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چکیده

 اين سیستمها زمانی باالترين راندمان خود را خواهند داشت که در.آبگرمکنهای خورشیدی يکی از پرکاربردترين سیستمهای استفاده از انرژی خورشیدی است
 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
 از آنجا که بررسی اين دسته از کلکتورها در موقعیتهای جغرافیايی مختلف و.کلکتورهای لوله خالء و ارتباط آن با عرض جغرافیايی محل نصب صورت گرفته است
 لولههای خالء در يک روز، بسیار دشوار است لذا در ابتدای اين تحقیق،...  متغیربودن میزان تابش و،در طول کل سال به علت مشکالت زياد از جمله شرايط جوی
ثابت و در يک موقعیت جغرافیايی معلوم در شیبهای مختلف به صورت تئوری و تجربی بررسی گرديده و پس از مقايسه نتايج و اطمینان از توصیف رفتاری اين
 نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد که مدل آسمان.کلکتورها به کمک معادالت کنترلکننده مربوطه؛ بررسی اين کلکتورها در کل سال انجام گرفته است
 به کمک اين مدل نشان داده شد که شیب بهینه ساالنه. رفتار دمايی کلکتور لوله خالء را با دقت خوبی بیان میکند،)Hay() و هایDavies(غیرهمسانگرد داويس
با عرض جغرافیايی ارتباط مستقیم دارد و برای کلکتورهای لوله خالء اين مقدار برابر با عرض جغرافیايی محل نصب است و شیب بهینه در فصول سال نیز ارتباط
.خطی با عرض جغرافیايی دارد

 عرض جغرافیايی، شیب بهینه، کلکتور لوله خالء:کلیدواژگان
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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.
Keyword: Evacuated Solar Collector, Optimum Slope, Latitude
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مقدمه

محیط
از بحرانهای اساسی پیشروی بشر امروز میتوان به آلودگی
زيست و کاهش منابع انرژی فسیلی اشاره کرد .متخصصین بر اين باورند که
استفاده از انرژیهای نو و تجديدپذير به طور همزمان میتواند هر دوی اين
بحرانها را مهار نمايد .بیشک انرژی خورشید در بین انرژیهای نو و تجديدپذير
به علت در دسترس بودن ،همخوانی با سیستمهای انرژی کنونی و نامحدود بودن
میزان انرژی نسبت به ساير ديگر منابع از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
در بین روش های استفاده از انرژی خورشید ،استفاده از گرمايش خورشید در
تأمین انرژی الزم برای آب گرم مصرفی از کاربردیترين اين روشهاست.
اصلیترين بخش آبگرمکنهای خورشیدی کلکتور آن است ،که معموالَ به دو
صورت صفحه تخت و لوله خالء موجود میباشد .در اين بین کلکتورهای لوله
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
مسیر حرکت خورشید در آسمان در هر روز از سال متفاوت با روز ديگر میباشد،
لذا يافتن زاويهای که حداکثر میزان تابش را از خورشید در طول يک بازه زمانی
(سالیانه و يا فصلی) دريافت کند؛ بسیار حائز اهمیت است .زاويه بهینه به
پارامترهای مختلفی بستگی دارد ولی بیشک از مهمترين اين پارامترها میتوان
از عرض جغرافیايی محل نصب نام برد .در اين پژوهش به بررسی ارتباط بین
شیب بهینه کلکتورهای لوله خالء خورشیدی و عرض جغرافیايی محل نصب
پرداخته خواهد شد.
 -1-1پژوهشهاي پیشین

در ايران پژوهش های در اين خصوص انجام گرفته که خالصه برخی از اين
پژوهشها در زير ارائه گرديده است.
سال  -1389پوينده و همکارانش با استفاده از يک الگوی رياضی زاويه
بهینه ساالنه برای شهر تهران را  30درجه بیان کردند .بر اساس اين پژوهش؛
زاويه بهینه در شهر تهران و در ماههای سرد سال حدود  55درجه و در ماههای
گرم سال حدود  10درجه خواهد بود].[1
سال  -1391طالبی زاده و همکارانش زاويه بهینه را برای عرضهای
جغرافیايی  20درجه تا  40درجه شمالی (گستره عرض جغرافیايی ايران) بررسی
کردند و روابط زير (رابطه  )1را ارائه کردند .در اين روابط 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝛽𝛽 شیب بهینه و
𝜑𝜑 عرض جغرافیايی است].[2
بهار

