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چکيده
اعضای سازهای بتن آرمه نظير تيرهای پيرامونی ،تيرهای حلقوی در پایين دال دایروی ،تيرهای نگهدارنده سایبان و سایر انواع تيرها تحت
بارگذاری پيچشی قرار میگيرند .مقاومسازی چنين تيرهایی به ویژه در شرایطی که بارهای سرویس افزایش مییابند و یا ظرفيت سازهای
در اثر گذشت زمان تقليل مییابد و همچنين شرایطی که به روزرسانی ضوابط آیيننامهای انجام میشود ،ضروری به نظر میرسد .تقویت
تيرهای بتنآرمه تحت پيچش توسط صفحات  FRPیکی از مدرنترین تکنيکهای موجود در صنعت ساختمان میباشد .مقامسازی سازهها
به کمک  FRPباعث افزایش در ظرفيت خمشی ،برشی و پيچشی و همچنين سبب تغيير در مود شکست و صفحه شکست میگردد .در
این مقاله ،پيشبينی مقاومت پيچشی تيرهای بتنآرمه تقویت شده با  FRPبه کمک شبکههای عصبی مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته
است .پارامترهای ورودی شبکه عصبی شامل عرض تير بتنآرمه ،ارتفاع تير ،ضخامت ورق  ،FRPمدول االستيسيته ورق  ،FRPتنش
تسليم ميلگردهای طولی و عرضی ،مقاومت فشاری بتن ،عرض موثر نوار تقویت برشی در راستای طول تير ،فاصله مرکز تا مرکز رکابی
 ،FRPزاویه دورپيچ ورقه  FRPو تعداد دورپيچهای  FRPدر نظر گرفته شدند .پارامتر هدف ،لنگر پيچشی قابل تحمل توسط تير
میباشد .نتایج تحقيق نشان می دهد شبکه عصبی مصنوعی بهينه با تعداد مشخص نورون در الیه پنهان ،با دقت مناسبی میتواند مقاومت
پيچشی تيرهای بتنآرمه تقویت شده با  FRPرا تخمين بزند و از این جهت ،میتواند جایگزین مناسبی برای روشهای زمانبر و پرهزینه
آزمایشگاهی باشد.
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

