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چکیده
کنترلکننده موتور توربوفن وظیفه تأمین رانش مورد درخواست خلبان را در حین حفظ قیود متنوع حاکم بر محدودیتهای ساختاری و
 لذا راهبردهایی که جهت کنترل موتور هواپیما بهکار گرفته میشوند میبایست امکان لحاظ قیود سامانه را در ساختار.عملکردی بر عهده دارد
 در این تحقیق یک کنترلکننده پیشبین مدل چند متغیره بر اساس مدل فضای حالت خطی برای یک موتور توربوفن.خود داشته باشند
 به دلیل عدم تطبیق بین. این کنترلکننده توانایی لحاظ قیود متنوع ورودی و خروجی را در حین تأمین دستور رانش دارد.طراحی میشود
 در ساختار کنترلی ارائهشده از روش اصالح بازخورد جهت بهبود عملکرد،مدل خطیسازیشده برای کنترلکننده و مدل غیرخطی موتور
 بیلید نیز بهعنوان یک ورودی کنترلی، در این روش عالوه بر سوخت بهعنوان ورودی کنترلی اصلی. استفاده میشودMPC کنترلکننده
 در شبیهسازی با استفاده از مدل غیرخطی.کمکی جهت کاهش احتمال وقوع سرج کمپرسور بهصورت حلقه بسته مدنظر قرار میگیرد
 که بهطور معمول جهت کنترل موتورهای هوایی بهکارMin-Max  عملکرد کنترلکننده طراحیشده با روش چند حلقهای،ترمودینامیکی
. عملکرد مؤثر کنترلکننده پیشنهادی را نشان میدهد، نتایج شبیهسازی. مقایسه میشود،گرفته میشود
Min-Max  کنترلکننده،چند خروجی- چندورودی، کنترل پیشبین مدل، موتور توربوفن:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The turbofan engine controller is responsible for providing the thrust requested by the pilot while maintaining
structural and operational constraints. Therefore, the strategies used to control the engine of the aircraft should be
able to consider the constraints of the system in their structure. In this research, a multivariable model predictive
controller based on a linear state space model for a turbofan engine is designed. This controller has the ability to
accommodate various input and output constraints during supplying of required thrust. Due to the lack of matching
between the linearized model for the controller and the nonlinear engine model, the feedback correction method is
used in the control structure to improve the performance of the MPC controller. In this method in addition to fuel as
the main control input, bleed is also considered as an auxiliary control input for closed loop to reduce the possibility
of compressor surge. In simulation using a non-linear thermodynamic model, the controller performance is
compared with the Min-Max method which is typically used to control aircraft engines. Results of this simulation
show the effective performance of the proposed controller.
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 -1مقدمه
موتورهای توربین گازی مخصوصاً موتورهای توربوفن
منصوب در هواپیماهای تجاری ،به روش کنترل بازخورد
عمل میکنند .بهطور کلی هدف از سامانه کنترل ،دستیابی
به پاسخ رانش موتور با کیفیت مناسب است بهطوریکه
عملکرد موتور در چهارچوب محدودههایی ایمن باقی بماند
[ .]1در موتور توربوفن متغیرهایی وجود دارد که دارای
محدودیت هستند .بهعنوان مثال ،یک شیر سنجش جریان
سوخت بهعنوان یکی از عملگرها با توجه به محدودیت
مکانیکی یا هیدرولیکی نمیتواند به سرعت خود را از
نوسانات سرعت جریان سوخت جدا کند؛ و سرعت روتور
موتور یا درجه حرارت گاز خروجی نباید از حد خود تجاوز
کنند عالوه بر این ،حسگرهای مختلف نیز با توجه به
محدوده اندازهگیری آنها عملکردی محدود دارند .عالوه بر
کنترل محدودیتها ،پاسخ دینامیکی خوب ،یک عنصر
حیاتی در کنترل هواپیما میباشد [ .]2با افزایش پیچیدگی
و بهبود عملکرد موتورهای هواپیمایی ،هواپیماهای تجاری و
نظامی الزامات باالتری را برای کنترل موتور سامانه بهکار
گرفتند که در آن روش کنترل پیشرفته راه اصلی برای
مقابله با این چالش است [.]9
کنترلکننده موتورهای هواپیماهای فعلی برای ارائه
عملکرد مطلوب و جلوگیری از عبور موتور از هرگونه
محدودیت ایمنی یا عملیاتی از ساختار  Min-Maxاستفاده
میکنند [ .]4این ساختار شامل حلقههای متعدد است
بهطوری که هر یک از محدودیتهای فیزیکی و عملیاتی
موتور دارای یک تنظیمکننده مجزا است که یک ورودی
جریان سوخت تولید میکند تا حد مجاز را حفظ کند .یک
تنظیمکننده اصلی نیز برای کنترل سرعت فن بهعنوان
نماینده رانش استفاده میشود .بهطور کلی این کنترلکننده
وظیفه دارد سوخت موتور را با توجه به شرایط عملکردی که
موتور در آن قرار دارد ،تأمین کند یعنی عالوه بر رعایت
تمام محدودیتهای کنترلی موتور ،سوخت حالت گذرا را
برای پاسخی مقتضی به دستور خلبان تأمین کند [.]5-3
بهمنظور توسعه روش  Min-Maxمنتظری و ایمانی [-11
 ]11مقاالتی را جهت بهبود عملکرد این کنترلکننده برای
موتور توربوفن ارائه کردند.

