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 داپلر یدائهای فراصسامانهریسمانی در کالیبراسیون شبح 
 

 السادات احمدی، ساحل حیدرحیدری  ، زینب*علیرضا تقی، منیژه مختاری دیزجی
 علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده، یزیک پزشکیفگروه 

 

 چکیده
اطمینان از خروجی  جهت حصول .استهای تشخیصی اهمیت شایان توجهی کسب نموده سیاقداپلر در میان  یئدافراص  سامانهاستفاده از 

 و «یوواِم  یآ اِی» هوای  اسولو   هوای عملکوردی بوا اسوتفاده از     کنند، آزموون  گیری می های فیزیولوژیک را اندازه ها که کمیتسامانهگونه  این

در ایون   .، انجام شدهستند برخوردار مرجعیتمرکز درمانی شهر تهران که از  9در یده تپ موج داپلر فراصدائی  سامانه ۰۲روی  «یآ اِس بی»

مووج  هوای داپلور    سوامانه عملکردی  ارزیابیمنظور  به.داپلری مورد بررسی قرار گرفت یئداهای فراص سامانهپارامتر صوتی سرعت  ،هاآزمون

موورد   دهتپیو داپلر  یئداهای فراص سامانهدر بررسی  (فانتوم) شبح این و .شد ریسمانی برای اولین بار در کشور ساخته (فانتوم) شبح، تپیده

متر بر سانتی ۰2داپلر  ی سامانه ۰۲گیری سرعت جریان خون روی حداقل خطای اندازه د کهندهنشان می نتایج حاصل .استفاده قرار گرفت

معیار خطای مگاهرتز، دارای میانگین و انحراف  5/6داپلر  سامانه شش .دنباش میمتر بر ثانیه سانتی 32سرعت، برابر  خطای حداکثرثانیه و 

. ایون میوانگین و   هستندمتر بر ثانیه سرعت جریان خون سانتی 64۲تا  6۲متر بر ثانیه در محدوده  سانتی 66±67گیری سرعت برابر اندازه

نجوام  مقوادیر خطوا بور لوزوم ا     . ایون باشدمتر بر ثانیه میسانتی ۰3±9مگاهرتز برابر  5/2 بسامدداپلر با  سامانه 6۰انحراف معیار خطا برای 

 کند.  داپلر تأکید می صدائیهای فراسامانه برایهای عملکردی آزمون

 

 .ریسمانی (فانتوم) شبحهای عملکردی، ی داپلر، آزمونیداهای فراصسامانه :ها واژهکلید

 

    مقدمه. 6

 آوری فنبا توجه به پیشرفت  دائیاخیراً، کاربرد امواج فراص

، رشد بسیار سوریعی  افزارهای تصویرسازیالکترونیک و نرم

دلیل ماهیوت ییریوونیزان،   به  دائیاست. امواج فراصداشته 

طوور ییرتهواجمی     بهنگام بودن تصاویر و بررسی بافوت بوه  

های در محدوده شدت از این امواج، .دنباش حائز اهمیت می

هوای   ، آثار مخور  بیولوژیوک جودی بور یاختوه     تشخیصی

رو   [.4-6نشووده اسووت    زنووده گووزار   (هووایسوولول)

های نسبتاً جدید و مهم تشخیصی  داپلر، از رو  دائیفراص

داپلر رنگی و طیفوی قوادر    دایدر علوم پزشکی است. فراص

اسوت اطععووات مهمووی را در رابطوه بووا مشووکعت قلبووی و   

عروقی از جمله تنگی عوروق و تیییورات همودینامیوک در    

مووج جریوان خوون     تحلیول بیماران پیوند کلیوه از طریو    

 داپلور بوه   دائیهوای فراصو   سوامانه [. در 6۰-5د  فراهم کنو 

گیوری   صورت ییرمستقیم یک کمیت فیزیولوژیوک انودازه  

، هوی   سوامانه ریوم اسوتفاده موداوم از ایون     شود و علی می

ای بورای قاواوت دربواره کوارایی      شوده استاندارد پذیرفتوه  

                                                           
  :نویسنده پاسخگو mokhtarm@modares.ac.ir 

تجهیزات فوق موجود نیست. در پزشکی، تشخیص اشوتباه  

ممکون اسوت منجور بوه اوایعات       سوامانه ناشی از خطای 

ییرقابل جبران برای بیمار و در نهایت جامعه شود. با توجه 

به این امر اسوت کوه نظوارت مناسوب در بررسوی کیفیوت       

 [.6  ای برخوردار است تصاویر داپلری از اهمیت ویژه

ها و ابزارهای مختلفی بورای  تشخیصی، آزمون دایدر فراص

د کوه برخوی   نوجود دارهای داپلری سامانهبررسی عملکرد 

ای خروجوی صووتی   د و دسوته نو آزمای را می سامانهعملکرد 

[. تصووویربرداری و 6۲-3د  نووکنرا بررسووی مووی  سووامانه

 های فیزیکوی بافوت  تنی وابسته به ویژگیگیری درون اندازه

 شوبح هوای فیزیکوی   رود ویژگیباشد. بنابراین انتظار میمی

بورای اعتبارسونجی    نتیجوه  ، مشابه بافت باشود. در (فانتوم)

هووای داپلوور در کلینیووک، از سووامانهپارامترهووای فیزیکووی 

[. از 66شود   معادل بافت استفاده می (های فانتوم) های شبح

 توان به اجسام داپلری می دایجمله اجسام آزمون در فراص

-6۰اشواره کورد     6و جریانی ۰ای ، صفحه6آزمون ریسمانی

67  .] 

