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بررسی ترابرد ذرات باردار در میدان مغناطیسی و شبیهسازی تابش سینکروترون با
FLUKA استفاده از کد
* فریدون عباسی دوانی، مجید شهریاری،فرشاد قاسمی
 ایران- تهران،1983963113 : صندوق پستی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی هستهای،گروه کاربرد پرتوها

 دو روش بسیار کاربردي و پایهاي در بسیاري از نرمافزارهاي شبیهسازي و مدلسازي،روش اجزاي محدود و نیز روش مونتکارلو

:چکیده

 اما تعداد. به وسیلهي تعدادي از نرمافزارها امکانپذیر است، ترابرد ذرات باردار در میدان الکتریکی و مغناطیسی بر پایهي این دو روش.هستند
 یکی از این نوعFluka  کد.معدودي از نرمافزارها از امکان ترابرد تابش ثانویهي حاصل از حرکت ذرهي باردار در میدان مغناطیسی برخوردارند
. مدلسازي و شبیهسازي انجام شده براي بررسی تابش سینکروترونی الکترون به وسیلهي این کد ارایه شده است، در این مقاله.نرمافزارها است
 بررسی زوایاي خروجی باریکهي فوتونی تابش. کامالً مطابقت دارد، با آنچه که از روابط ف یزیکی مورد انتظار است،نتیجهي به دست آمده
. انجام شده استusrbin  و کارتmagfld  این بررسیها با کارت ویژهي میدان.سینکروترون و کاهش انرژي آن از نتایج این مقاله است

 تابش سینکروترونی،Fluka  کد، روش اجزای محدود، روش مونت کارلو، میدان مغناطیسی، ترابرد ذره ی باردار:کلید واژهها

Investigation of Charged Particle Transport in Magnetic Field and
Simulation of Synchrotron Radiation by FLUKA
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Radiation Application Department, Nuclear Engineering Faculty, Shahid Beheshti University, P.O.Box: 1983963113, Tehran - Iran

Abstract: Finite element and Monte Carlo are two basic and useful methods in numerous modeling
and simulation codes. Charged particles transport in electric and magnetic fields based on these methods
is the feasible manipulation of some software. There are, however few codes that have the ability of
explaining the secondary radiation transport resulting from the movement of the charged particles in a
magnetic field. FLUKA, for excample, is known to be one of them. In this paper, a modeling and the
simulation process using the FLUKA code for the survey of the synchrotron radiation of the electron are
presented. The results found to be in agreement with those predicted by the known theoretical approach.
The analysis of the synchrotron radiation of the output photon beam and the beam energy reduction are
the basic results of the present work. For this investigation a specific field card MAGFLD and a
USRBIN card have been applied.
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 .1مقدمه

نوورمافووزارهووا را شووامل موویشوووند« ،روش اجووزاي محوودود»( )1و

علم شتابدهندهها یکی از پیشرفتهترین و پیشروترین علووم رایوج

«روش مونتکارلو»( )2است ].[1

در دنیووا اسووت ،بووه نحوووي کووه امووروزه بسوویاري از دسووتاوردهوواي

روش اجزاي محدود قابلیت محاسبهي کمیتها در گسوترهي

فنشناختی بشر از مراکزي که به طور گسترده بور روي سواخت و

وسیعی از میدانها را دارد .این گستره شامل میدانهاي مغناطیسی،

به کارگیري شتابدهندهها کار میکنند حاصول مویشوود .بوراي

میدانهاي الکتریکی و همچنین فضاي توزیع گرموایی مویباشود.

