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چکیده:
در سال های گذشته استفاده از توربین های گازی در نیروگاه ها برای تولید انرژی الکتریکی افزایش چشمگیری داشته است .هوای مورد نیاز
برای احتراق در توربین های گازی،توسط کمپرسور تامین می شود.در این مقاله هدف طراحی کنترلر فازی برای تعیین زاویه  IGVدر هنگام راه
اندازی و توقف واحد است .در حال حاضر منطق کنترلی پیاده سازی شده در نیروگاه قم یک کنترلر کالسیک از نوع  PIمی باشد .با توجه به خصوصیات
کنترلر ،PIزمان زیادی برای پاسخ دهی به تغییرات سرعت در هنگام راه اندازی یا توقف واحد نیاز است .نتایج به دست آمده از کنترلر فازی نشان
دهنده حساسیت باال و سرعت پاسخ دهی مناسب برای تعیین زاویه  IGVدر دورهای مختلف منطبق بر نمودارهای واقعی می باشد .الزم به ذکر است
که در مدل سازی فازی از مقادیر واقعی زاویه  IGVدر مدارک شرکت سازنده توربوکمپرسورهای واحدهای گازی نیروگاه قم استفاده شده است.خروجی
کنترلر فازی تابعی از سرعت محور توربین و تغییرات سرعت محور توربین در هنگام راه اندازی و یا توقف توربین گازی است.

واژگان کلیدی:

توربین گازی،IGV،کنترل فازی ،سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی()ANFIS

 -1مقدمه:
در برخی از کمپرسورهای محوری مانند کمپرسورهای
نیروگاه قم یک ردیف پره های ثابت با زاویه متغیر وجود دارد که
اصطالحاَ ) Nozzle Guide Vane(NGVیا Inlet Guide
) Vane(IGVنامیده می شود.باز شدن این پره ها در حین راه
اندازی توربین گاز و همزمان با باال رفتن دور ،سبب افزایش مقدار
هوای ورودی به درون کمپرسور می گردد.همچنین وجود این
پره ها از بروز پدیده مخرب استال در کمپرسورها جلوگیری می
کند.در واقع نقش پره های متغیر یا  IGVافزایش مقدار هوای
ورودی به کمپرسور و در نتیجه کاهش سرعت و همچنین
تصحیح مسیر حرکت هوا به روی پره های کمپرسور برای
جلوگیری از پدیده مخرب استال می باشد.به دلیل اهمیت
کارکرد مناسب این پره ها  ،نیاز به طراحی کنترلری مناسب برای
تعیین زاویه این پره ها در زمان کارکرد توربین گازی داریم].[1
مدل های ریاضی که با استفاده از قوانین ترمودینامیکی به
دست آمده بر مقادیر واقعی نیروگاه منطبق نیستند در حالی که
آموزش مناسب و دقیق با استفاده از داده های واقعی در شبکه

های عصبی می تواند با دقت باالیی پارامترهای مورد نظر را پیش
بینی کند].[2
آم وزش شبکه عصبی نیاز به در دست داشتن داده های
ورودی وخروجی دارد .داده های ورودی در این مقاله سرعت
محور توربین گازی وتغییرات آن است که در هنگام بهره برداری
ثبت می شوند ،بنابراین داده های واقعی ورودی بدون صرف
هزینه و در حین بهره برداری در دسترس هستند.داده های
خروجی نیز با استفاده از مدارک موجود شرکت سازنده برای
مقادیر مختلف زاویه IGVدر نیروگاه قم برای آموزش شبکه
عصبی استفاده شده است .همچنین به روز کردن شبکه عصبی
با تغییر در مقادیر داده های ورودی خروجی در آموزش شبکه به
سادگی امکان پذیر است.
در این مقاله با اعمال مقادیر واقعی ،میزان خطا و تکرار در
آموزش شبکه عصبی و همچنین صفحه فازی که خروجی شبکه
عصبی -فازی است نشان داده شده است .در قسمت نتایج میزان
تغییرات زاویه IGVدرراه اندازی توربین گازی در محدوده

دورهای مهم آورده شده است که سرعت عملکرد کنترلر فازی را
نشان می دهد.

