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Tausta 1/3

• Perustuu ydinspinin käyttäytymiseen magneettikentässä

• Ulkoisessa magneettikentässä ytimet alkavat prekessoida, 

eli pyörimisliikkeen akseli alkaa pyöriä kentän ympäri

• Prekessioliikkeen taajuus tunnetaan Larmor-taajuutena

Tausta
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Tausta

• Magneettikenttäpulsseilla voidaan siis kääntää ydinten spinejä.

• Kun ytimet asetetaan gradienttikenttään, voidaan hiukkasen paikka lukea sen Larmor-

taajuudesta.

• Gradienttikenttä on kenttä, jonka suuruus avaruuden pisteissä ei ole vakio.
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• Ytimiä käännetään useampaan kertaan eri pulsseilla, 

eli pulssisekvenssillä.

• Tässä työssä käytetyt kentät ja pulssit:

• Staattinen kenttä

• Gradienttikenttä

• 90 asteen virityspulssi

• 180 asteen virityspulssi

Tausta



Tavoitteet

• Mahdollisimman hyvien pulssien tuottaminen:

• Ideaalisen tapauksen simuloiminen

• Optimoitavan funktion rakentaminen

• Pulssin keston ja amplitudin minimointi

Tavoitteet ja rajaukset



Rajaukset

• Työ tuotetaan Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen MEG-MRI-

työryhmälle.

• Käytössä ultramatalan kentän magneettikuvauslaite (ULF-MRI).

• Ryhmä pyrkii yhdistämään magnetoenkefalografian (MEG) ja magneettikuvauksen.

• Henkilökohtaisena tehtävänä tuottaa 90 ja 180 astetta spinejä kääntävät virityspulssit.

Tavoitteet ja rajaukset



Työkalut

• Tutkimus toteutetaan ohjelmoimalla

• Käytössä Python ja scipy-paketin optimointifunktiot

Työkalut ja aikataulu
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Työkalut ja aikataulu
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