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 چکیده 

سیلندر هیدرولیکی در نظر گرفته می شود که ابتدا مدل ریاضی این در این مقاله یک سیستم سرو 

برای کنترل  PIDسیستم را برای بدست آوردن جواب های آن گسترش دهیم و سپس از کنترل کننده 

سیستم استفاده می کنیم. در تحقیق حاضر منطق فازی و شبکه های عصبی به عنوان ابزار کارآمد جهت 

به کار ( dKو  PK ،iK) بهترین جواب کردن پیدا برای PIDی کنترل کننده تعیین و تنظیم پارامترها

گرفته می شوند که در نهایت منجر به یک کنترل کننده فازی عصبی می گردد. با کمک نرم افزار متلب 

Matlab  در محیطSimulink  کنترل کننده فازی عصبی شبیه سازی شده، جهت کنترل پارامترهای

 در هیدرولیک استفاده می شود.فشار و موقعیت سیلن

حرکت  این پروژه در کلیه صنایع نقش مهمی را ایفا نموده که از جمله آنها میتوان به کنترل زاویه 

، کنترل زاویه فرمان خودرو و کنترل بازوی ربات و ... اشاره نمود. با توجه به ماشین تونل زن در راه سازی

ایع، این امر ضروری بوده که بتوان یک سیلندر هیدرولیک کاربرد فراوان سیستم های هیدرولیک در صن

 را به صورت پله به پله حرکت داده که این عمل تا به حال توسط این الگوریتم اجرا نشده است.
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 مقدمه 

ولیکی در دهه های اخیر به یکی از مهمترین عملگرها تبدیل شده است. این سیستم ها دارای توانایی عملگر سرو سیلندر هیدر

های بسیاری از قبیل: موقعیت گیری خوب ، پاسخ سریع و نرم و توانایی قدرت باال هستند. با توجه به قابلیت های موقعیت 

ر تجهیزات مدرن برای کاربردهای کنترل موقعیت از خود نمایش گیری که از خود نشان داده، توانسته اند تاثیر قابل توجهی د

دهد. کاربردهای آن در کنترل موقعیت را می توان در خطوط تولید مونتاژ، رباتیک، تجهیزات هواپیماهای و عملیات زیردریایی 

بازدهی موقعیت  دقیق است.با این حال موقعیت گیری عالی در این کاربردها نیازمند یک عملگر سرو سیلندرهیدرولیکی  .یافت

یابی یک عملگر سرو سیلندرهیدرولیکی هنگامی قابل اطمینان است که قدرت و دقت آن ضمانت شده باشد. از این رو ایجاد 

 یک کنترلر مناسب که توانایی انعکاس قدرت و دقت در مسیریابی را دارا باشد، بسیار مهم است.

غیرخطی بودن و عدم  که متغیر بودن با زمان در مسیریابی پدید می آیند مشکالتی همچون غیر خطی بودن، عدم قطعیت و

قطعیت در سیستم، تنومندی و دقت مسیر یابی را کاهش می دهد. کاهش تنومندی و دقت مسیریابی در سیستم احتماال به 

یستم های مکانیکی دلیل اصطکاک و نشت داخلی در سیستم می باشد. اصطکاک یک اثر غیر قابل پیش بینی نیست که در س

از قبیل سیستم های  الکتروهیدرولیکی به وجود می آیند. این اثر به شدت غیر خطی بوده و باعث خطای مسیریابی، سیکل 

از این رو سیستم به شدت به سمت عدم کنترل  (.Chao et al.1996,) های محدودیت و حرکت آهسته سیستم می شود

م تعریف شود. نشت داخلی نیز یک مشخصه غیرقابل تصور است که در سیستم به وقوع خواهد رفت، لذا باید از اول در سیست

تصور است که در سیستم به وقوع می پیوندد. نشت داخلی به صورت معمول در داخل شیر و پیستون به وجود می آید. نشت 

 (.Alimuddin et al .2011,) داخلی بین شیر وبدنه آن به صورت قابل توجهی بر جریان اریفیس تاثیر می گزارد

تحقیقات بسیار زیادی در زمینه بازدهی موقعیت یابی عملگرهای سرو سیلندرهیدرولیکی در رابطه با اصطکاک و نشت داخلی 

