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کتر تکاورد: آرچر بوشانگ                      مترجم: تالیفسنوگرافی تشخیصی      

ان پژوروی: دکتر عقابیان                        نشر: تالیففیزیک پزشکی               
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 استمکانیکی صوت یک موج.
وابستگی سرعت به دما
 20محدوده فرکانس قابل درک توسط انسانHz – 20000Hz

20000فرکانس التراسوند باالتر ازHz.

 20فرکانس فروصوت پائین تر ازHz ناشی از زلزله، طوفان و یا،
ای ماشین های سنگین، امکان رزونانس با یک سری از ارگان ه

.... سردرد انسان بدن 

مشخصات صوت

smTv /).( 600331 

3

مشخصات صوت

طول موج
فرکانس
دوره تناوب
سرعت اکوستیکی

4

ایجاد موج فشار در اثر حرکت پریودیک

عرضی؟است یا طولیصوت یک موج 

5

پارامترهای انتشار صوت

high pressure low pressure

l Wavelength (mm)

T Period (sec) Frequency = f = 1/T

f=v/λ

است، طول موج صوت حاصله را بدست  8kHzفرکانس صدای شخصی که در حال جیغ کشیدن است : مثال
؟(340m/sسرعت صوت در هوا )آورید
افزایش یابد سرعت صوت چند برابر  10MHzبه 1MHzاگر فرکانس صوت در بافت نرم از : سوال

(1540m/sدر بافت نرم 1MHzصوت در فرکانس )خواهد شد؟

ندکمترین شدتی که گوش می تواند حس ک

6

شدت صوت

واحد از واحد زمان منتقل شده توسط موج در انرژی
(W/m2)سطح 

 دامنه یا فشار متناسب است 2شدت صورت با توان

شدت صوت بر حسب دسی بل نیز بیان می شود:

0

log10dB)(in  β
I

I


212

0 1001 mWI /. 

رطول نوسان ذرات بیشتهرچه شدت بیشتر 
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0

log20dB)(in  β
A

A


شدت های نسبی تقریبی صوت برحسب دسی بل

30میانگین خانه مسکونی                   
60صحبت در یک متری                    
70خیابان شلوغ                                 
120سروصدایی که درد ایجاد کند       

شدت  صفر دسی بل چه مفهومی دارد؟

آیا ممکن است شدت نسبی  منفی  ممکن است؟

شدت مطلق اصوات باال را محاسبه کنید؟: سوال

8

محیط انتشار صوت

االستیسیته

یروتوانائی جسم به برگشت به حجم اولیه پس از برداشتن ن
 چگالی(ρ)

جرم واحد حجم
 امپدانس اکوستیکی(Z)

حاصل ضرب چگالی محیط در سرعت صوت در محیط

Z=ρc                      

واحد یا یکای امپدانس صوتی چیست؟: سوال

9

سرعت صوت در محیط های مختلف

Material Density(kg/m3) Velocity (m/s) Acoustic

Impedance

(kg/m2/s×10 -̂6)

Air 1.2 330 0.0004

Water(20  ۫ c) 1000 1480 1.48

Soft tissue 1060 1540 1.63

Bone 1912 4080 7.8

Muscle 1080 1580 1.70

11

با بافت( فراصوت)برهم کنش صوت 

انعکاس
پراکندگی
شکست
پراش
جذب

عبور

? 
Z2=Z1 

12

انعکاس

:ضریب انعکاس

:موج منعکس شدهشدت درصد

%R=(Z2-Z1/Z2+Z1)2×100

13

انعکاس

Z = acoustic impedance

Z = r v

Z1 = ρ1v1 Z2 = ρ2v2

1

R

R = [(Z1-Z2)/(Z1+Z2) ]
2

T =1-R
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کلیه/انعکاس از مرز مشترک چربی

Zfat = 1.38 Zkidney = 1.62

1

.064

.934

15

هوا/ انعکاس از مرز مشترک عضله

Zmuscle = 1.70 Zair = 0.0004

1

.999

.001

16

عبور

:ضریب عبور

αT=4Z1Z2/(Z1+Z2)2

:ریعبوشدت موج درصد

%T=4Z1Z2/(Z1+Z2)2×100

? 
Z2=Z1 

17

شکست
زمانی رخ می دهد که موج صوتی با زاویه به مرز مشترک دو 

.محیط برخورد نماید
.علت رخداد این پدیده اختالف در سرعت در دو محیط است

incident

reflected

refracted

ت  بافت نرم شود  زاویه شکساگر موج فراصوت از هوا وارد
چگونه خواهد بود ؟

ابزاویه بازت= زاویه تابش 
18

بازتاب

incident

reflected

Angle of incidence = angle of reflection.

refracted

Refracted wave changes direction.

