

مقاله تحقيقي

بررسي مقايسهای تخمين فاصله توسط خلبانان و غيرخلبانان
يفرد ،4
*عسگريرضانژاد،1عباسعظيميخراساني،2مسعودذبيح 
حسنزاده 2

حسنزاده،0ايمان

سميرا

چكيده
مقدمه :در دو آزمایش مجزا ،دو گروه از خلبانان و غیرخلبانان برای ارزیکابی اثکر آمکوزشهکای
قبلی و حرفه خلبانی روی دقت تخمین فاصله در محیط مجازی ،مقایسه شدند.
روشبررسي 11 :نفر خلبان و  11نفر غیر خلبان در این مطالعه شرکت داده شدند .در آزمکایش
نخست ،خطای تخمین فاصل هی دو گروه مذکور در حالت نگاه از باال به پایین درمقایسکه بکا حالکت
نگاه از پایین به باال مورد ارزیابی قرار گرفت .در آزمایش دوم ،خطای تخمکین فاصکله ،در شکرایط
روشنایی زیاد و روشنایی کم ارزیابی شد .تمکام انکدازههکا در سکه فاصکل هی  8/2 :متکری11/50 ،
متری ،و  14/56متری بهدست آمدند.
يافتهها :در نگاه از باال به پایین ،گروه خلبانان خطای کمتری نسبت به غیکر خلبانکان در تخمکین
فاصله داشکتند ( .)P>1/10مقکادیر خطکای تخمکین در شکرایط روشکنایی ککم نسکبت بکه شکرایط
روشنایی زیاد ،افزایش یافت (.)P>1/10
بحثونتيجهگيري :بهمور کلی توانایی تخمین فاصله در خلبانان و غیرخلبانکان در محکیط

مجازی تفاوت قابل توجهی ندارد .با این وجود در نمایی با نگاه از باال بکه پکایین ،ککارایی خلبانکان
بهتر از غیرخلبانان بود.

کلماتکليدي:تخمينفاصله،خلبان،محيطمجازي 
فصلنامه علمی پژوهشی ابن سينا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا
تاریخ دریافت31/2/52:

 .1استاديار ،تهيران ،اييران ،دانشيگاه عليوم پزشيکي آجيا،
دانشکده طب هوا فضا
(*مؤلف مسئو ) rezanejad48@yahoo.com
 .2دانشيار ،مشهد ،ايران ،دانشيگاه عليوم پزشيکي مشيهد،
دپارتمان بينايي سنجي
 .3متخصص چشم پزشکي ،تهران ،اييران ،دانشيگاه عليوم
پزشکي آجا ،دپارتمان چشم پزشکي ،بيمارستان بعثت
 .4کارشناس ارشد بينايي سنجي ،مشيهد ،اييران ،دانشيگاه
علوم پزشکي مشهد ،دانشکده پيراپزشکي
.5کارشناس طراح محيط مجازي ،اصفهان ،ايران ،دانشيگاه
اصفهان ،دانشکده مهندسي

(سال شانزدهم ،شماره سوم ،پایيز  ،3131مسلسل )84
تاریخ پذیرش31/7/8 :

مجله علمی ابن سينا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

(دوره شانزدهم ،شماره سوم ،پایيز  ،3131مسلسل )84

دوچشمي  62ثانيهي زاويهاي 2ييا کمتير (تسيت دوچشيمي )3و
مقدمه 

تشخيص کنتراست طبيعي با استفاده از چارت CSV1000E
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توانايي در تخمين فاصلهي دقيي  ،ييک جيزء ضيروري در

بييودنييد .هيييچکييدام از شييرکت کننييدههييا داراي سييابقهاي از

راهبييري ادوات در فضيياهاي بييا مقييياس بييزرگ اسييت [.]1

بيماريهاي چشمي و يا سيستميک و جراحي چشيمي نبيوده و

پژوهشگران نشان دادهاند که تفاوت بسياري بين افراد مختليف

همچنين تحت درمان دارويي نيز نبودهاند .همچنين براي از بين

در تخمييين فاصييله و قييوه ادراک فاصييله وجييود دارد [.]3 ،2

بردن اثر احتمالي ترس از بلندي روي تخميين فاصيله [ ،]2ميا

تالشهايي براي توضيح اين تفاوتهياي فيردي ،بيا تکييه بير

شرکت کنندههايي با درجهي ترس از بلنيدي کمتير از  32را در

مفاهيم مستق زيادي ،همچون جنسييت ،سين و محي هيدف

اين پژوهش انتخاب کردهايم.

