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دهدکهغلظتذراتریزجامدغباردرجودرحدیباشدکهمیداندیدیریزگردزمانیرخمیپدیده
سا ا هایاخیربهدغدغهرابهصورتقابلتوجهیکاهشدهد.اینپدیدهدرسال ایهمگاانایدر

ناقاا استکهمختصیکالمللیتبدیلشدهبین در نایانات. جاهاان در ماواد د خاا   من قه
هایمتعددیازاینپدیدهمشاهدهشده درپیآنهاتوقیقاتمتعاددیدرمختلفیازجهاننمونه

گایاری هایجهانانجامشدهاست.انادازهزمینهشناختمنابعآن مقابلهبااثراتآندردانشگاه
تاعایایانشاکالذرات  باا پایشدقیقریزگردبهترینراهبرایشناساییچشمه منشامشکلاست.

منایارهایسینوپتیکیمیهابهدادهگیریابعاد ارتفاعذرات افز دنایندادهاندازه   توانمنشا 
 حرکتریزگردهارانیزمواسبهنمود.

دهاد هاایانادازههارابهصورتدقیقدراختیاراینتگاهتواندایندادهتنهاابزاریکهمی گایاریقارار
انادازه جاوسامانهلیداراست.درایندستگاهازتوانلیزربرایشانااساایای  گایاریذراتماعالاقدر

 شود.استفادهمی



ازهایمعکوسبهای تولیلهایماهوارهدستآمدهازلیداربههمراهدادههایبهداده دستآمده
ماقایااسافزاری بهمتخصصاناینحوزهکماکمایهاینرمبنته خاوادر دقاتبنایاار باا تاا کاناد

را۱جغرافیایی)ازمرتبه درجهجغرافیایی( سینوپتیکی بتوانندمنش  مود دهجغرافایاایایریازگارد
اماکاان نایاز ایانداناشمواسبهکنند.همینتوانمندیدرتعیینمنیرحرکتدرادامه اسات. پاییار

هاوایای اردمی کاداممنایار تواندمواسبهکندکهبنتههواییشاملریزگردموردنظردرادامهبه
کاناارشده درکجافر دخواهدآمد.لیابااستفادهازاینفن جاغارافایاایایدر آ ریدریکمود ده

ارتافااعریازگارد المللی میای سینوپتیکیبینهایماهوارهداده   انادازه پاایاشناوع  توانعال هبار
 منش ایجادآن منیربعدیحرکتآنرامواسبهنمود.

جاز دستگاهلیدارجدیدترین مدرن ترینابزاردرهواشناسی م العاتجویاست.ایندساتاگااه
 هایپیشرفتهاست کشورهایمعد دیدانشفنیآنرادراختیاردارند.فنا ری

بارایا لایان باهشرکتفت نورمیهنتنهاتولیدکنندهلیداردرمن قهاست ایندستگاه عاناوانباار
دانشاگااه اساتکاهدر مایاهانسااخاتاهشاده ناور پر ژهمق عدکترییکیازاعضایشارکاتفاتا 

بارداریاسات.پایهزنجانمنتقر اززماناتمامپر ژهتاکنوندرحالبهارهتوصیالتتکمیلیعلوم
باهشار ذیالدستگاهلیدارد مدردریاچهار میهمنتقرمی لایادار د  باشد ....مشخصااتهار

 باشد:می

 مشخصات لیدار مستقر در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان:

 نانومترعملمی۰۶۶ ۲۳۵ ۱۶۰۴هایکندکهدرطولموجبرداریمیکانالمختلفداده۴در کند
مای۱۰کیلومتریذرات تاارتفاع۱۱تاارتفاع انادازه ایانکیالاوماتاریمشاخاصااتماولاکاولایرا گایارد.

 شود.بارثبتمیثانیهیک۳۶هایخر جیآنهرکند دادههرتزعملمی۲دستگاهتابنامد

 مشخصات لیدار مستقر در دریاچه ارومیه:

مای۲۳۵اینلیدارد کانالهبوده تکطولموجاست.درطولماوج کاار افاز ناهنااناوماتار   کاناد
اماکاانحارکات  ماکاانایاکایایاندساتاگااه  اق بشبرر یایندستگاهنصبشدهاست.سامااناه

کند.درزا یهارتفاعییسمتی ارتفاعیرافراهممیگیریدرصفوهافقی سمتیباهرزا یهاندازه
مایادانر باه۱۸۶تواندتازا یهدرجهمی۰۶ انادازهدرجهدرسمتراپوششدهد تاماام را گایاریر 

 کند.
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هابرحنبارتفاعننبتبهتوولزمانی.د الیهدرابرکهبهمر رزمانباابرهایلنمودارنوعیازتولیلسریزمانیسیگنا: ۶تصویر 
 شوند.یمرزی(مشاهدهمیکیلومتر)الیه۳تا۶گرد غباردرارتفاعبیناند.الیهسندانیملوقشده

 

