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In this study, using the results of 100 PDA dynamic loading tests obtained from
different projects and using three types of artificial neural networks (ANN), the
loading capacity of a single pile is evaluated. Initially, the Perstron multilayer neural
network was used as one of the most widely used neural networks. In the following,
a combination of neural-fuzzy networks is used from the nephrophysical network,
and at the end, the neural network is used as a function of the radial basis of the
successful network in nonlinear problems. Unlike conventional behavioral models,
neural network-based models do not explain how input parameters affect output. In
this research, by performing sensitivity analysis on the optimal structure of the
models introduced in each stage, an attempt has been made to examine this
ambiguity to some extent. Also, introducing the relationships governing a neural
network model can give engineers more confidence in using them to facilitate
analysis and design.
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سازهها از اجزای مختلفی تشکیل شده که اهمیت اجزای پی و
فونداسیون بیش از سایر قسمتها است .شمعها جزیی از سازه
هستند که وظیفه انتقال بار به زمین را به عهده دارند .بر حسب
شرایط زمینشناسی ،الیهبندی ،سفره آب زیرزمینی و نوع بارگذاری،
تحلیل و طراحی پی میتواند بسیار متفاوت و احتمال استفاده از شمع
را اجتنابناپذیر نماید .تعیین رفتار شمع تحت بار استاتیکی و
دینامیکی یکی از دغدغههای مهندسان ژئوتکنیک بوده است که با
توسعه ساخت و سازهای شهری و توجه به سازههای خاص و زیربنایی
شامل برجهای مخابراتی ،تجاری و مسکونی ،سازههای دریایی،
پاالیشگاهها و پلها ،مهندسان همواره با پیچیدگیهای خاص
بارگذاری روبرو بوده و جهت انتقال بار ،استفاده از شالودههای عمیق
در پروژههای مختلف بخصوص سازههای ساحلی و فراساحلی به طور
قابل مالحظهای افزایش یافته است .بر این اساس روشهای مختلفی
توسط محققین برای تخمین ظرفیت باربری شمعها پیشنهاد شده
که شامل روابط تحلیلی ،استفاده از نتایج آزمایشهای درجا،
بارگذاری استاتیکی ،کوبش و نتایج بارگذاری دینامیکی میباشند .در
بین این روشها ،روشهای تحلیلی بسیار ساده و سریع بوده و نیازمند
اطالعاتی از الیه بندی خاک ،مشخصات هندسی شمع و روش اجرا
برای تخمین ظرفیت باربری هستند اما دقت آنها در برآورد باربری
شمع پایین است لذا همواره استفاده از نتایج آزمون بارگذاری
استاتیکی یا دینامیکی شمع برای دقتسنجی ظرفیت باربری به
خصوص در پروژههای خاص توصیه شده است .روشهای تحلیلی
بعنوان سادهترین روش ،مبتنی بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک
و هندسه شمع یعنی طول ،قطر و مقطع شمع در باربری محوری
شمع (فشاری و کششی) ،توسط محققان مختلف چون وسیک [،]1
مایرهوف [ ]2و کویل و کاستلو [ ]3توسعه یافتهاند .با توجه به وجود
مشکالت و محدودیتهای خاص اجرایی و هزینه باالی انجام آزمایش
درجای بارگذاری استاتیکی ،استفاده از روشهای جایگزین نظیر
آزمایش دینامیکی شمع ( )PDAدر تخمین ظرفیت باربری شمعها
اهمیت یافته که در سالهای اخیر به عنوان روشی اقتصادی ،سریع
و بدون محدودیت در تعداد آزمایش توسعه یافتهاند.
اساس روش  PDAاعمال ضربه به سر شمع و استفاده از تئوری
انتشار موج در طول شمع ،اولین بار در دهه  1950بر مبنای مدلسازی
رفتار چکش ،شمع و خاک ( )1WEAPارائه گردید[ .]4با توسعه
سخت افزارها و نرمافزارها در دهه  1970این روش نیز بیشتر مورد
توجه محققان در طراحی شمع قرار گرفت و استاندارد ASTM-
 D4945نیز بعنوان دستورالعمل انجام این آزمایش معرفی گردید[.]5
