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 خالصه

زان نفوذ یمرای تخمین بای زیادی مدل ه ،دید می کند، کلرید نفوذ یافته به درون بتن بودههرا تدر محیط دریایی که دوام بتن مسلح  مهمترین عاملی

ناسایی شخمین عمر و ی رسد تمتوسط مراکز تحقیقاتی ارائه شده است، اما کماکان مفاهیم مبهم و بحث برانگیز زیادی وجود دارد. به نظر  کلرید

ی امکان ادوره ش های نجام آزمایبا دیدگاه مهندسی و دوام و ا، تحلیل و بکار گیری مدل ها در کنار یکدیگر  کلریدی باخرابی سازه ها در شرایط 

بکه عصبی ان داد که شتایج نشن . هدف این مقاله ارائه مدلی برای پیش بینی سطح خرابی سازه های بتن آرمه در شرایط دریایی است.پذیر می گردد

 یرح کارهاطو  یگهدارن یزیمه ربرنا یبرا استفاده از این مدل می تواند. پیش بینی قابل قبولی از سطح خرابی ها را ارائه کند مصنوعی می تواند

 باشد. دیمف یراتیتعم

 

 سازه های بتن آرمه، شبکه عصبی مصنوعی، سطح خرابی، دوام ، محیط دریاکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 براساس بتنء مخلوط راحی اجزاطهای گذشته،  دهه سالهاست که در صنعت ساختمان بکار میرود. غالباً در بتن به عنوان یك مادة ساختمانی بسیار مهم، 

میتوان  این امر را ود که علتمشاهده میش ها نامه طراحی براساس دوام بتن نیز در اغلب آیین مقاومت صورت می گرفت، ولی اخیراً عالوه بر مقاومت،

ی وام، شرایط دریاینظر د مسلح از نقطه ترین شرایط محیطی برای بتن یکی از خورنده . [1]جدی بتن مسلح در شرایط محیطی خورنده دانست مشکالت

های  زینههل توجهی از قاب هایی که در سواحل دریا احداث می گردند، ساالنه رقم ضایعات و خسارات ناشی از اثرات خوردگی روی سازه .میباشد

 . [2]اختصاص میدهد صنعت ساختمان را به خود

هستند  دیخشن مورد تهد یها طیمح نیاست ،  اغلب در چن سال 120مورد انتظار آنها  یده سیعمر سرو  ،کهیمهندس یبتن یسازه ها یمنیا 

از فوالد،  شتریاشغال تا شش برابر حجم ب ،(زدن )زنگ یخوردگ نتیجهالزم است.  ایل قرار گرفتن در معرض درسا 20-15تنها پس از  یاساس راتیو تعم

ترک  ،یدگزکه زنگ زنگ زدن شامل ل ندیاز فرا یات ظاهرباشد. مالحظ یبتن م یخراب جهیو در نت  در اطراف بتن یو اعمال تنش قابل توجه

به  الدفوبتن و  نیب وندیپ . در آن زمان، ممکن است با از دست دادنباعث کاهش سطح مقطع فوالد می شود  است که و پوسته پوسته شدن بتن یخوردگ

 [3].  رخ دهد یا ضعف سازه کاهش فوالد مقطع منطقه لیبه دل ایو ورقه ورقه شدن و  یترک خوردگ لیدل

با  ،صیف می کند د را تومدل هایی وجود دارد که مراحل خاصی از فرآیند پیچیده خوردگی فوالد و تخریب پوشش بتن بر اثر یون های کلری

زر می ایی خو دری ج فارساین حال نتایج گویای عدم قطعیت های فراوان در تخمین های مدل ها و عدم تطابق مدل های خارجی با شرایط محیطی خلی

  .[4]باشد

(  ANNیا به اختصار  Artificial neural networksدر سالهای اخیر استفاده از روشهای محاسبات نرم به ویژه شبکه عصبی مصنوعی )

مند جهت مدل هوش كی جادیا یبرا یمصنوع یپژوهش امکان استفاده از شبکه عصب نیا بسیاری از پدیده ها به کار گرفته می شود. برای مدلسازی
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در طول  بیوسعت آس زانیم ینیب شیپ یتواند برا یمدل م نیا دهد.  یقرار م قیرا مورد تحق یبتن یدر سازه ها سطح آسیب ناشی از خوردگی نییتع

 .ردیبتن آرمه مورد استفاده قرار گ یسازه ها یو بازساز یطراحو در  ،یو نگهدار ریتعم یزیبرنامه ر یعمر سازه برا

