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 چکیده

پارامترهای توربین گاز دستخوش تغییرات  ،در اثر گذشت زمان و پس از تعمیرات اساسی واحدها و یا بازدیدهای مسیر داغ
دمای  باید کنترل وتنظیم گردد بهینه سازیپارامتر مهمی که در  در توان تولیدی توربین گاز تاثیر بسزایی دارد.شوند که می

مفید این پارامتر از شرایط بهینه موجب بروز مشکالتی ازجمله کاهش عمر خارج شدن  باشد.گاز داغ ورودی توربین گاز می

تواند تأثیر گردد. لذا یک تخمین دقیق از وضعیت این پارامتر میکاهش توان خروجی توربین گاز مینیز و  ی توربینهاپره

 ، یکی حاکم بر توربین گازیابتدا از طریق روابط ترمودینام در این مقاله زیادی در جهت بهبود عملکرد توربین گاز داشته باشد. 
با حد مجاز مقایسه می گردد. در پایان روشی بر مبنای شبکه عصبی  ، سپسشدهمحاسبه  یبین گازدمای گاز داغ ورودی تور

 با توجه به تغییرات پارامتر دمای گاز داغ ورودی توربین ارائه گردیده است.، نیاز توربین گاز به بهینه سازیجهت تخمین زمان 

افزار های نرمجهت اطمینان از روش شبکه عصبی در تخمین دمای گاز داغ ورودی توربین گاز، شبکه عصبی توسط داده
   می گیرد.قرار  صحت سنجی ها اطمینان کامل داریم مورد آموزش وترموفلو که از صحت آن

 

 شبکه عصبی ،V94.2گاز تخمین دما، ترموفلو، توربین واژه های کلیدی: بهره وری، 
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 مقدمه

مشتمل بر سه بخش اصلی کمپرسور، محفظه  ییک توربین گاز .دارندنقش مهمی در تولید انرژی  یهای گازتوربین      

وظیفه احتراق و توربین است در این سیستم کمپرسور نقش تأمین دبی هوای موردنیاز جهت احتراق، محفظه احتراق نیز 
احتراق و توربین نیز تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی را بر عهده دارد. پره های توربین در یک  ترکیب سوخت با هـوا و عـمل

 یپره های توربین گاز .دندر می آی چرخشنیروگاه گازی توسط گاز داغ حاصل از احتراق سوخت در محفظه احتراق به 

درجه سانتی گراد(  0011)خصوصا پره های ردیف اول توربین( از آلیاژ مخصوصی ساخته می شوند تا تحمل دماهای باال)حدود

  است.را داشته باشند. باید توجه داشت که تنظیم دمای گاز داغ ورودی به پره های ردیف اول توربین از اهمیت زیادی برخوردار 
سبب کاهش توان تولیدی توربین گاز )کاهش بهره وری(  ،بهینه کار کمتر از نقطه ،طه کاریدر نقاین پارامتر در صورت تنظیم 

سازی دمای گاز  و در صورت تنظیم در نقطه کاری بیشتر از نقطه کار بهینه سبب تخریب پره های توربین می گردد. لذا مدل

دو روش نقش مهمی داشته باشد.  یتوربین گاز انهو تعمیرات پیشگیر می تواند در افزایش بهره وری یداغ ورودی توربین گاز
با استفاده  سازیو  مدل با استفاده از قواعد ریاضی سازیمدل .]0[کلی برای به دست آوردن مدل برای یک سیستم وجود دارد 

 .پارامتری و غیر پارامتری هایروشاز 

اما تعیین ضرایب مدل  هستندها اگرچه کارآمد سازی ریاضی دارای پیچیدگی و دشواری زیادی است این روشمدل     

های های سیستم و نیز تغییر مشخصهبر است. نداشتن اطالعات جامع و کامل از مشخصهصورت جبری کاری سخت و زمانبه
یافته و های ریاضی در طول زمان کاهششود دقت مدلاعث میها در سیستم بسیستم در اثر گذشت زمان و وجود نامعینی

های شده دوباره باید با توجه به تغییرات سیستم اصالح شود. از روشضرایب مدل دچار تغییر گردند. لذا مدل تخمین زده

. این شوداستفاده میبرای شناسایی  وجود نداشته باشدکه اطالعات جامع و کافی از سیستم پارامتری و غیر پارامتری هنگامی
 های سیستم استوار است.ها و خروجیبر پایه ورودی ها  روش

در  اندهای ریاضی و معادالت حاکم بر سیستم پرداخته با استفاده از روش یگاز های سازی توربینتعدادی از مقاالت به مدل

