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پرهي توربين بادي يكي از اجزاي مهم توربين است كه از —چكيده 

تكنولوژيهاي بروز براي ساخت آن استفاده ميشود. از جمله روشهاي 

اشاره كرد. يكي از نكات كليدي در تحقق VIPساخت ميتوان به روش 

اين روش، پخت پره ميباشد كه بايد بهطور دقيق و براساس پروفايل 

حرارتي مشخص صورت پذيرد. تجهيزات الزم براي آمادهسازي بستر 

مناسب براي فرآيند پخت، محدوديتهايي را براي طراح بههمراه دارد كه 

از جمله آن ها ميتوان به الياف حرارتي با ضرايب گرمايي متفاوت و در 

نتيجه تاخير در انتقال حرارت در هر سكتور پره و نيز صرفهجويي در 

سيستم سرد كن اشاره كرد. در اين مقاله سعي شده كه در ابتدا سيستم 

پخت شناسايي گردد و سپس با توجه به تاخير انتقال حرارت فرآيند، در 

هريك از سكتورها از كنترلگر پيشبين اسميث مجزاي مناسب براي بهبود 

 استفاده گردد.پيادهسازي و بررسي نتايج PIعملكرد در مقايسه با كنترلگر 

 تست براي پره با چند سكتور، تاييد طراحي را به اثبات ميرساند.

پيشبيني كنندهي ؛ سازيهپياد؛ پخت پره—ه هاي كليدي واژ
 ؛ مدلسازي؛اسميث

 مقدمه .1
يكي از پروژه هاي در حال انجام در پژوهشكده هوا خورشيد دانشگاه 

كيلووات ميباشد. 100فردوسي مشهد پروژه ساخت پره براي توربين بادي 
 براي استحكام پره هر پره از موادي به جنس كامپوزيت تشكيل شده است.

كامپوزيت استفاده شده در آن بايد طبق يك پروفايل دمايي مشخص پخت 
 كيلو 100، فرآيند پخت قالب پره المنت. به همين منظور با استفاده از شود 

 ولت با فركانس 220براي گرم كردن المنت ولتاژ وات صورت گرفته است. 
 با كنترل كردن اين ولتاژ مي توان به پروفايل  هرتز به آن اعمال ميكنيم.50

از اين پروژه شبيه سازي و ساخت كنترل دمايي مطلوب رسيد. هدف 

 از تعدادي مطلوبكنندهي مناسب براي اين منظور است. پروفايل 
شيب تشكيل شده بنابراين سعي بر اين است كه خطاي ماندگار به توابع 

ورودي شيب كم باشد و سيستم پايدار گردد.نكته بسيار حايز اهميت اين 
است كه چون از المنت براي گرم كردن كامپوزيت استفاده شده است سيستم 
داراي تاخير نسبتا زيادي است و اين تاخير سبب ناپايداري سيستم مي گردد 

.لذا براي كاهش اثر اين تاخير تصميم گرفته شد از پيش بيني كنندهي 
 همچنينضخامت پره درمقاطع مختلف متفاوت ميباشد، اسميث استفاده شود.

قسمتتقسيم شود تا بتوان فرآيند پخت پره را در 14بنابراينالزم است قالب به 
 با توجه به پروفيل دماي المنتهر مقطع كنترل كرد. ميزان ولتاژ اعمالي به 

ايدهآل براي پخت رزين طبق برگ دادههاي شركت سازنده از طريق كنترلرها 
كنترل ميشود. در ذيل به طور كامل در رابطه با ترموكوپل، عايق حرارتي و 

 .نتايج توضيح داده شده است

  پختاجزاي .2

 . ترموكوپل2, 1

P0Fبراي كنترل دما توسط كنترلرها نياز به به باز خورد

�
P است. به همين 

منظور از ترموكوپل به عنوان بازخورد دهنده استفاده شده است. با توجه به 
اينكه استفاده زياد از ترموكوپل منجر به كاهش استحكام قالب ميشود به 

 ترموكوپل استفاده شده است 3همين دليل براي كنترل دما در هر قسمت از 
 ترموكوپل به گونهاي جايگذاري شده است كه تمام سطح هر 3و اين 

قسمت را تحت پوشش قرار دهد. از طرفي با توجه به اينكه بردهاي كنترل 
دما در زير قالب قرار دارند الزم است به طول هر ترموكوپل به متراژ الزم 

اضافه شود تا بتوان ترموكوپلها را به بردها متصل كرد. 

