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نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد

چکیده
یکی از موضوعات مهم در کنترل سیستم های صنعتی ایجاد قابلیت اطمینان باال جهت بهره برداری می باشد .با توجه به اینکه
میزان آب ورودی به بویلر از اهمیت باالی برخوردار است لذا به نظر ضروری میرسد که بتوان عالوه بر اندازه گیری دبی آب توسط
فلومتر ،دبی آب ورودی را توسط خود کنترل والو نیز اندازه گیری نمود .با توجه به مطالب عنوان شده مدلسازی کنترل والو به
طوری که امکان محاسبه دبی خروجی آن را فراهم آورد موضوعی در خور توجه میباشد .در این پژوهش کنترل والو آب ورودی
به دی اریتور یکی از بویلر های نیروگاه س یکل ترکیبی شریعتی مشهد با استفاده از اطالعات ذخیره شده در سیستم دی سی اس
نیروگاه توسط شبکه های عصبی فازی تطبیقی مدلسازی شد .نتایج حاصل حاکی از آن است که مدل ارائه شده قادر به پیش
بینی دبی خروجی والو با در نظر گرفتن ورودی هایی از جمله میزان باز بودن کنترل والو ،فشار و دمای آب با دقت باالی %99
می باشد.
واژههای کلیدی :کنترل والو ،مدلسازی ،شبکه های عصبی فازی تطبیقی.

 -1مقدمه
یکی از مهمترین زمینههای مطالعاتی نیروگاه ،شبیهسازی
عملکرد تجهیزات آن تحت شرایط مختلف می باشد .در
کشورهای مختلف پیشرفته دنیا تحقیقات گسترده ای در
این زمینه صورت گرفته است .از این نتایج می توان به
برنـامه کامپیوتری  PPAارائه شده توسط هاگ و همکاران
اشاره کرد ] .[1مدلسازی دینامیکی نیروگاه جهت پیشبینی
رفتار گذرای اجزاء آن تحت شرایط ناپایدار خواهد بود .یکی
از اولین مدلهای دینامیکی ارائه شده در این زمینه مدل
غیرخطی بویلر با درام بخار میباشد که توسط استورم ارائه
شده است ].[2

در سال های بعد راباسکین و همکاران مدل نیروگاه فسیلی
را ارائه کردند ] .[3در پژوهشی دیگر با استفاده از سری های
زمانی به مدلسازی موتور با بار پرداخته شده در این مدل که
از  ARMAXاستفاده شده است سیستم به دوقسمت خطی
و غیر خطی تبدیل شده و سپس مدلسازی صورت گرفته
است ].[4
یك روش دقیق برای شبیه سازی سیکل ترمودینامیکی
نیروگاههای بخار در نیروگاه منتظر القائم توسط ترمو فلو
صورت گرفته است ].[5
جهت شبیه سازی سیستم کنترل والو آب ورودی به دی
اریتور الزم است سه پارامتر مهم میزان باز بودن والو ،فشار
آب ورودی و دمای آن به عنوان ورودی های سیستم بهره

1

گرفت .با توجه به اینکه قطر لوله آب کنترل والو مذکور در
طی فرآیند تغییر نمی کند قطر لوله به عنوان پارامتر موثر
در مدلسازی مورد استفاده قرار نگرفت؛ و با توجه به عدم
وجود فشار سنج بعد از کنترل والو ها ،مدل های اندازه
گیری دبی مبتنی بر اختالف فشار بین ورودی خروجی والو
کارایی ندارند .لذا استفاده از سیستم های هوشمند نظیر
سیستم های عصبی فازی تطبیقی که دقت بسیار باالیی در
مدلسازی دارند می تواند در حصول نتیجه کارایی بسیار
خوبی داشته باشند.
دی اریتور دستگاهی مکانیکی است که برای جداکردن
گازهای محلول در آب تقطیر شده (آب کندانس) استفاده
میشود .دیاریتور در مسیر آب تغذیه دیگ یعنی بین مخزن
آب تقطیر شده و دیگ و معموالً باالتر از دیگ بخار نصب
می شود .از آنجا که با حرارت دادن آب ،گازهای محلول در
آن جدا می شوند ،در دیاریتور با استفاده از گرمای بخار
تولید شده در دیگ ،آب تغذیه دیگ را گرم کرده و گازهای
آن را جدا می کنند .بخار آب وارد شده به دی اریتور در اثر
از دست دادن حرارت خود تقطیر شده و به دستگاه برگشت
داده می شود .چون گازهای آزاد شده غیرقابل چگالیده
شدن می باشند ،همراه بخار آب باقیمانده در دی اریتور از
طریق یك لوله به هوای خارج هدایت می شود .با طراحی
مناسب ،سطح تماس فاز بخار و فاز مایع در دی اریتور را
افزایش داده و برای جلوگیری از مصرف باالی بخار آب ،دی
اریتور و مخزن آن عایق می شود.
در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی فازی تطبیقی
مدلسازی کنترل والو مورد نظر انجام گرفت .در ادامه در
قسمت اول به بررسی روابط حاکم بر سیستم کنترل فازی
پرداخته شده و در بخش دوم روش مدلسازی صورت گرفته
مورد ارزیابی قرار می گیرد و در انتها نیز به ارائه نتیجه
گیری و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود سیستم پرداخته می
گردد.