انجام شده است. بیشترین توجه این تحقیقات بر روی اصطکاک انجام گرفته، جبران سازی اصطکاک غیر خطی قابل مشاهده 

  (.  Mamdani & Assilian,1974) استاتیکی بوده است برای اصطکاک دینامیکی و

یتم ژنتیک و سایر الگوریتم و بهینه سازی آن با الگور PIDدر حال حاظر روند تحقیقات بر روی سرو سیلندر ها و کنترلر های 

دو سیلندر  ایجاد تبعیت دیجیتال که به منظور PIDباشد. از جمله کارهای انجام شده در این مسیر میتوان به  ها می

 (.vasiliu et al.1996,) آب در سدها انجام داده اند اشاره نمود ک از همدیگر جهت کنترل دریچه هایهیدرولی

تعریف شده در  PIDسیلندر هیدرولیک ارایه کردند که در این حالت  ریاضی در متلب برای بهبود کارکردهمچنین یک مدل 

را در کنترل کننده تنظیم نموده و کنترل کننده به دست  dKو  pK  ،iKامترهای متلب با استفاده از یک الگوریتم فازی، پار

 , Jiangang & Zan,2011. Rahmat) آمده نسبت به کنترل کننده معمول از کارکرد بسیار بهتری برخوردار بوده است

Zulfatman.) 

احی شده که در این کنترل کننده بازه طر PIDدر ادامه روند پیشرفت کنترلرهای مخصوص سرو سیلندر ها، یک الگوریتم 

بوده و این امر باعث به دست آمدن زمان استقرار کمتر و در عین حال فرا جهش کمتری در کنترل زاویه  نمونه برداری متغییر

      (.Rahmat & Zulfatman ,2009) تسرو سیلندر گشته اس
 

تنومند برای کنترل توانایی تعقیب موقعیت در یک جک  انجام شده در زمینه ایجاد یک کنترلر همچنین میتوان به کار

هیدرولیک اشاره نمود که در این کار غیر خطی بودن جک هیدرولیک و نشت داخلی آن را تا حدودی جبران سازی کرده 

      (.Rahmat et al ,2011)اند
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ی با استفاده از سیستم شناسایی است فازی خود تنظیم در هیدرولیک صنعت PIDاز دیگر تحقیق های پیرامون کاربرد کنترلر 

ی ی. این کنترلر بر پایه مدل ریاضی سیستم که با استفاده از روش شناساگر هیدرولیک را بهبود بخشیده استکه کارایی عمل

. این مدل در مدل گسسته خطی برای بدست آوردن تابع انتقال گسسته سیستم سیستم تخمین زده شده، طراحی شده است

شناسایی سیستم در متلب انجام می شود و داده های تخمین مدل جعبه ابزار ت. روش های تخمین با استفاده از اجرا شده اس

 استفاده می کند. PID. منطق فازی برای تنظیم هر پارامتر از کنترلر تجربه بدست می آیند کسب  طریق تکرار واز 

طراحی شده  PIDکنترل کننده  dKو  pK ،iK یم پارامترهای، برای تنظتلب با انتخاب قوانین فازی مناسبشبیه سازی در م

 بهیود بخشیده است . PIDاست که کارایی سیستم هیدرولیک را به طور چشمگیری به نسبت کنترل کننده 

عملگر های هیدرولیکی از اجزای مهم در کاربردهای مدرن هستند و بطور گسترده در صنعت استفاده می شوند ،زیرا قدرت 

 ، ویژگی پاسخگوی سریع و روان توانایی مکان یابی خوبی دارند.حمل باال

محدوده کاربردهای عملگر های الکتروهیدرولیک گوناگون است و شامل سیستم های تولیدی، ماشین های تست ماده، سیستم 

تجهیزات کارگاهی  شبیه سازی پرواز، کشتی و مهندسی مغناطیسی وابسته به دریا، روباتیک، تعلیق فعال، ماشین آالت معدن،

 است. فوالد و آلومنیوم و ...

های برای بهبود کارایی عملگر و نیرو است و های سرو سیلندرهیدرولیک در مکان، فشارن کاربردها بیشترین کارایی عملگردر ای

 سرو سیلندرهیدرولیک، کنترل کننده مناسب الزم است تا بسیاری از تحوالت صنعتی را منجر شود .

