اصالح

ی

•جهان به سوی انرژیهای تجدیدپذیر!

الگومصرف

•فتوولتاييك تلفيقي در ساختمان چيست
•انواع سیستمهاي فتوولتاييك تلفيقي
•مالحظات الزم در طراحي فتوولتاييك تلفيقي
•فتوولتاييك تلفيقي در جهان
•فتوولتاييك تلفيقي در اكسپوي جهاني  2010شانگهاي
•عوامل بازدارنده گسترش فناوری فتوولتاييك تلفيقي در ایران

نشريه شماره  ،118تابستان 1389
 :AمدولPV
 :Bمبدل
 :Cتغذيه كننده
 :Dكنتور
 :Eشبكه برق سراسري
A

تابش آفتاب

B
E
D

C

جریان برق
صفحه های
خورشیدی
مبدل

برقAC

و /یا

باتری

دستگاه
کنترل کننده

برقDC

RAH
SHAHR
International Group

گروه بينالمللي رهشهر

به نام خداوند جان و خرد
آدرس :تهران ،میدان ونک ،بزرگراه حقانی
بعد از چهارراه جهان کودک،
خیابان دیدار جنوبی ،کوچه هوشیار ،پالک 3
کدپستی15187-56413 :
info@rahshahr.com
www.rahshahr.com
تلفن82172172:
دورنگار88883868 :

یکصد و هجدهمین نشری ه علمی ،فنی و مهندسی رهشهر
آدرس وبسایت نشریات فنی گروه بینالمللی رهشهر

شماره سند01 09653 O PB 0118 00 :

http://bulletins.rahshahr.com

فهرست

ناشر
گروه بین المللی رهشهر

•سخني با خوانندگان
•جهان به سوی انرژیهای تجدیدپذیر!

پژوهش و نگارش
ساناز اميندلدار

•فتوولتاييك مولد برق از آفتاب
•فتوولتاييك تلفيقي در ساختمان چيست

هماهنگي و نظارت
رايا خليلي

•انواع سیستمهاي فتوولتاييك تلفيقي
•تلفيق فتوولتاييك با  تمامی بخشهای مختلف پوسته خارجی  ساختمان
•مالحظات الزم در طراحي فتوولتاييك تلفيقي

امور هنري
ساالر مسافرپور
آوا ذاکری فردی

•هزينه تعمير و نگهداري فتوولتاييك تلفيقي
•فتوولتاييك تلفيقي در جهان
ح
اصال ی
الگومصرف

•جهان به سوی انرژیهای تجديدپذير!
•فتوولتاييك تلفيقي در ساختمان چيست
•انواع سيستمهاي فتوولتاييك تلفيقي
•مالحظات الزم در طراحي فتوولتاييك تلفيقي
•فتوولتاييك تلفيقي در جهان
•فتوولتاييك تلفيقي در اكسپوي جهاني  2010شانگهاي
•عوامل بازدارنده گسترش فناوری فتوولتاييك تلفيقي در ايران

نشريه شماره  ،118تابستان 1389
 :AمدولPV
 :Bمبدل
 :Cتغذيه كننده
 :Dكنتور
 :Eشبكه برق سراسري
A

E
D

C

جريان برق
صفحه های
خورشیدی
مبدل

برقAC

و /يا

باتری

دستگاه
كنترل كننده

برقDC

RAH
SHAHR
International Group

گروه بينالمللي رهشهر

•عليرغم چالشهاي موجود ،در جهان چه ميگذرد
•فتوولتاييك تلفيقي در اكسپوي جهاني  2010شانگهاي
•ضرورت استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در ايران

تابش آفتاب

B

•چالشها و موانع  موجود در برابر توسعه فتوولتاييك تلفيقي

•عوامل بازدارنده گسترش فناوری فتوولتاييك تلفيقي در ایران

سخني با خوانندگان

پس از انقالب صنعتي اروپا ،زندگي انسان با استفاده بيش از حد از انواع انرژيهاي تجديدناپذير و فسيلي همراه شد .اين روند رو به
رشد از نيمه دوم قرن بيستم به مرور دو مشكل بزرگ براي جوامع بشري ايجاد كرد :افزايش آلودگيهاي زيستمحيطي و وابستگي
شديد به منابع انرژي تجديدناپذير كه رو به زوال هستند .پيامدهاي ناشي از اين دو مشكل منجر به حركتي جهاني براي كاهش
مصرف انرژيهاي فسيلي شد .از اين رو استفاده از انواع منابع تجديدپذير انرژي كه بنا بر ماهيت خود تعاملي دوسويه و سازگار با
طبيعت دارند ،در بخش گستردهاي از جهان فراگير شد .در ميان انواع انرژيهاي تجديدپذير ،خورشيد مطمئنترين و پايدارترين
منبع است؛ آن قدر مطمئن كه  4تا  5ميليارد سال ديگر! منبع اصلي تامين تقريبا تمام انرژيهاي مورد نياز انسان خواهد بود .به
همين دليل در بسياري از كشورهاي جهان برنامهريزي و طراحي اقليمي با تاكيد بر استفاده از انرژي آفتاب در دستور كار معماران
و شهرسازان قرار گرفته است[.]6
1
يكي از بهترين كاربردهاي انرژي آفتاب توليد برق است .توليد برق از انرژي آفتاب با سلولهاي فتوولتاييك انجام ميشود.
صفحههاي فتوولتاييك كه اكنون تنها وسيله تبديل انرژي آفتاب به برق هستند ،از زمان اختراع تا كنون ،تحول فراواني يافتهاند
و در طراحيها و ساختمانهاي جديد كاربردي دوگانه پيدا كردهاند .اين صفحهها از يكسو ميتوانند با ساختمان تلفيق شوند و
بهعنوان بخشي جداييناپذير از آن عمل كنند و از سوي ديگر  بخشي از انرژي برق ساختمان را تامينكنند و تاثير چشمگيري در
كاهش مصرف انرژيهاي فسيلي در ساختمانها داشته باشند.
گروه بينالمللي رهشهر در سال  1374با آگاهي از وضعيت نامطمئن مصرف انرژي و جهتگيريهاي جهاني براي تغيير همهجانبه
در الگوي مصرف و تاكيد بر كاهش استفاده از منابع انرژي ناپايدار ،اقدام به تاسيس شركت «پرسو شهر نور» با هدف معرفي
فناوريها و روشهاي بهكارگيري آنها در انواع ساختوسازهاي شهري و روستايي كرد و طي مدت سه سال فعاليت ،با ارائه مقالهها
و نمونهسازي انواع دستگاههاي جمعكننده و مبدل انرژي آفتاب براي مصرف خانگي و صنعتي و  توليد آبگرمكنهاي آفتابي
سرمايهگذاري و تالش فراواني كرد تا فرهنگ و راهكار به كارگيري منابع انرژي تجديدپذير و پايدار گسترش يابد .اما به دليل عدم
آگاهي برنامهريزان شهري و ناآشنايي و بيتوجهي بسياري از مشاوران معمار به اهميت و لزوم بهرهبرداري از منابع انرژي پايدار
ناچار از توقف فعاليت شركت يادشده شد.
بیتردید استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،به زودي از انتخاب به الزام تبديل خواهد شد .با وجود اين كه هزينههاي اوليه
سرمايهگذاري براي گسترش بهرهبرداري از انرژيهاي تجديدپذير باال است ،اما مزاياي بيشمار آن باعث شده است ،كشورها در
سطح گستردهاي به استفاده از اين منابع روي آورند .شايان ذكر است ،كشورهايي كه از سالها قبل تحقیق و بررسي براي استفاده
از انرژيهاي تجديدپذير را شروع كردهاند ،امروزه امكانات مساعدتري نسبت به ديگر كشورها دارند و قطعاً زودتر از بقیه كشورها به
ظرفیت كامل تامین انرژي از اين نعمت الهی خواهند رسید.
كشور ايران با وجود پتانسيل تابشي منحصر به فردي كه نسبت به بسياري از كشورهاي پيشرو در صنعت فتوولتاييك دارد ،هنوز
جايگاه شايسته خود را در جهان نيافته است و اين فناوري در آن كامال شناخته نشده است .براي گسترش اين فناوري و بهرهمندي
از مزاياي بيشمار آن ،پيش از هر اقدامي انجام مطالعات دقيق ،آشناسازي مردم و سياستگذاران با اين صنعت و تنظيم سياستهاي
حمايتي دولت اهميت دارد.
گروه بينالمللي رهشهر
								
 -1سیستمی که در آن انرژی آفتاب بدون بهرهگیری از مکانیزهای متحرک و شیمیایی ،به انرژی الکتریکی تبدیل میشود.
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پيامدهاي ناشي از استفاده بيرويه   از سوختهاي فسيلي،
بسياري از جوامع را نگران آينده جهان كرده است .افزايش

استفاده از سوختهای
تجدیدپذیر در کنار سوختهای
فسیلی برای تأمین برق و گرما

دماي كره زمين و تغییرات اقليمي ،نابودي منابع ملي برخي
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كشورها ،آسيبهاي زيستمحيطي و بحران تامين انرژي كه
هزینههاي فراوان اقتصادي ،اجتماعي و سياسي براي بسياري
از كشورها به دنبال داشته است از مهمترين آثار سوء استفاده
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جلوگيري از جنگلزدايي

کاهش مصرف نفت و زغال سنگ در صنعت

بيرويه از سوختهاي فسيلي به شمار ميآيند .اين مشكالت
گرايش استفاده از انرژيهاي تجديدپذير را روز به روز در

نمودار روشهای کاهش تولید دیاکسید کربن در جهان تا سال2020

بر اساس گزارش ناسا (سازمان هوا-فضاي آمريكا) عامل اصلي

تامين انرژي ،مقرون بهصرفه نيست ،چرا که این سوختها از نوع

افزایش دمای كره زمین و تغييرات اقليمي در صد سال اخیر،

شیمیایی است و مسلماً در صنايع کاربردهای بهتر و اقتصاديتر از

افزایش تدریجی دیاکسید کربن حاصل از مصرف سوختهاي

احتراق دارند .افزون بر اين هزینه واردات این سوختها و فرایند

فسیلی است .طبق بررسيهاي انجام شده ،پيشبيني ميشود

تبدیل آنها ،بسيار باالست و توجيه اقتصادي ندارد .هزینههای

در  30سال آينده ،ميزان انتشار دياكسيد كربن در اثر توليد

اجتماعی و زيستمحيطي مانند هزینههای درمانی افراد در نتيجه

و مصرف انرژي فسیلی 70 ،درصد افزايش يابد[ .]14بخش

انتشار آالیندههای ناشی از سوختهای فسیلی و هزینه تخریب

زيادي از اين روند افزايش مصرف سوختهاي فسيلي به دليل

اکوسیستمها نیز از دیگر هزینههایي است که بهطور غیرمستقیم به

رشد جهاني جمعيت است .براساس آمارهای سازمان یونسکو،

کشورها تحمیل ميشود.

هر سال  30میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده میشود[.]6

آگاهي روز افزون كشورها از پيامدهاي ياد شده باعث گرايش آنها

مصرف انرژي در جهان در حال حاضر ،معادل  10ميليارد تن

به بهرهبرداري از منابع انرژي تجديدپذير شده است .طبق برآورد

نفت خام در سال است و پيشبيني ميشود ،همگام با رشد

شرکت چند ملیتی شل ،2تا سال  2040پنجاه درصد انرژی جهان از

سرتاسر جهان افزايش داده است.

جمعيت ،اين رقم در سال  2010و  2020به ترتيب به  12و 14
ميليارد تن نفت خام درسال افزايش يابد .نتيجه اين آمار نشان
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ميدهد كه با توجه به محدوديت منابع فسیلی در آيندهاي
نزديك ،ادامه حیات انسان جز با تکیه بر انرژیهای تجدیدپذیر
ميسر نيست.
زيانهاي اقتصادي ،اجتماعي ،زيستمحيطي و سياسي از
ديگر نتايج مصرف بيرويه و بلندمدت سوختهاي فسيلي
است .از نظر اقتصادی ،استفاده از سوختهای فسیلی براي
 -2گروهی جهانی متشکل از شرکتهای انرژی و پتروشیمی در بیش از  90کشور
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سرمایه گذاری جدید در انرژيهاي تجدیدپذیر  در سالهای 2002-2008
(میلیارد دالر)[]24

فتوولتاييك و ساختار آن

انرژیهای تجدیدپذیر تامین خواهد شد[ .]20با توجه به ميزان

  به دليل امتيازهايي كه توضيح داده شد و با توجه به نیاز روزافزون

رشد انرژيهاي تجدیدپذیر ،که در سالهاي اخیر با سرعت بسيار

انسان به برق و نقش بارز و حیاتی آن در توسعه فناوری ،سیستم

زيادي در حال افزايش است ،پیشبینی ميشود اين برآورد از

فتوولتاییک اهميت و جايگاه ويژهاي پيدا كرده است .نمودار زیر  

پنجاه درصد نيز تجاوز كند.

میزان تقاضا ی فتوولتاييك در بازار جهانی را در سال  2008نشان

يكي از اولين راهكارهايي كه براي استفاده از انرژيهاي

میدهد.

تجديدپذير به كار گرفته شده است ،سلولهاي فتوولتاييك 
هستند كه ميتوانند انرژي دريافتي از فوتونهاي نور را تبديل
به انرژي برق كند .استفاده از سلولهاي فتوولتاييك را بيش از
هر چيز در ماهوارهها و سفينههاي فضايي مشاهده كردهايم .اما
اكنون ،با پيشرفت فناوري ،سلولهاي فتوولتاييك تغيير فراواني
كردهاند به طوري كه در آينده نزديك  شايد به عنوان بخش
الينفك ساختمانهاي مدرن به شمار آيند .در اين نشريه سير

کره جنوبی 0/28GW
ایتالیا 0/24GW
ژاپن 0/23GW
آمریکا 0/36GW

اسپانیا 2/46GW

مابقی اروپا 0/31GW
مابقی جهان 0/21GW
آلمان 1/86GW

تحول سلولهاي فتولتاييك ،نقش و نحوه به كارگيري آنها در
معماري مدرن توضيح داده شده است.

فتوولتاییک :مولد برق از آفتاب

بازار تقاضای فتوولتاييك در سال ( 2008مقدار کل 5.95 :گیگاوات) []27

مهمترين كارآيي انرژی آفتاب ،تبدیل مستقیم آن به برق است.

