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  1383 اسفند ه هارانس ديناميک شارنهمين کنف  
  وه مهندسی مکانيکر گزاردانشگاه شي  

  
  

  ی جورزميه  الر  در تعيين ساختاLaser Scintillationستفاده از روش ا
  
  

  سين  مشکواتی حامير
  ، استادياراد اسالمیزقات دانشگاه آيواحد علوم و تحقعلوم پايه، دانشکده  گروه هواشناسیر يمد

 14155/4933  و 14155/775. پ.سيمون بوليوار، ص بولوار ،اشزفی اصفهانی...ن انتهای بزرگراه آيت اللـتهرا
  
  

در اين روش با .   استLaser Scintillation يكي از روش هاي نسبتا جديد در مطالعات اليه مرزي جو روش   چكيده  
كميت هايي همچون گرماي محسوس و تكانه با استفاده از نظريه محيط و نور عبوري از آن شار تالطم  استفاده از برهمكنش بين 

يكي از مزاياي اصلي اين زوش فراهم نمودن ميـانگين هاي طـولي و سطحي كميت هاي .  اباخوف برآورد مي گردند-تشابه مونين
مقايسه نتايج بدست .  باشد- كه با روش هاي متداول كه مبتني بر اندازه گيري نقطه اي است امكان پذير نمي،مورد نظر مي باشد

بيانگر عملكرد مطلوب اين روش در در شمال اسكاتلند  2 در منطقه استراتي باگ1آمده از اين روش با روش همبستگي پيچكي
 39-22به ميزان  و گرما درصد59-30يزان ـ به مار تكانهـبيانگر برآورد كمتر هر دو شنتايج .  برآورد شارهاي تكانه و گرما مي باشد

مربوط به تكانه به خوبي نتايج مربوط به شار گرماي نتايج .   در اين روش نسبت به روش همبستگي پيچكي مي باشدرصدد
  نظريه موجود به طور خالص بر پريشيدگي در ميدان .در هرچند هنوز هم رابطه خطي خوبي ميان نتايج وجود دامحسوس نبودند

 با توجه به.  ريكه نور تابيده شده استوار است و نقش رطوبت را ناديده انگاشته استدما و آثار آن بر ويژگي هاي اپتيكي مسير با
روش بهترين نتايج در حال حاضر به نظر مي رسد كه ي، و فنĤوري موجود رمباني نظ ،نتايج به دست آمده در اين مطالعه

Scintillation عملكرد اين روش در برآورد شار تكانه بايد همچنين كار بيشتري به جهت بهبود .  ميباشد هواي خوب مربوط به
  .انجام پذيرد

  
  

 ، تابع ساختار ضریب شکست،همبستگی پیچکیروش  ،اباخوف‐  مونین نظریه تشابه،Laser scintillation:  واژه های کليدی
  .مقیاس درونی تالطم

  
  

  مقدمه
از متاثر ساختار آن ل تشخيص است که در محل تماس هر شاره ای که در مجاورت يک سطح صلب قرار دارد اليه ای قاب

شناخت هز چه  اهميت.  جو زمين از اين قاعده مستثنی نيست.  اليه می باشدآن ويژگی های سطح زيرين و شاره باالی 
از جو زمانی ملموس تر می شود که به اين نکته توجه کنيم که تقريبا تمامی فعاليت های اليه اين تعيين ساختار دقيق تر و 
ويژگی های مرز پايين آن با همچنين اين اليه به عنوان واسطه ای برای تبادل .  ر اين اليه از جو متمرکز شده اندبشری د

جو در هر نقطه از کره زمين متاثر از سطح زيرين آن می مرزی ساختار اليه   .جو باالی آن و بالعکس عمل می کند
  .باشد

                                                 
1 Eddy correlation method 
2 Strathy Bog 
 



هیجدهم میالدی زمانی که از بالون های سرنشین دار برای این منظور استفاده می تالش برای شناخت ساختار الیه مرزی جو به قرن 
امروزه پیشرفت در زمینه تولید ابزار و ادوات اندازه گیری برای مطالعات میدانی ساختار الیه مرزی جو امکان .  شد بر می گردد