شکل :1ساختار معادل

ANFIS

نظریه فازی بر اساس نظریه مجموعه های فازی بوجود آمده
است .مجموعه صریح یا کالسیك معموال به صورت تعدادی
عضو به صورت  x ∈ Xتعریف می شود .که در این حالت هر
عضو  xمی تواند متعلق به مجموعه  Bباشد یا نباشد .در
صورت تعلق  xبه مجموعه  Bدرجه عضویت آن برابر یك
است و در غیر این صورت درجه عضویت آن صفر می باشد و
واضح است که  B ⊂ Xاست ].[1
اگر  Xمجموعه مرجع باشد که هر عضو آنرا بتوان با x
نمایش داد در اینصورت مجموعه فازی  Aرا می توان به
صورت رابطه 1نمایش داد.
}A = {(x, μA (x)): x ∈ X
()1
) μA (xتابع عضویت مجموعه فازی  Aمی باشد .که میزان
تعلق  xبه مجموعه فازی  Aرا نشان می دهد .برد این تابع
اعداد حقیقی غیر منفی می باشد که یك مقدار ماکزیمم
برای آن در نظر گرفته می شود و در حالت نرمال به صورت
فاصله ] [0 1در نظر گرفته می شود.
 -1-2توابع عضویت
مجموعه های فازی از نظر شکل تابع عضویت و درجه فازی
بودن به بخش های مختلف تقسیم می شوند که در ادامه
مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
توابع عضویت انواع مختلفی دارند که در ادامه به بررسی انواع
آن پرداخته می شود .تابع  Sگونه یك نمونه از این توابع می
باشد در شکل 2نشان داده شده است.

 -2شبیه سازی توسط سیستم های فازی
 ANFISشبکه تطبیق پذیر و قابل آموزشی است که به
لحاظ عملکرد کامال مشابه سیستم استنتاج فازی است.
ساختار معادل  ANFISبه صورت شکل 1خواهد بود]:[6
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تابع عضویت دیگری که در سیستم های فازی مطرح است
تابع  πگونه می باشد یك نمونه از این تابع عضویت در
شکل 4مشاهده می گردد.

شکل :2تابع عضویت  Sگونه
همانطور که در شکل 2مشاهده می گردد  c ,b ,aبه ترتیب
حد پایین ،وسط و باالی تابع عضویت می باشند .با توجه به
مقادیر آستانه می توان هر تابع  Sگونه را به صورت رابطه 2
تعریف کرد.
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تابع عضویت دیگری که در سیستم های فازی مطرح است
نوع  zگونه می باشد که یك نمونه از این تابع عضویت در
شکل 3مشاهده می گردد.

شکل :4تابع عضویت  πگونه
طبق رابطه های  2و  3می توان تابع عضویت  πگونه را به
صورت رابطه  4تعریف کرد.
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 -2-2سیستمهای استنتاج فازی

شکل :3تابع عضویت  Zگونه
همانطور که در شکل 3مشاهده می گردد  c ,b ,aبه ترتیب
حد باال ،وسط و پایین تابع عضویت می باشند .با توجه به
مقادیر آستانه می توان هر تابع  Sگونه را به صورت رابطه 3
تعریف کرد.

در بحث مدلسازی می توان از دو نوع سیستم استنتاج فازی
ممدانی و سوگینو بهره برد .تفاوت این روش ها عمدتا بخاطر
اختالف در قواعد فازی ،تفاوت در نتیجه گیری و نوع نافازی
سازی آنها می باشد .در ادامه به بررسی دو نوع استنتاج
فازی که بسیار متداول هستند مورد بررسی قرار می گیرند.
روش اول سیستم استنتاج ممدانی بوده و سیستم دوم
سیستم استنتاج سوگینو می باشد.

3

 -1-2-2سیستم استنتاج فازی ممدانی
مدل استنتاج فازی ممدانی نخستسن بار جهت کنترل یك
موتور بخار با قوانین و قواعد زبانی بوجود آمده است .در این
مدل عملکرد به این صورت است که در قسمت مقدم و تالی
قوانین هر دو متغیر زبانی می باشد .برای نتیجه گیری نهایی
چندین قانون نیز باید مرکز سطح مربوط به اجتماع همه
قوانین بدست آورده شود.

