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چكیده :در این نوشتار یک الگوریتم کنترل مدل پیشبین غیرخطی مبتنی بر شبكههای عصبی در سیستم بویلر -توربین طراحی
شده است .سیستم بویلر توربین یک سیستم با رفتار پیچیده غیرخطی و دارای اندرکنش بین اجزای تشكیل دهنده خود میباشد
که کنترل آن را با چالشهای زیادی روبرو ساخته است .ابتدا سیستم غیرخطی مورد نظر با استفاده از شبكههای عصبی پرسپترون
چند الیه شناسایی شده و سپس بر اساس مدل به دست آمده کنترلکننده پیشبین طراحی میگردد .استفاده از شبكههای عصبی
به عنوان مدل پیشبین به علت انباشته شدن خطاهای هر مرحلهی پیشبینی ،خطای ماندگار در خروجی سیستم را به دنبال خواهد
داشت .برای غلبه بر این مشكل از یک جبران کننده خطا در مدل پیشبین شبكههای عصبی استفاده شده است .نتایج شبیهسازی
سیستم حلقه بسته نشان میدهد که سیستم بدون خطای حالت ماندگار سیگنال مرجع را دنبال نموده و نیز اغتشاشهای وارد شده
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سیستم بویلر -توربین یکی از مهمترین و در واقع اصلیترین
بخش در نیروگاههای حرارتی تولید برق میباشد .فرایند بویلر-
توربین یک سیستم بههم پیوسته از بویلر و توربین بخار میباشد.
وظیفه اولیه سیستم بویلر توربین این است که انرژی خروجی
مکانیکی سیستم را با درخواست بار الکتریکی شبکه در تعادل
نگاه دارد و متغیرهای دیگر سیستم مانند فشار مخزن و سطح
آب موجود در مخزن را در محدوده مطلوب که مربوط به عملکرد
نامی سیستم است ،حفظ کند .همچنین فشار مخزن باید
متناسب با نقاط کاری سیستم و درخواست بار شبکه تنظیم
شود .این سیستم دارای رفتار پیچیده غیرخطی با دینامیک کند
بوده و همچنین میان اجزای تشکیل دهندهی آن اندرکنش وجود
دارد .سیستم دارای سه ورودی و سه خروجی میباشد که
متغیرهای ورودی از نوع موقعیت شیرکنترلی بوده و دارای
محدودیت در اشباع و نیز محدودیت در نرخ تغییرات ورودی
هستند].[1
هدف کنترلی در سیستم بویلر -توربین ردیابی درخواست بار
الکتریکی متغیر شبکه با حفظ توان خروجی و فشار مخزن و
تنظیم سطح آب مخزن در سطح مطلوب است اما با توجه به
رفتار شدید غیرخطی سیستم و نیز گستره عملکردی وسیع آن،
دستیابی به اهداف کنترلی مذکور با چالشهای بسیاری مواجه
است .در مرجع ] [2به منظور تحلیل دینامیک سیستم از یک
روش اندازهگیری فاصله استفاده شده و فاصله بین سیستم
خطی و غیر خطی در حالتهای توان ثابت و فشار ثابت مشخص
شده است نقطه کاری مناسب سیستم برای طراحی کنترل
کننده خطی بر اساس روش شکلدهی حلقه در  ∞Hمشخص
شده است .مرجع ] [3یک کنترل کننده چند منظوره را با توجه
به محدودیت ورودیها پیشنهاد کرده است .در این تحقیق
سیستم غیرخطی توسط یک سیستم متغیر پارامتری مدل شده،
که در آن فشار مخزن بخار پارامتر متغیر سیستم است و به
صورت یک پارامتر عدم قطعیت در معادالت لحاظ شده است .در
] [4نیز یک استراتژی مدل بهینه چندگانه برای طراحی کنترل
کننده پیشنهاد شده و تعداد بهینه توابع محلی به دست میآید.
در ] [5از یک کنترل کننده منطق فازی خودسازمانده استفاده
شده است .قانون کنترل و توابع عضویت در این کنترل کننده
بدون استفاده از مدل فرایند و به صورت خودکار به دست می-
آیند و کنترل کننده در برابر تغییر پارامترها مقاوم میباشد .از
نمونههای دیگر طراحی کنترل کننده خطی میتوان به ] [6اشاره

