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چكيده:

سيستمهای فازی يکي از تثبيت شدهترين بخش ادبيات نظريه منطق فازی است .تحقيقات گستردهای در اين حوزه شده است که

سودمند بودن اين سيستمها را نشان ميدهند .با اين حال ،سيستمهای فازی عيوبي نيز دارند به خصوص وقتي که بخش دامنه صفر در تابع
عضويت مقدم در قانون اگر -آنگاه تهي نباشد .اين مقاله ،با نگاهي به رويکرد منطق فازی توسعه يافته که جديداً توسط زاده معرفي شده است ،به
بسط سيستمهای فازی با نگرش متفاوت ف-انتقالي استنتاج فازی ميپردازد و سيستمي جديد به نام سيستمهای فازی توسعه يافته را معرفي
ميکند .سيستم پيشنهادی شامل عمليات پردازش ورودی که حاوی فازی ساز و اعتبار ساز ،پردازش خروجي شامل مبدل مجموعه و غير فازیساز
عالوه بر بخش پردازش دانش و استنتاج است .نوآوری مشخص اين مقاله معرفي ف-مودس پوننس در قالب فرموله کردن استنتاج تقريبي بر اساس
منطق فازی توسعه يافته است .سپس ،ساختار سيستم فازی توسعه يافته به عنوان تقريبگر عمومي پيشنهاد ميشود و از آن برای شناسايي
سيستمهای غيرخطي که مالحظات بيشتری نسبت بـه سيستمهای خطي در شناسايي نياز دارنـد استفاده ميشود .تحليل نتايج حـاصـل از
شبيهسازی مبين برتری سيستم فازی توسعه يافته در مقايسه با سيستمهای فازی است.
واژههای كليدی :اعتبار ،استدالل تقريبي ،سيستم فازی ،سيستم فازی توسعه يافته  ،عدم قطعيت.
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Abstract: One of the main parts of fuzzy logic theory is fuzzy systems. The extensive research in this area
shows the applicability of the systems. However, fuzzy systems carry some shortcomings; especially, when the
insignificant parts of the membership functions in the if-section of rules are not empty. This paper based on
extended fuzzy logic, which recently introduce by Zadeh, extends fuzzy systems by f-transforming fuzzy
inference and introduces an extended fuzzy system. The proposed extended fuzzy system involves the operations
of input processing containing fuzzification and validification, output processing containing set-conversion and
defuzzification, as well as knowledge processing and making inference. The main novelty of the paper is
formulating approximate reasoning within extended fuzzy logic framework. Then the extended fuzzy system as
universal approximator is proposed and applied to the identification of nonlinear systems that need more
consideration than linear systems. The simulation results show priority of the proposed system when compared
to the fuzzy system.
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 -1مقدمه
در سال  ،٦٩١1زماني که زاده در انديشه نـادقيقي بـود ،تفکـر منطـق
فازی شکل گرفت .منطق فازی ،ارائه دهنده چـارچوبي جهـت کنتـرل
سيستمهايي ميباشد که در آن به اطالعات عددی دقيق از سيستم نياز
نيست و مکانيزم شناسايي دقيق فرآيند هم الزامي نيست .منطق فـازی
ميتواند پديدههايي که قابل تکرار نيستند و يا ادراک آنهـا بـه عنـوان
يک تجربه امکانپذير نيست و تحت شرايط مختلف حالتهای متفاوتي
دارند را تحليل کند.
سيستم فازی از جمله بخشهای پر کاربرد نظريه منطق فازی بـه
ويژه در سيستمهای کنترلي است .با اين حال ،سيسـتمهـای فـازی بـا
اشکاالتي نيز روبرو هستند .برای مثال ،وقتي بخش بي اهميـت (دامنـه
صفر) در تـابع عضـويت  Aدر قـانون ’ ‘ A  Bدر ’ '  ‘ x is Aتهـي
نباشد ،بخش نتيجه ’ '  ‘ y is Bيک انحراف جدی از نتيجه ’ ‘ y is B
در بعضي حالتها پيدا ميکند .برای توضيح مشخصتر ،فرض کنيـد
مجموعههای فازی  Aو  Bدو منحني در شکل ( )1باشند .حاال اگـر
* Bبه صورت * B1يا * B2داده شود ،آن وقـت بـا اسـتفاده از قـانون
ترکيب روابط فازی مقادير * Bبه ترتيب منجر به * B1يا ميشود کـه
بر خالف * B2رضايت بخش است .حاال اگر بخـش بـي اهميـت (دامنـه
صفر عضويت) شامل بخش بياهميت باشد؛ يک عـدم سـازگاری بـين
توابع عضويت و * A2ايجاد ميشود که منجـر بـه يـک خـط افقـي در
منحني ميشود ،که يک بخش نامعين 1است .بـه عنـوان يـک راهکـار
برای رفع نسبي اين مشکل ،نويسندگان در ] [1پيشنهاد تغييـر دامنـه
صفر به دامنه نزديک به صفر را دادهاند .با اين حال ،اين سـوال مطـرح
ميشود که چگونه تاثير اين تغيير دامنه ميتواند در اسـتدالل و نتـايج
منظور شود .اين مساله در منطق فازی توسعه يافتـه از طريـق مفهـوم
اعتبار قابل آدرسدهي است .در اين مقاله ،سيستم فازی توسـعه يافتـه
که توسعه طبيعي سيستم فازی با منظور کردن درجه اعتبار عـالوه بـر
درجه امکان است معرفي و فرموله ميشود.
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شکل ( :)1منطقه غيرقابل تعيين در نتيجه وجود دامنه صفر در مقدم قوانين
].[1

