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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
κεφαλή ή Probe���
������ ��ή ������������������������������
Transducer��������������������
είναι πολύ σημαντι�

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
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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�
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της ηλεκτρικής
σε ηλεκτρική
Σα πιηθά
ησλ ενέργειας
ερνκεηαηξνπέσλ
είηε πξόθεηηαη
γηατων
θπζηθά
είηε γηα και
ζπλζεηηθά
άταξη
κρυστάλλων
με τη χρήση που προκαι
αντίστροφα.
πιηθά, πξέπεη λα επηιέγνληαη πξσηίζησο κε βάζε ηα θξηηήξηα
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• Χαμηλός θερμοκρασιακός συντελεστής που
Η διάταξη των στοιχείων είναι σε σειρά – γραμ�
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εικόνα είναι ορθογώνια παραλληλεπίπεδη.
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
RZT��������������������������������������������
(μόλυβδος, ζιρκόνιο, τιτάνιο), το Κ-81 (μό�
λυβδος, νιόβιο), το ������������������������������
mPbT��������������������������
(μόλυβδος, τιτάνιο) κ.α.
Είναι ευρέως διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται,
αλλά έχουν υψηλή ακουστική εμπέδηση. Αυτό ση�

3.2 Ζρνκεηαηξνπείο θπξηήο δηάηαμεο ζηνηρείωλ (Convex).

Η εμέιημε ζηελ απεηθόληζε ησλ δηνηζνθάγεησλ ερνκεηαηξνπέσλ
επηπέδνπ (single plane), ζηε ζπλέρεηα κε ηνκέο δύν επηπέδσλ (b
πνιιαπιώλ επηπέδσλ (multiplane).
Σπανίδης Θ. - Βασικές τεχνολογικές αρχές υπερηχογραφικών
συστημάτων
 (multiplane)
ήκεξα
δηαηίζεληαη πνιπ-επίπεδνη ερνκεηαηξνπείο
(δύν δηαζηάζεσλ).
3.2 Ηχομετατροπείς κυρτής διάταξης στοιχείων
Υπό έρευνα και εξέλιξη βρίσκεται η κεφαλή ���
ma�
Τπό
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εμέιημε
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).
trix� ������������������������������������������
τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρό�
ρξόλνπ. νου.
Η διάταξη στοιχείων είναι υπό γωνία σε κυρτή
3.2 Ζρνκεηαηξνπείο θπξηήο δηάηαμεο ζηνηρείωλ (Convex).
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επηηπγράλεηαη δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ ελεξγώλ πεξηνρώλ, ησ
δεκηνπξγεί έλα πιέγκα πιεξνθνξηώλ.

3.3 Φασικοί ηχομετατροπείς (��������
phased��
).
Είναι ηχομετατροπείς πολλαπλών στοιχείων με
3.5 Ηχομετατροπείς Μήτρας (��������
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).
διάταξη κρυστάλλων μικρής επιφανείας, που πα�
Οι ηχομετατροπείς ������������������������
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πέων, που διατίθενται για ευρεία βιομηχανική πα�
Δίλαη ερνκεηαηξνπείο
πνιιαπιώλ
ζηνηρείσλ
θξπζηάιισλ
κηθξήο
επηθαλείαο,
χρονα τόσο στην
εκπομπή
όσο κε
καιδηάηαμε
στη λήψη.
Η
ραγωγή.
πνπ παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε θάζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Όια
ηα ζηνηρεία
Οη
ερνκεηαηξνπείο
Matrix
απνηεινύλ
ηειεπηαία
δομή και ο τρόπος λειτουργίας τους, επιτρέπει την
Αποτελούνται
συνήθως
από 2500ηελ
ως 9000
στοι� εμέιημε ζηε
ρξεζηκνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα ηόζν ζηελ εθπνκπή όζν θαη ζηε ιήςε. Η δνκή θαη ν ηξόπνο
ερνκεηαηξνπέσλ
, πνπενεργό
δηαηίζεληαη
επξείασε
βηνκεραληθή
παξα
απεικόνιση
κινούμενων
ανατομικών
δομώναλαηνκηθώλ
και
αι� δνκώλ
χεία θαη
καιαηκαηηθώλ
έχουν
περιοχή γηα
χωρισμένη
δι�
ιεηηνπξγίαο
ηνπο, επηηξέπεη
ηελ απεηθόληζε
θηλνύκελσλ
Απνηεινύληαη
ζπλήζσο
από επίπεδα.
2500 σοΜε
9000
ζηνηρεία θαη έρνπλ ε
ματικών
ροών υψηλής ταχύτητας.
αφορετικά
μεταξύ τους
ενεργοποίη�
ξνώλ πςειήο
ηαρύηεηαο.
ση διαφορετικών
στοιχείων
(κρυστάλλων),
επιτυγ� δηαθνξεηηθ
δηαθνξεηηθά
κεηαμύ ηνπο
επίπεδα.
Με ελεξγνπνίεζε
χάνεται δημιουργία διαφορετικών ενεργών περιο�
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3.6 Ηρνκεηαηξνπείο Σξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο πξαγ

