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خالصه

اضافهاخیر،سالهايدرشدهانجاممطالعاتازبخشیدر. استشدهانجامسیمانازاستفادهباهاخاكتثبیتمنظوربهزیاديمطالعاتکنونتا

مقاومت در این مطالعه ابتدا .استگرفتهقرارزیاديتوجهموردتثبیتنوعاینبرايا سیمانتثبیت شده ب خاكبهپوزوالنیموادازبرخیکردن

، سپس با نتایج حاصل و به هاي مختلف نانو سیلیس و سیمان محاسبه گردیدهفشاري محصور نشده توسط دستگاه تک محوري به ازاي درصد

گردد، در نهایت خروجی شبکه عصبی مصنوعی به می محصور نشده حاصل شبکه عصبی مصنوعی الگویی براي تعیین مقاومت فشاري کمک 

تمامی محاسبات به وسیله کد . محاسبه گردد افزودن نانو سیلیسبهینه  نسبتشود، تا سازي دسته پرندگان داده میعنوان یک تابع به الگوریتم بهینه

.دهدرا  نشان می  افزودن نانو سیلیسبهینه  سبتننتایج حاصل از تحلیل یک . نویسی به زبان مطلب صورت پذیرفته است

سازي دسته شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم بهینه، محصور نشده نانو سیلیس، مقاومت فشاري تک محوره :کلمات کلیدي

  پرندگان،

  مقدمه  .1

  

سالدرويازپسورساندثبتبهآمریکالفیايدفیالدراختراعیکعنوانبهراسیمان-خاكمخلوط Amiesمیالدي 1917سالدربارنخستین

دررامخلوطایننوبیجکارولینايراهادارهمیالدي1932سالدرآنمتعاقبوآیوواوجنوبیداکوتايایالتهايبزرگراهسازمانمیالدي1922

طولدر  هاراهبستردرشدهمتراکمیافتهبهبودخاكمؤثريفاکتورهارويبرتحقیقاتی.]1[گرفتکاربههابزرگراهاحداثوهاجادهمسیرتثبیت

شنمانندتردرشتمصالحزیرا.استگرفتهقراربررسیموردهاماسهباارتباطدرعمومًامصنوعیشدنسیمانی.]2[گرفت 1950تا  1940سالهاي

استفادهباخاكبهسازيبرايمنظورهمینبهدارندمطلوبیوتکنیکیژئخصوصیاتاغلبونیستندبهسازيبهنیازمنداصوالدانهدرشتهايماسهو

،باشندریزترسیمانذراتهرچه.]3[اندداشتهمعطوفریزدانهمصالحوهاماسهبهراتوجهبیشترینمحققینآن،مصنوعیشدنسیمانیاز

.]4[گرددمیزمانباسیمانیترکیبمقاومتافزایشبهامراینودمیشوانجامدرازسالیانتاحتیترطوالنیمدتبرايوهیدراتاسیون بیشتر

خود  نونا يفناور. وارد شده است رهیو غ کیمواد، الکترون ک،یزیف رینظ یمختلف ياست که در محدودة علوم کاربرد يرشته ا نیب نهیزم کینانو  يفناور

نانو در سطح  یو مهندس يتکنولوژ يبر رو نینو قاتیتحق. ]6و5[علوم مختلف کمک کردتوان به ارتقاء  یبلکه با استفاده از آن م ستیعلم ن ییبه تنها

به برسی اثر نانو رس ها بر روي تغییرات تنش برشی پرداختند و مقایسه   1391و همکارانش در سال  گنجی .کند یم فاءیرا ا یو اساس ینقش اصل یجهان

                                               
دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل١
٢

  خاك و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- دانشجوي کارشناسی ارشد عمران
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ضور نانو رس و بدون حضور نانو رس نشان می دهد که تنش برشی خاك با بکارگیري نانو رس نتایج آزمایش هاي فشار تک محوري در دو حالت با ح

از آنجائیکه نانو ذرات سیلیس به عنوان یک شتاب دهنده عمل می کند، حتی در زمان هاي کوتاه عمل آوري، ساختار هاي  .]7[ها افزایش خواهد یافت