ساختار اصلی سیستم های  TSKدر شکل شماره  7نشان
داده شده است].[6

 -2زاویه  IGVدر راه اندازی و توقف:
در توربین گازی نیروگاه قم،کمپرسور دارای  64عدد
می باشد که در حالت بسته دارای زاویه  730با محور توربین
است .در دور  2370 rpmکه بلیدولوهای  HPوAir Bleed ( LP
 )Valveبسته می شوند IGV،از حالت  220به  730بسته می
شود و در دور  7000rpmزاویه  IGVبه حالت صفر درجه می رسد
ال باز می شود.منحنی این تغییرات در شکل شماره  1آورده
و کام ً
شده است]. [5
IGV

شکل شماره :1منحنی تغییر زاویه  IGVدر راه اندازی].[5

ساختار اصلی سیستم فازی .[6] TSK

شکل شماره :7
 -2-7مدل فازی سوگینو:
مدل فازی سوگینو(یا مدل فازی  ) TSKبه وسیله تاکاگی،
سوگینو و یانگ در سال  1895ارائه شد .این مدل برای بیان و
مدلسازی سیستم های دینامیکی پیچیده به کار می رود.مدل
فازی سوگینو روشی سیستماتیک برای ایجاد قواعد فازی از
مجموعه داده های ورودی-خروجی در یک سیستم است.
طراحی ساختار مدل فازی : T-S
شکل شماره  6روش طراحی کنترل فازی بر اساس مدلT-
 Sرا نشان می دهد.برای طراحی کنترلر فازی در یک سیستم
ابتدا باید مدل  T-Sبرای سیستم مذکور ارائه گردد.در این قسمت
چگونگی طراحی ساختار مدل فازی  T-Sرا بیان می کنیم].[6

در هنگام توقف توربین های گازی نیز منحنی تغییرات زاویه
 IGVمطابق شکل شماره  2می باشد .همان طور که در منحنی
شکل زیر می بینیم هنگامی که دستور توقف واحد و یا هنگام
بروز مشکل و توقف اضطراری توربین گازی ،زاویه  IGVدر دور
 7000 rpmاز حالت کامالً باز به حالت  730بسته میشود و این
زاویه تا توقف کامل حفظ می شود.

شکل شماره  :6طراحی کنترل فازی بر اساس مدل.[6] T-S

شکل شماره :2منحنی تغییر زاویه  IGVدر توقف].[5

 -7سیستم های فازی

 -1-7سیستم های تاکاگی ،سوگینو و یانگ :TSK
در این سیستم ها از قواعدی به شکل
) If (FP 1) Then (FP 2استفاده نمی کنند .در این سیستم ها
بخش آن گاه قواعد فازی از یک عبارت توصیفی با مقادیر زبانی
به یک رابطه ریاضی ساده تبدیل می شود.

به طور کلی دو روش برای طراحی ساختار فازی وجود دارد:
)1شناسایی (مدل سازی فازی) با استفاده از داده های
ورودی-خروجی
 )2استخراج مدل فازی از معادالت غیرخطی سیستم
دینامیکی
بسیاری از مقاالت علمی در زمینه مدل سازی فازی با
استفاده از داده های ورودی -خروجی تا به حال ارائه شده
است.این روش عمدتا شامل دو مرحله می شود،شناسایی ساختار
و شناسایی پارامترها.این روش خصوصا برای سیستم هایی
مناسب است که ارائه آن ها با مدل های فیزیکی یا تحلیلی غیر

