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چکیده
 در این مقاله دینامیک حباب. استفاده از حبابهای پوششدار است،یکی از بهترین روش های بهبود کیفیت و وضوح تصویربرداری فراصوتی
 برای این منظور برنامه کامپیوتری در.کپسوله در نزدیکی دیواره با االستیسیته مختلف برای تصویربرداری فراصوت شبیه سازی شده است
. به روش رانچ کاتا مرتبه چهارم حل عددی شده است،پلیست اصالح شده-نرم افزار متلب توسعه داده شده که در آن معادله دیفرانسیل رایلی
 سپس رفتار شعاعی حباب پوششدار (عوامل تقابلی فراصوتی) برای دو حالت،در ابتدا نتایج بهدستآمده با دادههای آزمایشگاهی مقایسه شده
،)Ks(  در ادامه تأثیر میزان لزجت پوسته.مجاورت با دیواره صلب و االستیک بررسی شده و فشار انتشاریافته از حباب شبیهسازی شده است
 نتایج بهدستآمده.شعاع اولیه حباب و فاصله حباب تا دیواره بر رفتار دینامیکی حباب و میزان فشار انتشاریافته از آن بررسی شده است
 نتایج بهدستآمده نشان میدهد که مقدار لزجت پوسته حباب و شعاع اولیه حباب تأثیر قابل مالحظهای.بهصورت جدول و نمودار آمده است
 جنس پوسته و مدول، درنهایت پاسخ فرکانسی حباب پوششدار بررسی گردیده و نحوه تأثیر شعاع اولیه حباب.بر دینامیک حباب دارد
، نتایج بهدستآمده نشان میدهد که با افزایش مدول کشسانی دیواره.کشسانی دیوار بر روی میزان قدرت طیف موج اصلی آورده شده است
.مقدار قدرت طیف موج اصلی به حالت حدی رسیده و تغییر نمیکند
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ABSTRACT
One of the best methods for improving quality and clarity of the ultrasound imaging is the use of coated bubbles. In
this paper, the dynamics of an encapsulated bubble near the wall is simulated with different elasticity for the
ultrasound imaging. For this purpose, a computer program has been developed in MATLAB software, in which the
modified Rayleight-Plesset differential equation is solved numerically using by the fourth-order Runge Kutta
method. Initially, the results were compared with experimental data, then the radial behavior of the encapsulated
bubble (UCA) was investigated for two adjacent states with rigid and elastic wall and the scattered pressure from
the bubble was simulated. In addition, the effect of the shell viscosity (Ks), the initial radius of the bubble and the
distance between the bubble and the wall on the dynamic behavior of the bubble and the amount of scattered
pressure therefrom are investigated. The results are presented in the form of table and graphs. The results show that
the bubble shell's viscosity and the initial bubble radius have a significant effect on the bubble dynamics. Finally,
the frequency response of the encapsulated bubble has been investigated and the effect of the initial radius of the
bubble, the shell material and the elastic modulus of the wall on the strength of the fundamental spectrum has been
presented. The results show that by increasing the elastic modulus of the wall, the strength of the fundamental
spectrum reach the limit state and does not change.

Keywords: Ultrasound Imaging, Encapsulated Bubble, Elastic Wall, Radial Oscillation, Scattered Pressure,
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 -1مقدمه
سامانههای تصویربردارى فراصوتى با کاربرد عمومى یا به
عبارتى دستگاههاى سونوگرافى در سطح بینالملل از عناوین
مختلفى برخوردار هستند که بسته به نواحى مورد نظر از
بدن ،مىتوان به اسکنرهاى فراصوتى شکمى ،تجهیزات
فراصوتى سونوگرافى عروق خونى ،تجهیزات فراصوتى آرایه
خطى ،سامانههاى فراصوتى داپلر ،سونوگرافى کلیه،
اسکنرهاى فراصوتى اورولوژی ،سونوگرافى مثانه و غیره اشاره
کرد .این نوع سامانهها بدون استفاده از تشعشع ،تصاویر
دوبعدى از اکثر بافتهاى نرم بدن فراهم مىکنند و بیشتر در
بخش تصویربردارى مراکز درمانى ،بیمارستانها ،کلینیکها،
مطبها و مؤسسات پزشکى استفاده میشوند .یکی از
روشهای پرکاربرد در تصویربرداری ،تصویربرداری هارمونیک
است .تصویربردارى هارمونیک ،یک شیوه از روشها
سونوگرافى است که در آن تصاویرى با کیفیت باالتر در
مقایسه با سامانههای عادى تولید میشوند .هارمونیکها
فرکانسهایى هستند که در فرکانسهایى چند برابر فرکانس
ارسالی در سونوگرافى تولید مىشوند .اساس و اصول
این روش بر ارتعاش میکروحبابها به هنگام برخورد
با فرکانسهاى فراصوتی ارسالی استوار است .نوسان
میکروحبابها باعث ایجاد بازتابش در مسیر برگشت مىشود
که سبب میگردد تا فرکانس موج بازگشتى بیشتر از
فرکانس موج اصلى بشود .تولید تصویر از این سیگنالهاى
هارمونیک باعث افزایش کیفیت و وضوح تصویر مىشوند.
از طرفی دیگر و از منظر مطالعات تئوری ،بررسی
دینامیک یک حباب گازی آزاد در نزدیکی یک مرز جامد ،از
مطالعات انجامگرفته بر روی پدیده کاویتاسیون 8بهدلیل
مشکالت ناشی از آن (خسارات کاویتاسیونی) سرچشمه
گرفته است .در این زمینه بررسیهای عددی و آزمایشگاهی
بسیاری انجام شده که نتایج آنها را میتوان در مطالعات
افرادی مانند برنن [ ،]8لیِتون [ ]2و بلِیک و همکارش []9
یافت .تجربیات اخیر در راستای برهمکنش بین یک حباب
گازی کاویتاسیونی با انواع مرزها و همچنین روشهای
عددی که جهت مدلسازی حرکت یک حباب نزدیک یک
مرز بهکاررفته را میتوان از طریق بررسیهای صورت گرفته
توسط افرادی همچون بروجان و همکارانش [ ،]0-4کوداما و
1- Cavitation