19

پراکندگی

د به علت کوچک بودن سطوح پراکننده رخ می ده
(در حد چند طول موج)
هر سطح به عنوان یک منبع جدید صوت عمل نموده

.و صوت را در همه جهات پراکنده می سازد
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جذب
 جذب عبارت از فرایندی است که با آن انرژی به صورت های دیگر

.تبدیل می شود( انرژی گرمائی)
 بر اثر عبور موج صوتی در محیط انرژی آن جذب می شود و باعث

کاهش دامنه موج صوتی می شود 

(؟واحد): ضریب جذب
/05: چربی

/13: ماهیچه

/4: استخوان

ت  ضخامتی که شدت صوت نصف می شود برای این سه باف
محاسبه کنید؟

حریک  بلورهای پیزو الکتریک  دارای دو قطبی هایی هستند که در اثر تکوری ها 1880
منقبض یا منبسط می شوندالکتریکی 

22

اثر پیزوالکتریک

بدیل می کند    انرژی الکتریکی را به مکانیکی تترانسدیوسر فراصوت
و برعکس  

بلور کوارتس

بلور مصنوعیکوری  دمای

23

مواد سرامیکی:  کریستال•پروب التراسوند

PZTتیتانات زیرکونات 

V=4000 m/s

Z=30 Rayls

الیه جفت کننده•

بین پروب و بدن از آب یا ژل  

 0004.)به هوا PZTدرصد انتقال موج فراصوت از بلور 

Rayls ) و بافت نرم(1.6 Rayls )را محاسبه کنید؟

8/23/2019 24

(درمانی)پروب التراسوند 

موج پیوسته •

بیشترین بازتابهوا •

ماده میراکننده•

برای جلوگیری از زنگ زدنپودر تنگستن+ صمغ و اپکسی :  در تشخیصی

Spatial Pulse Lenghمکانی پالس طول:  سوال (SPL)

SPLچیست و چه اهمیتی در تصویر برداری دارد؟

8/23/2019 25

میدان فراصوتی

A ) Near field

B) Far field

26

انتخاب پروب

فاصله کانونی کوچکرزولوشن خوب قطر کم پروب
ضریب جذب باالفاصله کانونی زیاد فرکانس باال 

نتخاب  با توجه به ناحیه و عمق تصویر برداری نوع پروب و فرکانس ا
می شود
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تصویربرداری ایستا

A-mode scanning

B-mode scanning

Real Time scanning

28

A-mode scanning
Amplitude -mode

The A-mode scan also contains spatial 
information.

29

A-mode scanning

  time gain compensation (TGC)جبران بهره زمانی:  سوال

TGCچیست؟

30

B-mode scanning
Brightness-mode

31

Compound B-mode scanning

32

B-mode scanning
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33

B-mode scanning

34

Real time
بهنگام

35 36

37

m-mode 

گیردبمنظور بررسی حرکاتی مانند حرکت قلب و دریچه های آن مورد استفاده قرار می
استکم فراصوت از شش و استخوان نقاط قرار گیری پرب بسیار محدودبعلت عبور

میان دنده ها در قسمت چپ قرار می گیردپروب،

constant-depth scanning or C-scans

تهیه می شود B-modeمجموعه ای از تصاویر •

بصورت نرم افزاری یک عمق مشخص را مشاهده می 

کنند

38
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3D Ultrasound

39 40

اثر داپلر

1824سال Dopplerفیزیک دان اتریشی 
در اگر حرکتی نسبی میان چشمه موج و شنونده وجود داشته باشد تغییری

ظاهر موج رخ می دهد  
اه شیپور زن روی قطار در حال حرکت و یک شیپور زن روی سکوی استگیک

قرار گرفت

41

اثر داپلر

8/23/2019 42

Doppler effect – coming

vs

sourcereceiver

vs

source
receiver

8/23/2019 43

Doppler effect – coming

v

sourcereceiver

v

source
receiver

44

اثر داپلر
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مثال

مگاهرتز باشد و بسامد 5اگر بسامد گسیل شده به وسیله یک ترنسدیوسر فراصوت 
مگاهرتز باشد تغییرات بسامد داپلر؟5/01بازتابی 

مگاهرتز به مرز مشترک بافتی که با سرعت به سوی2اگر یک ترانسدیوسر : سوال
هرتز باشد 519آشکارساز حرکت می کند اسکن کند و تغییر  بسامد داپلر 

سرعت بافت چقدر است؟: الف
چه بسامدی توسط اشکارساز دریافت می شود؟: ب 

8/23/2019 46

سوال

مگاهرتز به سوی گلبولهای خون مطابق شکل در حرکت است2اگر یک ترانسدیوسر 
باشد تغییر فرکانس داپلر را محاسبه  30Cm/sبتابد ، در صورتی که سرعت گلبولها 

