نشریه علمی – پژوهشی ((مهندسی سازه و ساخت))

انجمن مهندسی سازه ایران

پیشبینی مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده به روش NSM-FRP

با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
سید روح اهلل حسینی واعظ ،*1حسین نادرپور ،2محمد

براتی3

 -1استادیار ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
 -2دانشیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران

چکیده
یکی از متداولترین روشهای تقویت اعضای بتن مسلح استفاده از الیافهای پلیمری میباشد .روش کاشت آرماتورهای  FRPدر پوشش
اعضای بتنی ( ،)NSM-FRPاخیراً توجه محققین بسیاری را به خود جلب کردهاست .در این روش بهدلیل اتصال بیشتر آرماتورها با بتن،
از ظرفیت مصالح الیافهای پلیمری استفاده کاملتری میگردد .این روش دارای مزایای قابل توجهی نسبت به سایر روشهای مقاومسازی
میباشد ،این در حالی است که مطالعات عددی کمتری در این زمینه نسبت به تکنیکهای قدیمیتر مانند اتصال سطحی ورقهای FRP
انجام شدهاست .شبکههای عصبی مصنوعی ابزاری مناسب و کارآمد برای بررسی و پیشبینی پاسخ یک سیستم بر پایه تعداد زیادی
دادههای آزمایشگاهی میباشد .اساس کار این شبکهها مبتنی بر پروسه یادگیری به عنوان جایگزین مناسب روش رگرسیونهای معمول
در جهت به حداقل رساندن خطای محتمل مطرح میباشد .در این تحقیق نتایج آزمایشات انجام شده در زمینهی تقویت خمشی تیرهای
بتن مسلح با استفاده از سیستم  NSM-FRPجمعآوری و پس از شناسایی پارامترهای موثر بر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده به عنوان
پارامترهای ورودی شبکه عصبی مصنوعی ،با انتخاب نسبت افزایش ممان خمشی تیر به عنوان تابع هدف مدل شبکه عصبی ایجاد و به
بررسی مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده پرداخته شده است .درنهایت با توجه به بررسیهای پارامتریک ،رابطهای به منظور پیشبینی
مقاومت نهایی تیرهای تقویت شده ارائه شدهاست.
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 -1مقدمه
تمامی ساختمانها ،پلها و دیگر سازهها با هرگونه کیفیت و ساختار با گذشت زمان دچار فرسودگی شده و مقاومت آنها در برابر
بارهای وارده کمتر میشود .در کنار افزایش سن سازهها عوامل مختلف بسیاری موجب کاهش ظرفیت آنها میگردد .خراب شدن ساختمانها
بهدلیل شرایط محیطی و حوادث طبیعی ،طراحی و اجرای بسیاری از ساختمانها بر اساس آییننامههای قدیمی ،تغییر کاربری ساختمانها،
ساخت طبقات اضافی ،عدم پیشبینی برخی بارها در حین طراحی ،ضعفهای اجرایی و بسیاری پارامترهای دیگر از جمله دالیل نیاز به
مقاومسازی میباشد .سازههای بتن مسلح بخش قابلتوجهی از سازههای موجود را تشکیل میدهند و در طی دهههای گذشته بهخصوص در
سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات بسیاری در زمینه تقویت سازههای بتن مسلح و کاربرد آنها انجام شدهاست .در بین انواع روشهای
مقاومسازی ،استفاده از الیافهای پلیمری 1بهدلیل مزایایی مانند وزن کمتر ،مقاومت در برابر خوردگی ،مقاومت باال ،سرعت ،سهولت و انعطاف
باالی اجرا دارای استفادهی گستردهتری میباشد ] .[4-1مشخصات  FRPبه الیاف بهکار رفته بستگی دارد .در بین انواع مصالح  ،FRPترکیبات
کربنی دارای باالترین مقاومت و مدول االستیسیته بوده و ترکیبات شیشه دارای بیشترین کرنش در حین گسیختگی میباشند .یکی از
مهمترین خصوصیات مصالح  ،FRPرفتار خطی آنها تا پیش از گسیختگی است ،در واقع نمودار تنش-کرنش مصالح  FRPتا لحظه گسیختگی
بهصورت خطی بوده و تسلیم نمیشوند .بنابراین وارد ناحیه پالستیک نشده و گسیختگی ترد و ناگهانی خواهند داشت.
استفاده از مصالح  FRPدر صنعت ساختمان به صورت اتصال سطحی 2به سالها پیش بازمیگردد که در این روش ورقهای
به وسیله رزین به سطح عضو بتنی متصل شده و از طریق اتصال سطحی مقاومت کششی سطح مورد نظر را افزایش میدهد .در روش نصب
در نزدیک سطح 3که اخیراً ارائه شده است ،ابتدا شیارهایی بر روی عضو مورد نظر در پوشش بتن ایجاد شده و آرماتورها یا نوارهای  FRPبه
وسیله اپوکسی درون شیارها قرار داده میشوند ] .[5در این روش با افزایش سطح تماس بین  FRPو بتن ،اتصال بهتر و قویتری شکل گرفته
و مانع از جداشدگی زودهنگام ( FRPکه در روش اتصال سطحی موجب عدم استفاده کامل از ظرفیت  FRPمیگردد ).خواهد شد .اتصال بین
آرماتورهای  NSMو بتن از موضوعات مهم و قابل توجه بوده و مطالعات و آزمایشات بسیاری در این راستا انجام شدهاست .مقاومت اتصال
آرماتورها به عضو بتنی عامل اصلی و تعیین کنندهای در کارایی و تأثیر این تکنیک مقاومسازی میباشد .از دیگر مزایای روش  NSMمیتوان
به مقاومت در برابر آتش ،خوردگی و صدمات محیطی ،عدم تغییر نمای ظاهری عضو ،امکان پیشتنیدگی ،رسیدن به کرنشهای باالتر و نیاز
به فضای کار کمتر اشاره نمود .در پژوهشی باروس و فورتس نشان دادند که ظرفیت باربری در استفاده از نوارهای CFRP4به روش  NSMدر
حدود  4/8برابر نسبت به نصب نوارهای  CFRPبر روی سطح میباشد [ .]6مجموعهای از مهمترین مطالعات آزمایشگاهی انجام شده بر روی
مُدهای گسیختگی ممکن در تیرهایی که تقویت خمشی شده بودند ،توسط لورنزیس و تنگ جمعآوری شد .آنها مد گسیختگی حاکم در
روش  NSMرا نیز در اغلب نمونههای آزمایش شده ،جداشدگی زودهنگام گزارش کردهاند ] .[7مراحل نصب آرماتورهای  FRPبر روی اعضای
بتن مسلح را همانگونه که در شکل 1دیده میشود ،را میتوان بهطور خالصه بهصورت زیر بیان کرد:
FRP

