
	راهكاري جديد براي توليد برق از انرژي خورشيدي ،دودكش خورشيدي

هاي پذير از كاربرد وسيعي برخوردار شوند بايد كه تكنولوژياساساً اگر بخواهيد انرژيهاي تجديد
ارايه شده ساده و قابل اعتماد بوده و براي كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز مشكالت فني به همراه 

عدي نيز بايد به آب نداشته باشد و بتوان از منابع محدود مواد خام آنها نيز استفاده كرد. در مرحله ب
زياد نياز نداشته باشد. در همينجا بايد گفت كه تكنولوژي دودكش داراي اين شرايط است. بررسيهاي 

مگاوات)  100اقتصادي نشان داده است كه اگر اين نيروگاهها در مقياس بزرگ (بزرگتر يا مساوي 
 ي متداول است. ساخته شوند، قيمت برق توليدي آنها قابل مقايسه با برق نيروگاهها

اين موضوع كافي است كه بتوان انرژي خورشيدي را در مقياسهاي بزرگ نيز به خدمت گرفت. بر  
توان انتظار داشت كه دودكشهاي خورشيدي بتوانند در زمينه توليد برق براي مناطق اين اساس مي

 پرآفتاب نقش مهمي را ايفا كنند.

دي در واقع از سه عنصر اصلي تشكيل شده است بايد توجه داشت كه تكنولوژي دودكش خورشي 
كننده هوا و عنصر بعدي برج يا همان دودكش و قسمت آخر نيز توربينهاي باد آن است و كه اولي جمع

اند و تركيب آنها نيز براي توليد برق همه عناصر آن براي قرنها است كه بصورت شناخته شده درآمده
نيز نتايج آزمايشات و  1983-84رار گرفته است. در سال توسط گونتر مورد بحث ق 1931در سال 

اي از دودكش خورشيدي كه در منطقه مانزانارس در كشور اسپانيا ساخته شده بود، ارايه بحثهاي نمونه
  شد. 
شاليش و همكاران در مورد قابل تعميم بودن نتايج بدست آمده از اين نمونه  1990در سال  

شاليش مجددًا اين بحث را مورد بازبيني قرار داد. در  1995در سال  دودكش بحثي را ارايه كردند.
آوري هاي پر از آب در زير سقف جمعكريتز طرحي را براي قرار دادن كيسه 1997ادامه در سال 

سازي شود. گانون و همكاران در سال كننده حرارت ارايه كرد تا از اين طريق انرژي حرارتي ذخيره
نيز  2003يل براي سيكل ترموديناميكي ارايه كردند و بعالوه در سال يك تجزيه و تحل 2000

مشخصات توربين را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. در همين سال روپريت و همكاران نتايج حاصل از 
مگاواتي را منتشر  200محاسبات ديناميك سياالتي و نيز طراحي توربين براي يك دوربين خورشيدي 

دوز سانتوز و همكاران تحليلهاي حرارتي و فني حاصل از محاسبات حل شده به  2003ساختند. در سال 
  كمك كامپيوتر را ارايه كردند.



مگاوات در مرحله  200ر حال حاضر در استراليا طرح نيروگاه دودكش خورشيدي با ظرفيت د
ي براي اين . بايد گفت كه استراليا مكان مناسبwww.enviromission.au.comطراحي و اجرا است 

فناوري است چون شدت تابش خورشيد در اين كشور زياد است. در ثاني زمينهاي صاف و بدون پستي 
و بلندي در آن زياد است و ديگر اينكه تقاضا براي برق از رشد بااليي برخوردار است ونهايتاً اينكه 

كرده است و از اين رو به پذير ملزم دولت اين كشور خود را به افزايش استفاده از انرژيهاي تجديد
  گيگاوات ساعت برق در سال از منابع تجديد پذير جديد نياز دارد. 9500

   اصول كار:
شود. بايد توجه داشت دهد، گرم ميهوا در زير يك سقف شفاف كه تشعشع خورشيدي را عبور مي

كند. در وسط يكننده خورشيدي عمل مكه وجود اين سقف و زمين زير آن بعنوان يك كلكتور يا جمع
شود. بايد اين سقف شفاف يك دودكش يا برج عمودي وجود دارد كه هواي زيادي از پايين آن وارد مي

شده باشد. » هوا بند«محل اتصال سقف شفاف و اين برج بصورتي باشد كه منفذي نداشته باشد و اصطالحاً 
 كند. مت باالي برج حركت ميبر همگان روشن است كه هواي گرم چون سبكتر از هواي سرد است به س

شود تا هواي گرم بيشتري را به درون بكشد و اين حركت باعث ايجاد مكش در پايين برج مي 
ساعته  24هواي سرد پيراموني به زير سقف شفاف وارد شود. براي اينكه بتوان اين فناوري را بصورت 

د. اين هاي پرشده از آب در زير سقف استفاده كرها يا كيسهتوان از لولهمورد استفاده قرارداد مي
شود و در طول شود يعني در طول روز آب حرارت را جذب كرده وگرم ميموضوع بسيار ساده انجام مي
ها را فقط براي يكبار با آب پر كرده و كند. قابل ذكر است كه بايد اين لولهشب اين حرارت را آزاد مي
 به آب اضافي نيازي نيست. 

