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پلهابادرنظرگیری
پیشبینیسختیخاکدرپایۀ 

اندرکنشخاک-سازهبااستفادهازمدلشبکهعصبی
مصنوعی

تاریخ :دریافت 19/91/91

پذیرش 19/12/13

چکیده
بحث دربارۀ مدلسازی اندرکنش خاک-گروه شمع بهدلیل تعداد زیاد پارامترهای دخیل
در آن یکی از مباحث پیچیده و البته مورد توجه محققان در سالهای اخیر بوده است که به
روشهای مختلف به آن پرداختهاند .در سالهای اخیر روش شبکۀ عصبی مصنوعی در
بسیاری از مسائل مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک از جمله مسائل مرتبط با شمعها استفاده شده
است .در این پژوهش پاسخ دینامیکی گروه شمع-خاک زیر یک پل تکپایه با درنظرگیری
اثر اندرکنش خاک-سازه بهروش تحلیلی محاسبه شد  .بهعالوه یک مدل شبکه عصبی با
استفاده از مدل چند الیه پیشخور برای پیشبینی سختی اندرکنشی گروه شمع-خاک واقع در
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شیما السادات حسینی* ،علی قنبری محمد علی رفیعی نظری؛
دانشگاه خوارزمی ،دانشکدۀ فنی ،گروه مهندسی عمران

خاک دانهای در نظر گرفته شد .همچنین تأثیر پارامترهای مختلف بر محاسبۀ مقدار سختی
اندرکنشی گروه شمع-خاک بحث و بررسی شد .در نهایت با توجه به مقدار ضریب تبیین
 1/11و کمترین میزان مربعات خطای  1/11111100مدل شبکه عصبی ارائه شده میتواند

گروه شمع برای دستیابی به طول و قطر بهینۀ شمعها و کاهش هزینۀ مربوط به تجهیزات
حفاری باشد.

واژههای کلیدی :اندرکنش خاک-گروه شمع ،شبکه عصبی مصنوعی ،پاسخ دینامیکی ،پل تک پایه.

*نویسنده مسئول

hoseinishima1365@gmail.com
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یک ابزار قدرتمند برای پیشبینی میزان سختی اندرکنشی گروه شمع-خاک و طراحی بهینۀ
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مقدمه
هر چند تحلیل دینامیکی سازهها از ابتدای قرن بیستم مورد توجه محققان بوده است ،با
این حال درنظرگیری اثرات خاک در این تحلیلها قدمت زیادی ندارد .در سالهای اخیر
بهطور فزایندهای مسئلۀ در نظر گرفتن اثر خاک در تحلیل لرزهای مورد توجه طراحان قرار
گرفته است .این موضوع بهوسیلۀ آییننامههای بینالمللی از جمله یوروکد 9و افاچ دبلیوای

2

نیز در ده سال اخیر مورد توجه ویژه بوده است .بر همین اساس پیشبینی میشود که در
سالهای آتی طراحان سازههای مهندسی بزرگ و متوسط نیاز به دانش اندرکنش خاک-سازه
گسیختگی قابل مشاهده پلها در اثر شکست ناقص و کامل پایهها در بسیاری از
رخدادهای لرزهای که در آنها فنداسیون پایههای پل صلب و گیردار فرض شدهاند یعنی
رفتار خاک و اثر آن بر رفتار لرزهای سازه شامل تغییر مکانها و نیروهایی که هنگام زلزله در
اجزای سازهای ایجاد میشود در تحلیل دینامیکی سازۀ پل دیده نشده است و نیروی زلزله
بهجای وارد شدن به خاک مستقیمأ به پایههای پل وارد شود ،بیانگر این مطلب است که بحث
مقاومت سازهای به تنهایی برای ایمنی پلها در خالل زلزله کافی نیست و الزم است اثرات
خاک زیرسازه در تحلیل و طراحی این سازههای کلیدی و مهم در نظر گرفته شود ].[4]-[9
محققان بسیاری تحلیل لرزهای پلها با در نظرگیری بحث اندرکنش خاک-سازه را
بررسی کردهاند .از جمله پاچکو 3که بر اساس روش فنر و میراگر معادل روش جدیدی برای
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دارند.

مدلسازی خاک اطراف شمع معرفی کرد و طی آن خاک بهصورت فنر ،میراگر و جرم
متمرکز مدلسازی شده است ] .[9ماراواس و همکاران 4در پژوهش خود یک مدل اجزاء
روی پی یا شمع و تحت بار هارمونیک پیشنهاد دادند ] .[9حل دقیق معادلۀ پریود طبیعی و
ضریب میرایی وابسته به آن برای چنین سیستمی ارائه شده است .در مورد پیهای مدفون و
از جمله شمعها ،آنها محل فنرهای مدل کننده خاک را به عمق برآیند نیروهای جانبی وارده
1. Eurocode
2. FHWA
3. Pacheco
4. Maravas et al.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

