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  چکیده

پذیري خاك بر اساس مشخصات دانه بندي و اتربرگ ارائه   مدلی براي تخمین ضریب نفوذبا استفاده از شبکۀ  عصبی مصنوعی  تحقیق حاضردر 

هاي  آزمایشهاي مورد استفاده شامل نتایج  داده. استفاده شده است خاك مورد 155در مطالعۀ حاضر از یک بانک داده مشتمل بر . شده است

مقایسۀ نتایج به دست آمده از شبکه . پذیري با روش بار افتان صورت گرفته اند نفوذ هاي آزمایش .باشد پذیري می بندي، حدود اتربرگ و نفوذ دانه

چنین به  هم. استپذیري با دقت باالیی  عصبی مصنوعی و مقادیر تجربی داده ها حاکی از این است که مدل ارائه شده قادر به تخمین ضریب نفوذ

درجۀ است که  نآنالیز حساسیت صورت گرفته بیانگر ای. منظور بررسی اثر هر یک از پارامترها بر روي نفوذپذیري آنالیز حساسیت انجام شده است

  .پذیري از اهمیت زیادي برخوردار است تراکم در تخمین نفوذ

ندي، حدود اتربرگ، آنالیز حساسیتب ، شبکه عصبی مصنوعی،  دانهپذیري  ضریب نفوذ: کلمات کلیدي

  

مقدمه.1

  

سطح دقت در این . ها و ساخت و سازها در مهندسی عمران می باشدتعیین مشخصات و پارامترهاي ژئوتکنیکی خاکها همواره گام اول در کلیه طراحی

هاي آغازین یک از سوي دیگر در گام. حت تاثیر قرار دهدچرا که می تواند مسائل اقتصادي را به شدت ت ،ها داراي اهمیت بسیار زیادي می باشد ارزیابی

هاي اولیه ژئوتکنیکی و تعیین مشخصات هاي اولیه است و معموال حجم بررسییحاکم بر سطح دقت مورد نیاز در این ارزیاب ،هاي مالیپروژه محدودیت

هی را باید افزود که هاي آزمایشگابودن انجام آزمایشبر  ضوع زماناین موبه . گردداي می هاي قابل مالحظه دچار جرح و تعدیلمکانیکی خاك بستر 

  .کندهاي ژئوتکنیکی را دچار وقفه می پروسه طراحی

براساس . هایی داردردي است که نیاز به چنین ارزیابی، از جمله موازباله و یا هسته رسی سدهاي خاکی هاي نفوذناپذیر مراکز دفنطراحی الیه

متر بر ثانیه باشد که در آلمان، برزیل و  10-9ها باید هاي رسی تحتانی کف لندفیلت آمریکا حداقل تراوائی این الیهمحیط زیس قوانین آژانس حفاظت

هاي مشابهی را میتوان یافت چرا درخصوص هسته رسی سدهاي خاکی نیز محدودیت. چین هم مقادیر مشابهی به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرد

در چنین مواردي یافت یک منبع قرضه . هاي موجود باید عمل کندنوان یک اصل کلی بدنه سد به عنوان یک المان نفوذناپذیر در برابر جریانکه به ع

مناسب که بتواند در یک سطح انرژي تراکمی مناسب تراوائی الزم را جهت اجراي یک الیه تحتانی رسی در کف لندفیل و یا هسته یک سد خاکی 

  .بر هستنداي نفوذپذیري بسیار زمانههاي تراکم و متعاقب آن آزمایشبر تبدیل گردد چرا که انجام آزمایشماید، می تواند به یک پروسه زمانتامین ن

 شته، استفاده از منحنی هاي دانه بندي و حدود اتربرگ خاك جهت تخمین تراوائی خاك موضوع تحقیقات بسیاري بوده است کهدر قرن گذ

هاي  در سال. می باشد که ضریب نفوذ پذیري خاك را به مجذور اندازة مؤثر ذرات مرتبط کرد] Hazen]1ها رابطۀ ارائه شده توسط ین آنتر معروف

