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شماره 36

طراحی کنترل کننده شبکه عصبیِ تابع پایه شعاعیِ تطبیقی با ترم مقاوم مد لغزشی
برای شناورهای زیر سطحی
2

بهداد گرانمهر ،1کامران وفایی

Behdad.Geranmehr@Gmail.com
 -2،1دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا ،قزوین ،ایران
چکیده
در این مقاله شناورهای زیر سطحی برای طراحی کنترل غیر خطی که هم برای نقص عملگر شناورهای سطحی و هم برای تضمین ردیابی
مناسب باشند مورد بررسی قرار گرفته اند .بدین منظور کنترلگری با توانمندی تخمین هوشمند نامعینی ها و جبرانسازی اغتشاشات جریان
آب اقیانوس برای هر دو مد کنترل عمق و سمت پیشنهاد میشود .برای تقریب دینامیک های غیر خطی نامعین ،کنترل کننده شبکه
عصبیِ تابع پایه شعاعیِ تطبیقی پیشنهاد شده است .در ادامه ،مساله طراحی یک کنترل کننده شبکه عصبیِ تابع پایه شعاعیِ تطبیقی با
یک ترم مد لغزشی تقویت شده است تا خطای ردیابی و تنظیم در حضور نامعینی ها بهبود یابد در نتیجه هم بر عدم قطعیتها غلبه
خواهد شد و هم در کنترل عمق ،اثر نقص عملگر در راستای عمق جبران خواهد شد .همچنین ،پایداری روش کنترلی پیشنهاد شده با
تئوری لیاپانوف اثبات شده است .طراحی و شبیه سازی ها بدون ساده سازی سیستم دینامیکی بکار گرفته شده است .اگر چه در این مقاله
روش کنترلی پیشنهاد شده روی مدل  REMUSپیاده سازی اما این روش قابلیت پیاده سازی روی هر شناورسطحی و زیر سطحی را دارا
می باشد.
واژگان کلیدی  :شناورهای زیر سطحی ،REMUS ،شبکه عصبی تابعی پایه شعاعی تطبیقی ،کنترل مد لغزشی.

تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش مقاله :

93/32/35
93/37/17
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یک جبرانساز ترم مقاوم در کنار کنترل بهینه استفاده
کردهاند .اما روش پیشنهادی آنها در مقابل عدم
قطعیتهای بیشتر و بخصوص در مقابل اغتشاشات ضعیف
میباشد لذا در این مقاله ،با الهام از آنها ،برای اولین بار
اتوپایلوت سمت و عمق برای شناور زیر سطحی REMUS
بر پایه کنترل کننده شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
تطبیقی با ترم مقاوم سطح لغزشی طراحی شده است.
عالوه بر آن برای شبیه سازی شرایط واقعی و همچنین
پررنگ کردن توانایی ترم های تطبیقی و مقاوم بکار رفته
در روش کنترلی پیشنهادی ،جریانهای آب اقیانوس به
عنوان اغتشاش به سیستم اضافه شده است .روش کنترلی
پیشنهادی با بهره گیری توامان از شبکه عصبی پایه
شعاعی تطبیقی و ترم مقاوم این توانایی را دارد تا در
حضور اغتشاشات محیطی هم بر نقص عملگر در راستای
حرکتی عمق و هم در تضمین ردیابی حرکت صفحهای
سمت بخوبی عمل نماید .در پایان ،اثبات پایداری روش
کنترلی پیشنهادی نیز با کمک تئوری لیاپانوف بیان شده
است.
در ادامه این مقاله؛ مدل ریاضی یک شناور در مد های
سمت و عمق در بخش  ،2ساختار روش کنترلی در بخش
 ،6پایده سازی قانون کنترل روی شناور  REMUSدر
بخش  ،4نتایج شبیه سازی در بخش  5و در پایان نتیجه
گیری در بخش  3آورده شده است.

