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ون، های گوناگحرکت پای ربات با شرایط محیط تطبیق -یدهچک

های ناهموار، شیب یا مناطق متشکل از موانع و تضمین از قبیل مسیر

اپذیر نحفظ پایداری ربات، به کمک حرکت باالتنه، ضرورتی انکار

است. در این تحقیق ابتدا مدل دینامیکی ربات دوپا با استفاده از روش 

 ربه منظور غلبه بر اث ،تنهر پایینالگرانژ استخراج شده است. مسی

یزی حرکت مسگردد. از برنامهتولید می ،برخورد با زمین نامطلوب یر ر

برای تضمین پایداری  1تنه، با توجه به معیار نقطه گشتاور صفرباال

یتمی مبتنی ربات استفاده می شود. بمنظور نیل به این هدف از الگور

 دودر نهایت پاسخ  د.حاسبات برگشتی استفاده خواهد شبر م

رد کننده فضای کارتزین مبتنی بر مدل مو کنترلو  کننده پیشروکنترل

تنی بر مب کنترلگرعملکرد  شودگرفت. مالحظه میقرار خواهندبررسی 

مدل دینامیکی فضای کارتزین به دلیل نتایج بازخورد در حضور شرایط 

 .تر استواقعی مانند نویز، اغتشاش و عدم قطعیت مناسب

پا ، طراحی مسیر ، کنترل، مدلسازی ربات دو –یدیکلمات کل
 دینامیکی

  مقدمه -1

 انسان با ساخت ابزار تولید امکان تفوق و برتری نسبت به حیوانات و

بسیاری از اختراعات صورت گرفته توسط انسان  طبیعت را یافته است.

لی ل اصاز مدمبتنی بر الهام از طبیعت و حیوانات بوده و در بعضی موارد 

کثر ارای بکه  ،حرکت بر روی دو پابا این وجود  خود پیشی گرفته است.

چیده و پی به شدت یوضوعبعنوان متاکنون  باشد،می آسان بسیار هانسانا

جایی در مسیر لم رباتیک مطرح گردیده است. همچنین جابهدشوار در ع

برای  ،استه پا در تقابل با چرخ ناهموار که مزیت و برتری حرکت به وسیل

تحقیقات گسترده  گردد.مطرح می پا بصورت امری غیرممکنهای دوربات

ی ریزای به منظور غلبه بر این مشکالت در زمینه معیار پایداری، برنامه

معیار  ]Goswami ]1 ها انجام شده است.حرکت و کنترل این گونه سیستم

ای ه نقطهرا معرفی نمود. این معیار ب 2FRIپایداری شاخص چرخش پا 

کند. ایده داللت دارد که مجموع نیروی عکس العمل زمین بر آن اثر می

                                                           
Zero Moment Point 1  

Foot Rotation Indicator Point 2 

 Vukobratovic صرب تبار محقق توسط بار اولین براي صفر نقطه گشتاور

اریف تع ،نقطه گشتاور صفر برای معرفي گردید. 1969 سال در ،]3،2[

ه نقطاز جمله تعاریف صحیح و استوار  متعددی در مراجع ذکر شده است.

 .]1[باشندگشتاور صفر به شرح ذیل می

ای است : نقطه گشتاور صفر نقطهGolliday و  Hemami - 1 تعریف

 کند،که نیروی عکس العمل عمودی از جانب زمین بر آن اثر می
ای است نقطه گشتاور صفر نقطه :Fukuda و Arakawa  – 2 تعریف 

و گشتاورهای عکس  بر روی زمین که ممان ایجاد شده ناشی از نیروها

 العمل حول آن نقطه، در صفحه افق مؤلفه نداشته باشد.

Takanishi  4[ و همکاران[ و Kajita  و همکاران ]به منظور طراحی  ]5

رفتن و با در نظر گ اندبهره برده ،پایداری نقطه گشتاور صفر از معیار ،مسیر

اساس  ان را بر آنل رموقعیت مفص ،ای  از پیش تعیین شدهاین معیار به گونه

این رویکرد موجب ایجاد گشتاور بزرگ در مفصل ران  .اندتعیین نموده

روشی را بمنظور  ]6[ و همکاران  Huang گردیده، که نامطلوب است.

و مفصل  3مطرح شده مسیر فوت روشر د حل این مشکل پیشنهاد نمودند. 