. آوردهشدهاست1نحوهاتصالترموكوپلهابهبردهايالكترونيكينيزدرشكل

                                                           
1feedback 
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 : نحوهي اتصال ترموكوپل ها به برد الكترونيكي1شكل 

 . عايق حرارتي2, 2

با توجه به ابعاد پره و قالب يكي از مهمترين نكاتي كه در پخت قالب 
نقش دارد يكنواخت بودن دما در هر قسمت است. ميزان اتالف حرارت از 

طريق انتقال حرارت جابه جايي از دو طرف قالب بسيار زياد است و اين 
پديده نقش بسيار زيادي در غير يكنواختي دما دارد. به همين دليل تمام دو 
طرف قالب با استفاده از عايقهاي حرارتي كامالً پوشانده شده است. .عدم 

، 2استفاده از عايق تغييرات تابع تبديل سيستم را در پي دارد در شكل 
. پوشانده شدن يك قسمت با استفاده از عايق حرارت نشان داده شده است

 
 : پوشاندن يك قسمت با استفاده از عايقهاي حرارتي2شكل 

 

 . پروفايل دمايي پخت پره2, 3
مشاهده ميشود پروفيل دمايي تشكيل 3 همان طور كه در شكل اين

 شده از توابعي شيب مانند هستند.

 

 برحسب زمان℃ : پروفيل دمايي مطلوب3شكل 

 مدلسازي سيستم .3

مرحله ي اول در طراحي كنترلر مدل سازي صحيح سيستم مي باشد. 
هدف اين است كنترلگري براي كنترل دماييكسكشن از پره طراحي شود. 

بنابراين بايد تابع تبديل خطي شده ي سيستم حول نقطه ي كار را به دست 
آورد.آنچه مشخص است اين است كه سيستم غيرخطي و تغييرپذير با زمان 
است لذا مهم  است كه تابع تبديل خطي شده را حول نقطهي كار محاسبه 

 .شود

 . ماهيت سيگنال كنترلي3, 1

P1Fماهيت سيگنالكنترلي

�
P كه به تابع پلنت سيستم اعمال ميشود از جنس 

) مي باشد. با توجه duty cycleدرصد عبور جريان در هر دوره تناوب يا (
  ميلي ثانيه است با 20 ولت برابر 220به اين كه هر دوره تناوب برق تكفاز 

اعمال سيگنال كنترلي مشخص ميشود در هر دوره تناوب چه مدت زماني 
جريان از الياف كربني عبور كند. به طور مثال سيگنال كنترلي  با اندازه ي 

) به معني اين است كه در يك صدم زمان هر دوره duty cycle 1%يك (

                                                           
2command signal 
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 ميلي ثانيه به الياف كربن(المنت) 20 ميلي ثانيه در هر 0.2تناوب يعني 
 جريان اعمال ميگردد.

P2F. شناسايي سيستم براساس ورودي پله با دامنه3, 2

�
P4 

 درصد

 1 و زمان نمونه برداري 4با اعمال سيگنال كنترلي به صورت پله با دامنه ي 
-ثانيه خروجي را به دست آوردهشد. براي مانيتورينگ وثبت داده ها از نرم

 انجام شد و نتايج زير يهدست آمد:شناسايياستفاده وLabviewافزار 

)1( 
 

𝐺𝐺  

سيستم مورد نظر غيرخطي و تغييرپذير با زمان ميباشد لذا از انجام اين 
آزمايش تابع تبديلي به دست ميآيد كه در نقطه كار واقعي دقت مناسبي 

تبديل مي توان طراحي را انجام داده و نقطهي تابع ندارد اما با كمك اين
كاري نزديكتر به نقطه كار واقعي به دست آورد و مجددا طراحي را انجام 

 داد.