ایجاد شیار با اندازه مناسب باتوجه به قطر آرماتورهای مورد استفاده ،تمیز کردن و زدودن گرد و غبار بهمنظور اتصال بهتر ،پر کردن
بیش از نیمی از شیار (حدود دو سوم) با اپوکسی ،قرار دادن آرماتورها در شیارها با یک فشار مالیم تا اپوکسی اطراف آرماتور را احاطه کند و
نهایتاً تراز کردن سطح شیار و در صورت نیاز افزودن اپوکسی میباشد.
تقویت تیرها و دالهای بتنی بهصورت نصب آرماتورهای  FRPدر قسمت تحتانی برای اعضای تحت خمش کاربرد گستردهای دارد.
ی دالهای پیوسته که در معرض آسیبهای محیطی بیشتری قرار دارند بهدلیل قرار
تکنیک  NSMبرای تقویت سقفها و نواحی با ممان منف ِ
گرفتن  FRPدرون اپوکسی ،استفاده و کارایی باالیی دارد .در حالیکه در روش اتصال سطحیFRP ،ها نیاز به محافظت دارند.

)1 Fiber Reinforced Polymer (FRP
2 Externally Bonded
)3 Near Surface Mounted (NSM
4 Carbon Fiber Reinforced Polymer
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شکل : 1مراحل کاشت آرماتورهای  NSMدر پوشش بتن.