سازی توربین گاز به روش مدل ]3[. در می شود به بررسی راندمان توربین گاز در اثر تغییرات دمای محیط پرداخته ]2[

به  ]5[سازی شده است. در توربین گاز بر پایه مدل روئن مدل ]4[شده است. در شناسایی پارامترها با الگوریتم ژنتیک ارائه
اند. یسه گردیدهبررسی و با یکدیگر مقا ]6[های توربین گاز در . مدلمی شود بررسی حلقه کنترل دما در توربین گاز پرداخته

توربین های گازی  .پیشرفت چشمگیری داشته است ،در سال های اخیر استفاده از روش های هوشمند در شناسایی سیستم ها

از شناسایی و شبیه سازی شده اند.  ،مستثنی نبوده و توسط روش های هوشمند برای کاربردهای مختلف نیز از این قاعده
های عملکردی بدون نیاز به دانستن استفاده از دادهرا با های غیرخطی سازی سیستممدل ییتواناهای عصبی شبکه آنجایی که

های عصبی سازی توربین گاز توسط شبکهبه مدل ]8[و  ]7[. در در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده اند ،مدل را دارند

بررسی  ]9[وسیله شبکه عصبی در های عملکردی بهپرداخته است. تشخیص شرایط غیر نرمال در یک توربین گاز توسط داده

 . می شودهای عصبی ارائه صحت سنجی سنسورهای توربین گاز توسط شبکه ]01[گردیده است. در

براساس روابط ترمودینامیکی حاکم بر  یتوربین گاز باشد. ابتدا تخمین دمای گاز داغ ورودیصورت زیر میساختار مقاله به

اصول عملکرد شبکه عصبی چندالیه پرسپترون و انتخاب  سپسارائه گردیده است. برای یک توربین واقعی  یتوربین گاز

به تخمین دمای ورودی توربین گاز بر پایه شبکه در بخش بعدی . داده می شودموردنیاز برای شبکه عصبی توضیح  یپارامترها
سنجی قرار  صحتآمده توسط شبکه عصبی موردبررسی و تدسمدل به پایانعصبی چندالیه پرسپترون خواهیم پرداخت. در 

 خواهد گرفت.
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 تخمین ترمودینامیکی دمای گاز داغ ورودی توربین گاز

 .باشدساختار مدل ریاضی جهت تخمین دمای گاز داغ ورودی توربین گاز بر پایه باالنس انرژی حرارتی در توربین گاز می      
شود و معادالت باالنس حرارتی مربوط به این حجـم کنتـرل بر این اساس یک حجم کنترل برای توربین گاز در نظر گرفته می

. معادله حاکم بر این حجم کنترل شده استنشان داده 0ین گاز در شکلگردند. حجم کنترل مورداستفاده برای توربتعیین می

 یهـای گـازیک رابطه کلی باالنس انرژی حرارتـی بـرای توربین 0جه داشت که رابطه شده است. باید توارائه ]00[ 0در رابطه

. رابطـه بـاالنس هسـتنداغماض باشند و یا قابلموجود نمی 0واقعی برخی از پارامترهای رابطه یباشد و در یک توربین گازمی
توضیح داده شده است.  0در جدول ، کهدنردگبازنویسی می 6تا  2وابطصورت ربه V94.2انرژی حرارتی برای یک توربین گاز 

 مراجعه گردد.  ]00[به  0برای اطالعات بیشتر در مورد سایر پارامترهای رابطه

 

 
 ]11[حجم کنترل برای باالنس انرژی در توربین گاز  -1شکل          

 

 
(0  )             Qa1 + Qf4 + Qw4 + Qct3.2 +Pb = Ps + Qe3 +Qct3.1 +Qr + Qg8 +Qae +Qm 

(2            )                                                                                    Qa1 + Qf4 = Ps + Qg8 +Qm 

(3                           )                                                                                           Qa1 = m′a1 ha1 

(4   )                                                                                              Qf4 = m′f4(Qlo +hf4 − h0) 

(5                                                 )                                                                     Qg8 = m′g8hg8 

(6       )                                                                                                                           η =
𝑃out

Ps
 

 

در ورودی کمپرسور، خروجی کمپرسور و خروجی توربین محاسبه می گردد.  1مقدار آنتالپی ]02[ 9-7روابط با استفاده از

از آنالیز گاز داغ   9و در رابطه از آنالیز هوای ورودی به کمپرسور  8و 7 وابطر رد 5A ,4A ,3A ,2A ,1A ,0A ضرایب 
مراجعه شود. از آنالیز سوخت گاز نیز برای محاسبه حداقل  ]03[برای اطالعات بیشتر به محاسبه می گردند. خروجی اگزوز 

