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Abstract 

This paper proposes the excitation system control of three phase 
synchronous generator for improving the step response using an adaptive fuzzy 
controller. The dynamic model and simulation of 3-phase synchronous generator 
are proposed. The open loop voltage control responses under no-load and full-load 
conditions are proposed too. The PI closed loop controller of excitation system is 
illustrated as a conventional control method, which gives an acceptable operation 
behavior of synchronous generator terminal voltage. An adaptive fuzzy inference 
system is proposed in this paper as a close loop controller, which gives an ideal 
performance in both of no-load and full-load conditions as compared with PI 
controller to control the 3-phase synchronous generator excitation system. 
Simulation results show the effectiveness of the proposed fuzzy controller scheme. 
Which gives in fuzzy controller; rise time= 0.3 sec., overshot= 0%, settling time= 
0.3 sec., and steady state error= 0%. Whereas, in PI controller; rise time= 0.55 
sec., overshot= 20%, settling time= 2.8 sec., and steady state error= 0%.  
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  نظام األستدالل الضبابي المكّیف للسیطرة على أثارة المولد
  التزامني ثالثي األطوار 

  الخالصة
 التزامني ثالثي األطواریقدم ھذا البحث السیطرة على نظام األثارة المغناطیسیة للمولد 

كما ویقدم النموذج . بأستخدام المسیطر الضبابي المكّیف لتحسین األستجابة ألشارة الخطوة
كما ویقدم أیضًا أستجابة الحلقة . ضي للمولد التزامني ثالثي االطوارینامیكي والتمثیل الریاالد

حث كما ویوضح الب. المفتوحة للسیطرة على جھد المولد في ظروف الالحمل والحمل الكامل
لجھد  مرضیًا التكاملي كمسیطر تقلیدي لنظام األثارة، والذي قدم أداًء مسیطر الحلقة المغلقة التناسبي

كما ویقدم البحث نظام األستدالل الضبابي المكّیف كمسیطر للحلقة المغلقة . يتزامناألخراج للمولد ال
في  رة للمولد التزامني ثالثي االطوارللنظام، والذي أعطى أداًء مثالیًا في السیطرة على نظام األثا

وقد أظھرت نتائج التمثیل . يالتكامل سبيظروف الالحمل والحمل الكامل مقارنًة مع المسیطر التنا
 0,3= زمن األرتفاع: الضبابيحیث كانت النتائج للمسیطر . فاعلیة المسیطر الضبابي المقدم  للنظام

في حین كان %. 0= ثانیة، الخطأ في الحالة المستقرة 0,3= ، زمن الوضع%0= تانیة، التجاوز
 2,8=  ، زمن الوضع%20= ، التجاوزثانیة 0,55=زمن األرتفاع: التكاملي أداء المسیطر التناسبي

  %. 0= تانیة، الخطأ في الحالة المستقرة
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