یکی از روشهای کنترلی دیگر جهت کنترل سامانههای
قید روش کنترل پیشبین مدل است .کنترل پیشبین مدل
( )MPCیکی از عملیترین روشهای کنترل پیشرفته در
کاربردهای صنعتی میباشد .این روش را میتوان بهعنوان
نوعی از روشهای کنترل بهینه در نظر گرفت که از یک
مدل دینامیکی از سامانه برای پیشبینی خروجیها و
متغیرهای آینده استفاده میکند و تالش کنترلی آینده را با
توجه به بهینهسازی یک تابع هدف مشخص یا تابع هزینه
در هر زمان نمونهگیری تعیین میکند [ .]12در مقایسه با
روشهای کنترل کالسیک ،یکی از مزایای اصلی روش
 ،MPCتوانایی ذاتی خود در رسیدگی به محدودیتهای
ورودیها و خروجیها است .این کنترلکننده مدرن مبتنی
بر مدل برای رسیدگی به محدودیتها ،دینامیکهای متغیر
با زمان ،اغتشاشات و سامانههای چندمتغیره در مقایسه با
روشهای کالسیک بسیار مناسب است [ .]19با این حال،
کنترل موتور توربوفن تجاری با روش  MPCپیچیدهتر از
کنترل کالسیک است .موتورهای هوایی یک سامانه
غیرخطی است که یک طیف وسیعی از شرایط مختلف را
پوشش میدهد و پایداری را در محدوده عملیاتی آن
تضمین میکند [.]14
در حالی که کنترل پیشبین مدل ( )MPCبرای چندین
دهه در فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است،
به دلیل پیشرفت در قدرت محاسباتی سامانه عاملهای
مدرن کنترل ،بهطور فزایندهای در مطالعات کنترل
موتورهای هوایی رشد یافته است [ .]16-15دیوانجی و
همکاران [ ]11کنترلکننده پیشبین مدل غیرخطی را برای
کنترل رانش یک موتور توربین گاز تکمحوره بهکار گرفتند.
برونل و همکاران [ ]18کنترلکننده پیشبین مدل
غیرخطی را به همراه فیلتر کالمن توسعهیافته برای موتور
توربوفن دو محوره طراحی کردند .زمان محاسبه و پیچیدگی
در کنترل پیشبین مدل غیرخطی نسبت به کنترل
پیشبین خطی بیشتر است .به همین منظور مطالعاتی
بسیاری در زمینه کنترل پیشبین خطی انجام شده است.
دیوید ریس [ ]12کنترلکننده پیشبین مدل را با روش
تعمیمیافته ( )GPCو با استفاده از خطی سازی لحظهای
مدل غیرخطی برای کنترل سرعت محور موتور توربین گاز
استفاده کرد و آن را کنترل پیشبین مدل تقریبی
( )AMPCنامید و نشان داد که این روش مزایایی مانند
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کمتر شدن محاسبات نسبت به کنترلکننده پیشبین مدل
غیرخطی ( )NMPCدارد .علی و عتیا [ ]13از یک مدل
شبکه عصبی برای کنترلکننده پیشبین موتور توربوجت
کوچک استفاده و نتایج آن را با کنترل  PIDکه ضرایب آن
با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینهشده بودند ،مقایسه
کردند .دیپاک و راما [ ]21بهجای کنترلکننده  PIDکنترل
پیشبین مدل را پیشنهاد کردند و کاربرد کنترلکننده
 MPCبه همراه یک بهینهسازی آنالین را برای کنترل موتور
 C-MAPSS40kدر حضور عیبهای جزئی نشان دادند .ژیان
دو و همکارانش [ ]21یک کنترلکننده پیشبین مدل
تطبیقی بر اساس مدل خطی را برای موتورهای توربوفن
ارائه کردند که میتواند حالتهای کاری را در شرایط پرواز
مشخص انتقال دهد بهطوری که الگوریتم کنترل پیشبین
مدل خطی محدودشده بر اساس مدلهای خطی در نقاط
مختلف نامی طراحی شدند سپس ،دامنه کنترل در پاکت
پرواز بر اساس پارامترهای ورودی موتور هواپیما مجزا شد و
نقاط نامی در تمام بخشها تعیین گردید .سئوک و همکاران
[ ]22کنترلکننده  MPCرا برای محدوده عملیاتی وسیع
موتور توربوفن توسعه دادهاند و  MPCرا بر اساس مدلهای
تکی و چندتایی مقایسه کردند و سپس حالتهای آفست
کمکی را برای جبران تفاوت در پاسخ بین مدل خطی و
غیرخطی معرفی کردهاند.
در این مقاله ،کنترل پیشبین مدل چند متغیره برای
یک موتور توربوفن طراحی شده است که مهمترین تفاوت
آن در مقایسه با پژوهشهاى حاضر این است که تمام
محدودیتهای مهم عملکردی موتور در نظر گرفته شده
است و عملکرد این کنترلکننده با کنترلکننده
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توربوفن و نیازهای کنترلی آن ،خطی سازی مدل
ترمودینامیکی موتور توربوفن صورت گرفته است .سپس
کنترل پیشبین بر اساس مدل فضای حالت خطی با دو
ورودی سوخت و بیلید بهصورت حلقه بسته ،برای ردیابی
سرعت فن و حفاظت از محدودههای عملکردی موتور
توربوفن بهکار گرفته میشود که به دلیل عدم تطبیق بین
مدل خطی سازی شده برای کنترلکننده و مدل غیرخطی
موتور ،روش اصالح بازخورد جهت بهبود عملکرد
کنترلکننده پیشبین مدل در تعقیب خروجی مطلوب و
حفظ قیود بهکار گرفته شده است .پس آن کنترلکننده
 Min-Maxبرای موتور توربوفن مورد نظر که در آن اثر بیلید
نیز بهصورت حلقه باز لحاظ شده ،طراحی شده است .نتایج
اجرای کنترلکننده پیشبین مدل با نتایج کنترلکننده
 Min-Maxمقایسه شده است.

 -2مدل موتور توربوفن
مدل موتور توربوفن مورد استفاده در این مقاله همانند
شکل  1است که نیروی رانش آن برابر با  194کیلو نیوتن،
نسبت کنارگذر در آن برابر  5.5و حداکثر سرعت فن و
هسته به ترتیب برابر  5111rpmو  14461rpmاست.
حرکت فن ،کمپرسور فشار پایین ( )LPCو توربین فشار
پایین ( )LPTتوسط محور فن صورت میگیرد و کمپرسور
فشار باال ( )HPCو توربین فشار باال ( )HPTبا محور دیگری
(محور هسته) حرکت میکنند [ .]29یک موتور توربین گاز
یک سامانه پیچیده غیرخطی آیروترمودینامیک است .از
اینرو ،مدلسازی نقش مهمی در توسعه سامانه کنترل

که امروزه بهعنوان الگوریتم کنترل موتور توربوفن استفاده

موتور دارد.

