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Abstract  

Active magnetic bearings (AMB) are unstable by their nature and are used in very 
high-speed applications, therefore the design and implementation of a suitable control system 
for such devices requires extensive investigation. In this paper the AMB control problem is 
treated and design method of proportional plus derivative plus integral (PID) control system is 
proposed using the two degrees of freedom method. The designed PID control system is 
simulated and tested using MATLAB/Simulink, and some practical effects are investigated. 
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   للمساند المغناطيسيه الفعالهPIDتحليل وتصميم نظام سيطرة 

  :الخالصه 

غيرمستقره بطبيعتها وتستخدم في تطبيقات ذات سرعه عاليه ) AMB(المساند المغناطيسيه الفعاله 
في هذا البحث . فان تصميم واستخدام نظام سيطره مناسب لمثل هذه االجهزة يتطلب دراسة متعمقة جدا لذالك 

عامل مع مسألة السيطرة على المساند المغناطيسية الفعالة مع اقتراح طريقة لتصميم نظام سيطرة تم الت
 Two degrees of freedom( بأستخدام طريقة ثنائية المتغيرات  )PID(تكاملي  – ي تفاضل-تناسبي

method(.  
 ان هذا النوع من النه مناسب لهذا النوع من السيطرة اضافة الى) PID(كان اختيار نظام السيطرة 

 الطريقة المقترحة لتصميم نظام السيطرة .ذو دقة عالية ويمكن االعتماد عليه السيطرة سريع االستجابة،
)PID ( في هذا البحث تعتمد على المعامالت الفعلية للمسند المغناطيسي الفعال للحصول على استجابة سريعة

تم تمثيل وأختبار نظام السيطرة في برنامج . ية جداجدا لنظام السيطرة تتناسب مع سرعه االشتغال العال
Simulink/MATLAB بواسطة اشارات االختبار وكانت النتائج جيده جدا مقارنة مع نظام السيطرة PID 

  .[4]المذكور في المصدر
مناسب اكثر للتطبيق العملي تم توضيح بعض المؤثرات العملية  )PID(لكي يكون نظام السيطرة 

طوري،التداخل بين احداثيي السيطرة، واالهتزازالمتزامن الناتج عن عدم تطابق في التركيب مثل التخلف ال
كما تم تمثيل هذه المؤثرات وأختبار تأثيرها على اداء المنظومة بواسطة برنامج . اوحاالت عدم توازن

Simulink/MATLAB .  
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