ثِ ًبم خذا
هبّیت درهبى ایوپلٌت در حبل تکبهل است
ّویطِ ضوب ثِ عٌَاى یک دکتز ،ثِ ّوزاُ ثیوبر خَد ّستیذ کِ تػوین هیگیزیذ اس چِ پزٍتکل درهبًی
استفبدُ کٌیذ .اهزٍسُ ثیوبراى ثِ دًجبل دًذاى سیجب ّستٌذ ٍ آى را هیخَاٌّذ ّز چِ سٍدتز ٍ ًِ دیزتز .ثیطتز
ثیوبراى ثزای ثبرگذاری سٍدتز ٍ سزیعتز ایوپلٌت خَد سَال هی کٌٌذ ٍ .ثیوبراًی کِ هوکي است در
گذضتِ ثزای ایوپلٌت گذاضتي کبًذیذ ًوی ضذًذ درخَاست درهبى ضذى دارًذ .ثِ طَر طجیعی ایي
هکبى ّب ًیبس ثِ دًذاًپشضکبى ثیطتز ٍ تکٌَلَصی ّبی در دستزس دارد .درهبى هَفق ثیوبراى در هعزؼ
ریسک ٍ ثبرگذاری سزیعتز ًیبس ثِ اثشارّبی تطخیػی پیطزفتِ تز را ایجبد هی کٌذ .دستگبُ استل ISQ

یک چٌیي اثشاری است .ایي دستگبُ یک سیستن تطخیػی کبهل ثزای تعییي پبیذاری ایوپلٌت ٍ هیشاى
اسئَاًتگزیطي هی ثبضذ .ایي ٍسیلِ ثزای ضوب ثِ عٌَاى یک دًذاًپشضک درهبى ثب دقت ،اًذاسُ گیزی
ثجبت ٍ پبیذاری قبثل اعتوبد کِ ثزای یک تػوین گیزی آگبّبًِ کِ در هَرد پزٍتکل جزاحی ٍ پزٍتش
هَرد ًیبس است را فزاّن هیکٌذ .ثِ عٌَاى ثخطی اس سیستن کٌتزل کیفیت ایي دستگبُ تَضیح ًقطِ درهبى
را ثزای ثیوبر ٍ ّوکبراى آسبى تز هی کٌذ.
دٍ دلیل اسبسی ثزای ایٌکِ چزا ضوب ًیبس ثِ  ISQاستل داریذ.
- 1هذیزیت ایوپلٌت در هعزؼ خطز
ضوب سهبًی ارسش خبظ استفبدُ اس  ISQاستل پی خَاّیذ ثزد کِ ثِ درهبى ثیوبراى ثب ریسک ثبال ٍ
ایوپلٌت ثب خطز ضکست ثِ دلیل ضعیف ثَدى هیشاى ایٌتگزیطي ثپزداسیذ.
استل ثب کبّص هیشاى  ISQیک ّطذار سزیع را در راثطِ ثب عذم پیطزفت هیشاى اسئَاًتگزیطي هَرد
اًتظبر را ثِ ضوب هی دّذ .ایي عول هی تَاًذ ثِ دکتز ٍ ثیوبردر ّشیٌِ ضکست ایوپلٌت ٍ یب سبخت
دٍثبرُ تبج ثِ دلیل ثبرگذاری سٍدرس جلَگیزی ثِ عول آٍرد.
- 2کبّص سهبى درهبى

اگز پبیذاری هکبًیکی اٍلیِ ثِ اًذاسُ کبفی ثبال ثبضذ رٍش یک هزحلِ است کِ اغلت ّوشهبى ثب
اًذاسُ گیزی ثبرگذاری ّن غَرت هی پذیزد.اًذاسُ گیزی دٍثبرُ قجل اس تزهین ًْبیی ٍ هقبیسِ
هقذار آى ثب هقذا ر پبیِ گزفتِ ضذُ در سهبى قزار دادى ،تػوین گیزی ثزای اداهِ سزیع ٍ آسبى را
هوکي هی سبسد.
Micromotion

اجتٌبة اس  ، Micromotionثب ارسیبثی دقیق ثجبت ایوپلٌت ٍ اسئَاًتگزیطي کلیذی است ثزای
فبئق آهذى در یک درهبى قبثل پیطجیٌی ISQ .ایي عول را ثزای ضوب ثِ درستی ٍ کوبل اًجبم هی
دّذ.
 Smartpeg- 1ثِ ایوپلٌت هتػل هیطَد Smartpeg .ثِ آسبًی ثِ ضیبر داخلی اینپلٌت پیچ هیطَد.

