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 چکیده:

خورشیدی ، است: کلکتور بخش سه شامل فناوری اين. باشد می تولید برق برای جديد نسبتا فناوری يک خورشیدی دودکش

 سیال که گردد می موجب بخش دودکش و شده سیال شدن گرم باعث خورشید تشعشع به دلیل کلکتور دودکش و توربین ها.
 عملیاتی ههزين هیچگونه بدون برق نیز بخش توربینها در کندو ايجاد را مکش حالت يک و کرده باال حرکت سمت به شده گرم

اشته و شود. فناوری دودکش خورشیدی جهت استفاده در بیابان ها و محیطهای خشک که تابش خورشیدی بااليی د می تولید

دارد بلکه از همچنین بادها و طوفانهای شنی کمتری داشته ، کاربرد دارد. دودکش خورشیدی نه تنها برای تولید برق آاليندگی ن
سیلی نیروگاه های حرارتی نیز جلوگیری می کند. تولید و انتشار آالينده های ناشی از سوخت های ف  

شناور  در اين مقاله به بررسی : توان تولیدی ، راندمان متوسط سالیانه ، حداکثر سرعت هوای گرم خروجی دودکش خورشیدی

 قرار گرفته است. 

واژه های کلیدی: دودکش خورشیدی ، توان تولیدی ، حداکثر سرعت هوای گرم خروجی   
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 مقدمه:
خطر به ،ی زمین محیط زيست، افزايش دمای کره امروزه دانشمندان برجسته در سطح دنیا به خاطر عواملی از جمله آلودگی

 منابع نداشتن يا و کاهش می باشند، فسیلی هایسوخت یرويهافتادن سالمت مردم که تا حدود زيادی ناشی از مصرف بی

 کههای تجديدپذير های فسیلی و متعاقبا کاهش قدرت در تولید توان الکتريکی، به استفاده از انرژیسوخت ذخاير و زيرزمینی

های اخیر مورد هايی که بدين منظور در ساليکی از سیستمهستند رو آورده اند. پاک، بدون خطر، مجانی و بدون آلودگی 
 تبديل نیروگاههای انواع از يکی خورشیدی های دودکش باشد.توجه زيادی قرار گرفته تکنولوژی دودکش خورشیدی می

 گازهای انتشار میزان از کاستن جهت راههايی به دستیابی جهت شهارو بهترين از باشد ويکی می برق به خورشید انرژی

 کرد. معرفی را «خورشیدی دودکش» فناوری توان می راستا اين در و است پذيرتجديد انرژيهای از استفاده ای،گلخانه
و بويژه انرژی  تالش ها و برنامه ريزی ها در جهت شناخت پتانسیل انرژی های نو 0331در کشور ما نیز از حدود سال 

خورشید و کاربرد هرچه بیشتر آنها آغاز شده است. ايران بدلیل قرار گرفتن در کمربند تابشی خورشید دارای پتانسیل بااليی 

روز آفتاب خیلی موثر  311خاک کشورمان بیش از  %01در زمینه بهره برداری از اين موهبت خدادادی است. بطوريکه در 
کیلو وات ساعت بر متر مربع در سال تخمین  0011تا  0011ورشید در نقاط مختلف ايران بین وجود دارد. میزان تابش خ

زده شده که البته باالتر از میزان متوسط جهانی است. ) سازمان هوا شناسی(. اين پتانسیل مطلوب انرژی خورشید در بسیاری 

فناوری دودکش خورشیدی برای تولید  هم نموده است.از نقاط کشور، زمینه مناسبی برای استفاده از تجهیزات خورشیدی فرا

  Bernard Dubosپرفسور  0001سال اخیر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. در سال  01برق توسط مهندسین در 
 (0پیشنهاد ساخت نیروگاه خورشیدی در شمال آفريقا را داد. )مطابق شکل 

 
 (Willy Ley, Viking Press 1954توسط   Engineer’s Dream)از کتاب  1شکل 

را در  SAEP (Solar Aero Electric Power plant)و همکاران يک نمونه از مدل   Schaich  ،Bergermanدر ادامه 

را  kW01 در مانزارانس اسپانیا و با حمايت دولت آلمان ساخته شد. اين نیروگاه دودکش خورشیدی توان تولیدی 0000سال 

سال بصورت موفقیت  1. اين نمونه به مدت 0متر بود. مطابق شکل  01متر و قطر داخلی آن  000داشت. ارتفاع دودکش 
 آمیز آزمايش گرديد.
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 نمایی از دودکش خورشیدی در مانزارانس اسپانیا -2شکل 