همکارش [ ،]1ژانگ و همکارش [ ]8و فانگ و همکارانش
[ ]3دنبال کرد .اما اخیراً برای کاربردهای پزشکی همانند
دارورسانی و تصویربرداری پزشکی ،حباب آزاد توسط یک
پوسته محصور میشود که در این صورت خواص دینامیکی
آن با حالت آزاد متفاوت است [ .]86پوششدار کردن حباب
برای جلوگیری از انحالل سریع میکروحبابها در خون و یا
آمیخته شدن آنها با یکدیگر انجام میشود .همچنین
بهمنظور افزایش تمایز تصویری بین خون و بافت در طول
فرآیند تصویربرداری پزشکی و بهبود کیفیت تصاویر
فراصوتی و افزایش دقت در تشخیص ،حبابها در خون
تزریق میشوند [.]88
در چند دهه گذشته کاربردهای فراصوت در پزشکی،
انگیزهای برای مطالعه بر روی اثر یک مرز بر یک حباب
پوششدار 2را فراهم کرده است .در تصویربرداری هدفمند،
موج فشاری پراکندهشده در ناحیهای دوردست از حباب
مورد بررسی قرار میگیرد که در این حالت ممکن است
حبابها در مجاورت رگ یا مویرگ قرار داشته باشند
بنابراین بر روی فشار انتشاریافته از حباب تأثیرگذار خواهد
شد .مقدار ضخامت دیواره رگ نسبت بهاندازه یک
میکروحباب پوششدار بسیار زیاد است اما از طرفی بسیار
کوچکتر از فاصلهای میباشد که فشار پراکندهشده در آنجا
اندازهگیری میشود ،بنابراین نه میتوان از ضخامت دیواره
رگ صرفنظر کرد و نه اینکه آن را نامحدود تلقی نمود .از
طرفی فرض یک دیواره برای رگ بهصورت صلب به این
معنی است که چگالی دیواره بسیار بیشتر از سیال مجاور
(خون) آن است درحالیکه چگالی خون ،رگ و بافتهای
بدن خیلی با هم متفاوت نبوده و الزم است مدلسازی
دیواره رگ بهصورت االستیک انجام شود [ .]29مدلهای
حباب پوششدار عموماً از دو طریق توسعه داده شدهاند؛ یا
اینکه اثر پوشش را بهوسیله آزمایشها و شناخت خواص آن
و با جا دادن ترمهایی در معادله رایلی -پلیست ایجاد
کردهاند و یا اینکه با شروع از اصول اولیه مربوط به قوانین
پایهای حاکم برحباب و معادله رایلی -پلیست به همراه
استنتاج دقیق ریاضی بهوجود آمدهاند مانند کارهای افرادی
نظیر دوینیکف [.]88

2- Encapsulated Bubble (UCA = Ultrasound Contrast
)Agents
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بررسیهای عددی صورت گرفته بر روی حباب مجاور دیواره
ابتدا توسط هرینگ [ ]82انجام شد .ایشان یک معادله
بهمنظور توصیف حرکت جابجایی یک حباب آزاد در حضور
یک مرز سخت را به دست آورد .سپس اِستراسبرگ [ ]89و
بولو [ ]84اثر یک دیواره صلب بر روی فرکانس تشدید یک
حباب کاویتاسیونی را بررسی کردند .در فرضیات آنها
برهمکنش یک حباب با یک مرز صلب به لحاظ ریاضی با
برهمکنش بین دو حبابِ در حال ضربان و همفاز و مجاور با
هم معادل است .از آن به بعد این همارزی در بسیاری از
مطالعات در زمینه بررسی رفتار دینامیک حباب مانند
ایلِسینگ و همکارش [ ]89و دوینیکف و همکارانش []80
بهکار گرفته شده است .از طرفی در کار تومیتا و شیما [،]81
مطالعه آنها از آن جهت که بهطور مستقیم با مطالعه
حاضر مرتبط است ،ارزش توجه خاصی دارد .آنها
یک معادله رایلی-پلیست اصالحشده 8شامل اصالحاتی نظیر
لحاظ کردن اثرات دیواره صلب و تراکمپذیری مایع اطراف
حباب ،استخراج کردند .این معادله توسعهیافته توأم با روش
منبع تصویر مجازی ( )Image sourceبهوسیله دوینیکف و
همکارانش [ ]88برای استنتاج یک معادله رایلی -پلیست
اصالحشده دیگر برای یک حباب کپسوله نزدیک یک الیه
سیال با ضخامت محدود استفاده شده است .بهدلیل آنکه
دادههای آزمایشگاهی نشان میدهند که مجاورت یک مرز و
همچنین خواص مکانیکی مادهای که حباب را با آن پوشش
دادهاند ،میتواند تغییرات قابل توجهی در دامنه نوسان یک
میکروحباب و فشار پراکندهشده از آن ایجاد کند
[ ]83،26،28این دسته از مطالعات بسیار شایان توجه
هستند .اخیراً نیز گراشچوک و همکارانش [ ]96مدلهای
مختلفی از حباب پوششدار را در نظر گرفته و آنها را از
منظر کنترلی مانند پایداری دینامیکی چندگانه و بروز
دینامیک غیرخطی پیچیده سهبعدی مورد بررسی قرار دادند
و نشان دادند که در حباب بدون پوشش هرچه فشار تحریک
کمتر و در حباب پوششدار هرچه دامنه فشار تحریک باالتر
باشد آنگاه پتانسیل بروز دینامیک غیرخطی پیچیده برای
حباب بیشتر میشود ،همچنین دریافتند که رفتار آشوبی
حباب میتواند برای بهبود کیفیت تصویربرداری فراصوتی
مناسبتر باشد چراکه پاسخ آکوستیک حباب بهطور قابل
توجهی از اکوهای ناشی از بافت اطراف متمایز میگردد.
1- Modified Rayleigh-Plesset
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آنها همچنین در مقالهای دیگر یک مدل صریح در حالت
آدیاباتیک برای توصیف دینامیک یک حباب گازی کروی در
نزدیکی یک دیواره االستیک یا صلب استخراج کردند [.]98
هدف از مطالعه حاضر استفاده از یک معادله
رایلی-پلیست اصالحشده برای میکروحبابهای پوششدار
فراصوتی ( )2UCAدر نزدیکی یک دیواره االستیک با
ضخامتی محدود و معین است تا بتوان بررسی کرد که تغییر
ترم لزجت ناشی از پوششدار کردن حباب ،9فاصله حباب از
دیواره و شعاع اولیه حباب چگونه بر رفتار و پاسخ
آکوستیک 4میکروحباب تأثیر میگذارد.
در این مطالعه برای اولین بار تأثیر تغییرات خواص
پیرامونی حباب پوششدار در مجاورت یک دیواره االستیک
(نظیر جنس دیواره و فاصله از آن) و تغییر خواص پوسته آن
(نظیر شعاع اولیه ،لزجت پوسته) بر روی رفتار شعاعی ،موج
پراکندهشده از حباب و پاسخ فرکانسی آن بحث شده است
که میتواند بینش خوبی از شرایط مطلوب برای
تصویربرداری تشخیصی فراصوتی بهدست بدهد .همچنین در
طول شبیهسازی عددی از یک کدنویسی پویا با گام زمانی
متغیر استفاده شده که به دقت و بهبود همگرایی مساله
کمک شایانی مینماید.