در این بین آزمایش تحت کرنش باال ( )HSDPTمبتنی بر معادالت
انتشار موج ،کارایی خوبی در پیشبینی ظرفیت باربری شمع نشان
داده است [.]6
تحقیقات بسیار زیادی توسط راش و گوبل در تخمین ظرفیت باربری
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شمع با استفاده از آزمونهای دینامیکی انجام شده که مورد توجه
محققان مختلف قرار گرفته است[.]9-7
یکی از ابتداییترین روابط دینامیکی در تعیین ظرفیت باربری شمع
رابطه معروف هایلی است که بر اساس میزان فرو رفت و برجهندگی
شمع تحت ضربات چکش ارائه شده است .رجحانی و فاخر با بررسی
رابطه هایلی ،حساسیت آن نسبت به پارامترهای مختلف را بررسی و
پیشنهاداتی جهت بهبود نتایج ارائه نمودند [.]10
با توجه به عدم شناخت کافی از این نوع آزمایش در شمعهای دریایی
و فراساحلی ،کیهانیان و همکاران ( )1385به بررسی دقت آزمایش
 PDAبر اساس نتایج حاصل از دادههای میدانی در پروژه حوض
خشک بندرعباس و اسکله  150هزار تنی بندر امام خمینی پرداختند
[ .]11همچنین در تحقیق دیگری توسط سیدی حسینینیا ()1385
تشریح آزمایش  PDAشامل کنترل فعالیت کوبش شمع ،بررسی
سالمت و تعیین ظرفیت باربری انجام شده است [.]12
فخاریان و حسینزاده عطار ( ،)1389مطالعه موردی کوبش شمع
در پروژه طرح توسعه فجر  IIبندر ماهشهر را مورد بررسی و با نتایج
آزمایش دینامیکی ( )PDAمقایسه نمودند .این مقایسه نشان داد
نتایج به شرط دقت در اندازهگیریها ،همخوانی خوبی خواهند داشت
[ .]13در تحقیق دیگر توسط فخاریان و حسینزاده عطار (،)1390
کاربرد  PDAدر ارزیابی امکان کوبش شمعهای لولهای فوالدی در
اسکله بندر چابهار و برآورد ظرفیت باربری بررسی گردید [.]14
نصرالهنژاد قمی و مرادی ( ،)1392دادههای  PDAروی هفت شمع
فلزی کوبیده شده در منطقه پارس جنوبی را با هدف یافتن
مناسبترین رابطه ضربه-نفوذ برای ظرفیت باربری این منطقه مورد
تحلیل قرار دادند[.]15
مومنی و همکاران در سال  2014سعی کردند با استفاده از ترکیب
الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی ،ظرفیت باربری شمعهای
بتنی پیشساخته را بر اساس آزمایش  PDAپیشبینی کنند .تحقیق
آنها روی دادههای حاصل از  50نمونه شامل هندسه شمع (مقطع و
طول) ،وزن چکش ،ارتفاع سقوط و ظرفیت باربری فشاری شمع بوده
است .نتایج این تحقیق نشان داد وزن چکش و هندسه شمعها
بیشترین اثر و حساسیت را بر نتایج دارد [ .]16گلشانی و همکاران
در سال  1393با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چند الیه ()MLP
تالش کردند ظرفیت باربری شمعهای لولهای فلزی کوبیده شده در
ماسه را پیش بینی کنند .طول و قطر شمع ،مدول االستیسیته و
زاویه اصطکاک داخلی خاک به عنوان ورودی و ظرفیت باربری شمع
به عنوان خروجی تعریف شدند .نتایج این تحقیق نشان داد شبکه
عصبی در پیشبینی نتایج کارایی باالیی دارند که با آنالیز حساسیت
مشخص شد زاویه اصطکاک داخلی ،مدول االستیسیته ،قطر و طول
شمع به ترتیب بیشترین تاثیر را دارند[ .]17مزیر و همکاران ()2016
با انجام یک تحقیق ،ظرفیت باربری شمع های تکی کوبشی در ماسه
را به روش عددی و شبکه عصبی مورد بررسی قرار دادند .نتایج این
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تحقیق نزدیک بودن نتایج تحلیل عددی را با شکبه عصبی نشان می
دهند[.]18
بررسی تحقیقات فوق نشان میدهند اگرچه تحقیقات زیادی در
خصوص مطالعۀ ظرفیت باربری شمعها صورت گرفته لیکن فقدان
بزرگی در تعیین ظرفیت باربری شمع دیده میشود .همچنین هنوز
عدم قطعیت در تحلیل و طراحی شمع به روش  PDAوجود دارد که
الزم است در این زمینه ارزیابی و تحلیل حساسیت پارامترهای
مختلف بررسی شود که در این تحقیق از روش شبکه عصبی برای
تحلیل حساسیت نیز استفاده میشود .در این پژوهش نتایج حاصل
بیش از  100تحلیل عددی با استفاده از شبکه عصبی بهینهسازی
شده و آنالیز حساسیت روی پارامترهای مختلف نیز انجام شده است.

