 1

2
może być przybliżona

poprzez wyrażenie:
p ≈ h̄|B0|γ

2kBT
, (4.1)

gdzie p, z definicji to:
p =

N+ −N−

N+ +N−
, (4.2)

a N+ i N− oznaczają gęstości stanów dla spinów w górę i w dół. W celu osiągnięcia rów-
nowagi termodynamicznej próbka jest prepolaryzowana w czasie dłuższym niż kilka T1,
a następnie transportowana jest do obszaru słabego pola, gdzie podlega detekcji. Aby
zachować dużą polaryzację, a przez to aby detekcja była efektywna ważne jest, żeby czas
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transportu próbki do miejsca pomiaru sygnału był dużo krótszy od czasu relaksacji [3].
Transport próbki może odbywać się w sposób pneumatyczny, mechaniczny, hydrauliczny
czy grawitacyjny. Przejście pomiędzy obszarem polaryzacji i detekcji wiąże się ze zmia-
ną pola magnetycznego w którym znajdują się spiny jądrowe. Przejście pomiędzy tymi
obszarami może odbywać się w sposób nagły lub adiabatyczny. Transport adiabatyczny
to taki, w którym zmiana częstotliwości Larmora jest powolna w stosunku do dynamiki
spinów, podczas gdy transport nagły jest szybki w stosunku do dynamiki spinów. W wielu
przypadkach, w tym w doświadczeniach opisywanych w ramach niniejszej pracy, starano
się zapewnić adiabatyczny transfer próbki między obszarem prepolaryzacji i obszarem
pomiarowym.

Inną techniką, która może być wykorzystywana w obrazowania jest hiperpolaryzacja.
Hiperpolaryzacja polega na osiągnięciu znacząco większej (często kilka rzędów wielkości)
polaryzacji atomów w stosunku do tej, jaka osiągana jest nawet w najsilniejszych ma-
gnesach nadprzewodzących. Po raz pierwszy możliwość hiperpolaryzacji zademonstrowali
w 1953 r. Charles Slichter i Tom Carver. Wykazali oni możliwość zwiększania polaryzacji
jąder 7Li poprzez przeniesienie na nie polaryzacji z wolnych elektronów, które mają kilka-
set razy większy współczynnik żyromagnetyczny, a co za tym idzie tyle samo razy większą
polaryzację w danym polu magnetycznym [31]. Współcześnie istnieje wiele metod i stra-
tegii hiperpolaryzacji. Najważniejsze z nich to: dynamiczny rozkład jądrowy polaryzacja,
pompowanie optyczne z wymianą spinową [32, 33], polaryzacja indukowana parawodo-
rem, zarówno poprzez reakcję uwodornienia jak i odwracalną wymianę protonów [34, 35].
Zaletą hiperpolaryzacji w kontekście obrazowania w niskim polu jest to, że w przypadku
niektórych technik próbka może być polaryzowana w tym samym miejscu, w którym do-
chodzi do jej pomiaru (w większości przypadków polaryzacji termicznej takie rozwiązanie
nie jest wykonalne z uwagi na możliwość namagnesowania ekranu magnetycznego). Przy-
kładami takich technik jest pompowanie optyczne z wymianą spinów oraz polaryzacja
indukowana parawodorem.

4.2 Detekcja synału

Do badania sygnału emitowanego z badanej próbki w niskim bądź zerowym polu
magnetycznym, konwencjonalne cewki elektromagnetyczne nie są wykorzystywane a ich
rolę pełnią przede wszystkim magnetometry nadprzewodzące SQUID oraz magnetometry
atomowe.

Magnetometr SQIUD wykorzystuje u podstaw swojego działania efekt kwantyzacji
strumienia indukcji magnetycznej w pierścieniu nadprzewodzącym i efekt Josephsona.
Zmiana strumienia pola magnetycznego obejmowanego przez pętle wykonaną z nadprze-
wodnika wywołuje zmianę natężenia prądu przepływającego przez urządzenie oraz zmianę
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natężenia prądu indukowanego w pierścieniu. W ten sposób pomiar tego prądu dostarcza
informacji o polu magnetycznym.

Jak wspomniano wcześniej magnetometry atomowe wykorzystują zmianę określonej
właściwości światła podczas przechodzenia przez ośrodek umieszczony w zewnętrznym
polu magnetycznym. Szczególnym zjawiskiem fizycznym wykorzystywanym do tego celu
jest nieliniowa magnetorotacja. W technice tej pomiar skręcenia płaszczyzny polaryzacji
światła pod wpływem zewnętrznego pola dostarcza informacji o tym polu [36].

Zastąpienie cewek indukcyjnych jednym z tego typu magnetometrów, np. wykorzysty-
wanym w ramach badań prowadzonych w niniejszej pracy magnetometrem atomowym,
wymaga odpowiedniego przygotowania pomiarów. W szczególności z uwagi na fakt, że
zarówno spiny jądrowe, jak i spiny atomowe (wykorzystywane do pomiaru pola w magne-
tometrach atomowych) odpowiadają na pole magnetyczne, ale „siła” tej odpowiedzi jest
zdecydowanie różna (ponad dwa rzędy wielkości różne rozszczepienie Zeemana). Istnieje
zatem konieczność rozdzielenia pól, jakim poddawane są jądra atomowe i magnetometr
atomowy. W praktyce można tego dokonać poprzez umieszczenie jąder atomowych we-
wnątrz solenoidu, obok którego znajduje się magnetometr. Ponieważ idealny solenoid wy-
twarza pole tylko w swoim wnętrzu, a pole na zewnątrz jest zerowe, to sama obrazowana
próbka może podlegać silniejszemu polu podczas gdy magnetometr nie odczuwa żadnego
pola. W praktyce rozwiązanie to nie jest idealne, bo pole z solenoidu nieco „przecieka” na
zewnątrz, tym niemniej rozwiązanie jest na tyle dobre, że może pozwalać na prowadzenie
eksperymentów z obrazowaniem (pole wyciekające zmierzone na około 104 razy mniejsze
niż pole wewnątrz solenoidu).