                                                           
1 String 
2 Disk 
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یا جسوم   (فانتوم) شبحیک  تاکنون تع  برای دستیابی به

های عملکردی داپلر بوا    آزمون واحد برای انجام تمام آزمون

همین علت برای است، بهموفقیت چشمگیری همراه نبوده 

اجسوام   ،هوای داپلور  سوامانه هوای کوارکرد   یک از جنبه هر

آزمون خاص و رو  آزمون منحصر به فردی تعریف شوده  

 شوبح ، 2یوواِم  یآ اِیو  ۰اِم ایی پی آی های است. مطاب  توصیه

و  بیشوینه دیسکی بورای بررسوی صوحت سورعت      (فانتوم)

( پیشونهاد  نوفوه بوه  ععموت  چنین حساسویت )نسوبت    هم

ریسمانی و جریانی بورای   های( فانتوم) های شبحگردد و  می

، تخمین بیشینهبررسی پارامترهایی از قبیل صحت سرعت 

بوت  سرعت میانگین، جهوت جریوان، محودوده محووری، ث    

افوزار تصوحیح زاویوه، بوانترین و      حجم نمونه، صوحت نورم  

پووذیری  تفکیووکتوورین سوورعت قابوول تشووخیص و   پووایین

 شبحکاربرد دارند. نزم به ذکر است که  فاایی (رزولوشن)

 شوبح ریسمانی بورای بررسوی گسوتر  طیفوی و      (فانتوم)

جریانی بورای بررسوی پارامترهوای عمو  نفووذ و       (فانتوم)

  (فوانتوم ) شوبح [. 6۲ختصاصی دارنود   حساسیت، کاربرد ا

ای  گیری پیچیده اندازه  های جریانی داپلر، تنظیمات و رو 

داپلر بوا اسوتفاده    دائیهای فراص سامانهکالیبراسیون دارد و 

 هوای  شوبح ریسمانی در مقایسه با  های( فانتوم) های شبحاز 

 بنوابراین،  هسوتند. تور  بسویار سواده  جریوانی   هوای(  فانتوم)

در خصووص تاومین    ۰۲6۲در گزار  سوال  اِم  یای پی آی

، بووه کوواربرد داهووای تصووویربرداری فراصوو سووامانهکیفیووت 

های بیمارستانی  ریسمانی در محیط های( فانتوم) های شبح

 هووای شووبحپرداختووه و آن را جووایگزین مناسووبی بوورای   

[. با توجوه بوه   6۰ ،9کند   جریانی قلمداد می های( فانتوم)

داپلوری،   دائیهای فراص سامانهاز  اهمیت اطععات دریافتی

گوذاری و   این مطالعه برای اولین بار در کشور با هدف پایوه 

هووای کنتوورل کیفووی  نیووز تأکیوود بوور لووزوم انجووام آزمووون 

منظور بررسی پارامترهایی که در امر  ، بهداهای فراص سامانه

ثیرگوذار  أکلینیکی عروق، مهم و تهای تشخیص در بررسی

 ( فوانتوم ) شوبح را شد. در این راستا د، طراحی و اجنباشمی

   های مورد نظر انتخا  گردید.زمونریسمانی برای انجام آ

 زمینووووه در مؤسسووووه دو 4یآ اِس بووووی و یووووواِم یآ اِی

                                                                                    
1 Flow 
2 IPEM; Institute of Physics and Engineering in Medicine 
3 AIUM; American Institute for Ultrasound in Medicine 
4 BSI; British Standard Institute 

 د.ونوووباش موووی فراصووودا هوووای سوووامانه کالیبراسووویون

 شووده ارائووه دسووتورالعمل براسوواس اجرایووی هووای آزمووون

 مترهووایپارا ارزیووابی منظووور بووه مؤسسووه دو ایوون توسووط

 بووا هووا آن ی مقایسووه و داپلووری هووای دسووتگاه صوووتی

ایون تحقیو     در .پوذیرد  موی  انجوام  موجوود  استانداردهای

 شوبح    یآ اِس بوی  و نیوز  یوواِم  یآ اِیهوای   براساس توصویه 

ریسوووومانی طراحووووی و سوووواخته شوووود و    (فووووانتوم)

 نووهداپلوور در  دایفراصوو سووامانه ۰۲کالیبراسوویون روی 

پارامترهووای  .جووام گردیوودمرکووز درمووانی شووهر تهووران ان 

در نهایووت میووزان   نوود وصوووتی مووورد مطالعووه قرارگرفت 

  شد.های مورد بررسی ارائه سامانهخطا در هرکدام از 

 

 بررسی  روش. 2

داپلور   دائیهوای فراصو  سامانهدر این تحقی ، برای ارزیابی 

هوای  ریسمانی طب  توصیه (فانتوم) شبحاز  (پالسی) دهتپی

و مؤسسوه   یوواِم  یآ اِیپزشوکی   دایصو انجمن امریکایی فرا

و محققینوی کوه در ایون     یآ اِس بوی استانداردهای بریتانیا 

مبوادرت   (فوانتوم ) شبحگونه  رابطه به ساخت و طراحی این

 شوبح [. در مطالعه حااور  66 ،6۰اند، استفاده شد   ورزیده

(، شوامل  6ریسمانی طراحی و ساخته شده )شکل  (فانتوم)

موتوور   ، واسط کنترل دور(انتومف) شبحهای مخزن  قسمت

 و رایانه است.

 

 
 بازوی .2 موتور، .۰ موتور، انکودر .6 ؛ریسمانی شبح )فانتوم( 6شکل 

 ریسمان. .7 پولی، .5 . پرو ،4 پرو ، دارنده نگه

 

ریسومانی را   (فوانتوم ) شوبح از اجزای  ای واره طرح ۰شکل 

بدنووه مخووزن از جونس پعکسووی گووعس  دهود.   نشوان مووی 

 ۰5×۰۲×۰۲( بووووه ابعوووواد متوووورمیلووووی 7 )اووووخامت
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کیلووگرم اسوت.    2۲۲/۰مکعب، به جرم تقریبوی  متر سانتی

نهایوت ریسومان،    هوا و در انودازی مجموعوه پوولی    برای راه

سوونی   وات، ۰4ولت و 6۰، 6سی دی موتوری )سرو و موتور

ازای هور دوران  میناطیسوی کوه بوه    2( با شفت انکوودر ۰کو

ج سینوسوی فووراهم  بوا شوکل مووو   ( پووالس) تو   ۰۲موتوور  

آورد، استفاده شد. مجموعه جعبوه دنوده کاهنوده دور و     می

ترتیب نقش کاهش دور و افزایش توان انتقالی به  ها بهپولی

دار انداز ریسمان و انتقال نیرو به ریسمان را عهوده پولی راه

 .  هستند
 

 
 . پولی،۰. مایع مخزن، 6 ریسمانی (فانتوم) شبح واره طرح 2شکل 

 موتور. .4مان، . ریس2 

 

