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Abstract
According to the critical role of gas turbines in the industry, monitoring the performance of gas
turbines is an important issue since it can prevent unexpected shutdowns and the serious consequent
financial harms. One of the most important parts of a gas turbine is the combustion chamber. Although
the internal pressure and temperature of the combustion chamber can directly affect the performance
and useful life of this part, however, it is not possible to measure it directly through sensors.
Therefore, estimation of pressure variable is a good choice to achieve greater performance and more
relative stability comparing with the methods in which there is no access to the internal pressure of the
chamber. In this research, a suitable nonlinear dynamic model with produced power and exhausted gas
temperature as its outputs is chosen. Thereafter, an adaptive surface sliding observer is designed in
order to estimate the combustion pressure and temperature, which are the state variables of the gas
turbine. Afterward, utilizing a sliding mode controller and applying the estimated states, the produced
power and exhaustion gas temperature of the gas turbine would be controlled. In this paper, the
stability of the closed-loop system in the presence of the state observer through the Lyapunov
approach is guaranteed. Finally, simulation results are provided to verify the validity and efficiency of
the proposed method.
Keywords: gas turbine, Lyapunov stability, adaptive nonlinear state observer, sliding mode control,
combustion chamber.
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چكیده :با توجه به نقش حساس و پر اهمیتی که توربینهای گازی در صنایع تولیدی مادر ایفا میکنند ،پایش عملکرد آنها
اهمیت بسیار داشته زیرا این امر میتواند در پیشگیری از بروز خسارتهای سنگین مالی به صنایع مادر و افزایش عمر مفید
توربینها موثر باشد .یکی از قسمتهای مهم توربینهای گازی محفظه ی احتراق بوده که پایش وضعیت آن از لحاظ فشار و دما
حائز اهمیت است و میتواند بهطور مستقیم در عمر مفید توربین تاثیر گذار باشد .اما برخالف اهمیت باالی کمیت فشار
محفظهی احتراق ،امکان اندازهگیری آن توسط سنسور وجود ندارد .بنابراین انتظار میرود که با در اختیار داشتن متغیر فشار
تخمین زده شده بتوان به عملکرد و پایداری نسبی بیشتری نسبت به روشهایی که امکان دسترسی به متغیر فشار را ندارد،
دست یافت .از اینرو در این تحقیق ابتدا یک مدل دینامیکی غیرخطی مناسب با نظر گرفتن خروجیهای توان تولیدی و دمای
گاز خروجی انتخاب شده است .در ادامه برای تخمین متغیرهای حالت توربین که شامل فشار و دمای محفظهی احتراق هستند
یک رویتگر غیرخطی مبتنی بر روش سطح لغزش تطبیقی طراحی گردیده است .سپس با بهکارگیری متغیرهای حالت تخمین
زده شده و طراحی کنترلکننده ی مد لغزشی ،توان تولیدی و دمای گاز خروجی به مقدار مطلوب همگرا خواهند شد .در این
مقاله پایداری سیستم حلقهبسته شامل رویتگر و کنترلکننده به کمک روش لیاپانوف بررسی و تضمین میگردد .در انتها
صحت نتایج به کمک شبیهسازی در محیط سیمولینک متلب بررسی خواهد شد.
کلمات کلیدی :توربین گازی ،پایداری لیاپانوف ،رویتگر غیرخطی تطبیقی ،کنترل مد لغزشی ،محفظه احتراق
تاریخ ارسال مقاله1399/10/20 :
تاریخ بازنگری مقاله1399/12/23 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/2/6 :
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کنترل مد لغزشی توربین گازی  /.....حامد طبیبی -محسن پارسا
 -1مقدمه
فنآوری توربینهای گازی در زمره تکنولوژیهای استراتژیک در صنعت است و در اختیار داشتن دانش مربوط به این فننآوری
میتواند نشانه رشد یافتگی صنعت یک کشور باشد .توربینهای گازی ،ماشینهای دواری هستند که براسناس اننرژی حاصنل از
احتراق گاز کار میکنند ،این گاز میتواند ناشی از سوختهایی مانند گاز طبیعی ،سوختهای فسیلی و  ...باشند .انندازه و ابعناد
کوچک ،چند سوخته بودن و راهاندازی سریع و توان قابل تحوینل بناال را منیتنوان بنهعننوان دالینل اصنلی کناربرد روزافنزون
