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 ب 
 

  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  هت  اجرا ابحغ شده است .ج 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  میسیونک اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  طضواب رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسکی  انکدازه  المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
ککدکس غکیایی    ونکمیسکی  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شکرایط  به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، علمی اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  ترعای با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  بتصوی اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . نماید اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره مینۀدر ز

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 
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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 « نامهواژه -تبديل انرژي خورشیدي  »

 

 سمت و/ يا نمايندگی :  رئیس
 ابوترابی زارچی، حسی 

 قدرت( -)دکترا  برق 

عضو ایئت علمی دانشگاه فردوسی مشکهد و مکدیر آزمایشکگاه    

اخورشککید دانشککگاه پژواشکککده اومیککدانی فتوولتککایی  آزمککون

 فردوسی مشهد

                                                              

  : دبیر
 حسینی، ابراای 

 )لیسانس فیزی (

 کارشناس استاندارد

 

  اء(اسامی به ترتیب حرو  الفب):  ءاعضا
  ابوالفض ، اسد 

 قدرت( -مهندسی برق کارشناسی ارشد)

 ا  یزدز  و توسعه شرکت برق منطقهمعاونت برنامه ری

 

 بشیر، محس 

 قدرت( -)کارشناسی ارشد مهندسی برق 

کارشککناس ارشککد پژواشکککده اواخورشککید دانشککگاه فردوسککی 

 مشهد
 

 مجید، زادهتقی

 قدرت( -)کارشناسی ارشد مهندسی برق 

کارشناس ارشد پژواشکده اواخورشید دانشگاه فردوسی 

 مشهد

  

 چوبینه، معی 

 قدرت( -ارشناسی ارشد مهندسی برق )ک

میدانی فتوولتایی پژواشککده   آزمونکارشناس ارشد آزمایشگاه 

 اوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد
 

 احسان ،حیرانی

 )کارشناسی مهندسی برق(

سازمان توسعه منابع انرژ  سرپرست گروه خورشید  

 )توان(
 

 نیا، میث رجب

 رت(قد -)کارشناسی ارشد مهندسی برق 

کارشناس ارشد پژواشکده اواخورشید دانشگاه فردوسی 

 مشهد
 

 رستگار مقدم، محمد تقی

 )دکترا  فیزی (

 کارشناس پژواشی پژواشکده اقلی  شناسی

  

 محمود ،زیارتی

 )دکترا  شیمی(

سازمان توسعه اا  تجدید پییر  مدیر دفتر طراحی انرژ 

 )توان(منابع انرژ  
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 د 
 

 حامد ،شفاعتی

 سی مهندسی برق()کارشنا

میدانی پژواشکده  آزمونکارشناس آزمایشگاه 

 دانشگاه فردوسی مشهد اواخورشید

  

 صادقی شقاقی، حمیدرضا

 الکترونی ( -برق )کارشناسی ارشد مهندسی 

میدانی فتوولتایی پژواشکده  آزمونمدیر فنی آزمایشگاه 

 اواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد 

  

 زاده، سید محمدعسگر 

 )دکترا  آب و اواشناسی(

 کارشناس مسوو  اداره تحقیقات اقلیمی و اواشناسی کاربرد 

  

 غحمرضا ،کواسار 

 قدرت( -)کارشناسی ارشد مهندسی برق 

میدانی پژواشکده  آزمونکارشناس ارشد آزمایشگاه 

 دانشگاه فردوسی مشهد اواخورشید

 

 منشی پور، سمیرا

 )کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(

برق و انرژ  روستایی )فتوولتایی (   گروه مطالعاتییس ر

 سانا

 

 میرااد ، سامان

 )کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(

 مدیر دفتر برق و انرژ  روستایی )فتوولتایی ( سانا
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب استاندارد ملی آشنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 و گفتار پیش

 1 اد  و دامنه کاربرد 1

 1 مراجع الزامی 9

 3 اصطححات و تعاریف 3

 2 واژه نامه 2

 2 تابش الکترومغناطیسی و نورشناسی 2-1

 13 وسای  اندازه گیر  2-9

 93 انرژ  خورشید  2-3

 33 فتوولتایی  2-2

 33 حرارتی خورشید  2-3

 22 شیشه برا  کاربرداا  خورشید  2-6

 39 )اطحعاتی( ستپیو
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 گفتار پیش

 سازماناا  مربو  توسط  که پیش نویس آن در کمیسیون  " نامهواژه -تبدی  انرژ  خورشید  "استاندارد 

 استاندارداجحس کمیته ملی   افتصد و شصت و یکمی تهیه و تدوی  شده است و در  ایران استانداردملی 

قانون  3مورد تصویب قرار گرفته است، این  به استناد بند ی  ماده  91/99/1323مور   برق و الکترونی 

، به عنوان 1331مصوب بهم  ماه   اصح  قوانی  و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

 شود. استاندارد ملی ایران منتشر می

در زمینه صنایع، علوم و خدمات، اا  ملی و جهانی  برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

استاندارداا  ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  ای  

 استاندارداا ارائه شود، انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابرای ، 

 ندارداا  ملی استفاده کرد.باید امواره از آخری  تجدیدنظر استا

 منبع و مأخی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است:

ASTM  E772: 2013, Standard terminology of solar energy conversion 
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 نامهواژه -تبديل انرژي خورشیدي

 ددامنه کاربرهدف و         8

 باشد.تبط با انرژ  خورشید  میاا  مراد  از تدوی  ای  استاندارد، ارائه اصطححات و واژه   8-8

اا  انرژ  به اصطححات بیان شده در ای  استاندارد مربو  به تبدی  انرژ  خورشید  به سایر صورت    8-2

 باشد.  می ایی فتوولت( و یا اثرات حرارتی)یعنی خورشید   حرارتیطرق مختلف از جمله جیب 

 .باشدنیز میگیر  میزان تابش خورشید  وسای  بکار گرفته شده در اندازه در رابطه بانامه ای  واژه   8-1

 .یشه در کاربرداا  انرژ  خورشید  استجنس ش در رابطه بانامه امچنی  ای  واژه   1-2

به عنوان  IEEE/ASTM SI 10دارد که در استان یاصطححات اصلی مرتبط با تابش الکترومغناطیس   1-3

 نامه تکرار نشده است.اا  فرعی بیان شده، در ای  واژهواحد

گیر   اا  اندازهیکاباید به عنوان استاندارد رعایت شود و سایر  SIاا  یکامقادیر شر  داده شده در    8-6

 باشد.شام  ای  استاندارد نمی

 مراجع الزامی          2

 اا ارجاع داده شده است.  به آناو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران مدارک الزامی زیر ح

 شود.   ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب میبدی

 اا  بعد  آن تجدیدنظراا و  اصححیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،

اا ارجاع داده  تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر ای 

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن و اصححیه تجدیدنظرشده است، امواره آخری  

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

شده در آب از بررسی رسوبات تشکی  -فیت آبکی،1321سا  :16299استاندارد ملی ایران شماره   2-8

 طری  میکروسکوپی شیمیایی

اا  فتوولتانی  زمینی غیر متمرکز با  اا و آرایهماژو ، 1332سا : 3232استاندارد ملی ایران شماره    2-2

 روش آزمون عملکرد الکتریکی -اا  مرجع  استفاده از سلو 

اا   کالیبراسیون اولیه سلو  -ماژو  فتوولتایی  ، 1332 سا: 12113استاندارد ملی ایران شماره   2-1

 فتوولتایی  زمینی غیرمتمرکز با استفاده از ی  طیف جدولی

اا  اوازدگی طبیعی و مصنوعی مواد  آزمون، 1329سا : 16333استاندارد ملی ایران شماره   2-4

 نامه واژه -غیرفلز 

2-5   ASTM C162 ,Terminology of Glass and Glass Products 
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2-6   ASTM C1048, Specification for Heat-Strengthened and Fully Tempered Flat Glass 
2-7   ASTM C1651, Test Method for Measurement of Roll Wave Optical Distortion in Heat-

Treated Flat Glass 
2-8   ASTM D1003, Test Method for Haze and Luminous Transmitance eof Transparent 

Plastics 
2-9   ASTM D4865, Guide for Generation and Dissipation of Static Electricityin Petroleum 

Fuel Systems 
2-10   ASTM D5544, Test Method for On-Line Measurement of Residueafter Evaporation of 

High-Purity Water 
2-11   ASTM D7236, Test Method for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester (Ramp 

Method) 
2-12   ASTM E349, Terminology Relating to Space Simulation 

2-13   ASTM E490, Standard Solar Constant and Zero Air Mass Solar Spectral Irradiance 

Tables 

2-14   ASTM E491, Practice for Solar Simulation for Thermal Balance Testing of Spacecraft 

2-15   ASTM E927, Specification for Solar Simulation for Photovoltaic Testing 

2-16   ASTM E816, Test Method for Calibration of Pyrheliometers by Comparison to 

Reference Pyrheliometers 

2-17   ASTM E1021, Test Method for Spectral Responsivity Measurements of Photovoltaic 

Devices 

2-18   ASTM E1171, Test Methods for Photovoltaic Modules in CyclicTemperature and 

Humidity Environments 
2-19   ASTM E1362, Test Method for Calibration of Non-Concentrator Photovoltaic 

Secondary Reference Cells 
2-20   ASTM E1462, Test Methods for Insulation Integrity and GroundPath Continuity of 

Photovoltaic Modules 
2-21   ASTM E2236, Test Methods for Measurement of Electrical Performanceand Spectral 

Response of Nonconcentrator Multijunction Photovoltaic Cells and Modules 
2-22   ASTM E2527, Test Method for Electrical Performance of Concentrator Terrestrial 

Photovoltaic Modules and Systems Under Natural Sunlight 
2-23   ASTM F1863, Test Method for Measuring the Night Vision Goggle-Weighted 

Transmissivity of Transparent Parts 
2-24   ASTM G130, Test Method for Calibration of Narrow- and Broad-Band Ultraviolet 

Radiometers Using a Spectroradiometer 
2-25   ASTM G138, Test Method for Calibration of a Spectroradiometer Using a Standard 

Source of Irradiance 
2-26   ASTM G167, Test Method for Calibration of a Pyranometer Using a Pyrheliometer 
2-27   ASTM G173, Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct Normal and 

Hemispherical on 37° Tilted Surface 
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2-28   ASTM G197, Table for Reference Solar Spectral Distributions: Directand Diffuse on 

20° Tilted and Vertical Surfaces 
2-29  IEEE/ASTM SI 10 American National Standard for Metric Practice 
2-30  ISO 9060, Specification and Classification of Instruments for Measuring Hemispherical 

Solar and Direct Solar Radiaiton 
2-31  WMO-No. 8, Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, 

Seventh ed., 2008, World Meteorological Organization (WMO), Geneva 

 اصطالحات و تعاريف          1

 ی رود.در ای  استاندارد اصطححات و تعاریف زیر بکار م

1-7      

 الکترومغناطیسی تابش مورد استفاده براي هايصفت

1-8      

 نماید:با عوام  زیر تغییر می لکترومغناطیسیا تابش با مرتبط اا  کمیتخوا  و 

1-8-8   

یا خارج شونده و یا اردو ارزیابی  فرود در راستا  آن شار )زاویه فضایی( که  1اندسی گسترهجهت و 

 .شوند می

1-8-2  

و پاسخ طیفی آشکارساز برا  شار خارج شده. فرود نسبی از شار  توزیع طیفی  

1-2   

اا، خوا  و  که تحت آن ویژگی شرایط اندسی، طیفی و قطبش توانند به منظور نشان دادنمی اا صفت

نامه واژه اا  تعریف شده در ای  صفتشوند، مورد استفاده قرار گیرند. ارزیابی می یتابش سنجمقادیر 

 و طیفی.  9، نرما روشنایی، و کردار، نی  ، مستقی ، جهتشدهعبارتند از: مخروطی، پخش

1-1   

و خارج شونده باید  فرود اندسی برا  ار دو پرتو  گستره، جهت و عبورمیزان بازتاب و میزان برا  

 مشخص شود.

1-4    

 بر فرود جیب فقط پرتو میزان و برا   ، فقط نیاز به مشخص نمودن پرتو خارج شوندهمیزان انتشاربرا  

 سطح مورد نیاز است.   

 

                                                 
1- Geometric extent 

9- Normal  تعریف خوااد شد( 32-1-2)در بند 
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1-5    

خارج شونده از سطح با زاویه  یا فرود شار و حساسیت  فرود قطبش شار  امچنی  با سنجیخوا  تابش

 ند.نکمیکلکتور تغییر -آشکارساز سامانه به قطبشنسبت  مقدار نرما بیشتر از  درجه 13 بزرگتر از

1-6    

دستگاه گیرنده انرژ  خورشید  معموالً ی  یا  و انرژ  خورشید  گیر برا  اندازهی  مورد استفاده وسا

  خورشیدحرارتی یا کلکتور  پایرالیومتر، پایرانومترند. برا  مثا  نکاندسی را مشخص می گسترهجهت و 

 صفحه تخت.

 واژه نامه         4

 الکترومغناطیسی و نورشناسی تابش    4-8

4-8-8      

 Absorptance                                                                                                                       جذب میزان
 .(مراجعه شود ASTM E349 تعاریف استاندارد به) فرود جیب شده یا شار نور  به شار  تابشنسبت 

4-8-2      

  Absorption                                                                                                                                    جذب

              تعاریف استاندارد به) با ماده فع  و انفعا  در شک  دیگر  از انرژ به  انرژ  تابشیتبدی  

ASTM E 349 مراجعه شود). 

4-8-1      

 Aerosol                                                                                                                            )نوري( آالينده
 در ی  گاز )معموالً اوا( معل ، mμ 199 تا nm 19 در محدوده اندازه نامی با ،سیا  یا ار ذره جامدبه 

 .(مراجعه شود ASTM D5544تعاریف استاندارد  به) ویند.گ

4-8-4      

 Aerosol optical depth, AOD                                                                             عمق نوري آالينده

که  سمت الراستابش در نسبت به   جو اا آاليندهناشی از  کاهش نور معیار  برا عبارت است از 

  گردد.مد  می آنگسترم کدريبوسیله فرمو  

را  تنها با ی  طو  موج، به آالینده  کند، ولی معموالً عم  نور اگرچه عم  نور  آالینده با طو  موج تفاوت می -يادآوري

 گیرند.در نظر می mμ 3/9 خصو 

4-8-5      

 Air mass, AM                                                                                                                            جرم هوا

با استفاده از چگالی اوا بصورت  که مراجعه شود( نسبی ،جرم نوري بهعبارت است از جرم نور  نسبی )

 شود. تابعی از ارتفاع محاسبه می

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


3 
 

(1)                 

مراجعه شود( که در آن از نسبت طو  مسیر در  3است )به معادله  نسبی ،جرم نوريا  از تقریب ساده 1معادله  -8يادآوري

سمت ، بردار خورشیداستفاده شده است )به تعاریف  (lz)به طو  مسیر در امتداد سمت الراس  (ls)امتداد بردار خورشید

ا  ای  تعریف پیچیده است و برا  نمونه عواملی مانند مراجعه شود(. روابط دیگر بر يخورشیدو  زاويه سمت الراس، الراس

 .شودشکست و فشار اوا نیز در نظر گرفته می

 ASTMخا  مانند استاندارد  استانداردتابش طیفی خورشید  میزان  معموالً برا  اشاره به AMکلمه مخفف  -2يادآوري

E490 ،اا   وجد ASTM G173  و جدو ASTM G197 ابرای  استفاده شده است. بنAM0 تابش میزان تواند جدو  می

 G173 ASTM اا   وجدتابش طیفی نی  کرو  را در میزان جدو   AM1.5و  ASTM E490طیفی غیرزمینی را در استاندارد 

و جیب آالینده ی  متغیر  مانند ابراا، پراکندگی جرم اوا یکی از چند مناسب نیست زیرا AM1.5داد. البته استفاده از نشان 

و  ASTM G173 استاندارد اا   وجدتوجه شود ار دو  تابش طیفی خورشید  نقش دارد.میزان ر آب است که در تغییرات بخا

ASTM G197  تابش طیفی و نسبت میزان در نظر گرفته اما تا حد زیاد  با ا  متفاوت استند. تمایز بی   3/1جرم اوا را

 شود، مشخص گردد.   ستفاده طو  مسیر بهتر است در ار زمان که ای  اختصارات ا

4-8-6      

 Air mass one, AM1                                                                                                       يک يجرم هوا

 ک شباشد. بدلی  مراجعه شود( که برابر ی  می نوري، نسبی جرمبه عبارت است از جرم نور  نسبی )

 در سطح دریا است.  قائ امواره بیانگر مسیر  AM1 تعریف جرم نور  نسبی

 مراجعه شود. جرم نوري، نسبیبه  -جرم اوا، نور 

4-8-0      

  Air mass, pressure corrected, AMp                                                 با فشار جرم هوا، تصحیح شده

به فشار جو در سطح  (p)اا  باالتر از سطح دریا که با استفاده از نسبت فشار محلی مکان جرم اوا درتقریب 

 مراجعه شود(.    9شود )به معادله تعیی  می P0=101.325 kPa) دریا 

(9)  
 

 مراجعه شود. جرم نوري، نسبیبه  -نسبت جرم اوا

 مراجعه شود. جرم نوري، نسبیبه  -جرم اوا، نور  نسبی

4-8-1      

  Air mass zero, AM0                                                                                                      م هواي صفرجر

        تعاریف استاندارد به) نجومی از خورشید واحدتابش خورشید  در ی  میزان عدم وجود میرایی جو برا  

ASTM E491 مراجعه شود). 

 مناسب نیست. بازتاب میزاناستفاده از آن بجا  واژه مطلوب  -1کاسانع

                                                 
1- Albedo  
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4-8-9      

 Angle of incidence, [Rad or °]                                                                                        فروديزاويه 

بردار نرما  بر سطحی که پرتو برخورد کرده است، برحسب رادیان یا درجه و برابر است با زاویه بی  پرتو و  

 خصو  زاویه بی  بردار خورشید و بردار نرما  را گویند. به

4-8-87      

 Angle of reflection, [Rad or °]                                                                                         زاويه بازتاب

 ان یا درجه و برابر است با زاویه بی  راستا  انتشار پرتو منعکس شده و بردار نرما  در نقطهبرحسب رادی

 بازتاب.  

4-8-88      

 Angle of refraction, [Rad or °]                                                                                    زاويه شکست

و بردار نرما  در نقطه  ه شدهو برابر است با زاویه بی  راستا  انتشار پرتو شکستبرحسب رادیان یا درجه 

 شکست. 