چندین نویسنده نشان داده اند که ذرات نانو سیلیس فرآیند هیدراسیون را ]. 8[ی ایجاد می کنند متراکم و یکنواخت بهتري در ساختار مصالح سیمان

، دانش یا قانون نهفته در  هاشبکه هاي عصبی مصنوعی با پردازش داده .روز افزایش می یابد 3، بنابراین خصوصیات مکانیکی در ]9[افزایش می دهند 

از جمله . هاي عددي یا مثالها ، قوانین کلی را فرا می گیرندو در واقع بر اساس محاسبات روي داده سازدندقل میوراي داده ها را به ساختار شبکه منت

 ]10- 11[هاي تحلیل دینامیکی خاك توان به، مطالعات انجام شده در زمینهاي میهاي عصبی مصنوعی در مهندسی ژئوتکنیک لرزهکاربردهاي شبکه

به روش گروه ذرات یک روش تدریجی براي بهینه کردن سیستم هاي غیر خطی است که برگرفته از رفتار اجتماعی گروهی از بهینه سازي .اشاره کرد

تناسب با بهترین جواب براي در این روش ذرات متعلق به یک دسته در یک ناحیه مناسب براي غذا جستجو می کنند، م. پرندگان یا ماهیان می باشد

در اثر حرکت جمعی مجموعه ) غذا(همگرا شدن  این ذرات حول ناحیه ي مناسب به کمک تکرارهاي پی درپی،که این امر باعث ي بهینه سازي ومسئله

هاي مختلف نانو سیلیس و سیمان محاسبه گردیده، در این مطالعه ابتدا مقاومت فشاري محصور نشده توسط دستگاه تک محوري به ازاي درصد.می شود

گردد، در نهایت خروجی شبکه الگویی براي تعیین مقاومت فشاري محصور نشده حاصل می ،ل و به کمک  شبکه عصبی مصنوعیسپس با نتایج حاص

تمامی محاسبات . شود، تا نسبت بهینه افزودن نانو سیلیس محاسبه گرددسازي دسته پرندگان داده میعصبی مصنوعی به عنوان یک تابع به الگوریتم بهینه

  .دهدنشان می یک نسبت بهینه افزودن نانو سیلیس را،نتایج حاصل از تحلیل. ویسی به زبان مطلب صورت پذیرفته استبه وسیله کد ن

  

استفادهموردمصالح  .2

به  نانو سیلیس استفاده شده در این مطالعه.استشدهآوريجمعمازندراناستاندرواقعدریاي خزر سواحلازتحقیق،ایندرشدهاستفادهماسه

نانو سیلیس مصرفی آمورف بوده و داراي سطح ویژه باالیی .. باشد، که از شرکت نوین فدك اصفهان خریداري شده استشکل پودر سفید رنگ می

  . باشدمی) نکا(سیمان مصرفی از نوع سیمان تیپ دو کارخانه سیمان مازندران .باشد و به شدت تمایل به واکنش داردمی

  شبکه عصبی  .3

ي دهد که شامل یک نرون ورودي، یک الیهرا نشان می MLP. 1شکل ). MLP(مطالعه از شبکه عصبی چند الیه پیش رو استفاده شده است  در این

. شود که نقش عملگر انتقال را بر عهده داردبه عنوان بایاس وارد می 1همچنین به همراه نرون ورودي . باشدمخفی با دو نرون و یک نرون خروجی می

  .باشدنرون ورودي به نرونهاي الیه مخفی توسط ضرایب وزنی مرتبط میهر 

  MLPاي از شبکه نمونه -1شکل 

  .گرددخروجی شبکه عصبی حاضر به صورت زیر تعیین می

     1 1 2 1 1( ) (1)Network output NO F x F x F x  

  که در آن

   1 1 3 1 1 2tanh (2)F x C C x C 

1هدف از بکارگیري شبکه عصبی بدست آوردن ضرایب  2 3, ,C C C  به نحوي است که خطاي نتایج بدست آمده از شبکه عصبی و نتایج موجود

شود، رایج ترین آنها الگوریتم انتشار به عقب هاي مختلفی استفاده میبراي بدست آوردن ضرایب وزنی در شبکه عصبی از روش.حداقل گردد
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)Back-propagation algorithm (خطاي شبکه عصبی به صورت زیر تعریف می .]12[ین بار توسط وربورس ارائه گردیدباشد که براي اولمی

  :گردد

(3)Network Error Est Des NE    

)که در آن )Network Error NE  ،خطاي شبکهEst مقدار پیشبینی شده توسط شبکه عصبی وDes امتر مورد نظر می باشدمقدار واقعی پار  .