میشود مقایسه شده است در حالی که در پژوهشهای

یک مدل جزء به جزء غیرخطی ( 24[ )NCLM1و ]25
شامل المانهای ورودی ،فن،Combustor ،HPC ،LPC ،
 ،LPT ،HPTنازل هسته و نازل کنارگذر است که بهعنوان
سامانههای ترمودینامیکی طراحی شدهاند .این اجزا توسط
نقشههای عملکرد ،ضرایب ثابت و روابط ترمودینامیکی و
آیرودینامیکی توصیف میشوند .این مدل موتور در
هواپیمای مسافربری مانند خانواده ایرباس  A320استفاده

صورت گرفته ،کنترلکننده  MPCطراحیشده با
کنترلکننده  PIDمقایسه شده است که مقایسه کاملی
نمیتواند باشد .همچنین در این کنترلکننده بیلید بهصورت
حلقه بسته در نظر گرفته شده است و محدوده وسیعتری از
نقاط کاری موتور را شامل میشود که به همین منظور برای
کاهش اثرات غیرخطی بر عملکرد کنترلکننده پیشبین
مدل خطی ،روش اصالح بازخورد بهکار گرفته شده است.
بدین منظور در این تحقیق ابتدا پس از توصیف موتور

1- Nonlinear Component Level Model
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میشود .مشخصات پاسخ حالت پایا و گذرای این مدل
ترمودینامیکی توسط نرمافزار تجاری  ،GasTurb 10صحت
سنجی شده است [.]26

انتخاب ورودی و خروجیهای مورد نظر و تعداد متغیرهای
حالت و پس از انجام تنظیمات الزم ،مدل فضای حالت
خطی آن ایجاد میشود .در این تحقیق خطیسازی حول
 82درصد دور محور فشار پایین یعنی  4118 rpmصورت
گرفته است.
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شکل ( :)1اجزای موتور توربوفن دو محوره [.]1

شکل ( :)2سیگنال ورودی سوخت به مدل ترمودینامیکی.
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در اینجا و شتابهای زاویهای هستند که به ترتیب
توسط  LPTو  HPTتأمین میشوند .بردار  uاجزای ورودی
کنترلی را در بر دارد و نشاندهنده خروجیهای مورد
نظر در مدل موتور توربوفن است [ .]1این مدل که در
نرمافزار سیمولینک متلب شبیهسازی شده است در شرایط
استاندارد سطح دریا و ماخ صفر و ارتفاع صفر اجرا میشود.
روابط حاکم بر مدل ترمودینامیکی این موتور توربوفن در
[ ]21به تفصیل بیان شده است.

 -3خطیسازی و مشخصات عملکرد کنترلکننده
MPC
بهمنظور بهدست آوردن مدل فضای حالت سامانه ،دو
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Bleed

معادله دینامیکی برای گشتاور زاویهای محورهای سرعت
باال و سرعت پایین بهصورت زیر است که در آن،
نشاندهنده سرعت زاویهای مجموعه متصل به فن میباشد
نشانگر سرعت زاویهای مجموعه محور کمپرسور فشار
و
باال و توربین فشار باال است که به آن سرعت هسته نیز
میگویند .برای سازگاری با واژهشناسی استاندارد و
شبیهسازی نرمافزار ،و به ترتیب سرعت فن و سرعت
هسته را نشان خواهند داد.
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شکل ( :)3سیگنال ورودی بیلید به مدل ترمودینامیکی.
مدل خطی موتور توربوفن دارای دو ورودی و شش
خروجی میباشد .ورودیها ،دبی سوخت موتور توربوفن
) و شیر متغیر بیلید ( )VBV1و خروجیها به ترتیب

(

سرعت فن ( ) ،سرعت هسته ( ) ،دمای خروجی از
توربین فشار باال (
فشار باال (

) ،فشار استاتیکی خروجی از کمپرسور

) ،حاشیه استال کمپرسور فشار باال

( )HPC-SMو نسبت سوخت به فشار خروجی کمپرسور
فشار باال (
،

) میباشند .همچنین خروجیهای

 HPC-SM ،و

،

بهعنوان خروجیهای قیدی در نظر

گرفته شدهاند .دو متغیر حالت در این مدل ،سرعت فن
( ) ،سرعت هسته ( ) هستند.
ماتریسهای فضای حالت در زیر آورده شده است:
],

[

],

[

سیگنال غنی همانند شکلهای  2و  3بهعنوان ورودی
سوخت و بیلید ،وارد مدل ترمودینامیکی سامانه میشود و
سپس در جعبهابزار شناسایی سامانه نرمافزار متلب با

1- Variable Bleed Valve
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Measured and simulated model output
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Linear Model
Nonlinear Model

100

45

0

[

T

]

)(K

50

-50
-100
40
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)Time (sec

80

]

شکل ( :)7پاسخ خروجی

[

شکل  4نمایی از بلوک دیاگرام کنترل موتور توربوفن با

در مدل غیرخطی و خطی.

Measured and simulated model output
Linear Model
Nonlinear Model

4
2
0

) Ps (bar
3

ورودیها و خروجیهای مورد نظر در این مقاله را نشان
میدهد.

20

-150
0

-2
40
60
)Time (sec

80

شکل ( :)1پاسخ خروجی

20

-4
0

در مدل غیرخطی و خطی.

Measured and simulated model output
10

شکل ( :)4بلوک دیاگرام کنترل موتور توربوفن.

0

نمودارهای حاصل از خطیسازی مدل ترمودینامیکی
موتور توربوفن در مقایسه با مدل غیرخطی جهت نشان
دادن میزان دقت خطی سازی در شکلهای ( )0-12آورده
شده است.

-5
-10
80

40
60
)Time (sec

20

0

شکل ( :)3پاسخ خروجی  HPC-SMدر مدل غیرخطی و
خطی.

Measured and simulated model output
400

Linear Model
Nonlinear Model

Measured and simulated model output
0.01

Linear Model
Nonlinear Model

0.005
0

-200
40
60
)Time (sec

80

شکل ( :)0پاسخ خروجی

20

-0.005

0

در مدل غیرخطی و خطی.

80

40
60
)Time (sec

شکل ( :)12پاسخ خروجی

Measured and simulated model output

20

) W / Ps (Kg/bar.s
3
f

0

)N (rpm
1

200

-0.01
0

در مدل غیرخطی و خطی.

1000

Linear Model
Nonlinear Model

0

) N (rpm
2

500

-500
80

) HPC-SM (%

Linear Model
Nonlinear Model

5

40
60
)Time (sec

شکل ( :)6پاسخ خروجی

20

0

در مدل غیرخطی و خطی.