. تر است ها مفید نشان داد که استفاده از اندازة متوسط ذرات در تخمین تراوایی خاك] 3[ Chenو ]Burmister]2بعد مطالعات صورت گرفته توسط 

مورد خاك مصنوعی و در نظر گرفتن مدول ریزي، ضریب یکنواختی، اندازة مؤثر و متوسط ذرات،  57با استفاده از ] Wang & Huang]4ادامه در 

ایده ابتکاري استفاده از بعد براي اولین بار ] Boadu]5در تحقیقات صورت گرفته توسط .روابطی را براي تخمین ضریب نفوذ پذیري ارائه کردند

  . به عنوان شاخص ذاتی منحنی دانه بندي خاك جهت تعیین تراوائی مطرح شد و آنتروپی کتالفرا
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هایی با  که در صورت استفاده از داده به این نکته ضروري استتوجه  پذیري خاك نفوذضریب علیرغم دقت باالي روابط ارائه شده در تخمین 

گیري از سیستم شبکۀ عصبی به تخمین میزان  با بهره] Sinha & Wang]6بدین منظور . یابد عملکرد روابط یاد شده کاهش می ،محدودة تغییرات بیشتر

مورد آزمایش قرار  95%و 90%از داده هایی استفاده شده است که در دو درصد تراکم با توجه به این امر که در مطالعۀ اخیر . تراوائی خاك پرداختند

مدلی براي تخمین  100%و  95%، 90%هایی با درصد تراکم  داده که با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و گرفته اند، در تحقیق حاضر سعی بر این است

  . پذیري ارائه گردد ضریب نفوذ

  

  

بانک داده.2

رفته در هاي صورت گ هاي مورد استفاده از نتایج آزمایش داده. نمونه خاك استفاده شده است 155در تحقیق حاضر از یک بانک اطالعات مشتمل بر 

و  SC ،SM ،SP ،CL،CH ،MLهاي مختلف از قبیل  ها بر روي خاك آزمایش .به دست آمده است) برزیل(آزمایشگاه ژئوتکنیک دانشگاه باهایا 

MH بندي به روش  هاي دانه بر روي هر نمونه آزمایش .اند گذاري شده نامبندي یونیفاید  هاي مورد استفاده بر اساس سیستم طبقه نمونه .صورت گرفته اند

  .پذیري به روش بار افتان انجام شده است هاي استاندارد و هیدرومتري، حدود اتربرگ و تعیین ضریب نفوذ الک

، مدول ریزي )D50(، اندازة متوسط ذرات )D10(اندازة مؤثر ذرات : پارامتر ورودي استفاده شده است که عبارتند از 9در مدل ارائه شده از 

)FM(حد خمیري  ، حد روانی و)LL, PL( درصد شن، ماسه و ریزدانه ،)Gc, Sc, Fc (و درصد تراکم)Cd .( هاي  محدودة تغییرات پارامتر 1جدول

  .دهد مورد استفاده در شبکۀ عصبی را نشان می

  

محدودة تغییرات پارامترهاي مورد استفاده1جدول

K
(cm/s)

Cd
(%)

Fc

(%)
Sc

(%)
Gc

(%)
PL
(%)

LL
(%)

FM
D50

(%)
D10

(%)
Parameters

2.5E-1190000000.083.50E-043.80E-07Minimum  

1.70E-
03

10010010022474954.221.00E+001.90E-01Maximum  

2.74E-
05

9557.934.37.624.91451.851.25E-016.06E-03Mean  

1.57E-
04

4.0426.226.27.514.21581.091.83E-013.08E-02
Standard 
Deviation  

  

شبکۀ عصبی مصنوعی.3

  

هاي عصبی در  شبکه. کند را شبیه سازي می انسان هاي پردازش اطالعاتی هستند که ساختار آنها سیستم بیولوژیک ذهن سیستمعصبی مصنوعی  هاي شبکه

هاي  منظور مرتبط کردن متغیر در مواردي که به دست آوردن روابط عددي بهچنین  هم. تحلیل و آنالیز روابط پیچیدة چند متغیره کاربرد بسیاري دارند

