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ملی رانسکنفچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر

  

 فشاری و کششی  با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی مقاومت

 
 1محمد رضا زارع ،*2صادق شکوهمندی، 1مریم داعی

 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان -3

 دانشگاه اصفهان، اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، -2

 

 

 چکیده

هاای بااالی   تواند از هزینهمی ،عالوه بر دقت باالی آنسبک  بینی مقاومت بتندر پیش مصنوعی استفاده از شبکه عصبی

فشااری و کششای   ی روزه 22و  7ابتدا مقاومات   در این مقاله گیری مقاومت بتن جلوگیری کند.آزمایشگاهی برای اندازه

ده زش دامصانوعی آماو  ی عصبی در شبکهنتایج حاصل سپس و  گردیدگیری اندازهبتن سبک  زمایشگاهیی آنمونه 321

باشاد.  بتن مورد استفاده در آزمایش حاوی سیمان، آب، ماسه، لیکای بزرگ، ژل میکروسیلیس و الیاف پروپیلن می شدند.

 بدست آمده نتایج .ندتست در نظر گرفته شد درصد آنها برای 21آموزش و  جهتها درصد داده 21سازد، خاطر نشان می

 دقت باالیی در تخمین مقاومت بتن سبک حاوی الیاف داراست. مذکور شبکه عصبی مصنوعی  که ددهنشان می

 

 ، تخمینمصنوعی بتن سبک، شبکه عصبیالیاف پروپیلن،  های کلیدی:واژه

 

 و پیشینه پژوهش مقدمه -1

 اضاافه می باشاد. وزن مخصاوب بااالی باتن باعا       وزن باالی آن  ،در ساخت و سازهالی بتن معمویکی از مشکالت استفاده از 

برای د. وش میمحسوب افزایش یافته و این امری نامطلوب برای سازه نیروی جانبی زلزله  می شود، لذا بار ثقلی ساختمان شدن

داناه  جاایگزینی درشات  گزینه های موجاود   یکی از مورد توجه محققان بوده است کهبتن کاهش وزن رفع این مشکل، همواره 

، اماا  ن را تا حدود زیادی کاهش دادتوان وزن بتمیدرشت دانه سبک از با استفاده  .]3[ استدانه معمولی سبک به جای درشت

مطلوب نداشته باشد و بتوان بتن سابک  نااز جنبه دیگر مطلوب آن است که کاهش وزن بتن روی مشخصات فیزیکی بتن تاثیر 

محققان استفاده از الیاف را در باتن پیشانهاد    ،واب بتن حاوی سبک دانهتولید کرد. برای بهبود خمقاومت و کارآیی مناسب  با

مسلح کردن بتن با استفاده از الیاف پاروپیلن سابب جاذب بخشای از      الیاف پروپیلن اشاره کرد.به اند که از جمله می توان داده

شکسات تارد باتن باه      لیبر باتن تباد   افیاثر استفاده از ال نیمهمتر اندازد.را به تاخیر می انرژی وارده شده و گسیختگی نهایی

رود مقاومت کششی تا حد زیادی و مقاومات فشااری بطاور    ، ضمن این که با اضافه کردن الیاف انتظار میباشد یشکست نرم م

 .[2]محسوسی افزایش یابد
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تواند هم ضعف وزن مخصوب باال بتن معمولی و هم ضعف مقاومتی بتن می با توجه به این نکات ساخت بتن سبک دارای الیاف

. اما در مواجاه باا مصاالح جدیاد هماواره طارط اخاتال         [1] سبک را برطرف کرده و گزینه مطلوب طراحان و سازندگان باشد

نتاایج  باه  گر چاه معماوال   امناسب و پیش بینی مشخصات مکانیکی مورد توجه بوده است. استفاده از آزمایش برای این منظور، 

بارآورد خاواب باتن بعناوان     همراه اسات، لاذا    وقت گیر بودنمشکالتی از قبیل هزینه بر و  ولی همواره باشود منجر میخوبی 

های ریاضی و بررسی تاثیر هر یک از اجزا در چگونگی تغییرات خواب آن همواره مورد اهتمام باوده  ای مرکب بوسیله مدلماده

های عصابی مصانوعی   شبکهبه تعدد پارامترهای تاثیرگذار در خواب بتن و ارتبا  عمدتا غیرخطی این پارامترها، است. با توجه 

 .[1] ی قدرتمند برای دستیابی به این هدف باشندابزارتوانند به عنوان می

از جملاه   یو عوامل یشگاهیماآز ادیز یها نهیبتن و با در نظر گرفتن هز یمقاومت فشار تیبنا به اهم ق،یتحق کی[ در 5اردال ]

