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ی سازی مسیر ذرههادی با شبیهکنندگی و قدرت تفکیک وین فیلتر پیشنی خاصیت کانونیمطالعه

 ونپوزیتر
 ؛ محمدی زاده، محمدرضادمسعو، مهجور شفیعی ؛رضا، رمضانی شریف آبادی

 تهرانانتهاي خيابان كارگر شمالي ،  ،  ه تهرانفيزيك دانشگا دانشکده

 

 چکیده
هاي الکتريکي و ميدان با شبيه سازي .رودالکتريکي و مغناطيسي متقاطع به عنوان آناليزور ذرات باردار به كار ميهاي وين فيلتر، واكاوگري است كه با ايجاد ميدان

تا در فيلتر متقارن ارائه شده ،  MATLABافزار از طريق كدنويسي نرم 1Kevي پوزيترون و مسير ذره COMSOL MULTIPHYSICSافزار توسط نرم مغناطيسي

0.1nm فيلتر براي حالتي همچنين قدرت تفکيك . كندآل عمل ميفيلتر بررسي شده است كه شبيه فيلتر ايده اين كنندگيخاصيت كانوني. شودارضاء مي، شرط وين
 .، بدست آمد1.2mmي آن در حالت نيم دور، و در وضعيت بهينه 0.7mm، براي يك دور كامل، 0.4mmكه ذره دو دوره فركانس سيکلتروني طي كند، 
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Abstract 
 

Wien filter is a spectrometer which works based on the trajectory of charged particles in presence of cross 

electric and magnetic fields. Simulation of electric and magnetic fields by COMSOL and positron’s beam 

trajectory with MATLAB, in the proposed filter, Wien condition satisfied at 0.1nm. Focusing properties analysis 

shows that it has performance as well as the ideal filter. Also this filter has a resolution of 0.4mm, for 4π mood, 

0.7mm, for 2π mood and in the adjusted condition that occurs in π mood, 1.2mm was obtained. 

  

 

 قدمهم
هاي پايه در زمينهت براي تحقيقا ي باردار ابزار مناسبيها وني     

مختلف علوم همچون فيزيك اتمي، فيزيك پالسما، اختر فيزيك، 

هاي علوم و مهندسي اي و ديگر شاخه، فيزيك هسته راديوبيولوژي

براي . باشد يمسركار دارند  ها الکتروني باردار و ها ونكه با ي

حق انتخابي بر اساس جرم، انرژي يا بار اين ذرات، از وين  داشتن

فيلترها استفاده ميشود، به همين دليل در طيف نگاري جرمي، طيف 

همچنين از آن  .و آزمايشات همجوشي كاربرد دارد نگاري مولکولي

                                                 
 Radiation Biology

، تصويرساز فيلتر انرژي، يك ساز ، تکفامبه عنوان آناليزور سرعت

رنگي و محوري و كروي لنزهاي گرد،  هايابيراهي تصحيح كننده

ي  كننده جا جابه،  ي اسپيني سنگين، چرخانندهها جرمجداساز 

همچنين از آن در . رديگ يممورد استفاده قرار   امواج

و ميکرو   گسيل-و فوتون  ي الکتروني روبشيها کروسکوپيم

                                                 
 Spin Rotator 

 Wave Shifter

 Scanning Electron Microscope 

 Photoemission Electron Microscopes 
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ي ها قطباز وين فيلترهاي با . شوديون استفاده مي-آناليز پايه