Reinforced concrete (RC) structural elements such as peripheral beams,
beams supporting the canopy, ring beams of circular slabs are common
members which could encounter torsional moments. One of the up-to-date
and modern techniques for strengthening such beams is using FRP sheets.
The increase of service loads, degradation of mechanical properties and
updates in code regulations would cause to the need for retrofit. Using FRP
sheets as a strengthening technique would increase the flexure, shear and
torsion capacity. It would also change the failure mode and/or plane. In this
article, torsional strength prediction of RC beams strengthened by FRP
using artificial neural networks has been investigated. Input parameters of
ANNs are RC beam width, height, FRP sheet thickness, modulus of
elasticity of FRP sheet, yielding stress of longitudinal and transverse steels,
the compressive strength of concrete, the effective width of shear strips
along beam length, center-to-center space of FRP strips, the angle of
wrapping and number of FRP layers. The target parameter is the capacity
of the beam in bearing the torsional moment. The results indicate that the
idealized neural network having definite number of neurons in hidden layer,
can predict the torsional strength of RC beams externally bonded with FRP
with a high degree of precision. Considering the mentioned precision, the
method could be an efficient alternative for time-consuming and highly cost
experimental programs.
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 -1مقدمه
درک و شناخت رفتار پيچشی تيرهای بتنآرمه بسيار پيچيده و حائز اهميت میباشد و این اهميت در صورت مقاومسازی آنها با
 FRPدو چندان میشود .هرچند ،مطالعات و آزمایشات بسياری در زمينه بررسی تيرهای بتنآرمه تقویت شده تحت خمش انجام شده است
ولی در زمينه مطالعه رفتار پيچشی این تيرها ،آزمایشات بسيار کمتر و محدودتر میباشند .از طرفی ،محققين همواره به دنبال راهکارهایی با
صرف حداقل زمان و هزینه و نتایجی با دقت کافی میباشند.
پيچش ،یکی از پيچيدهترین رفتارهای سازه میباشد .چنانچه نيروی برشی از مرکز برش عبور نکند ،تنشهای ناشی از پيچش بوجود
می آیند .مطالعات متعددی در ارتباط با کارایی تيرهای تقویت شده با  FRPتحت بارگذاری پيچشی انجام شده است .تعدادی از مطالعات
آزمایشگاهی مهم به شرح زیر میباشند:
در سال  Ghobarah ،2002و همکاران مقاومت پيچشی تير بتنآرمه با دورپيچ  FRPرا مورد بررسی قرار دادند .تيرها با استفاده از
 GFRPو  CFRPدر حاالت گوناگون تقویت شدند .نتایج نشان داد که دورپيچ کامل ،در مقایسه با سایر الگوهای دورپيچ عملکرد تير بتنآرمه
را بهبود بيشتری میبخشد.
همچنين ،تير با دورپيچ  45درجه ،کارایی بيشتری نسبت به تير با دورپيچ با  90درجه در پيچش خالص نشان داد زیرا تارهای قائم
تحت تنش بودند که برخالف راستای الياف بود .از طرف دیگر ،تارهای مورب در راستای نيرو بودند [.]1
در سال  Panchacharam ،2002و  ،Belarbiتاثير صفحات  GFRPتحت پيچش خالص را بررسی کردند .برنامه آزمایشگاهی آنها بر
اثر مهار دورپيچ  Uشکل و راستای الياف و اثرات دورپيچهای جانبی تمرکز داشت.
نتایج آزمایشها نشان داد که الياف با زاویه  90درجه ،مقاومت باالیی را نتيجه میدهد در حالی که در راستای  0درجه ،شکلپذیری
بيشتری را باعث میشود .همچنين دورپيچهای پيوسته نسبت به دورپيچهای نواری شکل مناسبتر بودند زیرا پيوستگی باعث تامين
محصورشدگی بيشتری میگردد .به طور مشابه ،دورپيچهای  3وجهی و  4وجهی رفتار مشابهی را از خود نشان دادند .تير با دورپيچ  Uشکل
مقاومت کمتری داشت زیرا جریان برش ،کمتر کنترل میشد .همچنين ،مهار انتهای دورپيچ مقاومت تير را افزایش داد [.]2
در سال  ، 2004رونق و همکاران ،یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی استفاده از صفحات  CFRPو  GFRPدر مقاومسازی پيچشی
انجام دادند .الگوهای مورد استفاده به صورت دورپيچ  Uشکل در تمام طول و دورپيچ  Uشکل به صورت نوار و نيز دورپيچ کامل در تمام طول
