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   چکیده
راندمان خود را خواهند داشت که در ها زمانی باالترين های استفاده از انرژی خورشیدی است. اين سیستمهای خورشیدی يکی از پرکاربردترين سیستمآبگرمکن

پژوهش حاضر به منظور دستیابی به شیب بهینه  شیب بهینه خود نصب شوند و البته اين امر به پارامترهای مختلف از جمله موقعیت جغرافیايی بستگی دارد.
تلف و های جغرافیايی مخبررسی اين دسته از کلکتورها در موقعیتاز آنجا که  جغرافیايی محل نصب صورت گرفته است. عرضکلکتورهای لوله خالء و ارتباط آن با 

وز های خالء در يک ردر طول کل سال به علت مشکالت زياد از جمله شرايط جوی، متغیربودن میزان تابش و ...، بسیار دشوار است لذا در ابتدای اين تحقیق، لوله
به صورت تئوری و تجربی بررسی گرديده و پس از مقايسه نتايج و اطمینان از توصیف رفتاری اين  های مختلفک موقعیت جغرافیايی معلوم در شیبثابت و در ي

نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که مدل آسمان  کننده مربوطه؛ بررسی اين کلکتورها در کل سال انجام گرفته است.کلکتورها به کمک معادالت کنترل
کند. به کمک اين مدل نشان داده شد که شیب بهینه ساالنه (، رفتار دمايی کلکتور لوله خالء را با دقت خوبی بیان میHay)های و (Daviesداويس)غیرهمسانگرد 

یز ارتباط ول سال نبا عرض جغرافیايی ارتباط مستقیم دارد و برای کلکتورهای لوله خالء اين مقدار برابر با عرض جغرافیايی محل نصب است و شیب بهینه در فص
 با عرض جغرافیايی دارد. خطی
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Abstract: 
Solar water heater is the most employed solar energy system. This system is in utmost efficiency if it is installed in optimal 
slope and direction's and this subject depends as different parameters such as geographical location. This study examines 
the way of attaining optimum slope and direction for evacuated solar collector and their relation to geographical location 
of their installation. As examining this type of Evacuated Solar Collector in different geographical locations and during 
the year is difficult for example because of environmental conditions, changing amount of radiation and etc. At the 
begging of the study evacuated solar collector has been examined in fixed day and in a fixed geographical location in 
different slope and direction and then. After comparing the result are assuring from the behavior of these evacuated solar 
collector, with the help of related controlling formulas. Evacuated solar collector has been examined during the whole 
year. The results of this study demonstrated that Hay and Davies's Anisotropic Sky models efficiently describe thermal 
behavior of evacuated solar collector.  This model demonstrated that the optimum annual and seasons slope is related to 
the latitude of installation place and for evacuated solar collector, optimum annual slope is equal to the latitude. 
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 مقدمه -1
محیط         توان به آلودگی روی بشر امروز میهای اساسی پیشاز بحران

متخصصین بر اين باورند که  فسیلی اشاره کرد.زيست و کاهش منابع انرژی 
تواند هر دوی اين های نو و تجديدپذير به طور همزمان میاستفاده از انرژی

های نو و  تجديدپذير شک انرژی خورشید در بین انرژیبی ها را مهار نمايد.بحران
ن دنامحدود بوهای انرژی کنونی و به علت در دسترس بودن، همخوانی با سیستم

ای برخوردار است. العادهمیزان انرژی نسبت به ساير ديگر منابع از اهمیت فوق
های استفاده از انرژی خورشید، استفاده از گرمايش خورشید در در بین روش

هاست. ترين اين روشتأمین انرژی الزم برای آب گرم مصرفی از کاربردی
که معموالَ به دو  های خورشیدی کلکتور آن است،آبگرمکن ترين بخشاصلی

باشد. در اين بین کلکتورهای لوله صورت صفحه تخت و لوله خالء موجود می
 خالء به علت راندمان باالتر، استفاده بیشتری دارد.

کلکتورهای خورشیدی زمانی باالترين راندمان را خواهند داشت که تابش 
خورشید بر روی سطح آنها کامالً عمودی باشد اما با توجه به اينکه کلکتورهای 
لوله خالء جزء کلکتورهای ثابت )و نه دنبال کننده خورشید( هستند و از طرفی 

، باشدبا روز ديگر می مسیر حرکت خورشید در آسمان در هر روز از سال متفاوت
ای که حداکثر میزان تابش را از خورشید در طول يک بازه زمانی لذا يافتن زاويه

)سالیانه و يا فصلی( دريافت کند؛ بسیار حائز اهمیت است. زاويه بهینه به 
توان شک از مهمترين اين پارامترها میپارامترهای مختلفی بستگی دارد ولی بی

ر اين پژوهش به بررسی ارتباط بین د.  نام بردل نصب از عرض جغرافیايی مح
شیب بهینه کلکتورهای لوله خالء خورشیدی و عرض جغرافیايی محل نصب 

 پرداخته خواهد شد.