 -2شرایط حاکم بر مساله
وجود گازهای محلول و ذرات جامد معلق ،باعث گسیختگی
مایع و موجب تشکیل هستههای 9کاویتاسیون میشود.
آزمایشها نشان میدهد که در آب معمولی همواره
حبابهایی با اندازه میکرون وجود دارد و کشش سطحی
مایع باعث میشود که شکل حبابها بهصورت کروی درآید.
با وارد شدن این حبابها به ناحیه کمفشار ،بزرگ شده و
0
هنگام افزایش مجدد فشار فروریزش میکنند .با فروریزش
حباب گاز درون آن متراکم شده و در نتیجه دما و فشار
حباب افزایش مییابد .با توجه به اینکه بیماریهای قلبی و
عروقی و سرطان ،دو عامل عمده مرگ و میر در جهان امروز
ما هستند و هر ساله نیز هزینههای زیادی جهت درمان و
تشخیص این نوع بیماریها صورت میگیرد ،به همین جهت
2- Ultrasound Contrast Agent
3- Dilatational Viscosity
4- Acoustic Response
5- Nuclei
6- Collapse

دوفصلنا مه علمی مکانیک سیاالت و آیرودینامیک ،جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان 8938

02

روشهای تشخیص پزشکیِ دقیقتر و رویکردهای درمانی
مؤثر و کارآمدتر میتواند کمک بزرگی برای درمان این نوع
بیماریها باشد .در همین راستا باید اثرات حضور سطح را بر
رفتار این میکروحبابهای پوششدار سنجیده شود تا فهم
دقیقتری از آن به دست آید چرا که در اکثرِ موارد کاربردی
در این زمینه ،میکروحبابهای مقابلهای نزدیک به سطوح
مرزی مانند دیواره عروق خونی یا دیواره یک ظرف
آزمایشگاهی حرکت میکنند .حضور یک دیواره بر رفتار
میکروحبابهای تقابلی تأثیر میگذارد و بهطور خاص،
فرکانس تشدید میکروحبابها و شدت میدان صوتیِ پراکنده
از آنها را تغییر میدهد .بنابراین با استفاده از معادالت بقاء،
ارتباطی بین تغییر شعاع هسته اولیه حباب و فشار سیال
پیرامون آن برقرار میشود که با تغییر فشار سیال ،شعاع
حباب نیز تغییر میکند .این معادالت برای حباب آزاد و
حباب پوششدار متفاوت بوده که در ادامه معادله مربوط به
هر کدام آمده است [.]8

 ρ1و  ρ3یک سیال ایدهآل تراکمناپذیر هستند P0 .فشار
هیدرودینامیک مایع اطراف σ ،کشش سطحی حبابa ،
شعاع حباب هسته سخت واندروالس (برای عوامل کنتراست
با هسته گازی  C4F10برابر  0.1976R0میباشد) [،]88
نسبت گرماهای ویژه گاز η ،لزجت مایع محیطیPac(t) ،
فشار آکوستیک تحرک Pscat ،فشار پراکندهشده از حباب و S
اثر کپسولهکردن حباب را توصیف میکند.
ترم  βکه بهنوعی متأثر از رفتار دیواره بوده و نماینده
خواص و ویژگیهای دیواره در معادالت میباشد نیز
بهصورت زیر بهدست میآید:
()2
و معادله فشار پراکندهشده نیز بهصورت زیر است:
[

 -1-2معادالت حاکم بر مساله

)

اکثر مدلهایی که دینامیک میکروحباب پوششدار را
توصیف میکنند بر پایه معادله رایلی-پلیست میباشند .برای
بررسی رفتار شعاعی حباب پوششدار در نزدیکی یک دیوار،
دوینیکوف و همکاران [ ]88رابطه زیر را ارائه دادهاند:
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که  dفاصله حباب از دیواره h ،ضخامت دیواره K ،مدول
بالک سیال μ ،مدول برشی سیال میباشد .فرض شده جنس
دیواره بهصورت یک جامد االستیک با چگالی  ρ2رفتار کند و
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که  zمختصات راستای  zدر نقطه اندازهگیری میباشد .اگر
 Lدرمقایسه با  dو  hبسیار بزرگ باشد ،آنگاه معادله ()9
میشود:
()
̈
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) ̇

(

(

)

(

()4
که  Lفاصله بین مرکز حباب و نقطه اندازهگیری فشار
پراکندهشده میباشد و ترم  Sنیز نماینده غشاء کپسول
میباشد که در این مقاله از مدل مارموتنت [ ]26برای
جایگذاری آن استفاده شده است.
()9
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 -2-2روش حل مساله
روش استخراج معادالت حاکم بر حباب از طریق مبنا قرار
دادن معادالت پیوستگی ،بقا مومنتوم و معادله اویلر و
همچنین روش منبع تصویر مجازی جهت تصویرسازی
دیواره بهصورت یک حبابِ ضربانیِ همسایه و اعمال نتایج

