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 چكیده 

  ب یسالمت استخوان را مورد هدف قرار داده و سبب تخر ماًی هست مستق یاستخوان یهایماریب نیترع یکه از شا استخوانپوکی

در  ینیبال یفراصوت در کاربردها كردیسابقه استفاده از رو باوجوداینكه. شودیم شكستگی زبرو تیو درنها یبافت استخوان یجیتدر

است   دهیبه کمك فراصوت هنوز به کمال خود نرس  پزشكیاستخوان   نهیزم  نیا  حالبااینشده است    عواق  موردتوجه  شدتبه  ریاخ  یهادهه

موج  عبور دادندر این مقاله با انتشار  برخوردار است. استخوانیپوکاز  یریشگیعارضه پ  صیبالقوه به جهت تشخ لیو هنوز از پتانس

کنش افزار آباکوس سعی بر آن است تا با استخراج شاخص سرعت بتوان برهمفراصوت درون مقطع دوبعدی از استخوان فمور به کمك نرم 

حالت، شامل یك کیفیت سالم و سه حالت پوک، در ر اهچ  قرار داد. به این منظور برای مقطع فمور یموردبررسموج در مقابله با پوکی را 

بررسی  منظوربه  اصل گشته است.ح های پوک با کاهش مدول یانگ و چگالی استخوان اسفنجی یا ترابكوالراست. مدل نظر گرفته شده

با دهد که نشان میسازی یه نتایج شباستفاده شده است.  دریافت -ارسال سازی انتشار موج در فرم آزمون فراصوتی سرعت موج از شبیه 

 .همراه است تأخیربا  رندهیموج در حسگر گ دنیان به ثبت رسزمو  افتهیسرعت کاهش ، یپوکپیشرفت 

 .آباکوس؛ انتشار امواج فراصوت؛ فراصوت مقداری؛ استخوانپوکی: کلمات کلیدی

 مقدمه  -1

و  ها استهمبند موجود در ساختار بدن انسان یهااز بافت یو خاص ژهیشكل و كیبافت جامد،  ایماده  كی عنوانبه استخوان 

 یکند. طبق گفته سازمان جهان  دایپ  شیها افزادر آن  یابتال به پوک  سكیر  یگریسن و عوامل د  شیمختلف ازجمله افزا  لیتوانند به دالمی

همراه  یبافت استخوان زساختاریر بیکم و تخر یاست که با وزن توده استخوان كیستمیس یاسكلت یماریب كی استخوانپوکی» بهداشت

 استخوان پوکیاز عارضه  یناش یهایشكستگ .[1]«شودمیمشخص  یبه شكستگ تیاستخوان و حساس یریپذبیآس شیاست و با افزا

عارضه  نیدچار ا مارانیب یازکارافتادگتواند می هایشكستگ نیا هیخود قرار داده است و عرضه اول  دیهمواره سالمت انسان را مورد تهد

؛ متد درمان همراه استنوع و  یاقتصاد کتورفا ازجمله یادیز یهاهمواره با چالش استخوانیپوک یپروسه درمان ن،یباشد. عالوه بر ا

 .اشدبمیبرخوردار  یادیز تیاز اهم استخوانیپوک موقعبه صیتشخبنابراین 
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 جهانی  سازمان بهداشت  دییمورد تأ  یكینیتنها روش کل  DXA  كسیاشعه ا  كیتكن  لهیوسدر حال حاضر سنجش تراکم استخوان به 

(WHO) و در قالب  یکم صورتبهاستخوان را  یمقدار چگال ،یتراکم سنج یهاكیتكن جهینت .[2]هست استخوانپوکی صیجهت تشخ

 صیشود.  تشخمیاستفاده  پزشكیاستخوان در حوزه  ژهیوبه یپزشك نهی گسترده در زم طوربه . امواج فراصوت کندی گزارش م T1شاخص 

 ریاخ یهادر دهه یفراصوت مقدار كیتكن انیم نیمهم است که در ا فیوظا نیاز هم یكیبه کمك فراصوت  استخوانیپوک یو بررس

