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   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                             تبديل انرژی: گرايش

 84 ات:صفح تعداد                 41/7/59  دفاع: تاريخ                             فنی و مهندسی :دانشکده 

آن تجديد پذير که نیروگاه دودکش خورشیدی از جمله  یها یانرژبا  یها روگاهینامروزه  :چکیده

های الکتريکی باال مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته و توان نیتأماست، به دلیل قابلیت  ها روگاهین

ملی، در آينده نزديک خواهند بود. نیروگاه دودکش  یها اسیمقدر  يکی از منابع تولید توان،

دودکش تشکیل شده است. هوا از اطراف وارد  و بخش اصلی کلکتور، توربین سهخورشیدی از 

اختالف چگالی هوای سرد و گرم میل  به خاطرو  شود یمای گرم کلکتور شده و در اثر پديده گلخانه

به  کند یمديگر دودکش نیز که اختالف فشار ايجاد از سويی  .کندبه صعود در دودکش را پیدا می

و در نتیجه برق به چرخش درآمده . در اثر سرعتی که جريان هوا دارد توربین کند یماين امر کمک 

 شود.میتولید 

يک نمونه نیروگاه دودکش خورشیدی در شرايط  یافزار نرم سازیشبیه تحقیقدر اين  

در مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا نیروگاه دودکش خورشیدی به صورت دوبعدی  آزمايشگاهی

برای اعتبار  .ساخته شد آزمايشگاهیکوچک يک نمونه سازی شد. سپس شبیهکامسول  افزار نرم

مورد مقايسه  عددی و تحلیلیسازی با نتايج مدلحاصل از تست سنجی، نتايج توزيع دما و سرعت 

 انطباقنتايج مدل ساخته شده  با عددی و تحلیلیسازی شد که نتايج مدل هدهمشاقرار گرفت. 

برای اين نیروگاه  هندسهبهترين  و از طريق تست سپس با تغییر پارامترهای هندسی بااليی دارند.

رار گرفت و انرژی مورد بررسی ق ساز رهیذخپارافین و آب به عنوان  ریتأث عالوه بر اين شد.تعیین 

داشته و در نتیجه باعث افزايش مدت مشخص شد پارافین مدت زمان بیشتری گرما را در خود نگه 

 شود.برداری میزمان بهره
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 کلیات تحقیق و پیشینه پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 1-1

 اين اما است، شده موجب را بشر زندگي رفاه و امروز، آسايش جهان در فناوري و علم توسعه

 به توانمي جمله آن از که است گشته ها انسان براي نیز ايتازه مشکالت بروز باعث يافتگي، توسعه

 و نفت که ژهيو بهنمود.  اشاره زمین در هوايي و آب گسترده تغییرات زيست و محیط آلودگي

 هايزيان ها آن از بهینه غیر مصرف و باشندمي بشر حیاتي ارزشمند يها هيسرما از فسیلي يها سوخت

 تدريج به که هستند منابعي دنبال به کارشناسان و دانشمندان رو اين از ،کند يم ايجاد را يريناپذ جبران

 شوند. فسیلي يها سوخت جايگزين

-هاي فسیلي محسوب ميهاي سوختترين جايگزينو بزرگ نيتر مهمهاي تجديدپذير از انرژي

 براي قیمت ارزان و مناسب جايگاهي يافتن ،ريپذ ديتجد منابع بررسي و ارزيابي از اصلي شوند. هدف

 را مجدد بازيابي قابلیت که گويندمي هايانرژ از انواعي به تجديدپذير هاي. انرژياست مصرفي بشر منابع

 و بوده اتمام به رو معمول انرژي منابع که اين به توجه با اخیر هايسال در ها،انرژي از نوع اين دارند.

 خورشیدي انرژياند. گرفته قرار توجه بسیار مورد ،کنند يم ايجاد فراواني محیطي زيست هايآلودگي

زمین  کره مناطق بیشتر در و بوده پايان بي و ارزان، پاک انرژي اين. است جهان در انرژي منبع نيتر میعظ

 و محیطي زيست تغییرات از حاصل پیامدهاي و فسیلي منابع محدوديت. است استحصال قابل به راحتي
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 در خصوصاً فسیلي يها يانرژ با خورشیدي انرژي رقابت براي را مناسبي فرصتهاي، جهاني هواي و آب

 است. نموده ايجاد تابش باالي پتانسیل با کشورهايي

دير باز مورد توجه  از که انرژي تجديد پذير استمنابع  نيتر مهم از يکي عنوان بهانرژي خورشیدي 

 نفت، دارند. خورشیدي منشاء جهان در انرژي شده شناخته هايشکل همه کلي طور به بشر بوده است.

 در گیاهان تجزيه نتیجه در و فتوسنتز فرآيندهاي لهیوس به ابتدا در هاچوب و طبیعي گاز سنگ، زغال

 اند.شده ايجاد طوالني، زماني دوره يک در باال فشارهاي و دماها

مختلف و براي مقاصد متفاوت استفاده و  يها ستمیساضر از انرژي خورشیدي توسط در عصر ح

شود که در دو گروه کلي انرژي حرارتي خورشید و انرژي الکتريکي تولیدي از نور برداري ميبهره

 که هستند جديدي هايفناوري، خورشیدي انرژي يها ستمیس شوند.بندي ميپرتوهاي خورشید طبقه

-مي بکار صنعتي و تجاري مراکز، مسکوني منازل سرمايش حتي و الکتريسیته، گرم آب ،گرما نیتأم براي

 ریغ کاربردهاي و خورشیدي حرارتي يها روگاهین بخش دو به خورشیدي حرارتي هايروند. فناوري

 .شوندمي بندي تقسیم خورشیدي يها ستمیس يروگاهین

) خورشید مستقیم تابش از معموالًخورشیدي  حرارتي يها روگاهین
1
DNI) اين. کنندمي استفاده 

 -حرارتي يها روگاهین، بنابراين؛ روند يماز بین  غبار و گرد يا دود، ابرها توسط خورشید تابش از بخش

 مناسب هايمحل. شوند ساخته هستند برخوردار خورشید مناسب تابش از که مناطقي در بايد خورشیدي

 مربع متر هر بر وات 228 باًيتقر متوسط روزانه خورشید تابش از خورشیدي يها روگاهین ساخت براي