() 1

تابستان
پايیز
زمستان
سالیانه

0.4885 × 𝜑𝜑 − 10.27

0.2631 × 𝜑𝜑 + 4.961

𝛽𝛽𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0.8966 × 𝜑𝜑 + 23.81
1.073 × 𝜑𝜑 + 10.3

{0.6804 × 𝜑𝜑 + 7.203

سال  -1391احترام و همکارانش نیز با تحقیقی در شهر ارومیه بیان داشتند
که شیب کلکتورهای خورشیدی در اين منطقه در فصل زمستان برابر عرض
جغرافیايی يعنی  ،37/34°در فصل پايیز حدود  10°بیشتر از عرض جغرافیايی،
و در فصل تابستان  25°کمتر از عرض جغرافیايی و در بهار صفر باشد .برای اين

16

منطقه زاويهی بهینهی ساالنه حدود  17°کمتر از عرض جغرافیايی يعنی

حدود  20/6°به دست آمد].[3

سال  -1391بهرامی و ثانی نیز با بررسی شیب بهینه آرايههای خورشیدی
در شرايط اقلیمی کرج و با استفاده از دادههای تابشی  12سال (از سال 1994
تا  )2005دريافتند که زاويه شیب بهینه در شهر کرج بین صفردرجه (در ماههای
می ،ژوئن ،جوالی و آگوست) تا  69درجه (ژانويه) متغییر است .بر اساس
محاسبات آنها مقدار اين زاويه در شهر کرج و در فصل زمستان  65/33درجه،
در بهار  22درجه ،در تابستان صفر درجه و در پايیز  37/33درجه میباشد .بر
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
آن در سال  31/66درجه است].[4
سال  -1392رحیمی و همکارانش نیز با استفاده از دو مدل آسمان
ايزوتروپیک رابطه ( )Liu–Jordanو مدل آسمان غیرايزوتروپیک (رابطه – Hay
 Daviesنشان دادند برای شهر شهرکرد ،تغییرات زاويه شیب بهینه از صفر درجه
برای ماه می تا  62درجه برای ماه دسامبر متغییر است و زاويه بهینه ساالنه در
شهر شهرکرد  29درجه نسبت به افق محاسبه شد].[5
سال  -1393دلفان و همکارانش نیز به بررسی تجربی تأثیر زاويه شیب بر
عملکرد کلکتورهای لوله خالء در شهر کرمانشاه پرداختند .آنها با انجام آزمايشی
بر روی لولههای خالء در  5شیب  52/5 ،37/5 ،30 ،22/5درجه نشان دادند که
بازدهی کلکتورهای لوله خالء تابع دو عامل اختالف دمای محیط با مخزن و
مقدار تابش خورشید در سطح کلکتور است].[6
در ساير مناطق جهان نیز تحقیقاتی در اين خصوص انجام گرفته که خالصه
برخی از اين تحقیقات نیز در زير ارائه گرديده است.
سال  -1994گورودو و همکارانش با استفاده از  16فرمول تحلیلی مختلف
زاويه شیب مطلوب در شهر کابل افغانستان را بررسی کردند و نتايج حاصل را با
نتايج آزمايشگاهی مقايسه کردند .پس از صحتسنجی به کمک روابط
پیشنهادی؛ ديگر عرض های جغرافیايی را بررسی کرده و با استفاده از نتايج
حاصل؛ روابط خطی بین شیب بهینه در ماههای مختلف سال و عرض جغرافیايی
را به صورت ارائه شده در جدول  1پیشنهاد کردند.
جدول  1روابط ارائه شده برای شیب بهینه ( 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝛽𝛽) ماهانه توسط نیجه گورودو و

