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  چکیده 
 اتـالف پـردازد. در ابتـدا   مـی  ،باشـد آب در دماي اشـباع مـی  اگزرژي در یک کندانسور پوسته و لوله که در آن بخار  اتالفگرفتن  کننده با در نظریابی دماي بهینه مایع سردزبه ار این مقاله

ریـف  سازي مذکور بصورت کندانس تمام بخار کندانسـور تع ي بهینهمسئله .هاي سرد کننده و بخار بیان گردیددبی و ي کارکردهاو بصورت تابعی از دما اگزرژي بصورت ریاضی فرموله شد
مـد.  آگراد براي یک کندانسور صنعتی بدست  یتدرجه سان 54و  46دماي کندانس  2 سازي برايصورت گرفت. نتایج بهینه (SQP) نویسی درجه دوم متوالیگردید و حل آن با روش برنامه

نتـایج بـراي دمـاي     کاهش پیدا کرد و همزمان اتالف اگزرژي افزایش یافت.ي بهینه و همچنین راندمان اگزرژي دنبال آن دماي سردکنندههکه دبی بخار باالدست افزایش پیدا کرد، بزمانی
تغییـر کنـد،    گراد یتدرجه سان 54 به 46 عنوان مثال اگر دماي کندانس از هگراد داشت. ب درجه سانتی 46گراد مقدار بیشتري نسبت به دماي کندانس  درجه سانتی 54 کندانس باالتر یعنی

یابـد.  کاهش می kW6/164 به  kW 5/172ي محیط، اتالف اگزرژي از درجه15گرفتن دماي  نظر در کند. همچنین باتغییر میگراد  درجه سانتی 17/25به  76/16ه هم از کننددماي سرد
 ي ورودي و دماي محیط به نرخ اخـتالف دمـا  کنندهردب سآنرخ اختالف دما بین دماي  که این رابطه بصورت نسبت نشان داده شدبعد زرژي و دماي بییک رابطه خطی میان راندمان اگ

  شود.بین دماي کندانس و محیط بیان می
  کلیدواژگان

  سازي، اگزرژي، مبدل حرارتی، کندانسور پوسته و لوله انتقال حرارت، بهینه

  
  مقدمه -1

در  باشـد. ستم از حالت خود به حالت محیط مـی اگزرژي مقدار خروج یک سی
سـتیابی از ترکیـب   تواند بصورت حداکثر مقدار کار قابـل د حقیقت اگزرژي می

ر     برخالف انرژي، اگزرژي ذخیره نمـی  باشد.محیط و سیستم می شـود و بـر اـث
ا  یک فگردد. اتالف اگزرژي در یها اتالف مناپذیريبازگشت رایند بطور نسبی ـب

  ها رابطه دارد.ناپذیري نظمی تولیدي مرتبط با بازگشتمیزان بی
رژي را مـورد بحـث قـرار داده و    بصورت مفهومی از چند منظر اگـز  ]1[ دینسر
-شبرد اهداف بمنظور استفاده بهینههاي انالیز اگرزژي مفیدي بمنظور پیروش

فـاز جریـان    هاي تغییـر در انالیز ]2[ نتررتر از منابع انرژي معرفی کرده است. 
اي با استفاده از قانون دوم ترمودینامیک ازمایش کرد مایع روش عددي فرموله

هـاي  آنتروپـی بـراي سیسـتم    و شرایط مرزي گسسته آنتروپی و معادله انتقال
د م مـی  ]3[ هاي قانون دومرا توصیف کرد. این فرمول جامد و مایع وجـب  تواـن

هنـده شـود.   دهاي مسائل جریان مایع تغییـر فاز سازيافزایش دقت موثر شبیه
حـرارت هـدایت گـذرا، ذوب    ها را براي دسـتیابی بـه   همچنین نترر این فرمول

  طبیعی بکار برد. همرفتیکردن و همچنین جامد کردن در انتقال حرارت 
راي  معیاري عنوان به ناپذیريبرگشت از استفاده ]4[ بیژن  رانـدمان  ارزیـابی  ـب
داد. هدف این بود که انرژي اتالفـی بوسـیله طراحـی     نشان حرارتی مبدل یک

مسیرهاي جریان در یک مبدل حرارتی کمینه شود. در کـار وي، روابـط    بهینه

متقابل بین اتالفات بدلیل انتقال حرارت در سرتاسر جریان به جریان، بـدلیل  
  رفت.اختالف در دماها و اتالف بدلیل اصطکاك جریان، مورد مطالعه قرار گ

یک روش مبتنی بر انتروپی بمنظور دستیابی به دقت حـل   ]5[ ادیینکا و نترر
در مسائل انتقال حرارت جریان مایع بـا اسـتفاده از قـانون دوم ترمودینامیـک     

این روش توسط یک فرمول المان محدود مبتنی بر حجـم کنتـرل   ارائه دادند. 
  ارائه گردید. براي معادالت گسسته ناشی از قانون بقا و قانون دوم

محاسبه شده بـا دو   محلی آنتروپی نرخ تولید یک مقایسه از این بررسی شامل
دهـد کـه قـانون دوم    باشد. نتایج نشان میگسسته می آنتروپی از معادله شکل
ارت هاي عددي مسائل انتقال حـر ینامیک یک متمم تاثیرگذار در حدسترمود
  کند.ریان مایع فراهم میبا ج

منشــا تئـوري وجـود دارد کـه نشــان     ]6[ یوهانسـن و همکـاران  در مطالعـات  
هاي یک مبدل حرارتـی ثابـت   تولید انتروپی محلی در تمام بخش دهد اگر می

یک استراتژي  باشد.اطر انتقال در آن مبدل مینیمم میباشد، تولید انتروپی بخ
ه ناپذیرکه منجر بنتقال حرارت برگشتطراحی جدید، شامل اتالفات جریان و ا

در یک ارائه گردید و  ]7[ گردد، اخیرا بوسیله لرو و همکارشتولید انتروپی می
  مبدل جریان ناهمسو بمنظور کمینه کردن تولید انتروپی بکارگرفته شد.