بررسی عددی رفتار شعاعی و فشار انتشاریافته از میکروحباب پوشش-دار در مجاورت مرزهایی با االستیسیته متفاوت در تصویربرداری فراصوت

حاصله بر روی تساوی نیرویی حباب آزاد کاویتاسیونی
مربوط به معادله رایلی-پلیست میباشد [ ،]88نتایج
استخراج بهصورت معادالت  ODEهستند که در اینجا از
طریق کدنویسی عددی و با الگوریتم حل رانچ کاتا مرتبه
چهارم و اعمال گام زمانی پویا (جهت جلوگیری از واگرا
شدن حل) و پالس تحریک گاوسی کنترل شده (فرکانس و
دامنه و سیکل مشخص) بر آن حل شده است.
شکل  1شماتیک کلی از یک حباب در مجاورت دیواره
که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است را نشان
و
میدهد 𝜌 ،و 𝜌 چگالی سیال اطراف حباب𝜌 ،
بهترتیب چگالی ،مدول بالک ،مدول برشی و ضخامت دیواره،
 dفاصله بین مرکز حباب و دیواره و  rو  zمؤلفههای مبدأ
مختصات استوانهای از مرکز حباب میباشند .در این بخش
شبیهسازی عددی که با استفاده از معادالت ( )8و ( )4و
پارامترهای فیزیکی مورد استفاده در کاربردهای تجربی ارائه
شده و شبیهسازی از طریق کدنویسی عددی با استفاده از
نرمافزار متلب انجام گردیده است.
در این بررسی همچون سایر مطالعات عددی مربوط به
مطالعه برهمکنش بین حباب و دیواره ،جهت تمرکز بر روی
اهداف کار و سادهسازی برخی اثراتی که بر روی اهداف
مطلوب ناچیز هستند و یا اصوالً در نظر گرفتن آنها مورد
نیاز نمیباشد فرض شده است که حباب دارای نوسانات
متقارن بوده و کروی باقی میماند (حضور یک حباب
پوششدار در مجاورت دیواره برخالف حباب کاویتاسیونی
منجر به جت فشاری به سمت دیواره نمیشود) و حباب در
موقعیت خود ساکن و ثابت باقی میماند ،همچنین در
معادله استفادهشده اثر تراکمپذیری مایع محیط بر حباب
گنجانده شده است [.]88 ،8
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 -0بحث و بررسی نتایج
در شکل  2بررسی عددی معادله رایلی -پلیست تغییریافته
(مدل دوینیکوف) برای حباب پوششدار در مجاورت دیواره
با نتایج آزمایشگاهی که با استفاده از دوربینهایی با سرعت
فوقالعاده باال توسط فن دِرمیر [ ]22ثبت گردیده ،مقایسه
شده است تا بتوان کد برنامه را اعتبارسنجی کرد .در بخش
اعتبارسنجی از پارامترهای مورد استفاده در مطالعات فن
دِرمیر [ ]22الگو گرفته شده است ،بدینصورت که از حباب
عامل  BR-14با شعاع اولیه  R0=1.7µmدر فاصله
 d=100µmاز دیواره یک رگ خونی با خواص پوسته
𝜒 استفاده شده
و
است .حباب فوق بهمنظور تحریک در یک میدان فراصوتی
و
بهصورت پالس گاوسی با دامنهای به بزرگی
قرار داده شده است .برای
فرکانس مرکزی
استخراج معادالت دیفرانسیل حاکم بر رفتار شعاعی حباب از
استنتاج ریاضی و روش تصویر مجازی برای مدلسازی
حضور دیواره در مجاورت حباب و در مرحله حل عددی از
روش رانچ کاتا 8مرتبه چهارم استفاده شده است ،این
الگوریتم برای مسائلی که دارای نوسانات ناگهانی بوده و
مستعد واگرا شدن در روند حل میباشند مناسب است.
جهت افزایش دقت حل نیز از گام زمانی متغیر و متناسب با
رفتار نوسانی حباب در هر لحظه استفاده شده است که در
همگرایی مسئله کمک شایانی مینماید.

شکل ( :)2نمودار تغییرات شعاعی حباب پوششدار با زمان و
مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی با استفاده از مدل دوینیکوف.
،
،
فشار صوتی اعمالشده
𝛘 و
پارامترهای پوسته ویسکواالستیک
و

شکل ( :)1شماتیک حضور حباب در مجاورت دیواره
االستیک

1 Runge Kutta Method
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در شکل  ،2مشاهده شد که نتایج عددی و آزمایشگاهی
هردو حول شعاع تعادلی  8/1 µmنوسان را بروز داده و در
کرانه اکسترممهای محلی نمودار به میزان  %6/98اختالف
دارند .همچنین مشاهده میشود که نتایج عددی روند تغییر
رفتارهای نوسانی ،انقباضی و انبساطی حباب را بهخوبی
پیشبینی میکند ،از طرفی کشیدگی بیشتر منحنی عددی
از زمان  2/9 µsبه بعد به نظر میرسد که ناشی از تفاوت
جزیی بین پالس گاوسی تحریک ما و کار آزمایشگاهی
انجامشده میباشد چراکه در مقاله فن دِرمیر [ ]22منحنی
پالس تحریک داده نشده و فقط به دادن پارامترهای کلی آن
اکتفا کرده است و ازآنجاکه پالس تحریک در فرکانس نوسان
حباب و کشیدگی آن در طول محور زمان مؤثر میباشد و
همچنین تولید پالس گاوسی کامالً مشابه نیاز به دادههای
بیشتری دارد ،این میزان اختالف قابل قبول میباشد.
در ادامه کار پس از مرحله اعتبارسنجی ذکرشده در باال
بررسی نتایج شبیهسازی برای حبابی که در مجاور دیوار
صلب یا االستیک قرار دارد انجام شده است .برای این منظور
حباب پوششدار از جنس  BR-14و با شعاع اولیه

