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 چکیده
، ارائدِ ؼدسُ اظد .     (PSS)ترای طراحی پایسارکٌٌسُ ظیعتن قدسرت ، Heffron-Phillip’sخسیس اصالح ؼسُ  زر ایي هقالِ، یک هسل

ترای طراحی یک پایسارکٌٌسُ کالظیک ظیعتن قسرت، زاًعتٌي پاراهترّای ذارخی ظیعتن، هاًٌس ٍلتاش تاض تی ًْاید  ٍ اهددساًط ّدای    
تاض ثاًَیِ تراًعدوَرهاتَر ازسایٌدسُ، تدرای    ذارخی یا هقازیر ترویٌی هؼازل آًْا، هَرز ًیاز اظ . زر رٍغ پیؽٌْازی، اطالػات هَخَز زر 

طراحدی ؼدسُ تدا رٍغ     PSSهیرایدی   هَرز اظدتوازُ قدرار فرزتدِ اظد .     Heffron-Phillip’s (ModHP)تٌظین یک هسل اصالح ؼسُ 
ؼدسُ تدا    طراحی PSSکالظیک هَرز هقایعِ قرار فرز  اظ  ٍ ًتایح ؼثیِ ظازی کارآهسی ٍ هَثر تَزى ٍ هیرایی تْتر  PSSپیؽٌْازی تا 

کالظیک را ًؽاى هی زٌّس. ػولکرز پایسارکٌٌسُ پیؽٌْازی تا آًچِ تَظط طراحی کالظیک تِ زظ  هدی   PSSرٍغ پیؽٌْازی ًعث  تِ 
 آیس، قاتل هقایعِ اظ  اها زیگر ًیازی تِ ترویي ٍ هحاظثِ پاراهترّای ذارخی ظیعتن ًیع . تٌاترایي طراحی پیؽٌْازی، تدرای کدارترز  

هاؼیٌِ، کدِ زر آى اطالػدات زقیدی ظیعدتوی تدِ راحتدی زر        ّای احتوالی چٌس کٌٌسفی ظیعتن قسرت، ؼاهل کارترزّای ػولی تثثی  
 زظترض ًیعتٌس، هٌاظة هی تاؼس.

 

 ظیعتن قسرت ، پایساری(PSS)، پایسارکٌٌسُ ظیعتن قسرت Heffron-Phillip’sهسل  کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1
تَاى تدِ ػٌدَاى تَاًدایی یدک ظیعدتن       پایساری اظ . پایساری ظیعتن قسرت را هیّای هْن زر ظیعتن قسرت  یکی از خٌثِ

قسرت ترای تاقی هاًسى زر حال  تؼازل تح  ؼرایط ػولیاتی هطلَب ٍ تِ زظ  آٍرزى هدسز یدک حالد  قاتدل قثدَل تؼدازل،      

رز ًظر، تح  ؼدرایط ػولیداتی   پط از اذتالل تؼریف کرز. تٌاترایي یک ظیعتن قسرت تایس ظطح ٍلتاش ٍ زرکاًط را زر ظطح هَ

. (J Abdul Jaleel, 2013) هرتلف از قثیل، ازسایػ ًافْاًی تار، از زظ  زازى ظٌکرًٍیعن ٍ یا تغییر ذط اًتقال حوظ کٌدس 

تاؼس. ترذی  ّوراُ هیتغییرات زر ؼرایط ػولیاتی یک ظیعتن قسرت الکتریکی هؼوَال تا ًَظاًات زرکاًط پاییي ذَز تِ ذَزی 
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ؼًَس، اها ترذی از آًْا هوکي اظ  تدرای هدستی تداقی     ترای ظیعتن ّای قسرت هحَ هی از ایي ًَظاًات تسٍى اًدام ّیچ آظیثی 

َ  (Lin, 2013)تواًٌس، تِ تسریح تسرگ ؼسُ، ٍ زر ًْای  تدِ ذاهَؼدی زر هقیداض تدسرگ هٌددر ؼدًَس        ظداًات  . ػلد  اصدلی ً

. ًَظاًات زرکاًط پاییي زر یک ظیعتن قسرت تدر  (P.S. Bhati, 2013)الکترٍهکاًیکی هیرایی ًاکازی زر ظیعتن قسرت اظ  

