بهار  ،99شماره 93

فصلنامه علمی علوم و فناوري دريا

تأمين انرژی روشنايي کشتي با استفاده از سلول خورشيدی همراه با ردياب هوشمند
مبتني بر کنترل فازی
2

حمید ملکی زاده ،1مجید آقابابائی

H.malekizadeh@yahoo.com
 .1استاديار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دريايی امام خمینی(ره) ،نوشهر ،ايران
 .2استاديار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دريايی امام خمینی(ره) ،نوشهر ،ايران
چکيده
انرژي خورشیدي به عنوان منبع جايگزين انرژي در کل جهان پذيرفته شده است .در اين مقاله با استفاده از سلولهاي خورشیدي و
سیستم ردياب هوشمند خورشیدي دو محوره طراحی و ساخته شده ،انرژي مورد نیاز براي سیستم روشنايی کشتی تأمین میشود .در
طراحی سیستم با توجه به شدت و جهت وزش بادهاي سنگین ،سیستم کنترلی بین دريافت حداکثر انرژي از خورشید و آسیب نديدن
بخش مکانیکی و ماژولهاي خورشیدي مصالحهاي انجام داده و در صورتیکه شدت وزش باد از حد تحمل سلولهاي خورشیدي بیشتر
باشد ،دريافت انرژي را فداي آسیب نديدن سیستم و سالمت آن میکند .براي سیستم کنترلی از الگوريتم کنترل فازي و براي به حرکت
در آوردن سلولهاي خورشیدي از يک موتور  DCو يک موتور پلهاي استفاده شده است .نتايج نشان می دهد با عملکرد صحیح سیستم
کنترلی خطاي عملکرد بخصوص در ساعات بعدازظهر و ابتداي روز ،نسبت به حالت بدون کنترل و با استفاده از کنترلر  PIDکاهش يافته
است.

واژگان کليدی :انرژی خورشيدی ،ردياب دو محوره ،کنترل فازی ،موتور پلهای.

تاريخ دريافت مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:
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98/10/08
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از سیستم استنتاج فازي-عصبی تطبیقی استفاده کرده
است .مرجع ] [2از استراتژي هاي کنترل ولتاژ و جريان
براي اين سیستم ها استفاده کرده است .يک مطالعه
فرهنگی و اجتماعی در مورد سیستم هاي خورشیدي در
هند توسط مرجع ] [3صورت گرفته و دسته بندي هايی از
اين جهت انجام داده است .از نظر اقتصادي نیز براي
رسیدن به مقادير توان بهینه از طريق تنظیم زاويه پنل
هاي خورشیدي مطالعه اي توسط مرجع ] [4صورت
گرفته است .مرجع ] [5به ساخت و مطالعه تجربی در
مورد ردياب هاي خورشیدي پرداخته است .همچنین از
کنترل کنندههاي زيادي میتوان بدين منظور استفاده کرد
مانند کنترلکننده  PIDکه در مرجع ] [6بکار رفته است
و ضرايب کنترلکننده با استفاده از روشی بهینه بدست
آمدهاند اما با توجه به اينکه اين سیستم بر روي کشتی
نصب خواهد شد و کشتی میتواند در هر جهت جغرافیايی
حرکت کند ،سیستم بايد به نحوي طراحی گردد که
سلولهاي خورشیدي همواره به سمت خورشید قرار
بگیرند .بنابراين استفاده از سیستمهاي هوشمند ردياب
خورشیدي ضروري به نظر میرسد .در سیستم طراحی
شده ،عالوه بر سیستم هوشمند ردياب خورشیدي ،از
سنسورهايی براي تشخیص جهت و شدت وزش باد نیز
استفاده شده است تا در شرايط خاصی مانند بادهاي
شديد ،سالم ماندن تجهیزات نسبت به دريافت حداکثر
انرژي در اولويت قرار گیرد .در اين مقاله سیستم تأمین
انرژي الکتريکی مورد نیاز براي روشنايی کشتی با استفاده
از ردياب هوشمند و بر مبناي کنترل فازي با در نظر
گرفتن جهت و شدت وزش باد تشريح شده است.
ساختار مقاله در ادامه بدين صورت است که در بخش دوم
محاسبات مصرف انرژي انجام شده است و در بخش سوم
سیستم کنترل همراه با منطق فازي بیان گرديدهاست و در
بخش چهارم شبیهسازي در حالتهاي بدون استفاده از
سیستم کنترلی ،با کنترلر  PIDو با استفاده از منطق
فازي انجام شده و به بحث و بررسی نتايج حاصل از شبیه-
سازي پرداخته شدهاست .سرانجام در بخش پنجم نتايج
حاصل از اين مقاله بهصورت خالصه بیان گرديده است.

