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 چکیده

قادر به یادگیری  از اطالعات و داده ها با توجه به ساختاری نظیر مغز انسان از طریق حجم انبوهی شبکه های عصبی مصنوعی

. این قابلیت منحصر به فرد موجب شده است که شبکه های عصبی مصنوعی کاربرد روز افزون در روابط بسیار پیچیده می باشند 

ی اندرکنش شمع ها با محیط اتکای خود می یکی از این کاربرد ها بررسبه عنوان مثال ژئوتکنیک داشته باشند .  ی نظیرعلوم

قادر به لحاظ کردن کلیه پارامترهای موثر  تا جای ممکن ساده سازی شده اند و  مرسوم روابط تجربیاغلب با توجه به انکه  ، باشد

شبکه  نروازی . ایدرا دچار تردید می نم تجربی نقیصه نتیجه گیری ها بر اساس روابطاین  نمی باشندبر رفتار شمع به طور همزمان 

ه طور ه از آنها را بکه توانایی در نظر گرفتن کلیه پارامترهای موثر و استفادقدرتمند و کاربردی  یبه عنوان ابزار مصنوعی عصبی

شمع  اندرکنشهمزمان را دارا می باشد مطرح گردیده است . در این مقاله به بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی 

 پرداخته می شود . و محیط اطرافشان ها 

 

 CPT،  نشست ، شمعشبکه عصبی مصنوعی ،       کلمات کلیدی :

 

 مقدمه -9

را کشف کنند، و از سوی  انسان ها سعی کردند سیستم یادگیری و تجزیه و تحلیل مغزاز قرن نوزدهم نروفیزیولوزیست

دیگر ریاضیدانان تالش کردند تا مدل ریاضی بسازند، که قابلیت فراگیری و تجزیه و تحلیل عمومی مسائل را دارا باشد. اولین 

سازی با استفاده از یک مدل منطقی توسط مک کلوک و والتر پیتز انجام شد که امروزه بلوک اصلی سازنده ها در شبیهکوشش

کند. عملکرد این مدل مبتنی بر ها ارائه میهایی در مورد عملکرد نورونهای عصبی مصنوعی است. این مدل فرضیهاکثر شبکه

سازی شناسان و مهندسان نیز در پیشرفت شبیهها بلکه روانها و ایجاد خروجی است. نه تنها نروفیزیولوژیستجمع ورودی

 آنکه شبکه های عصبی مصنوعی قابلیت یادگیری و پیش بینی مسایل را دارند با توجه بهداشتند. بسزایی بی تاثیرهای عصشبکه

قصان روابط نشمع ها با توجه به  ظرفیت باربریبه طور مثال در زمینه مسایل ژئوتکنیکی یافته اند .کاربرد روز افزونی در زمینه 

اربری تنها راه تخمین دقیق ظرفیت بو تحلیل نتایج آن کلیه عوامل موثر ، انجام آزمون بارگذاری استاتیکی  لحاظ کردنتجربی در 
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ر پایه ببه عنوان روشی نوین می باشد ، اما شبکه عصبی مصنوعی  و زمان گیر بسیار پر هزینه این مقوله بنظر میرسد که شمع 

ه که در نهایت ب جام دهدان ها در این زمینه بسیار دقیقترنشان داده که توان آنرا دارد که پیش بینی های ی داده  های حقیقی 

 ساخت بناهایی ایمن تر و اقتصادی تر بیانجامد .

 

 بررسی مطالعات -2

  بررسی میزان آسیب دیدگی شمع های بتنی کوبشی  -2-9

دانش تجربی به منظور  پایهبر  هوشمنددر مقاله ای تحت عنوان سااخت یک سایساتم     1(1993ییچرنگ یه و همکارانش) 

یزان م بررسیتالش نمودند که یک مکانیزم هوشمند جهت تشاخی  آسایب دیدگی شامع ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی    

زیرا تا آن زمان اغلب پیش بینی های الزم بمنظور تعیین آسیب دیدگی آسایب دیدگی شامع های بتنی کوبشای ایجاد نمایند    

آنها از شبکه عصبی به عنوان یک مکانیزم هوشمند جهت تبدیل  ندسی انجام میگرفت.های احتمالی شامع بر اساس قااوت مه 

بررسی های آنها نشان داد که در اجرای شمع های بتنی پیش تنیده به تجربیات مهندسای به دانش کاربردی اساتفاده نمودند .   

