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 چكیده

استت  در ایتم ملا تا بتا  وهتا بتا  ( از اهمیت ویژه ای بر خوردارpssامروزه بررسی پایداری سیستم های قدرت )

اهمیت مسئلا روش طراحی کنترل کننده مد  غزشی  با عنوان یک روش طراحی کنتترل ملتاوس سیستتم قتدرت  تک 

ماشینا باس بی نهایت ارائا شده است. کا هدف ایم روش  بهبود پایداری دینامیکی مطلوب سیستم می باشتد در ایتم 

( با بهبود پایداری سیستم قدرت FoPSSد کا بااستفاده از ما ریس مر با کسری )راستا با ارائا یک روش ابتکاری هدی

 بهتر رسیده ایم. نتایج شبیا سازی نشان دهنده بر ری های ایم روش نسبت با سایر روش ها می باشد. 

 کلمات کلیدی

 ،  ماتریس مرتبه کسری برای سیستم قدرت (SMC)(، کنترل مد لغزشیPSSپایدار کننده سیستم قدرت )

(FoPSS)  

 

 مقدمه

. در [1] در سا های اخیر   الش های قابل  وههی با منظور باال بردن پایداری در سیستم قدرت ارائا شده است

بیشتر صور ی کا کا گشتاور میرا کننده ژنرا ور کافی نباشد  یک سری نوسانات برای مدت زیادی وهود داشتا و امکان 

با منظور کاهش ایم اثر  .با ایم حال آنها ممکم است  اثیر منفی بر میرایی نوسانات رو ور داشتا باشد شدن هم دارند 

 سیگنال های مکمل کمکی را با سیستم ارائا می کنیم.  دینامیکینامطلوب و بهبود عملکرد سیستم 

شده است با منظور بهبود  ارائه SSPدر طول چهار دها گذشتا  روش های کنترل مختلف برای طراحی

با د یل ساختار ساده   [2]هبران کننده پیش فاز و پس فاز معمو ی از نوع  PSS در ایم میان  .عملکرد کلی سیستم

را  پایداری کنندهبا ایم حال  عملکرد ایم  .شده است استفاده محللانانعطاف پذیری و سهو ت اهرای آنها  وسط اکثر 

  از آنجا کا سیستم های قدرت عادی کار کند. در حا ت می  وان بطور قابل  وههی با  غییرات در شرایط عملیا ی

دو روش  .نمی  واند با  غییرات بزرگ در شرایط عملیا ی برآید PSS پارامتر پایداری   معمو یهستد بسیار غیر خطی

و از یک طیف گسترده ای از شرایط عملیا ی  کنترل  طبیلی در یک سیستم قدرت بیش  پایداریاصلی برای برقراری 

با  وها با اندازه گیری های اخیر مداوس با روز  دارد کابر اساس ایم ایده کنترل  طبیلی  .[3] وهود دارد ملاوسکنترل 

                                                 
 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی همدان1 

 دانشجو دانشگاه صنعتی همدان2 
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  مگر اینکا دارد در مرحلا یادگیری ضعیفیعملکرد با ایم حال  با طور کلی کنترل  طبیلی می شوند.  رسانی

کنترل  طبیلی  برای عامل موفلیت آمیز مداوس کاریشرایط سخت در  شود.ملداردهی او یا آنها با درستی ملداردهی 

کنترل ملاوس کار دشواریست. در غیر ایم صورت  نظیم پارامترهای کنترل کننده  دارد. دقیق نیاز با اندازه گیری

 .عرفی شده  وسط  غییرات شرایط عملیا ی را فراهم می کندقطعیت م عدسرویکرد موثر برای برخورد با 

PSS ساختار  طراحی  وها بیشتری در H ∞  یکنتر  روشهایمیان بسیاری از  کنیک های موهود در  ایم در

ده بی نهایت استفاده ش شیمماشیم  ک سیستم  برای PSS با طراحی [3] وسط چم  ∞H روش است. دریافت کرده

