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چکیده
 با ساختار عمومی (تعمیمیافته) با موفقیت برای مدلسازی روش مغزهگیری حاوی میلگرد و بر پایهGMDH  شبکه عصبی،در این مطالعه
 الگوریتم ژنتیک و روش تجزیه مقادیر منفرد برای تعیین ساختار بهینه مدل گسترش.نتایج گسترده آزمایشگاهی بکار گرفته شده است
 نسبت ابعاد، مجموعه دادههای ورودی و خروجی برای آموزش و آزمایش مدلهای استخراجشده شامل متغیرهای قطر مغزه بتنی.یافتهاند
 فاصله محور میلگرد تا انتهای نزدیک تر مغزه و نیز مقاومت مغزه (با و بدون میلگرد) بهعنوان، تعداد میلگردهای داخل مغزه،مغزه
 مقایسه بین نتایج آزمایشگاهی.پارامترهای ورودی و مقاومت مکعبی استاندارد بتن بهعنوان متغیر خروجی مدل در نظر گرفته شدهاند
 نشان داد که این مدل توانایی باالیی در پیشبینی مقاومتGMDH بهدستآمده در این مطالعه و مقادیر متناظر پیشبینیشده توسط مدل
GMPH  آنالیز حساسیت به منظور بررسی تأثیر پارامترهای ورودی بر خروجی مدل، در انتها.فشاری بتن بر پایه نتایج آزمایش مغزه گیری دارد
 ا ین آنالیز نشان داد که مقادیر متغیر خروجی (مقاومت مکعبی استاندارد بتن) بهطور قابلتوجهی متأثر از مقادیر پارامترهای.انجام گرفت
.مقاومت مغزه و تعداد میلگردها در مقایسه با سایر متغیرهاست
 میلگرد، الگوریتم ژنتیک، GMDH ، آزمایش مغزه، مقاومت فشاری:کلیدواژهها

Generalized GMDH-Type Neural Network for Prediction of Concrete
Compressive Strength via Core Testing
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Abstract
In this paper, generalized Group Method of Data Handling (GMDH)-type neural network has been successfully
used for modeling concrete core testing including reinforcing bars based on various data obtained experimentally.
Genetic Algorithm (GA) and Singular Value Decomposition (SVD) techniques are deployed for optimal design of
such model. A set of input-output data for the training and testing the evolved models are employed in which core
diameter, length-to-diameter ratio, number of reinforcing bars, distance of bar axis from nearer end of core as well
as strength of cores, with or without reinforcing bars, are considered as inputs and standard cube strength of
concrete is regarded as the output variables. The comparison of results obtained experimentally in this work with
the proposed GMDH model depicted that this model has a great ability for prediction of the concrete compressive
strength on the basis of core testing. Finally, sensitivity analysis was performed on the models obtained by GMDHtype neural network to study the influence of input parameters on model output. The sensitivity analysis reveals that
the output variable (standard cube strength) is significantly changed by core strength and number of rebars in
comparison with other input variables.
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 .7مقدمه
روش مغزهگیری متداولترین روش ارزیابی مقاومت فشاری بتن
در محل به شمار میرود که عمدتاً در پاسخ به نقص بتن بهکار
رفته و یا سوء ظن مطرحشده برای یک سازه مشکوک مطرح
میشود .گرچه این روش کامالً ساده به نظر میرسد اما نتایج
بهدستآمده از آن بهدلیل فاکتورهای متعددی که درگیر آن
هستند ممکن است به خطاهای قابلتوجهی همراه باشد .عواملی
شامل قطر مغزه ،نسبت طول به قطر مغزه ،سن مغزه ،خصوصیات
سنگدانه ،جهت مغزهگیری و شرایط رطوبت در هنگام آزمایش
بهعنوان متغیرهایی که میتوانند رابطه بین مقاومت مغزه و
مقاومت نمونه مکعبی یا استوانهای استاندارد را متأثر سازند
شناخته شدهاند ] .[7-9هرچند که تأثیر حضور میلگردهای
فوالدی بهعنوان یک عامل بالقوه بر مقاومت مغزه تنها توسط عده
کمی از محققین مورد بررسی قرار گرفته است ].[1-3
اگر به هر دلیلی مغزه بریدهشده حاوی میلگرد باشد ،این الزام در
آییننامههای  [70] BS EN 12504-1و

British Standard BS

 [77] 6089و  [79] BS 1881: part 120و همچنین گزارش
شماره  77انجمن بتن ] [79بهصورت ضرایب تصحیح حضور یک
یا چند میلگرد گنجانده شده است .اخیراً ،اصالحاتی ارائه شده
است]  .[8این در حالی است که برخی

