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 چکیده 

  نیا  است.  رفته  کاربه    انرطاز جمله س  مختلفرمانی بیماری  برای د  ت کهاسروش جدیدی    متمرکز  صوتفرا  اجدرمان با امو

، و  ه شده استداربربه ک  فقیتبا موپروستات    لوزالمعده،  کبد،  یمانند تومورها  میبدخ  یهابردن تومور  نیاز ب  یبراتاکنون    روش

فراصوت    امواج  در این روشباشد.  درمان سرطان  های دیگر در  روشاند جایگزین مناسبی برای  تول غیرتهاجمی بودن میبه دلی

در    شدت صوتی حیه کانونی و  پس ابعاد نا  شود. حیه میبب افزایش دما در آن ناشده و سرکز  فت تومور متمیک ناحیه از با در  

متمرکز  ش امواج فراصوت  شبیه سازی از تاب  ،در این پژوهش   رد. ی داحی تاثیر باالیعمل جرافقیت  مو  یت وفیدر کونی  ناحیه کان

و ابعاد  بیشینه  صوتی  ، شدت  بیشینه  ، فشار صوتی مبدلبا ایجاد تغییر در فرکانس و فشار صوتی    است. ارائه شدهبه بافت کبد  

ل  مبدبع فشار صوتی  دهد شدت صوتی بیشنه با مرمیان  نش  یه سازیشبنتایج    .استشده  هفتگر مورد بررسی قرار  ناحیه کانونی  

با  راب و  مستقیم  راطه  مبدل  خبطفرکانس  دارده  شده،  طی  مشاهده  رابطه فشار    است همچنین  مبدل  فشار  با  بیشینه  صوتی 

 مستقیم و با فرکانس رابطه خطی دارد.

  .دمحدون ماال؛ یسرطان تومور؛ امواج فراصوت؛ تراپیهایفو: کلمات کلیدی

 هدممق -1

های متعدد از جمله درمان دردهای مزمن، درمان سنگ کلیه و از های اخیر امواج فراصوت متمرکز برای درمان بیماریر سالد

، مدت کوتاه درمان و نداشتن عوارض بودن یرتهاجمیاین روش درمانی به دلیل غ . بین بردن تومورهای سرطانی به کار رفته است

   .درمانی و عمل جراحی، در درمان سرطان باشدبرای شیمی  تواند جایگزین مناسبیمی  [ 1] نبیجا

سال    ناولی در  اموا  قانمحق  1920بار  فیزیکی  اثرات  دیدن  درمامتوج   اصوتفر  جبا  کاربرد  از  [ 2]  شدند.  نآ نی  ه  آن    پس 

صورت گرفت.    [ 4]ورولوژی  ا، چشم پزشکی و    [ 3]های نورولوژی  متمرکز با شدت باال، در زمینهامواج  درمانی  ی کاربرد  تحقیقات درباره
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از بین بردن تومور ها در ارگانهمچنین تحقیقات گسترده از این بین میای برای عمل جراحی و  توان به های مختلف صورت گرفته 

 اشاره کرد.  [8]سرطان کلیه ،  [ 7]د روئیتی ، سرطان[6]سینه سرطان  ، [5]تومور کبد 

گیرد، در این کاربرد مبدل امواج صوتی، امواج را به  باال صورت می  شدت  معموال با تمرکز امواج با  کاربرد درمانی امواج فراصوت

 1ناحیه کانونی   ماص به نیک ناحیه خا  کل یک مخروط حاصل شود. امواج درتاباند که مسیر عبور امواج به شطوری به سمت بافت می

ای است که شود. شدت امواج در نواحی دیگر  گونهرم شدن این ناحیه میگ  ، و تجمع پرتوها در ناحیه کانونی سببندشومتمرکز می

بافت به  آسیب  میکمترین  اطراف  تبدیل    یا  دهیپد  رسد.های  باعث  جذب  پدیده  نام  دبه  انواع  به  گرما)  یانرژ  گریموج  یی(  عمدتا 

اثر عبور موج از ماده    در  امواج دارند.  ر جذب ب  را  ریتاث  نیشتریفرکانس موج ب  و   حت ماده زمان استرا  ط، یلزجت مح  ریمتغ  . سه شودیم

به گرما   یجنبش یانرژو برخورد ذرات باهم    )لزجت(ذرات  ن یوجود اصطکاک ب  به دلیل   و   کنند یذرات نسبت به هم شروع به حرکت م

صورت   شتریده بماشده و جذب موج توسط    دیتول  ی باشد گرما  شتری. هر چه لزجت بایستدت میاز حرک  و به مرور ذره   شودیم   لیتبد

 [ 9]  .گیردمی

 

 شرح مسئله  -2

ش در شوند، پس از تاب میرکز  مناحیه از تومور متروی  ، امواج  فراصوتمتمرکز    امواجبرای از بین بردن تومور با    شد  مانطور که بیانه

باال  دناحیه  این   تا حدی  امواج فراصوت در آنناحیه    این  به  شود.طانی میهای سرلولسرفته و سبب مرگ  ما  ، ندشورکز میمتم   که 

می گفته  کانونی  بیشتشودناحیه  به  و شدت صوتی  فشار صوتی  این محل  در  خو،  مقدار  ک  .سندر د میرین  ناحیه  تشکلی  انونی  محل 

ناحیه کانونی  ل استمبد  بسته به هندسهوا ابعاد  اما  پژوهش  ر کندی یتغند  توامی،  این  ناحیه ثییر فرکانس صوتی متا ، در  ابعاد  بر  بدل 

بررسی شده  بیشنه  نه و شدت صوتی  فشار صوتی بیش  ر فشار و فرکانس مبدل برتاثی  یننهمچ  است.ته شدهفمورد بررسی قرار گرکانونی  

 است.