  همانند هر بخش .  قرار می دهند فراهم نموده استمشاهدات دقیق تری را از فرآیندهای مختلفی که این ساختار را تحت تأثیر
اخت اين چرخه نيازمند نش.   از جو زمين تعيين ساختار اليه مرزی مستلزم شناخت چرخه انرژی در آن می باشدیديگر

برای تعيين چرخه اين کميت ها مبانی نظری .  ، گرمای محسوس، و گرمای نهان می باشدهشارهای تکانبرآوردی دقيق از 
يکی از اين روشها که بر اساس تأثير تالطم بر چگونگی انتشار .  فته و ابداع شده اندرشکل گ روشهای عملی مختلفی و

 ميالدی 60  اين روش که اولين بار در دهه . است Laser scintillationامواج در اليه مرزی ايجاد شده است روش 
 منتهی به قرن بيستم به صورت محدود و بيشتر در جهت بررسی امکان استفاده از آن مطرح گرديده است در طی چند دهه

به کار گرفته شده  اين روشعملکرد تاثير پيشرفت های به دست آمده و بهبود مبانی نظری و فنآوری موجود بر چگونگی 
؛ 1987 و همکاران، ٧؛ آذر1983، ٦ هيل و اکس؛1982، ٥؛ کوشک1982؛ هيل، 1978، ٤؛ هيل1961، ٣ تاتارسکی(است
امروزه با توجه به توانايی اين روش در فراهم آوردن .  )1995 و همکاران، ٩؛ دی بروئين1988 و همکاران، ٨آذولی

سطح از آن به طور گسترده ای در مناطقی مانند مناطق يک مسير و يا حتی امکان برآورد پارامترهای مورد نظر در 
از شار از اين روش برای مقايسه نتايج اندازه گيری های انجام شده همچنين برخی از دانشمندان .  ددجنگلی استفاده می گر

  در عمليات ميدانی استراتی باگ نيز ).2000 و همکاران، ١٠واتس(استفاده نموده اند به وسيله ماهواره ها گرمای محسوس 
 اسکاتلند انجام گرديد اين که به منظور اندازه گيری شار برخی از گازهای گلخانه ای مانند متان در مناطق باتالقی شمال

به عنوان روشهای پايه برای چنين مطالعاتی مورد استفاده قرار می گيرند برای روش در کنار ديگر روشها که امروزه 
  .ارزيابی عملکرد آن مورد استفاده قرار گرفت

  
  مبانی نظری

اين شناخت و .  زمين شناخته شده استمدت زمان زيادی است که تأثير تالطم جوی بر امواج منتشر شده در نزديکی سطح 
و تعيين ساختار اليه مرزی جو به طور غير مستقيم فراهم برای مطالعه را اختراع ليزر امکان بسط و توسعه روش جديدی 

  .نموده است
 يکی از  . های ليزری که در جو منتشر می شوند در اثر جذب و پخش بخشی از انرژی خود را از دست می دهندباريکه
در اثر پريشيدگی پراکندگی اين .  شدبامی  جودر اليه سطحی تالطم  امل مؤثر در پراکندگی باريکه ليزر منتشر شده،عو

عوامل اصلی ايجاد .   منتشر شده می شود اتفاق می افتدباريکه که منجر به تغيير در شدت ١١شکستتالطمی در انديس 
ميزان تغيير در شدت باريکه منتشز .  دما و رطوبت می باشند جو پريشيدگی در ميدان های شکست انديس ريشيدگی درپ

 پيچک Scintillation در وقوع پديده ١٢مشاهدات نشان داده اند که مؤثرترين پيچک ها.  شده بستگی به شدت تالطم دارد
کی ـوج اپتيـول مـ طΛه در آن ـت کـ اس½ZF=(ΛR)ی ـ يعن١٣رنلـه فـعاع ناحيـه اول شـرتبـهايی هستند که ابعاد آن ها از م

 از چند ميليمتر تا چند ZF.  )١٩٨٩، و آذولی١٤ تييرمن؛١٩٧١، تاتارسکی؛١٩٦١،تاتارسکی(ذر می باشندـول گـ طRو 
در طيف تالطمی اين ابعاد مطابق با پيچک هايی هستند که در محدوده اتالفی انتهای محدوده لخت .  سانتيمتر تغيير می کند

