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یی همایش صنایع دریانهمین   
1386 آبانماه سوم لغایت یکم  

 نور ـ استان مازندران
  

  حقيقت مجازی و آزمايشگاه راه دور در صنعت وآموزش
  

  2 ، مصباح سایبانی1 شهناز بهمنیار1فاطمه حسینی دادمرزی

  دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

msaybani@cic.aku.ac.ir 

 

 :دهیچک

ری ی علمی، تحقیقاتی و صنعتی از اهمیت بـسیا        ها امروزه به کار گیری کامپیوتر و علوم ارتباطات در تسهیل فرآیند           

 به استفاده از این علوم در انجام آزمایش چه در سطح تحقیقـاتی و آموزشـی و                  توان میدر این راستا    . برخوردار است 

 هم در قالب شبیه سازی و هـم       -حقیقت مجازی   . ی کاربردی اشاره کرد   ها  روش چه در سطوح صنعتی برای آزمودن     

. دن برای این منظور به کار گرفتـه مـی شـو      هستند که زارهایی  راه دور از جمله اب    ی  ها شگاه و آزمایشگاه  در قالب آزمای  

ی خـود را بـه اجـرا درآورده و          هـا   و ایده  ها حقیقت مجازی به کاربر این امکان را می دهد تا در محیط مجازی طرح             

م یک آزمایش را در محـیط مجـازی بـه دسـت             مورد بررسی قرار دهد؛ یا با شبیه سازی محیط آزمایشگاه تجربه انجا           

بـدون حـضور فیزیکـی در محـیط          را   یقـ ی حق یهـا  ل و داده  یش بـا وسـا    یامکان آزمـا  ز  یشگاه از راه دور ن    یآزما. آورد

قـت  ی شـده سـاختار و مـوارد اسـتفاده حق          ین مقاله سع  ی در ا  .آورد میآزمایشگاه و از طریق ابزارهای ارتباطی فراهم        

  .پذیردانجام بعد آزمایشگاهی این ابزارها ن ی بیا سهی راه دور شرح داده شود و مقاشگاه ازی و آزمایمجاز

  

                                                 
   دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیر کبیر - 1
   عضو هیئت علمی و استادیاردانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- 2
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  حقیقت مجازی، آزمایشگاه راه دور، فن آوری آموزش، شبیه سازی : کلمات کلیدی 

  

 :مقدمه -1

ها در محیطهـای    بر همین اساس آزمایشگاه   . استوار است و سعی و خطا     بخش زیادی از علوم بشری بر انجام آزمایش          

ان از  یبـه درک دانـشجو     یلی تحـص  یها  در دوره  یشگاهیانجام کار آزما  . صنعتی و علمی از اهمیت خاصی برخوردارند      

 یهـا  ل دادهیـ  تحلیی و خطا، کـسب توانـا   یر آموزش با سع   ی نظ ییها تیکند و موقع   می یادی کمک ز  یمطالب درس 

ـ   را یادیـ  ز ی و مکـان   ی زمـان  یهـا  تیمحـدود شگاه  یـ آزمادر  ار  اما ک . آورد میرا فراهم   ... و میی، کار ت  یشگاهیآزما  ر ب

وجود خطر در انجام بعضی آزمایشها همچنین هزینه زیاد بعـضی            عالوه بر آن     .کند میل  یان و دانشگاه تحم   یدانشجو

  .شود تا استفاده از آنها برای دانشجویان ومحققان همیشه امکان پذیر نباشد از تجهیزات آزمایشگاهی باعث می

ی مهندسـی بـرای   هـا  گیری روش مناسب جهت بررسی کـارایی و مقـرون بـه صـرفه بـودن طـرح               ر صنعت به کار   د

  . ی باال از اهمیت زیادی برخوردار استها جلوگیری از اشتباهات به دلیل خطرات و هزینه

 هـا  بررسـی طـرح    گیری بیشتر از امکانات آزمایشگاهی و  بهرهی جدید برای  ها بر این اساس نیاز به استفاده از روش       

  دور شگاه از راه  یـ  و آزما  ی مجـاز  قتیحق توان به   می ها  روش از جمله این   .شود حساس می اقبل از اجرا با هزینه کم       

  ]1 [.اشاره کرد

  

 :حقیقت مجازی  -2

استفاده  ،یواقعآزمودن یک طرح یا رفتار یک سیستم در محیط            برای نیگزی جا یها  از راه  یکیهمانطور که ذکر شد     

 شود می ی مدل ساز  ، توسط نرم افزار   ،طین روش مح  یاست، در ا  سازی    یا شبیه  شگاهی آزما قیقت مجازی در قالب   از ح 