4.3 Kodowanie

W klasycznym obrazowaniu MRI do wprowadzenia gradientów pola magnetycznego
wykorzystane są trzy ortogonalne zestawy cewek. Cewki te są ustawione w taki sposób, że
wytwarzane przez nie pola są zorientowane wzdłuż laboratoryjnych kierunków x, y i z. Do
zobrazowania próbki w jednym wymiarze wystarczy gradient pola w jednej osi, kodujący
częstotliwość spinów. Z punktu widzenia obrazowania w słabym polu rozwiązanie to ma
jednak pewne ograniczenia, gdyż niemożliwe jest zastosowanie podobnego rozwiązania jak
w przypadku solenoidu. W tym przypadku bowiem pole zawsze będzie „przeciekać” na
zewnątrz, co prowadzić będzie do pogorszenia czułości magnetometru , a w najgorszym
przypadku do całkowitego uniemożliwienia jego działania. Istnieje również inne rozwią-
zanie, w którym w przeciwieństwie do większości stosowanych metod nie wprowadza się
gradientu stałego pola B0 lecz gradient zmiennego pola B1 [37].

Zasada działania techniki z gradientem stałego pola B0 jest analogiczna do sytuacji w
konwencjonalnym (wysokopolowym) pomiarze NMR, tzn. próbka poddana jest działaniu
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statycznemu polu magnetycznemu B0, na które nałożony jest gradient G0j, gdzie
j jest jednym z trzech przestrzennych współrzędnych: x, y lub z, a G0 jest stałą propor-
cjonalności, w której zakodowana jest informacja przestrzenna. Amplituda sygnału NMR
z jednowymiarowej płaszczyzny jest miarą liczby jąder rezonansowych w tej płaszczyź-
nie, a zatem widmo NMR reprezentuje wykres stężenia jądrowego w funkcji odległości.
Stosowany impuls RF ma zazwyczaj obwiednie zadaną funkcją sinc, której transformata
Fouriera jest łatwą w interpretacji funkcją prostokątną. Pozwala to na bardziej precyzyj-
ne dobranie mierzonej warstwy. Przewidywany kształt otrzymanej funkcji jest konwolucją
tej funkcji z siłą dipolowego pola magnetycznego zależną od położenia.

Pole generowane w miejscu r⃗′ przez dipol magnetyczny umieszczony w r⃗ wynosi:

B⃗ = −µ0

4π

{
3
[µ⃗ · (r⃗ − r⃗′)] [µ⃗′ · (r⃗ − r⃗′)]

|r⃗ − r⃗′|5
− µ⃗ · µ⃗′

|r⃗ − r⃗′|3

}
, (4.3)

gdzie µ⃗ to moment magnetyczny dla r⃗, µ⃗′ to moment magnetyczny dla r⃗′ zaś µ0 to prze-
nikalność magnetyczna próżni równa 4π·10−7 N

A2 .

Druga metoda oparta jest na wprowadzeniu gradientu w impulsie zmiennego pola
magnetycznego i polega ona na uzyskaniu informacji o lokalizacji sygnału za pomocą
statycznego pola B0 i gradientu pola zmiennego B1. Metoda nazwana jest spektroskopią
w rotującym układzie współrzędnych (ang. rotating frame spectroskopy) i do tej pory
została użyta jedynie do obrazowania MRI w jednym wymiarze [37]. W niniejszej pracy
po raz pierwszy zastosowana w niskopolowym NMR.

Idea wykorzystania gradientu pola B1 jako sposobu kodowania przestrzennego zo-
stała zaproponowana przez D. Hoult w 1979 r. [38]. Natężenie pola B1 określa wartość
amplitudy sygnału NMR (dla tego samego czasu trwania impulsu 90◦). Gdy pole B1 jest
jednorodne wartość amplitudy można uzyskać poprzez bezpośrednią obserwację sygnałów.
W przypadku niejednorodnego pola B1, stosowana jest bardziej zaawansowana analiza
w celu odkodowania informacji. Po zebraniu kilku jednowymiarowych widm wykonuje
się dwie transformację Fouriera, by określić składowe częstotliwościowe sygnału. Poniżej
opisano dwie wersje tej techniki:

i) Modulowana amplitudowo sekwencja obrazowania w rotującym układzie
odniesienia. W eksperymencie zbierany jest sygnał NMR obrazowanej próbki po
wzbudzeniu jej impulsem, w którym krokowo zmieniana jest amplituda impulsu
RF. Dwuwymiarowa transformata Fouriera tworzy zależność sygnału od wartości
pola B1. Gdy pole magnetyczne B1 zawiera liniowy gradient, to jest to równoważne
z funkcją odległości liniowej. Sekwencja pomiaru to:

impuls nθx → próbkowanie → powrót do polaryzacji równowagowej
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W wykonanych pomiarach, przestawionych w rozdziale szóstym zastosowano se-
kwencję obrazowania opartą właśnie o metodę z modulacją amplitudową.