در سال  ،2004یاست و همکاران سازههای مقاوم شده با سیستم  NSM-FRPرا مورد مطالعه قرار داده و افزایش  30درصد و 78
درصدی را بهترتیب برای بار تسلیم و بار نهایی گزارش دادند ] .[8در سال  ،2005فورتس و باروس تأثیر مقاومسازی با ورقهای  FRPرا به
روش  NSMدر شرایط مختلف مورد آزمایش قرار دادند؛ و بهطور متوسط افزایش ظرفیت  91درصدی مشاهده گردید .در آزمایش آنان کرنش
حداکثر  CFRPدر حدود  62تا  91درصد کرنش نهایی بود؛ این مساله بیانگر آن است که این روش میتواند سطوح بیشتری از تنش را در
مصالح  FRPتا نزدیکی مقاومت کششی آنها را بهکار گیرد ] .[9در سال  ،2009بدوی و سودکی با بررسی تیرهای تقویت شده با سیستم
 NSMتحت بارگذاری یکنواخت و دینامیکی ،مدلی تحلیلی بهمنظور برآورد عمر خستگی نمونههای تحت بارگذاری دینامیکی ارائه نمودند.
در همهی محدودههای بارگذاری ،عمر خستگی تیرهای تقویت شده با  NSM-FRPنسبت به نمونههای کنترل بیشتر بوده و افزایش مقاومت
 24درصدی مشاهده گردید .مُد گسیختگی حاکم برای نمونههای تقویت شده و همچنین نمونههای کنترل ،گسیختگی ناشی از خستگی
آرماتورهای فوالدی کششی گزارش شد .آنها نشان دادند که پیشتنیده کردن آرماتورهای  CFRPظرفیت خمشی را تقریباً دو برابر خواهد
کرد ،ولی شکلپذیری را نسبت به تیرهای تقویت نشده کاهش میدهد ] .[10تنگ و همکاران با مقاوم سازی تیرهای سبک بتنی با آرماتورهای
 NSM GFRPافزایش مقاومتی در حدود  23تا  53درصد را در مقاومت نهایی نسبت به نمونههای تقویت نشده گزارش کردند ] .[11در سال
 ،2014پررا و همکاران با جمعآوری دادههای آزمایشگاهی در زمینه تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به روش  ،NSM-FRPرفتار این تیرها را
با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی بررسی کردند [ .]12در این مطالعه با جمعآوری نتایج آزمایشات انجام شده در زمینهی تقویت خمشی
تیرهای بتن مسلح با استفاده از سیستم  NSM-FRPو مدلسازی در شبکه عصبی مصنوعی به بررسی مقاومت خمشی تیرهای تقویت شده
پرداخته شده و با توجه به بررسیهای پارامتری رابطهای به منظور پیشبینی مقاومت نهایی تیرهای تقویت شده ارائه شدهاست.

 -2شبکههای عصبی مصنوعی
شبکههای عصبی مصنوعی برای حل مسائل پیچیده که مدلسازی آنها مشکل میباشد ،ابزاری مناسب و کارآمد میباشند.
شبکههای عصبی از مهمترین شاخههای هوش مصنوعی بوده و کاربرد گستردهای در زمینههای مختلف پیدا کردهاند .این شبکهها از مغز
انسان که دارای میلیاردها سلول عصبی میباشد الهام گرفته شدهاند .نرونها بهعنوان سادهترین واحدهای پردازش ،بهطور هماهنگ و موازی
با یکدیگر در راستای حل یک مسأله عمل میکنند .هر نرون دارای سه قسمت اصلی دندریت ،اکسون و بدنه سلول میباشد (شکل.)2

18

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1396

نشریه علمی – پژوهشی ((مهندسی سازه و ساخت))

انجمن مهندسی سازه ایران

شکل : 2ساختار یک شبکه عصبی [.]4

در واقع شبکههای عصبی مصنوعی همانند مغز بر اساس تجربیات و مشاهدات دارای قابلیت یادگیری میباشند .یادگیری به معنای
شکلگیری ارتباطات جدید بین نّرونها و یا تغییر در آنها میباشد .شبکههای عصبی با تجزیه و تحلیل دادهها و یافتن الگوها و روابط پیچیده
بین آن ها تأثیر پارامترهای مختلف را بر متغیر خروجی بررسی کرده و تابعی با دقت قابل قبول ارائه میدهند .بهطور کلی شبکههای عصبی
به دو نوع شبکههای پیشخور و پسخور تقسیم میشوند .تفاوت آنها در این است که در شبکههای پسخور حداقل یک سیگنال برگشتی
از یک نرون به همان نرون یا نرونهای همان الیه و یا الیه قبل وجود دارد .در اغلب موارد از شبکههای پیشخور استفاده میگردد .در شکل3
مدل یک نرون با یک ورودی نمایش داده شدهاست که از دو عنصر کلیدی وزن  wو تابع انتقال  fتشکیل شدهاست.