اری فضای ک با استفاده از درونیابی نقاط در ،در مختصات کارتزین 4ران

در نهایت مسیر حرکت مفصل ران با استفاده از  است. طراحی شده

 با هدف به دست آوردن بیشترین حاشیه پایداری ،محاسبات تکرار شونده

تعیین گردیده است.  )  مرز پایداری تانقطه گشتاور صفر  فاصلهکمترین   (

ت ز حرکهای جبران ساز دیگری به منظور پایداری ربات با استفاده اروش

با استفاده از نقطه  ]9[ و همکاران  Choi.]8،7[باال تنه پیشنهاد شده است

در  نمودند.موقعیت پاندول معکوس خطی را مشخص  ،گشتاور صفر

با وجود اثر اغتشاش و میزان  ،پایداری ورودی حالتها ،Choi تحقیقات

 ست.اسازی نشان داده شده مقاومت الگوریتم کنترلی، با استفاده از شبیه

Chen و بر اساس معیار پایداری  ریزی گام رباتو همکاران بمنظور برنامه

 ،بر اساس مدل پاندول معکوس ،از حرکت باالتنه ،نقطه گشتاور صفر

با در نظر گرفتن نقطه  ]11[ Kurtو  Erbatur .] 1۰[انداستفاده نموده

گشتاور صفر متحرک، موقعیت پاندول معکوس خطی را  بدست آورده و 

Foot 3 
Hip 4 

���! "#$%&'() *! +, *- ./&01 23456 7+8#9)' .:)0&) ;0< 2=>5$? @9)0A5B CD?E= F "GD<

gÆ½Æ hijki ljm nopqrs tuvw xyz{i |g}~��

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


نرم بودن  .اندوزن دار نموده 1تقریب فوریه آن را با استفاده از تابع سینک

 Erbatur مسیر حرکت در نتایج بدست آمده، به وضوح قابل مشاهده است.

با توجه به مسیر مرجع در فضای  ،پس از حل سینماتیک معکوس  Kurtو 

استفاده  2موقعیت تناسبی، مشتق گیر و انتگرالگیر کنندهکنترلاز  ،مفاصل

ناگونی های کنترلی گوپا استراتژیبه منظور ردیابی مسیر ربات دونموده اند. 

های پیشنهادی شامل کنندهسازی شده است. این کنترلپیشنهاد و پیاده

موقعیت تناسبی، مشتقگیر و انتگرالگیر، روش گشتاور محاسبه  کنترلگر

 .باشندمی هاو نظایر آن 5و کنترل لغزشی 4مقاوم ، کنترل)CTM(3شده
Moosavian  ت یک ربا ،لغزشی کنترلگربا استفاده از  ]12[ و همکاران

 %5۰ گاهی با وجودو دو تکیه گاهی ای را در دو حالت تک تکیهصفحه
نمودند. در کنترل  ،اغتشاشاثر عدم قطعیت در پارامتر جرم و اعمال 

 ترلیکناز روشی مبتنی بر تنظیم پارامترهای  ،Moosavianتحقیقات 

را   VCM 6روش مود کنترل مجازی ]Pratt ]13 .شده استاستفاده 

های قابل انعطاف مشخصه این روش استفاده از المان معرفی نمود.

ها نیروی مجازی یا این المان باشد.مکانیکی مجازی مانند فنر و دمپر می

، دکنند، که در واقع اگر با ربات در تعامل بودنگشتاور مجازی را تولید می

و همکاران مسئله کنترل موقعیت بازوی ربات را با  Liu گردید.ایجاد می

 Satoshi.]14[کننده بررسی نمودندوجود تأخیر در ورودی، خروجی کنترل
کننده بهینه یادگیر بمنظور تطابق با شرایط گوناگون و همکاران از کنترل