، خورد شدن  ار و ضربات شدیدفشخرد شادن سر شمع به علت  حالت آسایب دیدگی ممکن اسات رد دهد      3روش کوبیدنی 

شامع به علت ساختی زیاد بستر در محل انتهای شمع ، ترک ها و شکستگی های متقاطع شمع بر اثر نیروی پیچشی یا    انتهای

، زیرا ممکن است آسیب دیدگی های شمع  کشاشای وارد بر شامع . آنها در بررسی های خود عامل زمان را نیز در نظر گرفتند   

  . ای شمع به علت شرایط خاک محل رد دهدمدت ها پس از اجر

یادگیری بر اساااس  -حالت طبقه بندی کردند : یادگیری بر اساااس معلومات  5آنها اسااترات ی آموزش ساایسااتم را بر   

به  در نهایت یادگیری بر اساس مشاهدات . –بر اساس مثال ها یادگیری  –یادگیری بر اساس سنجش و مقایسه  –دستورالعمل 

یاری که آنها پارانتر های بس  رسایدند که اساترات ی یادگیری بر اساس مثال ها میتواند بهترین نتایج را داشته باشد .  ه این نتیج

در آسایب دیدگی شامع ها موثر بودند در نظر گرفتند ، همچنین معماری های مختلف ساختار شبکه عصبی را در جهت بهبود   

ند شبکه عصبی به طرز شگفت انگیزی قادر به پیش بینی میزان آسیب دیدگی عملکرد شبکه امتحان نمودند و در نهایت دریافت

نرد خطاها ارتباط ، همچنین در مورد ساااختار شاابکه عصاابی امعان نمودند که نتایج نشااان داد کاهش   شاامع ها می باشااد  

عیب یابی شاامع   مشااکلمشااابه واحد های ورودی در حل واحد پنهان به  11مسااتقیمی با افزایش واحد های پنهان دارد ، اما 

. همچنین یک الیه پنهان منفرد دارای اثر بهینه در حل مشکل عیب یابی  ( 1 نمودار)  موثر هساتند های پیش تنیده کوبشای  

همچنین مقدار خطا ها در زمانی که  و  (  3نمودار  ) 5تا  1.1. همچنین نرد بهینه آموزش شااابکه را بین (  2نمودار  )دارد 

سیکل اجرا  21( ، و نرد خطا زمانی که مجموعه آموزشی در حدود  4نمودار  ) حداقل می باشد 1.5تا  1.1بین وم فاکتور مومنت

 ( 5میشود همگرا میگردد ) نمودار 

 

 

                                                           
1 - yi-cherng yeh , Yau-Hwaug Kuo , Deh-Shiu Hsu 
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بر نرخ خطای شبکه واحد های پنهان بررسی اثر تعداد   – 9 نمودار

 عصبی مصنوعی

 اثر تعداد الیه های پنهان بر نرخ خطاهای شبکه بررسی  – 2نمودار 

 شبکه عصبی مصنوعی نرخ بهینه آموزش بررسی  – 3نمودار 
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 بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نشست شمع ها -2-2

با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به  شمعدر مقاله ای تحت عنوان پیش بینی نشست  2(1994اینمو لی و همکارانش)

 EBP (Error backآنها با استفاده از تکنیک بررسی کاربر شبکه عصبی مصنوعی در زمینه نشست شمع پرداختند. 

propagation algorithm)   ی بر اساس مشاهده می باشد به طراحی معماری شبکه عصبی رکه از جمله تکنیک های یادگی

به منظور بررسی توانایی پیش بینی شبکه عصبی یک مدل آزمایشگاهی شمع ساخته شد که شامل یک سیلندر فوالدی  پرداختند.

ه و درپوش آن دارای یک حفره ی باز بود که درون سیلندر از درای یک بالشتک هوای فشربود که کف و جداره داخلی آن دا

                                                           
2 - In-MO Lee , Jeong-Hark Lee 

 ررسی رابطه ی نرخ خطا ها با فاکتور مومنتومب  – 4نمودار 

روند همگرایی خطا ها با توجه به تعداد ررسی ب  – 5نمودار

 مجموعه آموزشیسیکل های اجرای 
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را وارد میکردند و با بارگذاری شمع نمودار بار نشست آنرا بدست می  کوچک مقیاسخاک پر میشد و از درون حفره یک شمع 

ر سایر مکتوبات بررسی شده بودند نیز استفاده آنها از نتایج آزمون های بارگذاری استاتیکی شمع ها  که دآوردند ، همچنین 

با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مدلی به منظور پیش بینی ظرفیت باربری شمع ارائه دادند . آنها با مقایسه نتایج  کردند

 25ر ت شمع ها با خطای حداکثسحاصله با نتایج آزمایشات در مقیاس کامل دریافتند که شبکه عصبی قادر به پیش بینی نش

توان   SPT-Nبرگرفته از آزمایش  ند شبکه عصبی بسیار دقیقتر از نتایج روش مایرهوفدرصد می باشد ، همچنین امعان نمود

در پیش  تپیش بینی ظرفیت باربری را داراست . آنها بیان نمودند در صورتی که تعداد داده های ورودی به شبکه بیشتر باشد دق

 بینی باالتر خواهد رفت .

