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آقای دکتر محمّدنژاد: استاد گرامی

1395خرداد 



تجدیدپذیرهایانرژی•

خورشیدی؟انرژیچرا•

خورشیدیانرژیازاستفادههایفناوری•

فوتوولتائیک•

خورشیدیحرارتیهایسیستم•

خورشیدیبرقی-حرارتیهایسیستم•

مطالبی که در اینجا بیان خواهد گردید
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امروزبهتاگذشتهازخورشیدیانرژی•

صفرکلانرژیمصرفباهایساختمان•

خورشیدیشهر•

خورشیدیشهرطرحاقتصادیوتجاریجوانببررسی•

یخورشیدشهرساختدستدریاشدهپیادهنمونهچند•

خورشیدیشهردرتوجهموردهایسیستم•

مطالبی که در اینجا بیان خواهد گردید
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خورشیدیشهردرتوجهموردخورشیدیهایپنل•

بندیجمع•

مراجعازبرخی•

مطالبی که در اینجا بیان خواهد گردید
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انرژی های تجدید پذیر
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انرژی های تجدید پذیر
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محدود هستند

محیط را آلوده می کنند

منابع دیگر انرژی

منابع پیرامون -

انرژی هسته ای-

انرژی خورشیدی

سوخت های فسیلی



چرا انرژی خورشیدی؟
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درصد در مصرف انرژی خانه ها صرفه جویی می 14بعنوان مثال با استفاده از سیستم های گرم کردن آب بوسیله انرژی خورشیدی تا 

.  شود
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(آمریکا)سال برای خانوار 10دالر در 30000صرفه جویی تا 

چرا انرژی خورشیدی؟



فناوری های استفاده از انرژی خورشیدی

.هستندوابستهخورشیدبهایگونهبهشناسیم،میکههاییانرژیاغلب-

تریسیته،الکمثلمفیدانرژیبهمستقیمبطورراخورشیدانرژیکهاستهاییفناوریخورشیدی،انرژیهایفناوریازمنظور-
.کنندمیتبدیل

:خورشیدیانرژیازاستفادههایفناوریازبرخی-
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فوتوولتائیک

سیستم های حرارتی خورشیدی

 دیبرقی خورشی-سیستم های حرارتی



یکفوتوولتائ

الکتریسیتهبهخورشیدنورمستقیمتبدیل-

خورشیدیهایپنل

استداشتهخورشیدیانرژیصنعتدررارشدترینسریع2015سالدرمنازلدرکاربرد

...وصنایعدرکاربرد
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photovoltaic Photo (Light) + Volt



یکفوتوولتائ

:فوتوولتائیکهایسیستمازاستفادههایروشانواع

Stand)شبکهازمستقلهایسیستم• Alone)

Grid)شبکهبهمتصلهایسیستم• Connected)

(Hybrid)چندگانهتغذیههایسیستم•
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یکفوتوولتائ

:فوتوولتائیکهایسیستمازاستفادههاینمونه

خورشیدیپمپاژ•

خورشیدیروشناییهایسیستم•

کاتدیکحفاظت•

پرتابلکنندهتغذیهسیستم•

12/38



سیستم های حرارتی خورشیدی

آب گرمکن خورشیدی•

HVACسیستم های •

آب شیرین کن خورشیدی•

پمپ حرارتی خورشیدی•

•...

13/38



باالبازدهباکوچکخورشیدیکلکتوریکدرخورشیدنورازوسیعیبخشکردنمتمرکزبرایهاکنندهمتمرکزوهاآینهلنزها،ازاستفاده

(مصنوعیهایروغنمذاب،نمکآب،)مایعکردنگرم

شدهگرممایعازبخارتولید

(مرسومبخارنیروگاه)الکتریکیژنراتوریکاندازیراه
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برقی خورشیدی-سیستم های حرارتی 

متمرکز کردن انرژی خورشیدی
Concentrating Solar Power (CSP)



:خورشیدانرژیکردنمتمرکزهایفناوریانواع-

سهمویظرف(Parabolic Trough)

متمرکزکنندهخطیفرزنلکنندهبازتاب(CLFR)

استرلینگبشقاب(Stirling Dish)

خورشیدیانرژیبرج(Solar Power Tower)
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برقی خورشیدی-سیستم های حرارتی 