توربینهای گازی در صنایع مختلف از جمله پاالیشگاههای نفنت و گناز ،پتروشنیمی و نیروگناههنای بنرق رکنر کنرد .از جملنه
کاربردهای بسیار مهم توربینهای گازی میتوان به حرکت درآوردن پمپ و کمپرسورهای بزرگ در خطوط انتقال نفت و گناز و
همچنین بهعنوان نیروی محرکه ژنراتورهای برق در مولدهای پراکنده را نام برد .یکی از مندرنتنرین اسنتفادههنای تنوربین در
موتور هواپیما و جت بوده که در اوایل  1930بهصورت همزمان توسط یک تیم در انگلستان به مدیریت فرانک ویتل و یک تنیم
در آلمان به رهبری هانس وهاین و مکس هان پیشرفت یافت [ .]1در چهل سال گذشنته پیشنرفتهنای زینادی در تکنولنوژی
توربینهای گازی صورت گرفته که بیشتر آن در زمینه تکنولوژی مواد سازنده پرههنای تنوربین از قبینل پوشنش و طنر هنای
خنککننده جدید بوده است .این پیشرفتها و افزایش نسبت فشار کمپرسور با هم باعث افزایش بازدهی حرارتی تنوربین از 15
به بیشتر از  45درصد شده است [ .]2در مرجع [ ]3به مدلسازی و شبیهسازی توربین گازی برای تولیند تنوان پرداختنه شنده
است .در مراجع [ ]4و [ ]5از روشهای شناسایی سیستم1و روشهنای محاسنبات نمنرم2بنرای مندلسنازی تنوربینهنای گنازی
استفاده شده است .در این مقاالت توربین گازی بهعنوان یک جعبه سیاه در نظر گرفته شده و از طریق دادههای عملنی کنه در
حین کار توربین بهدست آمده رفتار توربین پیشبینی میشود .در مرجع [ ]6از یک روش کنترلی پیشبین جدید که با استفاده
از خطیسازی لحظهای مدلهای غیرخطی و ترکیب کنترل پیشبین معمول جهت کنترل سرعت محور توربین گنازی اسنتفاده
شده که نسبت به کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر مدل کنه محاسنبات زینادی را منیطلبند و همچننین مشنکل توقنف در
مینیممهای محلی را دارد ،مزیت دارد .در مرجع [ ]7از کنترل پیشبین غیرخطی مقید ،بنا قابلینت تخمنین حالنت بنرای ینک
توربین موتور هواپیما استفاده شده است .این روش به صراحت میتواند متغیرهای غیرخطی ،قیدهای مربوط به ورودی و حالنت
را در یک فرمول کنترلی واحد جای دهد .در مرجع [ ]8از یک روش کنترل پیشبین چند متغینره غیرخطنی مبتننی بنر مندل
جهت جلوگیری از عملکرد نامناسب و برای کنترل سرعت و دمای خروجی توربین گازی در حین تغییرات بار و همزمان کاهش
انتشار اکسید نیتروژن استفاده شده است .این روش برای کنترل توربین گازی در حالت گذار با موفقیت انجام شده و بنا تنظنیم
میزان سوخت وارد شده به محفظه احتراق و پرههای ورودی هوا ،میزان انتشار اکسید نیتروژن را در حد بهینه نگاه داشته است.
در مرجع [ ]9از ساختار محدود شده یک کنترلکننده متناسب-انتگرالگیر-مشتقگیر )PID( 3با در نظر گرفتن یک تابع هزینه
خطی-مرتبه دوم-گوسی )LQG( 4استفاده شده و در آن ضرایب کنترل کننده  PIDبا حداقل کردن تابع هزینه بهدست منیآیند.
از ویژهگیهای این روش قابلیت طراحی ساختارهای مختلف از کنترلکننده  PIDبا یک بار حل مسناله بهیننهسنازی اسنت .در
مرجع [ ]10از روش کنترل ابتکاری مبتنی بر خطیسازی فیدبک برای رسیدن به عملکرد بهتر و کنترل مجزای واحد تولیندی
استفاده شده است .این روش نسبت به کنترل کنندههای  PIDسنتی ،تغییرات قدرت تاثیر کمتری روی دمای مجفظه احتنراق
را دارد و دارای پاسخ نرم و سریع به تغییرات مرجع است .در مرجع [ ]11ازکنترل بهینه خطی مقید برای توربین گازی صنعتی
مبتی بر خطی سازی ورودی خروجی پیشنهاد شده که در آن از مدل فضای حالت غیرخطی توربین گازی مبتنی بر فرم شنبه-
خطی ورودی 5استفاده شده است .در مرجع [ ]12برای بهبود عملکرد کنترل موتور توربین گازی در حالت گنذار روشنی جدیند
بر مبنای جایگزینی متغیرها و الگوریتم بهیننهسنازی ررات زنبورعسنل )PSO(6پیشننهاد شنده اسنت .در مرجنع [ ]13از ینک
کنترلکننده  PIمبتنی بر مدلسازی فازی برای کنترل سرعت یک توربین گازی صنعتی بهکار برده شده و نتنایج شنبیهسنازی
نشان میدهد که این روش در مقایسه با مدل ریاضی روئن میتواند برای کنترل و عیب ینابی قابنل اعتمنادتر باشند .در مرجنع
[ ]14از یک روش کنترل فازی پیشبین مبتنی بر انتخاب فازی و الگوریتم جستجوی همزمان انتقنال گرمنا )SHTS(7اسنتفاده
شده است .در این روش تابع هدف که نقش بهینهسازی را انجام میدهد شامل دو قسمت بهینهساز حالت و خروجنی اسنت .در
انتخاب ضرایب وزنی این دو بخش مکانیسم انتخاب فازی جهت غلبه بر نامعینی معرفی شده است .بهخاطر سرعت باالی فرآیند