 

 مراجعه شود. زاويه ارتفاع، خورشیديبه  -زاویه ارتفاع، خورشید 

 مراجعه شود. کاهش نوربه  -میرایی

4-8-82      

 Azimuth angle, solar, Ф[Rad or °]                                                               زاويه آزيموت، خورشید

یایی( در مح  نصف النهار جغرافبرحسب رادیان یا درجه عبارت است از زاویه بی  خط طو  جغرافیایی )یا 

. بنابر قرارداد ارگاه خورشید در شرق خط طو  جغرافیایی قرار بردار خورشید مورد نظر و مولفه افقی

بت در نظر گرفته شده و ار گاه در غرب خط طو  جغرافیایی قرار بگیرد، منفی در زاویه آزیموت مث گیرد،

 شود.نظر گرفته می

4-8-81      

 Beam                                                                                                                                          باريکه   
 د. نشده باش یکسو مشخصیاا که در مسیر پرتوا  از ز ی  انرژ  تابشی، مجموعها

4-8-84      

  Blackbody, Planckian radiator                                                               پالنکی شگرتابجسم سیاه، 
را  و یا قطبش فرودطو  موجی، با ار مسیر با ار  فرود  رااا  حرارتی است که تمامی تابشگر تابشی  

تعاریف  به) طیفی تابش منتشره را برا  ار طو  موج دارد. تمرکزبیشینه  ،تابندهکند. ای  جیب می

 (مراجعه شود ASTM E491استاندارد 
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4-8-85      

  Bouguer’s Law                                                                                                                    قانون بیوگر

تابش، ناشی از پراکندگی  شدت در ی  محیط نمونه، که بیان کننده کااش نمایی نورکاهش عبارت است از 

کاهش ضخامت نوري  ،τλمراجعه شود(، که  3)به معادله  باشدعبور از محیط نمونه می و جیب در انگام

برابر با  τλو  (T)  جو عبورمیزان با  است برابر  I0به  Iاست. نسبت  وابستهه طو  موج است وابسته بنور 

 باشد.  ( میτiλپراکندگی و جیب ) فرآینداا ار کدام از  کااش نورجمع ضخامت نور  

(3) 
  








 



n

i

iIII
1

00 expexp    

 شود. خته مینیز شنا 3و یا بیر 9اا  قانون المبرتبا نام 1قانون بیوگر -يادآوري

 

 مراجعه شود. پیرامونی ، خورشیدیانرژي تابشبه  -پیرامونی شده خورشیدتابش پخش

4-8-86      

 Conical                                                                                                                                      مخروطی
استرادیان( است را تشریح  2πایی که بزرگتر از ی  عنصر بینهایت کوچ  و کوچکتر از ی  نیمکره )زاویه فض

 کند. تعریف اندسی زاویه فضایی باید در ار موقعیت توضیح داده شود.می

4-8-80      

 Diffuse                                                                                                                                     شدهپخش
نشان دانده شار انتشار یافته در جهات بسیار  بوده و دقیقاً مخالف  تابش سنجی،مقادیر  در انگام توصیف

 است.  ا  راستا شده با عبارت پرتو 

4-8-81      

  Diffuse                                                                                                                                     شدهپخش

 باریکه تابشمیزان تابش کلی نی  کرو  منها  میزان  بصورت تابش خورشید ،میزان در انگام توصیف 

   گردد.تعریف میمستقی  

4-8-89      

  Diffuse                                                                                                                                     شدهپخش

 گردد.ا  تعریف میآینهدار منها  بازتاب بازتاب نی  کرو  جهت بصورت در انگام توصیف میزان بازتاب،

                                                 
1-Bouguer

,
s law 

2-Lambert
,
s law 

3-Beer
,
s law 
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که ناشی از  ی( یا تابشا آینه )شام  مولفه پرتواا کرو نی در گیشته برا  اشاره به تجمع  شدهپخش کلمه -يادآوري

ای  واژه به علت جایگزینی با اصطح   گرفت،مورد استفاده قرار میاستند، نی  کره ی  جهات  پرتواا  تابیده شده به تمامی

 منسو  شده است.       کروينیمواژه تر  دقی 

4-8-27      

 Diffusion                                                                                                           شدن                    پخش

 بهد )نشوتابشی وقتی بوسیله سطح یا محیط در جهات مختلف منحر  می باریکهی  تغییر توزیع فضایی 

 .(مراجعه شود ASTM E349تعاریف استاندارد 

4-8-28      

  Direct                                                                                                                                          مستقیم

 ا  راستا شده است. باریکهکند که بیانگر ی  خورشید  را توصیف می تابش

4-8-22      

  Directional                                                                                                                                دارجهت

 اشاره به سمت و جهت در محیط یا فضا دارد. 

شود. تغییرات ثابت در نظر گرفته می خصوصیات زاویه فضایی بینهایت کوچ ،در گستره ، برا  خصوصیات نور  -يادآوري

بردار )از  فرود زاویه تغییرات در زاویه اا  ساعت( و نور  نسبت به تغییرات زاویه آزیموت )خح  جهت عقربه خصوصیتدر 

 دار است.پاسخی جهت ،بر رو  ی  نمونه عحمت مرجعی  سطح( نسبت به نرما  

4-8-21      

 Elevation angle, solar, α[Rad or °]                                                               يزاويه ارتفاع، خورشید

مراجعه  زاويه آزيموت، خورشیديرادیان. به   یعنی برحسب درجه یا رادیان، متم  زاویه آزیموت

 فرمائید.

4-8-24      

 Emission                                                                                                                                       انتشار
  .(مراجعه شود ASTM E349تعاریف استاندارد  بهآزاد شدن انرژ  تابشی را گویند )

 

 مناسب نیست. تابش منتشرهاستفاده از آن بجا  واژه مطلوب  -کنندهتوان نشر

4-8-25      

  Emittance                                                                                                                         انتشار   میزان

انتشار  شاربرا  ی  نمونه در ی  درجه حرارت معی ، نسبت شار تابشی انتشار یافته توسط ی  نمونه به 

 گیر  را گویند.    دما، طیف و شرایط اندسی اندازه ناماجس  سیاه در تابنده از  یافته
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4-8-26      

  Extinction                                                                                                                               کاهش نور

 توسطفرآیند جیب مولکولی و پراکندگی ، به خاطر فرود  باریکهی  میرایی انرژ  تابشی ناشی شده از به 

 . جو  را گویند عناصر

نشان داد و پراکندگی ایجاد  1يلیپراکندگی راتوان با مد  اا  اوا را میپراکندگی ایجاد شده بوسیله مولکو  -يادآوري

گیر  شده اده از جداو  ضرایب جیب اندازهشود. فرآیند جیب با استفآنگسترم مد  می کدريبا رابطه  هاآاليندهشده بوسیله 

 د.گردبر طو  موج، مد  می

4-8-20      

 Extinction coefficient, monochromatic, kiλ                          )بدون بعد( نور، تک رنگضريب کاهش

و  گرقانون بیو) به  باشد.مشخص جو  می عنصری  ناشی شده از  کاهش نورمیزان  معیار  برا 

 مراجعه شود(. ، تک رنگنورضخامت نوري کاهش 

4-8-21      

 Extinction optical depth, monochromatic                     )بدون بعد(نور ، تک رنگعمق نوري کاهش

به (. mr)جوباال   لبه تادر طو  مسیر  مشخص جو  عنصری  برا    kiλنورضريب کاهشضرب حاص 

 مراجعه شود. جرم نوري، نسبیو  ، تک رنگنورضخامت نوري کاهش 

عم  نور  در برخی اوقات متراد  با ضخامت نور  استفاده شده است. اما تمایز موجود بدی  صورت است که  -يادآوري

 دارد.     قائ جو به جا  ی  مسیر  ضخامت نور ، اشاره به کااش نور در تمامی طو  مسیر درون

4-8-29      

  Extinction optical thickness, monochromatic, τiλ   )بدون بعد(، تک رنگش نورضخامت نوري کاه

 قانون بیوگر وبه  .درون جو در طو  مسیر مشخص جو  عنصری  برا    kiλنورضریب کااشضرب حاص 

 مراجعه شود. است،  جرم نور ، حقیقی mact که در آن 2معادله 

(2)                                      

4-8-17      

 Hemispherical                                                                                                                         کروينیم
 استرادیان.  2πعبارت است از نصف ی  کره. به معنی زاویه فضایی

 

 شود.  مراجعه زاويه فروديبه  -زاویه تصادم

 

 

                                                 
1-Rayleigh 

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


19 

 

4-8-18      

 Index of refraction                                                                                                شکست شاخص

تعاریف  بهکند )عبارت است از عدد  که نسبت سرعت نور در خح به سرعت نور در  ماده را بیان می

   .(مراجعه شود ASTM D1245استاندارد 

4-8-12      

  Infrared radiation                                                                                                         فروسرخ تابش

ابش مرئی و کمتر از ی  اا  ترنگ بیشتر از طو  موج مولفهاا  ت مولفهتابشی که در آن طو  موج 

   .(مراجعه شود ASTM E349تعاریف استاندارد  بهباشد )یمتر میمیل

4-8-11      

Irradiance, E [W·m                                                                                                       میزان تابش
–2

]  

چگالی فرعی  واحدای  تعریف بصورت است.  سطح بر واحدشار تابشی  فرودسطح، ی  رو  نقطه در ی  

 موجود است. IEEE/ASTM SI 10در استاندارد  شار گرمايی، تابشی

4-8-14      

W·m]                      ی، طیفمیزان تابش
–2

·nm
–
1 or W·m

–2
·μm

–1
]، Eλ، E(λ) ،Irradiance, spectral 

 . ای  کمیتیا بصورت تابعی از طو  موجطو  موج مشخص در ی  پهنا  باند باری  ی  تابش در شدت 

 گردد.نیز تعریف مینسبت به طو  موج تابش  میزانمشت   بصورت

، E490 ASTMتابش طیفی معموالً به صورت جدو  در کنار طو  موج و میزان تابش در استاندارد میزان  -8يادآوري

 مراجعه شود. یطیفشود. به واژه گزارش می G197 ASTMو جدو   G173 ASTM اا   وجد

میزان   واحدمراجعه شود(  IEEE/ASTM SI 10اا  مرکب )به استاندارد واحدبرا   SI معمو بر طب  قوانی   -2يادآوري

W·mبرابر  dE/dλ تابش نسبت به طو  موج میزانتابش طیفی، مشت  
−
 باسردرگمی ، برا  جلوگیر  از وجود ای  بااست. 3

اا  مرکب واحدمرکب رایج است.  واحداسبات عدد ، معموالً جداساز  طو  موج با چگالی توان حجمی و راحتی در مح واحد

 استفاده شده است. ASTM G197 و جدو  G173 ASTM اا   و، جد E490  ASTM در استاندارد

4-8-15      

ET [W·m                                                                              مجموع ،میزان تابش
–2

]،Irradiance, total  

 پایرالیومتریا  پایرانومترتابش خورشید  که با میزان  یا طیفی میزان تابشاا  تمامی طو  موج انتگرا 

 گیر  شده است. خورشید  اندازه

4-8-16      

 Irradiation                                                                                                                          تابششدت 
   .(مراجعه شود ASTM E349تعاریف استاندارد  بهبه ی  شی را گویند ) تابشاعما  
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 . مراجعه شود قرارگیري در معرض تابشدر ی  نقطه از ی  سطح،  به واژه  -تابش

 مراجعه شود.  همسانگردتابشی،  انرژي به واژه -امسانگردتابشی  انرژ 

 مراجعه شود. سمت الراس به واژه -سمت الراس محلی

4-8-10      

 Luminous                                                                                                                                 ايیروشن
       از استاندارد ()Vطیفی  روشناییس تابع راندمان دارد که براسا یتابش سنج اشاره به ی  کمیت

(1987) CIE دای شده استوزن (تعاریف استاندارد  بهASTM D1003 مراجعه شود).   

4-8-11      

 Monochromatic radiation                                                                                           تک رنگ تابش
یا  بسامدگستره کوچکی از ، تابش در ای  تعریف شود. با تعمی منفرد مشخص می بسامدی که با ی  تابش

 ASTMتعاریف استاندارد  به) یا طو  موج مشخص توصیف شود بسامدکه بتوان با ی   باشدمیطو  موج 

E349 مراجعه شود).   

4-8-19      

  Normal                                                                                                                                           نرمال

 داد. جهت عمود بر سطح را توضیح می

4-8-47      

 Normal vector                                                                                                                      بردار نرمال
 . گویندسطح گیرنده  بربردار عمود رو به باال  به

 

 مراجعه شود.  ، تک رنگکاهش نورعمق نوري  به واژه -عم  نور 

4-8-48      

  Optical mass, actual, mact                                                                       )بدون بعد(واقعیجرم نوري، 

بی  ی  باشد، میتابعی از ارتفاع  کهی  ماده  )ρ)چگالی بر رو   بردار خورشیديانتگرا  خطی در امتداد 

نرمالیزه  )طو ( واحدبا  ااچگالی ،جو  عبورمیزان  در محاسبات است؛ (∞و خح در فضا ) (9نقطه از جو )

 ود(. مراجعه ش 3)به معادله  ند.شده ا

(3) 
                                    

ضعیف اا  اوا فقط بوسیله مولکو  خورشید  مستقی  تابش در تعریف باال، بدلی  اینکه« اوا»استفاده از کلمه  -يادآوري

 جرم امکان محاسبه ، . بنابرایدر نظر گرفته نشده است باشد،گیار مینیز تاثیر و بخار آب ااآالیندهمانند  عناصر نشده، بلکه 

 .شوندکیلومتر بیان می واحداا  نور  گاااً با وجود دارد. جرم معادله ای  از استفادهبا  جرم اوا بخارآب و امچنی 
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4-8-42      

 Optical mass, relative, mr                                                                     )بدون بعد( جرم نوري، نسبی

انتگرا  خطی در امتداد مراجعه شود( به  جرم نوري، واقعیواقعی )به نور  عبارت است از نسبت جرم 

و خح در  (9بی  ی  نقطه از جو )باشد، میتابعی از ارتفاع  کهی  ماده  )ρ)چگالی بر رو    الراسسمت

 مراجعه شود(.  6)به معادله  .(∞فضا )

(6) 
                             

 

 مراجعه شود. ضخامت نوري کاهشی، تک رنگبه  -ضخامت نور 

4-8-41 

 Polarization                                                                                                                       قطبش

بردار میدان مغناطیسی و الکتریکی در  یتمحدود گردد و بصورتای  کمیت نسبت به تابش نور  بیان می

     .(ASTM G138)از تعاریف استاندارد  شود.تعریف میی  صفحه 

4-8-44 

 Polarization, parallel                                                                                                    ، موازيقطبش

 ، بازتاب یا انتقا  را گویند.فرودصفحه  مواز  با قطبش صفحه

4-8-45 

 Polarization, perpendicular                                                                                      عمودي ،قطبش

 ، بازتاب یا انتقا  را گویند.فرودعمود بر صفحه  قطبش صفحه

4-8-46 

 Polarization, plane of                                                                                                     قطبش صفحه

 الکترومغناطیس است.  ا  که شام  بردار الکتریکی امواجصفحه بصورت قرارداد ،

4-8-40 

Radiance, [W·m [                                                                                                        ندگیتاب
–2

·sr
–1 

 است.بیان گردیده  IEEE/ASTM SI 10 در استاندارد ندگیتاب SIفرعی  واحدای  واژه بصورت 

 

 شود. مراجعه منتشرهتابشی به واژه توان  -منتشره توان تابشی

4-8-41 

 Radiant energy, Q[J]                                                                                                      یتابشانرژي 
 باشد.ون یا بصورت امواج الکترومغناطیس میفوت انرژ  در شک 
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4-8-49 

 Radiant energy, atmospheric, Q[J]                                                          يجو، یتابشانرژي 

 یابد.میکه از طری  جو انتشار  است بخشی از تابش زمینی

4-8-57 

 Radiant energy, blackbody, [J]                                                                  ، جسم سیاهیتابشانرژي 
به توزیع طیفی است.  امان که دارا انرژ  تابشی انتشار یافته از جس  سیاه )آزمایشگاای(، یا انرژ  تابشی 

 مراجعه شود. ASTM E491 در استاندارد قانون پالنک

4-8-58 

 Radiant energy, circumsolar, [J]                                                  ، خورشید پیرامونییتابشانرژي 
رسد از ناحیه مجاور خورشید سرچشمه نظر می عبارت است از تابشی که بوسیله جو پراکنده شده لیا به

معموالً بطور کلی  آن ا وسعت زاویه که شودگرفته است. اغلب به عنوان االه نور خورشید  شناخته می

 دارا  رابطه مستقی  با عم  نور  آالینده است.   

4-8-52 

 Radiant energy, effective nocturnal, [J]                                                  شبانه موثر، یتابشانرژي 
میزان نگهدار  سطح افقی رو به باال  جس  سیاه در دما  محیط و در غیاب  برا مورد نیاز  انتقا  انرژ 

 تابش خورشید  است.  

 

 مراجعه شود. فروسرختابش به واژه  -انرژ  تابشی، فروسر 

4-8-51 

 Radiant energy, isotropic, [J]                                                                   همسانگرد   ، یتابشانرژي 

 شده که دارا  تابندگی یکسان در تمام جهات باشد. انرژ  خورشید  پخش

4-8-54 

 Radiant energy, terrestrial, [J]                                                                        ، زمینییتابشانرژي 
 شود.انرژ  تابشی که بوسیله زمی  به انضمام جو آن منتشر می

4-8-55 

Radiant exitance at a point on a surface, M[W.m              از يک نقطه از سطح تابش منتشره
-2

] 

بر مساحت آن ی  المان سطحی دربرگیرنده نقطه موردنظر از  خارج شوندهشار تابشی  تقسی  خارج قسمت

 (  ASTM E349. )از تعاریف استاندارد المان
 

 مراجعه شود.  تابش منتشره از يک نقطه از سطحبه واژه  -تابش منتشره

 مراجعه شود. تابش منتشره از يک نقطه از سطحبه واژه  - تابش منتشره، انتشار یافته
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4-8-56 

Radiant exposure, H[J.m                                                                         در معرض تابشقرارگیري 
-2

] 

 تابش را گویند.  میزانانتگرا  زمانی  در ی  نقطه از سطح،

4-8-50 

 Radiant flux, Ф[J/s]                                                                                                            یتابششار 

 . بیان شده است IEEE/ASTM SI 10 در استاندارد شار تابشی ،توانآن تحت SI فرعی  واحد

4-8-51 

   Radiant flux, net, W                                                                                                ، خالصیتابششار 
شار خالص ک   در سطح زمی ؛ (خورشید پایی  )مجموع زمینی و رو به باال و  بهشار تابشی رو تفاوت بی  

 سطح افقی مجاز  را گویند.ی  انرژ  تابشی در 

4-8-59 

 Radiant flux, net terrestrial,W                                                                  خالص، زمینی یتابششار 
؛ شار خالص انرژ  تابشی زمینی را در سطح زمی  پایی رو به باال و  رو بهی زمینی بشتا تفاوت بی  شار

 گویند.

 

 مراجعه شود. شار تابشیبه واژه  -توان تابشی

4-8-67 

 Radiation, I                                                                                                                                   تابش
 : عبارت است از

 .اتموج الکترومغناطیس یا ذر شک ( انتشار یا انتقا  انرژ  در 1

 .(ASTM E349)از تعاریف استاندارد  اتج الکترومغناطیس یا ذراموا( 9

4-8-68 

 Radiation coefficient                                                                                                        تابشضريب 
اختح  دما بی  جس  سیاه و  بر شگر کام (تابجس  سیاه )ی  خالص از  منتشرهخارج قسمت تقسی  شار 

 (  ASTM E349کند. )از تعاریف استاندارد محیط اطرا  که با آن تباد  تابش می

4-8-62 

 Rayleigh scattering                                                                                                     رايلیپراکندگی 

هارمی  توان منفی طو  با افزایش چ ضريب کاهش نور تک رنگمد  پراکندگی مولکولی در جو که در آن 

   باشد.می میکرومتر در واحد ااموج با استفاده از طو و اوا خش   برا تقریبی  3کند. معادله تغییر می موج
 

 
(3)                             
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4-8-61 

 Reflectance                                                                                                                       بازتاب میزان
   .(ASTM E349را گویند )از تعاریف استاندارد  فرود ه به شار بازتاب شد تابشنسبت شار روشنایی یا 

4-8-64 

 Reflection                                                                                                                                      بازتاب
از آن تشکی  شده  تابشت  رنگ که  اا مولفه بسامددر  طح، بدون ایجاد تغییربوسیله س تابش برگشت

 (  ASTM E349است. )از تعاریف استاندارد 
 

 مراجعه شود. زاويه بازتاببه واژه  -زاویه بازتاب

4-8-65 

 Reflectivity                                                                                                                            ندگیبازتاب
بازتاب با افزایش ضخامت ضریب ا  از مواد با چنان ضخامتی که در آن ایچ تغییر  در بازتاب الیهمیزان 

 (  ASTM E349گیرد. )از تعاریف استاندارد  صورت نمی

و سطح  توپولوژ  است، که در ضخامت از آنی  نمونه  ی  خاصیت میزان بازتابی  خاصیت از ماده و  بازتابندگی -يادآوري

 محدودیتی ندارد.

