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 چكيده
 که در ١)MUSICOS(واسپکتروپالريمتر متصل به آن  TBL تلسکوپ در اين طرح با هدف بررسي نحوه عملکرد 

در اين مطالعه . شد  روي تعداد زيادي داده رصدي انجامست، تحليلي آماري برا در فرانسه واقع شده ٢هپيرن دي مي رصدخانه
رصدي مختلف و براي ستارگاني با رده هاي طيفي و قدر متفاوت بررسي تغييرات نسبت سيگنال به نوفه تحت شرايط 

براي عبور نور بيني مي شود، مدلي   مجموعه با آنچه به طور نظري پيشپس از اطمينان از مطابقت نتايج رصدي اين. گرديد
راي رصد يک جسم شده، زمان نوردهي مناسب ب ک آن مي توان کيفيت هر رصد انجامشد که به کم از کل سيستم ساخته
اي غيرمستقيم  اين روش شيوه. آورد دست هشرايط جوي در زمان رصد و کيفيت عملکرد کلي سيستم را ب خاص، تخميني از

  .بوداي مشابه نيز قابل استفاده خواهده باشد که در رصدخانه براي کنترل کيفيت يک تلسکوپ و ابزار جانبي آن مي
 

  قدمهم
 منظور از . استفاده نمود مستقيم يا غير مستقيمهاي شوراز  توان ميملکرد يک تلسکوپ ع     به منظور کنترل کيفيت 

 در آن تمام موارد ازجمله اجسامي که رصد  است کهکنترل کيفيت  رصد با هدفمجموعهيک رح روش مستقيم، ط
 بخشي از  در نتيجه ودگرد مي  و انتخابهمگي متناسب با اين هدف تنظيم. ..، زمان نوردهي، شرايط جوي، وشوند مي

و انجام بوده  بزرگ زمان رصد محدود در تلسکوپ هاي که جايي آن از .شود ميصرف اين منظور تلسکوپ زمان رصد 
  .يستندمستقيم مطلوب ن هاي شورعليرغم دقت عمل باالتر، باشد،  مي  هزينه بااليي مستلزم صرفهر رصد
 و برنارد ليوتدو متري  تلسکوپ  مجموعهحوه عملکردبه منظور بررسي ن ستکه پيش رو اي مقاله      در

 اين .استفاده گرديد از پيش رصد شده هاي آماري دادهتحليل از روش غير مستقيم  MUSICOS راسپکتروپالريمت
که توسط  رصد شده هاي داده نوفه نسبت سيگنال به و انجام شد ۲۰۰۳فصل رصدي تابستان   بر روي نتايجمطالعه
 . انتخاب گرديدبه عنوان داده مورد بررسياست،  محاسبه شده٣ ESPRITزش داده  پرداافزار نرم
 

  ESPRIT توسطمطالعه آماري نسبت سيگنال به نوفه گزارش شده 
 ،نسبت سيگنال به نوفهدر نتيجه . باشد يم photon noise  در سيستمشود که نوفه غالب با تقريب خوبي فرض مي     

  :اهدبودخوزير   شکلنظري بهبه صورت 
)۱(                                                                                       NSNR =  

                                                 
∗TBL Director 
1 MUlti SIte COntinuous Spectroscope 
2 Midi Pyrenees Observatory 
3 Echelle Spectra Reduction: an Interactive Tool 



  .است شده است که توسط آشکارساز دريافتهايي   تعداد فوتونN  ونوفه   به نسبت سيگنال SNR که در آن
توان قدر ستاره  مي که از عوامل موثر بر آن شود مي بررسي  مختلف درشرايطNدر حقيقت در اين بخش تغيير مقدار 

ها   دادهکه جايي از آن. يفيت عملکرد فني سيستم را برشمرد و ک)seeing(شرايط جوي، زمان نوردهيمدت  مورد نظر،
، در دنباش  متفاوت ميمتناسب با هدف رصدگر ،هاي نوردهي مربوط به ستارگاني با قدرهاي مختلف بوده و زمان

ها را نسبت به  يم، بايد دادهنماي بررسي  شرايط جوي مختلفرا در تغييرات نسبت سيگنال به نوفه  بخواهيمکه صورتي
 را به صورت زير معرفي Ni براي اين منظور کميت .قدر و زمان نوردهي نرماليزه کنيم تا مقايسه آنها امکانپذير باشد

شود و براي هر داده مقدار  مي ديده ،Mag قدر ستاره، و،Tزمان نوردهي،ا به ه تعداد فوتونکنيم که در آن وابستگي  مي
  .ثابتي است

)۲                                        (                         )4.0(10 MagTNi
×−×= 

   :جا و ازآن
)۳                                        (                                                   NicN ×=  
)۴(                                                                                      NiCSNR =  
شرايط جوي و کيفيت عملکرد فني  در رابطه فوق دربرگيرنده اثرات C کميت و قدر،زمان نوردهي با جدا کردن سهم 