ي ها شيآزماوش موازي كالسيك، در تشخيص پالسما، چهارگ

در جامدات،  ها الکترونپراكندگي، آناليزور افت انرژي براي 

گيري سطح مقطع يونيزاسيون، آناليزور الکترون براي اندازه

 ها زوتوپياي  و جداكنندهبراي كاشت در جامدات  ها وني ساز تکفام

زي نيز به عنوان طيف ي غير مواها قطبوين فيلتر با . اشاره كرد

از وين فيلترهاي با طراحي چند . نگار جرمي استفاده شده است

ي الکتريکي و ها دانيماي شکل هستند و استوانهمعموالً قطبي كه 

، براي استفاده در كنند يممغناطيسي دو، چهار و شش قطبي توليد 

و طيف نگاري افت انرژي   ميکروسکوپ الکتروني انرژي پايين

 [1,5] شود يمبا وضوح باال استفاده   يالکترون

ي الکتريکیي و مغناطيسیي   ها دانيمي  هيپاعملکرد وين فيلتر بر 

بیر جهیت حركیت پرتیو      ها دانيمبر هم است كه هر كدام از  عمود

انحیرا  ناشیي از ميیدان الکتريکیي، توسیط      . فرودي عمود هستند

ي در نتيجیه بیرا  . شیود  يمميدان مغناطيسي در جهت مخالف خنثي 

ذره با انرژي مورد نظر برآيند نيروهاي الکتريکي و مغناطيسیي وارد  

و ذره حركت مستقيم خیود را ادامیه    شود يمشده به ذره برابر صفر 

ايین مزيیت   . [6] سیازد  يمی خواهد داد و محور اپتيکي مستقيمي را 

ي بیا قطعیات ديگیر يیك     به راحتكند كه مهم وين فيلترها كمك مي

ويین   همچنیين تویوري ابيراهیي   . [7]ود سيستم اپتيکي به خیط شی  

تیر از انیواد ديگیر    داشتن محور اپتيکي مستقيم ساده ليبه دلفيلترها 

برآيند نيروها براي ذرات با انرژي متفاوت از ذره . [8]فيلترها است 

از محور اپتيکي منحیر    و ذراتمورد نظر، برابر صفر نخواهد شد 

وين فيلتیر را بیه عنیوان    خواهند شد و اين مکانيسم انتخاب انرژي، 

 .كند يميك آناليزور ذرات باردار معرفي 

تركيب ميدان الکتريکي و مغناطيسي براي بدست آوردن محیور  

بیا فیرا اينکیه ميیدان     . شود يمخوانده   شرط وينم اپتيکي مستقي

ˆ، xمغناطيسي در جهت محور 
xB B i ي الکتريکیي  ها دانيم، و

                                                 
 Low Energy Electron Microscope 

 Electron Energy-Loss Spectroscopy

 Wien Condition 

ˆ، Yحور در جهت منفي م
yE E j  باشد، با استفاده از نيروي ،

 لورنتس
( ) 