 

 بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین میزان آبشستگی شمع ها  -2-3

در مقاله ای تحت عنوان تخمین آب شستگی گروه شمع ها با استفاده از شبکه عصبی  3(2113کامبکار و همکارانش)

در دریا احداث مصنوعی به بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عمق و عرض آب شستگی گروه شمع هایی که 

ورودی های شبکه عصبی شامل ارتفاع موج ، پریود موج ، عمق آب ، قطر شمع ، بیشترین  در این پ وهشمیگردند پرداختند . 

د )جدول بوده انکارپنتر -سرعت اجزاء موج ، بیشترین سرعت موج برشی و چند پارامتر دیگر نظیر ضرایب پوشش و عدد کولگان

بوده (cascade correlation algorithm) و الگوریتم پیوستگی آبشاری  EBPاستفاده از روش تکنیک محاسبات شبکه  (.1

همچنین به بهینه ترین الگوریتم، توپولوژی شبکه ، شبکه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند ، عملکرد  2است . در جدول 

ه آنها دریافتند کتعداد سیکل های دست یافتن به میزان خطای مورد نظر ، نرد یادگیری و فاکتور مومنتوم اشاره شده است . 

نها کند ، همچنین آ ری نسبت به عرض آبشستگی پیش بینیبا دقت و صحت بیشتمی تواند شبکه عصبی عمق آبشستگی را 

درصورتی که شبکه عصبی به عنوان ابزار داده کاوی به جای روش های معمول برازش منحنی های -1موارد میل را بیان نمودن : 

آماری استفاده گردد می تواند پیش بینی واقع گرایانه تری درمورد عمق آبشستگی  شمع های عمودی کار شده در دریاها انجام 

ودی به صورت ترکیبی و نه مجزا به شبکه عصبی داده میشوند نتایج دچار خطای بسیار می زمانی که پارامترهای ور -2دهد 

شمع ها  به سختی امکان پذیر است ، به منظور باال بردن دقت شبکه باید عالوه بر داده  پیش بینی ژئومتری حفره اطاق -3ند شو

گی های خاک ، شرایط محیطی و شمع را لحاظ به وی  قطر شمع پارامتر های مربوطهای ورودی نظیر ارتفاع موج ، عمق آب و 

 شبکه بهبود بخشید .یح نوع معماری عملکرد شبکه عصبی را میتوان با انتخاب صح -4نمود 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 - A.R. Kambekar, M.C. Deo 
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 CPTکاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نشست شمع ها به کمک نتایج آزمون   -2-4

تخمین نشست شمع ها با استفاده از شبکه عصبی بر اساس اطالعات در مقاله ای تحت عنوان  4(2111پویا ن اد و همکارانش )

آزمایش نفوم مخروط به طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی پرداختند .  311با استفاده از نتایج حاصل از آزمایش نفوم مخروط 

فاکتور هایی که به منظور ورودی های شبکه عصبی در نظر گرفته شدند شامل نوع آزمایش ، نوع شمع ، نوع اجرا ، وضعیت 

طول شمع ، طول موثر ر تماس با خاک ، انتهایی شمع ، صلبیت محوری شمع ، وضعیت سطح مقطع نوک شمع ، محیط شمع د

شمع ، میانگین نتایج آزمون نفوم مخروط در طول موثر شمع ، نتایج آزمون نفوم مخروط در قسمت انتهایی شمع و بار محوری 

همچنین با توجه به نوع آزمایش نوع نشست نیز وارده به شمع . نشست شمع نیز تنها خروجی شبکه عصبی در نظر گرفته شد ، 

نشست آنی شمع خواهد بود ، اگر فاوت خواهد بود . اگر آزمایش بر اساس نرد نفوم ثابت باشد میزان نشست بدست آمده مت

آزمایش بر اساس وجود یک بار ثابت دائمی باشد ، نشست حاصل شامل نشست آنی و نشست تحکیم خواهد بود . اطالعات ورودی 

