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 چکیده

ا فونداسیون هاي بزرگی هستند که بخش مهمی از سیستم مهاربندي و یهاي مکشی، سازهکیسون
ها دهند. ظرفیت باالبرندگی کیسونها را تشکیل میها و نیروگاهتاسیسات دریایی  از قبیل اسکله ها، پل

بینی درست ظرفیت باالبرندگی کیسون ها،  پارامتر مهمی در پایداري آنها می باشند. در صورت عدم پیش
بینی ظرفیت هاي هوشمند در پیشروشممکن است به شکست کل سازه منجر گردد. اخیراً استفاده از 

ها بندي گروهی دادهها، دستههاي مکشی متداول شده است. یکی از این روشباالبرندگی کیسون
(GMDH) هوشمند داده محور  باشد. در مقاله حاضر مدلی مبتنی بر روشمیGMDH  و روش

در قسمت  هابینی ظرفیت باالبرندگی کیسونبراي پیش GMDH–ANNهوشمند مختلط 
هاي بینی، نتایج مدلمنظور ارزیابی پیششده است. بهتوسعه داده MATLABافزار نویسی نرمبرنامه

ها مانند، شبکه عصبی مصنوعی توسعه داده شده با چندین شاخص آماري و همچنین با نتایج دیگر روش
 988/0ه ارزیابی به ترتیب و المان محدود مقایسه شده است. ضریب کارایی براي دو روش مذکور در مرحل

هاي توسعه داده شده در محاسبه شده اشت. نتایج بدست آمده بیانگر عملکرد مناسب مدل 984/0و 
 باشند.ها میبینی ظرفیت باالبرندگی کیسونپیش
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 مقدمه 
هاي حجیم دریایی بوده و جهت مهاربندي ها، از سازهکیسون

ها بر روند. این سازهیا فونداسیون تاسیسات دریایی بکار می
د. شونروي دو نوع بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر ساخته می

چنانچه بستر نقوذناپذیر باشد، احتمال پدیده روانگرایی و 
جا رود. اما از آنباالبرندگی از بین میشکست ناشی از نیروهاي 

که ساخت بستر نفوذناپذیر هزینه زیادي در بر دارد، بنابراین 
ا بر هباید پدیده روانگرایی و باالبرندگی ارزیابی شود. کیسون

 )Box Caissonاي (اساس شکل ساخت به دو نوع صندوقچه
 گردند. در نوعبندي میتقسیم ( suction caisson)و مکشی 

اي باالي کیسون باز و پایین آن بسته بوده و در نوع جعبه
ا هاي، باال بسته و پایین آنهاي جعبهمکشی برعکس کیسون

هاي مکشی نیاز به حجم باشند. به همین دلیل کیسونباز می
هاي بتن ریزي کمتر دارند. از طرف دیگر پایداري کیسون

یات وصمکشی به علت تماس بیشتر در خاك، بیشتر به خص
تر ها بیشخاك زیر کیسون بستگی دارد. نوع مکشی کیسون

روند. دور از ساحل به کار می هايبراي مهاربندي سازه
تحقیقات زیادي درزمینه طراحی، ساخت، آنالیز نیروهاي 

شده است. نیالمانی و  ها انجامباالبرندگی در کیسون
 با استفاده از مدل آزمایشگاهی ظرفیت 1)2002همکاران(

هاي مکشی را برآورد نمودند. ایشان باالبرندگی وارد بر کیسون
لوله مکش  متر ومیلی 400یک کیسون با مقطع مربع به ضلع 

متر را درنظرگرفتند. قطر لوله مکش طوري میلی 160به قطر 
تغییر داده شد تا تخلخل کیسون( نسبت قطر لوله مکش به 

یر نماید. پس از درصد تغی 9/16تا  6/1بعد عرضی کیسون) از 
هاي آزمایشگاهی با استفاده از روش رگرسیون انجام داده

غیرخطی یک تابع براي محاسبه نیرو برحسب درصد تخلخل 
با استفاده از مدل  2)2005ارائه دادند. لوك و همکاران(

ها را تحت اثر نیروهاي آزمایشگاهی ظرفیت کششی کیسون
 هاي مکشیونوزن و مکش ارائه محاسبه نمودند. در کیس

و تعیین ظرفیت باربري  8/0تا  5/0ضریب مقاومت کیسون بین 
  3)2011الدینی و همکاران(محاسبه شد. زین 21تا  13بین 

افزار المان محدود، اثرات با استفاده از مدل آزمایشگاهی و نرم

1 Neelamuni et al., 2002 
2 Luke et al., 2005 
3 Zeinoddini et al., 2011 
4 Gao et al., 2013 
5 Yan et al., 2016 
6 Chen et al., 2016 

شیب دیواره بر ظرفیت کیسونهاي مخروطی شکل را بررسی 
استفاده از نتایج مدل مستطیلی نمودند. ایشان مدل خود را با 

(کیسون با مقطع مستطیل) ارزیابی نمودند. براساس نتایج ارائه 
تر باشد، پایداري آن بیش شده هرچه شیب دیواره بیرونی بیشتر

ایشان مدل خود را با استفاده از روش المان محدود  .گرددمی
با استفاده از مدل  4)2013ارزیابی نمودند. جئو و همکاران(

مایشگاهی، اثر زاویه برآیند نیروهاي باالبرنده در مقاومت آز
اي را در مقابل این نیروها ارزیابی کیسون روي بستر ماسه

نمودند. ایشان در مدل خود زاویه برخورد نیرو را بین صفر تا 
متغیر در نظر گرفتند. طبق نتایج مدل مذکور، زاویه  90

براي   5)6201باشد. یان و همکاران(درجه می 60بهینه
محاسبه مینیم فشار مکش در کیسونهاي مکشی یک روش 