 از سوی دیگر کنترل ساختار متغیر طراحی شده است باو دقت باال دارد.  هامعبازبینی نیاز با  ∞H کا طراحی است

.  یکی دیگر از  کنیک های ارائا شده [4]سیستم را با یک سطح  غزش کا در آن خطا با صفر  بدیل می شود  کنترل

[  کا در چند سال گذشتا از آن برای بهبود 7برای برقراری پایداری استفاده از  ئوری کنترل حا ت  غزشی است ]

  و یا در طراحی کنترل کننده [8]استفاده شده است  FACTSپایداری گذرا در سیستم قدرت  کنترل کننده ادوات 

. استفاده از طراحی سیستم های کنترل مبتنی بر [9]فرکانس ههت بهبود عملگر سیستم استفاده شده است -بار

ده ای نو ظهور هستند کا در زمان اخیر با  وها با انعطاف پذیری و اثر بخشی باالیی کا دارد ما ریس مر با کسری پدی

های هوشمند محاسبا ی با ما ریس مر با کسری . ادغاس  کنیک[7,9]مورد  وها بسیاری از محللان قرار گرفتا است 

روش ما ریس مر با کسری برای کنترل  . با ایم حال  استفاده از[9]با  ازگی مورد بحث و بررسی قرار گرفتا است 

 [.8]ناشناختا با حساب می آید  روشیسیستم های قدرت ا کتریکی 

با طوری کا  نظیم   .ارائا شده است SMC با استفاده از روش ر ا زمان گسستا PSS یحاطر ملا ا در ایم

از ما ریس  و یک روش ابتکاری هدید کا می شود  حذف چترینگبنابرایم  مشکل  ت.رسیده اس یسطح  غزش دقیل

هدف پایدار سازی سیستم قدرت  ک ماشینا متصل با شیم بی نهایت است کا با  .است شدهمر با کسری استفاده 

 استفاده از دو روش اسالیدینگ مد کنترل و ما ریس مر با کسری )فرکشنال( مورد ملایسا قرار می گیرد.

 مدل سیستم قدرت

ملاومت   جزیا و  حلیل سیگنا های کوچک با استفاده ازمدل  ک ماشینا متصل با شیم بی نهایت  کا از

 ( نشان داده شده است.1کا در شکل ) مورد نظر چشم پوشی شده است ماشیمآرمیچر در 

 
 نهایت: نمودار خطی شده سیستم تک ماشینه متصل به شین بی 1شکل 

 
 بلوک دیاگرام سیستم تحریک:  2شکل 

  [1]معادالت مکانیکی رو ور با صرفا نظر کردن از ملاومت آرمیچر

(1) 𝒅𝜹

𝒅𝒕
= 𝝎𝑩(𝑺𝒎 − 𝑺𝒎𝒐), 

(2) 
𝟐𝑯

𝒅𝑺𝒎

𝒅𝒕
= −𝑫𝑺𝒎 + 𝑻𝒎 − 𝑻𝒆 
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(3) 𝑻𝒆 = [𝑬𝒒𝒊𝒒 − (𝒙𝒒 − 𝒙�́�)𝒊𝒅𝒊𝒒́ ] 

( نشان داده شده است  معادالت مورد استفاده 2: بلوک دیاگراس سیستم  حریک در شکل ) ارائه سیستم 2-1

فیلیپس خطی شده مورد نظر در باال آمده است و همچیم مدل سیمو ینک آن مطابق شکل -برای  حلیل مدل هفرون

 ( می باشد. 3)

 
 (  مدل هفرون فیلیپس سیستم قدرت3شکل )

معادالت حا ت خطی شده یک ماشیم سنکرون متصل با شیم بینهایت را با ( می  وان  3با  وها با شکل )