اگر ،2براي نرون عصبی نشان داده شده در شکل . می باشد 2NEهدف ما در این فرایند آموزش شبکه عصبی براي حصول کمترین مقدار 

1,..., nNO NO ،1ورودیهاي شبکه عصبی ,...,N nNW W  این ورودیها ،ضرایب وزنی مربوط به
1

n

N i iN
i

I NOW


 و( )N Nf I O خروجی

  :شبکه عصبی باشند تغییرات ضرایب شبکه عصبی در طی فرایند آموزش شبکه به صورت زیر بیان می شود

 2

(adjusted) (old) . (4)MN MN

MN

NE
W W LR
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)2نرخ سرعت آموزش شبکه و  LRکه در آن  ) MNNE W از قانون مشتق گیري زنجیره اي . حساسیت خطاي شبکه به ضرایب وزنی می باشند

  : داریم

   2 2
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  نتیجه می شود) 6(و ) 5(،) 4(از معادالت 
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(adjusted) (old) . (7)MN MN M
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نرون مورد بررسی در الیه مخفی ) ب .نرون مورد بررسی در الیه خروجی شبکه عصبی باشد)  الف: یددر این مرحله از محاسبات دو حالت پیش می آ

  :اگر نرون مورد بررسی در الیه خروجی شبکه عصبی باشد خواهیم داشت.شبکه عصبی باشد

   

 
   

 
   

22

2

2 2 2 (8)N

N

N N N

NE Est Des

NE AF IEst
Est Des NE NE AF I

I I I

    

 
    

  

  :خواهیم داشت) 8(و ) 7(از ترکیب معادالت 

   (adjusted) (old) . .2 (9)MN MN M NW W LR NO NE AF I  

مقدار  NAF I  استفاده شده است، بنابراین تابع تانژانت هزلولیدر این مطالعه از . داردبستگی به تابع انتخابی ما  )9(در معادله:  

   
2

1 (10)AF x AF x   
 

  :اگر نرون مورد بررسی در الیه مخفی شبکه عصبی باشد خواهیم داشت 

   2 2

(11)on N

N on N N

NENE I NO

I I NO I
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۴

  :از طرف دیگر داریم. نمایانگر نرون خروجی می باشد onکه زیر نویس 

  
  اي از نرون شبکه عصبینمونه -2شکل 

 
  , (12)

i N

i i on i i on
N N onNN on i i

N N on

N N N N N N

NO W NO W
NO WAF INO I

AF I W
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  :و در نتیجه

   
 

2 2

(13)N on N

N on

NE NE
W AF I
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  :در نهایت ضریب وزن به روز شده برابر است با

 
 

2
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NE
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I


  


  

  الگوریتم بهینه سازي دسته پرندگان  .4

بنا نهاده ) پرندگان(بر اساس جمعیت  PSO. ]13- 14[اولین بار توسط کندي و ابرهارت مطرح گردید (PSO)بهینه سازي دسته پرندگان الگوریتم

است، مکان جدید ذره از جمع  tه زمان برابر با با فرض آنک. کندشود که جهت حرکت ذره را مشخص میهر ذره با سرعتی مشخص می. شده است

  .گرددبردار سرعت با مکان کنونی ذره محاسبه می

( 1) ( ) ( 1) (15)p p px t x t v t   

)که در آن  )px t  مکان ذرهp ،1,...,p s در زمان ،t،( 1)pv t   1در زمان ( سرعت جدیدt  ( وs سرعت به روز . باشدتعداد جمعیت می