همکارانش

ژانويه

آوريل

فوريه

مارس

جوالی

0.89 × 𝜑𝜑 + 29

0.97 × 𝜑𝜑 + 17

ژوئن

𝜑𝜑 + 4

𝜑𝜑 − 10

0.93 × 𝜑𝜑 − 24

0.87 × 𝜑𝜑 − 34

0.89 × 𝜑𝜑 − 30

0.97 × 𝜑𝜑 − 17

دسامبر

𝜑𝜑 − 2

𝜑𝜑 + 12

0.93 × 𝜑𝜑 + 25

0.87 × 𝜑𝜑 + 34

می

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

آگوست

محدوده پیشنهادی آنها برای استفاده از اين روابط عرض جغرافیايی 60
درجه جنوبی تا  60درجه شمالی است].[7
سال  -1998الکاسبی در بررسی زاويه بهینه و ارتباط آن با عرض جغرافیايی
و عدد مربوط به روز از يک مدل کامپیوتری استفاده کرد که میزان زاويه بهینه
را در هر ماه ارائه میکرد و نتايج را با نتايج حاصل از آزمايش مقايسه کرد .پس
از بررسی مشاهده کرد که مقادير تجربی و مقادير پیشبینی شده حاصل از روابط
سال  -2002شاريا
مدل سازی کامپیوتری تطابق خوبی دارد].[8
با انجام آزمايشاتی نشان داد که زاويه شیب بهینه برای يک آبگرمکن خورشیدی،

يافتن رابطه بین زاويه شیب بهینه کلکتورهای لوله خالء خورشیدی و عرض جغرافیايی

زاويهای است که سهم خورشیدی سالیانه برای سامانههای خورشیدی را بیشینه
میکند].[9
سال  -2009اسکیکر در تحقیقات خود دريافت که کارآيی يک گردآور
خورشیدی ،به موقعیت آن (با توجه به خط استوا) و زاويه شیب آن با سطح افق
(با توجه به موقعیت جغرافیايی منطقه) ،مرتبط است].[10
سال  -2009رونشینگ تانگ و همکارانش در مقالهای با عنوان شیب بهینه
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
از جمله نوع کلکتور ،فاصله مرکزی بین لولهها ،قطر داخلی و خارجی لوله و
شیب کلکتورها بر روی جذب انرژی اين نوع از کلکتورها تأثیرگذار است .بر
اساس اين تحقیق؛ بر خالف کلکتورهای صفحه تخت ،کلکتورهای لوله خالء
بايستی با شیبی کمتر از عرض جغرافیايی ،نصب شوند تا بیشترين دريافت انرژی
را داشته باشند].[11
سال  -2013درهمايی و همکارش با استفاده از دادههای تابشی  4سال بر
روی يک سطح افقی در  35سايت کشورهای مختلف منطقه مديترانه؛ روابط زير
را پیشنهاد کردند].[12
() 2
() 3

مرحله سوم :آمادهسازی و بسط روابط در کل سال و در موقعیتهای
جغرافیايی مختلف جهت يافتن مقادير شیب بهینه در موقعیتهای جغرافیايی
مختلف و در بازه زمانی يک ساله.
مرحله چهارم :استخراج روابط از نتايج حاصل شده در مرحله سوم و صحت
سنجی روابط.
 -2بررسي تئوري و تجربي شیب بهینه کلکتور لوله خالء در يک مکان
مشخص و زمان معین

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

𝜑𝜑 × 𝛽𝛽𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1.25351
Google

زمان

اين پژوهش در چهار مرحله صورت گرفته است که عبارتند از:
مرحله اول :بر رسی تئوری و تجربی شیب بهینه کلکتور لوله خالء در يک
مکان مشخص و زمان معین.
مرحله دوم :مقايسه نتايج تئوری و تجربی جهت اطمینان از قدرت حل
مسئله توسط روابط تئوری انتخاب شده.

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

 1394/2/15هجری شمسی
مطابق با  5می  2015میالدی
بازه زمانی اول 10:30' :تا '11:30
بازه زمانی دوم 12:30' :تا '(13:30متقارن نسبت به
نیمروز محلی)
زمان نیمروز محلی (ظهر شرعی) 13:00 :

سیال عامل
پارامتر مورد بررسی

-2-1اهمیت و اهداف پژوهش حاضر

از آنجا که کلکتورهای لوله خالء خورشیدی در ايران کاربردی وسیع دارند
و از طرفی سازه اين گونه کلکتورها ثابت و در برخی موارد متناسب با محل نصب
نمی باشد؛ و از طرفی تحقیقات صورت گرفته بیشتر پیرامون کلکتورهای صفحه
تخت است .لذا اين پژوهش جهت به دست آوردن رابطهای جهت ارتباط بین
زاويه بهینه کلکتورهای لوله خالء و عرض جغرافیايی محل نصب انجام گرفت تا
سازندگان و نصبکنندگان اينگونه کلکتورها با تنظیم درست کلکتور ،کارآيی آن
را افزايش دهند.