R0=2.45

 μmدر فاصلهای معادل با شعاع اولیه حباب ( )d=R0دیواره
قرار دارد .دادههای فیزیکی در کل این مطالعه شبیهسازی
مطابق با پارامترهایی است که گاربین [ ]29در کار
آزمایشگاهی استفاده کرده و عبارتاند از:
η=0.001 Pa.s

ρ1=1000 kg.m-3

P0=101.3 kPa

c=1500 m.s-1

ρ2=1060 kg.m-3

σ =0.072 N.m-1

شکل ( :)0پالس تحریک گاوسی
 -1-0تأثیر حضور دیواره با االستیسیته مختلف
شکل  4نمودار مربوط به تغییر شعاع حباب برحسب زمان را
برای حالتی که حباب مجاور دیوار صلب یا االستیک است را
نشان میدهد .منحنی توپر منحنی نوسانات شعاعی حباب
نزدیک دیواره االستیک و منحنی خطچین منحنی نوسانات
شعاعی حباب نزدیک دیواره صلب است .روند تغییر شعاع
حباب برای دو حالت مشابه بوده بهطوریکه ابتدا دامنه
نوسان شعاع افزایش یافته سپس روند نزولی پیدا میکند.
شعاع حباب در مرحله رشد تا حدود  9 μmافزایش یافته و
در مرحله فروریزش نیز به مقدار کمینه  8/29 μmمیرسد.
تغییر ماهیت دیواره از حالت صلب به االستیک موجب شده
که دامنه نوسانات حباب افزایش یافته درحالیکه دوره
تناوب کاهش پیدا میکند .درواقع میتوان چنین نتیجه
گرفت که هرچه صلبیت دیواره بیشتر باشد ،نوسان شعاعی
حباب بیشتر سرکوب میشود .از آنجاکه حضور دیواره در
مجاورت حباب سبب یک موج بازتابیده به سمت حباب شده
و نوسانات آن را سرکوب مینماید پس چون دیواره االستیک
انرژی مکانیکی بیشتری را جذب میکند درنتیجه در حالت
دیواره االستیک شاهد دامنه نوسان بیشتری هستیم.

مقادیر مربوط به پارامترهای پوسته حباب مطابق []26
بهصورت زیر انتخاب شده است:
, Ks=0.72*10-8 kg.s-1

X=0.51 N.m-1

که  Ksو  Xبه ترتیب لزجت و االستیسیته ناشی از
اضافهشدن پوسته کپسول به حباب هستند .حباب مورد
آزمایش تحت یک پالس تحریک گاوسی با دامنه ،266 kPa
فرکانس مرکزی  2/29 MHzو بهصورت  8سیکل متناوب
مطابق شکل ( )9قرار گرفته است.

شکل ( :)4تغییرات شعاع-زمان برای دو دیواره صلب و
االستیک

بررسی عددی رفتار شعاعی و فشار انتشاریافته از میکروحباب پوشش-دار در مجاورت مرزهایی با االستیسیته متفاوت در تصویربرداری فراصوت
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 -1-0تاثیر حضور دیواره با االستیسیته مختلف
شکل  5موج فشار انتشار یافته از حبابهای مربوط به
شکل  4را نشان میدهد که در فاصله  L=0.01mاز حباب
اندازهگیری شدهاست .فشار انتشار یافته از حباب نیز همانند
تغییرات شعاع به صورت نوسانی است .زمانی که حباب رشد
میکند کاهش فشار رخ میدهد و با فروریزش حباب ،فشار
انتشار یافته به مقدار بیشنه میرسد .برخالف تغییرات
شعاعی حباب ،دامنه موج فشاری در حباب نزدیک دیوار
صلب بیشتر است بهطوریکه مقدار بیشینه فشار منتشر
شده از این حباب حدود  919Paاست درصورتیکه مقدار

شکل ( :)6نمودار فشار پراکنده برای دیوارهایی با خواص

بیشینه فشار مربوط به حباب مجاور دیوار االستیک حدود

االستیکی مختلف

 202Paاست .همانطورکه مشاهده میشود حضور دیواره
با صلبیت بیشتر موج فشاری پراکنده را بسیار قویتر

مطابق نتایج بهدستآمده حضور دیواره ،فشار پراکندهشده از
حباب را نیز تحت تأثیر قرار داده و هرچه االستیسیته دیواره

پراکنده مینماید چراکه هرچه دیواره صلبتر باشد انرژی

باالتر برود فشار پراکنده بیشتر تقویت میشود از طرفی نیز

کمتری را جذب کرده و منتقل مینماید درنتیجه موج

میتوان فهمید ازآنجاکه منحنیها در طول محور افقی دچار

بازتابیده به حباب قویتر بوده که منجر به موج فشاری

جابجایی شدهاند پس حضور دیواره با االستیسیتههای

پراکنده شده پرقدرتی میشود.

مختلف بر روی فرکانس طبیعی حباب نیز اثرگذار هستند.
بهنظر میرسد فشار پراکندهشده از حباب به دو دلیل تغییر
کرده باشد؛ یکی اینکه حضور دیواره بر معادله رفتار
دینامیک حباب تأثیر میگذارد و دیگری اینکه دیواره موج
پراکندهشده از حباب را بازتاب میدهد و بهدنبال این دو
اتفاق فشار پراکندهشده نیز دستخوش تغییرات میگردد .در
ادامه با استفاده از مقادیر واقعی مربوط به پارامتر لزجت
پوسته ( )Ksمیزان تأثیر آن بر رفتار شعاعی و فشار
پراکندهشده از میکروحباب مقابلهای بررسی شدهاست.
بدینمنظور با استفاده از مقادیر  Ksکه در جدول  1آورده

شکل ( :)5تغییرات فشار پراکنده شده برای دیواره صلب و
االستیک
 -2-0تاثیر لزجت پوسته حباب

شده میزان تغییر در فشار ،شعاع و همچنین رفتار انقباض
غالب حباب مقایسه گردیده و سپس نتایج بهصورت مقادیر
عددی و نمودار ارائه شده است.
شکل  ،0نمودار تغییرات شعاع حباب برحسب زمان را

در شکل  ،6موج فشاری پراکنده شده از حباب برای

بهازای مقادیر مختلف لزجت پوسته نشان میدهد .با توجه

دیوارهایی با خواص مکانیکی متفاوت آورده شده است و
همانطورکه دیده میشود مطابق آنچه ذکر شد با افزایش
مدول بالک و درپی آن افزایش صلبیت دیواره موج فشاری
پراکنده شده از حباب نیز قویتر است.