 .M)کٌٌدس   فداارز، کدارایی ظیعدتن قدسرت ٍ قاتلید  ّدای ػولیداتی اًتقدال تدَاى را هحدسٍز هدی            پایساری ظیعتن تاثیر هدی 

Moghavvemi, 2012)   ّدای   . تِ هٌظَر حل ایي هؽکل، هٌْسظاى ٍ هحققاى تِ طَر هعتور ٍظیوِ پیدسا کدرزى اظدتراتصی

(، کدِ تَظدط یدک    PSSکٌٌسُ ظیعتن قدسرت    ظازُ، هَثر ٍ اقتصازی ترقراری ثثات زر ظیعتن قسرت را زارًس. از ایي رٍ، پایسار

ِ ظیعتن تحریک اضازِ ؼسُ اظ ، تِ ػٌَاى یک رٍغ ظازُ ٍ هقرٍى تِ صرزِ تِ ٍخدَز آهدسُ   ظیگٌال ترقراری ثثات تکویلی ت

 (A.L.S. Pereira, 2011). ٍ  (Y.L. Abdel-Magid, 2010)اظ  

 (Ehsan BAYAT, 2015) ٍ  (Chaudhuri, 2005)زر طَل ظالْا، اًَاع هرتلوی از زرآیٌسّای طراحی ٍ الگَریتن ّدا  

ٍ (Ehsan BAYAT H. D., 2015)   1395 هْر, ٍ هٌطی زازی)  ٍ(Manish Kushwaha, 2013)   ترای طراحی پایدسار

کٌٌسُ ّای ظیعتن قسرت ٍ تا اظتوازُ از هسل ّای ذطی ٍ غیرذطی ظیعتن قسرت، ارائِ ؼسُ اًس. افرچِ، تراطر ظداذتارّای  

کالظدیک ٍ زرآیٌدسّای    PSSپیچیسُ ٍ ًیازّای هحاظثاتی، تعیاری از ایي پایسار کٌٌسُ ّا کارترز ػولی کوتری زارًس. هوْدَم  

هَرز تررظی قرار فرزتِ اظد . پایدسار کٌٌدسُ ّدای      (Swan, 1981)  ٍ (C.Concordia, 1969)تِ ذَتی زر تٌظیوی آًْا 

. (Rogers, 2000)کالظیک تا تْرُ ی ثات ، زر صَرتی کِ تِ زرظتی تٌظین ؼسُ تاؼٌس، تِ طَر هٌطقی ػول ذَاٌّدس کدرز   

افرچِ ایي تٌظین کٌٌسُ ّا ظاذتارّای ظازُ ٍ قسرتوٌسی زارًس، تٌظین آًْا ًِ تٌْا تِ ترصص قاتل تَخِ، تلکِ تدِ زاًؽدی زر   

قدسرت، هتغیدر    هَرز پاراهترّای ذارخی ظیعتن ًیرٍفاُ ًیس ًیاز زارز. ایي پاراهترّا هوکي اظ  زر طَل ػولکرز ػازی ظیعتن

تاؼٌس. حتی زر هَرز هسل ّای تک هاؼیي تاض تی ًْای ، ترویي اهدساًط ذط هؼازل ٍ ٍلتاش تاض زٍرزظ ، هدَرز ًیداز هدی    

کِ ًعث  تِ تاض زٍرزظ  اًدسازُ فیدری ؼدسُ اظد ، ًیداز زارز. ایدي        δّن چٌیي تِ اطالػات زاٍیِ رٍتَر  PSSتاؼس. طراحی 

فیری ًیعتٌس ٍ الزم اظ  کِ تر اظاض هسل ّای هرتثِ کاّػ یازتِ تقیِ ظیعتن کِ تدِ شًراتدَر   پاراهترّا هعتقیوا قاتل اًسازُ 

طراحدی ؼدسُ تدِ رٍغ کالظدیک      PSSهتصل اظ ، ترویي ززُ ؼًَس. افر اطالػات هَخَز از تقیِ ظیعتن غیر زقیدی تاؼدس،   

 هوکي اظ  هٌدر تِ ػولکرز ضؼیف ظیعتن ؼَز.