 10درجه

موقعیت جغرافیايی

سال  -2014خديم و همکارانش با استفاده از وبسايتهای
 Earthو  NASAتوانستند پژوهشی را پیرامون شیب بهینه جاذبهای
خورشیدی در کشور عراق انجام دهند .آنها دريافتند که شیب بهینه ساالنه تقريب ًا
 2تا  3درجه با عرض جغرافیايی و شیب بهینه ماهانه نیز در استانهای مختلف
عراق از  1تا  8درجه با عرض جغرافیايی فاصله دارد].[13
سال  -2015دورين و همکارانش نیز با استفاده از يک مدل رياضی بر مبنای
رابطه هوتل و ورتز و همچنین مدل لیو و جردن توانستند ارتباط شیب بهینه را
با عرض جغرافیايی به دست آورند .آنها همچنین توانستند تأثیر بازتابش زمین
را نیز مورد بررسی قرار دهند].[14

 -3-1مراحل انجام پژوهش

دامنه تغییرات شیب

10تا  80درجه

فاصله تغییرات

𝛽𝛽𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1.25351 × 𝜑𝜑 − 0.00728944
× 𝜑𝜑2

مشخصات لوله خالء

قطر داخلی 43 :میلیمتر
قطر خارجی 58 :میلیمتر
طول 1/8 :متر

آب
ظرفیت گرمايی  4186ژول بر کیلوگرم کلوين
جرم 2/5 :کیلوگرم
دما (بر حسب درجه سلسیوس)
هر  5دقیقه

 -1-2بررسي تئوريک مسئله

برای بررسی تغییرات دما از رابطه زير استفاده میشود.

() 4

𝑇𝑇∆ 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑄𝑄

مطابق شکل  1اگر دسته پرتوی نور خورشید با شدت تابش 𝑏𝑏𝐼𝐼 به سطح
يک کلکتور لوله خالء برخورد کند مقدار انرژی که جذب جزء سطح با زاويه 𝑑𝑑𝑑𝑑
میشود از قاعده ضرب داخلی پیروی میکند و به صورت زير محاسبه میشود.
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() 9

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐾𝐾𝑇𝑇 ≤ 0.22

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 0.22 ≤ 𝐾𝐾𝑇𝑇 ≤ 0.8

2

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐾𝐾𝑇𝑇 > 0.8

𝑇𝑇𝐾𝐾 1 − 0.09

𝑇𝑇𝐾𝐾0.9511 − 0.1604𝐾𝐾𝑇𝑇 + 4.388
−16.683𝐾𝐾𝑇𝑇 3 + 12.336𝐾𝐾𝑇𝑇 4
0.165

در رابطه فوق
شکل 1نمای مقطع برش خورده لوله به هنگام تابش مستقیم

() 5

𝑏𝑏𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑏𝑏 = 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑛𝑛 . 𝐼𝐼𝑏𝑏 → ∫ 𝑑𝑑𝑄𝑄𝑏𝑏 = ∫ 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑛𝑛 . 𝐼𝐼𝑏𝑏 → 𝑄𝑄𝑏𝑏 = 𝐴𝐴𝑛𝑛 .

درکلکتورهای لوله خالء همواره نیمی از محیط لوله در معرض تابش
مستقیم خورشید قرار دارد و مساحت مربوطه به صورت زير محاسبه میشود.
()6

𝜋𝜋

𝐷𝐷2 2
𝐷𝐷1
𝜋𝜋 𝐿𝐿 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∫
𝜋𝜋2 −
2
2

× 𝐿𝐿 = 𝑛𝑛𝐴𝐴

→

𝐷𝐷2
𝑑𝑑𝑑𝑑 ×
2

× 𝐿𝐿 = 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑑𝑑

در خصوص مساحت بخشی از لوله که پرتوهای منعکس شده و پرتوهای
پراکنده را جذب میکند نظر دقیقی نمیتوان داد ،لذا با فرض اينکه همواره نیمی
از مساحت لوله درگیر جذب انرژی است برای محاسبه انرژی کل دريافتی نیز
مشابه رابطه  6عمل میکنیم و بنابراين کل انرژی دريافتی عبارت است از:
() 7

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑛𝑛 .

