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    ۷۴ تا ۶۳، از صفحه ۱۳۸۲ خرداد ماه ،۱، شماره ۳۷   نشريه دانشکده فنی، جلد 

 

۶۳ 

 شكل با استفاده  V  آبرفتيهاي تحليل اثر تشديد در دره
 از سيستم نوروفازي

 
 شهرام وهداني

   دانشگاه تهران-  دانشكده فني-استاديار گروه مهندسي عمران
 كارولوكس

 تهراندانشگاه  -  دانشكده فني-استاد گروه مهندسي برق و كامپيوتر
 ايمان كريمي 

 تهراندانشگاه  -دانشكده فني  - مهندسي عمران فارغ التحصيل كارشناسي ارشد گروه
 )١٦/٩/٨١ ، تاريخ تصويب ٢٧/١١/٨٠تاريخ دريافت (

 
 چكيده

اي دارد كه معموال هر مورد خاص توسط            شكل پر از رسوب نياز به محاسبات عددي پيچيده            Vهاي    تحليل دو بعدي پاسخ دره           
 در اين تحقيق روشي براي تركيب سيستم نوروفازي و برنامه تحليل اندركنش .گردد يل ميهايي با امكانات احتساب اثر اندركنش تحل برنامه

ها و نيز قوانين حاكم بر رابطه بين مشخصات دره و پاسخ آن به تحريك به صورت قوانين فازي ارائه شده                          تعيين پاسخ اين دره    به منظور 
هاي متفاوت بدست آمده و با تعليم سيستم نوروفازي بوسيله اين         طيف پاسخ دره  هاي   اي از داده   با استفاده از برنامه تحليلي مجموعه     . است
همچنين سعي شده است از قوانين فازي بدست آمده براي           . ها پاسخ براي موارد جديد بدون نياز به مدل عددي محاسبه شده است               داده

 . استفاده شودشناخت كلي از سيستم و تحصيل پاسخ در مواردي كه اطالعات قطعي در دست نيست

 
  شکل، روش های هوشمند، فازی، شبکه های عصبیVتشديد امواج، دره های : واژه های کليدی 

 
 مقدمه 

 شكل و   Vتعيين پاسخ در سطح آزاد يك دره         
پر شده از رسوب بر اثر تحريك در سنگ بستر و محاسبه             
شرايط حدي  در سطح آزاد از مسائل مهم مهندسي                

نوعي متعددي  هاي   ن راه حل  تاكنوو  گردد   محسوب مي 
 هاي عددي ديگر  مبتني بر روش المانهاي محدود و يا روش       

از جمله  ]. ۳-۱[ اند پيشنهاد شده حل اين مساله     براي  
اين روشها استفاده از تئوري اندركنش خاك و سازه است           
كه به جاي خود با در نظر گرفتن مشخصات رسوب به               

. ]۴[ باشد  قابل حل مي   عدديجاي سازه از طريق روش       
 :ين مسئله از دو جنبه قابل توجه و بررسي بيشتر است            ا

هاي مبتني بر آنها معموال      رنامهب و   ي عددي حلها راه" اوال
بسيار پيچيده و زمان بر بوده و نياز به تخصص نسبي                

هاي ورودي به آنها از قطعيت           داده " ثانيا ؛زيادي دارند 
د در بسياري   رس لذا به نظر مي   . باشند كافي برخوردار نمي  

از كاربردها نتايج تقريبي تشديد موجهاي ورودي از سنگ          
 اگيريهاي مهندسي دار   بستر دقت كافي را براي تصميم       

باشد و بتوان با تعليم يك سيستم فازي از طريق                   
هاي با    هاي تحليل دره     هاي عصبي و با داه          شبكه

اي از   مشخصات هندسي و جنس رسوب متفاوت مجموعه      
اين قوانين بيان كننده رابطه       . دست آورد قوانين فازي ب   

بين مشخصات دره و پاسخ آن به تحريك به صورت فازي            
الذكر  باشند كه از روي آنها نه تنها نتايج تقريبي فوق           مي

 از سيستم   قبول  آيد بلكه شناختي كلي و قابل        بدست مي 
نيز در مواردي كه مشخصات مساله به طور دقيق در دست          

  قادر  همچنين سيستم فازي  . باشد نيست قابل حصول مي   
 ، نيز نيستاست در مواردي كه اطالعات ما از مساله دقيق          

بر اساس سيستم استدالل تقريبي فازي جواب مناسب را          
 .ارائه دهد

Archive of SID

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۱۳۸۲، خردادماه ۱، شماره ۳۷                                                                                                       نشريه دانشکده فنی، جلد 

 

   ۷۲  

 مدل عددي
هاي مبناي مورد نياز در اين تحقيق             تحليل

نسخه اوليه  .  انجام گرفته است      SASSIتوسط برنامه 
كلي توسط تيمي متشكل از پنج         برنامه در دانشگاه بر     

 ۱رمدانشجوي دكترا تحت هدايت پروفسور جان اليس            
اي برنامه متعاقبا تكميل و       نسخه حرفه  .نوشته شده است  