 -1مقدمه
امروزه شاهد کاربردهای فراگیر شناورهای زیر سطحی در
عرصه های گوناگون علمی ،تجاری و نظامی هستیم.
ازسوی دیگر شناورهای زیر سطحی به دلیل مدل
دینامیکی با غیرخطیهای شدید ،عدم قطعیتها و
پارامترهای نامعین مورد توجه هستند .عالوه بر این رفتار
پیچیده شناورهای زیر سطحی و محدودیتها در طراحی
کنترل برای حرکت شش درجه آزادی موجب شده است
که طراحان از ساده سازیهایی نظیر خطی سازی یا
دکوپله 1کردن معادالت حرکت غیر خطی جهت غلبه بر
این پیچیدگیها استفاده نمایند.
چو و ژو  ]1[2یک کنترلگر را براساس کنترل کننده مد
لغزشی تطبیقی برای رفع اغتشاشات و عدم قطعیتها تنها
برای کنترل سمت ارائه نموده اند .گرانمهر و رفیعی
نکو ]2[6مطالعه جامعی را روی مدل کامال کوپله 4و
حرکت شش درجه آزادی شناور زیر سطحی با کنترل
کننده بهینه به روش متغیر معادله ریکاتی وابسته به حالت
انجام داده اند و همچنین مدل دکوپله مدهای سمت و
عمق را با کنترل کننده بهینه با ترم مقاوم بررسی نموده
اند که اگر چه روش بهینه میباشد اما به عدم قطعیت و
اغتشاشات حساس میباشد ] .[3, 4در پژوهشهای دیگر،
کنترل کننده مد لغزشی و تکنیک گام به عقب برای
کنترل شناورهای زیر سطحی بکار گرفته شده است ].[5
برای اولین بار کنترل کننده شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
تطبیقی توسط لویس و دوستانش[6]5روی بازو رباتیکی
سری پیاده سازی شد و یک ترم مقاوم مد لغزشی جهت
تضمین کارآیی ردیابی به آن افزورده شد .اخیرا ،کنترل
کننده شبکه عصبی تابع پایه شعاعی تطبیقی در
کاربردهای گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است [7-
].10
از آنجایی که شناورهای زیر سطحی ،سیستمهای با نقص
عملگر 3به شمار میروند و اعمال نیروی کنترلی در تمام
جهات بطور مستقیم میسر نمیباشد .گرانمهر و رفیعی
نکو] [4برای رفع مشکل نقص عملگر در کنترل عمق از

 -2مدل دینامکی شناورهای زیر سطحی
به دلیل وجود نیروهای درگ هیدرودینامکی ،میرایی و
باالبر ،کریولیس و جانب مرکز ،ثقل و شناوری و پیشران،
دینامیکهای سیستم شناورها بسیار غیرخطی ،کوپله و
متغیر با زمان می باشد .نمای شماتیک یک شناور زیر
سطحی با دستگاههای مختصات مرتبط با آن در شکل ()1
به تصویر کشیده شده است .این دستگاههای مختصات که
شامل دستگاه مختصات متصل به جسم و دستگاه
مختصات متصل به زمین میباشد برای بیان معادالت
حرکت مورد استفاده قرار میگیرد.

1 Decoupled
2 Chu and Zhu
3 Geranmehr and Rafee Nekoo
4 Fully Coupled
5 Lewis and et al.
6 Under Actuated
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که در آن

J ( η) ν


f (x(t ))  
,
1
 M( η) C( η, ν) ν  D( η, ν) ν  G ( η) 
 0

g(x(t ))   611 .
M
(
η
)


شکل) (1شماتیک شش درجه آزادی شناور زیر سطحی ][4

با مقایسه بین سیستم کامال کوپله و دکوپله پی میبریم
که میتوان پیچیدگی سیستم را با بیان دکوپله کاهش داد.
یک شناور شش درجه آزادی را میتوان با سه زیر سیستم
دکوپله یا کوپله نرم بیان کرد؛ سرعت ،سمت و عمق [,2
.]11

برپایه نامگذاری استفاده شده در شکل ( )1معادله حرکت
کلی شناور شش درجه آزادی بوسیله متغیرهای حالت
 η  η1 η2 T  xc yc zc    Tو