و دورپيچ کامل به صورت نوار بود.
نتایج برآمده از آزمایشات نشان میدهند که حداکثر مقاومت پيچشی به بکارگيری  CFRPو به ميزان  %143بوده است .همچنين،
تيرهای تقویت شده با  GFRPبه مقاومت  %110نسبت به نمونه کنترلی رسيدند .تيرهای با دورپيچ کامل به بيشترین مقاومت در مقایسه با
تيرهای با دورپيچ  Uشکل دست یافتند .دو مود شکست معمول شامل گسيختگی  FRPو جداشدگی  FRPبا بکارگيری صفحات  FRPمشاهده
گردید [.]3
در سال  Hi ،2006و  Al-Mahaidiآزمایش بر روی تير با مقطع توخالی و توپر تحت پيچش خالص انجام دادند .به کمک فتوگرامتری،
الگوی ترک خوردگی و تغييرشکل در تير ،مشاهده گردید .نتایج آزمایش حاکی از آن بود که تير با مقطع توپر ،بار ترکخوردگی بيشتری را
نتيجه میدهد؛ در حالی که بار نهایی تقریبا برابر بدست آمد [.]4
محمدیزاده و همکاران در سال  ،2009یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی  16تير بتنآرمه تحت پيچش خالص انجام دادند .نمونهها
دارای یک یا دو الیه دورپيچ  CFRPبه منظور تقویت در برابر پيچش ساخته شدند .نتایج نشان داد که با بکارگيری در الیه  ،FRPمقاومت به
ميزان قابل توجهی افزایش مییابد .با این حال ،دورپيچ  Uشکل تاثير کمتری در افزایش ظرفيت پيچشی نسبت به دورپيچ کامل دارد [.]5
 Hakan Arslanدر سال  ،2010پيشبينی مقاومت پيچشی تيرهای بتن آرمه را به کمک شبکه عصبی مصنوعی انجام داد [.]6
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در سال  Deifalla ،2010و  Ghobarahیک مطالعه آزمایشگاهی بر روی مقاومت پيچشی و برشی تيرهای  Tشکل تقویت شده با
صفحات  CFRPانجام دادند [.]7
در سال  Mahmood ،2011و  Mahmoodتاثير استفاده از  CFRPبر روی تيرهای پيشتنيده با/بدون آرماتور معمولی را بررسی
کردند .آزمایش با بکارگيری بار پيچشی خالص انجام شد و الگوهای مقاوم سازی شامل نوارها (با فاصله  ،) d 2دورپيچ  Uشکل و دورپيچ
کامل بودند .نتایج نشان داد که در نمونه های دارای آرماتور ،ظرفيت پيچشی بيشتری نسبت به نمونههای بدون آرماتور دارا هستند .همچنين
الگوهای دورپيچ کامل U ،شکل و نوار به ترتيب باعث افزایش  %74 ،%79و  %68در مقاومت پيچشی نهایی تيرها شدند [.]8
در سال  Tudu ،2012یک مطالعه آزمایشگاهی به منظور مشاهده اثر تير بتنآرمه تقویت شده با  GFRPتحت اثر توام پيچش و
خمش انجام داد .مطالعه نشان داد که دورپيچ کامل ،الگوی مقاومساز موثرتری نسبت به سایر الگوهاست [.]9
در سال  Jariwala ،2013و همکاران ،یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی تيرهای تقویت شده با  GFRPانجام دادند .تيرها تحت اثر
توام پيچش و خمش آزمایش شدند .نتایج نشان داد که دورپيچ کامل عرضی ،مقاومت لنگر پيچشی بيشتری نسبت به سایر الگوها به دست
میدهد .از طرف دیگر ،دورپيچ های قائم تاثير کمتری نسبت به دورپيچ نواری قطری داشتند .همچنين ،استفاده از نوارهای گوشه باعث بهبود
شکلپذیری تير گردید [.]10
در سال  ]12[ Behera ،]11[ Ranj Rafeeq ،2016و  ]13[ Elwanبه بررسی آزمایشگاهی اثر افزایش مقاومت پيچشی تيرهای
بتن آرمه مقاوم سازی شده با  CFRPپرداختند.
شبکه عصبی مصنوعی روشی برای پيش بينی حل مسأله تحت آزمایشات انجام شده قبلی است که با آموزش به آن میتوان با صرف
زمان و هزینه بسيار کم به دقت قابل قبولی از نتایج دست یافت .شبکههای عصبی مصنوعی به کمک بهرهگيری از قابليتهای مغز انسان و با
استفاده از تجربيات قبلی میتوانند در موقعيتهای جدید ،پيشبينی انجام دهند .امروزه یکی از مهمترین کارکردهای این شاخه از محاسبات
نرم ،شناسایی الگوی بين دادهها میباشد .در سالهای اخير استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی در زمينه مهندسی سازه و زلزله رشد قابل
توجهی داشته است [.]24–14
در این مقاله ،ابتدا تئوری پيچش تيرهای بتنآرمه تقویت شده توسط  FRPتشریح شده و سپس روابط معتبر آیيننامهای در این
زمينه ارائه می گردد .سپس بر اساس یک پایگاه داده برگرفته از نتایج آزمایشات معتبر در زمينه تقویت تيرهای بتنآرمه با  FRPو به کمک
مدلسازی با شبکههای عصبی مصنوعی ،ارتباط دادههای ورودی و داده هدف که لنگر پيچشی نهایی قابل تحمل میباشد ،تعيين میگردد.

