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 ايستگاه هواشناسي فشرده چيست؟
جهت تـشخيص  و اندازه گيري  درحيطه آب و هواـشناـسي اـست كه    ابزار دقيق يك  ايـستگاه هواـشناـسي فـشرده

تفاده   ي اـس ناـس ت .  پارامترهاي هواـش تگاه يكي از به روز ترين تجهيزات در اين زمينه اـس ود. اين دـس علت  مي ـش
اســتفاده از اين دســتگاه به علت كوچك بودن دســتگاه در عين در بر داشــتن چندين ويژگي مهم در امر آب و 

  هواشناسي است.

ناـسي فـشرده عموما يك دـستگاه با ـشكل نهايي اـستوانه اي اـست كه از چند ب خش تـشكيل ـشده  ايـستگاه هواـش
ار هوا از طريق   خيص ميزان رطوبت، دما و فـش ت كه در واقع تـش مت آن داراي پره هاي موربي اـس ت. يك قـس اـس
رعت و جهت  ور هايي جهت تـشخيص ـس نـس تگاه ها را ـس ورت مي گيرد. بخش ديگر در اين گونه دـس اين بخش ـص

اره نمود كه نج اـش ع ـس عـش كيل مي دهد و در نهايت مي توان به تـش تگاه قرار  باد تـش مت دـس عموما در باالترين قـس
ال   مي گيرد. ت با اتـص تگاه قادر اـس ت اين دـس ده اـس تگاه تعبيه ـش ورها و گيرنده هايي كه روي دـس نـس عالوه بر ـس

خيص و ميزان آن را اندازه ي را نيز تـش ناـس ورت جانبي، تعدادي ديگر از پارامترهاي آب و هواـش ورهايي به ـص نـس  ـس
ارتباط    .ترين آنها هسـتندي از پارامترهاي قابل اندازه گيري نيسـت، اما برخي از رايجاين فهرسـت كامل  گيري كند.

  .) است كه به صورت آنالين قابل بررسي استGPRSبين دستگاه و مانيتورينگ آن در بستر اينترنت (
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 ايستگاه هواشناسي فشرده چگونه كار مي كند؟
گاه هواـشناـسي،  نحوه كار و كاربرد اين دـستگاه موردد بررـسي  بعد از آگاهي پيدا كردن در رابطه با چيـستي ايـست

قرار مي گيرد. همانطور كه از ويژگي هاي ايسـتگاه هواشـناسـي فشـرده گفته شـده اسـت، اين دسـتگاه از طريق  
خت ورها و ـس نـس ي   ـس ناـس ايي و اندازه گيري پارامترهاي آب و هواـش ناـس افزارهاي تـشكيل دهنده ي خود قادر به ـش

  ي است كه برا

بكه   ناـسي  را به يك ـش رايط آب و هواـش ناـسي فـشرده مقادير اندازه گيري ـشده ي ـش در گام اول، ايـستگاه هواـش
  در بستر اينترنت انتقال مي دهد و به نمايش در مي آورد.

تفاده مي   طحي  فوق الذكر اـس اهدات آب و هواي ـس تگاه ها از ابزارهاي ويژه اي براي اندازه گيري مـش اين دـس
نج براي كنند. برخ ارـس نج براي اندازه گيري دما و يك فـش امل يك دماـس ي ـش ناـس تگاه هواـش مت هاي ايـس ي از قـس

 اندازه گيري فشار اتمسفر و يك باران سنج براي اندازه گيري ميزان بارش در حاالت مختلف است. 

تگاه، چندين مؤلفه وجود دارد كه يك ايـستگاه را تـشكيل مي دهد. هر يك از ا ته به مدل دـس جزاي ايـستگاه  بـس
  هواشناسي قادر است تا داده هاي جوي مختلف را اندازه گيري و انتقال دهد.

گر آب و هوا"اگرچه     ورهاي آب و هوا  و ـسرعت و جهت   "حـس نـس د، اما اكثرا ـس ترده به نظر مي رـس يار گـس بـس
 باد را اندازه گيري مي كنند.