 ν  ν1 ν 2 T  u v w p q r Tبه صورت
زیر قابل بیان است:
()1

جای که

 1-2سمت

η  J ( η) ν

Mην  C( η, ν) ν  D( ην ) ν  G ( η)  τ

معموال زیر سیستم سمت توسط حرکت شناور در صفحهی
 X-Yبا متغیرهای حالت  x(t )  ψ v r Tبیان مییشیود.
اما در ایم مقاله برای نشان دادن توانیایی روش کنترلیی از
سیستم نیم-کوپله 1بهره گرفته شده است که با متغیرهای
T
حالییت  x(t )  η(t ) ν (t )Tکییه  η(t )  x y و ν(t )  u vT
میباشند .در این بیان نیم کوپله عیالوه بیر ورودی کنتیرل
سکان(  )  rبرای سمت ،سرعت دورانی پروانه ( )nنیز بیرای
کنترل سرعت سرج 2شناور به عنیوان ورودی بیه سیسیتم
وارد میشود.
بر پایه متغیرهای حالت تعرییف شیده و بازنویسیی معادلیه
( )1برای دینامیک سمت شناور؛

 M  ماتریس اینرسی C( ν )   66 ،

66

ماتریس کریولیس و جانب مرکز D( ν)   66 ،ماتریس
میرایی و  G ( η)   61ماتریس نیروهای گرانش به
شناوری میباشند .همچنین  τ  61بردار ورودی های
کنترل نسبت به نیروها و گشتاورهای عمل کننده AUV
است.
سینماتیک  AUVدر دستگاه جهانی بوسیله زوایای اویلر
بیان میشود:

()2

Rη 03 3   ν1 
η  J ην  
  ,
 03 3 Tη  ν 2 

()4

در آن  Rηماتریس دوران از دستگاه مختصات متصل به
جسم به دستگاه مختصات متصل به زمین و  Tηماتریس
انتقال برای سرعتهای انتقالی بین دو دستگاه است .بردار
بصورت
حالت
متغیرهای
u v w p q r T

zc   

yc

()5

x  xc

)J ( η
η
ν
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 0



m  Yv   q  0  Yuvu   q 


 X u u u
0   w

,

 Yv v v   q 
 0

D v 

بیان میشوند .نمایش فضای حالت سیستم بصورت خواهد
شد:
()6

x (t )  f (x(t ))  g(x(t ))u(t ),
1 Semi coupled
2 Surge
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مرکزی  cتشکیل شده است که بردار پارامتری هم بعد بیا
بردار ورودی  xاست .فاصله اقلیدوسی بین مرکز و شیبکه

در آن }  {X u , Yvضرایب جرم افزوده Yuv ،ضریب کریولیس
و جانب مرکز و }  {X u u , Yv vمیرایی غیر خطی

بردارهییای ورودی بوسیییله  xt   c j t بیییان میییشییود.

هستند].[11

خروجی الیه پنهان بوسیله تابع فعیالسیازی )  h j (tتولیید
 2-2عمق

میشود []3؛

زیر سیستم عمق حرکت شناور در صفحه X-Zرا بیان
میکند .متغیرهای حالت در این زیر سیستم کامال کوپله
بصور ت  x(t )  η(t ) ν(t )Tاست

که

در

()3

آن

 η(t )  z  Tو  ν (t )  w q Tاست .با بازنویسی
معادله ( )1بر حسب متغیرهای حالت اشاره شده؛

()3

j  1,, m

 xt   c t  2 


j
h j (t )  exp 
,
2
2
b


j



در آن  b jگره هایی بیا مقیدار اسیکالر م بیت بیه نیام پهنیا
میباشند و  mتعداد گرههای الیههای پنهان اسیت .الییه
خروجی یک ترکیب وزندار خطی است؛

)J ( η
η
ν
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yi (t )   w ji h j t ,
j1

که  wوزن الیههای خروجی n ،تعداد گرههای خروجیهیا
و  yخروجی شبکه است.