انجام گرفته است [ .]2در اين مطالعه ما سعي ميکنييم تيا اثير

سينمايزر زايس 5به همراه عينک سه بعدي کار زايس 6به

حرفه و آموزش را روي تخمين فاصله مورد ارزيابي قرار دهييم.

کارگرفته شد تا محيط مجازي را مجسم کند .اين دستگاه ييک

براي ني به اين هدف ما ييک گيروه از خلبانيان را بيه خياطر

تنظيم کننده براي خطاهاي انکساري پيوسته بين  +3/5و -3/5

توانايي اين گروه حرفهاي در تخمين دقي فاصيله بيين مکيان

در هر چشم بصورت مجزا دارد و مناسب براي فاصيله مردميک

خودشان با مکان ديگري که مشاهده ميکنند (يا فاصله بين دو

 5/9تا  6/9سانتيمتر است و ميتواند توان تفکيکي642×412 7

مکان مشاهده شده) انتخاب کرديم ،چراکه ايين توانيايي ،ييک

را با سرعت  32فريم در ثانيه نمايش دهد .ميدان بينيايي بيراي

مهارت ضروري است به نحيوي کيه بيراي موفقييت در دامنيه

اين سينمايزر  32درجه است که معاد يک تصوير با انيدازه 45

وسيعي از عمليات هيايي همچيون بيه زميين نشياندن هواپيميا،

اينچ در فاصله  2متري ( 6/6فوت) ميباشد .شيشه سه بعدي به

مهارتي اساسي ميباشد .براي مقايسه ،يک گروه از رزيدنتهاي

کامپيوتري با مبد  VGAمتص شده بود .محرک شام سيه

چشم پزشکي در مطالعه شرکت داده شدند .در اکثر بررسييهيا

حلقه سبز با قطر  52سانتي متر بود که فاصله مرکز آنها از هيم

اثر پارامترهاي مختليف کيه درک فاصيله را تحيت تيأثير قيرار

 52سانتيمتر بوده است (شک  .)1محيط مجازي در نرم افيزار

ميدهند ،در دنياي واقعي مورد ارزيابي قرار گرفتيه شيده ،وليي

معماري ( 2211 REVITمربوط به شرکت اتودسک )1طراحي

پژوهشها در محيط مجازي محدود هسيتند و بسيياري از آنهيا

و نمايش داده شد .در هر محييط ،شيرکت کننيده هيا در ييک

براي بهدست آوردن خطاي سيستمها و فضاها انجام شدهاند .از

ساختمان با ارتفاع  22متر قرار گرفتند که در اطراف آن فضياي

آنجا که خطاهاي دنياي مجازي ميان تميام شيرکت کننيدههيا

باز بزرگي بود (شک .)1

مشترک هستند ،در اين پژوهش ما فقط روي تفاوتهياي بيين
فردي متمرکز شدهايم.
روشبررسي 
در يک مطالعيه توصييفي 12،خلبيان و  12رزييدنت چشيم
پزشکي (داراي سن بين  25تا  42سا ) بعد از اخذ رضايتهاي
اخالقي در پژوهش شرکت داده شدهاند .تمامي شرکت کنندهها
داراي حييدت بينييايي صييفر  1LogMARي يا بهتيير ،و بينييايي
1. Logarithm of the Minimum Angle of Resolution

شرکت کنندهها عينکهاي سه بعدي را بيه چشيم زدنيد و
سپس تنظيم خطاهاي انکسياري و فاصيله مردميکهيا توسيط
متخصص مربوطه انجام شد .در اولين مرحله ،شرکت کننيدههيا
با موقعيت خود و هدفها در فضا آشنا شدند .هدفهيا بير روي
يک دک قرارگرفته بودند (در حالت نگاه از پيايين بيه بياال) ييا
2. 60 Sec of arc
3. Randot SO-002, Stereo optical, USA
4. Vector Vision Inc, Dayton, Ohio
5. Zeiss
6. Carl Zeiss, Germany
7. Resolution
8. Autodesk