کرد که در آن دو کنترلکننده  PIو فیدبک حالت طراحی شده و
ضرایب مناسب کنترلکنندهها به وسیله الگوریتم ژنتیک به
دست آمده است.
کنترل مدل پیشبین )MPC( 1یکی از روشهای کنترل
پیشرفته فرایند است که در سالهای اخیر در کنترل فرایندهای
صنعتی کاربردهای بسیار زیادی پیدا کرده و تحقیقات بسیار
گستردهای در مورد آن انجام شده است.کنترل مدل پیشبین در
واقع به محدوده وسیعی از روشها اتالق میشود که در آن از یک
مدل صریح فرایند به منظور به دست آوردن سیگنال کنترلی به
وسیله مینیمم کردن یک تابع هزینه استفاده میشود] .[7در
بسیاری از فرایندها رفتار غیر خطی سیستم و پیچیدگی آن
بسیار شدید بوده و خطی سازی حول یک نقطه کار و استفاده از
مدل خطی برای سیستم نمیتواند پاسخگوی نیازهای کنترلی
سیستم باشد .کنترل مدلپیشبین غیرخطی )NMPC( 2یکی از
توسعههای کنترل پیشبین است که درآن از مدل غیرخطی
سیستم استفاده میشود و در اواسط دهه  1990ارائه شد].[8
 NMPCبا استفاده از یک مدل صریح غیر خطی سیستم رفتار
سیستم غیرخطی را به خوبی پیشبینی کرده و نسبت به کنترل
پیشبین خطی عملکرد مناسبتری دارد اما مشکل اصلی
 NMPCاستفاده از آن در زمان واقعی است که ناشی از حجم
محاسباتی زیاد این روش میباشد و باعث شده این روش در
سیستمهای با دینامیک کند استفاده شود .در روشهای کنترلی
مبتنی بر مدل ،عملکرد کنترل کننده به شدت وابسته به دقت
مدل استفاده شده است .در کنترل پیشبین نیز شناسایی مدل
دقیقی از سیستم امری ضروری است .در  NMPCشناسایی و
مدل سازی سیستم به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شبکههای عصبی یکی از مدلهای تجربی غیر خطی بر اساس
دادههای ورودی و خروجی سیستم است و کاربردهای بسیار
زیادی در تشخیص خطا ،شناسایی ،پیشبینی ،شبیهسازی و
کنترل سیستمهای دینامیکی دارد] . [10]، [9شبکههای
پرسپترون چند الیه (MLP( 3شناختهشدهترین و پرکاربردترین
معماری شبکههای عصبی هستند][9یک شبکه  MLPمیتواند
هر تابع غیرخطی نرمی را با دقت دلخواه تقریب زند .این دقت
وابسته به تعداد نرونهای الیهی پنهان شبکه میباشد .این
ویژگی باعث محبوبیت این ساختار در شناسایی سیستمهای غیر
خطی است .یکی از ساختارهای پرکاربرد شبکههای  MLPدر
شناسایی سیستمهای غیرخطی شبکه عصبی دینامیکی پیش-
خور )DFNN( 4است] .[12کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر
شبکههای عصبی یکی از انواع کنترل پیشبین غیر خطی است

به طور کلی نحوه ارتباط بویلر و توربین در نیروگاهه ای
حرارتی میتواند به دو صورت زیر باشد][2
• بخار تولید شده توسط چند بویلر در یک جا جم ع
شده و سپس بین ت وربینه ای مختل ف توزی ع م ی-ش ود.
ظرفیت بویلرهای استفاده شده در این ساختار معموال پایین
است
• هر بویلر وظیفه تولید بخار برای یک توربین را دارا
میباشد .به عبارت دیگر تمام توربینها دارای بویلر جداگانه-
ای میباشند .این ساختار معموال با نام واح د ب ویلر-ت وربین
شناخته میشود که در آن بویلره ا دارای ظرفی ت بیش تری
نسبت به ساختار اول هستند.
به طور کلی ساختار استفاده شده در اغلب نیروگاههای تولید
برق ساختار دوم میباشد زیرا ظرفیت بویلرها در این ساختار
باالتر بوده و همچنین کنترل س اختار کک ر ش ده ب ه عل ت
وجود یک بویلر برای هر توربین سادهتر میباشد] .[2در این
نوش تار س اختار دوم م دنظر م یباش د .ش کل ( )1نم ای
شماتیک سیستم بویلر -توربین را نشان میدهد.
-

سیستم

معادالت سیستم بویلر -ت وربین م ورد مطالع ه از م دل ب ه
دست آمده در ] [1گرفت ه ش ده ک ه توس ط  Bellو  Asromدر
سال  1987ارائه شده است .این م دل مرب وط ب ه ی ک سیس تم
بویلر-توربین در نیروگاهی در مالما سوئد میباشد .در ج دول ()1
برخی از ویژگیهای این فرایند نمایش داده شده است .مع ادالت
حالت غیرخطی ارائه شده در این مرجع یک سیستم سه ورودی-
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که دارای محبوبیت بسیاری میباشد] .[13-15توانایی شبکههای
عصبی در شناسایی سیستمهای غیرخطی و نیز کاهش بار
محاسباتی بهینهسازی غیرخطی به واسطه استفاده از آنها  ،از
عوامل این محبوبیت میباشد.
کنترل پیشبین نیز یکی از استراتژیهای کنترلی در سیستم
بویلر-توربین میباشد که به دلیل ویژگیهای آن و نیز مشخصات
سیستم بویلر توربین مانند تاخیر ،محدودیت در متغیرهای
ورودی و نیز برهمکنش متغیرها بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .برای نمونه میتوان به ] [16اشاره کرد که در آن ابتدا یک
مدل فازی از سیستم به منظور توضیح رفتار غیرخطی سیستم به
دست آمده و سپس توسط الگوریتم ژنتیک مسئله کنترل پیش-
بین مربوطه حل شده است .همچنین به منظور استفاده از افق
زمانی کوتاه برای کاهش بار محاسباتی از یک هزینه نهایی در
تابع هزینه استفاده شده است .مرجع ] [17از یک مدلسازی
دادهمحور استفاده کرده و کنترل کننده پیشبین بر اساس
شناسایی چندمدله طراحی شده است .در ] [18مدلسازی تکه-
ای گسسته زمان با استفاده از نقاط کار سیستم پیشنهاد شده و
از کنترل پیشبین صریح برای طراحی کنترل کننده استفاده
شده است .در ] [19پاسخ پله سیستم برای استفاده در روش
کنترل ماتریس پویا )DMC( 5توسط دو روش به دست آمده و با
هم مقایسه شدهاند .روش اول خطیسازی حول نقطه کار و به
دست آوردن پاسخ پله و روش دوم استفاده از دادههای پاسخ پله
سیستم غیرخطی که در آن برتری روش دوم به اثبات رسیده
است.
در این نوشتار یک کنترلکننده پیشبین غیرخطی مبتنی بر
شبکههای عصبی برای سیستم بویلر توربین طراحی شده است .با
استفاده از کنترل پیشبین میتوان محدودیتهای موجود در
متغیرهای سیستمهایی نظیر بویلر-توربین را به صورت
سیستماتیک مد نظر قرار داد اما استفاده از این روش مستلزم
وجود یک مدل دقیق از فرایند میباشد .در کنترل کننده
پیشنهادی از مدل شبکههای عصبی  MLPاستفاده شده که می-
تواند رفتار شدید غیرخطی سیستم مذکور را به خوبی شناسایی
کند .به منظور شناسایی هرچه بهتر فرایند از یک سیگنال
تحریک شبه تصادفی با سه ثابت زمانی مختلف استفاده شده
است .همچنین استفاده از این مدل میتواند مشکل افزایش
شدید بار محاسباتی ناشی از بهینهسازی برخط را به صورت قابل
مالحظهای کاهش دهد .با این حال استفاده از مدل شبکهی
عصبی در کنترل پیشبین موجب انباشتگی خطای پیشبینی و
در نتیجه بروز خطا در پاسخ حالت ماندگار میشود که برای غلبه

