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Σήμερα μπορούμε με ασφάλεια να δηλώσουμε 
ότι βρισκόμαστε στην απαρχή μιας νέας εποχής 
στον τομέα της υπερηχογραφικής απεικόνισης και 
διάγνωσης. 

Ενώ η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας διεύρυ�
νε τις προοπτικές σε πολλούς τομείς της ιατρικής, 
ο κλάδος της υπερηχογραφικής απεικόνισης και δι�
άγνωσης περιορίζονταν από τους νόμους της φυ�
σικής (ταχύτητα διάδοσης του ήχου) και της χημι�
κής μηχανικής (τεχνολογία των υλικών).

Μέχρι πριν λίγα χρόνια ο «κορεσμός» στην εξέ�
λιξη των συστημάτων, που βασίζονταν σε τεχνολο�
γία  της δεκαετίας του 1980, κρατούσε δέσμιους τό�
σο τους κατασκευαστές όσο και τους χρήστες.

Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές υπερη�
χογραφικών συστημάτων έχουν εστιάσει την έρευ�
να στους ηχομετατροπείς, διότι αποτελούν ένα πε�
δίο που επιδέχεται σημαντική εξέλιξη και θα επι�
φέρει ουσιαστική διαφορά στην απόδοση των συ�
στημάτων.

Η έρευνα βεβαίως δεν παρέλειψε ένα ακόμη πο�
λύ πιο σημαντικό πεδίο, αυτό της αρχιτεκτονικής 
δομής του συνολικού συστήματος. 

ΗΧΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ (Ηχοβόλες Κεφαλές)

1. Γενικά
O� μετατροπέας ή μεταλλάκτης ή ηχοβολέας ή μετατροπέας ή μεταλλάκτης ή ηχοβολέας ή 
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κό τμήμα ενός υπερηχοτομογράφου. Είναι η διά�
ταξη που υλοποιεί την επαφή μεταξύ εξεταζόμε�
νου και υπερηχοτομογράφου. Ο μετατροπέας δη�
μιουργεί και εκπέμπει το υπερηχητικό σήμα, λαμ�
βάνει και μετατρέπει την πληροφορία σε ηλεκτρι�
κό παλμό και μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια 
σε μηχανική και αντίστροφα. 

Μια τυπική δομή τόσο εσωτερική όσο και εξω�
τερική έχει ως ακολούθως:

 Περίβλημα με εργονομική σχεδίαση σύμφω�
να με τη διάταξη των κρυστάλλων.

 «Παράθυρο» εκπομπής�λήψης υπερήχων μέ�
σω ηχοδιαπερατής μεμβράνης

 Καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικών σημάτων

 Απορροφητικό υλικό που συντομεύει την δι�
άρκεια δόνησης του κρυστάλλου. Με τη χρή�
ση του απορροφητικού υλικού επιτυγχάνε�
ται απορρόφηση των ηχητικών κυμάτων, 
που επανακλώνται προς την κατεύθυνση 
του κρυστάλλου και η απόσβεση των δονή�
σεων, επειδή η ταλάντωση του κρυστάλλου 
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 Απνξξνθεηηθό πιηθό πνπ ζπληνκεύεη ηελ δηάξθεηα δόλεζεο ηνπ θξπζηάιινπ.Με ηε 
ρξήζε   ηνπ απνξξνθεηηθνύ πιηθνύ επηηπγράλεηαη απνξξόθεζε ησλ ερεηηθώλ θπκάησλ, πνπ 
επαλαθιώληαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ θξπζηάιινπ θαη απόζβεζε ησλ δνλήζεσλ, επεηδή ε 
ηαιάλησζε ηνπ θξπζηάιινπ ζπλερίδεηαη, θαη κεηά ηελ παύζε ηνπ ειεθηξηθνύ παικνύ. 

 ηξώκα ζπλδεηηθνύ πιηθνύ από ρξπζά ή αζεκέληα ειεθηξόδηα. 
 Αθνπζηηθόο θαθόο πνπ ρξεζηκεύεη ζηελ εζηίαζε θαη απνθνπή αλαθιάζεσλ ησλ 

επηζηξεθόκελσλ ερεηηθώλ παικώλ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Τιηθά θαηαζθεπήο & Υξεζηκόηεηα 
 
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ  ερνκεηαηξνπέσλ είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθά είηε γηα ζπλζεηηθά 
πιηθά, πξέπεη λα επηιέγνληαη πξσηίζησο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αθνινπζνύλ: 
 

• Τςειόο ζπληειεζηήο ειεθηξνκεραληθήο ζύδεπμεο, πνπ θαζνξίδεη ην επίπεδν 
κεηαηξνπήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή θαη αληίζηξνθα. 
 

• Σηκέο αθνπζηηθήο εκπέδεζεο πην θνληά ζε απηέο ησλ ηζηώλ, γηα θαιύηεξε δηάδνζε 
ησλ αθνπζηηθώλ θπκάησλ. 
 

• Μεγάιε δηειεθηξηθή ζηαζεξά, ώζηε ε ειεθηξηθή εκπέδεζε ηνπ πιηθνύ λα είλαη 
ζπκβαηή κε ηελ ειεθηξνληθή νδήγεζε. 
 

• Καηά ην δπλαηόλ ρακειέο ειεθηξηθέο θαη κεραληθέο απώιεηεο. 
 

• Πηεδνειεθηξηθή ζηαζεξά ζπκπίεζεο 
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συνεχίζεται, και μετά την παύση του ηλεκτρι�
κού παλμού.

 Στρώμα συνδετικού υλικού από χρυσά ή αση�
μένια ηλεκτρόδια.

 Ακουστικός φακός που χρησιμεύει στην εστί�
αση και αποκοπή ανακλάσεων των επιστρε�
φόμενων ηχητικών παλμών.

2. Υλικά κατασκευής & Χρησιμότητα
Τα υλικά κατασκευής των  ηχομετατροπέων εί�

τε πρόκειται για φυσικά είτε για συνθετικά υλικά, 
πρέπει να επιλέγονται πρωτίστως με βάση τα κρι�
τήρια που ακολουθούν:

 Υψηλός συντελεστής ηλεκτρομηχανικής σύ�
ζευξης, που καθορίζει το επίπεδο μετατρο�
πής της ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρική 
και αντίστροφα.

 Τιμές ακουστικής εμπέδησης πιο κοντά σε 
αυτές των ιστών, για καλύτερη διάδοση των 
ακουστικών κυμάτων.

 Μεγάλη διηλεκτρική σταθερά, ώστε η ηλε�
κτρική εμπέδηση του υλικού να είναι συμ�
βατή με την ηλεκτρονική οδήγηση.

 Κατά το δυνατόν χαμηλές ηλεκτρικές και μη�
χανικές απώλειες.

 Πιεζοηλεκτρική σταθερά συμπίεσης.
 Χαμηλός θερμοκρασιακός συντελεστής που 

προσδίδει ομαλή λειτουργία.
 Μικρό πάχος κρυστάλλου, ώστε να «χω�

ρούν» περισσότεροι σε μικρότερο εμβαδόν.
 Επιλέξιμη σταθερά συχνότητας�πάχους.

Τα Φυσικά Πιεζοηλεκτρικά Υλικά χρησιμοποι�
ήθηκαν στην κατασκευή των ηχοβόλων κεφαλών 
επί σειρά ετών πριν αντικατασταθούν σταδιακά 
από τα συνθετικά πιεζοηλεκτρικά υλικά. Τέτοια 
φυσικά υλικά είναι ο χαλαζίας κεραμικά υλικά, το 
RZ� (μόλυβδος, ζιρκόνιο, τιτάνιο), το Κ�81 (μό� (μόλυβδος, ζιρκόνιο, τιτάνιο), το Κ�81 (μό�
λυβδος, νιόβιο), το ���� (μόλυβδος, τιτάνιο) κ.α.���� (μόλυβδος, τιτάνιο) κ.α. (μόλυβδος, τιτάνιο) κ.α. 
Είναι ευρέως διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται, 
αλλά έχουν υψηλή ακουστική εμπέδηση. Αυτό ση�
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μαίνει ότι η ηχητική ενέργεια που εκπέμπει ο ηχο�
μετατροπέας ανακλάται στη διαχωριστική επιφά�
νεια κρυστάλου–ιστού και δεν μπορεί να διεισδύ�
σει στους μαλακούς ιστούς.

Το μειονέκτημα αυτό αντισταθμίζεται με τις «τε�
χνικές προσαρμογής της ακουστικής εμπέδησης», 
αλλά και με την εξέλιξη των συνθετικών πιεζοηλε�
κτρικών υλικών τα οποία κατασκευάζονται για να 
συμπληρώσουν τις ελλείψεις των φυσικών υλικών. 

Οι  συνθετικές πιεζοηλεκτρικές επιφάνειες απο�
τελούνται από πολυμερή υλικά που συγκρατούν λε�
πτές δομές πιεζοηλεκτρικών κεραμικών. Τα  συνθε�
τικά υλικά συνδυάζουν κεραμικά και πολυμερή υλι�
κά με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ηλεκτρομηχανι�
κής ζεύξης των υλικών, υψηλή απόδοση ηλεκτρομη�
χανικής μετατροπής, ακουστική εμπέδηση  πιο «κο�
ντά» σε αυτή των ιστών,  υψηλή σταθερότητα και 
χαμηλές ηλεκτρικές και μηχανικές απώλειες.

