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.پیوسته استفاده شده استکسردر این مقاله، الگوریتم  اصالح شده •

.فرمول  بازگشتی ضریب پراکندگی به شکل محاسبات کسری پیوسته اصالح شده است•

:رت زیر است دو تابع کلیدی بازگشتی رو به جلو برای جواب مستقیم محاسبه ضریب پراکندگی می به صو•

خالصه مقاله



.کنیممیاجتناببسلتابعمقدارمستقیممحاسباتازآنازجلوگیریبرایبودهبازگشتیاطالعاتریزسرکار،ایراد•

.استهادادهسرریزمسئلهازناشیکهاستزیادبسیارهایدادهازناشیکامپیوتریهایمحدودیت•

.استشدهاستفادهعادیپراکندگیباmµ1.06لیزراز•

.استدهشاستفادهاتمسفریمعلقذراتسازیشبیهبراییکنواختضخامتباهمگنپوششیالیهباهمگنکرویمدلاز•

𝐙کرویمدلاندازه• =
𝑿𝝅

𝝀
،X1وX2وبودهکرویمدلدرونیوبیرونیشعاعλاستلیزرنورموجطول.

.یابدمیافزایشجذبضریبذره،اندازهتدریجیشدنبزرگتربا•

خالصه مقاله



است،هاندازچهذرهبالیزربرخوردزاویهکهاستمعنیاینبهبرخوردزاویهوبرخوردنظرازاتمسفریذرهوفوتونشعاعمقایسه•

موجاشدببحرانیزاویهازبزرگترذرهدرونبرخوردیزاویهچنانچهوکندبرخورددرونیدیوارهبهوکندعبوراولسطحازلیزراگر

یادمانمیباقیذرهدروناصطالحبهوباشدداشتهتواندمیمکرربرخوردهایدرونیپوستهباوشودمیمنعکسذرهدرون،لیزر

.شودمنتقلبیرونبهآنازبخشیاستممکن

.ماندمیباقیذرهدرونبیشترلیزربرخوردینورشودمیبزرگترذرهچههرنتیجهدر•

خالصه مقاله



.ماندمیباقیثابتجذبضریبذره،اندازهشدنبرابر10با•

.استروپایینوروباالهایمنحنیوبصورتپریودیکبصورتپراکندگیضریبمنحنیشکل•

ذرهیرونباینکهدلیلبهپراکندگیضریبولیاست،ثابتجذبضریباست،شدهاشباعذرهاینکهبهتوجهبا•
.ماندنمیباقیثابتوکندمیتغییردارد،ادامه

خالصه مقاله

درجه درجه70تا 10شدت پراکندگی از زاویه :اینترنت 0-180 : LEI LIU

محدوده شکل سمت راستی
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.بودخواهدبزرگترپراکندگیضریبباشد،کوچکترشکستضریبموهومیبخشچههر•

وm=1.33-1i).استجذبضریببودنکوچکترمعنیبهکوچکترشکستضریبموهومیبخش•

(.2dشکل

.نداردجذبوپراکندگیضرایبرویبرتاثیریشکستضریبحقیقیبخش•

خالصه مقاله

2d شکل 2fشکل



ریبضوذرهاندازهتوزیعباانقراض،ضریبوپراکندگیضریبجذب،ضریبپراکندگی،شدت•

.اندشدهگرفتهنظردرمختلطشکست

.شوداستفادهمستقیمبازگشتیفرمولبصورتمیتواندعددیسازیشبیهالگوریتم•

.استشدهتقسیمعقببهرووجلوبهروفرمدوبهمستقیمبازگشتیالگوریتم•

نمیوکردهتولیدعددیسرریزمحاسباتباشیم،داشتهناپایدارجلوبهروبازگشتیالگوریتماگر•

.رودبکاربزرگمقیاسباپراکندگیپارامترهایمحاسبهدرتواند

مقدمه



.شودمیمحاسبهزیادپایداریوسادهاصولیبامیضریبمعادالتتوسطمستقیمعقببهروبازگشتیروش•

.گبزرجذبنرخباایذرهمحاسباتبرایبویژه.داشتخواهدالزممقدارانواعثبتبرایزیادیبسیارحافظه•