مدل  4تحلیلی ارائه داده و براي ارزیابی روش تحلیلی خود از 
با  6)2016آزمایشگاهی استفاده نمودند. چن و همکاران(

استفاده از مدل آزمایشگاهی بزرگ مقیاس، رفتار کیسون 
ن و همچنیمکشی بکاررفته در فنداسیون نیروگاه شناور آب 

اندرکش کیسون و سازه نیروگاه را در خاك ماسه سیلتی 
ها، باید به منظور حفظ پایداري، کیسون .بررسی نمودند

نمود. در صورت  ظرفیت باالبرندگی کیسون را محاسبه
ی طورکلظرفیت، ممکن است کیسون به نادرست این  محاسبه

 خراب گردد. 
بینی براي پیش هاي هوش مصنوعیاخیراً استفاده از روش 

ها متداول شده است. اجزاي اصلی ظرفیت باالبرندگی کیسون
هوش مصنوعی شامل منطق فازي، شبکه عصبی و 

با  7)2001هاي تکاملی هستند. رحمان و همکاران(الگوریتم
ی رو، ظرفیت باالبرندگاستفاده از شبکه عصبی مصنوعی پس

مدل را با  بینی و نتایجاي را پیشهاي ماسهکیسون در خاك
 8)1999روش المان محدود  ارزیابی نمودند. دنگ و همکاران(

و المانهاي مثلثی و متقارن AFENA با استفاده از نرم افزار
مقدار ظرفیت باالبرندگی را محاسبه نمودند.  ساموي و 

براي توسعه یک مدل عددي جهت تعیین ظرفیت  9همکاران
ه ن چند متغیرشدگی کیسونها با استفاده از رگرسیو بلند

نتایج مذکور با  مقایسه تطبیقی مدلی ریاضی توسعه دادند.

7 Rahman et al., 2001 
8 Deng and Carter, 1999  
9 Samui et al., 2011 
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شده از دقت باالیی شبکه عصبی نشان داد که معادله ارائه
بینی براي پیش 1)2011علوي و همکاران( است. برخوردار

. ریزي ژنتیک استفاده بردندبرنامه ظرفیت باالبرندگی از روش
ریزي ژنتیک و المان محدود همقایسه شاخص آماري نتایج برنام

ریزي ژنتیک کارایی نسبتاً خوبی در پیش نشان داد که برنامه
با  2)2014بینی ظرفیت باالبرندگی دارد. چنگ و همکاران(

استفاده از ترکیب روش فازي و الگوریتم کندوي زنبور عسل 
ها بینی ظرفیت باالبرندگی کیسونیک مدل عددي جهت پیش

ج نشان داد ترکیب روش فازي و الگوریتم ارائه دادند. نتای
کندوي زنبورعسل مقدارضریب همبستگی نسبت به روش 

 دهد.المان محدود را افزایش می
بندي هوشمند داده محور، روش دسته هايیکی از روش

خود  باشد که یک رویکردیم  (GMDH)3هاگروهی داده
ول تري در طهاي پیچیدهتدریج مدلدهی بوده و بهسازمان

هاي ورودي و خروجی تولید هاي دادهارزیابی عملکرد مجموعه
صورت یک روش تجزیه و کند. این روش براي اولین بار بهمی

ده ای .مطرح شد هاي پیچیدهبراي سامانه تحلیل چند متغیره
ي مبتنی بر یک ادوجملهتوسعه یک تابع  GMDHاصلی 

ت داشتن تواند بدون در دسیم ،GMDH 4باشدیمرونده یشپ
قرار گیرد. ساختار  مورداستفادهي سازمدلدانش خاصی براي 

 رونده با ساختاري مشابهیشپیه چندالیک شبکه  صورتبهآن 
باشد. آموزش پارامترهاي این یمهاي عصبی مصنوعی شبکه

  شود.یمرویکرد تخمین مربعات انجام  بر اساسشبکه 

 5GMDH سی علوم و آمیزي در مهندیتموفقهاي دکاربرنیز
 مدتوتاهکبینی یشپاقتصاد شامل شناسایی قوانین فیزیکی، 

یرهاي گسسته و پیوسته متغفرآیندها، شناسایی الگوها در 
 GMDH) با استفاده از1389قادري و همکاران ( داشته است.

دشت تهران را  چندگانهي هوشمند از مخازن برداربهره
ا استفاده از ب 6)2011هسو و همکاران(ي نمودند. سازمدل

شاخص کیفیت  هادادهگیري یانگینمو  GMDHترکیب روش 
 7)2012الوال و آتا( بینی نمودند.یشپروسازي اسفالت را 

 اهشمعبینی ظرفیت باربري یشپکاوي در قابلیت روش داده

1 Alavi et al, 2011 
2 Cheng et al., 2014 
3 Group Method of Data Handling 
4 Ivankenko, 1968 
5 Group method of data handling  
6 Hsu et al., 2011 
7 Lawal and Auta, 2012 

بررسی نمودند. نتایج نشان داد که این روش داراي ضریب 
ري و همکاران همبستگی باالیی بوده است. پورنعمت رودس

، مدلی براي فرآیند GMDH) با استفاده از روش 1393(
با   8)2014رواناب توسعه دادند. جیردهی و همکاران(–بارش

، روانگرایی خاك براثر تغییر هادادهي بنددستهاز روش  استفاده
بینی نمودند. براي آموزش شبکه از یشپ ي جانبی راهامکان
  شد.ي آزمایشگاهی استفاده هاداده

بینی ظرفیت باالبرندگی در مقاله حاضر به منظور پیش 
محور هایی مبتنی بر از روش هوشمند دادهها، مدلکیسون