چگالی جرمی هوای ورودی به مراجعه شود.  ]04[شود. برای اطالعات بیشتر به ارزش حرارتی سوخت گاز استفاده می

                                                 
1 Enthalpy 
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ارائه  0راندمان ژنراتور،  تلفات محفظه احتراق و تلفات مکانیکی که در جدول محاسبه می گردد. 01رابطه توسطکمپرسور 

 گردند.محاسبه می ]00[شده درگردیده اند، براساس دستورالعمل ارائه

 

 

 6تا  2شده در روابطمشخصات پارامترهای بیان -1جدول

symbol Description unit symbol Description unit

m'a1 compressor inlet mass flow kg/s Qlo lower heating value (LHV) kj/kg

m'f4 fuel mass flow kg/s Pout Generator Output Power KW

m'g8 mass flow of the exhaust kg/s Ps Turbine Output Power KW

ha1 enthalpy of air kj/kg η Generator efficiency

hf4 enthalpy of the fuel kj/kg combloss combustion loss KW

h0 enthalpy of the fuel at 15°C kj/kg mecloss Mechanical loss KW

hg8 enthalpy of exhaust gases kj/kg hdisc-comp  enthalpy of discharge compressor kg/s

  

(7) h𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟−𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 = A0 +A1T + A2T
2+A3T

3 +A4T
4+ A5T

5| T =𝑐𝑜𝑚𝑝− 𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 − 𝑡𝑒𝑚𝑝°𝑘                 

(8)      T = comp−discharge− temp°𝑘 hdischarge−compressor = A0 +A1T +A2T
2+A3T

3 +A4T
4+ A5T

5| 

(9)                                    T = 𝑒𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡 − 𝑡𝑒𝑚𝑝°𝑘    hexhaust = A0 +A1T +A2T
2+ A3T

3+A4T
4 +A5T

5| 

(01 )                                                                         �̇�a1 =
𝑚′f4(hf4−h0)−hg8m′f4−P𝑠−combloss−mecloss

hg8−ha1
 

 

. سپس گردددر شرایط کاری توربین گاز محاسبه می یمقدار آنتالپی گاز داغ ورودی توربین گاز 00با استفاده از رابطه 

 0343 درجه سانتی گراد یا 0171)برابر با  ]05[ورودی توربین گازی برای دمای مجاز ورودی توربین مقدار آنتالپی گاز داغ
از در این رابطه  5A ,4A ,3A ,2A ,1A ,0Aضرایب  محاسبه می گردد. 02( توسط رابطهV94.2برای توربین  درجه کلوین

حد مجاز  02آنتالپی بدست آمده در رابطه. گردندحاسبه میمنیز بدست آمده بود،  9که برای رابطهآنالیز گاز داغ خروجی اگزوز 

باشد سبب تخریب  02بیشتر از رابطه 00در صورتی که مقدار آنتالپی بدست آمده در رابطهپی ورودی توربین می باشد. لآنتا

توان تولیدی توربین گازی می شود. حالت بهینه  باشد سبب کاهش حداکثر 02پره های توربین و در صورتی که کمتر از رابطه 
  می باشد. 02با  00برای یک توربین گازی برابری رابطه

 

(00      )                                                                          ℎ𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑒 =
𝑚′a1hdisc−comp+m′f4−combloss

�̇�g8
 

(02)                                                   ℎreal = 𝐴0 + 𝐴1𝑇 +𝐴2𝑇
2+ 𝐴3𝑇

3+ 𝐴4𝑇
4+ 𝐴5𝑇

5|𝑇 =

1343°𝐾 

  

  V94.2ی محاسبه آنتالپی گاز داغ ورودی توربین در توربین گاز

 با توجه به روابط بخش قبل، هوای داغ خروجی و سوخت گاز ،در این بخش آنتالپی گاز داغ ورودی توسط آنالیز هوای ورودی

. با توجه به پیچیدگی و حجم محاسبات از ارائه جداول مربوط می گرددمحاسبه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان  5واحد برای 
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ارائه  8تا  2د. نتایج محاسبات در شکل های شومراجعه  ]06[برای اطالعات بیشتر به شده است.به آنالیز هوا و گاز خودداری 

 گردیده است.
 