Rysunek 4.1: Idea spektroskopowego obrazowania MRI przy pomocy techniki w rotującym
układzie odniesienia. (a) Schematyczne przedstawienie obrazowania fantomu składającego
się z dwóch kompartmentów. Fantom został umieszczony w gradiencie pola B1. (b) Widmo
uzyskane z fantomu, w którym amplituda sygnału moduluje się z częstotliwością zależną
od położenia fantomu w gradientowym polu B1. (c) Zależność sygnału NMR próbki od
położenia uzyskaną po drugiej transformacji Fouriera na zestawie widma pokazanego
w (b). Oś pionowa reprezentuje częstotliwość, z jaką modulowany jest sygnał, a tym
samym położenie fantomu w polu B1 [37].

ii) Modulowana fazowo sekwencja obrazowania w rotującym układzie od-
niesienia. Wadą techniki wykorzystującej modulację amplitudy jest fakt, że mak-
symalny sygnał jest osiągany tylko wtedy, gdy przykładany impuls pola RF jest
impulsem 90◦. W konsekwencji uzyskanie maksymalnego sygnału jest zależne od
kąta obrócenia magnetyzacji w wyniku działania gradientowego impulsu. Podając
poniższą sekwencję, wady tej można uniknąć:

impuls nθx → impuls 90◦→ próbkowanie → powrót do równowagowej polaryzacji
podłużnej

W efekcie magnetyzacja jest przechylona do płaszczyzny x− y przez impuls 90◦,
a zmiana implementowana przez impuls nθ jest zakodowana w fazie sygnału. Maksy-
malny sygnał osiągany jest niezależnie od kąta obrócenia magnetyzacji narzuconego
przez gradientowy impuls B1 [37].
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W metodzie kodowania przestrzennego za pomocą gradientu w impulsie RF, otrzymy-
wany wynik można estymować poprzez iloczyn funkcji impulsu z siłą dipolowego pola
magnetycznego, który ułatwia interpretację otrzymanego spektrum.
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Rozdział 5

Układ eksperymentalny

5.1 Opis układu

Schemat układu eksperymentalnego, przy pomocy którego prowadzono obrazowanie
metodą rezonansu magnetycznego przedstawiono na rysunku 5.1. Pomiar sygnałów NMR
dokonywany był przy pomocy magnetometrii atomowej wykorzystującej zjawisko nielinio-
wej magnetorotacji w parach rubidu 87Rb, umieszczonych w komórce szklanej pokrytej
parafiną. Pokrycie wewnętrznych ścian komórki parafiną minimalizuje utratę polaryzacji
atomowej przy zderzeniach atomów rubidu ze ściankami komórki, które są czynnikiem
zmniejszającym czułość pomiarów pola magnetycznego. Komórki szklane umieszczone są
wewnątrz wielowarstwowego ekranu magnetycznego zmniejszającego zewnętrzne, niekon-
trolowane pole magnetyczne więcej niż 10000 razy. Wykorzystywana do magnetometrii
wiązka laserowa o długości fali 795 nm, dostrojona do linii D1 w strukturze elektronowej
87Rb i mocy około 70 µW (średnica wiązki ok. 1 mm), emitowana jest z lasera diodo-
wego. Część wiązki użyta jest również do monitorowania oraz stabilizowania parametrów
światła. Identyczny układ umieszczony jest symetrycznie po drugiej stronie solenoidu,
przechodzącego na wylot przez ekran magnetyczny. Użycie dwóch komórek umożliwiło
prowadzenie tzw. pomiarów gradiometrycznych (gdzie sygnały z dwóch magnetometrów
są od siebie odejmowane), które zmniejszają czułość układu na zmiany pola niewywołane
próbką NMR.
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Rysunek 5.1: Schemat układu eksperymetalnego.

Po przejściu przez szereg elementów pozwalających na kontrolę parametrów światła oraz
prowadzenie go w przestrzeni, wiązka światła trafia do wnętrza ekranu magnetycznego
(Twinleaf MS-1), gdzie przechodzi przez komórkę rubidową, ustawioną przy solenoidzie,
a następnie za pomocą luster ustawionych za komórką kierowana jest na zewnątrz układu.
Następnie promień światła pada na pryzmat Wollastona, układ soczewek oraz fotodiodę
krzemową (Thorlabs PDB450A), która pozwala zmierzyć stan polaryzacji światła. We-
wnątrz ekranu, oscylujące pole magnetyczne generowane jest za pomocą wzmacniacza
fazoczułego (Zurich Instruments HF2Li). Oscylujące pole wykorzystywane na potrzeby
magnetometrii jest dostrojone do częstotliwości Larmora atomów rubidu w kontrolowa-
nych polu magnetycznym (ok. 3,5 kHz). Pole to, będąc silnie nierezonansowe dla jąder
atomowych w ultraniskich polach nie wpływa na ich dynamikę. Wzmacniacz fazoczuły
wykorzystywany jest również do demodulacji sygnału na częstości modulacji, a co za tym
idzie do zwiększania czułości prowadzonych pomiarów.