 321 از بیش متوسط روزانه تابش از ها روگاهین نوع اين احداث جهت ترمناسب مناطق، هستند برخوردار

 و آب که هستند مناسب ها روگاهین اين براي نقاطي معمول طور به. هستند برخوردار مربع متر هر بروات 

، زار بوته، ها استپ مانند؛ نکنند ايجاد اتمسفر در را زيادي وغبار گرد و رطوبت منطقه، گیاهان و هوا

 41 از کمتر جنوب يا شمال جغرافیايي عرض در معمول طور به که صحراها و خشک نیمه صحراهاي

 غربي جنوب اروپا، ايمديترانه به کشورهاي توانمي مستعد اين نوع انرژي مناطق دارند. از قرار درجه

 اشاره استرالیا و چین، پاکستان، هند صحراهاي و ايران، نزديک خاور و انهیخاورم، آمريکا متحده اياالت

 يک مساحت در خورشیدي -حرارتي يها يفنّاور از استفاده با توانمي جهان مناطق از بسیاري در .نمود

 مقدار اين. نمود تولید خورشیدي الکتريسیته ساعت گیگاوات 311 الي 111، زمین از مربع متر کیلو

 متوسط بار در مگاوات 51 ظرفیت با گازي يا سنگ زغال، فسیلي متداول يها روگاهین ساالنه تولید معادل

 (1985)محمد الوکیل، .است

                                                
1- Direct Normal Irradiance 
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سیستم دودکش خورشیدي اساساً از تکنولوژي هاي امروزي استفاده از انرژي خورشیدي است که 

و منجر به ساخت  شد مطرح 1931در سال  1گانتر نام به آلماني دانشمند يک توسط بار آن اولین مفهوم

 2115شد. پیشرفت اين تکنولوژي در سال هاي  1981 سال اوايل اسپانیا در مانزانارس در نمونه اولیه يک

بي بعد  يرهایمتغ( و همکارانش پیشنهاد استفاده از 2117) 2نمود بیشتري پیدا کرد و کنسريسوک 2117تا 

کشور استرالیا  2118کوچک نیروگاهي مطرح و بررسي کردند تا آنجا که در سال  يها اسیمقرا در 

-باال و بهره تابش شدت لیبه دلاسترالیا مانند ايران  گرفت. کشور يمگاوات 211 نیروگاه ساخت به تصمیم

برق در اين  براي تقاضا چنیناست. هم فناوري اين براي مکان مناسبي صاف و بیاباني، هايمندي از زمین

 يها يانرژ از استفاده افزايش به را خود کشور اين دولت و است برخوردار بااليي رشد از کشور

 در برق تجديدپذير ساعت گیگاوات 9511به  وريمیزان بهره رو اين از که است کرده ملزم پذير تجديد

مورد توجه پژوهشگران  2118نیز از سال منجر شده است. تکنولوژي دودکش خورشیدي در ايران  سال

آن در شهر زنجان  نيتر مهمهايي در شهرهاي مختلف ساخته شد که بسیاري قرار گرفت تا آنجا که نمونه

 اي رسیده است.داده يبردار بهرهساخته شد و به 

ذخیره کننده  سیستم نیروگاه دودکش خورشیدي از چهار بخش اصلي: کلکتور، توربین، دودکش و

شود و به ي شفاف کلکتور توسط پرتوهاي خورشید گرم ميانرژي تشکیل شده است. هوا در زير اليه

 لیبه دلاي با حجم کم در زير دودکش جمع شده و . هواي گرم شده در ناحیهرود يمسمت دودکش 

معمول  رطو بهتواند متفاوت باشد اما شود. محل قرار گیري توربین نیز ميکاهش چگالي وارد دودکش مي

ها هاي بزرگ تعداد توربینگیرد و در مقیاسي توسعه يافتگي سیال قرار ميدر پايین دودکش بعد از ناحیه

اين که هواي گرم نسبت به هواي سرد در محیط در همان ارتفاع داراي  لیبه دلتواند بیشتر شود. مي

-نوان نیروي رانندگي عمل ميچگالي کمتري است، همرفت طبیعي سیال تحت تأثیر نیروي شناوري به ع

 تکنولوژي اصلي که عناصر داشت توجه بايدکند. کند و سیال درون دودکش شروع به باال رفتن مي

 صورت به که است ها قرنتوربین،  و دودکش همان يا برج و هوا که شامل کلکتور خورشیدي دودکش

 نگهداري و تعمیر به نیاز بدون است قادر سیستم است جهت آن از معرفي اند، اين درآمده شده شناخته

 در خورشید تابش میزان که است کشورهايي براي مناسب و کند تولید برق طوالني مدت براي خاص

 .است زياد ها آن

 

                                                
1- Günther 
2- Koonsrisuk
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 اهداف و ضرورت تحقیق 1-2

. از استمحیط زيست از مشکالت اساسي جامعه امروزي  روز افزون کمبود منابع انرژي و آلودگي

اگر قرار باشد  اساساً. بايد باشد کشورهاتمامي اساسي  يها تياولواين رو توجه به منابع تجديد پذير از 

 صورت بههاي ارائه شده تجديد پذير مورد نظر قرار گیرد، الزم است تکنولوژي يها يانرژکاربرد وسیع 

مشکالت  نیز قابل استفاده باشند و تهساده و قابل اعتماد باشند و همچنین براي کشورهاي کمتر توسعه ياف

 در. کرد استفاده به آساني ها آن خام مواد محدود از منابع بتوان و همچنینفني و عملیاتي به همراه نداشته 

 باشند. داشته نیاز زيادي آب نیز نبايد بعدي مرحله

 آبي و اقیانوسي ،گرماييزمین سوختي، بادي، پیل و هیدروژن توده، زيست هاي خورشیدي،انرژي

 افزايش ازجمله فسیلي هايسوخت معايب هانوع انرژي اين هستند. تجديدپذير يها يانرژ جمله از

 ديگر سوي از را ندارند. شودمي هوايي و آب تغییرات و زمین کره دماي افزايش باعث که هوا آلودگي

 پايان با و رسید خواهند پايان به روزي سرانجام سنگ زغال و گاز نفت، مانند فسیلي هايانرژي

 اين شد. خواهد بزرگي و جديد چالش دچار دارد انرژي به مستقیم بستگي که تمدن بشري آن گرفتن

