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دهد که غلظت ذرات ریز جامد غبار در جو در حددی بداشدد کده مدیددار دیدد را بده لدورت  دابدل  ی ریزگرد زمانی رخ یم پدیده
ی  های اخی  به دغدغه توجیه کاهش دهد. این پدیده در سال اسدت کده مد د د    الملیل تبددیدل شدده ای همگانی در سطح بی 

های م عددی از این پدیده مشاهدده شدده و  منطقه خاص و محدود در جهار نیست. در نقاط م  لفی از جهار نمونه یک
هدای جدهدار اندشدا  شدده اسدت.  در نی آنها تحقیقات م عددی در زمینه شناخت منابع آر و مقابله با اثرات آر در دانشدگداه

ی شد دل ذرات  انددازه اندازه ین راه برای شناسانی چشمه و منشدا مشد دل اسدت. بدا تدعدیدی 
ی و پایش د یق ریزگرد بهی  ی  گی  گدی 

ی مدحداسدبده  هدای سدودندیک د دید  یم هدا بده داده ابعاد و ارتفاع ذرات و افزودر این داده تدوار مدندشدم و مسدی  حدرکدت ریدزگدردهدا را ندی 
 نمود. 

ی  رار دهد  سامانه لدیددار اسدت. در  های اندازه ها را به لورت د یق در اخ یار ایس گاه تواند این داده تنها ابزاری که یم گی 
ر برای شناسانی و اندازه ی ی ذرات معلق در جو اس فاده یم این دس گاه از توار لی   شود.  گی 

 

 



هددای  دسددت آمددده از  سدد دده هددای مددعددکددو  بدده ای و تددحددلددیددل هددای مدداهددواره دسددت آمددده از لددیدددار بدده هددمددراه داده هددای بدده داده 
درجدده  ۱کددنددد تددا بددا د ددت  سددیددار خددوی در مددقددیددا  جدد ددرافددیددانی  از مددرتددبدده  افددزاری  بدده مدد دد ددوددوددار ایددن حددوزه کددمددک یم  نددر 

ی مسدی   ی تدواندمدنددی در تدعدیدی  ( و سونیک  ی   ب وانند مندشدم و مدحددوده جد درافدیدانی ریدزگدرد را مدحداسدبده کدندندد. هدمدی  ج رافیانی
ی ام ار تواند محاسبه کند که  س ه هوانی شامل ریزگدرد مدورد ندظدر در ادامده بده   پذیر است. این دانش یم حرکت در ادامه نی 

آوری در یک محدوده ج درافدیدانی در کدندار  کدا  مسی  هوانی وارد شده و در کشا فرود خواهد آمد. لذا با اس فاده از این فن
ی  های ماهواره داده توار عدووه بدر پدایدش ندیکع  انددازه و ارتدفداع ریدزگدرد  مدندشدم ایدشداد آر و مسدی   الملیل  یم ای و سونیک  ی  بی 

 بعدی حرکت آر را محاسبه نمود. 

دفد ده  ترین ابزار در هواشنایس و مطالعات جوی است. ایدن دسد دگداه جدزو فدنداوری دس گاه لیدار جدیدترین و مدرر هدای یدیدته
 است و کشورهای معدودی دانش فنی آر را در اخ یار دارند. 

ی  کت ف ح نور میهن تنها تولیدکننده لیدار در منطقه است و این دس گاه برای اولی  ی ید   بار به شه عنوار یدروهه مدقدطدع دکدی 
کت ف ح نور میهن ساخ ه شده است که در دانشگاه تحویوت ت مییل علو  پدایده زندشدار مسد دقدر و از زمدار   از اعضای شه

بداشدد و .... مشد دودات هدر  برداری است. دس گاه لیدار دو  در دریاچه ارومیه مسد دقدر یم اتما  یروهه تا کنور در حال بهره
ح ذیل یم  باشد:  دو لیدار به شه

 مشخصاتلیدارمستقردردانشگاهتحصیالتتکمییلعلومپایهزنجان:

  ۱۱کدندد و  تدا ارتدفداع  نداندومدی  عدمدل یم ۰۵۶و  ۰۰۰  ۱۵۰۴هدای  کندد کده در لدول مدیک  برداری یم کانال م  لف داده  ۴در 
ی ذرات و تا ارتفاع  ی مش وات مولکویل را اندازه یم  ۱۰کیلومی  د. این دس گاه تا  سامد  کیلومی  کند و  هرتز عمل یم ۰گی 

 شود.  بار ثبت یم ثانیه یک ۰۵های خروجی آر هر  داده

 مشخصاتلیدارمستقردردریاچهارومیه:

کدندد و افدزونده وا دطدبدش بدر روی ایدن  نداندومدی  کدار یم ۰۰۰این لیدار دو کاندالده بدوده و تدک لدول مدیک  اسدت. در لدول مدیک  
ی در لدفدحده افدف  و سدمدن  بدا هدر زاویده دس گاه نوب شده است. سامانه م انی  این دس گاه ام ار حرکت و اندازه ی  گی 

درجده در سدمدت را یدوشدش دهدد و تدمدا   ۱۸۵  تواند تا زاویه درجه یم ۰۵کند. در زاویه ارتفایع  سمن  و ارتفایع را فراهم یم
ی کند.  رو را اندازه میدار روبه  گی 
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. دو الیه در ابر که به مرور زمار با ابرهای سندانی ملحق ل نمودار نویع از تحلیل شی زمانی سیگنا :۶تصویر    اند. الیه شده ها بر حسب ارتفاع نسبت به تحول زمانی
ی   شوند.  ی مرزی( مشاهده یم کیلومی   الیه۰تا ۵گرد و غبار درارتفاع بی 

