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.قسمت طبقه بندي كرد 3طيف خورشيد را مي توان به 
 0.7تا   0.4ميكرون، مرئي با طيف  0.4فرابنفش با طول موج كمتر از  

. ميكرون  0.7ميكرون و مادون قرمز با طول موج بيشتر از 

.  انرژي طيف خورشيدي است ٪7در خارج از اتمسفر قسمت فرابنفش حدود 

انرژي طيف خورشيدي در سطح دريا را  ٪3در صورتي كه اشعه فرابنفش 

با جذب اشعه فرابنفش توسط ازن از مقدار آن كاسته مي  يعني. تشكيل مي دهد
. شود







ميكرون را جذب مي  0.3ازن تقريبا تمامي تشعشع فرابنفش تا طول موج �
.كند

حدود نيمي از كل انرژي خورشيدي در قسمت قابل رويت خورشيدي قرار �
.اطالق مي شود "نور "دارد كه اغلب به اين انرژي

اثر مهم اتمسفر در محدوده قابل رويت عبارتست از پخش تشعشع به وسيله �

چون قطر اين ملكول ها به . ملكول هاي ازت، اكسيژن و ديگر گازها چون قطر اين ملكول ها به . ملكول هاي ازت، اكسيژن و ديگر گازها

مراتب كمتر از طول موج تشعشع در اين محدوده مي باشد، لذا عمل پخش 

طبق اين قانون راندمان پخش با . از قانون ريلي پيروي مي كند

1/λ4 متناسب است وλ طول موج تشعشع مي باشد.



(ScatterineScatterineScatterineScatterine)پخش �
اگر ذرات قطرشان از طول موجي كه با آن ها برخورد مي 

.كند كمتر باشد مي گويند خاصيت پخشي دارد
از طول موج مرئي ) ميكرون 0/1(قطر ذرات ازت و اكسيژن 

.كمتر است

� �λ4/1=راندمان پخش λ4/1=راندمان پخش

� λ0.65=قرمزµ →5.6=راندمان پخش قرمز                     
                                  

� λ0.425=آبيµ →30.6=راندمان پخش آبي              
                                              



نورخورشيد وقتي در هوا حركت مي كند در اثر برخورد با ذرات پخش مي �
نور آبي بيشتر از ساير نور ها پخش مي شود اين قانون ريلي شود و بر اساس 

.قانون رنگ آبي آسمان را توجيه مي كند

زماني كه نور به جايي برخورد مي كند و منعكس مي شود خواصش تغييرنمي �
.كند اما در پخش اين خاصيت وجود ندارد

در قسمت مادون قرمز حداكثر جذب تشعشع به وسيله گاز كربنيك در طول �
.ميكرون صورت مي گيرد15و  4، 3، 2موج هاي





درصد  4تا 0بخار آب بر حسب شرايط جوي مقدارش از�

حجم هوا تغيير مي كند و مقدار زياد تشعشع مادون قرمز را 

ميكرون  8تا  5بيشترين جذب بخار آب بين. جذب مي كند

ميكرون هيچ گونه جذبي 12تا  8صورت مي گيرد و در   ميكرون هيچ گونه جذبي 12تا  8صورت مي گيرد و در  

دريچه به اين محدوده . توسط بخارآب صورت نمي گيرد

گويند كه در تعادل انرژي در سطح كره زمين نقشي  جوي 
.بسيار اساسي ايفا مي كند



درهواي بدون ابر، گرد وغبار، دانه هاي گرده، گازهاي حاصل از �

كارخانجات، بخار آب و مواد آتشفشان وجود دارد كه باعث تيرگي 

جو مي شوند و با جذب و پخش تشعشع خورشيدي كاهش ميزان 

اين كاهش و اثر مسير جوي . تشعشع رسيده به زمين را باعث مي شود
طبق اين قانون . پيروي مي كند  (Beer) (Beer) (Beer) (Beer)قانون بير بر تشعشع از  طبق اين قانون . پيروي مي كند قانون بير بر تشعشع از 

fهرگاه يك پرتو نور به شدت جريان اوليه   از محيطي به ضخامت  0

x  و با ضريب كاهندگيα  عبور كند، شدت جريان نور پس از عبور

:، از فرمول زير به دست مي آيدfاز اين محيط، 

� f=ff=ff=ff=f 0000    eeee
––––αxαxαxαx



بيشترين رقم دريافت روزانه انرژي خورشيد در تابستان به قطب شمال �

دامنه اختالف  . كالري و در زمستان به قطب جنوب تعلق دارد 1110

دريافت انرژي روزانه درطول سال در قطب هاي زمين از همه جا بيشتر، در  
.حالي كه در مناطق استوايي به لحاظ دريافت انرژي شرايط يكنواختي دارد

