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 در مقای سه با. کنترلکننده تحملپذیر خطای مد لغز شی ترمینال غیرتکین معرفی شده ا ست، در این مقاله برای غلبه بر خطاهای سن سور:چکیده
 بلکه سییبب میشییود تا عملکرد سیییسییتم بهبود یافته و حالتهای، این روش نه تنها مزایای کنترل مد لغزشییی را دارا اسییت،کنترل مد لغزشییی مرسییوی
. این روش قادر است مشکل تکینگی در کنترلکننده مد لغزشی ترمینال را نیز رفع کند، همچنین.سیستم در زمان محدودی به نقطه کار همگرا شوند
 فیلتر کالمن.کنترلکننده ارائه شده از یک سی ستم ت شخیص و شناسایی خطای مبتنی بر بانکی از فیلترهای کالمن توسعهیافته تطبیقی بهره میبرد
 ازاینرو. کارآمدی خود را از دست داده و حتی ممکن است سبب واگرایی تخمین گردد،توسعهیافته در شرایطی که مشخصات آماری نویز معلوی نباشد
 عملکرد،در این مقاله نوعی فیلتر کالمن توسییعهیافته تطبیقی معرفی شییده اسییت که قادر اسییت در شییرایطی که مشییخصییات آماری نویز معلوی نیسییت
 توانایی روش تحملپذیر خطای ارائه شده در حفظ و، با شبیه سازی خطاهای سنسور در یک ربات دو درجه آزادی، در ادامه.مطلوب خود را حفظ کند
تضمین پایداری سیستم در حضور خطاهای سنسور نسبت به کنترل مد لغزشی مرسوی را نشان داده و ارجحیت فیلتر کالمن توسعهیافته تطبیقی بر
.فیلتر کالمن توسعهیافته از لحاظ دقت تخمین و تشخیص و شناسایی خطای سنسور نشان داده شده است
. بانک فیلتر کالمن توسعهیافته تطبیقی، تشخیص و شناسایی خطا، کنترلکننده تحملپذیر خطای مد لغزشی ترمینال غیرتکین:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper to deal with the sensor faults, Non-singular Terminal Sliding Mode Fault Tolerant Control (NTSM-FTC) is
proposed. In comparison to existing sliding mode control (SMC), the proposed controller can retain the advantages of the SMC and it
can also improve the system performance and make the systems states converge to equilibrium point in a finite time. Moreover, it can
solve the singularity problem in terminal SMC method. This controller utilizes a Fault Detection and Diagnosis (FDD) system based
on bank of Adaptive Extended Kalman Filter (AEKF). Conventional Extended Kalman Filter (EKF) suffers from performance
depreciation and may even diverge in case the statistics of the noises were unknown. Hence, in this paper AEKF has been proposed to
maintain the desired performance, while the statistics of the noises are unknown. Next, by simulating sensor faults on a two degree of
freedom robot manipulator, the capability of the proposed FTC in terms of stability ensuring in comparison to conventional SMC has
been shown and the superiority of the proposed AEKF in terms of estimation and FDD accuracy has been illustrated.
Keywords: Nonsingular terminal sliding mode fault tolerant control, fault detection and diagnosis, bank of adaptive extended Kalman
filter
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 -1مقدمه
در سییالهای اخیر سیییسییتمهای کنترلکننده تحملپذیر خطا 1در بین
محققین تو جه فزآی ندهای را به خود ج لب کرده اسیییت تا به ک مک آن
عملکرد مطلوب سیییسییتم را در حضییور انواا خطاهای سیینسییور و محر
تضییمین کند .علت ایییلی این توجهات نیز در تقاطییای طبیعی ییینعت
برای افزایش میزان قابلیت اطمینان و امن یت سییییسیییتم ها اسیییت .اگر
خطاها به موقع ت شخیص داده ن شوند و یا اقدامات ا یالحی متنا سبی
برای کم کردن اثرات آن ها ییییورت نگیرد ،این امر میتواند در امنیت و
نحوه کارکرد یحیح سیستم اثرات مخربی داشته باشد .در سیستمهای
تحملپذیر خطای فعال از یک سیییسییتم تشییخیص و شییناسییایی خطای
برخط با یک م کانیزی پیکرب ندی م جدد سییییگ نال کنترلی بهره گرف ته
میشود[.]1-3
2
ت شخیص و شنا سایی خطا نیز حوزه دیگری ا ست که در سالهای
اخیر اهمیت فراوانی پیدا کرده است [ .]6-4در بین رویکردهای مختلف
موجود ،روشهای مدل مرجع کاربرد فراوانی در سیییسییتمهای ییینعتی
دارند .هدف ایلی در این روشها ،به دست آوردن اطالعات ت شخیصی
از طریق مقایسه متغیرهای اندازهگیریشده با متغیرهای تخمینزدهشده
اسییییت .بییه عبییارتیدیگر بییا بررسیییی اختالف بین سییییگنییالهییای
اندازهگیریشیییده با سییییگنالهای تخمینزدهشیییده ،میتوان به وقوا یا
عدی وقوا خطا پی برد .به سیییگنال حایییل از این اختالف در ایییطال
سیگنال مانده گفته میشود .اگر تغییرات سیگنال مانده در نزدیکیهای
یفر با شد ن شان از آن ا ست که خطایی رخ نداده و اگر این سیگنال از
یک سطح آ ستانهای باالتر با شد ،ن شان از بروز خطا در سی ستم ا ست.
انواا فیلترهییای کییالمن موجود ،یییک روش مییدل مرجع ایییدهآل برای
ت شخیص و شنا سایی خطا در ح ضور نویز ،و به ا یطال رو شی منا سب
برای تولید سییییگنال های مانده هسیییتند [ .]8از مهمترین و رایجترین
تخمینگر حالت مبتنی بر فیلتر کالمن برای سییییسیییتم های غیرخطی
میتوان به فیلتر کالمن توسیییعه 3یافته اشیییاره کرد .فیلترهای دیگری نیز
برای سیییسییتمهای غیرخطی معرفی شییدهاند با این حال  EKFبه دلیل
سیییادگی محاسیییبات و داشیییتن پارامترهای تن یم کمتر همچنان جزء
فیلترهای غیرخطی پرکاربرد محسوب میشود.
ت مامی فیلتر های کالمن موجود بهشییییدت به میزان دقیق بودن
ماتریس های کوار یانس نویز فرآی ند ( )Qو ا ندازهگیری ( )Rوابسییی ته
ه ستند .زیرا این ماتریسها ،در تعیین وزنهایی که الگوریتمهای مبتنی
بر فیلتر کالمن مابین اطالعات فرآیند و آخرین اندازهگیریها اسیییت فاده
میکنیید ،نقش مهمی دارنیید[ .]7ازاینرو هرگونییه عییدی مطییابقییت بین
ماتریس های کواریانس فرضشیییده با ماتریس های اسیییتفادهشیییده در
الگوریتم ها ،باعث کاهش عملکرد مطلوب فیلتر شیییده و در برخی موارد
حتی ممکن اسییت سییبب واگرایی تخمینها گردد[ .]5از طرفی این عدی
تطابق ممکن است باعث شود خطاهای رخ داده در سنسور یا محر در
زمان دقیق تشییخیص داده نشییده و شییناسییایی نشییوند و یا ممکن اسییت
باعث بروز آالریهای غیریحیح از وجود خطا شوند .ازاینرو در این مقاله
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از روشهای تطبیقی برای تخمین ماتریسهای  Qو  Rبهره میگیریم تا
بر نقص موجود در فیلترهای کالمن مرسییوی فائق آییم .در این مقاله برای
تشییخیص و شییناسییایی خطا در سیینسییورها از بانکی از فیلترهای کالمن
توسیعه یافته تطبیقی 6اسیتفاده میکنیم .به این ییورت که برای هر یک
از سن سورهای موجود ،از یک فیلتر  AEKFبهره میگیریم .با این روش
ً
اوال خطاهای رخداده در سییینسیییورها را از هم تفکیک میکنیم در این
ییییورت خ طا های رخداده در سییینسیییور iای تأثیری بر عملکرد دیگر
سیینسییورها نخواهد داشییت و در ایییطال خطاهای رخداده از هم ایزوله
ً
خواهند شد .ثانیا با این روش به سادگی میتوان متوجه شد که در کدای
یک از سنسورها خطا رخ داده است .عملکرد کلی سیستم کنترلکننده
ً
تحملپذیر خطا عموما بر نحوه کارکرد سیستم تشخیص و شناسایی خطا
واب سته ا ست .تأثیر ت شخیص دیرهنگای خطا بر عملکرد کلی سی ستم در
[ ]11-12موردبررسی قرار گرفته است.
9
در بین کنترلکننده های موجود ،کنترلکننده مد لغزشیییی  ،روش
کنترل غیرخطی است که دینامیکهای سیستم را به کمک یک سیگنال
کنترلی گسسته تغییر داده و سیستم را مجبور میکند بر روی یک سطح
سیییوئی از پیش تعیینشیییده ،لغزش کند .این روش به دلیل سیییادگی،
مقاومت باال نسبت به اغشاشات بیرونی و همچنین حساسیت کم نسبت
به تغییرات پارامتری ،کاربرد بیشتری نسیییبت به دیگر کنترلکنندههای
غیرخطی دارا است [ .]13در کل سیستم تحت کنترل مد لغزشی دارای
پایداری مجانبی است و برای بهبود همگرایی مجانبی به همگرایی حالت
زمییان محییدود ،کالگ دیگری از کنترل کننییده میید لغزشیییی ،بییه نییای
کنترلکننده مد لغزشییی ترمینال 4معرفی شییده اسییت [ ]16و [ .]19در
مقایسییه با کنترلکننده مد لغزشییی ،این روش ویژگیهای حائز اهمیتی
دارد که میتوان به همگرایی سیییریع و در ز مان م حدود ،و د قت باالی
ردیابی آن اشاره کرد [ .]14از این روش در مقاالت بسیاری استفاده شده
اسییییت بییه عنوان مثییال در کنترل ربییات [ ،]19کنترل موتور [،]14
سیییسییتمهای غیرخطی اتفاقی [ .]18با این حال ،مد لغزشییی ترمینال
دارای مشییکل تکینگی اسییت ،به این معنا که؛ در برخی نقاط از فضییای
حالت ،سیگنال کنترلی مد لغز شی ترمینال باید بینهایت بزرگ با شد تا
عملکرد مطلوب خود را حفظ کند .روش های مختلفی برای غلبه بر این
مشییکل ارائه شییده اسییت [ ]16و [ .]17در این مقاله از یک کنترلکننده
مد لغزشی ترمینال غیرتکین 8عمومی و کلی استفاده شده است .در این
روش میتوان تضمین کرد که نقطه تکینی وجود ندارد و سیستم در زمان
محدودی به نقطه کار میرسیید [ .]15هدف ایییلی  FTCطراحی قانون
کنترلی منا سبی ا ست که سی ستم حلقه ب سته بتواند خطاهای رخ داده
در بخشهای مختلف سیستم را تحمل و پایداری سیستم کلی با عملکرد
مطلوب را حفظ کند.
در مواج هه با خطاهای سییینسیییور ،رویکرد رایجی که برای طراحی
کنترلکنندههای  FTCوجود دارد این ا ست که سی ستمی طراحی کرد
که خطاهای رخداده در سنسور را به نحوی به اطالا کنترلکننده برساند
تا کنترلکن نده متو جه بروز تغییرات ای جادشییییده در ا ندازهگیری های
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ً
سییینسیییور شیییود ،این روش ها عموما روش هایی پیچیده بوده که آنالیز
سیستم حلقه بسته آنها با نواقصی روبهرو ا ست .در این روشها از لفظ
"از نو ایجاد کردن" خطاهای سیینسییور برای به اطالا رسییاندن خطاها به
کنترلکننده اسیییتفاده میکنند .در این مقاله این رویکرد دنبال خواهد
شد که با استفاده از فیلترهای کالمن ،خطاهای رخداده در سنسورها از
نو ایجاد شیییده و سیییپس از این سییییگنال برای اییییال اندازهگیریهای
خراب شده استفاده شود ،قبل از آنکه توسط کنترلکننده مورداستفاده
قرار گیرد .این ساختار به ما اجازه میدهد که با یک تغییر جزئی در حلقه
فیدبک ،یک سیستم مقاوی در برابر خطاهای سنسور داشته باشیم ،بدون
آنکه نیاز به ایجاد تغییرات کلی در سییسیتم کنترلکننده داشیته باشییم.
در روش های کنترل تحمل پذیر خطای فعال ،نیاز اسیییت که سییییسیییتم
کنترلکننده را تغییر داده و آن را دوباره پیکربندی کرد ،این کار ممکن
است پایداری حلقه بسته سیستم را نقض کند و یا در حالت کلیتر بحث
پایداری آن پیچیدهتر شود .درحالیکه در این روش آنالیز سی ستم حلقه
بسته نیاز به داشتن جزئیات کاملی از کنترلکننده نیست .بهعنوانمثال
در مقاله [ ]21کنترلکننده به یورت یک جعبه سیاه فرض شده است و
با این حال پایداری کلی سیستم حلقه بسته به یورت کامل اثبات شده
است .در کل هدف این مقاله ارائه روشی برای تشخیص و شناسایی خطا
در سنسورها و همچنین ارائه کنترل کننده تحملپذیر خطا ،جهت مقابله
با خطاهای سن سور ا ست .بخش ت شخیص و شنا سایی خطا ،مبتنی بر
بانکی از فیلترهای توسیییعه یافته تطبیقی بوده و کنترلکننده NTSMC
ارائهشده مسئول مقابله با خطاهای سنسور است.
ساختار کلی این مقاله به این یورت است که در بخش  2به بررسی
و ارائه الگوریتم  AEKFبرای تشییخیص و شییناسییایی خطای سیینسییور
پرداخته شیییده و مفهوی اسیییتفاده و ارجحیت روش بانکی از فیلترهای
کالمن بررسییی شییده اسییت .در بخش  3کنترلکننده تحملپذیر خطای
مد لغز شی ترمینال غیرتکین معرفی شده و پایداری آن موردبرر سی قرار
گرفته اسیییت .در بخش  6الگوریتم ها و روش های کنترلی ارائهشیییده در
بخشهای قبل ،بر روی یک ربات دو درجه آزادی ت ست و ارزیابی شده و
توانایی این رویکردها در مقابل خطاهای سییینسیییور ارائه شیییده اسیییت.
نتیجهگیری در بخش  9بیان شده است.