 

 اند.  مطالعه الیه مرزی توسط لیدار. دو الیه گرد و غبار از هم جدا شده و مورد مطالعه  رار گرف ه:۴تصویر

 

  

ابرهابادقتباال.:شخصه۶تصویر  یابی

درجه با لیدار   ±5روبش جو باالی ش لیدار در یک روز ابری با زاویه  
  طبشه 

 درجه(.۶۳ایآسمانتوسطلیدار):روبشزاویه۶تصویر

 دهد.  های لیدار مسی  حرکت گرد و غبار را نمایش یم داده 

ازداده یشدههایاندازهبرخی  گیر
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 توار به موارد زیر اشاره کرد:  های این دس گاه یم از ویژگ

  ی اندازه و نیکع ذرات معلق در جو از نظر ش ل و فر  تعیی 

 ها  تفکیک انواع م  لف هواویزها بر حسب سوزنی یا کروی بودر آر 

 ار توزیددددع  ذرات از لحاظ کوچک یا بزرگ بودر اندازه ی ی می   گی 

 ی ارتفاع هر توده مش   از هواویزها  اندازه گی 

 نور از ذرات 
 
ار جذی و یراکندگ ی ی می   تعیی 

 ی نور برگشن  از الیه اندازه  های ان  انی  میک  های م  لف جو در لول گی 

 کانال م  لف   ۸تا  ۰کرد از  ام ار عمل 

ی این هم  دس گاه در موارد زیر کاربرد دارد:   چنی 

 مطالعات هواشنایس و ا لیم شنایس 

 های جوی مطالعه آالینده 

  ی ترابرد گرد و غبار  اندازه  گی 

 ی مش وات کیفی ابرها بر حسب اندازه  ض امت و نیکع آر  ها تعیی 

 ار حشم آی  ابل بارش از ابرها ی ی می   تعیی 

 دست آمده از لیدار بر نقشه ج رافیانی منطقه های به ام ار انطباق داده 

 پایش سی  تحوالت جوی 
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کتدانش لیدارساختشر  بنیانفتحنورمیهنمشخصاتفنی

ح  مشخصه شر

  چشمهتابشر

ر  ی ر مادور  رمز: هارمونیک اول لی  ی  نانومی   ۱۵۰۴میک    لولNd:YAGلی 

ر  ی : هارمونیک دو  لی  ی ر سیی ی  نانومی   ۰۰۰میک    لول Nd:YAGلی 
ر ی  لی 

ر مییل هول بر پالس ۰۵۵ ی  انرهی لی 

ر نانو ثانیه ۰۵کمی  از  ی  یهنای پالس لی 

  سامد تکرار پالس هرتز ۰۵تا  ۰

 اپتیک

 نیکع سیس م موازی کننده ۰×و یا  ۱۵×ای  گالیله

  طر تلسکوپ میلیمی   ۰۵۵یا  ۰۵۵

 میدار دید رادیار  ابل تنظیم است.  مییل ۰تا  ۰۰/۵بر حسب نیاز از 

نده و فرس نده دو محوری  هندسه گی 

 آشکارساز

 نیکع آش ارساز (PMT( و افزونگر فوتونی  APDف ودیود بهمنی  

 یراکنده کانال پس نانومی   ۰۰۰نانومی  و  ۱۵۰۴

 کانال وا طبش نانومی   ۰۰۰نانومی  و  ۱۵۰۴

 تغذیهمنبع

 ول اه  توار وات ۰۵۵ولت مس قیم  کمی  از  ۰۴ولت م ناوی و  ۱۱۵/۰۰۵

 برداریداده

 حالت داده برداری بین  و فوتور شمار ۱۰داده برداری آنالوگ 

 داده برداری ییوس ه در تما  مدت شبانه روز

ی هر  م وسط  ها تفکیک زمانی داده د یقه یک بار ۰گی 

یس است(۶۰/۰می  و ۱۰می   حالت  ۰/۶  توار تفکیک فضانی  می   ابل دسی 

وع شده تا ارتفاع  ۰۵۵از  ی بازه اندازه کیلومی  بر حسب تقاضا  ۰۵می  شه  گی 

 ان قال داده به رایانه Ethernetیا  USBاز لریق 

۳/۱ 

www.fathoptics..ir      +98-24-33415472 info@fathoptics.ir                  



ح  مشخصه شر

مشخصه  هایقابلبازیابی

 های تحلیل مس قیم داده هواویزها  الیه مرزی و ابرها  سیگنال مولکویل ب ار آی

ی رلیکبت ی نسبت لیداری در یک یا دو لول میک   اندازه گی   داده های تحلیل غی  مس قیم اندازه گی 

ی و در کانال مادور  رمز  وا طبش در کانال سیی

ایطمحییط  شر

 + درجه سانن  گراد۰۵+ تا ۱۵

 رلیکبت نسنی   ٪۶۵تا  ۵
 عملکرد بدور جعبه عایق حرارن  

 + درجه سانن  گراد۰۰تا  -۰۵

 رلیکبت نسنی و بارار  ٪۱۵۵تا  ۵
 عملکرد با جعبه عایق حرارن  

 عمویم

 میلیمی   ۱۰۵۵تا  ۶۵۵لول: 

 میلیمی   ۰۵۵تا  ۰۵۵عرض: 

 میلیمی   ۱۰۵۵تا  ۰۵۵ارتفاع: 

 اندازه لیدار

 وزر کیلوگر   ۴۵۵کیلوگر  ایل   ۱۵۵
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