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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Θέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά θαη λα εθθξάζσ ηελ εθηίκεζε κνπ, πξνο ηνλ Καζεγεηή
κνπ θ. Πάλν Ραδή γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε δίλνληαο κνπ ηελ επθαηξία λα
γλσξίζσ θαη λα ζπλεξγαζηψ κε ην Σκήκα Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ Ογθνινγηθνχ
Κέληξνπ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ. Δπίζεο ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηε βνήζεηα
θαη ηηο ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ηεο ζπλνιηθήο κνπ θνίηεζεο ζην
Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο.
Θα ήζεια επίζεο λα εθθξάζσ ην ζεβαζκφ κνπ θαη λα επραξηζηήζσ ζεξκά ην
χκβνπιν Ηαηξνθπζηθφ θαη πξψελ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ
Ογθνινγηθνχ Κέληξνπ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, Γφθηνξα Υξηζηφδνπιν Κσλζηαληίλνπ,
γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε αλαζέηνληάο κνπ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ήηαλ πνιχηηκε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ
Δξγαζίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηε βνήζεηα θαη ηηο ζεκαληηθέο
ζπκβνπιέο πνπ κνπ έδσζε θαη γηα ηα φζα έκαζα θαη θέξδηζα κέζα απφ απηή ηε
ζπλεξγαζία, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο φιν απηφ ην δηάζηεκα.
Δπίζεο νθείισ λα επραξηζηήζσ ηηο Ηαηξνθπζηθνχο ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο Φπζηθήο
ηνπ Ογθνινγηθνχ Κέληξνπ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ θ. Άληξε Πεξαηηθνχ θαη θ. Λφξα
Ησάλλνπ γηα ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία ηνπο, ηε βνήζεηα ηνπο ζηελ εθηέιεζε ηνπ
Πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη γηα ηηο ζεκαληηθέο ζπκβνπιέο ηνπο.
Μέζα απφ ηελ εξγαζία απηή απνθφκηζα πνιιά, ηφζν εκπεηξίεο αιιά θπξίσο γλψζεηο.
Με ηε ζπλεξγαζία κνπ κε ην ηκήκα Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ Ογθνινγηθνχ Κέληξνπ ηεο
Σξάπεδαο Κχπξνπ θέξδηζα θαη βειηίσζα ηηο δεμηφηεηεο κνπ ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο
θαη απνδνηηθήο νξγάλσζεο ρξφλνπ θαη δεδνκέλσλ αθνχ κηα ηέηνηα εξγαζία
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα. Γλψξηζα ηε ζεκαζία ησλ
ζπδεηήζεσλ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο πνπ αζρνιείηαη κε έλα ζέκα φπσο ην
ζπγθεθξηκέλν, θαη έκαζα πνιιά αθνχ είρα ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηψ κε άηνκα κε
ηφζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζηελ Ηαηξηθή Φπζηθή θαη ζηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ. Δίκαη πξαγκαηηθά πνιχ ηπρεξή γηα ηελ επθαηξία πνπ είρα λα
πξαγκαηνπνηήζσ ηε ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή Δξγαζία θαη θπξίσο γηα ηε
ζπλεξγαζία κνπ κε φια ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο Φπζηθήο ηνπ Ογθνινγηθνχ
Κέληξνπ ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, θαη νθείισ ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά επγλσκνζχλε
γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε, ελζάξξπλζε θαη θαζνδήγεζή ηνπο.
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Πεξίιεςε
Οη ππέξερνη, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ άξρηζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘60,
πξνζθέξνπλ κηα απφ ηηο πιένλ αμηφπηζηεο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο ζηε ζχγρξνλε
ηαηξηθή. Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη είλαη αλψδπλε, γξήγνξε θαη
ην βαζηθφηεξν φηη δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, ζε αληίζεζε κε ηηο
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο αθεηθνληζηηθέο κεζφδνπο. Δπηπιένλ, είλαη κηα
αθίλδπλε θαη ρσξίο κεγάιν θφζηνο δηαγλσζηηθή κέζνδνο. ήκεξα, ηα ηειεπηαίαο
γεληάο κεραλήκαηα παξάγνπλ εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο θαη επθξίλεηαο, κε
απνηέιεζκα λα επηηπγράλνπκε ηε δηάγλσζε ζε έλα πιήζνο απφ παζνινγηθέο
πεξηπηψζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε κειέηε νξγάλσλ θαη αγγείσλ
πνπ παιαηφηεξα δελ ήηαλ εθηθηή.
ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία έγηλε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ
αλαθάιπςε ησλ ππεξήρσλ, ηελ εμέιημε ηεο ππεξερνγξαθίαο θαη ηε ζπκβνιή ηεο
απεηθνληζηηθήο απηήο κεζφδνπ ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία αζζελεηψλ. Δπίζεο
παξνπζηάζηεθε ε ζεκειηψδεο θπζηθή ησλ ππεξήρσλ θαη αλαθέξζεθαλ νη
απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παξαγσγήο θαη δηάδνζεο ηνπο πνπ
ρξεηάδνληαη γηα ηελ απεηθφληζε. Δμεγήζεθαλ νη δηάθνξεο ηερληθέο απεηθφληζεο
νξγάλσλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο κε ππέξερνπο. Σν θχξην ζέκα ηεο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο ήηαλ ν πνηνηηθφο έιεγρνο ελφο ππεξερνγξάθνπ γηα λα ειεγρζεί θαηά πφζν
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εληνιέο πνπ ιακβάλεη απφ ην ρεηξηζηή, αλ δίλεη ζσζηά
απνηειέζκαηα θαη θαηά πφζν ε πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ πνπ πξνθχπηνπλ ηθαλνπνηεί ηα
απαξαίηεηα θξηηήξηα θαη είλαη απνδεθηή.
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1
ΔΙΑΓΩΓΗ
Έλαο θιάδνο ηεο Φπζηθήο είλαη θαη ε Ηαηξηθή Φπζηθή, κηα επηζηήκε πνπ
εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη κεζφδνπο ηεο Φπζηθήο ζηε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία
αλζξσπίλσλ αζζελεηψλ. Οη Ηαηξνθπζηθνί απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ
θαη ζσκαηηδηαθψλ αθηηλνβνιηψλ θαη ησλ ξαδηελεξγψλ πιηθψλ ζηε δηάγλσζε θαη
ζεξαπεία αζζελεηψλ (Αθηηλνδηαγλσζηηθή /Αθηηλνινγία, Αθηηλνζεξαπεία
θαη
Ππξεληθή Ηαηξηθή). Ο ξφινο ηνπο είλαη ζεκαληηθφο Καη' αξρήλ ζπλεξγάδνληαη κε
ηνπο ζεξάπνληεο Ηαηξνχο θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πιάλσλ
ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ, γηα ηελ επηινγή ηεο θάζε δέζκεο αθηηλψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί, ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεχζπλζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ θάζε πεδίνπ ,
ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο δφζεο κέζα ζηνλ φγθν θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν
ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο πην πάλσ εηδηθφηεηεο. Δπίζεο
είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ Αθηηλνπξνζηαζία ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη γηα ην
πξνζσπηθφ. Ζ Ππξεληθή Ηαηξηθή επίζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο
Ηαηξνχο θαη ζηνπο Ηαηξνθπζηθνχο λα αμηνινγνχλ ηε ιεηηνπξγία δηαθφξσλ νξγάλσλ
αιιά θαη λα παξέρνπλ εγθαίξσο δηάγλσζε θαη ζεξαπεία κε ηε βνήζεηα ησλ
ξαδηνθαξκάθσλ πνπ απνξξνθνχληαη ζηνπο εμεηαδφκελνπο ηζηνχο εθπέκπνληαο γαθηηλνβνιία, ε νπνία αληρλεχεηαη απφ ηα απεηθνληζηηθά ζπζηήκαηα. Ηδηαίηεξεο
εθαξκνγέο εκθαλίδνληαη επνκέλσο ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο, δνζηκεηξίαο θαη
ηαηξηθήο απεηθφληζεο.
ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία γίλεηαη κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηαηξηθήο
απεηθφληζεο κε ηε κέζνδν ηεο ππεξερνγξαθίαο θαη πεξηγξάθεηαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο
ηνπ αθηηλνδηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο ππεξήρσλ. Ζ ηζηνξία ηεο απεηθφληζεο κε
ρξήζε ππεξήρσλ ζηελ ηαηξηθή δηάγλσζε μεθηλάεη ην 1950 θαη απφ ηφηε ε εμέιημε ζην
πεδίν απηφ ήηαλ ηαρχηαηε. ηηο κέξεο καο νη δηαγλσζηηθνί ππέξερνη
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ ην 25% φισλ ησλ ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ
φπνπ απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα απεηθνληζηηθή κέζνδνο. Ζ ρξήζε ησλ
ππεξήρσλ απνηειεί κηα ρξήζηκε κέζνδν γηα ηελ ηαηξηθή δηαγλσζηηθή, αθνχ επηηξέπεη
ηελ απεηθφληζε εζσηεξηθψλ δνκψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ηζηνχ. Ζ επαξθήο γλψζε ησλ
βαζηθψλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή, ηε δηάδνζε θαη ηελ
αλίρλεπζε ησλ ππεξερεηηθψλ θπκάησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ
δηαθφξσλ ηερληθψλ απεηθφληζεο.
Μεηά ηελ επηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε θαη απνδνρή ελφο ππεξερεηηθνχ
ζπζηήκαηνο, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη απφ Ηαηξνθπζηθνχο ζε
πεξηνδηθή βάζε γηα έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ εηθφλσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν
δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαη αμηφπηζηε απφδνζή ηνπ. Απηή ε επαλαιακβαλφκελε
αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ιέγεηαη πνηνηηθφο έιεγρνο (πεξηνδηθφο
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έιεγρνο, π.ρ εμακεληαίνο ή εηήζηνο, θαζψο θαη κεηά απφ ζεκαληηθέο επηδηνξζψζεηο
ηνπ ζπζηήκαηνο). Ο ζθνπφο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ είλαη λα αληρλεχζεη ηηο
νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θιηληθά ζεκαληηθή ππνβάζκηζε
ζηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο, ή θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ έθζεζε ησλ αζζελψλ ζε
αθηηλνβνιία.
ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά
θεθαιαίνπ.

ηα πεξηερφκελα θάζε

ην θεθάιαην 2 κειεηνχληαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηεο αθηηλνβνιίαο κε ηελ χιε θαη
πην ζπγθεθξηκέλα, νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ αθνπζηηθψλ θπκάησλ κε ηελ χιε. Δπίζεο
γίλεηαη αλαθνξά ζηα
δηάθνξα θπκαηηθά θαηλφκελα θαη αλαιχνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ελφο θχκαηνο. Σέινο γίλεηαη κηα κηθξή εηζαγσγή ζηελ αθνπζηηθή.
ην θεθάιαην 3 επεμεγείηαη ηη είλαη νη ππέξερνη θαη παξαηίζεηαη κηα ηζηνξηθή
αλαδξνκή γηα ηελ αλαθάιπςε θαη ηε ρξήζε απηψλ ζηελ ηαηξηθή θπζηθή.
Αλαθέξνληαη νη κέζνδνη απεηθφληζεο ησλ ππεξήρσλ θαη πεξηγξάθεηαη πνιχ
ζπλνπηηθά κηα ζπλεζηζκέλε ζπζθεπή παξαγσγήο ππεξήρσλ. Δπηπιένλ,
παξνπζηάδνληαη νη δηαγλσζηηθέο εθαξκνγέο ησλ ππεξήρσλ ζηελ αθηηλνδηαγλσζηηθή
θαη ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο. Σέινο, γίλεηαη κηα ζχγθξηζε ησλ
αθηηλνδηαγλσζηηθψλ κεραλεκάησλ.
ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη νπζηαζηηθά ε ζεκειηψδεο θπζηθή ησλ ππεξήρσλ,
εμεγείηαη ε παξαγσγή θαη ε αλίρλεπζε ηνπο , ηα κέξε ηνπ κεηαηξνπέα θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηεδνειεθηξηθψλ θξπζηάιισλ θαη ηεο δέζκεο . Αθνινχζσο
παξνπζηάδνληαη νη 3 θχξηεο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ππεξήρσλ κε ηελ χιε θαη
αλαιχνληαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο
παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε εμαζζέλεζε ησλ ππεξήρσλ.
ην θεθάιαην 5 αλαθέξνληαη νη κέζνδνη απεηθφληζεο ππεξήρσλ θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κηαο. Πεξηγξάθεηαη επίζεο ην θαηλφκελν Doppler θαη νη
δηάθνξεο ηερληθέο απεηθφληζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θαηλφκελν Doppler. Δπίζεο
παξνπζηάδνληαη νη έιεγρνη πνπ ρξεηάδεηαη ην ππεξερεηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ θαη επεμεγείηαη ν θαζέλαο μερσξηζηά. Αθνινχζσο γίλεηαη αλαθνξά
ζην ξπζκφ ησλ παικψλ. Σέινο, πεξηγξάθνληαη νη αξρέο, ηα φξγαλα, θαη νη παξάκεηξνη
απεηθφληζεο, φπσο π.ρ. ε αλάιπζε (resolution), ε αληήρεζε ηεο ερνχο, νη
εζηηαζκέλνη κεηαηξνπείο, ε απεηθφληζε ζε θακπχιεο επηθάλεηεο θαη ε ηνκνγξαθία
ππεξήρσλ.
ην θεθάιαην 6 γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ κεραλεκάησλ πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξζνχλ νη κεηξήζεηο ηεο εξγαζίαο απηήο. Σα κεραλήκαηα
πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ν ππεξερνγξάθνο Philips iU22 κε ηνπο κεηαηξνπείο
ηνπ, ην ATS 549 phantom θαη ην Gammex 405GSX phantom. Γηα θαζέλα απφ απηά
δίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη θαηλνηνκίεο ηνπο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο.
ην θεθάιαην 7 γίλεηαη αλαθνξά ζηε κέζνδν παξαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζην
πσο έγηλε ε επεμεξγαζία ηνπο, κε ηε βνήζεηα ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ παξαδείγκαηνο
ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαη παξαηίζεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε.
ην θεθάιαην 8 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεθαλ απφ ηε
Γηπισκαηηθή Δξγαζία θαη παξαηίζεληαη ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα.
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2
ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗ ΤΛΗ
2.1 Αιιειεπίδξαζε aθηηλνβνιίαο θαη ύιεο
H αθηηλνβνιία απνηειείηαη είηε απφ ζσκαηίδηα (π.ρ. ειεθηξφληα, λεηξφληα θ.η.ι)
είηε απφ ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα (π.ρ. θσηφληα), ή απφ ερεηηθά θχκαηα.
Υαξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ κνξθψλ αθηηλνβνιίαο είλαη φηη κεηαθέξνπλ ελέξγεηα. Ζ
ζηνηρεηψδεο δηεξεχλεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αθηηλνβνιίαο θαη χιεο απνηειεί ην
θπζηθφ αληηθείκελν κειέηεο ηεο Αθηηλνινγίαο.
Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα θαη ε Ζιεθηξνκαγλεηηθή Αθηηλνβνιία απνηεινχληαη
απφ έλα ειεθηξηθφ θαη έλα καγλεηηθφ πεδίν πνπ θηλνχληαη ηαπηφρξνλα θαη είλαη
θάζεηα κεηαμχ ηνπο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ρψξνπ, αθφκα θαη ζην θελφ, ρσξίο λα
απαηηείηαη θάπνην κέζν δηάδνζεο, ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα
κε ηα ερεηηθά θχκαηα. Ζ Ζιεθηξνκαγλεηηθή Αθηηλνβνιία δηαδίδεηαη ηφζν ζηνλ θελφ
ρψξν φζν θαη κέζα ζηα πιηθά ζψκαηα. [1,2]

Δηθόλα 2.1.1 Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ θύκαηνο

Δλψ φια ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα δηαδίδνληαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα
(300000ρικ/δεπηεξφιεπην), ε ζπρλφηεηα ηνπο κε ηελ νπνία δηαδίδνληαη θαη θαηά
ζπλέπεηα ην κήθνο θχκαηνο ηνπο (ι), δηαθέξεη. Πξαθηηθά, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα
δηάδνζεο θαηεγνξηνπνηνχκε (ηαπηνπνηνχκε) ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα θαη θαηά
ζπλέπεηα θαη ηελ αθηηλνβνιία ζε νκάδεο, φπσο π.ρ. ηηο αθηίλεο Υ, ηηο αθηίλεο γ, ηα
κηθξνθχκαηα, ην νξαηφ θσο, ην ππέξπζξν θαη ην ππεξηψδεο, πνπ ζπλζέηνπλ ην
ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα. [1]
Μηα βαζηθή δηάθξηζε φισλ απηψλ ησλ ζπρλνηήησλ, είλαη ην εάλ πξνθαινχλ ή φρη
ηνληζκφ ηεο χιεο, νπφηε αληηζηνηρνχλ ζηηο ιεγφκελεο ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο θαη
ζηηο κε ηνλίδνπζεο αληίζηνηρα.
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Με ηνλίδνπζεο είλαη νη αθηηλνβνιίεο ρακειψλ ζπρλνηήησλ ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη νη ξαδηνθσληθέο, νη ηειενπηηθέο, ησλ επηθνηλσληψλ (θηλεηήο –
ηαζεξήο ηειεθσλίαο), ησλ κηθξνθπκάησλ (θνχξλνη κηθξνθπκάησλ), κέρξη θαη νη
ππεξηψδεηο κηθξήο ζπρλφηεηαο. ην άιιν άθξν ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο
βξίζθνληαη νη ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, δειαδή, νη ππεξηψδεηο πςειήο ζπρλφηεηαο, νη
αθηίλεο Υ θαη νη αθηίλεο γ, νη νπνίεο έρνπλ επξχηαηε εθαξκνγή ζηελ Ηαηξηθή αιιά
θαη ζε άιινπο θιάδνπο εθαξκνγψλ ηεο ηερλνινγίαο. Σν κέξνο ηνπ θάζκαηνο
αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ ηαηξηθή, είλαη ε ηνλίδνπζα
αθηηλνβνιία [2]. Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ππεξερνγξαθία θαη ην Magnetic
Resonance Imaging (MRI) πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην θαηλφκελν ηνπ καγλεηηθνχ
ζπληνληζκνχ γηα απεηθνλίζεηο,

Δηθόλα 2.1.2 Αλαπαξάζηαζε Ζιεθηξνκαγλεηηθνύ Φάζκαηνο

Οη Ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο κεηαθέξνπλ πνιχ κεγάιε ελέξγεηα ε νπνία εηζρσξεί
ζηελ χιε θαη «ηνλίδεη» ηα άηνκά ηεο, εθδηψθνληαο έλα ειεθηξφλην απφ ην άηνκν. Γηα
ην ιφγν απηφ πξνθαινχλ δηάθνξεο βιάβεο ζε δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Οη
αθηηλνβνιίεο απηέο κπνξεί λα είλαη είηε ειεθηξνκαγλεηηθήο θχζεσο (θσηφληα - γ),
είηε θαη ζσκαηηδηαθήο πθήο, φπσο ηα ζσκαηίδηα α θαη β πνπ εθπέκπνληαη θαηά ηε
δηάζπαζε ελφο ξαδηελεξγνχ ππξήλα.
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Δηθόλα 2.1.3 Γηαπεξαζηηθόηεηα ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ ηεο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο

Με ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο είλαη απηέο πνπ ζε αληίζεζε κε ηηο ηνλίδνπζεο
κπνξνχλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα επηθέξνπλ θαη επεξγεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο
νξγαληζκνχο. Ζ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξνπλ είλαη ζρεηηθά κηθξή θαη δελ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ηνληζκφ. Έλα παξάδεηγκα κε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο είλαη θαη νη
ππέξερνη.
Έλαο απφ ηνπο πην δηαδνκέλνπο ηχπνπο κε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο είλαη ην
ππεξηψδεο θσο ην νπνίν απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ ειηαθνχ θσηφο θαη ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ηνπ απνξξνθάηαη απφ ηελ αηκφζθαηξα. Σέηνηνπ είδνπο αθηηλνβνιίεο
κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ κφλν ζηηο επηθαλεηαθέο ζηνηβάδεο ησλ ηζηψλ ηνπ ζψκαηνο.
Άιινη ηχπνη Με Ηνλίδνπζαο Αθηηλνβνιίαο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν άλζξσπνο,
θπξίσο γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο, είλαη ηα καγλεηηθά πεδία θαη νη ππέξερνη. Οη
ππέξερνη (κε αθνπζηά ερεηηθά θχκαηα) ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηαηξηθή γηα
δηαγλσζηηθνχο αιιά θαη γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Οη επηδξάζεηο ηνπο εμαξηψληαη
απφ ηελ ηζρχ θαη ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. Οη ππέξερνη ζεσξνχληαη αβιαβείο ζε
ζρέζε κε ηα άιια δηαγλσζηηθά κέζα ηεο Ηαηξηθήο θαη απηφ απνηειεί πιενλέθηεκα.

2.2 Αιιειεπίδξαζε αθνπζηηθώλ θπκάησλ θαη ύιεο
2.2.1 Δηζαγσγή
Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη θηάλνπλ ζε καο
ππφ κνξθή θπκάησλ. Σα θχκαηα κεηαθέξνπλ ελέξγεηα, φρη χιε, απφ έλα ζεκείν ζε
έλα άιιν. Υξεηάδεηαη ε πεγή πνπ εθπέκπεη ηα θχκαηα θαη ην κέζν δηάδνζεο ησλ
θπκάησλ. Δλψ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα κπνξνχλ λα δηαδίδνληαη θαη λα
κεηαθέξνπλ ελέξγεηα ζην θελφ, γηα ηα αθνπζηηθά θχκαηα θαη ηνπο ππεξήρνπο είλαη
απαξαίηεην λα ππάξρεη έλα πιηθφ κέζν δηάδνζεο. Παξαδείγκαηα δηαθφξσλ κέζσλ
δηάδνζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεξήρσλ, είλαη ν αέξαο, ην λεξφ, ην αίκα, ν
αλζξψπηλνο ηζηφο θηι. Σν θαζέλα απφ απηά πεξηέρεη άπεηξεο ππνκνλάδεο, ηα
ζσκαηίδηα χιεο. Ζ παξνπζία ηνπ κέζνπ δηάδνζεο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο ζηε
δηαγλσζηηθή κε ππέξερνπο επεηδή, φπσο αλαθέξακε, ν ήρνο δελ δηαδίδεηαη ζην θελφ.
Δπίζεο απαξαίηεηνο είλαη θαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ κέζνπ, νη νπνίεο
επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαδίδεηαη ν ήρνο κέζα ζε
απηφ. Δπηπιένλ, ηα ερεηηθά θχκαηα ρξεηάδνληαη θαη έλα θπζηθφ κεραληζκφ κε ηνλ
νπνίν θάζε ειάρηζην ηκήκα ηνπ κέζνπ ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηα δηπιαλά ηνπ
ηκήκαηα. [3,4]
Γηα ηελ πεξηγξαθή
παξακέηξνπο :





ησλ θπκάησλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Σν κήθνο θχκαηνο
Σε ζπρλφηεηα ηνπ θχκαηνο
Σν πιάηνο ηνπ θχκαηνο
Σελ ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο

11

ηέζζεξηο

θπζηθέο

Σν κήθνο θύκαηνο (ι) είλαη ε ειάρηζηε απφζηαζε αλάκεζα ζε δχν ηπραία ζεκεία
ηνπ θχκαηνο πνπ φηαλ δηαηαξάζζνληαη, ζπκπεξηθέξνληαη αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν.
Απινχζηεξα, κεηξψληαο ηελ απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ κεγίζησλ (θνξπθέο
θχκαηνο) ή κεηαμχ δχν ειαρίζησλ (θνηιίεο θχκαηνο) ηεο θπκαηηθήο δηαηαξαρήο
ππνινγίδεηαη θαη ην κήθνο θχκαηνο. Μνλάδα κέηξεζεο ηνπ κήθνπο θχκαηνο είλαη ην
κέηξν (m) [3,4].
Δθφζνλ ηα πεξηζζφηεξα θχκαηα ζηε θχζε είλαη πεξηνδηθά, κπνξνχκε λα νξίζνπκε φηη
ε ζπρλόηεηα ( f ) ηζνχηαη κε ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν επαλαιακβάλεηαη ε θπκαηηθή
δηαηαξαρή. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ζπρλφηεηαο είλαη ην (Hz). Απφ ηε ζπρλφηεηα
κπνξνχκε επίζεο λα ππνινγίζνπκε ηελ πεξίνδν ηνπ θχκαηνο. Πεξίνδνο θχκαηνο (T)
θαιείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο δεκηνπξγίαο δχν δηαδνρηθψλ δηαηαξαρψλ, ή
ηεο δηέιεπζεο δχν δηαδνρηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο δηαηαξαρήο, γηα παξάδεηγκα δπν
θνξπθψλ ηνπ θχκαηνο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ρψξνπ. Ζ πεξίνδνο ηνπ
θχκαηνο κεηξηέηαη ζε seconds (δεπηεξφιεπηα). [3,4]
πρλφηεηα θαη πεξίνδνο είλαη κεγέζε αληίζηξνθα κεηαμχ ηνπο :

πρλφηεηα ( f ) =

1
1
=
 ί T

ή αληηζηξφθσο
Πεξίνδνο (Σ) =

1
1
=
 ό
f

Δηθόλα 2.2.1 α) Ζκηηνλνεηδή θύκαηα δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ.

Πιάηνο Κύκαηνο. Σν θχκα πξνθαιεί κηα δηαηαξαρή πνπ παξνπζηάδεη κηα
κεηαηφπηζε πάλσ απφ ην ζεκείν ηζνξξνπίαο θαη κεηαηφπηζε θάησ απφ ην ζεκείν
ηζνξξνπίαο. Θεσξψληαο σο κεδέλ ην κέζν ζεκείν κεηαμχ ηεο κέγηζηεο θαη ηεο
ειάρηζηεο ηηκήο, παξαηεξνχκε φηη ε απφιπηε ηηκή ηεο ειάρηζηε ηηκήο είλαη ίζε κε ηελ
απφιπηε ηηκή ηεο κέγηζηεο. Απηή ε απφιπηε ηηκή (απφζηαζε ηνπ κέγηζηνπ ή ηνπ
ειάρηζηνπ απφ ην ζεκείν ηζνξξνπίαο) νλνκάδεηαη πιάηνο ηνπ θχκαηνο. πκβνιίδεηαη
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κε Α θαη έρεη κνλάδεο κήθνπο m (κέηξα). Σν πιάηνο ελφο θχκαηνο δελ είλαη ζηαζεξφ
αιιά εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε θαη ην ρξφλν ζηνλ νπνίν κειεηάκε έλα ζεκείν. [3,4]

Δηθόλα 2.2.1 β) Πιάηνο Κύκαηνο ( Α0 )

Σα θχκαηα δηαδίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλε ηαρχηεηα ε νπνία εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο
ηδηφηεηεο ηνπ κέζνπ θαη φρη απφ ηελ έληαζε ηεο δηαηαξαρήο. Ζ ηαρύηεηα δηάδνζεο
( u) ηεο πεξηνδηθήο θπκαηηθήο θίλεζεο ζπλδέεηαη κε ηε ζπρλφηεηα θαη ην κήθνο
θχκαηνο ησλ θπκάησλ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ε ηαρχηεηα νξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο
απφζηαζεο δηα ηνπ ρξφλνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε απφζηαζε είλαη ην κήθνο
θχκαηνο θαη ν ρξφλνο είλαη κηα πεξίνδνο, επνκέλσο ε ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο
είλαη ε εμήο :
Σαρχηεηα δηάδνζεο ( u) =




ή αληηζηξφθσο
Σαρχηεηα δηάδνζεο ( u) = ιf

Ζ εμίζσζε π=ιf νλνκάδεηαη θεμελιώδηρ εξίζωζη ηηρ κςμαηικήρ θαη ηζρχεη ζε φια ηα
θχκαηα. [3,4]
Ζ ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο (u) είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηαρχηεηα θίλεζεο
ησλ ζσκαηηδίσλ (π) θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ κέζνπ θαη ηα ειαζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ζ ηαρχηεηα u είλαη ζηαζεξή ζε αληίζεζε κε ηελ π πνπ
αθνινπζεί πεξηνδηθή κεηαβνιή. [5,3,4]
Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θχκαηνο, πνπ εμεγνχκε ακέζσο πην θάησ, ε ηαρχηεηα
νξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο.
Ζ ηαρχηεηα δηαδφζεσο ησλ δηακήθσλ θπκάησλ εμαξηάηαη απφ ην ζπληειεζηή
ειαζηηθφηεηαο θ θαη απφ ηελ ππθλφηεηα ξ ηνπ κέζνπ δηάδνζεο, ζχκθσλα κε ηε
ζρέζε:
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u=

Δλψ ε ηαρχηεηα δηαδφζεσο ησλ εγθαξζίσλ θπκάησλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε :


u=



Όπνπ Σ είλαη ε ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη θαη κ ε γξακκηθή ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ. [5]

Δηθόλα 2.2.1 γ) Κπκαηηθόο Παικόο, αλαπαξάζηαζε κήθνπο θύκαηνο, πιάηνπο θύκαηνο θαη
δηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θύκαηνο.

2.2.2 Δίδε θπκάησλ
Η κατεφκυνςθ του διαταραςςόμενου μεγζκουσ μπορεί να είναι κάκετθ ι
παράλλθλθ ωσ προσ τθν κατεφκυνςθ διάδοςθσ των κυμάτων. Τα οδεφοντα κφματα
ςτα οποία όλα τα ςωματίδια που απαρτίηουν το μζςο διάδοςθσ μετατοπίηονται
κάκετα προσ τθ διεφκυνςθ τθσ ταχφτθτασ του κφματοσ ονομάηονται εγκάρσια
κφματα. Ραραδείγματα εγκάρςιων κυμάτων είναι τα θλεκτρομαγνθτικά κφματα (το
φωσ, τα ραδιοκφματα κ.α) αλλά και τα καλάςςια κφματα. Αντίκετα, τα οδεφοντα
κφματα ςτα οποία όλα τα ςωματίδια που ςυγκροτοφν το μζςο διάδοςθσ
μετατοπίηονται παράλλθλα προσ τθ διεφκυνςθ τθσ ταχφτθτασ του κφματοσ
ονομάηονται διαμήκη κφματα. Τα ακουςτικά κφματα είναι διαμικθ κφματα. Στθν
κατθγορία των ακουςτικϊν κυμάτων περιζχονται και οι υπζρθχοι. [3]
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Εικόνα 2.2.2 Σχθματικι αναπαράςταςθ εγκάρςιων (1,2), και διαμικουσ κφματοσ (3)

2.2.3 Ενζργεια και ζνταση κφματος
Κατά τθ μετάδοςθ ενόσ κφματοσ μεταφζρεται και ζνα ποςό ενζργειασ. Αυτι θ
ενζργεια κζτει ςε παλμικι κίνθςθ τα ςωματίδια του μζςου και είναι ίςθ με τθν
ενζργεια ενόσ υλικοφ ςθμείου που εκτελεί αρμονικι ταλάντωςθ. Το άκροιςμα τθσ
κινθτικισ και δυναμικισ ενζργειασ του ςωματιδίου αποτελεί τθν ολικι ενζργεια.
Ε= Εκιν. + Εδυν.
Ε=

1
1
1
mu 2  ky 2  mu0
2
2
2

2



1
2
ky0
2

Ππου yo το πλάτοσ ταλαντϊςεωσ, k θ ςτακερά επαναφοράσ και υ0 θ μζγιςτθ
ταχφτθτα του ςωματιδίου.
Πμωσ k= mω2
Ε=

1
1
2
2
m 2 y0 2 = m(2f ) 2 y 0  2 2 my0 f
2
2

2

Η ζνταςθ (I) του κφματοσ είναι θ ενζργεια που μεταφζρεται ανά μονάδα
χρόνου και ανά μονάδα επιφάνειασ κάκετθσ ςτθ διεφκυνςθ του κφματοσ, και ζχει
μονάδεσ ιςχφοσ ανά μονάδα επιφάνειασ. Γενικότερα, θ ζνταςθ μπορεί να οριςτεί ωσ
θ αναλογία τθσ ιςχφοσ που μεταφζρει ζνα κφμα διαιρεμζνθ με το εμβαδόν μζςω
του οποίου θ ιςχφσ μεταδίδεται.
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Γηα ηελ ίδηα ηζρχ, κεηψλνληαο ηελ πεξηνρή εμέηαζεο άξα ζπλάκα θαη ην εκβαδφλ, ζα
απμεζεί ε έληαζε ηεο δέζκεο θαη επνκέλσο ζα παίξλνπκε απνηειέζκαηα πνπ είλαη
αδχλαην λα πάξνπκε φηαλ ε ηζρχο θαηαλέκεηαη ζε επξχηεξε πεξηνρή (φπσο γηα
παξάδεηγκα ε θαχζε ραξηηνχ κε εζηηαζκέλν ειηαθφ θσο). Ζ έληαζε είλαη αλάινγε
πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ πιάηνπο. [5]
Η ιςχφσ δίνεται από τθ ςχζςθ :

Ι=

E
tS

W/m2

Όπνπ Η= έληαζε δέζκεο, Δ= νιηθή ελέξγεηα, t= ρξφλνο θαη S=εκβαδφλ επηθάλεηαο.

2.2.4 Κυματικά Φαινόμενα
Κατά τθ διάδοςθ του το κφμα ςυναντά υλικά με διάφορεσ διαςτάςεισ και ιδιότθτεσ,
αλλθλεπιδρά με αυτά και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μεταβολι ςτα χαρακτθριςτικά του
( λ, f , I). Τα φαινόμενα που περιγράφουν αυτζσ τισ μεταβολζσ είναι θ ανάκλαςθ, θ
διάκλαςθ, θ ςκζδαςθ, θ περίκλαςθ και το φαινόμενο Doppler.
Ζ πιεηνςεθία ησλ πην πάλσ εμεγείηαη αλαιπηηθά κε ηελ αξρή ηνπ Huygens [5]:
Αρχι του Huygens: Σφμφωνα με τθν αρχι αυτι, κάκε ςθμείο του μετϊπου κφματοσ
κεωρείται δευτερογενισ πθγι κυμάτων που διαδίδονται πζρα από τον κοινό
γεωμετρικό τόπο. Τα κφματα ςυμβάλλουν και θ κζςθ του μετϊπου φςτερα από
χρόνο Δt είναι θ κοινι εφαπτόμενθ επιφάνεια των επί μζρουσ κυμάτων. Τα ςθμεία
αυτά ζχουν τθν ίδια φάςθ και για το λόγο αυτό θ επιφάνεια ονομάηεται ιςοφαςικι.
Ζ λέα ηζνθαζηθή επηθάλεηα είλαη ε ίδηα κε ηελ ηζνθαζηθή επηθάλεηα ηνπ αξρηθνχ
θχκαηνο [5].

Εικόνα 2.2.3 Αρχι του Huygens A’ Αρχικό Κφμα, Β’ Νζο Κφμα
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Ανάκλαςθ : Πταν προςπζςει ζνα κφμα πάνω ςε μια λεία επιφάνεια και το μικοσ
κφματοσ ( λ ) είναι πολφ μικρότερο από τισ διαςτάςεισ τθσ επιφάνειασ, θ διεφκυνςθ
διάδοςθσ αλλάηει, όμωσ εξακολουκεί να διαδίδεται ςτο ίδιο μζςο. [3,5]

Εικόνα 2.2.4

(α) Πρόςπτωςθ Κφματοσ ςε λεία επιφάνεια
(β) Πρόςπτωςθ Κφματοσ ςε τραχεία επιφάνεια

Διάκλαςθ : Πταν ζνα κφμα προςπζςει πάνω ςε μια διαχωριςτικι επιφάνεια δφο
μζςων ςτα οποία το κφμα διαδίδεται με διαφορετικι ταχφτθτα, τότε θ διεφκυνςθ
διαδόςεωσ ςτο δεφτερο μζςο κα αλλάξει. [5]

Εικόνα 2.2.5 Διάκλαςθ κφματοσ

θέδαζε : Θεσξψληαο φηη έλα επίπεδν θχκα πξνζπίπηεη πάλσ ζε έλα αληηθείκελν
πνπ έρεη δηαζηάζεηο κηθξφηεξεο ή ίζεο κε ην κήθνο θχκαηνο, ηφηε ζχκθσλα κε ηελ
αξρή ηνπ Huygens ηα ζεκεία ηεο επηθάλεηαο ηνπ αληηθείκελνπ ζα γίλνπλ πεγέο
θπκάησλ πνπ δηαδίδνληαη ζθαηξηθά. Μέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ αξρηθνχ θχκαηνο
δειαδή απνξξνθάηαη θαη εθπέκπεηαη μαλά ππφ ηε κνξθή λέσλ θπκάησλ. Σα
παξαγφκελα απφ ηηο πεγέο Huygens θχκαηα απνηεινχλ ην ζθεδαδφκελν θχκα. Ζ
ελέξγεηα ζθέδαζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ θχκαηνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ
αληηθεηκέλνπ.[5]
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Δηθόλα 2.2.6 θέδαζε Κύκαηνο

Πεξίζιαζε: Ζ πεξίζιαζε είλαη ην θαηλφκελν ηεο δηάρπζεο ησλ θπκάησλ πξνο φιεο
ηηο θαηεπζχλζεηο φηαλ απηά ζπλαληάλε έλα εκπφδην ή κία νπή κε δηαζηάζεηο
παξαπιήζηεο ηνπ κήθνπο θχκαηνο. Δίλαη επνκέλσο κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο
νπνίεο ην θσο εθηξέπεηαη απφ ηελ επζεία πνξεία ηνπ. Όηαλ ην θσο δηέξρεηαη κέζα
απφ κία ιεπηή ζρηζκή ή νπή δελ εκθαλίδεηαη έλα απιφ θσηεηλφ απνηχπσκα ζε κία
νζφλε ηνπνζεηεκέλε πίζσ απφ ηε ζρηζκή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηθφλα ηεο νπήο ή ηεο
ζρηζκήο αιιά κία εηθφλα πνπ πεξηιακβάλεη θσηεηλέο θαη ζθνηεηλέο πεξηνρέο ζε κία
κεγάιε πεξηνρή γχξσ απφ ηε ζέζε πνπ ζα έπξεπε λα εκθαλίδεηαη ην θσηεηλφ
απνηχπσκα. Σν αληίζηνηρν θαηλφκελν εθηξνπήο ηνπ θσηφο ζπκβαίλεη φηαλ θσο πέζεη
πάλσ ζε ηδηαίηεξα ιεπηφ αληηθείκελν. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη απνηέιεζκα ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο. [3,5]

Δηθόλα 2.2.7 Δηθόλα πεξίζιαζεο από κία ιεπηή ζρηζκή

Φαηλφκελν Doppler: Παξαηεξείηαη φηαλ ε πεγή ηνπ θχκαηνο θαη ν αληρλεπηήο ηνπ
(δειαδή ν παξαηεξεηήο) βξίζθνληαη ζε ζρεηηθή θίλεζε. Όηαλ ε πεγή θαη ν
παξαηεξεηήο πιεζηάδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, ηφηε ε ζπρλφηεηα ηνπ ήρνπ πνπ ιακβάλεη
ν παξαηεξεηήο είλαη πςειφηεξε απφ ηε ζπρλφηεηα εθπνκπήο ηεο πεγήο. Δάλ φκσο ε
πεγή θαη ν παξαηεξεηήο απνκαθξχλνληαη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, ηφηε ε ζπρλφηεηα
ηνπ ήρνπ πνπ ιακβάλεη ν παξαηεξεηήο είλαη ρακειφηεξε απφ ηε ζπρλφηεηα εθπνκπήο
ηεο πεγήο.
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Γηα θχκαηα πνπ δηαδίδνληαη κέζα ζε έλα πιηθφ κέζν (ερεηηθά, ππεξερεηηθά,
θχκαηα πίεζεο θιπ.), ε ζρέζε κεηαμχ ηεο παξαηεξνχκελεο ζπρλφηεηαο (f’) θαη ηεο
εθπεκπφκελεο (πξαγκαηηθήο) ζπρλφηεηαο (f ) δίλεηαη απφ ηε θφξκνπια:

φπνπ
(v) είλαη ε ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο
(vo) είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ παξαηεξεηή σο πξνο ην κέζν δηάδνζεο
(vs) είλαη ε ηαρχηεηα ηεο πεγήο (πνπ εθπέκπεη ην θχκα) σο πξνο ην κέζν
δηάδνζεο.
Σα πξφζεκα ζηηο ηαρχηεηεο αθνινπζνχλ ηελ εμήο ζχκβαζε: κηα ζεηηθή ηηκή ζεκαίλεη
θίλεζε ηνπ παξαηεξεηή ππορ ηελ πεγή, ελψ κηα αξλεηηθή ηηκή ζεκαίλεη
απομάκπςνζη απφ ηελ πεγή. Γηα ηελ ηαρχηεηα ηεο πεγήο ηζρχεη ε αληίζηξνθε
ζχκβαζε. [6]

Δηθόλα 2.2.8 Φαηλόκελν Doppler

Σν θαηλφκελν Doppler απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα ηελ απεηθφληζε κε
ππέξερνπο, ην νπνίν ζα δνχκε αξγφηεξα.

