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کاربرد سامانه خورشیدی در ساختمان
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دارکاربرد سامانه های خورشیدی در ساختمان به منظور بهینه سازی انرژی در معماری پای

ازیشتربوترجدیبسیاراستالزمغیرطبیعیمنابعبودنپذیرپایانبهتوجهبا

نبالدبهوکردهتوجهتجدیدپذیرطبیعیهایانرژیازعلمیاستفادهبهگذشته

نرژیامقدارازبیشترچههر.باشیمسازیساختماندرخصوصبهنوینیهایطرح

میشپیپایدارتوسعهسمتبهوسیلهاینبهوبکاهیمساختماندرمصرفیهای

طرخبهرافردانسلنیازهایتأمینوبودهمنطبقامروزنسلنیازهایباکهرویم

.اندازدنمی

انواع سامانه های خورشیدی

.ردندگمیتقسیمایستاوپویاهایسامانهدستهدوبهخورشیدیهایسامانه

انتقالودریافتبرایکهگرددمیاطالقهاییسامانهبهپویاخورشیدیسامانه

کیالکتریومکانیکیهایسامانهچونانرژیهایسامانهدیگرازآنهادرانرژی

.شودمیاستفاده
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مروری بر سامانه های ایستا

:بند دسته کلی تقسیم می شوند که بدین ترتی6سامانه های خورشیدی ایستا به 

آفتابیبحران-1

رارقساختمانجنوبینمایدرکهگرددمیاطالقآفتابییپنجرههایسامانه

امانهسایندر.یابدمیراهداخلیفضایبهمستقیماًطریقازخورشیدنورودار

.نمایدمیعملانرژیکنندهدریافتعنونبهخودزندگیفضای

ترومبدیوار-2

.ددارعهدهبرغیرمستقیمشیوهبهراگرماذخیرهوآوریجمعوظیفهترومبدیوار

بعمنوداخلیفضایبینواسطکهمصالحایتودهبهخورشیدازشدهخارجانرژی

.ابدیمیانتقلداخلیفضاهایبهسپسگشتهآنجذبوکردهبرخورداستانرژی

آبیدیوار-3

بهبیآدیواردی.استغیرمستقیمروشبهایستاهایسامانهانواعازنیزآبیدیوار

آبچونمایعاتیاز،حرارتانباشتتودهعنوانبهساختمانیتوپرمصالحجای

.شودمیاستفاده
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آبیبام-4

شکیلتآبیازپرهایکیسهازو،استحرارتیانباشتدیوارهایبهشبیهآبیبام

بهونددارقرارخورشیدنورمعرضدرمستقیماًواندگرفتهقراربامکفرویکهشده

.پردازندمیگرمابخشوذخیره،آوریجمع

گلخانه-5

دیوارهدروکردهعملمجزاطوربهکهاستایشیشه(اتاق)فضاییکگلخانه

درلخانهگکلیطوربه.گیردمیقرارغربی،شرقیکشیدگیباساختمانیجنوبی

.گرددمیطراحیگیاهانرشدبرایوساکنینبرایدلپذیرفضاییایجاد
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ترموسیفون-6

بهآنودهدمیانجامراانرژیدفعوجذبعملمجزاطوربهنیزسامانهاین

وکنندهجذبکهداردوجودسنگیتوده،مایعازمخزنیوآفتابگیرجای

وداردقرارداخلیاصلیفضایزیردرمعموالًًواستسامانهکنندهذخیره

.داردارتباطداخلیفضایوکنندهدریافتسطحباهاییکانالتوسط
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خورشیدیغیرفعالهایشیوهمزایای

:باشدمیزیرشرحبهخورشیدیغیرفعالهایشیوهمزایای

لقابراحتیبهوشدهخانهگرمایشهزینهدرزیادجوییصرفهباعثشیوهاین(الف

یستمساین.شودمیمحسوببناکاریسفتازجزئیوباشدمیساختمانباتطبیق

از.باشدمیدرازعمریدارایونداردرااستهالکباتوأمالکتریکیومکانیکیاجزاء

.استآنمواردازکشیلولهبهنیازعدمودود،صداایجادعدمجمله

ردکهحالیدراستاتاقکفسطحدرحرارتنگهداری،سیستماینمزیتدیگر(ب

داردودوجاتاقباالیهوایوکفهوایبینزیادیاختالفغیرطبیعیهایسیستمدیگر

.