 شده است. شنهادیاست، شناخته و پ  كسیبر اشعه ا یمبتن هاستخوان ک یروش تراکم سنج یبرا ینیگزیجا عنوانبه

 دوارکنندهیما یکند ابزارمیبازتاب  کندیم دایرا که در آن انتشار پ  یاخواص ماده ،یكیموج مكان كی عنوانبه فراصوت  ازآنجاکه

 نه یبر فراصوت در زم یمبتن یها. استفاده از روشاستاز آن  یناش یهایو شكستگ استخوانیپوکابتال به  سكیو ر صیتشخ یبرا

و عدم  كسیبر اشعه ا یمبتن یهاك یکمتر نسبت به تكن صیتشخ نهیازجمله هز یمختلف لیبه دال ریاخ یهادر دهه یپزشكاستخوان 

با  .موردتوجه قرار گرفته است یگریاز هر موقع د شتریدرون بدن ب تیاز وضع دیمف اطالعاتارائه  نیهمچن ومضر  یاستفاده از پرتوها

کنش این شود تا اطالعات مفیدی درخصوص وضعیت استخوان ارائه دهد؛ اما نحوه برهمها استفاده میوجود اینكه فراصوت در کلینیك 

سازی از جایگاه مناسبی افزارهای شبیهانتشار؛ بنابراین نرمی محیط پیچیدگ دلیلطور کامل شناخته نشده است بهموج با استخوان به 

 شگاهیآزما كیمشابه با افزار از این نظر حائز اهمیت است که کمك نرمسازی انتشار موج بهشیبهبرای حل این چالش برخوردار هستند. 

 .[5-3]ندارائه ک پزشكیاستخوان در حوزه  یارزشمند نشیب تواندیم ،یمجاز

 شود. بافتمی انجام متنوعی استخوانی هایدر بافت کمك روش اجزاء محدود،به  سازی انتشار موج فراصوت در استخوانیه بش

صورت ساختگی از موادی و یا به [9-6](اسكنیتیسوسیله تصویربرداری )به  از ریزساختار آن یربرداریتصوکمك به توانداستخوانی می

کمك پارامترهای هندسی تواند بهچنین؛ این ساختار می. هم[12-10]آید دست را دارا هستند، به که خاصیت نزدیك به استخوان

اما نیازمند دسترسی  شتر برخوردار هستندآمده از تصویربرداری از نتایجی با دقت بیدستهای به، هندسهبه طبع .[13]سازی شودمدل

توانند تنها محدود به سازی نیز میکننده در شبیههای شرکتبافت. ودشکه خود نوعی چالش محسوب می هستندهای واقعی به نمونه 

طه شده وسیله بافت نرم احاتر( که بهباشد )حالت واقعی [12-10, 6]هایا کورتیكال و یا ترکیبی از آن [8, 7]یك بافت مثل ترابكوالر

موج آمده پس از انتشار  دستهای بهالگنسیکمیت سرعت و تضعیف  بین  با هدف مطالعه و بررسی    عمدتاً شده  های انجامسازیشبیه  .است

طورکلی، سرعت و تضعیف موج فراصوت انتشاریافته به. [14, 6]شوندانجام می های مختلف استخوان )سالم و پوک(بین کیفیت  فراصوت

 – ن دارد ارتباط با خاصیت مكانیكی و هندسه ریزساختار استخوا  ماً یمستقکه  –چگالی و ساختار استخوان  ریتحت تأثدر استخوان 

مبتال به عارضه، مثل پوکی،  جهت ارائه بینشی مناسب در خصوص استخوانی که؛ بنابراین این دو پارامتر از پتانسیل مناسبی بهباشدمی

استفاده  TOFیا  2روازپ  زمانروش متداول مدتاز  ،[15, 6]ازجملهمراجع مختلفی است، دارا هستند. در خصوص محاسبه سرعت موج، 

گر حسگر محاسبه شده و در ادامه فاصله بین رسیده در حسثبت مانی میان دو پیك سیگنال بهاساس آن، ابتدا فاصله ز اند که برکرده

 شود.فرستنده و گیرنده بر آن تقسیم می

 ، بهاستو بافت نرم  3ران پا از استخوان یمرکب که شامل مقطع طیمح كیدر  یانتشار موج فراصوت یسازهیمقاله با شب نیدر ا

سرعت  استخوان بر شاخصپوکی تأثیرمیان  کنشبرهمرو بررسی هدف مقاله پیششود. یپرداخته م استخوانیعارضه پوک یکم یسبرر

 یبررس  كیدر حالت االست  استخوان فمور و ماهیچه  ی، مدل رفتاریسازه یشب  منظوربهموج فراصوت پس از انتشار در محیط مرکب است.  