مروزانرژی خورشیدی از گذشته تا به ا

.استیافتهکاهششدتبه...وساختهایروشمواد،مختلفهایزمینهدرفناوریپیشرفتباتولیدهزینه-
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روزانرژی خورشیدی از گذشته تا به ام
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.استگردیدههاآنبازدهیافزایشوخورشیدیهایسلولمختلفانواعپیدایشبهمنجرگستردهتحقیقات-



مروزانرژی خورشیدی از گذشته تا به ا
18/38

.استافزایشحالدرشده،بیانهایپیشرفتجملهازگوناگونبدالیلخورشیدیانرژیازاستفاده-
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مروزانرژی خورشیدی از گذشته تا به ا



مروزانرژی خورشیدی از گذشته تا به ا
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:بکار گرفته شدهPVکشور با بیشترین ظرفیت 10

SolarPower Europe (2015). Global Market Outlook For Solar Power / 2015 - 2019.

مروزانرژی خورشیدی از گذشته تا به ا
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فرساختمان های با مصرف انرژی کل ص
22/38

رمقداکهمعنیاینبه.صفرکلانرژیمصرفباساختمانی

انرژیمقداربابرابرکلیبطورآندرشدهمصرفانرژی

.استآندرشدهتولیدتجدیدپذیر

نتوربیوخورشیدیانرژی:تجدیدپذیرهایانرژیازاستفاده

رژیانوهاسوختزیستوالکتریسیتهتولیدبرایبادیهای

.محیطکردنگرمبرایخورشیدگرمایی

2011سالدرایراندرصفرکلانرژیمصرفباساختماناولین

.شدساخته



شهر خورشیدی

منابعتجمیعاستانداردمدل،(ICEL)طبیعتابتکاراتالمللیبینشورای،C40هوایوآبراهبریگروهنظیرالمللیبینهایهمکاری-
.اندکشیدهچالشبهراانرژی

انرژیمنابعکردنغیرمتمرکزبهبیشترتوجهپیشنهاد

«خورشیدیشهر»یا«تحملقابلشهر»،«شهراکو»نظیرمفاهیمی

اقتصادیوانرژیهوا،وآبموضوعاتبرمبنی21قرنهایچالشمهمتریندراساسینقش

نآجهانینفوذضریبافزایشنیزوآنقیمتشدیدکاهش،اخیرسالچهلدرزیادپیشرفتبدلیلخورشیدیانرژیازاستفاده-
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.استشدهساختهمحیطیزیستاصولاساسبرکهاستشهریخورشیدی،شهرازمنظور-

:شهرخورشیدینهاییهدف-

موادوغذاانرژی،محلیتولید-

کربنپسماندهایتمامیزدودن-

هاطراحیداخلدرخورشیدیانرژیبردنبکار-

پذیرتجدیدمنابعطریقازانرژیتولید-

یکدیگربهزیستمحیطوشهرپیوند-

وباالتریکاراینتیجهدروباالترجمعیتتراکمداشتنبرایشهرهاسازماندهیفقر،کاهشاقتصادی،رشدجملهازمقاصدیشهرهااینهمچنین

.می کننددنبالرابهداشتبهبود

شهر خورشیدی
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دیبررسی جوانب تجاری و اقتصادی طرح شهر خورشی
25/38

شغلایجادنتیجهدروجدیدصنایعمعرفیهمچنینوموجودصنایعبهره وریتوجهقابلافزایش-

پذیرترجدیدتانرژیمنابعسمتبهحرکتوسازکربنمنابعگذاشتنکناربدلیلجدیدصنایعرونقباهمراهمحلیاقتصادهایایجاد-

خورشیدیانرژیوآبباد،مانند

لحاظازمهنتیجهدروبهره وریافزایشمعنیبهاقتصادزبانبهکهکربنانتشارکاهشبازیستمحیطبرشهرپایردکردنکم-

استمحیطیزیستهمومالی

خانوارهایهزینهکاهش-

مدلرداماباشدپرهزینهبسیارکوچکشهریکبرایاستممکنخورشیدیشهریکبهشدنتبدیلسمتبهاولیهحرکتگرچه

.باشدمیفراوانیمزایایدارایمدتطوالنیاقتصادی



دیچند نمونه پیاده شده یا در دست ساخت شهر خورشی
26/38

 نقشه راهPV2030(ژاپن)

.درصد از انرژی کشور را تامین خواهد کرد10که 2030تا سال GW 100تا PVگسترش -

K. Kurolkawa, 2006 IEEE 4th World Conference on Photovoltaic

Energy Conference (Volume:2 ), 2006
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دیچند نمونه پیاده شده یا در دست ساخت شهر خورشی