معوادل سورعت    دمایع داخل مخوزن بایو  در  یصوتسرعت 

ساز بافوت کوه    یعنی از مواد شبیه؛ بافت نرم باشد در یصوت

نمایود اسوتفاده    خصوصیت صوتی بافت زنده را تقلیود موی  

آ  و یوا   -دون گاز، محلول اتیلن گلیکوللذا از آ  ب .گردد

این مطالعه از  توان استفاده کرد. در و آ  می محلول اتانول

( با مقطوع گورد   5سانر نستیکی )تولید 4رینگ -اُ ریسمان

با دامنه مناسب  (اکوییپژواکی )استفاده گردید زیرا دارای 

 -اُهای ااافی ناشی از طوول آزاد  است و برای حذف لرز 

[. بورای  6۲-9هوای هرزگورد اسوتفاده شود      از پولی رینگ

از انکودر موتوور،   های حاصل ععمتتیذیه موتور و دریافت 

 هوای(  پوالس ) هوای تو  واسط طراحی شود کوه    برقیمدار 

صووادره از انکودرموتووور را دریافووت و ولتوواژ مووورد نیوواز را  
                                                           
1 DC 
2 Sony Co 
3 Shaft encoder 
4 O-ring 
5 Salar 

و جهوت ذخیوره در    دهود   تعمیم موی  7دابلیواِم پیصورت  به

 هوای  تو  افوزار موورد اسوتفاده،     شود. نرم می میورایانه، رق

کنود کوه    جاد موی مربعی با عرض قابل تیییر ای های( پالس)

کوه در   افزار فوق شود. نرم اندازی موتور استفاده می برای راه

، قابلیوت  سوت ا  نوشته شوده  6پعس پعس بورلند سی محیط

متر بر ثانیه  سانتی 64۲تا  6۲سرعت متفاوت از  64اعمال 

متور بور ثانیوه را دارد. نحوووه     سووانتی 6ک و بوا تووان تفکیو   

ور به این ترتیب بوود  محاسبه سرعت از خروجی انکودر موت

تو    ۰۲که در شورو  کوار موتوور، انکوودر متصول بوه آن       

سینوسی به ازای هر دور موتور تولیود کورد. بورای     ( پالس)

انداز بوه ریسومان، سورعت     محاسبه سرعت انتقالی پولی راه

پووولی کووف مخووزن کووه تنهووا محرکووه آن، ریسوومان اسووت 

د. گیری شد تا سرعت حقیقی ریسمان بوه دسوت آیو    اندازه

استفاده شود.   ±۲5/۲بدین منظور از تاکومتر نوری با دقت 

کننوده نووری    سرعت پولی کف مخزن با نصب سه منعکس

 گیری شد. ها اندازه یک از پولی به هر

محویط پوولی   / هوای نووری   کننده تعداد منعکس ×ثانیه  7۲

 کف مخزن = سرعت ریسمان

های تولید شوده نبایود    سرعت ریسمان ثابت است و سرعت

باید توسط تاکومتر کنترل شود رشته  سامانهد و نیییر کنت

ثانیوه   متور بور   64۲توا   6۲نخ با سرعت ثابت در محودوده  

هوای متییور    شود و یوک تووالی از سورعت    حرکت داده می

کند. با قوراردادن   های اربانی را تولید می رشته، شکل موج

، از گوشوه  (فوانتوم ) شبحطور مور  در سراسر  رشته نخ به

ن در یک طرف تا گوشه بان در طورف دیگور، بیشوینه    پایی

 شود. داپلر قابل آشکارسازی ارزیابی می ععمتعم  

گیری سورعت   ریسمانی با اندازه (فانتوم) شبحکالیبراسیون 

انداز توسط اسیلسکوپ و نیز با استفاده از تواکومتر   پولی راه

نوری انجام شد. پس از کالیبراسیون و محاسبه میزان خطا 

ریسومانی   (فوانتوم ) شوبح ، مجموعه کامل (فانتوم) شبح در

دارنوده   شامل رایانه، جعبوه واسوط کنتورل دورموتوور، نگوه     

و محلول اتیلن گلیکول جهوت   (فانتوم) شبحمبدل، مخزن 

هوای داپلور موجوود، در     سوامانه بررسی و ارزیوابی عملکورد   

   کار برده شد. جامعه آماری انتخا  شده، به

                                                           
6 PWM; Pulse Width Modulation 
7 Borland C++ 
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 سووامانهچووه  ای بووین آن لوور رابطووهدرحقیقووت معادلووه داپ

( و آنچه که به آن نیاز بسامدکند )جابجایی  گیری می اندازه

نماید. این رابطه یک معادلوه   )سرعت جریان( ارائه می است

برای یک دسته موج مسطح و یک سرعت خطوی از   نظری

کند. تموام ایون    جریانی است که با سرعت ثابت حرکت می

 دائیفراصو  سوامانه عملوی بوا    گیری در اندازه نظریشرایط 

تولیودی توسوط    ید زیرا دسوته پرتوو  نشو داپلر محق  نمی

مسطح متفاوت  یبا یک دسته پرتو کامعً دائیفراص تراگذار

است، بنابراین یک سرعت بوه جوای تولیود یوک جابجوایی      

طوور کوه    نماید. هموان  ی تولید میبسامد، یک طیف بسامد

 -بی فتن تصویرپس از گر است نشان داده شده 2در شکل 

تصویر داپلر مربوو  بوه   با تعیین حجم نمونه دلخواه،  6مود 

شوده   های از پیش تعیینریسمانی در سرعت (فانتوم) شبح

   .ه استبه دست آمد
 

 
 .ریسمانی (فانتوم) شبحیک نمونه تصویر داپلر از  9 شکل

 

های  سامانهنمونه از  ۰۲پس از بررسی و گردآوری اطععات 

کووار تهووران، آزمووون همبسووتگی بووین   ل بووهداپلوور مشوویو

هوای داپلور و   سوامانه زده شوده توسوط   های تخمین سرعت

گیوری  انودازه  (فوانتوم ) شوبح شده توسط  های اعمالسرعت

 شد.  