و شابکه   یشعاع یادیتابع بنعصبی  یاز شبکه ها یشگاهیمصالح آزما حیو عدم دقت در برآورد صح یشگاهیآزما لیوسا یخطا

 .دیبا دقت باال رس جیرفتار بتن استفاده کرده و به نتا ینیب شیپ یپس انتشار خطا برا یها

از جمله ماواد   یبرخوردار بوده و به عوامل متعدد یادیز تیبدون اسالمپ از حساسبتن  یمقاومت فشار یریآنجا که اندازه گ از

 ی[ باا اساتفاده از شابکه عصاب    6و همکااران ]  یدهنده وابسته است، سبحان لیبتن و تراکم مواد تشک کسچریدهنده، م لیتشک

کاامال   یشاده و دقات محاسابات    یریا با دقت خاوب انادازه گ   جیکردند. نتا ینیب شینوع بتن را پ نیروزه ا 22 یمقاومت فشار

 بخش بود. تیرضا

روزه و باا اساتفاده از    22و  31, 7, 1با استفاده از شبکه عصابی و انجاام آزمایشاات روی نموناه هاای      [ 7] الشیری و همکاران

از   ورودی های نسبت آب به سیمان، لیکا، سوپر پالستیسیزر، درشت دانه سبک و ریز داناه سابک توانساتند تخماین مناسابی     

های آنها نشان داد که شبکه عصبی دارای قدرت باالیی در تخمین مقاومت فشااری  . نتایج آزمایشمقاومت بتن سبک ارئه دهند

 باشد.ای میبتن سبک سازه

کیلوگرم بر متر مکعب  5/1و  2/2، 3/2، 1/3، 7/1های مختلف الیاف پروپیلن شامل صفر، در این مقاله نیز با استفاده از نسبت

  گیری شد.اندازهها تاثیر مقادیر مختلف الیاف بر بتن ابتدا در آزمایشگاه و سپس در شبکه عصبی ر طرط اختال د

 

 نمونه های مورد آزمایش   مشخصات  -2

 ACI211.2-91براساا  اساتاندارد   طرط اختال  مختلف که دربرگیرنده رنج متفاوتی از مصالح می باشد،  11در این تحقیق 

سپس در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. ترکیباات طارط اخاتال  شاامل آب، سایمان، ماساه، لیکاای         طراحی و[ 2]

به عنوان مهمترین مشخصات مصالح به کار رفته مای تاوان باه ماوارد زیار      باشد میدرشت، ژل میکروسیلیس و الیاف پروپیلن 

 اشاره کرد:
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 مصالح سیمانی -2-1

چگالی  دارای که بوده اصفهان سیمان کارخانه در شده تولید 3-125نوع  پرتلند نوع از پروژه این در استفاده مورد سیمان

315gr/cm3 ها از ژل میکروسیلیس که ترکیب مناسب پودر میکروسیلیس و فوق باشد. همچنین در این طرط اختال می

 درصد وزنی سیمان استفاده شده است. 31باشد به عنوان روان کننده می

 هاگدانهسن -2-2

که نسبت مخلو  شن و ماسه در این طرط اختال  بر اسا   ای و لیکا استفاده شده استخانهدر این طرط اختال   از ماسه رود

میلیمتار   1-6متار و  میلای  1-1هاا دارای انادازه داناه    ماسه .درصد لیکا بوده است 11صد ماسه و در 61بندی انجام گرفته دانه

 میلیمتر بوده است. 33زرگترین اندازه اسمی اند و لیکا دارای ببوده

 الیاف -2-3

که ساخت شرکت میسون بوده است. مشخصات الیاف باه کاار    ف پروپیلن بودهالیاف به کار رفته در این طرط اختال  از نوع الیا

 آمده است. 3رفته در این طرط اختال  در جدول 

 مشخصات الیاف به کار رفته در طرط اختال  -3 جدول

 واحد مقدار صاتمشخ

  سفید و مشکی رنگ ظاهری

 3r/cmg 33/1 وزن مخصوب

 میکرون 15و  21 قطر

 MPa 111 مقاومت کششی

 درجه سانتیگراد 365 محدوده ذوب

 گرم بر دنیر 5/2-1 استحکام

 -- باال مقاومت در برابر اسیدها

 ثانیه 1-5 غوطه ور در آب

 میلیمتر 6-32-32 طول برش

 