شـرایط  آماده سازی نکته مهم در  . و به این وسیله آزمایشگر می تواند با کنترل شرایط آزمایش نتیجه را مشاهده کند              

به عالوه،  . می باشد  جموعه در شرایط آزمایش    م رفتارو   CAD/CAM یها از داده  صحیح    ساختن مدل  ،زموناین آ 
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آزمـون   ایـن    تجربهضروری  است تا      توسط ادراک انسان     ،نحوه جمع آوری اطالعات از آزمایش      یمطالعه بر رو  انجام  

 و اصـالح    یو فراخـوان  ،  ی مدلـساز  ی نـرم افزارهـا    یآور و گرد  ، البته نصب  نزدیک شود  یتواقعبه  شتر  یبهرچه  مجازی  

  ]4 [.باشد می ی هر کاربرتوانایی است که خارج از یده ایچی عمل پ، مدلهایاز برای مورد نیها داده

  : مهندسیروند شبیه سازی طرح و  -2-1
ع یبـه خـصوص در صـنا      ( شـده    ی طراحـ  ی نمونـه مجـاز    یقات بر رو  ینطور تحق ی روند ساخت و هم    ی مدل ساز  ،در صنعت 

  .  برخوردار استیادیت زیاز اهم )کی و اتوماتییایدر

  :می توان به موارد زیر اشاره کرد  ییایع دریدر صناها کاربرد جمله این از

افتن یـ  محـدود،    ی در فضاها  یات جوشکار ی عمل ی چگونگ ی آن، بررس  ی مطالعه همه جانبه بر رو     ی برا یساخت نمونه کشت  

  ]4[... .حاصل از سونار و طوفان زده با اطالعات یش کشتیاختالل در روند اسمبل کردن مدل، نما

و هدف آن بررسـی کاربردهـای صـنعتی،          شده   تاسیس 1993گان که در سال     یشی دانشگاه م  یقت مجاز یشگاه حق یآزمار  د

برای مطالعات دریایی شبیه سازی شده      رمغروق  ی مغروق و غ   یها طیانواع مح آموزشی و تفریحی حقیقت مجازی می باشد        

 رونـد   یرتنـد از مـدل سـاز       عبا ییایـ ع در ینه صـنا  یه در زم  شگاین آزما ی انجام شده در ا    یها  از پروژه  ییها  نمونه ]4.[است

 در امواج ، کـه بـه طـور    ی حرکت کشت یبررس شناور تندرو و     ی، ساخت نمونه مجاز   ییایردری ز یری، مانور پذ  یساخت کشت 

  ]4 [.شود میخالصه شرح داده 

 یبا حرکت کـشت   .  است  شده یبررسی تحلیل خطی    ها روش  از نربر  ی کانت یک کشت ی،  ی حرکت کشت  یدر پروژه مدل ساز   

  )1تصویر شماره  (.شود میم ی ترسیانه کشتی در میدر امواج گراف ممان خمش

  
  ]4 [ممان خمشی در امواج در محیط حقیقت مجازی: 1 تصویر شماره
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 شـناور از    یانتهـا سبب بیرون آمدن    هود است و  مشکامال  ن مدل   ی رفتار شناور در ا    بینی  پیش  در یل خط ی تحل ضعف  

عملکرد و شـرایط شـناور و مـوج برخـوردی را در شـرایط               تواند   مین روش طراح    یبا ا . ی موارد می گردد   در بعض آب  

  ) 2 ر شمارهیتصو. ( کندمشاهده ماکزیمم   خمشیممان

  

  
  ]4 [ضعف تحلیل خطی در محاسبات: 2 تصویر شماره

 

یی همچـون اتومبیـل،     هـا  کو کنترل حرکـت متحـر      یری مانورپذ  در بررسی  یقت مجاز ی حق ی از کاربردها   دیگر یکی

 هـا   از جمله این موارد می توان به شبیه سازهای پرواز که برای آموزش خلبان.باشد میدر فضا  هواپیما و زیر دریایی     

ی نـامبرده   هـا  آموزش برای کنترل متحـرک    . در مراحل اولیه به جای هواپیماهای واقعی استفاده می شود اشاره کرد           

  .ه واقعی با هزینه کمتر، امنیت بیشتر و عدم محدودیت در مکان و زمان همراه استطریق به جای نمونشده از این 

 ، ساخته شـده   ی آلمان نمونهک  ی که بر اساس     ییایردریک ز ی مانور   گرفتهگان انجام   یشی که در دانشگاه م    ی در پروژه ا   

ح ی و تـصح یل طراحـ  یـ ل مهـم در تح    یها  از بخش  یکی به عنوان    یری مانورپذ شبیه سازی  . است گردیده شبیه سازی 

