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 ساختمانهاي هوشمند نقش فناوريهاي سلولهاي فتوؤلتائيك در پايداري

 

 

 mohtaram.fatehi58@yahoo.com:پست ا لکترونیکی، محترم فاتحی: نام ونام خانوادگی مؤلف

 

  

 :چکیده

 

شیوه های کار کردن و زندگی امروزی باعث شده که ساختمانها در دراز مدت با تغییرات سریع تکنولوژی ونیز       

با توجه به مطرح شدن جدی موضوع .  بهره گیری از قدرت انعطاف پذیری و سازگاری مناسب با محیط بنا شوند

 ,صرفه جویی در مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت و پائین آوردن هزینه های شارژ در ساختمانها

نیاز روزافزون انرژی وتقلیل . استفاده از سامانه مدیریت هوشمندسازی ساختمانها امری اجتناب ناپذیر شده است

انرژیهای تجدیدناپذیر و جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی استفاده از سیستمهای خورشیدی مانند 

موثر در جهت هوشمندسازی  فتوولتاییک که انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند گامی

با به کارگیری سامانه مدیریت هوشمندسازی ساختمانها می توان ارتباط و پیوستگی میان . ساختمانها می باشد

مدیریت و ارتباط راه دور و فناوریهای روز را ارتقاء دادوسطح را  ,نظارت  ,امنیت و آسایش ,نوردهی,دسترسی

در این پژوهش که پژوهشی تحلیلی ،توصیفی می باشد  به بررسی . داد خدمات با به کارگیری پیشرفتها افزایش

استفاده از سلولهای فتو ولتائیک در ساختمانهای هوشمند می پردازد وبا مطالعه چگونگی تابش در اقلیم های 

مختلف ایران به بررسی کارآمدی سیستم های فتو ولتائیک در جذب و ذخیره سازی انرژی تابشی خورشید می 

 .                                                          ازدپرد

 .عماري پايدار، ساختمانهاي هوشمند، انرژي خورشيدي، انرژي هاي تجديد پذيرسلولهاي فتوؤلتائيك، م :واژگان کلیدی
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                                                                                                                                                                       مقدمه-1

پارچه کردن دربردارنده ي محيطی پوياومقرون به صرفه به وسيله ي يک(( ساختمان هوشمندساختمانی است که      

 )). چهارعنصراصلی،يعنی سيستمها،ساختارها، سرويسهاومديريت ورابطه ي ميان آنهامی باشد

 

ساختمان هوشمند در مقابل عوامل مختلف توانايی بروز خالقيت خاص نخواهد داشت بلکه براساس استنتاجهاي منطقی رفتار 

استفاده از . ستفاده مقرون به صرفه و کارآمد از انرژي استاز سوي ديگر، مديريت انرژي در تعريف به معناي ا. خواهد کرد

 (0.)کاهش قيمت و هزينه در پی داشته باشد% 01تا%  01می تواند در حدود ( EMS)سامانه هاي مديريت انرژي 

ما به پيشرفتهاي اخير نشان می دهد که تجديدشونده ها نظير سيستمهاي انرژي خورشيدي، نظر به اينکه منابع انرژي مرسوم 

 سرعت کاهش می يابند با زندگی روزمره ما در آينده نزديك ترکيب خواهند شد؟

 .خواهند بود( و ساختمانها)زمانی کوتاه، سيستمهاي خورشيدي بخش کاملی از اجتماع ما در حدود يك بازه ي

مهاي خورشيدي در يك بازة سيستمهاي فتوؤلتائيك با تبديل انرژي خورشيدي به الکتريسيته و با توجه به فراگيرشدن سيست

زمانی کم در بخش کاملی از اجتماع ما و همينطور ساختمانها، انگيزه هاي فراوانی براي معماران و طراحان شهري جهت 

از اينرو ضروريست که تفکر در باب معماري هوشمند جديد را جدي بگيريم قبل . بکارگيري چنين تکنيکهايی بوجود می آورد

 (2) .ا از ما تحويل بگيرداز اينکه صنعت آن ر

 

 

 :                                                                                                                         پایداری-2

  