Jak wspomniano wyżej, wewnątrz ekranu umieszczony jest także solenoid. Jest on
umieszczony w celu uzyskania ściśle kontrolowanego pola magnetycznego (za pomocą
wielokanałowego źródła prądowego Twinleaf CSB-10). Geometria solenoidu powoduje, że
wytwarzane pole magnetyczne jest znikome w obszarze w którym znajdują się sensory po-
la. Solenoid rozciągnięty jest na całej długości obszaru w którym znajduje się obrazowany
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fantom. Układ komórek względem solenoidu, w którym znajduje się fantom prezentuje
rysunek 5.2 oraz rysunek 5.3 b). Objętość badanej próbki jest maksymalnie blisko par ato-
mów rubidu wykrywających pole magnetyczne co pozwala osiągnąć zwiększenie amplitudy
badanego sygnału.

oś
detekcji

pole
solenoidu

magnetyzacja

sensor 1 sensor 2

Rysunek 5.2: Schemat położenia solenoidu znajdującego się wewnątrz ekranu magnetycz-
nego względem sensorów pola magnetycznego, tj. szklanych komórek wypełnionych parami
atomów rubidu.

Obrazowany fantom umieszczony jest w plastikowej tubce, która ma średnicę mniej-
szą niż solenoid i dlatego może być w nim transportowana. W początkowej fazie pomiaru
fantom jest termicznie polaryzowany w magnesie stałym, który wytwarza silne pole ma-
gnetyczne o wartości ok. 1,5 T i który umieszczony jest na zewnątrz ekranu magnetycz-
nego. Następnie próbka jest pneumatycznie transportowana do środka ekranu, w którym
panuje bliskie zera pole magnetyczne. Głównym celem ekranu magnetycznego jest izolacja
badanej próbki od zewnętrznych pól magnetycznych. Ekran wyposażony jest wewnątrz w
zestaw cewek, z pośród których trzy wytwarzające jednorodne pole magnetyczne, zorien-
towane wzdłuż laboratoryjnych kierunków x, y, z, a pięć dodatkowych cewek może wy-
twarzać gradienty w kierunkach przestrzennych. Spolaryzowana próbka zostaje następnie
poddana działaniu impulsu oscylującego pola B1, wytworzonego przez odpowiednie cew-
ki. Pole B1 ingerując w spiny próbki wytwarza jądrową magnetyzację poprzeczną x − y.
Sensory pola magnetycznego ustawione są w taki sposób że czułe są tylko na kierunek
pola wzdłuż B0,

25

30:4016106561



a w związku z tym wyczuwają zewnętrzne pole magnetyczne które jest różne dla tych
dwóch sensorów. Ze względu na geometrię układu w jednym z nich pole od magnetyzacji
jądrowej próbki jest ze znakiem plus w drugim z minusem. W ten sposób pomiar różnicowy
(gradientowy) dostarcza informacji o polu generowanym przez samą próbkę. Jednocześnie
wszystkie pola, które pojawiają się na skutek niedoskonałości ekranów, a które zaburzają
oba czujniki w ten sam sposób (taki sam kierunek pola magnetycznego) nie mają wpływu
na pomiar. Komórki z parami atomów rubidu skręcają płaszczyznę polaryzacji przecho-
dzącej przez sensory wiązki laserowej, w sposób proporcjonalny do wartości wpływającego
na komórki pola magnetycznego. Rejestrowane jest natężenie wiązki laserowej, które od-
daje pole magnetyczne wytworzone przez analizowaną próbkę. Po zakończonym pomiarze
próbka przepychana jest na zewnątrz ekranu, w celu ponownej polaryzacji.

Poniżej umieszczono zdjęcie układu wykonanego w laboratorium Zakładu Fotoniku
UJ.

Rysunek 5.3: (a) Zdjęcie układu eksperymentalnego wykonanego w laboratorium Zakładu
Fotoniki UJ przedstawiające część układu optycznego oraz ekran magnetyczny oraz (b)
zdjęcie wnętrza ekranu magnetycznego, na którym widoczna jest tubka z solenoidem oraz
szklana komórka z parami atomów rubidu, umieszczona w niebieskiej podstawce.

Rejestrowany sygnał to sygnał różnicowy modulowany ze względu na obecność słabego
pola oscylującego, gdzie demodulacja sygnału odbywała się za pomocą wzmacniacza fa-
zoczułego. Kontrola nad eksperymentem, pomiar pola oraz zapis danych odbywa się przy
użyciu programu przygotowanego w środowisku LabView, który został napisany przez
mgr. Piotra Puta.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego w przedstawionym układzie doświad-
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czalnym charakteryzuje się przestrzennym rozdzieleniem obszaru polaryzacji próbki z ob-
szarem kodowania przestrzennego i detekcji sygnału. Pierwszy etap polaryzacji próbki
odbywa się wewnątrz pola wytworzonego przez magnes stały, następnie próbka przepy-
chana jest do obszaru w którym za pomocą cewek kodowana jest informacja przestrzenna
spinów i wreszcie za pomocą magnetometru optycznego następuje detekcja sygnału NMR.

Rysunek 5.4: Schematyczne zestawienie następujących po sobie etapów pojedynczego po-
miaru.
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Rozdział 6

Pomiary

6.1 Optymalizacja układu

Wszystkie wykonywane eksperymenty w niniejszej pracy opierały się na pomiarze sy-
gnału FID namagnesowanej probówki z wodą. W wyniku wykonania transformacji Fo-
uriera na otrzymanych danych zależności sygnału magnetometru od czasu, uzyskano in-
formację o częstotliwości precesji Larmora spinów. Poniższa analiza danych jest podstawą
wszystkich pomiarów wykonanych w ramach niniejszej pracy. Przykładowy sygnał FID
zarejestrowany w ramach tej pracy i jego transformata Fouriera zaprezentowana jest na
rysunku 6.1.

