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روشها و ابسار اندازه گيري تابش
ي
يي خاٍ ز
حسيى کز م

ٍسايل اًساسُ گيزي تاتص هي تَاًٌس تز حسة ًَع

رئيس ازارُ زيزتاىي َّاضٌاسي استاى ّوساى

استفازُ طثمِ تٌسي ضًَس  .اغطالح ػوَهي تزاي
توام ٍسايل اًساسُ گيزي تاتص  ،تاتص سٌح هي

ذَرضيس يكي اس هٌاتغ اغلي ٍ تشرگ اًزصي تزاي
کزُ ذاکي تَزُ ٍ تِ طَر هستمين ٍ يا غيز هستمين
رٍي فؼل ٍ اًفؼاالت ٍ پسيسُ ّاي فيشيكي آى
هَثز هي تاضس  .تاتص ذَرضيس زر رضس ًثاتات ٍ
سًسگي اًساى ٍ حيَاًات رل تسيار هْوي زاضتِ ٍ
زر کطاٍرسي ٍ غٌؼت تِ ٍخَز ًَر ذَرضيس تيص
اس پيص احتياج پيسا هي ضَز

 .زر ساسهاى ّاي

َّاضٌاسي خْاى اس خولِ ضثكِ َّاضٌاسي کطَر
ها هؼوَال اس زًٍَع ٍسيلِ تزاي اًساسُ گيزي تاتص
ذَرضيز ٍ اًزصي ّا يي کِ تِ غَرت تطؼطغ ٍارز

تاضي .
ز
پيز ّليَهتز ):(pyrheliometer
تزاي سٌدص تاتص هستمين ًزهال يا تاتص هستمين
ذَرضيسي زريافتي رٍي سطح ػوَز تز خْت
تاتص  ،استفازُ هي ضَز

 .زر ايي اتشار سٌسَر

اًساسُ گيزي تايس زائواً ػوَز تز خْت تاتص تاضس ٍ
تِ ّويي زليل ايي ٍسيلِ تايس ّويطِ رٍ تِ
ذَرضيس ٍ ع هَز تز خْت تاتص لزار گيزز  .تسيي
هٌظَر پيزّليَهتز ّويطِ ّوزاُ تا يک سيستن زًثال
کٌٌسُ ذَرضيس استفازُ هي ضَز .

هٌطمِ هيطًَس ٍيا ذارج کِ هْوتزيي آى ّواى
اًزسي زريافتي اس ذَرضيس هي تاضس استفازُ هي
ضَز زستِ اٍل زستگاُ ّايي هي تاضٌس کِ فمط
هست تاتص ذَرضيس را ثثت هي کٌٌس ٍ زستِ زٍم
زستگاّْايي ّستٌس کِ همسارضست تطؼطغ
ذَرضيس را اًساسُ گيزي ٍ ثثت م ي کٌٌس  .زرايي

ي
ساػت افتاب

همالِ ها تِ اذتػار اتشار ّا ٍ رٍش ّاي خوغ
آٍري تاتص را خوغ آٍري ًوَزُ اين .

زٍ رٍش ػوسُ تزاي اًساسُ گيزي تاتص ٍخَز زارز
 . 1آضكار ساسّاي گزهايي کِ تِ گزهاي گزفتِ
ضسُ يا اس زست زازُ ضسُ زر اثز خذب ٍ يا اًتطار
 ،پاسد هي زٌّس.
 . -2آضكار ساسّاي فتَ ٍلتائيک کِ تاتص خذب
ضسُ را تِ ٍلتاص تثسيل هي کٌٌس .

سيستن زًثال کٌٌسُ ذَزکار هسيز ذَرضيس
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پيزاًَهتز ) : (pyranometerتزاي اًساسُ گيزي
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زرخِ  ،يک آضكار ساس گزهايي زر اًتْاي ايي

تاتص کل هَج کَتاُ ذَرضيسي استفازُ هي ضَز .

حفزُ ٍ سيستن رزياب ذَرضيس هي تاضٌس  ،يک

پيزصئَهتز) :(pyrgeometerتزاي اًساسُ گيزي

غفحِ سياُ ضسُ ّوزاُ سٌسَر زها ( تزهَکَپل يا

تاتص هَج تلٌس استفازُ هي ضَز .

پالتيي  )RTDتِ ػٌَاى آضكار ساس استفازُ هي

پيزرازيَهتز ) :(pyradiometerتزاي اًساسُ گيزي

ضَز  .پيزّليَهتز تزاي کاليثزاسيَى يا يک

تاتص کل هَج کَتاُ ٍ هَج تلٌس استفازُ هي ضَز .

پيزّليَهتز کاهل ٍ زليك همايسِ هي ضَز  .پيزاًَهتز

ًت پيزرازيَهتز ) :(Net pyrradiometerتزاي

آضكار ساس گزهايي  ،تغييزات زهايي ايداز ضسُ تز

اًساسُ گيزي اذتالف تيي تاتص ٍرٍزي ٍ تاتص

اثز زريافت ( اس زست زازى ) گزها تِ سثة خذب

ذزٍخي استفازُ هي ضَز ٍ تِ اذتػار تاتص

( اًتطار ) تاتص تَسط يک سطح سياُ را اًساسُ

ذالع سٌح ًيش ًاهيسُ هي ضَز .