3.4 Διοισοφάγειοι ηχομετατροπείς.
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ηχομετατροπέων ξεκίνησε από τομή ενός επιπέ�
Γηνηζνθάγεηνη ερνκεηαηξνπείο.
δουγηα
(�������
single�
��������������������������������������
plane���������������������������������
), στηαπεηθόληζε
συνέχεια μεηεο
τομές
δύο επι�
ζηκνπνηνύληαη
ππεξερνγξαθηθή
θαξδηάο,
όπνπ απαηηείηαη
πέδων
(���������������������������������������
biplane��������������������������������
και σήμερα
με τομές
πολλαπλών
αιύηεξε αθξίβεηα
ή δελ
είλαη )αθζιήο
ε δηάγλσζε
κε ρξήζε
δηαζσξαθηθνύ θαζηθνύ
multiplane��
).
κεηαηξνπέα. επιπέδων (������������
Σήμερα ησλ
διατίθενται
πολυ-επίπεδοι
ηχομετατρο�
μέιημε ζηελ απεηθόληζε
δηνηζνθάγεησλ
ερνκεηαηξνπέσλ
μεθίλεζε από ηνκή ελόο
έδνπ (singleπείς
plane),
ζηε ζπλέρεηα
ηνκέο δύν επηπέδσλ
(biplane)
(����������������������������������������
multiplane������������������������������
), γιακεδισδιάστατη
απεικόνιση
��
Β- θαη ζήκεξα κε ηνκέο
3.7 Ζρνκεηαηξνπείο ελδνζθνπηθήο ππεξερνγξαθίαο.
ιαπιώλ επηπέδσλ
(multiplane).
τρόπου.
Δίλαη ερνκεηαηξνπείο πξνζαξκνζκέλνη ζε εύθακπηα ελδνζθόπηα, πνπ ζπλδένληαη
παξάιιεια κε ηνλ ελδνζθνπηθό
πύξγν αιιά θαη κε ην ζύζηεκα ηνπ ππεξερνηνκνγξάθνπ. Η
εξα δηαηίζεληαη πνιπ-επίπεδνη ερνκεηαηξνπείο (multiplane), γηα απεηθόληζε
Β-ηξόπνπ
πξνζέγγηζε ησλ νξγάλσλ γίλεηαη από ηηο δηόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ελδνζθνπηθή ηαηξηθή
δηαζηάζεσλ).
θαη παξάιιεια κε ηελ ελδνζθνπηθή απεηθόληζε.
έξεπλα θαη εμέιημε βξίζθεηαη θεθαιή matrix ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο πξαγκαηηθνύ
λνπ.
3.7 Ζρνκεηαηξνπείο ελδνζθνπηθήο ππεξερνγξαθίαο.

κνξθή επαξκάησλ δηαθνξεηηθνύ ύςνπο. Η έληαζε ηνπ αλαθ
θαζνξίδεη ην ύςνο ηνπ θάζε επάξκαηνο θαη ρξόλνο πνπ ρξεη
θύθιν ηνπ ην ερεηηθό ζήκα θαζνξίδεη ηελ απόζηαζε κεηαμύ
Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1
ζηνλ νξηδόληην άμνλα.