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روش  SHTSبهجای روش برنامهریزی درجه دو سنتی استفاده شده است .صحت روش پیشنهادی از طریق آزمایش شبیهسازی
توربین گازی در سیکل ترکیبی تایید شده و نتایج شبیهسنازی نشنان منیدهند روش ارائنه شنده از نظنر دقنت کنتنرل ،دفنع
اغتشاشات و زمان بهینهسازی دارای برتری چشمگیر است .در مرجع [ ]15از روش کنترل مقاوم ننرم بنینهاینت ( )Hinfجهنت
کنترل توربین گازی با مدل شناسایی شده از مدل بازگشتی ( )ARXاز طریق دادههای واقعی بهدست آمده استفاده شده اسنت.
از آنجایی که توربین در سیکل ترکیبی استفاده شده لذا سرعت و دمای گاز خروجی آن باید بهطور همزمان با وجود ننامعینی و
تغییرات بار ،با تنظیم سیگنال سوخت و موقعیت پرههای ورودی هوای کمپرسور ،)IGV(8در مقدار مطلوب کنترل شوند .نتنایج
شبیهسازی ارتقاء عملکرد نسبت به کنترل کنندههای مدل مرجنع ( )MPCو  PIDرا نشنان منیدهند .در مرجنع [ ]16از روش
کنترل تطبیقی یک گام جلو9استفاده شده که روشی مناسب جهت کنترل توربین را نمایش میدهد .یکی از ویژهگیهنای مهنم
این روش ،قابلیت خودتنظیمی آن است که میتواند در سیستمهای غیرخطی و متغیر با زمان بهکنار رود .همچننین اینن روش
نیازی به دانش قبلی در مورد سیستمی تحت کنترل خود ندارد .بهطور کلی اینن روش منیتوانند بنهعننوان ینک روش کنتنرل
عمومی تنها با تنظیم چند پارامتر خاص سیستم بهکار رود .در مرجع [ ]17از یک کنتنرلکنننده فنازی تطبیقنی مندل مرجنع
اصال شده جهت کنترل سرعت توربین ،از طریق تنظیم جریان سوخت در زمان راهاندازی و تغییرات بنار درخواسنتی اسنتفاده
شده و نتایج شبیهسازی بهدست آمده در سیمولینک متلب نشان میدهد که این روش پاسخ گذرای بهتری نسبت بنه کنتنرل-
کننده تطبیقی مدل مرجع و کنترل کننده  PIDدارد .در مرجع [ ]18از کنترل مد لغزشی جهت کنترل توربین اسنتفاده شنده
که نسبت به روشهای قبلی دارای پاسخ سریعتر بدون ایجاد فراجهش در دمای محفظه احتراق اسنت .در مرجنع [ ]19از ینک
روش جدید شناسایی سیستم مبتنی بر رویتگر بهره باال ،که با اسنتفاده از دادههنای ورودی ینک مینز آزمنایش موتنور ،بنرای
اندازهگیری نویز و شناسایی پارامترها بهکار گرفته شده است .در مرجع [ ]20از یک رویتگر با ورودی ننامعلوم تطبیقنی جهنت
تشخیص و جداسازی خطا و براساس مدلهای خطی شده هواپیما معرفی شده است .در مرجع [ ]21از تخمین تطبیقنی بنرای
تخمین همزمان حالت و پارامترهای یک سیستم غیرخطی نامعین استفاده شده و یک مشاهدهگر مد لغزشی غیرخطی تطبیقنی
مبتنی بر الگوریتم تخمین غیرخطی پارامتر پیشنهاد شده است .در مرجع [ ]22از یک مشاهدهگنر تطبیقنی مند لغزشنی بنرای
تشخیص خطای سنسور در یک توربین گازی صنعتی استفاده شده در حالیکه مشاهدهگر پیشننهادی در مقابنل ننامعینیهنای
پارامتری توربین ،بدون هیچ اطالعات قبلی از محدوده خطا و نامعینی پارامتری مقاوم است .در سالهای اخیر استفاده از رویت-
گرها جهت تشخیص ،شناسایی عیب و جداسازی آن و همچنین تخمین بعضی از پارامترها و متغیرهای توربین اهمیت و کاربرد
بسیار پیدا کرده است .در این میان محفظههای احتراق یکی از قسمتهایی است که پنایش وضنعیت آن از لحناظ فشنار و دمنا
اهمیت بسیار داشته و می تواند مستقیماً در عمر مفید توربین تاثیرگذار باشد .اما با وجود اهمینت بناالی کمینت فشنار ،امکنان
اندازهگیری آن توسط سنسور وجود ندارد .از اینرو در این تحقیق پس از انتخاب یک مدل دیننامیکی غیرخطنی مناسنب ،ینک
رویتگر غیرخطی برای تخمین متغیر فشار در محفظهی احتراق توربین طراحی میشنود .سنپس بنه روش کنتنرل مدلغزشنی
تطبیقی ،کنترل توربین به منظور رسیدن به توان خروجی مطلوب انجام میگیرد .بنابراین انتظار میرود که با در اختیار داشتن
متغیر فشار بتوان به عملکرد و پایداری نسبی بیشتر نسبت به روشهایی که امکان دسترسی بنه متغینر فشنار را نندارد ،دسنت
یافت.
در ادامه در بخش  2مدل غیرخطی توربین گازی معرفی و معادالت خروجی آن ارائه منیگنردد .سنپس در بخنش  3روینتگنر
غیرخطی تطبیقی برای تخمین متغیرهای حالت سیستم طراحی میگردد .در بخش  4کنترلکنندهی مناسب مبتننی بنر روش
مد لغزشی طراحی گردیده و پایداری سیستم حلقهبسته در حضور رویتگر تضمین میگردد .در ادامه در بخشهنای  5و  6بنه-
ترتیب نتایج شبیهسازی روش پیشنهادی در محیط سیمولینک و نتیجهگیری ارائه میگردد.

