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رویه نگاری گرداب واداشتهی ایستور با استفاده از روش بازتابسنجی طرح تناوبی
3نيمال

. و جوزف ج،2و1 سيفاله رسولی،1مليحه سردیوند چگينی
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 برای تولید. رویهی گرداب واداشتهی ایستور در آب تعیین میشود،چکیده – در این کار با استفاده از روش بازتابسنجیِ طرح تناوبی
 جریان سیال، اگر دبی ورودی و خروجی برابر باشد.چنین گردابی مخزنی با دبی ورودی و خروجی قابل کنترل طراحی و ساخته شده است
 مخزن به شکل یک استوانه قایم است که دریچه در مرکز.در حول محور دریچهی خروجی به شکل گرداب واداشتهی ایستور خواهد شد
 طرح یک توری سینوسی که با گام مشخص تهیه شده است در یک سمت ظرف آب شامل گرداب قرار میگیرد و در.آن تعبیه شده است
 از روی سطح گرداب طرح توری بازتابیده میشود و یک عدد دوربین تصویرِ توری را.طرف مقابل دستگاه تصویربرداری قرار داده میشود
 برای تحلیل تصاویر ثبت شده از تبدیل.در دو وضعیت حضور و در غیاب گرداب وقتی که سطح آب کامالً آرام و مسطح است ثبت میکند
 رویه گرداب، با تفاضل نقش فاز طرحهای ثبت شده در دو وضعیت نبودن گرداب و حضور گرداب.فوریه و تحلیل آن استفاده میشود
 با توجه به شباهت معادالت ریاضی حاکم بر افق رویداد یک سیاهچالهی چرخان و گردابهای ناشی از یک سیال.تعیین میشود
. تعیین رویهی چنین گردابی حائز اهمیت است،کالسیکی
 تبدیل فوریه، بازتابسنجی طرح تناوبی، گرداب، رویهنگاری-کليد واژه
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Abstract- In this research, we use fringe reflectometry method in the determination of water surface profile when a forced and
stationary vortex is formed into a water vessel having equal input and output debits. In the experiment, we get two images
from a sinusoidal grating after reflecting from the water surface at two cases, when water is static and its surface is flat and
when a water vortex is created into the water and its surface gets a non-flat profile. We use Fourier analysis technique for
analyzing the recorded images of the grating in both states of the water surface. From that, profile of the water surface in the
presence of vortex is determined. For creating a forced and stationary vortex into the water vessel, a specific reservoir
preparing controllable input and output debits has been designed and constructed. For the case, the input and output debits are
equal, the fluid flow becomes as a forced stationary vortex. In spite of numerous applications of the proposed method, since
mathematics of the vortex caused by a classical fluid is similar to those of a black hole horizon, our results may be considered
in this area.
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این پژوهش به ما در شناخت توپولوژی گرداب کمک
میکند .همچنين با توجه با اینکه معادالت حاکم بر
گرداب به معادالت ریاضی افق رویدادهای سياهچاله
نزدیک است] ،[٩این مسأله از اهميت باالیی برخوردار
است.

مقدمه

-2

مبانی ریاضی

اساس کار رویهنگاری در این پژوهش بر حسب جابهجایی
تصویر فریزها در دو حالت آب ساکن و گردابی نسبت به
یکدیگر است .آب ساکن مانند آینهی تخت عمل میکند.
در حالتی که سطح دارای انحنا و گردابی شکل باشد،
سطح را متشکل از آینههای تختی در نظر میگيریم که
هر یک از این آینهها نسبت به افق به اندازهی زاویهی α
چرخيده است .با فرض اینکه در هر نقطه از سطح که پرتو
فرودی به آن نقطه برخورد کرده ،سطح به ميزان α
چرخيده باشد مسئله را حل میکنيم .میدانيم برای
تشکيل تصویر حداقل دو پرتو نياز است .در اینجا برای
سادگی پرتوی را در نظر میگيریم که با زاویهی  θبه
سطح آب برخورد کرده است.

در رویهنگاری از روشهای مختلفی مانند تداخلسنجی و
تکنيک ماره استفاده میشود]  .[٧-۸در این کار به دليل
چيدمان آزمایشگاهی ساده ،ارزان بودن ابزار آالت مورد
استفاده و همچنين دقت ميکرومتری از روش بازتاب طرح
تناوبی یا انحراف اندازهگيری فاز استفاده کردهایم.