اي جریـان متقـاطع   مطالعاتی در زمینه مبدل صـفحه  ]8,9[ اوگاتا و همکارش
روپی با درنظـر گـرفتن   انجام دادند که در آن به کمینه ساختن تولید مقدار انت

شـرح دادنـد کـه تولیـد انتروپـی       ]9[ قانون دوم ترمودینامیک پرداختند. آنهـا 
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بعد، بهینه مسیر جریان، سرعت جرمی بی کمینه به پارامترهایی همچون طول
 بعد بسـتگی دارد. کـو  و حجم انتقال حرارت بی بعدمساحت انتقال حرارت بی

ا   کانوکشن اجباري لمینار پایا و تولید انتروپی را ]10[ در یک کویل حلقوي ـب
. نـالیز کـرد  آبصورت عددي  شار حرارتی ثابت از دیواره که آب درون آن بود را

ي مینیمم تولید انتروپی و قانون دوم، انالیز عدد رینولدز بهینـه  بر اساس قاعده
ت دیـواره صـورت پـذیرفت.    براي جریان درون کویل حلقوي با شار حرارتی ثاب

عـدد رینولـدز    مـرتبط شـده بـود.   اعداد رینولدز بهینه یافته شده با شار دیوار 
ود، بنـابراین آن س    براي شرایط کارکرد جریـان   بهینه، یسـتم  انتخـاب شـده ـب

توانسـت  ناپذیري و بهترین مصرف اگزرژي مـی گرمایی کمترین میزان بازگشت
  داشته باشد.

 در FC-22لیزهـاي قـانون دوم را بـراي بخـار اشـباع      انا ]11[ لین و همکارش
زارش دادنـد کـه   انهـا گـ  ي افقی یک کندانسور انجام دادند. هاي سرکنندهلوله

کننده بهینه وجود دارد که در آن با توجه به پارامترهـاي  یک دماي بهینه سرد
شـود کـه قویـا بـه پارامترهـاي مختلفـی       ورد نظر، تولید انتروپـی بهینـه مـی   م

  باشد.بی جرمی و مشخصات لوله وابسته مینرخ د همچون
انالیزهاي ترمودینامیکی بر روي بخـار اشـباع کـه بـه ارامـی       ]12[ لی و یانگ

شـد انجـام گرفـت.    درون یک سـیلندر بیضـوي کنـدانس مـی     جریان داشت و
 پـارامتر بیضوي بودن سیلندر بعنـوان یـک   که چگونه  دنویسندگان نشان دادن

ر روي تولیـد انتروپـی     ی تـاث ندانس فیلمـ در پروسه ي ک هندسی، یر مهمـی ـب
گذارد. آنها همچنین به عبارتی براي مینـیمم تولیـد انتروپـی در کنـدانس      می

  رام دست یافتند.آفیلم 
راي   یکی تولید انتروپی و رابطه بهینـه اهمیت فیز ]13[ ادیینکا و نترر سـازي ـب
  رام در کندانس مبدل صفحه تخت بدست اوردند. آفیلم جریان 

ي محققـین مختلـف انجـام    هاي حرارتی بوسیلهروش اگزرژي در مبدل کاربرد
و مایشگاهی و عملی، تاثیر انتقـال حـرارت   آزبصورت  ]14[ شده است. اکپینار

هـاي حلقـوي   بعد را بوسـیله نصـب سـیم   ضریب اصطکاك و اتالف اگزرژي بی
ی د   هايفنري شکل با گام ولولـه اي  مختلف در لوله داخلی یک مبـدل حرارـت

ی جرمـی و دمـا بـر روي      بررسی کرد. تاثیر پارامترهاي فرایند همچون نرخ دـب
  ]15[ تولید انتروپی و اتالف اگزرژي که بصورت تئوري و عملی بوسـیله نفـون  

ر   اي هم مرکز افقی بررسی گشت. در تحقیقات قبلیبراي مبدل حرارتی لوله ـب
مبدل حرارتی مرطوب جریان متقاطع، کارایی، ضریب بازیـابی اگـزرژي و   روي 

راندمان قانون دوم براي مبدل حرارتی مرطوب بصورتی تکی بررسـی گشـت و   
بعـالوه متـدولوژي    شـد. شرایط کـارکرد مختلفـی بصـورت عـددي نشـان داده     

ترمواکونومیک اگزرژي بنیان بمنظور اهداف بهینه سازي در کابردهاي مختلف 
  ستفاده گردید.ا

وان و هـم در      سمت پوسته به کاربردهاي مختلفیکندانس در هـم در حـوزه ـت
در پروژه فعلی، اتـالف اگـزرژي و رانـدمان     باشد.مربوط می فرایندهاي صنعتی