مجزای ساده از یک نوسانگر ساده را برای شبیهسازی رفتار دینامیکی سازههای قرار گرفته

پیشبینی سختی خاک در پایۀ پلها با در نظرگیری اندرکنش خاک-سازه با استفاده از مدل شبکۀ عصبی مصنوعی
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از طرف خاک به شمع منتقل کردند تا ماتریس امپدانس قطری باقی بماند .رحیم و
هایشیکاوا 9به بررسی اثر اندرکنش خاک-سازه بر پاسخ لرزهای پلهای کابلی پرداختند ].[1
در آن پژوهش تجزیۀ دینامیکی که شامل اثر اندرکنش خاک-سازه بود بهوسیلۀ دو روش مدل
غیرخطی وینکلر و مدل خطی جرم متمرکز انجام شد .نتایج نشان داد که مدل ساده شده جرم
متمرکز یک ارزیابی مناسب از پاسخ تغییر مکان حداکثر ارائه میدهد اما پاسخ شتاب را بیشتر
از واقعیت و نیروی بلندشدگی سازه را در سازۀ فوقانی و پایه ،کمتر از واقعیت حساب
میکند .همچنین کاربوناری و همکاران 2به بررسی پاسخ لرزهای پلهای واقع بر گروه شمع
و درنظرگیری قطرها و تعداد متفاوت شمع و اشکال متفاوت قرارگیری بهصورت المان تیر به
بررسی اندرکنش سینماتیکی مبادرت کردهاند ] .[0نتیجۀ اصلی این پژوهش لزوم در نظرگیری
اثر اندرکنش خاک-سازه در تحلیل و طراحی پلهای واقع بر گروه شمع بوده است .غالمی و
همکاران در پژوهشی بر اساس روش فنر و میراگر معادل یک مدل تحلیلی برای تخمین
فرکانس طبیعی پلهای واقع بر گروه شمع ارائه کردند که در مقایسه با روابط تئوری موجود
دقت بیشتری دارد ] .[1همچنین شیرگیر و همکاران در پژوهشی جداگانه یک مدل تحلیلی
برای تخمین فرکانس طبیعی پل صدر در جهت عرضی بر اساس روش فنر و میراگر معادل
ارائه کر دند و در مقایسه با روابط تئوری موجود نتیجه گرفتند که روش فنر و میراگر معادل
دقت خوبی در محاسبۀ فرکانس طبیعی پلها با در نظرگیری اثر اندرکنش خاک-سازه دارد ].[91
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در انواع خاکها پرداختهاند و با مدل کردن محیط ویسکواالستیک و مرزهای نامحدود خاک

استفاده از روش شبکۀ عصبی مصنوعی در مورد مسائل مربوط به شمعها در سالهای اخیر
رواج پیدا کرده است .البته اکثر بررسیهای انجام شده بر مسائل استاتیکی مربوط به شمع یا
شده است .از جمله احمد و همکاران که از شبکۀ عصبی مصنوعی برای تخمین پارامترهای
پاسخ کینماتیکی اندرکنش شمع-خاک استفاده کردند ] .[99آنها برای آموزش شبکه از نتایج
مدل تیر بر بستر االستیک وینکلر استفاده کردند که مطابقت مناسبی بین آنها برقرار بود.
1. Raheem and Hayashikawa
2. Carbonari et al.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

گروه شمع متمرکز بوده است و بررسیهای محدودی در مورد پاسخ دینامیکی شمعها انجام
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اسماعیل و جنگ پاسخ شمعها را با درنظرگیری اندرکنش شمع-خاک در شرایط استاتیکی
بررسی کردند ] .[92برای این منظور از یک شبکۀ عصبی درجۀ باال برای تخمین منحنی
بار-نشست با استفاده از خصوصیات شمع و نتایج آزمایش  SPTبهعنوان ورودی استفاده
کردند .تاراونه 9پژوهشی در مورد کاربرد شبکۀ عصبی در طراحی شمعها برای صرفهجویی
اقتصادی با کاهش مقطع و طول شمع انجام داد ] .[93مؤمنی و همکاران کاربرد شبکۀ عصبی
را در تخمین مقاومت شمعها و شفتها بررسی کردند ] .[94آنها به این نتیجه رسیدند که
طول و سطح مقطع شمع مهمترین عوامل در پیشبینی مقاومت شمع هستند .همچنین بازیار
بررسی کردند ].[99
در این پژوهش سعی بر این بوده است که ابتدا به تبیین اهمیت بحث اندرکنش خاک-
سازه در محاسبۀ پاسخ دینامیکی پلها پرداخته شود و سپس تأثیر پارامترهای مختلف مؤثر در
محاسبۀ سختی اندرکنشی گروه شمع -خاک با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی بررسی شود.
برای این منظور ابتدا پل صدر تهران (محدودۀ تقاطع مدرس و بلوار کاوه بهدلیل وجود
بلندترین پایهها) در جهت عرضی با درنظرگیری و بدون درنظرگیری اثر اندرکنش خاک-
سازه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که در آن جهت بررسی اثر اندرکنش ،خاک زیرسازه
با مجموعهای از فنرها و میراگرها در امتداد طول شمعها جایگزین شد .با توجه به این که
عوامل زیادی در تعیین سختی معادل فنرها دخیل هستند در مرحلۀ دوم تأثیر عوامل مختلف
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و همکاران نشست شمع بر اساس نتایج آزمایش نفوذ مخروط را با رویکرد شبکۀ عصبی

بر میزان سختی معادل فنرها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بررسی شد و در نهایت
روش شبکۀ عصبی مصنوعی بهعنوان روشی مناسب برای تخمین مقادیر سختی جانبی معادل
زیرسازه با استفاده از تکنیک فنر معادل بهکمک روش شبکۀ عصبی مصنوعی تا کنون بهوسیلۀ
محققان استفاده نشده است بنابراین میتواند در تخمین مقادیر بهینه طول و قطر شمعهای
استفاده شده در پی سازه قبل از اجرا و تخمین کارایی لرزهای سیستم پل بعد از اجرای آن
مؤثر باشد.
1. Tarawneh