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα επίτευξης ευρείας 
περιοχής χαρακτηριστικών με διαφορετική σύνθεση 
κεραμικών υλικών, φυσικά είναι πιο κατάλληλα για 
μαζική παραγωγή και συνεπώς πιο οικονομικά.

3. Κατάταξη ηχομετατροπέων σύμφωνα με τη δι-
άταξη των κρυστάλλων και με τη χρήση που προ-
ορίζονται.

Οι ηχομετατροπείς χρησιμοποιούνται για δια�
δερμική, διαθωρακική,  ενδο�κολπική, διορθική, εν�
δο�οισοφάγειο και ενδοσκοπική υπερηχογραφική 
ανίχνευση των οργάνων. Επίσης, διατίθενται ηχο�
μετατροπείς για ανίχνευση της αιματικής ροής και 
της μορφολογίας των περιφερικών αγγείων.

3.1 Ηχομετατροπείς γραμμικής διάταξης στοιχεί�
ων (�������.�������.�.  

Η διάταξη των στοιχείων είναι σε σειρά – γραμ�
μική διάταξη και η  διέγερση των στοιχείων (κρυ�
στάλλων)  γίνεται διαδοχικά.  Η εκπεμπόμενη δέ�
σμη είναι κοίλου σχήματος και η απεικονιζόμενη 
εικόνα είναι ορθογώνια παραλληλεπίπεδη. 
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3.2 Ζρνκεηαηξνπείο θπξηήο δηάηαμεο ζηνηρείωλ (Convex). 
 

Η δηάηαμε ζηνηρείσλ  είλαη ππό γσλία ζε θπξηή επηθάλεηα, ώζηε λα επηηπγράλεηαη 
απεηθόληζε επξύηεξνπ πεδίνπ, από όηη κε ηε γξακκηθή δηάηαμε ηνπ ίδηνπ αξηζκνύ ζηνηρείσλ. 

 
 
 
 
 
 
3.3 Φαζηθνί ερνκεηαηξνπείο (phased). 
 

Δίλαη ερνκεηαηξνπείο πνιιαπιώλ ζηνηρείσλ κε δηάηαμε θξπζηάιισλ  κηθξήο επηθαλείαο, 
πνπ παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε θάζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Όια ηα ζηνηρεία 
ρξεζηκνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα ηόζν ζηελ εθπνκπή όζν θαη ζηε ιήςε.  Η δνκή θαη ν ηξόπνο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο, επηηξέπεη ηελ απεηθόληζε θηλνύκελσλ αλαηνκηθώλ δνκώλ θαη αηκαηηθώλ 
ξνώλ  πςειήο ηαρύηεηαο. 
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3.2 Ηχομετατροπείς κυρτής διάταξης στοιχείων 
(�������.�������.�.

Η διάταξη στοιχείων  είναι υπό γωνία σε κυρτή 
επιφάνεια, ώστε να επιτυγχάνεται απεικόνιση ευ�
ρύτερου πεδίου, από ότι με τη γραμμική διάταξη 
του ίδιου αριθμού στοιχείων.

3.3 Φασικοί ηχομετατροπείς (�������.�������.�.
Είναι ηχομετατροπείς πολλαπλών στοιχείων με 

διάταξη κρυστάλλων  μικρής επιφανείας, που πα�
ρουσιάζουν υστέρηση φάσης κατά τη λειτουργία 
τους. Όλα τα στοιχεία χρησιμοποιούνται ταυτό�
χρονα τόσο στην εκπομπή όσο και στη λήψη.  Η 
δομή και ο τρόπος λειτουργίας τους, επιτρέπει την 
απεικόνιση κινούμενων ανατομικών δομών και αι�
ματικών ροών  υψηλής ταχύτητας.

3.4 Διοισοφάγειοι ηχομετατροπείς.
Χρησιμοποιούνται για υπερηχογραφική απει�

κόνιση της καρδιάς, όπου απαιτείται μεγαλύτερη 
ακρίβεια ή δεν είναι ασφαλής η διάγνωση με χρήση 
διαθωρακικού φασικού ηχομετατροπέα. 

Η εξέλιξη στην απεικόνιση των διοισοφάγειων 
ηχομετατροπέων ξεκίνησε από τομή ενός επιπέ�
δου (������� ������), στη συνέχεια με τομές δύο επι�������� ������), στη συνέχεια με τομές δύο επι� ������), στη συνέχεια με τομές δύο επι�������), στη συνέχεια με τομές δύο επι�), στη συνέχεια με τομές δύο επι�
πέδων (��������) και σήμερα με τομές πολλαπλών��������) και σήμερα με τομές πολλαπλών) και σήμερα με τομές πολλαπλών 
επιπέδων (�����������).�����������).).

Σήμερα διατίθενται πολυ�επίπεδοι ηχομετατρο�
πείς (�����������), για δισδιάστατη απεικόνιση �������������), για δισδιάστατη απεικόνιση ��), για δισδιάστατη απεικόνιση ��
τρόπου.

Υπό έρευνα και εξέλιξη βρίσκεται η κεφαλή ������
���x� τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρό� τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρό�
νου.

3.5 Ηχομετατροπείς Μήτρας (�������.�������.�.
Οι ηχομετατροπείς �����x� αποτελούν την τε������x� αποτελούν την τε� αποτελούν την τε�

λευταία εξέλιξη στην τεχνολογία των ηχομετατρο�
πέων, που διατίθενται για ευρεία βιομηχανική πα�
ραγωγή.

Αποτελούνται συνήθως από 2500 ως 9000 στοι�
χεία και έχουν ενεργό περιοχή χωρισμένη σε δι�
αφορετικά μεταξύ τους επίπεδα. Με ενεργοποίη�
ση διαφορετικών στοιχείων (κρυστάλλων), επιτυγ�
χάνεται δημιουργία  διαφορετικών ενεργών περιο�
χών, των οποίων η σύνθεση δημιουργεί ένα πλέγ�
μα πληροφοριών. 

3.6 Ηχομετατροπείς Τρισδιάστατης απεικόνισης 
πραγματικού χρόνου (4��.��.�.

Αποτελούνται από μία συμβατική κεφαλή δύο 
διαστάσεων 2�, που κινείται υπό γωνία με μη��, που κινείται υπό γωνία με μη�,  που κινείται υπό γωνία με μη�
χανική υποβοήθηση. Η γωνία σάρωσης καθορίζε�
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3.4 Γηνηζνθάγεηνη ερνκεηαηξνπείο. 
Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ππεξερνγξαθηθή απεηθόληζε ηεο θαξδηάο, όπνπ απαηηείηαη 
κεγαιύηεξε αθξίβεηα ή δελ είλαη αθζιήο ε δηάγλσζε κε ρξήζε δηαζσξαθηθνύ θαζηθνύ 
ερνκεηαηξνπέα.  
Η εμέιημε ζηελ απεηθόληζε ησλ δηνηζνθάγεησλ ερνκεηαηξνπέσλ μεθίλεζε από ηνκή ελόο 
επηπέδνπ (single plane), ζηε ζπλέρεηα κε ηνκέο δύν επηπέδσλ (biplane) θαη ζήκεξα κε ηνκέο 
πνιιαπιώλ επηπέδσλ (multiplane). 
ήκεξα δηαηίζεληαη πνιπ-επίπεδνη ερνκεηαηξνπείο (multiplane), γηα απεηθόληζε Β-ηξόπνπ  
(δύν δηαζηάζεσλ). 
Τπό έξεπλα θαη εμέιημε βξίζθεηαη θεθαιή matrix ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο πξαγκαηηθνύ 
ρξόλνπ. 

 

 
 
 
 
3.5 Ζρνκεηαηξνπείο Μήηξαο (matrix). 
 

Οη ερνκεηαηξνπείο Matrix απνηεινύλ ηελ ηειεπηαία εμέιημε ζηελ ηερλνινγία ησλ 
ερνκεηαηξνπέσλ , πνπ δηαηίζεληαη γηα επξεία βηνκεραληθή παξαγσγή. 
Απνηεινύληαη ζπλήζσο από 2500 σο 9000 ζηνηρεία θαη έρνπλ ελεξγό πεξηνρή ρσξηζκέλε ζε 
δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο επίπεδα. Με ελεξγνπνίεζε δηαθνξεηηθώλ ζηνηρείσλ (θξπζηάιισλ), 
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επηηπγράλεηαη δεκηνπξγία  δηαθνξεηηθώλ ελεξγώλ πεξηνρώλ, ησλ νπνίσλ ε ζύλζεζε 
δεκηνπξγεί έλα πιέγκα πιεξνθνξηώλ.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.6 Ηρνκεηαηξνπείο Σξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (4D). 