 ساير منابع از استفاده ترمتما هرچه با جديت يافته صنعتي توسعه کشورهاي که است شده سبب امر

 نبايد قرار دهند. بعالوه توجه مورد را شوندهتجديد  هايانرژي و بخصوص طبیعت در موجود انرژي

 .برد ياد از نیز را ايران کشورهاي در حال توسعه مانند کشورمان در برق براي تقاضا باالي رشد

 و اي برخوردار نبودهضمن تحقق موارد مذکور از تکنولوژي پیچیده دودکش خورشیدي تکنولوژي

 111 مساوي يا تر بزرگ) بزرگ مقیاس در ها روگاهین اين اگر که است داده نشان اقتصادي هايبررسي

 متداول گازي يا آبي يها روگاهین برق با مقايسه قابل ها آن تولیدي برق قیمت، شوند ساخته( مگاوات

 اين بر. استفاده کرد تر بزرگ يها اسیمق در خورشیدي انرژي بتوان از که است کافي موضوع اين. است

 مناطق براي برق تولید زمینه در بتوانند خورشیدي دودکش يها روگاهین که داشت انتظار توان مي اساس

و داراي متوسط  قرار داشته کره شمالي زمین با توجه به اينکه ايران در نیم کنند. ايفا مهمي نقش پرآفتاب

، بايد به تحقیق و ي که داردآبو با وجود مناطق مرکزي خشک و بي باشد يم يتابش خورشیدي مناسب

مذکور در آن رعايت شده باشند.  يها تياولوهاي تجديدپذير بپردازيم که  گسترش نوعي از نیروگاه

برخوردار نبوده و قابلیت  يا دهیچیپنیروگاه دودکش خورشیدي ضمن تحقق موارد مذکور از تکنولوژي 

 .باشد يمساخت در داخل کشور را دارا 
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 کارکرداصول  و تعاریف 1-3 

-سیستم دودکش خورشیدي با هواي خشک و بدون هرگونه خوردگي و فرآيند کاويتاسیون کار مي

کند. بازده برقي حاصل از يک نیروگاه دودکش خورشیدي متناسب با میزان تابش خورشید به سطح 

-سرمايهتوان با دخیل کردن بحث کلکتورها و ارتفاع دودکش است. در اين نیروگاه ابعاد بهینه را تنها مي

 تر بزرگگذاري تجهیزات اصلي مانند کلکتور و دودکش، محاسبه کرد زيرا هرچه کلکتور و دودکش 

هاي مختلفي ساخته شده که بر ، نیروگاهجهان در نقاط مختلفهد يافت. باشند توان تولیدي افزايش خوا

 ها در نظر گرفته شده است.هاي شیشه و بتن سايزهاي مختلفي براي آناساس قیمت

گروه  سهدر  توان يمرا  ها آننیروگاه دوکش خورشیدي از اجزاء مختلفي تشکیل شده است که 

 يبند میتقسانرژي  يسازها(، دودکش، توربین و ذخیره محبوس کننده انرژي خورشیدکلکتور )اصلي: 

دين ، بشود يمبندي کلي تقسیم ي مرحلهکرد. فرآيند تولید الکتريسیته در دودکش خورشیدي به چهار 

تابند سپس ترتیب که ابتدا انرژي ورودي از پرتوها با طول موج کوتاه خورشید بر سطح کلکتورها مي

ي قابل توجه دهد. نکتهمي عبور خود از را تشعشع يخوب به، تيرؤ قابل طیف محدوده در قطلشیشه يا 

دهد. در مي عبور خود از را تشعشع به نسبت کمتر بلند موج طول طیف در محدوده اين است که شیشه

 به شود که گرمامي تبديل گرما به يا شهیش سقف در و همچنین خاک در خورشید ي بعد انرژيمرحله

هوا در زير شود، بنابراين مي منتقل خاک به هدايت حرارت انتقال و هوا به همرفت حرارت انتقال واسطه

بايد توجه کند. و از دو منبع گرمايي کف و تشعشع خورشیدي تغذيه مي شود گرم مي سقف شفاف

. کند کننده خورشیدي عمل مي عنوان يک کلکتور يا جمعه داشت که وجود اين سقف و زمین زير آن ب

بیان  ي سوم که اصل دودکشي استکنند. در مرحلهمي يگذار ناماي نام اصل گلخانه بهاين مرحله را 

به کند و دلیل آن اختالف مي تبديل جريان انتقالي انرژي به را کلکتور حرارتي انرژي شکند که دودکمي

ي هوا در پايین و باالي دودکش است که باعث حرکت سیال گرم از پايین آمده در دانسیته وجود

البته عالوه بر آن اختالف فشار ايجاد شده در خود دودکش نیز به اين عامل  شود.دودکش به باالي آن مي

و همانند يک لوله تحت فشار  استموتور حرارتي نیروگاه  مانند به خودي خود . دودکشکند يمکمک 

و در  است که به دلیل دارا بودن نسبت مناسب سطح به حجم از اتالف اصطکاکي کمي برخوردار است

انتقالي  انرژي ژنراتوري است که توسط دو زير فرآيند تبديل و توربیني چهارم اصل ي مرحلهنهايت در 

 شود.ژنراتور، تکمیل مي الکتريکي انرژي به دوراني توربین انرژي توربین و تبديل دوراني انرژي به سیال

 (1،1935گانتر)

                                                
1- Günther 
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ها  مورد استفاده قرارداد از لوله روز شبانهدائم و در طول  صورت بهکه بتوان اين فناوري را  براي اين

. اين موضوع بسیار ساده انجام کرداستفاده  توان يم انرژي ساز رهیذخيا ماده  هاي پرشده از آب يا کیسه

شود و در طول شب اين  مي و گرمحرارت را جذب کرده  انرژي ساز رهیذخشود يعني در طول روز  مي

باعث ايجاد يک مکش به سمت باال  دودکشدر اين بع گرمايي اً منابنابراين اساس؛ کند حرارت را آزاد مي

هاي سنسورهاي دستگاهحاصل از اين مکش توسط  سرعت هواي هاي آزمايشگاهيو در نمونهشود  مي

 شود.گیري ميدر دودکش اندازه سنج سرعت

 

 مباني نظری اجزاء و 1-4

 211 تا 111تواند مناسب مييک نیروگاه دودکش خورشیدي با سطح کلکتور و ارتفاع دودکش 

که چند عدد نیروگاه کوچک دودکش خورشیدي  يا گونه بهتولید کند  يروز شبانه صورت بهمگاوات برق 

. نیروگاه دودکش خورشیدي از بیشتر Schlaich,2000))کنند يمبزرگ برابري  يا هستهبا يک نیروگاه 

هاي تجديدپذير در نیروگاه نيتر موفقتاکنون يکي از  يآب برقاست. نیروگاه  يآب برقجهات شبیه نیروگاه 

 مقیاس بزرگ بوده است.