را حول و همکاران تحقیقات خود  Hong.]15[اندمحیطی استفاده نموده

الگوی گام برای ربات دوپا بر اساس مدل پاندول  بالدرنگ موضوع تولید

کننده از کنترل Hongمعکوس خطی بسط و توسعه دادند. در تحقیقات 

و همکاران  Shin . ]16[ترکیبی پیشرو به همراه بازخورد استفاده شده است

اس بر اس یپا را با توجه به مصرف انرژریزی گام و کنترل ربات دوبرنامه

ورد م گیری از باند پایدار رباتا بهرهپاندول معکوس سه بعدی خطی و ب

پا بر مبنای طراحی مسیر نرم و پایدار کنترل ربات دو .]17[بررسی قرار دادند

برانگیز است که موضوع این تحقیق حول آن بسط و توسعه ای چالشمسئله

ک، بحث سینماتیبه م ساختار مقاله به شرح زیر است. بخش دوم .یابدمی

ه به تفصیل ب سومدر بخش  اختصاص دارد. حرکت ریزیو برنامه تمعادال

تحت  ،یشروپ کننده فضای دکارتی وابسته به مدل وکنترل دوو تأیید  بررسی

تأثیر نویز خارجی ناشی از اعمال سیگنال با فرکانس باال بر خروجی 

عدم قطعیت  %2۰ و میزان اغتشاشسنسورهای موقعیت و سرعت، اعمال 

ی سازبه پیاده بخش چهارم خواهیم پرداخت. در پارامترهای جرم و اینرسی

ار آمده گیری کسازی کار پرداخته است. در بخش آخر بحث و نتیجهو شبیه

  است.

                                                           
  ،شودداده می نشان sinc(x)  که با تابع سینک ،ریاضیات در 1

ً
معموال

 .شودتعریف می ه با رابط

 

 حرکت ریزیبرنامه و سینتیک سینماتیک،  -2

 ریزی حرکت ربات، دینامیک و برنامهمبحث سینماتیکبخش  این در

 . شودبررسی می

 و سینماتیک معکوس سینماتیک مستقیم -2-1

نشان   1 در شکل شمارهمورد بحث در این پژوهش ربات  شش درجه آزادی 

ام و ممان  i رابطام، جرم  i رابطبه ترتیب طول  و  ،  داده شده است. 

باشند. می رابطام نسبت به مختصات مرکز جرم همان  i رابطاینرسی 

مختصات مرجع به مفصل فوت پای عقب در آغاز اولین گام متصل  دستگاه

مختصه مطابق با رابطه شماره  6 وضعیت هندسی سیستم باه است. گردید

 .شودتوصیف می 1

)۱(  

 گردد.موقعیت مفصل ران با استفاده از روابط زیر محاسبه می

)2(  

)3(  

به ترتیب معرف موقعیت افقی مفصل ران و مفصل  و   جایی که 

فوت پای جلویی نسبت به دستگاه مختصات متصل به مفصل فوت پای 

به ترتیب معرف موقعیت  و    عقب ( دستگاه مختصات مرجع ) و

عمودی مفصل ران و مفصل فوت پای جلویی نسبت به دستگاه مختصات 

ام  گ تگاه مختصات مرجع ) در آغازمتصل به مفصل فوت پای عقب ( دس

نه وکنیم؛ چگمطالعه می نیز در این بخش موضوع دشوارتری را باشد.می

توان با دانستن فضای کاری، زوایای مفصلی که ربات را در این وضعیت می

محاسبه کرد؟ به هر حال روش حل بسیار ساده و مبتنی بر  ،دهندقرار می

و شیفت نتایج بدست  و  برای محاسبه  )3(و  )2(روابط  مثلثاتی حل

 در این تحقیق زاویه  .ستا  و  آمده به اندازه یک قدم برای محاسبه 

را به منظور شباهت حرکت مدل با حرکت انسان برابر با مقداری ثابت در 

 نظر خواهیم گرفت.

 مدلسازی دینامیکی  -2-2

گاهی دارای شش درجه در فاز تک تکیه 1سیستم نشان داده شده در شکل 

باشد. پایداری ربات در صفحه جلویی مفروض است و سیستم آزادی می

مدل دینامیکی با شش معادله حرکت  .کنددر صفحه جانبی حرکت می تنها

   شود.و با فرمولبندی به روش الگرانژ توصیف می

Position Controller PID 2 
Computed Turque Method 3 

Robust Control 4 
Sliding Mode Control 5 
Virtual Control Mode 6 
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)4(            