2.2.5 Αθνπζηηθή
Έλα παιιφκελν ζψκα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε ειαζηηθφ κέζν πξνθαιεί έλα
κεραληθφ θχκα. Δάλ ε ζπρλφηεηα ηεο δηαηαξαρήο είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηεγείξεηαη ην
αλζξψπηλν αηζζεηήξην ηεο αθνήο, ηφηε ηα θχκαηα απηά νλνκάδνληαη ερεηηθά. Σν
εχξνο ησλ αθνπζηηθψλ ζπρλνηήησλ είλαη (20-20000) Hz. Σα θχκαηα κε κηθξφηεξε
ζπρλφηεηα νλνκάδνληαη ππφερνη θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ππέξερνη.[5]
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2.2.5.1 Δίδε Ήρσλ
Οη ήρνη δηαθξίλνληαη ζε:





Απινχο, πνπ είλαη εκηηνλνεηδή θχκαηα
χλζεηνπο, πνπ είλαη ζχλζεηα πεξηνδηθά θχκαηα θαη
κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε επηκέξνπο απιέο θπκάλζεηο
Θνξχβνπο πνπ είλαη ήρνη ρσξίο ζηαζεξφ θαη νξηζκέλν
θάζκα ζπρλνηήησλ
Κξφηνπο πνπ είλαη ήρνη κε απφηνκε κεηαβνιή ηεο
εληάζεσο ηνπο θαη κε πνιχ κηθξή δηάξθεηα

2.2.5.2 Υαξαθηεξηζηηθά Ήρσλ
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήρνπ πνπ ηνλ πεξηγξάθνπλ σο θχκα είλαη :
 Ζ ζπρλφηεηα ( f ) ηνπ θχκαηνο
 Ζ ηαρχηεηα δηάδνζεο ( u) ηνπ θχκαηνο
 Σν πιάηνο θχκαηνο ή ε έληαζε ηνπ θχκαηνο πνπ είλαη αλάινγε ηνπ
ηεηξαγψλνπ ηνπ πιάηνπο
Όια ηα κεγέζε απηά επεμεγήζεθαλ πην πάλσ.

2.2.5.3 Έληαζε ηνπ Ηρεηηθνύ Κύκαηνο
Η ζνταςθ του θχθτικοφ κφματοσ είναι θ ίδια με τθν ζνταςθ οποιουδιποτε άλλου
κφματοσ, όπωσ περιγράφθκε ςτο 2.2.3. Στθν ακουςτικι όμωσ, εκτόσ από τθν
μονάδα (W/m2) που αφορά τθν τιμι τθσ ζνταςθσ του κφματοσ, χρθςιμοποιείται
και μια άλλθ μονάδα, το decibel (dB), που περιγράφει το επίπεδο τθσ ζνταςθσ ςε
λογαρικμικι κλίμακα. Ο λόγοσ που χρθςιμοποιείται το dB είναι ότι θ ευαιςκθςία
του αυτιοφ είναι λογαρικμικι ςυνάρτθςθ τθσ ζνταςθσ του ιχου. Για τθν ζκφραςθ
τθσ ζνταςθσ ενόσ ιχου ςε dB ςυγκρίνεται θ τιμι τθσ με τθν ζνταςθ του
αςκενζςτερου ακουςτοφ ιχου που είναι 10-16 W/cm2. [5]
dB = 10log ( I/ I0 ) όπου I0 = 10-16 W/cm2

2.2.5.4 Διάδοση Ήχου
Τα θχθτικά κφματα διαδίδονται πάντα μζςω κάποιου ελαςτικοφ μζςου και ποτζ ςτο
κενό. Το πιο ςυνθκιςμζνο υλικό μζςο είναι ο αζρασ. Η ταχφτθτα διάδοςθσ είναι
ανεξάρτθτθ από τθ ςυχνότθτα του κφματοσ και εξαρτάται μόνο από τα
χαρακτθριςτικά του υλικοφ. Η ςχζςθ που δίνει τθν ταχφτθτα διάδοςθσ του ιχου
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είναι θ ίδια με τθ ςχζςθ τθσ ταχφτθτασ διάδοςθσ των διαμθκϊν κυμάτων και είναι θ
εξισ :




u=

όπου κ : ο ςυντελεςτισ ελαςτικότθτασ του μζςου
ξ : ε ππθλφηεηα ηνπ κέζνπ
Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη λα νξηζηεί ε ζύλζεηε αθνπζηηθή αληίζηαζε. Απηή είλαη
ίζε κε :
Z

P
u

φπνπ :
P είλαη ε αθνπζηηθή πίεζε θαη u ε ηαρχηεηα δηάδνζεο ησλ ζσκαηηδίσλ γηα δηακήθε
θχκαηα.
Δπεηδή φκσο ε P = ξ*u*, ε Ε= ξ*u φπνπ ξ είλαη ε ππθλφηεηα θαη u ε ηαρχηεηα
δηάδνζεο ηνπ θχκαηνο.
Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο αθνπζηηθήο εκπέδεζεο είλαη Ν*sm-3 γλσζηή θαη σο rayl. [5]

2.2.5.5 Κπκαηηθά Φαηλόκελα ηνπ ήρνπ
Οη ήρνη έρνπλ φιεο ηηο ηδηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θχκαηα θαη αθνινπζνχλ ηνπο
ίδηνπο λφκνπο θαη θαηλφκελα.
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3
ΤΠΔΡΗΥΟΙ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΤΙΚΗ
3.1 Ση είλαη νη ππέξερνη
Οη ππέξερνη είλαη αθνπζηηθά θχκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ελέξγεηα κέζα ζηνλ αέξα
θαη κέζα ζηελ χιε, κηα κνξθή ελέξγεηαο δειαδή πνπ δηαδίδεηαη θαη κέζα ζηνλ
αλζξψπηλν ηζηφ. Οη Τπέξερνη είλαη ήρνη ζπρλφηεηαο πην κεγάιεο απφ 20kHz πνπ
είλαη ην αλψηαην φξην ηεο αλζξψπηλεο αθνήο. ηε Γηαγλσζηηθή Ηαηξηθή
ρξεζηκνπνηνχληαη ππέξερνη ζπρλφηεηαο 1-15MHz.
Γηαθέξνπλ απφ ηα
Ζιεθηξνκαγλεηηθά Κχκαηα δηφηη γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο ζην ρψξν απαηηείηαη
θάπνην κέζν δηάδνζεο. [5]

Δηθόλα 3.1 Κιίκαθα πρλνηήησλ ήρνπ

Η χριςθ των υπεριχων ςτθν Ιατρικι εςτιάηεται κυρίωσ ςτον τομζα τθσ διάγνωςθσ.
Ραράλλθλα ζχουν αρχίςει ν’ αναπτφςςονται και κάποιεσ κεραπευτικζσ εφαρμογζσ
των υπεριχων, ενϊ με κατάλλθλθ εςτίαςθ μια δζςμθ υπεριχων μεγάλθσ ιςχφοσ
μπορεί να λειτουργιςει ωσ νυςτζρι, χωρίσ να επιφζρει βλάβθ ςτουσ υπερκείμενουσ
ιςτοφσ.

3.2 Αλαθάιπςε Τπέξερσλ ζηελ Ιαηξηθή Φπζηθή
Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία αζρνιείηαη κε εθαξκνγέο ησλ ππεξήρσλ ζηελ
Αθηηλνινγία. Με ηνλ φξν Αθηηλνινγία ελλννχκε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο γηα απεηθφληζε εζσηεξηθψλ νξγάλσλ ή άιισλ κεξψλ ηνπ
ζψκαηνο, κε απνηέιεζκα ηε δηάγλσζε θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηε ζεξαπεία
αζζελεηψλ. Αξρηθά θαη κφιηο αλαθαιχθζεθαλ νη αθηίλεο-Υ πνπ είλαη ηνλίδνπζα
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αθηηλνβνιία, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη θαη ε Ηαηξηθή απεηθφληζε. Με ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ θαη κε ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ Ηαηξηθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Φπζηθήο ζηελ Ηαηξηθή, αλαθαιχθζεθαλ θαη άιιεο κέζνδνη
απεηθφληζεο ηνπ ζψκαηνο, φπσο ε ππέξερνη πνπ είλαη κε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία.

Δηθόλα 3.2.1: Παξαδείγκαηα Ηνλίδνπζσλ θαη κε Ηνλίδνπζσλ αθηηλνβνιηώλ

Οη ππέξερνη έθαλαλ γηα πξψηε θνξά ηελ εκθάληζε ηνπο σο ερεηηθά θχκαηα ην
1826 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Διβεηφ θπζηθφ επηζηήκνλα Jean-Daniel
Colladon γηα ηελ ππνζαιάζζηα κέηξεζε απνζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ρξεζηκνπνίεζε επηηπρψο έλα ππνζαιάζζην θψδσλα γηα λα θαζνξίζεη ηελ ηαρχηεηα
ηνπ ήρνπ ζηα λεξά ηεο ιίκλεο Geneva. Αλεμάξηεηα απφ ηηο απιέο ζπζθεπέο πνπ είραλ
ηφηε ζηε δηάζεζε ηνπο θαηάθεξαλ λα ππνινγίζνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ κέζα ζην
λεξφ ζηα 1435 m/s θαη λα απνδείμνπλ φηη φλησο ν ήρνο ηαμηδεχεη πην γξήγνξα ζην
λεξφ απ’ φηη ζηνλ αέξα. [7,8]

Μεηά απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο πνιιψλ ιακπξψλ επηζηεκφλσλ γηα αξθεηά
ρξφληα, ην 1880 ζεκειηψζεθαλ νη αξρέο ηεο κεηάδνζεο θαη αλάθιαζεο ησλ ερεηηθψλ
θπκάησλ θαη ηεθκεξηψζεθαλ κε ηηο αλάινγεο καζεκαηηθέο εμηζψζεηο. Ζ πξψηε
ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ζε κηα πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ππεξήρσλ έγηλε ζην
Βπζηζκέλν Σηηαληθφ ην 1912 ζην Βφξεην Αηιαληηθφ. Ζ αλαδήηεζε φκσο ήηαλ
αλεπηηπρήο. Μεξηθέο πξφσξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ππεξήρσλ ζηελ ηαηξηθή
δηάγλσζε θαηέιεμαλ κε ηελ ίδηα κνίξα, αθνχ νη ηερληθέο απεηθφληζεο δελ είραλ
επαξθψο αλαπηπρζεί.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ έγηλαλ ηαρχηαηεο εμειίμεηο
θαη βειηηψζεηο ζηνλ ηνκέα απφ ηελ καδηθή ζηξαηησηηθή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. Σα
φλαξ (Sonar - Sound Navigation And Ranging) ήηαλ ε πξψηε επηηπρεκέλε
πξνζπάζεηα. Σν φλαξ εθπέκπεη ερεηηθφ θχκα θαη ππνινγίδεη ην βάζνο, κεηξψληαο ην
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ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη ην θχκα γηα λα θχγεη απφ ηελ πεγή ηνπ θαη λα μαλαγπξίζεη ,
αθνχ πξψηα αλαθιαζηεί ζηνλ ππζκέλα. [7,9]

Δηθόλα 3.2.2 Απεηθόληζε Λεηηνπξγίαο όλαξ

Ζ εμέιημε γηα ηηο Ηαηξηθέο εθαξκνγέο μεθίλεζε ιίγν κεηά ην ηέινο ηνπ
Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1950 κε ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ ENIAC,ηνπ πξψηνπ ςεθηαθνχ ππνινγηζηή.
Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Karl Theodore Dussik θαη ηνλ αδειθφ ηνπ, νη
νπνίνη ήηαλ νη πξψηνη πνπ εηζήγαγαλ ηνπο ππεξήρνπο σο πηζαλφ δηαγλσζηηθφ
εξγαιείν ζηε δηαγλσζηηθή ηαηξηθή. Οη δχν ηνπο θαηφξζσζαλ λα εληνπίζνπλ φγθνπο
ζηνλ εγθέθαιν, κεηξψληαο ηε κεηάδνζε ησλ ππεξήρσλ ζηελ θξαληαθή θνηιφηεηα,
θαζψο επίζεο θαη λα εηζαγάγνπλ ηνλ φξν ππεξθσλνγξάθεκα. χληνκα ε έξεπλα ηνπο
ηεξκαηίζηεθε δηφηη απψηεξεο κειέηεο απέδεημαλ φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ
πεηξακάησλ ηνπο ήηαλ ιαλζαζκέλα. [7,10]
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Δηθόλα 3.2.3 Σ1: γελλήηξηα, Q1: πνκπόο, Σ2: κεηαηξνπέαο Q2: δέθηεο, W: ζάιακνο λεξνύ,
L: πεγή θσηόο, P: θσηνγξαθηθή/ κε ζεξκηθά επαίζζεην ραξηί.

Αθνινχζσο, κηα νκάδα ηαηξψλ ηνπ MIT, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ludwig, κέηξεζαλ
επηηπρψο ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζε δσηθνχο καιαθνχο ηζηνχο ( 1500-1600
m/s). Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη χζηεξα απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ ζπζθεπψλ ππέξερσλ ( PZT-lead zirconate-titanate), ηελ εκθάληζε ηνπο
έθαλαλ λέεο ζπζθεπέο. H αιεζηλή θαηλνηνκία φκσο πνπ άιιαμε εληειψο ηελ
εθαξκνγή ησλ ππεξήρσλ ζηελ ηαηξηθή ήηαλ ε επέιεπζε ησλ ζαξσηψλ πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ .Ζ πξψηε ζπζθεπή απηνχ ηνπ ηχπνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε είλαη γλσζηή θαη
σο ηαρχο Β-ζαξσηήο [7]

3.3 Απεηθνληζηηθέο κέζνδνη Τπεξήρσλ
Ζ απεηθφληζε ππεξήρσλ πξνζδηνξίδεη ηε ζέζε ησλ επηθαλεηψλ κέζα ζηνπο
ηζηνχο, κεηξψληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο εθπνκπήο ηνπ ππεξερεηηθνχ
παικνχ θαη ηεο αλίρλεπζεο ηεο ερνχο ηνπ, θαζψο ν παικφο αλαθιάζηεθε ζ΄απηέο ηηο
επηθάλεηεο. Σφζν ε παξαγσγή φζν θαη ε αλίρλεπζε ππεξήρσλ ζηεξίδνληαη ζην
πηεδνειεθηξηθφ θαηλφκελν. [11]
Οη ηερληθέο αλαθιάζεσο θαη νη αληίζηνηρεο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αξρίδνπλ
απφ ηελ πην απιή κνξθή A mode θαη θηάλνπλ κέρξη θαη ζηελ πην ζχλζεηε κνξθή
ζρεκαηηζκνχ εηθφλαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Real time), φπσο αλαιπηηθά ζα δνχκε
παξαθάησ.
Οη Απεηθνληζηηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ ππεξερνγξάθνπ πεξηιακβάλνπλ:
o
o
o
o
o
o
o
o

1D ξπζκφο ιεηηνπξγίαο ( Α mode)
2D ξπζκφο ιεηηνπξγίαο (Β mode)
Πξφζζεηνη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο (Β flow-κέηξεζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο)
Μ ξπζκφο ιεηηνπξγίαο (M mode)
Φαζκαηνζθνπία Doppler (Παικηθνχ θαη πλερνχο Κχκαηνο)
Έγρξσκν Doppler
3D απεηθφληζε ηζηψλ
4D απεηθφληζε ηζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
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Αλάινγα κε ηνλ ερνβνιέα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ν ππεξερνγξάθνο είλαη
θαηάιιεινο γηα δηάθνξεο πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο:
Γπλαηθνινγία, Οπξνινγία, Ογθνινγία, Καξδηνινγία, Οξζνπεδηθή θαη Νεπξνινγία.
[5]

Δηθόλα 3.3 Δίδε Ζρνβνιέσλ

3.3.1 Πεξηγξαθή πζθεπήο Τπεξήρσλ
Mία απινπζηεπκέλε κνξθή ελφο ερεηηθνχ ζπζηήκαηνο απεηθφληζεο απνηειείηαη απφ
ηα εμήο δσηηθήο ζεκαζίαο ζπζηαηηθά:




Αηζζεηήξην- Μεηαηξνπέαο
Γέζκε Τπέξερσλ
Οζφλε

(α)

(β)
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Δηθόλα 3.3.1 (α) Μεηαηξνπέαο Τπέξερσλ (β) Λεπηνκεξή εηθόλα ηνπ ππεξερνγξάθνπ. ηελ νπζία
απνηειείηαη από έλαλ πξνζσπηθό ππνινγηζηή εμνπιηζκέλν κε ηα θαηάιιεια εμαξηήκαηα θαη ινγηζκηθό γηα
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππεξερνγξάθνπ

H ιεηηνπξγία ηνπ ππεξερνγξάθνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ν
νπνίνο είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα αιιά θαη εμαξηήκαηα γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππεξερνγξάθνπ.

3.4 Γηαγλσζηηθέο Δθαξκνγέο ησλ Τπέξερσλ θαη ε ζεκαληηθόηεηα ηνπο
Ζ αλαθάιπςε αιιά θαη ε ρξήζε ησλ ππεξήρσλ ζηε δηαγλσζηηθή απνηέιεζε κηα
ρξήζηκε κέζνδν γηα ηελ Ηαηξηθή, αθνχ επέηξεςε ηελ απεηθφληζε εζσηεξηθψλ δνκψλ
ηνπ αλζξψπηλνπ ηζηνχ, ηεο θίλεζεο ησλ ηζηψλ θαη ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο. Δθηφο απφ
ηε δηαγλσζηηθή φκσο, νη ππέξερνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηελ ίδηα επθνιία
θαη ζηε Φπζηνζεξαπεία θαη ζηε Υεηξνπξγηθή, αθνχ παξνπζηάδνπλ έλα επξχηαην
θάζκα εθαξκνγψλ. Κπξηφηεξε ρξήζε ησλ ππεξήρσλ παξαηεξήζεθε ζηε
Γπλαηθνινγία-Μαηεπηηθή. Με ηε βνήζεηα απηψλ επηηπγράλεηαη έγθαηξε δηάγλσζε θαη
επηβεβαίσζε κηαο εγθπκνζχλεο, ε ειηθία ηνπ εκβξχνπ αθφκα θαη ην θχιν. [5,12]
Πην αλαιπηηθά, νη ππέξερνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αθνινχζσλ
πιεξνθνξηψλ :
Μαηεπηηθή θαη γπλαηθνινγία
• κέγεζνο ηνπ εκβξχνπ
• αλακελφκελε εκεξνκελία ηνθεηνχ
• ζέζε ηνπ εκβξχνπ
• ζέζε ηνπ πιαθνχληα
• αξηζκφο ησλ εκβξχσλ ζηε κήηξα
• θχιν ηνπ κσξνχ
• ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ
• αλίρλεπζε εθηνπηθήο εγθπκνζχλεο
• ακληαθφ πγξφ
• έιεγρνο ηνπ εκβξχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηδηθεπκέλσλ επεκβάζεσλ
• φγθνη ησλ σνζεθψλ θαη καζηψλ
• Καξδηνινγία
• απεηθφληζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θαξδηάο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ
αλψκαιεο δνκέο ή ιεηηνπξγίεο
• κέηξεζε ηνπ αίκαηνο πνπ πεξλά απφ ηελ θαξδηά θαη ηα ζεκαληηθφ
αηκνθφξα αγγεία
• Οπξνινγία
• κέηξεζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο κέζα απφ ηνπο λεθξνχο
• απεηθφληζε πεηξψλ ζηνπο λεθξνχο θαη ηελ νπξνδφρν θχζηε
• έγθαηξε αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε
• Γαζηξεληεξνινγία
• αλίρλεπζε φγθσλ θαη καδψλ ζην ζπθψηη
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• αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεο
Ζ ζάξσζε κε ππεξήρνπο ζεσξείηαη εληειψο αθίλδπλε γη’απηφ θαη έγηλε έλα
νπζηψδεο καηεπηηθφ εξγαιείν ην νπνίν έρεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηε θξνληίδα θάζε
εγθχνπ γπλαίθαο. Σα απεηθνληζηηθά ππεξερεηηθά ζπζηήκαηα είλαη ζρεηηθά θζελά θαη
δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπο, κπνξνχλ εχθνια λα
κεηαθεξζνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ιίγα αλαιψζηκα πιηθά. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία ηεο
ζάξσζεο είλαη αλψδπλε γηα ηνπο αζζελείο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο εηθφλαο κπνξνχκε λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο κε
πςειή δηαγλσζηηθή αμία. Όια απηά θαζηζηνχλ ηηο απεηθνλίζεηο κέζσ ππεξήρσλ σο
κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη ρξεζηκφηεξεο κεζφδνπο δηάγλσζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαγλσζηηθή
βαζίδνληαη είηε ζε αλάθιαζε ππεξήρσλ είηε ζην θαηλφκελν Doppler. [5,12]

Δηθόλα 3.4 Τπέξερνη ζηε Μαηεπηηθή

3.5 ύγθξηζε Αθηηλνδηαγλσζηηθώλ Μεραλεκάησλ
Γλσξίδνπκε φηη ηα δηάθνξα είδε ησλ δηαγλσζηηθψλ κεραλεκάησλ έρνπλ
αληρλεπηέο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηα δηάθνξα είδε ηεο αθηηλνβνιίαο κε
δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο αιιειεπίδξαζεο. Χο απνηέιεζκα έρνπκε δηαθνξεηηθέο
κεζφδνπο απεηθφληζεο πνπ
καο επηηξέπνπλ λα απνθηήζνπκε δηαθνξεηηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο βηνινγηθέο δνκέο. Γχν ηζηνί πνπ κνηάδνπλ ίδηνη ζε έλα
αληρλεπηή κπνξεί λα θαίλνληαη ξηδηθά αλφκνηνη κεηαμχ ηνπο φηαλ ρξεζηκνπνηήζνπκε
άιιε αληρλεπηηθή κέζνδν κε έλα άιινπ είδνπο αληρλεπηή. Γηα παξάδεηγκα, δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ καιαθψλ ηζηψλ πνπ δελ είλαη εκθαλείο κε θσηφληα ησλ αθηηλψλ Υ,
κπνξεί λα δηαθξίλνληαη ζαθψο κε ηα ερεηηθά θχκαηα ησλ ππεξήρσλ ή κε ηα
ξαδηνθχκαηα ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη ηνπο θαηάιιεινπο αληρλεπηέο.
Θα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπγθξίλνπκε κεηαμχ ηνπο ηα αθηηλνδηαγλσζηηθά κεραλήκαηα.
Κάπνηα θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ άιια, θάπνηα έρνπλ θαιχηεξε αλάιπζε εηθφλαο
θαη άιια είλαη πην γξήγνξα ζηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο. Έλα δηαγλσζηηθφ ηκήκα
Ννζνθνκείνπ ή Κιηληθήο ρξεηάδεηαη λα έρεη δηαθνξεηηθά κεραλήκαηα γηα
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δηαθνξεηηθέο δηαγλσζηηθέο αλάγθεο, π.ρ. έλα αθηηλνδηαγλσζηηθφ κεράλεκα γηα
αθηηλνγξαθίεο ζψξαθνο, έλα καζηνγξάθν γηα καζηνγξαθίεο, έλα αμνληθφ ηνκνγξάθν
γηα απεηθνλίζεηο εγθαξζίσλ ηνκψλ ηνπ ζψκαηνο, έλα καγλεηηθφ ηνκνγξάθν γηα
απεηθνλίζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, έλα ππεξερνγξάθν γηα απεηθνλίζεηο
εγθπκνζχλεο, θνηιίαο, παιιφκελεο θαξδίαο, θηι. Ζ επηηξνπή πνπ ζα θιεζεί λα
επηιέμεη γηα ηελ αγνξά ελφο αθηηλνδηαγλσζηηθνχ κεραλήκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλν
εχξνο εθαξκνγψλ, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο αξθεηέο παξακέηξνπο θαη λα θάλεη
ηελ θαιχηεξε επηινγή κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ έζεζε ν ηαηξνθπζηθφο ζηελ
πξνζθνξά. Δπίζεο ν γηαηξφο ζα θιεζεί λα επηιέμεη πην κεράλεκα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα έρεη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξν απνηέιεζκα ζε κηα εμέηαζε ελφο
αζζελνχο, ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε ηελ κηθξφηεξε έθζεζε ηνπ αζζελνχο ζε
αθηηλνβνιία.
ηνπο επφκελνπο πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη έρνπκε ζχγθξηζε αλάκεζα ζε
απεηθνληζηηθά κεραλήκαηα.
Σιμα που
ανιχνεφεται
X-ray
Mammo
CR
DR
Mammo
Fluoro
DSA

Ακτίνεσ-Χ
μεταδίδονται
μζςω του
ςϊματοσ

CT
NM
SPECT
PET
MRI
US

Γ-ακτινοβολία
εκπζμπεται από
τα όργανα
αδιοκφματα
απορροφόνται,
επανεκπζμπονται
Ανάκλαςθ
Υπεριχων

Ανιχνευτισ
Σιματοσ

Χαρακτθριςτικά Ρλθροφορίεσ κυρίωσ
ιςτοφ που
για Ανατομία (a) ι
Αντίκεςθ μαλακϊν Χωρικι Ανάλυςθ Χρόνοσ Απεικόνιςθσ Κόςτοσ,
απεικονίηεται
Φυςιολογία (p) ιςτϊν (1= το καλφτερο)
(mm)
(εκτφπωςθσ)
2004 ($Κ)

Οκόνθ/Film
Οκόνθ/Film
PSP
FPD
πυκνότθτα,
FPD(Digital)
ατομικόσ
II & TV/CCD
αρικμόσ, πάχοσ
FPD or II & CCD
Συςτοιχία
ανιχνευτϊν
Ακτίνων-Χ

a
a
a
a
a
a
a

3
3
3
3
3
3
1

< 0,1
< 0,1
< 0,3
< 0,3
< 0,2
< 0,3
< 0,3

10+
10+
10+
10+
10+
30+
10+

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
2,5

a

2

< 0,5

10+

1,2

Κρφςταλλοσ Nal Ρρόςλθψθ
Κρφςταλλοσ Nal ραδιοφαρμάκου
από το όργανο
Συςτοιχία
ανιχνευτϊν
Χαλάρωςθ Spin
Γ-ακτινοβολίασ Ρρωτονίου
Ριεηοθλεκτρικι
ςυςτοιχία
Ελαςτικότθτα

p
p
p

1
1
1

< 3,0
< 3,0
< 3,0

30+
30+
40+

1,0
1,0
1,5

a,p

1

10

40+

2,0

a

2

1

20+

0,3

FPD: flat-panel x-ray detector/ επίπεδε νζφλε αληρλεπηή Αθηηλψλ-Υ.
PSP: Photostimulable phosphor plate/ θσηνδηεγεξκέλε πιάθα θσζθφξνπ.
ΗΗ: Image intensifier tube/ ιπρλίεο ελίζρπζεο εηθφλαο.
CCD: Charge-coupled device camera/ θάκεξα ζπδεπγκέλνπ-θνξηίνπ.

Πίλαθαο 3.5.1 ύγθξηζε απεηθνληζηηθώλ κεραλεκάησλ κε βάζε ηελ αλάιπζε εηθόλαο, ην θόζηνο
αγνξάο θαη ην ρξόλν επεμεξγαζίαο.

Μεηξνύκελεο
Παξάκεηξνη

Σνκνγξαθηθή κέζνδνο

Δίδνο Αθηηλνβνιίαο

Αμνληθή Σνκνγξαθία
( C.T Scan )
Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία
(Μ.R.I Scan)
Σνκνγξαθία Τπεξήρσλ
( Ultrasound C.T Scan)
Σνκνγξαθία Δθπνκπήο
Πνδηηξνλίσλ
(P.E.T Scan)

Αθηίλεο Υ
( 20-150 keV)
Ηιεθηξνκαγλεηηθή
RF
Τπέξερνη
(1-50 MHz)

Ππθλόηεηα Πξσηνλίσλ
Υξόλνη Απνθαηάζηαζεο
Γείθηεο Γηάζιαζεο
πληειεζηήο Δμαζζέλεζεο

Αθηίλεο γ
(511 keV)

πγθέληξσζε Ραδηελεξγνύ
Ιρλεζέηε
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πληειεζηέο Δμαζζέλεζεο

Σνκνγξαθία Δθπνκπήο
Φσηνλίσλ
( S.P.E.C.T Scan)

Αθηίλεο γ
(20-150 keV)

πγθέληξσζε Ραδηελεξγνύ
Ιρλεζέηε

Πίλαθαο 3.5.2: ύγθξηζε απεηθνληζηηθώλ κεραλεκάησλ κε βάζε ην είδνο αθηηλνβνιίαο θαη ηηο
κεηξνύκελεο παξακέηξνπο.

MRI

CT

ULTRASOUND

Pixels /εηθόλα

256x256

512x512

512x512

Bits/pixel

10

12

8

Δηθόλεο/κειέηε

100

60

30

Bytes/κειέηε

12 εθαηνκκύξηα

30 εθαηνκκύξηα

7.5 εθαηνκκύξηα

Δπθξίλεηα Αληίζεζεο

πςειή

πςειή

ρακειή

κέηξηα

κέηξηα

Υσξηθή επθξίλεηα

ρακειή

Υξνληθή επθξίλεηα

ρακειή

κέηξηα

πςειή

Αθηηλνβόιεζε

-

κέηξηα

-

Κόζηνο

πςειό

πςειό

ρακειό

Πίλαθαο 3.5.3: ύγθξηζε κεηαμύ MRI, CT θαη ULTRASOUND κε βάζε ηελ πνηόηεηα εηθόλαο

Πίλαθαο 3.5.4 ύγθξηζή απεηθνληζηηθώλ κεραλεκάησλ θαη ππξεληθήο ηαηξηθήο κε βάζε ηελ
πνηόηεηα εηθόλαο από δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο

Κάζε απεηθνληζηηθή κέζνδνο έρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο, φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο πην πάλσ πίλαθεο.
Γηα παξάδεηγκα, νη ππέξερνη πξνηηκνχληαη γηα απεηθνλίζεηο ζηελ εγθπκνζχλε, ε
Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία ζηελ απεηθφληζε κπψλ θαη εγθεθάινπ γηα αλίρλεπζε
αηκαησκάησλ, θηι.
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4
ΘΔΜΔΛΙΩΓΗ ΦΤΙΚΗ ΣΩΝ ΤΠΔΡΗΥΩΝ
Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ βαζηθψλ ηερληθψλ απεηθφληζεο ππεξήρσλ, είλαη
απαξαίηεηε ε επαξθήο γλψζε ησλ βαζηθψλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ παξαγσγή, ηε δηάδνζε θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ ππεξερεηηθψλ θπκάησλ.
Πξνηνχ δνζεί ν νξηζκφο ηνπ ππέξερνπ, πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφο ν φξνο ηνπ
κέζνπ δηάδνζεο. Παξαδείγκαηα δηαθφξσλ κέζσλ δηάδνζεο είλαη ν αέξαο, ην λεξφ,
ην αίκα θηι, θαη ν αλζξψπηλνο ηζηφο. Κάζε έλα απφ ηα πην πάλσ πιηθά απνηειείηαη
απφ ππνκνλάδεο νη νπνίεο νλνκάδνληαη ζσκαηίδηα χιεο. ηε δηαγλσζηηθή κε
ππέξερνπο, ε παξνπζία ηνπ κέζνπ δηάδνζεο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, θαζψο ν ήρνο
δελ δηαδίδεηαη ζην θελφ. Δπίζεο, ν ηξφπνο δηάδνζεο ηνπ ερεηηθνχ θχκαηνο δηακέζνπ
ελφο κέζνπ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ κέζνπ.
Ο ππέξερνο ζηελ νπζία απνηειείηαη απφ κεραληθέο ηαιαληψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ
ελέξγεηα, κε ζπρλφηεηεο ζπλήζσο πνιχ ςειφηεξεο απφ ην εχξνο ησλ ζπρλνηήησλ ηηο
νπνίεο κπνξεί λα αθνχζεη ν άλζξσπνο. Σν θαηψηεξν φξην ζπρλφηεηαο ηνπ θάζκαηνο
ησλ ππεξήρσλ είλαη πεξίπνπ ηα 20kHz. Όκσο νη πιείζηεο εθαξκνγέο δηάγλσζεο
ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεηεο ζην εχξνο 1-15MHz. Ζ ελέξγεηα ησλ ππέξερσλ,
δηαδίδεηαη ζην κέζν κε δηακήθε θχκάηα. Σα ζσκαηίδηα ηα νπνία θαη απνηεινχλ ην
κέζν δηάδνζεο ηαιαληψλνληαη γχξσ απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα
ηελ παξάιιειε δηάδνζε ηεο ελέξγεηαο πξνο ηε δηεχζπλζε ησλ ηαιαληψζεσλ, ρσξίο
λα ππάξρεη κεηαθνξά χιεο ζσκαηηδίσλ. Οη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
πνζνηηθνπνηεζεί έλα ζπλερέο θχκα ππέξερνπ είλαη ην πιάηνο, ε ζπρλφηεηα, ην κήθνο
θχκαηνο, ε έληαζε θαη ε ηαρχηεηα δηάδνζεο ηνπ, ηα νπνία έρνπλ πεξηγξαθεί ζην
Κεθάιαην 2.
ηελ εηθφλα 4.1 ζην a) παξνπζηάδεηαη ε δηάδνζε ζπλερψλ ερεηηθψλ δνλήζεσλ
ζην ρψξν θαη ζην b) παξνπζηάδεηαη ε δηάδνζε παικηθψλ ερεηηθψλ δνλήζεσλ ζην
ρψξν, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαγλσζηηθή ππεξήρσλ.
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Δηθόλα 4.1 Γηάδνζε a) ζπλερώλ θαη b) παικηθώλ δνλήζεσλ

4.1 Παικηθά Κύκαηα Τπεξήρσλ
Γηα ηελ απεηθφληζε κε ηε ρξήζε ππέξερσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη παικνί βξαρείαο
δηαξθείαο. Κάζε παικφο απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ θπκάησλ, δηαθνξεηηθψλ
ζπρλνηήησλ κεηαμχ ηνπο, Ο θχξηνο ιφγνο πνπ απηφο ν ηχπνο θπκάησλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαγλσζηηθή απεηθφληζε, είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ
λα κεηαθέξνπλ πεξηζζφηεξε «πιεξνθνξία» ζε ζρέζε κε ηελ πιεξνθνξία πνπ
κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηα ζπλερή θχκαηα κηαο ζπρλφηεηαο.