 (NRC) المللي نيروگاههاي اتمي   مورد قبول كميته بين   
اين برنامه براي حل اندركنش خاك و سازه          . قرار گرفت 

كند و با حل     يمساله را به يك سري زير مساله تقسيم م         
 جوابها جواب نهايي به      ۲ها و بر هم نهي      اين زير مساله  

 معروف است    ۳اين روش به زير سازه سازي     . آيد دست مي 
 , SH و برنامه توانايي اعمال شتاب نگاشتهايي از امواج          

SV , P،            باشد   الو و رايلي و يا تركيباتي از آنها را دارا مي
زه مورد نظر و با زاويه       توانن در عمق دلخواه از سا       كه مي 

توان  همچنين مي .  درجه اعمال شوند   ٩٠ تا   ٠برخورد بين 
 در  Single harmonicپاسخ سيستم را به تحريكات        

حوزه فركانسي بدست آورد كه در اين تحقيق نيز از همين          
تمامي اين تحليلها     . امكان برنامه استفاده شده است        

. ام گيرد  بعدي انج   تواند به صورت دو بعدي يا سه         مي
با و   مانند يك سازه مدفون      آبرفت ،براي مدل كردن مساله   

)(مشخصات ژئومكانيكي مناسب     SV      به برنامه معرفي
هاي مدل اجزاء محدود    پاسخ در هر يك از گره      . شود مي

 شكل  )١( در شكل      . قابل تحصيل است     ،ساخته شده 
 .شماتيك دره و پارامترهاي آن ديده ميشوند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل و پارامترهاي V شكل شماتيك يك دره آبرفتي : ١شكل 
 .مربوطه

 
)(ه مشخص دس با هن   درهبا تحليل يك       hb   و جنس
)(رسوب معلوم     SV     در فركانسهاي    مقدار تابع تشديد 

آيد كه معرف طيف پاسخ در         بدست مي  حريكمتفاوت ت 
 .باشد گره مورد نظر مي

 مشخصات فيزيكي مدل
چنانچه رفتاري كه توسط سيستم نوروفازي          
مدل مي شود، دچار اغتشاشات شديد باشد، شايد بتوان به          

كرد كه مجموعه داده هاي       كمك تعليم زياد آنرا مجبور     
نمونه را فرا بگيرد، اما در اين حالت سيستم به جاي آنكه             

زاي وروديهاي   و به ا   حفظ مي كند  مساله را ياد بگيرد آنرا      
عالوه بر اين قوانين    . جديد، پاسخ مناسب ارائه نخواهد داد     

به دست آمده از اين مجموعه داده ها نيز، چندان ارزشي             
در چنين مواردي مي توان دامنه تغيير متغيرها را          . ندارند

بر اساس تعبير فيزيكي مساله به چند قسمت كه در هر              
از طرفي  . تقسيم كرد كدام از آنها روال رفتار مشابه است،         

زياد بودن ابعاد مساله باعث مي شود كه تعليم مشكل و يا            
يكي از راه حلهاي اين مشكل، چند        .حتي غير ممكن شود   

مرحله اي كردن راه حل به كمك تعريف پارا مترهاي               
اين ترفند باعث   . جديد و متناسب با فيزيك مساله است        

 زمان  مي شود كه داده هاي مورد نياز براي تعليم و               
 .آموزش به مقدار قابل توجهي كاهش يابد

هاي پر از رسوب به دو       دره] ٥[در ادبيات فني     
و هاي كم عرض     هاي پهن و كم عمق و دره        دسته دره   

شود كه به ترتيب به دره هاي با               تقسيم مي عميق  
. )١جدول.( اطالق مي شود   ٤كمتر از  و   ٤بازشدگي بيشتر از  

اطالعات موجود   شود،   مالحظه مي كه  همانطور  هر چند   
 كار حاضردره هاي      .باشد بسيار كم مي   زمينه  در اين    

را مورد بررسي قرار     ٤تا   ٢ هاي بين  ز شدگي با با باريك  
 بديهي است روش توسعه يافته را مي توان با              .دهد مي

تكرار مراحل آن براي بازه هاي ديگر نيز مورد استفاده قرار           
شده است زيرا     انتخاب    SV موج بر خورنده نيز          .داد

 .تحقيقات در مورد اثر اين امواج بسيار قليل مي باشد
 از لحاظ   ،نظر از مقادير عددي    ها صرف پاسخها   در اين دره  

رفتار مشابه بوده و لذا براي معرفي به يك سيستم                  
 همچنين . باشند هوشمند براي فراگيري مناسب مي         

 هاي مهندسي بين     از آنجاييكه پريودهاي بيشتر سازه       
 دامنه  ) هرتز 10-0.5 فركانس. (ثانيه قرار دارند   ۱/۰ -۲

sm 220150 نيز  سرعت موج برشي در آبرفت     تغييرات − 
 زيرا در اين دامنه، فركانس         ؛گرفته شده است    در نظر 
 ي كه بيشترين تشديد در آن رخ مي دهد،          فركانس ،اساسي

 به ازاء تمامي بازشدگيها و جنس رسوب در داخل بازه             
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 .....   تحليل اثر تشديد در دره های 

 

