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  چکیده

بینی دقیق و کنترل توزیع موفقیت درمان هایپرترمیا به پیش. هاي شناخته شده براي درمان تومورها در علم پزشکی است هایپرترمیا یکی از روش

گرادیان دما با استفاده هاي تحت لیزر، ارتباط بین شار حرارتی و  اي بافت در درمان در این مطالعه با توجه به رفتار غیرفوریه .دما در بافت بستگی دارد

به صورت عددي با معادله انرژي یک بعدي گذرا همراه با عبارات پرفیوژن و گرماي متابولیسم بافت . بیان شده است )DPL(از مدل تأخیر فاز دوگانه

دود مرسوم، رفتار کامال هاي حجم محبر خالف سایر روش CESEروش . حل شده است) CESE(زمان المان بقاء و المان حل-استفاده از روش مکان

بنابراین روش فوق نسبت . دنشوحل میو به صورت کامال صریح زمان بطور همدر این روش و مجهول دما و شار حرارتی د. یکسانی با مکان و زمان دارد

مرسوم حجم هاي با روش CESEده از روش در این مطالعه نتایج بدست آمده با استفا. کندتر میتر بوده و زمان حل را نیز کوتاهها دقیقبه سایر روش

هاي روش دهد از ویژگیهاي شدید رخ میهاي عددي در توزیع دما در بافت، در شرایطی که ناپیوستگیعدم ایجاد نوسان. مقایسه شده است محدود

هاي هایپرترمیا در طول زمان و در مکانموج حرارتی ناشی از درمان . شودهاي قبلی این نوسانات به وضوح دیده میاست که در حل CESEعددي 

  .شودگیرد و عوامل موثر در موج ایجاد شده مطالعه میمختلف بافت مورد بررسی قرار می
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Abstract 
Hyperthermia is one of the known methods for curing tumours in medicine science. Successfulness of 
hyperthermia treatment depends on precesion prediction and controlling of temperature distribution in tissue. In 
this study, the relation between heat flux and temperature gradient has been expressed by using dual phase 
lag(DPL) model. One dimensional transient energy equation with perfusion and metabolic heat generation terms 
in tissue has been solved by using the space-time conservation element and solution element(CESE) method. 
The CESE method unlike other conventional finite-volume mthods treats with space and time coordinates 
equally. In this method both temperature and heat flux variables are solved explicitly and simultaneously. Thus, 
the above method is more accurate in contrast to other methods and decreases the solution time. In this work, 
obtained results from CESE method has been compared with conventional finite-volume methods. One of its 
basic features is that it can capture large discontinuities without introducing numerical oscillations in 
temperature distribution of tissue while in pervious methods these oscillations are clearly observed. Transient 
thermal wave in hyperthermia treatment is studied in various places in tissue and effective elements on it, is 
surveyed. 
 
Key words: Hyperthermia, Non-Fourier conduction, Space-time conservation element and solution 
element, Laser radiation. 



