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FÖRSLAGET I DETALJ:


	Vem?: Anders Eklund, examinator, IMT
	Kurs: TBMI02 Medicinsk bildanalys, 6 hp
	Ny kurs: 
	Profil: 
	Ny profil: 
	Annat: Byta ut en laboration om MRI till en laboration om fMRI, se nedan.
	Besked: 
	Detaljer: Kursen heter bildanalys, men vår MR-del är mer om syntes (hur MR-bilder skapas) och inte så mycket om analys. Mitt förslag är därför att MRI-laborationen byts ut mot en fMRI-laboration, där studenterna får analysera fMRI-data. Min tanke är att fMRI-laborationen läggs sist i kursen, och att studenterna i den laborationen får använda vad de tidigare lärt sig i kursen (bildförbättring, kopplas till brusreducering av brusiga fMRI-data, bildregistrering, kopplas till korrigering för huvudrörelser i fMRI, bildsegmentering, kopplas till segmentering av grå hjärnmateria där hjärnaktiviteten ska finnas).Ändringar i kursplanenNuvarandeKursen avser att fördjupa insikten i hur medicinska bilder, volymer och sekvenser genereras och analyseras för några av de mest frekventa avbildande systemen som används. Speciellt behandlas de tekniker och metoder som används vid undersökningar med filteroptimering, beskrivning av lokala strukturer, adaptiv filtrering, segmentering och bildfusion med magnetisk resonanstomografi (MR).Ändras tillKursen avser att fördjupa insikten i hur medicinska bilder, volymer och sekvenser analyseras för några av de mest frekventa avbildande systemen som används. Speciellt behandlas filteroptimering, beskrivning av lokala strukturer, bildförbättring, bildregistrering, bildsegmentering och analys av fMRI-data.Nuvarandei detalj redogöra för hur MRI-data kan samlas in i k-rymden samt de problem som därvid kan uppstå.Ändras tillredogöra för hur fMRI-data analyserasNuvarandeingående beskriva multidimensionella signales beteende i Fourierdomänen.Ändras till (stavfel)ingående beskriva multidimensionella signalers beteende i Fourierdomänen.NuvarandeAnalysmetoder:Multidimensionell FourieranalysLokal strukturanalys i 2D,3D och 4D (3D + tid)Estimering av rörelseGeometrisk bildanpassningSegmentering m h a adaptiva konturer och ytor.Ändras tillAnalysmetoder:Multidimensionell FourieranalysLokal strukturanalys i 2D,3D och 4D (3D + tid)Estimering av rörelseGeometrisk bildanpassningSegmentering m h a adaptiva konturer och ytor.Detektering av hjärnaktivitet via temporal korrelation med aktivitetsparadigmNuvarandeTillämpningar:BildförbättringFunktionell magnetresonanstomografi (fMRI)BildregistreringÄndras tillBildförbättringBildregistreringBildsegmenteringFunktionell magnetresonanstomografi (fMRI)
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