13

عسگری رضانژاد و همکاران

تخمين فاصله توسط خلبان و غيرخلبان

بهصورت معل در هوا بودند (در حالت نگياه از بياال بيه پيايين)
(شک  .)1هر شرکت کننده  5ثانيه فرصت داشت تا بيه هيدف
دلخييواه (اولي يه) نگيياه کييرده و فاصييلهي آن از چشييمهييايش و
همچنين طو آن را به خاطر بسپارد .سپس يک هدف متحرک
در جلوي شرکت کننده و در فاصله  1/5متيري او قيرار گرفيت.
بعد از شرکت کننده خواسته شد تا اين هدف را حرکت دهد و از
خود دور کند تا هنگامي که فاصله آن توسيط او معياد فاصيله
هدف اوليه ارزيابي شود (تخمين فاصله خود محور) .اين فرآينيد
توسط کليدهاي راهبري بر روي صفحه کليد انجام شد .هدفها
در سه فاصلهي  2/12متري 12/35 ،متري و  14/39متري قرار
گرفتند .همانطور که هدفها در پرسپکتيو فرد شرکت کننده از

شکل)A(.3هدفمتحرک)B(.يکمنظرهازفضايبازاطرافساختمان)C(.منظره
هدفدرنگاهازپايینبهباال)D(.منظرههدفدرنگاهازباالبهپايیندرشرايط
بینايیبانورکم 

او دور ميشدند ،او ميتوانست هم تخمين اندازه و هم تخميين
فاصله را انجام دهد .ميانگين سه تخمين براي مح هر هيدف

افتهها 
ي 

بهعنوان تخمين نهايي ثبت ميشد .انتخاب فواص هيدفهيا و

ميانگين سني شرکت کننيدگان در دو گيروه 31/52±3/92

روش تخمين فاصله بر طب مطالعات قبلي [ ]4انجام گرفت .در

(محدوده  )27-42سا بود .مييانگين سيني در گيروه خلبانيان

نهايت يک خطاي تخمين (برحسب درصد) براي هير موقعييت

 31/4±4/29سا و در گروه غير خلبانان  31/6±3/92سا بود

طب فرمو زير محاسبه شد:

که تفاوتي بين دو گروه وجود نداشت .ميانگين بينيايي دوتيايي

([×122فاصلهي واقعي)(/فاصلهي واقعي-فاصلهي تخمينزده شده)]

 22ثانيهي زاويهاي (کماني) با انحراف معيار صفر 1بود که براي

مقادير مثبت بهعنوان تخمين باالتر و مقادير منفي بهعنوان

تمام شرکت کنندهها يکسان بود.

تخمين پايينتر(از مقدار واقعي) در نظر گرفته شيدند .سيه نيوع

همچنييين تفيياوت معنيييداري بييين دو گييروه در لگيياريتم

ردهبندي براي مشياهدهي هيدفهيا وجيود داشيت )1 :در سيه

کنتراست 2نه در شرايط بينايي با نيور زيياد و نيه در بينيايي بيا

فاصلهي مختلف؛  )2در دو حالت نگاه (نگاه از باال به پيايين در

نورکم ،وجود نداشت .در ضمن ،بيراي تميام شيرکت کننيدههيا

مقاب نگاه از پايين به باال)؛ و  )3در دو شرايط نوري (بينايي بيا

تفاوت آمياري قابي تيوجهي در حساسييت کنتراسيت ،چيه در

نور زياد 15 cd/m2 :و بينايي با نور کم .)2/7 cd/m2 :در هير

شرايط بينايي با نور زياد و چه در شرايط بينايي با نور کم ،وجود

موقعيت ،خطاي تخمين بين گروه خلبانان و گروه غير خلبانيان

نداشت .تاييرات لگاريتمي کنتراست در بينايي با نور کم و زيياد

مقايسه شد .تحلي دادهها با نرم افزار آماري  SPSSنسخه 11

در دو گروه مورد مطالعه در شک  2نشان داده شده است.

