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. است برخوردار زيادي اهميت از خانگي ئيلباسشو هاي ماشين در انرژي و آب مصرف سازي بهينه :چكيده
 قابليت ؛كنند مي استفاده آن از موجود لباسشوئي هاي ماشين اغلب كه مكانيكي الكترو و الكترونيكي تايمرهاي

 تنها هوشمند هاي كننده كنترل از استفاده لذا .ندارند لباس نوع و وزن به توجه با را انرژي و آب مصرف سازي بهينه
 هوشمند كننده كنترل ساخت براي فازي منطق از مقاله اين در .باشد مي مسئله اين حل براي بمناس حل راه

 ساختار و خروجي عضويت توابع قوانين، آنها، عضويت توابع و ها ورودي. است شده استفاده لباسشوئي ماشين
 در و ابتكاري و جديد اي ايده با هوشمند اي كننده كنترل و گرفته قرار بررسي و بحث مورد افزار نرم و افزار سخت
 دسته ب نتايج پايان در. است شده ساخته و طراحي موجود لباسشوئي هاي ماشين به اعمال قابل و ساده حال عين
 .گردد مي انرژي و آب مصرف در اي مالحظه قابل جوئي صرفه باعث شده ساخته كننده دهدكنترل مي نشان آمده

 لباسشوئي ماشين فازي، كنترل جوئي، صرفه انرژي، آب، :واژه كليد

 :مقدمه -1
 استفاده مورد موجود مي وقدي لباسشوئي هاي ماشين در كه الكترومكانيكي و الكترونيكي تايمرهاي در

 طراحي در ديگر بيان به .هاست لباس مناسب شستشوي شود مي دنبال كه هدفي تنها گيرند مي قرار
 بعضي تايمر در البته .است شده توجه كمتر انرژي و بآ مصرف سازي بهينه جنبه به تايمرها نوع اين

 آن فشردن با لباس وزن به توجه با كاربر كه شده بيني پيش اي دكمه موجود لباسشوئي هاي ماشين
 اعتنا بي دكمه اين از استفاده به نسبت كاربران اغلب ولي دهد مي كاهش را آب مصرف ميزان

 .باشند مي
 و شيرين آب منابع نظر از فقير و خشك كشورهاي جزء دنيا هايكشور بيشتر اينكه به توجه با

 قسمت آنها، اكثر در شستشو مخصوص آب كشي لوله فقدان دليل به و شوند مي محسوب شرب قابل
 از استفاده به نياز بنابراين. شود مي صرف راه اين در منازل در شده تصفيه و شرب آب اعظم

 تعيين را لباسشوئي ماشين به ورودي آب ميزان هوشمند رتصوه ب بتواند خود كه اي كننده كنترل
 هاي ماشين مصرفي آب جوئي صرفه كه چرا شود مي احساس خانگي وسيله اين مورد در كند

 .است برخوردار خاصي اهميت از لباسشوئي
 هكرد ارائه فراواني هاي روش و ها ايده لباسشوئي هاي ماشين سازنده هاي شركت هدف اين به نيل براي

ه ب ها كننده كنترل نوع اين ساخت در كه محوري هاي ايده از يكي. اند داده قرار آزمايش مورد را آنها و
 سازنده هاي كمپاني كه مزايايي از يكي واقع در. باشد مي فازي منطق از استفاده شده، برده كار

 ها كننده كنترل از نوع اين ساخت براي فازي منطق از استفاده به ترغيب را لباسشوئي هاي ماشين



 در كه چرا باشد مي ديگر هاي روش از استفاده به نسبت كنترلرها نوع اين ساخت هزينه كاهش نموده
 گرانقيمت جانبي قطعات و سنسورها از استفاده به ناچار مذكور هدف به دستيابي در اينصورت غير

 ساخت هزينه افزايش باعث اين و باشند مي موجود تايمرهاي در شده استفاده قطعات بر عالوه ديگري
 ساخت و طراحي مقاله اين در اصلي هدف) 1( .گردد مي ها كننده كنترل از نوع اين پشتيباني و

 و موجود لباسشوئي هاي ماشين ساختار در افزاري سخت تغييرات كمترين با بتواند كه است ابزاري
. كند تعيين انسان دخالت بدون ،ورودي لباس نوع به توجه با را آنها به ورودي آب ميزانمي قدي

 ساختار در تغيير بدون خانگي كاربرد پر وسيله اين در انرژي و آب مصرف سازي بهينه امر اين مزيت
 .باشد مي آن مكانيكي