Δηθόλα 4.1.1 Σππηθνί Παικνί Τπέξερσλ

Σα παικηθά Κχκαηα Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηηο πην θάησ παξακέηξνπο :
I. πρλφηεηα επαλαιεςηκφηεηαο παικψλ PRF ( Hz ) – Ο αξηζκφο παικψλ αλά
κνλάδα ρξφλνπ
II. Πεξίνδνο επαλαιεςηκφηεηαο παικνχ ( sec ) – Ο ρξφλνο απφ ην μεθίλεκα ελφο
παικνχ, κέρξη θαη ην μεθίλεκα ηνπ επνκέλνπ
III. Γηάξθεηα Παικνχ – Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηάδνζε ελφο θαη κφλν
παικνχ
IV. Duty factor – Ο ιφγνο ηεο δηάξθεηαο ελφο παικνχ δηα ηεο πεξηφδνπ
επαλαιεςεκφηεηαο ησλ παικψλ (εθπεθξαζκέλν ζε πνζνζηφ %)

4.2 Παξαγσγή θαη αλίρλεπζε Τπεξήρσλ
Ζ παξαγσγή θαη ε αλίρλεπζε ησλ ππεξήρσλ ζηεξίδεηαη ζην πηεδνειεθηξηθφ
θαηλφκελν, δειαδή ηε κεηαηξνπή ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα,
θαη αληίζηξνθα, απφ εηδηθνχο θξπζηάιινπο.
Μηα απινπνηεκέλε γεληθή εηθφλα ελφο ππεξερεηηθνχ ζπζηήκαηνο απεηθφληζεο,
φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, απνηειείηαη απφ ηα εμήο δσηηθά
ζπζηαηηθά :




Αηζζεηήξην- Μεηαηξνπέαο
Γέζκε Τπεξήρσλ
Οζφλε
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Ο κεηαηξνπέαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζηέιλεη ππέξερνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ν ίδηνο ν
κεηαηξνπέαο ιακβάλεη ηνλ ήρν πνπ αλαθιάηαη (ερψ) θαη επηζηξέθεη, κεηαηξέπνληαο
ηνλ ζε ειεθηξηθφ ζήκα πξνο δηάγλσζε. Δπνκέλσο ν κεηαηξνπέαο εμππεξεηεί κηα
δηπιή ιεηηνπξγία, ηφζν σο πνκπφο αιιά θαη σο δέθηεο. Ο ήρνο κεηαδίδεηαη πεξίπνπ
κε 1000 παικνχο αλά δεπηεξφιεπην. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
πνπ δελ εθπέκπνληαη παικνί, ν κεηαηξνπέαο ιεηηνπξγεί σο αληρλεπηήο, αληρλεχνληαο
ηελ ερψ πνπ δεκηνπξγείηαη απν ηνλ πξνεγνχκελν παικφ φηαλ αλαθιάηαη ζε δηάθνξεο
επηθάλεηεο θαη επηζηξέθεη. Ο ρεηξηζηήο, ζπρλά έλαο γηαηξφο, ηνπνζεηεί ηνλ
κεηαηξνπέα πάλσ ζηνλ αζζελή θαη ηνλ κεηαθηλεί θαηά κήθνο ηεο πεξηνρήο πνπ ηνλ
ελδηαθέξεη γηα λα παξαρζεί ε θαηάιιειε εηθφλα, ελψ ηαπηφρξνλα ρεηξίδεηαη ην
πιεθηξνιφγην ηεο νζφλεο γηα λα πάξεη ηε βέιηηζηε εκθάληζε ηεο εηθφλαο. Ο
ρεηξηζηήο πξέπεη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα κπνξεί λα εξκελεχεη ηηο
εηθφλεο φπσο εκθαλίδνληαη. Έηζη κε ηε βνήζεηα ησλ θνπκπηψλ ζηελ θνλζφια ηνπ
ππεξερνγξάθνπ θαη κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαηξνπέα
κπνξεί λα δείμεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο εηθφλαο πνπ δελ είλαη εκθαλείο αξρηθά. [13]

4.2.1 Μεηαηξνπείο
Ζ γεληθή εηθφλα ελφο ππεξερεηηθνχ κεηαηξνπέα θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ζηελ
εηθφλα 4.2.1. Σν πην ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ κεηαηξνπέα είλαη έλα ιεπηφ (πεξίπνπ
0,5mm) πηεδνειεθηξηθφ ζηνηρείν θξπζηάιινπ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ επηθάλεηα
ηνπ. Οη επηθάλεηεο ηνπ θξπζηάιινπ είλαη επελδπκέλεο κε ειεθηξφδηα απφ ρξπζφ ή
αζήκη. Σν εμσηεξηθφ ειεθηξφδην είλαη γεησκέλν γηα λα πξνζηαηεχεη ηνλ αζζελή απφ
ειεθηξνπιεμία θαη ε εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα επηθαιχπηεηαη κε έλα πδαηνζηεγή
ειεθηξηθφ κνλσηή. Σν εζσηεξηθφ ειεθηξφδην αθνπκπά ζε έλα παρχ ππνζηήξηγκα πνπ
απνξξνθά ηα ερεηηθά θχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη πίζσ ζην κεηαηξνπέα. Σν πεξίβιεκα
είλαη ζπλήζσο έλα ζθιεξφ πιαζηηθφ. Μηα αθνπζηηθή κφλσζε εκπνδίδεη ην πέξαζκα
ηνπ ήρνπ κέζα απφ ην πεξίβιεκα. Μηα κεγάιε πνηθηιία απφ κεγέζε θαη ζρήκαηα
κεηαηξνπέσλ είλαη δηαζέζηκα γηα λα εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, αιιά φινη
έρνπλ απηφ ην γεληθφ ζρεδηαζκφ. [13]

Δηθόλα 4.2.1 Τπεξερεηηθόο Μεηαηξνπέαο
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4.2.1.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηεδνειεθηξηθώλ θξπζηάιισλ
Σα πηεδνειεθηξηθά πιηθά απνηεινχληαη απφ ακέηξεηα δίπνια δηαηεηαγκέλα ζε έλα
γεσκεηξηθφ ζρήκα, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.2.1.1.(α). Κάζε δίπνιν είλαη έλα
θνξηηζκέλo κφξην πνπ φπσο θαίλεηαη έρεη έλα ζεηηθφ θνξηίν ζην έλα άθξν θαη έλα
αξλεηηθφ θνξηίν ζην άιιν. Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά άθξα δηαηάζζνληαη έηζη ψζηε κε
ηε δξάζε ελφο ειεθηξηθνχ πεδίνπ λα αλαδηαηαρζνχλ θαη έηζη λα αιιάμνπλ νη
δηαζηάζεηο ηνπ θξπζηάιινπ (Α). Ζ εηθφλα δείρλεη κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην πάρνο,
αιιά ζηελ πξάμε ε αιιαγή είλαη κφλν κεξηθά εθαηνκπξηνζηά ηνπ κέηξνπ (κm).
Πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη δελ ξέεη ξεχκα κέζσ ηνπ θξπζηάιινπ. Σα ειεθηξφδηα
ζπκπεξηθέξνληαη σο ππθλσηέο θαη είλαη ε ηάζε κεηαμχ απηψλ πνπ πξνθαιεί ην
ειεθηξηθφ πεδίν, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί ηνλ θξχζηαιιν λα αιιάμεη
ζρήκα. Δάλ ε ηάζε εθαξκφδεηαη μαθληθά ή θαηά παικνχο, ν θξχζηαιινο δνλείηαη
ζαλ έλα θχκβαιν πνπ έρεη πιεγεί απφ έλα απφηνκν θηχπεκα, θαη παξάγεη ερεηηθά
θχκαηα. Σν backing block κεηψλεη γξήγνξα ηηο δνλήζεηο γηα λα πξνεηνηκάζεη ην
κεηαηξνπέα γηα ηε δεχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, ε νπνία είλαη λα αληρλεχζεη ηελ
επηζηξεθφκελε ερψ. Σν ειεθηξηθφ πεδίν πνπ παξάγεηαη ζπλαξηήζεη ηεο κεηαβνιήο
ηνπ πάρνπο z ηνπ θξπζηάιινπ δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε :

dz
 CC  E
z

φπνπ CC είλαη ε αληίζηξνθε πηεδνειεθηξηθή ζηαζεξά
Δάλ αληί ηάζε εθαξκνζηεί κηα κεραληθή πίεζε (ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππεξερεηηθή
πίεζε ξ ) ζηνλ θξχζηαιιν, ηφηε δεκηνπξγείηαη έλα ειεθηξηθφ πεδίν έληαζεο Δ πνπ
δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε :
  Cd  

φπνπ Cd είλαη ε επζεία πηεδνειεθηξηθή ζηαζεξά.

(Α)

(Β)
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(C)

Δηθόλα 4.2.1.1(α) Έλα ειεθηξηθό πεδίν επζπγξακκίδεη ηα δίπνια ζε έλα πηεδνειεθηξηθό
θξύζηαιιν

Καζψο ν παικφο ήρνπ πεξλά κέζα απφ ην ζψκα, ε ερψ αληαλαθιάηαη πίζσ πξνο
ην κεηαηξνπέα απφ θάζε δηαζχλδεζε ηζηνχ. Απηή ε ερψ κεηαθέξεη ελέξγεηα θαη
κεηαδίδεη ηελ ελέξγεηά ηεο ζην κεηαηξνπέα, πξνθαιψληαο κηα θπζηθή ζπκπίεζε ηνπ
θξπζηαιιηθνχ ζηνηρείνπ. Απηή ε ζπκπίεζε αλαγθάδεη ηα κηθξνζθνπηθά δίπνια λα
αιιάδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο θαη έηζη επάγεηαη κηα ηάζε κεηαμχ ησλ
ειεθηξνδίσλ. Ζ ηάζε απηή εληζρχεηαη θαη ρξεζηκεχεη σο ην ππεξερεηηθφ ζήκα πνπ
πξνβάιιεηαη ζε έλα παικνγξάθν ή κηα νζφλε ηειεφξαζεο. Παξεκπηπηφλησο, ε
δχλακε ζπκπίεζεο θαη ε ηάζε είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ πηεδνειεθηξηζκφ ην νπνίν
ζεκαίλεη "πίεζε" ειεθηξηζκνχ. [13]
Πνιιά είλαη ηα πιηθά πνπ έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πηεδνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ,
φπσο γηα παξάδεηγκα ν ραιαδίαο, αιιά νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θξπζηάιινπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηαηξηθή ππεξήρσλ είλαη ηερλεηά θεξακηθά. Ζ αθξηβήο
ζχλζεζε απηψλ ησλ πιηθψλ είλαη ζπλήζσο βηνκεραληθφ κπζηηθφ, αιιά νη
πεξηζζφηεξνη είλαη απφ θάπνηα κνξθή ηηηαληθνχ βαξίνπ ( Barium Titanate) θαη ην
ΡΕΣ (Lead zirconate titanate), ιφγσ ηεο πςειήο απφδνζεο ειεθηξνκεραληθήο
κεηαηξνπήο ησλ κηθξψλ εγγελψλ απσιεηψλ θαη ησλ θαιψλ ειεθηξηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Σν ΡΕΣ ζπγθεθξηκέλα έρεη κεγάιε κεραληθή αληνρή, κπνξεί
λα ιάβεη δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζεξκνθξαζίεο
πςειφηεξεο ησλ 100°C θαη είλαη ζηαζεξφ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οη
πηεδνειεθηξηθνί θξχζηαιινη κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ ψζηε λα δνλείηαη είηε ην πάρνο
ηνπο (thickness mode), είηε ε αθηίλα ηνπο ( radial mode), φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα
4.2.1.1(β). Οη ηαηξηθνί θξχζηαιινη έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
ππάξρεη δφλεζε σο πξνο ην πάρνο. Δληνχηνηο, εμαθνινπζνχλ λα δνλνχληαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ σο πξνο ηελ αθηίλα, έηζη ψζηε ε ιακβάλνπζα ελίζρπζε λα είλαη
νξηνζεηεκέλε ζε φιεο ηηο ζπρλφηεηεο εθηφο απφ εθείλεο ηνπ πάρνπο. [13]
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Δηθόλα 4.2.1.1(β) Σξόπνη δόλεζεο ελόο πηεδνειεθηξηθνύ θξπζηάιινπ

4.2.1.1.1 Θεξκνθξαζία Curie
Οη θεξακηθνί θξχζηαιινη απνηεινχληαη απφ ακέηξεηα κηθξνζθνπηθά δίπνια,
φπσο πξναλαθέξζεθε, αιιά πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πηεδνειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά,
ηα δίπνια πξέπεη λα δηαηάζζνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσκεηξηθή δηακφξθσζε. Γηα
λα επηηεπρζεί απηή ε πφισζε, ην θεξακηθφ ζεξκαίλεηαη ζε κία πςειή ζεξκνθξαζία
θαη εληφο ελφο ηζρπξνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ηα δίπνια είλαη
ειεχζεξα λα θηλνχληαη θαη ην ειεθηξηθφ πεδίν ηα θέξλεη ζηελ επηζπκεηή
επζπγξάκκηζε. Ο θξχζηαιινο ζηε ζπλέρεηα ςχρεηαη ζηαδηαθά ελψ ππνβάιιεηαη ζε
κία ζηαζεξή αιιά πςειή ηάζε. Όηαλ θηάζνπκε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ηα δίπνια
είλαη πην ζηαζεξά θαη έηζη ν θξχζηαιινο έρεη απνθηήζεη πηεδνειεθηξηθέο ηδηφηεηεο.
Ζ ζεξκνθξαζία Curie είλαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία απηή ε πφισζε ράλεηαη.
Θεξκαίλνληαο έλα πηεδνειεθηξηθφ θξχζηαιιν ζε ζεξκνθξαζίεο Curie, ν θξχζηαιινο
κεηαηξέπεηαη ζε έλα άρξεζην ηεκάρην απφ θεξακηθφ, νπφηε πξνθαλψο νη κεηαηξνπείο
δελ πξέπεη πνηέ λα απνζηεηξψλνληαη . Ζ πξνζέγγηζε ζε ζεξκνθξαζίεο Curie γηα
κεξηθνχο θξπζηάιινπο είλαη νη αθφινπζεο:
Υαιαδίαο (quartz)………………………………...........…..570 °C
Σηηαληθφ Βάξην ( barium titanate)………………..........…..100 °C
Σηηαληθφ άιαο κνιχβδνπ(lead zirconate titanate).................350°C

4.2.1.1.2 πρλόηεηα ζπληνληζκνύ
Σν πάρνο ελφο πηεδνειεθηξηθνχ θξπζηάιινπ θαζνξίδεηαη απφ ηε θπζηθή ηνπ
ζπρλφηεηα, ε νπνία νλνκάδεηαη ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ . Σν πάρνο ηνπ θξπζηάιινπ
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είλαη αλάινγν κε ην κήθνο ελφο ζσιήλα. Αθξηβψο φπσο έλαο καθξχο ζσιήλαο
παξάγεη έλα κηθξφ αθνπζηηθφ ήρν, έηζη θαη έλαο παρχο θξχζηαιινο παξάγεη ρακειήο
ζπρλφηεηαο ππεξήρνπο. Οη επηθάλεηεο ελφο πηεδνειεθηξηθνχ θξπζηάιινπ
ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ δχν παλνκνηφηππα θχκβαια πνπ αληηθξίδνπλ ε κία ηελ άιιε
αιιά ρσξίδνληαη ζε αλνηρηφ ρψξν. Όηαλ έλα απφ ηα δχν θχκβαια ρηππεζεί, νη
δνλήζεηο δεκηνπξγνχλ ερεηηθά θχκαηα πνπ πξνθαινχλ ην άιιν θχκβαιν λα δνλείηαη.
Οη δνλήζεηο είλαη κέγηζηεο ζην δεχηεξν θχκβαιν φηαλ ν ρψξνο πνπ ηα ρσξίδεη είλαη
ίζνο κε ην 1/2 ηνπ κήθνο θχκαηνο ηνπ ήρνπ. ε απηφ ην ρψξν ηα δπν θχκβαια είλαη
αθξηβψο ζπγρξνληζκέλα. Ο ήρνο απφ ην έλα εληζρχεη ηηο δνλήζεηο ηνπ άιινπ. Έλαο
δνλνχκελνο πηεδνειεθηξηθφο θξχζηαιινο κεηαδίδεη ηνλ ήρν ζε δχν θαηεπζχλζεηο ζε
θάζε επηθάλεηα. Σα εζσηεξηθά θχκαηα κεηαδίδνληαη θαη δηαζρίδνπλ ηνλ κεηαηξνπέα
γηα λα ζπγρξνληζηνχλ κε ηηο δνλήζεηο απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθξηβψο φπσο θαη ηα δχν
θχκβαια ζην πην πάλσ παξάδεηγκα. Όηαλ ζε έλα θξχζηαιιν εθαξκνζηεί κία ηάζε,
δνλείηαη ζηε θπζηθή ηνπ ζπρλφηεηα, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην πάρνο ηνπ. Ζ θπζηθή
ζπρλφηεηα είλαη απηή πνπ παξάγεη εζσηεξηθά κήθε θχκαηνο δηπιάζηα ηνπ πάρνπο ηνπ
θξπζηάιινπ. [13]
Έλαο θξχζηαιινο κπνξεί λα δνλείηαη ζηε ζπρλφηεηα ηεο θάζε ελαιιαζζφκελεο
ηάζεο, αιιά ε έληαζε ηνπ ήρνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ φηη ζα ήηαλ γηα κηα
ζπγθξίζηκε ηάζε ζηε θπζηθή ζπρλφηεηα ηνπ θξπζηάιινπ. Δάλ ε ζπρλφηεηα ηεο
ελαιιαζζφκελεο ηάζεο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη αθξηβψο ε ίδηα κε ηε θπζηθή
ζπρλφηεηα ηνπ θξπζηάιινπ, νη δνλήζεηο ζα απμεζνχλ ζε έληαζε κέρξη λα
θαηαζηξαθεί ν θξχζηαιινο. ηε δηαγλσζηηθή εμέηαζε κε ρξήζε ππεξήρσλ, ν
θξχζηαιινο ππνβάιιεηαη ζε έλα κφλν παικφ ηάζεο θαη αθήλεηαη λα δνλείηαη κε ηε
θπζηθή ηνπ ζπρλφηεηα. Σν γεγνλφο φηη νη πηεδνειεθηξηθνί θξχζηαιινη έρνπλ κηα
θπζηθή ζπρλφηεηα έρεη ζεκαληηθή πξαθηηθή ζεκαζία. Με έλα κεράλεκα αθηηλψλ X,
ε ηάζε θαη ζπλεπψο ην κήθνο θχκαηνο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ γπξίδνληαο απιά
κεξηθά θνπκπηά ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Γελ έρνπκε απηή ηελ ειεπζεξία κε ηελ
ππεξερεηηθή απεηθφληζε. Μηα αιιαγή ζηε ζπρλφηεηα απαηηεί έλα άιιν κεηαηξνπέα,
ζρεδηαζκέλν γηα ηελ επηζπκεηή ζπρλφηεηα. Μφλν κεξηθά δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη
κεξηθέο ζπρλφηεηεο απαηηνχληαη γηα λα εθαξκνζηνχλ νη πεξηζζφηεξεο θιηληθέο
εμεηάζεηο. Απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί αξθεηά ζεηηθφ, αθνχ νη κεηαηξνπείο είλαη πνιχ
αθξηβνί. [13]

4.2.1.1.3 Παξάγνληαο Q ηνπ κεηαηξνπέα
Ο ζπληειεζηήο Q αλαθέξεηαη ζηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηεδνειεθηξηθψλ
θξπζηάιισλ, πνπ είλαη ε θαζαξφηεηα ηνπ ήρνπ ηνπο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ
ήρνπ πνπ παξάγνπλ. Έλαο κεηαηξνπέαο κε πςειφ ζπληειεζηή Q, παξάγεη έλα ζρεδφλ
θαζαξφ ήρν πνπ απνηειείηαη απφ ζηελφ εχξνο ζπρλνηήησλ θαη δηαξθεί πεξηζζφηεξν,
ελψ έλαο κεηαηξνπέαο κε ρακειφ ζπληειεζηή Q πνπ θαιχπηεη έλα πνιχ επξχηεξν
θάζκα ζπρλνηήησλ δηαξθεί ιηγφηεξν. ε έλα κεηαηξνπέα κε πςειφ ζπληειεζηή Q,
ζρεδφλ φια ηα εζσηεξηθά ερεηηθά θχκαηα είλαη ζην θαηάιιειν κήθνο θχκαηνο γηα λα
εληζρπζνχλ νη δνλήζεηο εληφο ηνπ θξπζηάιινπ. Όηαλ έλαο θξχζηαιινο ρσξίο backing
block «ρηππεζεί» απφ έλα ζχληνκν παικφ ηάζεο, δνλείηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη παξάγεη έλα καθξχ ζπλερή ήρν. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο
έλαξμεο ηνπ θχκαηνο θαη ηεο πιήξνπο παχζεο ησλ δνλήζεσλ νλνκάδεηαη «δαρηπιίδη
κε ην ρξφλν», ή παξάγνληαο Q.
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ηελ εηθφλα 4.2.1.1.3 θαίλεηαη ην «δαρηπιίδη κε ην ρξφλν» γηα πςειφ ζπληειεζηή Q
θαη γηα ρακειφ ζπληειεζηή Q.

Δηθόλα 4.2.1.1.3 «Γαθηπιίδη κε ηνλ ρξόλν» γηα πςειό πληειεζηή Q θαη γηα ρακειό
πληειεζηή Q.

Έλαο ζπλερήο ήρνο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ ερεηηθή απεηθφληζε. Ο
κεηαηξνπέαο ιεηηνπξγεί ηφζν σο πνκπφο φζν θαη σο δέθηεο, αιιά δελ κπνξεί λα
ζηέιλεη θαη λα ιακβάλεη ηαπηνρξφλσο. Όηαλ ν ζπλερήο ήρνο κεηαδίδεηαη, νη δνλήζεηο
πνπ ζπλδένληαη ζηνλ θξχζηαιιν παξάγνπλ ζπλερψο θπκαηλφκελε ηάζε κεηαμχ ησλ
ειεθηξνδίσλ. Αλ ηα εζσηεξηθά παξαγφκελα ερεηηθά θχκαηα είλαη ηζρπξφηεξα απφ
ηελ επηζηξεθφκελε ερψ, ην επηζηξεθφκελν ζήκα ράλεηαη ζην ζφξπβν ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν ζπλερήο ήρνο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα απηή
ηελ απεηθφληζε είλαη ε αλάιπζε βάζνπο (depth resolution), πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην
κήθνο ηνπ παικνχ ππεξήρσλ. Χο κήθνο ηνπ παικνχ ππεξήρσλ νλνκάδεηαη ην ρσξηθφ
παικηθφ κήθνο, πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ θπκάησλ επί ην κήθνο θχκαηνο ηνπο. Ο
ζπληειεζηήο Q ελφο θξπζηάιινπ κπνξεί λα κεηαβιεζεί απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο,
θαη εηδηθά απφ ην πιηθφ ζην backing block ηνπ κεηαηξνπέα. To backing block
ηνπνζεηείηαη γηα λα εμαιείθεη ηηο δνλήζεηο θαη λα ζπληνκεχεη ηνλ ερεηηθφ παικφ. Δάλ
ην κήθνο θχκαηνο ηνπ ήρνπ απφ έλα κεηαηξνπέα είλαη 0,5 mm θαη ν παικφο
εμαιείθεηαη κεηά απφ δχν κήθε θχκαηνο, ηφηε ην ρσξηθφ παικηθφ κήθνο είλαη 1mm.
Ο ηδαληθφο ππεξερεηηθφο παικφο πξέπεη λα είλαη έλα κφλν κήθνο θχκαηνο. Σα
backing blocks είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ έλα ζπλδπαζκφ ηνπ βνιθξακίνπ θαη απφ
ζθφλεο απφ θανπηζνχθ ζε κία επνμηθή ξεηίλε. Σν ηδαληθφ πιηθφ ππνζηήξημεο ζα
πξέπεη λα απνδέρεηαη φια ηα ερεηηθά θχκαηα πνπ θηάλνπλ ζε απηφ, δειαδή δελ
απερνχλ πίζσ ζηνλ θξχζηαιιν, θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνξξνθά εληειψο ηελ ελέξγεηα
απφ απηά ηα θχκαηα. Καηά γεληθφ θαλφλα θξχζηαιινη κε πςειφ παξάγνληα Q είλαη
πην απνηειεζκαηηθνί
σο πνκπνί, ελψ κε ρακειφ παξάγνληα Q είλαη πην
απνηειεζκαηηθνί σο δέθηεο. [13]
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Γεληθφηεξα ινηπφλ, γηα ηελ παξαγσγή ππεξήρσλ εθαξκφδεηαη ελαιιαζζφκελν
ξεχκα ζε πηεδνειεθηξηθφ θξχζηαιιν. Απηφο, αλάινγα κε ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ
κπνξεί λα κεγαιψλεη θαη λα ζπξξηθλψλεηαη. Δθαξκφδνληαο ελαιιαζζφκελν ξεχκα
δηακέζνπ απηνχ, πξνθαιείηαη δφλεζε ζε κεγάιε ηαρχηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ
παξαγσγή ππεξήρσλ. Ζ κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ζε κεραληθή ελέξγεηα νλνκάδεηαη
πηεδνειεθηξηθφ θαηλφκελν. Αθνινχζσο, ν ήρνο αλαπεδά ζην αληηθείκελν πξνο
δηεξεχλεζε θαη επηζηξέθεη ζηνλ πηεδνειεθηξηθφ θξχζηαιιν, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ην
αληίζηξνθν θαηλφκελν ηψξα, κεηαηξέπνληαο ηε κεραληθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη
απφ ηνλ ήρν δφλεζεο ηνπ θξπζηάιινπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα.

4.3 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δέζκεο Τπεξήρσλ
Έλα εληαίν ζεκείν δφλεζεο ζηέιλεη θχκαηα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ζαλ
εθείλα πνπ παξάγνληαη απφ έλα βφηζαιν φηαλ ην ξίρλνπκε ζε κηα ήζπρε ιίκλε. Σα
θχκαηα θηλνχληαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο ππφ κνξθή νκφθεληξσλ
θχθισλ. Αλ δχν βφηζαια πέζνπλ ηαπηφρξνλα ζε κηα ιίκλε γλσξίδνπκε φηη ζα
δεκηνπξγήζνπλ θαη ηα δχν νκφθεληξνπο θχθινπο θαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο είηε
ζα εληζρπζνχλ είηε ζα αιιεινεμνπδεηεξσζνχλ φηαλ ζπλαληεζνχλ. Απηφ αθξηβψο
ζπκβαίλεη θαη κε ηε δέζκε ππεξήρσλ.
Απηφ απεηθνλίδεηαη παξαζηαηηθά ζηελ εηθφλα 4.3(α). Σν ρξφλν Α δχν θχκαηα
πιεζηάδνπλ ην έλα ην άιιν απφ αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. ην ρξφλν Β έξρνληαη ζε
επαθή, αιιά δελ επηθαιχπηνληαη. ε έλα ήκηζπ ηνπ θχθινπ αξγφηεξα, ε θνηιάδα ηνπ
ελφο έρεη θηάζεη ηελ θνξπθή ηνπ άιινπ θαη αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη. ε έλα άιιν
κηζφ θχθιν, ζην D, νη θνξπθέο θαη νη θνηιάδεο ησλ δχν θπκάησλ επηθαιχπηνληαη
εληζρχνληαο θαη δηπιαζηάδνληαο ην χςνο θαη ην βάζνο ηνπο αληίζηνηρα. ε έλα άιιν
κηζφ ηα θχκαηα είλαη ρσξηζκέλα θαη ηειηθά ζπλερίδνπλ σο δχν μερσξηζηά θχκαηα
πνπ θηλνχληαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. [13]
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Δηθόλα 4.3 (α) Αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε δύν ερεηηθά θύκαηα πνπ ηαμηδεύνπλ ζε
δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο.

Οη πηεδνειεθηξηθνί θξχζηαιινη ζπκπεξηθέξνληαη σο κηα ζεηξά ζεκείσλ δφλεζεο
θαη ηα κέησπα θχκαηνο δελ είλαη νκνηφκνξθα, ηνπιάρηζηνλ φρη θνληά ζηνλ
θξχζηαιιν. Απηφ θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ζηελ εηθφλα 4.3(β). Οη θξχζηαιινη
απεηθνλίδνληαη σο πέληε δνλνχκελα ζεκεία, θάζε ζεκείν παξάγεη πνιιαπινχο
νκφθεληξνπο δαθηπιίνπο θαη ηα θχκαηα ζρεκαηίδνπλ ηειηθά κηα ζπλερφκελε
πξφζνςε εληζρχνληαο ην έλα ην άιιν θαηά κήθνο κηαο γξακκήο παξάιιειεο πξνο ηελ
επηθάλεηα ηνπ θξπζηάιινπ. Ζ απφζηαζε ζηελ νπνία ηα θχκαηα γίλνληαη ζρεδφλ έλα
εμαξηάηαη απφ ηα κήθε θχκαηνο ηνπο. Όζν πην κηθξφ είλαη ην κήθνο θχκαηνο, ηφζν
πην θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηαηξνπέα ζρεκαηίδεηαη ην κέησπν. [13]

Δηθόλα 4.3(β) Τπέξζεζε ησλ θπκάησλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα κέησπν θύκαηνο
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Ζ έληαζε ησλ ππεξήρσλ δηαθέξεη ζε θάζε ζεκείν ηεο δέζκεο. Έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο έμππλεο κέζνδνη γηα λα θαηαλνεζνχλ απηέο νη αιιαγέο. Οη πην
θνηλέο απφ απηέο είλαη ζπλνπηηθά ζηελ εηθφλα 4.3(γ) . Ο απινχζηεξνο ηξφπνο γηα λα
απεηθνληζηεί κία δέζκε είλαη απηφο πνπ θαίλεηαη ζην Α. Ζ παξάιιειε ζπληζηψζα
νλνκάδεηαη Fresnel Zone. Ζ απνθιίλνπζα δέζκε πέξα απφ ην Υ΄ νλνκάδεηαη
Fraunhofer zone. Ο ζπκβνιηζκφο Υ΄ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ην ζεκείν
κεηάβαζεο κεηαμχ ηεο δψλεο Fresnel θαη Fraunhofer.
ηε δψλε Fresnel, θαηλφκελα πεξίζιαζεο ιφγσ ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαζηάζεσλ
ηνπ θξπζηάιινπ δεκηνπξγνχλ θαηλφκελα ρσξηθήο ζπκβνιήο, κε απνηέιεζκα ε
έληαζε λα κεηαβάιιεηαη αθαλφληζηα. Σν κήθνο L ηεο δψλεο απηήο εμαξηάηαη απφ ην
κήθνο θχκαηνο ι θαη ηε δηάκεηξν ηνπ θξπζηάιινπ (κεηαηξνπέα) r :
Lr

2

4

Όπνπ
L = κήθνο ηεο δψλεο Fresnel (cm)
r = δηάκεηξνο ηνπ κεηαηξνπέα (cm)
ι = κήθνο θχκαηνο (cm)
ηε δψλε Fraunhofer, ν πηεδνειεθηξηθφο θξχζηαιινο κπνξεί λα ζεσξεζεί
ζεκεηαθή πεγή, ε έληαζε ηεο νπνίαο είλαη ρσξηθά νκνηφκνξθε. Σν πεδίν Fraunhofer
απνθιίλεη ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο κε κηα γσλία ζ πνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:

  arcsin 1,22 r 




Αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ κήθνπο L ηνπ πεδίνπ Fresnel
θαη κείσζε ηεο γσλίαο απφθιηζεο ηεο δψλεο Fraunhofer, δειαδή βειηίσζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δέζκεο. [13]
Ζ εηθφλα 4.3(γ) Β δείρλεη κηα ζρεκαηηθή θσηνγξαθία ηεο ίδηαο δέζκεο ππεξήρσλ
πνπ θαίλεηαη θαη ζην Α. Όηαλ ν ήρνο πεξλάεη κέζα απφ έλα δηαθαλέο κέζν, φπσο ην
λεξφ, νη αιιαγέο ηνπ παξνπζηάδνληαη ζην δείθηε δηάζιαζεο ηνπ κέζνπ. Απηή ε
αιιαγή κπνξεί λα θσηνγξαθεζεί κε κηα ζσζηή ξχζκηζε θσηηζκνχ. Ο ήρνο ζηελ
εηθφλα πξνέξρεηαη απφ ηέζζεξηο ζεκεηαθέο πεγέο. Σα θχκαηα απφ ηα ζεκεία απηά
εληζρχνληαη θαη αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη ζηε θάζε: ηα πξψηα ηέζζεξα γίλνληαη
ηξία, ζηε ζπλέρεηα δχν, θαη ηέινο έλα εληαίν κέησπν ηνπ θχκαηνο ζην x΄ πνπ
νλνκάδεηαη κεηαβαηηθή δψλε.
Ζ εηθφλα 4.3(γ) C δεκηνπξγείηαη δηα ραξάμεσο ηεο έληαζεο ηεο δέζκεο θαηά
κήθνο ηνπ θεληξηθνχ δηακήθνπο άμνλά ηνπ. Σν δηάγξακκα δείρλεη ηηο ίδηεο
παξαιιαγέο ζηελ έληαζε ηεο δέζκεο πνπ παξνπζηάδνληαη θσηνγξαθηθά ζην Β. Οη
καχξεο θαη άζπξεο πεξηνρέο ηεο Β εκθαλίδνληαη σο θνξπθέο θαη θνηιάδεο ζην C.
Απηέο νη απεηθνλίζεηο πεξηγξάθνπλ κηα ζπλερή εθπεκπφκελε δέζκε ήρνπ, ε νπνία
είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή απφ ηελ παικηθή δέζκε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
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απεηθφληζε. Ζ κεηάβαζε απφ ηε ζπλερή ζηελ παικηθή δέζκε είλαη εχθνιν λα γίλεη
εηθφλα κε ηε βνήζεηα ηεο εηθφλαο 4.3(γ) D, ε νπνία είλαη κία εγθάξζηα θσηνγξαθηθή
απεηθφληζε. Ο ερεηηθφο παικφο αιιάδεη ην ραξαθηήξα ηνπ θαζψο κεηαθηλείηαη
καθξηά απφ ην κεηαηξνπέα. Πεξλά κέζα απφ ην θαζέλα απφ ηα ζηάδηα πνπ
εκθαλίδνληαη ζηελ εηθφλα. Ο παικφο θαζίζηαηαη νκνηνγελήο ζην ζεκείν κεηάβαζεο.
Πέξα απφ ην κεηαβαηηθφ ζεκείν ν παικφο παξακέλεη νκνηνγελήο, αιιά απμάλεηαη ζε
δηάκεηξν θαη κεηψλεηαη ζηελ έληαζε. [13]

Δηθόλα 4.3(γ) Μέζνδνη απεηθόληζεο ερεηηθήο δέζκεο

Ο Πίλαθαο 4-3 δείρλεη ην κήθνο ηεο δψλεο Fresnel γηα δηάθνξα κήθε θχκαηνο θαη
γηα δηάθνξεο δηακέηξνπο ηνπ κεηαηξνπέα. Ζ δψλε είλαη κεγαιχηεξε γηα έλα κεγάιν
κεηαηξνπέα θαη γηα ήρν κε πςειή ζπρλφηεηα, θαη ζπληνκφηεξε γηα έλα κηθξφ
κεηαηξνπέα θαη ήρν ρακειήο ζπρλφηεηαο.
Πίλαθαο 4-3 πρλφηεηα ζπλαξηήζεη ηνπ κήθνπο ηεο δψλεο Fresnel
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Σα ίδηα δεδνκέλα εκθαλίδνληαη ζηηο εηθφλεο 4.3(δ) θαη 4.3(ε). ηελ εηθφλα 4.3(δ), ην
κέγεζνο ηνπ κεηαηξνπέα είλαη ζηαζεξφ ζηα 1.5 cm, θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ ήρνπ
απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ 1 έσο 3 MHz. Ζ δψλε απμάλεηαη ζε κήθνο θαζψο
απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα. ηελ εηθφλα 4.3(ε), ε ζπρλφηεηα είλαη ζηαζεξή ζηα 1 MHz
θαη ην κέγεζνο ηνπ κεηαηξνπέα απμάλεηαη ζηαδηαθά απφ 1 έσο 2.5 cm. Καη πάιη, ε
δψλε απμάλεη ζε κήθνο γηα κεγαιχηεξνπο κεηαηξνπείο. [13]

Δηθόλα 4.3(δ)

Δηθόλα 4.3(ε)

Δηθόλα 4.3(δ) Δπηκήθπλζε ηεο εγγύο δώλεο κε απμαλόκελεο ζπρλόηεηεο
Δηθόλα 4.3(ε) Δπηκήθπλζε ηεο εγγύο δώλεο κε απμαλόκελν κέγεζνο κεηαηξνπέα

Οη δέζκεο πςειήο ζπρλφηεηαο έρνπλ δχν πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο δέζκεο
ρακειήο ζπρλφηεηαο: Ζ αλάιπζε ζε βάζνο (depth resolution) είλαη αλψηεξε θαη ε
δψλε Fresnel είλαη κεγαιχηεξε. Φαίλεηαη ινγηθφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πςειέο
ζπρλφηεηεο γηα ηηο απεηθνλίζεηο. Χζηφζν νη πςειέο ζπρλφηεηεο έρνπλ έλα ζεκαληηθφ
κεηνλέθηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηείζδπζε, αθνχ απμάλεηαη ε απνξξφθεζε ηνπ
ηζηνχ κε ηελ απμαλφκελε ζπρλφηεηα. Δηζη νη ζρεηηθά ρακειέο ζπρλφηεηεο δέζκεο
δηεηζδχνπλ θαιχηεξα ζε ππθλά κέξε. Δπίζεο, αλ απμεζεί ην κέγεζνο ηνπ κεηαηξνπέα
ζα θξαηεζεί θαη ε δέζκε ζε αξθεηά θαιφ βάζνο, έηζη θηάλνπκε ζην ζεκείν
ελδηαθέξνληνο θαη πάιη. Χζηφζν, ελψ νη κεγαιχηεξνη κεηαηξνπείο βειηηψλνπλ ηε
ζπλνρή, ρεηξνηεξεχνπλ ηελ πιεπξηθή αλάιπζε (side-to-side resolution).
Ζ πνζφηεηα ηεο δηαζπνξάο ζηε καθξηλή δψλε παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ζηελ
εηθφλα 4.3(ε). Σν κέγεζνο ηεο γσλίαο θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο.


D
sin ζ = 1.22
Όπνπ ζ = ε γσλία ηεο δψλεο δηαζπνξάο
ι = ην κήθνο θχκαηνο (cm)
D= ε δηάκεηξνο ηνπ κεηαηξνπέα (mm)
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4.4 Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ ππεξήρσλ θαη ηεο ύιεο
Σα είδε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ππεξήρσλ θαη ηεο χιεο είλαη παξφκνηα
κε εθείλα ηoπ ήρνπ αιιά νη ηξεηο θχξηεο αιιειεπηδξάζεηο ζε απηή ηελ πεξίπησζε
είλαη :
 Ζ αληαλάθιαζε
 Ζ δηάζιαζε
 Ζ απνξξφθεζε

4.4.1 Αληαλάθιαζε
Ζ εηθφλα πνπ παξάγεηαη κε ηε ρξήζε ππεξήρσλ είλαη απφ ην αλαθιψκελν ηκήκα
ηεο δέζκεο. Ο ήρνο πνπ κεηαδίδεηαη δελ ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ ηεο εηθφλαο,
αιιά ε κεηάδνζε ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά ηζρπξή ψζηε λα παξάγεη ερψ ζε
βαζχηεξα επίπεδα. Σν πνζνζηφ ηεο δέζκεο πνπ αλαθιάηαη ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ηζηνχ
εμαξηάηαη απφ: 1) ηελ αθνπζηηθή εκπέδεζε ηνπ ηζηνχ θαη 2) ηελ γσλία πξφζπησζεο
ηεο δέζκεο.

4.4.1.1 Αθνπζηηθή εκπέδεζε
Ζ Αθνπζηηθή εκπέδεζε είλαη κηα ζεκειηψδεο ηδηφηεηα ηεο χιεο. Ζ ζχλζεηε
αληίζηαζε ελφο πιηθνχ είλαη ην γηλφκελν ηεο ππθλφηεηαο θαη ηεο ηαρχηεηαο ηνπ
ήρνπ ζην πιηθφ.

Z=ξc
φπνπ
Ε = ε αθνπζηηθή εκπέδεζε ( Rayls)
ξ = ε ππθλφηεηα ( gm/cm3 )
c = ε ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ
Γηα παξάδεηγκα, ε αθνπζηηθή εκπέδεζε ηνπ λεξνχ είλαη ην γηλφκελν ηεο ηαρχηεηαο
ηνπ ήρνπ ζην λεξφ ( 154,000 cm/sec) θαη ηεο ππθλφηεηαο ηνπ λεξνχ ( 1 gm/cm3 ).
154,000 cm/sec * 1,0 gm/cm3 =154,000 gm/ cm2 sec
Απηφο είλαη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο. Γηα λα εθθξάζνπκε ηελ αθνπζηηθή
εκπέδεζε ζε κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο CGS, πνπ είλαη ην 1 Rayl, είηε δηαηξνχκε κε
100,000 (είηε πνιιαπιαζηάδνπκε κε 10-5 ), δεδνκέλνπ φηη:

1 Rayl =100,000 gm/ cm2 sec
Ο πίνακαρ 4.4.1.1 δείσνει ηιρ ηιμέρ ηηρ ακοςζηικήρ εμπέδηζηρ για διάθοποςρ ιζηούρ ηος
ζώμαηορ και διάθοπα ςλικά, ζε μονάδερ Rayl.
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Δηθόλα 4.4.1.1 Αθνπζηηθή εκπέδεζε Ε γηα θάπνηα πιηθά θαη δηάθνξνπο ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο

Ζ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ είλαη αξθεηά ζηαζεξή ζε έλα εχξνο ζπρλνηήησλ, έηζη ε
αθνπζηηθή ζχλζεηε αληίζηαζε κηαο νπζίαο είλαη ζηαζεξά. Σα ερεηηθά θχκαηα
πεξλνχλ απφ ηνλ έλα ηζηφ ζηνλ άιιν, ην πνζφ ηεο αλάθιαζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε
δηαθνξά ζηηο ζχλζεηεο αληηζηάζεηο ησλ δχν ηζηψλ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά,
ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζνζηηαία αληαλάθιαζε. Να ζεκεησζεί φηη ε δηαθνξά
κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξσλ δνκψλ ηνπ ζψκαηνο είλαη αξθεηά κηθξή θαη νη δχν
εμαηξέζεηο είλαη ηνπ αέξα θαη ησλ νζηψλ. Ζ επηθάλεηα κεηαμχ καιαθνχ ηζηνχ θαη
αέξα αληαλαθιά ζρεδφλ φιε ηε δέζκε, ελψ ε επηθάλεηα κεηαμχ καιαθνχ ηζηνχ θαη
νζηνχ αληαλαθιά έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο δέζκεο. Σν άζξνηζκα ησλ αλαθιψκελσλ
θαη ησλ κεηαδηδφκελσλ δεζκψλ είλαη 100%. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην 90% κηαο
δέζκεο αλαθιάηαη, ην 10% ζα κεηαδνζεί. ε κηα επηθάλεηα ηζηνχ-αέξα, πάλσ απφ ην
99,9% ηεο δέζκεο αλαθιάηαη, έηζη κπνξεί λα γίλεη απεηθφληζε. Γηα ην ιφγν απηφ νη
κεηαηξνπείο πξέπεη λα έρνπλ απεπζείαο επαθή ζην δέξκα ηνπ αζζελνχο ρσξίο δηάθελν
αέξα. Ζ ζχδεπμε απηή επηηπγράλεηαη κε εηδηθά ηδειο. [13]
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4.4.1.2 Γσλία πξόζπησζεο
Ζ πνζφηεηα ηεο αλάθιαζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε γσλία πξφζπησζεο ηεο δέζκεο
κεηαμχ ηνπ ήρνπ θαη ηεο θαηνπηξηθήο επηθάλεηαο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε γσλία
πξφζπησζεο, δειαδή φζν πην θνληά είλαη ζε νξζή γσλία, ηφζν ιηγφηεξν είλαη ην πνζφ
ηεο αλάθιαζεο ηνπ ήρνπ. Κάησ απφ κηα νξηζκέλε θξίζηκε γσλία, νιφθιεξε ε δέζκε
αλαθιάηαη. Οη γσλίεο πξφζπησζεο θαη αλάθιαζεο είλαη ίζεο, φπσο αθξηβψο είλαη γηα
ην νξαηφ θσο. Όηαλ κηα δέζκε ήρνπ πξνζπέζεη ζε κηα νκαιή επηθάλεηα πνπ είλαη
θάζεηε πξνο ηελ αθηίλα, ε πνζφηεηα ηεο αλάθιαζεο δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε
εμίζσζε:
2

 Z  Z1 
  100
R=  2
Z

Z
1 
 2

Όπνπ : R = αλαθιψκελε έληαζεο ηεο δέζκε %
Z1= ε αθνπζηηθή εκπέδεζε ηνπ κέζνπ 1
Z2= ε αθνπζηηθή εκπέδεζε ηνπ κέζνπ 2

4.4.2 Γηάζιαζε
Όηαλ ν ήρνο πεξλάεη απφ ην έλα κέζν ζην άιιν, ε ζπρλφηεηα παξακέλεη
ζηαζεξή, αιιά αιιάδεη ην κήθνο θχκαηφο ηνπ γηα λα απνθηήζεη κηα λέα ηαρχηεηα
ζην δεχηεξν κέζν. Απηή ε έλλνηα απεηθνλίδεηαη δηαγξακκαηηθά ζηελ εηθφλα 4.4.2(α).

