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تخمين ضريب فشار جانبي ماسهها با استفاده از آزمايش نفوذ مخروط در محفظه کاليبراسيون و
شبکه عصبي مصنوعي
محمد مهدي احمدي* ،نويد بشارت
دانشکده مهندسي عمران ،دانشگاه صنعتي شريف ،تهران ،ایران
چکیده :تعيين دقيق و مناسب مؤلفههاي خاک ،همواره در طراحيهاي ژئوتکنيکي مورد توجه بوده است .پيشبيني دقيق
مؤلفههاي تأثيرگذار ماسه از آزمايشهای برجا نظير نفوذ مخروط ( ،)CPTيکي از چالشيترين مسائل در مهندسي ژئوتکنيک
است .در اين تحقيق ،مؤلفه ضريب فشار جانبي ماسه در حالت سکون ( )K0براي انواع مختلف ماسههاي موجود جمعآوريشده
در پايگاه داده با استفاده از نتايج آزمايش کاليبراسيون نفوذ مخروط (که در دانشگاهها و مؤسسات معتبر انجام شدهاند) و همچنين
سامانهای متشکل از سهنوع شبکه عصبي مصنوعي ،به طور نسبت ًا دقيقي پيشبيني شده است .در اين سامانه ،مجموعهاي از
شبکههاي عصبي به صورت سري ،وظايفي را انجام ميدهند و در نهايت ،سامانه با ترکيب مناسب اين شبکهها قادر خواهد
بود تا مؤلفه  K0را با دقت مناسب براي خاکهاي ماسهاي مورد بررسي در پايگاه داده ،پيشبيني کند .در اين روش ،از شبکه
عصبي خودسازمانده ( )SOMبراي خوشهبندي مناسب دادهها ،از شبکه عصبي احتماالتي ( )PNNبراي کالسهبندي ماسه
و در نهايت از شبکه عصبي چنداليه با الگوريتم پسانتشار ( )BPبراي مدل نهايي استفاده میشود .جزئيات ايجاد و بکارگيري
چنين سامانهای در این پژوهش شرح داده شده و در پايان نیز نتايج بدستآمده از اين سامانه با نتايج ساير محققين مقايسه
گرديده است.

کلمات کليدي:
ضريب فشار جانبي ماسه در حالت سکون
آزمايش نفوذ مخروط
محفظه کاليبراسيون
شبکه عصبي خودسازمانده
شبکه عصبي احتماالتي
شبکه عصبي چنداليه پسانتشار

شبکههاي عصبي مصنوعي )ANN( 2يا به طور خالصه شبکههاي
عصبي ،قادر هستند تا مجموعهاي از ورودي و خروجيها را بدون داشتن
دانش قبلي در ارتباط با رياضي نهفته بين آنها ،به یکدیگر مرتبط سازند [.]3
بکارگيري شبکه عصبي مصنوعي در مهندسي ژئوتکنيک براي تعيين روابط
ورودي خروجي (يا همان علت تأثير) در سالهاي اخير و در کارهاي افرادي
نظير قابوسي و همکاران ( ،]4[ )1991مير و ريکس ( ،]5[ )1994آگراوال و
همکاران ( ،]6[ )1995نجار و همکاران ( ،]7[ )1996ني و همکاران ()1996
[ ،]8جوانگ و چن ( ]9[ )1999و جوانگ و همکاران (]10،11[ )1999
گزارش شده است.
در اين مطالعه ،دادههاي محفظه کاليبراسيون نفوذ مخروط که با دقتی
باال ثبت شدهاند ،به منظور ايجاد سامانهای براي پيشبيني  K0ماسهها
مورد استفاده قرار گرفته است .در اين سامانه ،مجموعهاي از شبکههاي
عصبي به صورت سري وظايفي را انجام ميدهند و در نهايت نیز سامانه با
ترکيب مناسب اين شبکهها ،قادر خواهد بود تا مؤلفه  K0را با دقت مناسبی
براي خاکهاي ماسهاي در حالت طبيعي ،پيشبيني کند .در اين روش ،از
شبکه عصبي خودسازمانده براي خوشهبندي مناسب دادهها ،از شبکه عصبي
احتماالتي براي کالسهبندي ماسه و در نهايت نیز از شبکه عصبي چنداليه
با الگوريتم پسانتشار براي مدل نهايي استفاده ميشود .جزئيات ايجاد و

1-1مقدمه
در سهدهه گذشته ،روابط گوناگوني براي پيشبيني ضريب فشار جانبي
ماسه در حالت سکون ( )K0با استفاده از دادههاي آزمايش ( )CPTدر
محفظه کاليبراسيون و روشهاي رگرسيون آماري 1پيشنهاد شده است.
زیرا از يک طرف توليد نمونه دستنخورده در خاکهاي غيرچسبنده بسيار
سخت بوده و در پروژههاي حقيقي با بودجه محدود عم ً
ال غيرممکن است
و از طرفی ديگر ،دادههاي حاصل از نتايج آزمايش در محفظه کاليبراسيون
بيش از گذشته و با دقت بيشتری در دسترس قرار دارند .در اين محفظهها،
مشخصات و ويژگيهاي اوليه خاک و شرايط مرزي محفظه کاليبراسيون به
طور دقيق مشخص است و با استفاده از نتايج آزمايش ميتوان روابطي را بين
مشخصات خاک و نتايج آزمايش به روشهاي گوناگون برقرار نمود [.]1،2
روشي که محققان غالب ًا براي ايجاد رابطه از آن استفاده نمودهاند ،رگرسيون
آماري بوده است .اين روش در برخي از مواقع قادر به ايجاد رابطهاي با دقت
مطلوب نبوده است .بدون تردید با وجود پيشرفتهاي حاصل در روشهاي
تحليل داده ،ايجاد روابطي با دقت بيشتر همچنان مورد عالقه مهندسين
ژئوتکنيک خواهد بود.
Statistical Regression Methods

تاریخچه داوری:
دریافت 6 :شهریور 1392
بازنگری 13 :آبان 1394
پذیرش 27 :اردیبهشت 1395
ارائه آنالین 30 :آذر 1395
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اين رابطه ،براي ماسههاي بيشتحکيميافته ( )OCقابل استفاده نيست.
دليل اين امر آن است که  qcبه صورت کلي ،تقريب ًا تحت تأثير تنش مؤثر
افقي ( )σʹhاست و از آنجایی که اين رابطه عامل تنش افقي را دربر ندارد،
بنابراین بلدي و همکاران رابطه  4را براي ماسههاي بيشتحکيميافته ارائه
کردند:

بکارگيري چنين سامانهای در ادامه شرح داده شده و در پايان نیز نتايج
بدستآمده از اين سامانه با ساير روشهاي تجربي موجود مقايسه میشود.
2-2روابط تجربي موجود
يکي از مؤلفههای مهم در طراحيهاي ژئوتکنيکي ،تنش افقي برجا است
و دانستن آن براي يافتن مقاومت جداره شمعها ،فشار پشت ديوارها ،ارزیابی
شکست سدها ،ارزيابي پايداري گمانهها و تفسير نتايج ساير آزمايشهاي
برجا بسيار ضروري است .بنابراین ،هدف از تخمين ضريب فشار جانبي
خاک ،بدستآوردن تنش افقي برجا است .روابط گوناگوني براي محاسبه
تنش افقي برجا با توجه به مؤلفههای مؤثر وجود دارد که در ادامه ،نمونههايي
از مشهورترين آنها ارائه ميشود.
شواهد تجربي نشان ميدهند که نفوذ مخروط ،شرايط پيشين تنش و
کرنش ماسه را تقريب ًا به طور کلي تغيير ميدهد .عالوهبر اين ،مقاومت نفوذ
مخروط ( )qcنیز به طور عمده تحت تأثير مقدار تنش مؤثر افقي (  )σʹhاست
[ .]12بر اين اساس ،پارکين ( )1988رابطهاي تجربي به صورت رابطه  1براي
ماسههاي نسبت ًا سخت پيشنهاد کرده است [:]13

(()