 [:1,6]صورت زیر نوشت

 𝒙 = [𝑨]𝒙 + [𝑩](∆𝑽𝒓𝒆𝒇 + ∆𝑽𝒔) 
(4) 𝒚 = 𝑪𝒙 

(5) 𝒙 = [∆𝑺𝒎 ∆𝜹  ∆𝑬𝒇𝒅   ∆𝑬𝒒
́ ]

𝑻
 

 

 

(6) 
[𝑨] =

[
 
 
 
 
 
 
 

𝟎 𝝎𝑩

−
𝒌𝟏

𝟐𝑯

−
𝒌𝟒

𝑻𝒅𝒐
́

−
𝑲𝑬𝑲𝑮

𝑻𝑬

−
𝑫

𝟐𝑯
𝟎
𝟎

𝟎 𝟎

−
𝒌𝟐

𝟐𝑯

−
𝟏

�́�𝑲𝟑

−
𝑲𝑬

𝒅𝒐𝑲𝑮

𝑻𝑬

𝟎
𝟏

𝑻𝒅𝒐
́

−
𝟏

𝑻𝑬
]
 
 
 
 
 
 
 

  

(7) 
[𝑩]𝑻 = [𝟎 𝟎 𝟎

𝑲𝑬

𝑻𝑬
] 

(8) 𝑪 = [𝟏 𝟎 𝟎 𝟎] 

𝑬𝒒و  puو تاژ ژنرا ور در  𝒇𝒅∑زاویا محور   𝛅شیب ماشیم   𝑺𝒎همچنیم 
 yاست.  puو تاژ فلوی ماشیم در  ′

 خروهی ماشیم را نشان می دهد. معاد انیز 

𝑾 = را طراحی  PSSرا می  وان از طریق انتخاب ارزش باالی ورودی ژنرا ور برای فردی کا می خواهد  𝟎

 آورد. با استفاده از ایم عملکرد هابا هایی  فرکانس هایی در رنج های مختلف بدست می آیند. بدستکرده 

 تئوری حالت کنترل لغزشی:

 دازیم:در ایم بخش با  ئوری حا ت کنترل حا ت مد  غزشی می پر

طراحی سیستم کنترل  غزشی شامل دو مرحلا طراحی بردار سوئیچینگ است و انتخاب زیر سیستم های 

 کنتر ی است با طوری کا مسیر حا ت روی سوئیچینگ  غزش چترینگ دارند.

 .[5]ایده اصلی روش کنترل حا ت  غزش از ملایسا آن با طراحی فیدبک حا ت خطی برای سیستم زیر است
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را  ر یب زمان اداما دار در  𝒏𝒕𝒉را خروهی P ، را ورودی mعالئم کنترل در ایم حال ثابت باقی می ماند. 

  صور کنید : LTIسیستم 

(9) 𝒙 = 𝑨𝒙 + 𝑩𝒖, 

 𝒚 = 𝑪𝒙 

𝐘کا در آن  ∈ 𝐑,𝐮 ∈ 𝐑 , 𝐱 ∈ 𝑹𝒏  و ما ریس هایC, B, A .دارای ابعاد مشخصی هستند 

(10) 𝒙(𝒌 + 𝟏) = 𝚽𝑻𝒙(𝒌) + 𝚪𝑻𝒖(𝒌), 

 𝒚(𝒌) = 𝑪𝒙(𝒌). 

=∆عمل کند و خروهی سیستم دورۀ سریعتری مثل  Tبا نمونۀ داخلی  uباید ورودی کنترل  𝑻/𝑿   عمل کند

است و اینگونا  G,T,Φحاوی سا گانا  ∆باشد. همچنیم فرض بر ایم است کا  Vمساوی یا بزرگتر از  Nهایی کا 

,𝚽𝑻) صور شده است کا دو گانا   𝚪𝑻)  قابل کنترل و دوگانۀ(𝚽, 𝑪) .قابل مشاهده اند 

𝑻در سیستم محرک uبا استفاده از ایم حلیلت کا  ≤ 𝒕 < (𝒌 − 𝟏)𝑻 ثابت است  بر اساس محرک های  

 ایجاد می گردد. ∆سیستم 

 
 :  نحوه و روند شبیه سازی 6شکل 

 با صورت زیر باشد:  Nعالوه بر ایم اگر خروهی های سیستم نمونا 

 

𝑪𝟎 = [

𝑪
𝑪𝚽..