ایي هقالِ ًیس، تر اظاض رٍغ طراحی کالظیک هی تاؼس. افرچِ، ترػکط یک پایدسار  زر  PSSرٍغ پیؽٌْازی ترای طراحی 

پیؽٌْازی اغتؽاؼات ظیعتن، هاًٌس تغییر زر پیکرتٌسی ظیعتن یا تغییر زر تارّا ٍ غیدرُ را، تدر اظداض     PSSکٌٌسُ کالظیک، 

تالغ هی کٌدس کدِ تددای     PSSیٌسُ، هؼیي هی کٌس. اًحرازات زر ؼار تَاى، ٍلتاش ٍ زاٍیِ ٍلتاش زر تاض ثاًَیِ تراًعوَرهاتَر ازسا

اًسازُ فیری ؼسُ ًعث  تِ تاض زٍرزظ ، زاٍیِ رٍتَر اًسازُ فیری ؼسُ ًعث  تدِ تداض هحلدی را، تدرای هیدرا کدرزى        δزاٍیِ 

ترودیي   از اًسازُ فیری ّای هحلی هحاظثِ هی ؼًَس ٍ ًیازی تِ PSSًَظاى ّا، کٌترل کٌس. تٌاترایي توام پاراهترّای طراحی 

یا هحاظثِ هقازیر اهدساًط ّای ذارخی هؼازل، ٍلتاش تاض ٍ زٍایدای رٍتدَر زر تداض زٍرزظد ، ًیعد . ػولکدرز پایسارکٌٌدسُ        

پیؽٌْازی تا ػولکرز پایسارکٌٌسُ کالظیک کِ تر اظاض اطالػات ظیعتوی زقیی طراحی ؼسُ اًس، قاتل هقایعِ هی تاؼدس. ایدي   

َخَز ًوی تاؼس. ترػ ّای زیگر ایي هقالِ تِ ؼرح زیدر ظدازهاى زّدی ؼدسُ اظد ،      اطالػات ّویؽِ زر ظیعتن ّای ػولی ه

ٍ زرآیٌس طراحی  Heffron-Phillip’sترػ زٍم هسل ظازی ظیعتن قسرت را ؼرح هی زّس، زر ترػ ظَم هسل اصالح ؼسُ 

PSS     فیدری از هقالدِ را   پیؽٌْازی ارائِ هی ؼَز، ٍ زر ترػ چْارم ًتایح ؼثیِ ظازی آٍرزُ هی ؼدَز ٍ تردػ پدٌدن ًتیدد ِ

 ؼاهل هی ؼَز.

 

 مدل سازی سیستم قدرت. 2
ترای تحلیل پایساری ظیگٌال کَچک، هسل ظازی زیٌاهیکی ترای هَلوِ ّای ػوسُ ظیعتن قسرت هَرز ًیاز هی تاؼس. ایدي  

ٍ غیرُ هی تاؼس. اًَاع هرتلوی از هسل  (AVR)هسل ظازی ؼاهل شًراتَر ظٌکرٍى، ظیعتن تحریک، تٌظین کٌٌسُ ٍلتاش ذَزکار 

ّواًطَر  (SMIB)ّا تعتِ تِ کارترز ذاصؽاى زر هتَى فسارغ ؼسُ اظ . یک هسل ظیعتن قسرت تک هاؼیي تاض تی ًْای  

ثاتد (   Kیا هسل  Heffron-Phillip’sًؽاى زازُ ؼسُ اظ ، ترای تِ زظ  آٍرزى هسل زیٌاهیکی ذطی ؼسُ   1کِ زر ؼکل 

. شًراتَر، تا یک یا زٍ ذط هساری تِ یک تراًعوَرهاتَر هتصل ؼسُ اظد . ایدي ذدط تدِ     (Phillips, 1952) اظ اظتوازُ ؼسُ 
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تاقیواًسُ ظیعتن قسرت کِ هوکي اظ  یک تاض تی ًْای  یا هاؼیي زیگدری تاؼدس، هتصدل اظد . تداض تدی ًْاید ، از ًظدر         

ات  اظ . هقسار، زرکاًط ٍ زاز ٍلتاش، تا تغییرات زر تار  ذرٍخی شًراتَر( تغییر ًوی کٌدس. ایدي   تؼریوی، یک تاض تا هٌثغ ٍلتاش ث