 -2مدلسازی توربین گازی
در این قسمت مدلسازی محفظه احتراق و تعیین خروجی سیستمها بیان شده است.
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 -1-2مدلسازی محفظه احتراق
محفظه احتراق سوخت و هوا را بهمنظور تولید گازهای خروجی با دمای باال و سپس ایجاد تولید نیرو در محور توربین ،دریافت
میکند .با در نظر گرفتن حجم محفظه احتراق میتوان معادله تعادل جرم را بهصورت زیر نوشت [:]10
 d  t  
ma  mf  me  Vcc  cc

 dt 

()1

که در آن  ma ، mfو  meبهترتیب هوا ،سوخت و هوای داغ خروجی که بر حسب کیلوگرم بر ثانیه و  Vccحجم محفظه احتراق
است که بر حسب متر مکعب و  ρccچگالی هوا بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب است .با فراخوانی قانون اساسی گازها این امکان
وجود دارد تا معادله چگالی گاز درون محفظه احتراق را بهصورت زیر نوشت:
)pcc (t
)R e Tcc (t

()2

cc (t) 

که در آن فشار محفظه احتراق بر حسب پاسکال Tcc ،دمای خروجی محفظه احتراق بر حسب کلوین و  Reضریب ثابت مربوط
به گازهای خروجی بر حسب ژول بر کیلوگرم کلوین است .با مشتقگیری از ( )2نسبت به زمان و قرار دادن در ( )1میتوان
نوشت [:]10
 dpcc  t 


pcc  t  dTcc  t  
dt

ma  mf  me  Vcc 

2
dt 
 R e .Tcc  t  R e .Tcc  t 





()3
هماکنون با اعمال قانون بقای انرژی در محفظه احتراق داریم:

d
ma cPa Ta  mf Hf  me He   Vcccc  t  U  t  
()4
dt
که در آن  Cpaگرمای ویژه در فشار ثابت بر حسب ژول بر کیلوگرم کلوین Ta ،دمای هوایی ورودی محفظه احتراق بر حسب

درجه کلوین Hf ،مقدار پایین گرمایی سوخت He ،آنتالپی گاز خروجی از محفظه احتراق برحسب ژول بر کیلوگرم و  Uانرژی
درونی حجم کنترلی بر حسب ژول بر کیلوگرم است .بر اساس نظریه گازهای ایدهآل این امکان وجود دارد تا انرژی درونی را
بهصورت زیر نوشت [:]10
U  He  R eTcc  t    cpe  R e  Tcc  t 

()5
با جایگذاری ( )5در ( )4و فراخوانی ( )2داریم:
()6

 Re 

Pe

c

dTcc  t  pcc  t  Vcc
R e Tcc  t 

dt



dcc  t 
dt

 R e  Tcc  t  Vcc

pe

 V   t  U  t    c
cc

cc

d
dt

با جایگذاری ( )1در ( )6و در نظر گرفتن ( )4این امکان وجود دارد تا رابطه زیر را برای مشتق زمانی محفظه احتراق داریم
()7

Tcc  t  R e 
  R e  cpe  Tcc  t   cPa Ta  ma  R e  c pe  Tcc  t   H f  m f  R e Tcc  t  m e 




p cc (t) 
V
c

R
V
c

R


cc  pe
e
cc  pe
e




با فراخوانی معادله ( )3و در نظر گرفتن معادله ( ) 7معادله زیر برای مشتق زمانی فشار محفظه احتراق بهدست میآید.
Ta +m f H f -m e c Pe Tcc 