 
Απνηεινύληαη από κία ζπκβαηηθή θεθαιή δύν δηαζηάζεσλ 2D,  πνπ θηλείηαη ππό γσλία κε 
κεραληθή ππνβνήζεζε. Η γσλία ζάξσζεο θαζνξίδεηαη από ην ρεηξηζηή, όπσο θαη ν ηξόπνο 
επεμεξγαζίαο ηεο νγθνκεηξηθήο απεηθόληζεο, πνπ ζα ιεθζεί. Η ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε 
πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ρξεζηκνπνηείηαη επί ζεηξά εηώλ ζηηο καηεπηηθέο-γπλαηθνινγηθέο 
εθαξκνγέο, αιιά θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηηο θαξδηνινγηθέο θαη αγγεηνινγηθέοεθαξκνγέο. 

 

 
 
   
 
3.7 Ζρνκεηαηξνπείο ελδνζθνπηθήο ππεξερνγξαθίαο. 
Δίλαη ερνκεηαηξνπείο πξνζαξκνζκέλνη ζε εύθακπηα ελδνζθόπηα, πνπ ζπλδένληαη 

παξάιιεια κε ηνλ ελδνζθνπηθό πύξγν αιιά  θαη κε ην ζύζηεκα ηνπ ππεξερνηνκνγξάθνπ. Η 
πξνζέγγηζε ησλ νξγάλσλ γίλεηαη από ηηο δηόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ελδνζθνπηθή ηαηξηθή 
θαη παξάιιεια κε ηελ ελδνζθνπηθή απεηθόληζε.  
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ται από τον χειριζόμενο το μηχάνημα, όπως και 
ο τρόπος επεξεργασίας της ογκομετρικής απεικό�
νισης, που θα ληφθεί. Η τρισδιάστατη απεικόνι�
ση πραγματικού χρόνου χρησιμοποιείται επί σει�
ρά ετών στις μαιευτικές�γυναικολογικές εφαρμο�
γές, αλλά και τα τελευταία χρόνια στις καρδιολο�
γικές και αγγειολογικές εφαρμογές.

3.7 Ηχομετατροπείς ενδοσκοπικής υπερηχογρα�
φίας.

Είναι ηχομετατροπείς προσαρμοσμένοι σε εύ�
καμπτα ενδοσκόπια, που συνδέονται παράλληλα 
με τον ενδοσκοπικό πύργο αλλά  και με το σύστημα 
του υπερηχοτομογράφου. Η προσέγγιση των ορ�
γάνων γίνεται από τις διόδους που χρησιμοποιεί η 
ενδοσκοπική ιατρική και παράλληλα με την ενδο�
σκοπική απεικόνιση. 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  (�����)�����))

1. Α-τρόπος απεικόνισης 
Η απεικόνιση του ηλεκτρικού σήματος γίνεται 

ως κάθετη απεικόνιση κάθε σημείου, με τη μορ�
φή  επαρμάτων διαφορετικού ύψους. Η ένταση του 
ανακλώμενου ηχητικού παλμού καθορίζει το ύψος 
του κάθε επάρματος και  χρόνος που χρειάζεται 
για να ολοκληρώσει τον κύκλο του το ηχητικό σή�
μα καθορίζει την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχι�
κών επαρμάτων στον οριζόντιο άξονα.

2. �-�ρόπος απεικόνισης�-�ρόπος απεικόνισης-�ρόπος απεικόνισης
Ονομάστηκε ��τρόπος ή ������� από την αγ�������� από την αγ������� από την αγ������ από την αγ� από την αγ�

γλική λέξη �����������.�����������..
Αντί να απεικονίζονται τα επιστρέφοντα ηχη�

τικά σήματα ως διαδοχικές κορυφές απεικονίζο�
νται πλέον ως κουκίδες στην οθόνη. 

Ανάλογα με την ένταση του ηχητικού σήματος 
γίνεται αντιστοίχηση  σε ένα τόνο του γκρι. Ανά�
λογα με το χρόνο του κύκλου του  τοποθετείται σε 
συγκεκριμένο σημείο της οθόνης. Με αυτό τον τρό�
πο απεικόνισης έχουμε τη δυνατότητα να απεικονί�
ζουμε επίπεδες τομές εσωτερικών οργάνων και δο�
μών του σώματος σε πραγματικό χρόνο.

 
 
 

 
 
 
ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ  (MODES) 
 
1. Α-ηξόπνο απεηθόληζεο  
 

Η απεηθόληζε ηνπ ειεθηξηθνύ ζήκαηνο γίλεηαη σο θάζεηε απεηθόληζε θάζε ζεκείνπ, κε ηε 
κνξθή  επαξκάησλ δηαθνξεηηθνύ ύςνπο. Η έληαζε ηνπ αλαθιώκελνπ ερεηηθνύ παικνύ 
θαζνξίδεη ην ύςνο ηνπ θάζε επάξκαηνο θαη  ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξώζεη ηνλ 
θύθιν ηνπ ην ερεηηθό ζήκα θαζνξίδεη ηελ απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ επαξκάησλ 
ζηνλ νξηδόληην άμνλα. 
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2. B-Σξόπνο απεηθόληζεο 
 

Ολνκάζηεθε Β-ηξόπνο ή B-mode από ηελ αγγιηθή ιέμε Brightness. 
 

Αληί λα απεηθνλίδνληαη ηα επηζηξέθνληα ερεηηθά ζήκαηα σο δηαδνρηθέο θνξπθέο 
απεηθνλίδνληαη πιένλ σο θνπθίδεο ζηελ νζόλε.  
Αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ ερεηηθνύ ζήκαηνο γίλεηαη αληηζηνίρεζε  ζε έλα ηόλν ηνπ γθξη. 
Αλάινγα κε ην ρξόλν ηνπ θύθινπ ηνπ  ηνπνζεηείηε ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο νζόλεο. Με 
απηό ηνλ ηξόπν απεηθόληζεο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα απεηθνλίδνπκε επίπεδεο ηνκέο 
εζσηεξηθώλ νξγάλσλ θαη δνκώλ ηνπ ζώκαηνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 

 
 
 
 
 
 
3. Μ-ηξόπνο απεηθόληζεο 

 
Ολνκάζηεθε M-ηξόπνο ή M -mode από ηελ αγγιηθή ιέμε Motion.  

 
Η αλάθιαζε κηαο ερεηηθήο δέζκεο θαηαγξάθεηαη ζπλερώο  ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα απεηθόληζε ηνπ ρξνληζκνύ ηεο θίλεζεο θαξδηαθώλ δνκώλ ή ηεο 
αμηνιόγεζεο ηεο θίλεζεο ηνπ δηαθξάγκαηνο θαηά ηελ αλαπλνή. 
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Σπανίδης Θ. - Βασικές τεχνολογικές αρχές υπερηχογραφικών συστημάτων �

3. Μ-τρόπος απεικόνισης
Ονομάστηκε ��τρόπος ή � ����� από την αγγλι���τρόπος ή � ����� από την αγγλι��τρόπος ή � ����� από την αγγλι�� ����� από την αγγλι� ����� από την αγγλι����� από την αγγλι� από την αγγλι�
κή λέξη ������.������.. 

Η ανάκλαση μιας ηχητικής δέσμης καταγράφε�
ται συνεχώς  σε σχέση με το χρόνο. Χρησιμοποιεί�
ται για απεικόνιση του χρονισμού της κίνησης καρ�
διακών δομών ή της αξιολόγησης της κίνησης του 
διαφράγματος κατά την αναπνοή.

4. Απεικόνιση �������.�������..
Η τεχνική �������� χρησιμοποιείται για την ανί��������� χρησιμοποιείται για την ανί� χρησιμοποιείται για την ανί�

χνευση της κατεύθυνσης και της ταχύτητας της αι�
ματικής ροής. Οι τύποι �������� που χρησιμοποι��������� που χρησιμοποι� που χρησιμοποι�
ούνται είναι το έγχρωμο, το ιστικό (���) το���) το) το συνε�
χές και το παλμικό.

5. Ελαστογραφική Απεικόνιση ιστικών δομών
5.1 Τεχνική χειροκίνητης συμπίεσης (������ ����������� ����� ����������

�������y), που είναι πλέον συμβατική τεχνολογία), που είναι πλέον συμβατική τεχνολογία 
και διατίθεται από όλους τους γνωστούς οίκους.

 5.2 Η ελαστογραφία �����������, είναι η νεότε������������, είναι η νεότε�, είναι η νεότε�
ρη εξέλιξη στην τεχνική της ελαστογραφίας. �α�
σίζεται σε νέα αρχιτεκτονική δομή, που επιτρέπει 
τόσο τη δημιουργία, αλλά και τη λήψη και απεικό�
νιση των εγκάρσιων κυμάτων. Καθώς το μέτωπο 
των εγκάρσιων κυμάτων διαδίδεται στους ιστούς η 
ταχύτητα διάδοσής τους αλλάζει αναλογικά με την 
ελαστικότητα των ιστών. Αυτόματα και παράλλη�
λα με τη ������� απεικόνιση, γίνεται απεικόνιση������� απεικόνιση, γίνεται απεικόνιση������ απεικόνιση, γίνεται απεικόνιση����� απεικόνιση, γίνεται απεικόνιση απεικόνιση,  γίνεται απεικόνιση 
του ελαστογραφικού χάρτη του ιστού με δυνατό�
τητα προσδιορισμού επακριβώς της αριθμητικής τι�
μής της σκληρότητας σε κάθε σημείο της εικόνας. 
Υπάρχει δυνατότητα και τρισδιάστατης ελαστο�
γραφικής απεικόνισης πραγματικού χρόνου.