 هاي پیشینپژوهش -1-1
های در اين خصوص انجام گرفته که خالصه برخی از اين در ايران پژوهش

 ها در زير ارائه گرديده است. پژوهش
پوينده و همکارانش با استفاده از يک الگوی رياضی زاويه  -1389سال 

بر اساس اين پژوهش؛ . بیان کردنددرجه  30را  بهینه ساالنه برای شهر تهران
در ماههای و درجه  55در ماههای سرد سال حدود بهینه در شهر تهران و زاويه 

 .]1[درجه خواهد بود 10گرم سال حدود 
های برای عرض زاويه بهینه را همکارانش طالبی زاده و -1391سال 
بررسی درجه شمالی )گستره عرض جغرافیايی ايران(  40درجه تا  20جغرافیايی 

شیب بهینه و   𝛽𝛽𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜در اين روابط  را ارائه کردند. ( 1کردند و روابط زير )رابطه 
𝜑𝜑 2[عرض جغرافیايی است[. 

 

(1) 
 

 بهار
 تابستان
 پايیز
 زمستان
 سالیانه

𝛽𝛽𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 0.4885 × 𝜑𝜑 − 10.27

0.2631 × 𝜑𝜑 + 4.961

0.8966 × 𝜑𝜑 + 23.81

1.073 × 𝜑𝜑 + 10.3

0.6804 × 𝜑𝜑 + 7.203

 

 
د بیان داشتناحترام و همکارانش نیز با تحقیقی در شهر ارومیه  -1391سال 

شیب کلکتورهای خورشیدی در اين منطقه در فصل زمستان برابر عرض که 
بیشتر از عرض جغرافیايی،  10°، در فصل پايیز حدود 34/37°جغرافیايی يعنی 

کمتر از عرض جغرافیايی و در بهار صفر باشد. برای اين  25°در فصل تابستان و 

فیايی يعنی کمتر از عرض جغرا 17°ی ساالنه حدود ی بهینهمنطقه زاويه
 .]3[به دست آمد 6/20°حدود 

 های خورشیدیبهرامی و ثانی نیز با بررسی شیب بهینه آرايه -1391سال 
 1994سال )از سال  12های تابشی ر شرايط اقلیمی کرج و با استفاده از دادهد

( دريافتند که زاويه شیب بهینه در شهر کرج بین صفردرجه )در ماههای 2005تا 
درجه )ژانويه( متغییر است. بر اساس  69می، ژوئن، جوالی و آگوست( تا 

درجه،  33/65مستان محاسبات آنها مقدار اين زاويه در شهر کرج و در فصل ز
باشد. بر درجه می 33/37درجه، در تابستان صفر درجه و در پايیز  22در بهار 

اساس همین محاسبات مقدار شیب زاويه بهینه ساالنه نیز به عوامل متعددی از 
جمله عرض جغرافیايی منطقه و شرايط آب و هوايی وابسته است و مقدار متوسط 

  .]4[درجه است 66/31آن در سال 
رحیمی و همکارانش نیز با استفاده از دو مدل آسمان  -1392سال 
 – Hay( و مدل آسمان غیرايزوتروپیک )رابطه Liu–Jordan) رابطه ايزوتروپیک

Davies ،تغییرات زاويه شیب بهینه از صفر درجه  نشان دادند برای شهر شهرکرد
درجه برای ماه دسامبر متغییر است و زاويه بهینه ساالنه در  62برای ماه می تا 
 . ]5[درجه نسبت به افق محاسبه شد 29شهر شهرکرد 

دلفان و همکارانش نیز به بررسی تجربی تأثیر زاويه شیب بر  -1393سال 
کرمانشاه پرداختند. آنها با انجام آزمايشی عملکرد کلکتورهای لوله خالء در شهر 

درجه نشان دادند که  5/52، 5/37، 30، 5/22شیب  5های خالء در بر روی لوله
بازدهی کلکتورهای لوله خالء تابع دو عامل اختالف دمای محیط با مخزن و 

 .]6[مقدار تابش خورشید در سطح کلکتور است
خصوص انجام گرفته که خالصه  در ساير مناطق جهان نیز تحقیقاتی در اين

 برخی از اين تحقیقات نیز در زير ارائه گرديده است. 
فرمول تحلیلی مختلف  16از  با استفادهگورودو و همکارانش  -1994سال 

ا با و نتايج حاصل ررا بررسی کردند زاويه شیب مطلوب در شهر کابل افغانستان 
جی به کمک روابط سننتايج آزمايشگاهی مقايسه کردند. پس از صحت

های جغرافیايی را بررسی کرده و با استفاده از نتايج ديگر عرض ؛پیشنهادی
های مختلف سال و عرض جغرافیايی حاصل؛ روابط خطی بین شیب بهینه در ماه

 پیشنهاد کردند.  1را به صورت ارائه شده در جدول 
 

توسط نیجه گورودو و ( ماهانه 𝛽𝛽𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜روابط ارائه شده برای شیب بهینه ) 1جدول 
 همکارانش 