مثال ،استفادهي گسترده از شبکههاي کامپیوتري نظیور اینترنوت و

این کمیتها توسط معادزت دیفرانسیل تحلیل مویشووند .چنوین

ابررایانهها و نیوز گسوترش آنهوا را مویتووان از ایون دسوتاوردهوا

معادزتی را براي سیستمهاي ساده میتوان بوه طوور تحلیلوی حول

دانست .لزوم استفادهي گسترده از (ابر)رایانهها در ایون دانوش ،از

کرد اما وقتی با هندسوه و رفتارهواي پیچیودهاي از موواد سوروکار

دو حقیقت -1 :پیشرو بودن سطوح جدید ایون دانوش (در ب وش

داریم ،روشهاي عددي مفیدتري وجوود دارنود کوه مویتووان از

شووتابدهنوودههوواي پیشوورفتهي جدیوود) و نبووود تجربووهي عملووی

آنها استفاده کرد ].[1

 -2پرهزینه بوودن سواخت و کسوج تجربوهي عملوی ززم ،ناشوی

براي حل یک معادلهي دیفرانسیلی به وسیلهي یک کوامپیوتر

میشود .این محدودیتها استفاده از شبیهسازي قطعات و اجوزاي

عددي ،معادلههاي دیفرانسویلی حواکم بور رفتوار سیسوتم بایود بوه

شتابدهندهها و نحوهي عملکرد آنها با استفاده از انواع م تلف

مجموعهاي بزرگ از معادلههاي خطی تبدیل شوند .تدبیر و روش

نرمافزاها را اجتنابناپذیر میسازد ].[1

کار به این صورت اسوت کوه فضواي کوار بوه قطعوههوا و عناصور

در این راستا نرمافزارهاي زیادي طراحی شدهاند کوه نحووهي

کوچک تقسیم میشود تا اینکه تغییرات زمینه در یک تک قطعه

عملکرد اجوزاي م تلوف و نیوز باریکوه را شوبیهسوازي مویکننود.

قابل مشاهده و محاسبه باشد .این عملیات مشبندي نامیده میشود

تعدادي از این نرمافزارها تنها براي یک نوع شوبیهسوازي طراحوی

و اساس روش اجزاي محدود است.

شدهاند اما تعداد زیادي از آنها حالت کلیتري داشته و میتوانند

در واقع روش اجزاي محدود ،روشوی بوراي ایجواد مجموعوه

چندین نوع شبیهسازي را پوشوش دهنود و عوالوه بور شوبیهسوازي

معادزت خطی میباشد .در این روش ،مرزهاي هر یک از مشها

شتابدهندهها در سایر علوم نیز کاربرد دارند.

و نیز اجزایی که در هر مورز و موش وجوود دارنود تشو یه داده

حوزههاي کاربرد نرمافزارهواي بوه کوار رفتوه در شوبیهسوازي

میشوند .مزیت این روش و نتیجهي گرفته شده از آن ،دقت بواز

اجزاي م تلف یک شتابدهنده را میتوان به صورت )1 :میدانهاي

در تعداد عملیات محدود میباشد ].[1

الکتریکووی و مغناطیسووی در محوودودهي بسووامدهاي متفوواوت)2 ،

روش مونتکارلو محدودهي بسیار گسوتردهاي از دانوش را

دنبالکردن مسیر حرکت ذرهي باردار و طراحی تفنگ الکترونوی

پوشش میدهد کوه در آن سیسوتمهواي فیزیکوی و پدیودههوا بوه

و چشمهي یونی )3 ،ترابورد گرموایی در جامودات و بافوتهوا)4 ،

وسیلهي روشهایی که از اعداد تصادفی استفاده میکنند شبیهسازي

بررسی نفوذ الکتورونهوا ،فوتوونهوا ،پووزیترونهوا و سوایر ذرات

میشوند .طرح کلی تحلیل مونتکارلو ساختن مدلی است که تا

باردار در مواده  )5شوبیهسوازي مکوانیکی سوهبعودي اجسوام بوراي

حد ممکن به سیستم فیزیکی واقعی موردنظر شبیه باشد .همچنین

ساخت دقیق آنها ،تقسیمبندي کرد.

تولید برهمکنشها در سیستم براساس احتمالهاي وقوع معلوم با

هر کودام از نورمافوزارهواي تحلیلوی بوا حول تعوداد زیوادي از

نمونهبرداري تصادفی از توابع چگالی احتمال انجام میپذیرد .هر

معادزت ریاضی ساده و پیچیده که بر فیزیک حاکم بور هور یوک

چه تعداد رخدادهاي جداگانه (تاری چههوا) افوزایش پیودا کنود،

از اجزاي سیستم موردنظر دزلت دارند ،به شبیهسازي آن سیسوتم

کیفیت رفتار میانگین گزارش شدهي سیستم به همان اندازه بهبود

میپردازد .روشهاي متفاوتی براي حل این معادزت وجود دارند

مییابد .به این معنی که نایقینی آماري کاهش مییابد .اگر توزیع

که هر یک براساس ماهیت فیزیکی متفاوت حواکم بور معوادزت

رخدادهایی که در سیستم اتفوا مویافتنود برحسوج تجربوه معلووم

عمل میکنند .هر نرمافزاري ناگزیر باید از یکوی از ایون روشهوا

باشد ،یک تابع چگالی احتمال میتواند تولیود شوده و بوه صوورت

بهره بگیرد .دو روش بسیار کاربردي کوه اسواس کوار بسویاري از

تصادفی نمونهبرداري شود تا سیستم واقعی را شبیهسازي کند ].[2
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 .2طرح مسئله و انتخاب ابزار مناسب

