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يك دودكش خورشيدي نيروگاهي در مدل دوبعدي كرد شبيه سازي عددي عمل
  مناطق آفتابي

  (منطقه مورد مطالعه : تهران)
  

  3، محمد نيكيان2، ولي كالنتر چاهوكي1امين شعباني ماكلواني

  

  : چكيده
نبشي و نهايتا از جنبشي به دودكش خورشيدي نيروگاهي، با تبديل انرژي در سه مرحله از تابشي به حرارتي، از حرارتي به ج

كرد دودكش كند. شرايط محيطي، مرزي و ابعادي سه پارامتر مهمي هستند كه در عملالكتريسيته، نيروي برق توليد مي
دو بعدي با استفاده از  در مدلرد يك دودكش خورشيدي نيروگاهي كعمل ذارند. در اين مقاله،گخورشيدي نيروگاهي تاثير مي

به عنوان منطقه مورد مطالعه دي قابل قبولي دارد، كه تابش خورشي شبيه سازي شده است. تهران Fluentسباتي نرم افزار محا
باشد. تغييرات متر مي 200باشند، و قطر كلكتور متر مي 4متر و  100. ارتفاع و قطر دودكش به ترتيب انتخاب گرديده است

و در  هبررسي قرار گرفتجداگانه در كلكتور و دودكش مورد ز به صورتاستاتيكي و شار حرارتي ني يسرعت، فشار، دما رفتار
. دودكش خورشيدي نيروگاهي مورد ده به نتايج مشابه، منطقي و معتبري رسيده استمقايسه با ساير تحقيقات انجام ش

- يط محيطي منطقه مورداروات نيروي برق توليد كند كه با توجه به ابعاد ساختاري پيشنهادي و شمگا 1,8تواند تا مطالعه مي

  .باشدطالعه مقدار قابل قبول و خوبي ميم

  كلمات كليدي :
  انرژي تجديد پذير، انرژي خورشيدي، دودكش خورشيدي نيروگاهي 

  

  

  
  

                                  
  تبديل انرژي علوم تحقيقات دانشگاه آزاد بافق –ارشد مكانيك دانشجوي كارشناسي 1
 استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه دولتي يزد 2
  استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد تاكستان 3
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  :مقدمه 
هاي تواند به عنوان يك منبع جانبي و يا حتي اصلي بسياري از نيازمندياكيزه و نامحدود انرژي است كه ميخورشيد منبع پ

-هاي فسيلي مي باشد و همهايش  مجبور به استفاده از سوختمنديجايي كه انسان با توجه به نيازاز آن نرژي ما را رفع كند.ا

شرايط  تغيير در رويه آلودگي محيط زيست، هاي فسيلي عوارض و نگراني هاي خاص خود كه شاملچنين استفاده از سوخت
ترس ژي غني و در دسرمحققان را وادار به تحقيق در مورد ان ،ن سوخت مي باشدمقدار اي ترهوايي و از همه مهموآب

در اين زمينه  اي در بسياري از كشورها، و امروز تحقيقات گستردهكردن اين انرژي كرده است خورشيدي و چگونگي كاربردي
- جاد راهبراي اي ،حي سنتتي اغلب در تركيبهاي طرااتژيورانه همراه با اصول قديمي و استرآآوري نوفن انجام است. حال در

دودكش هاي خورشيدي نيروگاهي نيز به عنوان يك منبع انرژي جايگزين به  هاي جديد به طور بالقوه موفق هستند.حل
 خورشيد از كهاست  انرژي و نور ،خورشيد نورتوانند كمك بسيار زيادي به بشريت بكنند.داليلي كه در باال اشاره گرديد، مي 

تجربه  خورشيد نور عنوان به ما كه آنچه شناسيم.آن را مي تابشي نام به رسد،مي زمين سطح به انرژي اين كههنگامي. آيدمي
جو بر مقداري  .است الكترومغناطيسي امواج قالب در خورشيد از گرما و تابش اين. باشدمي خورشيدي تابش واقع درايم كرده

 ٪6توسط جو جذب،  ٪16كند مقدار كه تابش خورشيدي از جو عبور ميگذارد. هنگاميياز تابش خورشيدي رسيده تاثير م
ايران با  رسد.تابش خورشيدي به زمين مي ٪47و در نهايت حدود  شود،ها منعكس ميتوسط ابر ٪28در فضا پراكنده و 