به اینکه سه حباب در معرض یک فشار تحریک قرار
گرفتهاند بنابراین بسامد مربوط به نوسانات حبابها یکسان
است ولی دامنه تغییر شعاع حبابها متفاوت میباشد .با
افزایش  Ksمقدار شعاع بیشینه و کمینه حباب تغییر کرده
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بهطوریکه شعاع بیشینه کاهشیافته درصورتیکه فشار

افت کیفیت و وضوح تصویربرداری پزشکی خواهد شد در

کمینه افزایش پیدا میکند .این تغییرات برای مقادیر

نتیجه حباب پوششداری با لزجت پوسته هرچه کمتر با

بزرگتر  Ksبیشتر میشود .بهعبارت دیگر با افزایش لزجت

خواص اکوژنیک باالتر مانند پوستههای لیپیدی و پروتئینی

پوسته حباب نوسانات شعاعی حباب سرکوب شده و دامنه

برای استفاده در فرآیند تصویربرداری تشخیصی مطلوبتر

نوسانات آن محدود میگردد ،این رفتار را در نمودار فشار

خواهند بود .مقادیر مربوط به شعاع و فشار کمینه و بیشینه

پراکندهشده از حباب نیز میتوان دید .ازآنجاکه حبابهای

برای مقادیر مختلف  Ksبرای بررسی دقیقتر در جدول 1

پوششدار گوناگون با خواص فیزیکی متفاوتی توسط

آمده است .ستون  E/Cدرواقع وقوع رفتار انقباضی -غالب را

شرکتهای داروسازی تولید میشود ،طبیعتاً تأثیر پارامتر

در نوسان شعاعی حباب را پیشبینی میکند بهطوریکه اگر

لزجت پوسته در عواملی با پوشش ضخیم پلیمری با پایداری

 E/C<1باشد حباب دارای رفتار انقباضی -غالب بوده و در

زیاد که عمدتاً برای دارورسانی استفاده میشوند حائز

غیر اینصورت حباب دارای رفتار انقباضی -غالب نمیباشد.

اهمیت هستند.

مقدار  E/Cبهصورت زیر محاسبه میشود:
( E=Rmax-R0میزان حداکثر انبساط حباب)
( C=R0-Rminمیزان حداکثر انقباض حباب)

شکل ( :)0نمودار شعاع-زمان برای  Ksهای مختلف
تغییرات مربوط به فشار پراکندهشده ناشی از نوسانات حباب
در شکل  8آمده است .همانطور که مشاهده میشود
مقادیر بیشینه مربوط به فشار پراکنده شده ،در زمان
فروریزش حباب اتفاق میافتد .برای مقادیر پایین  Ksکه

شکل ( :)8نمودار فشار پراکنده -زمان برای  Ksهای
مختلف

تغییرات شعاع حباب بیشتر بوده ،مقدار فشار پراکنده نیز
بیشتر میباشد .در مورد پارمتر لزجت پوسته حباب برخالف

با توجه به جدول  1و تصاویر  0و  8مشاهده میشود که

دیواره مشاهده شد که با گرایش االستیسیته پوسته به

با افزایش میزان لزجت ناشی از پوسته ( ،)Ksاوالً دامنه
نوسان شعاعی حباب سرکوبشده ،دوما میزان فشار
پراکندهشده از حباب کاهشیافته و همچنین رفتار
انقباضی -غالب نیز بهتدریج ضعیف شده و در نهایت از بین
میرود.

سمت هرچه صلبتر بودن از میزان قدرت موج پراکندهشده
از حباب کاسته میشود که این امر منجر به

جدول ( :)1دادههای مرتبط با تصاویر  0و 8
E/C

)Pmin (Pa

6/861

2

-8/20×86

)Pmax (Pa
2

9/91×86

6/819

2

-8/89×86

2

8/64

2

2

6/18×86

2/68×86
6/18×86

)Rmin (μm
0-

8/69 × 86
0-

8/48 × 86
0-

8/39 × 86

)Rmax (μm
0-

9/98× 86
0-

9/90× 86
0-

2/31× 86

)Ks(kg.s-1

مقاله مورد استفاده

6/4× 86

[Tu 2009]28

8-

8-

8/2× 86
8-

9/0× 86

[Sarkar 2010]21
[Kumar 2015]23

01

بررسی عددی رفتار شعاعی و فشار انتشاریافته از میکروحباب پوشش-دار در مجاورت مرزهایی با االستیسیته متفاوت در تصویربرداری فراصوت

 -0-0تأثیر شعاع اولیه حباب
برای بررسی تأثیر شعاع اولیه حباب بر مقدار فشار
انتشاریافته از حباب ،شبیهسازی عددی برای دو حالتیکه
مقدار شعاع اولیه حباب به اندازه  %86نسبت به شعاع مرجع
( )R0=2.45μmکاهش و افزایش یافته انجام شده است.
شکل  1تغییرات شعاع حباب برحسب زمان را برای
شعاع اولیه مختلف نشان میدهد .افزایش شعاع اولیه موجب
شده که مقدار شعاع بیشینه به میزان  83/90%افزایش یابد
درصورتیکه شعاع کمینه نسبت به حالت مرجع بهاندازه
 26/4%کمتر میشود .شکل  17تغییرات فشار انتشاریافته از
نوسانات حبابهای مربوط به شکل  1را نشان میدهد.
همانطور که دیده میشود همانند حالت قبلی مقادیر
بیشینه مربوط به فشار پراکنده در زمانهای فروریزش حباب
اتفاق میافتد و برای مقادیر شعاع باالتر ،مقدار فشار پراکنده
نیز بیشتر میباشد .با توجه به جدول  2و تصاویر  1و 17
مشاهده میشود که با افزایش میزان شعاع اولیه حباب (،)R0
اوالً دامنه نوسان شعاعی حباب تقویتشده و بر میزان
حداقل و حداکثر شعاع حباب نیز افزوده میگردد ،دوما فشار
پراکندهشده از حباب نیز افزایشیافته و مقدار حداقل و
حداکثر فشار پراکندهشده از حباب نیز بیشتر میگردد .از
طرف دیگر در تمام این سه حالت رفتار انقباضی-غالب
وجوددارد اما با افزایش شعاع اولیه این رفتار ضعیفتر
میشود.

