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Samenvatting

In de medische diagnostiek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van beeldvormende
technieken die werken met röntgenstraling (CT), positron emissie (PET) en mag-
netische resonantie (MRI). Het grote voordeel van MRI is dat deze techniek geen
gebruik maakt van gevaarlijke ioniserende straling. Van het gebruik van MRI op
levend weefsel zijn geen schadelijke gevolgen bekend; dat betekent echter niet dat
iedereen in de scanner geplaatst kan worden voor onderzoek. Vanwege het ster-
ke magneetveld mogen mensen met ferromagnetische metalen voorwerpen in het
lichaam –ijzersplinters, implantaten, piercings, pacemakers– niet in de scanner ge-
plaatst worden, dit vanwege de krachten die op deze voorwerpen uitgeoefend wor-
den. Ook de gebruikte radiostraling kan inwerken op bijvoorbeeld tatoeages en im-
plantaten waardoor deze opwarmen en brandwonden kunnen veroorzaken. Naast
deze fysische beperkingen kunnen patiënten of proefpersonen fysiologische bijwer-
kingen ondervinden. Het snel schakelen van gradiëntmagneetvelden kan leiden tot
zenuwstimulatie. Goede screening vooraf en het beperken van de schakelsnelheid
zou alle voornoemde problemen moeten voorkomen. Echter, de nauwe buis en het
harde geluid kunnen psychisch belastend zijn voor personen die gescand worden, en
bovendien kan het harde geluid ook gehoorbeschadiging opleveren. Ook levert het
harde geluid een auditieve stimulus die gemeten wordt tijdens functionele MRI (fM-
RI). Alle breinactiviteit die gemeten zal worden, is vervuild door het scannergeluid;
dit is zeker het geval in onderzoek naar breinfunctie bij auditieve taken.

Het geluid van de scanner wordt veroorzaakt door krachten die op de gradiënt-
spoelen werken. Sterke electrische stromen door de gradiëntspoelen wekken een
magnetisch veld op dat voor een gecontroleerde verandering van het hoofdmag-
neetveld zorgt. Door de verandering van magneetveldsterkte krijgen atoomkernen
een andere resonantiefrequentie. De radiogolven die deze kernen dan kunnen ab-
sorberen en uitzenden, geven informatie over de aanwezigheid van kernen op een
specifieke lokatie. Op deze manier kan frequentie-informatie omgezet worden naar
lokatie-informatie en kunnen afbeeldingen gemaakt worden van de verdeling van
bijvoorbeeld waterstofkernen. Dit levert de bekende MR-plaatjes op. Deze theorie
is beschreven in hoofdstuk 2.

De wisselwerking tussen de sterke electrische stromen en het hoofdmagneetveld
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wekt de krachten op die op de gradiëntspoelen werken. Deze Lorentzkrachten va-
riëren met de stroomsterkte. De wisselende Lorentzkrachten veroorzaken trillingen
die worden doorgegeven aan de hele scanner en ook aan de lucht. In hoofdstuk
3 wordt de fysische achtergrond hiervan beschreven en verder ook de theorie die
belangrijk is voor de rest van dit proefschrift.

De bovengenoemde effecten van het lawaai worden uitgebreider beschreven in
hoofdstuk 5. In hetzelfde hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van studies naar
geluidsreducerende maatregelen. Eerst wordt een onderscheid gemaakt naar ge-
luidsbronnen binnen de MR-kamer en daarna worden de verschillende reductieme-
thoden besproken. Geluidsreducerende maatregelen kunnen zowel passief als actief
zijn. De passieve methoden variëren van oorpluggen en hoofdtelefoons tot het vol-
ledig isoleren van de scanner in schuimrubber of het vacuüm zuigen van de ruimte
waar de gradiëntspoelen zich in bevinden. Elke methode kent zijn limieten, zowel
in reductie als in het frequentiebereik waarbinnen de methode effect heeft. Hetzelf-
de geldt voor de actieve reductiemethoden. Actieve methoden zijn bijvoorbeeld het
actief tegenwerken van de onstane Lorentzkrachten, of met anti-geluid het reeds
ontstane geluid weer onderdrukken.

Er wordt in dit hoofdstuk ook een kritische blik geworpen op hoe de gemeten
reductie bereikt wordt. Er blijken aanzienlijke verschillen te bestaan tussen de ge-
rapporteerde experimentele meetopstellingen: de meetmicrofoon is geplaatst bin-
nen in de scannerbuis, of juist ver buiten de buis; de reductie die opgegeven wordt,
is vaak slechts gemeten voor één frequentie terwijl de breedbandige reductie juist
van belang is.

Om de mogelijke reductie te bepalen, wordt vaak de overdrachtsfunctie van een
scanner bepaald. Deze functie geeft de relatie tussen de gradiëntstroom en de ge-
luidsdruk. Deze overdracht is over het algemeen laag voor lage frequenties en heeft
een grillig verloop voor hogere frequenties. Karakteristiek voor de overdrachtsfunc-
tie zijn enkele pieken die overeenkomen met resonantiefrequenties van het scanner-
systeem, met name die van de gradiëntspoelen. Met deze overdrachtsfunctie is het
mogelijk om met de gradiëntstromen de geluidsdruk te voorspellen. Verschillende
methoden om de overdrachtsfunctie te bepalen zijn te vinden in eerdere studies.
Daar wordt gebruik gemaakt van ruis- en van (im)pulsoverdrachten, en ook wel van
overdrachten met frequentie-gemoduleerde signalen.