آب ذخیره شده ) رهیذخکلکتورها و دودکش در نیروگاه خورشیدي به ترتیب معادل محل يا منبع 

هاي يکسان با هستند. هردو از توربین يآب برقپشت سد( و قسمت آبگیر يا خروجي سیال در نیروگاه 

. کلکتورها در نیروگاه خورشیدي و محل ذخیره کنند يمجاري پايین استفاده  يها نهيهزطول عمر باال و 

هر دو به فضاي زيادي جهت تولید پتانسیل انرژي احتیاج دارند با اين تفاوت که  يآب برقآب در نیروگاه 

 يراحت بهشوند و قرار داده مي ها ابانیبانند کاربرد و خالي از سکنه مهايي بيمعموالً کلکتورها در محل

گیرد و به شدت هايي با کارايي کشاورزي صورت ميقابل حمل بوده اما محل ذخیره آب معموالً در زمین

 مهم جهاني تبديل شده نیازمند است. يها بحرانبه يکي از  ها سالبه آب که در اين 

تولید برق ديگر بسیار ساده است و داراي محاسن  يها روگاهیننیروگاه دودکش خورشیدي نسبت به 

 :شود يماشاره  ها آنکه در زير به  هستديگري نیز 

توانند از کل اي ميتأثیر گلخانه لیبه دلشود مي بکار گرفتهکلکتورهايي که در اين نیروگاه  

موضوع  ( استفاده کنند و اينشده پخش) يبازگشتتشعشعات خورشیدي اعم از تشعشعات مستقیم و 

-ديگر نیروگاه آنکه حالتحت تأثیر سايه زياد قرار دارد بسیار مهم است.  ها آنبراي کشورهايي که آسمان 

هاي بزرگ خورشیدي حرارتي مانند نیروگاه کلکتورهاي سهموي و نیروگاه دريافت کننده مرکزي که از 

مستقیم خورشیدي استفاده از تشعشعات  توانند يمکنند، تنها طريق متمرکز کردن تشعشعات عمل مي

 کنند.
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هاي خورشیدي ديگر کامالً قابل اطمینان است. به نیروگاه دودکش خورشیدي نسبت به نیروگاه

دلیل اينکه توربین، ژنراتور و سیال جاري در سیستم تنها اعضاي متحرک اين نیروگاه هستند و ساختار 

شتعال، فرآيند تعمیر و نگهداري سیستم ي اين نیروگاه و همچنین نداشتن سوخت قابل اقوي و ساده

 ساده است. اریبس

خورشیدي، نیروگاه دودکش خورشیدي به  يها روگاهینقدرت و ديگر  يها روگاهینبرخالف تمام 

محاسن اين نیروگاه در کشورهاي  نيتر مهمآب جهت خنک کردن سیستم نیاز ندارد و اين يکي از 

 خشک و گرمسیر است که براي تأمین آب دچار مشکل هستند.

مصالح مورد نیاز براي اين نیروگاه عمدتاً بتن و شیشه است که در همه جا با کیفیت مورد قبول 

 موجود است.

شود. تواند ساخته نیروگاه دودکش خورشیدي حتي در کشورهايي با سطح اقتصادي پايین هم مي

 يراحت بهحتي در کشورهاي فقیر  .ديگر بسیار پايین است يها روگاهینگذاري اولیه نسبت به سطح سرمايه

خارجي و با کمک منابع بومي و داخلي ساخت و اين امر  يگذار هيسرماتوان اين نیروگاه را بدون مي

 شود. ميي شغلي مختلفي نیز در داخل کشور هاباعث ايجاد فرصت

تواند به الکتريسیته نیروگاه دودکش خورشیدي تنها مقدار کمي از انرژي خورشیدي را ميبا اينکه 

هاي جاري اين گذاري کم، ساختار قوي و کم بودن هزينهتبديل کند و داراي بازده پايیني است اما سرمايه

رد که دهند. نیروگاه دودکش خورشیدي به فضاي زيادي براي کلکتورها احتیاج داضعف را پوشش مي

 يها نیزمزيرا  ديآ ينمالبته بايد شامل تشعشع قابل توجه خورشید نیز باشد اما اين يک ضعف بشمار 

 دقیقاً داراي اين خصوصیات هستند. باشند يمبیاباني که عمدتاً بدون کارايي 

 يروز شبانه طور بهانرژي مناسب اي نیروگاه را قادر ساخت تا  ساز رهیذخبا ايجاد سیستم  توان يم

انرژي که در زير  ساز رهیذخمواد  يها لولهها و يا کار کند انرژي خالص خورشید استفاده کند. کیسه

شوند و در طول شب اي قرار دارند در طول روز در اثر تابش مستقیم خورشید گرم ميصفحات شیشه

 باشد.گردانند که نتیجه آن تولید الکتريسیته در طول شب مياين گرما را به محیط باز مي

 نیروگاه دودکش خورشیدی ی دهندهاجزاء تشکیل  1-5

انرژي تشکیل  ساز رهیذخهر نیروگاه دودکش خورشیدي از چهار بخش کلکتور، دودکش، توربین و 

 .شوند يمکه به ترتیب توضیح داده  اند شده
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 کلکتور 1-5-1

شود. در کلکتورها تولید مي اي هواي گرم مورد نیاز براي دودکش خورشیدي توسط پديده گلخانه

، ساختار سـتوني و سازه کلکتور اي 1يحفاظت نیروگـاه دودکـش خورشـیدي شـامل شـبکه کلکتوريک 

پلي کربنات  يها ورقشفاف مانند  اي که با پالستیک يک محوطه کلکتورها از باشـد.سـقف شـفاف مـي

چند متري  و حدوداًپوشانده شده  اندکشیده شده دار در باالي زمینافقي يا زاويه صورت بهو يا شیشه که 