6. �ρισδιάστατη απεικόνιση
6.1 Τρισδιάστατη απεικόνιση παρελθόντος  

χρόνου με χρήση ειδικών 3� ηχομετατροπέων ή� ηχομετατροπέων ή ηχομετατροπέων ή 
και απεικόνιση παρελθόντος χρόνου με χρήση συ�
νηθισμένων ηχομετατροπέων δισδιάστατης απει�
κόνισης πραγματικού χρόνου με ελεύθερο χέρι (τε�
χνική ������ ����).������ ����). ����).����).).

6.2 Τρισδιάστατη απεικόνιση πραγματικού χρό�
νου με δυνατότητα αναπαράστασης κινούμενων 
δομών σε πραγματικό χρόνο (τεχνική 4�).

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑ-
ΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Συμβατική δομή
Μέχρι σήμερα όλα τα συστήματα υπερηχοτομο�

γραφίας αποτελούνται από ένα σύνολο ηχομετα�
τροπέων, το σύστημα χρονισμού για την εστίαση 
της δέσμης, τον ισοσταθμιστή χρονικής ενίσχυσης 
�GC, το δέκτη και ενισχυτή σημάτων, το διαμορ�, το δέκτη και ενισχυτή σημάτων, το διαμορ�
φωτή της δέσμης και το σύστημα απεικόνισης. 

Η δομή των συμβατικών συστημάτων έχει ως 
βάση το ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης, πολυάριθ�
μα, πολύπλοκα, ενεργοβόρα και πολυέξοδα ηλε�
κτρονικά τυπωμένα κυκλώματα. 

2. B-Σξόπνο απεηθόληζεο 
 

Ολνκάζηεθε Β-ηξόπνο ή B-mode από ηελ αγγιηθή ιέμε Brightness. 
 

Αληί λα απεηθνλίδνληαη ηα επηζηξέθνληα ερεηηθά ζήκαηα σο δηαδνρηθέο θνξπθέο 
απεηθνλίδνληαη πιένλ σο θνπθίδεο ζηελ νζόλε.  
Αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ ερεηηθνύ ζήκαηνο γίλεηαη αληηζηνίρεζε  ζε έλα ηόλν ηνπ γθξη. 
Αλάινγα κε ην ρξόλν ηνπ θύθινπ ηνπ  ηνπνζεηείηε ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο νζόλεο. Με 
απηό ηνλ ηξόπν απεηθόληζεο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα απεηθνλίδνπκε επίπεδεο ηνκέο 
εζσηεξηθώλ νξγάλσλ θαη δνκώλ ηνπ ζώκαηνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 

 
 
 
 
 
 
3. Μ-ηξόπνο απεηθόληζεο 

 
Ολνκάζηεθε M-ηξόπνο ή M -mode από ηελ αγγιηθή ιέμε Motion.  

 
Η αλάθιαζε κηαο ερεηηθήο δέζκεο θαηαγξάθεηαη ζπλερώο  ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. 
Υξεζηκνπνηείηαη γηα απεηθόληζε ηνπ ρξνληζκνύ ηεο θίλεζεο θαξδηαθώλ δνκώλ ή ηεο 
αμηνιόγεζεο ηεο θίλεζεο ηνπ δηαθξάγκαηνο θαηά ηελ αλαπλνή. 

 

 
4. Απεηθόληζε Doppler. 
 

Η ηερληθή Doppler ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο θαηεύζπλζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο 
ηεο αηκαηηθήο ξνήο. Οη ηύπνη Doppler πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ην έγρξσκν, ην ηζηηθό 
(TDI) ην ζπλερέο θαη ην παικηθό. 

 
 
5. Διαζηνγξαθηθή Απεηθόληζε ηζηηθώλ δνκώλ 
 

5.1 Σερληθή ρεηξνθίλεηεο ζπκπίεζεο (Strain Elastography), πνπ είλαη πιένλ ζπκβαηηθή 
ηερλνινγία θαη δηαηίζεηαη από όινπο ηνπο γλσζηνύο νίθνπο. 
 
 5.2 Η ειαζηνγξαθία Shearwave, είλαη ε λεόηεξε εμέιημε ζηελ ηερληθή ηεο ειαζηνγξαθίαο. 
Βαζίδεηαη ζε λέα αξρηηεθηνληθή δνκή, πνπ επηηξέπεη ηόζν ηε δεκηνπξγία, αιιά θαη ηε ιήςε 
θαη απεηθόληζε ησλ εγθάξζησλ θπκάησλ. Καζώο ην κέησπν ησλ εγθάξζησλ θπκάησλ 
δηαδίδεηαη ζηνπο ηζηνύο ε ηαρύηεηα δηάδνζήο ηνπο αιιάδεη αλαινγηθά κε ηελ ειαζηηθόηεηα 
ησλ ηζηώλ. Απηόκαηα θαη παξάιιεια κε ηε B-mode απεηθόληζε,  γίλεηαη απεηθόληζε ηνπ 
ειαζηνγξαθηθνύ ράξηε ηνπ ηζηνύ κε δπλαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ επαθξηβώο ηεο αξηζκεηηθήο 
ηηκήο ηεο ζθιεξόηεηαο ζε θάζε ζεκείν ηεο εηθόλαο. Τπάξρεη δπλαηόηεηα θαη ηξηζδηάζηαηεο 
ειαζηνγξαθηθήο απεηθόληζεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε 
 

6.1 Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε παξειζόληνο  ρξόλνπ κε ρξήζε εηδηθώλ 3D ερνκεηαηξνπέσλ ή 
θαη απεηθόληζε παξειζόληνο ρξόλνπ κε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ ερνκεηαηξνπέσλ δπζδηάζηαηεο 
απεηθόληζεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (ηερληθή free hand). 
6.2 Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ κε δπλαηόηεηα αλαπαξάζηαζεο 
θηλνύκελσλ δνκώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 
 

 
 
 
 
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΓΟΜΖ ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
 

1. πκβαηηθή δνκή 
 
Μέρξη ζήκεξα όια ηα ζπζηήκαηα ππεξερνηνκνγξαθίαο απνηεινύληαη από έλα ζύλνιν 
ερνκεηαηξνπέσλ, ην ζύζηεκα ρξνληζκνύ γηα ηελ εζηίαζε ηεο δέζκεο, ηνλ ηζνζηαζκηζηή 
ρξνληθήο ελίζρπζεο TGC, ην δέθηε θαη εληζρπηή ζεκάησλ, ην δηακνξθσηή ηεο δέζκεο θαη ην 
ζύζηεκα απεηθόληζεο.  
Η δνκή ησλ ζπκβαηηθώλ ζπζηεκάησλ έρεη σο βάζε ην ςεθηαθό δηακνξθσηή δέζκεο, 
πνιπάξηζκα, πνιύπινθα, ελεξγνβόξα θαη πνιπέμνδα ειεθηξνληθά ηππσκέλα θπθιώκαηα.  
Η ερεηηθή πιεξνθνξία αθνύ ιεθζεί από ηνλ ερνκεηαηξνπέα πξέπεη άκεζα λα ππνζηεί 
επεμεξγαζία από κηα ζεηξά θπθισκάησλ θαη ελ ζπλερεία λα απεηθνληζηεί ζηελ νζόλε ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Ο ηξόπνο πνπ γίλεηαη ε δεκηνπξγία ηεο εηθόλαο θαζειώλεη όιν ην ζύζηεκα . Η 
ηαρύηεηα ηεο ξνή ησλ ερεηηθώλ πιεξνθνξηώλ πεξηνξίδεηαη από ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ 
ήρνπ ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. 

 
 

2. Νέα αξρηηεθηνληθή δνκή 
 
Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο καο πξνζθέξεη  ηνπο Φεθηαθνύο Μηθξνεπεμεξγαζηέο  ήκαηνο 
(DSP) θαη ιεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ εμαξηώκελν κόλν  από ηελ  ππνινγηζηηθή ηζρύ ησλ 
ξαγδαία  εμειίμηκσλ κηθξνεπεμεξγαζηώλ. 
Όια ηα θύξηα ζπζηήκαηα ελζσκαηώλνληαη ζε κεξηθνύο κηθξνεπεμεξγαζηέο. 
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Η ηχητική πληροφορία αφού ληφθεί από τον 
ηχομετατροπέα πρέπει άμεσα να υποστεί επεξερ�
γασία από μια σειρά κυκλωμάτων και εν συνεχεία 
να απεικονιστεί στην οθόνη του συστήματος. Ο τρό�
πος που γίνεται η δημιουργία της εικόνας καθηλώ�
νει όλο το σύστημα . Η ταχύτητα της ροής των ηχη�
τικών πληροφοριών περιορίζεται από την ταχύτητα 
διάδοσης του ήχου στο σώμα του ασθενούς.

2. Νέα αρχιτεκτονική δομή
Η εξέλιξη της τεχνολογίας μας προσφέρει  τους 

Ψηφιακούς Μικροεπεξεργαστές  Σήματος (���)���)) 
και λειτουργία σε περιβάλλον εξαρτώμενο μόνο  
από την  υπολογιστική ισχύ των ραγδαία εξελισό�
μενων μικροεπεξεργαστών.