۷۱ 

براي بيشينه  مقدار تشديد   . گيرد  هرتز قرار مي   [0-10] 
  نمونه توسط مدل       ۴۰كه براي     اين حوزه تغييرات       

 .باشد  مي ۱۷قريبا ثابت بوده و حدود       عددي حل شد، ت    
 (Hz 0.1) فواصل فركانسها مورد بررسي بسيار كوچك       

 انتخاب شد تا حتي االمكان پاسخ و به خصوص                    
نه اين تحليلها براي     نمو. فركانس اساسي دقيق باشند     

smVsm S   220150 ) ۲ (درشكل hb=5.2 و  ≥≥
 .شود  ميديده
بعد كردن فركانس طيفها از طريق تقسيم فركانس           با بي 

)(بينيم كه نمودارهاي با      مي اساسي،به فركانس     hb 
)(و SV ٣( شكل   .ودش تلف بر روي هم منطبق مي        مخ(  

 باشد   مي)٢(نمايانگر پياده شدن اين روند در مورد شكل 
كه در صورت تحقيق مي بينيم كه براي بازشدگي هاي             

 از اينجا به اين     .باشد ديگر در اين محدوده نيز صادق مي       
ايم كه براي محاسبه پاسخ در يك فركانس            ايده رسيده 

 دره  اساسيفركانس   ابتدا     در يك دره مشخص      ،خاص
  در  پاسخ را  عمومي،  يافت شود و سپس با داشتن رفتار          

 . پيداكنيمنظر مورد فركانس 
هاي نمونه مساله يادگيري براي يافتن فركانس              داده

، ٥/٢،  ٢ت بازشدگي    نسب هاي با  اساسي از حل عددي دره    
 متر  ١٥٠-٢٢٠  سرعت موج برشي آبرفت    براي ٤ و ٥/٣  ،٣

نطور كه در شكل    اما هما ). ٤شكل  (آيد بر ثانيه بدست مي   
 ١٥٠ براي سرعتهاي    ٤ شود در نسبت بازشدگي    ديده مي 

اي ه از  ب ٥/٣ نسبت بازشدگي     رو د متر بر ثانيه      ١٦٠ و
 اين  .اي نداريم  نقطهمتر بر ثانيه      ١٥٠سرعت بازشدگي   

بدان علت است كه در اين موارد تحليل عددي هيچ                
  .تشديدي را نشان نداد و لذا فركانس اساسي بدست نيامد

 نقاط فوق توسط روشهاي متداول      ياين موضوع با برون ياب    
نيز قابل تحقيق است و مي بينيم كه نتايج حاصله از آنها             

 دهند نيز فركانسهاي اساسي را منفي نشان مي
 

  زير سطحيي اثرات توپوگرافي و بي قاعدگيها :۱جدول 

 ساختار  شرايط  نوع ابعاد و اندازه قابليت تخمين كمي
  معمولي

 
 ۱در پريودهاي بيش از         

 .ثانيه خوب است

مدت حركات مهم        
 .تواند دو برابر شود مي

مدت و تشديد حركات     
مهم ممكن است          
بصورت تصوير يك        

 .بعدي افزايش يابد
 

 افزايش مدت 
مدت  و افزايش تشديد 

ناشي از امواج سطحي      
 حبس شده

تغييرات محلي در        
 .ضخامتهاي كم رسوب

ايجاد امواج سطحي       
بلند ناشي از      پريود   

امواج حجمي در زواياي    
 برخورد كم عمق

هاي پر شده از         دره
 رسوبات 

ها،  خوب، به دور از لبه         
يك بعدي خوب عمل    مدل  
ها  كند، نزديكي لبه       مي

جهت فركانسهاي باال يك      
 .افه شودضبعد به مدل ا

در فركانسهاي باالتر      
 ، مدلهاي يك     ٢حدود  

تر  بعدي جوابي پايين    
در نزديكي  از حد انتظار    

 . ها خواهند داشتلبه

تشديد با نوار وسيع در      
ها ناشي از    نزديكي لبه 

 ايجاد امواج سطحي 

اثرات، اغلب در نزديكي    
ها بيشتر محسوس     لبه
باشد، انتشار زياد       مي

قائم امواج برشي از         
 ها لبه

هاي كم عمق و         دره
/  عرض   > ٠,٢٥(پهن    
پر شده از        ) عمق

 رسوبات

يلي از  معمولي، توصيف تفص  
تغييرات قائم و افقي در         
خواص مصالح داده شده        

 .است
 

مدلهاي يك بعدي        
ممكنست براي يك       
پهناي باند وسيع حدود    

، كمتر از واقعيت    ٤ تا   ٢
را تخمين زنند،           
فركانسهاي تشديد از      
يك جهت جابجا          

 .شوند مي

تشديد با نوار وسيع در      
عرض دره، ناشي از        

 تمامي مودهاي دره 

ر عرض  اثرات در سراس   
 دره 

هاي عميق و          دره
/  عرض< ٠,٢٥(باريك    

  )عمق
  پر شده از رسوبات
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   ۷۲  
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  .b/h = 2.5  تابع تشديد در حالت :٢شكل 
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  . (f/f0) بر حسب فركانس بي بعد  b/h = 2.5 تابع تشديد در حالت:  ۳شكل 

