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 چكیده  

  میدان ديد در راستای باند هوانوردی است.  در زمینه  عمده  و با کاربرد  های مهم هواشناسی  از کمیتيكی  ديد    میزان 

با    )ايكائو(جهانیبر مبنای روش معرفی شده توسط سازمان هوانوردی    (،RVR; Runway Visual Rangeفرودگاه )

  RVRشود. بیشترين ديد محاسبه شده توسط اين دو رابطه به عنوان  میو آالرد محاسبه    رابطه کشمايدر   از دو   استفاده

می مقادير  گزارش  با  روش  اين  از  تخمین شده  مقادير  مقايسه  ديد  شود.  شرايط  ديدبانیمیدان  های  پديدهحضور    در 

از مقادير ديدبانی  صورت غیرواقعیهب  RVR  تخمین شدهدهد که مقاديرجوی نشان می حاضر  مقاله    در.  هستند  بیش 

آالرد و    ،براساس ترکیب وزنی معادالت کشمايدر  RVRجديدی برای محاسبه    رابطه  ،خطا ايجاد  عوامل  پس از شناسايی  

يافته پیشنهادی با استفاده  تصحیح  روشحاصل از  نتايج  شود. سپس  معرفی می  عنوان ضريب رابطهپارامتر تاريكی جو به

روز  برا  RVRسنجنده    هایدادهاز   ارزيابی    2019  سمار  17ی  دهد که مقادير  نتايج نشان می  .شودمیفرودگاه رشت 

است. همديد  محاسباتی   نزديكتر  واقعی  و شرايط  مقادير ديدبانی  به  شرايطی  توسط روش جديد  شدت  که  چنین در 

 رود.بین میاز  يافتهبا استفاده از رابطه تصحیح RVRخطای تخمین  ،کمینه باشد های باند چراغروشنايی 

 ،ايكائو،ضريب خاموشی جوآالردکشمايدر،،،ديدبانديد:های کلیدیواژه 
Abstract: 
One of the fundamental meteorological parameter in aviation safety is runway visual range 
(RVR). For each airport, according to the instrumnet landing system, minimum visual range is 
defined. When the RVR value becomes lower than the minimum value, landing and/or take-off 
are not allowed. In an automatic RVR sensor, the RVR is typically calculated using both 
Koschmieder and Allard’s law; then the reported RVR value is taken as the greater of the two 
values. In the new suggested method by the authors, RVR would be calculated considering the 
weight effects of all parameters that  affect the RVR value. This new method is successfully 
used as a case study.  
 
 Keywords: aviation,visual range,RVR , ILS , Koschmieder , Alard 

 مقدمه      1
فاصله باشدورترين  رويت  قابل  اجسام  که  بعننای  ديد  وان  د  میدان  برای  تعريف    (. 1947)میدلتون،  گرديد ارائه  اولین 

های  انهبرای هر فرودگاه متناسب با سام  در حوزه هوانوردی است.  های مهم هواشناسیيكی از کمیتمیدان ديد  امروزه  
ر با  براب  شود گیری میکه توسط سنجنده اپتیكی اندازه  RVR  میزان  . فرود مقدار کمینه برای میدان ديد تعريف میشود

باند پروازی قرار داردوقتی  ای است که خلبان  دورترين فاصله باند را  تواند نشانگرها و يا چراغمی  ،روی  های روشنايی 
)ايكائو، اساس  بر  (.2005aببیند  از مقدار  اگر میزااين  به خلبان کمتر  مجوز   باشد، هواپیما  کمینهن ديد گزارش شده 

در داخل کشور انجام     RVRتا کنون تحقیقات قابل توجهی در زمینه    از باند پرواز را نخواهد داشت.  خاستفرود و بر
در مطالعهنشده   اخیراً  راست.  افقی  و همكاران شرايط کمینه ديد  توسط حاتمی مهند  برای  ای  امام  وزانه در فرودگاه 

 گرفتن درنظر مورد بررسی قرار گرفته است. در اين ارزيابی با    RVRهای  با استفاده از داده  2014و    2013های  سال

 اواخر زمستان، فصل به ديد مربوط کمینه رخداد بیشترين که استشده   مشاهده ديد، کمینه رخداد حدّی برای شرايط