 -2پيچش تيرهای بتنآرمه تقویت شده با ورق FRP
در شکل  ،1به عنوان نمونهای رایج از تيرهای بتنآرمه در آزمایشات پيچش ،یک تير بتنآرمه با مقطع توخالی تحت لنگر پيچشی
تنها (پيچش خالص) نمایش داده شده است .همانطور که در شکل مشاهده میشود ،لنگر پيچشی توسط بتن ،آرماتورها و صفحات  FRPبه
صورت همزمان تحمل میشود.
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شکل  :1توزیع تنش در المان  Eاز یک مقطع توخالی تير بتن آرمه تحت پيچش خالص و نمایش سهم بابر بتن ،خاموت و .]25[ FRP

مدلهای آزمایش شده از تيرهای تقویت شده با ورقهای  FRPبه شکلهای  Uشکل گسسته و  Uشکل پيوسته و دورپيچ پيوسته
و دورپيچ گسسته مطابق شکل  2و شکل  3میباشند .مقدار مقاومت پيچشی در ورقهای  FRPدرتيرهای تقویت شده با ورقهای  FRPمطابق
رابطه نشریه  ]26[ 345به صورت زیر است:
()1

t FRP wFRP
bh
sFRP

Tu , FRP  2 FRP ,e EFRP

همچنين رابطه مقاومت پيچشی تيرهای تقویت شده با ورق  FRPاز دید آیيننامه  ]3[ FIB-14برای حالتهای دورپيچ کامل و
دورپيچ  Uشکل متفاوت و مطابق رابطه ( )2و ( )3میباشند:
برای حالت دورپيچ کامل:
()2

2 E f  f t f w f bh cot  
sf

Tf 

برای حالت دورپيچ  Uشکل:
()3
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کرنش موثر دورپيچ کامل با :CFRP
0.3


  fu


()4

 f 23
 fe  0.17  c
E 
 f f

کرنش موثر در حالت  Uشکل با :CFRP
()5


10 


3

0.56





0.3


 f c2 3
  fu , 0.65 

 Ef  f


 f c2 3

 fe  min 0.17 
E 

 f f


رابطه :Ghobarah

Tf  0.006w f t f E f bh s f

()6
یا

Tf  0.003w f t f E f bh s f

()7
مقاومت پيچشی قابل تحمل توسط تير:

Tu  Tuc  T f

()8

تمامی پارامترهای موجود در رابطههای فوق در جدول  1معرفی شده است .همانطور که مشاهده میکنيد پارامترهای ورق
مانند مدول االستيسيته که بسته به نوع  CFRPو  GFRPمتغيير است ،ضخامت ورق ،عرض موثر و تعداد الیه آن در رابطه محاسبه مقاومت
پيچشی بسيار تاثيرگذار میباشد .همچنين مشاهده می کنيد که مقاومت پيچشی تيرهای تقویت شده با ورق  FRPپيوسته دو برابر مقاومت
پيچشی همان تير در شرایط دور پيچ  FRPبه صورت  Uشکل میباشد.
FRP

جدول  :1پارامترهای موثردر مقاومت پيچشی تير بتنآرمه تقویت شده با FRP
پارامترهای موثر

ضخامت ورق FRP

)b (mm
)h (mm
)t frp (mm

مدول االستيسيته ورق FRP

)E frp (MPa

تنش تسليم ميلگردهای طولی

)f yl (MPa

تنش تسليم ميلگردهای عرضی

)f yt (MPa

مقاومت فشاری بتن

)f c (MPa
)w FRP (mm
)s FRP (mm

عرض تير بتن آرمه
ارتفاع تير بتن آرمه

عرض موثر نوارتقویتی برشی در راستای طول تير
فاصله مرکز تا مرکز رکابی FRP
زاویه دورپيچ ورق FRP
تعداد دورپيچ FRP
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الف)  Uشکل گسسته