  مقدمه-1

نتایج ) ال گرما زیستیانتق(هاي زنده بررسی انتقال گرما در ارگان

 کرایوبیولـوژي،  مهم بیولوژیکی و درمانی از جمله ترمـال تراپـی،  

تشخیص بیماري، تحلیل سوختگی و درمان سرطان را به دنبـال  

هایپرترمیا چهـارمین روش کـاربردي شـناخته شـده بـراي      . دارد

هـاي مختلـف   درمان تومورهاي جامد است که با استفاده از روش

اي بافت آسیب دیده تا دمایی باالتر از حالـت  در طول درمان، دم

  .]1[یابد طبیعی افزایش می

مواد مختلـف از قـانون فوریـه اسـتفاده      براي تعیین نفوذ گرما در

شود که در آن فرض شده هر اغتشاش دمایی یا موج گرمـایی  می

ایـن فـرض از نظـر    . شـود نهایت در ماده پخـش مـی  با سرعت بی

رسد، زیرا بـراي برقـراري هـر حالـت     فیزیکی منطقی به نظر نمی

. هاي ترمودینامیکی نیـاز بـه زمـان اسـت    هتعادل جدید در پدید

شرایط پیچیده بیولوژیکی بافت، محققین را برآن داشـت کـه بـه    

  .]3و2[بررسی بیشتر انتشار گرما در این محیط پویا بپردازند

اي خیلی شدید هنگامی که گرادیان دما و یا شار گرمایی در ماده

باشد و یا گرما در دماهاي خیلی پایین نزدیـک بـه صـفر مطلـق     

 هـاي زمـانی  قال گرما در بازهانتقال یابد و همچنین در مطالعه انت

بسیار کوتاه، سرعت انتشار موج گرما بر خالف فرض قانون فوریـه  

دیدگی آن تـاثیر  چون دماي بافت در میزان آسیب. متناهی است

فــزایش کـارایی درمــان و بهبــود  مسـتقیم دارد، بنــابراین بـراي ا  

سالمت افراد، به دست آوردن توزیع دماي دقیق ضروري بـوده و  

  .قانون فوریه نیاز به اصالحاتی دارد

اي مدل اصالح شـده  ]5[1ورنوته و ]4[کاتانئو1958اولین بار در  

کـه از آن بـه عنـوان مـدل مـوج       دندارائه کررا براي قانون فوریه 

هاي بـا سـرعت گرمـایش بـاال، بـا      پدیدهدر . شودحرارتی یاد می

توجه به نتایج آزمایشگاهی و مشاهده رفتار موجی شـکل انتشـار   

گرما و جبهه موج در مواد، مدل هایپربولیک بـراي تحلیـل مـوج    

، که در آن یک ثابت تاخیر زمـانی بـراي   ]1[گرمایی پیشنهاد شد

انی اگر چه این مدل، تاخیر زم. شار گرما در نظر گرفته شده است

دهد، اما هنـوز بالدرنـگ   بین شار گرما و گرادیان دما را نشان می

. پـذیرد گسیل شار گرما، انتقال انرژي در ماده صورت مـی  پس از

هاي فیزیکی در تناقض با قـانون دوم  این مدل در بعضی از پدیده

جامع تاخیر فـاز  مدل  ]7 و 6[ 2زو سپس. باشدترمودینامیک می

کـــرد تـــا ارتبـــاط بـــین اثـــرات را مطـــرح  (DPL) دوگانـــه

مـدل  . آن را نشـان دهـد   یو بیان ماکروسکوپیک یمیکروسکوپیک

DPL  با تنظیم دو متغیر تاخیر زمانی شار این توانایی را دارد که

هـاي  مـدل  یتمـام  Tτ، و تاخیر زمانی گرادیان دمـا،  qτحرارتی، 

بـا اسـتفاده از    ]8[3آنتاکی. پوشش دهد شده تا به امروز را مطرح

                                                             
١

 Cattaneo & Vernotte  
٢