تدرای هدسل    IEEE 1.1یک ًوایػ ظازُ از شًراتَر زٍرزظ  هتصل تِ یک هرکس تار از طریی یک ذط اًتقال هدی تاؼدس. هدسل    

 .(K.R.Padiyar, 1996) ا زهاى کن اظتوازُ ؼسُ اظ ظازی شًراتَر ظٌکرٍى تا تْرُ ی تاال ٍ تحریک کٌٌسُ اظتاتیک ثات  ت

 
 هسل ظیعتن قسرت تک هاؼیٌِ :1ؼکل 

 

 هؼازالت زیٌاهیکی حاکن تر ظیعتن تِ صَرت زیر هی تاؼٌس:

δ̇                                                                                                         

 ̇  
 

  
{               }                                                          

 ̇   
 

    
{                 }                                                 

 ̇   
 

  
{                     }                                            

            (       )                                                         (5) 

 

تاتَخِ تِ تاض  δهتغیرّا هؼاًی اظتاًسارزی زارًس کِ زر پیَظ  لیع  ؼسُ اًس. هؼازالت تاال تر پایِ ی زاٍیِ رٍتَر 

تراًعوَرهاتَر        اًسازُ فیری ؼسُ اظ . ترای تِ زظ  آٍرزى هؼازالت زیٌاهیکی ًعث  تِ ٍلتاش تاض ثاًَیِ  Ebزٍرزظ  

تِ  δs  ٍEˊq. ػثارات ترای δs=δ-θs، تیاى ؼًَس کِ زر آى δsتایس تر حعة  δازسایٌسُ، توام ػثارات ؼاهل زاٍیِ ی رٍتَر 

 :صَرت زیر ّعتٌس

         
  (     )      

       (     )    
 

                                                        

                                                       

  
  

      
  

  

√  
  (

  

     
       )

 

 
  

 

  
                                      (7) 

 

 PSSو طراحی  Heffron-Phillip’sمدل اصالح شده . 3

، تا ذطی ظازی هؼازالت ظیعتن زر اطراف یک ؼرایط ػولیاتی قاتل زظتیاتی اظ . Heffron-Phillipsهسل اظتاًسارز 

.  تِ توصیل آهسُ اظ . زر ایٌدا تٌْا فام ّای اصلی ترای رظیسى تِ هسل (K.R.Padiyar, 1996) تَظؼِ ایي هسل زر هرخغ 

 هؼازالت زیر تِ زظ  هی آیٌس: 1.1ارائِ ؼسُ اظ . از هسل  HPاصالح ؼسُ 
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اؼارُ زارًس. ٍخِ هؽترک ؼثکِ هاؼیٌی را هی تَاى تا  Parkزر چارچَب هرخغ  q  ٍdتِ ترتیة تِ هحَر  q  ٍdاًسیط 

، تِ زظ  آٍرز. ٍلتاش پایاًِ هاؼیي تر حعة ٍلتاش ثاًَیِ Kronتِ چارچَب هرخغ زٍار  Parkتثسیل هقازیر هاؼیي زر چارچَب 

 تراًعوَرهاتَر تِ صَرت زیر اظ :

       (      ) 
   

 (      )         
                                                                (9)      

(      )  (      )               
                                     (10) 

 
 زر هؼازالت تاال زارین: δs+θsتا  δاز خایگااری 

(      )  (      )                                               (11) 
 هؼازلِ تاال زارین: تا هعاٍی قرار زازى ترػ حقیقی ٍ هََّهی

 
                     

                                                                                                 

 ٍ هرتة کرزى آًْا زارین: 8زر هؼازلِ ی  12تا خایگااری هؼازلِ ی 

 

[
         

        
] [

  
  
]  [

           
        

]                                             

.  آهسُ (K.R.Padiyar, 1996) هاًٌس آًچِ زر هرخغ  13هؼازالت هکاًیکی ظیعتن، هؼازالت الکتریکی ظیعتن ٍ هؼازلِ 

 ذطی ؼسُ اًس: Kاظ ، ترای تِ زظ  آٍرزى ثات  ّای اصالح ؼسُ 

 

   
            

     
 

     
 

     
 
          

   
     

     
 
    

   
     

 

     
 

   
     

 

     
 
          

    
              

(     )   

 
  

             

      
     

 

   
  

     
 

   

   
 

    
         

(     )

      
           

   
     

 

     
      

        

   
     

 