 اين در متغیر و هوايی آب شرايط و جوّی هایسامانه بیشتر فعّالیت تاثیر دلیلبه تواندمی که تاس بهار اوايل و پايیز

 . باشد هاماه 
  با ابعاد مشخص واقع در   تیرهجسم  يك  که    ایدورترين فاصلهشود: الف(  میتعريف  صورت  دو    طورکلی بههبمیدان ديد  

و  شده  نی استفاده  ديدباروش  به  ديد  اين تعريف برای تعیین    . ازقابل مشاهده و تشخیص باشد   با پس زمینه روشن  افق



 

 

409 

قابل    با پس زمینه تاريك  کاندال   ه يك منبع نوری با شدت هزارکای  دورترين فاصله. ب(  شودنشان داده می  aVبا نماد  
مقدار رين  یشتبديد تخمین و    میزانبا درنظر گرفتن اين دو تعريف    .شودنمايش داده می  bVو با نماد    مشاهده باشد
آمده   )  میزانعنوان  هب  bVو    aVمقدار  دو    ازبدست  افقی  رابطه  (.2005b)ايكائو،  شودمی  تعريف(  RVديد  از  های يكی 

میدان ديد  برای  است که    پرکاربرد  نماد رابطه کشمايدر  داده  kVبا  وبیان می  نشان  زمانی  کندشده  قابل    يك جسم 
اخ  استمشاهده   تضادکه  باشد.  تالف  از دو درصد  بیش  پیرامون  با محیط  آن  رابطه  نوری  اين  ضريب خاموشی   σدر 

  جو)تضعیف نور عبوری از جو به دلیل اثر جذب و پراکنش(است.

kV  
   (1 ) 3.912
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برای   رابطه  میزانمحاسبه  روش ديگر  از  استفاده  پذيری  ،ابطهراين  براساس  است.    آالرد  ديد  رويت  منبع    فاصله  يك 

 .است  (σ)و مقدار ضريب خاموشی جو (Et)روشنايی محیط آستانه ،(I)تابعی از شدت منبع نور ،)R(نورانی
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 با استفاده از دو رابطه کشمايدر و آالرد محاسبه  دان ديدمی  ، هوانوردی جهانیروش معرفی شده توسط سازمان    اساسبر
از   (.2005b)ايكائو،شودگزارش می  RVRشود. بیشترين ديد محاسبه شده توسط اين دو رابطه به عنوان میزان ديد  می

 ;Meteorological Optical Range)  هواشناختی  اپتیكی میدان  توان به سنجش  های تعیین میزان ديد میديگر روش

MOR)  که پرتوهای موازی ارسال شده از يك منبع نوری  استای دورترين فاصلهاشاره کرد. میدان اپتیكی هواشناختی
برسد.  2700با دمای   اولیه  پنج درصد شدت  به  توسط   است  رابطه کشمايدر  شده همسانکه    میدان ديد اين    کلوين 

  . (WMO,2008) شودگیری میهای اپتیكی اندازهسنجده

 

   (3 ) 3MOR = 
 

 تحقیق روش       2
 

با  نیز    و آالرد  کشمايدر  میدان ديد   ، توسط ديدبان  میدان ديدتخمین  عالوه بر    ،RVR  های مجهز به سنجنده فرودگاهدر  
 جوی  پديده يك  زمانی که    شود.گزارش می  RVR  میزان ديد  عنوانهب  ،مقدارشده و بزرگترين  تخمین    RVR  سنجنده

  براساس نتايج مطالعه   . باشدبانی  دي داز میدان    تربیش  بايد  RVRداده    ، دهد با شرط روشن بودن چراغهای باندیرخ م
،  ها با بررسی علت خطا  .دهند را نشان میاز مقدار واقعی  باالتر  مقاديری بسیار  در اين شرايط    RVR  هایداده      ،میدانی

و    MORمربوط به اختالف    ی احتمالی است. اولین خطا  يابی شده ارز  اختالف غیرواقعی اين    ايجاد در  احتمالی  دو دلیل  
صورت شماتیك به  1  شكل در  اين موضوع    ؛ شودجو بارز می  تغییرات روشنايیديدبانی است که با  حاصل از  میدان ديد  