 -1مقدمه
در حال حاضر تقاضاي جهانی انرژي ،به همراه مشکالت
ناشی از پايانپذيري سوختهاي فسیلی و اثرات زيانبار
زيست محیطی استفاده از اين نوع سوختها ،به سطح
بحرانی رسیده است و مجامع علمی را به فکر استفاده از
منابع انرژي جايگزين واداشته است ] .[1انرژي خورشیدي
بعنوان يکی از منابع پاك ،پايان ناپذير ،تجديدپذير و البته
رايگان ،امروزه به طرق مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
سیستم هاي انرژي فتوولتائیک يکی از گسترده ترين
تاسیسات تولید توزيع شده هستند ] .[2يکی از کاربردهاي
مهم انرژي خورشیدي ،تبديل آن به انرژي الکتريکی به
کمک سیستمهاي حرارتی و سیستمهاي فتوولتايیک می-
باشد .در سیستم فتوولتايی انرژي خورشیدي به صورت
مستقیم و بدون نیاز به مکانیزمهاي متحرك به انرژي
الکتريکی تبديل میشود].[3
باتوجه به شرايط آب و هوايی ايران ،انرژي خورشیدي يکی
از بهترين و اقتصاديترين انرژيهاي تجديدپذير محسوب
میشود که میتواند به خوبی در ايران گسترش پیدا کند و
جايگزين منابع فعلی انرژي گردد .میزان تابش نور
خورشید در کشور ايران حدود  5کیلو وات ساعت انرژي
در روز در مترمربع است و بیش از  90درصد خاك ايران
در سال  300روز در معرض تابش نور خورشید قرار دارد،
که از اين نظر جزو کشورهاي بسیار غنی محسوب شده و
پتانسیل خوبی براي استفاده از سیستمهاي فتوولتايی
براي تولید برق را فراهم نموده است] .[4يکی از
کاربردهاي برق فتوولتايی ،بهرهگیري از آن براي تأمین
انرژي روشنايی در کشتیها است .با توجه به اينکه انرژي
دريافتی از خورشید توسط ماژولهاي فتوولتايی با زاويه
تابش اشعه خورشید بر روي آن نسبت مستقیم دارد ،از
اين رو عمود بودن ماژولهاي فتوولتايیک به اشعههاي
خورشید در طول زمان حرکت کشتی تأثیر بسزايی بر
راندمان تولید انرژي الکتريکی خواهد داشت .در صورت
استفاده از سیستمهاي هوشمند ردياب خورشیدي مقدار
انرژي جذب شده بسیار باالتر از سیستم ثابت خواهد بود.
راندمان يک سیستم ردياب دو محوره تا  %66.88افزايش
میيابد ] .[5مطالعات نظري و کاربردي زيادي روي
سیستم هاي خورشیدي صورت گرفته ،که هريک از زواياي
مختلفی به اين مهم پرداخته اند .مرجع] [1براي شناسايی
سیستم هاي خورشیدي و پیش بینی نقطه ماکزيمم توان