Cnی و کميت تالطمی يعنبه اين ترتيب د.  قرار دارند
 با استفاده از رابطه ميان توابع ساختار  تابع ساختار ضريب شکست2

Cn  .ل دستيابی هستندـابـ ق Scintillation با استفاده از روش ١٥ مقياس طول تالطمی درونیℓ0و دما و ضريب شکست 
2 

                                                 
3 Tatarskii 
4 Hill 
5 Koshiek 
6 Ochs 
7 Azar 
8 Azoulay 
9 De Bruin 
10 Watts 
11 Refraction index 
12 Eٍddies 
13 Fresnel 
14 Thiermann 
15 Inner turbulence length scale 



الی ـ اندازه پيچک ها را در ناحيه انتقℓ0دامنه طيفی پريشيدگی های ضريب شکست در محدوده لخت را توصيف می کند و 
  . يف تالطم نشان می دهدـالفی طـبين محدوده لخت و ناحيه ات

  

  
  

  . از چگونگی پراکندگی باريکه های ليزر در اثر اغتشاش های حرارتی در هواطرحواره ای  -1شکل 
  

 ١٩٦١ بوسيله تاتارسکی در سال scintillation ا استفاده از روش اولين تالش ها برای اندازه گيری اين دو کميت ب
 به اندازه اندازه گيری های انجام شده برای ℓ0هر چند اندازه گيری های انجام شده برای تعيين .  گزارش شده استميالدی 

Cnتعيين 
 مدل هايی که بتوانند شکل ه در دسترس نبودنببوط رماين عدم موفقيت بيشتر دليل اصلی .   موفقيت آميز نبودند2

 ميالدی ١٩٧٨چنين مدلی در سال .   بوده است،طيف مکانی ضزيب شکست را در ناحيه اتالفی طيف تالطم مشخص کنند
طيف پريشيدگی "و " مدل های طيف نرداری برای فرارفت تالطمی"زمانی که هيل مقاله های خودش را تحت عنوان های 

دانشمندان و  در دسترس ،منتشر کرد" رطوبت در نواحی لخت و اتالفی- دما و، رطوبت، دما،ها در ضريب شکست
  .محققين قرار گرفت

  
  

Cnتعيين 
   ℓ0و   2

ضريب همبستگی بين طول موج دو موج منتشر شده از دو منبع جداگانه در اليه سطحی جو تنها تابعی از مقياس درونی 
تناسب با ضريب شکست م مشر شده عالوه بر مقياس درونی تالطهمچنين واريانس هر يک از دو موج منت.  تالطم می باشد
Cv امکان جايگزينی) ١٩٨٣(و هيل و اکس) ١٩٨٢(  هيل .)١٩٨٨ ،آذولی و همکاران(محيط می باشد

را در انداره  ℓ0با  2
برآورد  رابطه زير را که امکان ١٦ ميالدی هيل و کليفورد١٩٧٨در سال .  گيری شارهای تالطمی مورد بحث قرار دادند

 را فراهم می ε و آهنگ اتالف انرژی تالطمی بر واحد جرم νمقياس درونی تالطم با استفاده از وشکسانی جنبش شناختی 
  :ارائه کردندآورد 
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16 Clifford 

 گيرنده فرستنده

 Pباريکه قطبيده 

 Sبيده باريکه قط

  دپيچک های خر  ترپيچک های بزرگ

 

 
 



  : به صورت زير تعريف می شوندAQ و ATکه در آن ضرايب 
  

)٣            (61078.0 −−=
T
PAT  

)۴             (6100.59 −−= QAQ  
  

کيلوگرم می يژه بر حسب کيلوگرم بر نم وQ و ، دما بر حسـب کلوينT ، فشـار جـو بر حسـب پاسکالP ۴ و ٣در روابـط 
  .)١٩٩۵،دی بروئين و همکاران(اين دو ضريب بستگی ضعيفی به طول موج موج منتشر شده دارند.  باشند

  
Bi-chromatic scintillationبا استفاده از باريکه های قطبيده   

وج مورد استفاده در اين روش به د که واريانس ها و کوواريانس دو م ميالدی آذرو همکارانش نشان دادن١٩٨٧در سال 
اين .  اين موضوع امکان بدست آوردن مقياس درونی تالطم را فراهم می آورد.  اندازه پيچک های تالطمی حساس هستند

