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استفاده از محاسبات نرم در بهبود عملکرد نیروگاه بخار در بارهای 
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 دانشکده مهندسی مکانیک

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 تهران، ایران
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توان تولید و مصرف برق در هر کشور يکي از  —چکیده 

بخش در ايران  ی پیشرفت صنعتي آن کشور محسوب مي شود.ها شاخص

 پذيرد. های حرارتي بخار صورت مي اعظم تولید برق با استفاده از نیروگاه

ارآيي بهینه منجر به ک ها تنظیم بهینه پارامترهای مختلف در اين نیروگاه

به همراه  ها عملکرد اين واحدها شده و بیشترين سود را برای صاحبان آن

از فاکتورهايي که بر میزان مصرف سوخت و تولید  يکيخواهد داشت. 

ی آب ها دبي زيرکش ،برق واحدهای تولید توان بخار تاثیرگذار است

واحد يک  پس از تحلیل انرژی و اگزرژی باشد. در اين پژوهش ميتغذيه 

ی ها با استفاده از يکي از روش نیروگاه بخار شهید رجايي ايران،

 ی مختلفها محاسبات نرم به نام الگوريتم ژنتیک، به تنظیم دبي زيرکش

الگوريتم مورد شود.  ميبه منظور استحصال بیشترين سود پرداخته  نیروگاه

و  %01%، 011سود نیروگاه را در کارکرد بار  استفاده در اين پژوهش،

دالر در 0227001و  2535701، 2202101% بار طراحي، به ترتیب 01

  دهد. ميسال نسبت به حالت طراحي فعلي نیروگاه افزايش 

 

، نیروگاه بخار، بهبود عملکرد، الگوريتم ژنتیک —های کلیدی  واژه

 تحلیل اگزرژی

 مقدمه   .0

با  ها ی انرژی شامل تعداد زیاد و انواع مختلف برهمکنشها سیستم

یی با پارامترهای ها باشند. بنابراین طراح چنین سیستم میمحیط اطراف خود 

مختلفی که در روابط انرژتیک، اگزرژتیک و اقتصادی سیستم موجود 

سیستم  از اینرو باید یک روش بهینه سازی طراحیباشد، روبرو است.  می

ی ها یستمارائه گردد تا قادر به ارتباط پیدا کردن با همه این پارامترها در س

ی مفید در تحلیل ها محاسبات نرم یکی از روش واقعی و پیشرفته باشد.

ها قادرند تا  این روش .دباش میی انرژی با فاکتورهای تاثیر زیاد ها سیستم

طور همزمان تاثیر چند فاکتور را در تنظیم بهینه تابع هدف بررسی نمایند.  به

است که با تشکیل  ی محاسبات نرمها الگوریتم ژنتیک یکی از روش

ی مختلف از پارامترهای حاکم بر عملکرد سیستم، ها و ترکیب ها جمعیت

 نماید.  میبهترین ترکیب را جهت نیل به بهترین عملکرد سیستم شناسایی 

ی تولید توان ایران، ها ترین انواع نیروگاه از طرفی یکی از مهم

کتریکی کشور بر عهده باشد که سهم عمده تولید توان ال میی بخار ها نیروگاه

 ا در این بخش معرفی کنید.ش خود رحامیان پژوه

 حامیان() در غیر این صورت این مستطیل را پاک کنید.

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:mostafa.baghsheikhi@gmail.com
http://www.sid.ir


مختلف یعملکرد یرهابخار در با روگاهیاستفاده از محاسبات نرم در بهبود عملکرد ن  

که  هستندی انرژی ها ی بخار از آن جمله سیستمها اهنیروگ .است ها آن

ی ها باشد. در سال میتاثیرگذار  ها لفی در عملکرد بهینه آنتپارامترهای مخ

ی انرژی با استفاده از ها سیستمسازی عملکرد  اخیر محققان به تحلیل و بهینه

بتنی بر محاسبات نرم نظیر ی مها ی مختلف به خصوص روشها روش

و  4و  3و  2و  1الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی و منطق فازی پرداخته اند ]

 2114در سال  [. به عنوان مثال13و  12و  11و  11و  9و  8و  7و  6و  5

یک نیروگاه بخار  وانگ و همکاران پس از تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی

یتم تکاملی توسعه یافته ده از یک الگورفوق بحرانی ذغالسنگ سوز، با استفا

یابی چندهدفه آن پرداختند. ایشان نشان دادند که با استفاده از روش  به بهینه

و راندمان حرارتی تا کاهش یافته % 4تا  2ی تولید برق ها پیشنهاد شده هزینه

پس  2112حاج عبداللهی و همکاران در سال  [.1باشد ] میافزایش  % قابل2

یی خاص از ها ترمواکونومیک سیکل خود، با استفاده از مدلاز تحلیل 

متغیر تصمیم مختلف از  15الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی و با انتخاب 

ی ها نیروگاه بخار، به بیشینه نمودن راندمان حرارتی و کمینه کردن نرخ هزینه

% و 3776 ایشان افزایش راندمان ،کل پرداختند. در برخی از نقاط خاص

صیادی  در مطالعه ای دیگر. [6]رش نمودند اگز % را3784ی ها هزینهکاهش 

 مقالهمگاوات را در دو  1111ای  سازی یک نیروگاه هسته و همکاران بهینه

[. ایشان از الگوریتم ژنتیک برای بهبود عملکرد 9و  8انجام دادند ]

 ترمودینامیکی سیستم در فرآیند بهینه سازی تک هدفه و چندهدفه استفاده

نمودند. این گروه همچنین این روش را بر روی کوپل یک نیروگاه هسته ای 

[. این 11و  11بستند ] کار اوات با یک سیستم آب شیرین کن بهمگ 1111

گردید که همزمان پارامترهای  میاجرا  ای سازی به گونه روش بهینه

ان و همکار ایشانهمچنین  نمود. میاگزرژتیک و اگزرژواکونومیک را بهینه 

را برای بهینه سازی  استنتاج فازی سیستم [ روش کاملی از14در مرجع ]

ارائه  سازی تکراری بر اساس روش بهینه CGAMاگزرژواکونومیک سیکل 

 نمودند.

است که بتواند عملکرد  الگوریتم ژنتیکهدف مقاله حاضر، طراحی یک 

اضا بهبود نیروگاه بخار را با کنترل متغیرهای عملکردی در حین تغییرات تق

دهد. تابع هدف این مساله بیشینه نمودن سود نیروگاه از بابت فروش برق 

ی بخار ها یابی آنی سیستم در این مساله با کنترل نرخ باشد. بهینه میتولیدی 

پذیرد. نیروگاه  میزیرکش شده در پاسخ به تغییرات بار نیروگاه صورت 

است به عنوان سایت هدف شهید رجایی که در استان قزوین ایران واقع شده 

و  انرژی. در بخش اول مقاله حاضر، آنالیز گیرد میمورد ارزیابی قرار 

ناپذیری موجود  و میزان بازگشت گردید نیروگاه پیشنهاد شده انجام اگزرژی

 الگوریتم ژنتیک. سپس یک گردند های مختلف سیستم شناسایی می در المان

کار گرفته شد. در بین  نیروگاه بهبرای بهینه نمودن عملکرد دینامیک این 

به  ها متغیرهای عملکردی مختلف، دبی جرمی بخار زیرکش شده از توربین

عنوان پارامترهای کنترلی انتخاب گردیدند. این بخارات زیرکش شده به 

 .گردند میگرم شدن هدایت  هیترهای آب تغذیه برای پیش

 نیروگاه هدف  .2

در  بخار، مگاواتی 251واحد  نیروگاه بخار شهید رجایی شامل چهار

قزوین -کیلومتری اتوبان تهران 25باشد که در موقعیت  میاستان قزوین ایران 

العملی  توربین عکس 7واقع شده است. هر واحد از این نیروگاه دارای 

باشند. سیکل نیروگاه  میتا فشار باال  3فشار پایین و  ها تای آن 4هستند که 

 گردد. میمشاهده  «1شکل »موجود در 

 
 : دياگرام جريان نیروگاه شهید رجايي0شکل 
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 مدلسازی .7

 مدل ترمودينامیکي .7.0
باشد  می و اگزرژی سیکل یانرژ زیمطالعه که شامل آنال نیبخش اول ا

صورت گرفته  اتیمدل بر اساس فرض نی. ادیگرد انجام EESدر نرم افزار 

 یاجزا یبرا ایپا در حالت یو اگزرژ یانرژ ی. معادالت بقاباشد می[ 15در ]

 باشند: می لیبر اساس معادالت ذ روگاهین
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معادالت باالنس اگزرژی و راندمان اگزرژتیک اجزای نیروگاه نیز در 

 یاساس معادالت باالنس و راندمان اگزرژ برگردند.  میمشاهده « 1جدول »