در مورد منطق فازی توسعه يافته چون زمان زيادی از معرفـي آن
نميگذرد ،كار تحقيقاتي چنـداني صـورت نگرفتـه اسـت .در مطالعـات
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انجام شده ،مرجع [ ]2يک توصيف کيفي در مورد منطق فازی توسـعه
يافته فراهم کرده است .مرجع [ ]9بر انعطافپذيری هندسـه اقليدسـي
در قبال نا دقيقي توسط معيار تابع نمايي بحث کرده است .بدين صورت
که هر المان در هندسه فازی را مـي تـوان بـر اسـاس تـابع نمـايي بـه
متناظرش در هندسه اقليدسي نسبت داد .مرجع [ ]4از فلسـفه منطـق
فازی توسعه يافته و اصل نـاممکن بـودن زاده [ ]1بـر کـاربرد توضـيح
علمي تقريبي از منظر فلسفه علم تکيـه دارد .نويسـنده در مرجـع [،]7
اين ديدگاه را با بررسي موضـو درسـتي گزينـههـا در حيطـه مـودس
تولنس 2بسـط داده اسـت .نويسـنده مقالـه بعـد از معرفـي روشهـای
توجيهي علمي تاکيد دارد که با منطق فازی توسعه يافته ميتوان راجع
به اعتبار توجيهات علمي با استفاده از استنتاج تقريبي اظهار نظر کـرد.
همچنين در مراجع [ ،]3-6منطق فازی توسعه يافته از ديدگاه فلسفي
و تاريخي در شرايط متغير و نادقيقي به طور نظری بررسي شده است.
ايده ی ابری از نقـا بـرای بيـان نظـرات افـراد غيرمتخصـص در يـک
پيمايش برای طراحي يک وب گجت 9در مرجع [ ]11بر اساس منطـق
فازی توسعه يافته معرفي شده است کـه ابـر را بـا يـک تـابع عضـويت
ذوزنقهای تقريب زدهاند .همچنين ،يک سيستم تصميمگيـری برگرفتـه
از هندسه فازی بر پايه منطق فازی توسعه يافته در [ ]11پيشنهاد شده
است .نويسندگان در آن از نقـا و خطـو بسـط يافتـه جهـت بيـان
اطالعات استفاده کرده اند .در روش پيشـنهادی ،از قـوانيني کـه دارای
توصــيفاتي احتمــاالتي از داده در مقدمــه و مطلوبيــت نهــايي در تــالي
مي باشد در مسير استنتاج استفاده شده است .از منطـق فـازی توسـعه
يافته در کارهای کاربردی از جمله ارزيابي خطر ابتال به بيماری کرونـر
قلبي نيز استفاده شده است[ .]12همچنين ،نو مشابهي از ف-هندسه
منطق فازی توسعه يافته با نگرش ساخت خط فازی توسط نقا فـازی
با قاعده ترکيبي  Sup-minنيز در [ ]19معرفي شده است.
تعريف اصول پايهای استنتاج تقريبي در منطق فازی توسعه يافته
و استفاده از اعتبار درجهای که در اين مقاله در قالب سيستمهای فازی
توسعه يافته مورد بررسي قرار ميگيرد ،هنوز انجام نشده است .به طـور
خاص ،در اين مقاله ،برای اولين بار به ساختار سيسـتم فـازی توسـعه
يافته پرداخته ميشود .ذکر اين نکته الزم است که هنگامي کـه دسـت
کم يکي از مقدمها و يا تاليها عالوه بر درجـهای بـودن مقـدار امکـان
دارای درجهای از اعتبار در تعريف مجموعهشان باشند ،سيستم حاصـل
را سيستم فازی توسعه يافته ناميده ميباشـد .در سيسـتمهـای فـازی،
مقدمهای متعدد در قوانين اغلب توسط نرم t-که مربـو بـه اشـتراک
توسيعهای استوانهای هستند با هم ترکيب ميشـوند و قـوانين متعـدد
هم از طريق نرم s-که مربو به اتحاد مجموعهها هستند با هم ترکيب
ميشوند .در سيستم فازی توسعه يافتـه روش شـبيه بـه سيسـتمهـای
فازی است؛ اما ،نياز به در نظر گرفتن درجه اعتبار نيز ميباشد.
در واقـع ،نـوآوری اصـلي مقالـه حاضـر عبـارت از فرمولـه کــردن
استنتاج تقريبي در قالب منطق فازی توسعه يافته با معرفي ف-مـودس
پوننس است .همچنين ،شناسـايي تـابع نـامعلوم غيرخطـي بـا تنظـيم
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پارامترهای مربوطه با استفاده از سيستم فازی توسعه يافته پيشـنهادی
از جمله نوآوریهای ديگر در اين مقاله ميباشد .در واقع ،در اين مقاله،
تئوری تقريب سيستمهای غيرخطي توسط سيستم فازی توسعه يافتـه
پيشنهادی معرفي ميشود و يک مثال کاربردی در اين مورد نيز بررسي
ميگردد .هدف طراحي يک سيستم فازی توسعه يافته است کـه رفتـار
ورودی –خروجي ديناميک سيستم غيرخطي را پيش بيني ميکند.
اين مقاله در پنج بخش سازمانبندی شده است .بعد از اين بخش
مقدمه ،در بخش دوم ،يک مرور کلي از مفـاهيم پايـهای منطـق فـازی
توسعه يافته انجام ميشود .در بخش سوم ،ساختار سيستم فازی توسعه
يافته پيشـنهادی توضـيح داده مـيشـود .در بخـش چهـارم ،سيسـتم
پيشنهادی جهت شناسايي سيستم غيرخطي فرموله مـي شـود و بـرای
ارزيابي سيستم پيشنهادی به شناسايي يک سيسـتم غيرخطـي اعمـال
ميگردد و نتايج شبيهسازی نيز آورده مـيشـود .در نهايـت ،در بخـش
پنجم ،جمعبندی ميآيد.

 -2مروری بر مفاهيم اوليه منطق فازی توسعه يافته
در بررسي مقاالتي که به ارتقاء منطق فازی برای مـدل کـردن مـوثرتر
عدم قطعيت به خصوص در کارهای اخير پرداختهاند بـه وضـوح ديـده
ميشود که منطق فازی توسعه يافته يک توسيع جـامع تـر و کامـلتـر
ميباشد .در منطق فازی توسعه يافته يک راه حل ف -اعتبار وجود دارد
که درجهای از اعتبار را به صورت فازی نشـان مـيدهـد [ .]14در ايـن
بخش به مرور اجمالي مفاهيم پايهای منطق فازی توسعه يافته پرداخته
ميشود.

شناسايي سيستمهای غيرخطي بر اساس منطق فازی ...

