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 چکیده

نظر یی برای در هاراهکنند تا های عمرانی عدم قطعیت وجود دارد و محققان تالش میهمواره در طراحی و اجرای پروژه

داشت.  هاهتوان تخمین بهتری از عملکرد سازتر شده و میگرفتن اثرات آن بیابند. از این طریق طراحی به واقعیت نزدیک

های مختلف کاربرد های ارزیابی عدم قطعیت، روش فازی است که امروزه برای تحلیل عدم قطعیت در پدیدهیکی از روش

های پرکاربرد ژئوتکنیکی، دو معیار بسیار مهم، ظرفیت باربری و نشست یکی از سازه عنوانبهها  دارد. در طراحی شمع

روابط برای تعیین نشست تک  نیمشهورترشود و های تحلیلی گوناگونی محاسبه میها از روشآنها است. نشست شمع

  .Randolph (Fleming 2008) و Vesic (1977) ،Poulos and Davis (1980) ،Das (1995)از:  اندعبارتشمع 

جهت تخمین نشست شمع اعمال  مورداستفادهدر مقاله حاضر، با کمک روش فازی، عدم قطعیت به پارامترهای ورودی 

ی شمع حاصل از اهتنشسمیزان  تیدرنهاشود. های فازی شده محاسبه میگردد و نشست شمع با لحاظ ورودیمی

ی هر روش تحت اثرات عدم قطعیت مشخص ریپذبیآسگردند تا میزان مقایسه می باهمی رویکردهای مختلف ریکارگبه

 شود. 
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Abstract  

Design and construction project implementation involve uncertainty, and researchers try to find 

some methods to measure its effects. In this way, the design becomes more practical and the 

performance of the structures can be better estimated. One of these methods is the Fuzzy method 

used to analyze uncertainty in various phenomena nowadays. In designing piles, which are one 

of the widely used geotechnical structures, bearing capacity and settlement are two key criteria. 

Piles' settlement can be calculated with several analytical methods, and the most popular 
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relationships for determining single-pile settlement are Vesic (1977), Poulos and Davis (1980), 

Das (1995), and Randolph (Fleming 2008). In this paper, uncertainty is applied to the input 

parameters, which are used to estimate the pile settlement, with the help of the Fuzzy method and 

the pile settlement is estimated by Fuzzified inputs. Finally, the pile settlement resulting from 

different approaches are compared with each other to determine the vulnerability of each method 

under the effects of uncertainty. 
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 مقدمه -1

پایداری آن است. در برخی از انواع خاک  نیتأمی آنها انتقال بار سازه به زمین و انواع گوناگونی که دارند که وظیفه همه هاسازهپی 

. شمع ترندمناسبشوند، ی سطحی هستند؛ پس برای استهالک بارهایی که بر سازه وارد میهاهیالاز  ترسختی عمقی هاهیالی هالیپروف

کنترل ظرفیت باربری و  [.1]ی عمیق منتقل کند هاهیالشود تا بار سطحی را به نوعی پی عمیق است که مانند ستونی در خاک اجرا می

با دقت خوبی صورت گیرند تا  هاکنترلی الزم حین طراحی شمع هستند. بنابراین الزم است این هاکنترلاز  هاشمعمیزان نشست 

 طراحی و اجرا با مشکل مواجه نشود.

ی سازهیشبدر محاسبات، مدل ریاضی  پارامترهای هندسی شمع، فرضیات ساده کننده  به دلیل عدم دقت در پارامترهای ژئوتکنیکی خاک،

ها عدم قطعیت وجود دارد. لذا الزم است تا به نحوی این عدم خاک و شمع و همچنین خطاهای اجرایی و غیره؛ در محاسبه نشست شمع

شود یمینانی اطمی ژئوتکنیکی منجر به استفاده از ضریب هاپروژهها در یتقطعگرفتن عدم  در نظردر محاسبات وارد شوند.  هاتیقطع

 هایطراحشود تا محاسبات و تالش می واقع درشوند، یمها لحاظ یتقطعکه عدم یهنگامکه ریسک را در طراحی و اجرا در نظر بگیرد. 

