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  چکیده 

هاي تولید همزمان برق و حرارت بشدت  سیستمراندمان باالي امروزه 

به خود معطوف کـرده   را تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برق توجه

موتورهاي درونسوز  ي پایین و راه اندازي سریع هزینهسادگی، است و 

 CHP1هاي تولید برق  باعث شده است تا به عنوان محرك در سیستم

پایداري فرکانس برق تولیـدي ژنراتـور در   و  مورد استفاده قرار گیرند

 هاي قـدرت از اهمیـت بسـیاري برخـوردار اسـت، و پایـداري       سیستم

فرکانس بـرق تولیـدي وابسـته بـه پایـداري سـرعت موتـور محـرك         

اي، کنتـرل سـرعت موتـور بـا      در موتورهاي اشـتعال جرقـه  . باشد می

ي گـاز صـورت    تنظیم میزان هواي ورودي به سیلندر توسـط دریچـه  

  . گیرد می

بـا   GT-Powerدر این مقاله با کوپل و اجراي همزمان نرم افـزار  

این امکان بوجود آمده است تا مدلسازي  ٣بنرم افزار متل ٢سیمولینک

صــورت گرفتــه و طراحــی کنتــرل  GT-Powerافــزار  موتــور در نــرم

PIDي کننـده 
 رقابـت اســتعماري کـه ضـرایب آن توســط الگـوریتم     4

انطبـاق نتـایج   . سازي شده در محیط سیمولینک صورت پـذیرد  بهینه

هاي تجربـی، صـحت مـدل طراحـی شـده در       مدلسازي موتور برداده

ي  کننـده  ل عملکـرد کنتـر  . دهـد  را نشـان مـی   GT-powerافـزار   رمن

مقایسـه شـده    5ي شرکت گامـا تکنولـوژي   کننده پیشنهادي با کنترل

ي پیشـنهادي   کننـده  نتایج بدست آمده، عملکرد مناسب کنترل. است

  .دهد را نشان می

  

  واژه هاي کلیدي

ــه  ــور اشــتعال جرق ــوریتم   موت ــور، الگ ــاز، ژنرات ــه گ ــت رقاي، دریچ اب