شکل ( :)2ف-انتقالي ].[14

زاده ] [14با استفاده از اشکال هندسي مانند مثلث ،خط و دايـره
مفهوم ف-انتقالي را شرح داده است .همانطور که در شـکل ( )9ديـده
مي شود ،ف-انتقالي يک نقطه يک ف -نقطه است ،ف-انتقالي يک خط
يک ف -خط است ،ف-انتقالي يک مثلـث يـک ف -مثلـث اسـت ،ف-
انتقالي يک دايره يک ف -دايـره اسـت و ف-انتقـالي خطـو مـوازی،
خطو ف -موازی هستند .همچنين ،در هندسه فازی مفـاهيمي مثـل
ف -موازی ،ف -مشابه ... ،وجود دارد .توجه کنيد که ف-انتقـالي فقـط
مربو به هندسه نيست.

 -1-2ف-انتقالي
منطق فازی توسعه يافته قدرتش را مرهـون توانـايياش در پـر کـردن
شکاف بين دانش انسان متخصص و دنيای اسـتدالل دقيـق بـه وسـيله
تبديل توصيفات کيفـي بـه توابـع غيـر خطـي رياضـي و توابـع درکـي
ميباشد .اين توانايي بر اساس معرفي مفهوم جديدی به نام ف-انتقـالي
به دست آمده است.
4
به طور کلي ،ف-انتقالي نگاشتي از «يک» به «زياد» اسـت ][14
که در طي آن اصالت «يک» بايـد حفـ شـده باشـد ،يعنـي « ،زيـاد»
ويژگيهای «يک» را بايد حف کند [ .]2در واقـع ،ف-انتقـالي مفهـوم
قطعي  Cيک مفهوم فازی است که توسط  f-Cنشان داده ميشـود .بـه
عبارت ديگر ،معادل يـک مفهـوم قطعـي ،C ،يـک مفهـوم فـازیf-C ،
تعريف ميشود که به  ، f-Cف-انتقالي  Cگفته ميشـود کـه قياسـي از
رسم  Cبا دست توسط اسپری است (شکل ( )2را ببينيد).
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شکل( :)9مثالهايي از ف-انتقالي [.]14

در واقع ،تعريف واحدی بـرای ف-انتقـالي وجـود نـدارد چـرا کـه
ميتواند به هر حوزهای اعمال گردد .بنابراين ،مفـاهيم ف-محـدب ،ف-
اثبات ،ف-قضيه ،ف-پاسخ و غيره را ميتوان تعريف کرد.
1

 -2-2فرض دقتپذيری

در منطق فازی توسعه يافته ف-انتقـال هـا دقـتپـذير در نظـر گرفتـه
ميشوند [ .]14در حقيقتf-C ،ها بايد قابليـت انطبـاق زيـاد بـا Cهـا
داشته باشند .هميشه فرض ميشود اين قابليت وجود دارد ،مگر اين که
خالفش گفته شود .به اين فرض ،به عنوان فرض دقـتپـذيری اطـالق
مي شود ،f-C .دقتپذيری باال دارد اگر ميزان تطبيق و شـباهت آن بـا
 Cزياد باشد .به طور واضحتر ،ميزان تطبيق  ،f-Cيک معيـار کيفـي از
شباهت  f-Cبه  Cميباشد .فرض دقـتپـذيری را مـيتـوان نشـانهی
اطمينان از حف ميزان درستي پاسخ تفسير کرد.
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 -9-2اصلP/I7
در حالي که منطق فازی توسعه يافته انعطاف پـذيری بـااليي را فـراهم
ميکند ،آنچه که بايد به آن توجه شود موضو محاسبه تابع ف-انتقالي
است .با وجود تمام مزايايي مطرح شده از ف-انتقـالي ،هنـوز محاسـبه
ف-انتقالي مشکلساز است ] .[14فرض کنيد  Gيک تابع يا يک عملگر
باشد که  f-Cکه ف-انتقالي  Cاست ،متغير آن باشد؛ آن وقـت ديـده
ميشود که محاسبه ) G(f-Cکار سادهای نيست .با اين حال ،ميتـوان
) G(f-Cرا با اسـتفاده از ف-اصـل  P/Iبدسـت آورد [ .]11اصـل P/I
مــــــــيگويــــــــد کــــــــه ) G(f-Cتقريبــــــــاً برابــــــــر
) G(Cاست .اين اصل به اين صورت بيان ميشود:
()٦
) G( f -C ) f -  f -G(C
که = f-به معني تقريباً برابر است .به عبارت زباني رابطه باال مـيشـود:
)  G(f-Cتقريباً برابر با ف-انتقالي) G(Cاست.

 -4-2ف-مجموعه]17[6
فرض کنيد  Xيک مجموعه جهاني x ،يک عنصر عمـومي از  Xو A

يک مجموعه باشـد ،ف-مجموعـه  f  A  A( x,  f  A )  Xبـه
عنوان يک گزاره مدرج به شکل يک جفت متشکل از يک گزاره فازی و
يک عنصر اعتبار تعريف ميشود که در آن با توابـع عضـويت امکـان و
اعتبار به ترتيب به صـورت ]  A  X  [0,1و ]vA  X  [0,1
تعريف ميشود]. [16
توجه کنيد که مـيتوانـد بـه صـورت )  A( x,  A , vAبازنويسـي
شود .اين فرمولبندی ف-مجموعه ،مبين دو حوزه موازی است کـه در
فضاهای جداگانهای کار ميکنند .اولين حوزه نشان دهنده تابع عضويت
امکان/احتمال است که به صورت پويا بر حـوزه دوم کـه نشـان دهنـده
تابع عضويت اعتبار است تاثير مـيگـذارد .تفـاوت بـين ف-مجموعـه و
مجموعه فازی مربو به طبيعت تابع عضويت اعتبار است .در واقـع ،بـا
توجه به ويژگيهای ف-انتقالي[ ،]2هنگامي که عدم قطعيت مربو بـه
اعتبار از بين ميرود ،ف-مجموعه به مجموعه فازی تبديل ميشود.
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مجهز است .پردازش دانش نيز شامل ف-استنتاج است .بايد اشاره شود
کـــــه ف-اســـــتنتاج مـــــيتوانـــــد تـــــابعي بـــــه شـــــکل
] f  I :[0,1]  [0,1]  [0,1باشد که برای هر مقدار درسـتي a,b
گزارههای داده شده مقـدار درسـتي ) f  I (a, bرا تعريـف مـيکنـد.
اينجا ايده اين است که منطق فازی توسعه يافته اسـتنتاج فـازی را بـا
اضـــافه کـــردن اعتبـــار  vبســـط مـــيدهـــد ،يعنـــي مـــيتـــوان
نوشت. f  I (a, b)  ( I (a, b), v) :
همچنين بايد ذکر شود که برای بـه دسـت آوردن يـک خروجـي
قطعي از سيستم فازی توسعه يافته ،خروجي مبدل مجموعه را که يک
ف-مجموعه را به يک مجموعه فازی مناسـب تبـديل  ،بايـد غيرفـازی
شود .منظور از کلمه مناسب ،نو مجموعـههـای فـازی در مسـاله داده
شده است .برای سادگي ،در اين جا فقط مجموعههای فازی نو يـک
در نظر گرفته ميشود ،اما همانطور که انوا باالتر مجموعههای فـازی
به کار برده مي شوند ،ساختار هنوز حف ميشود اما پيچيدگي سيستم
افزايش مييابد و محاسبات پيچيدهتـر مـيشـوند .بـرای مثـال ،اگـر از
مجموعــه فــازی نــو دو اســتفاده شــود ،بايــد نــو -کاهنــده  8قبــل از
غيرفازیساز هم استفاده شود .به اين ترتيب ،خروجي مبدل مجموعـه،
يک مجموعه فازی نو دو است.

