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  اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي
  مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

 
 

   

  لوله با استفاده از الگوريتم ژنتيك بهينه سازي اقتصادي چگالنده پوسته و

  
  1 تبديل انرژي دانشگاه اروميه ددانشجوي كارشناسي ارش ،مهدي نادريمهندس 

  2دانشيار دانشگاه اروميه ،ايرج ميرزاييدكتر 

  

  

  

  

  چكيده 

 در .ارائه مي دهد )كندانسور( لوله النده پوسته واين مقاله روشي كارآمد براساس الگوريتم ژنتيك براي بهينه سازي چگ

 )هزينه كاركرد هزينه سرمايه گذاري اوليه و(اين مقاله بهينه سازي به منظور بدست آوردن حداقل هزينه كل سيستم 

هزينه كاركرد شامل برق مصرفي پمپ  سطح حرارتي در نظرگرفته شده و هزينه سرمايه گذاري اوليه و. انجام شده است

تعداد گذر  لوله، تعداد: براي بهينه سازي شامل متغير 6 دراين مقاله تعداد .باشد ها مي داخل لوله اي غلبه برافت فشاربر

همچنين . در نظر گرفته شده اند )درجه30،45،60،90(آرايش لوله ها  قطرخارجي لوله،گام و قطر داخلي، لوله،

معادالت  با استفاده از فرضيات وابتدا  .در نظر گرفته شده اند رمت 15از  كمتر مبدلو طول  متر 7 قطرپوسته كمتر از

با سپس  .و صحت آن با مرجع سنجيده و براي مسائل مهندسي قابل قبول بود يك مدل سازي حرارتي انجام شدهحاكم 

كه ل سيستم كمينه هزينه ك مقادير بهينه متغيرها و ،اجراي الگوريتم ژنتيك در محدوده متغيرها تابع هدف بهينه شده

بهبود قابل توجه حاصل  مده با مرجع مقايسه وآنتايج بدست  .بدست آمد است كاركرد و هزينه سرمايه گذاري اوليهشامل 

   .شده است

  

  هينه سازيب -تابع هدف - الگوريتم ژنتيك -چگالنده :هاي كليدي واژه

  

   همقدم -1

ه اي كه در پوسته استوانه اي بزرگ نصب شده اند ساخته از لوله هاي مقطع داير )1شكل( لوله چگالنده هاي پوسته و 

نيروگاهها و به  دراين مبادله كن هاي گرما به طور وسيع  .به طوري كه محور لوله ها موازي با محور پوسته است. مي شوند

يك سيال از داخل  .شميايي استفاده ميشود در كاربردهاي صنايع فرايندي و نيروگاههاي هسته اي و عنوان مولد هاي بخار در

يا در طول آنها جريان مي يابد بسته به كاربرد چگالنده  سيال ديگر در سمت پوسته به صورت متقاطع با لوله ها و لوله ها و

اهداف اصلي طراحي در اين مبادله كن ها در نظر گرفتن انبساط گرمايي . تفاوت زيادي در شكل ساختمان آنها وجود دارد

توليد  كم هزينه ترين روش ساخت و در صورت با اهميت نبودن ساير جنبه ها يز كردن آسانتر مجموعه وتم لوله ها، پوسته و

 انلطس.كه اين تابع هدف براي مسائل مختلف متفاوت است .شود تعريف تابع هدف شروع مي معموال بهينه سازي با .آنها است

(Soltan) دمنسكي .[1].آورد ير دادن فواصل بافلها بدستلوله را با تغي هزينه هاي ساالنه چگالنده پوسته وDomanski) ( 

دو لوله اي  گالندهچ (Dentice)دنتيك  .[2].ماكزيمم ظرفيت را براي چگالنده هاي لوله اي پره دار در شرايط خاص تخمين زد

                                                           

  m.n.mechanic.engineering@gmail.com،سيدانشكده فني و مهند،دانشگاه اروميه -1

  i.mirzaee@urmia.ac.ir،دانشكده فني و مهندسي،دانشگاه اروميه -2
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 [5-4]ده كه ميتوان بهبهينه سازي هاي ديگري از نظر اقتصادي انجام ش ..[3]اكسرژي بهينه كردرا با مينيمم كردن انهدام  

  .لوله صورت گرفته است بهينه سازي اقتصادي براي يك چگالنده پوسته ودر اين مقاله . اشاره كرد

 

.  
   لوله چگالنده پوسته و – 1شكل

 

مدل سازي حرارتي -2  

 

