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 خالصه

های عصبي مصنوعي  در ساليان اخير، شبکه های عصبي مصنوعي با موفقيت برای حل مسائل ژئوتکنيکي مورد استفاده قرار گرفته شده است. شبکه 

ثر از طبيعت ناهمسان خاک هستند، سازی مسائل پيچيده ژئوتکنيکي كه متا در تالش هستند تا با تقليد از عملکرد مغز و سيستم عصبي انسان، به مدل

های ژئوتکنيکي در مناطق مختلف،  بپردازد. آشنایي با مباحث ژئوتکنيکي و معرفي راهکارهای كاهش مخاطرات و خسارات ناشي از وقوع پدیده

ترین مراحل  ترین و اساسي مهم ها و خصوصيات خاک به عنوان یکي از ترین پيش نياز رسيدن به توسعه پایدار است. به همين جهت، شناخت الیه مهم

های عصبي مصنوعي مورد ارزیابي قرار  های زیرسطحي خاک با استفاده از شبکه ها مطرح است. در این پژوهش الیه شناخت و مقابله با این پدیده

ياز دارد و جام آزمایشات متعددی نها و ان ای خاک در یک سایت، بسته به وسعت مطالعات، به حفر گمانه گرفته است. در حقيقت بررسي ساختار الیه

ها در دسترس نبوده و بدست آوردن  صرف زمان و هزینه زیادی است. با این حال نيز اطالعاتي از نقاط در فواصل بين گمانه این امر خود نيازمند

ا با استفاده از اطالعات تعدادی گمانه، شبکه اطالعات در این نقاط، عملي مشکل و به ميزان محدودی قابل اعتماد خواهد بود. در مدل ارائه شده، ابتد

 ها مورد مقایسه قرار گرفت كه تا حد زیادی با یکدیگر مطابقت دارند. های این گمانه عصبي آموزش داده شد و سپس نتایج حاصل از شبکه با داده

 
 

 .شبکه عصبی مصنوعی، بابل کلیدی : الیه های زیرسطحی خاک، کلمات

 

 

  دمهقم .1

 
 عوامييل مييوثر كليييه گييرفتن نظيير در بييا شييهری اسييتقرار الگييوی و برنامييه تهيييه و اندیشيييچاره لييزوم شييهرها، در آن تمركييز و جمعيييت زایشافيي پييي در

 احسيياس وضييوح بييه آن ریزیبرنامييه و گسييترش ،توسييعه گونيياگون هييایویژگي و هاجنبييه همچنييين و زیسييتي مراكييز توسييعه و سيياماندهي ایجيياد، بيير

 تييامين. كنييدمي ایفييا را ایعمييده نقييش زمييين، ژئييوتکنيکي مشخصييات از بهينييه اسييتفاده كنتييرل و هييدایت كلييي، اهييداف قييقتح زمينييه در. اسييت شييده

 نادرسييت انتخييا  هایبييه پيامييد توجييه سيياختگاهي بييا زمييين وضييعيت بييا سيياز و سيياخت انطبييا  و زلزلييه جملييه از طبيعييي مخيياطرات برابيير در ایمنييي

 نتييایج از صييحي  اسييتفاده دیگيير سييوی كييرد. از مبييلول ایویييژه توجييه بييه آن  بایييد كييه اسييت هييایيراهبرد د،اقتصييا در سيياختگاه طراحييي پارامترهييای

 و كمتيير هزینييه بييا زمييين از اصييولي و صييحي  بييرداری بهييره و كيياربری هييای اولویييت بييه توجييه بييا هاسييکونتگاه یييابي مکييان اميير در توانييدمي مطالعييات

بنييدی  راسييتا، تعيييين الیييه ایيين در .شييود واقيي  مفيييد پایييدار توسييعه راسييتای در كشييور طبيعييي ارزش ابيي ذخييایر تخریيي  از جلييوگيری و بيشييتر بييازده

  . دارد مي بر را بررسي موضوع اوليه هایگام خاک

                                                 
 دانشیار  1
  ارشد کارشناسی دانشجوی 2
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مختليف و انجيام چنيدین و چنيد هيای  بيه حفير گمانيه، روژه، بيا درنظير گيرفتن وسيعت تحقييقهيای خياک در یيک پي منظيور شناسيایي سياختار الیيه به

هيای خيياک  هيا و سياختار الیيه یيابي مشخصييه . افيزایش سيط  اعتمياد در درونباشييد ی مييهزینيه و زميان زیيادر نيازمنييد و ایين امي نيياز اسيتایش آزمي