ع خورشيدي در اين برج باعث ايجاد يك مكش بنابراين اساس كار بدين صورت است كه تشعش 
شود كه انرژي حاصل از اين مكش توسط چند مرحله توربين تعبيه شده در برج به به سمت باال مي

  شود.انرژي مكانيكي تبديل شده و سپس به برق تبديل مي
  توان خروجي:

ژي خورشيدي ضرب انرتوان توان خروجي برجهاي خورشيدي را بصورت حاصلبه زبان ساده مي
 كننده، برج و توربين بيان كرد:) در راندمان مربوط به جمعQsolarورودي (

 Qsolarشود پارامترهاي قابل محاسبه مشخص شوند ودر اين راستا بايد گفت كه در ادامه سعي مي
 ) نوشت.Acoll) درمساحت كلكتور (Ghتوان بصورت حاصلضرب تشعشع افقي (را مي



ساده شده در بين پارامترهاي دخيل در دودكش خورشيدي، مهمترين عامل بر اساس اين نمايش  
متر اختالف بين محاسبات دقيق و  1000در راندمان برج، ارتفاع آن است. مثالً براي برجي به ارتفاع 

 محاسبه تقريبي ارايه شده، قابل صرفنظر كردن است.

درجه  30-35كه دماي هوا بين شود در يك دودكش خورشيدي چند مگاواتي، كلكتور باعث مي  
است كه باعث حركت شتابدار هوا  m/sec15سانتيگراد افزايش يابد و اين به معني سرعتي معادل 

توان براحتي وارد آن شد و ريسك نخواهد شد و بنابراين براي انجام عمليات تعمير و نگهداري مي
  سرعت باالي هوا وجود ندارد.

  ها:توربين
شود. ها، انرژي موجود در جريان هوا به انرژي مكانيكي دوراني تبديل ميبا بكارگيري توربين

توربينهاي موجود در دودكش خورشيدي شبيه توربينهاي بادي نيستند و بيشتر شبيه توربينهاي 
دار، فشار استاتيك را به انرژي دوراني نيروگاههاي برقابي هستند كه با استفاده از توربينهاي محفظه

 دكننتبديل مي

سرعت هوا در قبل و بعد از توربين تقريباً يكسان است.. توان قابل حصول در اين سيستم متناسب با 
وري حاصلضرب جريان حجم هوا در واحد زمان و اختالف فشار در توربين است. از نقطه نظر بهره

عملياتي  بيشتر از انرژي، هدف سيستم كنترل توربين بحداكثر رساندن اين حاصلضرب در تمام شرايط
  است.

   مدل آزمايشي:
براي ساخت يك مدل ازمايشي، تحقيقات تئوريك مفصلي انجام شده كه آزمايشات تونل باد وسيعي 

كيلووات برق در  50منجر به ساخت واحدي با توان توليد  1981را بهمراه داشت و نهايتًا در سال 
در كشور اسپانيا شد و اين واحد  كيلومتري جنوب مادريد 150) در Manzanaresمنطقه مانزانارس (

 از كمك مالي وزارت تحقيق و فناوري آلمان برخوردار بود.

 سايت توانير  منبع: 

توان اينگونه طرحها را با استفاده از اعتبارات تعيين شده در معاهده كيوتو كه در ضمن مي
شوند و حتي اعتبارات ديگر خوانده مي CDM (Clean Development Mechanism)اصطالحاً

المللي پيگيري كرد چون بسياري از سازمانها و كشورها حاضرند جهت استفاده از نتايج و سازمانهاي بين
كمكهايي را به كشورهاي داوطلب اعطا كنند. يكي از بهترين روشها جهت نيز توسعه اينگونه فناوريها،



پذير است و در اين راستا براي كشورهاي در حال ي تجديدحصول به اين هدف، استفاده از انرژيها
اين معرفي از آن جهت است كه قسمت  .را معرفي كرد» دودكش خورشيدي«توسعه ميتوان فناوري 