  .GT-Power، استعماري

                                                
1 Combined Heat and Power 
2 Simulink 
3 Matlab 
2. Proportional Integrator Differentiator   

4. Gamma Technology 

قدمهم  

هاي کوچک و توجـه بـه مسـائل زیسـت      ي ساخت نیروگاه توسعه

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

امـروزه بـا   . هاي آن به سمت تجهیزات راندمان بـاال رونـد   تولیدکننده

صورت گرفتـه بـا تولیـد     CHP هاي ي سیستم پیشرفتی که در زمینه

درصـد   85برق و حرارت و سرمایش، راندمان تولید به باالي همزمان 

  ].1[رسیده است

مصرف سوخت بهینه، کاهش تلفـات تولیـد، توزیـع و انتقـال بـه      

دلیل محلی بودن نیروگاه، کاهش آلودگی محیط زیست، عدم نیاز بـه  

، اسـتفاده از  )باشـد  که مهمتـرین مشـکل تأسـیس نیروگـاه مـی     (آب 

درصد و مشارکت بخش خصوصـی در   47رق راندمان حداکثر تولید ب

باشند که تولیدکننـدگان را بـه سـمت     تأمین برق از جمله دالیلی می

محرك . دهند هاي کوچک سوق می گذاري بر روي این نیروگاه سرمایه

شود  استفاده می) CHP(هاي تولید همزمان اولیه که عمدتاً در سیستم

ي و موتورهـاي رفـت و   هـاي گـاز   هاي بخار، توربین عبارتند از توربین

برگشتی، که در بین اینها موتورهاي رفت و برگشتی به دلیل راندمان 

هـاي گـاز سـوز از نـوع      محـرك . انـد  باال بسیار مورد توجه قرار گرفته

  .باشند اي می اشتعال جرقه

ي کنترل توان و فرکـانس یکـی از موضـوعات اساسـی در      مسأله

ده و امـروزه بـا توجـه بـه     هاي قدرت بو برداري سیستم طراحی و بهره

گسترش ابعاد و تغییـر سـاختار و پیچیـدگی سیسـتم هـاي قـدرت،       

  ].2[شود ضرورت آن بیش از پیش احساس می

ي تـأمین دور ثابـت بـراي ژنراتـور      اي وظیفه موتور اشتعال جرقه

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

دور موتور به ازاي بارهاي مختلف و بارهاي  از اینرو جهت کنترل. دارد

شود، باید میـزان   ي برق به ژنراتور وارد می ناگهانی که از طریق شبکه

هواي ورودي به موتور از طریق کنترل میزان گشـودگی دریچـه هـوا    

در موتورهاي قدیمی این کنترل کامالً بصورت دستی و . صورت بگیرد

هــاي  کننــده کنتــرل گرفــت امــا بــا گســترش مکــانیکی صــورت مــی

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



 ٢

ي هـوا،   تنظیم نسبت سوخت به هوا، تزریق سوخت و کنتـرل دریچـه  

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

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

هاي امروزي مورد توجه  کننده رهاي مهمی هستند که در کنترلپارامت

ي  تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته بیشـتر در زمینـه  . گیرند قرار می

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

ي  ي کنترل دریچه تحقیقاتی در زمینه] 6[و ] 5[همچنین در مراجع 

 .ی وگـازي در دور آرام صـورت گرفتـه اسـت    هوا در موتورهاي بنزینـ 

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

ي گـاز   تحقیقی به انجام رسانده که در آن هدف صرفاً کنترل دریچـه 

همچنین شرکت گاما تکنولـوژي از نـرم افـزار    . بوده نه کنترل سرعت

ي  ي دریچه ندهکن جهت طراحی مناسب کنترل Frontierسازي  بهینه

  .]8[است  گاز استفاده نموده

سـرعت موتـور    ي کننده در این مقاله هدف اصلی طراحی کنترل 

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

کننده توسط  طراحی شده و ضرایب کنترل PIDکننده   منظور کنترل

ه اسـت تـا بتوانـد    سازي شـد  بهینه رقابت استعماريالگوریتم تکاملی 

ي هوا را طوري کنترل کند که به ازاي بارهاي  میزان گشودگی دریچه

در . مختلف و بارهاي ناگهانی شـبکه پایـداري فرکـانس برقـرار شـود     

خاتمه نتایج ایـن مقالـه بـا نتـایج شـرکت گامـا تکنولـوژي مقایسـه         

  .گردد می

  

سازي موتور مدل    

هاي موتـور   چرخه هاي ریاضی بسیاري جهت تحلیل عملکرد مدل

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

حرکــت ســیال داخــل ســیلندر و ورود و خــروج جریــان از ســیلندر  

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    ر براي بررسی دقیق عملکرد موتور و شـبیه از طرف دیگ

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

شرکت گاما تکنولوژي به عنوان ابزاري قدرتمند جهت بررسی و آنالیز 

ایـن نـوع     هـاي سـازنده   شـرکت   هاي مختلف موتور مورد توجه بخش

 ].9[است موتورها و محققان قرار گرفته

اي از  سازي عملکرد موتور اشتعال جرقه در این مقاله جهت شبیه

مـدل موتـور تـک سـیلندر      1شـکل  . افزار استفاده مـی شـود   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، ســوپاپthrottle ي هــوا، دریچــه

جهـت انتقـال    CrankShaftسیلندر و دریچه خروجی گاز و قسمت 

  .باشد گشتاور تولیدي به ژنراتور می

  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 و کلیهترمودینامیکی براي سیلندر 

 هاي ورودي و خروجی سیال، انژکتورها و قسمت انتقال قـدرت  پورت

  .آورده شده است 1مشخصات موتور مورد بررسی در جدول . باشد می

  
  GT-Power مدل موتور در محیط :1شکل 

  