ται από
τον χειριζόμενο το μηχάνημα,
όπως και
ΣΡΟΠΟΗ
ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ
(MODES)

ο τρόπος επεξεργασίας της ογκομετρικής απεικό�
νισης, που θα ληφθεί. Η τρισδιάστατη απεικόνι�
1. Α-ηξόπνο
απεηθόληζεο
ση πραγματικού χρόνου χρησιμοποιείται επί σει�
ρά ετών στις μαιευτικές-γυναικολογικές εφαρμο�
απεηθόληζεγές,
ηνπαλλά
ειεθηξηθνύ
ζήκαηνο
σο θάζεηε απεηθόληζε θάζε ζεκείνπ, κε ηε
και τα τελευταία
χρόνια γίλεηαη
στις καρδιολο�
νξθή επαξκάησλ
ύςνπο. Η έληαζε ηνπ αλαθιώκελνπ ερεηηθνύ παικνύ
γικές καιδηαθνξεηηθνύ
αγγειολογικές εφαρμογές.

αζνξίδεη ην ύςνο
ηνπ θάζε επάξκαηνο
ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξώζεη ηνλ
3.7 Ηχομετατροπείς
ενδοσκοπικήςθαη
υπερηχογρα�
ύθιν ηνπ ην φίας.
ερεηηθό ζήκα θαζνξίδεη ηελ απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ επαξκάησλ
ηνλ νξηδόληην άμνλα.
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.

2. B�������������������
��������������������
-Τρόπος απεικόνισης
Ονομάστηκε Β-τρόπος ή B������
�������
-�����
mode������������
�����������
από την αγ�
γλική λέξη Brightness�
�����������.
Αντί να απεικονίζονται τα επιστρέφοντα ηχη�
2. B-Σξόπνο
απεηθόληζεο
τικά
σήματα ως
διαδοχικές κορυφές απεικονίζο�
νται πλέον ως κουκίδες στην οθόνη.
Ολνκάζηεθε Β-ηξόπνο ή B-mode από ηελ αγγιηθή ιέμε Brightness.
Ανάλογα με την ένταση του ηχητικού σήματος
γίνεται
αντιστοίχηση
σε ένα τόνοερεηηθά
του γκρι.
Ανά� σο δηαδνρη
Αληί λα απεηθνλίδνληαη
ηα επηζηξέθνληα
ζήκαηα
λογα με το
χρόνο
κύκλου
τουνζόλε.
τοποθετείται σε
απεηθνλίδνληαη
πιένλ
σο του
θνπθίδεο
ζηελ
συγκεκριμένο
σημείο
οθόνης.
Με αυτόγίλεηαη
τον τρό�
Αλάινγα
κε ηελ έληαζε
ηνπ της
ερεηηθνύ
ζήκαηνο
αληηζηνίρεζε
Αλάινγα
κε
ην
ρξόλν
ηνπ
θύθινπ
ηνπ
ηνπνζεηείηε
ζε
ζπγθεθξηκέλν
πο απεικόνισης έχουμε τη δυνατότητα να απεικονί�
απηό ηνλ
ηξόπν
απεηθόληζεο
έρνπκε ηε δπλαηόηεηα
λαδο�
απεηθνλίδνπκ
ζουμε
επίπεδες
τομές εσωτερικών
οργάνων και
εζσηεξηθώλ
νξγάλσλ
θαη
δνκώλ
ηνπ
ζώκαηνο
ζε
πξαγκαηηθό
ρξόλν.
μών του σώματος σε πραγματικό χρόνο.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (������
MODES�)

ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ (MODES)

1. Α-τρόπος απεικόνισης
Η απεικόνιση του ηλεκτρικού σήματος γίνεται
1. Α-ηξόπνο
απεηθόληζεο
ως κάθετη
απεικόνιση κάθε
σημείου, με τη μορ�
φή επαρμάτων διαφορετικού ύψους. Η ένταση του
παλμού καθορίζει
το ύψοςγίλεηαη σο θάζεηε απεηθόληζε θάζε ζεκείνπ, κε ηε
Η ανακλώμενου
απεηθόληζεηχητικού
ηνπ ειεθηξηθνύ
ζήκαηνο
του κάθε
επάρματος και
χρόνος που χρειάζεται
κνξθή
επαξκάησλ
δηαθνξεηηθνύ
ύςνπο. Η έληαζε ηνπ αλαθιώκελνπ ερεηηθνύ παικνύ
για να ολοκληρώσει τον κύκλο του το ηχητικό σή�
θαζνξίδεη
ην την
ύςνο
ηνπ θάζε
επάξκαηνο
μα καθορίζει
απόσταση
μεταξύ
δύο διαδοχι� θαη ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξώζεη ην
θύθιν
ηνπ ην ερεηηθό
ζήκαάξονα.
θαζνξίδεη ηελ απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ επαξκάησλ
κών επαρμάτων
στον οριζόντιο

ζηνλ νξηδόληην άμνλα.

