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اندازهگیری عمق دید جوّی با استفاده از تصویربرداری از میان جوّ از یک توری
خطی بازتابی با تابع برتابندگی سینوسی و گام کاهشی در امتداد بُردار شبکة آن
الهه حریری ،1سیفاله رسولی *2و سیامک خادمی

3

 .1كارشناس ارشد ،دانشکده علوم ،گروه فیزیک ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3دانشیار ،دانشکده علوم ،گروه فیزیک ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
(دریافت ،94/1/26 :پذیرش نهایی)94/11/11 :

چکیده
در اين مقاله روش جديدي براي تعيين عمق ديد جوّي ،با استفاده از تصويربرداري از يک توري خطی بازتابی با تابع برتابندگی
سينوسی که گام آن متغير است عرضه میشود .اندازهگيري عمق ديد در ساعت مشخصی از روزهاي متفاوت ماههاي آذر و دي
 1391که عمق ديد متفاوتی داشتند صورت گرفت .يک توري خطی سينوسی با گام متغير در محدوده  7تا  110ميلیمتر در مساحت
 1متر در  3متر روي مقواي سفيدرنگ و مات چاپ شد و توري روي قاب چوبی مناسبی تعبيه و بهطور عمودي در ارتفاع  3متري
از سطح زمين نصب شد .از اين توري از فاصلة  475متري با تلسکوپی که در کانون آن دوربين  CCDقرار داده شده بود
تصويربرداري شد .تصاوير ثبت شده با استفاده از نرمافزار مَتلَب تحليل و نمايانی موضعی تصاوير توري تعيين شد .گرد و غبار
موجود در جوّ باعث از بين رفتن تفکيک گامهاي کوچکتر توري میشود .با تعيين کوچکترين گام قابل مشاهده در تصاوير ،ح ّد
تفکيک زاويهاي از فاصلة  475متري تعيين شد .با مقايسة کوچکترين زاوية ديد بهدست آمده با کوچکترين زاوية مربوط به
اندازهگيري عمق ديد با چشم غيرمسلح و فرض خطی بودن حجم آاليندهها نسبت به طول مسير ديد ،عمق ديد بهدست آمد .مقادير
عمق ديد بهدست آمده از اين روش با عمق ديد گزارش شدة ايستگاه هواشناسی فرودگاه زنجان که در مجاورت محل اندازهگيري
قرار دارد ،مقايسه شد که مطابقت خوبی بين آنها مشاهده میشود.
واژههای کلیدی :عمق ديد جوّي ،توري خطی با دامنة سينوسی و گام متغير ،تصويربرداري و انتشار نور از ميان جوّ ،ريزگردها،
گرد و غبار.

 .1مقدمه
یکی از عوارض زیانبار تغییرات آب و هوایی یا تغییر

جوی است .این ذرات عارضههای پوستی هم ایجاد

اقلیم که در سالهای اخیر بیشتر دامنگیر کشورهای

میکنند .افزایش غلظت آالیندههای جوی در حوزة

خاورمیانه و البته ایران شده ،افزایش غلظت آالیندههای

اقتصاد هزینههای مالی ناخواستة زیادی را به کشورها

ذرهای جو است .غلظت زیاد آالیندههای جوی تاثیرات

تحمیل میکند و یکی از عوامل بازدارنده رونق صنعت

مخربی بر زندگی انسانها ،جانوران و گیاهان دارد.

گردشگری است .همچنین آالیندههای جوی کیفیت و

افزایش ذرات آالیندة جوی مسبب مشکالت عدیدهای

ماندگاری مواد و مصالح را کاهش میدهند .درعینحال،

در حوزههای گوناگون سالمت و بهداشت ،کشاورزی،

غلظت زیاد آالیندههای جوی عامل برهم زنندة بودجة

اقتصاد ،و گردشگری است .در حوزة بهداشت و سالمت،

تابشی دریافتی از خورشید در سطح زمین است.

غلظت زیاد این ذرات ،کیفیت دید و تنفس را کاهش

کم شدن نمایانی یا عمق دید جوی از دیگر آثار

میدهد و موجب افزایش بیماریهای تنفسی و قلبی

حضور آالیندهها در جو است .ذراتی چون گرد و غبار،

میشود .همچنین مشکالت روحی و روانی و بیماری

شن ،برف ،دوده ،و یا قطرات آب موجود در جو ،باعث

افسردگی از دیگر تبعات افزایش غلظت آالیندههای

جذب و پراکندگی بخشی از نورگسیلی از اجسام هدف

*نگارنده رابط:
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و درنتیجه کاهش عمق دید میشوند .وجود عمق دید

برای ناظر قابل تفکیک باشد .این بدان معنی است که

مناسب ،عامل تعیینکنندهای برای ایمنی حمل و نقل در

با کاهش نمایانی جوی ،عمق دید جوی و حد تفکیک

هر سه نوع حمل و نقل زمینی ،هوایی ،و دریایی است.

