
 
 
 
 
 

              
 

1 

 

پژوهشگاه  یکشتابگر الکترواستات keV 200 یپروتون یکهبار یبرا یلپروفا یشگرنما  یطراح

 ی ا علوم و فنون هسته
 

 2، فرشاد قاسمی  2حجری  شاهین صنایع    ، 1دوانی  فریدون عباسی  ،*1علیرضا نجفیان

 

 بهشتی،تهران، ایرانای، دانشگاه شهید پرتو، دانشکده مهندسی هسته.گروه کاربرد1

   یران تهران، ا ، سازمان انرژی اتمی،و شتابگرها یزیکپژوهشکده ف .2                         
 

   چکیده

  یپارامترها  یامکان مشاهده  یریگاندازه  هاییستمس   ین . اباشندی م  هر شتابگر   ی اصل  یاز اجزا  یکهبار  یصتشخ  یابزارها

  یک  یفیتعملکرد و ک  توانیو به کمک آن م  کنندی کارکرد شتابگر را فراهم م  ینحوه  یابیمنظور ارزبه  یکهمختلف بار

های مختلف باریکه نظیر  گیری کمیتپروفایل باریکه واسطه ای برای اندازه  کرد یششتابدهنده را از جهات گوناگون پا 

های مختلفی برای پایش    ها و روشپژوهش، ابزارمکان، ابعاد عرضی وگسیلندگی باریکه است. بسته به نوع کاربرد و نیاز  

ترین ترین و دقیقها استفاده از صفحات نمایش سوسوزنی است که از قدیمی  پروفایل باریکه وجود دارد. یکی از این روش

عوامل موثر ش های خوانش باریکه ذرات است. در این مقاله به بررسی نمایشگر پروفایل باریکه پرداخته شده و نق روش

عملکرد سوسوزن و   بر  تاثیرات دمایی  پرتویی سوسوزن،  نهایی تصویر، آسیب  باریکه نظیر قدرت تفکیک  پروفایل  در 

کارلوی   مونت  کد  از  استفاده  با  نهایت  در  است.  داده شده  آن شرح  در  بار  نمایشگر    Geant4تجمع  تفکیک  قدرت 

 شود. سوسوزنی برآورد می
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Abstract  
 Beam diagnostics instrumentations regarded as the main components of any accelerator. 

They provide a way to measure beam parameters in order to monitor the accelerator 

performance. Beam profile is a bridge to other beam parameters like as transverse 

position, size, divergence and emittance. There are several tools and methods for 

monitoring beam profiles. One of these methods is scintillation view screens, which is 

one of the oldest and most precise. In this paper, the concerning issues in the beam profile 

monitor design such as image resolution, radiation damage, temperature and charge 

accumulation on the scintillator have been discussed. At the end, using the Geant4 Monte 

Carlo code, we have estimated the resolution of the scintillator view screen. 
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 مقدمه .  1

  یادین، ذرات بن  یزیکف  یقاتشامل تحقها  ینهاز زم  یعی وس  یگستره  را در   ی ذرات نقش مهم  یها  دهنده امروزه شتاب  

به   توانیاست که م یتجهت حائز اهم یناز ا یصیتشخ ی . نقش ابزار هاکنند یم  یفاو...ا  یستز یطمح ی، صنعت ، پزشک

 یک   یستوگرامه  ینمودار ها   یکهبار  یلپروفای برد.  شتاب دهنده پ   ییکارا  از عملکرد و   یدیآن به اطالعات مف  ییلهوس

ذرات در صفحه را   یعرض  یچگال. به بیان دیگر پروفایل باریکه  است  ی(صفحه عرض)  x-y  یفضا  در  یدو بعد  یا  یبعد

ابزار ها . روشدهد ینشان م وجود دارد که معموال به دو گروه    یکهبار  یل خوانش پروفا  یبرا  یمختلف  یصیتشخ  یها و 

توان به نمایشگر یونش گاز باقیمانده،  ند. از گروه ابزارهای تشخیصی غیر مخرب میشومی  یمتقس  مخرب  یر و غ   مخرب

توان به  پوینده سیمی، تابش سینکروترون و نمایشگر الکترون ثانویه و همچنین از گروه ابزارهای تشخیصی مخرب می

 یکه بار  یل در ارائه پروفا  مزایایی و    یب ها معاابزار  ینهر کدام از ا)تابش گذار نوری( اشاره کرد.   OTR  صفحات سوسوزنی و