فازی خود تنظیم برای غلبه کردن  PIDترش مکان کنترل عملگر های سرو سیلندر هیدرولیک با استفاده کنترلر پس برای گس 

 به سیستم های نامطمئن و غیرخطی استفاده می شود. 

با استفاده از نرم افزار متلب بلوک  با استفاده از معادالت حالت سیستم سرو هیدرولیک، مدل سیستم طراحی می شود.

 d'Kو  p'K ،i'Kاست بر اساس مقادیر پارامترهای   PIDخود تنظیم فازی که شامل فازی و بلوک PIDم تنظیم کننده زیرسیست

  .داده شده استفازی انجام   PIDشبیه سازی بلوک تنظیم و بدست آمده

بین سیگنال های مرجع و با استفاده از سیگنال های بلوک منطقی فازی برپایه تغییرات در خطای  dKو  pK ،iKمقادیر پارامتر 

 سیگنال های خروجی تنظیم می شود.

رودی موج مرجع بکار برده می برطبق اجرای خروجی سیستم دو نوع از سیگنال های ورودی به ترتیب ، ورودی پله ای و و

 .را می توان دیدخروجی شبیه سازی هردو ورودی  .شوند

از طریق  ر بدست آمدهیو مقاد هیدرولیکی عملگر سیستم سرو سیلندر با تعمیم مدل برای اولین بار، در این مقاله سعی شده

)چی انجام شود؟ جمله فعل  انجام شود PIDبر روی یک کنترل کننده دو الگوریتم هوش مصنوعی تلفیق با بهینه سازی و 

 است. شدهانجام  تا کنون یفازالگوریتم یا  الگوریتم ها مانند الگوریتم ژنتیکبا دیگر  این تحقیقمشابه  ی که نمونه ندارد(

 

 مدل سازی سیستم سرو سیلندر هیدرولیکی

-ها معموال پیادهپذیر است. برای بسیاری از کاربردافزاری امکانافزاری و سختسازی کنترلر فازی عصبی به دو صورت نرمپیاده

های در استفاده از توانایی یادگیری شبکه افزاری قابل قبول است. در این کاربردها صرفا هدف توانایی این کنترلر هاسازی نرم

عصبی و قابلیت تعمیم آنها و همچنین ساختار ساده منطق فازی است، که با توجه به این ساختار ساده، ابزاری قدرتمند در امر 

 کنترل است. 

سرو سیلندر مدل سازی سیستم عملگر سرو سیلندر هیدرولیکی شامل شیر سرو و سیلندر هیدرولیکی می باشند. عملگر 

هیدرولیکی، یک سیلندر هیدرولیک دو حرکته با یک شافت و یک نقطه انتهایی بوده و یک بار)جسم( نیز به انتهای آن بدون 

 یرمتغ مقدار فشار برگشتی می باشد. rPمقدار فشار منبع هیدرولیکی و  sP ,(1فنر و دمپر اضافه شده است. با توجه به شکل )
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vX 1، جابجایی شیر سرو وQ  2وQ  1مقدار جریان مایع هیدرولیکی به داخل و خارج سیلندر و نیزP  2وP  فشار مایع در محفظه

 سیلندر به طرف بیرون و یا داخل حرکت می کند. 2Pو  1Pهای باال و پایین سیلندر می باشند، از این رو با تغیر فشار 
 

 
  سیلندر هیدرولیکی (: عملگر1شکل)

 

یستم سروسیلندر هیدرولیکی با توجه به پارامترهای مدل مورد نظر بدست می آید .معادله ریاضی معادله کنترلی غیر خطی س

 سیستم مورد نظر به صورت زیر می باشد:

 

            (1)رابطه ی 
      

 

سطح  pAانجام می شود.  uبا سوپاپ ورودی سرو  vXموقعیت سیلندر و برای کنترل جابه جایی سوپاپ سرو  pXدر این معادله 

حجم کلی  tVضریب کشیدگی روغن ،   βجرم بار، mگرادیان مساحت سوپاپ چرخشی،  vWمقطع سیلندر هیدرولیکی، 

 مقادیر ثابت داده ها بر اساس فرمول دینامیکی است. sKو  vτمحرک ، 

نشان داده شده  (2با توجه به معادله سیستم، مدل دینامیکی سرو سیلندر در محیط متلب شبیه سازی شده است و در شکل)