شکل ( :)1نمودار شعاع -زمان برای شعاعهای مختلف

شکل ( :)17تغییرات فشار انتشار یافته از حباب برحسب
زمان برای شعاعهای مختلف
بهمنظور مقایسه بهتر بین شعاعهای اولیه مختلف و
بهدلیل اینکه بررسی روند تغییرات شعاعی حباب پوششدار
در شرایط گوناگون شفافتر باشد از یک مولفه بیبعد
استفاده شده است .همانطور که قبلتر بیان شد حباب
پوششدار بزرگتر دارای دامنه نوسانات باالتری است و
همچنین مشاهده میشود این تغییرات شعاعی سبب اندکی
تغییر در فرکانس طبیعی حبابها نیز شده بهطوریکه
نمودار شعاعی حبابهای بزرگتر در امتداد محور زمان
کمی کشیدهتر شدهاند و توجه به این مورد در مطالعه رژیم
غیرخطی حبابها باید مورد توجه قرار گیرد .در شکل 11
نمودار تغییرات پارامتر بیبعد

برای شعاعهای مختلف

نشان داده شده است.

برای

شکل ( :)11نمودار تغییرات پارامتر بیبعد
شعاعهای مختلف

جدول ( :)2دادههای مرتبط با تصاویر  3و 86
E/C

)Pmin (Pa

)Pmax (Pa

6/826
6/843
6/360

-09/044
-899/64
-289/42

899/68
912/68
192/08

)Rmin (μm
0-

8/91× 86
8/60×0-86
6/88×0-86

)Rmax (μm
0-

2/83× 86
2/09×0-86
4/94×0-86

R0
0-

2/269× 86
2/496×0-86
2/039×0-86
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 -4-0تاثیر فاصله حباب از دیواره
با توجه به اینکه حبابهای پوششدار هم در کاربردهای
بالینی و هم در کاربردهای آزمایشگاهی در فواصل گوناگونی
از دیواره مویرگ قرارمیگیرند ،بنابراین ،بررسی تأثیر
فاصله مرکز حباب از دیواره نیز میتواند جالب توجه باشد.
بدینمنظور در این قسمت رفتار دینامیک حباب در سه
فاصله مختلف از دیواره االستیک مورد بررسی قرار
گرفته است .نمودار شعاع -زمان برای سه فاصله مختلف از
دیواره بهصورت زیر حاصل گردیده است؛ همانطورکه در
تصاویر  12و  10دیده میشود با افزایش فاصله بین حباب و

شکل ( :)12تأثیر فاصله حباب از دیواره بر دینامیک حباب

دیواره ،دامنه نوسان شعاعی حباب و همچنین دامنه فشار
پراکندهشده از حباب افزایش مییابد اما تاثیر آن برروی
دامنه نوسان شعاعی حباب چندان شدید نیست از طرف
دیگر هرچه بر میزان این فاصله افزوده میشود ،رفتار
دینامیک حباب نیز به رفتار یک حباب نوسانی در یک مایع
بیکران نزدیکتر میگردد .علت تقویت موج فشاری پراکنده
شده از حباب نیز میتواند همان اثر تقویتکنندگی موج
بازتابیده از دیواره باشد که قبلتر به آن اشاره شد و طبیعتا
هرچقدر حباب از دیواره دورتر باشد این اثر را کمتر احساس
مینماید.

شکل ( :)10تأثیر فاصله حباب از دیواره بر فشار انتشار یافته

در شکل  14طیف فوریه موج پراکندهشده از حباب
پوششدار در مجاورت یک دیواره االستیک و با خواصی
مشابه با حباب شکل  4و فشار تحریک  Pa=3MPaآورده
شده است.
همانطور که مشاهده میشود حباب در این
شرایط دارای یک طیف موج اصلی ( )Fundamentalو
هارمونیکهای دوم و سوم بوده و در صورت افزایش دامنه
فشار تحریک امکان ظهور هارمونیکهای باالتر و بروز
نوسانات غیرخطی حباب نیز فراهم میگردد .عوامل مختلفی
همچون اندازه شعاع اولیه حباب ،فرکانس تحریک و دامنه
فشار تحریک میتوانند بر روی ظاهر شدن این فرکانسهای
هارمونیک مؤثر باشند که در ادامه نحوه تأثیر شعاع اولیه و
االستیسیته پوسته حباب پوششدار در مجاورت یک دیواره
االستیک و همچنین مدول کشسانی حجمی خود دیواره بر
روی فرکانس موج اصلی بررسی شده است.

شکل ( :)14طیف فوریه از فشار پراکندهشده از حباب
پوششدار با خواص مشابه شکل  4در مجاورت دیواره
االستیک با دامنه فشار تحریک 9 MPa
در شکل  15تأثیر شعاع اولیه بر روی میزان قدرت طیف
موج اصلی ( )Fundamentalبررسی شده و خواص حباب نیز
در این شکل همانند قبل مشابه شکل  4میباشد .همانطور
که در نمودار دیده میشود هرچه از حباب با شعاع اولیه
بزرگتری در فرآیند تصویربرداری فراصوتی بر مبنای روش
پالس-اکو استفاده گردد ،تصویر دارای وضوح و کیفیت

بررسی عددی رفتار شعاعی و فشار انتشاریافته از میکروحباب پوشش-دار در مجاورت مرزهایی با االستیسیته متفاوت در تصویربرداری فراصوت