                                                                                            :دالیل ضرورت پرداختن به مفهوم پایداری2-1      

دادن به انسانها وحفظ و نگهداری از آنها در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید یا  اهمیت

انرژیهای سوختی و حداکثر  کاربری و حتی تخریب با محیط خود همگن و پایدارباشد، حداقل استفاده از

بهکارگیری انرژیهای طبیعی، حداقل تخریب محیط زیست، بهبود فیزیکی و روانی انسانها و کلیۀ موجودات زنده و 

 (3. )هارمونی و هماهنگی با محیط طبیعی از دالیل ضرورت پرداختن به معماری پایدار در جهان است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 
 
 
 
 

 

 (4.  )آن برروی محیط و منابع انرژی و طبیعت استهدف از طراحی ساختمانهای پایدار، کاهش آسیب 

                               :                                                                                                                            تاریخچه معماری پایدار در جهان2-2 

طول به عنوان نگرشی مطرح شده که همه آنچه را که در  sustainabilityنگرش پایداری یا در جهان امروز،       

یک قرن گذشته، توسط انسان غربی به عنوان دستاوردهای نوین شناخته می شود، به ناگاه به زیر سوال می 
 جهت ارائه ییطی به صورت کانسپتی در دراواخرقرنیکه گذشت با ظهور جنبشهای مح  Sustainability.برد

این کانسپت نو با وجود تعابیر و تفاسیر گوناگونی که براساس چشم انداز هر . سیاستهای محیطی تعبیر گردید

تخصص روبرو شد، یک هدف عمومی را در نظر داشت وآن توانایی انسان برای بقاء وحفظ حیات خود در طی زمان 

وسیعی از  با جهان طبیعی، به دلیل رخ دادن طیف انسان بیش ازچهل سال است که رابطه ی (5. )طوالنی بود

توسعه  در سطح وسیع، موضوعهای. مقوله های خاص و گاهی آزارنده در آمده است بحرانهای محیطی، در رده ی

در مقیاس شخصی، آگاهی محیط . پایدار، استفاده از انرژی و محیط اکنون در رأس برنامۀ بیشتر حکومتهاست ی

تا این . مصرف کننده وایجاد فضای سبز و سبکهای زندگی گوناگون همچنان رو به رشد استفردی برای حمایت از 

مرحله از کار، در اثر فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سعی شده است تا راهبردهای آتی مشخص و تعیین 

 .     ن استشوند؛ ولی تعامل محیط مصنوع با طبیعی به صورت موضوع پیچیده ای همچنان مورد توجه همگا

. شودبا این حال نگرشها و مهارتهای معماران مدرن، در هر جا که اعمال گردد، اساسا در بعد جهانی مطرح می

را در زمین طراحی شهرها و ساختمانها در سرتاسر جهان گاه موجبات بهبود و گاه موجبات تخریب محیط زیست

بلکه اقیانوسها ونقاط قطبی و الیه های جو را نیز در  تأثیرات زیست محیطی اینها فقط بومی نیست،. فراهم سازد

ویژگی صرفه جویی در انرژی یا در نظرگیری ماهیت هم پیوندی این تأثیرات، طراحی ساختمانهایی که  . می نوردد

 .  و همچنین حفاظت منابع طبیعی را در خود داشته باشند، در زمرۀ اصلی ترین مسئولیتهای معماران قرار می گیرد

امروزه استفاده کنندگان از ساختمان، چه در منزل وچه در محیط کاری، نیاز به آسایش و راحتی بی قید و شرط 

انسان اکنون از لحاظ . این امر خود منجر به نیازی فزاینده به انرژی در بخش خانگی و صنعتی شده است. دارند

برای اجرای استانداردها . ین حد بحرانی نبوده استصرفه جویی در انرژی در موقعیتی قرار دارد که هیچگاه تا به ا

. و معیارهای دائمی صرفه جویی در انرژی، تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان امری حیاتی است

به هر حال، فناوری صرفه جویی در انرژی در طراحی پایدار، . فناوری مربوط به این هدف نیز بسیار پراهمیت است

یعنی . آنچه امروز پیشرفته به شمارمی آید، به شدت تابع نوآوریهای فرداست. و به تحول اسروندی همواره ر

