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SAMENVATTING 

In dit verslag wordt geprobeerd om het gedrag van een com- 
pressor stabiel te maken. Er wordt gekeken naar 2 modellen. 
Van beide modellen wordt.het gedrag bekeken van het ongeregel- 
de en van het geregelde systeem. 
Bij het eerste model wordt m.b.v. een analytische beschouwing 
geprobeerd om stabiliteit te verkrijgen. Dit is gedaan aan de 
hand van artikel [3]. Om het dynamisch gedrag, dat beschreven 
wordt met het tweede model (uit artikel [6]), stabiel te 
krijgen is een regeling ontworpen op grond van een lineaire 
benadering van dit model, Met behulp van zelf geschreven 
programmatuur is ue invloed van deze regeling op het systeem- 
gedrag bekeken. 

INLEIDING 

In zeer vele technische systemen wordt gebruik gemaakt van 
compressoren. Compressoren hebben als doel om de druk van een 
vloeistof of gas te verhogen. Er bestaan verschillende uitvoe- 
ringen van compressoren, twee ervan zijn: 
-Compressoren die worden aangedreven met een roterende as. De 
lucht of vloeistof komt dan via een ingangskanaal binnen en 
wordt verplaatst d.m.v. rotorbladen. De rotor zit op de as 
gemonteerd. 
-Compressoren die werken met een snel translerende zuiger in 
een cilinder. 
Hier zal gekeken worden naar de eerste soort. 
Aan de uitgang van de compressor staat een belasting. Deze 
belasting vraagt bijvoorbeeld een bepaalde (constante) druk. 
In het nu volgende zal geprobeerd worden het gedrag van een 
systeem (compressor en belasting), dat beschreven is met 
modellen die in de literatuur gevonden zijn, beter te beheer- 
sen. 
Elke compressor heeft bij een constant toerental een bepaalde 
compressorkarakteristiek. Deze geeft het verband tussen de 
volumestroom door en de drukverhoging over de compressor weer. 
In de praktijk blijkt dat niet alle punten op deze karakteris- 
tiek stabiel zijn. Er komen twee verschillende soorten insta- 
biliteiten voor. 

-De eerste en meest schadelijke soort is surge, er treden 
periodieke verstoringen in de volumestroom en de druk op. 
Surge kan in verschillende vormen voorkomen. De meest schade- 
lijke vorm kan zelfs voor een omkering van de volumestroom 
zorgen (figuur 1). Ook veroorzaakt surge thermische en mecha- 
nische schade. Surge is een axisymmetrisch, tijdsafhankelijk 
verschijnsel. D.W.Z. dat het gedrag van het medium in de 
doorsnede van het instromingskanaal op alle plaatsen hetzelfde 
is, en dat de druk en de volumestroom voortdurend veranderen 
in de tijd. 
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figuur 1 

-De tweede soort is rotating stall. Bij deze vorm van instabi- 
liteit springt het werkpunt van een punt zonder rotating stall 
naar een punt met een kleinere druk en een kleinere volume- 
stroom (figuur 2) en met rotating stall. Rotating stall is een 
niet axisynmetrisch verschijnsel. Dit wil zeggem dat er bij 
één of meerdere rotorbladen een lagere druk aanwezig is, dit 
wordt een stall-cel genoemd. Rotating stall is tijdsonafhanke- 
lijk, de druk, volumestroom en de grootte van de stall-cel 
blijven constant in de t i j d .  
De compressor wordt door dit verschijnsel een stuk minder 
efficiënt, en het rendement wordt dus minder. 
Om weer terug te komen in de toestand waarin geen rotating 
stall aanwezig is kan het nodig zijn om de compressor opnieuw 
op te starten. 

figuur 2 

1 

i 

PROBLEEMSTELLING 

Het doel van deze opdracht is om een regeling te ontwerpen die 
ervoor zorgt dat de genoemde vormen van instabiliteit niet 
voor zullen komen. Deze regeling moet er dus voor zorgen dat 
de compressor in alle punten van zijn karakteristiek kan 
werken, en dat storingen On cp,$ en J uitdempen. 
Er zullen twee modellen bekeken worden die oorspronkelijk 
bijna gelijk aan elkaar zijn. In het tweede model is echter 
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een bepaalde compressorkarakteristiek ingevoerd. En er is in 
dit model rekening gehouden met rotating stall (dit is bij het 
eerste model niet het geval). 
Eerst zal een analyse uitgevoerd worden van het eerste model. 
Nadat dit gedaan is zal geprobeerd worden om m.b.v. de verkre- 
gen resultaten van deze analyse een regeling te ontwerpen. De 
verkregen resultaten zijn allemaal analytisch afgeleid. 
Daarna zal het tweede model nader bekeken worden. Dit gebeurt 
zowel analytisch als numeriek. M.b.v. het programma MATLAB en 
zelf geschreven .m-files worden enige simulaties uitgevoerd. 
Nu wordt geprobeerd om het systeem stabiel te krijgen m.b.v. 
een bepaalde regeling. Eet model zal geiineariseerd worder, en 
daarna wordt m.b.v. de lineaire benadering een regelwet ont- 
worpen. Ook van het model met regeling zijn enige simulaties 
uitgevoerd. 
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MODELANALYSE MODEL 1 

Eerst zal het systeem bekeken worden. Hieronder staat een 
schematisch model van een compressor. 

figuur 3 

De compressorkarakteristiek en de belastingkarakteristiek 
staan in figuur 4. 

figuur 4 

De volumestroom a($)  die uit het systeem komt is afhankelijk 
van de plenumdruk $. De druk die de compressor genereert 
(.E(@)) hangt af van de volumestroom @I die het systeem in- 
stroomt. De linkse grafiek in figuur 4 wordt de compressorka- 
rakteristiek genoemd. 
De gebruikte symbolen @, @, .E en $ zijn allemaal dimensieloos, 
hoe dit dimensieloos maken precies gebeurt is staat in een 
bijlage waarnaar verwezen wordt in artikel [ 3 ] .  

Het model waarmee gewerkt komt uit [ 3 ]  en ziet er als volgt 
uit: 

De k i ~ ~ f d -  en kleine letters 9 en $ On formule i komen overeen 
met de symbolen die in figuur 3 en 4 staan. B is een dimensie- 
loze parameter, afhankelijk van o.a. de geometrie van het 
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compressorkanaal en het plenum. 
De differentiaalvergelijkingen zijn verkregen door het toepas- 
sen van massabehoud in het plenum en het behoud van moment in 
het compressorkanaal (links en rechts van de compressor in 
figuur 3 ) .  Met dit model kan wel surge, maar geen rotating 
stall beschreven worden. 

Om nu het systeem te kunnen regelen wordt aan de uitgang van 
de compressor een regelklep geplaatst, deze staat in serie met 
de compressor. De druk over deze klep is gelijk aan !&(@). De 
nieuwe àrukvai waar vertier mee gewerkt zal worden is nu gelijk 
aan =*(io) -qv ( + i )  . 
Het schematisch model van het systeem staat hieronder. 