گيزي هي کٌس  .تغييزات زها زر همايسِ تا زهاي يک

آلثيسٍهتز ) :(Albedometerاذتالف تيي تاتص

سطح سفيس ٍ يا زهاي تسًِ پيزاًَهتز  ،اًساسُ گيزي

ٍرٍزي ٍ تاتص تاستاب يافتِ راُ اًساسي هي کٌس .

هي ضًَس  .ضكل  2زٍ ًَع هرتلف پيزاًَهتز تا

اًتگزاتَر ) :(Integratorذزٍخي تاتص سٌحّا را

آضكار ساس گزهايي را ًطاى هي زّس  .تزهَپيل

کِ هؼوَالً تز حسة ٍلت هي تاضس تِ رلَم تثسيل

هؼوَال ضاهل يک زستِ زُ تا غس تايي تزهَکَپل

هي کٌس.

هي تاضس کِ پْلَي ّن لزلز گزفتِ اًس

تزذي اس اتشار اًساسُ گيزي تاتص ذَرضيسي کِ زر
ايستگاّْاي تاتص سٌدي ايزاى هَخَز هي تاضٌس
زر ضكل (ً )1طاى زازُ ضسُ اًس:

ضكل ( :)2زٍ ًَع هحتلف پيزاًَهتز زاراي تزهَپيل
 .زر ايي ضكل تِ خاي زُ تا غس خفت  ،فمط زٍ
خفت تزهَکَپل ًوايص زازُ ضسُ است .

تاتص هستمين ذَرضيس زر هحسٍزُ طيفي(تيي 3/0
تا  3هيكزٍهتز) تِ ٍسيلِ پيزّليَهتز سٌديسُ هي
ضَز .اخشاي ضزٍري يک پيزّليَهتز ضاهل يک
حفزُ تا هيساى زيس هطرع ٍ هحسٍز ًشزيک 5

ضكل ً :3واي ظاّزي يک پيزاًَهتز تزهَپيل زار
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):(photovoltaic detector
پيزاًَهتز فتٍَلتائيک  ،اس يک آضكار ساس سيليكًَي
کِ زاهٌِ ٍاکٌص آى اس  400تا ً 1100اًَهتز هي
تاضس  ،استفازُ هي کٌسٍ .اکٌص آى زر ايي زاهٌِ
کاهالً تغييز پذيز است ٍ ّوساى ًوي تاضس .
هشيت آضكار ساسّاي فَتًَي ايي است کِ تسيار
ًس  .تا ايي
ارساًتز اس آضكار ساسّاي تزهَپيل ّست
ٍخَز آضكار ساسّاي فتٍَلتائيک ًوي تَاًٌس تزاي
اًساسُ گيزي تاتص فزا تٌفص يا تاتص هازٍى لزهش
ًشزيک استفازُ ضًَس

اي کِ زر هزکش ايي حلمِ لزار گزفتِ  ،هي تَاًس
تاتص پزاکٌسُ را زر يک زٍرُ طَالًي هست اًساسُ
گيزي کٌس  .تِ زليل تغييز ساٍيِ هيل ذَرضيسي تا
سهاى  ،السم است ّز چٌس رٍس يكثار ارتفاع حلمِ
سايِ اًساس تػحيح ضَز .
ػوسُ تزيي هطكل اًساسُ گيزي تاتص پزاکٌسُ تِ
رٍش فَق آى است کِ زر يک سهاى هطرع
تيص اس هيشاى السم اس فضاي

آسواى  ،خْت

حذف تاتص هستمين پَضيسُ هي ضَز

 .تٌاتزايي

همسار اضافي تايس تِ تاتص اًساسُ گيزي ضسُ تزاي
خثزاى ايي کوثَز ٍ تِ زست آٍرزى تاتص پزاکٌسُ

تزاي اًساسُ گيزي السم است کِ سٌسَر پيزاًَهتز اس
تاتص هستمين ذَرضيس هحافظت گززز  ،زٍ رٍش

ٍالؼي افشٍزُ گززز  .رٍضْاي هرتلفي خْت
هحاسثِ ايي همسار پيطٌْاز ضسُ است .