ارائه داد. او پیشنهاد ساخت دودکش خورشیدی به  0001فناوردی دودکش خورشیدی را در سال  Jorg Schlaighپرفسور 

 متری را داد.  0111تا  011تفاع ار

 

 عملکرد:

شود. بايد توجه داشت که وجود اين سقف دهد، گرم میدرواقع هوا در زير يک سقف شفاف که تشعشع خورشیدی را عبور می
کند. در وسط اين سقف شفاف يک دودکش يا برج کننده خورشیدی عمل میو زمین زير آن بعنوان يک کلکتور يا جمع

شود. بايد محل اتصال سقف شفاف و اين برج بصورتی باشد که منفذی دارد که هوای زيادی از پايین آن وارد می عمودی وجود

کند. هوای گرم سبکتر از هوای سرد است به سمت باالی برج حرکت میو چون  شده باشد« هوا بند»نداشته باشد و اصطالحاً 
هوای گرم بیشتری را به درون بکشد و هوای سرد پیرامونی به زير سقف شود تا اين حرکت باعث ايجاد مکش در پايین برج می

های پرشده ها يا کیسهتوان از لولهساعته مورد استفاده قرارداد می 22شفاف وارد شود. برای اينکه بتوان اين فناوری را بصورت 

ل روز آب حرارت را جذب کرده وگرم شود يعنی در طواز آب در زير سقف استفاده کرد. اين موضوع بسیار ساده انجام می

ها را فقط برای يکبار با آب پر کرده و به آب کند. قابل ذکر است که بايد اين لولهشود و در طول شب اين حرارت را آزاد میمی
 .اضافی نیازی نیست

شود که انرژی ال میبنابراين اساس کار بدين صورت است که تشعشع خورشیدی در اين برج باعث ايجاد يک مکش به سمت با 
 : 3. مطابق شکل شودحاصل از اين مکش به انرژی مکانیکی و سپس به برق تبديل می

 
 SAEPعملکرد  -3شکل 

 



 بررسی تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی توسط دودکش

 خورشیدی شناور

 

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

 

 اجزای مختلف دودکش خورشیدی:
 :کلکتور-

 شده پوشانده شیشه يا پالستیک با که ایمحوطه يک در ایگلخانه پديده توسط خورشیدی دودکش برای نیاز مورد گرم هوای
 افزايش نیز شده پوشانده ناحیه ارتفاع برج، پايه به شدن نزديک با البته. شودمی ايجاد دارد، فاصله زمین از متری چند حدوداً و

 امواج که شودمی باعث پوشش اين. پذيرد انجام اصطکاک کمترين با عمودی بصورت هوا جريان حرکت مسیر تغییر تا يابدمی

 يا ایشیشه سقف اين زير زمین. شود بازتاب گرم زمین از مجدداً باال موج طول با تشعشعهای و شده وارد خورشید تشعشع

 پس کند،می حرکت برج سمت به و است شده ناحیه اين وارد بیرون از که هوايی به را خود حرارت و شده پالستیکی گرم
 دهدمی

 
 دودکش کلکتور خورشدی-4شکل 

 

 
 :انرژی ذخیره شده در کلکتور-

 روی بر و اندشده پر آب با که رنگ سیاه هایلوله از توانمی باشد، نیاز حرارت سازیذخیره برای اضافی ظرفیت يک به اگر

 و بست را آنها طرف دو و کرده پر آب با يکبار فقط بايد را هالوله اين. جست بهره اند،شده داده قرار کلکتور داخل در زمین

 با ایاليه نیروگاه خروجی توان به بسته که شودمی انتخاب بنحوی هالوله درون آب حجم. داد نخواهد رخ نیز تبخیر بنابراين
 داخل آب کند،می شدن سرد به شروع کلکتور داخل هوای کهزمانی شب در. شود تشکیل سانتیمتری 01الی  0 ضخامت

 به خاک در ذخیره از موثرتر بسیار آب کمک به حرارت ذخیره. کندمی آزاد را روز طول در شده ذخیره حرارت نیز هالوله

بدلیل  است زيرين هایاليه و خاک سطح بین حرارت انتقال از بیشتر بسیار آب و لوله بین حرارت انتقال چون است تنهايی
 حجم با متناسب خورشیدی دودکش يک برق تولید توان .است خاک حرارتی ظرفیت برابر پنج آب حرارتی ظرفیت اينکه

 يک به وسیع سطح با کوتاه برج يک يا و کم سطح و بلند برج يک با توانمی يعنی است کلکتور سطح و برج ارتفاع از حاصل