راي   اگزرژي براي کندانس بخار در یک مبدل پوسته لوله مدل گشت. سپس ـب

انتقال حـرارت معـین   کننده براي یک سطح دب سرآدستیابی به دماي بهینه 
شـدن رانـدمان اگـزرژي    شدن اتالف اگزرژي و مـاکزیمم که مستقیما بر مینیم
ه گشـت. روش برنامـه    تاثیر دارد، مدل بهینه نویسـی درجـه دوم   سـازي فرموـل

براي یک کندانسور معمـولی  سازي ي بهینهبمنظور حل مسئله (SQP)متوالی 
کننـده  هاي مختلف بخـار و اب سـرد  مورد استفاده قرار گرفت. نتایج براي دبی

  گیرد.میمورد بحث و بررسی قرار
  
  معادالت حاکم بر اگزرژي  -2

الف اگـزرژي و رانـدمان        در این بخش هدف بدسـت اوردن روابـط ریاضـی  اـت
اگزرژي (قانون دوم) براي کندانس بخار خالص در یـک مبـدل پوسـته و لولـه     

راي یک حجم کنترل بصورت زیـر  باشد. باالنس نرخ اگزرژي حالت پایدار بمی
  تواند نوشته شود:می

0 = ∑(1 − ) 푄̇ − 푊̇ + ∑ 푚̇ 푒 − ∑ 푚̇ 푒 − 퐸̇        )1(  

را بیـان   푇اي نرخ زمانی انتقال حرارت در محل مرز که دماي لحظه 푄̇مورد 
푊̇مورد کند.می ي کار بجـز کـار جریـان را    نرخ زمانی انتقال انرژي بوسیله  

نرخ زمانی اتقال اگزرژي مجمـوع دبـی جرمـی و کـار      푚푒̇دارد. مورد بیان می
دارد. اگــزرژي مـی معنـی ورودي و خروجـی بیـان   هبـ  oو  iجریـان بـا انـدیس    

 گردد.، بصورت زیر محاسبه میe مخصوص جریان، 

푒 = ℎ − ℎ − 푇 (푠 − 푠 ) + + 푔푧                                    )2 (  

وده و      sو  hکه در آن  푠و  ℎبه ترتیب انتـالپی و انتروپـی سیسـتم ـب هـم    
ت مـرده      푇باشند. همچنـین  ي سیستم میبراي حالت مرده نیـز دمـاي حاـل

مربـوط بـه اتـالف اگـزرژي      퐸̇مـورد   )1(باشد. درمعادلـه  می (دماي محیط)
شده دادهبراي کندانسور نشان باشد.ناپذیري در حجم کنترل میبخاطر برگشت

  داریم: )1(در شکل 

퐸̇ = ∑ 푚̇ 푒 = 푚̇ 푒 + 푚̇ 푒                                )3(  

퐸̇ = ∑ 푚̇ 푒 = 푚̇ 푒 + 푚̇ 푒                        )4(  

منظور خروجی و ورودي  2و1ب سرد ثابت است و اندیس هاي آکه درآن دبی 
푄̇است. بنابراین با  = 푊̇ =   اید:بصورت زیر در می )1(ي معادله 0

(푚̇ 푒 + 푚̇ 푒 ) − (푚̇ 푒 + 푚̇ 푒 ) = 퐸̇         )5(  

  باتوجه به بقاي جرم بخار داریم:
푚̇ = 푚̇ = 푚̇                                   )6                   (  

  شود به:تبدیل می )5(و همچنین معادله 
푚̇ (푒 − 푒 ) = 푚̇ (푒 − 푒 ) + 퐸̇                         )7(  
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  گردد:راندمان قانون دوم یا همان راندمان اگزرژي بصورت زیر تعیین می

휂 = ̇ ( )
̇ ( )

                                                )8(  
بعنـوان نسـبت نـرخ افـزایش کلـی جریـان        )8(بعبارت دیگر راندمان اگـزرژي 

کاهش کلـی جریـان اگـزرژي     اگزرژي مایع سرد بین ورودي و خروجی به نرخ
  باشد.سیال داغ از ورودي تا خروجی می

푒ترم  − 푒 گرفتن بخش پتانسـیل  ، تغییرات کلی اگزرژي جریان، با نادیده
  داریم: )2( و جنبشی در معادله

푒 − 푒 = ℎ − ℎ − 푇 (푠 − 푠 ) )9                                  (  

با درنظر گرفتن حرارت مخصوص ثابت، اختالف انتالپی در دو حالـت بصـورت   
  شود.زیر می

ℎ − ℎ = 푐 (푇 − 푇 )                                               )10(  

تـراکم  قابلهمچنین تغییر انتروپی بین دو حالت فرایند براي جریان مایع  غیر
  بصورت زیر است:

푠 − 푠 = 푐 ln )11                                                     (  
  زیر است: بنابراین تغییرات کلی اگزرژي جریان بصورت

푒 − 푒 = 푐 , (푇 − 푇 ) − 푇 ln   )12                 (  

  همچنین
푒 − 푒 = ℎ − ℎ − 푇 (푠 − 푠 )        )13      (  

تواند براي یافتن اختالف بین اگـزرژي جریـان بخـار و اگـزرژي     روش باال نمی
푇جریان کندانس بکار رود. کندانس در دماي  ≤ 푇 افتد لذا اتفاق می