Όλα τα κύρια συστήματα ενσωματώνονται σε 
μερικούς μικροεπεξεργαστές.

Η ηχητική πληροφορία αποθηκεύεται δίχως 
να υποστεί καμία επεξεργασία, κατ’ ουσία απο�
θηκεύεται ένας εικονικός ασθενής. Εν συνεχεία 
αφού ολοκληρωθεί η λήψη γίνεται  επεξεργασία 
και απεικόνιση με ταχύτητες, που εξαρτώνται  από 
την ταχύτητα των μικροεπεξεργαστών, που συνε�
χώς θα αυξάνεται, και όχι από την ταχύτητα διά�
δοσης του ήχου στο σώμα του ασθενούς, που πά�
ντα θα παραμένει σταθερή.

Με τη δομή αυτή εξαλείφονται οι περιορισμοί 
που δεσμεύουν τα συμβατικά συστήματα, που βα�
σίζουν τη λήψη και επεξεργασία της πληροφορίας 
σε ηλεκτρονικά κυκλώματα

Δημιουργία Υπερήχων - Πιεζοηλεκτρικό Φαι-
νόμενο 

Η δημιουργία υπερήχων βασίζεται στο πιεζοη�
λεκτρικό φαινόμενο. Στην ιδιότητα κρυσταλλικών 
και κεραμικών υλικών να παράγουν ηλεκτρική τά�
ση  όταν δέχονται μηχανική φόρτιση ή ταλάντωση. 
Επίσης ισχύει και το αντίστροφο φαινόμενο, δηλ., 
το υλικό να παραμορφώνεται όταν βρίσκεται υπό 
διαφορά δυναμικού.

Για τη δημιουργία υπερήχων χρησιμοποιούνται 
μεταλλικά ηλεκτρόδια σε επαφή με την επιφάνεια 
των κρυστάλλων. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται 
σε κάθε πλευρά του κρυστάλλου και το ηλεκτρι�
κό πεδίο δημιουργείτε μεταξύ αυτών  και διαμέσου 
του κρυστάλλου.

Στον κρύσταλλο, κάθε δίπολο του κρυσταλ�
λικού πλέγματος πολώνεται αυθόρμητα κατά μή�
κος μιας διεύθυνσης από τις επιτρεπτές. Τα δίπο�
λα προσανατολίζονται σύμφωνα με το πεδίο (τα 
ετερώνυμα έλκονται). Αυτή η κίνηση των δίπο�
λων οδηγεί σε μείωση του πάχους του κρυστάλ�
λου. Όταν το ηλεκτρικό πεδίο πάψει να ασκείται τα 
δίπολα επανέρχονται στη θέση ηρεμίας και ο κρύ�
σταλλος εκτείνεται. Αυτή  η ταλάντωση γίνεται κα�
τά μήκος της διεύθυνσης διάδοσης του κύματος.

Εκπέμπεται ένα υπερηχητικό κύμα. 
Το αποτέλεσμα είναι η ηλεκτρική ενέργεια να 

μετατραπεί σε μηχανική�ηχητική ενέργεια. Κατά 
την επιστροφή και  λήψη  του υπερήχου ακολου�
θείται η αντίστροφη διαδικασία.

Ο ηχομετατροπέας συνολικά συντονίζεται στην 
ίδια συχνότητα, είτε λειτουργεί σαν εκπομπός είτε 
σαν δέκτης ηχητικών κυμάτων. 

Η διέγερση των κρυστάλλων πραγματοποιεί�
ται με έναν παλμό ηλεκτρικής τάσης, με  συχνότη�
τα που καθορίζει τον αριθμό των εκπεμπόμενων 
ηχητικών παλμών, δηλ., τη συχνότητα εκπομπής 

Η ερεηηθή πιεξνθνξία απνζεθεύεηαη δίρσο λα ππνζηεί θακία επεμεξγαζία, θαη’ νπζία 
απνζεθεύεηαη έλαο εηθνληθόο αζζελήο. Δλ ζπλερεία αθνύ νινθιεξσζεί ε ιήςε γίλεηαη  
επεμεξγαζία θαη απεηθόληζε κε ηαρύηεηεο, πνπ εμαξηώληαη  από ηελ ηαρύηεηα ησλ 
κηθξνεπεμεξγαζηώλ, πνπ ζπλερώο ζα απμάλεηαη, θαη όρη από ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ 
ήρνπ ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο, πνπ πάληα ζα παξακέλεη ζηαζεξή. 
       
Με ηε δνκή απηή εμαιείθνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δεζκεύνπλ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα, πνπ 
βαζίδνπλ ηε ιήςε θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο ζε ειεθηξνληθά θπθιώκαηα 

 
 
 

 
 
  Γεκηνπξγία Τπεξήρωλ - Πηεδνειεθηξηθό Φαηλόκελν  
 
Η δεκηνπξγία ππεξήρσλ βαζίδεηαη ζην πηεδνειεθηξηθό θαηλόκελν. ηελ ηδηόηεηα 
θξπζηαιιηθώλ θαη θεξακηθώλ πιηθώλ λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ηάζε  όηαλ δέρνληαη κεραληθή 
θόξηηζε ή ηαιάλησζε. Δπίζεο ηζρύεη θαη ην αληίζηξνθν θαηλόκελν, δει., ην πιηθό λα 
παξακνξθώλεηαη όηαλ βξίζθεηαη ππό δηαθνξά δπλακηθνύ. 
 
 
Γηα ηε δεκηνπξγία ππεξήρσλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαιιηθά ειεθηξόδηα ζε επαθή κε ηελ 
επηθάλεηα ησλ θξπζηάιισλ. Σα ειεθηξόδηα ηνπνζεηνύληαη ζε θάζε πιεπξά ηνπ θξπζηάιινπ 
θαη ην ειεθηξηθό πεδίν δεκηνπξγείηε κεηαμύ απηώλ  θαη δηακέζνπ ηνπ θξπζηάιινπ. 
 ηνλ θξύζηαιιν, θάζε δίπνιν ηνπ θξπζηαιιηθνύ πιέγκαηνο πνιώλεηαη απζόξκεηα θαηά 
κήθνο κηαο δηεύζπλζεο από ηηο επηηξεπηέο. Σα δίπνια πξνζαλαηνιίδνληαη ζύκθσλα κε ην 
πεδίν (ηα εηεξώλπκα έιθνληαη). Απηή ε θίλεζε ησλ δίπνισλ νδεγεί ζε κείσζε ηνπ πάρνπο 
ηνπ θξπζηάιινπ. Όηαλ ην ειεθηξηθό πεδίν πάςεη λα αζθείηαη ηα δίπνια επαλέξρνληαη ζηε 
ζέζε εξεκίαο θαη ν θξύζηαιινο εθηείλεηαη. Απηή  ε ηαιάλησζε γίλεηαη θαηά κήθνο ηεο 
δηεύζπλζεο δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο. 
Δθπέκπεηαη έλα ππεξερεηηθό θύκα.  
Σν απνηέιεζκα είλαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα λα κεηαηξαπεί ζε κεραληθή-ερεηηθή ελέξγεηα. 
Καηά ηελ επηζηξνθή θαη  ιήςε  ηνπ ππεξήρνπ αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. 
Ο ερνκεηαηξνπέαο ζπλνιηθά ζπληνλίδεηαη ζηελ ίδηα ζπρλόηεηα είηε ιεηηνπξγεί ζαλ 
εθπνκπόο είηε ζαλ δέθηεο ερεηηθώλ θπκάησλ.  

 

 
 
 
Η δηέγεξζε ησλ θξπζηάιισλ πξαγκαηνπνηείηαη κε έλαλ παικό ειεθηξηθήο ηάζεο, κε  
ζπρλόηεηα πνπ θαζνξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ εθπεκπόκελσλ ερεηηθώλ παικώλ, δει., ηε 
ζπρλόηεηα εθπνκπήο ππεξήρσλ (Pulse Repetition Frequency). Οη θξύζηαιινη ηαιαληώλνληαη 
κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα, θαη εθπέκπνπλ   παικνύο κε ζπρλόηεηα πάλσ από ην αθνπζηηθό 
θξάγκα ησλ 20 Κhz, γηα απηό θαη ραξαθηεξίδνληαη ππέξερνη. 
ε ζπγθεθξηκέλεο ζπρλόηεηεο ειεθηξηθήο ηάζεο ην κήθνο θύκαηνο ησλ παικώλ              
κεγηζηνπνηείηαη. 

 
 

 
 ΓΗΑΓΟΖ ΤΠΔΡΖΥΧΝ-ΔΚΠΟΜΠΖ  & ΔΣΗΑΖ ΓΔΜΖ 

 
 
Η ηαιάλησζε ησλ θξπζηάιισλ γίλεηαη θαηά κήθνο ηεο δηεύζπλζεο δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο, 
ζπλεπώο παξάγεηαη παικηθό δηακήθεο θύκα.  
Κάζε θξύζηαιινο ηνπ ερνκεηαηξνπέα εθπέκπεη έλα ερεηηθό θύκα.  
Μέζσ θαηάιιεινπ κεραληζκνύ ρξνλνθαζπζηέξεζεο ελεξγνπνηνύληαη όινη νη θξύζηαιινη, 
κε αζξνηζηηθό απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή  ερεηηθήο δέζκεο. 
 