پویاهایسامانه

وخألهایلوله،خورشیدیهایگرمکنآبتوانمیخورشیدیپویایهایسامانهاز

.بردنامراتختپانل

خورشیدیگرمکنآب-1

انرژیدریافتبرایکلکتورسهیادو،یکازخانگیخورشیدیهایگرمکنآب

منبعیکواردشهرسردآب.استشدهتشکیلآنذخیرهمنبعیکوخورشیدی

(ودشمیگرمخورشیدتابشتوسطمستقیمصورتبهشهرآبمواردبرخیدر)دوجداره

رد.داردجریانشدهگرمکلکتوردرکهدیگریسیالباآبآندومجدارهدرکهشده

.شودمیتولیدگرمآبوافتادهاتفاقحرارتیتبادلمنبعاین
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خألهایلوله-2

گرمراآنمایعوجذبراخورشیدتشعشعخأللولهداخلکنندهجذبعامل

ازاضافیتشعشعات.استخورشیدیپانلعملمانندعملاین.کندمی

یدخورشتابشزاویه.شودمیجذبهالولهپشتدرواقعنورانعکاسصفحه

بهخورشیدنورشودمیباعثخأللولهمدورشکل،باشدجهتهردر

.برسدکنندهجذبعاملبهطورمستقیم
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تختپانلباخورشیدیکلکتور-3