در بسیاري از  استفاده از شبکۀ عصبی.هاي عصبی مصنوعی عملکرد قابل توجهی دارند اي از پارامترهاي وابسته دشوار است شبکه مستقل به مجموعه

هاي  در زمینه صورت گرفتهمطالعاتبه  توان می میاناین در  افزایش یافته است، کهاي  به طرز قابل مالحظهدر دو دهۀ اخیر هاي مهندسی ژئوتکنیک زمینه

توابع : هاي عصبی مصنوعی دو رویکرد وجود دارد که عبارتند از در استفاده از شبکه .اشاره کرد] 9و8[هاي تراکمی خاك مشخصه و ]7[روانگرایی

حاضر به منظور ارائه مدلی براي تخمین در تحقیق  ).Multilayer Perceptron(الیه  پرسپترون چندو ) Radial Basis Function(شعاعی 

  .استفاده شده است) MLP(الیه  ضریب نفوذپذیري از روش پرسپترون چند

در شبکۀ  .کند مناسبی مرتبط میها را به خروجی  اي از داده رونده است که مجموعه عصبی مصنوعی پیش الیه یک شبکه پرسپترون چند

خروجی هر الیه بر و  وجود ندارد) حلقه(از ورودي به خروجی هیچ بازخوردي  به عبارتی. کنند ت میها تنها در یک جهت حرک سیگنالرونده  پیش

 ي پنهانها عملکرد الیه. الیۀ ورودي، الیۀ خروجی و یک یا چند الیۀ پنهان: شوند بندي می ها در سه الیه طبقه در این روش، داده.همان الیه تاثیري ندارد

واحد خروجی بسته به فعالیت واحد پنهان و وزن ارتباط بین واحد پنهان و چنین عملکرد  ، همشود تعیین می ۀ وروديآنها و الیبه وسیله وزن ارتباط بین 
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ها بیانگر  تباط بین گرهوزن ار .ها مرتبط است به بقیۀ گره هاي وزنی با پیوند تشکیل شده است که هر گره )گره(نرون هر الیه از تعدادي .باشد خروجی می

.استها  درت پیوند بین نرونق

، D10(متغیر  9در تحقیق حاضر، از یک شبکۀ عصبی با یک الیۀ ورودي و خروجی و سه الیۀ پنهان استفاده شده است که الیۀ ورودي از 

D50 ،FM ،LL ،PL ،Gc ،Sc ،Fc ،Cd ( و الیۀ خروجی آن تنها از یک پارامتر)Log K (10، 9پنهان شامل  هاي هر یک از الیه. تشکیل شده است 

نشان داده  1در شکل  MLPساختار کلی شبکۀ  .اند هاي پنهان با روش سعی و خطا تعیین شده هاي الیه گره است و الزم به ذکر است که تعداد گره 1و 

  .شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) CRM(و ضریب جرم باقیمانده ) RMSE(ا ، مجذور میانگین مربعات خط)COD(براي ارزیابی عملکرد مدل ارائه شده از ضریب تعیین 

:روابط ریاضی پارمترهاي ذکر شده در زیر آمده است. استفاده شده است

  

ضریب  .ها است تعداد نمونه nمیانگین مقادیر تجربی و  ه ترتیب مقادیر تجربی و تخمین یافتۀ ضریب نفوذپذیري، ب Piو Miکه در آن

RMSE چنین  هم. برابر است با واریانس خطاي باقیمانده و هرچه این مقدار کمتر باشد دقت مدل باالتر استCRM  تجربی و بیانگر تفاوت مقادیر

در  .زند و بالعکس بیانگر این است که مدل ارائه شده ضریب نفوذپذیري را کمتر از مقدار واقعی آن تخمین میCRMمقادیر مثبت. تخمین یافته است

نفوذپذیري را تخمین شوند که در این شرایط مدل ارائه شده با باالترین دقت ممکن ضریب  برابر صفر می CRMو  RMSEترین حالت مقادیر مطلوب

  . زند می

  

  