استانداردها مانندACI 214

] [74] ASTM C42 , [74توصیه میکنند که مغزههای بتنی
برای آزمایش فشاری ترجیحاً میبایست حاوی میلگرد نباشند.
گزارشهای متناقض قابلتوجهی در خصوص تأثیر میلگرد وجود
دارد .برخی محققین تأثیر چندانی نیافتند ] [8درحالیکه برخی
دیگر رفتارهای

متناقض و متفاوتی را بیان کردند ].[3-1

تأثیر میلگردهای آجدار  25mm , 13mmدر چیدمانهای مختلف
نیز ارزیابی شده است و نتایج نشان داده که حضور میلگرد در
مغزه باعث کاهش مقاومتهای فشاری اندازهگیری شده به میزان
 4-78درصد میشود ] .[1تحقیق دیگری نشان داده که میزان
کاهش مقاومت فشاری استوانهای در نتیجه میلگردهای
تعبیهشده ،برای نسبت طول به قطر  ،9آشکارا با کاهش نسبت
کاهش مییابد ] .[8همچنین در عوض برای 7

 ،افزایش

مقاومت مغزه ها صرفنظر از موقعیت میلگرد در مغزه مشاهده
شد .آنها همچنین گزارش کردند که حضور میلگرد تا %4
حجمی نمونههای استوانهای بتنی با نسبت طول به قطر  ،7تأثیر
منفی قابلتوجه ای بر مقاومت نشان نداده است.

انجمن بتن ][79

این کاهش مقاومت را بهصورت تابعی از اندازه و موقعیت
میلگردهای فوالدی در مغزه گزارش میکند.

