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تهیههین مههرد .اسههتفاده از میکروسههکوپ مجهههز بههه  CCDم هیتوانهها
موجب افزای

میفیت تصویر گرفته شاه و در نتیجه باال برد دقهت

نتایج گردد .بهه ههر حهال ،ایهن روش نیهز هکچهو سهایر روشهها بها
درصا خاا هکراه است.
واژههای کلیدی :میکروسکوپ رقومی ،نرم افزار آنالیز تصهویر،
اجسام ریز ،کسبردار  ،پیکسخ ،دوربین .CCD
 .1مقدمه

3

اواخر دهه  60میالد  CCD ،یا دستراه جفت شاۀ بار در آزمایشراه بخ ( )Bellاختهرا

شا .ابتاا این وسی ه به نوا نو جایا از ماارها حافظهها مامپیوتر تکهوین یافهت
و به مرور زما پتانسیخها بیشتر از خود به نکای

گذاشت مه از جک ه آ مهیتهوا بهه

پردازش سیرنالها و قاب یت تصویربردار آ اشاره مهرد .در آغهاز  CCDهها ،بهه صهورت
بستهها یا تراشهها نازک سی یکونی تهیه میشانا .بر رو هر تراشه تهاادِ مشخّصهی ابهزار
مه هرماام یِ ک کرد مخصوص به خود را داشتنا قرار داده می شا .امّا  CCDها چهو
از جنس سی یکو هستنا نسبت بهه نهور حسهاس مهیشهونا ،یهِ تکنولهوژ آنهالو

مهه

تصاویر بسیار شفّاف با دقّت باال را ارائه میدها .از این دستراه در سهاخت دسهتراه هها
تصویربردار برا خ ق تصاویر ،ذخیره اطال ات و یا انتقال بار الکتریکی استفاده میشود
].[1
هنرامی مه نور به صفحه  CCDبرخورد میمنا و الکترو ها آزاد میشونا رو یهِ
سر ریخ ها متحّرک در سرتاسر صفحه حسرر قرار میگیرنها .ایهن ریهخهها متناسهب بها
الکترودها موجود بر ساح تراشه هستنا .با پایا رسهیا زمها نهوردهی ،ایهن ریهخهها یها
دستراهها انتقال به حرمت در میآینا و الکترو ها به دست آمهاه را درو سهاخهها
اناازهگیر منتقخ میمننا و آ جا شکارش میشونا .تهاادِ الکترو ها هر خانهه متناسهب
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با تصویر قسکتها مخت فِ شیء است .بنابراین تصویر نهایی به دست آماه بها از خواناه
شا هر خانه (مه به صورت سیاه و سفیا تشکیخ میشود) متناسب با تصهویر اصه ی اسهت.
در واقع تهاادِ الکترو ها هر خانه به صورت آرایه ا در منار یکایرر قرار میگیرنها تها
یِ تصویر بسازنا (شکخ .[2] )1

شکخ .1نحوه تشکیخ و جکعآور الکتروفوتو ها و انتقال به محّخ شکارش ].[2

 .1-1فرمت تصویر

تراشه  CCDمجکو ه ا از خانه ها یا پیکسخ ها است .مه به صهورتِ ردیفهی و سهتونی در
منار یکایرر قرارگرفته انا و تصویر  CCDنیز آرایه ا از پیکسخها است مهه بهه صهورت
ردیفی و ستونی در منار یکایرر مرتّب شاهانا .هر خانهه یها پیکسهخ در تصهویر بها هاد
توصیف میشود مه متناسب است با مقاار نور فرود بر رو خانهه متنها ر بها آ بهر رو
تراشههه  .CCDتصههویر  CCDرا میتههوا بههه صههورت آرایهه ا دو بههها از ا ههااد در نظههر
گرفت .محّخ هر خانه مجهزا از تصهویر بهه مقهاار از  xو yاز مبها مشهخ
گاهی به جا  xو  yاز ردیف و ستو یاد میشود .مبا را مهکوالً از گوشه