در شکل  0که پاسخ سرعت فن ( ) را نشان میدهد،
مدل خطی با مدل غیرخطی  %39.62مطابقت دارد و در
شکلهای ( )6-12نیز خروجیهای سرعت هسته ( )،
دمای خروجی از توربین فشار باال ( ) ،فشار استاتیکی
خروجی از کمپرسور فشار باال ( ) ،حاشیه استال
کمپرسور فشار باال ( )HPC-SMو نسبت سوخت به فشار
خروجی کمپرسور فشار باال (

) نشان داده شدهاند که با
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مدل غیرخطی به ترتیب ،%31.62 ،%31.34 ،%32.22
 %83.92و  %31.64مطابقت دارند.

سپس خروجی پیشبینی در افق
کاهش مییابد:

هدف از کنترل موتور توربوفن در این مقاله ،این است
که تغییر در سرعت فن ( ) ایجاد شود در حالی که
ورودیها (یعنی جریان سوخت ( ) و شیر متغیر بیلید
( ))VBVو  5خروجی دیگر (سرعت هسته ( ) ،توربین
فشار باال ( ) ،فشار استاتیکی خروجی از کمپرسور فشار
باال ( ) ،حاشیه استال کمپرسور فشار باال ( )HPC-SMو

()11

نسبت سوخت به فشار خروجی کمپرسور فشار باال (

بهصورت معادله 11
̂

̂

در اینجا ̂ ،و ̂ به ترتیب خروجی و ورودی پیشبینی شده
هستند ( ̂ حاصل یک محاسبه بهینهسازی خواهد بود).
ماتریسهای  Pو  Hدر افق بهصورت زیر هستند:
()11

))

]

در محدوده قابل قبولی باقی بمانند.
با توجه به این الزامات ،یک کنترلکننده پیشبین مقید
چند متغیره طراحی شده است که شامل مدل پیشبینی
خطی و بهینهسازی آنالین است .بدیهی است ،در مورد
بدون قید ،تنها یک ورودی کنترل ( ) برای کنترل یک
خروجی کافی است .هنگامی که محدودیتها مورد توجه
قرار میگیرند ،درجه آزادی اضافهشده در ورودی کنترل
( )VBVامکان تنظیمات همزمان و حفاظت از محدودیتها
را بهبود میبخشد.
برای کنترل صنعتی معمول ،خروجیها نیاز به کنترل و
همچنین اعمال بعضی محدودیتها دارند که با استفاده از
 MPCاین امر امکانپذیر است .برای موتور توربوفن ،یک
خروجی باید کنترل و بعضی خروجیها فقط باید محدود
شوند.

 -4الگوریتم  MPCبهکار گرفتهشده
بهمنظور طراحی کنترلکننده  MPCپس از خطیسازی در
نقطه مورد نظر ،معادله فضای حالت پیوسته بهدست آمده
است که همانند معادله  4و  5است:
()4
̇
()5
y = Cx+Du
پس از گسستهسازی معادله فضای حالت فرم زیر را بهدست
میآورد:
()6
()1
بهصورت زیر تعیین
و
که در آن ،ماتریسهای
میشوند:
()8
=
()3
∫=

[

()12

[

]

با معرفی
تکمیلشده ،اینگونه میشود:
()19

]

 ،مدل دستگاه
[]
]

()14

]

[

[

]

[
[

مدل تکمیلشده را میتوان بهصورت فشرده اینگونه نشان
داد:
()15
()16
خروجی پیشبین (معادله  )11بهصورت مستقیم در
و
،
،
مدل تکمیلشده ،با استفاده از
بهعنوان ماتریسهای سامانه ،جایگزین میشود.
تابع هزینه میتواند شامل پارامترهای مختلفی مثل
خروجیها ،افق کنترل ،پارامتر سالمت و  ...برای بهینهسازی
باشد ولی بهطور معمول و در اینجا از خطای دنبال کردن
سیگنال مرجع و ورودیهای کنترلی بهعنوان معادالت این
تابع استفاده شده است .بنابراین ،نسخه سادهشده از تابع
هزینه برابر است با:
∑

∑

()11
]

[
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که  rسیگنال مرجع
̂
که در آن،
است و ماتریس وزنی در تابع بهینهسازی است .قسمت
اول معادله  11در معادله  18آورده شده است.

] [
̅

()24

∑

()18

̂

شد:
̂

̂

] [

̂

با گسترش معادله  11تابع هدف بهصورت زیر خواهد
()13

̅
̅

̂

اکنون فرض کنید که ورودی کنترل و مجموعهای از
خروجیها باید همواره در محدودههای مقید باقی بمانند.
رابطه محدودیتها همانند زیر است:
()21

که در آن I ،ماتریس واحد و  mتعداد ورودیهاست که
در اینجا برابر با  2است.
این مسئله بهینهسازی محدودیت ،یک تابع چندجملهای
را تشکیل میدهد که برای آن روالهای کارآمد راه حل
و
عددی وجود دارد .افق پیشبینی  ،افق کنترلی
ماتریس وزن کنترلی  ،پارامترهای کلیدی هستند که
عمدتاً بر پاسخ دینامیک تأثیر میگذارند [.]1
1

در اینجا ، ، ،و بردارهایی هستند که شامل
کرانهایی برای کانالهای ورودی و خروجی هستند.
ورودی و خروجی را اکنون میتوان در یک نابرابری تنها
روی ̂  Δترکیب کرد که منجر به مسئله بهینهسازی زیر
میشود:
کمینه کردن
̂

̂

̂
̂

̂ M

 Mو ) d(kبه این صورت تعریف میشوند:
̅

()21

]
̅

]

[

[

،

که در آن ،بردارهای ،
اینگونه تعریف شدهاند:

،

]