GMDH   9و هوشمند مختلطANN -GMDH  در قسمت
توسعه داده شده است. در  MATLABافزار نویسی نرمبرنامه
ها براساس ترکیبات دوتایی ابتدا ساختار نرون GMDHروش 
رهاي ورودي، تعیین و سپس با رویکرد حداقل مربعات، متغی

 -GMDHگردد. روش ضرایب و خروجی هر نرون مشخص می

ANN مشابه GMDH   هاي هر نرون با استفاده بوده ولی وزن
شود. براي ارزیابی مدل از شبکه عصبی مصنوعی محاسبه می

میانگین  یشه، رCE(10ي ضریب کارایی (هامشخصهاز 
، میانگین نسبی مربعات خطاRMSE(11)مربعات خطا (

MSRE(12)میانگین درصد خطا ،MPE(13  و انحراف
یابی ارز منظوربهچنین. استفاده شد. هم RB(14نسبی(

ه، نتایج آن با شبکه عصبی مصنوعی هاي توسعه داده شدمدل
 و المان محدود مقایسه گردید.

 مواد روشها 

  (GMDH)هاگروهی داده بنديروش دسته
تحقیقات زیادي براي یافتن ابزاري مناسب جهت شناسایی و 

ي پیچیده انجام پذیرفته است. یکی از هاسامانهي سازمدل
وده ب هادادههی گرويبنددستهدر این زمینه  مؤثرهاي یتمالگور

ها عملکرد مناسب تري داشته و یتمالگورکه نسبت به سایر 
طراح نقش کمتري در آن دارد. این روش اولین بار توسط 

ي و تجزیه تحلیل یک سیستم چند سازمدل جهت  یوانخنکوا

8 Jirdehi et al, 2014 
9 GMDH based on artificial neural network 
10 Coefficient of Efficiency  
11 Root Mean Square Error 
12 Mean Square Relative Error 
13 Mean Percentage Error  
14 Relative Bias 
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چند شبکه  صورتبهمتغیره مطرح شد. شکل ریاضی آن 
اط کلی بین شود. ارتبیمی بیان جزئمتوالی از توصیفات 

ي گسسته شده اچندجملهمتغیرهاي ورودي و خروجی مشابه 
 گردد.یم) بیان 1معادله (کولموگروف 

)1( 

 
یب توالی ایستا بوده و بردار تقربهي مذکور قادر اچندجمله

باشد. یم حلقابلتوسط سیستم معادالت  آني اهوزن
GMDH  تعلق داشته و از  ده سازمان خودي هاسامانهبه

نماید. از اجزا اصلی یممفاهیم همبستگی و استقرا استفاده 
ي پشتیبانی بوده که حداقل داراي دو هانرون، GMDHشبکه 

باشند. تابع انتقال محرك ارتباط بین دو یممتغیر ورودي 
 صورتبهي اجملهچند یک صورتبهورودي در این متغیرها را 

 ) باشد.3) یا (2معادله (
)2(   
)3(  

 
0w 5تاw اي هستند که با استفاده از روش ضرایب چندجمله

شود. در مقاله حاضر دو یمتخمین حداقل مربعات محاسبه 
) توسعه 3) و (2از توابع محرك ( استفادهبا  GMDHمدل 

) 2شده توسط تابع محرك ( است. مدل توسعه داده شدهداده
نامگذاري شده است.   GMDH2و  GMDH1به ترتیب  )3و (

 GMDH) دیاگرام شماتیک شبکه هر دو مدل 1در شکل(
ي نشان اچندجملهها با تابع محرك همراه با نمایی از نرون

 است. شدهداده

 GMDHساختار 
هاي الیه اول، با توجه به تعداد نرون GMDHدر الگوریتم 

 گردند. سبه میترکیبات دوتایی متغیرهاي ورودي محا
متغیر ورودي تعداد ترکیبات دوتایی m، به ازاي مثالعنوانبه

)ها و درنتیجه تعداد نرون 1) / 2m m باشد. پس از یم −
تعیین ساختار شبکه در هر نرون با استفاده از رویکرد تخمین 

روجی هر نرون مربعات مقادیر ضرایب و درنتیجه خ حداقل
شود. خروجی نرونهاي الیه اول به تعداد یممحاسبه 

( 1) / 2m m ها، ابتدا باید باشد. پس از محاسبه خروجییم −
یک مقدار آستانه براي هر خروجی تعیین نمود. پس از تعیین 

ها را مقدار آستانه، مقدار ضرایب همبستگی خروجی نرون
در هر الیه باید  GMDHکه شبکه  آنجامحاسبه نمود. از 

  .همگرا شود
. 

 
 )1393( قادري و همکاران،  GMDH): ساختار شماتیک 1شکل (

0 1 1 2 2 3 1 2y w w x w x w x x= + + +

215
2

24
2

1322110 xxwxwxwxwxwwy +++++=

0
1 1 1

...
m m m

i i ijk i j
i i j

y a a x a x x
= = =

= + + +∑ ∑∑
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درصد از خروجی هاي الیه اول با ضریب  40بنابراین 
همبستگی بیشتر از مقدار آستانه به صورت متغیر به الیه دوم 

ا دو نهیابد که تیمشوند. این روند تا زمانی ادامه یمفرستاده 
مانده باشند. یباقمتغیر ورودي براي انتقال به الیه آخر 

براي  2Rهاي برگزیده باید از معیار یخروجانتخاب  منظوربه
 )). 4توصیف عملکرد هر نرون استفاده شود(معادله (

)4( ( )

( )

2

2 1
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1
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خروجی محاسباتی، qy خروجی آزمایشگاهی، yکه در آن 
y  یشگاهیآزمامیانگین خروجی qy میانگین خروجی

 باشد.یممحاسباتی 
  (ANN)هاي عصبی مصنوعیشبکه

شبکه هاي عصبی مصنوعی، یکی ازروش هاي شبیه سازي 
ستم عصبی انسان الهام گرفته شده است. مدل بوده که از سی