 شود.می

 استخوان پوکی  -2

 دریافت شده از داروهاتوانند به دالیل مختلف ازجمله افزایش سن و عوامل دیگری مانند اثرات جانبی میها وان تخ اس

در حفظ  یبافت استخوان یناتوان براثر استخوانیارضه پوکع .افزایش پیدا کند های خاص، ریسك ابتال به پوکی در آنهاتحت درمان

 میقد یهارفتن استخوان   نیاز ببا    یسالم، دائمًا بافت استخوان  یهادر استخوان .  آیدمی  جودبه واستخوان    لیجذب و تشك  نیتعادل ب

 
1 T-score 
2 Time of Flight 
3 Femur 
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به  با توجهمختلف و  لیو به دال ندیگومیان استخو 4یدگیرا بازتن ندیفرا نیهمراه هست، ا دیجد یهااستخوان  با هاآن ینیگزیو جا

پیچیده   زمیمكان  یو جذب استخوان، که شامل تعداد  لیاستخوان با فاز تحل  لیتشكفاز    نیب  وندیارتباط و پ   .افتدمیاتفاق    بدن یازهاین

 [17 ,16].کندمی میرا تنظ یدگیهستند، تعادل چرخه بازتن هماهنگو 

 جه یدرنتو د شونمینابود  جیتدربه داخل استخوان  یزساختاریر ی شده و اجزا شتری جذب استخوان ب ندیابتال به آن نرخ فرا براثر

شدت در معرض به شودیمکه بلندترین استخوان بدن محسوب یا فمور  ران پا استخوان کند.پیدا میخوان افزایش یری استپذآسیب 

استخوان به دو گروه جداگانه شامل استخوان  این یماکروسكوپ  اسیدر مق باشد.استخوان میگرفته از پوکیهای نشئتشكستگی

از  كالیبا کورت سهیدر مقا یاستخوان اسفنج  د.شومی یبندمیتقس 6یا ترابكوالر نجی اسف و استخوان 5كالیکورتغشای  ایمتراکم 

 .باشدیسالم و پوک م تیفیفمور در ک ای ران پااستخوان  دهندهنشان( 1شكل ) .برخوردار است یاستحكام کمتر

2.5-افراد با  یسازمان بهداشت جهان اریطبق مع T-score -1  و افراد با استخوان ینرم یماریب مبتالبه 

T-score -2.5  استخوان را با توجه به مقدار عددی شاخصبنابراین عارضه پوکی؛  [18]شوندیم در نظر گرفته  کامل یپوکدارای 

 

 .[ 19] ( ت راسک ) حالت پو ( و  سمت چپ  ر یتصو )  دو حالت استخوان سالم   در   از استخوان فمور  شدهداده نشان    ر یتصو .  1شكل  

برای   متفاوت  سه مرحله  ( یك کیفیت سالم و1مطابق با جدول )سازی  منظور انجام شبیه به  رودر مقاله پیش  بندی کرد.توان درجه می

استخوان اسفنجی و غشای  رفتن استخوان شاهد از بینابتال به بیماری پوکی براثر .در نظر گرفته شده است فمور استخوانپوکی

در اما نرخ از بین رفتن بافت استخوانی هش خاصیت مكانیكی استخوان در برابر بارهای وارده به آن هستیم کا آن تبعبهو کورتیكال 

  استخوان پوکیکند. در این مقاله فرض شده است  استخوان بیشتر ترابكوالر را درگیر خود میپوکی  طورکلیبهها متفاوت است.  بین آن 