N=10^5محاسباتتعدادوx=100شعاعوm=1.1-1000iشکستضریبمقادیرباعقببهروشروعنقطه•

.یستنمناسبهمچندانکهمیشودتعریفبزرگآرایهیکمثلنویسیبرنامهابزارهایکلبرایشروع،نقطه

یکاز،پراکندگیضریبوپراکندگیشدتسازیشبیهبرای،پراکندگیضریبan,bnمحاسبه،مقالهایندر•

.استشدهاستفاده،شدهاصالحپیوستهکسریالگوریتم

مقدمه



بهطمربومحاسباتخصوصبهواتمسفرمحیطاپتیکیخواصمسئله،حلکلید•

.استانقراضضریبوپراکندگیضریباصالح

ارآثوتابشجذبونوریپراکندگیرویازابریذراتواتمسفریمعلقذرهیک•

میشوندتعیینشکستضریبواندازهپارامترهایبوسیلهآنهاانقراض

مدل تئوریک



.استآمدهآنشکلزیردرکهکنیممیمدلکرهیکبصورتراذرات•

.کردبیانMieفرمولوفرضیهازاستفادهبامیتوانراانقراضضریبوجذبضرایب•

مدل تئوریک



ودشمیناممکنمحاسباتوکردهریزسراطالعاتمستقیمبازگشتیفرمولازاستفادهصورتدر•

فرمولازاستفادهباپراکندگی،شدتوپراکندگیمحاسبات(نویسیبرنامههایکد)الگوریتمبرای•
حتیکهرودمیترفرااطالعاتیمحدودهبیشترینازبسلتابعمقادیرازبعضیمستقیم،بازگشتی

.شودکلییخطابهمنجراستممکن
یبضرحقیقیوموهومیبخشوالگوریتمپارامترازاندازهکوچکتربخشبرایسازیشبیهنتایج•

ازظرنصرفنیستتوجهقابلکوچکخیلیذراتبرایسازیشبیهنتایج[.نیستندبزرگخیلیشکست،
]باشدخواهدمیچههرشکستضریباینکه

.استشدهمحدودزیادشرایطاعمالباکهالگوریتمی•

اصالح روش بازگشتی کسر پیوسته



اصالح روش بازگشتی کسر پیوسته
:برخی از روابط الگوریتم سازی کسر پیوسته در زیر آمده است •