، (سوی پال) دهیو تپهای داپلور  سامانهبرای ارزیابی سرعت در 

متصول و ثابوت    تراگوذار دارنوده   داپلر به نگه سامانه تراگذار

با سوطح موایع درون مخوزن     تراگذارتانی گردید. سطح تح

و  تراگوذار درجه بین سوطح   7۰طوری قرار گرفت تا زاویه 

                                                           
1 B-mode 

توا   6۲هوا از   ریسمان محق  گردد. با دادن تک تک سرعت

متر بور ثانیوه    سانتی 6۲های  متر بر ثانیه با گام سانتی 64۲

انودازی   )در محدوده سرعت جریوان خوون(، دسوتگاه را راه   

تنظویم  کنود. زموان    و  به حرکت موی نموده و ریسمان شر

گیوری   داپلر برای هر سرعت و ثبوت سورعت انودازه    سامانه

ثانیه متییر است. طیوف داپلور اطععوات     7۲تا  4۲شده از 

داپلور اولتراسوونوگرافی    سامانهمربو  به هر سرعت، توسط 

 (فوانتوم ) شوبح شوده در   با سورعت اعموال   گردد و ثبت می

گیری سرعت ناشی  ی اندازهریسمانی برای استخراج خطاها

، زموان کوارکرد دسوتگاه و زاویوه داپلور،      بسامداز تیییرات 

هوا   گیوری  برای هر دستگاه، اندازهشود.  بررسی میو  تحلیل

درصد ادامه یافت.  6۲تا رسیدن خطای تکرارپذیری به زیر 

صوورت  گیوری در هور مرحلوه بوه    تکرارپذیری نتایج انودازه 

  است. خراج شدهتانحراف معیار اس ±میانگین 

 

 نتایج.9
 گیری سرعت ریسمانی در اندازه شبحخطای  .9-6

 یسرعت پوول  لوسکوپیآمده از اس  دست به بسامد ریبا مقاد

هوا   یپول نیمقدار لیز  ب نییتع ی. براشدانداز محاسبه  راه

متفواوت بوا اسوتفاده از تواکومتر      یها در سرعت سمانیو ر

و ثبوت   یریو گ هکوف مخوزن انوداز    یپوول  یها سرعت ینور

 زدسوت آموده ا   سورعت بوه   ریها مقاد یریگ . در اندازهدیگرد

کوه   اسوت انداز  راه یپول ریتر از مقاد نییکف مخزن، پا یپول

باشود. در   یهوا مو   یو پوول  سمانیر نیامر لیز  ب نیعلت ا

کف مخزن  یدست آمده از پول به یها نسبت سرعت یبررس

بوا   72/6هوا   عتسور  نیانگیو انداز مقدار نسبت م راه یو پول

و  ۲9/6بوا مقودار نسوبت حوداکثر      ۲۲6۰/۲ اریو انحراف مع

در  سوامانه  یخطوا  نیانگیو دسوت آمود. م   بوه  ۲4/6حداقل 

برابور   هیو بر ثان متر یسانت 6۲-64۲ یها سرعت یریگ اندازه

 محاسبه شد. هیمتر بر ثان یسانت 49/۰

 

 گیری سرعت سی تکرارپذیری اندازهبرر. 9-2

سورعت بوه صوورت     یریگ اندازهرو   یخطا یبررس یبرا

 (فووانتوم) شووبحداپلوور و  دائیفراصوو سووامانه یمتقابوول بوورا

توا   6۲ انیاز م یطور تصادف دو سرعت جداگانه به یسمانیر

متور   یسوانت  9۲و  5۲انتخا  شد ) هیثان متر بر یسانت 64۲

 بسوامد داپلور بوا    سامانهشده توسط  (. سرعت اعمالهیثان بر
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از  تراگوذار  ید. در مرحلوه بعود  ش یریگ ازهمگاهرتز اند 5/2

 یریو گ شد و اندازه میمتصل و تنظ دارنده جدا و مجدداً نگه

 بار انجام گرفت. ۰۲عمل  نی. اگردیدسرعت تکرار 

 

ن محهور  افزار تصحیح زاویهه بهی   بررسی دقت نرم .9-9

 مرکزی دسته پرتو و ریسمان

شوده توسوط    منظور اطمینان از صحت زاویوه نشوان داده   به

یک تصوویر از   سامانهین آزمون انجام شد. برای هر ا سامانه

 7۰تنظیم زاویه بین ریسمان و محور مرکزی دسته پرتوو ) 

گیوری   سنج اندازه دست آمد. زاویه حاصله با زاویه درجه( به

در اسوتخراج زاویوه    سامانهبیانگر مقادیر خطای شد. نتایج 

 مگواهرتز میوانگین   5/6 بسوامد های با  سامانهد. در نباش می

مگواهرتز   5/2هوای   سامانهدرجه و در  7۰گیری زاویه  اندازه

 .دست آمد بهدرجه  54/74این میانگین 

 

 گیری سرعتهای داپلر در اندازهسامانهخطای . 9-4

 دائیفراصو  سوامانه  ۰۲عمل آمده روی های بهنتایج بررسی 

های متفاوت که بوه صوورت تصوادفی از میوان      الگوداپلر با 

مرکزیوت   )دارایداپلور تهوران    دائیاصو مراکز تشخیصی فر

 گردد.   ، ارائه می( انتخا  شده بودندتصویربرداری

گیری سرعت در  در بررسی حاار اطععات مربو  به اندازه

شوده اسوت. در   ، بررسوی  سوی( پال) دهیو تپداپلر  سامانه ۰۲

 موورد بررسوی، ارائوه شوده    هوای   میانگین سرعت 6جدول 

کوه  ، هنگوامی سامانهاز آمده دستاست. میانگین سرعت به

متور بور ثانیوه    سوانتی  6۲ریسومانی   (فوانتوم ) شبحسرعت 

برابور مقودار    دوباشود کوه تقریبواً     می ۰2/۰۲تنظیم گردد 

داپلر نمایش داده شده  سامانه، توسط (فانتوم) شبحسرعت 

ثانیوه،   متور بور  سوانتی  64۲ (فانتوم) شبحاست. در سرعت 

داپلر مقودار   سامانهشده توسط  گیریمیانگین سرعت اندازه

دهود کوه عوددی قابول تأمول اسوت.       را نشان می 6۰/665

ها، نمایوانگر   میانگین مقادیر اختعف بین هر یک از سرعت

هوای   ها در محودوده سورعت   سامانهخطای میانگین تمامی 

متر بر ثانیه است. گستره این اختعفوات   سانتی 64۲تا  6۲

متور   سوانتی  6۲ متر بر ثانیه مربو  به سرعت سانتی ۰2از 

متر بر ثانیه مربو  به سرعت سانتی 33بر ثانیه ریسمان تا 

بور   بسوامد کوه   جوایی  متر بر ثانیوه اسوت. از آن   سانتی 64۲

گیری سورعت موؤثر اسوت، لوذا نتوایج       میزان خطای اندازه

 .   اند ارائه شده 2و  ۰، در جداول بسامدبررسی به تفکیک 

توا   6۲رتز، از مگواه  5/6 سوامانه  شوش میانگین سرعت در 

سرعت ریسومان، بودون در نظور    و متر بر ثانیه سانتی 64۲

متور بور ثانیوه    سوانتی  63۲توا   ۰6/67گرفتن دستگاه، بین 

گیوری سورعت بیشوینه    متییر است. انحوراف معیوار انودازه   

هوا در بودترین   سوامانه در ایون  ( متر بور ثانیوه   سانتی 694)