 %91اطالعات آموزشی شبکه ، اطالعات آزمایشی و اطالعات اعتبار سنجی شبکه که دسته خواهند بود ،  3به شبکه شامل 

ر با تغیی مورد استفاده قرار گرفتند .باقی مانده در جهت آزمایش و اعتبار سنجی نتایج  %11اطالعات به منظور آموزش شبکه و 

یر کتب و منابع گذشته شبکه عصبی را مدل پارامترهای ورودی و تغییرات ساختاری بر اساس نتایج آزمایشات مندرج در سا

                                                           
4 - F. Pooya Nejad , Mark B. Jaksa 

داده های ورودی شبکه عصبی و بازه ی آنها  – 9جدول   

 بررسی عملکرد شبکه های مختلف  – 2جدول 
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 ،کردند که ابزاری قدرتمند در زمینه پیش بینی نشست شمع ها بوده و مزایای بسیاری نسبت به روش های مرسوم دارا ست

جدول )   و نزدیکی به نتایج اصلی را دارندالیه پنهان نتایج دارای بیشترین اعتبار  4بررسی ها نشان داد که در شبکه عصبی با 

همچنین در این مقاله مقایسه ای با روش های معمول تخمین نشست شمع ها از جمله روش داس ، روش پولس و داویس  ( .3

وش های رو روش وسیک انجام گرفت که در نهایت مشخ  شد نتایج روش شبکه عصبی دقت بسیار باالتری نسبت به نتایج 

 ( 6) نمودار  مذکور دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی پارامترهای شبکه های بهینه  – 3جدول   

 مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی با روابط تجربی مرسوم  – 6نمودار 
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 در پیش بینی نشست شمع هابررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی   -2-5

با جمع در مقاله ای تحت عنوان پیش بینی نشست شمع بر اساس نتایج آزمون نفوم مخروط  5(2112بزیار و همکارانش )

به آموزش شبکه عصبی در جهت  CPTاز نتایج بارگذاری شمع ها در کنار بکارگیری نتایج آزمایشات  داده 1311آوری بیش از 

دل های ارائه شده و روش های کالسیک تخمین نشست شمع ها پرداختند و دقت نتایج پیش بینی های شبکه عصبی را با م

سنجی  اعتبارداده ها را به منظور  %31داده ها را به داده های آموزشی و  %71در معماری شبکه عصبی آنها دیگر مقایسه نمود ، 

جنس شمع ، روش اجرای شمع ، طول شمع ، محیط شمع ، مقطع عرضی شبکه اختصاص دادند ، داده های ورودی شبکه شامل 

مقاومت میانگین مخروط در نواحیه موثر ، پارامتر مربوط به تراکم پذیری سختی محوری شمع ، وضعیت نوک شمع ، ، شمع 

مقاومت برشی ، فشار آب منفذی و بار وارده به شمع هستند در حالی که تنها خروجی شبکه نشست خاک ناحیه اطراف شمع ،

، جنس شمع و رامتر های مربوط به نوع اجرای شمع ها یافتند که پاه این نتیجه نیز دست آنها ب. (4)جدول شمع می باشد 

موضوعی که در سایر روش های متداول تعیین نشست  ( 5) جدول در میزان نشست شمع ها اثر گذار است وضعیت انتهای شمع 

ار مختلف مورد در نهایت محققین روش های مرسوم و شبکه ی عصبی مصنوعی را با چند معی نادیده گرفته می شود . شمع

 (6سنجش قرار داده و رتبه بندی نمودند که  شبکه عصبی مصنوعی رتبه اول را کسب نمود )جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 - Mohammad Hassan Baziar, Alireza Saeedi Azizkandi, Armin Kashkooli 

 پارامتر های ورودی و خروجی شبکه عصبی  – 4جدول

 پارامتر های مربوط به نوع اجرا و نوع شمعبررسی اثر   – 5جدول
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 اربرد شبکه عصبی مصنوعی در طراحی پایه های اسکله هابررسی ک  -2-6

جهت فائق آمدن بر مقاله ای تحت عنوان طراحی پایه های اسکله ها به کمک شبکه عصبی در  6(2114لی و همکارانش )

یچیدگی پو به علت نظور معماری شبکه عصبی . به مپیچیدگی طراحی شمع های پایه های اسکله ها از شبکه عصبی استفاده نمود

ایجاد رابطه بین الیه ها و خروجی شبکه از شبکه عصبی با دو الیه پنهان طراحی گردید و به منظور  MBPNNسیستم  ، لهمسا

د در دبا توجه به اینکه تعداد الیه های پنهان دو عروش محاسبه تان انت سایموند و روش محاسبه خطی خال  استفاده گردید . 