این بافت  (انگی)کاهش مدول  است و افزایش مراحل پوکی سبب کاهش خاصیت مكانیكی رگذاریتأثتنها بر روی استخوان اسفنجی 

 شود.می

 مورد بررسی   مسئله  -3

که خود شامل ترابكوالر و غشای از ناحیه سر استخوان فمور  مقطع دوبعدی باشد.مورد بررسی میدهنده مسئله ( نشان 2تصویر )

از  تموج فراصو ،7دریافت -سازی آزمون فراصوتی ارسال با شبیه ه شده است. اطراف آن احاطباشد، توسط بافت نرم کورتیكال می

 تأثیرشده، تا بتوان با بررسی پژواک دریافت رسدمی رندهیبه گ تیدرنها مزبور یهافرستنده ارسال و با عبور از بافت قیطر

 قرار داد. موردمطالعهاستخوان را بر رفتار پوکی

 
4 Bone remodelling 
5 Cortical 
6 Trabecular 
7 Through transmission  
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 متر در نظر گرفته شده است.میلی 2و ضخامت غشای کورتیكال برابر متر سانتی 3اسفنجی برابر  در این مقطع، پهنای استخوان

قابل . گذاردیصحه م كال،یکورت یترابكوالر و غشا ای یاستخوان اسفنج ینشیپهنا و ضخامت گز یر روب[20] ازجمله یمختلف اتمطالع

دارد   یبدن  بیو ترک  تیازجمله جنس   یبه عوامل مختلف  یبستگ  یبدن  بیترک  به نوع فرد و  یبستگ  شدتبهاست که ضخامت بافت نرم    ذکر

با توجه به پهنای استخوان  .[22-20]ر نظر گرفته شده استمتر دسانتی 3سر فمور   هیضخامت بافت نرم در ناح این مقالهدر  حالبااین

مكانیزم ایجاد پوکی که در قسمت قبل به آن همچنین  متر( ومیلی 2متر( در مقایسه با ضخامت غشای کورتیكال )سانتی 3اسفنجی )

 .گذارداستخوان تنها بر ترابكوالر اثر میپوکیشاره شد، فرض شده است که عارضه 

در  استخوان و پوکی کامل.باشد، مانند نرمیبه مقدار عددی شاخص استاندارد، شامل مراحل متفاوتی می با توجهاستخوان، پوکی

کامل است و  یپوک 3مرحله . ((1)جدول ) است گرفته شده در نظراستخوان فمور  یبرا وضعیت 4 یعلم تهوشن نیدر ا یحالت کل

مناسبی  سازی با تفكیكتا نتایج شبیه  نظر گرفته شده است در ترنییبا درجه پا استخوانیسالم، دو مرحله از پوک تیفیآن و ک نیب

 رسد.میبه گیرنده  در مسیر خود، موجود هایرسال و با عبور از بافتاز فرستنده اموج فراصوت  ،بق تصویر زیراطم .همراه باشد

 عنوان مادهاستخوان فمور و بافت نرم به  ،ینوشته علم  نی. در اباشندیم  یارتجاع   تیاز خاص  یتوجهقابلدرجه    یها دارااستخوان 

. شودیم رتریپذب یآس بافت ترابكوالر ،یپوک شرفتیبا پ ه ک شوندیدر نظر گرفته م كیاالست یبا حالت رفتار گرد و همگنهمسان

  زان یبه هر م  نیاست. بنابرا  استخوان اسفنجی  كیاالست  تیهمراه با کاهش خاصتنها    استخوانیپوک  ،یكیمكان  دگاهیاز د  ،گریدعبارتبه

 .کندیم دایآن کاهش پ  انگیتر شود مدول که استخوان پوک

 

  ق ی از طر  فراصوت  موج   باشد. می   بافت نرم. مقطع باال شامل ترابكوالر، غشای کورتیكال و  موج   سازی شبیه در مسئله    کاررفته به    یبعد دو   هندسه   ك ی شمات .  2شكل  

 . رسد می   رنده ی باال به گ   ی ها پس از عبور از بافت   تی درنهاشود و  می فرستنده ارسال  

 

