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Abstract
Advances in power electronic applications, high reliability power distribution systems and flight
control propulsion technologies, have increased the utilization of electric power in modern aircrafts.
This has led to the concept of more electric aircraft. In this paper, a new structure is proposed to
generate the electric power in aircraft. The aircraft power generation and consumption system is
modeled as a microgrid. The proposed more-reliable power generation system is based on induction
generator, rectifier and voltage source inverter. Induction generator is coupled with turbojet motor.
The smart active power sharing between generators is achieved by using improved droop control
method. Optimal droop coefficients are assigned by combining mathematical approaches including
descending gradient method and minimizing the mean squares of the frequency deviation. The aircraft
electrical network is simulated with the proposed controller in MATLAB and its performance is
analyzed. The simulation results show the proper power sharing between generators. The advantages
of the proposed method over the conventional structure include the elimination of the mechanical
constant speed drive which increase reliability and proper power sharing.
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مقاله پژوهشی

تولید توان الکتریکی با قابلیت اطمینان باال در هواپیما بر اساس ساختار
هوشمند کنترل افتی ژنراتورها
امیر خالدیان ،استادیار
گروه مهندسی برق -دانشگاه فنی و حرفهای ،تهران ،ایران
akhaledian@tvu.ac.ir

چکیده :پیشرفت تکنولوژی الکترونیک قدرت ،افزایش قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع توان و سیستمهای محرک کنترل
پرواز ،استفاده از انرژی الکتریکی برای تامین توان هواپیماهای پیشرفته را مورد توجه قرار داده است .این امر باعث شکلگیری
مفهوم هواپیمای عمدتاً الکتریکی شده است .در این مقاله ساختار جدیدی برای تولید توان مورد نیاز بارهای الکتریکی در
هواپیما پیشنهاد میشود .سیستم تولید و مصرف توان الکتریکی در هواپیما بهصورت یک ریزشبکه مدل میشود .مکانیزم تولید
توان بر پایه اینورترهای منبع ولتاژ است .تغذیه جریان مستقیم اینورترها با یکسوسازی خروجی ژنراتورهای القایی فراهم می-
شود .توان مکانیکی مورد نیاز ژنراتورها نیز توسط موتورهای توربوجت تامین میشود .بر این اساس ،تخصیص هوشمند توان
اکتیو بین ژنراتورها با بهرهگیری از کنترل افتی بهبود یافته محقق میشود .ضرایب افتی بهینه ژنراتورها با ترکیب روشهای
مبتنی بر روشهای ریاضی گرادیان نزولی و حداقلسازی میانگین مربعات انحراف فرکانس تخصیص مییابد .شبکه الکتریکی
هواپیما با کنترلکننده پیشنهادی در نرم افزار متلب شبیهسازی شده و عملکرد آن مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج شبیهسازی
نشاندهنده آن است که تخصیص مناسب توان بین ژنراتورها انجام میشود .مزیت روش پیشنهادی نسبت به ساختار مرسوم در
هواپیما ،حذف واسط مکانیکی ایجادکننده سرعت ثابت و افزایش قابلیت اطمینان سیستم تولید برق است.
کلمات کلیدی :تخصیص هوشمند توان ،ریزشبکه ،سیستم الکتریکی هواپیما ،قابلیت اطمینان ،کنترل افتی
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تاریخ بازنگری مقاله1400/6/29 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/8/29 :
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تولید توان الکتریکی با قابلیت  /.....امیر خالدیان
 -1مقدمه
در هواپیما ،ترکیبی از سیستمهای هیدرولیک ،الکتریک ،پنوماتیک و مکانیک استفاده میشود .پیشرفت تکنولووژی ،اسوتفاده از
انرژی الکتریکی برای تامین توان هواپیماهای پیشرفته را مورد توجه قرار داده و مفهوم هواپیمای عمدتاً الکتریکی را شوکل داده
است [.]1-3
هواپیمای عمدتاً الکتریکی ،انرژی الکتریسیته را بهکار میگیرد تا زیرسیستمهای هواپیما را بهکار بیندازد .این امور در هواپیموا-
های قدیمی ،توسط ترکیبی از سیستمهای هیدرولیک ،پنوماتیک و مکانیک اتفاق میافتاد .هدف این است کوه در نهایوت تووان
غیرالکتریکی را در هواپیما با الکتریکی جایگزین کند .این ایده ابتدا به این منظور اجرا شد تا هواپیماهوای نظوامی بوا وزن کلوی
کمتر ،هزینههای نگهداری کمتر ،قابلیت اطمینان بیشتر و کارآمدی بهتر تولید شود .بوا افوزایش فرفیوت و تعوداد هواپیماهوای
مسافربری ،این ایده برای آنها هم مورد توجه قرار گرفت .هواپیمای الکتریکی به عنوان مسیری از تکنولووژی سیسوتم هواپیموا
در آینده دیده میشود .این سیستم در چند سطح ،ترکیبی از ولتاژ  dcو  acرا برای تامین انرژی بارهای الکتریکی بوهکوار موی-
گیرد.
سیستم توان الکتریکی هواپیما اغلب شامل دو یا چند ژنراتور درایو با موتور هستند تا بارهوای  acرا در سراسور هواپیموا تغذیوه
کند .همه سیستمهای هواپیما به هر دو توان  acو  dcاحتیاج دارند .توان  dcاز یکسوکردن توان  acبا استفاده واحودهای مبودل
یکسوکننده بهدست میآیند .این واحدها بهطور معمول پیکربندی  12فازه دارند [ .]4،5بوه علوت بهورهبورداری چرخشوی ایون
واحدها ،آنها به عنوان منابع هارمونیکی در سیستم توان الکتریکی هواپیما در نظر گرفته میشوند .این واحدها میتوانند مقودار
