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 چکیده

 لحاظ به كه است شده واقع ايمنطقه در و است گرفته قرار شمالی عرض درجه 40 تا 25 مدارهاي نیب در ایران كشور

 وابستگی خورشیدي كلكتورهاي يبازده. است گرفته قرار هارده باالترین در جهان مختلف مناطق بین در خورشیدي انرژي دریافت

 زاویه خورشیدي كلكتور دریافتی تشعشع میزان روي بر اثرگذار و مهم پارامترهاي از یكی. دارد آنها به ورودي تشعشع شار به زیادي

 با مقاله این در. رسدمی كلكتور سطح به كه شودمی اي اشعه مقدار تغییر سبب زاویه این تغییر زیرا. است افق به نسبت آن انحراف

 كه داد نشان نتایج نهایت در. است شده محاسبه مشهد در سال مختلف روزهاي براي بهینه  يزاویه ایزروتروپیك مدل از استفاده

 .یابدمی افزایش % 16 ي دریافتی روي سطح افقبه انرژنسبت  آمده بدست انرژي مجموع سال كل در محوره تك سیستم در

 خورشیدي كلكتورهاي ،محوره تك سیستم انحراف، زاویه ،خورشیدي انرژي  : کلیدی هایواژه

 مقدمه

 زیست هايآلودگی و فسیلی منابع هايمحدودیت و طرف یك از انرژي به افزون روز نیاز و صنعت گسترش با امروزه

 دسترس در .اندگرفته قرار توجه مورد مد و جزر و بادي خورشیدي، انرژي همانند پذیر تجدید هايانرژي دیگر، طرف از محیطی

 تاثیرگذار طبیعیعوام  دقیق مطالعه نیازمند هاانرژي این از حداكثري استفاده و بوده طبیعی شرایط به وابسته هاانرژي این بودن

 دریا و باد خورشید، رفتار باید ترتیب به مدي و جزر و بادي خورشیدي، هايانرژي از حداكثري استفاده براي مثال، عنوان به. است

 .گیرد قرار مطالعه مورد دقت به

 آن از و بوده انسان توجه مورد باز دیر از مختلف مزایاي بودن دارا دلیل به خورشیدي انرژي پذیر، تجدید هايانرژي میان در

 جمله از مختلفی عوامل به خورشید از انرژي دریافت مقدار (.Tiana and Zhao, 2013) است شدهمی استفاده مختلف مصارف در
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 از انرژي دریافت كردن بیشینه هايراه از یكی. دارد بستگی خورشید موقعیت و جوي شرایط خورشیدي، كلكتورهاي قرارگیري زاویه

 .كلكتورها است زاویه درست تنظیم خورشید،

 مورد سطح به عمودي طور به خورشید پرتوهاي كه شودمی حاصل زمانی خورشید از تابشی انرژي بیشترین اینكه به توجه با

 توان ازمی امر این تحقق براي. باشد تشعشع جهت بر عمود تقریبا سطح باید انرژي مقدار بیشترین دریافت براي لذا بتابند نظر

 ;Engin, 2013) استفاده كردكند یا تنظیم روزانه زاویه شیب سطح اي خورشید را دنبال میردیاب خورشیدي كه به طور لحظه

Adrian et al., 2014.) 

 در .است شده انجام جهان مختلف نقاط براي خورشیدي،كلكتورهاي  يبهینه يزاویه درخصوص زیادي مطالعات تاكنون

 انرژي حداكثرد، توان می ماهیانه، تنظیم باي بهینه يزاویه نشان داد كه  Benghanem ،شد انجام 2011سال كه در  تحقیقی

 مدینهشهر  جغرافیایی عرض با تقریباً نه،ساال تنظیم براي بهینه شیب يزاویه و آورد دست به مذكور يمنطقه براي را خورشیدي

 تنظیم برای را تخت خورشیدی کلکتور یهبهین شیبی زاویه (1389)اسپور ثانیبع بهرامی و در تحقیقی دیگر .است برابر

 تا صفر بهینه بین شیب زاویه آنها به این نتیجه رسیدند که تغییرات بدست آوردند. را برای کرج ساالنه و فصلی ماهیانه،

درجه  33/37درجه، در تابستان صفر درجه و در پاییز  22درجه، در بهار  33/65زاویه  زمستان این در  .است درجه 69