ب)  Uشکل پيوسته

ج) دورپيچ پيوسته
شکل  :2شکلهای مختلف ورقهای تقویتی  FRPدور تير [.]27

شکل  :3ورق  FRPبه صورت دورپيچ گسسته دور تير [.]25
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 -3شبکههای عصبی مصنوعی
شبکه عصبی یک سيستم ارگانی شامل نورونها میباشد که اعمال و واکنش جانداران را هماهنگ میسازد و سيگنالها را به
بخشهای متفاوت بدن میفرستد .در بيشتر جانداران سيستم عصبی شامل دو بخش مرکزی و بخش جانبی است .در استفادههای جدیدتر،
این عبارت به شبکه عصبی مصنوعی که از نورونهایی مصنوعی ساخته شدهاست هم اشاره دارد .شبکه عصبی مصنوعی یک سامانه پردازشی
دادهها است که از مغز انسان ایده گرفته و پردازش دادهها را به عهده پردازندههای کوچک و بسيار زیادی سپرده که به صورت شبکهای به هم
پيوسته و موازی با یکدیگر رفتار میکنند تا یک مسئله را حل نمایند .در این شبکهها به کمک دانش برنامهنویسی ،ساختار دادهای طراحی
میشود که میتواند همانند نورون عمل کند .به این ساختارداده ،نورون گفته میشود .سپس ،با ایجاد شبکهای بين این نورونها و اعمال یک
الگوریتم آموزشی به آن ،شبکه را آموزش میدهند .نورونهای طبيعی ،ورودی خود را از طریق سيناپس دریافت میکنند .این سيناپسها
برروی دندریت ها یا غشاء عصب قرار دارند .در یک عصب واقعی ،دندریتها دامنه پالسهای دریافتی را تغيير میدهند که نوع این تغيير در
طول زمان یکسان نمیماند و در اصطالح ،توسط عصب یاد گرفته میشود .اگر سيگنال دریافتی به حد کافی قوی باشد ،عصب فعال شده و
سيگنالی را در طول اکسون منتشر میکند .این سيگنال نيز به نوبه خود میتواند به یک سيناپس دیگر وارد شده و سایر اعصاب را تحریک
کند .شکل  4یک نمونه عصب واقعی را نشان میدهد [.]14

شکل  :4نمای شماتيک از عصب و اجزای آن [.]14

در حالت ساده شده ،مدل یک عصب باید شامل ورودیهایی باشد که در نقش سيناپس انجام وظيفه کنند .این ورودیها در وزنهایی
ضرب میشوند تا قدرت سيگنال را تعيين کنند .نهایتاً یک عملگر ریاضی تصميمگيری میکند که آیا نورون فعال شود یا خير و اگر جواب
مثبت باشد ،ميزان خروجی را مشخص میسازد .بنابراین شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از مدل ساده شده عصب واقعی به پردازش اطالعات
میپردازد .در شکل  5نمای شماتيکی از یک نورون محاسباتی و اجزای آن آورده شده است.