اعوجاج هارمونیکی را در سمت  acسیستم توان الکتریکی هواپیما افزایش دهند.
در ساختار سنتی تولید توان هواپیما از ژنراتور سنکرون و درایو سرعت ثابت استفاده میشوود .دلیول اسوتفاده از درایوو سورعت
ثابت ا ین است که موتور توربوجت هواپیما دارای سرعت مکانیکی متغیر است و به کمک درایو ،فرکانس الکتریکوی ثوابتی بورای
برق متناوب فراهم میشود  .این ساختار عالوه بر دارا بودن وزن باال ،قابلیت اطمینان کموی دارد .اسوتفاده از ژنراتوور القوایی در
مرجع [ ]6به جای ژنراتور سنکرون پیشنهاد شده است .این ساختار با اضافه کردن دو توربین فشار بواال و فشوار پوایین کوه بوه
ترتیب برای تامین برق  acو  dcمورد استفاده قرار میگیرد ،به کموک اسوتفاده از ژنراتوور القوایی ،قابلیوت اطمینوان ژنراتوور را
افزایش میدهد .اما با توجه به افزایش تعداد توربینها ،وزن هواپیما را نیز افزایش میدهد و قابلیوت اطمینوان بخوش مکوانیکی
کاهش مییابد .همچنین عملکرد موازی چند ژنراتور برای افزایش قابلیت اطمینان بخش الکتریکی موورد بررسوی قورار نگرفتوه
است.
از دیدگاه سیستم قدرت ،ریزشبکه الکتریکی شبکهای است که دربرگیرنده تعدادی از منابع تولید پراکنوده و بارهوای الکتریکوی
است .ریزشبکه با قابلیت عملکرد مستقل ،سیستم قدرت را بوهصوورت فعوال و انعطوافپوذیر تبودیل مویکنود [ .]7،8سیسوتم
الکتریکی هواپیما به دلیل عملکرد جزیرهای و مجزا از شبکه برق شهر ،قابلیت مدلسازی بهصورت ریزشبکه را داراست .از سوی
دیگر شاخص های کیفیت توان اهمیت قابل توجهی در عملکرد مناسب یک شبکه الکتریکوی دارنود [ .]9از ایونرو توامین بورق
سیستم الکتریکی هواپیما بهصورت ریزشبکه باید با برآورده شدن مطلوب کیفیت توان همراه باشد.
یکی دیگر از ساختارهای مورد استفاده برای سیستم الکتریکی هواپیما بهرهگیری از شبکه بورق ولتواژ بواالی جریوان مسوتقیم1
( )HVDCاست .در مرجع [ ]10با استفاده از یکسوساز ،سیستم توزیع الکتریکی هواپیما بوهصوورت یوک ریزشوبکه  dcدر نظور
گرفته شده است .اغلب بارها با ولتاژ باالی  dcتغذیه میشوند و برای بارهای  acنیز از اینورتر جهت تامین تووان اسوتفاده موی-
شود.
ساختارهایی از ریزشبکه بهصورت شبکههای  dcچند باسه مطرح میشود [ .]11در این شبکهها با در نظر گرفتن مصرفکننده-
های متفاوت ،ساختارهای کنترلی جهت تخصیص توان مورد نیاز بارها بین منابع ارائه میشوود .در مرجوع [ ]12بوا اسوتفاده از
کنترل افتی ،2تنظیم توان تزریق شده به شبکه توسط منابع با ولتاژ خروجی  dcانجام میشود که در این تحقیق بوا اسوتفاده از
کنترلکننده پیشبین ،جریانهای مرجع برای بهبود پاسخ گذرای سیستم در شرایط مختلف نوسان در تولیود و مصورف انورژی
تعیین میشود .در مرجع [ ]13از روش برنامهریزی خطی یکپارچه ترکیبی برای کنترل ریزشبکه  dcدر هواپیما اسوتفاده موی-
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شود .با روش بهکار گرفته شده مدیریت انرژی در هواپیما انجام میشوود .در مقالوههوای فووق کوه شوبکه  dcرا بورای سیسوتم
الکتریکی هواپیما مد نظر قرار دادهاند ،در خصوص ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه مطالعهای صورت نگرفته اسوت .اموا وابسوتگی
سیستم به وجود باتری و ذخیرهساز انرژی به دلیل  dcبودن شبکه در برخی از شوبکههوای پیشونهادی و همچنوین اسوتفاده از
بارهای موتوری  dcمنجر به کاهش قابلیت اطمینان سیستم میشود.
پایداری یک شبکه الکتریکی از پارامترهای مهم در انتخاب کنتورل کننوده بهینوه اسوت [ .]14در مرجوع [ ]15بوا ارائوه مودل
سیگنال کوچک برای ریزشبکه جزیره ای به تحلیل مدهای نوسانی سیستم پرداخته است .در این مطالعه تاثیر انواع پارامترهوای
کنترلی سیستم از جمله کنترل افتی را روی پایداری دینامیکی سیستم سنجیده است .با تحلیلهای محاسباتی و شوبیهسوازی
کامپیوتری ،این نتیجه حاصل شده است که دقت تنظیم پارامترهای کنترلکننده توان ،تاثیر قابل تووجهی در ارتقوای پایوداری
سیستم دارد .در ادامه بهمنظور بررسی پایداری سیگنال کوچک ریزشبکه در ضمن کاهش هزینههای مربوط به تولیدکنندههوا و
تلفات شبکه ،کنترلکننده جدیدی در این مقاله معرفی شده است .در این کنترلکننده به اصالح و تنظیم کنترل متداول افتوی
پرداخته شده و دو راهکار برای اینمنظور ارائه شده است .راه حل اول باعث بهبود پایداری سیگنال کوچک ،تنظیم ولتاژ بهتور و
دقت بیشتر در تقسیم توان راکتیو و راه حل دوم منجر به تقسیم بهتر توان اکتیو ،تنظیم بهتر فرکانس و بهبود پایداری سیگنال
کوچک میشود .نکته قابل توجه در این مطالعه آن است که علیرغم بهبود تقسیم توان راکتیوو ،دقوت تقسویم تووان اکتیوو در
شرایط گذرا کاهش مییابد.
تحلیل کنترل افتی گذرا ریزشبکه بر اساس مشخصه ی ولتاژ– توان اکتیو و توان راکتیو– فرکانس در مرجوع [ ]16ارائوه شوده
است .شیب مشخصی توان راکتیو– فرکانس مثبت است .نتایج حاکی از آن اسوت کوه کیفیوت تووان ،تقسویم بوار و مشخصوات
دینامیکی تحت تاثیر امپدانس خطوط نبوده و عملکرد منابع تحت کنترل افتی ارائه شده رضوایت بخوش اسوت .در ایون مقالوه
تاکید میگردد که ژنراتورهایی که براساس مشخصه افتی سنتی با سیستم قدرت هماهنگ شده اند ،با روش کنترلی جدید افتی
گذرا هماهنگ نبوده و سیستم ناپایدار میشود.
در مرجع [ ]17دارا بودن تنظیم فرکانس مناسب در ریزشبکه جزیرهای توام با وجود میرایی مناسب در شبکه و تقسیم مناسوب