ات شرايط تغيير نشانگر C درنتيجه تغييرات .خواهدبود که مورد دوم در طول يک فصل رصدي ثابت است سيستم
   .باشد جوي مي

نسبت سيگنال به  براي هر طول موج کند، مي  مختلف فرقهاي  موج حساسيت سيستم در طولکه      با توجه به اين
 ييکسان نسبت سيگنال به نوفه در تمام موارد رو  ازاين.تاس  گزارش شدهافزار پردازش داده توسط نرم متفاوتي نوفه

 رصدي رصدگران از هاي براساس گزارش ها اين داده بر عالوه. انتخاب شد)  نانو متر ۵۵۰مربوط به طول موج (
 نسبت سيگنال"تغييرات  ، ۱شکل در .بندي گرديد  تقسيم"بد" و "متوسط"، "خوب" به سه دسته ،وضعيت جوي هر شب

هر . شود مي ها ديده براي تمام داده )باشد آوري شده مي هاي جمع تعداد فوتونکه متناسب با (Ni نسبت به "هبه نوف
، "خوب" هاي هاي شب داده. است  ، مشخص شده۴که مکان آن از رابطه هاست نقطه روي نمودار نمايشگر يکي از داده

 .است اند و به هر گروه يک خط برازش شده شده ه نماد متفاوت نمايش دادهبا س" بد"و " متوسط"

 
  متفاوتهاي شببراي  Niه نسبت ب" نسبت سيگنال به نوفه" تغييرات : ۱شكل

  
  دار بزرگتر بوده وشيب نمو)SNR (، نسبت سيگنال به نوفه ثبت شدهانتظار ميرود در شرايط جوي بهتر،  ۴بطهطبق را

 براي شيب.  نتايج رصدي تطابق خوبي با اين واقعيت دارندشود مي  ديده، ۱شكل که در طور  همان.نيز بيشتر باشد
 اطمينان از  پس از .ها در کل پخش زيادي دارند  اما دادهيابد  به ترتيب افزايش مي"خوب"و " متوسط"،" بد"هاي  شب



 قبل و بعد از ا تقريب،شرايط مختلف، در دو بخش بعد اين کميت بمنطقي بودن رفتار نسبت سيگنال به نوفه در 
  . مقايسه شودشده پردازش داده محاسبه شد تا با مقدار ثبت

  
   بعدي از روي طيف دونسبت سيگنال به نوفهتخمين 

داد تعتوان با شمارش مستقيم  مي .باشد  ميCCDروي  شده طيف ستاره بر منظور از طيف دو بعدي، تصوير ثبت     
که  جا  ازآن.آورد دست  را بهنسبت سيگنال به نوفه  ،۱ و استفاده از رابطهتصوير از روي خود آوري شده هاي جمع فوتون

 نتايج با  واند هاي ناشي از انواع نوفه هنوز حذف نشده  فوتونشود اين مرحله به پيش از عمليات پردازش مربوط مي
در سه قسمت از طيف  ،هاي مختلف در طول موجسيستم اوت حساسيت  تفخاطر به. تقريب زيادي همراه خواهدبود

  .است  ، مشخص شده۱شد که نتايج آن در جدول  محاسبات انجام و آبيقرمز، ميانه مرئيهاي  در بازه
   و مقايسه آن با نتايج ثبت شده نسبت سيگنال به نوفه از روي طيف دو بعدي: ۱جدول

  بازه طول موج  قرمز  ميانه مرئي  آبي
 آمده از طيف دو بعدي  دست نسبت سيگنال به نوفه به  ۱۹۶  ۱۹۱  ۱۴۸
  نسبت سيگنال به نوفه ثبت شده  ۱۷۰  ۱۷۰  ۱۱۰

  
آمده از طيف  دست نسبت سيگنال به نوفه به بين تطابق خوبي ،با توجه به تقريب ذکرشدهشود  مشاهده مي طورکه همان

  . وجود داردثبت شده و مقدار دو بعدي
  

   بعدي از روي طيف يکنال به نوفهنسبت سيگتخمين 
نوفه   کهدگرد توليد مي  است،موج بر حسب طولشدت که نمايشگر ستاره طيف يک بعدي  ها  از پردازش دادهپس     
 يافت و خيزها براي تعيين نوفه تنها که  درصورتي.دشو مي ظاهرحول محور طيف  افت و خيزهاييبه صورت آن در 

 ،شودپيدا  کلبه عنوان نوفه   آن معيارنحراف و اشود فته در نظرگراستطوط طيفي که خالي از خ قسمتي از طيف
 ناشي از تداخلي دليل اين اختالف وجود فريزهاي .تفاوت خواهد داشت ESPRIT گزارش شده توسط مقداربا يجه نت

. شود مي هنظر گرفت افزار پردازش در منر توسط نسبت سيگنال به نوفهکه در محاسبه  استاپتيک سيستم بر روي طيف 
به صورت  نوفه به دليل طبيعت اتفاقيش  که در آنشد هآورد دست طيف به تبديل فوريه براي جداسازي اثر اين فريزها