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

گروه شمع-خاک برای مقادیر ورودی مختلف معرفی شد .پیشبینی سختی اندرکنشی خاک

پیشبینی سختی خاک در پایۀ پلها با در نظرگیری اندرکنش خاک-سازه با استفاده از مدل شبکۀ عصبی مصنوعی
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 .1تبیین اثر اندرکنش خاک-سازه بر پاسخ لرزهای پل صدر
در این پژوهش مدلسازی سختی سیستم ناشی از گروه شمع و خاک برای لحاظ کردن
اثر اندرکنش خاک-سازه با استفاده از فنرهای غیرخطی  p-yکه بهوسیلۀ ای پی آی 9ارائه
شده است انجام میگیرد ] .[99همچنین در این مدل برای محاسبۀ اثر گروه شمع از روش
پیشنهادی آشتو 2استفاده میشود ] .[91برای مدلسازی سختی کالهک گروه شمع نیز از
منحنی بک بون بار– تغییر شکل 3توصیه شده بهوسیلۀ ژئواسپکترا 4استفاده شده است ].[90
در روش توصیه شده بهوسیلۀ ای پی ای برای هر عمق با تغییر مقدار بار اعمال شده بر
در حقیقت باید منحنیهای مقاومت جانبی خاک-تغییر مکان ) (p-yبا استفاده از دادههای
آزمایشگاهی تنش-کرنش نمونههای خاک ساخته شوند .محور قائم در این نمودارها مقاومت
خاک ،p ،و محور افقی تغییر مکان ،y ،است .در غیاب وجود دادههای آزمایشگاهی دقیق
برای ساخت منحنیهای ( )p-yروش ارائه شده بهوسیلۀ ای پی آی که برای خاکهای رسی
یا ماسهای بهتفکیک بیان شده است میتواند استفاده شود ] .[99در پژوهش حاضر بهدلیل
دانهای بودن جنس خاک پی سازه از روابط مربوط به خاک ماسهای استفاده شد.
ظرفیت باربری نهایی برای ماسه در اعماق کم و زیاد متفاوت است .برای محاسبۀ
ظرفیت باربری در اعماق کم از رابطۀ ( )9و برای محاسبۀ آن در اعماق زیاد از رابطۀ ()2
استفاده میشود .در هر عمق دلخواه باید مقدار کوچکتر  puبهدست آمده از روابط مذکور
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فنر ،سختی آن تغییر میکند که این امر غیرخطی بودن سختی با بار در عمق را نشان میدهد.

بهعنوان ظرفیت باربری نهایی انتخاب شود.
() 9
() 2

 :مقاومت نهایی (

نیرو

) بر حسب (کیلونیوتن بر متر) ( dبرای اعماق زیاد و  sبرای

طول واحد

اعماق کم)
1. API, 2007
2. AASHTO
3. Load-deflection backbone curve
4. GEOSPECTRA

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

که در آن:
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 :وزن مخصوص خاک بر حسب (کیلونیوتن بر متر مکعب)
 :عمق بر حسب (متر)
 :زاویۀ اصطکاک داخلی ماسه بر حسب درجه
 :ضرایب تابع

بهدست آمده از شکل 9

 :قطر میانگین شمع از سطح تا عمق بر حسب (متر)

شکل  .1ضرایب تابع

] [12
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زاویۀ اصطکاک داخلی(درجه)

روابط تغییر مکان-مقاومت جانبی خاک برای شمعهای واقع در خاکهای ماسهای نیز
بهصورت غیرخطی است و در غیاب وجود اطالعات تعیین کننده بیشتر میتوان در هر عمق
()3
که در آن:
 :فاکتور محاسبه شده جهت تعیین شرایط استاتیکی یا دینامیکی که به صورت زیر محاسبه
می شود:

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

خاص  Hبهوسیلۀ رابطۀ ( )3آن را محاسبه کرد:

پیشبینی سختی خاک در پایۀ پلها با در نظرگیری اندرکنش خاک-سازه با استفاده از مدل شبکۀ عصبی مصنوعی
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()4
() 9
 :ظرفیت باربری نهایی در عمق  Hبر حسب (کیلونیوتن بر متر)
 :مدول اولیه عکسالعمل بستر بر حسب (کیلونیوتن بر مترمکعب) .بهکمک شکل  2بهعنوان
تابعی از زاویۀ اصطکاک داخلی

محاسبه میشود .پارامترهای فیزیکی و مکانیکی استفاده

شده برای محاسبۀ سختی خاک در الیههای مختلف در جدول  9نشان داده شده است.
 :عمق مورد نظر
برایی محاسبۀ سختی خاک اطراف شمعها برا اساس روش ای پی آی الزم است منحنی
بار-تغییر مکان ( )p-yدر الیههای مختلف خاک و در فواصل مختلف از سطح زمین تا نوک
شمعها رسم شود.
زاویۀ اصطکاک داخلی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

شکل  .3مدول اولیه عکسالعمل بستر بر حسب دانسیتۀ نسبی ][12
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 :تغییر مکان جانبی
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جدول  .3پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک در محل پایه پل پل صدر
مقدار

پارامتر
Layer 1

Layer 2

Layer 3

Layer 4

Layer 5

)G (MPa

91

219

919

219

919

)c (kg/cm2

1/91

1/91

1/99

1/29

1/90

φ°

31

39

49

49

31

)ρ (kg/m3

9911

9011

9111

9011

9111

همچنین نمودار  F-Δبرای محاسبۀ سختی جانبی کالهک شمع واقع در پروفیل خاک
مورد نظر در پژوهش حاضر بر اساس دستورالعمل ژئواسپکترا محاسبه شد .برای بهدست
تغییر مکان در عمق قرار گیری کالهک ،حداکثر تغییر مکان بهدست آمده و سپس بهکمک
نمودار بار-تغییر مکان رسم شده نسبت نیرو به تغییر مکان یا همان سختی جانبی محاسبه
میشود.
بدینترتیب با داشتن سختی اندرکنشی گروه شمع-خاک میتوان ماتریس سختی سیستم
خاک-سازه را تشکیل داد و با حل معادله تعادل دینامیکی مطابق رابطۀ ( )9پاسخ دینامیکی
سازه (شکل  )3را با احتساب اثر اندرکنش خاک-سازه محاسبه کرد ].[91
()9
که در آن

،

و
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آوردن سختی جانبی کالهک شمع و شمعها در اعماق مختلف با استفاده از تاریخچه زمانی

بهترتیب ماتریسهای جرم ،میرایی و سختی است که درایههای

آنها در حقیقت مقادیر جرم ،سختی و میرایی در درجات آازدی مختلف در نظر گرفته شده
سرعت و تغییر مکان هستند و }

{ بردار نیروی کل در درجۀ آزادی کف سیستم است.