بر این مشکل از یک مدل اغتشاش یا جبرانساز خطا استفاده
شده است.
این مقاله در پنج بخش ارائه گردیده است .در بخش دوم به
معرفی سیستم بویلر -توربین پرداخته شده و ویژگیهای این
فرایند بررسی شده است .در بخش سوم مراحل مختلف شناسایی
سیستم غیرخطی موردنظر مبتنی بر شبکههای عصبی بررسی
شده و در بخش چهارم کنترلکننده پیشبین عصبی طراحی
شده و بخشهای مختلف کنترلکننده مورد بررسی قرار میگیرد.
بخش پنجم شامل شبیهسازی سیستم حلقهبسته و تفسیر نتایج
به دست آمده میباشد.

سه خروجی را معرفی میکن د .مع ادالت ( )1ت ا ( ، )5مع ادالت
فضای حالت سیستم مذکور میباشند].[16
()1

) x  F (x , u

)  y  G (x , u

()6

0  u 1 , u 2 , u 3  1

0.007  u1  0.007

2  u 2  0.02
0.05  u 3  0.05

جدول( :)1مشخصات سیستم بویلر  -توربین  160مگاواتی ][1

شكل ( :)1دیاگرام شماتیكی از سیستم بویلر – توربین ][16

()2

x 1  0.0018u 2 x 19/8  0.9u1  0.15u 3

9/8
x 2  (0.073u 2  0.016)x 1  0.1x 2
x  (141u  (1.1u  0.19)x ) / 85
3
2
1
 3

()3

y1  x1

y 2  x 2
) y  0.05(0.13073x  100a  q / 9  67.975
3
cs
e
 3

()4

qe  (0.854u 2 0.147)x 1  45.59u1  2.514u 3  2.096
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()5

)(1  0.001538x 3 )(0.8x 1  25.6
) x 3 (1.0394  0.0012304x 1

acs 

در مع ادالت ( )1ت ا ( x 1 ،)5فش ار مخ زن برحس ب (
 x 2 ، ) kg / cm 2ت وان خروج ی ب ر حس ب (  ) MWو x 3
چگالی سیال بر حسب (  ) kg / m 3میباش د .خروج ی اول و دوم
سیستم همان حالتهای اول و دوم سیستم بوده و خروجی س وم
 y 3سطح آب مخزن بر حسب (  ) mمیباشد که ب ر حس ب دو
پارامتر  acsکیفیت بخار و نیز  q eنرخ تبخیر بر حسب( kg / s
) محاسبه شده است .همانگونه که ککر شد ورودیه ای سیس تم
بر اساس موقعیت شیرهای کنترلی بوده و بین صفر و یک تغیی ر
میکند که  u 2 ، u 1و  u 3به ترتیب موقعی ت ش یرهای کنترل ی
س وخت ،بخ ار و آب م یباش د .رابط ه ( )6نمای انگر مح دودیت
متغیرهای ورودی سیستم است که شامل محدودیتهای اش باع
و محدودیت در نرخ تغییر موقعیت شیرهای کنترلی میباشد.
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با توجه به مقادیر نقاط کار میت وان دریاف ت اف زایش ت وان
خروجی سیستم مستلزم اف زایش فش ار مخ زن بخ ار م یباش د.
بنابراین به منظور ردیابی تقاضای بار شبکه باید فش ار مخ زن در
یک محدوده خاص نسبت به توان خروجی تغییر کند .لذا باید ب ه
این نکته توجه داشت ک ه در س یگنال مرج ع اعم ال ش ده ب ه
سیستم فشار مخزن و توان خروجی از رابطه مذکور پیروی کنند.