4-8-66 

 Refraction                                                                                                                                  شکست
 عبور از ی  محیط به محیط دیگر به انگامانتشار که بوسیله تغییر در سرعت تابش تغییر در جهت انتشار 

 د. گردمتفاوتی دارد، تعیی  میشاخص شکست  که

4-8-60 

 Reradiation                                                                                                                         مجدد شتاب
 طحی که بدلی  جیب قبحً گرم شده است.از س بصورت تابش گریز انرژ 

4-8-61 

 Spectral                                                                                                                                          طیفی
مشخص یا با تعمی   (بسامدج )یا ت  رنگ در ی  طو  مو تابشبرا   که اشاره دارد یسنجتابش مقدار به

)از  شودتعریف می طو  موج در حدود ی  طو  موج مشخص پهنا  باند باری ای  مساله، برا  تابش در 

   .(ASTM E349تعاریف استاندارد 

 آید، مشابه بامی واحدکه در ادامه  λ در انگام اعما  به ی  خصیصه، بوسیله ی  زیرنویسصفت طیف  -يادآوري

برا  مثا   و طو  موج در داخ  پرانتز λ طو  موج مشخص، با زیرنویسی  شود. در نشان داده می 

 گردد.بیان می  (500nm)در
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4-8-69 

 Sun vector                                                                                                                       بردار خورشید
ا  از سطح زمی  در مکان مورد درخواست انرژ  عبارت است از بردار  از مح  مورد نظر )معموالً نقطه

 خورشید .  قر خورشید ( تا مرکز 

 هباریک  که ی  شکست نور تغییرات چگالی با ارتفاع، بردار خورشید در طو  مسیر و بدلی  بدلی  انحنا  زمی  -يادآوري

 متفاوت است.کند، دنبا  میخورشید  از باال  جو تا رو  زمی  

 مراجعه شود. میزان تابش، مجموعواژه  -میزان تابش مجموع

4-8-07 

 Transmission                                                                                                                                 عبور
ت  رنگ که تابش از آن تشکی  شده است )از  اا مولفه بسامدمحیط، بدون تغییر در ی  از  تابشعبور 

   .(ASTM E349تعاریف استاندارد 

 مراجعه شود.   ضريب کاهش نوربه واژه  -عبورضریب 

4-8-08 

 Transmittance, T                                                                                                )بدون بعد(عبورمیزان 
   .(ASTM E349را گویند )از تعاریف استاندارد  فرود به شار منتق  شده یا شار روشنایی  تابشنسبت 

4-8-02 

 Turbidity                                                                                                                                       کدري

 3نماید )به معادله از رابطه طو  موج آنگستروم استفاده می که ،عمق نوري آالينده ازعبارت تجربی ی  

 .مراجعه شود(

 

 

بدون بعد   پارامتر مانند βو  αباشد. پارامتر طو  موج می λر  آنگستروم و پارامتراا  کد βو  α، 3در معادله  -يادآوري

)که تمای  به ثابت بودن  αمعموالً به ای  دلی  که بیشتر از  βشود، طو  موج میکرومتر در نظر گرفته می اا واحداستند. 

 شود.دارد( تغییرات دارد، کدر  نامیده می

4-8-01 

 Ultraviolet radiation                                                                                                     فرابنفش تابش
و بیشتر از ی  نانومتر است مرئی تابش   اارنگ کوچکتر از طو  موجت  اا مولفهتابشی که در آن طو  

   .(ASTM E349)از تعاریف استاندارد 

4-8-04 

 Visible radiation                                                                                                                  مرئی تابش
 ار تابشی که قادر به ایجاد چیز  قاب  دید باشد.

(3)                                             
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4-8-05 

 Zenith                                                                                                                                   سمت الراس
در  ا  بر رو  سطح زمی سطح زمی  در مکان مورد نظر )معموالً در نقطه بر بردار رو به باال  عمود

 کاربرداا  انرژ  خورشید (.

4-8-06 

 Zenith angle, solar, θz[rad or °]                                                          زاويه سمت الراس، خورشیدي

 ؛بردار خورشیديو  سمت الراسزاویه بی  

 گیريوسايل اندازه     4-2

 مراجعه شود. شونده واسنجیخود  مطلق حفره پايرهلیومتر به واژه -ل خورشید  حفره مط پایرالیومتر

 مراجعه شود. شونده واسنجیمطلق خود  حفره هلیومترپاير به واژه -مطل  سنج حفرهتابش

4-2-8 

 Bolometer                                                                                                           بولومتر 

ت مقاومت الکتریکی با تابش است. اصو  کار ای  تجهیز براساس تغییرا میزانگیر    به منظور اندازهاوسیله

داند،  ورود  بر ی  یا ار دو عنصر مقاومتی که وسیله را تشکی  می تابشتوجه به تغییرات دمایی ناشی از 

 باشد.می

 مراجعه شود. شونده واسنجیمطلق خود  حفره پايرهلیومتر به واژه -ا سنج حفره تابش

 شود.مراجعه  سنج، تنش لبهقطبش به واژه -گیر تنش لبهاندازه

4-2-2 

 Field pyrheliometer                                                                         یدانیم خورشیدي پايرهلیومتر
تابش مستقی  خورشید  طراحی و استفاده  یدانیگیر  بلند مدت مخورشید  برا  اندازه پایرالیومتر

 داانه ورود ا ، معموالً از جنس کوارتز، در و بنابرای  دارا  پنجره اا ضد آب بودهپایرالیومترشود. ای   می

)از  باشدداد، میرا عبور می mμ 2 تا mμ 3/9 موج خورشید  در محدوده طو  تابشکه تمام  یدانی آنم

   .(ASTM E816تعاریف استاندارد 

4-2-1 

 Full width at half maximum, FWHM[nm or μm]                        بیشینه نیمی از کامل درعرض 
 39در % عبورمیزان د که در آن کننبیان میرا  هاییفاصله بی  طو  موج FWHM فیلتر میانگیر،ی  در 

   .(ASTM G130و اغلب اشاره به پهنا  باند دارد )از تعاریف استاندارد  باشدمقدار پی  می

 

 مراجعه شود. طح زاويه تماسقطبش سنج، سبه عبارت  –سطح زاویه تماس سنجقطبش

 مراجعه شود.   تابش سنجیمرجع جهانی به واژه  -خورشید  پایرالیومترالمللی مقیاس بی 

 مراجعه شود.    ، خالصپايرانومتر به واژه -خالص سنج جو تابش
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 مراجعه شود.    ، خالصپايرانومتربه واژه  -1شارسنج خورشید 

4-2-4 

 Photometer                                                                                                                       نورسنج
که از  گیر  شدت روشنایی یا درخشندگی بوسیله تبدی  شدت تابش اجسامبه منظور اندازه 9ا افزاره

)از تعاریف  .کندریف شده، استفاده میحساسیت نسبی سامانه بینایی انسان که بوسیله منحنی فتوپی  تع

 (  ASTM F1863استاندارد 

4-2-5 

 Polarimeter                                                                                                                 سنج قطبش
شده عبور  از ساختار نور  یا  قطبیده قطبش نور گیر  دوران صفحهاست که به منظور اندازه ا وسیله

 شود.نمونه استفاده می

4-2-6 

 Polarimeter, edge stress                                                                               سنج، تنش لبهقطبش

، مقاوم شده با د شدهمانده در لبه شیشه تخت گرم و سرگیر  تنش باقیتخصصی برا  اندازه سنجقطبش

که به عنوان ی  روش غیر تجربی در توصیف استحکام و شکنندگی شیشه  است حرارتی آبدیدهیا  گرما

 شود.  استفاده می

4-2-0 

 Polarimeter, grazing-angle surface                                               سنج، سطح زاويه تماسقطبش

، مقاوم شده شیشه تخت گرم و سرد شده سطحمانده در گیر  تنش باقیاندازها  بر تخصصی سنجقطبش

که به عنوان ی  روش غیر تجربی در توصیف استحکام و شکنندگی شیشه  است حرارتی آبدیدهیا  با گرما

 شود. استفاده می

4-2-1 

 Polarimeter, photoelastic                                                                       سنج، فتواالستیکقطبش

گیر  کمّی تاخیر، شکست مضاعف یا تنش و کشیدگی نور  با تطبی  داده شده برا  اندازه نماشقطب

 ؛فتواالستی  تکنیکها  تحلیلیاستفاده از 

4-2-9 

 Polariscope                                                                                                                    نما شقطب
عمود بر ا  و مجهز به ی  یا بیشتر سطح تاخیر گر قطبش نور  متشک  از ی  منبع نور، عناصر افزارهی  

کند. )از تعاریف عم  می انداز است که برا  مشااده کیفی تاخیر نسبی نور  با استفاده از روش تفکی  رنگ

 ( ASTM C162ارد استاند

                                                 
1- Pyrradiometer  
2- Device 
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4-2-87 

 Primary standard pyrheliometers                               اولیهاستاندارد  خورشیدي هايپايرهلیومتر
 اند.انتخاب شده اا  خورشید  مطل پایرالیومتراز گروای از  کهخورشید   پایرالیومتر

مراجعه شود )از تعاریف استاندارد  ندهشو واسنجیمطلق خود  خورشیدي حفره پايرهلیومتربه واژه 

ASTM E816).   

4-2-88 

 Pyranometer                                                                                                                  پايرانومتر
زاویه فضایی( که به منظور تعیی  مجموع انرژ  استرادیان  سنج با میدان دید کرو  )برا  نمونه تابش

 یتابششود. ای  انرژ  شام  انرژ  زمان استفاده می بر واحد و بر واحد سطحشده  تابیدهخورشید   تابش

 است.  بازتابیده شده از زمینه یتابشده و انرژ  شانرژ  تابشی پخشمستقی ، 

4-2-82 

 Pyranometer, field                                                                                           یدانی  ، مپايرانومتر
 و یا «کیفیت متوسط»( با WMOسطح دوم سازمان جهانی اواشناسی )برابر با دارا  اعتبار   پایرانومتر

 ایرانومترپای   توصیف شده است، WMO-NO-8 در که یا عالی(  خوببهتر )کیفیت  ی  مشخصات سطح

 باشد.میمناسب قرار گرفت  در معرض تابش بطور مداوم  نوعاً و اا  میدانیاستفادهبرا  

4-2-81 

 Pyranometer, net                                                                                                ، خالصپايرانومتر
 است. ی  سطح افقیتابش وارد شده بر باال و پایی  میزان اوت بی  گیر  تفا  برا  اندازهوسیله

4-2-84 

 Pyranometer, reference                                                                                      مرجع ،پايرانومتر
 ISOشود )به استاندارد ا استفاده میاپایرانومترکردن سایر  واسنجیبرا  به عنوان مرجعی   که پایرانومتر

شود تا پایدار  نسبتاً باالیی را میمراجعه شود(. که به صورت مناسب نگهدار  و با دقت انتخاب  9060

شده است. )از تعاریف استاندارد  واسنجی خورشید  پایرالیومتری  با استفاده از  پایرانومترداشته باشد. ای  

ASTM G167 ) 

4-2-85 

 Pyranometer, spherical                                                                                        کروي مترپايرانو
 سطح کرو  رو  ی  بر یاسترادیان زاویه فضایی ی  از که گیر  شار خورشید ا  برا  اندازهوسیله

 ؛تابدمی
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4-2-86 

 Pyrgeometer                                                                                                          يجوسنج تابش
سطح  بر رو  ی  nm 3999 اا  باالتر ازموج   فروسر  در طو جوتابش  میزانگیر  ا  برا  اندازهوسیله

   .باشدمی سیاه افقی رو به باال در دما  اوا  محیط

4-2-80 

 Pyrheliometer                                                                                                                     پايرهلیومتر
بر رو  ی  سطح  باریکهیا ی   مستقی  تابش خورشید  میزان فرودگیر  که به منظور اندازه سنجیتابش

 باشد.خورشید عمود است، میکه پرتواا  

4-2-81 

 Pyrheliometer, compensated                                                                    شده، جبرانپايرهلیومتر
خورشید  و  تابشکه براساس مقایسه حرارت دو نوار فلز  یکسان، یکی در معرض انرژ   پایرالیومتر

 کند.  کار میدیگر  تحت اثر ژو  

 

 مراجعه شود. میدانی پايرهلیومتر به واژه -یدانی، مپایرالیومتر

 مراجعه شود. اولیهاستاندارد  پايرهلیومتر به واژه -اولیه، استاندارد پایرالیومتر

 مراجعه شود. مرجع پايرهلیومتر به واژه -، مرجع پایرالیومتر

 مراجعه شود. استاندارد ثانويه یومترپايرهل به واژه -، استاندارد ثانویه پایرالیومتر

 دهونش واسنجیمطلق خود  حفره پايرهلیومتر به واژه -دهونش واسنجیمطل  خود  حفره،  پایرالیومتر

 مراجعه شود.

4-2-89 

 Pyrheliometer, secondary reference                                     خورشیدي، مرجع ثانويه پايرهلیومتر
دارا  مشخصات با کیفیت باال توضیح داده شده در  سازمان جهانی اواشناسی  که از دید ترپایرالیوم

WMO-NO.8  را ندارد. واسنجیخود اا  اما قابلیت ،است 

4-2-27 

 Pyrradiometer, spherical                                                                   کروي، شارسنج خورشیدي

-می سطح کرو ی  بر رو   یاسترادیان زاویه فضاییی  از  فرود شار  ک گیر  ا  برا  اندازهوسیله

 باشد.

4-2-28 

 Radiometer                                                                                                                    سنجتابش
 ASTM)از تعاریف استاندارد  اند.طراحی شده گیر  انرژ  تابشیاندازه ردیابی وبرا  که ای  کحسی از وس

G113). 
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4-2-22 

 Radiometer, broad-band                                                     باند پهن                                 سنج، تابش
وص  که  قطع/ اا تداخلی یا جفت فیلتر اا با فیلتر یسنجتابشبرا  ی  واژه نسبی، که در حالت کلی 

 کوچکتر یا مساو  FWHMشود و دارا  روادار  است، بکار برده می nm 39 تا nm 99بی   FWHMدارا  

nm 9±  از تعاریف استاندارد موج میدر مرکز )پی ( طو( باشدASTM G130). 

4-2-21 

 Radiometer, narrow-band                                                                          سنج، باند باريکتابش
و روادار   FWHM<=20 nmبا فیلتر تداخلی با  اا سنجتابشی  واژه نسبی، که در حالت کلی برا  

استاندارد شود )از تعاریف بکار برده می FWHMموج و  طو  )پی (در مرکز nm 9± کوچکتر یا مساو 

ASTM G130). 

4-2-24 

 Radiometer, wide-band                                                                           وسیع    سنج، باند تابش
 بزرگتر از  FWHMوص  با  و قطع اا فیلتر ترکیببا  اا سنجتابشی  واژه نسبی، که در حالت کلی برا  

nm 39 از تعاریف استاندارد ده میبکار بر( شودASTM G130). 

4-2-25 

 Radiometry                                                                                                                 یسنجتابش
 ؛(ASTM E349)از تعاریف استاندارد  باشد.می گیر  مقادیر مرتبط با تابشاندازه

4-2-26 

 Reference pyrheliometer                                                                                  مرجع پايرهلیومتر
. ای  وسای  روندبه کار می واسنجی انتقا  اا رویهبه عنوان مرجع در  اا  با ار کحس کار  کهپایرالیومتر

مراجعه شود( و دارا  نر  پایی   ISO9060، در استاندارد 9اند )به جدو  دهش آزمونبه خوبی انتخاب و 

-تابشبا  ییکسان زندهکحس و سادارا  مد ، ممک  است سنج مرجع تابشباشند.  تغییر ساالنه در پاسخ می

 ومترپایرالی  انتقا  واسنجی انتخاب شده و عنوان اادا برا باشد که در ای  حالت بطور خا   یدانیسنج م

 واسنجیاز نوع حفره خود  مراجعه شود( یا ممک  است ISO9060گردد )به استاندارد ثانویه به آن اطحق می

شود( )از تعاریف استاندارد  مراجعه شونده واسنجیمحفظه مطلق خود  پايرهلیومتر)به عبارت  باشد.

ASTME816).  

4-2-20 

 Reflectometer                                                                                               سنجبازتاب

 ؛(ASTM E349)از تعاریف استاندارد  باشد.می گیر  مقادیر مربو  به بازتابا  برا  اندازهوسیله
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4-2-21 

 Refractometer                                                                                                           سنجشکست
 شود.شکست در ی  نمونه نامعلوم استفاده می شاخصگیر  وسیله نور  که به منظور اندازه

4-2-29 

 Roll-wave gauge                                                                                        )شیشه( اعوجاجسنجه 

-شود که ای  اعوجاجموجدار استفاده می سطح ی اعوجاج  کمٌی کردن میزانو  پایشبه منظور که ا  سیلهو

-فرآور  می حرارت دانده غلت  افقی کوره ی  درکه  ا  موجودندنوعاً در شیشه تخت حرارت داده شده اا

  .(ASTM C1651)از تعاریف استاندارد شوند. 

4-2-17 

 Secondary standard pyrheliometer                                                  ثانويهاستاندارد  پايرهلیومتر
استاندارد اولیه استخراج  پایرالیومتراا  واسنجی آنها از اایی با دقت و ثبات باال،که شاخصپایرالیومتر

 اا پایرالیومتر الزامات  است که قادر به تامی یمطلق اا  حفرهپایرالیومترگردد. ای  گروه شام   می

  .(ASTM E816)از تعاریف استاندارد  دنباشاستاندارد اولیه نمی

4-2-18 

 Self-calibrating absolute cavity pyrheliometer       شونده واسنجیمطلق خود  حفره پايرهلیومتر
، توان شونده واسنجی که در وضعیت خود شده با ی  یا دو کانون استشام  ی  حفره گرمی که تابش سنج

بردار  . ای  مقدار با سیگنا  نمونهسازدآشکار میمورد نیاز برا  تولید سیگنا  مرجع پی  گرماسنجی را 

بدست آمده در زمان مشااده خورشید با دیافراگ  باز یکسان است. سیگنا  مرجع توسط پی  گرماسنجی در 

با دیافراگ   ی است که توسط ی  گرمک  حفرهحرارت که ناشی از حفرهتابش موجود در  میزاناثر پاسخ به 

  .(ASTM E816)از تعاریف استاندارد  گردد.شود، فراا  میتولید می

4-2-12 

 Spectrophotometer                                                                             طیفی                      سنجنور
)از تعاریف  رود.سنجی به کار میی تابشکیفیت طیفدو گیر  نسبت به منظور اندازه که است ا وسیله

  .(ASTM E349استاندارد 

4-2-11 

 Spectroradiometer                                                                                       طیفی         سنجتابش
آن به  طیف ی  منبع نور در ار طو  موج در گستره یتابشگیر  انرژ  نظور اندازهبه ماست که ا  وسیله

  .(ASTM G138)از تعاریف استاندارد  رود.کار می

 

 مراجعه شود. نماشقطب به واژه -1انحرا ناظر 

                                                 
1-Strain viewer 
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4-2-14 

 Sunphotometer                                                                                                 سنج خورشیدينور

مراجعه شود( که شدت تابش مستقی  نسبی  سنج، باند باريکتابش)به واژه  ی استسنج با باند باریکتابش

  اا به منظور تعیی  عم  نور  جوطو  موجای  کند. گیر  میاا  مجزا اندازهرا در تعداد  از طو  موج

آالینده و جیب مولکولی حاص  شده از بخار آب  پراکندگی ذراتبخصو   آن ناشی از اجزا  تشکی  دانده

 .     ندو ازن انتخاب شده ا

 

 مراجعه شود. سنج خورشید نور به واژه -سنج خورشید تابش

4-2-15 

 World Radiometric Reference, WRR                                                 یتابش سنجمرجع جهانی 
 اا  خورشید پایرالیومترگیر  جهانی چهار سازمان اندازهگیر  شده متعل  به حداق  مقدار متوسط اندازه

 فیزیکی داووسکه در مرکز جهانی تابش، سازمان اواشناسی  شونده استواسنجیمطل  خود  حفره

(WRC/PMOD)  شوند.، نگهدار  میدر سوئیس قرار داردکه WRR اا   ی  کمیتبه عنوان نماینده تعی

 انتخاب شده است.  22 و قابلیت اطمینان % 3/9%  با عدم قطعیت مجموعتابش خورشید   میزانفیزیکی 

-مقیاس بی » «(IPS56)، 1236المللی بی  خورشید  انرژ سنجش مقیاس  » جایگزی  WRR، 1239از سا   -يادآوري

: شده است که به شر  زیرند «(A05) ،1293مقیاس آنگستروم »و « Smithsonian ،1213 (SI13)المللی 

WRR/IPS56=1.026،WRR/SI13=0.997  وWRR/A05=1.026به .WMO-NO.8  مراجعه شود.   9-9-1-3، بخش 

 انرژي خورشیدي     4-1

 کلیات  4-1-8

4-1-8-8 

 Absorber                                                                                                                             جاذب
 قسمتی از کلکتور خورشید  که نقش اولیه آن جیب انرژ  تابشی و تبدی  آن به نوع دیگر  از انرژ  است.  