ناميده می شود چندان به ناهمگونی مکانی آماره های ميدان ضريب شکست " همبستگی بی کروماتيک"روش که روش 
ارکت بخش های مختلف مسير اپتيکی را توصيف ـوابع وزنی که ميزان مشـع آن است که تدليل اين موضو.  حساس نيست

  . مشابه هستندمی کنند برای کوواريانس و واريانس ها کامال
همچنين استفاده از باريکه های ليزر در طيف بينايی يا مادون قرمز .  استفاده از اين روش موجب تسهيل محاسبات می شود

دما در روابط -رطوبت را به اندازه ای کاهش می دهد که می توان از توابع ساختار رطوبت و رطوبتنزديک ميزان اثر 
  . گرديده استscintillometre  اين يافته ها منجر به ساخت نسل جديدی از دستگاه های .صرف نظر کرد

در .  اه نظری و عملی دانست از ديدگscintillation ميالدی را می توان نقطه عطفی در بسط و توسعه روش ١٩٨٠دهه 
متخصصانی که .   ميالدی اين روش در مطالعات ميدانی مورد استفاده قرار گرفت١٩٩٠ و اوايل دهه ١٩٨٠اواخر دهه 

از اين روش استفاده نموده اند بر قابل قبول بودن نتايج بدست آمده در مقايسه با ديگر روشهای متداول در مطالعات اليه 
 تييرمن و ؛١٩٩٢،هيل و همکاران( تجاوز نمی کند %٣٠حداکثر خطای مشاهده شده از .  ندمرزی جو تاکيد دار

در  ميالدی در يک تاکستان ١٩٩۵دی بروئين و همکاران او در تجربه ای که در سال ).  ١٧،١٩٩٢گرسل
خوبی را در برآورد شارهای  انجام دادند نتيجه گرفتند که اين روش نتايج scintillometreبا استفاده از ) اسپانيا(١٨المانکا

در مقاله حاضر عملکرد يک سيستم .  گرمای محسوس و تکانه در مقايسه با روش همبستگی پيچکی توليد کرده است
Laser scintillation با در آن از امواج قطبيده در اسکاتلند مورد استفاده قرار گرفته است و  که در منطقه استراتی باگ

  . با دو سيستم همبستگی پيچکی مقايسه خواهد شد استتفاده شدهاس نانو متر٦٧٠طول موج 
  

  ١٩٩٢  اوت٢ جوالی الی ١٩ استراتی باگ
سايت استراتی باگ در عرض جغرافيايی .  منطقه استراتی باگ در مناطق مرتفع شمال غرب اسکاتلند واقع شده است

منطقه از سه جهت .  آزاد دريا قرار گرفته بود متر باالی سطح ١٧٠ درجه غربی در ارتفاع ١١/۴ درجه شمالی و ۵٨/۴٦
 کيلومتر ۵٠ و ،٣٠ ،١٠فاصله از دريا در هر يک از اين سه جهت به ترتيب .   شرق و غرب به دريا می رسيد،شمال
  در غرب سايت برکه .در غرب و شرق سايت زمينهای پست و در شمال و جنوب آن زمين های مرتفع قرار داشتند.  بود
در .  مرتفع ترين زمين ها در جنوب سايت قرار داشتند.   متر از سطح آزاد دريا قرار داشت١٦٠گی در ارتفاع زر بنسبتًا

جنگل جنوبی در همان ارتفاع .   متری شمال شرق سايت مناطق جنگلی قرار داشتند٢۵٠٠ متری جنوب و ۵٠٠فاصله 
در جنگل جنوبی آبگيری وجود داشت که قطر .   بود داشت اماجنگل شمال شرقی در ارتفاع کمتری قرار گرفتهرارسايت ق

در مجموع وضعيت زمين در منطقه به گونه ای بود .  شمال قرار داشت-بزرگ آن به طول يک کيلومتر در امتداد جنوب
  .و جنوبی در شب در منطقه حاکم بودند که در غياب پديده های بزرگ مقياس جوی جريان های زهکش شمالی در روز

