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ABSTRACT 
    This paper proposes a novel method for controlling the output DC-link voltage of the 
Z-source inverter for adjustable speed drive applications. An adaptive neuro-fuzzy 
controller is used to control the DC-link. The novelty of the proposed controller is the 
direct feedback from the DC-link, which is a discontinuous (chopped) signal, without 
any additional estimation or peak detection circuits. Where, this discontinuous 
feedback can't be used in conventional controllers without additional circuits. Design 
and simulation of the proposed control system are illustrated in this paper. Simulation 
results give excellent performance of the Z-source inverter with ripple free DC-link 
voltage. The robustness of the proposed intelligent controller is demonstrated for 
different output voltage commands. The response of the DC-link voltage, output AC 
voltage, AC current and speed for 20% and 40% input voltage sag is investigated.  
Keywords: Z-source inverter, direct control, ASD system, ANFIS control, intelligent 
control. 
 

- على نظام األستدالل العصبي استناداً  الممانعة-عاكس مصدر السيطرة المباشرة على
 الضبابي المكيّف

 الخالصة
 (DC-link voltage)التيار المستمر-ة للسيطرة على جھد وصلةتقترح ھذه الورقة طريقة جديد    

-وحدة التحكم العصبي . تم استخدامسواقات السرع المتغيرةملعاكس مصدر الممانعة في تطبيقات 
حكم المقترحة ھو استخدام التيار المستمر. الجديد بوحدة الت-جھد وصلةالمكيف للسيطرة على  الضبابي

وذلك بدون (متقطعة),  بعدم األستمرارية ي تتصفتالتيار المستمر وال-صلةالتغذية الخلفية المباشرة من و
التغذية الخلفية غير المستمرة اليمكن أن ف عن الذروة. حيث ان ھذه أي استخدام لدوائر تقييم او كش

في ھذه الورقة تم توضيح التصميم تستخدم في المسيطرات التقليدية دون استخدام دوائر اضافية. 
الممانعة مع جھد -مصدرنتائج المحاكاة اعطت أداًء ممتازاً لعاكس ة لنظام السيطرة المقترح. والمحاكا
لمختلف  برھنة متانة وحدة التحكم الذكية المقترحةالمستمر خالي من التموج. كما وتمت التيار -وصلة

والجھد والتيار المتناوبين التيار المستمر -وتم تقصي استجابة جھد وصلةاوامر انتاج الجھد الكھربائي. 
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