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 خالصه
يافتند که مهندسی ها گرايش های خود به سمت اين روش تر پديده سازی دقيق های يادگيری ماشين، علوم مختلف برای مدل با پيشرفت روش

هايی است که در علوم مختلف، نتايج  يکی از اين روش 1های اخير روش ماشين بردار پشتيبان ژئوتکنيک نيز از آن دسته مستثنی نبوده است. در سال

ت است، زيرا افزايش ها در مهندسی ژئوتکنيک محاسبه دقيق نشست شمع بسيار حائز اهميدر رابطه با طراحی شمعخوبی از خود نشان داده است. 

در اين مقاله يک مدل ماشين بردار پشتيبان، برای نمايد. ها را دچار مخاطره میهای متصل به آندهی سازهها سرويسبيش از حد نشست شمع

طراحی شده  داده در مقياس واقعی 523ها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک ارائه شده است. اين مدل بر مبنای بينی نشست شمع پيش

به نتايج واقعی نزديک است و مدل کارائی بااليی را از خود نشان  ماشين بردار پشتيبانسازی شده با دهند که مقادير شبيه است. نتايج نشان می

 دهد. می

 

 .نشست شمع، ، مقاومت برشی زهکشی نشدهSVMماشين بردار پشتيبان  کلمات کليدي:

 

 

 

 مقدمه  .1
 

های عميق در اثر  نشست فونداسيون مسائلی است که مهندسان به دنبال رسيدن به يک مدل بهينه برای تخمين آن هستند. ترين  ها يکی از مهم نشست شمع

ها شامل مجموع نشست آنی يا االستيک و نشست درازمدت يا تحکيمی  شود. نشست های زيرين خاک، ايجاد می کاهش حجم ناشی از افزايش تنش اليه

باشد و علت وقوع آن خروج  دهد و حال آن که نشست تحکيمی يک نشست تابع زمان می ز احداث شالوده رخ میاشند. نشست آنی بالفاصله پس اب می

ه های ريزدان ای سريع اتفاق افتاده و در خاک های دانه باشد که اين عمل در خاک ها می شده بر آن از ميان حفرات خاک به علت اضافه فشار تحميل آب 

ها که  های آنی فونداسيون . نشستنيز نقش مهمی در ميزان نشست داردهای چسبنده فشار پيش تحکيمی  ورد خاکگيرد. در م به کندی صورت می

شوند، ها شده و در نهايت ممکن است باعث انهدام سازه های سريع در سازه متصل به آن شوند باعث ايجاد تغييرشکل بالفاصله پس از اعمال بار ايجاد می

 . [1]ها نيز عامل موثر در طراحی خواهد بود بينی نشست شمع ها پيش لذا عالوه بر محاسبه ظرفيت باربری شمع

توان با يک آزمايش ساده آزمايشگاهی باشد، اين در حالی است که میبر میها يک آزمايش پرهزينه و زمانآزمايش بارگذاری استاتيکی شمع

های چسبنده، يک رابطه بين نشست شمع و های ساده صحرايی مانند آزمايش برش پره در خاکيا آزمايش محدود نشدهفشاری مانند آزمايش مقاومت 

جويی در زمان و  ها و صرفه سازی با ماشين بردار پشتيبان، عالوه بر اين که سبب کاهش حجم آزمايش مدلمقاومت برشی زهکشی نشده بدست آورد. 

ای از ساختگاه مورد نظر را فراهم سازد و دانش طراحان را به ميزان قابل توجهی بهبود بخشد. نتايج مقاالت نشان  عات پيوستهتواند اطال شود، می هزينه می

ها با در نظر  های موجود برای محاسبه نشست شمع . اغلب روش[3,4]های عددی دارد دهد که اين روش جديد کارايی بيشتری نسبت به ساير روش می

بينی نشست، سازگاری وجود ندارد و  های متفاوت پيش اند. بنابراين در روش تر کرده مسأله را سادهباشند  که در نشست مؤثر میگرفتن فرضياتی 