 Tص استاندارد مقادیر مربوطه شاخ   به همراهکیفیت سالم و مراحل مختلف پوکی  .  1 جدول 

 کیفیت استخوان فمور  Tشاخص 
T 0 سالم 

T−  1 1پوکی مرحله  0  

/ T−   −2 5 1 2مرحله  یپوک   

/T  −2 5 3مرحله  یپوک   

نسبت  باشد.( می2) هایانتشار موج مطابق با جدولسازی شبیه  برای انجام بافت نرمخواص مكانیكی ترابكوالر، غشای کورتیكال و 

/ترتیبها( بهو ترابكوالر )در تمامی کیفیت كالیبافت نرم و کورتپواسون برای  =0 43 ،/ =0 /و 45 =0 در نظر گرفته  3

سازی )سر استخوان شبیه  محلدر  با توجه به محل آناتومیكی آن بسیار متغیر است. . مقدار مدول یانگ غشای کورتیكالاست شده

 .[23]گزارش شده است GPa 8رباین مقدار برافمور( 
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 . [ 5,  4,  2, 1] و ترابكوالر در مراحل مختلف پوکی   بافت نرم   ، غشای کورتیكال سازی  برای مدل   )خواص االستیك و چگالی(  خواص مكانیكی .  2 جدول 

  چگالی 
Kg

m
( )GPaمدول االستیك   نسبت پواسون  3( سازی شبیه در کیفیت   (  ماده  

2200 45/0  کورتیكال سالم 8 

۱۲۵۰ ۳۴ /۰  ۶۳ /۲  بافت نرم سالم 

470 3/0  54/1  سالم 

 ترابكوالر
۵ /۴۴۶  ۳ /۰  ۱۱ /۱ 1پوکی مرحله    

۱۷۵ /۲۴۴  ۳ /۰  ۷۹ /۰ 2پوکی مرحله    

۳۸۰ ۳ /۰  ۵۰ /۰ 3پوکی مرحله    

 

شده است که با پیشرفت پوکی مدول یانگ آن  یتلق 8گردهمسان یکشسان یاماده نیز  یاستخوان اسفنج سازی،منظور شبیه به

درصد نسبت به کیفیت سالم آن افت   65  حدوداً ، مدول یانگ این بافت  3پوکی مرحله    عتیوضکند. در  در هر مرحله کاهش پیدا می

 برابرترابكوالر سالم  تیوضع یبرا سازیشبیه مورداستفاده در  یچگال داشته است.
Kg

m
درصد  5با ، 1مرحله  یپوکی براو  3470 

ش نسبت به حالت اهدرصد ک 20ا ب 3له مرح یپوک یو برا کاهشدرصد  10 با 2 مرحله یپوک یبرا کاهش نسبت به حالت سالم،

  ت.سین یتوجهقابلمقدار  ترابكوالر در حالت سالم و پوک یتفاوت چگال .[24]تهمراه بوده اس سالم

 به روش اجزاء محدود   سازی شبیه  -4

 شده برای استخوان فمور . مدل دوبعدی ارائهنجام شده استاABAQUS/CAE  افزاریدربسته نرم مدل دوبعدی سازیشبیه 

کننده موج دریافت عنوانبهکننده و یك پروب عنوان ارسالاز یك پروب به . در نظر گرفته شده استمحاط بر آن  بافت نرمبه همراه 

سازی برای انجام شبیه دریافت -ارسال حالت  با توجه به محل آناتومیكی استخوان فمور، تنها فرم آزمون فراصوتیشده است.  استفاده

 انتشار موج در نظر گرفته شده است.

CPE با المان یاصفحه از مدل کرنش ، [3] شابه با رویكرد استفاده شده در پژوهشم R4  شده است استفاده سازیشبیه برای. 