 
 س اساسي مدل فازي فركان

ابتدا توسط رهياف   ) ۴(شكل  هاي نمونه     داده
ANFIS ۴ ]۶ [      در نرم افزار MATLAB  يك   در تعليم 

 ۴ با فرض      مدل   .وندر  مي بكاردرجه صفر    مدل سوگنو 
عبارت زباني براي نسبت بازشدگي و سرعت موج برشي در    
 آبرفت و احتساب يك قانون براي هر حالت تركيب ممكن          

بدست با وزن يك      قانون    ۱۶ "اساخته ميشود و نتيجت    
 و بيانگر   ۵حكم قانون يكتاي فازي    هريک در   آيد كه    مي

داد عبارت زباني خروجي    عاما اين ت  . استفركانس اساسي   

اينكه مقادير  بعضي از       بخصوص ؛استاز اندازه زياد    بيش  
 .دنباش  نزديك به هم ميياراين يكتاهاي فازي بس

  از روش  دانيم كه اگر براي ديفازي كردن         مي
مدل  ،] ۷[استفاده شود   ۶ (CoM) مركز ماكزيمم ها   

لذا به  . معادل هستند ] ۴[ممداني و سوگنو درجه صفر      
 توابع عضويت   همين مجموعه داده ها،     با توانيم راحتي مي 

 با استفاده به صورت مقيد از        را    ANFISه شده از  نتيج
اگر در حين يادگيري    .  كنيم  بهينه ،] FAM۷ ]۷رهيافت  

هم منطبق شد، يكي از      بر توابع عضويت خروجي     ۸هسته
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آنها را حذف كرده و در قانون مربوطه نيز تابع عضويت               
توان توابع   به اين ترتيب مي    . دهيم معادل آنرا قرار مي    

 نهايتا به     و  كاهش داد   ۹ به    ۱۶عضويت خروجي را از       
  ۴۹/۰%و خطاي متوسط         ۰۶/۱%خطاي ماكزيمم      

ه تغييرات فركانس اساسي     كه با توجه به دامن      د  رس مي

 Hz  و خطاي متوسط    Hz ۰۹/۰ معادل خطاي ماكزيمم  
ديده مي شود كه      )  ۵(در شكل    . خواهد شد ۰۴۳/۰

 .سيستم تا چه اندازه مساله يادگيري را فرا گرفته است
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .Vs و b/hهاي آبرفتي بر حسب   فركانسهاي اساسي دره : ۴شكل 
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 .فركانسهاي اساسي بدست آمده از نوروفازي در مقايسه با نتايج تحليل عددي :  ۵شكل  
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   ۷۲  

 
 

    
 

 
 .توابع عضويت سرعت موج برشي در آبرفت: ٧ شكل                           ] . ۴ [توابع عضويت نسبت بازشدگي : ٦شكل 

 
 

             Very narrow:   Z (2.1989,2.6275) 
                       Narrow:   Λ(2.1989,2.6275,3.3430) 

 Somewhat_narrow: Λ(2.6275,3.3430,3.7263) 
            Narrow_wide:  S (3.3430,3.7263) 

 
 

       IV :   Z (1.5012,1.6876) 
IV_III  :   Λ (1.5012,1.6876,1.8582) 
III-IV   :   Λ(1.6876,1.8582,2.1993) 
      III  :    S (1.8582,2.1993) 

 

 
 

 .توابع عضويت فركانس اساسي  : ۸شكل 
 

         no_pick :   Λ (-0.80,-0.6722,0.3618) 
                low :   Λ (-0.6722,0.3618,0.559) 
somwhat_low :   Λ (0.3618,0.559,1.5464) 
 
medium_low :   Λ (0.559,1.5464,2.4668) 
         medium:    Λ(1.5464,2.4668,3.0026) 
smewhat_high: Λ (2.4668,3.0026,3.7280) 

 
 

medium _high: Λ(3.0026,3.7280,4.4288) 
                high: Λ(3.7280,4.4288,6.5536) 
       very_high: Λ(4.4288,6.5536,8.0000) 
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۷۱ 

 
 

  .(Vs) و سرعت موج برشي در آبرفت (b_h) از روي بازشدگي    f0مجموعه قوانين يافتن فركانس اساسي  :  ۹شكل 
 

 :عبارات زباني توصيف كننده بازشدگي دره عبارتند از
{very_narrow, narrow, somewhat_narrow, 
narrow_wide} 

كه به ترتيب به معني خيلي باريك، باريك، كمابيش               
عبارت ) ۶(در شکل     .دنباش باريك و باريك و پهن مي       

 ۴ حوش هاي با بازشدگي حول و      ني آخر كه به دره     زبا
 پهن ناميده شده كه سيلوا        - از آنجا باريك     ،دارداشاره  

 .داند هاي باريك و عريض مي  بين دره را مرز۴بازشدگي 
 بر اساس    خاكها را ] ۱۰[ ۲۸۰۰نامه   دانيم كه آيين    مي