 

 

 

 
 آنتالپی هوای ورودی کمپرسور -2شکل

 

 
 آنتالپی هوای خروجی کمپرسور -3شکل

 

 
 آنتالپی هوای خروجی توربین -4شکل

 

 
 دبی جرمی هوای ورودی به کمپرسور -5شکل
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 توان خروجی توربین گاز -6شکل

 

 
  11و11طبق رابطه مقایسه مقدار آنتالپی ورودی توربین -7شکل

 

 
  خطای آنتالپی ورودی توربین  -8شکل

 

 توربین گازیباشد که با توجه به نمونه های برداشت شده از می یآنتالپی توربین گازحداکثر  h-turbineنمودار  7در شکل
برای  کلویندرجه  0343نیز آنتالپی توربین گاز با در نظر گرفتن دمای  h-realدرحین کار محاسبه گردیده است و منحنی 

ارائه گردیده است.  8باشد اختالف این دو منحنی در شکلورودی توربین طبق استاندارد کارخانه سازنده توربین گاز می

با توجه به   همانگونه که مشخص است این واحد قابلیت افزایش توان تولیدی بدون تاثیر مخرب در پره های توربین گاز را دارد.
ای گازی نصب شده در بخش های نیروگاهی، پتروشیمی و ... بهینه سازی نقطه کار دمای گاز این توضیحات و نیز تعدد واحده

داغ ورودی به توربین گازی امری کامال ضروری به نظر می رسد. معموال بهینه سازی و آنالیز هوا یک بحث پیچیده است که 

تغییرات دمای گاز داغ ورودی توربین گازی داشته تخصص الزم در این زمینه را می طلبد. اما در صورتی که تخمین دقیقی از 

باشیم می توانیم به زمان نیاز توربین گازی به بهینه سازی پی برده و پس از آن فرایند بهینه سازی را شروع کنیم. با توجه به 
سـی و مطالعه روشی جهت تخمین زمان نیاز توربین گازی به بهیـنه سازی مورد برردر بخش بعدی، قابلیت های شبکه عصبی 

 قرار می گیرد.
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 شبکه عصبی و انتخاب پارامترها

چندالیه باشند این ویژگی به این معنا است که یک شبکه قابلیت نگاشت جامع را دارا می چندالیه پرسپترونهای شبکه
را  ،نورون اندازه کافی بزرگوجود تعداد به تواند هر رابطه بین ورودی و خروجی را با شرطالیه پنهان میبا یک پرسپترون

شده است. در شبکه رگرسیون، شبکه برای تقریب رابطه بین پارامترهای ورودی و نشان داده ]07[تخمین بزند این موضوع در 

دازه ـانبهود که الیه پنهان، ـرسیون بهینه باید فرض شـرگ رونـچندالیه پرسپتشود. برای ایجاد شبکه داده می خروجی آموزش
 . ]08[نگاشت فضای ورودی به فضای خروجی هدف داشته باشدی نورون برای ـکاف

از اطمینان از عملکرد شبکه عصبی برای شده است. ارائه 2هایی که برای این تخمین مورداستفاده قرار گرفتند در جدولداده

آید استفاده از ای که به وجود میبا توجه به شرایط بهینه شده است تاافزار ترموفلو استفادهشده توسط نرمسازیهای شبیهداده
 ایزودر این تحقیق رطوبت نسبی و فشار محیط ثابت و بر اساس استاندارد  .روش پیشنهادی موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد

م افزار تولید گردید دو گروه داده برای شبکه عصبی توسط نرشده است. بار( در نظر گرفته 103/0درصد و فشار  61)رطوبت 

 5درصد با گام  011تا  01در داده های آموزش توان خروجی توربین گاز از داده های آموزش و داده های صحت سنجی. 

صحت  های. دادهداده می شودای تغییر درجه 5گراد با گام + درجه سانتی25گراد تا درجه سانتی -25درصد و دمای محیط از 
+ 5/22گراد تا درجه سانتی -5/22درصد و دمای محیط از  5درصد با گام  5/97درصد تا  5/02نیز با تغییر توان از  سنجی

 . می گرددای تولید درجه 5گراد با گام درجه سانتی

 

 شده برای شبکه عصبیپارامترهای انتخاب -2جدول       

Description UNIT

Net Power KW

Ambient.Temperature °C

Compressor.Temperature °C

Exhaust.Temperature °C

Fuel.Mass.flow Kg/s 
       

 شبکه عصبیتخمین دمای گاز داغ ورودی توربین گاز با 

وخطا است و هیچ استثنایی در این مورد نیست. فرآیند پیدا کردن بهترین پیکربندی شبکه عصبی همواره نیازمند  آزمون      

است شبکه دارای شده در این مقاله از یک شبکه پرسپترون چندالیه برای تخمین دمای گاز داغ ورودی توربین گاز استفاده