توان اکتیو به عنوان یک چالش معرفی شده است .در این مقاله با ارائه کنترلکننده جدید ،به اصوالح وتنظویم کنتورل متوداول
افتی پرداخته است .در کنار تحلیل سیگنال کوچک ،نشان داده شده است که راهکار پیشونهادی منجور بوه تقسویم بهتور تووان
اکتیو ،تنظیم بهتر فرکانس و بهبود پایداری سیستم میشود .پیادهسازی روش تحلیل سویگنال کوچوک اسوتفاده شوده در ایون
مقاله با بزرگ شدن ابعاد شبکه و افزایش تعداد بارها دارای پیچیدگی خواهد بود.
مطالعههای زیادی در زمینه کنترل توان برای اتصال منابع تولید پراکنده به ریزشبکه با استفاده از اینورتر صوورت گرفتوه اسوت
[ .]18در این زمینه تحقیق در خصوص متعادل سازی توان و پایداری سیستم در حین بروز خطا با تمرکز روی انواع توپولووژی-
های الکترونیک قدرت و نحوه کلیدزنی انجام شده است .بنا بر مالحظههای اقتصادی و فنی نیز مدیریت تولید و مصورف انورژی
در شبکههای الکتریکی ضروری است .استراتژیهای مختلفی برای بهینهسازی عملکرد شبکههای توزیع قدرت ارائه شده اسوت.
روشهای مدیریت انرژی ارائه شده ،توان خروجی ژنراتورها را به نحوی کنترل میکنند که قادر باشند توان اکتیو و راکتیو مورد
نیاز بار را بهصورت بهینه تامین کنند [.]19-21
در ریزشبکههای جزیرهای ،توان خروجی منابع قابل کنترل مبتنی بر اینورتر بهطور عمده با کنترل افتی سنتی تعیین میشوود.
با الگوگیری از سیستمهای قدرت قدیمی ،روش افتی ،تخصیص توان بین منوابع را آسوان مویکنود و ماننود عملکورد گواورنر و
سیستم تحریک ژنراتورهای سنکرون عمل میکند .برای استفاده از این روش مدیریت توان در ریزشبکه ،ضرایب افتوی بایود بوه
صورت بهینه تعیین گردد .انتخاب مناسب ضرایب افتی در مقاله [ ]22با روشی جدید ارائه شده است .در این مقالوه بوهصوورت
آفالین ضرایب افتی هر ژنراتور بهصورت احتمالی تعیین میشود .با در نظر گرفتن ناحیههای برنامهریزی ممکون بورای عملکورد
منبع ،تنظیم ضرایب افتی برای شروع عملکرد ریزشبکه جزیرهای انجام میشود .با روش قیود سلسله مراتبی ،حداقل قطعی بوار
را شاهد هستیم و قیود عملکردی و حاشیه اطمینان ولتاژی برآورده میشود.
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نکته مهم در روش پخش بار مختص ریزشبکه بر پایه کنترل افتی ،انتخاب باس اسلک است .در ریزشبکه جزیرهای انتخاب یوک
ژنراتور به عنوان ژنراتور باس اسلک و تنظیم کننده توان شبکه ،با توجه به فرفیت محودود منوابع چنودان عملیواتی نیسوت .از
سوی دیگر این امر در شرایطی که با متغیرهای ورودی غیر قابل پیشبینی زیادی همراه است ،کار دشواری است .همچنین این
روش نیاز به مکانیابی مناسب منابع دارد و با تغییر آرایش شبکه ،منابع باید باز طراحی شوند .از آنجایی کوه روش پخوش بوار
مرسوم در شبکه برق به دلیل نبود باس با ولتاژ مرجع در ریزشبکه جزیرهای قابل اعمال نیست ،در مرجوع [ ]23روشوی جدیود
برای کنترل توان در ریزشبکه ارائه شده است .در این روش ،پخش بار مرسوم با کنترل افتی ترکیوب و ضورایب افتوی بوه روش
بهینهسازی ازدحام ذرات طوری انتخاب شدهاند که تقسیم مناسب توان اکتیو و راکتیو را در انواع بارها در پی داشوته باشود .بوا
روش بهکار رفته پایداری سیستم و تنظیم ولتاژ در حد مطلوب حفظ شده است.
در مرجع [ ]24یک روش بهینه سازی جدید ارائه شده است که عملکرد بهینه ریزشبکه را تعیوین مویکنود .ایون روش ترکیوب
الگوریتم جستجوی هارمونیک و ژنتیک توسعه داده شده است .برای یافتن ضرایب بهینه ،اهوداف اصولی ماننود کواهش هزینوه
سوخت ،بهبود پروفیل ولتاژ و پایداری ریزشبکه با توجه به قیود عملکردی و امنیتی برآورده شدهاند.
روش پخش توان بهینه در مرجع [ ]25برای افزایش بار پذیری شبکه ارائه شده است .قیدهای سیستم شامل حوداکثر فرفیوت
منابع ،پخش توان ،تنظیم ولتاژ و فرکانس مد نظر قرار گرفتهاند .نویسندگان در مرجعهای [ ]26و [ ]27انتخاب بهینوه ضورایب
افتی بهصورت اقتصادی را توسعه دادهاند .برای رسیدن به جواب مطلووب ،روش ارائوه شوده ،قیوود پخوش بوار ،تنظویم ولتواژ و
فرکانس و محدودیت خطوط و فرفیت تولید را بهطور ریاضی مدل کرده است .در غیاب کنترلکننوده مرکوزی ،ایون الگووریتم،
تحلیل احتماالتی ارائه میدهد که خاصیت تصادفی تولید برخی منابع و میزان بار را مد نظر قرار دهد.
مطالعه و بررسی مقالههای پیشین در زمینه سیستم الکتریکی هواپیما نشان میدهد که با وجود مشابهت زیاد شبکه الکتریکوی
هواپیما به ریزشبکه ،هرگونه مدلسازی و اعمال روشهای تخصیص توان  acدر ریزشبکه هواپیما در مطالعوههوا مغفوول مانوده
است .همچنین بیشتر مقالهها در بررسی قابلیت اطمینان سیستم الکتریکی هواپیما متوجه ارتقای ساختار سنتی موجود هستند
که از ژنراتور سنکرون و درایو سرعت ثابت جهت ایجاد فرکانس الکتریکی ثابت در هواپیما اسوتفاده مویکنود .درحوالیکوه ایون
تجهیزات خود دارای نرخ خرابی باالیی هستند.
در این مقاله سیستم الکتریکی جدیدی برای هواپیما معرفی میشود که دارای ژنراتور القایی و مبدل الکترونیوک قودرت اسوت.
همچنین شبکه الکتریکی هواپیما بهصورت ریزشبکه جزیرهای مدلسازی شده و یک چارچوب تخصیص توان برای منابع تولیود
انرژی الکتریکی در آن ارائه میشود که برنامهریزی لحظهای تولید را مدیریت کند .با در نظر گرفتن تقسیم مناسب تووان موورد
نیاز بارها بین منابع ،تخصیص بهینه ضرایب افتی به هر ژنراتور انجام میشود .با انجام محاسبات ،نشان داده مویشوود کوه روش
ارائه شده قابل اطمینان سیستم الکتریکی هواپیما را تقویت میکند.
در بخش دوم مقاله ،سیستم الکتریکی متداول در هواپیما تشریح و در ادامه روش جدید ارائه شده در ایون مقالوه جهوت تولیود