نجرهپمانندکهاستایشیشهپوششباهاییجعبهشاملکلکتوراین

مسیهایبالبالولهتعدادیجعبه،ایندر.شودمینصبسقفرویسقفی

عهاشجذببرایکهسیاهرنگایمادهباآنوسطحداردآنهاوجودبهمتصل

.شودمیدادهپوشش،استشدهطراحیخورشید

راه های بهره گیری بیشتر از انرژی خورشیدی

رحًراهًهایًبهرهًگیریًبیشترًازًانرژیًخورشیدیًدرًساختمانًهایًطراحیًشدهًبهًش

:زیرًمیباشد

محل قرارگیری ساختمان

بناً.ًاستًآفتابگیریًمناسبً،ًمنظرهًاطرافًوًسایتًدرًمحلًقرارگیریًبناًبسیارًمؤثر

بعدازظهرًدریافتًکند3ًصبحًتا9ًبایدًدرًزمستانًقادرًباشدًنورًخورشیدًراًازًساعتً

درصدًازًانرژیًخورشیدیًاستًساختمانًبایدًدر90ًاینًمیزانًطیًساعاتًفوقً.ً

زًشودًشمالًزمینًبودهًوًازًموانعیًکهًباعثًجلوگیریًازًآفتابًوًتابشًآنًشدهًپرهی

.
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بناگیریجهتوفرم

تسهیلکرفبهبایدبناطراحیدر.باشدآفتابنفوذپذیریوجذببهقادربایدبناحجم

.باشدیغربشرقیبناکشیدگیوحجماستبهتروبناداخلبهخورشیدیتشعشعات

ازدیگربعضیبرایولی،داردرانتیجهبهتریناقلیمهردروبودهکلیعاملیفرماین

.استمطلوبترشکلبدیناقالیم

ابتماسسطحچوناستبهترفشردههایفرم:خشکوگرمیاسردهایاقلیم(الف

.کندمیکمراخشنمحیط

.داردبیشتریعملآزادیمعتدلهایاقلیم(ب

.استبهترغربیشرقیکشیدهفرمهمان،مرطوبوگرمهایاقلیم(ج

خورشیدحرارتازگیریبهرهبرایفضاهایبندیطرح

ذخیرهوآمدهدستبهتواندمیمتفاوتیهایراهازحرارتگزینهایندر

وجذببراباالحرارتیظرفیتبامصالحیازاستفادهمثالبرای.گردد

یهاپنجرهبابزرگسطوحازاستفادهیادیوارهاپوششدرحرارتنگهداری

.تاسمؤثرخورشیدحرارتبیشتریندریافتبرای،جنوبیضلعدربزرگ
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طبیعینوربیشترینازگیریبهرهبرایفضاهابندیطرح

نرژیاکاهشموجبالکتریکینورهایازاستفادهجایبهطبیعینوریکازاستفاده

نجرهپوهاروزنهوکفیوسقفیهایپنجره.گرددمیساختمانمصرفیالکتریکی

یامستقیمصورتبهطبیعینورهدایتجهتدرابزاریتوانندمیدیواریهای

همچنینونورمطلوبکیفیتبهبستگیکهباشندساختمانداخلبهغیرمستقیم

هاکیفیتبهتریندارایجنوبوشمالنورمثالبرایداردنظرموردفضایعملکرد

.باشدمیکنندهخستهغربسمتازنورگیریوبوده



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

29/03/2018

11

داخلیفضاهایترکیب

ترینبیش،اهمیتحسببرفضاهاکهباشدنحویبهبایدداخلیفضاهایترکیب

هجبهدراصلیفضاهایدادنقراربالحاظبدینکنندکسبراخورشیدیانرژی

واندتمیغربیجنوبوشرقیجنوبجهت.گفتپاسخنیازبدینتوانمیجنوب

.باشدبناالزمفضاهاینیازجوابگوی

ساختمانرنگ

وروشنهایرنگ.استمؤثرخورشیدازاکتسابحرارتبرخارجیسطوحرنگ

ایبرکنندهجذبموادوتیرههایرنگوگرمهایاقلیمبرایکنندهمنعکسمواد

.شوندمیدادهترجیحسردهایاقلیم

ساختمانیمصالححرارتیجرم

ضایفبینحرارتانتقالزمانرفتنباالباعثهاسقفویوارهامورددرباالترحرارتیجرم

دشوباعثتواندمی،جدارهسه،دوجدارههایپوششازاستفاده.شودمیخارجوداخلی

.شودمصرفشبدروآمدهدستبهروزدرخورشیدحرارتبیشترینکه

پنجره

وعادابوجنسنوع.استاقلیمیطراحیدرفاکتورهاتأثیرگذارترینازیکیعنوانبه

نوعینهمچن.داشتخواهدخورشیداکتسابیحرارتدربسزاییتأثیرهاپنجرهمکانیکی

نیازمنددچنهرهستهمایپیشرفتهتکنولوژیدارایامروزهکهانتخابیپروفیلوشیشه

مصرفیانرژیهایهزینهکاهشباعثدرازمدتدرامااستبیشتراولیهگذاریسرمایه

.گرددمیساختمان
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ساختماندرحرارتاتالفازجلوگیریهایراه