در مرحله اول ،مقاومت مغزه غیراستاندارد میبایست به مقاومت
معادل مغزه استاندارد تبدیل شده و سپس مقاومت مغزه
استاندارد به مقاومت معادل بتن در محل به کمک ضرایب
تصحیح مورد نیاز تبدیل شود و سپس مقاومت مغزه استاندارد به
مقاومت معادل بتن در محل به کمک ضرایب تصحیح مورد نیاز
تبدیل شود .حتی زمانی که این ضریب تصحیح مناسب باشد
میبایست این مورد را مد نظر داشت که این مقدار بهصورت یک
مقدار میانگین با کمی پراکندگی و خطا حولوحوش آن است.
لذا ،این امکان وجود دارد که در یک شرایط خاص ،استفاده از یک
یا چند ضریب تصحیح ضرورت داشته باشد که در این حالت،
بهکارگیری این ضرایب تصحیح یکی پس از دیگری ،میتواند عدم
قطعیتهایی را در خصوص تخمین مقاومت بتن مطرح نماید.
نگارنده معتقد است که ضرایب تصحیح مقاومت منتشرشده ،به
ویژه ضریب تصحیح میلگرد ،لزوماً دقیق نیستند و ممکن است
بهطور عمومی کاربردی نباشند .چرا که آنها منتج از اطالعات و
آزمایشهای خاص خود بودند .همان طور که در باال توضیح داده
شد ،در نظر گرفتن همه این عوامل مستلزم بهکارگیری مدلهای
بسیار پیچیده و دقیق برای پیشبینی درست مقاومت بتن است.
در این بین ،استفاده از روشهای مدلسازی قدیمی در پیشبینی
رفتار بتن ،به ویژه مقاومت فشاری بتن ،کاری دشوار ،زمان بر و
نامطمئن است ] 79و .[71
شناسایی سامانهها و مدلسازی فرآیندهای پیچیده با استفاده از
دادههای ورودی -خروجی همواره مورد توجه محققین زیادی
بوده است .در واقع روشهای شناسایی سامانه در شاخههای علمی
متعددی به منظور پیشبینی رفتار سامانههای ناشناخته و پیچیده
بر پایه دادههای ورودی -خروجی در دسترس بهکار گرفته
میشود ] .[78از نظر تئوریک ،برای مدل کردن یک سامانه،
شناخت دقیق روابط صریح ریاضی بین متغیرهای ورودی و
خروجی ضرورت دارد .مؤلفههای اصلی محاسبات نرم ،مانند
منطق فازی ،شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک ،توانایی باالیی را در
حل مسائل پیچیده و غیرخطی کنترل و شناسایی سامانهها از
خود نشان دادهاند.
در این راستا تالشهای زیادی در استفاده از روشهای
تکاملی بهعنوان ابزاری کارآمد در شناسایی سامانه گسترش یافته
است ] .[97-73در میان این روشها ،الگوریتم دستهبندی گروهی
دادههای عددی ) (GMDHیک روش خودسازمان ده است که به
تدریج بر روی مدلهای پیچیده بر اساس تکامل عملکردشان بر
روی یک مجموعه دادههای چند ورودی  -یک خروجی (Xi ,yi) (i
) =1,2,…Mشکل میگیرد .روش  GMDHاولین بار توسط
ایواخنکو ] [99بهصورت یک روش آنالیز چند متغیره برای
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مدلسازی و شناسایی سامانههای پیچیده توسعه پیدا کرد .هدف
اصلی  GMDHبنا نهادن یک تابع تحلیلی بر اساس یک شبکه
پیشخور ) (feed –ferwardاست که هر المان آن یک تابع درجه
دوم شکل میدهد که ضرایب آن به کمک روشهای رگرسیونی
بهدست میآیند ] .[99مرور بسیار جامعی از استفاده الگوریتمهای
تکاملی در طراحی شبکههای عصبی مصنوعی انجام شده است
] .[94پیشتر از الگوریتمهای ژنتیک در شبکه عصبی مصنوعی از
نوع  GMDHبه منظور جستجوی مجموعه بهینه از ارتباطات هر
نرون با الیههای قبلی استفاده شده است 94 ،71 ،79] .و [99
این مطالعات بیانکننده یک استفاده ترکیبی از الگوریتم
ژنتیک برای یک شبکه عصبی  GMDHبا ساختار ساده شده
بهطوری که ارتباطات نرونها فقط به الیههای مجاور
است،
محدود نبوده و پیکربندی ارتباطات نرونها فقط منحصر به
الیههای مجاور نیست این مسئله توسط نریمانزاده و همکاران
] [99پیشتر عنوان شده است .این تعمیمیافتگی توپولوژی شبکه
میتواند عملکرد شبکه عصبی  GMDHرا بهطور چشمگیری
بهبود بخشد .از این گذشته ،ترکیب الگوریتم ژنتیک و تجزیه
مقادیر منفرد ) (SVDبرای طراحی همزمان ساختار شبکه و
ضرایب آن ،روشهای طراحی پیشین ] [91برای فرآیند مشابه
تعیین تعداد الیههای پنهان و تعداد نرونهای آن را بهطور
قابلمالحظهای ارتقا داده است .در این حالت شبکههای به مراتب
سادهتر و با ساختار بهینه طراحی میشوند.
هدف از مطالعه حاضر پیشبینی مقاومت مکعبی استاندارد
به وسیله نتایج آزمایش مغزهگیری با توجه ویژه به
بتن
عوامل کاربردی حضور یک یا چند میلگرد در مغزه بتنی در
وضعیتهای مختلف است .نشان داده شده است که شبکه عصبی
 GMDHمیتواند بهطور موثر و کارآمد مقاومت فشاری بتن
را بهصورت تابعی از متغیرهای مهم ورودی شامل؛
نسبت طول به قطر مغزه ) ،(L/Dقطر مغزه ) ،(Dcoreتعداد
میلگردهای فوالدی ) ،(Nrebarفاصله محور میلگرد(ها) از انتهای
نزدیکتر مغزه ) (Hو مقاومت فشاری مغزه ) (fcoreدر دو شرایط
عملآوری مختلف ،مدلسازی و پیشبینی نماید .در این راستا،
الگوریتم ژنتیک در یک روش جدید برای طراحی کل ساختار
شبکه عصبی  GMDHبسط یافته است .تعداد نرونها در هر الیه
پنهان و پیکربندی ارتباطات آنها با یکدیگر به منظور دستیابی
به مجموعهای مطلوب از ضرایب مناسب معادالت درجه دو
بهینهسازی شده است .همچنین قابلیت پیشبینی مدلهای
شبکه عصبی  GMDHبا مدلهای رگرسیون خطی مقایسه شده
است.