اندیسهای  sو  fبهترتیب به سازه فوقانی و پی بر میگردد .با توجه به اینکه نحوۀ
درنظرگیری اثر اندرکنش خاک-سازه هدف اصلی این پژوهش نیست از ذکر جزئیات محاسبۀ
ماتریسها خودداری شده است.
نمای کلی پل در راستای طولی و عرضی در شکل  3نشان داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

برای مدلسازی سیستم خاک-سازه است .و } { { } ،و } {uبهترتیب بردارهای شتاب،
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جدول  .3خصوصیات پایههای پل صدر بر اساس گزارش معاونت عمرانی شهرداری تهران
پایه

1

3

2

2

2

2

2

8

2

ارتفاع (متر)

2/22

2/22

2/82

12/2

12/2

2/22

2/22

2/22

2/28

فاصله (متر)

22

22

22

21

22

22

22

21

در صورتیکه از اثر سختی و میرایی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه صرف نظر شود
پاسخها در حالت پایه گیردار بهدست میآیند و این به منزلۀ صرف نظر کردن از اثر اندرکنش
خاک-سازه است.
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شکل  .2شمای کلی مدل تحلیلی پل بررسی شده در راستای طولی و عرضی

شکلهای  4و  9تاریخچۀ زمانی تغییر مکان جانبی عرشه پل در محل پایۀ شمارۀ  9را
تحت اثر زلزله های نورتریج  9114و چی چی  9111در حالت در نظرگیری و بدون

درنظرگیری اثر اندکنش نشان میدهد .چنان که از شکلها پیداست لحاظ کردن اثر اندرکنش
در دامنۀ پاسخ عرشه بهوضوح قابل مشاهده است که بیانگر تأثیر در نظرگیری اثر خاک زیر
پایهها در تحلیل لرزهای پل است ..حداکثر تغییر مکان عرشه در راستای عرضی با
درنظرگیری اثر اندرکنش بهترتیب برای زلزلههای نورتریج و چی چی  99٪و  91٪نسبت به
حالت پایهگیردار بیشتر بوده است که این امر اهمیت درنظرگیری اثر اندرکنش در تحلیل
لرزهای پلها را نشان میدهد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

موجب تغییر پاسخ عرشه درطول زمان تحریک شده است .این تغییر پاسخ هم در فاز و هم
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نورتریج9114 ،
SSI

Fixed base

0
30

25

20

15

10

5

0

تغییر مکان (متر)

0.5

-0.5

زمان (ثانیه)

چی چی9111 ،
SSI

Fixed base

0
60

50

40

30

20

10

0
-0.5

تغییر مکان (متر)

0.5

زمان (ثانیه)

شکل  .2تغییر مکان جانبی نسبی عرشۀ پل نسبت به کالهک با درنظرگیری و بدون درنظرگیری
اثر اندرکنش خاک-سازه تحت اثر زلزله چی چی 1222

شکلهای  9و  1مقادیر حداکثر برش پایه را در دو حالت در نظرگیری و در نظرنگرفتن
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شکل  .2تغییر مکان جانبی نسبی عرشۀ پل نسبت به کالهک با درنظرگیری و بدون درنظرگیری
اثر اندرکنش خاک-سازه تحت اثر زلزله نورتریج 1222

اثر اندرکنش برای تحریکات ورودی نورتریج و چی چی در راستای عرضی نشان میدهد.
مقادیر بهدست آمده نشان میدهد که لحاظ کردن اثر اندرکنش در تحلیل لزرهای پایههای پل
که پایهها گیردار و صلب فرض شوند موجب بهدست آمدن پاسخهای دست باالی برش پایه
میشود .این امر با توجه به اینکه در نظرگیری اثر اندرکنش موجب کاهش سختی کلی
سیستم و افزایش انعطافپذیری آن میشود قابل توجیه است .حداکثر مقدار کاهش برش پایه
بهترتیب  92٪و  99٪برای زلزلههای نورتریج و چی چی بوده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

باعث کاهش مقادیر برش پایه میشود و در نظرنگرفتن آن یعنی تحلیل لرزهای پل در حالتی
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نورتریج9114 ،

1
0.5
0
pier9

pier8

pier7

pier6

pier5

pier4

pier3

pier2

pier1

حداکثر برش پایه (مگانیوتن)

Fixed Base

SSI

چی چی9111 ،
Fixed Base

SSI

1.5
1
0.5

حداکثر برش پایه (مگانیوتن)

2

0
pier9

pier8

pier7

pier6

pier5

pier4

pier3

pier2

pier1

شکل  .2حداکثر برش پایه برای پایههای مختلف با درنظرگیری و بدون درنظرگیری اثر اندرکنش
خاک-سازه تحت اثر زلزله چی چی 1222
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شکل  .2حداکثر برش پایه برای پایههای مختلف با درنظرگیری و بدون درنظرگیری اثر اندرکنش
خاک-سازه تحت اثر زلزله نورتریج 1222

در شکلهای  0و  1مقادیر حداکثر لنگر پایه در راستای عرضی با احتساب اثر اندرکنش
و بدون درنظرگیری آن برای پایههای مختلف پل تحت تحریکات لرزهای نورتریج و چی
حداکثر برش پایه در شرایط لحاظ کردن اثر اندرکنش در تحلیل لرزهای کاهش مییابند
حداکثر مقادیر کاهش  01٪و  11٪بهترتیب برای زلزلههای نورتریج و چی چی بوده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

چی نمایش داده شده است .چنانکه مشاهده میشود مقادیر حداکثر لنگر پایه نیز مانند مقادیر
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نورتریج9114 ،