کنید؟ 

دو يوسته دارايپروب دوپلر موج پ
ک است  يزوالکتريپ

رنده  يگيگريفرستنده و ديکي

ل به سمت  يمايکميليمستطيبلورها
ند  سازيه ميباشد  و باهم زاويگر ميکدي

ا  به حجم نمونه بيابيکه به منظور دست 
شکل و مکان خاص

وستهیداپلر موج پ:الف

مگاهرتز10تا 2معموال بین 

وستهیداپلر موج پ

؟؟:اشکال

ه  ستم کين سيااشکال ن ياما بزرگتر
با رزولوشن مناسبيابيعدم مکان 

است

ساختارهای متحرک در عمق های  
گوناگون بطور همزمان نمونه برداری

می شود

49

بمنظور رفع اشکال داپلر موج پیوسته

داده های موقعیت و هم داده های سرعت را بدست می آوردهم

color fدر سیتم های  low sy stemا نمایش همزمان داپلر رنگی و تصویر خاکستری ر
از مقطع مورد نظر ممکن می سازد

پالسیداپلر موج :ب

:شدت دستگاه های تشخيصی
5-20mw/cm^2

داپلر
10-30mw/cm^2

فيزوتراپی
1-5 w/cm^2

50

:مکانیزم عمل فراصوت

اثر گرمایی: االف
افزایش دماکاهش شدت و جذب انرژینوسان ملکولهافراصوت در بافت

درجه5افزایش دمای موضعی دقیقه 15تا 10در فیزیوتراپی  بعلت  تابش 

تی مهم آثار گرمایی یک خطر زیست شناخفراصوت تشخیصیبعلت آثار گرمایی 
نیست

آثار مکانیکی : ب 
بهم خوردن شدید مولکولهادرشدت مناسب درصورت شل بودن ساختار هدف 

cavحفره سازه  یا  گاز محلول در محیطمیکروحباب  itation

1w/cmدر شدت کمتر از  میکروحباب تولید نمی شود2̂
1000w/cmدر شدت بیشتر از  می ترکد و باعث شکسته شدن ملکولها می شود2̂
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:مکانیزم عمل فراصوت

آثار مکانیکی : ب 
برای حفره سازی ، نیاز به گاز حل شده و فراصوت پیوسته است 

فراصوت با طول تپ های کوتاه حفره ایجاد نمی کند

شکست کرموزمی مشاهده نشد 
روی بقای سلولی اثر نداشت

(AIUM)بیانیه انستیتوی امریکایی فراصوت در پزشکی 
هیچ اثر زیست ( مگاهرتز10تا 0/5)در حد چند مگاهرتزدر گستره فرکانس پایین

100mw/cmشناختی چشمگیری در بافتهای پستانداران که در برابر شدتهای زیر  2̂

قرار گرفته اند ، تایید نشده است 

52

:کاربرد های فراصوت

:درمان فیزیکی -1
اده می شودکاهش تورم مفصل کشیده یا ملتهب از فراصوت پرانرژی موج پیوسته استف

باعث گشاد شدن رگ های محیطی می شودبموت 

:هایپر ترمیا-2
درجه مهار سوخت وساز سلولهای بدخیم صورت می گیرد42تقریبا 

: جراحی -3
100w/cm-50یک ترانسدیوسر فراصوت با شدت  استفاده می شود ، با عث نابود  2̂

ی بافت در طول مسیر می شود 

:دندانپزشکی 4
تیغ فراصوتی برای جرم گیری 

مگاههرتز، تمیز کدر 40-20فرکانس 

زخم و شکستگیترمیم-5

53

(:ص)پیامبر اکرم
ته مؤمن هر گاه بمیرد و یک ورق از او به جای ماند که علمی بر آن نوش»

ود شده باشد، آن ورقه در روز قیامت بین او و بین آتش حائل می ش
ر و خدا برای هر حرفی که بر آن کاغذ نوشته، شهری که هفت براب

«.زمین است، وسیع تر از دنیاست به او عطا می کند

54

55

غییر می چگونه تسرعت صوت ( االستیسیته)تراکم پذیری و چگالیبا افزایش : سوال
کند؟

برابر آب است  14چگالی جیوه تقریبا 
برابر جیوه است  14تراکم پذیری آب تقریبا 

1450m/sسرعت صوت در جیوه 

56

تولید کند، موج پس از 10w/m^2اگرترانسدیوسری پرتو فراصوت با شدت : سوال
بازتاب شود ، شدت نسبی موج 0.001W/m^2برخورد به سطوح مقابلش با شدت 

برگشتی را نسب به موج ارسالی محاسبه کنید؟