Δηθόλα 4.4.2 (α) Σν κήθνο θύκαηνο ηνπ ήρνπ κηθξαίλεη όηαλ ε ηαρύηεηά ηνπ κεηώλεηαη

ηελ εηθφλα, ε ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ είλαη δχν θνξέο πην γξήγνξε ζην πξψην κέζν απφ
φηη ζην δεχηεξν. Κάζε θχκα εκθαλίδεηαη σο κία νξηδφληηα γξακκή θαη ε
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αληαλάθιαζε αγλνείηαη. Όηαλ ηα θχκαηα θηάλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δεχηεξνπ
κέζνπ, θαίλεηαη λα έρνπλ ηε κηζή ηαρχηεηα, αιιά ζπλερίδνπλ λα έξρνληαη κε ηελ ίδηα
ζπρλφηεηα. Σν κήθνο θχκαηνο ζα πξέπεη λα κεησζεί θαηά ην ήκηζπ γηα λα έρνπλ ηελ
ίδηα ζπρλφηεηα.
Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη φηαλ ε ερεηηθή δέζκε ρηππά ην δεχηεξν κέζν ππφ κηα
γσλία, αιιά ε κεηαβνιή ζην κήθνο θχκαηνο απαηηεί κηα αιιαγή ζηελ θαηεχζπλζε. Ο
ιφγνο πνπ αιιάδεη ε θαηεχζπλζε θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 4.4.2(β). [13]

Δηθόλα 4.4.2 (β) Γηάζιαζε ερεηηθνύ θύκαηνο

Καηά ην ρξφλν 1, έλα κέησπν θχκαηνο πιεζηάδεη ππφ γσλία 45 κνηξψλ θαη έξρεηαη
ζε επαθή κε ην δεχηεξν κέζν. Καζψο ην θχκα πξνρσξά ζηα δχν επηθαιππηφκελα
κέζα θηλείηαη κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. Σν κέησπν ηνπ θχκαηνο παξακέλεη ζπλερέο,
αιιά ην έλα άθξν πζηεξεί ζε ζρέζε κε ην άιιν έσο φηνπ ε δέζκε έξζεη ζε επαθή κε
ην δεχηεξν κέζν αιιά κε δηαθνξεηηθφ κήθνο θχκαηνο θαη θαηεχζπλζε. Απηή ε θακπή
ησλ θπκάησλ θαζψο πεξλνχλ απφ ην έλα κέζν ζην άιιν νλνκάδεηαη δηάζιαζε.
Αθξηβψο ε ίδηα δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα ζηελ νπηηθή. Γεδνκέλνπ φηη ε δέζκε ζα
κπνξνχζε λα ηαμηδεχεη ζε θάζε θαηεχζπλζε, ηα βέιε κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ ζηηο
εηθνλνγξαθήζεηο αλάινγα κε ηελ αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη. [13]
Οη γσλίεο αλάθιαζεο θαη δηάζιαζεο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 4.4.2(γ).
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Δηθόλα 4.4.2(γ) Γηάζιαζε θαη αληαλάθιαζε ερεηηθνύ θύκαηνο

Ζ γσλία δηάζιαζεο δηέπεηαη απφ ην λφκν ηνπ Snell:

Όπνπ:
Θ1 = ε γσλία πξνζπηψζεσο
Θ2= ε γσλία κεηάδνζεο
π2= ε ηαρχηεηα ηνπ θχκαηνο ζην δεχηεξν κέζνπ κεηάδνζεο
π1= ε ηαρχηεηα ηνπ πξνζπίπηνληνο θχκαηνο ζην αξρηθφ κέζν
n2= ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ κέζνπ ζην νπνίν εηζέξρεηαη ην θχκα κεηάδνζεο
n1 = ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ κέζνπ φπνπ δηαδίδεηαη αξρηθά ην θχκα πξηλ πξνζπέζεη
ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα

4.4.3 Απνξξόθεζε
Ζ απνξξφθεζε νθείιεηαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ ήρνπ ζε ζεξκφηεηα. Οη κεραληζκνί
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απνξξφθεζε είλαη πνιχπινθνη, θαη απινπνηνχληαη ζεκαληηθά
κε ηε βνήζεηα ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην πνζφ ηεο απνξξφθεζεο. Οη
ηξεηο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην πνζφ απηφ είλαη :
 H ζπρλφηεηα ηνπ ήρνπ
 Σν ημψδεο ηνπ αγψγηκνπ κέζνπ
 Ο ρξφλνο εξεκίαο ηνπ κέζνπ
Αλ παξαζηήζνπκε κε εηθφλα ηνλ ήρν σο δνλνχκελα ζσκαηίδηα ε ζεκαζία ηνπ
ημψδνπο είλαη πξνθαλήο. Ζ ειεπζεξία ησλ ζσκαηηδίσλ κεηψλεηαη ελψ ε εζσηεξηθή
ηξηβή απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ ημψδνπο. Απηή ε εζσηεξηθή ηξηβή εμαζζελεί ηε
δέζκε, δειαδή κεηψλεηαη ε έληαζε ηεο δέζκεο κε ηε κεηαηξνπή ηνπ ήρνπ ζε
ζεξκφηεηα.
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Ο κεραληζκφο απηφο είλαη ζρεηηθά αζήκαληνο γηα πιηθά ρακεινχ ημψδνπο, φπσο είλαη
ην λεξφ, αιιά νη πεξηζζφηεξνη ηζηνί ηνπ ζψκαηνο είλαη αξθεηά ημψδεηο θαη νη
απψιεηεο ηεο ηξηβήο είλαη ζεκαληηθέο. [13]
Ο ρξφλνο εξεκίαο είλαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη έλα κφξην γηα λα επηζηξέςεη ζηελ
αξρηθή ηνπ ζέζε αθνχ έρεη εθηνπηζζεί. Αλαθέξεηαη ζηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ.
Γχν νπζίεο κε ην ίδην ημψδεο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο εξεκίαο. Ο
ρξφλνο εξεκίαο είλαη κηα ζηαζεξά γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. Όηαλ έλα κφξην κε
ζχληνκν ρξφλν εξεκίαο σζείηαη απφ έλα δηάκεθεο θχκα ζπκπίεζεο, ην κφξην έρεη ην
ρξφλν λα επηζηξέςεη ζηελ θαηάζηαζε εξεκίαο ηνπ πξηλ θηάζεη ην επφκελν θχκα
ζπκπίεζεο. Έλα κφξην κε κεγαιχηεξν ρξφλν εξεκίαο φκσο κπνξεί λα κελ είλαη ζε
ζέζε λα επηζηξέςεη εληειψο πξηλ λα θηάζεη ην δεχηεξν θχκα ζπκπίεζεο. Όηαλ
ζπκβαίλεη απηφ, ην θχκα ζπκπίεζεο θηλείηαη πξνο κία θαηεχζπλζε θαη ην κφξην πξνο
ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Απαηηείηαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα γηα λα αληηζηξαθεί ε
θαηεχζπλζε ηνπ κνξίνπ απφ ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα
θηλεζεί αξρηθά. Ζ πξφζζεηε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη σο ζεξκφηεηα. [13]
ηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο, ε απνξξφθεζε είλαη επζέσο αλάινγε πξνο ηε
ζπρλφηεηα. Ο δηπιαζηαζκφο ηεο ζπρλφηεηαο δηπιαζηάδεη ηελ απνξξφθεζε θαη
κεηψλεη θαηά ην ήκηζπ ηελ έληαζε ηεο εθπεκπφκελεο δέζκεο. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ ήρνπ
επεξεάδεη ην πνζφ ηεο απνξξφθεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην ημψδεο ηνπ πιηθνχ. Όζν
πςειφηεξε είλαη ε ζπρλφηεηα, δειαδή ην πφζν πην ζπρλά έλα ζσκαηίδην θηλείηαη
πίζσ-θαη-εκπξφο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, ηφζν πην πνιχ ε θίλεζή ηνπ επεξεάδεηαη
απφ ην ημψδεο πιηθφ. Ζ ζπρλφηεηα επεξεάδεη επίζεο ην πνζφ ηεο απνξξφθεζεο πνπ
πξνθαιείηαη απφ ην ρξφλν εξεκίαο. ηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο, ηα κφξηα έρνπλ επαξθή
ρξφλν γηα λα ραιαξψζνπλ κεηαμχ ησλ θχθισλ, αιιά θαζψο νη ζπρλφηεηεο
απμάλνληαη, ν ρξφλνο εξεκίαο θαηαλαιψλεη φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ
ζπλνιηθνχ θχθινπ. Απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη ήδε αηζζεηά ζηε ρακειφηεξε
θιίκαθα ησλ δηαγλσζηηθψλ ζπρλνηήησλ (1 MHz), θαη ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη ζε
πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο.
Μφλν έλα ηκήκα ησλ δεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο
απνξξφθεζεο ησλ ππεξήρσλ. Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο έλαο ζπληειεζηήο
απνξξφθεζεο. Ζ κνλάδα γηα ην ζπληειεζηή απνξξφθεζεο είλαη ίζε κε ηνλ αξηζκφ
ησλ decibels αλά cm ηνπ πάρνπο, ζε ζπρλφηεηα 1MHz . Ζ απνξξφθεζε εμαξηάηαη
απφ ηε ζπρλφηεηα φπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρνπκε έλα
ζπληειεζηή απνξξφθεζεο γηα 1MHz ηφηε γηα 2MHz ν ζπληειεζηήο ζα είλαη
δηπιάζηνο. [13]

4.4.4 Δμαζζέλεζε Τπέξερσλ
Ζ εμαζζέλεζε κηαο ερεηηθήο δέζκεο νθείιεηαη ζε ηξεηο παξάγνληεο: ην εχξνο ηεο
δέζκεο, ηε ζθέδαζε θαη ηελ απνξξφθεζε. Όηαλ ε ερεηηθή ελέξγεηα δηαδίδεηαη κέζα
ζ’ελα κε ζθεδαζηηθφ θαη κε απνξξνθεηηθφ κέζν, παξακέλεη ζηαζεξή. Όκσο θαζψο
ην κέησπν ηεο δέζκεο γίλεηαη επξχηεξν, ή ελέξγεηα απηή πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζε
κηα κεγαιχηεξε πεξηνρή, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο έληαζεο ηεο δέζκεο. Σν
απνηέιεζκα ηεο ζθέδαζεο ηεο δέζκεο απφ δηάρπηνπο ή θαηνπηξηθνχο αλαθιαζηέο
είλαη ε απψιεηα ελφο πνζνζηνχ ηεο ελέξγεηαο απφ ηε δηαδηδφκελε δέζκε.
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Ζ εμαζζέληζε ηνπ δηαδηδφκελνπ ερεηηθνχ θχκαηνο πεξηγξάθεηαη απφ εθζεηηθφ λφκν
ηεο κνξθήο :

Η = Η0 e -μx
φπνπ
Η: ε έληαζε ηνπ ππεξήρνπ ζην ππφ εμέηαζε ζεκείν
Η0 : ε αξρηθή έληαζε
x: ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη ην ερεηηθφ θχκα ζην κέζν
μ : ν ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο
Ο ζπληειεζηήο εμαζζέλεζεο, μ εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ ηνπ ηζηνχ, νπφηε γηα
δηαθνξεηηθφ ηζηφ ην πνζνζηφ εμαζζέλεζεο ηεο έληαζεο ηνπ θχκαηνο είλαη
δηαθνξεηηθφ.
Δπίζεο, ε εμαζζέλεζε ηνπ παικνχ εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ θχκαηνο.
Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπρλφηεηα ηνπ θχκαηνο ππεξήρσλ ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε
εμαζζέλεζε πνπ απηφ πθίζηαηαη αιιά θαη κηθξφηεξν ην βάζνο δηείζδπζεο. Γηα ην
ιφγν απηφ νη πςειέο ζπρλφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηθαλεηαθά φξγαλα, ελψ νη
ρακειέο ζπρλφηεηεο γηα φξγαλα ζε κεγαιχηεξν βάζνο.
Δμαηηίαο ηεο εθζεηηθήο πεξηγξαθήο ηεο, ε εμαζζέληζε εθθξάδεηαη ζε decibel (dB).
[13]

Δηθόλα 4.4.4 Υαξαθηεξηζηηθέο παξάκεηξνη πιηθώλ κέζσλ

ηελ πην πάλσ εηθφλα θαηαρσξνχληαη
νη ηηκέο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
παξακέηξσλ ησλ πιηθψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο ησλ ππεξήρσλ. Ζ
δηαθνξά ηεο ηαρχηεηαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο καιαθνχο ηζηνχο είλαη κηθξή, κε
απνηέιεζκα ε ηαρχηεηα λα ιακβάλεηαη κε κεγάιε αθξίβεηα. Δμαηηίαο ησλ πςειψλ
ηηκψλ ηεο εκπέδεζεο αιιά θαη ηεο εμαζζέλεζεο ησλ νζηψλ, ην πνζνζηφ ηεο
ελέξγεηαο κηαο δέζκεο ππεξήρσλ πνπ ζα δηέιζεη απφ απηά είλαη πνιχ κηθξφ.
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5
ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ
5.1 Μέζνδνη Απεηθόληζεο Τπεξήρσλ
Ζ ππεξερεηηθή εηθφλα είλαη κηα ειεθηξνληθή αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ
παξάγνληαη απφ ηελ επηζηξεθφκελε ερψ θαη εκθαλίδεηαη ζε κηα νζφλε ηειεφξαζεο.
Κάζε ερψ πνπ επηζηξέθεη παξάγεη έλα θνκκάηη δεδνκέλσλ θαη πνιιά θνκκάηηα καδί
ζρεκαηίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή εηθφλα. Ζ εμέιημε ηεο ερεηηθήο απεηθφληζεο άξρηζε
ζηγά-ζηγά απφ κηα ζηαηηθή κνλνδηάζηαηε βάζε (A -Mode), βειηηψζεθε θάπσο φηαλ
πξνζηέζεθε έλα ζηνηρείν ηεο θίλεζεο (TM-Mode ή M-Mode), έθαλε έλα ηεξάζηην
άικα πξνο ηα εκπξφο φηαλ επεηεχρζε απεηθφληζε δχν δηαζηάζεσλ (B-Mode) θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα ηνπ γθξίδνπ γηα ηελ απεηθφληζε (Gray scale imaging),
θηάλνληαο κέρξη ηελ πην ζχλζεηε κνξθή ζρεκαηηζκνχ εηθφλαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
(Real–time). ηελ απεηθφληζε ππέξερσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηερληθέο Doppler.
[2,13]

5.1.1 Απεηθόληζε Α-Mode
ηελ απεηθφληζε Α-Mode, ηα αλαθιψκελα ερεηηθά θχκαηα (ερψ) εκθαλίδνληαη
ππφ κνξθή αθίδσλ πνπ πξνεμέρνπλ απφ κία γξακκή βάζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ
εηθφλα 5.1.1. Ζ γξακκή βάζεο πξνζδηνξίδεη ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο δέζκεο. Σν χςνο
ηεο αθίδαο είλαη αλάινγν ηεο έληαζεο ησλ αλαθισκέλσλ θπκάησλ (ηεο ερνχο).
Ηζρπξέο αλαθιάζεηο παξάγνπλ κεγάιεο αθίδεο, δειαδή ην χςνο ηνπ παικνχ είλαη
κεγαιχηεξν. Μηα ζεηξά απφ ερεηηθνχο παικνχο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ A-mode
απεηθφληζε. Όηαλ έλαο παικφο ηάζεο ρηππά ζην κεηαηξνπέα, κηα ερψ-αθίδα
παξάγεηαη ζηελ νζφλε γηα λα ζεκαηνδνηήζεη ην μεθίλεκα ηνπ ερεηηθνχ παικνχ.
Καζψο ν παικφο πεξλά δηακέζνπ ηνπ αζζελή, ν ήρνο αληαλαθιάηαη πξφο ηνλ
κεηαηξνπέα απφ θάζε επηθάλεηα ηζηνχ. Σν βάζνο ηεο δηαζχλδεζεο θαηαγξάθεηαη
ζηελ νζφλε θαη είλαη αλάινγν κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηζηξνθή ηεο
ερνχο. [13]
Καηά ηελ απεηθφληζε απηή, ν κεηαηξνπέαο ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ
ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο θαη παξακέλεη αθίλεηνο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο.
Δθπέκπνληαη βξαρείο παικνί ππεξήρσλ θαη ηα αλαθιψκελα ζήκαηα κεηαηξέπνληαη ζε
ειεθηξηθφ ζήκα. Αλ ην πιάλν ηνπ ηζηνχ είλαη ζε κία ζηαζεξή ζέζε, θαη ν
κεηαηξνπέαο ζπγθξαηείηαη αθίλεηνο κεηαμχ ησλ παικψλ, φπσο ζπλεζίδεηαη, ηφηε νη
αθίδεο ηεο ερνχο ζρεκαηίδνπλ κεηέπεηηα παικνχο πνπ ζα πέζνπλ ζηηο ίδηεο ζέζεηο,
φπσο εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ αξρηθφ παικφ. Ζ κέζνδνο Απεηθφληζεο
A-mode δείρλεη κφλν κία δηάζηαζε, ην βάζνο. Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε αμία ηεο αιιά
εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ππεξερνεγθεθαινγξάθεκα γηα ηε κεζαία γξακκή
εληνπηζκνχ. [13]
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Δηθόλα 5.1.1 A-mode θαη TM-mode απεηθνλίζεηο

5.1.2 Απεηθόληζε Β-Mode
To ππεξερνγξάθεκα αλαπηχρζεθε σο ηερληθή απεηθφληζεο κε ηε κέζνδν
απεηθφληζεο Β-mode. Ζ κέζνδνο απεηθφληζεο Β-mode επεθηάζεθε ζε κεγάιν βαζκφ
θαη αλέπηπμε ην ξφιν ησλ ππεξήρσλ σο δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, εηδηθά ζηελ θνηιηαθή
πεξηνρή. Ζ κέζνδνο Β-mode παξάγεη κηα εηθφλα κηαο «θέηαο» ηζηνχ. Σα αλαθιψκελα
θχκαηα (Ζρψ) εκθαλίδνληαη ππφ ηε κνξθή θνπθθίδσλ, παξφκνηα κε ην ΣΜ-mode
(πεξηγξαθή ζην 5.1.3), Αιιά, ζε αληίζεζε κε ην ΣΜ-mode, ν κεηαηξνπέαο θηλείηαη
έηζη ψζηε ν ήρνο λα δηαζρίδεη έλα επίπεδν δηαζηαχξσζεο ηνπ ζψκαηνο. Ζ
ειεθηξνληθή νζφλε, είηε έλαο παικνγξάθνο ή κία νζφλε ηειεφξαζεο, θαηαγξάθεη θαη
δηαηεξεί φια ηα bits (θνπθθίδεο) ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη ζε απηφ. Μηα
κφληκε θηγνχξα ζην πεδίν ηεο νζφλεο ηεο επηηξέπεη λα δηαηεξήζεη ηελ εηθφλα φπσο
κηα ηειεφξαζε πνπ παγψλεη ηελ θίλεζε, γηα λα ηελ απνξξίςεη θαηφπηλ εληνιήο. Ο
κεηαηξνπέαο είλαη ζαλ ηε ιαβή ελφο ζπαζηνχ κε ηε δέζκε ππεξήρσλ λα παξηζηά ηε
ιεπίδα. Οη εηθφλεο είλαη ζαλ έλα νβειηαίν ηκήκα φηαλ ε δέζκε ππεξήρσλ δηαζρίδεη ην
κήθνο ηνπ ζψκαηνο, θαη εγθάξζην ή δηαγψλην, φηαλ πξνέξρεηαη απφ πιεπξά ζε
πιεπξά. [13,14]
Καηά ηε ζπλαξκνιφγεζε ηεο εηθφλαο, ν εληνπηζκφο ηεο ερνχο ζε ζρέζε κε κηα
άιιε επηηπγράλεηαη κε έλα κηθξφ ππνινγηζηή, ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη κε
πιεξνθνξίεο απφ έλα βξαρίνλα πνπ πεξηέρεη ηξεηο αξζξψζεηο, φπσο θαίλεηαη ζηελ
εηθφλα 5.1.2. Ο ππνινγηζηήο ππνινγίδεη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο αξρηθήο ερνχο απφ ηνλ
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αξηζκφ ησλ βαζκψλ ζηηο ηξεηο αξζξψζεηο. Σν Βάζνο ηεο ερνχο θαζνξίδεηαη απφ ηε
ρξνληθή θαζπζηέξεζε, φπσο ζηε κέζνδν απεηθφληζεο Α-mode. Όηαλ ν κεηαηξνπέαο
θηλείηαη απφ ηε κία ζέζε ζηελ άιιε, απφ ην Α ζην Β ζηελ εηθφλα, ν ππνινγηζηήο
ππνινγίδεη μαλά ηηο γσλίεο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπνζεηεί ζσζηά ηα
ζήκαηα πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ νζφλε. Αθφκα θη αλ ε ερψ πξνθχπηεη απφ δχν εληειψο
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο κεηαηξνπέα (Α θαη Β), ν ππνινγηζηήο ηηο εξκελεχεη ζσζηά σο
πξνεξρφκελεο απφ έλα ζεκείν (P). Πνιιέο ρηιηάδεο απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο
θαη ηνπο απφερνπο, παξάγνπλ κηα εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη ζην πεδίν σο ηκήκα θνπήο.
Γηάθνξνη θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο γηα ηε κέηξεζε ησλ
ηξηψλ γσληψλ, αιιά ζπλήζσο κηα ιεπηή «θισζηή» πεξληέηαη απφ ηηο ηξνραιίεο ζε
θάζε άξζξσζε θαη νη γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη ππνινγίδεηαη απφ ην κήθνο ηεο
«θισζηήο» πνπ πεξλά απφ έλα ζηαζεξφ ζεκείν. [13,14]

Δηθόλα 5.1.2 Δληνπηζκόο ηνπ Τπνινγηζηή γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηνπ κεηαηξνπέα

5.1.2.1 Κιίκαθα απεηθόληζεο ηνπ γθξη ( Gray-scale Imaging)
Ζ κέζνδνο απεηθφληζεο B-Mode έθαλε έλα κεγάιν βήκα πξνο ηα εκπξφο κε ηελ
έιεπζε ηεο θιίκαθαο ηνπ γθξίδνπ (gray-scale imaging) ην 1974. Πξηλ απφ εθείλε ηελ
επνρή, ιίγεο αλαηνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη κηα ερψ είραλ εκθαληζηεί κέζσ ελφο
κεραληζκνχ. Δάλ κηα ερψ ήηαλ αζζελήο, ζα κπνξνχζε λα απνξξηθζεί θαη λα κελ
εκθαλίδεηαη, επνκέλσο ζα εκθαληδφηαλ σο άθπξε ή ιεπθή θνπθίδα, ή ζα κπνξνχζε λα
γίλεη απνδεθηή θαη λα εκθαλίδεηαη σο κηα καχξε θνπθθίδα. Γελ ππήξρε ηίπνηα κεηαμχ
καχξσλ θαη ιεπθψλ. Με ηελ θιίκαθα ηνπ γθξίδνπ (gray-scale imaging), κία αζζελήο
ερψ εκθαλίδεηαη σο έλα ειαθξχ γθξίδν θαη κηα ηζρπξφηεξε σο έλα πην ζθνχξν γθξίδν
ή καχξν. Πξηλ εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε ηειεφξαζεο, νη απφερνη θαηαγξάθνληαη ζε
έλα κεηαηξνπέα ζάξσζεο. Ο ζηφρνο ηνπ κεηαηξνπέα απνηειείηαη απφ κηα κήηξα απφ
πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην κηθξνζθνπηθνχο δηφδνπο απφ δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ, νη
νπνίνη είλαη δηαηεηαγκέλνη ζαλ έλα ηεηξάγσλν πιέγκα. Οη δίνδνη είλαη κηθξνζθνπηθά
ππθλσηέο πνπ ζπιιέγνπλ θαη απνζεθεχνπλ έλα ειεθηξηθφ θνξηίν ζε κηα ζεηξά πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ρσξηθή ζέζε ηεο επηζηξεθφκελεο ερνχο. Μφλν νη κέγηζηεο κνξθέο
ηεο ερνχο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη νξαηέο. Ζ απφρξσζε ηνπ γθξίδνπ
πνπ ιακβάλνπλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ έληαζή ηνπο. Ο κεηαηξνπέαο ζάξσζεο κπνξεί λα
απνζεθεχζεη πάλσ απφ 30 απνρξψζεηο, αιιά κφλν πεξίπνπ 10 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ εκθάληζε ζηελ νζφλε ηεο ηειεφξαζεο, δεδνκέλνπ φηη ην κάηη δελ κπνξεί λα
αληρλεχζεη ιεπηφηεξεο δηαβαζκίζεηο. Χζηφζν, ζε νξηζκέλεο κνλάδεο, ν ρεηξηζηήο
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κπνξεί λα επηιέμεη 10 απνρξψζεηο είηε απφ ηελ πηφ θσηεηλή ή απφ ηελ πην ζθνηεηλή
ζπληζηψζα ησλ 30 απνρξψζεσλ. [13]

5.1.3 Απεηθόληζε M-Mode θαη TM-Mode
ηε TM-mode πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμέηαζε θηλνχκελσλ κνξίσλ ν
κεηαηξνπέαο παξακέλεη αθίλεηνο ελψ ζηελ νζφλε έρνπκε B-mode. Ζ απφζηαζε κέζα
ζηνλ αζζελή αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα θάζεηε αθηίλα θαη ην πιάηνο ηεο αληήρεζεο
αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα ζεκείν θαηάιιειεο θσηεηλφηεηαο. Ζ θάζεηε αθηίλα
κεηαθηλείηαη θαηά κήθνο ηεο νξηδφληηαο δηάζηαζεο κε ζηαζεξή ηαρχηεηα, κε
απνηέιεζκα νη αθίλεηεο δνκέο λα πξνθαινχλ αλαθιάζεηο ζην ίδην ζεκείν, ελψ νη
θηλνχκελεο δνκέο λα παξάγνπλ γξάθεκα ηεο θίλεζεο ηνπο[13].
Αλ ε ερψ πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.1.1 ( A-mode) είρε πξνέιζεη απφ ην
πξφζζην ζσξαθηθφ ηνίρσκα ( a), ην νπίζζην θχιιν ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο ( b) θαη
ηνπ νπίζζηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαξδίαο (c), ε ερψ απφ ηηο θηλνχκελεο δνκέο ζα θηλεζεί
πίζσ θαη κπξνο θαηά κήθνο ηεο αξρηθήο γξακκήο. Αλά πάζα ζηηγκή, κπνξεί λα
εκθαλίδεηαη φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα. Χζηφζν, δεπηεξφιεπηα κεηά, ε κηηξνεηδήο
βαιβίδα θαη ην θαξδηαθφ ηνίρσκα ζα είλαη ζε κία δηαθνξεηηθή ζέζε, αθνχ ε
κηηξνεηδήο βαιβίδα θηλείηαη πάλσ απφ ην ηνίρσκα ηεο θαξδηάο. Γηα ην ΣΜ-mode, νη
αθίδεο κεηαηξέπνληαη ζε "θνπθίδεο" φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.1.1 (M-mode). Οη
θνπθίδεο θηλνχληαη πίζσ-θαη-εκπξφο φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηα βέιε. Σν M-mode
είλαη κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε φπνπ ν κεηαηξνπέαο παξακέλεη αθίλεηνο θαη ην ζήκα
παξνπζηάδεηαη σο θσηεηλή θειίδα. Ζ ελδηάκεζε απηή θαηάζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη
επίζεο γηα θηλνχκελεο επηθάλεηεο, θπξίσο γηα ηηο βαιβίδεο ηηο θαξδηάο [13].
Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα κφληκν αξρείν, ε θίλεζε πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαηά
ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κεηαθηλψληαο ηε γξακκή
ησλ θνπθθίδσλ ζηελ θνξπθή ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θαη ζηε ζπλέρεηα αθήλνληαη λα
πέθηνπλ ζηαδηαθά πξνο ηα θάησ. Μία θαηαγξαθή ηεο ζάξσζεο γίλεηαη κε κηα
θσηνγξαθηθή κεραλή, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ρξφλν έθζεζεο κεγαιχηεξν απφ ην
ρξφλν ζάξσζεο. Μηα ηέηνηα εγγξαθή παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 5.1.1 (ΣΜ-mode).
Γεδνκέλνπ φηη απηφ είλαη κηα κειέηε
ρξφλνπ-θίλεζεο (time-motion), απηφ
αλαθέξεηαη σο ην ΣΜ-mode. Ο ρξφλνο ζάξσζεο ζηελ εηθφλα είλαη 3 sec. Δάλ
ρξεζηκνπνηεζεί κεγαιχηεξνο ρξφλνο ζάξσζεο πεξηζζφηεξνη θηχπνη θαηαγξάθνληαη
θαη ζπκπηέδνληαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Σν πξνθαλέο κεηνλέθηεκα απηήο ηεο
κεζφδνπ είλαη ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα θαηαγξαθεί. Μηα
κεγαιχηεξε ζάξσζε κπνξεί λα γίλεη κε ειεθηξνληθφ θαηαγξαθέα ηαηλίαο θαη κπνξεί
επίζεο λα εκθαλίζεη ηαπηφρξνλα πνιιέο άιιεο παξακέηξνπο, φπσο ην ECG . Ο
θαηαγξαθέαο ηαηλίαο κπνξεί λα είλαη φζν κεγάινο ζέιεη ν ρεηξηζηήο, θαη ε κέζνδνο
απηή απμάλεηαη ζε δεκνηηθφηεηα γηα ερνθαξδηνγξάθεκα, ζηελ νπνία ην TM-mode
είλαη πην ρξήζηκν. [13]
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5.1.4 Απεηθόληζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (Real-time)
Σν ζχζηεκα παξνπζηάζεσο real-time δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ζρεκαηηζκφ θαη
παξνπζίαζε κηαο ηνκήο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε κε ηε ζπλερή
ιήςε ηέηνησλ ηνκψλ λα είλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζεζεί ε θίλεζε ηεο επηθάλεηαο. Ζ
απαηηνχκελε ηαρχηεηα ζαξψζεσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηαρχηεηα θηλήζεσο ηεο
επηθάλεηαο. Ζ ζάξσζε, ε νπνία γίλεηαη απηφκαηα φηαλ ν κεηαηξνπέαο έξζεη ζε
επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε δχν κεραληζκνχο, κεραληθά
θαη ειεθηξνληθά. [5]
Ζ κεραληθή ζάξσζε επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα ή πεξηζζφηεξνπο
θξπζηάιινπο, νη νπνίνη εθηεινχλ ζάξσζε ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, θηλνχκελνη
κεραληθά.
Τπάξρνπλ νη εμήο ηχπνη κεραληθήο θίλεζεο :
I. ηξνθηθή θίλεζε (rational motion)
II. ηξνθηθή ηαιάλησζε (rotational oscillation)
III. ηξνθηθή ηαιάλησζε θαηφπηξνπ (rotational mirror oscillation)
Σα πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηεο κεραληθήο
ζάξσζεο.
Ζ ειεθηξνληθή ζάξσζε επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε γξακκηθήο ή θαηνπηξηθήο
δηάηαμεο κεγάινπ αξηζκνχ (πέξαλ ησλ 100) θξπζηάιισλ.
Ζ γξακκηθή δηάηαμε ειεθηξνληθήο ζάξσζεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ
απεηθφληζε πεξηθεξεηαθψλ αγγείσλ θαη ρσξίδεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο. Ζ απιή
δηάηαμε, ζηελ νπνία έρνπκε έλα κεγάιν αξηζκφ απφ θξπζηάιινπο ηνπνζεηεκέλνπο ν
έλαο δίπια ζηνλ άιιν (απιή γξακκηθή δηάηαμε θξπζηάιισλ ) νη νπνίνη δηεγείξνληαη
θαηά νκάδεο, απφ ην έλα άθξν ηεο δηάηαμεο κέρξη ην άιιν, κε απνηέιεζκα ηελ
ηδηαίηεξα γξήγνξε ζάξσζε ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο απφ ην θχκα ππεξήρσλ γηα
ηε δεκηνπξγία ηεο επηζπκεηήο εηθφλαο. ηε δηάηαμε θάζεο, ε δηέγεξζε ησλ
θξπζηάιισλ γίλεηαη κε ειεγρφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Έηζη επηηπγράλεηαη
ειεθηξνληθά ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ππεξερεηηθνχ πεδίνπ θαη ηεο εζηηαθήο
απφζηαζεο. Σν πιενλέθηεκα ησλ δηαηάμεσλ θάζεο είλαη ην κηθξφ κέγεζνο ηεο
επηθάλεηαο εθπνκπήο αιιά παξάιιεια θαη ην εχξνο ηνπ πεδίνπ ζάξσζεο. Σα
πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηεο ειεθηξνληθήο
ζάξσζεο. [5]

(α)

(β)

Δηθόλα 5.1.4 (α) Μεηαηξνπέαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο κε απιή γξακκηθή δηάηαμε θξπζηάιισλ
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(β) Μεηαηξνπέαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο κε γξακκηθή δηάηαμε θάζεο θξπζηάιισλ

Τπάξρεη θαη ε θαηνπηξηθή δηάηαμε θξπζηάιισλ πνπ πηνζεηεί ηηο ίδηεο αξρέο
ιεηηνπξγίαο κε απηέο ησλ γξακκηθψλ δηαηάμεσλ, κε κφλε δηαθνξά ηελ ηνπνζέηεζε
ησλ θξπζηάιισλ. Οη θξχζηαιινη ηνπνζεηνχληαη ζε δηάηαμε θπξηνχ θαηφπηξνπ, ν
έλαο δίπια απφ ηνλ άιιν. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο θαηεγνξίαο κεηαηξνπέσλ είλαη
ην κεγάιν πεδίν ζάξσζεο. Έηζη, ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ απεηθφληζε κεγάισλ
νξγάλσλ θαη ζηε γπλαηθνινγία. [5]

(γ)
Δηθόλα 5.1.4 (γ) Μεηαηξνπέαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο κε δηάηαμε ππό κνξθή θαηόπηξνπ

5.2 Σερληθέο Doppler
5.2.1 Φαηλόκελν Doppler
Σν θαηλφκελν Dνppler ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε, κειέηε θαη
παξνπζίαζε θηλνχκελσλ επηθαλεηψλ. Σν αλαθιψκελν ζήκα έρεη δηαθνξεηηθή
ζπρλφηεηα απφ ην αξρηθφ θαη κειεηάηαη ζε ζρέζε κε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. Ζ
ζπρλφηεηα ηνπ ζπγθξίλεηαη κε ηελ αξρηθή θαη ε δηαθνξά ηνπο είλαη κέηξν ηεο
ηαρχηεηαο ηεο θηλνχκελεο επηθάλεηαο. Ζ δηαθνξά ζπρλνηήησλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε

f 

2 fv cos 
u

Γf = αιιαγή ζπρλφηεηαο ( κεηαηφπηζε Doppler )
f = ζπρλφηεηα ηεο αξρηθήο δέζκεο ππέξερσλ
v = ηαρχηεηα θηλήζεσο ηεο επηθάλεηαο
u = ηαρχηεηα δηάδνζεο ησλ ππεξήρσλ
ζ = γσλία κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο δηάδνζεο ησλ ππεξήρσλ θαη ηεο δηεχζπλζεο ηεο
θίλεζεο ηεο επηθάλεηαο
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Ζ εηθφλα 5.2.1(α) δείρλεη έλα δηάλπζκα θίλεζεο ησλ εξπζξψλ θπηηάξσλ ηνπ
αίκαηνο πξνο ην κεηαηξνπέα, αθφκε θαη αλ ν κεηαηξνπέαο δελ είλαη ζηελ άκεζε
δηαδξνκή ηεο ξνήο. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε γσλία κεηαμχ ηεο ερεηηθήο δέζκεο θαη
ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ξνήο (ζ), ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην δηάλπζκα ηεο θίλεζεο πξνο
ην κεηαηξνπέα θαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε κεηαηφπηζε Doppler. Θεσξεηηθά, ε
θίλεζε δελ κπνξεί λα αληρλεπζεί φηαλ ν κεηαηξνπέαο είλαη θάζεηνο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο, αιιά απηή ε ζεσξεηηθή θαηάζηαζε δελ ζπκβαίλεη
ζηελ πξάμε ιφγσ ηεο απφθιηζεο ηεο δέζκεο, δειαδή θάπνην κέξνο ηεο δέζκεο είλαη
πάληνηε καθξηά απφ ηελ θάζεην. [5,13]

Δηθόλα 5.2.1 (α) Ζρεηηθή ιεηηνπξγία κεηαηξνπέα Doppler

Ο θνξέαο ηεο θίλεζεο ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο πξνο ην κεηαηξνπέα
παξηζηάλεηαη απφ ην cos ζ ζηελ πξνεγνχκελε εμίζσζε. Δάλ ε γσλία είλαη απμεκέλε,
ππάξρεη κηθξφηεξν δηάλπζκα ηεο θίλεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ κεηαηξνπέα θαη
ζπλεπψο ην cosζ είλαη κηθξφηεξν. Όζν ν αξηζκφο ησλ κνηξψλ ηεο γσλίαο κεηψλεηαη, ε
cosζ γίλεηαη κεγαιχηεξε θαη πξνζεγγίδεη ην 1, ηφζν ν κεηαηξνπέαο παξαιιειίδεηαη κε
ηε ξνή ηνπ αίκαηνο. Με απηή ηε ζεκειηψδε εμίζσζε, ε ηαρχηεηα ηεο ξνήο ηνπ
αίκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί εάλ ε γσλία ζ είλαη γλσζηή. [13]
Ζ εθπνκπή ησλ ππεξήρσλ είλαη ζπλερήο θαη φρη θαηά παικνχο θαη γηα ην ιφγν
απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγρξφλσο δχν κεηαηξνπείο, έλαο εθπνκπφο θαη έλαο
ζπιιέθηεο. Σν ζήκα εμεηάδεηαη κφλν σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα ηνπ, αλ ν ππέξερνο
αλαθιαζηεί ζε αθίλεηε επηθάλεηα, έρεη δειαδή ηελ ίδηα ζπρλφηεηα κε ηελ αξρηθή,
δελ παίξλνπκε ζήκα ζηελ έμνδν ηνπ νξγάλνπ. [5]
Σν θαηλφκελν Doppler έρεη θπξίσο ηηο εμήο εθαξκνγέο:
1.
2.
3.
4.
5.