+ :  , .  

G Y(+) f 

figuur 5 

In figuur 6 staat een grafische weergave van de nieuwe situa- 
tie. 

figuur 6 

Nu worden de vergelijkingen 1 in een evenwichtspunt bekeken. 
De symbolen @ ‘ , # 8 , ~ e l ( @ )  en @ I ( $ )  stellen hierna het verschil 
tussen deze symbolen zonder accent, en hun waarde in de even- 
wichtstoestand voor. 
Er geldt dus: 
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(Q0, go) zijn de waarden voor @ en $ in een evenwichtspunt 
Hiermee gaan de vergelijkingen 1 over in: 

~ > / = B ( Y / , ( ~ I )  -$O en $I=- - 1  ( 4 / - ~ ( @ / )  ( 3 )  
B 

Er wordt nu een Lyapunov analyse uitgevoerd, deze is nodig 
voor het bepalen van de regelwet verderop. Voor de Lyapunov- 
functie V wordt genomen: 

V wordt ook wel de incrernentele energie genoemd. De tijdsafge- 
leide van V ziet er als volgt uit: 

+w, @I) =$/'Y', (49 -W@/) @/ ( 5 )  

Het biijkt dus dat de verandering in de tijd van V afhankelijk 
is van @ I ,  $ I ,  !Pet ( @ I )  en @ I  ( $ I ) ,  en niet van de parameter B. 
De waarden van constante incrementele energie zijn ellipsen 
(als B = l  zijn het cirkels) in het @l-$l vlak, met a l s  nulpunt 

Als V naar nul nadert, naderen @ I  en $I ook naar nul en dus 
zal de toestand weer in zijn evenwichtspunt terugkeren. 
Het zou ideaal zijn als de tijdsafgeleide van V altijd nega- 
tief is. Dit is echter niet het geval. 
Met behulp van figuur 7 is in te zien dat als $I positief is, 
dat ( P I ( $ ' )  dan ook positief is. En als $I negatief is, is 
( P I ( $ # )  negatief. Hieruit volgt dus dat de term @ l ( $ l ) $ l  altijd 
positief is. Ook volgt uit figuur 7 dat als @ I  groot genoeg 
is, dat dan negatief is. En als @I klein genoeg is, is 

altijd positief. Hieruit volgt dus dat de tijdsafgelei- 
de van V negatief is als @ I  groot of klein genoeg is. De 
termen @I!Pe*(@l) en @ l ( $ l ) $ l  uit formule 5 zijn dan respec- 
tievelijk negatief en positief. Hiermee is aangetoond dat V 
niet oneindig toe kan nemen. 
A l s  @I niet zo groot is, kan de term @?Pel(@') positief zijn, 
dit is mede afhankelijk van de waarde van @o. In dit geval kan 
de tijdsafgeleide van V dus ook positief zijn (als ( P 1 ( $ l ) $ l  

niet te groot is). 

het punt (@o, $0) 
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figuur 7 

Nu worden er storingen aangebracht in de differentiaalverge- 
lijkingen. Aangenomen wordt dat de grootte van deze versto- 
ringen begrensd is. De verstoringen kunnen bijvoorbeeld onze- 
kerheden in het model of ruissignalen zijn. 
De vergelijkingen 3 komen er nu als volgt uit te zien: 

& / = B ( T / ~ ( + / )  - * / + P J ~ ~ (  t) en $/=A (4/-<~/(qr/)  - < P I , (  t) (6) 
B 

dV/dt wordt nu: 

Als deze formule vergeleken wordt met formule 5 is te zien dat 
er nu twee termen bij gekomen zijn. Omdat aangenomen is dat de 
verstoringen tijdsafhankelijk zijn, zal ook het deel van de 
toestandsruimte waarin dV/dt positief is, nu variëren met de 
tijd. De verstoringen kunnen positief of negatief zijn. Het 
zou dus kunnen dat dV/dt in een bepaald gebied gedurende een 
bepaalde tijd nu positief is, waar dat eerst negatief was 
(ongunstig). Ook kan het zijn dat in een gebied waar dV/dt 
eerst positief was, hij nu negatief is (gunstig). Bij het 
ontwerpen van een regeling moet uitgegaan worden van het 
ongunstigste geval. Door de aangenomen begrenzing van de 
verstoringen zal dV/dt nog steeds negatief zijn bij grote cpt 
en +l.  
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Grafisch ziet de situatie er nu als volgt uit: 

figuur 8 

De doorgetrokken lijn stelt de nominale karakteristiek voor en 
de gestippelde lijnen zijn de verstoorde karakteristieken. 
~*,(~‘)=b~~eng~ens(~~ (e8)+!PdB (t)) en 
* I l  ( q 5  ) =ondergrens (*I ( q 5  ) + q d I  (t) ) 

REGELING MODEL 1 

Nu wordt m.b.v. de regelklep geprobeerd om het systeem stabiel 
te maken onafhankelijk van de begintoestand. 
Het doel is om gegeven, 

-een bovengrens voor V (Vu) 
-grenzen in de verstoring van de compressorkarakteristiek 

-een ondergrens voor V (VI) 
%W) en * t l ( q 5 t )  

een regeling te ontwerpen die ervoor zorgt dat als de incre- 
mentele energie tussen VI en Vu ligt, dat deze dan afneemt tot 
VI of een waarde kleiner dan VI. En als de initiële incrementele 
energie kleiner is dan V, moet de regeling ervoor zorgen dat 
deze energie altijd kleiner blijft dan deze waarde. 
Ideaal zou natuurlijk zijn als Vu gelijk aan oneindig, en VI 
gelijk aan nul is. Dit is een limietsituatie die nu bekeken 
zal worden. Formule 7 wordt met 

Y:(@’) = W O ’ )  --Y;(@/) 

Als adt(t) gelijk aan nul wordt gesteld moet om dV/dt kleiner 
dan of gelijk aan nul te krijgen, de volgende ongelijkheid 
gelden : 

@/[Y’(@’) +Y;( t) -Y V ’(@I) I 10 
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(bekend is dat $ 1 @ 8 ( $ f )  altijd groter dan of gelijk aan nul 
is) 
Nu moeten er twee gevallen worden onderscheiden: - @ '  > o 
In dit geval moet gelden dat !Pvv(@')  2 
Dit kan bereikt worden met de regelwet:~E'v(@l)=max(O,!P~u(@l)) 
!PgV(@')  kan niet negatief zijn als I$' positief is. De klep 
zou dan een negatief drukverlies veroorzaken 

In dit geval moet gelden dat ! P p v ( @ # )  I ! P t I ( @ # ) .  
Dit kan bereikt worden met de regelwet:!Ptv(@l)=min(O,!Pk',(@l)) 
H i e r  geldt dat S'@v(#@9 niet positief kar, z i j n  als 9' negatief 
is, vandaar die nul in de regelwet. 