 گیرند.با در نظر گرفتن شرایط واقعی و خطاهای ممکن صورت 

 گیرد:ی قرار میموردبررساست؛  شدهانجاماین مطالعه  موردبحثیی که در راستای موضوع هاپژوهشدر ادامه  

سازی وزنی، و روش مرتبه اول قابلیت اطمینان در برآورد شبیه کارلو،ی مونتسازهیشبهای ، بر روی کاربرد روشمهر و همکارانرخشانی

ی دهندهنشان مقایسه نتایج ی بتنی و فوالدی تحت بار ثقلی برای دو نوع خاک چسبنده و غیر چسبنده پژوهش کردند.هاشمعایمنی 

ی چسبنده مناسب است و نتایج حساسیت مبتنی بر هاخاکدر  هاشمعی مرتبه اول برای ارزیابی ایمنی هاروشآن است که استفاده از 

 [.2قرار گیرد ] مورداستفادهتواند پاسخ دقیق می عنوانبهنیز  هاروشاین 

در مسائل ژئوتکنیکی پاسخ دهند. آنها با استفاده از تئوری فازی عدم  فازی به عدم قطعیت حلراهالتون و همکاران، سعی کردند تا با 

بینی در تخمین ظرفیت باربری تخمین زدند. اعتبار نتایج را با استفاده از بانک اطالعات اداره یشپی هاروشقطعیت در مشخصات خاک، 

 در ماسه، رس و خاک مخلوط شدهمحاسبهشده و بینییشپهای ت باربری شمعبزرگراه فدرال آمریکا ارزیابی کردند. مقایسه بین ظرفی

 .[3]بینی بسیار خوبی دارد یشپنشان داد که برنامه قابلیت 

یری روش اجزای محدود در حل مسائل ژئوتکنیکی بین دو روش فازی و روش میدان تصادفی مقایسه انجام کارگبهبا  ،پشل و همکاران

ی تغییرات فضایی اعمال شد. موردبررسمثال ساده ظرفیت باربری برای مقایسه این دو روش استفاده کردند. در خاک  از یک هاآندادند. 

 .[4]یت مزایا و معایب این دو روش در این مثال ذکر گردید درنها

یری کارگبهو با  کردندتفاده مورد نتیجه نشست شمع را ثبت نموده، اس 1300آزمایش نفوذ مخروط که  101از نتایج بازیار و همکاران، 

ایج مدل با استفاده از نت شدهارائه. صحت سنجی مدل ندرا ارائه نمود هاشمعبینی نشست یشپشبکه عصبی مصنوعی، بهترین مدل برای 

 [.5است ] شدهانجامیری شده، گاندازهکالسیک و موارد 



 

  

  

را بر یکدیگر بررسی کردند و نشست آنها را با  هاشمعیر اندرکنش تأثبینی کردند. آنها یشپرا  هاشمعو همکاران، نشست  کیبمک

 [.6] تخمین زدند PLAXIS 3-D Foundation افزارنرمیرخطی در غاز مدل خاک سخت شونده  استفاده

وش در با توجه به اهمیت موضوع عدم قطعیت در طراحی و اجرا و همچنین کاربرد گسترده شمع در مهندسی عمران و محبوبیت این ر 

ه رسد. تالش این پژوهش بر آن است کیمضروری به نظر  هاشمعی تحلیل عدم قطعیت درباره ترگستردهمهندسی ژئوتکنیک، تحقیقات 

 طورهبمطالعه کند که در بخش بعد  با استفاده از روش فازی شمعهای تحلیلی نشست شمع را بر نشست تک یت در روشقطعاثرات عدم 