 کرد. تولید برق میزان

  
 ها:توربین-

 دودکش در موجود توربینهای. شودمی تبديل دورانی مکانیکی انرژی به هوا جريان در موجود انرژی توربینها، بکارگیری با
 توربینهای از استفاده با که هستند برقابی نیروگاههای توربینهای شبیه بیشتر و نیستند بادی توربینهای شبیه خورشیدی

 قابل توان. است يکسان تقريباً توربین از بعد و قبل در هوا سرعت. کنندمی تبديل دورانی انرژی به را استاتیک فشار دار،محفظه

 نقطه از. است توربین در "فشار اختالف" و "زمان واحد در هوا حجم جريان" حاصلضرب با متناسب سیستم اين در حصول

 عملیاتی شرايط تمام در حاصلضرب اين رساندن برای به حداکثر توربین سیستم، کنترل هدف بیشتر از انرژی، وریبهره نظر
 .است

 

 : SAEPراندمان متوسط سالیانه 
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 & Bernades et.al 2003, Pretorius)تاثیر ذخیره سازی گرمايی زمین و تولید برق روزانه توسط بسیاری از محققین 

Kroger 2006, Pretorious 2007)  مطالعه شده است. دانشمندان برای بررسی دودکش خورشیدی شناور از مدل

ساعت، از  02فوريه و تابش خورشیدی در طول و آنالیز سری  SAEP ((Backstorom & Gannon 2000ترمودينامیکی 

نتیجه اين بررسی ها حاکی از اين است که، عواملی چون: زبری زمین و ضريب جذب  معادلهای نزديک استفاده می کنند.

بهترين   Backstorom & Gannon))تابش خورشیدی بر انرژی خروجی تاثیر گذار باشد. تحلیل سیکل ترمودينامیکی 
 دسی و بررسی ترمودينامیکی نیروگاه دودکش خورشیدی می باشد.روش تحلیل مهن

 

 
 SAEPنمودار ترمودینامیکی  -5شکل 

 

 محاسبات:

𝑇01  دمای هوای محیط در ارتفاعH   و𝑇02 دمای محیط در اطراف کلکتور خورشیدی  

𝑇03 و    دمای ورودی به توربین𝑇03𝑡𝑒 دمای هوای خروجی از توربو ژنراتور 

𝑇04 و    دمای سکون باالی کلکتور𝑇4 است. ترکیب دمای هوای خروجی و دمای محیط در باالی اليه خروجی 

𝑇02 (فرآيند − 𝑇03  (   فرايند هم فشار فرض می گردد. در اين فرآيند گرما و انبساط ناشی از حرکت هوا وارد کلکتور
𝑇04 (فرآيندهای و همچنین  خورشیدی می شود. − 𝑇01  (  .فرآيندهای هم فشارند 

 با بررسی روابط بین دماها می توان به معادالت زير دست يافت:

𝑇04 = 𝑇4 +
𝛼.𝑉𝑒𝑥

2

2𝐶𝑝
= 𝑇4 + 𝐶2. 𝑇4

2                                                                                                  (0)  

𝑇03𝑡𝑒 = 𝑇04 +
𝑔𝐻

𝐶𝑝
 ,    𝑇03𝑡𝑒

́ = 𝑇03 −
𝑇03 −𝑇03𝑡𝑒

𝑛𝑇
  (0)                                                                             

𝑇04
′′ = 𝑇04 − 𝐾

𝛼.𝑉𝑒𝑥
2

2𝐶𝑝
        (3  )                                                                                                           

       

𝑇04
́ =

𝑇4́ .𝑇04

𝑇4
   , 𝑇04

′′ = 𝑇03 . 𝐾
𝑇04́

𝑇03𝑡𝑒́
 (2 )                                                                                              

 
 پارامترهای موجود در معادالت باال را می توان بصورت پايین تعريف کرد:

 Hو  ارتفاع دودکش خورشید dقطر داخلی دودکش خورشیدی 

 𝐴𝑐ℎ =
𝜋

4
𝑑2 و   داخلی دودکش خورشیدیمساحت �̇�دبی جرمی هوا 

 𝛼  توسط   1.058ضريب تصحیح انرژی جنبشی که مقدار مشخص (می باشدWhite  0000در سال )محاسبه شده است 

 𝐾 = 𝐾𝑖𝑛 + 4𝐶𝑑. 𝐻/𝑑ضريب اصطکاک درون دودکش خورشید 𝐶𝑑  .توسط  0.003که تقريبا برابر  ضريب درگ(
White  محاسبه شده است( و   0000در سال𝐾𝑖𝑛  می توان در نظر گرفت  0.15را 