𝑪𝚽𝑵 − 𝟏

] ,𝑫𝟎 =

[
 
 
 
 
 

𝑪
𝑪𝐓..

𝑪 ∑ 𝚽𝒋𝚪

𝑵−𝟐

𝒋−𝟎 ]
 
 
 
 
 

 

yk  وk  برای معرفیKT :مورد استفاده قرار گیرد با منظور خالصا می  وان نوشت 

(11) 𝒙(𝒌 + 𝟏) = 𝚽𝑻𝒙(𝒌) + 𝚪𝑻𝒖(𝒌) 

(12) 𝒚𝒌+𝟏 = 𝑪𝟎𝒙(𝒌) + 𝐃𝟎𝒖(𝒌) 

 

𝑪𝟎 = [

𝑪
𝑪𝚽..

𝑪𝚽𝑵 − 𝟏

] ,𝑫𝟎 =

[
 
 
 
 
 

𝑪
𝑪𝐓..

𝑪 ∑ 𝚽𝒋𝚪

𝑵−𝟐

𝒋−𝟎 ]
 
 
 
 
 

 

و با استفاده  u(k)و ورودی کنترل  yk + 1می  وان با شکل  𝒙(𝒌)رابطۀ خروهی های چند وههی و وضعیت 

 با شکل زیر نوشتا شود: 12از معاد ۀ 

(13) 𝐱(𝐤) = (𝑪𝟎
𝑻𝑪𝟎)

−𝟏
𝑪𝟎

𝑻(𝒚𝒌+𝟏 − 𝑫𝟎𝒖(𝒌)) 
بر  n  ×PNرا می  وان با صورت ما ریس  0Cبزرگتر از شاخص سیستم انتخاب شده است   Nاز آنجا کا ارزش 

𝑪𝟎)نوشت. از ایم رو  nپایۀ 
𝑻𝑪𝟎)  نیز ما ریسی بر پایۀn  خواهد بود. عالوه بر ایم ما ریسn ×n .راخواهیم داشت 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

 خواهیم داشت: x(k+1)برای  11در معاد ۀ  13از معاد ۀ  x(k)هابا هایی ارزش 

 𝒙(𝒌 + 𝟏) = 𝑳𝒚𝒚𝒌+𝟏 + 𝑳𝒖𝒖(𝒌) 
 : کا در آن

 𝑳𝒚 = 𝚽𝑻(𝑪𝟎
𝑻𝑪𝟎)

−𝟏
𝑪𝟎

𝑻, 
 𝑳𝒖 = 𝚪𝑻 − 𝚽𝑻(𝑪𝟎

𝑻𝑪𝟎)
−𝟏

𝑪𝟎
𝑻𝑫𝟎, 

 با شکل زیر خواهد بود: u(k-(1و ورودی  kyبا استفاده از  x(k)همچنیم 

(14) 𝒙(𝒌) = 𝑳𝒚𝒚𝒌 + 𝑳𝒖𝒖(𝒌 − 𝟏) 

 هر گونا کنترل 14بنابرایم با استفاده از رابطۀ موهود در معاد ۀ 

 𝒖(𝒌) = 𝒇𝒖(𝒙(𝒌)) 
 شکلبا 

 𝒖(𝒌) = 𝒇𝒖 (𝑳𝒚𝒈𝒌 − 𝟏𝑳𝒖𝒖(𝒌 − 𝟏)) 