پذیريتخمین نفوذ.4

هاي تحقیق حاضر به  رو داده از این. شود تأثیر بسزایی بر نتایج حاصله دارد ها در شبکۀ عصبی استفاده می روشی که براي آموزش و صحت سنجی داده

ها براي صحت سنجی مدل استفاده  باقیماندة داده 10%شود و از  آموزش داده میاز داده ها  90%اند، به این ترتیب که شبکۀ عصبی با دو دسته تقسیم شده

اي بهینه  اده شده است و این روند تا رسیدن به نتیجهخطا استفاز ترکیبات تصادفی مختلفی به روش سعی و هاي صحت سنجی  براي انتخاب داده. شود می

در محدودة حداقل و حداکثر تغییرات هر یک از پارامترها انتخاب هاي صحت سنجی  قابل ذکر است که داده. از شبکۀ عصبی ادامه داده شده است

Input Layer
Hidden Layer

Output Layer

ساختار کلی شبکۀ پرسپترون چند الیه 1شکل
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براي صحت سنجی شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده) 10(%ه داد 15براي آموزش و ) 90(%داده  140داده تعداد  155در تحقیق حاضر، از بین .اند شده

ات، مدول نتایج به دست آمده بیانگر این است که شبکۀ عصبی پرسپترون چندالیه قادر است با استفاده از پارامترهایی نظیر اندازة مؤثر و متوسط ذر. است

مقادیر تخمین یافتۀ  2شکل . یی از مقدار ضریب نفوذپذیري را ارائه کندریزي، حدود اتربرگ، درصد شن، ماسه و ریزدانه و درصد تراکم تقریب باال

.دهد نشان می هاي صحت سنجی هاي آموزش شبکه و داده براي داده ضریب نفوذپذیري را در برابر مقادیر تجربی آن

  

اي صحت سنجیه داده) هاي آموزش، ب داده) در برابر مقادیر تجربی الفLog Kمقادیر تخمین یافتۀ 2شکل

  

، مجذور میانگین مربعات )COD(هم چنین به منظور بررسی بهتر عملکرد مدل ارائه شده توسط شبکۀ عصبی مصنوعی، مقادیر ضریب تعیین 

ارائه شده  2مقادیر به دست آمده در جدول . اندآموزش و سحت سنجی محاسبه شده هاي براي  داده) CRM(و ضریب جرم باقیمانده ) RMSE(خطا 

  .باشند شود، مقادیر به دست آمده بیانگر دقت باالي شبکۀ عصبی مصنوعی مورد استفاده می مشاهده می 2گونه که در جدول  همان.است

  

بررسی عملکرد شبکۀ عصبی مصنوعی 2جدول

CRM  RMSE  COD  

Testing  Training  Training  Training  Testing  Training  

-5.40E-033.21E-040.446  0.218  95%  98%  

)الف(

)ب(
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آنالیز حساسیت.5

بدین . ها آنالیز حساسیت انجام شده است وي مدل به دست آمده از شبکۀ عصبی، بر روي دادهبه منظور بررسی اثر هر یک از پارامترهاي ورودي بر ر

کردن یک پارامتر، وزن پارامتر مربوطه  براي حذف. شوند پارامتر باقیمانده آموزش داده می 8ها با  شود و داده منظور در هر مرحله یک پارامتر حذف می

. دهد مقادیر تخمین یافتۀ ضریب نفوذپذیري را به ازاي حذف هریک از پارامترها در برابر مقادیر تجربی آن نشان می 3شکل . شود صفر در نظر گرفته می

  .ي بر روي نتیجۀ به دست آمده نخواهد داشتقابل مشاهده است، حذف کردن اندازة مؤثر و متوسط دانه تأثیر زیاد 3گونه که در شکل  همان

  

مقایسۀ نتایج شبکۀ عصبی مصنوعی با حذف هر یک از پارامترهاي ورودي3شکل
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. دهد تغییرات ضرایب تعیین، مجذور میانگین مربعات خطا و ضریب جرم باقیماندة حاصله از آنالیز حساسیت صورت گرفته را نشان می3جدول 