که در آن σʹh ،تنش مؤثر افقي بوده و واضح است که نسبت  σʹhبه  σʹvدر
شرايط اوليه ،همان  K0خواهد بود .از روابط باال ميتوان نتيجه گرفت که qc
به  σʹvو  Drو  K0وابسته است.
يميلکوفسکي و همکاران ( )1985رابطهاي تجربي را ارائه کردهاند
که مشابه با روابط بلدي و همکاران ( )1986بوده و براي ماسههاي عادي
تحکيميافته و بدون درنظر گرفتن تأثيرهای سيمانيشدن و سن ماسه است
و تفاوت آن با رابطههاي باال در اين است که توان تنش يا همان  C1در آن
برابر با  0/5درنظر گرفته شده است.
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که در اين رابطه σʹh ،تنش مؤثر افقي خاک در حالت سکون qc ،مقاومت
نوک مخروط و  Aضريب تجربي بسته به ميزان تراکم خاک است.
هولسبي و هيچمن ( )1988نیز رابطه  2را براي گستره مختلف دانسیته
نسبي ارائه کردهاند [:]14
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در اين رابطه σʹh ،تنش مؤثر افقي خاک در حالت سکون و  Paثابتي
برابر با فشار اتمسفر و مساوي با  1کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و یا 98/1
کیلوپاسکال است .مقادير  Aدر رابطه  2نیز عبارتند از 50 :براي ماسه شل،
 160براي ماسه متوسط و  230براي ماسه متراکم .رابطه مذکور از اين لحاظ
که تراکم خاک را به صورت کلي (شل ،متوسط و متراکم) درنظر گرفته است،
بنابراین تا حدودي ضعيف و سادهشده به نظر ميرسد.
بلدي و همکاران ( ]12[ )1986دانسیتهی نسبي ( )Drو تنشهاي مؤثر
را از عوامل اصلي مؤثر در مقاومت نوک مخروط دانستهاند و پس از آن نیز
عوامل تاريخچه تنش ،نوع ماسه و شرايط مرزي را به ترتيب تأثیرگذار در
اين امر دانستهاند [.]12
آنها رابطهاي به صورت رابطه  3را براي دانسیتهی نسبي ماسههاي
عادي تحکيميافته ارائه کردهاند:
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را فراهم ميکند تا براي کنترل مجدد مؤلفهها مورد استفاده قرار بگيرد.
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به اين معني که در رابطه فوق با داشتن  OCRميتوان  K0را تخمين
زد و يا به طور برعکس ،با داشتن  K0ميتوان  OCRرا بدست آورد .در
بسياري از موارد ،يک روند تکراري براي تخمين همزمان  OCRو  K0الزم
خواهد بود [.]16
به عنوان يک رابطه ديگر ،ميتوان به رابطهاي که توسط احمدي و
کرمبخش ( )2010با استفاده از دادههاي محفظه کاليبراسيون براي تعيين
فشار جانبي خاکها بدست آمده است ،اشاره نمود [.]17
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توجه شود که استفاده از روابط باال و به طور کلي تمام روابطی که در
ارتباط با ماسههاي پيشتحکيميافته بوده ،دانستن  OCRيا  Drضروري
است .اين مؤلفهها از اندازهگيريهاي  CPTبه طور مستقیم بدست نميآيند
و این موضوع ،ضعف ذاتي روابط ارائهشده را نشان ميدهد.

( = Dr

که در آن σʹ1 ،تنش مؤثر قائم خاک و  C0و  C1و  C2ثابتهاي تجربي
هستند.
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جدول  :1ضرايب رابطههای  3و4

جدول  :2تعريف شرايط مرزي مورد استفاده در محفظه کاليبراسيون

Table 1. Coefficients in relations 3 & 4

Table 2. Definition of boundary conditions used in

شماره رابطه

C0

C1

C2

رابطه()3

157

0/55

2/41

رابطه ()4

181

0/55

2/61

calibration chambers
نوع شرايط مرزي شرايط مرزي قائم شرايط مرزي جانبي تعداد آزمايشها درصد ()%

هدف از ارائه اين روابط ،نشاندادن توجه محققين مختلف به ارائه روابط
کاربردي برای تخمين مناسب تنش افقي برجا از نتايج آزمايش نفوذ مخروط
است تا در ادامه و پس از ارائه مدلها با استفاده از شبکههاي عصبي ،قدرت
پيشبيني روشهاي نوين در مقايسه با روابط معمول نشان داده شود.

BC1

ثابت=σv

ثابت=σh

417

66/1

BC2

εv=0

εh=0

27

4/3

BC3

ثابت=σv

σh=0

139

22/0

BC4

εv=0

ثابت=εh

48

7/6

جدول  :3تعداد و درصد انواع ماسه
Table 3. Sand Type number and percentage

3-3دادههاي بکار رفته در ايجاد سامانه پيشنهادي
پايگاه داده شامل  631آزمايش ( )CPTاست که از مجموع چهار منبع
مختلف آزمايشهای محفظه کاليبراسيون استخراج شدهاند [.]12،14،18،19
در اين پايگاه داده ،عالوهبر نتايج آزمايش در محفظه کاليبراسيون (شامل
مقاومت نوک و مقاومت اصطکاک جداره) ،اطالعاتي از شرايط اوليه خاک
نیز مانند وزن مخصوص خشک ماسه ( ،)γdدانسیتهی نسبي ( ،)Drشرايط
اوليه تنش به صورت تنش افقي ( )σʹhو قائم ( ،)σʹvضريب فشار جانبي خاک
در حالت سکون ( ،)K0نسبت بيشتحکيمي ( )OCRو مدول محدود شده
( )Mنيز وجود دارد .همچنين نسبت قطر محفظه به قطر مخروط ( )RDنيز
ثبت شده است.
اين مجموعه آزمايشها در دانشگاهها و مؤسسات مختلفي انجام شدهاند.
 61داده از دانشگاه برکلي (امریکا) 162 ،داده از مؤسسه ENEL CRIS
(ايتاليا) 247 ،داده از مؤسسه ( ISMESايتاليا) 26 ،داده از مؤسسه NGI
(نروژ) 60 ،داده از دانشگاه ساوتهمپتون (انگلستان) 18 ،داده از دانشگاه توکيو
(ژاپن) و  57داده از دانشگاه آکسفورد (انگلستان) وجود دارد.
آزمايشها در چهار نوع شرايط مرزي مختلف برای محفظه کاليبراسيون
انجام شدهاند که در جدول  2ارائه شده و تعداد و درصد آزمايشها در دو
ستون آخر اين جدول داده شده است .همچنين پايگاه داده از پنج نوع ماسه
با تعداد و درصد نامبردهشده در جدول  3تشکيل شده است.
در اين پژوهش ،تأثير جنس اين پنج نوع ماسه بر نتايج آزمايش ناديده
گرفته شده است و به عبارتی دیگر ،فرض شده است که انواع ماسههاي
مختلف موجود در پايگاه داده به طور مستقيم بر نتايج آزمايش تأثيرگذار نبوده
و با شاخصهاي ديگري (که در اين مقاله مورد نظر قرار ميگيرند) ،تفاوت
جنس به نحوي پوشش داده شده است.

نوع ماسه

تعداد آزمايشها

درصد ()%

Ticino

340

53/9

Hokksund

102

16/2

Toyoura

71

11/3

Monterey

61

9/7

Leighton Buzzard

57

9/0

گرفته و نامعينيهايي را مربوط به چگونگی نسبتدادن نتايج حاصل به نتايج
اندازهگيريشده در صحرا ايجاد نمايد .به عبارت دیگر ،آزمايش نفوذ مخروط
در يک محفظه کاليبراسيون (که اندازه نمونه آزمايشگاهي در آن محدود
است) ،سبب ميشود تا مقاومت نوک  qcتحت تأثير شرايط مرزي ناشي از
محفظه قرار بگيرد و اين موضوع سبب ميگردد تا  qcبدست آمده در شرايط
واقعي (صحرا) حتي هنگامی که تمام شرايط و ويژگيهاي نمونه با واقعيت
تطابق دارد ،با نتايج آزمايش يکسان نباشد [.]20
در مورد کاهش تأثير شرايط مرزي ،مطالعات فراواني انجام شده است که
از جمله آن ،میتوان به پارکين ( ،]13[ )1988بين و همکاران (،]21[ )1988
ايواساکي و همکاران ( ،]22[ )1988يميلکوفسکي و همکاران (،]23[ )2003
احمدي و رابرتسون ( ]24[ )2008و پورنقيآذر ( ]25[ )2012اشاره نمود.
احمدي و رابرتسون ( ]24[ )2008با مطالعه عددي بر روي تأثير اندازه
محفظه و شرايط مرزي بر مقاومت نوک ماسههاي عادي تحکيميافته ،نشان
دادند که هرچه اندازه ابعاد محفظه نسبت به قطر مخروط بزرگتر باشد،
تفاوت بين نتايج حاصل از  CPTداخل محفظه و نتايج آزمايش در صحرا نیز
کمتر خواهد بود []24؛ به گونهای که اگر نسبت قطر محفظه به قطر مخروط
براي ماسههاي شل برابر با  33يا بيشتر باشد ،شرايط مرزي تأثيري بر
مقاومت نوک ندارند .اما اين نسبت در مورد ماسههاي خيليمتراکم بايد حتي
بيش از  100باشد .همچنين تأثير شرايط مرزي عالوهبر دانسیتهی نسبي

