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 چکیده 

که اخیراً به آن بهای بیشتری  سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ

سیستم هیبریدی به این  داده شده است و به نوعی می توان از آن به عنوان انرژی پاک و نو یاد کرد.

صورت عمل می کند که با کار کردن پیل سوختی کربنات مذاب حرارت و برق تولید می شود که از 

ده می کنیم و به این ترتیب موتور استرلینگ حرارت آن به عنوان منبع گرم برای موتور استرلینگ استفا

در این مقاله با تغییر در فشار های جزئی ماده های موجود در آند و کاتد نیز تولید کار مکانیکی می کند. 

پیل سوختی کربنات مذاب با فرض ثابت بودن انرژی فعال سازی در آند و کاتد این پیل سوختی را بهینه 

در این مقاله از فشار های جزئی نیتروژن و  هیبریدی نیز بهینه می شود کرده و متناسب با آن سیستم

کاتد صرفه نظر شده است البته با این کار هزینه افزایش می یابد اما بازده بهبود می بخار آب موجود در 

وریتم نرم افزاری که ما در این مقاله استفاده کرده ایم متلب می باشد و برای بهینه سازی نیز از الگ یابد.

می  % 17.48بیشترین درصد بازده برای سیستم هیبریدی  که ژنتیک نرم افزار متلب استفاده شده است

 باشد.

 

 موتور استرلینگ ،بهینه سازی، سیستم هیبریدی، پیل سوختی کربنات مذابواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

به عنوان یک جایگزین برای نیروگاه های  با توجه به افزایش قیمت سوخت و نگرانی های زیست محیطی پیل های سوختی

در میان پیل های سوختی موجود تولید Heinz et al,2012) (Neef,2009) (Feng et al,2012) )سنتی در نظر گرفته می شود.

( به عنوان یک پیل MCFCپیل سوختی کربنات مذاب ) (Verda et al,2012) (Zhang et al,2011) (Zhang et al,2012)شده 

 Brouwer et)ی با کارکرد دما باال و کاربرد نیروگاهی که از آن حرارت باال خارج می شود مورد توجه قرار می گیرد.سوخت

al,2006)  (Kim et al,2013) . موتور استرلینگ نیز به عنوان یک موتور رفت و برگشتی با راندمان باال که به دلیل بی سر و صدا

سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و  تصادی مورد توجه می باشد.بودن کارکرد موتور و هم از لحاظ اق

به این صورت کار می کند که در آند پیل سوختی کربنات مذاب هیدروژن با یون کربنات واکنش داده و  موتور استرلینگ

نتقل می شود که در آن جا با الکترون و آب و دی اکسید کربن تولید می کند که دی اکسید کربن طی یک چرخه به کاتد م

اکسیژن هوا واکنش داده و تولید یون کربنات می کند الکترون تولید شده در آند نیز به کاتد منتقل شده و تولید برق می کند 

استفاده کرده و موتور استرلینگ  این واکنش ها گرما تولید می کند که از این حرارت به عنوان منبع گرم برای موتور استرلینگ

هر کدام از اجزای این سیستم هیبریدی به صورت جدا از هم دارای کند و کار مکانیکی تولید می کند.  شروع به کار می

در این مقاله با تغیر فشار های  راندمان افزایش می یابد.راندمان مشخصی می باشند اما با تشکیل دادن این سیستم هیبریدی 

ن انرژی فعال سازی راندمان سیستم هیبریدی را افزایش می دهیم که فشار های جزئی جزئی آند و کاتد و با ثابت در نظر گرفت

نرم افزار متلب فشارهای جزئی آند و را با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک به دست خواهیم آورد. با استفاده از الگوریتم ژنتیک 

ی بازده و چگالی توان با نرم افزار متلب رسم شده در این مقاله شکل ها .کاتد پیل سوختی کربنات مذاب محاسبه شده است

 می باشد.  (Chen et al, 2014)(Zhao and Chen,2009) در این ضمینه مقاالتی وجود دارد که مهمترین آن مقاله  اند.

 
 روش تحقیق 

 

 الگوریتم ژنتیک

حل تقریبی برای فتن راهتکنیک جستجویی در علم رایانه برای یا  GA) -(Genetic Algorithm الگوریتم ژنتیک

شناسی های زیست سازی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتمهای تکامل است که از تکنیکبهینه

 .کندمانند وراثت و جهش استفاده می
 نامزدهای از( ها وموزومکر) انتزاعیساز کامپیوتر که در آن جمعیت یک نمونه  های ژنتیک معموالً به عنوان یک شبیه لگوریتما

هایی از ها به شکل رشته حلشوند. به طور سنتی راهسازی میپیاده بهتری منجر شود حل راه به سازی بهینه مسأله یک حلراه