باشد. با   انرژي خورشيدي در جهان ميبهترين كشورهاي دنيا در زمينه پتانسيل  ءجز ،روز آفتابي در سال 300 داشتن حدود
ترين عواملي است از مهم  ي در كشور، استفاده از انرژي خورشيدي يكييتوجه به موقعيت جغرافياي ايران و پراكندگي روستا

سه با ديگر ليد انرژي در مقايرساني و توهاي برقاز بهترين راه   يكي توجه قرار گيرد. استفاده از انرژي خورشيديكه بايد مورد
با  باشد. نقل، نگهداري و عوامل مشابه ميو افتاده در كشور از نظر هزينه، حملقال انرژي به روستاها و نقاط دورهاي انتمدل

 ،مترمربع باشد كيلووات ساعت بر 3,5 خورشيد در روز باالتر از  هاي بين المللي اگر ميانگين انرژي تابشي توجه به استاندارد
صرفه بهتوولتائيك بسيار اقتصادي و مقرونهاي ف هاي انرژي خورشيدي نظير كلكتورهاي خورشيدي يا سيستمز مدلاستفاده ا

از نقاط   باشد و در برخي هاي ايران انرژي تابشي خورشيد بسيار باالتر از اين ميانگين بين المللي ميدر بسياري از قسمتاست.
خورشيد بر سطح   طور متوسط انرژي تابشيهب  ولي ،گيري شده استترمربع اندازهوات ساعت بر مكيلو 8 تا 7 حتي باالتر از

شده ديگر در حوزه  هاي انجام گذاريها و سرمايهاز جمله فعاليتوات ساعت بر مترمربع است.كيلو 4,5 سرزمين ايران حدود
ل فتوولتائيك) در چند نقطه و دي (پانهاي خورشياخت و احداث كارخانه توليد ماژولخورشيدي، ايجاد امكانات در بخش س
حصوالت از م اي فتوولتائيك در ايران عمدتاهشده در زمينه سيستمهاي اجراپروژهايجاد چنين ظرفيتي در كشور است.

- هاي مخابراتي، نصب پايهنياز ايستگاهرساني به روستاهاي دورافتاده، تامين انرژي الكتريكي موردكارخانجات مذكور جهت برق

منظور ايجاد ههاي متصل به شبكه باندازي نيروگاهو ساير مراكز عمومي و نصب و راه هااي روشنايي خورشيدي در پاركه
در  صورت پراكندهههاي فتوولتائيك در كشور و نيز اجراي چندين پروژه ديگر كه بسازي در زمينه سيستم، بسترهازيرساخت

شده درصدد تشويق گذاري انجامحاضر وزارت نيرو با سياستحالاند. درار گرفتهاستفاده قرسطح كشور اجرا گرديده، مورد
هاي فتوولتائيك از قبيل اينورتور، باتري و شارژ مودن تجهيزات جانبي الزم براي پانلبخش خصوصي جهت توليد داخل ن

  .]1[ باشدهاي خورشيدي ميكنترل ويژه سيستم

باشد كه توسط مي در تهران به عنوان يك منطقه آفتابي نيروگاهي ورشيديكرد يك دودكش خعملبررسي هدف تحقيق 
كرد طبيعي دودكش خورشيدي شود كه آيا عمل. در واقع به اين سوالت پاسخ داده ميروش عددي صورت گرفته است

-عوامل موثر در عملفشار به عنوان متغيرهاي سرعت و  آيار رفتار پذير است؟نيروگاهي با مشخصات فيزيكي پيشنهادي امكان

نهادي و برق توليدي آيا تناسب بين مشخصات فيزيكي پيش ؟باشدق توليدي منطقي و قابل قبول ميكرد در جهت تامين بر
، معتبر و قابل قبول با توجه به اجزاي فيزيكي و شرايط محيطي برق توليدي نسيت به تحقيقات ديگر؟ آيا باشدقابل قبول مي

   گيري در برق توليدي دارد؟ چشمتاثير  ،پيشنهادي توركلك ؟ آيا شيبباشدمي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 
 مجري: هم انديشان انرزي كيميا                 1392فند اس 15پنجمين كنفرانس انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد       

   88671676 – 021                   www.Renewenergy.ir      

 

  

  پيشينه تحقيق :
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هاي الف) اهميت و ارزشمندي سيستم دودكش خورشيدي نيروگاهي، ب) در پيشينه تحقيق، تحقيقات انجام شده در زمينه
كرد سيستم دودكش عملرامترهاي فيزيكي و تابشي، ج) رفتار متغيرهاي تاثيرگذار در اهاي مختلف از حيث پمقايسه مدل