 

. بهدست آوردن مدل گسسته سازي شدهي 3, 3
 سيستم

 :تابع تبديل حلقه باز به صورت زير است

𝐺𝐺𝑝𝑝 (𝑆𝑆) =  

= 𝛽𝛽
1

1 +
 

𝑎𝑎 = £−1   

𝐺𝐺𝑝𝑝 (𝑧𝑧) =
𝛽𝛽£𝑇𝑇𝑠𝑠

𝑧𝑧 − 𝑒𝑒−𝑇𝑇𝑠𝑠£ 𝑧𝑧
−𝑇𝑇𝑑𝑑

𝑇𝑇𝑠𝑠  )2(  

𝐺𝐺  )3(  

  : پارامتر ها به ترتيب برابرند2در رابطه ي شماره 

                                                           
3Duty cycle 

: 𝜷𝜷بهره ي حلقه باز سيستم مدل سازي شده  

:  محل قطب حلقه باز سيستم £

: 𝑻𝑻𝒔𝒔دوره ي نمونه برداري 

: 𝑻𝑻𝒅𝒅زمان تاخير سيستم 

-با توجه به سيستم مدل سازي شده كنترلگري طراحي و پياده سازي مي

 گردد.

طراحي و پياده سازي كنترلگر انتگرالي-  .4

 تناسبي

به علت تاخير موجود سيستم در معرض ناپايداري است لذا اضافه كردن يك 

انتگرالگير با بهرهي باال سيستم را ناپايدار ميكند. همچنين اين تاخير سبب 

براي كنترلگر نوساني شدن خروجي بههنگام دنبال كردن ورودي ميشود.

 نتايج I=0.001وبهرهي انتگرالي P=1.8تناسبي- انتگرالي با بهرهي تناسبي

 20 آمده است. پروفايل دمايي در زمان يك ساعت 4پيادهسازي در شكل

درجه سانتي گراد افزايش دما مييابد و سپس نيم ساعت ثابت ميماند و 

دوباره با همان شيب افزايش مييابد.خطوط آبي رنگ دماي مطلوب و 

 خطوط قرمز رنگ دماي خوانده شده توسط سنسورها است.

 
:  نمودار دماي خروجي با كنترلگر بدون استفاده از پيشبيني كنندهي 4شكل 

اسميث-خطوط قرمز دماي خوانده شده توسط ترموكوپلها و خطوط آبي 

 دماي مطلوب است.(سانتي گراد برحسب ثانيه)
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 همانطور كه مشاهده ميشود خروجي داراي باالزدگي گرديد و نوساني شد.
توجه داشته باشيد كه ورودي بسيار كند است و خطاي حالت دائمي ناچيز 

اين سيستم به ازاي بهرههاي باالتر ناپايدار ميشود و نميتواند . است
 وروديهاي سريعتر را دنبال كند.

 

 با استفاده از پيشبيني گرطراحي كنترل .5

 كنندهي اسميث

در اكثر سيستمهاي صنعتي وجود تاخير يك مسآله شناخته شده است 
كه به داليل مختلفي روي ميدهد و گاهي باعث ميشود كه عملكرد سيستم 

رضايت بخش نباشد. با كمك پيش بيني كنندهي اسميث ميتوان عملكرد 
 سيستم را بهبود بخشيد.

 . معرفي عملكرد پيشبيني كنندهي اسميث5, 1

.  را در نظر بگيريد :5به طور مثال سيستم مرتبه يك در شكل 

 
 : بلوك دياگرام سيستم با پيش بيني كنندهي اسميث5شكل 

 
 

P3Fنماي كلي بلوك دياگرام پيشبيني كنندهي اسميث 

�
P نمايش 6در شكل 

كه ابتدا تابع . ) نشان داده شده است5) و (4داده شده است و تاثير آن در (
 تبديل بدون اسميث و سپس با اسميث است.