شکل  :5نمای شماتيک از یک نورون محاسباتی ][10
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 -4مدلسازی
برای آموزش شبکه عصبی از اطالعات آزمایشات انجام شده در موضوع مقاومت پيچشی تيرهای تقویت شده با انواع مختلف
استفاده شده است .طبق این مطالعات ،در سال  Zhang ، 2001با  6نمونه [ Ghobarah ،]28در سال  2002با  6نمونه [Panchacharam ،]1
در سال  2002با  7نمونه [ ،]2عاملی در سال  2007با  10نمونه [ Adrian ،]3در سال  2007با  4نمونه [ Chalioris ،]29در سال  2008با
 6نمونه [ ،]30محمدی زاده در سالهای  ]31[ 2008و  ]32[ 2009به ترتيب با  4و 10نمونه  Shengqiangدر سال  2016با  3نمونه []33
استفاده شده است .در این مقاله با مجموعاً  56نمونه آزمایشگاهی فوق شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده شده است .ساز و کار و نوع
بارگذاری در تمامی این آزمایشها بصورت بار ا فزایشی بوده و ظرفيت نهایی همه نمونه ها به عنوان خروجی به دست آمده است .در ادامه
مشخصات آماری برای ورودی ها و نتيجه این مطالعات به صورت آماری در جدول  2بيان شده است .تمامی پارامترها مانند ارتفاع مقطع h
باید برای معرفی به شبکه با توجه به رابطه ( )9مقياس شوند ].[10
FRP

hscaled   0.9  0.1 h  hmin   hmax  hmin    0.1

()9

جدول  :3مشخصات آماری دادههای ورودی و خروجی

Tu

fc

f yt

kN .m
22.52
93.80
3.02
14.78

f yl

E frp

)(MPa

)(MPa

)(MPa

)(MPa

44.44
80.56
16.75
21.28

420.925
502
350
59.174

386.925
560
251
114.20

195.87
243
71
72.71

wFRP sFRP

 mm

0.80
1
0.4
0.252

t frp

h
)(mm

b
)(mm

0.16
0.353
0.11
0.048

307.18
350
200
45.48

167.60
500
100
64.96

)(mm

ميانگين
ماکزیمم
مينيمم
انحراف استاندارد

شکل  :6نمونه شماتيک شبکه عصبی.
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 -5پيشنهاد مدل شبکه بهينه
از انواع شبکههای قابل استفاده میتوان به شبکه های دلتا ،انتشار برگشتی ،پس انتشار و  ...اشاره کرد که در ادامه برای مدلسازی
رفتار پيچشی تير تقویت شده با  FRPاز شبکه پس انتشار برگشتی [ ]34استفاده شده است .شبکه پس انتشار برگشتی آسانترین و موثرترین
مدلها در ميان شبکههای چندالیه میباشد .دادههای مورد نياز در شبکه به دو گروه دادههای آموزشی که حدود  70درصد از کل دادهها
راجهت آموزش و وزندهی و دادههای آزمایشی که حدود  30درصد از کل دادهها که در آموزش نقش نداشته و به عنوان راندمان شبکه
آموزش دیده میباشند تقسيم میشود .این شبکه دارای یک الیه ورودی که تعداد ورودیهای شبکه ،بيانگر تعداد پارامترهای موجود در
بخش ورودی شبکه است و دارای یک دارای یک یا چند الیه پنهان که هر کدام دارای تعدادی نورون هستند که تعداد این نورونها و نوع
تابع رفتاری در رفتار شبکه مورد نظر تاثير گذار میباشد .در این مقاله تعداد الیه پنهان  1در نظر گرفته شده است و تابع انتقال به کار رفته
در الیه خروجی از نوع خطی ساده ودر الیه پنهان از نوع تانژانت سيگموئيد است .شکل  6نمونه شماتيک از الیه ورودی و پنهان را مشخص
کرده است.
شکل  7نمودار ميزان دقت نتایج ناشی از مدل سازی شبکه عصبی در مقایسه با نتایج واقعی آزمایشگاهی را نشان میدهد که هر
چه تمرکز این نقاط بر روی نيمساز ربع اول بيشتر باشد ،نشانگر دقت باالتر آن میباشد .در شکل  8مقدار رگرسيون شبکه انتخابی در مراحل
مختلف مدلسازی پس از  2اپوک مورد بررسی قرار گرفته است و افت حداقل مربعات خطا را نشان میدهد .شکل  ،9روند تغييرات شبکه
طی اپوکهای مختلف را نشان میدهد .در شکل  10مقایسه نتایج آزمایشگاهی با پيشبينی شبکه عصبی آورده شده است.