و راندمان  بیو تخر ها انیتک جر تک یاگزرژ ریمقاد اه،روگین یاجزا یبرا

بر اساس . شود میاستخراج « 2جدول »مطابق اطالعات هر المان  یاگزرژ

 یها محاسبات، راندمان نیاستخراج شده از ا یعملکرد یها مشخصه

% محاسبه 35719% و 36717 بیبه ترت روگاهین نیا یبرا یو حرارت کیاگزرژت

در  ستمیس یو عملکرد واقع یحاصل از مدلساز جینتا نیب سهی. مقادیگرد

 ت.موجود اس «3جدول »

 ی نیروگاهها : معادالت باالنس اگزرژی و راندمان اگزرژتیک المان0جدول 

 حجم کنترلی رابطه راندمان اگزرژی معادله باالنس اگزرژی
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  2توربین فشار باالی 
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  3توربین فشار باالی 
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  3توربین فشار پایین 
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 4توربین فشار پایین  
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مختلف یعملکرد یرهابخار در با روگاهیاستفاده از محاسبات نرم در بهبود عملکرد ن  
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 3ایین آب تغذیه فشار پهیتر  
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 2ایین آب تغذیه فشار پهیتر  
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 1ایین آب تغذیه فشار پهیتر  
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 2آب تغذیه فشار باالی هیتر  
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 1آب تغذیه فشار باالی هیتر  
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 ژی نقاط مختلف سیکلی ترمودينامیکي و اگزرها : مشخصه2جدول 

 نام تجهیز
شماره 

 جریان
 نوع جریان

 انتروپی

(kJ.kg-1.K-1) 

 آنتالپی

(kJ.kg-1) 

 دبی جرمی

(kg.s-1) 

 دما

(K) 

فشار 

(MPa) 

 اگزرژی

(kJ.kg-1) 

 تخریب اگزرژی

(kJ.kg-1) 

 راندمان اگزرژی

(%) 

 بویلر

 73432 12632 71362 21462 1442 2..26 ورودی 23

377274 
42 

 

 3137.4 14613 21162 21462 3427 6717. جیخرو 1

 222222 36223 2262. 13.62 .343 6.12. ورودی 4

 224722 36427 21162 13.62 3732 2622 خروجی 7

توربین فشار 

 1باالی 

 3137.4 14613 21162 21462 3427 6717. ورودی 1

 3214 36223 2262. 126477 .343 6.12. خروجی 2 31 277.

 222222 36223 2262. 13.62 .343 6.12. خروجی 4

توربین فشار 

 2باالی 

 224722 36427 21162 13.62 3732 26224 ورودی 7

 13274 16273 24263 11613 3322 26342 خروجی . .3 .134

.-O 213724 16273 24263 12463 3322 26342 خروجی 

توربین فشار 

 3باالی 

.-O 213724 16273 24263 12463 3322 26342 ورودی 

 14222 462773 73262 11621 3432 26322 خروجی 2 32 1471

2-O 172212 462773 73262 11621 3432 26322 خروجی 

توربین فشار 

 1پایین 

2-O 172212 462773 73262 123613 3432 26322 ورودی 

 4424 .46222 42162 763422 2223 26323 خروجی 14 31 3242

14-O 114.22 .46222 42162 1.2612 2223 26323 خروجی 

توربین فشار 

 2پایین 

10-O 114.22 .46222 42162 1.2612 2223 26323 ورودی 

 3242 .4614 41362 .623. ..22 .2641 خروجی 12 32 1.41

12-O 23214 .4614 41362 1.464 ..22 .2641 خروجی 

توربین فشار 

 3پایین 

12-O 23214 .4614 41362 1.464 ..22 .2641 ورودی 

 2743 464.3 3.464 6122. 2.31 26442 خروجی 14 33 1717

14-O 4417. 464.3 3.464 .17462 2.31 26442 خروجی 

توربین فشار 

 4پایین 

14-O 4417. 464.3 3.464 .17462 2.31 26442 ورودی 
2414 33 

 3.221 46413.2 33263 .17462 24.2 26431 خروجی .1

 - 143. 3.221 46413.2 33263 .17462 24.2 26431 ورودی .1 کندانسور

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
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 5  

 

 37261 46472.7 37267 12622 37267 16133 ورودی 22

 1742 16132 333 12362 27164 46223 خروجی 12

هیتر آب 

تغذیه فشار 

 3پایین 

 1742 16132 333 12362 27164 46223 ورودی 12

.4263 2. 

