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بررسی دقت اندازه گیری زمان همدوسی جو در مدل واکانونی سریع
با دستگاه تالطم سنج چهارروزنه
1مالباشی

 و محمود2 رامین شمالی،1محسن پناهی

دانشکده فیزیک-دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران1
دانشکده فیزیک-دانشگاه زنجان- زنجان2
 در این مقاله توانایی تالطم سنج چهار روزنه در اندازه گیری زمان همدوسی جو به کمک شبیه سازی مورد بحث و بررسی قرار می-چکیده
700  به منظور تعیین واکانونی جو و تغییرات آن به کمک دستگاه تالطم سنج چهارروزنه یک سری از تصاویر با فرکانس داده برداری.گیرد
)FADE( زمان همدوسی جو به وسیله برازش نمودن تابع ساختار زمانی واکانونی جو با مدل واکانونی سریع.هرتز شبیه سازی گردیده است
 در این مقاله نشان داده شده است که دستگاه تالطم سنج چهار روزنه قادر به اندازه گیری دقیق زمان همدوسی جو در.استخراج می گردد
.فرکانس داده برداری باال می باشد
 زمان همدوسی جو، تابع ساختار زمانی واكانونی جو، تالطم جو، اندازه گیری جبهه موج-كلید واژه

Investigation of atmospheric coherence time measurement accuracy
In fast defocus model by a 4 aperture differential image motion monitor
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Abstract- In this paper the ability of the 4- aperture differential image motion monitor (DIMM) is investigated and discussed to
measure the atmospheric coherence time by simulation. Sequences of images with 700 Hz acquisition frequency are simulated to
determine the atmospheric defocus and its variations with 4- aperture DIMM. The atmospheric coherence time is derived by
fitting the temporal structure function of the atmospheric defocus to the fast defocus model. It is shown that the 4- aperture DIMM
is able to measure the atmospheric coherence time accurately in high acquisition frequency.
Keywords: wave-front sensing, atmospheric turbulence, atmospheric defocus structure function, atmospheric coherence time
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از آنجایی كه جو از الیه های مختلفی تشکیل شده استr0 ،

 -1مقدمه

و  Vبا روابط زیر تعریف می شوند
()3
()4

()5

توانایی دستگاه تالطم سنج چهار روزنه برای اندازه گیری
ابیراهی های اولیه جوی در حضور ابیراهی های مرتبه باالی
جو به كمک شبیه سازی عددی و آزمایش قبال مورد بحث و
بررسی قرار گرفته است]3و .[4اندازه ابیراهی واكانونی ،در
تالطم سنج چهار روزنه با رابطه زیر محاسبه می شود
.
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كه ) C n2 (hپارامتر ساختار ضریب شکست (درارتفاع  hو
طول موج مشاهده شده  ) و  αزاویه سمتی مشاهده است.
توكووینین و كلرر یک مدل ارایه كردند كه با اندازه گیری
واكانونی جو و سرعت تغییرات آن ،زمان همدوسی جو را می
توان تخمین زد] .[2در این مدل پیشنهادی تابع ساختار
واكانونی جو برای  Nالیه متالطم با رابطه زیر تعریف می
شود

اندازه گیری ابیراهی های مرتبه پایین

 ta x  ta y  ta y  ta y  ta y

]C h dh



0

5

 -2نظریه آزمون تالطم سنج چهار روزنه برای

ta x  ta x   ta x

5

3

2
n



1

2

2









6
  2tVi  2
 2tVi 
 C1 
  C2 

5
5 
D 
N
 D 
D4m (t )  1.94D 3 i 1 r0,i 3  

6
2
tV


 2tVi 
i
1 C 




3

 D 
 D 


كه  r0,iپارامتر فرید و  Viسرعت باد در الیه ها است
) D .(i=1,...,Nقطر دهانه و ضرایب  C3 ،C2 ،C1و  αچند
جمله ای هایی بر حسب انسداد مركزی تلسکوپ()ε
هستند] .[2تخمین واكانونی سریع برای محاسبه زمان
همدوسی   0به شکل زیر به دست می آید .ابتدا رشته ای از
واكانونی های جو با فركانس داده برداری  700هرتز اندازه
گیری می شود ،تابع ساختار زمانی  D4 t این رشته از
رابطه زیر به دست می آید

D

() 1
كه  Ftelفاصله صفحه چهارروزنه از سطح حسگر  CCDو
 tax/Ftelو  tay/Ftelمولفه های ابیراهی های زاویه ای اندازه
گیری شده از موقعیت ایده آل و  γ ،β ،αو  δنشانگر روزنه
ها هستند.

D4 t   (a 4 (t 't )  a 4 t ') 2

()6

برای تخمین پارامترهای جوی  r0 ,iو  D4 t  ، V iبه

 -3تخمین زمان همدوسی جو با روش واکانونی

مدل  D4m t برازش می شود .این برازش بر قسمت اولیه تابع
ساختار اعمال می شود .به كمک  r0,iو  V iتخمین زده

