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. قطعات مورد نظر رديقرار بگ شیمورد آزما یديتابش خورش تخمينو  یرياندازه گ سریع، ارزان و دقيق برای یروششده است  یسع قيتحق نیدر ا  – چکيده

 کیباشند.  یم  سطح آن یبر رو یافتیتابش در زانيبر اساس م یکیالکتر گناليس ديکه قادر به تول یديسلول خورش کیعبارتند از  یريو اندازه گ شیآزما یبرا

مورد آزمون  )وات بر متر مربع( یديتابش خورش یريبه کار رفته به واحد استاندارد اندازه گ سنسور یخروج لیتبد بیکردن ضر دايبه منظور پ ونيبراسيروش کال

کشور نروژ  2نظر دانشگاه تلمارک ریانجام شده ز قيتحقانجام شده است.  1در کشور نروژ و شهر پرسگرون شاتیها و آزما یرياندازه گ یقرار داده شده است. تمام

در نقاط مختلف جغرافيایی انجام شده  یديو سنجش تابش خورش یريو کم حجم به منظور اندازه گ متيارزان ق یسنسورها یطراح یبه منظور امکان سنج

 March-April) 1131فروردین ماه روز در  6شده به مدت انجام  و آزمایشات یها یريگ ،اندازهشده  یسنسور طراح بررسی صحت عملکرد. به منظور است

 باشند. یم یواقع طيدر مح یعمل شیروش آزما کیثبت شده بر اساس  یداده ها یانجام شده است و تمام (2014

 

 پيرانومتر Pyranometer  4   ،  ، سلول خورشيدی ، سنسور ، کاليبراسيون 1تابش خورشيدی –کليد واژه 

 مقدمه -1

خورشيدی یکی از منابع تجدید پذیر انرژی است که  تابش     

آن در باالی سطح اتمسفر زمين وجود  %05در مجموع بيشتر از 

دارد. مقدار نور خورشيد که به سطح زمين می رسد یکی از 

منابعی است که تمام انرژی ها را در سطح زمين شامل می شود. 

ستقيم نور خورشيد چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير م

مسئوليت توليد و محافظت از شرایط مورد نياز برای حمایت از 

زندگی اکثر گياهان را دارد. به همين دليل و حتی بيشتر، مطالعه 

بر روی نور خورشيدی که از سطح اتمسفر عبور می کند در 

بسياری از جنبه های علم و دانش عمومی اهميت دارد. دانش 

مهم در بسياری از داده های تابش خورشيدی یک عامل 

کاربردهای انرژی خورشيدی از جمله طراحی و آناليز دستگاه 

های تبدیل انرژی می باشد. در شرایطی که داده های تابش 

خورشيدی کمياب هستند ، استفاده از مدل های تابش 

خورشيدی برای تخمين داده ها در کابردهای خورشيدی احتياج 

ف زمين متغير بوده و تابش خورشيدی در نقاط مختل می شود.

بيشترین مقدار آن در کمربند خورشيدی زمين قابل حصول 

است. کشور ایران نيز در همين ناحيه قرار دارد و با داشتن 

روز آفتابی، مکانی مناسب برای استحصال انرژی  155متوسط 

خورشيدی و استفاده از فن آوری های جدید مرتبط با این انرژی 

 است. 

 :  متدلوژی -2

دستگاه های زیادی وجود دارند که می توانند تابش      

خورشيدی را در موقعيت های مختلف و آب و هوای متفاوت 

اندازه گيری کرده و تخمين بزنند. اما هنگامی که صحبت از 

امکان سنجی طراحی و ساخت سنسورهای کم حجم و کم هزینه به منظور اندازه گیری 

 تابش خورشیدی تخمینو 

 (RESD2015) 

  2راد  محمد حسين قدسی، 1مهران دهقان
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هزینه می شود، بسياری از این دستگاه ها گران قيمت می باشند. 

خورشيدی در ی استفاده از تابش سنج اپارامتر دیگری که باید بر

نظر گرفت سایز و اندازه آن است. معموال یک چنين دستگاهی 

که قادر به اندازه گيری و ثبت و اندازه گيری تابش خورشيدی 

می باشد ،دارای اندازه بزرگی می باشد که باید بر روی پشت بام 

 و یا مکانی بدون هيچ گونه پوشش در مقابل خورشيد قرار بگيرد.