 3712 463233 374 12362 333 16424 خروجی 12

 2744 4647327 373 6122. 2.31 26421 ورودی 17

 .432 461373 .3216 12624 47462 16441 ورودی 22

 42764 46472.7 37267 12622 37267 16133 خروجی 22

هیتر آب 

تغذیه فشار 

 2پایین 

 3712 463233 374 12362 333 16424 ورودی 12

.2267 22 

 4.3. 462317 32.63 12362 43262 16341 خروجی 13

 3274 461322 41367 .623. ..22 26433 ورودی 13

 37267 462724 44162 763422 74462 16.13 ورودی .2

 72262 461373 .3216 12624 47462 16441 خروجی 22

هیتر آب 

تغذیه فشار 

 1پایین 

 4.3. 462317 32.63 12362 43262 16341 ورودی 13

7136. 2. 
 3.13 462423 33763 12362 71362 16774 خروجی 24

 4433 462.32 42463 763422 2223 .2644 ورودی 11

 .3.26 462724 44162 763422 74462 16.13 خروجی .2

 هوازدا

 3.13 462423 33763 12362 71362 16774 ورودی 24

1234 24 
 14211 462423 73261 11621 3432 26333 خروجی 3

 4241 16.32 42767 .2363 2.3 263.2 ورودی 27

 22231 12623 44262 21767 22462 26412 خروجی 21

هیتر آب 

تغذیه فشار 

 2باالی 

 22231 12623 44262 217642 22462 26412 ورودی 21

1433 22 

 33312 12677 422 217642 22.62 26342 خروجی 22

 2..13 7..16 24263 11631 3322 26327 ورودی 2

 4122 36713 71.61 126477 1471 26242 ورودی 24

 4227 16.32 42764 .2363 2.3 263.2 خروجی 27

هیتر آب 

تغذیه فشار 

 1باالی 

 33312 12677 422 217642 22.62 26342 ورودی 22

112. 22 
 73432 12632 71362 217642 1442 2..26 خروجی 23

 .1373 3673 21. 126477 .343 6.34. ورودی 3

 4234 36713 71.61 126477 1471 26242 خروجی 24

 

 ستمیس یعملکرد یها و داده یحاصل از مدلساز جينتا سهي: مقا7 جدول

 
دهنده دقت باالی مدل  اعداد گزارش شده در این جدول، نشان

گونه که در این جدول  همان باشد. میحاصل و اگزرژی ترمودینامیکی 

گردد کمترین راندمان اگزرژی در این سیکل مربوط به محفظه  مشاهده می

باشد. البته سهم باالی  احتراق و پس از آن مربوط به هیترهای آب تغذیه می

های غیرقابل دسترس  ناپذیری تخریب اگزرژی در بویلر مربوط به بازگشت

ناپذیری  ا توجه به هیترهای آب تغذیه برای کاهش بازگشتمی باشد. لذ

 ها دارای اهمیت می باشد. آن

 و ثوابت میتصم یرهایتابع هدف، متغ .7.2
درآمد و  نیب اختالف) روگاهیمقاله سود حاصل ن نیهدف در ا تابع

کردن سود  نهیشیهدف ب دیگرد انیب زیباشد. همان گونه که قبال ن می( ها نهیهز

 یپارامترها یبرخ میبا تنظ یمختلف عملکرد یلت بارهادر حا روگاهین

 باشد: می لیمقاله به شرح ذ نیباشد. تابع هدف در ا می یعملکرد

 
increasedimprovedobjective CRCC   (3)  

 شیدر اثر افزا روگاهیدرآمد ن شیافزا انگریب Rimprovedدر آن ترم  که

در  شیافزا انگریب زین Cincreasedباشد. ترم  می یلیتحو تهیسیالکتر انیجر دیتول

مصرف سوخت که خود نشات گرفته از  شیبه واسطه افزا روگاهین یها نهیهز

دو ترم  نی. ادباش میاست،  لریبه بو یگرم شده ورودشیآب پ یکاهش دما

 شوند: می فیتعر ریبه صورت ز

 
yelectricitdesignnetnetimproved CCWWR  1000)( ,

  (4)  
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مختلف یعملکرد یرهابخار در با روگاهیاستفاده از محاسبات نرم در بهبود عملکرد ن  

 
gasgasdesignfnetfincreased CCmmC /)( ,,    (5)  