Σπανίδης Θ. - Βασικές τεχνολογικές αρχές υπερηχογραφικών

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
συστημάτων
ειαζηνγξαθηθήο απεηθόληζεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ.



3. Μ-τρόπος απεικόνισης
Ονομάστηκε �������������
M������������
-τρόπος ή M�
�� -�������������������
��������������������
mode���������������
από την αγγλι�
Μ-ηξόπνο
κή3.λέξη
Motion��
��������απεηθόληζεο
.
Η ανάκλαση μιας ηχητικής δέσμης καταγράφε�
Ολνκάζηεθε
M-ηξόπνο
ή M με
-mode
από ηελ
αγγιηθή ιέμε Motion.
ται συνεχώς
σε σχέση
το χρόνο.
Χρησιμοποιεί�
ται για απεικόνιση του χρονισμού της κίνησης καρ�
Η αλάθιαζε
ερεηηθήο
δέζκεο θαηαγξάθεηαη
ζπλερώο
ζε ζρέζε κε ην ρξόλν.
διακών κηαο
δομών
ή της αξιολόγησης
της κίνησης
του
Υξεζηκνπνηείηαη
γηα
απεηθόληζε
ηνπ
ρξνληζκνύ
ηεο
θίλεζεο
θαξδηαθώλ δνκώλ ή ηεο
διαφράγματος κατά την αναπνοή.
αμηνιόγεζεο ηεο θίλεζεο ηνπ δηαθξάγκαηνο θαηά ηελ αλαπλνή.

6. Τρισδιάστατη απεικόνιση
6.1 Τρισδιάστατη απεικόνιση παρελθόντος
χρόνου με χρήση ειδικών 3�������������������
D������������������
ηχομετατροπέων ή
και απεικόνιση παρελθόντος χρόνου με χρήση συ�
6. Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε
νηθισμένων ηχομετατροπέων δισδιάστατης απει�
κόνισης
πραγματικού
χρόνου με
ελεύθερο χέρι
(τε� κε ρξήζε εηδηθ
6.1 Σξηζδηάζηαηε
απεηθόληζε
παξειζόληνο
ρξόλνπ
χνική
free�
�����
hand��
������
).
θαη απεηθόληζε παξειζόληνο ρξόλνπ κε ρξήζε ζπλεζηζκέλσλ ερνκ
6.2 Τρισδιάστατη
απεικόνιση
απεηθόληζεο
πξαγκαηηθνύ
ρξόλνππραγματικού
(ηερληθή freeχρό�
hand).
6.2 Σξηζδηάζηαηε
απεηθόληζε
πξαγκαηηθνύ
ρξόλνπ κε δπλαηόηεηα
νου
με δυνατότητα
αναπαράστασης
κινούμενων
θηλνύκελσλ
δνκώλ ζε πξαγκαηηθό
ρξόλν.
δομών
σε πραγματικό
χρόνο (τεχνική
4D).
4. Απεικόνιση Doppler�
��������.
Η τεχνική ������������������������������������
Doppler�����������������������������
χρησιμοποιείται για την ανί�
χνευση της κατεύθυνσης και της ταχύτητας της αι�
ματικής ροής. Οι τύποι �����������������������
Doppler����������������
που χρησιμοποι�
ούνται είναι το έγχρωμο, το ιστικό (��������
TDI�����
) το συνε�
χές και το παλμικό.
5. Ελαστογραφική Απεικόνιση ιστικών δομών
5.1 Τεχνική χειροκίνητης συμπίεσης (�������
Strain� �����
Elas�
tography����������������������������������������
), που είναι πλέον συμβατική τεχνολογία
και διατίθεται από όλους τους γνωστούς οίκους.
5.2 Η ελαστογραφία �������������������������
Shearwave����������������
, είναι η νεότε�
ρη εξέλιξη στην τεχνική της ελαστογραφίας. Βα�
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 �������
B������
-�����
mode���������������������������������
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.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ
ΓΟΜΖ ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΗΚΧ
1. Συμβατική
δομή