 حرارتی معموالً دارا  ی  سطح صلب است که در طو  آن انرژ  از طری  ادایت حرارتی به سیا  منتق  جاذب -يادآوري

تواند به عنوان جاذب عم  می، خود باشدسیاه  سیا در حالتی که ی  محفظه شفا  نور  و ای  حا  سیا  انتقالی شود. با می

 نماید.  به انرژ  حرارتی تبدی  می بخشی رارا به انرژ  الکتریکی و  فرود شار بخشی از خورشید   اذب. جکند

 ست.یمناسب ن بازتاب میزاناستفاده از آن به جا  واژه  -انعکاس

4-1-8-2 

 Altazimuthal mount                                                                                پايه آلتازيموتال
را  قائ که ردیابی خورشید  را تسهی  کرده و اجازه چرخش پیرامون محوراا  افقی و  نگهدارنده افزارهی  

، کلکتوراا  الیواستاتهاگیر  تجهیزاتی نظیر نشانهوان نگهدارنده برا  تواند به عنداد. ای  تجهیز میمی

 سنج استفاده شود.تابشاا  در معرض تابش یا متمرکز کننده، نمونه
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4-1-8-1 

 Apparent solar time, apt [h]                                                                    زمان ظاهري خورشیدي

 ظهر خورشیديشود )به ( که با استفاده از موقعیت خورشید محاسبه میاایی زمانتی از روز )به ساعا

 مراجعه شود(. 

4-1-8-4 

 Auxiliary energy subsystem                                                                هاي انرژي کمکیزيرسامانه
به منظور پشتیبانی و  باشند که از منابع انرژ  غیرخورشید اتی میدر کاربرداا  انرژ  خورشید ، تجهیز

 کنند.ایجاد  مکملی برا  خروجی تامی  شده توسط ی  سامانه انرژ  خورشید  استفاده می

4-1-8-5 

 Cloud cover                                                                                                                   پوشش ابر
پوشیده دا  آسمان  اینکه چند واحد بامعموالً  ای  عبارت ،پوشیده شده است بخشی از آسمان که توسط ابر

 شود. شده، بیان می

 

 مراجعه شود. صفحه پوششی، کلکتوربه واژه  -پوشش کلکتور )لعاب(

4-1-8-6  

 Collector, concentrating                                                                                      کلکتور، متمرکز
استفاده از منعکس کننده، لنز و سایر تجهیزات نور  برا  تغییر مسیر و تمرکز کلکتور خورشید  که با 

 در مساحت سطح کوچکتر از سطح جاذبکلکتور به سو  ی   داانه ورود تابش خورشید  رو  میزان 

 گردد.کلکتور استفاده می داانه ورود 

4-1-8-0 

 Collector, flat plate                                                                             کلکتور، صفحه تخت

 که در آن سطح جیب اساساً مسطح است.ا  کلکتور خورشید  غیرمتمرکزکننده

4-1-8-1 

 Collector, line-focus                                                                          خطی سهمويکلکتور، 

 کند. که فقط شار خورشید  در ی  بعد را متمرکز می ا کلکتور خورشید  متمرکزکننده

4-1-8-9 

 Collector, point focus                                                                      ايکلکتور، متمرکز کننده نقطه
کند. به عبارت دیگر در دو که شار خورشید  را بر رو  ی  نقطه متمرکز می ا کنندهکلکتور متمرکز ی  

 ؛بعد

 مراجعه شود. فتوولتايیکو نسبت تمرکز،  نسبت تمرکز، هندسی به واژه -تمرکز سبتن
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4-1-8-87 

 Concentration ratio, geometric                                                                  نسبت تمرکز، هندسی
را  جاذبکلکتور به سطح  داانه ورود در ی  کلکتور حرارتی خورشید  متمرکز کننده، نسبت سطح 

 گویند.

4-1-8-88 

 Concentration ratio, photovoltaic                                                        فتوولتايیکنسبت تمرکز، 
فتوولتایی  که برا  استفاده درون ی  کلکتور متمرکز کننده  سلو ی  در سطح جلویی ک  تابش  میزان

W.m تقسی  بر مد نظر است،
-2 1999. 

برا   نداردشرايط گزارش استاتابش ک  از مجموعه  میزاندر مخرج ای  نسبت برابر با  W.m-2 1999مقدار  -يادآوري

)به  مرجعطیفی  میزان تابش توزيع-G173باشد که تعیی  آنها با توجه جداو  استاندارد اا  عملکرد  میگیر اندازه

« ی  واحد خورشید»صورت گرفته است. به علت آنکه ای  مقدار به عنوان  )مراجعه شود E1036و  E948روشها  آزمون 

ا  با توجه به اندازه تمرکز صورت را بصورت فاکتور ضرب شونده مجموعتابش  میزانشود، عم  نرمالیزه کردن بیان میتعریف 

 گردد. نیز بیان می« چند واحد خورشید»آورد، بطوریکه بعضی اوقات ای  تابش به صورت گرفته درمی

 

 .مراجعه شود به واژه کلکتور، متمرکز -تمرکز کلکتور

4-1-8-82 

 Concentrator                                                                                                           متمرکز کننده
تابش خورشید  میزان و  باشدمیکلکتور خورشید  ی  اا(، که قسمتی از نور  )لنزاا یا آینه افزارهی  

 و سپس آن را به سطحی کوچکتر با مساحت زیاد دریافت نموده داانه ورود غیرمتمرکز را از طری  ی  

 نماید.)دریافت کننده( ادایت و متمرکز می

4-1-8-81 

 Cover plate, collector                                                                                صفحه پوششی، کلکتور
خورشید  نصب شده تا حفاظت  کلکتور جاذبا  که در باال  نیمه شفا ( شیشهیا شفا  ) ی  ورق

 حرارتی و زیست محیطی فراا  شود.

4-1-8-84 

 Design life                                                                                                             طول عمر سامانه
 کااشرا بدون  اشاایش، فعالیت مربوطههلفرود در طو  آن سامانه یا مواز زمان که انتظار می ا دوره

 دار در عملکرد و بدون نیاز به نگهدار  یا جایگزینی تجهیزات اصلی بدرستی انجام داد.معنی
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4-1-8-85 

 Direct radiation                                                                                                       مستقیم تابش
قرار  و رو  صفحه آن در مرکز دیس  خورشیدراس آن که  ی  زاویه فضایی کوچ از تابشی است که 

بی   باریکهمراجعه شود(. ای  مولفه تابش آفتاب،  ISO 9060به استاندارد   ) گردد.، دریافت میگرفته است

و دارا  زاویه  ر مرکز خورشید بودهاست که راس آن دبا زاویه فضایی مخروطی و ناظر یا وسیله و خورشید 

 مراجعه شود(.  E816 ASTM استاندارد  ) به روش آزمون .باشددرجه می ششتا  پنج میدانی مسطحی بی 

   

 مراجعه شود. مستقیم تابش به واژه -مستقی  باریکهتابش 

 مراجعه شود.  مستقیم تابش به واژه -تابش خورشید  مستقی 

4-1-8-86 

 Equatorial mount                                                                                                      پايه استوايی
پایه ردیاب خورشید  که معموالً به صورت ساعتگرد حرکت کرده و در آن چرخش محور مواز  با چرخش 

 محور زمی  است.

4-1-8-80 

 Exposure racks, at-latitude                                                     ايیقاب پرتوگیري، در عرض جغرافی
 کند. استوا نگهدار  می هب برابر با عرض جغرافیایی مکان قاب و رو شیبیاا را در قابی که نمونه

 

  مراجعه شود. کلکتور، صفحه تختبه واژه  -کلکتور صفحه تخت

4-1-8-81 

 Fresnel lens, circular                                                                                    يعدسی فرنل، دايرو
اند که در آن نور گویی مرکز با چنان الگویی شک  گرفته آن شیاراا  ا  ی  ورقه ماده شفا  که درون

 .باشند(امی  طراحی نیز موجود میا  با اا  متمرکزکنندهگردد )آینهتوسط ی  لنز متمرکز می

4-1-8-89 

 Fresnel lens, linear                                                                                          عدسی فرنل، خطی
یی اند که در آن نور گومرکز با چنان الگویی شک  گرفته ی  ورقه ماده شفا  که درون آن شیاراا  ا 

 باشند(ا  با امی  طراحی نیز موجود میاا  متمرکزکنندهگردد. )آینها  متمرکز میتوسط ی  لنز استوانه

4-1-8-27 

 Fresnel-reflector system                                                                               سامانه بازتابش فرنل
سطح روش  شده بر  مرتب شده که بر اد  مشخصی بتابند، ا ی  آرایه به گونهاا  تختی که بصورت آینه

با سهمو   توسط ی  بشقاب ردیابی ا  شبیه بهآرایه و اندازه آینه تخت )چنی  از چیدمان ابعیرو  اد  ت

 ( است.باشدمی داانه ورود امان زاویه 
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4-1-8-28 

 Heliostat                                                                                           هلیواستات                                     
ا  قرار داده شده که شار خورشید  بر رو  اد  و دریافت ی  بازتابنده که بصورت مکانیکی به گونه

 شود.اا  ساکنی منعکس میکننده

4-1-8-22 

 In-service conditions                                                                                        شرايط در حال کار
گیرند. ای  حالت، شرایط اایش در طو  عمر کاریشان در آن قرار میکه سامانه و مولفه طبیعیشرایط 

 مراجعه شود. شرايط ايستايیگیرد. به ایستایی را در نظر نمی

 

 . مطلوب نیست تابش خورشیدي میزاناستفاده از ای  واژه به جا   – 1یر گآفتاب

J·m واحدبا  که باشدمی در معرض تابش یر قرارگدر برخی مواقع متراد  با واژه  گیر فتاب آ -يادآوري
، SIیامعاد  غیر  2–

kWh·m
 باشد.ای  کاربرد نیز مطلوب نمی شود.بیان می 2–

4-1-8-21 

Isohel, [MJ·m                                                                                               خط همشید
–2

·year
-1

] 
ی  خط بر رو  نقشه به منظور اتصا  نقاطی که میزان یکسانی تابش خورشید را، در ی  سا  دریافت 

 کنند. می

4-1-8-24 

 Isopleth                                                                                                                       چندخط هم
که در آنها ی  مقدار ثابت مشخص از  نمایدرا به ا  متص  میی  خط بر رو  نمودار یا گرا  که نقاطی 

 باشد. ی  متغیر به عنوان تابعی از دو متغیر مشخص دیگر می

 

 مراجعه شود. سهموي -خطیکلکتور،  به واژه -سهمو   -طی، خکلکتور

4-1-8-25 

 Natural-type environment                                                                      محیط زيست نوع طبیعی
. ای  شودمی( گفته مشابه ای  حالتاا  طبیعی عناصر در معرض )یا ، به جنبهدر کاربرد انرژ  خورشید 

باشند که ممک  است در عملکرد کلکتوراا از طری  کااش کیفیت تغییراتی با زمان می دربرگیرنده ااجنبه

قرار گرفت  شام   اا نوعاًای  جنبهد. نجنس کلکتور یا خسارت فیزیکی در پیکربند  کلکتور تاثیرگیار باش

 باشد.  ، دما  محیط و برخورد باران میدر معرض تابش

 

                                                 
1- Insolation 

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


93 

 

4-1-8-26 

 Natural weathering                                                                                             هوازدگی طبیعی
قرار گرفت  مواد در نور خورشید غیر متمرکز در محیط بیرون که اد  آن ارزیابی اثر فاکتوراا  محیطی بر 

   .(ASTM G113باشد )از تعاریف استاندارد ار  مورد نظر میرو  پارامتراا  کاربرد  و ظا

4-1-8-20 

 Operating conditions, extreme            فوق العاده                                                     شرايط عملکرد، 
برا  آن طراحی  ورفته گآن در معرض  ممک  است که در آن اجزا یا سامانه ی استشرایط طبیعی غیر معمول

گیار  محلی الزامی وجود ندارد تا ای  شرایط توسط ی  موسسه قانوند و یا نتحم  آن را ندار تابنشده یا 

  تحم  گردد.

4-1-8-21 

 Operating conditions, normal                                                                  شرايط عملکرد، طبیعی 
اجزا یا  برا  کار در آن، پارگی و اوا( که گیطبیعی )برا  مثا ، دما، فشار، سایید شرایط دوده معمو مح

 سامانه طراحی شده است.  

 شود.     مراجعه  ايکلکتور، متمرکز کننده نقطه به واژه -کلکتور متمرکزکننده نقطه

4-1-8-29 

 Receiver                                                                                                                   دريافت کننده
به آن  در نهایتتابش  میزانکه در آن  است آن قسمت از کلکتور خورشید  اا  انرژ  خورشید ،در سامانه

طری  آن انرژ  غیر ا  مرتبطی است که از و ار قسمت شیشه جاذبو شام  شود تابانده یا بازتابانده می

 مستقی  باید بگیرد.

 مراجعه شود.    افکندن يهسا به واژه -گیار سایه

4-1-8-17 

 Shadowing                                                                                                                  ندازي اسايه
 ؛گویند سطحی عم  ایجاد سایه بر رو  اربه 

4-1-8-18 

 Solar                                                                                                                  ي             خورشید
 خورشید ششار تابشی مورد بحث منبعنشان دانده آن است که که  دارد یتابش سنجاا  اشاره به کمیت

     دارد.ا توزیع طیفی نسبی از شار تابشی خورشید  را ی است

4-1-8-12 

 Solar                                                                                                                  ي            خورشید
تابش طیفی  میزان با توزیع خوا  طیفی و نشان دانده میانگی  وزن دای شده دارد اشاره به خوا  نور 

 . باشددای آن میوزناستاندارد به عنوان تابع خورشید  
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4-1-8-11 

 Solar degradation                                                                                    خورشیدي تنزل عملکرد
اا  مواد و تجهیزات را معرض انرژ  خورشید ، خوا  و ویژگی در فرآیند  که در آن قرار دادن تجهیزات

به عبارت دیگر زوا  مواد و یا تجهیزات بوسیله قرارگیر  در معرض خورشید را افت انرژ  کااش داده؛ 

 خورشید  گویند.

4-1-8-14 

 Solar energy                                                                                                         انرژي خورشیدي
باال  جو  هب فرود . تابش خورشید  گویندمی انرژ  الکترومغناطیسی انتشار یافته بوسیله خورشیدبه 

 nm 3999 تا nm 929گستره در  ای  تابشاز  23% شود. تابش فوق زمینی خورشید  نامیده می زمی ،

 WMO-No. 8شود. محدود می

4-1-8-15 

 Solar flux, Φ [J/s]                                                                                                   شار خورشیدي

 ؛دریافتی از خورشید شار تابشیعبارت است از 

4-1-8-16 

Solar irradiance, Es[W·m                                                                      تابش خورشیدي میزان
–2

] 

 ؛دریافتی از خورشید میزان تابش عبارت است از

باشد، که با عکس مجیور گیر  میتابش خورشید  به عنوان تابعی از فاصله بی  خورشید و مکان اندازه میزان -يادآوري

شود. یا گاای از واژه تابش خورشید  زمینی استفاده میگیر  سطح زمی  است لکند. نوعاً مکان اندازهفاصله کااش پیدا می

 تابش میزاندر تغییرات  کند. در ی  مدار بیضو  تغییر میتوجه کنید که فاصله بی  زمی  و خورشید بدلی  چرخش خورشید 

 است.     ± 3 %  در باال  جو زمی  تقریباً به خاطر ای  مساله خورشید 

4-1-8-10 

Solar irradiance, diffuse, [W·m [                                           شدهپخشتابش خورشیدي،  میزان
–2 

استرادیان )نیمکرو (  2π شار خورشید  پراکنده شده به سمت پایی  که در سطح افقی با زاویه فضایی

میلی رادیان که شام  زاویه  199 به اندازهدریافت شده است. البته به استثناء زاویه فضایی مخروطی 

 باشد.که مرکز آن در قر  خورشید است، میدرجه(  6تقریباً به اندازه ) طحیمس

4-1-8-11 

Solar irradiance, direct, [W·m [                                               تابش خورشیدي، مستقیم میزان
–2 

نشات گرفته از قر  خورشید بر سطح عمود بر محور آن زاویه  زاویه فضایی فرودشار خورشید  ناشی از 

 درجه استند.  6یی را گویند. وسای  مرسوم دارا  پییرنده تابشی مخروطی شکلی با زاویه راس در حدود فضا

 مراجعه شود.     پايرهلیومتر به واژه
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4-1-8-19 

 Solar irradiance duration,[h]                                                    تابش خورشیدي میزانزمان مدت 
 کند. درمستقی  سایه متمایز ایجاد می تابشفاصله زمانی که در طی آن  ، بهنور آفتاب درخشاناز حیث 

MO-No. 8  تابش مستقی  بیشتر از مقدار آستانه میزان به عنوان W.m
 مشخص شده است.  199 2-

4-1-8-47 

 Solar irradiance duration, [h]                                                  خورشیديتابش  میزانزمان مدت 
که در طی آن انرژ  فاصله زمانی  از حیث امکان پییر بودن از لحاظ جغرافیایی یا توپولوژ ، به بیشینه

 ، گویند.بتابد تواند بر سطح معینیخورشید  می

4-1-8-48 

Solar irradiance, global, [W·m [                                                     لیتابش خورشیدي، ک میزان
–2 

تابش میزان  یادآور به  ی را گویند.سطح افقی   رو  برخورشید  نی  کرو  تابش شدت  فرود

 مراجعه شود.   کرويخورشیدي، نیم

 

 مراجعه شود. شیدي، کلیتابش خور میزان به واژه -کلی افقیتابش خورشید ، میزان

تابش خورشیدي، ردياب  میزانفاده از آن به جا  واژه مطلوب است -رما نکلی تابش خورشید ، میزان 

 باشد.مناسب نمی کروينیم

-تابش خورشیدي، نیم میزان استفاده از آن به جا  واژه مطلوب -کلی شیبدارتابش خورشید ، میزان 

 باشد.مناسب نمی کروي شیبدار

4-1-8-42 

Solar irradiance, hemispherical, EH[W·m                            کرويتابش خورشیدي، نیم میزان
–2

] 
از قسمتی از گنبد  مربو  به ی  سطح شیبداراسترادیان میدان دید  شار تابشی خورشید  دریافتی از 

شده و پخش و شام  تابش خورشید  مستقی  اشدبمی و ار منبعی که در روبرو  میدان دید است،آسمان 

 .(ASTM G173)از تعاریف استاندارد  باشدمی

تابش میزان به جا   (EG) تابش خورشید  کلیمیزان استفاده از عبارت  افقی، ی  صفحهشرایط خاصی از  برا  -يادآوري

غلب عباراتی نامناسب به منظور جایگزینی با ا تابش کلی میزانتابش شیبدار کلی یا  میزانکرو  جایز است.  خورشید  نی 

کرو  عموماً تابش نی  میزانباشند. در حالت دریافت کننده ردیاب خورشید ، عبارت تابش نی  کرو  برا  سطح شیبدار می

تنها باید به تابش خورشید  نی  کرو  بر رو  ی  سطح افقی و نه  شود. صفت کلیتابش کرو  نرما  نامیده می میزان

 (  ASTM G173بدار، اشاره نماید. )از تعاریف استاندارد شی
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4-1-8-41 