5
4
3
2
1
0
pier9

pier8
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چی چی9114 ،

6
5
4
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2
1
0
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شکل  .8حداکثر لنگر پایه برای پایههای مختلف با درنظرگیری و بدون درنظرگیری اثر اندرکنش
خاک-سازه تحت اثر زلزله نورتریج 1222

شکل  .2حداکثر برش پایه برای پایههای مختلف با درنظرگیری و بدون درنظرگیری اثر اندرکنش
خاک-سازه تحت اثر زلزله چی چی 1222

درنظرگیری اثر اندرکنش خاک-سازه حاکی از آن است که در نظرنگرفتن این اثر در تحلیل و
طراحی لرزهای سازه ممکن است موجب طراحی دست پایین مقاطع عرشه یا دست باالی
پایهها و در نتیجه وارد آمدن خسارت به سازه یا هزینه های اضافی در ساخت شود .از این
رو چنانکه در بسیاری از آیین نامهها ی لرزهای تأکید شده است الزم است در شرایط مورد
نیاز اثر اندرکنش در طراحی لرزهای بسیاری از سازهها لحاظ شود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

تفاوت چشمگیر در مقادیر پاسخ دینامیکی سازه در حالت در نظرگیری و بدون
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صحتسنجی مدل
با توجه به تأثیر زیاد اثر اندرکنش بر تغییر مقادیر پاسخ دینامیکی سازه الزم است مدل در
نظر گرفته شده برای شبیهسازی اثر اندرکنش بررسی شده و صحت نتایج بهدست آمده از آن
آزموده شود .برای این منظور پل ملولند واقع در کالیفرنیای آمریکا در جهت عرضی با روش
تحلیلی استفاده شده برای مدلسازی پل صدر تحلیل شد و نتایج حاصل با نتایج حاصل از
ابزارگذاری پل در عرشه و محل اتصال پایه پل با کالهک گروه شمع مقایسه و ارزیابی شد.
مدل تحلیلی پنج درجۀ آزادی مطابق شکل  91در نظر گرفته شد .مشخصات دقیق پل ملولند

شکل  .12شمای کلی مدل تحلیلی پل ملولند در راستای عرضی

چنانکه در شکلهای  99و  92مشخص است همخوانی مناسبی بین طیف پاسخ تغییر
مکان بهدست آمده از دادههای ثبت شده بهوسیلۀ اکسلرومترها و محاسبه شده از مدل تحلیلی
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و نتایج ابزارگذاری آن در پژوهش رحمانی و همکاران موجود است ].[21

پیشنهادی وجود دارد .میتوان نتیجه گرفت که مدل تحلیلی بهطورکلی کارایی مناسبی در
تخمین پاسخهای لرزهای روگذر ملولند دارد .هرچند در مدل تحلیلی عدم قطعیتهایی در
شکلهای  99و  92بهترتیب  ٪4و  ٪1است.

تحلیل شبکۀ عصبی مصنوعی در پیشبینی سختی اندرکنشی گروه شمع-خاک
با توجه به این که در پژوهش حاضر برای محاسبۀ سختی شمعها در عمق ،ناشی از اثر
اندرکنش خاک-سازه از روش توصیه شدۀ ای پی آی استفاده شده است ،در این بخش اثر
پارامترهای مختلف استفاده شده در تعیین سختی مجموعۀ خاک-گروه شمع ،ارزیابی شده

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

مورد خصوصیات مصالح و ویژگیهای رفتاری آنها وجود دارد .تفاوت پاسخها برای
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است .بهعلت این که خاک موجود در محل پی سازۀ پل صدر غالبأ دانهای است از روابط
مربوط به اینگونه خاکها برای تعیین سختیهای متناسب با عمق استفاده شده است .بههمین
دلیل تأثیر عوامل زاویۀ اصطکاک داخلی ،وزن مخصوص خاک ،قطر شمع و مقاومت نهایی
در واحد طول بر میزان سختی محاسبه شده در روابط ای پی آی و آنالیز حساسیت برای
عوامل نامبرده بررسی و انجام شده است.
روی کالهک(U2)،
Recorded

Computed

1
0.5
0
4

3

1

2

طیف پاسخ تغییر مکان (متر)

1.5

0

دوره تناوب (ثانیه)

شکل  .11طیف پاسخ تغییر مکان در محل اتصال پایه به کالهک پل ملولند تحت زلزله ایمپریال
ولی1222 ،
روی عرشه(U1)،
Computed

Recorded

1
0.5
0
4

2

1

0

دوره تناوب (ثانیه)

شکل  .13طیف پاسخ تغییر مکان عرشه پل ملولند تحت زلزله ایمپریال ولی1222 ،

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

1.5

طیف پاسخ تغییر مکان (متر)

2

3
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در این بررسی از تحلیل شبکه عصبی استفاده شده است .در واقع شبکههای عصبی
مصنوعی ترکیبی از عناصر سادهای هستند که بهطور موازی با یکدیگر عمل میکنند که این
عناصر در علم بیولوژی عصب نامیده میشوند .در بحث شبکههای عصبی ،تعدادی مقادیر
ورودی و تعدادی مقادیر هدف وجود دارند که یادگیری شبکه با استفاده از آنها انجام
میشود .هر نرون در یک شبکۀ عصبی ،یک ورودی مانند  pو یک خروجی مانند  aدارد که
بهوسیلۀ تابعی محرک (تابع تبدیل) ،دو پارامتر ضریب وزن ( )wو بایاس ( )bبههم مرتبط
میشوند .شبکۀ چندالیه پیشخور که بیشترین کاربرد را در مسائل مهندسی دارد ،دارای یک
تعداد الیههای مخفی تعیین میشود .تعداد الیههای مخفی حداقل یک است و اثبات شده
است که شبکههای عصبی سه الیه میتوانند برای هر مسئلهای پاسخگو باشند ] .[29البته
انتخاب تعداد الیههای مخفی متعدد فقط میتواند تعداد مراحل آموزش شبکه را تحت تأثیر
قرار دهد .هدف اصلی در آموزش شبکه عصبی ،تعیین مقادیر ضریب وزن و بایاس در الیههای
مختلف موجود است .برای رسیدن به این منظور دادههای موجود به دو گروه آموزش و
آزمون تقسیم میشوند و شبکه با دادههای آموزشی ،برای دست یافتن به خطای حداقل
آموزش میبیند و با دادههای آزمون مقدار خطا کنترل شده و حالت بهینه انتخاب میشود.
 .1انتخاب بهترین آرایش شبکه
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الیه ورودی ،یک الیه خروجی و یک یا چند الیه مخفی است که با توجه به مسئله مورد نظر