( 3در جدول ) آمده و به دست (2و ) (1) هایبه کمك رابطه ، به ترتیب،های مورد استفاده در این مقالهطول موج برای بافتو  سرعت

همچنین در رابطه  ( هست.2چگالی است که برای هر بافت، مطابق جدول ) مدول یانگ و Eپارامتر  (1) . در رابطهه استگزارش شد

(2،)c  و( محاسبه شده  1است که از رابطه )دهنده سرعت موج  نشانf  برابر   سازیتحریك در این شبیه  باشد. مقدار فرکانسفرکانس می

MHzf  است. 1= 

افزار استفاده شده در نرم گرحلبا توجه به نوع . (3)پوکی مرحله  گیردمیترین طول موج معیار انتخاب اندازه المان قرار کوتاه

عدد المان  10 تعداد (λ) که در هر طول موج در نظر گرفته شده استی صورتبهازه المان اند [3] در پژوهشگر صریح(، آباکوس )حل

اندازه مش  نیابرابن؛ قرار دارد [25]خوبی در تطابق با مرجع و به بگیرد. این رویكرد در این مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته استقرار 

/ادامه محاسبات یبرا یانتخاب mm 0  شده استلحاظ  1

 E
c =


 (1) 

 
c

f
 =  (2) 

 
8 Isotropic  



 ایران   - تهران    – بیر  دانشگاه صنعتی امیرک   - 1401آذر ماه    – کنفرانس بین المللی آکوستیك و ارتعاشات    دوازدهمین 

 

 

6 

 مقاله های مورد استفاده در  سرعت انتشار و طول موج  برای بافت .  3 جدول 

سرعت موج  (mm)طول موج  
m

( )

s

 بافت  کیفیت بافت  

/1 756  1756  سالم 

1/ ترابكوالر 578  1578 1پوکی مرحله   

/1 365  1365 2پوکی مرحله   

/1 147  1147 3پوکی مرحله   

/1 907  1907  کورتیكال  

/1 405  بافت نرم  1450 

 

زیر   ریفمور، مطابق با تصو یعددوبمقطع  یبر رو یفشار یروین كی عنوانبهانتشار موج فراصوت  كی، شماتآباکوس افزارنرمدر 

MHzf تحریك فرکانسای با چرخه 5برست و تُن یواردشده در قسمت فرستنده از نوع فشار یروین. اعمال گشته است بوده  1= 

 فرستندهفشار بر روی یك سطح معادل  صورتبه ك ریتح است. [3]برست متناظر با پژوهش رویكرد استفاده از این سیگنال تن است.

 ت. سازی قرار داده شده اسدر شبیه KPa 10و فشار اعمالی برابر با  ((2)تصویر )

 نتایج بحث، بررسی و   -5

ار موج مورد تحلیل قرار انتشار فشار برای بررسی بیشتر رفت  9ایبه روش صریح، کانتوره  آباکوس  افزارنرمدر    هاپس از انجام تحلیل

پژواک فراصوت در زمان تقریبی اولین  مطابق تصویر، نشان داده شده است.( الف - 3) در شكل سالم فموربرای  فشار کانتور. ردیگیم

t  s= 44 .ن پژواکدر این مقاله، ایاست و  به رنگ قرمز مشخص شده لشاین پژواک با ف به حسگر گیرنده رسیده استT S TW− 

دو  کانتورهای فشار مراحل مختلف پوکی نشان داده شده است.ت( -ب - 3ویر )در تصمشابه با کانتور حالت سالم، . گذاری شده استنام

 .غشای کورتیكال هست دهندهنشاندر تصاویر کانتور پایین،  قرمزرنگخط 

 

 الف. کانتور فشار برای کیفیت سالم 

 

 1ب. کانتور فشار برای پوکی مرحله 

 

 2پ. کانتور فشار برای پوکی مرحله 

 

 3ت. کانتور فشار برای پوکی مرحله 

T. کانتور فشار پژواک 3شكل   S TW−   پوکی.  تمامی مراحل  برای 

 
9 contour 
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 )خام( در حالت سالم.    پردازش نشده  گنالی س .  4شكل  

آزمون   به نوع  با توجهاست.  انتشار موج فراصوت تنها در حالت سالم    سازیشبیه از    آمدهدستبه  گنالیس  دهنده( نشان4)  ریتصو

 . این پژواک در تصویر باال واقع گشته است یابیارزمورد  رندهیگ به حسگر دهیپژواک رس نیتنها اول ،(دریافت -ارسال فراصوتی )

اعم  هاحالت یتمام یبرا افتدری -و پردازش نشده از آزمون ارسال  افتیدر یاهپاسخ( الف - 5در ادامه، تصویر ) نشان داده شده است.