.باشدمیزیرشرحبهساختماندرحرارتاتالفازجلوگیریهایراه

ساختماناستقرارجهت

ایبارهدرساختماندرانرژیمصرفدرتأثیربرعالوه،ساختماناستقرارجهت

ولیاصوجوهساماندهی،کلیطوربه.استتأثیرگذارنیزسرمایشوگرمایش

درجهکاهشدرتوجهیقابلمیزانبه،جنوبوشمالجهتدرساختمانعریض

.باشدمیسودمندمطبوعتهویهبارنتیجهدروکاریعیاق



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

29/03/2018

13

ورودیحفاظت

درشدنبستهوباهردروبودهمهمحرارتیافتکنترللحاظبهورودیحفاظت

ازبودرازسردحرارتنفوذمعمولیخانهدریکدر.گرددمیخارجانرژیکلی،

افتکل%10تاتواندمیدرضخامتازناشیحرارتیافتنیزودرشدهبستهو

.شودمیشاملراحرارتی

خورشیدیانرژیکنترلوهاپنجره

درضافگرماییباردرمؤثرعواملمهمترینازیکی،هاپنجرهطریقازگرمااتالف

براانرژیمصرفکاهشبهمنجرهاپنجرهخوبطراحی.باشدمیساختمانهای

.بخشدبهبودراساکنانآسایششدهسرمایش

هوانفوذازجلوگیری

درچهوقدیمیهایساختماندرچهکهحرارتاتالفهایراهمهمترینازیکی

اینکهاستداخلبهبیرونهواینفوذ،استبحثموردجدیدهایساختمان

بهدرزهاراهازسردهوایورودمیباالگرمهوایکهشودمیانجاموقتیعمل

کهبردمیباال%25تاراساختماندرسوختمصرفوکندمینفوذساختمان

میبادسرعتوها-شومینهدودکشبودنبازوبلندهایسقف،نورگیرهاوجود

کندتشدیدراآنتواند
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:برخی از راه های جلوگیری از نفوذ هوا عبارتند از 

درزگیریًدرهاًوًپنجرهًها(ًالف

نصبًفنرًبرًرویًدرها(ًب

پرًکردنًمنافذًوًشکافًها(ًج

مسدودًکردنًنورگیرهایًسقفیً(ًد

نصبًهواکشًباًدریچهًخودکارً(ًهـ

نصبًدریچهًیاًدرپوشًبرًدودکش(ًو

بستنًکانالًهایًپشتًبام(ًز

ساختمانخارجیپوستهحرارتیکاریعایق

انتابستدر.استدماییتبادلحالدرخوداطرافمحیطباهموارهساختمان

مینفوذساختمانداخلبههاپنجرهودیوارها،سقفطریقازبیرونگرومای

سوختمصرفوهزینهصرفباکهساختمانداخلهوایزمستاندروکند

وکندمینفوذبیرونبهکفوسقفوهاپنجرهطریقازاستشدهگرم

.شودمیسردداخلفضای
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دخورشیازحرارتآوریجمعبرایساختمانیکگرفتنقرارجهتاستبهتر-1

.باشدبزرگترجبههدرزمستاندر

ینبیشتربایستیساختمانخارجیپوستهدهندهتشکیلمصالحومواد-2

،یکفبتن)سبکهایبتنتوانمیجملهآنازباشدداشتهراحرارتیمقاومت

.بردنامرا(ریزدانهبدونبتن،گازیبتن

بامسطحنسبتومفیدحجمبهساختمانخارجیپوستهسطحنسبتبایستی-3

به(رهپنجودر)خارجیپوستهدربازشوهاسطحنسبتوساختمانمفیدسطحبه

.دادکاهشراساختمانمفیدسطح

.دنمواستفادهساختمانطراحیدرخورشیدیفعالهایسیستمازتوانمی-4
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آفتابدیوار،آفتابیپنجره:مانندخورشیدیغیرفعالهایسیستمازتوانمی-5

،بادگیرها،درختانسایه،عمودیوافقیهایبانسایه،آفتابیهایسقف،

خورشیدیانرژیازبیشترگیریبهرهجهتزیرزمینوحیاط،زمینگرمای

.نموداستفاده

.کردتهیهخارجیپوستهبازشوهایودرزهاازهوانشتکاهشبهبایستی-6

کاهشجهتدرعمالًغربجنوبوغربسمتدردرختانکاشتتابستاندر-7

.استسودمندساختمانبهحرارتورود

تمانساخجنوبدرراآنهاتوانمیوهستندخوبیوسایلنیزریزبرگدرختان-8

.کاشت

با تشکر از توجه شما 