  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

  

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

باشد کـه   ي لنگ می بر حسب زاویه) NOx(انرژي و نمودار آالیندگی 

جی مورد استفاده قـرار  ي توان خرو سازي محاسبه تواند براي بهینه می

هـاي دمـا و فشـار ، نـرخ      به ترتیـب مشخصـه   3و  2هاي  شکل .گیرد

 4دهـد و شـکل    ي لنگ نشان مـی  آزادسازي انرژي را بر حسب زاویه

دهـد،   را در یک سیکل کامل نشان مـی ) NOx(ي آالیندگی  مشخصه

  .اي است هاي اشتعال جرقه که مطابق با نتایج تجربی موتور
  

  
  ي لنگ ودار فشار و دما بر حسب زاویهنم :2شکل 
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  سازي انرژي نمودار نرخ آزاد :3شکل 

  

  
  )NOx(نمودار آالیندگی  :4شکل 

  

  الگوریتم رقابت استعماري 

ها بـه دو   کشور. شود این الگوریتم با تعدادي کشور اولیه شروع می

شوند؛ مستعمرات و کشورهاي امپریالیست، که با هم  دسته تقسیم می

ــدادي ــی   تع ــکیل م ــه را تش ــوري اولی ــد امپراط ــان  . دهن ــت می رقاب

ي ایــن  هـا، بـراي تصـاحب مسـتعمرات همـدیگر، هسـته       امپراطـوري 

دهد و منجر به همگرایی کشورها، بـه کمینـه    الگوریتم را تشکیل می

هاي ضعیف،  در طی این رقابت، امپراطوري. شود مطلق تابع هزینه می

ماند کـه   امپراطوري باقی می  نهایت یک  به تدریج، سقوط کرده و در

  .]10[ کند کل دنیا را کنترل می

باشد که هـر کشـور در    حرکت در فضاي جستجو به این شکل می

راستاي کشوري که مستعمره آن است بـه صـورت تصـادفی حرکـت     

به عنوان مثـال اگـر یـک اسـتعمارگر را بـا سـتاره و کشـور        . کند می

شور مستعمره به سـمت  مستعمره آن را با دایره نشان دهیم حرکت ک

و  xمقدار حرکت   .]11[ خواهد شد 5کشور استعمارگر مطابق شکل 

بطور  معموال مقدار زاویه . گردد به طور تصادفی تعیین می زاویه 

],[یکنواخت در بازه    و مقدار حرکـتx     بـه طـور یکنواخـت در

]0,[هباز d   کـه در آن  . شـود  انجـام مـی    و  1عـددي بزرگتـر از

 باشـد وجـود   مـی  2باشد یک انتخاب مناسـب   می 2نزدیک به 

1تا کشور مستعمره در حـین حرکـت بـه سـمت      شود باعث می

ختلـف بـه آن نزدیـک شـود و در     هـاي م  ز جهـت اکشور اسـتعمارگر  

باشـد کـه افـزایش آن باعـث افـزایش       ارامتري دلخـواه مـی  پ رابطه

شـود تـا    جستجوي اطراف امپریالیست شده و کاهش آن نیز باعث می

مستعمرات تا حد ممکن، به بـردار واصـل مسـتعمره بـه اسـتعمارگر،      

، عـددي  رفتن واحد رادیان براي با در نظر  گ. نزدیک حرکت کنند

نزدیک به 
4


  .ها، انتخاب مناسبی بوده است سازي ، در اکثر پیاده

  حرکت کشور مستعمره به سمت کشور استعمارگر: 5شکل             
  

  .نشان داده شده است 6نمودار الگوریتم رقابت استعماري در شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار الگوریتم رقابت استعماري:  6شکل 

مارگري بدون مستعمره است؟آیا استع  

 خیر

 خیر

  