رعت باد را اندازه گيري مي   ي كه ـس ناـس ي از ابزار هواـش متي كه جهت   بادـسنجكند  بخـش ود. قـس ناميده مي ـش

 است. بادگيرباد را اندازه گيري مي كند 

باران ـسنج در ايستگاه هاي هواشناسي فشرده داراي هيتر داخلي و قابليت تفكيك ميزان برف و باران (آپشنال)  
 را دارد. همچنين داده هاي زير را ارائه مي دهد:

 سرعت بارش لحظه اي

  زانهمجموع بارندگي رو

 ميانگين بارندگي روزانه

 كل بارندگي هفتگي

 ميانگين بارندگي هفتگي
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 مجموع بارندگي ساالنه

 ميانگين بارندگي ساالنه

يد كه داراي   ي باـش ناـس تگاه هاي هواـش ت به دنبال ايـس تند و خوب اـس بكه با عمر باتري طوالني تر هـس لوازم ـش
هايي را كه قادر به ادامه دادن كار خود با اـستفاده از انرژي خورـشيدي باـشد تا اطمينان حاـصل ـشود كه هميـشه داده

  مورد پردازش قرار مي گيرد را در اختيار داريد.

  ويژگي هاي ايستگاه هواشناسي فشرده چيست؟
اندازه كوچك،   و مزيت هاي ايـستگاه هواـشناـسي فـشرده طراحي منحـصر به فرد( بااز جمله مهمترين ويژگي ها  

ار و گرد و  ت)، مقاومت باالي آن در برابر آب و فـش ان اـس بك، بدون هيچ گونه قطعات متحرك و حمل آـس وزن ـس
اقتصـادي   غبار و رطوبت، سـاخته شـده از تركيب اسـتيل و آلياژ آلومينيوم با روكش رنگ الكترو اسـتاتيك، از نظر

ناـسي) و در نهايت دقت  مقرون به ـصرفه (به دليل يكجا بودن ابزارهاي مختلف ـسنجش و اندازه گيري آب و هواـش
  باالي اين دستگاه است.

  محل قرار گيري ايستگاه هواشناسي فشرده چگونه است؟
كه از نظر محل قرار گيري و نصـب هواشـناسـي فشـرده در ايسـتگاه هاي هواشـناسـي بايد به گونه اي باشـد  

ارتفاعي و فاـصله ي اجـسام اطراف آن بر روي جريانات هوا تاثير نگذارند و اطالعات به ـشكل ـصحيح آن دريافت و 
  مخابره شود. اين فاصله وارتفاع در شكل زير به نمايش در آمده است.

اجسـام اطراف نيز بايد  عالوه بر اينكه دسـتگاه بايد بر روي ميله اي در ارتفاع از زمين قرار بگيرد فاصـله آن از  
  متر باشد. ٣٠متري بايد  ٣برابر ارتفاع آن جسم باشد. به عنوان مثال حداقل فاصله دستگاه از يك درخت  ١٠
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  مزيت ايستگاه هواشناسي فشرده كدام است؟
رده باعث مي  آب و هوا   ي فـش ناـس تگاه هاي هواـش رعت تغيير كنند. ايـس و پيش بيني هاي فعلي مي توانند به ـس

  شود تا اطالعات شما را به روز نگه دارد.

ت كه براي اندازه گيري به يك فرد   نتي اين اـس تي يا ـس ي دـس ناـس تگاه هواـش تفاده از ايـس كاالت اـس يكي از اـش
رده ي فـش ناـس تگاه هاي هواـش تيد. ايـس اني را كامالً از بين مي برند. از ديگر مزيت هاي    متكي هـس خطر خطاي انـس

ت. از طرفي ديگر اين   ان تر آن اـس ب آـس بك تر و قابليت نـص بت به ابزارهاي مكانيكي كوچك تر، ـس اين ابزار نـس
مين مي انيكند كه بهفناوري تـض رده مي  روزرـس ي فـش ناـس تگاه هاي هواـش هاي منظم و مكرر را دريافت كنيد. ايـس

  انند به صورت آنالين داده ها را به شما ارائه دهند. تو

 قيمت ايستگاه هواشناسي فشرده چقدر است؟
ــوـند تا   ــاخـته شـ ــتـند ـبه طوري سـ ــاـخت اين ابزار وجود دارد ـبه اين معني ـكه اين ابزارـها ـقادر هسـ تنوع در سـ

ــب  ــتـفاده  ـپارامترـهاي مختلفي را اـندازه گيري و تشـــخيص دهـند ـبه طوري ـكه مي توان بر حسـ نـياز و مـحل اسـ
پارامترهايي را كم يا زياد كرد. بنابراين بر اســاس اينكه چه تعداد و كدام پارامترها قابل اندازه گيري و ســنجش در  

  اين ايستگاه ها وجود دارند و تعبيه شده اند، قيمت آن ها متفاوت خواهد شد. 

 

  