توان الکتریکی با قابلیت اطمینان باال معرفی میشود .در بخش سوم ،نتایج استفاده از ساختار کنتورل افتوی بهینوه در سیسوتم
الکتریکی هواپیما بهصورت شبیهسازی نرمافزاری و محاسبه قابلیت اطمینان نشان داده میشوود .در نهایوت در بخوش چهوارم،
نتایج حاصل از مقاله ارائه خواهد شد.
 -2سیستم الکتریکی تولید توان در هواپیما
به منظور مقایسه ساختار متداول تولید توان در هواپیما با ساختار جدید ،اجزای هر یک در این بخش معرفی میشوود .تغییورات
ایجاد شده در تجهیزات مورد استفاده موجب افزایش قابلیت اطمینان سیستم پیشنهادی میشود که جزئیات ایون تغییورات در
این بخش ارائه خواهد شد.
 -2-1ساختار سنتی و متداول سیستم الکتریکی هواپیما
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سیستم الکتریکی که بهصورت متداول در هواپیما استفاده میشود شامل یک درایو مکانیکی است که به ژنراتور متصل و موجب
چرخش آن میشود .درایو سرعت ثابت توسط مبدل هیدرومکانیکی مورد استفاده قرار میگیرد .به دلیول اینکوه سورعت موتوور
ثابت میشود ،فرکانس ژنراتور در فرکانس  400هرتز ثابت خواهد بود؛ در حالی که دامنه ولتاژ  115ولت است .این سیسوتم بوه
علت پیچیدگی سیستم درایو هیدرومکانیکی و بحث تعمیر و نگهداری پرهزینه است.
سیستم توان الکتریکی هواپیما اغلب شامل دو یا چند ژنراتور درایو شده با موتور است تا بارهای  acرا در سراسر هواپیما توممین
کند .در برخی پیکربندیها ،ژنراتورهای درایو با موتور به تنهایی به باسهای توزیع متصل هستند .به عبوارت دیگور هور ژنراتوور
مسئول تامین توان تعداد بخصوصی از باسها است .در پیکربندی موازی ،باسبارهای ژنراتورهای اصلی از طریق تای-بریکر باس
با همدیگر متصل هستند .در صورتی که برای یک ژنراتور خطا رخ دهد بهطور اتوماتیک از باسبار مربوطه ایزوله میشود و همه
بارهای باسبار توسط ژنراتور قابل استفاده دیگر به عهده گرفتوه موی شووند .اگور بورای هور دو ژنراتوور خطوا رخ دهود ،بارهوای
غیرضروری میتوانند برای مدت کمی تممین شوند .زیرا باتریها به طور اتوماتیک توان برای سرویسهای ضروری را تممین می-
کنند و آن ها را در حال کار برای یک مدت از پیش تعیین شده ،بسته به نیازهای بار و حالت شارژ باتری ،قرار میدهند.
در سیستم سنتی تامین توان الکتریکی ه واپیما ،ژنراتور سنکرون ،ولتاژ متناوب را در فرکانس ثابت برای بارهوا توممین مویکنود
[ .]30-28همچنین یکسوکنندههای مبتنی بر ادوات الکترونیک قدرت استفاده میشوند تا توان الکتریکی به بارهای  dcانتقوال
یابد .بارهای الکتریکی محدوده ای متنوع از نظر مکانی در سراسر هواپیما را با وفایف مختلف در بر میگیرند که شامل موتورهوا
و محرکها ،کنترلکنندهها ،سیستمهای تهویه ،روشنایی و تجهیزات گرمایی میشوند.
 -2-2ساختار ارائه شده جهت تخصیص توان الکتریکی در هواپیما
ساختار پیشنهادی تامین برق هواپیما بر اساس تولید توان با اینورترهای منبع ولتاژ است که با روش کنترل افتوی بهینوهسوازی
شده انجام میشود .منبع اولیه تامین توان هواپیما ،ژنراتور القایی درایو شده با موتور توربوجت است .ابتدا اصول عملکورد موتوور
توربوجت و ژنراتور القایی به عنوان محرک و منبع اولیه تامینکننده توان هواپیما توضیح داده میشود .سوپس سواختار کنتورل
افتی بهینه پیشنهادی معرفی میشود.
موتور توربوجت محرک و منبع اولیه تامینکننده توان هواپیما است .اصول پایه کارکرد این نوع موتورها به این ترتیب است کوه
هوا از طریق یک مجرای ورودی به بخش کمپرسور وارد شده و متراکم میشود .سپس هوای متراکم وارد محفظه احتراق شده و
با اضافه شدن سوخت مشتعل میشود .گرمای ناشی از احتراق مخلوط هوا و سوخت باعث منبسط شدن و جریان یوافتن آن بوه
سمت انتهای موتور میگردد .این جریان منبسط شونده از میان یک سری پرههای توربین عبور میکند که از طریق یک شوفت
به کمپرسور متصل شدهاند .هوای منبسط شده توربین را به گردش در میآورد که در نتیجه باعث به حرکت در آمدن کمپرسور
نیز میشوند.
توان مکانیکی ایجاد شده در اثر حرکت توربین از طریق اتصال به ژنراتور القایی منتقل مویشوود .ژنراتوور القوایی بورای تحمول
سرعت متفاوت توربین طراحی شده است .ژنراتور القایی یک ماشین القایی است که مافوق سرعت سنکرون کار میکند؛ ویژگوی
آن در مقایسه با ژنراتور سنکرون عدم نیاز به سیستم تحریک است .ساختمان آن ساده است .در نتیجوه تعمیور و نگهوداری آن
راحت تر است .همچنین راهاندازی و بهرهبرداری از آن آسان است ،زیرا نیازی به سنکرونیزاسیون یا تنظیم تحریک ندارد.
عملکرد سرعت متغیر ورودی به معنای مجزا کردن فرکانس مکانیکی روتور از فرکانس الکتریکی شبکه قدرت است .این ایده بوا
استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت عملی میگردد .به این صورت که انرژی دریافتی از ژنراتور توسط یک مبدل منبوع ولتواژ
در یک باس  dcیکسو شده و سپس بهوسیله مبدل دیگری به انرژی  acمناسب برای شبکه تبدیل میشود .مبدل سومت شوبکه
توان اکتیو و راکتیو تزریقی به شبکه را کنترل میکند.
ساختار پیشنهادی شبکه الکتریکی هواپیما در شکل ( )1نشان داده شده است .این ساختار با دو ژنراتور تولید توان را انجام می-
دهد .توان مورد نیاز بارهای  acبهطور مستقیم و توان بارهای  dcاز طریق ترانسفورماتور کاهنده سطح ولتاژ و یکسوسواز توامین
میشود.
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Figure (1): Proposed structure of the aircraft electrical network