) می باشد. 2ریاضی ساده شده عصب واقعی به صورت شکل (
گیرد. در مطابق شکل محاسبه خروجی در دو مرحله انجام می

ها خروجی ها ها محاسبه و در مرحله دوم، ورنمرحله اول وزن
بصورت رفت و برگشتی بهینه می شوند. صورت ریاضی 

 شود. ) محاسبه می5معادله (  نرون بصورت تابعخروجی در هر 
)5( j ij i jY W X b= +   
 iدرایه سطر ijWماتریس ورودي، i درایه iXکه در آن  

به ترتیب مقدار  jYو  jbو  jماتریس وزن ها به ازاي نرون 
باشند. ساختار می j و مقدار خزوجی در نرون  biasاصالحی 

ها در هر بوده، اما تعداد نرون  GMDHشبکه عصبی مانند 
بکه عصبی سه الیه در باشد. چیدمان یک شالیه متغیر می

 ) ارائه شده است.3شکل (

 
 ): مدل ریاضی ساده شده محاسبات در نرون2شکل(

 

 ): نمایش شبکه عصبی سه الیه با اتصاالت کامل3شکل (

ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و روش دسته بندي 
  (GMDH-ANN)گروهی داده ها

، ضرایب توسط رویکرد حداقل مربعات و با GMDHدر 
از حل معادالت خطی محاسبه میشوند. درحالتیکه استفاده 

سري دادهها زیاد باشد، خطاي دستگاه معادالت خطی باال 
میرود. بنابراین این روش براي مدلها با سري داده هاي بسیار 
باال جوابگو نیست. در مقاله حاضر، با استفاده از ترکیب شبکه 

 (GMDH–ANN)یک مدل  GMDHعصبی مصنوعی و
 ي برابوده اما  GMDHشده است. این مدل مشابه توسعه داده 

محاسبه خروجی در هر نرون از شبکه عصبی مصنوعی 
و   GMDHاست. در این مدل ابتدا ساختار  شدهاستفاده

متغیرهاي ورودي به هر نرون مشخص گردیده و سپس در هر 
نرون با استفاده از آموزش شبکه عصبی خروجی در آن نرون 

برقراري ارتباط بین شبکه عصبی  منظوربهگردد. محاسبه می
باید به ازاي هر نرون یک شبکه با دو   GMDHمصنوعی و

 GMDHشود. فلوچارت روش یممتغیر ورودي آموزش داده 

– ANN ) نشان داده شده است. 4در شکل ( 

 در ظرفیت باالبرندگی  مؤثرعوامل 
 شدهداده) نشان 5شکل شماتیک کیسونهاي مکشی در شکل (

 است
 

 
 ,.Rahman et al)شکل شماتیک کیسون مکشی :) 4شکل (

2001) 

از:  اندعبارتدر ظرفیت باالبرندگی کیسون  مؤثرشش پارامتر 
فاصله نقطه  -d ،(3قطر کیسونL ،(2- )طول کیسون( -1

نیروي وارده بر کیسون D ،(4- )اثر نیرو تا سطح آزاد آب(
P ،(5- )زاویه نیرو با سطح افقθ ،(6- کشی تنش برشی زه

به  نفوذ) که از تقسیم مقدار kTضریب نفوذ( -7) و uSنشده(
شود. دنگ و همکاران، معادالت یمسبه نرخ وارد شدن بار محا
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امل کش شده کظرفیت باالبرندگی را باید براي سه نوع خاك زه
کش نشده  مورد بررسی قرار دارند. کش شده جزیی و زه، زه

کش نشده ، حداکثر نیروي طبق نتایج این بررسی، در خاك زه

Lو  uSقائم و جانبی باالبرندگی تابعی از
d

می باشد. همچنین   

Dو  uSحداکثر نیروي جانبی بستگی به 
d

می باشد. با داشتن  

 مقادیر حداکثر نیروي هاي مذکور می توان نوشت: 

)6( 

2
2

1 1 1

tan

u u

V H
V H

V
H

θ

   + − − =    

=

 

به ترتیب ظرفیت باالبرندگی نهایی قائم uH و  uVکه درآن 
زاویه برآیند  θظرفیت باالبرندگی مجاز و Hو  Vو افقی، 

کش شده نیروها با محور افقی مختصات می باشد. در حالت زه
ی و کامل ظرفیت باالبرندگی عالوه بر پارامترهاي ذکر شده جزی
نیز بستگی دارد. با توجه به تحقیقات دنگ وهمکاران  kTبه 

 توان نوشت :یمبراي ظرفیت باالبرندگی 
 
 )7( ( , , , , )u k

L DQ f S T
d d

θ= 

 هاي آموزش و ارزیابی سري داده
سري  50سري داده بود که  60مل ي این تحقیق شاهاداده  
سري براي ارزیابی استفاده گردیده  10براي آموزش و  هادادهاز 

گردآوري  (2001)مشابه رحمان و همکاران هادادهاست. این 
شده و توسط محققین مختلفی از جمله علوي و 

و چنگ و  (2011))، ساموي و همکاران2011همکاران(

رفیت باالبرندگی ي ظسازمدل) براي 2014همکاران (
) میانگین، 1کیسونهاي مکشی بکار رفته است. در جدول (

 است.  شده  ارائهحداقل وحداکثر ن هر پارامتر 
داده هاي آموزش وارزیابی بطوري انتخاب شده اند که 
خصوصیات آماري  در مرحله آموزش و ارزیابی تقریباً یکسان 

 باشد

 
 GMDH-ANN فلوچارت روش ):5(شکل 

 در ظرفیت باالبرندگی مؤثر): پارامترهاي 1(جدول 

L پارامتر
d

 uS kT θ D
d

 

