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  چکیده 

هاي  اي به عنوان محرك اصلی سیستم وزه موتورهاي اشتعال جرقهامر

پایـداري فرکـانس بـرق تولیـدي     . رونـد  تولید برق پراکنده بشمار می

از . از اهمیت بسـیاري برخـوردار اسـت    هاي قدرت در سیستم ژنراتور

پایداري فرکانس برق تولیدي وابسـته بـه پایـداري سـرعت      آنجاییکه

امـري   ها، در این سیستم موتوررل سرعت باشد، کنت موتور محرك می

اي کنترل سرعت موتور، بـا   در موتورهاي اشتعال جرقه .ضروري است

ي گـاز صـورت    تنظیم میزان هواي ورودي به سیلندر توسـط دریچـه  

هاي الکترونیکـی جهـت تنظـیم میـزان      کننده امروزه کنترل .گیرد می

  .دگرد میي گاز استفاده  گشودگی دریچه

صـورت   GT-Powerافـزار   نرم به کمکه مدلسازي موتور در این مقال

که ضرایب آن توسط الگـوریتم   PIDي  کنترل کنندهو طراحی گرفته 

انجـام   متلب نرم افزار سیمولینک محیط ژنتیک بهینه سازي شده در

هاي تجربی، صحت مدل  انطباق نتایج مدلسازي موتور برداده. شود می

  . دهد را نشان می GT-powerدر نرم افزار  طراحی شده

ي شـرکت   کننـده  پیشنهادي با نتـایج کنتـرل  ي  کننده ل عملکرد کنتر

عملکرد مناسب بدست آمده، نتایج . مقایسه شده است گاما تکنولوژي

  .دهد ي پیشنهادي را نشان می کننده کنترل

  يواژه هاي کلید

اي، دریچه گـاز، ژنراتـور، الگـوریتم ژنتیـک،      موتور اشتعال جرقه 

GT-Power.  

  