شييود و در نهایييت  هييا مييي كيياهش هزینييهباعييث و متعاقيي  آن  هييای زمييين شييناختي ن كيفيييت ارزیييابيباعييث بيياالرفت هييا، نقيياط بييين گمانييهموجييود در 

عنييوان یييک سيسييتم هوشييمند از یييک سييری  هييای عصييبي بييه شييبکه آورد. یييزی مناسيي  بييرای اقييدامات سيياخت و سيياز را فييراهم مييير امکييان برنامييه

هييا، نادیييده گييرفتن خطاهييا در داده و پييردازش مييوازی  هييای خيياد پييردازش اطالعييات در مغييز از قبيييل یييادگيری، تعميييم بخشييي نمونييه ویژگييي

 باشند. ریزی قدیمي قابل دسترسي نمي های برنامه ها در روش كنند كه این ویژگي استفاده مي
 

 

 های عصبی مصنوعی شبکه .2

 
كننيد، افيزایش یافتيه اسيت. ایين ابيزار كيه بيا  های اخير تمایل بيه اسيتفاده از ابزارهيای كيامپيوتری كيه شيبيه بيه سيسيتم حيياتي عصيبي كيار ميي در سال

هييای علييوم مهندسييي دیييده شييده و كيياربرد فييراوان دارنييد. تمایييل  در تمييامي شيياخه شييوند، تقریبيياً شييناخته مييي "شييبکه هييای عصييبي مصيينوعي "عنييوان 

تيرین آنهيا امکيان اسيتفاده از ویژگيي هيای خاصيي از  هيای عصيبي مصينوعي بنيا بيه دالیيل متعيددی افيزایش یافتيه اسيت كيه مهيم به اسيتفاده از شيبکه

باشييد. بييه  هييای قييدیمي برنامييه ریييزی مييي هييای سييایر تکنيييک وانييایيی ت پروسييه پييردازش اطالعييات در مغييز اسييت كييه چنييين توانييایي خييار  از حييوزه

حييل بييرای مسييائلي كييه  قييدرت یييادگيری و تعميييم بخشييي ایيين سيسييتم، امکييان پيشيينهاد راه تييوان  بييه مييي ،هييایي بييرای ایيين روش عنييوان مشخصييه

م در واكيينش نسييبت بييه یييک مشييکل هييای مناسيي  در زميياني كييه سيسييت ی پاسيي  كنييد، امکييان محاسييبه ورودی آنهييا در سيسييتم ایجيياد خطييا مييي

هييا و ایجيياد كامپيوترهييایي كييه توانييایي انجييام حجييم كتيييری از محاسييبات بييرای آمييوزش دادن  باشييد، پييردازش سييری  داده درحييال ایجيياد تغيييير مييي

 شبکه عصبي مصنوعي را دارند، اشاره كرد.

هييایي مواجييه هسييتيم كييه  در ژئوتکنيييک بييا پدیييده زیييرا، ایيين سيسييتم در رشييته ژئوتکنيييک از كيياربرد زیييادی برخييوردار اسييتامييروزه  

هييای كالسيييک، كيياراتر و  در نتيجييه اسييتفاده از شييبکه عصييبي مصيينوعي از روشو هييای آميياری موجييود اسييت  صييورت داده هاطالعييات آن بيي

كيياری نييدارد، هييا  باشييد. از نقيياط قييوت یييک سيسييتم عصييبي مصيينوعي آن اسييت كييه بييه معييادالت ریاضييي حيياكم بيير روابيي  پدیييده تيير مييي اقتصييادی

هييای عصييبي بایييد در ابتييدا مشخصييات آن را شييناخت.  بلکييه تنهييا بييه تاریخچييه یييا فراوانييي آن پدیييده مييي پييردازد. بييرای اسييتفاده از هریييک از شييبکه

هييای عصيبي كييه تييا كنيون ارائييه شييده انيد، یييک مبحييث بسييار طييوالني بييوده كيه از حييدود ایيين  بررسيي ایيين موضيوع یعنييي مشخصييات تميامي شييبکه

 ] 1[ د.های عصبي بررسي شو صول كلي شبکهشود تا ا خار  است. للا در ادامه این بخش تالش مي مقاله
 

 

 عصبی مصنوعی های ارامترهای شبکهپمعرفی  .3

 
مييوزش مغييز آتييوان بييا ا مييا، زیيياد، مييدل الکترونيکييي از سيياختار عصييبي مغييز انسييان ناميييد. مکانيسييم فراگيييری و  شييبکه عصييبي مصيينوعي را مييي