 -3شناسایی سیستم
در روشهای کنترلی مبتنی بر مدل ،عملکرد کنترل کنن ده
به شدت وابسته به دق ت م دل اس تفاده ش ده اس ت .در کنت رل
پیشبین نیز شناسایی م دل دقیق ی از سیس تم ام ری ض روری
است .در  NMPCشناسایی و مدل سازی سیس تم ب ه مرات ب از
اهمیت بیشتری برخوردار است .حلقه شناس ایی سیس تم ش امل
بخشهای مختلفی است ک ه انتخ اب معم اری م دل ،س یگنال
تحریک ،ورودیهای مدل ،ساختار دینامیکی برخی از این بخش-
ها را تشکیل میدهن د .در ادام ه ب ه مراح ل مختل ف شناس ایی
سیستم بویلر -توربین پرداخته خواهد شد.
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همانگونه که اشاره شد سیستم ب ویلر -ت وربین دارای رفت ار
بهشدت غیرخطی و محدوده گسترده کاری میباش د ب ه گون های
که خطی سازی حول یک نقطه کار نمیتواند بیان کنن ده رفت ار
سیستم در کل مح دوده عملک رد آن باش د .در مراج ع مختل ف
تعداد  7نقطه کار برای سیستم بویلر -ت وربین بی ان ش ده اس ت
] [3]،[2و ]. [16



l w j ,0  W i ,0

()7



j ,l

nh
 n
yˆ i (k )  W i , j f j  w
j 1
 l 1

در عبارت باال  W i , jوزنهای الیه خروجی ،
ورودی ،

j

f

j ,l

 wوزنهای الیه

تابع فعالسازی نرون  jام در الیه پنهان  n h ،تعداد

نرونهای الیه پنهان و  nتعداد ورودی شبکه عصبی میباشد.

 -3-2ساختار دینامیكی
ساختار دینامیکی مدل در واقع نشان دهندهی نوع ورودیهای
مدل و نحوه ارتباط آن با ورودی و خروجیهای فرایند میباشد.
تمام مدلهای دینامیکی غیرخطی ورودی -خروجی را میتوان به
صورت معادله ( )8نوشت.
()8
)) yˆ (k )  f ( (k
که بردار رگرسیون نامیده شده و بسته به نوع نمایش
دینامیکی شامل ورودیها و خروجیهای تاخیر یافته و نیز
خطای بین خروجی مدل و خروجی فرایند میباشد .از مدلهای
با فیدبک خروجی میتوان به ساختارهای ،NARX 6
 7NARMAXو  8NOEاشاره کرد.
در این نوشتار از یک ساختار  NARXچند ورودی -چند
خروجی استفاده شده که در ] [20به آن اشاره شده است و بردار
رگرسیون آن در معادله ( )9نمایش داده شده است.
( (k )  [Y 1 (k  1),U 1 (k  1),...,U p (k 1),Y 2 (k 1),U 1 ( k 1) )9

()11

]) U i (k 1)  [u i (k 1),u i (k  2),...,u i (k  nb

 -3-3سیگنال تحریک
یکی از مراحل مهم و تاثیر گذار در شناسایی سیستمهای
غیرخطی طراحی سیگنال تحریک مناسب به منظور جمعآوری
دادههای شناسایی از سیستم است .دادههای به دست آمده در
سیستمهای غیر خطی به دلیل پیچیدگی سیستم باید حاوی
اطالعات جامعی از فرایند باشند و تمامی نواحی کاری سیستم را
پوشش دهند .سیگنال تحریک مورد استفاده در این نوشتار برای
شناسایی سیستم بویلر -توربین سیگنال شبه تصادفی دو سطحی
با تلفیق دامنه APRBS 9میباشد .در این سیگنال عالوه بر
طول پلهها ،دامنه پلهها نیز متناسب با طول سیگنال تحریک به
صورت تصادفی تغییر میکند .در این سیگنال عالوه بر ویژگی-
های فرکانسی ،دامنههای مختلف نیز مدنظر قرار داده شده است.
در کنار طول سیگنال تحریک و حداقل و حداکثر دامنه سیگنال
پارامتر مهم دیگر در  ، APRBSکوچکترین زمانی است که
سیگنال در یک سطح ثابت باقی میماند که این پارامتر با
مشخصات فرکانسی سیگنال تحریک در ارتباط است .سیگنال
تحریک مورد نظر از دو بخش تشکیل شده است ] [21که بخش
اول شامل مولفههای فرکانس باال و به منظور آموزش مدل در
حالت گذرا میباشد و کوچکترین زمانی که سیگنال ثابت می-
باشد به اندازه  10ثانیه انتخاب شده است .شکل ( )2این سیگنال
را نمایش میدهد.

 -3-4الگوریتم آموزش شبكهی عصبی
روشهای آموزش در شبکههای عصبی به طور کلی به دو دسته
روشهای مرتبه اول و مرتبه دوم دستهبندی میشوند

,...,U p (k  1),Y l (k  1),U 1 (k  1),...,U p ( k 1)]T
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معماری استفاده شده برای مدلسازی سیستم بویلر -توربین در
این مقاله ،شبکههای عصبی  MLPمیباشد .یک شبکه MLP
میتواند به عنوان یک تقریبگر عمومی استفاده شود .بدین معنی
که یک شبکه  MLPمیتواند هر تابع غیرخطی نرمی را با دقت
دلخواه تقریب زند .این دقت وابسته به تعداد نرونهای الیهی
پنهان شبکه میباشد .این ویژگی باعث محبوبیت این ساختار در
شناسایی سیستمهای غیر خطی است] . [11توابع فعالسازی
شبکه مورد نظر در الیه پنهان تابع  tanhمیباشد که یکی از
توابع فعال سازی مرسوم در شبکههای عصبی است] .[12شبکهی
عصبی  MLPمورد نظر به صورت پیشخور( )FNNهستند و.
رابطه زیر خروجی شبکهی عصبی را بر حسب وزنهای الیه
خروجی و الیه پنهان نمایش میدهد.
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-