اختالف بین انتالپی وردي بخار و انتالپی بخار کندانس برابر اسـت بـا مجمـوع     
کنـدانس کـه   انتالپی محسوس بین دو دمـا بخـار و کنـدانس و انتـالپی نهـان      

  :شودبصورت می

ℎ − ℎ = 푐 , (푇 − 푇 ) + ℎ | )14         (  

بصورت جمع اختالف انتروپی بخـار ورودي و   푠بعالوه انتروپی ورودي بخار 
ــی    ــت و انتروپـ ــار ثابـ ــدانس در فشـ ــار کنـ ــاي  بخـ ــباع در دمـ ــار اشـ بخـ

푇 , 푠 بصـورت زیـر   ) 13(.  بنابراین اختالف انتروپی در معادله |
  شود:می نوشته

푠 − 푠 = Δ푠 + 푠 | − 푠 |   
                    = 푐 . ln + 푠 | )15               (  

  داریم:) 13(ي معادلهدر ) 15) و (14(با جایگذاري معادالت 
푒 − 푒 = 푐 . (푇 − 푇 ) − 푇 ln   

                   +ℎ | − 푇 푠 | )16(                       

ℎتوجه داشته باشید که   ,  푠    شـوند.  فقط در دماي اشـباع محسـابه مـی
بصـورت تـابعی از    )8(و رانـدمان اگـزرژي   ) 7(اتالف اگزرژي معادالتبنابراین 

 گردد:هاي جرمی بصورت زیر تشریح میدماهاي ورودي و دبی

퐸̇ = 푚̇ {푐 . (푇 − 푇 ) − 푇 ln
푇

푇
+ ℎ |  

      −푇 푠 | } − 푚̇ 푐 , (푇 − 푇 ) − 푇 ln  

)17 (  

휂 =
푚̇ 푐 , (푇 − 푇 ) − 푇 ln 푇

푇

푐 . (푇 − 푇 ) − 푇 ln 푇
푇 + ℎ | − 푇 푠 |

 

)18(  

 
  سازي فرایند بهینه-3

سازي بـراي یـک کندانسـور نـوع     ي بهینهکردن مسئلههدف این بخش فرموله
باشـد. در  سـازي مـی  از آن ارائه نتایج مقادیر بهینـه پوسته ولوله معمولی و بعد 

کندانسـور پوسـته و لولـه ارائـه      ’TEMA ’Eتعدادي داده  از مرجـع   1 جدول
شده که این مقادیر نزدیک مقـادیر ممکـن بـه اسـتاندارد طراحـی در صـنعت       

و قطـر   푚 30کندانسـور داراي مسـاحت تحـت انتقـال حـرارت       باشـند.  می
0.438 m 2.438 و طول m باشد.می  

وابستگی راندمان اگزرژي کندانسـور را بـه دمـاي محـیط در دماهـاي       2شکل
کننده ورودي که بر اساس انالیزهاي بخش قبل مـی باشـد را   مختلف اب سرد

ي ورودي دهد. در یک دماي خاص از محـیط، دمـاي اب سـردکننده   نشان می
بیشـتر را بوجـود   باالتر (که قابلیت حمل اگزرژي بیشتر است)راندمان اگزرژي 

  ورد.آمی
  

  

  ورودي  خروجی  مقادیر
)دماي بخار 퐶)   30/29  125  

  0  1  (kg/s)دبی جرمی بخار
)دماي اب سرد کنند 퐶)   39/21  11  

  60  (kg/s)دبی جرمی اب سردکننده
  2/18 (kPa)فشار کندانسور

 شماتیک مسیر جریان در کندانسور 1شکل 

 ]16[ مذکورپارامترهاي ورودي وخروجی کندانسور   1جدول 
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دستیابی به راندمان اگزرژي دلخواه در شرایط محیطـی مختلـف بایـد    بمنظور 
دهد که اگـر  نشان می 2کند. نمودار شکل ي ورودي تغییرکنندهدماي اب سرد

درجـه باشـد    5 تـا  4اختالف دماي سردکننده ورودي و دماي محـیط حـدود   
 شود. روند کلی فرایند بدین صـورت راندمان اگزرژي مبدل حرارتی ما صفر می

راي        است که راندمان اگزرژي با افزایش دمـاي محـیط در یـک دمـاي ثابـت ـب
که راندمان اگـزرژي هرچـه دمـاي    یابد. در حالیسردکننده ورودي، کاهش می

  یابد.سردکننده و محیط اختالفشان بیشتر شود، افزایش می
  

  
  
  

  

داد، بـر اسـاس شـرایط    نشـان  ]17[ در طرف دیگر همانطور که مطالعات قبلی
 ري ورودي باعـث کـاهش میـزان بخـا    ب سردکنندهآعملکردي، افزایش دماي 

  شود.کندانس می
ی اب سـرد   شود، بـا  مشاهده می 2همانطور که در شکل کننـده در  افـزایش دـب

یابـد و  دماي اب سردکننده و دماي محیط ثابت راندمان اگـزرژي کـاهش مـی   
  باشد.تر میکمتر مشهود يکنندهسرد هايدمااین کاهش راندمان اگزرژي در 

  تعریف مسئله -3-1
-ي ورودي همراه با مینیممهدف از مسئله دستیابی به دماي بهینه سردکننده