از دستگاه های معمول برای اندازه گيری  یکی پيرانومتر     

( بر نانومتر 1555-155تابش خورشيدی با طول موج کوتاه )

روی یک سطح افقی می باشد و انواع گوناگونی همچون دیود 

قادر به اندازه  پيرانومترسيليکونی ، ترموکوپلی و غيره دارد. یک 

گيری تابش خورشيدی که شامل تابش مستقيم و یا منعکس 

است می باشد. عمدتا یک واحد مشترک که برای تابش  شده

خورشيدی استفاده می شود وات بر متر مربع می باشد 

(2W/m برای توضيح بيشتر در مورد طول موج تابش .)

( طيف کامل نور خورشيد که به زمين 1خورشيدی، شکل )

 برخورد می کند را نشان می دهد.

 
 مادون قرمز مرعی، فرابنفش، : طيف خورشيدی کامل شامل محدوده 1شکل 

 ]1[)طول موج در واحد نانومتر/ شدت تشعشع(

( نمایش داده می شود، یک طيف 1همانطور که در شکل )       

 455-155کامل خورشيدی شامل طول موج های فرابنفش )

( و طول موج نزدیک به نانومتر 055-455( ، طيف مرئی )نانومتر

قادر  پيرانومترمی باشد و یک ( نانومتر 2055-055مادون قرمز )

 به اندازه گيری قسمت قابل توجهی از این طيف می باشد.

پارامتر دیگری که باید در هنگام صحبت کردن از یک        

تابش خورشيدی در نظر گرفت، شدت تابش می باشد. شدت 

تابشی که به سطح زمين برخورد می کند توسط اتمسفر زمين، 

ن که پارامترهایی هستند که قادر به بخار آب و دی اکسيد کرب

جذب تابش خورشيد می باشند کاهش پيدا می کند. این مسئله 

بيشتر بر روی طيف موج فرابنفش و مادون قرمز مشهود می 

( دو طيف تابش را قبل 2باشد. به منظور تایيد این مطلب شکل )

 و بعد از برخود به سطح زمين نشان می دهد.

 

 ی قبل و بعد از برخورد با سطح زمين طبق استانداردتابش خورشيد:  2 شکل
AM )2[)طول موج در واحد ميکرومتر / تابش در واحد وات بر متر مربع[ 

AM  .به ضریب حجم هوا ارجاع داده می شودAM0  عبور نور

عبور نور  AM.15در امتداد حجم هوای صفر را نشان می دهد و 

ی دهد. هنگامی که اتمسفر حجم هوا را نشان م 1.0در امتداد 

تشعشعات خورشيد به صورت عمودی به سطح زمين برخورد می 

کنند، تابش خورشيدی از امتداد اتمسفر با مقدار یک گذر می 

 AM1.5کند. برای موارد دیگر این مقدار می تواند بيشتر باشد. 

بر اساس  .]2[عنوان طيف زمينی نام برده می شودعمدتا به 

نتيجه گرفت که سنسور باید قادر به ( می توان 2( و )1شکل )

 پوشش تمام محدوده طول موج و شدت تابش خورشيدی باشد.

پيرانومترهای تجاری و آزمایشگاهی موجود با دو مکانيزم مختلف 

کار ميکنند. اندازه گيری تابش خورشيد بر اساس توليد 

الکتریسيته حاصل از عملکرد ترموکوپل و ترموپيل. این نوع از 

رها، دقيق ترین عملکرد را از نظر آزمایشگاهی دارا پيرانومت

هستند و در برابر تابش اندازه گيری خطی دارند . طبيعی است 

 .[1]دنباش گرانقيمت می  این پيرانومترها به شدت

مترهای که قيمتی نسبتا ارزان دارند بر ونوع دیگری از پيران

ی توليد الکتریسيته بوسيله چيپ هاتابش خورشيدی و اساس 

و رفتاری خطی نيز در برابر تابش ندارند.  نيمه رسانا کار ميکنند

اینگونه پيرانومترها، قادر به دریافت تمامی رنج فرکانس نور 

 . [4]موجود در جو نيستند

پيش از این در دانشگاه پلی تکنيک هواِال در اسپانيا، سنسور 

ت ارزان قيمتی در رقابت با پيرانومتر ترموپيلی ساخته شده اس

که تنها قادر به اندازه گيری طيف مرئی و نزدیک به مرئی نور 

 .[0]است
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راه حلی ساده برای اندازه  در این تحقيق، سعی می شود که