شکل  :7نمودار رگرسيون شبکه پس از آموزش.
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شکل  :8نمودار ميانگين مربعات خطا در فرآیند آموزش شبکه.

شکل  :9روند تغييرات شبکه در مراحل آموزش شبکه.
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آزمایشگاهی

شبکه عصبی

120
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60
40
20
0
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32
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20

16
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8

4

0

شکل  :10مقایسه نتایج آزمایشگاهی و شبکه عصبی.

 -6آناليز حساسيت پارامترهای ورودی
در طول سالهای گذشته روش های مختلفی برای تحليل اثر یا اهميت متغيرهای ورودی بر خروجی شبکه عصبی پيش خورنده
پيشنهاد شدهاند .این روشها را می توان به دو مجموعه شامل تحليل بر اساس ميزان وزن و آناليز حساسيت تقسيم کرد .با این حال ،این
روشها با محدودیت همراه هستند .در تحقيقات شبکه عصبی مصنوعی ،بيشترین تالشها متمرکز بر بهبود قوانين آموزشی جدید ،کشف
معماریهای شبکه عصبی جدید و توسعه زمينههای جدید کاربردی میباشد .شبکههای عصبی مصنوعی یک نوع جعبه سياه بسيار پيچيده
که ورودیها را به خروجیهای از پيش تعيين شده تبدیل میکند ،به کاربر ارائه میدهد .به بيان دیگر ،درک سریع چگونگی رابطه وزنهای
شبکه یا مقادیر تحریک نورونهای مخفی به یک مجموعه دادههای آموزشی امکانپذیر نيست .بنابراین بر خالف مدلهای کالسيک آماری،
در یک شبکه ،پيدا کردن اثر متغير صریح بر متغير وابسته به سادگی ظاهر نمیشود .تا پایان سال 1980روشهای مختلفی برای تفسير
شبکههای عصبی پيش خورنده که شامل نورونهای ورودی  ،Nنورونهای مخفی  ،Lنورونهای خروجی  Mمیباشد ،ارائه شدهاند .در شکل
 ،11روشهای تفسيری به دو روش کلی تقسيم شدهاند :آناليز بر اساس مقدار وزنها و تحليل حساسيت.
آناليز بر اساس مقادیر وزن ،منحصرا بر مبنای مقادیر ذخيره شده در ماتریس استاتيک وزنها برای تعيين تاثير نسبی هر یک از
دادههای ورودی بر دادههای خروجی شبکه میباشد .معادالت مختلفی مبتنی بر مقادیر وزنها ارائه شده است که تمامی آنها با محاسبه حاصل
ضرب وزنها ( wijوزن اتصال بين نورون ورودی  iو نورون مخفی  )jو (  jkوزن اتصال بين نورون مخفی  jو نورون خروجی  )kبرای هر یک
از نورونهای مخفی شبکه به صورت مجموع حاصلضربهای محاسبه شده بدست میآید .یکی از کاربردیترین معادالت ،معادله

Garson

میباشد که در رابطه ( )10ذکر شده است.
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مجموع وزنهای اتصال بين نورونهای ورودی  Nو نورونهای مخفی  Qik ،Jدرصد تاثير متغير ورودی

xi

بر متغير خروجی  ykمیباشد .این روش زمانی که وزنهای مثبت و منفی با هم وجود دارند ،نسبت درستی ارائه نمیدهد .به همين سبب
ميلن روش گارسون را اصالح کرد .ميلن برای اصالح روش گارسون از قدرمطلق وزنها استفاده کرد که با این روش ،نسبتهای صحيحی برای
هر دو وزن مثبت و منفی بدست میآید .رابطه ( )11روش ميلن [ ]35را نشان میدهد.
روشهای
تفسيری

آناليز حساسيت

آناليز مبتنی بر
مقادیر وزنها

آناليز مبتنی بر

آناليز مبتنی بر

تابع خطا

خروجی شبکه

روش عددی

ماتریس تحليلی
(ماتریس ژاکوبی)

شکل  :11روش های تفسيری ارائه شده.