)C(v
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 q 

 2-3الگوریتم تابع پایه شعاعیِ تطبیقی

  Z w w w  Z q q q  w


 M w w w  M q q q   q 




روش کنترلی شیبکه عصیبیِ تیابع پاییه شیعاعیِ تطبیقیی
برخط بر اساس تئوری پایداری لیاپانوف طراحی شده است
تا تابع غیرخطی نامعین را تخمین بزنید .همیانطور کیه در
شیییکل ( )2مشیییاهده مییییشیییود از سییییگنال مطلیییوب
 et   d t   t برای ساختن بیردار ورودی بیه شیکل

D v 

) cos( )(B  W



.
sin( )(Bz B  Wz G )  cos( )(BxB  Wx G )




G η 

 e eاستفاده میشود و از  RBFبرای طراحیی  fˆ x تیا
تییابع خروجیییی  f x تقرییییب زده شیییود .بیییرای بیییردار
خروجی[]3؛

در آن  I yاینرسی حول محیور {Z w , Z q , M w , M q } ، y

ضرایب جیرم افیزوده {Zuw , Zuq , M uw , M uq } ،ضیرایب
کریولیس و جانب مرکز و }  {Z w w , M q qضرایب میراییی

()13

غیر خطی هستند].[11

ˆ T hx .
fˆ ( x)  W

 3-3کنترل مد لغزشی

 -3طراحی کنترل کننده شببکه عصببیِتبابع پایبه

کنترل مد لغزشی یک روش کنترل غیرخطی برای اصیال
دینامیکهای سیستم بوسیله سیگنالهای کنترلی گسسته
است.

شعاعیِ تطبیقی با ترم مقاوم مد لغزشی
 1-3الگوریتم تابع پایه شعاعی
شبکه عصبیِ تابع پایه شیعاعی از سیه الییه تشیکیل شیده
است؛ الیه ورودی ،الیه پنهان و الییه خروجیی .تیابع پاییه
شعاعی نرونها را در الیه پنهان فعال میکند .الییه پنهیان
متشکل از آرایه هیای از واحیدهای محاسیباتی اسیت کیه
گرههای پنهان نامیده میشود .هر گره پنهان از یک بیردار
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 -4پیاده سازی

Adaptive
mechanis

بییا توجییه بییه معادلییه حرکییت  AUVو خطییای ردیییابی
 et   d t    t تابع مد لغزشیی بصیورت s  e  Λe
تعرییییییییف مییییییییشیییییییود بطیییییییوری کیییییییه

RBF

NN

 Λ  Λ  1 2 ... n   0و
T

y
+

-

u

Plan
t

T

 s n 1  n 1s n  2  ...  1هورویتز است .بر اساس سیطح
لغزش  η  s  η d  Λeخواهیم داشت؛

Controll
er

شکل) (2دیاگرام جعبهای شماتیک کنترلی



جیییایی کیییه . f x  Mηr  Cη r  G, η r  η d  Λe
هدف طراحی کنترل کننیدهاس اسیت کیه بیدون داشیتن
اطالعات مدل ،مقاوم پاییدار باشید .بیدین منظیور ازRBF
برای تخمیین زدن  f xاسیتفاده شیده اسیت .در نتیجیه،

متغیر با زمان  st در فضیای حالیت سیسیتم  nبوسییله
متغیر  sx, t بصورت زیر تعریف میشود].[12

()11

~x t 

~

d

sx, t      
dt



پایییییییییییان ورودی RBFباییییییییییید بصییییییییییورت



ηTd

η Td

ηTd

e

T



 x  eانتخاب

T

 4-1قانون کنترل
قانون کنترلی بیرای معادلیه دینامییک  )1( AUVبیا تیرم
مقییاوم  ν   N  bd sgn sبصییورت زیییر پیشیینهاد
میگردد؛

1 d 2
s   s
2 dt

τ  fˆ x   K vs  ν,

()15
قانون تطبیقی RBFمتناظر؛

در آن  ثابت اکیدا م بت است .قانون کنترلی بصورت زیر
باید باشد؛

()13
()16

~

ˆ ، f  fˆ  WTh  
 W  W  Wو  . W F  Wm axدر

کییه  ثابییت اکیییدا م بییت و  ~xt   xt   xd t خطییای
خروجی حالت است .انتخاب قانون کنترلیی بیرای معادلیه
( )11در سیستم ساده شده مرتبه اول تا مقدار اسکالر  sرا
در صفر نگه دارد.
()12