اصالح روش بازگشتی کسر پیوسته
:فرمول بندی روابط قبلی •



.اندهشدمحاسبهمستقیمبازگشتی،میپراکندگیضرایباطالعاتسرریزمشکلبرای•

کهدندشمحاسبهپیوستهکسربصورتوشده،اصالحپراکندگیضرایببازگشتیفرمول•

.کامپیوتریهایدادهفزونیازاجتناببرایبسل،تابعازمستقیممحاسباتبصورت

درایزاویهتوزیع-نورپراکندگیشدتسازیشبیهنظامی،اهدافباهایلیزربرای•

شدندمقایسهشدهاصالحالگوریتمنتایجباعقببهبازگشتیوجلوبهروبازگشتی

محاسبات عددی و آنالیز



•miehxشدهاصالحبازگشتیالگوریتمسازیشبیهنتایج

•mieq(نشدهاصالح)بجلورومستقیمبازگشتیالگوریتمسازیشبیهنتایج

•mie0(نشدهاصالح)عقببهبازگشتالگوریتمسازیشبیهنتایج

.متحدندوآهنگهممنحنیسه(نموداراول)کوچکذراتبرای•

.اندگرفتهفاصلههمازمنحنیسه(نمودارانتهای)بزرگذراتبرای•

رگ،بزقطرناحیهدرسازگارندالگوریتمسهزمانیکهکوچکذرهاندازهپارامترهایدردیدمیتوان•

واستتبرمعوصحیحهمچنانشدهاصالحالگوریتموواستثباتبیمستقیمبازگشتیالکوریتم

.استبهتردیگرالگوریتمدوازعمدتامحاسباتسرعت

محاسبات عددی و آنالیز



.استMieالگویمبنا•

نورتشدایزاویهتوزیعمنحنیشده،اصالحبازگشتیالگوریتممربوطهشکلدر•

.استکردهسازیشبیهراشدهپراکنده

.یابدمیکاهشتدریجاًپراکندگیزاویهافزایشباشدهپراکندهنورشدت•

.استبعقبروپراکندگیازبیشتربجلوروپراکندگی•

.داردپراکندگیبانزدیکیارتباط(کرویمدل)ذرهاندازه•

محاسبات عددی و آنالیز



.یابدمیافزایشکوچکبجلویروپراکندگیزاویهبانوریپراکندگیشدتبزرگ،ذراتبرای•

یابدمیافزایش(جلوروبهکوچکزاویهبا)جهتهماندرپراکندگیشدتشودبزرگترذرههرچهو•

.استمعلومزیراشکالدر.برسدصفرسطحبهتامیشودکمپراکندگیشدتپراکندگیزاویهافزایشبا•

محاسبات عددی و آنالیز



تادور)π2-0دیدزاویهباپراکندگیزاویه(x<0.5)محدودهباکوچککرویشعاعباذرهبرای•
.(کسانیبصورتذرهدورتادور)استکمبسیارپراکندگیشدتتغییر(یکسانبصورتذرهدور

استسازگارریلیالگویبا•
رایب.داردپراکندگیزاویهباسیکلیتغییراتپراکندگیشدت(x<10>0.5)بزرگذراتبرای•

...وزیاد3کم،2زیاد،1بصورتشدتزیرشکلدرمثال
(بیشتربردارطول)استترقویبجلوروپراکندگیحالتآندریاآنهابیندر•

محاسبات عددی و آنالیز



:استآمدهشکلدرضرایبرویبرذرهاندازهتاثیر•

•Ksپراکندگی،ضرایبKaوجذبضریبKeاستانقراضضریب.

.داردپایداریبهتمایلویافتهافزایشجذبضریب،x>10شعاعیمحدودهدرذرهاندازهافزایشبا•

گیرینتیجه 

2c 2d 2e

0<x<3 ذرات کوچک 0<x<5 ذرات متوسط 0<x<10 ذرات بزرگ



نیزچککوزاویهباکم،برخوردیزوایهباهایفوتون:ذرهبیرونیسطحبالیزربرخوردزاویه•

رهذدرونماندنوانعکاسوبرگشتاحتمالباشدبزرگتربرخوردزاویههرچهوشدهخارج

.شودمیبیشترجذبباعثنیزذرهشدنبزرگخودشود،میبیشتر

گیرینتیجه 



.استذرهاندازهتاثیرتحتپراکندگیضریب•

استتیزخیلیپراکندگیضریبکوچکذراتبرایکهمیدهدنشاناسکوپ•
مقدارحدتانوسانیوپریودیبصورتپراکندگیضریبx>1مثالبرایبزرگذراتبرای•

.کندمیپیداکاهشمتوسط،
x>10-هستندشدنپایدارعالئمهمانوضعیتاین•

گیرینتیجه 

2f



.استذبجضریبتاثیرتحتکمتروبودهپراکندگیضریبتاثیرتحتبیشترانقراضضریب•

دوازاینهاکهچندهرمیشوند،نزدیکهمبهتدریجاپراکندگیوجذبضرایببزرگذراتبرای•

.همدیگرندمکملوبودهنوع

گیرینتیجه 

2a 2b



:ضرایبرویبرشکستضریبتاثیر•
.داردبزرگذراتپراکندگیضریببرکوچکیتاثیرشکست،ضریب•

میهمکمترتاثیراین،(2a-2f)شکستضریب(-1و-2و-3<-0.01)موهومیبخششدنتربزرگبا•
.شود

رویبربیشتریتاثیر،کوچکm2شکستضریب،(x>0.5<2)یمحدودهدرکوچکذراتبرای•
(-3موهومیوبخش2fشکل).گذاردمیذرهپراکندگیضریب

جذبضریبوبزرگپراکندگیضریب(-3)کوچکترموهومیقسمتبا(2fشکلکوچکذرات)•
.است(2dشکل)کوچکتر

.میشودکمخیلیجذبضریبفقطx<1>0.5اندازهبرای•

گیرینتیجه 



.شدهاصالحبازگشتیروشمزیت•

.شداستفادهپراکندگیشدتمحاسبهبرایشدهاصالحبازگشتیروشاز•

.استاهمیتباپراکندگی،ضریبنوعسههردر•

.ودبمستقیمحلروشدراطالعاتریزسرازناشیکهشداجتنابذرهاندازهپراکندگیاعوجاجاتاز•

.روبروستشکستضریبوذرهاندازهبهنسبتکمتریمحدودیتهایباالگوریتم•

.کندمیکمرامحاسباتزمانوشدهبزرگزمانیفواصلدرعملیاتبهبودباعث•

گیرینتیجه 
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