 -3پيادهسازی مدلهای شبكه عصبی

 -2بانک اطالعاتی
در این پژوهش از نتایج  100آزمایش  PDAدر پروژههای مختلف
که توسط مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار انجام شده گرفته
استفاده میشود .این نتایج روی پروژههای جنوب کشور در سایت
پتروشیمی ماهشهر و منطقه عسلویه انجام شده است که مشخصات

جدول  :1پارامترهای ژئوتكنيكی الیههای زیرسطحی

عمق الیه ()m
مشخصات الیه
چسبندگی زهکشی نشده kPa
چسبندگی زهکشی شده kPa

زاویه اصطکاک داخلی زهکشی نشده
زاویه اصطکاک داخلی زهکشی شده
3
وزن مخصوص خشک kN/m
نسبت پواسون
مدول تغییرشکل قائم kPa

0-5

15-5

25-15

>25

آبرفت ریزدانه

آبرفت ریزدانه

)(CL, ML

)(CL, ML

آبرفت ریزدانه و تا
حدی ماسهدار

آبرفت ریزدانه و تا
حدی ماسهدار

20-30
5-10
2-4
10-12
15.5-16
0/38-0/42
5000-8000

30-40
10-20
6- 8
16-18
16-16.5
0/35-0/40
8000-12000

)(CL, ML
40-50

)(CL, ML
50-80

20-30
12-16
20-24
17-17.5
0/32-0/34
20000-30000

40-50
22-25
28-32
18-18.5
0/3-0/33
40000-60000

جدول :2نمونهای از بانک اطالعاتی ورودی

محل آزمایش

پتروشیمی ماهشهر

پتروشیمی پارس

مغیرهای خروجی

متغیرهای ورودی
قطر()m

طول()m

) φدرجه(

)E (kPa

)Qall (kN

0/5

10

33

12000

1500

0/5

10

33

15000

1800

0/5

15

22

18000

2000

0/5

15

22

12000

2200

0/8

20

25

30000

2500

0/8

20

25

35000

2700

0/4

10

28

15000

1500

0/4

10

28

15000

1800
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به منظور استفاده از شبکه عصبی در مراحل پیشبینی این تحقیق،
از سه نوع شبکه عصبی استفاده شده است که شامل شبکههای چند
الیه پرسپترون ،شبکه نوروفازی و شبکه تابع مبنای شعاعی میباشند.
متغیرهای ورودی با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آزمون  PDAو
همچنین دادههای موجود از نتایج آزمایشگاهی و صحرایی انجام شده
در محل آزمایش انتخاب شدند .البته این نکته که پارامترهایی ورودی
از نتایج آزمایشهای معمول ژئوتکنیکی نیز بدست آیند ،در انتخاب
متغیر ورودی نقش بسزایی دارد .در این مرحله از شبکههایی با 4
متغیر ورودی استفاده شد که شامل مشخصات فیزیکی و مکانیکی
خاک میباشند.