زمان محاسبات براي یک شبیهسازي مونتکوارلو بوه عوامول
بسیاري بستگی دارد .اما به طور اساسی توسط دقت مورد انتظار از

به طور کلی دنبال کردن ذرهي باردار در دو حالوت قابول بررسوی

نتایج ،تعیین میشود .چون مونتکارلو یک روش آمواري اسوت،

است .حالت اول ،بررسی مسیر ذرات باردار در میدان (الکتریکی

دقت با مجذور تعوداد تاری چوههوا و در نتیجوه بوا مجوذور زموان

و مغناطیسی) و حالت دوم ،دنبال کردن حرکت ذرات ،بودون در

متناسج است ].[2

نظر گرفتن میدان که بیشتر بر چگونگی دنبوال کوردن یوک ذره
در درون یک ماده و اندرکنشهاي آن استوار است ].[1

این مقاله ،ابتدا به معرفی موردي تعدادي از نرمافزارهایی کوه
در شبیهسازي ترابورد ذرات بواردار در میودان مغناطیسوی کواربرد

نرمافزارهایی که بور حالوت اول اسوتوارند ،اغلوج ابوزارهوایی

دارند ،میپردازد .در ادامه کد  Flukaبوه عنووان یکوی از معودود

هسووتند کووه خودشووان ابتوودا میوودان الکتریکووی و یووا مغناطیسووی را

نرمافزارهایی که تابشهاي ثانویهي الکترومغناطیسی را شبیهسازي

محاسبه کرده و سپا چگونگی حرکت ذره در چنوین میودانی را

میکند معرفوی مویشوود و پوا از ارایوهي توضوی م تصوري از

شبیهسازي میکنند .تعداد اندکی نیز وجود دارند که از خروجوی

ویژگووی شووبیهسووازي میوودان مغناطیسووی در کوود  ،Flukaامکووان

نرمافوزارهواي دیگور در بوه دسوت آوردن میودان ،بهوره گرفتوه و

شبیه سوازي توابش سوینکروترون در ایون کود موورد بررسوی قورار

خودشان تنهوا حرکوت ذره را دنبوال مویکننود .نورمافوزاریوی کوه

موویگیوورد .از آنجووا کووه موویتوووان تووابش سووینکروترون را یکووی از

براسوواس حالووت دوم کووار موویکننوود ،بوویشتوور براسوواس روش

مهوومتوورین نمودهوواي ترابوورد ذرهي بوواردار در میوودان مغناطیسووی

مونتکارلو عمل کرده و حرکت ذره را در اجسام م تلف دنبوال

دانست ،بررسی امکوان شوبیهسوازي چنوین پدیودهاي بسویار حوایز

میکنند ].[1

اهمیووت اسووت .زیوورا هووم شووبیهسووازي میوودان مغناطیسووی را شووامل

ابزارهایی که توانایی ترابرد ذره را دارند عبارتاند از،CST :

موویشووود و هووم امکووان مطالعووهي تووابش ثانویووهي حاصوول را فووراهم

،Mesh ،EStat ،FLUKA ،MCNP ،Geant4 ،Ansys

میکند.

،TOSCA ،Opera ،Mafia ،Simion ،PerMag ،Trak

از طرفی ،وقتی نرمافزاري عرضه میشود ،یکی از دغدغههاي

 RADIA ،SCALAو  .OmniTrakکووووه از میووووان آنهووووا،

توسعهدهندگان آن یافتن نقاط قوت و ضعف آن اسوت .ایون امور

نرمافزارهواي ،Mafia ،Simion ،OmniTrak ،Ansys ،CST

براي نرمافزارها با منبع آزاد( )3از اهمیت بیشتري برخوردار است.

