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در این  .دنسزایی داربه سيستم استنتاج فازی تأثيردر توابع عضویت زیرا ،توابع عضویت برای یک مسأله خاص مهم هستند هایشکل – چکيده

طوریکه مکانيزم استنتاج بدین ترتيب است که با به ،ایمطراحی نموده یاو زنگوله گوسیشکل بهبا توابع عضویت  فازی استنتاج یک سيستم مقاله

 ممدانی شوند و پس از بکارگيری موتور استنتاج فازیفازی می، لرزهزمينقطعی پارامترهای مورد نياز برآورد خطر افزار متلب، ابتدا استفاده از نرم

اثر شکل توابع در این مقاله به بررسی و مقایسه  .است فازی شدهح خروجی غيرو استخراج خروجی بصورت فازی، با استفاده از روش مرکز سط

سيستم فازی در پردازیم. می، لرزهای در سيستم استنتاج فازی برای برآورد خطر زمينذوزنقهای با توابع عضویت مثلثی و گوسی و زنگوله عضویت

بدست  g30/0ای  شتاب و ذوزنقهسيستم فازی با توابع عضویت مثلثی در  .دست آمده استب g34/0ای، شتاب با توابع عضویت گوسی و زنگوله

  .آمده است

 ساز مركز سطحغيرفازیسيستم استنتاج فازی ممدانی،  لرزه،برآورد خطر زمين توابع عضویت،شکل  -كليد واژه 
 

 مقدمه   .1

های اخير تحوالت مربوط به هوش محاسباتی یکی در سال       

بوده كه باعث توجه خاص مهندسان  ترین مسائلاز چالش برانگيز

شده است. پيچيدگی  لرزهميندر مواردی مانند برآورد خطر ز

لرزه باعث شده محققان از محاسبات نرم خاص و پویایی زمين

ها ترین تکنيکهای فازی یکی از معروفاستفاده كنند كه سيستم

توسط  1691در سال  تئوری فازی. [1]در محاسبات نرم است 

به  "های فازیمجموعه"نام ای بهزاده در مقالهلطفی پروفسور

هایی كه ناشی وجود عدم قطعيت[. 2] جامعه علمی ارائه گردید

لرزه از مبهم بودن و ناكامل بودن شرایط و مفاهيم مرتبط با زمين

تر را در تر و مناسبهای دقيقباشند، لزوم استفاده از روشمی

ها، كند. از جمله این روشایجاب می لرزهبرآورد خطر زمين

كه توانایی آن در كار با  ( استFuzzy Logicكاربرد منطق فازی )

های ها باعث برتری این تئوری در مدل كردن پدیدهعدم قطعيت

 [. 3] طبيعی شده است

های استنتاج فازی، یک چارچوب محاسباتی پر طرفدار يستمس

آنگاه و استدالل –های فازی، قواعد اگر بر مبنای مفهوم مجموعه

ی بخش عمده 4از  های فازی معموالًسيستم فازی هستند.

 شودزدا تشکيل میقوانين، موتور استنتاج، فازیساز، پایگاهفازی

های موعهيرها به مجساز برای نگاشت متغدر بخش فازی .[4]

   كاربردترین آنهاپر ، ازشودفازی از توابع عضویت استفاده می

ای، گوسی و مثلثی، ذوزنقهشکل توابع عضویت بهتوان به می

 . [1] اشاره كرد ایزنگوله

فازی بهمراه توابع عضویت متفاوت، توسط  تئوریستفاده از ا

از جمله شناسی متداول است. محققين در مباحث مختلف زلزله

ای، استفاده از سيستم فازی با تابع عضویت ذوزنقه توان بهآن می

[، ارائه یک مدل 9] سارات ناشی از زلزلهبندی خبرای طبقه

لرزه به روش احتماالتی برمبنای تئوری برآورد خطر زمين

های فازی ها به مجموعههای فازی، بطوریکه متغيرمجموعه

[ 3بوستان و همکاران ]طور مشابه [، به7اند ]گوسی نگاشت شده

ها به راند بطوریکه متغيلرزه ارائه كردهیک مدل برآورد خطر زمين

مدل استنتاج فازی  .اندهای فازی مثلثی نگاشت شدهمجموعه

[ كه از توابع 8برای برآورد خطر زلزله توسط وجودی و همکاران ]

ای و مثلثی برای این مدل فازی استفاده شده عضویت ذوزنقه

 است.