] [ DOI: 10.29252/marineeng.16.31.131

الیههای زیرسطحی آن در جدول  1آمده است .با توجه به عوامل
موثر بر ظرفیت باربری شمع ،متغیرهای ورودی شامل زاویه اصطکاک
داخلی خاک ( ،)φمدول االستیسیته خاک ( ،)Eقطر شمع ( )Dو
طول شمع ( )Lبوده و ظرفیت باربری شمع به عنوان پارامتر خروجی
در نظر گرفته میشود .نمونهای از دادههای ورودی مورد استفاده در
شبکه عصبی در جدول  2ارایه شده است.
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متغیرهای ورودی
قطر()m

طول()m

) φدرجه(

)E (kPa

)Qall (kN

0/4

15

20

18000

2000

0/6

15

20

20000

2200

0/6

20

23

22000

2500

0/6

20

23

25000

2700

1

25

28

50000

2820

1

25

28

50000

2900

تشکیل شدهاند که در محیط گرافیکی جعبه ابزار MATLAB 6

وجود دارد[ .]19در این تحقیق از شبکه نوروفازی ( )NFنیز استفاده
شده و ساختار شبکه نیز مانند شبکه چند الیه پرسپترون است .شبکه
تابع مبنای شعاعی حالت خاصی از شبکههای پسانتشار هستند .هر
واحد در الیه پنهان یک تابع پایه شعاعی (همانند یک هسته گاوسی)
به عنوان تابع فعالسازی بکار میبرد درحالیکه واحدهای خروجی ،تابع
همانی را به عنوان تابع فعالسازی بکار میبرند [ .]20در این تحقیق
از شبکه تابع مبنای شعاعی ( )RBFاستفاده شده است که ساختار
شبکه نیز مانند شبکه چند الیه پرسپترون است.
 -5شاخصهای ارزیابی مدلهای شبكه عصبی
برای ارزیابی کارایی مدلهای شبکه عصبی مورد استفاده نیاز است
از شاخصهایی استفاده شود که بتواند کارکرد مدلها را در مقایسه
با مجموعه دادهها و همچنین نتایج تجربی مورد قضاوت و ارزیابی
قرار دهند .از اینرو از شاخصهای آماری مختلف جهت ارزیابی مدل
و در نهایت مقایسه کارایی آنها نسبت به یکدیگر استفاده شده است.
این شاخصهای آماری در ادامه معرفی میشوند .ضریب همبستگی
( )Rکه بیانگر میزان ارتباط بین دو متغیر  xو  yبوده و به صورت زیر
تعریف میشود [:]21

جدول  :3حدود تغييرات پارامترهای ورودی و خروجی

محدوده
تغییرات
کمینه
بیشینه

ورودی
قطر
( )m

طول
( )m

4
2/1

10
40

خروجی

φ
(درجه)

)E (kPa

Qall
)(kN

18
35

5000
70000

500
4000

()2

)  (x − x )( y − y
2
2
)  (x − x )  ( y − y

=R

در این رابطه ̅ xو ̅ yبه ترتیب میانگین متغیر  xو  yدر مجموع دادهها
هستند .مقادیر باالی این ضریب نشان دهنده ارتباط قوی بین
متغیرها در دو مجموعه داده است و در مقابل مقدار پایین ضریب
همبستگی ارتباط ضعیف و یا عدم ارتباط بین دو مجموعه را نشان
میدهد .اسمیت ( )1986محدوده ذیل را برای ارزیابی ضریب
همبستگی بین صفر و یک پیشنهاد کرده است [.]20
همبستگی قوی
R  0.8

-4ساختار مدل شبكه عصبی
در این بخش معماری شبکههای عصبی استفاده شده شامل چند الیه
پرسپترون ،نوروفازی و تابع مبنای شعاعی تشریح میشود .شبکه
چندالیه پرسپترون به طور کلی از سه الیه ورودی ،پنهان و خروجی
تشکیل شده است .در این تحقیق از شبکه چندالیه پرسپترون
( )MLPاستفاده شده که شامل چهار ورودی و یک خروجی میباشد.
تعداد الیهها و نورونهای میانی به طور مناسب انتخاب شده بطوریکه
ساختار به ترتیب با یک الیه پنهان و دو الیه پنهان برای هر دو مدل
ارایه میشود .شبکه نوروفازی از پرکاربردترین شبکههای عصبی
هستند که از توانایی بسیار باالیی در حل مسائل غیرخطی دارد.
شبکههای نوروفازی از الیه ورودی ،قوانین فازی و الیه خروجی