 SCALA ،TOSCA ،Operaو  RADIAابزارهاي قدرتمندي

یکی از دزیل منبوع آزاد بوودن ایون نورمافزارهوا اسوتفادهي افوراد

براي شبیهسازي انواع میودان مغناطیسوی و حرکوت ذره در چنوین

م تلف از آنها ،یافتن ایرادات ،گزارش آنها به توسعهدهندگان

میدانهایی هسوتند .کودهواي  Geant ،MCNPو  FLUKAنیوز

اصلی و پیشنهاد براي بهبود آنها است .کدهاي  Flukaو Geant

دنبال کردن حرکت ذره در درون یک ماده و اندرکنشهواي آن

از جملهي این نرمافزارها هستند که بوه راحتوی از طریوق اینترنوت

را به خوبی انجام میدهند ].[1

قابل دسترسیاند.

در این پژوهش ما به دنبال نرمافزاري هستیم کوه اوزً توانوایی

جستجوي م تصر مقازتی کوه در مجوالت معتبور بوه بررسوی

ترابوورد ذرهي بوواردار در میوودان مغناطیسووی را داشووته باشوود و ثانیواً

عملکرد این نوع کدها در یک مورد خاص میپردازنود ،نشوان از

انوودرکنشهوواي ذره را در حضووور میوودان مغناطیسووی ارایوه دهوود.

اهمیت گزارش نحوهي استفاده ،امکانات و معایج آنهوا دارد توا

نرمافزاري که براي ایون منظوور مناسوج تشو یه داده شود ،کود

دیگر استفادهکنندگان با آشنایی بویشتوري بوه انت واب نورمافوزار

 FLUKAاست.

مناسج خود بپردازنود .مقالوهي حاضور توالش دارد ،پژوهشوگران

 FLUKAیک ابزار با اهداف عمومی براي محاسبهي ترابرد

داخل کشور را با امکان ترابرد ذرات باردار در میدان مغناطیسی و

ذرات و برهمکونش آنهوا بوا مواده اسوت .ایون کود در گسوترهي

انتشار فوتون ناشی از آن در کد  Flukaآشنا سازد تا در صوورت

وسیعی از کاربردها شامل حفاظسازي شتابدهندههاي پروتون و

نیاز از آن اسوتفاده کننود .ارایوهي پیشونهادات بوراي اداموهي ایون

الکتوورون ،طراحووی هوودف ،کووالریمتري ،فعووالسووازي ،دزیمتووري،

پژوهش از دیگر نتایج این مقاله است.

طراحی آشکارساز ،سیستمهاي شتابدهنوده ،پرتوهواي کیهوانی،
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فیزیک نوترینو و رادیوتراپی استفاده میشوود .ایون کود در موورد

از طرفی تابش الکترومغناطیسوی بوه صوورت توابعی از انورژي

فوتووونهووا پدیوودهي کووامپتون ،اثوور فوتوالکتریووک ،تولیوود زو ،

ذرات بوده و با افزایش انرژي ،به شدت افزایش مییابد .با توجوه

پراکندگی رایلی ،تولید فوتوهوادرونهوا و در موورد فوتوونهواي

به  E=pcو  γ=E/m0c2و با جايگذاري این روابط ،توان تابشوی

ن وري ،تولید و ترابرد تابش چرنکوف ،سوسوزنی و عالوه بر ایون

در مدت شتابدهی عرضی به صورت زیر به دست میآید ][4

ترابرد نور با طول مو داده شده توسط کاربر در مواده را نیوز پوی

e 2c
E4
Ps 
6 0 (m0c2 )4 R 2

()4

میگیرد .این کد همچنین قادر به ترابرد فوتونهاي پالریوزه شوده
(براي مثال تابش سینکروترونی) و فوتونهاي نوري است .ت مین
زمانی و ردیابی تابشهاي گسویلی از یوک هسوتهي رهوا شوده در

توزیع زاویهاي تابش سینکروترونی الکترونهاي نسبیتی خیلی

حالت ناپایدار نیز در این کد قابل انجام است .این کود هومچنوین

پیچیدهتر از دایپل هرتز است .زاویهي فوتون گسویلیده نسوبت بوه

قادر به ردیابی صوحی مسویر ذرات بواردار (حتوی در میودانهواي

راستاي باریکهي الکترون از رابطهي  5به دسوت مویآیود .شوکل

الکتریکی و مغناطیسی) است ].[3

( )a-1این زاویه را نشان میدهد ] .[4براساس اطالعات این شکل
باریکهي فوتونی مشاهده شده توسط یک ناظر (یک نقطه) بوراي