 η𝑇 می باشد 0.8راندمان توربین و در صورت نیاز برابر 

 T0و   دمای میحط T02 =  T0 + 0.5 
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  P0 101300فشار اتمسفريک محیط بر روی سطح زمین و درصورت نیاز برابر pa  می دهیم. قرار 
  P4 فشار اتمسفريک محیط در ارتفاعH :ارتفاع باالی دودکش( که بوسیله رابطه پايین بدست می آيد( 

𝑃4 = 𝑃0(1 −
𝑔𝐻

𝐶𝑝 .𝑇0
)3.5                                                                                                                   (0)   

 

 𝑔 9.81ثابت گرانشی برابر  

 𝐶𝑝 و  در نظر گرفته می شود 1005گرمای مخصوص هوا که تقريبا برابر R می باشد 287ثابت گازها که برابر 
 𝑉𝑒𝑥سرعت متوسط هوا در ارتفاع باالی دودکش خورشیدی 

𝑉𝑒𝑥 =
𝑅 .�̇� .𝑇4

𝑃4 .   𝐴𝑐ℎ
           (1          )                                                                                                           

       
𝑇4́ = 𝑇03

𝑇0−𝐶1

𝑇0
         (3     )                                                                                                                

 𝐶1 =
𝑔𝐻

𝐶𝑝
 , 𝐶2 =

𝛼

2𝐶𝑝
(

𝑅 .�̇�

𝑃4.    𝐴𝑐ℎ
)

2

   (0)                                                                                               

 𝐶3 = 𝑇03 (η𝑇 − 1)
𝑔𝐻

𝐶𝑝
 (0   )                                                                                                          

 معادله قبلی را می توان بصورت معادله چندجمله ای درجه چهارم نوشت:

𝑤1𝑇4
4 + 𝑤2𝑇4

3 + 𝑤3 𝑇4
2 + 𝑤4𝑇4 + 𝑤5 = 0      (01)                                                                        

 
, 𝑤1ضرايب  𝑤2 , 𝑤3 , 𝑤4 ,𝑤5  نوشت:را می توان بصورت زير    

𝑤1 = 𝐶2
2(1 − 𝑘) , 𝑤2 = 𝐶2(2 − 𝑘 − η𝑇 .𝐶2𝑇4́)     (00)                                                                   

  𝑤3 = 𝐶2𝐶3(1 − 𝑘) + 1 − 2η𝑇 .𝐶2𝑇4      ́  (00)                                                                             

  𝑤4 = 𝐶3 − η𝑇𝑇4́(1 − 𝐶1𝐶2)   ,   𝑤5 = 𝐶1η𝑇𝑇4́  (03)                                                                   

 
 را تعیین کرد:  𝑇03𝑡𝑒از معادالت قبلی می توان  

𝑇03𝑡𝑒 = 𝑇4 + 𝐶2𝑇4
2 𝑔𝐻

𝐶𝑝
     (02)                                                                                                         

 

تولیدی از معادله پايین  بنابراين توان الکتريکی 
 بدست می آيد:

𝑃 = �̇�𝐶𝑝(𝑇03 − 𝑇03𝑡𝑒 ) =

𝐶2𝑇4
2 −

𝑔𝐻

𝐶𝑝
)        �̇�𝐶𝑝(𝑇03𝑡𝑒 − 𝑇4 −

(00 )                                             

 
 : بطور مثال ، جهت محاسبه توان تولیدی دودکش خورشیدی شناور با مشخصات

H=3Km , d=85m , Dc=3Km , k=0.57 , 𝛼=1.058 , η𝑇=0.8 , 𝑇0=296k , P0=101300pa , 

�̇� = ρAV  ,   ρ =
 P0

𝑅𝑇
  

 می شود  �̇�=1000kg/sکه دراينصورت  در نظر گرفت.  m/s 8و سرعت هوا را می توان  
 توان تولیدی دودکشهای مختلف خورشیدی شناور -1جدول 

ارتفاع 

 دودکش

m 001 301 0111 3111 
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𝑇03𝑡𝑒 دمای خروجی ناشی  �̇�دبی جرمی هوا و   

مربوط  Pاز انتقال جرم هوا در کلکتور خورشیدی است و بر اساس تحلیل سیکل ترمودينامیکی میتوان توان الکتريکی خروجی 

گرچه تحلیل ترمودينامیکی نسبت به تحلیل شناوری هوای گرم درون دودکش و رابطه افت فشار  را بدست آورد. SAEPبه 