كند كه    دسته تقسيم مي   ۴سرعت موج برشي در آنها به        
.  است m/s 175 سرعت برشي    IV و    IIIوع  مرز بين خاك ن   

بر اين اساس  ما خاكهايي كه سرعت موج برشي در آن               
 III است، به ترتيب m/s 150 و كمتر از m/s 220بيشتر از 

 m/s 175 آنها نزديك به     VSخاكهايي كه      ناميده و   IV و  
 نزديك است و يا     IIIاست را بسته به اينكه به خاک نوع            

 مكني  نامگذاري مي  IV-III و   III-IVب   ، به ترتي   IVنوع  
همچنين نتايج برآورد فركانس     ) ۵(در شكل     ).۷شكل(

اساسي توسط سيستم نوروفازي در كنار نقاط بدست آمده         
نكته جالب اين    . از تحليل عددي نشان داده شده است         

است كه در اين موارد سيستم نوروفازي مقدار فركانس            
 اين موضوع را به      دهد كه می توان     اساسي را منفي مي    

. عدم وجود فركانس اساسي در حوزه مورد نظر تعبير كرد          
نيز، عبارت زباني    ) ۸شكل  ( پايگاه قوانين     ۱۳در قانون    
no_pick   هاي باريك و پهن كه      دارد كه در دره    بيان مي

 است و در اين حوزه از         IVجنس آبرفت آنها خاك نوع       
 .فركانس ها، پيك پاسخ رخ نمي دهد

ارت ديگر فركانس اساسي به قدري به صفر نزديك         يا به عب  
 .صرف نظر كردتوان از آن  است كه مي

 
  بعد تابع تشديد بر حسب فركانس بي

هرچند كه توابع تشديد بر حسب  فركانس             
)(بعد بي 0ff بر هم منطبق مي باشند، اما          " تقريبا

كردن پاسخ  براي مدل  بنابراين. اختالفاتي جزئي نيز دارند 
 و  b/hعمومي، ابتدا ميانگيني از پاسخهاي چندين دره با          

Vs         با كاهش مناسب    .  هاي مختلف به دست مي آوريم 
داده ها از طريق خوشه بندي فازي مي توان اين پاسخ               

اين نقاط مجموعه   . ] ۱۱[  نقطه بيان نمود   ۴۱عمومي را با    
 براي. داده هاي نمونه براي آموزش را تشكيل مي دهند          

 مدلسازي يك سيستم نوروفازي و تعليم آن توسط ايــــن 
 :داده ها از دو راهكار استفاده شده است

 
 FAM و ANFIS استفاده توأم از رهيافتهاي -۱

 عبارت زباني براي ورودي كه      ۹ در اين قسمت    
)(نسبت فركانس به فركانس اساسي         0ff  باشد   مي

يك قانون و    ارت زباني ورود   هر عب  ازايفرض كرده و به      
يك عبارت زباني خروجي به صورت يكتاي فازي در نظر            

. درجه صفر بدست آيد       گيريم تا يك مدل سوگنو         مي
 بهينه شده ورودي     توابع عضويت  تواند  مي FAMرهيافت  
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   ۷۲  

همانطور كه  . و پارامترهاي مناسب خروجي را بدست دهد      
انيم تو در قسمت يافتن فركانس اساسي گفته شد، مي           

 را به صورت يك مدل         ANFISنتايج بدست آمده از        
.  در نظر بگيريم     CoMممداني با روش ديفازي كردن         

ثابت ( بصورت مقيد     FAMسپس با استفاده از رهيافت        
و حذف  ) نگاه داشتن وزن قوانين و تغيير توابع  عضويت          

آن تعداد از توابع عضويت خروجي كه هسته آنها در حين            
ف قوانين  حذشوند و همچنين     بق مي يادگيري بر هم منط   

 و ۰۸/۳%  به سيستمي با خطاي حداكثر        " نهايتا ،تكراري
 رسيم كه با توجه به دامنه تابع تشديد               مي ۱۴/۱ % 

خطاي مطلق ماكزيمم در تخمين تابع تشديد           ) ۱۸-۰(
چنانچه به  .  خواهد شد  ۲۱/۰ و خطاي متوسط     ۵۵/۰برابر  

ه قوانين توجه    توابع عضويت ورودي، خروجي و مجموع       

بينيم كه سيستم از لحاظ معنايي بسيار مفيد           كنيم مي 
 : به اين نكات اشاره كرد در آن توان باشد كه مي مي

، كه بيانگر فركانس      f/f0    ، Unityسومين عبارت زباني      
 Resonance به عبارت زباني      ۳ در قانون    ، است ۱بعد   بي

رف ديگر  از ط . باشد كند كه مطابق انتظار ما مي      اشاره مي 
باشد كه دقيقا    اين تابع عضويت بسيار الغر و كشيده مي        

 زيرا تنها قسمت كوچكي از       ،مطابق با طبيعت رفتار است    
 نيز  zeroتابع عضويت   . رفتار به تشديد كامل اشاره دارد      

بعد نزديك به صفر است، تشديد          كه براي فركانس بي    
very_low    نزديك  ۱دهد كه هسته آن به         را نتيجه مي 