زاویهای کاهش مییابند .کاهش حد تفکیک زاویهای

بنابراین اندازهگیری عمق دید در این حوزه بسیار مورد

مترادف با افزایش کمینة زاویه فضایی قابل تفکیک

توجه است .تعیین روند کلی تغییرات نمایانی یا عمق دید

است.

جوی در ماههای سال و سالهای متوالی یکی از

اندازهگیری عمق دید جوی در شب به علت تاریکی

روشهای علمی مواجهه با پدیدة افزایش ریزگردها در

هوا کمی متفاوت است .برای اندازهگیری عمق دید در

جو است و میتواند کمک شایانی در چارهیابی مسئله

شب ،از یک منبع نوری با شدت مشخص درحکم هدف

کند (الی و سیکویرا( ،)2001 ،تسای و همکاران.)2007 ،

استفاده میشود .برای نمونه میتوان با تعیین شدت

با افزایش غلظت آالیندههای جوی یا ریزگردها،

روشنایی چراغهایی که در پیرامون ایستگاههای

عمق دید یا نمایانی جوی کاهش مییابد .با کاهش عمق

هواشناسی و در فاصلههای گوناگون و مشخصی از

دید در جادهها و بزرگراهها ،فاصلة قابل دید خودرو یا

مشاهدهگر قرار دارند ،عمق دید را تعیین کرد (هاوتیر و

اجسام مقابل رانندگان کاهش مییابد .در چنین شرایطی

همکاران.)2006 ،

برای جلوگیری از تصادف وسایل نقلیه ،نیاز است تا

عالوه بر روشهای مبتنی بر مشاهدة مستقیم با چشم

سرعت مطمئنه خودروها کاهش یابد و این مستلزم صرف

غیر مسلح ،روشهای دستگاهی متنوعی برای تعیین عمق

زمان زیادتری برای طی مسیرهای مشخص خواهد بود.

دید جوی وجود دارد که میتوان ازجمله به روشهایی

بررسیها نشان میدهد که کاهش عمق دید ،یکی از

مانند عکسبرداری از جاده و تحلیل تصاویر ثبت شده

مهمترین عوامل تصادفات جادهای است (کوان.)2004 ،

(هاوتیر و همکاران 2008 ،و  ،)2013استفاده از روش

آمار نشان میدهد که در اثر کاهش عمق دید به علت مه

لیدار پالسی میکروموج (جینجیا و همکاران،)2007 ،

جوی به مقدار کمتر از یک چهارم مایل (حدود 400

عکسبرداری از افق و تحلیل تصویر آن (هاوتیر و

متر) ،ساالنه نزدیک به  700مورد مرگ در ایاالت متحد

همکاران ،)2006 ،اندازهگیـری عمـق دید با استفاده از

امریکا و بیش از  100مورد مرگ در فرانسه رخ داده است

دیدسنج (خیی و همکاران ،)2008 ،تعیین عمق نوری

( هاوتیر و همکاران.)2013 ،

هواویزها با استفاده از دادههای دید افقی و سنجش از دور

بنا به تعریف ،عمق دید جوی در طول روز بیشترین

(خوشسیما و همکاران ،)1392 ،تصویربرداری رقمی و

فاصلهای است که یک جسم سیاهرنگ با ابعاد مشخصی

پردازش آنها (لو و همکاران 2002 ،و وانگ و همکاران،

در امتداد افق قابل شناسایی باشد (جینجیا و همکاران،

 ،)2014عکسبرداری از تابلوهای مخصوص و تحلیل

 2007و هاوتیر و همکاران .)2008 ،در هوای پاک و تمیز

تصاویر آن (هاوتیر و همکاران 2008 ،و کوان، )2004 ،

که عاری از آالیندههای جوی است بیشینة مقدار این

و استفاده از روش تحلیل لک و پیسههای باریکة لیرزی

فاصله با رابطة حد پراش مربوط به دهانة ورودی چشم

پس از انتشار از میسر نوری (جیآنگ و همکاران)2013 ،

انسان محدود میشود.

اشاره کرد.