3-33-3کاهش تأثير ابعاد محفظه کاليبراسيون
آزمايش نفوذ مخروط در ماسهها که در محفظههاي کاليبراسيون کوچک
انجام ميشود ،ممکن است تحت تأثير اندازه محفظه و شرايط مرزي قرار
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ماسه ،به سطح تنش نيز وابسته است .عالوهبر این ،با افزايش نسبت قطر
محفظه به قطر مخروط براي يک نوع خاک ،مقدار مقاومت نوک مخروط (در
اينجا مقاومت نوک پيشبينيشده) در شرايط مرزي مختلف به سمت يک
عدد خاص همگرا ميشود .ميتوان اینطور فرض نمود که مقدار همگرايي،
در واقع میزان مقاومت نوک مخروطي است که در زمين طبيعي با اين شرايط
تنش و غیره اندازهگيري ميشود [ .]24در اين مطالعه ،با استفاده از اين فرض
و همچنین نمودارهاي نتايج مدل عددي احمدي و رابرتسون (،]24[ )2008
ضريبي با توجه به دانسیتهی نسبي ،شرايط مرزي و نسبت قطر محفظه به
قطر مخروط استخراج شده و در  qcحاصل از آزمايش ضرب شد تا به اين
ترتيب ،اثر شرايط مرزي بر روي  qcحذف شود .اين ضرايب ،در جدول 4
ارائه شدهاند.

جدول  :4ضرايب اصالح تأثير شرايط مرزي (استخراج از نمودار
احمدي و رابرتسون ())2008

Table 4. Correction coefficients for modification of the
effect of boundary conditions (extracted from Ahmadi
)& Robertson, 2008
Dr=70-100%
شرايط مرزي

4-4ايجاد سامانه پيشنهادي
سامانه پيشنهادي شامل مجموعهاي از سهنوع شبکه عصبي است که
در ترکيبي ساختاريافته ،توانايي پيشبيني مطلوب مؤلفه ضريب فشار جانبي
ماسه را خواهد داشت .در اين پژوهش ،فرض اساسي بر آن است که انواع
ماسههاي موجود در پايگاه داده ،تأثير مستقيمي از نظر نوع و جنس بر نتايج
حاصله نداشته و به عبارتی دیگر ،نيازي به درنظرگيري جداگانه تأثير جنس
ماسه در ساخت مدلها نبوده و مؤلفههاي انتخابي نوع ماسه را نيز نمايندگي
ميکنند.
در اين بخش ،در ابتدا به نحوه تقسيمبندي مؤلفهها به دستههاي آموزش،
آزمايش و اعتبارسنجي پرداخته ميشود که براي اين موضوع ،شبکههاي
عصبي خودسازمانده معرفي ميشوند .سپس مدلهايي با مؤلفههای ورودي
مختلف براي تخمين ضريب فشار جانبي ماسه ايجاد ميگردند تا مؤلفههای
اصلي براي ايجاد مدل نهايي انتخاب شوند .به منظور بهبود مدل نهايي ،از
فرضياتي براي کالسهبندي ماسه استفاده ميشود که در اين قسمت ،به
بيان اين فرضيات و همچنین معرفي شبکه عصبي احتماالتي به عنوان ابزار
کالسهبندي پرداخته خواهد شد .در پايان ،مؤلفههای مورد نياز برای هر نوع
شبکه عصبي به تفکيک هر مدل بيان خواهد شد.

RD
20-40

40-60

60-80

80-100

BC1

1/265

1/042

1/02

1

BC2

0/78

0/9

0/94

0/95

BC3

0/92

0/92

1

1

BC4

1/165

1/042

1/02

1

Dr=50-70%
شرايط مرزي

RD
20-40

40-60

60-80

80-100

BC1

1/2

1/041

1/02

1

BC2

0/86

0/95

0/97

1

BC3

0/945

0/96

1

1

BC4

1/13

1/02

1/01

1

Dr=30-50%
شرايط مرزي

4-44-4تقسيم بندي دادهها به دستههاي آموزش ،آزمايش و اعتبارسنجي
مطالعات اخير نشان داده است که روشي که دادهها به کمک آن به
دستههاي آموزش ،آزمايش و اعتبارسنجي تقسيمبندي ميشوند ،ميتواند
تأثير مشخصي بر نتايج حاصله داشته باشد [ .]26مجموعه آموزشي براي
تنظيم وزن اتصالها و مجموعه اعتبارسنجي نیز براي کنترل عملکرد شبکه
در مراحل مختلف آموزش استفاده میشوند و هنگامي که خطا در مجموعه
اعتبارسنجي رو به افزايش باشد ،آموزش متوقف ميشود .مجموعه آزمايشي
براي ارزيابي عملکرد در مدل در هنگامي که آموزش به اتمام رسيده است،
بکار ميرود.
شاهين و همکاران ( )2002پيشنهاد کردند که دادهها به گونهاي

RD
20-40

40-60

60-80

80-100

BC1

1/12

1/04

1/02

1

BC2

0/94

1

1

1

BC3

0/97

1

1

1

BC4

1/092

1

1

1

تقسيمبندي شوند تا مؤلفههای آماري مانند ميانگين ،انحراف استاندارد ،مقدار
1
کمینه و بیشینه مؤلفههای ورودي در هر سهدسته از نظر آماري همسان
باشند [ .]27به اين ترتيب ،سرعت و دقت آموزش باالتر رفته و عملکرد مدل
نیز بهتر خواهد بود.
در اين راستا ،شاهين ( )2002روشي را براي تقسيمبندي بهتر دادهها بر
مبناي شبکه عصبي خود سازمانده )SOM( 2که يک مدل الگوريتم شبکه
عصبي بدون سرپرست است ،پيشنهاد ميدهد که در اين مقاله ،مورد استفاده
consistent
self-organizing map
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به آن پرداخته خواهد شد [.]28
هر سلول شبکه ،در حقيقت يک گره در اليه کوهنن را نمايش ميدهد.
هيچ قاعده علمي براي تخمين اندازه بهينه اليه کوهنن و هندسهی آن وجود
ندارد .بنابراین ،ابعاد شبکه به اندازهای بزرگ درنظر گرفته ميشود که تعداد
بيشتري خوشه از دادهها ايجاد گردد [.]29
پس از اتمام خوشهبندي ،سهداده از هر خوشه انتخاب ميشود و به هر
يک از دستههاي آموزش ،آزمايش و اعتبارسنجي تعلق ميگيرد .اگر در
خوشهاي يک داده قرار داشته باشد ،به دسته آموزش و اگر دو داده وجود
داشته باشد ،به آموزش و آزمايش تعلق ميگيرد .به اين ترتيب ،دادهها به
یکدیگر شبيه بوده و هيچ دادهاي وجود نخواهد داشت؛ مگر آنکه مشابه با
آن در دسته آموزش وجود داشته باشد .اما در نوع ديگري از دستهبندي دادهها
پس از خوشهبندي ،تمام دادههاي باقيمانده بعد از انتخاب دستههاي آزمايش
و اعتبارسنجي در دسته آموزش قرار ميگيرد.
به نظر میرسد که استفاده از تمامی دادهها (روش دوم) نتايج بهتري
داشته است [ .]27در اين مطالعه نیز از روش دوم براي خوشهبندي دادهها
استفاده ميشود.
همانطور که پيشتر نیز اشاره شد ،هيچ قانون مشخصي براي تعيين
ابعاد شبکه وجود ندارد .بنابراین ،شبکههايي با ابعاد مختلف آموزش داده
ميشود و در نهايت ،شبکهاي که از بيشترين تعداد خوشهها از دادههاي
آموزش تشکيل شده باشد ،به عنوان شبکه مورد نظر انتخاب ميگردد [.]29
در جدول  9از بخش  ،3‑3‑4تعداد دادههاي اختصاصيافته با اين روش
به هر يک از دستههاي آموزش ،آزمايش و اعتبارسنجي ديده ميشوند.