 دیده می شود. 6خواهد بود  همان طور کا در شکل 

 کنترل روش لغزش بدون استفاده از تقویت کننده : 3-1

در ایم  کنیک  ساختار کنترل با گونا ای  غییر می کند کا  لویت کننده از کار می افتد و ایم امر با نزدیکی 

 ر یب زمان ناپیوستا در سیستم باشد  𝒏𝒕𝒉  خروهی و Pورودی   mاگر   [5] باشدبا سطح گردش مربوط می 

 بنابرایم:

(15) 𝒙(𝒙 + 𝟏) = 𝚽𝑻𝒙(𝒌) + 𝚪𝑻𝒖(𝒌) 

 𝒚(𝒌) = 𝑪𝒙(𝒌) 

 باشد:و کنترل روش  غزش ارائا شده  وسط او کیم و همکارانش با شکل زیر می 

(16) 𝒖(𝒌) = {

 𝒖𝒆𝒒(𝒌)     𝒘𝒉𝒆𝒏|| 𝒖𝒆𝒒(𝒌)|| ≤ 𝒖𝟎

𝒖𝟎

𝒖𝒆𝒒(𝒌)

||𝒖𝒆𝒒(𝒌)||
       𝒘𝒉𝒆𝒏|| 𝒖𝒆𝒒(𝒌)|| > 𝒖𝟎 

 

 هایی کا :

(17) 𝒖𝟎 > ||(𝑪𝑻𝚪𝑻)
−𝟏||  ||𝒄𝑻𝚽𝑻 − 𝑪𝑻𝒙(𝒌)|| 

(18) 𝒖𝒆𝒒(𝒌) = −(𝑪𝑻𝚪𝑻)
−𝟏(𝒔(𝒌) + (𝒄𝑻𝚽𝑻 − 𝑪𝑻)𝒙(𝒌)) 

بر اساس وضعیت سیستم می باشد. اما کلیۀ وضعیت های سیستم قدرت برای  17کنترل ارائا شده در معاد ۀ 

و  4در دسترس نمی باشند. از اینرو  قانون کنترل با استفاده از خروهی های شرح داده شده در بخش  اندازه گیری

 قابل محاسبا است. 14معاد ا 

(19) 𝒖𝒆𝒒(𝒌) = 𝑭𝒚𝒚𝒌 + 𝑭𝒖𝒖(𝒌 − 𝟏) 

در  کنیک کنترل روش  غزش بدون استفاده از  لویت  19هایی کا ایم قانون کنترل ارائا شده در معاد ا 

 شود مورد استفاده قرار می گیرد.کا در زیر شرح داده می PSSاساس کننده بر 

 𝑭𝒚 = −(𝑪𝑻𝚪𝑻)
−𝟏(𝑪𝑻𝚽𝑻)𝑳𝒚, 

 𝑭𝒖 = −= −(𝑪𝑻𝚪𝑻)
−𝟏(𝑪𝑻𝚽𝑻)𝑳𝒖. 

 (:SMIBبرای سیستم تک ماشینه متصل به شین بی نهایت ) PSS: بررسی موردی: طراحی  3-2

معادالت غیر خطی مربوط با رفتار سیستم قدرت در موارد ویژه قادر با خطی تصور کردن سیستم نیرو: 

خطی شدن هستند و مدل خطی کا نشان دهندۀ پاسخ های محرکا کوچک با سیستم نیرو هستند را ایجاد می کنند. 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

شامل کلیۀ مانع های غیر خطی با منظور  و ید مدل خطی سیستم ایجاد شده است. در ایم  SIMLILINKدیاگراس 

 مجزا و گسستا می گردد. T=0/05مدل خطی زمان 

 پارامترهای زیر در مدل همزمان واحد ناقل محدوده هایش مورد استفاده قرار می گیرند. 

