
  
No. F-15-AAA-0000 

  سوختي پليمري با هدفبندي بهينه مجموعه استك پيلپيكره

  ين تقاضاي مشخصتأم
 

 مرتضي حدادي، رامين روشندل

  دانشكده مهندسي انرژي 
  دانشگاه صنعتي شريف 

  تهران، ايران 
eduHaddadi@alum.sharif.M_, Roshandel@sharif.edu 

 
 

بندي بهينه استك پيل سوختي پليمري به هطراحي و پيكر—چكيده 
هاي د مهم در طراحي پيلمنظور افزايش راندمان كاري پيل يكي از موار

اثر افت  ،شده انجامرود، اما در اكثر مطالعات سوختي به شمار مي
، اهميك و يساز فعالحاصل از  ها تنها محدود به اثر افت پتانسيلپتانسيل
.  و اثر نحوه پيكربندي بر توان خروجي ديده نشده است ،باشدنفوذ مي

موضوع اين پژوهش كه در راستاي مطالعه اوليه براي ساخت يك سيستم 
آوردن طراحي و چيدمان بهينه  به دستباشد، پيل سوختيپليمري مي

هاي پيل سوختي به كمك الگوريتم ژنتيك و انتخاب مجموعه استك
بندي سري و موازي ،پيكري پيلها سلولاد بندي از نظر تعد يمتقسبهترين 

- يك كيلوين تقاضاي  تأمبراي ها آنو مساحت سطح مقطع  ها سلولاين 

 يرتأثبا لحاظ . باشدميدوازده ولت  يكيالكتر يلاختالف پتانسدر وات 
تابع  يكيريكارگ بهيكديگركهبادر كنار  هاپيل ينتلفات مربوط به حضور ا

انجام شده  يتمژنتيكالگور ايشگاهيو به كمكبرازشيافتهازكارهايĤزمهدف 
ي تجاري پيل سوختي براي ها نمونهنتايج كار بعد از مقايسه با  ،است

 .تقاضاي مورد نظر ارائه شده است

طراحي بهينه، پيكربندي استك، افت پيل سوختي، —هاي كليدي  هواژ
 پتانسيل

 مقدمه .1

انرژي هستند كه بدون ايجاد  تبديلهاي سوختي نوعي فناوري براي پيل
و صوتي از تركيب مستقيم بين سوخت و  محيطي يستزهاي آلودگي

توليد مستقيم . كننداكسيدكننده، انرژي الكتريكي با بازدهي باال توليد مي
الكتريسيته جايگزيني براي چرخه كارنو جهت تبديل انرژي شيميايي حاصل 

كه  باشد يمنهايت الكتريسيته  از سوخت به انرژي گرمايي و مكانيكي و در
و به بازدهي  ،رساند يمدر طي آن اتالف انرژي را به حداقل 

 ها آنكه در بين  ،سوختي انواع مختلفي دارندهاي يلپشود؛ يمتر يكنزديكتئور
كند و سوخت سوختي پليمري به دليل آنكه در دماي پايين كار مي هايپيل

هايي براي استفاده در داراي مزيت ،باشد يممورد استفاده آن هيدروژن و هوا 
اخير نيز كاهش منابع انرژي و  يها سالدر . ]2و1[هستندمقياسكوچك 

استفاده از هيدروژن به عنوان يك حامل انرژي در  محيطي يستزمسائل 
كه به تبع آن استفاده از فناوري پيل سوختي  ،آينده را تقويت كرده است

لذا توجه به كاهش هزينه توليد انرژي در اين نوع   .]3[فزايش خواهد يافتا
يكي از  مسلماًهاي مبدل يكي از مسائل مهم تلقي خواهد شد و سيستم

كاهش اين هزينه كم كردن هزينه مربوط به مواد و اجزاي  يها راه
كه مجموعه بهينه كردن اين عوامل پيل .]4[باشدها ميآن دهنده يلتشك

  .اري شدن پيش خواهد بردبه سمت تجسوختي را گامي 
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 ]5[قطبشي از منحني ا نمونه: 1شكل 

  

 

 ]5[مقادير عددي ضرايب معادله نهايي :1جدول 

Value Parameter 
1.229 v
-44.34 ∆S j/ mol. k  
8.314 R j/ mol. k  
2 n
96487 f c/mol  
0.5  
298 
0.01 /   
50 (µm) 
0.0005 
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بسزايي روي پتانسيل حدي كاري پيل خواهد  ريتأثكاري پيل خواهد شد و 
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شده  آورده 1هاي معادله نهايي در جدولكه ضرايب و مقدار پارامتر
  .است