  یسوسوزن یشصفحات نماباال،  قدرت تفکیکبا   یکهباردو بعدی  یل خوانش پروفا یمناسب برا یصیابزار تشخ یک  .دارند

 ی سوسوزن  یبا صفحه  یکهاز برخورد بار  یناش  یدیتول  ورنبرند. در این روش  یبهره م  یسوسوزن  یپدیده  یزماست که از مکان

را ارائه    یکهبار  یلاز پروفا  یدو بعد  یریتصو  تواندیو م  دشومی  یافتدر  یرمس  یشده در انتها  یهتعب  یکیاپت  یستمتوسط س

و    خال  یمحفظه  ،کننده بار   جمع  نگهدارنده سوسوزن،  ییهپا  ،یسوسوزن  یشامل صفحه  یصیابزار تشخ  ینا  یدهد. اجزا

صورت    ینبه ا  1مطابق شکل    این ابزار تشخیصی  یدمانچ  .است  ینمجموعه لنز و دورب  ینه،آ  یرنظ  یکیاپت  بزارا  ینهمچن

  یتهدا  یکیاپت  یستماز آن به سمت س  یناش  یدیبرخورد کرده و نور تول  یسوسوزن  یبه صفحه  یپروتون  یکهاست که بار

اثر دما بر عملکرد سوسوزن، تجمع بار و    یر،تصو  تفکیک  قدرت  یرنظ  ییبا چالش ها  یصیشخابزار ت  یطراحد. در  شومی

دمایی و بحث  مالحظات    ید مناسب با  یسوسوزن  یدر انتخاب نوع ماده. همچنین  [1]یمروبرو هست یی سوسوزن  پرتو  یبآس

 ی سوسوزن  یکه بهره  ین انتخاب شود که بتواند عالوه بر ا  بایستی م  ی ماده ا.  [ 2را در نظر گرفت ]  پرتویی   یبمربوط به آس

ابزار   ینا  یدر طراح  یگرد  یتکته حائز اهمننشان دهد.    یپروتون  ییکهبارشدت  در برابر    یزن  یدارد ، مقاومت خوب  یخوب

 یدنسر  یبنمود و از آس  یهتخل  یقیدر سوسوزن را به طر  ی بار تجمع  یدبحث تجمع بار در سوسوزن است و با  یصیتشخ

 یکقدرت تفک  محدودیت  Geant4مقاله با استفاده از کد مونت کارلو    یندر ا  .کرد  یریجلوگدر اثر جرقه  به سوسوزن  

     کنیم. یم  یرا بررس یچندگانه کلمب هایپراکندگی  ییدهسوسوزن در اثر پد

 

   سوسوزنی چیدمان سیستم تشخیصی پروفایل باریکه پروتونی با استفاده از صفحات . 1شکل 

 . روش کار 2

بایسخت هم عوامل موثر بر قدرت تفکیک تصخویر را در طراحی و انتخاب ابزار تشخخیصخی مناسخب به روش سخوسخوزنی می

ی سخوسخوزنی انتخاب کرد که در برابر آسخیب تابشخی مقاوم باشخد. از طرفی تاثیر بررسخی کرد و هم ماده ای را برای صخفحه

دما بر بهره سخوسخوزنی و همچنین بحث تجمع بار سخوسخوزن نیز باید جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد. در نهایت پ  از 
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یش سخوسخوزنی برآورد قدرت تفکیک صخفحه نما  Geant4انتخاب و طراحی ابزار تشخخیصخی با اسختفاده از کد مونت کارلو 

 شود.می

  . عوامل موثر بر قدرت تفکیک تصویر   1.  2

ی ریاضی از سوسوزن روشن  ی سوسوزنی تنها یک نقطهی پروتونی با ابعاد صفر به صفحهانتظار داریم با برخورد باریکه

پراکندگی های چندگانه  ی سوسوزنی، پرتو دچار  مشخص است با ورود باریکه به ماده  2شود ولی همانطور که در شکل  

شود که این  ای از سوسوزن روشن میکند و در نتیجه یک ناحیهشود و پروتون مسیرهای متفاوتی را در ماده طی می می

های  ابعاد معیاری از قدرت تفکیک سوسوزن است. باید توجه داشت که با کاهش ضخامت سوسوزن، شدت پراکندگی 

اما از طرفی با کاهش ضخامت سوسوزنی   [2]شودمیی  ت تفکیک تصویر بهتریابد و منجر به قدرکاهش می  هچندگان

ی نور تولیدی یابد. در نتیجه باید به یک ضخامت بهینه دست یافت که هم بهرهی نور تولیدی در سوسوزن کاهش میبهره

 کافی باشد و هم قدرت تفکیک تصویر حفظ شود. 
 