 آورده شده است. 2در جدول شماره های اختال  آزمایش شده جزییات طرط 
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 متر مکعب( بر)کیلوگرم  جزییات طرط های اختال  مورد آزمایش -2جدول
اختالط طرح  الیاف میکروسیلیس  سیمان آب لیکا ماسه 

1 944 212.4 190 248.85 21.75 0 

2 927.5 212.4 195 264.6 27.55 0 

3 842.52 189.55 195 296.1 33.35 0 

4 816.56 189.55 181 289.8 39.15 0 

5 790.6 177.9 200 274.05 30.45 0 

6 944 212.4 190 248.85 21.75 0.7 

7 927.5 212.4 195 264.6 27.55 0.7 

8 842.52 189.55 195 296.1 33.35 0.7 

9 816.56 189.55 181 289.8 39.15 0.7 

10 790.6 177.9 200 274.05 30.45 0.7 

11 944 212.4 190 248.85 21.75 1.4 

12 927.5 212.4 195 264.6 27.55 1.4 

13 842.52 189.55 195 296.1 33.35 1.4 

14 816.56 189.55 181 289.8 39.15 1.4 

15 790.6 177.9 200 274.05 30.45 1.4 

16 944 212.4 190 248.85 21.75 2.1 

17 927.5 212.4 195 264.6 27.55 2.1 

18 842.52 189.55 195 296.1 33.35 2.1 

19 816.56 189.55 181 289.8 39.15 2.1 

20 790.6 177.9 200 274.05 30.45 2.1 

21 944 212.4 190 248.85 21.75 2.8 

22 927.5 212.4 195 264.6 27.55 2.8 

23 842.52 189.55 195 296.1 33.35 2.8 

24 816.56 189.55 181 289.8 39.15 2.8 

25 790.6 177.9 200 274.05 30.45 2.8 

26 944 212.4 190 248.85 21.75 3.5 

27 927.5 212.4 195 264.6 27.55 3.5 

28 842.52 189.55 195 296.1 33.35 3.5 

29 816.56 189.55 181 289.8 39.15 3.5 

30 790.6 177.9 200 274.05 30.45 3.5 

 

 نشان داده شده است.  2و شکل  3روز در دیاگرام های شکل  22روز و  7نتایج حاصل از مقاومت فشاری و کششی در سن 
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 نتایج آزمایش مقاومت فشاری برای طرط های اختال  مختلف -3 شکل

 
 نتایج آزمایش مقاومت کششی برای طرط های اختال  مختلف -2شکل 

 مصنوعی ی عصبیشبکهمدلسازی  -3

بینی و تخمین مقاومات فشااری و کششای باتن سابک      برای پیش شخوریپ هیپرسپترون چند الر این تحقیق از شبکه عصبی د

بینای دقیاق   پایش می توانناد در امکاان   که  دخیل هستندعصبی پارامترهای زیادی های شبکه طراحی در  استفاده شده است.

گیری در ماورد  گیری در مورد نوع شبکه، تصمیمتوان به تصمیم رها میاز جمله این پارامتتوسط شبکه، بسیار تاثیرگذار باشند. 

پرساپترون چناد   معماری شبکه عصابی   [.3] اشاره کردهای هر الیه و توابع فعالسازی ها، تعداد نورونساختار شبکه، تعداد الیه

 نشان داده شده است. 1بصورت شماتیک در شکل  شخوریپ هیال
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 به کار رفته در این آزمایش معماری شبکه پرسپترون چندالیه پیشخور -1شکل 

باشاد.  دارای یک الیه ورودی، یک الیه مخفی و یک الیه خروجی مای طراحی شده   شخوریپ هیپرسپترون چند الشبکه عصبی 

های الیه ورودی تعداد نورونباشد. می هالیهر های تعیین تعداد نورونهمترین مساله در طراحی شبکه مپس از طراحی الیه ها، 

یس، ماساه، لیکاا، الیااف    باشد کاه شاامل آب، سایمان، ژل میکروسایل    های طرط اختال  میدر این پژوهش برابر تعداد ورودی

 انتخاب شده است.نورون های الیه ورودی با بررسی آماری و همبستگی بین داده ها . پروپیلن است

 یبارا  یکیتئاور  یمبناا  چیها  یاست که در حالت کل دهیچیپ اریبس یامر یمخف هیال یورون هان ی نهیمشخص کردن تعداد به

حتماا شابکه باه     یمخفا  یهاا  هیال یتعداد نورون ها شیتوان به طور قطع اظهار نظر کرد که با افزا یحل آن وجود ندارد و نم