 -2تشخیص و شناسایی خطا
همانطور که در بخش مقدمه اشییاره کردیم برای تشییخیص و شییناسییایی
خطا از روش مدل مرجع فیلتر کالمن اسییتفاده شییده اسییت .ازآنجاییکه
اکثر سی ستمهایی که با آنها سروکار داریم غیرخطی ه ستند ازاینرو از
نوا غیرخطی فیلتر کالمن به اسیییم فیلتر کالمن توسیییعهیافته اسیییتفاده
کردهایم .یکی از شیییرایط مهمی که در نحوه عملکرد فیلترهای کالمن
نقش بسیییار تعیینکنندهای دارد ،معلوی بودن مشییخصییات آماری نویز و
بهب یاندیگر ماتریس های کوار یانس نویز های فرآی ند و ا ندازهگیری و
همچنین میانگین نویزهایی است که بر سیستم اثر میکنند .ازآنجاییکه
ً
در اکثر کارهای عملی این اطالعات گاها بهییییورت دقیق معلوی نبوده و
یا در دسییترگ نیسییت ،ازاینرو عدی تطابق مقادیر فرضشییده توزیعهای
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کواریانس با مقادیر اسییتفادهشییده توسییط الگوریتمهای مبتنی بر فیلتر
کالمن ،سییبب میشییود که فیلتر عملکرد مطلوب خود را از دسییت داده و
در برخی مواقع حتی ممکن اسیییت سیییبب واگرایی تخمینها گردد .این
کاهش کارایی یا واگرایی سبب می شود که سیستم تشخیص و شناسایی
خطا نیز با مشکل مواجه شده و نتواند زمان ،اندازه و محل رخ دادن خطا
را به درستی ت شخیص دهد .برای جلوگیری از بروز این چنین م شکالتی
در این مقاله از روش فیلتر کالمن توسعه یافته تطبیقی استفاده کردهایم
که ماتریسهای کواریانس نویز فرآیند و اندازهگیری را نیز تخمین میزند.
 -1-2فیلتر کالمن توسعه یافته تطبیقی و تشخیص و شناسایی خطای
سنسور
فیلتر کییالمن تطبیقی کییه در این بخش ارائییه شییییده اسییییت بر روی
ماتریسهای کواریانس نویز فرآیند ( )Qو کواریانس نویز اندازهگیری ()R
ایالحاتی انجای میدهد که در ادامه به آن میپردازیم.
در بین تخمینزننییدههییای نویز ،روش تخمین  Sage-Husaکییه در
مقاله [ ]21ارا ئه شیییده اسیییت ،از ن ر فهم و قابلیت اجرا جزء معدود
روشهایی اسییت که بسیییار مورد توجه قرار گرفته اسییت .بر اسییاگ این
روش ،تخمین های ˆ Qو ̂ Rبهییییورت زیر به دسیییت میآید .برای
اطالعات بیشتر میتوان به مقاله [ ]21مراجعه کرد.