  
 

های چندگانه پروتون در سوسوزن . پراکندگی2شکل  

ی سوسوزن های ثانویه به دوربین و آسیب دیدن آن الزم است صفحهبرای جلوگیری از تابش مستقیم باریکه و یا پرتو

نهایی  ی سوسوزنی نیز در قدرت تفکیک تصویر  ی قرارگیری صفحهزاویهنسبت به جهت باریکه ورودی زاویه داشته باشد.  

ی ورودی زاویه داشته باشند، به  نسبت به جهت باریکه  3ی سوسوزنی مطابق شکل  . در واقع اگر صفحه[1]موثر است

ی  ناحیه  هشود و در نتیجمیسوسوزن برجای گذاشته    از  بیشتری  ابعاد  در  دلیل نفوذ باریکه به سوسوزن، انرژی باریکه

 یابد.  شود و قدرت تفکیک سوسوزن کاهش می بزرگتری از سوسوزن روشن می

  

ی سوسوزن بر قدرت تفکیک تصویر تاثیر زاویه صفحه .3شکل  

 . تاثیر دما بر بهره سوسوزنی2.  2

ابزار تشخیصی باریکه به آن توجه داشت   این  بحث دمای سوسوزن و وابستگی عامل موثر دیگری که باید در طراحی 

بهره نوری چند نمونه سوسوزن   4در شکل    . [3]یابد  ی سوسوزنی به آن است. با افزایش دما بهره سوسوزنی کاهش میبهره
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که نشان   [3]بررسی شده است    Tsuchidaبه سرپرستی آقای    NIMبه عنوان تابعی از دما توسط گروهی از پژوهشگران  

با افزایش دما  YAG:Ce ی سوسوزنی  یابد. در این بین بهرهدما بهره سوسوزنی کاهش محسوسی میدهد با افزایش  می

 تری در برابر تغییر دما است.  رسد گزینه پایدارتغییر چندانی نکرده است و به نظر می

 
 

 NaI (1), ZnWO  (2), CdWO  (3), YAG:Ce  (4), CaMoO (5)  های ی نوری سوسوزن تاثیردما بر بهره .4شکل

 . آسیب تابشی سوسوزن3.  2

جذب باعث    ینوارها.  کز رنگ استامر  یلاز تشک  یجذب ناش   ی، به وجود آمدن باندهای تابش  یبآس  ییدهپد  ترینیعشا

باعث فسفرسان     ین[. تابش همچن4شوند]می  یباعث کاهش نور خروج  یجهو در نتیستال  نور کر  یفیکاهش طول تضع

  سوسوزن  یذات یسبب کاهش بهره نور است ممکن همچنینشود. می یزنو یش شود که منجر به افزا)پ  درخشش( می

تغیی و موجب  یافته  نور خروجی کاهش  آن  به سبب  نور    ر)آسیب مکانیزم سوسوزن( شود که  پاسخ  یکنواختی  شکل 

  ت یابد و یا با استفاده از باز پخ. البته باید توجه داشت که معموال آسیب بعد از چند روز در دمای اتاق بهبود میشودمی

ها را در برابر آسیب تابشی نشان  پاسخ نوری برخی از مقاوم ترین سوسوزن   5توان آن را برطرف کرد. شکل  حرارتی می

. انرژی باریکه برای  [5]عنوان تابعی از تعداد پروتون تابشی بررسی کرده استدهد که در آن تغییرات بهره نوری را به  می

  YAG:Ceمشخص است سوسوزن  5ولت است. همانطور که طبق شکل  نکیلو الکترو 35همه موارد یکسان و در حدود 

 نیست. انتخاب مناسبی برای مقاومت در برابر آسیب تابشی باریکه پروتونی است و افت بهره نوری آن چشمگیر

 
 

   keV 35در برابر آسیب تابشی ناشی از باریکه پروتونی CsIو  P46و YAG سوسوزن  تغییرات پاسخ نوری .5شکل
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 . تجمع بار سوسوزن 4.  2

تا هم تجمع بار در سوسوزن  کند  اتی مانند آلومینیوم و زمین کردن آن کمک میپوشش دهی بلور سوسوزن بر روی فلز