با داشتن ابعاد نوعی جسم استاندارد ،میتوان عمق

در این مقاله روشی جدید برای اندازهگیری عمق دید

دید جوی را که از جنس طول است به کمینة زاویة فضایی

جوی عرضه میشود .اساس این روش مبتنی بر

قابل تفکیک یا حد تفکیک زاویهای تبدیل کرد .هنگامی

تصویربرداری از میان جو از یک توری شبهخطی بازتابی

که آالیندههای جوی افزایش مییابند برای دیدن جسم

با تابع برتابندگی سینوسی ،استوار است .مزایای عمدة این

استاندارد باید فاصلة ناظر تا جسم کمتر شود تا دوباره

روش سادگی ،هزینة کم و دقت زیاد آن است.
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اندازه گيری عمق ديد جوّی با استفاده از تصويربرداری از...

 .2روش پژوهش ،مبانی نظری

بهنجار کردهایم .بهعبارتی شدت نور تابیده شده بر سطح

در اپتیک ساختارهای دورهای فضایی را «توری» مینامند.

توری را در سرتاسر سطح توری یکنواخت و برابر مقدار

دورة تناوب فضایی یک توری ،گام آن نامیده میشود.

واحد در نظر میگیریم.

سادهترین توری ،خانوادهایی از خطوط موازی و همفاصله

در حوالی هر خط از توری ،نمایانی موضعی خطوط

است که به آن «توری خطی» میگویند .چنانچه نور از

توری یا تباین طرح دورهای را میتوان با رابطة ( )2تعیین

یک ساختار دورهای عبور کند توزیع دامنه و شدت پس

کرد:

از عبور از آن ،دورهای خواهد بود که در این حالت توری

()2

را «توری عبوری» مینامند .اگر از چنین ساختاری در
بازتاب استفاده شود ،آن را «توری بازتابی» میخوانند.
توزیع شدت نور یکنواخت پس از بازتاب از یک توری
بازتابی ،دورهای خواهد بود .چنانچه گام یا دورة تناوب
فضایی یک توری در سرتاسر آن ثابت نباشد و
درعینحال نسبت به مختصات فضایی کُندتغییر باشد،
ساختار را «شبهتوری» مینامند.
در این تحقیق ،برای پیادهسازی روش تجربی مدنظر
و اندازهگیریها ،با استفاده از نرمافزار مَتلَب یک طرح
شبهتناوبی یکبُعدی طراحی شد؛ بهنحویکه گام آن در
امتداد عمود بر خطوطش بهتدریح کاهش یابد و تابعیت
عبور یا بازتاب آن در بازة هریک از گامها سینوسی باشد.
چنین ساختار دورهای فضایی را توری شبهخطی سینوسی
مینامیم .از این ساختار میتوان هم در عبور و هم در
بازتاب استفاده کرد .چنانچه این تابعیت فضایی را روی
یک مقوا چاپ کنیم و نور بتواند صرفاً از آن بازتاب یابد،
ساختار را بازتابی مینامند .شدت نور بازتابیده از چنین
ساختاری را که موسوم به توزیع برتابندگی نور است،
میتوان برحسب تابعی از مختصات فضایی نقاط روی
توری و شدت نور تابیده شده بر سطح توری بیان کرد.
حال توزیع برتابندگی از سطح یک توری خطی سینوسی
با گام متغیر را بهصورت رابطه ( )1نمایش میدهیم:
()1

I max x   I min x 
.
I max x   I min x 

بهعبارتی میتوان با اندازهگیری کمینه و بیشینة شدت
در هر گام از توری ،نمایانی موضعی خطوط توری را
محاسبه کرد .در حالت ایدئال برای یک توری چاپ شده
روی یک مقوا ،بیشینه و کمینة شدت در سرتاسر طرح
دورهای باید بهترتیب برابر با یک و صفر باشد .اما در
عمل بهخاطر آثار ناشی از تابع انتقال اپتیکی چاپگر و
دانهبندی کاغذ مقوا ،برای گامهای فضایی کوچک طرح
(یا بسامدهای فضایی زیاد) این شرایط مهیا نمیشود
(معدنیپور و توسلی .)2007 ،اگر بسامد قطع چاپگر
بزرگتر از بزرگترین بسامد فضایی موجود در طرح
چاپ شده باشد ،باز هم میتوان نمایانی موضعی خطوط
توری را در سرتاسر سطح آن همانند حالت ایدئال برابر با
یک در نظر گرفت (.) a ( x)  1
0

برای چاپ توری مورد استفاده در اندازهگیریها،
گام موضعی خطوط توری ، x ،را بهصورت تابعی
کاهشی از  xو بهشکل رابطه ( )3در نظر گرفتیم:
()3

1
,
a  bx

x  

که در آن x ،مختصة طول یا فاصله از ابتدای توری و
واحد آن سانتیمتر است .ثابتهای
1 / 0.7  1 / 11
 0.004458
300

x0

 2 
I  x   1  a0 ( x) cos
x ,
 x  

a0  x  

b

a  1 / 11

و

انتخاب شدند بهنحویکه در

توری بیشترین گام یعنی  11سانتیمتر را دارد و در

انتهای توری در سمت راست آن ،گام  7میلیمتر میشود.

 x 

الزم به ذکر است که انتخاب شکل تابعی متغییر برای

گام موضعی خطوط توری و  xمختصة محور عمود بر

 xمیتواند به شکلهای دیگری هم صورت گیرد.