زمانی که انسان راه حلهای هر چه دقیق تری برای صرفه جویی در انرژی و مسایل زیست محیطی پیدا خواهد 

 ( 6. )کرد

 :الگوی پایداری در معماری ایرانی2-3

نگاهی به معماری سنتی ایران نشان می دهد بهترین نمونه های طراحی پایدار در سرزمین ما وجود دارد که در       

بنابراین الزم است حتی در ساختمانهای جدید شیوه هایی را تعریف کنیم تا از انرژی به طور . حال فراموشی است
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مصرف . ه طور قابل مالحظه ای جلوگیری کنیممطلوب استفاده کنیم و از هدررفتن انرژی در ساختمانهای خود ب

درست و منطقی، عالوه بر جلوگیری از هدررفتن ذخایر با ارزش انرژی، آلودگی را نیز کمتر و محیط زیست را 

بشر در به آشتی رسیدن با طبیعت مطرح  سالهای اخیر به عنوان هنر خالقانه یمعماری پایدار در . سالمتر می کند

سرزمین ایران بیشتر اینگونه ها را در خود جای داده و از . ان مورد عنایت قرارگرفته استشده و در سراسر جه

موقعیت قرارگیری این زیستگاهها و تکنولوژی هوشمندانه به کار گرفته . این لحاظ دارای پتانسیل باالیی است

 ( 4. )شده در آن، راز ماندگاری این میراث کهن تا به امروز بوده است

 :                                                                                             ای معماری بومی ایران و پایداریویژگیه2-4

مروری اجمالی بر تاریخ طراحی معماری وتحوالت آن حاکی از اهتمام طراحان در پاسخگویی به شرایط       

معماری بومی . یطی برای آسایش انسان و نیازهای وی بوده استمحیطی و اقلیمی در جهت تنظیم شرایط مح

با شرایط ( کوهستانی، جنگلی، حاره، کویری و بیابانی)ایران در سراسر این سرزمین پهناور که اقالیمی متفاوت 

محیطی متنوع را دربرگرفته، واجد ویژگیهایی که یکی از مهمترین آنها تطبیق با شرایط آب و هوایی و فراهم 

غور در ویژگیهای معماری سنتی ایران در اقالیم . وردن محیط مناسب زندگی نسبت به سرما و گرما بوده استآ

مختلف بیانگر این اصل مهم است که گذشتگان جلوۀ بارزی از نحوۀ استفاده از انرژیهای تجدیدناپذیر و تقلیل نیاز 

مباحث اصلی معماری تاریخی ایران را می توان در  ویژگیهای. به انرژیهای تجدیدناپذیر را به نمایش گذارده اند

 :                                                                    اصلی زیر خالصه نمود

یک بررسی اجمالی نشان می دهد که در تنظیم شرایط محیطی داخلی ساختمانها، انتخاب فرمها و اشکال و       

مثال جهت گیری عمارات به . ناسب و ابداعی ایرانیان نقش اساسی ایفا می نموده استمصالح و جزئیات معماری م

نحوی بوده که ضمن حفاظت ساکنین در مقابل گرمای آفتاب مستقیم و بادهای نامناسب، امکان ورود انرژی آفتاب 

 .در زمستان و هوای لطیف در تابستان به داخل ساختمان را فراهم می آورده است

از جمله اینکه نه تنها تولید آنها تخریبی را به . ورد استفاده در معماری ایرانی ویژگیهای خاصی داشتندمصالح م -

به طبیعت محیط تحمیل نمی کرد بلکه ضایعات آنها و مواد حاصل از تخریب ابنیه پس از عمرمفید ساختمانها نیز 

انرژی واصله از ح نقشی مهم در بازتاب مضافاً مصال. آسیب نمی رساند و به آسانی در طبیعت هضم می شدند

 .خورشید ایفا می نمودند، و مصالح بومی منطقه و بدون ایجاد وابستگی قابل دسترسی بودند

مهمتر فرهنگ وآداب  طراحی ساختمان، ضخامت دیواره ها، مصالح مصرفی، رنگ مصالح، ابعاد بازشوها واز همه -

 .زیست نقشی در خور توجه ایفا می نمودند و رسوم و شیوه ی

و نوع بازشوها به نحوی بوده است که کمترین نیاز به نور مصنوعی در طول روز ( اطاقها)عمق فضاهای داخلی  -