شکل  1را در نظر بگيرید .پرتو اوليه با زاویه  θتابيده و به
اندازهی  Lتا محل تالقی توری با سطح افق فاصله دارد.
پرتو ثانویه وقتی گرداب شکل گرفته به ميزان  ΔLجابهجا
و  2αچرخيده است .در این شکل منظور از  X gفاصلهی
نقطه تالقی توری با سطح افق تا ابتدای مخزن و  nبرابر
با فاصلهی اول مخزن تا نقطهای است که پرتو فرودی به
آنجا تابيده است .ضمن اینکه توری با سطح افق زاویهی β
را تشکيل میدهد.

در این روش ،تصویر طرح تناوبی توسط سيستم تصویرساز
به نحوی ثبت میشود که باریکههای تصویر ساز از سطح
مورد مطالعه ،انعکاس یافته باشند .با تغيير شيب سطح،
الگوی فریزها نيز تغيير میکند که میتوان با توجه به آن
شيب سطح را در هر پيکسل پيدا کرد .به این صورت که
دوربين تصویر فریزهای تغيير کرده را ثبت میکند ،سپس
با روشهای متداولی چون تغيير فاز ،روش مبتنی بر
پربندی ماره یا ردیابی فریز و تبدیل فوریه تصاویر ثبت
شده تحليل میشوند .در نهایت نمایهی سطح با دقت و
حساسيت باال ،همچنين سرعت باال در تصویر برداری از
سطح استخراج میگردد .در این کار به دليل دقت و
حساسيت باال نسبت به تغييرات نقش فریز روی اجسام،
همچنين توانایی تمایز بين پستی و بلندی سطوح اجسام،
برای تحليل فریزهای ثبت شده از سطح ،از روش تحليل
فوریه استفاده کرده ایم.

شکل  .1شمایی از هندسهی حاکم بر مسئله در حالت فریزهای افقی.

با توجه به دو مثلث  OMNو  OPRمیتوانيم  αرا از
رابطهی زیر بهدست آوریم:

) L  L  sin    L sin   (١
1
    tan 1 



2 
 X g   L  L  cos   n  X g  L cos   n 
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تعيين شکل رویهی خارجی اشياء را رویهنگاری یا
توپوگرافی میگویند .امروزه رویهنگاری یکی از موضوعات
پراهميت در کنترل کيفيت ،اتوماسيون صنعتی،
اندازهگيری نمایهی سطوح ،کاليبراسيون و تطبيق
مطالعهی آناتومی انسان و تصویربرداری سه بعدی اجسام
است] .[1تاکنون از سطوح ثابتی چون سطح بطری ]،[2
آینهی تخت ] [3و آینهی کروی ] [٤رویهنگاری شده است.
این اندازهگيریها تنها منحصر به سطوح ایستا نيست بلکه
میتوان با استفاده از الگوریتمهای مناسب ،این
اندازهگيریها بر روی سيستم پویا از جمله سياالت نيز
صورت بگيرد] 6و . [5از آنجایی که در سطوح پویا همچون
سطوح برخی سياالت به دليل شفافيت و رونده بودن
سيال ،همچنين بازتاب آینهای سطح ،پيدا کردن شيب و
ارتفاع سطح و در نتيجه دستيابی به ساختار سه بعدی
سطح سيال کار دشواری است ،رویهنگاری از سياالت مورد
توجه قرار گرفته است.

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
سطح آب از آرایههای بازتابکنندهی نور تشکيل شده
است .هر پيکسل از سيستم تصویر ساز با کوچکترین
عنصر قابل تشخيص بر سطح آب متناظر است .لذا
تغييرات ارتفاع سطح آب در حضور گرداب را با توجه به
شکل  2میتوان از رابطهی) (٢بهدست آورد.

دریچهها و موقعيتشان طوری طراحی شده که حرکت
گردابی پایداری توليد نماید.

()٢

i

j 1

j 1

H i   h j  tan  j x

اگر توری را به اندازهی  90درجه بچرخانيم یعنی خطوط
توری از حالت افقی به حالت قائم در بياید آنگاه میتوان
 αرا از رابطهی زیر بهدست آورد:
() 3

-3

 X  L  

 OZ  



  0.5    tan 1 


بخش تجربی

گام اول در پيشبرد این مسأله ایجاد گرداب واداشتهی
ایستور است .بدین منظور از یک مخزن مستطيل شکل با
دو ورودی در دیوارههای کناری و یک خروجی در بخش
تحتانی استفاده شد (شکل .)3
شکل .٤الگوی فریزهای ثبت شده از سطح آب.