    
           

(     )   

 
  

             

      
     

 

 کِ زر آى

      
         

                                                                          (14) 
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تا ایي تؽکیل ؼسُ کِ تؼاریف آًْا تسٍى تغییر تاقی هی هاًس.  K6تا  K1ثات   6از   Heffron-Phillipsهسل اصالح ؼسُ 

زیگر تَاتؼی از راکتاًط  K. ایي هعالِ قاتل هؽاّسُ اظ  کِ ثات  ّای اصالح ؼسُ ارخاع ًوی ؼًَس δ  ٍEb، آًْا زیگر تِ حال

حاال تٌْا تر  Kٍ خریاى ّای هاؼیي ّعتٌس. تٌاترایي ثات  ّای اصالح ؼسُ  Vs ،δs ،Vtًیس ًیعتٌس. آًْا تَاتؼی از  Xeهؼازل 

زر حیي ذطی ظازی ثات  ًیع ، ظِ ثات    Vsِ اظاض اًسازُ فیری ّای هحلی قاتل هحاظثِ ّعتٌس. زر ایي هسل، از آًدا ک

ًیس آهسُ اظ ،  2. ّواًطَر کِ زر ؼکل زر فؽتاٍر، ٍلتاش هیساى ٍ ًقاط اتصال ٍلتاش پایاًِ، هؼرزی ؼسُ اًس Kv3تا  Kv1زیگر 

تیي فؽتاٍر الکتریکی ٍ ٍرٍزی ٍلتاش هرخغ، تا تغییر زر ظرػ  هاؼیي کِ  GEP(s)، از طریی تلَک تاتغ اًتقال PSSػول 

 زرض ؼسُ صور اظ ، کارآهس هی تاؼس.

 
 

 اظ . Δδs، زٍایِ رٍتَر Heffron-Phillipsهسل اصالح ؼسُ  :2ؼکل 

 

 تِ صَرت زیر اظ : GEP(s)ػثارت هرتَط تِ تاتغ اًتقال 

       
          

      
                

                                                   

 

تاتغ اًتقال ظیعتن تحریک کٌٌسُ اظ . ایي تاتغ هی تَاًس هرتَط تِ ّر تحریک کٌٌسُ ای تاؼس، اها زر  EXC(s)کِ زر آى 

ترای زراّن  PSSایسُ آل، تاتغ اًتقال  ایي هقالِ، یک تحریک کٌٌسُ زائوا ظاکي تا تْرُ تاال ٍ زهاى کن، هس ًظر اظ . تِ طَر

تاؼس. ایي تاتغ تایس تِ طَر ذالص یک تاتغ پیػ  GEP(s)آٍرزى یک هقسار تؼییي ؼسُ هیرایی تا ٍرٍزی ظرػ ، تایس هؼکَض 

پیػ زاز اظ  کِ خثراى ظازی  -زاز تاؼس کِ تِ طَر زیسیکی قاتل زرک ًیع . یک رٍیکرز ػولی، زاؼتي یک هسار پط زاز

 ,Swan) را تر رٍی تازُ زرکاًط ّای هَرز ًظر ایداز هی کٌس. پایسارکٌٌسُ ّا تِ کوک راٌّوایی ّای تٌظین زر هرخغ کازی 

اظ  کِ زر  washoutپیػ زاز تا یک زیلتر  -، طراحی ؼسُ اًس. پایسارکٌٌسُ هَرز ًظر، یک خثراًعاز ظازُ پط زاز(1981

زر اطراف  GEP(s)×PSS(s)ُ ؼسُ اظ . ثات  ّای زهاى طَری اًتراب هی ؼًَس کِ پط زاز خثراى ؼسُ ًؽاى زاز 3ؼکل 

زرخِ  91زرخِ ٍ زر تقاطغ  45زرض ؼسُ(، کِ زر زیر ًقطِ  Hz 1.12یؼٌی  rad/s 7زرکاًط حال  هحلی  کِ زر حسٍز 

 .(K.R.Padiyar, 1996) ، (Swan, 1981) ( رخ تسّس rad/sec  3.5 Hz 22قرار زارز، زر تاالتر از 
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اًتراب هی ؼَز، تا حساکثر هیرایی را تِ حال  هَرز تحث شًراتَر ٍ ّر حال   از هٌحٌی هکاى ٌّسظی ریؽِ ّا PSSتْرُ 

 زیگر  هاًٌس حال  تحریک( تسّس.