 .وجود داشته است

 . طبیعی داخل ساختمان توسط کوران هوا، همواره هوای تازه در دسترس بوده است با تهویه ی -
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ومی نیز به گونه ای بود که کمترین نیاز به انرژی گرمایی و حداکثر بازدهی وراندمان از طراحی فضاهای عم -

 .سوخت مصرف شده فراهم بود

تنظیم شرایط محیطی فضاهای معماری بومی ایران توسط پایدارترین و پاکترین روشها و از طریق عناصر و  -

خشی از معماری ونه عنصر زاید شده به معماری، اجزای معماری بومی تأمین می شده است که اصوال به عنوان ب

باد، )مطرح بوده اند؛ و برای تنظیم شرایط محیطی داخل عمارات حداکثر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مناسب 

 (7.)را به عمل می آورند( آفتاب و آب

 

 

 

                                                                                                                    :انواع سیستمهای خورشیدی-3

 

 :سیستم فتوبیولوژی 3-1

را  یگیاهان تشعشع خورشید یعمل فتوبیولوژی در گیاهان انجام می شود که با استفاده از انرژی خورشید       

                                                                                      .جذب کرده و با کمک آن گازکربنیک آب را به مواد قندی تبدیل می کند

 : سیستم شیمیایی3-2

در این سیستم از تشعشع خورشید در عملیات شیمیایی استفاده می شود و در بعضی مواقع از حرارت       

 .یی انجام می گیردخورشید به عنوان یک منبع حرارتی بهره گیری شده و عملیات شیمیا

 :سیستم حرارتی و برودتی 3-3 

شامل سیستمهای تهیۀ آب گرم، گرمایش و سرمایش ساختمانها، تهیۀ آب شیرین، سیستمهای انتقال و        

، خشک کنها و اجاقهای خورشیدی، سیستمهای سرد سازی، (گلخانه ها)پمپاژ، سیستمهای تولید فضای سبز

 (           8. )شیدی و نیروگاههای خورشیدیبرجهای نیرو، خشک کنهای خور

 :سامانه های فتوؤلتائیک3-4

نیکی الکتریسیته تولید کند، پدیده به پدیده ای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزمهای محرك مکا       

سامانه های . دفتوؤلتائیک گفته شده و عاملی که این فرآیند را بوجود می آورد، سلول خورشیدی نام دار ی
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فتوؤلتایی که در ابتدا برای کاربردهای فضایی ابداع و تکمیل شده بودند انرژی خورشیدی را مستقیما به انرژی 

                                                                                                                                                          (1.)الکتریکی تبدیل می کنند

در اندك زمانی فتوؤلتائیکها گامی اساسی را به سمت هماهنگ سازی زیبایی در محیط شناخته شده پیرامونی 

امروزی در شکل، عملکرد و رنگ انعطاف پذیر بوده، حوزه های کاربردی آنها بامها، نماها و پنجره Pv. برداشته اند

در جایگاهی قرار گرفته که پاسخگویی به نیازهای اغلب معماران را در درجه  pvصنعت در حال حاضر . هاست

 . اهمیت باال می داند

 :pvاجزای سیستم 3-5

 :باتریهای خورشیدی 3-5-1      
. متشکل از باتریهای خورشیدی و برگرداننده تشکیل می دهد pvرا مدولهای  pvاجزای اصلی سیستمهای 

یکی از ابتکارات مهم . انرژی و کنترل شارژ در بیشتر کاربردهای ساختمانی ضرورت ندارد ی باتریهای ذخیره

BIPV  باتری خورشیدی پرقدرت می باشد که از پیلهای سیلیکون تشکیل شده و روشنایی غیر مناسبی را در ،

 . ساختمان ایجاد می کنند

 :pvتبدیلگر 3-5-2 
است در تبدیلگرها از %09برای تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب الزم است و کارایی آن بطورکلی باالتر از   

جهت تنظیم مداوم استفاده می کنند به نحوی که تبدیلگر همواره حداکثر ( Mppt)ردیاب نقطه ماکزیمم قدرت 