  :گرددشده به وسیله معادله زیر محاسبه می

   1 2( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (16)
p

p p p p p
j j j j j j jjv t v t t y t x t v y t x t         

)که در آن )p
jy t بهترین موقعیت پیدا شده توسط ذره ، ( )

p

jy t ،بهترین موقعیت پیدا شده در دسته ،سختی ثابت  ثابت ذاتی که نسبت

)اثرگذاري  )p
jy t ،را بر روي سرعت تعیین می کندv  ثابت کلی که نسبت اثرگذاري ( )

p

jy t  1را بر روي سرعت تعیین می کند و j  2و j  هم

  :پذیردعملیات الگوریتم دسته پرندگان به صورت زیر انجام می.می باشند 1تا  0بین دو مقدار تصادفی غیر وابسته با یک توزیع 
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توزیع تصادفی مکان آغازین  1(0),..., (0)sX x x و سرعت آغازین 1(0),..., (0)sV v v ذرات.  

0tقرار دادن   و( ) ( ), 1,..., .p py t x t p s .  

)اگر : براي تمام ذرات ( )) ( ( ))p pf x t f y t باشد آنگاه( 1) ( )p py t x t  در غیر این صورت( 1) ( )p py t y t .  

)براي تمام ذرات مقدار  1)py t   و( 1)px t   اگر معیار توقف بر قرار باشد محاسبات متوقف . گردندمحاسبه می) 16(و ) 15(به وسیله معادالت

1tگردد، در غیر این صورت می t  ادامه میابد 3گام شود و محاسبات از قرار داده می.

  تفسیرونتایج  .5

  اعتبار سنجی کد شبکه عصبی مصنوعی

براي اعتبار سنجی کد نوشته شده از تابع زیر . در این مطالعه براي شبیه سازي سیستم مورد بررسی از کد نوشته شده به زبان مطلب استفاده شده است

  :استفاده شده است

     1 2 1 2, sin 2 sin 2 (17)f x x x x  

ي مقادیر اصلی و مقادیر نشان دهنده 3شکل . در نظر گرفته شده است 1000و تعداد تکرار در فرایند آموزش شبکه عصبی 4نهاي الیه مخفی تعداد نرو

  .پیشبینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی می باشد که از تطبیق قابل قبولی برخوردار هستند

different inputs

f(
x

,x
)

50 100 150 200
-0.2

0
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1
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2
1

Network Error

required outputs
ANN outputs

  

جودمقاسیه بین خروجی شبکه عصبی و داده هاي مو - 3شکل 

  PSOاعتبار سنجی کد

مقایسه شده است  1در جدول ]13[براي اعتبار سنجی برنامه نوشته شده به زبان مطلب، نتایج بدست آمده از برنامه نوشته شده با نتایج موجود در مرجع

رسی آن به صورت زیر می باشد و تابع هدف در این تابع مورد نظر و دامنه بر. که تطبیق قابل قبول نتایج حاصله از برنامه با نتایج موجود را نشان می دهد

  .مسئله بیشینه کردن مقدار تابع  می باشد

1
1 2 1 1 2 2

2

3.0 12.1
max ( , ) 21.5 sin(4 ) sin(20 ) (18)

4.1 5.8

x
f x x x x x x

x
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  همچنین تعداد نرونهاي مطلوب براي مدلسازي سیستم براي مدل سازي شبکه عصبی مصنوعی، از یک الیه خروجی و یک الیه مخفی استفاده گردیده و

]13[تایج کد کنونی با مرجع مقایسه ن: 1جدول 

    PSOنتایج ]13[نتایج موجود در

11.631  11.625  x1

5.724  5.725  x2  

38.818  38.850  f(x1, x2)  

1000  200  Iteration

 21از  براي آموزش و آزمایش شبکه عصبی .در الیه مخفی با آزمون تعداد مختلف نرونها براي حصول کمترین میزان خطاي شبکه بدست آمده است

براي . باشدمی مقاومت فشاري محصور نشدهوخروجی مطلوب  درصد نانو سیلیس و سیمانورودي شبکه عصبی . داده ورودي استفاده شده است

نشان دهنده  4شکل .داده براي آزمایش شبکه استفاده شده است 3داده براي آموزش و از  18مشخص کردن تعداد نرونهاي مناسب در الیه مخفی از 