T
1 k
Qˆk    xˆ j |k  f j 1 (xˆ j 1|k )   xˆ j |k  f j 1 (xˆ j 1|k ) 
k j 1

( )1
در روابط فوق





T
1 k
Rˆ k    yˆ j  g j (xˆ j |k )   yˆ j  g j (xˆ j |k ) 
k j 1

) (xˆ j 1|k

j 1

f

و

) g j (xˆ j | k

بیه ترتییب بییانگر مییانگین

پسین عبارتهای  xˆ j 1| j 1و  xˆ j | j 1هستند.
برای سیستم غیرخطی بیانشده در رابطه ( ،)2الگوریتم کامل فیلتر
 AEKFرا میتوان در جدول  1خالیه کرد.
x k  f k 1  x k 1 ,u k 1   w k 1
y k  g k x k  v k
( )2
w k ~ N  0 ,Q k

در روابیییط فیییوق  ، y k  R m ، x k  R n
 v k ~ N 0, R k به ترتیب بیانگر حالت ها ،خروجی ها ،نویز فرآیند و

و

نویز ا ندازهگیری اسیییت .عال مت  kب یانگر گای ز مانی و  fو  gتوابع
غیرخطی دینامیک و مدل اندازهگیری است.
در جدول  1پارامتر    1بهعنوان پارامتر فراموشیییی معرفی شیییده
است ،این پارامتر باید بهیورت دقیق برای فیلتر تن یم شود .این ایال
در الگوریتم سیییبب میشیییود فیلتر به اندازهگیری های جدیدتر اهمیت
بیشتری قائل شیییود .توجه به این نکته الزامی اسیییت که ممکن اسیییت
ماتریسهای ˆ Qو ˆ Rبه دلیل اسیییتفاده از روابط تفریقی بهییییورت
ماتریس های منفی ظاهر شیییوند ،ازاینرو در این حالت میتوان از روابط
زیر استفاده کرد:
Rˆ k  0  Rˆ k  Rˆ k 1  k Pyy , k