 -1-9فازیساز و اعتبارساز
پودمانهای فازیساز و اعتبارساز ورودی قطعي را به يک ف-مجموعـه
مينگارند .در اين بخش ،تنها فازیساز منفرد و اعتبارساز منفرد در نظر
گرفته ميشود؛ که در آن ورودی ف-مجموعه تنها در يک نقطه ورودی
خاص دارای درجه امکان يک و درجه اعتبار يـک اسـت و بـرای تمـام
ورودیهای ديگر درجه امکان و اعتبار آن صفر است.

)

(y
)

 -9ساختار سيستم فازی توسعه يافته پيشنهادی
سيستمي که در اين جا بررسي ميشود ،دارای ويژگيهای زير ميباشد:
دارای  nورودی  x1  X1 , x2  X 2 ,..., xn  X nو يـــک خروجـــي
است و توسط  Mقانون که در آن توابع عضويت مقدم و  /يا تـالي ف –
مجموعه هستند که جزء اول آن نشان دهنـده تـابع عضـويت امکـان و
جزء دوم آن نشان دهنده تابع عضويت اعتبار ميباشد.
ساختار سيستم فازی توسعه يافته در شکل ( )4نشان داده شـده
است .سيستم فازی توسعه يافته شبيه به يک سيستم فازی است؛ امـا،
بلوک غيرفازیسـاز توسـط يـک بلـوک پـردازش خروجـي کـه شـامل
مجموعه ای جديد به نام مبدل مجموعه عالوه بر غيرفازیساز جايگزين
شده است و پردازشگر ورودی با بخش اعتبارساز عالوه بـر فـازیسـاز
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شکل ( :)4ساختار سيستم فازی توسعه يافته

 -2-9ف-قانون
در منطق فازی توسعه يافته قوانين دو اليه دارند يک اليه معرف ميزان
امکان و اليه بيروني معرف ميزان اعتبار است[ .]2با توجه به نو قوانين
در منطق فازی توسعه يافته که به صورت شکل ( )1تعريف ميشوند و
با توجه به اين که قانون مبين يک رابطه بين فضای
ورودی  X1  X 2  ...  X nو فضای خروجي  Yاست؛ قانون ""lام در
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نظر گرفته در سيستم فازی توسعه يافته پيشنهادی به صورت زير
تعريف ميشود:
Rl : the more ' if x1 is f-A1l ,..., x n is f-Aln then

()2

'y is f-Bl ' is ' x1 is A1l ,..., x n is Aln then y is Bl
the higher is the validity

شکل ( :)1قوانين در منطق فازی توسعه يافته []2

 -9-9موتور استنتاج
موتور استنتاج ترکيبي از ف-قانونها را فراهم ميکند و يک نگاشـت از
ورودی ف-مجموعه به خروجي ف-مجموعه ايجـاد مـيکنـد .در واقـع،
فرايند استدالل تقريبي ميتواند همچون ترکيبي از قواعد استنبا  ،که
مودس پوننس 3تعميم يافته يک شکل بنيادی آن است به کار رود .بـر
طبق اصطالح مودس پوننس ،زماني که  Aدرست است و يـک قـانون
به صورت '  ' if A then Bوجود دارد ،منجر به اين نتيجه ميشود که
 Bدرست است .فازی مودس پوننس مبين ابهام به صورت غير منحصـر
به فرد بودن فرضهای فازی به شکل زير است:
'x is A
if x is A then y is B
'y is B

()3

که در آن 𝑥 و 𝑦 متغيرهای زباني و  A’ ، Aو B’ ،Bمجموعههای فازی
هستند .عالوه بر اين ،با در نظر گرفتن ارزش درستي متغيرهای فـازی،
نسخه مودس پوننس تعميم يافته برای مقادير درستي هـم ارائـه شـده
است ].[17
با توجه به معادله ) )3و با توجـه بـه فـرض دقـتپـذيری ،ف-مـودس
پوننس به صورت زير پيشنهاد ميشود:
'x is f-A
the more 'if x is f-A then y is f-B' is
'if x is A then y is B'the higher is the validity
'y is f-B

()4
اگر مرکز ثقل معادله ) )4در نظر گرفته شود و با فرض اين کـه  xو y
حداقل تا يک درجه خاصي غير تعاملي 11هستند ،رابطه ) )4به صـورت

زير بيان ميشود [:]17
))(x is A', v1 ( x
))(if x is A then y is B, v 2 ( x, y
)) (y is B', h(v1 ( x), v 2 ( x, y

