Νίθνο Μπαδώηεο
θ΄
Βαζίιεο Μαπξνκκάηεο

Ο ππέξερνο είλαη κηα κνξθή ελέξγεηαο ε νπνία απνηειείηαη από κεραληθέο
ηαιαληώζεηο, νη ζπρλόηεηεο ησλ νπνίσλ είλαη πςειόηεξεο από ην αθνπζηηθό
εύξνο. Τν θαηώηεξν όξην ζπρλόηεηαο ηνπ θάζκαηνο ησλ ππεξήρσλ είλαη ζηα 20
kHz πεξίπνπ. Οη πεξηζζόηεξεο όκσο δηαγλσζηηθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύλ
ζπρλόηεηεο ζην εύξνο ησλ 1-15 MHz.
Πσο δηαδίδνληαη;
Η ελέξγεηα ησλ ππεξήρσλ δηαδίδεηαη ζην κέζν (αέξαο, λεξό θηι) κε ηε κνξθή
δηακήθε θπκάησλ. Τα ζσκαηίδηα από ηα νπνία απνηειείηαη ην κέζν δηάδνζεο,
ηαιαληώλνπλ γύξσ από ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο θαη ε ελέξγεηα δηαδίδεηαη ζε
παξάιιειε δηεύζπλζε κε απηή ησλ ηαιαληώζεσλ ρσξίο λα ππάξρεη κεηαθνξά
ύιεο ζσκαηηδίσλ. Η παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε
ελόο ζπλερνύο θύκαηνο ππεξήρνπ είλαη ην πιάηνο, ε ζπρλόηεηα, ην κήθνο
θύκαηνο, ε έληαζε θαη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ. Σηε δηαγλσζηηθή κε ππέξερνπο
όκσο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλερή θύκαηα, αιιά παικηθά.



1. Η ρξήζε ησλ ππεξήρσλ ζηελ ηαηξηθή απνηειεί έλα ρξήζηκν, θαηεμνρήλ
δηαγλσζηηθό κέζν.Μηα άιιε εθαξκνγή ησλ ππεξήρσλ είλαη ε ρξήζε ηνπο σο
ζπζθεπέο αλίρλεπζεο ζε επεκβαηηθέο ηερληθέο.Επίζεο ε ρξήζε ηεο
ππεξερνγξαθίαο έρεη 2 βαζηθνύο ζηόρνο: ν έλαο λα ιάβεη ηκεκαηηθέο εηθόλεο θαη ν
άιινο λα κεηξήζεη ηαρύηεηεο αηκαηηθήο ξνήο. Η ππεξερνγξαθία ζεσξείηαη
ζήκεξα ε ζπρλόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελε κέζνδνο ηεο ηαηξηθήο απεηθόληζεο.Κάζε
ηζηόο ηνπ ζώκαηνο έρεη κηα εηδηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο ππεξήρνπο θη έηζη αλαθιά,
δηαζιά ή «απνξξνθά" δηαθνξεηηθό πνζό θπκάησλ από απηά πνπ δέρεηαη. Έηζη ν
ππνινγηζηήο αθνύ δερηεί ηηο αλαθιάζεηο απνδίδεη έλα ρξώκα ή κηά απόρξσζε ηνπ
γθξη ζε θάζε ηζηό θαη ηα εκθαλίδεη ζε κία νζόλε ζαλ εηθόλεο.



2. Τα δώα κπνξνύλ λα αληηιακβάλνληαη ππέξερνπο δηόηη έρνπλ ηελ
ηθαλόηεηα λα αληηιεθζνύλ ήρνπο κεγαιήηεξνπο από 20.000 Hz.Τα
δώα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ππέξερνπο γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο.Τνύο
ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα πξνζαλαηνιηζηνύλ,λα επηθνηλσλήζνπλ θαη
πνιιέο θνξέο γηα λα πξνζηαηεπηνύλ..Πνιιά δώα επίζεο
ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ππέξερνπο γηα λα εληνπίζνπλ πηζαλνύο
θηλδύλνπο.

Τα δειθίληα θαη νη θάιαηλεο ρξεζηκνπνηνύλ ππεξήρνπο γηα λα θαηαιαβαίλνπλ ην
πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηελ ηξνθή ηνπο θαη εληνπίδνπλ αληηθείκελα θάησ από ην λεξό.

Κάζε λπρηεξίδα από ηνλ ιάξπγγά ηεο πνπ είλαη νζηέηλνο, ζπκπαγήο, κε πνιινύο
δπλαηνύο κπο εθπέκπεη ππέξερνπο. Οη ππέξερνη απηνί βγαίλνπλ έμσ από ηα
ξνπζνύληα , ηα νπνία, θαζώο θαη νιόθιεξε ε κύηε, έρνπλ ηελ θαηαζθεπή
κεγάθσλνπ πνπ θαηεπζύλεη ηνλ ήρν πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.



Η έληαζε ηεο δέζκεο ππεξήρσλ (ε νπνία αξρίδεη ηελ πνξεία ηεο από ηνλ
ερεβνιέα ηνπνζεηεκέλν επί ηνπ δέξκαηνο) θαηά ηελ δηαδξνκή ηεο κέζα από
ηνπο ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο είλαη θζίλνπζα. Η ζπλνιηθή απώιεηα απηήο ηεο
έληαζεο ή ηζρύνο θαιείηαη απνζβεζε.Φάξεο ηελ αλάθιαζε θαη ηελ απόζβεζε
ησλ ππέξερσλ έρνπκε είθνλα ζην ππεξερνγξάθεκα. Τα θύκαηα απηά
αληαλαθινύλ πάλσ ζην έκβξπν θαη κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθά ζήκαηα ηα
νπνία ζρεκαηίδνπλ ηελ εηθόλα ηνπ ζε νζόλε ηειεόξαζεο.









http://www.egolpion.com/8avmasia_rantar.print.el.a
spx www.aktinologia.com/ultrasound.doc
http://egpaid.blogspot.com/2009/03/blogpost_1144.html
http://www.protovoulia.org/morfotikoperiexomeno/thematikes/ta-kymata-sti-zoimas/yperixoi-stin-iatriki
ΜΟΥΣΙΚΗ:
http://www.youtube.com/watch?v=m_rSzzopAXo&
feature=related