( )3

Qˆk  0  Qˆk  Qˆk 1  k Pxy , k PxyT , k
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جدول  :1الگوریتم فیلتر کالمن توسعه یافته تطبیقی
 .2مقادیر دهی اولیه:
P0  E  x 0  E  x 0   x 0  E  x 0  


T

xˆ 0  E  x 0 

Qˆ0  Q 0 R̂ 0  R 0

()6
 .5محاسبه ماتریسهای ژاکوبین:
()2

g k

| xˆ k
x

f
 k 1 | xˆ k 1
x

Hk

Fk 1

 .3مرحله بهروزرسانی زمانی:
 Qˆ k 1

T
k 1


k 1

F


k

P  Fk 1P

xˆ k  f k 1  xˆ k 1,u k 1 

()6
 .9مرحله بهروزرسانی اندازهگیریها:

Pxy , k  Pk H kT
Pyy , k  H k PkH kT  Rˆk

K k  Pxy , k Pyy1, k





xˆ k  xˆ k  K k y k  hk  xˆ k 
P  I  K k H k P


k

()7


k

 .2ایجاد اصالحات مربوطه:

 1

Pk   2 Pk1





 k  y k  hk  xˆ k 

0   1

()8

1 
1 k

k 

Rˆk  1  k  Rˆk 1  k k kT  Pyy ,k 
Qˆk  1  k Qˆk 1   k K k k kT K kT  Pxy ,k PxyT ,k 

ً
ایییوال به دالیل مختلفی ممکن اسییت در سیینسییورها خطا رخ دهد.
خطاهای سن سور میتواند در اثر خرابی منبع برق ،ات صاالت شل و زنگ
زده ،یا به دلیل محدودیت هایی در خواندن و گردآوری داده ها رخ دهد.
نمایش خطا بهییییورت جمعشیییونده عمومیت بیشتری نسیییبت به مدل
طربشونده دارد .این نوا از مدلسازی به دلیل آنکه خطاها را بهیورت
یک سیگنال نشان میدهد نه به یورت تغییراتی در ماتریسهای ف ضای
حالت ،ازاینرو برای طراحی سییییسیییتمهای  FDDاز این نوا مدل برای
بیان کردن خطاها استفاده میکنند.
یک فضییای حالت با خطاهای جمعشییونده را میتوان بهیییورت زیر
نشان داد:
x k 1  Ax k  Bu k

()5

y k  Cx k  Du k  Ef k
}| E  diag {| E1, E 2 ,..., E m

که  f k  R nسییییگ نال تویییییفکن نده خ طا اسیییت .در روابط فوق
 E j  0بدین معناسیییت که اگر  E j  0باشییید ،سییینسیییور موردن ر
به درسیییتی کار میکند ،اگر مقدار آن از ییییفر بیشتر باشییید یعنی در
سنسور موردن ر خطا رخ داده است.
f
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در این مقاله برای ت شخیص و شنا سایی خطا در سن سورها از بانکی
از فیلترهای کالمن موازی اسیییتفاده کردهایم که هر یک از این فیلترها
م سئول تولید سیگنال مانده مربوط به یک سن سور است[ .]22بهعنوان
مثال اگر برای یک ربات دو درجه آزادی چهار سیینسییور برای اندازهگیری
مکان و سرعت زاویهای مفایل در ن ر بگیریم ،چهار فیلتر کالمن موازی
نیز برای تولید سیگنالهای مانده مربوط به هر یک از سنسورها استفاده
خواهیم کرد .با این کار در حالتی که خطایی در سییینسیییورها رخ نداده
باشد هر یک از سیگنالهای مانده بایستی در نزدیکی یفر و در محدوده
سطح آستانه تعریف شده ،باقی بمانند .حال اگر خطایی در سنسور اول
رخ دهد ،با توجه به سطح آستانهای که برای هر سنسور به یورت سعی
و خطا به دست آمده است ،تنها سیگنال مانده حایل از فیلتر اول آالری
نشان خواهد داد و دیگر سیگنالها در مقدار یفر باقی خواهند ماند .در
این حالت به سادگی میتوان تعیین کرد که در چه زمانی ،با چه اندازهای
در کدای یک از سنسورها خطا رخ داده است .این اطالعات حایل شده
از  FDDدر ادا مه برای طراحی کنترلکن نده تح مل پذیر خ طا الزی و
طروری ا ست .باید به این نکته توجه کرد که اگر برای تمای سن سورها از
یک فیلتر یکسان استفاده شود ،در یورت بروز خطا ممکن است عالوهبر
تغییر سیییگنال مانده مربوط به آن سیینسییور ،سیییگنالهای مانده دیگر
سیینسییورها نیز تغییر پیدا کنند .این امر سییبب میشییود سیییسییتم FDD
خطاهای رخ داده در دیگر سن سورها را ت شخیص ندهد و یا ممکن ا ست
ً
به اشتباه خطاهایی را اعالی کند که ایال رخ نداده است.
با توجه به بحثهای صووو گرفته د بخشهای قبل ،د این مقاله
از بانکی از فیلترهای تو سعهیافتهی تطبیقی برای ت شخیص و شنا سایی
خطای خ داده د سن سو ها ا ستفاده خواهیم کرد .به کمک این وش
سیگنال ماندهی تولید شده به ازای هر فیلتر برای هر یک از سن سو ها
مستقل از دیگر سیگنالهای مانده بوده و خطای خداده د یک سنسو
ا میتوان به سادگی از خطاهای خداده د سن سو های دیگر تفکیک
کرد.