-4

تحلیل داده

به منظور تعيين شيب و تغييرات ارتفاع سطح گردابه نياز
به تحليل تصویر فریزهای ثبت شده پس از انعکاس از
سطح آب داریم .برای تحليل تصاویر ثبت شده از یک کد
که در نرمافزار  MATLABو بر پایه تحليل فوریه نوشته
شد ،استفاده کردیم .یک سطر دلخواه از تصویر مرجع در
نظر میگيریم و با استفاده از روش فوریه ،توزیع فاز در
امتداد عمود بر راستای فریزها را استخراج میکنيم .سپس
توزیع فاز ناشی از گرداب را بهدست میآوریم .توزیع فاز
سطح آب ساکن و سطح آب گردابی شکل پس از

شکل  .3مخزن استفاده شده برای توليد گرداب واداشته ایستور.

آب توسط یک پمپ ()Ns980, 35W, Qmax:2000 L/H
به ورودیهای مخزن پمپاژ میشود .سپس آب پمپاژ شده،
از طریق دهانهی خروجیای که در بخش تحتانی ظرف
تعبيه شده است ،خارج میگردد .مخزن مذکور از نظر
ابعاد ،ارتفاع آب ،دبی ورودی و خروجی ،همچنين قطر
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به منظور تعيين رویه گرداب توليد شده ،از یک توری
سينوسی با تعداد  2/7خط در سانتيمتر برای فریزهای
قائم و  1/٤خط در سانتيمتر برای فریزهای افقی که در
یک سمت مخزن و باالی سطح قرار داده شده بود استفاده
گردید (شکل  .)3این توری صفحه نمایشگر یک کامپيوتر
است که تصویر توری بر روی آن نقش بسته است که هم
زمان نقش منبع نوری را نيز ایفا مینماید .در سمت مقابل
یک دوربين عکسبرداری ( )Canon 1100Dبرای ثبت
تصویر توریِ تشکيل شده بر روی گرداب ،تعبيه گردید .دو
تصویر از سطح آب در غياب و حضور گرداب مانند شکل ٤
ثبت میکنيم.در غياب گرداب سطح آب مانند آینه تخت
عمل میکند ،لذا خطوط توری در تصویر صاف و هماندازه
هستند .در حضور گرداب با توجه به انحنای موجود در
جدارهی داخلی گرداب ،تصویر سمت راست توری در
جدارهی چپ و تصویر سمت چپ توری در جدارهی راست
تشکيل میگردد .همچنين مشاهده میشود که در
کنارههای گرداب خطوط توری دچار انحنا میگردند.

شکل .2تغيير هر عنصر از سطح گردابی شکل به اندازهی.α
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پيوستهسازی مطابق با شکل  ٥خواهد شد.

شکل  .8رویه گرداب واداشته ایستور.

در این پژوهش رویهی گرداب واداشتهی ایستور را با
استفاده از بازتاب طرح تناوبی استفاده کردیم .این روش به
دليل چينش آزمایشگاهی ساده و کم هزینه ،عدم نياز به
واسنجی و وسایل اپتيکی پيچيده ،روش مناسبی است.
برای تحليل تصاویر از تبدیل فوریهی طرح تناوبی-
سطحسنج ( )FTPکه از حساسيت باالتری نسبت به سایر
روشها برخوردار است ،استفاده کردیم .به دليل
شباهتهای معادالت ریاضی حاکم بر افق رویداد سياهچاله
چرخان و گردابههای ناشی از سيال کالسيکی این مسئله
از اهميت باالیی برخوردار است.

شکل  .5توزیع فاز نقش توری الف) در غياب و ب) در حضور گرداب.

برای محاسبه فاز خالص ناشی از رویه گرداب ،توزیع فاز
نقش توری در حضور و غياب گرداب را از یکدیگر کم
میکنيم (شکل .)6
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با توجه به روابط ( )2و ( )3میتوان تغيير ارتفاع سطح آب
را در حضور گرداب مطابق شکل  ٧بهدست آورد.
با توجه به این تحليل میتوان رویهی گرداب را برای
فریزهای افقی در توری مطابق شکل  8نمایش داد.

شکل  .٧رویهی گرداب واداشتهی ایستور.
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