Μέχρι σήμερα όλα τα συστήματα υπερηχοτομο�
1. πκβαηηθή δνκή
γραφίας αποτελούνται από ένα σύνολο ηχομετα�
τροπέων,
το σύστημα
χρονισμού ππεξερνηνκνγξαθίαο
για την εστίαση
Μέρξη ζήκεξα
όια ηα ζπζηήκαηα
απνηεινύλ
της
δέσμης, τον ισοσταθμιστή
χρονικής ενίσχυσης
ερνκεηαηξνπέσλ,
ην ζύζηεκα ρξνληζκνύ
γηα ηελ εζηίαζε ηεο δέζκ
ρξνληθήο
ελίζρπζεο
TGC, ην σημάτων,
δέθηε θαη εληζρπηή
ζεκάησλ, ην δηακ
TGC�������������������������������������������
, το δέκτη
και ενισχυτή
το διαμορ�
ζύζηεκα
απεηθόληζεο.
φωτή της δέσμης και το σύστημα απεικόνισης.
Η δνκή
ησλτων
ζπκβαηηθώλ
ζπζηεκάησλ
έρεη έχει
σο βάζε
Η δομή
συμβατικών
συστημάτων
ως ην ςεθηαθό δηα
πνιπάξηζκα,
πνιύπινθα,
ελεξγνβόξα
θαη
πνιπέμνδα
βάση το ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης, πολυάριθ� ειεθηξνληθά
Η ερεηηθή πιεξνθνξία αθνύ ιεθζεί από ηνλ ερνκεηαηξνπέα πξέπε
μα, πολύπλοκα, ενεργοβόρα και πολυέξοδα ηλε�
επεμεξγαζία από κηα ζεηξά θπθισκάησλ θαη ελ ζπλερεία λα απεηθν
κτρονικά
τυπωμένα
κυκλώματα.
ζπζηήκαηνο.
Ο ηξόπνο
πνπ γίλεηαη ε δεκηνπξγία ηεο εηθόλαο θαζει

ηαρύηεηα ηεο ξνή ησλ ερεηηθώλ πιεξνθνξηώλ πεξηνξίδεηαη από ηε
ήρνπ ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο.



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.

Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1

Δημιουργία Υπερήχων - Πιεζοηλεκτρικό Φαινόμενο

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
2. Νέα αρχιτεκτονική δομή
διαφορά δυναμικού.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας μας προσφέρει τους
Για τη δημιουργία υπερήχων χρησιμοποιούνται
Ψηφιακούς Μικροεπεξεργαστές Σήματος (�����
DSP��)
μεταλλικά ηλεκτρόδια σε επαφή με την επιφάνεια
και λειτουργία σε περιβάλλον εξαρτώμενο μόνο
των κρυστάλλων. Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται
από την υπολογιστική ισχύ των ραγδαία εξελισό�
σε κάθε πλευρά του κρυστάλλου και το ηλεκτρι�
μενων μικροεπεξεργαστών.
κό πεδίο δημιουργείτε μεταξύ αυτών και διαμέσου
Όλα τα κύρια συστήματα ενσωματώνονται σε
του κρυστάλλου.
μερικούς μικροεπεξεργαστές.
Στον κρύσταλλο, κάθε δίπολο του κρυσταλ�
Η ηχητική πληροφορία αποθηκεύεται δίχως
λικού πλέγματος πολώνεται αυθόρμητα κατά μή�
να υποστεί καμία επεξεργασία, κατ’ ουσία απο�
κος μιας διεύθυνσης από τις επιτρεπτές. Τα δίπο�
θηκεύεται ένας εικονικός ασθενής. Εν συνεχεία
λα προσανατολίζονται σύμφωνα με το πεδίο (τα
αφού ολοκληρωθεί η λήψη γίνεται επεξεργασία
ετερώνυμα έλκονται). Αυτή η κίνηση των δίπο�
και απεικόνιση με ταχύτητες, που εξαρτώνται από
λων οδηγεί σε μείωση του πάχους του κρυστάλ�
την ταχύτητα των μικροεπεξεργαστών, που συνε�
λου. Όταν το ηλεκτρικό πεδίο πάψει να ασκείται τα
χώς θα αυξάνεται, και όχι από την ταχύτητα διά�
δίπολα επανέρχονται στη θέση ηρεμίας και ο κρύ�
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ησλ
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Με ηε δνκή απηή εμαιείθνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ
δεζκεύνπλ
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ίδια συχνότητα, είτε λειτουργεί σαν εκπομπός είτε
σαν δέκτης ηχητικών κυμάτων.

