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ABSTRACT: 
    Field oriented control space vector pulse width modulation (FOC- SVPWM) is one 
of the effective and modern methods for speed control of Permanent magnet 
synchronous motor (PMSM). A mathematical model and theoretical analysis of 
(FOC-SVPWM) driven a PMSM are presented .In this work, a control methods for 
PMSM using Model reference adaptive system (MRAS) are utilized to compare the 
performance behavior under conventional PI, Fuzzy PI, and Particle swarm 
optimization (PSO)  control methods. 
Extensive simulation results are presented using MATLAB/SIMULINK program  
which including (SVPWM generation, inverter, PMSM, the reference frame 
transformation and different  PI controllers) as well as the estimation method using 
MRAS.  
    This work presents a comparative study to investigate the performance of  PMSM 
based on MRAS when different load conditions are applied to  PMSM and  under 
three different  controllers: the first controller is the Proportional-Integral (PI) based 
on classical trial and error method, the second controller is PI controller based on 
PSO technique for optimal gains tuning and thus improve the performance of the 
system. The obtained results show that an improvement in motor performance when 
using PI-PSO compared to classical PI controller. The third controller is Fuzzy-PI 
with scaling factor (gains) tuned by PSO technique. This method can improve the 
performance of the system compared with PI-PSO in terms of reducing steady state 
error, rising time, overshoot and smoother response to make this controller more 
robust to variation in load other than the rest  motor controllers. 
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ذو المتزامن  لنظام المحرك لسیطرة بعدم استخدام المتحسس األداء ل و مقارنةدراسة 
 المغناطیس الدائم

 
 الخالصة

للمتجھ الفضائي لمضمن عرض النبضة ھي واحدة من الطرق الفعالة و الحدیثة  طرق التحكم األتجاھي         
التحلیل النظري لطرق الریاضي وقدم النموذج . التزامني ذو المغناطیس الدائمللسیطرة على سرعة المحرك 

في ھذا .  التحكم االتجاھي للمتجھ الفضائي لمضمن عرض النبضة لتشغیل المحرك التزامني ذو المغناطیس الدائم
بأستخدام نظام النموذج المرجعي محرك التزامني ذو المغناطیس الدائم لل تم استخدام طرق السیطرة ,العمل

 .مختلف طرق السیطرةتصرف األداء لة لمقارن التكیفي التي تم أستخدامھ
تولید ( یتضمن و الذي  MATLAB/SIMULINKیتم عرض نتائج المحاكاة الشاملة باستخدام برنامج        

تحویل محور االسناد ,  العاكس،المحرك التزامني ذو المغناطیس الدائم, المتجھ الفضائي لمضمن عرض النبضة 
  .        طریقة المتحسس باستخدام نظام النموذج المرجعي التكیفي اضافة الى تمثیل) و مسیطرات مختلفة

باألعتماد على نظام النموذج  لتحقیق اداء المحرك التزامني ذو المغناطیس الدائم مقارنة ھذا العمل قدم دراسة  
ثالث  تحتو  دائممختلفة تطبق على المحرك التزامني ذو المغناطیس ال حاالت حملعندما  المرجعي التكیفي 

على طریقة التجربة والخطأ و المعتمد  (PI)تكاملي - المسیطر األول ھو مسیطر تناسبي: مختلفة مسیطرات
لألختیار األمثل لقیم   (PSO)المعتمد على تقنیة أفضلیة الحشد الجزیئي  (PI)المسیطر الثاني ھو  .التقلیدیة

 النتائج التي وجدت تظھر تحسین في أداء المحرك عند استخدام .وذلك لتحسین أداء المنظومة (gains)متغیرات 
(PI-PSO)   مسیطر بالمقارنة الى(PI) المسیطر الثالث ھو .  التقلیدي(Fuzzy-PI)  مع متغیرات(gains) 

حّسن أداء المنظومة عند مقارنتھ مع ھذه الطریقة یمكن أن ت. ُضبطت بواسطة تقنیة أفضلیة الحشد الجزیئي
اكثر سالسة  التجاوز و أستجابة, زمن الزیادة , تقلیل اخطاء الحالة المستقرة من حیث (PI-PSO)  مسیطر 

 .المحرك تجعل ھذا المسیطر أكثر فعالیة لتغیر الحمل مقارنة مع بقیة مسیطرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