 متر هم برسد. 6تواند بر اساس سايز نیروگاه تا (. البته اين ارتفاع مي1-1شکل دارد )از زمین فاصله 

هاي با طول موج باال شود که امواج تشعشع خورشید وارد شده و تشعشع باعث مي سقف پوشش

اي يا پالستیکي، گرم شده و  بازتاب کند. زمین زير اين سقف شیشهبه سمت کلکتور مجدداً از زمین گرم 

کند، پس  حرکت مي دودکشحرارت خود را به هوايي که از بیرون وارد اين ناحیه شده است و به سمت 

، ارتفاع ناحیه پوشانده شده نیز افزايش دودکشبا نزديک شدن به پايه  ها روگاهین. در بعضي دهد مي

عمودي با کمترين اصطکاک انجام پذيرد. زاويه شیب  صورت بهمسیر حرکت جريان هوا يابد تا تغییر  مي

کلکتور براي اينکه کلکتور بیشترين میزان تشعشع را جذب کند بايد برابر با عرض جغرافیايي منطقه مورد 

بر با شود بنابراين ارتفاع کلکتور در قسمت متصل به دودکش بران ساخته ميآنظر باشد که نیروگاه در 

 زاويه عرض جغرافیايي است. θشعاع کلکتور و Rکه  tanθ×Rخواهد بود با 

  

  : سطح کلکتور1-1شکل 

 دودکش 1-5-2 

فشار کند و مانند يک لوله تحت  نقش موتور حرارتي نیروگاه را بازي مي دودکش به خودي خود

 انرژي به کلکتور از ناشي هواي گرم جريان دودکش داخل دراست.  (کیاستات درویههاي فشار لوله)

 اختالف بنابراين. شود مي تبديل( توربین در فشار افت) پتانسیل انرژي و( کنوکسیون صورت به) سینتیک

                                                
-Support Matrix1
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 هواي. کند مي عمل محرکه نیروي يک عنوان به، است کلکتور در دما افزايش از ناشي که هوا چگالي

 است متصل اطراف هواي به دودکش فوقاني قسمت در و تحتاني قسمت در دودکش در موجود تر سبک

به سمت باال تقريباً متناسب با  هوا . سرعت مکششود مي باال روبه حرکت يک ايجاد باعث رو اين از و

 بین فشار اختالف يک حالتي چنین در در کلکتور و ارتفاع دودکش است. (ΔT) افزايش دماي هوا 

 را فشار اختالف اين شود. البته مي ايجاد اطراف محیط و( کلکتور خروجي) دودکش پايین قسمت

 تقسیم دينامیک و استاتیک اختالف فشار به اصطکاکي از اتالفات کردن نظر صرف قابل فرض توان با مي

 بیانگر دينامیک فشار اختالف و کند مي افت توربین در استاتیک فشار اختالف که است ذکر کرد. قابل

 سرعت حداکثر به توان مي باشد نداشته وجود توربین که حالتي در .است هوا جريان سینتیک انرژي

 شود. مي تبديل جنبشي انرژي به موجود فشار اختالف تمام و يافت دست جريان

-درجه سانتي 35هاي بزرگ دودکش خورشیدي، هوا در زير کلکتورها به اندازه دودکش نیروگاهدر 

متر بر  15يابد و اين امر موجب افزايش سرعت سیال در دودکش تا سرعت گراد و يا بیشتر افزايش مي

 .(1983، 1هاف و اشاليش) شودثانیه مي

مثال برج  طور بهقابل ساختن است  يراحت بهسادگي ساختار  لیبه دلمتري  1111يک دودکش  

متر و آسمان خراش در حال ساخت ژاپن که ضد زلزله  611تلويزيون و مخابراتي تورنتو کانادا ارتفاع 

  متري دارد، همچنین دودکش خورشیدي پیچیدگي نما و مصالح مختلف را نیز ندارد. 2111است ارتفاع 

دست ساختار يک ها آنترين هاي مختلفي براي ساختن دودکش وجود دارد که يکي از رايجروش

موجود  يها روشمقاومت باال نیاز به مهار ندارد. يکي ديگر از  لیبه دلساده از جنس بتن است که 

( است که در ارتفاعات مختلف به داريهاي فلزي چینپوستهدار )اي آهني مجرا هاي لولهاستفاده از ورقه

-تر در مقابل باد و تغییرات جوي به مهار کنندهاستقامت کم لیبه دلشوند. اين ساختار آهني هم متصل مي

هاي کابلي با روکش فلزي احتیاج دارد که در ارتفاعات مختلف نصب و وظیفه سرپا نگه داشتن دودکش 

در زير شماتیکي از يک  .برق را دارند يها روگاهینخنک کننده  يها برجرا دارند و ساختاري شبیه به 

 .دودکش خورشیدي نشان داده شده است

                                                
1- Schlaich, Haaf 
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 : مقطع دودکش2-1شکل 

 

 توربین 1-5-3

شود.  ها، انرژي موجود در جريان هوا به انرژي مکانیکي دوراني تبديل ميتوربین يریکارگ بهبا 

هاي هاي بادي نیستند و بیشتر شبیه توربینهاي موجود در دودکش خورشیدي شبیه توربینتوربین

دار، فشار استاتیک را به انرژي  هاي محفظهکه با استفاده از توربین کنندعمل مي يآب برق يها روگاهین

هاي قدرت خروجي توربین بادي نیز استفاده کرد اما يها نیتورباز  توان يمالبته  د.کنن دوراني تبديل مي

سرعت هوا در قبل و بعد از  هاي بادي معمولي با همان قطر است.برابر توربین 8 باًيتقر يآب برق

 ضرب حاصلتقريباً يکسان است. توان قابل حصول در اين سیستم متناسب با  استاتیکي يها نیتورب

وري هدف سیستم  جريان حجم هوا در واحد زمان و اختالف فشار در توربین است. از نقطه نظر بهره

 1مگانن و بکسترو) در تمام شرايط عملیاتي است ضرب حاصلرساندن اين  به حداکثر براي کنترل توربین

،2112). 