- @ I  < o 

De regeling ziet er dus nu als volgt uit: 

Als de waarden EU en EP uit figuur 8 VOQT alle waarden van @ 
constant zijn is de bovenstaande regelaar een 3-standen rege- 
laar. 

De ontworpen regelwet heeft twee bezwaren. 

1) Als !P',,(@') of !P',(@I) ongelijk aan nul is, is de regelwet 
discontinu in het punt @'=O. 

2) Er is altijd een drukverlies over de klep 

Eerst wordt het tweede bezwaar wiskundig verklaard. 
Per definitie geldt de volgende gelijkheid: 

Y;(4') =Tv(o'+40) -TvMo) 

Omdat de klep altijd fysische energie opneemt, moet altijd 
gelden dat @qV(@) groter of gelijk aan nul is. Er geldt dus dat 
qv(@)= !Pv(@l+@o) 1 O voor alle positieve @. Nu wordt m.b.v. dit 
feit bovenstaande gelijkheid omgezet in een ongelijkheid: 

Y:(@') +Yv<&,) rO en dus TI(@') r-Tv(&) 

De term -qv(q0) representeert nu het vereiste drukverlies over 
de regelklep. 

Uit de bovenstaande ongelijkheid volgen m.b.v. de regelwet de 
volgende ongelijkheden als @'<O: 

Y,(&) >-Y;(@') dus Tv(&,) r-min(O,TJ'(+') ) = max(0, -V,'(Cb') 1 

qv(e0) is nul of een positief getal, dus er is drukverlies. 
Als @ I  > O dan geldt !f?v(@o) 2 -max(O, !P3' (@I  1 dit is nul of 
een negatief getal. 
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Fysisch is het drukverlies een gevolg van het feit dat de klep 
in evenwicht gedeeltelijk gesloten moet zijn. Dit is nodig 
omdat het mogelijk moet zijn om de klep te kunnen openen, als 
dat noodzakelijk is om het systeem stabiel te maken. 
Het probleem van het discontinuë karakter van de regeling kan 
verholpen worden door in een beperkt gebied rond @=O een 
continue functie te definiëren als regelwet. Hoe dit precies 
gaat staat vermeld in artikel [ 3 ] .  

CONCLUSIE MODEL 1 

De bovenstaande analyse is geldig voor verschillende soorten 
compressorkarakteristieken. Er is geen specifieke compressor- 
karakteristiek in de vergelijkingen ingevuld. 
De ontworpen regeling bestaat uit een stand van een toegevoeg- 
de regelklep die ervoor zorgt dat een verstoring in de druk 
uitdempt. Het is mogelijk gebleken om de grootte van C p I  en 
naar nul te laten naderen, zodat er dus geen surge zal ont- 
staan als er in een bepaald evenwichtspunt storingen in Cp of $ 
optreden. 
Het nadeel van het gebruikte model is dat het geen rotating 
stall beschrijft. 
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MODELANALYSE en NUMERIEKE RESULTATEN MODEL 2 

Nu wordt de compressor gemodelleerd met een ander (uitgebrei- 
der) model. 
Dit model heeft 3 i.p.v. 2 toestandsgrootheden, in dit model 
is ook J=A2 meegenomen als een toestandsgrootheid. A is een 
waarde voor de grootte van de rotating stall. Als A=O is J=O 
en is er in elk geval geen rotating stall in het systeem 
(surge kan wel optreden als J=O). Omdat J=A2 geldt dat J altijd 
positief is. 

H e t  ~1sde9 w a t  kont uit de zrtikelen [6j en [ ? I  ziet er U B  
volgt uit: 

Eerst zullen de gebruikte symbolen verklaard worden: 
U : snelheid van de rotorbladen 
9 : dimensieloze axiale snelheidscoefficient, dit is de 

Ps : druk in het plenum 
PT : druk aan de ingang en aan de uitgang van het systeem 

axiale snelheid van het medium gerefereerd aan U 

: dichtheid van het medium 
: een dimensieloze druk, $=(p,-p,) / ( p U 2 )  
: J=A2, is een maat voor de amplitude van rotating stall 
: dimensieloze tijd = de tijd gedeeld door de tijd die de 
rotor van de compressor nodig heeft om één maal rond te 
draaien 

rakteristiek (zie figuur 6) 

rakteristiek (zie figuur 6) 

$ 
J 
5 

W : een maat voor de afmeting van de 3e orde compressorka- 

H : een maat voor de afmeting van de 3e orde compressorka- 

1, : dimensieloze lengte van het compressorkanaal 
*co : een maat voor de afmeting van de 3e  orde compressorka- 

Fy’ : klep karakteristiek F1=GT=ll  ($/q) 
q : constante m.b.t. de belastingkarakteristiek: $=q@,,” 

m : compressor kanaal volumestroom parameter 
a : inverse van een dimensieloze tijdconstante 
a, : geluidsnelheid 
VP 
Ac 

rakteristiek (zie figuur 6) 

q is constant bij een bepaalde klepopening en heeft een 
andere waarde als de klepopening groter of kleiner is 

: volume van het plenum 
: oppervlak van de doorsnede van het compressorkanaal 

, 
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LC : totale lengte van de compressor met het compressorka- 
naal 

B : u/ (Za,) *.\I cv,/ (Ac*Lc) 1 
Hoe de parameters a en m, het compressorkanaal en de rotor 
precies gedefinieerd zijn staat beschreven in artikel [6]. Het 
schematisch model van de compressor staat in figuur 3. 
Hieronder staat de compressorkarakteristiek met daarin ver- 
schillende parameters. 

\ 

figuur 9 

Figuur 9 geldt bij een bepaalde waarde van de rotorsnelheid 
van de compressor. Als deze snelheid groter wordt, zal de 
grafiek in zijn geheel omhoog schuiven. 
In de differentiaalvergelijkingen zit de 3e-~rde compressorka- 
rakteristiek al opgenomen. Deze karakteristiek ziet er als 
volgt uit: 

De punten (@,$) die voldoen aan bovenstaande vergelijking zijn 
evenwichtspunten, als J gelijk aan nul is. 
Als de linkerleden van de 3 differentiaalvergelijkingen gelijk 
zijn aan nul, zijn de waarden van e, $ en J zodanig dat het 
systeem zich in een (stabiel of instabiel) evenwichtspunt be- 
vindt. In de derde differentiaalvergelijking staat dat als 
J=O, dat dan ook geldt dat dJ/dt=O. Als J ongelijk is aan nul, 
en het systeem is wel in evenwicht geldt voor J vergelijking 9 
(O < @ e 2W). 

J=Je=4 [l- (4-1)21 (9) 
W 

Voor @ en $ geldt als J=J, vergelijking 10 i.p.v. vergelijking 
8 .  

qr=qr,,+H[l-- 3 4  (--1) +- ( -  @ - a 3 1  (10) 2 w  2 w  

De punten (e,$) die voldoen aan vergelijking 10 zijn dus even- 
wichtspunten als J gelijk is aan Je. 
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Vergelijking 10 die verderop de compressorkarakteristiek met 
J=J, wordt genoemd, staat weergegeven in figuur 10. De compres- 
sorkarakteristiek met J=O, die verderop aangeduid wordt als de 
compressorkarakteristiek is gestippeld. 