 ANN هیبر پامدل  یمعرف .2
 

سان مغز ان یاخلکرد داز عمل یساز هیخود را بر اساس شب اتیاست و عمل  یکیولوژیب یعصب یاز سلول ها دیتقل یمصنوع یعصب یشبکه ها یمعمار

 یزمان ژهیبه و د،ان هشان دادن ونیابزار رگرس كیخود را به عنوان  ییعملکرد استثنا یمصنوع یعصب یشبکه ها ر،یاخ یدر سال ها[5].  دهد یانجام م

 یترهاپارام انیدر م دهیچیعاالت پتواند فعل و انف یبوده و م یخط ریغ اریرفتار آن ها بس .[6] شود یالگو و برآورد تابع  استفاده م صیتشخ یکه برا

 کنند.  طفعل و انفعاالت ضب نیا تیدر مورد ماه یدانش قبل چیرا بدون ه ستمیدر س یخروج - یورود

 ندیاده شده و فرآبا آزمون آموزش د ANN نهیبه یمعمار نیی)تع یممکن است به آموزش طوالن یصبع یشبکه ها یها تیاز محدود یبرخ

آنجا که در تعداد  د ندارد. ازب وجومطلو جیبه نتا دنیرس یبرا ینیتضم چیداشته باشد و ه ازیقابل اعتماد ن یآموزش یاز داده ها یادیخطا( و به مقدار ز

 ده است.پرداخته نش نجایا جنبه در نیداده شده است ، ا حیتوض اتیبا جزئ یمصنوع یعصب یاصول شبکه ها [12]-[7]  نیشیپ قاتیتحق از یقابل توجه

 

 داده ها و روش ها .3

بر اساس ظاهر،  وبیع یه بندپل با طبقپایه از  یبصر یبررس كیاول،  [16]-[13]. شد یمقاله در دو مرحله جمع آور نیمورد استفاده در ا یداده ها

 انجام شد. یشگاهیآزمون درجا و آزما ،نمونه گرفته شده منتخبانجام شد. دوم،  از نقاط 

از  یناش یها بیسآه شد. در نظر گرفت یورود یبتن به عنوان پارامترها باتیخواص بتن و ترک ،یطیمح طیاطالعات مربوط به شرا ن،یعالوه بر ا 

 شده است.  انیب 1شرح داده شده در جدول  اریبه مع فوالد به پنج دسته با توجه یخوردگ

 

 فوالد. یاز خوردگ یخسارات ناش یبرا یطبقه بند یارهایمع -1 جدول

بیدسته آس  حالت سازه بتن مسلح 

  CuSO4  E> -200mV) الکترود مرجع مس / (خوردگی بدون 0

 E < −200mV امکان خوردگی  1

2 < 0.2mm   ترک  

3 > 0.2mm  ترک  

 نگ زدگی بر روی سطح بتنز

 در سطحشده خورده  آرماتوربزرگ، پوسته پوسته شدن،  یشکاف ها 4

 کاورپوسته پوسته شدن بتن  5

 لگردیاز سطح مقطع م یاز دست دادن قابل توجه

 

از وقوع  یاشسطوح سالم، نشان دهنده خطرات ن یبر رو  ASTM C 876-91 ، بر اساس استانداردE ل،یپ مین لیپتانس یریگاندازه 

 و  [14] دنمطابقت دار ،خواهد بود ازیمورد ن بازسازی یبراکه  یریکه آنها با نوع کار تعم یانتخاب شدند به طور بیآس یاست. دسته بند یخوردگ

.[17] 
 یریاندازه گ لهیبه وس نقاط نیا نیانتخاب شدند. ا قیدق شیآزما یبرا 3-0دسته  ندهینما به عنوان از نقاط یتعداد ،یبصر یبررس نیاساس ا بر

از  شتریب  یها هیدییتا جهیدر نت ،دهد یخسارت آشکار را نشان م 5و  4ها  یقرار گرفتند. دسته بند شیو خواص آنها مورد آزما سازه ای یپارامترها قیدق

در  هد،می دقرار ریت تاثبتن( را تح ساختار و خواص ست،یز طیمح طیفوالد در بتن )شرا یکه خوردگ ی. پارامترهاستیالزم ن بیآس یها یدسته بند

 ذکر شده است  1شکل 

طح و در س دیکلر ونیت مطالعه مورد استفاده قرار گرفت . غلظ نیدر ا بیزان آسیم ینیب شیجهت پ ANNآموزش مدل  یپارامترها برا نیا 