 روشي ارائه با فازي منطق از لباسشوئي هاي ماشين سازنده هاي كمپاني تجربه از استفاده تبع به نيز ما
 توسط ديگري و شده داده سيستم به كاربر توسط يكي كه ورودي متغير دو زا و برده، بهره متفاوت

 استفاده شستشو براي نياز مورد آب سطح سازي بهينه جهت گردد مي مشخص كننده كنترل خود
 .كنيم مي

 :لباسشوئي ماشين كننده كنترل ساخت در كالسيك كنترل از استفاده مشكالت -2
 لباسشوئي ماشين براي ها لباس نوع و حجم ميزان كارآمد و نهبهي شستشوي برنامه يك تعيين براي
 را پارامترها اين مستقيم طوره ب بتوانند كه سنسورهايي دليل همين به باشد شده شناخته بايد

 مصرف دليله ب ها كننده كنترل نوع اين ساخت در آنها از استفاده و قيمت گران بسيار كنند استخراج
 هاي ماشين روي بر موجود حسگرهاي از شده استخراج اطالعات طرفي از. است عملي غير آنها خانگي

 وسيلهه ب تحليل قابل؛ كنند مين پيروي رياضي مدون مدل هيچ از اينكه دليل به لباسشوئي
 نهايت در آنها براي مشخصي رياضي مدل يافتن صورت در و نبوده كالسيك هاي كننده كنترل
 ساده گيري تصميم يك براي را فراواني عمليات حجم و بوده يدهپيچ بسيار شده ساخته كننده كنترل

 ما محدوديتها اين وجود لذا) 1( .دارد نياز باشد مي شستشو براي نياز مورد آب سطح تعيين همانا كه
 .است نموده كننده كنترل اين ساخت در فازي منطق از استفاده به ناچار را

 :كننده كنترل اين ساخت در فازي كنترل از استفاده مزاياي - 3
 قادر و نبوده وابسته آن هاي ورودي و سيستم از حاصل رياضي پيچيده معادالت به فازي كنترل -1

ه ب ديگران يا و شخصي تجربه يا آزمايش وسيلهه ب كه سيستم از يافته سازمان شناخت وسيلهه ب است
 .نمايد سازي مدل آنگاه و اگر منطق از استفاده با را سيستم است آمده دست

 و سازي مدل يا و كنترلي ساختار به انسان آگاهي و شناخت كردن وارد براي كارا ابزاري -2
 .است آن هاي الگوريتم

مي عمو گري تقريب خاصيت بودن دارا دليله ب همچنين و دارد را خطي غير توابع تخمين قابليت -3
 .باشد مي عملكرد بهترين داراي بالقوه صورته ب



 .باشد مين موجود كافي اطالعات آن در كه است گيري تصميم فرايندهاي براي كارا ابزاري -4
 در ما اطالعات اينكه به توجه با و فازي هاي كننده كنترل مورد در شده اشاره ويژگيهاي به توجه با

ه ب هايي ورودي و تجربي اطالعات سري يك از لباسشوئي هاي ماشين در آب سطح تعيين نحوه مورد
 فازي كننده كنترل از استفاده رسد مي نظره ب گنجند مي رياضيات قالب در سختيه ب كه آيد مي دست

. كند نزديك بيشتر كننده كنترل اين ساخت در شده تعيين پيش از اهداف به را ما و رفع را كمبودها
)1-3( 

 :كننده كنترل اين ساخت در آنها از استفاده جهت ورودي متغيرهاي -4
 :از عبارتند كننده كنترل اين در شده گرفته كاره ب ورودي متغيرهاي

 لباس بودن آب جاذب ميزان -1
 لباس توسط آب جذب دفعات تعداد -2

 نوع از او تجربه به توجه با كاربر توسط) لباس بودن آب جاذب ميزان( متغير اولين اوليه محدوده
 مشخص كننده كنترل ابتدايي منوي در داده قرار شستشو براي لباسشوئي ماشين در كه لباسي

 در كننده كنترل اين در شده گرفته كاره ب فشار سنسور و ميكروكنترلر توسط متغير دومين و گردد مي
 )2( .ميگردد تعيين خاص الگوريتم يك انجام طي