( ) 0,q E V B    

 به صورتي باال، شرط وين ها فراو اعمال 

( ) 
,x

z

y

E
V

B
  

ي میورد نظیر ميیزان ميیدان     با توجه بیه انیرژي ذره  . آيدبدست مي

در . [9]قابییل محاسییبه اسییت الکتريکییي و مغناطيسییي مییورد نظییر 

، ذرات بیا  كنید  يمی حركیت   0Vچارچوب مرجعي كه با سیرعت 

اي را كه شیعاد  يك مسير دايره 0Vسرعت كمتر يا بيشتر از سرعت 

ي بیدون   ذرهسیرعت ذرات بیا   ، اختال  Vي عکس با آن رابطه

 ايین  فركیانس  كیه  كننید  يمي مرجع، دارد طي  ذرهانحرا  يا همان 

   همیان فركیانس سیيکلترون    ، شیکل  يا فرفیره حركت 
c

eB

m
  

 .[10] است

اي مثل نواحي ورودي و خروجي وين فيلتیر،  اگر در يك ناحيه

و محیور   شود يم  شرط وين فيلتر برقرار نباشد پرتو ورودي منحر

به عنوان يك نتيجه در عمل، . اپتيکي ديگر خط مستقيم نخواهد بود

اي از نیواحي حاشیيه   ليی بیه دل در فيلترهاي واقعي  ها الکترونرفتار 

نیواحي   .شیود  يمبيني تووري ابيراهي، به نسبت بزرگي منحر  پيش

. گذارنید اي به دو شکل عرضي و طولي بر ميسر ذره اثیر میي  حاشيه

د اثرات عرضي گستره فضايي قابل استفاده داخیل فيلتیر بیراي    وجو

در ايین رهيافیت فيلتیر دو بعیدي     . كنید ورود ذرات را محدود میي 

انید و فيلتیر   ها حیذ  شیده  پيشنهاد شده است كه اثرات عرضي لبه

 .كندآل عمل ميدوبعد شبيه يك فيلتر ايده

 روش کار
 Comsolر در شییبيه سییازي فيلتییر دو بعیید از نییرم افییزا         

Multiphysics    هیاي الکتريکیي و مغناطيسییي   بیراي توليید ميیدان

افزار بر اساس حل معیادالت  اساس كار اين نرم .استفاده شده است

سیپس بیا    .ديفرانسيل بدست آمده بیه روش المیان محیدود اسیت    

                                                 
 Trochoidal Motion 

 Cyclotron Frequency 
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مسیير ذرات میورد نظیر     Matlabافزار استفاده از كدنويسي در نرم

دله لیورنتس بدسیت آمیده در ايین     حل معا .شبيه سازي شده است

طول فيلتیر كیه در    .انجام شده اسیت  ode45مرحله با استفاده از كد 

عییرا . متییر اسییتميلییي   بییاز شییده اسییت،  zمحییور جهییت 

 ،متیر يلی يم    هیا  قطیب متیر و عیرا   يليم    خازنالکترودهاي 

    هیا  قطیب  ي فاصیله متیر و  ميلیي   ي بين صفحات خازن  فاصله

شیکل بیا هیم     Uبراي رعايت تقارن دو قطعه آهین  . متر استميلي

تركيب و از دو حلقه جريان استفاده شده است تا ميدان مغناطيسیي  

 يانیدازه  آيید از طرفیي   به وجیود مختصات  به مبدأمتقارني نسبت 

بزرگ گرفته شیده اسیت تیا اثیرات      ،(مترميلي   ) ،ها قطبعرا 

بیا نزديیك    همچنیين . حداقل برسید  اي عرضي بهي حاشيهها دانيم

ي بسییيار كوچییك، انحییرا   انییدازهبییه  هییا قطییبكییردن دو طییر  

شود مختصري در خطوط ميدان مغناطيسي به طر  داخل ايجاد مي

در  ميیدان مغناطيسیي   ي بزرگتر، كیه كه نتيجه آن داشتن يك گستره

از طرفیي  . باشید میي  هاx در جهت محور قاًيدق آن در سرتاسر فيلتر

باشید،   yدر راسیتاي محیور    قیاً يدقاينکه ميدان الکتريکي نيیز  براي 

 هیا  آني بين  فاصلهي آهني قرار داده و ها قطبرا داخل قطعه  ها آن

 . ، شکلميكن يمرا تا حد مناسبي كم 

 
همراه با نمايش اندازه پتانسيل الکتريکي در دو بعد  وين فيلتر پيشنهادي:  شکل

 آن در نقاط مختلف

 

وزيترون ورودي برابر يك كيلو الکترون ولت در انرژي ذره پ

با انرژي  ي وروديسرعت ذره  از آنجا كه. نظر گرفته شده است

K آيد،زير بدست ميي از رابطه 

(             )                                     
2

2
.z

K
V c

mc
       

ميدان . جرم ذره ورودي است mسرعت نور و  cكه در آن 

طي يك دوره كامل سيکلتروني پوزيترون مغناطيسي مورد نياز براي 

 .آيدفاده از رابطه زير بدست ميميليمتري فيلتر با است  در طول 

( )                                          

2 [ ( )]

,

z

x

V
m ev

c
B

cL


 
 
        