به کمك قدر مطلق های خام ب(، تمامی سیگنال - 5دهد. همچنین در تصویر )نمایش می یمختلف پوک یهاحالت سالم و تیفیاز ک

 پردازش شده و سپس نشان داده شده است. لبرتیه لیتبد

Tپژواکسرعت ثبت  ترابكوالر    تیفیبا کاهش ک S TW−  ترابكوالر   که  زانیبه هر م  .همراه است  یزمان  تأخیربا    رندهیدر حسگر گ

کاهش پیدا رسیده در فرستنده ثبتدامنه سیگنال بهزیرا با پیشرفت پوکی،  رسیده استبه فرستنده  ی تر شود موج با شدت کمترپوک

Tپژواک. کندمی S TW− یبیفمور در زمان تقر یبعددوسالم مقطع  تیفیک یبراt  s= 44 ی بیدر زمان تقر 1کی پو مرحله یبرا

t  s= 46  ،یبیدر زمان تقر  2یمرحله پوکt  s= 48یبیدر زمان تقر  3ی  مرحله پوک  یو براt  s= 52 ثبت شده   رندهیر حسگر گد

 است.

 

 )خام(  پردازش نشده   گنال ی س الف. 

 

 (  لبرت ی ه   ل ی قدر مطلق تبد)  شدهپردازش   گنال ی س ب.  

Tو پردازش نشده پژواک   شدهپردازش های  . سیگنال 5شكل   S TW− های فمور.  در تمامی کیفیت 
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Tپژواک  دنیزمان رس  ،افتدری  -  در فرم آزمون ارسالسرعت  در استخراج شاخص   S TW−ریرابطه ز  .بوده است  تیمورد اهم  

موج  یبرا ی. فاصله عبورداده است را نشان هیفاصله، برحسب متر و زمان، برحسب ثان با ه،یارتباط سرعت صوت، برحسب متر بر ثان

x/ینعیفمور،  یبعدع دوبرابر ضخامت مقط رندهیگ فراصوت از فرستنده تا حسگر  cm= 9  .(2)تصویر تاسبوده 4

 
T-S TW

T-S TW max peak

x
t t

v =
−

 (3) 

 

 ارسالی توسط فرستنده.   فراصوت   كیاوج پالس تحر .  6  شكل

Tپژواکمحاسبه سرعت    منظوربه،  (3)  رابطه  طبق S TW−  گنالیساوج  ابتدا الزم است  به هنگام دریافت در سنسور گیرنده، در 

  ی برا  زمان در رابطهپارامتر    یگذار  یجا  منظوربه لت آن است که  ع ، پیدا شود.  شودمیکه توسط فرستنده ارسال    max peakt، یعنیكیتحر

Tپژواکاوج    نیب  یفاصله زماناختالف  محاسبه سرعت،   S TW−ترابكوالر،   مختلف  یهات یفیک  یدر ابتدا، برا  یلارسا  كیو اوج پالس تحر

( نشان داده شده است. اوج پالس تحریك محاسبه شده و در زمان6در تصویر ) یارسال كیاوج پالس تحرشده است.  به کار گرفته

/  s2  آمده است. به دست بازتاب -ارسال ن است و از فرم آزمومدل ثابت  یهاتیفیک یتمام یزمان برا نیابه ثبت رسیده است. 54

Tپژواکسرعت   S TW−  ( گزارش شده است.4به هنگام رسیدن در گیرنده در جدول )    شود میمشاهده    زیرتوجه به جدول  با

/یول پوکدر مرحله ا کهی طوربهکند. می دایکاهش پ  رندهیگ به حسگر اوج پژواک دنیسرعت رس یپوک زانیم شیکه با افزا %-  4 14

/با یپوک 2 اهش، مرحلهک %-  10 /با یپوک 3 کاهش و مرحله05 %-  16 نمودار   نیچنهم. کاهش نسبت حالت سالم همراه است64