()5
عملگر  hبسيار مهم است ،مخصوصاً وقتي که نياز به تعيين بهترين
کران باال برای اعتبار نتايج باشد.
قضيه  :1در ف-مودس پوننس ،عملگر  hيک نرم t -است.
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اثبات :برای شرو اثبات بايد ابتدا اشاره کرد که يک عملگر بايـد چنـد
خاصيت را داشته باشد تا به عنوان نرم t-واجد شـرايط شـود .بـه طـور
کلي ،يک نرم t-دارای ويژگيهای زير است:
جا بجايي. t (a, b)  t (b, a) ،
)1
شــــــــــرايط مــــــــــرزی، 0  t (a, b)  1 ،
)2
، t (a,1)  t (1, a)  a ، t (0,0)  0 t (1,1)  1
. t (a,0)  t (0, a)  0
متعدی ]). t[t (a, b), c]  t[a, t (b, a
)9
يکنــــــــــــــــــــــــواختي. ،
)4
)' if a  a ' and b  b ' then t (a, b)  t (a ', b

واضح است که خاصيت جابجايي برای  hوجود دارد ،از آن جهت که
ترتيب اعمال اعتبارها در يک ترکيب برای تعيين اعتبار ترکيبـي آنهـا
مهم نيست ،پس ) . h(a, b)  h(b, aبا توجه به درجات اعتبار تعريف
شده که بين صفر و يک ميباشند ،در نتيجه داريم .،عالوه بـر ايـن ،بـا
توجه به ويژگيهای ف-انتقالي[ ،]2هنگامي که عدم قطعيـت در مـورد
اعتبار حذف شود ،ف-مجموعهها بايد بـه مجموعـههـای فـازی تبـديل
شوند ،بنابراين . ،حاال ،اگر دو حالت در نظر گرفته شود که در آن يـک
حالت دارای اعتبار صفراست ،در اينجا ،صفر باقي ماندن اعتبار ،در هـر
مجموعهای که از آن به دست ميآيد محتملتر است ،بنابراين . ،همين
استدالل را در مورد ميتوان کرد .عالوه بر اين ،برآورده شدن يک نياز
طبيعي برای اعتبار يک رابطه است .در واقع ،واضح است کـه از لحـا
مفهومي مقدار اعتبار يک رابطه توسط اين خاصيت به وسـيله مقـداری
که کمتر از همه است محدود ميشود تا کل سيسـتم در هـر مـوقعيتي
معتبر بماند .خاصيت تعدی اجازه ميدهد تا محاسبه با ف-مجموعههـا
به بيش از دو تا قابل گسترش باشد .خاصيت يکنواختي نشان ميدهـد
که افزايش در درجه اعتبار دو ف-مجموعه بايد منجر بـه يـک افـزايش
اعتبار در ترکيب آنها شود که يک نياز طبيعي است .بنابراين ،عملگـر
 hتمام خواص نرم t-را دارا ميباشد .بنابراين h ،يک نرم t-است.
الزم به ذکر است که انتشار اعتبار را مـيتـوان بـه عنـوان يـک مسـاله
جستجو به دنبال کران باالی اعتبار نتيجه با دانستن اعتبارهـای و در
نظر گرفت .با در نظر گرفتن فرض دقتپذيری ،تابع عضويت قانون ))2
با )  f -Al ... f -Al  f -Bl ( x, yکه با بهرهگيری از اصل  P/Iبـه صـورت
1

n

)  f -( Al ... Al ) f -Bl ( x, yتبديل ميشود که مبـين ضـرب دکـارتي
n

1

)  f -( A1l  ...  Anlميباشد .وقتي يک ورودی '  x '  Xبـه سيسـتم
اعمال شود ،ترکيب ف-مجموعه '  Xبـا قـانون ) )2بـا اسـتفاده از ف-
مودس پوننس و با اصل  P/Iبه شرح زير به دست ميآيد:
f - X ' Al ... Al  Bl ( y)  (  Al ... Al  Bl ( y),
n

()١
بنابراين،

1

n

1

)) v Al ... Al  Bl ( y
n

1
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( y) 
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A1l ... Anl  Bl

' f - X

(sup xX ' (  X ' ( x ') *  Al ... Al  Bl ( x, y),
1

n

))t xX ' (v X ' ( x ') * v Al ... Al  Bl ( x, y

()7
که * معرف نرم t -است .با در نظر گرفتن فازیساز منفرد و اعتبارسـاز
منفرد معادله ( )6به صورت زير ميشود:
f - X ' Al ... Al  Bl ( y)  (  Al ... Al  Bl ( x ', y),
1

n

n

n

1

1

))v Al ... Al  Bl ( x ', y

()8

1

n

اگر خروجي استنتاج شده مربو بـه قـانون  lام بـا  B 'lنمـايش داده
شود؛ آن وقت،
f - B 'l ( y)  (  Al ... Al  Bl ( x ', y),
n

1

))v Al ... Al  Bl ( x ', y

()٩
حاال ،با بازگشت به موضو استنتاج  ،بيان شرطي ميتوانـد هـم چـون
تــــــــابع اســــــــتنتاج  Iبــــــــه صــــــــورت عبــــــــارت
)   Al ... Al Bl  I ( Al ... Al , Blتفســير شــود .بنــابراين ســمت
n

1

n

1

n

1

راست معادله ) ،)9ميتواند با استفاده از توابع استنتاج به دست بيايد .از
آن جا که اغلب از اسـتنتاج کمينـه يـا ضـرب بـرای بيشـتر کاربردهـا
استفاده ميشود ،معادله ( )3ميتواند با استنتاج کمينه به صـورت زيـر
نوشته شود:
)f - B 'l ( y )  (  Al ( x1 )  ...   Al ( x2 )   Bl ( y
1

n

))v Al ( x1 )  ...  v Al ( xn )  vBl ( y
n

1

()٦1
با در نظر گرفتن به صورت ،قوانين آتش شده به وسـيله اعمـال اتحـاد
روی اولين درايه و اشتراک روی درايه دوم مجموعه خروجـي نهـايي را
توليد ميکنند که تابع عضويتش به صورت زير به دست ميآيد:
()٦٦

 B 'l ( y), ttM1vB 'l ( y)) y  Y

M
l 1

( f - B ' ( y) 

توجه کنيد کـه بهتـرين آسـتانه بـاال روی درجـات اعتبـار را فـراهم
ميکند .نکته مهم اين است که در حالت چنـد ورودی-چنـد خروجـي
روال باال برای هر مجموعه خروجي به طور جداگانه بايد تکرار شود.