در رابطه ( Y i (k  1) )9و ) U i (k  1بردارهای خروجی و
ورودی تاخیر یافتهی فرایند به فرم رابطه ( )10و ( )11هستند.
()10
]) Y i (k 1)  [ y i (k 1), y i (k  2),..., y i (k  na
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شكل ( :)2سیگنال تحریک  APRBSبه منظور آموزش مدل شبكه
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عصبی

شكل ( :)3مدل پیشبین شبكه عصبی

 .در روشهای مرتبه اول تنها از گرادی ان مرتب ه اول ت ابع معی ار
استفاده میشود و در روشهای مرتبه دوم از گرادیان مرتب ه دوم
و ماتریس هسیان استفاده میشود .الگوریتم استفاده شده در این
بخش  ،الگوریتم  L-Mخواهد بود .این الگوریتم ک ه ی ک روش
مرتبه دوم محس وب م یش ود ج ز س ریعترین الگ وریتمه ا در
آموزش شبکههای عصبی میباشد و نسبت ب ه روشه ایی مانن د
الگ وریتم نی وتن از پای داری بیش تری برخ وردار اس ت .در ای ن
الگوریتم برای اطمینان از معکوس پ ذیر ب ودن تقری ب م اتریس
هسیان ،ضریبی از ماتریس واحد به ن ام ض ریب ترکی ب ب ه آن
اضافه میشود]. [20

خروجیهای تاخیر یافته سیس تم اس تفاده م یکن د .ش کل ()3
نمایانگر مدل پیشبین عصبی میباشد.
مدل پیشبین عصبی رفتار یک گام به جلوی فرایند را پیشبینی
کرده و برای پیشبینی رفتار فرایند در اف ق پ یشبین ی نی از ب ه
استفاده متوالی از چند مدل پیشبین است .به عبارت دیگر ب رای
پیشبینی چندگام به جلوی رفتار فرایند ،ابتدا مدل شبکه عصبی
خروجی آینده سیستم را پیشبینی میکند و سپس خروج ی ب ه
دست آمده به عنوان ورودی مدل بعد استفاده ش ده و ب ه هم ین
ترتیب رفتار سیستم در افق زمانی معین پیشبینی م یش ود .ب ا
توجه به این نکته میتوان دریافت که خروجی پ یشبین ی ش ده
فرایند در  Npلحظه بعد در واق ع ت ابع غیرخط ی از ورودیه ای
آینده سیستم هستند .به ط ور کل ی در کنت رل پ یشب ین اف ق
پیشبینی بزرگتر از افق کنترلی انتخاب میشود و به همین دلیل
ورودیهای آینده سیستم که بزرگتر از افق کنترلی هستند ثاب ت
و ب ه ان دازه آخ رین س یگنال کنت رل در اف ق کنترل ی (
) ) u (k  N u  1در نظر گرفت ه م یش ود ک ه در آن  N uاف ق
کنترلی میباشد  .شکل ( )4نشان دهن ده چگ ونگی پ یشبین ی
رفتار آینده سیستم توسط مدلهای متوالی شبکه عصبی است.

 -4کنترلکننده پیشبین عصبی
کنترل پیشبین غیرخطی مبتنی بر ش بکهه ای عص بی یک ی از
انواع کنترل پ یشب ین غی ر خط ی اس ت ک ه دارای محبوبی ت
بسیاری میباشد .توانایی شبکههای عصبی در شناسایی سیس تم-
های غیرخطی و نیز کاهش بار محاسباتی بهینهس ازی غیرخط ی
به واسطه استفاده از آنها  ،از عوام ل ای ن محبوبی ت م یباش د.
کنترل پیشبین دارای اجزای مختلف ی مانن د م دل پ یشب ین،
الگوریتم بهینهسازی و تابع هزینه است که در ادام ه ب ه بررس ی
آنها پرداخته خواهد شد.

 -4-1مدل پیشبین عصبی
در کنترل مدل پیشبین وظیف ه م دل پ یشبین ی رفت ار آین ده
سیستم است و کنترلکننده بر اساس پ یشبین ی انج ام ش ده و
بهینهسازی تابع معیار سیگنال کنترلی مناسب را به فرایند اعمال
میکند .همانگونه که ککر شد معماری مدل استفاده شده در ای ن
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 -4-2تابع هزینه
تابع هزینه در کنترل پیشبین میتواند شامل بخشهای متفاوتی
باشد که هر بخش یکی از وظایف کنترلکننده را ب ر عه ده م ی-
گیرند .تابع معیار بسته به اهداف کنترلی میتواند ش امل بخ ش-
های مختلفی باشد .تابع معیار استفاده شده در کنترل پ یشب ین
غیرخطی مبتنی بر شبکههای عصبی در این نوش تار ب ه ص ورت
رابطه ( )12انتخاب شده است.
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نوشتار برای مدلسازی سیستم بویلر -توربین بر اس اس ش بکه-
های عصبی بوده و ساختار دینامیکی مدل بر پایه  NARXچن د
ورودی -چند خروجی میباشد که در آن ،مدل برای پ یشبین ی
رفتار آینده فرایند از ورودیها و