 آوريل مارس فوريه ژانويه
0.89 × 𝜑𝜑 + 29 0.97 × 𝜑𝜑 + 17 𝜑𝜑 + 4 𝜑𝜑 − 10 

 آگوست جوالی ژوئن می
0.93 × 𝜑𝜑 − 24 0.87 × 𝜑𝜑 − 34 0.89 × 𝜑𝜑 − 30 0.97 × 𝜑𝜑 − 17 

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر
𝜑𝜑 − 2 𝜑𝜑 + 12 0.93 × 𝜑𝜑 + 25 0.87 × 𝜑𝜑 + 34 

 
 60اين روابط عرض جغرافیايی محدوده پیشنهادی آنها برای استفاده از 

 . ]7[درجه شمالی است 60درجه جنوبی تا 
الکاسبی در بررسی زاويه بهینه و ارتباط آن با عرض جغرافیايی  -1998سال 

و عدد مربوط به روز از يک مدل کامپیوتری استفاده کرد که میزان زاويه بهینه 
س . پز آزمايش مقايسه کردو نتايج را با نتايج حاصل ا کردرا در هر ماه ارائه می

ط بینی شده حاصل از رواباز بررسی مشاهده کرد که مقادير تجربی و مقادير پیش
 شاريا -2002سال                          . ]8[مدل سازی کامپیوتری تطابق خوبی دارد

یدی، گرمکن خورشبا انجام آزمايشاتی نشان داد که زاويه شیب بهینه برای يک آب
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های خورشیدی را بیشینه است که سهم خورشیدی سالیانه برای سامانه ایزاويه
 . ]9[کندمی

اسکیکر در تحقیقات خود دريافت که کارآيی يک گردآور  -2009سال 
خورشیدی، به موقعیت آن )با توجه به خط استوا( و زاويه شیب آن با سطح افق 

 . ]10[)با توجه به موقعیت جغرافیايی منطقه(، مرتبط است
ای با عنوان شیب بهینه رونشینگ تانگ و همکارانش در مقاله -2009سال 

در کلکتورهای لوله خالء خورشیدی؛ عوامل موثر بر شیب بهینه خورشیدی را 
مورد بررسی قرار دادند. نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که عوامل بسیاری 

 ها، قطر داخلی و خارجی لوله ولوله از جمله نوع کلکتور، فاصله مرکزی بین
بر  .شیب کلکتورها بر روی جذب انرژی اين نوع از کلکتورها تأثیرگذار است

اساس اين تحقیق؛ بر خالف کلکتورهای صفحه تخت، کلکتورهای لوله خالء 
بايستی با شیبی کمتر از عرض جغرافیايی، نصب شوند تا بیشترين دريافت انرژی 

 . ]11[را داشته باشند
سال بر  4های تابشی درهمايی و همکارش با استفاده از داده -2013سال 

مديترانه؛ روابط زير سايت کشورهای مختلف منطقه  35روی يک سطح افقی در 
 . ]12[را پیشنهاد کردند

 
(2) 𝛽𝛽𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1.25351 × 𝜑𝜑 

(3) 𝛽𝛽𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1.25351 × 𝜑𝜑 − 0.00728944
× 𝜑𝜑2 

 
 Googleهای سايتخديم و همکارانش با استفاده از وب -2014سال 

Earth   وNASA های توانستند پژوهشی را پیرامون شیب بهینه جاذب
خورشیدی در کشور عراق انجام دهند. آنها دريافتند که شیب بهینه ساالنه تقريبًا 

 ای مختلفهدرجه با عرض جغرافیايی و شیب بهینه ماهانه نیز در استان 3تا  2
 . ]13[درجه با عرض جغرافیايی فاصله دارد 8تا  1عراق از 

دورين و همکارانش نیز با استفاده از يک مدل رياضی بر مبنای  -2015سال 
رابطه هوتل و ورتز و همچنین مدل لیو و جردن توانستند ارتباط شیب بهینه را 

مین ر بازتابش زیثبا عرض جغرافیايی به دست آورند. آنها همچنین توانستند تأ
 .]14[را نیز مورد بررسی قرار دهند

 اهمیت و اهداف پژوهش حاضر-1-2
که کلکتورهای لوله خالء خورشیدی در ايران کاربردی وسیع دارند  از آنجا

و از طرفی سازه اين گونه کلکتورها ثابت و در برخی موارد متناسب با محل نصب 
باشد؛ و از طرفی تحقیقات صورت گرفته بیشتر پیرامون کلکتورهای صفحه نمی

باط بین ای جهت ارتتخت است. لذا اين پژوهش جهت به دست آوردن رابطه
زاويه بهینه کلکتورهای لوله خالء و عرض جغرافیايی محل نصب انجام گرفت تا 

کنندگان اينگونه کلکتورها با تنظیم درست کلکتور، کارآيی آن سازندگان و نصب
 را افزايش دهند.

 مراحل انجام پژوهش -1-3
 عبارتند از:اين پژوهش در چهار مرحله صورت گرفته است که 

رسی تئوری و تجربی شیب بهینه کلکتور لوله خالء در يک مرحله اول: بر
 مکان مشخص و زمان معین.

مرحله دوم: مقايسه نتايج تئوری و تجربی جهت اطمینان از قدرت حل 
 مسئله توسط روابط تئوری انتخاب شده.