عمده كار با نيروي نسبتًا غيرماهر قابل انجام است و اين سيستم قادر است بدون نياز به تعمير و 
وليد كند و مناسب براي كشورهايي است كه ميزان تابش نگهداري خاص براي مدت مديدي برق ت

خورشيد در آنها زياد است. بعالوه نبايد رشد باالي تقاضا براي برق در كشوري مانند ايران را نيز از ياد 
برد.نبايد از نظر دور داشت كه با افزايش قيمت سوختهاي فسيلي معادالت به نفع فناوريهاي مرتبط با 

ير تغيير خواهد كرد. در ثاني در كشورهايي كه دستمزد نيروي كار پايين است، پذانرژيهاي تجديد
هزينه توليد برق با اين روش كاهش خواهد يافت چون تقريبًا نيمي از هزينه ساخت يك چنين 

توان براحتي شود كه با كارگران ارزان و نسبتًا غيرماهر مينيروگاهي مربوط به هزينه ساخت كلكتور مي
  .ختآن را سا

   :گيرينتيجه
محيطي كيوتو پس از پيوستن روسيه و عضويت ايران در اين با توجه به اجرايي شدن معاهده زيست

اي بود.هر رسد كه بايد به دنبال راههايي جهت كاستن از ميزان انتشار گازهاي گلخانهمعاهده، بنظر مي
نبايد از نظر دور ساخت كه برج رسد ولي چند در ابتدا ساخت برجهاي مرتفع كاري سخت بنظر مي

متر ارتفاع است و ژاپنيها در نظر دارند  600مرتفع شهر تورنتو كانادا در حال حاضر داراي 
متر در مناطقي بسازند كه امكان زمين لرزه آنها نيز زياد است و نهايتًا  2000آسمانخراشهايي با ارتفاع 

ي بر اين مدعاست كه امروزه ساخت يك چنين آنكه ساخت برج ميالد در كشورمان ايران نيز تاييد
ايم كه براحتي سدهاي آبي نشان داده هايي دور از دسترسي نيست و ضمناً ما در ساخت سازهسازه
هاي عظيم بتني را برپا سازيم.تمامي نتايج بدست آمده بيانگر آن بوده است كه اين توانيم سازهمي

قياسهاي بزرگتر را دارا است. بر پايه اين نتايج يك سري فناوري از قابليت كافي جهت استفاده در م
تحقيقات توسط موسسات و دانشگاههاي مختلف انجام شد تا وضعيت آن را شبيه سازي و مدلسازي 

  .كند تا بتوان نتايج اين سيستم در مقياس بزرگتر را پيشگويي كرده و قابل بررسي كرد
  :تحوالت آينده

اشاره شد در آينده نزديك قرار است يك نيروگاه دودكش خورشيدي همانطور كه در ابتداي مقاله 
متر خواهد بود. بر اساس  1000مگاوات در استراليا ساخته شود كه ارتفاع برج آن  200با ظرفيت 

المللي و نيز اطالعات بدست آمده كشور آفريقاي جنوبي نيز در نظر دارد با كمك سازمانهاي بين



متر احداث كند تا از آن براي رفع  1500يك نيروگاه با برجي به ارتفاع نهادهاي سازمان ملل متحد 
كمبود برق خود استفاده كند. در اين ارتباط بايد متذكر شد كه دولت هند نيز براي اجراي اين طرح در 
ايالت گجرات اعالم آمادگي كرده است.يكي از مطالب قابل توجه در راهبري اين مدل آزمايشي آن بود 

ها در زير قسمت كلكتور اقدام به كشاورزي كردند تا اين امكان را نيز در طرح خود مورد نياييكه اسپا
بررسي قرار دهند و اصطالحاً از زمين بصورت بهينه استفاده كنند. نتيجه اين قسمت از تحقيق آن بود كه 

قف و ديگر توانستند گياه مورد نظر خود را پرورش دهند و تاثير آن را بر رطوبت هواي زير س
تكميل گشت و  1982پارامترهاي مربوطه مورد ارزيابي قرار دهند.مدل ساخته شده در اسپانيا در سال 

اين واحد بطور  1989تا اوايل  1986هدف اصلي از ساخت آن نيز گردآوري اطالعات بود. بين اواسط 
راسري متصل شد. طي مرتب هر روز مورد استفاده قرار گرفت و برق توليدي آن نيز به شبكه برق س

در اين منطقه حدود  1987ماهه اين واحد بصورت كامًال اتوماتيك راهبري شد. در سال  32اين دوره 
هاي پالستيكي را بايد وجود داشته است.در عوض اليه w/m2 150 ساعت با شدت تابش 3067