Μέηξεζε ξνήο αίκαηνο ζε έλα αγγείν
Αλίρλεπζε θαξδηαθνχ παικνχ εκβξχνπ
Μειέηεο ηεο θαξδηάο
Μειέηε θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο
Υαξαθηεξηζκφ φγθσλ ζηήζνπο
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Σν θαηλφκελν Doppler κειεηά ηελ αιιαγή ζηε ζπρλφηεηα ηνπ ήρνπ πνπ
εθπέκπεηαη απφ κηα θηλνχκελε πεγή. Ζ αηηία ηεο αιιαγήο ηεο ζπρλφηεηαο θαίλεηαη
ζρεκαηηθά ζηελ εηθφλα 5.2.1(β). ην Α, κηα δνλνχκελε πεγή (P) παξάγεη κηα ζεηξά
απφ νκφθεληξα θχκαηα ηα νπνία θηλνχληαη έμσ απφ ην θέληξν. Σα πξψηα πνπ
εθπέκπνληαη είλαη ζηελ πην πεξηθεξεηαθή ζέζε (time 1) θαη ηα λεφηεξα ζην θέληξν
(time 6). Ζ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ ζην ζπγθεθξηκέλν κέζν θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ
ηαιαλησηή θαζνξίδνληαη απφ ην κήθνο θχκαηνο (ι), ή ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ
θνξπθψλ. ην Β, ε πεγή ηνπ ήρνπ θηλείηαη πξνο ηα δεμηά, ελψ δνλείηαη θαη ζηέιλεη
κηα θνξπθή ηνπ θχκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηξέρεη πίζσ απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε κία
θαηεχζπλζε θαη καθξηά ηεο γηα ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε. Ο ήρνο θηλείηαη ζπλήζσο
πην γξήγνξα απφ ηελ πεγή, έηζη ψζηε ε πεγή δελ πξνιαβαίλεη ηελ θνξπθή. Χζηφζν, ε
θίλεζε ηεο πεγήο κεηαβάιιεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ θνξπθψλ, απμάλνληαο ηε
ζπρλφηεηα θαη κεηψλνληαο ην κήθνο θχκαηνο πξνο ηα δεμηά θαη κεηψλνληαο ηε
ζπρλφηεηα κε αχμεζε ηνπ κήθνπο θχκαηνο πξνο ηα αξηζηεξά. Ζ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ
δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ θίλεζε, έηζη ν ήρνο θηλείηαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα πξνο φιεο
ηηο θαηεπζχλζεηο. Ζ αιιαγή ηνπ κήθνπο θχκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θίλεζε ηεο
πεγήο αιιάδεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ θνξπθψλ. [5,13]

Δηθόλα 5.2.1 (β) Μεηαηόπηζε Doppler

5.2.2 Doppler θαηά παικνύο
ηελ εθαξκνγή απηή, ππέξερνη παξάγνληαη θαηά παικνχο θαη ηα αλαθιψκελα
ζήκαηα εμεηάδνληαη σο πξνο ηε ζπρλφηεηά ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, παξάγεηαη ν 1νο
παικφο θαη αληρλεχεηαη ην αλαθιψκελν ζήκα χζηεξα απφ θαζνξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα είλαη γλσζηή ε απφζηαζε απφ ην κεηαιιάθηε ηεο θηλνχκελεο
επηθάλεηαο. ηε ζπλέρεηα ζηέιλεηαη ν δεχηεξνο παικφο θαη αληρλεχεηαη ην
αλαθιψκελν ζήκα ζε πξνθαζνξηζκέλν αιιά κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη
ψζηε λα εμεηαζζεί ην ακέζσο επφκελν απφ ην πξψην δηάζηεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ
παίξλνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ηαρχηεηα ησλ θηλνχκελσλ επηθαλεηψλ αιιά
θαη κε ηε ζέζε ηνπο. ( π.ρ απεηθφληζε αηκνθφξσλ αγγείσλ ). [5]
Ζ κέζνδνο Doppler θαηά παικνχο ρξεζηκνπνηείηαη γηα:
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1. ηελ απεηθφληζε εγθάξζησλ θαη δηακήθσλ ηνκψλ αγγείσλ
2. ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο
3. ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηνπ ρψξνπ θίλεζεο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ

5.2.3 Duplex Scan
Ο ζπλδπαζκφο ηεο ππεξερνηνκνγξαθίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) κε
ζχγρξνλε θαηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο Doppler απνηειεί ηε βάζε ηνπ «Duplex Scanner».
Απηή ε πξνζέγγηζε θαζηζηά δπλαηή ηε κειέηε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζε επηιεγκέλεο
ζέζεηο ηεο ππεξερνηνκνγξαθηθήο εηθφλαο, ζπλήζσο ζηα αγγεία. Σν ζήκα Doppler
θαηαγξάθεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο, πάλσ απφ ηε βαζηθή γξακκή εάλ ε θνξά
ξνήο ηνπ αίκαηνο είλαη πξνο ην κεηαηξνπέα θαη θάησ, εάλ είλαη αληίζεηε. Σν duplex
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαθνξνδηάγλσζε καδψλ απφ ηηο αγγεηαθέο θαζψο επίζεο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο θαη βαηφηεηαο ησλ αγγείσλ. [5]

5.2.4 Έγρξσκν Doppler (Color Doppler)
Μία άιιε ηερληθή απεηθφληζεο ησλ αγγείσλ, ή αθξηβέζηεξα ηεο ξνήο αίκαηνο ζηα
αγγεία, είλαη ην έγρξσκν Doppler. ηελ αζπξφκαπξε ππεξερνηνκνγξαθηθή εηθφλα
πξνζηίζεηαη ε έγρξσκε απεηθφληζε ησλ αγγείσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ηνπ
ζήκαηνο Doppler. Ζ ξνή πξνο ην κεηαιιάθηε αληηζηνηρεί ζην θφθθηλν ρξψκα θαη ε
αληίζεηε ζην κπιε. Με ην έγρξσκν Doppler φρη κφλν πξνζδηνξίδεηαη ν αγγεηαθφο
ραξαθηήξαο ελφο κνξθψκαηνο αιιά κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ
δηαθνξνπνηείηαη ε ξνή θαηά ηνλ θαξδηαθφ θχθιν. [5]

5.2.5 Έγρξσκε απεηθόληζε ηαρύηεηαο ( Color Velocity Imaging- CVI)
Ζ CVI είλαη κηα ηερληθή απεηθφληζεο αγγείσλ πνπ βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο
ηαρχηεηαο ηνπ αίκαηνο, άκεζα θαη φρη έκκεζα, απφ ηε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο,
φπσο γίλεηαη ζην Doppler. Ζ κέζνδνο είλαη πην αθξηβήο θαη έρεη θαιχηεξε αληηζηνηρία
ηηκψλ ηαρχηεηαο-δηαβαζκίζεσο ρξσκάησλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη πεξηνρέο
δηαθνξεηηθήο ξνήο απεηθνλίδνληαη θαιχηεξα θαη νη πνζνηηθέο κεηξήζεηο είλαη
αθξηβέζηεξεο. [5]

5.3 Έιεγρνη (Controls)
Ζ έληαζε ηεο ερνχο ζε νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή είλαη εμαηξεηηθά
κεηαβαιιφκελε, θαζψο κε ηελ επηινγή ηνπ ζαξσηή γηα θαιή εηθφλα ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζπρλά κεηψλεηαη ε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο ζε κηα άιιε πεξηνρή.
Οη πνιιαπινί έιεγρνη πνπ θάλεη ην ππεξερεηηθφ ζχζηεκα είλαη φινη ζρεδηαζκέλνη
γηα λα ξπζκίδνπλ ηελ έληαζε ηεο ερνχο απφ δηάθνξα βάζε. πλήζσο ηα δηάθνξα
ζηνηρεία ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα, θαη δελ ππάξρεη θακία ινγηθή ζεηξά
ρξήζεο ηνπο. [13]
Ο αθφινχζνο θαηάινγνο δείρλεη ηνπο ειέγρνπο πνπ κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκνη, αλ
θαη δελ κπνξνχλ φινη λα παξέρνληαη απφ έλα κφλν θαηαζθεπαζηή.

59

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aληηζηαζκηζηήο θέξδνπο ρξφλνπ (time gain compensator)
Καζπζηέξεζε (Delay)
Έληαζε
Υνληξηθή ελίζρπζε (coarse gain)
Απφξξηςε
Κνληηλή ελίζρπζε (near gain)
Μαθξηλή ελίζρπζε (far gain)
Δλίζρπζε

Ζ ερψ απφ ηηο πην βαζηέο δνκέο είλαη πνιχ αζζελέζηεξε απφ φηη αλ πξνέξρεηαη
απφ ηηο πην θνληηλέο δνκέο. Οη δχν κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά έλα ζπληειεζηή ηεο
ηάμεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ. Δάλ κηα ερψ απφ έλα αληηθείκελν θνληά ζηελ
επηθάλεηα παξάγεη κηα 10-cm αθίδα, φπσο εκθαλίδεηαη ζην Α-mode, ε ερψ απφ ηηο
βαζχηεξεο δνκέο κπνξεί λα είλαη 0,001 ρηιηνζηά, δειαδή κηθξφηεξε απφ ην πάρνο
κηαο ηξίραο. Πξνθαλψο, θάηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα δηνξζσζεί απηή ε θαηάζηαζε θαη
νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ειέγρνπο έρνπλ ζρεδηαζηεί κφλν γηα ην ζθνπφ απηφ. Ο
αληηζηαζκηζηήο θέξδνπο ρξφλνπ (time gain compensator,TGC) είλαη ν πην
ζεκαληηθφο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ζηελ εηθφλα 5.3(α). Σα
αλαθιψκελα θχκαηα απφ ηηο βαζηέο δνκέο είλαη εμαζζελεκέλα θαη παξάγνπλ κηθξέο
αηρκέο (Β). Ο TGC απεηθνλίδεηαη ζηε γξαθηθή παξάζηαζε C σο επηθιηλήο γξακκή,
θαη ην χςνο ηεο πιαγηάο πξνζηίζεηαη ζε εθείλε ησλ παικψλ. Σν απνηέιεζκα, πνπ
θαίλεηαη ζην δηάγξακκα D, είλαη κηα ζεηξά απφ παικνχο ηνπ ηδίνπ πιάηνπο. Ζ θιίζε
ηεο TGC ξπζκίδεη ην βαζκφ ελίζρπζεο. Ζ θιίζε εκθαλίδεηαη σο κηα επζεία γξακκή,
αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη εθζεηηθή, δεδνκέλνπ φηη ηα θχκαηα πνπ αλαθιψληαη
απφ βαζχηεξεο επηθάλεηεο απαηηνχλ πεξηζζφηεξε ψζεζε απφ φηη θαίλεηαη ζηελ
εηθφλα. Μπνξνχλ πξάγκαηη λα εληζρπζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ρίιηεο θνξέο. Ο έιεγρνο
‘θαζπζηέξεζε’ ξπζκίδεη ην βάζνο ζην νπνίν ην TGC αξρίδεη λα εληζρχεη ηα
αζζελέζηεξα ζήκαηα[13].
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Δηθόλα 5.3(α) Time gain compensation

Σξεηο έιεγρνη δηέπνπλ ην πιάηνο ζε φιε ηελ νζφλε, ρσξίο δηαθξίζεηο ππέξ ή
θαηά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ βάζνπο. Ο πξψηνο είλαη ν έιεγρνο ηεο έληαζεο (intensity
control) πνπ θαζνξίδεη ηε δηαθνξά δπλακηθνχ ζηα άθξα ηνπ κεηαηξνπέα, δειαδή ηελ
αληνρή ηνπ παικνχ ηάζεο. Ζ αχμεζε ηεο έληαζεο παξάγεη κηα πην ελεξγεηηθή δέζκε
ππεξήρσλ θαη έηζη κηα ηζρπξφηεξε δέζκε αληερεί ζε φια ηα επίπεδα. Ο δεχηεξνο
έιεγρνο είλαη ην coarse gain, ην νπνίν ξπζκίδεη ην χςνο ηεο ερνχο πνπ αληερεί απφ
φια ηα βάζε. Απμάλνληαο ην coarse gain εληζρχνληαη φιεο νη αληαλαθιάζεηο
αλαινγηθά, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.3(β). Οη αξρηθέο αληαλαθιάζεηο (Α) έρνπλ
φιεο εληζρπζεί, ζρεδφλ ζην δηπιάζην ην πιάηνο ηνπο, απμάλνληαο ην coarse gain
(θέξδνο πιάηνπο) (Β). O ηξίηνο έιεγρνο πνπ ξπζκίδεη ην πιάηνο είλαη ν έιεγρνο
απφξξηςεο θαη είλαη ιίγν δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο δχν. Αλ θαη δελ εηζάγεη
δηαθξίζεηο εηο βάξνο ηεο ερνχο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν βάζνο, δελ εηζάγεη δηαθξίζεηο
νχηε θαη εηο βάξνο εθείλσλ θάησ απφ έλα ειάρηζην πιάηνο. Απηφ απεηθνλίδεηαη
παξαζηαηηθά ζηηο εηθφλεο 5.3(β) C θαη D. Με ηελ απφξξηςε θαζαξίδεηαη ε εηθφλα,
αθαηξψληαο κηθξά αιιά άρξεζηα ζήκαηα. Ζ επηιεθηηθή απφξξηςε ησλ αζζελέζηεξσλ
ζεκάησλ βειηηψλεη ηε ζαθήλεηα ησλ ηζρπξφηεξσλ.[13]
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Δηθόλα 5.3(β) Έιεγρνο coarse gain θαη έιεγρνο απόξξηςεο

O έιεγρνο θαζπζηέξεζεο ξπζκίδεη ην βάζνο ζην νπνίν ν time gain compensator
αξρίδεη λα απμάλεη ηα αζζελέζηεξα ζήκαηα (Δηθφλα 5.3(γ)). Πξνθαλψο, ε ηζρπξή
επηθαλεηαθή ερψ δελ απαηηεί ελίζρπζε απφ ηνλ time gain compensator. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κεηξηαζηεί. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην near
gain control ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα κεηψζεη θαη λα κελ εληζρχεη ηελ
θνληηλή ερψ.
Γχν επηπιένλ κέζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπκπιεξσζνχλ νη
απφερνη, δειαδή εθείλνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο βαζχηεξνπο ηζηνχο: ην far gain
θαη ην enhancement controls.Σν far gain είλαη παξφκνην κε ην near gain ζην αληίζεην
άθξν ηεο θακπχιεο ηνπ time gain compensator. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελίζρπζε
φισλ ησλ απφερσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ enhancement control θαίλεηαη ζηελ εηθφλα
5.3(γ). Έρεη έλα εηδηθφ βάζνο θαη εληζρχεη ηελ ερψ κέζα ζηελ πχιε ζε νπνηνδήπνηε
επηζπκεηφ επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ε πχιε κπνξεί λα ξπζκηζηεί γηα λα πιαηζηψζεη ηα
θχκαηα απφ θνληηλά θαη καθξηλά άθξα ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο πνπ αληερεί απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ε ερψ ζπκπιεξψλεηαη πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί
θαιχηεξα ε βαιβίδα[13].
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Δηθόλα 5.3(γ) Γηάθνξνη Έιεγρνη γηα ηελ ερεηηθή απεηθόληζε

5.4 Ρπζκόο ησλ παικώλ
Ο ξπζκφο ησλ παικψλ θαη ε ζπρλφηεηα είλαη δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο. Ζ
ζπρλφηεηα αλαθέξεηαη ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήρνπ, δειαδή πφζεο θνξέο ηα
ζσκαηίδηα δνλνχληαη πίζσ - θαη - εκπξφο αλά δεπηεξφιεπην. πλήζσο ζηελ ηαηξηθή ε
ζπρλφηεηα είλαη κεηαμχ ηνπ 1ΜHz θαη ησλ 20 ΜHz. Ο ξπζκφο ησλ παικψλ
αλαθέξεηαη ζην μερσξηζηφ αξηζκφ κηθξψλ παθέησλ ηνπ ήρνπ πνπ ζηέιλνληαη θάζε
δεπηεξφιεπην, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.4. Κάζε ερεηηθφο παικφο είλαη κηθξφο
(κφλν κεξηθά κήθε θχκαηνο ) θαη ε δηάξθεηά ηνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ παξάγνληα
Q ηνπ κεηαηξνπέα. Μεηαμχ ησλ παικψλ ν κεηαηξνπέαο ιεηηνπξγεί σο δέθηεο. Έλα
ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν πνζνζηφ είλαη 1000 παικνί / sec. Με ην ξπζκφ απηφ, ν
ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα θάζε παικφ είλαη 1/1000 sec. Πεξίπνπ ην 1/1000
ηνπ ρξφλνπ απηνχ αθηεξψλεηαη ζηε κεηάδνζε, έηζη ψζηε ν κεηαηξνπέαο είλαη έλαο
δέθηεο ζρεδφλ 1000 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φηη είλαη
πνκπφο. Ο ξπζκφο ησλ
παικψλ θαζνξίδεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ήρσλ πνπ επηζηξέθνπλ ζην κεηαηξνπέα ζε
κηα κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Ο δηπιαζηαζκφο ηνπ πνζνζηνχ απφ 1000 ζε 2000
παικνχο/sec ζα δηπιαζηάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ήρσλ πνπ επηζηξέθνπλ ζην κεηαηξνπέα
θάζε δεπηεξφιεπην[13].

Δηθόλα 5.4 Πνιιαπινί ερεηηθνί παικνί

Πξνθαλψο έλα πςειφ πνζνζηφ παικνχ είλαη επηζπκεηφ, αιιά πνιχ πςειφ
πνζνζηφ δεκηνπξγεί πξφβιεκα. Ο κεηαηξνπέαο δελ κπνξεί λα ζηέιλεη θαη λα
ιακβάλεη ηελ ίδηα ζηηγκή. Καζψο απμάλεηαη ν ξπζκφο ησλ παικψλ, ν ρξφλνο ιήςεο
κεηψλεηαη. Δάλ ε ιήςε ηνπ ρξφλνπ είλαη πνιχ κηθξή, ερψ απφ καθξηλά κέξε κπνξεί
λα είλαη αθφκα έμσ, ή ζην δξφκν ηεο, φηαλ ν επφκελνο παικφο μεθηλά. Ο ρξφλνο
κεηαμχ ησλ παικψλ, ή ν ξπζκφο παικψλ, πξέπεη λα νξηζηεί γηα λα πεξηιακβάλεη ην
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πην παρχ κέξνο πνπ ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί. Απηφ ην πάρνο είλαη ην ήκηζπ ηεο
απφζηαζεο κεηαμχ ησλ παικψλ. Ο ήρνο θάλεη έλα ηαμίδη κεη' επηζηξνθήο, έηζη ψζηε
ην κέγηζην πάρνο πνπ κπνξεί λα εμεηαζηεί είλαη κφλν ην ήκηζπ ηεο απφζηαζεο πνπ ν
ήρνο κπνξεί λα ηαμηδέςεη. Ο Πίλαθαο 5.4 δείρλεη ην κέγηζην πάρνο πνπ κπνξεί λα
απεηθνλίδεηαη ζε δηάθνξα πνζνζηά παικνχ. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ηαρχηεηα 1000
παικνί / sec θαη κπνξεί λα εμεηαζηεί ηκήκα πάρνπο 75-cm. ην ξπζκφ ησλ 10000 ην
πην παρχ κέξνο είλαη 7.5 cm, ην νπνίν είλαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ νθζαικνινγία,
αιιά φρη γηα ηελ θνηιηαθή απεηθφληζε[13].
Πίλαθαο 5.4

5.5 Αξρέο Απεηθόληζεο
Ζ ππεξερνγξαθηθή εηθφλα επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηφζν ηνπ
αληηθεηκέλνπ φζν θαη ηνπ κεηαηξνπέα. Ζ ίδηα αξρή ηζρχεη θαη γηα ηελ αθηηλνγξαθία.
Ζ επίδξαζε ησλ αθηηλψλ Υ ζε εζηηαθφ κέγεζνο γίλεηαη άκεζα εκθαλήο εάλ κηα νπή
ηνπνζεηείηαη ζηε κέζε κεηαμχ ηνπ ζηφρνπ θαη ηνπ θηικ, κε απνηέιεζκα ε
πξνθχπηνπζα εηθφλα λα είλαη κηα εηθφλα απφ ην εζηηαθφ ζεκείν. ε κηθξφηεξεο
απνζηάζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην ζηφρν, ή γηα κεγαιχηεξα αληηθείκελα, ην
απνηέιεζκα είλαη αθξηβψο ην ίδην. Οη κεηαηξνπείο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνη απφ φηη ηα
εζηηαθά ζεκεία έηζη ψζηε νη εηθφλεο ηνπ κεηαηξνπέα είλαη πην εκθαλείο. Ζ Δηθφλα
5.5 δείρλεη κηα B-mode απεηθφληζε ησλ πέληε ηζαπέρνλησλ ρνλδξνζπξκάησλ θαη
απεηθνλίδνληαη κε έλα εζηηαζκέλν κεηαηξνπέα. Ζ δηάκεηξνο ησλ ζπξκάησλ είλαη
κηθξή ζε ζρέζε κε ηε δηάκεηξν ηεο δέζκεο ηνπ ήρνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε δέζκε θηλείηαη
απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ε ερψ αξρίδεη φηαλ ε αθκή πνπ νδεγεί απφ ηελ αθηίλα
θηάλεη έλα ζχξκα θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη ε δέζκε λα πεξάζεη πέξα απφ φια ηα
θαιψδηα.

Δηθόλα 5.5 Απεηθόληζε ερεηηθήο δέζκεο
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5.5.1 Αλάιπζε ( Resolution )
Όηαλ κηιάκε γηα αλάιπζε κε ηελ A-mode απεηθφληζε, ζα αζρνιεζνχκε κφλν κε
ηελ ηθαλφηεηα ηεο δέζκεο λα δηαρσξίδεη δχν αληηθείκελα ζε δηαθνξεηηθά βάζε.
Χζηφζν, ζηελ Β-mode απεηθφληζε πξέπεη επίζεο λα αζρνιεζνχκε κε νξηδφληηα, ή
πιεπξηθή αλάιπζε, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηαρσξηζκνχ δχν αληηθείκελσλ πνπ
βξίζθνληαη πιάη-πιάη. Απηά ζα νξηζηνχλ σο βάζνο θαη πιεπξηθή αλάιπζε. Γελ είλαη
επαθξηβψο θαζνξηζκέλα, έηζη ζα αλαθεξζνχλ ζε γεληθέο αξρέο θαη φρη ζε δεχγε
γξακκψλ αλά ρηιηνζηφ. [13]

5.5.1.1

Αλάιπζε Βάζνπο (Depth Axial Resolution )

Ζ Αλάιπζε Βάζνπο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο δέζκεο λα δηαρσξίδεη δχν αληηθείκελα
πνπ βξίζθνληαη ζε ζεηξά θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο δέζκεο. Ζ εηθφλα 5.5.1.1(α)
δείρλεη κηα αιιεινπρία ρξφλνπ ελφο ππεξερεηηθνχ παικνχ κε δχν επηθάλεηεο, α θαη β,
ρσξηζκέλεο κε απφζηαζε x. Καηά ην ρξφλν 2 θαη 3, ηα ηκήκαηα ηεο δέζκεο
αλαθιψληαη απφ ηηο επηθάλεηεο a θαη b αληίζηνηρα. Οη αλαθιψκελνη παικνί
δηαρσξίδνληαη πιήξσο θαη ν θαζέλαο παξάγεη ην δηθφ ηνπ ζήκα. Ο δηαρσξηζκφο απφ
ηηο κέγηζηεο άθξεο ηνπο είλαη 2x, ή δχν θνξέο ηνλ αξρηθφ ρσξηζκφ, αθνχ ε δεχηεξε
ερψ ρξεηάζηεθε λα ηαμηδέςεη κπξνο θαη πίζσ ζε φιε ηελ απφζηαζε x. Σν κήθνο ηνπ
παικνχ ππεξήρσλ, πνπ νλνκάδεηαη παικηθφ ρσξηθφ κήθνο, ηζνχηαη κε ην κήθνο
θχκαηνο ηνπ ήρνπ επί ηνλ αξηζκφ ησλ κεθψλ θχκαηνο ηνπ παικνχ. Ο αξηζκφο ησλ
κεθψλ θχκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ Q-παξάγνληα ηνπ κεηαηξνπέα. Γηα παξάδεηγκα, ζε
κία ζπρλφηεηα 1.5MHz, ην κήθνο θχκαηνο ηνπ ήρνπ ζην λεξφ είλαη 1 ρηιηνζηφ (ι =
1,500,000 θχθινπο/sec  1,500,000 ρηιηνζηά/sec). Δάλ θάζε ερεηηθφο παικφο
απνηειείηαη απφ 3 κήθε θχκαηνο, ην παικηθφ ρσξηθφ κήθνο ζα είλαη 3 mm). Γχν
αληηθείκελα ζα αλαιπζνχλ, δει. ζα αλαγλσξηζηνχλ σο μερσξηζηά, εάλ ην παικηθφ
ρσξηθφ κήθνο είλαη κηθξφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ δηαρσξηζκνχ.
Ζ εηθφλα 5.5.1.1(β) δείρλεη δχν αληηθείκελα πνπ ρσξίδνληαη αθξηβψο κε ην κηζφ ελφο
παικηθνχ ρσξηθνχ κήθνπο. ην ρξφλν 2 ν παικφο ρσξίδεηαη, αιιά ν πξψηνο
αλαθιψκελνο παικφο δελ είλαη ζαθήο ζηελ επηθάλεηα a πξηλ ν παικφο επηζηξέςεη
απφ ηελ b επηθάλεηα. Ο κεηαηξνπέαο βιέπεη κφλν έλα παικφ, ψζηε λα κελ έρνπλ
αλαιπζεί νη δχν επηθάλεηεο[13,15].
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Δηθόλα 5.5.1.1(α)

Δηθόλα 5.5.1.1(β)

Δηθόλα 5.5.1.1(α) Αλάιπζε Βάζνπο
Δηθόλα 5.5.1.1(β) Με ηθαλνπνηεηηθή αλάιπζε βάζνπο

5.5.1.2 Αληήρεζε ηεο Ηρνύο
Ζ εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη ζε ππεξερνγξάθεκα νλνκάδεηαη εηθφλα αληήρεζεο. Ζ
εηθφλα 5.5.1.2 δείρλεη πψο παξάγνληαη απηέο νη πιαζηέο εηθφλεο. Σν θξίζηκν ζπκβάλ
είλαη θαηά ην ρξφλν 4 φηαλ νη επηζηξεθφκελε ερψ απφ ην β αληαλαθιάηαη απφ ηελ
πίζσ επηθάλεηα ηνπ a θαη μεθηλά κηα ηξίηε ερψ (ζην ρξφλν 5), ηελ νπνία ν
κεηαηξνπέαο εξκελεχεη σο έλα άιιν αληηθείκελν. Έηζη, εκθαλίδνληαη ηξεηο
επηθάλεηεο, ε ηξίηε επηθάλεηα είλαη ε εηθφλα αληήρεζεο. Ο ρξφλνο 6 δείρλεη ην
μεθίλεκα κηαο ηέηαξηεο εηθφλαο θαη κε κηα γεσκεηξηθή δηακφξθσζε, φπσο απηή πνπ
θαίλεηαη ζηελ εηθφλα, ν αξηζκφο ησλ εηθφλσλ αληήρεζεο πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηε
δχλακε δηείζδπζεο ηεο δέζκεο θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ αληρλεπηή.
Ο κεηαηξνπέαο κπνξεί ν ίδηνο λα δξάζεη σο αλαθιαζηηθή επηθάλεηα θαη λα παξάγεη
έλα ηερλνχξγεκα αληήρεζεο, εηδηθά ζε νθζαικνινγηθφ ππεξερνγξάθεκα. Σν
ηερλνχξγεκα αλαγλσξίδεηαη απφ ην ρέξη αιιάδνληαο ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ
κεηαηξνπέα θαη ηεο θφξεο ηνπ καηηνχ. Ζ εηθφλα θηλείηαη ζε ζπγρξνληζκφ κε ηνλ
κεηαηξνπέα[13,15].
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Δηθόλα 5.5.1.2 Δηθόλα Αληήρεζεο

5.5.1.3

Πιεπξηθή Αλάιπζε ( Lateral- Horizontal Resolution)

Ζ πιεπξηθή αλάιπζε είλαη ε ηθαλφηεηα δηαρσξηζκνχ δχν αληηθεηκέλσλ πνπ
βξίζθνληαη πιάη-πιάη. Ζ εηθφλα 5.5.1.3 δείρλεη δχν αληηθείκελα πνπ ρσξίδνληαη απφ
κηα ζηελή απφζηαζε. Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ ηα αληηθείκελα σο δηαθξηηέο
νληφηεηεο, ε δέζκε πξέπεη λα είλαη ζηελφηεξε απφ ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηα
αληηθείκελα. ην Α ε δέζκε είλαη πνιχ κεγάιε, έηζη ψζηε αθφκα θαη φηαλ δηαζρίδεη
ην ρψξν, ερψ επηζηξέθεη απφ ηα δχν αληηθείκελα, ε νζφλε εξκελεχεη κηα άθξε θαη ν
ρψξνο παξαβιέπεηαη. Έλαο πξνθαλήο ηξφπνο γηα λα πεξηνξηζηεί ε αθηίλα, θαη λα
έρνπκε βειηίσζε ηεο αλάιπζεο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα κηθξφ κεηαηξνπέα.
Απηφ ιεηηνπξγεί θαιά ζε θάπνηεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο, γηα παξάδεηγκα ζηελ
νθζαικνινγία, φπνπ νη κηθξήο δηακέηξνπ θαη πςειήο ζπρλφηεηαο κεηαηξνπείο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή εμαηξεηηθήο αλάιπζεο. Χζηφζν, ηα
πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξψλ κεηαηξνπέσλ ράλνληαη ζηελ πνιχ παρχηεξε θνηιηά. Ζ
δψλε Fresnel είλαη πνιχ κηθξή, αθφκα θαη ζε πςειέο ζπρλφηεηεο, γηα λα θζάζεη ζε
βαζηέο δνκέο φπσο είλαη ε θνηιηά. Ζ εηθφλα 5.5.1.3Β δείρλεη δηαγξακκαηηθά ην
πξφβιεκα. Ζ δέζκε είλαη θαιά κέζα ζηε δψλε Fraunhofer ζην επίπεδν ηνπ
αληηθεηκέλνπ, θαη κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη επξχηεξε απφ ηελ αθηίλα απφ
έλα κεγαιχηεξν κεηαηξνπέα. [13,15]

Δηθόλα 5.5.1.3 Πιεπξηθή Αλάιπζε
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5.5.1.4

Δζηηαζκέλνη Μεηαηξνπείο

Ζ ιχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα απεηθφληζεο είλαη έλαο εζηηαζκέλνο κεηαηξνπέαο,
φπσο απηφο πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.5.1.3c. Οη εζηηαζκέλνη κεηαηξνπείο
πεξηνξίδνπλ ην πιάηνο δέζκεο γηα λα βειηησζεί ε πιεπξηθή αλάιπζε. Χζηφζν, έρνπλ
ζρεδηαζηεί γηα λα επηθεληξψλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν βάζνο ή εχξνο βάζνπο,
νπφηε ζα πξέπεη λα επηιεγεί γηα ηε βέιηηζηε εκθάληζε ην βάζνο ηνπ ελδηαθέξνληνο.
ηελ εηθφλα ε δέζκε εζηηάδεηαη ζην ζσζηφ βάζνο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
πεξάζεη κέζα απφ ην ρψξν κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ Α θαη Β, επηηξέπνληαο ηνπο λα
εκθαλίδνληαη σο μερσξηζηέο νληφηεηεο.
Οη ππεξερεηηθέο δέζκεο κπνξνχλ λα εζηηάδνληαη είηε κε έλα θακπχιν πηεδνειεθηξηθφ
θξχζηαιιν ή έλα αθνπζηηθφ θαθφ. Σν πιηθφ ηνπ θαθνχ ζπλήζσο είλαη απφ
πνιπζηπξέλην ή κία επνμηθή ξεηίλε, έηζη δηαδίδεηαη ν ήρνο κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα
απφ φηη ηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο, κε απνηέιεζκα ν ήρνο λα δηαζιάηαη ή λα θάκπηεηαη
πξνο έλα ζεκείν ζην ρψξν. Γλσξίδνληαο ηελ αθηίλα θακππιφηεηαο ηνπ πιηθνχ ηνπ
θαθνχ θαη ηνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο, ην αθξηβέο εζηηαθφ ζεκείν κπνξεί λα
ππνινγηζηεί.[13]
Μηα ζηελή πξνζέγγηζε ηνπ εζηηαθνχ κήθνπο είλαη ε δηάκεηξνο ηεο θακππιφηεηαο
ηνπ θαθνχ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5.5.1.4. Δζηηάδνληαο, κεηαθηλείηαη ην ζεκείν
κεηάβαζεο κεηαμχ ησλ εγγχο θαη ησλ καθξάλ δσλψλ απφ ηελ αλακελφκελε ζέζε ηνπ
(x΄) πίζσ πξνο ην κεηαηξνπέα ζε κηα λέα ζέζε (xf΄). Ζ κέγηζηε δέζκε πεξηνξίδεηαη
θαη ε κεγαιχηεξε έληαζε είλαη ζην επίθεληξν, αιιά δελ είλαη επθξηλείο. Όπσο θαη ζε
έλα νπηηθφ θαθφ, έλαο αθνπζηηθφο θαθφο έρεη εζηηαθή δψλε. Ζ εζηηαθή δψλε είλαη ην
κηθξφηεξν εζηηαθφ κήθνο ηνπ θαθνχ κε ζρεηηθά κεγάιε δηάκεηξν[13].

Δηθόλα 5.5.1.4 Δζηηαζκέλνο Μεηαηξνπέαο

Οη Δζηηαδφκελνη Μεηαηξνπείο ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζκνη,
κεζνπξφζεζκνη θαη καθξνπξφζεζκνη, αλάινγα κε ην βάζνο ζην νπνίν
επηθεληξψλνληαη, σο εμήο:
Μικποί…………………………………………….............................................4-6 cm
68

Μέηπιοι…………………………………………................................................6-8 cm
Μεγάλοι…………………………………..........................................…………8-11 cm

5.5.2 Απεηθόληζε ζε επηθάλεηεο κε θακπύιεο
Οη θακπχιεο επηθάλεηεο είλαη δχζθνιν λα αλαπαξαζηαζνχλ ζαλ κηα εηθφλα κε
έλα ζχζηεκα ήρνπ. Οη πεξηζζφηεξεο επηθάλεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη
θακπχιεο (θπξηέο). Σν πξφβιεκα απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ζηελ εηθφλα 5.5.2(α) φπνπ
γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα λα γίλεη εηθφλα ε θνξπθή κηαο ζθαίξαο κε κηα γξακκηθή
θίλεζε ζάξσζεο. Καζψο ν αληρλεπηήο κεηαθηλείηαη ζε φιε ηε ζθαίξα, ε δέζκε έρεη
ηε βέιηηζηε επζπγξάκκηζε κφλν ζηε ζέζε 2. Οη αλαθιψκελνη ήρνη απφ ηηο ζέζεηο 1
θαη 3 δελ θηάλνπλ πνηέ ζην κεηαηξνπέα, έηζη ψζηε κφλν ην θεληξηθφ ηκήκα ηεο
ζθαίξαο απεηθνλίδεηαη θαη νη πιεπξέο αθήλνληαη αλνηθηέο[13].

Δηθόλα 5.5.2 (α) Με ηθαλνπνηεηηθή ζάξσζε θίλεζεο γηα απεηθόληζε ζε επηθάλεηεο κε θακπύιεο

Ζ ηέιεηα απεηθφληζε κηαο θηλνχκελεο ζθαίξαο, ή νπνηαζδήπνηε θακπχιεο
επηθάλεηαο, είλαη έλα ηφμν ηνπ νπνίνπ ην θέληξν θακππιφηεηαο βξίζθεηαη ζην ίδην
ζεκείν κε ηελ επηθάλεηα πνπ απεηθνλίδεηαη. Μηα ηέηνηα δηάηαμε παξνπζηάδεηαη ζηελ
εηθφλα 5.5.2(β). Ο κεηαηξνπέαο παξακέλεη θάζεηνο πξνο ηελ εθαπηνκέλε ηεο ζθαίξαο
αλά πάζα ζηηγκή θαζψο πεξηζηξέθεηαη κέζσ ελφο ηφμνπ 180º. Όινη νη
επηζηξεθφκελνη ήρνη δηαλχνπλ ηελ ίδηα απφζηαζε, έηζη ψζηε λα είλαη εμίζνπ
εμαζζελεκέλνη θαη ε εηθφλα είλαη κηα ηέιεηα επηθάιπςε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Πξνθαλψο,
απηή ε ηδαληθή θαηάζηαζε είλαη αδχλαην λα παξαρζεί ζηελ θιηληθή εξγαζία, θαζψο
δελ ππάξρνπλ αιεζηλέο ζθαηξηθέο δνκέο ηνπ ζψκαηνο, αιιά αθφκε θαη αλ ππήξραλ,
δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα εληνπηζηνχλ ηα θέληξα ηνπο. Χζηφζν, κηα εχινγε πξνζέγγηζε
ηνπ ζπζηήκαηνο επηηπγράλεηαη κε εγθάξζηα ζάξσζε πνπ ζαξψλεη ην κεηαηξνπέα
πεξίπνπ θαηά 180º ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο. Οη εγθάξζηεο εηθφλεο,
ηδίσο κεηά ηελ έιεπζε ηεο θιίκαθαο ηνπ γθξίδνπ, είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο[13].
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Δηθόλα 5.5.2(β) Βέιηηζηε θίλεζε ζάξσζεο γηα ηελ απεηθόληζε ζε θακπύιεο επηθάλεηεο

Ζ εηθφλα 5.5.2(γ) δείρλεη κία ηξίηε κέζνδν γηα ηελ απεηθφληζε θακπχισλ
επηθαλεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπλδπαζκφ θίλεζεο ζάξσζεο. Ο κεηαηξνπέαο
θηλείηαη αξγά απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη ηαπηφρξνλα ηαιαληψλεηαη πίζσ-θαηεκπξφο κέζα απφ 90º ηφμν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ελφο κέξνπο ηεο ζάξσζεο
ηεο δέζκεο ρηππά έλα κεγάιν ηκήκα ηεο θακπχιεο επηθάλεηαο ππφ νξζέο γσλίεο.
Απηή ε κέζνδνο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζάξσζε κηαο επαθήο, αιιά
ιεηηνπξγεί θαιά κε ην ηκήκα πνπ βπζίδεηαη ζε έλα ινπηξφ λεξνχ.