 -2محاسبات مصرف انرژی
در سیستم برق کشتی هم برق  ACو هم بررق  DCوجرود
دارد .از آنجايیکه سیستم روشنايی کشرتیهرا از بررق AC
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توان الکتريکی مورد نیاز براي سیستم روشنايی يک کشتی
نوعی حدود يک کیلو وات در نظر گرفته شده است .در اين
طراحرری از پررنج مرراژول  200واترری اسررتفاده شررده اسررت.
همچنین میتوان مقدار انرژي خورشریدي را برا توجره بره
موقعیررت جغرافیررايی ،مسرراحت سررلولهرراي خورشرریدي
استفاده شده و راندمان مراژولهراي خورشریدي محاسربه
کرد] .[7در اين مقاله با استفاده از اطالعرات شردت ترابش
خورشید شهر نوشهر محاسبات صورت گرفته است .مقردار
متوسط انرژي خورشیدي در کل فصول در اين شهر حدود
 4.4کیلو وات ساعت بر متر مربع در روز میباشد .سرلول-
هاي خورشیدي فتوولتايیک حدود  %20از انرژي دريافتی
از خورشید را به انرژي الکتريکی تبديل میکنند .با توجره
به مساحت سلولهاي خورشریدي مرورد اسرتفاده کره هرر
کردام حردود  1.65مترر مربرع مریباشرد )(1m x 1.65m
مطابق معادله ( )1ماژولهاي خورشیدي حدود  7.26کیلو
وات ساعت در روز انرژي تولیرد مریکننرد .برراي طراحری
سیسررتم خورشرریدي از نرررمافزارهرراي  Sunny Designو
 PVSOLاستفاده شده است.

تکفاز استفاده میکند ،بايد خروجی سیستم طراحری شرده
به فرم  ACتبديل گردد تا بتواند انرژي الزم براي سیسرتم
روشنايی را تأمین کند .همانطور که میدانیرد سرلولهراي
فوتوولتايیک ،انرژي خورشید را جذب کررده و بره صرورت
ولتاژ  DCبا دامنه پايین تحويل مریدهنرد .بنرابراين ولتراژ
خروجی سلولهراي فوتولتايیرک بره طرور مسرتقیم برراي
استفاده مصررف کننردههراي  ACمناسرب نبروده و برراي
اينکه بتوان انرژي اين سلولها را توسرط اينگونره مصررف
کننده مورد اسرتفاده قررار داد نیراز بره مبردلهراي ولتراژ
مناسب میباشد .شکل ( )1شماتیک سیستم تبديل انررژي
را نشان میدهد .همانطور که در اين شکل مشراهده مری-
کنید ،خروجی ماژولهاي خورشیدي به کمک شارژ کنترلر
باتريها را شارژ میکند .از اين باتريها میتروان مسرتقیما
براي تغذيه بارهاي  DCاستفاده کرد .به کمک مبردلهراي
ولتاژ ،توان ذخیره شده در باتريها را میتوان بره فررم AC
تبديل کرده و به مصرف کنندهها تحويل داد.

()1

2

2

4.4 kwh / m .day  0.2  8.25m  7.26 kwh / day

با توجه به اينکه عمده مصرف انرژي تولیدي در شب مری-
باشد ،انرژي تولیدي بايرد در بانرک براتري ذخیرره شرده و
سپس به کمک اينورتر آن را به فرم مناسرب برراي تغذيره
سیستم روشنايی تبديل کرد .براي بانک براتري از دو عردد
باتري  12ولت  65آمپر استفاده شده است.

شکل ( )1سيستم تبديل انرژی فتوولتاييک

همانطور که در شکل ( )2مشاهده میکنید ،برا اسرتفاده از
سیستم ردياب دو محوره ،در روزهاي صاف در اکثر ساعات
حدود  1050وات بر متر مربع و در روزهاي عرادي حردود
 850وات بر متر مربع توان تابشی در شرهر نوشرهر وجرود
دارد.

 -3سيستم کنترلي و منطق فازی
بخش الکترونیکی و کنترلی شامل اجزاي اصلی زيرر مری-
باشد که وظايف هر جزء به طرور جداگانره تشرريح خواهرد
شد.
 سنسورهاي مقاومتی نوري (فتورزيستور) سنسورهاي جهت و شدت وزش باد میکروکنترلر و درايور موتورها الگوريتم کنترلی -3-1سنسور مقاومتي نوری
با استفاده از سنسورهاي مقاومتی نوري و بره کمرک يرک
ايده ساده ،میتوان برا تشرخیص زاويره ترابش اشرعههراي
خورشید همواره ماژولهاي خورشریدي را طروري حرکرت
داد که اشعهها بره صرورت عمرود برر صرفحه فتوولتايیرک
بتابند .مدار طراحی شرده برراي ايرن بخرش شرامل چهرار

شکل ( )2موقعيت فيزيکي سنسورهای مقاومتي نوری
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حرکت داده شود و در صورتیکه  TVکروچکتر از  V0باشرد
سلول خورشیدي بايد در جهت شمال بره جنروب حرکرت
داده شود .در صورتیکه  TV= V0باشد اشعههراي خورشرید
عمود بر سلول خورشیدي خواهند بود ( θvبرابر  90درجه
است) .به طور مشابه در صورتیکه  THبزرگتر از  V0بروده و
زاويه اشعههاي خورشید با ماژول فتوولتايیک ) (θHکمترر
از  90درجه باشد ،سلول خورشیدي بايد در جهت شرق به
غرب حرکت داده شود و در صرورتیکه  THکروچکتر از V0
باشد سلول خورشیدي بايد در جهت غرب به شرق حرکت
داده شود.