ری سورعت  گیو است که مربو  به اندازه 6۲/79حالت برابر 

، خطوای  سوامانه  شوش باشد. در ایون  متر بر ثانیه می 64۲

متر بر ثانیوه بورای   سانتی 66±67گیری سرعت برابر اندازه

متور بور   سوانتی  64۲توا   6۲های ریسومان   محدوده سرعت

 (.۰ثانیه محاسبه شد )جدول 

شوده   گیوری ، میوانگین مقوادیر سورعت انودازه    2در جدول 

مگواهرتز معحظوه    5/2 مدبسوا داپلور بوا    سامانه 6۰توسط 

 6۰چنین میانگین و انحراف معیار خطوا بورای    شود. هم می

 ۰3 ±9مگاهرتز برابور   5/2 بسامدداپلر با  دائیفراص سامانه

 باشد.متر بر ثانیه می سانتی

 

 . تأثیر زمان کارکرد دستگاه بر برآورد سرعت4-4

 شوبح متر بر ثانیه بورای  سانتی 5۲برای این آزمون سرعت 

دسووتگاه  دوریسوومانی تنظوویم شووده و توسووط    (نتومفووا)

 5/6 بسوامد دسوتگاه بوا    دومگواهرتز و   5/2داپلر  دائیفراص

آموده  دسوت های بوه است. سرعت گیری شده مگاهرتز اندازه

هوای صوفر توا    ها در زموان سامانهیک از  از هر 4در جدول 

هوا در  است. میانگین سورعت گیری شده دقیقه اندازه ۰6۲

با افزایش زمان از دقیقه صوفر )شورو  بوه کوار      سامانه سه

آمواری   تحلیول دقیقه افزایش داشته است.  45دستگاه( تا 

داری )پیرسوون( میوان زموان و     انشان داد، همبستگی معنو 

 5۲های داپلر بوا سورعت    سامانهآمده از دستهای بهسرعت

وجود دارد. ایون   (فانتوم) شبحمتر بر ثانیه حاصل از سانتی

بوا   ،6دستگاه دستگاه ) سه دهد که سرعتن میآزمون نشا

 مگواهرتز و  5/6 بسوامد بوا   ،۰دستگاه مگاهرتز،  5/2 بسامد

 وترتیوب بوا زموان     مگواهرتز(، بوه   5/2 بسوامد با  ،2 دستگاه

ارتبووا  دارد  345/۲، 625/۲، 36۰/۲اوورایب همبسووتگی 

دست آمد که  هب ۲57/۲این اریب  ،4ولی در مورد دستگاه 

هوای  ییرمرتبط بودن توأثیر زموان در سورعت    دهنده نشان

 باشد. می سامانهدست آمده از این  هب

 



 داپلر یفراصدائ هایسامانه ونیبراسیدر کال یسمانیشبح ر

6931و زمستان  زیی/ پا2مجله انجمن مهندسی صوتیات ایران/ سال پنجم/ شماره   

 

6۰ 

 

 5/6، 5/7، 5، 5/2های  بسامددر محدوده  ی(پالس) دهیتپداپلر  سامانه ۰۲های برآوردشده توسط اطععات مربو  به مقادیر میانگین سرعت 6 جدول

 .(شبح) مگاهرتز براساس سرعت ریسمان

  اریب

 پراکندگی

 ف نسبیاختع

 ها سرعت

 (درصد)

  سرعت ترین بیش

 گیری شده اندازه

بر  متر سانتی)

 (ثانیه

اختعف 

 نسبی

 ها سرعت

 (درصد)

  ترین سرعت کم

 شده گیری اندازه

 (بر ثانیه متر سانتی)

 انحراف ۰ ±میانگین 

 معیار

 (بر ثانیه متر سانتی)

 ریسمانسرعت 

بر  متر سانتی)

 (ثانیه

265/۲ ۰2۲ 22 ۲ 6۲ 63/6۰±۰2/۰۲ 6۲ 

۰۲2/۲ 6۰5 45 5 ۰6 6۰/62±75/22 ۰۲ 

649/۲ 97 59 6۲ 22 53/62±56/45 2۲ 

6۰5/۲ 66 66 6۲ 44 ۰۲/64±76/57 4۲ 

669/۲ 66۰ 6۲7 4 5۰ 73/۰4±95/73 5۲ 

657/۲ 93 669 6- 59 93/۰4±۲۲/3۲ 7۲ 

643/۲ 36 626 ۰- 73 94/۰7±32/9۲ 6۲ 

656/۲ 36 645 6 64 6۰/2۰±۲3/6۲4 3۲ 

649/۲ 65 653 3- 3۰ ۲۲/25±۰9/666 9۲ 

642/۲ 6۲ 66۲ 6 92 67/27±67/6۰3 6۲۲ 

642/۲ 73 635 6۲- 99 54/4۲±۲۲/646 66۲ 

644/۲ 74 696 ۲ 6۰۲ 5۲/4۲±26/65۰ 6۰۲ 

629/۲ 6 ۰6۰ ۲ 62۲ 4۲/45±67/672 62۲ 

629/۲ 59 ۰۰2 2- 625 93/43±6۰/665 64۲ 

 

مگاهرتز براساس  5/6 بسامددر محدوده  ی(پالس) دهیتپداپلر  سامانه ششهای برآورد شده توسط سرعت اطععات مربو  به مقادیر میانگین 2جدول

 .ثانیه متر بر سانتی 64۲-6۲در محدوده  (شبح) سرعت ریسمان

 ریسمان سرعت

 (بر ثانیه متر سانتی)