 
 PSSظاذتار  :3ؼکل 

 

 خثراًعاز تِ صَرت زیر تاؼس: زرض هی ؼَز کِ ؼکل

         

       
 

       
                                                                               

 

 از هؼازالت زیر تِ زظ  هی آیٌس: T1  ٍT2پیػ زاز اظ . ثات  ّای -تؼساز هراحل پط زاز mکِ زر آى 

  
  

  
 

       
 

 
 

       
 

 
 
                                                                                         (17) 

βظازی زاز هَرز ًیاز : خثراى 

 

T1=
 

 √ 
 

T2=αT1 
 زرکاًط حال  هَرز ًظر اظ . Ωiکِ زر آى 

 

 نتایج شبیه سازی. 3

 را ًؽاى هی زّس. Matlabزر ظیوَلیٌک  Heffron-Phillipsهسل اصالح ؼسُ  4ؼکل 
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 Matlabزر ظیوَلیٌک  Heffron-Phillips: هسل اصالح ؼسُ 4ؼکل 

 

ًؽاى زازُ ؼسُ  8ٍ  7ٍ  6ٍ  5، زر ؼکل ّای  Kػولکرز پایسار کٌٌسُ طراحی ؼسُ تا اظتوازُ از ثات  ّای اصالح ؼسُ 

 ترای ّر زٍ طراحی کالظیک ٍ رٍغ پیؽٌْازی زر زیر آٍرزُ ؼسُ اظ . PSSاظ . زازُ ّای ظیعتن ٍ زازُ ّای 

 
 :زازُ ّای هاؼیي

Xd = 1.6; Xq = 1.55; Xˊd = 0.32; Tˊdo = 6; H = 5; D =0;  fB = 60Hz; EB = 1p.u.; Xt = 0.1; 
 ، ترای هاؼیي ظٌکرٍى زر ًظر فرزتِ ؼسُ اظ .1.1هسل 

 :زازُ ّای تحریک

Ke = 200; Te = 0.05s; Efdmax = 6p.u.; Efdmin =−6p.u.; 
 :  CPSSزازُ ّای

T1 = 0.078; T2 = 0.026; Kpss = 16; Tw =2; 
 PSS :±0.05هحسٍزُ ی ذرٍخی 

 :PSS-ModHPزازُ ّای 

T1 = 0.0952; T2 = 0.0217; Kpss = 13; Tw =2; 
 

 PSS :±0.05هحسٍزُ ی ذرٍخی 

 

، را ًؽاى Vref% تغییر پلِ، زر ٍرٍزی شًراتَر 11، را تِ زًثال Smپاظد ظیعتن تر حعة تغییرات زر ظرػ  لغسغ  5ؼکل 

 هی زّس.
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 Smترای تغییرات زر ظرػ  لغسغ  Vref% تغییر پلِ زر 11: پاظد ظیعتن ترای 5ؼکل 

 

طراحی ؼسُ تا رٍغ  PSSکالظیک ٍ  PSSًاپایسار اظ .  PSSّواى طَر کِ هؽاّسُ هی ؼَز، ظیعتن تسٍى یک 

طراحی ؼسُ تا رٍغ پیؽٌْازی هیرایی  PSSپیؽٌْازی، تِ طَر هَثر ًَظاًات ظیعتن را هیرا کرزُ اًس ٍ هؽرص اظ  کِ 

 را ترای تغییرات زاٍیِ رٍتَر   Vref% تغییر پله در 11پاسخ سیستم برای  6کالظیک زارز. ؼکل  PSSتْتری ًعث  تِ 

PSS را ًؽاى هی زّس. طراحی ؼسُ تا رٍغ پیؽٌْازی 

 
 ترای تغییرات زاٍیِ رٍتَر Vref% تغییر پلِ زر 11: پاظد ظیعتن ترای 6ؼکل 

 

هرتَط هی ؼَز. رزتار ظیعتن زر ایي  S=0.8-j0.2 p.u  ٍXe=0.4 p.uتِ ػولکرز ضریة تَاى پیػ زاز تا  7ؼکل 

کالظیک  PSSپیؽٌْازی تعیار تْتر از  PSSشًراتَر، تِ ؼست ًَظاًی اظ . ػولکرز  Tm% تغییر پلِ زر ٍرٍزی 11حال  ترای 

 تح  ایي ؼرایط اظ .
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 Smترای تغییرات زر ظرػ  لغسغ Tm % تغییر پلِ زر 11 : پاظد ظیعتن ترای7ؼکل 

 

طراحی ؼسُ تا رٍغ پیؽٌْازی را  PSS را ترای تغییرات زاٍیِ رٍتَر   Tm% تغییر پلِ زر 11پاظد ظیعتن ترای  8ؼکل 

 ًؽاى هی زّس.