 تعيين خصوصيات تقاضا .2.2

يافتن بهترين  به منظور،حل مسئله نياز به تعريف يك تقاضاي مشخص
هاي حل مسئله به همين تر آنكه تمامي محدوديتنكته مهم .داردپيكربندي 

برق  ينتأملذا براي اين پژوهش تقاضاي . شود يمتعريف تقاضا مربوط 
  . مورد بررسي قرار گرفته است 12در پتانسيل كاري 1

  مسئله سازي ينهبهمدل  .2.3
در محدوده مشخصي از  توانند يمها در يك استك پيل سوختي پيل

و  ،مساحت و همچنين در پيكربندي سري و موازي در كنار هم قرار بگيرند
استك  مجموعهبسزايي در توان قابل استحصال از  يرتأثاين دو پارامتر 

-آوردن مساحت بهينه استك به دستر حل مسئله و به منظو. د داشتنخواه

توان  يشينهبآوردن  به دستها با اعمال قيود بر روي مسئله كه آنتعداد و ها
كار در نقطه بهينه كه  تابع هدف.شوديمبه حل اقدام  ،خروجي پيل است

خطي شامل كمترين به همراه اعمال قيود غير،باشد نهيشيب همان 
قيود مربوطه همچون ،شودپتانسيل و توان مورد تقاضا را شامل ميانحراف از 

 آيد يمكه از تابع هدف بر  همان طور. شوندلحاظ مي 2هاي جدول رابطه
و داشتن كمترين انحراف از پتانسيل خروجي و   كردن  يشينهبهدف 

محدوديت مساحت  A. توان به صورت محسوس در تابع هدف نمايان است
 .باشدها در حالت سري ميتعداد پيل Zپيل و  سطح مقطع

 تابع هدف و قيود حل مسئله :2جدول
 
 

min Y=
V i  i

+ -Z V i  

+ -A Z V i  i  

 
S.T 

10≤A≤400 
1≤Z≤50 

i≤il 
 

 

  حل مدل با استفاده از الگوريتم ژنتيك .3
تكامل داروين است و بر  يهنظرالگوريتم ژنتيك، الهامي از علم ژنتيك و 

يك كاربرد متداول  .ي استوار استها يا انتخاب طبيع اساس بقاي برترين
اين الگوريتم  .كننده است تابع بهينه به عنوانالگوريتم ژنتيك، استفاده از آن 

 به صورترندماي كه آوردن بهينه مسئله به كمك جمعيت اوليه به دستبراي 
هاي كه از د همچنين به كمك توليد نسلدهندر محدوده قيود تشكيل مي

دهند و با الهام گرفتن از پديده جهش ژنتيكي به پيدا جمعيت اوليه شكل مي
هر حل به كمك الگوريتم  هاي يورودلذا . پردازد يمجواب  ترين ينهبهكردن 

براي طراحي . باشد يمژنتيك شامل جمعيت اوليه، تعداد نسل و نرخ جهش 
هاي پارامتر يابيينهبهوعه استك پيل سوختي به كمك بهترين پيكربندي مجم

كد  بسطها و همچنين جريان خروجي بهينه از ، تعداد پيلت سطح پيلمساح
كه در حل اين مسئله   ،استفاده شده استمطلب  افزار نرماين الگوريتم در 
  .اند شدهآورده  3هاي مورد نياز الگوريتم در جدول مقدار اوليه پارامتر
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 مقدار پارامترهاي الگوريتم ژنتيك براي حل مسئله :3جدول

Values of genetic algorithm parameters 

Number of Generation 50 

Population size 200 

Number of parameters 3 

Crossover rate 90% 

Mutation 10% 

  

مشخص شده  2در شكل طور كه مانهبا حل مسئله در شرايط اوليه 
صورت كامل بهبه بعد  20از نسل  يباًتقرروند همگرايي تابع بهينه  ،است

مشخص است كه چگالي جريان  3همچنين بر اساس شكل . افتدمياتفاق 
 افتد يمدر نزديكي بيشينه پتانسيل كاري سلول اتفاق  شده ينهبهبراي اين مدل 

ل در مدمجموعه جواب بهينه . باشد يمسازي ينهبهكه بر اساس خواسته مدل 
 .آورده شده است 4شرايط تئوري در جدول 

 

 همگرايي جواب بهينه :2شكل

  
 مقادير بهينه حل مسئله در شرايط اوليه :4جدول

Number of stack cell in series 13 

Cell area (cm2) 70 

Current density(A/cm2) 1.187 

 

 مشخصات نقطه كاري بهينه براي چگالي جريان: 3شكل

 

 بخشياعتبار  .4

درست به  هاي ياسمقو اينكه در  ،اعتبار دادن به حل مسئله به منظور
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آورده شده است و حل به كمك  5سوختي كه مشخصات آن در جدول 
  .شودپرداخته ميبه اعتبار بخشي مسئله  ،شده نوشتهالگوريتم 

