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 چکیده

مدت زمان تابش خورشید یک شاخص هواشناسی است که برای یک مکان مشخص در یک مدت  

شود. این شاخص به طور یک میانگین گیری میاندازه زمان معلوم ) برای نمونه یک روز یا یک سال (

ری بودن یک مکان است و با شاخص معیاری از ابشاخص مدت زمان تابش خورشید  شود.ساله ارائه میچند

متفاوت  ورشید در یک دوره زمان استی میزان انرژی دریافتی از تابش خدهندهبودن که نشانآفتابی 

 باشد.می

گردد. آفتاب استفاده می ای به نام آفتاب نگارت زمان تابش خورشید از وسیلهی مدبرای محاسبه 

باشد که در قسمت استوکس می-شوند ولی معروف ترین آنها مدل کمپلنگار ها در انواع مختلف ساخته می

  گیرد.های بعدی مورد مطالعه قرار می

و ردیابی کردن  تابش خورشید گیری مدت زمانندازهانامه یک روش جدید برای در این پایان 

افزار ساده برای مشاهده و پردازش اطالعات ارائه افزار آزمایشگاهی و نرمبه همراه یک سخت خورشید

 گردد.می
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 : فصل اول
 

 

 مقدمه

 تاریخچه

 کاربرد و اهمیّت موضوع

 

 

  

 و تاریخچه  مقدمه  1-1

پراکنده  نهینور زم مقدارست، ازادر ارتباط  1خورشیدیدیسک  ییکه با روشنا خورشیدتابش  واژه 

پدیدار کند. به عبارت دیگر، همانگونه که با چشم انسان بهتر قابل مشاهده است؛ با شده در آسمان تجاوز می

                                           
1 Solar disc 
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بصری های شدن سایه پشت اجسامی که در معرض نور خورشید قرار دارند. این واژه بیشتر مربوط به اشعه

اولین  ،در حقیقتها گرچه این دو جنبه غیرقابل تمییز هستند.موجهای انرژی و دیگر شکل اشعهباشد تا به می

این وسیله، با استفاده از یک لنز  ارائه گردید. 2استوکس-نگار های کمپبلتعریف تابش خورشید توسط آفتاب

ها نماید و اگر انرژی این اشعهرنگ متمرکز میهای خورشید را در یک نقطه روی یک کاغذ سیاهکروی اشعه

دهد. این وسیله سوزاند و با این روش تابش خورشید را تشخیص میبه حد کافی باشد کاغذ مخصوص را می

کنون نیز در بسیاری از پایگاه های هواشناسی به طور گسترده امیالدی معرفی شده و هم 1880در سال 

 گردد. استفاده می

، شودنگار باعث به دست آمدن نتایج متفاوت میهای متفاوت این نوع از آفتاباز آنجایی که ساختار 

جع به عنوان مر 3نگار مرجع موقتسازی نتایج؛ یک طراحی خاصی از این وسیله به نام آفتاببرای یکسان

دقیقی ارائه نمود. سازی انتخاب گردید. این طراحی بدین دلیل موقت بود تا بتوان یک تعریف فیزیکی یکسان

تر سازد اما هنوز باید یک تعریف فیزیکی دقیق عرضه این طراحی تا حد ممکن توانست نتایج را به نزدیک

تقیم خورشید متناظر با آستانه سوختن گیری آستانه تابش مسپیشنهاد اندازهشد. در راستای این موضوع، می

موضوع را  های هواشناسی متفاوت اینگیری ها در پایگاهاستوکس مطرح شد. اندازه-نگار کمپبلآفتاب کاغذ

70نگار ها بین نشان داد که آستانه های تابش برای سوزاندن کاغذ در آفتاب
𝑤

𝑚2
280و  

𝑤

𝑚2
متغیر است.  

120نگار مرجع موقت مقدار ا استفاده از آفتاباگرچه با آزمایش های بیشتر ب
𝑤

𝑚2
به عنوان آستانه در نظر  

 .گرفته شد

 

 

                                           
2 Campbell-Stokes Sunshine Recorder 
3 Interim Reference Sunshine Recorder(IRSR) 
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 کاربرد 1-2

توان به توصیف باشد ولی از کاربردهای مهم دیگر آن مینگاری در هواشناسی میاصلی آفتابکاربرد  

روانی نور خورشید بر روی های توریستی و همچنین مطالعه اثرات ها و مکاناقلیم برای ساخت بیمارستان

  ها نام برد.سالمت انسان

 

 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

شده را از نظر مکانیکی مورد بررسی نگاری آشنا شده و سپس سازه ساختهنامه ابتدا کمی با آفتابدر این پایان

 گیرد.افزاری سازه مورد مطالعه قرار میمنردهیم و  در پایان نیز مبانی قرار می

 

استوکس-پبلیک مدل آفتاب نگار کم 1-1 شکل  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتایج آزمایش عملی  6-1

 
 نتیجه تست عملی  1-6 شکل

رنگ در تصویر بوده و دور آن یک کادر همانگونه که در شکل مشخص است، خورشید نقطه سیاه 

رسم شده است. همچنین در جعبه متن سمت چپ، گزارش وجود و مکان یابی خورشید دیده سبزرنگ 

و ثبت  گیریسنجی است که زمان دیده شدن خورشید را اندازهود. و در جعبه متن سمت راست زمانشمی

 نماید.می

 

 پیشنهادات 6-2

نین برای این که سریع تر بهتری بهره برد. همچ توان از دوربینبرای بهبود عملکرد این پروژه می 

آید، دوربین را به آن توان با توجه به این که نور محیط از کدام سمت میخورشید را در آسمان پیدا کنیم می

 م. شده به دنبال خورشید باشیسمت چرخانده تا در اطراف نور دیده
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