 انيد و روش برخيورد چنيين مييدل اسياس هميين الگيو بنيا شيده هيای عصيبي طبيعيي نييز بير هيای الکترونيکيي شيبکه ر تجربيه اسيتوار اسيت. ميدلاساسياً بي

 اند، تفاوت دارد. های كامپيوتری در پيش گرفته شده طور معمول توس  سيستم كه به های محاسباتي هایي با مسائل، با روش

كنند  مي  صورت هماهنگ برای حل مسائل عمل هكه ب به نام نورون هستند ظيم از پردازشگرهایي موازیار عای بسي مجموعه، سيستم عصبي انسان

ای  ایده  ( Artificial Neural Network )یک شبکه عصبي مصنوعيكنند.  اطالعات را منتقل مي     ( های الکترومغناطيسي ارتباط )  ها توس  سيناپس و

پردازد. عنصر كليدی این ایده، ساختار  شده و مانند مغز به پردازش اطالعات مي از سيستم عصبي انسان الهام گرفته است برای پردازش اطالعات كه

است كه برای حل یک مسئله با هم  العاده بهم پيوسته تشکيل شده جدید سيستم پردازش اطالعات است. این سيستم از شمار زیادی عناصر پردازشي فو 

تواند همانند نورون عمل كند، به این ساختار  شود كه مي ای طراحي مي نویسي، ساختار داده ها به كمک دانش برنامه در این شبکه كنند. هماهنگ عمل مي

دهند. در سيستم عصبي  ای بين این نودها و اعمال یک الگوریتم آموزشي به آن، شبکه را آموزش مي شود. سپس با ایجاد شبکه گفته مي( Node ) داده نود

باشد. در این  های عصبي مصنوعي نيز مي كه بين اعصا  قرار دارد همراه است. این روش، روش شبکه سان، یادگيری با تنطيماتي در اتصاالت سيناپسيان

ها با وزن متبت  باشد. یال اند و هر یال دارای یک وزن مي ها به هم مرتب  هستند. نودها توس  یال   ( off )و  ير فعال    ( on )شبکه نودها دارای دو حالت فعال

 ] 2و1 [ .دنكن های با وزن منفي، نود متصل بعدی را  يرفعال مي شوند و یال كردن نود  يرفعال بعدی مي موج  تحریک یا فعال
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 مصنوعی عصبی های سمت های اصلی شبکهق .4
 

تييوان در حييل مسييائلي كييه  هييای عصييبي را مييي شيبکهگييلارد. در واقيي   هير شييبکه عصييبي سييه مرحلييه آمييوزش، اعتبييار سينجي و اجييرا را پشييت سيير مييي

هيای عصيبي در واقي  چييزی جيزی تنظيييم  هيا و خروجيي هييای آن بير قيرار نيسيت، بکيار بيرد. آميوزش دیييدن شيبکه روابي  دقييق ریاضيي بيين ورودی

ا شييود. در ایيين هييای مختلييف نيسييت، تييا خروجييي شييبکه بييه سييمت خروجييي مطلييو  همگيير هييا بييه ازای دریافييت متييال وزن هييای ارتبيياطي نييورون

، نحييوه عملکييرد سيسييتم يسييتم دینيياميکي مييدل را آمييوزش دادهگونييه سيياختار هييدف ایيين اسييت كييه بييا معرفييي تاریخچييه عملکييرد و فراوانييي یييک س

 است، استفاده نمایيم.  را در حافظه مدل ذخيره كنيم و از آن برای مواردی كه قبالً با آن مواجه نشده
 

 

 مصنوعیهای عصبی  ی شبکهژولوپتو 1 .4
 

گوینييد. توپولييوژی در  شييبکه مييي ( Topology )( را توپولييوژی بنييدی و نييوع اتصيياالت آنهييا تعييداد و گييروه ) هييا در شييبکه وضييعيت نسييبي سييلول

 ( هيا ی وزن روش ریاضييي جریييان اطالعيات و محاسييبه ) بيا نييرم افييزار مربوطيه مهييا بيه یکييدیگر اسييت كيه تييوا واقي  سيسييتم اتصيال سييخت افييزار نيورون

كنييد، تعييدادی الیييه  در ایيين توپولييوژی یييک الیييه ورودی وجييود دارد كييه اطالعييات را دریافييت مييي كنييد. ملکييرد شييبکه عصييبي را تعيييين مييينييوع ع