 .2روش تحقیق
طرح اختالطهایی برای دستیابی مقاومت مکعبی  49روزه
 97/9Mpaو  48/7 Mpaبا نسبتهای آب به سیمان  0/44و 0/4
980 ,940
در نظر گرفته شد .مقادیر سیمان به ترتیب
انتخاب شد .همچنین مقادیر مصالح ریزدانه خوب دانهبندی شده
و مصالح درشتدانه با حداکثر اندازه اسمی  19mmبه ترتیب در
 7090-349تعیین گردید .در
,384-304
محدودههای
تمام اختالطها از سیمان پرتلند تیپ  ،9ماسه رودخانهای شسته
شده و مصالح درشتدانه شکسته استفاده شد .تأثیر میلگرد
فوالدی بر مقاومت مغزههای بتنی توسط پارامترهای مختلف
شامل؛ قطر مغزه ،نسبت طول به قطر مغزه ،شرایط رطوبتی مغزه،
سطح مقاومت بتن و همچنین قطر و تعداد میلگرد و موقعیت آن
در مغزه ارزیابی شده است.
برای هر طرح تیرهای بتنی مسلح و غیرمسلح به ابعاد
 900×900×7000mmساختهشده و در شرایط آزمایشگاه با
رطوبت نسبی  %10و دمای  94°cبه همراه نمونههای مکعبی
کنترل  700mmنگهداری شدند .میلگردهای فوالدی مصرفشده
از نوع آجدار با قطرهای  79mm , 70mmبودند .مغزههایی با
قطرهای  14mmو  700mmبا نسبت ابعاد  7و  9از تیرهایی
ساختهشده در جهت عمود بر جهت بتنریزی گرفته شد .مغزهها
توسط مالت گوگرد کالهک گذاری شده ) (cappedو به منظور
ارزیابی اهمیت شرایط رطوبت مغزه در هنگام آزمایش ،در شرایط
عملآوری مختلف شامل نگهداری در هوای آزاد به مدت  1روز و
نیز دو روز اشباع پیش از آزمایش در نظر گرفته شد (soaked for
) .2 daysحداقل  480مغزه بتنی برای مقاومت فشاری  49روزه
آزمایش شدند و هر نتیجه استخراجشده بهصورت میانگین نتایج
حداقل  9نمونه بوده است.
جزئیات برنامه آزمایشگاهی در جدول ( )7و نمایی کلی از برنامه
گسترده آزمایشگاهی انجامشده در این مطالعه در شکل ()7
خالصه شده است.
جدول  .7جزئیات مغزههای آزمایش
قطر

نسبت طول

قطر مغزه

پوشش

میلگرد

به قطر

D

(میلیمتر)

)(L/D

 90،40و14

 7و9

 70و79

9

14

 90،40و14

 7و9

 70و 79

 7و9

700

میلگرد
(میلیمتر)

تعداد
میلگرد

(میلیمتر)
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شکل  .7مراحل انجام ساخت تیرها ،عملآوری ،مغزهگیری از تیرها و آزمایش مغزهها در ابعاد مختلف با چیدمان مختلف میلگردها
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 .9مروری بر شبکه عصبی GMDH

مطابق الگوریتم  GMDHیک مدل میتواند بهصورت مجموعهای
از نرونها بهطوری که زوجهای مختلف آنها در هر الیه از طریق
یک معادله چندجملهای مرتبه دوم به هم مرتبط شدهاند بیان
شود و نرونهای جدید در الیههای بعدی را بسازند .اینچنین
نمایشی میتواند در مدلسازی مسیر ورودیها به خروجی به کار
گرفته شود .تعریف مشخص و قراردادی شناسایی یک مسئله،
یافتن تابع̂ است بهطوری که میتواند تقریباً به جای مقدار
واقعی  fبهمنظور پیشبینی خروجی ̂ بهازای یک بردار ورودی
مشخص  X  x1 , x2 , x3 ,..., xn در نزدیکترین حالت ممکن
به مقدار واقعی خروجی  yبهکار رود .بنابراین M ،مشاهده
مشخص از زوج دادههای چند ورودی – یک خروجی بهطوری که:
()7

yi  f xi1 , xi 2 , xi 3 ,..., xin i  1,2,..., M 

حال امکان آموزش یک شبکه عصبی از نوع  GMDHبرای
پیشبینی مقادیر خروجی ̂ برای هر بردار ورودی مشخص
 X  xi1 , xi 2 , xi 3 ,..., xin وجود دارد  .به عبارتی :

()9

معادله مرتبه دو  Giبرای برازش بهینه خروجی در کل مجموعه
زوج دادههای ورودی – خروجی بهدست میآید .به عبارت دیگر:
M

() 9

 min

 p, q  1,2,..., nگسترش مییابند .به عبارت دیگر در این
سهگانه
داده
M
تشکیل
امکان
حالت
 yi , xip , xiq i  1,2,..., M از مشاهدات به کمک چنین
فرمی  p, q  1,2,..., nوجود دارد:

y1 
 y2 
 

 yM 

که مربع اختالفات بین مقدار واقعی خروجی و مقدار



()9


M

i 1

ارتباطات کلی بین ورودیها و متغیرهای خروجی را میتوان با
استفاده از یک فرم پیچیده گسسته از سری توابع ولترا
) (Voterraبه فرم زیر بیان نمود:
()4

n

n

n

n

n

n

1

1

1

1

1

1

y  a0   ai xi   aij xi x j   aijk xi x j x k  ...