شکل : 3نرون با یک ورودی [.]4

ورودی  pبا ضرب در وزن  wوزندار شده و به تابع انتقال  fبه عنوان ورودی اعمال میشود .خروجی نرون بهصورت
محاسبه میشود .در این رابطه  wو  bپارامترهای تنظیم شوندهای هستند که با تغییر آنها خروجی به هدف مورد نظر نزدیک شود .تابع
انتقال معموالً تابعی پلهای یا سیگموید 5میباشد که با توجه به مسائل مختلف برای تعیین مشخصات نرون استفاده میگردد .یک نرون معموالً
بیش از یک ورودی دارد .به مجموع وزنها ،تابع انتقال و بایاس یک الیه از شبکه میگویند .چندین نرون میتوانند در یک الیه با هم تشکیل
شوند و هر شبکه میتواند از یک یا چند الیه تشکیل گردد .شبکههای چندالیه بسیار قدرتمند هستند ،بهعنوان مثال یک شبکه دو الیه با
الیه اول سیگموید و الیه دوم خطی میتوان د هر تابع دلخواهی را با تعداد محدود نقاط ناپیوستگی تخمین بزند .این نوع شبکه دو الیهای
بهشکل وسیع در شبکههای پسانتشار کاربرد دارد.
)a=f(wp+b