 𝑯 = 𝟓, 𝑻𝒅𝒐
. = 𝟔𝒔𝒆𝒄. , 𝑫 = 𝟎. 𝟎,𝑲𝑬 = 𝟏𝟎𝟎,𝑻𝑬 = 𝟎. 𝟎𝟐𝒔𝒆𝒄., 

 𝒙𝒆 = 𝟎. 𝟔 𝒑. 𝒖. 

 PSSپایدار ساز کالسیک سیستم قدرت  سیستم قدرت :طراحی کنترل کننده کالسیک برای پایدار ساز 

با کار گرفتا شده در  حلیل با  PSSهمانگونا کا در بخش قبل  شرح داده شد طراحی می گردد. عملکرد هابا هایی 

 صورت زیر می باشد:

(20) 
𝑪𝑷𝑺𝑺 = 𝟗 (

𝟏𝟎𝒔

𝟏 + 𝟏𝟎𝒔
) (

𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟔𝟑𝒔

𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝟏𝒔
) 

با استفاده از  کنیک کنترل مد  غزش بدون استفاده از دستگاه  لویت برای سیستم واحد ناقل  PSSطراحی 

نامحدود ماشیم  داده های سیستم واحد ناقل نامحدود ماشیم با منظور طراحی  کنیک کنترل فرمان  غزش بدون 

ی گیرند. دیاگراس خطی سیستم در استفاده از  لویت کننده بر اساس پایدار کنندۀ سیستم قدرت مورد استفاده قرار م

 ( دیده می شود.1شکل )

بدست آمده کا در معاد ۀ  SMIBدر سیستم  SISDشرح داده شد  مدل خطی شدۀ  2همانگونا کا در بخش 

دیده می شود. کنترل زمان  غزش بدون استفاده از  15نشان داده شده و همان نمونا در زمان ناپیوستا در معاد ۀ  4

 با کار می رود با طبق آن: SMIBبرای  PSSدیده شد در طراحی  19 لویت کننده کا در معاد ۀ 

 𝒖𝒆𝒒(𝒌) = 𝑭𝒚𝒚𝒌 + 𝑭𝒖𝒖(𝒌−𝟏). 

 در زیر داده شده است: yf,  uf ارزش عددی

 𝑭𝒚 = 𝟏𝟎𝟑 × [𝟏. 𝟓𝟏𝟒𝟒    − 𝟓. 𝟒𝟎𝟐𝟖   𝟔. 𝟏𝟔𝟔𝟒   − 𝟐. 𝟐𝟔𝟎𝟒] 

 𝑭𝒖 = −𝟏.𝟖𝟗𝟕𝟒, 

 داده شده است. 0u 0/1=همچنیم محدودۀ کنترل با شکل 

 : ءبه جز ءمبانی حساب دیفراسیل و انتگرال جز
برای کنترل یک سیستم قدرت  ک ماشینا متصل با شیم بی نهایت  FoPSSدر ایم ملا ا یک روش هدید 

نتایج مطلوبی در خروهی شبیا سازی حاصل  FoPSS [.  با وهود پیچیدگی در طراحی10,11] است شدهاستفاده 

 شده است.

 FoPSS  زیر شرح داده شده است: انتلالدر  ابع 

(21) 
𝑮𝒇(𝒔) =

(𝑲𝑾 𝒔)𝜶

((𝒔𝝉)𝜶 + 𝟏)
 (

(𝒔𝝉𝟏)
𝜶 + 𝟏

(𝒔𝝉𝟐)𝜶 + 𝟏
)𝟐 

𝑺𝜶کا در = 𝒇{
𝒅𝜶

𝒅𝒕𝜶
 Tj; j = 1, 2با ایم صورت کا    α≤1>0  خواهد بودαالپالس مشتق کسری عملگر  {

 . α = 1ملدار ثابتی هستند  و  KWو  TWبا ایم حال  ,4…

 با شکل زیر است:  n-1≤1>0از مشتق مر با کسری  f(t) با طور کلی ملدار الپالس

(22) 
𝓛{𝑫𝒕

𝜶𝐟(𝐭)} = 𝒔𝜶𝑭(𝒔) − ∑ 𝒔𝒌[𝑫𝜶−𝒌−𝟏𝒇(𝒕)]
𝒕=𝟎

𝒏−𝟏

𝒌=𝟎
  

𝑫𝒕}در حا ت ثابت باشد  خواهیم دید کا  f(t)اگر 
𝜶𝐟(𝐭)} = 𝒔𝜶𝑭(𝒔)   در کل فرایند مورد استفاده قرار می

  گیرد.