که به چندجملهای  Kolmogorov – Gaborشناخته میشوند
] .[98-99این فرم کامل از بیان ریاضی را میتوان بهصورت یک
سامانه از چند جملههای مرتبه دو جزئی بیان نمود بهطوری که
yˆ  Gxi , x j   a0  a1xi  a2 x j  a3 xi x j  a4 xi2  a5 x2j

x2 q

xMq

=Y

()1

Aa

که در آن a ،بردار ضرایب ناشناخته از چندجملهایهای مرتبه
دو معادله ( )4است.

a0 , a1 , a2 , a3 , a4 , a5 

()8

=a

Y  y1 , y2 , y3 ,..., yM 

T

()3

بردار مقادیر خروجی مشاهدات است .میتوان به آسانی دریافت
که:

()70

که ضریب  aiدر معادله ( )4به کمک روشهای رگرسیونی
محاسبه میشوند 99] .و  94و  99و  [99بهطوری که اختالف
بین مقدار واقعی ) (yو مقدار برآورده شده ̂ ( برای هر زوج از
متغیرهای ورودی Xi , Xjحداقل شود .در این راستا ،ضرایب هر

x1q

 x1 p
x
 2p


 xMp

به کمک زیرمجموعه مرتبه دو به فرم معادله ( )4برای هر ردیف
از  Mداده سهگانه ،معادالت ماتریسی به آسانی بهصورت زیر
بهدست میآید:

شامل تنها دو متغیر ( نرون) در فرم زیر باشند:
()4

M

) ( نرون در اولین
حاصل گردد .در نتیجه،
الیه از شبکه پیشخور ) (feed–forwardاز مشاهدات
 yi , xip , xiq i  1,2,..., M برای مقادیر مختلف

اکنون مسئله تعیین یک شبکه عصبی  GMDHبه گونهای است

2

i 1



پیشبینیشده متناظر به حداقل برسد و به عبارتی:

E

در فرم اصلی الگوریتم  ،GMDHهمه حالتهای ممکن دو متغیر
مستقل از مجموع  nمتغیر ورودی به منظور تشکیل
چندجملهایهای رگرسیون به فرم معادله ( )4در نظر گرفته
میشوند بهطوری که بهترین برازشهای مشاهدات وابسته
  yi , i  1,2,..., M در جهت ارضای کمترین مربعات

yˆi  fˆ xi1 , xi 2 , xi 3 ,..., xin i  1,2,..., M 

fˆ xi1 , xi 2 , xi 3 ,..., xin   yi  min

2
  yi  Gi 

x12p x12q 

x22 p x22q 

... ...
2
2 
xMp xMq 

 1 x1 p x1q x1 p x1q

1 x2 p x2 q x 2 p x 2 q
A
... ... ...
...

 1 xMp xMq xMp xMq

روش حداقل مربعات از آنالیز رگرسیون چند متغیر منجر به حل
معادالت ضرایب به فرم زیر میشود:
()77

AT Y



1



a= AT A
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مجموعه M

این معادله بردار بهترین ضرایب معادله ( )4برای کل
داده سهگانه تعیین میکند .شایانذکر است که این روش برای هر
نرون از الیه پنهان بعدی مطابق با توپولوژی شبکه تکرار
میشود].[94-99
در این مطالعه ،طراحی همزمان ساختار و ضرایب معادالت
حاکم بر آن به ترتیب به کمک الگوریتم ژنتیک ) (GAو تجزیه
مقادیر منفرد ) (SVDانجام گرفته است .این کاربرد ترکیبی به
وسیله استفاده از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه ساختار
شبکه و بهطور همزمان ضرایب وابسته هر کاندید حل در جمعیت
گسترشیافته به کمک روش  SVDدر یک حالت بهینه انجام
شده است .این بهکارگیری ،اندازه فضای جستجو برای طراحی
تکاملی شبکه عصبی  GMDHرا شدیداً کاهش میدهد بهگونهای
که هر یک از شش ضریب متعلق به هر یک از ارتباطات دو نرون
متصل بهطور بهینه توسط روش  SVDمحاسبه میشود .عالوه بر
آن ،به دلیل کاربرد الگوریتم ژنتیک ،تعداد نرونها در هر الیه
پنهان و ساختار ارتباطی آنها بهمنظور دستیابی به بهترین
مجموعه از ضرایب چندجملهایهای درجه دو بهینهسازی شده
است .همچنین پیکربندی ارتباطات نرونها به الیههای مجاور
محدود نبوده است که این موضوع پیشتر توسط نریمانزاده و
همکاران ] [99مطرح شده است .این روشها برای شبکه عصبی
 GMDHبهدستآمده به همراه کلیه اطالعات تعمیمسازی و
بهینهسازی ساختار شبکه عصبی  GMDHتوسط نریمانزاده و
همکاران ] [94-99گزارش شده است.