فتوولتاييك :از سلول تا آرایه

يكي از سيستمهاي تبديل مستقيم انرژي تابشي به انرژي

جزء اصلی سازنده سیستمهای فتوولتاييك ،سلولهای فتوولتاييك 

الكتريكي ،سيستم فتوولتاييك است .فتوولتاییک ترکیب کلمه

هستند .سلولهای فتوولتاييك به نام سلولهای آفتابي (خورشیدی)

یونانی " "photoبه معنی نور و کلمه " "voltواحد انرژی

نیز معروف هستند .اين سلولها از مواد نيمههادي ،اغلب از جنس

الکتریکی ،است .سلول فتوولتاييک صفحهاي است كه انرژی

سيليكون ،ساخته میشوند که نور را مستقیماً به  الکتریسیته تبدیل

آفتاب را بدون مکانیزمهای متحرک و شیمیايی ،به انرژی

میکنند .از آنجا که سلولهای فتوولتاييك کوچک و شکننده هستند

الکتریکی تبدیل ميكند[.]12

و نميتوانند برق زيادي توليد كنند ،تعداد زيادي از آنها را در كنار هم

سلولهای 3فتوولتاييك  جزء اصلی سازنده سیستمهای

قرار ميدهند و واحدهايي ميسازند كه به هر كدام يك مدول 4گفته

فتوولتاييك هستند كه از سیلیکون ساخته میشوند و انعطاف

ميشود .مدولها در اندازههای متنوع عرضه میشوند .با قرار دادن

پذیرترین و با ارزشترین شکل انرژی یعنی ،الکتریسیته تولید

تعدادي از آنها كنار يكديگر ،صفحههاي فتوولتاييك ساخته ميشود.

میکنند .ضريب اطمينان این سلولها بسيار باالست  ،استهالك 

صفحههاي فتوولتاييك را نيز كنار يكديگر قرار ميدهند و آرایه5ها را

ندارند ،به هیچ وجه آلودگی توليد نمیکنند و ميزان جذب

ميسازند .با ايجاد اتصالهاي سری و يا موازی بين مدولها میتوان

انرژي آفتاب آنها بسيار زياد است.

ولتاژها و جریانهاي الكتريكي متفاوتي تولید كرد.
5-Array

4-Module

3-PV Cell

5

فتوولتاييك تلفيقي :انرژي در كالبد معماري

ساختمان بهوجود آورده و معنای جدیدی به معماری داده است.
به كارگيري  فتوولتاييك در ساختمانها ،روشي هوشمندانه است
سلول

مدول

که معماری معاصر را  با مفهومی جدید به سوی معماري سبز پيش
ميبرد.

فتوولتاييك در ساختمان
صفحه

آرایه

بخش عظیمی از انرژی مصرفی هر کشور ،به ساختمانها اختصاص
دارد .نمودار زیر مصرف انرژی در بخشهای مختلف در ایران را بین

مزاياي سيستمهاي فتوولتاييك

سالهای  1346تا  1385نشان میدهد .این نمودار نشان ميدهد

سيستمهاي فتوولتاييك عالوه بر تامين انرژي ،فواید دیگری نیز

كه ساختمانها ،بیشترین سهم مصرف انرژی را دارند و میزان رشد

دارند .برخي از اين مزايا عبارتند از:

مصرف نیز در این بخش نسبت به سایر بخشها بیشتر است .در

ð ðبينياز آنها از سوختهاي فسيلي

نمودار زیر شیب زرد رنگ نشاندهنده سرعت افزایش مصرف انرژی

ð ðنامحسوس بودن تفاوت ميزان توليد انرژي در بهترين و

در بخش ساختمان ،نسبت به بخشهای دیگر طي اين سالها است.

بدترين مكان از نظر تابش خورشيد
ð ðكاهش آلودگيهاي زيستمحيطي
ð ðنامحدود و در دسترس بودن انرژي آفتاب براي تبديل به
انرژي برق
ð ðعمر مفيد باال
ð ðسهولت نصب و راهاندازي و همچنين بينيازي به تجهيزات
پيچيده و نيروي انساني
ð ðپايين بودن احتمال بروز حوادث خطرناك مانند آتشسوزي

خانگی،عمومی و تجاری            صنعت            حمل و نقل               کشاورزی              نیروگاه ها             مصارف غیر انرژی

و انفجار

مصرف انرژی در بخشهای مختلف ایران از سال1346تا   ]28[ 1385

ð ðكاهش اتالف انرژي (انتقال و توزیع انرژی از نقطه توليد
تا مصرف باعث اتالف بخش عظیمی از آن میشود .با استفاده

در ايران منبع انرژي ساختمانها سوخت فسيلي است و به همين دليل

از صفحههاي  فتوولتاييك انرژی تولید شده در نقطه توليد به

آلودگيهاي ناشي از آن نيز بسيار زياد است .مصرف سوخت فسیلی

مصرف میرسد و به اين ترتيب اتالف انرژي كاهش مييابد).

در ساختمانها برای سرمایش ،گرمایش ،روشنایی و برق ،مهمترين
عامل آلودگی محیطزیست است .برای نمونه در تهران ،بخش خانگی،
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مزاياي استفاده از صفحههاي فتوولتاييك  باعث رشد روزافزون

 41/89درصد مونوکسید کربن 44/43 ،درصد دیاکسید ازت29/12 ،

آن در مقیاسهای مختلف ،از نیروگاه تا ساختمان شده است.

درصد دیاکسید گوگرد و  38درصد ذرات معلق توليد ميكند[.]14

افزون بر اين ،به كارگيري صفحههاي فتوولتاييك  به عنوان

نمودار زیر سهم ساختمانها در میزان تولید دیاکسید کربن هنگام

عناصري ساختاري در معماری ،نوآوريهايي در صنعت

بهرهبرداري را نشان میدهد .این نمودار نشان ميدهد كه سهم

فتوولتاييك :کاهش آالینده های زیست محیطی

ساختمانها در توليد دياكسيدكربن برابر با مجموع سهم بخش
صنعت و حملونقل است.

خورشيد منبع بيانتهاي تامين انرژي براي بشر
انرژي حاصل از يك ساعت تابش خورشيد بر كره زمين ،برابر

(میلیون مترتن کربن) صنعتی 80
(میلیون مترتن کربن) تجاری265
(میلیون مترتن کربن) مسکونی313

سهم بخش صنعت
25درصد

است با انرژياي كه مردم جهان در يك سال براي فعاليتهاي
گوناگون خود نياز دارد.
مقدار انرژی ساالنه که از خورشید به زمین می رسد 4×1018
ژول است.

21

سهم ساختمان
43درصد

ژول /روز       4× 1018 ÷ 365 = 1 ×1016
17

ژول /ساعت

1 ×1016 ÷ 24 = 4 ×1014

5

سهم بخش حمل و نقل
32درصد

ساختمانها

سهم ساختمانها در تولید دی اکسیدکربن []29

مقدار انرژی که ساالنه توسط جمعیت کره زمین مصرف
میشود حدود   3×1014ژول است [.]20

نمودار زیر منابع آالينده ناشي از مصرف مستقیم و غیرمستقیم
انرژی را در ساختمان نشان میدهد .چنانچه مالحظه میشود
مهمترین مشکل زیستمحیطی مصرف سوختهای فسیلی

به ازاي هر كيلووات ساعت توليد برق از انرژي
آفتاب به جاي سوختهاي فسيلي ،يك كيلوگرم

كمتر دیاکسیدکربن توليد ميشود.

مربوط به افزایش گاز دیاکسیدکربن است.
آالیندههای محیطزیست در نتيجه مصرف انرژیهای فسیلی در ساختمان []14

منابع آالینده زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت در ساختمان

مصرف غیرمستقیم انرژی در ساختمان

اتالف حرارتی

بازدهی پایین

سوخت ناقص

مصرف غیرمستقیم انرژی در ساختمان

ضعف فنی شبکه ها
و سامانه ها

تولید مصالح

دستگاه های
زباله سوز

نیروگاه ها

دی اکسید کربن ،مونوکسید کربن ،دی اکسید ازت ،دی اکسید گوگرد ،ذرات معلق ،دوده و...
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فتوولتاييك و نوآوریهای معماری

روشهاي استفاده از فتوولتاييك در ساختمان ،مزايا

بر این ،با افزايش اجزاء نصبشده به يک سطح ،بار باد وارد

و محدوديتها

بر آن افزايش مييابد .بنابراين در سیستمهایی که صفحههاي

استفاده از فتوولتاييك  در ساختمان به روشهای مختلفی

فتوولتاييك  روی ساختمان نصب میشود ،اتصاالت صفحهها

انجام ميشود .چیدمان صفحههاي فتوولتاييك روی بام ،نصب

بايد بهگونهاي باشد که در مقابل بادهاي شدید مقاوم باشند.

این صفحهها روی ساختمان و به كارگيري آنها در پوسته

تخريب پوسته ساختمان از دیگر معایب الصاق فتوولتاييك به

ساختمان ،از روشهاي استفاده از اين صفحهها در ساختمان

ساختمان است ،زيرا با ايجاد سوراخ در سقف ساختمان براي

است.

نصب صفحههاي فتوولتاييك ،امکان نفوذ آب افزايش مييابد.

 .1نصب صفحههاي فتوولتاييك  روی بام ،اولین و سادهترین

البته امروزه امکان آببندي دائمي اين سوراخها وجود دارد ،اما

روش به کارگیری این صفحهها در ساختمان است .در این

به دليل افزايش هزينهها ،توجيه اقتصادي ندارد.

روش صفحههاي فتوولتاييك  با فاصله مناسب روی بام قرار
میگیرند و عم ً
ال با معماری ساختمان ترکیب نمی شوند؛ لذا
نقشی در خلق زیبایی ساختمان ندارند.

 .2نصب این صفحهها روی ساختمان .در این روش ،سيستمهايي

 .3تلفيق صفحههاي فتوولتاييك با پوسته بنا ،جديدترين روش

متشکل از صفحههاي فتوولتاييك با زيرسازي و چفت و بست

به كارگيري فتوولتاييك در ساختمان است .تلفیق فتوولتاييك 

روي ساختمان نصب ميشوند .اين روش مشكالتي مانند

با ساختمان به اختصار فتوولتاييك  تلفيقي    6نام دارد که در

افزايش قابل توجه وزن ساختمان ،افزايش بار باد و تخريب

مطالعه حاضر به تفصيل به آن میپردازيم.

پوسته ساختمان را به همراه دارد .در ساختمانهاي تجاري و
يا سازههاي سبک بايد افزايش وزن تحميلشده به سقف در
اثر بار صفحههاي فتوولتاييك نيز محاسبه شود ،مخصوصاً اگر
ساختمان قديمي باشد و يا سازهاي سبک داشته باشد .عالوه

l
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)6-Building Integrated Photovoltaic (BIPV

فتوولتاييك و نوآوریهای معماری

نقاط مختلف جهان توليد و استفاده ميشوند.
نسل اول سيستمهاي فتوولتاييك تلفيقي با ساختمان
در نسل اول سيستمهاي فتوولتاييك  تلفيقي ،مدولهاي
فتوولتاييك ،جايگزين بخشي از پوسته ساختمان شده و نقش
پوسته را ايفا ميكنند .عملکرد چندمنظوره مدولهاي فتوولتاييك 
هزينه آنها را کاهش ميدهد ،اما بايد توجه داشت که وظيفه اصلي
پوسته ،یعنی حفظ فضاي داخل در برابر شرايط جوي ،مختل
نشود .مشكالت این نسل از فتوولتاييكها عبارت است از:
ð ðعدم استفاده از محصوالت استاندارد موجود
اغلب مدولهاي فتوولتاييك  در این نسل ،سفارشي هستند.
به همين دليل عالوه بر افزايش هزينه ،پيامدهايي چون عدم

فتوولتاييك تلفيق شده در ساختمان
چيست؟

شكلگيري آييننامههاي ساختماني جهاني براي ارزیابی
ساختمان را در پي دارند.
ð ðنیاز به مهندسي ميانرشتهاي

7

فتوولتاييك تلفيق شده در ساختمان ،يعني به كارگيري فتوولتاييك 

برخي سازندگان مدولها بدون اطالعات الزم ،اقدام به طراحي

با پوسته ساختمان .در این روش مدولهاي فتوولتاييك،

مدولها ميکنند و در نتيجه عملکردهاي اصلي برخي بخشها

عملكردي مضاعف در ساختمان دارند؛ به اين معنا كه مدولهاي

مانند نفوذناپذيري در برابر آب ،کاهش آلودگي صوتي و جداسازي

فتوولتاييك  هم جايگزين مصالح متداول ساختماني ميشوند و

شرايط هوايي داخل و خارج را  مختل ميكنند.

هم برق توليد ميكنند .با جایگزین كردن فتوولتاييك ،هزینه

ð ðافزايش دما

مصالح از کل هزینه ساختمان کسر شده و هزینه افزوده حاصل

از آنجا که افزايش دماي مدولها کارآيي آنها را كم ميكند،

از به كارگيري فتوولتاييك تا حدی جبران میشود .بهاين ترتیب
سيستمهاي فتوولتاييك تلفيق شده نسبت به سيستمهاي الصاقي
به ساختمان هزينه كمتري دارند .چنانچه تلفيق فتوولتاييك با
پوسته ساختمان در مراحل مقدماتي طراحي در نظر گرفته شود،
جنبههاي زيباسازي و مزاياي اقتصادي آن بيشتر خواهد بود.

فتوولتاييك تلفيقي از دیروز تا امروز
سیستمهای فتوولتاييك   تلفيقي تاکنون دو نسل را پشت سر
گذاشتهاند .الزم به ذکر است که در حال حاضر هر دو نوع آن در
 -7در اينجا منظور دانش كافي در زمينه رشتههاي مرتبط مانند رايانه ،برق و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي است.
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بايد براي تهويه فضاي پشت مدولها ،در زمان طراحي تدابيري

ð ðعدم نياز به جهتگيري بر اساس زاويه بهينه 8خورشید برای

انديشيد[.]3

دريافت بیشترین میزان تابش

نسل دوم سیستمهاي فتوولتاييك تلفيقي

ð ðمقاومت باال در برابر نفوذپذيري آب[]3

در اين نسل ورقههاي انعطافپذير فتوولتاييك با مصالح استاندارد

مزایای فتوولتاييك تلفيقي:

ساختماني تلفيق ميشوند .مصالح ساختماني صنعتي در اين

فتوولتاييك  تلفيقي نسبت به ساير روشهاي بهكارگيري

سيستم ميتواند فوالد ،تيتانيوم ،آلومينيوم و ساير موارد مشابه

فتوولتاييك ،بهعنوان واسطه استفاده از انرژی خورشید در

باشد.