آمده توسط  ر بتن به دستشده است. آنها از پود انیجرم بتن ببر اساس محلول در آب هستند و  دیکلر ینشان دهنده محتوا Crو  CS لگرد،یسطح م

 شده توسط گروه هیصتو ونیتراسیو ت دیاستخراج کلر یاند. روش آزمون برا دهش نییتعسانتی متر  2به عرض  ه،یسه سوراخ در چهار ال یحفار

AFREM   [18] یبرا دیاستفاده شد. مقدار حجم کلر CS  وCr ست. مقدار شده ا شیسه نمونه آزما نیانگیاز م 
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 ست(.داده نشده ا شیوضوح، همه اتصاالت نورون نما یپنهان با ده نورون )برا هیال كیشبکه انتخاب شده:  یمعمار – 1شکل 

 

از   DClموثر ،  دیرانتشار کل بیشود. ضرا یاستفاده م یخوردگ ریسكبه  وطپارامتر مناسب مرب كیبه عنوان [19] محلول در آب  دیکلر

 نییهر محل تع یبرا یریکرگ كی لهیبوس FCبتن ،  یمقاومت واقع .[20] است قرار گرفت  یمورد بررس دیبا مشخصات کلر تیف یارهانمود نیبهتر

  شد.

بتن  تیفیاز ک یعنوان پارامتر کل به pانتخاب شد. تخلخل بتن،  تیبتن توسط چکش اشم یبر اساس آزمون همگن یریکرگ یبرا ندهیمحل نما

، به W.  تنوع تخلخل با عمق پوشش در نظر گرفته نشده است. رطوبت در بتن، است شده یرینمونه کرگمتری  یسانت 3 عمق که در ،شد یریاندازه گ

، (cc) مانی، مقدار س(f)مقاومت مشخصه   یبرا ری. مقاددیشده در طول سال برآورد گرد یریاندازه گ یرطوبت نسب نیانگیم یعنوان مقدار تعادل برا

حال با توجه  نی. با استندیکارخانه اژدر در دسترس ن یگرفته شد. آنها برا  یاز اسناد و مدارک طراح (W / C)   مانی، و نسبت آب به س(b) مانینوع س

.شناخته شده در آن زمان برآورد شد روشبه 

داشته  دیسوب کلرربر  یل توجهثر قابا دیبا دیمنبع کلربه  یکیاست نزد یهیدر نظر گرفته نشد. بد لگردیم یپارامترها در برابر خوردگ نیا ریتاث نیبنابرا

 در نظر گرفته شد:  زیر یبا پارامترها ستیز طیمح ریباشد. تاث

به منظور  d .  ا،یاز در یو فاصله افق h ا،ی، ارتفاع باالتر از سطح در Szپاشش،  منطقه،  OE ا،یو قرار گرفتن در معرض در یریجهت گ

 (PH <9) دهد. عمق کربناته، یقرار نم ریرا تحت تاث  بیآس شدتکه  شد ، نتایج نشان دادهایی انجام  یریاندازه گ بیخرت یها زمیمکان گرید یبررس

 .در مغزه گرفته شده با استفاده از آزمون فنول برآورد شد

 رصفریدرت زناد. دما به دنسبت  ایدر یکیتوان به رطوبت تعادل باال با توجه به نزد یرا م نیمشاهده نشد. ا ونیکربناتاس لیبه دل یبیتخر چیه

ه در هت ساخت شبکجخروجی  ز پارامترهای ورودی ونمونه ای ا دهد. یقرار نم ریراتحت تاث بیآس زانیچرخه انجماد و ذوب م كیگراد  بود،  یسانت

 قابل مشاهده است. 2ارائه شده است. محل قرارگیری این نقاط در شکل  2جدول 

 

 
 (.2)جدول  108، و 107، 106. شماره نمونه  –2لشک              
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  ANNنمونه ای از پارامترهای ورودی و خروجی  -2جدول

  حل قرارگیری و شماره نمونهم                                                                                                                          
 A(106) B (107) C (108) رهای ورودیپارامت ردیف

