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ปัจจุบันเครื่องกังหันก๊าซนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน
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Control for Gas Turbine
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Introduction to process control for gas turbine (GT)
o Open loop and close loop control
o โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบควบคุม
o PID controller action
o Control technique
GT principle and its auxiliary system
o วัฏจักรการทางานของ GT (BRAYTON cycle)
o Main components of gas turbine
o Auxiliary system ของ Gas turbine
Combustion control & Emission control
o Combustion control concept
o Emission control
Operation control mode of gas turbine and case study
o Start-up mode
o Acceleration mode
o Speed and Load control mode including Primary response
o Temperature control mode
Combustion control of gas turbine
o IGV control
o Wet low emission control
o Dry Low emission control
 Siemen Gas Turbine
 GE Gas Turbine
 MHI Gas Turbine
 Alstom Gas Turbine
Gas turbine protection
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