معادالت حاكم فرضيات و -2- 1  

  .سيال در حال چگالش سمت پوسته است .1

 .سيال سرد كننده سمت لوله است .2

 .افت فشار سمت پوسته صرفنظر كرديماز  .3

ميزان حرارتي را كه سيال گرم از دست مي دهد  .وظيفه اين چگالنده رساندن آب از حالت بخار اشباع به مايع اشباع است

  .بدست مي آيد) 2(و ) 1(آورد به ترتيب از روابط  و حرارتي را كه سيال سرد كننده بدست مي

( )oQ = m hh h fg
 

( )oQ = m cp T -Tc c c2 c1  

o
m cوo

m h گرم و سردبه ترتيب دبي جرمي سيال،cp ،ظرفيت گرماييhfg آنتالپي،Tc2 وTc1  دماهاي سيال

  :مقدار حرارت تبادل شده بين سيال سرد و گرم را مي توان طبق رابطه زير بدست آورد .مي باشدد سر

 Q = U A ∆Tm o lm  

  .سطح خارجي لوله ها مي باشدانتقال حرارت  مساحت Ao، اختالف دماي متوسط لگاريتمي Tlm∆ كه در آن

∆T - ∆T1 2∆T =lm ∆T1ln
∆T2

  

U m از آنجا كه .متوسط ضريب كلي انتقال گرما استU تغيير كند از  مبدلطور قابل مالحظه اي در طول  مي تواند به

  .سيال گرم است خروجي سيال سرد با به ترتيب اختالف دماي ورودي و T2∆و T1∆ .مقدار متوسط آن استفاده مي شود

)1(  

)2(  

)3(  

)4(  
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( )
1

U = U +Um 1 2
2

  

U1  وU2 در صورتي كه فرض كنيم .به ترتيب ضريب كلي انتقال حرارت در ورودي و خروجي چگالنده هستند∆T 

و
1

U
Uتغيير مي كند، در اين صورت  Qبصورت خطي با   m از رابطه زير بدست مي آيد.  

∆T - ∆T ∆T - ∆T1 1lm 2 1 lmU = +m
U ∆T - ∆T U ∆T - ∆T1 2 2 1 2

  

. وجود داشته باشد، صادق نيست U2و  U1آسانتر است ولي در صورتي كه اختالف بزرگي بين ) 5(استفاده از معادله 

Uتصميم گيري در اين مورد كه كداميك از معادالت داده شده براي محاسبه  m ،صادق است كار  در شرايطي مشخص

  .كمتر از ده درصد مي باشد U2و  U1در محاسبات ما مقدار اختالف بين . مشكلي است

1 1
= R +t

U ho
    

Rt مجموع تمام مقاومتهاي گرمايي ديگر است،hiوho  باشد مي پوستهلوله و سمت  ضريب انتقال حرارتبه ترتيب.   

d t d1 o w oR = R + + R +t Fo Fi
hi d k Di w m

 
 
 

  

d - do iD =m
doln
di

 
 
 

  

t ضريب رسوب و RFدر اين رابطه  , k ,d ,dw w i o        به ترتيب، قطر خارجي لولـه، قطـر داخلـي لولـه، ضـريب هـدايت

ده يـ لچگادماي سـيال  : Th:ار استمعلومات اوليه براي حل يك مسئله چگالنده در اختي .گرمايي لوله و ضخامت لوله مي باشند

خواص هـر  و  دبي جرمي سيال گرم ،دبي جرمي سيال سرد ،دماي ورود سيال سرد: Tc1.، كه در طول چگالنده ثابت استشده

رسـوب   ضـرايب  .ا را در اختيـار داريـم  جنس لوله ها و پوسته و در نتيجه خواص مربوط به آنه. داريم سيال را در دماي مشخص

2 به ترتيب لوله سمت پوسته و -1
R = .00009m kwFo 2و -1

R = .00018m kwFi  بـا داشـتن تعـداد     .مي باشـد

  :بدست آورد )10( لوله ها و دبي جرمي مي توان سرعت در هر لوله را از رابطه

o o
4m 4mc cV = Re =

2 πd µNiρ πd Nc i

→  

  [6].بدست آورد Reرا براي سمت لوله با توجه به محدوده  Nuمي توان عدد  Reبا داشتن .له ها مي باشدتعداد لو Nكه در آن 

( )

( ) ( )
( )0.5f Re -1000 Pr 4

Nu = if 2300 < Re < 10
0.5 2 / 3

1+12.7 f / 2 Pr -1

  

( ) ( )
( )0.5fRePr 4 6Nu = if 10 < Re < 5 ×10

0.5 2 / 31.07 +12.7 f / 2 Pr -1

  