1 -  4 '  

figuur 10 

Ook staat in deze grafiek een belastinglijn (een 2" orde 
functie van @ )  met daarbij aangegeven welke kant de lijn op 
gaat als g groter wordt. Als g groter wordt gaat de klep 
dicht. 
In figuur 11 staat formule 9 getekend. Te zien is dat Je=A2 
maximaal is als @ gelijk is aan W, en dat Je=O als @=O en als 
@=2W. 

figuur 11 

Of er tussen de grootte van de parameter J en het aantal 
rotorbladen waarbij een stall-cel aanwezig is, een verband 
bestaat, is niet direct uit artikel [6] af te leiden. 

Nu wordt de invloed van de verschillende (dimensieloze) para- 
meters op het systeemgedrag bekeken. 

- Invloed van de waarde van B 
De invloed van de grootte van de waarde van B op het systeem- 
gedrag zal worden bekeken. In bijlage I1 en I11 staan de 
numerieke resultaten grafisch weergegeven. Er is vanuit een 

14 



evenwichtstoestand (O < < 2W) een storing in J aangebracht. 
Wat de exacte waarden van de verschillende parameters zijn 
staat in bijlage I. In de eerste simulatie is de waarde van B 
gelijk aan 1. Het systeem komt nu in een nieuw evenwichtspunt 
op de karakteristiek met volledig ontwikkelde rotating stall 
terecht. In de tweede simulatie wordt de waarde van B groter 
(2) genomen, en het systeem raakt in een surge-cyclus. 
Het blijkt dus dat de waarde van de parameter B een grote 
invloed heeft op het uiteindelijke systeemgedrag bij een 
storing in J. 
De parameter B is ook van grote invloed op de stabiliteit met 
betrekking tot surge, van de som~reassrkarakteristiek als 
O < 9 < 2W . Hierop wordt verderop nog teruggekomen. 
- Invloed van de grootte van de storing in J 
Nu wordt de invloed van de grootte van de storing in J op het 
systeemgedrag onderzocht. De berekeningen worden uitgevoerd 
met een waarde voor de storing van J=0.05, en J=0.0005. Een 
storing buiten het gebied van deze waarden zal in de praktijk 
waarschijnlijk niet optreden, 0.05 is ongeveer 1 0  % van de 
beginwaarde van 9 (cpo=0.45) en 0.0005 is ongeveer 0.1 % van die 
waarde. 
In het begin is de toename van J afhankelijk van de grootte 
van de storing. Nadat J een bepaalde waarde heeft bereikt 
speelt het niet lineaire karakter van de drie differentiaal- 
vergelijkingen een grotere rol bij de totstandkoming van de 
waarde van J. Het blijkt dat de waarde van de storing in J 
niet veel uitmaakt voor het uiteindelijke systeemgedrag. In 
bijlage IV staan de resultaten van enkele simulaties. 
Er is niet veel verschil tussen de beide grafieken, alleen is 
de grafiek van J tegen 9 in het begin iets steiler, als de 
storing groter is. Er treedt dus een verschuiving in de tijd 
OP 

-Invloed van de dimensieloze compressor lengte 1, 

Tenslotte is bij een bepaalde waarde van B de invloed van 1, 
onderzocht. Voor 1, zijn verschillende waarden genomen. Ook nu 
ligt Go in het gebied tussen O en 2W. Na enige simulaties 
uitgevoerd te hebben blijkt dat de dimensieloze compressor 
lengte van grote invloed is op de uiteindelijke toestand, 
waarin het systeem terecht zal komen. Het is echter niet zo 
dat voor een kleine waarde van 1, er per definitie surge, en 
voor een grote waarde van 1, er rotating stall zal ontstaan. De 
simulaties zijn uitgevoerd in verschillende evenwichtspunten 
van de compressorkarakteristiek. Er is telkens een storing van 
0.01 aangebracht in de waarde van J. 
Ook blijkt tijdens de simulaties, dat het punt waar het sys- 
teem zich oorspronkelijk bevind, van invloed is op het uitein- 
delijke systeemgedrag. Vanwege de grote verschillen in het 
gedrag dat van zovele factoren afhankelijk is, zijn er geen 
bijlagen van deze simulaties. Het systeem eindigt telkens in 
een surge-cyclus of in een evenwichtspunt met rotating stall. 
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Behalve storingen in J, zullen er nu ook andere verstoringen 
(in $ en #) in het model gebracht worden. Er wordt bekeken wat 
de invloed van deze verstoringen is of kan zijn. 
Voor deze analyse zijn enige punten van de compressorkarakte- 
ristiek, en van de karakteristiek met J=J, van belang. Deze 
punten zijn in figuur 12 weergegeven. 

$i : 

$2 : 

$3 : 

-Als 

het lokaal minimum van vergelijking 10 $1=W*(q5/5+1) 
met W=0.25 levert dit qb1~0.36 
het snijpunt van vergelijking 10 met de belasingkarak- 
teristiek als deze karakteristiek ook door het punt $3 
gaat @2=9.30 (ctangenomon is dat W=0.25 en 00=0,-8), er is 
ook een exacte formule voor $2, deze is echter zeer 
omvangrijk 
het lokaal maximum van vergelijking 8 $3=2W met 
W=0.25 levert dit $3=0.5 

\ 

figuur 12 

het systeem zich op een punt rechts van $3 bevindt, 
en er is evenwicht, d.w.z dat de drie differentiaalvergelij- 
kingen gelijk zijn aan nul is het systeem stabiel. De waarde 
voor #o wordt gevonden door qbo in te vullen in vergelijking 8 ,  
en de klepstand q is gelijk aan Bij een (kleine) versto- 
ring van 9, # of J keert het systeem vanzelf weer terug in 
zijn evenwichtspunt. Aangenomen wordt dat de belastinglijn 
constant blijft. De stabiliteit in het bekeken punt $o,#o is 
onafhankelijk van de waarde van B. Wel is het zo dat als B 
groot is, dat het dan langer duurt voordat het systeem weer 
terug is in zijn evenwichtstoestand. In de differentiaalverge- 
lijking van d#/dt is te zien dat als B groot is, dat d#/dt dan 
klein is, en dat # dus slechts langzaam in de tijd verandert. 