های سازی و بسط روابط در کل سال و در موقعیتمرحله سوم: آماده
ی های جغرافیايمقادير شیب بهینه در موقعیتجغرافیايی مختلف جهت يافتن 

 مختلف و در بازه زمانی يک ساله.
مرحله چهارم: استخراج روابط از نتايج حاصل شده در مرحله سوم و صحت 

 سنجی روابط.

بررسي تئوري و تجربي شیب بهینه کلکتور لوله خالء در يک مکان  -2
 مشخص و زمان معین

رت تئوری و تجربی و با مشخصات در اين بخش کلکتور لوله خالء به صو
 مورد بررسی قرار گرفت. 2ارائه شده در جدول 

 
 مشخصات و متغیرهای مسئله 2جدول 

 لوله خالء مشخصات
 میلیمتر 43 قطر داخلی:

 میلیمتر 58قطر خارجی: 
  متر 8/1طول: 

 درجه  80ا ت10  دامنه تغییرات شیب

 درجه  10 تغییرات فاصله

 جغرافیايی موقعیت
 شهر اصفهان

 درجه 6/32طول جغرافیايی: 
  درجه 6/51عرض جغرافیايی 

 زمان

 هجری شمسی 15/2/1394
 میالدی 2015می  5مطابق با  

  11:30'تا  10:30': بازه زمانی اول
)متقارن نسبت به 13:30' تا 12:30': بازه زمانی دوم
 (نیمروز محلی

 13:00زمان نیمروز محلی )ظهر شرعی( : 

 سیال عامل
 آب

 ژول بر کیلوگرم کلوين 4186ظرفیت گرمايی 
 کیلوگرم  5/2جرم: 

 پارامتر مورد بررسی
 دما )بر حسب درجه سلسیوس(

  دقیقه 5هر 
 

 بررسي تئوريک مسئله  -2-1
 شود.برای بررسی تغییرات دما از رابطه زير استفاده می

 
(4)  𝑄𝑄𝑇𝑇 = 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜∆𝑇𝑇 

 
به سطح  𝐼𝐼𝑏𝑏اگر دسته پرتوی نور خورشید با شدت تابش  1 مطابق شکل

 𝑑𝑑𝑑𝑑يک کلکتور لوله خالء برخورد کند مقدار انرژی که جذب جزء سطح با زاويه 
 شود.کند و به صورت زير محاسبه میشود از قاعده ضرب داخلی پیروی میمی
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 نمای مقطع برش خورده لوله به هنگام تابش مستقیم 1شکل

 
(5) 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑏𝑏 = 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑛𝑛. 𝐼𝐼𝑏𝑏   →   ∫𝑑𝑑𝑄𝑄𝑏𝑏 = ∫𝑑𝑑𝐴𝐴𝑛𝑛. 𝐼𝐼𝑏𝑏   →    𝑄𝑄𝑏𝑏 = 𝐴𝐴𝑛𝑛. 𝐼𝐼𝑏𝑏 

 
درکلکتورهای لوله خالء همواره نیمی از محیط لوله در معرض تابش 

 شود.به صورت زير محاسبه میمساحت مربوطه  و مستقیم خورشید قرار دارد
 

(6) 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑛𝑛 = 𝐿𝐿 ×
𝐷𝐷2
2 × 𝑑𝑑𝑑𝑑     →      𝐴𝐴𝑛𝑛 = 𝐿𝐿 ×

𝐷𝐷2
2 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜋𝜋
2

−𝜋𝜋2
= 𝐿𝐿𝐷𝐷12 𝜋𝜋 

 
در خصوص مساحت بخشی از لوله که پرتوهای منعکس شده و پرتوهای 

توان داد، لذا با فرض اينکه همواره نیمی کند نظر دقیقی نمیپراکنده را جذب می
از مساحت لوله درگیر جذب انرژی است برای محاسبه انرژی کل دريافتی نیز 

 ارت است از:کنیم و بنابراين کل انرژی دريافتی عبعمل می 6مشابه رابطه 
 

(7)      𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑛𝑛. 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  
 

با توجه به اينکه کلکتورهای لوله خالء از تابش مستقیم، پراکنده و بازتابش 
جهت تحلیل تئوريک مسئله از روابط مدل آسمان برد؛ لذا شده از زمین بهره می

وسط ود و تشغیر همسانگرد )غیرايزوتروپیک( که مدلی بهبود يافته  تلقی می
استفاده  ]15[ ارائه گرديده است 1980در سال ( Hayهای) و (Daviesداويس)

شود تا مقدار تابش ساعتی بر روی يک کلکتور لوله خالء شیبدار محاسبه می
 گردد.