مهیشهود.
پایین سهکت

چپ تصویر در نظر می گیرنا .درخشناگی هر خانه با یِ اد بیا میشهود .انهاازه فایهخ
مامپیوتر تصویر بستری به نو
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قرار میگیرد .تصویر خام خواناه شاه از  CCDمهکوالً به شکخ یِ هاد صهحیح ذخیهره
میشود .چنین تصاویر اغ ب به صورت ا ااد صحیح  2بایتی ( 16بیتی) ذخیره مهیشهونا.
بنابراین مقاار مه هر خانه میتوانا بپذیرد حاامثر  16^2═65536است .یهنهی ههر خانهه
مقاار صحیح بین 0تا  65535را برا تهیین مقاار شات میپذیرد .اگر فرض منهیم یهِ
 CCDبهها آرای هه

 1024×1024را داشههته باش هیم ،آنرههاه نیازمنهها 1024×1024×2یهن هی 2

مرابایت حافظه برا ذخیرهساز هستیم ].[3

 .2-1نسبت سیگنال به نویز

سیرنال در تصویر  CCDبه تهااد فوتو هایی مه هر خانه میشکارد ،گفته مهیشهود .اوّلهین
وامنشی مه تصویربردارا به  CCDنسبت به دوربینها

کاسی (با فی م) نشها مهیدهنها

سر ت باال در آشکار مرد تصاویر اجرام ضهیف است .به خاطر حساسیت باال  CCDو
پاسخرویی خّای آ ها تقریباً هر نوردهی نتیجها شبیه به هم دارد .امّا تفاوتِ کیقهی بهین
تصویر مه تنها جرم را در برگرفتهه و تصهویر مهه توانهاییهها  CCDرا بهه طورمامهخ
برا نکای

داد جزئیات با شّاتِ قابخ قبولی به ماربرده وجود دارد .در واقهع ایهن نسهبت

 S/Nاست مه تفاوتِ بین تصویر ضهیف و الی را نشا میدها .سیرنال در تصویر CCD

به تهااد فوتو هایی مه هر خانه می شکارد ،گفته میشود .حتّی اگر یِ خانه در برابر منبهع
نور ثابت قرار داشته باشا ،مقاار دقیق اد فوتو هایی مه در فاص ههها زمهانی مههین
ثبت میشونا باو هیچگونه پی بینی تغییهر مهیمنها .از آ جها مهه ایهن قسهکت تصهادفی
سیرنال قاب ّیتِ دوباره تولیا شا را نهاارد ،نکهیتهوا آ را از سهیرنال حهذف مهرد .بنابهه
تهریف این مقاار غیرقابخ پی بینی نوسا ها ،هکا نویز است ].[4
 .3-1طبیعت آماری نویز
نسبت  S/Nروشی است مه میزا میفیتِ تصویر را تشریح می منا و مشخّ

مهیسهازد بها

چه دقتی میتوانیم تفاوت درخشناگی بین یِ خانه و خانهه بهها را تهیهین منهیم .هنرهام
نوردهی اگر یِ خانه ،مقاار  100فوتو را ثبت می منا و خانه بها  90فوتهو و در ههر
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دو مقههاار بههه انههاازه  ±10فوتههو

مقههاار

ههام قاهیههت باشهها ،بنههابراین بههرا تشههخی

درخشناگی نور فرود بر رو  2خانه اختالف خواهیم داشت .اگهر مها چنهاین تصهویر از
یِ منبع نور در شرایط یکسا مهین تهیه منیم ،متوجه میشویم مهه مقهاار درخشهناگی
هر خانه ،حول یِ اناازه مشخ

تغییر مهی منها .مقهادیر منحهرف شهاه از تههااد دفههات

اناازهگیر مخت ف را در یهِ نکهودار توزیهع رسهم مهی مننها .در ایهن نکهودار محهور X

نشا دهناه تهااد فوتو ها شکارش شاه در هر بار انهاازهگیهر و محهور  Yنشها دهنهاه
تهااد دفهات مشاهاه شاه برا هر مقاار اناازهگیر شاه است .در واقع شهکخ نکهودار بهه
دست آماه از پرامناگی مقادیر با مهادله گوسی به صورت زیر تقریب زده میشود:
( )1

1 𝑥𝑥−𝜇𝜇 2

] )

𝜎𝜎

1

( exp [−
𝜋𝜋2
2

√ 𝜎𝜎

= 𝑝𝑝

مه در این جا  μمقاار متوّسهط یها میهانرین و  σانحهراف مهیهار اسهت ] .[4اگهر مقهاار
میانرین ،یا مقاار میانی نکودار گوسی نشا دهناه سیرنالی باشا مه بهرا بهه دسهت آورد
آ تالش مردهایم ،آنراه پهنا نکودار یا انحراف مهیار نکودار مشخ

منناه نهویز اسهت.