 است.
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  (: مدل سرو سیلندر هیدرولیکی در سیمولینک متلب2شکل)

 

 (ANFIS) عصبی فازی  کنترلرطراحی 
. با توجه به قابلیت شودو مقادیر بهبودی حاصل شده را بررسی می پرداختهدر ادامه به شرح نحوه عملکرد این کنترل کننده 

شایع ترین تکنیک های طراحی  .و یادگیری فوری آن استآن به دلیل کنترل تطبیقی کنترلر فازی عصبی، کاربرد تطبیقی 

با این حال برخی از تکنیک های  .فازی عصبی برای کنترل به طور مستقیم از روش شبکه های عصبی مشتق شده است

 طراحی منحصرا به فازی عصبی اعمال می شود.

ن نمایش داده می شود، کنترل مستقیم می تواند متضمن ویژگی های پاسخ به صورت دینامیک متغیر با زما هنگامی که طرح

به صورت رضایت بخش و خطاهای حالت پایدار باشد. بسیاری از این مشکالت را می توان با استفاده از استراتژی یادگیری 

یادگیری یک خط از مدل  .نشان داده شده است( 3برطرف کرد. ساختار کنترل به طور کلی در شکل) توسط یک خط معکوس

این  .معکوس فازی عصبی در هر مرحله از زمان، برای تنظیم پارامترهای توابع عضویت کنترلرفازی عصبی رخ می دهد

استراتژی کنترل را می توان با اعمال مستقیم و با در نظر گرفتن فرض تصادفی و پارامترهای نتیجه به دست آورد و یا اینکه 

در حالت حلقه باز و بعد از آن حلقه بسته را به آن داد، تا بتوان مقادیر قابل قبولی را برای پارامترها  اجازه یادگیری اولیه

  .مجهول بدست آورد
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 (: ساختار کنترلر فازی عصبی3شکل)

 

 

  ممدانی عصبی فازی کنترلر نهایی طراحی

فراهم می کند تا بهترین بهره  PIDرای کنترل کننده ها را ب Gainالگوریتم فازی عصبی مرتبا با استفاده از تکنیکش بهترین 

 نمایش داده شده است.  (4وری برای کاهش خطا صورت گیرد. و در نهایت مدل سیستم با کنترل فازی عصبی که در شکل )

رل ، کنترل کننده موقعیت و کنتPIDاز اجزای اصلی در طراحی این مدل شامل دو ورودی با مقدار ثابت، دو کنترل کننده 

 کننده فشار، دو کنترل کننده بهینه شده با شبکه عصبی و توابع انتقال و... نام برد که به اختصار توضیح می دهیم: 

بار فشار سیلندر فرض شده است. همانطورکه  1سانتی متر حرکت سیلندر و یک 1در این سیستم دو ورودی ثابت که به ازای 

 را تعریف کردیم. Pر سیندر ، و فشاpXدر مدل دینامیکی موقعیت سیلندر 

 

 
 (: مدل سیستم با کنترلر فازی عصبی4شکل)
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دو کنترل کننده موقعیت و کنترل کننده فشار تعبیه شده که با توجه میزان فشار و جابه جایی سیلندر عمل می کنند. این دو 

یم میشوند. همچنین در این سیستم دو تنظ  dKو  pK  ،iKبا پارامترهای  PIDکنترل کننده با استفاده از دو کنترل کننده 

 کتنرل کننده فازی تعبیه شده که به وسیله شبکه عصبی بهینه شده است.

دو تابع انتقال تعریف شده به وسیله مدل دینامیکی سیستم در این کنترل کننده به کار برده شده تا مقادیر ورودی محاسبه 

مقادیر ثابت داده  sKو  vτضریب کشیدگی روغن،    βکلی عملگر،حجم  tVگرادیان مساحت سوپاپ و  vWکند. متغییرهای 

است.همانطور که اشاره شد، ساختار فازی این کنترلر از نوع ممدانی بوده و دارای دو ورودی و یک خروجی می باشد. در شکل 

 ساختار سیستم ممدانی موجود در متلب نمایش داده شده است. (5)

 

 دو ورودی و یک خروجی (: سیستم فازی ممدانی با5شکل)

 

 در متلب و مدل طراحی شده شبیه سازی سیستم

بعد از اتصال کنترلر بهینه شده به مدل سیستم، حاال سیستم را اجرا کرده و پاسخ های آن را بررسی می کنیم. در ادامه 

در متلب نمایش داده خروجی کنترل کننده فازی عصبی، نمایش سیگنال خطا و پاسخ نهایی سیستم شبیه سازی شده موجود 

 پاسخ نهایی سیستم شبیه سازی شده نمایش داده شده است. ( 8) شکلنمایش سیگنال خطا و در  (7) شکلشده است. 