- 2کبٍضگز دستی ثذٍى ایٌکِ ثب  Smartpegتوبس پیذا کزدُ یب آًزا لوس کٌذ ثبعث تحزیک
 Smartpegثِ غَرت هغٌبطیسی ضذُ ٍ هقذار آى در یک ثبًیِ ًطبى دادُ هیطَد.

The ISQ Scale – a global standard

 ISQیک هقیبس اًذاسُ گیزی ثزای استفبدُ ثب رٍش ( RFAتجشیِ ٍ تحلیل فزکبًس تطذیذضذُ)
ثزای تعییي پبیذاری ایوپلٌت ٍ اسئَاًتگزیطي ،کِ در هقیبس هفیذ کلیٌیکبلی  1-100 ISQارائِ
ضذُ است.

استل چگًَِ کبر هیکٌذ ٍ چِ چیشی ثب آى قبثل دستیبثی است
استل  Smartpeg ، ISQکبر گذاضتِ ضذُ در رٍی ایوپلٌت را ثب استفبدُ تبثص پبلس هغياطیسی
تحزیک هیکٌذ .ایي عول ثستِ ثِ پبیذاری ایوپلٌت ثبعث رسًٍبًس  Smartpegدر فزکبًس خبظ
هیطَد .ایي عول یک تکٌیک کبهال ثی سین غیز تْبجوی ٍ کبهال ّذفذار استّ Smartpeg .ب ثِ
گًَِ ای کبلیجزُ ضذُ اًذ کِ ّوِ آى ّب هقذار ثزاثزی را ثزای درجِ پبیذاری یکسبى ًطبى هی دٌّذ.

خالغِ ثیص اس  500هقبلِ علوی
هقیبس  ISQاهکبى ایجبد یک طیف ثبلیٌی استبًذارد  1-100را هسیز هیکٌذ .ثیص اس  500هقبلِ ثز
اسبس اًذاسُ گیزی  ٍ RFAهقیبس  ISQاًجبم ضذُ است .دادُ ّبی در سبیت
 www.osstell.com/scientific-forumقبثل جستجَ هیجبضٌذ.

هب هی خَاّین ثِ عٌَاى هطبٍراى علوی اًجوي علوی استل ثِ ضوب ثِ عٌَاى استفبدُ کٌٌذُ اس ایي
دستگبُ خَش آهذگَیی ثگَیین .هب ّوِ ثزای سبل ّبی هتوبدی اس تکٌَلَصی  ISQ ٍ RFAدر
کبر رٍساًِ ٍ ّوچٌیي تحقیقبت استفبدُ هیکٌین .هب هیخَاّن ضوب را تطَیق ثِ تحقیق در ایي
تکٌَلٍصی هفیذ کزدُ ٍ دادُ ّب ٍ تجزثیبت ثبلیٌی خَد را ثب اًجوي  ISQثِ اضتزاک ثگذاریذ .هب هی
تَاًین ثب ّوذیگز ثِ تَسعِ یک پبیگبُ دادُ ّبی علوی ٍ ثبلیٌی قبثل تَجِ ثپزداسین کِ آى ثِ هب در
ثْیٌِ سبسی هَفقیبت ثبلیٌی ثیوبراًوبى کوک خَاّذ کزد.

تطخیع تَسط استل -تعْذ ضخعی
ثیص اس  20سبل پیص  2داًطوٌذ ًباهیذی خَد درتَاًبیی تعییي دقیق ٍ عیٌی اسئَاًتگزیطي ٍ رٍضی
ثبثت فزاتز اس چبثکی ٍ هْبرت قبثل لوس خَد را ثِ اضتزاک گذاضتٌذ .ثعذ اس آى هفَْم تجشیِ ٍ
تحلیل فزکبًس رسًٍبًس گستزش یبفت .ایي کوپبًی در سبل  1999ضکل گزفت ٍ اهزٍس ثیص اس
 9000پشضک در سزاسز دًیب اس دستگبُ استل استفبدُ هیکٌٌذ .توبم اعضب استل در سزاسز دًیب
ضخػب هتعْذ ثِ پذیزش راُ حل تطخیػی هٌحػز ثِ فزد ٍ رضذ هذاٍم ضزکت هب هیجبضٌذ .ثزای
هَفقیت ،هب ثِ هطتزیبى خَد اطویٌبى دریبفت حوبیت ٍ خذهبت سشاٍاراًِ را هیذّین.