 ته خواهد شد.مبسوط به آن پرداخ

 روش انجام تحقیق -2

گیرد، سپس اعمال عدم قطعیت با رویکرد فازی تشریح ی قرار میموردبررسهای محاسبه نشست شمع تکی در این بخش ابتدا روش

 شود.شود و در آخر روش انجام تحقیق توضیح داده میمی

 نشست تک شمع -2-1
ی متعددی برای محاسبه نشست مطرح هاروشاست،  شدهگرفتهی مختلفی که توسط دانشمندان در نظر هایسازسادهو  هافرضبه دلیل 

 .شودشود. در این مقاله چهار روش که محبوبیت و شهرت بیشتری در بین مهندسان دارند، مطرح میمی

 ( 1711روش وسیک) 

( 2Sیی نوک تحت بار بسیج شده در نوک)جاجابه( نشست ناشی از 1S( را از مجموع نشست االستیک شمع )Sوسیک نشست تک شمع )

 [:7و 5]شوندگیرد که در ادامه جزییات آن آورده می( در نظر می3Sو تحت بار بسیج شده در جداره)

 

S=𝑆1+ 𝑆2+𝑆3                                                                          (1) 

1S  شود:آورده می به دستاز رابطه زیر 

𝑆1=
(𝑃𝑡 + 𝜉𝑃𝑠)

𝐴𝑡𝑖𝑝𝐸𝑃
                                                                       (2) 

 ξگردد. بخشی از بار است که توسط جداره شمع تحمل می sPشود. بخشی از بار است که توسط نوک شمع تحمل می tPکه در آن 
 مساحت نوک شمع است. tipAو   باشدمدول االستیسیته شمع می  PEقطر شمع و  dضریب اصطکاک در طول شمع، 

2S شود:هم از رابطه زیر محاسبه می 

𝑆2=𝐶𝑃

𝑃𝑡

𝑑𝑞𝑃
                                                                          (3) 

 3S تیدرنها مقاومت نهایی شمع است. pqآید و می به دستاست و بر اساس شرایط مسئله از جداول مربوطه  یک ضریب تجربی PCکه 

 آید:می به دستاز رابطه زیر 

𝑆2=𝐶𝑠

𝑃𝑠

𝐿𝑞𝑃
                                                                          (4) 

 

𝐶𝑠=(0.93 + 0.16√𝐿/𝑑)𝐶𝑃                                                 (5) 
 

 ( 1791روش پولوس و دیویس) 

 :[5]محاسبه نشست تک شمع با این رابطه توسط پولوس و دیویس مطرح شد

S=
𝑃𝐼

𝐸𝑠𝑑
                                                                                    (6) 

I= 𝐼0  .  𝑅𝐾 . 𝑅ℎ  .  𝑅𝑣                                                                (7) 



 

  

  

نامیده  ریتأثضریب  Iدر نوک شمع، مدول االستیک خاک و قطر شمع هستند. همچنین  شدهاعمالبه ترتیب بار  dو ، P ،sEکه در آن  

 گردد.محاسبه میی شمع و مقدار ضریب پوآسن ریپذانعطافکه بر اساس عمق الیه،  شودیم

0I  پارامتری است که با نسبتH/D  ی ریپذانعطاف ریتأث)ارتفاع به قطر شمع( و قطر انتهای شمع متناسب است. برای در نظر گرفتن

 ضریب پوآسون ریتأثو  هاتیمحدود ریتأثهم به ترتیب برای در نظر گرفتن  hRو  yRاست. پارامترهای  شدهاعمال KRشمع، ضریب اصالح 

 .اندشدهاعمال

 ( 1771روش داس) 

از روابط زیر   3Sو  2Sشود با این تفاوت که محاسبه می 1این روش بسیار شبیه به روش وسیک است و نشست تک شمع از رابطه 

 :[7و5]شوند محاسبه می

𝑆2=
𝑃𝑡𝑑

𝐴𝑡𝑖𝑝𝐸𝑠

(1 − 𝑣2)𝐼𝜌                                                           (8) 