K  وU  باشند. کل می پتانسیلترتیب انرژی جنبشی و انرژی بهiQ  برداری

از گشتاورهای کارانداز است. انرژی جنبشی کل سیستم ناشی از  6  1

 است. رابطمجموع انرژی جنبشی هر 

)5(  

ای است. سرعت زاویه  معرف سرعت مرکز جرم و  GiV االدر رابطه ب

ل انسیهای پتیل کل ذخیره شده در ربات برابر با مجموع انرژیانرژی پتانس

  .]18[هاستکل ذخیره شده در هر یک از رابط

)6(  

 بردار  باشد.جاذبه است و به صورت اسکالر می شتاب gدر این معادله 

ف فاصله ام آن معر jبردار ستونی است که درایه  از  عناصر جرم و  سطری

در هر رابط برابر با  گشتاور نشر یافتهام تا زمین است.  j رابطمرکز جرم 

 )2(شکل .]18[باشدتفاوت گشتاورهای کارانداز متصل به رابط می

 
                                                         ]18[نشریافته گشتاور .2شکل   ]18[رابطهفت مدل ربات  .1 شکل        

)7(  

H ، K و A باشندل پا میبه ترتیب معرف مفصل ران، زانو و مفص .

به ترتیب بر پای ثابت و پای تاب خورنده داللت دارند.  aو  sهای زیرنویس

 شش معادله حرکت به فرم ذیل قابل توصیف است.

)8( ، 

Cمعرف ماتریس اینرسی و  D(q))، 8در رابطه ( ، معرف ماتریس   

 باشند.بردار گرانش می G(q) و بردار عتهای وابسته به سرجمله

 ریزی حرکتبرنامه -2-3

ات لحاظ خواهد گردید، ابتدا قیود پارامتری حرکت فوت رب بخشدر این 

ایداری با حاشیه پ بیشینهی مبتنی بر حرکت نرم مفصل ران با روشسرانجام 

 .گرددازی میساستفاده از دو پارامتر و با استفاده از محاسبات برگشتی پیاده

) و رسم منحنی نقطه گشتاور صفر و با توجه به باند 9با استفاده از رابطه (

ا هدر این تحقیق طراحی مسیر تن رسد.مطلوب، پایداری ربات به تأیید می

با بردار  ،حرکت فوت پای راستمسیر  پذیرد.در صفحه جانبی صورت می

، گردد. جایی که بیان می ،

موقعیت مفصل فوت در فضای کاری و  ،

سازد. حرکت مفصل ران با زاویه آن مفصل را مشخص می 

،بردار  شود. جایی که بیان می  ،

زاویه آن را مشخص  موقعیت مفصل ران و  ،

  سازند.می

)9(  

،بردار   zmpXام و  i رابطمعرف جرم  موقعیت مرکز جرم و  ،

باشد. نشان دهنده موقعیت نقطه گشتاور صفر نسبت به مختصات مرجع می

در نظر میگیریم. در روابط  cTزمان الزم برای گذار از هر سیکل کامل را 

 پردازیم. ذیل به توصیف  طراحی مسیر فوت پای راست می

)10(      

به ترتیب نقاط کاری فوت پای راست در لحظه جدایی  و  زوایای 

زمان مورد نیاز  dT  باشند.نوک انگشتان و لحظه برخورد پاشنه با زمین می

     گاهی است.گذار از فاز دوتکیه

 
 ]6[ی حرکت و پارامترهای آنچرخه .3شکل 

)11(  

)12(  

موقعیت باالترین نقطه قابل دستیابی پای  ،،3با توجه به شکل 

طول یک  .استتاب خورنده در راستای محور عمود در فضای کاری 

موقعیت عمودی مفصل فوت در طی  بیشینه باشد . سیکل حرکت می
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منظور تضمین نرم بودن حرکت قیود زیر را به حرکت در طول  مسیر است. 