5 Sigmoid
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 -3بررسی رفتار خمشی تیرهای تقویت شده به روش  NSM-FRPبا استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
قدرت باالی شبکههای عصبی مصنوعی در تطبیق با روابط و الگوهای پیچیده ،آنها را به ابزاری محبوب برای پیشبینی بسیاری از
پدیدهها در علوم مختلف تبدیل کردهاست .بهمنظور بررسی رفتار تیرهای تقویت شده به روش کاشت آرماتورهای  FRPدر نزدیک سطح و
باتوجه به وجود روابط نامشخص و پیچیده بین پارامترهای مختلف و رفتار نهایی تیرهای مقاوم شده ،از شبکههای عصبی مصنوعی استفاده
شدهاست .یکی از مهمترین مسائل در ارتباط با شبکههای عصبی مصنوعی در اختیار داشتن دادههای آزمایشگاهی مناسب و کافی میباشد.
هرچه دادههای جمعآوری شده از لحاظ کمیت و کیفیت بهتر و بهاصطالح هموژن باشند ،شبکه دقیقتر آموزش دیده میشود و دقت آن باالتر
خواهد رفت .از طرف دیگر هرچه نمونههای داده شده به شبکه محدوده بیشتری را در بر گرفته باشد ،شبکه نیز میتواند ورودیهای آموزش
دادهنشده گستردهتری دریافت کرده و خروجی مناسبی ارائه دهد .بنابراین با گردآوری مقاالت و پژوهشهای منتشر شدهی معتبر در زمینه
مقاومسازی خمشی تیرهای بتن آرمه به روش  ،NSM-FRPمحدودهی مناسبی از دادهی آزمایشگاهی انتخاب و برای آموزش شبکه بهکار
گرفته شدهاند ] 11-9و . [24-13در هر یک از آزمایشات پارامترها و عوامل مختلف که بر نتیجه آزمایش تأثیرگذار بودهاند استخراج گردیده و
از نظر واحد یکسانسازی شدهاند .آزمایشات و نمونههای مورد استفاده دارای دامنه تغییراتی مناسبی در پارامترهای مختلف مانند طول تقویت،
درصد آرماتور فوالدی و درصد آرماتور  ،FRPبارهای گسیختگی و  ...هستند .همچنین در تمامی دادههای مورد استفاده ،مد گسیختگی
جداشدگی و شکستن کاور بتن بودهاست .عملکرد و رفتار هر پدیدهای تحت تأثیر تعدادِ بیشماری پارامتر مختلف میباشد که در این میان
برخی از عوامل دارای تأثیرگذاری بیشتری خواهند بود .نکته قابلتوجه در مدلسازی با شبکههای عصبی مصنوعی در نظر گرفتن
تأثیرگذارترین پارامترها بر پاسخ سیستم بهعنوان ورودیهای شبکه عصبی میباشد .با مطالعه و بررسی مقاالت و آزمایشات بر روی تیرهای
تقویت شده با سیستم  NSMپارامترهای مختلفی بهعنوان عوامل مؤثر معرفی شدهاند .ابعاد تیر ،طول دهانه ،مقاومت فشاری بتن ،درصد
آرماتورهای فوالدی ،مدول االستیسیته بتن و فوالد ،درصد آرماتور  ،FRPمقاومت کششی و مدول االستیسیته آرماتورهای  ،FRPطول اتصال
آرماتورهای  FRPتقویتی ،قطر آرماتورهای  ،FRPابعاد شیارهای ایجاد شده ،ویژگیهای سطحی آرماتورهای ( FRPآجدار-سندبالست شده)،
چسب مورد استفاده برای اتصال ،شکل مقطع آرماتورهای  ،FRPشرایط بارگذاری و غیره از جملهی پارامترهای مؤثر بر رفتار تیرهای تقویتی
میباشد ]25و . [26تعداد زیاد پارامترهای ورودی در شبکه عصبی مصنوعی ممکن است موجب کاهش بازدهی و دقت مراحل آموزش شود.
بهمنظور در نظر گرفتن پارامترهایی که دارای بیش ترین تأثیر بر روی مقاومت نهایی تیرها هستند از مطالعات و آزمایشات انجام شده در زمینه
تقویت تیرها با سیستم  NSMو همچنین روابط کالسیک ارائه شده برای تخمین ممان مقاوم تیرهای تقویت شده توسط  ACI 440و مقاالت
دیگر استفاده شدهاست .عواملی مانند ابعاد شیار ،نوع چسب و سطح آرماتورها هرچند بر رفتار اتصال آرماتورهای  FRPو بتن تأثیرگذار است،
ولی تأثیرات آنها بر مقاومت نهایی عضو قابل صرفنظر کردن است .برای اتصال آرماتورهای  NSMبه بتن از چسب اپوکسی و یا گاهی از
مالتهای پایه سیمانی استفاده میگردد .در تمامی داده های مورد استفاده در آموزش شبکه ،از چسب اپوکسی بهمنظور اتصال استفاده
شدهاست .نهایتاً  9پارامتر اصلی زیر بهعنوان ورودیهای شبکه در نظر گرفته شدهاند:
-1مقاومت فشاری بتن برحسب مگاپاسکال-2 ،درصد آرماتور طولی فوالدی-3 ،درصد آرماتورهای -4 ،NSM-FRPتنش تسلیم
آرماتورهای فوالدی داخلی برحسب مگاپاسکال-5 ،مدول االستیسیته  FRPبر حسب مگاپاسکال-6 ،مقاومت نهایی کششی  FRPبر حسب
مگاپاسکال-7 ،عرضِ مقطع تیر بر حسب میلیمتر-8 ،طول مقطع برحسب میلیمتر-9 ،نسبتِ طول اتصال  FRPبه طول دهانه تیر بدون بُعد.
در میان انواع مختلف شبکههای عصبی ،شبکههای عصبی چندالیه پرسپترون برای کارهایی از این نوع بسیار رایج و مناسب میباشد.
تعداد الیههای مخفی و تعداد نُرونها در هر الیه بر قابلیتهای شبکه تأثیر خواهد داشت .در شبکههای پرسپترون چندالیه ،تعدادالیههای
پنهان می تواند هر تعداد باشد ،البته در اغلب کاربردها یک الیه پنهان کفایت میکند .آموزش شبکه بهمعنای یافتن وزنهای اتصال است،
بهطوریکه تابع خطا بین خروجی شبکه و مقادیر متناظر تابع هدف در دادههای آموزشی حداقل گردد .شبکه عصبی مورد استفاده به وسیله
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نرم افزار متلب 6با روال انتشار به عقب 7و الگوریتم آموزش لونبرگ-مارکوارت 8آموزش دیده و ایجاد شدهاست .روال انتشار به عقب بدین
معنی است که پس از مشخص شدن خروجی شبکه ،ابتدا وزنهای الیه آخر تصحیح شده و بعد بهترتیب اوزان الیههای قبلی تصحیح میشوند.
نسبت ممان مقاوم تیر تقویت شده به تیر کنترل اولیه (مقاوم نشده) در هر آزمایش بهعنوان تنها گره هدف در نظر گرفته شدهاست .شبکه
عصبی برای حداقل کردن میانگین مربع خطا 9بین خروجیهای شبکه و مقادیر متناظر تابع هدف ،بهطور مداوم و چندباره آموزش دیده
میشود .در واقع شبکهای بهینه است که دقت آموزشی باال داشته باشد و دارای همبستگی بیشتر و مجذور مربعات خطای کمتری باشد .برای
دستیابی به شبکهای با دقت قابل قبول ،چندین شبکه با توابع فعالیت مختلف و همچنین تعداد نرونهای متفاوت ایجاد گردید .در هر مرحله
پس از ساخت شبکه ،دقت خروجی شبکه در مقابل دادههای ورودی محاسبه شدهاست .در نهایت شبکهای با کمترین خطا و باالترین همبستگی
انتخاب شدهاست .میانگین خطای شبکهی ایجاد شده در حدود  1/7درصد است که دارای دقت مناسب و قابل قبولی میباشد .شبکه مورد
استفاده در این مطالعه شامل سه الیه میباشد :الیه ورودی ،مخفی و خروجی .الیه ورودی شامل گرههایی است که بیانگر مشخصاتِ رفتار
تیرهای تقویت شده می باشد و همچنین در این شبکه عصبی ،توابع فعالیت تانژانت-سیگموید10و خطی11به ترتیب برای الیه مخفی و الیه
خروجی استفاده شده و تعداد نرونها برابر  25در نظر گرفته شدهاست .الگوریتم لونبرگ-مارکوارت دادههای دریافتی را بهطور تصادفی به سه
قسمت آموزش  12،اعتبارسنجی13و آزمایش14تقسیمبندی می کند که در صورت تغییر درصد نسبی این قسمتها میتوان دقت شبکه را تا
حدودی تغییر داد .شکل 4نشان دهنده مقادیر رگرسیون دادههای مربوط به آموزش ،اعتبارسنجی و آزمایش شبکه مورد استفاده میباشد.