     .     نیرو را از سیستم اخراج می کند

 :pvمدولهای 3-5-3 
پیلهای خورشیدی در مدولها جای داده می شوند کارآیی آنها در اثر قابلها و حواشی مدول کاهش می یابد 

 . قلمداد کرد% 19جدولهای چند کریستالی را که می توان دارای کارآیی کار به میزان 
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 1-4"ت"

 :درساختمان pvبه کارگیری3-6

 .در ساختمان مستلزم راه حلهایی در سه سطح ساخت رسانه، سطح انرژی و سطح معماری است pvبه کارگیری  

 :سطح رسانه 3-6-1

 :در ساختمان وجود دارد PV  دو روش اصلی جهت به کارگیری سیستمهای

 موقعی که از شدت کافی برخوردار است: به عنوان یک عامل اضافی ساختاری PV سیستمهای-الف

 بازسازی ساختمانمخصوصا جهت 

 به عنوان جایگزین ساختاری PV سیستمهای -ب

 :سطح انرژی 3-6-2

انرژی سیستمها باید از نظر عملکرد توصیف شوند برای سیستمهای منفرد نیاز به( در جنبۀ انرژی)در سطح انرژی 

در . یف شودانرژی باید تعر از نظر تقاضا، تولید و ذخیره ی. استبرق از نظر مدت و جذابیت بسیار مهم 

 . سیستمهای شبکه ای، ابعاد سیستم تحت تأثیر فضای موجود برای پیلهای خورشیدی است

 :سطح معماری 3-6-3

هدف اصلی از هماهنگ . انواع رنگ، شکل و اندازه در آنها می تواند باعث ایجاد تنوع در طرح ساختمانها شود

خوشایند با توجه به اصول زیبایی شناسانه یا نمای  سازی ساختمان از فتوؤلتائیکها دستیابی به بامی یکدست و

 .هماهنگ مجتمع می باشد

 :در ساختمان  PVطرح سیستمهای3-7
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است چون در شرایط سایه پیلهای خورشیدی  PVایجاد سایۀ طبیعی دارای تأثیرات جدی بر عملکرد سیستمهای

جاد سایه برای تعداد اندکی از پیلها باعث نیرو تبدیل می شوند ای ی از حالت تولید کننده نیرو به مصرف کننده

ایجاد افت در تولید نیرو به میزانی بیش از حد میانگین می گردد در صورتی که ایجاد سایه اجتناب ناپذیر باشد 

تأثیر نقطه گرم را می توان به نصب دیودهای بای پس کنترل نمود پیلهای سیلیکون بی شکل به دلیل اندازۀ 

 ( 2.)ر برابر افت در شرایط سایه، آسیب پذیری کمتری از خود نشان می دهندبزرگتری که دارند د

 :شرایط مناسب جهت نصب و راه اندازی سامانه های فتوؤلتائیک در اقلیمهای مختلف -3-8

که تغییر پانلهایی. حداکثر بازدهی جمع کننده های خورشیدی حالتی است که پانلهای عمود بر جهت تابش باشند

تا % 19د هنوز در مناطق گرم و خشک بهترین گزینه به شمار می روند ولی حتی در این شرایط نیز جهت می دهن

در اغلب اقلیمهای با تابش باال و شرجی، تنها نزدیک به نیمی از تابش . انرژی به دلیل بازتاب هدر می رود% 29

یشتر از انرژی تابشی بازتاب داده ویا ب% 89خورشیدی مستقیم دریافت می شود، در حالی که در اقلیمهای ابری 

وقتی پانلهای فتوؤلتائیک بسیار گران بودند کار گذاشتن پانلهای چرخان که با تابش حرکت نمایند در . می شود

اما امروزه پانلهای چرخان فقط در اقلیمهای گرم و خشک و یا هنگامی که نصب پانلهای . اغلب اقلیمها مناسب بود

اقلیمهای گرم . لفیقی آنها به عنوان مصالح ساختمان باشد قابل بررسی می باشندچرخان ارزانتر از نصب ت

بیشترین الکتریسیته را در تابستان نیاز دارند در حالیکه در اقلیمهای سرد بیشترین انرژی در زمستان مورد نیاز 