پایداری هر سیستم تامین توان دارای اهمیت است [ .]31این امر در سیستم الکتریکی هواپیما بیشتر مورد توجوه اسوت .روش
پیشنهادی جهت کنترل تولید توان الکتریکی در هواپیما در شکل ( )2نشان داده شده است .انرژی تحویل داده شده به باس ac
با روش کنترل افتی بهینه تعیین میشود .مطابق شکل ( ،)2ورودی کنترلکننده ،تووان خروجوی هور ژنراتوور اسوت .خروجوی
کنترلکننده نیز ضریب افتی بهینه است که به کنترلکنندههای ولتاژ و جریان داده میشود .کنترلکنندههای ولتاژ و جریان بوا
بهرهگیری از مدالسیون پهنای پالس )PWM( 3در ادامه وفیفه تعیین پالسهای کلیدزنی بورای اینوورتر را بور عهوده دارنود .در
شبکه الکتریکی هواپیما با تعداد  lژنراتور ،مشخصه افتی برای ژنراتور شماره  lدر بازه زمانی  sبا معادله ( )1قابل بیان است.
()1
fl,s  f n  k l,s .Pl,s
در این معادله  fl,sفرکانس Pl,s ،توان خروجی حالت ماندگار و  kl,sضریب افتی ژنراتور است fn .نیز فرکوانس نوامی شوبکه اسوت.
الزم به ذکر است که هر تغییری در توان موجب تغییر فرکانس از مقدار نامی آن میشوود .بوا توجوه بوه اینکوه در یوک شوبکه
الکتریکی ،ولتاژ خ روجی همه ژنراتورها باید دارای فرکانس الکتریکی یکسان (فرکانس شبکه) باشند ،کنترل افتی تضمین کننده
فرکانس زاویهای حالت پایدار برابر برای ژنراتورها است .بنابراین فرکانس شبکه الکتریکی هواپیموا در بوازه زموانی  ،sبوه صوورت
رابطه ( )2و متنافر با مشخصه افتی تمامی ژنراتورها بهدست میآید.
Aircraft
()2
fs
 f n  k1,s .P1,s  f n  k 2,s .P2,s  ...  f n  k l,s .Pl,s
در رابطه ( ،)2مقدار ضریب افتی ،نقش تعیین کنندهای در تعیین توان تولیدی هر ژنراتور دارد .بهگونهایکه نسبت توان تولیدی
ژنراتورها برابر نسبت ضرایب افتی آنها است .بنابراین ،ضرایب افتی به نوعی تعیین کننده چگونگی تقسیم توان موورد نیواز بوار
بین ژنراتورها هستند .تعیین ضرایب افتی باال برای ژنراتورها موجب افزایش دقت تخصیص توان بوین منوابع و پاسوخ فرکانسوی
بهتر میشود اما از سوی دیگر میتواند منجر به ناپایداری ریزشبکه شود [.]32
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Figure (2): Proposed method to control the production of electrical power in aircraft
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در ساختار افتی پیشنهاد شده در این مقاله ،یک روش بهینهسازی ارائه شده است که هدف از آن تعیین کردن توان خروجوی و
ضریب افتی بهینه توان اکتیو برای ژنراتورها در سیستم الکتریکی هواپیما است .در روش پیشونهادی ،تخصویص ضورایب افتوی
توان اکتیو بر اساس انحراف فرکانس مجاز برای سیستم الکتریکی هواپیما تعیوین مویشوود .منطوق محاسوباتی جهوت تعیوین
ضرایب افتی بهینه در روش ارائه شده بر پایه حداقل میانگین مربعات خطای فرکانس و الگوریتم گرادیان نزولی است.
مکانیزم تعیین ضرایب افتی بهینه توان اکتیو برای ژنراتورهای هواپیما بر اساس یک فرآیند مبتنی بر تکرار اسوت .در نهایوت بوا
انجام تکرارهای متوالی بر اساس الگوی پیشنهادی که شرح آن در ادامه مطرح میشود ،با بورآورده شودن شورط بهینوهسوازی،
فرآیند متوقف شده و خروجی مشخص میشود .ورودی و خروجی مسئله بهینهسازی بهترتیب ضریب افتی اولیه و ضریب افتوی
بهینه توان اکتیو است .همچنین قیود بهینهسازی شامل حداقل و حداکثر انحوراف فرکوانس الکتریکوی ژنراتوور از مقودار نوامی
تعیین شده برای شبکه الکتریکی است.
فرآیند بهینهسازی با وقوع تغییر در توازن تولید و مصرف توان اکتیو در شبکه آغاز میشود که ایون امور عمودتاً ناشوی از ورود،
خروج و یا تغییر مصرف بارهای الکتریکی است .با آغاز فرآیند بهینهسازی ،در تکرار  ،mضریب افتی مرجع و فرکانس مرجع یک
ژنراتور بهترتیب با استفاده از معادلههای ( )3و ( )4بهدست می آیند .در رابطه ( ws,m )3بهعنوان ضریب وزنی در تکرار  mو بوازه
زمانی  sتعریف میشود .مقدار دهی اولیه  ws,mدر هر تکرار با توجه به برآورد اولیه ضریب افتی است کوه در اداموه در خصووص
انتخاب این مقدار اولیه توضیح داده میشود.
ks,m,r  ws,m . f n
()3
fs,m,r  f n  ks,m,r .Pl,s
()4
در رابطههای ( )3و ( fn ،)4فرکانس نامی ژنراتور و هواپیما ks,m,r ،ضریب افتی مرجع و  fs,m,rفرکانس مرجوع در تکورار  mو بوازه
زمانی  sاست .تخمین ضریب افتی در تکرار  mو بازه زمانی  )ks,m( sبر اساس رابطه ( )5انجام میشود.
ks,m  ws,m .fs,m,r
()5
برای تنظیم ضریب افتی ،اختالف بین مقدار کنونی و مرجع آن باید از یک مقدار مطلوب که برابر  Zmaxاست کمتور باشود .ایون
شرط به شکل نامساوی ( )6و به عنوان قید بهینهسازی نشان داده شده است.
()6
k s,m,r  k s,m  z max
در رابطه ( Zmax ،)6حداکثر اختالف مجاز بین ضریب افتی و مقدار مرجع آن است و بر اساس حوداکثر انحوراف مجواز فرکوانس
برای هر ژنراتور نسبت به فرکانس نامی سیستم الکتریکی هواپیما تعیین میشود .اگر مقدار خطای بهدست آمده در ایون رابطوه
قید نامساوی را برآورده نکند ،ضریب وزنی برای تکرار بعدی باید اصالح و بهروزرسانی شود .در غیر ایونصوورت فرآینود بهینوه-
سازی خاتمه یافته و ضریب افتی بهینه بهعنوان خروجی بهینهسازی تعیین میشود .بهمنظور اصالح ضریب وزنوی در الگووریتم
پیشنهادی از مفهوم میانگین مربعات خطای فرکانس استفاده شده و بهصورت رابطه ( )7تعریف می شود.
2
2
()7
FE  E (k s,m,r )   2.E k s,m,r .fs,m,r  .w s,m  w s,m
. E (fs,m,r ) 2 