                                                 
1 . Support Vector Machine(SVM) 
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هدف از اين بينی نشست دارا باشد.  های موجود غلبه نموده و دقت کافی را در پيش های روش های ديگری مورد نياز است که بتواند بر محدوديت روش

 داده در مقياس واقعی طراحی خواهد شد. 523باشد. اين مدل بر اساس ها بر اساس يک مدل ماشين بردار پشتيبان میبينی نشست شمعمقاله، پيش

 (SVM) ماشين بردار پشتيبان .2
 

ميالدی( باز  0521های  )سالهای مدرن  های يادگيری ماشين به شکل نوين و امروزی به بعد از جنگ جهانی دوم و ابداع رايانه سابقه استفاده از روش

است که امروزه از آن به عنوان يکی از   (SVM)بندی و رگرسيون روش ماشين بردار پشتيبان های نسبتاً جديد در مسائل دسته گردد. يکی از روش می

توسط  0555های يادگيری با نظارت است که در سال  شود. ماشين بردار پشتيبان يک روش از روش معتبرترين ابزارهای يادگيری ماشين استفاده می

Vapnik  وChervonenkis  بر پايه تئوری يادگيری آماری معرفی شد. تئوری آماریVapnik ای نسبتاً طوالنی دارد. او و همکاران در سال  سابقه

های غير خطی را با کمک توابع  کننده بندی ، طبقه0555ن در سال چنيها همکننده خطی ارائه دادند. آن بندی ، تئوری ابرصفحه بهينه را به عنوان طبقه0593

 0552شود نتايج کارهای او و همکاران است که در سال  کرنل معرفی کردند. اصول اساسی آن چه که امروز به عنوان ماشين بردار پشتيبان شناخته می

 .[2]توسط وی و همکاران او به نتيجه رسيد 0559نيز در سال  منتشر گرديد. و در نهايت گسترش ماشين بردار پشتيبان بر اساس رگرسيون

گيرد. بندی دو يا چند کالسه به صورت خطی يا غيرخطی و رگرسيون مورد استفاده قرار میبه طور کلی ماشين بردار پشتيبان در مسائل طبقه

ها به دو دسته آموزش و آزمايش تقسيم در اين روش داده .[3,4,5,6]های مهندسی ژئوتکنيک داشته استسازی پديدهاين روش نتايج خوبی در مدل

 شود.يابی مدل ارزيابی می های آزمايش تعميمهای آموزش سازگار شده و با استفاده از داده شوند. مدل ساخته شده با دادهمی

 

 

  رگرسيون در ماشين بردار پشتيبان .3
 

دهنده خطاای   نشان اين ابرصفحهشود. فاصله هر نقطه از  های مورد نظر برازش داده می بر دادهمنظور از رگرسيون، به دست آوردن يک ابرصفحه است که 

 .[2]باشدمی 2آن نقطه خاص است. بهترين روشی که تاکنون برای رگرسيون خطی پيشنهاد شده است، روش حداقل مربعات

نظار کاردن اسات، بررسای     قابال صارف   εجديد که در آن حداقل خطايی باه ميازان    3حل مسأله رگرسيون با معرفی يک تابع تلفات SVMدر 

خروجای   yورودی و  Xکه در آن  {RN ,yR(Xi ,yi),…,(X1 ,y1)}های ورودی و خروجی به صورت  گردد. يک مجموعه داده به صورت داده می

ها تخماين زده شاود. در ايان رابطاه      ها بر مبنای ورودی ، خروجیf(X)=(W.X)+bکه با يک تابع خطی به شکل  است هدف اينباشد.  است، مفروض می

W بردار وزن و ،bباشد. تابع تلفات ، باياس میVanpnik  با منطقه غيرحساس به عرضε           خطاای ماورد قباول در تاابع تلفاات( باه صاورت زيار تعرياف(
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 :[2]آيد دهد، با کمينه کردن تابع زير به دست می با توجه به مطالب باال، بهترين تابعی که عمليات رگرسيون را در روش ماشين بردار پشتيبان انجام می
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||W||، در رابطه فوق