Solar irradiance hemispherical tracking, [W·m [       کرويتابش خورشیدي، ردياب نیم میزان
–2 

سمت خورشید است، شار تابشی  ردیاب عمود بر افزارهتوسط ی  که امواره نوکش  ا صفحهبر رو  

استرادیان میدان دید ی  سطح شیبدار در صفحه مورد نظر و از قسمتی از گنبد  از  خورشید  دریافتی

 باشد.     شده میشام  تابش خورشید  مستقی  و پخش باشد وآسمان بر رو  سطح فوقانی صفحه می

4-1-8-44 

Solar irradiance, hemispherical tilted, [W·m [           کروي شیبدارتابش خورشیدي، نیم میزان
–2 

تابش  میزان یادآور سطح ساک  غیر افقی. به  بر رو  ی کرو  تابش خورشید  نی  میزان فرود

 مراجعه شود. خورشیدي، نیمه کروي

 

 یبدارش کرويیمن یدي،تابش خورش میزانمتراد  با عبارت  -تابش خورشید ، مجموع کلیمیزان 

 باشد.  نمی

4-1-8-45 

Solar irradiance, instantaneous, [W.m [                                  ايورشیدي، لحظهتابش خ میزان
-2  

 مراجعه شود. تابش خورشیدي میزان واژهبه 

4-1-8-46 

W.m [تابش خورشید، طیفی میزان
-2

. μm
-1

  ,Eλ Solar irradiance, spectralيا   ,W.m-2.nm-1 E(λ)]يا  

 مراجعه شود. تابش، طیفی میزانبه واژه  شید گویند.خور میزان تابش طیفی به

4-1-8-40 

Solar irradiation, terrestrial, [W·m [                                         تابش خورشیدي، زمینیمیزان 
–2 

 مراجعه شود. تابش خورشیدي میزان تابش دریافت شده از خورشید در داخ  جو زمی . به واژه میزان

4-1-8-41 

Solar irradiation, time average, [W·m [                          تابش خورشیدي، متوسط زمانی میزان
–2 

 باشد.می تابش خورشید  در ی  دوره زمانی مشخص تقسی  بر مدت زمان میکور میزان انتگرا  زمانی

 

 نیست. بسمنا تابش منتشرهمطلوب استفاده از آن بجا  واژه  -تابش خورشید شدت 

4-1-8-49 

 Solar noon, [h]                                                                                                   نیمروز خورشیدي
محلی را آورد یا نصف النهار ا  از ار روز که خورشید بیشتری  ارتفاع خود را از اف  محلی بدست میلحظه

 .نمایدقطع می
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 فتوولتايیک، ماژول یا صفحه تختکلکتور، تراا  دقی جا  واژه بهاز آن استفاده  -پن  خورشید 

 مراجعه شود. فتوولتايیک ،پنل باشد. به واژهمطلوب نمی

 مراجعه شود. انرژي خورشیدي به واژه -تابش خورشید 

4-1-8-57 

 Solar rights                                                                                                          حقوق خورشیدي
توسط کند و نباید تجهیزش استفاده می انرژ  خورشید  افزارهح  قانونی ی  شخص گویند که از ی   به

 مسدود شود.سازه جدید شخص دیگر  یا برگ درختان 

4-1-8-58 

 Solar simulator                                                                                               ساز خورشیديشبیه
ساز  شده ی  منبع نور مصنوعی امراه با نوراا  در نظر گرفته شده برا  تولید تابش خورشید  شبیه

باشد. برا  نمونه ییا کلکتوراا  حرارتی خورشید  م فتوولتایی  اا عملکرد داخلی افزاره آزمونبرا  

ساز خورشید  از المپ قوس الکتریکی زنون با لنزاا  بازتابی و شکستی به منظور ایجاد اا  شبیه طر 

  ms 199 اایی نور  کوچکتر ازساز خورشید  که پالسکنند. شبیهروشنایی یکنواخت فضایی استفاده می

    استاندارد شوند. به مشخصاتاستفاده می توولتایی فاا  عملکرد سامانه آزمونکنند، معموالً برا  تولید می

 E927 ASTM .مراجعه شود 

 

 مراجعه شود. تابش خورشیدي، طیفی میزانبه واژه  -طیف خورشید 

4-1-8-52 

 Tilt angle                                                                                                                      شیبزاويه 
، ابزار فتوولتایی  افزاره، زاویه بی  اف  و صفحه آشکارساز )کلکتور، در کاربرداا  انرژ  خورشید 

 گیر ( را گویند.  اندازه

 

 مراجعه شود. ، رديابکلکتور به واژه -کلکتور ردیاب

4-1-8-51 

 Tracking error                                                                                                         رديابی يخطا
داانه بر صفحه  عمودکلکتور و خطی که -بی  خط خورشید ا انحرا  زاویه به ،در کلکتور ردیاب دو محوره

 است.    ورود 
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4-1-8-54 

 Tracking error                                                                                                         رديابی يخطا
امدیگر را قطع  بی  دو سطح که در امتداد محور چرخش ا ،انحرا  زاویهدر کلکتور ردیاب ت  محوره

 و دیگر  شام  مرکز خورشید است.    کلکتور ی  سطح شام  محور نور  باشد.، میاندکرده

4-1-8-55 

 Weather conditions, normal                                                                طبیعیهوايی، شرايط آب و 
شرایط محیطی )بارانی، برفی، تگرگ، باد، دما، آلودگی( که نوعاً در ی    (مورد انتظارمحدوده )حقیقی یا 

 افتد.  ناحیه اقلیمی محلی در طی چند سا  اتفاق می

 فتوولتايیک     4-4

4-4-8 

Area, photovoltaic cell, [m [                                                       مساحت، سلول فتوولتايیک          
2 

و  باشدا  و اتصاالت می که شام  سطح پوشیده شده بصورت شبکه فتوولتایی سطح روبرو تجهیز 

 اا  فلز  خارجی است. د  به ااد بنمسیراا  جریانی برا  ا دربرگیرنده 

4-4-2 

Area, photovoltaic concentrator cell, [m [                  فتوولتايیک سلول متمرکز کننده مساحت،
2 

، عبارت است از ک  سطح روبرویی که شام  سطح پوشیده شده توسط متمرکز فتوولتایی از ی  سلو  

اا    بند  به ااد ده شده توسط مسیراا  جریانی برا  ا مساحت پوشیا  بوده ولی اا  شبکه بخش

 مراجعه شود. مساحت، سلول فتوولتايیکشود. به واژه فلز  خارجی را شام  نمی

مساحت »از تعریف مورد استفاده برا  مساحت سلو  متمرکز کننده فتوولتایی  در بعضی مواقع تحت عنوان  -يادآوري

 .گرددیاد می« دریافت کننده تابش

4-4-1 

Area, photovoltaic module, [m          [                                            مساحت، ماژول فتوولتايیک
2 

 کند.را احاطه میفتوولتایی  اا  بیرونی ماژو  عبارت است از سطح مستطیلی شکلی که لبه

4-4-4 

 Array, photovoltaic                                                                                           فتوولتايیک ،آرايه
اا  فتوولتایی، به امراه ی  اسکلت فلز  و تجهیزات دیگر )در صورت اا  یا ماژو ا  از پن به مجموعه

 گردد.   کام  اطحق می DCواحد تولید توان  ی  کاربرد(، به منظور تشکی 
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4-4-5 

Calibration constant, [A·m [                                                                        اسنجیثابت و
2
 ·W

–1 
 برحسب جریان اتصا  کوتاه بر واحد گر واسنجیعدد  است که بیان مرجع فتوولتایی بوده و افزارهبرا  ی  

 بوجود آمده است . تابش طیفی مرجعمیزان يع توزبا ی  در ی  دما معی  است که  فرود تابش  میزان

که با ی  تابش  فتوولتایی واسنجی شده، ثابت واسنجی برابر با جریان اتصا  کوتاه سلو  مرجع  برا  سلو  مرجع -يادآوري

( تقسی  G173 ASTMیا  E490  ASTM استاندارد تابش طیفی مرجع ایجاد شده )برا  نمونه جدو میزان توسط ی  توزیع 

 باشد.  تابش آن توزیع طیفی مرجع می میزان مجموع بر

4-4-6 

 Cell, photovoltaic                                                                                             فتوولتايیک ،سلول
یرد، الکتریسیته تولید ااد  اصلی که وقتی در معرض انرژ  تابشی مانند نور خورشید قرار بگنیمه افزاره

 کند.    می

 

 مراجعه شود.سلول فتوولتايیک ، مساحت به واژه -مساحت سلو 

4-4-0  

 Cell temperature, [°C [                                                                                              دماي سلول
 .فتوولتایی د  در سلو  ااعبارت است از دما در پیوند نیمه

4-4-1 

 Component cell                                                                                                             سلول جزء
منحصر به فرد در  فتوولتایی از یکی از پیونداا   است عبارت چند پیوند  تعریف شده و افزارهبرا  ی  

 چند پیوند .  افزاره  ی

4-4-9 

 Concentrator cell, photovoltaic                                                   فتوولتايیککننده،سلول متمرکز
W.m تابش بیشتر ازمیزان   وطراحی شده به منظور عملکرد در سط فتوولتایی عبارت است از سلو  

-2 

W.m تا 9999
 مراجعه شود. کنندهمتمرکز . به واژه3999 2-

4-4-87 

 Concentrator reporting conditions, photovoltaic        فتوولتايیکشرايط گزارش متمرکز کننده، 
 فتوولتایی تابش خورشید  نرما  مستقی  که ماژو  میزان عبارت است از شرایط محیطی دما، سرعت باد و 

 (.ASTM E2527)از تعاریف استاندارد  انده آن تصحیح شدهبا توجه ب متمرکز کننده یا عملکرد سامانه
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4-4-88 

 Current balance, Z                                                                                                   تعادل جريان
یب  جریان سلو  جزء وقتی عبارت است از ضر بوده و فتوولتایی  ی  سلو  جزء چند پیوند مربو  به 

ساز خورشید  تامی  خورشید یا ی  شبیه یعنی تابش طیفی مرجعمیزان توزيع تابش بوسیله میزان 

 مراجعه شود.   E2236 ASTM استاندارد از روش آزمون X1شده است. به پیوست 

چند پیوند  فراا   افزارهبرا  ک  را  تابش طیفیمیزان محاسبه تعاد  جریان برا  ار سلو  جزء، امکان تطبی   -يادآوري

 نماید.   می

4-4-82 

 Current-voltage characteristic                                                                   ولتاژ -جريانمشخصه 
 باشد.یم افزارهبرحسب ولتاژ  فتوولتایی  ، عبارت از جریان عبور  از افزارهفتوولتایی  افزارهبرا  ی  

 افزارهشود. اگر گیر  میجریان در ی  زنجیره از نقا  گسسته جریان و ولتاژ اندازه -نوعاً مشخصه ولتاژ  -يادآوري

 توان بیشینهو  جريان اتصال کوتاه، باز مدارولتاژ در تغییه مستقی  به کار بیفتد مشخصه عملکرد برا  مثا   فتوولتایی 

 شود.مشخص می

 مراجعه شود.    ولتاژ -جريان مشخصه به واژه -نجریا -منحنی ولتاژ

4-4-81 

 Device, photovoltaic                                                                                         فتوولتايیک، افزاره
 ولتائی  مطر  شده مانند سلو ، ماژو ، پن  و آرایه گویند. وفت افزارهبه ار 

4-4-84 

  ,ηEfficiency                                                                                                                          بازده
توان به   بیشینهدر نقطه  فتوولتایی  افزارهتوسط ی   نسبت توان تولید شده فتوولتایی  افزارهدر ی  

 گویند.   می فتوولتایی  افزارهمساحت  و فرود  تابشمیزان حاصلضرب 

4-4-85 

 Fill factor, FF                                                                                                       شاخص پرشدگی
باز و جریان اتصا  کوتاه  توان تولید  به حاصلضرب ولتاژ مدار بیشینه، به نسبت فتوولتایی  افزارهدر ی  

برا  بیان بصورت  199ممک  است به صورت ی  نسبت بدون بعد یا ضرب شده در  گویند. فاکتور پرشدگی

 درصد  باشد.  

 

 مراجعه شود. ولتاژ -جريانمشخصه منحنی  به واژه -I-Vمنحنی 

 مراجعه شود.  دماي سلول به واژه -دما  اتصا 
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4-4-86 

 Maximum power, Pmax[W]                                                                                      توان بیشینه
جریان  -ا  رو  منحنی ولتاژ، توان الکتریکی خروجی در زمانی که عملکرد در نقطهفتوولتایی  افزارهدر ی  

توان بی  نقا  ولتاژ اتصا   بیشینه. نقطه باشد که در آن نقطه حاصلضرب ولتاژ و جریان بیشتری  مقدار است

 باز و جریان اتصا  کوتاه است.  

4-4-80 

 Maximum system voltage, V                                                                          ولتاژ سامانه بیشینه
تواند مطاب  با ه زمی  سامانه است که می، بیشینه پتانسی  الکتریکی با مرجع نقطفتوولتایی در ی  تجهیز 

تولید شود. )از تعاریف استاندارد  فتوولتایی آنچه که سازنده ماژو  تعیی  کرده، بوسیله سامانه توانی 

ASTM E1462  ) 

 

 مراجعه شود. مساحت، ماژول فتوولتايیکبه واژه -مساحت ماژو 

4-4-81 

 Module ground point                                                                                         نقطه زمین ماژول
، مح  اتصاالت یا سی  اتصا  که بوسیله سازنده به عنوان نقطه زمی  کردن ماژو  فتوولتایی در ی  ماژو  

   .(ASTM E1171)از تعاریف استاندارد  مشخص شده است

4-4-89 

 Module, photovoltaic                                                                                       فتوولتايیکماژول، 
اند. ار ماژو    متص  شدهکه بصورت الکتریکی به ا فتوولتایی ا  شام  دو یا تعداد بیشتر سلو  مجموعه

باشد که آن را برا  نصب برا  ی میارچوب یا نقا  نصب مربوطه و وسایلی برا  اتصا  الکتریکشام  چ

 کند.  تاسیسات میدانی بدون نیاز به اصححات اضافی مناسب می

4-4-27 

 Multijunction device                                                                                       پیوندي چند افزاره
که ای  پیونداا بر باال  یکدیگر قرار  فتوولتایی بیش از ی  پیوند  تشکی  شده از فتوولتایی  ی  افزاره

   .(ASTM E2236)از تعاریف استاندارد  اندو به از لحاظ الکتریکی بصورت سر  متص  شده گرفته

4-4-28 

  Nominal operating cell temperature, NOCT[°C]                           دماي سلول در عملکرد نامی
میزان و  C˚ 99 ، دما  ی  سلو  خورشید  در داخ  ماژو  که در دما  محیطفتوولتایی در ی  تجهیز 

W/m تابش
   .(ASTM E1036)از تعاریف استاندارد  کندکار می m/s 1 و میانگی  سرعت باد 399 2
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4-4-22 

 Non-primary reference cell, photovoltaic                        سلول مرجع غیر اصلی، فتوولتايیک
 E1362ی  سلو  مرجع فتوولتایی  که بر اساس سلو  مرجع دیگیر  در تطاب  با روش آزمون استاندارد 

 واسنجی شده است.

مورد خاصی از ی  سلو  مرجع غیر اصلی است. به روش آزمون استاندارد  سلول مرجع ثانويه، فتوولتايیکی   -يادآوري

E1362 .مراجعه شود 

 مراجعه شود. نسبت تمرکز،فتوولتايیکبه واژه  -حد خورشیدی  وا

4-4-12 

 Open-circuit voltage, Voc[V]                                                                                   ولتاژ مدار باز
تجهیز تحت تابش، وقتی جریان  اا  مثبت و منفی، پتانسی  ولتاژ در دوسر ترمینا فتوولتایی  افزارهدر ی  

 مقاومت بار بینهایت باشد.   اا برابر صفر گردد. ای  بدان معنی است کهورود  یا خروجی از ترمینا 

4-4-24 

 Panel, photovoltaic                                                                                              فتوولتايیکپنل، 
که به صورت الکتریکی به ا  متص  شده و بصورت مکانیکی  فتوولتایی  عبارت است از تعداد  ماژو 

 اند.اند و به منظور ی  واحد قاب  نصب محیطی طراحی شدهیکپارچه شده

 مراجعه شود. فتوولتایی تجهیز مرجع،  به واژه -فتوولتایی سلو  مرجع، 

4-4-25 

 Primary reference cell, photovoltaic                                            فتوولتايیک، اصلیسلول مرجع 
واسنجی  E1125 ASTM استاندارد  بر طب  روش آزمون ی  سلو  مرجع فتوولتای  که در معرض تابش و

  شده است.

4-4-26 

 Quantum efficiency, QE(λ)                                                                                   کوانتومیبازده 
در ی  طو  موج  آور  شده در ار فوتون برخورد اا  جمع، تعداد الکترونفتوولتایی در ی  سلو  

  باشد.می مشخص

وان ی  شود. بازده ذره ممک  است به عنداد بیان میپاسخ می افزارهبازده ذره معموالً در بازه طو  موجی که  -يادآوري

پاسخ تواند بصورت ریاضی به برا  بیان بصورت درصد ، گزارش شود. بازده ذره می 199نسبت بدون بعد یا ضرب شده در 

 مراجعه شود. E1021 ASTM استاندارد تبدی  شود. به روش آزمون یطیف

4-4-20 

 Quantum efficiency, relative, QEr(λ)                                                         ، نسبیکوانتومیبازده 
گیر  با واحداا  نسبی )بدون بعد( اندازه در ی  طو  موج معی  کهبازده ذره ، فتوولتایی  افزارهدر ی  

 شده است.  
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ساز  رویه شود که سبب آساناامیت است، استفاده میبازده ذره نسبی در جایی که اندازه مطل  بازده ذره بی -يادآوري

 مراجعه شود. E1021 ASTM استاندارد به روش آزمون گردد.گیر  میدازهان

 مراجعه شود. مرجع، فتوولتايیک افزارهبه واژه  -سلو  مرجع، فتوولتایی 

4-4-21 

 Reference device, photovoltaic                                                              فتوولتايیکمرجع،  افزاره
از مجموع تابش  میزانکه در آن جریان اتصا  کوتاه بر حسب  فتوولتایی بارت است از سلو  یا ماژو  ع

 مراجعه شود.   ثابت واسنجی است. به واژهطیفی مرجع واسنجی شده میزان تابش توزیع

 

 مراجعه شود.  مرجع، فتوولتايیک افزاره به واژه -فتوولتایی ماژو  مرجع، 

4-4-29 

 Reference spectral irradiance distribution                                  مرجع یطیف تابش میزان توزيع
به واسنجی شده است.  فتوولتایی مرجع  افزارهآن  بر اساسکه  تابش طیفی میزانی  عبارت است از 

 مراجعه شود. تابش طیفی، خورشیدي میزانمراجعه شود. به واژه  E490و  G173جداو  استاندارداا  

4-4-17 

 Secondary reference cell, photovoltaic                                        فتوولتايیکسلول مرجع ثانويه، 
 استاندارد ی است که مطاب  با سلو  مرجع اولیه بر طب  روش آزمونفتوولتاییکعبارت است از سلو  مرجع 

E1362 ASTM  .واسنجی شده است 

4-4-18 

 Short-circuit current, Isc[A]                                                                           ريان اتصال کوتاهج
اا اا  مثبت و منفی تجهیز تحت تابش وقتی ولتاژ پایانه، جریان عبور  از پایانهفتوولتایی  افزارهدر ی  

 اتصا  کوتاه شده است.  افزاره صفر باشد. ای  بدان معنی است کهبرابر 

 

 مراجعه شود. فتوولتايیکسلول،  به واژه -سلو  خورشید 

4-4-12 

 Spectral mismatch parameter, photovoltaic, [M]                               پارامتر عدم تطابق طیفی
که بدلی  عدم  فتوولتایی  هافزارگیر  کمی بدون بعد خطا  تولید شده در آزمون عبارت است از اندازه

آید. امچنی  عدم تطاب  بی  پدید می فتوولتایی  و سلو  مرجع فتوولتایی  افزارهتطاب  بی  پاسخ طیفی 

