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Introdução

I O imageamento paralelo é uma das técnicas de aceleração de aquisição mais
difundidas e consolidadas comercialmente em aparelhos de ressonância
magnética (RM).

I A técnica consiste em trabalhar com diversas bobinas para aquisição de
dados, de forma a reduzir o tempo de aquisição da imagem.

I Objetivo deste trabalho: desenvolver algoritmos para a reconstrução de
imagens de RM utilizando imageamento paralelo a fim de reduzir o tempo
de aquisição de dados de RM de fluxo cardiovascular obtidos com a técnica
spiral Fourier velocity encoding.

I Etapas do trabalho:
I Estudar as técnicas de imageamento paralelo;
I Implementar um algoritmo de reconstrução de imagens usando a técnica sensitivity

encoding (SENSE).

Exemplo de reconstrução de imagem a partir de dados de múltiplas bobinas.

Metodologia

I O trabalho foi dividido em três etapas:

estudo dirigido;
estudo espećıfico;
desenvolvimento.

I Os trabalhos computacionais foram realizados utilizando o software
MATLAB;

Estudo Dirigido

I Revisão da base matemática;
I Estudos de anatomia e fisiologia do corpo humano.

Estudo Espećıfico

I Implementação de algoritmos em MATLAB para análise de aliasing,
filtragem e reconstrução de imagens de RM;

I Estudo de técnicas de reconstrução de imagens usando gridding, DrFT e
nuFFT.

Desenvolvimento

I Trabalho com rotinas computacionais de imageamento paralelo para a
reconstrução de dados reais e dados simulados em computador (phantoms
numéricos);

I Desenvolvimento de algoritmo de reconstrução utilizando a técnica SENSE,
que trabalha processando várias imagens subamostradas e reconstruindo
apenas uma imagem, sem aliasing.

Resultados: Estudo Espećıfico

Reconstrução de um conjunto de dados usando o algoritmo nuFFT, durante a etapa de estudo
espećıfico.

Resultados: Estudo Espećıfico

Reconstrução de um conjunto de dados usando o algoritmo DrFT, durante a etapa de estudo
espećıfico.

Comparando as reconstruções usando nuFFT e DrFT obtemos:

Tempo de reconstrução com cada técnica.

técnica tempo gasto (s)
nuFFT 1× 0.46
nuFFT 2× 0.35
DrFT 1× 9.36
DrFT 2× 37.97

Estimativas de erro para as reconstruções usando nuFFT e DrFT.

SER (dB)
nuFFT 1× versus DrFT 1× 110.8
nuFFT 2× versus DrFT 2× 107.0

Resultados: Imageamento Paralelo

Reconstruções usando a técnica SENSE e a técnica sum of squares (SOS).

Reconstrução de um
conjunto de dados reais

usando SOS e dados
amostrados completamente.

Reconstrução de um
phantom numérico usando
SOS e dados amostrados

completamente.

Reconstrução de um
conjunto de dados reais

usando o algoritmo SOS e
dados subamostrados.

Reconstrução de um
phantom numérico usando

algoritmo SOS e dados
subamostrados.

Reconstrução de um
conjunto de dados reais

usando o algoritmo SENSE
e dados subamostrados.

Reconstrução de um
phantom numérico com o
algoritmo SENSE e dados

subamostrados.

Padrão de bobinas utilizado para as reconstruções acima.

Conclusões

I O algortimo para reconstrução SENSE está funcionando corretamente,
todavia essa técnica não apresenta bons resultados para transições bruscas
de ńıveis de cinza como as vistas no phantom numérico;

I Nova técnica de reconstrução escolhida: SPIRiT - Iterative Self-consistent
Parallel Imaging Reconstruction from Arbitrary k-Space;

I Próximos passos: reconstrução de dados subamostrados em trajetórias
espirais e usando spiral Fourier velocity encoding.
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