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 Abstract: 

The design of a high-performance ultrasound transducer ultimately plays an important role in 
determining the quality of the image. The simulation based COMSOL Multiphysics (Finite 
Element Model -FEM) is the most powerful and accurate tool available for this application. The 
electrical impedance, the transducer center frequency and relative bandwidth of the ultrasound 
transducer is simulated by using FEM model, and then compared to XTRANS. The key point of  
the  study is that the results between simulation 1D analysis with XTRANS and 2D analysis with 
FEM model need to be well in agreement to get more reliable, repeatable, and consistent results. 
Moreover, matching layer thickness of transducer will be set up and changed to survey its 
influence on the electrical impedance, the center frequency and relative bandwidth of the 
ultrasound transducer.     
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Tóm tắt: 

Thiết kế một đầu dò siêu âm có công suất lớn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong xác định 
chất lượng hình ảnh siêu âm trong lĩnh vực y học. Phần mềm COMSOL Multiphysics (Finite 
Element Model-FEM) là một công cụ mạnh và cho kết quả chính xác trong mô phỏng đầu dò 
siêu âm. Trở kháng điện, tần số trung tâm và băng thông hoạt động của đầu dò siêu âm được mô 
phỏng bằng mô hình phần tử hữu hạn FEM (2D), sau đó so sánh kết quả với mô phỏng bằng 
phần mềm XTRANS (1D). Điểm nổi bật của bài báo này là kết quả mô phỏng từ hai phần mềm 
trên có sai số rất nhỏ. Thêm vào đó, độ dày lớp ghép trong cấu trúc của đầu dò siêu âm sẽ được 
thay đổi để khảo sát sự ảnh hưởng của chúng lên các thông số kỹ thuật của đầu dò như trở kháng 
điện, tần số trung tâm và băng thông hoạt động cũng được nghiên cứu và trình bày.  
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