 بی( به ترتCCgas) یعی( و گاز طبCCelectricity) تهیسیواحد الکتر نهیهز

kWh.$ 0.027برابر 
m.$ 0.02و  1-

 یمقاله برا نید. در انگرد میفرض  3-

شده از  رکشیبخار ز یدب روگاه،یاز سود خالص ن یحالت بهتر افتنی

 وانعن روند به میبسته  ةیآب تغذ یترهایکه به سمت ه روگاهین یها نیتورب

،  EXTHP1نیبا عناو بیترت اند و به رفته شدهدر نظر گ میتصم ریمتغ

EXTHP2  ،EXTLP1  ،EXTLP2  وEXTLP3 شوند. میداده  شینما 

 9تا  1توانند در بازه  میتنها  میتصم یرهایمتغ ،یابی نهیبه ندیطول فرآ در

است  روگاهین یدر حالت طراح ها رکشیز یدب یبه معنا 1. مقدار ابندی رییتغ

کاهش  یبه معنا 9رخ نداده است. حالت  ها ر آندر مقدا یکاهش چیکه ه

 باشد. می روگاهین ینسبت به حالت طراح یدب نیا ی% 91

 الگوريتم ژنتیک .7.7
برای ایجاد الگوریتم ژنتیک از زیرسیستم الگوریتم ژنتیک نرم افزار 

EES  بدین منظور در این سامانه متغیرهای دبی گردد.  میاستفاده

تغیر تصمیم و تابع افزایش سود نیروگاه به ی مختلف به عنوان مها زیرکش

ورودی الگوریتم گردند. مقادیر پیش فرض  میعنوان تابع هدف انتخاب 

توسط کاربر  ها و تعداد نسل1شامل جمعیت اولیه، ماکزیمم نرخ جهشژنتیک 

قابل تنظیم هستند. با اجرای نرم افزار در هر بار عملکردی نیروگاه، الگوریتم 

 نماید. میی آب تغذیه را استخراج ها نه دبی زیرکشژنتیک مقدار بهی

 نتايج .0

% اجرا شده و 61% و 81%، 111 یبارها یبرا الگوریتم ژنتیک ایجاد شده

US$.h 152.98توابع هدف بیبه ترت
-1

  ، 321.92 US$.h
 280.26و   1-

US$.h
 برابر% 111در بار  میتصم یرهایمتغ ری. مقاددیحاصل گرد 1-

3.41 HPEXT  792 HPEXT  701 LPEXT  702 LPEXT  703 LPEXT 

% به طور 61% و 81در دو بار  میتصم یرهایمتغ ریمقاد نی. همچندیگرد

91مشابه  HPEXT  792 HPEXT  791 LPEXT  792 LPEXT  7

03 LPEXT  دست آمد به. 

 یعملکرد یگردد، در بارها میبخش مشاهده  نیا جیکه از نتا همانگونه

 یها نیاز تورب هیآب تغذ یها رکشی%(، تنها کاهش ز111)بار  روگاهین یباال

 که با یباشد، در حال رگذاریتاث روگاهیسود ن شیتواند در افزا میفشار باال 

 یها رکشیز یکاهش دب، %61% و 81 یبه سمت بارها یکاهش بار عملکرد

                                                           
1 Mutation rate 

 روگاهیسود ن شیدهد و منجر به افزا میخود را نشان  زین نییفشار پا

 نییفشار پا یها رکشیز یباال، کاهش دب یکه در بارها یگردد. در حال می

 .دیگرد می هیپا ینسبت به حالت طراح روگاهیمنجر به کاهش سود ن

مگاوات  251هر واحد  یساعت، برا 8111کارکرد ساالنه  فرض با

 1223841و  2575361و  2242181سود  شیافزا ،ییرجا دیشه روگاهین

US$ 111% و 81% و 61 یبارها یبرا بیبه ترت ،ینسبت به حالت طراح %

مگاوات در  251 یروگاهیواحد ن 4در هر سال حاصل خواهد شد. با حضور 

 نیروش در انتظار صاحبان ا نیا یریکارگ با به ییاالسود ب روگاه،ین نیا

 یدب رییحوه تغن نیتابع هدف و همچن راتییخواهد بود. تغ یبخش صنعت

قابل  «3شکل »و « 2شکل »در  بیمختلف به ترت یدر بارها ها رکشیز

 مشاهده است.