 Tzou 
٣ Antaki  

بـه بررسـی انتقـال گرمـا در گوشـت فـراوري شـده         DPLمدل 

چی لیو  .پرداخت و نتایج مدل فوق را با نتایج تجربی مقایسه کرد

در مطالعـه خـود بـا اسـتفاده از روش مهندسـی       ]9[4و هان تـاو 

در گوشـت  تاخیر فاز دوگانـه   رابطهمعکوس به اثبات معتبر بودن 

 همچنـین . سـت آوردنـد  هاي مربوطه را به دگاو پرداختند و ثابت

در مطالعه خویش به بررسی انتقـال گرمـا    ]10[و همکارانش 5ژو

در بافت تحت تابش لیزر پرداختـه و بـراي ایـن منظـور از روش     

تمـامی مطالعـاتی کـه     در. عددي حجم محدود اسـتفاده کردنـد  

هاي عددي از روشانجام شده  ،بر روي توزیع دما در بافتتاکنون 

نظیـر حجـم محـدود، تفاضـل محـدود و غیـره        و سـنتی  مرسوم

معادلـه انـرژي و معادلـه    (استفاده شده است، که دو رابطه موجود

را با هم ترکیـب کـرده و یـک رابطـه بـر      ) مدل تاخیر فاز دوگانه

با اعمال شـرایط مـرزي   . کندحسب دما یا شار حرارتی ایجاد می

  .آیدمناسب با فیزیک مسئله مقادیر مطلوب به دست می

عنوان ه ب 1995در سال  ]11[6چنگ توسط آقاي CESEش رو

روشی در جهت حل معادالت ناویراستوکس و اولر در بسیاري از 

، ]12[هوایی -محاسباتی و مسائل صوتی تمسائل دینامیک سیاال

را در  CESEروش  ]13[و همکارانشچنگ  .توسعه یافته است

و  7زنگ .ه کار بردندباي مجراهاي لولهدر  ايضربههاي موج

بعدي معادله دوبعدي و سه حل روش را دراین  ]14[همکارانش

ضلعی هاي چهارضلعی و ششبنديبا استفاده از مش ،اولر

در مطالعه   CESEاز روش ]15[8یانگ وچو  .نمودند استفاده

بدون منبع حرارتی  DPLاي مدل انتقال حرارت غیرفوریه

  .انداستفاده کرده

اطمینان داشتن از بقاي شار محلی و ، CESEاصل برتري روش 

در این روش هم متغیرهاي . باشدمکان می-کلی در بستر زمان

زمان و بطور هم بودهمستقل جریان و هم مشتقات آنها مجهول 

نیازي به تنظیم نمودن  CESEدر روش . شوندحل می

هاي حل هاي مصنوعی جهت سازگار نمودن خاصیتپراکندگی

 رتوان خاطبنابراین از یک حل دقیق یکنواخت میمحلی نیست و 

کننده شود که روش فوق یک حلاین ویژگی باعث می. جمع بود

هاي همراه با عدم آل براي مسائل با ماهیت موجی و پدیدهایده

- هاي احتراق، موجهاي شدید نظیر سیستمپیوستگی یا گرادیان

 از روش اضرح مطالعه در بنابراین. اي و غیره باشدهاي ضربه

ناشی از  DPLسازي موج حرارتی در شبیه CESE عددي

معین،  حذف آن بعد از گذشت زمانو روي بافت اعمال لیزر 

 ايفوریهبا شرایط هدایت حرارتی غیر نطبقده که مشاستفاده 

ناپیوستگی شدیدي که در اعمال شار حرارتی وجود دارد  .است

                                                             
٤

 Chi Liu & Han-Taw  
٥ Zhou 
٦

 Chang 
٧

 Zhang 
٨ Chou & Yang 



وسانات عددي در این آورد و ناختاللی در نتایج به وجود نمی

اثرات خواص فیزیکی و حرارتی بافت  .روش حذف خواهد شد

  .مورد مطالعه نیز بررسی شده است

  

