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 کاربرد انرژی خورشیدی 
 در ساختمان

 
 

 جعفرکاظمیدکتر فرزاد : دهندهارائه 

 

 1398تابستان 



انواع انرژی های تجدید پذیر 

پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی 

 برقتولید  -  انرژی خورشیدی در ساختمانکاربرد 

تولید حرارت -  کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان 
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 انرژی باد

 انرژی  
 زیست توده

 انرژی دریاها

 انرژی زمین گرمایی

 آبی انرژی برق

 انرژی خورشیدی

 انواع تجدیدپذیرها



 آخرین آمار استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر 

 در ایران
 سایت ساتبا: منبع

 
 
 

 مگاوات 761: ظرفیت تجدیدپذیرها
 (درصد ظرفیت نیروگاه های کشور 1تقریبا )
 



 انرژی باد

 انرژی  
 زیست توده

 انرژی دریاها

 انرژی زمین گرمایی

 انرژی خورشیدی

 انواع تجدیدپذیرها

 آبی انرژی برق



 انرژی تابشی خورشید در طول یک سال 
 روی یک صفحه افقیبر 

Source: https://globalsolaratlas.info 



 از انرژی خورشیدی می توان  
 .به دو منظور استفاده کرد

برقتولید   

حرارتتولید   



 نمونه ای از سیستم فتوولتائیک 
 نصب شده در پشت بام

 الکتریکی کاربردهای 
 (تولید برق)  انرژی خورشیدی

Source: Pouramiri 



 آلمان ترکیه ایران
45930 MW 5063 MW 300 MW 

 ظرفیت تقریبی سیستم 
 فتوولتائیک نصب شده 

 میالدی2018در پایان 

مقایسه ظرفیت تولید برق خورشیدی 
 در سه کشور با توجه به پتانسیل تابش

Source: https://globalsolaratlas.info 



 آخرین آمار استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر 

 در ایران
 سایت ساتبا: منبع

 
 
 

 مگاوات761: ظرفیت تجدیدپذیرها
 (درصد ظرفیت نیروگاه های کشور 1تقریبا )
 

 مگاوات 342: ظرفیت انرژی خورشیدی
 تقریبا کمتر از نیم درصد ظرفیت )

 (نیروگاه های کشور



? 



X 

 فکر خوبیه؟

 کنمبرق خورشیدی را خودم مصرف 

 پانل خورشیدی



قیمت برقی که مصرف می کنیم 
 چقدر است؟

 
 
 
 

، قیمت هر (کیلووات ساعت در ماه 330با مصرف )یعنی برای این مشترک به عنوان نمونه
 .استتومان  134 کیلووات ساعت برقی که مصرف می کند به طور متوسط

 

 .در صورت تولید برق خورشیدی، دولت برق را به قیمت چند برابر از شما می خرد

 کیلووات ساعت در ماه 330

Source: http://bahaye_bargh.tavanir.org.ir/sr.html 



X 

برای مناطقی که به برق شبکه دسترسی  
 !نظر فکر خوبی نمی آددارند، به 

 کنمبرق خورشیدی را خودم مصرف 

 پانل خورشیدی



 کنتور موجود

 کنتور جدید برای 
 برق خورشیدی

 بفروشمبرق خورشیدی را 

 پانل خورشیدی

  اینورتر یک توسط خورشیدی های پانل توسط تولیدی dc برق
 .شود می تزریق شبکه به و تبدیل ac برق به شبکه به متصل



 به چه سازمانی؟ 
 به چه قیمتی؟

 بفروشمبرق خورشیدی را 

 کنتور موجود

 خریدار دارد؟

 کنتور جدید برای 
 برق خورشیدی

 پانل خورشیدی
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 جزئیات در سایت  
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق  انرژی های سازمان 

 (ساتبا)
 

http://www.satba.gov.ir 

 تعرفه فروش برق تولیدی به شبکه



 آیا در جایی که به برق شبکه دسترسی دارم استفاده از سیستم خورشیدی به صرفه
 است؟

 ؟برای کاهش قبض برق می توانم از سیستم خورشیدی استفاده کنمآیا 
روند درخواست و نصب سیستم فتوولتائیک برای فروش برق چگونه است؟ 
آیا نصب سیستم خورشیدی فتوولتائیک و فروش برق به صرفه است؟ 
 قطع برق شبکه ، هنگام (سیستمی که برق آن را می فروشم)این سیستمآیا در    

