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Пространствено кодиране

Получаването на диагностичен образ изисква
пространствено кодиране, т.е. разграничаване на
сигналите от отделните воксели!
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• Три градиентни магнитни полета, чиято магнитна
индукция се променя линейно по трите оси (x, y, z)

• Наслагване върху постоянното магнитно поле,
променяйки магнитната индукция по трите оси
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 G(z)-ограничаване на тънък слой 
тъкани между две трансверзални 
равнини 

 G(x)-условие за ядрен магнитен 
резонанс в Ox (честотно кодиране)

 G(y)-условие за ядрен магнитен 
резонанс в Oy (фазово кодиране)



Градиентно магнитно поле G(z)

• Градиент на избор на среза – избиране,
вътре в един обем, равнина на срез,
перпендикулярна на посоката на
прилагане на градиента.

• w(1), w(2), w(3), …

• w(rf) = w(6) – само протоните от
равнината на среза 6 ще са в състояние
на резонанс (МР сигнал)

4



5

Градиент на кодиране на честота и фаза G(x,y)



• G(x) се включва по време на
приемане на сигнала (четене) –
интересуват ни различните
съставни честоти на сигнала

• G(y) се прилага преди приемането
на сигнала – информация за фазата

 Разполагане на протоните в
съответни линии и колони (1, 1),
(1, 2) и т.н.
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Коя анатомична посока на изследвания обект да 
изберем за честотно и коя за фазово кодиране? 
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Посоката на кодиране на фазата трябва да бъде
ориентирана в посоката, в която обектът е най-къс!

 Редуциране на артефакти (aliasing, flow/motion)

Редуциране на времетраенето на аквизицията
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• Подгъване на образа и флоу (aliasing, flow/motion)
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Bandwidth (BW) is the range of frequencies (measured in kHz)
involved in the transmission or reception of an electronic signal.
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Честотен интервал на сигнала
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15Graessner J., Bandwidth in MRI, MAGNETOM Flash 2/2013, pp 3-8. 
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