  مدل سازي فیزیکی-2

سازي درمان سرطان بـه کمـک هایپرترمیـا، یـک     براي مدل

بعـدي در نظـر گرفتـه کـه شـار      قطعه از بافت را به صـورت یـک  

ثانیـه بـه مـرز     5گرمایی ثابتی توسط یک منبع لیزر طی مـدت  

انتقال گرما در بافـت  ). =cm5x (شودآن اعمال می راستسمت 

زنده که در معرض منبع گرماي خارجی قرار گرفته است، توسـط  

کنـیم  در این مطالعـه فـرض مـی   . گیردمکانیزم هدایت انجام می

فت مورد نظر فقط از شـبکه مـویرگی تشـکیل    سیستم شریانی با

شده است، بنابراین انتقال گرما به صورت همرفتـی بـین خـون و    

تنهـا   و در نتیجـه ] 16[نظر کـردن خواهـد بـود   بافت قابل صرف

مکانیزم تبادل گرما بین بافت و خون، پرفیـوژن خـون بـه بافـت     

تولید گرماي ناشی از سوخت و ساز بدن نیز بـه صـورت   . باشدمی

براي بـافتی   .شودیک منبع حرارتی در رابطه بقاي انرژي وارد می

توان به صورت شـار سـطحی   با ضریب جذب باال تابش لیزر را می

شاري برابـر بـا    اثر تابش لیزردر این مطالعه . ]10[در نظر گرفت

w/cm� 2 ثانیه روي مـرز اعمـال    5شود که در نظر گرفته می

آن که عمق بافت بسیار بزرگتـر از   همچنین با توجه به. گرددمی

شـود کـه   عمق نفوذ گرما به داخـل بافـت اسـت لـذا فـرض مـی      

  .تغییرات دما در مرز سمت راست بافت ناچیز است

  

  مدل سازي ریاضی   -3

در هر فوریه بیانگر این است که شار حرارتی کالسیک قانون 

ما با گرادیان دما مستقی ،اي از محیط ماديهر نقطه زمان و

  :متناسب است

)1(  �(�, �) = −���(�, �) 

انتقال حرارت  میکروسکوپی دربه منظور در نظر گرفتن اثرات 

دو تاخیر مطرح شد که  ]6[توسط زو DPL، مدل ايغیرفوریه

معرفی براي شار حرارتی و گرادیان دما به ترتیب را  �τو  �τفاز 

صورت ه رفتار تاخیري متناظر در ابعاد ماکرو ب ،بنابراین. کندمی

  :گرددمی بیانزیر 

)2(  ���, � + ��� = −���(�, � + ��) 

هستند و ماده هاي ذاتی ویژگیجزء  �τو  �τ تاخیر فازهاي

) 2( بسط مرتبه اول سري تیلور معادله با. ددارنمقادیري مثبت 

  :گرددمعادله زیر حاصل می tنسبت به متغیر 

)3(  � + ��

��

��
= −� �

��

��
+ ��

���

����
� 

هاي زنده در  اولین مدل سازي ریاضی انتقال حرارت در بافت

  :تبه صورت زیر ارائه شده اس ]17[9توسط پنس 1948سال 

)4(  ����

���(�, �)

��
= −∇. � 

    +������(�� − ��) + �� + � 

ضریب  kظرفیت حرارتی ویژه،  cچگالی،  ρدر این معادله 

 Tمیزان پرفیوژن خون به فضاي میان بافت،  ωهدایت حرارتی، 

به ترتیب  bو  tهاي  اندیس. باشند منبع حرارتی می Qدما و 

عبارت سمت چپ ترم زمانی و . باشند متناظر با بافت و خون می

عبارت اول سمت راست نشان دهنده انتقال حرارت هدایت 

انتقال حرارت ناشی از پرفیوژن خون در بافت به  باشد، تاثیر می

صورت یک چشمه آیزنتروپیک حجمی در غالب ترم دوم سمت 

ترم سوم تولید گرماي ناشی از  .راست وارد معادله شده است

سوخت و ساز بدن و ترم آخر تولید گرماي ناشی از هر منبع 

  .باشدخارجی می

  