-Het punt $o bevindt zich op een punt tussen $=O en $3 (dit 
punt is $o,#o), er is evenwicht (dit nemen we hierna steeds 
aan), en vergelijking 8 is geldig. De belastinglijn ligt nu 
links van de belastinglijn in figuur 12. 
Het systeem zal bij een kleine verstoring van $ of # na enige 
tijd in een surge-cyclus raken. Rotating stall zal niet ont- 
staan omdat J gelijk aan nul is, en dit zal zo blijven. Bij 
een kleine storing van J zal het systeem eindigen in surge of 
in rotating stall. Dit is mede afhankelijk van de grootte van 
de storing. 
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Het bekeken punt is dus duidelijk instabiel, dit is ook in te 
zien door de eigenwaarden van de Jacobiaan te bekijken. Hoe 
deze Jacobiaan matrix berekend kan worden staat verderop in 
het verslag. Deze eigenwaarden zijn in dit punt allemaal 
positief, dus is het systeem instabiel (B=l). 
Als tpo echter dicht bij 2 W  ligt is er slechts één positieve 
eigenwaarde, deze komt van de differentiaalvergelijking in J. 
De andere twee eigenwaarden zijn negatief. Als tpo dus dicht bij 
tp3 ligt, is het systeem stabiel m.b.t. storingen in tp en $. 
Uit simulaties en uit een analyse van de Jacobiaan matrix 
blijkt dat als voor B een kleine waarde (bijvoorbeeld B=0.1) 
genomen wordt, dat bet systeem dar! ook stabiel (alleen m . b . t .  
storingen in t$ en $) is als tpo verder van tp3 af ligt. Hoe 
kleiner de waarde van B, des te groter is het gebied links van 
tp3 op de compressorkarakteristiek wat stabiel is m.b.t. sto- 
ringen in # en $. 
De parameter B heeft dus een zeer grote invloed op het al dan 
niet stabiel (m.b.t. surge) zijn van het gebied met een posi- 
tieve helling van de compressorkarakteristiek. 

-Het evenwicht ligt nu in het punt @0=@3,  dus in het punt 
waarbij de druk maximaal is. De belastinglijn is dezelfde als 
die weergegeven staat in figuur 9. Uit de verschillende simu- 
laties blijkt dat dit punt stabiel is bij verstoringen in tp en 
$. Dit klopt met het feit dat de Jacobiaan in dit punt 2 
negatieve eigenwaarden bezit. Het blijkt dat als de waarde van 
B klein is, dat die 2 eigenwaarden dan absoluut groter zijn, 
dus keert het systeem sneller terug naar zijn evenwichtspunt. 
Dit blijkt ook uit de simulaties. 
Als er behalve storingen in tp en $ ook een storing in J op- 
treedt is het systeem instabiel. De Jacobiaan heeft 2 negatie- 
ve eigenwaarden, en één eigenwaarde gelijk aan nul. 

-Nu ligt tpo tussen tp2 en tp3, maar i.p.v. vergelijking 8 is nu 
vergelijking 10 geldig. J is dus niet gelijk aan nul, maar aan 
Je. De waarde voor $o is dus te vinden door tpo in te vullen in 
vergelijking 10. De waarde van q is constant en gelijk aan 
$o/#:. De belastingkarakteristiek snijdt de compressorkarakte- 
ristiek (vergelijking 8) in het stabiele deel (helling is 
negatief). Bij een storing in tp, $ en J blijft het systeem 
niet in het evenwichtspunt tpo, $o (instabiel) , maar verhuist 
naar het punt waar vergelijking 8 de belastingkarakteristiek 
snijdt. Bij deze analyse geldt dat B=l. 

-Als tpo tussen $1 en tp2 ligt en J=Je treedt er bij een kleine 
storing in de drie toestandsgrootheden (onafhankelijk van 
elkaar) surge op. Dit komt omdat het snijpunt van de belas- 
tinglijn met vergelijking 8 in het instabiele deel van verge- 
lijking 8 ligt. 
Als de parameter B echter klein (b.v. 0.1) is zijn de punten 
rechts van tpl wel stabiel. De eigenwaarden zijn nu alle 3 
negatief. De waarde van q blijft constant gelijk aan 

-Het punt ligt nu een stukje links van $1, op de karak- 
teristiek waarbij geldt dat J=Je. Dit punt is stabiel, door de 
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negatieve helling in dit punt. Een kleine storing in @, # en 
in J zal dus uitdempen, onafhankelijk van de waarde van B. 

-Er zal nu een simulatie uitgevoerd worden waarbij begonnen 
wordt in een evenwichtspunt rechts van @i (bijvoorbeeld 
cpO=O.6). Daarna wordt de klep gedeeltelijk gesloten, dus q 
groeit aan tot een bepaalde waarde. In de simulatie wordt 
tijdens elke discrete tijdstap de waarde van q iets opgehoogd. 
Bij elke nieuwe waarde van t (en dus ook van q) worden de drie 
differentiaalvergelijkingen opnieuw uitgerekend, en zo worden 
dus voor elk nieuw discreet tijdstip nieuwe waarden van @ en # 
gevonden (J is en b i i j f t  gelijk aan nul). 
Als het snijpunt van de belastinglijn met vergelijking 8 nog 
rechts van @3 ligt (d.w.z. dat de uiteindelijke waarde van q 
kleiner is dan f 0 . 6 6 / 0 . 5 2 = 2 . 6 ) ,  dan gaat dit goed. Ligt dit 
snijpunt echter links van $1, dan treedt er surge op, dit 
staat grafisch weergegeven in bijlage V. 
Deze simulatie is uitgevoerd met een waarde voor de parameter 
B van B=l. Als voor B een kleinere waarde genomen wordt (bij- 
voorbeeld B=0.1), dan zal het systeem stabiel (m.b.t. @ en #) 
zijn tot een grotere waarde van g. Dit komt omdat voor een 
kleine B, een groter deel van de compressorkarakteristiek 
links van @=2W stabiel (m.b.t. surge) is. 

Uit al deze simulaties blijkt dat de stabiliteit (m.b.t. @, $ 
en J) van het systeem sterk afhankelijk is van de helling van 
de compressorkarakteristiek. De stabiliteit m.b.t. storingen 
in cp en # is ook afhankelijk van de waarde van B. 
Als in het oorspronkelijke model de compressorkarakteristiek 
niet meteen gesubstitueerd wordt, (zoals bij model 1) blijkt 
dat in de Jacobiaan-matrix termen staan die direct afhankelijk 
zijn van de parameter B, en van de afgeleide van de compres- 
sorkarakteristiek naar @. De eigenwaarden van deze matrix, en 
dus ook de stabiliteit van het systeem zijn dan ook afhanke- 
lijk van deze grootheden. Hoe de Jacobiaanmatrix eruit ziet 
als de compressorkarakteristiek nog niet in het oorspronkelij- 
ke model is gesubstitueerd staat in artikel [ 2 ] .  