)4( 𝑇𝑇  

)5( 
𝑇𝑇  

                                                           
4Smith predictor 

همانطور كه مشاهده شد عبارت تاخير از مخرج تابع تبديل حلقه 
 بسته حذف شد اين عمل باعث پايداري و افزايش سرعت سيستم ميگردد. 

 
 : مدل ساده شدهي پيش بيني كنندهي اسميث6شكل

بايدتوجه داشت كه معموال  پيادهسازي اسميث در حوزهي ديجيتال 
صورت ميگيرد و در اينجا نيز از يك ميكرو براي كنترل استفاده شدهاست 
.نكته حايز اهميت ديگر اين است كه بايد مدل نسبتا دقيقي از سيستم در 

 اختيار داشت.

. شبيه سازي سيستم با پيشبيني كنندهي 5, 2
 اسميث

-) بهدست3) و (2تابع تبديل گسسته سازي شده سيستم را  طبق (

به علت حذف تاخير از مخرج تابع تبديل آورديم.پيش بيني كنندهي اسميث 
حلقه بسته سيستم را پايدارتر ميكند و ميتوان از انتگرالگير با بهره ي 

باالتري استفاده كرد به طور مثال اگر سيستم به صورت دقيق شناسايي شده 
 .به 4.8  و بهرهي انتگرالي  50باشد  خروجي به ازاي بهرهي تناسبي  

 7 درجه افزايش دما) به صورت شكل 200 ثانيه 400ورودي قبلي (در 
 .خواهد بود

 
 و بهره انتگرالي 50 : خروجي سيستم در حضور اسميث با بهرهي تناسبي 7شكل 

  درجه سانتيگراد مي رسد.)200 ثانيه به 400 (دما طي 4.8
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همان طور كه مشاهده ميكنيم به علت افزايش پايداري ناشي از حذف 
تاخير از مخرج تابع تبديل حلقه بسته امكان پذير شد كه بهرهي تناسبي را تا 

 افزايش دهيم.در حالي كه در سيستم بدون پيش بيني كنندهي اسميث به 50
 سيستم ناپايدار گرديد. البته تمام اين نكات براي پيش بيني 15ازاي بهرهي 

كنندهي اسميث در صورتي صدق ميكند كه تابع تبديل سيستم با دقت 
بااليي به دست آمده باشد. در غير اين صورت حذف تاخير از مخرج تابع 

تبديل حلقه بسته رخ نخواهد داد و عملكرد مورد انتظار را مشاهده نخواهد 
 شد.

. عملكرد پيشبيني كنندهي اسميث در صورت 5, 3
 عدم شناسايي صحيح سيستم

عوض شدن شرايط محيطي مثال دماي محيط و عايق ها يا تغيير نقطه 
كار باعث تغيير مدل خطي سازي شدهي سيستم ميشود توجه داشته باشيم 
چون مدل تابع پلنت شناسايي شده در حلقهي كنترلي است در صورتي كه 
تابع تبديل واقعي متفاوت باشد ديگر عبارت تاخيردار به طور كامل از تابع 

تبديل سيستم خارج نميشود. براي درك بيشتر مطلب در بلوك دياگرام 
  با استفاده ازقضيهي گين ميسون داريم:8نشان داده شده در شكل 

 
 بلوك دياگرام سيستم كنترلي با پيش بين اسميث در شرايط محيطي يا :8شكل 

 نقطه كار جديد

 
)6( 

𝑇𝑇

=  
 

مشاهده ميشود كه پيش بيني كننده ي اسميث ديگر عملكرد اصلي خود 
يعني حذف تاخير از مخرج تابع تبديل را ندارد. با اين وجود باز هم چون 
سيستم شناسايي شده تا حدودي شبيه است پيش بيني كنندهي اسميث اثر 
مطلوبي دارد ولي نبايد انتظار داشت مانند نتايج شبيه سازي بتوان بهرهي 

 افزايش داد و سيستم هم چنان پايداري خود را حفظ 50 به 1.8سيستم را از 
 كند.