] .[79- 71قابلذکر است که بررسی رابطه بین مقاومت مغزه و
مقاومت مکعبی استاندارد متناظر آنها نشان داد که پراکندگی
مشخصی برای دو شرایط نگهداری مختلف وجود دارد .لذا ،دو
مدل مجزا برای دو شرایط نگهداری خشک و دو روز مرطوب در
نظر گرفته شد .به منظور اثبات قابلیت و توانایی پیشبینی مدل
شبکه عصبی  ،GMDHدادهها در دو گروه مختلف آموزش و
آزمایش تقسیمبندی شدند .دادههای آموزش که شامل  14داده از
مجموعه  709زوج داده ورودی -خروجی برای شرایط نگهداری
خشک و  14داده از مجموع  39زوج داده ورودی -خروجی برای
شرایط نگهداری دو روز مرطوب بودند ،تنها برای آموزش شبکه
مطابق روشهای تکاملی این مطالعه بهکار برده شدند .دادههای
آزمایش که شامل به ترتیب  98و  97نمونه ورودی -خروجی
برای دو شرایط نگهداری خشک و مرطوب بودند ،تنها برای
آزمایش مدلهای استخراجشده بهکار برده شدند تا قابلیت و
توانایی مدلهای  GMDHپایهریزی شده را نشان دهند .لذا این
دادههای آزمایش هیچ مشارکتی در بخش آموزش شبکه نداشتند.
 .2-6نتایج مدلسازی
ساختار مدل شبکه عصبی  GMDHدارای  9الیه پنهان در
شکلهای ( )9-9نشان داده شده است.

 .6مدلسازی fcube
 .7-6مدلسازی شبکه عصبی GMDH

هدف اصلی این مطالعه ایجاد توسعه یک تابع چندجملهای بر پایه
پارامترهای ورودی شامل؛ نسبت طول به قطر مغزه ،قطر مغزه،
تعداد میلگردهای فوالدی داخل مغزه ،فاصله محور میلگرد از
انتهای نزدیکتر مغزه و مقاومت مغزه برای تخمین مقاومت
مکعبی استاندارد بتن بهعنوان متغیر خروجی است .به منظور
طراحی ژنتیکی مدل شبکه عصبی  GMDHکه در باال و در بخش
قبل تشریح شد ،از جمعیت اولیه  40با احتمال پیوند  34%و
احتمال جهش  7%در  900نسل استفاده شد بهطوری که بهبود
بیشتری برای این اندازه جمعیت انتخابی حاصل نشد .برای این
مدل حداکثر تعداد الیههای پنهان سه الیه انتخاب شد .با این
انتخاب ،بهترین ساختار بهطور خودکار برای  9الیه پنهان و کمتر
برگزیده میشود .انتخاب تعداد الیههای پنهان بیشتر به شدت
پیچیدگی ساختار مدل میافزاید درحالیکه تغییر چندانی در
نتایج بهدست نمیآید .از این گذشته ،عملکرد باالی مدل شبکه
عصبی با  9الیه پنهان بیشتر در تحقیقات به اثبات رسیده بود

شکل  .2ساختار تکامل مدل شبکه عصبی  GMDHمتعارف برای
نمونههای خشکشده در هوا

شکل .9ساختار تکامل مدل شبکه عصبی  GMDHمتعارف برای
نمونههای مرطوب در هوا

همانطور که از شکلها بر میآید پیکربندی ارتباط نرونها فقط
محدود به الیههای مجاور نیست .عملکردهای شبکههای GMDH
تعمیمیافته در شکلهای ( )4-4ارائه شده است.
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شکل  .6مقادیر آزمایشی مقاومت مکعب استاندارد بتن در مقابل نتایج پیشبینیشده  GMDHبرای شرایط عملآوری خشک
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شکل  .5مقادیر آزمایشی مقاومت مکعب استاندارد بتن در مقابل نتایج پیشبینیشده  GMDHبرای شرایط عملآوری مرطوب.