هاي مختلف سیال و حجم جريان قابل ها در طول فرآيند بر اساس سرعتها پرهدر برخي مدل

چرخد و اگر جريان موازي ها باشد توربین نميتنظیم هستند. اگر جريان سیال عمود بر قسمت مسطح پره

                                                
1- Gannon, Backström 
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در توربین هیچ افت ها عبور کرده و الي پرهها باشد جريان بدون مزاحمتي از البهقسمت مسطح پره

قرار دارد. بیشترين خروجي زماني است که افت  هیدو ناحآل بین اين دهد. حالت ايدهفشاري رخ نمي

 صورت بهها يا در پايه دودکش توربیندر دسترس باشد.  فشار کلاختالف  3/2فشار در توربین تقريباً 

 گانن و بکستروم) گیردنسبت به زمین قرار مي (3-1 شکل) يافق صورت بهعمودي و يا در داخل دودکش 

،2112). 

 

 
 : نمایي از یک توربین3-1شکل 

  

 انرژی ساز یرهذخسیستم  1-5-4

سیاه  يها لولهها و يا کیسهتوان از  سازي حرارت نیاز باشد، مي اگر به يک ظرفیت اضافي براي ذخیره

اند و بر روي زمین در داخل کلکتور قرار داده  پر شده انرژي ساز رهیذخو يا ساير مواد  رنگ که با آب

انرژي و يا آب پر شده و سپس کامالً  ساز رهیذخها با مواد اين محفظه. (4-1کرد )شکل استفاده اند،   شده

-بر اساس سايز نیروگاه مي ها لولهها و حجم محفظه و بنابراين تبخیر نیز رخ نخواهد داد. شوندپلمپ مي

از انتقال حرارت سطح  ها محفظهانرژي و  ساز رهیذخکه انتقال حرارت بین ماده کند. از آنجايي تواند تغییر

ها حرارت خورشیدي را در انرژي درون محفظه ساز رهیذخهاي زيرين خاک بیشتر است، ماده زمین با اليه

 خالص و خشک در خاک ذخیره حرارت آنجايي که از .کندخود نگه داشته و در طول شب آن را آزاد مي

انرژي اجتناب ناپذير به نظر  ساز رهیذخاستفاده از  دارد 851تا  751 (J/kg.K) نیبظرفیت حرارتي 

 .رسد يم
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ذخیره کننده حرارت های یسهک :4-1شکل   

 

 دهد.( شمايلي از دودکش خورشیدي را نشان مي6-1( تصوير کلي و شکل )5-1شکل )

 
 دودکش خورشیدی: نمایي کلي از 5-1شکل 
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: شماتیکي از نیروگاه دودکش خورشیدی6-1شکل 
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 1مواد تغییر فاز دهنده 1-6

Phase Change Material) PCM )يا آلي ترکیبات مواد اين. شود يم اطالق دهنده تغییرفاز مواد به 

 ذخیره. دارند را گرمايي انرژي از زيادي مقادير پنهان ذخیره حرارت و جذب قابلیت هستند که معدني

 اتفاق( بالعکس يا مايع به جامد از حالت تغییر) فاز تغییر فرآيند در طي مواد، اين در گرمايي انرژي

 جذب محیط از را گرما اين جامد، به از مايع يا مايع به جامد از فاز تغییر هنگام به مواد اين. افتد يم

 را گرمايي نهفته اين انرژي که دارد را آن قابلیت فاز دهنده تغییر ماده. دهند يم انتقال محیط به يا و نموده

 نمايد حفظ خود درون فاز، تغییر چرخه هزاران از پس حتي تغییري در ساختار خود، گونه چیه بدون

 (.3،2118موندال؛ 2،2116)دمیرباش

 تغییرات در انجماد و ذوب پي در پي يها چرخه طريق از ساختمان، در استفاده صورت مواد در اين

 دماي طريق اين از و نموده تبادل محیط با را گرما زيادي مقادير ،(و روز شب بین مثالً) هوا دماي شديد

 زمینه در که متعددي مطالعات در. ندينما يم ساختمان ايجاد داخل فضاي براي را يتر متعادل هواي

 مصرفي انرژي کاهش با در ارتباط مطلوبي بسیار نتايج گرفته، صورت ساختمان در مواد گونه اين کاربرد

 آمده به دست ساکنان راحتي و آسايش شرايط نیتأم در سهولت همچنین و گرمايش و سرمايش براي

 .(1388)کیان پرور، است

قابل  میزان به داخل هواي دماي نوسانات ساختمان، در مواد اين يریکارگ به از حاصل نتايج طبق 

 .گشت آسان بدن مطلوب دماي با مناسب محیط دماي حفظ و يافت کاهش توجهي

 ثابت تقريباً دمايي دامنه يک در( مايع به جامد از مثالً) فاز تغییر قابلیت داراي تغییرفازدهنده مواد

 که است انرژي از بااليي حجم تبادل با همراه معموالً مواد گونه اين در فاز تغییرفراينـد  ضمناً. هستند

 طور به و طبیعت با همساز صورت به گرما باالي حجم اين تبادل. شود يم گفته فاز تغییر نهان گرماي بدان

 يها يژگيو به توجه با. رديپذ يم محـیط صورت دمـاي تغییـرات بـا مطـابق هوشمندانه، و خودکار

. اند شده ليتبد مـصارف گوناگون در انـرژي ذخیـره خـاص يها تیظرف از يکـي به مواد اين شده، عنوان

 نقـل، و حمـل مخـابرات، کشاورزي، شـامل گونـاگون صـنايع در وسیعي بسیار سطح در مواد اين

 بر مبني ها گزارش اولین. روند يم کار به موارد ديگر و ها گلخانه نساجي، پزشکي، خودروهـا، ماهواره

 (. سپس2113و همکاران، 4)زالبا شد مطرح نوظهور صورت به 1941از  ساختمان در مواد اين کاربرد

                                                
- Phase Change Material (PCM)4
Demirbas-2

-Mondal3 

-Zalba1
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 امروزه و گرفته قرار مـورد مطالعه گـسترده صورت به 1981 دهه از ساختمان در مواد اين از استفاده

 .است شده برخوردار يا ژهيو جايگاه از نیز عيصنا در ها آن از استفاده
 

 انواع مواد تغییر فاز دهنده 1-6-1

 استرها، اسیدهاي مانند ها نیپاراف ریغ و ها نیپاراف گروه به توان يم را آليمواد تغییر فاز دهنده 

دي هیدرات سولفات . 1(2118کرد )يانگ و همکاران، اسیدها تقسیم بندي گیلکولیک و ها الکل چرب،