شکل : 4رگرسیون دادههای مربوط به آموزش ،اعتبارسنجی و آزمایش شبکه.

6 MATLAB
7 Back propagation
8 Levenberg-Marquardt
9 Mean Square Error
10 Tan-sigmoid
11 Linear
12 Training
13 Validation
14 Testing
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برای بررسی دقت شبکه ،مقادیر افزایش مقاومت تیرهای مقاوم شده به روش  NSMنسبت به تیرهای تقویت نشده برای نمونههای
اصلی در مقابل مقادیر شبیهسازی شده توسط شبکه عصبی در شکل 5رسم شدهاست .همانگونه که مشخص است بیشتر نقاط در حوالی
خط  45درجه قرار گرفتهاند که نشاندهنده این است که شبکه بهخوبی آموزش دیده و دارای دقت بسیار مناسبی میباشد.

شکل : 5مقایسه مقادیر پیشبینی شده  M/Mcتوسط شبکه عصبی در مقابل دادههای واقعی.

شبکه عصبی بهعنوان یک تابع ،بهازای دریافت ورودیها ،خروجی مناسبی را ارائه میکند ولی معموالً استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی که حاوی کدها و روابط پیچیدهای هستند در کاربردهای مهندسی متداول نمیباشد .بنابراین به بررسی روابط موجود بین پارامترهای
مختلف و تأثیرشان بر روی گرهی هدف پرداخته ،تا بتوان روابط پیچیده شبکه را در قالب معادله سادهای ارائه کرد .برای این منظور پارامتری
را که دارای تأثیر بیشتری بر افزایش مقاومت تیرها میباشد ،بهعنوان پارامتر اصلی در نظر گرفته و سپس با تغییر هر پارامتر تأثیر آن بر روی
خروجی بهکمک شبکههای عصبی مشاهده میشود .در این مطالعه درصد آرماتورهای  )ρf( FRPبهعنوان پارامتر اصلی درنظر گرفتهشدهاست.
برای هر یک از پارامترهای ورودی دیگر ،مقدار محدوده تغییرات و همچنین مقدار مبنا مطابق جدول 1مشخص شدهاست .مقادیر مبنا بهگونهای
در نظر گرفته می شوند که نزدیک به مقدار میانگین هر پارامتر باشد .با درنظرگرفتن تمامی پارامترها بهجز درصد آرماتورهای  ،FRPبرابر با
مقادیر مبنا به عنوان ورودی در شبکه عصبی طراحی شده ،نمودار تابع هدف (نسبت افزایش ممان خمشی) در مقابل درصد آرماتورهای FRP
رسم گردید (شکل.)6
جدول : 1محدودهی پارامترهای ورودی و مقادیر مبنای آنها
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پارامترهای ورودی

حداکثر

حداقل

مقدار مبنا

ρs

2/61

0/317

0/7

ρf

1/21

0/04

0/3

Fy

600

398

500

B

20

100

160

H

400

130

260

Fc

68

15

40

Fu-frp

4140

512

1900

Lb/Lt

4

0/147

0/75

Ef

250000

40000

130000
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شکل : 6تغییرات  M/Mcدر مقابل  ρfبا در نظر گرفتن سایر پارامترهای ورودی به مقدار مبنا.