راي یـک دمـاي       اگـزرژي یـا مـاکزیمم   کردن اتالف  کـردن رانـدمان اگـزرژي ـب
ی جرمـی     کندانس معلوم و سطح انتقال حرارت معین می باشـد. همچنـین دـب

سازي، کندانس شدن تمام بخـار  باشد. در فرایند بهینهجریان ها هم معین می
کـه بدسـت   است. مقدار بهینه دمـاي اب سـردکننده   شدهشدیدا در نظر گرفته

شدن اتالف اگزرژي شده و ایـن امـر باعـث کنـدانس     منجر به مینیممد، آممی
امـده،   )17(بنابراین تـابع اتـالف اگـزرژي کـه در معادلـه       گردد.تمام بخار می

رژي  سازيبعنوان تابع هدف در این مسئله بهینه ، مشروط بر برقراري تعادل اـن
-ازادتج از بین دو جریان سرد و گرم بر اساس معادله حاکم انتقال حرارت منـ 

 سـردکننده، تعیـین گردیـد. در    توسط کندانس کامل بخارشدن انرژي توسط 
  :دهیممسئله را شرح می ریاضیذیل بصورت 

퐸̇ : تابع هدف   = 푓( 푇  , 푇 )   
: مشروط بر   푄 = 푚̇ ℎ = 푚̇ 푐 (푇 − 푇 ) 

                푄 = 푈퐴 Δ푇 )19                                                (  
                 푇 ≥ 10℃ 

به ترتیب نماد ضریب انتقال حـرارت کلـی و سـطح مـوثر      퐴و  Uکه درآن 
-دماي میانگین لگاریتمی می اختالف 푇∆باشد. همچنین انتقال حرارت می

 باشد:

Δ푇 = = ( ) ( ) )20                 (  

شـده  درمعادالت حاکم باید دماي خروجی سردکننده با معادله دیگر جایگزین
 شـود. و از جایگزین می )19(با توجه به قید در معادله  푇و حذف گردد، لذا 

آید. بنابراین معادالت نهایی بصـورت زیـر   بطور مستقیم نمی 푇ینجا به بعد ا
  گردد:ارائه می

: تابع هدف    퐸̇ = 푓( 푇 )    
:  مشروط بر   푚̇ ℎ = 푈퐴 Δ푇  

                   푇 ≥ 10℃ )21(                                                 

کننده مشروط بر یافتن دماي بهینه اب سرد، هدف همانطور که قبال اشاره شد
퐸̇)شدن اتالف اگزرژي مینیم شدن راندمان اگزرژي با توجه بـه  یا ماکزیمم  (

درجه سـانتیگراد نیایـد،   10و همچنین اینکه دما پایین تر از  )21(قید معادله 
نویسی درجـه دوم  از روش برنامه سازي مذکورباشد. براي حل مسئله بهینهمی

-استفاده گشت. دربخش بعدي به شرح این روش پرداخته می (SQP)متوالی 

  شود.

 SQPروش بهینه سازي  -3-2

همانطور که از اسم روش معلوم است، برنامه نویسـی درجـه دوم متـوالی یـک     
درجـه دوم را  باشد که در هر تکرار یک مسئله برنامـه  روش مبتنی بر تکرار می

  سازي پیش رو داریم:. با توجه به مسئله بهینه]22[ کندحل می
 푓(푥) : تابع هدف  

: مشروط بر   푎 (푥) = 0   푓표푟  푖 = 1, … … , 푝  )22                (  
ــه  푎و  푓(푥)ک (푥)      .ــذیر درجــه دوم هســتند ــته مشــتق پ  توابــع پیوس
SQP مسئله مورد نظر را در نقطه خاص푥 مسئله هاي درجـه  -بوسیله خرده

کـردن  مسـئله هـا بـراي پیـدا    -کند و از حل ایـن خـرده  بندي میدومی فرمول
푥 درحقیقت یـک روش مبتنـی بـر     SQPکند. ، نقطه جدید، استفاده می 1
  باشد.می KKT سازيبهینه با شرایط هاي نیوتنروش

 تابع الگرانژ براي این مسئله بصورت زیر است:

퐿(푥, 휆) = 푓(푥) − 휆 푎(푥) )23                                           (  
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باشـد. ژاکـوبین قیـود هـم بصـورت زیـر       ي الگرانژ میکنندهضرب λکه در آن 
  است:

퐴(푥) = ∇푎 (푥) , . . . . . , ∇푎 (푥) )24(                              

یک منیمم محلی مقید باشـد، یـک ضـرب کننـده ي      )22(در معادله  ∗푥اگر 
  وجود دارد که :  ∗휆الگرانژ 

푔(푥∗) = 휆∗ ∇푎(푥∗) )25(                                                         
  : را ارضا می کند که

푔(푥) = ∇푓(푥) )26(                                                                    

,∗푥∗ :                          )27              (∇퐿(푥پس بنابراین در  휆∗) = 0     

푥)در نقطه ي  , 휆 푥)ما سعی داریم یک  ( , 휆 بیابیم کـه اخـتالف    (
,∗푥)این دو به  휆∗)     میل کند. با استفاده از دوجمله اول سـري تیلـور، عبـارت