مرجع که در آن سلو  مرجع فتوولتایی واسنجی شده است، ی طیفمیزان تابش منبع نور آزمون و توزیع 

ر اصح  ای  خطا در مقدار جریان ک  است به منظومنبع دیگر  از خطاست. پارامتر عدم تطاب  طیفی مم

 گیر  شده استفاده شود.  اندازه فتوولتایی  افزاره
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 مراجعه شود.  پاسخ طیفی به واژه -پاسخ طیفی

4-4-11 

 Spectral responsivity, R(λ)                                                                                        طیفی پاسخ
تابش ت  رنگ یا توان داده شده در ی  طو  میزان  واحد، جریان اتصا  کوتاه در فتوولتایی  در ی  افزاره

A·Wاا  مطل  )واحداا  نسبی )بدون بعد( یا واحدموج معی ، که در 
−1

or A·m
2
·W

گیر  اندازه (1−

 د.مراجعه شو E1021 ASTM استاندارد به روش آزمون گردد. می

تواند شود. پاسخ طیفی میداد، گزارش میپاسخ می افزارهپاسخ طیفی، معموالً در بازه طو  موجی که در آن  -يادآوري

 مراجعه شود. E1021 ASTM استاندارد شود. به روش آزمونتبدی   کوانتومیبصورت ریاضی به بازده 

4-4-14 

 Spectral responsivity, relative, Rr(λ)                                                              پاسخ طیفی، نسبی

اا  نسبی )بدون بعد( واحددر ی  طو  موج معی ، که بر حسب  پاسخ طیفی، فتوولتایی  افزارهدر ی  

 گیر  شده است. اندازه

شود که سبب ستفاده میباشد، اپاسخ طیفی نسبی در جااایی که دامنه مطل  پاسخ طیفی دارا  اامیت نمی -يادآوري

 مراجعه شود. E1021 ASTMگردد. به روش آزمون گیر  میساز  رویه اندازهآسان

4-4-15 

 Standard reporting conditions, SRC                                                     شرايط گزارش استاندارد
تابش  میزان، مجموع افزارهشرایط متشک  از دما   ابتی ازثا  ، مجموعهفتوولتایی گیر  کارایی برا  اندازه

 گردد.تفسیر میکارایی الکتریکی بر اساس ای  شرایط مرجع که ی طیفمیزان تابش و توزیع 

 

 مراجعه شود. شرايط گزارش استاندارد به واژه -شرایط آزمون استاندارد

4-4-16 

 System, photovoltaic                                                                                       فتوولتايیکسامانه، 
 افزارهیا سایر  .a.cبه  .d.cکه بصورت الکتریکی به اینورتر  فتوولتایی عبارت است از ماژو ، پن  یا آرایه 

عملکردسامانه، متص  تبدی  توان به امراه پایه یا سازه نصب و ار تجهیز الکتریکی اضافی مورد نیاز برا  

 . شده است

 حرارتی خورشیدي     4-5

4-5-8 

 Air handling unit                                                                                               دستگاه تهويه هوا
 . عبارت است از ی  افزاره برا  توزیع مطبوع اوا در اتاق، فضا یا ی  ناحیه
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 مراجعه شود. دهانه ورودي، مساحت به واژه -داانه ورود مساحت 

4-5-2 

Area, absorber, [m [                                                                                            جاذبمساحت، 
2 

اا  که شام  بخش جاذب  ، ک  مساحت سطح انتقا  حرارت بدون عایدر ی  کلکتور حرارتی خورشید 

 باشد.می بدون تابشتابش و در معرض 

4-5-1 

Area, aperture, [m [                                                                                  دهانه وروديمساحت، 
2 

کلکتور  ی  تابش مساحت سطح در معرضبیشینه ، در ی  صفحه مسطح کلکتور حرارتی خورشید 

 انتقا  داده شود.    جاذبخورشید  که از طری  آن انرژ  تابشی خورشید  غیرمتمرکز ممک  است به 

4-5-4 

Area, collector panel, [m [                                                                           مساحت، پنل کلکتور
2 

حت ک  ی  مجموعه پن  )که در صورت وجود شام  قاب آن نیز ، مسادر ی  کلکتور حرارتی خورشید 

 طر  شده است.   داانه ورود  صفحهباشد(، که در می

4-5-5 

Area, effective aperture, [m [                                                             دهانه ورودي موثر مساحت
2 

و  بر پرتو خورشید  قرار گرفته عمود که بصورت داانه ورود  ، مساحتدر ی  کلکتور حرارتی خورشید 

 انداز  تصحیح شده است.برا  ارگونه سایه

4-5-6 

Area, gross,  aperture, [m [                                                            دهانه ورودي ناخالص مساحت
2 

در معرض تابشی است که از طری  آن انرژ  تابش  مساحت بیشینه، در ی  کلکتور حرارتی خورشید 

یا عدسی شکست  بازتابندهیابد. ای  مساحت شام  ار مساحتی از ادوات خورشید  غیرمتمرکز ادایت می

بی   اا  شام  شکا امچنی  دار شده و باشد که بوسیله دریافت کننده و نگهدارنده آن سایهدانده نور می

 شود.ماژو  کلکتور میی  اا  بازتابنده درون بخش

4-5-0 

Area, gross collector, [m [                                                                         کلکتور ناخالص مساحت
2 

یکپارچه طر   نصب ادواتمساحت ک  ماژو  کلکتور است که شام   بیشینه، در کلکتور حرارتی خورشید 

 باشد.می ود داانه ورشده در سطح 

4-5-1 

Area, net aperture, [m [                                                                    دهانه ورودي خالص مساحت
2 

مساحت در معرض تابشی است که از طری  آن انرژ   بیشینه، کنندهدر کلکتور حرارتی خورشید  متمرکز

یا عدسی شکست دانده  بازتابندهای  مساحت، مساحت ادوات  شود.تابش خورشید  غیر متمرکز ادایت می
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اا  بازتابنده اا  بی  بخششکا  امچنی  دار شده ونور که بوسیله دریافت کننده و نگهدارنده آن سایه

 شود.ماژو  کلکتور را شام  نمی ی  درون

4-5-9 

 Building heat loss factor                                                         فاکتور اتالف گرماي ساختمان تجهیز
ژو  بر روزاا  با ی  درجه معی   واحد تلفات گرمایی ساختمان که بر حسب نر  عبارت است از اندازه

گردد تا انرژ  ا  مشخص ضرب میتعداد روزاا  با ی  درجه معی  در دوره گردد. ای  شاخص درتعریف می

 رم کردن ساختمان در طو  ای  دوره تخمی  زده شود.   مورد نیاز برا  گ

 

 مراجعه شود. ظرفیت حرارتی به واژه -ظرفیت شارژ

 مراجعه شود.   بازده، کلکتور به واژه -بازده کلکتور

4-5-87 

 Collector, evacuated tube                                                       شده                  کلکتور، لوله تخلیه

بی   تخلیه شده )خحء(ا ( با فضا  عبارت است از ی  کلکتور خورشید  که از لوله شفا  )معموالً شیشه

ممک  است شام  لوله داخلی یا به شک  دیگر با وسایلی برا   جاذبساخته شده است.  جاذبلوله و 

 شده باشد. طور ویژه پوشش دادهانرژ  حرارتی بوده و به جلوگیر  از اتح 

4-5-88 

 Collector, solar thermal                                                                      کلکتور، حرارتی خورشیدي
که از  یتابش خورشید و برا  انتقا  انرژ  حرارتی به سیالمیزان   که به منظور جیب اافزارهعبارت است از 

    شده است.کند، طراحی آن عبور می

4-5-82 

 Collector subsystem                                                                                           زيرسامانه کلکتور
   مربوطهااو داکت کشیلولهعبارت است از قسمتی از سامانه خورشید  که شام  کلکتوراا  خورشید  و 

 باشد.  می

4-5-81 

 Collector, trickle                                                                                                انه     کلکتور، چک
   جاذبجار  یا باال   بدون فشاری سیال در آن عبارت است از ی  صفحه مسطح کلکتور خورشید  که

 چکد.    می

4-5-84 

  Combustible liquid                                                                                            قابل احتراق سیال
        )از تعاریف استاندارد باشدمی C˚ 33 ی که دارا  نقطه اشتعا  در یا باالتر ازسیالعبارت است از 

ASTM D4865). 
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4-5-85 

 Containment material                                                                                    در بر گیرنده           ماده
 ا  که در ارتبا  بابه ار مادهیا  است سیا  انتقا  حرارتشام  ا  که ، مادهدر سامانه انرژ  خورشید 

 گویند.   رد،کننده حرارت یا ار دو قرار داانتقا  حرارت یا ماده ذخیره 

4-5-86 

 Convection                                                                                                                         همرفت
 را گویند. جریان سیا انتقا  حرارت به وسیله 

4-5-80 

 Convection, forced                                                                                               همرفت، اجباري
 شود.  اا ایجاد میکنندهاا و تزری عبارت است از امرفتی که به علت نیرواا  مکانیکی مانند ف 

4-5-81 

 Convection, natural                                                                                              همرفت، طبیعی
  ؛امرفت در داخ  سیا ، به علت اختح  چگالی ناشی از اختحفات دمایی عبارت است از

 

 شود.   مراجعه سرمايش -درجه روزو  گرمايش -درجه روزبه واژه  -درجه روز

4-5-89 

 Degree-day, cooling                                                                                       سرمايش -درجه روز
که دما  میانگی  روزانه باالتر از گردد اطحق میار درجه از دما  به سرمایش-عبارت است از ی  درجه روز

ه اا  تهویه مطبوع و یخچا  استفادبه منظور تخمی  انرژ  مورد نیاز سامانه ای  کمیتدما  پایه است. 

 شود.می

4-5-27 

 Degree-day, heating                                                                                       گرمايش -درجه روز
که در آن روز دما  میانگی  روزانه گردد اطحق میار درجه از دما  به گرمایش-عبارت است از ی  درجه روز

اا  گرمایش استفاده که به منظور تخمی  انرژ  مورد نیاز سامانهای  کمیت یه است. تر از دما  پاپایی 

 شود. می

4-5-28 

 Discharge capacity, thermal                                                                      ظرفیت دشارژ، حرارتی
ساز  در ی  دوره زمانی و برا  مجموعه مقادیر ذخیره افزاره از ی عبارت است از میزان حرارتی که 

ساز ، دما  سیا  وارد شده و نر  دبی جرمی سیا  در ذخیره افزارهاا  اولیه و نهایی مشخصی از دما

 توان برداشت نمود. ساز ، میامتداد سامانه ذخیره
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4-5-22 

 Discharge test time                                                                                           دشارژ آزمونزمان 
 شود.  ساز  برداشت میذخیره افزارهکه در آن انرژ  از است گیرا حالت آزمون  ی  عبارت از مدت زمان

4-5-21 

 Distribution subsystem                                                                                        زيرسامانه توزيع
 نقطه استفاده نهایی است.     تاساز  ذخیره افزاره ازقسمتی از سامانه خورشید  

   

 مراجعه تخلیه برگشتی ،سامانه انرژي خورشیديبه واژه  -تخلیه برگشتیسامانه انرژ  خورشید  با 

 شود.  

 شود.   مراجعه يینیپا یهتخل ،انه انرژي خورشیديسام واژهبه  -تخلیه پایینیسامانه انرژ  خورشید  با 

4-5-24 

 Efficiency, collector                                                                                                  بازده، کلکتور
ارت سیا ، به انرژ  بوسیله انتقا  حر ی، نسبت میزان انرژ  دریافتکلکتور حرارتی خورشید ی  در 

 بر کلکتور را گویند.   تابیده شدهخورشید  

باشد. میکلکتور  ناخالص براساس مساحت فرود در کلکتوراا  صفحه مسطح، معموالً مقدار انرژ  خورشید   -يادآوري

 .     است داانه ورود معموالً برا  کلکتوراا  متمرکزکننده ای  مقدار بر اساس مساحت 

4-5-25 

 Efficiency, instantaneous collector                                                            کلکتور اي لحظه، بازده
در ی  دوره زمانی مشخص بوسیله انتقا  حرارت سیا  در  عبارت است از نسبت میزان انرژ  دریافتی

شده بر سطح کلکتور  تابیدهنرژ  خورشید  دقیقه( نسبت به ا 13تا  3کلکتور حرارتی خورشید  )معموالً 

 .   پایاشبه و حالت  پایادر امان زمان، در شرایط حالت 

برا  کلکتوراا  متمرکز  کلکتور است. ناخالص مساحتاستفاده شده، معموالً  مساحتدر کلکتور صفحه مسطح،  -يادآوري

 .است داانه ورود  ناخالص مساحتاستفاده شده معموالً  مساحتکننده، 

4-5-26 

 Efficiency, period system                                                                                  بازده، دوره سامانه
نسبت انرژ  تامی  شده مفید بوسیله سامانه انرژ  حرارتی خورشید  در ی  دوره زمانی نسبت به انرژ  

    تور سامانه در امان دوره زمانی است.لکشده بر سطح ک تابیدهخورشید  

در نظر گرفته شده باشد. برا  نمونه، اینکه برا  تعیی   بایست دوره زمانی با طو  مناسبی برا  ای  نوع سامانهمی -يادآوري

اا  کلکتور باشد. معموالً در سامانهبازده سامانه حرارتی فضا  خورشید  ی  ماه در تابستان در نظر گرفته شود، مناسب نمی

اا  کلکتور کلکتور استفاده شده است. در سامانه ناخالص مساحتبراساس  فرود صفحه مسطح، میزان انرژ  خورشید  

 .  است داانه ورود متمرکز کننده، ای  مقدار براساس مساحت 
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 مراجعه شود.   کلکتور، لوله تخلیه به واژه -کلکتور لوله تخلیه

4-5-20 

  Flammable liquid                                                                                             پذيراشتعال سیال
 (ASTM D4865)از تعاریف استاندارد  باشد.می C˚ 33ی که دارا  نقطه اشتعا  زیر سیالعبارت است از 

4-5-21 

 Flash point                                                                                                                 نقطه اشتعال
گردد که میموجب ، آزمونشعله که در آن استفاده از  kPa 3/191 تری  دما  تصحیح شده در فشارپایی 

 (ASTM D7236ارد )از تعاریف استاند شتع  گردد.نمونه آزمایش بطور آنی در شرایط معی  آزمون م بخارات

 

 مراجعه شود. همرفت، اجباري به واژه -امرفت اجبار 

 مراجعه شود. همرفت، طبیعی به واژه -آزادامرفت 

4-5-29 

 Heat-actuated cooling                                     فعال شونده توسط حرارت                        کننده خنک 
 شود را گویند. که باعث کااش دما  محلی می یانداز  سیک  ترمودینامیکبرا  راهاستفاده از انرژ  حرارتی 

 

 مراجعه شود.   ظرفیت حرارتی به واژه -ظرفیت گرمایی

4-5-17 

 Heat loss rate                                                                                                     نرخ تلفات حرارتی
ار درجه به رود، در واقع عبارت است از نرخی که در آن حرارت از سامانه یا تجهیزات سامانه از دست می

 و میانگی  دما  اوا  محیطی را گویند.  آن سامانه بی  دما  میانگی   دما  تفاوت

4-5-18 

 Heat transfer fluid                                                                                          انتقال حرارتسیال 
به را از کلکتور  جاذبیا گاز که از کلکتور خورشید  عبور و انرژ  حرارتی  سیا در سامانه انرژ  خورشید ، 

انرژ  اا  در سامانه ااار سیالی که به منظور انتقا  انرژ  حرارتی بی  زیرسامانهبه داد، یا انتقا  میبیرون 

 را گویند.     استفاده شود خورشید 

 

 مراجعه شود. کلکتور ايلحظهبازده،  واژهبه  -بازده کلکتور آنی

 مراجعه شود.  همرفت، طبیعی به واژه -امرفت طبیعی
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4-5-12 

 Nonoperational mode                                                                                    غیرعملیاتی وضعیت
 سیا )اگر  شده پر یا تخلیهانتقا  حرارت  سیا  کلکتور حرارتی خورشید  ازاز شرایطی است که عبارت 

م خارجی اجسااز آلودگی بوسیله  تا (است نشده مهر و موم)اما  یا سرپوشی رو  آن قرار گرفته استاست( و 

 ردد.، جلوگیر  گمی باشد تابش پیش از قرارگیر  در معرض

4-5-11 

 Nonselective surface                                                                                           سطح غیرانتخابی
و  عبورمیزان جیب،  میزان، بازتاب میزاننظیر  اا  طیف نور عبارت است از سطحی که برا  آن ویژگی

 باشد.     می یطو  موج شخصطو  موج در ی  محدوده م زاساساً مستق  ا انتشار میزان

محدود  mμ 3 تا mμ 3/9 خورشید ، جیب انرژ  خورشید  تا درجه زیاد  به محدوده طو  موج جاذببرا   -يادآوري

 .شودباشند، منتشر میمی mμ 39 در حدوداا  خارج از ای  بازه که قاب  توجهی در طو  موج. اما شار شده است

 

 مراجعه شود.        بازده، دوره سامانه به واژه -ا ه سامانه دورهبازد

4-5-14 

 Potable water                                                                                                           آب آشامیدنی
مراجع تایید الزم  الزاماتباشد و بخش میرضایت و پز عبارت است از آبی که به منظور نوشیدن و پخت

 .     کندبرآورده میحوزه سحمت را  در صححیت

4-5-15 

 Preheating, solar                                                                                     خورشیدي ،ايشگرمپیش
ی  ماده، برا  مثا  آب آشامیدنی خانگی،  گرم کردنپیشبرا  عبارت است از استفاده از انرژ  خورشید  

 ؛سوخت کمکیاستفاده از کردن آن برا  رساندن به دما  باالتر با  از گرم قب 

4-5-16 

 Pressure relief device                                                                                       کاهنده فشار افزاره
 طراحی شده است.بصورت خودکار  فشار زیاد شونده توسط فشار است که برا  کااش فعا  عبارت از شیر

4-5-10 

 Quasi-steady state                                                                                                          پاياشبه حالت 
سیا  ورود  به   و دما دبی، وضعیت آزمون کلکتور خورشید  وقتی نر  شید در کلکتور حرارتی خور

تابش، در  میزان عاد کلکتور ثابت باشد. تغییرات دما  سیا  خروجی کوچ  است و فقط به دلی  تغییرات 

 افتد.زمانی که شرایط آسمان صا  است، اتفاق می
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4-5-11 

  Selective surface                                                                                                       سطح انتخابی
یا  میزان انتشارجیب،  ، میزانبازتاب میزاننظیر  اا  طیف نور عبارت است از سطحی که در آن ویژگی

 آور  شدهجمعبشی کند که باعث افزایش انرژ  تابصورت قاب  توجه با طو  موج تغییر می عبورمیزان 

 باشد.ا  از طیف مینشده( در بخش محدود شده آور جمع)

دارا  ضریب انتقا  باالیی بیش از طیف  ی  لعاب پوشش کلکتور است که ،ی  مثا  از سطح انتخابی کلکتور -يادآوري

منتشر  جاذباست که از  حرارتی اصلی ( و ضریب بازتاب باال بیش از ناحیه طیفی فروسر nm 9399تا  nm399)  خورشید 

 شود. می

4-5-19 

  Solar cooling systems                                                                           سامانه سرمايش خورشیدي
اا  انرژ  با اا و تجهیزات ضرور  برا  تبدی  انرژ  خورشید  به سایر فرمکام  زیرسامانه به مجموعه

 گویند. ایش فضااد  سرم

4-5-47 

  Solar energy system, active                                                             سامانه انرژي خورشیدي، فعال
ا  از که بخش یکپارچهاا( اا و ف که از تجهیزات مکانیکی )پمپ است ی  سامانه انرژ  حرارتی خورشید 

ساز  برا  ذخیره و چه برا استفاده  نقطهور  یا انتقا  انرژ  حرارتی چه در آبرا  جمع سازه نیستند،

 د. نکنبعد ، استفاده می اا استفاده

4-5-48 

  Solar energy system, drainback                                          سامانه انرژي خورشیدي، تخلیه پشتی
اا  در معرض تابش لوله و انتقا  حرارت از کلکتور سیا  ه در آن در ی  سامانه انرژ  حرارتی خورشید  ک

-ساز ، مخزن نگهدارنده یا مخزن انبسا  به منظور حفاظت کلکتوراا و لولهمخزن ذخیره خارج و به ی 

 شود.  زدگی وارد میاا برا  جلوگیر  از صدمه بدلی  یخکشی

4-5-42 

  Solar energy system, draindown                                        سامانه انرژي خورشیدي، تخلیه پايینی
اا  در معرض تابش و لولهانتقا  حرارت از کلکتور سیا  در ی  سامانه انرژ  حرارتی خورشید  که در آن 

زدگی یخ در مقاب  صدمه ناشی ازاا کشیکلکتوراا و لوله گردد تا ازاز طری  ی  مح  تخلیه خارج می

 افظت گردد.مح

4-5-41 

  Solar energy system, hybrid                                                        سامانه انرژي خورشیدي، هیبريد
 طور خا  بهعبارت است از ار سامانه انرژ  خورشید  که از مشخصه دو سامانه مجزا ترکیب شده است. ب

 . گویندمی سامانه ایبرید مرسوم تکمی  شده است،سامانه انرژ  ی  بوسیله  کهسامانه انرژ  خورشید  
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4-5-44 

  Solar energy system, open                                                                  سامانه انرژي خورشیدي، باز
ر جو قرار داده شده باز( فشابصورت رو ساز  آن در معرض )ی  سامانه انرژ  خورشید  که مخزن ذخیره

 است.