( )( )
-2

f = 1.58ln Re - 3.28  

 .مي باشد )(nusseltعدد ناسلتreynolds ، Nu) (عدد رينولدز Re ،ب اصطكاكضري f،(prandtl)عدد پرانتل Prكه

    :آورد را از رابطه زير بدست hi با داشتن عدد ناسلت مي توان

)5(  

)8(  

)9(  

)10(  

)11(  

)12(  

)13(  

)6(  

)7(  
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Nu.Kch =i

di
  

Kc ضريب هدايت حرارتي سيال سرد مي باشد.ho [6] .ده شده طبق رابطه زير بدست آورديا مي توان براي سيال چگالر  

0.25
2 3
ρ gh k 1fgh hh = 0.728o 1/ 6µ ∆T dh w o n

 
 
 
 

  

µhوρ
h

kو
h

. مـي باشـد  شتاب گرانش  gو ده شدهيچگال سيال هدايت گرماييضريب  چگالي، به ترتيب ويسكوزيته، 

n ها را مي توان از روابط زير بدست آورد تعداد اين لوله. يكديگر قرار مي گيرند تعداد لوله هايي است كه در چگالنده زير.  

o براي آرايش o
90 ,45  

24clp N / πt
n =

d + po t
  

o و براي آرايش o
60 ,30  

2
4clpt N / π

n =
d + 3po t

  

p = d pt o r  

oبت جانمايي لوله است و براي جا نمايي تا clهمچنين . نسبت گام لوله است prكه در آن  o
90 ,45،cl=1  و براي

o o
60 ,30 ،0.87 = cl [3].مي باشد.∆Tw  ست و توسط رابطه زير ارائه اشباع و دماي سطح رسوب ااختالف بين دماي

  :ودمي ش

∆T = ∆T - R qw t  

  :داده شده است) 20(شار گرماي محلي است كه توسط رابطه  qو 

q = U.∆T  

  :داريم) 20(و ) 19(از رابطه 

( )∆T = ∆T 1 - R Uw t  

Uبا داشتن  m  خارجي لوله ها و در نتيجه طول هر لوله و با آن طول مبدل را بدست آوردحرارتي مي توانيم مساحت سطح:  

AQ oA = = N.π.d .L L =o o
U ∆T N.π.dm lm o

→  

  [6].قطر پوسته را مي توان با رابطه زير تخمين زد

cl × A ×do oDs = 0.637 × pr
L ×cpt

 

cpt براي يك گذر لوله. دپوشش نيافتن قطر پوسته توسط لوله ها را لحاظ مي كن: cpt=0.93 ، دو گذر لوله:cpt=0.9  

  .افت فشار را مي توان از روابط زير به دست آورد .مي باشد cpt=0.85 :سه گذر لوله

2
f = 0.046Re2  

)14(  

)15(  

)16(  

)17(  

)19(  

)20(  

)21(  

)22(  

)23(  

)24(  

)18(  
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2
4f × L × NP ×V2∆Pt =

2
di

  

2
∆Pr = 2 × NP × ρ ×Vc  

∆Ptot = ∆Pt +∆Pr  
∆Pt ،افت فشار سمت لوله∆Pr ،افت فشار موضعيf  تعدادگذرNP  ،چگالي سيال سردρc،ضريب اصطكاك2

  .افت فشار كل مي باشد Ptot∆،لوله

  

  متغيرها، قيود و شرايط كاركرد -2-2 

 30، 45، 60، 90(اين جا تعداد لوله ها، تعداد گذر لوله، قطر داخلي و خارجي لوله، نسبت گام لوله و آرايـش لولـه هـا     در

به عنوان قيد در نظر گرفته متر  15كمتر از  مبدل و طول 7 قطر پوسته كمتر از. به صورت متغير در نظر گرفته شده اند) درجه

oدماي سيال گرم  :قرار زير استشرايط كاركرد چگالنده از . اند شده
T = 45.8 ch،  دماي ورود سيال سـردo

T = 20 cc1 

oدبي جرمي سيال سرد
m = 10717.4kg / sc، دبي جرمي سيال گرمo

m = 215.68kg / sh،   هزينه كل چگالنـده

هزينـه سـرمايه    .هزينه كل شامل هزينه سطح حرارتي و هزينه كاركردپمپ مي باشد. به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده اند

 .[7].به دست مي آيد )30(،)29(،)28(،هزينه كل به ترتيب از روابط و هزينه برق مصرقي براي كاركرد پمپ ،گذاري اوليه

  
n

cin = 8500 +CA × Ao   

 

o
kel  ×τ ×∆p × mtot cc =op

ηρc

 
 