 با وها با ایم مرحلا از فرایند داریم :

(23) 
𝑮𝑭 = 𝑲(

((𝒔𝝉𝟏)
𝜶 + 𝟏)′

((𝒔𝝉𝟐)𝜶 + 𝟏)
)𝟐 
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𝑺𝜶𝑲𝒘برای ایجاد پایداری در یک سیستم با هم پیوستا کافیست 

𝑺𝜶𝝉
+  هایگذاری کرد. 23معاد ا فوق را در  𝟏

𝟏در ابعاد محدود و سیستم  ک ماشینا متصل با شیم بی نهایت  استفاده از   FoPSSبا منظور پیاده سازی 

𝑺𝜶 

 می  وانیم از معاد ا زیر استفاده کنیم :

 

 𝟏

𝒔𝟎.𝟓
=

𝟏𝟓. 𝟖𝟒𝟖𝟗(𝒔 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟖𝟗)(𝒔 + 𝟎. 𝟐𝟓𝟏𝟐)(𝒔 + 𝟏. 𝟓𝟖𝟓)(𝒔 + 𝟏𝟎)(𝒔 + 𝟔𝟑. 𝟏)

(𝒔 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟖𝟓)(𝒔 + 𝟎. 𝟏)(𝒔 + 𝟎. 𝟔𝟑𝟏)(𝒔 + 𝟑. 𝟗𝟖𝟏)(𝒔 + 𝟐𝟓. 𝟏𝟐)(𝒔 + 𝟏𝟓𝟖. 𝟓)
 

 بدست آورد:  23را می  وان از رابطا  FoPSS نتیجادر 

(24) 𝑮𝑭𝒊(𝑺) =
𝒓𝟏

𝜶[𝑵(𝒔) + 𝒓𝟏
𝜶𝑫(𝒔)]

(𝒓𝟐
𝜶 − 𝒓𝟏

𝜶) + 𝒓𝟏
𝜶[𝑵(𝒔) + 𝒓𝟏

𝜶𝑫(𝒔)]
 

:  غزش ماشیم با عنوان خروهی داده شده است. با استفاده از ایم شبیه سازی بامدل غیر خطی 4-1

شرح داده شد طراحی می گردد.  3سیگنال کنترل فرمان  غزش بدون استفاده از  لویت کننده همانگونا کا در بخش 

شود. همانگونا کا در نمودار ها نیز نشان داده شد  کنترل کنندۀ پیشنهادی  دیده می 7ایم شبیا سازی در  صویر 

𝑷𝒈𝒐ثانیا را پس از اصالح خط در قدرت  3 ا  2قابلیت میرائی محرکا از  = داراست کا در آن خط خارهی  𝟏/𝟎

𝒙𝒆ضریب ا لاء  = 𝟎/𝟔𝒑𝒖 .می باشد. در اینجا خط   غییر در خروهی ژنرا ور  صور شده است 

 
 PSS,SMC,FOPSS:پاسخ خروجی سیستم با استفاده از کنترل کننده های  7شکل 
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 PSS,SMC,FOPSS: مقایسه خروجی هم زمان کنترل کننده 8شکل 

 FOPSS، رنگ آبی: SMC، رنگ بنفش: PSS رنگ زرد:

 گیری: نتیجه -5

را بر اساس  SMIBبرای یک سیستم قدرت  کی ماشینا متصل با شیم بی نهایت   PSSایم ملا ا طراحی 

 کنیک کنترل مد  غزش بدون استفاده از  لویت کننده و یک کنترل کننده مر با کسری فرکشنال  پیشنهاد می دهد. 