()8

Pa

m c
a

Re

Vcc  c Pe -R e 

=

dTcc  t 
dt

dPcc  t 
dt

ورودیها در معادالت حالت ( )7و ( )8دبی سوخت (  ) mfو دبی هوا (  ) maفرض میشود .به منظور نوشتن معادالت دینامیکی
محفظه احتراق در حالت پایدار الزم است تا دمای هوا وارد شده (  ) Taو میزان گازهای خارج شده (  ) meاز محفظه احتراق
بهصورت تابعی از متغیر های حالت محفظه احتراق بیان شوند ،برای این منظور این امکان وجود دارد تا فرآیند فشردهسازی هوا
بهصورت بی دررو یا عایق دما (آدیاباتیک) که مشخصه آن بازدهی ثابت است ،در نظر گرفته شود .تحت این فرضیهها میتوان
دمای هوا را بهصورت زیر نوشت [:]10
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Ra


c
 pcc  t   pa    1

c
 p

 amb 


()9

T
Ta  amb
c

که در آن  Tambو  Pambبهترتیب دما و فشار محیط برحسب کلوین و پاسکال c ،بازده نامی آدیاباتیک کمپرسور Ra ،ثابت گاز
ایدهآل بر حسب ژول بر کیلوگرم کلوین هستند .از آن جایی که جریان گازهای خروجی دارای اهمیت بسیار است این امکان
وجود دارد تا رابطهی غیرخطی زیر را برای آن در نظر گرفته شود
TccN pcc  t 
pccN Tcc  t 

()10

me  M a 0

که در آن  Maoجریان نامی کمپرسور بر حسب کیلوگرم بر ثانیه PccN ،و  TccNبهترتیب فشار و دمای نامی خروجی محفظه
احتراق بر حسب پاسکال و کلوین است.
 -2-2تعیین خروجیهای سیستم
هدف کنترلکنندهی توربو ژنراتو ر تنظیم توان تولیدی حاصل از ژنراتور است در حالی که دمای گازهای خروجی توربین را ثابت
نگه میدارد .دمای گازهای خروجی توربین ( )Texمیتواند به استناد آنچه برای کمپرسور انجام گرفت بهصورت یک فرآیند
آدیاباتیک در نظر گرفته شود [.]10
Re


 pamb  cpe 1


Tex  Tcc  t  t 
   1
p
t

 
t
 cc


()11

که در آن  tبازده آدیاباتیک توربین است .توان حقیقی تولید شده توسط ژنراتور  Ptgمیتواند با برقراری یک تعادل ساده بین
توان تولید شده توسط توربین  Ptو توان مصرفی جهت به حرکت درآوردن کمپرسور  Pcو بازده کلی  elتا رسیدن به توان
الکتریکی خروجی بهصورت زیر بیان کرد []10
Ptg   Pt  Pc  el
()12
که در آن کمیتهای  Ptو  Pcمیتوانند بر اساس متغیرهای حالت بهصورت زیر محاسبه شوند
()13
Pc  ma cPa  Ta  Tamb 
Pt  mecPe  Tcc  Tex 
()14
از جایگذاری ( )13( ،)11( ،)10و ( )14در ( )12داریم
()15



  ma c Pa  Ta  Tamb  el



Re

cpe


TccN
p

cPe t el pcc  t  Tcc  t  1   amb 
pccN
  pcc  t  


Ptg  t   M a 0

البته این خروجی برای بهدست آوردن دینامیک ورودی-خروجی سیستم مناسب نیست زیرا سیستم را دارای دینامیک داخلی-
ای میکند که میتواند منجر به ناپایدا ری سیستم شود .این مشکل با ایجاد یک فرمول تجربی جایگزین برای توان تولیدی
توسط توربو ژنراتور حل شده است.
Ptg  P  pcc Tcc 



()16
که در آن  1    2بوده و بهمنظور تطابق دادن رفتار دینامیکی پاسخ است .همچنین   Pبهصورت زیر تعریف میشود:
PN

()17

 pccN TccN 



P 

که در آن  PNتوان نامی واحد تولیدی است .با ارجاع ویژه به نمایشی که از سیستم در بخش قبلی نشان داده شد ،این امکان
وجود دارد تا دینامیک توربین بهصورت زیر بازنویسی شود:
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x t  f x  gxu t

()18

yt  h x

که در آن:
()19

 x   Pcc 
 u   ma 
 y  P 
x   1     ,u   1     , y   1    tg 
 x 2  Tcc 
 u 2   mf 
 y 2  Texm 

()20

Re


 V c  R  c Pe x 2 m e  x1 , x 2   
e
 cc  pe

f x  



 x 2 R e   R e x 2 m e  x1 , x 2   



x1  Vcc  cpe  R e   

 