ممکن یا بسیار سخت باشد.از طرفی معموال در سیستم های
مکانیکی ،معادالت دینامیکی را می توان با روش هایی مانند
روش الگرانژ یا روش اولر نیوتون استخراج کرد.در چنین مواردی،
روش دوم طراحی ساختار مدل فازی یعنی استخراج مدل فازی
از معادالت دینامیکی سیستم مناسب تر است].[6

 -7-7سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی(:)ANFIS
ساختارهای مختلفی به عنوان شبکه های فازی عصبی می
توان طراحی کرد .در این قسمت کالسی از شبکه های فازی
عصبی تطبیقی که به عنوان یک چهارچوب اساسی برای سیستم
های استنتاج فازی به کار می رود ،بررسی می شود.این شبکه
توسط جانگ در سال 1884ارائه شد .شبکه به  ANFISمعروف
است که از حروف اول "سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی"1
گرفته شده است.در این نوع از شبکه فازی ابتدا سیستم فازی به
کمک روشهای مختلف فازی مدل می شود.سپس این سیستم
فازی به شبکه عصبی معادل می شود.از جمله روش های مورد
استفاده در طراحی مدل فازی ،روش  TSKاست که دارای ورودی
فازی و خروجی غیرفازی است].[6
 ساختار شبکه فازی :ANFIS
برای بیان ساختار شبکه  ANFISسیستم شکل شماره
 5با دو ورودی و یک خروجی را در نظر می گیریم:

شکل شماره  :5سیستم با دو ورودی و یک خروجی

فرض می کنیم ورودی 𝑥 دارای دو تابع عضویت  A1و  A2و
ورودی 𝑦 دارای دو تابع عضویت  B1و  B2باشد،آن گاه چهار قانون
کنترلی از نوع سوگینوی مرتبه اول به شکل زیر خواهیم داشت:
f1 = p1 x + q1 y + r1
f1 = p2 x + q2 y + r2
f7 = p1 x + q2 y + r7
f6 = p2 x + q1 y + r6

B1 : Then
B2 : Then
B2 : Then
B1 : Then
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ورودی کنترلر فازی سرعت محور توربین و تغییرات آن و
خروجی کنترلر میزان زاویه  IGVمی باشد.

شکل شماره  : 4شماتیک کلی کنترلر فازی ،ورودی و
خروجی
نکته قابل توجه اینکه سرعت محور توربین و همچنین
تغییرات آن در نیروگاه قم در دسترس می باشد و نیازی به
استفاده از سنسورهای اندازه گیری سرعت و شتاب محور توربین
نیست.
برای استفاده از مدل فازی سوگینوی مرتبه اول باید به این
نکته توجه داشته باشیم که تنها یک خروجی خواهیم داشت ولی
تعداد ورودی ها می توانند با توجه به طراحی کنترلر فازی به
تعداد دلخواه باشند .برای استفاده از ساختار  ANFISباید داده
های ورودی و خروجی به فرم ماتریس زیر مرتب شوند:
] 𝑡𝑢𝑝𝑡𝑢𝑂

𝑖 𝑡𝑢𝑝𝑛𝐼 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 2 … . .

𝑤 = [𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 1

باید به این نکته توجه داشته باشیم که خروجی و هریک از ورودی
ها به شکل یک بردار ستونی می باشند.
با توجه به این که در این مقاله سرعت و تغییرات سرعت
محور توربین به عنوان ورودی کنترلر فازی در نظر گرفته شده
اند و خروجی مورد نظر ما مقدار زاویه IGVمی باشد  ،پس می
توانیم ماتریس ورودی به شبکه  ANFISرا به صورت زیر نشان
دهیم.
]زاویهIGV

تغییرات سرعت محور

سرعت محور[ = w

میزان خطا و تعداد تکرار درآموزش شبکه عصبی -فازی در
شکل شماره  3آورده شده است و همان طور که می بینیم میزان
خطا به صفر میل می کند.