 Nexaمشخصات پيل سوختي صنعتي :5جدول

1.2 kWpNexa PEM fuel cell 

Work @ T 340 k 

Range of current density is 0.047-0.4A/cm2 

At a nominal output voltage 26 V dc 

47 stack 

Area of a cell is 122 cm2 

=5734 

  

چگالي توان در محدوده  يشينهبحل مسئله با محدوديت كار در  مسلماً
 به وجودچگالي جريان مشخص مسئله ايست كه در پي يك ديد آرماني 

  .ايم يافته دست 6آمده است و با اين ديد به نتايج جدول 
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  پيكربندي ريتأثها در حالت اعمال همگرايي جواب بهينه تعداد پيل: 6شكل 
  

 داده شدهگيري براساس مدل توسعه مقادير بهينه متغيرهاي تصميم:8جدول

Number of stack cell in serie 17 

Cell area (cm2) 151 

Current density(A/cm2) 0.56 

  

ها در مجموعه تعداد پيل يرتأثكه انتظار داشتيم با افزودن  همان طور
 .ايمها و افزايش مساحت بهينه روبرو شدهاستك، با افزايش تعداد پيل

  گيري يجهنت .6
 يلپدر اين پژوهش كه مبتني بر مطالعه اوليه براي ساخت يك سيستم 

در پتانسيل كاري 1تقاضاي  ينتأمپليمري به منظور  يسوخت
ينه مجموعه بندي بههجهت يافتن پيكر ، در ابتدا توسعه مدلباشد يم12

ها در حالت سري و موازي و تعداد پيلاستك پيل سوختي پليمري از لحاظ 
پس از اعتبار بخشي مدل  ، انجام گرفته است وها آنح مقطع مساحت سط

مدل ، Nexaشركت  1٫2با مشخصات يك عدد پيل سوختي  افتهي توسعه
تعداد پيل سوختي موجود در استك پيل سوختي بر توان  اثرط افزودندر شراي

. ي توسعه يافته استنتايج آزمايشگاهبه استناد از سيستم قابل استحصال 
ر  بندي استك پيل سوختي دهپيكر يرتأثنمودن دهد لحاظنشان مينتايج 

با افزايش تعداد و را بهينه ابعاد سيستم پتانسيل قابل استحصال از آن، 
جموعه استك پيل سوختي مواجه خواهد هاي موجود در ممساحت پيل

  .ساخت

اغماض  يرقابلغچنيني يناكه ديدن اين اثر در مسائل  شود يملذا مشخص 
  .بر نتايج داشته است% 30كه در اين مسئله تاثيري در حدود  است

  

 

 مراجع

[1] L. Karrette, K.A. Friedrich, U. Stimming,, Fuel cells–fundamentals and 
applications, Fuel cells, volume 1, Issue 1,Pages 5–39, 2001  

[2] Chaojie Song & others. Voltage jump during polarization of a PEM fuel 
cell operated at low relative humidities. . Hydrogen Energy Volume 33, 
Issue 11Pages 2802–2807 2008. 33-2802-2807                                                                                                        

[3] A. Awasthi -a, Keith Scott -b, S. Basu. Dynamic modeling and 
simulation of a proton exchange membrane electrolyzer for hydrogen 
production. Hydrogen Energy, 36 I4779-I4786. 2011. 

[4] Zhang J, Tang Y, Song C, Cheng X, Zhang J,Wang H. PEM fuel cells 
operated at 0% relative humidity in the temperature range of 23–120C. 
Electrochim Acta. Volume 52, Issue 15. Pages 5095–5101 2007                                                  
  

[5] I.mohamad.N,Jenkins.Proton exchange membrane (PEM) fuel cell stack 
configuration using genetic algorithms. Power  sources Volume 131. 
 Issues 1–2. Pages 142–146. 2004 

[6] Marcos V. Moreiraa, Gisele E. da Silva. A practical model for 
evaluating the performance of proton exchange membrane fuel cells . 
Renewable Energy Volume 34, Issue 7 pages 1734 1741. 2009  

[7] Pan Zhao & others. Parametric analysis of a hybrid power system using 
organic Rankine cycle to recover waste heat from proton exchange 
membrane fuel cell. hydrogen energy Volume 37, Issue 4. Pages 3382–
3391 2012 

[8] James Larminie. Fuel Cell Systems Explained. Second Edition. John 
Wiley 2003 

[9] Fang bor weng,Bo-shin jo, Design, fabrication and performance analysis 
of a200 W PEM fuel cell short stack, power sources. Volume 171, Issue 
1. Pages 179–185 2006 