همچنين . ت و لذا با رفتار سيستم همخواني كامل دارد        اس
تشديد  ) Largeعبارت زباني   (بعد بزرگ    فركانسهاي بي 
Deamplified   و ما نيز انتظار داريم که      دهد    را نتيجه مي

 .)۱۲-۱۰اشكال (بجای تشديد زوال داشته باشيم 
 

 
 

  .(f/f0)بعد  توابع عضويت فركانس بي: ۱۰شكل 
 

            zero:   Z (0.6351,0.9292),                under_unity:   Λ (0.6351,0.9292,1.0000),               unity:   Λ (0.9292,1.0000,1.0225) 
above_unity:  Λ (2.6275,3.3430,1.1865),  over_unity:  Λ (3.3430,1.1865,1.7824),    medium:  Λ (1.1865,1.7824,3.2104) 
            large:   S (1.7824,3.2104) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 . توابع عضويت تابع تشديد  :۱۲شكل .                                  محموعه قوانين براي يافتن تشديد  : ۱۱          شكل 
 

Deampilified :   Λ (0.0000,0.3025,1.2260) ,       Very low :  Λ (0.3025,1.2260,3.4835) ,               Low :   Λ (1.2260,3.4835,6.5455) 
        Medium :  Λ (3.4835,6.5455,12.861) ,               High :  Λ (6.5455,12.861,17.109),        Resonant :  Λ (12.861,17.109,18.000) 
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  FAM استفاده از رهيافت -۲
 بار با فرض هفت عبارت زباني براي نسبت  اين 
)( به فركانس اساسي    فركانس 0ff      به عنوان ورودي و 

  و ساختن تمامي      ۹هفت عبارت زباني براي مقدار تشديد      
 ۴۹قوانين ممكنه از اين عبارات زباني، پايگاه قواعدي با            

، FAMبا استفاده كامل از رهيافت  . آوريم قانون بدست مي  
 ويت، و يعني امكان تفسير درجات حمايت قوانين توابع عض

حذف قوانيني كه درجه حمايت صفر دارند و همچنين             
هاي آنها بر هم منطبق       توابع عضويت خروجي كه هسته     

 و خطاي     ۰,۹۳%يمم   به خطاي ماكز    " اند نهايتا   شده
رسيم كه خطاي بسيار اندكي بوده و          مي ۳۲/۰%متوسط  

آورده شده توسط سيستم فازي در      در شكل تابع تشديد بر    
رفتار بدست آمده از تحليل عددي          تطابق مناسب با      

توابع عضويت ورودي و خروجي و مجموعه            . باشد مي
 هر چند دقت سيستم     .اند ارائه شده ) ۱۳(قوانين در شكل    

در برآورد رفتار بهتر از راهكار قبلي است، اما مجموعه              
. قوانين  و توابع عضويت از لحاظ معنايي دچار ضعف است          

  كه بيانگر حالت ۶ و ۵  و۴قوانين. مشكل اصلي اين است

اگر . رزونانس هستند، از درجه حمايت پاييني برخوردارند       
 تعبير كنيم در اينصورت       ۱۰اهميتدرجه حمايت را به       

 ،توان نتيجه گرفت كه قوانين با درجات حمايت كم            مي
توان از آنها چشم پوشي  قوانين كم اهميتي هستند كه مي

 م قسمت رفتار كرد و حال آنكه مهمترين بخش اين سيست
بحراني آن در حول و حوش  فركانس اساسي است و                
حذف اين قوانين سيستم را به كلي از ارزش خواهد                 

 قوانين نيز مشكل    ۱۱اعتبارتعبير درجه حمايت به     . انداخت
معنايي اين سيستم را حـل نخواهد كرد، زيرا انتظار ما اين 

ه و  است كه مجموع قابليت اعتماد قوانين با فروض مشاب          
" مثال. احكام متفاوت برابر يك باشد كه چنين نيست            

، deamplified سه عبارت زباني     unity_Overعبارت زباني   
low ،  medium            ۹۹/۰ را به ترتيب با درجات حمايت، 

 همچنين توابع عضويت      .دهد  نتيجه مي   ۲۷/۰،  ۴۲/۰ 
توصيف كننده متغيرهاي ورودي و خروجي به طور               

هاي آنها در چندين     هسته" مثال .اند مناسب پخش نشده  
مورد بيش از اندازه به هم نزديك بوده و در عوض زير برد              

 .وسيعي دارند
 

  
 

 ، تشديد و مجموعه قوانين مربوطه در راهكار دوم(f_f0) بعد  توابع عضويت فركانس بي: ۱۳شكل 
 

Amplification 
  deamplified : Λ (0.0000,0.2795,1.2765) 
               low : Λ (0.2795,1.2765,3.3430) 
medium_low : Λ (2.1989,2.6275,9.5195) 
        medium : Λ (2.6275,9.5195,9.8515) 
             high  : Λ (9.5195,9.8515,16.7015) 
    very_high  : Λ (9.8515,16.7015,17.2055) 
 

    f_f0 
            zero : Z (0.4141,0.9905) 
under_unity : Λ (0.4141,0.9905,1.0191) 
above_unity : Λ (0.9905,1.0191,1.3839)         
  over_unity : Λ (1.0191,1.3839,1.6321) 
     medium  : Λ (1.3839,1.6321,3.9309) 
           high  : Λ (1.6321,3.9309,4.3573) 
 Very_high  : S (3.9309,4.3573) 
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 تحليل كلي سيستم 
 از آنجاييكه براي مدلسازي تابع تشديد بر حسب  

