وسارت راه و شهزساسی
ساسمان هواشناسي كشور
اداره كل هواشناسي استان همذان
معاونت فني و شبکه ایستگاه ها

 -2ایستگاه های خودكار هواشناسي

سینوپتیک و اقلیم

شناسي :
انواع ایستگاه های خودكار هواشناسي :
ایستگاُ ّای خَدوار َّاضٌا سی از ًظر ًَع وارتری ٍ ًیس
تجْیسات ٍ سٌسَرّای تِ وار رفتِ در آًْا ٍ ًیس هٌطمِ ٍ هحلی
وِ تِ وار هی رًٍذ تِ چٌذ دستِ تمسین هی ضًَذ وِ هْوتریي
آًْا تِ ضرح ریل هؼرفی هی ضًَذ:

ایستگاه های خودكار هواشناسي

ایي ًَع ایستگاُ ّای خَدوار تیطتر در ایستگاُ ّای
َّاضٌاسی سطح زهیي وِ دیذُ تاًی ّای ّوذیذی ٍ اللین
ضٌاسی را اًجام هی دٌّذ هَرد استفادُ هی تاضذ .پاراهترّای
اًذازُ گیری ضذُ تَسط ایي ایستگاُ ّا ضاهل -1 :دهای َّا ٍ
اػواق خان -2فطار َّا -3رطَتت -4سوت ٍ سرػت تاد -5
تطؼطغ ٍ ..هی تاضذ .
تمیِ پاراهترّا تا تَجِ تِ ایٌىِ ا

صَرتی وِ دیذُ تاى در ایستگاُ ًثاضذ ٍ دستگاُ توام

مقذمه :ایستگاُ خَدوار َّاضٌاسی ػثارت است از یه سیستن
واهال اتَهاتیه وِ تا تَجِ

تِ سٌسَرّای هتصل تِ آى

اتَهاتیه تاضذ اًذازُ گیری ًوی ضًَذ  .در صَرت ٍجَد دیذُ

لاتلیت

تاى تمیِ پاراهترّا تَسط دیذُ تاى اًذازُ گیری هی ضَد.

سٌجص  ،جردازش  ،ارسال ٍ رخیرُ پاراهترّای َّاضٌاسی را تا
ویفیت تاال ٍ لاتل لثَل ٍ هطاتك تا استاًذاردّای سازهاى جْاًی
َّاضٌاسی دارد  .ایي سیستن پس از اًذازُ گیری هتغیرّای
َّاضٌاسی ٍ پردازش  ،آًْا را تِ سیستن رایاًِ ٍ ًرم افساری وِ ب ا
ایي سیستن در ارتثاط است اًتمال هی دّذً .رم افسار ًیس ػالٍُ تر
ًوایص لحظِ ای ایي پاراهترّا هی تَاًذ رٍی آًْا پردازش وردُ ٍ
سایر اطالػات پردازش ضذُ ترای هصارف گًَاگَى از لثیل پیص
تیٌی،تحمیمات وطاٍرزیَّ،اپیوایی ٍ  ...را تذّذ.
هروس َّاضٌاسی خَد تِ چٌذ ایستگاُ َّاضٌاسی خَدوار هتصل
است ٍ اطالػا ت آًْا را تِ ٍسیلِ ًرم افسار ،سخت افسار ٍ واًال ّای
ارتثاطی هٌاسة دریافت ًوَدُ ٍ هی تَاًذ آًْا را رخیرُ  ،پردازش ٍ
تِ هروس تسرگتر ارسال ًوایذ ٍ ًیس تِ صَرت ّای هٌاسة تِ اطالع
هتماضیاى ترساًذ.

ّویت ووتری دارًذ در

 -1ایستگاه خودكار فزودگاهي :
ایي ًَع از ایستگاُ را هی تَاى در اًَاع فرٍدگاُ ّا تستِ تِ ًَع
ٍ ظرفیت فرٍدگاُ ّا ٍ در پیىرتٌذی ّای هختلف تِ وار ترد .ایي
ًَع ایستگاُ خَدوار در ٍالغ واهل تریي ًَع ایستگاُ خَدوار
َّاضٌاسی هی تاضذ.

 -3ایستگاه خودكار دریایي :

حروت صؼَدی تِ تاال را دارد ٍ الذام تِ ارسال هرتة اطالػات

-2قسمت های دیتاالگز و جمع آوری كننذه اطالعات

ایي ًَع دستگاُ ّا وِ تِ تَیی در یایی ًیس ضْرت د ارًذ پاراهترّا ٍ

َّاضٌاسی هی ًوایذ وِ ایستگاُ زهیٌی آًْا را جوغ آٍری ٍ

ضاهل لسوت ّای ػوذتا الىترًٍیىی ٍ ًرم افساری ٍ سخت

هتغیرّای َّای آى ًمطِ از دریا وِ ًوایاًگر ٍضؼیت جَی آى

سپس پردازش هی وٌذ.