∇퐿(푥 , 휆   شود:تقریب زده می  ( 
∇퐿(푥 , 휆 ) ≈ ∇퐿(푥 , 휆 ) + ∇ 퐿(푥 , 휆 )훿  )28(               

δ  یک بردار متغیر جدید می باشد: δکه در آن  = [훿 , 훿 ] 

,∗푥)یک تقریب بهبود یافته  휆∗) ،(푥 , 휆   می باشد، (

∇퐿(푥 , 휆 ) = −∇ 퐿(푥 , 휆 )훿 )29(                                            
  تواند بصورت ماتریس زیر تعریف گردد:معادله قبلی می

푊 −퐴
퐴 0

훿
훿 = 퐴 − 푔

−푎 )30                             (  
,W(x کــه در آن λ) = ∇ L(x, λ) عبــارت ذیــل  مــاتریس هســین الگرانــژ

  باشد: می
  است:، تعریف مسئله دو جمله اي زیر SQPهاي یک راه دیگر براي شرح فرمول

:  تابع هدف      훿 푊 훿 + 훿 푔
:  مشروط بر      퐴 훿 + 푎 = 0  )31(                                                      

شود که این مسئله داراي یـک جـواب واحـد    اینطور دریافت می) 30(ي از معادله
  باشد که :می

푊 훿 + 푔 = 퐴 휆 )1-32                                                    (  

퐴 훿 = −푎 )2-32                                                                      (  
باشـد.  مـی  )32( اي در معادلـه کننده محلی مسـئله دوجملـه  یک مینیمم δ که

  آید:بصورت زیر بدست می 푥بنابراین 
푥 = 푥 + 훿 )33                                                                     (  

λ  اید. در آخر بدست می )32-1(از معادله푥  وλ     راي تکـرار بعـدي ـب
کنـد. در  که جواب ها همگرا شوند ادامه پیدا میشوند. فرایند تا زمانیاستفاده می

ي هـا، بایـد همـه   مسـئله -سازي غیرخطی، بمنظور تعیین خـرده یک مسئله بهینه
 )21( سـازي مـا در معادلـه   سازي شوند. مسئله بهینهها خطیها و نامعادلهمعادله

بـردن نامعادلـه   بـراي ازبـین  باشـد.  داراي یک قید معادله و یک قید نامعادله مـی 
  کنیم:مذکور از یک متغیر کمکی استفاده می

푋 = 푇 − 10  )34                                                                   (  

  شود:بصورت زیر نوشته می )21(بنابراین معادله 
푓(푋 : تابع هدف  ) = 퐸̇  

: مشروط بر  푎(푋 ) = 푚̇ ℎ − 푈퐴 훥푇 )35                         (  

푔در هر تکرار ابتدا باید  , 퐴 , 푊  و푎    شـد، بـراي مسـئله     ، کـه قـبال ارزیـابی
حل شـود. قسـممت بعـدي مقالـه بـه نتـایج       ) 31( دوم متناظر در معادلهدرجه

  پردازد.ها میسازيین بهینها حاصل از
  
  بررسی  نتایج و -4

بـراي دماهـاي مختلـف     1براي شرایط داده شده در جـدول   퐸̇اتالف اگزرژي 
  محاسبه گشت.  )17(محیط با استفاده از معادله 

푇بعنوان مثال اگر  = 푇و  ℃10 = 퐸̇نتیجه  در ℃15 = 215푘푊  و
퐸̇ = 221푘푊 شود.می  

دماي کندانس یک پارامتر کلیدي طراحی می باشد که بطور مسـتقیم از فشـار   
گیرد که انتخاب ان به پارامترهـاي گونـاگونی وابسـته اسـت.     کندانسور تاثیر می

 15فشار مختلف کندانسور و دمـاي محـیط    2را در سازي نتایج بهینه 2جدول 
ایـد کـه   دهد. بر اساس این جدول، اینطور بنظر مـی نشان می گراد سانتی درجه

  اتالف اگزرژي بطور چشمگیري کاهش داشته. 
  
  

휂  퐸̇ (푘푊) 푇 , (℃) 푇 , (℃) P(kPa)  푇 (℃) 
226/0  5/172  25  16  10  46  
407/0  4/164  34  25  15  54  

  
تغییـرات دمـاي بهینـه اب سـرد ورودي و دمـاي اب سـرد خروجـی و         4شکل 

 46هاي مختلف بخـار داغ در دمـاي کنـدانس    راندمان اگزرژي بهینه  را در دبی
ی بخـار مقـدار دمـاي      دهد. قابل مشاهد است که با درجه نشان می افـزایش دـب

الف  همانطور که قبال ذکر شد، کمینه یابد.بهینه اب سردکننده کاهش می ي اـت
کـه  افتد که تمام بخـار داغ کنـدانس شـود. از آنجـایی    اگزرژي هنگامی اتفاق می

کنـد،  بخار داغ گرماي نهان بیشتري به اب سردکننده منتقـل مـی  مقدار بیشتر 
ندانسور، بقاي انرژي مستلزم اختالف دمـاي بیشـتر   براي مشخصات ثابت یک ک

  باشد. بین بخار کندانس شده و اب سردکننده می
  

푚̇نقاط بهینه براي   2جدول  = 1푘푔/푠   و푚̇ = 62.5푘푔/푠 
푇 = 15℃
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  افتد بنابراین: چگالش در هر دمایی اتفاق می 4در شکل 
پذیر خواهـد شـد.   امکانکننده دماي سرد اختالف دماي بیشتر از طریق کاهش