گرادیان  FEبا مشتقگیری از معادله ( )7نسبت به  ws,mبهدست میآید .از سوی دیگر میتوان  FEرا به صورت  Z2تقریب زد .با
این فرض تابع گرادیان بهصورت رابطه ( )8قابل بیان است:
()8
 z2   2  z   z   2  z  k s,m,r  w s,m .fs,m,r   2  z  fs,m,r
 
با بهرهگیری از روش گرادیان نزولی که یک الگوریتم بهینه سازی تکرار شونده مرتبه اول اسوت ،مقودار ضوریب وزنوی در تکورار
بعدی از رابطه ( )9محاسبه میشود.
ws,m1  ws,m  2  z  fs,m,r 
()9
که در آن  δفاکتور همگرایی و در محدوده زیر قابل تعریف است:
1

()10

f n2

()25
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فرآیند تکرار شونده الگوریتم پیشنهادی تا زمان برآورده شدن شرط نامعادله ( )6ادامه مییابد .با توجه به معادله ( ،)2با انتخواب
ضریب افتی بهینه هر ژنراتور ،ضریب افتی سایر منابع قابل تعیین شدن است .رونودنمای روش بهینوهسوازی ضوریب افتوی هور
ژنراتور در سیستم الکتریکی هواپیما در شکل ( )3نشان داده شده است.

شکل ( :)3روندنمای روش بهینهسازی ضریب افتی ژنراتورها در سیستم الکتریکی هواپیما
Figure (3): An overview of the method for optimizing the droop coefficient of generators in the aircraft electrical system

تغییرات ایجاد شده در فرکانس الکتریکی هواپیما از مجموع تغییرات در تولید توان اکتیوو ژنراتورهوا و همچنوین تغییورات بوار
الکتریکی کلی شبکه تاثیر میپذیرد .برای تبیین معادله حاکم بر سیستم تولید و مصرف توان در هواپیما رابطه ( )11بیان شوده
است.