ρI  باشد.می08.5است برابر با  ریتأثضریب 

𝑆3= (
𝑃𝑠

𝑂𝐿𝑒𝑚𝑏𝑒𝑑
) (

𝑑

𝐸𝑠
) (1 − 𝑣2)𝐼𝜌𝑠                                        (9) 

 

𝐼𝜌𝑠=2+0.35√𝐿𝑒𝑚𝑏𝑒𝑑/𝑑                                                           (10) 

 است. فرورفتهطولی از شمع است که در خاک  𝐿𝑒𝑚𝑏𝑒𝑑و محیط شمع  O باید توجه داشت که

 ( 2119روش رندولف) 

 شود. جداگانه ارائه می صورتبه ریپذانعطافنشست برای جدار شمع صلب و  -در این روش، روابط بار

تنش  ی خاکی باهااستوانهیابد. همچنین تصور کرد که یک شمع با دهد که بار در جدار شمع با تنش برشی انتقال میرندولف نشان می

 شود.برشی یکسان احاطه می

ت یابد. با در نظر گرفتن معادالبر هر استوانه کاهش می موردنظربا در نظر گرفتن تعادل عمودی، تنش برشی با افزایش فاصله از شمع 

 :[5و1]آیدمی به دستنشست بر باالی شمع مانند زیر -حاکم و لحاظ شرایط مرزی، نسبت بار

𝑃𝑡

𝑤𝑡𝐺𝑟0
=

4𝜂
(1 − 𝑣𝑠). 𝜉

+
2𝜋𝑝. 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝜇. 𝐿)

𝜁. 𝜇. 𝐿. 𝑟0

1 +
4𝜂. 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝜇. 𝐿). 𝐿

𝜋. 𝜆(1 − 𝑣𝑠)𝜇. 𝐿. 𝜉𝑟0

                            (11) 

 

𝜁=𝑙𝑛{[0 25⁄ + (2 5⁄ 𝜌(1 − 𝑣𝑠) − 0 25⁄ )𝜉]𝐿/𝑟0}             (12) 

 عدم قطعیت با رویکرد فازی -2-2
ی است که در مجموعه امجموعهیک  Nشوند. عدد فازی توسط اعداد فازی نمایندگی می هاتیقطعهای فازی، عدم در نظریه مجموعه

,𝑥 𝜖 𝑁. برای هر متغیر شودیمتعریف  𝑁𝜖𝑅اعداد حقیقی 𝜇𝑁 ∈ 𝜇𝑁(𝑥)شود. اگرنامیده می Nدر  x، درجه عضویت [0,1] = آنگاه،   0

x  " شود و اگر در مجموعه فازی نامیده می "غیر شامل𝜇𝑁(𝑥) = 0شود و اگر نامیده می "شامل کامالً" xنگاه آ 1 < 𝜇𝑁(𝑥) < 1 

∋ α) 1شود. عملگر آلفا برشعضو فازی نامیده می xآنگاه   𝜇𝑁)  کهαN  شود همچنین شود، به اعداد فازی اعمال مینامیده میαN  یک

, ∝,𝑥𝑎 ]مقدار دقیق معنی شده با  𝑥𝑏,∝ ] مراجعه کرد.  1توان به شکل است. برای درک بهتر میα = 𝑥𝑎 ]در بازه  "پایه "مقدار  0  , 𝑥𝑏 ] 

αشود. در نامیده می = باشد و مجموعه فازی  𝜇𝑁است. اگر تابع عضویت  Nمقدار  " 2ترینمحتمل " cxیک تابع عضویت مثلثی،  1

 .[9و .]ا برش مشخص تشکیل خواهد شد تعیین شود، یک بازه آلف 1طبیعی و محدب باشد و  همچنین حداکثر مقدار عضویت که 
∃𝑥 ∈ 𝑅, 𝜇𝑁(𝑥) = 1                                                        (13)  