 در سيستم استنتاج فازی  توابع عضویت شکل تأثير 

 3نادیا طاهرنياو  2رضا الجوردیسيد محمد، *1آتنا سادات چاوشی
 Atenachavoshy@gmail.com،  دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد كاشان1

 .irR.lajevardi@iaukashan.ac،  هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كاشان2

 Tahernia@piau.ac.ir، هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند3
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 لرزهبرای برآورد خطر زمين ،ر این مقاله یک مدل استنتاج فازید

های برآورد كه یکی از روش (،Deterministic) روش قطعیبه 

برای ساختگاه حرم حضرت معصومه  باشدلرزه میخطر زمين

ای، طراحی زنگوله-با توابع عضویت گوسی)س( در استان قم، 

است و نتایج حاصل از این مدل با مدل استنتاج فازی با شده

 ای مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهذوزنقه-توابع عضویت مثلثی

 است. 

 های زبانیمتغير .2

شامل مشخص  (،Linguistic Variable)های زبانیمتغير     

 مقالهباشند. در این ها و خروجی سيستم فازی میكردن ورودی

    بيشينه"و  "( Distance) فاصله از ساختگاه"پارامتر  دواز 

 بعنوان ورودی و از ،"maxM( agnitudeM)() لرزهزمين

 Peak Ground Acceleration) زمين افقی بيشينه شتاب"پارامتر

(PGA))" ور استنتاج فازی بعنوان خروجی برای تشکيل موت

های گام اول در سيستم توجه به اینکهاستفاده شده است با

های سيستم به استنتاج فازی، تعيين درجه عضویت كليه پارامتر

ابع عضویت است، در های فازی، از طریق توهریک از مجموعه

ها های سيستم، توابع عضویت پارامترادامه ضمن معرفی پارامتر

  گيرد.مورد بررسی قرار می

 متغير زبانی فاصله از ساختگاه -1-1

ورودی اول سيستم كه پارامتر فاصله از ساختگاه است،  برای     

، 1شکلاست. شدهنظر گرفته كيلومتر در 215تا صفر مقادیر بين 

و  نزدیک، متوسط، دورا مقادیرب ایعضویت زنگوله ابعت چهار

دهد و  برای پارامتر فاصله از ساختگاه را نشان می دور خيلی

برای متغير  با همان مقادیر ایتابع عضویت ذوزنقهچهار ، 2شکل

 دهد.مذكور را نشان می

 

 

 اختگاهپارامتر ورودی فاصله از س ،ایابع عضویت زنگولهوت: 1شکل 

 

 

 ساختگاهپارامتر ورودی فاصله از  ،ایابع عضویت ذوزنقهوت: 2کل ش

 لرزهمتغير زبانی بيشينه زمين -1-2

لرزه است زمينبيشينه سيستم كه پارامتر  دومبرای ورودی      

تابع  پنج، 3شکل است.شدهنظر گرفته در 1/8تا  1/4مقادیر 

و  بزرگ، خيلی بزرگط، ، متوسكوچکبا مقادیرای عضویت زنگوله

  لرزه را نشان را برای پارامتر بيشينه زمين خيلی خيلی بزرگ

ای با همان مقادیر تابع عضویت ذوزنقه پنج، 4و شکل دهدمی

 دهد.برای متغير مذكور را نشان می
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 (maxM) لرزهورودی بيشينه زمين ،ایزنگولهتوابع عضویت  :3شکل 

