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Abstract 

 This paper is an attempt to design an adaptive controller using model reference 
adaptive control algorithm involving Indirect Field Oriented Control of an A.C. 
Induction Machine as a nonlinear plant, without the need for modeling (knowing 
the plant equations) except the plant order. The objective is to study the controller 
parameters effect to reflect the performance specification in the control tasks, such 
as rise time, settling time and overshoot in order to design a controller with an 
adjustment mechanism so us the closed loop system remains stable. The second 
plant used is a D.C. Motor as a linear plant to verify the capability of the 
suggested method for a linear plant. The model is chosen with respect to the order 
of the plant. The suggested method is to find the initial values of the controller 
parameters by using a designed table which gives a good response compared with 
the conventional method (tuned PI controller); in addition the designed controller 
has an enhancement on the response with the time regarded to the adaptation 
mechanism.  

 
 باستعمال خوارزمیة مسطرة النموذج المرجعي التكیفیة تنغیم المسیطر التكیفي

  
  الخالصة

هذا البحث هوِمحاولةُ جادة لتَصميم المسيطرالتكيفيِ باستعمال خوارزميةَ سيطرة النمـوذج    
المرجعي التكيفية تَتضمن محرك حثِّ تيار متناوبِ، بدون الحاجة إلى النموذج الرياضي للنظام 

إن الهدفَ هو دراسة تاثيرمتغيرات النظـام  . ماعدا طلبِ درجة النظام) ممعرفة معادالتَ النظا(
المطلوب السيطرة عليه لعكْس مواصفات األداء في مهامِ السيطرةَ، لكي يصمم مسيطر تكيفـي  

النظام الثاني المستخدم هو محرك  .ً بآلية التعديِل بحيث يكون نظامِ سيطرة ألتغذيه ألخلفيه مستقرا
. مستمر لغرض التَحقق من قابلية الطريقة المقترحة في السيطرة على أداء االنظمه الخطية تيار

إن الطريقةَ المقترحةَ إليجاد القيم األوليـةَ لمتغيـرات   . النموذج يختَار بناءا على درجة النظام
الطريقـة التقليديـة   النظام باستعمال جداول صممتْ لهذا الغرض تَعطي استجابة جيده مقَارنَة ب

)تنغيم المسيطر النسبي التكاملي(  قابلية تحسـين م لَهمص؛ باإلضافة لذلك فان نظام السيطرة الم
 .االستجابة بمرور الزمن عائد آللية التكيفَ
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