Wi برابر با مقداراين ، نرم بردار وزن )2
* و iξ، (باشدمی ∑2

iξ  ( 0پارامترها در شکل ) که اين دنباشمتغيرهای کمکی مینيز

کننده شناخته  تواند به عنوان يک پارامتر تنظيمکند و میپذير را کنترل میتعادل ميان پيچيدگی ماشين و تعداد نقاط تفکيک Cپارامتر اند. مشخص شده

مقدار بزرگی اختصاص داده شود، در  Cگردد. اگر به  های آموزش و آزمايش تعيين میکارگيری دادهشود. مقدار آن عموماً از طريق سعی و خطا با به 

مقدار کوچکی  Cيابد. حال اگر به يابی کاهش میهای آموزش کم کند، اما قابليت تعميم حقيقت به ماشين آموزش داده شده است تا خطا را روی داده

سازی حاشيه های آموزش خطای بيشتری بپذيرد( که موجب کمينهاختصاص يابد، جريمة کمتری برای خطا وجود دارد )ماشين اجازه دارد بر روی داده

های آموزش ندارد ا در دادهنهايت بزرگ باشد، ماشين اجازه وقوع هيچ خطايی ربی Cرود. بنابراين اگر يابی باال میشود، پس قابليت تعميم با خطاها می

                                                 
2
 . Least Squares 

3
 . Loss Function 
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توانند مقدار زيادی خطا را تحمل کرده و پيچيدگی کند، نتايج میبه سمت صفر ميل می Cو حاصل يک مدل پيچيده خواهد بود. از سوی ديگر، وقتی 

 .[4]مدل کمتر خواهد بود

 
 ها در فضاي وروديچگونگی برازش داده -1شکل 

 

بردارهاای   εارهای پشتيبان و در نتيجه کارائی مدل بسيار مؤثر اسات. باا انتخااب مقاادير خيلای بازرگ بارای        نيز در وضعيت برد εمقدار پارامتر 

شاود تاا بردارهاای    نياز موجاب مای    ε. مقاادير خيلای کوچاک    رودشود و دامنه خطای مجاز باال میتر میعريض εولی باند شود، پشتيبان کاهش داده می

 .[4]يابدبيش آموزش افزايش میپشتيبان زياد شده و احتمال خطر 

 4ساازی ريساک سااختاری    از اصاول کميناه   SVMماشين بردار پشتيبان يک روش يادگيری ماشين بر مبنای تئوری يادگيری آمااری اسات. در   

(SRM) 5سازی ريسک تجربی ها از اصول کمينه استفاده شده است. در حالی که ساير روش (ERM) ه اصاول  اند. ثابت شده اسات کا   بهره بردهSRM  از

ERM شود. در  های آموزش خيلی بزرگ باشد، ريسک تجربی به ريسک واقعی همگرا می . در صورتی که مجموعه داده[2]عملکرد بهتری داردSVM 

 شود.  سازی ريسک با کمينه کردن ريسک ساختاری انجام می کمينه

های  يابی، بيشينه گردد. در حالی که در شبکه تجربی، قابليت تعميم زمان با کمينه کردن ريسک هدف از کمينه کردن ريسک ساختاری يعنی هم

يابی نامناساب، باياد شابکه باه طاور مناساب        شود. در اين روش برای غلبه با مشکل تعميم سازی ريسک تجربی استفاده می عصبی مصنوعی از اصول کمينه

هاای   کند. اين در حالی است کاه شابکه بار روی داده    های آموزش کمينه می طراحی شود. در طول آموزش، شبکه طراحی شده تعداد خطاها را روی داده

های آزمايش عملکارد مناسابی نادارد. بناابراين، باياد سااختار        رساند اما بر روی داده آموزش خيلی خوب عمل کرده و حتی ريسک تجربی را به صفر می

   يابی خوبی نيز داشته باشد. مناسبی انتخاب گردد که عالوه بر کمينه کردن خطاها، قابليت تعميم