4-5-45 

  Solar energy system, passive                                                     سامانه انرژي خورشیدي، غیر فعال
 ون ی  سامانه انرژ  حرارتی خورشید  که از امرفت طبیعی، رسانایی یا تابش برا  توزیع انرژ  حرارتی در

. ای  سامانه کنداستفاده می رعایت حدود شرایط دما  طراحی در محیط سرپوشیدهازه با قسمتی از سدر یا 

ا  دوره شک باشد که ممک  است به ، عای  یا درپوش دمپرشام  تجهیزات قاب  حرکت مانند  تواندمی

 د.نحرکت کن خودکاردستی و یا  بصورت

4-5-46 

  Solar energy system, thermosiphon                                     نوسیفوسامانه انرژي خورشیدي، ترم
به گردش در  انتقا  حرارت با استفاده از امرفت سیا  ی  سامانه انرژ  حرارتی خورشید ، که در آن

سیا  گرم با چگالی کمتر باال رفته و سیا  خنکتر و با چگالی باالتر  آید. ای  کار بدی  صورت است که می

   گردد.جایگزی  می

4-5-40 

 Solar fraction                                                                                                        خورشیدي کسر
سامانه انرژ  خورشید  به ک  انرژ  ورود  مورد نیاز برا   تامی  شده توسطنسبت مقدار انرژ  ورود   به

 . گویند کاربرد مورد نظر

4-5-41 

  Solar heating and cooling systems                                      سامانه سرمايش و گرمايش خورشیدي
استفاده  برا  برا  تبدی  انرژ  خورشید  به انرژ  حرارتی و الزماا و تجهیزات زیرسامانه به مجموعه کام 

 . گویندسرمایش و گرمایش  یترکیب برا  اادا  صورت لزوم( )در انرژ  کمکیبا ترکیب  دراز ای  انرژ  

4-5-49 

 Solar heating system                                                                             سامانه گرمايش خورشیدي
 برا  رژ  حرارتی وکه برا  تبدی  انرژ  خورشید  به ان الزم اا و تجهیزاتزیرسامانه به مجموعه کام 

 گویند.گرمایش  برا  اادا  )در صورت لزوم( انرژ  کمکیبا ترکیب  دراستفاده از ای  انرژ  

 

 مراجعه شود. کلکتور، حرارتی خورشیدي به واژه -کلکتور حرارتی خورشید 

 

 

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


23 

 

4-5-49 

 Solar water heating system                                                             سامانه گرمايش آب خورشیدي
برا  که برا  تبدی  انرژ  خورشید  به انرژ  حرارتی و  الزم اا و تجهیزاتزیرسامانه به مجموعه کام 

 به منظور تولید آب گرم گویند. )در صورت لزوم( انرژ  کمکیبا ترکیب  دراستفاده از ای  انرژ  

4-5-57 

 Solar water heating system, direct                                   سامانه گرمايش آب خورشیدي، مستقیم
سامانه گرمایش آب خورشید  که در آن آب آشامیدنی به طور مستقی  از مخزن آب در امتداد کلکتور و 

 شود.    کند و بدی  صورت آب گرم مسکونی تامی  میمخزن عبور می

4-5-58 

 Solar water heating system, indirect                          مستقیمسامانه گرمايش آب خورشیدي، غیر
ی  سامانه گرمایش آب خورشید  که در آن ی  سیا ، در ی  گردش حلقه بسته از تماس با دیگر سیاالت 

 در سامانه مجزا شده است. ای  حلقه بسته ممک  است، شام  آب غیرآشامیدنی باشد.   

4-5-52 

 Stagnation conditions                                                                                           شرايط ايستايی
بعد از اینکه سامانه انرژ   گویند که)که عبارتند از دما و فشار(  یشرایط به اا  انرژ  خورشید در سامانه

تابش خورشید  میزان  امچنان جاذب برسد ولی پایابه به حالت ش ،سیا  انتقا  حرارت متوقف شدهگردش 

 کند.دریافت ا  را قاب  مححظه

4-5-51  

 Storage component, thermal                                                                 سازي، حرارتیذخیره ءجز
قاب   اجزاءشام  تمام ای  جزء شود. ساختمان که برا  ذخیره انرژ  حرارتی استفاده میی  جزء ی  

 باشد.می در خدمت معمار  نیز استند، حرارتیبر عم   عحوه کهشناسایی 

4-5-54 

 Storage device, thermal                                                                      سازي، حرارتیذخیره افزاره
-ساز  انرژ  حرارتی استفاده میبرا  ذخیره)آنها( مراه تمامی ملحقات آن به اکه  اایی(ا  )محفظهمحفظه

که بصورت اا ، شیراا و تیغهدبی کلیدزنی اا افزارهو متعلقات مانند تبادلگر گرما،  یانتقالسیا  شود. 

رفته در نظر گ ساز ذخیره افزارهقسمتی از  باشند،ساز  حرارتی میاا( ذخیرهیکپارچه با محفظه )محفظه

 .     شوندمی

4-5-55 

 Storage medium, thermal                                                                   سازي، حرارتیواسط ذخیره
اصلی انرژ  حرارتی ذخیره  بخشکه در آن  و مستق  از سازه دربرگیرنده ساز ذخیره افزارها  در ماده

 شود. می
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4-5-56 

 Thermal capacity                                                                                                   مايیظرفیت گر
ساز در ی  دوره زمانی و مجموعه مقادیر در تجهیز ذخیره دتوانعبارت است از میزان انرژ  حرارتی که می

سیا  در امتداد سامانه  جرمیز، دما  سیا  ورود  و نر  دبی ساذخیره افزارهمشخص )که شام  دما  اولیه 

 .باشد( ذخیره شودمی ساز ذخیره

4-5-50 

 Thermal capacity, theoretical                                                                    ظرفیت حرارتی، نظري
 دماافزایش  آناا  ساز ذخیره نمود، اگر تمامی مولفهذخیره افزارهتوان در عبارت است از میزان انرژ  که می

 تحم  کنند. نهاییمقدار مقدار اولیه تا از  را

 

 مراجعه شود. سازي، حرارتیذخیره اسطو به واژه -ذخیره حرارتی اسطو

 مراجعه شود. نوسیفوسامانه انرژي خورشیدي، ترم به واژه -نوسیفوسامانه انرژ  خورشید  ترم

4-5-51 

 Time constant                                                                                                               ابت زمانیث
که پس از ی  تغییر پله  خروجی از کلکتور خورشید  سیا  ، مدت زمان الزم برا در ی  کلکتور خورشید 

حاص  در دما  حالت تعاد  تغییرات  9/63 %به میزان  سیا  ورود تابش خورشید  یا دما  میزان در 

 . خروجی خود برسد را گویند

 مورد بحث باید در روش کار مشخص شود.  پلهتغییرات  -يادآوري

 مراجعه شود.   انهکلکتور، چک به واژه -کلکتور چکانه

 

 شیشه براي کاربردهاي خورشیدي     4-6

4-6-8 

 Aluminum-boron-silicate glass                                                 لومینیومآ -بور -شیشه سیلیکونی
به عنوان  B2O3اصح  کننده شیشه و تری  فراوانبه عنوان  Al2O3با  SiO2که اساساً مرکب است از  ا شیشه

 .گرددان میبیاکسید فلز   آن بر حسب درصد وزنیجزء فراوان بعد ، که نسبت اجزاء سازنده 

4-6-2 

 Annealed glassn                             سرد و گرم شده                                                                   شیشه 
اا  گرمایش و سرمایش به منظور آزاد کردن تنش کنتر  شده ا  که تحت ی  فرآیندعبارت است از شیشه

     گردد.در سطح قاب  قبو  ازلحاظ تجار  فرآور  مییا کااش آنها /باقیمانده دائمی و

 

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


39 

 

4-6-1 

 Barium-strontium-silicate glass                                            باريم -استرونتیوم -شیشه سیلیکات
به عنوان  SrOه و اصح  کننده شیشتری  فراوانبه عنوان  Baoبا  SiO2که اساساً مرکب است از  ا شیشه

 .گرددبیان میاکسید فلز   آن بر حسب درصد وزنیجزء فراوان بعد ، که نسبت اجزاء سازنده 

4-6-4 

 Boron-sodium-silicate glass                                                             بور -سديم -شیشه سیلیکات
به عنوان  Na2Oاصح  کننده شیشه و تری  فراوانبه عنوان  B2O3با  SiO2که اساساً مرکب است از  ا شیشه

 .گرددبیان میاکسید فلز   آن بر حسب درصد وزنیجزء فراوان بعد ، که نسبت اجزاء سازنده 

4-6-5 

 Float glass                                                                                                                  شیشه شناور
 اندود شده است. )از تعاریف استاندارد عگر  فوالد شک  گرفته و معموالً قلشیشه مسطحی که با ریخته

ASTM C162  ) 

مشهور است.  «قلع اندود» به سمتاا  قلع در سطح آن سطح شیشه در تماس با حمام قلع به دلی  حضور مولکو  -يادآوري

   است.« اوا»ب  با سمت ای  عبارت در مقا

4-6-6 

  Fully tempered glass                                                                                 شیشه تماماً آبداده شده
اا  ویژگیالزامات می  أتبه منظور  ساز  باال  سطح یا لبهتا رسیدن به میزان فشردهکه  یشیشه مسطح

 -شیشه تقويت شده» C162 ASTM )به استاندارد داده شده است.حرارت  C1048 ASTM  استاندارد

  .شود( مراجعه «گرما

4-6-0 

 Heat-strengthened glass                                                                         گرما با شده شیشه مقاوم
اا  ویژگیالزامات می  أبه منظور ت ساز  متوسط سطح یا لبهتا رسیدن به میزان فشردهکه  یشیشه مسطح

 «شیشه تماماً آبداده شده» C162 ASTM استاندارد)به  داده شده است.حرارت  C1048 ASTMاستاندارد  

 .شود ( مراجعه

4-6-1 

 Low-iron glass                                                                                          پايین -شیشه آهن پوش

را نسبت به شیشه مسطح رایج آا   عبورمیزان درجه باالیی از وضو  و ا  است که ترکیب شیشهاز عبارت 

با  «پوش بسیار ک آا »یا   «امراه با آا »داد. امچنی  ممک  است به عنوان  کربنات سدی  نمایش می

 .گرددبند  طبقه Fe2O3توجه به میزان درصد 

 

 مراجعه شود. شیشه الگودار به واژه -شیشه نمونه
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4-6-9 

 Patterned glass                                                                                                       دارشیشه الگو 
دو غلط  فلز  فرآور  با گیراندن آن بصورت وضعیت نیمه گداخته بی   ا  کهعبارت است از شیشه

. امچنی  شیشه نورد خورده یا شیشه الگو نامیده گرددتا طر  یا الگویی بر رو  شیشه درج گردد می

 شود.  می

 مراجعه شود.    شیشه الگو شده به واژه -شیشه نورد خورده

4-6-87 

 Roll-wave                                                      اعوجاج )شیشه(                                                                
 یصاف اا مشخصه شیشه دار و مکرر  از ی  شیشه صا  گویند کهخروجی موجا ، به در ی  ورقه شیشه

سر اج ایجاد شده در سرتاموا. فرآور  شده باشندحرارت داده شده یا در غلت  افقی اجاق کوره است که 

 .     دنباش می کوره گیر ازجهت  بصورت عمود برو مجزا ص  شیشه در فوا

نورد بوسیله چندی  فاکتور که شام   -ندارد. نوع و اندازه تغییر شک  موج تاب دادنارتباطی با  نورد -موج -يادآوري

تاب . شوداست،تعیی  می اا  بارگیر و شیوه نقالهبند  غلت ، ضخامت شیشه، دما شیشه، سرعت شرایط غلت ، فاصله

تغییر اا  باقیمانده که از سرمایش غیریکنواخت یا مانند عدم تعاد  در تنش به فرآور  مسائ  مربوطه در نتیجه با دادن

 باشد.اند، میایجاد شدهمکانیکی به علت دما  بینهایت باال  کوره  شکلها 

4-6-88 

 Roughness                                                                                                                            زبري
اا در سطح صفحه ، تغییرات سه بعد  در توپولوژ  سطح که بوسیله طو  موجا در ی  ورقه شیشه

بر مازاد ویژگی . زبر  ممک  است به عنوان باشندورق اندک می Zو X ، Yبا ابعاد در مقایسه مشخص شده و 

 دار در نظر گفته شود.  سطح موجی  احتیاج بر رو  

4-6-82 

 Sodium-calcium-silicate glass                                                    سديم -کلسیم -شیشه سیلیکات
نوان به ع CaOاصح  کننده شیشه و تری  فراوانبه عنوان  Na2Oبا  SiO2که اساساً مرکب است از  ا شیشه

. ای  شیشه گرددبیان میاکسید فلز   آن بر حسب درصد وزنیجزء فراوان بعد ، که نسبت اجزاء سازنده 

 شود.  بطور سنتی شیشه سیلیکات آا  کربنات سدی  نامیده می

4-6-81 

 Surface stress                                                                                                               تنش سطح
که در سطو  مواز  و لبه  باشدبصورت ذاتی در آن متراک  است، می که نوعاً در شیشه، تنش باقیمانده

شیشه وجود دارد. در شیشه حرارت داده شده، مقدار تراک  تعیی  شده برا  سطح یا لبه ممک  است برا  

 ه شیشه استفاده شود.     مکانیکی و مقاومت ضرب قدرتمشخص کردن 
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4-6-84 

 Surface texture                                                                                                             سطح بافت
، دنداصفحه مرجع که توپولوژ  سه بعد  سطح را تشکی  میی  از  اتانحرافبه ، ا در ی  ورقه شیشه

 شود. می درزاا و  یموجحالت ، زبريسطح شام   بافت. گویند

4-6-85 

 Tempered glass                                                                                                 شیشه آبداده شده
توسط سرمایش سریع ایجاد  در معرض ی  رفتار حرارتی که که ا  استعبارت از ی  واژه کلی برا  شیشه

شیشه و  شیشه کامالً آبداده شده واژه. به گیرد تا ی  الیه سطح فشرده را تولید کندگردد، قرار میمی

 .(C162 ASTM )از تعاریف استاندارد مراجعه شود گرمامقاوم شده با 

4-6-86 

 Thickness                                                                                                                          ضخامت
 را گویند.   یپشتسطح و  ییروسطح ، فاصله عمود  بی  در ی  ورقه شیشه

4-6-80 

 Total thickness variation, TTV                                                                    تغییرات ضخامت کل
 ضخامت ورقه شیشه را گویند. کمینهو  بیشینهاختح  بی  مقدار  در ی  ورقه شیشه،

4-6-81 

 Warp                                                                                                                               تاب دادن
تخت ا  شیشه ی  ورقدر  تختی کهصفحه مرجع  صفحه نسبت به به انحرا  خارج از، در ی  ورقه شیشه

لبه( یا در جا  دیگر بر رو   شاا )پیچ)قوس کلی(، فقط در لبه در ک  ورقتواند که می قرار گرفته، گویند

 سطح )پیچ و تاب موضعی( گسترش یابد.

 مراجعه شود(. نورد -موج یادآور )به  تلقی گرددمتمایز  نورد -موجبا  دادن باید تاب -يادآوري

4-6-89 

 Waviness                                                                                                                     حالت موجی
گویند سطح صفحه اا در طو  موج توسطشده  مشخص یتغییرات توپولوژی  سطحبه ، در ی  ورقه شیشه

 ااست. ورق Zو  X، Yاما کوچکتر از ابعاد  بزرگ بوده با زبر  سهمقای درکه 
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 پیوست

 )اطالعاتی(
 ها )به ترتیب ذکر(فهرست واژه

 ]واحد[نماد نوع واژه واژه به انگلیسی واژه به فارسی فهرست

 تابش الکترومغناطیسی و نورشناسی

 اس  - Absorptance میزان جیب 1

 اس  - Absorption جیب 9

 اس  - Aerosol آالینده )نور ( 3

 اس  Aerosol optical depth AOD عم  نور  آالینده 2

 اس  Air mass AM جرم اوا 3

 اس  Air mass one AM1 ی   جرم اوا 6

 اس  Air mass, pressure corrected AMp جرم اوا، تصحیح شده با فشار 3

 اس  Air mass zero AM0 جرم اوا  صفر 3

 اس  Angle of incidence [Rad or °] ه فرود زاوی 2

 اس  Angle of reflection [Rad or °] زاویه بازتاب 19

 اس  Angle of refraction [Rad or °] زاویه شکست 11

 اس  Azimuth angle, solar Ψ[Rad or °] زاویه آزیموت، خورشید 19

 اس  - Beam باریکه 13

 Blackbody, Planckian جس  سیاه، تابشگر پحنکی 12

radiator 
 اس  -

 اس  - Bouguer’s Law قانون بیوگر 13

 صفت - Conical مخروطی 16

 صفت - Diffuse شدهپخش 13

 اس  - Diffusion شدنپخش 13

 صفت - Direct مستقی  12

 صفت - Directional دارجهت 99

 اس  Elevation angle, solar α[Rad or °]  زاویه ارتفاع، خورشید 91

 اس  - Emission انتشار 99

 اس  - Emittance میزان انتشار 93

 اس  - Extinction کااش نور 92

 ,Extinction coefficient نور، ت  رنگضریب کااش 93

monochromatic 
kiλ  اس 

نور ، ت  عم  نور  کااش 96

 رنگ

Extinction optical depth, 

monochromatic 
 اس  

خامت نور  کااش نور، ت  ض 93

 رنگ

Extinction optical thickness, 

monochromatic 
τiλ  اس 

 صفت - Hemispherical کرو نی  93

 

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


32 

 

 ادامه -ها )به ترتیب ذکر(فهرست واژه

 ]واحد[نماد نوع واژه واژه به انگلیسی واژه به فارسی فهرست

 اس  - Index of refraction شاخص شکست 92

 اس  - Infrared radiation روسر تابش ف 39

Irradiance E[W.m میزان تابش 31
-2

 اس  [

 Irradiance, spectral Eλ or E(λ) یمیزان تابش، طیف 39
[W.m

-2
.nm

-1
 

or 
 W.m

-2
.μm

-1
] 

