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Zásady pro vypracování:

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spouštění sekvencí magnetické rezonance na základě
srdeční a respirační činnosti. V rámci práce bude představen detailní popis metod (senzorů) pro spouštění
MRI (např. EKG; VKG; PPG; FKG; Self-Gating; NAV echa; ultrazvukové a optické metody apod.). Pro
realizaci experimentů budou využity akustické/pneumatické senzory, které jsou vyvíjeny v rámci odborné
skupiny MĚŘENÍ A SENZORY. Záměrem diplomové práce je experimentální ověření funkčnosti
navržených senzorů v reálném prostředí magnetické rezonance. Práce se dále zaměřuje na optimalizaci
senzorů a měřícího systému, tj. testování vlivu velkosti, tvaru, materiálu, zapouzdření, umístění, zpracování
naměřených signálů apod. Na základě realizovaných experimentů bude stanovena přesnost navržených
senzorů vůči relevantní referenci v podobě komerčně používaných systému.

Postup řešení:
1. Literární rešerše problematiky spouštění sekvencí magnetické rezonance na základě srdeční a respirační
činnosti. Detailní rozbor metod (senzorů) pro spouštění MRI (např. EKG; VKG; PPG; FKG; Self-Gating;
NAV echa; ultrazvukové a optické metody apod.). Klasifikace a popis sekvencí, které vyžadují spouštění.
Definice pojmů prospektivní a retrospektivní spouštění; artefakty synchronizace apod.
2. Návrh a realizace nízkonákladového akustického/pneumatického systému pro spouštění sekvencí
magnetické rezonance. Optimalizace senzorů/měřicího systému v laboratorních podmínkách, tj. testování
vlivu velkosti, tvaru, materiálu, uchycení, zapouzdření, umístění, technik zpracování naměřených signálů
apod.
3. Experimentální ověření funkčnosti navržených senzorů v reálném prostředí magnetické rezonance.
Stanovení přesnosti navrženého systému vůči relevantní referenci v podobě komerčně používaných
systémů na bázi EKG a PPG.
4. Statistické zpracování dosažených výsledků.
5. Diskuze dosažených výsledků.
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