ساختمان ،مزاياي منحصر به فردي دارد كه در زير به برخي از

مزاياي نسل دوم سيستمهاي فتوولتاييك تلفيقي عبارتند از:

آنها اشاره ميكنيم:

ð ðامکان استفاده از مزایای متعدد سيستمهاي پيشساخته

ð ðتوليد برق از يك منبع پاك

(صفحههاي فتوولتاييك مانند عناصر پيشساخته در محل نصب

ð ðمحافظت از ساختمان در برابر شرايط جوي

ميشوند و لذا از تمام مزاياي سيستمهاي پيشساخته برخوردارند)

ð ðجلوگيري از آلودگي صوتي

ð ðعدم افزايش بار باد

ð ðتصفيه نور (در تركيب فتوولتاييك  نيمه شفاف با سطوح

ð ðافزايش نامحسوس بار وزن

نورگذر ساختمان)

ð ðامکان استفاده از مصالح رايج ساختماني و آيين نامههاي

ð ðجلوگيري از پرت حرارتي ساختمان

استاندارد جهاني

ð ðحذف هزينه انتقال برق به ساختمان

ð ðامكان تهويه آسانتر و كاهش اثر گرما بر بازدهي سيستم

ð ðحذف  اتالف انرژي در انتقال برق

(ورقههاي انعطافپذير فتوولتاييك  در مقابل گرما حساسيت

ð ðعدم اشغال فضاي باز براي نصب آرايه فتوولتاييك

كمتري دارند و گرماي كمتري نيز توليد ميكنند )

ð ðاستفاده از مدولهاي فتوولتاييك در جداره ساختمان و حذف

ð ðامکان راه رفتن روي سقف براي تعميرات

قسمتي از هزينههاي مربوط به جداره

 -8زاویه بهینه ،مناسبترین زاویه نسبت به سطح افق و شمال جغرافیایی در جهتگیری صفحههاي آفتابي برای دریافت حداکثر  تابش خورشید است .این زاویه بر اساس موقعیت
مکانی و زمانی متفاوت است.
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ماهيت انواع سلولها و مدولهای قابل استفاده در فتوولتاييك تلفيقي

 )1فتوولتاييك كريستال با ضخامت باال :شامل سلولهايي از جنس كريستال سيليكون در نوع مونوكريستال يا پليكريستال
(با توليد  10-12وات در 0/1متر مربع آرایه)
 )2فتوولتاييك فيلم نازك : 9شامل اليههاي بسيار نازك فتوولتاييك روي شيشه يا فلز ( با توليد  4تا  5وات در 0/1متر مربع
آرایه)
مزایا و ویژگیهای این دو محصول در جدول زیر بررسی و مقایسه شده است.

مقايسه انواع سلولها و مدولهای قابل استفاده در فتوولتاييك تلفيقي
فتوولتاييك كريستال با ضخامت باال

فتوولتاييك فيلم نازك

بهدليل داشتن ضخامت زياد ،امكان طراحي معماري را از
نظر زيباسازي محدود ميكند.

بهدليل داشتن ضخامت كم ،امكان طراحي معماري را از
نظر زيباسازي افزايش ميدهد.

بهدليل ضخامت زياد ،مقدار ماده اوليه به كار رفته در
سلولها بيشتر است و درنتيجه هزينه آن نيز باالتر است.

بهدليل ضخامت كم ،مقدار ماده اوليه به كار رفته در
سلولها كمتر است و درنتيجه هزينه آن نيز پايينتر است.

به دليل هزينه باال امکان رقابت در بازار را ندارند.

به دلیل قيمت پایینتر ،نسبت به نسل اول ،رقابت در
بازار بيشتر است.

بهدليل قدمت بيشتر ،در جهان شناخته شده هستند.

بهدليل قدمت كمتر به طور كامل در جهان شناخته و
تشریح نشدهاند.

فرصتهاي نوین و خالقانهای در طراحي معماري ايجاد ميكنند.

در سیستم فتوولتاييك تلفيقي ميتوان از انواع متفاوت مدولها ،با توجه به نوع کارکرد آنها ،استفاده كرد؛ مدولهاي کالسيک
(قابدار) ،کريستالين انعطافپذير يا فيلم نازك  روي اليه فلز ،سفال بام در تلفيق با سلولهاي خورشيدي ،مدولهاي
مونوکريستال شفاف ،مدولهايي با سلولهاي رنگي ،مدولهاي بيشکل (آمورف) ، 10مشبک نيمه شفاف و ...
تمام اجزاء مدولها به سفارش کارفرما ساخته ميشوند .اين سفارش شامل شکل مدول ،نوع و رنگ سلول ،شفافيت سلول،
ساخت اليهها ،اندازه مدولها ،مشخصههاي ايزوله صدا و حرارت ،ولتاژ مدول و توان نهايي آن است[.]3

10-Amorph

l

9-Thin film
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فتوولتاييك و انواع آن

انواع سیستم های فتوولتاييك تلفيقي

متصل و مستقل از شبکه

سيستمهاي فتوولتاييك  تلفيقي هم بهصورت متصل و هم

 :AمدولPV
 :Bمبدل
 :Cرگالتور
 :Dباتري خورشيدي

بهصورت مستقل از شبكه عمل ميكنند .هزینههای راهاندازی و

A

بهرهبرداری از هر يك از اين دو نوع سيستم ،متفاوت است.
در سيستم متصل به شبكه ،در روزهاي آفتابي ،برق اضافي به

B

شركت برق فروخته و به جاي آن در شب از شبكه برق گرفته

C

ميشود .در نتيجه شبكه برق بهصورت يك باتري بسيار بزرگ

D

ذخيرهسازي عمل ميكند .در اين حالت نيازي به باتري وجود
ندارد و به اين ترتيب هم در هزينه اوليه و هم در هزينه نگهداري

سیستم فتوولتاييك تلفيقي مستقل از شبكه

كاهش قابل توجهي خواهيم داشت .انرژي تبديلشده آفتاب،
هزينههاي انرژي را براي صاحبان ساختمان كاهش ميدهد و

استفاده از يك سيستم فتوولتاييك با ابعاد بسيار بزرگ ارجحيت

در عين حال برق فرستاده شده به شركت برق ،كمك بزرگي به

دارد[.]7

شبكه مخصوصا در ساعات اوج مصرف است.

در مجموع متخصصان   نسبت به سيستم متصل به شبکه نظر
مثبتتری دارند ،چراکه در اين نوع ،برق در ساعات اوج مصرف
به شبکه افزوده ميشود و از فشار بار وارد بر آن میکاهد .عالوه بر
این در این سيستم ،اطمینان از تأمین برق ساختمان در تمام اوقات
سال اعم از آفتابی و ابری ،روز یا شب بیشتر است .از سوي دیگر،

A

سيستم متصل به شبکه هزینههای باتری و تعمیرات را نيز ندارد.
B
E

D

C

 :AمدولPV
 :Bمبدل
 :Cتغذيه كننده
 :Dكنتور
 :Eشبكه برق سراسري

سیستم فتوولتاييك تلفيقي متصل به شبکه
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تلفيق فتوولتاييك با همه بخشهای
مختلف پوسته خارجی ساختمان ممكن
است!
استفاده از سیستم فتوولتاييك  تلفيقي ،بهعنوان عنصري

ساختاري ،نه تنها طراحان و معماران را در طراحي محدود
نمیكند بلکه گزينهها و فرصتهايي هوشمندانه را نيز پيش روي
آنها قرار میدهد .تلفیق فتوولتاييك  در ساختمان با گذشت

در سيست م مستقل از شبكه ،برق مازادي كه در طول روز توليد شده

زمان ،از انحصار بام ساختمان خارج شده و به تدریج ،بخشهای

است ،براي استفاده در شب يا روزهاي تاريك و ابري در باتريها

دیگر ساختمان را در برگرفته است .امروزه ،امکان استفاده از این

ذخيره ميشود .از آنجا كه هزينه باتريها باالست ،استفاده از برق

صفحهها در همه قسمتهای پوستههای خارجی بنا مانند بام،

پشتيباني در دورههاي طوالني هواي ابري يا طوفاني ،نسبت به

نما ،دیوار پردهای ،نورگیر و یا سازههاي خاص مثل پیشامدگی

تلفیق فتوولتاييك در پوسته ساختمان

و سایبانها ،امكانپذير است .بنابراين ،خيلي دور از انتظار نیست

دندانارهای بر بام مسطح ارجحیت دارد[ .]7استفاده از سفالهای

که بهزودی تلفیق فتوولتاييك در بنا به مرحلهای برسد که تمام

بام فتوولتاييك و یا الیههای نازک انعطاف پذیر اين سفالها ،از

قسمت خارجی بنا را پوشش دهد و ساختمان ،در عین جذابیت

نمونههای نوین تلفیق فتوولتاييك با بام است.

معماری ،به یک باطری خورشیدی تبديل شود.

در صورت تلفيق فتوولتاييك با بام ساختمان بايد فضاي زیر آن
تهویه شود تا امکان خنک كردن سيستم وجود داشته باشد .در

تلفيق فتوولتاييك با بام

زمستان ،گرماي حاصل از سيستم برای گرم كردن فضاي داخل

سيستمهاي فتوولتاييك تلفيقي ،اولين بار در بام ساختمان استفاده

ساختمان استفاده ميشود.

شدند .در این نوع تلفیق ،بهترين حالت برای دريافت حداکثر

تهويه سيستمهاي  PVتلفيقي در بام ،نسبت به سيستمهاي

کارآیی سیستم اين است که شیب سقف تلفیق شده با فتوولتاييك 

نما ساده تر است؛ در اين سيستمها گرماي نامطلوب دريافتي

طوري باشد که خورشید عمود بر آن بتابد11؛ اما  امروزه  تلفیق بام

از صفحات  PVباالتر از محدوده سكونت افراد است و درنتيجه

مسطح  با صفحههاي فتوولتاييك  نیز امكانپذير است؛ البته بام

نسبت به سيستمهاي نما تأثير كمتري دارند.

انواع سيستمهاي تلفيق  PVبا بام

مكان تلفيق PV

سيستم

مشخصات

 .1بام مسطح

الف .صفحات PV
الف .صفحات  PVتلفيقي در بام

صفحات  PVبا سازه سقف تركيب ميشوند.

 .2بام شيبدار

ب .تايلهاي  PVتلفيقي در بام

صفحات  PVبا سازه سقف تركيب ميشوند.
كاربري اين تايلها براي افراد آسان بوده و درنتيجه
طرفداران بسياري پيدا كرده است.

 .3بام دندانارهاي با نورگير شمالي

الف .صفحات PV

نورگيري طبيعي را ممكن ميسازند.

 .4بام منحني شكل

الف .اليههاي مات و انعطافپذير PVيا مدولهاي امكانات طراحي را افزايش ميدهند.
سخت  PVكه بر روي منحني قرار ميگيرند.

 -1بام مسطح
 -11زاويه تابش خورشيد با  توجه به موقعيت جغرافيايي و زماني متفاوت است .زاويه بهينه براساس زمان مورد نظر براي كسب حداكثر انرژي در مناطق مختلف محاسبه ميشود.
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تلفیق فتوولتاييك در پوسته ساختمان

 -2بام شيبدار

 -3بام شيبدار در تلفيق با تايلهايPV

 -4بام دندان ارهاي با نورگير شمالي

 -5بام /ديوار منحني
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تلفیق فتوولتاييك در پوسته ساختمان

نمونههايي از سيستمهاي اجرا شده فتوولتاييك
تلفيقي با بام:
خانه سبز  سولوكس

کشور :آلمان

قدرت کل فتوولتاييك34 kWp :

نوع سیستم فتوولتاييك تلفيقي  :تلفیق در بام شیب دار (استفاده
از سفال بام فتوولتاييك)

تلفيق در نما
تلفیق فتوولتاييك   در نما ،بعد از بام ،رایجترین نوع تلفیق در

از فتوولتاييك  استفاده كرد .فتوولتاييك فقط بايد در ارتفاعهايي

ساختمان است و اغلب در نماهای جنوبی و گاه شرقی و غربی

استفاده شود كه باالتر از بخش سايهدار هستند؛ درضمن مانند

استفاده ميشود .این تلفیق به دو صورت انجام ميشود :ایجاد

حالت تلفيق در بام ،بايد فضایي برای خنکسازی آن در نظر

دیوار پردهای و روکش نما .توجه به این نکته حائز اهمیت است که

گرفته شود[ .]7با تهويه فضاي خالي بين پوسته فتوولتاييك و بنا،

چنانچه ارتفاعي از نما ،به هر دليلي از جمله واقع شدن در مناطق

ميتوان بازدهي سلولها را باال برد.

متراکم شهری و یا  پردرخت ،در سايه است ،در اين ارتفاع نبايد

سيستمهاي تلفيق  PVدر نما

مكان تلفيق PV

سيستم

مشخصات

دیوار عمودی

دیوار پرده ای

سازه استاندارد و اقتصادیPV .ها می توانند به
صورت مات و نیمه شفاف با هم ترکیب شوند

دیوار عمودی

حفاظ در برابر باران

دیوار عمودی با PVهای مایل

شیشه کاری یا حفاظ در برابر باران

دیوار مایل

شیشه کاری

در طراحی حفاظ پوششی در برابر باران فاصله
هوایی وجود دارد که برای  دفع گرما مفید است
و می تواند محل عبور کابلها باشد.
بازدهی  PVو پیچیدگی ساخت افزایش مییابد.
امکان سایهاندازی بر پنجرهها را دارد  .
امكانات طراحي را افزايش ميدهند .انرژی
خورشیدی    PVدر مقایسه با دیوار عمودی
افزایش مییابد اما فضای مفید طبقات کاهش
ميیابد.
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تلفیق فتوولتاييك در پوسته ساختمان

 -1دیوار عمودی

 -2دیوار عمودی با پنجره

 pv -3شیب دار و پنجره

 -4دیوار مایل با پنجره
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تلفیق فتوولتاييك در پوسته ساختمان

دیوارهای پردهای فتوولتاييك تلفيقي

دیوارهای پردهای تلفیق شده بافتوولتاييك  میتوانند به پوسته ساختمان وصل شوند .مزاياي پوسته خورشیدی حاصل از این
تلفیق عبارتند از:
ð ðتوليد همزمان انرژي حرارتي و الكتريسيته
ð ðاستفاده ازحرارت ايجاد شده در زمستان براي گرمايش ساختمان
ð ðايفاي نقش سايهبان در مقابل آفتاب تابستان
ð ðافزايش كارآيي عايق صوتي بهدليل وجود فاصله هوايي بين پوسته و نما
ð ðامكان تجهيز فضاي خالي با سكوهايي براي تعمير و نگهداري ساختمان []4

نام پروژه :پوسته خورشیدی BP

12

کشور  :نروژ
سال ( 2006 :شروع بهرهبرداری)
کاربرد فتوولتاييك :تلفیق در نما -دیوار پردهای شفاف
قدرت کل فتوولتاييك16 kWp :
میانگین تابش سالیانه1000/kWh/m2 :13
خالصه پروژه:
پوسته خورشيدي BPتركيبي از دو مفهوم جديد ساختماني است :نماي خارجي دو پوستهدر پروژههاي نوسازي و فتوولتاييك 
تلفيقي .همانطور كه در شكل ميبينيم ،نماي دو پوسته ،يك دیوار شیشهای متصل به بخش خارجي نماي ساختمان است
كه با يك فاصله هوايي به فاصله 0/8متر از آن جدا شده وعملکرد حرارتی آن مشابه آتريوم شيشهاي است .فضاي واسط ،اتالف
حرارتي را در نماي اصلي كاهش ميدهد و بار گرمايش ساختمان در زمستان را كم ميكند .در تابستان نيز ،اين فضا با منافذي
كه در باالي پوسته ثانويه قرار دارند ،تهويه ميشود .سلولهاي فتوولتاييك در مدولهاي شيشهاي شفاف قرار ميگيرند و بهاين
ترتيب ،امكان استفاده از نور طبيعي را مهيا ميكنند .این سیستم به شبکه متصل است و برق تولیدی را در صورت عدم نیاز،
به شبکه انتقال میدهد.