دمان  بعالوه، مشاهده می شود افزایش دبی جرمی بخار باعث کاهش ماکزیمم راـن
االتر منجـر بـه کـاهش      میاگزرژي  شود. همانطور که قبال ذکر شد، دبی بخـار ـب

شود. بنابراین اختالف دماي بین اب سـردکننده  دماي اب سردکننده ورودي می
الف    درنتیجهیابد و حیط کاهش میورودي و دماي م -توانایی سیسـتم بـراي اـت

دمان اگـزرژي   یابد. همانطور که قبال توضیحنکردن اگزرژي کاهش می دادیم راـن
تر بخاطر اختالف دماي کـم بـین اب سـردکننده ورودي و دمـاي محـیط      پایین

د مـورد انتظـار فیزیکـی در     می ایـن  باشد. نتایج راندمان اگزرژي با توجه به روـن
ر رانـدمان اگـزرژي بهینـه در       شود.رابطه دنبال می بعالوه تاثیر دماي محـیط ـب

 5ورده شد. بـر اسـاس بحـث هـاي  قبلـی و همـانطور کـه در شـکل         آ 5شکل 
شود، اگر شرایط عملکرد داده شده مثل دبی جرمی بخار ثابت بماند مشاهده می

ر اینصـورت بـا   منجر به یک دماي بهینه ثابت براي اب سـردکننده شـده کـه د   
یابـد و  افزایش دماي محیط، اختالف دماي بین سردکننده و محیط کاهش مـی 

 2شود که این مسئله کامال با نتـایج شـکل   منجر به راندمان اگزرژي کمتري می
  باشد.مطابق می

  

  
  
  

اتالف اگزرژي بهینه (مینـیمم) دردماهـاي مختلـف محـیط     تغییرات  6در شکل
گذارد. با این شد. تغییرات دماي محیط تاثیر ناچیزي بر اتالف اگزرژي می اورده
بخار باعث اتالف بیشتر اگزرژي در مقایسه بـا تـاثیر افـزایش     دبی افزایش وجود

کند، یشود. کندانس دبی بخار بیشتر که گرماي بیشتري ازاد ممیدماي محیط 
. بنـابراین مقـدار بیشـتر انتقـال     باشـد ي کمتر مـی ماي اب سردکنندهنیازمند د

که اختالف دماي اب سـردکننده ورودي و دمـاي کنـدانس    حرارت کلی، بطوري
  شود.ناپذیري مییش یابد، باعث افزایش بازگشتاافز

  
  

 9 تـا  7در اشـکال   گراد سانتی درجه 54سازي براي دماي کندانس نتایج بهینه
دهد که دماي بهینـه  نشان می 7 و 4نشان داده شد. مقایسه نمودار هاي شکل 

شود. اختالف دماي کنـدانس  اب سردکننده در دماهاي کندانس باال، بیشتر می
بطـور  شود. محسوب میو جریان سردکننده یک فاکتور مهم در فرآیند کندانس 

رخ انتقـال حـرارت      مثال محدوده خاصی از این اختالف دما براي رسیدن بـه ـن
  باشد.موثر کافی می

دنبال یـافتن   سازي زمانی اتفاق میاین واقعیت در فرایند بهینه افتد که فرایند ـب
به  46که دماي کندانس از همین دلیل هنگامیهب باشد.ي دماها میمقدار بهینه
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 تغییرات اتالف اگزرژي بهینه در دبی بخار و دماي محیط مختلف  6شکل

تغییرات دماي سرد کننده بهینه و راندمان اگزرژي بهینه   4شکل 
 در دبی مختلف بخار

تاثیر دماي محیط بر راندمان بهینه اگزرژي در دبی هاي بخار مختلف  5شکل   
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افـزایش   کند، دماي بهینه سردکننده نیـز افزایش پیدا می گراد سانتی درجه 54
بـا دقـت    شود.یید میتأ 7 و 7ي دو نمودار شکل یابد که این مهم با مقایسهمی

تقریبـا   7شویم که پروفیـل دمـا در شـکل    متوجه می 7 و 4در دو نمودار شکل 
دهـد دمـاي   ان مـی که ایـن نشـ   گشته. 4 درجه بیشتر از پروفیل دما در شکل8

  کننده ورودي تابع دماي کندانس بوده و افزایش یافته.  سرد

  
  
  

  
  
  

معین اختالف دماي کندانس با اب سردکن ورودي در بنابراین در یک دبی بخار 
 گـراد  سـانتی  درجـه  54که دمـاي کنـدانس   باشد. زمانییکی می 7 و 4دوشکل 

از محیط انتظار راندمان اگزرژي بیشتري باشد بدلیل انحراف بیشتر سیستم می
که این خود بدلیل پروفیـل دمـاي بیشـتر سـردکننده      از کیس مورد نظر داریم

  مشهود است.  8در شکل باشد و این مطلبمی

  
  
  

راندمان اگزرژي در همه دماهـاي   يافزایش قابل مالحظه 8و 5شکل با مقایسه 
ه   46محیط هنگام افزایش دماي کندانس از  دریافـت  گـراد   سـانتی  درجـه  54ـب