 دماي بر اساس را ها PCMهستند  ها PCM نيتر مهم پارافین جز و کلرايدکلسیم هگزاهیدرات سديم،

. آلي مواد و ها هیدرات نمک يوتکتیک ها،: از عبارتند که کرد تقسیم توان يم مهم دسته سه به فاز، تغییر

 و است درجه سانتیگراد 1از  کمتر ها آن فاز تغییر دماي که هستند آب در هاي محلول نمک ها يوتکتیک

است  گراد يسانتدرجه  1 باالي ها آن فاز تغییر دماي که هستند خاصي هاي نمک ها، نمک هیدرات

 فاز تغییر دماي که اند شده تشکیل هیدروژن و کربن بلند يها رهیزنج از معموالً آلي مواد. 2(2118)النگ،

 داخل بايد دهنده فاز تغییر مواد صنعتي، و تجاري کاربردهاي براي است گراد يسانتدرجه  يباال نیز ها آن

 درجه+ 117 تا -41 بین ها PCM نيتر متداول کاري دماي. داشته باشند قرار شده يبند آب پوشش يک

 لنیات يپل از جنس پوششي با کره، يا و لوله ،يا صفحه صورت به توان يم را مواد اين. است گراد يسانت

 انرژي حرارتي جاذب مخزن توان يم نامبرده محصولاز  استفاده با. 3(2119نمود )روالنگ، يبند بسته

 که در سیستم، موجود سیال به را حرارت که داد قرار ها آن را در شده يبند بسته هاي PCM و ساخت

 .منتقل کند باشد، آب يا و هوا تواند يم

 دهنده فاز تغییر مواد عملکرد چگونگي 1-6-2

 فاز به فاز يک از يا ماده که صورتي در. دارند وجود گاز و جامد مايع، فاز سه در طبیعت در مواد

 عنوان به. کند يم آزاد يا جذب ،شود يم نامیده نهان گرماي که را گرما دهد، مقداريب حالت تغییر ديگر

 که) انرژي از بااليي حجم جذب با خود، ذوب نقطه به و رسیدن شدن گرم از پس جامد ماده يک مثال،

 اين دهنده فاز تغییر مواد. دهد يم تغییر مايع به از جامد را خود حالت( شود يم نامیده ذوب نهان گرماي

 فرايند طي که مفهوم اين به تغییر دهند، مشخص دمايي دامنه يک در را خود حالت که دارند را خاصیت

 براي مواد اين روش کار واقع، در. کنند يم حفظ حالت تغییر مدت طول براي را خود دماي حالت، تغییر

محیط  با موازي صورت به محیط، شدن گرم فرايند طي که است صورت اين به گرمايي انرژي ي رهیذخ

 علیرغم دما اين به رسیدن از پس. رسند يم( فاز تغییر) خود ذوب دماي به که زماني تا شوند يم گرم

                                                
-W Xiang2

 J Long-3 

 Z Ruolang-1
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 به آن اطراف محیط البته و مواد اين دماي ،دهد يم ادامه خود افزايشي روند به محیط همچنان دماي اينکه

 بازه اين طي واقع، در. کند يم مقاومت افزايش برابر در و مانده است، ثابت فاز تغییر حال در اينکه دلیل

 محیط گرماي از زيادي مقادير فاز دهنده تغییر ، مادهانجامد يم طول به نیز ساعت چند معموالً که زماني

 را شده جذب گرماي اين ، بلکهکند ينم خود دماي افزايش را صرف آن ولي ،کند يم جذب خود به را

 را اطراف خود محیط و خود دماي فاز، تغییر فرايند طي و نموده مايع به جامد از خود فاز تغییر صرف

 (.2118، 1)موندال دارد يم نگه ثابت

 در منطقه. است مشاهده قابل يخوب بهزير  شکل در گرمايي انرژي جذب و دمايي تغییرات روند

 انرژي که است منطقه همین در و بوده گیري شکل حال در فاز تغییر فرايند رنگ، سفید شکل مربع

روند تغییرات ماده تغییر فاز دهنده را  7-1شکل  .شود يم ذخیره آن درون ماده توسط جذب شده گرمايي

 .دهد يمنشان 

 

 

 
 : روند تغییرات ماده تغییر فاز دهنده7-1شکل 

 

 محدوده در ذوبي دماي شده انتخاب ماده اگر اجسام، جداره در رفته بکار دهنده فاز تغییر مواد در

 دماي که ظهر حدود در روز طول در فاز تغییر فرايند باشد، داشته ظهر حوالي منطقه در همان دماي

 آن رسیدن و محیط شدن گرم از پس بنابراين،. بیفتد اتفاق تواند يم رسد يم خود حداکثر مقدار به محیط

 اين از اما ،رسد يم خود ذوب هقطن و به شده گرم نیز جداره در فاز دهنده تغییر ماده حداکثر، دماي به

 و خود دماي برابر افزايش در ولي دهد يم ادامه محیط گرمايي انرژي جذب به مذکور ماده بعد، به زمان

                                                
- Mondal2
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ادامه  زماني تا روند اين. کند يم حفظ ذوب نقطه همان در را دما و کرده مقاومت خود اطراف محیط

 طول به ساعت چند معموالً که شود تبديل مايع به جامد حالت از دهنده فاز تغییر ماده کل که ابدي يم

 بین از دما افزايش برابر در نیز آن مقاومت دهنده، فاز تغییر مواد کامل شدن ذوب پس از. انجامید خواهد

 هم محیط روز، گرماي اوج ساعات گذشتن دلیل به که خواهد افتاد زماني اتفاق اين اما رفت، خواهد

 بار از طريقي به ميا توانستهمواد  از اين استفاده با بنابراين،. است از دست داده را خود گرمايشي روند

 بکاهیم. گرمايي اوج ساعات در محیط گرمايي

 هوا شدن سرد علیرغم که معني اين به ،رديپذ يم صورت جامد تشکیل فرايند طي اتفاق اين عکس

 و نهان گرماي آزادسازي دلیل به خود انجماد نقطه به رسیدن از پس دهنده فاز ماده تغییر شب، طي در

 طريق از ماده اين. دهد يماز خود نشان  مقاومت دما برابر کاهش در جامد به مايع از حالت تبديل

 و نموده جلوگیري خود اطرافمحیط  و خود دماي کاهش از روز، طول در شده جذب گرماي آزادسازي