فعال دارای یك خروجی می باشد نتیجه نهایی از طریق
میانگین وزنی همه قانون های فعال بدست می آید .که در
مقایسه با مدل استنتاج ممدانی از پیچیدگی محاسبه
خروجی بسیار کمتری برخوردار می باشد .در این مقاله داده
های و رودی به سیسام کنترل فازی اعمال می گردند و
توسط سیستم استنتاج سوگینو مدلی بهینه بر روی سیستم
تنظیم و اعمال می گردد نتایج حاصل که در بخش بعدی

 -2-2-2سیستم استنتاج فازی سوگینو
مدل استنتاج فازی سوگینو که توسط تاکاگی سوگینو و
کنگ پیشنهاد گردیده یك روش سیستماتیك در جهت ارائه
قوانین و قواعد فازی از روی مجموعه داده های معین می
باشد .در این مدل قوانین و قواعد فازی در قسمت مقدم به
صورت زبانی می باشند و در قسمت تالی قوانین و قواعد به
صورت فرمولی بیان می گردند .با توجه به اینکه هر قانون
1
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شکل :5مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده مربوط به باز بودن میزان کنترل والو.
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جهت مدلسازی از سه ورودی درجه حرارت آب  ،درصد باز
بودن والو و فشار آب قبل از کنترل والو استفاده گردید و
خروجی مسئله نیز میزان دبی خروجی در نظر گرفته شد.
جهت استفاده از سیستم فازی از  %00داده ها جهت آموزش
و اعتبار مدل نیز توسط  %30باقیمانده تست گردید .به این
صورت که داده های تست و آموزشی چندین بار مورد
آموزش و ارزیابی سیستم قرار گرفتند و سپس بر زده شدند
و دوباره مورد استفاده قرار گرفتند و میانگینی از این نتایج
به عنوان نتیجه کلی در نظر گرفته شده است .مدل فازی
پیشنهادی در این سیستم شامل  3تابع عضوت به صورت بل
شکل برای هر یك از ورودی ها و خروجی می باشد ،و تعداد
مرحله اجرا  100در نظر گرفته شد .جهت مدلسازی سیستم
ابتدا داده های ورودی ،خروجی نرماالیز شدند سپس برنامه
مدلسازی اجرا گردید .شکل 5نشان دهنده داده های مقادیر
واقعی و داده های پیش بینی شده دبی آب خروجی با
استفاده از سیستم عصبی فازی تطبیقی می باشد .همانطور
که در این شکل مشاهده می گردد در تمامی نمونه ها نقاط
قرمز رنگ که مقادیر پیش بینی شده دبی هستند تقریبا
روی نقاط اندازه گیری شده دبی توسط فلومتر قرار گرفته
اند جز موارد اندکی مانند نمونه  12که تفاوت بسیار ناچیزی
میان مقادیر اندازه گیری شده و پیش بینی شده مشاهده
می گردد.
شکل 6میزان خطای مابین مقدار اندازه گیری شده با مقادیر
پیش بینی شده را نمایش می دهد .با توجه به نتیجه حاصل
مشاهده می گردد که خطا در تمامی موارد بسیار اندک و
حدود صفر می باشد و تنها در نمونه  6و  13اندکی تفاوت
میان مقدار پیش بینی شده و مقادیر اندازه گیری شده
مشاهده می گردد ،که آن هم بسیار اندک در بیشترین مورد
حدود  4/3*10-3می باشد .الزم به ذکر است داده های
آموزش و تست به صورت رندم به نسبت  00به  30انتخاب
گردیدند که نتایج خطای پیش بینی مقادیر دبی متوسط
اجرای چندین بار پیاپی برنامه می باشد.
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شکل :6مقدار قدر مطلق خطا

 -4نتیجهگیری و پیشنهادات
در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی و عصبی فازی
تطبیقی کنترل والو مربوط به دی اریتور بویلر نیروگاه
شریعتی مشهد مدلسازی گردید و مشاهده شد مدل قادر به
پیش بینی دبی با دقتی باالتر از  %99می باشد و می تواند
به عنوان مرجع مناسبی جهت بررسی میزان دقت و کالیبره
بودن فلومتر استفاده نمود .شایان ذکر است که بررسی
فلومتر نصب شده توسط فلومترهای آلتراسونیك و غیره که
از بیرون قابل نصب هستند به دلیل خطای باالی این
دستگاهها به نسبت فلومتر های داخلی عالوه بر هزینه و
وقت دقت سیستم پیشنهادی را نیز ندارند .لذا در مطالعات
بعدی پیشنهاد می گردد برای مابقی کنترل والو ها نیز
مدلسازی صورت گیرد و به عنوان یك رفرنس خروجی با
مقادیر نمایش داده شده توسط فلومتر مقایسه گردد تا اوال
بتوان قبل از آسیب تجهیزات دیگر بدلیل عبور آب یا
سوخت بیش از اندازه از کنترل والو و تریپ احتمالی واحد
جلوگیری نمود و نسبت به تعمیر کنترل والو اقدام نمود و
جهت تعمیرات نیز سیستم بدون نیاز به خارج کردن واحد تا
زمان توقف زمان بندی شده قادر به ادامه کار باشد.
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