سیگنال خروجی کنترل کننده فازی عصبی جهت دستیابی به خطای حالت ماندگار )صفر( به سیستم وارد می شود. این 

خروجی کنترل کننده فازی عصبی موجود در ( 6قابل نمایش است. شکل) Scope 2تمی به وسیله سخروجی در برنامه سی

 متلب نمایش داده شده است.
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 (: خروجی کنترل کننده فازی عصبی6شکل)

 

سیگنال نمایش خطای کنترل کننده فازی عصبی جهت دستیابی به خطای حالت ماندگار )صفر( به کنترل کننده وارد می 

 شکلقابل نمایش است.  Scope 1طا سیستم است. این خروجی در برنامه سیستمی به وسیله شود. در واقع یک فیدبک از خ

 نمایش سیگنال خطای سیستم شبیه سازی شده نمایش داده شده است. (7)

 

 

 نمایش سیگنال خطا(: 7شکل)
 

ار و بدست آوردن سیگنال های بدست آمده از مدل فازی عصبی در اصل برای بررسی ارزیابی دستیابی به یک حالت پاید

خروجی منظم نمایش داده ایم به صورتی که اگر در ثانیه سی و پنجم در سیگنال خطا مقداری وجود داشته باشد، این مقدار 

با بررسی  توسط مقدار معکوس خروجی کنترل کننده، جهت ثبات سیستم و عدم وجود خطای حالت ماندگار کنترل می شود.

ثانیه بعدی سیستم مشاهده می شود که  12زمان ثابت، صفر شدن خطای حالت ثابت را در  و مقایسه این دو سیگنال در یک

 سیستم میل به ثبات نشان می دهد.

در نتیجه طبق دو سیگنال نمایش داده شده، پاسخ های مدل به سیگنال های وارده، خروجی سیستم پایدار می شود. در شکل 

قابل    Scopeو در برنامه سیستمی به وسیله  ر متلب نمایش داده شده استپاسخ نهایی سیستم مدل شبیه سازی شده د (8)

 نمایش است.
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  پاسخ نهایی سیستم(: 8شکل)

 

 Mpزمان اوج برحسب ثانیه،  Tp،  زمان خیز بر حسب ثانیهTr مقادیر دقت و سرعت سیستم که شامل  (8با توجه به شکل )

انتگرال قدر مطلق  IAEو  نشست بر حسب ثانیه زمانTs  کزیمم فراجهش،درصد ما Hpoماکزیمم فراجهش بر حسب ثانیه، 

( آورده شده است. این مقادیر 2) آورده شده است. فرمول بدست آوردن درصد ماکزیمم فراجهش در رابطه (1)خطا در جدول 

 نشان دهنده عملکرد کنترلر فازی عصبی طراحی شده می باشند.

 

              P(M  = Hpo -( 1 100 *                                                                                                                  (2) رابطه

  فازی عصبی ( : مقادیر دقت و سرعت پاسخ کنترلر1جدول )

IAE Ts(sec) Hpo% Tp(sec) Tr(sec) 

4.107  12  15 4.3  3.2  

 

 مشابه کارهای با شده سازیپیاده یسه سیستم مقا 

آورده شده است که  (9در محیط نرم افزاری متلب کارهای زیاده انجام گرفته است که یک عملکرد یک نمونه بارز آن در شکل)

مورد مقایسه انجام  PID  Fuzzyکالسیک و کنترل کننده   PIDپاسخ کنترلر فازی عصبی طراحی شده با کنترل کننده 

فازی برای بهبود کارایی عملگر الکتروهیدرولیک   PIDدر این مدل نیز کنترل کننده (.Rahmat et al ,2011)فته استگر

 استفاده شده است که در موارد بسیاری با مدل طراحی شده در این تحقیق شباهت دارد.
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 PID(: پاسخ کنترلر فازی و پیاده شده روی 9شکل)