In het gebruikte model wordt rekening gehouden met vele facto- 
ren, er blijven echter ook altijd verschijnselen die in dit 
model niet opgenomen zijn zoals: 

-effect van compressibiliteit van het medium 
-warmte effecten 
-periodieke storingen in volumestroom en in druk 
-etc e 

Om ook kwantitatief goede resultaten te krijgen zal er een 
betere berekeningsmethode moeten komen. Nu zijn de numerieke 
berekeningen gemaakt op grond van een benadering van het 
originele model (hier niet vermeld). M.b.v. de Galerkin proce- 
dure is dit model gereduceerd tot het model waar nu mee ge- 
werkt wordt. Hoe dit precies in zijn werk is gegaan staat in 
artikel [ 6 ] .  Ook de compressorkarakteristiek waar mee gewerkt 
is, is in werkelijkheid niet zo eenvoudig (geen mooie 3e orde 
functie van cp) .  
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REGELING en NUMERIEKE RESULTATEN MODEL 2 

In het voorgaande is gezien dat de compressorkarakteristiek 
niet voor elke waarde van 9 stabiel is. Nu zal geprobeerd 
worden om dit systeem met een lineaire regelwet stabiel te 
maken. 
Eerst worden de drie differentiaalvergelijkingen gelineari- 
seerd rond een evenwichtspunt $o Jo). Dit gaat als volgt: 
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De lineaire matrix vergelijking ziet er nu als volgt uit: 

X=A (X-x,) +Bu 

met 

’ ‘40’ ‘ A l l  A12 A13’ x = ~ l  I j j  k 3 1  A32 A33j 
x,=$, A=A21  A22  A23 u=qo+u, en 

De matrix A wordt ook wel de Jacobiaan genoemd. Als ingang van 
het systeem is de klepstand in het evenwichtspunt g=qo plus u, 
gekozen. Wat u, voorstelt staat in figuur 13. Het is nu dus de 
bedoeling om het systeem stabiel te maken door de klepstand te 
variëren rond zijn waarde in het evenwichtspunt. Het is theo- 
retisch ook mogelijk om bijvoorbeeld de volumestroom die door 
de klep gaat als ingang te kiezen, en deze weer te vertalen 
naar een klepstand. 
Nu wordt eerst bekeken of het systeem in een bepaald punt 
volledig regelbaar is. Dit is het geval als de matrix 
P=[B AB A2B] regulier is. P ziet er in het punt (@, $, J)= 
(0.45, 0.6505, O )  als volgt uit: 

O -2.74 *lo-* -1.03 
2.19 -2.37 -8 29 

O O O 

De matrix P is in dit geval singulier, en het systeem is in 
dit punt dus niet volledig regelbaar. 
De 3 polen van matrix A zijn: 0.0189IO.055i en 0.1481. Het 
reële deel van al deze polen is positief, dus is het systeem 
instabiel (voor de waarde van de parameter B is 1 genomen). 
Nu wordt er m.b.v. een lineaire toestandsterugkoppeling een 
regeling ontworpen. De ingang u is nu gelijk aan -k(x-x,) plus 
go, met k een 1 bij 3 rij en go de waarde van de klepstand in 
evenwicht. 
De nieuwe vergelijking is nu: 

X=A (X-x,) - B ~ ( x - x , )  dus  X= (A-Bk) (X-x,) 

Met behulp van de matlabfile p1ace.m is het mogelijk om de 
matrix k te berekenen zodat de polen van de matrix A-Bk op een 
bepaalde plaats komen liggen. In het bovenstaande geval kan er 
echter geen waarde voor k berekend worden, omdat het systeem 
in het punt met J = O  niet regelbaar is. Wel is het mogelijk om 
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de polen te plaatsen als gelineariseerd wordt in het punt 
(0.45, 0.65, 0.001), dit is echter geen evenwichtspunt. 
Als geprobeerd wordt om m.b.v. de nu verkregen waarde van k 
het systeem in het punt (0.45, 0.65, O) te stabiliseren blijkt 
dat dat niet lukt. 
Als de derde differentiaalvergelijking nader bekeken wordt 
blijkt dat J alleen maar toe kan nemen als J kleiner is dan 
Je, en Cp in het gebied tussen O en cp3=2W ligt, Bit resultaat 
is als volgt verkregen: 

1 1 
4 4 

=J( -J,--J) ci 

Uit bovenstaande formule is af te leiden dat dJ/dt > O voor 
J < Je en dJ/dt < O voor J > Je. 

Aïs wordt voldaan aan de voorwaarden vam ket kier gebruikte 
model, en het systeem alleen met de klepstand te beïnvloeden 
is, is het dus niet mogelijk om het deel van de compressorka- 
rakteristiek met een positieve helling stabiel te maken. Dit 
omdat J in de buurt van deze karakteristiek kleiner is dan Je, 
en J dus toe zal nemen, als er een kleine storing in J in het 
systeem komt. 
Wel kan geprobeerd worden om dat deel van de compressorkarak- 
teristiek stabiel te maken als er alleen storingen in Cp of/en 
in y? optreden (alleen surge en geen rotating stall stabilisa- 
tie). Dit hoeft uiteraard alleen als B niet klein genoeg is om 
het systeem in dat gebied van zichzelf al stabiel te laten 
zijn. 
Er zal nu geen gebruik worden gemaakt van een toestandsterug- 
koppeling, maar alleen Cp en $ zullen teruggekoppeld worden. 
Een toestandsterugkoppeling zou ook niet erg reëel zijn, omdat 
het moeilijk en waarschijnlijk ook kostbaar is om J nauwkeurig 
te meten. Het blokschema van de regeling staat in figuur 1 3 .  

- K  

figuur 13 
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De matrices A en B zien er nu dus als volgt uit: 

A l l  A l 2  B12  
A=[A21 A22l .=[ B21  ] 

Om een waarde voor de matrix k te krijgen zullen eerst de 
polen van de matrix (A-Bk) geplaatst moeten worden. V o o r  de 
waarde van de polen kan uitgegaan worden van de eigenwaarden 
van de matrix A. A l s  de negatieve waarden van deze getallen 
als polen genomen worden blijkt dat de regeling niet te snel 
of te langzaam is, Ook ~ 8 r d t  de ingang niet al te grsst. A i s  
de compressor in een bepaald evenwichtspunt moet werken, kan 
m.b.v. simulaties bekeken worden wat de beste waarde van de 
polen is om in dit werkpunt het systeem stabiel m.b.t. storin- 
gen in c$ en # te maken. 
De ontworpen regeling bestaat dus uit: 
-een linearisatie van de twee differentiaalvergelijkingen van 
dQ,/dt en d#/dt zodat het systeem in de vorm van 
dx,/dt=A(x,-x,)+Bu te schrijven is met x,=[c$ $IT 
-het plaatsen van de polen van de matrix A-Bk op een bepaalde 
plaats, neem bijvoorbeeld als polen de negatieve waarde van 
de absolute waarde van de eigenwaarden van de matrix A 

bekend zijn (u,=-k*(x,-x,), met k een 1 b i j  2 rij) 

systeem bepaald u=qo+ur deze ingang wordt weer ingevuld in 
de differentiaalvergelijkingen 

-het uitrekenen van de rij k als de waarden voor de polen 

-op elk discreet tijdstip wordt de nieuwe ingang van het 

De tweede differentiaalvergelijking ziet er nu als volgt uit: 

Hoe dit alles in matlab geprogrammeerd is staat in de .m-files 
op de bijbehorende diskette. 