Nu
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Np

J (k )   Y (k  j ) Y r (k  j ) R   U (k  j ) U (k  j  1) Q 
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j 1

j 1

Nu

))  f (u (k  j
j 1

شكل ( :)4پیشبینی چند گام آینده توسط مدلهای متوالی شبكه
عصبی

شكل ( :)5رفتار تابع ) f(uبه ازای مقادیر مختلف S

)  U (k  jبردار ورودیهای آینده سیستم م یباش ند  Rو Q

u max  u min

 u maxو  u minحداکثر و حداقل دامنه س یگنال مج از ورودی ب ه
سیستم  u ،میانگین حداکثر و حداقل دامنه سیگنال و متغیر S
به عنوان پارامتر طراحی میباشد .در شکل ( )5رفتار ت ابع ) f (u
به ازای سه مقدار مختلف برای پ ارامتر  Sمش اهده م یش ود .ب ا
ک اهش مق دار  Sت ابع )  f (uن رمت ر ش ده و س یگنال کنترل ی
محدودتر خواهد شد.

شكل ( :)6بلوک دیاگرام مدل اغتشاش

بعدی پیشبینی استفاده شده و ب ه دلی ل ع دم تطبی ق م دل و
فرایند خطاهای بهوجود آم ده در هرگ ام انباش ته ش ده و باع ث
ایجاد خطای حال ت مان دگار م یش ود .در ای ن نوش تار از م دل
اغتشاشی که در مرجع ] [22به آن اشاره شده ،استفاده میش ود.
بلوک دیاگرام این شبکه در شکل ( )6مشاهده میشود.
در روش ککر شده به منظور جبران خطای ع دم تطبی ق م دل و
فرایند در پیشبینی رفتار آینده سیستم ،خروجی م دل ش بکهی
عصبی در هر گام پیشبینی با خروجی شبکهی جب رانکنن دهی
خطا یا مدل اغتشاش جمع میش ود و از خط ای باقیمان ده ب ین
خروجی فرایند و مجموع خروجی مدل عص بی و خروج ی م دل
اغتشاش ،پارامترهای ش بکه جب رانکنن دهی خط ا توس ط ی ک
مکانیزم گرادیان کاهشی برای مرحله بعد بهروز میشوند .مجموع
خروجیهای شبکهی عصبی و شبکهی جبرانکننده خطا را م ی-
توان به صورت معدله ( )14توصیف کرد].[22
()14

nh
 n

) yˆ i (k )  W i , j f j  w j ,l l w j ,0  W i ,0  d Mi (k
j 1
 l 1
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ماتریسهای مثبت معین و به ترتیب وزنهای ن رم دوم اخ تالف
خروجی پیشبین شده و نرخ تغییرات ورودی م یباش ند  R .و
 Qمیتوانند به عنوان یک پارامتر مهم طراحی محسوب شوند.
بخش اول تابع هزین ه در واق ع اخ تالف خروج یه ای فراین د و
خروجیهای مرجع را کمینه م یکن د و وظیف ه تولی د س یگنال
کنترلی مناسب به منظور ردیابی خروجی مرجع را برعه ده دارد.
بخش دوم تابع هزینه اختالف ورودیهای ه ر گ ام را ب ا ورودی-
های گام قبلی کمینه میکند و در واقع وظیفه کنترل نرخ تغیی ر
سیگنال ورودی را بر عهده دارد .بخش سوم در ت ابع هزین ه ی ک
تابع غیرخطی از ورودیهای آینده سیس تم اس ت ک ه در مرج ع
] [22به آن اشاره شده و کمینه کردن آن ب ه عن وان بخش ی از
تابع هزینه باعث میشود سیگنال کنترلی به دست آم ده مح دود
به مقادیر مجاز حداکثر و حداقل دامنه ورودی باش د .رابط ه ای ن
تابع در معادله ( )13ککر شده است.
) 2S (u  u )sign (u  u
()13
(f (u )  exp
) ) / exp(S
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()12
در رابطه ( N p )12افق پیشبینی N u ،افق کنترل ی R ،و Q
ماتریسهای وزنی Y (k  j ) ،بردار خروجیهای پیشبینی شده،
)  Y r (k  jبردار خروجیهای مطلوب در گامهای آینده و

در بخشهای قبل به این نکته اشاره شد که استفاده از شبکههای
عصبی در کنترل پیشبین باعث ایجاد خطای حال ت مان دگار در
خروجی سیستم میش ود .ای ن مس اله ب ه دلی ل انباش ته ش دن
خطاهای پیشبینی مدل شبکهی عصبی در هر گ ام پ یشبین ی
است .زیرا خروجی مدل در یک گام پیشبینی ب ه عن وان ورودی
مدل بعد در گام

 d Miبا خروجی شبکه عصبی جمع شده تا اختالف بین خروج ی
فرایند و خروجی مدل در هر گام پیشبینی جبران شود .خروجی
مدل اغتشاش ککر شده در باال به صورت رابطه ( )15میباشد.
()15
d Mi (k )  w di eˆi (m )  bi

))bi (k  1)  bi (k )  i eˆi (k )  k pi (eˆi (k )  eˆi (k 1

()17

در عبارات باال  iو

k pi

نرخه ای ی ادگیری پارامتره ای ش بکه

میباشند.