انجام گرفت .براي تمام نتايج ميزان  Pکمتير از  2/25معنييدار
در نظر گرفته شد.

1. 20 sec of arc ± 0.00 SD
2. Log contrast
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(دوره شانزدهم ،شماره سوم ،پایيز  ،3131مسلسل )84

مجله علمی ابن سينا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

شکل.1تغییراتلگاريتمکنتراستدرشرايطبینايیبانورکم ) (Aوزياد ) (Bمیانگروهخلبانانوغیرخلبانان 



در گروه خلبانان و در شرايط نوري زيياد ،مييانگين خطياي

در گروه خلبانان ،تفاوت قاب توجهي در شرايط روشنايي بياال و

تخمين در حالت نگاه از باال به پايين در مقايسه با نگاه از پايين

پايين در تخمين فاصله وجود نداشيت .در گيروه غيير خلبانيان،

به باال تفاوتي با هم نداشتند .همچنين در گيروه غيير خلبانيان،

تفاوت قاب توجهي در شرايط روشنايي باال و پايين در تخميين

ميانگين خطاي تخمين در حالت نگاه از باال به پايين در مقايسه

فاصله براي فواص  2/1متري و  12/35متري وجيود نداشيت،

با نگاه از پايين به باال در هيچکدام از فاصلهها تفياوتي بيا هيم

اما آنها در فاصله طوالني ( 14/39متري) بياهم متفياوت بودنيد

نداشتند (جدو .)1

(.)P=2/227

در شرايط بينايي با نور کيم و در گيروه خلبانيان ،مييانگين

در هنگام نگاه از پايين بيه بياال ،تفياوتي بيين دو گيروه در

خطاي تخمين در حالت نگاه از باال به پايين در مقايسه با نگياه

شرايط روشنايي باال و پايين براي تخمين فاصله وجود نداشيت،

از پايين به باال ،در فاصله  2/1متري متفاوت بيود (.)P=2/242

مگر در شرايط روشنايي پايين و فاصله دور کيه مييان دو گيروه

ولي در ساير فاصلهها تفاوت آماري قاب توجهي با هم نداشتند.

تفاوت وجود داشت (.)P=2/231

در گروه غير خلبانان ،ميانگين خطاي تخمين در حاليت نگياه از

در گروه خلبانان ،تفاوت قاب توجهي در شيرايط روشينايي

باال به پايين در مقايسه با نگاه از پايين به باال ،در فاصيلههياي

باال و پايين در تخمين فاصله وجود نداشت .همچنيين در گيروه

متفاوت ،تفاوتي با هم نداشتند (جدو .)1

غير خلبانان ،تفاوت قابي تيوجهي در شيرايط روشينايي بياال و

در هنگام نگاه از باال بيه پيايين ،تفياوتي بيين دو گيروه در

پايين در تخمين فاصله وجود نداشت.

شرايط روشنايي باال و پايين براي تخمين فاصله وجود نداشيت.
جدول-3میانگین±انحرافمعیاربرايخطايتخمینفاصلهدرهرگروهموردمطالعه 

روشنايیباال 

خلبانان 
غیرخلبانان 



روشنايیپايین

1/01متر 

31/13متر 

33/13متر 

1/01متر 

31/13متر 

33/13متر 

باال به پايين

*-1/27±6/74

-2/61±4/96

-2/56±1/76

-1/43±4/12

-2/17±6/26

-2/13±2/22

پايين به باال

-1/43±14/91

-2/77±2/19

1/24±2/76

-7/52±6/62

-2/32±7/11

-1/32±2/47

باال به پايين

1/27±5/34

1/26±4/7

1/11±2/23

-1/43±6/91

2/39±3/54

-1/11±2/25

پايين به باال

-2/14±1/71

-2/29±1/97

-2/49±4/42

-6/27±1/43

-1/74±5/92

-3/96±2/57

* برحسب درصد
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ونتيجهگيري 

بحث

به باال و در فاصله کم ،هير دو گيروه تخميين کمتير (از واقيع)