درجه  39ی به میزان البته با اختالف. به طور معمول، بهترین جهت گیری در جبهۀ جنوبی صورت می پذیرد. است

اما در هر صورت میزان و زمان . درجه به طرف غرب نیز میزان کمی از انرژی از دست خواهد رفت 39به شرق یا 

عالوه بر جهت، زاویۀ شیب پانل نیز . مصرف روزانۀ انرژی است که عامل تعیین کننده در جهت گیری پانلهاست

شیب، زاویه ای است که پانلهای خورشیدی با سطح  زاویه ی .حی سامانه های خورشیدی استعامل مهمی در طرا

تابش خورشید  به دلیل انحراف محور زمین زاویه ی. افق می سازند و میزان آن از صفر الی نود درجه متغیر است

 (1).در طول سال تغییر می کند، بنابراین زوایای شیب پانلها در زمستان و تابستان با هم متفاوت می باشند

 

 

                                                                                                              : ساختمان هوشمند-4

  

و  وپیوستگی میان دسترسی،نوردهی،امنیت،نظارت،مدیریت هوشمند،ارتباط ساختمان یک ی ایده4-1     

 .روقرارمی دهد دورراپیش راه ارتباط

 :هوشمند ساختمانهای اصلی ویژگیهای4-2
 .                                     input))دارد برعهده دریافت کننده ابزارهای را به وسیله اطالعات دریافت وظیفه که سیستم ورودی4-2-1      

 .اطالعاتی های داده وتحلیل پردازش2-2- 4
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آنها،  ازپردازش سیستم،پس ورودی توسط دریافت شده اطالعات با مواجهه در که سیستم خروجی4-2-3

 output).) می کند اتخاذ را الزم اقدامات

 .دهند رخ مقرر زمان در شده تصمیمات اتخاذ تا می شود موجب که زمانی مالحظات4-2-4

 .یادگیری توانایی4-2-5 

 هوشمند ساختمان مزایای4-3

 را ما اطراف تغییرات می توانند که است اطالعات،توسعه سیستمهایی آوری فن سریع رشد یکی ازمزایای      

 ساختمانی هوشمند، ساختمان به طورکلی. باشند عکس العمل داشته آنها به ونسبت کرده ارزیابی و اندازه گیری

 متغیر وضعیتهای می تواندبه صورت مستمر نسبت به که بوده قوی زیرساختار ارتباطاتی به یک مجهز که است

رامی دهدکه  ساختمان این اجازه به ساکنان همچنین و دهد وفق آنها با را خود و داده عکس العمل نشان محیط

 (0. )دهد افزایش را آنها وآرامش امنیت و کرده استفاده موثرتری صورت موجود به ازمنابع

 اينترنت"5ت"

  :مصالح هوشمند4-4

 را خود ویادرونی مشخصه های ظاهری قادرند و دارند تغییرپذیری هستندکه خاصیت هایی فرآورده و مواد      

برای  جدید هوشمندیک اصطالح مصالح .برگشت پذیرتغییردهند صورت به فیزیکی وشیمیایی تاثیرات به درپاسخ

 مناسب آن واکنش به ونسبت راداشته محیطی رویدادهای وپردازش درك توانایی که است هایی وفرآورده مصالح

 درونی وانرژی رنگ فرم، شکل، قادرند و داشته تغییرپذیری قابلیت این مصالح دیگر بیان به . میدهند نشان

 هوشمند مصالح. اطراف تغییردهند محیط شیمیایی یا و فیزیکی تاثیرات به پذیردرپاسخ برگشت طرز به خودرا

 آنها خاص دلیل ویژگی به این و شوند می شناخته نیز " پذیر تطبیق"و پذیر انعطاف "مصالح عنوان تحت

 ( 19. )شرایط می باشد با خود نمودن درتنظیم

  :جداره ها4-5

 :پوشش نماها با فتو ؤلتائیک4-5-1      

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 
 
 
 
 

 

همچنین در . با ارزانتر شدن پانلهای فتوؤلتائیک دقت در آرایش و شیب بندی آنها نیز اهمیت کمتری می یابد       

اما با ارزانتر شدن پانلها . گذشته پوشاندن سقف یا دیوار جنوبی با پانلها خیلی اقتصادی به نظر نمی رسید