 -4-4الگوریتم بهینهسازی
الگوریتم بهینهسازی مورد استفاده در کنت رلکنن ده پیش نهادی
دراین نوشتار ،در هر گام زمانی تابع ه دف کک ر ش ده در رابط ه
( )12را نسبت
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 -5نتایج شبیهسازی

 :)7بلوک دیاگرام سیستم کنترلی پیشبین عصبی طراحی شده

به بردار ورودیهای کنترلی آینده )  ،U (k  jبهینهسازی ک رده
و بردار ورودیهای کنترلی بهینه را بهدست میآورد که طول این
بردار وابسته به افق کنترلی  N uمیباش د .س پس اول ین گ ام از
بردار کنترلی بهدست آمده به فرایند اعمال ش ده و ای ن رون د در
گام زمانی بعدی تکرار خواهد شد .همانگونه که به طور کام ل در
بخش تابع هزینه اشاره شد ،تابع هدف مورد نظ ر در رابط ه ()12
دارای سه بخش میباشد که تمامی آنها تابعی از ب ردار کنترل ی
)  U (k  jبوده و به ترتیب برای ردیابی مسیر مطلوب خروج ی،
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در این بخش نتایج شبیهسازی بخشهای مختلف کنت رلکنن ده
پیشبین عص بی طراح ی ش ده بررس ی خواه د ش د و عملک رد
کنترلکننده مورد ارزیابی قرار میگیرد .در شبیهسازیهای انجام
شده باید به برخی از نکات توجه داشت که در ادامه بررسی م ی-
شود .به طور کلی زمان نمونه برداری باید به گونهای باشد ک ه ت ا
حد امکان اطالعات کمتری از دست رود .در سیس تمه ای چن د
ورودی – چند خروجی غیر خطی انتخاب زمان نمونه ب رداری ب ا
چالشهای متفاوتی مواجه است .در سیس تمه ای چن د متغی ره
معموال خروجیها دارای دینامیکهای مختلفی هستند و انتخ اب
زمان نمونه برداری باید با در نظر گرفتن دینامی که ای مختل ف
انتخاب شود .با توجه بکارگیری کنترل پیشبین غیر خطی ب رای
کنترل این سیستم باید زمان نمونهب رداری ب ه گون های انتخ اب
شود که محاسبات کنترلی در بازه زمان نمونه برداری پایان یاب د.
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که در آن اندیس  iمتناظر با خروج ی  iام و )  eˆi (tاخ تالف ب ین
خروجی فرایند و خروجی مدل شبکهی عصبی میباشد .همچنین
 w diو  biپارامترها یا وزنهای مدل اغتشاش م یباش ند ک ه در
هر گام از زمان نمونه برداری توسط یک روش گرادی ان کاهش ی
بهبود یافته ،بر اساس روابط ( )16و ( )17به روز میشوند.
()16
w di (k  1)  w di (k )  i eˆ(m )2

مح دود ک ردن هزین ه کنترل ی و اعم ال مح دودیت اش باع در
متغیرهای ورودی ،در تابع هدف لحاظ شده است.
در این نوشتار از الگوریتم  SQPبه منظور بهینهسازی تابع معی ار
استفاده شده است .الگوریتم  SQPدر دهه هفتاد رایج شد و می-
توان گفت یکی از کارآمدترین روشها در حل مسائل بهینهسازی
غیرخطی دارای محدودیت میباش د] .[23روشه ای مبتن ی ب ر
الگوریتم  SQPدر واقع توسعه یافتهی روشهای نی وتن هس تند
که به منظور ب رآورده ش دن ش روط بهین هس ازی مرتب ه اول در
مسائل بهینهسازی ارائه شدهاند] .[1در این مقاله به منظور پیاده-
س ازی الگ وریتم  SQPاز جعب ه اب زار بهین هس ازی ن رماف زار
 MATLABاستفاده شده است.
در نهایت میتوان سیستم کنترلی طراحی شده را در قال ب ی ک
بلوک دیاگرام به نمایش درآورد که در شکل ( )7آمده است.
در بلوک دیاگرام فوق ) Yr(Kبردار سیگنال مرج ع ب وده ک ه در
واقع شامل بار درخواستی شبکه و مقدار مطل وب فش ار و س طح
آب مخزن بخار میباشد .بر اساس مطالب ککر شده در بخشهای
ساختار دینامیکی و مدل ش بکهی عص بی Y(K-1) ،و )U(K-1
به ترتیب خروجیها و ورودیهای تاخیر یافته فراین د م یباش ند
که به مدل شبکهی عصبی اعمال م یش وند Y(K+1) .خروج ی
پیشبینی شده توسط مدل ش بکهی عص بی م یباش د ک ه وارد
بخش بهینهسازی کنترلکننده میشود .در نهایت ) U(Kورودی
بهینه اعمال شده به فرایند و ) Y(Kخروج ی ب هدس ت آم ده از
فرایند میباشد.
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حضور و عدم حضور مدل اغتشاش

در شکل( )9پیشبینی ب ا حض ور م دل اغتش اش انج ام ش ده و
مالحظه میشود که شبکه به خوبی اغتش اش وارد ش ده را دف ع
کرده و مانع از افزایش خطای پیشبینی م یش ود .همچن ین در
شکل ( )10خطای پیشبینی در حضور اغتشاش برای س طح آب
مخزن در دو حالت حضور و عدم حضور شبکهی جبرانساز خط ا
نشان داده شده است.
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شكل ( :)12سطح آب مخزن بدون مدل اغتشاش