سنسور مقاومتی نوري است که بر روي ماژول خورشریدي
جايگذاري شدهاند .هر جفت از اين سنسورها با اسرتفاده از
يک صفحه جداکننده مات از يکديگر جدا شده و نسبت به
جفت سنسور بعدي داراي اختالف فاز فیزيکری  90درجره
میباشند .به عبارت ديگر صفحههاي جداکننده هرر جفرت
سنسور مطابق شکل ( )3بر يکديگر عمود میباشند.

شکل ( )3موقعيت فيزيکي سنسورهای مقاومتي نوری

هر بخش از سنسورها شامل دو مقاومت نوري است .جفرت
سنسور مقراومتی نروري اول برراي تشرخیص زاويره افقری
اشعههاي خورشید و جفرت سنسرور مقراومتی نروري دوم
براي تشخیص زاويه عمودي اشعههراي خورشرید بره کرار
میروند .براي حرکت دادن ماژول فتوولتايیک و قررار دادن
آن در راستاي عمود بر اشعههاي خورشرید از يرک موترور
پلهاي و يک موتور  DCاستفاده شده اسرت .برا اسرتفاده از
يک مدار تقويت کننرده ديفرانسرلی خروجری هرر يرک از
جفت سنسورهاي مقاومتی نوري براي پرردازش بره واحرد
میکروکنترلر ارسال مریشرود .خروجریهراي  TVو  THبره
ترتیب خطاي عمودي و افقی بوده و به عنروان متغیرهراي
فازي ورودي براي تولید سریگنالهراي کنترلری سررعت و
جهت حرکت موتورها استفاده میشوند .معادله ( )2روابرط
 TVو  THو شکل ( )4مدار مربوطه را نشان میدهد.
(V S 4 V S 3 )  V 0

() 2
(V S 2 V S 1 )  V 0

R2
R1
R2
R1

شکل ( )4مدار شماتيک سنسورهای مقاومتي نوری

شکل ( θv )5و  θHرا نشان میدهد .موقعیت مطلوب برراي
عمود بودن سلول خورشیدي به اشعههاي خورشید زمرانی
است که  θvو  θHبرابر  90درجه باشند.

TV 
TH 

کرره در آن  R1و  R2مقاومررتهرراي مرردار تقويررت کننررده
ديفرانسیلی VSi (i=1,2,3,4) ،ها ولتاژ خروجی سنسورهاي
مقاومتی نوري و  V0ولتاژ آفست  DCمیباشند.
در صررورتیکه  TVبزرگتررر از  V0برروده و زاويرره اشررعههرراي
خورشید با مراژول فتوولتايیرک ) (θvکمترر از  90درجره
باشد ،سلول خورشیدي بايرد در جهرت جنروب بره شرمال

شکل ( )5زوايای اشعههای خورشيد با سلول خورشيدی ( θvو
)θH
 -3-2سنسورهای شدت و جهت وزش باد
اين سنسورها براي اندازهگیرري شردت و جهرت وزش براد
بکار گرفته شدهاند .در برخی موارد سلولهراي خورشریدي
13
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قرار گیرد را دارد .در واقع فازي ساز واسطی بین محریط و
موتور استنتاج فازي است.
نافازي ساز :وظیفه تبديل نتايج موتور جستجو بره ورودي-
هاي واقعی پردازش را دارد .در واقع نافرازي سراز واسرطی
بین موتور استنتاج فازي و محیط است