Er wordt eerst een simulatie uitgevoerd waarbij er storingen 
in Cp en 3 optreden, en het systeem niet geregeld is. 
A l s  evenwichtspunt wordt een punt op het deel van de compres- 
sorkarakteristiek, met een positieve helling genomen, 
In bijlage VI staat grafisch weergegeven hoe het systeem 
reageert bij een bepaalde waarde van storingen in c$ en #, 
zonder een regeling. Het blijkt dus dat er surge optreedt. 
In bijlage VI1 staan enkele plaatjes van de simulatie met de- 
zelfde begintoestand en dezelfde storingen in c$ en $, wanneer 
het systeem geregeld is. Voor de polen is de negatieve waarde 
van de absolute waarde van de eigenwaarden van de matrix A 
genomen. In de plaatjes is te zien dat het systeem na ongeveer 
300 dimensieloze tijdseenheden weer in het evenwichtspunt is 
teruggekeerd. De ingang wordt niet zo groot in vergelijking 
met de waarde van go (q0=0.65/0.452N3.2). 

De rij k bestaat uit 2 getallen, waarvan de eerste negatief en 
de tweede positief is. Als nu de storing in Q, groot en nega- 
tief, en de storing in $ groot en positief is, zal 
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u=qo-k(xr-x,) (x,-x, is de storing in cp en $) ook negatief 
worden. Van deze waarde voor u wordt in de differentiaalver- 
gelijkingen de wortel genomen, dit levert imaginaire waarden 
voor u en dus ook voor x. 
De fysische oorzaak van dit probleem is dat u nooit kleiner 
dan nul kan zijn. Als de klep dicht staat kan hij niet nog 
verder dicht. In het model had dus eigenlijk opgenomen moeten 
zijn dat u altijd groter of gelijk aan nul moet zijn. 
Als de storingen dus groot uitvallen, en ook het teken is 
ongunstig zal de regeling onzinnige resultaten opleveren. 

Eet fS QQk belZl?(;rijk YQOr de Uiteindelijke Waarde Van de 
ingang waar de polen geplaatst worden. De rij k is namelijk 
direct afhankelijk van die polen. De plaats van de polen is 
ook van invloed op de snelheid van de regeling. Als de polen 
ver in het linker halfvlak geplaatst worden is de snelheid 
waarmee de storing weggeregeld wordt groter dan wanneer deze 
polen absoluut klein zijn. Als de absolute waarde van de polen 
groot is wordt de waarde van de ingang echter ook groter, en 
zal de klep dus meer en sneller verplaatst moeten worden. Aan 
de snelheid waarmee de klep open en dicht gedaan kan worden is 
in de praktijk een maximum verbonden. Dit heeft te maken met 
de traagheid van het systeem en met de motor die zorgt voor de 
verplaatsing van die klep. 

Verder zal nog gekeken worden of het gebied van de compressor- 
karakteristiek waarbij geldt dat J=J, met een positieve helling 
stabiel gemaakt kan worden. Dit gebeurt m.b.v. toestandsterug- 
koppeling, u is nu dus gelijk aan qo-k*(cp-cpo $-#o J-JO) . 
Na enige simulaties blijkt dat het mogelijk is om in dit deel 
van deze karakteristiek het systeem stabiel te maken. De 
verstoringen (in 9, $ en in J) mogen echter niet te groot 
zijn, omdat anders de ingang negatief wordt en er dus imagi- 
naire getallen verschijnen. 
Dat deze karakteristiek wel stabiel te maken is komt omdat nu 
J niet gelijk aan nul is maar gelijk aan Je. In punten waar J 
groter dan aan nul is, is het systeem wel regelbaar. 

In het voorgaande is geprobeerd om een bepaald evenwichtspunt 
waarin het systeem zich bevond stabiel te krijgen. Het is 
echter nog maar de vraag of het mogelijk is om in zo'n even- 
wichtspunt (in het instabiele gebied) terecht te komen. Bij de 
modelanalyse is al gebleken dat als de klep dicht gedaan 
wordt, dat dit dan surge oplevert als de klep op het laatst 
zover dicht is dat het evenwichtspunt in het instabiele deel 
van de compressorkarakteristiek zou liggen. Nu zal worden 
nagegaan of het mogelijk is om vanuit het stabiele deel naar 
het instabiele deel van de compressorkarakteristiek te gaan 
zonder dat er surge optreedt. 
In het stabiele evenwichtspunt is J gelijk aan nul, het sys- 
teem zal dus niet met toestandsterugkoppeling geregeld worden. 
Alleen cp en # zullen gebruikt worden bij het bepalen van de 
ingang u. 
Nu zal q dus per tijdstap met een bepaalde waarde 
Op t=l is q bijvoorbeeld gelijk aan 3.005 en 
gelijk aan 3.010 en zo verder tot q een bepaalde 

toenemen. 
op t=2 is q 
waarde heeft 
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bereikt. Bij elke nieuwe discrete waarde van q wordt het 
bijbehorende evenwichtspunt (@o,$o) bepaald door de vergelij- 
king q@=vgl 8 op te lossen. Het systeem zal in dit punt 
gelineariseerd worden en m.b.v. deze linearisatie wordt een 
waarde voor de terugkoppelmatrix (in dit geval een 1 bij 2 
rij) k bepaald. En het systeem zal dus naar dit momentane 
evenwichtspunt geregeld worden. 
Uit de simulaties m.b.v. het programma qtse2r.m blijkt dat het 
systeem vanuit een stabiel evenwichtspunt (negatieve helling) 
naar een instabiel evenwichtspunt te regelen is. Voordat de 
klepstand de waarde van $/@2=0.66/0.52=2.6 bereikt heeft, zal 
een storing in J kleineri maar niet nul worden, De waarde van 
J zal toenemen als @ kleiner is dan 2W. Een kleine storing in 
@ en/of $ zal door de regeling weggeregeld worden. 
Hierboven is dus voor elke nieuwe discrete waarde van t een 
regelwet ontworpen, d.w.z. dat als te=450 en dt=l er 450 keer 
een linearisatie en een waarde voor de terugkoppelmatrix 
berekend moet worden. 