  

   

Ctot = a×Cin +cop   

(-y)
a = r / (1 - (1 + r) )  

به ترتيب، توان افزايش غير خطي با افزايش  τو nبه ترتيب، هزينه بر واحد سطح و هزينه برق است،  kelو  CA جايي كه

عمر تجهيزات بر حسب  y. به ترتيب افت فشار و بازده پمپ مي باشد η,∆ptot. ل مي باشندسطح و ساعات كاركرد در سا

8..ضريب هزينه ساالنه مي باشد aتورم،نرخ  r،سال  ,η = n=.6, r=.15,CA=409, whKel /$1020 6−
×= 

5000=τ ,y=10مي باشد.  

  

   كرد برنامهعمل -2- 3

، سطح LMTDاستفاده از الگوريتم و با بكاربردن روش  با تغيير دادن متغيرهاي مسئله در محدوده تغييرات خود با

شده  و نتايج حاصل [6]انحراف بين نتايج در مرجع . حساب مي شود حرارتي و افت فشار را كه در هزينه كلي مبدل تأثير دارند

    .ليست شده است )1(حالت در جدول  توسط برنامه كامپيوتري براي سه

  

   [6] نتايج حاصل از برنامه با نتايج مرجع مقايسه )1(جدول 

   برنامه مرجع برنامه مرجع برنامه مرجع

14525.5 14579 6 
.13696  

2سطح حرارتي  13595 13178.8 13675
m  1 

16.1 16.2 5 .32   5 .32   6 .56  kpa(  2(ار افت فش 56.33 

10.5 10.59 13.2 13.14 6  .15  m(  3(طول چگالنده  15.7 

)25(  

)26(  

)27(  

 

)28(  

)29(  

 

)30(  

)31(  
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بنابراين برنامه كامپيوتري . همانطور كه ديده مي شود خطاهاي موجود كم و براي مسائل مهندسي قابل قبول مي باشد

  .براي بهينه سازي معتبر مي باشد

  

الگوريتم ژنتيك                                                          -3  

 لياوا از .شد ارائه 1962 سال در متحده االتيا گانيشيم دانشگاه در همكارانش وي هلند توسط تميالگور نيااصول اوليه 

 نيا .است افتهي انتشار تميالگور نيا توسط ،توابعي ساز نهيبه دييتا دري اريبسي ها رساله و ها مقاله بعد به 1980ي  دهه

  .داردي رندم زميمكان و كندي م كار رييمتغ كدي رو گريدي ها تميالگور خالف بر و .كندي م عملي مواز صورت به تميالگور

 

كيژنت در شده گرفته كار به صطالحاتا -3- 1  

 جهش احتمال : Pm- 2.صفر به كي از اي كي به صفر از آن، از تيب چند اي كي رييتغ با كروموزم كي رييتغ :جهش - 1 

 با ديجد كروموزم دو به كروموزم دو ليتبد: ازدواج -3.مي گيريمPm=0.005 ست و ما ا pm≤0.001≥0.01 معموال كه

): هدف تابع(برازش تابع -5.ميريگي م 0.8 معموال كه ج،يتزو احتمال : Pc-4.گريكدي با شانيها تيب ازي قسمتي نيگزيجا

   .مييگو ها كروموزم انتخاب به :انتخاب -6.كروموزم كي يستگيشا صيتشخي رابي تابع

  

تميالگوري كل روند -3- 2  

 ريمقاد - 3.گرددي ميي گشا كدي جار تيجمع - 2.كندي م جادياي تصادف صورت به را هياول تيانتخاب،جمع عملگر -1

ي م حاسبهم هدف تابع ريمقاد از استفاده با ضااعي برازندگ تابع - 4.شوندي م محاسبهي جار تيجمعي اعضا به هدف تابع

 تسبنم هم به را موثر تيجمع عضو دو هر ابي جفت عملگر - 6.شودي م محاسبهي جار تيجمع از موثر تيجمع - 5.شوند

 تيجمعي اعضا - 8.شودي م اعمال ديجد تيجمعي اعضا به جهش عملگر - 7.شودي م انجام دو آن نيب ونديپ عمل و نموده

يي همگرا شرطي برقرار صورت در -10.شودي م كنترل ديجدي رهايمتغ رحسببيي همگرا اريمع - 9.شوندي مي يكدگشا ديجد

 و شدهي جار تيجمع نيگزيجا ديجد تيجمعيي همگرا شرطي برقرار عدم صورت در - 11.شودي م متوقف محاسبات

  .شودي م تكرار 2 گام از محاسبات

 