 .تطول فيلتر اس Lو  بر حسب الکترون ولت m در اين رابطه

،  ي ي ميدان الکتريکي مورد نياز با استفاده از رابطههمچنين اندازه

 .، شرط وين، بدست خواهد آمد ي و رابطه

 نتایج و بحث
الکتريکي و ميدان مغناطيسي  ، نمودار ميدان و هاي در شکل     

ها هاي عرضي خطوط ميدانمولفه. دهدنشان مي yرا روي محور 

 بيانگر اين استمال از بين رفته است كه درون اين نود فيلتر كا

درون فيلتر ميدان الکتريکي ومغناطيسي يکنواخت و عمودبرهم 

  .توليد شده است

 yي ميدان الکتريکي درون وين فيلتر روي محور اندازه:  شکل
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 yي ميدان مغناطيسي درون وين فيلتر روي محور اندازه:  شکل 

 براي اين نود فيلتر تاازي شده شبيه س مرجع ي پوزيترونمسير ذره

كانوني كنندگي  .كنديك دهم نانومتر شرط وين را ارضا مي يمرتبه

ي كامل حركت سيکلتروني پوزيترون در طول يك دورهفيلتر اين 

 .، نشان داده شده است در شکل

 
 پوزيترون ندگي فيلتر براي ذراتكنكانوني:  شکل

جع است كه شرط وين را ي مري قرمز رنگ، مسير ذرهمسير ذره

 ي مرجع با زواياي وروددو مسير سينوسي مسير ذره. كندارضا مي

1   شود كه مسيرذرات در وسط ديده مي. دهدرا نشان مي

دهند كه داراي ابيراهي است ولي تشکيل فيلتر تشکيل تصويري مي

ي سير ذرهدو م. ي فيلتر بدون ابيراهي استتصوير در انتها

با  دهمباقيمانده، مسير ذراتي است كه انرژي آنها به اندازه يك

تمامي ذرات در انتهاي فيلتركانوني . انرژي مرجع متفاوت است

 .شوندمي

ي ذره يك ،ميزان قدرت تفکيك اين نود فيلتر را براي شکل

 شودوارد فيلتر مي ولتبا انرژي يك كيلوالکترون كه پوزيترون

 yذراتي كه حول محور  .است1.2mmد كه برابر با دهنشان مي

كنند ذرات با انرژي مرجع ولي زواياي ورود مختلف نوسان مي

1زاويه ورود صفر و )   )ي ديگر، مسير است و سه مسير ذره

دهم كمتر از انرژي مرجع ي يكذراتي است كه انرژي آنها به اندازه

1اياي صفر و است درحاليکه با زو  شوندوارد فيلتر مي. 

 
 پوزيترون ت تفکيك فيلتر براي ذراتقدر:  شکل

 نتیجه گیری
طراحي يك نود فيلتر بدان پرداخته شد در اين رهيافت  آنچه     

خاصيت  ،1Kev ي پوزيترونسازي ذرهمتقارن بود كه با شبيه

ر اين زمينه شبيه به يك فيلتر كنندگي آن بررسي شد كه دكانوني

همچنين با قرار دادن فيلتر در مد نيم دور براي . دكنآل عمل ميايده

و الکتريکي  0082T.مغناطيسي  هايي ميداناين ذره كه با اندازه

1.57Kv/cm 1.2با  آن برابر قدرت تفکيك آيدبدست ميmm 

و و براي د 0.7mmاين كميت براي يك دور كامل،  .بدست آمد

، بدست آمد، در واقع بهترين وضعيت در حالت نيم 0.4mmدور، 

 .افتددور اتفاق مي

 سپاسگزاری
مهجور  دكتر مسعود آقاي جناب يهاي علمي و فکري ارزندهكمكاز       

همچنين از تمام  .نمايم صميمانه تشکر مي شفيعي در به بار نشستن اين پژوهش

-اند تشکر و قدرداني مير و ياور ما بودهكساني كه به هر نحوي در اين زمينه يا

 .نمايم
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