 پيادهسازي و نتايج تست عملي .6

 استفاده كرديم و ATMEGA16براي پياده سازي از يك ميكروكنترلر 
برنامه نويسي ميكروكنترلر را در محيط بسكام انجام گرفت و براي 

 9 كمك گرفتيم.در شكل Labviewمانيتورينگ و ثبت داده ها از نرم افزار 
 نمايي از برد كنترلي متصل به پروگرامر نشان داده شده است.

 
 : نمايي از برد كنترلي9شكل 

 
يكي از نكاتي كه بايد  به آن توجه داشت اين است كه دوره تناوب نمونه 

برداري و خواندن دادهها هر يك ثانيه ميباشد اما مدار تقريبا  در هر دو ثانيه 
يك بار سيگنال كنترلي را اعمال ميكند. اين عمل به دليل محدوديت برد 

كننرلي در اعمال سيگنال كنترلي است.زمان ثبت دادهها در نرم افزار 
Labview نيز تقريبا هر دو ثانيه يكبار است بنابراين محور افقي در تمامي 

شكلهاي زير زمان نيست بلكه تعداد دادههاي ثبت شده است.همچنين به 
دليل مشكالت سخت افزاري سيگنال فرمان كنترلي به صورت عدد صحيح 

گرد شده و اعمال گرديد.همچنين دقت تروموكوپلها در خواندن دما يك 
 .درجهي سانتيگراد است

. طراحي و پياده سازي كنترلگربراي سيستم 6, 1
 مدلسازي شده براساس ورودي پله

 1 طبق رابطهي 4سيستم مدلسازي شده به ازاي ورودي پله با دامنهي 
 به صورت زير است :
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𝐺𝐺𝑝𝑝 (𝑆𝑆) =  
 

            =  
 

𝐺𝐺𝑝𝑝 (𝑧𝑧) =  
 

£−1 ≈ 1   
 

ز كنترلگر انتگرالي-تناسبي با مقادير زير استفاده شده است.ا  

𝐺𝐺𝑐𝑐 (𝑧𝑧) =  
𝑃𝑃 = 1.8  

 نشان داده شده است.شيب 10خروجي سيستم به ورودي داده شده در شكل 
 درجه سانتيگراد افزايش دما 30به اين صورت است كه طي يك ساعت 

 رخميدهد.

 
:  نمودار دماي خروجي براي كنترلر شبيه سازي شده صفحهي قبل-10شكل

دماي خروجي خطوط قرمز و دماي مطلوب خطوط آبي است (سانتي گراد 

 برحسب ثانيه)

- داراي باالزدگي گرديد كه قابل پيش10دماي خروجي سيستم مطابق شكل 

بيني بود زيرا اگر مدل سيستم به خوبي شناسايي نشده باشد مطابق آنچه قبال 
گفته شد به علت عدم حذف كامل عبارت تاخير از مخرج پيش بيني كنندهي 

 سيگنال كنترلي اعمال شده به  11اسميث به خوبي عمل نميكند. در شكل 
تابع تبديل پلنت و دماي خروجي سيستم نشان داده شده است. بسيار واضح 

است كه نقطه كار سيستم  شبيه به ورودي پله نيست لذا تابع تبديل شبيه 

سازي شده صحيح نميباشد.اگر ورودي پلنت را سيگنال كنترلي اعمال شده 
در اين وضعيت در نظر گرفتهشود و همانند روش قبل سيستم دوباره 

 شناسايي شود,تابع تبديلي دقيقتر شناسايي خواهد شد.
 تابع تبديل شناسايي شده به صورت زير به دست آمد :