ر یی با تغ  ییایردری در آن است که سرعت و حرکت ز        شبیه سازی ن  یاز ا یامت. باشد میمطرح  د  ی جد یها حمدل در طر  

  )3ر شماره یتصو (.کند میر یی تغییایردری جلو و عقب زت سکان وهندسه هیدرودینامیکییموقع
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  ]4 [زیر دریایی در محیط حقیقت مجازی: 3ر شماره یتصو

ی پیچیـده در محـیط      هـا  توان به مدل سـازی سـازه       میجمله موارد استفاده از حقیقت مجازی در صنایع ساخت          از  

  .مجازی برای بررسی روند نصب، قابلیت اجرا، مدیریت فضا و کیفیت بهره برداری اشاره کرد

در این پروژه با مـدل سـازی کامـل          . این کاربرد است  پروژه مدل سازی روند ساخت کف دوجداره کشتی نمونه ای بر            

 هـا  اینگونه بررسـی  .  محیط مجازی موارد یاد شده برای این سازه مورد بررسی قرار گرفته است             دراجزای کف کشتی    

 با صرف وقت و هزینه کمتر       ها ی مناسب جهت انجام پروژه    ها می تواند برای طراحان و مهندسان در استفاده از روش         

   )5و4 تصویر شماره (.باشدراه گشا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ]4 [زی کف دوجدارهامدل س: 4 تصویر شماره
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 ]4 [کف دوجدارهسازی مدل  :5 تصویر شماره

حل ساخت یا باز دید در زمان       رسی جهت جوش کاری در مرا      ذکر شده می توان به بررسی امکان دست         از جمله موارد  

  )6تصویر شماره (.اشاره کردی سه بعدی هاحرکت در محیط مجازی به همراه عینک با استفاده از امکان برداریبهره

   

  
  ]4 [حرکت در محیط مجازی برای بررسی دسترسی: 6 تصویر شماره

  : آزمایشگاه حقیقت مجازی-2-2

ان ی بـه دانـشجو    هـا  یر بهتر تئـور   ی شده در درک و تفس     یط مدل ساز  ی با فراهم کردن مح    یقت مجاز یشگاه حق یآزما

انجـام  در این محیط با استفاده از ابزارهای مجازی بـه           ش را   یتواند مرحله به مرحله آزما     میکند و دانشجو     میکمک  

. باشـد  مـی امکان پذیر    آزمایشگاه   از طریق این  بازدید از کارخانجات و طی کردن مراحل کارآموزی         ، همینطور   برساند

  ]1 [.باشد مین روش ی ایایاز مزا ارزان بودن نطوریهمت مکان و زمان وی و نبودن محدودباال یریانعطاف پذ
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ت یـ  اهم ینحـال در مـسائل آموزشـ      ی شود با ا   یشگاه واقع ین آزما یگزیتواند جا  مین یقت مجاز یشگاه حق یهرچند آزما 

  .کند مین فراهم یش با وسائل خطرآفری آزمای را برایط امنی و محداشته یاریبس

باشـد آزمـایش     ی معین  می   ها ی جمع آوری شده و تئوری     ها  پابه داده  بدیهی است از آنجا که این روش آزمایش بر        

از جمله ایـن مـوارد مـی تـوان بـه نـرم              . ی پیش فرض را دنبال نمی کند      ها هدفی جز بررسی عملکرد بر پایه تئوری      

رسی عملکرد  افزارهای مدل سازی مدارات الکترونیکی و کنترلی اشاره کرد که بر پایه قوانین این علوم، ابزاری برای بر                 

  . با صرف هزینه و زمان اندک فراهم می آورد رامدارات طراحی شده قبل از ساخت

  : آزمایشگاه راه دور-3

 هـا  این آزمایشگاه تعداد  . اشاره کرد شگاه راه دور    ی آزما از دیگر موارد کاربرد علوم نوین در امر آزمایشگری می توان به           

  ]2 [. آمده است7ر شماره یشگاه در تصوین نوع آزمای ایاختار اصلس. ش استیاد رو به افزایبا سرعت زدر دنیا 

 
  ]1 [فلوچارت آزمایشگاه از راه دور: 7ر شماره یتصو

شـود و آنهـا      مـی داده  بـه صـورت گروهـی       ش  ی کاربر اجازه انجام آزمـا     یادیک زمان به تعداد ز    یستم در   ین س ی در ا 

دهـد کـه     مـی ن امکـان را     ی به کاربران ا   یلم بردار ین ف یک دورب ی. ل را کنترل کنند   ینترنت وسا یق ا یتوانند از طر   می