شکخ ( )2نکودار فوتو ها فرود بر رو خانهها یِ  CCDاست .ایهن نکهودار نشها
دهناه توزیع شکارشها اناازهگیر شاه بر رو یِ تهااد از خانههها  CCDدر یهِ
بار نوردهی است .در اینجا فرض شاه مه هر خانه شبیه به خانهها اطراف کهخ میکنها و
نور به طور یکنواخت بر رو تکامی خانهها افتاده اسهت .منحنهی نقاههچهین صهاف بهتهرین
اناباق نکودار گوسی بر رو پرامناگی است .بر رو نکودار چناین مکیت مشخّ
است :مقاار متوسهط یها میهانرین و دو روش بهرا مشهخ

شاه

مهرد پهنها نکهودار :اوّل ،σ

مولفه پهنا در تقریب گوسی شکخ نکودار و دوم پهنا مامخ در نصف مقاار بیشینه مه با
 FWHMنشا می دهنا .اناازهً  FWHMبه طور ساده دامنه مامخ بهر رو محهور  Xبهین
نقاطی است مه مقاار  Yبه نصف مقاار بیشینه نزول می منها .راباهه بهین پرامنهاگی  σبها
تهاادِ فوتو ها چنین است:
()2
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شکخ  .2نکودارتوزیع گوسی شکارشها اناازهگیر شاه بر رو تهااد از خانهها در یِ بار نوردهی.

امنو به آسانی با توجّه به راباه گفته شاه برا پرامناگی ( ،)σاگر  nفوتو شهکارش
شاه باشا ،مقاار نویز برابر 𝑛𝑛√ خواها بود و از ایهن رو ،نسهبت سهیرنال دریهافتی بهه نهویز
بارت است از:
( )3

افههزای

𝑛𝑛√ =

𝑛𝑛

𝑛𝑛√

=S/N

زمهها نههوردهی یکههی از راهههها رسههیا بههه نسههبت  S/Nبهتههر اسههت .اگههر

زما نوردهی را  20مرتبه زیادتر منیم به تبع آ تههااد فوتهو ههایی مهه ههر در خانهه ثبهت
میشود ،بیشتر میشود با این تصویر بهتر خواهیم داشت ].[4
 .2میکروسکوپ رقومی

میکروسکوپ مجهز به یِ حِسرر تصویربردار " "CCDاسهت .از یهِ مهاار یکپارچهه

شامخ آرایها از اتّصاالت یا خاز ها حسّاس متّصخ به هم تشکیخ شاه است .این دستراه
را دستراه رنگ بردار هم مینامنا CCD .یکی از ثکرات فیزیِ حالهت جامها اسهت مهه
ماربردها بسیار در سیستمها الکترونیکهی و الکترواپتیکهی دارا مهیباشها .آرایهها از
الکترودههها حسّ هاس بههه نههور رو آ نصههب شههاه اسههت .ای هن الکترودههها مههاتریکس ی ها
پیکسخهایی هستنا مه اناازه آ ها مکتر از  03 .0نانومتر هستنا مه بهارالکتریکی را ذخیهره
می مننا .فوتو ها فرود آماه برساح این الکترودها به جریها الکتریکهی تبهایخ شهاه و
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این جریا بها از چناین بار تقویت بهه صهورت تصهویر در مهیآیها و در حافظهه مهامپیوتر
ذخیره میشود ].[1
بزرگنکایی میکروسکوپ در این آزمای

بصورت زیر محاسبه میشود:

=30×40=1200عدسی شیئی×عدسی چشمی=M

اسی شیئی میکروسکوپ آزمای

ما از نو  (1. 3M Pixel) 130UMDمیباشا.

 .3روش ِکار

دوربینها  CCDنیازمنا استفاده از مامپیوتر به طور هکزما برا ذخیره داده ها و رؤیهت
تصههاویر هسههتنا لههذا بههه مکههِ نههرمافههزار  Image Analyseبههه بررسهی و انههاازهگیههر
خصوصیاتِ فیزیکی اجسام هکچو طول ،قار و ضخامت می پردازیم .تصهاویر دریهافتی از
میکروسکوپ به صورت زناه بر صفحه مانیتور نکای

داده میشود ،این مّزیت به ما مکِ

م هی منهها تهها وضههو و میفی هتِ تصههویر دری هافتی را تنظ هیم من هیم پههس از آ مههه مراحههخ
تصویربردار و ذخیره تصویر حاصخ از نکونه آزمای