Rysunek 6.1: Przykładowy sygnał FID i jego transformata Fouriera.
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Obrazowany fantom to niewielka probówka z wodą o pojemności ok. 700 µL, o kształ-
cie cylindra. Wartość pola magnetycznego generowanego przez próbkę a rejestrowanego
przez magnetometry zależy od ich wzajemnej odległości. Linie sił pola magnetycznego, cy-
lindrycznego dipola jakim jest próbka, są symetryczne względem środka próbki i układają
się w taki sposób, że w jej środku pole magnetyczne wyniesie wartość zero.

Rysunek 6.2: Linie sił dipolowego pola magnetycznego generowanego przez próbkę umiesz-
czoną wewnątrz solenoidu (czerwone linie).

Z uwagi na zależność amplitudy rejestrowanego pola od położenia w pierwszym kroku
przeprowadzono badania amplitudy rejestrowanego sygnału w funkcji położenia próbki
wewnątrz solenoidu i wyznaczono optymalne położenie, w którym sygnał pochodzący od
próbki był największy. W pomiarach tych przykładano impuls DC pola magnetycznego
dla każdego położenia, a następnie próbkę przesuwano o 1 mm wykonując 9 pomiarów.
Do otrzymanych danych dopasowano funkcję Lorentza i wyznaczono amplitudę sygnałów
w funkcji położenia próbki (rysunek 6.3).
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Rysunek 6.3: Zależności amplitudy zmierzonych sygnałów NMR od położenia próbki we-
wnątrz solenoidu.

Jak pokazano na rysunku 6.3 największą wartość amplitudy sygnału otrzymano w poło-
żeniu próbki -2,5 mm, dla którego zdecydowano się wykonywać dalsze pomiary w tymże
położeniu fantomu. Warto również zauważyć, że w okolicy położenia 1 mm widoczne jest
minimum odpowiedzi magnetometru, a dla jeszcze większych położeń znów rośnie. Wynika
to z tego, że dla symetrycznie położonej próbki w osi symetrii magnetometr nie powinien
rejestrować sygnału (ze względu na pole magnetyczne dipola, które co do kierunku jest
co prawda inne, ale co do wartości jest takie samo rysunek 6.2). Sygnał nie spada jednak
tutaj do zera, bo tak na prawdę mierzone jest pole uśrednione do objętości komórek z pa-
rami atomów rubidu a każda z nich ma średnicę 2 cm, więc jest porównywalna z wielkością
fantomu.

Kolejnym etapem optymalizacji była kalibracja impulsów DC. Wyznaczona kalibracja
pola magnetycznego względem prądu przyłożonego na cewki, jest potrzebna do realizacji
impulsów, w których wymagana jest reorientacja spinu jądrowego. Amplituda impulsu
determinuje wielkość wypadkowego obrotu magnetyzacji spinów, co ma wpływ na wielkość
sygnału rejestrowanego przez magnetometr. Działając na spolaryzowaną próbkę impulsem
DC, krokowo przemiatano jego amplitudę w zakresie 0 − 1, 9 V z krokiem 0,1 V. Dla
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każdej wartości amplitudy pomiar przeprowadzono dziewięciokrotnie a następnie wyniki
uśredniono (rysunek 6.4).

Rysunek 6.4: Amplituda sygnału NMR mierzonego w niskim polu magnetycznym dla
wody w funkcji amplitudy impulsu DC.

Otrzymano spodziewaną zależność w postaci bezwzględnej wartości funkcji sinus | sin |.
Przeprowadzona kalibracja impulsu RF, pozwala na wyznaczenie amplitudy impulsu, w
której sygnał NMR jest maksymalny oraz minimalny, co oznacza amplitudę impulsów
obracających magnetyzację spinów próbki odpowiednio o kąt π

2
oraz π.

Po kalibracji impulsu DC nastąpiła kalibracja impulsów AC. Wartość amplitudy im-
pulsu AC, podobnie jak dla impulsu DC, determinuje wielkość kąta obrotu magnetyzacji
spinów. Potrzeba wykorzystania impulsów AC wynika z tego, że impuls DC jest stosun-
kowo silny, pobudzając przy tym szeroki spektralnie zakres spinów. Impuls AC natomiast
jest słaby, dlatego może być wykorzystywany w celu pobudzenia spinów o wąskim zakresie
spektralnym. Do pomiarów wykorzystano impuls o obwiedni funkcji sinc (rysunek 6.5).
Transformata Fouriera nieskończenie długiego impulsu sinc jest funkcją kwadratową; to
oznacza, że ma kształt cylindryczny o idealnym profilu plasterka w ramach próbki (obra-
cane miałyby być spiny tylko z tego plasterka). Jednak w praktyce wykorzystany impuls
ma skończoną długość a sam kształt spektralny impulsu nieco odbiegał w praktyce od
kształtu idealnego.
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Rysunek 6.5: Transformacja Fouriera funkcji sinc.