ی محاسييبات بييه  گيرنييد و در نهایييت یييک الیييه خروجييي وجييود دارد كييه نتيجييه مييي هييای قبلييي وجييود دارد كييه اطالعييات را از الیييه ( مخفييي )پنهييان

 .1 شکل ،گيرند در آن قرار مي ها رود و جوا  آنجا مي

 

   وزن ها   وزن ها

         الیه ورودی        الیه خروجی                         الیه مخفی                                           خروجی ها                  ورودی ها   
 

 

 توپولوژی شبکه عصبی مصنوعی – 1شکل 
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های پنهان  و خود الیه ها ارتباط بين ورودیوزن به وسيله  های پنهان الیهعملکرد  كند. یه شده دریافت ميل، اطالعات خامي را كه به شبکه تغالیه ورودی

بسته  باید فعال شود و همچنين عملکرد واحد خروجي كنند كه چه وقت یک واحد پنهان های بين واحدهای ورودی و پنهان تعيين مي وزن شود. تعيين مي

 باشد. ارتباط بين واحد پنهان و خروجي ميبه فعاليت واحد پنهان و وزن 

 های عصبي مصنوعي چند نوع اتصال یا پيوند وزني وجود دارد: در شبکه

           وجود  ( حلقه زخوردی)اب . از ورودی به خروجي هيچكند تنها در یک جهت حركت مي اه ها از این نوع است كه در آن سيگنالدشترین پيونپيشرو: بي  - 

 ندارد و خروجي هر الیه بر همان الیه تاثيری ندارد.

 د.شون های الیه پيشين، بازخورانده مي های هر الیه به گره گرهها از  پسرو: داده  -

 ] 2و1[ .شود اده ميهای همان الیه استف عنوان ورودی گره های هر الیه به خروجي گرهجانبي:   -

 
 

 یریگوریتم یادگیا ال موزشآم زمکانی  2 .4
 

 

 (Supervised)ارتظت نحیری تگیاد  -

 

دهد كه تخميني از نگاشت واقعي  عصبي تشکيل مي های فاز آموزش، نگاشتي را برای شبکه با بررسي نمونه  ( Training Mechanism ) مکانيزم آموزش

گيرد و شبکه اطالعات  صورت مي های مختلفي از آن نمونهی یک موضوع خاد و ارائه وشبکه با تمركز ر آموزش كه به این طریق باشد. مسئله مي

 را كه قبالً هرگز ندیده ها نمونهوع جدید از آن دسته كه پس از مدتي قادر خواهد بود یک ن طوری به، را تجزیه و تحليل خواهد كرد ها نمونهورودی و 

     ( Learning Patterns ) یادگيری یا الگوی ( Training Sample ) های آموزشي  ها، نمونه   به این نمونه اصطالح شبکه عصبي در بود، شناسایي كند.

 گویند. مي
 

 

 (Unsupervised)ارتظنبدون  یریگیاد  -

 

كه  ای از نگاشتي به شبکه عصبي هيچ نمونه ،عبارتي شوند. به مي ی، پارامترهای شبکه عصبي تنها توس  پاس  سيستم اصالح و تنظيمیادگير  این نوعدر 

  شود. ، داده نميبياموزدقرار است 

 

 

 مکانیزم تست یا مکانیزم فراخوانی  3 .4
 

استفاده نموده و به سواالت  ،ا  كرده استراستخآموزش یا الگوریتم یادگيری  فراخواني شبکه عصبي از اطالعاتي كه مکانيزم مکانيزم تست یا مکانيزم

در واق  ساختار شبکه عصبي نقش یک نوع حافظه را در این  كند. ، اطالعات را از ساختار شبکه عصبي بازیابي ميدهد. مکانيسم تست كاربران پاس  مي

از شبکه عصبي، از اطالعات ذخيره شده در این  برداری كند و مکانيزم تست در زمان بهره مکانيزم آموزش این حافظه را پر مي به عهده دارد.سيستم 

كه در واق  نشان  های مورد نظر شبکه عصبي نمونه ،شود. برای این منظور كارایي یک شبکه عصبي در فاز تست آن تعيين مي كند. حافطه استفاده مي

 گویند. مي یا الگوی فراخواني ( Test Sample ) های تست ها، نمونه كند. به این نمونه فت ميدریا ، در فاز تسترا دهنده سواالت كاربر هستند

های  نمونه  عصبي، خروجي مکانيزم تست شبکه ها را تخمين بزند. باید خروجي این نمونه عصبي های تست فاقد خروجي هستند و شبکه نمونه

 نشانهای تست به پاس  واقعي نزدیکتر باشد،  نمونههرچه پاس  شبکه برای  زند. وزش تخمين ميبه دست آمده در فاز آم تست را با استفاده از نگاشت

ی به عبارت دیگر، ميزان كارایي شبکه عصبي برا دهنده این است كه نگاشت تشکيل شده به توس  شبکه عصبي، به نگاشت سيستم مسئله نزدیکتر است.