یط  پرفشار در محعبور آن نواحی کم فشار و  اثر  و درموج صوتی یک موج طولی است  شود.  می  ر موج صوتی ایجاد اثر عبودرفشار صوتی  

د ذرات با یک دیگر  رگرما در بافت برخود  جاصلی ای. عامل اکنندمی  جهت عبور موج شروع به نوساندر  چنین ذرات  هم  ، شودمیجاد  ای

میدان رای محاسبه  هولتز به هلممعادل،  ، در این پژوهش وجود دارد  ختلفی برای بیان میدان صوتیالت ممعاد  باشد. سان میدر اثر این نو

شده   از اثرات غیرخطی و موج برشی در آن صرف نظر و  فته از معادله خطی موج استرمعادله هلمهولتز برگاست. برده شدهبه کارصوتی 

 [10]. تاس
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ننده این متغیر  صیف کتو  (2فرمول ).  استه موج  همراقل شده  ژی منتزان انرسیار مهمی است که بیان کننده میمتغیر بشدت صوتی  

 [ 11] .اردی در بافت دت صوتقیم با شدافت رابطه مستب ایجاد شده درگرمای است. 
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است تا شدت صوتی و فشار صوتی به بهترین شکل انتخاب شوند، تا در  ل جراحی هایفو، نیاز  بیشترین بازدهی در عمبرای دستیابی به  

د وارها  د، تا آسیبی به دیگر ارگاناش ب   فت دما تا حد ممکن پاییننقاط دیگر با  ین درهمچن  .شود  نظر گرمای مناسب ایجادمحل مورد  

س پژوهش  این  در  بررسی  نشود.  با  شده  فشارحالتعی  مختلف  صوتی فرکانس  و   های  میدان  بر  آن  اثرات  مبدل،  توسط  شده  ایجاد 

ه   مشخص شود. این  به  ته ساشبی  16دف  برای دستیابی  با  و  انجام شده  معادله هلمهولتز  با  ف  وتیص  ارغییر فشزی   رکانس مبدل و 

 . ده استشمحاسبه شار صوتی، شدت صوتی تغییرات ف

 

 ی شرایط مرز   2-1

شده و تنها بافت کبد درنظر های خونی از این موارد صرف نظر  ، بافت کبد و رگر شبیه سازی به دلیل نزدیک بودن امپدانس پوستد

را در جهات مختلف هندسه گرفت زیان دو بعدی با تقارن محوری، درنظر  وترا می  گرفته شده است. با این فرض محیط شبیه سازی

 د. نکتغییرنمی

به عنوان برای سطحی که    . بافت کبد در مدل سازی لحاظ شوند  م است مبدل امواج صوتی، ناحیه آب و بیه سازی الزشبرای انجام  

اعمال می امواج صوتی درنظر گرفته شده، شرط مرزی فشار صوتی  الیه سخت و    ظور کوتاه کردن محاسبات، دیواربه منشود.  مبدل 

خل نداشته و بازتابی به سمت داشوند کامال جذب شده  ارد این ناحیه میواجی که وماست تا اال شدهجاذب در اطراف ناحیه بافت اعم

ناح بین دو  استباشند.  ناحیه  این  برای  ناپیوستگی  از شرط  دارد که  ناپیوستگی وجود  نیز  بافت  و  آب  استیه  شبیه مبدل  .  فاده شده 

 د. شاب میمتر لیمی 60کانونی  متر و فاصله میلی  3/46شعاع  دارایسازی شده 

 

 
 . افزار کامسولشده در نرم  یساز هیهندسه شب. 1شکل 

 



 ایران  -تهران   –یر  دانشگاه صنعتی امیرکب -1401آذر ماه   –و ارتعاشات آکوستیک   کنفرانس بین المللی زدهمین دوا

 

 

4 

 ج نتای -3

از میدان صوتی انجام شد. در معادله هلمهولتز      جاد شده توسط مبدل شبیه سازی باایامواج  تغییرات فشار و فرکانس    رای بررسی تاثیرب

 300و    200،  100،  32چهار فشار صوتی    وکیلوهرتز    1200،  1000  ،700،  500کانس  چهار فر  فراصوت باموج    طی این شبیه سازی