قرار گرفته است [.]27
4-44-44-4شبکه عصبي خودسازمانده
اين دسته از شبکههاي عصبي ،در واقع يک سامانه طبقهبنديکننده بدون
سرپرست هستند .در اين سامانه ،الگوهاي ورودي با توجه به شباهتشان به
بردارهاي وزن شبکه دستهبندي ميشوند .اين فرآيند را خوشهبندي مينامند
که در آن ،هر خوشه توسط يک نرون معرفي ميشود .اگر  Ciبيانگر خوشه
مربوط به نرون iام باشد ،در اين صورت هنگامی بردار ورودي در خوشه Ci
قرار ميگيرد که بردار وزن مرکز خوشه بيشترين شباهت (نزديکترين فاصله)
را به بردار ورودي داشته باشد .معيار شباهت را نیز ميتوان همان فاصله
اقليدسي تعريف نمود [.]3
ساختار عمومي اين نوع شبکه شامل دو اليه است :اليه ورودي و اليه
کوهنن (شکل  .)1عناصر پردازشگر در اليه کوهنن در يک يا دو آرايه چيده
شدهاند .ورودي از هر گره در اليه ورودي ( xiبه ازاي  )i=1،2،...،nبه طور
کامل از طريق وزنهاي ارتباطي به اليه کوهنن مرتبط هستند ( Wjiبه ازاي
.)j=1،2،...،n
در شروع روند خودسازماندهي ،وزنها به طور تصادفي مقداردهي
ميشوند .در هر گره در اليه کوهنن ،ورودي ( )xiبدون حضور خروجي
مطلوب ارائه ميشود و مقدار تطابق محاسبه ميشود .همانطور که پيشتر
نيز اشاره شد ،اين مقدار عموم ًا فاصله اقليدسي بين وزنهاي هر گره و مقدار
ورودي متناظر درنظر گرفته ميشود.
در اين تحقيق ،با استفاده از نرمافزار متلب( 1نسخه  )7.11.0و ابزار
خوشهبندي به کمک شبکههاي خودسازمانده ،دادهها به دستههاي آموزش،
آزمايش و اعتبارسنجي (به گونهاي که از لحاظ آماري به یکدیکر شبيه باشند)
دستهبندي شدند .به منظور خوشهبندي دادهها ،وروديها و خروجي متناظر با
آنها در شبکه عصبي اصلي به عنوان ورودي در شبکه عصبي خودسازمانده
درنظر گرفته ميشوند .مؤلفههای مورد نياز نرمافزار براي ابعاد شبکه ،اندازه
همسايگي و تعداد تکرارها ،با توجه به مدل تنظيم شدند که در بخش 1‑3‑4
MATLAB

4-44-4انتخاب مؤلفههاي مؤثر براي مدلسازي
با انجام هر آزمايش نفوذ مخروط در محفظه کاليبراسيون ،تعدادي از
مؤلفهها به عنوان شرايط اوليه خاک و محفظه هستند که مشخص خواهند
بود و نتيجه آزمايش که همان مقاومت نوک مخروط ( )qcو اصطکاک جداره
( )fsاست ،بدست خواهد آمد.
از ميان مؤلفههاي اوليه ،بايد تعدادي به همراه مقاومت نوک مخروط
و اصطکاک جداره به عنوان ورودي مدل انتخاب شوند و هدف يا مؤلفه
خروجي ،همان ضريب فشار جانبي ماسه در حالت سکون ( )K0خواهد بود.
در علوم آماري اثبات شده که برخي مؤلفهها ممکن است به تنهايي تأثير
مشخصي بر روي نتايج نداشته باشند .اما در ترکيب با دیگر مؤلفهها سبب
بهترشدن نتايج شده و وجودشان مهم شود .بنابراین ،همواره چندين مدل
شبکه عصبي با حضور مؤلفههاي گوناگون ايجاد ميشود تا مدلي با تعداد
مؤلفههاي بهينه و نتايجی با خطاي کمتر انتخاب شود .از اينرو با توجه
به روابط تجربي موجود و تأثيرهای مؤلفههاي مختلف ،مدلهاي متنوعی
ايجاد و آموزش داده شد تا مؤلفههای تأثيرگذار مشخص شوند .در واقع،
هدف ايجاد مدلي است که با دادههاي قابل اندازهگيري ماسهها در صحرا،
قادر باشد تا ضريب فشار جانبي خاک ( )K0را تعيين کند .در جدول  ،5اين

1

شکل  :1شبکه خودسازمانده (کوهنن)
)Fig. 1. Self-Organizing Map (Kohonen
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کالس مدول محدودشده ( )Mcانجام گرفته است .کالس مدول محدودشده
بر مبناي اين ايده حاصل شده است که حاصل لگاريتم مدول محدودشده
واقعي در پايگاه داده موجود بر حسب مگاپاسکال در مبناي  10در بازهاي
بين  1تا  2/5قرار ميگيرد .بنابراین ،با تقسيم اين بازه به عنوان نمونه به 8
زيربخش و به کمک چهار مؤلفه اصلي و شبکه عصبي احتماالتي،)PNN( 1
بايد بتوان ماسه را کالسهبندي نمود و کالس صحيح ماسه را از بين  8کالس
موجود نیز با دقت کافي تشخيص داد.
فرض دوم اين است که با بدستآوردن کالس مشخص براي  Mcو
استفاده از  10به توان مرکز دسته به جاي استفاده از خود مدول محدودشده
(( )Mکه از نتايج آزمايش بدست نميآيد) ،قابليت پيشبيني سامانه با
اضافهکردن مؤلفهای قابل توليد ارتقاء مييابد .به اين ترتيب با کالس مدول
محدودشده ،مؤلفهاي به مجموعه مؤلفهها اضافه میشود که بتواند به صورت
اثر مدول محدودشده و نسبت بيشتحکيمي (که اثر مثبتي بر بهبود پيشبيني
مدلها دارند) را بدون استفاده مستقيم از اين مؤلفهها نمايندگي کند .اين
فرضها هر دو در ادامه و با ايجاد مدل ،بررسي و تأييد خواهند شد.

جدول  :5مدلهاي پيشنهادي براي تخمين ()K0
)Table 5. Proposed models for estimating (K0
نام مدل

مؤلفههاي استفادهشده

مدل ()1

v, qc, fs׳γD, σ

مدل ()2

v, fs, Dr, qc׳γD, σ

مدل ()3

v, fs, M, qc׳γD, σ

مدل ()4

v, fs, OCR, qc׳γD, σ

مدل ()5

v, fs, Mc, qc׳γD, σ

مدلها و مؤلفههاي آن مشاهده ميشود .در انتخاب مؤلفههاي ورودي برای
مدلها ،سعي بر انتخاب مؤلفههای مؤثر و همچنین کشف ميزان اهميت و
تأثير آنها بر بهبود پيشبيني مدل بوده است تا بتواند مبناي مناسبي براي
ايجاد سامانه مورد نظر باشد.
در اين پژوهش ،مدلهاي مختلف با اين رويکرد ايجاد شده و مشخص
شد که در کنار چهار مؤلفه اصلي وزن مخصوص خشک نمونه ( ،)γdتنش
قائم ( ،)σʹvمقاومت نوک مخروط ( )qcو اصطکاک جداره ( ،)fsنياز است تا
مؤلفه ديگري وجود داشته باشد .بهترين مؤلفهها بر طبق نتايج ثبتشده در
بخش  ،3‑3‑4به ترتيب مؤلفههاي نسبت بيشتحکيمي ( ،)OCRمدول
محدودشده ( )Mو دانسیتهی نسبي ( )Drاست .اما از آنجايي که اين
مؤلفهها هيچيک به طور مستقيم از نتايج آزمايش ( )CPTبدست نميآيد،
بنابراین بايد مؤلفهای با تأثیري نزديک به اين مؤلفهها تعريف کرد تا بتوان
قابليت پيشبيني مدل را ارتقاء داد.
براي اين منظور ،روشي غيرمستقيم بر پايه دو فرض بنا شد .فرض اول
اين است که با کمک چهار مؤلفه اصلي ميتوان ماسهها را به کالسهاي
مختلفي تقسيمبندي نمود .اين کالسهبندي بر مبناي تعريف مؤلفهاي به نام