به مکِ این نرمافزار انجام شها،

حال نوبت به آنالیز تصویر باست آماه از میکروسکوپ میرسها،آنالیز و پهردازش تصهویر
نام م ی برا تغییرات و دستکار تصاویر به وسی هً مامپیوتر یا اناازهگیهر ههایی بهر رو
قسکتهایی از تصویر است مه شامخ دو اصخ مهّم ذیخ است مه هر آزمایشرر بایها آ هها
را مامالً فراگیرد:
مالیبره مرد تصویر
نکای

تصویر و آشکارساز جزئیات

 .1-3کالیبره کردن ِتصویر
اناازهگیر دقیق و سنج

فواصخ موچِ یکی از دغاغهها اصه ی در صهنایع حسّهاس

میباشا .دوربینها با میفیت ،امکا مالیبراسیو بها دّقهتِ بسهیار بهاال در حّهاِ میکهرو را
فراهم میمننا .اناازهگیر به شیوه نوینو کهسبهردار  ،بهه مکهِ میکروسهکوپ انجهام
میگیرد بنابراین گام نخست در آنالیز و پردازش مالیبره مرد تصویر است .بهرا ایهنمهه
ماکئن باشیم مه جزئیات آشکار شاه واقههی هسهتنا و ناشهی از نهواق
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نیستنا ،بایا نخست تصهویر مهالیبره شهود .یکهی از مشهکالت موجهود نویزهها الکتریکهی
هستنا مه در نوردهیها طوالنی دوربین مککهن اسهت آشهکار گردنها .یکهی از راه هها
غ به بر چنین مشک ی ،خنهِ نرهه داشهتن دوربهین در زمها

کهسبهردار اسهت مهالیبره

مرد تصویر به این مهنا است مه شکا بایا اناازه واقهی تصویر را به مامپیوتر مهرفی منیها.
تنها واحا مه مامپیوتر میفهکا هکا پیکسهخ اسهت .در واقهع هاد مهالیبرهً انهاازه یهِ
پیکسخ به واحاِ میکرومتهر اسهت .ایهن هاد در محاسهبات نقه
محاسبه متغیر ها محیط ،طول ،رض ،مساحت و قار بزر

بسهیار مهکهی دارد ،ماننها
مه مستقیکا در هاد مهالیبره

ضرب میشونا ،با اناازهگیر میانرین حاصخ از قار چنا نکونهه از آزمهای

ماننها ماغهذ

می یکتر  ،می ه نازک ،سیم نازک بوسی ه ریزسنج در مقیاس میکرومتر و مقایسه آ با ا ااد
باست آماه از میانرین در روش تصویربردار در مقیاس پیکسخ بهه تناسهبی دسهت یهافتیم
مه حاصخ  ،اد مالیبره دستراه شا.
 .4مشاهدات تجربی و تحلیل آنها

𝝁𝝁 1 pixel=12

هنرام اناازه گیر یِ مکیّت ،وامخ مخت فی سبب بروز خاا مهیشهود :خاها شهخ

،

خاا دستراه ،خاا ناشی از وامخ محیای .لذا نکهیتهوا در یهِ انهاازهگیهر مقهاار
واقهی مکیت مورد نظر را اناازه گرفت .برا اینمه با دّقت به اناازه واقهی مکیتهی دسهت
پیههاا منههیم بایهها ایههن مکیههت را بارههها انههاازه بریههریم و ههادها را یادداشههت منههیم

 …,x1,x2,x3,x4مقاار واقهی مکیتِ به مقاار میانرین آ ها نزدیِ است:

= Xm=(x1+x2+x3+…. +xn)/nمقدار واقعی کمیت

شکخ( ،)3تصهویر بهه دسهت آمهاه از می هه نهازک بهه مکهِ میکروسهکوپ اسهت .بهه
مکِ این روش بخشی از نور تابیاه شاه از منبهع بهه نکونهه ،جهذب شهاه و نقهاک تاریهِ
تصویر را شکخ میدها و بخ

دیرر با بور از اطراف نکونه نقاک روشن تصهویر را شهکخ

می دهنا حافاصخ یِ نقاه تاریِ تا نقاه تاریِ دیرر ،قار می ه را نشا میدها.
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شکخ  .3تصویر گرفته شاه از می ه نازک به مکِ میکروسکوپ الکترونی -رقومی(دیجیتالی).
جاول  .1نتایج به دست آماه از اناازهگیر قار می ه.
)Scale(µm