 بررسی .است سال در مطلوب و ثابت زاویه که باشدمی درجه 66/31متوسط  طور به  ساالنه بهینه شیب باشد. زاویهمی

 استفاده با ترتیب به سال یك در خورشید از دریافتی انرژي مقادیر كه داد نشان شهركرمان، در( 1387) همكاران و زاده عبدل هاي

، %17افق روي سطح سال یك در خورشید از دریافتی انرژي مقادیر با مقایسه در سال، و فصل ماه، به مربوط بهینه زوایاي از

 و زاهدان شهرهاي در Moghadam et al. (2011) توسط كه آزمایشاتی همچنین . است یافته افزایش  %9/ 36 و 9/15%

 سیستم كه حالتی به نسبت شود، تنظیم سال در بار دو تنها بهینه شیب زاویه اگر كه است آن از حاكی گرفت صورت بندرعباس

براي مالزي انجام  2015در سال  et al. Khatib در تحقیقی كه .شود می دریافت بیشتري انرژي %8 است، ثابت سال درطول

 شرق براي بهینه يزاویه تغییر كه حالی در كردند؛ توصیه فصلی صورت به مالزي در پنل شیب سازي بهینهدادند، نشان دادند كه 

 به( 1392) مسیحی و خراسانیدر تحقیقی دیگر  .كردند توصیه ماهانه صورت به را states  Sarawakو Sabah شامل مالزي

 هر حداقل شیب تنظیم كه رسیدند نتیجه این به نهاآ .پرداختند كاشان در تخت خورشیدي كلكتورهاي يبهینه شیب زاویۀ  بررسی

-می تیر و خرداد ماه دو براي درجه صفر و آذر ماه براي درجه 60 ترتیب به حداقل و حداكثر بهینه يزاویه و است زمال بار یك ماه

 باشدمی درجه 29 با برابر ساالنه شیب زاویه كه كردند بیان و كردند معرفی فصلی صورت به را بهینهي زاویه همچنین آنها. باشد

ي شیب هاي مختلف تعیین زاویهبه بررسی مدل Demain et al. (2013) .است نزدیك( 59/33) منطقه جغرافیایی عرض به كه

هاي مختلف را در شرایط آب و هوایی مختلف مورد ارزیابی قرار دادند و به یان عملكرد نسبی مدل آنهابهینه براي بلژیك پرداختند. 
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ها در تمام شرایط آب و هوایی عمكلرد مناسبی ندارد بنابراین مدلی جدید براي بلژیك توسعه نتیجه رسیدند كه هیچ كدام از مدل

  كردند.ین میي شیب بهینه با توجه به عرض جغرافیایی را تعیكه براساس آن زاویه دادند

 Heywoodي بهینه را به صورت تابعی از عرض جغرافیایی معرفی كردند. در تحقیقی در بسیاري از مقاالت نیز زاویه

این   Lunde  (1980)عرض جغرافیایی است.  همچنین  φمحاسبه كرد كه  φ=optβ-10زاویه بهینه ساالنه را برابر با ( 1970)

پیشنهاد كرد. كه عالمت مثبت براي نیم كره شمالی و عالمت منفی براي نیم كره جنوبی است. از  φ=opt β±15زاویه را برابر با 

et  Elminirهمچنین  بدست آورد. φ0.6804=opt β+7.203ي بهینه ساالنه را برابر با زاویهet al Talebizadeh (2011 ). طرفی

. al  (2006) 15± (°15ي بهینه را به صورت زاویه+φ(=opt β  .معرفی كردند 

باتوجه به اینكه میزان تابش خورشیدي تابع موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی محل می باشد، الزم است چنین 

شهر مشهد براساس  براي هاي خورشیديمطالعاتی در هر منطقه به طور مجزا صورت گیرد. لذا در این مقاله شیب بهینه نصب پنل

 .و همچنین مدل ریاضی جهت تخمین مقدار تشعشع ارائه شد شده است جوردن محاسبهمدل ریاضی لیو 

 هاروش و مواد

 2009 سال از مشهد هواشناسی سازمان از شید خور تابش سازي مدل جهت( H)مربوط به انرژي دریافتی روي سطح افق ي هاداده

 طی در مشهد هواشناسی ياداره هايداده از افق سطح در كل تابش يروزانه میانگین آوردن بدست براي. شدند دریافت  2014 تا