اي که قدرت بیشتري داردبه عنوان استعمارگر جدید مستعمره

 .مستعمره آن خواهد  شد, شناخته شده و استعمارگر قدیم

  

آیا قدرت کشورهاي مستعمره بیشتر از 

 استعمارگران نظیر آن است؟

  

سمت  بهحرکت تصادفی کشورهاي مستعمره 

 استعمار گران نظیر آن ها

مقدار دهی اولیه کشورها و تعیین 

 ن هااستعمار گران و مستعمرات آ

  

  شروع

 

 

 

 

 

ضعیف ترین مستعمره از ضعیف ترین استعمارگر بطور 

 .شود تصادفی به یکی از استعمارگران دیگر ملحق می

 

 حذف استعمارگر بدون مستعمره

 آیا شرط پایان بر قرار است؟

 پایان

  

 بلی

 بلی

 

 بلی

 خیر 
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 طراحی کنترل کننده

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

ترین و پرکـاربردترین مکـانیزم فیـدبک بـوده و      شده تاکنون، شناخته

هاي صـنعتی مختلـف، مـورد اسـتفاده      بطور وسیعی در کنترل پروسه

تعریـف  ) 1(ي  بصـورت رابطـه   PID ي کنترل کننده .قرار گرفته است

  :شود می

)(

)(
)()()(

0
td

tde
KdeKteKtU dip   



                   

(1)  

به ترتیب بهره تناسبی و انتگرالی و مشتق گیـر   dKو iKو pKکه

گیري  سور اندازهور هر لحظه توسط سنموت دور. باشد کننده می کنترل

  .شودکننده داده میشده و به کنترل

را  محققین توابع هدف مختلفـی  PIDي  کنندهدر طراحی کنترل

مقـدار   متنـاظر بـا    معمـوالً . انـد کار بـرده بهدر الگوریتم هاي تکاملی 

کننـده  طراحـی کنتـرل   پارامتر هـاي  بهینه مقادیر ،کمینه تابع هدف

توانـد مبتنـی بـر    کـار گرفتـه شـده مـی    به هزینهتابع . دآی بدست می

، انتگـرال مربـع    6(IAE)خطـا سازي انتگرال قدرمطلق انحراف حداقل

 خطاانحراف 
7

)ISE ( و انتگرال حاصلضرب زمان در قدر مطلق انحراف

 خطا
8)ITAE (توابـع هـدف   . باشـد  هاي مختلـف ازاي ورودی بهISE ،

ITAE  وIAE 11[دنشو محاسبه می) 4(تا ) 2(صورت روابط ه ب.[  

)().(

0
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1 tdteISES 
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6   Integral of  Absoulute Error 

7 Integral of Square Error 

8   Integral of Time Multiplied Absolute Error 

 
به بیشینه دور  له همانطور که اشاره شد تابع هزینه با توجهدر این مقا

در ) 5(موتور و زمان نشست آن تعریف شده است و بصـورت معادلـه   

  : نظر گرفته شده است

)5                      (                           22 )( tSOwF    

  ) :5(که در رابطه 

 : vO  بیشینه فراجهش 

tS  : زمان نشست  

 7کـه در شـکل   ارائه شده براي تابع هزینه هدف همچنـان  ي ایده رد

صورت دو بـردار عمـود   ه پاسخ ب نشست و اوجن زماشود، مالحظه می

اندازه مجموع این دو بردار  پیشنهادي هدفتابع  .اندبر هم تصور شده

جمـالت   وزن دادن بـه  جهـت  ،جدید هدفدر تابع . دهدا نشان میر

 .نشست ضرب شده استبه زمان ωپارامتر  هدف،تابع 

 

  

22رابطه برداري  :7شکل                     )( tSOwF    

  