c Pa Ta  x1 
Hf




=)g(x
x2
x2

 R e -cPe  x 2 +cPa Ta  x1   R e -cPe  x 2 +Hf 
Vcc  c pe -R e 
x1
 x1

Re
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 h1  x     P  x1x 2  
hx  


 h 2  x   Tex  x1 , x 2  

()22

 -3طراحی رویتگر غیرخطی متغیر فشار
در برخی از مواقع تمامی متغیرهای حالت یک سیستم جهت اندازهگیری در دسترس نیست و یا اینکه بهطور عملی قابل
اندازهگیری نبوده و یا اینکه اندازهگیری آن ها بسیار گران است .اما از سویی برای اعمال کنترل فیدبک حالت دسترسی به
همهی متغیرهای حالت نیاز است .در این گونه مسائل استفاده از تخمین متغیرهای حالت میتواند راهگشا باشد .رویتگر حالت
در واقع یک سیستم دینامیکی بوده که با در دست داشتن ورودی و خروجی سیستم ،میتواند بخشی یا کل متغیرهای حالت
سیستم را تخمین بزند .در حالت کلی دو روش اصلی برای طراحی مشاهدهگر وجود دارد :نوع اول مشاهدهگر مرتبه کامل که
هم مرتبه سیستم اصلی بوده و روش دوم که از بعضی از اطالعات متغیرهای حالت خروجی در دسترس از طریق معادله جبری
خروجی (اندازهگیری سیستم) استفاده میکند .بنابراین یک مشاهدهگر با کاهش مرتبه تنها برای تخمین متغیرهای حالتی که
بهطور مستقیم از طریق اندازهگیری بهدست نمیآیند .شکل ( )1بلوک دیاگرام رویتگر متغیر فشار را در حلقهی کنترل را
نشان میدهد.
+

x

)H(x

-

شكل ( :)1بلوک دیاگرام حلقهی کنترل پیشنهادی
Figure (1): Block diagram of the suggested control loop

 -3-1معادالت دینامیكی مشاهدهگر
بر این اساس دینامیک سیستم در ( ،)18دینامیک مشاهدهگر بهصورت زیر پیشنهاد میگردد

)ˆ  f (x
)ˆ  g(x)u(t
ˆ
) v(t
) x(t

)ˆ  h(x
ˆ

) y(t

()23
()24
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که ) v(tدر آن به منظور انتقال متغیر حالت مشاهدهگر به سمت دینامیک سیستم در نظر گرفته شده است .با تعریف خطای
رویت بهصورت زیر داریم:
)ˆ  y(t
()24
)ey (t)  y(t
و از مشتقگیری ( )24متغیر دینامیک خطای رویتگر برابر خواهد بود با:
()25
ˆ
)h(x
)h(x
و
که با استفاده از ( )22و (،)23
̂x
x

ˆ
)h(x
)h(x
)ˆ  g(x)u(t
ˆ
)(f (x
 v(t)) 
))(f (x)  g(x)u(t
̂x
x

برابر خواهد بود با:



 1) 




 1) 
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با تعریف زیر:

 Px1 x 21
1
t
1

1
t

Re



c pe

)

p amb
x1

(( t



 Pxˆ 1 xˆ 2
Re



c pe

)

p amb
xˆ 1

(( t

 Px 2 x11


Re
R

)R e  ( cpe 1
 x 2 t  p amb  c ( c ) x1
pe


1
 Pxˆ 2 xˆ 1


Re
R

)R e  ( cpe 1
c
 xˆ 2 t  p amb  ( c ) xˆ 1
pe

e

pe

e

pe

ˆ
)h(x
)h(x
))ˆ  g(x)u(t
ˆ
)(f (x

))(f (x)  g(x)u(t
̂x
x
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e y (t) 

میتوان ( )25را بهصورت زیر خالصه کرد:

ˆ
)h(x
)v(t
̂x

()28

)h(x
x

ˆ
)h(x
̂x

ˆ
))(x(t), x(t),u(t


ˆ
))e y (t)  (x(t), x(t),u(t


با فرض اینکه  v(t) ، (t)   Mرا بهصورت زیر انتخاب میکنیم:
 (t)sgn(e y (t)) 

()29

 K e

y y



1

ˆ 
) h(x
vt  


̂x





(t)   e y (t)  (t) , ,  > 0

()30

که در آن  به سرعت همگرایی و  به پایداری و مقاوم بودن رویتگر در مقابل عدم قطعیتها کمک میکنند.
 -3-2اثبات پایداری رویتگر
قضیه  :1با در نظر گرفتن دینامیک ( )23و همچنین بهکارگیری ( )29و فرض وجود حد باالی نامعلوم  (t)   Mو
همچنین با انتخاب  ,  > 0میتوان پایداری از نوع یکنواخت نهایی کراندار رویتگر حالت را برای سیستم ( )3-1تضمین
کرد.
اثبات:
با در نظر گرفتن تابع لیاپانوف ) V1(tبهصورت زیر داریم:
1
1
)V1 (t)  e y T (t)e y (t)  T (t)(t
2
2

که در آن:
(t)  (t)  

است .با مشتقگیری از ) V1(tبرای تمام  t  0و با استفاده از ( )28میتوان نوشت:

()31

ˆ
1
)h(x
1
V1 (t)  e y T (t)e y (t)  T (t)(t)=e y T ((t) 
)v(t))   T (t)(t

̂x

ˆ
1

)h(x
1
V1 (t)  e y T (t)e y (t)   T (t)=e y T ((t) 
)v(t))   T (t) (t

̂x


1
) e y (t)((t)  K ye y (t)  (t)sgn(e y (t))   T (t) (t

T
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همچنین با استفاده از خواص تابع عالمت و ارتباط آن با تابع قدر مطلق و در نظر گرفتن حد باالی ) (tمیتوان نوشت:
1
)V1 (t)  e y T (t)  M  K ye y T (t)e y (t)  T (t) e y (t)   T (t)(t


