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 برشی مقاومت پارامترهای تعیین در مصنوعی عصبی شبکه های روش کاربرد

  خاک
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 چکیده

. در پژوهش حاضر، باشد یم یضرور یامر یکیژئوتکن یها سازه یو طراح لیتحل یخاک برا یمقاومت برش یمترهاپارا نییتع

مختلف پرداخته شده است.  هایخاک با استفاده از روش یبرش تمقاوم یپارامترها نییاز نحوه تع یمقدمات یابتدا به بررس

 نیینحوه تع یشده است. در گام بعد حیه عملکرد آن تشرو نحو یمعرف یمصنوع یبه عنوان شبکه عصب یدیسپس روش جد

 انیب ،که توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده است یمصنوع یخاک با استفاده از روش شبکه عصب یمقاومت برش یپارامترها

 هایشاز رو یکیخاک ارائه شد.  یمقاومت برش یپارامترها نیو تخم نییمختلف در تع هایو نقاط ضعف و قوت روش دیگرد

بر محاسبات نرم است.  یمبتن هایوارده، روش یتحت اثر بارها ایسازه هایمختلف المان یپارامترها نیو تخم نییدر تع نینو

 یمناسب نیگزیجا تواندیروش م نی. اباشدیم یمصنوع عصبی شبکه هااز آن یکیبوده که  یگوناگون هایجنبه یروش دارا نیا

پارامتر  نییمرسوم در تع هایاز روش یکیخاک محسوب شود.  یمقاومت برش یپارامترها نییمختلف در تع هایروش یبرا

 نییتع یبرا یمصنوع یشبکه عصب هایروش هااز پژوهش یاریاست. در بس رهییچند متغ ونیخاک، روش رگرس یمقاومت برش

خاک مورد نظر قرار  یمقاومت برش روی رب هاپارامتر نیهمزمان ا ریخاک و تاث یمختلف مقاومت برش یپارامترها ینیب شیو پ

 جیتوسط پژوهشگران ارائه شده است. نتا نهیزم نیحاصل از مقاالت مختلف ارائه شده در ا جیپژوهش، نتا نیگرفته است. در ا

موثر بر  یپارامترها یموثرتر اریبا دقت و سرعت بس واندتیم یمصنوع یشبکه عصب هاینشان داد استفاده از روش قیحقت

در این پژوهش روش شبکه عصبی مصنوعی برای  پارامترها را نشان دهد. نیهرکدام از ا ریتاث زانیخاک و م یاومت برشمق

و  یدو پارامتر چسبندگ یبه صورت جداگانه براتعیین پارامترهای خاک مورد استفاده قرار گرفت و روند تعیین دو پارامتر  

به صورت مصنوعی  یکه استفاده از روش شبکه عصب دهد ینشان م جینتا ست.ا افتهیتوسعه  ییها مدل یاصطکاک داخل هیزاو

 .شده است یو چسبندگ یاصطکاک داخل هیزاو یپارامترها ینیتخم جیباعث بهبود نتا یا قابل مالحضه
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