  المان حل - روش المان بقاء- 4

اي معادله هدایت غیرفوریه قدیمی معموالً هاي عدديروش

DPL هاي تفاضل محدود یا بر حسب دما را با استفاده از طرح

حل دو  ،CE/SEطرح  درما ا. ] 15[کنندالمان محدود حل می

به  DPLو معادله مدل در بافت زنده انرژي بقاي کوپل  معادله

حرارتی هر دما و شارپذیرد و دو متغیر زمان صورت میصورت هم

  .شونددو بعنوان مجهول تلقی می

 صورتتوان به را می )4(و ) 3( روابط ،سازي به منظور ساده

  :ماتریسی زیر بازنویسی نمود

)5(   
���
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���

��
= �� ,       � = 1,2 
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  .است �

x� = x  وx� = t هاي مختصاتی فضاي اقلیدسی دو مولفه

، �Eبا بکار بردن قضیه دیورژانس گوس در . هستند �Eبعدي 

انتگرالی  ءبقا صورتتوان به را می) 5( رابطهحالت دیفرانسیلی 

  :زیر تبدیل نمود

)6(   � h�⃗ �
�(�)

. ��⃗ = � (��)dv
�

   ,   m = 1,2 

h�⃗که در آن  � = (F�, U�)  وS(V) مرز محدوده مکان -

طرف راست . باشدمی �Eدر فضاي اقلیدسی  ،Vاختیاري  یزمان

  .است Vدر محدوده  �Pبیانگر انتگرال حجمی ) 6( رابطه

                                                             
٩ Pennes  



هاي مستطیلی اي از محدودهبه مجموعه �Eفضاي اقلیدسی 
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در مدلسازي معادالت  CE/SE، کاربرد طرح )13(-)5( روابط

  .کنندو معادله انرژي را توصیف می DPLکوپل شده 

  

  نتایج- 4

در هر گام زمانی  ،)10(رابطه و  CESEبا استفاده از روش 

توان به صورت صریح هر دو متغیر دما و شار حرارتی را تعیین می

مشتقات ) 11(- )13(سپس با استفاده از معادالت . نمود

گردند؛ بعد از به دست آوردن مقادیر متغیرهاي موجود تعیین می

خواص . شودمشتقات، محاسبات در گام زمانی بعدي انجام می

براي بافت در محاسبات شده ترموفیزیکی و بیولوژیکی استفاده 

، ارائه شده ]18 و10[با توجه به مراجع) 1(نظر در جدول مورد

متر است و دماي اولیه سانتی 5مطالعه ضخامت بافت مورد . است

 37کند، بافت و خونی که بافت را از طریق پرفیوژن خنک می

  .گراد در نظر گرفته شده استدرجه سانتی

  

 هايو بافتخون مقادیر خواص ترموفیزیکی و بیولوژیکی : 1جدول 
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که از یک روش حجم محدود با  ،]1[نتایج کار آیانی و مهاجر

اند با روندي تکراري در حل مسئله هایپرترمیا استفاده نموده

 2در شکل  CESEنتایج به دست آمده با استفاده از روش 

مبتنی بر حالت انتگرالی  CESEچون روش  .مقایسه شده است

- در محدوده مکانبقاي شار کلی و محلی باشد، معادله بقاء می

دو مجهول دما و شار حرارتی در . نمایدتامین می تواماً ،رازمان 

. شوندکامال صریح حل میزمان و به صورت این روش بطور هم

تر بوده دقیق ي مرسومهابنابراین روش فوق نسبت به سایر روش

که توزیع  2با توجه به شکل . کندتر میو زمان حل را نیز کوتاه

دهد، مشاهده بر حسب زمان نشان می ،دما روي سطح بافت را

کامال صاف و بدون  CESEمنحنی حاصل از روش شود می

باشد، در حالی که توزیع دما با استفاده از گونه نوسان میهیچ

قبل و بعد از  ]1[روش حجم محدود به کار برده شده در مرجع

نتایج کامال . باشداعمال شار ناگهانی داراي نوساناتی در حل می

شود ماکزیمم دما، مشاهده می محدودهدر پوشانی دارند، تنها هم

درصد با نتایج  2حدود  ،CESEکه نمودار حاصل از روش 

با توجه به این که آسیب دیدگی بافت بر  .اختالف دارد موجود

حتی  ،بنابراین ؛]10[باشداثر افزایش دما تابعی نمایی از دما می

تواند تاثیر قابل توجهی ی ناچیز در پیشگویی توزیع دما، مییخطا

بنابراین  .بینی شده در بافت داشته باشدبر میزان آسیب پیش

ناپیوستگی بیان مرسوم حجم محدود، در  جزئی روشهاي ضعف

  .قابل مشاهده استشدید موجود در درمان هایپرترمیا، 

  