P

l,s -Pload,s

()11

l

1
k l,s



= ΔfsAircraft

Ds +

l

در این معادله Pload,s ،به مجموع بار الکتریکی هواپیما اشاره دارد و  Dsبیانگر کشسانی فرکانسوی بوار اسوت .بوا در نظور گورفتن
بارهای راکتیو از جمله بارهای موتوری در هواپیما ،معادالت کلی حاکم بر میزان تولید توان اکتیو و راکتیو ژنراتورهوا بوهصوورت
رابطه ( )1برای توان اکتیو و رابطه ( )12برای توان راکتیو بیان میشود.
()12
Vl,s =Vn -jl,s .Ql,s
که در آن  V1,sو  Vnنشاندهنده مقادیر لحظهای و نامی ولتاژ خروجی ژنراتور هسوتند .همچنوین  j1,sو  Q1,sبوهترتیوب مقوادیر
ضریب افتی و مقدار توان راکتیو برای ژنراتور هستند .مقدار و برآورد اولیه و تقریبی ضریبهای افتی توان اکتیو و راکتیوو بورای
هر ژنراتور که با نماد  k1,primو  j1,primمشخص شده است ،بهترتیب بر اساس رابطههای ( )13و ( )14تبیین میشود که وابسته به
بیشترین و کمترین بازه عملکردی ولتاژی و فرکانسی برای ژنراتورها و همچنین بیشترین حد تولید توان اکتیو و راکتیو توسوط
آنها است.
f l max -f l min

()13

Plmax
Vl max -Vl min

()14

Qlmax

از  k1,primمیتوان برای مقداردهی اولیه به ضریب افتی توان اکتیو در مسئله بهینهسازی استفاده کرد.
()26

= k l,prim
= jl,prim
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 -3ارزیابی و نتایج استفاده از ساختار پیشنهادی جهت تولید توان در هواپیما
در این بخش با انجام تحلیل عددی و انجام محاسبات الزم ،قابلیوت اطمینوان روش پیشونهادی محاسوبه و بوا سواختار سونتی
متداول مقایسه میشود .همچنین نتایج شبیهسازی شبکه الکتریکی معرفی شده برای هواپیما در نرمافوزار متلوب جهوت نشوان
دادن تخصیص مناسب توان به ژنراتورها ارائه میشود.
 -3-1قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان سیستم الکتریکی هواپیما مهمترین شاخص در ارزیابی عملکرد آن است .بهمنظور ارزیابی این شاخص ،قابلیوت
اطمینان ساختار الکتریکی معرفی شده در این مقاله با ساختار سنتی متداول مقایسه شده است .خرابوی هور یوک از تجهیوزات
سیستم در هر دو ساختار جدید و متداول موجب از کار افتادن و مختل شدن سیستم تامین برق میشود .بور ایون اسواس و بوا
توجه به مفهوم و تئوری قابلیت اطمینان ،کلیه اجزا همانند شکل ( )4بهصورت سری با هم قرار میگیرند.
با توجه به شکل ( )4قابلیت اطمینان سیستم از رابطه ( )15بهدست میآید .در این رابطه ) Ra(tقابلیوت اطمینوان تجهیوز aام و
) RA(tقابلیت اطمینان کل سیستم است .قابلیت اطمینان هر تجهیوز نیوز بوا توجوه بوه نورخ خرابوی آن (  ) λ aو از رابطوه ()16
محاسبه میشود.
n

)R A (t)   R a (t

()15

a 1

()16
R a (t)=e-λa t
نرخ خرابی اجزا و تجهیزات سیستم الکتریکی تامین برق هواپیما در ساختار متداول و جدید در جدول ( )1ذکر شده است .ایون
مقادیر بر حسب تعداد خرابی در یک سال در نظر گرفته شده است.
با توجه به اطالعات جدول ( ،)1در شکل ( )5منحنی قابلیت اطمینان سیستم الکتریکی هواپیموا بورای سواختار جدیود معرفوی
شده در این مقاله و ساختار متداول سنتی بر حسب ساعت کارکرد سیستم نشان داده شده است .تصویر نشان داده شده بیوانگر
آن است که قابلیت اطمینان سیستم در ساختار جدید افزایش قابل توجهی دارد.

شکل ( :)4بلوک دیاگرام سیستم سری
Figure (4): Series system block diagram
Table (1): Failure rate of aircraft electrical system equipment in two common and new structures

جدول ( :)1نرخ خرابی تجهیزات سیستم الکتریکی تامین برق هواپیما در دو ساختار متداول و جدید
ساختار جدید

ساختار متداول
تجهیز

نرخ خرابی

تجهیز

نرخ خرابی

ژنراتور سنکرون
درایو سرعت ثابت
باس AC
باس DC
یکسوساز
ترانسفورماتور
تجهیزات حفافتی

4/1
0/98
0/043
0/043
1/728
0/01
0/017

ژنراتور القایی
مبدل الکترونیک قدرت
باس AC
باس DC
یکسوساز
ترانسفورماتور
تجهیزات حفافتی

0/106
0/123
0/043
0/043
1/728
0/01
0/017
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شکل ( :)5مقایسه قابلیت اطمینان سیستم الکتریکی تولید برق هواپیما بر حسب ساعت کارکرد سیستم در دو ساختار جدید و متداول
Figure (5): Comparison of the reliability of the electrical system of aircraft power generation in terms of system operating hours in two new
and common structures

 -3-2تخصیص توان الکتریکی
برای ارزیابی روش تخصیص توان ارائه شده ،سیستم الکتریکی هواپیما مطابق شکل ( )1توسط شبیهسوازی کوامپیوتری پیواده-
سازی و نتایج شبیهسازی مورد تحلیل قرار گرفته است .هدف از شبیهسازی ،ارزیابی روش کنترلی ارائوه شوده در تقسویم تووان
بین ژنراتورهاست .از اینرو تغییر بار الکتریکی بهصورت نامتقارن نسبت به ساختار فیزیکی شبکه اعمال و ضوریب افتوی بهینوه
برای هر دو ژنراتور بهصورت برابر در نظر گرفته شده است .بهمنظور مقایسه روش پیشنهادی و روش مرسووم ،نتوایج تخصویص
توان اکتیو بین ژنراتورها در سیستم الکتریکی هواپیما با وقوع یک پله افزایشی در بار الکتریکی نشان داده شده است .در شوکل
( )6خروجی توان اکتیو ژنراتورها در روش مرسوم و با انتخاب ضریب افتی باال نشان داده شده است .همانطور که دیده میشود
افزایش ضریب افتی توان اکتیو منجر به نوسانی شدن خروجی ژنراتورها میشود .با افزایش دوباره این ضریب ،سیستم به سومت
ناپایداری میرود .در شکل ( )7خروجی توان اکتیو ژنراتورها در روش مرسوم و با انتخاب ضریب افتوی پوایین نشوان داده شوده
است .همانطور که دیده میشود کاهش ضریب افتی توان اکتیو منجر به کاهش دقت تقسیم توان بین ژنراتورها میشود.
در شکل ( )8تخصیص توان الکتریکی بین ژنراتورها در روش پیشنهادی و با انتخاب ضریب افتی بهینه نشوان داده شوده اسوت.
همانطور که دیده میشود توان اکتیو در شرایط حالت ماندگار بهطور یکسان و با توجه به ضریب افتی اختصاص یافته به آنهوا
بین ژنراتورها تقسیم میشود.
در خصوص نتایج شبیهسازی بهدست آمده در روش پیشنهادی ،توجه به این نکته ضروری است که بوا توجوه بوه معادلوه افتوی
فرکانس -توان اکتیو ،فرکانس هر ژنراتور با تغییر توان اکتیو تولیدی آن تغییر میکند .وقتی که تغییر در سوطح بوار الکتریکوی
شبکه رخ میدهد ،فرکانس پس از طی زمان گذرا به مقدار پایدار میرسد.