در بخش بعد به شبیهسازی سیستم حلقه بسته پرداخته خواه د
شد .سیگنال مرجع برای فشار مخزن متناسب با س یگنال مرج ع
برای توان میباشد .از این سیگنال مرجع به عنوان مبنای ش بیه-
سازی سیستم حلقه بسته در حالتهای مختلف شبیهسازیه ای
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زمان نمونه برداری سیستم بویلر -توربین در مراجع مختلف ب ین
 0/5تا  5ثانی ه ب وده] [5و ][24ک ه بس ته ب ه کنت رل کنن ده و
پردازنده مورد استفاده انتخاب شده اس ت .زم ان نمون ه ب رداری
سیستم بویلر -توربین در این نوشتار با توجه ب ه مباح ث مط ر
ش ده براب ر ی ک ثانی ه انتخ اب ش ده اس ت .انتخ اب مناس ب
پارامترهای یک کنترلکننده میتواند ت اثیر بس زایی در عملک رد
آن داشته باش د .در کنت رل پ یشب ین خط ی روشه ایی ب رای
انتخاب پارامترهای کنترل کننده معرفی شده ] [25اما در کنترل
پیشبین غیرخطی انتخاب این پارامترها معموال بر اساس سعی و
خطا انجام میشود .در شبیهسازیهای انجام شده افق پیشبین ی
برابر  10و افق کنترلی برابر  5در نظر گرفته شده است .همچنین
م اتریسه ای وزن ی ب ه ص ورت ] R  [3 10 1000و
] Q  [200 100 150انتخاب شدهاند.در این بخش توانایی م دل
اغتشاش در کاهش خط ای پ یشبین ی بررس ی ش ده اس ت .در
شکلهای ( )8تا ( )10پیشبینی  200گام آینده برای خروج ی-
های سیستم در حضور و عدم حضور مدل اغتشاش نم ایش داده
شده است.
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مقایسه پاسخ سیستم حلقه بسته در دو کنترلکننده

پیشبین عصبی و ( PIسطح آب مخزن)
در شکلهای ( )17و ( )18آورده شده است .در مرجع ] [6یک
کنترلکننده  PIطراحی شده و ضرایب مناسب کنترلکننده به
وسیله الگوریتم ژنتیک به دست آمده است.
با توجه به مقایسه پاسخ حلقه بسته در شکلهای فوق میتوان
دریافت کنترلکننده طراحی شده به مراتب عملکرد بهتری
نسبت به کنترلکننده  PIدارد .همانگونه که مالحظه میشود
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آتی استفاده میشود ] .[5در ابتدا پاسخ سیستم حلقهبسته بدون
مدل اغتشاش در شکلهای( )11و ( )12نمایش داده شده اس ت.
با توجه به شکل ( )11و ( )12میتوان دریاف ت ک ه ع دم وج ود
شبکهی جبرانکننده خطا باعث ایجاد خطای حال ت مان دگار در
خروجیهای سیستم میشود.
در مرحله بعد شبیهسازی سیستم حلقه بسته در حضور شبکه
جبرانکننده خطا در شکلهای ( )13و ( )14بررسی میگردد.
همانگونه که در شکل ( )13مالحظه میشود خطای حالت
ماندگار سیستم در حضور شبکه جبرانکننده خطا کاهش پیدا
کرده است .در شکلهای ( )15و ( )16توانایی دفع اغتشاش وارد
شده به بار درخواستی شبکه به میزان  2مگاوات در لحظههای
 600 ،200و  1000مورد ارزیابی قرار گرفته است .همانگونه
که مالحظه میشود سیستم به خوبی توانسته اغتشاش وارد شده
به فرایند را دفع کند.
در نهایت به منظور ارزیابی بهتر ،مقایسه عملکرد پاسخ حلقه
بسته کنترلکننده طراحی شده با کنترلکننده طراحی شده در
مرجع ][6
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 پاسخ حلقه بسته سیستم کنترلی، PI بر خالف کنترلکننده
پیشنهادی در زمان تغییر سیگنال مرجع بدون نوسان بوده و
دارای زمان نشست بسیار کمتری است و نیز سطح آب مخزن به
خوبی در نزدیکی مقدار مرجع(صفر) حفظ شده و دارای نوسان
.نمیباشد

 نتیجهگیری-6
 توربین در ص نعت-در این مقاله با توجه به اهمیت سیستم بویلر
تولید برق و جایگاه مهم آن در نیروگاههای حرارت ی و همچن ین
 به طراحی یک،وجود چالشهای کنترلی ککر شده در این فرایند
کنترلکننده پیشبین غیرخطی مبتن ی ب ر ش بکهه ای عص بی
 در بخش پنجم به شبیهس ازی قس مته ای.پرداخته شده است
مختلف کنت رل پ یشب ین غیرخط ی پرداخت ه و توان ایی م دل
اغتشاش در جل وگیری از اف زایش خط ای پ یشبین ی مالحظ ه
 در محدودیت اشباعf(u)  همچنین تاثیر اضافه کردن تابع.گردید
 ب ا ش بیهس ازی سیس تم حلق ه.سیگنال کنترلی مالحظه گردید
بسته مشاهده گردید سیستم حلقه بسته در حضور مدل اغتشاش
دارای پاسخ بدون خطای حال ت مان دگار م یباش د و ب ه خ وبی
 همچنین با مقایسه.اغتشاش وارد شده به سیستم را دفع میکند
عملکرد سیس تم حلق ه بس ته مش اهده ش د ک ه کنت رلکنن ده
 مبتنی بر الگ وریتم ژنتی کPI پیشنهادی نسبت به کنترلکننده
 عملکرد بسیار مناسبتری داش ته و،[6] معرفی شده در در مرجع
.اهداف کنترلی مدنظر را بهتر محقق میکند
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