خطوط توری است .در اینجا برای سادگی ،تابع توزیع

توزیع شدت تصویر این توری در صفحة کانون پشتی

برتابندگی را به شدت نور تابیده شده بر سطح توری

یک تلسکوپ بهصورت رابطه ( )4داده میشود:

که در

آنa0 ( x) ،

نمایانی موضعی خطوط توری،
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()4

 2 
I x   1  ax  cos
x ,
 x  

که در آن،

 x 

گام موضعی خطوط توری تصویر است

و از رابطة ( )5بهدست میآید:
()5

از محل تلسکوپ ،حد تفکیک زاویهای از محل
تلسکوپ ،  c ،مینامیم .در چنین شرایطی دیگر گامهای
واقع در  xهای بزرگ قابل مشاهده و تمییز با دستگاه
تصویربرداری نخواهند بود و این بخش از توری،

x  

بهصورت ساختاری یکنواخت دیده خواهد شد .لذا در هر

q
f
x   x .
p
p

در رابطة ( q ، p ،)5و  fبهترتیب فاصلة توری از

اندازهگیری ،کوچکترین گام تفکیکپذیر ،تعیین و حد

تلسکوپ ،فاصلة تصویر از آینة تلسکوپ و فاصلة کانونی

تفکیک زاویهای متناظر با آن محاسبه میشود .در حضور

آینة اصلی تلسکوپ است .با توجه به اینکه فاصلة توری

آالیندههای جوی ،حد تفکیک زاویهای برای تلسکوپ

از تلسکوپ خیلی بزرگتر از فاصلة تصویر از آن است،

با رابطة ( )7تعیین میشود:

 ، p  qدر رابطة ( )5از رابطة

q f

استفاده شده است.

شایان ذکر است که در تصویربرداری از توری چاپ شده
روی مقوا با تلسکوپ ،گام فضایی تصویر با ضریب

f/p

تغییر میکند و اثرات جوی باعث تغییرشکل تابعیت a0  x 

در رابطة ( )1بهصورت  axمیشود.
در رابطة ( ،)4نمایانی موضعی خطوط توری تصویر،
 ، axپارامتری است که بهصورت تجربی اندازهگیری
میشود .برای توری تصویر ،مقادیر نمایانی موضعی
بهجای رابطة ( )2با رابطة ( )6محاسبه میشود:
I max x   I min x 
.
I max x   I min x 

()6

a x  

ثبت شده از توری ،از مقادیر اولیة آنها روی توری ،یعنی
صفر و یک ،فاصله میگیرد .این تفاوت برای گامهای
کوچک بیشتر است و عمالً در هر آزمایشی بهازای مقدار
مشخصی از گام توری ،نمایانی تصویر صفر میشود.
عوامل گوناگونی باعث میشود تا
کوچکتر

 x 

برای مقادیر

سریعتر به صفر میل کند .این عوامل

شامل توان تفکیک تلسکوپ ،کیفیت سطوح اپتیکی
عنصرهای اپتیکی واقع در مسیر تصویربرداری ،دانهبندی
مقوای مورد استفاده برای چاپ طرح تناوبی ،کیفیت
چاپگر ،و آثار جوی مانند تالطم و کدورت جوی هستند.
برای هر تصویر ثبت شده ،مکان یا مختصة  xمربوط
به گامی از تصویر توری را که مقدار اندازهگیری شدة
نمایانی یعنی  axتقریباً برابر با صفر باشد ،با

()7

که در آن L ،فاصلة توری از تلسکوپ و

 X c 

کوچکترین گام از توری است که در تصویر توری قابل
تفکیک است .ضریب  2در مخرج رابطة فوق ناشی از این
واقعیت است که تشخیص دورهای بودن طرح شدت
توری در یک گام مشخص از آن با تلسکوپ ،متناظر با
مشاهدة جسمی با طولی برابر با نصف گام توری است.
بهعبارتی ،الزمة تشیخص تناوبی بودن طرح توری،
تفکیک فضایی بیشینه و کمینة تابع برتابندگی توری

همواره کمینه و بیشینههای شدت در تصاویر گوناگون

ax

 X c  / 2  X c 

,
L
2L

tan c    c 

است که فاصلة آنها از هم نصف گام توری است .با
جایگذاری رابطة ( )3در رابطة ( )7داریم:
()8

) 1 /(1 / 11  0.004458 X c
.
2  475 10 2

c 

در بهترین شرایط جوی عامل اصلی محدود کنندة
تفکیک گامهای کوچک توری ،حد پراش ناشی از دهانة
تلسکوپ است که حد تفکیک زاویهای تلسکوپ نامیده

میشود و متناسب با طول موج نور ،  ،و عکس قطر
دهانة ورودی تلسکوپ،یا  ، Dtاست،


Dt

( c )tmin  1.22

.