همانطور که . اي شبکه عصبی مصنوعی به ازاي تعداد مختلف نرونهاي عصبی در الیه میانی، در طی مراحل تکرار در فرایند آموزش شبکه می باشدخط

  .باشدنرون در الیه مخفی براي شبیه سازي داده هاي موجود مناسب و داراي کمترین خطا می 12در شکل مشاهده می شود تعداد 

  

ه عصبی مصنوعی به ازاي تعداد مختلف نرونهاي عصبی در الیه میانیخطاي شبک: 4شکل 

ورودي هاي استفاده نشده در آموزش شبکه  مقاومت فشاري محصور نشده به ازاينشان دهنده عملکرد قابل قبول شبکه عصبی در پیشبینی  5شکل 

  .عصبی می باشد
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ري محصور نشدهعملکرد قابل قبول شبکه عصبی در پیشبینی مقاومت فشا-5شکل 

همان طور که در شکل می توان مشاهده . مکانهاي هر یک از ذرات در تکرار هاي مختلف الگوریتم بهینه سازي دسته پرندگان را نشان می دهد 6شکل 

اي مسئله حاضر کافی می تکرار به مقدار بهینه مسئله همگرا شده اند که نشان می دهد تعداد تکرار در نظر گرفته شده بر 30کرد  تمامی ذرات پس از 

  .باشدمی 3درصد نانوي بهینه همچنین . باشد

  

  مکانهاي هر یک از ذرات در تکرار هاي مختلف الگوریتم - 6شکل

  

-می 1.7این خط داراي شیب تقریبی . دهدهاي مختلف سیمان را نشان میرابطه تقریباً خطی بین درصد بهینه نانو سیلیس به ازاي درصد 7شکل 

ت را می توان بهبود مقاومت فشاري با افزودن نانو ذرا.باشد 1.7باشد که نسبت بهینه پودر نانو سیلیس به سیمان باید ن مطلب نشان دهنده آن میای. باشد

متراکم و و در نتیجه یک ساختار ) تأثیر پر کنندگی(ذرات بسیار ریز نانو تخلخل موجود درساختار سیمان را پر می کنند . 1:بدین شرح توضیح داد 

با آهک آزاد رها شده در خالل فرآیند هیدراسیون  نانو سیلیساز طرفی واکنش پوزوالنی بین . 2.یکنواخت تري را در مالت سیمان بوجود می آورند

بود خصوصیات هیدرات بیشتري تولید می کند که در ساختار متخلخل سیستم متراکم و انباشته می شوند که این مساله خود باعث به- سیلیکات-کلسیم

انه هاي سیمان باشد که در اطراف داند بدلیل انباشتگی ذرات نانو سیلیس کاهش مقاومت فشاري با افزایش درصد نانو ذرات می تو. 3.مکانیکی می شود

  .انداختن هیدراسیون سیمان می شودخیر موجب به تأ
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  یمان هاي مختلف سرابطه بین درصد بهینه نانو سیلیس به ازاي درصد- 7شکل

  گیرينتیجه  .5

هايسیماندرصد و  7و  5، 4، 3، 1،2، 0هاي نانو سیلیسدر این مطالعه ابتدا مقاومت فشاري محصور نشده توسط دستگاه تک محوري به ازاي درصد

قاومت فشاري محصور نشده الگویی براي تعیین م ،محاسبه گردید، سپس با نتایج حاصل و به کمک  شبکه عصبی مصنوعیدرصد 90و تراکم  9و  7، 5

شود، تا نسبت بهینه افزودن سازي دسته پرندگان داده میگردد، در نهایت خروجی شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک تابع به الگوریتم بهینهحاصل می

  :باشدخالصه نتایج به شرح زیر می .نانو سیلیس محاسبه گردد

.و شبیه سازي مسئله روانگرایی داردشبکه عصبی مصنوعی توانایی خوبی در یادگیري . 1

.باشدالگوریتم بهینه سازي دسته پرندگان روش مناسبی براي بهینه سازي مسائل می. 2

  .   .باشدمی 1.7نسبت بهینه پودر نانو سیلیس به سیمان  . 3
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