با استفاده از تعریف ) (tو ( )30داریم:
1

)V1 (t)   e y T (t)   K ye y T (t)e y (t)  T (t)  (t)  e y (t)    e y T (t)   K ye y T (t)e y (t)   T (t)(t




که در آن    *  Mاست .با افزودن * T (t)*  T (t)به سمت راست نامساوی میتوان نوشت:
*V1 (t)   e y T (t)   K ye y T (t)e y (t)   T (t)   T (t)*   T (t)
*  e y T (t)   K y e y T (t)e y (t)   T (t)(t)   T (t)

با استفاده از نامساوی یانگ میتوان نوشت:
1 T
1
1
1
*e y (t)e y (t)   T   K ye y T (t)e y (t)   T (t) (t)   T (t) (t)  *T 
2
2
2
2
1 T
1 T
   2K y  1 e y (t)e y (t)    (t)(t)  0
2
2

V1 (t) 

که در آن:
1
1
*0   T   *T 
2
2
1
است .با انتخاب
2

 K y و  0  min  2K y  1, ,1میتوان نوشت:

()32
و توسط ( )32پایداری از نوع یکنواخت نهایی کراندار رویتگر تضمین میگردد.

V1 (t)  0 V1 (t)  0

 -4طراحی کنترلکنندهی مد لغزشی و اثبات پایداری
با تعریف خطای کنترل بهصورت زیر:
ˆ
()33
)e(t)  yd (t)  y(t
خطای کنترل که در واقع بیان گر اختالف بین خروجی مطلوب و خروجی تخمین زده شده یعنی دمای اگزوز و توان توربین
است .با تعریف خطای ( )33سیگنال کنترلی زیر مبتنی بر روش کنترل مد لغزشی پیشنهاد میشود:
()34

1


ˆ 
) h(x
1
ˆ
ˆ
u(t)  g(x)  f (x)  v(t)  
 y d (t)  ke(t)  




 x̂ 



قضیه  :2با بهکارگیری سیگنال کنترلی ( )24و در نظر گرفتن خطا بهصورت ( )33و همچنین در نظر گرفتن تابع
میتوان پایداری از نوع یکنواخت نهایی کراندار سیستم حلقه بسته را در حضور رویتگر اثبات کرد.
اثبات:
ˆ
) e(t)  yd (t)  y(tبا مشتقگیری از رابطه تابع خروجی ) h(xبهدست میآید:
با در نظر گرفتن خطا را بهصورت
()35
با مشتقگیری از طرفین ( )33داریم:
()36

ˆ
ˆ
)h(x
)h(x
ˆ 
)ˆ  g(x)u(t
ˆ
)x(t
)(f (x
)) v(t
ˆx
ˆx

)V2(t

)ˆ  h(x
)ˆ  y(t
ˆ 
)y(t

ˆ
)h(x
ˆ  yd (t) 
)ˆ  g(x)u(t
ˆ
)e(t)  yd (t)  y(t
)(f (x
)) v(t
̂x

از جایگذاری ( )34در ( )36دینامیک خطای ردیابی برابر زیر خواهد بود:
()37
با در نظر گرفتن تابع لیاپانوف ) V2(tبهصورت زیر برای اثبات پایداری کنترل کننده داریم:

()26

)e(t)  ke(t
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1
)V2 (t)  e(t)T e(t)  V2 (t)  e(t)T e(t)  ke(t) T e(t
2

()38

تابع لیاپانوف برای بررسی پایداری سیستم حلقه بسته شامل رویتگر و کنترلکننده بهصورت زیر پیشنهاد میگردد:
()39
V(t)  V1 (t)  V2 (t)  V(t)  V1 (t)  V2 (t)  V(t)  0V1(t)  kV2 (t)  0
با انتخاب  1  min  0 ,k,1میتوان ( )39را بهصورت زیر نوشت:
V(t)  1V  0

در نتیجه سیستم حلقهبسته در حضور رویتگر پایداری از نوع یکنواخت نهایی کراندار خواهد بود.

 -5نتایج شبیهسازی
در این تحقیق که در مورد یک توربین گازی تک محوره انجام شده با در اختیار داشتن فشار و دمای تخمین زده شده محفظه-
ی احتراق ،توان تولیدی و دمای اگزوز کنترل شود .همانطور که در بخش  2توضیح داده شده معادالت دینامیکی حاکم بر
سیستم بهصورت معادالت ( )18تا ( )22بوده که پارامترهای استفاده شده در این معادالت به شر جدول ( )1است .نتایج
شبیهسازی با در نظر گرفتن ورودی مرجع بهصورت مقدار ثابت در نمودارهای زیر نمایش داده شدهاند .شکلهای ( )2و ( )3به-
ترتیب خطای رویتگر در تخمین فشار و دمای محفظه احتراق را نشان میدهند .شکلهای ( )4و ( )5به ترتیب توان تولیدی و
دمای گاز خروجی را در کنار مقادیر مطلوب آنها نشان میدهد .از مقایسهی شکلها میتوان دید که خطای رویتگر در زمانی
حدود یک دهم زمان نشست پاسخ سیستم و با فراجهش بسیار کم به مقدار صفر همگرا میگردد .از سوی دیگر در اکثر مقاالت
بدون توجه به عدم امکان دسترسی به متغیر فشار محفظهی احتراق ،این متغیر را در کنترل کننده وارد میکنند که نقص
اصلی این دست مقاالت است .در این مقاله مشاهده میشود که با استفاده از رویتگر متغیر فشار تخمین زده شده و سپس با
استفاده از کنترلکنندهی مد لغزشی طراحی شده سیستم حلقهبسته پایدار و خطای کنترل به سمت صفر همگرا میشود.
Table (1): The gas turbine parameters