 .خواهد داد کاهش را شب سرد ساعات طول در محیط سرمايشي بار از بخشي نیز طريق اين از

 ذخیره در مواد اين باالي چگالي گرما، ذخیره براي دهنده فاز تغییر مواد از استفاده در مهم نکات از

 نوعي مثال، عنوان به. است گرمايي انرژي ذخیره براي محسوس يها روش ساير به گرمايي نسبت انرژي

 ذخیره را انرژي کیلوژول 191خود  بوده و در گراد يسانترجه د 29ذوب  نقطه يدارا PCM اين از

 در و گرم کرد گراد يسانت درجه 45 تا را آن بايد آب از استفاده با انرژي مقدار همین ذخیره براي. کند يم

. گردد ذخیره انرژي مقدار همین تا کرد گرم گراد يسانت درجه 191 تا را آن بايد بتن از استفاده صورت

 اشاره انرژي از يکساني میزان ذخیره براي ماده سه اين دمايي تغییرات مقايسه به سادگي نمودار به

 .دهد يمنشان  برابر يها جرمرا با  مقايسه ذخیره انرژي در سه ماده مختلف 8-1شکل  .کند يم

 
 

 
 ذخیره انرژی در سه ماده مختلف: مقایسه 8-1شکل 
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 را گراد يسانت درجه 91 تا - 31 از پهناوري دمايي دامنه مختلف فاز دهنده تغییر مواد ذوب نقطه

 گراد يسانت درجه 32 تا 21 دمايي بازه در ذوبشان نقطه که يا دهنده فاز مواد تغییر که دهد يم پوشش

 مواد از مصنوعي يا طبیعي نوع 511 آب، بر عالوه دارنددر صنعت  يریکارگ به براي بهتري ظرفیت است،

 .ستا ها آن نهان گرماي میزان همچنین و فاز تغییر دماي در ها آن تفاوت دارد که وجود دهنده فاز تغییر

 

 دهنده فاز تغییر مواد یریکارگ به یها روش 1-6-3

 وجود جامد و مايع فاز دو در خود کاربرد دوره طول در دهنده فاز تغییر مواد اينکه به توجه با

 و شدن جاري از تا گیرند قرار استفاده مورد و گرفته قرار ييها محفظه بايستي درون مواد اين لذا دارند،

 سه در مصرف براي و بازار در موجود فاز دهنده مواد تغییر. شود جلوگیري مايع فاز در ها آن هدر رفت

 سخت يها سهیرئ ئتیه همچنین و پالستیکي يها پاکت مواد، اين حاوي يها کپسول کرویم حالت

 يها روش 9-1شکل  .(1،2114)هارالددارند  ( وجودHDPE) باال چگالي با لنیات يپل از شده ساخته

 .دهد يممواد تغییرفاز دهنده را نشان  يریکارگ به

 

 
 مواد تغییر فاز دهنده یریکارگ به یها روش: 9-1شکل 

 

 خورشیدی های یستمس در فازدهنده تغییر ماده از استفاده 1-6-4

 که است ييها ساختمان در خورشیدي انرژي ذخیره براي تغییرفازدهنده مواد يها تیظرف از يکي

 صورت در. هستند دارا را خورشیدي گردآورنده هاي از استفاده با خورشیدي جمع آوري انرژي قابلیت

                                                
1-Harald 
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 در را خورشیدي انرژي از بااليي حجم تواند يم ،ييها ستمیسچنین  در تغییرفازدهنده مواد از استفاده

نمود )فريد  استفاده گرمايش براي همین انرژي از شب ساعات طول در و نموده ذخیره روز ساعات طول

 .(2114، 1و همکاران

 آرايش صفحات با اين ما بین که نازکي يها محفظه در معموالً ها ستمیس اين در تغییرفازدهنده مواد

 مستقیم غیر تماس در حرارت انتقال سیال سپس و شوند يم نگهداري ،اند گرفته قرار هم روي يا صفحه

 شده جمع آوري انرژي که است صورت بدين ها ستمیس اين در کار روش. کند يم حرکت مواد اين با

 گرماي شده گرم سیال سپس. شود يم حرارت انتقال سیال شدن گرم موجب روز در ها گردآورنده توسط

 گرماي قالب در را گرما اين مذکور ماده و دهد يم تحويل فازدهنده تغییر ماده حاوي صفحات به را خود

 شب، سیال ساعات طول در. دينما يم مايع به جامد از خود فاز تغییر صرف را آن و نموده دريافت نهان

 انتقال فرايند دما، کاهش دلیل به نیز دهنده فاز تعییر مواد. شود يم سیستم درون گرم سیال جايگزين سرد

 را روز طول در دريافتي گرماي حجم لذا و کند يم طي( جامد به مايع از) برعکس صورت به را خود فاز

 گرمايش جهت حاصل سیال گرم از سپس. شود يم سیال شدن گرم سبب و داده پس سیال سرد به

 انتقال فرايند که است ييها کیتکن به نیاز ،ييها ستمیس چنین کارايي افزايش براي. شود يم استفاده

 همین در نیز مطالعات اکثر و برساند حداکثر به را گرما انتقال سیال و دهنده فاز تغییر ماده بین حرارت

 .است گرفته صورت زمینه
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و به  مطرح شد 1931در سال  2مفهوم اولیه دودکش خورشیدي توسط دانشمند آلماني به نام گانتر

 کیلومتري 151 درمتر  251متر و قطر کلکتور  194دنبال آن اولین نیروگاه دودکش خورشیدي با ارتفاع 

 مدل اين ساخت براي. Schlaich,1995)شد )ساخته  اسپانیا کشور در مادريد در مانزارانس جنوب

داشت.  به همراه نیزرا  وسیعي باد تونل يها شيآزما که شده انجام کاملي تئوريک تحقیقات، آزمايشي

. کرد يماستفاده  آلمان فناوري و تحقیق وزارت مالي کمک بود و از کیلووات 51 تولیدي اين واحد توان

 مختلف اجزاء تأثیر بررسي عملي، و تئوريک پارامترهاي مقايسه ،تطبیق، تحقیقاتي طرح اين از هدف

 آب خاص شرايط نیز و واقعي شرايط تحت فناوري اين تولیدي توان نیز و بازده بر خورشیدي دودکش

  .بود هوايي و

                                                
2-Farid 
2- Günther 
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