هاي دودكش خورشيدي نيروگاهي مناطق مختلف جهت اعتبار خروجي توليدي از سيستم تخورشيدي نيروگاهي، د) قدر
هاي در تحقيقي به مدل ]13[اند. در گروه اول برناندز اي، مورد مطالعه قرار گرفتهشده يه صورت مقايسهسنجي تحقيق انجام

 هاي كاربردي و مفاهيمها، تحليل آزمايشگاهي و عملي، برنامههاي خاص، توسعه توربينسايتيافته، تحليل نظري توسعه
هاي پرداخت. او در پايان به اين نتيجه رسيد كه سيستم  SCPP (Solar Chimney Power Plant)هايجايگزيني سيستم

SCPP توان به توليد محصوالت كشاوري تحت شرايط هاي مشابه كارايي باالتري از توليد صرف دارند كه مينسبت به سيستم
كرد دودكش خورشيدي بيني عمل] در تحقيقي به مقايسه پيش12خاص اشاره كرد. در گروه دوم كونسريساك و همكارانش [

))، مدل دوم (مدل اسچاليچ و 2001نيروگاهي با استفاده از پنج مدل تئوري پيشنهادي : مدل اول (مدل چيتسومبون (
))، مدل 2009))، مدل چهارم ( مدل ژوو و هكارانش (2006))، مدل سوم (مدل تينگژن و همكارانش (2005همكارانش (

هاي ها پارامتراستفاده در مطالعه آن)) پرداختند. پارامترهاي موردخودشان مقالهمدل كونسريساك و چيتسومبون ( پنجم (
كه مدل خاطر اينبه كار محاسباتي پرداختند و به ANSYSها با استفاده از بود. در ادامه آن يمختلف هندسي و تابش

. در نهايت مدل دوم و پنحم را توصيه كردند، زيرا ه باشد از توربين استفاده نكردندمحاسباتي با مدل تئوري سازگاري داشت
. در گروه سوم مايا و ارائه دادند هاي ديگر با مدل محاسباتيبررسي نسبت به مدلتري براي تمام موارد موردمقايسه مطلوب

ها براي پايدار در داخل دودكش خورشيدي پرداختند.آن] در تحقيقي به مطالعه تحليلي و عددي جريان هواي نا8همكارانش [
اي استفاده كردند كه كامال متفاوت با تنظيمات هندسي و عملياتي نمونه يافتهسازي عددي جريان هوا از مدل توسعهشبيه

 هايترين متغيرهاي فيزيكي طراحي دودكشنهايت به اين نتيجه رسيدند كه ارتفاع و قطر دودكش مهم و در تجربي بود.
كرد توان خروجي سازي عددي جهت كنترل عملدر تحقيقي به شبيه] 14[برناندز و همكارانش  خورشيدي نيروگاهي هستند.

هاي كنترل قدرت را در يك برنامه كامپيوتري ادي، برنامههاي خورشيدي پرداختند. به منظور انجام ارزيابي پيشنهاز نيروگاه
سازي جريان حجم و افت فشار مدل كردند و به دست آوردند كه ضريب مطلوب افت فشار ها را براي شبيهمعرفي و فلوچارت

در تحقيقي  ]15[. سنگي و همكارانش ور استدر توربين در طول روز متفاوت است و وابسته به ضريب انتقال حرارت در كلكت
- ها با استفاده از دو روش معادالت حاكم و نرمسازي عددي دودكش خورشيدي نيروگاهي پرداختند. آنسازي و شبيهبه مدل

را  تواند يك مدل متقارن دوبعدي دودكش خورشيدي نيروگاهي با مدل آشفته استاندارد كه مي Fluentافزار محاسباتي 
يابد و اين افزايش با يج مقابل را ارائه دادند : الف) سرعت در طي كلكتور با كاهش شعاع افزايش ميشبيه سازي كند، نتا

رسد. ب) فشار استاتيكي در طي كلكتور كاهش يافته و در نزديكي پايه رسيدن به پايه دودكش به باالترين مقدار خود مي
در  ]7[باشد. در گروه چهارم داي و همكارانش ديگران مي كند. ج) دماي زمين بسيار باالتر ازگيري ميدودكش افت چشم