لی که  در حا  روندکاهشی دارد  aV  میزانغروب    زماندر    ،شودمی  مشاهدهدر شكل  که    طورهمان  است.  داده شدهنشان  
از سوی ديگر،   .رسدبه مقدار کمینه می   RV در لحظه غروب میدان ديد  رواز اين  .در حال افزايش است  bVمیدان ديد  
اگر پديده جوی  حال    ماند.ثابت میجوی  روز بدون پديده  است، در  که فقط تابع ضريب خاموشی جو   MORمیدان ديد  

-می بیشتر  جوعلت کاهش میزان روشنايی هبآنها ف بین د ولی اختالن يابهر دو کاهش می RVو MORهرچند  ، رخ دهد
 . شود
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با هم برابر   RV  و MOR ،aVمیزان دريك روز بدون پديده   .های ديدبر روی میدان   در شرايط بدون پديده اثر روشنايی جومقايسه  1 شكل

 شود.بارز می   آنهاب خورشید و کمتر شدن روشنايی اختالف و با غرو است بوده و نمودار آنها بر هم منطبق
 

نحوه  احتمالی  خطای    به  مربوط  میزاندوم  که    است.  RVR  تعیین  ديد    ،شداشاره  همانطور  میدان  مقدار  بزرگترين 
MOR  عنوانهو آالرد ب  RVR    گزارش   بايد با درنظر گرفتن اين موضوع که در شب میدان ديد آالرد    .شودمیگزارش

  . بزرگتر باشد  MORاز میدان    است، های روشنايی باند  که مبتنی بر چراغ  در شب میدان ديد آالرد  رودانتظار می  ،شود
ايجاد  ترين خطا  اصلیلذا   فرودگاه خاموش  چراغشود که  میزمانی  باند  اين  باشد،های  خطا  با    RVR  مقدارصورت  در 

  آالرد   و  معادالت کشمايدربراساس ترکیب وزنی    RVRتعیین  ای  رو الگوريتم محاسباتی جديدی برشود. از اينتعیین می
   شود:می ارائه( توسط نگارندگان 5( و )4روابط )عنوان ضريب رابطه به شكل  بهتاريكی جو ضريب پارامتر همچنین و 
   (4 ) (1 )ARVR MORR = + − 

 

  .شودمیمحاسبه  زيرکه از رابطه است ضريب تاريكی جو  αپارامتر   باال، در رابطه

 

   (5 ) 
max

( 0.106) ( )measureBL
Ln

BL
 = −     

دراين رابطه 
  

 RVRگیری شده توسط سنجنده  ای اندازهزمینه لحظهبه ترتیب میزان نور پس  و  

اندازه بیشینه مقدار قابل  نتايج  گیری توسط سنجنده هستند.و  ارزيابی  برای  نهايت  اين در  جديد  پیشنهادی    روابطدر 

از در  (    2019  سمار  17  ای) پديده  روز   يك  مربوط بهثانیه    15فواصل زمانی    به  RVRاطالعات ديد سنجنده    مقاله 

 است.  فرودگاه رشت استفاده شده

را   RVRدر مقاله حاضر با مقادير ديد تخمین شده توسط سنجنده یروش پیشنهادبا محاسبه شده ديد  میدان 2شكل 

نشابرای   رشت  فرودگاه  روز خاص در  میزان ديد  دهد. همن میيك  بر محاسبه  تاثیرگذار  پارامترهای  چنین در شكل 

اف  است.   نشان داده شده  م سمت  ئهای ديد و محورقامیدانقدار  م  معرّف چپ  م سمت  ئمحور قا  ، زمانمعرّف  ی  قمحور 

جه به اينكه  دهد و با توايی جوی است. خط مشكی میزان روشنايی جوی را نمايش میمیزان روشندهنده  نشان  ،راست  

رود در يك روز آفتابی  . در فرودگاه رشت انتظار میاستروشنايی جوی صفر  ،بامداد است 00:00شروع محور از ساعت 

تا مقدار   يابد  کاندال هزار  15میزان روشنايی جوی  افزايش  بودن مقادير    . برمترمربع  پايین  بیانگر    BLلذا  در طول روز 