 .3شبیهسازی تابش سینکروترونی در کد FLUKA

الکترونهاي نسبیتی ،به صورت باریکههاي فوتونی با عورض 2/γ

مطابق با قوانین بنیوادي الکترودینامیوک کالسویک ،ذرات بواردار

است

شتابدار ،تابش الکترومغناطیا گسیل میکنند .این توابش بوراي
الکترونهایی که انرژيشان به قدر کافی باز است ،نقش مهمی را

()5

بازي میکند .اما در مورد پروتونها و یونهاي سنگین این توابش
قابل چشمپوشی است.

p
1
tan  
 0 
pz p0 
py

روابط فو  ،بنیاديترین روابط در بررسی ترابرد تابش ناشوی

فرمول عمومی توابش بوراي ذراتوی کوه بوه صوورت عموودي

از ذرات باردار و بررسی آنها اولین قودم در بوه کوارگیري یوک

منحرف میشوند تا در مدار دایرهاي شتابدهنده حرکت کنند ،با

نرمافزار با این قابلیت است .براي این منظور ،سادهترین هندسوهي

ثابت فرض کردن انرژي ذرات ،به صورت زیر است ][4

ممکن در کد  Flukaشبیهسازي شد .در این هندسه که در شکل
( )b-1دیده میشود ،میدان مغناطیسی در جهت مثبت محور xهوا

e 2c
dp 2
e2c 2
dp
pS 
( ) 
( )2
2 2
2 2
6 0 (m0c ) d
6 0 (m0c ) dt
()1

و جهت اولیهي باریکه در راستاي محور zهوا اسوت ،ایون هندسوه
توووداعیکننووودهي میووودان حاصووول از یوووک دوقطبوووی سووواده
میباشد .علت این انت اب عالوه بر سادگی بررسی روابوط موورد

که در آن  pتکانهي ذره است .در مدت حرکت دایورهاي تحوت

اشاره در آن ،نقشی است کوه مغنواطیاهواي دوقطبوی بوه وجوود

زاویهي  ،dαتکانهي ذره به شکل  dp=pdαتغییر میکند کوه بوه

آورندهي میدان یکنواخت در تولید تابش سینکروترونی دارند.

صورت زیر بازآرایی میشود
()2

براي بررسی رابطوهي  3باریکوههواي م تلوف بوا انورژيهواي
متفاوت و در میدانهاي مغناطیسی با شدتهواي م تلوف در نظور

dp
v
 p  p
dt
R

گرفته شد .در کد  Flukaبراي تعریف میدان مغناطیسی از کارتی
به نام  magfldاسوتفاده مویشوود .شوکل سوادهي اسوتفاده از ایون

که در آن  Rشعاع مدار دایرهاي ذرات است .براي ذرات نسوبیتی

کارت ،تنها میدان مغناطیسی یکنواخت را بوراي دیودن اثور آن در

) ،(v=cشعاع مدار متناسوج بوا انورژي افوزایش موییابود .در ایون

اختیار ما قرار میدهد .براي مشاهدهي فوتوون حاصول ،از کوارت

صورت داریم

 usrbinکه به نوعی انرژي به جا گذاشته شوده بوه وسویلهي هور ذره

()3

vmc2
v
E
 2 E  0.3
2
ec B ec B
B

(الکترون و فوتون) در ماده را ارایه میدهد ،استفاده شده است.

R
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USRBIN

cm

cm

)(a

)(a
USRBIN

cm

)(b

cm

)(b

شکل  )a .1سینکروترون ] )b ،[4یک هندسهي ساده در کد .Fluka

شکل  .2اثر میدان مغناطیسی ( 5تسال) بر باریکهي الکترونی با انرژي
 )a) 100MeVو .)b( 50MeV

شکل  2اثر میدان مغناطیسی بور باریکوهي الکترونوی را نشوان
میدهد .در این شکل شعاع انحراف باریکه با انرژيهاي م تلوف
نشان داده شده است .نتیجهي به دست آمده با آنچه کوه از رابطوهي

( )3انتظار میرود ،مطابقت دارد.
شکل ( )a-3تابش انتظاري یک دوقطبی مغناطیسوی در یوک
شتابدهندهي سینکروترون الکترون را نشان مویدهود .در شوکل
( )b-3نیووز تووابش نتیجووه شووده از کوود  Flukaبووراي باریکووهي
الکترونی به انورژي  100MeVدر میودان مغناطیسوی یوک تسوال،