 :لباس توسط آب جذب دفعات تعداد تعيين نحوه -4-1
 آب مقداري لباسشويي ماشين كتشت در باشد مي خاموش لباسشوئي ماشين موتور كه حالي در ابتدا
 به آب سطح رسيدن از بعد گردد مي گيري اندازه فشار سنسور توسط آب سطح و شود مي وارد اوليه
 ماشين موتور است آمده دسته ب آب سطح ماكزيمم% 68 حدود تجربه با كه نظر مورد ميزان

 از مقداري ها لباس اينحال در كند مي ثانيه 30 مدته ب راست به و چپ به حركت به شروع لباسشوئي
 سنسور توسط آب سطح كاهش اين .كند مي پيدا كاهش آب سطح و كرده جذب را شده وارد آب

 كه متغيري به اينجا در .كند مي آبگيري اوليه آب سطح تا ماشين دوباره و شده داده تشخيص فشار
 با آب سطح كاهش عدم تا روند اين شود مي اضافه يكي، دارد را آبگيري دفعات تعداد شمارش وظيفه

ه ب كه 6 عدد به آبگيري دفعات تعداد كننده شمارش متغير رسيدن يا و معقول تقريبي گرفتن نظر در
  )2( .كند مي پيدا ادامه است آمده دسته ب تجربي صورت

 .كنيد مراجعه )1( شكل به شده داده توضيح عمليات بهتر درك براي* 
 كاره ب خبره سيستم ،خروجي و ورودي انيزب متغيرهاي سيستم، تعريف نحوه -5

  :fuzzy tech افزار نرم از استفاده با شده فازي غير خروجي تعيين و شده گرفته
 تنها ما هدف اينكه دليله ب مقاله اين در شده ارائه فازي كننده كنترل سازي شبيه و طراحي براي

 افزار نرم از؛ باشد مي نظر دم نيز كننده كنترل اين عملي كاربرد و نبوده محض تئوري تحليل
fuzzy tech برنامه فايل ،مختلف ميكروهاي براي افزار نرم اين چون. است شده استفاده C يا 



 عمل در خروجي فايل اين از نهايت در توان مي و كند مي توليد را شده طراحي سيستم اسمبلي
 .نمود استفاده
 دو از كه باشد، مي )2( شكل صورته ب fuzzy tech افزار نرم در شده تعريف فازي كنترل سيستم
  .است شده تشكيل خروجي يك و ورودي

  
 fuzzy tech افزار نرم در شده طراحي سيستم) 2( شكل

 عملگر شده استفاده ها ورودي تركيب براي كه عملگري است مشخص )2( شكل در كه همانطور
Min عملگر رفته بكار نتايج تركيب براي كه عملگري و Max باشد مي.  
 بودن آب جاذب ميزان متغير شده گرفته كاره ب آب سطح تعيين جهت كه ورودي متغيرهاي از يكي
 .شود مي انتخاب كاربر توسط لباس نوع آن در كه است لباس
 .كند مي بيان كيفي صورته ب لباس بودن آب جاذب ميزان حسب بر را لباس نوع )1( جدول
  لباس بودن آب جاذب ميزان متغير كيفي بيان )1( جدول
  لباسنوع  لباستوسطآب كنندگي جذبميزان

  ظريفورنگي  كم
  تركيبي  متوسط

  پشميوكتاني  زياد
 صورته ب Lambdaو  Zو  S نوع عضويت استاندارد توابع توسط گذاري مقياس از پس متغير اين

  )1( .گردد يم تعريف )3( شكل

 
 fuzzy tech رافزا نرم در Type_cloth ورودي متغير )3( شكل
 توسط و باشد مي انتخابي لباس توسط آب كنندگي جذب ميزان دهنده نشان )3( شكل افقي محور
 .گردد مي انتخاب كاربر



و  Zو  S نوع از نيز آن عضويت استاندارد توابع كه است آب جذب دفعات ديگرتعداد ورودي متغير
Lambda ميباشد.  

 
 fuzzy tech افزار رمن در Time-Absorb ورودي متغير )4( شكل
 .باشد مي لباس توسط آب جذب دفعات تعداد دهنده نشان )4( شكل افقي محور

 عامل .شود مي تعريف )2( جدول صورته ب كننده كنترل اين در شده گرفته بكار خبره سيستم
 .باشد مي تشتك درون آب در لباس وري غوطه كننده كنترل اين در محدوديت