   تاثیر قرار داده است.ای است که روشنايی جو را تحت پديده

-می  گزارش  P2000بصورت    ،متر باشد  2000از    بیش  RVR  مقدار  وقتیجهانی    نوردیسازمان هوا  با توجه به قوانین 

در   ) است نشده  نمايش دادهمتر  3000بیشتر از  RVRدر فرودگاه رشت مقادير به همین خاطر   (. a2005)ايكائو، شود

م رايج  روش  با  مطابق  نمايش،  برصورت  بود  بزرگتر    داده  نطبق  خواهد  رنگ(  قرمز  در شكل  ()خط  که  همانطور   .2  

استفاده  محاسبه شده    شود، ديدمشاهده می با    (4)رابطه  از  با  مقايسه  از  در  فرودگاهروش  ديد حاصل  )با    هارايج در 
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آالردور  کاربست و  به  داشته  مقدار کمتری    (ابط کشمايدر  واقعی  و  است.نزديكمقادير   به    ،طول شب  در  تر  توجه  با 

  براساس   . منطبق بر میدان ديد آالرد باشدو  بوده    ترکم  RVR  مقاديررود  های باند انتظار میضعیف بودن شدت چراغ

RVR  مقاديرکه  در حالی   شود؛مشاهده میاين موضوع    درستی(  4رابطه )  بدست آمده از  RVR    قبلی به    روشحاصل از

های  حتی در صورتی که چراغبنابراين    .زندتخمین میمتر را    3000از  ر بیش  ، مقاديMORدلیل تبعیت از داده ديد  

 . کندمحاسبه می  RVRبرای  مقدار درستی( 4رابطه ) ، باند خاموش باشد

 

 
خط مشكی   اند.های بروشنايی چراغو شدت يك درصد برای  2019 سمار  17برای روز های ديد در فرودگاه رشت  مقايسه میدان 2 شكل

  ديد آبی کمرنگ و سبز به ترتیب هایگیری شده و خطاندازه وآالرد MORهای  ديدآبی تیره به ترتیب  و قرمز  های میزان روشنايی جوی، خط
RVR  جديد استروابط محاسبه شده از روش فعلی و.   

 گیری نتیجه  3

مقادير ديد   می  RVRمقايسه  نشان  ديدبانی  مقادير  با  مقادير ديد  دهتخمین شده  ب  RVRد که  صورت هتخمین شده 

بررسی   RVRتعیین میزان  در  غیرواقعی بیش از مقادير ديدبانی هستند. در مقاله حاضر ابتدا عوامل احتمالی ايجاد خطا  

خطای دوم مربوط به نحوه تعیین میزان و  خطای مربوط به تغییرات روشنايی جو  . مورد اول  شدبه دو عامل تفكیك    و

RVR    .تر از میدان ديد  رو برای تخمین دقیقاز ايناستRVR،  براساس ترکیب وزنی معادالت کشمايدرجديدی    روش  ،

به جو  تاريكی  ضريب  پارامتر  و  رابطهآالرد  ضريب  شده  عنوان  با  تصحیح  روابطنتايج  است.    معرفی  پیشنهادی  يافته 

-نتايج نشان می   . شده استاه رشت ارزيابی  فرودگ  2019  سمار  17برای روز    RVRاستفاده از اطالعات ديد سنجنده  

که   استفاده  ديد محاسبه شده  دهد  رابطه  با  روش    يافتهتصحیحاز  با  مقايسه  فرودگاه در  برمبنای  متداول در  روابط  ها 

ضعیف بودن    در صورتنیز  تر است. در طول شب  و به مقادير  واقعی نزديكبوده  مقدار کمتری  دارای      کشمايدر و آالرد

اين موضوع در  که  است  میدان ديد آالرد  مطابق  و  داشته    تریکم  مقدار   RVRمیزان    ، های باندچراغ  نايیروش  شدت

با   از  مقادير  مقايسه  آمده  که  در شرايطی    RVRچنین خطای تخمین  هم.  شودجديد به وضوح ديده میرابطه  بدست 

 رود. میاز بین  يافتهخاموش باشد، با استفاده از رابطه تصحیح های باند چراغ
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