Η διέγερση των κρυστάλλων πραγματοποιεί�
με ένανησλ
παλμό
ηλεκτρικήςπξαγκαηνπνηείηαη
τάσης, με συχνότη�
Ηται
δηέγεξζε
θξπζηάιισλ
κε έλαλ παικό
ζπρλόηεηα
πνπ θαζνξίδεη
ηνλ αξηζκό
ησλ εθπεκπόκελσλ ερεηη
τα που καθορίζει
τον αριθμό
των εκπεμπόμενων
ζπρλόηεηα
εθπνκπήοδηλ.,
ππεξήρσλ
(Pulse Repetition
ηχητικών παλμών,
τη συχνότητα
εκπομπήςFrequency).
κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα, θαη εθπέκπνπλ παικνύο κε ζπρλόηεηα
θξάγκα ησλ 20 Κhz, γηα απηό θαη ραξαθηεξίδνληαη ππέξερνη.
ε ζπγθεθξηκέλεο ζπρλόηεηεο ειεθηξηθήο ηάζεο ην κήθνο θύκα
κεγηζηνπνηείηαη.

Σπανίδης Θ. - Βασικές τεχνολογικές αρχές υπερηχογραφικών συστημάτων

υπερήχων (������
Pulse������������
�����������
Repetition� �������������������
Frequency����������
). Οι κρύ�
σταλλοι ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα, και
εκπέμπουν παλμούς με συχνότητα πάνω από το
ακουστικό όριο των 20 Κ�������������������������
hz�����������������������
, 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 Convex�
���������������������������������������
έχει
��������������������������������
μεγαλύτερη διείσδυση σε βά�
θος συγκριτικά με έναν τύπου Linear��
��������
).
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της υπερηχητι�
κής δέσμης είναι η αξονική ανάλυση (������
axial� �������
resolu�
tion�������������������������������������������
), δηλαδή η ελάχιστη απόσταση σε βάθος που
μπορεί δυο δομές να διακριθούν και η πλευρική
ανάλυση (��������
lateral� �������������������������������
resolution���������������������
), 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 (������
focus� ������������������
points������������
). Για κάθε
σημείο εστίασης που χρησιμοποιείται, το σύστημα
αυξάνει τοπικά την επεξεργασία και αναπόφευκτα
μειώνει το ρυθμό δειγματοληψίας (������
frame� rate��
������
).
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



κεντρικό άξονα, η ένταση της ηχητικής ενέργειας
έχει την τελευταία μέγιστη τιμή.

Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1

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

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ανακλώμενης ηχητικής πληροφορίας

Τα συμβατικά συστήματα διαθέτουν ψηφια�
κό διαμορφωτή δέσμης (��������
digital� �����
beam� ������������
former������
) και
εκτελούν
τη λήψη
γραμμή προς
γραμμή.
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έληαζεο ηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο ηεο δέζκεο. Δπί ηνπ άμνλα ηα θύκαηα
απόresponse).
θάζε νκάδα
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Χο απνηέιεζκα ην 90% αλαθιώκελεο ερεηηθήο πιεξνθνξίαο
τητες
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πλάγιες διευθύνσεις. Τα κύματα συγκλίνουν αθροι�
του ήχου, διότι το σύστημα « περιμένει » την εκπε�
ν θεληξηθόο ινβόο ππάξρνπλ πνζόηεηεο ερεηηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο πιάγηεο
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μπόμενη δέσμη να επιστρέψει, ώστε να την αποκω�
δηεπζύλζεηο. Σα θύκαηα ζπγθιίλνπλ αζξνηζηηθά εθηόο ηνπ άμνλα θαη ζρεκαηίδνπλ ηνπο
δικοποιήσει και στη συνέχεια να την απεικονίσει.
πιεπξηθνύορικούς
ινβνύο.λοβούς.
Επίσης χρησιμοποιούν δυναμική εστίαση κατά
τη λήψη για να συνθέσουν την ανακλώμενη ηχητι�
κή πληροφορία πάνω σε μία στενή γραμμή. Η ανακλώμενη ηχητική πληροφορία που δεν προέρχεται από αυτή την στενή γραμμή αντιμετωπίζεται
ως θόρυβος. Οι πλευρικοί λοβοί σύμφωνα με τους
περισσότερους κατασκευαστές συμβατικών υπε�
ρηχογραφικών συστημάτων είναι πηγή ψευδενδεί�
ξεων (������
ghost� �������������������������������������
images�������������������������������
) και συνιστούν απόκριση εκτός
άξονα (����
off� �����
axis� ����������
response��
). Ως αποτέλεσμα το 90%
ανακλώμενης ηχητικής πληροφορίας απορρίπτεται ως θόρυβος.