Δηθόλα 5.5.2 (γ) Δλαιιαθηηθή κέζνδνο γηα απεηθόληζε ζε θακπύιεο επηθάλεηεο

5.5.3 Μόληκα αξρεία ερεηηθώλ εηθόλσλ
Αθνχ επηηεπρζεί ε επηζπκεηή εηθφλα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ κφληηνξ έλα
κφληκν αξρείν. Ζ απινχζηεξε θαη πιένλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο είλαη κηα
Polaroid εηθφλα ηνπ ζσιήλα ηεο νζφλεο. Γχν άιιεο κέζνδνη θεξδίδνπλ ζε
δεκνηηθφηεηα, νη δηαθάλεηεο θαη ε βηληενθαζέηα. Οη δηαθάλεηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ
είηε κε ξνιφ θηικ, ρξεζηκνπνηψληαο 70-mm ή κεγαιχηεξε κνξθή θάκεξαο, είηε κε
πνιιαπιέο εθζέζεηο ζε κηα κεγάιε ηαηλία θνπήο. Οη βηληενθαζέηεο είλαη πην
νηθνλνκηθέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππεξερεηηθή απεηθφληζε. [13]

5.5.4 Σνκνγξαθία Τπέξερσλ
ηελ ηνκνγξαθία ππέξερσλ, κηα δέζκε ππέξερσλ πξνζπίπηεη ζην ππφ εμέηαζε
αληηθείκελν θαη ε θπκαηνκνξθή ηεο πίεζεο ηεο εμεξρφκελεο δέζκεο θαηαγξάθεηαη
σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ κε ηε βνήζεηα ελφο κεηαηξνπέα. Βάζεη απηήο ηεο
θπκαηνκνξθήο κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ εμαζζέληζε ηεο δέζκεο, αιιά θαη
ηε δηαθνξά ζην ρξφλν δηέιεπζεο δηακέζνπ ηνπ αληηθείκελνπ.
Γηα λα είλαη αθξηβή ηα απνηειέζκαηα ηεο ηνκνγξαθίαο ππεξήρσλ, ζα πξέπεη ε
ερεηηθή δέζκε λα δηαδίδεηαη επζχγξακκα κέζα ζην ζψκα. Ζ πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη
πξνζεγγηζηηθά κφλν γηα ηνπο καιαθνχο ηζηνχο, φπνπ ηα θαηλφκελα δηάζιαζεο
κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ. ΄ απηή ηελ πεξίπησζε ε ππεξερνηνκνγξαθία έρεη πνιχ
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Σν πξφβιεκα ηεο ηνκνγξαθηθήο απεηθφληζεο κε
καιαθψλ ηζηψλ κε ππέξερνπο παξακέλεη πξνο ην παξφλ άιπην[13].
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6
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
6.1 θνπόο
θνπφο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αξρψλ
ιεηηνπξγίαο ελφο ππεξερνγξάθνπ (ultrasound unit), ε πεξηγξαθή ησλ παξακέηξσλ
πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα επηβεβαίσζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ
απεηθνληζηηθνχ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή κεηξήζεσλ γηα πξαθηηθή
εθαξκνγή πνηνηηθνχ ειέγρνπ. ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο
ππεξερνγξάθνο ηχπνπ Philips iU22. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ phantoms ηχπνπ ATS
549 θαη GAMMEX 405 GSX.
ην λέν ππεξερνγξάθν ηχπνπ Philips iU22, έγηλε πνηνηηθφο έιεγρνο ην
Φεβξνπάξην ηνπ 2013 γηα απνδνρή ηνπ κεραλήκαηνο (acceptance testing) θαη νη
δνθηκέο δηεμήρζεζαλ κε ηνπο 5 απφ ηνπο 6 δηαζέζηκνπο αληρλεπηέο (κεηαηξνπείο), 2
γξακκηθνχο κεηαηξνπείο (linear probes L12-5 θαη L9-3), 1 θπξηφ κεηαηξνπέα (convex
probe C5-1), 1 νγθνκεηξηθφ κεηαηξνπέα (volumetric probe VL13-5) θαη 1 matrix
κεηαηξνπέα (matrix probe X6-1). O έθηνο κεηαηξνπέαο πνπ ήηαλ δηαζέζηκνο, 1 transrectal κεηαηξνπέαο, δελ ειέγρζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ πνηνηηθνχ
ειέγρνπ, θαζψο δελ ππήξρε δηαζέζηκν θαηάιιειν phantom γηα λα δερζεί ηηο
κεηξήζεηο ηνπ. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνπλ κφιηο αγνξαζζεί ην θαηάιιειν phantom.
Ο Δμνπιηζκφο ησλ ππέξερσλ ειέγρζεθε κφιηο παξαδφζεθε. Σν phantom πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ήηαλ θπξίσο ην ATS 549 θαη φινη νη
κεηαηξνπείο (probes) ειέγρζεθαλ κε ηε ρξήζε απηνχ. Μηα πξφζζεηε ζεηξά απφ
κεηξήζεηο έγηλε
ρξεζηκνπνηψληαο
ηα Gammex 405GSX phantom γηα λα
δηαζθαιηζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζπγθξίζηκα.
Οη παξάκεηξνη πνπ ειέγρζεθαλ γηα θάζε έλα απφ ηνπο αληρλεπηέο ήηαλ:
 Νεθξή δψλε (Dead zone)
 Βάζνο δηείζδπζεο (Depth of penetration)
 Οξηαθή Ηζρχο (Threshold power)
 Αθξίβεηα ηνπ κεηξεηή απνζηάζεσλ (Caliper accuracy, both horizontal and
vertical, at various depths)
 Χωρικι ανάλυςθ ςε διάφορα βάκθ (Spatial Resolution, both horizontal and
axial, at various depths)
 Αλίρλεπζε θχζηεσλ (Cyst identification and diameter measurements at
various depths)
 Διάκριςθ ανωμαλιϊν με χαμθλι αντίκεςθ/ορατότθτα (Low contrast disks
visibility)
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Οη παξάκεηξνη ζάξσζεο γηα θάζε δνθηκή θαηαγξάθεθαλ θαη πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα κειινληηθψλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ
ηεο κνλάδαο ππεξήρσλ. Οη κεραληθνί θαη ζεξκηθνί δείθηεο ζεκεηψζεθαλ επίζεο γηα
θάζε κία απφ ηηο κεηξήζεηο. Ζ ηζρχο εμφδνπ σο πνζνζηφ ηεο κέγηζηεο ηζρχνο δελ
εκθαλίδεηαη ζηε νζφλε ηεο κνλάδαο θαη ήηαλ ξπζκηζκέλε ζην κέγηζην γηα ηηο
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δνθηκέο. Γνθηκάζηεθαλ επίζεο ζάξσζε κε έγρξσκν Doppler
θαη 3D/4D θαη ειέγρζεθε ε πνηφηεηα εηθφλαο.

6.2 Δμνπιηζκόο- Philips iU22
Σν ζχζηεκα ππεξήρσλ ηχπνπ Philips iU22 είλαη κηα πξνεγκέλε ζπζθεπή ηαηξηθψλ
απεηθνλίζεσλ κε ππέξερνπο, πνπ παξέρεη εμαηξεηηθή νκνηνκνξθία ηζηνχ γηα ηε
βειηίσζε ηεο πθήο, αλαγλψξηζε ησλ πξνηχπσλ, δηάθξηζε ησλ κηθξφ-δνκψλ θνληά,
κέζα θαη καθξηά απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηζηνχ, θαη θαιή πνηφηεηα εηθφλαο. Ζ
ζπζθεπή Philips iU22 ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα θαιχηεξα ζπζηήκαηα κε ηε
βειηησκέλε πνηφηεηα εηθφλαο, ηε ξνή εξγαζίαο θαη ηελ επθνιία ζηε ρξήζε ηεο.
Δπίζεο πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ζηηο απεηθνλίζεηο φγθσλ. Με ηελ ηερλνινγία
xMatrix ζην κεηαηξνπέα Υ6-1 PureWave αμηνπνηείηαη ε δχλακε ηνπ ζε πάλσ απφ
9000 ελεξγά ζηνηρεία, δειαδή είλαη πάλσ απφ 35 θνξέο πην κεγάιε απφ ηνπο
ζπκβαηηθνχο κεηαηξνπείο θαη έηζη ιακβάλνληαη θαζαξέο θαη πςειήο αλάιπζεο
εηθφλεο αθφκε θαη ζε ηερληθά δχζθνιεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ. Δπίζεο
πεξηιακβάλεηαη ε λέα ιεηηνπξγία Live xPlane πνπ επηηξέπεη ζηνπο γηαηξνχο λα
δεκηνπξγήζνπλ δχν εηθφλεο πιήξνπο αλάιπζεο ηαπηφρξνλα, θαηαγξάθνληαο έηζη ηηο
δηπιάζηεο θιηληθέο πιεξνθνξίεο ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο λα θηλείηαη, λα
κεηαηξέπεηαη ή λα πεξηζηξέθεηαη ν κεηαηξνπέαο αθφκα θαη θαηά ηε ιήςε
νξζνγψλησλ απεηθνλίζεσλ. Ζ ζάξσζε κηαο νιφθιεξεο πεξηνρήο επηηπγράλεηαη κε ηελ
ηερλνινγία Trackball εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε ηεο ζάξσζεο κε ην ρέξη[16,17].
Ζ xMatrix iU22 θαζηζηά εχθνιε θαη ηελ απεηθφληζε 3D γηα θάζε εμέηαζε, κε ηελ
αθαίξεζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ φγθνπ. Μηα ζεηξά απφ βειηησηηθέο
ξνέο δηεπθνιχλεη θαη απμάλεη ην ξπζκφ ηεο εμέηαζεο έηζη ψζηε ε εμέηαζε λα κελ
είλαη ρξνλνβφξα, επηηξέπνληαο ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εηθφλαο κε ην πάηεκα ελφο
θνπκπηνχ[16, 17].
Δηαηξίεο φπσο ε General Electric θαη ε Siemens πξνζθέξνπλ κνλάδεο ππεξήρσλ
κε ζπγθξίζηκεο δπλαηφηεηεο απεηθφληζεο.
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Δηθόλα 6.2 Σν ζύζηεκα ππεξήρσλ ηύπνπ Philips iU22

6.2.1 Δμαξηήκαηα θαη ηδηόηεηεο ελόο Philips iU22
Μηα βαζηθή κεραλή ππεξήρσλ έρεη ηα αθφινπζα κέξε:
• κεηαηξνπέαο
• θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (ΚΜΔ)
• κεραληζκφο ειέγρνπ παικψλ
• νζφλε
• πιεθηξνιφγην/δξνκέαο
• ζπζθεπή απνζήθεπζεο ησλ εηθφλσλ
• εθηππσηήο
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα ππεξήρσλ ηχπνπ Philips iU22 πεξηέρεη:


17" LCD νζφλε



Πινήγεζε κε 1 νζφλε αθήο (navigation touchscreen)



3 ζχξεο γηα ηνπο κεηαηξνπείο



Πιήξεηο δπλαηφηεηεο απεηθφληζεο



Τςειή ζπρλφηεηα επαλάιεςεο παικψλ {HPRF}



WideSCAN 2-D



Live xPlane



Live thick slice



MPR & iSlice MPR



SonoCT [ Compound imaging ]



XRES [κείσζε ζνξχβνπ]



Αξκνληθή απεηθφληζε-Harmonic imaging



Παλνξακηθή απεηθφληζε-Panoramic imaging



HD zoom



Chroma & dynamic colorization



Γηφξζσζε ηζηψλ -Tissue aberration correction



Κσδηθνπνηεκέλν ζρεκαηηζκφ δέζκεο-Coded beam forming



Απηφκαηε αλάιπζε Doppler κε πςειφ Q - High Q automatic Doppler analysis



160 GB ζθιεξφ δίζθν



AGC [Automatic Gain Control]



4 ζχξεο USB



DVD-CD-RW

73



DICOM



Πξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο- 345 lbs

Οη κέζνδνη απεηθφληζεο πνπ παξέρνληαη ζην ζχζηεκα ππεξήρσλ ηχπνπ Philips
iU22 είλαη νη B-Mode, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler (PW Doppler), CW
Doppler 4D, Duplex, Triplex, Dual screen, Quad screen, θαη B-Color[18,19].
Απηφ ην ζχζηεκα ππέξερσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ θαξδηνινγία, ζηελ
απεηθφληζε αγγείσλ, ζηε γπλαηθνινγία-καηεπηηθή, ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή, ζηηο
δηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπξνινγία, ζε απεηθνλίζεηο
καζηνχ, ζε κηθξά θαη επηθαλεηαθά ηκήκαηα, ζηελ παηδηαηξηθή θαη ζε επεκβαηηθέο
ηαηξηθέο εθαξκνγέο[18,19].

6.2.2 Σύπνη κεηαηξνπέσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Philips iU22
Ζ δηαθνξά ζην κεηαηξνπέα είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν απεηθφληζεο θαη
αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ εμεηάδεηαη απφ ην ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη ν
θαηάιιεινο κεηαηξνπέαο.
ην ζχζηεκα ππέξερσλ Philips iU22 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εμήο
κεηαηξνπείο:


Γξακκηθνί κεηαηξνπείο-Linear Array



Κπξηνί κεηαηξνπείο-Convex Array



Phased Array



CW Doppler



PW Doppler



Ογθνκεηξηθνί κεηαηξνπείο-Volume '3D/4D'



Omni TEE



xMATRIX

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή, ν λένο ππεξερνγξάθνο πνπ αγνξάζηεθε απφ ην
Ογθνινγηθφ Κέληξν ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, ηχπνπ Philips iU22, θαη πέξαζε απφ
πνηνηηθφ έιεγρν απνδνρήο, πεξηείρε ηνπο εμήο κεηαηξνπείο: 2 γξακκηθνχο κεηαηξνπείο
(linear probes L12-5 θαη L9-3), 1 θπξηφ κεηαηξνπέα (convex probe C5-1), 1
νγθνκεηξηθφ κεηαηξνπέα (volumetric probe VL13-5) θαη 1 matrix κεηαηξνπέα (matrix
probe X6-1). Δπίζεο πεξηείρε θαη 1 trans-rectal κεηαηξνπέα ν νπνίνο δελ πέξαζε απφ
έιεγρν γηα ην ιφγν πνπ αλαθέξζεθε ζην 6.1 (ζα γίλεη έιεγρνο πξν ηεο ρξήζεο ηνπ,
αθνχ αγνξαζζεί ην θαηάιιειν phantom).

6.2.2.1 Γξακκηθόο κεηαηξνπέαο Philips ~ L12-5
Ο γξακκηθφο κεηαηξνπέαο Philips ~ L12-5 κε θάζκα ζπρλνηήησλ 12-5MHz έρεη
ηηο εμήο ηδηφηεηεο:
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Μηθξά βήκαηα, πςειήο αλάιπζεο γξακκηθήο δηάηαμεο
50mm πξαγκαηηθφ κήθνο αλνίγκαηνο
10º ηξαπεδνεηδνχο απεηθφληζεο
Καηεπζπλφκελνπο θπκαηηθνχο παικνχο, Color Doppler θαη Color Power
Angio, παλνξακηθή θαη αξκνληθή απεηθφληζε, SonoCT, XRES
Τςειή αλάιπζε ζε επηθαλεηαθέο εθαξκνγέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αγγεηαθψλ, κηθξψλ ηκεκάησλ, ηνπ καζηνχ θαη ηνπ κπνζθειεηηθνχ
ζπζηήκαηνο απεηθφληζεο
Παξέρεη εθαξκνγέο αληίζεζεο
Διαζηνγξαθία (Elastography)
Τπνζηεξίδεη δπλαηφηεηεο βηνςίαο [20]

Δηθόλα 6.2.2.1 Μεηαηξνπέαο Philips ~ L12-5

6.2.2.2 Γξακκηθόο κεηαηξνπέαο Philips ~ L9-3
Ο γξακκηθφο κεηαηξνπέαο Philips ~ L9-3 κε θάζκα ζπρλνηήησλ 9-3MHz έρεη ηηο
εμήο ηδηφηεηεο :
 15º ηξαπεδνεηδνχο απεηθφληζεο
 38mm πξαγκαηηθφ κήθνο αλνίγκαηνο
 Καηεπζπλφκελνη παικνί Doppler, έγρξσκν Doppler, and Color Power
Angio, SonoCT, XRES , παλνξακηθή θαη αξκνληθή απεηθφληζε
 Αγγεηαθέο (θαξσηίδα, αξηεξηαθή θαη θιεβηθή) θαη επηθαλεηαθέο
εθαξκνγέο απεηθφληζεο
 Δγθεθαιναγγεηαθή ιεηηνπξγία (θαξσηίδεο, vertebrals), πεξηθεξηθή
αγγεηαθή ιεηηνπξγία (θιεβηθή, αξηεξηαθή), θαη ιεηηνπξγία γηα δηάγλσζε
ησλ εζσηεξηθψλ ηζηψλ ηνπ καζηνχ
 Παξέρεη εθαξκνγέο αληίζεζεο
 Αθξίβεηα ζην Doppler κε θαηάιιειε γσλία δηεχζπλζεο
 Τπνζηεξίδεη δπλαηφηεηεο βηνςίαο[20]
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Δηθόλα 6.2.2.2 Μεηαηξνπέαο Philips ~ L9-3

6.2.2.3 Κπξηόο κεηαηξνπέαο Philips ~ C5-1
Ο θπξηφο κεηαηξνπέαο Philips ~ C5-1 κε θάζκα ζπρλνηήησλ 5-1MHz έρεη ηηο
εμήο ηδηφηεηεο:
 Καηεπζπλφκελνη παικνί, High-PRF , έγρξσκν Doppler θαη Color Power
 Angio, SonoCT, πξνεγκέλεο XRES θαη πνιχ κεηαβιεηέο αξκνληθέο
απεηθνλίζεηο
 Γεληθή ρξήζε ζε θνηιηαθέο, γπλαηθνινγηθέο, καηεπηηθέο θαη επεκβαηηθέο
εθαξκνγέο
 Discretε TSI γηα βαζηέο θνηιηαθέο πεξηνρέο, καηεπηηθέο θαη γπλαηθνινγηθέο
δηαπεξαζηηθφηεηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε α)Γηφξζσζε ησλ ηζηψλ πνπ
εθηξέπνληαη (tissue aberration correction) θαη β) Κσδηθνπνηεκέλε
δηακφξθσζε ηεο δέζκεο θαη ηεο αξκνληθήο απεηθφληζεο
 Παξέρεη δπλαηφηεηεο βηνςίαο[20]

Δηθόλα 6.2.2.3 Μεηαηξνπέαο Philips ~ C5-1
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6.2.2.4 Ογθνκεηξηθόο κεηαηξνπέαο Philips ~ VL13-5
Ο νγθνκεηξηθφο κεηαηξνπέαο Philips ~ VL13-5 κε θάζκα ζπρλνηήησλ 13-5MHz
έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο:
 Μηθξά βήκαηα ζην ρψξν, 192 ζηνηρεία πςειήο αλάιπζεο γξακκηθήο
δηάηαμεο
 Καηεπζπλφκελνη θπκαηηθνί παικνί, έγρξσκν Doppler, Color Power Angio,
SonoCT, XRES, θαη αξκνληθή απεηθφληζε
 Τπνζηεξίδεη πςειή αλάιπζε απεηθφληζεο 2D
 Τπνζηεξίδεη πςειή αλάιπζε, πνζνηηθή θαη κφλν 3D ζάξσζε φγθνπ
 Τπνζηεξίδεη 4D απεηθνλίζεηο
 Τςειή αλάιπζε επηθαλεηαθψλ εθαξκνγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κηθξψλ ηκεκάησλ ηνπ καζηνχ θαη αγγεηαθή απεηθφληζε
 Γηφξζσζε ηζηψλ πνπ εθηξέπνληαη (tissue aberration correction) ζηε
καζηνγξαθία θαη ζηελ πξνεγκέλε απεηθφληζε TSI
 Παξέρεη δπλαηφηεηεο βηνςίαο[20]

Δηθόλα 6.2.2.4 Μεηαηξνπέαο Philips ~ VL13-5

6.2.2.5 Matrix Μεηαηξνπέαο Philips ~ X6-1
Ο Matrix κεηαηξνπέαο Philips ~ X6-1 κε θάζκα ζπρλνηήησλ 6-1MHz έρεη ηηο
εμήο ηδηφηεηεο:
 Πιήξσο ζπγρξνληζκέλν δείγκα Μatrix κε 9,212 ζηνηρεία
 Γπλακηθή εζηίαζε πάλσ ζην εχξνο ησλ δχν πιεπξηθψλ δηαζηάζεσλ
 Σξεηο γξακκέο ππθλφηεηαο ζε 3D θαη 4D modes
 Γεληθή ρξήζε ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή, ζηε καηεπηηθή, ζηελ εκβξπτθή ερψ θαη
ζηηο γπλαηθνινγηθέο εθαξκνγέο
 2D modes, M-Mode, έγρξσκν Doppler, Color Power Angio
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηεχζπλζεο CPA, παικηθφ Doppler, Live
xPlane κε ρξψκα, 3D κε ρξψκα θαη CPA, 4D κε ελεξγνπνίεζε πιήξνπ
έληαζεο ρξψκαηνο, πξνεγκέλε XRES θαη αξκνληθή απεηθφληζε
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Αλίρλεπζε auto-heart γηα λα ζέζεη νιφθιεξε ηελ ερψ απφ ηνλ φγθν ηνπ
εκβξχνπ ζε θιίκαθα γθξίδνπ θαη ρξψκαηνο
Παξέρεη δπλαηφηεηεο βηνςίαο[20]

Δηθόλα 6.2.2.5 Μεηαηξνπέαο Philips ~ Υ6-1

6.3 Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ππέξερσλ ηύπνπ Philips
iU22
 2D θαη 3D πνηόηεηα εηθόλαο από κόλν έλα κεηαηξνπέα
Ο λένο κεηαηξνπέαο Xmatrix Υ6-1 PureWave πξνζθέξεη εμαηξεηηθή δπζδηάζηαηε
εηθφλα θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, κεηαηξέπεηαη ζε
ηξηζδηάζηαηε εηθφλα γηα λα παξέρεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο αλαηνκίαο.
Ο κεηαηξνπέαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξζεί έλαο φγθνο ζε έλα κφιηο
δεπηεξφιεπην πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ πνηφηεηα ησλ 2D εηθφλσλ. Σν ultra-thin
ζηνρεχεη ηε δέζκε θαη παξέρεη εμαηξεηηθή νκνηνκνξθία ηζηψλ, ελψ κεηψλεη ην
ζφξπβν γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ελδηαθέξνληνο, κε απνηέιεζκα ιηγφηεξα
αληηθείκελα λα ζπγθξίλνληαη κε ηε ζπκβαηηθή δέζκε. [16]
 ε πξαγκαηηθό ρξόλν ηαπηόρξνλε απεηθόληζε ζε δύν επίπεδα
Ο λένο κεηαηξνπέαο Xmatrix Υ6-1 PureWave κε ραξαθηεξηζηηθφ ην xPlane
επηηξέπεη ηελ απεηθφληζε ζε δχν επίπεδα ηαπηφρξνλα ρσξίο ην ρέξη λα
πεξηζηξέθεη ην κεηαηξνπέα. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ππάξρνπλ ζθάικαηα αθνχ δελ
ππάξρεη ρεηξνθίλεηε πεξηζηξνθή ηνπ κεηαηξνπέα. Κιηληθέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε
xPlane βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα απεηθφληζεο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ειαρηζηνπνηεί ηνπο ηξαπκαηηζκνχο απφ επαλαιακβαλφκελε πίεζε[16].


Πξνβνιή ηνπ όγθνπ ζε νπνηνδήπνηε ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο θαη
επηθνηλσλίαο εηθόλαο – Picture archiving and communication system
( PACS)
Οη 3D MPRs εηθφλεο ζηέιλνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα PACS θαη
κεηαηξέπνληαη ζε εηθφλεο φγθνπ φπσο απηέο απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηαηξηθψλ
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απνθάζεσλ, ή γηα επαλεμέηαζε ή θαη γηα απνζήθεπζε. Μφιηο ν φγθνο
δεκηνπξγεζεί ζαλ εηθφλα, ην ζχζηεκα ππεξήρσλ iU22 ζα θαηαγξάςεη ηηο Υ,Φ θαη
Ε cineloops κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζηαιεί ζην PACS
[16].


Καιύηεξε πξννπηηθή ηεο ζέζεο ηεο «βειόλαο» θαηά ηε δηάξθεηα βηνςίαο
ή αθαίξεζεο
H xMatrix iU22 παξέρεη νινθιεξσκέλεο ζπγρσλεπκέλεο εηθφλεο κε δπλαηφηεηα
πινήγεζεο PercuNav. Σν ζχζηεκα PercuNav ιεηηνπξγεί ζαλ έλα GPS γηα ηαηξηθά
φξγαλα γηα ηελ θαζνδήγεζε ζηηο δηαδηθαζίεο βηνςίαο ή αθαίξεζεο. Ο
ζπλδπαζκφο ηνπ iU22 θαη ηνπ PercuNav κεηαηξέπεη ηηο δπζδηάζηαηεο εηθφλεο
αζζελψλ ζε δπλακηθνχο εζηηαζκέλνπο ράξηεο απεηθφληζεο πνπ ζπλδπάδνπλ
αμνληθή ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία κε «δσληαλφ» ππεξερνγξάθεκα[16].
 Βειηηώζεηο ζηελ απεηθόληζε ηνπ καζηνύ
Με βάζε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειαζηνγξαθίαο (elastography) καζηνχ ηνπ
ππεξερεηηθνχ ζπζηήκαηνο Philips iU22, πξνζθέξεηαη έλα εμαηξεηηθά επαίζζεην
εξγαιείν εμέηαζεο γηα ηελ αλίρλεπζε αλσκαιηψλ ηνπ καζηνχ. Ζ πξνεγκέλε
εηδηθή απεηθφληζε ηζηνχ ηνπ καζηνχ πνπ είλαη πξνθαζνξηζκέλε γηα ην γξακκηθφ
L12-5 κεηαηξνπέα, βνεζά ηνπο ρεηξηζηέο λα μερσξίδνπλ ηηο θχζηεο απφ ηηο
ζηεξεέο κάδεο ζην ζηήζνο. Ζ δηφξζσζε ησλ ηζηψλ πνπ εθηξέπνληαη, πνπ απνηειεί
επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηαηξνπέσλ, αληηζηαζκίδεη ηελ ηαρχηεηα ησλ
παξαιιαγκέλσλ ήρσλ θαη βειηηψλεη ηελ αλάιπζε, ηε ιεπηνκέξεηα θαη ηελ
νξαηφηεηα ησλ βιαβψλ ηνπ καζηνχ. Με ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ επηηπγράλεηαη
ε βέιηηζηε δηαγλσζηηθή απφδνζε ζε φιν ην θάζκα ησλ ηχπσλ καζηνχ[16].
 Έμππλα εξγαιεία εμέηαζεο πξνζθέξνπλ απνδνηηθόηεηα
Σα έμππλα εξγαιεία (SmartExam) ηνπ ππεξερνγξάθνπ απμάλνπλ ηε ζπλέπεηα θαη
ηελ ηαρχηεηα κε ηνλ απηφκαην ζρεδηαζκφ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πξσηνθφιισλ
εθαξκνγήο. Με ηελ ηπραία ζεηξά ησλ έμππλσλ εξγαιείσλ νη εηθφλεο ζηέιλνληαη
ζηελ PACS κε ηελ ζεηξά πνπ αλαηέζεθαλ. Σα έμππλα εξγαιεία κεηψλνπλ ην
ρξφλν εμέηαζεο θαηά 30-50% θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο[16].
 Μείσζε ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο ζην 69% κε ρξήζε ηνπ κεηαηξνπέα C5-1
Μηα κειέηε ζρεηηθά κε ηερληθά δχζθνιεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ ζε έμη πεξηνρέο
ζηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε κε ηνλ αηζζεηήξα C5-1 PureWave έρεη
δείμεη φηη απηή ε ηερλνινγία κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά. Οη ρξφλνη εμέηαζεο
έρνπλ κεησζεί έσο θαη 38% θαη νη κειέηεο έρνπλ δείμεη κείσζε ηνπ πφλνπ θαη ηεο
θνχξαζεο απφ ηε ζάξσζε απφ 29% έσο 85% ησλ εμεηάζεσλ[16].


Φηάλεη ζε λέα επίπεδα δηάγλσζεο κε νιόθιεξν ην ζώκα ζε απμεκέλε
αληίζεζε ζην ππεξερνγξάθεκα
Ζ λέα πξνεγκέλε ηερλνινγία παικνχ ζην κεηαηξνπέα C5-1 PureWave παξέρεη
αζχγθξηηε δηαπεξαζηηθφηεηα θαη ραξαθηεξίδεη ηνπο φγθνπο αθφκα θαη ζηελ πην
δχζθνιε αλαηνκία. Οη πξνεγκέλεο XRES θαη νη ηερλνινγίεο δηφξζσζεο ησλ
ηζηψλ πνπ εθηξέπνληαη ζην κεηαηξνπέα L12-5 ραξαθηεξίδνπλ ηνπο φγθνπο ηνπ
καζηνχ ζηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ηνπο, βειηηψλνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο
ζεξαπείαο[16].
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6.4 Καηλνηνκίεο θαη Σερλνινγία Philips iU22
6.4.1 xMatrix
H xMatrix ιεπηή θέηα (ultra-thin) απεηθφληζεο πξνζθέξεη εμαηξεηηθή
νκνηνκνξθία ηζηνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο πθήο θαη αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ,
εμαηξεηηθή δηάθξηζε ησλ κηθξψλ δνκψλ θαη εμαηξεηηθή πνηφηεηα εηθφλαο, ψζηε λα
θαίλνληαη νη αλαηνκηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ θαίλνληαη κε ηα ζπκβαηηθά
ζπζηήκαηα ππεξήρσλ [16,21].
(α)

(β)

(γ)

Δηθόλα 6.4.1 (α) Ζ xMatrix array ηερλνινγία ρξεζηκνπνηεί 2400 πιήξε ζηνηρεία γηα 360º εζηίαζε
θαη θαζνδήγεζε
(β) Ζ Live xPlane απεηθόληζε δεκηνπξγεί ηαπηόρξνλα δπν πιήξνπο αλάιπζεο πιάλα
επηηξέπνληαο ηελ θαηαγξαθή δηπιάζησλ θιηληθώλ πιεξνθνξηώλ ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα
(γ) Ζ δσληαλή απεηθόληζε όγθνπ επηηξέπεη ηελ απόθηεζε θαη ηελ παξνρή όισλ ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ όγθνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζε αζύγθξηηε θαη isovoxel αλάιπζε

6.4.2 QLAB
Ζ QLAB είλαη κηα ηξηζδηάζηαηε αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα απεηθφληζε, ε νπνία
πξνζθέξεη απηφκαηε θαη αληηθεηκεληθή κέζνδν γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ
δεδνκέλσλ κε ππέξερνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο ξνήο εξγαζίαο ζε κηα πιήξε ζεηξά ησλ
δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα.
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Δηθόλα 6.4.2 QLAB

6.4.3 Διαζηνγξαθία – Elastography
Ζ ειαζηνγξαθία είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε ηερληθή πνπ πξνζζέηεη αμία ζηελ
ππεξερνγξαθηθή εμέηαζε δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγείηαη ε αθακςία ηνπ
ηζηνχ[16,21].
 Δξγαιεία Αλάιπζεο Διαζηνγξαθίαο
Ζ κέζνδνο ειαζηνγξαθίαο πνπ ζηειερψλεη ην κεηαηξνπέα L12-5 ρξεζηκνπνηεί ηηο
εηδηθέο πξνθαζνξηζκέλεο ζχλζεηεο απεηθνλίζεηο ηνπ ηζηνχ ηνπ καζηνχ. Παξέρεη ηηο
αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:





Παξαγσγή ειαζηνγξάκκαηνο (Elastogram) απφ ηελ εζσηεξηθή θίλεζε ηνπ
αζζελή (αλαπλνή, θαξδηαθή θίλεζε)
Μέηξεζε απφζηαζεο θαη επηθάλεηαο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ρεηξηζηή
χγθξηζε κεγέζνπο
Αληερεηηθή απεηθφληζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θπζηηθψλ δνκψλ ηνπ
ειαζηνγξάκκαηνο

Δηθόλα 6.4.3 Διαζηνγξαθία καζηνύ
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6.4.4 SonoCT
H ηερλνινγηθή απεηθφληζε SonoCT ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη κηα κνλαδηθή
πξνζέγγηζε γηα λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο ησλ ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ
ππέξερσλ πνπ κεηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο. Ζ SonoCT ηερλνινγία
απεηθφληζεο ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο κεηάδνζεο δέζκεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ
ζην ίδην επίπεδν ηνκέο απφ δηαθνξεηηθέο γσλίεο ζέαζεο, ζπλδπάδνληαο ζηε ζπλέρεηα
ηηο κηθξέο γσληαθέο εηθφλεο ζε κηα ζχλζεηε εληαία εηθφλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη
SonoCT απεηθνλίζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο γηαηξνχο λα απνθηήζνπλ κέρξη θαη
ελλέα θνξέο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ηνπ ηζηνχ απφ φηη ζα έπαηξλαλ απφ ηηο
νξζνγψληεο δέζκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα ππεξήρσλ. Ζ
SonoCT ππνζηεξίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 2D, Doppler, αξκνληθέο θαη 3D
απεηθνλίζεηο, γηα ηε βειηίσζε ηεο ζαθήλεηαο ηεο εηθφλαο ζηηο πεξηζζφηεξεο
αλαγθαίεο εμεηάζεηο θαη ηχπνπο αζζελψλ[16,21].
Με ηελ SonoCT ε γσλία πνπ δεκηνπξγείηαη κεηψλεη ην ζφξπβν θαη νη δνκέο κε
θακπχιεο θαη αθαλφληζηα φξηα είλαη πην νξαηέο. Ζ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο
αληίζεζεο βειηηψλεηαη θαη ηα πεξηζψξηα ηνπ ηζηνχ είλαη πην νξαηά. Υξεζηκνπνηψληαο
απεηθνλίζεηο SonoCT νη πιεξνθνξίεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ηζηνχ εληζρχνληαη, ελψ ηα
ηπραία αληηθείκελα ζρεδφλ εμαιείθνληαη. Απηή ε ηζρπξή ηερλνινγία απεηθφληζεο
δηαηίζεηαη ζε γξακκηθνχο, θακππισηνχο, θπξηνχο θαη νγθνκεηξηθνχο κεηαηξνπείο,
παξάγνληαο έηζη εηθφλεο αλψηεξεο απεηθφληζεο ζε πάλσ απφ ην 94% ησλ αζζελψλ.
Οη SonoCT απεηθνλίζεηο έρνπλ απμήζεη επίζεο ηε δηαγλσζηηθή εκπηζηνζχλε, ηε
δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο νδεγψληαο έηζη ζε ζεηηθέο αιιαγέο φζνλ
αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ ζην 17,6% ησλ πεξηπηψζεσλ [16,21].
 Οθέιε SonoCT
 Αθξηβέζηεξα θιηληθά δεδνκέλα
 Απμεκέλε δηαγλσζηηθή εκπηζηνζχλε
 Βειηησκέλε δηαρείξηζε αζζελψλ
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Δηθόλα 6.4.4 Απεηθόληζε SonoCT

6.4.5 XRES
Ζ επεμεξγαζία εηθφλαο XRES παξέρεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν βειηίσζε ηεο
εηθφλαο ρξεζηκνπνηφληαο αιγφξηζκνπο πνπ κεηψλνπλ ηα αληηθείκελα πνπ δελ
θαίλνληαη θαιά. Σελ ίδηα ζηηγκή ε XRES εληζρχεη ηηο αθκέο θαη δηνξζψλεη ηηο
αζπλέρεηεο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ πθήο, επηηξέπνληαο ηε βειηίσζε ηεο απεηθφληζεο
ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ηζηνχ. Ζ ιεηηνπξγία απηή είλαη κηα πξαγκαηηθή
πξνζαξκνζηηθή επεμεξγαζία εηθφλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί 350 εθαηνκκχξηα
ππνινγηζκνχο γηα θάζε πιαίζην δεδνκέλσλ. Ζ θαηάιιειε επεμεξγαζία είλαη ζπλερψο
πξνζαξκνζκέλε γηα θάζε pixel ηνπ πιαηζίνπ γηα θάζε ρξφλν. Σν απνηέιεζκα είλαη λα
έρνπκε εηθφλεο ρσξίο ζφξπβν θαη κε εμαηξεηηθή θαζαξφηεηα θαη επθξίλεηα ησλ
πεξηζσξίσλ ηνπ ηζηνχ. πλδπάδνληαο ηε ιεηηνπξγία απηή κε SonoCT κπνξνχλ λα
εληζρπζνχλ αθφκε θαη νη πην αλεπαίζζεηεο δηαγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο[16,21].
 Οθέιε XRES
 Δλίζρπζε ζηηο ιεπηέο απνρξψζεηο ηζηνχ
 Απμεκέλε δηαγλσζηηθή εκπηζηνζχλε
 Απνηειεζκαηηθή απνδνηηθφηεηα ζηνπο αζζελείο
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Δηθόλα 6.4.5 Λεηηνπξγία XRES

6.4.6 Απεηθόληζε όγθνπ (volumetric imaging)
Ζ πην πξνεγκέλε κέζνδνο ηεο «απφθηεζεο» ηνπ φγθνπ είλαη ε xMatrix. Σν
ζχζηεκα ππεξήρσλ ηεο Philips iU22 πξνζδίδεη εηθφλεο κε φγθν, κε ζαθήλεηα θαη
πξννπηηθή. Καηαγξάθεη δεδνκέλα φγθνπ ζε islice,, thick slice, invert, color invert,
slice plane θαη automated stacked contours.

Δηθόλα 6.4.6 Απεηθόληζε όγθνπ από κεηαηξνπέα X6-1

6.4.7 PureWave θαη Γηόξζσζε
Aberration Correction)

εθηξεπνκέλσλ

ηζηώλ

(Tissue

Ζ ηερλνινγία PureWave ηνπ θξπζηάιινπ βειηηψλεη ηε δηαπεξαζηηθφηεηα ζε
δχζθνιεο πεξηνρέο θαη απνθαιχπηεη ιεπηνκέξεηεο ησλ ιεπηψλ δνκψλ.
 Οθέιε PureWave
 Αθξίβεηα ζε αλαηνκηθά ζηνηρεία
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Απμεκέλε δηαγλσζηηθή εκπηζηνζχλε
Αχμεζε ηεο απφδνζεο

Ζ ηερλνινγία δηφξζσζεο ηζηψλ δηνξζψλεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ κέζα ζηνπο
ιηπψδεηο ηζηνχο, νμχλεη ηε ρσξηθή αλάιπζε, κεηψλεη ηηο επηδξάζεηο ηεο αθνπζηηθήο
παξακφξθσζεο ηεο δέζκεο θαη βειηηψλεη νκνηφκνξθα ηελ εηθφλα ησλ ηζηψλ ζε φια
ηα βάζε.
 Οθέιε ηεο δηφξζσζεο ηζηνχ
 Γηφξζσζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ κέζα απφ ιηπψδεηο
ηζηνχο απφ 1,540 m/s ζε 1,450 m/s
 Μεηψλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο αθνπζηηθήο παξακφξθσζεο ηεο
δέζκεο
 Ομχλεη ηε ρσξηθή αλάιπζε
 Βειηηψλεη νκνηφκνξθα ηνπο ηζηνχο ζε φια ηα βάζε

Δηθόλα 6.4.7 Γηόξζσζε ηζηνύ κέζσ ηνπ κεηαηξνπέα
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6.5 Δμνπιηζκόο-ATS 549 Phantom
Σν κνληέιν ATS 549 General & Small Parts Phantom είλαη έλα εχθνιν θαη
νινθιεξσκέλν κέζν αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απεηθφληζεο κε εχξνο
ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο 2,25 έσο 15,0 ΜHz. Σα πξψηα 6 εθαηνζηά ηνπ κνληέινπ
απηνχ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα πεξηιακβάλεη ηηο πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο, ελψ ε
πεξηνρή κεηαμχ 6-30cm πξννξίδεηαη γηα ζπρλφηεηεο θάησ ησλ 7,5MHz. Οη
θνηιφηεηεο ζάξσζεο, φηαλ γεκίδνπλ κε λεξφ, παξέρνπλ έλα ηδαληθφ κέζν γηα λα
αμηνινγεζνχλ νη ελδνζθνπηθνί αληρλεπηέο (κεηαηξνπείο). Όηαλ βξίζθνληαη ζηελ
ελεξγφ πεξηνρή ηνπ κεηαηξνπέα ζηελ επηθάλεηα ηνπ Phantom, ε δηαδηθαζία είλαη
ε ίδηα φπσο θαη γηα θάζε πξφηππν γξακκηθφ κεηαηξνπέα[22,23].
Σν κνληέιν 549 είλαη ζρεδηαζκέλν κε έλα ζπλδπαζκφ κνλφ-ηλσλ ζηφρσλ γηα
κέηξεζε ηεο απφζηαζεο θαη ηεο δνκήο ηνπ ηζηνχ ηνπ ζηφρνπ γηα δηάθνξα κεγέζε
θαη δηάθνξεο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο. Δθαηφ είθνζη (120) θπζηηθέο δνκέο είλαη
ηνπνζεηεκέλεο ζε θαηαθφξπθε γξακκή σο ζηφρνο, επηηξέπνληαο έηζη κηα
νιφθιεξε νκάδα ζηφρνπ λα εκθαλίδεηαη ζε κηα πξνβνιή. Λφγσ ηεο αθνπζηηθήο
νκνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ θαη ησλ δνκψλ ηνπ ζηφρνπ αληηθείκελα πνπ πξνθαινχληαη
απφ παξακφξθσζε, ζθίαζε ή ελίζρπζε εμαιείθνληαη. Έμη γθξη ζηφρνη κε θιίκαθα
πνπ θπκαίλεηαη ζε αληίζεζε απφ +15dB έσο -15dB παξέρνληαη γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εκθαλίδνληαο έλα δπλακηθφ εχξνο θαη γθξη απφδνζε
επεμεξγαζίαο θιίκαθαο[22,23].