 0 0 00001/0 8/1 23/0 حداقل  
 048/0 12/74 002625/0 46/11 54/1 میانگین
 69/0 90 04/0 38 4 حداکثر 

 ي توسعه داده شدههامدلبررسی صحت و سقم 
ي هامدلهاي توسعه داده شده جهت بررسی پس از انجام مدل

باید از یک سري زمانی استاندارد استفاده  شدهدادهتوسعه 

به مقدار  شدهدادهنمود. چنانچه خروجی نهایی مدل توسعه 
باشد. مدل داراي عملکرد یک نزدشده این توابع بینییشپ

هاي حاضر براي بررسی مدل در مقاله باشد.یم قبولقابل

خ

خ

 شروع

 دادن سري داده هاي مسئله به برنامه

ها ومتغیرهاي مربوط به هر نرونتشکیل نرون  

  q+1←qشمارنده هر نرون 

 محاسبه ماتریس ضرایب معلوم

هاي مشاهداتی به  yضرایب معلوم و  فرستادن ماتریس
ANN 

هاي خروجی محاسباتی در مرحله آموزش  yمحاسبه 
 و ارزیابی

آیا تابع تمام نرونهاي 
موجود در الیه 

 محاسبه شده است؟

2R ها محاسبه شودبراي تمام نرون 

هاي برگزیده انتخاب شودنرون 40%  

آیا تعداد برگزیده 
است؟ 1بزرگتر از   

آماري براي مرحله آموزش و ارزیابی هاي شاخص
گرددمحاسبه می  

 پایان
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 شده استفاده Mackey-Classاز سري   توسعه داده شده
 گردد. یم) تعریف 8است. این سري زمانی با توجه به معادله (

)8( ( ) ( )
( )

( )tbx
tx

tax
dt

tdx
−

−+
−

=
τ

τ
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دیر خروجی باشد. مقایم 1/0و  2/0یب به ترت bو  aکه مقادیر 
ي بوده و سازمدل، یک مسئله پایه در شدهدادهسري زمانی 

محققین زیادي از آن براي صحت سنجی مدل خود استفاده 
ي با استفاده از مقادیر ورودي یک سري سازمدلنمودند. براي 

tباید مقادیر این سري در زمان ∆زمانی با گام  + ∆ 
اي به نقطه Dبینی شود. بدین منظور باید یک نگاشت پیش

برابر با تعداد  Dاز هم ایجاد شود. مقدار ∆فاصله زمانی 
5Dمتغیرها ( ∆6) و = شده است. براي ایجاد بانتخا=

 17و  2/1به ترتیب  τسري زمانی مقدار اولیه و 
)) مقدار 3حل معادله دیفرانسیل ( اند. پس ازشدهانتخاب )x t 

باشد. پس از انجام می 2000تا  0بین  tشود که محاسبه می
ستون حاصل  6سطر و  1000یک ماتریس با  محاسبات

ستون اول متغیرهاي ورودي و ستون  5گردد که می
سطر اول براي آموزش  500باشند. آخرمتغیرهاي خروجی می

شود. در سطر دوم براي صحت سنجی استفاده می 500و 
هاي آماري محاسبه شده میان خروجی ) شاخص2جدول (

، GMDH1 محاسباتی و مشاهداتی براي سه روش
GMDH2   وGMDH – ANN ارائه شده است. 

 هاي ارائه شده با استفاده از داده هاي مکی گالس ): شاخص آماري روش2جدول (

 
 

 
 
 

دهد هر سه روش از کارایی باالیی برخوردارند. نتایج نشان می
باشد. مقدار می 9/0در هر سه روش بزرگتر از  CEزیرا مقدار 

درصد می  10میانگین درصد خطا در هر سه روش کمتر از 
 هاي خروجی و پیشتوان نتیجه گرفت، دادهباشد. بنابراین می
هم بوده است. نتایج  گالس نزدیک به -بینی شده مکی

هاي میانگین نسبی و ریشه میانگین مربعات خطا نیز شاخص
. کنندمنطبق بودن داده هاي خروجی و پیش شده را تایید می

باشد. طبق نتایج مقدار انحراف نسبی نزدیک به صفر می
کمی  GMDH-ANNو  GMDH1هاي )، مدل2جدول(

مانی سري ز کمی دست پایین،  GMDH2دست باال و مدل 
 کنند.را پیش بینی می

 نتایج
هاي توسعه داده بینی انجام شده در مدلدر این قسمت پیش

و  GMDH1هاي شده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مدل
GMDH2  و GMDH- ANN ابتدا مقدار ضریب همیستگی

ها در هر الیه محاسبه شده و سپس بر اساس ضرایب نرون
ي مشخص گردید. روند هاي الیه بعدمحاسبه شده نرون

یابد. پس از تعیین ساختار ها تا الیه آخر ادامه میانتخاب نرون
 ها مورد بررسی قرار گرفته است هاي آماري آنها، شاخصمدل

 

ج تابع محرك درجه   (GMDH1)1نتای
) 2یره معادله (دومتغي اجملهین حالت از تابع محرك در ا

است.  شدهاستفادهبینی ظرفیت باالبرندگی کیسون یشپجهت 
تشکیل  ها باعث متغیر موجود در ظرفیت باالبرندگی کیسون 5

مرتبه  10گردد. بنابراین باید یمنرون در الیه اول  10
GMDH1   ،اجرا و با استفاده از رویکرد تخمین حداقل مربعات

وند. پس از محاسبه ضرایب، خروجی و شمحاسبهضرایب 
گردد. یمنرون محاسبه یجه معیار همبستگی براي هر درنت

باشد. مطابق جدول یم) 3مطابق جدول ( شدهمحاسبهمقادیر 
متغیر ورودي به الیه دوم  عنوانبه 7و  6، 5، 1ي هانرون)، 3(