Όηαλ ε δέζκε κέζσ ηεο ερνδηαπεξαηήο κεκβξάλεο ηνπ ερνβνιέα (παξάζπξν) έξζεη ζε 
«επαθή» κε ηελ επηδεξκίδα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα δηαδίδεηαη ζε δηαθνξεηηθό κέζν.  
Θα ππνζηεί κηα κνξθή «παξεκπόδηζεο», πνπ νξίδεηαη σο ε αθνπζηηθή αληίζηαζε ηνπ κέζνπ, 
δειαδή,  ηνπ γηλόκελνπ ηεο ππθλόηεηαο ηεο ηζηηθήο δνκήο επί ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ 
ήρνπ δηακέζνπ απηήο. 
Η ερεηηθή δέζκε ζα πξνσζεζεί κέζα από ηελ πξώηε ηζηηθή δνκή, πνπ ζα ζπλαληήζεη, ζηελ 
νπνία θπζηθά ε ππθλόηεηα είλαη νκνηνγελήο. πλεπώο, ζε απηή ηε θάζε ε ερεηηθή δέζκε 
δηαδίδεηαη ζε επζεία δηεύζπλζε κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. 
Όηαλ ε ερεηηθή δέζκε θηάζεη ζην κεηαίρκην κε κηα ζπλερόκελε γεηηνληθή ηζηηθή δνκή, 
κέξνο ηεο  ερεηηθήο δέζκεο ζα αλαθιαζηεί πίζσ πξνο ηνλ ερνκεηαηξνπέα θαη κέξνο ηεο ζα  
ζπλερίζεη. Δπίζεο, έλα κέξνο ηεο ζα δηαζιαζζεί θαη ζα απνξξνθεζεί από ηνπο ηζηνύο 
ζύκθσλα κε ηνπο γεσκεηξηθνύο θαλόλεο ηεο νπηηθήο θπζηθήο. 
Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηαθνξά ηεο αθνπζηηθήο αληίζηαζεο κεηαμύ δύν γεηηνληθώλ δνκώλ, 
ηόζν κεγαιύηεξν ην πνζνζηό αλάθιαζεο ηεο ερεηηθήο δέζκεο. Σν κέξνο ηεο πνπ ζα 
αλαθιαζηεί πίζσ, ζα αληρλεπζεί από ηνλ ερνκεηαηξνπέα θαη ζα κεηαηξαπεί ζε ειεθηξηθό 
ζήκα (π.ρ. έληνλε ή αδξή απεηθόληζε ππαηηθνύ παξεγρύκαηνο).   
  



Σπανίδης Θ. - Βασικές τεχνολογικές αρχές υπερηχογραφικών συστημάτων �

υπερήχων (������ R����������� ����������y). Οι κρύ������� R����������� ����������y). Οι κρύ� R����������� ����������y). Οι κρύ�R����������� ����������y). Οι κρύ� ����������y). Οι κρύ�����������y). Οι κρύ�). Οι κρύ�
σταλλοι ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα, και 
εκπέμπουν   παλμούς με συχνότητα πάνω από το 
ακουστικό όριο των 20 Κ��, για αυτό και χαρακτη���, για αυτό και χαρακτη�, για αυτό και χαρακτη�
ρίζονται υπέρηχοι.

Σε συγκεκριμένες συχνότητες ηλεκτρικής τάσης 
το μήκος κύματος των παλμών μεγιστοποιείται.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΗ  & 
ΕΣΤΙΑΣΗ ΔΕΣΜΗΣ

Η ταλάντωση των κρυστάλλων γίνεται κατά 
μήκος της διεύθυνσης διάδοσης του κύματος, συ�
νεπώς παράγεται παλμικό διαμήκες κύμα. 

Κάθε κρύσταλλος του ηχομετατροπέα εκπέμπει 
ένα ηχητικό κύμα. 

Μέσω κατάλληλου μηχανισμού χρονοκαθυ�
στέρησης ενεργοποιούνται όλοι οι κρύσταλλοι, με 
αθροιστικό αποτέλεσμα την παραγωγή  ηχητικής 
δέσμης.

Όταν η δέσμη μέσω της ηχοδιαπερατής μεμβρά�
νης του ηχοβολέα (παράθυρο) έρθει σε «επαφή» 
με την επιδερμίδα πρέπει να συνεχίσει να διαδίδε�
ται σε διαφορετικό μέσο. 

Θα υποστεί μια μορφή «παρεμπόδισης», που ορί�
ζεται ως η ακουστική αντίσταση του μέσου, δηλαδή,  
του γινόμενου της πυκνότητας της ιστικής δομής επί 
την ταχύτητα διάδοσης του ήχου διαμέσου αυτής.

Η ηχητική δέσμη θα προωθηθεί μέσα από την 
πρώτη ιστική δομή, που θα συναντήσει, στην οποία 
φυσικά η πυκνότητα είναι ομοιογενής. Συνεπώς, σε 
αυτή τη φάση η ηχητική δέσμη διαδίδεται σε ευθεία 
διεύθυνση με σταθερή ταχύτητα.

Όταν η ηχητική δέσμη φτάσει στο μεταίχμιο με 
μια συνεχόμενη γειτονική ιστική δομή, μέρος της  
ηχητικής δέσμης θα ανακλαστεί προς τα πίσω, 
προς τον ηχομετατροπέα και μέρος της θα  συνε�
χίσει. Επίσης, ένα μέρος της θα διαθλασθεί και θα 
απορροφηθεί από τους ιστούς σύμφωνα με τους γε�
ωμετρικούς κανόνες της οπτικής φυσικής.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά της ακουστι�
κής αντίστασης μεταξύ δύο γειτονικών δομών, τό�
σο μεγαλύτερο το ποσοστό ανάκλασης της ηχητι�
κής δέσμης. Το μέρος της που θα ανακλαστεί προς 
τα πίσω, θα ανιχνευθεί από τον ηχομετατροπέα και 
θα μετατραπεί σε ηλεκτρικό σήμα (π.χ. έντονη ή 
αδρή απεικόνιση ηπατικού παρεγχύματος).  

 Η δέσμη είναι εστιασμένη σε βάθος, που κα�
θορίζεται από την διάμετρο και το μήκος κύματος 

που εκπέμπουν οι κρύσταλλοι (π.χ. ο ηχοβολέας 
τύπου C�����x� έχει μεγαλύτερη διείσδυση σε βά�C�����x� έχει μεγαλύτερη διείσδυση σε βά� έχει μεγαλύτερη διείσδυση σε βά�
θος συγκριτικά με έναν τύπου �������).�������).).

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της υπερηχητι�
κής δέσμης είναι η αξονική ανάλυση (�x���� ���������x���� �������� ����������������
����), δηλαδή η ελάχιστη απόσταση σε βάθος που), δηλαδή η ελάχιστη απόσταση σε βάθος που 
μπορεί δυο δομές να διακριθούν και η πλευρική 
ανάλυση (�������� �����������), δηλαδή η ελάχιστη�������� �����������), δηλαδή η ελάχιστη �����������), δηλαδή η ελάχιστη�����������), δηλαδή η ελάχιστη), δηλαδή η ελάχιστη 
απόσταση σε επίπεδο κάθετο με το επίπεδο διάδο�
σης της δέσμης, όπου δύο δομές είναι διακριτές.

Η ηχητική δέσμη έχει συγκεκριμένο προσανα�
τολισμό  και προσδιορίζει την κατανομή της ηχη�
τικής ενέργειας στο χώρο, σχηματίζοντας δύο ζώ�
νες (εγγύς & μακρινή).

Στην εγγύς ζώνη (προς τον ηχοβολέα) η ηχητι�
κή δέσμη είναι περισσότερο κάθετη στους ιστούς 
και συνεπώς ανακλάται καλύτερα, δηλαδή, έχουμε 
καλύτερη διακριτική ικανότητα και περισσότερες 
πληροφορίες/λεπτομέρειες στην οθόνη.

Η ηχητική δέσμη στην μακρινή ζώνη είναι λι�
γότερο εστιασμένη και η διασπορά των ηχητικών 
κυμάτων αυξάνει.  

Θα ήταν επιθυμητό η εγγύς ζώνη  να είναι τόσο 
διευρυμένη, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις δομές 
που πρέπει να απεικονίσουμε. Το εύρος της εξαρ�
τάται από αρκετές μεταβλητές μεταξύ αυτών: η δι�
άμετρος του ηχοβολέα, το πάχος των κρυστάλλων, 
η συχνότητα των κυμάτων κ.α.

Η εστίαση βοηθάει στη βελτίωση  της πλευρικής 
ανάλυσης του συστήματος και παραδοσιακά γίνε�
ται χειροκίνητα από το χειριστή, που ρυθμίζει ικανό 
αριθμό σημείων εστίασης (����� ������). Για κάθε����� ������). Για κάθε ������). Για κάθε������). Για κάθε). Για κάθε 
σημείο εστίασης που χρησιμοποιείται, το σύστημα 
αυξάνει τοπικά την επεξεργασία και αναπόφευκτα 
μειώνει το ρυθμό δειγματοληψίας (������ �����).������ �����). �����).�����).).