 -3کنترلکننده مد لغزشی ترمینال غیرتکین
ً
همانطور که قبال اشییاره شیید ،کنترل مد لغزشییی به دلیل مزایای خود،
شامل پاسخ سریع ،سادگی محاسبات و مقاوی بودن در برابر اغتشاشات و
نامعینیهای سی ستم ،به یورت گ ستردهای در سی ستمهای غیرخطی
مورداسیییتفاده قرار گرفته اسیییت .اما کنترل مد لغزشیییی دارای همگرایی
مجانبی اسیییت و برای بهبود عملکرد کنترلکن نده مد لغزشیییی و بهبود
همگرایی آن به همگرایی زمان محدود ،نوا جدیدی از این کنترلکننده،
به نای کنترل مد لغزشی ترمینال ارائه شده که همگرایی سریع و در زمان
محدود آن از ویژگی های بارز این روش اسیییت .اییییول کلی این روش را
میتوان در [ ]16پیدا کرد بااینحال بهطور خالیییه به بررسییی این روش
کنترلی میپردازیم.
یک سی ستم دینامیکی غیرخطی نامعین از مرتبه دوم ا به صو
زیر د نظر بگیرید:
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x1  x 2

p p /q 1
x
f (x )  b (x )u   (x )
q 2

) x 2  f (x )  b (x )u   (x

()11
که  x  [x 1, x 2 ]Tبردار حالت سی ستم f ( x ) ،و )  b ( xبیانگر توابع
غیرخطی از  xو )   (xنمایانگر نامعینی و اغتشیییاشیییات موجود در
سیستم است که . ||  (x ) || l
حال سطح لغزش مورد ا ستفاده در مد لغز شی ترمینال را به یورت
زیر تعریف میکنیم .در این رابطه    0پارامتر ثابت قابل تن یم و  pو
 qاعداد مثبت فرد هستند که . p  q
q/p
s  x 2  x1
()11
برای سی ستم بیان شده در رابطه ( ،)11و با فرض اینکه شرط کافی
برای وجود  TSMبه یورت |  ss   | sا ست ،سیگنال کنترلی  uرا
میتوان بهیورت زیر به دست آورد:
q q / p 1
x
x1
p 1
q q / p 1
x
x2
p 1

()12


x 2  ksgn (s ) 


p 1

s  x2 

= f (x )  b (x )u   (x )  


q
s 0


u  b 1 (x )  f (x )   x 1q
p


در راب طه فوق k ،م قدار ثابتی اسییییت که بر مب نای میزان حداکثر
اغتشییاشییات و تغییرات پارامتری نتیجه میشییود .همانطور که میتوان
مشیییاهده کرد ،در رابطه ( )12جمله  x 1q p 1x 2میتواند عامل ایجاد
تکینگی شیییود زمانی که  x 1  0و  x 2  0باشییید .در مقاله []15
بهطور کامل بحث تکینگی در این روش موردمطالعه قرار گرفته است.
برای غلبه بر این مشییکل روشهای زیادی ارائه شییده اسییت .در این
مقاله از مدل مد لغزشیییی ترمینال غیرتکین پیشییینهادی زیر اسیییتفاده
خواهیم کرد[:]15
s  x 1   1x 2p / q
()13
در رابطه فوق تمامی پارامترهای شیییبیه پارامترهای رابطه ( )11اسیییت با
این تفاوت که  . 1  p q  2برای به دسیییت آوردن سییییگنال کنترلی،
مشتق سطح لغزش معرفی شده در رابطه ( )13را محاسبه کرده و با یفر
قرار دادن آن میتوان سیگنال کنترلی را بهیورت زیر تعیین کرد:
p
()16
s  x   1 x p /q 1x
2

s= x 2   1


p p /q 1 
q 2 p /q
x
 (I    )sgn(s ) 
  (x )   x 2
q 2
p



1

= x 2 +

p p /q 1
x
 (x )  (I    )sgn(s ) 
q 2

= 1

1 p p q 1
)) x 2 s ( (x )  (l    ) sgn(s
q
p
|   1  x 2p q 1 | s
q

 ss 

()22

ازآنجییاییکییه پییارامترهییای  pو  qاعییداد مثبییت فردی هسیییتنیید و
p
q

 1  p q  2در نتی جه اگر فرض کنیم   (x 2 )   1  x 2p q 1آن گاه
برای  x 2  0داریم:

| ss   (x 2 ) | s

 (x 2 )  0

()14
بنابراین ،برای  x 2  0شرایط پایداری لیاپانوف یادق است .برای
حالتی هم که  x 2  0اسیییت ،با فرض کردن یک همسیییایگی کوچک
میتوان اثبات کرد که مد لغزش  s  0از هر نقطهای از یییفحه فاز در
زمان محدودی قابل دسترگ است .در حالتی که  x 2  0با جایگذاری
سیگنال کنترلی ( )16در سیستم ( )11داریم:
) x 2   (x )  (l    )sgn(s
()18
در این راب طه میتوان مشیییا هده کرد که برای  s  0و  ، s  0به
ترت یب  x 2  و  x 2  اسییییت ،به تعبیری نشییییان مید هد که
 x 2  0ناحیه جذب کننده نیسیییت .برای در بهتر این مطلب نمودار
یفحه فاز سی ستم در شکل  1ر سم شده ا ست .درنتیجه همگرایی در
زمان محدود حالت های سیستم به یفر اثبات شد.

1

q 2
p
= x 2   1 x 2p /q 1 f (x )  b (x )u   (x )
q



q
s 0


 u  b 1 (x ) f (x )   x 22  p q  (l    )sgn (s )) 
p


 1 / 2s 2

برای بررسی پایداری سیستم تابع لیاپانوف
و قضیه  1را بهیورت زیر بیان میکنیم:
قضیه  :1برای سیستم بیانشده در رابطه ( )11با سطح لغزش بیان شده
در ( ،)13اگر سیییگنال کنترلی بهیییورت ( )16بیان شییود ،آنگاه حالت
های سیستم در زمان محدود به یفر همگرا خواهند شد.
اثبات .برای مد لغزشیی ترمینال غیرتکین رابطه ( ،)13مشیتق مرتبه اول
آن حول دینامیک سیستم ( )11به یورت زیر به دست میآید:
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 Vرا در ن ر گرفته

شکل  :1یفحه فاز سیستم []19

در رابطه ( )11جمله گسیییسیییته )  sgn(sممکن اسیییت باعث ایجاد
پدیدهای به نای نوسانات تکراری شدید در مد لغزش شود .ازاینرو پارامتر
 kباید به طریقی انتخاب شیییود که از وقوا این پدیده جلوگیری شیییود.
یکی از روشهای کالسیکی که برای این کار پیشنهاد شده است ،ایجاد
ناحیهای حاشیهای در همسایگی سطح لغزش است .لذا در این مقاله از
جمله )  tanh(s به جای جمله )  sgn(sاسیییتفاده شیییده اسیییت که 
عرض باند حاشیهای را مشخص میکند.
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 -1-3مد لغزشی ترمینال غیرتکین تحملپذیر خطا