 
 ترای تغییرات زاٍیِ رٍتَر Tm% تغییر پلِ زر 11: پاظد ظیعتن ترای 8ؼکل 

 

 گیری. نتیجه5

ظیعتن قسرت تا  ترای طراحی پایسار کٌٌسُ ظیعتن قسرت اظترراج ؼس. پایسارکٌٌسُ Heffron-Phillipsهسل اصالح ؼسُ 

اظتوازُ از اطالػات هَخَز زر تاض ّای هحلی ظاذتِ ؼس کِ ّیچ زرضی زرتارُ هاتقی ظیعتن هتصل تِ آى ظَی تداض ثاًَیدِ   

تراًعوَرهاتَر ازسایٌسُ، ًسارز. از آًدا کِ تِ طَر کلی اطالػات ظیعتن تِ طَر زقیی هَخَز ًیع  یا زر ػول قاتل اًسازُ فیدری  

ترای طراحی پایسارکٌٌسُ ظیعتن قدسرت، تعدیار کارآهدس ٍ هٌاظدة هدی تاؼدس. ػولکدرز پایسارکٌٌدسُ          ًیع ، رٍغ پیؽٌْازی

طراحدی   PSSپیؽٌْازی، تا ػولکرز یک پایسارکٌٌسُ کالظیک هَرز هقایعِ قرار فرز . ًتایح ؼثیِ ظازی ًؽاى هی زٌّدس کدِ   

رکاًط پاییي اظ . از آًددا کدِ طراحدی پیؽدٌْازی     کالظیک زر هیرایی ًَظاًات ز PSSؼسُ تا رٍغ پیؽٌْازی تعیار تْتر از 

پیؽٌْازی تِ ظیعتن ّای چٌس هاؼدیٌِ هوکدي اظد      PSSتٌْا تر اظاض اًسازُ فیری ّای هحلی اظ ، تَظؼِ زلعوِ طراحی 

   اهکاى پایر تاؼس.
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برای کاىش نٌسانات  H ∞TCSCً کنترل کننده  TLBOفازی بيینو شده با  PSS(. طراحی 9315مير, م. ه. )16. 

 .95-9سیگنال کٌچک در محدًده گسترده. کنفرانس بین المللی ميندسی برق, 

 

 پیوست . 7
 :تؼاریف هتغیرّا

δزاٍیِ رٍتَر : 

δsزاٍیِ رٍتَر ًعث  تِ ٍلتاش ثاًَیِ تراًعوَرهاتَر : 

Smظرػ  لغسغ : 

Tmech  ٍTelecتِ ترتیة فؽتاٍرّای هکاًیکی ٍ الکتریکی : 

Dضریة هیرایی : 

Eˊq: :emf فارا تراطر اتصال ؼار 

Id هَلوِ هحَر :d از خریاى قعو  ظاکي 

Iq هَلوِ هحَر :q از خریاى قعو  ظاکي 

Tˊdo ثات  زهاًی هسار تاز هحَر :d 

Xd  ٍXˊd رکتاًط ّای هحَر :d 

Xq  ٍXˊqرکتاًط ّای هحَر : q 

Efdٍلتاش هیساى : 

Ke  ٍTeثات  تْرُ ٍ زهاًی هحرک : 

Vtٍلتاش اًسازُ فیری ؼسُ زر پایاًِ شًراتَر : 

Vsٍلتاش اًسازُ فیری ؼسُ زر ثاًَیِ تراًعوَرهاتَر : 

Vrefٍلتاش هرخغ : 

Vpss ٍرٍزی :PSS 

Xt  ٍXLرکتاًط ّای تراًعوَرهاتَر ٍ ذط اًتقال : 
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