با توجه به اينکه کلکتورهای لوله خالء از تابش مستقیم ،پراکنده و بازتابش
شده از زمین بهره میبرد؛ لذا جهت تحلیل تئوريک مسئله از روابط مدل آسمان
غیر همسانگرد (غیرايزوتروپیک) که مدلی بهبود يافته تلقی میشود و توسط
داويس( )Daviesو های( )Hayدر سال  1980ارائه گرديده است ] [15استفاده
می شود تا مقدار تابش ساعتی بر روی يک کلکتور لوله خالء شیبدار محاسبه
گردد.
در اين مدل ؛ بازتابش زمین بر اساس جنس سطح زمین در نظر گرفته
میشود و همچنین مقادير پارامترهای مطرح شده برای شهر اصفهان (شهر مورد
بررسی) موجود میباشد .از طرفی برنامه نويسی و حل اين مسئله نیز پیچیدگی
ساير روشها را ندارد .براساس اين مدل ،تابش روی سطح شیبدار شامل سه
مؤلفه است .مستقیم(همسانگرد و غیرهمسانگرد) ،پراکنده(همسانگرد و
غیرهمسانگرد) و تابش خورشیدی که به طور پراکنده از زمین منعکس میشود.

() 8

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1 +
( ) 𝑖𝑖𝐴𝐴 𝐼𝐼𝑇𝑇 = (𝐼𝐼𝑏𝑏 + 𝐼𝐼𝑑𝑑 𝐴𝐴𝑖𝑖 )𝑅𝑅𝑏𝑏 + 𝐼𝐼𝑑𝑑 (1 −
)
2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1 −
( 𝑔𝑔𝜌𝜌𝐼𝐼 +
)
2

برای اينکه بتوان 𝑇𝑇𝐼𝐼 را محاسبه کرد؛ ابتدا الزم است که 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝑅𝑅𝑏𝑏 ،𝐼𝐼𝑏𝑏 ،و 𝑖𝑖𝐴𝐴

محاسبه گردد.
محاسبه 𝑑𝑑𝐼𝐼 :برای محاسبه 𝑑𝑑𝐼𝐼 از رابطه ( 9رابطه همبستگی اريبس )][15
استفاده میکنیم.
1

1- Eribs
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()10

𝑑𝑑𝐼𝐼
𝐼𝐼

{

=

𝐾𝐾𝑇𝑇 = 0.53

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

𝐼𝐼
𝑂𝑂𝐼𝐼

= 𝑇𝑇𝐾𝐾

برای استفاده از اين رابطه نیز ،يافتن مجهول 𝑂𝑂𝐼𝐼؛ الزامی است که میتوان
آن را از رابطه  11به دست آورد].[15
()11

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐺𝐺12 × 3600
𝑛𝑛 360
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (1 + 0.033
)
𝜋𝜋
365
) × (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜔𝜔2 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜔𝜔1
) 𝜋𝜋(𝜔𝜔2 − 𝜔𝜔1
)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
180

در اين رابطه  𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1367 𝑊𝑊⁄𝑚𝑚2؛

= 𝑂𝑂𝐼𝐼

+

𝑛𝑛  ،نیز با توجه به روز انجام آزمايش برای بررسی شیب (پانزدهم
ارديبهشت ،مطابق با پنجم می) محاسبه میشود].[15
()12

𝑛𝑛 = 125

𝑛𝑛 = 137

→

→

𝑖𝑖 = 5

𝑖𝑖 = 17

{ 𝑖𝑖 𝑛𝑛 = 120 +

𝛿𝛿 ،از رابطه (( )13رابطه  )Copperو با توجه به مقادير  nمحاسبه شده؛ به
صورت زير به دست میآيد].[15
()13

284 + n 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑛𝑛 = 125 → 𝛿𝛿 = 16.1114°
{)
365
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑛𝑛 = 137 → 𝛿𝛿 = 19.2636°

𝛿𝛿 = 23.45 sin(360

𝜑𝜑  ،از آنجا که آزمايش در شهر اصفهان انجام گرفته لذا مقدار عرض
جغرافیايی(𝜑𝜑) ،برابر با عرض جغرافیايی شهر اصفهان است و بنابراين برابر است
با .𝜑𝜑 = 32.6°
 𝜔𝜔1و  ، 𝜔𝜔2همانگونه که در تشريح آزمايش نیز اشاره گرديد ،آزمايش در
دو بازه زمانی متفاوت انجام شده است.
الف) بازه زمانی اول از ساعت َ 10:30تا َ 11:30با فواضل زمانی  5دقیقهای
و نیمروز محلی ساعت َ 13:00و چون هر يک ساعت فاصله از نیمروز محلی برابر
 15درجه در زاويه ساعت است لذا مقادير  𝜔𝜔1از رابطه  14و مقدار  𝜔𝜔2از رابطه
 15برابر است با:

