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 - دکتر هظفر  -ههندس نقره کار باز هنظر آهوزه های اسالهی  دکتر حریری  دکتر هفیدی بررسی رابطه سطح، حجن و فرم بنا با تابش برای تولید برق خورشیدی در هنطقه گرم و خشک علیرضا فارسی 

 



  ح

 وخشك ايران ق خورشيدي در منطقه گرمبررسي رابطه سطح، حجم و فرم بنا با تابش براي توليد بر

  :چكيده
و در معماري به صورت بناي يكپارچـه بـا فتوولتاييـك بـا توجـه بـه         توليد برق خورشيدي در صنعت به صورت نيروگاه

بناي يكپارچه با سامانه فتوولتاييك تالشي است كه براي به كارگيري هوشمندانه و . پذير است هاي موجود امكان فناوري
توانـد در جهـت    در ساختمان صورت گرفته، راهي اسـت كـه مـي    PVنوين فتوولتاييك يا به اختصار   هنرمندانه فناوري

اين بناها حاصل همكاري گروه طراحـي متشـكل از مهندسـين معمـار، سـازه، بـرق و       . معماري پايدار به كار گرفته شود
 PVبـا  در بناي يكپارچـه  . توانند مانند يك نيروگاه كوچك، الكتريسيته را در محل مصرف، توليد كنند مكانيك بوده، مي

شـود و از سـوي ديگـر در مصـرف مصـالح نيـز        اسـتفاده مـي   PVهاي  از يك سوي، به جاي مصالح متداول نما از مدول
  .آيد جويي به عمل مي صرفه

در تهران بوده، براي نيـل   PVنامه، بررسي چگونگي گزينش حجم معماري مناسب بناهاي يكپارچه با  هدف از اين پايان 
 .فرض خواهـد شـد   17-8شود، برگزيده و ساعت كاري آن  ها انجام مي كه فعاليت اداري در آن به اين مقصود بناهايي را

تبيين رابطه سطح، حجـم و فـرم   براي محاسبه زواياي جهت و ارتفاع بهينه در تهران، اين پژوهش از نوع كاربردي بوده، 
و تاثير تـابش روي نمـاي شـمالي بـر تـابش       PVي بناي يكپارچه با انتخاب حجم مناسب برامعماري با تابش خورشيد، 

  .در اين پژوهش منطق تحليل اطالعات از نوع استقرايي است. كند دريافتي از روش تحقيق تجربي استفاده مي
توانـد بسـياري از سـواالت را دربـاره فنـاوري بـرق        اين پژوهش داراي هفت فصل اصـلي و چهـار پيوسـت اسـت و مـي      

ست به طرح پژوهش پرداخته، لزوم انجام آن، فرضيات كلي و جزيـي و اهـداف را بـر    فصل نخ. خورشيدي پاسخگو باشد
فصـل سـوم، بـه    . كنـد  فصل دوم به بررسي پيشينه پژوهش پرداخته، جايگاه آن را در جهان و ايران تبيين مي. شمرد مي

، شـدت تـابش را روي   فصل چهـارم . دهد بررسي روش تحقيق پرداخته، فرايند انجام آن را به صورت مشروح توضيح مي
سـپس انـواع   . كنـد  هاي پژوهش فراهم مـي  سطوح مختلف حجم در تهران بررسي كرده، اطالعات مورد نياز براي تحليل

احجام افالطوني و تركيبي انتخاب شده و در زواياي مختلف استقرار نسبت به دريافت تابش خورشـيد بررسـي خواهنـد    
در روش نخست سطح اشغال و حجم بنا ثابت نگاه داشته شده و با . پذيرفتشد كه اين بررسي به دو روش انجام خواهد 

. تغيير مساحت پيراموني تابش دريافتي محاسبه خواهد شد كه موارد مذكور موضوع فصل پنج اين پژوهش خواهـد بـود  
رداخته خواهـد  در روش دوم با ثابت نگاه داشتن سطح اشغال و مساحت پيراموني و تغيير حجم به مقايسه ميان احجام پ

پس از آن به منظور بررسي تاثير نماي شـمالي بـر تـابش دريـافتي     . شد كه حاصل آن فصل شش را تشكيل خواهد داد
در فصـل هفـتم   . شـوند  هاي پنج و شـش ارايـه مـي    اي مطابق دو روش فوق انجام خواهد شد كه در فصل احجام مطالعه

  . وهش و پيشنهادهايي درباره آن ارايه خواهد شدميان دو روش مذكور انجام گرفته، خالصه پژ  مقايسه

گزينش حجم معماري مطلـوب طراحـي    نتيجه اين پژوهش محاسبه، ترسيم و تحليل نمودارهاي شدت تابش در تهران،
تـاثير   ترين وضعيت استقرار سطوح مختلف براي دريافت بيشـينه تـابش خورشـيد،    تعيين مناسب ،PVبناي يكپارچه با 
. در گزينش احجام با زواياي استقرار مختلف خواهد بـود   در ميزان تابش دريافتي و آشكار شدن انعطافنماي شمالي بنا 

تـرين زاويـه جهـت ديـوار      و مناسـب  0و  30ترين زاويه ارتفاع و جهت بام  دهد كه مناسب نتايج اين پژوهش نشان مي
الساقين با زاويه ساق اندك، بيشينه تابش  تساوياز ميان احجام بررسي شده منشور با زاويه مثلث م. است 25عمودي 

  .افت در تابش دريافتي خواهد شد 30-10%حذف تابش دريافتي بدنه شمالي از كل تابش باعث . كند را دريافت مي
  

  .معماري، پايداري، تابش، حجم معماري و ايران :هاي كليدي واژه