برای این منظور بهترتیب 21 ،21 ،91درصد دادهها برای آموزش ،ارزیابی و آزمون شبکه
استفاده شد .در واقع بر اساس روش ای پی آی در محاسبۀ سختی اندرکنشی سیستم خاک-
شمع برای مقادیر ورودی مختلف نشان داده شده در شکل  93برای  91حالت مختلف مقادیر
برای آموزش ،ارزیابی و آزمون شبکه استفاده شد .اساس آموزش شبکههای عصبی بر مبنای
آزمون و خطا است تا بهترین آرایش شبکه با تغییر تعداد الیههای پنهان و نرونهای آنها،
تابع فعالیت ،الگوریتم آموزش و تعداد تکرار در مرحله آموزش برای برآورد پارامتر خروجی
مورد نظر ارائه شود .مبنای تصمیمگیری برای انتخاب بهترین شبکه در هر بار اجرای برنامه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

سختی که همان خروجی برنامه شبکۀ عصبی است ،محاسبه شد و سپس بهعنوان بانک دادهها
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پارامتر ضریب همبستگی  R2و کمترین میزان مربعات خطا 9است که در زیر ارائه شده است
].[22
()1
( )0
در این روابط  Qexpمقادیر مشاهده شده،

میانگین مقادیر مشاهده شده،

مقادیر

پیشبینی شده N ،تعداد نمونهها در الیه خروجی p ،تعداد متغیرهای خروجی و  nتعداد
در بهترین نتیجه بهدست آمده  R2=1/11و  MSE=1/11111100بهدست آمد که
بهعنوان بهترین شبکه استفاده شد.
 .3مدلسازی شبکۀ عصبی و ایجاد پایگاه داده
در این مرحله به تبیین و ارزیابی اثر پارامترهای مختلف استفاده شده در تعیین سختی
مجموعۀ خاک-شمع میپردازیم .نوع شبکه طراحی شده شبکه عصبی پیشخور چندالیه بود
که در آن ارتباط نرون فقط از یک نرون الیه ورودی به دیگر نرون الیه مخفی یا از یک نرون
الیه مخفی به نرون در الیه خروجی امکانپذیر است و نرونهای داخل یک الیه با هم ارتباط
ندارند .برای مدلسازی از نرمافزار متلب نسخه  91استفاده شد.

شکل  93شبکۀ عصبی چندالیه طراحی شده در این مقاله را نشان میهد که پارامترهای
استفاده شده در الیۀ ورودی ،مدول عکسالعمل اولیه بستر ،زاویۀ اصطکاک داخلی ،وزن
مخصوص خاک ،قطر شمع ،عمق ،تغییرات مقاومت نهایی در واحد طول و میزان سختی
1. MSE

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

شکل  .12نمودار شبکه عصبی چند الیه استفاده شده
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دادهها است] .[22
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نهایی که همان سختی جانبی اندرکنشی خاک-شمع است ،در الیۀ خروجی قرار دارد .با
استفاده از روش سعی و خطا و مشاهده عملکرد آموزش شبکهها بهترین ساختار انتخاب شد
] .[23بعد از مرحله پیش پردازش تالشهای زیادی در راستای کاهش تابع خطای آموزش
شبکهها با افزایش تعداد الیههای مخفی و تعداد نرونهای آنها انجام شد .نتایج نشان دادند
که افزایش تعداد الیههای مخفی (بیش از یک الیه مخفی) تابع خطای شبکهها را بهصورت
چشمگیری کاهش نداد ،ولی تغییر تعداد نرونهای الیۀ مخفی هر دو نوع شبکه ارائه شده
بهمیزان معینی تابع خطای آنها را تا حدی تغییر داد.
تانژانت سیگموئید هیپربولیکی ،و الگوی لونبرگ مارکوارت و چرخۀ یادگیری  04چرخه
آموزش ارائه شد که دارای کمترین میانگین مربعات خطا و بهترین ضریب رگرسیون بود.
مقدار ضریب تبیین و کمترین میزان مربعات خطای این شبکه عصبی پیشخور بهترتیب
 1/11و  1/11111100بود .نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که شبکه عصبی پیشخور
ابزاری قدرتمند برای پیشبینی میزان سختی جانبی جدارۀ شمع است.
در شکل  94نمودارهای الف ،ب ،ج و د بهترتیب مطابقت مدل با دادهها را برای دادههای
در نظر گرفته شده برای آموزش ،ارزیابی ،آزمون و کل دادها نشان میدهد .با توجه به این که
اعتبار نتایج بهدست آمده از تحلیل شبکۀ عصبی  10٪بوده است میتوان نتایج آن را استفاده
کرد.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-09