نرون در  6متغیر ورودي  4یل وجود به دل شوند.یمفرستاده 
نرون اول  -2 و پنجمنرون اول  -1گردد (یماین الیه تشکیل 

نرون  -5 پنجم و ششم نرون -4 و هفتماول نرون  -3و ششم 
 پس از اجراي الیه اول).و هفتم نرون ششم  -6و  و هفتمپنجم 

 CE MPE MRSE RMSE RB روش
GMDH1 933/0 237/5 0041/0 0592/0 001/0 
GMDH2 984/0 779/2 0013/0 0291/0 002/0- 

GMDH-ANN 996/0 239/1 003/0 0153/0 001/0 
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GMDH1  نرون الیه دوم  6معیار همبستگی براي تمامی
و سه نرون برتر جهت تشکیل الیه سوم انتخاب  محاسبه

ر د شدهمحاسبههاي یهمبستگگردند. با توجه به ضریب یم
 ،801/0با ضرایب همبستگی  4و  3، 1اي الیه دوم، نرونه

در  شوند.یمبراي ساخت الیه سوم انتخاب  789/0و  835/0
ورودي نرونها به  ساختار گردد.یمنرون تشکیل  3این الیه نیز 

نرون  -3و  4و  1نرون  -2 ،3و  1نرون  -1از  اندعبارتترتیب 
 2و  1نرون  GMDH1الیه دوم پس از اجراي مجدد  4و  3
 به الیه چهارم 811/0و  859/0 ه سوم با ضرایب همبستگیالی
گردیده  867/0 ی در این الیههمبستگروند. مقدار ضریب یم

بروند،  2به الیه  9و  6، 5، 1است. چنانچه در الیه اول نرونهاي 
نرون  6گردد. در الیه دوم یم 923/0ضریب همبستگی نهایی 

 -1ز ا اندعبارت یبگردد. ورودي این نرونها به ترتیمتشکیل 
 -4 همن ونرون اول  -3نرون اول و ششم  -2 پنجمنرون اول 

و نرون ششم  -6و  همن ونرون پنجم  -5 پنجم و ششم نرون
معیار همبستگی براي  GMDH الیه اول. پس از اجراي نهم

نرون الیه دوم محاسبه و سه نرون برتر انتخاب  6تمامی 
با همبستگی  6و  3، 1اي گردند. با توجه به نتایج نرونهیم

شوند. پس از یمبه الیه سوم منتقل  907/0و  804/0 ،835/0
با ضرایب  و دومدر این الیه نرونهاي اول  GMDHاجراي 

ین در اروند. یمبه الیه چهارم  886/0و  913/0همبستگی 
شود. ضریب همبستگی نهایی یمالیه خروجی نهایی محاسبه 

) خصوصیات آماري 4( در جدول گردد.یم 923/0در این الیه 
 است. شدهارائهدر مرحله آموزش و ارزیابی  GMDHشبکه 

 GMDH1 ): مقدار ضریب همبستگی نرونهاي الیه اول3جدول (

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نرونها 
 5و4 5و3 4و3 5و2 4و2 3و2 5و1 4و1 3و1 2و1 یرها متغ

 118/0 339/0 091/0 595/0 721/0 502/0 131/0 139/0 105/0 759/0 همبستگی

 آموزش و ارزیابی  در مرحله GMDH1): خصوصیات آماري شبکه 4جدول (

 CE MAPE MRSE RMSE RB مرحله
 051/0 23/16 0521/0 66/23 913/0 آموزش
 06/0 32/14 0325/0 42/19 973/0 ارزیابی

 
 1تا  9/0باید بین  ي با دقت باالهامدلبراي  CEمقدار ضریب 

دقت  دهندهنشان 991/0و  923/0مدل حاضر مقدار  در باشد.
 باشد. مقدار ضریب یمباالي مدل در مرحله آموزش و ارزیابی 

MPE 66/33و  41/23در مرحله آموزش و ارزیابی به ترتیب 
عدد  51 هادادهباشد. با توجه به اینکه تعداد سري یمدرصد 

یجه درصد خطاي خروجی مشاهداتی و درنتباشد. یم
 دهندهنشان، RMSEدرصد است.  11باتی در حدود محاس

و   محاسباتی    ی مشاهداتیمجذور خروجمیانگین اختالف 
تر یقدقهرچه مقدار آن به صفر باشد، مدل  مقدارباشد. یم

است. در مقاله حاضر، مقدار ریشه میانگین مربعات خطا، 
، به ازاي این تابع محرك MSREاست.  شدهمحاسبه 98/10

انحراف  RBباشد. یمدقت مدل  دهندهنشانبوده که  1474/0
، مقدار انحراف معیار دهندهنشان (Relative Bias)نسبی 

باشد. یمي محاسباتی هادادهي    مشاهداتی نسبت به هاداده
تر یقدقتر باشد. مدل یکنزدبه صفر  هرچهمقدار این پارامتر 

مدل  نشانگر دقت -05/0باشد. در مقاله حاضر مقدار یم
 باشد.یم

ج تابع محرك درجه   (GMDH2)2نتای
تابع محرك استفاده شود، تنها  عنوانبه) 3چنانچه از معادله (

یابد (جدول یمافزایش  هر نرونمقادیر ضرایب همبستگی در 
دهد، افزایش ضریب یم) نشان 5) و (3).  مقایسه جدول (5

) 3( باشد. مطابق جدولیمهمبستگی در تمامی نرونها یکسان 
شوند. بقیه روند یمبه الیه دوم فرستاده  7و  6،  5، 1نرونهاي 

 از انتخابباشد. پس یم 1حل مسئله مانند تابع محرك درجه 
 4گردد. در این الیه یمها، الیه دوم تشکیل خروجی نرون