این شکلها نشان میدهند که مقادیر واقعی پیشبینیشده
مقاومت مکعبی استاندارد به خوبی به هم مرتبط بوده و لذا
توانایی پیشبینی و تخمین باالی مدل شبکه عصبی  GMDHدر
مقایسه با مدلهای رگرسیون خطی نتیجه میشود .پارامترهای
برآورد خطا شامل  VAF ,MAPE ,RMSE, R2adjبر اساس
عملکرد مدلهای  GMDHدر جدول ( )9خالصه شده است.
ارزیابیهای آماری ثابت میکنند که نتایج مدلهای پیشنهادی
دقت بسیار باالیی دارند بهطوری که حدود  %33تغییرات مقادیر
متغیر پاسخ توسط مدلهای استخراجشده میتواند تبیین شود.
همچنین ،معادالت چندجملهای متناظر با دو شرایط نگهداری
مختلف در جدولهای ( )9-4ارائه شده است.

 .5آنالیز حساسیت
آنالیز حساسیت مدلهای بهدستآمده بهمنظور ارزیابی تأثیر
پارامترهای ورودی بر خروجی مدل انجام گرفته است .معادالت
چندجملهای بهدستآمده با شبکه عصبی  GMDHبه فرم
معادالت پیچیدهای است و تأثیر هر پارامتر ورودی را نمیتوان به
سادگی بر عملکرد مدل بررسی نمود .به جای آن حساسیت مدل

به هر پارامتر از طریق آزمایش تغییرات مقاومت مکعبی استاندارد
به عنوان متغیر خروجی نسبت به پارامتر ورودی مشخص
درحالیکه سایر متغیرها ثابت نگه داشته شدهاند ارزیابی میشود.
شایانذکر است که تغییرات هر پارامتر در محدوده قابلقبول
متناظر با محدوده تغییرات واقعی و مجاز آن نگه داشته میشود تا
خطا و انحراف نتایج به حداقل برسد .نتایج آنالیز حساسیت
مدلهای شبکه عصبی  GMDHبهدستآمده برای نمونههای
خشک و مرطوب در شکلهای ( )9-1نشان داده شده است.
میتوان دریافت که متغیر خروجی  fcubeبهطور قابلتوجهی با
تغییرات  Nrebar ,fcoreدر مقایسه با سایر پارامترهای ورودی تغییر
میکند .همچنین دیگر پارامترهای ورودی تأثیر ناچیزی بر روند
تغییرات مقاومت مکعبی استاندارد بروز دادند .هرچند میبایست
تاکید نمود که بررسی اعتبار این موضوع برای انواع مختلف بتن و
خارج از محدوده دادههای منظور شده در این مطالعه نیازمند
مطالعات بیشتری است و چه بسا الگوی متفاوت دیگری از
تغییرات دنبال شود.
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جدول  .2ارزیابی آماری مدلهای شبکه عصبی نوع
)VAF (%

MAPE

RMSE

GMDH

R adj2

تعداد نمونهها

GMDH-type neural network

نمونههای خشکشده در هوا
33/33

0/9011

0/0398

0/3333

14

Training

33/33

0/9499

0/7349

0/3333

98

Testing

33/38

0/4800

33/31

0/1939

نمونههای مرطوب

1
y  y
 100

n 1
y
n

0/9099

0/3338

14

Training

0/9148

0/3331

99

Testing



MAPE 

n 1
1 R2
n p



2
Radj
 1

 var  y  y 
1 n
VAF  1 
 100
 y  y 2

var  y  
n 1

که در آن  y, y’, pو  nبه ترتیب بیانگر مقدار مشاهدهشده ،مقدار پیشبینی ،تعداد پارامترهای مدل و تعداد حاالت هستند

