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יום עיון רשויות מקומיות
2021בנובמבר  9

: בנייה מאופסת אנרגיה באזור עירוני צפוף
וולטאי בבניינים-אומדן הפוטנציאל להפקת חשמל פוטו

אביתר אראל' פרופ

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

מבוסס על מחקר במימון משרד האנרגיה

021-11-215'  לפי חוזה מס

וולטאיות לייצור חשמל בבנייני מגורים באזור עירוני צפוף-הפוטנציאל להקמת מערכות פוטו

קלוגאיתי ' אביתר אראל ופרופ' פרופ

עדי וולקן' גב, ר מיכאל דורמן"בהשתתפות ד
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A thought experiment

If we could suspend a PV array above the city, 

what proportion of the surface would be required 

to provide all of the city’s electricity needs? 

5%? 10%? 50%? 90%? 

artist impression of Masdar



09/11/2021

2

Ben‐Gurion University of the Negev (2021)
3

Gross carrying capacity (PV electricity)

SUPPLY

Annual insolation at optimal tilt

‐ Freiburg: ~1400 kWh/m2

‐

‐

PV conversion efficiency (system):

15%

DEMAND

Per capita residential electricity use

‐ Germany: 1730 kWh/year

‐

‐
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Gross carrying capacity (PV electricity)

SUPPLY

Annual insolation at optimal tilt

‐ Freiburg: ~1400 kWh/m2

‐ Pittsburgh: ~1500 kWh/m2

‐

PV conversion efficiency (system):

15%

DEMAND

Per capita residential electricity use

‐ Germany: 1730 kWh/year

‐ USA: 4517 kWh/year

‐
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Gross carrying capacity (PV electricity)

SUPPLY

Annual insolation at optimal tilt

‐ Freiburg: ~1400 kWh/m2

‐ Pittsburgh: ~1500 kWh/m2

‐ Tel Aviv: ~2200 kWh/m2

PV conversion efficiency (system):

15%

DEMAND

Per capita residential electricity use

‐ Germany: 1730 kWh/year

‐ USA: 4517 kWh/year

‐ Israel: 2000 kWh/year
Hypothetically *, electricity needs of 

Tel Aviv could be supplied by PV area 

~ 5% of total ground area.

* In practice, even assuming optimal exposure, 

the area required is ~ 7‐8%

5

Population density

‘gross’ population density Tel Aviv: 

approx. 8,500 persons/km2
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Barriers to building‐integrated solar energy

Solar water heaters (SWHs) required by building 

code since 1970 in all residential buildings 

(except high‐rise), and since 2012 – in the upper 

7 stories of high‐rise buildings as well.

 Shading by adjacent buildings

 Sub‐optimal orientation

 Insufficient roof area

 Cost effectiveness?

 Architectural integration

Barriers:

Flat plate solar 

collector for SWH

Photo: Oded Potchter
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Dense urban form: city blocks or towers in the park?

https://www.google.com/maps/@41.3807268,2.1550973,551m/data=

!3m1!1e3

http://nadlan.winwin.co.il/p

Not much roof here…
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Modelling insolation on buildings in the city

Free, open‐source tool to assess how building configurations affect insolation and

PV installation potential on building envelopes (roofs and facades) in complex,

irregular urban environments.

Dorman et al, 2018
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Building typologies: ~40,000 persons/km2

 טביעת רגל
)מהמגרש(% 

טיפולוגיה

7 )קומות 24( גבוה מגדל

11 )קומות 16( מגדל

21 )קומות 8( מרקמית בנייה

23 )קומות 8( קטן חצר מבנן

22 )קומות 8( גדול חצר מבנן

41 )קומות H )4 בניין

HI‐RISE TOWERS

• 7 buildings

• 900 m2 per floor (30x30m)

• 24 floors

• Height 80 meters
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SMALL COURTYARD BLOCK (A)

• 16 buildings

• 14,400 m2 per floor (60x60m), 
includes open courtyard

• 8 floors

• Height 27 meters

300

3
0
0

60 6 1815

6
0

6
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8
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‘H’ BUILDINGS (A)

• 64 buildings

• 576 m2 per floor 
(24x24m)

• 4 floors

• Height 12 meters

300

3
0
0

20 24 208

2
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ZEB?