 Mη d  Λe   Cη  G  τ d  τ
 Cs  τ  f x   τ d

گرفتن متغیرهیای حالیت  x  x x  xn 1بیرای
دنبال کردن یک متغیر حالت متغیر با زمان  x dدر حضیور
عدم قطعیت  f x و  g x است .بدین منظور ییک سیطح

n 1

Ms  Mη d  η  Λe 
 Mη d  Λe   Mη 

()14

سیگنال کنترلی گسسیته سیسیتم را مجبیور مییکنید در
راستای رفتار مطلوب سیستم بلغزد .مسئله طراحی کنترل



در

آن

Γ  ΓT  0

ˆ
W
 ΓhsT ,

ut   uˆt   k x, t sgn st 

با جایگذاری در معادله ()14؛
بییا انتخییاب مقییدار بزرگییی بییرای  k x, t بطییوری کییه
. k x, t   F x, t   

Ms  K v  Cs  ζ1

()17

جایی که . ζ1  WT  ε  τ d   ν
~
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 1.5  1  0.5 0 0.5 1 1.5
c  0.05

 1.5  1  0.5 0 0.5 1 1.5

 4-2تحلیل پایداری
اثبات پایداری حلقه بسته سیستم در دو گام بیان میشود.
نخست ،تعریف تابع لیاپانوف؛





پارامترهای ثابت AUVانتخاب شیده در منبیع] [11آمیده
است .مسیر دایروی  2Dطی شده در شکل( ،)6متغیرهیای
حالت موقعیت در شکل( )4و متغیرهای حالیت سیرعت در
شکل ( )5نمایش داده شدهانید .در ادامیه ،تقرییب  f xدر
شکل ( )3و سیگنالهای کنترلی در شکل ( )7تصویر شیده
است.
اگرچه ردیابی دقیق تر مسیر با افزایش ضیریب بهیره تیرم
مقاوم میسر است اما بهره بزرگتر منجر بیه افیزایش تیالش
کنترلی میشود که مطلیوب میا نمییباشید زییرا در پییاده
سازی عملی مشیکل سیاز اسیت .همچنیین بیا افیزایش b
میتوان تقریب دقیق تری از  f xداشت اما باعث افیزایش
خطای ردیابی میگردد که مطلوب ما نیست و برعکس.

1 T
~ 1
~
s Ms  tr W T Γ 1 W
2
2
()13
~ T 1 ~ 
T
  s Ms  1 s TM
 s  tr  W

L
Γ W


2

L

گام دوم ،قرار دادن معادله ( )17در معادله ()13؛





  s TK s  1 s T M
  2C s
L
v
2
~
~
 trW T  Γ 1 W  hsT   s T ε  τ d  ν 



()19

به دلیل ویژگی پاد متقارن بیودن دینامییک AUV؛ الیف)









~
~
  2C s  0
 ، Mب) tr WThsT  sT WTh

 5-2عمق

و ج)

شیییرایط اولییییه بیییرای شیییبیه سیییازی حرکیییت عمیییق
 x(t )  0.6 0.3 0.5 0.5Tاست .تعیداد گیرههیای پنهیان 5
عیییدد و پارامترهیییای قیییانون کنترلیییی بصیییورت ، b  3
 ، bd  0.1 ،  N  0.5 ، Kv  100I 22 ،   2I 22و

 L  sTK vs  sT ε  τ d  ν بنیییییییییابر ایییییییییین
 L  sTK vs  sT ε  τ d  ν و همچنیییییییییییییییین
 sT ε  τ d  ν   sT ε  τ d   s ε N  bd   0لییییییذا
. L  sTK vs  0

 1  0.5 0 0.5 1
c  0.05

 1  0.5 0 0.5 1

 -5شبیه سازی
انتخییاب میییشییوند .متغیرهییای حالییت معییرف موقعیییت و
سرعت AUVبه ترتیب در شیکل هیای ( )3و ( )9نمیایش
داده شده اند .تقریب  f xو سیگنالهای کنترلیی نییر بیه
ترتیب در شکلهای ( )13و ( )11آورده شدهاند.