بهينه سازي -4  

سازي  متغير براي بهينه 6در اين مقاله تعداد  .بود كه كمينه هزينه ساالنه را داشته باشد هدف بدست آوردن چگالنده اي

در ) درجه 90و  60، 45، 30(شامل تعداد لوله، تعداد گذر لوله، قطر داخلي و خارجي لوله، نسبت گام لوله و آرايش لوله ها 

 .به عنوان قيد در نظر گرفته شده اندمتر  15كمتر از  هچگالندو طول  7همچنين قطر پوسته كمتر از . نظر گرفته شده اند

نحوه . اجرا شد Pm=0.005احتمال جهش  و Pc=.8احتمال تزويج  با ايجاد جمعيت تصادفي و نسل 60الگوريتم ژنتيك براي

ايط در هر شر [6]براي مقايسه نتايج با مرجع . نشان داده شده است )1( نموداربر حسب توليد نسل در  همگرايي تابع هدف

5.9 5.48 5.1 4.75 6  .4  m(  4(قطر چگالنده  4.250 
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نتايج  .است نشان داده شده) 2(در جدول  هامتغيرها، محدوده باال و پايين آن .حالت مشابه با اين مرجع در نظر گرفته شده است 

  .نشان داده شده است )4( و )3( بهينه به همراه سه حالت موجود در مرجع درجدول

  

متغيرهاي مسئله محدوده باال و پايين آنها) 2(جدول  

االمحدوده ب   متغير محدوده پايين 

 1 تعداد لوله  1000 10000

 2 تعداد گذر 1 3

 m  3قطر داخلي  0.023 0.043

 m 4قطرخارجي 0.0254 0.0453

 5 نسبت گام لوله 1.25 1.5

درجه 90 درجه 30   6 آرايش لوله 

 

  .و خارجي هر كدام در دسترس استلوله استاندارد براي بهينه سازي چگالنده استفاده شده است كه قطر داخلي  42تعداد 
 

مقدار متغيرهاي بهينه) 3(جدول   

   متغير  مقادير بهينه شده

 1  تعداد لوله  9684

 2  تعداد گذر 1

 m(  3(قطر داخلي  0.041

 m(  4(قطر خارجي 0.048

 5  نسبت گام لوله 1.264

درجه 30  6  آرايش لوله 

  

  [6]در مرجع نتايج بهينه به همراه سه حالت موجود) 4(جدول 

  نتايج بهينه

  سازي

   مورد اول  مورد دوم  مورد سوم

هزينه  49000  70000 100000  37729

  $ساالنه 

  

و % 47،%24همانطور كه مشاهده مي شود مقدار كل هزينه ساالنه بهينه شده در مقايسه با سه حالت به ترتيب كاهش قيمت 

  .را در بر دارد% 64
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با توليد نسل) هزينه كل( تابع هدف همگرايي )1(نمودار   

 

قطر داخلي و خارجي به ترتيب بهينه سازي با نتيجه نمودار در اين است كه در ) 4(علت تفاوت جزئي نتيجه جدول 

 )اينچ1.9و1.6(متر  0.048و  0.041 ،لوله ها استاندارد باشد سايز و براي اينكه .بدست آمده است متر 0.045و  0.043

  .انتخاب كرديم

  

  ه گيرينتيج -5

) هزينه سرمايه گذاري اوليه و هزينه كاركرد(در اين مقاله بهينه سازي به منظور بدست آوردن حداقل هزينه كل سيستم 

هزينه سرمايه گذاري اوليه، سطح حرارتي در نظر گرفته شده و هزينه كاركرد شامل  .انجام شدبا استفاده از الگوريتم ژنتيك 

متغير براي بهينه سازي شامل تعداد لوله،  6 در اين جا تعداد. ت فشار داخل لوله ها مي باشدبرق مصرفي پمپ براي غلبه بر اف

. در نظر گرفته شده اند) درجه 90و  60، 45، 30(قطر داخلي و خارجي لوله، نسبت گام لوله و آرايش لوله ها  تعداد گذر لوله،

متر بدست  6.5و قطر  13.4طول  كه .در نظر گرفته شد متر 15 كمتر از چگالندهو طول  متر 7همچنين قطر پوسته كمتر از 

% 64و % 47،%24مقايسه شد و به ترتيب كاهش قيمت  [6]نتايج بهينه سازي به همراه سه حالت موجود در مرجع  .آمد

  . بدست آورده شد

  

  تشكر و قدرداني

  .بودند پروژهدر اين  ماقاي دكتر حاج عبدالهي كه راهنما آبا سپاس از جناب 
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