شود اند. فرضیه با جمعیتی کامالً تصادفی منحصر بفرد آغاز میسازی شدههای دیگری هم پیادهبودند، اما امروزه به گونه 7و  ۰

شود، چندین فرد منحصر در فرایندی تصادفی از نسل یابد. در هر نسل گنجایش تمام جمعیت ارزیابی میها ادامه می و در نسل

شوند )کسر یا دوباره ترکیب ها( و برای شکل دادن نسل جدید، اصالح می شوند )بر اساس شایستگیجاری انتخاب می

 .شوداری تبدیل میشوند( و در تکرار بعدی الگوریتم به نسل جمی

های مورد آزمایش قرار ای از دادههر فرد در برابر مجموعه کند.موتور الگوریتم ژنتیک یک جمعیت اولیه از فرمول ایجاد می

ترین  مناسب شوند.مانند؛ بقیه کنار گذاشته میها( باقی می ترین درصد از مناسب 7۰ترین آنها )شاید  گیرند و مناسبمی

شود که اند. مشاهده میجایی عناصر دی ان ای( و تغییر )تغییر تصادفی عناصر دی ان ای( کردهه ب گیری )جا جفتافراد با هم 

کنند. در حالی تر هستند میل می هایی که دقیقبا گذشت از میان تعداد زیادی از نسلها، الگوریتم ژنتیک به سمت ایجاد فرمول

های ژنتیک این است نتایج نهایی قابل تریک هستند، جذابیت زیاد الگوریتمپارام های عصبی هم غیرخطی و غیر که شبکه

های توان تکنیکترند. فرمول نهایی برای کاربر انسانی قابل مشاهده خواهد بود و برای ارائه سطح اطمینان نتایج میمالحظه
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مواره در حال بهبود است و برای مثال با های ژنتیک هها اعمال کرد. فناوری الگوریتمآماری متعارف را بر روی این فرمول

در نتیجه جمعیت را شوند و های ضعیف تولید میها و برای نقض کردن فرمولها که در کنار فرمولمطرح کردن معادله ویروس

 .سازندتر می قوی کالً

نتیکی به عنوان یک الگوی نویسی است که از تکامل ژیک تکنیک برنامه (GA) ای شود که الگوریتم ژنتیکمختصراً گفته می

 شوند که تابعها طبق یک الگو کدگذاری می ای که باید حل شود ورودی است و راه حللهامس کند.حل مسئله استفاده می

fitness  شوندکند که اکثر آنها به صورت تصادفی انتخاب مینام دارد و هر راه حل کاندید را ارزیابی می. 

 

 
 ریتم ژنتیک. نحوه عملکرد الگو7شکل 

 

 روابط

 (Chen et al, 2014) .استفاده می کنیم 1برای محاسبه توان پیل سوختی از رابطه 

 

 
 

 
 

 

 

 

 آمده است. 1مساحت صفحات آند و کاتد می باشد بقیه عالئم در جدول  Aچگالی جریان،  Jکه 

تغیرات  hΔتالپی را نشان می دهد.نرخ آن 5که رابطه استفاده می کنیم. 6و  5برای محاسبه بازده پیل سوختی از 

 بازده می باشد. ηتوان و  P آنتالپی واکنش می باشد.
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 محاسبه کرده: 8محاسبه کرده و سپس پتانسیل استاندارد را از رابطه  7انرژی آزاد گیبس را از رابطه 

(Hitchings,2002) 

 

 
 

 
 استفاده می کنیم. 11 و 11و  11و  9موتور استرلینگ از رابطه  بازدهبرای محاسبه 

 

 
 

 
 

 
 

 
K ضریب رسانش می باشد و α  ضریب انتقال حرارت جا به جایی وε  می باشد. 1و  1نسبت بین 

 

 استفاده می کنیم. 11ه توان موتور استرلینگ از رابطه برای محاسب
 

 
 

 محاسبه می شود. 11ده سیستم هیبریدی براساس رابطه باز

 
 محاسبه می شود. 15اس رابطه ان سیستم هیبریدی براستو
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 به دست می آید. 1از جدول  روابطمقدار پارامتر های 

 
 مقادیر پارامترهای روابط. 7جدول 

 
 

  یافته ها

و روابط گفته شده می توان با نرم افزار متلب شکل های بازده به چگالی جریان و چگالی توان به چگالی  7با توجه به جدول 

 جریان را رسم کرد.

بازده به چگالی جریان پیل سوختی کربنات مذاب به رنگ سیاه و موتور استرلینگ به رنگ قرمز و سیستم  2نون در شکل اک

 هیبریدی به رنگ آبی را مشاهده می کنید.