به طور وسیعی به تعداد نورون های موجود در الیه های پنهان بستگی دارد ، اما قانون  MBPNNنظر گرفته شد عملکرد سیستم 

ر در مطالعاتشان معماری های مختلف شبکه عصبی وخاصی نیز به منظور تعیین مقدار نورون ها وجود ندارد . محققین مذک

از  آنها با استفاده. امتحان کردند را به منظور بهترین عملکرد و عمومی سازی مختلفی از مقادیر نورون ها  دمصنوعی بهمراه تعدا

به  در نهایتمدل مختلف را طراحی نمودند و از نتایج آن جهت آموزش شبکه عصبی استفاده نمودند ،  51روش المان محدود 

وبی به عنوان جایگزین روش های المان محدود مورد استفاده قرار گیرد شبکه عصبی مصنوعی می تواند بخ این نتیجه رسیدند که

 ی داده ها  دقت نتایج بیش از پیش گردد. آموزشی و گسترده کردن بازه در صورت باال بردن تعداد داده های و همچنین

 

 درجا شمع هاینشست  –در مدل سازی بار کاربرد شبکه عصبی مصنوعی بررسی   -2-7

نشست شمع های درجا تحت  –در مقاله ای تحت عنوان هوش مصنوعی به منظور مدل کردن پاسخ بار  7(2114شاهین )

در نظر  MLPsت . روش داده کاوی در این پزوهش سیستم به بررسی کاربرد هوش مصنوعی در این زمینه پرداخبار محوری 

میانگین مقاومت نقطه ای مخروط در زون ، گرفته شده است . پارامتر های ورودی شبکه شامل قطر شمع ، طول موثر شمع 

ر ای مخروط در محط طول موث اصطکاک در شکست انتهای شمع ، میانگین مقاومت نقطه نسبتشکست انتهای شمع ، میانگین 

نسبت اصطکاک به نسبت مقاومت نقطه ای مخروط تقسیم بر مقاومت  شمع و میانگین نسبت اصطکاک در طول موثر شمع .

شبکه تعداد الیه های پنهان یک الیه در نظر گرفته شدند و به منظور دست یابی در معماری اصطکاکی جداره مخروط گویند . 

وم الیه های پنهان برابر به مقدار بهینه نورون های الیه های مخفی از روش سعی و خطا استفاده گردیده است . تعداد میکزیم

با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و هوش مصنوعی به برابر است با تعداد متغیر های ورودی به شبکه .   Lکه  (2L+1)است با 

توسعه مدلی در جهت پیش بینی نشست شمع های درجا تحت اثر نیروی قائم محوری پرداخت ، وی با استفاده از نتایج آزمایشات 

با مقایسه منحنی های  همچنیناستفاده کرد .  CPTلیبره نمود و جهت آموزش شبکه عصبی از نتایج آزمایشات محلی مدل را کا

                                                           
6 - Yongjei Lee, Sungchil Lee, Hun-Kyun Bae 
7 - Mohamed A. Shahin 

 روش هامقایسه سایر   – 6جدول
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نشست بر گرفته از محاسبات شبکه عصبی و نتایج حاصل از آزمایشات در مقیاس کامل دریافت که مدل ایجاد شده توانایی -بار

 بینی نشست شمع های درجا را دارد باالیی در پیش 

 

 نتیجه گیری -3

 رفتار شمع ها در شرایط گوناگون میباشند . معقول نتایج نشان میدهند شبکه عصبی مصنوعی قادر به شبیه سازی -1

ند و می می کشرایط نتایج دقیقتری نسبت به روابط تجربی متداول ارائه در همه  بکه عصبیند که شبررسی ها نشان داد -2

 تواند جایگزین مناسبی برای این روابط باشند .

از  را افزایش داده وداد داده های ورودی به شبکه عصبی ترین دقت میبایست تا جای امکان تعبه منظور دست یابی به باال -3

 ترکیب داده ها با یکدیگر خودداری نمود .

ورد ی مختلف مبسته به شرایط موضوع مورد بررسی تعداد الیه های پنهان متغیر می باشند ، الزم است در هر مساله الیه ها -4

 بررسی قرار گیرند.

در صورتی که داده های ورودی خارج از بازه یابی حاصل میگردند بر اساس درون شبکه عصبی  که نتایجبا توجه به آنکه  -5

 نمی باشند . بر تمعحاصل باشند نتایج  عصبی داده های آموزشی شبکه
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