با استفاده از نمودار شکل بهدست آمده ،میتوان رابطهی ( )1را برای تغییرات  M/Mcدر مقابل  ρfارائه نمود:
()1

M⁄ = 0.3991ρ2 + 0.7264ρ + 1.8241
f
f
Mc

بهمنظور اعمال اثر سایر پارامترهای ورودی که برابر با مقادیر مبنا در نظر گرفته شدهاند ،ضرایب اصالحی برای هر یک از پارامترها
ی نسبت افزایش ممان برای تیرهای مقاوم شده بهدست آیند .برای بهدست آوردن
معرفی شده تا با ضرب شدن در رابطهی ( ) 1مقادیر نهای ِ
ضریب تصحیح  Fcبا استفاده از شبکه عصبی ایجاد شده ،مقادیر خروجی در برابر  Fcبهازای مقادیر مختلف  Efو با درنظرگرفتن سایر پارامترها
به مقدار ثابتِ مبنا محاسبه میشود .سپس مقادیر خروجی بهازای مقادیر مختلف  Bو با ثابت در نظر گرفتن پارامترهای دیگر به مقدار مبنا
بهدست میآیند .در مراحل بعدی خروجی بهازای مقادیر مختلف سایر پارامترها و با ثابت گرفتن مابقی در مقابل  Fcبهدست میآیند (شکلهای
 7تا  .)13با در نظر گرفتن تمامی منحنیهای بهدست آمده برای ) ،C(Fcیک خط یا منحنی میتواند نماینده مجموعهی منحنیها با حداقل
مقدار خطا باشد (رابطه .)2

شکل : 7ضریب اصالحی ) C(Fcبرای مقادیر مختلف

شکل : 8ضریب اصالحی ) C(Fcبرای مقادیر
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شکل : 9ضریب اصالحی ) C(Fcبرای مقادیر مختلف .B

شکل : 10ضریب اصالحی ) C(Fcبرای مقادیر مختلف .H

شکل : 11ضریب اصالحی ) C(Fcبرای مقادیر مختلف

.Fu-frp

شکل : 12ضریب اصالحی ) C(Fcبرای مقادیر مختلف

.Lb/Lt

شکل : 13ضریب اصالحی ) C(Fcبرای مقادیر
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مختلف .Ef
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مراحل فوق برای سایر پارامترهای ورودی تکرار و ضرایب تصحیح دیگر بهدست میآیند .نتایج محاسبات در روابط ( )2تا ( )9ارائه
شدهاست:
F

()2

2

F

3

F

C(Fc ) = −0.7806 ( c ) + 1.7431 ( c ) − 0.4948 ( c ) + 0.5319
40

40

40

()3

ρs 2
ρs
) − 0.6698 ( ) + 1.5292
0.7
0.7

()4

2
Ef
Ef
Ef
( )3 − 1.2917
( ) + 1.9509
) − 0.0216
130000
130000
130000

( C(ρs ) = 0.1413

(C(Ef ) = 0.3514

B 2
B
( C(B) = −1.9932
( ) + 4.2313
) − 1.2357
160
160

()5

Fu 3
Fu 2
Fu
( ) − 0.5074
( ) + 0.243
) + 1.1393
1900
1900
1900

()6

(C(Fu ) = 0.1294

Fy 2
Fy
( C(Fy ) = −2.7231
( ) + 6.0047
) − 2.2802
500
500

()7

𝐻 3
𝐻 2
𝐻
( ) − 3.7932
( ) + 2.7763
) + 0.5264
260
260
260

()8

(𝐶(𝐻) = 1.4753

2
Lb 3
Lb
Lb
L
(C ( b⁄L ) = 1.1006
( ) − 3.5238
( ) + 3.8003
) − 0.3593
t
0.75 Lt
0.75 Lt
0.75 Lt

()9

بنابراین معادله ی نهایی پیشنهادی برای نسبت افزایش ممان را میتوان از رابطه ( )10بهدست آورد .رابطه ارائه شده دارای دقت
قابلقبولی بوده و با مقایسهی خروجیهای رابطه و مقادیر واقعی ،خطایی در حدود  15درصد مشاهده گردید.
()10