مطالعات قبلي اهمييت حساسييت کنتراسيت 1روي کيارايي

داشتند اما در نگاه از بياال بيه پيايين خلبانيان تخميين کمتير و

خلبانها را در شبيه سيازهاي هواپيميا نشيان دادهانيد [ .]5ايين

غيرخلبانان تخمين بيشتر داشتند .در فواص طوالنيتير هير دو

مطالعات دريافتند که "حساسيت کنتراست" از "حدت بينايي"2

گروه تخمين بيشتر داشتند اما اين خطيا در غيرخلبانيان بيشيتر

در پيشبيني توانايي خلبان براي تشخيص يک هدف کوچيک،

بود .بنابراين بهنظر ميرسد که آموزشهاي قبلي ميتوانيد روي

نيمه مجزا ،و هوا به زمين بهتر است .همچنين آنها ثابت کردند

تخمين فاصله اثر بگذارد اگر چيه ايين اثير خيليي قابي توجيه

که حدت بينايي معين ،يک پيشبيني کننده ضعيف براي تعيين

نيست .تخمين کمتر (از واقع) فواص کوتاه در شرايط روشينايي

توانايي يک خلبان در تشخيص يک هدف کوچک با کنتراسيت

کم در خلبانان حتي بيشتر بود ،و اين خطا در نگاه از پيايين بيه

پايين مييباشيد .سياير پژوهشيگران [ ]6پيشينهاد کردنيد کيه

باال در مقايسه با نگاه از باال به پايين بهطور قاب توجهي بيشتر

"حساسيت کنتراست براي حروف کوچک" همچون يک معيار،

بود ،با اين وجود اين خطا بهطور قاب توجهي از غيرخلبانان ييا

اندازهاي الحاقي براي رزولوشن بينايي است کيه ممکين اسيت

شرايط روشنايي زياد ،بيشتر نبود .در فواص طيوالنيتير مقيدار

براي تعيين نيازهاي منحصر بفرد توانياييهياي بصيري ،مفييد

تخمين کمتر (از واقع) در شرايط روشينايي کيم در غيرخلبانيان

باشد .بير اسياس ايين يافتيههيا ميا هير دو معييار "حساسييت

نسبت به خلبانان بيشتر بود ،بهنحويکه در هنگام نگاه از پايين

کنتراست" و "حدت بينايي" را بهعنوان پارامترهايي اوليه براي

به باال دو گروه بهطور قاب توجهي باهم متفاوت بودند .بهطيور

مشارکت کنندهها در مطالعهمان استفاده کرديم .همانطيور کيه

خالصه ،در شرايط روشنايي بياال و در نگياه از بياال بيه پيايين،

تفاوت قاب توجهي بين دو گروه خلبانيان و غيرخلبانيان بيراي

هدف براي خلبانان نزديکتر از غير خلبانان بهنظر ميرسيد اميا

حدت بينايي و حساسيت کنتراست وجود نداشت ،ما مييتيوانيم

اين تفاوت در شرايط روشنايي پايين کمتر ميشود.

فرض کنيم که کيفيت بينايي دو گروه يکسان بود.
به علت اثر احتمالي ترس از بلندي 3روي تخميين بيشيتر از

بهطور کلي ،تخمين کمتر (از واقع) فواص  ،بيشتر در شرايط
روشنايي کم در مقايسه با شرايط روشنايي زياد اتفاق ميافتد ،به

واقع فاصلهها ،در هنگامي که از باال بيه پيايين نگياه مييشيود

نحويکه در غير خلبانان و زمانيکه از باال به پايين به فواصي

[ ،]2،4،7ما درجهي ترس از بلندي نرما را بهعنوان يک معييار

دور نگاه ميکنند ،اين خطيا بيهطيور قابي تيوجهي در شيرايط

الحاقي در نظر گرفتيم .همچنين ما دو گروه ميورد مطالعيه را از

روشنايي کم از خطا در شرايط روشنايي زياد ،بيشتر اسيت .ايين

نظر سن ،جنس و هوشياري با هم تطبي داديم.