 اند.م العهالیهمرزیتوسطلیدار.د الیهگرد غبارازهمجداشده موردم العهقرارگرفته: ۴تصویر

 

  

 یابی ابرها با دقت باال. : شخصه۶تصویر 

درجه ±5ر بشجوباالیسرلیداردریکر زابریبازا یه
 بالیدارق بشی

 درجه(.۶۳ای آسمان توسط لیدار )  : روبش زاویه۶تصویر 

 دهد.هایلیدارمنیرحرکتگرد غباررانمایشمیداده

 گیری شده های اندازه برخی از داده 
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 توانبهمواردزیراشارهکرد:هایایندستگاهمیاز یژگی

 تعییناندازه نوعذراتمعلقدرجوازنظرشکل فرم •

 هاتفکیکانواعمختلفهوا یزهابرحنبسوزنییاکر یبودنآن •

 گیریمیزانتوزیعذراتازلواظکوچکیابزرگبودناندازه •

 اندازهگیریارتفاعهرتودهمشخصازهوا یزها •

 تعیینمیزانجیا پراکندگینورازذرات •

 هایانتخابیموجهایمختلفجودرطولگیرینوربرگشتیازالیهاندازه •

 کانالمختلف۸تا۵کردازامکانعمل •

 دستگاهدرمواردزیرکاربرددارد:چنیناینهم

 م العاتهواشناسی اقلیمشناسی •

 هایجویم العهآالینده •

 گیریترابردگرد غباراندازه •

 هاتعیینمشخصاتکیفیابرهابرحنباندازه ضخامت نوعآن •

 تعیینمیزانحجمآاقابلبارشازابرها •

 دستآمدهازلیداربرنقشهجغرافیاییمن قههایبهامکانان باقداده •

 پایشسیرتووالتجوی •
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 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی لیدار ساخت شرکت دانش

 مشخصه شرح
 چشمه تابشی

 ۴۶۰۱موج ، طولNd:YAGلیزر مادون قرمز: هارمونیک اول لیزر 

 نانومتر

 نانومتر ۲۳۵موج ، طول Nd:YAGلیزر سبز: هارمونیک دوم لیزر 

 لیزر

 انرژی لیزر میلی ژول بر پالس ۳۶۶

 پهنای پالس لیزر نانو ثانیه ۵۶کمتر از 

 بسامد تکرار پالس هرتز ۵۶تا  ۲

 اپتیک
 نوع سیستم موازی کننده ۲×و یا  ۴۶×ای  گالیله

 قطر تلسکوپ میلیمتر ۳۶۶یا  ۵۶۶

 میدان دید رادیان قابل تنظیم است. میلی ۲تا  ۵۲۵۶بر حسب نیاز از 

 هندسه گیرنده و فرستنده دو محوری

 آشکارساز

 نوع آشکارساز (PMT( و افزونگر فوتونی )APDفتودیود بهمنی )

 پراکنده کانال پس نانومتر ۲۳۵نانومتر و  ۴۶۰۱

 کانال واقطبش نانومتر ۲۳۵نانومتر و  ۴۶۰۱

 تغذیهمنبع 

 ولتاژ، توان وات ۳۶۶ولت مستقیم، کمتر از  ۵۱ولت متناوب و  ۴۴۶۵۵۵۶

 برداریداده 

 حالت داده برداری بیتی و فوتون شمار ۴۰داده برداری آنالوگ 

 داده برداری پیوسته در تمام مدت شبانه روز

 ها تفکیک زمانی داده دقیقه یک بار ۳گیری هر  متوسط

 توان تفکیک فضایی متر قابل دسترسی است(۵۲۵۳متر و ۴۲متر )حالت  ۲۵۵

 گیری بازه اندازه کیلومتر بر حسب تقاضا ۵۶متر شروع شده تا ارتفاع  ۵۶۶از 

 انتقال داده به رایانه Ethernetیا  USBاز طریق 
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 مشخصه شرح
 های قابل بازیابی مشخصه

 های تحلیل مستقیم داده هواویزها، الیه مرزی و ابرها، سیگنال مولکولی بخار آب

اندازه گیری نسبت لیداری در یک یا دو طول موج، اندازه گیری 

 رطوبت
 داده های تحلیل غیر مستقیم

 واقطبش در کانال سبز و در کانال مادون قرمز

 شرایط محیطی
 + درجه سانتی گراد۳۶+ تا ۴۶

 رطوبت نسبی  ٪۵۶تا  ۶
 عملکرد بدون جعبه عایق حرارتی

 + درجه سانتی گراد۲۲تا  -۵۶

 رطوبت نسبی و باران  ٪۴۶۶تا  ۶
 عملکرد با جعبه عایق حرارتی

 عمومی
 میلیمتر ۴۵۶۶تا  ۵۶۶طول: 

 میلیمتر ۰۶۶تا  ۲۶۶عرض: 

 میلیمتر ۴۲۶۶تا  ۰۶۶ارتفاع: 

 اندازه لیدار

 وزن کیلوگرم ۱۶۶کیلوگرم الی  ۴۶۶
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