می ) Peat(غال سنگ نارسزند عمده اين منطقه زسا.   نام آن پيداست منطقه ای باتالقی می باشدزاين منطقه همانگونه که ا
 متان موجود در جو می %20منشأ انتشار   باور بر اين است که چنين سرزمين هايی در مناطق شمالی نيمکره شمالی .باشد
  .باشند
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 ابزار و ادوات
  :که در تجربه ميدانی استراتی باگ مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند ازابزار و ادواتی 

 ،)همبستگی پيچکیهای سيستم (٢١دنکی- و کيجو٢٠ گيل١٩دو سونيک انمومتر •
 ،)PEPSI (٢٢يک سيستم قابل حمل نمايه سنج زيست محيطی •
 ،MP100سيستم  •
 ،پيرانومتر •
• Scintillometre (SLS20)، 
• KH2O، 
 ،Bowen-ratioيک سيستم  •
 .٢٣ودارس •

دو سونيک   . مورد استفاده قرار گرفته بود نيز برای نمونه برداری بر فراز سايت١٨٨همچنين يک هواپيمای سسنای 
  . متر نصب گزديده بودند۵ و ١٠دنکی به ترتيب در دو ارتفاع -انمومتر گيل و کيجو

  
 Scintillometer استقرار روش

Scintillometre  ٢٤ ٢٠از نوع مورد استفاده در استراتی باگSLSساخت شرکت  Scintec استفاده از نظريه .  آلمان بود
 همچنين اندازه گيری دقيق کميت های اصلی در . می باشداز سطح زمين اباخوف نيارمند تعيين دقيق ارتفاع -تشابه مونين

جايی که سطح زمين در از آن .   به شدت وابسته به تعيين مناسب ارتفاع از سطح زمين می باشد٠ℓ و ٢Cnاين روش يعنی 
موارد بسياری کامال هموار نيست، لذا ميانگين ارتفاع را در مسير انتخاب شده با تأکيد بيشتر بر ارتفاع در ميانه مسير در 

نکته مهم ديگری .   متز در يک فاصله يکصدمتری می باشد2-1/5توصيه کارخانه سازنده ارتفاعی بين .  ندريگمی نظر 
اباخوف زمانی امکان پذير است که -يه تشابه مونينرارتفاع به آن توجه کرد اين است که استفاده از نظکه بايد در انتخاب 

با توجه به اساس نظريه ).   بيست برابر طول ناهمواریمعموال(ارتفاع اندازه گيری بسيار بزرگتر از طول ناهمواری باشد
لذا هر چه زمين د ده برابر ارتفاع اندازه گيری می باشد اباخوف که نيازمند همگن بودن سطح زمين تا چن-تشابه مونين

از آن جايی که در مسيرهای طوالنی احتمال اشباع شدن کامل .  منطقه ناهمگون تر باشد ارتفاع اندازه گيری بايد کاهش يابد
طح زمين نيز ايطی که تالطم شديد است وجود خواهد داشت لذا هر چه مسير طوالنی تر انتخاب شود ارتفاع از سردر ش

از ديگر مسائلی که بايد به آن توجه می شد تأثير طول مسير بر محدوده اندازه گيری و .  بايد افزايش يابد و بر عکس
همچنين .  توصيه شرکت سازنده برای طول مسير به جهت عملکرد بهينه دستگاه يکصد متر بود.  حساسيت دستگاه بود

  .ک به حذف بهتر نوفه ها می نمودانتخاب يکصد متر به عنوان طول مسير کم
 متر از يکديگر به ٩٩ و گيرنده آن در فاصله scintillometreبا توجه به مطالب فوق و شرايط محيطی چشمه نور ليزر 

 درجه شمالی قرار داشتند و ارتفاع آنها از سطح زمين ٣۵۵ ای قرار گرفته بودند که باريکه های ارسالی در امتداد -گونه
  . متر بود۴/١سط به طور متو

  
   در استراتی باگ و مقايسه آن با عملکرد سيستمهای همبستگی پيچکیScintillometreعملکرد 

 در اندازه گيری شار تکانه در استراتی باگ نشان دهنده پراکندگی کمتر نتايج اندازه Scintillometreررسی عملکرد ب
سه نتايج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی شار تکانه مقاي.  همبستگی پيچکی استدو سيستم گيری در مقايسه با 