Δηθόλα 6.5 ATS Phantom
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6.5.1 Γνθηκέο (Tests Performed)
Οη δνθηκέο ηνπ Phantom ATS 549 είλαη νη εμήο:










Dead Zone ή Ring-Down
Κάζεηε βαζκνλφκεζε κέηξεζεο
Οξηδφληηα βαζκνλφκεζε κέηξεζεο
Δπαηζζεζία / Γηαπεξαζηηθφηεηα
Λεηηνπξγηθή Αλάιπζε
Δζηηαθή Εψλε
Αμνληθή (Axial) & πιεπξηθή (Lateral) αλάιπζε
Οκνηνκνξθία εηθφλαο
Gray Scale & Display Dynamic Range

Δηθόλα 6.5.1 Γνθηκέο ATS Phantom
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6.5.2 Πξνδηαγξαθέο ATS Phantom

General
Overall Dimensions
Housing Material
Wall Thickness
Scan Surfaces
Scan Surface
Dimensions
Weight

Tissue Mimicking Material
36.5 x 25.7 x
9.5 cm

Type

PVC
1.0 cm*
4
21.0 x 7.0 cm
31.5 x 7.0 cm

Urethane Rubber

Freezing Point

<-40°C

Melting Point

>100°C

Attenuation
Coefficient

0.5 dB/cm/MHz±
5.0%**

Speed of Sound

1450 m/s ± 1.0%
at 23°C

7.1 Kg (15.5lb)

Line Targets
Material

Monofilament
Nylon

Lateral Displacement

5.0 mm

Diameter

0.05 mm & .12
mm

Interval Spacing

1.0 mm

± 0.1 mm

Deotg

2.0 - 10.0
mm

Position Tolerance
Vertical Group
Interval Spacing
Depth 1.0 - 6.0 cm
Depth 6.0 - 30.0cm
Depth
Horizontal Group
Number of Groups
Interval Spacing
Depths
Linear Array
Group
Sector/Convex
Array Group

Dead Zone Group

Axial-Lateral
Resolution Group
Depths (first axial 2.5, 5.5, 15,
target)
21.0 cm
Scan surface 1
7.0 cm
Scan surface 2
13, 19,
Scan surface 4
28.5, 31.5
cm

.5 cm
1.0 cm
1.0 - 30.0 cm
8
1.0 cm
2.0, 5.0, 14.0,
20.0 cm
2.5, 5.5, 15.0,
21.0 cm
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Anechoic Target Structures
Type

Gray Scale Target Structures

Nonechogenic,
cylindrical

Type

Group 2, 3, 4, mm
Targets in each group

30

Diameters

2.0, 3.0,
4.0 mm

Depth Scan Surface 1

1.0 - 30.0
cm

Echogenic,
Cylindrical

Number of
Targets

6

Diameters

10.0 mm

Depth
Contrast relative
to background
material (dB)

5.0 cm
+15, +6, +3,
-3, -6, -15

Group 6, 8 mm
Targets in each group

15

Diameters

6.0, 8.0
mm

Interval Spacing (center
to center)

2.0 cm

Depth Scan Surface 1

2.0 - 30.0
cm

6.6 Δμνπιηζκόο- Gammex 405GSX Phantom
To Gammex 405GSX Phantom έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί γηα πςειήο
αλάιπζεο ππεξερεηηθά ζπζηήκαηα. Ζ 405GSX ελζσκαηψλεη ηελ ηειεπηαία Gammex
ηερλνινγία gel κίκεζεο ηζηψλ γηα λα παξέρεη κηα πην ιεία πθή θφληνπ απφ φηη
πξνβιέπεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά πξφηππα κίκεζεο ηζηνχ gel. To phantom πεξηέρεη
φιεο ηηο πνηφηεηεο δεηθηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ελφο επξέσο θάζκαηνο αμηνινγήζεσλ.
ηφρνη ηεο θιίκαθαο ηνπ γθξη πεξηιακβάλνληαη ζην Phantom[24,25].
To phantom κπνξεί λα ζαξσζεί κε θαλνληθέο ξπζκίζεηο ειέγρνπ θαη εμαζθαιίδεη
φηη ε απφδνζε κεηξηέηαη πξνζεγγίδνληαο ηελ απφδνζε ηνπ ζαξσηή. Δπηπιένλ, ην
phantom έρεη κηα ζχλζεηε επηθάλεηα ζάξσζεο κε βειηησκέλεο ηδηφηεηεο κεηάδνζεο,
έηζη ψζηε ε δέζκε ππεξήρσλ λα κεηαδίδεηαη θαη λα ιακβάλεηαη[24,25].
Ζ 405GSX πεξηέρεη φινπο ηνπο δείθηεο πνηφηεηαο γηα ηηο αμηνινγήζεηο, ηελ
αμνληθή θαη πιεπξηθή αλάιπζε, ην dead zone, ηελ θάζεηε θαη νξηδφληηα αθξίβεηα
απφζηαζεο θαη ηελ νκνηνκνξθία εηθφλαο[24, 25].
Σν phantom πεξηέρεη επίζεο ηξηγσληθφ ζηφρν θιίκαθαο κε δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη,
ελψ δχν νξηδφληηεο εγθάξζηεο ίλεο βξίζθνληαη ζηε κέζε ηνπ νκνηψκαηνο γηα λα
βνεζνχλ ζηελ επζπγξάκκηζε ηνπ κεηαηξνπέα ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν
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αλαθνξάο γηα λα εμαζθαιίδεη φηη νη δνθηκέο εθηεινχληαη ζηελ ίδηα θέηα ζάξσζεο.
Όηαλ θσηίδνληαη θαη νη δπν ίλεο, ηφηε ν κεηαηξνπέαο είλαη αθξηβψο θάζεηα πξνο ηελ
επηθάλεηα ζάξσζεο. Σν phantom κεηξά ζε βάζε έσο 16cm[24, 25].

Δηθόλα 6.6 Gammex 405GSX Phantom

6.6.1 Πξνδηαγξαθέο Gammex 405GSX Phantom
Targets Configuration Anechoic Cysts
Diameters . . . . . 2, 4 and 6 mm
Placement . . . . . 3, 8 and 14 cm deep
Speed of sound . . 1540 ±10 m/s at 22°C
Attenuation . . . . 0.5 or 0.7 ±0.05 dB/cm/MHz
Grey Scale Targets
Dimensions . . . . . 9.5x9.5x10.9 mm
Placement . . . . . 4 cm deep
Speed of sound . . 1540 ±10 m/s at 22°C
Attenuation coefficient . . . . . same as background
Contrast. . . . . . . low scatter, -6dB, +6dB; high scatter relative to background
Pin Targets
Diameter . . . . . . 0.1 mm (0.004 in)
Vertical spacing. . 20 mm at 2-16 cm deep
Horizontal spacing . . . . . . . 30 mm at 2 and 12 cm deep
Construction Scanning surface . . . . . . . Composite Film
Walls . . . . . . . . . Extruded ABS
Dimensions . . . . . 23.2x8.25x18.5 cm (9.25x3.25x7.25 in)
Weight. . . . . . . . 2.8 kg (6 lbs 5 oz)
All acoustic measurements at 4.5 MHz, 22°C

6.7Μέζνδνο- Οδεγίεο Υξήζεο ηνπ Philips iU22
Ζ κέζνδνο θαη νη νδεγίεο ρξήζεηο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α.
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7
ΓΔΓΟΜΔΝΑ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
7.1 Γεδνκέλα θαη Μέζνδνο πιινγήο ηνπο
ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. Μεξηθά απφ ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή
εηθφλαο, φπσο αθξηβψο ηα πήξακε απφ ηνλ ππεξερνγξάθν Philips iU22.
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ phantom ATS 549 ζηελ ζέζε ηνπ αζζελνχο, μεθίλεζε ν
έιεγρνο γηα ηνπο 5 απφ ηνπο 6 δηαζέζηκνπο αληρλεπηέο/κεηαηξνπείο. Πξηλ ν
κεηαηξνπέαο ηνπνζεηεζεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ phantom, ηνπνζεηήζεθε ζηελ επηθάλεηα
ηνπ phantom εηδηθφ ηδέι γηα λα κελ πξνθιεζεί κεγάιε απψιεηα ελέξγεηαο ηνπ
ερεηηθνχ θχκαηνο απφ ηελ χπαξμε αέξα αλάκεζα ζηνλ κεηαηξνπέα θαη ην phantom.
Μεηά ην ηέινο θάζε εμέηαζεο ν ρεηξηζηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη ηα
δεδνκέλα ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ κεραλήκαηνο.

Δηθόλα 7.1.1 Γξακκηθόο κεηαηξνπέαο L12-5
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Ζ εηθφλα 7.1.1 είλαη απφ γξακκηθφ αληρλεπηή L12-5 (ζπρλφηεηα απφ 5 κέρξη 12
ΜHz), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμέηαζε πεξηπηψζεσλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ
θαη γηα επηθαλεηαθνχο ηζηνχο. Ο γξακκηθφο κεηαηξνπέαο L12-5 δείρλεη ηα ερεηηθά
ζηίγκαηα ζε βάζνο δηείζδπζεο 4,3cm, καδί κε αξθεηνχο νξηδφληηνπο θαη θάζεηνπο
αλαθιαζηήξεο ρνξδψλ. Μηα ιεπηή ρνξδή απεηθνλίδεηαη σο κηα νξηδφληηα γξακκή κε
κήθνο 1-4 mm. Οη αληρλεπηέο κε ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο ζα αληρλεχνπλ πην
δηεηζδπηηθά θχκαηα ππεξήρσλ θαη ζα δείρλνπλ πην πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα
βαζχηεξα ζεκεία..

Δηθόλα 7.1.2 Γξακκηθόο κεηαηξνπέαο L12-5 γηα κέηξεζε εηθόλαο νξηδόληηα θαη θάζεηα

ηελ εηθφλα 7.1.2 θαίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κεηξεζεί ε απφζηαζε ζηελ εηθφλα
νξηδφληηα θαη θάζεηα. Απηή ε δνθηκή γίλεηαη γηα λα επαιεζεχζεη ηελ αθξίβεηα ηνπ
ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο/κεηξεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε
απνζηάζεσλ. Απηή ε αθξίβεηα είλαη ζεκαληηθή δηφηη φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί π.ρ. γηα λα
κεηξεζεί ε ακθηβξεγκαηηθή δηάκεηξνο ηνπ θεθαιηνχ ελφο αγέλλεηνπ κσξνχ ψζηε λα
ζπκπεξαίλνπκε πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ δελ ζέινπκε αλαθξίβεηεο

92

Δηθόλα 7.1.3 Απεηθόληζε θύζηεσλ από L12-5 κεηαηξνπέα

ηελ εηθφλα 7.1.3 θαίλεηαη ε ηθαλφηεηα απεηθφληζεο θχζηεσλ (γηα παξάδεηγκα ζην
ζηήζνο ηεο γπλαίθαο) θαη κέηξεζεο ηεο δηακέηξνπ ηεο θχζηεο. Πάιη ε αθξίβεηα ηεο
κέηξεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ην ρεηξνχξγν γηα λα απνθαζίζεη αλ είλαη απαξαίηεην
λα γίλεη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή φρη.

Δηθόλα 7.1.4 Αλαθιάζεηο από έλα C5-1 κεηαηξνπέα
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ηελ εηθφλα 7.1.4 θαίλνληαη νη αλαθιάζεηο θαη ην ζρήκα κηαο εηθφλαο απφ έλα
θακπχιν αληρλεπηή C5-1 ( 1 έσο 5 MHz ζπρλφηεηα). Σν άθξα ηεο δέζκεο δελ είλαη
παξάιιεια (δέζκε κε απφθιηζε) θαη ην βάζνο δηείζδπζεο είλαη πνιχ βαζχηεξν
(25.5cm) δεδνκέλνπ φηη ε ζπρλφηεηα είλαη πνιχ ρακειφηεξε. Σα δηαθνξεηηθά κεγέζε
ησλ θπζηψλ θαη νη αλαθιψκελεο ζεηξέο, ηφζν νη θάζεηεο φζν θαη νη νξηδφληηεο,
απεηθνλίδνληαη σο κηθξέο νξηδφληηεο αλαθιψκελεο γξακκέο.

Δηθόλα 7.1.5 Αλίρλεπζε Όγθσλ γηα C5-1 κεηαηξνπέα

ηελ εηθφλα 7.1.5 παξνπζηάδεηαη ε αλίρλεπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ φγθσλ κε
δηαθνξεηηθή ππθλφηεηα, άξα θαη κε δηαθνξεηηθή αληίζεζε (δηαθνξά ζηελ έληαζε ηεο
γθξη απφρξσζεο), κε ην ιίπνο λα εκθαλίδεηαη πην ζθνηεηλφ ή καχξν (κέηξεζε -15
decibels), ελψ ν φγθνο θαίλεηαη πην θσηεηλφο (πνιχ ππθλφο ηζηφο) κε κέηξεζε +15
decibels ζηε θσηεηλφηεηα ηεο αλαθιψκελεο έληαζεο ηνπ ήρνπ.
Ζ ίδηα δηαδηθαζία ειέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ην Gammex 405GSX
Phantom γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη ζπγθξίζηκα. Μεξηθά απφ ηα
δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή εηθφλαο φπσο αθξηβψο ηα πήξακε απφ ηνλ
ππεξερνγξάθν Philips iU22. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο εηθφλεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ
κε απηέο ηνπ ATS 549 Phantom ή λα εμεγήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο παξακέηξνπο
θαιχηεξα.
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Δηθόλα 7.1.6 Κπξηόο κεηαηξνπέαο C5-1 κε αμνληθή αλάιπζε ( axial resolution) 0.5mm

ηελ εηθφλα 7.1.6 παξνπζηάδεηαη ε απεηθφληζε ελφο θπξηνχ κεηαηξνπέα C5-1 γηα
αμνληθή αλάιπζε ζε κεγάιν βάζνο. ηελ εηθφλα απηή ε αμνληθή αλάιπζε είλαη ζε
φια ηα βάζε 0.5mm , αθφκα θαη ζην κέγηζην βάζνο ηνπ phantom (16cm). Οη ηειείεο
πνπ απεηθνλίδνληαη θάζεηα είλαη γηα ηελ κέηξεζε απνζηάζεσλ γηα επηθαλεηαθά
ζεκεία αιιά θαη γηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη πην βαζηά.

Δηθόλα 7.1.7 Σξηγσληθνί Όγθνη Gammex ρακειήο αληίζεζεο
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ηελ εηθφλα 7.1.7 θαίλνληαη νη ηξηγσληθνί φγθνη Gammex γηα ρακειή αληίζεζε. Οη 4
ηξηγσληθνί φγθνη πνπ απεηθνλίδνληαη έρνπλ δηαθνξεηηθή ππθλφηεηα άξα ππάξρεη
δηαθνξά θαη ζηελ έληαζε ζηελ θιίκαθα ηνπ γθξίδνπ. Ζ εζηίαζε έγηλε γηα λα
εκθαληζηνχλ νη φγθνη καδί κε αμνληθή αλάιπζε 0.5mm, ζε κεζαίν βάζνο (6-8 cm) .

Δηθόλα 7.1.8 Αθξίβεηα κέηξεζεο απόζηαζεο_Gammex RMI

ηελ εηθφλα 7.1.8 απεηθνλίδεηαη ε δηάθξηζε ησλ λεκάησλ πνπ πξνθαινχλ ήρν ζηελ
επηθαλεηαθή πεξηνρή (dead zone). Ζ αμνληθή αλάιπζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη
0.5mm. Ζ κέηξεζε απφ ην έλα λήκα ζην άιιν ζεσξεηηθά ήηαλ 2cm ελψ ε
πεηξακαηηθή κέηξεζε ήηαλ 1.95cm. πκπεξαίλνπκε φηη ε αθξίβεηα κέηξεζεο είλαη 22,5%.
ηελ εηθφλα 7.1.9 θαίλεηαη ε επηθαλεηαθή πεξηνρή ( dead zone) κε μεθάζαξεο
αλαθιάζεηο ζε βάζνο 2mm. Οη αλαθιάζεηο είλαη μεθάζαξεο θαη ζε κεγαιχηεξα βάζε
κέρξη 5 cm . Ζ ζπρλφηεηα είλαη πςειή επνκέλσο ην βάζνο δηείζδπζεο είλαη πεξίπνπ
5.04cm. Δπίζεο ν ηξηγσληθφο φγθνο ζηα δεμηά κφιηο πνπ δηαθξίλεηαη. Δπνκέλσο νη
πςειέο ζπρλφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηθαλεηαθά φξγαλα ελψ νη ρακειέο
ζπρλφηεηεο γηα φξγαλα ζε κεγαιχηεξν βάζνο.
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Δηθόλα 7.1.9 Γξακκηθόο κεηαηξνπέαο L12-5 γηα βάζνο δηείζδπζεο ( Depth of penetration) 5.04cm
_Gammex RMI

Δηθόλα 7.1.10 Υακειήο Αληίζεζεο όγθνη θαη αμνληθή αλάιπζε (axial resolution) _Gammex RMI

ηελ εηθφλα 7.1.10 θαίλνληαη πνιχ θαζαξά νη φγθνη δηαθνξεηηθήο ππθλφηεηαο πνπ
επξίζθνληαη ζε ζρεηηθά κηθξφ βάζνο, φπνπ ε αμνληθή αλάιπζε είλαη 0.5cm. H
ζπγθεθξηκέλε εηθφλα είλαη ππφ κεγέζπλζε. ηελ νπζία είλαη εζηηαζκέλε επηθαλεηαθά
κέρξη ηα 8cm γηα θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ φγθσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε κέηξεζε ηεο
δηακέηξνπ ηνπ φγθνπ αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ φγθνπ είλαη θαιχηεξε.
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Δηθόλα 7.1.11 Γξακκηθόο κεηαηξνπέαο L12-5 γηα κέηξεζε ηνπ βάζνύο ηεο λεθξήο δώλεο(Dead
Zone)_Gammex RMI

ηελ εηθφλα 7.1.11 παξνπζηάδεηαη απνθιεηζηηθά ε λεθξή δψλε γηα γξακκηθφ
κεηαηξνπέα L12-5 ζε βάζνο 1mm ηνπ phantom. Φαίλνληαη ιεπηνκεξψο ζε βάζνο
1mm νη ιεπθέο θνπθθίδεο. Ζ ζπρλφηεηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πςειή γηα ηελ
κέηξεζε ηνπ βάζνπο θαη θαίλεηαη ήδε ε θνπθθίδα γηα 1mm.
Σειηθά, ζηελ εηθφλα 7.1.12
πνπ ιήθζεθε κε γξακκηθφ κεηαηξνπέα L12-5
απεηθνλίδεηαη ε πιεπξηθή αλάιπζε θαη ε κέηξεζε ηεο κε βαζχηεξε εζηίαζε. Σν
βάζνο δηείζδπζεο είλαη πην κεγάιν, ζε ζχγθξηζε κε ηελ εηθφλα 7.1.9. Δλψ πξηλ ν
ηξηγσληθφο φγθνο απεηθνλίδεηαη δεμηά, ζε απηή ηελ εηθφλα απεηθνλίδεηαη αξηζηεξά.
Καη ηα δχν phantoms παξέρνπλ ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Ζ
κνλαδηθή δηαθνξά ησλ δχν phantom είλαη ζην πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη
θαηαζθεπαζκέλα. Σν ATS 549 είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαζηηθφ πιαζηηθφ ελψ ην
Gammex 405GSX είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εηδηθφ ηδει πνπ δηαιχεηαη ζην λεξφ θαη
έρεη ηελ ζχζηαζε ηδει.
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Δηθόλα 7.1.12 Γξακκηθόο κεηαηξνπέαο L12-5 γηα κέηξεζε πιεπξηθήο αλάιπζεο ( lateral
resolution)_Gammex RMI

7.2 Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα κεηξήζεσλ
Χο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πεξηγξάθνληαη νη κεηξήζεηο πξνζδηνξηζκνχ
θχζηεο (Cyst identification measurements) γηα έλα γξακκηθφ κεηαηξνπέα L12-5 γηα
ην ATS 549 Phantom. ηνπο πίλαθεο 7.2.1 θαη 7.2.2 θαίλνληαη νη κεηξήζεηο απηέο.

Μέηξεζε / Καηαζθεπή
Μηθξφηεξε θχζηε ζην
ειάρηζην βάζνο : 2mm
Μηθξφηεξε θχζηε ζε
κέηξην βάζνο: 2mm
Μηθξφηεξε θχζηε ζε
κέγηζην βάζνο: 2mm
Πίλαθαο 7.2.1

Πξαγκαηηθή Μέηξεζε

Απνηέιεζκα

2mm

Γεθηφ

2mm

Γεθηφ

2mm

Γεθηφ

Οη Οξαηέο Κχζηεο 3/5/3/5/2 κε παξακέηξνπο 2D Gain= 94%, C=71, P Low, Res,
TIs=0.2, MI=0.4, depth setting 7cm, Focus at 5cm
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Βάζνο

Μέηξεζε

Γηάκεηξνο ηεο
κεγαιχηεξεο
θχζηεο :
0,8cm
Γηάκεηξνο ηεο
κεγαιχηεξεο
θχζηεο :
0,8cm
Πίλαθαο 7.2.2

Οξηδφληηα:
0.745
Κάζεηα:
0.774
Οξηδφληηα:
0.800
Κάζεηα:
0.730

Πξαγκαηηθή
Μέηξεζε

Παξάκεηξνη

Απνηέιεζκα

0.800

focus at 2-3 cm

Γεθηφ

0.800

focus at 4-5 cm

Γεθηφ

7.3 Πεηξακαηηθή Γηάηαμε
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8
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ & ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Μέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν
ηνπ ππεξερεηηθνχ ζπζηήκαηνο Philips iU22 κε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο αληρλεπηέο,
έγηλε έιεγρνο θαηά πφζν ν ππεξερνγξάθνο Philips iU22 αληαπνθξίλεηαη ζσζηά ζηηο
εληνιέο πνπ ηνπ δίλεη ν ρεηξηζηήο. Δπίζεο έγηλε έιεγρνο ζηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο
θαη αλ δίλεη ηα ζσζηά θαη θαηάιιεια απνηειέζκαηα. Γνθηκάζηεθαλ επίζεο ζάξσζε
κε έγρξσκν Doppler θαη 3D/4D.
Σα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ιεθζεί, παξαηίζεληαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο ζηα
ειιεληθά θαη ζην Παξάξηεκα Β ζηα αγγιηθά. Γηα θάζε παξάκεηξν πνπ εμεηάδεηαη,
δίδεηαη ην θξηηήξην γηα απνδεθηή απφδνζε ηνπ κεραλήκαηνο, γίλεηαη αλαθνξά ζην αλ
ηα απνηειέζκαηα ηεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη είλαη κέζα ζηηο ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ηα
επηηξεπηά φξηα, θαη αλ ν ππεξερνγξάθνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη θαηάιιεινο γηα
ρξήζε ζαλ ηαηξηθφ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, ή αλ ρξεηάδεηαη δηνξζσηηθέο ξπζκίζεηο.

Επϊνυμο Αςκενι
Όνομα Αςκενι
Περιγραφι Μελζτθσ

Ημερομθνία

Πξσηόθνιιν:
Μζγιςτο Βάκοσ
Δοκιμζσ:

ATS 549
Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ
ΦΕΒ 2013
L12-5
7/2/2013
Small Parts thyroid
8cm
1. Νεκρι ηϊνθ
2. Βάκοσ διείςδυςθσ
3. Οριακι Ιςχφσ

4. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων

a.Οριηόντια
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b.Κάκετα
a.Ρλευρικι
b. Αξονικι

5. Ανάλυςθ
6. Ανίχνευςθ κυςτϊν
7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα-

1. Νεκρι ηϊνθ

2. Βάκοσ διείςδυςθσ

3. Οριακι Ιςχφσ

4a. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(Οριηόντια)

Βάκοσ

Μζτρθςθ

N/A

1mm

N/A

Ορατζσ
κφςτεσ
(3/5/3/5/2)

N/A

2D Gain=
94%, C=71,
P Low, Res,
TIs=0.2,
MI=0.4,
depth
setting 7cm,
Focus at
5cm

N/A

βάκοσ:
7.14 cm /
Tis=0.0,
MI=0.2

N/A

2D Gain:
95%, C71, P
Low, Res

Στα 2 cm βάκοσ

Στα 4 cm Βάκοσ

4b. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(Αξονικι)

Πραγματικι
Παράμετροι
Τιμι
2D Gain=
76%, C=66,
1mm
P Low, Res,
Tis=0.1,
MI=0.6

2D Μζκοδοσ Βάκουσ

102

2.98cm

3cm

0,93

1

3,02

3

1,02

1

2,06

2

2D
Gain:94% ,
C71, P Low,
Res, 7cm
depth
setting/
focus at
5cm
depth
setting:8cm,
2D Gain
95%, C71, P
Low, res,

5a. Πλευρικι
Ανάλυςθ

5b. Αξονικι
Ανάλυςθ

Διαμζτρθμα Βάκουσ

4,1
5,11
3,55

4
5
3,5

2.0cm Βάκοσ

0,135

n/a

2.5cm Βάκοσ

0,14

n/a

4.0cm Βάκοσ

0,292

n/a

3cm Βάκοσ

0.5mm

n/a

5cm Βάκοσ

1mm

n/a

Μικρότερθ
κφςτθ ςε
βάκοσ:
2mm
Μικρότερθ
κφςτθ ςε
μζτριο
βάκοσ:
2mm
Μικρότερθ
Κφςτθ ςε
μζγιςτο
βάκοσ:
3mm
Ορατζσ
Κφςτεσ:
3/5/3/5/2

6. Ανίχνευςθ
Κυςτϊν

Διάμετροσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 2cm
Διάμετροσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 4cm

focus: 5cm

5cm depth
setting, 2D
Gain: 9395%, C71, P
low, Res,
Focus at
2.5cm
Focus at 2.5
cm
Focus at
5cm

2mm

2mm

2mm

οριη:
0.745/ κάκ:
0.774

0.800

focus at 2-3
cm

οριη: 0.8 /
κάκ: 0.73

0.800

focus at 4-5
cm

6 δίςκοι
αντίκεςθσ

2D Gain:
95%, C73, P
Low, Res,
Tis:0.2,
MI:0.4

7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα

Πλοι οι
δίςκοι
είναι
ορατοί
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Επϊνυμο
Αςκενι
Όνομα Αςκενι
Περιγραφι
Μελζτθσ
Ημερομθνία

ATS 549
Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ
ΦΕΒ 2013
L9-3
7/2/2013

Πξσηόθνιιν:

Vascular Venus

Μζγιςτο
Βάκοσ

14cm

Δοκιμζσ:

1. Νεκρι ηϊνθ
2. Βάκοσ διείςδυςθσ
3. Οριακι Ιςχφσ
4. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων

a.Οριηόντια
b. Κάκετα

5. Ανάλυςθ

a.Ρλευρικι
b. Αξονικι

6. Ανίχνευςθ κυςτϊν
7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα-

1. Νεκρι ηϊνθ

Βάκοσ

Μζτρθςθ

N/A

1mm
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Πραγματικι
Παράμετροι
Τιμι
2D Gain=
49%, C=50,
P Low,
General,
TIs=0.4,
1mm
MI=0.9,
depth
setting: 5
cm, Focus
2.5cm

2. Βάκοσ
διείςδυςθσ

3. Οριακι
Ιςχφσ

4a. Ακρίβεια
του μετρθτι
αποςτάςεων
(οριηόντια)

4b. Ακρίβεια
του μετρθτι
αποςτάςεων
(κάκετα)

N/A

N/A

Βάκοσ:
13.2 cm /
TIs=0.1,
MI=0.4

N/A

N/A

2D Gain=
60%, C=50,
P Low,
General,
depth
setting
14cm, Focus
at 13cm,

Στα 2 cm βάκοσ,
focus ςτα 3cm

3

3

Στα 5 cm βάκοσ,
focus ςτα 3cm

3,8

3

2D Μζκοδοσ Βάκουσ

2,05

2

1ο οριηόντιο ςτο 3ο
οριηόντιο
6cm Βάκοσ μζχρι
10cm Βάκοσ

5a. Πλευρικι
Ανάλυςθ

12.0cm

2D Gain=
60%, C=50,
P Low,
General,
TIs=0,5,
MI=0,8, max
power,
Depth
setting
14cm, Focus
at 12cm

5,08
1,2

5
11

3,05

3

4,01

4

ςτα 2 cm βάκοσ
(Depth setting 5cm,
f:2-2.5cm)

0.232

n/a

ςτα 5 cm βάκοσ
(Depth setting 8cm,
f:6cm)

0,319

n/a
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2D
Gain:55% ,
C50, P Low,
Gen, TIs:0.1,
MI:0.5,
f:3.5cm,
μζγιςτθ
ζνταςθ

2D
Gain:68% ,
C50, P Low,
Gen, max
power

2D
Gain:51%,
C50, P Low,
Gen
2D
Gain:57%,
C50, P Low,
Gen

5b. Αξονικι
Ανάλυςθ

θ

1 δζςμθ,d:3cm
(f:3.5cm)

0,5

n/a

2θ δζςμθ, d:6cm
(f:6-7cm)

1mm

n/a

Μικρότερθ
κφςτθ ςε
βάκοσ:
2mm
Μικρότερθ
κφςτθ ςε
βάκοσ:
4mm
Μικρότερθ
κφςτθ ςε
βάκοσ:
6mm

6. Ανίχνευςθ
κυςτϊν

Διάμετροσ τθσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 3.5cm, f:2cm
Διάμετροσ τθσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 6cm, d.s:9cm,
f:6cm
Διάμετροσ τθσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα at 8cm,
d.s:10cm, f:9cm

2D gain:
52%, C50, P
Low, Gen,
max power
2D gain:
60%, C50, P
Low, Gen,
max power

2mm

2mm

2D
Gain:64%,
C:50, P Low,
Gen, max
power,
Tis:0.1,
MI:0.4

2mm

Οριη:
0.,664/
κάκ: 0.782

0.800

focus ςτα 23 cm

οριη: 0.776
/ κάκ:
0.732

0.800

focus ςτα 6
cm

οριη: 0.827
/ κάκ:
0.730

0.800

focus ςτα 9
cm
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Επϊνυμο Αςκενι
Όνομα Αςκενι
Περιγραφι Μελζτθσ
Ημερομθνία

ATS 549
Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ
ΦΕΒ 2013
C5-1
7/2/2013

Πξσηόθνιιν:

Abdomen General

Μζγιςτο Βάκοσ

30cm

Δοκιμζσ:

1. Νεκρι ηϊνθ
2. Βάκοσ διείςδυςθσ
3. Οριακι Ιςχφσ
4. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων

a.
Οριηόντια
b. Κάκετα
a.
Ρλευρικι
b. Αξονικι

5. Ανάλυςθ

6. Ανίχνευςθ κυςτϊν
7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα-

1. Νεκρι ηϊνθ

2. Βάκοσ διείςδυςθσ

Βάκοσ

Μζτρθςθ

N/A

2mm

N/A

28.3cm
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Πραγματικι
Παράμετροι
Τιμι
2D Gain=
48%, C=55,
P Low,
1mm
General,
Tis=0.3,
MI=1.2

N/A

2D Gain=
69%, C=49,
P Low,
Penetration,
TIs=1.0,
MI=1.3,
depth
setting max,

Focus at
27cm

3. Οριακι Ιςχφσ

N/A

Βάκοσ:
28.3 cm /
TIs=0.0,
MI=0.1

4a. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(οριηόντια)

Στα 2cm βάκοσ,
focus ςτα 3cm

2.03

4b. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(κάκετα)

5b. Αξονικι
Ανάλυςθ

2cm

ςτα 5 cm βάκοσ,
focus ςτα 3cm
ςτα 14cm βάκοσ
(foc:15cm)
ςτα 20cm βάκοσ
(foc:21cm)

3.1

3

4.05

4

4.4

4

2D Μζκοδοσ Βάκουσ

2,14

2

5,08
14,1
20,2

5
14
20

9.1

9

15.2

15

0,294

n/a

0,335

n/a

0,511

n/a

0,71

n/a

1θ δζςμθ (f:4cm)

1mm

n/a

2θ δζςμθ (f:7cm)

2mm

n/a

Μζτρθςθ Βάκουσ 514cm
Μζτρθςθ Βάκουσ 520cm
5a. Πλευρικι
Ανάλυςθ

N/A

Στα 2 cm βάκοσ
(f:4cm)
ςτα 5 cm βάκοσ
(f:4cm)
ςτα 14 cm βάκοσ
(f:15cm)
ςτα 20cm βάκοσ
(f:21cm)
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2D Gain=
69%, C=49,
Focus at
27cm

2D
Gain:69% ,
C49, P Low,
Pen, Tis:0.3,
MI:1.3,

2D
Gain:69% ,
C49, P Low,
Pen, Tis:0.3,
MI:1.3,

2D
Gain:51%,
C49, P Low,
Pen, Depth
setting
14cm fpr
first 2, 25cm
for lower 2
2D gain:
41%, C49, P
Low, Pen,
Tis:0.7,
MI:1.3

3θ δζςμθ (f:16cm),
d:20cm
θ
4 δζςμθ (f:21cm),
d:25cm

6. Ανίχνευςθ κυςτϊν

Βάκοσ 12cm

Βάκοσ 18cm, f:14cm

Βάκοσ 25cm, f:25cm

Διάμετροσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 2cm, f:surface
Διάμετροσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 14cm, d.s:18cm,
f:14cm
Διάμετροσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 25cm, d.s:30cm,
f:25cm

2mm

n/a

5mm

n/a

Μικρότερθ
κφςτθ ςτα
2 cm
βάκοσ:
2mm
Μικρότερθ
κφςτθ ςτα
14 cm
βάκοσ:
4mm
Μικρότερθ
κφςτθ ςτα
25 cm
βάκοσ:
6mm

2D
Gain:49%
2D Gain:
52%

2mm

2mm

2mm

οριη:
0.815/
κάκ: 0.726

0.800

focus ςτα 23 cm

οριη: 0.71
/ κάκ:
0.639

0.800

focus ςτα 45 cm

οριη: 0.71
/ κάκ: 0.45

0.800

focus ςτα 45 cm

6 δίςκοι
αντίκεςθσ

2D Gain:
30%, C49, P
Low, Pen,
Tis:0.8,
MI:01,3

7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα

Πλοι οι
δίςκοι
είναι
ορατοί
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Επίκετο Αςκενι
Όνομα Αςκενι
Περιγραφι Μελζτθσ
Ημερομθνία

ATS 549
Ροιοτικόσ ζλεγχοσ
ΦΕΒ 2013
X6-1
8/2/2013

Πξσηόθνιιν:

Vascular Venus

Μζγιςτο Βάκοσ

14cm

Δοκιμζσ:

1. Νεκρι ηϊνθ
2. Βάκοσ διείςδυςθσ
3. Οριακι Ιςχφσ
4. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων

a.Οριηόντια
b. Κάκετα

5. Ανάλυςθ

a.Ρλευρικι
b. Αξονικι

6. Ανίχνευςθ κυςτϊν
7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα-

1. Νεκρι ηϊνθ

Βάκοσ

Μζτρθςθ

N/A

2mm
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Πραγματικι
Παράμετροι
Τιμι
2D Gain=
28%, C=55,
P med,
General,
max output
1mm
power,
TIs=0.1,
MI=0.6,
depth
setting: 5
cm

2. Βάκοσ διείςδυςθσ

3. Οριακι Ιςχφσ

4a. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(οριηόντια)

4b. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(Αξονικι)

N/A

12.0cm

TIs=0.0,
MI=0.1

N/A

N/A

2D Gain=
50%, C=55,
P Med, Pen,
depth
setting
30cm, Focus
at 25cm

Στα 2 cm βάκοσ,
focus ςτα 4cm

3,06

3

Στα 5 cm βάκοσ,
focus ςτα 4cm

3,24

3

Στα 14cm βάκοσ
(f:19cm)

3,26

3

Στα 20cm βάκοσ
(f:22cm)

3,4

3

2D Μζκοδοσ Βάκουσ

5,15

5

14,2
20,2

14
20

8.99

9

15.2

15

2ο -3ο ςφνολο
οριηοντίων ςτόχων
2ο – 4ο ςφνολο
οριηοντίων ςτόχων

5a. Πλευρικι
Ανάλυςθ

N/A

2D Gain=
50%, C=55,
P Med, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.8, max
power,
Depth
setting
30cm, Focus
at 24-25cm

Στα 2 cm βάκοσ
(Depth setting 10cm,
f:2cm)
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0,191

n/a

2D
Gain:32% ,
C55, P Med,
Pen, max
power
2D
Gain:37% ,
C55, P Med,
Pen, max
power
2D
Gain:340% ,
C55, P Med,
Pen, max
power
2D
Gain:40% ,
C55, P Med,
Pen, max
power

2D
Gain:32%,
C55, P Med,
Res

Στα 5 cm βάκοσ
(Depth setting 10cm,
f:0.339cm)
Στα 14cm βάκοσ
(Depth setting 20cm,
f:15cm)
Στα 20cm βάκοσ
(Depth setting 25cm,
f:20cm)

5b. Αξονικι
Ανάλυςθ

0,319

n/a

0.493

n/a

0.599

n/a

1θ δζςμθ ,d:3cm
(f:3.5cm)

2mm

n/a

2θ δζςμθ, d:6cm
(f:6-7cm)

3mm

n/a

3θ δζςμθ ςτόχων
(14cm deep, f:15cm)

2mm

n/a

4θ δζςμθ ςτόχων
(20cm deep, f:20cm)

2mm

n/a

Μικρότερθ
κφςτθ ςτα
2cm
βάκοσ:
2mm
Μικρότερθ
κφςτθ ςτα
14cm
βάκοσ:
4mm
Μικρότερθ
κφςτθ ςτα
20cm
βάκοσ:
6mm

6. Ανίχνευςθ
Κυςτϊν

2D gain:
52%, C50, P
Low, Gen,
max power
2D gain:
60%, C50, P
Low, Gen,
max power
2D Gain:
40%, C55, P
Med, Res
2D Gain:
42%, C55, P
Med, Res

