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Жобаның өзектілігі 
 

Жобаның негізгі идеясы екі өлшемді және осимметриялық 

электростатикалық айналар негізінде өріс құрылымдарын 

құрумен байланысты, онда зарядталған бөлшектерді 

анализаторға енгізіп, анализатордан электродтардағы 

тесіктер арқылы алып тастауға болады. Саңылаулар 

арнайы модельденген өріссіз жерлерде жасалынған, бұл 

ұсақ түйіршікті торларды қолданбай қажетті өрістердің 

оңтайлы конфигурациясын жасауға мүмкіндік береді. 

Мақсаты 

 

Бұл жобаның мақсаты екі өлшемді және аксиметриялық 

электростатикалық жүйелер негізінде торсыз энергия мен 

масса анализаторларының аспаптық сипаттамаларын 

есептеу және оңтайландыру үшін жиек өрістерінің әсерін 

ескеретін аналитикалық және компьютерлік әдістерді 

жасау. 

 

Күтілетін нәтижелер 

 

 Зарядталған бөлшектерді анализаторға енгізу және 

олардың анализатордан шығуы үшін саңылаулар жасау 

үшін жеткілікті кеңейтілген өріссіз қималар бар екі 

өлшемді және аксиметрлік электростатикалық өрістерге 

негізделген торсыз айналар өрісін есептеудің 

математикалық әдістерін жасау.  

 CBS жиек өрістерін есептеуге арналған жеткілікті 

математикалық және компьютерлік модельді құру және 

олардың екі өлшемді және аксиметриялық өрістердегі 

зарядталған бөлшектердің көлемді сәулелерінің 

әрекетіне әсері. Алгоритмдердің Монте-Карло әдісімен 

және екі өлшемді және осьсиметрлік электростатикалық 

жүйелер негізінде торсыз энергия мен масса 

анализаторларының аспаптық сипаттамаларын есептеуге 

арналған бағдарламалық кешен.  

 Екі өлшемді және аксиметриялық жүйелерге негізделген 

торсыз энергия мен массалық анализаторлардың 

құрастырылған сұлбаларын сандық есептеулер және 

оңтайландыру.  
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