ازی مقادیر بیه سپس از انجام ش،  ابانده شدند فت کبد ت ه با ب  عرط مبدل مقو توس  هشد ه  ر گرفتورودی مبدل درنظ  وپاسکال به عنوانکیل

 . دان به دست آمد میختلف ر نقاط می د، شدت صوتفشار صوتی

)در   صو(  2شکل  شدت  شده  بیشینه  ایجاد  کانونیتی  ناحیه  در  که  بافت  می  در  شدهاتفاق  آورده  افقی    است.افتد  نمودار این  محور 

ایج توسط مبدل  فرکانس  نمودار شدت  اد شده  این  و محور عمودی  ناصوتی  صوتی  در  ایجاد شده  شدت صوتی    کانونی. حیه  بیشینه 

ت با افزایش  رفانتظار میه در بافت دارد. همانطور که  مای ایجاد شدا موج است و رابطه مستقیم با گرراه ببیانگر انرژی حمل شده هم

 یابد. می شینه افزایششدت صوتی بی ،مبدل یتور صفرکانس و فشا

 
 . دلمب یشده در بافت براساس فرکانس و فشار صوت جادیا نهیشیب یشدت صوت سهیمقا. 2شکل 

 
 منطبق هستند. به دست آمده  هایمنحنیبر   دقت باالیی ا زیر بهای معادله خط
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ع فشار مبدل صوتی رابطه شود شدت بیشنه ایجاد شده در ناحیه کانونی با مربشاهده می، مدهمآهای به دست معادله خطه یسمقابا 

 اشد. بع میموضو بیان کننده این  (4رمول )ف دارد.ی مبدل صوتی رابطه خط فرکانس قیم و با مست

 

(4)       2 2

max 0.6168 223.77I P f P= − 
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 .ر بافت براساس فرکانس و فشار مبدله دشد جادیا  یفشار صوت  نهیشیب. 3شکل 

 
انطور که  . هم افتد اق میاتف کانونیشابه بیشینه شدت، در ناحیه که مدهد  شان مییشینه فشار صوتی ایجاد شده در بافت را نب( 3شکل )

 یابد. ایش فرکانس فشار صوتی بیشینه افزایش میبا افزد رابطه فشار صوتی بیشینه با فرکانس یک رابطه خطی است و وشمشاهده می
ه رابطه نند ن کبیابا دقت خوبی  (5فرمول )دارد. م با فشار مبدل رابطه مستقی توان مشاهده کرد فشار بیشینهمی  ایج حاصلنتبا مقایسه 

 : جاد شده توسط مبدل استر و فرکانس ایبا فشا فشار بیشنه بین

 

(5)        (37.1 66.5)m trP P f= − 
 

-فشار صوتی ثابت باقی می نتایج نشان داد طول ناحیه کانونی با تغییر    رسی قرار گرفت.  د برمور  انونیابعاد ناحیه ک  همچنین تغییرات

 یابد.  هش میماند اما با افزایش فرکانس طول ناحیه کانونی کا
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 مختلف.  یدر فرکانس ها یکانون  هیناح طول سهیمقا .4شکل 

 گیری نتیجه -4

شوند ی میرا و جذب میکمترعمق  ال در  های با فرکانسکس با عمق نفوذ دارد، یعنی  کانس رابطه ع های پیشین فرسی پژوهشبرربق  ط

فت علم آکوستیک و  با پیشر  کند. اما میاتفاق را تایید  ب این  تری دارند، مکانیزم جذبیشفرکانس پایین عمق نفوذ  و برعکس امواج با  

رژی ان  رکز کنند ویه کانونی متمتوانند امواج را در ناحهای صوتی میلبدم  رتفع شد.های صوتی تا حدودی این مشکل متوسعه مبدل

برسانند،  بافت  مختلف  نقاط  به  را  فیزی  الزم  مشخصات  تابع  کانونی  ناحیه  تشکیل  و می همچنین محل  است  مبدل  تغییر کی  با  توان 

آن میم را جابشخصات  کانونی  فاصله  اتوان  الزم  کاربردها  از  اما در خیلی  فرکانس و شدت صوتی  جا کرد.  ست در یک عمق خاص، 

  شدت صوتی در ناحیه کانونی با فشار و فرکانس مبدل   رای این منظور الزم است رابطه بین فشار و. بایجاد شود  خصی توسط مبدلمش

این باشد. در  نرم    مشخص  با  از مبدلمسول شبیهافزار تجاری کاپژوهش  با شعاع    سازی    60کانونی  متر و فاصله  میلی  46/ 3فراصوت 

کیلوپاسکال به بافت کبد    300تا    32کیلوهرتز با فشار مبدل    1200  تا  500های  سازی فرکانس شبیه  متر انجام شد، در طی اینلیمی

دا نتایج نشان  نااعمال شد.  بیشینه شدت صوتی در  مربع فشارحیه کانوند  با  رابطه خطی و  فرکانس  با  رابطه مستقیم    ی  دارد.  مبدل 

 ابطه مستقیم دارد.و با فشار مبدل ر طه خطیشد فشار صوتی بیشینه نیز با فرکانس راب همچنین مشاهده 
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