 ] 4و3[ .حل مسئله مورد نظر مشخص مي شود
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  خاک سازی مدل .5
 

 

 وهشپژهای  ضیش فرپ 1 .5

 
 ای درنظر گرفته شده است. ه صورت الیهخاک گستره طرح ب  -

 باشد. بندی خاک مي استفاده از شبکه عصبي مصنوعي با دقت قابل قبولي قادر به الیه  -
 

 

 اطالعات مورد استفاده 2 .5
 

مازندران  كنون توس  نظام مهندسي استان تا این اطالعاتاست.  هشهرستان بابل استفاده شدشده در های حفر  از اطالعات گمانه، پژوهش این انجام جهت

ها تنوع زیاد در جنس، ضخامت و  در بعضي گمانه باشد. عدد مي 30مورد استفاده های  تعداد گمانه تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.در چندین 

زیاد به   به همين خاطر الیه ها با ضخامت ها زیاد شود. بين گمانه ها بسيار پيچيده و پراكندگي داده ارتباط ،گردد باعث مي الیه ها ئوتکنيکيپارامترهای ژ

آموزشي  های اد دادهها، بر تعد تراز بين الیه تقسيم شد تا با افزایش تغييراتچندین الیه با ضخامت كمتر ثابت نگاه داشتن جنس خاک آن الیه، به با 

  .1، جدول يجه دقت محاسبات افزایش یابدتنافزوده شده و در 
 

 بابل بخش غربی یها دادهای از  نمونه -1جدول 

 

Field 1.4 m

description
of soils

1 Medium
 Plastic Silt

2 ML 7 36.97 29.60 7.37 28.99 1.50

3 Medium 
ML Plastic Silt 7 42.34 29.71 12.63 31.11 1.47 0.11 35.34 0.145 0.043 1.00

4

5 MH High-Plastic Silt 13 54.17 31.79 22.38 30.70 1.48

6

7
Medium 

8 CL Plastic Clay 6 45.35 25.48 19.87 27.50 0.78 0.127 0.049 1.50

9

10 ML Non-Plastic Silt 19 26.96 26.96 0.00 28.56 1.42

11

12
Medium 

13 ML Plastic Silt 10 42.41 26.79 15.62 36.02 1.34

14

15 CL Non-Plastic Clay 10 39.07 23.60 15.47 23.92 1.47

16

17
ML Very Stiff 21 41.73 26.75 14.98 34.11 1.44

18 Plastic Silt

19

20 MH High-Plastic Silt 29 50.07 33.40 16.67 25.12 1.54
Very Stiff

21 ML Plastic Silt 30

D
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C
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W % ɣd

D.S (3) T.T (4) Con. T (5) 

LL PL PI C ɸ C ɸ Cc Cs Pc

 1-Lithology Describtion  2-Unit Weight (gr/cm3) 3-Direct Shear (gr/cm3) 4-Triaxial Test (gr/cm3)
 5-Consolidation

Ground Water Level
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 مصنوعی عصبی انتخاب نرم افزار و  ساختار شبکه 3 .5

 
ن نرم افزارها قادر به توليد شده است، ولي تعداد كمي از ایامروزه با توجه به استفاده روز افزون از هوش مصنوعي، نرم افزارهای گوناگوني در این زمينه 

در این زمره قرار دارند كه در این پژوهش از نرم   STATISTICA،WEKA ، MATLABباشند. از جمله  پاس  مناس  به مساله مطرح شده مي ارائه

  .استارائه داده  های دیگر، نتایج قابل قبولي استفاده شده است. این نرم افزار با توجه به استفاده در پروژه WEKA افزار 

ارت ظیادگيری تحت نبا   و  Back  Propagation )) از نوع پسروشبکه عصبي مصنوعي  ،های خاک جهت تعيين ضخامت و جنس الیه ،در این پژوهش

 ( Supervised ) اطالعاتي نظير  .طراحي شدیک الیه مخفي  وX وY خاک  های های خاک و همچنين جنس الیه نسبت به یک نقطه ثابت، تراز بين الیه