کند و مانع  گرمایی دمای سوسوزن را کنترل می  شوند( و هم فلز به عنوان یک رساناصورت نگیرد ) بارها مدام تخلیه می

 . [6]شوداز کاهش بهره نوری آن می

 . تاثیر انرژی باریکه در بهره سوسوزنی5.  2

. ذره هنگام ورود به سوسوزن در اثر برهمکنش باشد یدر آن م  یکهگذاشته توسط بار  یبرجا  یبهره سوسوزن متناسب با انرژ

انرژ انرژ  یکهبار  یبرا   Bethe-Bloch  ی. طبق رابطه  دهدیاز دست م  یبا ماده  از    یها  یپروتون در   یلو ک  188کمتر 

( از دست    dE/dx)    یردر طول مس  یشتریب  یو ذره انرژ  یابدیم  ایشتوان توقف ذره افز  ی،انرژ  یشالکترون ولت با افزا

متفاوت   یطالکترون ولت، شرا  یگاگ  2.9الکترون ولت تا    یلوک  188  یانرژ   یپروتون در بازه  یبرا  6[ .مطابق شکل  2]دهدیم

 . گذاردی م یبر جا یردر طول واحد مس یکمتر یو ذره انرژ  یابدیتوان توقف پروتون کاهش م  ی،انرژ یشاست و با افزا
 

 
 

 ) تغییرات توان توقف باریکه به عنوان تابعی از انرژی ذره (  Bethe-Blochرابطه  .6شکل

 . طراحی نمایشگر پروفایل باریکه  3

 . انتخاب ماده سوسوزنی1.  3

آنجایی که ماده پرتویی نشان می  YAG:Ceی سوسوزنی  از  برابر آسیب  در  از قدرت    [ 5]دهدمقاومت بسیار خوبی  و 

رسد کاندید مناسبی برای انتخاب ماده ی سوسوزنی باشد. همچنین به نظر می  .[3]بردتفکیک فضایی خوبی نیز بهره می

سازگاری خوبی با خال  ی سوسوزنی بهره نوری باالیی دارد و پاسخ نوری آن نیز خطی است. این ماده سوسوزنی این ماده

 . [ 6]دارد و در برابر تاثیرات دمایی پاسخ پایدارتری نسبت به سایر صفحات سوسوزنی دارد 

 . هندسه  2.  3

را    میکرومتری  50  یمتر و ضخامت حداقل   یلیم  30  در  30با ابعاد    یسوسوزنی  صفحه  ،یکهبا توجه به حداکثر ابعاد بار

چندگانه داخل    یداشته باشد تا پراکندگ   یتا حد امکان ضخامت کم  یدبا  یسوسوزن  ی چرا که صفحه  کنیمیانتخاب م

در   ینیومیآلوم  یهال   یرسوسوزن از ز  یکیبار الکتر  یهتخل  یحفظ شود. برا  یرتصو  یکو قدرت تفک  یابدسوسوزن کاهش  

مطابق    یزن  یسوسوزن  یصفحه  ی یدمامالحظات  و    ییپرتو  یبکاهش آس  یبرا   ین. همچنگیریمیپشت سوسوزن  بهره م

 یکبه عنوان    یکهاز بار   یتنها به درصد کوچک  یتور  ین. اکنیمیِپپِرپات استفاده م  یموسوم به تور  یتور  یکاز    7شکل  

سطح سوسوزن،  ینقطه برخورد پرتو بر رو یی جا به جا یی به منظور توانا ی. از طرفدهدیاز آن اجازه عبور م یآمار هنمون

 کرد.سوار  یلر یک یرواید سوسوزن را ب
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 چیدمان هندسه طراحی شده برای ابزار تشخیصی نمایشگر پروفایل باریکه  .7شکل

 مونت کارلوشبیه سازی .4

 ضخامت بهینه   .1.4

میکرومتر    1.1  را حساب کردیم که مقدار آن YAG:Ceدر سوسوزن    keV200برد پروتون    srimبا استفاده از نرم افزار  

ی سوسوزنی با ضخامت بیشتر از این مقدار باید صفحه  برای توقف کامل باریکه پروتونی در سوسوزن  بدست آمد. در نتیجه

سوسوزن عبور کرده و انرژی بر جای گذاشته ی  صفحهدر ضخامت های کمتر از این مقدار بخشی از باریکه از    انتخاب کرد.