زمان همدوسی جو با رابطه زیر تعریف می شود][1

شده برای هر الیه ،پارامترهای جوی میانگین  r0و  Vبا
روابط زیر محاسبه می شوند
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 r0پارامتر فرید و  Vسرعت متوسط باد است.
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در انتخاب مکان رصدخانه و یا طراحی سامانه های اپتیک
تطبیقی ،دانستن پارامترهای جو ضروری است[ .]1یکی از
این پارامترها مدت زمان دوام ساختارهای تالطم و همچنین
میزان سرعت نوسانات جبهه موج جو یا همان زمان
همدوسی جو است كه می توان مقدار آن را به كمک روش
واكانونی سریع] [2تخمین زد .این روش بر اساس پردازش
نوسانات سریع در تلسکوپ های كوچک عمل می كند.
همچنین قبال نشان داده شده است كه دستگاه تالطم سنج
چهار روزنه ،ابیراهی واكانونی جو را با سرعت و دقت باال
اندازه گیری می كند]3و .[4در این مقاله قابلیت دستگاه
تالطم سنج چهار روزنه برای اندازه گیری زمان همدوسی جو
به كمک شبیه سازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
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در نهایت با استفاده از رابطه  ،2زمان همدوسی جو  0
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توابع تصویر لکه ها نیز به شکل زیر محاسبه می شوند:

در این شبیه سازی ،سه صفحه فاز در ارتفاع  5 ،0و 10
كیلومتری در نظر گرفته می شود .این صفحات با آمار
كولموگروف تولید می شوند] .[5ماتریس های صفحات به
صورت  12000در  12000پیکسل با اندازه واقعی  24متر
در  24متر هستند .فرض می كنیم كه نور یک
ستاره    0.5m بعد از عبور از سه صفحه فاز بر روی
دریچه تلسکوپ با فاصله كانونی  ، Ftel=3/9 mقطر دریچه
 Dtel=36 cmو انسداد مركزی  ε=0/32فرود می آید .برای
شبیه سازی سرعت باد در الیه های مختلف جو ،صفحات فاز
در جلوی دریچه تلسکوپ حركت می كنند .تابع موج
مختلط برای نور اعوجاج یافته در دریچه تلسکوپ با روش
انتشار الیه ای پرتو ( )split-stepمحاسبه می شود] .[6تابع
موج مختلط و توزیع شدت در صفحه كانون برای یک
تلسکوپ با تابع روزنه زیر

()12

2

I j  FFT PjU i exp iQz j 

كه  z 2 ، z     z 2  z3 ، z     z2  z3و z 3

نیز جمالت كج شدگی زرنیکه هستند كه مانند یک گوه
تصاویر هر لکه را جدا می كنند و  Qضریب تیلت می باشد.
تصویر چهار لکه از رابطه زیر محاسبه می شود
() 13

I   I j  I  I   I   I 
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j

استفاده از معادله ( )1و جابجایی مراكز لکه های واقعی از
مراكز لکه های ایده آل ،ابیراهی واكانونی جو به دست می
آید(شکل.)1

داخل the
_ aperture
دریچه_1 inside
P
اینصورت
در غیر
otherwise
0

()9

به شکل زیر می باشد
()10

2

U f  FFT PU i  , I f  U f

كه  FFTتبدیل فوریه سریع و  U iتابع موج مختلط بر روی
دریچه تلسکوپ می باشد .دریچه دایروی با قطر 180
پیکسل كه در مركز یک مستطیل با قدرت تفکیک
 500×500و اندازه پیکسل  2mm×2mmدر صفحه دریچه
شبیه سازی می گردد .صفحه مشاهده در صفحه كانون
تلسکوپ با قدرت تفکیک  500×500پیکسل و اندازه
پیکسل  2µm×2µmقرار می گیرد .برای شبیه سازی تصاویر
لکه در تالطم سنج چهار روزنه از توابع دریچه زیر استفاده
می شود.

شکل :1واكانونی جوی برای رشته ای از تصاویر با  r0 = 10 cmو
 V  20كه با تالطم سنج چهار روزنه در فركانس داده برداری 700
هرتز شبیه سازی شده است.
m/s

 4-2مدل تابع ساختار واکانونی جو
كلرر و توكووینین تابع ساختار واكانونی را با رابطه ()5
تعریف كردند] .[2برای پارامترهای شبیه سازی این مقاله،
مدل تابع ساختار واكانونی به شکل زیر نوشته می شود
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 4-3تخمین زمان همدوسی جوی

تابع ساختار مدل  D4m t بر قسمت اولیه تابع ساختار
محاسبه شده با روش لونبرگ-ماركوارت] [7برازش می
شود(شکل .)2بعد از یافتن تخمین هایی برای  r0,iو ، V i
پارامترهای جوی میانگین  r0و  Vبا استفاده معادالت  7و 8
محاسبه می شوند .در نهایت تخمین زمان همدوسی جو با
معادله  2به دست می آید.

شکل( : 3الف) محور افقی زمان همدوسی اولیه و محور عمودی زمان
همدوسی محاسبه شده با تالطم سنج چهار روزنه است( .ب) محور افقی
خطا و محور عمودی تعداد مجموعه ها است( .میانگین سرعت باد
 20m/sاست)
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هرتز برای داده هایی كه با  r0 = 10 cmو ( V  20 m/sخط) شبیه
سازی شده است .منحنی برازش شده با مدل واكانونی سریع (عالمت )+
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در شکل  3زمان های همدوسی تخمین زده شده با زمان
های همدوسی اولیه برای  40مجموعه با سرعت میانگین باد
 20 m/sمقایسه شده است كه  85درصد داده ها خطای
كمتر از  10درصد دارند .در واقع از طریق اجرای شبیه
سازی های عددی نشان داده شد كه تالطم سنج چهار روزنه
ابزاری قوی برای اندازه گیری هم زمان و زنده زمان
همدوسی جو می باشد.
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برای مجموعه ای از واكانونی های جوی اندازه گیری شده
تابع ساختار زمانی  D4 t با معادله  6محاسبه می شود.