 ر به نظر می رسد. درون هوای توربین ، پیچیده ت

دمای هوای خروجی  𝑇03را درنظر گرفت.  SAEPبرای جايگزينی روش تحلیل ترمودينامیکی بايد پارامترهای موثر در فرآيند 
 را می توان بصورت زير نوشت:  𝑇02  کلکتور  و دمای هوای ورودی

𝑡𝑎 𝐺𝑎𝑣. 𝐴𝑐 = �̇�𝐶𝑝(𝑇03 − 𝑇02) + 𝛽𝐴𝑐(𝑇03 − 𝑇02)  (01)                                                  

                                
 *𝛽 ( ضريب افت توان حرارتی کلکتور خورشیدی  بر مساحت𝑚2  و اختالف دمای )(𝑇03 − 𝑇02 (. مقدار  𝐶بر حسب )  (

 برای دوبار صیقل کردن کلکتورهای خورشیدی برابر: 𝛽متوسط 

3.8

4

𝑊

𝑚2 . 𝐶
 

  *𝐺𝑎𝑣 ( میانگین تابش سالیانه سطح کلکتور خورشیدی است که از رابطه𝑊𝑦/8760ℎ𝑟   .بدست می آيد )𝑊𝑦   تابش
 ( 𝐾𝑊ℎ/𝑚2موردنظر است)در  SAEPسالیانه در 

  *𝑡𝑎  تابش خورشیدی( مقدار متوسط خروجی X )مقدار متوسط ضريب جذب خاک در برابر تابش خورشیدی . 𝑡𝑎   برای

 می باشد. 0.7ار صیقلی دادن برابر دوب

 *𝐴𝑐 مساحت سطح کلکتور خورشیدی 

𝑇03با استفاده از معادله   (𝑚)̇  :می توان نوشت 

𝑇03 (𝑚)̇ = [
𝑡𝑎 .𝐺

𝛽+
�̇�𝐶𝑝

𝐴𝑐

] − 𝑇02   (03  )                                                                                                   

افزايش ذخیره سازی گرمايی زمین در کلکتور خورشیدی با گذشت زمان رخ می دهد. هنگامیکه هوای محیط از باالی کلکتور 
می    )متوسط افت حرارتی کلکتور خورشیدی( از تحلیل انتقال حرارتی محاسبه 𝛽عبور کند، دمای آن افزايش می يابد. مقدار 

 شود.

 وشته می شود:بوسیله معادله زير ن SAEPراندمان 

η =
𝑃

𝐴𝑐  .𝐺
           (00     )                                                                                                                     

      
ه می باشد. می توان گفت حداکثر توان الکتريکی تولید شد 𝑃توان تابش خورشید که به سطح افقی کلکتور برخورد می کندو  

 که برای رسیدن به حداکثر توان خروجی، دبی جرمی ثابت می ماند. 

 ( را محاسبه نمود:𝐾𝑊ℎبر حسب تولید الکتريکی سالیانه )  SAEPبنابراين از معادله قبلی ، راندمان سالیانه 

η =
𝑃𝑎𝑣

𝐴𝑐  .𝐺𝑎𝑣
=

𝐸𝑦 (𝐾𝑊ℎ)

𝑊𝑦
    (00     )                                                                                                       

 

 نتیجه گیری:

قطر 

 دودکش

M 20 31 001 00 

قطر 

 کلکتور

M 0001 3111 2311 3111 

توان 
 تولیدی

MW 0 31 011 011 
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نیروگاه دودکش خورشیدی روشی موثر برای تولید انرژی الکتريکی می باشد. استفاده از اين نوع فناوری نیاز به پیچیدگی 

قیمت که به سادگی دردسترس اند نیاز است. و همچنین اين  خاصی نیست و برای ساخت نیروگاه خورشیدی به مصالح ارزان

فناوری نیازی به آب برای کارکردن ندارد. البته استفاده از دودکش خورشیدی جهت تولید برق معايبی نظیر: نیاز به سطح 

احتیاج به مواد  زمین صاف و بزرگ برای ساخت دودکش و کلکتورها  ،کم بودن بازده تبديل انرژی خورشیدی به الکتريسیته و

برای دست يابی به حداکثر توان تولیدی دودکش خورشیدی بايد ارتفاع دودکش  اولیه زيادی جهت ساخت دودکش ، دارد.
خورشیدی و قطر کلکتور خورشیدی را همزمان افزايش داد، چون افزايش ارتفاع دودکش  به تنهايی باعث افزايش توان 

 ی عامل تاثیر گذاری است.تولیدی نمی شود و قطر کلکتور خورشید
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