شابکه   یافتاد و خطاا   یم قیشبکه به تعو لیتحل ،تعداد نورون ها زودنموارد با اف یبالعکس در بعضبلکه  رسد، یجواب بهتر م

  2Nو  N/2 نیبا  یبه اندازه عدددر نظر گرفته شده است که  5 یمخف هیال یتعداد نورون ها. در این مقاله شود یم شتریهم ب

در نتاایج   باشاد.  یما منجار  بارای شابکه   جواب ممکن  نیبهتر . این حالت بهتعداد نورون در الیه ورودی است Nکه  می باشد

 نشان داده شده است. 1جدول 

 MSE زانیبا م یمخف هیال یرابطه تعداد نورون ها -1 جدول

 2Nو  N/2بین  2N N/2 های الیه مخفیتعداد نورون

 1121112/1 316211/1 33315/1 تکرار دهم

 

 نظر گرفته شد.  یعنی مقاومت فشاری و کششی در  ی آزمایشهاهای الیه خروجی نیز برابر تعداد خروجیتعداد نورون

ی روابط باشد. توابع فعالسازی یا توابع انتقالی، مشخص کنندهاز دیگر مراحل طراحی شبکه، مشخص نمودن توابع فعالسازی می

هاا  باشد که در حالات کلای اینگوناه تواباع بیاانگر درجاه غیرخطای باین داده        می هاهای ورودی و خروجی به نورون  بین داده

هاای  و هام بارای ارتباا  باین داده    های ورودی و میاانی  با  بین دادههم برای ارتعصبی طراحی شده . در شبکه [31]باشدمی

باشد که نشاان  های شبکه میی خروجیدهندهنشان 7تا  1شکل های  میانی و خروجی از تابع سیگموئیدی استفاده شده است.

 بینی کند.پیشهای آزمایشگاهی را دهد شبکه عصبی قادر است با دقت خوبی دادهمی
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 های آموزش بینی شبکه برای دادههای آزمایشگاهی با پیشاختالف بین داده -1شکل
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 های تستبینی شبکه برای دادههای آزمایشگاهی با پیشاختالف بین داده -5شکل
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 های آموزشبرای دادهشبکه نتایج های آزمایشگاهی و مقایسه داده -6شکل
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 های تسترای دادهشبکه نتایج ی آزمایشگاهی و هامقایسه داده -7شکل

باه   هاای آزمایشاگاهی دارد   گردد که نتایج حاصل از شبکه عصابی تطاابق مناسابی باا داده    مشاهده می 7-1های مطابق شکل

 شبکه عصبی خطای کمتری در براورد نتایج دارد.ای که گونه
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ملی رانسکنفچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه

 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31عمران                   مهندسیدر

 گیرینتیجه -4

باناک   هیا و ارائاه شاده اسات. در ته    یطراحا  یمخفا  هیال کیبا  شخوریپ هیپرسپترون چند ال یشبکه عصب کی قیتحق نیدر ا

 شیماورد آزماا   شاگاه یو در آزما دیا مختلف مصالح تول یطرط اختال  با درصدها 11شده  یشبکه طراح یبرا یورود یاطالعات

 تاوان یدر طرط اختال  باتن ما   لنیپروپ افیدانه و السبک زانیم راتییکه با تغ دهدینشان م شاتیآزما جیقرار گرفته است. نتا

متفاوت به جهت استفاده در مقاصد سازه ای و غیر سازه ای تولید نماود و شابکه    یکیاز بتن سبک با خواب مکان یعیوس فیط

 لنیپاروپ  افیال یسبک حاو نبت یو کشش یمقاومت فشار ینیبشیپ تیقابل یمقاله با دقت مناسب نیشده در ا شنهادیپ یعصب

درصاد باوده اسات. طارط     3 حالات  نیو مقدار خطا در بدتر کینزد یلیها به هم خ یهدف و خروج ریمقاد کهیرا دارد، در حال

 یمقاومات فشاار   نیشتریب لنیپروپ افیر مترمکعب الب لوگرمیک 2/2و  کایبر مترمکعب ل لوگرمیک 55/323با  21اختال  شماره 

 باع  صارفه جاویی در وقات و هزیناه مای     ضمن این که استفاده از شبکه عصبی  روز نشان داده است. 22 سنرا در  یو کشش

 شود.نیز ها، خطای دانه بندی و خطای اندازه گیری خطاهای آزمایشگاهی از جمله خطای دستگاهتواند باع  حذف گردد، می
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