4-44-44-4شبکه عصبي احتماالتي ()PNN
شبكه عصبي احتماالتي ،حالت خاصي از شبكه عصبي شبکهی تابع پایه
شعاعی )RBF( 2بوده كه تغييراتي به منظور افزايش سرعت آموزش در آن
ایجاد شده است و اغلب براي طبقهبندي از آن استفاده ميشود.
شبكه عصبي احتماالتي ،يک روش عمومي براي حل مسائل طبقهبندي
الگو است که از دادههاي آموزش براي ايجاد تابع توزيع استفاده ميکند که
بعد از آن ،براي تخمين احتمال تعلق يک ورودي (بردار ورودي) به يک طبقه
خاص استفاده ميشود [ .]3شکل  2معماري يک شبکه  PNNرا نمايش
ميدهد که شامل يک اليه ورودي ،يک اليهی پایه شعاعی 3و يک اليه
probabilistic neural network
radial basis function
3
radial basis
1
2

جدول  :6کالسهبندي ماسه بر حسب Mc
)Table 6. Classifying sands based on (Mc
شماره کالس

بازه تعريفشده

مرکز دسته

1

Mc<1

1

2

1>Mc>1/25

1/25

3

1/25>Mc>1/5

1/375

4

1/5>Mc>1/75

1/625

5

1/75>Mc>2

1/875

6

2>Mc>2/25

2/125

7

2/25>Mc>2/5

2/375

8

2/5>Mc

2/5

شکل  :2معماري شبکه احتماالتي
Fig. 2. Architecture of Probabilistic network
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رقابتي 1است [.]11
اولين قدم در اليهی پایه شعاعی در هنگامي که بردار ورودي به شبکه
اعمال ميشود ،محاسبه فاصله بردار ورودي تا هر يک از بردارهاي آموزش
است .به اين ترتيب ،برداري که نشاندهنده ميزان نزديکي بردار ورودي
به هر يک از بردارهاي آموزش است ،توليد ميشود .بردارهاي آموزش در
اين اليه ،به شکل ماتريس وزن  WRذخيره ميشوند .قدم بعدي در اين
اليه ،تنظيم فاصلههاي محاسبهشده با باياس 2و سپس ورود اين فاصلههاي
تنظيمشده به تابع انتقال است .استفاده از باياس به شبکهی پایه شعاعی اجازه
ميدهد تا حساسيت خودش را تنظيم نمايد [.]3
تابع انتقال در اليهی پایه شعاعی عموم ًا تابع زنگولهايشکل است که در
ورودي با مقدار صفر ،مقدار بیشینه يک را دارا خواهد بود .خروجي اين اليه،
بردار  a1است .توجه شود که هر عضو از بردار حاصله  a1الزام ًا اندازهاي از
ميزان شباهت بين بردار ورودي و هر يک از بردارهاي آموزش ذخيرهشده
در  WRاست.
قدم بعدي ،اضافهکردن توزيع تمام دادههاي آموزش براي هر کالس
خروجي است .اين کار با تغذيه بردار  a1به اليه رقابتي با ماتريس وزن
 WCو محاسبه  n2صورت ميپذيرد .ماتريس وزن  WCبا ذخيره بخش
خروجيهاي دادههاي آموزش تشکيل ميشود .هر عضو از ماتريس حاصله
 ،n2يک احتمال نسبي است که احتمال تعلق يک ورودي به هر يک از 7
کالس خروجي را نشان ميدهد.
3
قدم آخر براي طبقهبندي در اليه رقابتي ،تفسير  n2از طريق تابع انتقال
( )CTFاست که در آن ،هر عضو  ،n2مقدار يک خواهد گرفت؛ اگر و تنها
اگر بيشترين احتمال در بين  7کالس ديگر را داشته باشد .در غير اين صورت،
مقدار صفر خواهد گرفت .به اين ترتيب ،خروجي نهايي يک بردار ستوني
خواهد بود که فقط مقدار يک دارد که نمايانگر کالس نهايي است.

جدول  :7مؤلفههاي شبکه SOM
Table 7. Required Parameters for SOM
نام مدل

ابعاد شبکه

اندازه همسايگي

تعداد تکرار

مدل ()1

10×10

5

10000

مدل ()2

10×10

5

10000

مدل ()3

8×8

5

10000

مدل ()4

11×11

5

10000

مدل ()5

9×9

5

10000

4-44-44-4مؤلفههاي شبکه عصبي احتماالتي ()PNN
در اين مطالعه ،شبکه عصبي احتماالتي براي کالسهبندي ماسه با
استفاده از مؤلفههاي اصلي بکار گرفته شد .بخش ورودي از دادههاي آموزش
براي ايجاد ماتريس  WRو بخش خروجي نیز براي ايجاد ماتريس  WCبکار
ميرود .مقدار باياس ( )bو تعداد الگوهاي آموزش تنها مؤلفههايي هستند که
بايد با استفاده از جعبه ابزار شبکه عصبي نرمافزار متلب اختيار شوند [.]28
باياس در شبكه عصبي احتماالتي با استفاده از مؤلفهاي به نام Spread
طبق رابطه  8بيان ميشود:
 0.8326 
b =

 S 

(()

الزم به ذکر است که مقدار  Sبا سعي و خطا بدست ميآيد S .با استفاده
از حلقه تکرار در اين مطالعه ،از  1تا  1000با گام يک و از  1تا  0/001با گام
 n‑1قرار داده شده و شبکه با بهترين عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است.
براي انتخاب تعداد الگوهاي آموزش به جاي استفاده از روند سعي و خطا،
باز هم از شبکه عصبي خودسازمانده بهره برده شد و دادهها به دو بخش
آموزش و بخش آزمايش و صحتسنجي تقسيمبندي شدند .در جدول ،8
مقدار انتخابي براي مؤلفه  Sو مؤلفههاي شبکه عصبي خودسازمانده بکار
رفته ،ديده ميشود.

4-44-4هندسه و الگوريتم آموزش شبکهها
سهنوع شبکه عصبي مصنوعي بکار رفته در اين مطالعه ،براي حصول
نتايج بهتر نیاز به تنظيم مؤلفههاي مخصوص به خود دارند که در اين بخش،
مقادير استفادهشده براي اين مؤلفهها بيان ميشود.
4-44-44-4مؤلفههاي شبکه عصبي خودسازمانده ()SOM
در اين شبکه ،مؤلفههاي ابعاد شبکه ،اندازه همسايگي و تعداد تکرارها
بايد تنطيم شود .همانطور که پيشتر نیز اشاره شد ،هيچ قانون مشخصي
براي تعيين ابعاد شبکه وجود ندارد .بنابراین ،شبکههايي با ابعاد مختلف
آموزش داده ميشود و در نهايت ،شبکهاي که در آن بيشترين تعداد خوشهها
از دادههاي آموزش تشکيل شده باشد ،به عنوان شبکه مورد نظر انتخاب
ميشود [ .]27در جدول  ،7مقادير بکار رفته براي هر مؤلفه مشاهده ميشود.

جدول  :8مؤلفههاي شبکه عصبي احتماالتي ()PNN
Table 8. Probability Neural network (PNN) Parameters
نام مدل مؤلفه ()S
مدل ()1

competitive layer
bios
3
contrast transfer function
1
2

73

3

مؤلفههاي شبکه عصبي خودسازمانده
ابعاد شبکه

اندازه همسايگي

تعداد تکرار

9×9

5

10000
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يا دارای کمینه خطا به عنوان مدل اصلي انتخاب شد .در جدول  ،9مشخصات
و مؤلفههاي شبکه عصبي بکار رفته مشاهده ميشود.