دنکی می - کمتر از سيستم همبستگی پيچکی گيل و کيجو درصد59-30بين  Scintillometreاندازه گيری شده به وسيله 
 دو سيستم و Scintillometreابطه خطی با معنی ميان اندازه گيری های  انجام شده نشان دهنده وجود يک رtتست .  باشد

و  Scintillometreنمودارهای پراکنش شار های تکانه اندازه گيری شده به وسيله  2 لشک.  همبستگی پيچکی می باشد
  .نمايش می دهدرا دو سيستم همبستگی پيچکی در کل دوره 

همبستگی و سيستم های  Scintillometreبه وسيله مقايسه بين اندازه گيری های انجام شده از شار گرمای محسوس 
 نمودارهای پراکنش شارهای گرمای محسوس اندازه 3  شکل .پيچکی بيانگر وجود رابطه خوب خطی ميان آنها می باشد

                                                 
19 Sonic anemometer  
20 Gill 
21 Kaijo-Denki 
22 Portable Environmental Profile System Integrator 
23 Sodar 
24 Surface Layer Scintillometer 



  مقايسه انجام شده نشان دهنده .و دو سيستم همبستگی پيچکی را نمايش می دهد Scintillometreگيری شده به وسيله 
 درصد کمتر از دو سيستم همبستگی پيچکی 39-22بين  Scintillometreبرآورد کمتر شار گرمای محسوس به وسيله 

  .است
جدول های يک و دو به ترتيب نشان دهنده نتايج در نظر گرفتن ارتباطی خطی ميان شارهای تکانه و گرمای محسوس 

  .و سيستمهای همبستگی پيچکی می باشند Scintillometreاندازه گيری شده به وسيله 
  
  

  نتايج و جمع بندی
 و دو سيستم همبستگی پيچکی در منطقه scintillationايسه انجام شده ميان برآورد شار گرمای محسوس توسط روش مق

 زياد ًمقايسه انجام شده در مورد شار تکانه نشانگر اختالف نسبتا.  استراتی باگ بيانگر عملکرد خوب اين روش می باشد
 جستجو scintillationشاهده شده را بايد در زيرساخت نظری روش منشأ تفاوت های م.  ميان نتايج بدست آمده می باشد

اباخوف فزضيه اساسی در مطالعات صدمتر اول اليه مرزی جو که اليه سطحی ناميده می شود -نظريه تشابه مونين  .کرد
ها و ساده اين نظريه علی رغم کاربرد وسيعی که در آن مطالعات يافته است مانند تمامی نظريه ها شامل فرض .  است

اين نظريه اساس فرضيه .  در نتايج مطالعات انجام شده بشوند ٪20سازی هايی است که می توانند موجب بروز خطايی تا 
Cnای که با استفاده از آن 

Cnمعتقدند که شکل تابعی که ) 1992(تييرمن و گرسل .   برآورد می شود را تشکيل می دهد2
2 

ديگر منشأ خطا به خصوص .   می باشد٪20رتبط می کند خود دارای خطايی تا حدود اباخوف م-را به نظريه تشابه مونين
CQدر مطالعه انجام شده در استراتی باگ می تواند فرض قابل صرف نظر کردن بودن اثر رطوبت با حذف 

 CTQ و 2
دی ( است β Bowen-ratio بشود که β/0/05خطايی به بزرگی موجب در مناطق مرطوب اين موضوع می تواند .  باشد

 در بر آورد شارهای تکانه و گرمای   ديگر منابع احتمالی مؤثر در اختالف های مشاهده شده).1995 ،بروئين و همکاران
برای مثال سونيک انمومتر دارای .  اختار ابزار اندازه گيری و محدوديت های عملياتی آن ها می باشندـمحسوس س

شرايط .   می باشد٢٥يت ديگری که بايد به آن توجه کرد تعيين هر چه دقيق تر فچمسئله حائز اهم.  محدوديت ديد می باشد
  .آب و هوايی يکی ديگر از عواملی است که عملکرد هر دو سيستم اندازه گيری را تحت تأثير قرار می دهد

هر چند کار .  وداميدوار کننده ب  بسيارScintillometreعلی رغم تمامی مسائلی که در باال به آن اشاره شد عملکرد 
نظريه موجود به طور خالص بر پريشيدگی در ميدان .  بيشتری در بهبود مبانی نظری اين روش نسبتا جديد بايد انجام شود

