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Abstract 
Variable-Voltage Variable-Frequency control represents the most 

successful used method in speed control of 3-phase induction motor, which is 
implemented by using PWM techniques. This paper proposes modeling and 
simulation of sinusoidal PWM voltage source inverter as a VVVF A.C drive. The 
dynamic model, simulation of 3-phase induction motor, and open loop speed 
control system is proposed too. The PI closed loop controller of rotor slip 
regulation is illustrated as a traditional speed control method, which gives stable 
operation behavior of motor speed in the constant torque region with settling              
time =0.5 sec and maximum overshot =20%, but unstable operation in the field 
weakening regions with steady state error =15%. The Artificial Neural Network 
(ANN) is going to be the modern type of speed controller. This paper proposes 
NARMA-L2 (Nonlinear Autoregressive-Moving Average) neural network as an 
improved Artificial Neural Network technique, and trained as a close loop slip 
regulation controller, which gives an ideal performance with settling and rise time 
= 0.18 sec, maximum overshot and steady state error less than 1% in different 
speed range and constant air gap flux, including the field weakening regions. 
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محرك حثي ثالثي الطور في يم األنزالق ناعية لتنظطصالعصبية األيطرة الس
 بأستخدام عاكس مصدر الجهد لمضمن عرض النبضة الجيبي

  الخالصة
المستخدمة في السيطرة على سرعة  طرقال نجحطريقة تغيير الجهد والتردد من أ تمثل        

يقدم هذا  .التضمين لعرض النبضة اتتقنيبق بأستخدام طتي ، والتالمحرك الحثي الثالثي الطور 
مغير الجهد كسواقة ضمن عرض النبضة الجيبي ذج والتمثيل لعاكس مصدر الجهد لمالنمو البحث
قدم أيضاُ النموذج والتمثيل للمحرك الحثي الثالثي الطور مع مسيطر السرعة ذو كما وي. والتردد

ى لحلقة المغلقة علكاملي التقليدي كمسيطر االت- لتناسبيقدم المسيطر اكما وي . الحلقة المفتوحة
حيث  في منطقة ثبات العزم المحرك، والذي قدم أداء مستقراً سرعة األنزالق للجزء الدوار في

مع أداء غير مستقراً في مناطق أضعاف  %20ثانية وأقصى مدى أطالق  0,5كان زمن الوضع 
ناعية في طصت العصبية األن مسيطرات الشبكاأ. %15مع خطأ في حالة األستقرار  المجال

كتقنية محسنة للشبكات ) NARMA-L2(يطرات العصرية، يقدم هذا البحث طريقها لتصبح المس
في  األنزالق، والذي قدم أداًء مثالیًا تنظیمعلى  الحلقة المغلقة كمسيطرب ردوالتي تُ العصبية االصطناعية

ثانیة وكان أقصى أطالق ومقدار  0,18ع وزمن الوضع یساوي حیث كان زمن األرتفا مدى سرع مختلفة
بضمنھا  قیمة المجال المغناطیسي في الفجوه الھوائیةل مع أستقرار %1الخطأ في حالة األستقرار أقل من 
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