In hoofdstuk 6 wordt de toepassing van frequentie-gemoduleerde signalen uit-
gebreid geanalyseerd. De sweep rate –de verandering van frequentie per seconde–
werd veranderd van klein tot zeer groot. De overdrachtsfuncties die hiermee be-
paald kunnen worden verschillen voornamelijk voor de frequenties waar de over-
dracht laag is. Verder wordt er vastgesteld dat de overdracht afhankelijk is van de
gradiëntstroomsterkte; dit is het geval voor de resonantiefrequenties maar ook weer
voor de frequenties waar de overdracht laag is, onafhankelijk van de sweep rate.
Deze waarnemingen leidden er toe een andere analysemethode te kiezen die meer
aansluit bij de berekening van geluidsdrukniveaus (SPL = sound pressure level), na-
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melijk door de geluidsdruk te middelen over de tijd. Zo worden alle frequenties in
het geluidssignaal meegenomen, dit in tegenstelling tot het gebruik van de Fourier-
transformatie waar alle frequenties gescheiden worden. Er wordt aangetoond dat
niet-lineairiteiten een grote bijdrage leveren aan de geluidsdruk. Door Fouriertrans-
formaties te gebruiken, worden deze niet-lineairiteiten niet meegenomen voor het
bepalen van de overdracht. Dit leidt tot aanmerkelijke verschillen aangaande het
voorspellen van de geluidsdruk. De voorgestelde methode, die met sound pressure
transfer function aangeduid wordt, geeft een eenduidiger beeld voor de overdrach-
ten, zowel aangaande sweep rate als aangaande gradiëntstroomsterkte.

Verder onderzoek wordt gepresenteerd in hoofdstuk 7. Er wordt een verge-
lijking gemaakt tussen de overdrachtsbepaling met ruis-, (im)puls- en frequentie-
gemoduleerde gradiëntstromen. Voor deze drie verschillende signalen worden over-
drachtsfuncties bepaald met Fouriertransformaties en voor de frequentie-gemodu-
leerde stroom wordt ook de sound pressure transfer function bepaald. De verschil-
len tussen de sound pressure transfer function en de Fouriertransformatie bij het
frequentie-gemoduleerde signaal zijn gelijk aan die in het vorige hoofdstuk. Voor
alle methoden geldt dat de overdracht op resonantiefrequenties met vrijwel gelij-
ke precisie bepaald kan worden. Om de MRI-scanner stiller te maken zijn we juist
gëınteresseerd in de frequenties met lage overdracht. De overdracht zoals die be-
paald is met de pulsrespons laat zeer lage overdrachten zien; deze zijn, zoals aan-
getoond in het vorige hoofdstuk, zeer onrealistisch. Verder is een piek zichtbaar
die niet daadwerkelijk bestaat. Deze piek is een gevolg van de eindige lengte van
de puls. De verschillen tussen de ruisrespons en de sound pressure transfer functi-
on van het frequentie-gemoduleerde signaal zijn vooral bij de lage frequenties te
vinden. Doordat bij lage frequenties de overdracht laag is, wordt er daar vooral
omgevingslawaai gemeten bij de sound pressure transfer function. De SPL hiervan is
hoger dan die veroorzaakt door de gradiëntstroom. Bij de ruisrespons wordt al deze
akoestische energie door de Fouriertransformatie verdeeld over het spectrum.

Hoe de overdrachtsfunctie ook bepaald wordt, het exacte scannergeluid kan niet
worden voorspeld door de niet-lineairiteiten in de overdracht. De sound pressure
transfer function is echter beter is staat om de geluidsdruk te voorspellen. Uit het
verkregen signaal kan dan het te verwachten geluidsdrukniveau beter worden voor-
speld; hierbij gaat het nadrukkelijk om de correcte voorspelling bij lage overdracht.

Een andere manier om het door de scanner geproduceerde geluid te voorspellen,
is door modelleren. De scannerwanden trillen niet op elke plek op dezelfde manier,
met dezelfde amplitude of niet-lineairiteiten. Om deze te kunnen invoeren in het
model, moeten deze worden gemeten. Laser Doppler interferometrie is een manier
om deze trillingen contactvrij te kunnen meten. Echter, deze methode is niet een-
voudig toe te passen in een omgeving waar veel trillingen zijn. In hoofdstuk 8 van
dit proefschrift worden voor- en nadelen van deze techniek geanalyseerd. Vanwege
de gevoeligheid moet de uitlijning zeer nauwkeurig gebeuren. Dit uitlijnen vergt per
meetpunt veel tijd. Het grootste nadeel van Laser Doppler interferometrie-metingen
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is dan ook de totale tijd die nodig is voor het grote aantal benodigde meetpunten.
De gegevens zouden behalve voor modelleren ook gebruikt kunnen worden om mo-
gelijk lokaal geluids-/trillingsreducerende maatregelen te treffen.

Waargenomen geluid bereikt de cochlea niet alleen door het oorkanaal via gelei-
ding door de lucht, maar ook via beengeleiding. Het hoofd dat op bed ligt dat aan de
scanner is bevestigd zal ook via de schedel geluidstrillingen doorgeven. Alleen met
een microfoon de overdracht meten, is daarom hoogstwaarschijnlijk niet voldoen-
de. Wat in de toekomst nog moet gebeuren, is een perceptieve overdracht meten. In
paragraaf 9.2 wordt voorgesteld om dit te doen met een luidheidsvergelijkingstest.
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