رچند هزينه اوليه دهد. هدرون يك قاب قرار داد و وسط آنها نيز اصطالحاً به سمت زمين شكم مي
ها شكننده هاي پالستيكي كمتر است ولي در مانزانارس با گذشت زمان اين اليهگذاري ورقهسرمايه

هاي مقاوم در برابر دما و اشعه ماوراء بنفش شدند و آسيب ديدند. البته با پيشرفت در ساخت اليه
ت كلكتور نه تنها بايد شفاف يا توان به استفاده از پالستيكها نيز اميداور بود.پوشش سقف قسممي

حداقل نيمه شفاف باشد بلكه بايد محكم بوده و از قيمت قابل قبولي برخوردار باشد. براي اين پوشش 
مورد توجه قرار گرفتند تا مشخص شود در درازمدت كداميك  هاي پالستيكي و نيز شيشهنوعي از ورقه

تواند ساليان سال در مقابل وجه داشت كه شيشه مياز آنها بهتر بوده و صرفه اقتصادي دارد. بايد ت
طوفان و باد مقاومت كرده وآسيب نبيند و در مقابل بارانهاي فصلي نيز نوعي خاصيت خود تميز كنندگي 

گيري محلي، مقايسه پارامترهاي تئوريك و دهد.هدف از اين طرح تحقيقاتي، تطبيق، اندازهبروز مي
ف دودكش خورشيدي بر راندمان و نيز توان توليدي اين فناوري تحت عملي و بررسي تاثير اجزاء مختل

كه هواي داخل كلكتور شروع به سرد در شب زماني شرايط واقعي و نيز شرايط خاص آب و هوايي بود.
كند. ذخيره حرارت به ها نيز حرارت ذخيره شده در طول روز را آزاد ميكند، آب داخل لولهشدن مي

دانيد انتقال حرارت بين ر از ذخيره در خاك به تنهايي است چون همانطور كه ميكمك آب بسيار موثرت
هاي زيرين است و اين از آن بابت است لوله و آب بسيار بيشتر از انتقال حرارت بين سطح خاك و اليه
  .كه ظرفيت حرارتي آب پنج برابر ظرفيت حرارتي خاك است



   :برج
كند و همانند يك لوله تحت فشار است روگاه را بازي ميبرج به خودي خودنقش موتور حرارتي ني

كه به دليل دارا بودن نسبت مناسب سطح به حجم از اتالف اصطكاكي كمي برخوردار است. در اين برج 
در كلكتور و ارتفاع برج  (ΔT) سرعت مكش به سمت باالي هوا تقريباً متناسب با افزايش دماي هوا

ق يك دودكش خورشيدي متناسب با حجم حاصل از ارتفاع برج و است.مشخص شد كه توان توليد بر
توان با يك برج بلند و سطح كم و يا يك برج كوتاه با سطح وسيع به يك سطح كلكتور است يعني مي

ميزان برق توليد كرد. البته اگر اتالف اصطكاكي وارد معادالت شود ديگر موضوع فوق صادق نيست. با 
توان از قاعده سرانگشتي فوق استفاده ر كلكتور بيش از حد زياد نشود مياين وجود تا زماني كه قط

  .كرد
  :كلكتور

اي كه با اي در يك محوطههواي گرم مورد نياز براي دودكش خورشيدي توسط پديده گلخانه
شود. البته با نزديك پالستيك يا شيشه پوشانده شده و حدوداً چند متري از زمين فاصله دارد، ايجاد مي

يابد تا تغيير مسير حركت جريان هوا شدن به پايه برج، ارتفاع ناحيه پوشانده شده نيز افزايش مي
شود كه امواج تشعشع خورشيد بصورت عمودي با كمترين اصطكاك انجام پذيرد. اين پوشش باعث مي

اي قف شيشهوارد شده و تشعشعهاي با طول موج باال مجددًا از زمين گرم بازتاب كند. زمين زير اين س
يا پالستيكي، گرم شده و حرارت خود را به هوايي كه از بيرون وارد اين ناحيه شده است و به سمت برج 
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هاي سياه رنگ كه با توان از لولهسازي حرارت نياز باشد، مياگر به يك ظرفيت اضافي براي ذخيره
ها را بايد فقط اند، بهره جست. اين لولهن در داخل كلكتور قرار داده شدهاند و بر روي زميآب پر شده

يكبار با آب پر كرده و دو طرف آنها را بست و بنابراين تبخير نيز رخ نخواهد داد. حجم آب درون 
سانتيمتري  5-20اي با ضخامت شود كه بسته به توان خروجي نيروگاه اليهها بنحوي انتخاب ميلوله

توان دريافت كه توان خروجي يك دودكش خورشيدي متناسب باسطح كلكتور و شود. ميتشكيل 
  ارتفاع برج است.
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