  ب دوــبعد دو راهكار پيشنهاد شده براي تركي فركانس بي
همانطور كه ديديم در    . قسمت نيز دو انتخاب موجود است     

راهكار دوم خطاي كمتري داشتيم اما سيستم از لحاظ             
معنايي مشكل داشت و در راهكار اول هر چند از لحاظ              

قبول بود ولي خطاي آن در برآورد تابع             معنايي قابل    
 .تشديد پيش از حالت دوم بود

اينكه مالحظات معنايي تا چه اندازه مهم است بحثي مهم          
اي معـتقدند كـه اگـر يك سيستم فازي          عـده  .باشـد  مـي 

خوبـي داشـته باشـد مالحظـات معنايي آن هيچ            عملكـرد 
ت اي اعتقاد دارند كه مالحظا     در مقابل عده  . اهميتي ندارد 

حل كشف شده    كند كه ببينيم راه    معنايي به ما كمك مي    
 عالوه بر   .توسـط سيستم نوروفازي تا چه حد معقول است        
 شناخت  يايـن يكـي از نكـات مثبـت سيستمهاي نوروفاز          

باشد و اگر معناي سيستم از دست برود به          حل آن مي   راه
 . نقض غرض شده استنوعي 

 كدام  توان گفت كه هر    اما با يك ديد فازي مي       
از اين دو عقيده در جاي خود صحيح است، بسته به اينكه            

اگر از سيستم فازي به عنوان       .  باشد كاربرد مورد نظر چه   
يك ابزار استفاده كنيم و تنها عملكرد آن مورد نظر باشد،            

 ،حل آن چيست   بدون اينكه عالقه داشته باشيم بدانيم راه      
 از رهيافت   اما وقتي . رعايت مالحظات معنايي بيهوده است    

نوروفازي براي كشف قوانين حاكم بر يك سيستم و يا              
ها استفاده كنيم مالحظات معنايي        كند و كاو در داده      

حل  با توجه به مباحث فوق دو راه          . بسيار مهم است   
اي با   ه برآورد تابع تشديد در      اول،. شده است پيشنهاد  

، با استفاده   نسبت بازشدگي مشخص و جنس رسوب معين      
توانيم   مي  مدلسازي فازي كه به كمك آن      افزار رماز يك ن  

وپوگرافيك تابع   به صورت فعال با تغيير مشخصات ت            
تشديد را بدست آورده و عالوه بر آن در هر فركانس                 

اينجا از راهكار اول براي      در. مشخص نيز مقدار آنرا بدانيم    
بعد استفاده شده    برآورد تابع تشديد بر حسب فركانس بي      

افزار   نرم با كمك    يحل راهچنين    ) ۱۴( در شكل     است
Excel          حل كه هر يك        براي تركيب دو قسمت راه 

   مدل شده اند، به       fuzzyTECH  افزار جداگانه توسط نرم  
 همراه تابع تشديد بدست آمده از تحليل عددي نشان داده

 .ستا ه شد
  جزء   VS =175 m/sبايد توجه داشت كه         
راف ميانگين به دست    داده هاي آموزشي نبوده است و انح      

 نقطه اي كه پاسخ را از تحليل عددي داريم،          ۱۰۰آمده در   
 . به دست مي آيند0.7 و انحراف استاندارد برابر 0.3برابر 

دوم بررسي رفتار سيستم به كمك قوانين و عبارات زباني           
 وروديهاي فازي   يبه دست آمده و تحصيل پاسخ به ازا          

وص براي استفاده از    است كه در اين جا راهكار دوم، بخص        
در قضاوت مهندسي و يا در صورت          " قوانين زباني مثال   

در مثال  . باشد وجود عدم قطعيت در داده ها، مناسبتر مي       
تواند عدم   زير خواهم ديد كه چگونه سيستم فازي مي          

قطعيتهاي موجود در اطالعات اوليه را لحاظ كرده و جواب          
 .مناسبي ارائه دهد

 اي رعت موج برشي در آبرفت دره       از آزمايشات، س    :مثال
220 m/s           2.03بدست آمده است، اما بازشدگي آن ± 

فركانسي كه مايليم مقدار تشديد        و شود تخمين زده مي  
Hz 2.04را در آن بدانيم   . است ±

اگر بخواهيم به كمك رياضيات كالسيك مقدار         
هستيم زيرا دو پارامتر از     تشديد را پيدا كنيم دچار مشكل       

اگر فرض كنيم،   .  پارامتر مساله داراي عدم قطعيت است      ۳
 مقدار تشديد   f و   b/h   ،VS يتابعي داشته باشيم كه به ازا     