نتايج نشان ميدهند که سطح روشينايي و روشينايي مييتوانيد

براساس فرمو ذکر شده قبلي ،ميا تخميينهياي کمتير (از
واقع) را بهصورت درصدهاي منفي و خطاهاي تخمين بيشيتر را

خطاهاي تخمين فاصله را تحت تأثير قرار دهد [ ]9،1و در ايين
مطالعه اين فاکتور باعيث مييشيود اشيياء نزدييکتير از محي
واقعيشان بهنظر برسند.

بهصورت درصدهاي مثبت گزارش کرديم.
نتايج ما نشان دادند که در شرايط روشنايي زياد هر دو گروه

ما تالش کرديم تا خطاي تخمين فاصله را با بهبود گرافيک

خلبانان و غيرخلبانان ،هم در نگاه از باال به پايين و هم در نگاه

محيط مجازي ،کمتر کنيم [ .]12هدف ميا داراي پرسيپکتيو در

از پايين به باال ،عملکرد يکساني داشتند .در هنگام نگاه از پايين

دور شدن بود و توسط سايهها و روشنايي محيط تحت تأثير قرار
ميگرفت .ما همچنين هدفها را در جهيتهياي مختليف کيج

1. Contrast Sensitivity
2.Visua Acuity
3. Acrophobia
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کرديم تا زاويهي اوليهي آنها نسبت به اف و همچنين صيفحه
جلويي مشاهدهگر را ثابت نگهداريم [.]11

)84  مسلسل،3131  پایيز، شماره سوم،(دوره شانزدهم

 امداد و درمان نهاجا، اداره بهداشت/ مجله علمی ابن سينا

 در. کيارايي خلبانيان بهتير از غيرخلبانيان بيود،از باال به پايين

 از جمليه،اين پژوهش محدوديتهايي در بعضي ويژگيهيا

 هيدفهيا در مقايسيه بيا شيرايط بيا،شرايطي با روشنايي کيم

 همچنين عناصر محيط ما.محدوديت در کيفيت گرافيکي داشت

 بيه نحيويکيه مييزان،روشنايي زياد نزديکتر بهنظر ميرسيند

براي ارزيابي سطوح باالي مهارتي شرکت کنندهها خيلي سياده

.تخمين کمتر (از واقعيت) در هر دو گروه افزايش مييابد

 زمانيکه ما تخمين فاصله خيود محيور را بيهکيار، بهعالوه.بود

 تشکروقدرداني
اين پژوهش توسط کمک هزينه اعطايي از طيرف معاونيت
 پشيتيباني شيده اسيت،پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشيهد
.)19421:(شماره

 دامنه تخمين محدود و فاصلهها کوتاه شد بيه خصيو،برديم
براي خلباناني که در حرفهي خود با فواص طوالنيتري مواجيه
 در نهايت واضح است که با يک اندازه نمونه بزرگتير.ميشوند
.نتايج قاب اعتمادتر و مؤثرتر خواهند شد
توانايي تخمين فاصله در خلبانيان و غيرخلبانيان در محييط
 با اين وجود در نمايي با نگياه.مجازي تفاوت قاب توجهي ندارد
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Assess the scale of distance estimation by
pilots and non-pilots
Rezanejad A1*, Azimei A2, Zabihifard M3, Hassanzadeh S4, Hassanzadeh I5

Abstract
Background: In two experiments, two groups (pilots and non-pilots)
were compared to assess the effect of pre-learning and career on
the accuracy of distance estimation in virtual environment.
Materials and methods: Ten pilots and ten non-pilots were involved in this
study. In the first experiment, the distance estimation error of two
groups was assessed when looking from up to down versus looking
from down to up. In the second experiment, distance estimation
error was evaluated in photopic versus mesopic lighting conditions.
All measures obtained in three distances: 2.8 m, 10.35 m and
14.39m.
Results: In up to down looking, pilots group had lower errors than nonpilots .The value of error estimation was significantly higher in
mesopic lighting conditions compere to photopic conditions.
Conclusion: In general, the distances estimation in virtual environment
had no significant differences between pilots and non-pilots.
Keywords: Distance Perception, Aviation, Virtual System
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