باالتری خواهد بود چراکه در این
فراصوتی مؤلفه مطلوب همان طیف
قدرت آن میباشد و افزایش قدرت
فرکانسی تأثیر مستقیم بر کیفیت

03

روش تصویربرداری
موج اصلی و میزان
این بخش از طیف
تصویر بازسازیشده

خواهد داشت .مطابق با شکل  15مشاهده میشود با افزایش
تدریجی دامنه فشار تحریک اعمالی بر حباب ،مؤلفه موج
اصلی برای هر سه شعاع رو به افزایش میرود اما حباب با
شعاع بیشتر دارای مؤلفه موج اصلی قویتری میباشد و از
آنجا که عوامل تقابلی فراصوتی بهصورت محلولهایی شامل
حبابهایی با شعاعهای مختلف ارائه میشوند پس درنتیجه
سازنده این عوامل با توجه با محدودیتهای فنی و عملی
هرچه بتواند حبابهایی با میانگین شعاع باالتری در محلول
داشته باشد ،آنگاه برای فرآیند تصویربرداری بر مبنای روش
پالس-اکو مطلوبتر خواهد بود.

شکل ( :)15پاسخ فرکانسی حباب با خواص مشابه شکل  4و
با سه شعاع اولیه مختلف و با فرکانس تحریک  2مگاهرتز و
دامنه فشارهای تحریک مختلف

در شکل  16تأثیر االستیسیته پوسته حباب بر روی
میزان قدرت طیف موج اصلی مشاهده شده و خواص حباب
نیز در این شکل مشابه شکل  4میباشد .همانطور که دیده
میشود هرچه عامل تقابلی فراصوتی انتخابشده برای
فرآیند تصویربرداری دارای ضریب االستیسیته باالتری باشد
سبب افزایش قدرت طیف موج اصلی بازگشتی از حباب
میگردد.
در شکل  10نیز پس از بررسی تأثیر خود حباب در

شکل ( :)16پاسخ فرکانسی حباب با خواص مشابه شکل
 4و با سه االستیسیته پوسته مختلف و با فرکانس
تحریک  2مگاهرتز و دامنه فشارهای تحریک مختلف

فرآیند تصویربرداری به نقش دیواره بر روی پاسخ فرکانسی
پرداخته شده و تأثیر خواص االستیکی دیواره (مدول
کشسانی حجمی) بر روی میزان قدرت طیف موج اصلی
بررسی شده است.
همانطور که دیده میشود هرچه مدول بالک دیواره
باالتر باشد قدرت طیف موج اصلی بیشتر خواهد بود ،در
واقع میتوان دریافت خواص االستیکی بافتی که بهعنوان
دیواره برای حباب تقابلی فراصوت در نظر گرفته میشوند در
کیفیت تصویر اثرگذار هستند .مطابق شکل  10با افزایش
مدول بالک از میزان تأثیر آن بر موج اصلی کاسته شده و
نمودارها بسیار به هم نزدیک میشوند در نتیجه در تولید
عوامل تقابلی فراصوت تولیدکنندگان باید حداقل مقداری که
سبب بروز حداکثر میزان تقویت طیف موج اصلی میشود را
مدنظر قرار دهند.

شکل ( :)10پاسخ فرکانسی حباب با خواص مشابه شکل
 4و با مدول کشسانی حجمی مختلف برای دیواره و با
فرکانس تحریک  2مگاهرتز و دامنه فشارهای تحریک
مختلف
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پوششدار در نزدیکی یک دیوار حل عددی شده و نوسانات
شعاعی حباب و موج فشاری انتشاریافته از آن به ازای
 لزجت پوسته،پارامترهای مختلف همانند شعاع اولیه حباب
 بررسی نتایج.و فاصله حباب از دیواره بررسی شده است
نشان میدهد که نوسان شعاعی یک حباب پوششدار
نزدیک دیوارهای با االستیسته باالتر به مقدار بیشتری
) وKs(  کاهش لزجت ناشی از پوسته.سرکوب میشود
افزایش شعاع اولیه حباب موجب تقویت دامنه نوسانات
حباب و تقویت رفتار انقباض غالب گردیده و شدت فشار
 همچنین.انتشار یافته از فروریزش حباب نیز افزایش مییابد
هرچه فاصله حباب از دیواره بیشتر شود رفتار دینامیکی
حباب به حباب آزاد نزدیکتر شده و شعاع بیشینه آن
 با افزایش میزان شعاع اولیه حباب و.افزایش پیدا میکند
ضریب االستیسیته پوسته آن میزان قدرت موج اصلی نیز
افزایش مییابد در نتیجه شعاع اولیه بزرگتر و پوششی
االستیکتر برای حباب در فرآیند تصویربرداری پزشکی
مطلوبتر میباشد و سازندگان عوامل کنتراست فراصوتی
هرچه بتوانند محلولی شامل حبابهایی با میانگین شعاع
باالتر و دارای ضریب االستیسیته بیشتری برای پوسته حباب
 میتوانند سبب بهبود کیفیت تصویر فرآیند،ارائه بدهند
 همچنین از آنجا که.اکو گردند-تصویربرداری پالس
تصویربرداری از بافتهای گوناگونی از بدن انجام میشود و
این بافتها نقش دیواره را برای حباب ایفا میکنند مشاهده
شد که هر چه بافت دارای مدول کشسانی حجمی بیشتری
.باشد اثر مطلوبتری در تصویربرداری خواهد داشت
در انتها با توجه بهه رفتهار پیچیهده حبهاب در مجهاورت
مرزها و همچنین تشهکیل میکروجریهانهها و جهت پرفشهار
در نزدیک مرز پیشهنهاد مهیشهود کهه ایهنگونهه رفتارههای
حبههابهههای پوشههشدار نیههز بهههوسههیله دینامیههک سههیاالت
 ضمناً از آنجها کهه در.محاسباتی مدلسازی و بررسی گردد
روشهای نوین تصهویربرداری پزشهکی بهر روی مؤلفههههای
نوسان غیرخطی حباب تمرکز زیهادی وجهود دارد از ایهن رو
.بهتر است این رژیم نوسانی مورد بررسی قرار بگیرد
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