 اس 

Irradiance, total ET[W.m میزان تابش، مجموع 33
-2

 اس  [

 اس  - Irradiation شدت تابش 32

 صفت - Luminous روشنایی 33

 اس  - Monochromatic radiation تابش ت  رنگ 36

 صفت - Normal نرما  33

 اس  - Normal vector بردار نرما  33

 Optical mass, actual جرم نور ، واقعی 32
 

mact  اس 

 اس  Optical mass, relative mr جرم نور ، نسبی 29

 اس  - Polarization قطبش 21

 اس  - Polarization, parallel از ، موقطبش 29

 اس  - Polarization, perpendicular عمود  ،قطبش 23

 اس  - Polarization, plane of قطبشصفحه  22

Radiance ][W·m تابندگی 23
–2

·sr
 اس  1–

 اس  Radiant energy Q[J] انرژ  تابشی 26

 اس  Radiant energy, atmospheric Q[J] ، جو تابشیانرژ   23

 اس  Radiant energy, blackbody  [J] انرژ  تابشی، جس  سیاه 23

انرژ  تابشی، خورشید  22

 پیرامونی

Radiant energy, circumsolar 
 

 [J]  اس 

 Radiant energy, effective ، موثر شبانهیانرژ  تابش 39

nocturnal 
 [J]  اس 

 اس  Radiant energy, isotropic  [J] ، امسانگردتابشیانرژ   31

 اس  Radiant energy, terrestrial  [J] ، زمینیتابشیانرژ   39

تابش منتشره از ی  نقطه از  33

 سطح

Radiant exitance at a 

point on a surface 
M[W.m

-2
 اس  [

Radiant exposure H[J.m در معرض تابشقرارگیر   32
-2

 اس  [

 س ا Radiant flux Ф[J/s] شار تابشی 33

 اس  Radiant flux, net W شار تابشی، خالص 36

 اس  Radiant flux, net terrestrial W خالص، زمینی تابشیشار  33

 اس  Radiation I تابش 33
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 ادامه -ها )به ترتیب ذکر(فهرست واژه

 ]واحد[نماد نوع واژه واژه به انگلیسی واژه به فارسی فهرست

 اس  - Radiation coefficient ضریب تابش 32

 اس  - Rayleigh scattering رایلیپراکندگی  69

 اس  - Reflectance میزان بازتاب 61

 اس  - Reflection بازتاب 69

 اس  - Reflectivity بازتابندگی 63

 اس  - Refraction شکست 62

 اس  - Reradiation تابش مجدد 63

 صفت - Spectral طیفی 66

 اس  - Sun vector بردار خورشید 63

 اس  - Transmission عبور 63

 اس  Transmittance T میزان عبور 62

 اس  - Turbidity کدر  39

 اس  - Ultraviolet radiation تابش فرابنفش 31

 اس  - Visible radiation تابش مرئی 39

 اس  - Zenith سمت الراس 33

 Zenith angle, solar زاویه سمت الراس، خورشید  32

 

θz[Rad or °]  اس 

 گیريوسايل اندازه

 اس  - Bolometer بولومتر 1

 اس  - Field pyrheliometer خورشید  میدانی پایرالیومتر 9

کام  در نیمی از عرض  3

 بیشینه

Full width at half 

maximum 

FWHM 
[nm or μm] 

 اس 

 اس  - Photometer نورسنج 2

 اس  - Polarimeter سنجقطبش 3

 Polarimeter, edge سنج، تنش لبهقطبش 6

stress 
 اس  -

-Polarimeter, grazing سنج، سطح زاویه تماسقطبش 3

angle surface 
 اس  -

 ,Polarimeter سنج، فتواالستی قطبش 3

photoelastic 
 اس  -

 اس  - Polariscope نماقطبش 2

اا  خورشید  پایرالیومتر 19

 اولیهاستاندارد 

Primary standard 

pyrheliometers 

 

 اس  -

 اس  - Pyranometer پایرانومتر 11

 اس  - Pyranometer, field ، میدانیپایرانومتر 19

 اس  - Pyranometer, net ، خالصپایرانومتر 13
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 ادامه -ها )به ترتیب ذکر(فهرست واژه

 ]واحد[نماد نوع واژه واژه به انگلیسی واژه به فارسی فهرست

 ,Pyranometer ، مرجعپایرانومتر 12

reference 
 اس  -

 ,Pyranometer کرو  پایرانومتر 13

spherical 
 اس  -

 اس  - Pyrgeometer سنج جو تابش 16

 اس  - Pyrheliometer پایرالیومتر 13

 ,Pyrheliometer شده، جبرانپایرالیومتر 13

compensated 
 اس  -

مرجع  خورشید ، پایرالیومتر 12

 ثانویه

Pyrheliometer, 

secondary reference 

 

 اس   -

 ,Pyrradiometer شارسنج خورشید ، کرو  99

spherical 
 اس  -

 اس  - Radiometer سنجتابش 91

-Radiometer, broad سنج، باند په تابش 99

band 
 اس  -

-Radiometer, narrow سنج، باند باری تابش 93

band 
 اس  -

-Radiometer, wide سنج، باند وسیعشتاب 92

band 
 اس  -

 اس  - Radiometry سنجیتابش 93

 Reference مرجع پایرالیومتر 96

pyrheliometer 
 اس  -

 اس  - Reflectometer سنجبازتاب 93

 اس  - Refractometer سنجشکست 93

 اس  - Roll-wave gauge شیشه((  سنجه اعوجاج 92

 Secondary standard استاندارد ثانویه پایرالیومتر 39

pyrheliometer 
 اس  -

حفره مطل  خود  پایرالیومتر 31

 واسنجی شونده

Self-calibrating 

absolute cavity pyrheliometer 

 

 اس  -

 اس  - Spectrophotometer سنج طیفینور 39

 اس  - Spectroradiometer سنج طیفیتابش 33

 اس  - Sunphotometer سنج خورشید نور 32

 World Radiometric مرجع جهانی تابش سنجی 33

Reference(WRR) 

 

 اس  -

 انرژي خورشیدي

 اس  - Absorber جاذب 1

 اس  - Altazimuthal mount پایه آلتازیموتا  9

 اس  Apparent solar time apt[h] زمان ظاار  خورشید  3
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 مهادا -ها )به ترتیب ذکر(فهرست واژه

 ]واحد[نماد نوع واژه واژه به انگلیسی واژه به فارسی فهرست

 Auxiliary energy اا  انرژ  کمکیزیرسامانه 2

subsystem 
 اس  -

 اس  - Cloud cover پوشش ابر 3

 ,Collector کلکتور، متمرکز 6

concentrating 
 اس  -

 اس  - Collector, flat plate کلکتور، صفحه تخت 3

 اس  - Collector, line-focus ، سهمو  خطیکلکتور 3

کلکتور، متمرکز کننده  2

 ا  نقطه

Collector, point focus -  اس 

 ,Concentration ratio نسبت تمرکز، اندسی 19

photovoltaic 
 اس  -

 اس  - Concentrator متمرکز کننده 11

 اس  - Cover plate, collector صفحه پوششی، کلکتور 19

 اس  - Design life و  عمر سامانهط 13

 اس  - Direct radiation تابش مستقی  12

 اس  - Equatorial mount پایه استوایی 13

قاب پرتوگیر ، در عرض  16

 جغرافیایی

Exposure racks, at-

latitude 
 اس  -

 اس  - Fresnel lens, circular عدسی فرن ، دایرو  13

 اس  - Fresnel lens, linear عدسی فرن ، خطی 13

 Fresnel-reflector سامانه بازتابش فرن  12

system 
 اس  -

 اس  - Heliostat الیواستات 99

 اس  - In-service conditions شرایط در حا  کار 91

Isohel [MJ.m خط امشید 99
-2

.year
-1

 اس  [

 اس   Isopleth چندخط ا  93

 Natural-type محیط زیست نوع طبیعی 92

environment 
 اس  -

 اس  - Natural weathering اوازدگی طبیعی 93

 ,Operating conditions شرایط عملکرد، فوق العاده 96

extreme 
 اس  -

 ,Operating conditions شرایط عملکرد، طبیعی 93

normal 
 اس  -

 اس  - Receiver دریافت کننده 93

 فع  - Shadowing نداز سایه ا 92

 صفت - Solar خورشید  39

 اس  - Solar degradation تنز  عملکرد خورشید  31

 اس  - Solar energy انرژ  خورشید  39
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 ادامه -ها )به ترتیب ذکر(فهرست واژه

 ]واحد[نماد نوع واژه واژه به انگلیسی واژه به فارسی فهرست

 اس  Solar flux Ф[J/s] شار خورشید  33

Solar irradiance Es[W.m ید میزان تابش خورش 32
-2

 اس  [

میزان تابش خورشید ،  33

 شدهپخش

Solar irradiance, 

diffuse 

 

[W.m
-2

 اس  [

میزان تابش خورشید ،  36

 مستقی 

Solar irradiance, 

direct 

 

[W.m
-2

 اس  [

مدت زمان میزان تابش  33

 خورشید 

Solar irradiance 

duration 

[h]  اس 

 ,Solar irradiance خورشید ، کلیمیزان تابش  33

global 

[W.m
-2

 اس  [

-میزان تابش خورشید ، نی  32

 کرو 

Solar irradiance, 

hemispherical 

EH[W.m
-2

 اس   [

میزان تابش خورشید ،  29

 کرو ردیاب نی 

Solar irradiance 

hemispherical tracking 
[W.m

-2
 اس  [

-میزان تابش خورشید ، نی  21

 بدارکرو  شی

Solar irradiance, 

hemispherical tilted 

[W.m
-2

 اس  [

میزان تابش خورشید ،  29

 ا لحظه

Solar irradiance, 

instantaneous 

[W.m
-2

 اس  [

میزان تابش خورشید ،  23

 زمینی

Solar irradiation, 

terrestrial 

[W.m
-2

 اس  [

میزان تابش خورشید ،  22

 متوسط زمانی

Solar irradiation, time 

average 

[W.m
-2

 اس  [

 اس  Solar noon [h] نیمروز خورشید  23

 اس  - Solar rights حقوق خورشید  26

 اس  - Solar simulator ساز خورشید شبیه 23

 اس  - Tilt angle زاویه شیب 23

 اس  - Tracking error ردیابی  خطا 22

 ,Weather conditions شرایط آب و اوایی، طبیعی 39

normal 
 اس  -

 فتوولتايیک

 Area, photovoltaic مساحت، سلو  فتوولتایی  1

cell 
[m

2
 اس  [

سلو  متمرکز کننده  مساحت، 9

 فتوولتایی 

Area, photovoltaic 

concentrator cell 
[m

2
 اس  [

 Area, photovoltaic مساحت، ماژو  فتوولتایی  3

module 
[m

2
 اس  [
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 ادامه -ترتیب ذکر(ها )به فهرست واژه

 ]واحد[نماد نوع واژه واژه به انگلیسی واژه به فارسی فهرست

 اس  - Array, photovoltaic فتوولتایی  ،آرایه 2

Calibration constant [A.m ثابت واسنجی 3
2
.w

-1
 اس  [

 اس  - Cell, photovoltaic سلو ، فتوولتایی  6

 اس  Cell temperature [°C] دما  سلو  3

 اس  - Component cell سلو  جزء 3

-سلو  متمرکز 2

 کننده،فتوولتایی 

Concentrator cell, 

photovoltaic 
 اس  -

شرایط گزارش متمرکز کننده،  19

 فتوولتایی 

Concentrator 

reporting conditions, 

photovoltaic 

 اس  -

 اس  Current balance Z تعاد  جریان 11

 اس  -   Current-voltage characteristic اژولت -مشخصه جریان 19

 اس  - Device, photovoltaic تجهیز، فتوولتایی  13

 اس  Efficiency η بازده 12

 اس  Fill factor FF شاخص پرشدگی 13

 اس  Maximum power Pmax[W] بیشینه توان 16

 Maximum system بیشینه ولتاژ سامانه 13

voltage 

V  اس 

 اس  - Module ground point زمی  ماژو  نقطه 13

 اس  - Module, photovoltaic ماژو ، فتوولتایی  12

 اس   - Multijunction device افزاره چند پیوند  99

 Nominal operating دما  سلو  در عملکرد نامی 91

cell temperature 

NOCT[°C]  اس 

سلو  مرجع غیر اصلی،  99

 فتوولتایی 

Non-primary 

reference cell, photovoltaic 
 اس  -

 اس  Open-circuit voltage Voc[V] ولتاژ مدار باز 93

 اس  - Panel, photovoltaic پن ، فتوولتایی  92

، صلیا سلو  مرجع 93

 فتوولتایی 

Primary reference 

cell, photovoltaic 
 اس  -

 س ا Quantum efficiency QE(λ) بازده کوانتومی 96

 ,Quantum efficiency بازده کوانتومی، نسبی 93

relative 

QEr(λ)  اس 

 ,Reference device افزاره مرجع، فتوولتایی  93

photovoltaic 
 اس  -

توزیع میزان تابش طیفی  92

 مرجع

Reference spectral 

irradiance distribution 
 اس  -

سلو  مرجع ثانویه،  39

 فتوولتایی 

Secondary reference 

cell, photovoltaic 
 اس  -
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 ادامه -ها )به ترتیب ذکر(فهرست واژه

 ]واحد[نماد نوع واژه واژه به انگلیسی واژه به فارسی فهرست

 اس  - Short-circuit current جریان اتصا  کوتاه 31

 Spectral mismatch پارامتر عدم تطاب  طیفی 39

parameter, photovoltaic 

M  اس 

 اس  Spectral responsivity R(λ) طیفیپاسخ  33

 ,Spectral responsivity پاسخ طیفی، نسبی 32

relative 

Rr(λ)  اس 

 Standard reporting شرایط گزارش استاندارد 33

conditions(SRC( 
 اس  -

 اس  - System, photovoltaic سامانه، فتوولتایی  36

 حرارتی خورشیدي

 اس   Air handling unit ادستگاه تهویه او 1

Area, absorber [m مساحت، جاذب 9
2
 اس  [

Area, aperture [m مساحت، داانه ورود  3
2
 اس  [

Area, collector panel [m مساحت، پن  کلکتور 2
2
 اس  [

 Area, effective داانه ورود   موثر مساحت 3

aperture 

 

[m
2
 اس  [

Area, gross aperture [m داانه ورود  ناخالص مساحت  6
2
 اس  [

Area, gross collector [m کلکتور ناخالص  مساحت 3
2
 اس  [

Area, net aperture [m داانه ورود   خالص مساحت 3
2
 اس  [

فاکتور اتح  گرما  ساختمان  2

 تجهیز

Building heat loss 

factor 

 

 اس  -

 Collector, evacuated کلکتور، لوله تخلیه شده 19

tube 
 اس  -

 Collector, solar کلکتور، حرارتی خورشید  11

thermal 
 اس  -

 اس  - Collector subsystem زیرسامانه کلکتور 19

 اس  - Collector, trickle کلکتور، چکانه 13

 اس  - Combustible liquid سیا  قاب  احتراق 12

 اس  - Containment material ماده در بر گیرنده 13

 اس  - Convection امرفت 16

 اس  - Convection, forced امرفت، اجبار  13

 اس  - Convection, natural امرفت، طبیعی 13

 اس  - Degree-day, cooling سرمایش -درجه روز 12

 اس  - Degree-day, heating گرمایش -درجه روز 99

 ,Discharge capacity ظرفیت دشارژ، حرارتی 91

thermal 
 اس  -

 اس  - Discharge test time زمان آزمون دشارژ 99
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 ادامه -ها )به ترتیب ذکر(فهرست واژه

 ]واحد[نماد نوع واژه واژه به انگلیسی واژه به فارسی فهرست

 Distribution زیرسامانه توزیع 93

subsystem 
 اس  -

 اس  - Efficiency, collector بازده، کلکتور 92

 ,Efficiency ا  کلکتوربازده، لحظه 93

instantaneous collector 
 اس  -

 Efficiency, period بازده، دوره سامانه 96

system 
 اس  -

 اس  - Flammable liquid پییرسیا  اشتعا  93

 اس  - Flash point نقطه اشتعا  93

کننده فعا  شونده خن   92

 توسط حرارت

Heat-actuated cooling 

 
 اس  -

 اس  - Heat loss rate ر  تلفات حرارتین 39

 اس  - Heat transfer fluid سیا  انتقا  حرارت 31

 اس  - Nonoperational mode وضعیت غیرعملیاتی 39

 اس  - Nonselective surface سطح غیرانتخابی 33

 اس  - Potable water آب آشامیدنی 32

 اس  - Preheating, solar گرمایش، خورشید پیش 33

 اس  - Pressure relief device افزاره کاانده فشار 36

 اس  - Quasi-steady state حالت شبه پایا 33

 اس  - Selective surface سطح انتخابی 33

 Solar cooling systems سامانه سرمایش خورشید  32

 
 اس  -

 ,Solar energy system سامانه انرژ  خورشید ، فعا  29

active 
 اس  -

سامانه انرژ  خورشید ،  21

 تخلیه پشتی

Solar energy system, 

drainback 

 

 اس  -

سامانه انرژ  خورشید ،  29

 تخلیه پایینی

Solar energy system, 

draindown 

 

 اس  -

سامانه انرژ  خورشید ،  23

 ایبرید

Solar energy system, 

hybrid 

 

 اس  -

 ,Solar energy system سامانه انرژ  خورشید ، باز 22

open 
 اس  -

سامانه انرژ  خورشید ، غیر  23

 فعا 

Solar energy system, 

passive 
 اس  -

سامانه انرژ  خورشید ،  26

 سیفونوترم

Solar energy system, 

thermosiphon 
 اس  -

 اس  - Solar fraction کسر خورشید  23
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 ادامه -ها )به ترتیب ذکر(فهرست واژه

 ]واحد[نماد نوع واژه واژه به انگلیسی واژه به فارسی فهرست

سامانه سرمایش و گرمایش  23

 خورشید 

Solar heating and 

cooling systems 
 اس  -

 اس  - Solar heating system سامانه گرمایش خورشید  22

 Solar water heating سامانه گرمایش آب خورشید  39

system 
 اس  -

یش آب سامانه گرما 31

 خورشید ، مستقی 

Solar water heating 

system, direct 
 اس  -

سامانه گرمایش آب  39

 خورشید ، غیرمستقی 

Solar water heating 

system, indirect 
 اس  -

 اس  - Stagnation conditions شرایط ایستایی 33

 ,Storage component ساز ، حرارتیجزء ذخیره 32

thermal 
 اس  -

 ,Storage device ساز ، حرارتیافزاره ذخیره 33

thermal 
 اس  -

 ,Storage medium ساز ، حرارتیواسط ذخیره 36

thermal 
 اس  -

 اس  - Thermal capacity ظرفیت گرمایی 33

 ,Thermal capacity ظرفیت حرارتی، نظر  33

theoretical 
 اس  -

 اس  - Time constant ثابت زمانی 32

 اي کاربردهاي خورشیديشیشه بر

 -بور -شیشه سیلیکونی 1

 آلومینیوم

Aluminum-boron-

silicate glass 
 اس  -

 اس  - Annealed glassn شیشه سرد و گرم شده 9

 -استرونتیوم -شیشه سیلیکات 3

 باری 

Barium-strontium-

silicate glass 
 اس  -

 Boron-sodium-silicate بور -سدی  -شیشه سیلیکات 2

glass 
 اس  -

 اس  - Float glass شیشه شناور 3

 اس  - Fully tempered glass شیشه تماماً آبداده شده 6

 Heat-strengthened شیشه مقاوم شده با گرما 3

glass 
 اس  -

 اس  - Low-iron glass پایی  -شیشه آا  پوش 3

 اس  - Patterned glass شیشه الگو دار 2

 اس  - Roll-wave اعوجاج )شیشه( 19

 اس  - Roughness زبر  11

 -کلسی  -شیشه سیلیکات 19

 سدی 

Sodium-calcium-silicate glass -  اس 
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 ادامه -ها )به ترتیب ذکر(فهرست واژه

 ]واحد[نماد نوع واژه واژه به انگلیسی واژه به فارسی فهرست

 اس  - Surface stress تنش سطح 13

 اس  - Surface texture بافت سطح 12

 اس  - Tempered glass شیشه آبداده شده 13

 اس  - Thickness ضخامت 16

 Total thickness variation تغییرات ضخامت ک  13

(TTV) 
 اس  -

 اس  - Warp تاب دادن 13

 اس  - Waviness حالت موجی 12
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