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Використання сонячної енергії є досить перспективним з точки зору поліпшення 

екологічної ситуації, зниження  витрат органічного палива й залежності багатьох країн світу 
від імпорту палива, оскільки велика кількість енергії витрачається на покриття таких потреб 
як виробництво низкопотенційного тепла для системи гарячого водопостачання, опалення, 
кондиціювання повітря, технологічних і інших потреб.  

Для найбільш ефективного використання сонячного випромінення в геліосистемах 
необхідно щоб площина абсорбера розташовувалась під прямим кутом до сонячного 
випромінювання. В ідеальному випадку цього можна досягти використовуючи систему 
спостереження за сонцем, яка має досить високу вартість та продуктивність. Тому іншим 
шляхом, для вирішення поставленої проблеми являється знаходження оптимального 
розташування сонячного колектору, при якому в максимально можливому ступеню абсорбер 
буде сприймати сонячне випромінення. 

Очевидно, що сонячний колектор може розташовуватися під певним кутом до 
горизонту і орієнтуватися за сторонами світу. 

Для збільшення ефективності роботи сонячних колекторів, їх розташовують під 
деяким кутом нахилу до горизонту, що пов’язано з тим, що в такому положенні поглинаюча 
поверхня сонячного колектора дозволяє приймати максимальну кількість сонячного 
випромінення. Сонячна радіація грає суттєву роль в інженерних розрахунках при визначені 
термодинамічної ефективності сонячного колектора, тобто його ККД. Її значення вимірюють 
за допомогою спеціальних пристроїв (піргеліометр, піранометр) або користуються 
середньостатистичними довідниковими даними для певного регіону, але в обох випадках 
мають справу з величинами сонячної радіації, що надходить під прямим кутом на 
горизонтальну поверхню. При розташуванні абсорбера під певним кутом до горизонту 
значення сонячної радіації, яка надходить на поверхню абсорбера змінюється. При 
визначенні надходження сонячного випромінення на площину абсорбера сонячного 
колектора, розташованого під певним кутом нахилу до горизонту, використовується 
коефіцієнт перерахування на похилу поверхню R. Тому для визначення оптимального кута 
нахилу сонячного колектору до горизонту, який би відповідав максимальному надходженню 
щільності потоку сонячного випромінювання на площу абсорбера, було складено 
математичну модель, яка дозволяє прослідкувати як змінюється коефіцієнт перерахування на 
похилу поверхню в залежності від місяця року та від кута нахилу сонячного колектора до 
горизонту, та від географічного розташування. 

Виходячи з загальних міркувань сонячні колектори, орієнтують строго на південь, але 
в деяких випадках це не представляється можливим з тих чи інших причин: рельєф 
місцевості, умови забудови площадок для розміщень геліосистем, та інші фактори. Тому для 
того, щоб вироблення тепла в геліосистемах було максимально ефективним, за допомогою 
математичної моделі, було визначено в яких межах можливо відхилятися від південної 
орієнтації без суттєвої втрати ККД, тобто було прослідковано як азимутальний кут впливає 
на коефіцієнт перерахування на похилу поверхню для різних кутів нахилу сонячного 
колектору до горизонту та для різних пір року. 

Крім описаних факторів істотний вплив на межі ефективного розташування сонячних 
колекторів мають фотометричні влативості системи прозорих покриттів [1]. Оскільки 
очевидно, що при певному куті падіння сонячного випромінювання пропускна здатність 
системи прозорих покриттів буде знижуватися, а при досягненні деякої критичної величини 
остання буде працювати як дзеркало. Тож програмою передбачено виявлення межі зміщення 
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кута нахилу сонячного колектору, в яких система прозорих покриттів володіє достатньою 
пропускною здатністю.  

З метою спостереження зміни коефіцієнта пропускання прозорого покриття сонячного 
колектора від кута його нахилу до горизонту, були розраховані і побудовані залежності 
пропускної здатності різних систем прозорих покритті від кута падіння сонячного 
випромінення. 

В якості найбільш перспективних та найбільш розповсюджених прозорих покриттів, 
по даним робіт [2, 3], було розглянуто скло та полікарбонат. 

Виходячи із аналізу пропускної здатності системи прозорих покриттів з різного 
матеріалу можна стверджувати, що при визначені оптимального кута нахилу для тих типів 
сонячних колекторів у яких прозора ізоляція виконана на основі скла необхідно враховувати, 
те що їх кут нахилу до горизонту не повинен бути менш ніж 280 ÷ 340, в залежності від 
кількості прозорих покриттів та їх сорту, а для системи прозорих покриттів на основі 
полікарбонату – 310. 

При визначенні оптимального кута нахилу сонячного колектора до горизонту істотне 
значення має його географічне розташування.  

Оптимальний кут нахилу сонячного колектора до горизонту залежить від призначення 
системи сонячних колекторів. Так, наприклад в м. Дніпропетровськ, для систем гарячого 
водопостачання, які працюють цілорічно оптимальний кут нахилу становить 400, які 
працюють у теплу половину року, с квітня по вересень, з урахуванням того, що при малому 
куті нахилу сонячного колектора до горизонту  200 ÷ 250 на поверхні системи прозорих 
покриттів збирається багато бруду та з урахуванням отриманих даних о пропускної здатності 
системи прозорих покриттів колекторів, оптимальний кут складає 300 ÷ 350, а ті що 
працюють в холодну половину с жовтня по березень, з урахуванням кількості 
середньомісячних опадів (снігу) в даній місцевості, кількості ясних днів та тривалості 
сонячної радіації у період з середини листопада по середину січня, він складає 600 ÷ 680. 

За результатами математичного моделювання на вибір максимального азимутального 
кута, на який можна відхилити сонячний колектор при якому він не суттєво втрачає свою 
теплопродуктивність впливає пора року. 

Для цілорічних геліосистем, наприклад які працюють в м. Дніпропетровськ, кут на 
який допускається відхилення від південного напрямку сонячного колектора, при якому  
коефіцієнт перерахунку на похилу поверхню RП  змінюється небільше ніж на 5 % складає ± 
(240 ÷ 250). Для сезоних геліосистем, які працюють у теплу половину року с квітня по 
вересень цей кут складає ± (290 ÷ 410), при чому величина найбільшого відхилення від 
південної орієнтації, при якому коефіцієнт перерахунку на похилу поверхню RП  змінюється 
небільше ніж на 5 %, спостерігається у червні яке складає ± 440, а для сезоних геліосистем, 
які працюють у холодну половину с жовтня по березень кут на який допускається відхилення 
становить ± (190 ÷ 210). 

Отже азимутальний кут грає суттєву роль для сезоних геліосистем які працюють в 
осіньо-зимовий період, так як кут на який можливо відхилити сонячний колектор, при якому 
його теплопродуктивність не істотно зменшиться, сладає не великі значення  ± (190 ÷ 210), на 
відміну від літнього періоду ± (290 ÷ 410). Із зростанням широти місцевості, в літній період, 
значення азимутального кута на який допускається відхилення від південного напрямку 
сонячного колектора, без значної зміни його теплопродуктивності, суттєво знижується. 
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