K. Kurolkawa, 2006 IEEE 4th World Conference on Photovoltaic

Energy Conference (Volume:2 ), 2006



شهرهای خورشیدی آمریکا

میلیون متر مربع پشت بام موجود57(:  میلیون نفر جمعیت8/4)نیویورک -
TWh 6/7پشت بام ساختمان های صنعتی و تجاری  

TWh 5/6پشت بام ساختمان های مسکونی 

GWh 440(:     جمعیت800000بیش از )سان فرانسیسکو -

یچند نمونه پیاده شده یا در دست ساخت شهر خورشید
28/38

N. Monosoff, et al, Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2011 37th IEEE, 2011



 پروژهDaegu 2050 (SCD 2050)(کره جنوبی)

میلیون نفر جمعیت مسکونی به همراه صنایع2/5شهری با -
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دیچند نمونه پیاده شده یا در دست ساخت شهر خورشی

K. Kim, et al, Bulletin of Science, Technology & Society Vol. 26, No. 2, 2006



پروژهLilypad(دبی)

2100سالبرایخانه50000باشناورشهری-
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دیچند نمونه پیاده شده یا در دست ساخت شهر خورشی



(اتریش)لینزخورشیدیشهر

1999،1300سالاز.شدشروع1992سالدرپروژهریزیبرنامه-

کلهزینه.شدندساختهساله6دورهیکطولدرتدریجبهآپارتمان

برایآنازسومدوبهنزدیک.بودیورومیلیون190بربالغپروژه

ازسومیکتنهاوگرفت،قراراستفادهموردمسکونیساختمان های

.بودزیرساخت هاساختمنظوربههزینهکل

نفر4000جمعیت-

31/38
دیچند نمونه پیاده شده یا در دست ساخت شهر خورشی



سیستم های مورد توجه در شهر خورشیدی

:شاملفوتوولتائیکهایسیستماجزای-

خورشیدیهایپنل

باتری

مبدل

باتریشارژکنترلدستگاه

ساختمانییافلزیسازه های

...وخورشیدیهایکنگرمآبوHVACهایسیستمنظیرشدهبیانهایسیستمسایرهمچنین-
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سلول های خورشیدی مورد توجه در شهر خورشیدی

نازکالیهسیلیکونیخورشیدیهایسلول-

کریستالیسیلیکونیخورشیدیهایسلول-

پیوندیچندخورشیدیهایسلول-

ایرنگدانهخورشیدیهایسلول-
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جمع بندی

.دهدمیسوقتجدیدپذیرهایانرژیازاستفادهبسویراماها،آنمحیطیزیستاثراتوفسیلیهایسوختهایمحدودیت-

زیادیزایایمآنازاستفادهوبودهمادسترسدرپیوستهانرژیایناززیادیمقادیر.باشدمیخورشیدیانرژیتجدیدپذیر،انرژیمنابعازیکی-

.داردهمراهبهمابرای

یبرق–حرارتیهایسیستموخورشیدیحرارتیهایسیستمفوتوولتائیک،جملهازخورشیدیانرژیازاستفادههایفناوریازبرخی-

.شددادهشرحخورشیدی

.شدهموارهاسلولاینازترگستردهاستفادهبرایراهها،آنبازدهیافزایشوخورشیدیهایسلولساختهایهزینهکاهشبا-
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جمع بندی

شدهتولیدرتجدیدپذیانرژیمقداربابرابرکلیبطورآندرشدهمصرفانرژیمقدارکهاستمعنیاینبهصفرکلانرژیمصرفباساختمانی-

.استآندر

.استشدههنهادبناانرژیمنابعکردنغیرمتمرکزبهبیشترتوجههدفبا«خورشیدیشهر»یا«تحملقابلشهر»،«شهراکو»نظیرمفاهیمی-

ازدیتعدانیزوطرحاینجوانبازبرخیهمچنین.استشدهساختهمحیطیزیستاصولاساسبرکهاستشهریخورشیدی،شهرازمنظور-

.شددادهشرحآناقتصادیمزایای

ادهدشرحهاآندرتوجهموردخورشیدیهایسلولانواعوهاسیستموشدهمعرفیخورشیدیشهرساختدستدریاشدهپیادهنمونهچند-

.شد
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