وجود همبستگی
عدم همبستگی

0.2  R  0.8

R  0.2

در این تحقیق از ضریب همبستگی جهت ارزیابی میزان همبستگی
پاسخهای حاصل از مدلهای شبکه چندالیه پرسپترون استفاده شده
است.
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این متغیرها از آزمایش برش مستقیم ،تک محوری ،سهمحوری یا
آزمایش نفوذ استاندارد ( )SPTقابل تخمین هستند .مشخصات
فیزیکی خاک به عنوان شاخصهای اولیه میتوانند دید کلی نسبت
به وضعیت الیههای زیرسطحی ارایه نمایند که مهمترین آنها تخلل
و وزن مخصوص است .همچنین مشخصات مکانیکی خاک نیز ارزیابی
مناسبی از رفتار خاک ارائه میدهند که شامل زاویه اصطکاک داخلی،
چسبندگی و مدول االستیسیته میباشند.
همچنین نتایج آزمایش نفوذ استاندارد ( )SPTکه از رایجترین
آزمایشهای درجا میباشد را میتوان جهت تعیین خصوصیات
فیزیکی و مکانیکی خاک نیز استفاده کرد چرا که نتایج این آزمایش
در اکثر گزارشهای ژئوتکنیکی در دسترس است .همچنین در این
تحقیق مدول االستیسیته خاک حاصل از دادههای  SPTبه عنوان
متغیر ورودی استفاده شده و ظرفیت باربری فشاری مجاز شمع به
عنوان تنها متغیر خروجی در این مدلسازی معرفی شده است .حدود
تغییرات پارامترهای ورودی و خروجی در جدول  3ارایه شده است.

] [ DOI: 10.29252/marineeng.16.31.131

محل آزمایش

مغیرهای خروجی
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1 N
()3
 Ei
N i =1
جذر متوسط مربعات خطا ( )RMSEبیانگر متوسط مقدار خطا،
تفاوت مقدار بدست آمده از آزمایشها و مدلها است با این تفاوت
که تمرکز بیشتری روی خطاهای بزرگ دارد که بصورت زیر بیان
میشود[.]21
= MAE

2

()4

1 N
)  (E i
N i =1

= RMSE

بیشینه مقدار قدرمطلق خطا ( )MAXAEنشاندهنده حداکثر
خطایی است که در مجموعه مورد نظر اتفاق میافتد و بصورت رابطه
زیر تعیین میشود.
()5

)

MAXAE = Max( Ei

مجموع مربعات خطا ( )SSEکه نشاندهنده مجموع مربعات خطای
مجموعه مورد نظر است و این شاخص بصورت زیر تعریف میشود:
()6

N

SSE = ∑i=1(Ei )2

انحراف استاندارد قدرمطلق خطا ( )SDAEنشاندهنده درجه
پراکندگی قدرمطلق خطا حول  MAEاست .واضح است که هرچه
این شاخص کمتر باشد ،خطای مدل در کل مجموعه به مقدار
میانگین نزدیکتر بوده و مدل ،رفتار پایدارتری از خود نشان میدهد.
در این تحقیق از چهار شاخص اول برای ارزیابی و مقایسه مدلها و
ساختارها استفاده شده است .همچنین  SDAEنیز به عنوان یک
شاخص آماری در مدلها و ساختارهای متفاوت ارایه شده و در
ارزیابی ثانویه مورد نظر بوده است.
 -6پردازش دادههای شبكه عصبی
دادههای مورد نیاز برای آموزش شبکه از آزمایشهای آزمایشگاهی و
صحرایی بدست آمدهاند .در این تحقیق از نتایج آزمایش  PDAبا
ظرفیت باربری بین  500تا  4000کیلونیوتن استفاده شده است .با
توجه به حفر گمانه در محل انجام آزمایش ،دادههای ورودی از
گزارشهای ژئوتکنیکی انتخاب شدهاند .تعداد دادههای مورد استفاده
در مرحله پیشبینی با توجه به نمودارهای حاصله از آزمایش PDA
برابر  100داده در نظر گرفته شد.