يافتن رابطه بین زاويه شیب بهینه کلکتورهای لوله خالء خورشیدی و عرض جغرافیايی

()14

𝜔𝜔1 = 10.5 − 13 = −2.5 × 15° = −37.5°

()15

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

𝜔𝜔2 = 11.5 − 13 = −1.5 × 15° = −22.5°
5
× 15 = 1.25
60

()16

= 𝜔𝜔∆

ب) بازه زمانی دوم از ساعت َ 12:30تا ساعت َ 13:30که در اين حالت نیز
مقادير  𝜔𝜔1از رابطه  17و  𝜔𝜔2از رابطه  18برابر است با:

()17

𝜔𝜔1 = 12.5 − 13 = −0.5 × 15° = −7.5°

()18

𝜔𝜔2 = 13.5 − 13 = 0.5 × 15° = 7.5°

و 𝑏𝑏𝐼𝐼 ،با توجه به اين نکته که تابش کل خورشیدی مجموع دو تابش پراکنده
و مستقیم است لذا داريم]:[15
()19

𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐼𝐼𝑏𝑏 = 𝐼𝐼 −

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

()20

𝑏𝑏𝐼𝐼 𝑏𝑏𝑏𝑏𝐼𝐼
=
𝑜𝑜𝐼𝐼 𝑜𝑜𝑜𝑜𝐼𝐼

= 𝑖𝑖𝐴𝐴

𝑏𝑏𝑅𝑅 ،نیز از رابطه  21محاسبه میگردد].[15

()21

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 × )𝛽𝛽 cos(𝜑𝜑 − 𝛽𝛽) × cos 𝛿𝛿 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + sin(𝜑𝜑 −
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 +

= 𝑏𝑏𝑅𝑅

𝛽𝛽؛ نیز دارای مقدار متغییر بوده و از  10درجه تا  80درجه با اختالف 10
درجه تغییر میکند .برای اينکه بتوان 𝑇𝑇∆ را در بازههای  5دقیقهای محاسبه
کرده و اطالعات دقیقی از روند افزايش دما در داخل لولههای خالء داشت؛ از
نرم افزار متلب استفاده میشود و با نوشتن برنامهی محاسباتی مناسب امکان
انجام محاسبات فراهم میشود.
نتايج حاصل از انجام بررسی تئوری در شکلهای  4تا  12و به تفکیک شیب
ارائه گرديده است.
 -2-2بررسي تجربي مسئله

در اين آزمايش پارامتر مورد تغییر و بررسی ،شیب کلکتور لوله خالء است.
همانگونه که در بیان مسئله نیز تشريح گرديد و در شکل  2نیز نشان داده شده
است؛ ابتدا کلکتورها در فاصله مناسب از همديگر (به دلیل تأثیر ناپذيری از سايه
يکديگر) رو به جهت جنوب و با زوايای مختلف نسبت به افق از  10تا  80درجه
و با اختالف  10درجه از يکديگر نصب میگردد .در باالی هر کدام از لولهها
دماسنجی قرار داده میشود و دمای هر لوله ،به فاصله زمانی  5دقیقه ثبت
میگردد .بدلیل افزايش قابل توجه دما در مدت زمان کوتاه؛ امکان انجام آزمايش
در کل روز وجود ندارد و بنابراين در دو محدوده زمانی بررسی صورت میگیرد.
محدوده زمانی اول :شروع آزمايش از ساعت  10:30و پايان آزمايش ساعت
 11:30دقیقه است.