W eksperymencie wyznaczono kalibracje amplitudy impulsu o czasowej obwiedni funk-
cji sinc w funkcji amplitudy tego impulsu (rysunek 6.6). Pomiar został wykonany w sposób
analogiczny do kalibracji impulsu DC. Działano na spolaryzowaną próbkę impulsem AC,
krokowo zmieniając jego amplitudę w zakresie 0, 1− 0, 6 V z krokiem 0,01 V. Dla każdej
wartości amplitudy impulsu RF pomiar przeprowadzono dziewięciokrotnie a następnie
wyniki uśredniono.
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Rysunek 6.6: Amplituda sygnału NMR w niskim polu magnetycznym dla wody w funkcji
amplitudy impulsu AC.

W przypadku impulsu AC również otrzymano spodziewaną zależność w postaci bezwzględ-
nej wartości funkcji sinus – | sin |. Przeprowadzona kalibracja impulsu RF, pozwala również

32

37:6662916443



tutaj na wyznaczenie amplitudy impulsów AC obracających magnetyzację spinów próbki
o kąt π

2
oraz π.

6.2 Wpływ częstości impulsu RF na amplitudę sy-
gnału NMR

Częstość impulsu RF jest jednym z parametrów, które decydują o efektywności wzbu-
dzenia (przeorientowania) spinów. Dlatego też jeden z pomiarów przeprowadzonych w ra-
mach niniejszej pracy poświęcony był wpływowi tej częstości na amplitudę otrzymywanego
sygnału NMR w stałym polu B0.

Szerokość spektralna impulsu RF jest odwrotnie proporcjonalna do czasu trwania im-
pulsu. W związku z tym krótki impuls ma większą szerokość spektralną, wpływając na
populację spinową z szerszym rozkładem częstotliwości. Kształt rzeczywistego impulsu
zastosowanego w eksperymencie oraz jego transformację Fouriera zaprezentowano na ry-
sunku 6.7.

Rysunek 6.7: (a) Rzeczywisty profil impulsu RF oraz (b) jego transformata Fouriera.

Wykorzystując impuls o obwiedni przedstawionej na rysunku 6.7 o czasie trwania 0,75
s. wzbudzano próbkę różnymi częstotliwościami tego impulsu. Dla każdej częstotliwości
impulsu pomiar powtarzano 9 razy a następnie uśredniano wynik. Wyliczono teoretyczny
profil ekscytacji przy zadanej szerokości spektralnej i porównano z eksperymentalnymi
wynikami (rysunek 6.8).
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Rysunek 6.8: Zmierzony profil ekscytacji próbki z wodą, w funkcji częstotliwości impulsu
AC, wraz z jego profilem teoretycznym.

Pokazany na rysunku 6.8 profil ekscytacji próbki niemal pokrywa się z symulacją uzy-
skaną na podstawie obliczeń matematycznych. Potwierdziły się przypuszczenia na temat
ekscytacji populacji spinów z szerszym rozkładem częstotliwości.

6.3 Obrazowanie

6.3.1 Gradient pola magnetycznego

Spolaryzowana próbka z wodą znajdowała się w ekranie magnetycznym, gdzie pano-
wał liniowy gradient pola B0. W jednorodnym polu magnetycznym B0 wszystkie jądra
wewnątrz fantomu mają taką samą częstotliwość rezonansową, natomiast w obecności
gradientu rozkład częstotliwości rozszerza się (częstotliwość rezonansowa zależy od po-
łożenia). Aby wykorzystać tę własność, do próbki przyłożono liniowy gradient pola ma-
gnetycznego ∂Bx

∂x
. Dokonano tego przepuszczając prąd o natężeniu 67 mA a następnie 100

mA przez cewkę ∂Bx

∂x
. W wyniku pomiaru polegającego na zmianie częstotliwości impul-

su RF w obecności gradientu pola magnetycznego wzdłuż x zaobserwowano spodziewane
poszerzenie zakresu częstotliwości, dla których dochodziło do rezonansu (rysunek 6.9). Na
rysunku 6.9 pokazano również, że dla silniejszego gradientu zakres ten jest większy niż
dla słabszego gradientu. Jednocześnie wartość amplitudy rejestrowanego sygnału spada,
gdyż sygnał pochodzi od mniejszej liczby atomów.
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Rysunek 6.9: Profile ekscytacji próbki z wodą, w funkcji częstotliwości impulsu AC, w li-
niowym gradiencie pola ∂Bx

∂x

Zarejestrowany profil ekscytacji zaznaczonego na kolor niebieski i pomarańczowy, nie jest
równy w zakresie częstotliwości w której spodziewano się odpowiedzi spinów próbki, lecz
rośnie od lewej do prawej strony (tło sygnału). Wynika to z oddziaływania dipolowego
pola magnetycznego próbki z sensorem w zależności od położenia względem sensora ma-
gnetycznego. Ta sama liczba jąder wodoru znajdująca się bliżej sensora da większy sygnał
niż jądra znajdującego się dalej od jądra. Ukazany wynik ukazuje, że próbka nie jest
umieszczona symetrycznie w układzie. Dlatego też próbkę przesunięto z pozycji -2 mm,
do położenia 1 mm. Przeprowadzono pomiar w obecności gradientu w takim położeniu
próbki, by jej środkowa część była w zakresie wykrywania pola magnetycznego przez sen-
sor. Podobnie jak w poprzednim pomiarze przemiatano częstotliwość impulsu RF
i wyznaczono profil ekscytacji w funkcji częstotliwości (rysunek 6.10).
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Rysunek 6.10: Profil ekscytacji próbki z wodą, w funkcji częstotliwości impulsu AC,
w stałym polu B0 przy przesuniętej próbce względem sensora pola magnetycznego.