 توانم از برق خورشیدی استفاده کنم؟می 
آیا دولت قراردادی با مشترک می بندد؟ 
قرارداد فوق مدت دارد؟ 
آیا پرداخت ها به موقع انجام می شود؟ 
آیا قیمت خرید انرژی تولید شده در طی این مدت ثابت است؟ 
آیا دولت برای نصب این سیستم ها وام می دهد؟ 
مساحت الزم در پشت بام چقدر است؟ 
آیا این سیستم باتری هم دارد؟ 
عمر سیستم چند سال است؟ 
آیا در طول این مدت هزینه های نگهداری هم داریم؟ 
آیا پنل ها نباید در معرض سایه باشند؟ 

 پاسخ سواالت 
 در کتابچه آموزشی

 برخی سواالت متداول در مورد برق خورشیدی



 نمونه ای از آبگرمکن خورشیدی
 نصب شده در پشت بام

 حرارتیکاربردهای 
 انرژی خورشیدی 

 (آبگرمکن خورشیدی)



 پخت و پز

 گرمایش ساختمان 
 در فصول سرد

 آب گرم مصرفی

 کاربردهای حرارت در ساختمان

1 

3 

2 

 به نظر شما
 از انرژی خورشیدی برای تامین حرارت 

 کدام یک از این سه مورد می توان استفاده کرد؟



 پخت و پز

 گرمایش ساختمان 
 در فصول سرد

 آب گرم مصرفی

 کاربردهای حرارت در ساختمان

1 

3 

2 

X  ? 
 مهم ترین کاربرد آبگرمکن خورشیدی 

 گرم کردن آب مصرفی 
 .است



 خورشیدیانواع آبگرمکن های 
 بندی بر حسب نوع کلکتوردسته 



 ترموسیفون آبگرمکن خورشیدی جریان اجباری آبگرمکن خورشیدی

 خورشیدیانواع آبگرمکن های 
 جریانبندی بر حسب نوع دسته 



 یک یا دو طبقه

 چند طبقه آپارتمانی

 برج بلند مرتبه

 ؟؟؟

 ویالیی
 تاثیر نوع ساختمان بر 

 خورشیدی مورد استفادهسیستم 



تاثیر سیستم گرمایشی فعلی بر سیستم 
 خورشیدی مورد استفاده 



+ 
 بخاری گازی

 آبگرمکن گازی

شما از چه نوع سیستم حرارتی استفاده 
 می کنید؟

 می توانم از آبگرمکن خورشیدی استفاده کنم؟



 پکیج دیواری یا زمینی

شما از چه نوع سیستم حرارتی استفاده 
 می کنید؟

 می توانم از آبگرمکن خورشیدی استفاده کنم؟

 تولید آب گرم
+ 

 گرمایش ساختمان



 نمونه ای از روش استفاده از  
 آبگرمکن خورشیدی در سیستم هایی 

 .که پکیج یا آبگرمکن گازی دارند



(شوفاژ)موتورخانه مرکزی   

شما از چه نوع سیستم حرارتی استفاده 
 می کنید؟

 می توانم از آبگرمکن خورشیدی استفاده کنم؟



 نمونه ای از روش استفاده از  
 آبگرمکن خورشیدی در سیستم هایی 

 .که موتورخانه مرکزی دارند

Source: Rahimi 



آیا از آبگرمکن خورشیدی می توانم برای گرمایش ساختمان استفاده کنم؟ 
 آیا در صورت استفاده از آبگرمکن خورشیدی نیاز به سیستم حرارتی دیگر برای

 تامین آب گرم مصرفی ندارم؟
در این صورت استفاده از آبگرمکن خورشیدی چه فایده ای دارد؟ 
 آبگرمکن خورشیدی چگونه به سیستم حرارتی موجود مثل آبگرمکن یا پکیج یا

 موتورخانه متصل می شود؟
آیا آبگرمکن خورشیدی در ایران ساخته می شود؟ 
آیا دولت برای نصب آبگرمکن خورشیدی وام می دهد؟ 
آیا نصب آبگرمکن خورشیدی در برخی ساختمان ها اجباری است؟ 
کدام نوع کلکتور خورشیدی بهتر است؟ صفحه تخت یا لوله خالء؟ 
آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون بهتر است یا پمپ دار؟ 
آبگرمکن خورشیدی بدون فشار بهتر است یا تحت فشار؟ 
حجم مخزن مورد نیاز چقدر است؟ 
عمر سیستم چند سال است؟ 
آیا در طول این مدت هرینه های نگهداری هم داریم؟ 
آیا کلکتورها نباید در معرض سایه باشند؟ 
... 

 برخی سواالت متداول در مورد آبگرمکن های خورشیدی

 پاسخ سواالت 
 در کتابچه آموزشی



 پاسخ سواالت متداول کجاست؟

 فایل ارائه و کتابچه آموزشی همراه آن را  می توانید از 

 :سایت اینترنتی پروژه به آدرس زیر دانلود نمایید

 

http://eeeb.ir/ 
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 با سپاس
 