مقدار انرژي دريافتي از خورشيد به عرض جغرافيايي، طول روز و ساعت  مقدار انرژي دريافتي از خورشيد به عرض جغرافيايي، طول روز و ساعت �
.روز بستگي دارد

به طور متوسط ) سانتي مترمربع(ميزان دريافت انرژي روزانه در واحد سطح �
.كالري مي باشد 712در مرز جو





حداكثر تراكم انرژي در حول محدوده مرئي با طول موج تقريبي - 1
.واقع است) نورسبز(ميكرون  0/5

انرژي تابش فرابنفش به سرعت و ناگهاني و انرژي تابش مادون - 2
.قرمزبه آرامي و به تدريج كاهش مي يابد.قرمزبه آرامي و به تدريج كاهش مي يابد

در بخشي از محدوده طيف گسستگي هايي مشاهده مي شودكه - 3
.آنها را باند تاريك طيف گويند

باند هاي تاريك در قسمت مرئي طيف كمترند و درقسمت  - 4
.فروسرخ روبه افزايش مي گذارند





با افزايش ارتفاع از سطح زمين، مقدار انرژي در تمام باند هاي - 5
.طيف بيشتر و گسست در باندهاي مختلف طيف كمتر مي شود

تابش خورشيدي ضمن عبور از اتمسفرمقدار چشمگيري انرژي - 6
).پديده حذف  (ExtinctionExtinctionExtinctionExtinctionاز دست مي دهد

پديده حذف در قسمت قرمز و مادون قرمزطيف شديد تر از - 7 پديده حذف در قسمت قرمز و مادون قرمزطيف شديد تر از - 7
.قسمت هاي ديگر قلمرو طيف است

علت حذف طول موج تابش، اساساً پخش و جذب انتخابي مي 
.باشد



:فرآيند پخش توسط ذرات جو
 Ray Leigh Ray Leigh Ray Leigh Ray Leigh  پخش ريلي- 1

.طول موج تابش خورشيد خيلي بيشتر از اندازه ذرات است
MieMieMieMie پخش ماي- 2

.هنگامي كه قطر ذرات مساوي طول موج تابش خورشيد است
NonNonNonNon----SelectionSelectionSelectionSelection  پخش غير انتخابي- 3  NonNonNonNon----SelectionSelectionSelectionSelection  پخش غير انتخابي- 3 

ذرات درشت جو مانند قطرات آب تمام امواج را به طور يكسان باز 
مي تابانند كه به پخش غير انتخابي موسوم است و زماني صورت 

. مي گيرد كه قطر ذره بيشتر از طول موج تابش خورشيد باشد
علت سفيد ديده شدن ابرها يا رنگ شيري ِآسمان گرد آلود به 

.دليل پخش غير انتخابي در باند مرئي است







تشعشع پخش شده اي كه در سطح زمين دريافت مي شود را �
.گويند تشعشع آسماني

تشعشع آسماني در عرض جغرافيايي باالتر بيشتر است،  ميزان آن  
در زمستان بيشتر از تابستان است و در شرايطي كه نور مايل مي در زمستان بيشتر از تابستان است و در شرايطي كه نور مايل مي 

.تابد بيشتر است

                                                      آسمانيتشعشع + مستقيم تشعشع =خورشيدي كلتشعشع �



به تشعشعي گفته مي شود كه بدون تشعشع مستقيم  -�

اين نور با گرفتن مانع در مقابلش . مانع به زمين مي رسد
.ايجاد سايه مي كند

به نوري گفته مي شود كه به طور تشعشع غير مستقيم  -� به نوري گفته مي شود كه به طور تشعشع غير مستقيم  -�

غير مستقيم و پس از پخش شدن در هوا به سطح زمين مي 

اين نور با ايجاد مانع در مقابلش ايجاد سايه نمي . رسد

.كند



-Pyrheliometer)تشعشع خورشيد امواج )پير هليومتر
.با طول موج كوتاه را اندازه مي گيرد



- Pyranometer)اين دستگاه امواج كوتاه ) پيرانومتر
.و بلند را با هم اندازه مي گيرد
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