)(a

نشان داده است .همانطور که در این شکل دیده میشود ،زوایاي
خروجی باریکهي فوتونی ،با آنچه که مورد انتظار است مطابقت
cm

دارد .همانسان که مشاهده میشوود ،ایون زوایوا ممواس بور مسویر
چرخش ذرهاند.
شکل ( )a-4انحراف باریکهي الکترونی به انورژي  1Gevدر
میدان  15تسال و شکل ( )b-4نیوز فوتوون حاصول از آن را نشوان
میدهد .نتیجهي عینی به دست آمده از شوبیهسوازي ذرات بواردار

cm

)(b

در میووووودان مغناطیسوووووی بوووووا اسوووووتفاده از کووووود  Flukaرا

شکل  .3تابش انتظاري از یک دوقطبی مغناطیسی ] )a( [4و نتیجه شده از کد

میتوان در شکلهاي  5و  6مشاهده کرد.

 )b( Flukaبراي باریکهي الکترونی 100MeVدر میدان .1T
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cm

cm

cm

cm

شکل  .6دوران باریکهي پروتونی.

)(a

شکل ( )a-5باریکهي الکترونی به انرژي اولیهي  50MeVرا
در میدان  5تسال نشان میدهد .همانطور که در این شوکل دیوده
cm

میشود ،خطوط رنگی این شکل که نشاندهندهي انورژي بوه جوا
گذاشته شده توسط الکترون در کوارت  usrbinاسوت ،از رنوگ
قرمز در شعاعهاي بزرگتر شروع شده تا رنگهواي سوبز و آبوی
کوه انورژي کوم ذره را در شوعاعهوواي کوچوک نشوان مویدهنوود،

cm

)(b

گسترده است .پوشیده شدن کل دایرهي دوران نشاندهندهي ایون

شکل  )a .4انحراف باریکهي الکترونی  1GeVدر میدان  15تسال و  )bفوتون

است که ،انرژي باریکه رفته رفته کمتر و کمتر میشود توا جوایی

حاصل از آن.

که شعاع دوران به صفر میرسد .کم شدن انرژي باریکه به دلیول
گسیل تابش سینکروترونی الکترون است .شکل ( )b-5این تابش
را نشان میدهد .این شکل در واقع عودم کواربرد شوتابدهنودهي
سیکلوترون براي شتابدهی به الکترون را نمایش میدهد.
cm

این در حالی است که براسواس رابطوهي ( )4بوراي باریکوهي
یونهاي سنگینتر ،توان تابشی در انرژيهواي پوایین بسویار نواچیز
است .کد  Flukaقابلیت تعریف هر باریکهاي از یوونهوا را دارد.
شکل  6دوران باریکوهي پروتوونی در یوک میودان یکنواخوت را

cm

نشان میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده میشوود ،شوعاع

)(a

تغییري نکرده است .زیورا پروتوون بوه واسوطهي جورم سونگیناش
تابش ناچیزي دارد.
cm

 .4بحث و نتیجهگیری
کد  Flukaقادر به ردیابی مسیر ذرات باردار در میدان مغناطیسوی
اسووت .در ایوون کوود بووراي تعریووف میوودان مغناطیسووی از کووارت
 magfldاستفاده میشود .با وجود تعریف کارت  elcfldدر ایون

cm

)(b

کد براي لحاظ نموودن میودان الکتریکوی ،ایون کوارت در سوري

شکل  )a .5باریکهي الکترونی به انرژي اولیهي  50MeVدر میدان  5Tو )b
تابش سینکروترونی حاصل از آن.

 2009این کد غیرفعال است .امکان تعریف میدانهاي پیچیودهتور
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مغناطیسی نیوز بوراي کوارت  magfldوجوود دارد .اموا ایون کوار
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به وسیلهي هر ذره (الکترون و فوتون) را نشوان مویدهود اسوتفاده
کوورد Fluka .قابلیووت تعریووف هوور باریکووهاي از یووونهووا را دارد.
پیشنهاد میشود در فعالیت علمی و پژوهشی مفصلتوري میودانهواي

مغناطیسوووی پیچیووودهتووور (نظیووور مغنووواطیاهووواي  Wigglerو
 )Undulatorو نیز کمّیسازي نتایج ،مورد بررسی قرار گیرد.
پینوشتها:
1. Finite Element Method
2. Monte Carlo Method
3. Open Source
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