 -6شبیهسازی

روش های طراحی این نوا از کنترلکننده ها به دو نوا فعال و غیرفعال
تقسییییم میشیییو ند .در روش های غیرف عال کنترلکن نده را به طریقی
طراحی میکنند تا در مقابل برخی از خطاهای از پیش تعیینشده مقاوی
باشییید ،حال اگر خطایی خارز از خطاهای تعریفشیییده رخ دهد در آن
یورت به احتمال زیاد عملکرد یحیح سی ستم با م شکل مواجه خواهد
شد .در مقابل ،کنترلکنندههای فعال در برابر طیف وسیعی از خطاهای
سنسور و محر مقاوی هستند .این نوا از کنترلکنندهها نیاز به سیستم
 FDDبرخطی دار ند که خ طا های رخ داده را در کمترین ز مان ممکن
شیناسیایی کنند ،بر اسیاگ اطالعاتی که از این بخش حاییل میشیود،
کنترلکننده از نو پیکربندی میشود تا اثر آن خطا را به حداقل برساند.
در این مقاله بر مبنای روش کنترلکننده فعال ،از یک بخش FDD
برای شنا سایی خطا بهره بردهایم اما در ادامه به جای آنکه کنترلکننده
را از نو پیکربندی کنیم ،از یک تغییر کوچک در حلقه فیدبک اسیییتفاده
کردهایم .در این روش به کمک فیلترهای کالمن اسییتفادهشییده در بخش
 ،FDDخطاهای رخداده در سن سورهای مختلف را شنا سایی میکنیم،
سیییپس به کمک این اطالعات سییییگنال اندازهگیری را قبل از اینکه وارد
کنترلکننده شییود ،ایییال میکنیم .شییکل  2خالیییه روشییی که مورد
استفاده قرار دادهایم را نشان میدهد.
در این روش فرض میکنیم که حالت های اندازهگیریشیییده دارای
خطا هستند .به این ترتیب که:
) y (t )  x (t )  Nf 0 (t
()17
که  Nماتریسی معلوی با ابعاد مشخص است .به تعبیری اگر فرض کنیم

مدل دینامیکی یک ربات بازویی را میتوان بهیورت زیر بیان کرد:
()55
)   D ( )  C ( , )  G (
برای یک ربات دو درجه آزادی که در شکل  3نشان داده شده است،

y  R nn

بوده و خطاهای رخ داده در سیینسییور به یییورت

nq

f 0 R

باشییید در آن ییییورت  N  R n n *nqخواهد بود .در واقع ماتریس N
برای حالتی که در سن سورها خطا وجود ندارد یفر بوده و در مواقعی که
در سییینسیییورها خطایی رخ داده باشییید برابر ماتریس واحد با ابعاد معلوی
است.

شکل  :2طر  AFTCخطای سنسور[]21

هدف این ا ست که سی ستم شنا سایی خطا را به نحوی طراحی کرد
که خطاهای رخداده در سنسور ، f ˆ0 ،را تخمین بزند .بعد از این مرحله،
ایده ایلی این است که سیگنال کنترلی بهیورت زیر ایال شود:
) u  u 0 ( y  Nfˆ0
()15
در رابطه فوق  f 0خطای سیینسییور نامعلومی اسییت که اندازهگیریهای
)  y (tرا مخدوش میکند .به کمک این روش یک سیسستم تحملپذیر
خطای سنسور خواهیم داشت.

Serial no. 78

D  R 2*2

بیییانگر مییاتریس اینرسیییی،

C  R 2*1

بردار کوریولیس و

 G  R 2*1بردار نیروهای گرانشی و    R 2*1بردار گشتاور کنترلی است.
مقادیر این ماتریسها در طمیمه بیان شده است.

شکل  :3شماتیک ربات دو درجه آزادی

در این ق سمت قبل از آنکه به شبیه سازی سی ستمهای ت شخیص و
شییینییاسییییایی خطییا و طراحی کنترلکننییده بپردازیم ،ابتییدا تفییاوت دو
تخمینگر فیلتر کالمن تو سعهیافته و فیلتر کالمن تو سعهیافته تطبیقی را
برر سی میکنیم .برای مقای سه نحوه عملکرد دو فیلتر فوق ،در شرایطی
که م شخ صات آماری نویز به طور دقیق م شخص نی ست ،ربات دو درجه
آزادی فوق را در ن ر میگیریم .برای این شبیهسازی مقدار اولیه حالتها
را بهیییورت  o  0 / 5 *[1 1 1 1]Tو مقدار اولیه تخمین حالتها را
ییییفر در ن ر میگیریم .قدرت نویز واقعی که بر سییییسیییتم اثر میکند را
بهییییورت نویز سیییفید گوسیییی با ماتریس های کواریانس  Q  105و
 R  105در ن ر میگیریم .با این وجود ،قدرت نویزهایی که در فیلتر
کییالمن موردنیییاز اسییییت را بییهییییورت  Q  1010و  R  101فرض
میکنیم .تمامی مقادیر مشییتر بین دو فیلتر را یکسییان فرض کردهایم.
به تعبیری پارامترهایی ن یر مقادیر اولیه حالتها و تخمینها و همچنین
ماتریسهای کواریانس خطا یکسییان و برابر هسییتند .در این الگوریتمها
ماتریسهای خطای کواریانس اولیه برابر  Po  1* I 4*4اسییت .از سییوی
دیگر دو پارامتر قابل تن یم در الگوریتم  AEKFبرابر مقادیر  1/ 001

و   0 / 95هستند .در شکل  6و  9مقادیر تخمینزده شده مکانهای دو
لینک به همراه خطای تخمین هر یک از الگوریتمهای اسییتفادهشییده را
مشیییاهده میکنیم .همانطور که قابل مشیییاهده اسیییت فیلتر EKF
نتوان سته ا ست به مقادیر واقعی حالتها همگرا شود .اما ،فیلتر AEKF
با کمترین میزان خطا توانسته است حالتهای سیستم را تخمین بزند.
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در ادامه با در ن ر گرفتن خطاهای سنسور که در جدول  3بیان شده
است ،نحوه عملکرد بخشهای  FDDو  FTCرا بررسی میکنیم.