 .]6[کنیم به مسیر مطلوب اعمال می

)13(  

)14(  

)15(  

 باشد.نقاط کاری مفصل ران به شرح ذیل می

)16(  

پیوستگی مشتق دوم برای این پارامتر بسیار با اهمیت است. تغییرات 

 گذار است.به شدت بر پایداری ربات تأثیر  

)17(  

)18(  

به ترتیب فاصله مفصل ران تا مفصل فوت پای عقب در آغاز  و  

سیکل حرکت و فاصله مفصل ران تا مفصل فوت پای جلویی در پایان فاز 

 ]14[ریزی حرکتبا استفاده از الگوریتم برنامه باشند.گاهی میدو تکیه

اشیه ح شینهبیپارامترها به نحو مطلوب با توجه به معیار نقطه گشتاور صفر و 

ریزی امهبرنمورد استفاده در الگوریتم پارامترهای  شوند.پایداری تنظیم می

 ، آورده شده است.1حرکت در جدول شماره 

 جدول پارامترهای حرکت ربات .1جدول  

(m)hmaxH 

0.84 

(m)hminH 

0.82 

(m)edX 

0.06 

(m)sdX 

0.19 

(m)sD 

0.4 

(rad)bq 

-0.2618 

(m)aoH 

0.1 

(m)aoL 

0.2 

(m)afl 

0.2 

(m)abl 

0.1 

 (s)mT 

1.6 

(s)dT 

1.1 

(s)cT 

3.3 

(rad)fq 

0.2618 

 کنترل -3

این  در تحقیق حاضر به بررسی روشهای کنترل موقعیت اختصاص دارد.

شرو در پی فضای دکارتی وابسته به مدل وکننده کنترل بخش عملکرد دو

ه مدل کننده دکارتی وابسته بکنترل گیرد.ردیابی ربات مورد بررسی قرار می

کننده نترلک وهای غیر خطی سازی فیدبک برای سیستممبتنی بر ایده خطی

 پیشرو شامل فیدبک خطی و مود فیدفروارد دینامیک غیر خطی مدل است.

عملکرد دو روش دکارتی وابسته به مدل و پیشرو وابستگی مستقیم به مدل 

یک ریاضی بدست آمده برای ربات دارد. در عمل هر چقدر خطای دینام

یابد. با کننده نیز کاهش میمدل نشده بیشتر باشد کارایی سیستم کنترل

استفاده از این دو روش و با فرض مدلسازی دینامیکی دقیق ربات، عملکرد 

 یابد.کنترل ربات بسیار بهبود می

 کننده دکارتی وابسته به مدلنترلک -3-1

های . روشمکنیدر این بخش کنترل مبتنی بر مختصات دکارتی را معرفی می

 های عددی باعثگیریمبتنی بر مختصات مفصلی بعلت انجام مشتق

کننده بعلت به .این کنترل]19[کنندشوند و تأخیر ایجاد میتقویت نویز می

های کنترلی و مشتقات آنها در دینامیک کارگیری همزمان و واقعی متغیر

 وریتم الگ اینیدارسازی پا معکوس از عملکرد بسیار خوبی برخوردار است.

معادله دینامیکی جسم صلب در شود.ها تضمین میخاب مناسب بهرهبا انت

 شود.مختصات دکارتی بصورت زیر نوشته می

)19( ، 

)20( ، ، 

xM  ،ماتریس جرم در مختصات دکارتیxV های وابسته به بردار جمله

گرانی در  وابسته به هایهنیز بردار جمل xGسرعت در فضای دکارتی و 

بردار نیرو، گشتاوری است که بر مجری نهایی ربات  f  فضای دکارتی است.

وارد بر مجری نهایی، با استفاده از  f. نیروی فرضی ]19[شودوارد می

ر شود. برداها اعمال میترانهاده ژاکوبین توسط کاراندازهای واقع در مفصل

X  دکارتی است.معرف متغیرهای کنترلی در فضای  

)21(  

hipθ .معرف زاویه ثابت مفصل باالتنه است ankleLX  وankleLY  به ترتیب

وت پای چپ در فضای کاری معرف موقعیت افقی و عمودی مفصل ف

در ادامه عملکرد ربات، با استفاده از این الگوریتم، تحت تأثیر نویز هستند. 

خارجی ناشی از اعمال سیگنال با فرکانس باال بر خروجی سنسورهای 

عدم قطعیت  %2۰نیوتون نیرو بر مفصل ران و  2۰موقعیت و سرعت، اعمال 

عملکرد  8و  7شکل  شود.می در پارامترهای جرم و اینرسی مجدد بررسی

کننده فضای دکارتی وابسته به مدل  را در حضور شرایط باال نشان کنترل

، با در نظر گرفتن این اغتشاشها، چنین به ی خطای سیستممعادلهدهند. می

 آید.دست می

)22(  
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مستقل 22 هعادلی است. سمت چپ مبردار نیروهای اغتشاش dFکه در آن 