Er zal nu geprobeerd worden om de klep te sluiten en het 
systeem stabiel te houden met één waarde voor k, zodat er dus 
ook maar één linearisatie uitgevoerd hoeft te worden. Uit 
simulaties blijkt dat dit mogelijk is. Het systeem wordt 
gelineariseerd in het punt @=0.4. Voor de polen wordt de 
negatieve waarde van de absolute waarde van de eigenwaarden 
van de matrix A genomen. Nu wordt er m.b.v. deze polen en met 
de matrices van het gelineariseerde systeem een waarde voor de 
matrix k bepaald. Het blijkt dat ook met deze regeling de klep 
dicht gedaan kan worden tot q een waarde bereikt heeft zodat 
het evenwichtspunt in het instabiele deel van de compressorka- 
rakteristiek met J=O ligt. Het bovenstaande staat weergegeven 
in bijlage VIII. In de grafiek waarin de ingang tegen de tijd 
uitgezet staat, is te zien dat er bij t=O een kleine piek en 
bij t=450 een oneffenheid aanwezig zijn. Dit is het gevolg van 
het begin van de toename van q (t=O), en van het stoppen met 
het sluiten van de klep (t=450). Deze oneffenheden zijn het 
gevolg van de term u,=-k*(x,-x,) . 
Bij de simulaties met het sluiten van de klep is voor B een 
waarde 1 genomen. Als B klein is, is er geen regeling nodig 
zoals al eerder is vermeld. 
Uit de simulaties blijkt dat als de klep niet te snel gesloten 
wordt, dat q dan vrij groot gemaakt kan worden. Het is dus 
mogelijk om met één waarde van k het systeem over een groot 
deel van de compressorkarakteristiek met J=O stabiel te maken. 
Bij de bovenstaande simulaties waarbij q toeneemt is aangeno- 
men dat er geen storing in J optreedt. Als dit wel het geval 
is lukt de stabilisatie niet meer. Een kleine storing in @ of 
$ is wel toegestaan. 

CONCLUSIE MODEL 2 

Het is gebleken dat het mogelijk is om alle punten van de 
compressorkarakteristiek stabiel m.b.t. storingen in 9 en tc/ te 
maken. Het is niet mogelijk om het deel van de compressorka- 
rakteristiek tussen @=O en $=2W stabiel m.b.t. storingen in J 
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te maken (althans niet met dit model). 
Een storing in J veroorzaakt rotating stall of surge als er 
evenwicht is in een punt ( @ o , # o ) ,  liggend op de compressorka- 
rakteristiek in het gebied tussen @=O en @=2W. 
De regeling om storingen in @ en # uit te laten dempen is 
overigens alleen noodzakelijk als B niet klein genoeg is om 
het systeem in een bepaald werkpunt van zichzelf al stabiel te 
laten zijn. 

ALGEMENE CONCLUSIE 

Het probleem was dat de compressor niet in alle punten van 
zijn karakteristiek met J = O  stabiel m.b.t. storingen in @, # 
en J is. Dit probleem is m.b.v. de twee gebruikte modellen 
slechts gedeeltelijk opgelost. 
Het blijkt dat het compressorsysteem m.b.v. een regeling wel 
stabiel te krijgen is m.b.t. storingen (met een begrensde 
waarde) in @ en 9. Ook blijkt dat m.b.t. stabiliteit in @ en # 
de parameter B een grote rol speelt. Het is mogelijk om het 
systeem stabiel (wat betreft storingen in q5 en $ 9  te maken 
door de parameter B, en dus de geometrie van het systeem aan 
te passen. 
Storingen in J zijn echter m.b.v. het gebruikte model en de 
gebruikte ingang niet weg te regelen. Als het evenwichtspunt 
zich op de compressorkarakteristiek tussen @=O en @=2W be- 
vindt, zal een storing in J altijd surge of rotating stall 
opleveren. 

AANBEVELINGEN 

In het bovenstaande is het niet gelukt om het compressorsys- 
teem volledig stabiel te maken. Er moet dus een andere manier 
gevonden worden om dit voor elkaar te krijgen. Dit zou kunnen 
door het tweede model op een bepaalde manier uit te breiden, 
zodat het mogelijk is om op meerdere manieren in te grijpen op 
het systeem. 
Een andere mogelijkheid zou zijn om op de plaats waar de 
stall-cel zich bevindt lucht of vloeistof bij te pompen zodat 
deze storing weggeregeld wordt. In figuur 14 staat een schema- 
tisch model van deze oplossing getekend. 
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figuur 14 

Op de plaats aangegeven met het gearceerde blokje zit de 
stall-cel. Deze zit bij een bepaald rotorblad. Als nu telkens 
als dat gedeelte van de rotor voorbij het spuitstuk komt, er 
op die plaats lucht of vloeistof geïnjecteerd wordt, is het 
mogelijk om te zorgen zodat de waarde van J gelijk wordt aan 
nul. 
Dit injecteren moet snel gebeuren, omdat de rotor ook snel 
ronddraait. Een mogelijkheid bij een compressor met als medium 
lucht is, om in een buis een golfpatroon op te wekken. De 
bedoeling is dan dat de eigenfrequentie precies zo groot is 
dat op het moment dat de stall-cel voorbij komt, dat dan de 
lucht uit de buis naar de compressor gaat. Het is mogelijk om 
er op deze manier voor te zorgen dat een eventuele stall-cel 
verdwijnt. Het voorkomen van surge zou kunnen m.b.v. de beke- 
ken regeling (terugkoppeling van c$ en $) , of door de waarde 
van de parameter B aan te passen. 
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Bijlage I 

Overzicht simulaties 

gebruikt 
programma: parameters: 

Bijlage 11: mod2. m xO=[O.45, psic**(O.45) O]; 
s=[O o 0.011; 
W=O.25; H=0.18; m=l.75; a=1/3.5; 
B=l; lc=8; psic0=1.67*H; te=800; 
dt=l; 

Bijlage 111: mod2.m 

Bijlage IV: mod2. m 

Bijlage V: qtoe . m 

Bijlage VI: mod2 -m 

Bijlage VII: mod2r2.m 

Bijlage VIII: qtoe2r-m 

xO=[O.45 psic(O.45) O]; 
s=[O o 0.011 
B=2; lc=8; dt=l; te=800; 

x0=[0.45 psic(O.45) O]; 
s=[O O 0.051; 
B=i: te=808: &=i: lc=8; 

en s=[O O 0,0005]; 

xO=[O.6 psic(0.6) O]; s=[O O O ]  
B=l; lc=8; te=800; dt=l; q neemt 
tot t=450 toe met 0.005 per 
iteratiestap, q is uiteindelijk 
ongeveer gelijk aan 4 

x0=[0.45 psic(O.45) O]; 
s=[O.O2 0.03 O]; B=l; lc=û; 
te=800; dt=l; 

xo=[û.45 psic(O.45) O ] ;  
s=[O.O2 0.03 O]; B=l; lc=8; 
te=800; dt=l; p=-eig(a); 

xO=[O.6 psic(0.6) O]; 
te=800; dt=l; p=-eig(a); 
systeem gelineariseerd in punt 
(0.4, psic(0.4)) 
q neemt tot t=450 toe met 0 .005  
per iteratiestap, q is uiteinde- 
lijk gelijk aan 4 

** Psic.m is een programma dat een waarde voor I# berekend op de 
compressorkarakteristiek, als functie van @. 
Psicl0 doet hetzelfde maar dan voor de karakteristiek als 
J=Je. 

De waarden van W, EI, m, a en psico zijn bij elke simulatie 
hetzelfde. 
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