خروجی مطلوب برای ما برابر است با:
w1 f1+w2 f2 +w7 f7+w6 f6
w1 +w2 +w7 +w6

=f

که در آن 𝑤7 ،𝑤2 ،𝑤1و  𝑤6حاصل استنتاج یا وزن مربوط
به هریک از قوانین می باشند.ساختار  ANFISنیاز ما را برای
اجرای این قوانین با تبدیل قوانین فازی به شبکه عصبی برآورده
می کند].[6شماتیک کلی کنترلر فازی ،ورودی ها و خروجی آن
در شکل شماره  4آورده شده است .همان طور که می بینیم

Adaptive Network based Fuzzy Inference System

1

شکل شماره  : 3نمودار میزان خطا و تعداد تکرار درآموزش
شبکه عصبی -فازی

برای نشان دادن دقت کنترلر فازی طراحی شده ،محدوده 5
تا  4 rpmرا که لحظه باز شدن  IGVاز  730به  220است را نشان
می دهیم.نکته قابل ذکر این که در نیروگاه قم هنگامی که موتور
استارتینگ وارد مدار می شود ،دور شفت از  5rpmرو به افزایش
می رود و  IGVشروع به باز شدن می کند .باید دقت داشته
باشیم که در هنگام کاهش دور شفت در توقف واحد نیز به
محدوده  5تا  4 rpmمیرسیم ولی تغییرات سرعت در این حالت
منفی است.صفحه فازی طراحی شده به وسیله  ANFISدر شکل
شماره  9به خوبی تغییرات زاویه  IGVدر محدوده  5تا 4 rpm
را نشان می دهد.

شکل شماره  :10تصویر صفحه فازی طراحی شده به
وسیله  ANFISدر محدوده 7000rpm

شماتیک کنترلر طراحی شده در نرم افزار  MATLABو در
محیط  Simulinkدر شکل شماره  11آورده شده است.

شکل شماره  :9تصویر صفحه فازی طراحی شده به وسیله
 ANFISدر محدوده  5تا 4 rpm
برای نشان دادن صحت نتایج خروجی  ، ANFISصفحه
فازی حاصل از قوانین فازی را در محدوده دورهای  2370rpmو
 7000rpmدر شکل های شماره  8و  10نشان می دهیم.

شکل شماره  :11شماتیک کنترلر طراحی شده در نرم افزار
 MATLABو در محیط Simulink

 -6نتایج:

شکل شماره  :8تصویر صفحه فازی طراحی شده به وسیله
 ANFISدر محدوده 2370rpm

نیاز به استفاده از کنترلرهای پیشرفته برای داشتن
حساسیت باال،زمان پاسخ دهی مناسب و جلوگیری از اختالل در
کارکرد تجهیزات نیروگاهی کامال محسوس است .طراحی کنترلر
فازی به دلیل اهمیت بسیار باالی مقدار زاویه  IGVو تغییرات
آن در حین راه اندازی و توقف توربین های گازی نیروگاه قم
صورت گرفته است.
برای نشان دادن صحت عملکرد کنترلر فازی در شکل های
شماره  12تا  15مقدار زاویه  IGVدر راه اندازی و توقف توربین
گازی (که خروجی کنترلر فازی می باشد) نشان داده شده
است.در شکل شماره  16تغییرات زاویه  IGVهنگام راه اندازی و
در دور  7000بر حسب زمان آورده شده است .برای نشان دادن
دقت کنترلر طراحی شده ،عملکرد آن در محدوده دورهای
حساس با کنترلر  PIمقایسه شده است .همان طور که می بینیم
تغییرات زاویه  IGVبااستفاده از کنترل فازی در زمان کوتاه و با
دقت بسیار باالیی صورت گرفته است.

شکل شماره  :12مقدار زاویه  IGVدر ابتدای راه اندازی

شکل شماره :15مقدار زاویه  IGVدر توقف توربین گازی
در 7000rpm
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