از انرژی تولید شده % 69نماها می توانند بیش از چرا که این . پوشاندن نماهای شرقی و غربی نیز مفید خواهد بود

اگر المانهای عمودی روی نما استفاده می شوند باید تا حد ممکن کم عمق باشند تا از . در جنوب را تولید نمایند

 . افتادن سایه روی سلولهای فتوؤلتائیک جلوگیری شود

بام بکار برده می شوند که در نما مشکل سایه وجود داشته باشد، مانند جاهایی که  PVفقط هنگامی سلولهای 

باید در نظر داشت که مانند بام، پشت این . تراکم شهری زیاد و یا درختان زیادی در اطراف بنا قرار گرفته باشند

می تواند جمع آوری سلولها نیز فضای تنفس برای خنک شدن وجود داشته باشد که در زمستان این هوای گرم 

 .شده و در زمینۀ ایجاد گرمای داخلی ساختمان بکار رود

 :پوشش سقف با فتوؤلتائیک4-6

اما در . در حالت ایده آل، سقفهای شیبدار بهترین گزینه برای نصب پانلهای فتوؤلتائیک به شمار می آیند      

. اید، که البته یکپارچگی بنا را برهم می زندسقفهای مسطح نیز یک سازۀ ساده می تواند همین شیب را ایجاد نم

سقفهای دندانه ای از سقفهای مسطح بهترند چرا که قسمتهایی از سقف که رو به شمال قرار گرفته اند می توانند 

در حالی که سطح جنوبی دندانه ها می تواند محلی برای نصب . جهت ورود نور به فضای مورد استفاده قرار گیرند

پوشش با فتوؤلتائیکها در سطوح جنوبی همچنین می تواند با استفاده از پانلهای نیمه شفاف . باشد فتوؤلتائیکها

 .                                                  انجام پذیرد که هم موجب ورود نور به فضا شده وهم جریان الکتریسیته تولید نماید

سقف طراحی شوند، قطعاتی به شکل سفال خمیده و یا تایل می توانند مورد استفاده قرار  اگر پانلها همراه بدنه ی

 (1.)گیرند

                  
 پشت نماي فتوؤلتائيکی تهويه "8ت"  لزوم تهويهپشت پانلها "7ت"                          pvسقفهاي شيبدار براي نصب"6ت"
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 GLAپالن ساختمان "19ت"                                   (        فتوؤلتائيك)لندن    GLA ساختمان"9ت"

  

 

 جدول ضوابط طراحی اقلیمی و استفاده از فناوریهای جدید( 11) 

               

 

 

 

 

 

 

              

          

             

-  

   :اصل است 8هوشمندی شامل : معماری هوشمندی در پالن-5

 قابل بازیافت بودن 2-5معرف انرژی کم و بازدهی باال                             5-1

 انعطاف پذیری 4-5استفاده از منابع قابل احیاء                                5-3
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 جا افتادن در مکان 6-5عمر طوالنی و پایداری                                     5-5

 رابطۀ اجتماع و ارتباطات 8-5اقتصادی بودن در هزینه                                   5-7

 

 

 :چگونگی تأمین هوشمندی در یک ساختمان-6

 

های هوشمند باید از همان ابتدا در هماهنگی کامل با مبانی طراحی سازه و طراحی معماری ساختمان6-1      

عناصر  یرد و معماری از ابتدای کار وظیفه ی برخورد مجموعه ای به همه یتأسیسات و برق و الکترونیک انجام گ

عبیۀ همۀ مهم در طراحی ساختمانهای هوشمند ت نکته ی. نه ی سیستمها را بر عهده گیردساختمان و ادغام بهی

سیستمها و امکانات ذکر شده نیست، بلکه از آن مهمتر پیش بینی بکارگرفتن این سیستمها و استفاده از 

 (12. )تمهیداتی است که بکار گیری سیستمهای ذکر شده و مشابه آنها و سیستمهای جدیدتر را فراهم کند

 

 

                                                                                                                  :نتیجه گیری-7

هوشمندی باید بر . با منابع کم انرژی پایدار بماند ساختمان هوشمند ساختمانی انعطاف پذیر است که بتواند      