نیز چگالی توان به چگالی جریان پیل سوختی کربنات مذاب که به رنگ سیاه و موتور استرلینگ به رنگ قرمز و  3در شکل 

 هیبریدی به رنگ آبی را مشاهده می کنید.سیستم 

بیشترین چگالی  3آمپر بر متر مربع می باشد و در شکل  7۰۰۰بیشترین مقدار بازده سیستم هیبریدی  در حدود  2در شکل 

 آمپر بر متر مربع می باشد. 8۰۰۰ توان سیستم هیبریدی در حدود

 تر مربع می باشد.آمپر بر م 0۰۰۰از صفر تا  3و  2چگالی جریان در شکل های 
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 بازده به چگالی جریان سیستم هیبریدی و اجزای آن .2شکل 

 

 
 . چگالی توان به چگالی جریان سیستم هیبریدی و اجزای آن3شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

744 

 

با استفاده از الگوریتم ژنتیک متلب و ثابت فرض کردن انرژی فعال سازی آند و کاتد پیل سوختی کربنات مذاب مقادیر 

البته در اینجا از فشارهای جزئی نیتروژن و بخار آب موجود در  کول های آند و کاتد را به دست می آوریم.فشارهای جزئی مول

 هوا صرفه نظر شده است.

فشارهای  3ه دست آمده از الگوریتم ژنتیک نشان داده شده است و در جدول فشار های جزئی مولکول های آند ب 2در جدول 

 است. جزئی مولکول های کاتد آورده شده

به بررسی بازده پیل سوختی کربنات مذاب در دو حالت بهینه شده به وسیله تغیر در فشارهای جزئی و حالت اولیه  8در شکل 

 پرداخته است. 

 
 فشار های جزئی مولکول های آند به دست آمده از الگوریتم ژنتیک .2جدول 

 
 

 ریتم ژنتیکبه دست آمده از الگو فشارهای جزئی مولکول های کاتد .3جدول

 
 

 
 

 بهینه شده پیل سوختی کربنات مذاب به وسیله الگوریتم ژنتیک .8شکل

 

به  0به بررسی بازده موتور استرلینگ به وسیله الگوریتم ژنتیک نسبت به حالت اولیه آن را نشان می دهد.در شکل  5شکل 

 ا نمایش می دهد.بررسی بازده سیستم هیبریدی در دو حالت با الگوریتم ژنتیک و اولیه آن ر
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 آن بازده به چگالی جریان بهینه شده موتور استرلینگ و حالت اولیه .5شکل 

 

 
 . بازده به چگالی جریان بهینه شده سیستم هیبریدی و حالت اولیه آن0شکل 
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داخته است.شکل به بیان چگالی توان حالت بهینه شده سیستم هیبریدی با الگوریتم ژنتیک نسبت به حالت اولیه آن پر 1شکل 

 بررسی درصد های دیگر فشارهای جزئی نسبت به الگوریتم ژنتیک پرداخته است.نیز با  4

 

 
 چگالی توان به چگالی جریان حالت بهینه شده سیستم هیبریدی و حالت اولیه آن .1شکل

 

 
 درصد فشارهای جزئی دیگر نسبت به درصد فشارهای جزئی الگوریتم ژنتیک .4شکل
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  گیریهبحث و نتیج
که حالت با الگوریتم ژنتیک پیل سوختی کربنات  % ۰0.02بیشترین بازده پیل سوختی کربنات مذاب در حالت اولیه در حدود 

 % 00.01که حالت با الگوریتم ژنتیک نیز  % 00.01می باشد.بیشترین بازده موتور استرلینگ در حالت اولیه  % 20.11مذاب 

است اما با افزایش چگالی جریان نسبت به حالت اولیه افزایش داشته است.بیشترین بازده  می باشد که تغییر محسوسی نکرده

می باشد.اگر درصد های فشارهای جزئی  % 05.48که حالت با الگوریتم ژنتیک  % 0۰.14سیستم هیبریدی ئر حالت اولیه 

می باشد بررسی  (Chen et al, 2014)قاله آمده و مربوط به م 4الگوریتم ژنتیک را با درصدهای فشارهای جزئی که در شکل 

که درصد های با الگوریتم ژنتیک در حدود  می باشد % 31.47کنیم بیشترین بازده سیستم هیبریدی مقاله یاد شده در حدود 

  افزایش داشته است. % 24.3

به صفر نزدیک تر شود درصد  با توجه به این که فشار جزئی دی اکسید کربن در آند هر چهگفت به عنوان پیشنهاد می توان 

بازده پیل سوختی باالتر می رود می توان در این موضوع کار شود که با جدا سازی مولکول دی اکسید کربن در آند فشار جزئی 

 می رسد. % 08.44طور تقریبی به به سیستم هیبریدی دی اکسید کربن را در آند به صفر رساند که با این کار درصد بازده 
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