 -13ميانگين تابش ساليانه بر اساس ميانگين تابش افقي روزانه ذكر شده در سايت ناسا محاسبه شده است.

12-Building Photovoltaic
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تلفیق فتوولتاييك در پوسته ساختمان

تلفیق فتوولتاييك در سايهبانها
تلفیق فتوولتاييك  در سایهبانها ،از جمله کاربردهای مبتکرانه

با صفحههاي فتوولتاييك  با زاویه كج ،مناسبترين تابش را

و البته هوشمندانه این سیستم است .به اعتقاد بسياري از

دریافت و بهترين بازدهی را خواهند داشت .ازاينرو استفاده از

كارشناسان ،تلفیق فتوولتاييك در سایهبانها ،مناسبترین کاربرد

صفحههاي فتوولتاييك در تلفيق با سايهبان ،چه از نوع مستقل

فتوولتاييك در ساختمان است ،چرا که سایهبانها بنا بر ماهیت

و چه در تركيب با ساختمان ،بسيار رايج است .اين سايهبانها

خود اغلب در معرض تابش خورشید قرار دارند و درصورت تلفيق

ميتوانند تيره و يا شفاف باشند.

مكان تلفيق PV

سيستم

مشخصات

سایهبانهای ثابت

شیشه کاری

امکان زیباسازی ساختمان را فراهم میکند اما موجب کاهش روشنایی طبیعی
میشود.

سایهبانهای متحرک شیشه کاری

امکان زیباسازی ساختمان را فراهم میکند .موجب کاهش روشنایی طبیعی میشود
اما مقدار کاهش نسبت به سایه بانهای ثابت کمتر است .انرژی تولیدی  PVنسبت
به تمامی سیستمهای ثابت افزایش مییابد.

 -1سايهبانهاي ثابت

 -2سايهبانهاي متحرك
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تلفیق فتوولتاييك در پوسته ساختمان

نمونههايي از سيستمهاي اجرا شده
فتوولتاييك تلفيقي با سايهبان:
      استفاده از سایهبانهای فتوولتاييك در ساختمان   

تلفیق در نرده بالكنها
بالكن ساختمانها اغلب در معرض تابش خورشيد هستند و
نورگيري قابل توجهي دارند .قسمت اعظم اين تابش ،توسط
سطوح حاشيه بالكنها دريافت ميشود كه عمدتاً نقش محافظ
را دارند .بنابراين سطوح نسبتاً وسيعي در اين بخش از بدنه
ساختمانها وجود دارند كه ميتوانند متناسب با عملكرد خود
با صفحههاي فتوولتاييك تلفيق شوند و عالوه بر توليد برق ،بر
زیبایی بنا نيز بیفزایند.

تلفیق فتوولتاييك  در سایهبانهای پارکینگ

 -1نرده بالكن

نمونهاي از سيستمهاي اجرا شده فتوولتاييك
تلفيقي با نرده بالكن:
کشور  :نروژ
قدرت کل فتوولتاييك26/35 KWp :
نوع سیستم فتوولتاييك تلفيقي  :تلفیق در نما و نرده بالكنها
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تلفیق فتوولتاييك در پوسته ساختمان

تلفيق فتوولتاييك در نورگيرها و سقفهاي شيشهاي ،نوعي
ديگر از سيستمهاي فتوولتاييك تلفيقي است كه هنر آفرينش

مالحظات الزم درطراحی فتوولتاييك
تلفيقي

كنترل افزايش دماي صفحههاي فتوولتاييك  و همچنين ميزان

زيبايي و بهرهوري از آفتاب را تواماً داراست .در اين تلفيق،

سايهاندازي روي اين صفحهها در كارايي آنها تاثير بسزايي دارد.

دو نوع فتوولتاييك نورگير وجود دارد؛ نوع نيمه شفاف 14كه

بنابراين ،طراحي بايد بهگونهاي باشد كه امكان تهويه مناسب براي

بسيار شبيه به شيشههاي رنگي است و نوع تشكيلشده از

صفحههاي فتوولتاييك فراهم شود و در ضمن تا حد امكان از وقوع

سلولهاي كدر كه روي شيشههاي شفاف قرار ميگيرند و

سايه روي اين صفحهها جلوگيري شود .لذا طراحان باید در طراحی

فاصله سلولها و ميزان شفافيت را تعيين ميكند .هرچه

فتوولتاييك تلفيقي به موارد زير ،توجه کافی داشته باشند:

فاصله سلولها بيشتر باشد ،ميزان نور انتقالي به فضا بيشتر

 )۱بررسي دقيق قسمتهاي سايهدار ساختمان ،پيش از طراحي

است اما ميزان توليد برق كمتر خواهد بود؛ اما در سيستمهاي

 )۲در نظر گرفتن تهویه مدولها در زمان طراحی[]3

تلفيق با نورگيرها و سقفهاي شيشهاي

بسيار شفاف فتوولتاييك نيز ،بهدليل مساحت زياد نورگير در
اكثر ساختمانهاي امروزي ،ميتوان مقدار قابل توجهي برق

اجزاء سیستم فتوولتاييك تلفيقي

توليد كرد.

اجزاء یک سیستم فتوولتاييك تلفيقي عبارتند از:

نورگيرهاي فتوولتاييك براي پنجرههاي صفهاي يا نورگيرهاي

 .1پانل یا صفحه خورشیدی :پانل یا صفحه خورشیدی ،نور خورشید

سقفي مناسبتر هستند ،چرا كه اين نوع پنجرهها با هدف

را به برق مستقیم تبدیل میكند.

ايجاد چشمانداز مناسب طراحي نميشوند و محدودیت

 .2جعبه اتصال گروهی :جعبه اتصال گروهی ،واسطه اتصال پانلها

کمتری دارند.

به مدار برق و محافظ پانلهای خورشیدی در برابر صاعقه و برق است.

 -1نورگیر و سقف شیشه ای
14-Semitrans Parent
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فتوولتاييك :اجزا و مالحظات در طراحی

 .3سازههای فلزی یا ساختمانی :سازه فلزی یا ساختمانی،
نگهدارنده پانلها در جهت و زاویه خاص است.
 .4دستگاه کنترل کننده :دستگاه کنترل کننده ،وظيفه
کنترل تولید برق ،مصرف برق ،شارژ باطریهای ذخیره و تنظیم
مشخصات برق تولیدی و مصرفی از نظر ولتاژ و آمپر را بر عهده
دارد.
 .5کابلهای ارتباط :کابلهای ارتباط ،اتصاالت سیستم
فتوولتاييك و مدار برق را برقرار میکند.

طراحی و محاسبه سیستم فتوولتاييك

هنگام طراحی یک سیستم فتوولتائیک عوامل مختلفی

بايد مورد توجه و بررسی قرار گیرند .این عوامل عبارتند
از:

 .1موقعیت جغرافیایی :طول و عرض جغرافیایی و نیز

ارتفاع محل نصب سیستم فتوولتائیک ،برای محاسبه
قدرت تابش نور خورشید.

 .2موقعیت زمانی :محل نصب و موقعيت آن نسبت به

 .6باطریهای ذخیره :باطریهای ذخیره ،برق مورد نیاز را برای

حرکت خورشید ،وجود سایه ،ارتفاعات و کوههای اطراف

 .7مبدل برق مستقیم به متناوب :مبدل برق مستقیم به

خورشید به پانلها ميشود.

ساعات ابري ذخیره میکند.
متناوب ،برق مستقیم محصول صفحه خورشيدي را به برق
متناوب یک فاز و یا سه فاز تبدیل میکند[.]17
صرفنظر از صفحههاي فتوولتاييك  که با ساختمان تلفیق
میشوند ،همه اجزاء موجود در این سیستم به راحتي در فضاي
کوچکی جای داده ميشوند و بنابراين فضاي چنداني در اين
سيستم اشغال نميشود .درصورتيكه ،سیستم فتوولتاييك 
تلفيقي از نوع متصل به شبکه باشد ،با حذف باطریها ،فضاي
مورد نياز کمتر نيز ميشود.

و ساعاتی از روز که وجود سایه مانع از تابش مستقیم نور

 .3شرایط آب و هوايی :محاسبه تعداد روزهای ابری
مخصوصا روزهاي ابري طوالني و پشت سرهم (اگر

بخواهیم مقداری از برق خورشیدی را برای ایام ابری
ذخیره کنیم بايد ظرفیت سیستم فتوولتائیک را با توجه

به برق مورد نیاز در ایام ابری محاسبه كنيم) ،وزش باد و

سرعت آن برای تعیین استحکام سازه فلزی یا ساختمانی،
میزان بارندگی و ارتفاع برف برای تعیین ارتفاع پانلها از

سطح زمین ،شفافیت هوا ،میزان شرجی و یا غبار آلود

بودن هوا و تاثير آن بر شدت تابش نور خورشید ،وجود
صاعقه و رعد و برق برای پیشبینی تجهیزات ایمنی

مناسب.

تابش آفتاب

 .4برق مورد نیاز :توان مصرفي ،ولتاژ ،جريان مستقیم

و متناوب و مقدار برق لحظهای .توان مصرفی مستقیما

در محاسبات وارد میشود .ولتاژ ،تعیینکننده تعداد
دستگاه
کنترل کننده

صفحههاي خورشیدی است که با یکدیگر سری و موازی

صفحه های
خورشیدی

جریان برق

باتری

و /یا

میشوند .مقدار برق لحظهای مربوط به زماني است که
مبدل
برق AC

برق DC

همه مصرف کنندهها با هم در مدار قرار میگیرند و یا

دستگاههایی به مدار وارد می شوند که ميزان برق مورد
نياز شروع به کار آنها با مصرف مستمر آنها متفاوت است،

این عامل در طراحی دستگاه کنترل کننده بسیار اهمیت

دارد[.]17

اجزای سیستم فتوولتاييك تلفيقي
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فتوولتاييك در جهان

هزينه تعمير و نگهداري فتوولتاييك
تلفيقي

هزینه تعمیر و نگهداری در هر فناوری جدید ،نقش مهمي در
تصمیمگیری سرمایهگذاران دارد .تعمیر و نگهداری سيستم

نمودار زیر روند کاهش قیمت انرژی تولیدی توسط فتوولتاييك 
تا سال  2020را نشان میدهد .طبق این نمودار از سال  1980تا
سال  2020هزينه سلولهاي فتوولتاييك بهطرز چشمگيري رو به
كاهش خواهد بود.

فتوولتاييك تلفيقي ،بهعنوان سيستمي ساده ،بادوام ،بدون نياز به
فضاي نگهداري بزرگ و اجزاي متحرك ،هزينه بسيار پاييني دارد.
با اين حال الزم است طراحان ،امكان دسترسي ساده براي بررسي،
تعمير و جايگذاري قطعات را در نظر بگيرند.
هزينههاي تعمير و نگهداري فتوولتاييك  تلفيقي به دو صورت
است:
 .1هزينههاي پيشگيرانه :این هزینهها براي دستيابي به كارآيي
و عملكرد بهينه سيستم است .براي نمونه ،سيستم فتوولتاييك 
تلفيقي در محيط پرگردوغبار ،بازدهي پاييني دارد و بنابراين نياز
به پاكسازي مستمر دارد.

روند کاهش قیمت انرژی  تولیدی توسط  فتوولتاييك از ]17[ 1980-2020

فتوولتاييك تلفيقي در جهان

 .2هزينههاي مربوط به خرابي قطعات سيستم :بخش مهمي

همانطور كه در نمودار روند توسعه بازار فتوولتاييك  تلفيقي

از اين هزينهها توسط شركت فروشنده تأمين ميشود[.]3

مشاهده ميكنيد ،فناوري فتوولتاييك  تلفيقي در جهان ،رو به
گسترش است .در حال حاضر بزرگترین بازار فتوولتاييك تلفيقي

هزينه اوليه سيستم فتوولتاييك تلفيقي

اروپا در آلمان است .پس از آن به ترتیب ،فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا

هزينه سيستم فتوولتاييك  تلفيقي به مدول آن بستگي دارد.

از پیشتازان این عرصه هستند .در آمریکا بیشترین سیستمهای

هزينه فتوولتاييك تلفيقي ،در گسترش و بهرهمندي از مزاياي آن

فتوولتاييك  تلفيقي در کالیفرنیا اجرا و بهرهبرداري شدهاند .در

تاثير چشمگيري دارد .براي گسترش اين سيستم بايد قيمت آن

ادامه ،به تفصيل به بررسي بازار آسیا ميپردازيم.

براي مصرفكنندگان مقرون به صرفه باشد.
فناوريهاي موجود در زمينه تلفيق فتوولتاييك  در ساختمان

10000
9000

بهخصوص براي مقياسهاي بزرگ بسيار گران است .با توليد انبوه

8000

صفحههاي فتوولتاييك تلفيقي با اجزا مشخص ساختماني مانند

7000
6000

سقفهاي پيشساخته و يا نماهاي شيشهاي و گسترش آن در بازار
ساخت و ساز ،ميتوان قيمت را به ميزان چشمگيري كاهش داد.
از اقدامات موثر براي كاهش هزينههاي فتوولتاييك  تلفيقي،
اتصال اين سيستمها به شبكه برق محلي و نصب كنتور است .به
اين ترتيب امكان تزريق برق توليدي به شبكه و فروش آن براي
توليدكننده فراهم شده و هزينهها كمتر ميشود.
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0

فتوولتاييك در آسیا

فتوولتاييك تلفيقي در آسیا

فتوولتاييك  تلفيقي موجود خود را به  1300مگاوات برساند.

فناوري فتوولتاييك تلفيقي در آسيا نيز مانند ديگر نقاط جهان

مالزي نيز از سال  2005شروع به فعاليت در اين عرصه كرده و

رشد فزايندهاي داشته است .ژاپن با استفاده از حدود  ۴۰درصد از

قرار است تا سال  2007ظرفيت فتوولتاييك تلفيقي موجود خود

سيستمهاي فتوولتاييك تلفيقي جهان ،سرآمد اين عرصه ،نه تنها

را به  593/6كيلووات برساند.