گيری تابش خورشيدی نه با دقت آزمایشگاهی بلکه برای مصارف 

یک سلول خورشيدی به  خانگی معرفی گردد. در این تحقيق از

دازه گيری تابش خورشيدی عنوان سنسور مورد نظر برای ان

قابل حمل با اندازه کوچک و  پيرانومترشود و یک می  استفاده 

 .گردد میقيمت ارزان تر طراحی 

 خورشیدی LEDروشن کننده  -2-1

خورشيدی وسيله کوچکی است که  LEDیک روشن کننده 

برای زیباسازی خانه ها و باغچه ها طراحی شده است. این وسيله 

و ترمينال پایانی به  LEDتری ، شامل سلول خورشيدی، با

منظور قرار گرفتن در زمين می باشد. این وسيله بر اساس یک 

قانون ساده کار می کند. در طول روز سلول خورشيدی پرتوهای 

خورشيد را جذب کرده و توليد ولتاژ می کند. ولتاژ توليد شده 

شيد در سبب شارژ باتری می شود و هنگامی که پرتوهای خور

ا به عنوان دیگر بعد از غروب آفتاب و ينی قرار دارند و یسطح پای

می  LEDدر زمان تاریکی، باتری شروع به تخليه شارژ در امتداد 

( روشن 1شکل ) می شود. LEDکند و این سبب روشن شدن 

( 4و شکل ) را همراه با تمامی اجزاء تشکيل دهنده LEDکننده 

شگاهی را همراه با سلول خورشيدی قرار گرفته بر روی برد آزمای

 نشان می دهد. خروجی آن

 
 خورشيدی به همراه تمام اجزا  LED: روشن کننده  1شکل 

 
 : سلول خورشيدی به همراه خروجی ولتاژ آن 4شکل 

به منظور استفاده از این وسيله برای اندازه گيری پرتوهای 

خورشيدی، قسمت سلول خورشيدی را از دیگر قسمت ها جدا 

آنجایی که خروجی سلول خورشيدی ولتاژ می باشد،  می کنيم. از

یک روش کاليبراسيون برای یافتن مقدار واقعی تابش خورشيدی 

 احتياج است. 2W/mدر واحد 

 الیبراسیونک -2-2

 پيرانومتربعد از طراحی سنسور الزم است که آنرا با یک 

دقيق کاليبراسيون کنيم. در اینجا کاليبراسيون به منظور پيدا 

ریب برای تبدیل ولتاژ الکتریکی از سنسور به واحد کردن یک ض

می باشد. کاليبراسيون زیر یک آسمان بدون  2W/mمورد نظر 

ابر و در هوای کامال صاف انجام می شود و این به خاطر این است 

که هرگونه پوشش ابر و رطوبت و حتی سرعت باد می تواند بر 

نجا سعی شده است در ای .]0[ی روند کاليبراسيون تاثير بگذاردرو

که با استفاده از یک نرم افزار که قادر است حداکثر مقدار تابش 

خورشيد را بر اساس عرض جغرافيایی و روز مورد نظر تعيين 

کند، مقدار تقریبی تابش خورشيدی را در شهر پرسگرون )عرض 

باید به  در ماه فروردین بدست آوریم. ("17 ’8 ’59جغرافيایی 

شاره کرد که حداکثر مقدار برای یک آسمان صاف و این نکته ا

( تابش خورشيدی 0بدون ابر در نظر گرفته می شود. شکل )

تخمين زده شده را بر پایه موقعيت جفرافيایی و زمان مورد نظر 

 نمایش می دهد.
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 : حداکثر تابش خورشيدی در شهر پورسگرون در ماه آپریل  0شکل 

 ]6[کيلو وات بر متر مربع()زمان / تابش مستقيم در واحد 

 Pyranometer DT-1307همانطور که اشاره شد یک  

به عنوان دستگاه رفرنس برای کاليبراسيون استفاده شده است. 