  مقدمه

هـاي کوچـک و توجـه بـه مسـائل زیسـت        ي سـاخت نیروگـاه   توسعه

ــده   ــه مصــرف کنن ــا باعــث شــده ک ــرژي و  محیطــی در دنی ــاي ان ه

امـروزه بـا   . رودهاي آن به سمت تجهیـزات رانـدمان بـاال     تولیدکننده

صورت گرفته بـا تولیـد    CHP1هاي  ي سیستم پیشرفتی که در زمینه

درصـد   85بـاالي  به مایش راندمان تولید همزمان برق و حرارت و سر

  ].1[رسیده است

                                                
1 .  Combine Heat and Power 

) CHP(هـاي تولیـد همزمـان    محرك اولیه که عمدتا در سیسـتم 

هـاي گـازي و    هـاي بخـار، تـوربین    شود عبارتند از توربین استفاده می

موتورهـاي رفــت و برگشــتی، کــه در بــین اینهــا موتورهــاي رفــت و  

محرك . اند وجه قرار گرفتهبرگشتی به دلیل راندمان باال بسیار مورد ت

  .اي می باشند هاي گاز سوز از نوع اشتعال جرقه

ي کنترل توان و فرکـانس یکـی از موضـوعات اساسـی در      مسأله

هاي قدرت بوده و امـروزه بـا توجـه بـه      برداري سیستم طراحی و بهره

گسترش ابعـاد و تغییـر سـاختار و پیچیـدگی سیسـتم هـاي قـدرت        

  .]2[شود اس میضرورت آن بیش از پیش احس

ي تـأمین دور ثابـت بـراي ژنراتـور      اي وظیفه موتور اشتعال جرقه

مورد استفاده جهت تولید توان با فرکانس و ولتـاژ ثابـت را بـر عهـده     

از این رو جهت کنتـرل دور موتـور بـه ازاي بارهـاي مختلـف و      . دارد

د شود، بای ي برق به ژنراتور وارد می بارهاي ناگهانی که از طریق شبکه

میزان هواي ورودي به موتور از طریق کنترل میزان گشودگی دریچـه  

در موتورهاي قـدیمی ایـن کنتـرل کـامال بصـورت      . هوا صورت بگیرد

هـاي   کننـده  گرفت اما با گسترش کنترل دستی و مکانیکی صورت می

هـا،   کنترل زمان جرقه، زمان باز و بسته شـدن سـوپاپ   با الکترونیکی،

ي هـوا،   وا، تزریق سوخت و کنتـرل دریچـه  تنظیم نسبت سوخت به ه

مصـرف سـوخت، کنتـرل    . تري بر موتور داشـت  توان کنترل دقیق می

 جمله  سرعت موتور، رسیدن به حداکثر گشتاور و حداقل آالیندگی از

هاي امروزي مورد توجه  کننده پارامترهاي مهمی هستند که در کنترل

ي  ته بیشـتر در زمینـه  گرف انجامتاکنون تحقیقاتی که . گیرند قرار می

. ]4[،]3[هـاي گـازي بـوده اسـت     کنترل فرکانس و تـوان در تـوربین  

ــین  ــعهمچن ــه  ]۶[و ] ۵[ در مراج ــاتی در زمین ــرل  تحقیق ي کنت

ي هوا در موتورهاي بنزینی وگازي در دور آرام صـورت گرفتـه    دریچه

  .است

کنترل مد لغزشی دریچـه ي  در زمینه ] 7[در مرجع  خانی صفی 

ي  کنترل دریچه اًهدف صرفدر آن  اند که به انجام رساندهی تحقیق گاز

از نـرم   2گامـا تکنولـوژي  همچنین شرکت . گاز بوده نه کنترل سرعت

ي  کننـده  جهت طراحـی مناسـب کنتـرل    Frontierسازي  افزار بهینه

  .]8[اند ي گاز استفاده نموده دریچه

                                                
2 Gamma Technology 
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سـرعت موتـور    ي کننده در این مقاله هدف اصلی طراحی کنترل 

بـدین  . باشـد  اي جهت پایداري فرکانس برق تولیدي می اشتعال جرقه

کننـده   طراحـی شـده و ضـرایب کنتـرل     PID3کننـده    کنترل منظور

سازي شده است تا بتواند میـزان   توسط الگوریتم تکاملی ژنتیک بهینه

بـه ازاي بارهـاي    کـه  ي هوا را طـوري کنتـرل کنـد    گشودگی دریچه

در . برقـرار شـود  پایـداري فرکـانس    شـبکه  مختلف و بارهاي ناگهانی

 مقایسـه  گامـا تکنولـوژي   نتایج ایـن مقالـه بـا نتـایج شـرکت      خاتمه

  .گردد می

  

  سازي موتور مدل

هـاي موتـور    هاي ریاضی بسیاري جهت تحلیـل عملکـرد چرخـه    مدل

هـاي احتـراق، مدلسـازي     ها شـامل مـدل   این مدل. تکامل یافته است

وج جریــان از ســیلندر حرکــت ســیال داخــل ســیلندر و ورود و خــر

سازي تحقیق و بررسی چنـد   بسیاري از محققان جهت ساده. باشد می

. کننـد  هاي ریاضی ساده یا تقریبی استفاده می پارامتر محدود از مدل

سـازي رفتـار    از طرف دیگر براي بررسی دقیق عملکرد موتور و شـبیه 

 GT-Powerنـرم افـزار   . افزاري توسعه یافته انـد  هاي نرم مدل ،موتور

به عنوان ابزاري قدرتمند جهت بررسی و آنالیز  گاما تکنولوژيشرکت 

ایـن نـوع     هـاي سـازنده   هاي مختلف موتور مورد توجـه شـرکت   بخش

 .]9[موتورها و محققان قرار گرفته است

ز اي ا سازي عملکرد موتور اشتعال جرقه در این مقاله جهت شبیه

موتـور تـک سـیلندر    مـدل   1شـکل   .مـی شـود  افزار استفاده  این نرم

همـانطور کـه در   . دهـد  سازي شده را نشان می اي شبیه اشتعال جرقه

ي ورودي  سازي شده شامل دریچـه  شود، مدل شبیه دیده می 1شکل 

هــاي ورودي و خروجــی،  ، انژکتــور، ســوپاپthrottleي  هــوا، دریچــه

جهـت انتقـال    CrankShaftسیلندر و دریچه خروجی گاز و قسمت 

  .باشد می به ژنراتورگشتاور تولیدي 

  
  GT-Powerمدل موتور در محیط : 1شکل 

  

افزار بـر اسـاس معرفـی مشخصـات هندسـی و       مدلسازي این نرم

پارامترهــاي عملکــردي موتــور و بــر اســاس مدلســازي شــبه بعــدي 

هـاي موتـور شـامل     ي زیر سیستم ترمودینامیکی براي سیلندر و کلیه

ا و قسمت انتقال قـدرت  هاي ورودي و خروجی سیال، انژکتوره پورت

  .آورده شده است 1جدول  درمشخصات موتور مورد بررسی . باشد می

                                                
3 Proportional Integrator Differentiator   

  مشخصات موتور مورد بررسی: 1جدول 

  نوع موتور
چهار زمانه اشتعال 

  اي جرقه

  1  تعداد سیلندر

  mm(  93(قطر سیلندر

  mm(  81(کورس سیلندر

  mm(  157(طول شاتون 

  15  نسبت سوخت به هوا

نـرخ آزادسـازي   و نمودار فشـار دمـا    ،این مدلسازي از نتایج مهم

سـازي   تواند بـراي بهینـه   باشد که می ي لنگ می انرژي بر حسب زاویه

  .ي توان خروجی مورد استفاده قرار گیرد محاسبه

هـاي دمـا و فشـار ، نـرخ      بـه ترتیـب مشخصـه    3و  2هاي  شکل

بق بـا  دهد که مطا ي لنگ نشان می آزادسازي انرژي را بر حسب زاویه

  .اي است هاي اشتعال جرقه نتایج تجربی موتور

  

