جبرانسازی رفتار غیرخطی کنترل ولو در سیستم توربین بخار نیروگاه هسته ای
احمد پیروزمند
دانشگاه شیراز ،دانشکده مهندسی مکانیک ،بخش مهندسی هسته ای

چکيده:
برای استفاده بهتر از کنترل ولو توسط سیستمهای کنترل خودکار در سیستم توربین بخار یک نیروگاه هستت ای دتتر
نیازمنت عملکرد خطی کنترل ولو می باشیم .با این وجود مشخص جریان کنترل ولو ک وظیف تنظتیم بختار ورودی بت
توربین را بر عهته دارد ،بصور غیر خطی است .این مشخص را می توان با استفاده از شکل مناسب مشخص ولو کت
بصور پس خور یا پیش خور با کنترل ولو درار می گیرد خطی کرد .با توج ب گسترش روزافزون کنتترل دیییتتال،
در این تحقیق این ایته بصور دیییتالی با استفاده از جعب ابزار سیمولینک نرم افزار متلب پیاده سازی شته است.
کلمات کليدي:

کنترل ولو ،خطی سازی ،توربین نیروگاه هست ای

مقدمه :
مشخص کنترل ولو استفاده شته در سیستم توربین نیروگاه هست ای ک وظیف تنظیم مقتتار بختار ورودی بت
توربین و در نتیی تنظیم فرکانس برق تولیتی نیروگاه را بر عهته دارد بصور

غیر خطی است .در وادت بتا

حرکت محور کنترل ولو ) (Control Valve stemاز حالت کامال بست تتا حالتت کتامالا بتاز ،مقتتار افتزایش
جریان برای یک تغییر مشخص در مودعیت محور در نزدیکی انتهای بست نسبت ب انتهای بتاز بیشتتر استت.
بنابراین برای کنترل بهتر جریان بخار ورودی ب توربین با استفاده از یک سیستم کنترل خودکار ،نیازمنت خطی
سازی مشخص جریان کنترل ولو هستیم .با توج ب شکل غیر خطی مشخص  ،اگر کنترل ولو ودتی محتور نن
در انتهای بست درار دارد با سرعت کمتر و همچنین در انتهای باز با سرعت بیشتر باز شود ننگاه می توان ایتن
مشخص را خطی کرد [1،2و  .]3در واد می توان با استفاده از شتکل مناستب مشخصت جریتان کنتترل ولتو
بصور

پس خور یا پیش خور با کنترل ولو ،جبران سازی را انیام داد .در کارهای دبلی ایتن ایتته بصتور

تیربی برای یک کنترل ولو و همچنین با استفاده از طراحی متار الکترونیکی زمتانی کت تمتام کنتترل ولوهتا
بطور همزمان باز می شونت مورد بررسی درار گرفت است[1و .]3با توج ب افزایش روز افزون کنترل دیییتال
و سادگی پیاده سازی ایته مطرح شته با استفاده از میکروکنترلرهای موجود ،در این تحقیق این ایته بصتور
دیییتالی با استفاده از جعب ابزار سیمولینک نرم افزار متلب برای حالتی ک کنترل ولوها بصور
بصور

متوالی توسط سیستم کنترل خودکار باز می شونت پیاده سازی شته است.
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همزمتان یتا

روش کار :
شکل ( )1نمون ای از یک سیستم توربین با چهار کنترل ولو را نشان متی دهتت [ .]1سیستتم تتوربین شتامل
دریچ مستود کننته ) ،(Stop valveکنترل ولو و توربین است .بخار تولیت شته توستط مولتت بختار از طریتق
دریچ مستود کننته و کنترل ولو وارد توربین می شود .دریچ مستود کننته وظیف دط کامتل جریتان بختار
ب توربین در شرایط غیر عادی را بر عهته دارد .در شرایط کار عادی تنظیم جریتان بختار ورودی بت تتوربین
توسط کنترل ولوها صور

می گیرد .در واد کنترل ولوها با تغییر جریان بخار اثرا

ناشی از اختالل در بتار

را جبران و همچنین متغیرهای تنظیم شته را نسبت ب مقادیر مرج در محتوده مناسب حفظ می کننت.

شکل ( :)1سيستم توربين بخار با چهار کنترل ولو []1

(ب)

(الف)

شکل ( :)2الف) مشخصه واقعی جریان کنترل ولو( ،ب) سناریو باز شدن چهار کنترل ولو موازي []3
شکل (-2الف) مشخص جریان کنترل ولو ( از نوع  )globe valveانتازه گیری شته بطور تیربی [ ]1و شکل
(-2ب) بطور کیفی نحوه تغییرا
همزمان) (Full Arcو یا بصور

جریتان بترای چهتار کنتترل ولتو متوازی ،زمتانی کت تمتام شتیرها بطتور
متوالی ) (Partial Arcباز می شونت را نشان می دهت.
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شکلهای ( )3و ( )4ب ترتیب اصول جبران سازی رفتار غیرخطی کنترل ولو را برای یک و چهتار کنتترل ولتو
نشان می دهنت .در این تحقیق فرض می کنیم تمام ولوها دارای مشخص جریان شکل ( -1التف) هستتنت .در
جبرانسازی پیشخور تاب تبتیل جبران ساز ،معکوس تاب تبتیل کنترل ولو و فعالساز ) (Actuatorمی باشت.