، (Yinchuan)غربي چين پرداختند. سه منطقه يينچوان خورشيدي نيروگاهي در مناطق شمال كرد  دودكشتحقيقي به عمل
رفيت توليد كه تابش خورشيدي بيشتري نسبت به ساير مناطق داشتند انتخاب گرديدند. ظ(Helan) و هالن  (Pingluo)پينگلو 

در يك تحقيق به مفهوم جديدي  ]9[ دست آوردند. ژوو و همكارانشكيلووات به 190تا  110قدرت در طي يك سال را بين 
براي توليد انرژي از طريق يك كلكتور خورشيدي توسط يك دودكش خورشيدي كه به صورت يك حفره كوهي توخالي كه 

در تحقيقي  ]10[ ژوو و همكارانش. دست آوردندكيلووات ساعت را به 127ساز بود پرداختند و قدرت خروجي توليدي دست
ديگر دودكش خورشيدي را در دو حالت مختلف بررسي كردند و به نتايج مقابل دست پيدا كردند : الف) ماكزيمم قدرت 

 92,3كزيمم دودكش چنين قدرت خروجي براي ارتفاع ماكيلووات و هم 102,2متري  615خروجي براي ارتفاع بهينه دودكش 
كرد يك نيروگاه خورشيدي در يكي از تحليل عملودر تحقيق خود به تجزيه ]11[دست آمد. الربي و همكارانش كيلووات به

 200تا  180ترين دوره سال را بين پرداختند. مقدار قدرت توليدي گرم (Algeria)غربي الجزاير در منطقه جنوب افتادهدور
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شهر ايران  خورشيدي نيروگاهي در پنج كرد دودكشبار به تنهايي به بررسي عمل] اين16ردند. سنگي [دست آوبهكيلووات 
  مگاوات برق 2نيروگاه تا كه  به اين نتيجه دست يافتو  اي پرداختايران به صورت مقايسهيعني آبادان، اراك، تهران، يزد شهر 

 350، ارتفاع دودكش برابر وات بر مترمربع 800د برابر ، تابش خورشيكلوين 273,5كه دماي محيط برابر كند وقتيتوليد مي
- برنامه SCCPهاي كرد سيستمسازي عملبراي شبيه در تحقيقي ]17[ متر باشند.كاوو و همكارانش 1000قطر كلكتور   متر و

هاي خورشيدي شچنين طراحي دودكها همآن. ساختند TRANSYS (TRaNsient SYstem Simulation(اساس اي را بر 
- سال به 30و زمان استهالك  ٪3,5نيروگاهي تجاري را براي مناطق مختلف بررسي كردند و خروجي انرژي ساالنه با نرخ بهره 

  دست آمد. 

          دودكش خورشيدي نيروگاهي :
دانشگاه  استاد Schlaich كرد توسط ديتول يديبريه يديخورش ستميس كيتوان با  يكه قدرت را ماين ، 1978در سال 

 ديتول يكه برابخشي است الف) كلكتور :  شامل سه بخش است. يديدودكش خورش ستميس .]2[ شد شنهادياشتوتگارت پ
 حدوددر  ياديز اريمساحت بس واز سطح زمين دارد متر ارتفاع  6-5. معموال استفاده مي شود ايگرم توسط اثر گلخانه يهوا

دارند و  يقو يها لهيم يلعابكلكتور هاي دهد،  يم شيآنجا كه لعاب جرم سقف را افزااز  .]3[ را مي پوشاندمربع هزاران متر
شده از  ديتول يشتريب يانرژ برابر با  بزرگترسطح دارد. نسطح وجود  يبرا يتيمحدود چيه به هم متصل شده باشند. ديبا

. وجود داشته باشد دياهش اصطكاك بادست آوردن حداقل ك رتفاع نسبت به دودكش به منظور بها شيافزا ي.كماست دودكش
كلكتورها  نياز كارآمد تر يكي ي.لعاب ايو  يكيپالست يهالميف ،ايشهيشكلكتور مواد پوشش ممكن است متفاوت باشد مانند 

معمول به طور متوسط  كند كه ليرا به گرما تبدشده جذب يديخورش از انرژي ٪70تواند تا  يم باشد كهي ميلعابكلكتور 
ب)  .]4[ باشد شتريب نيز سال  60از  يبه راحت دتوان يعمر آن م لمناسب، طو ينگهدار با ن،است. همچني ٪50النه سا
در  يعمود و در دودكش يها به صورت افق نيتورب شود. ياستفاده مي كيمكان يهوا به انرژ انيمبدل جر عنوان يك به: نيتورب