بهترین مدل شبکه عصبی پیشخور با توپولوژی  9-21-9با استفاده از تابع فعالسازی

چنانکه نمودار  99در بررسی تأثیر قطر شمع و مقاومت نهایی بر سختی سیستم خاک-
شمع نشان میدهد ،در محدودۀ مقاومت نهایی  211تا  991مگانیوتن بر متر میتوان گفت
تا  9/9متر سختی افزایش مییابد و از  9/9تا  2متر سختی کاهش مییابد .علت کاهش
سختی اندرکنشی با افزایش قطر شمع ،افزایش صلبیت شمع در این حالت است که رفتار پی
شمعدار را بهسمت رفتار صلب سوق میدهد و در این صورت تأثیر اندرکنش و سختی خاک
کمتر میشود .تأثیر قطر شمع بر سختی در مقاومت نهایی بین  321تا  911مگانیوتن بر متر
بیشتر از سایر مقادیر است .اختالف مقدار سختی محاسبه شده برای قطر  9/2متر در محدودۀ

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

قطر شمع اگر بین  1/9تا  9متر باشد تأثیر چندانی بر سختی ندارد .با افزایش قطر شمع از 9
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مقاومت نهایی بین  911تا  911مگانیوتن بر متر 12٪ ،است .اختالف مقدار سختی محاسبه
شده برای مقاومت نهایی  411مگانیوتن بر متر در محدودۀ مقادیر قطر شمع بین  1/9تا 2
متر  91٪است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

شکل  .12تأثیر قطر شمع و مقاومت نهایی در واحد طول بر سختی سیستم خاک-شمع
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شکل  .12همگرایی نتایج مربوط به آموزش شبکه ،اعتبارسنجی ،تست و کل نتایج
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نمودار  99بیانگر تأثیر زاویۀ اصطکاک داخلی و وزن مخصوص خاک بر میزان سختی
سیستم شمع-خاک است .در محدودۀ وزن مخصوص بین  9411تا  2411کیلوگرم بر
مترمکعب با افزایش زاویۀ اصطکاک داخلی از  21°تا  31°سختی افزایش و از  31°تا 30°

سختی کاهش مییابد .در حقیقت با افزایش زاویۀ اصطکاک داخلی رفتار خاک بهتنهایی
سختتر می شود اما رفتار اندرکنشی خاک و شمع در این حالت بهدلیل افزایش تشایه در
سختی مصالح نرمتر میشود .در  φ=31°اختالف مقدار سختی در وزن مخصوصهای
مختلف  12٪و در وزن مخصوص  9111کیلوگرم بر متر مکعب اختالف سختی در زوایای
بر مترمکعب) بهمیزان  21٪میتواند منجر به تغییر سختی از  1تا  11٪شود .همچنین تغییر
زاویۀ اصطکاک داخلی بهمیزان  21٪میتواند موجب تغییر سختی بین 9٪تا  29٪شود.
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اصطکاک مختلف  93٪است .بهعبارت دیگر تغییر وزن مخصوص (  9411تا  2411کیلوگرم

شکل  .12تأثیر وزن مخصوص و زاویۀ اصطکاک داخلی خاک بر سختی سیستم خاک-شمع

سیستم خاک-شمع ارزیابی شده است .در محدودۀ مقاومت نهایی در واحد طول بین  1تا
 911کیلونیوتن بر متر میزان زاویۀ اصطکاک داخلی تأثیر چندانی بر محاسبۀ میزان سختی
ندارد چنانکه برای محدودۀ  991تا  991کیلونیوتن بر متر تأثیر چشمگیری بر نتایج نداشته
است .اما در محدودۀ  911تا  991کیلونیوتن بر متر ابتدا با افزایش زاویۀ اصطکاک داخلی از

 21°تا  33°سختی افزایش مییابد و سپس کاهش خواهد داشت .در  pu=411کیلوگرم بر

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

در نمودار  91تأثیر مقاومت نهایی در واحد طول و زاویۀ اصطکاک داخلی بر سختی
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متراختالف میزان سختی در زاویۀ اصطکاکهای داخلی مختلف  99٪است 29٪ .تغییر در
میزان مقاومت نهایی در واحد طول منجر به  1تا  19٪تغییر در میزان سختی محاسبه شده
میشود و تغییر  21٪در میزان زاویۀ اصطکاک داخلی باعث ایجاد  1تا  21٪تغییر در
محاسبۀ سختی میشود.

در نمودار  90تأثیر مقاومت نهایی در واحد طول و وزن مخصوص خاک بر سختی
سیستم خاک-شمع بررسی شده است .در محدودۀ مقاومت نهایی واحد طول بین  1تا 911
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شکل  .12تأثیر زاویۀ اصطکاک داخلی خاک و مقاومت نهایی در واحد طول بر سختی سیستم
خاک-شمع

کیلوگرم بر متر و  991تا  911کیلوگرم بر متر تغییرات وزن مخصوص تأثیر چندانی بر سختی
ندارد اما بین این محدوده ابتدا با افزایش وزن مخصوص تا  2211کیلوگرم بر مترمکعب سختی
نسبت به تغییرات وزن مخصوص 29٪ ،و در  γ=2111کیلوگرم بر مترمکعب تغییرات سختی
نسبت به تغییرات مقاومت نهایی واحد طول از  211تا  911کیلونیوتن بر متر 01٪ ،است .با
توجه به نمودار 29٪ ،تغییر در میزان مقاومت نهایی در واحد طول منجر به  1تا  19٪تغییر
در میزان سختی برای مقاومتهای نهایی مختلف شود و  31٪تغییر در میزان وزن مخصوص
باعث  1تا  41٪تغییر در میزان سختی میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

افزایش یافته و سپس کاهش مییابد .بهطور مثال در  pu=411کیلونیوتن بر متر تغییرات سختی
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با توجه به نمودارهای  99تا  90که نشان میدهد انتخاب دادههای ورودی میتواند تغییر
زیادی در سختی اندرکنشی محاسبه شده ایجاد کند ،میتوان گفت که تعیین خارج از محدودۀ
واقعیت برای هر یک از پارامترهای مؤثر در محاسبۀ سختی سیستم خاک-شمع میتواند منجر
به افزایش تقریب یا حتی تخمین غیرواقعی سختی سیستم خاک-شمع بشود .البته با توجه به
این که اصوأل پیشبینی رفتار اندرکنشی خاک و سازه مسئلهای قطعی نیست و نیز این که
تعیین نزدیک به واقعیت پارامترهای فوق با توجه بهوجود آزمایشهای نسبتأ دقیق صحرایی و
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شکل  .18تأثیر وزن مخصوص خاک و مقاومت نهایی در واحد طول بر سختی سیستم خاک-
شمع