Με κεγαιύηεξε έκθαζε ζηνπο θαζηθνύο ερνκεηαηξνπείο (Phased Array) απηνί νη πιεπξηθνί
ινβνί ζρεκαηίδνπλ δηαηάμεηο ηύπνπ θξάθηε .

ην παξαθάησ εηθόλα δηαθξίλνπκε ηελ ηερλνινγία ζπκβαηηθήο ιήςεο (Α), ηε ιήςε ζε δώλεο
Σπανίδης Θ. - Βασικές τεχνολογικές αρχές υπερηχογραφικών συστημάτων

(Β) θαη ηελ ηερλνινγία κνλνύ παικνύ πνπ εθαξκόδεηαη ζηε ιήςε εγθάξζησλ θπκάησλ-Shear
Waves (C) .

,

ΛΗΨΗ ΣΕ ΖΩΝΕΣ

Πλεονεκτήματα της Νέας Αρχιτεκτονικής
Δομής.

Συστήματα που έχουν σχεδιαστεί βασισμέ�
Μοναδικές δυνατότητες της νέας αρχιτεκτονι�
Πιενλεθηήκαηα ηεο Νέαο Αξρηηεθηνληθήο Γνκήο.
να στη νέα αρχιτεκτονική δομή έχουν δυνατότη�
κής
δομής είναι η δυνατότητα λήψης-αποκωδικο�
ΛΖΦΖ Δ ΕΧΝΔ
Μνλαδηθέο δπλαηόηεηεο ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο δνκήο είλαη ε δπλαηόηεηα ιήςεοτες που τα συμβατικά συστήματα δεν μπορούν να
απνθσδηθνπνίεζεο
εγθάξζησλ θπκάησλ-Shear
Waves, Shear�
ε βειηηζηνπνίεζε
ηεο ηαρύηεηαο
ποίησης εγκάρσιων
κυμάτων-������
Waves��������
�������������
, η βελ�
δηάδνζεο ηνπ ήρνπ ζην ζώκα ηνπ εμεηαδόκελνπ, ε ζπλερώο εζηηαζκέλε ππεξερνγξαθηθή
επιτύχουν. Αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέ�
εηθόλα
ρσξίο ππνβάζκηζε της
ηνπ ξπζκνύ
δεηγκαηνιεςίαο διάδοσης
(frame rate), ε βειηίσζε
ηεοήχου
αμνληθήο
τιστοποίηση
ταχύτητας
του
πζηήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί βαζηζκέλα ζηε λέα αξρηηεθηνληθή δνκή έρνπλ δπλαηόηεηεο
θαη πιεπξηθήο αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε πιήξεο αλαβαζκηζηκόηεηα κε ηελ όπνηα
πει τη λήψη
σε πολλαπλές
επικαλυπτόμενες
ζώνες,ηεο ηερλνινγίαο
πνπ ηα ζπκβαηηθά
ζπζηήκαηα
δελ κπνξνύλ λα
επηηύρνπλ. Απηή ε εμέιημε
κειινληηθή
εθαξκνγή,
ην
κεδεληθό
downtime,
νη
δηαδηθηπαθέο
δπλαηόηεηεο
αλαβάζκηζεο
στο σώμα του εξεταζόμενου, η συνεχώς εστιασμέ�
θ.α. ζεκείν
επηηξέπεη ηε
ιήςεγια
ζε πνιιαπιέο
επηθαιππηόκελεο
δώλεο,
όπνπ γηα
θάζε αλαηνκηθό
όπου
κάθε ανατομικό
σημείο
έχουμε
διασταύ�
νη
υπερηχογραφική
εικόνα χωρίς υποβάθμιση του
έρνπκε δηαζηαύξσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνιιαπιέο θνξέο. Ζ λέα αξρηηεθηνληθή Αθνινπζεί
επηηξέπεη
αλαιπηηθά έλα κηθξό παξάδεηγκα εθ’ ησλ απεξηόξηζησλ δπλαηνηήησλ, πνπ
ρωση της πληροφορίας πολλαπλές φορές. Η νέα
πιένλ
είλαη
δηαζέζηκεο
ζηελ
θαζεκεξηλή
θιηληθή
ρξήζε. rate��������������
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ (100%) ηεο ππεξερνγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Γίλεηαη
ρυθμού δειγματοληψίας
(������
frame�
������������������
), η βελτίωση
αρχιτεκτονική
τηνερεηηθήο
αξιοποίηση
του συεπεμεξγαζία
ζε
όιν ην θάζκα επιτρέπει