تمام سطح مقطع دودكش را  ديبا نيگرم، پره تورب ياز هوا يآوردن حداكثر انرژدست به يبرا شوند.كلكتور قرار داده ميجهت 
 نيمهم ترج) دودكش :  .در دودكش استفاده شود ديكوچك با نيچند تورب ايبزرگ و  نيتورب كيكار،  نيا يبرا دهد. پوشش
دادن اصطكاك در دودكش  كند. از آنجا كه از دست يعمل م يموتور حرارت كيبه عنوان  و دودكش استنيروگاه بخش 
 .است از دودكش بيشتر شده ديتول يانرژ طوالني تر برابر با ارتفاع دودكش .كندمي لوله فشار كرا شبيه يآن  است حداقل
به  يبهره ور ن،يبنابراي دارد. بستگ ندارد، اما به درجه حرارت خارج  يمقدار درجه حرارت بستگ شيافزابه دودكش  يبهره ور

متناسب با ارتفاع دودكش است،  وريبهرهاگر چه، متناسب است. خارج يارتفاع دودكش و دما نينسبت ب با ميطور مستق
و لوله  ايستادهدودكش . دنوجود دار اهگنيرو دراستفاده  رايمختلف ب يدو نوع از دودكش ها در عمل وجود دارد. تيمحدود

كشد،  يصد سال طول معمر دودكش ايستاده حدود شده است.  از لوله مهار بيشتر ستادهيدودكش ا كيطول عمر  .مهار شده
 ..]3[ است كوتاه تر شدهلوله مهار عمر كه يدر حال

  كرد سيستم :نحوه ي عمل
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. كندميرا حفظ  شده از زمين گرم شده تابش بلند و طول موج رديپذ يمرا  يديموج كوتاه تابش خورش طول سقف شفاف
 يشود و آن را به انرژ يجذب م نيتوسط عناصر زم كند ميسقف شفاف عبور  قياز طر يديكه تابش خورش يهنگام ن،يبنابرا
 در. مي آوردوجود  درافت را به كيو  شودمي هوا گرم وارد دودكش قرار داده شده در مركز سقف ند.نك يم ليتبد ييگرما

دليل . بازده دودكش نسبتا كم است ن،يو تورب كلكتوربا  سهيدر مقاكند. برق توليد ميبا ژنراتور برق،  نيتورب ،دودكشداخل 
كانال هوا و قرارندادن آن در هواي آزاد و استفاده از مزرعه  بادي  اين است كه  اوال  ها در درون دودكش واستفاده از توربين

توليد دارد،  واهشت برابر بيشتر نسبت به قرار گرفتن آن در هواي آزاد با همان سرعت ه توربين در درون يك دودكش وكانال
آزاد در اطراف كلكتور به طور قابل  يدر هواچنين سرعت باد هاي بيشتري دارد. همتوربين ز به تعداددوما مزرعه بادي نيا

  .]5هوا است[ كانال قيكمتر از سرعت هوا از طر يتوجه
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  معادالت حاكم :
زير ارائه  ترتيب دردودكش به  سرعت هواي ورودي به الف) معادالت در كلكتور : راوابط بازده كلكتور، نرخ گرماي توليدي و

  ]:16[ گرديده است

  

  

  

  

    

  

  ] :6قدرت موجود در جريان به ترتيب در زير ارائه گرديده است [ ب) معادالت در دودكش : روابط بازده دودكش، 

  

  

  

    

بازده كل سيستم به ترتيب  ج) معادالت در توربين : روابط ماكزيمم انرژي جنبشي توليد شده، انر/زي الكتريكي توليد شده و
  : ]6در زير ارائه گرديده است [
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بارتي به حجم كه شامل ارتفاع ع)، بهHch Acollالكتريسيته خروجي از دودكش تابعي از مساحت كلكتور وارتفاع دودكش است (
دست كان دارد كه خروجي مشابهي از ارتفاع دودكش و قطر كلكتور هاي مختلفي بهملكتور است. بنابراين اش و سطح كدودك

  .]16[هاي سايت مشخص بستگي دارداي موجود نيست و به هزينهآيد و فيزيك بهينه
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  انجام تحقيق : روش
افزار محاسباتي ه عظيم است، از نرمكرد يك دودكش خورشيدي نيروگاهي با هندسبررسي عمل تحقيق از آنجا كه هدف

Fluent با مقادير متغيرهاي 1در ابتدا، شكل دوبعدي (شكل  استفاده شده است. مطالعهدر منطقه مورد براي شبيه سازي (
فيزيكي ( شامل قطر و ارتفاع دودكش، قطر كلكتور، ارتفاع كلكتور از سطح زمين در ورودي و خروجي) پيشنهادي مورد 

متر در نظر  4الزم به ذكر است كه ارتفاع كلكتور از سطح زمين در خروجي برابر  صورت زير ارائه گرديده است.مطالعه به 
  گرفنه شده است.