4-44-44-4شبکه عصبي چنداليه پسانتشار
هدف از آموزش در شبکه عصبي چنداليه ،تعيين وزن اتصالها و
باياسها با کمینهکردن خطاي مربعي متوسط )MSE( 2است .در حالت
نظری ،يک خطاي هدف قرار داده ميشود و هنگامی که خطاي شبکه در
خالل آموزش کمتر از خطاي هدف شود ،آموزش متوقف ميشود .ساير
روشهاي توقف آموزش عبارتند از اينکه نرم گراديان خطا از يک مقدار از
پيش تعيينشدهاي کوچکتر شود و يا اينکه دادههاي اعتبارسنجي در تعداد
مشخصي سيکل 3بهبود پيدا نکرده و يا عملکرد بدتري را نشان دهند .در اين
مطالعه ،تعداد سيکل مشخص برابر با  6درنظر گرفته شده است .خطاي هدف
در عمل اغلب به صورت اوليه انتخاب شده و سپس با توجه به نيازهاي دامنه
مسئله و نیز براي جلوگيري از سناريوي بيشآموزشي 4اصالح ميشود [.]11
در مطالعه حاضر ،در نهايت با استفاده از نرمافزار متلب (نسخه ،)7‑11‑0
تمامي مدلها به صورت يک شبکه عصبي سهاليه پيشخور 5با الگوريتم
آموزش پسانتشار انتخاب شدهاند که يک اليه ورودي ،يک اليه مخفي و
يک اليه خروجي دارند .براي آموزش نیز الگوريتم لونبرگ‑رکواردت( 6که
پيشفرض نرمافزار است) بر دیگر الگوريتمهاي آموزش پسانتشار ترجیح
داده شد.
مؤلفههاي مورد نياز الگوريتم شامل  μاوليه ،عامل افزايش و کاهش μ
و نیز مقدار بیشینه قابل قبول براي  μاست .پس از بررسي مقادير مختلف،
همان مقادير پيشفرض نرمافزار قرار داده شد [ .]28در هر شبکه عصبي
چنداليه پسانتشار ،تعداد نرونهاي اليه مخفي توسط يک روند سعي و خطا
اختيار ميشود .وزنهاي اوليه به صورت اعداد شبهتصادفي توسط نرمافزار
متلب و به تعداد  1000بار توليد شد و عمل آموزش در هر بار صورت گرفت.
از بين اين مدلها با وزنهاي اوليه متفاوت ،مدلي با بهترين عملکرد کلي 7و
1

5-5نتايج مدلسازي و صحتسنجي
در اين بخش ،چگونگی بدستآوردن نتايج مطلوب تنها با استفاده از
چهار مؤلفه اصلي قابل دسترس و سامانه پيشنهادي بیان خواهد شد .براي
اين منظور ،شکل  3روندي که براي اين منظور بايد طي شود را به صورت
يک گراف نمايش ميدهد .مطابق با اين شکل ،در ابتدا دادهها شامل چهار
مؤلفه اصلي به شبکه عصبي خودسازمانده داده شده و به کمک آن ،به
دستههاي آموزش و آزمايش دستهبندي میشوند .سپس با استفاده از شبکه
عصبي احتماالتي و با تعريف کالس مدول محدود شده ،ماسه به  8کالس
مختلف تقسيم بندي ميگردد .عدد  10به توان مرکز دسته محاسبهشده
همراه با چهار مؤلفه اصلي پس از دستهبنديشدن توسط شبکه خودسازمانده،
به شبکه عصبي سهاليه پسانتشار داده ميشوند و خروجي نهايي (که همان
ضريب فشار جانبي ماسه در حالت سکون است) ،بدست ميآيد.
در بخشهاي بعدي ،نتايج هر يک از شبکههاي عصبي بيان شده و
مدلهاي مختلف ايجادشده با یکدیگر مقايسه میشوند .در پايان ،سامانه
پيشنهادي با روشهاي ساير محققين و به کمک نمودارهايي مقايسه خواهند
شد.
5-55-5نتايج مدل PNN
مطابق با فرض بيانشده ،ميتوان ماسهها را به کمک چهار مؤلفه اصلي
کالسهبندي کرد .دادهها با استفاده از شبکه عصبي خودسازمانده به دو دسته
آموزش و دسته آزمايش و اعتبارسنجي تقسيم شدند .در جدول  10ميتوان
نتيجه را مشاهده نمود .درصد موفقيت در اين جدول ،ميزان پيشبيني درست
برای کالس ماسه درنظر گرفته شده است.
با توجه به نحوه نتايج حاصل از کالسهبندي در جدول  11و با وجود

multilayer backpropagation neural network
mean squared error
3
epoch
4
over-training
5
feed forward neural network
6
Levenberg Marquardt
7
performance
1
2

جدول  :9شبکه عصبي چنداليه و مؤلفههاي انتخابي آن
Table 9. Multi-layer Neural Network (MBPNN) and
its selected parameters
نام مدل

تعداد نرون اليه مخفي

آموزش

آزمايش

اعتبارسنجي

مدل ()1

10

252

60

49

مدل ()2

8

239

67

55

مدل ()3

8

184

54

45

مدل ()4

8

237

70

54

مدل ()5

10

186

55

42

شکل  :3ترکيب سامانه پيشنهادي براي تخمين K0
Fig. 3. Schematic structure of proposed system for
estimation of K0
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جدول  :10نتايج شبکه عصبي PNN

جدول  :12نتايج مدل شبکه عصبي MBPNN
Table 12. Results of neural network model multi-layer

Table 10. Neural network (MBPNN) results
درصد موفقيت

)back propagation neural network (MBPNN

تعداد نمونهها

آزمايش

آموزش

آزمايش

آموزش

73/04

93/2

92

191

نام مدل عملکرد کلي

نتيجه نسبت ًا ضعيف در آزمايش ،مشاهده خواهد شد که بيشتر عدم تطبيق
کالسها در يک و يا دو کالس اختالف رخ داده است و براي هدف مورد
نظر ميتواند قابل قبول باشد .به اين ترتيب ،فرض اول و قابليت کالسهبندي
ماسه به کمک چهار مؤلفه به صورت نسبي تأييد ميشود.
حال بايد مؤلفه مدول محدود کالسهبنديشده را با رابطه  10به توان
مرکز دسته محاسبه کرده و به عنوان ورودي به شبکه عصبي اصلي وارد
نمود.
در جدول  ،11نتايج کالسهبندي و نیز اختالف بیشینه دو کالسي برای
پيشبيني ،مشاهده ميشود.

درصد موفقيت
آموزش

آزمايش

اعتبارسنجي

مدل ()1

0/019

82/94

76/67

79/59

مدل ()2

0/0194

86/57

74/63

78/18

مدل ()3

0/00487

97/83

90/74

88/89

مدل ()4

0/00296

98/73

95/71

98/15

مدل ()5

0/00944

91/93

90/90

85/71

پنجم با اعمال کالسهبندي و تعريف مؤلفه کالس مدول محدودشده ارائه
شد .همانطور که مشاهده ميشود ،پيشبيني مدل پنجم از مدل يک بهتر
بوده و نسبت به مدل دوم (که مؤلفه دانسیتهی نسبي واقعي به آن داده شده
است) عملکرد بهتري را دارد .همچنین نسبت به مدل سوم و چهارم داراي
اين مزيت است که نيازي به مؤلفهای که در عمل قابل دسترسي نيست،
نخواهد داشت .به اين ترتيب ،فرض دوم اين مطالعه (که همان بهبود قابليت
پيشبيني مدل با اضافهکردن کالس مدول محدودشده به جاي خود مدول
محدودشده است) ،تأييد ميشود .از طرفی ديگر ،با توجه به نتايج نسبت ًا
مناسب مدلها بدون لحاظ مؤلفهای مشخص برای تعريف نوع ماسه در
وروديها به طور مستقيم ،فرض عدم تأثير مستقيم جنس ماسههاي موجود
در پايگاه داده بر نتايج مدلسازي نيز تأييد ميشود.