ηεο αλαθιώκελεο
πιεξνθνξίαο
θαη σο απνηέιεζκα
ΛΖΦΖ Δ
ΕΧΝΔ
Η βειηηζηνπνίεζε ηεο ηαρύηεηαο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ γίλεηαη μερσξηζηά (customized) γηα
της
αξονικής
και
πλευρικής
ανάλυσης
συστή�
επηηπγράλεηαη
βειηίσζε
ηεο αμνληθήο
θαη πιεπξηθήο αλάιπζεοπληροφοηνπ ζπζηήκαηνο. θάζε εμεηαδόκελν, αιιά θαη γηα θάζε ππό απεηθόληζε αλαηνκηθή δνκή, του
εμαιείθνληαο
νόλου
(100%)
της υπερηχογραφικής
νπζηαζηηθά ηνλ θίλδπλν εζηηαθνύ ζθάικαηνο.
ματος, η πλήρης αναβαθμισιμότητα με την όποια
πζηήκαηαρίας.
πνπ έρνπλ
ζρεδηαζηείεπεξεργασία
βαζηζκέλα ζηε λέα αξρηηεθηνληθή
έρνπλ δπλαηόηεηεο
Γίνεται
σε όλο τοδνκή
φάσμα
της
ηνλ πίλαθα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη ηαρύηεηεο δηάδνζεο ζε δηάθνξα πιηθά.
μελλοντική εφαρμογή, το μηδενικό downtime������
��������������
, οι
πνπ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα δελ κπνξνύλ λα επηηύρνπλ. Απηή ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο
ανακλώμενης
πληροφορίας
καιαλαηνκηθό
ως απο�
επηηξέπεη ηε
ιήςε ζε πνιιαπιέοηχητικής
επηθαιππηόκελεο
δώλεο, όπνπ γηα θάζε
ζεκείν
έρνπκε δηαζηαύξσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνιιαπιέο θνξέο. Ζ λέα αξρηηεθηνληθή επηηξέπεη διαδικτυακές δυνατότητες αναβάθμισης κ.α.
τέλεσμα
επιτυγχάνεται
βελτίωση της
αξονικής
και
ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ ζπλόινπ
(100%) ηεο ππεξερνγξαθηθήο
πιεξνθνξίαο.
Γίλεηαη
Ακολουθεί αναλυτικά ένα μικρό παράδειγμα
επεμεξγαζία
ζε όιν ην θάζκα
ηεο αλαθιώκελεο
ερεηηθήο
πιεξνθνξίαο θαη σο απνηέιεζκα
πλευρικής
ανάλυσης
του
συστήματος.
επηηπγράλεηαη βειηίσζε ηεο αμνληθήο θαη πιεπξηθήο αλάιπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
από τις δυνατότητες που πλέον είναι διαθέσιμες
στην καθημερινή κλινική χρήση.
Η βελτιστοποίηση της ταχύτητας διάδοσης του
ήχου γίνεται ξεχωριστά (�������������������������
customized���������������
) για κάθε εξε�
ταζόμενο, αλλά και για κάθε υπό απεικόνιση ανα�
τομική δομή, εξαλείφοντας ουσιαστικά τον κίνδυ�
νο εστιακού σφάλματος.

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

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 ������������������
m�����������������
/����������������
sec�������������
) 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�
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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 (�����������������������
Vreal������������������
) τότε η παραδοχή
οδηγεί σε σφάλμα και μάλιστα εστιακό σφάλμα
(παραμόρφωση ανατομικής δομής).

.
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