 

  

  

 

 [.]: عدد فازی متقارن مثلثی1لشک

∝𝑁 برقرار باشد. همچنین  α´و  αشرایط تحدب هنگامی برقرار است که رابطه زیر برای  = [ 𝑥𝑎,𝛼 , 𝑥𝑏,𝛼 ]:است 
α´ < α →  𝑥𝑎,𝛼´ < 𝑥𝑎,𝛼´, 𝑥𝑏,𝛼´ > 𝑥𝑏,𝛼                                (14) 

 ی. برااست دهشاستفاده یمثلث تیتابع عضوپژوهش از  نیمحبوب هستند. در ا اریبس یدر کاربرد مهندس یاو ذوزنقه یمثلث تیتوابع عضو

توان میآلفا برش  کی یراب کهیطوربه گردد،اعمال می ±∆x تیعدم قطع نیشتریبتا  cx قطعی هر پارامتر بهپارامترها  تیعدم قطع اعمال

 نوشت:
𝑥𝑎,𝛼 = 𝑥𝑐 − ∆𝑥𝛼                                                                 (15.a) 

𝑥𝑏,𝛼 = 𝑥𝑐 − ∆𝑥𝛼                                                                (15.b) 

 .[9و .]در آلفا برش هستند x به ترتیب حد باال و حد پایین 𝑥𝑏,𝛼و  𝑥𝑎,𝛼 عدم قطعیت در آلفا برش است و 𝑥𝛼∆، آنکه در 

در تخمین نشست تکی است. نشست یک شمع تحت چهار روش تحلیلی  تیقطعشود که هدف این مطالعه بررسی اثرات عدم یادآوری می

 Randolph (Fleming و Vesic (1977)، Poulos and Davis (1980) ،Das (1995)ی هاروشمحاسبه نشست تک شمع یعنی 

ه ببدون عدم قطعیت و بار دیگر با اعمال عدم قطعیت  بارکگردد. نتایج یمعرفی شدند؛ محاسبه می 1-2در بخش  نیازاشیپکه  (2008

 گردند. شوند و تحلیل میمقایسه می باهمآیند و می دست

 موردیمطالعه  -2-3
ی منتظم بوده و ضلعهشت موردنظرشود. مقطع شمع ی کوبیده میاماسهمتر در یک خاک  21به طول  ساختهشیپیک شمع بتنی 

برای محاسبه  ازیموردنمشخصات هندسی شمع، مشخصات مربوط به جنس شمع و خاک، پارامترهای بارگذاری و همچنین ضرایب 

 . اندشدهآورده  1نشست تک شمع در جدول 

بدون اعمال عدم قطعیت آورده شده است که از آن تحت عنوان  بارکشود یکه مالحظه می طورهمان، 1مقادیر آورده شده در جدول 

شود  و می اعمال  %5±مقدار، بیشترین میزان عدم قطعیت یعنی  نیترمحتملشود. بار دیگر بر یاد می Crispمقدار و یا  نیترمحتمل

برای تمامی  1در جدول  ادشدهی یواحدهااست. الزم به ذکر است که  شدهدرج 1شود که در جدول شکیل میحد باال و حد پایین ت

 .اندشدهآورده  SIهای  واحد برحسبها پارامتر

ا و بعد ب اندشدهی ورودی به فرمول نشست فازی پارامترهاهر یک از  گریدعبارتبهبرای محاسبه نشست از اعداد فازی استفاده شد. 