همانطور که از شکل  12مشاهده می شود ،نتایج آناليز حساسيت بيانگر این است که نسبت عرض موثر نوار تقویتی در راستای طول
تير به فاصله مرکز تا مرکز رکابی

FRP





 W f S fبيشترین درصد تاثير و ارتفاع تير دارای کمترین درصد تاثير بر روی تابع هدف را

داشتهاند.
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درصد تاثير پارامترهای ورودی

10.00
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0.00
تعداد الیه
FRP

مدول
مقاومت تنش تسليم تنش تسليم
فشاری بتن ميلگردهای ميلگردهای االستيسته
ورق FRP
طولی
عرضی

Wf/Sf

ضخامت ورق
FRP

عرض تير

ارتفاع تير

شکل  :12درصد تاثير پارامترهای ورودی.

 -7نتيجهگيری
در این مطالعه از نتایج آزمایشگاهی  56تير بتنآرمه تقویت شده با  FRPجهت شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است که نتایج
به دست آمده از مدلسازی شبکه نشان میدهد که استفاده از این شبکهها برای پيشبينی ميزان مقاومت پيچشی تيرهای بتنآرمه تقویت
شده با  FRPمناسب است .در فرایند مدلسازی ،شبکهای بهينه محسوب میشود که همزمان با داشتن باالترین رگرسيون ،کمترین ميانگين
مربعات خطا را نيز داشته باشد .بنابراین مهمترین نکته در فرایند مدلسازی شبکههای عصبی مصنوعی ،انتخاب شبکه با تعداد نورون کمتر و
رگرسيون بيشتر است .شبکه عصبی پيشنهادی بهينه در این مقاله از نوع انتشار برگشتی با ساختار  15-9-1می باشد که تابع انتقال آن در
الیه پنهان از نوع تانژانت سيگموئيد و در الیه خروجی از نوع خطی ساده است .تابع عملکرد خطا نيز ميانگين مجموع مربعات خطا میباشد.
به منظور مشخص شدن ميزان تاثير هر یک از پارامترهای ورودی بر مقاومت پيچشی ،آناليز حساسيت با استفاده از روش ميلن با





وزنهای تنظيم شده و حاصل از شبکه عصبی ایدهآل انجام شد که نتایج حاصل ،نشاندهنده آن است که  ، W f S fمقاومت فشاری بتن
و عرض تير به ترتيب با  12/90 ،13/41و  12درصد ،تأثير بيشتر و ارتفاع تير و تنش تسليم ميلگردهای طولی ،با  8/30و  9/28درصد،
پارامترهایی با درصد تاثير کمتری در تابع هدف ارزیابی شده است.
با استفاده از این شبکه میتوان برای پيشبينی مقاومت پيچشی تيرهای تقویت شده با  FRPبدون صرف هزینه و زمان زیادی
استفاده کرد .البته تعداد نمونههای تست شده آزمایشگاهی ،تاثير زیادی در دقت آموزش شبکه دارد .مقدار خطای شبکه بهينه شده در این
مقاله با این تعداد تير آزمایش شده15/58 ،درصد میباشد .با توجه به اطالعات آماری موجود حاصل از نتایج تحقيق 12 ،مورد خطای کمتر
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 انجمن مهندسی سازه ایران:صاحب امتیاز

 درصد از نتایج پيشبينی65  که در مجموع، درصد داشتند15  خطای کمتر از، مورد9  درصد و10  خطای کمتر از، مورد10 ، درصد5 از
 استفاده از شبکه بهينه معرفی شده در این، بنابراین می توان بيان کرد. درصد با نمونه های آزمایشگاهی داشتهاند15 شبکه خطایی کمتر از
. به شمار رودFRP  راهگشای مناسبی برای پيشبينی ظرفيت پيچشی تير مقاوم سازی شده با،تحقيق
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