 دریافت میزان تعیین منظور به ریاضی روابط از استفاده با را هوا صافی ضریب بتوان تا. شد گیريمیانگین مطالعه مورد هايسال

 .كرد محاسبه انرژي

 تشعشع. كنندمی محاسبه را شیبدار سطوح به رسیده انرژي افقی سطح روي تشعشعی انرژي هايداده از استفاده با ریاضی هايمدل

 :كرد محاسبه توانمی 1 رابطه از شیبدار سطح یك روي كل

(1) HT= HB+ HS +HR 

 تابش انعكاسی می باشد. rHتابش پخشی و  dH، مجموع تابش مستقیم bH آن، در كه

زاده و عبدل( ارائه شده است Liu، روش لیو جوردن است كه توسط  THروش براي بدست آوردن اولین روش لیو جوردن:

با استفاده از این روش مقدار تشعشع میانگین ماهیانه بر روي سطوح  .;Lahjouji and Darhmaoui, 2013) 1387همكاران,

 :شودشیبدار به شرح زیر محاسبه می

(2) 𝐻𝑇 = 𝐻 (1 −
𝐻𝑑

𝐻
) 𝑅𝑏 + 𝐻𝑑 (

1 + 𝑐𝑜𝑠𝛽

2
) + 𝐻𝜌𝑔 (

1 − 𝑐𝑜𝑠𝛽

2
) 
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 متوسط مقدار نسبت بیانگر  bR و افقی سطح روي تشعشع میزان H و زمین، انعكاس ضریب gρ شیب، زاویه  βآن در كه 

 آید.بدست می 3ي كه از رابطه است صاف سطح روي مستقیم تابش متوسط مقدار به شیبدار سطح روي مستقیم تابش

(3) 
𝑅𝑏 =

𝑐𝑜𝑠(𝜑 ∓ 𝛽) 𝑐𝑜𝑠 𝛿 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠
′ + (

𝜋
180

) 𝜔𝑠
′ 𝑠𝑖𝑛(𝜑 ∓ 𝛽) 𝑠𝑖𝑛𝛿

𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠𝛿 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠 + (
𝜋

180
) 𝜔𝑠𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑠𝑖𝑛𝛿

 

(4) 
𝜔𝑠

′ = 𝑚𝑖 𝑛 [
𝑐𝑜𝑠−1(−𝑡𝑎𝑛𝜑 𝑡𝑎𝑛𝛿)

𝑐𝑜𝑠−1(−𝑡𝑎𝑛 (𝜑 ∓ 𝛽) 𝑡𝑎𝑛𝛿)
] 

 عرض φ آن در كه. است شمالی كره نیم براي منفی عالمت و جنوبی كره نیم براي مثبت عالمت 4 و 3 هايرابطه در

 سطح در خورشید طلوع يزاویه ωs ،(5ي )رابطهنظر مورد زمانی ي بازه در زمین كره محور انحراف يزاویه δ محل، جغرافیایی

 .باشندمی درجه حسب بر شیبدار سطح در خورشید طلوع يزاویه و ώs  و (6يرابطه) افق

(5) δ = 23.45sin (360
n + 284

365
) 

(6) 
𝜔𝑠

′ = 𝑚𝑖 𝑛 [
𝑐𝑜𝑠−1(−𝑡𝑎𝑛𝜑 𝑡𝑎𝑛𝛿)

𝑐𝑜𝑠−1(−𝑡𝑎𝑛 (𝜑 ∓ 𝛽) 𝑡𝑎𝑛𝛿)
] 

n نظر مورد روز تا ژانویه اول از سال روزهاي جمع. 

 مشخص  زمانی يدوره در افقی يصفحه یك توسط دریافتی تابشی انرژي نسبت با است برابر(: Kth)  هوا صافی ضریب

(H )باشد گرفته قرار زمین جو از خارج در اگر زمان همان در صفحه همین دریافتی تابشی انرژي مقدار به. 