 بسامد پايينافت و خيزهاي   با فيلتر کردن.دنده خود را نشان ميبسامد پايين با و فريزها  بسامد باالافت و خيزهايي با 
 ۲ولدرجدنتيجه اين عمليات براي دو ستاره  .کند مطابقت مي مقدار گزارش شدهنتيجه با  ،و محاسبه مجدد نوفه

  .است شده آورده،
   پردازش دادهافزار نرممقايسه نوفه محاسبه شده از طيف دوبعدي با نتايج  :۲جدول

  ستاره نوفه کل  نوفه بسامد باال  ESPRITنوفه 
۰,۰۰۵۸۸۲۳۵  ۰,۰۰۵۸۱۹۵۷  ۰,۰۰۸۲۸۷۹۰  HD۱۶۵۴۷۵ 
۰,۰۱۲۳۴۵۷  ۰,۰۱۳۱۵۲۳  ۰,۰۴۳۷۱۵۱  HD۱۲۰۹۸ 

  
 طيف  پيکسل بر روي۱۳و ۹ تناوب هاي دورهبا  که شد دهدا دو فريز تشخيص ، طيف تواني حاصلاين از روي بر عالوه

  .شوند صلي تکرار ميا



   عبور سيستمسازي مدل
  مورد نظر وموجي  در بازه طول،آن به رده طيفي توجهبا   از يک ستارهثبتقابل هاي   فوتوندرصددر بخش پاياني      

در (  جو، يعنيگذرد  مختلفي که نور از آن ميهاي يفيت بخشوکعبور ميزان  پس از اثر دادن ،در مدت زمان نوردهي
seeing آل سيستم را مشخص   که عبور ايدهشد محاسبه يمتر و آشکارسازاسپکتروپالر تلسکوپ، ،) مختلفهاي

  .اند شده  ، نشان داده۳ در جدولنتايج .کند مي
  يطول موجر سه بازه د ردرصد عبو  :۳جدول
  )نانو متر (طول موج  ۶۵۰  ۵۵۰  ۴۵۰
  درصد عبور  ۰,۴۱  ۰,۴۳  ۰,۱۵

  
با مقايسه با مقدار هاي واقعي را پيدا نمود و  توان تعداد فوتون  ميده و نسبت سيگنال به نوفه ثبت ش۱بطه از را    

ک ستاره خاص  رصد يدرتوان  مي  سيستمعبوردانستن با  يناعالوه بر .دکر کيفيت رصد انجام شده را بررسينظري 
همچنين  .زد خمينت کسب نتيجه مورد قبول جهت مناسب رامدت زمان نوردهي  ، شرايط رصدي موجودتحت
 زمان seeingتخميني از  ، ثبت شدهنسبت سيگنال به نوفه  ومدت زمان نوردهيسيستم، با استفاده از عبور توان مي

 ي زمانهاي  بازهمقايسه نتايج رصدهاي مشابه درا ب .تواند در برخي مطالعات مفيد باشد آورد که مي ستد بهرصد 
   . است بررسيابل ق تغيير کيفيت سيستم مختلف

  
  نتيجه گيري

 و تلسکوپ مجموعه کردداد که عمل  نشانها داده نسبت سيگنال به نوفهرفتار آماري  بررسياين طرح در      
 .يابد مي  نيز افزايشنسبت سيگنال به نوفهشرايط جوي  هبوديعني با ب. هاي متصل به آن مطابق انتظار است دستگاه

دو بعدي تأييد   يک بعدي وهاي شده با استفاده مستقيم از طيف  گزارشنسبت سيگنال به نوفهمقدار درستي همچنين 
  .برد بهره از آندر طراحي رصد نظارت نمود و آن  دکرلعم بر نحوه توان  ميداشتن عبور سيستمبا  .شد

مختلف هاي  بخش تيکيفمان در اثر گذشت زطرفي  از  نيست زيراثابت فصلهاي رصديتمام  در سيستمعبور 
کار  بهروشهاي تکرار با  .بخشيدبودکرد مجموعه را بهلعمتوان  تصحيحاتي ميبا اعمال ديگر طرف  و از يابد مي کاهش
کار توسط داويد اين  .نمود بررسيتوان اين تغيير را  مياي رصدي ديگر ه هاي فصل طرح بر روي دادهاين  شده در برده

 اين .دهد شان مينعبور را  درصدي در ۴۰يک افزايش شد که   انجام۲۰۰۵ فصل رصدي تابستان هاي موييه براي داده
 اين فاصلهدر  که باشد  ميآن هدايت يستمو تصحيحاتي در ستلسکوپ آيينه  نشاني آلومينيم مجدداليه افزايش به دليل 

  .است شدهانجام دو فصل 
ابزار جانبي آن و  تلسکوپيک عملکرد  غير مستقيم و ارزان براي کنترل کيفيت اي  در اين مطالعه شيوهرفته کار بهروش 

  .است استفاده قابلمجموعه آن  هاي  با درنظرگرفتن ويژگياي ديگر نيزه تلسکوپباشد که براي  يم
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