به علت برد کم پروتون بحث پراکندگی های چندگانه در سوسوزن خیلی مطرح نیست و به   . شودکمتر می  نور تولیدیو 

برای تخلیه بار بهتر سوسوزن و مالحظات دمایی بهتر است ضخامت   ولی  طور خودکار قدرت تفکیک سوسوزن باال است

میکرومتری    50ضخامت  از آنجایی که سوسوزن های تجاری موجود در بازار حداقل    سوسوزن تا حد ممکن نازک باشد.

 ناچار به انتخاب این ضخامت به عنوان ضخامت بهینه هستیم.  دارند در نتیجه 
 

 . چیدمان و طراحی آزمایش2.4

 ین و همچن  خال  یمحفظه  ،جمع کننده بار  نگهدارنده سوسوزن،  ییهپا  ،یسوسوزن  یشامل صفحه  یصیابزار تشخ  ینا  یاجزا 

دورب  ینه،آ  یرنظ  یکیاپت  بزارا و  لنز  با صفحه  keV200پروتون    یباریکه  .است  ینمجموعه  برخورد  از  ی سوسوزن پ  

YAG:Ce  کند و نور تولیدی  طی مکانیزم سوسوزنی نور تولید می  میکرومتر  50متر و ضخامت    یلیم  30  در  30به ابعاد

باریکه و در جدول مشخصات    1در جدول  ود.  شاست هدایت می  CCD Camera  دوربین  به طرف سیستم اپتیکی که یک

 این ابزار تشخیصی آورده شده است.مشخصات اجزای  2

 یکه بار مشخصات   .1جدول 

 جریان  ابعاد انرژی  باریکه 

 پروتون
 

keV 200   

 

 ابعاد صفر ریاضی 

 برای بررسی قدرت تفکیک تصویر 

 میلی آمپر 1

 پالسی 
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 keV 200یپروتون  یکه بار   یبرا یل پروفا یشگرنما مشخصات اجزای   .2جدول  

 عملکرد مشخصات اجزا 

 صفحه سوسوزن 
YAG: Ce 

 میکرومتر( 50میلی متر با ضخامت  30در 30)

 

سوسوزنی پدیده   

 )تولید نور ( 

 محفظه خال 
 نانو بار  1

 سانتی متر  10*10*10ابعاد 

 

جلوگیری از کاهش انرژی و تفرق  

 باریکه 

 سیستم اپتیکی 

  CCD Camera)دوربین ) 

 آلومینیومی آینه

 مجموعه لنز 

 

 تشکیل تصویر در آن 

پِپِرپات  یتور  
 کاهش جهت  سوراخ  100دارای 

 مقدار  درصد 1جریان باریکه به  

 

و مالحظات   یی پرتو یبکاهش آس

 ی سوسوزن   یصفحه  ییدما

آلومینیوم زیر الیه  سوسوزن  یکیبار الکتر   یهتخل متر( میلی 5میلی متر با ضخامت  30در 30)   

 
 

مایل شده  درجه    45ی سوسوزن نسبت به جهت باریکه فرودی  مشخص است صفحه  1همچنین همانطور که در شکل  

کند تا  اثرات ناشی از تابش سینکروترونی به حداقل برسد و از انعکاس آن به طرف سیستم اپتیکی  است که این کمک می

درجه برای بحث جانمایی دوربین و هدایت باریکه به سمت دوربین در باالی    45ی  از طرفی زاویه  .[5]جلوگیری شود

 . .یردگ  یعمود قرار م یدر راستا حالت یندر او دوربین  ی مناسب تری استزاویه 1شکل 
. 

 مونت کارلو  . شبیه سازی3.4

 یکهبار  یکبرخورد    یساز   یهبه شب  Geant4  یبا استفاده از کد مونت کارلونمایش  صفحه    یکبه منظور برآورد قدرت تفک

ترابرد نور در میکرومتری و    50با ضخامت  YAG:Ce صفر با صفحه سوسوزن    یبا ابعاد عرض  یدئالا  keV  200پروتون  

به علت   یول کنددر سوسوزن را روشن  یاضیر ینقطه یکتنها  یکهبار یمانتظار دار ی. در حالت عاد پردازیمیسوسوزن م

  یک از قدرت تفک  یاریمع  یهناح  ین. ابعاد اشودیاز سوسوزن روشن م یهناح  یکچندگانه داخل سوسوزن،    یهایپراکندگ

به همراه پروفایل دوبعدی آن     yو    xدر دو جهت    یدئال ا  یکهبار  ینا  یلپروفا  یعرض  یع توز  8سوسوزن است . در شکل  

 سوسوزن   تفکیک  قدرت  از  معیاری  توانمی   از پروفایل باریکه(  مربعی   میانگین  جذر)  RMS  ی  محاسبه  با   رسم شده است. 