می  )وات بر متر مربع( 2W/m ، پيرانومترواحد اندازه گيری 

می باشد.  )ولت( Vباشد و واحد اندازه گيری سلول خورشيدی 

زه گيری شده در بازه زمانی یک روز ( داده های اندا1جدول )

 آفتابی نشان می دهد.

به منظور انجام کاليبراسيون برپایه داده های اندازه گيری  

ولت به عنوان ولتاژ ثابت برای بدست آوردن ضریب  1شده ، ولتاژ 

( ضرایب تبدیل بدست 2تبدیل در نظر گرفته می شود. جدول )

برپایه داده های  هد.را در زمان های مختلف نشان می د آمده

ثبت شده، مشخص است که حداکثر ولتاژ توليد شده برای سلول 

در محدوده تابش خورشيد ولت  45.2خورشيدی 
2W/m570. .ولتاژ  سلول خورشيدی و بيشتر از آن می باشد

توليد  2W/m 5701مشابهی را برای تابش خورشيد بيشتر از 

حداکثر تابش خورشيد می کنند. اما این نکته باید اشاره شود که 

می باشد. بنابر این  2W/m5577برای یک روز بهاری عمدتا زیر

برای  روشمی توان نتيجه گرفت که همچنان استفاده از این 

اندازه گيری تابش خورشيد می تواند یک ایده واقع گرایانه باشد. 

در اینجا با صرف نظر کردن از تابش های بيشتر از 
2W/m5577 جام می شود. کاليبراسيون ان 

 
: داده های اندازه گيری شده توسط سلول خورشيدی و تابش سنج  1جدول 

 در یک روز آفتابی

 

 تابش سنج زمان
2W/m

 

 سلول خورشيدی

V 

9:00 1030 2.43 
10:00 1056 2.48 
11:00 1075 2.54 
12:00 1136 2.54 
13:00 1260 2.54 
14:00 1058 2.49 

 
  دست آمده برای زمان های مختلف: ضرایب تبدیل به  2جدول 

 )واحد ضریب تبدیل وات بر متر مربع بر ولت می باشد(

 

 ضریب تبدیل سلول خورشيدی زمان

9:00 423.22  
10:00 425.8 
11:00 423.86 
12:00 447.24 
13:00 496.6 
14:00 424.8 

 

( می توان به یک 2با گرفتن ميانگين از داده های جدول شماره )

مقدار تقریبی برای ضریب تبدیل سلول خورشيدی رسيد. فرمول 

 ( این مقدار را نشان می دهد.1شماره )
 

   V2W/m  44451±5 = سنسور طراحی شده          (1)

 

می  %5.2رشيدی در اینجا خطای بدست آمده برای سلول خو

باشد. بر اساس محاسبات انجام شده و ميانگين ضریب تبدیل 

های بدست آمده، می توان به این نتيجه رسيد که سلول 

 گيری تابش خورشيدی دارد. باالیی برای اندازهخورشيدی دقت 

 آزمایش سنسور و اندازه گیری تابش -2-3

به منظور تست سنسور و اندازه گيری تابش خورشيد، یک 

به صورت افقی و  یش در نظر گرفته شده است. سنسورآزماروش 

روز به  6در جهت شمال قرار داده شده اند و داده ها به مدت 

صبح  3صورت متناوب ثبت شده اند. بازه ثبت داده ها از ساعت 

عصر می باشد. روزهای در نظر گرفته شده ،روزهای  6:15تا 

عات کاليبراسيون، آفتابی و نيمه ابری بوده اند و بر اساس اطال

سنسور طراحی شده و سلول خورشيدی قادر بودند تا تابش 

( داده های 1خورشيد را با حداقل خطا اندازه بگيرند. جدول )

( 6و شکل ) ثبت شده در یک روز افتابی را نشان می دهد.