(7) 𝐾𝑡ℎ =
𝐻

𝐻𝑂

 

 

محاسبه   8يرابطه از كه نامندمی فرا جو تابش را اتمسفر خارجی يلبه در سطح واحد در تابشی (: انرژيoH) 1فرا جو تابش

 شود.می

𝐻𝑂 =
24 × 𝐼𝑠𝑐

𝜋
(1 + 0.033𝑐𝑜𝑠

360𝑛

365
) × [𝑐𝑜𝑠𝜑𝑐𝑜𝑠𝛿𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠 + 

𝜋𝜔𝑠

180
𝑠𝑖𝑛𝜑𝑠𝑖𝑛𝛿] (8)  

𝐼𝑠𝑐  متر مربع است. وات بر 1367برابر با  ثابت خورشیدي است كه 

 كل تابش به پراكنده تابش نسبت بینی پیش هاي مدل از برخی يمقایسه به ،(1388)همكاران  و پور در تحقیقی ابراهیم

"Orgill and Hollands (1997)" مدل نهایتاً و پرداختند  مدل، نسبت این كردند. در اعالم ترمناسب ایران هاي اقلیم براي را  

  :آیدمی دست به  9ي رابطه از هوا صافی ضریب ي محدوده به توجه با كل تابش به پراكنده تابش

                                                           
1 Extraterrestrial radiation  
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𝐾𝑑ℎ = 1.557 − 1.84𝐾𝑡ℎ          0.35 ≤ 𝐾𝑡ℎ ≤ 0.75                                                 

𝐾𝑑ℎ = 1 − 0.249𝐾𝑡ℎ                     𝐾𝑡ℎ < 0.35 

𝐾𝑑ℎ = 0.177                              𝐾𝑡ℎ > 0.75 
(9)  

ρ متغییر است. در این مطالعه مقدار این  8/0تا  2/0 از محیط پوشش نوع به بسته آن مقدار كه بوده زمین انعكاس ضریب

 در نظر گرفته شده است. 2/0ضریب برابر با 

 تك هايسیستم يبهینه زاویه تعیین براي روش این از است متغییر β زاویه تنها جوردن لیو روش در اینكه به توجه با

 .شد استفاده محوره

براي زاویه بهینه به صورت روزانه،  شده نوشته كد از استفاده با پیاده سازي شد. Matlab لیو جوردن در اي روشكد رایانه

 .فصلی و ساالنه محاسبه و مقایسه شدندماهانه، 

مقادیر زوایا بهینه كلكتور در منطقه مورد مطالعه روزهاي سال و عمومیت بخشیدن به  ار تابش در طیمعی به دلیل انحراف

زاویه بهینه از  و تعمیم پذیري به منظور اطمینان از صحت به همین سبب داشتن مدلی جهت تخمین مقدار تابش ضروري است.

 رگرسیونی هايمدل بررسی استفاده شد. هسال 6كل روزانه حاصل ي براي تخمین مقدار تابش رگرسیونی گوسی و دو ضابطهمدل 

 .كندمی تبعیت يضابطه دو و گوسی مدل از روزانه تابش مقدار تغییرات كه داد نشان مختلف

 :باشند می 11 رابطه مطابقي دو ضابطه مدل ضابطه 10 رابطه مطابق گوسی مدل ضابطه

𝐻 = 𝑎exp (− (
𝑛 − 𝑏

𝑐
)

2

) (10)  

H =  an3 + bn2 + cn + d                 𝑛 ≤  182 

H =  qn3 + wn2 + vn + z               n >  182 
(11) 

 .باشد می سال از روز شماره n و رگرسیونی ضرایبو ...  a، b ،c آن در كه

 بررسی نتایج

طی در  برازش شده براي مقادیر متوسط تابش ((Eq.11)11)رابطه  ي( و دو ضابطه(Eq.10) 10 رابطه) گوسیمدل  1 شكل

سال میالدي ابتدا با دهد. همانطور كه مالحظه می شود، شكل تغییرات تابع تابش بر حسب روز از روزهاي یك سال را نشان می

مقادیر تابش در شش ماهه ابتدا سال كند. تر شدن به فصل تابستان افزایشی است و سپس مقدار تابش روند نزولی پیدا مینزدیك

و براي  12باشد. مقادیر ضرایب رگرسیونی برآورد شده براي تابع گوسی در رابطه میالدي تقریبا برابر با شش ماهه دوم سال می

 نشان داده شده است.  13ي ي در رابطهضابطه تابع دو
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 .شده برازش و دو ضابطه ای یگوس تابع با همراه سال شش یط افق سطح در شده افتیدر یتابش یانرژ زانیم متوسط: 1 شکل