این مقدار تفکیک زاویهای صرفاً برای یک تلسکوپ
ایدئال و مسیر انتشار عاری از تالطم و آالیندههای جوی،
میسر میشود .در حضور تالطم و آالیندههای جوی،
تفکیک زاویهای کاهش مییابد و مقدار آن از


1.22
Dt

فراتر میرود.

نشان

شایان ذکر است که اثرات تالطم جوی در نوردهیهای

میدهیم و زاویة فضایی دیدن نصف این گام از توری را

کمتر از یکصدم ثانیه عمالً فقط باعث انحرافهای

Xc
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اندازه گيری عمق ديد جوّی با استفاده از تصويربرداری از...

موضعی خطوط تصویر توری میشود و نمایانی تصویر

فاصلة مطمئنه یا عمق دید را با استفاده از

توری را بهطور مستقیم تحتتاثیر قرار نمیدهد (رسولی

تصویربرداری از یک توری که بسیار نزدیکتر از فاصلة

و توسلی 2006a, b ،و رسولی و همکاران .)2006 ،به

مطمئنه باشد ،میتوان تعیین کرد .چنانچه با تلسکوپ

همین علت برای کمینه کردن آثار تالطم جوی روی

اجسامی بسیار کوچکتر از ابعاد جسم استاندارد واقع در

تصاویر توری ،میتوان تصاویر را با نوردهی کم ثبت کرد

فواصل نزدیک تفکیکپذیر باشند ،انتظار میرود جسمی

تا عامل اصلی کاهش حد تفکیک زاویهای فقط حضور

با ابعاد استاندارد از فواصل دورتر قابل تفکیک باشد.

آالیندههای جوی باشد.

فرض کنید با تلسکوپ قادر باشیم جسمی با ابعاد یکدهم

برای یک تلسکوپ ،بهترین تفکیک زاویهای در

جسم استاندارد را از فاصلة مشخصی (در این تحقیق از

شرایط مساعد جوی رخ میدهد .برای تلسکوپ مورد

فاصله  475متری) تشخیص دهیم .آنگاه با فرض خطی

استفاده در این تحقیق ،با لحاظ کردن قطر دهانة ورودی

بودن آثار کدر بودن جوی میتوان نتیجه گرفت که

تلسکوپ برابر با  20سانتیمتر و با در نظر گرفتن طول

جسمی با ابعاد استاندارد از فاصله  4750متری قابل

موج میانگین نور برابر با  550نانومتر ،حد تفکیک

تفکیک خواهد بود .الزم به ذکر است که فرض خطی

زاویهای یکصدم دقیقه قوسی ،یا تقریباً سه میکرورادیان،

بودن که به آن اشاره شد در تقریب اول درست است و

)  ، (بهدست میآید .بهلحاظ

تابعیت دقیق کدر بودن جوی با مسافت با استفاده از قانون

نظری و در غیاب آثار جوی ،با این تلسکوپ از فاصلة

بیر-المبرت بهصورت نمایی تعیین میشود (آخمانوف،

 475متری (تلسکوپ تا توری) دو نقطه به فاصله 1/6

.)1997

 3.35 rad  0.01 2

t
c min

چون در حمل و نقل جادهای بهجای استفاده از ابعاد

میلیمتر تفکیکپذیر خواهد بود.
بههمین قیاس برای چشم انسان با لحاظ کردن قطر

جسم استاندارد و فاصلة مطمئنه از معیار تفکیک زاویهای

 ، Dحد

مطمئنه با چشم استفاده میشود ،لذا در تقریب خطی

تفکیک زاویهای نیم دقیقة قوسی یا  0/17میلیرادیان

قانون بیر-المبرت ،با فرض اینکه غلظت آالیندههای

بهدست میآید که معادل تفکیک دو نقطه با جدایی 17

جوی در طول مسیر ثابت باشد و مقدار آن چندان زیاد

سانتیمتر از هم در فاصلة یک کیلومتری است (یانوف و

نباشد ،میتوان کدر بودن جوی را بهصورت تابعی خطی

دووکر.)2009 ،

و البته افزایشی برحسب طول مسیر انتشار باریکة نوری در

دهانة ورودی مردمک چشـم برابر با

 4mm

e

البته شایان ذکر است که برای باال بردن ضریب اطمینان و

نظر گرفت و عمق دید جوی

ایمنی در حمل و نقل جادهای ،تفکیک زاویهای مطمئنه

( )9تعیین کرد:

برای چشم غیر مسلح را

( safe)e  0.5o

در نظر میگیرند.