 23 23 23 )سال( tسن،  1

 8 8 8 متر( یلی)م Fi لگرد،یقطر م 2

 5/1 8/2 5/6 متر( یسانت C (کاور،  3

 Edge 0 0 1در لبه،  لگردیم 4

 CS٪( † 24/0 24/0 24/0 (کلر،  یسطح محتوا 5

 Cr (٪)† 03/0 162/0 204/0کلر، محتوای  لگردیسطح م 6

 s DCL (cm2)2 10-8 10-8 10-8/ نفوذ کلر،  بیرض 7

 2 2 2 (٪)حجم W،  رطوبتمقدار  8

 4 4 4 )متر( h ا،یارتفاع از در 9

 d (m) 5 5 5 ا،یفاصله از در 10

 SZ 0 0 0، پاشش ناحیه 11

، دریا و قرار گرفتن در معرض یریجهت گ 12

OE 

2 2 2 

 40 40 40 مگاپاسکال() f، مقاومت مشخصه 13

 fc (MPa) 44 44 44مقاومت فشاری،  14

 19 19 19 (٪)حجم  Pتخلخل،  15

 b 0 0 0 مان،ینوع س 16

 cc kg/m3) ( 450 450 450 مان،یس حجم 17

 W / C 5/0 5/0 5/0 مان،ینسبت آب به س 18

احتمال خوردگی          حالت سازه بتن مسلح

E= −345mV 

 یشکاف ها

لکه زنگ بزرگ، 

 یبر رو زدگی

 ح بتنسط

پوسته پوسته 

میلی  5/2شدن، 

متر کاهش مقطع 

 میلگرد

دسته آسیب ) خروجی 

 واقعی(
 1 4 5 

پیش بینی شده توسط 

ANN 
 0 4 5 

 باشد. یکلر در بتن م وزنی درصد. †

 

 2ول جد حل به عنوان نمونه. درنقطه م 3،  فقط  یمصنوع یمدل شبکه عصب یآموزش ، تست و اعتبار سنج ینمونه از داده ها برا  124آزمون   جیاز نتا

به  Krkرکورد از پل   55؛ 122، 121، 112-95، 88-71، 23-1رکورد( با شماره محل اختصاص داده شده:  (VIR 61داده شده است. سوابق از پل 

 ییفرمت الگو كیداده ها در  بدست آمده است. 124، 123، 94-89رکورد از کارخانه سابق اژدر به شماره محل.  8؛ و 120-113، 70-24شماره محل. 

 18از  یودور ریمس كیاز نمونه ها استفاده شد. هر نمونه شامل   ییمجموعه ها یحاو یآموزش شبکه، تست و اعتبارسنج یمرتب شده اند.  داده ها برا

مورد استفاده در  وستهیپ یورود یمترهامحدوده پارا  .(استبیآس یها ی)دسته بند یژگیو 6از  یبردار خروج كیگذار(، و  ریتاث ی)پارامترها یژگیو

ارائه شده است  3در جدول  ANNآموزش مدل 
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 محدوده دسته ها -3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد. یکلر در بتن م وزنی درصد. †
 

 

 تحلیل و ارزیابی .4

 ANNآموزش  -4-1

 
 یمدل شبکه عصب كیارائه  یبرا .مورد استفاده قرار گرفت Matlab R2016a نرم افزار npr tools جعبه ابزار یساخت و آموزش شبکه عصب یبرا

درصد  25درصد جهت آموزش،  50موجود  یداده ها انی.  از مدیگرد میرکورد  تقس124از  یخوب، داده ها به مجموعه ا میتعم تیبا قابل یمصنوع

استفاده  trainscg آموزش شبکه از تابع ی. براخاب شدندانت یدرصد جهت تست انتخاب شد. )تمام داده ها به صورت تصادف 25و  یجهت اعتبار سنج

هر تکرار، شبکه با  زکند. پس ا یو وزن ها  را محاسبه م هیاول ریمزدوج مقاد انیتابع آموزش شبکه است که با توجه به روش گراد كی . trainscg شد

 جهیاز حد( و در نت شیآموزش ب Over-fitting ( از یریجلوگ یبراکرد.  ینیب شیرا پ ی( خروجمی)تعم یاستفاده از آموزش )فراخوان( و اعتبارسنج

 محدوده دسته ها یپارامتر ورود 

 73–1 )سال( tسن،  1

 30.0–8.0 )میلی متر( Fiقطر میلگرد،  2

 7.00–0.10 سانتی متر( C( کاور،  3

 (1)بله   و (0) خیر Edgeمیلگرد در لبه،  4

 سطح محتوای کلر، 5

†) ٪(  CS  

0.09–0.80 

سطح میلگرد محتوای کلر،  6

† (٪ ) Cr 

0.01–0.80 

 DCL ضریب نفوذ کلر،   7

  (  s /2cm) 