شکل  2آرايش کلکتورهای لوله خالء در شیبهای  10تا  80درجه

با توجه به اينکه نیمروز محلی (ظهر شرعی) در ساعت ( 13:00زمانهای
روی نمودار بر اساس زمان خورشیدی است بدين معنا که ظهر معادل ساعت
 12:00خورشیدی است و با زمان رسمی در روز آزمايش يک ساعت اختالف
وجود دارد) اتفاق می افتد ،و از طرفی منحنی حرکت روزانه خورشید نسبت به
ساعت نیمروز محلی متقارن است لذا اين دو محدوده زمانی ،دو محدوده زمانی
مناسب میباشند و تغییرات تابش را هم در صبح (و به علت تقارن عصر) و هم
در ظهر (هنگام گذر از خط تقارن نمودار حرکت خورشید) مورد ارزيابی قرار
میدهد .شکل  3محدوده زمانی انجام آزمايش را بر روی نمودار حرکت خورشید
در عرض جغرافیايی  32درجه شمالی (نزديکترين نمودار به شهر اصفهان) نشان
میدهد.
نتايج حاصل از انجام بررسی تجربی در شکلهای  4تا  12و به تفکیک
شیب ارائه گرديده است.
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شکل  3نمايش محدوده زمانی پژوهش بر روی نمودار مسیر حرکت خورشید در
عرض جغرافیايی  32درجه شمالی

شکل  4روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی
برای شیب  10درجه

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

شکل  8روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی
برای شیب  50درجه

شکل  5روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی
برای شیب  20درجه

شکل  6روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی
برای شیب  30درجه

20

شکل  9روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی
برای شیب  60درجه

شکل  10روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی
برای شیب  70درجه

يافتن رابطه بین زاويه شیب بهینه کلکتورهای لوله خالء خورشیدی و عرض جغرافیايی
شکل 11روند تغییرات دما حاصل از آزمايش و محاسبات در دو محدوده زمانی
برای شیب  80درجه

˚40
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39/75
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 -3-2مقايسه نتايج حاصل از بررسي تئوري و تجربي مسئله

همانگونه که از شکلهای  4تا  11مشاهده میشود؛ چه در محدوده زمانی
اول و چه در محدوده زمانی دوم ،هر چند اختالفاتی بین مقادير تئوری و تجربی
مشاهده میشود که البته اين امر ناشی از دقت آزمايش ( 1درجه سیلسیوس) و
همچنین ثابت در نظر گرفتن مقدار ظرفیت ويژه آب است ولی؛ الگوی روند
تغییرات دمايی در شیبهای مختلف تشابه خوبی دارند و چنین میتوان نتیجه
گرفت که مدل آسمان غیر همسانگرد (غیرايزوتروپیک) داويس( )Daviesو
های( )Hayجهت بررسی کلکتورهای لوله خالء در طول سال ،مدلی مناسب و
قابل اطمینان است.

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

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

عرضهاي جغرافیايي مختلف

با توجه به اينکه گستره جغرافیايی ايران از عرض جغرافیايی  25درجه و 3
دقیقه شمالی تا  39درجه و  37دقیقه شمالی است][16؛ لذا جهت دقیقتر شدن
محاسبات دامنه تغییرات عرض جغرافیايی در محدوده  24درجه تا  40درجه
شمالی در نظر گرفته شده است.
در اين مرحله ،به کمک نرم افزار متلب برنامهای تهیه گرديده که با استفاده
از مدل آسمان غیرهمسانگرد ،محاسبات تئوری مسئله را در طول يک سال انجام
داده و اطالعات خروجی از اين برنامه ،شیب بهینه در عرضهای جغرافیايی
مختلف است .نتايج حاصل از اين بررسی در جدول  3ارائه گرديده است.

روابط به دست آمده از اين نمودار (رابطه  ،)22بیانگر ارتباط خطی بین
شیب بهینه فصلی و ساالنه با عرض جغرافیايی است.
بهار
تابستان

()22

پايیز

0.9667 × 𝜑𝜑 − 17.822
0.9667 × 𝜑𝜑 − 12.822
𝜑𝜑 + 19

زمستان
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با عبور دادن خط بهینه از دادههای مذکور در جدول  3میتوان ارتباط بین
زاويه شیب بهینه و عرض جغرافیايی را به تفکیک فصول و همچنین برای کل
سال به دست آورد.
نمودار شکل  12ارتباط خطی بین زاويه شیب بهینه ساالنه و فصلی را با
عرض جغرافیايی از  24درجه تا  40درجه شمالی نشان میدهد.