دهند. ضریب همبستگی یمنرون را  6متغیر ورودي تشکیل 
، 897/0، 914/0ز: ا اندعبارتنرونهاي مذکور به ترتیب 

. با توجه به ضرایب 938/0و  796/0، 911/0، 902/0
به الیه  6و  4، 1، خروجی نرونهاي شدهمحاسبههمبستگی 

نرونهاي   GMDH2شوند. پس از اجراي یمسوم فرستاده 
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به الیه  974/0و  971/0الیه سوم با ضریب همبستگی  3و 1
همبستگی شوند. در الیه نهایی ضریب یمنهایی فرستاده 

محاسبه شد. نمودار مقایسه دادههاي آزمایشگاهی و  974/0
 صورتبهدر مراحل آموزش و ارزیابی  GMDH2نتایج 

) خصوصیات 6( در جدولباشند. یم) 9) تا (6ي (هاشکل
 شدهارائهدر مرحله آموزش و ارزیابی  GMDH2آماري شبکه 

 است.

 GMDH2 ضریب همبستگی نرون هاي الیه اول :)5جدول (

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نرون
 5و  4 5و  3 4و  3 5و  2 4و  2 3و  2 5و  1 4و  1 3و  1 2و  1 متغیرها

 189/0 055/0 067/0 786/0 828/0 646/0 251/0 228/0 195/0 841/0 همبستگی
 

  
ي آزمایشگاهی هادادهبا   GMDH2): مقایسه نتایج 6شکل(

 درمرحله آموزش
ی مشاهداتی و بلند شدگفیت ): مقایسه ظر7شکل(

 محاسباتی در مرحله آموزش

  
ي هادادهبا   GMDH2): مقایسه نتایج 8شکل (

 در مرحله ارزیابی آزمایشگاهی
ی مشاهداتی و بلند شدگ): مقایسه ظرفیت 9شکل (

 محاسباتی در مرحله آموزش

 2به ازاي تابع درجه  GMDH2): خصوصیات آماري 6جدول (

 CE MPE MRSE RMSE RB مرحله
 -041/0 17/12 143/0 61/22 974/0 آموزش
 -03/0 57/10 093/0 43/18 984/0 ارزیابی

  GMDH1 923/0در مرحله آموزش، ضریب کارایی مدل در 
یافته است. همچنین یشافزا 974/0به  GMDH2بوده که در 

درصد خطاهاي درصد میانگین خطاها، میانگین مجذور نسبی 
به  41/23ترتیب از  خطابهگین مربعات خطا و ریشه میان

به  23/12و  1474/0به  GMDH1در  1516/0، 61/22
کاهش یافته است. از مقایسه بین  GMDH2در  17/12

، دو درجهشدن جمالت  هاي آماري نشان داد که اضافهشاخض

، MPEدرصد افزایش و خطاهاي  1/5ضریب کارایی مدل را 
MSRE  وRMSE  درصد کاهش  5/0و  8/0، 3/1را به ترتیب

دادند. اما انحراف نسبی ثابت بوده است. بنابراین می توان 
 ) نتایج بهتري داشته است. 3نتیجه گرفت تابع محرك معادله (
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ج ترکیب شبکه عصبی و   هاادهدي گروهی بنددستهنتای
(GMDH _ ANN) 

، هاهدادي گروهی بنددستهدر صورت ترکیب شبکه عصبی و  
ون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی محاسبه خروجی هر نر

نرون را  10متغیر ورودي تشکیل  5گردد. در مقاله حاضر یم
دهد. پس از مشخص نمودن دو متغیر ورودي در هر نرون یم

، یک شبکه عصبی مصنوعی با دو متغیر ورودي توسعه داده 
شود. پس از توسعه شبکه عصبی، مقدار ضریب همبستگی یم

) خروجی 7) ارائه شدند. مطابق جدول (7در جدول (محاسبه و 
، 816/0، 859/0با ضرایب همبستگی  7و  6، 5، 1نرونهاي 

ورودي به الیه دوم فرستاده  عنوانبه  848/0و  897/0
شوند. روند محاسبات و تشکیل ساختار شبکه در این الیه، یم

ه یباشد. با توجه به متغیرهاي ورودي در الیممانند الیه اول 
هاي الیه دوم به ترتیب -شود. نرونیمنرون تشکیل  6دوم 

 -3نرون اول و ششم  -2 و پنجمنرون اول  -1از  اندعبارت
و نرون پنجم  -5نرون پنجم و ششم  -4 و هفتمنرون اول 

 ANNالیه اول. پس از اجراي  و هفتمنرون ششم  -6و  هفتم
- GMDH  م نرون الیه دو 6معیار همبستگی براي تمامی

محاسبه و سه نرون برترجهت فرستاده شدن به الیه سوم 
گردند. با توجه به نتایج محاسبات در الیه دوم، یمانتخاب 
و  991/0، 947/0این الیه با همبستگی  4و 3، 1نرونهاي 

متغیر  3شوند. با توجه به اینکه یمبه الیه سوم منتقل  858/0
نرون  3ن الیه است،  در ای شدهفرستادهورودي به الیه سوم 

از:  اندعبارتترتیب  بهورودي نرونها  ساختارگردد. یمتشکیل 
الیه دوم.  4و 2نرون  -3و  4و  1نرون  -2، 3و  1نرون  -1

الیه  3و  1، نرون ANN - GMDHپس از اجراي مجدد
به الیه چهارم  991/0و  874/0سوم با ضرایب همبستگی  

باشد. یم 2ه این الیه روند. از آنجا که متغیرهاي ورودي بیم
در  یهمبستگشود. مقدار ضریب یمبنابراین این الیه نهایی 

گردیده است. خصوصیات آماري شبکه  989/0این الیه 
ANN  - GMDH   در مرحله آموزش و ارزیابی در جدول