Jak widać na rysunku 6.10 zmierzony profil ekscytacji, jest inny niż wcześniej i cechuje się
zanikiem sygnału we wzbudzeniu odpowiadającym środkowi próbki. Zależność ta wynika
z wcześniej opisanego profilu dipolowego pola magnetycznego próbki (rysunek 6.2).

W kolejnym etapie, w ramach przygotowań do pomiarów obliczona została szerokość
spektralna impulsu, którą dobrano w taki sposób, by impuls RF pobudzał tylko jeden
woksel (element objętości/plasterek) próbki. Dzięki temu kontrola częstotliwości impulsu
RF pozwala na obrócenie spinów znajdujących się w określonym miejscu w przestrzeni.
Warto w tymi miejscu jednak zauważyć, że amplituda rejestrowanego przy pomocy ma-
gnetometru sygnału NMR zależy zarówno od ilości wzbudzonych spinów, jak również od
odległości względem sensora. Ten drugi czynnik może zostać uwzględniony przez począt-
kową kalibrację sygnału NMR.
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Rysunek 6.11: Ułożenie próbki względem sensora.

W geometrii układu (M⃗ w płaszczyźnie x−y) gdzie próbką jest jednorodnie naładowa-
ny cylinder a sensory pola magnetycznego czułe są w kierunku x, wyznaczając teoretyczny
profil ekscytacji należy wykreślić splot amplitudy sygnału wynikającej z odległości od sen-
sora, jak również samej liczby spinów emitujących ρ z funkcją na impuls RF, która jest
zależna od położenia (a tym samym od gradientu pola G) oraz częstotliwości.

Bx(x, ν) =
3

4π
µ0

∫
dx

{
z · (x− x0) · cos (sinc[2π · {G(x− x0)− ν} · τ0])

([x− x0]2 + z2)
5
2

· ρ(x)
}
, (6.1)

gdzie: x0 to odległość od środka próbki do środka sensora w kierunku x, z0 to odległość
od sensora pola magnetycznego w kierunku z, ν to częstotliwość impulsu RF a τ0 to czas
trwania impulsu.

Wykonano pomiar w którym przemiatano częstotliwość impulsu RF. Impuls ten, do-
brano w taki sposób by pobudzał tylko jeden woksel próbki i przyjmował formę czasowej
obwiedni funkcji sinc. Czas trwania impulsu to 0,75 s, a jego szerokość spektralna to 4 Hz.
Próbka znajdowała się w gradiencie stałego pola magnetycznego przy natężeniu prądu na
cewce o wartości 87 mA. Cewka ta generowała gradient w trakcie trwania impulsu RF. Po
dokonaniu pomiaru wynik porównano z teoretycznym profilem, wyliczonym na podstawie
równania 6.1.
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Rysunek 6.12: (a) Teoretyczny, jednowymiarowy obraz fantomu, wyliczony na podstawie
wzoru (6.1) oraz (b) obraz fantomu wyznaczony eksperymentalnie.

Można zauważyć, że profil teoretyczny przypomina profil uzyskany w wyniku eksperymen-
tu. Zakres częstotliwości na której rejestrowano sygnał NMR jest adekwatny do zakresu
uzyskanego dzięki obliczeniom.

W kolejnym etapie badań, próbkę z wodą przedzielono niemagnetycznym obszarem
[Rysunek 6.13 b)], dzięki czemu otrzymano dwa odseparowane sygnały dające sygnał
NMR. Na Rysunku 6.13 a) przedstawiono widmo zmierzone dla takiego fantomu, po po-
miarze, który opisano powyżej. Niemagnetyczny obszar obrazowanej próbki, znajdował się
w położeniu, w którym nieobecne spiny jądrowe wodoru precesowałyby z częstotliwością
26-27 Hz.
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Rysunek 6.13: (a) Jednowymiarowy obraz fantomu, który zawiera dwa odseparowane ob-
szary dające sygnał NMR oraz (b) zdjęcie obrazowanego fantomu.

Jak widać, różni się ono od widma zebranego dla próbki niezawierającej w swoim obrę-
bie niemagnetycznego obszaru [Rysunek 6.12 b)]. W widmie zaobserwować można spadek
amplitudy w zakresie 26-27 Hz. Wyznaczenie teoretycznego obrazu takiej próbki wyma-
gałoby wykonania ponownej konwolucji amplitudy sygnału z funkcją na impuls RF oraz
rozkładem gęstości spinów, jednak w przeciwieństwie do poprzedniej kalkulacji rozkład
gęstości spinów nie byłby jednorodny.
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6.3.2 Gradient w impulsie RF

Zastosowana technika obrazowania z gradientem w impulsie RF, polega na tym, że
impuls RF wpływa na magnetyzację w sposób zależny od położenia. Wykorzystany impuls
RF charakteryzował się przestrzennym gradientem amplitudy ∂B1

∂x
i generowany był za po-

mocą cewki gradientowej, w taki sposób, że magnetyzacja spinów stała się przestrzennie
zależna w wyniku ewolucji podczas impulsu. W konsekwencji, każdy impuls RF powodo-
wał przestrzenną modulację kąta nutacji (kąta wychylenia magnetyzacji między osią obro-
tu wokół której następuje precesja magnetyzacji spinów), objawiającą się przestrzennym
rozkładem amplitudy sygnału NMR. Metoda analizy wyników opisana w rozdziale 4.4,
pokazuje, że dla zebranych zależności amplitudy sygnału NMR od czasu, można uzyskać
zależność sygnału NMR próbki od położenia po wykonaniu drugiej transformacji Fouriera.
W tym drugim kroku widma z modulacją amplitudy, w których częstotliwość modulacji
jest częstotliwością nutacji, są konwertowane na wykres ujawniający informacje widmo-
we i przestrzenne. Znając zależność częstotliwości nutacji od położenia przestrzennego,
można wyznaczyć lokalizację jąder aktywnych w NMR, tym samym obrazując próbkę.