در آسيا ،بلكه در جهان است .كشور ژاپن ،اين موفقيت را مرهون

دو کشور هند و چین نیز از دیگر پیشتازان این عرصه به شمار

سياستهاي دولت براي کاهش انتشار کربن بعد از پروتکل کيوتو

میروند .از آنجا كه بسياري از كشورهاي آسيايي با مشكالتي مانند

است .امکان ساخت بومی تجهیزات ،استقبال طراحان شهري،

كمبود برق و هدررفت انرژي هنگام انتقال و توزيع روبرو هستند،

معماران و شرکتهاي ساخت و ساز و کمبود قطعات بزرگ

از سيستمهاي فتوولتاييك بهدليل توليد در نقطه مبدأ ،استقبال

زمين براي تخصيص به سيستم متمرکز فتوولتاييك موجب رشد

خوبي شده است[ .]32نمودار روند توسعه بازار فتوولتاييك 

روزافزون سيستمهاي فتوولتاييك  تلفيقي در اين كشور شده

تلفيقي در آسیا نشان ميدهد كه علیرغم تمام مشکالت موجود،

است.

اين سيستم در حال گسترش روزافزون است.

سيستمهاي فتوولتاييك در کشورهاي آسيايي بهعلت هزينه باالي
نصب ،رشد چنداني نداشته است ،اما در ژاپن تجارت  اين سيستم

4000

در مقياس بزرگ ،هزينه آن را کاهش داده است .دليل اين امر،

3500
3000

ساخت بومي سيستمهاي فتوولتاييك  است که سهمي معادل
۴۰درصد از توليد جهاني را دارا است.
عامل مهم ديگر در گسترش بازار فتوولتاييك تلفيقي مخصوصا
در بخش مسکوني ژاپن ،هزينه باالي برق شبکه است .هزينه
برق براي خانهها و مجتمعهاي مسکوني نسبت به بخش صنعتي

2500
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0

فتوولتاييك تلفيقي تامين كند.
عالوه براين ،موفقيت در زمينه سيستمهاي فتوولتاييك تلفيقي
تا حد زيادي نتيجه آموزش و آگاهي مشاورين مسكن ،معماران و
توليدكنندگان محلي است .بنابراين بهتر است ،در ساير كشورهاي
آسيايي نيز مشاوران و دستاندركاران ساخت از جنبههاي فني و
تجاري كاربرد فتوولتاييك تلفيقي آگاه شوند و در زمينههاي الزم
آموزش ببينند.
بعد از ژاپن ،كره جنوبي و مالزي دو كشور ديگر آسيايي هستند كه
در زمينه گسترش فتوولتاييك تلفيقي پيشرفت قابلمالحظهاي
داشتهاند .كره جنوبي در نظر دارد تا سال  2011ظرفيت
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فتوولتاييك :فیلم نازک

سلولهاي آفتابي از نوع فيلم نازک

ل تجاري فتوولتاييك در بازار موجود است :سيليكون كريستالي با ضخامت باال
همانطور كه پيشتر نيز اشاره شد ،دو نوع مدو 
و فيلم نازك.
هزينه باالي ورقههاي سيليکون کريستالي (حدود 40-50درصد قيمت كل تمام شده) براي ساخت سلولهاي خورشيدي،
منجر به افت بازار آن شده است .فتوولتاييك فيلم نازك جايگزين مناسبي براي ورقههاي سيليکون کريستالي هستند.
فتوولتاييك فيلم نازك با قدرت جذب باال ،قطري معادل يك ميکرون دارد ،به همين دليل قيمت محصول توليدي از اين ماده
بسيار پايين است .براي ساخت سلولهاي خورشيدي از فيلم نازك ،اليههاي نازک نيمههادي روي شيشه يا فوالد ضد زنگ
قرار داده ميشوند .اين سلولها ممکن است تا  30درصد ،اتالف انرژي ذخيره شده داشته باشند؛ براي کاهش اين مقدار انرژي
تلفشده بايد از ورقههاي نازکتري استفاده کرد[.]31
طبق پيشبيني متخصصان ،در آينده فيلمهاي نازک فتوولتاييك بازار فتوولتائيک را در انحصار خواهند گرفت .نمودار زير ،سهم
فيلم نازک در بازار فتوولتاييك در سالهاي  2009-2012را نشان ميدهد.
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سهم فيلم نازک در بازار فتوولتاييك در سالهاي     ]31[2009-2012

نمونهاي از كاربرد سلولهاي خورشيدي از نوع فيلم نازك :بزرگترين سقف منحني خورشيدي فيلم نازک
این سقف متعلق به يك كارگاه بازيافت زباله در آلمان است که تا کنون بزرگترين سقف منحني شكل است که كامال با
فتوولتاييك فيلم نازک پوشيده شده است .اين سقف با  11000مدول فيلم نازک فتوولتاييك  پوشانده شده و توليد برق آن
معادل  837 kWاست .مساحت اين سقف  9500مترمربع است و با افق ،زاويه  36/55درجه دارد .اين طراحي به گونهاي
است كه ميتواند با ضعيفترين نور آفتاب بيشترين برق را توليد كند.
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فتوولتاييك و چالش های اقتصادی آن

چالشها و موانع موجود در برابر
توسعه فتوولتاييك تلفيقي
اگر چه فتوولتاييك تلفيقي در بسیاری از کشورهای جهان کام ً
ال

به بازار تجاري است .اين امر با برقراري ارتباط ميان توليدكنندگان
فتوولتاييك و توليدكنندگان مصالح ساختماني در حال تحقق است.
هر چه هماهنگسازی بیشتری میان این دو صنعت ساخت برقرار

شناخته شده و سرمایهگذاریهای کالنی برای گسترش آن انجام

شود ،تولیدات فتوولتاييك  تطابق بیشتری با مصالح ساختمانی

شده است ،اما همچنان مشکالتي بر سر راه اين صنعت وجود دارد

رایج پیدا میکند و نقش فتوولتاييك  تلفيقي بهعنوان عنصري

که مانع استفاده گسترده از آن ميشود .در اين قسمت به پارهاي

منحصربهفرد و با عملکردهای چندمنظوره  بارزتر ميشود.

از اين مشكالت پرداخته ميشود.

• قيمت نسبتا گران فتوولتاييك تلفيقي بهدليل وارداتي و غير

• بزرگترین چالش موجود در صنعت فتوولتاييك تلفيقي ،نفوذ آن

بومي بودن آن.

در میان سایر فناوريهاي استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،فناوری فتوولتاييك نسبتا گران است .اما هزینه این فناوری با
کاهش قیمت مواد به كار رفته در ساخت مدولها و بهبود بازده مواد مصرفي ،كاهش قابل مالحظهاي داشته است .نمودار زیر
كاهش قیمت اين فناوري را از سال  1995تا  2020نشان ميدهد .بر اساس اين نمودار ،هزينه اوليه سيستمهاي فتوولتاييك 
كاهش چشمگيري در سطح جهان داشته است .جدول هزینه تولید مدول فتوولتاييك و پیشبینی نرخهای آینده آن نیز
گوياي همين مطلب است.

کاهش قیمت فناوری فتوولتاييك در سطح جهانی[]17
هزینه تولید مدول فتوولتاييك و پیش بینی نرخهای آینده (دالر آمریکا) []2
فناوري سلول (انواع سلول)
كريستال سيليكون
       مونوكريستال سيليكون
       مالتيكريستال سيليكون
سيليكونهاي كريستالين
       صفحههاي سيليكون/نوار
       سلولهايسيليكون از نوع متمركزكننده
سيليكون غيركريستالي
     سيليكون بي شكل يا آمرف ()a-Si
غير سيليكوني
    كاپراينديوم (  )G
    ديسلنيد (   )CIS/CIGS
    كادميوم تلو
قيمت فروش كارخانه

 2006قيمت (دالر)

 2010قيمت (دالر)

 2015قيمت (دالر)

3.75 / 2.50
3.55 / 2.40

2.50 / 2.00
2.20 / 1.75

2.20 / 1.40
2.00 / 1.20

3.35 / 2.00
5.00 / 3.00

2.20 / 1.60
2.50 / 1.50

1.70 / 1.00
1.70 / 1.00

2.50 / 1.50

1.75 / 1.25

1.40 / 0.90

2.50 / 1.50
2.50 / 1.50

1.75 / 1.00
1.50 / 0.80

1.33 / 0.80
1.25 / 0.65

3.75 – 2.50

2.50 – 1.50

2.20 – 1.25
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• بازدهی نسبتاً پایین سلولهای فتوولتاييك  باعث شده تا

صنعت ساختمان ،بازدهي اين سلولها روز به روز در حال افزايش

سرمایه گذاران به راههای دیگر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

است .افزون بر اين ،با گذشت زمان و استفاده از فناوري نانو در

در ساختمان توجه بيشتري داشته باشند .البته در طي سالهاي

اين صنعت بهزودي شاهد پيشرفتهاي چشمگيري در افزايش

اخير ،با توجه به مزاياي فراوان سلولهاي فتوولتاييك ،بهويژه در

بازدهي اين سلولها خواهيم بود.

بازدهي سلولهاي فتوولتاييك با گذشت زمان رو به افزايش است .در سال  1950اولین کلکتورهای سیلیکون در آزمایشگاه
اي.تي .اند تي 15.با بازدهي  6درصد تولید ميشد .در سال  ،1960شركت هافمن الکترونیک بازدهي کلکتورهای تجاری را به
14درصد افزایش داد و اكنون اين کلکتورها با بیش از  20درصد بازدهي تولید ميشود.

بازدهی سلولهای فتوولتاييك در سالهای]17[ 1995-2000

با توجه به تاثير بينظير فناوري فتوولتائیک ،بسیاری از شركتها و سازمانهاي بزرگ مانند بریتیش پترولیم ،شل 16و
شركتهاي نفتی شروع به سرمايهگذاريهاي هنگفت در اين زمينه كردهاند .شركتهاي نانوسیس ،نانوسوالر  و کونارکا سعي
دارند با کمک نانو فناوري ،کلکتورهايی با باالترين سطح بازدهي و پايينترين قيمت ممكن طراحي كنند .طبق پيشبيني اين
شركتها ،با كمك نانوفناوري ،کارآیی جمعآوری انرژی به قدري افزايش خواهد يافت که هزینه استفاده از انرژی آفتاب با هزینه
سوخت فسیلی برابر شود .با این کشف شگفتانگیز ،ميتوان به آيندهاي سبز اميدوار بود.
وضعیت بازدهی مدول فتوولتاييك و پیشبینی بازدهی آینده[]2
2006

2010

2015

فناوري سلول (نوع سلول)
كريستال سيليكون
      مونوكريستال سيليكون
      مالتيكريستال سيليكون

14-19
13-17

16-22
16-18

22-25
+20

سيليكونهاي كريستالين
      قطعات مونوكريستالين ()HIT
      صفحههاي سيليكون/نوار
     سلولهايسيليكون از نوع متمركزكننده      

16-18
14-16
24/36

18-20
16-18
26-37

22-24
+20
28/38

سيليكون غيركريستالي
     سيليكون بي شكل يا آمرف ()a-Si
     فيلم نازك سيليكون

6-8
10

9-10
14

12
16

غير سيليكوني
   كاپراينديوم ( )Gديسلنيد (   )CIS/CIGS
    كادميوم تلورايد  ()CdTe

8-11
9-10

10-12
11

14
12

16-Shell
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• اصطالح (  WPحداکثر وات تولیدی) براي بيشتر معماران و

اجرايي صفحههاي فتوولتاييك تلفيقي آشنايي كافي ندارند.

طراحان آشنا و متعارف نيست و اين افراد ترجيح ميدهند با واحد

• ارزش افزوده فتوولتاييك تلفيقي بهعنوان جزئي چند منظوره در

كيلو وات ساعت بر متر ( )kWh/mسر و كار داشته باشند.

ساختمان چندان رايج نشده و بسیاری از طراحان ،معماران ،مالکین

• قيمت مدولها بر اساس يورو بر وات توليدي است و معماران و

و  برنامهریزان از کاربرد فتوولتاييك در معماری آگاهی ندارند.

سازندگان ساختمان ترجيه ميدهند ،قيمتها بر اساس متر مربع

• استانداردهاي الزم براي فتوولتاييك موجود نيست ،لذا الزامات

باشند .از آنجا که میزان تولید هر مدول بسته به نوع و بازدهی آن

مشخصي در خصوص نحوه به كارگيري اين فناوري وجود ندارد.

متفاوت است ،تبدیل این دو واحد به یکدیگر به سادگی امکان

• در ضوابط شهرداري و سایر نهادهای مربوط به ساختمان ،شرايط

پذیر نیست.

الزم براي به كارگيري فتوولتاييك تلفيقي مشخص نشده است.

• جزئيات اجرايي ساختماني در اين زمينه بسيار محدود است و

• امكان اتصال به شبكه ،دربعضی کشورها مانند ایران فراهم

نياز به طراحي جزئيات بيشتر و دقيقتر براي طرحهاي خالقانه در

نشده است.

21

معماري احساس ميشود .افزون بر اين ،بيشتر معماران با جزئيات

يك محاسبه ساده!

در ايران متوسط مصرف روزانه برق در بخش خانگی  15کیلووات ساعت ،يعني سالي  5691کیلووات ساعت است .برای تأمین
اين ميزان برق ،نياز به نصب پانلهای فتوولتائیک به ظرفیت  2کیلووات در روز است .توان صفحههاي فتوولتائیک تولید شده
در داخل ،با ابعاد  1×0/5و وزن حدود  7کیلوگرم 45 ،وات است .بنابراین بهطور متوسط بايد  45صفحه فتوولتائیک نصب
شود 45 .صفحه فتوولتائیک ،مساحتی حدود  22/5متر را اشغال میکند كه این سطح معموالً روی سقف خانههای مسکونی و
آپارتمانها درنظر گرفته ميشود .قیمت جهانی هر صفحه  200دالر است ،البته هزینه تجهیزات جانبی آن نیز بايد لحاظشود.
هزینه  احداث  صفحههاي فتوولتائیک روی بام خانههای ایران برای مصارف کم خانگی به صورت زیر است]13[ .

نوع مصرف

قیمت (ریال)

روشنایی
روشنایی و یک تلویزیون

4/560/000
10/620/000

روشنایی و یک تلویزیون و یک یخچال
روشنایی و یک تلویزیون و یک یخچال و دو پنکه
روشنایی و یک تلویزیون و یک یخچال ویک کولر آبی

13/770/000
15/450/000
64/637/500

• قیمتهای  ذکر شده مربوط به سال  1385است.

 -17بر اساس گزارش سازمان انرژيهاي نو ايران                           
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علیرغم تمام چالشهای موجود ،در
جهان چه میگذرد؟

با وجود مشكالت و چالشهايي كه صنعت فتوولتاييك تلفيقي با آن

را به نمونهاي شاخص در صنعت ساختمان تبديل كرده است.