 .اساس اصول منطقی و منطبق با شرایط فرهنگی اجتماعی جامعه ما شکل گیرد

در ساختمانها باعث بهره گیری حداکثر از انرژی خورشیدی و در نتیجه عدم آلودگی محیط زیست   PVبکارگیری 

این سیستمها نسبتا از تکنولوژی ساده برخوردارند و با صرفه تر از  .و عدم پرداخت هزینۀ سوخت می شود

 .انرژیهای فسیلی هستند

در هزینه % 25در اجزای ساختمانی می تواند تا  PV بکارگیری .از نظر اندازه و طرح انعطاف پذیرند PVسیستمهای 

  .  های نصب صرفه جویی کند

عالوه بر تو لید انرژی وظیفۀ محافظت و زیبایی نما را نیز به عهده ( طراحی شده برای نما)در سامانه های تلفیقی 

ۀ کمکی دارند در هزینه ها دارد، چند عملکردی است و در مقایسه با سامانه هایی که مستقل بوده و احتیاج به ساز

به عالوه بیشتر انرژی تولید شده مستقیما استفاده شده و نیاز به جابجایی نیست؛ ومی . صرفه جویی می کند
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توانند جایگزین سقفها ، نماها، دیوارهای کرکره ای، کار با شیشه یا عناصر ویژه ای مانند سایبانها یا آفتاب شکنها 

 .شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فهرست منابع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 
 
 
 
 

 

تهران، جهاد دانشگاهی، واحد : ناشر. تنظیم شرایط محیطی 2مبانی فیزیک ساختمان.1309. قیابکلو، زهرا(1)

 .صنعتی امیرکبیر

معماری خورشیدی هوشمند در ساختمانهای هماهنگ با  ه یمقال.... اعظمی، احدا. کاظم پور، عباس(2)

 .  فتوؤلتائیک

راهکارهای معماری پایدار ایران به همراه قیاس با (.1380بهار. )یاران، دکترعلی.  گرجی مهلبانی، یوسف(3)

 . 46ص. 41ش. معماری و شهرسازی-نشریۀ هنرهای زیبا. معماری ژاپن

 .تبیین و بازشناسی راهکارهای طبیعی و مصنوع دستیابی به معماری پایدار ه یمقال. بیژاوند، مهندس مسلم(4)

 .54-56صص

  . پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه سراسری یزد(5) 

 .15صص.5ش.معماری ایران ه یمجل.معماری پایدار( 6)

 .35-38صص. 199ش. مسکن و انقالب. مبانی فرهنگی معماری پایدار ایرانی( 1381)نقی زاده؛ محمد(7) 

کاربرد انرژی خورشیدی در معماری،راهکاری به  ه یمقال .01پائیز. معصومه سادات، مداح. شقاقی، شهریار(8)

 .34صص. نماد گلستان ه یمجل.سوی معماری پایدار

گامی به سوی فناوریهای نوین در ساخت و . 1301خرداد و تیر . افشاری بصیر، نفیسه. افشاری بصیر، محمدرضا(0) 

 .  شمسه یمقال. ساز

مسکن و  ه یمجل. مصالح هوشمند و نقش آن در معماری. 1388 .الناز حاج ابوطالبی . گرجی مهلبانی، یوسف ( 19)

 .  79و  60صص . محیط روستا

مجلۀ نقش .فناوری اقلیمی با رویکرد توسعۀ پایدار وسعه یروند ت.1309 .سحر، نیوی. محمودی، محمدمهدی( 11)

 .51ص. جهان

دانشگاه آزاد واحد . ان هوشمندکارشناسی ارشد ساختم پایان نامه ی.1381زمستان. احمدی ناقدی، صهبا( 12)

 .مشهد
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 :فهرست تصاویر

معماری خورشیدی هوشمند در ساختمانهای هماهنگ با  مقاله ی.... اعظمی، احدا. پور، عباسکاظم "1-4ت" 

 .  فتوؤلتائیک

  8/11/1303. اینترنت "5ت"

تهران، جهاد دانشگاهی، : ناشر. تنظیم شرایط محیطی 2مبانی فیزیک ساختمان.1309. قیابکلو، زهرا "6-19ت"

 .واحد صنعتی امیرکبیر
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