Pomiary wykonano dla impulsu AC dostrojonego do częstotliwości rezonansowej. Po-
miar z gradientowym impulsem RF ∂B1

∂x
o czasie trwania 400 ms. Dla każdej zadanej

amplitudy impulsu pomiar powtarzano 9 razy a następnie uśredniano wynik. Pomiar
rozpoczęto od napięcia impulsu 0,1 V a zakończono na 4 V z krokiem pomiaru 0,1 V. Na-
stępnie wykonano ten sam pomiar, lecz impuls RF był bez gradientu. Profile ekscytacji
porównano na jednym diagramie (rysunek 6.14).

Rysunek 6.14: Jednowymiarowy obraz próbki uzyskany metodą obrazowania z gradientem
w impulsie RF, wraz z widem tej samej próbki otrzymanym bez gradientowego pola.
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Zgodnie z przewidywaniami wraz z wprowadzonym gradientem impulsu RF rozszerza się
profil ekscytacji obrazowanej próbki w funkcji częstotliwości nutacji. Wraz z wprowadzo-
nym gradientem w impulsie RF spada amplituda sygnału NMR. Jest to spowodowane
tym, że po wprowadzeniu gradientu, dla poszczególnej częstotliwości nutacji otrzymuje
się precesję od z mniejszej liczby spinów.

Ostatnim wykonanym pomiarem było obrazowanie fantomu z elementem oddzielają-
cym dwa obszary magnetyczne próbki. Pomiary z gradientowym impulsem AC dostrojo-
nym do częstotliwości rezonansowej o czasie trwania 160 ms. Również w tym przypadku
dla każdej zadanej amplitudy impulsu pomiar powtarzano 9 razy a następnie uśredniano
wynik.Pomiar rozpoczęto od napięcia impulsu 0,1 V a zakończono na 0,8 V z krokiem
pomiaru 0,018 V.

Rysunek 6.15: Jednowymiarowy obraz próbki z elementem oddzielającym dwa obszary
magnetyczne, uzyskany metodą obrazowania z gradientem w impulsie RF.

Analizując przedstawiony na rysunku 6.15 obraz fantomu można zauważyć, że nie
był on ustawiony symetrycznie względem sensorów. Niemniej jednak obserwowalny jest
spadek sygnału w okolicach środka próbki.

W niniejszym rozdziale przedstawiono pomiary, których owocem są jednowymiaro-
we obrazy fantomu. Po szeregu pomiarów służących do kalibracji układu wykorzystano
dwie metody wprowadzenia zależności częstotliwości sygnału NMR w funkcji położenia.
Pierwszy z nich cechował się obecnością gradientu pola B0, kolejny gradientem w impulsie
RF.
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Rozdział 7

Podsumowanie

W ramach niniejszej pracy licencjackiej opisano i wyjaśniono podstawy teoretyczne
jądrowego rezonansu magnetycznego, oraz jego wykorzystania do obrazowania a następnie
przedstawiono je w rzeczywistości niskiego pola magnetycznego.

W układzie magnetometru atomowego umożliwiającym pomiar magnetycznego rezo-
nansu jądrowego w niskim polu magnetycznym zrealizowano zamierzone cele w postaci
uzyskania jednowymiarowych obrazów fantomu (probówki z wodą) wykorzystując dwie
metody. Jedna z nich wykorzystuje gradient pola wiodącego B0, kolejna gradient w im-
pulsie RF. Metoda wykorzystująca gradient w impulsie RF została po raz pierwszy wyko-
rzystana w niniejszej pracy do obrazowania metodą jądrowego rezonansu magnetycznego
w niskim polu magnetycznym.

Przedstawione wyniki eksperymentalne, pozwalają przewidzieć kolejne etapy dalsze-
go rozwoju metod opracowania rezonansu magnetycznego w niskim polu opisanych w
tej pracy. Kolejnym etapem badań byłoby zobrazowanie fantomu w dwóch a następnie
trzech wymiarach, by w przyszłości móc wykorzystywać tę technikę do obrazowania nawet
obiektów biologicznych.

Mimo obiecujących możliwości technik obrazowania metodą NMR w niskim polu ma-
gnetycznym, ciągle występuje szereg ograniczeń. Jednym z nich jest polaryzacja więk-
szych obiektów, ze względu na trudności techniczne ich szybkiego transportu do obszaru
detekcji. Kolejnym ograniczeniem jest problemem związany z odpowiedzią dipolową obra-
zowanych fantomów przez co występują nietrywialne zależności od geometrii i odległości
próbek względem sensorów, a w wyniku trudności z interpretacją widm od bardziej zło-
żonych obiektów. Niemniej jednak, cechy układu do obrazowania w niskim polu takie jak
czułość detekcji czy względnie niski koszt, zdają się być atrakcyjnym tematem dalszego
rozwoju tej techniki.
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