ػولي تزاي اتتكار ٍجٍز زارز :
 -1استفازُ اس يک زيسک ( لزظ) سايِ اًساسُ
)(shadow ringتِ طَريكِ ايي زيسک ّوَارُ
تيي سٌسَر ٍ ذَرضيس لزار گيزز .
 -2استفازُ اس يک حلمِ سايِ اًساس

اتشار هرتلف اًساسُ گيزي تاتص پزاکٌسُ

زر غَرت استفازُ اس زيسک سايِ اًساس  ،ذطاي
اًساسُ گيزي تاتص پزاکٌسُ تسيار ًاچيش هي تاضس
ٍلي ًياس تِ سي ستن ّاي زًثال کٌٌسُ ذَرضيس
زارز .ضكل  4رٍضْاي هرتلف اًساسُ گيزي تاتص
پزاکٌسُ را ًطاى هي زّس .
تِ زليل گزاى تَزى سيستن ّاي زًثال کٌٌسُ
ذَرضيس ٍ ّوچٌيي ّشيٌِ تاالي ًگْساري آًْا ،
ضثكِ ّاي اًساسُ گيزي تاتص ذَرضيسي ،
هؼوَالً اس حلمِ ّاي سايِ اًساس تزاي اًساسُ گيزي
تاتص پزاکٌسُ استفازُ هي کٌٌس

 .ايي حلمِ تِ

غَرت ػوَز تز خْت ضوال خٌَب ٍ تا ساٍيِ
تمزيثي تزاتز ػزؼ خغزافيايي هحل ًػة هي
ضَز ٍ اس طلَع تا غزٍب آفتاب هزکش حلمِ اس
تاتص هطتمين ذَرضيس هحفَظ هي هاًس ٍ .سيلِ

( سوت چپ  :زيسک سايِ اًساس ؛ سوت راست  :حلمِ سايِ اًساس)

پيزصئَهتز تِ زليل ايٌكِ تاتص هازٍى لزهش را اًساسُ
گيزي هي کٌس  .گٌثسّاي ضيطِ اي ًوي تَاًٌس زر
آى استفازُ ضًَس  .زر ايي اتشار هؼوَالً اس يک
پٌدزُ ضفاف ترت ٍ ًِ گٌثسي  ،تزاي اًساسُ گيزي
تاتص تيي  3هيكزٍهتز تا  50هيكزٍهتز استفازُ هي
ضَز ٍ ساٍيِ زيس تِ زليل لزار گزفتي سٌسَر زر
زاذل زريچِ  ،تِ  150زرخِ لَسي هحسٍز هي
ضَز .
پيزازيَهتز تواهي تاتص ذَرضيس را اًساسُ گيزي هي
کٌس  .تزاي سٌدص تاتص ذالع اغلة اس زٍ
پيزازيَهتز يكي رٍ تِ پاييي ٍ زيگزي رٍ تِ تاال
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استفازُ هي ضَز ٍ .کل اًزسي هَخَز زر سطح

ً -5ثايس ّيچگًَِ تاستاب ًَر تِ سوت ٍسيلِ

سهيي  ،تزاي فزآيٌس ّاي خَي را اًساسُ مي گيرز .

ٍخَز زاضتِ تاضس .
ٍ -6سيلِ تايس کاهالً افمي ٍ تزاس ًػة ضَز  ،هگز

 -1ذطاي کاليثزاسيَى هطلك
)(Absolutr calibration erroe
 -2ذطاي ٍاکٌص طيفي
)(Spectral response error
 -3ذطاي کسيٌَسي )(Cosine error
 -4ذطاي سوت )(Azimuth error
 -5ذطاي ذطي تَزى )(Linearity error
 -6ذطاي پسواًس )(Hysteresis error
 -7ذطاي فاکتَر زها
)(Temperature coefficient error
 -8ذطاي سهاى پاسد
)(Response time error
 -9ذطاي پايساري تلٌس هست
)(Kong – term stability error
 -10ذطاي سزػت تاز )(Wind speed ereor
ٍ .1خَز هِ  ،زٍز ٍ آلَزگيْاي َّا زر هحل اًساسُ
گيزي تايس ًوايًسُ ٍ ّوساى هٌطمِ تاضس
 . 2زريچِ ّاي ٍسايل تايس تويشًگِ زاضتِ ضَز.
تايس تا استفازُ اس زهيسى تاز تِ ٍسيلِ هكٌسُ ّا ،
گٌثسّاي تاتص سٌدْا اس ٍخَز لطزات ضثٌن ٍ
تاراى تويش گززًس .
 -3زر سطح زاذلي ٍسيلِ ًثايس هيؼاى رخ زّس .
 -4ايستگاُ اًساسُ گيزي تايس اس ٍخَز ّز گًَِ
سايِ اًساس ٍ هَاًغ ػاري تاضس ٍ زر توام طَل رٍس
سٌسَر تِ راحتي تاتص زريافت کٌس تِ خش تاتص
ذالع سٌدْا ٍ تاتص سٌدْايي کِ تاتص طَل
تلي را اًساسُ گيزي هي کٌٌس ً ،ػة تميِ
هَج ز
تاتص سٌدْا زر پطت تاهْاي تلٌس تزخيح زازُ هي
ضَز  .الثتِ زر ايي غَرت تايس پطت تام اس ٍخَز
آًتي ّا ٍ زيگز هَاًغ ػاري تاضس .

زر هَارز ذاغي هثل اًساسُ گيزي تاتص تز رٍي
سطَح ضيثسار ٍ زرايي هَارز ًيش فمط هيتَاى اس
تؼضي تاتص سٌدْا استفازُ کزز .