شكل  :1منحنی آموزش شبكه چندالیه پرسپترون با یک الیه
پنهان و  11نورون

در شبکه نوروفازی ،الگوریتم یادگیری در نرمافزار MATLAB

( )ANFISشامل یک سیستم فازی 2با استفاده از فرآیند یادگیری
پسانتشار خطا میباشد .در این سیستم مشابه شبکه عصبی،
ورودیها وارد توابع عضویت 3ورودی شده و پس از عبور از توابع
عضویت خروجی ،خروجی شبکه تولید میشود .در این تحقیق
بهترین کاربرد در استفاده از تابع عضویت مثلثی 4با رابطه  10در
الیه ورودی مشاهده شده است .شکل  2این تابع عضویت را نشان
داده است [.]22

 -7پيادهسازی شبكههای عصبی ،آموزش و توقف
برای پیادهسازی شبکههای عصبی مورد استفاده ،آموزش و ارزیابی
آنها با استفاده از جعبه ابزار شبکه عصبی در نرم افزار MATLAB
) (2013aانجام شده است .این نرمافزار با توجه به توابع متعدد،
قابلیت برنامهنویسی ،الگوریتمهای آموزشی و ساختارهای متعدد برای

()7
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x−a c−x
( μ(x, a, b, c) = max (min
,
)) , 0
b−a c−b
, a ≠ b and c ≠ d
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میانگین قدرمطلق خطا ( )MAEنشاندهنده مقدار متوسط خطا در
مجموعه مورد نظر است .این شاخص با رابطه زیر بیان میشود.
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شبکههای عصبی و قدرت پردازش و تحلیلهای آماری در حل مسایل
مهندسی مورد توجه محققین میباشد .همانگونه که اشاره شد از
شبکه دو یا سه الیه پرسپترون با تعداد ورودی متفاوت در این تحقیق
برای پیشبینی استفاده شده که با توجه به قابلیتها از روش ML
استفاده میشود .در این تحقیق ضرایب روش شامل  µو  βبا توجه
به مقادیر پیشفرض در نرم افزار  MATLABبه ترتیب  0/001و
 0/01در نظر گرفته شده است .همچنین برای باال بردن قدرت تعمیم
شبکه از روش  Cross-Validationبرای توقف آموزش استفاده
میشود .در همین راستا بانک اطالعاتی به سه مجموعه آموزشی،
ارزیابی و آزمایشی تقسیم شده و تمام شاخصهای ارزیابی جهت
تعیین کارایی و دقت شبکه استفاده شده است .در این راستا تعداد
 70داده برای آموزش 15 ،داده برای مجموعه ارزیابی و تعداد 15
داده برای مجموعه آزمایشی استفاده شده است .شکل  1منحنی
آموزشی به ترتیب برای شبکه چندالیه پرسپترون با یک الیه پنهان
نشان داده شده است .پس از پایان آموزش مقادیر وزنها ذخیره شده
و شبکه مورد نظر آماده است .به عنوان توابع فعالیت در الیههای
پنهان از تابع تانژانت هیپربولیک و برای الیه خروجی از تابع
سیگمویید استفاده شده است .از آنجایی که تعداد نورونهای الیه
پنهان در رفتار شبکه نقش عمدهای دارد ،مطالعه برروی عملکرد این
شبکهها با تعداد نورونهای متفاوت نیز انجام شده است.
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شده است.
شكل  :2شمایی از تابع عضویت مثلثی []22

شكل  :4منحنی آموزش شبكه تابع مبنای شعاعی

 -8مقایسه کارایی مدلهای شبكه عصبی
کارایی ساختارهای بهینه در هر سه مدل شبکه عصبی با مقایسه
شاخصهای خطا در مجموعه آموزشی ،آزمایشی و ارزیابی در جدول
 4نشان داده شده است .همانگونه که نتایج نشان می دهند شبکه
 MLPبا دو الیه پنهان  20نورونی بهترین عملکرد را نسبت به سه
مدل دیگر از خود نشان میدهد .بنابراین شبکه مذکور به عنوان
موفقترین مدل در پیشبینی نتایج حاصل از آزمایش  PDAانتخاب
میشود.
 -9آناليز حساسيت
به منظور ارزیابی حساسایت ،ساختار نهایی مدلها متشکل از
شبکه عصبی دارای دو الیه پنهان با  20نورون و یک الیه خروجی با
یک نورون مورد بررسی قرار گرفته است .در این راستا آنالیز نامعینی
و تحلیل حساسیت روی مدل مورد نظر صورت گرفته تا کارایی و
اهمیت متغیرها مشخص شود .حساسیت خروجی شبکه عصبی
نسبت به ورودیها مشابه روش رگراسیون با مشتق نسبی خروجی
نسبت به ورودی مورد نظر قابل تعریف است .در این تحقیق با توجه
به ساختار کلی مدلهای رفتاری مبتنی برشبکههای عصبی ،بخشی
از ورودی مستقل از خروجی و قسمتی دیگر در واقع خروجی شبکه
در نمو و یا نموهای قبلی هستند .لذا در این تحقیق رابطه مشتق
نسبی خروجی مدل نسبت به ورودیهای مستقل بررسی میشود .در
این راستا آنالیز حساسیت روی چهار ورودی شامل طول ،قطر،
اصطکاک داخلی و مدول االستیسیته خاک انجام شده است .در این
آنالیز تعداد  200نقطه داده در فضای چهار بعدی پارامترهای ورودی