، Vesic (1977)، Poulos and Davis (1980)ی هاروش استفاده از این اعداد فازی، محاسبه نشست تک شمع توسط هر یک از ر

Das (1995) و Randolph (Fleming 2008)  پارامتر طول شمع که با 2انجام شد. برای تشریح بیشتر این موضوع در جدول L  نشان

 ها آورده شده است. از پارامتر شود، به نمایندگیداده می



 

  

 های طراحی و مقادیر با عدم قطعیت و بدون عدم قطعیت: متغیر1جدول

  Type Variable Unit (SI) Uncertainty Lower limit Crisp value Upper limit 

1 

Geometry 

L m 5% 19.95 21 22.05 

2 D m 5% 0.3382 0.356 0.3738 

3 O m 5% 1.1095 1.168 1.1096 

4 r0 m 5% 0.0845 0.089 0.09345 

5 Ap m2 5% 0.0992 0.1045 0.0993 

6 Atip m2 5% 0.0235 0.0248 0.0236 

7 

Materials 

ν - 5% 0.3325 0.35 0.3325 

8 ξ - 5% 0.589 0.62 0.589 

9 Ep MPa 5% 19950 21000 22050 

10 Es MPa 5% 23.75 25 26.25 

11 Ge MPa 5% 7400 7800 8190 

12 Gs MPa 5% 8800 9260 9723 

13 

Loading 

p KN 5% 476.9 502 527.1 

14 pt KN 5% 144.4 152 159.6 

15 ps KN 5% 332.5 350 367.5 

16 qp KN 5% 476.9 502 527.1 

17 

Coef. 

Cp - 5% 0.0285 0.03 0.0315 

18 Cs - 5% 2.1315 2.16 2.268 

19 Iwp - 5% 0.8075 0.85 0.8925 

20 I - 5% 1.14 1.2 1.26 

است بیشترین مقدار عدم  21مقدار آن  نیترمحتملهای فازی شده آورده شده است. نمونه از پارامتر عنوانبه  Lپارامتر  2در جدول 

آلفا برش در نظر  6آمد. تعداد  به دست 19895و  22805باشد. اعداد حد باال و حد پایین آن به ترتیب می %5±قطعیت اعمالی به آن 

تصویر شده  2کل شود که در شاست. با تشکیل حد باال و حد پایین مثلث فازی آن تشکیل می مشاهدهقابل  2گرفته شد که  در جدول 

 است.
 شده یطول شمع فاز ری: متغ2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و بحث -3
 مقادیر و بدون اعمال نیترمحتملمانند آنچه توضیح داده شد، فازی شدند. در ابتدا  نشست تک شمع  با  پارامترهاکه تمامی  بعدازآن

متر  برحسبآورده شده است. تمامی اعداد  3عدم قطعیت محاسبه گردیدند.  نتایج نشست تک شمع بدون اعمال عدم قطعیت در جدول 

(m در جدول )ی مختلف نباید تفاوت چندانی با یکدیگر داشته باشند و هاروشبا  شدهمحاسبهشست توان انتظار داشت ن. میاندشدهارائه

 شدهمحاسبهشود و تنها نشست شود این انتظار برآورد میمالحظه می 3که در جدول  طورهمانبیایند.  به دستمقادیر باید نزدیک به هم 

 دارد. هاروشاز سایر  شدهمحاسبهاختالفی  با نشست  اندک  ،Vesic (1977)با روش 

μ lower bound upper bound 

1 21 21 

0.8 20.79 21.21 

0.6 20.58 21.42 

0.4 20.37 21.63 

0.2 20.16 21.84 

0 19.95 22.05 



 

  

 

 : طول شمع فازی شده2شکل 

  شدهمحاسبههای نتایج حاصل از نشستعدم قطعیت شدند، محاسبه گردیدند. یی که اعمال هایورودنشست تک شمع با  تیدرنها

 متر است. برحسب شدهمحاسبهآورده شده است. واحد نشست  3ی در جدول رقطعیغی هایورودبا 

ی تحلیل نشست هافرمولورودی  کهآناست. به دلیل  شدهارائه 3جداگانه در شکل  صورتبهیی نمودارهابر روی  هاروشنتایج هر یک از 