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

شـکل   .باشد ینک نرم افزار متلب میمولیافزار با س کوپل شدن این نرم

 .دهـد  ي طراحـی شـده در سـیمولینک را نشـان مـی      کننده کنترل 8

افـزار   سازي موتور در نـرم  همانطور که در بخش قبل مطرح شد، شبیه

GT-Suite کننــده در محــیط ســیمولینک  صــورت گرفتــه و کنتــرل

  .طراحی شده است

  بـه منیفولـد   اي مقـدار هـواي ورودي   در موتورهاي اشتعال جرقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 ي طراحی شده کننده مدل سیمولینک کنترل:  8شکل 



 

 5  
 

  

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

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

هاي الکترونیکی جهت تنظـیم   هواي ورودي به موتور از کنترل کننده

  .ودش ي گاز استفاده می ي گشودگی دریچه دقیق زاویه

در این مقاله هدف کنتـرل پایـداري فرکـانس بـرق تولیـدي ژنراتـور       

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

  . باقی بماند

  

ي نتایج اجراي الگوریتم و مقایسه  

کننده  و کنترل GT-Suiteدر این مقاله مدل موتور در نرم افزار 

افـزار   در نـرم  رقابت استعماريگوریتم در سیمولینک و پیاده سازي ال

بـه عنـوان    PIDي  کننـده  ضـرایب کنتـرل  . متلب صورت گرفته است

در نظر گرفته شده و تابع هزینه  رقابت استعماريي الگوریتم  متغیرها

ي فراجهش پاسخ  طوري طراحی شده است که زمان نشست و بیشینه

ناگهانی کمینه   سرعت موتور نسبت به بارهاي مختلف و تغییرات بارها

  .شود

نتـایج حاصــل بــا نتـایج شــرکت گامــا    11تــا   9هــاي در شـکل 

ــوژي مقایســه شــده اســت  ــوب  . تکنول ــرد مطل ــایج حاصــل عملک نت

نتـایج   2جـدول  . دهـد  ي طراحـی شـده را نشـان مـی     کننـده  کنترل

فـراجهش و مقـدار تـابع    ي  سازي اعم از زمان نشسـت، بیشـینه   شبیه

  .دهد رسی، نشان میهزینه را در سه حالت مورد بر

به ترتیب نمودار پایـداري سـرعت موتـور در تـوان       10و  9شکل 

  .دهد وات را نشان می 7000وات و در بار کامل ژنراتور یعنی  3500

ي پیشنهادي نسـبت بـه    کننده همچنین جهت بررسی عملکرد کنترل

وات بررسی  6500وات به  3000بارهاي ناگهانی، تغییر بار ناگهانی از 

  .دهد سازي را نشان می ي شبیه نتیجه 11است که شکل   شده

  

  سازي  مقایسه نتایج شبیه: 2جدول 

  تابع هزینه
زمان 

  نشست
  فراجهش

بار وارده بر موتور توسط 

  ژنراتور

 3500توان   5,1  1,12 10,7

 7000توان   8,56  1,08  13,96

  6500به  3500 12,6 1,44 19.8
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  وات 3500ت موتور در بار ي پایداري سرع مقایسه : 9شکل 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

Time(Sec)

E
ng

in
e 

Sp
ee

d 
(R

P
M

)
Engine Speed Response-7000w Load

 

 

PID-ICA Controller

Gamma Technology

  
  وات 7000مقایسه پایداري سرعت موتور در بار : 10شکل 
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  وات 6500وات به  3000از  پایداري سرعت نسبت به تغییر بار : 11شکل

  

گیري نتیجه  

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

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

ي طراحی شده  کننده کنترل. پایداري سرعت موتور فراهم آورده است

، سـازي شـده   بهینـه  رقایت اسـتعماري که ضرایب آن توسط الگوریتم 

 ت گامـا تکنولـوژي  ي طراحی شده توسط شرک کننده نسبت به کنترل

بـه   )RPM 1800( انحراف از سرعت مرجع. نتایج بهتري داشته است

  بار ناگهـانی کمتـر از   و به ازاي تغییر RPM 6 ثابت کمتر از  ازاي بار

RPM 13 زمان نشست کاهش چشمگیري داشته  همچنین. باشد می
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