بدیهی است با افزایش غلظت آالیندههای جوی و ثابت
در نظر گرفتن تفکیک زاویهای مطمئنة چشم ،فاصلة
مطمئنه برای تفکیک جسم با ابعاد مشخص برای ناظر
کاهش مییابد و این مترادف با کاهش عمق دید است.

()9

L.

با جایگذاری رابطة ( )8و
()10

گرفت .لذا در این تحقیق بهجای حد نظری زاویة فضایی قابل

نتیجه مقدار

تفکیک زاویهای مطمئنه را

( safe)t  0.015 o  2.6 104 rad

2.6 104
L
) 1/ (1/11  0.004458 X c
2  475 102
1180770  (1/11  0.004458 X c ),

تصویرگیری با تلسکوپ هم با ضریبی مشابه باالتر در نظر

Xc

برحسب سانتیمتر جایگزین میشود و در

Vmet

هم واحد سانتیمتر را خواهد داشت.

مقدار

نکتهای که ذکر آن حائز اهمیت است بازة قابل

 (در نظر میگیریم.

در این روش است .در این کار،

( c )tmin  3.35 rad  0.01
)  0.015 o

c

Vmet 

که در آن،

safe 2

( safe) t

Vmet 

در رابطة ( )9و برابری  L  475 mداریم:

بهطور مشابه ،میتوان تفکیک زاویهای مطمئنه را در

تفکیک با تلسکوپ یعنی

Vm et

را با استفاده از رابطة

اندازهگیری برای

Vm et
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مقدار  Xدر بازة صفر تا  300سانتیمتر میتواند تغییر کند

در شکل  2طرحی از توری مورد استفاده که با نرمافزار

و در نتیجه مقدار  Vبین  1kmتا  17kmبهدست میآید.

مَتلَب رسم شده ،آورده شده است .همانطور که در

بدیهی است برای اندازهگیری مقادیر کم عمق دید جوی

شکل دیده میشود دورة تناوب فضایی یا گام این توری

باید توری را نزدیکتر آورد .اندازهگیری مقادیر عمق

با افزایش فاصله از سمت چپ آن کاهش مییابد .تابعیت

دید جوی فراتر از  17kmمعموالً ضرورت پیدا نمیکند

گام این توری بهصورت

در امتداد

هرچند برای این منظور هم میتوان گامهای کوچکتری

طول آن تغییر میکند .بهنحویکه در مقیاس طول 300

برای توری در نظر گرفت که این کار مستلزم استفاده از

سانتیمتری توری ،گام آن در سمت چپ  11سانتیمتر و

تلسکوپی با دهانة بزرگتر است.

در انتهای سمت راست  7میلیمتر میشود.