)Flow rate (Q

)Stem lift (X

(الف)

(ب)
شکل ( : )3جبرانسازي پيشخور براي یک کنترل ولو الف) مشخصه ولو بدون جبرانساز ب) جبرانساز در
بلوک دیاگرام کنترل

شکل ( :)4جبرانسازي پيشخور براي چهار کنترل ولو موازي
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نتایج :
در این بخش نتایج حاصل از شبی سازی در محیط سیمولینک ب ترتیب برای یک و چهار کنترل ولتو متوازی
ارائ می شود .همانطور ک در باال اشاره شت برای زمانی ک ولوها بصتور
متفاوتی را می توان برای باز شتن ولوها متصور شت .بطور ختا
همزمان) (Full Arcو یا بصور
شکل ( )5بلتو

متوازی دترار دارنتت ستناریوهای

دو حالتت کت در نن تمتام شتیرها بطتور

متوالی ) (Partial Arcباز می شونت را مورد بررسی درار می دهیم.

دیتاگرام جبرانستازی در محتیط ستیمولینک و شتکل ( )6مشخصت کنتترل ولتو را بعتت از

جبرانسازی برای یک کنترل ولو نشان می دهت.

شکل ( :) 5بلوک دیاگرام جبرانسازي براي یک کنترل ولو در محيط سيمولينک

(ب)

(الف)

شکل ( :)6مشخصه جریان الف) با جبرانساز ب) بدون جبرانساز
با پیاده سازی بلو دیاگرام شکل ( )4یکبار با جبرانساز و دگر بار بتتون نن در محتیط ستیمولینک و تولیتت
سیگنال مناسب ب نحوی ک یکبار تمام کنترل ولوها بطور همزمان و دگر بار بطتور متتوالی( شتکل ( ))7بتاز
شونت شبی سازی صور

می گیرد.
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(ب)

(الف)

شکل ( : )7سيگنال توليدي براي باز شدن ولوها الف) بصورت متوالی ب) همزمان

(ب)

(الف)

شکل ( )8تغييرات نرخ جریان سيستم با باز شدن ولوها الف) بطور متوالی ب) همزمان
شکل ( ) 8تغییرا

نرخ جریان در چهار کنترل ولو موازی را با باز شتن ولوها بصور

متوالی و همزمان

نشان می دهت .همانطور ک از شکل ( ) 8پیتاست ،استفاده از جبرانساز در هر دو حالت باعث خطی شتن
تغییرا

نرخ جریان می شود.

بحث ونتيجه گيري :
در این تحقیق جبرانسازی رفتار غیرخطی کنترل ولو در سیستم توربین بخار نیروگاه هست ای مورد بررسی
درار گرفت .هر چنت مشخص جریان کنترل ولوهای استفاده شته در سیستم توربین بخار کامالٌ یکسان نیستنت،
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با این وجود برای ارزیابی ایته مطرح شته در این مقال از مشخص وادعی یک کنترل ولو با مقیاس 4:1
شرکت جنرال الکتریک برای تمام ولوها استفاده شت .نتایج حاصل ب نحو مطلوب نشان دهنته خطی شتن
رفتار سیستم برای سناریوهای مختلف باز شتن کنترل ولوها می باشت .برای استفاده بهتر از کنترل ولو توسط
سیستمهای کنترل خودکار و با توج ب گسترش روزافزون کنترل دیییتال این ایته را می توان با هزین کم در
نیروگاههای هست ای و فسیلی پیاده سازی کرد .در این مقال تنها روش پیشخور برای جبرانسازی مورد
بررسی درار گرفت .ایته مشابهی برای استفاده از مشخص جریان کنترل ولو در مسیر پسخور ب عنوان
جبرانساز وجود دارد .همچنین می توان اثرا

ناشی از اصطکا را در تحقیقا

نینته مورد بررسی درار داد.

مراجع :
[1] Halimi B., Suh K. Y., Control Engineering of Steam Turbine Valve, The 8th International
Topical Meeting on Nuclear Thermal-Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS-8),
Shanghai, China, October 11-11, 0111
[0] Halimi B., Pirouzmand A., and Suh K. Y., Engineering of Nonlinearity Characteristic
Compensation for Turbine Control Valve, ICFD 0111, Sendai, Japan, 0111.
[3] Suh K. Y., Halimi B., Kim K. S., Linearized Power Engineering For Small Modular
Reactors, The 02th KAIF/KNS Annual Conference, Seoul, Korea, 0111.

3041