  
 CESEتوزیع دماي گذرا در سطح بافت و مقایسه نتایج روش  :2شکل

  .]1[روش حجم محدودبا نتایج 

  

هاي مختلف بافت در توزیع دما بر حسب زمان در مکان

مقایسه بین نتایج حاصل از  3شکل . آورده شده است ]1[مرجع

هاي مختلف و نتایج آیانی و مهاجر را در مکان CESEروش 

بیشترین حساسیت دمایی مربوط به مرز . دهدبافت نشان می

 ،بیرونی بافت است که در معرض اعمال شار حرارتی قرار دارد

ز ولی بررسی نحوه حرکت موج دمایی در داخل بافت نیز حائ

شود پیش مشاهده می 3همانطور که در شکل  .باشداهمیت می

با استفاده از روش بافت هاي مختلف بینی ماکزیمم دما در مکان

CESE در مکان . باشدمی ]1[مرجع مربوط به نتایج، کمتر از

cm983/4x=  داخل بافت که خیلی نزدیک به نقطه اعمال شار

است ولی، این  درصد 6باشد، مقادیر اختالف در حدود می

- اختالف هر چه از نقطه اعمال شار فاصله گرفته شود، کمتر می

 .رسددرصد می 3حدود  =cm81/4xبه عنوان مثال در . گردد

مقدار ماکزیمم موج دمایی با دور شدن از محل اعمال شار 

رسیدن به این زمان متعاقباً شود و در بافت، کاسته میحرارتی 

  .دافتماکزیمم، به تعویق می
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هاي مختلف بافت و مقایسه نتایج توزیع دماي گذرا در مکان :3شکل

  .]1[با نتایج روش حجم محدود CESEروش 

  

به دست آمده بودند، ولی نتایج براي بافت سالم  3و  2در شکل 

باشد که از این به بعد بافت مورد نظر یک بافت تومورال می

آورده شده  1در جدول نیز بیولوژیکی آن خواص ترموفیزیکی و 

بافت سالم و بافت تومورال در  سطح تفاوت توزیع دما در. است

در  هاشود دماچنانچه مشاهده می. نشان داده شده است 4شکل 

بافت تومورال کمتر از حالتی است که بافت مورد نظر سالم سطح 

  .باشد

  

  
  .دما روي سطح بافت سالم و تومور مقایسه بین توزیع: 4شکل

  

زمان با دما شار حرارتی نیز هم CESEبا استفاده از روش عددي 

هاي مختلف بافت و توزیع شار حرارتی در مکان. شودمحاسبه می

این . اي داراستهاي متفاوت در امر درمان اهمیت ویژهدر زمان

هر چه شود مشاهده می .دگردبررسی می 5موضوع در شکل 

حرارتی ایجاد شده کاسته گذرد، از دامنه موج  زمان بیشتر می

از مرز سمت راست که شار حرارتی شود و نقطه ماکزیمم موج می

گیرد و به سمت ، فاصله میشوددر آن نقطه به بافت اعمال می

ناگهانی  موج هاي مختلف،در زمان. نمایدبافت حرکت می داخل

کند و به مقدار مینیمم ایجاد شده با شیب تندي کاهش پیدا می

هنوز موج  ،دستدر نقاط پایین لیرسد ونزدیک صفر می ،خود

از نقطه نظر فیزیکی . ه استنشد احساسایجاد شده در بافت 

با پیشروي موج ضخامت آن دستخوش تغییرات رود انتظار می

ضخامت موج با گذشت زمان تغییري نگردد و با توجه به شکل 

ذ کرده کم به داخل بافت نفوزمان موج کم سپري شدنبا . ندارد

 6ثانیه تنها  40با گذشت . شودداخلی احساس میو در نقاط 

قرار  ،درصد از ضخامت بافت تحت تاثیر کامل موج ایجاد شده

  .)5شکل(گرفته است

  