براي دريافت حداکثر انرژي خورشرید بايسرتی در راسرتاي
عمود بر جهت وزش باد قرار گیرند .در چنین شررايطی برا
توجه به شدت وزش باد ،ممکن است نیروي زيادي بر روي
بخشهاي مکرانیکی سیسرتم و همچنرین برر روي سرلول
خورشیدي وارد شود .در اين شرايط سیستم کنترلری بايرد
مصالحهاي بین آسیب نديدن سیستم و دريافت حرداکثري
انرژي انجام دهد .بدين صورت که اگرر شردت وزش براد از
مقدار نیروي قابل تحمل بخرش مکرانیکی سیسرتم تجراوز
کند ،بخش کنترلی سلولهراي خورشریدي را در راسرتاي
جهت وزش باد قرار داده و پس از فروکش کردن باد دوباره
سلولهاي خورشیدي را درراستاي دريافت حداکثر انررژي
قرار میدهد.

شکل ( )6ساختار کنترل کننده فازی

روش طراحی مشابه حالت کلی کنتررلکننردههراي فرازي
است .همانطور که در شکل  7مشرخص اسرت ،در سراختار
کنترلکننده پیشنهادي به منظور سرادهسرازي ،بره جراي
استفاده از فازيساز و نافازيساز از ترابع عورويت اسرتفاده

 -3-3ميکروکنترلر و درايور موتورها
اين بخش با استفاده از يرک میکروکنترلرر  AVRرانردمان
باال و کم مصرف  8بیتی با معمراري  RISCطراحری شرده
اسررت .ايررن میکروکنترلررر داراي يررک مبرردل آنررالو برره
ديجیترال  10بیتری  8کانالره داخلرری مریباشرد .خروجرری
سنسورهاي مقراومتی نروري پرس از عبرور از يرک طبقره
تقويررتکننررده برره ورودي  ADC0و  ADC1میکروکنترلررر
مطابق شکل  4داده میشوند .میکروکنترلر مقادير آنرالو
سنسورها را توسط  ADCداخلی خود خوانده و مقدار آنها
را بررا مقرردار  V0مقايسرره کرررده و دسررتورات الزم را بررراي
رديابی خورشید به درايور موتورها ارسرال مریکنرد .برراي
حرکت دادن سلولخورشیدي در راستاي عمودي و افقری،
از يک موتور  DCو يک موتور پلهاي استفاده شده است.

شده است .در اين شکل  T H / Tvو  dT H / dTvبه ترتیب
معرف خطا و تغییرات خطا میباشد .مقدار خروجی کنترل
مطابق معادله ( )3محاسبه میشود:
() 3
) ( T H  dT H
2
) ( TV  dTV
2

y H  rule (i , j ) 
y V  rule (i , j ) 

که در آن:
 iتعداد مجموعه قطعی است کره بره متغیرهراي خطراي

 -3-4الگوريتم کنترلي

 T H / Tvتعلق دارد.
 jتعداد مجموعه قطعی است کره بره متغیرهراي خطراي

بلوك دياگرام سیستم کنترل فازي در شکل  6نشران داده
شده است .يک کنترل کننده فازي داراي  4بخش میباشد
]:[11-8
پايگاه قواعد :اين پايگاه مجموعهاي از اگر-آنگاههاسرت کره
توسط متخصصین براي دسترسی به يرک فراينرد کنترلری
خوب تعیین میشوند.
موتور استنتاج :در يک موتور استنتاج فازي اصرول منطرق
فازي براي ترکیب قواعد اگر-آنگاه در پايگاه قواعد فازي به
يک مجموعه نگاشت فازي تبديل شده و مورد استفاده قرار
میگیرد.
فازي ساز :وظیفره تبرديل وروديهراي کنتررلکننرده بره
اطالعاتی که به راحتی توسط موتور استنتاج مورد استفاده

 dT H / dTvتعلق دارد.

 T H / Tvاختالف بین مقادير خطراي  T H / Tvمرکرز
تابع عوويت میباشد.
() 4
T H  T (i )  T H
TV  T (i )  TV

)  T (iمرکز مجموعه  iبه ترتیب براي  T Hو  Tvاست.
 dT H / dTvاختالف بین تغییرات خطا و مرکز تابع
عوويت است.