به کمك  رنگیآبهای میان دایر از قرمزرنگچین خط( نشان داده شده است. 7درجه پوکی نیز در تصویر ) برحسبتغییرات سرعت 

 .کندیمخطی کاهش پیدا  صورتبه تقریباً که با پیشرفت پوکی، سرعت  شده استعبور داده شده است. مشاهده  MATLABافزار نرم

Tسرعت پژواک .  4 جدول  S TW− 

 سرعت 

 ) s ( T S TW−  کیفیت استخوان فمور  زمان رویداد پژواک 
انداز )  کاهش نسبت به سالم 

m

s
 ) 

 /2283 8  /43 68  سالم 

/ %-  4 14  /2189 1  /45 46 1پوکی مرحله    

/ %-  10 05  /2054 2  /48 28 2مرحله  یپوک   

/ %-  16 64  /1903 6  /51 9 3مرحله  یپوک   
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Tتغییرات سرعت پژواک   . 7شكل   S TW− .نسبت به پیشرفت پوکی 

 گیری بندی و نتیجه جمع  -6

 تیدرنهاو    شودیماستخوان    یو چگال  تهیسیمدول االست  ازجمله  یكیومكانیاست که سبب کاهش خواص ب  یماریب  استخوانیپوک

 عارضه صیتشخ شگیری و امرپی به جهت  ابزار سودمندیسابقه طوالنی، فراصوت همچنان  باوجود .شودیم هاآن یریپذب یآسسبب 

های فراصوتی در هستند که بینش ارزشمندی را در شاخص نیترمهم. شاخص سرعت و دامنه موج فراصوت از است استخوانیپوک

 افزار آباکوسبه کمك نرم استخوان فموراز  یدوبعددهند. در این مقاله انتشار موج فراصوت در یك مقطع خصوص پوکی ارائه می

 بافت نرماست که  ارائه شده پوکی ازاعم از حالت سالم و سه مرحله  تفاوتیهای مدر کیفیت  فمور یدوبعدشده است. مقطع سازی شبیه 

خود   ریتحت تأثهای مختلف فمور فرض شده است که پوکی تنها ترابكوالر را  ایجاد کیفیت  منظوربهدر این مقاله    .آن را احاطه کرده است

بوده و  دریافت -ارسال ، به فرم آزمون موج سازی انتشارشبیه  ل یانگ و چگالی این بافت کاهش یافته است.مدو جهیدرنتقرار داده و 

مربوطه مشاهده   یو کانتورها  گنالیپس از انتشار موج فراصوت و استخراج س  بوده است.  پس از انتشار  هدف اصلی بررسی شاخص سرعت

با محاسبه این زمان و اختالف آن از اوج پالس  همراه است. تأخیربا  رندهیگر گسرعت موج در حس دنیشده است زمان به ثبت رس

T)پژواک رندهیبه گ دهی پژواک رس  نیسرعت اولتحریك،  S TW−) ( گزارش شده 4و در جدول )محاسبه شده  یهاتیفیک یتمام یبرا

( استخراج شده و مشاهده شده است که با افزایش مرحله پوکی 7پیشرفت پوکی نیز در تصویر ) برحسبنمودار تغییرات سرعت  .است

Tخطی کاهش داشته است. عالوه بر این، با مشاهده دامنه سیگنال تقریباً صورتبهسرعت  S TW− شده و هم هم در حالت پردازش

، رویكرد استفاده حالبااین.  کندیماک مذکور کاهش پیدا  تر شدن فمور دامنه پژوپوک   ( مشاهده شده است که با5پردازش نشده )تصویر  

امری مشكل و با توجه  هاآن سنجی ت حاز فراصوت و ص آمده به دستهایی نیز همراه است. بررسی نتایج از روش فراصوت با محدودیت

فاده از روش فراصوت هم در حوزه بالینی پیچیده نیز است. در آخر، است های فراصوتی تا حدودی آورنده دستگاههای پدیدبه تنوع کارخانه

 .هستو هم اجزاء محدود نیازمند دانش و پایگاه داده بیشتری 
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