  
  دوبعدي دودكش خورشيدي نيروگاهي با ابعاد پيشنهادي شماتيك - 1شكل 

  :شبكه بندي 

گره صورت گرفته و در  13837دي مثلثي با شبكه بن در مرحله بعد، شبكه بندي هندسه ترسيم شده صورت گرفته است.
هاي سرعت و دما در نشان داده شده است. البته براي اطمينان از درست و كافي بودن شبكه و تعداد گره ها، پروفيل 2شكل 

  ند.اهكه نسبت به هم تطبيق داشت هدو شبكه ديگر نيز بررسي گرديد
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  گره 13837با  شبكه بندي مثلثي دودكش نيروگاه خورشيدي - 2شكل 

  : محيطي، فيزيكي و مرزيشرايط 
پتانسيل  مطالعه از نظر منطقيگيرد كه آيا منطقه موردبررسي قرار ميشرايط محيطي به عنوان اولين قدم از ديد محققان مورد

دارد. تحقيق باز مييا نه؟ كه در برخي موارد اين عدم توانايي شرايط محيطي محققان را از ادامه تامين انرژي اوليه را دارد 
ده است و در اين تحقيق شرايط مطاله انتخاب گرديشود كه به عنوان منطقه موردتهران از مناطق آفتابي ايران محسوب مي

به عنوان مقادير شرايط كلوين)  300وات بر مترمربع و دماي محيط  600وهوايي ماه سپتامبر (يعني تابش خورشيدي آب
  استفاده قرار گرفته است.در شبيه سازي موردمحيطي 

مطالعه ها به موضوع مورداند و شدت تاثير گذاري آنمتغيرهاي فيزيكي نيز در بسياري از تحقيقات از عوامل تاثير گذار بوده
بستگي دارد. در ارتباط با دودكش خورشيدي نيروگاهي مقادير قطر و ارتفاع دودكش، قطر كلكتور، ارتفاع كلكتور از سطح 

همواره اند و بودهكند از عوامل اصلي و تاثير گذار مين) در ورودي و خروجي كلكتور كه شيب كلكتور را بيان ميزيرين (ز
اي برخوردار بوده است. در اين تحقيق ارتفاع ها (عمدتا نسبت ارتفاع دودكش به قطر كلكتور) از اهميت ويژهتناسب انتخاب آن

در ورودي و از سطح زمين متر، ارتفاع كلكتور  200متر، قطر كلكتور برابر  4متر، قطر دودكش برابر  100دودكش برابر 
  متر در نظر گرفته شده است. 4متر و  2خروجي به ترتيب 

اي و به صورت سليقههاي مطالعات عددي بوده است و تعريف آن از سوي محققان ترين قسمترايط مرزي همواره از مهمش
گيرد. در ورودي كلكتور و خروجي دودكش حالت فشار ثابت، در كلكتور حالت يت صورت ميامكان نزديك به واقع البته تا حد

 0,9انتقال حرارت جابجايي و تشعشع و در ديواره دودكش نيز حالت عايق در نظر گرفته شده است. ضريب عبور شيشه كلكتور 
  اند.در نظر گرفته شده 0,8(زمين) و ضريب جذب سطح زيرين كلكتور 

  ها :شكل
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با اعمال شرايط محيطي، فيزيكي و شار حرارتي) (شامل سرعت، فشار، دما و  سيال در اين تحقيق رفتار متغيرهاي مختلف
شعاع كلكتور و ارتفاع  مختلف در راستايكه رفتار متغيرهاي براي اين .بررسي قرار گرفته استمرزي در نظر گرفته شده مورد

متر  100اده شده است. خط اول بين كلكتور و سطح زيرين (زمين) و به طول دودكش بررسي گردد، از دو خط فرضي استف
رفتار  .متر (معادل ارتفاع دودكش) رسم گرديده است 100(معادل شعاع كلكتور) و خط دوم در وسط دودكش و به ارتفاع 