4

0

9
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7

8

5
6
)Time (s)- (a

4

2

3

0

1

)1 (rad

AEKF
True
EKF

2

جدول  :3بررسی سناریوهای مختلف خطا در سنسور
سناریو

-2

1

زمان

سنسور 1

سنسور 2

سنسور 3

سنسور 6

8

2

3

9

)11)rad

)9(rad

)21(rad/s

)3(rad/s

()s

اندازه

2
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7

8
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0

1

) E( 1

1
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شکل  :1تخمین حالتهای ربات دو درجه آزادی؛ ( )aمکان لینک اول)b( ،
خطای تخمین مکان لینک اول

خطای تخمینی که در شیییکل  6و  9قابل مشیییاهده اسیییت باعث
میگردد سییییسیییتم تشیییخیص و شیییناسیییایی خطا توسیییط فیلتر کالمن
توسییعهیافته به درسییتی کار نکرده و قادر به تشییخیص به موقع و یییحیح
خطاهای رخ داده در سیینسییور نباشیید .در دو شییکل  6و  9تنها دو حالت
مکان لینکهای اول و دوی نشیییان داده شیییده اسیییت ،تخمین سیییرعت
زاویییهای این لینییک هییا هم دارای همین شیییرایط بوده و فیلتر کییالمن
توسعهیافته تطبیقی عملکرد به مراتب بهتری دارد.
4
AEKF
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EKF

2

)2 (rad

0
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6
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) E( 2
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)Time (s)- (b
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در جدول  3من ور از سن سورهای یک تا چهار؛ سن سور مکان لینک
اول ،مکان لینک دوی ،سرعت زاویهای لینک اول و سرعت زاویهای لینک
دوی اسییت .به تعبیر دیگر ،زمانی که در سیینسییور اول خطا رخ میدهد،
خروجی سنسور اول به اندازه )  10 (radبا خروجی واقعی اختالف خواهد
داشییت .در شییکل  4میتوان عملکرد سیییسییتمهای شییناسییایی خطا و
کنترلکننده خطا را مشاهده کرد .همانطور که مشاهده میکنیم هر دو
کنترلر  SMCو  NTSMCتوانسیییتهاند مسییییر دلخواه ارائهشیییده برای
مکان های لینک اول و دوی را با دقت باالیی ردیابی کنند ،اما سیییرعت
همگرایی کنترلر  NTSMCبه مراتب بهتر از کنترلکنندهی مد لغزشیییی
مرسوی است.
در شکل  4قابل م شاهده ا ست که کنترلکننده  NTSMCتوان سته
در حضییور خطاهای تعریفشییده در سییناریوی مد ن ر ،عمل ردیابی را با
سیییرعت بیشتری نسیییبت به دیگر کنترلکننده انجای دهد .برای این
شیییبیهسیییازی پارامترهای کنترلکننده  NTSMCبه ییییورت ،   10
 p  9 ، k    l  20و  q  7است.
همانطور که مشییاهده کردیم کنترلکننده طراحیشییده توانسییت با
عملکرد مناسب بخش شناسایی خطا و سیستم  FTCطراحی شده ،در
مقابل خطاهای رخداده در سیینسییورها رفتاری مقاوی داشییته و خطاهای
رخداده را تحمل کند .مقدار خطاهایی که برای سییینسیییورهای مختلف
توسط بخش  FDDشناسایی شده است در جدول  6بیان شده است .در
این جدول میتوان مشیییاهده کرد که فیلترهای توسیییعه یافته تطبیقی
تعریفشیییده قادرند در کمترین زمان ممکن و با کمترین اختالف ،زمان و
اندازهی خطاهای رخداده را شناسایی کنند.

-4
4

شکل  :5تخمین حالتهای ربات دو درجه آزادی؛ ( )aمکان لینک دوی،

SM-FTC
NTSM-FTC
Desired trajectory

()bخطای تخمین مکان لینک دوی

در جدول  2میتوان خطای مربع میانگین ری شه 7آورده شده ا ست.
همانطور که مشیاهده میشیود این خطا برای تمای حالتهای سیی ستم
توسط  AEKFکمتر از روش  EKFاست.

10

9

8

0

7

5
6
)Time (s)- (a

4

3

2

1

0

4

SM-FTC
NTSM-FTC
Desired trajectory

RMSE

روش فیلترینگ
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Serial no. 78
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جدول  :2خطای  RMSEربات دو درجه آزادی
1
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)1 (rad
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شکل  :6ردیابی مسیر دلخواه در حضور خطای سنسور
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جدول  :1زمان و اندازهی خطاهای شناساییشده توسط بخش FDD

سناریو

سنسور 1

سنسور 2

سنسور 3

سنسور 6

سناریو

8/11

2/119

3/11

9/111

زمان

11/118

6/558

21/111

3/111

)(rad

)(rad

)(rad/s

)(rad/s

زمان ()s

2

اندازه

جدول  :6خطاهای سنسور شناسایی شده

برای آن که توا نایی سییییسیییتم کنترلی تحمل پذیر خطا را بهتر بیان
کنیم؛ اییییالحاتی که در حلقه فیدبک انجای دادهایم را حذف میکنیم،
بدین ترتیب کنترلکنندهای خواهیم داشت که در برابر خطاهای سنسور
دیگر مقاوی نیست .شکل  8نشاندهنده این موطوا است .در این شکل
مشییاهده میشییود که با بروز خطاهای بیانشییده در جدول  ،3سیییسییتم
توانایی ردیابی مسیر تعیینشده را نداشته و نمیتواند پایداری سیستم را
حفظ کند.

2

اندازه

همانطور که انت ار میرفت سیییسییتم  FDDارائهشییده قادر اسییت
خطاهای رخداده در زمانهای یک سان را نیز ت شخیص دهد .از اطالعات
جدول  4میتوان نتیجه گرفت که فیلترهای طراحی شده قادر ه ستند با
کمترین تأخیر و کمترین خطا ،خطاهای رخداده در سنسورها را تشخیص
داده و آن را ایزوله کنند .اگر بخواهیم خروجی سیییسییتم کنترلشییده در
حضور این خطاها را مشاهده کنیم میتوانیم به شکل  7مراجعه کنیم.
4
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شکل  :7نحوه ردیابی مسیر دلخواه با حذف بخش تحملپذیر خطای سیستم
کنترلکننده

همانطور که در جدول  3مشییاهده کردیم سیینسییورها در زمانهای
متفاوتی دچار خطا شدند ،برای آنکه قدرت روش ارائه شده در این مقاله
بیشتر نشییان داده شییود حالتی را فرض میکنیم که دو سیینسییور در یک
ز مان یکسیییان د چار خ طا شیییو ند .برای این من ور جدول  9را در ن ر
بگیرید .در این جدول تنها دو سییینسیییور اول و چهاری دچار خطا شیییده و
سیینسییورهای دیگر سییالم هسییتند .همچنین خطاهای رخداده در زمان
یکسان با اندازههای متفاوت رخ داده است.
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شکل  :8ردیابی مسیر دلخواه در حضور خطاهای همزمان سنسور

در شکل  7مشاهده میکنیم که کنترلکننده تحملپذیر خطا در هر
دو حالت  SMCو  NTSMCتوانسییته اسییت مسیییر دلخواه را به خوبی
ردیابی کند .بااینحال NTSMC ،توانسییته اسییت در زمان کوتاهتری این
مسیییر را ردیابی کند .برای در بهتر روش کنترلی ارائهشییده و مقایس یه
این روش با  SMCمرسوی ،فرض میکنیم مسیر ردیابیشده توسط ربات
بهیورت شکل  5تغییر داده شده باشد.