روبرو است ،توليد صفحههاي فتوولتاييك با استفاده از فناورهاي

آنچه در ادامه ميآيد ،نشاندهنده اين رشد با هوشمندانهترين و

نوين به سرعت درحال گسترش است .پروژههاي متعدد تكميل

مبتكرانه شيوه معماري پايدار است.

شده و یا در دست ساخت با استفاده از فتوولتاييك تلفيقي ،آنها

نام پروژه :سالن شهرداري لودش
کشور  :اتریش
سال (2006  :شروع بهره برداری)
کاربرد فتوولتاييك :تلفیق در سقف – سقف شفاف
قدرت کل فتوولتاييك18 kWp  :
میانگین تابش سالیانه1164 kWh/m2  :
خالصه پروژه:
سالن شهرداري لودش يك  نمونه بارز معماری پایدار
و انرژی كارآمد است .سه بخش از ساختمان به سمت
حیاطی باز میشود که سقف آن ازمدولهای  نیمه شفاف
فتوولتاييك  است .سقف فتوولتاييك  با مساحت 350
مترمربع ،دو نقش مهم در اين ساختمان ايفا ميكند:
18

 .1تولید  16،000کیلووات ساعت برق  در سال ،معادل
برق الزم ،بطورمتوسط ،براي  پنج خانوار
 .2محافظت از طبقات اداری باال در مقابل تابش خورشید
و محافظت از حياط در برابر باران
سیستم فتوولتاييك:
نوع سیستم  فتوولتاييك   :متصل به شبکه
نوع سلول فتوولتاييك   :مونوکریستال سیلیکون
نام تجاری مدول فتوولتاييكErtex Solar,Sunway   :
قدرت کل فتوولتاييك18 kWp   :
بازده انرژی]34[ 16،000 kWh   :

18-Ludesch
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فتوولتاييك تلفيقي در بازسازي ساختمانهاي قديمي:
از فناوري فتوولتاييك  تلفيقي ميتوان در بازسازي

مساحت کل مدولها1،176 m2  :

استفاده كرد .پروژههاي بازسازي فراواني انجام شده كه

هزینه سرمایه گذاری سیستم فتوولتاييك  67000  :یورو

ساختمانهاي قديمي (تجاري ،صنعتي ،مسكوني) ،نيز

بازده مدولها10 :درصد

استفاده از فتوولتاييك تلفيقي ،بهعنوان يك فناوري نوين،

یارانه  :دارد

مفهوم معاصر بازسازي را در آنها تداعي ميكند .پروژهي
دفتر جهانگردی آلس 19و پروژه برج سي.آي.اس .كه در

بازده انرژی                ]34[ 6000 kWh :

ادامه ميآيد ،نمونههايي از بازسازي ساختمانهاي قديمي

با استفاده از فتوولتاييك تلفيقي هستند.

نام پروژه :دفتر جهانگردی آلس
کشور  :فرانسه
سال ( 2001 :شروع بهره برداری)
کاربرد فتوولتاييك  :تلفیق در نما -نمای شفاف
قدرت کل فتوولتاييكkWp9،2   :
میانگین تابش سالیانه1142 kWh/m2  :

خالصه پروژه:
شهرداری آلس براي بازسازی ساختمان قدیمی دفتر
جهانگردي ،متعلق به   قرن  ،19از سيستم فتوولتاييك 
تلفيقي استفاده كرده است .دهانههاي سه طاق موجود در
اين ساختمان قدیمی با پوشش فتوولتاييك تلفيقي بسته
شده و پشت سیستم فتوولتاييك شیشه دوجدارهای نصب
شده است ،فاصله هوایی بین شیشه وفتوولتاييك  حدود
 cm11است .هواي گرم شده در تابستان تهویه و در
زمستان برای گرمایش داخل ساختمان استفاده میشود.
سیستم فتوولتاييك:
نوع سیستم  فتوولتاييك  :متصل به شبکه
نوع سلول فتوولتاييك :کریستال سیلیکون
نام تجاری مدول فتوولتاييكWc 46 Photowatt  :
تعداد مدولها70 :

19-Ales
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فتوولتاييك تلفيقي در برجهاي بلند

برجهای بلند بنابر ماهیت خود سطحی وسیعي دارند .چنانچه این سطح با مدولهاي فتوولتاييك تلفيق شود ،ساختمان ميتواند
ميزان قابل توجهي برق توليد كند .عالوه بر این ،مصرف برق برجها به دليل جمعيت زياد ساكنان بسيار باالست كه با توليد

بخشي از اين سهم ميتوان هزينهها را تا حد زيادي كاهش داد .مالحظات زیستمحیطی و فرصتهای زیبایی آفرینی از ديگر
عوامل توجيه تلفيق فتوولتاييك تلفيقي در برجها است.

نام پروژه :برج خورشیدی سي.آي.اس .منچستر

برج سي.آي.اس .را تبدیل به يك  برج خورشیدی كنند.

سال ( 2006 :شروع بهره برداری)

موزاییکها شد و از نوامبر  2005پانلهای خورشیدی  برج

کشور  :انگلیس

کاربرد فتوولتاييك :نصب فتوولتاييك روی نما

سي.آي.اس .شروع به تغذیه شبکه برق ملی کردند.

میانگین تابش سالیانه923kWh/m2 :

نوع سیستم  فتوولتاييك :متصل به شبکه

قدرت کل فتوولتاييك391 kWp :

خالصه پروژه:
برج سي.آي.اس .در سال  1962تكميل و بهعنوان بلندترین
برج اروپا ثبت شد .پوشش نماي برج ،میلیونها موزاییک
بود که با گذشت زمان در اثر آلودگی و تعمیرات متعدد،
رنگ کدر و تیرهای به خود گرفت .در زمان بازسازی،
مسئولین براي حل مشكالت نما و همچنين برداشتن
گامي جهت تحقق اهداف توسعه پايدار ،تصميم گرفتند

30

به اينترتيب 7/244 ،مدول فتوولتاییک جایگزین تمام

شروع عملیات سیستم فتوولتاييك2006 :

نام تجاری مدول فتوولتاييكSharp NE 80E2E :

تعداد مدولها244/7 :

قدرت کل فتوولتاييك391kWp :

هزینه سرمایه گذاری سیستم فتوولتاييك  7500000 :یورو
یارانه :دارد

بازده انرژی183000 kWh :
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نام پروژه :مرکز بینایی
کشور  :انگلیس
سال ( 2004  :شروع بهرهبرداری)
کاربرد فتوولتاييك :تلفیق در نما
قدرت کل فتوولتاييك85 kWp :
میانگین تابش سالیانه923kWh/m2 :
خالصه پروژه:
20
آژانس توسعه ولش  ،اين مركز را در سال  2004به
منظور توسعه صنعت الکترونیک راهاندازي كرد .اين مركز
اولين ساختمان اروپايي است كه در آن از آرایههای CIS
فتوولتايیک استفاده شده است.
نمای جنوبي اين مركز از مدولهای فتوولتاييك  با زاویه
 70درجه نسبت به سطح افق پوشیده شده است  .نما و
بام  در اين ساختمان ادغام شده و گذرگاهی وسیع با امکان
دسترسی به کارگاهها و آزمایشگاههای بخش زیرین بنا را
ایجاد کرده است .فرم دیوار خورشیدی ،عالوه بر دريافت
حداكثر انرژی ،امكان جمع آوری آب باران برای آبیاری
گياهان را نيز دو برابر كرده است .انرژی مصرفی ساختمان
   65kWh/m2/yاست كه    17kWh/m2/yآن توسط
سيستم فتوولتاييك تامین ميشود.
این ساختمان در نوامبر سال  2005برنده جایزه «ساختمان
پایدار اروپا» شد.
ويژگي سیستم  فتوولتاييك:
نوع سیستم  فتوولتاييك  :متصل به شبکه
نوع سلول فتوولتاييك:
( CIS (copper indium diselenide
نام تجاری مدول فتوولتاييك:
Shell ST36 thin film glass-tedlar
تعداد مدولها368/2 :
مساحت کل مدولها1/176 2m  :
بازده مدولها10 :درصد
قدرت کل فتوولتاييك85 kWp :
هزینه سرمایه گذاری سیستم فتوولتاييك  411000 :یورو

یارانه  :دارد
هزینه مدولها  232000 :یورو
بازده انرژی67635 kWh  :
کل انرژی حاصل از سیستم فتوولتاييك67/635 kWh/y :
انرژی مصرفی  ساختمان1/035/830 kWh /y :
انرژی ورودی به ساختمان968/193 kWh /y :
سهم انرژی فتوولتاييك  6/5  :درصد[] 34

20-Welsh Development Agency
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فتوولتاييك تلفيقي در ساختمانهاي صنعتي

ساختمانهاي صنعتي اغلب در مكانهايي دور از شهر قرار دارند ،لذا از تابش مناسبي برخوردارند و كمترين احتمال وقوع

سايه بر سطح آنها وجود دارد .سطوح وسيع اين ساختمانها در تلفيق بافتوولتاييك ،ميزان قابل توجهي برق توليد ميكند

وگرماي حاصل از مدولهاي فتوولتاييك ،نيز گرماي فضاي داخلي ساختمانها را تامين ميكند .افزون براين ،از آنجا كه نماي
اين ساختمانها اغلب ويژگي معماري خاصي ندارد ،اين مدولها ميتوانند از يكنواختي سطوح بنا كاسته و جذابيت معماري را

افزايش دهند.

نام پروژه :ساختمان صنعتی تايسون كروپ

وجود سايه يا گرماي تابستان نيز ظرفيت توليد بااليي دارند

کاربرد فتوولتاييك :تلفیق در نما

تا  20درصد افزايش ميدهند.

کشور  :آلمان

انرژي  توليدي  فتوولتاييك20،000 -25،000kWh :

نوع سیستم  فتوولتاييك   :متصل به شبکه

خالصه پروژه:
پروژه حاضر از بزرگترين پروژههاي خورشيدي در اروپا
و نمونهاي نادر از تركيب رنگ به گونههاي گرافيكي در
ساختمانهاي صنعتي است .تركيب رنگ سبز سطح بنا و
آبي تيره مدولهاي  فتوولتاييك از يك سو و  چيدمان مواج
آنها در تضاد با خطوط مستقيم معماري از سوي ديگر،
ظاهري چشم نواز و خوشايند ايجاد كرده است.
مساحت مدولهاي فتوولتاييك بهكار رفته در اين ساختمان
بيش از  1400مترمربع است .اگرچه زاويه تابش خورشيد
نسبت به مدولها بهينه نيست اما استفاده از نانوكريستالهاي
سيليكون به همراه سه اليه پوشش ،وابستگي سيستم به زاويه
تابش را كم كرده است .اين نوع مدولها در شرايط ابري يا

نام تجاری مدول فتوولتاييكUNI-SOLAR  :

میانگین تابش سالیانه992 kWh/m2  :
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و بازدهي سيستم را نسبت به سيستمهاي كريستال معمول

نوع سلول فتوولتاييك  :نانوكريستالهاي سيليكون     

مساحت کل مدولها1400 m2  :

قدرت کل فتوولتاييك              ]33[51.06 kWp  :
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فتوولتاييك تلفيقي در سايهبانها

سازههايي که در شهر بهعنوان سایهبان استفاده ميشوند ،از مناسبترين گزينهها براي تلقيق بافتوولتاييك  هستند .سايهبانها،
بنا بر ماهیت خود ،اغلب در معرض تابش قرار دارند .سقف سایهبانها معموالً نقش سازهای چندانی ندارد و در صورت تلفيق با
مدولهای فتوولتاييك ،كارآيي بسيار باارزشي پيدا ميكنند.

از جمله سازههاي سايهانداز مورد نياز در شهرها ،سايهبانهاي پاركينگهاي خصوصي و عمومي هستند .سايهاندازي بر اتومبيلها

در پاركينگهاي مناطق گرم ،معموال گران است .تلفيق يك مولد فتوولتاييك با سازه سايهانداز ،هزينه سايهاندازي بر اتومبيلها
را توجيهپذير ميكند .با رايج شدن اتومبيلهاي برقي ،اين سازهها عمل شارژ اتومبيل را نيز انجام ميدهند.

نام پروژه :گذرگاه پارک اروپا
کشور   :آلمان
سال ( 2001  :شروع بهره برداری)
کاربرد فتوولتاييك   :تلفیق در بام طاقی شکل
قدرت کل فتوولتاييك228 kWp  :
میانگین تابش سالیانه992 kWh/m2  :

پارک تفريحي اروپا ،گذرگاهی به طول  300متر دارد كه

کاربرد فتوولتاييك  :تلفیق در بام شیب دار
قدرت کل فتوولتاييكkWp3.91  :

میانگین تابش سالیانه1606 kWh/m2  :

سقف اين پارکینگ طرحی دو منظوره براي تامین سایه

و تولید برق است .در طراحی این سقف توجه ویژهای به
منظر و جنبههای زیباییشناختي شده است .مدولهای

فتوولتاييك بهکار رفته در اين سقف ،شفافیت  27درصدي

مردم را از پارکینگ به ورودی هدایت میکند .در ساخت

دارند .این سقف ترکیب زیبای سایه و روشن روی زمین

فتوولتاييك استفاده شده كه ضمن توليد برق ،مسير حركت

نوع سیستم  فتوولتاييك  :متصل به شبکه

به شبکه برق محلی است.

نام تجاری مدول فتوولتاييك:

سقف قوسدار اين گذرگاه ،از بیش از  2000مدول

مردم را نيز سايه كرده است .اين سیستم فتوولتاييك متصل

ایجاد میکند و بر زيبايي مجموعه ميافزايد.

نوع سلول فتوولتاييك  :کریستال سیلیکون

VIDURSOLAR,P115 C36 VS27
تعداد مدولها36 :

مساحت کل مدولها45 m2 :

قدرت کل فتوولتاييك85 kWp  :

یارانه  :ندارد

بازده انرژی4450 kWh  :

نام پروژه :پارکینگ خودرو
کشور  :اسپانیا
سال ( 2007  :شروع بهره برداری)
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ترکيب خالقانه فتوولتاييك در معماری:

سايبانهاي فتوولتاييك

دولت استراليا براي آشنايي دانشآموزان و كودكان با اهميت انرژيهاي تجديدپذير اقدامي جالب كرده است .در اين اقدام ،تمام

مدارس ابتدايي مجهز به سايبانهايي شدهاند كه با كمك سلولهاي فتوولتاييك برق توليد ميكنند .شكل اين سايبانها شبيه
به سر مار كبري است و امكان چرخش آنها تا  180درجه ،براي دريافت حداكثر تابش ،وجود دارد.