، در توان دید که وجود اغتشاش در مفصل راناست، اما از طرف راست می

 .]19[کندهای ربات در فضای کاری نیز خطا ایجاد میپیکربندی هکلی

 پیشروکننده نترلک -3-2

کننده مدنظر کنترل وابسته به مدل در خارج حلقه سرو قرار در کنترل

های این سیستم  معادله خطا بصورت رابطه ادله.با نوشتن مع]19[دارد

 آید.) بدست می24(

)23(  

های ثابت را طوری پیدا کرد که ای از بهرهتوان مجموعهبرای این روش می

به رغم حرکت قطبهای شبه استاتیک در صفحه مختلط قرارگیری آنها در 

این روش به علت محاسبات غیر  .]19[تا مناسبی تضمین شود نواحی نسب

های از قبل تعیین شده در انجام محاسبات همزمان و بکارگیری متغیر

دینامیک معکوس، از حجم محاسبات کمتری نسبت به روش فضای 

رلی های کنتبهرهمقدار  دکارتی مبتنی بر مدل دینامیکی برخوردار است.

 اشد.بمی 2مطابق جدول شماره 

 های کنترلیبهرهجدول  .2جدول  

 کننده فضای دکارتی مبتنی بر مدلکنترل

Diag(1000,1000,800,800,800,1000) pK 

Diag(100,100,80,80,80,100) vK 

 کننده پیشروکنترل

Diag(250,250,160,160,160,250) pK 

Diag(100,100,80,80,80,100) vK 

 سازیشبیه -4

از سری  1حقیق با استفاده از سیممکانیکسازی در این تروند شبیه

 4در شکل  صورت پذیرفته است. 2های کاربردی نرم افزار مطلببرنامه

ثانیه معادل هفت سیکل حرکت نشان  1/23فضای مفاصل ربات در طول 

ای مطلوب در آغاز پروسه طراحی به گونه و  زوایای داده شده است. 

 سازی توضیحاتدهزوایای مفصلی با پیا گردند. سایرمسیر مشخص می

 4 همانطور که از شکل  آیند.به دست می -3-2بخش  مطرح شده در

به طور کامل قابل  سیر در طول دو سیکل حرکتپیداست اطالعات م

با استفاده از شرایط مرزی توضیح داده شده در  5شکل  است. مشاهده

کاری ذکر شده، رسم بر نقاط  4ای مرتبه و تطبیق چند جمله 3-2بخش 

) و باند مطلوب معیار نقطه گشتاور صفر، 9مطابق عبارت ( است. گردیده

 )6شکل  رسد.(پایداری ربات به تأیید می

                                                           
Simmechanics1  

 
 فضای مفاصل در طول هفت سیکل حرکت. 4شکل 

 
 فضای کاری ربات. 5شکل 

 
 معیار نقطه گشتاور صفر. 6شکل 

 
 ی وابسته به مدلکننده دکارتکنترلنمودار ردیابی . 7شکل 

کننده پیشرو را در ردیابی متغیرهای کنترلی، نمودار خطای کنترل 9شکل 

اثر  اعمال و میانگین صفر، ۰۰1/۰با واریانس  تحت تأثیر نویز خارجی

 %2۰ و در مفاصل ربات اغتشاشاثر به مثابه   غیرخطی اصطکاک کولمب

 د.دهنشان می عدم قطعیت در پارامترهای جرم و اینرسی

Matlab2  
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ا ب کننده دکارتی وابسته به مدل سازی کنترلنمودار خطای شبیه. 8شکل 

 وجود نویز، اغتشاش و عدم قطعیت

 
با وجود نویز،  پیشروکننده سازی کنترلنمودار خطای شبیه. 9شکل 

 اغتشاش و عدم قطعیت 

 گیرینتیجه و بحث -5

جام شده ناین بخش به بررسی نتایج به دست آمده و نتیجه گیری در تحقیق ا

اختصاص دارد. در این تحقیق ضمن تشریح مدلسازی دینامیکی با استفاده 

سازی مسیر حرکت ربات دوپا، پایداری نقطه گشتاور از روش الگرانژ و پیاده

ده، کننبا توجه به نمودار خطای دو کنترل. صفر مورد تأیید قرار گرفت

تعیین  تغیرهای از پیشدر ردیابی م دکارتی وابسته به مدل الگوریتم ملکرد ع

ری با این برت کننده پیشرو بهتر است.از عملکرد کنترل %4۰به میزان ، شده

ای هتعدیل اثر نویز و اغتشاش کاهش و مناسب بازخورد در توجه به رفتار

 خارجی قابل توجیه است.
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