  ارائه گرديده است.  3بررسي و در شكل در راستاي شعاع كلكتور سرعت و فشار 

  
  رات سرعت و فشار در راستاي شعاع كلكتورتغيي - 3شكل 

  ارائه گرديده است. 4رفتار شار حرارتي در سطح زمين بررسي و در شكل 
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  تغييرات شار حرارتي در سطح زمين در راستاي شعاع كلكتور - 4شكل 

ن مقدار آن نسبت و باال بود هگرديد اغتشاش بررسيويسكوزيته جنبشي نوع جريان سيال مغشوش در نظر گرفته شده است. 
و رفتار آن در راستاي كلكتور در  به ويسكوزيته جنبشي مولكولي تاييدي بر مغشوش بودن جريان داخل ناحيه محاسباتي است

  .ارائه گرديده است 5شكل 

  
  تغييرات ويسكوزيته در راستاي شعاع كلكتور - 5شكل 

  

  ارائه گرديده است. 7و  6هاي و به ترتيب در شكل رفتار سرعت و دماي استاتيكي در راستاي ارتفاع دودكش بررسي
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  تغييرات سرعت در راستاي ارتفاع دودكش -6شكل 

  

  
  تغييرات دماي استاتيكي در راستاي ارتفاع دودكش - 7شكل 
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  نتايج :
تر گردد، مقدار گردد كه هرچه شعاع كلكتور كوچكرفتار سرعت و فشار سيال در راستاي شعاع كلكتور مشاهده مي با توجه به

نيز كامال برعكس رفتار كرده و كاهش خواهد رسد و مقدار فشار سرعت افزايش و در پايه دودكش به باالترين مقدار خود مي
  گر اعتبار هندسه پيشنهادي بوده است.و اين مساله بيان ارائه خواهد گرديد، ]15[اي كامال مشابه تحقيق يافت و نتيجه

  يابد.تر گردد شار حرارتي سطح زمين افزايش ميكهرچه شعاع كلكتور كوچ

افزايش و كاهش  به سرعت ابتدايي مسير در راستاي ارتفاع دودكش به ترتيب ٪10به مقدار مقادير سرعت و دماي استاتيكي 
  يافته و از آن به بعد مقداري ثابت خواهند داشت. 

  .ه استتغييرات ويسكوزيته اين فرض معتبر واقع گرديد و با توجه به ه استنوع جريان سيال، مغشوش در نظر گرفته شد

با توجه به شرايط محيطي ماه سپتامبر و مقادير فيزيكي در نظر گرفته مطالعه دودكش خورشيدي نيروگاهي در منطقه مورد
   .كندتوليد مينيروي برق  مگاوات 1,8شده 

هوايي يكسان قابل قبول تر وساختاري مشابه و شرايط آب و با در نظر گرفتن ابعد ]15[مقدرا برق توليدي نسبت به تحقيق 
  است.

  گيري در افزايش توليد برق توليدي داشته است.كلكتور از ورودي تا پايه دودكش تاثير چشم ٪2شيب 

  بندي :جمع
بررسي  شودكرد يك دودكش خورشيدي نيروگاهي در تهران كه يك شهر آفتابي در ايران محسوب ميدر طي اين تحقيق عمل

براي شبيه سازي استفاده شده است. شرايط   Fluentافزار محاسباتي گرديده است. روش تحقيق از نوع عددي بوده و از نرم
كلوين) و شرايط فيزيكي ارتفاع دودكش  300وات بر مترمربع و دماي محيط  600محيطي ماه سپتامبر (تابش خورشيدي 

متر  4متر و  2به ترتيب  از سطح زمين متر، ارتفاع ورودي و خروجي كلكتور 200متر، قطر كلكتور  4متر، قطر دودكش  100
كرد مانند سرعت، فشار، دما و شار حرارتي در راستاي شعاع كلكتور و . رفتار عوامل تاثير گذار در عملاندر گرفته شدهدر نظ

ست. در نهايت اين دودكش خورشيدي نيروگاهي ارتفاع دودكش قابل قبول و در مقايسه با تحقيقات ديگر معتبر واقع گرديده ا
  باشد.كه مقدار قابل قبول و خوبي مي باشدمگاوات برق مي 1,8 با توجه به شرايط بيان شده قادر به توليد
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