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ABSTRACT 
    This paper presents a ball position tracking control tuning algorithm for single axis magnetic 
levitation system using slice genetic optimization technique based nonlinear neural controller. 
As simple and fast tuning technique, slice genetic optimization algorithm is used to tune the 
nonlinear neural controller's parameters in order to get the best control action for the magnetic 
levitation system through the tracking of pre-defined location of the steel ball. Pollywog wavelet 
activation function is used in the structure of the nonlinear neural controller. The obtained 
results (using MATLAB program) show that the effectiveness of the proposed controller in 
minimizing the tracking error to zero value and also, in the softness of the control action with 
the lowest amount of fitness evaluation number. 
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 تصميم مسيطر عصبي الخطي لنظام تعليق الكرة المغناطيسية احادية األتجاه
 مبني على اساسة خوارزمية الشرائح الجنية

  الخالصة
ان ھذا البحث يقدم خوارزمية تنغيم المسيطر تتابع موقع كرة لنظام التعليق المغناطيسي احادي األتجاه بستخدام     

  ھا المسيطر العصبي الالخطي. تقنية الشرائح الجنية األمثلية اساس
لقد تم استخدام خوارزمية الشرائح الجنية النھا تقنية سھلة و سريعة في تنغيم عناصر المسيطر العصبي      

الالخطي لكي يحصل على افضل فعل للمسيطر لنظام التعليق المغناطيسي من خالل تتابع الموقع المعرف مسبقا 
  )استخدمت في ھيكلية المسيطر العصبي الالخطي. Polywog Wavelet(لكرة األستيل. ان الدالة الفعالة 

لقد تم الحصول على النتائج بأستخدام الحقيبة البرمجة ماتالب وتبينت فعالية المسيطر المقترح في تقليل الخطأ      
  التتابعي الى قيمة الصفر وكذلك فينعومة فعل المسيطر مع اقل عدد ممكن ألستدعاء دالة التقيم. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  