جدول ( :)1پارامترهای استفاده شده در معادالت دینامیكی توربین
توضیحات

نام متغیر

توضیحات

Pcc

فشار محفظه احتراق بر حسب پاسکال()Pa

pamb

فشار جم اتمسفر بر حسب پاسکال()Pa

نام متغیر

Tcc

دمای محفظه احتراق بر حسب کلوین()K

Ra

ثابت گازهای ایده آل ()J/KgK

ma

میزان جریان هوا مصرفی ()Kg/S

Ma 0

نرخ هوای نامی عبوری از کمپرسور ()Kg/S

mf

میزان جریان سوخت مصرفی ()Kg/S

TccN

دمای نامی خروجی محفظه احتراق بر حسب کلوین()K

Ptg

توان تولیدی توربین بر حسب وات

pccN

فشار نامی محفظه احتراق بر حسب پاسکال()Pa

Texm

دمای گاز خروجی اندازه گیری شده ()W

t

بازده ادیاباتیک توربین

Re

ثابت گازهای خروجی ()J/KgK

Tamb

دمای جو بر حسب ()K

Vcc

حجم محفظه احتراق بر حسب ()m3

Tex

دمای گازهای خروجی از توربین

Hf

مقدار پایین گرمایی سوخت ()J/kg

c

بازده نامی ادیاباتیک کمپرسور

c Pa

گرمای ویژه هوا در فشار ثابت ()J/KgK

Ta

دمای هوای وارد شده به محفظه احتراق ()K



ضریب شکل دهی

ky

ضریب تنظیم رویتگر

P

ضریب معادل



ضریب ثابت سرعت همگرایی روریت گر
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 خطای فشار تخمین زده شده توسط رویتگر:)2( شكل
Figure (2): Pressure estimation error by the observer

 خطای دمای تخمین زده شده توسط رویتگر:)3( شكل
Figure (3): Temperature estimation error by the observer

 توان تولیدی و توان مطلوب:)4( شكل
Figure (3): The real and desired produced power

 دمای گازهای خروجی و دمای مطلوب:)5( شكل
Figure (5): The real and desired exhaust temperature

)28(
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شكل ( :)6خطا در کنترل توان تولیدی با وجود  10درصد خطا در اندازهگیری فشار محفظه احتراق
Figure (6): Produced power error in presence of 10% error in pressure measurement

بهمنظور مقایسه و نشان دادن اهمیت متغیر فشار در کنترل سیستم حلقه بسته ،در ادامه شبیهسازی دیگری با حذف رویتگر
و فرض امکان اندازهگیری متغیر فشار محفظه احتراق تکرار شده است .در این شبیهسازی فرض میشود سنسور محفظه با 10
درصد خطا فشار را اندازهگیری کند .اگرچه امکان اندازهگیری فشار در عمل وجود ندارد اما هدف اهمیت این متغیر و تاثیرات
مهم آن بر عملکرد کلی است .همانطور که در شکل ( )6مشاهده میشود در صورت خطا در اندازهگیری فشار توان تولیدی
دچار خطای ماندگار قابل توجه میگردد.

 -6نتیجهگیری
توربین گازی یک موتور احتراق داخلی است که انرژی گاز و هوا را استفاده کرده تا انرژی شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل
کند .این توربینها نقش حساس و پر اهمیتی در صنایع تولیدی مادر ایفا میکنند .از اینرو اندازهگیری متغیرها و کنترل این
توربینها اهمیت بسیار دارد .اما از سویی دینامیک توربینهای گازی دینامیکی به شدت غیرخطی و و از سوی دیگر اندازهگیری
تمام متغیرهای آنها امری گاها ناممکن است .اگرچه توربینهای گازی در پژوهشهای متعددی مطالعه گردیده است اما در
غالب موارد به موضوع عدم امکان اندازهگیری فشار محفظهی احتراق و نیاز استفاده از رویتگر و سپس تضمین پایداری
سیستم حلقهبسته در حضور رویتگر پرداخته نشده است .در این مقاله پس انتخاب دینامیک غیرخطی ،طراحی رویتگر و
کنترل کننده در کنار یکدیگر انجام گردید و پایداری سیستم حلقهبسته تضمین گردید .در انتها به کمک شبیهسازی عملکرد
مناسب را در کنترل توان تولید و دمای گاز خروجی نشان داده شد.
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