افساری ترای جوغ آٍری اطالػات از سٌسَرّا ٍ ٍرٍدی ّای

هٌطمِ است ٍ ترای یه هحذٍدُ جغرافیایی اػتثار دارد را تِ ّوراُ

هختلف ٍ تثذیل ،پردازش ،جوغ آٍری ٍ اًتمال آًْا هی تاضذ .

ترخی پاراهترّای خَد آب آى هٌطمِ هاًٌذ ضَری ٍ  ..را اًذازُ گیری

-3قسمت های تغذیه الکتزیکي و بزق اضطزاری ایستگ اه

وردُ ٍ تِ ٍسیلِ اتسار ارتثاطی هٌاسة آًْا را ارسال هی ويىد .

خودكار هواشناسي
-4اجشای ارتباطي جهت انتقال اطالعات مختلف اس مبذا به
مزكش

 -6ایستگاه هواشناسي ساحلي :
 -4ایستگاه خودكار جاده ای :

ایي ًَع ایستگاُ هی تَاًذ ترویثی از استگاُ سیٌَج تیه ترای

ایي ًَع ایستگاُ ّا خَدوار ترای ًصة ٍ استفادُ در جادُ ّا ٍ

سٌجص هتغیرّای َّاضٌاس ی ساحل ٍ ایستگاُ دریایی ترای

گردًِ ّای سخت وِ تِ خصَظ در زهستاى ٍ فصَل سرد سال

سٌجص پاراهترّای جَی ٍ دریایی هرتَط تِ تغییرات آب هی

اهىاى تارًذگی ترف ٍ ترٍز هطىالت ٍ حَادث طثیؼی ز

یاد ترای

تاضذ.در ٍالغ ػالٍُ تر سٌجص پاراهترّای َّای ساحل ٍ

هسافراى ٍ راًٌذگاى پیص هی آیذ طراحی ٍ در ًظر گرفتِ ضذُ

پاراهترّای َّای رٍی سطح دریا ،هتغیرّای هرتَط تِ آب دریا

است.هتغیرّای خاظ ایي ًَع دستگاُ ّا ضاهل :سٌسَر تؼییي یخ

در ًسدیىی ساحل هاًٌذ  :ضَری ،سختی ،دها ٍ سایر پاراهترّا

زدگی جادُ،سٌسَردیذ افمی،سٌسَر فاصلِ اجسام،سٌسَر ارتفاع

اًذازُ گیری هی ضَد.

ترف،سٌسَر ضرایط آسفالت جادُ ٍ ..هی تاضذ.

تارًوا :
www.Sinamet.ir
َّاتر (ارسال ًواتر ) :
32569080
هروس پیص تیٌی :
32569070

 -5ایستگاه خودكار جو باال :
ایي ًَع ایستگاُ ّای خَدوار از دٍ تخص ػوذُ یىی رادیَ سًَذ ٍ
دیگری ایستگاُ زهیٌی تطىیل ضذُ است .سٌسَرّای َّاضٌاسی
وِ ترای اًذازّگیری هتغیرّای َّاضٌاسی در سطَح فَلاًی جَ
زهیي طراحی ضذُ اًذ تِ ٍسیلِ تالًَی وِ از گازّای گرم ٍ سثه پر
هی ضَد تِ َّا فرستادُ هی ضَد ٍ تِ دلیل داضتي گازّای سثىتر

اجشای عمذه تشکیل دهنذه ایستگاه خودكار :
-1سنسورهای انذاسه گیزی پارامتزها و متغیزهای هواشناسي
ضاهل دهاسٌج ّای هؼوَلی ٍ هختلف خان ،فطارسٌج ،تطؼطغ
سٌج ،رطَتت سٌج ،دستگاُ ّای سٌجص سوت ٍ سرػت تاد،
دستگاُ ّای سٌجص دیذ افمی ٍ وف اتر ،دستگاُ ّای تاراى
سٌجی ٍ ...

پست الىترٍىینی :
Info@Sinamet.ir
َّا پیام (ارسال پیاهه ) :
20134
َّاگَ (اػالم تلفٌی ) :
134
تْیِ ٍ تٌظین :
ػلیرضا تطىری