؛ بازتابش زمین بر اساس جنس سطح زمین در نظر گرفته در اين مدل
برای شهر اصفهان )شهر مورد پارامترهای مطرح شده مقادير شود و همچنین می

نويسی و حل اين مسئله نیز پیچیدگی باشد. از طرفی برنامهبررسی( موجود می
براساس اين مدل، تابش روی سطح شیبدار شامل سه ها را ندارد. ساير روش

)همسانگرد و مؤلفه است. مستقیم)همسانگرد و غیرهمسانگرد(، پراکنده
 شود.به طور پراکنده از زمین منعکس میغیرهمسانگرد( و تابش خورشیدی که 

 

(8)  
𝐼𝐼𝑇𝑇 = (𝐼𝐼𝑏𝑏 + 𝐼𝐼𝑑𝑑𝐴𝐴𝑖𝑖)𝑅𝑅𝑏𝑏 + 𝐼𝐼𝑑𝑑(1 − 𝐴𝐴𝑖𝑖) (

1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
2 )

+ 𝐼𝐼𝜌𝜌𝑔𝑔 (
1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

2 ) 

 
 𝐴𝐴𝑖𝑖و  𝐼𝐼𝑑𝑑،𝐼𝐼𝑏𝑏،𝑅𝑅𝑏𝑏را محاسبه کرد؛ ابتدا الزم است که 𝐼𝐼𝑇𝑇برای اينکه بتوان 

 محاسبه گردد. 
 ]15[( 1اريبس )رابطه همبستگی 9 از رابطه 𝐼𝐼𝑑𝑑: برای محاسبه 𝐼𝐼𝑑𝑑محاسبه 

 .کنیماستفاده می
 

                                                           
1- Eribs  

(9) 

𝐼𝐼𝑑𝑑
𝐼𝐼

=

{
 
 

 
 

1 − 0.09 𝐾𝐾𝑇𝑇   
 

0.9511 − 0.1604𝐾𝐾𝑇𝑇 + 4.388𝐾𝐾𝑇𝑇2    
−16.683𝐾𝐾𝑇𝑇3 + 12.336𝐾𝐾𝑇𝑇4   

 
0.165             

 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓   𝐾𝐾𝑇𝑇 ≤ 0.22

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓 0.22 ≤ 𝐾𝐾𝑇𝑇 ≤ 0.8

   𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓    𝐾𝐾𝑇𝑇 > 0.8

 

 
 در رابطه فوق

𝐾𝐾𝑇𝑇 = 0.53 
 .]15[قابل محاسبه است 10از رابطه نیز  𝐼𝐼 و مقدار

 
(10) 𝐾𝐾𝑇𝑇 =

𝐼𝐼
𝐼𝐼𝑂𝑂

 

 
توان ؛ الزامی است که می𝐼𝐼𝑂𝑂برای استفاده از اين رابطه نیز، يافتن مجهول 

 .]15[به دست آورد 11 آن را از رابطه
 

(11) 
𝐼𝐼𝑂𝑂 =

12 × 3600𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜋𝜋 (1 + 0.033 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 360 𝑛𝑛365 )

× (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜔𝜔2 − 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝜔𝜔1)

+ 𝜋𝜋(𝜔𝜔2 − 𝜔𝜔1)180 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐) 
 

𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆در اين رابطه  = 1367 𝑊𝑊 𝑚𝑚2⁄  ؛ 
 
𝑛𝑛   نیز با توجه به روز انجام آزمايش برای بررسی شیب )پانزدهم ،

 .]15[شودارديبهشت، مطابق با پنجم می( محاسبه می
 

(12) 𝑛𝑛 = 120 + 𝑠𝑠 {
𝑠𝑠 = 5              →        𝑛𝑛 = 125

 𝑠𝑠 = 17            →         𝑛𝑛 = 137
 

 
𝑐𝑐 از ،( رابطه 13رابطه( )Copper و با توجه به مقادير )n  محاسبه شده؛ به

 .]15[آيدصورت زير به دست می
 

(13) 𝑐𝑐 = 23.45 sin (360 284 + n365 ) {
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑛𝑛 = 125 → 𝑐𝑐 = 16.1114°

 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓 𝑛𝑛 = 137 → 𝑐𝑐 = 19.2636°

 

 
𝑐𝑐 از آنجا که آزمايش در شهر اصفهان انجام گرفته لذا مقدار عرض ،

است و بنابراين برابر است  با عرض جغرافیايی شهر اصفهان برابر(، 𝑐𝑐جغرافیايی)
𝑐𝑐با  = 32.6°. 

𝜔𝜔1 و𝜔𝜔2  ، همانگونه که در تشريح آزمايش نیز اشاره گرديد، آزمايش در
 است. زمانی متفاوت انجام شدهدو بازه 

ای دقیقه 5با فواضل زمانی  11:30َتا  10:30َالف(  بازه زمانی اول از ساعت 
و چون هر يک ساعت فاصله از نیمروز محلی برابر  13:00َمحلی ساعت و نیمروز 

از رابطه   𝜔𝜔2مقدار  و 14از رابطه  𝜔𝜔1درجه در زاويه ساعت است لذا مقادير  15
 برابر است با: 15
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(14) 𝜔𝜔1 = 10.5 − 13 = −2.5 × 15° = −37.5° 