شكل  :3منحنی آموزش شبكه نوروفازی با تابع عضویت مثلثی

شبکه تابع مبنای شعاعی دوالیه دارد و حالت خاصی از شبکههای
پس انتشار هستند .هر واحد در الیه پنهان یک تابع پایه شعاعی5
مانند یک هسته گاوسی 6را به عنوان تابع فعالسازی به کار میبرد
درحالیکه واحدهای خروجی تابع همانی 7را به عنوان تابع فعالسازی
بکار میبرند .مرکز تابع پایه شعاعی (یا تابع هسته) با بردار وزن هر
واحد مشخص میشود و موقعیت و عرض این هستهها باید از الگوهای
آموزشی یاد گرفته شوند .پیادهسازی شبکه تابع مبنای شعاعی نیز
در جعبه ابزار  MATLABانجام شده است .الگوریتم یادگیری
ترکیبی در این مدل شامل خوشهبندی بدون نظارت با استفاده از
مجذور متوسط کمترین )LMS(8با نظارت برای تعیین وزنهای
اتصال بین الیههای نهان و الیههای خروجی میباشد.
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بانک اطالعاتی مورد استفاده نیز در این روش به دو دسته داده
آموزشی و داده آزمایشی تقسیم شدهاند .تعداد  80داده در مرحله
آموزش و تعداد  20داده برای آزمایش در نظر گرفته شدهاند.
شاخصهای ارزیابی در این مدل مانند مدل چندالیه پرسپترون
هستند و مدل شبکه نوروفازی جهت پیشبینی مورد استفاده قرار
گرفته است .در شکل  3منحنی آموزشی برای شبکه نوروفازی نشان
داده شده است .پس از پایان آموزش مقادیر وزنها ذخیره شده و
شبکه مورد نظر آماده است .برای مدل اول ،شاخصهای خطای شبکه
در مقابل مجموعههای آموزشی و آزمایشی شبکه نوروفازی ،در جدول
 4نشان داده شده است .تمام شبکهها عملکرد نسبتاً قابل قبولی از
خود نشان میدهند .به این ترتیب دو شبکه با تعداد  2و  3تابع
عضویت ورودی و خروجی که عملکرد بهتری دارند انتخاب میشوند.

] [ DOI: 10.29252/marineeng.16.31.131

در این تحقیق از شبکه تابع مبنای شعاعی برای مرحله پیشبینی
استفاده شده است .شاخصهای ارزیابی برای مدلهای تابع مبنای
شعاعی مانند شبکههای نوروفازی هستند .تعداد  80داده در مرحله
آموزش و تعداد  20داده برای آزمایش در نظر گرفته شدهاند .در شکل
 4منحنیهای آموزشی برای شبکه تابع مبنای شعاعی نشان داده
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شكل  :5آناليز حساسيت شبكه عصبی