شکل ( :)6تخصیص توان الکتریکی اکتیو بین ژنراتورها در روش مرسوم و با انتخاب ضریب افتی باال توان اکتیو
Figure (6): Assignment of active electric power between generators in the conventional method and by selecting the high droop coefficient of
active power
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شکل ( :)7تخصیص توان الکتریکی اکتیو بین ژنراتورها در روش مرسوم و با انتخاب ضریب افتی پایین توان اکتیو
Figure (7): Allocation of active electric power between generators in the conventional method by selecting the low active power droop
coefficient

شکل ( :)8تخصیص توان الکتریکی اکتیو بین ژنراتورها در روش پیشنهادی و با انتخاب ضریب افتی بهینه
Figure (8): Allocation of active electric power between generators in the proposed method and by selecting the optimal droop coefficient

ژنراتورها در مدت زمان گذرا دارای فرکانس الکتریکی متفاوتی نسبت به یکدیگر هسوتند .اموا از آنجوا کوه تنهوا یوک فرکوانس
الکتریکی برای کلیه منابع شبکه متصور است ،پس از گذشت زمان اندکی توان اکتیو به نحوی بین منابع تقسویم مویشوود کوه
فرکانس تولیدی آن ها برابر شود .در سیستم الکتریکی هواپیما مورد مطالعه ضریب افتی توان اکتیو منوابع برابور انتخواب شوده
است .در نتیجه در حالت ماندگار توان اکتیو منابع مساوی خواهد بود .بهمنظور بررسی تخصیص توان راکتیو بوین ژنراتورهوا در
سیستم الکتریکی هواپیما ،تغییرات مشابه شکل ( )8در بار الکتریکی اعمال و نتایج شبیهسازی در شوکل ( )9نشوان داده شوده
است .همانطور که دیده میشود ،تقسیم توان راکتیو با دقت خوبی انجام شده است .با بررسی شوبیهسوازی نورمافوزاری شوبکه
الکتریکی هواپیما مشاهده میشود که تخصیص توان اکتیو بین ژنراتورها در حالت ماندگار به نحو مطلوبی انجام میشود.

شکل ( :)9تخصیص توان الکتریکی راکتیو بین ژنراتورها در روش پیشنهادی
Figure (9): Assignment of reactive electrical power between generators in the proposed method
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دلیل این امر را میتوان در ماهیت فرکانس الکتریکی در شبکه جستجو کرد که یک کمیت جامع 4محسوب میشود و در نهایت
پس از گذشت زمان گذرا به یک مقدار مشخص همگرا میشود .از سوی دیگر با توجه به عدم تقارن بار الکتریکی ،تقسویم تووان
راکتیو در حالت ماندگار کامالً ب رابر نیست .دلیل این امر وابستگی توان راکتیو به ولتاژ بر اساس معادله افتی اسوت .از آنجوا کوه
ولتاژ بر خالف فرکانس یک کمیت محلی 5است و در نقطههای مختلف شبکه بر اساس امپدانس خطووط متموایز اسوت ،وجوود
تفاوت در میزان توان راکتیو تولیدی ژنراتورها طبیعی است.
 -4نتیجهگیری
در این مقاله سیستم الکتریکی هواپیما بهصورت یک ریزشبکه الکتریکی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفت .تقسیم مناسب تووان
مورد نیاز بارهای الکتریکی بین ژنراتورها در ریزشبکه مستقل از شبکه ،از اهمیت باالیی برخووردار اسوت .در سواختار هوشومند
ارائه شده برای سیستم الکتریکی هواپیما ،سیستم مکانیکی ایجاد کننده سرعت ثابت حذف و بوا بهورهگیوری از ژنراتوور القوایی
درایو شده با موتور توربوجت تولید توان الکتریکی انجام میشود .خروجی ژنراتور القایی ،توسط یکسوسواز بوهصوورت منبوع dc
ایدهآل تنظیم شده در اختیار اینورتر منبع ولتاژ قرار میگیرد .تخصیص توان اکتیو بین ژنراتورها در شبکه الکتریکی هواپیما بوه
نحوی انجام میشود که با توجه به فرفیت محدود تولید ،توان مورد نیاز بارها را به خوبی به منابع اختصاص دهد .به این منظور
از یک ساختار کنترل افتی بهینه جدید مبتنی بر روشهای گرادیان نزولی و حداقلسازی میوانگین مربعوات انحوراف فرکوانس،
استفاده شد .روش ارائه شده روی سیستم الکتریکی هواپیما بهصورت شبیهسازی نرمافوزاری اعموال شوده و عملکورد آن موورد
بررسی قرار گرفت .نتایج محاسبه قابلیت اطمینان ساختار جدید سیستم الکتریکی هواپیما نشوان دهنوده بهبوود ایون شواخص
نسبت به ساختار سنتی و متداول است .همچنین نتایج شبیهسازی بیانگر تقسیم مناسب تووان اکتیوو و راکتیوو بوین ژنراتورهوا
است و پایداری سیستم در روش ارائه شده نسبت به روش متداول بیشتر است.
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