 

 

 (maxM)لرزه ورودی بيشينه زمين ،ایزنقهتوابع عضویت ذو :4شکل 

 شتاب افقی زمين بيشينهمتغير زبانی  -1-4

بيشينه شتاب افقی برای تک خروجی سيستم كه پارامتر       

در  در نظر گرفته شده است. g 6/5تا صفر ر زمين است، مقادی

و  خيلی كم، كمبا مقادیر  گوسی تابع عضویتسه ، 1شکل

و  زیاد، خيلی زیادبا مقادیر ایابع عضویت زنگولهو سه ت متوسط

، سه تابع عضویت 9شکلو  دهدرا نشان می خيلی خيلی زیاد

ای با همان مقادیر برای متغير مثلثی و سه تابع عضویت ذوزنقه

 دهد.مذكور را نشان می

 

 

 خروجی بيشينه شتاب افقی زمين ای،زنگوله-گوسی توابع عضویت: 1شکل 

(PGA) 

 
  خروجی بيشينه شتاب افقی زمينای، ذوزنقه-مثلثیتوابع عضویت : 9شکل 

(PGA) 

 پایگاه قواعد .4

 Fuzzy Inference Systems) فازی استنتاج هایسيستم      

(FIS))های مبتنی بر دانش یا قواعد، سيستم (Knowledge-

based or rule) باشند. قلب یک سيستم فازی یک پایگاه می

. [15] آنگاه فازی تشکيل شده است-ه از قواعد اگردانش بوده ك

 ،بعنوان نمونه است.قوانين فازی با مشورت فرد خبره تعيين شده

از قوانينی كه مورد استفاده قرار گرفته است در زیر آمده مورد  1

  است.
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 لرزه كم باشد آنگاه شتاب اگر فاصله دور و بيشينه زمين

 كم خواهد بود.خيلی

 باشد آنگاه  متوسطلرزه اگر فاصله دور و بيشينه زمين

 خواهد بود. كمشتاب 

 لرزه زیاد باشد آنگاه شتاب اگر فاصله دور و بيشينه زمين

 متوسط خواهد بود.

 لرزه خيلی زیاد باشد آنگاه اگر فاصله دور و بيشينه زمين

 شتاب زیاد خواهد بود.

 لی زیاد باشد خي لرزه خيلیاگر فاصله دور و بيشينه زمين

 آنگاه شتاب خيلی خيلی زیاد خواهد بود.

 مکانيزم استنتاج .3

در راستای ایجاد یک سيستم استنتاج فازی از رابط       

   افزار متلب استفادهگرافيکی جعبه ابزار منطق فازی در نرم

ایم. این جعبه ابزار دارای دو نوع سيستم استتنتاج فازی، كرده

باشد. با توجه به می (Sugeno) و سوگنو (Mamdani) ممدانی

های تعریف شده اینکه روش ممدانی مناسب در مورد ورودی

، در این [4] توسط فرد خبره و باتوجه به شهودی بودن روش

 از سيستم استنتاج فازی ممدانی استفاده شده است.  مقاله

  استفاده از مکانيزم استنتاج بدین ترتيب است كه پس از 

برآورد خطر زمين لرزه، بدست آمده از روش قطعی هایارامترپ

 و خروجی هاتعيين درجه عضویت ورودیها و فازی سازی ورودی

های فازی، از طریق توابع عضویت، قوانينی هبه هریک از مجموع

شود. سپس كه توسط فرد خبره تعيين شده است اعمال می

    سازیعده پيادهبه ازای هر قا (Implication) فرآیند داللت

كه  (Minimum (Min)) شود. در این مقاله از روش مينيمممی

از  دهد استفاده شده است.مجموعه فازی خروجی را برش می

ها بر اساس ارزیابی آنجا كه در یک سيستم استنتاج فازی تصميم

ها با استفاده از روش خروجی شوند،اتخاذ می ی قواعدهمه

اند و در نهایت خروجی با ( شدهAggrigation) ماكزیمم تجميع

    (Centroid defuzzification) استفاده از روش مركز سطح

 فازی شده است. غير

با توابع عضویت  نحوه شماتيک استنتاج ،7بعنوان نمونه شکل

و  دهدرا نشان می 9ورودی در چشمه  2برای  ایذوزنقه-مثلثی

 ایزنگوله-عضویت گوسیبا توابع  نحوه شماتيک استنتاج ،8شکل

 دهد.نشان میرا 

 