5-55-5نتايج شبکه عصبي چنداليه پسانتشار
در جدول  ،12عملکرد کلي و با تفکيک دستههاي آموزش ،آزمايش و
اعتبارسنجي براي هر يک از پنج مدل انتخابي مشاهده ميشود.
درصد موفقيت در جدول  ،12نشاندهنده درصد پيشبينيهاي با خطاي
کمتر از  30درصد است .به اين ترتيب ،افزودن مؤلفهای ديگر مانند نسبت
بيشتحکيمي و يا مدول محدودشده واقعي به چهار مؤلفه اصلي ،کمک
فراواني به بهبود پيشبيني کرده است .اما از آنجايي که دسترسي به مدول
محدودشده واقعي به طور عملي در صحرا غيرممکن است ،بنابراین مدل

جدول  :11نتايج کالسهبندي با کمک شبکه عصبي PNN
)Table 11. Classification results of neural network (PNN
کالس
واقعي

تعداد داده موجود در کالس پيشبينيشده توسط شبکه احتماالتي

تعداد داده موجود در
کالس واقعي

1

2

3

4

5

6

7

8

1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

2

3

صفر

2

1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

3

8

صفر

صفر

6

1

1

صفر

صفر

صفر

4

39

صفر

صفر

1

35

2

1

صفر

صفر

5

77

صفر

صفر

صفر

صفر

73

2

1

صفر

6

112

صفر

صفر

صفر

صفر
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5-55-5صحتسنجي سامانه با روابط موجود
در اين بخش ،به مقايسه نموداري روشهاي مين و همکاران ()1991
[ ]16و احمدي کرمبخش ( ]17[ )2010با سامانه پيشنهادي پرداخته خواهد
شد .الزم به ذکر است که در ارتباط با سامانه پيشنهادي ،تنها از دادههاي
آزمايشي که در صحرا قابل حصول هستند (يعني چهار مؤلفه اصلي  γdو σʹv
و  qcو  ،)fsاستفاده شده است.
در بسياري از روابط تجربي موجود از جمله روابط ارائهشده در ابتداي
اين مقاله ،نياز به دانستن مؤلفههايي از ماسه خواهد بود که يا به کلي قابل
اندازهگيري نيستند و يا نياز به نمونهگيري و انجام آزمايشهای آزمايشگاهي
و بعض ًا گرانقيمت دارند.
همانطور که در روش مين ( )1991و مطابق با رابطه  6مشاهده
ميشود ،مقدار  K0با فرض دانستن مقدار دقيق  OCRمحاسبه شده است.
همچنین در روش احمدي کرمبخش ( )2010مطابق با رابطه  σʹh ،7با فرض
دانستن مقدار دقيق  Drمحاسبه و سپس مقدار  K0با اين مقدار و دانستن
 σʹvمحاسبه شده است .از طرفی ديگر در هر دو رابطه مذکور ،از مقاومت
نوک بدستآمده از آزمايش کاليبراسيون به صورت مستقیم و بدون هيچ
تصحيحي استفاده شده که به معني تفاوت در دادههاي مورد نياز و دادههاي
قابل دسترس در صحرا است.
خط نشاندادهشده در شکلهاي  4تا  ،7نيمساز محورهاي مختصات بوده
و هرچه دادهها به اين خط نزديکتر باشند ،نشاندهنده پيشبيني دقيقتر
مدل و يا رابطه ارائهشده است.
الزم به ذکر است که رابطه مين ( )1991با داشتن  OCRواقعي،
جوابهايي نزديک به نيمساز محورهاي مختصات داده است که این به معني

شکل  :5رابطه احمدي کرمبخش ( )2010مطابق با رابطه 7
& Fig. 5. The prediction results of relation 7 (Ahmadi
)Karambakhsh, 2010

شکل  :6سامانه ارائهشده در اين مطالعه
Fig. 6. The prediction results of proposed system

درستبودن پيشبيني اين رابطه است .اما همانطور که در شکل  7ديده
ميشود ،نسبت به پيشبينيهاي مدل چهارم (که در آن OCR ،واقعي يکي
از مؤلفههاي ورودي آن نيز به شمار میرود) ،نتايج ضعيفتر است که این
موضوع ،برتري کلي روشهاي شبکه عصبي را بر روش رگرسيون آماري
نشان ميدهد .توجه شود که دادههاي ورودي در شکلهاي  4تا  7يکسان

شکل  :4رابطه مين ( )1991مطابق با رابطه 6
Fig. 4. The prediction results of relation 6
)(Mayne,1991
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ميتواند تأثير زیادی را بر نتيجه داشته باشد .بنابراین ،بار ديگر اثبات میشود
که استفاده از روابط رگرسيوني ساده (که در آن تنها تأثير برخي عوامل قابل
مشاهده است) ،براي پيشبيني مؤلفههاي چندمتغيره و وابسته به عوامل
گوناگون نميتواند عموميت پيدا کند و در اين موارد ،استفاده از روشهاي
پيچيدهتر علت تأثير مانند شبکههاي عصبي ميتواند مفيدتر باشد.
6-6جمعبندي و نتيجهگيري
در اين پژوهش ،سامانه پيشنهادي با استفاده از مؤلفههاي اصلي و قابل
حصول در صحرا (یعنی  γdو  σʹvو  qcو  )fsو بر مبناي اين فرض که ماسهها
با استفاده از همين مؤلفهها به کالسهاي مختلفي قابل تقسيم هستند،
توانست مؤلفه  K0را با دقت خوبي پيشبيني نمايد .به اين ترتيب ،عالوهبر
نشاندادن نقش شبکههاي عصبي در پيشبيني مناسبتر مؤلفههاي رفتاري
مصالح مهندسي از جمله ضريب فشار سکون خاک نسبت به روابط ساير
محققين ،راهکاري عملي برای تخمين ضريب فشار جانبي خاک ماسهاي را
تنها بر اساس نتايج حاصل از آزمايش برجاي نفوذ مخروط ارائه شده است.
سامانه پيشنهادي با استفاده از ترکيب ساختاريافتهاي از سهنوع شبکه
عصبي خودسازمانده ،احتماالتي و چنداليه پيشخور بدون نياز به دادههايي
که در عمل در ماسهها و در صحرا قابل اندازهگيري نيستند ،نتايج مطلوبي را
با درصد پيشبيني نزديک به  90درصد در تخمين  K0ماسههاي موجود در
پايگاه داده بدست آورد.
سامانه پيشنهادي در عمل به اين صورت خواهد بود که در ابتدا دادههاي
آزمايش نفوذ مخروط انجامشده در صحرا شامل چهار مؤلفه اصلي (یعنی γd
و  σʹvو  qcو  )fsبه شبکه عصبي خودسازمانده داده شده و به کمک آن،
به دستههاي آموزش و آزمايش دستهبندي ميشود .سپس ماسه با استفاده
از شبکه عصبي احتماالتي و با تعريف کالس مدول محدودشده (،)Mc
به  8کالس مختلف تقسيمبندي ميگردد .عدد  10به توان مرکز دسته
محاسبهشده به همراه چهار مؤلفه اصلي پس از دستهبنديشدن توسط شبکه
خودسازمانده ،به شبکه عصبي سهاليه پسانتشار داده ميشوند و خروجي
نهايي (که همان ضريب فشار جانبي ماسه در حالت سکون است) ،بدست
ميآيد .به اين ترتيب و پس از آموزش شبکه با دادههاي قابل اطمينان،
سامانهای ايجاد شده که قادر است تا با نتايج صحرايي حاصل از آزمايش نفوذ
مخروط ،ضريب فشار جانبي ماسه را در حالت سکون بدست آورد.
به طور یقین ،تعداد دادههاي در دسترس و بکار رفته در ايجاد سامانه
پيشنهادي محدود بوده است و بنابراین ،استفاده از دادههاي بيشتر و به ویژه
دادههاي صحرايي براي سنجش اعتبار سامانه الزم خواهد بود .زیرا با وجود
اصالح تأثير شرايط مرزي و ابعاد محفظه کاليبراسيون ،عوامل ديگري از
قبيل سالخوردگي و سيمانتاسيون ،1تأثير انواع ديگري از ماسهها به غير از
ماسههاي بکار رفته در اين مطالعه بر  K0مؤثر هستند که در اين مقاله به
اين عوامل به طور کلي پرداخته نشده است.