، )Cd(ها  بیانگر این است که درجۀ تراکم نمونه )RMSE(مجذور میانگین مربعات خطا مقایسۀ مقادیرشود،  مشاهده می 2ه در جدول کهمان گونه 

از سوي دیگر مقایسۀ مقادیر ضریب جرم . تأثیر قابل توجهی بر روي عملکرد مدل ارائه شده دارد )Sc(و درصد ماسه ) LL, PL(حدود اتربرگ 

مدول ریزي مقادیر نفوذپذیري بیشتر از مقدار واقعی با حذفدهد که  نشان می CRMچنین مقادیر  هم. باشد یانگر اهمیت این پارامترها میباقیماندة نیز ب

  .شود شود، در صورتیکه صرفنظر کردن از بقیۀ پارامترها سبب کاهش ضریب نفوذپذیري تخمین یافته نسبت به مقدار تجربی آن می زده میتخمین 

  

نتایج آنالیز حساسیت3جدول

Ex.w9

(Cd)

Ex.w8

(Fc)

Ex.w7

(Sc)

Ex.w6

(Gc)

Ex.w5

(PL)

Ex.w4

(LL)

Ex.w3

(FM)

Ex.w2

(D50)

Ex.w1
*

(D10)
TotalStatistics

0.55  0.64  0.51  0.87  0.15  0.02  0.90  0.97  0.98  0.98COD

3.741  1.873  2.648  0.714  3.536  3.183  0.717  0.219  0.218  0.218  RMSE  

4.63E-012.07E-012.71E-019.49E-033.67E-013.22E-01
-6.60E-

02
7.59E-043.12E-043.21E-04CRM  

  

گیري نتیجه.6

مواردي  تعیین میزان تراوایی خاك از جمله. تعیین مشخصات ژئوتکنیکی خاك از اهمیت باالیی برخوردار است هاي مهندسی عمران،پروژه در اغلب 

با توجه به هزینۀ باال، دشواري و . گیرد مورد توجه قرار می ناپذیر مراکز دفن زباله هاي نفوذ سدهاي خاکی و یا الیهطراحی هایی نظیر است که در پروژه

  .مند خواهد بودهایی براي تخمین ضریب نفوذپذیري بسیار ارزش استخراج روابط و مدلهاي تعیین ضریب نفوذپذیري،  بر بودن آزمایش زمان

. ارائه شده است در تحقیق موجود با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی مدلی براي تخمین ضریب نفوذپذیري بر اساس مشخصات فیزیکی خاك

نمونه  7روي  هاي صورت گرفته بر هاي مورد استفاده از نتایج آزمایش داده. نمونه خاك استفاده شده است 155بدین منظور از یک بانک داده مشتمل بر 

بر روي هر نمونه . به دست آمده است) برزیل(در آزمایشگاه ژئوتکنیک دانشگاه باهایا ) MHو  SC ،SM ،SP ،CL،CH ،ML(خاك مختلف 

  .پذیري به روش بار افتان انجام شده است هاي استاندارد و هیدرومتري، حدود اتربرگ و تعیین ضریب نفوذ بندي به روش الک هاي دانه آزمایش

مقایسۀ نتایج شبکۀ عصبی و نتایج  .به منظور مدل کردن ضریب نفوذپذیري از شبکۀ عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه استفاده شده است

از چنین به منظور بررسی اثر هر یک  هم. تواند با دقت باالیی ضریب نفوذپذیري را تخمین بزند ها بیانگر این است که مدل ارائه شده می تجربی آزمایش

نتایج آنالیز حساسیت صورت گرفته . ها آنالیز حساسیت انجام شده است پارامترهاي ورودي بر روي مدل به دست آمده از شبکۀ عصبی، بر روي داده

ري تأثیر قابل توجهی بر روي مقدار ضریب نفوذپذی) Sc(و درصد ماسه ) LL, PL(، حدود اتربرگ )Cd(ها  بیانگر این است که درجۀ تراکم نمونه

  .دارد
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