ننده در نمونا  غزش با عنوان خروهی در نظر گرفتا شده و کنترل فرمان  غزش بدون استفاده از دستگاه  لویت ک

است. طبق یافتا ها کنترل کنندۀ طراحی شده باعث افزایش میرایی با روشی مناسب  سرعت مناسب با کار گرفتا شده

. شبیا سازی با شکلی واضح  پاسخ بهتری نسبت با سایر روش ها دارد FoPSS شده است  کا روش پیشنهادی هدید

 پیشنهادی  نشان می دهد. حذف  صادس و برخورد در کنترل را از طریق  کنیک

 منابع:
[1] K. R. Padiyar, Power System Dynamics Stability and Control. Second Edition, B S 

Publications, Hyderabad, 2002. 

[2] F. P. DeMello, P. J. Nolan, T. F. Laskowski, and J.M.Undrill, “Coordinated application of 

stabilizers in multi-machine power systems,” IEEE Transanctions on Power Apparatus and 

Systems, vol. PAS-99, pp. 892–901, May/June 1980. 

[3] S. Chen and O. P. Malik, “H∞ optimization- based power system stabilizer design,” in IEE 

proceedings Part-C, vol. 142, no. 2, March 1995, pp. 179–184. 

[4] M. L. Kothari, K. Bhattacharya, and J. Nanda, “Adaptive power system stabilizer based on 

pole shifting technique,” in IEE Proceedings-C, vol. 143, 1996, pp. 96–98. 

[5] R. J. Wai, “Adaptive sliding-mode control for induction servomotor drive,” in IEE Proc: 

on Electric Power Applications, vol. 147, no. 6, November 2000, pp. 553–562. 
[6] C. A. Monje, Y. Q. Chen, B. M. Vinagre, D. Xue, and V. Feliu, Fractional-order systems 

and controls: Fundamentals and applications. New York, NY, USA: Springer, 2010. 

[7] S. Das, Functional Fractional Calculus. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2011. 

[8] I. Pan and S. Das, Intelligent fractional Order Systems and Control: An Introduction, 

Series: Studies in Computational Intelligence, vol. 438. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 

2013. 

[9] R. El-Khazali, Z.A. Memon, and N. Tawalbeh, ‖Fractional-Order Power System 

Stabilizers‖, 4th-IFAC workshop on Fractional Differentiation and Applications, Badajoz, 

Spain 2010. 

[10]  R. El-Khazali, and N. Tawalbeh ―Multi-Machine Fractional-Order Power System 

Stabilizers‖ ,2012 

[11] M. I. Alomoush, “Load frequency control and automatic generation control using 

fractional-order controllers,” Elect. Eng., vol. 91, no. 7, pp. 357–368, Mar. 2010. 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

[12] I. Pan and S. Das, “Chaotic multi-objective optimization based design offractional order 

PIλDμ controller in AVR system,” Int. J. Elect. Power Energy Syst., vol. 43, no. 1, pp. 

393–407, Dec. 2012 

[13] S. Debbarma, L. C. Saikia, and N. Sinha, “AGC of a multi-area thermalsystem under 

deregulated environment using a non-integer controller,”Elect. Power Syst. Res., vol. 95, 

pp. 175–183, Feb. 2013. 

[14] C.-L. Kuo, C.-H. Lin, H.-T. Yau, and J.-L. Chen, “Using selfsynchronizationerror 

dynamics formulation based controller for maximumphotovoltaic power tracking in micro-

grid systems,” IEEE J. Emerg. Sel. Topic Circuits Syst., vol. 3, no. 3, pp. 459–467, 

Sep.2013. 

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