14

بهار  ،99شماره 93

فصلنامه علمی علوم و فناوري دريا

به منظور تحلیل و بررسی صحت عملکرد سیستم طراحری
و ساخته شده مطابق شکل ( ،)8يک شاخص به طرول 10
سانتیمتر بر روي سلول خورشیدي نصرب شرده اسرت .در
صورتیکه سیستم کنتررل بره درسرتی عمرل کنرد ،سرلول
خورشیدي به اشعههاي خورشید عمرود بروده و در نتیجره
شاخص نصب شده هیچ سايهاي نبايد داشرته باشرد .طرول
سايه شاخص با خطاي عملکررد سیسرتم کنترلری نسربت
مستقیم دارد .شکلهاي  9و  10و  11طول سايه شاخص
در يک روز از ماه خرداد با نرخ نمونهبرداري يک نمونره برر
ساعت را در حالتهاي بدون کنترلر  ،با استفاده از کنترلرر
 PIDو همچنین با استفاده از منطق فازي نشان میدهند.

()5
dT H  T ( j )  dT H
TV  T ( j )  dTV

)  T ( jتعررداد مجموعرره قطعرری اسررت کرره برره تغییرررات
متغیرهاي خطاي  dT H / dTvتعلق دارد.
)  Rule( i , jمقدار )  ( i , jاُمین خانه پايگاه قواعد می-
باشد.
همانطور که در شکل ( )7نشان داده شده  ،کنتررلکننرده
داراي سه بخش اصلی است.

شکل ( )7ساختار کنترل کننده پيشنهادی

بخش تعین تابع عوويت انديسهاي  iو jکه بره مجموعره-
هاي خطا و تغییرات خطا تعلق دارند را آماده میکنرد .بره
جاي بخش نافازيساز و موتور جسرتجو در کنتررلکننرده
فازي ،بخش محاسبه خروجری برا عملیرات رياضری سراده
خروجی واقعی کنترلکننده را محاسبه میکند .مراحل زير
فرآيند محاسبه خروجی را نشان میدهد.

شکل ( )8سيستم طراحي و ساخته شده

گام  :1محاسبه  ، T H / Tvاختالف برین مرکرز  iامرین
مجموعه و مقدار خطا.
گام  :2محاسبه  ، dT H / dTvاختالف بین مرکز  jامین
مجموعه و مقدار تغییرات خطا.
گام  :3اسرتخراج محتويرات )  ( i , jاُمرین خانره پايگراه
قواعد براي تعیین خروجی.

شکل ( )9طول سايه شاخص در يک روز از خرداد ماه بدون
استفاده از کنترلر

گااام  :4تنظرریم مقرردار خروجرری بررا تفريررق میررانگین

 T H / Tvو . dT H / dTv
در نتیجه اين مراحل ،خروجی يرک مقردار واقعری بروده و
نیازي به نافازيسازي ندارد .اين روش کلیه مراحل پیچیده
کنترل فازي را ساده کرده و زمان محاسربات را بره شردت
کاهش میدهد .بنابراين زمان مورد نیاز براي تصمیمگیري
بسیار کوتاه شده و پیادهسازي برراي کاربردهراي بالدرنر
نسبت به کنترلکنندههاي فازي ،بدون نیاز به سرختافرزار
خاصی سادهتر میشود.
 -4نتايج شبيهسازی

شکل ( )10طول سايه شاخص در يک روز از خرداد ماه با
استفاده از کنترلر PID
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در دريا ،سعی شد بین دريافت حداکثر انرژي از خورشید و
آسیب نديدن بخرش مکرانیکی و مراژولهراي خورشریدي
مصالحهاي انجام شود تا در صورتیکه شدت وزش باد از حد
تحمل سلولهاي خورشیدي بیشتر باشد ،دريافت انرژي را
فداي آسیب نديدن سیستم و سالم ماندن آن کنرد .بردين
منظور يک سیستم کنترلری مبتنری برر الگروريتم کنتررل
فازي طراحی شد و براي به حرکرت در آوردن سرلولهراي
خورشیدي از يک موتور  DCو يک موترور پلرهاي اسرتفاده
گرديد .نتايج شبیهسازي نشان داد که برا عملکررد صرحیح
سیسررتم کنترلرری خطرراي عملکرررد بخصرروص در سرراعات
بعدازظهر و ابتداي روز ،نسبت به حالت بدون کنتررل و برا
استفاده از کنترلر  PIDکاهش يافته است.

شکل( )11طول سايه شاخص در يک روز از خرداد ماه با
استفاده از کنترل فازی
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