 -4-9مبدل مجموعه
در روند مبدل مجموعه ،همه مقدمها و تاليها ف-مجموعهاند .بـه
منظور به دست آوردن مجموعه خروجي قطعي از سيستم فازی توسعه
يافته ،خروجي کلي (معادله
( ))11در دو مرحله پردازش ميشود .اول ،ف-مجموعه بـه يـک
مجموعه فازی تبديل شده و سپس بـا اسـتفاده از غيـر فـازی سـاز بـه
خروجي قطعي تبديل ميشود.
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برای تبديل ف-مجموعه به مجموعه فازی از مفهوم اميد فـازی
استفاده مي گردد .بايد اشاره شود که مفهوم اميد فازی بيـان مـيکنـد
] [18که ميزان اطالعات يک مجموعه فازی بـا گسـترش افقـي آن بـه
اندازه مقدار حقيقي مثبت تغيير نميکند .بـه طـور مشـخصتـر ،اميـد



فازی مجموعه فازی )  ( D, Dبه صورت  ED  x D ( x)dxتعريف
x

ميشود .با تعريف '  Dهمچون گسـترش افقـي داده شـدهی مجموعـه
فازی به اندازه که يک عدد حقيقي مثبت است که تابع عضويت آن به
صورت )) ( D, D (  xميباشد .آن وقت و )  ( D, Dنسبت بـه
مفهوم اميد فازی برابرند .که مبين تاثير اعتبار روی مقادير درجه فازی
است.
بنابراين ،برای تبديل ف-مجموعه به مجموعه فازی ،با اسـتفاده از
معادله ( ،)12اعتبار تابع عضـويت بـه عـدد قطعـي نگاشـته مـيشـود
که  معرف اعتبار و  yنقطه متناظر بـا ايـن درجـه اعتبـار اسـت
[:]17
M

)B ' ( y

 yv
l 1
M

)B ' ( y

v

y 

()٦2
بنابراين ،با توجه به مفهـوم اميـد فـازی ،مـيتـوان ف-مجموعـه را بـه
l 1

مجموعهای فازی با گسترش افقـي بـه انـدازهی  تبـديل کـرد .بـه
عبارت ديگر:
)  'B ' ( y )   B ' (  y

()٦3
که در آن يک مجموعه فازی است .اما ذکر اين نکته مهم اسـت اگـر
چه مبدل مجموعه منجر به يک مجموعه فازی ميشود ،ايـن مجموعـه
فازی جديد چون عدم قطعيت بيشتری را بـا در نظـر گـرفتن درجـه
اعتبار مدل ميکند ،غنيتر است و حاوی اطالعات بيشتـری در مـورد
ابهامات است.

 -1-9غيرفازیسازی
برنامه های کاربردی دنيای واقعي ،اغلب نياز بـه يـک خروجـي عـددی
قطعي برای متغيرهـای دنيـای واقعـي اسـت .غيـر فـازی سـازی ايـن
خروجيها را که مربو به قوانين آتش شدهاند را به منظـور بـه دسـت
آوردن يک خروجي ترکيب ميکند تـا يـک عـدد قطعـي کـه نمـايش
مجموعه خروجي ترکيبي است بيابد .بعد از مبدل مجموعـه ،يـک ف-
مجموعه تبديل به مجموعه فازی ميشود .بنابراين ميتوان از روشهای
مرسوم غيرفازیساز مانند مرکز ثقل ،حداکثر يا ميـانگين مراکـز بـرای
تبديل به عدد قطعي استفاده کرد.
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فرض کنيد  Mقانون به صورت رابطـه ( )2وجـود دارد ،خروجـي

 -4کاربرد برای شناسايي سيستمها
از آن جا که در مهندسي اکثر روشها وابسته به مدل است ،فرآيند
ايجاد و انتخاب معادلهای رياضي مناسب بر اساس دادههای در
دسترس که موضو شناسايي سيستمها ميباشد ،بسيار با اهميت
ميباشد .اين مدلها برای توضيح و تبيين رفتار پديدهها ،پيشبيني و
کنترل آنها به کار ميروند.
به طور کلي دو روش در برای تقريب مدل و شناسايي سيستمها
وجود دارند :روشهای مبتني بر مدل و روشهای آزاد از مدل .در
سالهای اخير دسته دوم روشها مانند سيستمهای فازی بسيار مورد
توجه قرار گرفتهاند که عدم قطعيت را در سيستم قبول ميکنند .اساساً
سيستمهای فازی پديدههای غيرخطي را به راحتي توصيف ميکنند.
اما موضو بسيار مهم اين است که اکثر پديدههای غيرخطي شر
اثباتپذيری اعتبار را که شر الزم برای استفاده از سيستمهای فازی
است نقض ميکنند ،يعني دقتپذير نيستند؛ بنابراين قابل بيان و
مدلسازی به وسيله سيستمهای فازی نخواهند بود .در اين مطالعه،
سيستم پيشنهادی سعي در حل اين موضو با اضافه کردن مفهوم
اعتبار در سيستمهای فازی در قالب سيستمهای فازی توسعه يافته
ميباشد.
استفاده از سيستمهای فازی توسعه يافته برای يافتن مدل
مناسبتر موضو اين بخش ميباشد .نمای مدل شناسايي بر اساس
سيستم فازی توسعه يافته در شکل ( )7نشان داده شده است .مساله
ساخت يک مدل در سيستم فازی توسعه يافته پيشنهادی ميتواند به
صورت تعريف ساختار مناسبي از توابع عضويت امکان و ميزان اعتبار با
ساخت يک پايگاه دانش از مجموعه دادهها بيان ميشود.

ف -مجموعه  B lطبيعي است با مرکز  y lو  xiورودی داده شده است
و مرکز  lام ف-مجموعه در مرکز است که اسـت .بـا در نظـر گـرفتن،
فازیساز منفرد و اعتبار ساز منفرد و بـا اسـتفاده از اسـتنتاج ضـرب و
عملگر کمينه برای نرم ، t -معادله
( )11به صورت زير ميشود:
( xi )  Bl ( y ),

n

Ail



(  f  B ' ( y )  (max lM1

i 1

n

( xi )vBl ( y )).