انحراف  ۰ ±میانگین 

 معیار

 (بر ثانیه متر سانتی)

 (بر ثانیه متر سانتی)محدوده سرعت 

 حداقل
اختعف نسبی 

 )درصد( ها سرعت
 حداکثر

اختعف نسبی 

 )درصد( ها سرعت

اریب 

 پراکندگی

6۲ 5۰/9±۰6/67 6۲ ۲ ۰6 66۲ ۰92/۲ 

۰۲ 74/4۲±43/۰3 ۰6 5 27 3۲ 662/۲ 

2۲ 73/66±47/4۰ 22 6۲ 49 72 626/۲ 

4۲ 64/6۲±36/52 46 66 7۰ 55 ۲94/۲ 

5۲ ۰۰/7±3۲/7۰ 59 63 77 2۰ ۲49/۲ 

7۲ 57/6±5۲/64 73 62 63 2۲ ۲56/۲ 

6۲ 4/66±۲۲/37 69 6۰ 95 25 ۲77/۲ 

3۲ ۲7/67±۲۲/96 96 62 666 23 ۲32/۲ 

9۲ 3۰/6۰±5۲/66۲ 6۲2 64 6۰6 24 ۲53/۲ 

6۲۲ 7۰/67±5۲/6۰۰ 66۲ 6۲ 6۰9 ۰9 ۲73/۲ 

66۲ 63/66±5۲/625 6۰6 6۲ 647 2۰ ۲72/۲ 

6۰۲ 6۰/۰7±۲۲/647 62۲ 3 672 25 ۲39/۲ 

62۲ 7۰/24±۲۲/676 646 3 636 29 6۲6/۲ 

64۲ 53/29±۲۲/63۲ 677 63 694 23 6۲9/۲ 
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اساس سرعت بر مگاهرتز 5/2 بسامدمحدوده  در ی(پالس) یتپداپلر  سامانه 6۰های برآورد شده توسط اطععات مربو  به مقادیر میانگین سرعت 9جدول

 .ثانیه متر بر سانتی 64۲-6۲در محدوده ( شبح)ریسمان 

 سمانری سرعت

 بر ثانیه( متر سانتی)

انحراف  ۰ ±میانگین 

 معیار

 بر ثانیه( متر سانتی)

 بر ثانیه( متر سانتی)محدوده سرعت 

 حداقل
اختعف نسبی 

 (درصد) ها سرعت
 حداکثر

اختعف نسبی 

 (درصد) ها سرعت

اریب 

 پراکندگی

6۲ 5۰/6۰±۰2/۰2 67 7۲ 22 ۰2۲ ۰79/۲ 

۰۲ 94/66±6۲/26 2۲ 6۲۲ 45 6۰5 676/۲ 

2۲ 47/64±5۲/46 26 6۲ 59 97 65۰/۲ 

4۲ 27/67±۰6/53 44 6۲ 66 66 64۲/۲ 

5۲ 6۲/۰9±36/66 5۰ 4 6۲7 66۰ ۰۲2/۲ 

7۲ 79/۰9±5۲/3۰ 59 6- 669 93 669/۲ 

6۲ 37/2۰±54/92 73 ۰- 626 36 667/۲ 

3۲ 97/26±36/6۲3 64 6- 645 36 664/۲ 

9۲ 2۲/46±۲۲/6۰6 3۰ 3- 653 65 666/۲ 

6۲۲ 24/42±63/62۰ 92 6- 66۲ 6۲ 674/۲ 

66۲ 73/43±۲۲/644 99 6۲- 635 73 679/۲ 

6۰۲ 64/45±9۲/654 6۰۲ ۲ 696 74 646/۲ 

62۲ ۰7/56±66/674 62۲ ۲ ۰6۰ 72 655/۲ 

64۲ 64/5۰±66/664 625 2- ۰۰2 59 656/۲ 

 
 .(سامانهمتر بر ثانیه با گذشت زمان )به تفکیک سانتی 5۲داپلر در سرعت  سامانه چهارآمده از دست  ههای بتیییرات در سرعت 4جدول

اریب 

 پراکندگی

 شده گیری اندازه  سرعت ترین بیش

 بر ثانیه( متر سانتی)

 شده  گیری اندازه  ترین سرعت کم

 بر ثانیه( متر سانتی)

 معیار انحراف ۰ ±میانگین 

 بر ثانیه( متر سانتی)
 سامانه کد

664/۲ 63 56 27/67±52/66 6 

۲62/۲ 63 59 3۲/6۲±52/62 ۰ 

6۲5/۲ 63 55 ۲3/65±۲۲/6۰ 2 

۲44/۲ 57 5۲ 53/4±۲37/5۰ 4 

 

 . تأثیر تغییر زاویه داپلر بر تخمین سرعت4-5

مگواهرتز )از   5/6و  5/2 بسوامد بوا   دهیتپداپلر  سامانهچهار 

 5۲ریسومان  ( بررسوی شود. سورعت    سوامانه  دو بسامدهر 

اصول از بورآورد   ثانیه اعمال گردیود. نتوایج ح   متر بر سانتی

 6۲و  7۲، 5۲، 4۲داپلور در زوایوای    سوامانه سرعت توسط 

است. درصد میانگین خطوای   دهرائه شا 5درجه در جدول 

 6۲توا   4۲شده در هریک از زوایای  گیری های اندازهسرعت

باشد می 6/57و  6/27، 67/۰۲، 2۰/6درجه، به ترتیب برابر 

ی دسوته  دهد با افزایش زاویه بین محور مرکزکه نشان می

زده  و ریسومان، سورعت بیشوینه تخموین     ائیدفراص یپرتو

 است.افزایش یافته  سامانهشده توسط 

 گیریحث و نتیجهب. 5

ی بورای  منظوور فوراهم آوردن اطععوات کم و     این مطالعه به

هوای   سوامانه گیری توسوط   تخمین میانگین خطاهای اندازه

داپلور انجوام شوده اسوت. هودف ایون        ائیدفراصو  یشرفتهپ

داپلور فعوال در    ائیدهوای فراصو   سوامانه ات نیاز اثب ،تحقی 

کوه بورای ورود بوه    اسوت  هوایی   سامانهعرصه بالینی و نیز 

  .شوند عرصه بالینی آماده می

عملکرد  سطح عیینت برای عملکردی های آزمون انجام

 های سامانه عملکردی های ، آزمونها است. با این هدف ن آ

آمریکا  کیپزش ائیدفراص انجمن داپلر که توسط ائیدفراص

دوینوت یآ اِس بی بریتانیا استاندارد ؤسسهوم و (یواِم یآ اِی)
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، 4۲متر بر ثانیه( در زوایای سانتی 5۲با سرعت داده شده ) ی(پالس) دهیتپداپلر  سامانه چهارآمده از دستهای بهاطععات ارتبا  سرعت 5جدول

