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 عنوان پایان نامه )به فارسی و انگلیسی(:

 فارسی:

 به روش اجزاء محدود الکتریکی میدان حضور الکترونی در یعددی رفتار اشعه شبیه سازی

 

انگلیسی:

Numerical simulation of the electron beam behavior in the presence of an electric field 

using finite element method 

 

 تعریف مسئله، فرضیه ها و اهداف)بطور خیلی خالصه(:

داری تحقیقات دامنه باعث شده است، از دیرباز آوری و صنایع مختلف، فن درعلوم،الکترونی  یاشعه یگسترده یکاربردها

در حال  .[1و2]ها و تجهیزات صنعتی، صورت پذیردمنظور طراحی دستگاه ها بهبینی رفتار این اشعهسازی و پیشمدلبرای

افزار از ها و کد نرمعملکرد آن یها وجود دارد که نحوهسازی رفتار این اشعهافزار تجاری برای مدلحاضر چندین نرم

توسعه کاربرد این جود ندارد. نظر بهو افزارهاسازی یا ایجاد تغییرات در این نرملذا امکان بهینه دسترس کاربران خارج است.

افزار در اختیار داشتن نرم. سازی دقیق و قابل اطمینان در کشور رو به افزایش استافزار مدلها در ایران، نیاز به نرماشعه

-میباعث  ،فیزیکی افزایش می دهد یالوه بر اینکه درک و شناخت کاربران و متخصصان را از این پدیدهعبومی سازی مدل

اول  افزاری نیز فراهم شود. این پروژه به عنوان فازسازی و ایجاد تغییرات کاربردی در کد نرمالزم جهت بهینه یشود زمینه

 در یراخ هایپیشرفت به توجه بایابی به نرم افزار بومی مدل سازی رفتار اشعه الکترونی تعریف شده است. از طرح دست

 هایروش امروزه گوناگون، علوم یپیچیده مسائل سازیشبیه و محاسبه برای کاربردی هایافزار نرم رشد و ایرایانه علوم

 جایگزینی عنوانبه عددی هایروش. اندگرفته قرار سنتی هایروش کنار در علم تولید هایپایه از یکی عنوانهب ایرایانه

انتقال الکترون  به بررسی رفتارتوان می عددی سازیلمداخیر اف . از اهدروندمی کارهب ترپیچیده لئمسا تحلیلی حل برای

 لکترونیکوانتومی چند ا نقاطاندرکنش ، [5] لجام گسیخته زایش الکترون [،4]1اثرات تجمعی لیزر الکترون آزاد[، 3سریع ]

 های جامدهدفایکس با استفاده از بمباران  یتولید اشعه ،[7]پذیر الکترون در مواد تغییر شکل -، اندرکنش فوتون[6]

کاربرد نیز  [9و10]صنعتی و تحقیقاتی هایروژهپدر الکترونی  های اشعه .اشاره کردو غیره  [8] های پرانرژیتوسط الکترون

  .دنداروسیعی 

                                                 

-1 Free Electron Laser 



 

 

باال را، با دوباره  یالکترون یانبا جر یهادر دستگاه یکیالکتر یهایدانتابش استوار بر م یبیارد یراستا کدها یندر ا

شده به  یدتول یاشعه یافتن یهاکنند. روش یم یینمدار، تع یفضا -نشست بار یتکرار یندفرا یک یدانکردن م محاسبه

 یهاموجود )مثل شمارنده یهایمش واستاندارد است  ییندرجه پا یدارا یتینسب یهااشعه یبرا یسیمغناط یدانم یلهوس

در چشمه و الکترون  یانشدن جر یو شامل اثرات جار کندمی( درجه دقت را محدود یتینسب یعرض یروین یبتقر یاتابش 

 یاشعه در راستا یانجر آنکه در  یمکنیم یفمحدود را توص یاجزا یمنظور ما روش کدها ینشود. بدینم یتجمع یها

 . [11و12] شود یم یننشته یکشبکه الکترواستات یسعناصر همد

به توان الکتریکی از اهمیت زیادی برخوردار است که می الکترونی در میدان یبنابراین مطالعه رفتار و واکنش اشعه

سازی و بررسی نمود و معادالت مسیر حرکت، الکتریکی شبیهرفتار آن را در حضور میدان  سازی عددی،کمک دانش مدل

صورت عددی محاسبه و در به الکتریکی را ها در میدانرفتار آن یها، میزان پراکندگی و نحوهسرعت و توان الکترون

 کاربردهای عملی به صورت بهینه استفاده نمود.

 

 شرح روش اجرای تحقیق:

 سازی نرم افزارهای موجودشناسایی روش مدل -1

 الکترونی  یسازی رفتار اشعههای ریاضیاتی مدلو بررسی کتب و مقاالت مربوط جهت تدوین روش مطالعه -2

 ل کالسیک یجاد کد نرم افزاری جهت حل مسائا -3

 افزاری جهت حل معادالت پیچیده تر کد نرم تعمیم این -4

 افزارهای تجاری سازی با نرمدست آمده از مدلهنتایج ب یمقایسه -5

 

  پیشینه موضوع در ایران و جهان با ذکر منابع معتبر:

-اشعه یدرباره و گرچه ستمختلف استفاده شده اتحقیقات و در علوم همچنین  ،متفاوتفزارهای نرمدرسازی عددی مدل از

 اما [12است] صورت گرفته روش سنتی )تحلیل نظری(به محدودی مطالعات الکتریکی آن در میدان رفتارالکترونی و  ی

توان به مطالعه های صورت گرفته میاز بررسی .شده استمشاهده در این راستا نسبتاً محدودتری عددی  هایسازیمدل

شبیه 2007در سال  شتوسط یورگا و همکاران کهدر تفنگ الکترونی  های الکترومغناطیسیمیدان در الکترونی یاشعه رفتار

  .اشاره کرد [13]  شدسازی 
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 عناوین سایر پایان نامه های در دست اجرا: -ب
 مقطع تحصیلی نام دانشجو عنوان

سازی یک ( بررسی آنالیزورهای انرژی الکترون و شبیه1)

 نمونه الکتروستاتیکی
 کارشناسی ارشد لی وندیعصمت گنجع

مطالعه و شبیه سازی لنزهای الکتروستاتیکی در ( 2)

 تفنگ های الکترونی و بررسی کارایی آن ها
 کارشناسی ارشد پورزینب هادیان
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