)Scale(pixel

)Image(pixel

آزمایش

1321 .96218

163515 .110

163514831363 .110

1

1212 .950124

079177 .101

079176886241 .101

2

1272 .509328

042444 .106

042444332446 .106

3

ا ااد ثبت شاه بر تصویر پس از هر بار اناازهگیر به مکِ نرمافزار پردازش تصهویر،
 ،Image Analyseبه دست آماه است.
Average=105. 761712 pixel=1269. 140544µm

1pixel=12 µm

این مقاار میانرین نزدیکتهرین هاد بهه انهاازه واقههی مکیّهت اسهت و بها دانسهتن هاد
مالیبره ،نتیجه به دست آماه را به میکرومتر تبهایخ مهیمنهیم .مزیّهت اسهتفاده از ایهن روش
نسبت بهه سهایر روشهها آزمایشهراهی هکچهو ریزسهنج یها میکرومتهر در انهاازهگیهر
ابهاد اجسامی است مه مستقیکاٌ بها دسهت قابهخ انهاازهگیهر نیسهتنا .تنهها راه محاسهبه قاهر
خاوک ماغذ می یکتر اسهتفاده از روش کسهبردار بهه مکهِ میکروسهکوپ مجههز بهه
 CCDاست (شکخ.)4
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شکخ  .4تصویر خاوک نازک ماغذ می یکتر به مکِ میکروسکوپ الکترونی -رقومی (دیجیتالی).

هکا طور مه در تصویر مشاهاه میشود نقاک سایه روشنی در اطراف خط وجهود دارد.
این نقاک هکا سایه و نیمسایهانا .برا اناازهگیر مقاار واقههی خاهوک ماغهذ می یکتهر
بایا اناازهً قار سایه را به روش میانرینگیر محاسبه منیم.
جاول  .2محاسبه قار سایه به مکِ نرمافزار پردازش تصویر.
)Scale(µm

)Scale(pixel

)Image(pixel

آزمایش

576 .124968

48. 010414

48. 0104155366312

1

756 .856656

63. 071388

63. 0713881248859

2

625 .843416

52. 153618

52. 1536192416212

3

781 .475556

65. 122963

65. 1229606206597

4

با میانرینگیر از مقادیر باست آماه از چنا بار آزمای  ،مقاار واقهی قار سایه برابهر
است با:

Average=57. 08959588 Pixel

مه مهادل است با .685. 07515056µm :ایهن مقهاار ،حاصهخ تقسهیم مقهاار واقههی
مکیت (مقاار میانرین) بر اد مالیبره دستراه است.
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جاول  .3محاسبه قار نیم سایه.
)Scale(µm

)Scale(pixel

)Image(pixel

آزمایش

780 .830292

65. 069191

65. 0691939399898

1

841 .370268

70. 114189

70. 1141925718324

2

878 .052432

73. 171036

73. 1710325197069

3

936 .076908

78. 006409

78. 006409993025

4

مقاار میانرین نیم سایه برابر است با:
مه مهادل  082487 .859 µmاست.

Xm =Average=71. 59020725 Pixels

هاف مها بهه دسهت آورد دقیهقتهرین تصهویر بها مکتهرین نهویز مککهن اسهت .هرچهه
مقاار نیم سایه به حااقّخ مککن برسا ،مقاار قار سایه بهه مقهاار واقههی نزدیهِ تهر اسهت
برا رسیا به این ما وب از تاثیر زوایا تاب

بر تصویر استفاده مهردیم (شهکخ 5و 6و 7

و . )8

شکخ  .5تصویرگرفته شاه درنتیجه تاب
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جاول  .4محاسبه قار نیم سایه در تاب

از باال بر ماغذ می یکتر .

آزمایش

)Scale(µm

)Scale(pixel

)Image(pixel

890 .5908

74. 21590

74. 215901261179

1

888 .486348

74. 040529

74. 0405294416511

2

870 .393012

72. 532751

72. 5327512231544

3

مقاار میانرین قار نیم سایه:

Xm=Average=73. 59639397 Pixel =883. 15672764 µm

شکخ  .6تصویر گرفته شاه از ماغذ می یکتر در نتیجه تاب
جاول  .5محاسبه قار نیم سایه در نتیجه تاب

نور از پایین.