  
  ي لنگ نمودار فشار و دما بر حسب زاویه :2شکل 

  سازي انرژي نمودار نرخ آزاد: 3شکل 

  

 الگوریتم ژنتیک 

هـاي انتخـاب    هاي جسـتجو از مکـانیزم   الگوریتم ،در الگوریتم ژِنتیک

ي از متغیرهـاي  ا در الگوریتم ژنتیک مجموعه. می گیرندطبیعی الهام 

د شـون  هایی با طول ثابت یا متغیر کدگذاري مـی  طراحی توسط رشته

هـر  . نامنـد  هاي بیولوژیکی آنها را کروموزم یا فـرد مـی   که در سیستم

که می تواند بصـورت اعشـاري یـا     ،کروموزم از تعدادي متغیر طراحی

 ،هر کروموزم. شوند تشکیل شده است که ژن نامیده می ،باینري باشد



 

 ISME2012 ،1391اردیبهشت  28-26   

 

3

هـاي   الگـوریتم . دهـد  یک نقطه پاسخ در فضاي جستجو را نشان مـی 

ي تکراري را نسـل   که هر مرحلهباشند  هایی تکراري میوراثتی فرایند

ایـن  . انـد  هـا در هـر نسـل را جمعیـت نـام نهـاده       پاسخ  ي هو مجموع

شوند، بدین صورت که جمعیت اولیه  ها با تولید نسل آغاز می الگوریتم

. شـود  انتخابی از بین فضاي جسـتجو انتخـاب مـی    بصورت تصادفی یا

الگوریتم ژنتیک بر هدایت عملیات جستجو به طـرف نقـاط بهینـه از    

در فراینـد انتخـاب طبیعـی، جمعیـت      .بـرد  هاي آماري بهره می روش

. شـود  براي نسل بعد انتخاب می ،موجود به تناسب برازندگی افراد آن

ـ       د، جهـش و دیگـر   سـپس عملگرهـاي ژنتیکـی شـامل انتخـاب، پیون

. عملگرهاي احتمالی اعمال می شوند و جمعیت جدید بوجود می آید

جمعیت جدید جایگزین جمعیت پیشین می شود و این چرخه ادامـه  

معمـوال  جمعیـت جدیـد برازنـدگی بیشـتري نسـبت بـه          .می یابـد 

بدان معنی اسـت کـه از   جایگزین جمعیت جدید  .جمعیت قبلی دارد

هنگـامی جسـتجو نتیجـه    . یابد ندگی بهبود میبعد برازنسلی به نسل 

بخش خواهد بود که به حـداکثر نسـل مـورد نظـر رسـیده باشـد یـا        

معیارهـاي توقـف بـرآورده    دیگـر  به عبارتی  یا شود همگرایی حاصل 

معموال شرط توقف به صورت تعداد تکـرار ثابـت نسـل تعریـف      .گردد

  .  دتر گرد اینکه جمعیت از حد معینی یکنواخت شود یا می

الگوریتم ژنتیک براي جستجویی موثر، فقط به مقادیر تابع هـدف  

بـه  . گیرنـد  هاي از پیش تعیین شده را نادیـده مـی   نیاز دارد و دانسته

هـاي جسـتجو،    ها نسبت بـه دیگـر روش   همین دلیل اینگونه الگوریتم

  . دنکن مناسبتري جلوه می هايروش

  

  کننده طراحی کنترل

 1950ي  از دهـه   PIDگیـر  مشـتق  -انتگرالی ـ  کننده تناسبی  کنترل

و  کـاربردترین مکـانیزم فیـدبک بـوده    ترین و پر شده تاکنون، شناخته

هاي صـنعتی مختلـف، مـورد اسـتفاده      بطور وسیعی در کنترل پروسه

   .قرار گرفته است

  :شود تعریف می) 1(ي  بصورت رابطه PID ي کنترل کننده

)(

)(
)()()(

0
td

tde
KdeKteKtU dip   



                   (1) 

ــی   و و  کـــه ــبی و انتگرالـ ــره تناسـ ــب بهـ ــه ترتیـ   و بـ

  