است. شدهارائه) 8(
 GMDH _ ANNهاي الیه اول ): ضریب همبستگی نرون7جدول (

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نرون 
 5و4 5و3 4و3 5و2 4و2 3و2 5و1 4و1 3و1 2و1 متغیرها

 541/0 671/0 501/0 848/0 897/0 816/0 105/0 679/0 381/0 859/0 همبستگی
 ANN - GMDH  ): خصوصیات آماري شبکه8جدول (

 CE MPE MRSE RMSE RB مرحله
 -009/0 61/11 1796/0 83/21 988/0 آموزش
 -003/0 98/9 53/29 998/0 999/0 ارزیابی

 
مقدار ضریب کارایی ترکیب شبکه عصبی مصنوعی با 

GMDH ،993/0  محاسبه شد. که این مقدار نسبت به
GMDH2 19  درصد افزایش داشته اشت. درصد میانگین خطا

حاسبه گردید که نسبت مدرصد 53 83/21در مرحله ارزیابی 
 ANNدر  MRSEدرصد کاهش یافته است.  GMDH23 به 
- GMDH  نسبت بهGMDH2 0286/0.در مرحله آموزش 

دار مق دهندهنشاناست. انحراف نسبی یافتهیشافزا 1796/0به 
ي هادادهي مشاهداتی نسبت به هادادهانحراف معیار 

تر کینزدبه صفر  هرچهمحاسباتی می باشد. مقدار این پارامتر 
 بباشد. در مقاله حاضر مقدار این ضرییمتر یقدقباشد. مدل 

یابد. یمکاهش  -/008به  -05/0پس از ترکیب شبکه عصبی از 
نتایج خصوصیات آماري ترکیب شبکه عصبی مصنوعی نشان 

 دهدیم

ج  سه نتای با  GMDH-ANNو   GMDHيهاروشمقای
  هاروشسایر 

ي المان محدود و هاروشمقایسه خصوصیات آماري  منظوربه
وش مذکور هاي دو ریخروجشبکه عصبی مصنوعی با داشتن 

) 9خصوصیات آماري دو روش مذکور محاسبه در جدول (
است. شدهارائه
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 ): مقایسه نتایج آماري مدلهاي توسعه داده شده با روش هاي المان محدود و شبکه عصبی مصنوعی در مرحله ارزیابی9جدول (
معیارهاي 

 ارزیابی
FEM 

(Deng and 
Carter, 2002) 

ANN 
(Rahman et al., 2001) 

GMDH1 
 (مقاله حاضر)

GMDH2 
 (مقاله حاضر)

GMDH-ANN 
 (مقاله حاضر)

CE 979/0 976/0 973/0 984/0 988/0 
MAPE 56/10 83/21 42/19 43/18 79/11 
RMSE 93/10 61/11 32/14 57/10 41/8 
MRSE 0209/0 1093/0 325/0 093/0 0335/0 

RB 035/0- 093/0- 06/0 03/0- 062/0- 

 هاروشکارایی تمامی  طبق نتایج جدول ضریب
 97/0) در حدود  2(تابع محرك معادله   GMDH1جزبه

توان نتیجه گرفت، یم. با توجه به ضریب کارایی هست
همخوانی خوبی با  GMDH-ANNو  GMDH2ي هامدل
 درروشي پیشین دارد. مقدار میانگین درصد خطاها هاروش

ANN وGMDH2  نزدیک است و مقدار مذکور در  به هم
FEM  وGMDH-ANN باشد. تغییرات یمنزدیک  به هم

 سایرخطاها مشابه میانگین درصد خطاها میباشد. 

 گیري یجهنت
سونها یر زیادي در پایداري کیتأثبینی ظرفیت باالبرندگی یشپ

ی به مقاومت کیسون در مقابل بلند شدگدارد. ظرفیت 
در  مؤثرگردد. پارامترهاي یمنیروهاي باالبرندگی اطالق 

ی، طول و قطر کیسون، فاصله نقطه اثر نیرو بلند شدگفیت ظر
تا سطح آزاد خاك، زاویه نیرو با کیسون، تنش برشی زه کشی 

 ازآنجاکهباشند. یمنشده و ضریب نفوذ آب در کیسون 
رو نیازاي تحلیلی دقیق نیاز به محاسبات پیچیده دارد. هاروش

ه ي هوش مصنوعی محاسبهاروشظرفیت مذکور از طریق 
ی ي گروهبنددستهگردد. در مقاله حاضر با استفاده از روش یم

یب آن با ترکبه ازاي دو تابع محرك درجه اول و دوم و  هاداده
روش شبکه عصبی مصنوعی ظرفیت باالروندگی کیسونهاي 

فاده با است شدهانجامي هامدلبینی گردید. صحت یشپمکشی 
ضریب  شده است.یبررس السگ –از سري زمانی مکی 

همبستگی در سه حالت مذکور در مرحله آموزش به ترتیب 
محاسبه شد. این ضریب همبستگی  988/0و  974/0، 923/0

نشان داد که مدلهاي توسعه داد شده  از دقت باالیی براي 
رزیابی ا منظوربه. برخوردار استبینی ظرفیت باالبرندگی یشپ
ی ي عصبهاهشبکي هاروشنتایج آن با  شدهانجامبینی یشپ

ها نشان داد یسهمقامصنوعی و المان محدود مقایسه گردید. 

ي گروهی بنددستهکه میانگین مربعات خطا در روش هاي 
ا هشبکه عصبی مصنوعی و دسته بندي گروهی داده – هاداده

می باشد. همچنین  51/10و  41/8در مرحله ارزیابی به ترتیب 
ش مذکور به ترتیب میانگین مربعات نسبی خطا براي دو رو

 باشد. می 093/0و  0335/0
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