جدول :4مقایسه شاخصهای خطا در مدلهای شبكه عصبی
مجموعه

نوع شبكه

ارزیابی
آموزش

آزمایش

مجموع

انحراف استاندارد

بيشينه

ميانگين

جذر متوسط

ضریب

مربعات خطا

قدرمطلق خطا

قدرمطلق خطا

قدرمطلق خطا

مربعات خطا

همبستگی

تعداد نورونها

چندالیه پرسپترون

0/75

0/056

0/37

0/033

0/061

0/91

20

20

چندالیه پرسپترون

0/48

0/021

0/27

0/007

0/022

0/92

20

20

نوروفازی

2/5

0/055

0/55

0/042

0/050

0/84

تابع مبنای شعاعی

1/1

0/027

0/32

0/018

0/033

0/88

چندالیه پرسپترون

1/35

0/045

0/30

0/057

0/080

0/88

نوروفازی

3/7

0/065

0/50

0/065

0/080

0/81

3

تابع مبنای شعاعی

1/8

0/053

0/46

0/042

0/072

0/82

250

3
250
20

20

جدول :5تحليل آماری حساسيت مطلق نسبت به ورودی مورد نظر

انحراف
استاندارد

میانگین

حداقل

حداکثر

ورودی

0/535
0/984
1/188
1/387

0/950
1/482
-1/593
-1/427

0/361
-1/218
-11/78
-17/34

4/045
3/201
2/068
6/422

قطر
طول
اصطکاک داخلی
مدول االستیسیته

هستند و باربری فشاری شمع به عنوان خروجی در نظر گرفته شده
است .در ش بکه چند الیه پرسپترون با استفاده از بخشی از بانک
اطالعاتی ،شبکههای تشکیلدهنده مدلها با یک روش سریع آموزش
داده شدند و در مقابل بخشی دیگر از بانک اطالعاتی برای ارزیابی
قابلیت پیشبینی مدل مورد استفاده قرار گرفت .همچنین برای توقف
آموزش از روش خود ارزیابی برای افزایش قدرت تعمیم شبکههای
عصبی استفاده شد .دو نوع شبکه سهالیه و چهارالیه پرسپترون در

 -10نتيجهگيری
در این تحقیق از سه نوع شبکه عصبی پرکاربرد جهت پیشبینی
و تفسیر نتایج روش  PDAدر تخمین ظرفیت باربری شمع شده
است .این سه نوع شبکه عصبی شامل شبکه چندالیه پرسپترون،
شبکه نوروفازی و شبکه تابع مبنای شعاعی هستند .متغیرهای
ورودی در این تحقیق پارامترهای در دسترس بوده و شامل طول
شمع ،قطر شمع ،مدول االستیسیته و زاویه اصطکاک داخلی خاک
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متناظر با تابع توزیع نرمال توسط نرمافزار  Simlab 3.0انتخاب شده
است.
در هر کدام از این نقاط که دارای مقادیر ورودی خود باشد،
مقادیر مشتق نسبی ظرفیت باربری برای ساختار بهینه در هر مرحله
محاسبه می شود که تحلیل آماری آن در جداول  5ارایه شده است.
همانگونه که انتظار میرود مشتق نسبی هر خروجی نسبت به هر
ورودی (در نقاط فضای ورودی) مقادیر متفاوتی دارد .دلیل منفی
بودن مقادیر حساسیت در این جدول اثر کاهشی بر روی پارامتر
ظرفیت باربری است .برای تحلیل و توضیح این تغییر اگر توزیع
مقادیر مشتق در حالت واقعی در دسترس باشد ،میتوان این توزیع
را با توزیع واقعی مقایسه کرده و بدین وسیله مدل را ارزیابی کرد .اما
در واقعیت با توجه به پیچیدگی مسایل در مهندسی ژئوتکنیک این
توزیع در دسترس نیست.
شکل  5مقادیر درصد آماری حساسیت نسبی مقادیر ظرفیت
باربری در مقابل هر چهار ورودی برای شبکه چندالیه پرسپترون با
 20نورون در الیه پنهان را نشان میدهد .نتایج این شکل نشان
میدهند در متغیر طول ( )Lحساسیت نسبی بیشتری وجود دارد و

] [ DOI: 10.29252/marineeng.16.31.131

مقادیر مثبت درصد بیشتری را به خود اختصاص میدهند که بیانگر
افزایش مقدار ظرفیت باربری در اثر افزایش مقدار طول شمع است.
همانطور که شکل  5نشان میدهد سه متغیر دیگر دارای مقادیر
حساسیت نسبی مشابهی هستند و این نتیجه بیانگر اثر تقریبا مشابه
این سه متغیر روی ظرفیت باربری شمع میباشد.
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