c

m et

 .3چيدمان دادهبرداریهای تجربی و اندازهگيری

1
1 / 11  0.004458 x

x  

از  11آذر ماه تا  10دی ماه سال  ،1391به استثنای 26

یک توری خطی سینوسی با گام متغیر و با تابعیت فضایی

آذر (به علت بارش برف) و  1دی (به علت بارش باران)،

با استفاده از نرمافزار مَتلَب

هر روز رأس ساعت 16:30تصویربرداری از توری

طراحی و در ابعاد  3×1 m 2روی یک صفحة کاغذ مقوایی

سینوسی صورت گرفت و همة تصاویر بهدست آمده ،در

سفیدرنگ چاپ شد .کمترین دورة تناوب فضایی توری

رایانه ثبت شد .انتخاب ساعت مشخصی از روز برای

چاپ شده  7میلیمتر و بیشترین مقدار آن  11سانتیمتر

دادهبرداری کمک میکند تا شرایط تقریباً یکسانی برای

بود .این توری در فاصلة  475متری از محل تلسکوپ،

نور زمینه داشته باشیم .هرچند تغییرات فصلی طول شبانه

روی پایة فلزی و ثابت در ارتفاع  3متری از سطح زمین

روز مانع محقق شدن کامل این شرایط بود .چهار نمونه از

نصب شد .در این آزمایش از یک تلسکوپ بازتابی مـدل

تصاویر ثبت شده از توری در چهار روزمتفاوت در شکل

نیوتنی با فاصلة کانونی  1000میلیمتر و قطر دهانة 200

 3نشان داده شده است .برای همة تصاویر ثبت شده در

میلیمتر استفاده شد .تلسکوپ در داخل اتاقی که

روزهای گوناگون ،خمهای توزیع شدت تصویر در

پنجرهای مشرف بر سطح توری داشت قرار داده شد .مسیر

راستای افقی در امتداد یک سطر مشخص رسم شد .همة

عبور نور از باالی یک مزرعه کشاورزی بود .از یک

کارهای تحلیل تصاویر و محاسبات با استفاده از نرمافزار

دوربین  CCDبا تعداد  570×720پیکسل برای ثبت

مَتلَب صورت گرفت .نمودارهای یکبُعدی شدت در

تصاویرتوری استفاده شد .این دوربین در کانون پشتی

امتداد عمود بر خطوط توری برای هریک از تصاویر در

تلسکوپ نصب شد .در شکل  1نمایی از چیدمان مورد

کنار آنها آورده شده است.

1
1 / 11  0.004458 x

 x  

استفاده برای دادهبرداریهای تجربی آورده شده است.

شکل  .1چیدمان دادهبرداریهای تجربی که در آن  LGتوری خطی با گام متغییر و با تابع برتابندگی سینوسی است و  M1و  M2نمایندة آینههای تلسکوپ
نیوتنی هستند.

اندازه گيری عمق ديد جوّی با استفاده از تصويربرداری از...
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شکل  .2طرحی از یک توری خطی که خطوط آن همگی خطهای مستقیم و موازیاند و تابع برتابندگی آن در هر گام سینوسی است .بسامد فضایی این توری
با افزایش فاصله از سمت چپ با تابعیت

1 / 11  0.004458 x

افزایش مییابد .در مقیاس طول  300سانتیمتری توری ،گام آن در سمت چپ 11

سانتیمتر و در انتهای سمت راست  7میلیمتر است .که در آن بسامدهای فضایی زیاد بهخاطر نبود تفکیک صفحة نمایش مشاهده نمیشود.

فرض کنید جسمی را در محل توری قرار دادهایم و

تصویر برای هریک از تصاویر ثبت شده در روزهای

از محل تلسکوپ و با تلسکوپ به آن نگاه میکنیم .در

گوناگون تعیین کرد .مکان یا مختصة  xمربوط به گامی

شرایطی که این جسم با تلسکوپ در آستانة دیده نشدن

از تصویر توری که مقدار اندازهگیری شدة نمایانی یعنی

قرار گیرد آنگاه طول جسم حاضر برابر با نصف گام

 axرا تقریباً برابر با صفر تعیین میکنیم و آن را با

توری در

Xc

است و زاویة فضایی چنین جسمی از

نشان میدهیم .درواقع این مکان جایی است که تابعیت

محل تلسکوپ ،زاویه فضایی حدی قابل دید با تلسکوپ،

نوسانی نمودار شدت یکبُعدی تصویر توری از بین

یا  ، نامیده میشود .برای همة تصاویر ثبت شده ،همانند

میرود و دیگر تناوبی بودن رفتار آن دیده نمیشود.

آنچه که در مورد نمودارهای شکل  3دیده میشود ،می-

برای تصاویر ثبت شده از توری در چهار روز

x  Xc

c

توان مکان نمایانی تقریباً برابر صفر را تعیین و آن را با

مقدار

Xc

Xc

 ،27 ،24 ،11و  29آذرماه  1391که در شکل -3الف

نشان داد و درنهایت با استفاده از معادلة ( )10عمق دید را

نمودارهای شدت یکبُعدی آنها آورده شده است،

برای روز ثبت داده محاسبه کرد.

بهترتیب برابر با  ،135 ،220 ،300و  105سانتیمتر بهدست

با استفاده از رابطة ( )6و نمودارهای یکبُعدی شدت
تصاویر توری که در امتداد عمود بر خطوط توری رسم

آمد .با استفاده از معادلة ( )10عمق دید برای این روزها
بهترتیب  ،8/5 ،13 ،17و  7کیلومترمحاسبه شد.

شدهاند ،میتوان نمایانی موضعی را در سرتاسر طول

(الف)

(ب)

شکل .3در ستون (ب) چهار تصویر نوعی توری که با استفاده از یک تلسکوپ نیوتنی و یک دوربین  CCDدر روزهای  27 ،24 ،11و  29آذرماه  1391ثبت
شدهاند ،بهترتیب از باال به پایین آورده شدهاست .نمودارهای یکبُعدی توزیع شدت آنها در امتداد یک سطر از دادههای تصاویر در ستون (الف) ،آورده
شده است .تاریخ ثبت هریک از تصاویر در داخل کادر شکلهای ستون (الف) آورده شده است.همة تصاویر در ساعت  16:30روزهای موردنظر ثبت
شدهاند.
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شکل  .4در این نمودار عمق دید جوّی مربوط به روزهای  11آذر تا  10دیماه سال  91به اسـتثنای  26آذر و  1دی ،که به علت بارش برف و باران امکان
اجرای آزمایش نبود ،آمده است .نقطههای سرخرنگ (مربعها) معرف عمق دید گزارش شدة ایستگاه هواشناسی فرودگاه زنجان و نقطههای آبیرنگ
(ستارهها) مربوط به مقادیر عمق دید جوّی بهدست آمده با استفاده از توری سینوسی با گام متغیر است.