 

𝐻 = 7.73exp (− (
𝑛 − 182.8

144.9
)

2

) (12) 

H  = −1.543 × 10−6 × 𝑛3  +  0.0004415 × 𝑛2  + 0.000761 × n +  2.371             n ≤ 182 

H  = −2.338 × 10−8 × n4 − 2.219 × 10−5 × n3  +   0.007545 × n − 1.115 × n + 69.04      n > 182 

(13) 

 

ي برازش شده، مقایسه آماري بین مقادیر پیش بینی شده براي ارزیابی اعتبار بیشتر مدل رگرسیونی گوسی و مدل دو ضابطه

نتایج مقایسات آماري بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده به . احتمال یك درصد انجام شدح تابش و مقادیر واقعی در سط

نشان می دهد كه دو پارامتر  pمقادیر آورده شده است.   1 جدولبراي مقایسات آماري میانگین و واریانس در  pصورت مقادیر 

ي در سطح آماري واریانس و میانگین بین دو مجموعه داده هاي واقعی و پیش بینی شده توسط مدل گوسی و مدل دو ضابطه

و نیز  MAPEو  RMSEهمچنین مقادیر پایین خطا بر حسب دو معیار   یكدیگر ندارند. احتمال یك درصد اختالف معنی داري با

adjو ضریب تبیین تصحیح شده) (2R(، ضریب تبیین)EFمقادیر باالي بازده پیش بینی)
2R) گوسی و دو  براي هر دو ضابطه(

توان با اطمینان براي تخمین ي برازش شده را میدو ضابطه نشان دهنده آن است كه مدل ( كه2 جدول)  .ي( محاسبه شدضابطه

 تابش افقی استفاده كرد.

 مقادیر پیش بینی شده.: مقایسات آماری میانگین و واریانس بین مقادیر واقعی و 1 جدول

 میانگین واریانس پراكندگی مدل مورد استفاده

 02/0 85/0 86/0 (eq12)مدل رگرسیونی

 26/0 59/0 96/0 (eq13)يمدل دو ضابطه

  

 شده.های آماری مقادیر پیش بینی شاخص :2 جدول

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 100 200 300 400

S
o

la
r 

R
ad

ia
ti

o
n

(k
W

h
/m

2
/d

ay
)

Day

H_actual H_Eq.11 H_Eq.10



 

7 

 

adj مدل مورد استفاده
2R 2R EF(%) MAPE(%) RMSE 

 0/92 0/92 91/89 11/60 0/57 (eq12)رگرسیونیمدل 

 94/0 94/0 25/94 73/8 49/0 (eq13)يمدل دو ضابطه

 ها داده پراكندگی. است شده داده نشان 2 شكلدر  يگوسی و دوضابطه هايمدل توسط شده بینی پیش هايداده پراكندگی

 بهترین حالت این در. است( pv) شده بینی پیش مقادیر و( dv) واقعی مقادیر سري دو نزدیكی دهنده نشان قطري محور حول

𝑅2  كه بود خواهد زمانی بینی پیش وضعیت ≅ pv  و1 = 1.000dv + توان نتیجه گرفت با توجه به شكل می .باشد  0.000

 .از این روابط استفاده خواهد شد Hي به مقدار واقعی نزدیكتر است به همین دلیل در ادامه محاسبات براي ي دو ضابطهكه رابطه

 

 .(pv) یضابطهگوسی و دو  یها مدل توسط شده ینیب شیپ ریمقاد و( dv) یواقع ریمقاد نیب رابطه :2 شکل

  محوره تک سیستم در بهینه شیب تعیین

 ساله 6 تاریخی هاي داده اساس بر منطقه جغرافیایی موقعیت در تابش روزانه تخمین براي يدو ضابطه مدل آنكه از پس

 صفحه بهینه زاویه مقدار آنگاه. شد زده تخمین روزانه دریافتی كل انرژي مقدار جوردن لیو روش كمك به. شد ارزیابی و برازش

 و ماهیانه ساالنه، صورت به بهینه زاویه مقادیر. گردید محاسبه شود می روزانه انرژي بیشترین دریافت به منجر كه محوره تك

 b3شكل  و است سال تمام روزهاي براي مختلف β ازاي در دریافتی  Ht تغییرات يدهنده نشان 3 شكل.  شد محاسبه ايهفته