()22

,

و

[

] [

 -1-4روش اصالح بازخورد
عدم تطابق بین دادههای خروجی واقعی و دادههای
پیشبینیشده از مدل خطی ،باعث میشود کنترلکننده
بهدرستی عمل نکند و باعث ایجاد پاسخ غیر مطلوب شود.
خروجیهای پیشبینی از آخرین خروجی اندازهگیری
شده استفاده نمیکنند در نتیجه تأثیرات عدم دقت در مدل
و اغتشاشهای اندازهگیری نشده باعث اشتباه در مقادیر
پیشبینی میشود .به هر حال دقت در پیشبینی میتواند با
بهکارگیری آخرین مقدار اندازهگیری شده ارتقا یابد .بهعنوان
مثال شکل  11تأثیر روش اصالح بازخورد را برای خروجی
نشان میدهد و همانطور که مشخص است عدم
تطبیق بین مدل خطی کنترلکننده و مدل غیرخطی
سامانه باعث میشود پاسخ خروجی مورد نظر از مقدار
محدودیت خود تجاوز کند.
این روش توسط کین [ ]28برای مدل پاسخ پله استفاده
شده است و پس از آن ژانگ ،لی و همکاران و سیمکوف و
همکاران [ ]23-91برای مدل فضای حالت از این روش
به مقدار
استفاده کردهاند؛ که در این روش بایاس
پیشبینی اضافه میشود و مقدار پیشبینی تصحیحشده
̃ همانند زیر تعریف
()Prediction Corrected
میشود:
()25

()29

̂

̃

] [
Feedback Correction
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̂ بهعنوان پیشبینی
به عبارتی دیگر،
تصحیحنشده ( )Uncorrected Predictionشناخته میشود.
بهطور کلی به این روش اصالح بازخورد میگویند که در آن،
اندازهگیری
برابر با اختالف بین آخرین
شده و مقدار پیشبینیشده ̂ متناظر با آن است:

که در آن n ،تعداد خروجیها است و مقادیر  kنیز از
سعی و خطا بهدست میآید .شکل  12نمایی از کنترلکننده
 MPCمورد استفاده در این مقاله برای کنترل موتور توربوفن
را نشان میدهد.
Ps3
Limit

̂

()26

40

این اختالف همچنین بهعنوان مقدار باقیمانده یا یک
اغتشاش تخمینزدهشده شناخته میشود.
در معادله  ̂ ،26پیشبینی یک گام جلوتر در لحظه
 k-1است .در واقع معادل این است که فرض میشود که
یک اغتشاش در فرایند به خروجی اضافه میشود و مقدار
آن برای …  j=1, 2,ثابت است .بنابراین ،مقدار اغتشاش
است .با جایگذاری ،
̂
فرضی اضافهشده برابر با
مقدار خروجی پیشبینیشده تصحیحشده برابر است با:
()21

̂

̂

20

20

15

10
)Time(second

شکل ( :)11پاسخ خروجی

)Ps3(bar

30

10
0

5

با کنترلکننده  MPCبدون

اصالح بازخورد.

̃

در نتیجه مقدار خروجی پیشبینی برابر میشود با:
̃

()28

(Correction

که در آن  Kبهعنوان ضریب تصحیح
 )Coefficientشناخته میشود که ماتریس تکرارشونده با
است .که به این ترتیب
با ابعاد
تا
مقدار
معادالت قیدی و بهینهسازی در بهدست آوردن سیگنال
کنترلی همانند زیر تغییر میکند.
̅
̅

توربوفن.

-0تأثیر پارامترهای کلیدی در کنترل پیشبین
مدل
از آنجا که سه پارامتر کلیدی ( ،

] [

()23

شکل ( :)12نمایی از کنترلکننده  MPCبرای کنترل موتور

 ) ،در تابع هزینه

بهطور مستقیم بر عملکرد کنترل تأثیر میگذارند ،بدون

̅

شک انتخاب آنها بسیار مهم است .پارامترهای
] [

()91
()91

̂

̂

اعداد صحیح مثبت هستند و باید

بزرگتر از

در نظر گرفته شده است .در واقع ،هرچه

̂

و
باشد.

بزرگتر باشد،

به کنترل افق بینهایت همگرا میشود که به معنی پایداری
است و هرچه

که در آن  Kهمانند زیر است:

کوچکتر باشد باعث میشود زمان

محاسبه کوتاهتر شود .با این حال ،تأثیرات پاسخ دینامیکی
آنها بهطور مستقیم از تجزیه و تحلیل نظری حاصل
نمیشود .برای بهدست آمدن نتایج قابل اعتماد باید آزمون
شبیهسازی بیشتری انجام شود.
]

[
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در این قسمت برای تقاضای افزایش ،111rpm
پارامترهای کلیدی ،در شکلهای ( )13-16مورد بررسی
قرارگرفتهاند.

همانطور که از شکل  14مشخص است مقدار مصرف
سوخت افزایش مییابد.

)Output(1
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u
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0

شکل ( :)13تأثیر پارامتر در پاسخ سرعت فن.
)Input(1
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شکل ( :)14تأثیر پارامتر در پاسخ ورودی دبی سوخت.
)Output(1
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2.5
)Time(s

3

) N (rpm
1

ny=5

80

شکل ( :)10تأثیر پارامتر
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در پاسخ سرعت فن.
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شکل ( :)16تأثیر پارامتر
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و
را برای مقادیر ثابت
شکل  10اثر تغییر
در سرعت فن نشان میدهد .از این نمودار
نتیجهگیری میشود که با افزایش  ،زمان پاسخ افزایش
کوچکتر باشد
مییابد .،علیرغم این واقعیت که هرچه
برای رسیدن به پاسخ بهتر است ،ولی همانند شکل 14
مقدار مصرف سوخت افزایش مییابد و همچنین بسیاری از
مراجع نشان دادهاند که هرچه افق پیشبینی ( ) ،بیشتر
باشد باعث پایداری بیشتر میشود و از طرف دیگر باعث
باید
افزایش زمان محاسبات میشود .بنابراین ،مقدار
متوسط انتخاب شود.
اثر تغییر

برای مقادیر ثابت

و

در

سرعت فن در شکل  16نشان داده شده است .این شکل
نشان میدهد که با افزایش  ،پاسخ بهبود مییابد اما در
های بیشتر از مقدار  5تغییر چندانی در پاسخ مشاهده
نمیشود .از آنجایی که ،هرچه مقدار افق کنترل بیشتر باشد
مقدار مصرف سوخت و زمان الزم برای حل مسئله
بهینهسازی افزایش مییابد بنابراین ،مقدار آن باید یک
انتخاب مناسب بین زمان محاسبه و پاسخ خروجی باشد.

 -6کنترلکننده  Min-Maxبرای موتور توربوفن

0
0

80

افزایش زمان رسیدن به پاسخ افزایش مییابد .با توجه به
اینکه هرچه پاسخ سریعتر باشد بهتر است ولی اگر
کوچک باشد ورودی کنترلی را تحت تأثیر قرار میدهد و

0
0

در پاسخ سرعت فن.