 ] 1 [.مـی رسـانند    انجـام    بهش را   یق اتاق گفتگو با هم ارتباط دارند و آزما        ینند، افراد از طر   یش را به طور زنده بب     یآزما

 یقـ ی حقیها  دادهدهد و آنها می را به کاربران انتقال یریل اندازه گی شده توسط وسایری اندازه گیها  داده ،ستمیس

از بـه   یـ  را کـه ن    ی دارند تـا مـوارد     یابیتم دست سی به س  ها ز در تمام زمان   یمدرسان ن . کنند میل  یتحل را   یشگاهیآزما
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    نمونه ای از این آزمایشگاه و محـیط رابـط از راه دور آن                  9 و   8  در تصاویر  .ح و شرح دادن است پوشش دهند      یتوض

  ]3 [.دیده می شود

 
  ]1 [محیط واقعی آزمایشگاه: 8تصویر شماره 

 
  ]1 [ از راه دور محیط واقعیرابط: 9تصویر شماره 

 یکـ یش گرافی گـسترش داده شـده، صـفحه نمـا    2001 که در سال  South Australiaشگاه راه دور دانشگاه یآزما

ر یز تـصاو  ش ا ین صـفحه نمـا    یـ در ا . کنـد  می کار   یشگاه واقع یشتر احساس کند در آزما    ی دارد تا کاربر هرچه ب     یخاص

  ارسال شـده ها به دستگاهش ی دستگاه اطالعات آزما  یدهای کل ی استفاده شده و با اشاره کردن رو       یشگاهیل آزما یوسا

  )10تصویر شماره (.]1[پ کردن نمی باشدی به تایازیو ن
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  ]1[ی آزمایش برای ورود اطالعات ها تصاویر دستگاه: 10تصویر شماره 

می تـوان  شگاه ین آزمایا  با استفاده از. رو به گسترش است    ی مهندس یها ر انواع رشته  شگاه د ین نوع آزما  یاستفاده از ا  

بدین ترتیب امکان استفاده از ابزارهای  .  قرار داد  انی دانشجو  ساعته بدون وقفه ابزار آزمایش را در اختیار        24به صورت   

ی برداشـت  هـا  خودکار کردن دستگاههمچنین با . آزمایش گران قیمت و پیشرفته برای تعداد بیشتری فراهم می آید       

  ]2[.خطای جمع آوری اطالعات توسط کابران به حد اقل می رسد ،اطالعات

در این . از دیگر مزایای این روش می توان به انجام آزمایشات خطرناک همچون کار بر روی مواد رادیواکتیو اشاره کرد            

مایش خطرات برای او به حداقل می رسـد و شـرایط            روش به دلیل عدم نیاز به حضور فیزیکی آزمایشگر در محیط آز           

  ]5 [.کار بر روی اینگونه مواد به راحتی فراهم می گردد

  

  : تیجه گیری  ن-4

مینـه بـه آزمـون       دور دو ابزار بـسیار قدرتمنـد در ز         از راه آزمایشگاه   حقیقت مجازی و     همان طور که به آن اشاره شد      

 بـا بـه کـار گیـری تکنولـوژی کـامپیوتر و              ها این روش .  می باشند  ی مهندسی ها ی علمی یا طرح   ها گذاشتن تئوری 

تجهیزات و مواد صنعتی را جهت انجام آزمون به صورت گسترده تـری              ،ارتباطات شرایط استفاده از ابزار آزمایشگاهی     

  . فراهم می آورندروش سنتینسبت به 

  ]1 [.شگاهی این سه روش آمده استی آزمایها  مقایسه ای به طور خالصه در مورد کاربرد1در جدول شماره 
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  ]1 [ مقایسه بین انواع مختلف آزمایشگاه :1جدول شماره 

  معایب  مزایا  نوع آزمایشگاه
  های حقیقی داده -  حقیقی

 کار با وسایل حقیقی -
 کار تیمی -
  پرسش و پاسخ با سرپرست -

  محدودیت زمان و مکان -
 لزوم برنامه زمان بندی شده -
 هزینه باال -
  نیاز به سرپرست -

  مناسب برای تفسیر مفاهیم -  جازیم
نبودن محدودیت زمان و مکان -
 محیط پویا -
  هزینه کم -

  های ایده آل شده داده -
 نبود کار تیمی -
  کار نکردن با وسایل حقیقی -

  کار با وسایل حقیقی -  از راه دور
 امکان کار تیمی -
 های حقیقی داده -
نبودن محدودیت زمان و مکان -
  هزینه متوسط -

  حضور مجازی در آزمایشگاه -
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