RMSE 

جدول  .9مدل چندجملهای تولیدشده توسط شبکه عصبی  GMDHتکاملیافته برای نمونههای خشکشده هوا
)Y=a(1)+ a(2)*X(1)+ a(3)*X(2)+ a(4)*X(1)^2+ a(5)*X(2)^2+ a(6)*X(1)*X(2
Parameters
a4

a3

a2

a1

a6

a5

0/078493

-0/01099

9/348409

-0/04749

-9/94784

-0/0009

-0/79347

-0/00198

7/091913

7/093073

-0/78737

-0/08419

0/309449

4/979078

-0/07911

0/094344

0/073193

-9/18999

-0/07789

0/009988

-0/01441

0/791097

-0/00091

-0/00748

0/074489

0/911798

0/789498

-0/09889

-0/77148

-7/00889

0/901314

-0/091914

-0/90484

9/419489

-9/43001

-0/07491

-0/07417

0/008094

9/434197

-0/04044

Yi

4/911397

-8/49914

-74/7989

L/D, fcore

Y1

79/49113

0/99708

0/008494

Dcore, Nrebar

Y2

9/841399

4/998094

L/D, H

Y3

9/134041

-97/9479

Nrebar, fcore

Y4

0/793408

98/10899

Y1, Y2

Y5

4/394794

-98/9017

fcore, Y3

Y6

0/079093

0/009491

Y4, Dcore

Y7

9/734719

-9/74393

Y5, Y6

Y8

94/04481

Y4, Y7

Y9

-78/7394

Y8, Y9

Y10

جدول  .6مدل چندجملهای تولیدشده توسط شبکه عصبی  GMDHتکاملیافته برای نمونههای مرطوب
)Y=a(1)+ a(2)*X(1)+ a(3)*X(2)+ a(4)*X(1)^2+ a(5)*X(2)^2+ a(6)*X(1)*X(2
Parameters
a6

a5

a4

a3

a2

a1

Yi

-0/99937

-0/03779

7/948338

4/899099

7/339101

-91/3989

Nrebar, fcore

Y1

9/343791

8/34914

-70/9799

-94/1917

99/48899

44/89371

L/D, Nrebar

Y2

0/007997

-0/03478

-9/08E-04

4/413944

-0/09919

-90/999

H, fcore

Y3

-0/00743

0/000997

0/004093

0/078817

0/1349999

0/00044

Y1, Dcore

Y4

-0/99937

7/948338

-0/03779

7/339101

4/899090

-91/3989

fcore, Nrebar

Y5

0/77747

-0/07934

0/008097

7/789377

0/490978

-79/4941

Y1, Y2

Y6

0/071344

0/007499

-0/07089

0/989449

0/703879

8/499994

Y3, Y1

Y7

9/991449

-7/0394

-7/49491

-8/98979

9/874977

99/9144

Y4, Y5

Y8

3/477948

-4/1493

-4/19193

0/49478

7/703303

-8/449

Y6, Y7

Y9

0/037409

-0/04439

-0/09841

-0/09099

9/99439

-99/4998

Y8, Y9

Y10
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شکل  .1تغییرات متغیر خروجی در اثر تغییرات متغیرهای ورودی برای نمونههای مرطوب.
 .4نتیجهگیری
در این مطالعه سعی شده است که یک روش قدرتمند شناسایی
سامانه به منظور پیشبینی مقاومت فشاری بتن بر اساس نتایج
آزمایش مغزهگیری شامل میلگردهای فوالدی گسترش یابد .یک
مدل شبکه عصبی  GMDHبهینهشده با الگوریتم ژنتیک و روش
تجزیه مقادیر منفرد برای ایجاد یک مدل ریاضی بر مبنای
پارامترهای ورودی نسبت طول به قطر مغزه ،قطر مغزه ،تعداد
میلگردهای فوالدی داخل مغزه ،فاصله محور میلگرد از انتهای
نزدیکتر مغزه و مقاومت فشاری مغزه برای تخمین مقاومت
مکعبی استاندارد بتن بهعنوان خروجی مدل پایهریزی شد .نتایج
بهدستآمده از مدل شبکه عصبی  GMDHبیانگر همبستگی عالی
با نتایج آزمایشگاهی برای هر دو شرایط مختلف عملآوری
نمونهها بودند و نشان دادهشده که تخمین مقاومت مکعبی
استاندارد بر اساس نتایج مقاومت مغزههای حاوی میلگرد با دقت
باال انجامپذیر است .همچنین آنالیز حساسیت روابط چندجملهای
استخراجشده از شبکه عصبی  GMDHاز طریق ارزیابی تغییرات

پارامتر خروجی (مقاومت مکعبی استاندارد) با توجه به تغییرات
پارامترهای ورودی انجام شد .بر اساس این آنالیز مشخص گردید
که تأثیر Nrebar ,fcoreبه ترتیب در مقایسه با سایر متغیرها
چشمگیرتر است.
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