بعد از ظهر در شش   13:15صبح تا  3تغييرات تابش آفتاب بين 

 روز مختلف نشان می دهد.
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در روش اندازه گيری روزهایی بودند که کامال آفتابی بوده        

)روز اول تا چهارم( و تابش خورشيد در حداکثر ممکن بود و 

روزهایی نيمه ابری بودند و همانطور که در شکل  6و  0روزهای 

مشخص است تابش اندازه گيری شده خورشيد کمتر از روزهای 

که تابش خورشيد دیگر بوده است. می توان نتيجه گرفت 

را در ناحيه اندازه وات بر متر مربع  355 در حدود  یميانگين

 گيری شده در فصل بهار )ماه فروردین( دارا می باشد.

صبح تا  3: تابش اندازه گيری شده در یک روز بين ساعت  1جدول شماره 

 بعد از ظهر 6:15

 

 
روز  6ی در : مقادیر تابش اندازه گيری شده توسط سلول خورشيد 6 شکل

 متوالی

 نتیجه گیری -3

نتایج بدست آمده در تحقيق نشان می دهد که سلول      

خورشيدی بکار گرفته شده در این روش قادر به تخمين تابش 

( می باشد. %5.2خورشيد با حداقل درصد خطای ممکن )

همچنين با تست کردن سنسور طراحی شده پس از انجام 

ادیر ثبت کاليبراسيون و مقایسه مقادیر اندازه گيری شده با مق

بيان شده را تایيد  ، می توان صحت ادعای پيرانومترشده توسط 

باید به این نکته اشاره کرد که تمامی اندازه گيری ها و  کرد.

کاليبراسيون انجام شده در یک نقطه جغرافيایی و در زیر آسمان 

صاف و بدون پوشش ابر انجام شده است و مطمئنا درصد خطای 

آسمان ابری و تحت شرایط مختلف جوی اندازه گيری در هنگام 

دیگر نکته مهم این است که همانطور از  .تغيير کندمی تواند 

نتایج آزمایشات مشخص است، سلول خورشيدی قادر است که 

محدوده نور مرئی را به طور کامل و قسمتی از محدوده طيف 

پس می توان نتيجه  مادون قرمز را تشخيص و اندازه گيری کند.

 1155تا  5رنج اندازه گيری سنسور طراحی شده مابين گرفت که 

وات بر متر مربع می باشد که برای کاربردهای تجاری و بخشی از 

 کاربردهای صنعتی قابل قبول می باشد.

از این نوع سنسور می توان در سيستم های خورشيدی،      

منازل و کاربردهایی که در آن ميزان تابش خورشيد از اهميت 

وردار است استفاده کرد. همچنين برای تحقيق و خاصی برخ

مطالعه بيشتر می توان آزمایشات انجام شده را در موقعيت های 

جغرافيایی مختلف و در شرایط جوی متفاوت انجام داده و نتایج 

بدست آمده را با یکدیگر مقایسه کرد. باید توجه کرد که حتی در 

شيدی موجود هنگامی که آسمان ابری است مقداری تابش خور

است که می توان از آن در سيستم های گرمایش خورشيدی 

همانطور که اشاره شد تمام آزمایشات  همچنين استفاده کرد.

روز آفتابی است  255انجام شده در کشور نروژ که دارای حداکثر 

استفاده از سنسور طراحی شده برای محيط های انجام شده است.

ابی در سال روز آفت 155دود اقليمی همچون ایران که دارای ح

 .]3[است بسيار مناسب  و کم هزینه می باشد
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 تابش سنج زمان

 

خورشيدی سلول  

 
9:00 am 863.5 861.72 
9:30 am 885.5 883.764 

10:00 am 930 927.852 
10:30 am 955.5 953.904 
11:00 am 963.6 961.92 
11:30 am 1003.7 1002 
12:00 pm 1013.7 1012.02 
12:30 pm 1003.5 1002 
13:00 pm 1005.7 1004.004 
13:30 pm 1001.5 999.996 
14:00 pm 999 997.5 
14:30 pm 995 993.984 
15:00 pm 993.5 991.98 
15:30 pm 983 981.96 
16:00 pm 963.5 961.92 
16:30 pm 963.5 961.92 
17:00 pm 933.5 931.86 
17:30 pm 929.5 927.852 
18:00 pm 899.5 897.792 
18:30 pm 941.4 939.676 
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