سـور  موتور هر لحظـه توسـط سن   دور. باشد کننده می کنترلگیر مشتق

  .شودکننده داده میو به کنترل شدهگیري  اندازه

، قابلیـت  GT-Suiteهاي منحصر به فرد نرم افـزار   یکی از ویژگی

. باشـد  مـی متلـب   نـرم افـزار   سـمولینک افـزار بـا    پل شدن این نرمکو

سازي موتور در نرم افـزار   ، شبیهمطرح شدهمانطور که در بخش قبل 

GT-Suite سـیمولینک  محیط کننده در صورت گرفته است و کنترل 

  .طراحی شده است

اي مقـدار هـواي ورودي بـه منیفولـد      در موتورهاي اشتعال جرقه

ه ي آن مقدار توان تولید شده به شدت به موقعیـت  ورودي و در نتیج

بنابراین به منظور تنظـیم خودکـار مقـدار    . ي گاز بستگی دارد دریچه

هاي الکترونیکی جهت تنظـیم   هواي ورودي به موتور از کنترل کننده

  .شود ي گاز استفاده می ي گشودگی دریچه دقیق زاویه

تولیـدي ژنراتـور   در این مقاله هدف کنترل پایداري فرکانس برق 

دور بر دقیقه ثابـت   1800باشد، به همین دلیل دور موتور باید در  می

را  سـیمولینک  ي طراحـی شـده در   کننده کنترل 4شکل .  باقی بماند

  .دهد نشان می

  

  ي نتایج اجراي الگوریتم و مقایسه

کننـده در   و کنتـرل  GT-Suiteدر این مقاله مدل موتور در نرم افزار 

صـورت   متلـب  افزار یاده سازي الگوریتم ژنتیک در نرمو پ سیمولینک

ي  بــه عنــوان متغیرهــا PIDي  کننـده  ضــرایب کنتــرل. گرفتـه اســت 

شـده   طراحیالگوریتم ژنتیک در نظر گرفته شده و تابع هزینه طوري 

ي فـراجهش پاسـخ سـرعت موتـور      است که زمان نشسـت و بیشـینه  

  .نی کمینه شودناگها  نسبت به بارهاي مختلف و تغییرات بارها

 گامـا تکنولـوژي  نتایج حاصل با نتـایج شـرکت    7تا   5هاي شکلدر 

ي  کننـده  نتایج حاصـل عملکـرد مطلـوب کنتـرل     .مقایسه شده است

  .دهد طراحی شده را نشان می

نمـودار پایـداري سـرعت موتـور در تـوان       به ترتیب  6و  5شکل 

 .دهـد  ان میوات را نش 7000در بار کامل ژنراتور یعنی و وات  3500

ي پیشنهادي نسـبت بـه    کننده جهت بررسی عملکرد کنترلهمچنین 

وات بررسی  6500وات به  3500بارهاي ناگهانی، تغییر بار ناگهانی از 

  .دهد سازي را نشان می ي شبیه نتیجه 7شکل . ستا  شده

  

  ي طراحی شده کننده مدل سیمولینک کنترل:  4شکل 



 

۴ 
 

  3500سازي در توان  مقایسه نتایج شبیه: 2جدول 

  تابع هزینه
زمان 

  نشست
  فراجهش

بار وارده بر موتور 

  توسط ژنراتور

 3500توان   4,6  1,09  8,69

 7000توان   7,1  0,97  10,98

  6500به  3500 13,4 1,4 19
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  وات 3500 سرعت موتور در بارپایداري ي  مقایسه: 5شکل 
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  وات 7000مقایسه پایداري سرعت موتور در بار : 6شکل 
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  وات 6500وات به  3500از  پایداري سرعت نسبت به تغییر بار: 7شکل 

 
  

  گیري نتیجه

و قابلیت کوپل آن بـا   GT-Power افزار مدلسازي دقیق موتور در نرم

را بـه منظـور   ي دقیـق   کننـده  مکان طراحی کنتـرل ا، متلب نرم افزار

ی شده ي طراح کننده کنترل. پایداري سرعت موتور فراهم آورده است

سازي شده اسـت، نسـبت    توسط الگوریتم ژنتیک بهینهضرایب آن که 

نتـایج   ت گامـا تکنولـوژي  طراحی شده توسط شرکي  کننده به کنترل

بـه ازاي   )RPM 1800( انحراف از سرعت مرجـع . بهتري داشته است

  بـار ناگهـانی کمتـر از    و بـه ازاي تغییـر   RPM 5 بار ثابـت کمتـر از   

RPM 12 زمان نشست کاهش چشمگیري داشته  نینهمچ. باشد می

  .است
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