طرح بيشههاي آفتابي

طرح بيشه آفتابي مجموعهاي از سازههاي درخت مانند در پاركينگ اتومبيلها است .برگ درختهاي اين بيشه از سلولهاي
فتوولتاييك و تنه آنها خروجي برق است .اين درختان عالوه بر توليد برق وشارژ اتومبيلها ،نقش سايبان را نيز ايفا ميكنند.
هدف از طراحي بیشههای آفتابي ،حفاظت از محيطزيست با استفاده از وسايل نقليه برقي است[.] 21
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فتوولتاييك تلفيقي در استاديومهاي ورزشي

استاديومهاي ورزشي فضاهايي وسيع با پوششي گسترده هستند كه همواره در معرض تابش خورشيد قرار دارند .اين مكانها ،با

اينكه بهطور دائم استفاده نميشوند ،اما در زمانهاي استفاده ،مصرف برق بسيار بااليي دارند .تلفيق فتوولتاييك با پوشش سقف
و جداره استاديوم ميتواند ،در زمان استفاده ،برق مورد نياز استاديوم را تامين كند و در ساير مواقع به شبكه اصلي فروختهشود.

نام پروژه :استادیوم بازیهای جهانی

21

کشور   :تايوان
سال( 2009  :بهره برداري )
کاربرد فتوولتاييك   :تلفیق درسقف
انرژي  توليدي  فتوولتاييك  1/14kWh  :ميليون (ساليانه)
میانگین تابش سالیانه  2/282   :ساعت           
میانگین تابش روزانه   5/6  :ساعت           
ميزان كاهش دياكسيد كربن انتشار يافته 660 :تن
(ساليانه)

خالصه پروژه:
ورزشگاه  40،000نفري بازیهای جهانی كائوسونگ،
براي برگزاري بازيهاي جهاني در جوالي  2009ساخته
شد .استفاده از صفحههاي فتوولتاييك  و ساير تمهيدات
زيستمحيطي ،آن را به   نخستين ورزشگاه سازگار با
محيطزيست در تاريخ بازيهاي جهاني تبديل كرد.
صفحههاي فتوولتاييك اين ورزشگاه 80 ،درصد برق مورد
نياز ورزشگاه را در زمان استفاده ،تامين ميكند .طول عمر
اين صفحهها  30سال است كه در اين مدت امكان فروش
برق مازاد آنها نيز وجود دارد.
شروع عملیات سیستم فتوولتاييك2009  :
نوع سیستم  فتوولتاييك   :متصل به شبکه
تعداد مدولها]39[8/844  :

21-Kaohsiung
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فتوولتاييك در ديوارهاي صداشكن

استفاده از صفحههاي فتوولتاييك در ديوارهاي صداشكن کناره آزادراهها ،روش بسيار مفید و زيبایی است .اين ديوارها ،اغلب
سطح بسيار وسیع ،صاف و نسبتاً بلندی دارند و در معرض تابش مستقيم خورشيد هستند و چون در کنارهها قرار میگیرند،
احتمال اين كه سایه روي آنها بيفتد بسیار کم است .بنابراین نصب صفحههاي فتوولتاييك در امتداد طول یا روی این دیوارها
میتواند میزان قابل توجهي برق تولید كند.

نام پروژه :نخستین ديوار صوتی در آزادراه استرالیا
کشور  :استراليا
سال( 2007 :شروع بهرهبرداری)
کاربرد فتوولتاييك  :نصب روي ديوار صوتي
قدرت کل فتوولتاييك24 kWp  :

خالصه پروژه:

شركت گوینگ سوالر ، 22صفحههاي فتوولتاييك را باالي يك ديوار صداشكن ،به طول 500متر ،نصب كرده است .برق توليدي
از اين صفحهها براي روشنايي خيابان استفاده و مازادآن به شبكه تزريق میشود .نكته مهم در اين پروژه ،استفاده از سيليكون
آمرف( 23بي شكل) است كه حتي با دریافت تابش غير مستقيم نيز برق  توليد ميكند و كارآيي سيستم را باال ميبرد.]41[ 24

ساختمان اداری داكسفورد

تامين برق میکندکه معادل یک سوم (تا یک چهارم)  میزان

25

معرفی

برقی است که ساکنان در سال استفاده ميكنند .در تابستان

كل پوسته خارجی ساختمان اداری داكسفورد ،ساندرلند

26

و زمانی که برق تولیدی بیش از نیاز ساختمان است ،برق

در شمال شرقي انگلستان ،با هدف به حداقل رساندن مصرف

اضافی به شبکه ملی تزریق میشود.

انرژی ،با آرایههای  PVپوشيده شده است .برق آفتابي با

این ساختمان رتبه ی عالیBREEAM

تلفیق آرایه PVبا پوسته ساختمان تولید میشود .آرایه 73

است .عالوه براین  توسط شورای طراحی بریتانیا به عنوان

کیلوواتی اين ساختمان ،ساالنه    55100کیلووات ساعت

«محصول هزاره» انتخاب و برنده جایزه  2000يوروسوالر

27

را كسب كرده
28

شده است.
22-Going Solar
23-Amorph
 -24تابش دريافتي از خورشيد ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم باشد .توليد برق در سلولهاي خورشيدي مونوكرسيتال و پليكريستال با دريافت تابش مستقيم امكانپذير است  .
25-Doxford
26-Sunderland
روش ارزیابی محیطی موسسه پژوهش ساختمان  27-BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method
28-Eurosolar
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انرژی خروجی موردنظر ،در نمای
برای رسیدن به مقدار
ِ
اين ساختمان از بیش از  400000سلول  PVاستفاده
شده است .افزون بر اين ،نوارهای شیشه در نما قرار داده
شدهاند تا امکان دید به بیرون فراهم و روشنایی فضای
داخل به خوبی تامین شود .تعادل بین دریافت حداکثر
انرژی (از سلول های مات  )PVو همچنين دريافت
بيشترين مقدار نور روز (از الزامات ضریب نور روز در
حداقل  2درصد تا بیش از  80درصد از طبقات دفتر)
توسط مدلسازي و با استفاده از مقیاس  1:40در آسمان
مصنوعی(مدل) بدست آمد .احتمال تابش خیرهکننده
با استفاده از مدولهاي نیمه شفاف   و تجهیز آنها به
سایهبانهای غلتکی با امکان کنترل موضعی ،به حداقل
رسیده است.

حل تناقضهای محتمل
چنانچه پیشتر بیان شد ،در برخی موارد دریافت حداکثر انرژی
حاصل از فتوولتاييك ،در تعارض با مقادیر و الزامات الزم در
طراحی ساختمانهای کم مصرف است .نمای خورشیدی براي
تولید حداکثر برق ،نیاز  به دریافت بیشترین مقدار ممکن تابش
را دارد .اما همين تابش باعث توليد گرماي بیش از حد در

تهویه ساختمان و خروج گرمای حاصل از  نمای PV

فضاهای داخل ساختمان ميشود .چون مصالح نما معموال جرم

نمای  :PVتلفیق در طراحی و نصب

كمي دارند حرارت زيادي ذخيره نميكنند .يكي از راههاي حل

ساختمان اداری خورشیدی  352صفحه فتوولتاييك 

اين تناقض استفاده بهينه از اين گرما است .براي مثال گرمایي

مدوالر دارد که هریک از سلولهای   100×100

كه توسط نماي فتوولتاييك  جذب ميشود در زمستان برای

ميليمتري تشکیل شده است .تقریبا تمام نما دریک یا

تامين بخشي از گرماي ساختمان استفاده ميشود و در تابستان

دو نوع از چیدمان مدول پوشانده شده است ،اگرچه ،چند

براي تهویه از نما خارج ميشود.

استثناء در پوشش ورودی اصلی مثلثی شکل وجود دارد.
سیستم  PVاز نوع متصل به شبکه است.
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فتوولتاييك تلفيقي در اکسپوی جهانی
 2010شانگهای
نمایشگاه اكسپو  2010با شعار «شهر بهتر ،زندگی بهتر» در شهر

شانگهای برگزار شده است .زمين اين نمایشگاه حدود  500هكتار
است که سهم ایران از آن یک سالن  2000متر مربعی است240 .
کشور  در اين نمايشگاه حضور دارند و احتمال ميرود  70تا 100
میلیون نفر از این نمایشگاه بازدید كنند.
براي تحقق این شعار و با تأکید بر «پایداری» ،کشورهای
شرکتکننده سعی کردهاند برای رفع مشكالت آلودگی و
تغییرات جوی راهكارهايي را به معرض نمايش بگذارند؛ استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر و بهويژه ،انرژي خورشیدی در مقیاس
کالن ،بيش از هر راهكاري ،در اين نمايشگاه ديده ميشود .غرفه
نمایشگاهی چین و غرفه ت ِم   دو ساختمان از   پنج ساختمان
دائمی در اکسپو  2010هستند که در هر دو ،براي تولید برق از
انرژي آفتاب ،از فناوری فتوولتاييك تلفيقي استفاده شده است.
غرفه نمایشگاهی چین
ساختمان اصلی این غرفه شامل  1264صفحه خورشیدی است

غرفه نمایشگاهی تِم

که ظرفیتی معادل  302کیلو وات دارد .بام و دیوارهای خارجی از

این غرفه ،بزرگترین سقف آفتابي را در نمايشگاه دارد .برقي كه  

نوع فتوولتاييك تلفیقی هستند و به شبکه متصل هستند.

اين سقف توليد ميكند ،با اتصال به شبکه نیاز سایر غرفههای
نمایشگاهی را برطرف میکند .سلولهای خورشیدی سقف،
سطحی معادل  31000مترمربع ،نیمی از مساحت سقف ،را
پوشش میدهد .توان تولیدی اين سیستم تلفيقي که شامل
 16250صفحه پلی کریستالین است ،برابر با  2/83مگاوات است
و برق حاصل از آن برای تأمین نیاز سالیانه  2500خانوار شانگهای
کافی است .صفحههاي فتوولتاييك این ساختمان مستطیل نيست
و به شکل لوزیهای منظم (مانند الماس)  36در  72متر است.
جالب است بدانيم كه به کارگیری این سیستم موجب کاهش
انتشار   2800تن دی اکسیدکربن شده است]35،36،37[.
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به اين ترتيب ،با توجه به مشكالت متعددي كه كشور به دليل
مصرف سوختهاي فسيلي با آنها مواجه است و از سوي ديگر
تعهدي كه نسبت به پيمانهاي جهانی در خصوص حفاظت
محیطزیست متقبل شده است ،بايد در الگوي مصرف انرژي خود،
در مقياس خرد و كالن ،تجديد نظر كند و تنها راه شناخته شده
براي اين منظور استفاده از انرژيهاي تجديدپذير است.

1386

ضرورت استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر در ایران
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روند تغییر انتشار دی اکسید کربن از کل بخشهای مصرف کننده انرژی ايران  

از آنجا كه بيش از  95درصد انرژي در ايران از سوختهاي فسيلي

ایران و پتانسیل تابشی منحصر بهفرد آن در جهان

تامين ميشود ،كشور ما از بزرگترين مصرفكنندگان سوختهاي

ايران روي كمربند پر تابش جهان قرار دارد و از كشورهاي بسيار

29

مستعد براي بهرهگيري از انرژي آفتاب است؛ در ايران ،ميزان

جهان است .افزون بر اين تولید آالیندههای زيستمحيطي در ايران

تابش متوسط روزانه آفتاب به  4كيلووات ساعت در مترمربع

 2/8برابر استاندارد جهانی است و ميزان انتشار دياكسيد كربن

ميرسد و متوسط تعداد ساعتهاي آفتابي در آن ،از  2800ساعت

در آن روز به روز در حال افزايش است .اين آمارها نشان ميدهد

درسال بيشتر است .در شهرهاي كويري مانند يزد ،ساعتهاي

كه آثار مخرب و آلودگيهاي زيستمحيطي در نتيجه مصرف

آفتابي به  3200ساعت نيز ميرسد .با توجه به اينكه ،ايران

سوختهاي فسيلي در ايران بسيار جدي و بحراني است[.]6

كشوري كوهستاني است كه بيشتر مناطق آن در ارتفاع باالتر

افزايش جمعيت كشور نيز مصرف انرژي را چند برابر کرده است

از  1000متر از سطح دريا قرار دارند ،انژی دريافتي از تابش نور

و از آنجا كه منبع اصلي انرژي در ايران سوخت فسيلي است،

خورشيد در آن بسيار زياد است و اين مهمترين دليلي است كه

هر گونه افزايش مصرف داخلي باعث كاهش صادرات نفت و به

موقعيت انرژي آفتاب را در كشور ما ممتاز و لزوم  توجه به آن را

ناچار كاهش شديد درآمد ارزي و نهايتا افزایش وابستگي ما به

دو چندان ميكند[.]17

فسيلي و مسئول انتشار ساالنه يك درصد از گازهای گلخانهای

كشورهاي ديگر ميشود.
-29گازهاي گلخانهاي شامل دياكسيد كربن ،دياكسيد نيتروژن (گاز خنده) ،متان ،بخار آب و ازت هستند .اين گازها ،اليهاي  در اطراف زمين ايجاد ميكنند كه دماي تابشي
خورشيد از آن ميگذرد اما نميتواند از آن خارج شود ،همانطور كه شيشههاي گلخانه نميگذارند دماي فضاي داخل به بيرون راهيابد.
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مجموع انرژی تابشی به واحد سطح افقی در طول سال در نقاط مختلف ایران [        ]26

ساعات تابش سالیانه در مناطق مختلف ایران[]22

ميزان دريافت تابش مستقيم خورشيد در نقاط مختلف ايران
مقدار تابش دريافتي در نقاط مختلف ایران متفاوت است .بیشترین میزان تابش در نقاط مرکزی و كمترين آن در قسمت شمالي
کشور است .نقشه زیر ،منحنیهای انرژی تابشی ساالنه در نقاط مختلف کشور را نشان میدهد .با آگاهی از مقدار متفاوت تابش
در نقاط مختلف کشور ،میتوان گامهای نخست بهرهبرداري را در مناطق مستعدتر برداشت[.]8

مگا ژول /مترمربع

6750

بم ،يزد ،ياسوج،
شهركرد ،ايرانشهر

6500

اراك ،زابل ،فردوس

6250

گرمسار ،بيجار،
سنندج ،بوشهر

6000

سقز ،مشهد ،گلمكان،
تهران ،زنجان

5750

سرخس ،قوچان،
بجنورد ،تبريز ،اروميه

5500

جلفا ،ماكو ،اهر

5000

گرگان

4250

رامسر

عرض جغرافیایی
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7000

فسا ،بافت ،سيرجان

طول جغرافیایی

انرژی های تجدیدپذیر و سیاست های حمایتی

سیاستهای حمايتي دولتهای پیشرو در زمینه انرژیهای تجدید پذیر برای حمایت از سرمایهگذاران
ð ðدولت آلمان برای حمایت از تولیدکنندگان و همچنین

 2001سازمان دولتی فدرال قانون مالیات تغییرات آب و

افزایش سرمایه گذاریها در زمینه فتوولتاييك  از سال

هوائی را وضع کرد .طبق اين قانون ،تولیدکنندگان صنعتی

 2000اقدام به خرید برق توليدي از فتوولتاييك با قیمت

و تجاری گازهای گلخانه ای ملزم به پرداخت مالياتهاي

باالتری كرده است.