سالیانه

بهار

تابستان

کلکتورهای لوله خالء برای عرضهای جغرافیايی  24تا  40درجه شمالی

عرض
جغرافیايی
(شمالی)

بهار

تابستان

پايیز

زمستان

˚24

6

11

43

37

24/25

˚26

7

12

45

39

25/75

˚28

9

14

47

41

27/75

˚30

11

16

49

43

29/75

˚32

13

18

51

45

31/75

˚34

15

20

53

47

33/75

˚36

17

22

55

49

35/75

˚38

19

24

57

51

37/75

{ 1.0163 × 𝜑𝜑 − 0.323

در رابطه  22اگر مقادير اعشاری را گرد کرده ،رابطه  23که بسیار صريح و
ساده و کاربردی است؛ حاصل میگردد.

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

𝜑𝜑 + 13

= 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝛽𝛽

()23

پايیز
زمستان
سالیانه

𝜑𝜑 − 18
𝜑𝜑 − 13

𝛽𝛽𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝜑𝜑 + 19
𝜑𝜑 + 13
𝜑𝜑

{

الزم به ذکر است با توجه به اينکه محدوده استفاده از روز میانی که در
محاسبات اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته تا عرض جغرافیايی  66/5درجه
است؛ لذا روابط به دست آمده (رابطه  22و  )23نیز تا عرض جغرافیايی 66/5
درجه معتبر میباشد.
 -5صحت سنجي روابط به دست آمده

در اين بخش برای اينکه صحت روابط ( 22و  )23مورد ارزيابی قرار بگیرد؛
اين روابط را با اطالعات به دست آمده از سايت سازمان ملی هوافضا آمريکا

21

مهدی صادقی دستجردی ،محمدحسن مقدس

( )NASA1و تحقیقات پیشین مورد مقايسه قرار میدهیم .اين مقايسه در نمودار
شکل 13به صورت ساالنه ارائه گرديده است.

ضريب اعمالی

 -7عاليم

نسبت قطر خارجی به قطر داخلی
کلکتور لوله خالء

1.34

عالئم انگلیسي

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

الزم به ذکر است که جهت محاسبه مقدار شیب بهینه ساالنه از
رابطه(1مرجع  ،)4میانگین مقادير فصلی لحاظ گرديد و جهت استفاده از روابط
نیجه گوردو (مرجع  )10که در جدول  1ارائه گرديده ،میانگین مقادير ماهیانه
مورد استفاده قرار گرفت.
همانگونه که در شکل  13نیز مشاهده میشود روابط به دست آمده از دقت
خوبی خصوصاً در عرضهای جغرافیايی پايین دارند و بنابراين میتوان از اين
روابط با اطمینان جهت نصب آبگرمکنهای خورشیدی لوله خالء استفاده کرد.
 -6نتايج و پیشنهادات

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
ارتباط بین اين دو پارامتر در رابطه  22به طور دقیق و رابطه  23به صورت
کاربردی ارائه گرديد .بر اساس اين روابط و نتايج پیشنهادهای زير ارائه میگردد.
الف) پیشنهاد میگردد که طراحی و ساخت سازههای آبگرمکن خورشیدی
برای عرض های جغرافیايی مختلف متناسب با همان عرض جغرافیايی ساخته
شود.
ب) سازه آبگرمکنی طراحی و ساخته شود که قابلیت تغییر شیب بر اساس
روابط ارائه شده در اين پژوهش را داشته باشد.
از ديگر نتايج اين پژوهش که در خالل محاسبات مربوط به مساحت دريافت
انرژی در کلکتورهای لوله خالء حاصل گرديد؛ اين است که چنانچه جهت
محاسبه سطح دريافت انرژی از قطر خارجی استفاده شود ،نتايج با مقادير واقعی
تطابق خوبی دارد ،همچنین نتايج حاصل از انتخاب قطر داخلی نیز با اعمال يک
ضريب ثابت با نتايج حاصل از انجام آزمايش انطباق دارد و اين ضريب به نسبت
دو قطر خارجی به داخلی کلکتور بسیار نزديک است .مقادير بیان شده در جدول
 4اين امر را بیان میکند .اين امر نشان میدهد که هر چند مساحت سطحی که
با جاذب پوشش داده شده است با قطر داخلی قابل محاسبه است اما به نظر
میرسد که در هنگام دريافت انرژی نوعی تمرکز از طريق جدار خارجی اتفاق
میافتد .که اين تمرکز با نسبت دو قطر در ارتباط است.
جدول 4مقايسه مقدار نسبت قطر خارجی به قطر داخلی وضريب اعمالی به نتايج
تئوری با در نظر گرفتن قطر داخلی کلکتور

1- National Aeronautics and Space Administration
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