2mm

4mm

2D
Gain:52%,
C:55, P
Med, Res,
max power

6mm

Διάμετροσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 2cm

οριη:
0.704/ κάκ:
0.741

0.800

Διάμετροσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 15cm

οριη: 0.686
/ κάκ:
0.651

0.800
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2D
Gain:32%,
C55, P Med,
Res
2D Gain:
40%, C55, P
Med, Res
2D Gain:
42%, C55, P
Med, Res

d.s:10cm,
C55,P Med,
Gen, 2D
Gain:44%,
Focus:2cm
d.s:22cm,
C55,P Med,
Gen, 2D
Gain:53%,

Focus:15cm

Διάμετροσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 30cm

7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα

οριη: 1.17 /
κακ: 0.614

Οι δφο
μεςαίοι
ςτόχοι δεν
είναι
ορατοί
Πλοι οι
ςτόχοι
είναι
ορατοί

Κάτοψθ

πλαϊνι όψθ

Επϊνυμο Αςκενι
Όνομα Αςκενι
Περιγραφι Μελζτθσ
Ημερομθνία

Πξσηόθνιιν:
Μζγιςτο Βάκοσ

Δοκιμζσ:

ATS 549
Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ
ΦΕΒ 2013
VL13-5
8/2/2013
small parts general

9cm αλλά είναι ορατό
μζχρι 4cm

1. Νεκρι
ηϊνθ
2. Βάκοσ
διείςδυςθσ
3. Οριακι
Ιςχφσ
4. Ακρίβεια
του μετρθτι
αποςτάςεων

a.
Οριηόντια
b. Κάκετα
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0.800

d.s:30cm,
C55,P Med,
Gen, 2D
Gain:48%,
Focus:20cm

5. Ανάλυςθ

a.Ρλευρικι
b.Αξονικι

6. Ανίχνευςθ κυςτϊν
7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα-

1. Νεκρι ηϊνθ

2. Βάκοσ διείςδυςθσ

3. Οριακι Ιςχφσ

4a. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(οριηόντια)

Βάκοσ

Μζτρθςθ

N/A

1mm

4cm
(3/5/3/5)

N/A

Πραγματικι
Παράμετροι
Τιμι
2D Gain=
82%, C=64,
P low, Res,
TIs=0.1,
1mm
MI=0.4,
depth
setting: 4
cm

N/A

2D Gain=
99%, C=64,
P Low, Pen,
TIs=0.1,
MI=0.8, max
power,
focus at
4cm
2D Gain=
99%, C=64,
P Low, Pen,
depth
setting
9.1cm,
Focus at
5cm

N/A

7.15cm/
MI:0.4,
TIs:0.1

N/A

Στα 2 cm βάκοσ,
focus ςτα 4cm

3.02

3

Στα 5 cm βάκοσ,
focus ςτα 4cm

3.1

3
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2D
Gain:99% ,
C64, P Low,
Pen, max
power (2nd
left to 1st
right)

4b. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(αξονικι)

2D Μζκοδοσ Βάκουσ

Πρϊτθ γραμμι του
πρϊτου ςτόχου ςτο
2ο ςετ των
οριηόντιων ςτόχων

5a. Πλευρικι
Ανάλυςθ

5b. Αξονικι
Ανάλυςθ

Στα 2 cm βάκοσ

2

5.06

5

3,05

3

0,179

1θ δζςμθ,d:2cm

0.5mm

Μικρότερθ
κφςτθ ςτα
2-3cm
βάκοσ:
2mm

6. Ανίχνευςθ
Κυςτϊν

Διάμετροσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 2cm

7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα

2.03

οριη:
0.744/ κάκ:
0.804

unable to see even from side view
as max FoV is 4 cm and cysts start
at 5cm
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2D
Gain:99% ,
C64, P Low,
Pen, max
power

n/a

2D
Gain:99%,
C55, P Low,
Res,
d.s:6cm,
f:3cm

n/a

2D
Gain:99%,
C55, P Low,
Res,
d.s:6cm,
f:3cm

2mm

2D
Gain:99%,
C55, P Low,
Res,
d.s:6cm,
f:3cm

0.800

d.s:4cm,
C55,P Med,
Res, 2D
Gain:90%,
Focus:2cm,
max power,
Tis:0.1,
MI:0.4

Επίκετο Αςκενι

Περιγραφι Μελζτθσ
Ημερομθνία

Gammex 405GSX
Ροιοτικόσ ζλεγχοσ
ΦΕΒ 2013
VL13-5
8/2/2013

Πξσηόθνιιν:

small parts general

Όνομα Αςκενι

Μζγιςτο Βάκοσ

Δοκιμζσ:

9cm αλλά είναι
ορατό μζχρι 4cm
1. Νεκρι ηϊνθ
2. Βάκοσ διείςδυςθσ
3. Οριακι Ιςχφσ
4. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων

a.Οριηόντια
b. Κάκετα

5. Ανάλυςθ

a.Ρλευρικι
b. Αξονικι

6. Ανίχνευςθ κυςτϊν
7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα-

1. Νεκρι Ζϊνθ

Βάκοσ

Μζτρθςθ

N/A

2mm
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Πραγματικι
Παράμετροι
Τιμι
2D Gain=
84%, C=66,
P low, Res,
TIs=0.0,
2mm
MI=0.4,
depth
setting: 4
cm

2. Βάκοσ διείςδυςθσ

3. Οριακι Ιςχφσ

4a. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(οριηόντια)

4b Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(αξονικι)

4cm 4.5cm
(3/5/3/5)

N/A

MI:0.2,
TIs:0.0

N/A

N/A

2D Gain=
87%, C=66,
P Low, Res,
TIs=0.1,
MI=0.3, max
power,
focus at
4cm

N/A

2D Gain=
79%, C=66,
P Low, Pen,
depth
setting
9.1cm,
Focus at 34cm, max
power
2D Gain=
79%, C=66,
P Low, Pen,
depth
setting
9.1cm,
Focus at 34cm, max
power

Στα 2 cm βάκοσ,
focus ςτα 4cm

2,99

3

2D Μζκοδοσ Βάκουσ

4,22

4

2cm γραμμι to 6 cm
γραμμι

3,98

4

2D Gain=
79%, C=66,
P Low, Pen,
depth
setting
9.1cm,
Focus at 34cm, max
power

5a.Πλευρικι
Ανάλυςθ

Στα 2 cm βάκοσ

0.06

n/a

2D Gain=
84%, C=66,
P low, Res,
TIs=0.0,
MI=0.4,
depth
setting: 4
cm

5b. Αξονικι
Ανάλυςθ

1θ δζςμθ,d:2cm

1mm

n/a

2D Gain=
84%, C=66,
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P low, Res,
TIs=0.0,
MI=0.4,
depth
setting: 4
cm
Μικρότερθ
κφςτθ ςτα
2-3cm
βάκοσ:
2mm

6. Ανίχνευςθ
Κυςτϊν

Διάμετροσ τθσ
μεγαλφτερθσ κφςτθσ
ςτα 2cm

7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα

Επϊνυμο Αςκενι
Όνομα Αςκενι
Περιγραφι μελζτθσ
Ημερομθνία
Πρωτόκολλο
Μζγιςτο Βάκοσ
Δοκιμζσ:

οριη:
0.558/ κάκ:
0.551

Unable to see even from side view
as max FoV is 4 cm and cysts start
at 5cm

Gammex 405GSX
Ροιοτικόσ ζλεγχοσ
ΦΕΒ 2013
L12-5
8/2/2013
Small Parts thyroid
8cm
1. Νεκρι ηϊνθ
2. Βάκοσ διείςδυςθσ
3. Οριακι Ιςχφσ
4. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων

a.Οριηόντια
b. Κάκετα
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2mm

2D
Gain:99%,
C55, P Low,
Res,
d.s:6cm,
f:3cm

?

d.s:4cm,
C66,P Low,
Pen, 2D
Gain:74%,
Focus:3cm,
max power,
TIs:0.4,
MI:0.8

5. Ανάλυςθ

a.Ρλευρικι
b. Αξονικι

6. Ανίχνευςθ
Κυςτϊν
7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα

1. Νεκρι Ζϊνθ

2. Βάκοσ Διείςδυςθσ

3. Οριακι Ιςχφσ

4a. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(οριηόντια

Βάκοσ

Μζτρθςθ

N/A

2mmπρϊτοσ
ορατόσ
ςτόχοσ

N/A

6cm (6.19)

TI:0.0/
MI:0.1cm

N/A

Στα 2 cm βάκοσ

3
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Πραγματικι
Τιμι

Παράμετροι

2mm

2D Gain=
87%, C=66,
P Low, Res,
d.s:8.0,
f:3.0cm

N/A

2D Gain=
92%, C=66,
P Low, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.6, max
depth
setting,
Focus at
3cm

N/A

2D Gain=
92%, C=66,
P Low, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.6, max
depth
setting,
Focus at
3cm

3cm

2D
Gain:94% ,
C71, P Low,
Res, 7cm
depth
setting/
focus at 5
cm

4b. Ακρίβεια του
μετρθτι
αποςτάςεων
(Αξονικι)

2D Μζκοδοσ
Βάκουσ

2,28

2

Μετρθτισ Βάκουσ
(2cm μζχρι 6cm)

3.98

4

depth
setting:8cm,
2D Gain
95%, C71, P
Low, res,
focus: 5cm

5a.Πλευρικι
Ανάλυςθ

2.0cm βάκοσ

0,077

n/a

5cm depth
setting, 2D
Gain: 9395%, C71, P
low, Res,
Focus ςτα
2.5cm

5b. Αξονικι
Ανάλυςθ

2cm βάκοσ

1mm

n/a

Focus ςτα
2.5 cm

6. Ανίχνευςθ
Κυςτϊν

2cm βάκοσ

Μικρότερθ
κφςτθ ςτο
ελάχιςτο
βάκοσ:
2mm

2mm

Διάμετροσ
μεγαλφτερθσ
κφςτθσ ςτα 2cm

οριη:
0.558/ κάκ:
0.545

0.800

7. Διάκριςθ
ανωμαλιϊν με
χαμθλι
αντίκεςθ/ορατότθτα

Ορατοί και
οι 4 ςτόχοι
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4 τρίγωνα
αντίκεςθσ

2D Gain=
92%, C=66,
P Low, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.6, max
depth
setting,
Focus at
3cm
2D Gain=
92%, C=66,
P Low, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.6, max
depth
setting,
Focus at
3cm
2D Gain=
92%, C=66,
P Low, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.6, max
depth
setting,
Focus at
4,5cm

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα ην ππεξερεηηθφ ζχζηεκα Philips
iU22 ηεξεί φια ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ειήθζεζαλ ήηαλ
εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζπληζηψληαη θαη είλαη ζχκθσλα κε ηηο αλακελφκελεο
ηηκέο. Δπίζεο βιέπνπκε φηη ην ζχζηεκα Philips iU22 αληαπνθξίλεηαη ζσζηά ζηηο
εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ην ρεηξηζηή. Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην
ππεξερεηηθφ ζχζηεκα Philips
iU22 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα
Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεξεί πιήξσο ηα θξηηήξηα θαη έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ηνλ
πνηνηηθφ έιεγρν.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β

PROBE L12-5
Patient Last
Name
First Name

Probe
description
Date

ATS 549
Commissioning
Feb 2013
L12-5

7/2/2013

Protocol used:

Small Parts thyroid

max depth

8cm

Tests:

Linear

1. Dead Zone
2. Depth of
penetration
3. Threshold power
4. Calipers accuracy

5. Resolution

a.
Horizontal
b. Vertical
a. Lateral
b. axial

6. Cyst
identification
measurements
7. Low contrast
disks visualisation

Depth

1. Dead Zone

N/A

Measure
ment

1mm

Actual
values

1mm
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Parameter
s
2D Gain=
76%, C=66,
P Low, Res,
Tis=0.1,
MI=0.6

Description
The shallowest depth
that a reflector can be
seen, below the probe
reverberation artifact

2. Depth of
Penetration

3. Threshold
power

4a. Horizontal
calipers accuracy

N/A

N/A

at 2 cm
depth

at 4 cm
depth

4b. Axial Caliper
accuracy

2D depth
method

Depth
caliper

visible cycts
(3/5/3/5/2)

depth: 7.14 cm /
Tis=0.0, MI=0.2

N/A

2D Gain=
94%, C=71,
P Low, Res,
TIs=0.2,
MI=0.4,
depth
setting
7cm, Focus
at 5cm

Centre the cysts on the
screen and set the
settings as given. The
maximum depth that
reflectors can be seen
(low contrast disks
better than high
echo)reflectors as
these are more
representative of
human tissue)

N/A

2D Gain:
95%, C71,
P Low, Res

Start with zero power
and slowly increase
until the furthermost
high contrast wire is
just visible

2.98cm

3cm

0,93

1

3,02

3

1,02

1

2,06
4,1
5,11

2
4
5

3,55

3,5
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2D
Gain:94%
C71, P Low,
Res, 7cm
depth
setting/
focus at 5
cm

depth
setting:8c
m, 2D Gain
95%, C71,
P Low, res,
focus: 5cm

This test is performed
at maximum power.
The measurement
should be from the
centre of a reflector to
the centre of the next
reflector of interest.

2D depth method of
measurement. Select
the 2D depth setting
on the console and
position the cursor at
the centre of the
vertical marker at the
interested depth.
For the Depth caliper
measurement, take a
measurement from
the top row of
reflector at 2 cm to the
top row of reflectors
at depth of 5.5cm,

measuring from the
reflector centres.
5a. Lateral
Resolution

5b. Axial
Resolution

2.0cm deep

0,135

n/a

2.5cm deep

0,14

n/a

4.0cm deep

0,292

n/a

3cm deep

0.5mm

n/a

5cm deep

1mm

n/a

smallest cyst at
min depth: 2mm

2mm

6. Cyst
identification
measurements

smallest cyst at
medium depth:
2mm
smallest cyst at
max depth:
3mm
visible cycts:
3/5/3/5/2
diameter of
biggest cyst
at 2cm
diameter of
biggest cyst
at 4cm

7. Low contrast
disk visualisation

First Name
Probe

2mm

2mm

focus at 23 cm

hor: 0.8 / vert:
0.73

0.800

focus at 45 cm

6
contrast
disks

2D Gain:
95%, C73,
P Low, Res,
Tis:0.2,
MI:0.4

ATS 549

Linear
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Using the targets that
are bunched up
together, forming a
curve.

Identify the smallest
visible cyst at the
small,medium and
max depths of an
optimum image

0.800

all contrast disks
visible (6 disks)

Commissioning
Feb 2013
L9-3

Focus at
2.5 cm
Focus at
5cm

hor: 0.745/ vert:
0.774

PROBE L9-3
Patient Last
Name

5cm depth
setting, 2D
Gain: 9395%, C71,
P low, Res,
Focus at
2.5cm

Visually also inspect
the roundness of the
cyst throughout the
depth of the image

Visually verify that all
contrast disks available
are visible

description
Date

7/2/2013

Protocol used:

Vascular Venus

max depth

14cm

Tests:

1. Dead Zone
2. Depth of
penetration
3. Threshold
power
4. Calipers
accuracy

a. Horizontal
b. Vertical

5. Resolution

a. Lateral
b. axial

6. Cyst
identification
measurements
7. Low contrast
disks
visualisation

Depth

1. Dead Zone

2. Depth of
Penetration

N/A

N/A

Measurement

1mm

12.0cm
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Actual
values

Parameters

Description

1mm

2D Gain=
49%, C=50,
P Low,
General,
TIs=0.4,
MI=0.9,
depth
setting: 5
cm, Focus
2.5cm

The shallowest depth
that a reflector can be
seen, below the probe
reverberation artifact

N/A

2D Gain=
60%, C=50,
P Low,
General,
TIs=0,5,
MI=0,8,
max power,
Depth
setting
14cm,
Focus at
12cm

Centre the cysts on the
screen and set the
settings as given. The
maximum depth that
reflectors can be seen
(low contrast disks
better than high
echo)reflectors as
these are more
representative of
human tissue)

3. Threshold
power

N/A

depth: 13.2
cm / TIs=0.1,
MI=0.4

4a. Horizontal
calipers accuracy

at2 cm deep,
focus at 3cm

3

3

at 5 cm deep,
focus at 3cm

3,8

3

2D depth
method

2,05

2

5,08
1,2

5
11

1st horizontal
to 3rd
horizontal

3,05

3

6cm deep to
10cm deep

4,01

4

4b. Axial Caliper
accuracy

5a. Lateral
Resolution

5b. Axial
Resolution

N/A

at 2 cm deep
(Depth setting
5cm, f:22.5cm)

0.232

n/a

at 5 cm deep
(Depth setting
8cm, f:6cm)

0,319

n/a

1st
bunch,d:3cm
(f:3.5cm)

0,5

n/a

134

2D Gain=
60%, C=50,
P Low,
General,
depth
setting
14cm,
Focus at
13cm,

Start with zero power
and slowly increase
until the furthermost
high contrast wire is
just visible

2D
Gain:55% ,
C50, P Low,
Gen,
TIs:0.1,
MI:0.5,
f:3.5cm,
max power

This test is performed
at maximum power.
The measurement
should be from the
centre of a reflector to
the centre of the next
reflector of interest.

2D
Gain:68% ,
C50, P Low,
Gen, max
power

2D depth method of
measurement. Select
the 2D depth setting on
the console and
position the cursor at
the centre of the
vertical marker at the
interested depth.
For the Depth caliper
measurement, take a
measurement from the
top row of reflector at
2 cm to the top row of
reflectors at depth of
5.5cm, measuring from
the reflector centres.

2D
Gain:51%,
C50, P Low,
Gen
2D
Gain:57%,
C50, P Low,
Gen
2D gain:
52%, C50, P
Low, Gen,
max power

Using the targets that
are bunched up
together, forming a
curve. NB: With

2nd bunch,
d:6cm (f:67cm)

6. Cyst
identification
measurements

1mm

n/a

smallest cyst
at 1cm depth:
2mm
smallest cyst
at 4cm depth:
4mm

diameter of
biggest cyst at
3.5cm, f:2cm
diameter of
biggest cyst at
6cm, d.s:9cm,
f:6cm
diameter of
biggest cyst at
8cm, d.s:10cm,
f:9cm

2mm

2D
Gain:64%,
C:50, P
Low, Gen,
max power,
Tis:0.1,
MI:0.4 (nb:
deeper (at
about
10cm) we
can see 3
mm and
above)

Identify the smallest
visible cyst at the
small,medium and max
depths of an optimum
image

smallest cyst
at 6cm depth:
6mm

2mm

hor: 0.,664/
vert: 0.782

0.800

focus at 2-3
cm

hor: 0.776 /
vert: 0.732

0.800

focus at 6
cm

hor: 0.827 /
vert: 0.730

0.800

focus at 9
cm

7. All cysts are
visible

PROBE C5-1
Patient Last
Name
First Name

2mm

2D gain:
60%, C50, P
Low, Gen,
max power

changing depth the 2D
gain and indices of the
unit change. Set the
mentioned values for
the initial investigation
at shallow depth and
when changing depth,
review the 2D Gain
values recorded.

ATS 549
Commissioning
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Visually also inspect
the roundness of the
cyst throughout the
depth of the image

Feb 2013
Probe
description
Date
Protocol used:
max depth
Tests:

C5-1

Curved

7/2/2013
Abdomen
General
30cm
1. Dead Zone
2. Depth of
penetration
3. Threshold
power
4. Calipers
accuracy

a. Horizontal
b. Vertical

5. Resolution

a. Lateral
b. axial

6. Cyst
identification
measurements
7. Low contrast
disks
visualisation

Depth

1. Dead Zone

2. Depth of
Penetration

N/A

N/A

Measurement

2mm

28.3cm
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Actual
values

Parameters

Description

1mm

2D Gain=
48%, C=55,
P Low,
General,
Tis=0.3,
MI=1.2

The shallowest depth
that a reflector can be
seen, below the probe
reverberation artifact

N/A

2D Gain=
69%, C=49,
P Low,
Penetration
TIs=1.0,
MI=1.3,
depth
setting
max, Focus
at 27cm

Centre the cysts on the
screen and set the
settings as given. The
maximum depth that
reflectors can be seen
(low contrast disks
better than high
echo)reflectors as
these are more
representative of
human tissue)

3. Threshold
power

4a. Horizontal
calipers accuracy

4b. Axial Caliper
accuracy

5a. Lateral
Resolution

N/A

depth: 28.3
cm / TIs=0.0,
MI=0.1

N/A

at2 cm deep,
focus at 3cm

2.03

2cm

at 5 cm deep,
focus at 3cm
at 14cm deep
(foc:15cm)
at 20cm deep
(foc:21cm)

3.1

3

4.05

4

4.4

4

2D depth
method

2,14

2

5,08
14,1
20,2

5
14
20

Depth caliper
5-14cm

9.1

9

Depth caliper
5-20cm

15.2

15

0,294

n/a

0,335

n/a

0,511

n/a

0,71

n/a

at 2 cm deep
(f:4cm)
at 5 cm deep
(f:4cm)
at 14 cm deep
(f:15cm)
at 20cm deep
(f:21cm)
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2D Gain=
69%, C=49,
P Low,
Penetration
depth
setting
max, Focus
at 27cm

Start with maximum
power and slowly
decrease until the
furthermost high
contrast wire is just
visible. This should be
done the opposite way
but due to difficultied
determining the
minimum power as it
is generally zero, we
started backwords

2D
Gain:69% ,
C49, P Low,
Pen,
Tis:0.3,
MI:1.3,

this test is performed
at maximum power.
The measurement
should be from the
centre of a reflector to
the centre of the next
reflector of interest.

2D
Gain:69% ,
C49, P Low,
Pen,
Tis:0.3,
MI:1.3,

2D depth method of
measurement. Select
the 2D depth setting
on the console and
position the cursor at
the centre of the
vertical marker at the
interested depth.
For the Depth caliper
measurement, take a
measurement from
the top row of
reflector at 2 cm to the
top row of reflectors at
depth of 5.5cm,
measuring from the
reflector centres.

2D
Gain:51%,
C49, P Low,
Pen, Depth
setting
14cm fpr
first 2,
25cm for

lower 2

5b. Axial
Resolution

6. Cyst
identification
measurements

1mm

n/a

2nd bunch
(f:7cm)

2mm

n/a

3rd bunch
(f:16cm),
d:20cm

2mm

n/a

2D
Gain:49%

4th bunch
(f:21cm),
d:25cm

5mm

n/a

2D Gain:
52%

depth setting
12cm
depth setting
at 18cm,
f:14cm
depth setting
at 25cm,
f:25cm
diameter of
biggest cyst at
2cm, f:surface
diameter of
biggest cyst at
14cm,
d.s:18cm,
f:14cm
diameter of
biggest cyst at
25cm,
d.s:30cm,
f:25cm

7. Low contrast
disk visualisation

2D gain:
41%, C49, P
Low, Pen,
Tis:0.7,
MI:1.3

1st bunch
(f:4cm)

smallest cyst
at 2cm depth:
2mm
smallest cyst
at 14cm
depth: 4mm
smallest cyst
at 25cm
depth: 6mm

2mm
Identify the smallest
visible cyst at the
small,medium and
max depths of an
optimum image

2mm

2mm

hor: 0.815/
vert: 0.726

0.800

hor: 0.71 /
vert: 0.639

0.800

focus at 4-5
cm

hor: 0.71 /
vert: 0.45

0.800

focus at 4-5
cm

6
contras
t disks

2D Gain:
30%, C49, P
Low, Pen,
Tis:0.8,
MI:01,3

all contrast
disks visible (6
disks)
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Using the targets that
are bunched up
together, forming a
curve. NB: With
changing depth the 2D
gain and indices of the
unit change. Set the
mentioned values for
the initial investigation
at shallow depth and
when changing depth,
review the 2D Gain
values recorded.

focus at 2-3
cm

Visually also inspect
the roundness of the
cyst throughout the
depth of the image

visually verify that all
contrast disks available
are visible

PROBE X6-1

Patient Last
Name

ATS 549

First Name

Commissioning
Feb 2013

Probe
description
Date

8/2/2013

Protocol used:

Vascular Venus

max depth

N.B

X6-1

Matrix probe

14cm
while using this probe, it was verified that
2D and 3D views were working properly
and simultaneously. Doppler, colour
where checked and 4D also was checked
and working.

Tests:
2. Depth of
penetration
3. Threshold
power
4. Calipers
accuracy

a. Horizontal
b. Vertical

5. Resolution

a. Lateral
b. axial

6. Cyst
identification
measurements
7. Low
contrast disks
visualisation

Depth

1. Dead Zone

N/A

Measurement

2mm
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Actual
values

Parameters

Description

1mm

2D Gain=
28%, C=55,
P med,
General,
max output

The shallowest depth
that a reflector can
be seen, below the
probe reverberation
artifact. In this case,

power,
TIs=0.1,
MI=0.6,
depth
setting: 5
cm

2. Depth of
Penetration

N/A

12.0cm

N/A

2D Gain=
50%, C=55,
P Med, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.8, max
power,
Depth
setting
30cm, Focus
at 24-25cm

Centre the cysts on
the screen and set
the settings as given.
The maximum depth
that reflectors can be
seen (low contrast
disks better than
high echo)reflectors
as these are more
representative of
human tissue)

2D Gain=
50%, C=55,
P Med, Pen,
depth
setting
30cm, Focus
at 25cm

Start with zero
power and slowly
increase until the
furthermost high
contrast wire is just
visible

2D
Gain:32% ,
C55, P Med,
Pen, max
power
2D
Gain:37% ,
C55, P Med,
Pen, max
power
2D
Gain:340% ,
C55, P Med,
Pen, max
power

This test is
performed at
maximum power.
The measurement
should be from the
centre of a reflector
to the centre of the
next reflector of
interest.

3. Threshold
power

N/A

TIs=0.0,
MI=0.1

N/A

4a. Horizontal
calipers
accuracy

at2 cm deep,
focus at 4cm

3,06

3

at 5 cm deep,
focus at 4cm

3,24

3

at 14cm deep
(f:19cm)

3,26

3

at 20cm deep
(f:22cm)

3,4

3

2D depth
method

5,15

5

14,2

14

20,2

20

8.99

9

4b. Axial Caliper
accuracy

2nd to 3rd
sets of
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the FoV is very
narrow and hence a
sweeping technique
should have been
used

2D
Gain:40% ,
C55, P Med,
Pen, max
power

2D depth method of
measurement. Select
the 2D depth setting
on the console and
position the cursor at
the centre of the
vertical marker at the

horizontal
targets

2nd to 4th set
of horizontal
targets

5a. Lateral
Resolution

at 2 cm deep
(Depth setting
10cm, f:2cm)
at 5 cm deep
(Depth setting
10cm,
f:0.339cm)
at 14cm deep
(Depth setting
20cm, f:15cm)
at 20cm deep
(Depth setting
25cm, f:20cm)

5b. Axial
Resolution

15

0,191

n/a

0,319

n/a

0.493

n/a

0.599

n/a

1st
bunch,d:3cm
(f:3.5cm)

2mm

n/a

2nd bunch,
d:6cm
(f:6-7cm)

3mm

n/a

3rd bunch of
targets (14cm
deep, f:15cm)

2mm

n/a

4th bunch of
targets (20cm
deep, f:20cm)
6. Cyst
identification
measurements

15.2

2mm

smallest cyst
at 2-3cm
depth: 2mm
smallest cyst
at 14cm
depth: 4mm
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interested depth.
For the Depth caliper
measurement, take a
measurement from
the top row of
reflector at 2 cm to
the top row of
reflectors at depth of
5.5cm, measureing
from the reflector
centres.

n/a

2mm

4mm

2D
Gain:32%,
C55, P Med,
Res
2D
Gain:32%,
C55, P Med,
Res
2D Gain:
40%, C55, P
Med, Res
2D Gain:
42%, C55, P
Med, Res
2D gain:
52%, C50, P
Low, Gen,
max power
2D gain:
60%, C50, P
Low, Gen,
max power
2D Gain:
40%, C55, P
Med, Res
2D Gain:
42%, C55, P
Med, Res

2D
Gain:52%,
C:55, P
Med, Res,
max power

Using the targets
that are bunched up
together, forming a
curve. NB: With
changing depth the
2D gain and indices
of the unit change.
Set the mentioned
values for the initial
investigation at
shallow depth and
when changing
depth, review the 2D
Gain values
recorded.
Identify the smallest
visible cyst at the
small,medium and
max depths of an
optimum image

smallest cyst
at 20cm
depth: 6mm

diameter of
biggest cyst at
2cm

hor: 0.704/
vert: 0.741

0.800

diameter of
biggest cyst at
15cm

hor: 0.686 /
vert: 0.651

0.800

diameter of
biggest cyst at
30cm

hor: 1.17 /
vert: 0.614

0.800

7. Low contrast
disk
visualisation

topview

side view

middle 2
targets not
visible above
speckle
all targets
visible

PROBE VL13-5
Patient Last
Name

ATS 549

First Name

Commissioning
Feb 2013

Probe
description
Date
Protocol used:

max depth

6mm

VL13-5

Volume

8/2/2013
small parts
general
max d.s: 9cm
but can only
seen up to
about 4cm

Tests:
2. Depth of
penetration
3. Threshold
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d.s:10cm,
C55,P Med,
Gen, 2D
Gain:44%,
Focus:2cm
d.s:22cm,
C55,P Med,
Gen, 2D
Gain:53%,
Focus:15cm
d.s:30cm,
C55,P Med,
Gen, 2D
Gain:48%,
Focus:20cm

visually also inspect
the roundness of the
cyst throughout the
depth of the image

Visually verify that all
contrast disks
available are visible

power
4. Calipers
accuracy

a. Horizontal
b. Vertical

5. Resolution

a. Lateral
b. axial

6. Cyst
identification
measurements
7. Low
contrast disks
visualisation

Depth

1. Dead Zone

2. Depth of
Penetration

N/A

N/A

Measurement

1mm

4cm (3/5/3/5)

Actual
Parameters
values
2D Gain=
82%, C=64,
P low, Res,
TIs=0.1,
1mm
MI=0.4,
depth
setting:
4 cm

The shallowest depth
that a reflector can be
seen, below the probe
reverberation artifact.
In this case, the FoV is
very narrow and hence
a sweeping technique
should have been used

N/A

2D Gain=
99%, C=64,
P Low, Pen,
TIs=0.1,
MI=0.8,
max
power,
focus at
4cm

Centre the cysts on the
screen and set the
settings as given. The
maximum depth that
reflectors can be seen
(low contrast disks
better than high
echo)reflectors as
these are more
representative of
human tissue)

Start with zero power
and slowly increase
until the furthermost
high contrast wire is
just visible

This test is performed
at maximum power.
The measurement

3. Threshold
power

N/A

7.15cm/
MI:0.4, TIs:0.1

N/A

2D Gain=
99%, C=64,
P Low, Pen,
depth
setting
9.1cm,
Focus at
5cm

4a. Horizontal
calipers
accuracy

at2 cm deep,
focus at 4cm

3.02

3

2D
Gain:99% ,
C64, P Low,
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Description

4b. Axial Caliper
accuracy

at 5 cm deep,
focus at 4cm

3.1

3

2D depth
method

2.03

2

5.06

5

top row of
first target to
2nd sets of
horizontal
targets

5a. Lateral
Resolution

5b. Axial
Resolution

6. Cyst
identification
measurements

at 2 cm deep

1st
bunch,d:2cm

3,05

0,179

0.5mm

smallest cyst
at 2-3cm
depth: 2mm
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3

n/a

Pen, max
power (2nd
left to 1st
right)

should be from the
centre of a reflector to
the centre of the next
reflector of interest.

2D
Gain:99% ,
C64, P Low,
Pen, max
power

2D depth method of
measurement. Select
the 2D depth setting on
the console and
position the cursor at
the centre of the
vertical marker at the
interested depth.
For the Depth caliper
measurement, take a
measurement from the
top row of reflector at
2 cm to the top row of
reflectors at depth of
5.5cm, measureing
from the reflector
centres.

2D
Gain:99%,
C55, P Low,
Res,
d.s:6cm,
f:3cm

n/a

2D
Gain:99%,
C55, P Low,
Res,
d.s:6cm,
f:3cm

Using the targets that
are bunched up
together, forming a
curve. NB: With
changing depth the 2D
gain and indices of the
unit change. Set the
mentioned values for
the initial investigation
at shallow depth and
when changing depth,
review the 2D Gain
values recorded.

2mm

2D
Gain:99%,
C55, P Low,
Res,
d.s:6cm,
f:3cm

Identify the smallest
visible cyst at the
small,medium and max
depths of an optimum
image

diameter of
biggest cyst at
2cm

7. Low contrast
disk
visualisation

hor: 0.744/
vert: 0.804

unable to see even from side
view as max FoV is 4 cm and
cysts start at 5cm

PROBE VL13-5
Patient Last
Name
First Name
Probe
description
Date
Protocol used:

max depth

Gammex
405GSX
Commissioning
Feb 2013
VL13-5

Volume

8/2/2013
small parts
general
max d.s: 9cm
but can only
seen up to
about 4cm

Tests:
2. Depth of
penetration
3. Threshold
power
4. Calipers
accuracy

a. Horizontal
b. Vertical

5. Resolution

a. Lateral
b. axial

6. Cyst
identification
measurements
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0.800

d.s:4cm,
C55,P Med,
Res, 2D
Gain:90%,
Focus:2cm,
max
power,
Tis:0.1,
MI:0.4

visually also inspect the
roundness of the cyst
throughout the depth
of the image

Visually verify that all
contrast disks available
are visible

7. Low contrast
disks
visualisation

Depth

1. Dead Zone

2. Depth of
Penetration

3. Threshold
power

4a. Horizontal
calipers
accuracy

N/A

N/A

N/A

at2 cm deep,
focus at 4cm

Measurement

2mm - first
available
marker at
2mm

4cm - 4.5cm
(3/5/3/5)

MI:0.2, TIs:0.0

2,99
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Actual
values

Parameters

Description

2mm

2D Gain=
84%, C=66,
P low, Res,
TIs=0.0,
MI=0.4,
depth
setting:
4 cm

The shallowest depth
that a reflector can be
seen, below the probe
reverberation artifact.
In this case, the FOV
is very narrow and
hence a sweeping
technique should have
been used

N/A

2D Gain=
87%, C=66,
P Low, Res,
TIs=0.1,
MI=0.3, max
power,
focus at
4cm

Centre the cysts on
the screen and set the
settings as given. The
maximum depth that
reflectors can be seen
(low contrast disks
better than high
echo)reflectors as
these are more
representative of
human tissue)

N/A

2D Gain=
79%, C=66,
P Low, Pen,
depth
setting
9.1cm,
Focus at 34cm, max
power

Start with zero power
and slowly increase
until the furthermost
high contrast wire is
just visible

3

2D Gain=
79%, C=66,
P Low, Pen,
depth
setting
9.1cm,
Focus at
3-4cm, max
power

This test is performed
at maximum power.
The measurement
should be from the
centre of a reflector to
the centre of the next
reflector of interest.

4b. Axial Caliper
accuracy

2D depth
method

2cm line to
6 cm line

5a. Lateral
Resolution

5b. Axial
Resolution

6. Cyst
identification
measurements

at 2 cm deep

1st
bunch,d:2cm

4,22

4

3,98

4

0.06

n/a

1mm

smallest cyst
at 2-3cm
depth: 2mm
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2D Gain=
79%, C=66,
P Low, Pen,
depth
setting
9.1cm,
Focus at
3-4cm, max
power

2D depth method of
measurement. Select
the 2D depth setting
on the console and
position the cursor at
the centre of the
vertical marker at the
interested depth.
For the Depth caliper
measurement, take a
measurement from
the top row of
reflector at 2 cm to
the top row of
reflectors at depth of
5.5cm, measuring
from the reflector
centres.

2D Gain=
84%, C=66,
P low, Res,
TIs=0.0,
MI=0.4,
depth
setting:
4 cm

n/a

2D Gain=
84%, C=66,
P low, Res,
TIs=0.0,
MI=0.4,
depth
setting:
4 cm

Using the targets that
are bunched up
together, forming a
curve. NB: With
changing depth the 2D
gain and indices of the
unit change. Set the
mentioned values for
the initial
investigation at
shallow depth and
when changing depth,
review the 2D Gain
values recorded.

2mm

2D
Gain:99%,
C55, P Low,
Res,
d.s:6cm,
f:3cm

identify the smallest
visible cyst at the
small, medium and
max depths of an
optimum image

diameter of
biggest cyst at
2cm

7. Low contrast
disk
visualisation

hor: 0.558/
vert: 0.551

?

d.s:4cm,
C66,P Low,
Pen, 2D
Gain:74%,
Focus:3cm,
max power,
TIs:0.4,
MI:0.8

Unable to see even from side
view as max FoV is 4 cm and
cysts start at 5cm

visually also inspect
the roundness of the
cyst throughout the
depth of the image

visually verify that all
contrast disks
available are visible

PROBE L12-5
Patient Last
Name
First Name
Probe
description
Date
Protocol used:
max depth
Tests:

Gammex
405GSX
Commissioning
Feb 2013
L12-5

Linear

8/2/2013
Small Parts
thyroid
8cm
1. Dead Zone
2. Depth of
penetration
3. Threshold
power
4. Calipers
accuracy
5. Resolution

a. Horizontal
b. Vertical
a. Lateral
b. axial

6. Cyst
identification
measurements
7. Low contrast
disks
visualisation

1. Dead Zone

Depth

Measurement

Actual
values

Parameters

Description

N/A

2mm- first
available

2mm

2D Gain=
87%, C=66,

The shallowest depth
that a reflector can be
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target visible

2. Depth of
Penetration

3. Threshold
power

4a. Horizontal
calipers
accuracy

4b. Axial Caliper
accuracy

N/A

N/A

at 2 cm depth

2D depth
method

Depth caliper
(2cm tp 6cm)

6cm (6.19)

TI:0.0/
MI:0.1cm

3

P Low, Res,
d.s:8.0,
f:3.0cm

N/A

2D Gain=
92%, C=66,
P Low, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.6, max
depth
setting,
Focus at
3cm

Centre the cysts on
the screen and set the
settings as given. The
maximum depth that
reflectors can be seen
(low contrast disks
better than high
echo)reflectors as
these are more
representative of
human tissue)

N/A

2D Gain=
92%, C=66,
P Low, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.6, max
depth
setting,
Focus at
3cm

Start with zero power
and slowly increase
until the furthermost
high contrast wire is
just visible (- start
from max and
decrease in this case)

3cm

2,28

2D
Gain:94% ,
C71, P Low,
Res, 7cm
depth
setting/
focus at
5 cm

2

3.98

4
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seen, below the probe
reverberation artifact

depth
setting:8cm,
2D Gain
95%, C71, P
Low, res,
focus: 5cm

this test is performed
at maximum power.
The measurement
should be from the
centre of a reflector to
the centre of the next
reflector of interest.
2D depth method of
measurement. Select
the 2D depth setting
on the console and
position the cursor at
the centre of the
vertical marker at the
interested depth.
For the Depth caliper
measurement, take a
measurement from
the top row of
reflector at 2 cm to
the top row of
reflectors at depth of
5.5cm, measureing
from the reflector

centres.

5a. Lateral
Resolution

5b. Axial
Resolution

6. Cyst
identification
measurements

7. Low contrast
disk
visualisation

2.0cm deep

2cm deep

0,077

n/a

1mm

n/a

2cm deep

smallest cyst
at min
depth: 2mm

diameter of
biggest cyst at
2cm

hor: 0.558/
vert: 0.545

can see all
4 targets
clearly

.
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2mm

0.800

4
contrast
triangles

5cm depth
setting, 2D
Gain: 9395%, C71,
P low, Res,
Focus at
2.5cm

Focus
2.5 cm

2D Gain=
92%, C=66,
P Low, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.6, max
depth
setting,
Focus at
3cm
2D Gain=
92%, C=66,
P Low, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.6, max
depth
setting,
Focus at
3cm
2D Gain=
92%, C=66,
P Low, Pen,
TIs=0.2,
MI=0.6, max
depth
setting,
Focus at
4,5cm

Using the targets that
are bunched up
together, forming a
curve.

identify the smallest
visible cyst at the
small,medium and
max depths of an
optimum image

visually also inspect
the roundness of the
cyst throughout the
depth of the image

visually verify that all
contrast disks
available are visible