اين .  اريکه نور تابيده شده استوار است و نقش رطوبت را ناديده انگاشته استدما و آثار آن بر ويژگی های اپتيکی مسير ب
.  را به يک روش هوای خوب تبديل کرده است Scintillationج به دست آمده در اين مطالعه روش ناديده انگاری و نتاي

  .همچنين کار بيشتری به جهت بهبود عملکرد اين روش در برآورد شار تکانه بايد انجام پذيرد
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و دو سيستم همبستگی پيچکی  Scintillometreنش شار های تکانه اندازه گيری شده به وسيله  نمودارهای پراک-2شکل 
  .دنکی-گيل و کيجو

  
  



  
و دو سيستم  Scintillometre نمودارهای پراکنش شار های گرمای محسوس اندازه گيری شده به وسيله -3شکل 

  .دنکی-همبستگی پيچکی گيل و کيجو
  
  
  
  



  
  
 
 
 
 
 
 
  

روش همبستگی و  Scintillationبرازش خطی بين مقادير اندازه گيری شده شار تکانه به وسيله روش  نتايج ،1جدول 
  .پيچکی

  
  همبستگی پيچکی  روش
  دنکی-کيجو  گيل  ابزار
  ضرايب
  تاريخ

a  b  r  a  B  r  

٧/١٩  0/459 0/132  0/703  0/41  0/145  0/609  
٧/٢٠  0/432  0/144  0/771  0/422  0/142  0/798  
٧/٢١  0/125  0/201  0/182  0/375  0/154  0/541  
٧/٢٢  0/290  0/143  0/465  0/366  0/135  0/523  
٧/٢٣  -  -  -  -  -  -  
٧/٢۴  0/445  0/112  0/801  -  -  -  
٧/٢۵  0/580  0/087  0/668  0/588  0/059  0/753  
٧/٢٦  0/359  0/178  0/602  0/433  0/133  0/616  
٧/٢٧  0/338  0/157  0/342  0/420  0/176  0/348  
٧/٢٨  0/477  0/137  0/506  0/431  0/122  0/584  
٧/٢٩  0/265  0/183  0/284  0/094  0/222  0/120  
٧/٣٠  0/65  0/079  0/782  0/527  0/085  0/770  
٧/٣١  0/395  0/141  0/616  0/335  0/151  0/769  
٨/١  0/450  0/161  0/420  0/453  0/129  0/485  
٨/٢  0/346  0/169  0/603  0/342  0/160  0/666  
  0/717  0/147  0/380  0/664  0/147  0/413  کل

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 



و روش  Scintillationده شار گرمای محسوس به وسيله روش  نتايج برازش خطی بين مقادير اندازه گيری ش،2جدول 
  .همبستگی پيچکی

  
  همبستگی پيچکی  روش
  دنکی-کيجو  گيل  ابزار
  ضرايب
  تاريخ

a  b  r  a  b  R  

٧/١٩  0/685  17/48  0/944  0/651  -1/41  0/944  
٧/٢٠  0/708  3/14  0/855  0/527  -4/82  0/881  
٧/٢١  0/914  -0/56  0/940  0/871  -2/36  0/957  
٧/٢٢  0/597  26/86  0/933  0/674  14/95  0/965  
٧/٢٣  0/552  17/28  0/665  0/522  -4/93  0/650  
٧/٢۴  0/923  5/57  0/945  -  -  -  
٧/٢۵  0/740  6/09  0/840  0/708  -6/28  0/927  
٧/٢٦  0/786  3/58  0/884  0/604  -4/78  0/936  
٧/٢٧  0/744  2/05  0/899  0/552  -4/45  0/937  
٧/٢٨  -  -  -  0/344  -10/13  0/850  
٧/٢٩  0/884  -2/07  0/880  0/605  -5/59  0/942  
٧/٣٠  1/100  -0/29  0/838  0/600  -8/96  0/914  
٧/٣١  0/875  -2/77  0/960  0/688  -0/33  0/944  
٨/١  0/641  5/30  0/741  0/374  -7/05  0/748  
٨/٢  0/830  7/01  0/907  0/573  -0/20  0/911  
  0/898  3/90-  0/610  0/896  5/65  0/779  کل
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