و
شکل  13اثر تغییر را برای مقادیر
در سرعت فن نشان میدهد .مشاهده شده است که با

این استراتژی شامل تعدادی حلقه کنترلی است تا
محدودیتهای کنترلی موتور را برآورده سازد .ورودی این
استراتژی موقعیت فرمان خلبان ،فشار و سرعت شفتهای
اندازهگیری شده توسط حسگرها میباشد و خروجی آن
جریان سوخت اعمالی به موتور است .از طرف دیگر سوخت
حالت پایا توسط جدولی بر اساس سرعت فن و نقاط کاری
حالت پایا بهدست میآید .اگر موتور از حالت پایا خارج شود
که معموالً به خاطر تغییر موقعیت فرمان خلبان است ،دیگر
حلقههای کنترلی فعال خواهند شد .این حلقهها موتور را در
مقابل فرارفت سرعت ،دما ،فشار ،خاموشی شعله در محفظه
احتراق و پدیدههایی نظیر سرج و استال بیمه میکند .در
هر یک از این حلقهها یک کنترلکننده تناسبی برای تنظیم
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جریان سوخت تعبیه شده است که به ضرایب کنترلکننده
سوخت مین -ماکس معروفاند [.]6
در تحقیق حاضر هفت حلقه کنترلی برای محاسبه
سوخت حالت گذرا در نظر گرفته شده است تا عالوه بر
تأمین سوخت ،محدودیتهای مختلف عملکردی موتور را در
عملکرد حالت گذرا کنترل کنند.
 -1حلقه کنترلی فرمان خلبان :این حلقه وظیفه دارد،
سوخت الزم برای اجرای فرمان خلبان را مهیا کند این
حلقه ،اصلیترین حلقه تأمین جریان سوخت در عملکرد
حالت گذرای موتور است.
 -2حلقه بیشینه سرعت شفت :این حلقه برای جلوگیری
فرارفت سرعت از حد مجاز آن ایجاد میشود تا مانع شکست
و خرابی در اجزای دوار موتور شود.
 -9حلقه بیشینه فشار خروجی کمپرسور :این حلقه موظف
است از فرارفت فشار خروجی کمپرسور از حد مجاز آن
جلوگیری کند.
 -4حلقه بیشینه دمای خروجی توربین :این حلقه موظف

سوخت نهایی اعمالی به موتور ،مجموع سوخت
محاسبهشده توسط این دو کنترلکننده است و در هر
لحظه ،توسط رابطه زیر محاسبه میشود؛
()99
سامانه بیلید درصدی از میزان هوا هسته را به کنارگذر
تخلیه میکند و با افزایش میزان هوای ورودی به کمپرسور
فشار پایین از وقوع سرج و استال در آن جلوگیری میکند.
عملکرد این سامانه کنترل بهطور معمول بر اساس جدول
ارجاعی بر حسب دور هسته یا دور فن است که خروجی آن
میزان هوای بیلید شده از هسته میباشد .سامانه بیلید در
این کنترلکننده بهصورت برنامهریزی از قبل تعیین شده بر
حسب دور فن کنترل میشود .این الگوریتم کنترل،
بهصورت حلقه باز میزان هوای بیلید را تنظیم میکند .شکل
 17نمایی از کنترل  Min-Maxبا سامانه بیلید را نشان
میدهد .برنامه زمانبندی میزان هوای بیلید بر حسب دور
فن در شکل  11آورده شده است که شبیه به زمانبندی
سامانه  VBVشرکت سازنده  CFM56است [.]1

است از فرارفت دمای خروجی توربین از حد مجاز آن
جلوگیری کند.
 -5حلقه کمینه حاشیه استال کمپرسور :این حلقه مانع از
وقوع سرج و استال در عملکرد حالت گذرای موتور میشود.
 -6حلقه کمینه فشار خروجی کمپرسور :این حلقه موظف
است از کاهش فشار خروجی کمپرسور از حد مجاز آن
جلوگیری کند.

شکل ( :)17نمایی از کنترل سوخت با کنترلکننده

 -1حلقه کمینه نسبت سوخت به فشار خروجی کمپرسور:
این حلقه مانع از خاموش شدن شعله در محفظه احتراق،
هنگام کاهش رانش در عملکرد حالت گذرای موتور میشود.

 Min-Maxبه همراه بیلید
0.15

در عملکرد حالت گذرای موتور بسته به نقطه عملکردی
موتور ،یکی از حلقهها فعال شده و کار تأمین سوخت موتور
را بر عهده میگیرد .انتخاب حلقه مناسب بر عهده راهبرد
الگوریتم  Min-Maxاست با توجه به کنترلکننده
طراحیشده در این تحقیق ،این راهبرد از الگوریتم منطقی
رابطه زیر برای انتخاب حلقهها بهره میگیرد؛
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5000

4800

4600

4200 4400
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4000

3800
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0
3400

شکل ( VBV :)11بر حسب دور فن.
 -7مقایسه عملکرد کنترلکننده  MPCو Min-
Max

()92

(

)
)

(

برای مقایسه نتایج شبیهسازی این کنترلکننده ،سیگنال
مرجع از مقدار حالت پایا در مرحله ( )1و بازه زمانی  9تا 3
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Constrained Output 2

ثانیه به اندازه  111 rpmافزایش ،سپس در مرحله ( )2و

1200
1100

و بعد از آن در مرحله ( )9و بازه  15تا  21ثانیه 111rpm

900
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20

زیاد میشود .هدف از کنترل موتور توربوفن این است که
تغییر در سرعت فن ( ) ایجاد شود در حالی که ورودیها
و پنج خروجی دیگر در محدوده تعریفشده باقی بمانند.