Κατά την εκπομπή μπορεί να γίνει εστίαση μό�
νο σε ένα βάθος. αλλά και δυναμική εστίαση, όπου 
εκπέμπονται ηχητικοί  παλμοί εστιασμένοι σε διά�
φορα βάθη. Το σύστημα αλλάζει την εστίαση  κα�
τά τη λήψη συναρτήσει του χρόνου,  δηλαδή του 
βάθους από όπου λαμβάνεται  η υπερηχογραφική 
πληροφορία. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα επι�
τυγχάνει κατευθυντικότητα στη λήψη. Κατά την 
εστίαση γίνεται συγχρονισμός όλων των στοιχεί�
ων ενός μετατροπέα. μέσω διαδικασίας χρονοκα�
θυστέρησης. 

Στο σημείο που η ένταση της ηχητικής δέσμης 
αρχίζει να αποκλίνει  ως προς την εστίαση από τον 
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κεντρικό άξονα, η ένταση της ηχητικής ενέργειας 
έχει την τελευταία μέγιστη τιμή.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΥ ΗΧΗΤΙ-
ΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Το αποτέλεσμα της εκπομπής είναι η κατανομή 
της ηχητικής ενέργειας στο χώρο, που είναι κατά 
τρόπον κοινή σε όλα τα συστήματα.

Κατά μήκος του κεντρικού άξονα εκπομπής � 
λήψης εντοπίζονται οι μέγιστες τιμές της έντασης 
της ηχητικής ενέργειας της δέσμης. Επί του άξονα 
τα κύματα από κάθε ομάδα στοιχείων του ηχομε�
τατροπέα συγκλίνουν αθροιστικά με αποτέλεσμα 
να οριοθετείται ο κεντρικός λοβός. Εκτός του κε�
ντρικού άξονα της δέσμης και της περιοχής που 
προσδιορίζει ο κεντρικός λοβός υπάρχουν ποσό�
τητες ηχητικής ενέργειας που κατευθύνονται προς 
πλάγιες διευθύνσεις. Τα κύματα συγκλίνουν αθροι�
στικά εκτός του άξονα και σχηματίζουν τους  πλευ�
ρικούς λοβούς.

Με μεγαλύτερη έμφαση στους φασικούς ηχομε�
τατροπείς (������� ����y) αυτοί οι πλευρικοί λοβοί������� ����y) αυτοί οι πλευρικοί λοβοί ����y) αυτοί οι πλευρικοί λοβοί����y) αυτοί οι πλευρικοί λοβοί) αυτοί οι πλευρικοί λοβοί 
σχηματίζουν διατάξεις τύπου φράκτη .

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ανακλώμενης ηχητι-
κής πληροφορίας

Τα συμβατικά συστήματα  διαθέτουν ψηφια�
κό διαμορφωτή δέσμης (������� ����� �������) και������� ����� �������) και ����� �������) και����� �������) και �������) και�������) και) και 
εκτελούν τη λήψη γραμμή προς γραμμή. Η επε�
ξεργασία της ηχητικής πληροφορίας που λαμβά�
νεται γίνεται επίσης διαδοχικά γραμμή προς γραμ�
μή. Μία γραμμή περιέχει πληροφορία για μία απει�
κονιστική κατεύθυνση. Συνεπώς, όσες πιο πολλές 
γραμμές λήψης διαθέτουμε, τόσες πιο πολλές απει�
κονιστικές κατευθύνσεις αναπαρίστανται και αντι�
στοίχως τόσο πιο πυκνή φαίνεται η  απεικονιζό�
μενη ανατομική δομή στην οθόνη. Η ποιότητα της 
εικόνας εξαρτάται από τον αριθμό  των γραμμών 
σάρωσης που σχηματίζουν ένα ������. Περισσό�������. Περισσό�. Περισσό�
τερες γραμμές σάρωσης απαιτούν περισσότερους 
κύκλους εκπομπής και λήψης ή  Διαμορφωτή Δέ�
σμης με περισσότερα κανάλια. 

Η ταχύτητα σχηματισμού της υπερηχογραφικής 
εικόνας  περιορίζεται από την ταχύτητα διάδοσης 
του ήχου, διότι το σύστημα « περιμένει » την εκπε�
μπόμενη δέσμη να επιστρέψει, ώστε να την αποκω�
δικοποιήσει και στη συνέχεια να την απεικονίσει.

Επίσης χρησιμοποιούν δυναμική εστίαση κατά 
τη λήψη για να συνθέσουν την ανακλώμενη ηχητι�
κή πληροφορία πάνω σε μία στενή γραμμή.  Η ανα-
κλώμενη ηχητική πληροφορία που δεν προέρχε-
ται από αυτή την στενή γραμμή  αντιμετωπίζεται 
ως θόρυβος.  Οι πλευρικοί λοβοί σύμφωνα με τους 
περισσότερους  κατασκευαστές συμβατικών υπε�
ρηχογραφικών συστημάτων είναι πηγή ψευδενδεί�
ξεων (����� �������) και συνιστούν απόκριση εκτός����� �������) και συνιστούν απόκριση εκτός �������) και συνιστούν απόκριση εκτός�������) και συνιστούν απόκριση εκτός) και συνιστούν απόκριση εκτός 
άξονα (��� �x��� ����������).��� �x��� ����������). �x��� ����������).�x��� ����������). ����������).����������).). Ως αποτέλεσμα το  90%  
ανακλώμενης ηχητικής πληροφορίας  απορρίπτε-
ται ως θόρυβος.

 
 
 
ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΚΠΔΜΠΟΜΔΝΟΤ ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΚΤΜΑΣΟ 
 
Σν απνηέιεζκα ηεο εθπνκπήο είλαη ε θαηαλνκή ηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο ζην ρώξν, πνπ είλαη 
θαηά ηξόπνλ θνηλή ζε όια ηα ζπζηήκαηα. 
Καηά κήθνο ηνπ θεληξηθνύ άμνλα εθπνκπήο - ιήςεο εληνπίδνληαη νη κέγηζηεο ηηκέο ηεο 
έληαζεο ηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο ηεο δέζκεο. Δπί ηνπ άμνλα ηα θύκαηα από θάζε νκάδα 
ζηνηρείσλ ηνπ ερνκεηαηξνπέα ζπγθιίλνπλ αζξνηζηηθά θαη σο απνηέιεζκα νξηνζεηείηε ν 
θεληξηθόο ινβόο. Δθηόο ηνπ θεληξηθνύ άμνλα ηεο δέζκεο θαη ηεο πεξηνρήο πνπ πξνζδηνξίδεη 
ν θεληξηθόο ινβόο ππάξρνπλ πνζόηεηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο πιάγηεο 
δηεπζύλζεηο. Σα θύκαηα ζπγθιίλνπλ αζξνηζηηθά εθηόο ηνπ άμνλα θαη ζρεκαηίδνπλ ηνπο  
πιεπξηθνύο ινβνύο. 
 

 
 

Με κεγαιύηεξε έκθαζε ζηνπο θαζηθνύο ερνκεηαηξνπείο (Phased Array) απηνί νη πιεπξηθνί 
ινβνί ζρεκαηίδνπλ δηαηάμεηο ηύπνπ θξάθηε . 
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ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΛΖΦΖ αλαθιώκελεο ερεηηθήο πιεξνθνξίαο 
 

Σα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα  δηαζέηνπλ ςεθηαθό δηακνξθσηή δέζκεο (digital beam former) θαη 
εθηεινύλ ηε ιήςε γξακκή πξνο γξακκή. Η επεμεξγαζία ηεο ερεηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ 
ιακβάλεηαη γίλεηαη επίζεο δηαδνρηθά γξακκή πξνο γξακκή. Μία γξακκή πεξηέρεη 
πιεξνθνξία γηα κία απεηθνληζηηθή θαηεύζπλζε. πλεπώο, όζεο πην πνιιέο γξακκέο ιήςεο 
δηαζέηνπκε ηόζεο πην πνιιέο απεηθνληζηηθέο θαηεπζύλζεηο αλαπαξίζηαληαη θαη αληηζηνίρσο 
ηόζν πην ππθλή θαίλεηαη ε  απεηθνληδόκελε αλαηνκηθή δνκή ζηελ νζόλε. Η πνηόηεηα ηεο 
εηθόλαο εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό  ησλ γξακκώλ ζάξσζεο πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα frame. 
Πεξηζζόηεξεο γξακκέο ζάξσζεο απαηηνύλ πεξηζζόηεξνπο θύθινπο εθπνκπήο θαη ιήςεο ή  
Γηακνξθσηή Γέζκεο κε πεξηζζόηεξα θαλάιηα.  
 