مقدار    آورد.   بدست  را آوردن  بدست  کارلو  RMS برای  مونت  کد  سازی  شبیه  از  استفاده  )شدت(    Geant4با  تعداد 

و    آوردیم ( از صفحه عرضی سوسوزن ) ناشی از برخورد باریکه پروتون( را بدست می  ixهای تولیدی در هر نقطه )فوتون

 پردازیم. می   RMSی مقدار به محاسبه 1طبق فرمول 
 

 

(1) 
𝐑𝐌𝐒 = √

𝟏

𝐧
∑𝐱𝐢

𝟐

𝐢

 

 

 ixی پروتونی با صفحه ی سوسوزنی است و  معرف تعداد کل فوتون های نور تولیدی ناشی از برخورد باریکه    nکه در آن

 . دهد شدت فوتون های نور در هر مختصه مکانی را نشان می

حالت ایده آل انتظار داشتیم که هیچگونه پخش شدگی در باریکه ذرات پروتونی مشاهده نشود و تنها در یک نقطه از   رد

های چندگانه در سوسوزن منجر به افزایش پهنای باریکه شد و نور تولیدی ماده سوسوزنی نور تولید شود اما پراکندگی

مسئله داریم، در   از آنجایی که تقارن سمتی در هندسه  .شد  یدای از صفحه سوسوزنی تولبه جای یک نقطه در ناحیه

 RMS =72)    رمتمیکرو   0.1مقدار آن کمتر از    که  [7]محاسبه کنیم  xرا تنها برای محور    RMSنتیجه کافی است مقدار  
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nm  یشصفحه نما  یباال  یاربسی قدرت تفکیک  بدست آمد که نشان دهنده  درصد(  1.424)   (  با خطای کمتر از دو درصد  

YAG:Ce  .است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در   keV 200پروتون یکه( به همراه پروفایل دوبعدی باریکه بار  ی بعد  یک ی ها یلپروفا )  yو  xجهت محور توزیع عرضی باریکه در  .8شکل

 یکرومتریم 50با ضخامت  YAG:Ceصفحه سوسوزن  
 

  گیری. نتیجه5

ا ابتدا به مطالعه و بررس  یقتحق  یندر    یکهبار  یلپروفا  یسوسوزن   یشگرنما  یصیابزار تشخ  یعوامل موثر در طراح  یدر 

شده   یحسوسوزن تشر  یشگرنما  ییعوامل در بهره و کارا  ینپرداخته شده است و نقش هر کدام از ا  keV 200پروتون  

 ین و همچن  یسوسوزنی  و انتخاب ماده  یبه طراح  هیکبار  ییفضا  یکموثر در قدرت تفک  یپارامترها  یاست. در ادامه با بررس

 یلو ک  200پروتون    یکهبرخورد بار  Geant4  یبا استفاده از کد مونت کارلو  در نهایت  .یمپرداخت  یصیابزار تشخ  ینهندسه ا

که(  یبار  یل )پروفا  یکهبار  یعرض  یعتوز  ی و چگال  یمکرد  یساز  یهرا شب YAG:Ceبا صفحه سوسوزن    یدئال ا  یالکترون ولت

سوسوزن   یکاز قدرت تفک  یاریمع  یکهبار  یل ( پروفای مربع   یانگین)جذر م  RMS  ی. سپ  با محاسبه  یمرا بدست آورد

YAG:Ce  از دو    از آنجایی که قدرت تفکیک تصویر ناشی  .بدست آمد  یکرونم  0.1که مقدار آن کمتر از    یم را بدست آورد

 کرومتر یم  50آن در حدود    دمانیبسته به  نوع چ  ی کیاپت  ستمیس  یباشد و خطا  یو سوسوزن م  یکیاپت  ستمیعامل س

قدرت تفکیک بدست آمده برای سوسوزن در مقابل قدرت تفکیک سیستم اپتیکی بسیار مناسب است و  لذا    [8]است

  یسوسوزن  یشگرجهت استفاده به عنوان نما  YAG:Ceمناسب سوسوزن  قدرت تفکیک    عدر واق  و  کندگلوگاه ایجاد نمی 

 کند.می  ییدرا تا یصیابزار تشخ ینا
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