)T45(K

بازه زمانی  3تا  15ثانیه به اندازه  1411rpmکاهش مییابد
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شکل ( :)21پاسخ خروجی
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5
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و

و
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شکل ( :)22پاسخ خروجی

5
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شکل ( :)23پاسخ خروجی

Output
5000

MPC
Min-Max
Refrence

10
0

با کنترلکننده

 MPCو .Min-Max
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شکل ( :)13پاسخ خروجی
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0

5
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شکل ( :)24پاسخ خروجی
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5
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]
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شکل ( :)22پاسخ خروجی

5

1.1
0

با کنترلکننده  MPCو
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20

15
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5
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Input 2

نتیجه ارائهشده در شکل  13مقایسه سرعت فن توسط

0.15

MPC
Min-Max
Limit

0.1
Bleed

0.05
0
20

10
)Time(second

15

شکل ( :)26پاسخ ورودی

0

5

با کنترلکننده  MPCو
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شکل ( :)27میزان مصرف سوخت با کنترلکننده  MPCو
.Min-Max
0.025
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1

2

Surge Line

14
12
10
8

3

Pressure Ratio

MPC--Acceleration
MPC--Deceleration
MPC--Acceleration
Min-Max--Acceleration
Min-Max--Deceleration
Min-Max--Acceleration

6
28

26

24

22

20

18

16

14

)Corrected Mass Flow(Kg/s

شکل ( :)32نقشه  HPCبا کنترلکننده  MPCو Min-

.Max

شکل  22مقایسه سرعت هسته توسط دو کنترلکننده
 MPCو  Min-Maxرا برای مدل ترمودینامیکی موتور
توربوفن نشان میدهد .در این نمودار نیز سرعت
کنترلکننده  MPCباالتر از کنترلکننده  Min-Maxاست و
در حالت پایا به دلیل اینکه دریچه بیلید در حالت
شبیهسازی با  Min-Maxاز حالت شبیهسازی با MPC
بیشتر باز است سرعت هسته بیشتر است و در حالت شتاب
گیری منفی عکس این حالت اتفاق میافتد.
شکل  21مقایسه دمای خروجی از توربین توسط دو

0.005
0

5

10
)Time(second

Fuel/Air ratio

0.02

دو کنترلکننده  MPCو  Min-Maxرا برای مدل
ترمودینامیکی موتور توربوفن نشان میدهد .این نمودار به
وضوح نشان میدهد که پاسخ دینامیکی سرعت فن با
استفاده از کنترلکننده  MPCبهطور قابل توجهی بهبود
یافته است و برای یک تغییر بزرگ سیگنال مرجع ،پاسخ
سریع و بدون فراجهش بهدست آمده است .این امر به این
دلیل است که روش  MPCیک روش مبتنی بر مدل برای
انتخاب یک توالی کنترل بهینه بهمنظور دستیابی به حداقل
خطای احتمالی است.

کنترلکننده  MPCو  Min-Maxرا برای مدل ترمودینامیکی
موتور توربوفن نشان میدهد .در این شکل کنترلکننده
 Min-Maxرفتار نرمتری را نسبت به  MPCاز خود نشان
میدهد.
شکل  22مقایسه فشار خروجی از کمپرسور فشار باال
توسط دو کنترلکننده  MPCو  Min-Maxرا برای مدل
ترمودینامیکی موتور توربوفن نشان میدهد .دینامیک فشار
به اندازه دینامیک دما سریع نیست و لذا فراجهشی در پاسخ
آن وجود ندارد و در هر دو کنترلکننده محدودیت رعایت
میشود و کنترلکنندهها به خوبی عمل میکنند.
شکل  23مقایسه حاشیه استال کمپرسور فشار باال
توسط دو کنترلکننده  MPCو  Min-Maxرا برای مدل
ترمودینامیکی موتور توربوفن نشان میدهد .در این شکل
نیز کنترلکننده  Min-Maxرفتار نرمتری را نسبت به MPC
از خود نشان میدهد .ولی به دلیل اینکه ،بیشینه عملکرد
موتور در نزدیکی خط سرج اتفاق میافتد هنگام استفاده از

طراحی کنترل پیشبین مدل چند متغیره برای موتور توربوفن ...؛

کنترلکننده  MPCموتور عملکرد بهتری نسبت به حالت
استفاده از کنترلکننده  Min-Maxرا داشته است.
شکل  24مقایسه نسبت سوخت به فشار خروجی از
کمپرسور توسط دو کنترلکننده  MPCو  Min-Maxرا برای
مدل ترمودینامیکی موتور توربوفن نشان میدهد .در این
شکل نیز کنترلکننده  Min-Maxرفتار نرمتری را نسبت به
 MPCاز خود نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود
در شرایط شتاب گیری منفی یا به عبارتی دیگر کاهش
سرعت ،احتمال خاموشی شعله در کنترلکننده Min-Max
کمتر از کنترلکننده  MPCاست ولی سرعت رسیدن به
سیگنال مرجع کمتر است گرچه در  MPCنیز از مقدار
محدودیت خود تجاوز نمیکند و به خوبی کنترل میشود.
شکل  20مقایسه دبی سوخت توسط دو کنترلکننده
 MPCو  Min-Maxرا برای مدل ترمودینامیکی موتور
توربوفن نشان میدهد .با توجه به شکل ،دبی سوخت
ورودی به موتور توربوفن در هر دو کنترلکننده در محدوده
قابل قبولی قرار گرفته است و همچنین با توجه به ویژگی
کنترل پیشبین مدل ،سیگنال سوخت بهدستآمده از این
کنترلکننده ،یک سیگنال سوخت بهینه نسبت به
کنترلکننده  Min-Maxمیباشد .در کنترلکننده MPC
هنگام شتاب گیری آخر (مسیر  )1-9به دلیل دور بودن
محدودیت دبی سوخت ،سیگنال سوخت به سرعت افزایش
مییابد و پاسخ سرعت فن (شکل  )13بسیار سریعتر از
حالت کنترلکننده  Min-Maxاست.
در شکل  26ورودی بیلید نسبت به زمان را نشان
میدهد که در روش  ،Min-Maxبیلید بهصورت حلقه باز و
بر اساس دور فن وارد میشود در حالی که در  MPCبیلید
بهصورت متغیر کنترلی همانند سوخت است و بین صفر و
 1.14محدود شده است .همانطور که از شکل  27و 21
مشخص است میزان مصرف سوخت در روش  MPCبیشتر
است چراکه در هنگام شتاب گیری نسبت سوخت به هوا در
آن نسبت به روش  Min-Maxبیشتر است.
همانطور که از منحنی مشخصه کمپرسور فشار پایین
(شکل  )23قابل دریافت است بیلید هوا از بین دو کمپرسور
عملکرد پایدار کمپرسور فشار پایین را به همراه دارد .در این
منحنی در هنگام شتاب گیری برای هر دو روش ،ابتدا بیلید
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باز است و سپس تا رسیدن به سرعت بیشینه بسته میشوند
و عملکرد شبیه به یکدیگر را دارند (مسیر  )2-1در روش
 MPCبه دلیل اینکه در همان ابتدای کاهش سرعت (مسیر
 ،)9-2دریچه بیلید تا مقدار بیشینه خود باز میشود و
منحنی از همان ابتدا به سرعت از خط سرج دور میشود
ولی در روش  Min-Maxدر ابتدا بیلید بسته است و منحنی
به خط سرج نزدیک میشود و سپس بیلید در  82درصد
دور فن باز میشود و ناگهان از خط سرج دور میشود و پس
از رسیدن به نقطه کمینه سرعت ،در هنگام شتاب گیری
مجدد (مسیر  )1-9برای رسیدن به سرعت اولیه در منحنی
مشخصه روش  Min-Maxنسبت به روش  MPCاز خط
سرج دورتر است زیرا با توجه به شکل  ،26بیلید در روش
 MPCدر لحظه شتاب گیری مجدد بسته میشود.
با توجه به منحنی مشخصه کمپرسور فشار باال (شکل
 ،)32بیلید هوا از دو کمپرسور در هردو روش تقریباً عملکرد
مشابهی برای دوری از حالت سرج نسبت به هم دارند .چرا
که بیلید هوا میزان هوای ورودی به این کمپرسور تغییر
چندانی ایجاد نمیکند؛ زیرا در شرایط عملکرد با بیلید
میزان هوای عبوری از کمپرسور فشار پایین افزایش مییابد؛
اما باید به این نکته توجه داشت که مقدار هوای ورودی به
موتور افزایش نیافته است بلکه میزان هوای جریان کنارگذر
کاسته میشود و این هوای کاسته شده صرفاً بعد از عبور از
کمپرسور فشار پایین توسط دریچههای بیلید به جریان
کنارگذر منتقل میشود؛ یعنی هوای اضافهشده وارد هسته
موتور نمیشود و هوای خروجی از کنارگذر تغییر محسوسی
نمیکند ولی بهصورت جزئی افزایش پیدا میکند که مربوط
به همان کاهش جزئی هوای ورودی به کمپرسور فشار
در روش Min-Max
باالست .البته با توجه به منحنی
نسبت به روش  MPCبهجز در حالت پایا مقدار دور
کمتر است و چون منحنی مشخصه کمپرسور فشار باال بر
اساس دور است تفاوتهای منحنیهای این دو روش در
شکل مشخص است.
در نتیجه در عملکرد با بیلید نسبت فشار کمپرسور فشار
پایین کاسته میشود و نسبت فشار کمپرسور فشار باال
افزایش مییابد که با این عمل ،تطبیق بین دو کمپرسور
فشار باال و پایین افزایش یافته و همگرایی دو کمپرسور را
افزایش میدهد و نسبت فشار کلی موتور مقدار بسیار کمی
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کاهش مییابد ولی تغییر محسوسی نمیکند و عملکرد
بدون سرج را در کمپرسور فشار پایین تضمین میدهد.