 .درجه 6۲و  7۲، 5۲
اریب 

 پراکندگی

 شده گیری اندازه  سرعت ترین بیش

 بر ثانیه( متر سانتی)

 شده گیری اندازه  ترین سرعت کم

 بر ثانیه( متر سانتی)

 معیار انحراف ۰±میانگین 

 بر ثانیه( متر سانتی)
 زاویه

6۰4/۲ 79 46 27/62±77/52 4۲ 

65۰/۲ 36 47 24/63±23/7۲ 5۲ 

634/۲ 6۲7 5۰ ۲3/۰5±۲5/73 7۲ 

669/۲ 669 56 ۲7/۰3±۲5/63 6۲ 

 

 راگذارت ۰۲ واجد داپلر ائیدفراص سامانه نه روی ،است شده

 حداقل و بوده فعال ها سامانه تمامی. شد انجام ائیدفراص

. اوابطی که برای شتگذ می ها آن سه سال از آیاز کار

 با باید گردد، می داپلر پیشنهاد های سامانه آزمودن

 این در. باشد داشته هماهنگی سامانه بالینی کاربردهای

 توانندمی (طیفی و رنگی داپلکس،)داپلر  های گونه صورت

های سامانه .گیرند قرار ارزیابی مورد جداگانه صورت به

عنوان استانداردی معین در تخمین صحت  داپلر به

سرعت  با توجه به اینکهگیری سرعت، کاربرد دارند.  اندازه

و  4۲ داخلی جریان خون فرد سالم در شریان کاروتید

سیستول دیاستول و در دو فاز متر بر ثانیه  سانتی 6۰5

حائز اهمیت سرعت  در این محدوده ، لذا تخمین خطااست

های داپلر سامانههای عملکردی برای بررسی  آزموناست. 

د؛ از نبایستی مطاب  کاربردهای بالینی مشخص شو

توان به ارزیابی عروق محیطی و  بالینی داپلر میکاربردهای 

منظور  های قلب بهانتشارات پیچیده همودینامیک در حفره

 (پیکقلّه )گیری سرعت جریان خون شریان در اندازه

چنین مانیتورینگ اربان قلب جنین اشاره  سیستول و هم

های گوناگونی را از  تخمین گیری، اندازه ادوات کرد.

 اساسبر که نمایند ائه میهای فیزیولوژیک ار کمیت

 سایر و داپلر ععمت از ترکیب یک یا داپلر های ععمت

 که است آن داپلر های فن اعف امروزه .است پارامترها

ای  کالیبراسیون دوره برای پایداری و مشخص رو  هی 

 خطای داپلری و تخمین ائیدهای فراص سامانه

ه شدن فیزیولوژیک آن در ایران تعریف های گیری اندازه

 است.

 های سامانه عملکردی های آزمون انجام راستای در

 و طراحی داپلر ریسمانی (فانتوم) شبح داپلر، ائیدفراص

های داپلری که در حال حاار در  سامانه .شد ساخته

 بوده رقومی نو  ازکارند،  مشیول بهفعال های بالینی  بخش

 صورت برخوردارند و به بانیی تکرارپذیری و دقت از و

 با و تجربی صورت به ولیشوند  یبره میکال کترونیکال

، 6۰  گردند نمی کالیبره مناسب های( فانتوم) های شبح

 جریان، آشکارسازی بر ععوه داپلر های سامانه وظیفه[. 63

حوادثی که برای  باشد. نیز می آن وقو  مکان دقی  تعیین

 ؛مانند آید؛ می پیش سامانه (های مبدلتراگذارهای )

 نقایص ،مدت طوننی کارکرد اثر در استهعک افتادن،

 تعویض های داپلر، ععمتکننده  آنالوگ دریافت بخش

 ارتقای و تعمیر ،سامانه سرویس یا برد تعویض ،راگذارت

 به. کند می ایجاد تیییراتی آن عملکرد در که است سامانه

 داشتن قرار و ها سامانه نو  این کاری طبیعت دلیل

 است نیاز دیدن مهصد خطر معرض در سامانه تراگذارهای

ها صورت  سامانهاین  روی ای دوره و منظم های آزمون که

 پذیرد.

هوای سورعت    فاکتورهای استاندارد برای تصوحیح تخموین  

د. یک فواکتور بورای هور    نشو بانتر از حد واقع استفاده می

گیری از خطای سرعت  تواند براساس یک اندازه دستگاه می

است باشد. این رو   که تحت شرایط استاندارد انجام شده

درجایی که در آن تیییرات انودکی در تنظیموات دسوتگاه،    

رگ بوه   -و زاویوه دسوته پرتوو    راگذارتمانند موقعیت دهانه 

 آید قابل انجام است.    وجود می

در  بیشینهد که سرعت ندهنتایج این مطالعه نشان می

گزار  گردیده  یواقعمقدار های داپلر بانتر از سامانهایلب 

 [.6۰ خوانی دارد  ه این یافته با مطالعات مشابه همک است

 ائیدفراص هایسامانه در خطاها میانگین تخمین ارزیابی

 آن در خون که مستقیم رگ یک در که داد نشان داپلر

 واقعی حد از بانتر معمونً بیشینه سرعت است، جاری

 مطالعاتی آزمون اجسام از استفاده با .شود می زده تخمین
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که علت خطا در تخمین  هو معحظه شد است شده انجام

داپلر  بسامدشدگی ذاتی طیف  سرعت به دلیل پهن

 به مربو  طیف پهنای این شاخص ترین مهم است.