از پایین.

آزمایش

)Scale(µm

)Scale(pixel

)Image(pixel

613 .292748

51. 107729

51. 10772935667226

1

749 .20758

62. 433965

62. 4339651151519

2

829 .39014

69. 115845

69. 1158447825099

3

Xm=Average=60. 88584641 Pixel =730. 63015692 µm
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شکخ  .7تاب

نور از سکت چپ بر ماغذ می یکتر .

جاول  .6محاسبه قار نیم سایه در نتیجه تاب

از چپ.

آزمایش

)Scale(µm

)Scale(pixel

Image

786. 160284

65. 513357

65. 5133574166368

1

692. 26584

57. 688820

57. 6888204074238

2

827. 565108

68. 963759

68. 9637585982667

3

875. 34229

72. 945185

72. 9451848993475

4

Xm=Average=66. 27778032Pixel=795. 33336384µm

شکخ  .8تصویر باست آماه از ماغذ می یکتر در نتیجه تاب
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جاول  .5محاسبه قار نیم سایه در نتیجه تاب

از راست.

)Scale(µm

)Scale(pixel

Image

آزمایش

675. 633036

56. 302753

56. 302753041037

1

829. 39014

69. 115845

69. 1158447825099

2

Xm=Average=62. 70929891 Pixel=752. 5115869µm

با مقایسه مقادیر میانرین حاصخ از زوایا تاب

مخت هف در مهییهابیم مهه در تهاب

از

پههایین ،قاههر نههیم سههایه مههمتههرین مقههاار مککههن را دارد بنههابراین در ایههن حالههت قاههر سههایه
نزدیِترین اد به مقاار واقهی خاوک ماغذ می یکتر است .از این واقهیت میتوا برا
اناازهگیر تکامی اجسام استفاده مرد .به مکِ این روش مهیتهوا از تهار مهو افهراد در
سنین مخت ف کسبردار مرد .استفاده از تکنیِ تصویربردار یِ روش بسهیار مفیها،
دقیق و ساده برا ماالهه ویژگیها منابع نور و نکونه ها
 .5نتیجهگیری

برا انجام آزمای

اناازهگیر می باشا.

از یِ سیستم اپتیکی ساده مجهّز به تراشه  CCDاستفاده شاه اسهت و

تصویر خروجهی آ در فُرمهت  BMPارائهه مهیشهود .در ایهن روش بهه شهیوه جایها از
اناازهگیر ابهاد پرداختیم ،در آزمای ها اناازهگیر ابهاد تکاس مستقیم آزمایشرر
با نکونه موجب بروز خااهایی در آزمای

مهیشهود امّها در روش انهاازهگیهر بهه مکهِ

کسبردار  ،اناازهگیر باو تکاس فرد صهورت مهیگیهرد مهه از بهروز خاها فهرد
ج وگیر میمنا نتایج حاصخ بر مقیاس پیکسخ بوده است .با انجام دوباره اناازهگیهر بها
روش مسههتقیم (در ایهن تحقیهق از ریزسههنج بههاین منظههور اسههتفاده شهها) ابهههاد را در مقیهاس
میکرومتر محاسبه مردیم .استفاده از میکروسکوپ مجّهز به  CCDمیتوانا موجب افزای
میفیت تصویر گرفته شاه و در نتیجه باال برد دقت نتایج گردد .البته این روش نیز هکچو
سایر روشها با درصا خاا هکراه است .دو منبع اص ی نویز در دوربینها  CCDوجهود
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دارد :نویز تاریِ ،نویز خوان  .هرچنا در طول سالها گذشته پیشرفتهها بزرگهی در
مورد ماه

نویز تاریِ  CCDدر دما اتاق وجود داشته است ،سهردمرد بیشهتر تراشهه

نویز را تا ده برابر در هر  20درجه سانتیرراد ماه

میدها .نویز تاریِ بیشهتر در ههات

پیکسخها یا نقاهها سفیا در تصاویر مشهود است مه با دوربینها  CCDدمها اتهاق
پس از 4یا  5ثانیه به دست میآیا .سردمرد تا صفر درجهه سهانتیرراد مهکهوالً بهرا دوره
زمانی  30ثانیه مافی میباشا .آزمای هائی مه نیازمنا نکای

طوالنی ماّت میباشنا ،حتّی

مست زم دما پایینتر حسرر میباشنا.
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