 

کالسیک و کنترل   PIDفازی عصبی با کنترل کنندهمقادیر دقت و سرعت پاسخ کنترلر ه ( به بررسی مقایس2در جدول )

در این جدول هرچه مقادیر کمتر شود یا به عبارتی دیگر زمان کاهش یابد سبب بهبود پاسخ  پرداخته ایم. PID  Fuzzyکننده 

ه در جدول می بینیم مقادیر زمان خیز، سیستم شده و در نتیجه سرعت پاسخگویی سیستم افزایش یافته است. همانگونه ک

  .فازی کاهش پیدا کرده است  PIDکالسیک و   PIDزمان اوج و انتگرال قدر مطلق خطا نسبت به کنترلر

 
 مقادیر دقت و سرعت پاسخ کنترلرمقایسه (: 2جدول )

 PID Ts(sec) Mpo% Tp(sec) Tr(sec)کنترل کننده 

  17  17.5 9  20 کالسیک

  13  16 10  18 فازی 

  3.2  4.3 15  12 فازی عصبی

 

مشخصات کاربردی سیستم مانند زمان خیز، زمان اوج و انتگرال قدر مطلق خطا به وسیله تنظیم مقادیر پارامتری کنترل 

نشان داده شده  PIDپارامترهای کنترل کننده  (3) سیستم بهبود پیدا کرده است. در جدول dKو  pK  ،iKیعنی   PIDکننده

کمینه شدن مقادیر در  (.Mahdi ,2012) ت. برای بررسی میزان بهبودی با یک نمونه بارز از مدل فازی مقایسه شده استاس

 مدل طراحی شده نشان از بهبود پارامترهای کنترل کننده تعبیه شده در مدل دارد. 

 
 در مدل های فازی و فازی عصبی PIDکنترل کننده مقادیر مقایسه (: 3جدول )

 PID iK pK dK پارامتری کنترل کننده مقادیر

 44 30 20 مدل فازی

 5.186 1.735 14.00 مدل فازی عصبی

 

مقادیر بهبود یافته انتگرال قدر مطلق خطا، مدل  (4) در پایان، مقدار انتگرال قدر مطلق خطا را بررسی می کنیم که در جدول

سه کرده ایم که به وضوح بهبودی این مقدار را در این مدل را فازی عصبی طراحی شده با یک نمونه بارز از مدل فازی مقای

 (.Mahdi ,2012)مالحظه می کنیم
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 انتگرال قدر مطلق خطا در مدل های فازی و فازی عصبی(: 4جدول )

 IAE انتگرال قدر مطلق خطا

 4.5 مدل فازی

 4.107 مدل فازی عصبی

 

  گیرینتیجه

 سروسیلندر هیدرولیکی شبیه سازی شد و برای آن کنترلر فازی عصبی طراحی گردیددر این مقاله مدل دینامیکی یک سیستم 

کنترلر فازی عصبی پاسخ مناسبی با توجه به فشار و میزان جا به جایی سیلندر ایجاد نماید. از مزایا و معایب  و تالش شد که

 این کنترلر می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  مزایا :

 است.عدم نیاز به کامپیوتر در محیط های صنعتی ، PIDبا طراحی کنترلر سیستم ن یکی از مزایای ای -1

فازی،  PIDو در مقایسه با کنترل کننده  PID ،04%در مقایسه با کنترل کننده کالسیک  (Ts) زمان نشست -2

 بهبود یافته است. 40%

فازی،  PIDکنترل کننده  و در مقایسه با PID ،11%در مقایسه با کنترل کننده کالسیک  (Tr) زمان خیز -4

 بهبود یافته است. 67%

فازی،  PIDو در مقایسه با کنترل کننده  PID ،67%در مقایسه با کنترل کننده کالسیک  (Tp) زمان اوج -0

 بهبود یافته است. 64%

کاهش  به موجب آن شاهد ،اوج نشست، خیز و زمان ن هایبا توجه به بهبودهای بدست آمده در کاهش زما -7

 .خواهیم بودیستم و کاهش مصرف سیستم کارکرد س

 معایب :

فازی،  PIDو در مقایسه با کنترل کننده  PID ،7%در مقایسه با کنترل کننده کالسیک  (Hpo) زمان فراجهش -1

 افزایش یافته است. 0.7%
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