با روش فوق ،عمق دید جوی برای دیگر روزهایی

از  3کیلومتر بوده است.

که تصاویر توری در آن روزها ثبت شده بود محاسـبه شد

برای افزایش کیفیت تصاویر و حساسیت روش عرضه

و مقادیر اندازگیری شده با مقادیر گزارش شدة ایستـگاه

شده ،استفاده از تلکسوپی با دهانة بزرگتر و

هواشناسی مستقر در فرودگاه زنجان مورد مقایسه قرار

دوربین CCDایی با تفکیک فضایی زیاد ضرورت دارد.

گرفت .فرودگاه زنجان در  6کیلومتری شمال غربی محل

اگر دهانة تلکسوپ کوچک باشد بسامدهای فضایی زیاد

آزمایشهای ما قرار دارد .نمودار مقایسة دادههای عمق

توری با تلسکوپ قابل تفکیک نخواهد بود .یعنی اینکه

دید جوی بهدست آمده با روش عرضه شده در این تحقیق

ساختار دورهای توری در ناحیة گامهای کوچک آن در

با دادههای ایستـگاه هواشناسی فرودگاه زنجان در شکل

تصویر بهصورت زمینة یکنواخت شدتی ثبت خواهد شد.

 4آورده شده است.

چنانچه تلسکوپی با کیفیت بهتر ،مورد استفاده قرار گیرد
و بتواند همة گامهای توری را تفکیک کند اما دوربین

 .4بحث و مقايسة اندازهگيریها با دادههای ايستگاه

مورد استفاده قدرت تفکیک گامهای کوچک تصویر

هواشناسی فرودگاه زنجان

توری را نداشته باشد ،باز هم آن بخش از تصویر توری

در اینجا دادههای بهدست آمده از روش عرضه شده را با

بهصورت زمینة یکنواخت شدتی ظاهر خواهد شد .البته

دادههای عمق دید جوی اندازهگیری شده در ایستگاه

همانطور که در تعدادی از تصاویر توری ،نشان داده شده

هواشناسی فرودگاه زنجان که با روش دیگری تعیین

در شکل  ،2دیده میشود ،چنانچه گام تصویر توری با

شدهاند ،مقایسه میکنیم .با توجه به دادههای نمایش داده

تناوب فضایی آرایة دوربین  CCDتقریباً برابر شود دیگر

شده در شکل  4داریم:

در تصویر توری گام اصلی نقش توری دیده نمیشود و

الف) مقادیر اندازهگیری شده در هر دو روش که در

تصویری با گام بزرگتر اما با نمایانی کمتر ظاهر میشود

روزهای  30، 28 ،13 ،12آذر و روزهای  6 ،5دیماه ثبت

که حاصل برهمنهی دو ساختار دورهای نقش تصویر

شدهاند کامالً برهم منطبقاند.

توری و آرایة پیکسلهای دوربین است (امینی کادیجانی

ب) مقادیر اندازهگیری شده در هر دو روش که در 8

و رسولی ،1389 ،سلطانلو و رسولی 1389 ،و سلطانلو و

روز  22 ،21 ،17 ،16 ،14و  25آذرماه و روزهای  4و 9

رسولی .)1390 ،چنین ساختاری دراصطالح نقش مارة دو

دیماه ثبت شدهاند تطابق قابلقبولی (تفاوت عمق دید

ساختار تناوبی رویهمنهی شده نامیده میشود .بررسی

کمتر از یک کیلومتر) با هم دارند.

جزئیات طرح ثانویة مشاهده شده روی تصاویر توریها

ج) برای روزهای  26آذر و  1دیماه که بهترتیب هوا
بارانی و برفی بود دادهای ثبت نشد.

از هدفهای تحقیق حاضر نیست .چنانچه روی تصاویر
توری دقت شود این نقش ثانویه زمانی که عمق دید جوی

د) در  5روز شامل  20 ،18و  24آذرماه و روزهای 3

زیاد است دیده میشود و برای روزهایی که عمق دید

و  7دیماه تفاوت دو روش در اندازهگیری عمق دید بیش

جوی کم است چنین ساختاری به چشم نمیخورد .این

اندازه گيری عمق ديد جوّی با استفاده از تصويربرداری از...
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