 5-1سمت
شرایط اولیه و مسیر مطلوب دایروی صیفحهای بیه ترتییب
برابیییییییر اسیییییییت بیییییییا ، x(t )  1.0 0 0.05 0.05T
 xdes  10  cos(0.2t )  1و ) . ydes  10  sin(0.2t
برای اغتشاشات از مدل جریان آب اقیانوسی استفاده شیده
است؛
()23

udis  v C cos 
vdis  v C sin 

که در آن  vC  u 2  v2سرعت جرییان آب و  زاوییه
بین سمت و جهت جریان به رادیان است.
زمان شبیه سازی  133ثانیه است در حالی که زمان میورد
نیاز برای یک دور کامل حدود  35ثانییه مییباشید .تعیداد
گرههای انتخاب شده برای الییه پنهیان  7عیدد مییباشید.
پارامترهای قانون کنترلی بصورت زییر انتخیاب شیده انید؛
،  N  0.75 ، Kv  100I 22 ،   2I 22 ، b  1
 bd  0.25و؛

شکل) (3مسیر دایروی سمت طی شده توسط REMUS
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شکل) (4متغیرهای حالت موقعیتREMUS

شکل) (7سیگنال های کنترل

شکل) (8متغیرهای حالت موقعیت عمق REMUS

شکل) (5سرعتهای خطیREMUS

شکل) (9سرعتهای خطی و زاویه ای REMUSدر مد عمق

شکل) (6تقریب f x
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 نتایج شبیه سازی نشان میدهد که. را دارا میباشد،عمق
کنترل پیشنهاد شده میتواند شناور زییر سیطحی انتخیاب
شده را در هردو مد سمت و عمق چه بصورت حرکت نقطه
به نقطه ( کنترل تنظیم) و چیه بصیورت ردییابی (کنتیرل
 پاییداری لیاپیانوف، درپاییان.تعقیب) بخوبی کنترل نمایید
روش کنترلی پیشنهادی برای شیناور زییر سیطحی اثبیات
.شده است
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 نتیجهگیری-6
در این مقاله یک دستاور قابل پیاده سیازی بیرای طراحیی
ِکنترل غیرخطی از طریق شبکه عصبیِ تیابع پاییه شیعاعی
 بیرای.تطبیقی با ترم مقاوم مد لغزشیی آورده شیده اسیت
شبیه سازی قانون کنترلی ارائه شیده از میدل شیناور زییر
 کنتیرل کننیده. اسیتفاده شیده اسیتREMUS سطحی
شبکه عصبیِ تابع پایه شعاعیِ تطبیقی بیا تیرم مقیاوم مید
 رسیده،لغزشی به چندین دلیل انتخاب شده است؛ نخست
، دوم.به مدل دقیق شناورهای زیر سطحی میسر نمیباشد
 شامل غیرخطی های شیدید و رفتیار پیچییدهAUV مدل
 در محیییطهییای ناشییناخته اسییتفادهAUV ، سییوم.اسییت
میشود در نتیجیه تحیت تیاثیر عوامیل محیطیی از پییش
 با این اوصاف از شبکه عصبیِ تابع پاییه.ناشناخته قرار دارد
 و از تیرم مقیاومf x شعاعیِ تطبیقی بیرای تخمیین زدن
برای غلبه بر نامعینیهیا در مدلسیازی بهیره گرفتیه شیده
 روش کنترلی پیشنهادی به دلیل تخمیین هوشیمند.است
اغتشاشات و ترم مقاوم مد لغزشی توانایی تضمین ردیابی و
 بخصوص در کنتیرل،همچنین توانایی جبران نقص عملگر
67

36 شماره

فصلنامه علوم و فناوری دریا
[9] Chu, Y. and J. Fei, Adaptive global sliding
mode control for MEMS gyroscope using
RBF neural network. Mathematical
Problems in Engineering, 2015. 2015.
[10] Daachi, M., et al., A radial basis function
neural network adaptive controller to drive
a powered lower limb knee joint orthosis.
Applied Soft Computing, 2015. 34: p. 324336.
[11] Prestero, T., Verification of a six-degree
of freedom simulation model for the
REMUS autonomous underwater vehicle.
2001,
Massachusetts
Institute
of
Technology
and
Woods
Hole
Oceanographic Institution.
[12] Slotine, J.-J.E. and W. Li, Applied
nonlinear control. Vol. 199. 1991: prenticeHall Englewood Cliffs, NJ.

63