کنترل سوخت موتور توربوفن ،طراحی و پس از آن متغیر
ورودی بیلید با استفاده از نمودار زمانبندی میزان بیلید به
مدل موتور وارد شد و با نتایج کنترلکننده  MPCمقایسه

مشخصات زمان پاسخ  MPCو کنترلکننده
برای هر سه مرحله تغییر سیگنال مرجع و همچنین زمان

گردید .همچنین در این تحقیق چندین قید بحرانی موتور

محاسبه در جدول  1بر حسب ثانیه ارائه شده است.

(قید سرج کمپرسور ،قید خاموش شدن شعله ،قید بیشینه

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است MPC ،بهطور
قابل مالحظهای زمان خیز ( )Rise Timeو زمان نشست
( )Settling Timeکمتری در هر سه مرحله در مقایسه با
 Min-Maxدارد .بنابراین MPC ،پاسخ سریعتر موتور نسبت
به  Min-Maxرا فراهم و همچنین محدودیتها را تضمین
میکند .از طرف دیگر زمان محاسبه در  MPCبیشتر از
 Min-Maxاست و با توجه به بار محاسباتی سنگین ،MPC
اجرای زمان واقعی این الگوریتم چالش برانگیز است و
انتخاب پارامترهای طراحی  MPCبسیار مهم است گرچه
امروزه با پیشرفت علم و وجود سختافزارهای قوی این
مشکل قابل حل است.

فشار کمپرسور و )...بهصورت همزمان بهکار گرفته شد.

Min-Max

جدول ( :)1مقایسه مشخصات پاسخ  MPCو Min-Max

مرحله 2
( 3تا  15ثانیه)

مرحله 9
( 15تا  21ثانیه)

مرحله 1
( 9تا  3ثانیه)

MinMax

MPC

MinMax

MPC

1/14

1/48

1/56

1/24

1/91

1/11

زمان
خیز

1/34

1/66

2/19

1/68

2/41

1/59

زمان
نشست

1/6

2/1

را برای ردیابی سیگنال مرجع در حضور تمام محدودیتهای
موتور ،نشان میدهد و در عین حال بیشینه عملکرد موتور
نیز حاصل میشود .با توجه به عملکرد کنترل پیشبین مدل
طراحیشده در نزدیکی محدودیتها ،موتور توربوفن مورد
نظر به همراه این کنترلکننده ،عملکرد مناسبتری نسبت
به استفاده از کنترلکننده  Min-Maxدارد و همچنین
سرعت رسیدن به پاسخ نهایی سامانه در کنترل پیشبین
مدل طراحیشده ،نسبت به کنترلکننده  ،Min-Maxبیشتر
کمپرسور نتیجه میشود که با فعال شدن سامانه بیلید بین

MinMax

Min-Max

متغیره بر اساس مدل فضای حالت خطی ،عملکرد مناسبی

است .همچنین با توجه به نتایج منحنیهای عملکردی

MPC

MPC

این تحقیق نشان میدهد که کنترل پیش مدل چند

دو کمپرسور میزان جریان هوای عبوری از کمپرسور فشار

زمان
محاسبه

پایین افزایش مییابد با انجام این کار حاشیه سرج در این
کمپرسور افزایش یافته و عملکرد گذرا بدون وقوع سرج
خواهد بود .از طرفی با انتقال هوای عبور کننده از کمپرسور
فشار پایین به جریان کنارگذر بهوسیله دریچههای سامانه
بیلید از میزان تولید رانش کاسته نشده است.
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