نتایج شبکه عصبي به ازای این تغييرات گزارش و همچنين الیه مخفي  های تعداد نورونتغيير ،2در جدول شماره  به شبکه معرفي شد. عنوان ورودی به

  است. شده
 

   های الیه مخفی بر نتایج شبکه عصبی مصنوعی تعداد نورون اتتاثیر تغییر -2جدول 

داد نورون تع 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

ن  ذور میانگی مج

)RMS( طا مربعات  خ

(%)

ت )%( دق 75 75 85 90 90 90 95 90 85 95

10.2 10.82 10.38 12.4

35.72 36.25 34.13 30.68 27.52 28.05 18.88 19.73 28.18 21.13

ق)%( طای مطل ن خ میانگی 26.7 25.04 17.66 16.42 15.42 11.33

 
ها، كاهش یافته و دقت شبکه عصبي  تعداد دیگر نوروننورون در الیه مخفي، خطاها نسبت به   8، به ازای تعداد شود مشاهده مياز نتایج طور كه  همان

نورون در الیه مخفي،  8با توجه به   ( Learning Rate )نرخ یادگيرینيز، نتایج شبکه عصبي بر اساس تغييرات   3جدول شماره یابد. در  یش ميز افزاني

 ] 5 [ گزارش شده است.

 
  بر نتایج شبکه عصبی مصنوعی  یادگیری نرختاثیر تغییرات  -3جدول 

ی یر نرخ یادگ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ن  ذور میانگی مج

)RMS( طا مربعات  خ

(%)

ت )%( دق 85 90 95 90 95

27.17 20.73 18.88 18.46 16.08

ق)%( طای مطل ن خ میانگی 18.28 12.74 10.2 9.12 7.62
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 موزش دیدهآمروری بر عملکرد شبکه عصبی  .6

 
گمانه كه در آموزش شبکه  6ها متشکل از  ای از داده مجموعه(،  قدرت تعميم بخشي شبکه های جدید) عملکرد شبکه عصبي در برابر داده برای كنترل

، برای یک نقطه كه اطالعات در انتها پس از اجرای برنامه .4، جدول است بندی شده خاک گستره طرح در چهار گروه دسته د، انتخا  شد.نقشي نداشتن

 .2، شکل شبکه عصبي به صورت شماتيک گزارش شده استعملکرد باشد، نتيجه  بندی آن موجود مي الیه

 

  دسته بندی خاک -4جدول 
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 یک گمانه  واقعی و پیش بینی شده اطالعاتمقایسه  – 2شکل 
 

ها دارای  و در مورد عمق الیه است كامالً صحي  عمل كردههای خاک  پيش بيني نوع الیه در ، شبکه عصبيشود مشاهده مي 2 طور كه در شکل همان

الزم به ذكر  سازی قادر به بيان آن نيست. كه مدل ودهصورت لنز موضعي ب همتری قرار دارد، ب 8.7تا  7كه در اعما   CLالیه  .باشد ميدقت قابل قبولي 

 د.د لنز موضعي اهميت چنداني نداروجو ،كند دنبال مي این پژوهش ي كهاست، با توجه به اهداف
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 یریگهجنتی .7

 
قابليت تعيين  ،رسد كه این شبکه های شبکه عصبي مصنوعي، به نظر مي عنوان داده های آزمایشي به گمانه با توجه به نتایج بدست آمده از استفاده -

های  به دليل وجود خطاهای محاسباتي در تعيين محل دقيق تغييرات الیه ،خطا نيز این مقدار .باشد ا خطای ناچيز، دارا ميهای خاک را ب تغييرات در الیه

  ئي، قابل چشم پوشي است.خاک در حين عمليات صحرا

 یابد. نيز افزایش مي دقت نتایجها در حين آموزش شبکه،  با افزایش گمانه -

در همان ابتدای كار از ورودی ها حلف لنزهای موضعي  ، شود شبکه قادر به بيان لنزهای موضعي نيست، بنابراین جهت كاهش خطای سيستم توصيه مي -

 .گردد

به عنوان ابزاری قدرتمند برای ه عصبي مصنوعي های ژئوتکنيکي، شبک و تاثير پارامترهای مختلفي بر پدیده با توجه به ماهيت  يرخطي رفتار خاک -

 در این مقاله اشاره شد. ها ای از این قابليت شود كه به نمونه ها، شناخته مي بررسي این پدیده
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