هنگفتي هستند ،اين درحالي است كه مصرفکنندگان برق

ð ðسیاست کشور هلند برای گسترش انرژیهای تجدید

سبز از این قانون مستثناء هستند.

پذیر ،معافیت مالیاتی برای مصرفکنندگان انرژی تجدیدپذیر

در سال  2002قانون اجبار استفاده از انرژی های تجديدپذير

است .این سیاست ،با نام اكو ماليات ،30در سال  1997اخذ شد

تصويب شد و بر اساس آن ،خردهفروشان برق ملزم به

که در ابتدا به مصرف زیر  10000 kWh/Yتعلق ميگرفت.

استفاده از منابع تجدیدپذیر و رسيدن به حداقل  10درصد

از سال  1998کلیه مصرفکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر

برق توليدي خود ،تا سال  ،2010از انرژيهاي تجديدپذير

از پرداخت مالیات معاف شدند .در حال حاضر برق حاصل از

شدند .

منابع تجدیدپذیر ارزانتر از دیگر منابع برای مصرفکننده تمام

ð ðحمايتهاي دولت استرالیا در گسترش استفاده از

ميشود و تمايل مصرفکنندگان برای استفاده از این انرژی

انرژی های تجدیدپذیر ،بسيار متنوع است .حمایت ها غالبا در

افزایش یافته است.

زمينه کاهش هزینه هاي مربوط به انرژيهاي تجديدپذير و

ð ðدر کشور سوئد سياستهاي حمایتی فراواني براي

كمكهاي مالي به سازمانها و شركتها براي سرمايهگذاري

گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر انجام می شود.

و گسترش استفاده از انرژيهاي تجديدپذير است  .در حال

بهعنوان مثال برای ظرفیتهای زیر  1/5مگاوات ،به ازاء هر

حاضر در استراليا 2000 ،شرکت در زمینه توليد برق از

کیلووات تولید برق از انرژيهاي تجديدپذير0/9 ¢ ،کمک

انرژی های تجدید پذیر فعاليت ميكنند و برق توليدي آنها

مالی به تولید کننده پرداخت می شود .در سالهای اخیر

حدود  9500 GWh/Yاست.

دولت یک سری مالیاتهای جدید به نام مالیات سبز براي

ð ðيكي ديگر از سياستهاي دولت كانادا ،که بهطور مستقیم

فعاليتهاي مخرب محیط زیست تعيين کرده است .در

روی بازار فروش انرژی های تجدیدپذیر تاثیر گذاشته ،صدور

بیشتر موارد ،مالیاتی که مصرفکننده پرداخت میكند برابر

گواهینامه برای تولیدکنندگان است که برای کاهش مصرف

با  1/8 kWhسنت است که بسته به كدها و استانداردهای

سوخت و افزایش دستیابی دولت به خواسته های خود

منطقه متفاوت است ،این درحالی است که برخی از صنایع،

می باشد .طرح استفاده از سوخت و انرژی تجدید پذیر برای

کارخانجات ،کشاورزی ،معادن و جنگلبانیها از پرداخت

اولین بار در استان اونتاريو اجرا شد .به دنبال اين طرح،

مالیات در ازاء مصرف برق معاف هستند.

دو سازمان دولتی -منابع طبیعی و محیط زیست کانادا –

ð ðدر کشور انگلستان قوانین حمایتی جدي براي گسترش

 15-20درصد از انرژی الکتریکی مصرفی خود را از منابع

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد .در آوریل

تجدید پذیر تامین ميكنند.
30-Ecotax

41
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عوامل بازدارنده گسترش فناوری
فتوولتاييك تلفيقي در ایران

با وجود الزامات جهانی در زمینه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر،

42

صورت نگرفته است.
کمبود دانش و اطالعات فنی در زمینه فتوولتاييك تلفيقي:
از آنجا که تلفیق فتوولتاييك در ساختمان سابقه چندانی ندارد و  

مزایای فراوان فتوولتاييك  تلفيقي و همچنین پتانسیلهای

تاکنون در کشور فعالیتی در این زمینه انجام نشده است ،اطالعات

منحصربهفرد ایران براي بهرهگیری از انرژی خورشیدی ،متاسفانه

فنی الزم و دانش کافی برای استفاده از این فناوری در ساختمان

این فناوری هنوز در کشور ناشناخته است .در زير به مهمترین

وجود ندارد .علیرغم تالش نگارنده براي دسترسی به متخصصان

عوامل عدم گسترش فتوولتاييك تلفيقي در ايران ميپردازيم:

و طراحان آشنا به صنعت فتوولتاييك تلفيقي در کشور ،به نظر

هزینه غیرواقعی انرژی در ایران :در ايران ،به انرژی تولیدی

میرسد کمبود جدي در اين زمينه به چشم ميخورد.

از منابع فسیلی رایانه تعلق ميگيرد و با بهای ناچيزي به

فقدان منابع مطالعاتی :فتوولتاييك تلفيقي از میان تمام منابع

مصرفکننده ارايه ميشود .اين در حالي است كه تولید انرژی

الزم برای نگارش این گزارش ،تنها منبع قابل استناد در کشور،

از منابع تجديدپذير مانند انرژی خورشیدی ،باد ،زیست توده و

مطالعات انجام شده در سانا است .اما اين مطالعات عمدتاً درباره

 ،...مستلزم صرف هزینههای زیادی شامل هزینههای تحقیق و

پتانسیلسنجی تابش خورشید در ایران و معرفی کلی ویژگی و

توسعه ،پشتیبانی مقدماتی ،توسعه اقتصادی و فناوری صنایع

اجزای فناوری فتوولتاييك در نیروگاهها است .سایر مقاالت منتشر

وابسته ،حفاظتی و مراقبتی و تخفیفهای مالیاتی است .قیمت

شده در این زمینه نیز تا حدود زیادی مشابه همین منابع اطالعاتی

تمامشده انرژیهای متعارف ايران -مانند سوختهای فسیلی–

است .به جرأت میتوان اظهار داشت که هیچگونه کتاب یا مقالهای

قیمت واقعی آنها نيست و برای محاسبه قیمتهای اصلی آنها،

درباره فتوولتاييك تلفيقي در کشور موجود نیست و تنها در چند

هزینههای دیگری را نیز باید در نظر داشت که در کشور ما لحاظ

کتاب معدود ،تحت عنوانهاي دیگر ،به بررسی کلی مفهوم

نمیشوند .مهمترین این هزینهها ،هزینههای زیستمحیطی و

فتوولتاييك تلفيقي پرداخته شده است .در وبگاههای اینترنتی نیز

اجتماعی تحمیل شده به شهروندان ،اکوسیستمها و منابع طبیعی

مقاالت غیرفارسی موجود در زمینه جزئیات فتوولتاييك تلفيقي،

است .هزينه صرفهجوئي در سوختهاي فسيلي به ازاي يك 

رایگان نیستند .بنابراین براي باالبردن سطح دانش معماران و

كيلووات ساعت برق توليدي از سيستمهاي فتوولتاييك  حدود  

دانشجویان نیاز به ترجمه کتابهای ارزشمند در اين زمينه داريم.

 410/9ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت است[.]9

آگاهی کم و آموزش ناکافی :یکی از دالیل مهم عدم گسترش

عدم مشارکت متخصصین و سرمایهگذاران :در حال حاضر

فناوری فتوولتاييك  تلفيقي در ايران ،آگاهی کم و اطالعات

در ایران ،سازمان انرژيهاي نو ایران (سانا) متولی اصلی پروژههاي

ناكافي مردم -و حتی مسئولین -از مزایای این فناوری و معایب

مطالعاتی ،امکانسنجی و اجرایی استفاده از فتوولتاييك  است.

انرژیهای تجدیدناپذیر است .متأسفانه آموزش کافی برای معرفی

شايان ذکر است که زمینه فعالیت این سازمان ،تأسیس نیروگاههای

این فناوریها و مزایای آنها صورت نگرفته و طبیعی است

فتوولتاييك   است و تاکنون براي سرمایهگذاری و اجرای   این

که اهمیت و لزوم استفاده از آن برای مردم ملموس نبوده و با

فناوری در صنعت ساختمان اقدامي نشده است .البته تعدادی

استقبال روبرو نشود.

از شرکتهای خصوصی اقدام به واردات محصوالت فتوولتاييك 

سودآور نبودن فروش برق تولیدی :تعرفه خريداري برق از

از کشورهای دیگر و چیدمان ساده آنها روي بامها کردهاند ،اما

بخش تولید انرژيهاي تجديدپذير بدون توجه به پتانسیلهاي

طراحی معمارانهاي برای ترکیب این فناوری در صنعت ساختمان

موجود ،تنظیم شده و مبدأ آن انرژي باد است .در حالي كه بايد

فتوولتاییک و چالش های آن در ایران

براي انرژي آفتاب تعرفههای جداگانه و كارشناسانهاي تدوين تا

برای سیستمهای فتوولتاييك  تلفيقي در حال حاضر در كشور

بستر رقابت براي سرمايهگذاران بخش خصوصي مهیا شود[.]18

فراهم نشده است  .
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نبود سیاستهای حمایتی کافی در سطح ملی :در کشورهای

قیمت تضمیني هرکیلو وات ساعت برق  ۶۵٠ریال در ساعتهاي

پیشرو در استفاد از انرژیهای تجدیدپذیر ،سیاستهای متفاوتی

اوج مصرف و  ۴۵٠ريال در ساعتهای کم مصرف تعیین شده

از سوی دولت برای ترغیب بخش خصوصی و افراد وجود دارد.

است .اين قیمتها در اوايل برنامه توسعه تصويب شده و تاکنون

نبود سیاستهای حامی در ايران ،از دیگر مواردی است که عدم

هيچ تغییري نکرده است  .با توجه به افزايش هزینهها در سالهای

پیشرفت انرژیهای تجدیدپذیر و از جمله صنعت فتوولتاييك را

اخیر ،سرمايهگذاري در اين بخش هيچ توجيه اقتصادي ندارد.

به دنبال داشته است.

بر اساس ماده " ۶٢قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت"

افزون بر اين ،طبق اظهار مسئولین سانا ،امکان اتصال به شبکه
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واژه نامه

انرژی تجدیدپذیر ()Renewable Energy
انرژی تجدیدپذیر عبارت از هرنوع منبع انرژی است که بدون آنکه منابع
تامین کننده آن رو به زوال روند ،مورد استفاده قرار گیرد.
گازهای گلخانه ای ()Greenhouse gases
گازهای گلخانهای شامل دیاكسيدكربن ،دینيتروژن اكسيد (گاز خنده)،
متان ،بخار آب و ازت هستند .اين گازها به اين دليل گازهای گلخانهای
ناميده میشوند كه فضایی گلخانهای در اطراف زمين ايجاد کرده و مانع از
انتشار امواج مادون قرمز انتشار یافته توسط زمین می شوند .افزایش این
گازها در جو طی دهههای اخیر سبب افزایش دمای کره زمین شده است.
هزینههای اجتماعی ( )Social costs/ Extrenal costs
هزینه ای که به علت اثرات زیست محیطی مستقیم ومانند انتشار
آالیندهها ،تخریب اکوسیستمها ،آسیب به زیرساختها و آسیبهای
اجتماعی به افراد ایجاد می شود .به عبارت دیگر مجموعه پولی است که
بتواند صدمات ناشی از مواد و آالینده را جبران کند.
فتوولتاييك ()Photovoltaic
فتوولتاييك یا به اختصار  ،PVیکی از انواع سامانههای تولید برق از انرژی
خورشیدی است .در این روش با به كارگيري سلولهای خورشیدی ،تولید
مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکان پذیر میشود .سلولهای
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خورشیدی از نوع نیمه رسانا هستند که از سیلیسیوم یعنی دومین عنصر
فراوان پوسته زمین ساخته میشوند .وقتی نور خورشید به یک سلول
فتوولتاییک میتابد ،بین دو الکترود منفی و مثبت اختالف پتانسیل بروز
کرده و این امر موجب جاری شدن جریان بین آنها میشود.
فتوولتاييك تلفيقي ()Building Integrated Photovoltaic
تلفیق صفحههاي  فتوولتاييك در ساختمان
کیلووات ساعت ()kWh
واحد انرژی برق تولیدی یا دریافتی برابر با  1000وات ساعت یا
3/6مگاژول
حداکثر کیلووات ()kWp
معیار اندازه گیری حداکثر مقدار انرژی در واحد زمان
بازدهی ()Efiiciency
نسبت مقدار برق تولیدی سلول به میزان انرژی خورشیدی تابیده بر آن
دیوار پرده ای ()Curtain Wall
نوعی نمای بنا ست که هیچ بار مرده ای را جز وزن خود تحمل نمی کند و
نیروهای افقی ای  را که به بنا وارد می شود توسط اتصاالتی که به کفها
یا ستونها دارد به سازه اصلی بنا منتقل می سازد.
تغییرات اقلیمی ()Climate Change
تغییرات تدریجی و بلند مدت در نقشههای مربوط به آب و هوا در مقیاس
کل کره زمین است .دانشمندان معتقدند که فعالیتهای انسان تغییرات
آب و هوا را تحت تأثیر قرار می دهد و سبب شتاب دادن به سرعت این
تغییرات می شود.
گرمایش جهانی ()Global Warming
واژهای است که اغلب به طور مترادف با عبارت تغییر آب و هوا استفاده
میشود (رجوع شود به مطلب باال) و به تغییرات تدریجی در نقشههای
هوای جهان که توسط پژوهشگران رصد می شود ،اطالق می گردد و گویای
این واقعیت است که میانگین درجه حرارت کره زمین در حال افزایش
است.
پیمان کیوتو ()Kyoto Protocol
اصالحیه ای الحاقی به کنوانسیون ساختاری سازمان ملل در باره تغییرات
اقلیمی ( )UNFCCCاست .کشورهایی که این پیمان را امضا کردند
مسئولیت کاهش انتشار دی اکسید کربن و پنج نوع گاز گلخانه ای دیگر
را به عهده گرفتند و تعهد کردند در صورت نگهداری میزان کنونی این
گازها و یا افزایش انتشار آنها که به گرمایش جهانی ارتباط داده شده
است ،مسئله را جبران کنند.
تأثیر گازهای گلخانه ای ()Effects of Green house Gases
چگونگی افزایش درجه حرارت کره زمین را تشریح می کند که این افزایش
به دلیل انباشت گازهای معینی در جو از قبیل بخار آب ،دی اکسید کربن،
اکسید نیتروژن و متان است که سبب جذب انرژی خورشیدی می شود و
از جدا شدن حرارت آن به داخل فضا جلوگیری می کند.