Ail

v

( min lM1

()٦4
ارتفا اولين درايه با در نظر گرفتن فازی سـاز منفـرد و اينکـه نرمـال
فرض شده است ،عبارت ميشود:
i 1

n

) ( xi

Ail

()٦5
معادله( (14ميتواند به صورت زير بازنويسي شود:



B ' ( y) 

i 1

))f -B ' ( y)  (B ' ( y), vB ' ( y

()٦١
بــا اســتفاده از مبــدل مجموعــه ،پاســخ مربــو بــه بــه صــورت
) (  xi

n

Ail


i 1

ميشود که  اعتبار کلي است و از رابطه زيـر بـه

دست ميآيد:
M

)( y

B' l

)( y

()٦7

 yv
l 1
M

B' l

v

y 

l 1

که  B 'lخروجي استنتاج شده مربو بـه قـانون lام اسـت .سـپس بـا
اعمال غيرفازیساز ميانگين مراکز ،سيستم فازی توسعه يافته به صورت
زير در يک فرم غيرخطي بسته خالصه ميگردد:
) (  xi
شکل ( :)7شمای اجمالي شناسايي سيستم توسط روش پيشنهادی

 -1-4سيستم فازی توسعه يافته به عنوان نگاشت غيرخطي
سيســتمهــای فــازی م ـيتواننــد توابــع غيــر خطــي را تقريــب بزننــد.
سيستمهای فازی در واقـع بـه عنـوان تقريـبگـر عمـومي 12شـناخته
مي شوند .روال در منطق فازی تغيير گسترده ای در منطق فازی توسعه
يافته نميکند جز اين که يک درجه اعتبار جداگانه اضافه ميشود و در
محاسبات وارد ميگردد.
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n

Ail

) (  xi

M

 

Ail

yl

i 1
n

l 1
M

 

g ( x) 

()٦8
توجه کنيد که ميتـوان انـوا متفـاوتي تـابع عضـويت از جملـه تـابع
عضويت گوسي را انتخاب کرد.
قضــــيه  :2بــــرای  i ، l  1, 2,..., M ،   0ميــــزان اعتبــــار،
مجموعههای فازی  Aiسازگار و کامل با   Alکه تابع عضويت گوسي،
l 1 i 1

i

)2

xi  xil



( ،  Al ( xi )  exp(هستند .آن وقت داريم:
i

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol. 44, No. 1

 /91مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،44شماره 1

()٦٩
اثبات :با در نظر گرفتن رابطه ( )18داريم:

()21
بنابراين،
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sup g ( x l )  y l  

 x l  i xil 2
) )


( y  exp(

 x l  i xil 2
) )


 exp

n

M

l

( ( 

l 1
i 1
n
M

g(x l ) 

l 1 i 1

g(x l )  yl 

 yl
()2٦

اگر  0

i xil

 x l  i xil 2
) )


n

(exp(

M

 
yl

i 1
n

 x l  i xil 2
(exp(
) )


l 1
M


l 1 i 1

  x که قضيه به راحتي اثبات ميشود ،ولي اگـر
l

  x  i xil  0آنگاه با انتخاب به اندازه کوچک  طوری کـه
   0ميتوان رابطه ( )13را داشت.
قضيه  2مبين اين نکته است که ميزان  و  در اين همگرايي
مهم است .در واقع ،واضح است که ميزان اعتبار ميتواند در ايجاد رابطه
l

  x l  i xil  0موثر باشد.

 -2-4يک مثال کاربردی
در اين بخش ،به منظور ارزيابي عملکرد تقريبگر عمومي سيستمهـای
فازی توسعه يافته ،به بررسي شناسايي يک سيستم غيرخطي که پيش
از اين در ] [19آورده شده است ،پرداخته ميشود .فراينـدی کـه بايـد
شناسايي شود به صورت معادالت تفاضلي زير بيان ميشود [:]17

N

])yˆ (m

2

[ y

d ( m) 

1
N

RMSE 

()2١
m 1
که )  yd (kخروجي واقعي سيستم yˆ(k ) ،خروجـي مـدلي کـه بايـد
شناسايي شود و  Nتعداد دادهها و  mمعرف زمان است .از دادهها برای
ساخت جفتهای ورودی-خروجي برای مرحله آموزش استفاده ميشود
و سپس س يستم فـازی توسـعه يافتـه بـه شناسـايي نقـا بـاقيمانـده
ميپردازد .شبيهسازیها برای دو حالت انجام ميشود .حالت اول تعداد
کمتری داده برای آموزش در نظر گرفته مـيشـود و بـرای حالـت دوم
تعداد دادههای آموزش افزايش مييابد .هر دو حالت بـه سيسـتمهـای
فازی و فازی توسعه يافته اعمال ميگردد و نتايج مقايسه ميگردند .در
سيستم فازی توسعه يافته ،مجموعه اعتبـار معـادل کلمـه احتمـاالً در
نظر گرفته شده است که بر اساس معادله ) )16به دست ميآيد.
در حالت اول 200 ،و  711داده بـرای آمـوزش و آزمـون انتخـاب
شدهاند .خروجي در هر دو سيستمهای فازی توسعه يافته و فازی تقريباً
بالفاصله ورودی را دنبال ميکند و اين دنباله روی پس از اتمام مرحلـه
آموزش هنوز ادامه مييابد .با اين حـال ،خطـا وجـود دارد .شـکل ))6
خطای شناسايي را برای هر دو سيستم نشان ميدهد .ديده ميشود که
سيستم فازی توسعه يافته عملکرد بهتری در مقايسه با سيسـتم فـازی
دارد.
در حالت دوم 400 ،و  411داده برای آمـوزش و آزمـون انتخـاب
شده است .خطای شناسايي مربـو بـه هـر دو سيسـتم در شـکل ()8
نشان داده شده است .همانطور که انتظار ميرفـت ،بـا افـزايش تعـداد
دادههای آموزش ،هر دو سيستم عملکرد بهتری را نشان مـيدهنـد؛ بـا
اين حال ،سيستم فازی توسعه يافته هم چنان عملکرد بهتری دارد.