به  کننده منعکس هایهدف که است سرعت بردارهای

 محدوده افزایش منجر به و فرستد می (مبدل) تراگذار

که پهنای طیف  گردد می های داپلر بسامد جابجایی

 عم  به ذاتی شدگیپهن د.نشونامیده میهندسی 

و  (فانتوم) شبحاثر تشدید فیعمنت  ،راگذارت دهانه هدف،

نتایج مطالعه نشان  [.69-63  دارد بستگی داپلر زاویه

 5/2 بسامدهایی با  سامانهدهد که خطای سرعت در  می

مگاهرتز، بانتر  5/6 بسامدهایی با سامانهمگاهرتز نسبت به 

. یکی از دنیل این امر، اختعف اخامت دست آمده استبه

فوق است، زیرا با افزایش  سامانهدر دو  (کریستالبلور )

یابد و امواج انعکاسی  کاهش می لورب، اخامت بسامد

تر پراکندگی  کم بسامدهای بانتر، نسبت به بسامد

 ععمتبانتر  بسامدبا  راگذارتتری دارند. پس  بیش

تری نسبت کنده اعیفتری دارد و امواج پراانعکاسی قوی

به  ععمتد. بنابراین، نسبت نمایمگاهرتز تولید می 5/2به 

های بانتر،  بسامدامن در  گردد. درتر میقوی نوفه

تر شده، بنابراین امکان آشکارسازی  بیش بسامدجابجایی 

آید. اختعف  وجود میها با قدرت تفکیک بانتر بهبسامد

و  به کعتر و ریسمان در های داپلر مرببسامدجایی جابه

مگاهرتز باشد، بانتر و در  5/6ارسالی  بسامدکه صورتی

بود.  تر خواهدمگاهرتز، پایین 5/2 بسامدصورت ارسال 

تر باعث افزایش مگاهرتز با دهانه بزرگ 5/2 راگذارهایت

تخمین بانی حد  حسب لذا برشوند.  پهنای ذاتی طیف می

چنین . همشودرتز میمگاه 5/2های داپلر سامانهواقع در 

دارترین  امعن سامانه باید خاطر نشان کرد که برای هر

دسته پرتو و  -تیییرات مربو  به تیییرات زاویه ریسمان

باشد. در نتیجه باید از گرفتن می راگذارتواعیت دهانه 

؛ که مودندرجه دوری  9۲های داپلر در اطراف زاویه ععمت

سرعت را برای زوایای های داپلر نیز مقادیر سامانهتر بیش

  دهند.درجه نشان نمی 3۲بانتر از 
سورعت   یناگهوان  راتییتی ؛عدم ثبات سرعت در طول زمان

 فیو ط یشدگ ، باعث پهنبسامد فیط حلیلتدر طول زمان 

در  ییسوزا  بوه  ریثأتو  زیو ن سامانه کیشود. الکترون یم بسامد

 ( پوالس ) تو   فیو کند. عورض ط  یم جادیسرعت ا راتییتی

  و بوه ی شو ینما فیو ممکن است باعث محو شودن ط  6راِفآ

از  یداپلور بور بسوتر    فیو شود. هر ط رداپل فیط ختنیر مه

باشود و   فیاوع  سوامانه  یهوا  تیو اگور قابل  .قورار دارد  نوفه

تور   بسوتر پهون   نیو وجود داشته باشود ا  کیتداخل الکترون

صوورت   یخووب  بوه  بسامد نیتخم ،نوفه شیگردد. با افزا یم

 نیبه صفر شده و تخم لیمتما فینخواهد گرفت و مرکز ط

 بانتر خواهد شد. انسیوار

در  ،سوامانه  رایبو  ( پوالس ) تو  تکرار  بسامدتنظیم بهره و 

ثیر أدست آموده تو   میانگین به بسامدافزایش پهنای طیف و 

بسزایی دارد. افزایش بسیار زیاد بهره ممکن است منجر به 

دسوت آمودن اجوزای طیفوی ییرواقعوی       و به سامانهاشبا  

توان بوه دقوت خطوای میوانگین را      د. با این وجود نمیگرد

های داپلر بیان کرد و بهتر است کوه هور علوت     سامانهبرای 

طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و خطوای   برای خطا به

، سوامانه میانگین برای هر علوت ذکور شوود ماننود زاویوه،      

 یره.یو  راگذارت

انی در کنترل ریسم (فانتوم) شبحنتایج این مطالعه، کاربرد 

داپلور در عرصوه بوالینی را     ائیدهوای فراصو   سامانهکیفیت 

سرعت جریوان خوون در    با توجه به قرار گرفتنتأیید کرد. 

متر بر ثانیه کالیبراسیون سورعت   سانتی 6۲۲-2۲محدوده 

باشود   ریسمانی در این محدوده صحیح می (فانتوم) شبحبا 

در هور    که جایی از آنهای کم خطا پایین است.  و در سرعت

داپلور بوانتر از مقودار     سوامانه  مورد، سرعت بیشینه توسط

واقعی تخمین زده شده بود؛ این مقادیر خطوا، لوزوم انجوام    

داپلور را   ائیدهوای فراصو   سوامانه های عملکوردی در   آزمون

 کند.   تأکید می
 

 گزاری سپاس. 1

 رشوته ارشود   کارشناسی نامه پایان از قسمتی تحقی  حاار،

 دانشوووگاه پزشوووکی علووووم انشوووکدهد پزشوووکی فیزیوووک

است که با اسوتفاده از تجهیوزات آزمایشوگاه     مدرس تربیت

پزشکی انجام شده اسوت.    کالیبراسیون صوتی گروه فیزیک

نامه  از معاونت پژوهشی دانشگاه به دلیل تأمین اعتبار پایان

 شود.   قدردانی می
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Abstract 

Doppler ultrasound system is of great importance among the diagnostic modalities. To ensure the 

output of such systems that measure the physiological quantities, performance tests were carried out 

using AIUM and BSI protocols on 20 pulsed wave Doppler systems in 9 reference centers in Tehran. 

In these tests, velocity of Doppler ultrasound systems as an acoustic parameter was assessed. To 

evaluate the performance of pulsed wave Doppler, an in-house string phantom was designed for the 

first time in the country. This phantom was used to investigate pulsed Doppler ultrasound systems. 

The results show that the minimum and maximum errors in blood flow velocity measurement on 20 

Doppler systems were 23 (cm/s) and 83 (cm/s), respectively. The mean±SD for velocity measurement 

errors in 6 Doppler systems (7.5 MHz) and 12 systems (3.5 MHz) were 11±16 and 28±9 (cm/s), 

respectively, the velocities ranged 10-140 (cm/s). These errors emphasize the necessity for doing 

performance tests in Doppler ultrasonic systems. 
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