. تابع می شود نورون در نظر گرفته 01وخطا برابر باصورت آزمونهای این الیه نیز بهباشد و تعداد نورونالیه پنهان مییک
شده است. جهت های الیه پنهان، تابع سیگموئید و تابع محرک الیه خروجی نیز خطی در نظر گرفتهمحرک مربوط به نورون

ها و با افزار ترموفلو تولیدشده بود استفاده گردید. توسط این دادهنمونه داده آزمایش که توسط نرم 211 آموزش شبکه عصبی از

شاخص میانگین مربعات  01افزار متلب، شبکه عصبی مورد آموزش قرار گرفت شکلابزار شبکه عصبی در نرماستفاده از جعبه
 .دهدخطا برای حالت آموزش شبکه عصبی را نشان می

 

 
 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 افزایش بهره وری توربین گاز با بهینه سازی دمای گاز داغ ورودی به توربین
 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 
 
 
 

 

 
 های آموزششاخص میانگین مربعات خطا برای داده -11شکل

 

 سنجی مدل صحت

سنجی مدل  صحتجهت دمای گاز داغ ورودی توربین گاز با استفاده از شبکه عصبی مدل سازی شد. در بخش قبل    

. می گردداستفاده  بودافزار ترموفلو برای نقاط کاری متفاوت تولیدشده که توسط نرم صحت سنجیهای آمده، از دادهدستبه
نشان  صحت سنجیهای ( را برای دادهActualافزار ترموفلو )( و خروجی نرمSimulateخروجی شبکه عصبی ) 00شکل

کامالً آشکار است ه است. شده توسط شبکه عصبی نشان داده شدخطای دمای واقعی و دمای محاسبه 02شکل. در دهدمی

توان با استفاده از معیار آمده برای سیستم را میدستمدل بهکند. خوبی دنبال میکه خروجی شبکه عصبی پاسخ واقعی را به
 سنجید. 03صورت رابطهمیانگین مربعات خطا به

 

(03)                                                                                                 𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
∑ [𝑦(𝑡) − �̂�(𝑡)]2𝑁
𝑖=1 

 

باشد مقدار میانگین مربعات خطا برای خروجی واقعی و خروجی تخمین می �̂�(t)خروجی واقعی و  y(t) ، 03در رابطه
 به دست آمد. 5448/2×01-3خروجی تخمین مقدار 

 

 

 
 صحت سنجی هایپاسخ خروجی شبکه عصبی و مقدار واقعی در داده -11شکل
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 زده شده توسط شبکه عصبی اختالف دما بین دمای واقعی و دمای تخمین -12شکل     

 

 

 گیرینتیجه

کند. در این مقاله دمای گاز داغ ورودی توربین گاز نقش مهم و اساسی در طول عمر و توان خروجی توربین گاز ایفاء می    

ابتدا به محاسبه آنتالپی گاز داغ ورودی توربین گاز که رابطه مستقیمی با دمای گاز داغ ورودی توربین گاز دارد توسط روابط 
 V94.2توربین برای یک توربین گازی  به آنتالپی گاز داغ ورودی ،روابطآن استفاده از  باسپس ترمودینامیکی پرداختیم. 

توربین که متناسب با حداکثر توان به حداکثر آنتالپی گاز داغ ورودی  ،در توربین مذکورکه محاسبه گردید. مشخص گردید 

می باشد. حد مجاز آنتالپی گاز داغ ورودی  توربینبه تولیدی توربین گازی می باشد کمتر از حد مجاز آنتالپی گاز داغ ورودی 

لذا با تغییر پارامترهای کنترلی  توربین گاز محاسبه می گردد. دمای مجاز اعالم شده توسط کارخانه سازندهبه توربین براساس 
پیچیدگی فرآیند بهینه توربین گازی می توان در همان شرایط کاری از افزایش توان خروجی توربین گاز بهره برد. با توجه به 

بررسی قرار گرفت. جهت توربین گازی پیشنهاد و مورد به سازی، استفاده از شبکه عصبی جهت تخمین دمای گاز داغ ورودی 

اطمینان از عملکرد شبکه عصبی از داده های نرم افزار ترموفلو که از صحت آن ها اطمینان داشتیم استفاده گردید. نتایج بر 
می توان از این روش پیشنهادی به عنوان عاملی برای بررسی  بنابراین عصبی در این رابطه داللت داشت صحت عملکرد شبکه

و نیز تعمیرات پیشگیرانه در جهت جهت تعیین زمان نیاز توربین گازی به بهینه سازی  ،دمای گاز داغ ورودی به توربین گازی

 استفاده نمود. افزایش قابلیت اطمینان توربین گاز 
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