شکل  :7پيشبيني مدل چهارم براي دادههاي آزمايش
Fig. 7. The prediction results of fourth model with test
set data

بوده و همان دادههاي دسته آزمايش براي مدل پنجم هستند.
روش احمدي کرمبخش ( )2010به جز سه داده نشاندادهشده در
جدول  ،13در دیگر دادهها پيشبيني نسبت ًا مناسبي داشته است .همانطور
که در جدول  13مشاهده ميشود ،اين سه داده دانسیتهی نسبي کمي دارند
و احتمال ميرود که همين کمبودن دانسیتهی نسبي سبب افزايش خطاي
آزمايششده باشد .از طرفی ديگر ،در رابطه  7اهميت ويژهاي براي تأثير
دانسیتهی نسبي درنظر گرفته شده است که وجود اندکي خطا در اندازهگيري
جدول  :13دادههاي با نتايج ضعيف در رابطه 7
Table 13. Poor results in relation 7
Test done by

ISMES

SU

ENEL CRIS

شماره آزمون

31

44

124

( γdکیلو نیوتون بر متر مکعب)

14/111

14/532

14/738

( Drدرصد)

17/2

23/9

41

v׳( σکیلو پاسکال)

61/8

403

305/9

K0

0/639

0/45

0/774

h׳( σکیلو پاسکال)

39/5

181/4

236/8

OCR

1

1

2/93

( qcمگا پاسکال)

2/8

11/9

21/9

( fsکیلو پاسکال)

8/8

63/7

125/5

BC

1

3

1

( Mمگا پاسکال)

14/1

47/2

187/5

Cementation

77

1

79  تا67  صفحه،1396  سال،1  شماره،49  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر
2nd Part: Drained Penetration of Sands, 4th International
Conference on Field Instrumentation and In-situ
Measurements, Singapore, pp. 143-156, 1986.

مراجع

[1] P, Karambakhsh, Determination of lateral pressure of
sandy soil using results of calibration of cone penetration
test, MSc thesis, Sharif University of Technology, Iran,
2008 (in Persian).

[13] A. K., Parkin; The Calibration of Cone Penetrometers,
Proceedings of the 1st International Symposium on
Penetration Testing (ISOPT), Vol. 1, pp. 221-243, 1988.
[14] G. T., Houlsby; R. C., Hitchman; Calibration Tests of
Cone Penetrometers in Sand, Géotechnique, Vol. 38, No.
1, pp. 39-44, 1988.

[2] M. M., Ahmadi, P., Karambakhsh, A. A., Golestani,
Horizontal Stress Estimation Using CPT: A Database
Approach, Sharif Journal-Civil Engineering, 2010. (In
Persian)

[15] M., Jamiolkowski; G., Baldi; R., Bellotti; V., Ghionna;
E., Pasqualini; Penetration Resistance and Liquefaction
of Sands, Proc. 11th Int. Conf. on Soil Mech. and Found.
Eng., A. A. Balkema, Rotterdam, Netherlands, pp. 1891186, 1985

[3] M. B., Menhaj, Computational Intelligence-Volume I:
Fundamentals of Neural Networks, Amirkabir university
of technology Pub., 2009.
[4] J., Ghaboussi; J. H., Garrett; X., Wu; Knowledge Based
Modeling of Material Behavior with Neural Networks,
Journal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 117, No.
1, pp. 132-53, 1991.

[16] P. W., Mayne; Tentative Method for Estimating σh0 from
qc Data in Sands, Proc. 1st Int. Symposium on Calibration
Chamber Testing, Potsdam, NY, Elsevier, Amsterdam,
pp. 249-256, 1991.

[5] R. W., Meier; G. J., Rix; Backcalculation of Flexible
Pavement Moduli Using Artificial Neural Networks,
Transportation Research Record 1448, National
Research Council, Washington, D.C., pp. 75-82, 1994.

[17] M. M., Ahmadi; P., Karambakhsh; K0 Determination
of Sand Using CPT Calibration Chamber, 2nd Int.
Symposium on CPT, Huntington Beach, California, Paper
No. 2-14, 2010.

[6] G., Agrawal; J. L., Chameau; P. L., Bourdeau;
Assessingthe Liquefaction Susceptibility at a Site Based
on Information from Penetration Testing, Artificial
Neural Networks for Civil Engineers: Fundamentals and
Applications, ASCE Monograph, New York, pp. 185214, 1995.

[18] R., Salgado; Analysis of Penetration Resistance
in Sands, Ph.D. Thesis, Dept. of Civ. Engineering,
University of California, Berkeley, Calif., 1993.
[19] T., Lunne; P. K., Robertson; J. M., Powell; Cone
Penetration Testing in Geotechnical Practice, Blackie
Academic and Professional, London, UK, 1997.

[7] Y. M., Najjar; I. A., Basheer; R., McReynold; Neural
Modelling of Kansas Soil Swelling, Transportation
Research Record 1526, National Research Council,
Washington, D.C., pp. 14-9, 1996.

[20] P. W., Mayne; F. H., Kulhawy; Calibration Chamber
Data Base and Boundary Effects Correction for CPT
Data, Proceedings of the 1st International Symposium on
Calibration Chamber Testing, Potsdam, New York, pp.
257-264, 1991.

[8] S. H., Ni; P. C., Lu; C. H., Juang; A Fuzzy Neural
Network Approach to Evaluation of Slope Failure
Potential, Microcomputers in Civil Engineering, Vol. 11,
pp. 59-66, 1996.

[21] K., Been; J. H. A., Crooks; L. A., Rothenburg; Critical
Appraisal of CPT Calibration Chamber Tests, Proceeding
of the 1st International Symposium on Penetration Testing
(ISOPT), Vol. 2, pp. 651-660, 1988.

[9] C. H., Juang; C. J., Chen; CPT-based Liquefaction
Evaluation Using Artificial Neural Networks, Journal of
Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering,
Vol. 14, No. 2, pp. 221-229, 1999.

[22] K., Iwasaki; F., Tanizawa; S., Zhou; F., Taksuoka; Cone
Resistance and Liquefaction Strength of Sand, Proc. 1st
Int. Symp. on Penetration Testing, Vol. 2, Rotterdam:
Balkema, pp. 785-791, 1988.

[10] C. H., Juang; C. J., Chen; Y. M., Tien; Appraising
CPT Based Liquefaction Resistance Evaluation
Method Artificial Neural Network Approach, Canadian
Geotechnical Journal, Vol. 36, pp. 443-54, 1999.

[23] M., Jamiolkowski; D. C. F., Lo-Presti; M., Manassero;
Evaluation of Relative Density and Shear Strength
of Sands from CPT and DMT, Soil Behavior and Soft
Ground Construction, ASCE Geotechnical Special
Publication, Vol. 119, pp. 201-238, 2003.

[11] C. H., Juang; P. C., Lu; Predicting Geotechnical
Parameters of Sands from CPT Measurements
Using Neural Networks, Computer-Aided Civil and
Infrastructure Engineering, Vol. 17, pp. 31-42, 2002.

[24] M. M., Ahmadi; P. K., Robertson; A Numerical Study
of Chamber Size and Boundary Effects on CPT Tip
Resistance in NC Sand, Scientia Iranica, Vol. 15, No. 5,

[12] G., Baldi; R., Bellotti; V., Ghionna; M., Jamiolkowski;
E., Pasqualini; Interpretations of CPT’s and CPTU’s,

78

79  تا67  صفحه،1396  سال،1  شماره،49  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر
Division for Developing Neural Networks Applied to
Geotechnical Engineering, Journal of Computing in Civil
Engineering, ASCE, Vol. 18, No. 2, pp. 105-114, 2004.

pp. 541-553.
[25] M., Pournaghiazar; A. R., Russel; N., Khalili; Linking
Cone Penetration Resistances Measured in Calibration
Chambers and the Field, Geotechnique Letters, Vol. 2,
pp. 29-35, 2012.

[28] H., Demuth; M., Beale; Neural Network Toolbox,
User’s Guide, Version 3, The Mathworks, Inc., Natick,
MA, 1998.

[26] M. A., Shahin; M. B., Jaksa; H. R., Maier; Artificial
Neural Network Application in Geotechnical
Engineering, Australian Geomechanics, Vol. 36, No. 1,
pp. 49-62, 2001.

[29] G. J., Bowden; H. R., Maier; G. C., Dandy; Optimal
Division of Data for Neural Network Models in Water
Resources Applications, Water Resource. Res., Vol. 2, pp.
1-11, 2002.

[27] M. A., Shahin; M. B., Jaksa; H. R., Maier; Data

:براى ارجاع به این مقاله از عبارت زیر استفاده کنید
Please cite this article using:
M. M., Ahmadi, N., Besharat, “Determination of Coefficient of Lateral Earth Pressure at Rest for Sandy Soils Using
Cone Penetration Test and Artificial Neural Network”. Amirkabir J. Civil Eng., 49(1) (2017) 67-79.
DOI: 10.22060/ceej.2016.8601.4417

79