مقدار نشست در دو گوشه  نیترمحتمل هامثلثتمامی  رأس. در اندمثلث باًیتقری حاصل هم هایخروج، نمودار اندبودهاعداد فازی مثلثی 

یج برای مقایسه بهتر نتا، بیشترین میزان عدم قطعیت در نشست را داریم. پس از بررسی جداگانه هر یک از روش ها قاعدهمثلث واقع در 

، Poulos and Davis (1980)ی هاروشکه گفته شد  طورهمانمراجعه نمود و نتایج را در کنار یکدیگر مقایسه نمود.  4به شکل  توانیم

Das (1995) و Randolph (Fleming 2008)  دارند و  به همبسیار مقادیری نزدیکVesic (1977)،  اختالف بیشتری با نشست

ی را تربزرگ قاعدهبیشتری دارد و مثلثی با  ریتأث ،Vesic (1977)عدم قطعیت بر روش  رونیازادارد.   هاروشاز سایر  شدهمحاسبه

 تشکیل داده است.

 
 : نتایج روش های محاسبه نشست شمع تکی به صورت جدا از هم3شکل 



 

  

 با اعمال عدم قطعیت بدون اعمال عدم قطعیت و : نتایج نشست تک شمع3 جدول

 

Methods 
The pile settlement (m) 

“ Crisp value” 
μ 

The pile settlement (m) 

“With Uncertainty” 

lower bound upper bound 

Vesic (1977) 0.097899947 

1 0.097900 0.097900 

0.8 0.094808 0.101107 

0.6 0.091853 0.104479 

0.4 0.089007 0.107773 

0.2 0.086098 0.111353 

0 0.083468 0.114984 

Poulos and Davis 

(1980) 
0.008578176 

1 0.008578 0.008578 

0.8 0.008257 0.008910 

0.6 0.007925 0.009268 

0.4 0.007654 0.009552 

0.2 0.007345 0.010040 

0 0.007034 0.010453 

Das (1995)  0.019816125 

1 0.019816 0.019816 

0.8 0.018855 0.020803 

0.6 0.017995 0.021859 

0.4 0.017045 0.023048 

0.2 0.016293 0.024009 

0 0.015470 0.025056 

 Randolph (Fleming 

2008)  
0.000117845 

1 0.016221 0.016221 

0.8 0.015743 0.016715 

0.6 0.015281 0.017228 

0.4 0.014832 0.017757 

0.2 0.014398 0.018292 

0 0.013978 0.018872 

 
 

 یکجا صورتبهی محاسبه نشست شمع تکی هاروشنتایج  :4 شکل



 

  

 نتیجه گیری-4

در تحلیل و  هایورودی مختلف هستند. برای یک طراحی ایمن، توجه به عدم قطعیت هاتیقطععدم  ریتأثها تحت طراحی و اجرا شمع

عدم قطعیت با رویکرد فازی برای تحلیل نشست شمع تحت عدم قطعیت را توضیح  ریتأثطراحی یک شمع مهم است. این مطالعه یک 

ی قرار گرفت. برای بررسی روش از موردبررسمثلثی  ی نشست از نوع اعداد فازی و توابع عضویتهایورود بر اساسدهد. این مطالعه می

ی تحلیل هافرمولمتغیرهای ورودی فازی به  برشعدد بودند. برای هر آلفا  6 هابرشیک نمونه موردی شمع استفاده شد. تعداد آلفا 

، Vesic (1977) ،Poulos and Davis (1980)ی هاروشمحاسبه نشست تک شمع یعنی نشست داده شدند و نتایج برای هر روش  

Das (1995) و Randolph (Fleming 2008) .شود که  عدم نتایج مشاهده میدر  ارائه شدند و نمودار آنها به تصویر کشیده شدند

 بارانیزتواند ی موجود میهاتیقطعبسزایی دارند و نادیده گرفتن عدم  ریتأثی در متغیرهای ورودی در روند طراحی شمع جزئقطعیت 

 باشد.
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