 .است  در هر روز از سالبدست آمده  βopt ازاي در دریافتی  Ht میزان يدهنده نشان

 و فصلی ماهانه، روزانه، بهینه زاویه از استفاده صورت در دریافتی انرژي میزان آمده بدست يبهینه زوایاي از استفاده با

)میزان انرژي دریافتی در  ثابت حالت به نسبت سال كل در انرژي دریافت میزان كه داد نشان آمده بدست نتایج. شد محاسبه ساالنه

H_eq10 :pv= 0.95dv + 0.2755 , R² = 0.9201

H_eq11: pv = 0.9615dv+ 0.2561 ,R² = 0.9583
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 سال دریافتی تابش كل مجموع مقادیر 3 جدول درتوان می. یابدمی افزایش ٪49/9 ،27/11 ،05/13 ،88/15 ترتیب بهسطح افق( 

  را مشاهده كرد. ساالنه و فصلی ماهانه، روزانه، بهینه زاویه هايحالت از یك هر براي را

اند. پس از بدست آوردن شیب با توجه به اینكه در بسیاري از مقاالت شیب ساالنه را برابر با عرض جغرافیایی معرفی كرده

ساالنه و شیب برابر با عرض جغرافیایی با یكدیگر مقایسه شد كه بهینه ساالنه مقدار انرژي دریافتی در صورت استفاده از شیب 

  (.3 جدول) یابددرصد كاهش می 61/44دهد كه میزان انرژي در صورت استفاده از عرض جغرافیایی نشان مین آنتایج 

 

در  سالیانه براساس روش لیو جوردن و فصلی ماهیانه، یبهینه شیب یبرای زاویه دریافتی سالمقادیر مجموع کل تابش  :3 جدول

 سیستم تک محوره.

 شش ماه فصلی ماهانه هفته اي روزانه تنظیم زاویه بهینه به صورت
ساالنه 

(°83/27) 

عرض جغرافیایی 

(°27/36) 

دریافتی در سال  Hمجموع 

(2kW.h/m( 
2118/56 2051/73 2017/55 1992/20 1956/05 1952/03 16/1226 

درصد افزایش انرژي نسبت به 

 انرژي دریافتی روي سطح افق
17/18 13/48 11/59 10/19 8/19 7/97 - 

درصد افزایش انرژي نسبت به 

 عرض جغرافیاییحالت 
70/88 69/33 66/70 64/07 61/52 61/44 - 

درصد افزایش انرژي نسبت به 

 حالت ساالنه
5/85 4/88 3/26 1/63 0/05 - - 

  

 روزهای سال. در βoptبه ازای  Ht(  تغییرات bمختلف  βبه ازای  Ht( تغییرات a :3 شکل
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 نتیجه گیری

 تعیین ايرایانهافزار  نرم هائار لیو جوردن و ریاضی مدل یك از استفاده شیب كلكتورهاي خورشیدي در مشهد با بهینه مقادیر

 :آمد دست به مقاله این از زیر نتایج. دش

درجه در  0 تا )آذر(  دسامبر ماه در درجه 60 از براي كلكتور افق به نسبت شده  گیري اندازه روزانه بهینه انحراف زاویه -

ي زیادي دارد بهتر است كلكتورهاي خورشیدي به با توجه به اینكه تغییرات زاویه بازه متغییر است.)خرداد( ژوئن 

 یا هفتگی تنظیم شوند. خصوص در بهار و تابستان به صورت روزانه و

 )خرداد( ژوئن ماه براي 0°و  )آذر( ماه دسامبر يبرا 55°ترتیب به ماهیانه، تنظیم براي بهینه يزاویه حداقل و حداكثر -

 .است

ي است. تفاوت زاویه 49°و  41°، 5°، 15°ترتیب بهزمستان  و پاییز تابستان، بهار، در فصلی تنظیم براي بهینه زاویۀ -

زاویه شیب به صورت كوتاه مدت تاكید ر و تابستان نسبت به پاییز و زمستان بر اهمیت تنظیم ابهینه به خصوص در به

 دارد.

 كمتر منطقه جغرافیایی عرض از درجه 8 حدود مقدار این است كه 28°ي بدست آمده براي تنظیم ساالنه برابر با زاویه -

  . است
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