توانيم يك حد    عادي فقط مي  با روشهاي    ،دهدرا به ما ب   
پايين بدست آوريم كه جواب هر جايي در         باال و يك حد     

راهكار اول تركيب، به چهار     " مثال. تواند باشد  بين آنها مي  
 :درس جواب زير مي
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و همچنين در حالتي كه عدم قطعيت در داده ها وجود              
 :ندارد

5.1342203 0 =⇒=== ionAmplificatfVhb S              

)۲(  
توانيم نتيجه   آنچه كه به كمك رياضيات كالسيك مي         

 قرار  [6.3,15.9]در بازه    اين است كه مقدار تشديد       ،بگيريم
 تئوري احتماالت   يبا به كار گير   . دارد و نه چيزي بيشتر     

نيز شايد بتوان گفت احتمال وجود پاسخ واقعي در كدام            
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 .....   تحليل اثر تشديد در دره های 

 

۷۱ 

اين تواند   اما تئوري فازي مي    . قسمت بازه بيشتر است    
 .عدم قطعيت ها را لحاظ كرده و پاسخ مناسب را ارايه دهد

2.03هنگامي كه ميگوييم بازشدگي را              تخمين   ±
درجه درستي را   زنيم منظور ما اين است كه بيشترين         مي

 2.8اين درجه درستي براي .  قائل هستيم 3براي بازشدگي   
اين موضوع به    .  كمترين مقدار و برابر صفر است         3.2و  

. وضوح تداعي كننده تابع عضويت يك مجموعه فازي است        
منتها بسته به روش تخمين ما شكل تابع عضويت                 

 اگر فرض كنيم كه     .به صورت توابع مختلف باشد    تواند   مي
 در  Λ(2.8,3,3.2)مثلثي به صورت      " تابع عضويت را، مثال   

بينيم كه اين تابع عضويت الگويي است         نظر بگيريم، مي  
 قرار  somewhat- narrow و   narrowكه بين عبارات زباني     

و درجه سازگاري باريك بودن و         ) ۱۵شكل   (گيرد مي
 .آيد بدست مي0.63 و 0.58ن به ترتيب كمابيش باريك بود

،  IIIخاكما با   خاك    بودن درجه سازگاري   يکبا توجه به    
 با اين    ۱۲ و    ۴قوانين   ،   استدالل تقريبي فازي    مطابق

توابع عضويت  " درجات تحقق آتش مي شوند و نتيجتا         
high     و somewhat-high     پاسخ . كنند  را تعديل مي

 .رت زير خواهد بود به صوCoMاز روش   f0ديفازي شده 
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)۳                  ( 
)(با همين استدالل براي       0ff توان تابع عضويت     مي

 مثلثي براي
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f
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)۴ ( 
درجات سازگاري اين الگو با هر كدام از اين عبارات زباني            

كه آيد     بدست مي    0.55 و    0.92 ،   0.50به ترتيب برابر  
چون تنها يك متغير زباني در فرض قوانين داريم همان             

درجات تحقق عبارات   " نتيجتا  و ۴ و ۳ ، ۲مقادير قوانين   
ل صحا.  خواهد شد   high و    medium  ،resonantزباني ، 

 : مي آيدستبه دبصورت زير  CoMاز روش ديفازي شده 
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  . Vs=175 m/sو   b/h =2.5پاسخ برآورد شده توسط نوروفازي در مقايسه با پاسخ بدست آمده از تحليل عددي براي: ۱۴شكل 

 

 
 

  .(input)تابع عضويت نسبت بازشدگي ورودي : ۱۵شكل
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 ۱۳۸۲، خردادماه ۱، شماره ۳۷                                                                                                       نشريه دانشکده فنی، جلد 
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 .(f/f0-input) بعد ورودي كانس بيتابع عضويت فر: ۱۶شكل 

 
بينيم كه پاسخ در ميان بازه مورد انتظار ما از جواب              مي

 كه به ) ۲(قرار دارد و در عين حال فاصله نزديك به جواب 
 .ازاي  اطالعات دقيق بدست آمده است، مي باشد

 
 نتيجه گيري

 نشان داده شد كه سيستم نوروفازي به خوبي 

 شكل را در دامنه        Vآبرفتي  ميتواند پاسخ دره هاي        
فركانس . مشخصي از تغييرات پارامترها، پيش بيني نمايد       

اساسي به عنوان مشخصه اصلي پاسخ اين دره ها دريافت           
شده و با استفاده از آن به جاي استفاده از مجموعه اي با              

 نمونه براي آموزش يك سيستم، دو             ۳۷×۴۱=۱۵۱۷
موزش سيستم   نمونه براي آ   ۴۱ و   ۳۷مجموعه متشكل از    
قوانين و  مجموعه هاي فازي نتيجه       . بكار گرفته می شود   

شده براي استفاده دستي يا به كمك نرم افزار، ارائه شده             
 همچنين نشان داده شد كه سيستم نوروفازي            . است

مي تواند قوانين حاكم بر مساله را به شكل خوب و معني             
دار كشف نمايد و عالوه بر اين در صورت وجود عدم                 

 .قطعيت نيز می تواند پاسخ مناسب را ارائه دهد
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