  
  .هاي مختلفتوزیع شار حرارتی در تومور در زمان: 5شکل 

  

حرکت موج دمایی ایجاد شده در اثر اعمال شار حرارتی نیز 

تمامی  ).6شکل (شباهت زیادي با حرکت موج شار حرارتی دارد

هاي باال در این مورد نیز صادق است، تنها تفاوتی که به گفته

شود این است که موج دمایی ایجاد شده به وضوح دیده می

ت باالدست موج اي درآمده است، دماي ثابصورت یک تابع پله

  .باشدبیشتر از دماي ثابت پایین دست آن می

شود سطح بافت به صورت ناگهانی افزایش چنانچه مشاهده می

در . کنددما دارد و با گذشت زمان موج به داخل بافت حرکت می

 100پی این فعل و انفعاالت حرارتی، دماي سطح که تا حدود 

از دماي معمولی بدن  درجه سانتیگراد رسیده بود به دمایی بیش

ثانیه اعمال و قطع شده است  5چون شار حرارتی طی . رسدمی

  .  آیدتر میهر چه زمان بگذرد دماي سطح نیز اندکی پایین

    

  
  .هاي مختلفدر زمان توزیع دما در تومور: 6شکل
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توزیع شار حرارتی گذراي ایجاد شده در درمان هایپرترمیا در 

نشان داده  7هاي متفاوت درون بافت تومورال در شکل مکان

مدت  طی در ناشی از تابش لیزر w/m2 104 ×2شار . شده است

حرکت موج شاري ایجاد شده  .ثانیه به سطح اعمال شده است 5

 کند،در بافت به صورتی است که هر چه به داخل بافت نفوذ می

شود و از مقدار ماکزیمم آن کاسته می با شیب خیلی زیادي

). شودتر میموج گسترده(یابددامنه زمانی موج افزایش می

کند و به همچنین نقطه رأس موج در راستاي زمان پیشروي می

 =cm61/4xدر مکان بطوریکه، . دهدهاي جلوتر رخ میدر زمان

  .دهدثانیه رخ می 32ماکزیمم موج بعد از گذشت 

  

  
  .هاي مختلف بافتیع شار حرارتی گذرا در مکانتوز: 7شکل 

  

  نتیجه گیري- 5

براي افزایش کارایی کاربردهاي لیزر در پزشکی، مطالعه 

. هاي دمایی بسیار حائز اهمیت استهاي بافت به تحریکپاسخ

هاي درست و مطابق با نتایج آزمایشگاهی درمورد رفتار پیشگویی

یاري  درمانی مطمئنهاي بافت محققین را در رسیدن به روش

که مبتنی  CESEدر این مطالعه نشان داده شد روش . کندمی

باشد، تواماً بقاي شار کلی و بر حالت انتگرالی معادله بقاء می

نماید و دو مجهول زمان تامین می -محلی را در محدوده مکان

زمان و به صورت کامال صریح حل دما و شار حرارتی را بطور هم

تر بوده هاي مرسوم دقیقروش نسبت به سایر روشاین . کندمی

وجود با شرایط  CESEروش . کندتر میو زمان حل را نیز کوتاه

  .هاي شدید سازگاري مناسبی داردناپیوستگی

به ناشی از تابش لیزر در درمان هایپرترمیا موج ایجاد شده 

صورت یک موج میراست که با گذشت زمان و حرکت از سطح 

  .کندبه سمت میرایی حرکت می داخل آنبافت به 

  

  مراجع-6
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