اما مقایسه منحنی تغییـرات اتـالف اگـزرژي در دو کـیس مـورد نظـر        گردد.می
)، تغییرات محسوسی هنگام تغییـر دمـاي کنـدانس و دمـاي سـرد      9 و 6(شکل

مشاهده نیست. نرخ انتقال حرارت مربوط به کندانس بخار مستقیما کننده قابل
طور که در بـاال بحـث شـد در دبـی     همانگذارد. بر روي اتالف اگزرژي تاثیر می

شـبیه   7و4مشخصی از بخار اختالف دماي کندانس و اب سرد کن در دوشـکل 
  ).9و 6د( شکل باشنبوده و بنابراین در میزان اتالف اگزرژي نیز شبیه می

ین   قاعده واررابطه  یافتنبعالوه مطالعات انجام شده براي  دمان اگـزرژي و   ـب راـن
  صورت پذیرفت: θبعد دماي بی

휃 = , )36                                                                    (  

 
  

λتغییرات  است. یک رابطه خطی نشان داده شده 10در شکل  θ دربرابر 
اسـت کـه اطالعـات مفیـدي را در محـدوده شـرایط       بین این دو پارامتر بر قـرار 

کند. بویژه اینکه در شرایط عملکردي داده شـده در  عملکردي سیستم فراهم می
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تغییرات راندمان بهینه اگزرژي و دماي بهینه سردکننده در دبی  7شکل 
 درجه54و دماي کندانس  بخار مختلف

تاثیر دماي محیط بر راندمان بهینه اگزرژي در دبی هاي بخار  8شکل 
درجه54مختلف در دماي کندانس   

تاثیر دماي محیط بر اتالف اگزرژي  در دبی هاي مختلف   9شکل 
گرادسانتی درجه 54در دماي کندانس  بخار  

θوابستگی خطی راندمان اگزرژي بهینه با دماي بی بعد  10شکل   
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در دو دماي مختلف محیط نتایج بسیار نزدیک به روند نمـودار شـکل    1 جدول
  باشد.می 10

  گیري نتیجه -5
اتالف اگزرژي و راندمان اگزرژي براي کندانس بخار در یک کندانسـور پوسـته و   

تواننـد تـابعی از   این دو میشد که بندي و بررسی گشت و نشان دادهلوله فرمول
تعدادي پارامتر عملکردي فرایند همچون دماي اب سردکننده و دماي کنـدانس  

گشـت.   بنـدي سازي نیز براي مشخصات کندانسـور فرمـول  باشند. مسئله بهینه
راي بهینــه   (SQP)نویسـی درجــه دوم متــوالی  در ایـن مقالــه از روش برنامــه  ـب

راي یک کندانسور صنعتی معمولی ارائه شد. استفاده شد. نتایج بدست امدند و ب
کندانس بخار اشباع با سردکننده اب بر اساس دو دماي کنـدانس بررسـی شـد.    

سازي مشخصات جدیدي براي اب سـردکننده، باتوجـه بـه    بعالوه با نتایج بهینه
راي دبـی   آشدن اتالف اگزرژي فرایند کندانس، بدستمینیمم هـاي  مد. نتـایج ـب

شد که افـزایش دبـی جرمـی    هم بررسی گشت و نشان داده جرمی بخار مختلف
ب سردکننده می شود که متعاقبـا منجـر بـه کـاهش     آبخار باعث کاهش دماي 

بیشـتر   جرمـی  هـاي اگزرژي شد. همچنین اتالف اگزرژي نیـز در دبـی  راندمان 
  بخار، افزایش یافت.

 فهرست عالئم -5

         A     ژاکوبین قیدها  
퐴   ) 푚سطح موثر انتقال حرارت (          
푐      )حرارت مخصوص푘퐽푘푔 퐾(  

e        ) اگزرژي مخصوص جریان푘퐽푘푔( 

퐸̇      ) نرخ اتالف اگزرژيkW(  
퐸̇     ) نرخ اگزرژي وروديkW(  
퐸̇      )نرخ اگزرژي خروجیkW(  
f          تابع هدف  

h       )انتالپی푘퐽푘푔(  
ℎ    )گرماي نهان کندانس푘퐽푘푔(  

L         ) 20تابع الگرانژ معادله(  
 푚̇      ) دبی جرمی푘퐽푠(  
P         ) فشارkPa(  
Q          نرخ انتقال حرارت کلی)kW(  
푄       نرخ انتقال گرما در محلj بروي مرز )kW( 

R        ثابت گازها)kJ/kg K(  
S         ) انتروپی푘퐽푘푔 퐾( 

s    )انتروپی نهان푘퐽푘푔 (  

T        ) دما℃(  

 T      )دماي لحظه اي℃( 

              Tدماي محیط )℃( 

T   )℃( در مرز  jدماي اشباع در موقعیت       
U            ضریب انتقال حرارت کل)W/푚 퐾(  

  W        ماتریس هسین الکرانژین  
푊̇     ) نرخ انتقال انرژي بوسیله کارkW(  
X         متغیر کمکی  

  عالئم یونانی
 Δ푇  )℃(دماي لگاریتمی میانگین        

η     راندمان اگزرژي 

          θ     دماي بی بعد  
           δ    بردار متغیر مسئله درجه دوم 

λ               ضرب کننده الگرانژ 

  ها زیرنویس
c      سرد کننده  

cond     کندانس 

i       ورودي 

o     خروجی 

v     بخار 
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