جدول  :5خطاهای رخ داده در سنسورها
سناریو
زمان
2

()s

اندازه

سنسور 1

سنسور 2

سنسور 3

سنسور 6

4

-

-

4

)21(rad

-

-

)39(rad/s

با در ن ر گرفتن جدول  9و بهرهگیری از سییییسیییتم تشیییخیص و
شیییناسیییایی خطای مبتنی بر بانکی از فیلترهای کالمن توسیییعه یافته
تطبیقی ،زمان و اندازه خطاهای تشخیص دادهشده را میتوان در جدول
 4مشاهده کرد.

Serial no. 78

شکل  :9ردیابی مسیر دلخواه در حضور خطاهای سنسور؛ ( )aمکان لینک
اول )b( ،مکان لینک دوی
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همانطور که انت ار میرفت کنترلکنندههای  FTCارائهشییده قادر
به ردیابی دقیق این مسیییر هسییتند .همچنین با بزرگ کردن قسییمتی از
نمودار در لح ات مشییخصشییده میتوان وجود پدیده نوسییانات شییدید
(چتیرینگ) را بهتر مشیییاهده کرد .در این حالت فرض شیییده اسیییت که
خطاهای سییینسیییور مطابق جدول  3رخ دادهاند .با در ن ر گرفتن این
مسیر ردیابی ،سیگنالهای کنترلی تولید شده و همچنین سطو لغزش
در شکلهای  11و  11ارائه شده است.

شکل  :12نمودار یفحه فاز خطای ردیابی لینک اول

شکل  :11مقایسه سیگنال کنترلی دو روش کنترلی  NTSMCو SMC؛ ()a
لینک اول )b( ،لینک دوی

شکل  :13نمودار یفحه فاز خطای ردیابی لینک دوی

در تمامی شیییبیهسیییازی های انجایشیییده فرض بر این بود که هی
اغتشییاش خارجی بر سیییسییتم اثر نمیگذارد ،بااینحال وجود اغتشیاش
تأثیر چندانی بر عملکرد سییییسیییتم های  FDDو  FTCنداشیییته و این
سیستمها میتوانند همچنان خطاهای رخداده در سنسورها را تشخیص
داده و با آنها مقابله کنند .برای این من ور فرض میکنیم که اغتشاشی
به یورت )  .6 sin(3tبعد از لح ه ش شم شبیه سازی به سی ستم اعمال
شده و خروجی سی ستم در ح ضور این اغت شاش و خطاهای رخداده در
جدول  ،3در شکل  16نشان داده شده است .واطح است که هر یک از
کنترلهای  SMCو  NTSMCدر مقابل این اغتشاش مقاوی هستند.
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همانطور که در شیییکلهای  5و  11میتوان مشیییاهده کرد ،میزان
نوسیییا نات شییید ید (چتیری نگ) در روش کنترلی  NTSMCکمتر بوده
بااینحال در ابتدا سیییگنال کنترلی بیشتری برای رسیییدن به این هدف
مورداستفاده قرار گرفته است (شکل.)11
شیییکل های  12و  13به ترتیب نمودار ییییفحه فاز خطای ردیابی
لینکهای  1و  2را نشان میدهد.

)1 (rad

شکل  :11مقایسه سطو لغزش روش کنترلی  NTSMCو SMC؛ ( )aلینک

2

-2

شکل  : 11ردیابی مسیر دلخواه توسط ربات در حضور خطاهای سنسور و
اغتشاش خارجی
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8 مقادیر پارامترهای بهکاررفته در روابط فوق بهیییورت زیر در جدول
.بیان شده است
 پارامترهای ربات دو درجه آزادی:7 جدول
I i (Kgm 2 )

Lc i ( m )

Li (m )

m i (Kg )

امi لینک
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 نتیجهگیری-9
 یک روش طراحی کنترلکن نده تح مل پذیر خ طا برای،در این م قا له
 برای رسیدن به این هدف از بانکی.مقابله با خطاهای سن سور ارائه شد
از فیلترهای کالمن توسییعهیافته تطبیقی بهعنوان سیییسییتم تشییخیص و
 این سی ستم قادر ا ست در کمترین.شنا سایی برخط خطا بهره گرفتیم
 ا ندازه و م حل رخ دادن،ز مان ممکن با حدا قل خ طای تخمین؛ ز مان
خ طا را با وجود عدی ت طابق بین ماتریس های کوار یانس نویز واقعی با
 در ادامه با. تشخیص دهد،مقادیر مورداستفاده در الگوریتم فیلتر کالمن
 سییییگنییالهییای،اعمییال تغییر کوچکی در حلقییه فیییدبییک خروجی
اندازهگیری شده خروجی از سن سورها را که دارای خطا بودند را ا یال
.کرده و این سیییگنالهای ایییال شییده را به کنترلکننده اعمال کردیم
شیییبیهسیییازیهای انجایشیییده بر روی یک ربات دو درجه آزادی توانایی
بخشهای مختلف تشخیص و شناسایی خطا و سیستم کنترلکننده مد
 در.لغز شی ترمینال غیرتکین تحملپذیر خطا را به خوبی ن شان میدهد
 قادر اسییت باFDD این شییبیهسییازیها نشییان داده شیید که سیییسییتم
، ارائییهشییییده در این مقییالییهAEKF بهرهگیری از بییانکی از فیلترهییای
خطاهای رخداده در زمان های مختلف با اندازه های متفاوت را به خوبی
تشیییخیص دهد این روش حتی قادر اسیییت خطاهای همزمان را نیز به
 مبتنی بر روشFTC  از طرفی توانایی سی ستم.در ستی شنا سایی کند
 نیز برای دو حالت خطای همزمان و غیرهمزمان و همچنینNTSMC
. نشان داده شد،حالتی که در سیستم اغتشاش خارجی وجود دارد

طمیمه
مقادیر ماتریسهای ربات دو درجه آزادی اشارهشده در قسمت
:شبیهسازی بهیورت زیر است
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