آزمایشگاهی کار چندان مشکلی نیست ،میتوان با استفاده از تحلیل شبکۀ عصبی مقدار
سختی سیستم خاک -شمع را برای هر رنج داده به راحتی بهدست آورد .الزم به ذکر است که
بر اساس نتایج بهدست آمده سختی سیستم بیشترین حساسیت را به عامل مقاومت نهایی در
مخصوص خاک نیز در ترکیب با عوامل دیگر اگر در رنج واقعی انتخاب نشوند میتوانند
منجر به تخمین دور از واقعیت سختی شوند .در هر حال با توجه به اعتبار مناسب نتایج
بهدست آمده میتوان از نتایج فوق برای محاسبۀ سریع و دقیق سختی سیستم خاک شمع به
شرط صحیح بودن پارامترهای ورودی استفاده کرد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.4.4

واحد طول و کمترین حساسیت را به قطر شمع دارد .عوامل زاویۀ اصطکاک داخلی و وزن
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ابتدا اهمیت در نظرگیری اثر اندرکنش خاک-سازه بر پاسخ دینامیکی پل
صدر بررسی شد .سختی دینامیکی خاک اطراف گروه شمع بر اساس روش خطی معادل و
استفاده از فنرهای  p-yمحاسبه شد و بدینترتیب اثر خاک زیرسازه در تحلیل دینامیکی
سیستم لحاظ شد .با توجه به اینکه برای در نظر گرفتن اثر اندرکنش سختی خاک اطراف گروه
شمع با فنرهای  p-yمعادلسازی شد ،در ادامه روش شبکۀ عصبی مصنوعی برای پیشبینی
سختی معادل گروه شمع-خاک بر اساس پارامترهای ورودی مختلف و تحلیل حساسیت
است:
 .9نتایج بهدست آمده نشان داد که لحاظ کردن اثر اندرکنش اگرچه باعث افزایش تغییر
مکان نسبی عرشه میشود ،اما کاهش حداکثر برش پایه و لنگر پایه را نیز بههمراه دارد.
این مطلب حاکی از آن است که در نظرگیری حداکثر برش و لنگر پایه در شرایط
اندرکنش ممکن است موجب طراحی لرزهای در جهت اطمینان نباشد هرچند که به
واقعیت نزدیکتر است.
 .2در خاکهای سخت با افزایش قطر شمع در محدودۀ قطری  9تا  9/9متر سختی گروه
شمع-خاک افزایش مییابد .این در حالی است که در محدودۀ قطری  1/9تا  9متر
قطر شمع تأثیر چندانی بر سختی سیستم نداشته و همچنین در محدودۀ قطری  9/9تا
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سختی محاسبه شده نسبت به مقادیر ورودی مختلف استفاده شد .نتایج حاصل بدینشرح

 2متر با افزایش قطر شمع سختی سیستم کاهش مییابد.
 .3در مورد پارامترهای وزن مخصوص و زاویۀ اصطکاک داخلی خاک میتوان گفت که
تغییر سختی سیستم گروه شمع-خاک دارد بهطوریکلی افزایش وزن مخصوص در
محدودۀ  9111تا ( 2311کیلوگرم بر مترمکعب) موجب افزایش سختی سیستم میشود.
 .4بهطورکلی مقاومت نهایی واحد طول خاک در محدودۀ بین مقادیر  911تا 991
(کیلونیوتن بر متر) تأثیر زیادی بر سختی سیستم دارد .این تأثیر در محدودۀ مقاومت
نهایی در واحد طول بین  911تا ( 221کیلونیوتن بر متر) بهصورت افزایش مقدار
سختی اندرکنشی سیستم روه شمع-خاک و در محدودۀ  221تا ( 991کیلونیوتن بر
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تغییر وزن مخصوص خاک نسبت به زاویۀ اصطکاک داخلی به مراتب تأثیر بیشتری بر
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متر) بهصورت کاهش سختی سیستم است .مقادیر مقاومت نهایی در واحد طول خارج
از محدودۀ مذکور تأثیر چندانی بر تغییر سختی اندرکنشی سیستم ندارد.
 .9روش شبکۀ عصبی مصنوعی روشی کارآمد و جدید در پیشبینی مقادیر سختی سیستم
گروه شمع-خاک بر اساس مقادیر ورودی مختلف است که تاکنون استفاده نشده است.
بهطوریکه با در دست داشتن مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک و همچنین
مشخصات هندسی شمعها میتوان مقادیر سختی اندرکنشی را بهراحتی و با دقت
مناسب پیشبینی کرد.
دارند میتوان مقادیر بهینه قطر شمع ،وزن مخصوص خاک و زاویۀ اصطکاک داخلی را
برای رسیدن بهمیزان سختی اندرکنشی بهینه بهدست آورد .همچنین برای هر ساختگاه
میتوان عمق شمعها را برای رسیدن به سختی مناسب بهصورت بهینه تخمین زد.
 .1با وجودی که مسئلۀ محاسبۀ سختی اندرکنشی خاک-شمع دارای حل مسقیم است ،اما
بهرهگیری از مدل شبکۀ عصبی ارائه شده میتواند در پیشبینی مقادیر بهینه قطر و طول
شمع برای دستیابی به سختی حداکثر سیستم خاک-شمع بسیار کمک کننده باشد
بهویژه در مورد پلهای طویل تأثیر چشمگیری در کاهش هزینهها و طراحی لرزهای
بهینه پل دارد.
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