  كننده كنترل اين در شده گرفته كارب خبره سيستم (2 ) جدول
THEN IF 

Water_Level  1DoS Type_Cloth  Times_Absorb  
low 1.00 low low  
low 1.00 medium  low  

medium  1.00 high low  
medium  1.00 low medium  
medium  1.00 medium  medium  

high 1.00 high medium  
high 1.00 low high  
high 1.00 medium  high  
high 1.00 high high  
 تابع از سازي فازي غير عمليات براي و شود مي تعريف زير صورته ب Water Levelخروجي  متغير
 شده استفاده كند مي محاسبه استنتاج نتيجه براي را تراضي بهترين كه (COM) ماكزيمم بازه مركز
  ).باشد مي درصد حسب بر متغيرخروجي( .است

 
 fuzzy tech افزار نرم در Water Level روجيخ متغير) 5( شكل



 باشد مي درصد برحسب لباسشوئي ماشين به ورودي آب ميزان خروجي متغير )5( شكل افقي محور
 حسب بر لباسشوئي ماشين به ورودي آب ميزان. باشد مي درصد 100 آن انتهاي و 68 بازه ابتداي كه
 )4( .است شده محاسبه (COM) ممماكزي بازه مركز تابع توسط ،شده تعريف ورودي دو
 صورته ب كه ايم گرفته نظر در ماكزيمم آب سطح% 68 مقدار را بازه ابتداي خروجي متغير تعريف در

 حداقل بايد لباسشوئي ماشين تشتك كه است اين خاطره ب آن انتخاب علت و آمده دسته ب تجربي
 دو اساس بر آن به شده وارد آب يباق روي بر كننده كنترل اين و شود آب از پر مشخصي سطح تا

 .كند گيري تصميم ورودي متغير
 .است شده داده نشان) 6( شكل در ورودي متغير دو اساس بر خروجي بعدي سه نمايش* 

 :سازي پياده - 6

 الگوريتم عملكرد و نتايج بررسي جهت سازي شبيه از آمده دسته ب نتايج تحليل و ايده طرح از پس
 داده توضيح كار مراحل اختصار به زير در كه نموديم كننده كنترل از اوليه نمونه ساخت به اقدام
 )2( .شود مي
 :كننده افزاركنترل سخت -1- 6

 باشد مي ATmega32L نام به ATMEL شركت از كنترلر ميكرو يك كننده كنترل اين پردازنده
 اين .است شده ندهگنجا...  و ADC ,TIMER جمله از قدرتمندي ابزارهاي كنترلر ميكرو اين در

 هشت از يكي انتخاب براي شدن پلكس مالتي قابليت با كاناله هشت ADC يك داراي كنترلر ميكرو
 براي .كند مي برداري نمونه سنسورها خروجي از KHZ 200 فركانس با كه باشد مي ورودي كانال
 عمل انجام تجه كنترلر، ميكروD و  B هاي پورت از لباسشوئي ماشين مختلف هاي قسمت كنترل

 ميزان سنجش براي و ترياك اپتو هاي سي آي از كنترل تحت قطعات و ميكروكنترلر بين ايزوالسيون
 LCD يك از الزم هاي پيام نمايش براي و فشار سنسور يك از لباسشوئي ماشين تشتك درون فشار

  .است شده استفاده TXT نوع از
 :كنترل تحت قطعات -2- 6
 شامل( V AC 220 موتور -1 از عبارتند كنترل تحت قطعات لباسشوئي ماشينهاي مختلف انواع در
 برقي شيرهاي -4 (Heater) گرمكن -3 پمپ -2) تند دور و گرد راست كند دور گرد، چپ كند دور

 .فشار سنسور -6 دما سنسور -5) دارد وجود برقي شير دو لباسشوئي هاي ماشين اغلب در(
 داده موجود لباسشوئي هاي ماشين در كننده كنترل اين از تفادهاس براي كه افزاري سخت تغيير تنها
. است الكترونيكي فشار سنسور يك با )مكانيكي فشار سنسور نوعي( هيدروستات قطعه تعويض شده

)2-5( 
 .است آمده آن كنترل تحت قطعات و مذكور كننده كنترل از ميدياگرا بلوك )7( شكل در* 
 1- (Degree Of Support) يستمس رفتار در نظر مورد قانون وزن



 :لباسشوئي ماشين كننده عملكردكنترل مكانيزم و ريزي برنامه نحوه -3- 6
: از عبارتند ها ورودي اين. است شده استفاده ورودي دو شده طراحي كننده كنترل ريزي برنامه براي

