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Abstract 
          The general configuration of a turboshaft gas turbine control systems model is presented. 
The control systems included the relationships between the engine and its limitations such as a 
compressor surge line limit, exhaust gases temperature, the speed of the engines spools. The 
control system is of Multi Input Single Output (MISO) type, where the inputs to the controller 
are the limitation signals and the demand whither the only single output is the fuel valve new 
setting. The main parameter that the system controls by is that the fuel mass flow rate and the 
device which is doing this job is the fuel controller. The control system changes the fuel flow 
according to the engine demands by changing the fuel valve angle (θ) . 
         The time responses of each effective parameter was predicted for a different fuel valve 
angle and introduce the most effective specifications of the time response of the system (delay 
time, rise time, settling time and maximum overshoot). The behavior of the maximum overshoot 
value (if founded) is increasing with the fuel valve increasing. The value of delay, rising, and 
settling times decreases with the fuel valve angle increases. The present results show a good 
agreement with the previous works. 
          
 

  تـوربـيـني غازي نوعلمـــحرك) (MISOنمـــذجة منــظومة السيـطرة

Turboshaft)( 

  الخالصة
ـُدم في هذا ألبحث شـكل عـام مـع دراســــــه تحليليه لمنظومه الـسيطره للمحركـات                      قــ

تـشتمل  , ـاءهامنظومة السيطره التي تم بن    . التوربينيه الغازيه التي  تنتج شغـالً من خـالل محـور الدوران         
والـذي يعتبـر المحـدد     (على العالقه بين المحرك و محـدداتـه مثل خـط التمـور بالنسبـه للضاغــطه            

والتي تعطي انطبـاع حـول درجـة   ( درجـة حـرارة غـازات العادم , )االسـاسـي اثناء عملية التسـارع  
لحماية المحـرك مـن     (نـيه للمحرك   السـرعه الدورا , )الحراره القصـوى او درجه حراره مدخل التوربـين      

منظومةالسيطره المقدمه في هذا البحث هـي مـن نـوع متعـدد             ). ازدياد السرعه فوق الحدود المسمـوح بها     
بينما االشاره الخارجه   , حيث المدخالت الى المسيطر هي اشاره المحددات و الطلب        ,  احادي الخرج    -المدخالت

الشئ الرئيسي الذي يمكن لنا التحكم من خالله بمنظومه السيطره   . جديدهالوحيده هي اشارة زاويه صمام الوقود ال      
و تقوم منظومـة    , هو معدل جريا الكتله بالنسب للوقود والجهاز الذي يقوم بهذه المهمه هو جهازمسيطر الوقود             

  .السييطره بتغيير معدل جريان الوقود تبعاً للطلب على المحرك بواسطة تغيير زاوية صمام الوقود
ستـجـابه الزمـنـيـه لــكل عنـصر من العنـاصر المهـمه فـي المـحرك استـبطت فـي حـاالت     اال

وتم  تقديم الخواص المهمه بالنسبه لالستجابه       , ) درجه 70و, 60, 50, 40, 30(متعدده من زوايا صمام الوقود      
   ).النظامجابه و اعلى قمه في است, وقت االستقرار, وقت األرتفاع, وقت التأخـر(الزمنيه للنظام 

زمن التاخير فـي غرفـة    , وقت التاخير في مضخة الوقود    (في هذا العمل تم االخذ بعين االعتبار اوقات التأخير          
وتاثير هذه القيم على استجابه المنظومه للطلب عنـد نقـاط عمـل             , )و زمن التاخير في المتحسسات    , االحراق
محرك التوربيني مع تغير معدل جريـان الكتلـه بالنـسبه           تم ايضا دراسة سلوك العناصر المهمه في ال        .مختلفه

اظهرة النتائج توافـق و   .للوقود المستخدم ويمكن مالحضة التغير باالستجابه عند كل قيمه من قيم معدل الجريان  
  .تطابق جيد مع ما منشور سابقا
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