(15) 𝜔𝜔2 = 11.5 − 13 = −1.5 × 15° = −22.5° 

(16) ∆𝜔𝜔 = 5
60 × 15 = 1.25 

 
که در اين حالت نیز  13:30َتا ساعت  12:30َب( بازه زمانی دوم از ساعت 

 با: برابر است 18از رابطه  𝜔𝜔2و 17از رابطه   𝜔𝜔1مقادير 
 

(17) 𝜔𝜔1 = 12.5 − 13 = −0.5 × 15° = −7.5° 

(18) 𝜔𝜔2 = 13.5 − 13 = 0.5 × 15° = 7.5° 
 
 ، با توجه به اين نکته که تابش کل خورشیدی مجموع دو تابش پراکنده𝐼𝐼𝑏𝑏و 

 :]15[و مستقیم است لذا داريم
 

(19) 𝐼𝐼𝑏𝑏 = 𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝑑𝑑  

 
𝐴𝐴𝑖𝑖؛]15[ ، به کمک رابطه زير قابل محاسبه است 
 

 (20) 𝐴𝐴𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐼𝐼𝑜𝑜𝑏𝑏

= 𝐼𝐼𝑏𝑏
𝐼𝐼𝑜𝑜

 
 
 

𝑅𝑅𝑏𝑏 15[گرددمحاسبه می 21، نیز از رابطه[. 
 

(21) 𝑅𝑅𝑏𝑏 = cos(𝜑𝜑 − 𝛽𝛽) × cos 𝛿𝛿 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔 + sin (𝜑𝜑 − 𝛽𝛽) × 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛿𝛿
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛿𝛿 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔 + 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜑𝜑 × 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝛿𝛿  

 
𝛽𝛽 10درجه با اختالف   80درجه تا  10؛ نیز دارای مقدار متغییر بوده و از 

ای محاسبه دقیقه 5های را در بازه 𝑇𝑇∆برای اينکه بتوان  کند.درجه تغییر می
های خالء داشت؛ از کرده و اطالعات دقیقی از روند افزايش دما در داخل لوله

ی محاسباتی مناسب امکان شود و با نوشتن برنامهنرم افزار متلب استفاده می
 شود.انجام محاسبات فراهم می

به تفکیک شیب  و 12تا  4های نتايج حاصل از انجام بررسی تئوری در شکل
 ارائه گرديده است. 

 بررسي تجربي مسئله  -2-2
در اين آزمايش پارامتر مورد تغییر و بررسی، شیب کلکتور لوله خالء است. 

نیز نشان داده شده  2همانگونه که در بیان مسئله نیز تشريح گرديد و در شکل 
ی از سايه ناپذيراست؛ ابتدا کلکتورها در فاصله مناسب از همديگر )به دلیل تأثیر 
درجه  80تا  10يکديگر( رو به جهت جنوب و با زوايای مختلف نسبت به افق از 

ها در باالی هر کدام از لوله گردد.درجه از يکديگر نصب می 10و با اختالف 
دقیقه ثبت  5شود و دمای هر لوله، به فاصله زمانی دماسنجی قرار داده می

ه دما در مدت زمان کوتاه؛ امکان انجام آزمايش بدلیل افزايش قابل توج گردد. می
 گیرد.در کل روز وجود ندارد و بنابراين در دو محدوده زمانی بررسی صورت می

و پايان آزمايش ساعت  10:30محدوده زمانی اول: شروع آزمايش از ساعت 
 دقیقه است.  11:30

آزمايش دقیقه و پايان  12:30محدوده زمانی دوم: شروع آزمايش از ساعت 
 دقیقه است. 13:30ساعت 
 

 
 درجه 80تا  10های آرايش کلکتورهای لوله خالء در شیب 2شکل 

 
های )زمان 13:00با توجه به اينکه نیمروز محلی )ظهر شرعی( در ساعت 

روی نمودار بر اساس زمان خورشیدی است بدين معنا که ظهر معادل ساعت 
ز آزمايش يک ساعت اختالف خورشیدی است و با زمان رسمی در رو 12:00

افتد، و از طرفی منحنی حرکت روزانه خورشید نسبت به وجود دارد( اتفاق می
ساعت نیمروز محلی متقارن است لذا اين دو محدوده زمانی، دو محدوده زمانی 

تغییرات تابش را هم در صبح )و به علت تقارن عصر( و هم  وباشند مناسب می
قارن نمودار حرکت خورشید( مورد ارزيابی قرار در ظهر )هنگام گذر از خط ت

محدوده زمانی انجام آزمايش را بر روی نمودار حرکت خورشید  3شکل دهد. می
ترين نمودار به شهر اصفهان( نشان درجه شمالی )نزديک 32در عرض جغرافیايی 

 دهد.می
و به تفکیک  12تا  4های نتايج حاصل از انجام بررسی تجربی در شکل

 ارائه گرديده است.شیب 
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نمايش محدوده زمانی پژوهش بر روی نمودار مسیر حرکت خورشید در  3شکل 
 درجه شمالی 32عرض جغرافیايی 

 
روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی  4شکل 

 درجه 10برای شیب 
 

 
روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی  5شکل 

 درجه 20برای شیب 
 

 
روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی  6شکل 

 درجه 30برای شیب 
 
 

 

روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی  7شکل 
 درجه 40برای شیب 

 

 
روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی  8شکل 

 درجه 50برای شیب 
 

 
روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی  9شکل 

 درجه 60برای شیب 
 

 
روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی  10شکل 

 درجه 70برای شیب 
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روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی  11شکل
 درجه 80برای شیب 