10−9–10−7 

 W،  مقدار رطوبت 8

 (٪)حجم

1.90–3.90 

 50.0–1.1 )متر( hارتفاع از دریا،  9

 d (m) 0–5.0فاصله از دریا،  10

 (0) یا خیر (1) بله SZاشش، ناحیه پ 11

جهت گیری و قرار گرفتن  12

 OEدر معرض دریا، 

N (1), S (2),W(3), E (4) 

 عدم قرارگیری در معرض آب یا

(5) 
 fمقاومت مشخصه،  13

 )مگاپاسکال(

30–50 

 fcمقاومت فشاری،  14

(MPa) 

20–92 

 26–14 (٪)حجم  Pتخلخل،  15

 b Slag (1) or fly ash (0)نوع سیمان،  16

 ccحجم سیمان،  17

 (3kg/m)  

330–480 

 نسبت آب به سیمان، 18

 W / C 

0.4–0.6 
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متوقف  وزشتعداد آم نیبه ا دنیتا در صورت رس دیعدد محدود گرد 6به ) شدن  (failشبکهشکست  دفعات ممیخوب، ماکز میتعم تیامکان قابل

  .3شکل  در نظر گرفته شده است.  MSE تابع خطا نیشود. همچن

 
 یاعتبارسنج یداده ها بکه بر اساس شکستتوقف شنحوه  -3شکل

 

 یعصب یشبکه ها یمعمار -4-2
 

 جیه نتاب یابیه شد. الزم به ذکر است که امکان دستپس انتشار استفاد تمیبا استفاده از الگور feed-forward یشبکه عصب ،یهدف مدل ساز یبرا

خطا  وآزمون  ندیرآف كی توسط یادیشبکه ، تا حد ز یپردازش و پارامترها از عناصر یوجود دارد. تعداد زیشبکه متفاوت ن یبخش با معمار تیرضا

از  كیهر  یبرا ،یعصب شامل شش سلول یخروج هی. الموثر ینورون نشان دهنده پارامترها 18شبکه شامل  یورود هیبه دست آمد. ال افتهیآموزش 

همه  یتابع فعال برا كیوان ، به عنlogsig د،یگموئیتابع انتقال س .1شکل .استنرون ساخته شده  10که از  ردپنهان وجود دا هیال كی ،دسته خسارت

ای امل پارامترهشها  یژگیو یعنیعناصر،  د،یمختلف در داخل شبکه اتخاذ گرد یها هیالمیان در  تکیپردازش )نورون ها( با اتصال کامل  یواحد ها

 .دیردگ ینرمال ساز د،یگموئیتابع انتقال س یها تیبا محدود یبه منظورسازگار 1و  0 نیب ییبردارهابا   یو شش خروج یورود
 

 

 یآموزش یبا استفاده از داده ها ANNتست مدل  -4-3

شبکه  ن،یود. بنابراش یص ممشخ دهیآن آموزش د یکه برا ییمربوط به داده ها بیدسته آس ینیب شیخود در پ ییموفق  با توانا دهیشبکه آموزش د كی

 ینیب شینادرست پ ایرست د یاستفاده شده است.. تعداد دسته ها آموزش ندیدر فرا یقبل یورود یپارامترها بیدسته آس ینیب شیپ یبرا دهیآموزش د

ده بر قطر جدول صحت دسته نشان داده شده. اعداد درج ش 4سوابق داده ها در جدول  شیآزما یبرا افتهیتوسعه  یمصنوع یشده  توسط مدل شبکه عصب

گرفته  ادیور موثر طا به ر بوطهمر یها بیو دسته آس یورود یپارامترها نیدهد . واضح است که شبکه رابطه ب یشده را نشان م ینیب شیپ یها یبند

 .بدست آمد 6/80با  برابر  test یداده ها یشده برا ینیب شیپ جیبخش است. درصد صحت نتا تیرضا یآموزش یاست ، و عملکرد مدل در داده ها

 

 Test یداده ها یبرا افتهیتوسعه  ANNدرست و نادرست توسط مدل  یها ینیب شیتعداد پ -4جدول 
Test 

 ANNپیش بینی شده توسط مدل 

 0 1 2 3 4 5 

0 9 2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 1 1 1 2 0 
5 0 0 0 1 0 14 

 

 ANNمدل  یاعتبار سنج -4-4
 

انجام  یو به خوب یآموزش یخود فراتر از داده ها یها ینیب شیپ میتعم تیقابل بر اساس دهیآموزش د تیموفق با یمصنوع یمدل شبکه عصب كیاعتبار 