טיפולוגיה

 

כל המעטפת

ש"קוט

חזיתות

ש"קוט

גגות

ש"קוט

חלק הגגות

%

7,953,9476,300,9201,653,02620.8)קומות 24( גבוה מגדל

10,876,7437,827,5413,049,20328.0)קומות 16( מגדל

12,392,6907,354,8955,037,79540.7)קומות 8( מרקמית בנייה

14,495,5547,883,4486,612,10645.6)קומות 8( גדול חצר מבנן

15,839,2736,166,7079,672,56661.1)קומות H )4 בניין

20,919,7929,584,75311,335,03954.2)קומות 8( קטן חצר מבנן
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ZEB?

טיפולוגיה

 

כל המעטפת

ש"קוט

חזיתות

ש"קוט

גגות

ש"קוט

חלק הגגות

%
מהצריכה %

7,953,9476,300,9201,653,02620.878.9)קומות 24( גבוה מגדל

10,876,7437,827,5413,049,20328.0106.2)קומות 16( מגדל

12,392,6907,354,8955,037,79540.7121)קומות 8( מרקמית בנייה 0.

14,495,5547,883,4486,612,10645.6141.6)קומות 8( גדול חצר מבנן

15,839,2736,166,7079,672,56661.1154.7)קומות H )4 בניין

20,919,7929,584,75311,335,03954.2204.3)קומות 8( קטן חצר מבנן

.לשנה למשק בית ש"קוט 10,000: ערך ייחוס לצריכה

,  תאורה ואוורור חניון(לשנה עבור צריכה משותפת  ש"קוט 1,000-בתוספת של כ, למשק בית ש"קוט 9,042: 2017הרצליה 

...  בלבד ש"קוט 5,580-כ היתההצריכה הממוצעת בתל אביב .) 'וכומשאבות , מעליות
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Let’s be realistic…

The previous slide showed the maximum potential but:

• Buildings have windows

• Buildings have balconies

• Buildings have irregular plans

• Lower floors may be shaded by vegetation

• People don’t like to live in glass boxes (?)

It’s too expensive! 

Or is it…
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Plus Energy facades

https://www.lithodecor.com/en/

finishes/photovoltaicsfacade‐

litho‐photovoltaic.html

http://www.mashav‐

ind.co.il/projects/fibi‐mataf‐computer‐

room‐and‐office‐building

What is the ADDED COST of a PV façade 

compared to other cladding options?
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Architectural integration – BIPV  with colored glass

EPFL Lausanne

https://iea-pvps.org/wp-

content/uploads/2020/02/Inventory_on_Existing_Business_Models

_Opportunities_and_Issues_for_BIPV_by_Task_15.pdf

Copenhagen International School, Denmark

https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/01/IEA-

PVPS_15_R07_Coloured_BIPV_report.pdf

Current efficiency of colored PV: ~ 12‐13% 
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דיון

 לא בהכרח בבניינים  אבל  –ניתן להפיק את מרבית החשמל הדרושה בתוך העיר עצמה

רצוי להיעזר גם בפאנלים שאינם בבניינים  : בלבד

יש הבדל גדול בפוטנציאל הסולארי של טיפולוגיות שונות

שטח הגגות והחזיתות

הפניית החזיתות

מיקום הבניין ביחס למבנים שכנים

 גם בחישוב ליחידת דיור וגם בחישוב לפי   –הפוטנציאל הסולארי של בנייה נמוכה גבוה

שטח האתר

 אבל יכולה להיות בעלת   –התפוקה של פאנלים סולאריים בחזיתות נמוכה יחסית לגג

תרומה רבה לייצור בטיפוסים כמו מגדלים

בקולטים לחימום   יותר זולה מאשר) קצת(וולטאים היא -הפקת אנרגיה מפאנלים פוטו

  אבל הנצילות האנרגטית הכוללת שלה נמוכה יותר, מים
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Examples of non‐building urban PV in Phoenix, AZ.

אביתר אראל' פרופ

המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי

בלאושטייןש יעקב "והמכונים לחקר המדבר ע

גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

08-6596878. טל

erell@bgu.ac.il

www.bgu.ac.il/~erell
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 Dorman M., Vulkan A., Erell E. and Kloog I. shadow: R Package for Geometric Shadow 

Calculations in an Urban Environment. The R‐Journal, accepted.

 Vulkan A., Kloog I., Dorman M. and Erell E. (2018). Modelling the potential for PV 

installation in residential buildings in dense urban areas. Energy and Buildings, 169: 97–

109. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.03.052 
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