 

 

-زنگوله-گوسیتوابع عضویت با  استنتاج فازیتفسير ای از نحوه : نمونه7شکل 

لرزه با كيلومتر و بيشينه زمين 3/45برای دو ورودی شامل،  فاصله با مقدار ای 

 g43/5ای برابر و نتيجه 1/9مقدار 

 

 

-ذوزنقه-مثلثی با توابع عضویت اج فازیاستنتتفسير ای از نحوه : نمونه8شکل 

لرزه كيلومتر و بيشينه زمين 3/45برای دو ورودی شامل، فاصله با مقدار  ای

 g45/5ای برابر و نتيجه 1/9با مقدار 

خروجی سيستم را به صورت -رفتار ورودی 15و 6های شکل

-ای و مثلثیزنگوله-برای توابع عضویت گوسی بعدی،سطح سه

 دهد.نشان میا ای رذوزنقه
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لرزه و : نمودار سطحی برای دو پارامتر ورودی، فاصله و بيشينه زمين6شکل 

 ایزنگوله-با توابع عضویت گوسیخروجی، بيشينه شتاب 

 

 

لرزه و : نمودار سطحی برای دو پارامتر ورودی، فاصله و بيشينه زمين15شکل 

 ای ذوزنقه-خروجی، بيشينه شتاب با توابع عضویت مثلثی

 

 گيرینتيجه .5

یک سيستم استنتاج فازی ممدانی برای برآورد  ر این مقالهد

شکل توابع  نوعلرزه طراحی شده است كه با توجه به خطر زمين

 تم فازیسدر سي ای، از این توابععضویت گوسين و زنگوله

با  فازی استفاده شده است. با مقایسه نتایج حاصل از این سيستم

ای، ذوزنقه-فازی با توابع عضویت مثلثی نتایج حاصل از سيستم

ای زنگوله-استفاده از توابع عضویت گوسی كه شودمشاهده می

 لرزه ساختگاه حرم حضرت معصومه )س( برای برآورد خطر زمين

آید و با روش قطعی تری بدست میتر بوده و نتایج مقبولناسبم

 دهد.مرسوم، تطابق بهتری را نشان می

 توسعه مدل  .6

حاضر و برای ارزیابی بيشتر  مقالهوجه به نتایج بدست آمده از تاب

     های ذیل ارائهنتایج و تکميل و توسعه این تحقيق پيشنهاد

 :شودمی

  برآورد خطر، موتور استنتاج فازی تنها برای مقالهدر این 

و محاسبه شتاب حاصل از زلزله طراحی شده است. این 

بينی رای پيشتوان بمدل قابل گسترش بوده و می

لرزه بينی مرگ و مير حاصل از زمينخرابی، پيش

 استفاده نمود.

 های استنتاج دیگر مانند سوگنو،استفاده از مکانيزم 

 فازی-های عصبیاستفاده از شبکه (ANFIS برای )برآورد 

 لرزه خطر زمين

 افزایش قوانين مربوط به موتور استنتاج فازی 

 سپاسگزاری

د منان كه توفيق را رفيق راهم ساخت تا شکر شایان نثار ایز

این مقاله را به پایان برسانم. از اساتيد فاضل و اندیشمند كه 

را در این راه مورد لطف و محبت قرار دادند، كمال بنده 

 تشکر را دارم.
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