شود.  یم نییمورد استفاده در آموزش اجرا شده باشد، تع یورود یاز پارامترها یعیوس فینا آشنا از درون ط دیجد یکه با داده ها یدادن آن زمان

 یبه درست ی. تعداد دسته هاشود یاعتبارسنج دیبا دیجد یورود یاز پارامترها بیدسته آس ینیب شیتوسعه به پ جهیدر نت ANN مدل تیصالح ن،ینابراب
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داده شده است، که به  شینما 5 ثبت شده  در جدول یداده ها یاعتبارسنج یبرا افتهی عهتوس یمصنوع یشده توسط مدل شبکه عصب ینیب شیو به اشتباه پ

 .بدست آمد 7/67برابر با   Validation یداده ها یشده برا ینیب شیپ جیشده است. درصد صحت نتا یبقه بندط یدرست

بدست آمده است.  2582/0 داده شده، که مقدار آن برابر شینما MSE بر اساس تابع یاعتبارسنج ندیمربوط به فرآ یخطا نینمودار بهتر 4شکل  در

  .شبکه است جیحالت نشان دهنده قابل اعتماد بودن نتا نیهستند که ا كیهم نزدبه  اریبس یخروج یخطاها ریطبق تصو

 

 Validation یداده ها یبرا افتهیتوسعه  ANNدرست و نادرست توسط مدل  یها ینیب شیتعداد پ  -5 جدول

Validation 
 ANNپیش بینی شده توسط مدل 

 0 1 2 3 4 5 

0 9 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 2 4 
5 1 1 0 2 0 9 

 

 
 MSE نمودار تغییرات خطا بر اساس تابع -4شکل

 یجه گیرینت .5
 

ست. ا دشوار یلیتحل ، یطیحم طیو شرا ،یاز سن پل، اسکلت بتن یبه عنوان تابع دیاز کلر یناش یخوردگ لیبتن آرمه به دل یسازه ها بیآس ینیب شیپ

اثر  یررسبو  صیر به تشخشد. مدل قاد یسنج باراز داده ها اعت یتعداد یو برا دهیآموزش د تیبا موفق افتهیتوسعه  ANN که مدل نشان داده شد

ذار تر گ ریتاث یرهاارامتپ یابی، ارز یمصنوع ی. با استفاده از توسعه مدل شبکه عصبفوالد است یاز خوردگ یناش یها بیمستقل در آس یپارامترها

در مود. طقه ایجاد نرایط منشبکه ای منطبق بر شتوان  یفارس جهت آموزش ، م جیخزر و خل یایدر یبتن یاست. با ورود داده از سازه ها ریامکانپذ

 یآور معوند جمود تا رناز پارامترها را حذف  یاریتوان بس یمحل ثابت استفاده شود م كیسازه خاص و در  كیمدل صرفا جهت  نیکه از ا یصورت

 ساده تر شود.  داده ها

 یازسازو ب یر طراحو د یارو نگهد ریتعم یزیبرنامه ر یسازه ، برا كیدر طول عمر  بیو شدت تخر زانیم ینیب شیپ یتواند برا یمدل م نیا 

ست. استفاده از امعتبر  یسرربحل مورد محدوده داده ها از م یتنها برا افتهیکرد که مدل توسعه  دیتاک دیبا. ردیبتن آرمه مورد استفاده قرار گ یسازه ها

آب و  كیدر  ییایدر یزه هااست. فقط سا زیمکان ها سوال برانگ ریدر سا لگردیم یخوردگ بیمعرض آس یتمام ساختارها یموجود برا یآن با داده ها

و  هیتجز ستمیس نیتواند در ا ی، م3 دولدر محدوده مورد استفاده در آموزش، نشان داده شده در ج یورود یپارامترها ریقاد( ، با مترانهیمشابه)مد یهوا

ت ، دست آمده اسب ییایدر ستیز طیبتن آرمه در مح یسازه ها شاتیها و آزما یو بازرس یاضاف یها یکه  توسط بررس دیدج یداده ها .شود لیتحل

ه د تر از درجقابل اعتما ینیب شیپ شتر،یب ی. داده هاردیها مورد استفاده قرار گ ینیب شیپ یاعتبارسنج یو برا ANN یاضاف یآموزش ها یبرا دیبا

 .خواهد داشت بردر  ANN خسارت توسط
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