])y(m  1)  0.3 y(m)  0.6 y(m 1)  g[u(m

()22
تابعي که بايد شناسايي شود به شکل زير ميباشد:

)g (w)  0.6sin( w)  0.3sin(3 w)  0.1sin(5 w

()23
قوانين بر اساس زوج دادههای ورودی–خروجي ايجاد ميشوند ].[19
برای ساخت قوانين از الگوريتم خوشهبندی نزديکترين همسايه
استفاده شده است .مدل شناسايي به صورت زير است:
])yˆ (m  1)  0.3 y(m)  0.6 y(m 1)  gˆ[u(m

()24
که به شکل معادله ( )18است ،جايي که )   Al ( xiيک تابع گوسـي

شکل ( :)7خطای شناسايي برای دادههای آزمون در حالت اول

i

به شکل زير است:
()25
کـــه در آن و

) )2

xi  xil

 il

( Al ( xi )  ail exp(

ثابـــت هســـتند و ] (0,1

i

 (0, ), ail

  ilو

 xil , y l  Rپارامترهــای حقيقــي هســتند .ورودی بــه صــورت
ميباشد .خطای ريشه ميانگين مربع تابع خطا در اين جا به صورت زير
تعريف شده است:
xil
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که سيسـتم هـای فـازی توسـعه يافتـه بـرای کاربردهـای مهندسـي از
سيستمهای فازی بهتر هستند ،زيرا سيستمهـای فـازی توسـعه يافتـه
عدم قطعيت بيشتری را مدل ميکند .در واقع ،سيستم فـازی توسـعه
يافته با در نظر گرفتن درجه اعتبار عالوه بـر درجـه امکـان چـارچوبي
موثر برای بهبود روشهای ديگر فراهم ميکند ،بـه ويـژه آنهـايي کـه
مربو به کنترل و تصميمگيری هستند.

 -1نتيجهگيری
شکل ( :)8خطای شناسايي برای دادههای آزمون در حالت دوم

جدول ( )1خطای ريشـه مربـع ميـانگين را در هـر دو حالـت ،در
آموزش و آزمون نشان ميدهـد .بـا توجـه بـه ميـزان خطـا در هـر دو
سيستمهای فازی توسعه يافته و فـازی ،ديـده مـيشـود کـه خروجـي
تقريباً به طور همزمان ورودی را دنبال ميکند .اما ديده ميشود در هر
دو حالت ،سيستم فازی توسعه يافته هم چنان عملکرد بهتری دارد .در
واقع ،در هر دو حالت ،سيستم فازی توسعه يافته کاهش خطای تقريبـاً
 ٪11را نشان ميدهد.
الزم به ذکر است که تفاوت خطا (ستون آخر در جدول )1و ميزان
خطای کم و قابل قبول برای اکثر کاربردها در دو حالت يادگيری بـرای
حالت آزمون در مورد سيستم فازی توسـعه يافتـه بـه نسـبت سيسـتم
فازی تايي دی بر اين نکته است که با در نظـر گـرفتن ميـزان اعتبـار،
سيستم رو به رو با خطای کمتری در حضور اطالعات ناکافي مـيشـود،
اگرچه هر چه اطالعات کاملتر باشد ،خطا کمتـر خواهـد بـود .تفـاوت
خطای آموزش و آزمـون در حالـت  411داده آمـوزش بـرای سيسـتم
پيشنهادی بسيار کم است (به سطر آخر جـدول  1توجـه نماييـد) کـه
مبين اهميت در نظر گرفتن درجه اعتبار ميباشد.
جدول ( :)1خطای نتايج شناسايي توسط سيستمهای فازی و فازی توسعه
يافته
حالت

مرحلـــــه
آمــــوزش

مرحلـــــه
آزمـــــون

)(RMSE

)(RMSE

تفاوت دو مرحله
)(RMSE
=FL200 –FL400

 211داده آموزش
 411داده آموزش

سيســــــتم
فازی FL

1/11619

سيســــــتم
فازی توسعه
يافته FLe

1/17643

1/11432

سيســــــتم
فازی FL

1/11473

1/11611

سيســــــتم
فازی توسعه
يافته FLe

1/17131

1/24183

1/19864

مراجع

=FLe200 –FLe400

1/17611

1/186421
=FLe200 –FL400

1/14366
=FL400 –FLe400

1/19864

بنابراين ،با توجه به جدول ( )1و شکلهای ( )6و ( )8ديده ميشـود

Serial No. 67

در اين مقاله ،برای اولين بار سيستم فازی توسعه يافته به عنـوان يـک
توسعه طبيعي از سيستم فازی هنگامي که مالک اعتبار نيـز عـالوه بـر
مالک امکان به استدالل اضافه شود ،پيشنهاد شـد کـه در آن تمرکـز
اصلي بر عمليات اسـتنتاج در پـردازش دانـش ،اعتبارسـاز در پـردازش
ورودی و مبدل مجموعهای در پردازش خروجي بود .مبدل مجموعهای
يک عملگر جديد است که ف-مجموعه را تبديل به يک مجموعه فـازی
ميکند .در اين مقاله برای اولين بار ،استنتاج تقرببي در منطـق فـازی
توسعه يافته به طور تحليلي بررسي گرديد .همچنين ،با اثبات قضـيهای
به مورد تقريبگر عمومي بودن سيستم فازی توسعه يافتـه پيشـنهادی
پرداخته شد .عالوه بر اين ،کل سيستم پيشنهادی در دو حالت ،آموزش
کمتر و آموزش بيشتر در فرآيند شناسايي ديناميک غيرخطي استفاده
شد .به عبارت ديگـر ،در ايـن مقالـه ،از سيسـتم فـازی توسـعه يافتـه
پيشنهادی بـه همـراه روش خوشـهبنـدی بـه منظـور تقريـب اجـزای
غيرخطي نامعلوم يک سيستم ديناميـک اسـتفاده شـد .تحليـل نتـايج
شبيهسازی نشان از عملکرد بهتر سيستم فازی توسعه يافته در مقايسه
با سيستمهای فازی وقتي هر دو به سيستم واحـدی اعمـال مـي شـود
دارد .ميزان اعتبار عاملي است که در بـاال بـردن دقـت مـدل و پـايين
آوردن خطا نقش کليـدی دارد  .در ايـن مقالـه ،نشـان داده شـد کـه
تقريب گرهای فازی توسعه يافتـه نسـبت بـه تقريـبگرهـای فـازی در
توانــايي شناســايي ديناميــک غيــرخطــي از تــوان عمليــاتي بــاالتری
برخوردارند .طبق يافته های اين مقاله ،ريشه ميانگين خطای آمـوزش و
آزمون در سيستم پيشنهادی کمتر و دقت مدل بـاالتر از سيسـتمهـای
فازی ميباشد.
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