M M
L
) = ⁄M (ρf ) × C(Fc) × C(ρs ) × C(Ef ) × C(B) × C(Fu ) × C(Fu ) × C(Fy ) × C(H) × C( b⁄L
c
t
Mc

هرچند شبکه عصبی طراحی شده دارای دقت باالتری نسبت به رابطه ارائه شده میباشد؛ ولی رابطه پیشنهادی سادهتر بوده و کُدها
و معادالت پیچیده شبکه حذف شدهاند .در شکل 14مقادیر بهدست آمده از رابطه ارائه شده در مقابل مقادیر اصلی تحت شیبهای مختلف
نسبت به محور مبنا  X=Yرسم شدهاند.

شکل : 14نسبت افزایش ممان با استفاده از رابطه ارائه شده در برابر دادههای واقعی.
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 -4مقایسه دقت رابطه پیشنهادی با روابط آییننامه
دستورالعملها و توصیههای ارائه شده در  ACI-440براساس اصول اولیه طراحی بتن مسلح در  ACI-318و باتوجه به مشخصات
مکانیکی مصالح  FRPمیباشد .برای رسیدن به مقاومت نهایی در مراحل محاسبات بایستی سازگاری کرنشها و تعادل تنشها ارضا شود.
محاسبات تعریف شده در آییننامه به روش آزمون و خطا میباشد .روند سعی و خطا شامل فرض کردن عمق تار خنثی ،محاسبه مقدار کرنش
در هر ماده با استفاده از سازگاری کرنشها ،محاسبه مقدار تنش مربوطه در مصالح و بررسی تعادل نیروهای داخلی میباشد .اگر برآیند داخلی
نیرو ،در حال تعادل نباشد ،عمق تار خنثی بایستی اصالح شده و مراحل تکرار شوند .در بین نمونههای آزمایشگاهی ،مقاومت خمشی تیرهایی
که در تمام طول خود بهکمک آرماتورهای  NSMتقویت شده بودند ،با استفاده از روابط ارائه شده در آییننامه  ACI440محاسبه و با مقادیر
بهدست آمده از رابطه پیشنهادی مقایسه شدهاند .میانگین درصد خطای مقادیر بهدست آمده با استفاده از آییننامه نسبت به مقادیر واقعی
برابر با  24/3درصد میباشد و میانگین درصد خطا با استفاده از رابطهی ( )10برابر با  15/06درصد است .رابطه پیشنهادی نسبت به رابطهی
آییننامه در حدود  20درصد خطا نشان میدهد .شکل 15مقادیر بهدست آمده برای درصد افزایش ممان خمشی پیشبینی شده با استفاده
از رابطه ( )10و آییننامه را در برابر دادههای واقعی نشان میدهد.

شکل : 15مقایسه مقادیر پیشبینی شده نسبت افزایش ممان خمشی در برابر دادههای واقعی.

 -5نتیجهگیری
در این تحقیق برای بررسی رفتار تیرهای تقویت شده به روش  NSM-FRPاز شبکههای عصبی مصنوعی استفاده گردید .بهمنظور
آموزش شبکه عصبی ،تعداد زیادی داده های آزمایشگاهی در این زمینه جمع آوری شد .مقاومت فشاری بتن ،درصد آرماتورهای فوالدی و
 ،FRPطول  ،FRPابعاد تیر ،مقاومت و مدول االستیسیته  FRPو مقاومت آرماتورهای فوالدی بهعنوان پارامترهای تأثیرگذار و ورودی انتخاب
شدند ،همچنین نسبت افزایش ممان خمشی تیر به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شد و شبکهی بهینه با  25نرون و ضریب همبستگی
 0/993طراحی گردید .درصد خطای شبکه نسبت به دادههای واقعی  1/7درصد میباشد .در ادامه بهمنظور استفاده از شبکهی بهینهی طراحی
شده با استفاده از مطالعهی پارامتریک ،رابطهی ساده شدهای برای پیشبینی مقاومت نهایی تیرهای تقویت شده در خمش ارائه شد .با
مقایسهی خروجیهای رابطه و مقادیر واقعی ،خطایی در حدود  15درصد مشاهده گردید .هرچند شبکه عصبی طراحی شده دارای دقت
باالتری نسبت به رابطه ارائه شده میباشد؛ ولی رابطه پیشنهادی سادهتر بوده و کُدها و معادالت پیچیده شبکه حذف شدهاند.
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