در سود نسبت به حالت  شیافزا ممیدارد که ماکز می انیب« 2 شکل»

 یبرا «3شکل »بر اساس  نیدهد. همچن می% رخ 81 در حدود بار ،یطراح

 دینبا LP3 رکشیز روگاه،یمختلف ن یسود در بارها شیافزا نیشتریداشتن ب

دچار کاهش  دیدر همه بارها با HP2 رکشیکه ز یشود، در حال رییدچار تغ

% 91به مقدار  دیبا ها رکشیز ریسا ی%، دب81 یتا بارها نی% گردد. همچن91

 «3شکل »مطابق  ها یدب نی% ا91 یباال یکه در بارها یر حالد ابند،یکاهش 

بار عملکردی  3نتایج خروجی الگوریتم ژنتیک برای  خواهند کرد. رییتغ

 قابل مشاهده است.« 4جدول »مختلف نیز در 

 
 روگاهیمختلف ن یسود در بارها شيافزا تابع راتیی: تغ2 شکل

 

 
 روگاهیمختلف ن یدر بارها ها رکشيز يدب راتیی: تغ7 شکل
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 %01بار  %01بار  %011بار  مشخصه

شماره 

 زیرکش

بخار زیرکش 

 (kg/sشده )

تابع 

 (hr/$هدف)

بخار زیرکش 

 (kg/sشده )

تابع 

 (hr/$هدف

بخار زیرکش 

 (kg/sشده )

تابع 

 (hr/$هدف

HP1 7621 

171621 

3 

343622 

3 

223641 

HP2 2633 3 3 

LP1 4622 3 3 

LP2 4643 3 3 

LP3 467 3 3 

 32163 31463 31262 (sزمان همگرایی )

 

گوریتم ژنتیک بر اساس مقادیر نتایج فوق برای تنظیم پارامترهای ال

 ینمودن پارامترها میواضح است که تنظباشد.  می EESفرض نرم افزار  پیش

آمدن دقت  نییمنجر به پا ترشیبه سرعت ب یابیدست یبرا کیژنت تمیالگور

و  ییاشخاص بر سرعت همگرا تیجمع ریتاث «5جدول »گردد. در  می جینتا

تعداد  شی، افزامشخص استهمانگونه که  .شود میدقت روش مشاهده 

قابل توجه زمان محاسبات  شیمنجر به افزا شتر،یداشتن دقت ب یبرا تیجمع

  گردد. می

 

 %01بار  %01بار  %011بار  مشخصه

 144 .1 144 .1 144 .1 تعداد جمعیت

 .171621 171622 343622 3126. 22364 22.6 (h-1.$تابع هدف )

 32163 147464 31463 24.761 31262 211463 (sزمان همگرایی )

 جمع بندی .5

در  تواند میباشد که  می در محاسبات نرم ابزاری قدرتمند الگوریتم ژنتیک

ی حرارتی ها کار رود. نیروگاه ی انرژی پیچیده بهها بهینه سازی سیستم

باشند که عبارت بهینه سازی در  میی پیچیده ای ها ای از چنین سیستم نمونه

 اشاره به بهبود وضع سیستم نسبت به حالت فعلی دارد.  ها آن

ی ها ه از تنظیم دبیسازی نیروگاه بخار با استفاد بهینهدر این مقاله 

مگاوات نیروگاه  251بر روی یک واحد ی آب تغذیه نیروگاه ها زیرکش

با استفاده از ابزار الگوریتم ژنتیک مورد عنوان مطالعه موردی  شهید رجایی به

ی آب ها . عملکرد دینامیکی نیروگاه با تنظیم دبی زیرکشبررسی قرار گرفت

د. تابع نگرد میروند کنترل  میسته هیتر آب تغذیه ب 5ای که به سمت  تغذیه

افزایش سود نیروگاه نسبت به حالت طراحی آن به عنوان تابع هدف روش 

 شود. میدر نظر گرفته 

نیاز به مدل ترمودینامیکی  ،سازی الگوریتم ژنتیک جهت اجرای روش بهینه

ودینامیکی و اگزرژی نیروگاه باشد. از اینرو مدل ترم میحاکم بر مساله 

همخوانی بسیار خوبی با  ،ایجاد گردید. نتایج حاصل از مدل نظرمورد

ی عملکرد واقعی سیستم از خود نشان داد. راندمان حرارتی و اگزرژی ها داده

 گردید.% 36717و  %35719خروجی از این مدل به ترتیب برابر 

منجر به افزایش سود خالص  سازی الگوریتم ژنتیک نیز استفاده از روش بهینه

و  2575361، 2242181نیروگاه )برای هر واحد( در حدود سالیانه 

 د.یگرد% بار نامی 111و  %81%، 61دالر به ترتیب در بارهای  1223841
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