 
 

 مقايسه نتايج حاصل از بررسي تئوري و تجربي مسئله   -2-3
شود؛ چه در محدوده زمانی مشاهده می 11تا  4های که از شکلهمانگونه 

فاتی بین مقادير تئوری و تجربی اول و چه در محدوده زمانی دوم، هر چند اختال
درجه سیلسیوس( و  1شود که البته اين امر ناشی از دقت آزمايش )مشاهده می

همچنین ثابت در نظر گرفتن مقدار ظرفیت ويژه آب است ولی؛ الگوی روند 
یجه توان نتهای مختلف تشابه خوبی دارند و چنین میتغییرات دمايی در شیب

( و Daviesداويس)همسانگرد )غیرايزوتروپیک( گرفت که مدل آسمان غیر 
سال، مدلی مناسب و  هت بررسی کلکتورهای لوله خالء در طولج( Hayهای)

 است. قابل اطمینان

بررسي شیب بهینه کلکتور لوله خالء در طول يک سال و در  -3
 هاي جغرافیايي مختلفعرض

 3درجه و  25با توجه به اينکه گستره جغرافیايی ايران از عرض جغرافیايی 
تر شدن ؛ لذا جهت دقیق]16[استدقیقه شمالی  37درجه و  39ی تا دقیقه شمال

درجه  40درجه تا  24محاسبات دامنه تغییرات عرض جغرافیايی در محدوده 
 شمالی در نظر گرفته شده است. 

ای تهیه گرديده که با استفاده در اين مرحله، به کمک نرم افزار متلب برنامه
از مدل آسمان غیرهمسانگرد، محاسبات تئوری مسئله را در طول يک سال انجام 

های جغرافیايی شیب بهینه در عرضاطالعات خروجی از اين برنامه، داده و 
 .ئه گرديده استارا 3جدول نتايج حاصل از اين بررسی در  .استمختلف 

 يافتن ارتباط بین شیب بهینه و عرض جغرافیايي  -4
توان ارتباط بین می 3های مذکور در جدول با عبور دادن خط بهینه از داده

زاويه شیب بهینه و عرض جغرافیايی را به تفکیک فصول و همچنین برای کل 
 به دست آورد. لسا

ساالنه و فصلی را با ارتباط خطی بین زاويه شیب بهینه  12نمودار شکل 
 دهد.درجه شمالی نشان می 40درجه تا  24عرض جغرافیايی از 

 
بهینه سالیانه و فصلی محاسبه شده برای شیب مقدار زاويه )بر حسب درجه(  3جدول

درجه شمالی 40تا   24های جغرافیايی های لوله خالء برای عرضکلکتور  
عرض 

جغرافیايی 
 )شمالی(

زاويه بهینه  زمستان پايیز تابستان بهار
 ساالنه

24˚ 6 11 43 37 25/24  

26˚ 7 12 45 39 75/25  

82 ˚ 9 14 47 41 75/27  

30˚ 11 16 49 43 75/29  

32˚ 13 18 51 45 75/31  

34˚ 15 20 53 47 75/33  

36˚ 17 22 55 49 75/35  

38˚ 19 24 57 51 75/37  

40˚ 21 26 59 53 75/39  

 

 
زاويه بهینه بر حسب عرض جغرافیايی به صورت فصلی و منحنی تغییرات  12شکل 

 سالیانه

 
، بیانگر ارتباط خطی بین (22روابط به دست آمده از اين نمودار )رابطه 

 شیب بهینه فصلی و ساالنه با عرض جغرافیايی است.
 

  (22) 

 بهار

𝛽𝛽𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 0.9667 × 𝜑𝜑 − 17.822

0.9667 × 𝜑𝜑 − 12.822

𝜑𝜑 + 19

𝜑𝜑 + 13

1.0163 × 𝜑𝜑 − 0.323

 

 تابستان

 پايیز

 زمستان

 سالیانه

 
که بسیار صريح و  23اگر مقادير اعشاری را گرد کرده، رابطه  22در رابطه 

 .گرددساده و کاربردی است؛ حاصل می
 

(23) 

 بهار

𝛽𝛽𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝜑𝜑 − 18

𝜑𝜑 − 13

𝜑𝜑 + 19

𝜑𝜑 + 13

𝜑𝜑

 

 تابستان

زپايی  

 زمستان

 سالیانه

 
الزم به ذکر است با توجه به اينکه محدوده استفاده از روز میانی که در 

درجه  5/66محاسبات اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته تا عرض جغرافیايی 
 5/66( نیز تا عرض جغرافیايی 23و  22است؛ لذا روابط به دست آمده )رابطه 

 باشد.درجه معتبر می

 صحت سنجي روابط به دست آمده -5
مورد ارزيابی قرار بگیرد؛ ( 23و  22)ين بخش برای اينکه صحت روابط در ا

اين روابط را با اطالعات به دست آمده از سايت سازمان ملی هوافضا آمريکا 
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(1NASAو تحقیقات پیشین مورد مقايسه قرار می ) دار نمودهیم. اين مقايسه در
 به صورت ساالنه ارائه گرديده است.  13شکل