 سيگنال -2) ...و سلبا نوع انتخاب( ورودي كليدهاي طريق از كاربر توسط شده انجام هاي انتخاب -1
 فرستاده آنالوگ هاي سيگنال. دما سنسور طرف از آنالوگ سيگنال -3 فشار سنسور طرف از آنالوگ
 ده دقت با ديجيتال عدد يك به ميكروكنترلر ديجيتال به آنالوگ مبدل توسط سنسورها طرف از شده
 به توجه با بتواند كه است اي برنامه نوشتن هدف .گيرد مي افزارقرار نرم اختيار در و تبديل بيت

 اپتوترياكها، ،برقي شيرهاي به را الزم هاي فرمان سنسورها و كاربر توسط شده اعمال هاي ورودي
 استفاده BASCOM-AVR كمپايلر از برنامه اين نوشتن براي. نمايد اعمال ...و AC موتور

  )6- 7( .نموديم
 :گيري ونتيجه سازي شبيه -7
 ايده سازي پياده و fuzzy tech افزار نرم از استفاده با آن تحليل و يدها طرح از پس مقاله اين در

 مختلف لباسشوئي ماشين نوع دو روي بر آن كارگيريه ب و شده طراحي افزار سخت روي بر نظر مورد
 .رسيديم زير نتايج به

 ورودي سه براي fuzzy tech افزار نرم از استفاده با شده طراحي كنترلر سازي شبيه از حاصل نتايج
 .است شده داده نشان )3( جدول در شده داده نمونه
  fuzzy tech افزار نرم از استفاده با سازي شبيه از حاصل نتايج) 3( جدول

1 1 1 Type cloth  
5 4 2 Time Absorb  

≅ %95  ≅ %87  ≅ %71  Water Level  

12.7 Liter  16.7 Liter 15 Liter  ليتر به خروجي  
  

 تايمرهاي( قديمي تايمرهاي و شده طراحي كننده كنترل سازي پياده از لحاص عملي نتايج
 داده نشان )4( جدول در لباسشوئي ماشين مختلف نوع دو روي بر )مكانيكي الكترو و الكترونيكي

 .است شده
 لباس وري غوطه( لباسشوئي ماشينهاي در آب سطح تعيين محدوديت شدن مرتفع بر دال نتايج اين
 طرفي از. باشد مي آب مصرف در توجه قابل جوئي صرفه و )لباسشوئي ماشين شتكت درون آب در

 مستقيم رابطه يك و باشد مي القائي نوع از موجود لباسشوئي هاي ماشين اغلب در شده استفاده موتور
 )8( دارد وجود سراسري شبكه از موتورها نوع اين كشي جريان و بار بين

  
 نوع دو روي برمي قدي تايمرهاي و شده طراحي كننده كنترل سازي پياده از حاصل نتايج )4( جدول
  لباسشوئي ماشين مختلف



 ورودي(قديميتايمرهاي وزن تقريبي نخي بالباس
  )Liter 0.5± تقريب با آب

 ورودي(فازي  كننده كنترل
  )Liter 0.5± تقريب با آب

1.5 Kg17.5 Liter12.5 Liter(Min Level) 
3 Kg17.5 Liter14.5 Liter 
4 Kg17.5 Liter17.5 Liter(Max Level) 

 
 زماني( لباسشوئي ماشين Heater شود مي لباسشوئي ماشين وارد كمتري آب كه ميهنگا همچنين و

 آب كردن گرم براي را كمتري زمان) شود شسته گرم آب با لباسها كه دهد مي تشخيص كاربر كه
 دسته ب كننده كنترل اين كه ضمني نتايج از يكي هك گرفت نتيجه توان مي پس )9( .كند مي صرف
 به شباهت با فازي هاي كننده كنترل بنابراين. باشد مي نيز انرژي مصرف در جوئي صرفه آورد مي

 و سازند مي فراهم ها سيستم كنترل در را كارايي ابزار رويدادها كنترل در انساني رفتارهاي منطق
 خانگي هوشمند وسايل ساخت در موثر و قوي كنترلر يك وانعنه ب كنترلرها نوع اين از توان مي

 .كرد استفاده
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  لباسشوئي ماشين هوشمند كننده كنترل در آب سطح تعيين نحوه فلوچارت )1( شكل

 

  
 تعريف ورودي دو اساس بر خروجي بعدي سه نمايش )6( شكل



  
 شده طراحي كننده كنترل دياگرام بلوك) 7( شكل