Η ηαρύηεηα ζρεκαηηζκνύ ηεο ππεξερνγξαθηθήο εηθόλαο  πεξηνξίδεηαη από ηελ ηαρύηεηα 
δηάδνζεο ηνπ ήρνπ, δηόηη ην ζύζηεκα « πεξηκέλεη » ηελ εθπεκπόκελε δέζκε λα επηζηξέςεη, 
ώζηε λα ηελ απνθσδηθνπνηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ απεηθνλίζεη. 
Δπίζεο ρξεζηκνπνηνύλ δπλακηθή εζηίαζε θαηά ηε ιήςε γηα λα ζπλζέζνπλ ηελ αλαθιώκελε 
ερεηηθή πιεξνθνξία πάλσ ζε κία ζηελή γξακκή.  Ζ αλαθιώκελε ερεηηθή πιεξνθνξία πνπ 
δελ πξνέξρεηαη από απηή ηελ ζηελή γξακκή  αληηκεηωπίδεηαη ωο ζόξπβνο.  Οη πιεπξηθνί 
ινβνί ζύκθσλα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο  θαηαζθεπαζηέο ζπκβαηηθώλ ππεξερνγξαθηθώλ 
ζπζηεκάησλ είλαη πεγή ςεπδελδείμεσλ (ghost images) θαη ζπληζηνύλ απόθξηζε εθηόο άμνλα 
(off axis response). Χο απνηέιεζκα ην  90%  αλαθιώκελεο ερεηηθήο πιεξνθνξίαο  
απνξξίπηεηαη ωο ζόξπβνο. 



Σπανίδης Θ. - Βασικές τεχνολογικές αρχές υπερηχογραφικών συστημάτων �

ΛΗΨΗ ΣΕ ΖΩΝΕΣ
Συστήματα που έχουν σχεδιαστεί βασισμέ�

να στη νέα αρχιτεκτονική δομή έχουν δυνατότη�
τες που τα συμβατικά συστήματα δεν μπορούν  να 
επιτύχουν. Αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέ�
πει τη λήψη σε πολλαπλές επικαλυπτόμενες ζώνες, 
όπου για κάθε ανατομικό σημείο έχουμε διασταύ�
ρωση  της πληροφορίας πολλαπλές φορές. Η νέα 
αρχιτεκτονική επιτρέπει την αξιοποίηση του συ-
νόλου (100%) της υπερηχογραφικής πληροφο-
ρίας. Γίνεται επεξεργασία σε όλο το φάσμα της 
ανακλώμενης ηχητικής πληροφορίας και ως απο�
τέλεσμα επιτυγχάνεται  βελτίωση της αξονικής και 
πλευρικής ανάλυσης του συστήματος.

Στο παρακάτω εικόνα διακρίνουμε την τεχνο�
λογία συμβατικής λήψης (Α), τη λήψη σε ζώνες (�) 
και την τεχνολογία μονού παλμού που εφαρμόζεται 
στη λήψη εγκάρσιων κυμάτων������� ������ (C) .������ ������ (C) . ������ (C) .������ (C) . (C) .C) .) .

 

Πλεονεκτήματα της Νέας Αρχιτεκτονικής 
Δομής.

Μοναδικές δυνατότητες της νέας αρχιτεκτονι�
κής δομής είναι  η δυνατότητα λήψης�αποκωδικο�
ποίησης εγκάρσιων κυμάτων������� ������, η βελ������� ������, η βελ� ������, η βελ�������, η βελ�, η βελ�
τιστοποίηση της ταχύτητας διάδοσης του ήχου 
στο σώμα του εξεταζόμενου, η συνεχώς εστιασμέ�
νη υπερηχογραφική εικόνα χωρίς υποβάθμιση του 
ρυθμού δειγματοληψίας (������ �����), η βελτίωση������ �����), η βελτίωση �����), η βελτίωση�����), η βελτίωση), η βελτίωση 
της αξονικής και πλευρικής ανάλυσης του συστή�
ματος, η πλήρης αναβαθμισιμότητα με την όποια 
μελλοντική εφαρμογή, το μηδενικό ���������, οι���������, οι,  οι 
διαδικτυακές δυνατότητες αναβάθμισης κ.α.

Ακολουθεί αναλυτικά ένα μικρό παράδειγμα 
από τις δυνατότητες που πλέον είναι διαθέσιμες 
στην καθημερινή κλινική χρήση.

Η βελτιστοποίηση της ταχύτητας διάδοσης του 
ήχου γίνεται ξεχωριστά (�����������) για κάθε εξε������������) για κάθε εξε�) για κάθε εξε�
ταζόμενο, αλλά και για κάθε υπό απεικόνιση ανα�
τομική δομή, εξαλείφοντας ουσιαστικά τον κίνδυ�
νο εστιακού σφάλματος. 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε 
μέχρι σήμερα:
Κατά προσέγγιση η ταχύτητα διάδοσης του 

ήχου στους μαλακούς ιστούς είναι παραπλήσια με 
την ταχύτητα διάδοσης στο νερό. Είναι ένας συμ�
βιβασμός που γίνεται μέχρι σήμερα στη σχετική βι�
βλιογραφία, αλλά και στον αλγόριθμο που χρησι�
μοποιούν οι διάφοροι κατασκευαστές συμβατικών 
υπερηχογραφικών συστημάτων. 

Με «δεδομένη» την ταχύτητα διάδοσης των 
υπερήχων στους ιστούς (1540 �/����) και το χρο��/����) και το χρο�/����) και το χρο�����) και το χρο�) και το χρο�
νικό κύκλο εκπομπής � λήψης της ηχητικής δέσμης, 
μπορεί να υπολογιστεί η θέση ενός ανατομικού ση�
μείου σε σχέση με τον ηχομετατροπέα. 

Η παραπάνω παραδοχή ισχύει υπό προϋποθέ�

 
 
 
 
 
 
ΛΖΦΖ Δ ΕΧΝΔ 
 
 
πζηήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί βαζηζκέλα ζηε λέα αξρηηεθηνληθή δνκή έρνπλ δπλαηόηεηεο 
πνπ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα δελ κπνξνύλ  λα επηηύρνπλ. Απηή ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 
επηηξέπεη ηε ιήςε ζε πνιιαπιέο επηθαιππηόκελεο δώλεο, όπνπ γηα θάζε αλαηνκηθό ζεκείν 
έρνπκε δηαζηαύξσζε  ηεο πιεξνθνξίαο πνιιαπιέο θνξέο. Ζ λέα αξρηηεθηνληθή επηηξέπεη 
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ (100%) ηεο ππεξερνγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Γίλεηαη 
επεμεξγαζία ζε όιν ην θάζκα ηεο αλαθιώκελεο ερεηηθήο πιεξνθνξίαο θαη σο απνηέιεζκα 
επηηπγράλεηαη  βειηίσζε ηεο αμνληθήο θαη πιεπξηθήο αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ην παξαθάησ εηθόλα δηαθξίλνπκε ηελ ηερλνινγία ζπκβαηηθήο ιήςεο (Α), ηε ιήςε ζε δώλεο 
(Β) θαη ηελ ηερλνινγία κνλνύ παικνύ πνπ εθαξκόδεηαη ζηε ιήςε εγθάξζησλ θπκάησλ-Shear 
Waves (C) . 
 

 
 , 
 
 
 
 
 
Πιενλεθηήκαηα ηεο Νέαο Αξρηηεθηνληθήο Γνκήο. 
 
Μνλαδηθέο δπλαηόηεηεο ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο δνκήο είλαη  ε δπλαηόηεηα ιήςεο-
απνθσδηθνπνίεζεο εγθάξζησλ θπκάησλ-Shear Waves, ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ηαρύηεηαο 
δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζην ζώκα ηνπ εμεηαδόκελνπ, ε ζπλερώο εζηηαζκέλε ππεξερνγξαθηθή 
εηθόλα ρσξίο ππνβάζκηζε ηνπ ξπζκνύ δεηγκαηνιεςίαο (frame rate), ε βειηίσζε ηεο αμνληθήο 
θαη πιεπξηθήο αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε πιήξεο αλαβαζκηζηκόηεηα κε ηελ όπνηα 
κειινληηθή εθαξκνγή, ην κεδεληθό downtime,  νη δηαδηθηπαθέο δπλαηόηεηεο αλαβάζκηζεο 
θ.α. 
 
Αθνινπζεί  αλαιπηηθά έλα κηθξό παξάδεηγκα εθ’  ησλ απεξηόξηζησλ δπλαηνηήησλ, πνπ 
πιένλ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή ρξήζε. 
 
Η βειηηζηνπνίεζε ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ γίλεηαη μερσξηζηά (customized) γηα 
θάζε εμεηαδόκελν, αιιά θαη γηα θάζε ππό απεηθόληζε αλαηνκηθή δνκή, εμαιείθνληαο 
νπζηαζηηθά ηνλ θίλδπλν εζηηαθνύ ζθάικαηνο.  
 
ηνλ πίλαθα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη ηαρύηεηεο δηάδνζεο ζε δηάθνξα πιηθά. 
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σεις, θεωρώντας ομοιογενές το ανθρώπινο σώ�
μα. Αν η υποτιθέμενη ταχύτητα συμπίπτει με την    
πραγματική ταχύτητα διάδοσης τότε  η παραδοχή 
είναι αληθής. Αν αντιθέτως δεν ταυτιστεί με την 
πραγματική ταχύτητα (������) τότε η παραδοχή������) τότε η παραδοχή) τότε η παραδοχή 
οδηγεί σε σφάλμα και μάλιστα εστιακό σφάλμα 
(παραμόρφωση ανατομικής δομής).
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