ﺧطﺎھﺎی دﺳﺗﮕﺎه ﮐرﻧوﮔراف
=======================================================

از دﺳﺗﮕﺎه ﮐروﻧوﮔراف ﺑرای ﺳﻧﺟش ﺳرﻋت ﺳﺎﭼﻣﮫ در ﺗﻔﻧﮕﮭﺎی ﺑﺎدی و pcp
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود
ﻋﻣوﻣﺎ اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻧﯾز ﺑدﻟﯾل ﻣﺎھﯾت ﻓﻧﯽ ﺧود ﮐﮫ دارای ﺳﻧﺳور ھﺎﯾﯽ ﺑرای
اﻧدازه ﮔﯾری ﮐﻣﯾﺗﮭﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺟﮭت ﺛﺑت زﻣﺎن ﻋﺑور ﭘرﺗﺎﺑﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد دﭼﺎر
ﺧطﺎھﺎﯾﯽ ﻣﯾﺷود

ﺣﺎل ﺑﮫ ذﮐر اﯾن ﺧطﺎ ھﺎ ﻣﯾﭘردازﯾم

ﺧطﺎی زاوﯾﮫ ﺷﻠﯾﮏ
=====================

اﯾن ﺧطﺎ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از اﯾﺟﺎد زاوﯾﮫ ﺑﯾن ﻣﺳﯾر ﺷﻠﯾﮏ و ﺗواﻟﯽ ﻓرﺿﯽ ﺳﻧﺳورھﺎی
دﺳﺗﮕﺎھرﭼﻧد اﯾن ﺧطﺎ در اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯾزان ﺳرﻋت ﺗﯾر اﺧﺗﻼف اﯾﺟﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
وﻟﯽ درﺻورت ﺛﺎﺑت ﺑودن ﺗﻔﻧﮓ ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل اﺳﺗﻔﺎده از رﺳت ﺛﺎﺑت ﯾﮏ ﺗﮑﮫ

ﺑرای ﺷﻠﯾﮏ و ﺗداوم ﺷﻠﯾﮏ در ھﻣﺎن زاوﯾﮫ ﺗﺎﺛﯾری در دﻗت ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺷﺎت
اﺳﺗرﯾﻧﮓ و ﺗﻠراﻧس ﻧدارد وﻟﯽ در ﺻورت ﺷﻠﯾﮏ ﺑﺎ دﺳت ﺗوﺳط ﺗﯾراﻧداز ﺑرای
ﺷﮑﻠﯾﮏ ﺑﮭﺗر اﺳت از ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎه ﻣﺎﻧﻧد ﮐﯾﺳﮫ ﺷﻧﯽ و  ...ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت زاوﯾﮫ ﺷﻠﯾﮏ
ﺟﮭت ﺑﮫ ﺣد اﻗل رﺳﺎﻧدن ﺗﻠراﻧس ظﺎھری اﺳﺗﻔﺎده ﺷود

ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت زﯾر ﺧطﺎی ذﮐر ﺷده ﻣﯾزان ﺗﻔﺎوت اﯾﺟﺎد زاوﯾﮫ ﺷﻠﯾﮏ و ﺗﺎﺛﯾرات ان در
ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺑﺧوﺑﯽ اﺛﺑﺎت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد

ﺧطﺎی زاوﯾﮫ ﺑﯾن دو ﺑﺧش ﮐروﻧوﮔراف

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﮐروﻧوﮔراف از دوﺑﺧش ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ ﭘس از
ﺑﺎز ﻧﻣودن  180درﺟﮫ و ﻧﺻب ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت اﻣﺎده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮕردﻧد اﮔر اﯾن دو ﮐﻔﮫ ﮐﺎﻣﻼ
در ﯾﮏ ﺳطﺢ ﺗراز ﻗرار ﻧﮕﯾرﻧد ﻓﺎﺻﻠﮫ واﻗﻌﯽ ﻣﺳﺎﻓت طﯽ ﺷده ﭘرﺗﺎﺑﮫ ﮐﻣﺗر از ﻣﺳﺎﻓت
ﺛﺑت ﺷده در ﻧرم اﻓزار دﺳﺗﮕﺎه ﺑوده و ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ دارای ﺧطﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ
ﺑدﻟﯾل ﮐﻣﺗر ﺑودن ﻣﺳﺎﻓت ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯾﺷود

ﺧطﺎی ﺗﻔﺎوت ﻣﺣل ﻋﺑور ﺳﺎﭼﻣﮫ و ﻣﺣل روﯾت

اﯾن ﻣورد ﺑﯾﺷﺗر ﺟﮭت ﺣﻔﺎظت از ﮐرﻧوﮔراف ﺧدﻣت ﻋزﯾزان اراﯾﮫ ﻣﯾﺷود
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﮐرﻧوﮔراف اﻏﻠب در دھﺎﻧﮫ ﺗﻔﻧﮓ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد و در اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﻧوز ﻣﺎﺑﯾن ﺧط ﺳﯾر ﺳﺎﭼﻣﮫ و ﻣﺳﯾر دﯾد ﺑﮫ
اﻧدازه ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﯾﮫ دورﺑﯾن  ½ +ﻗطر ﻋدﺳﯽ ﺷﯾﺋﯽ  +ﻧﺻف ﻗطر ﻟوﻟﮫ ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرﺗﯽ ارﺗﻔﺎع  SHدر ﭼﯾرﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺳﯾر ﺣرﮐت ﺳﺎﭼﻣﮫ ﺗﻔﺎوت دارد ﮔﺎھﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺻﺎﺑت ﺳﺎﭼﻣﮫ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﮔردد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣد ﻧظر ﻗرار
دادن اﯾن ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺗوان از اﺳﯾب ﺑﮫ ان ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻧﻣود
ﻣورد دﯾﮕرﮐﮫ ﮔﺎھﺎ ﺑﺎﻋث اﺳﯾب ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯾﺷود ﻧﯾز داﺑل ﻟود ﺷدن ﺳﺎﭼﻣﮫ
در ﺗﻔﻧﮓ ﺑوده ﮐﮫ اﻏﻠب ﭘس از ﺧروج ﺳﺎﭼﻣﮫ ﻣﺳﯾر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺳﯾر اﺻﻠﯽ
را طﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺿﻣن رﻋﺎﯾت ﮐﻠﯾﮫ ﻣوارد اﯾﻣﻧﯽ ﺳﻼح ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣطﻣﻌن
ﺷﻠﯾﮏ ﺷود

ارزوی ﻣوﻓﻘﯾت ﺑرای ﺗﯾراﻧدازان ﮔراﻣﯽ
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