 

 
 با مراجع معتبر 23و  22نمودار مقايسه نتايج حاصل از روابط  13شکل 

الزم به ذکر است که جهت محاسبه مقدار شیب بهینه ساالنه از 
، میانگین مقادير فصلی لحاظ گرديد و  جهت استفاده از روابط (4)مرجع 1رابطه

ارائه گرديده، میانگین مقادير ماهیانه  1که در جدول ( 10)مرجع نیجه گوردو 
 ورد استفاده قرار گرفت. م

شود روابط به دست آمده از دقت نیز مشاهده می 13همانگونه که در شکل 
توان از اين دارند و بنابراين میهای جغرافیايی پايین خوبی خصوصاً در عرض

 های خورشیدی لوله خالء استفاده کرد. روابط با اطمینان جهت نصب آبگرمکن

 نتايج و پیشنهادات -6
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که ارتباط بین عرض جغرافیايی و 
شیب بهینه نصب کلکتورهای لوله خالء در محدوده کشور ايران خطی است و 

به صورت  23به طور دقیق و رابطه  22ارتباط بین اين دو پارامتر در رابطه 
 گردد.ير ارائه میکاربردی ارائه گرديد. بر اساس اين روابط و نتايج پیشنهادهای ز

های آبگرمکن خورشیدی گردد که طراحی و ساخت سازهالف( پیشنهاد می
های جغرافیايی مختلف متناسب با همان عرض جغرافیايی ساخته برای عرض

 شود.
ب( سازه آبگرمکنی طراحی و ساخته شود که قابلیت تغییر شیب بر اساس 

 روابط ارائه شده در اين پژوهش را داشته باشد. 
ت فدريامساحت محاسبات مربوط به خالل که در از ديگر نتايج اين پژوهش 

جهت حاصل گرديد؛ اين است که چنانچه  انرژی در کلکتورهای لوله خالء
 نتايج با مقادير واقعیاز قطر خارجی استفاده شود، محاسبه سطح دريافت انرژی 

ک ياعمال همچنین نتايج حاصل از انتخاب قطر داخلی نیز با تطابق خوبی دارد، 
ت و اين ضريب به نسبانطباق دارد حاصل از انجام آزمايش ضريب ثابت با نتايج 

 مقادير بیان شده در جدول دو قطر خارجی به داخلی کلکتور بسیار نزديک است.
سطحی که  دهد که هر چند مساحتاين امر نشان می کند.اين امر را بیان می 4

با جاذب پوشش داده شده است با قطر داخلی قابل محاسبه است اما به نظر 
رسد که در هنگام دريافت انرژی نوعی تمرکز از طريق جدار خارجی اتفاق می
 افتد. که اين تمرکز با نسبت دو قطر در ارتباط است. می

 
به نتايج  مقايسه مقدار نسبت قطر خارجی به قطر داخلی وضريب اعمالی 4جدول

 تئوری با در نظر گرفتن قطر داخلی کلکتور 
                                                           

1- National Aeronautics and Space Administration  

نسبت قطر خارجی به قطر داخلی  ضريب اعمالی
 کلکتور لوله خالء

1.34 𝐷𝐷2
𝐷𝐷1

= 58
43 = 1.35 

 عاليم -7

 عالئم انگلیسي 
   𝐴𝐴𝑖𝑖     شاخص غیرهمسانگرد 

  𝑛𝑛      عدد مربوط به روز سال 
  𝐷𝐷1    قطر داخلی کلکتور لوله خالء 
  𝐷𝐷2     قطر خارجی کلکتور لوله خالء 
  𝐾𝐾𝑇𝑇    شاخص وضوح آسمان 
  𝑅𝑅𝑏𝑏     نسبت تابش 

  𝐼𝐼       تابش ساعتی 
  𝐼𝐼𝑏𝑏     تابش مستقیم ساعتی 
  𝐼𝐼𝑑𝑑     تابش پراکنده ساعتی 
  𝐼𝐼𝑜𝑜      تابش خارج از جو 
  𝐿𝐿      طول کلکتور لوله خالء      

  𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆   ثابت خورشیدی 
  𝑚𝑚     جرم 
 ∆𝑇𝑇   تغییرات دما 

𝑄𝑄      انرژی 
  𝑐𝑐𝑝𝑝   ظرفیت گرمايی ويژه آب 

 عالئم يوناني
  𝛽𝛽      زاويه شیب کلکتور 
  𝜑𝜑      عرض جغرافیايی 
  𝛿𝛿     زاويه انحراف يا میل خورشیدی 

  𝜌𝜌𝑔𝑔   ضريب انعکاس)آلبدو( زمین  
  𝜔𝜔    زاويه ساعت       
  𝜃𝜃     زاويه برخورد       

 هاانديس
  𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜    بهینه       

  𝑆𝑆         خورشیدمربوط به      
  𝑇𝑇        سطح شیبدار 
  𝑛𝑛        عمود بر راستای تابش 
  𝑏𝑏        مستقیم 
  𝑑𝑑        پراکنده 

  𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡   مقدار کل 
 
 

 مراجع -8
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