)7( 𝐺𝐺  
 

 
: نمودار خروجي بر حسب سيگنال كنترلي اعمال شده-خطوط سبز 11شكل 

 (سانتي گراد برحسب ثانيه)نشان دهندهي دامنهي سيگنال كنترلي اعمالي است

. طراحي كنترلگربراي سيستم مدلسازي شده 6, 2
 در نقطه كار جديد

 ) تابع تبديل و مقادير جديد عبارتند:7طبق معادله (
 

𝐺𝐺  

𝐺𝐺  

 

£−1 ≈ 5000, 𝑇𝑇𝑠𝑠 = 1𝑠𝑠, 𝛽𝛽 ≈ 50, 𝑇𝑇𝑑𝑑 = 30 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐 
 

 از كنترلر انتگرالي-تناسبي با مقادير زير استفاده شده است:

𝐺𝐺𝑐𝑐 (𝑧𝑧) = 𝑃𝑃 +
𝐼𝐼𝑇𝑇𝑠𝑠

𝑧𝑧 − 1
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𝑃𝑃 = 3 , 𝐼𝐼 = 0.009 
 و بار ديگر با ضرايب زير طراحي انجام ميشود:

𝑃𝑃 = 5 , 𝐼𝐼  
 نمودار خروجي هر سيستم رسم شده است. 13 و 12در شكل هاي 

خطوط قرمز نشان دهندهي دماي خروجي و خطوط آبي نشان دهندهي دماي 
مطلوب است همانطور كه مشاهده ميشود عملكرد سيستم بسيار بهبود پيدا 

 5،2كرد و باالزدگي تقريبا برابر صفر گرديد كه با نتايج شبيهسازي در بخش
 10همخواني دارد.اين اتفاق در حالتي رخ داد كه بهرهي انتگرال گير را تا 

  شد).0.1برابر افزايش دادهشدهاست.(خطاي حالت دائمي 

 
 برحسب زمان ورودي(ثانيه) با پيشبيني كنندهي ℃: دماي خروجي 12شكل 

 P=3,I=.009اسميث هنگامي كه 

 
 برحسب زمان ورودي(ثانيه) با پيشبيني كنندهي ℃: دماي خروجي 13شكل 

 P=5,I=0.01اسميث هنگامي 

 نتيجه گيري  .7

در سيستم هاي صنعتي همانند پخت پره توربين بادي مسئله تاخير يكي از 
مسائل رايج است.با كمك پيشبيني كنندهي اسميث ميتوان اثر تاخير سيستم 
را كاهش داد. آنچه در طراحي كنترلگر با پيش بيني كنندهي اسميث اهميت 
-دارد شبيهسازي دقيق تابع تبديل سيستم است. از آنجا كه بسياري از سيستم

هاي صنعتي غيرخطي و تغييرپذير با زمان هستند مدل سيستم دائما تغيير 
ميكند. اگر در نقطهي كار تابع تبديل سيستم تغييرات زيادي نداشته باشد 
اين نوع طراحي جوابگو است. همانطور كه در اين مقاله ديديم در ابتدا 

كنترلگر  با استفاده از پيشبيني كنندهي اسميث طراحي گرديد و در نرم افزار 
-متلب شبيه سازي شد و پس از آن پيادهسازي آن صورت گرفت. نتايج پياده

با نتايج  خوبي ) مطابقتP<15 (15سازي براي بهرههاي تناسبي كمتر از 
 براي سيستمهايي كه تغييرات بيشتري دارند الزم است شبيهسازيداشت. اما

 كه شناسايي در لحظه انجام شود و از روشهاي كنترل تطبيقي استفاده گردد.

 قدرداني 
درپايان از پژوهشكدهي هوا خورشيد دانشگاه فردوسي مشهد كه امكانات 

انجام تست بر روي يك سكشن از پره را در اختيار قرار دارند و براي انجام 
 .آزمايشات همكاري نمودند تشكر ميگردد
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