 6گياری از تواباع کرنال    کند، بهره های يادگيری خطی محدود است. راهکاری که ماشين بردار پشتيبان از آن استفاده می قدرت محاسباتی ماشين

هاای ياادگيری خطای     اتی ماشاين تر توسط تاابع کرنال قادرت محاساب     با ابعاد بزرگ 7ها به يک فضای ويژگی است. به اين ترتيب که با تصوير کردن داده

 شوند: . چند نمونه از توابع کرنل مهم که عموماً در کاربردهای مهندسی متداول هستند در ادامه معرفی می[2]يابد افزايش می

 d K(x,xi)(1+(x.xi))=                                                                                                                                   8ای ساده جمله تابع کرنل چند

|exp(-γ|x-xi                                                                                                                                          9تابع کرنل پايه شعاعی
2) K(x,xi)= 

|K(x,xi)= exp(-|x-xi                                                                                                                       10پايه شعاعی تابع کرنل گوسی
2/2σ2) 

  K(x,xi)=tanh(b(x.xi)-c)                                                                                                                       تابع کرنل تانژانت هيپربوليک       

مطالعات انجام شاده نشاان    د.نشو توسط کاربر و با سعی و خطا تعريف می cو  bو مقادير  γ ،σای، پارامتر  درجه چندجمله d تابع کرنل، K در اين روابط،

 .[3,4,5]در مسائل مهندسی عمران عملکرد بهتری دارد و گوسی پايه شعاعی دهند که تابع کرنل پايه شعاعی می

                                                 
4
 . Structural Risk Minimization 

5
 . Experimental Risk Minimization 

6
 . Kernel Functions 

7
 . Feature Space 

8
 . Polynomial Kernel 

9
 . Radial Basis Function(RBF) 

10
 . Gaussian RBF Kernel 
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  طراحی مدل .4
 

استفاده شده است.  هاهای بارگذاری استاتيکی شمعآزمايش مجموعه داده استخراج شده از 523در اين مقاله برای گسترش مدل ماشين بردار پشتيبان از 

شمع و بار وارده نظير )که از  گيری شدهاندازه اين اطالعات شامل نشست های مختلف منتشر شده بدست آمده است.های استخراج شده از پژوهشداده

  باشد.می اکو مشخصات خ مشخصات هندسی شمع اند(،تغييرمکان حاصل از بارگذاری شمع تا مرحله گسيختگی برداشت شده -نمودارهای بار

مقاومت برشی زهکشی نشده متوسط در طول  -3، (mm)طول شمع -5، (MPa)فشار وارده بر شمع -0: شاملپارامترهای ورودی مدل 

، نيز . خروجی مدلباشندمی ای، مستطيلی و شش ضلعی(شکل شمع)دايره -9و  (mm)محيط شمع -2، (GPa)مدول االستيسيته شمع -4، (kPa)شمع

 باشد.ميليمتر می 44تا  1ری شمع بين اگيری شده از آزمايش بارگذهای اندازهباشد. قابل ذکر است که دامنه نشستمی گيری شدة شمع نشست اندازه
 

 

  سازی مدلآماده. 5
 

داده از کل  509. دراين مقاله تعداد [2,7]شودبندی میها به دو دسته آموزش و آزمايش تقسيمبرای گسترش مدل ماشين بردار پشتيبان داده

های آموزشی %( برای آزمايش کارآيی مدل مورد استفاده قرار گرفته شده است. مجموعه9/04داده) 33ها شامل %( برای آموزش و بقيه داده4/42ها) داده

سازی دن به اين هدف در يکساناند که خصوصيات آماری تقريباً يکسانی داشته باشند. از سعی و خطا برای رسيبندی شدهای تقسيمو آزمايشی به گونه

دهد. پارامترهای آماری ( خصوصيات آماری اين دو مجموعه را نشان می0های آموزشی و آزمايشی استفاده شده است. جدول )خواص آماری مجموعه

 نيمم و دامنه است.شامل ميانگين، انحراف از معيار، ماکزيمم، می

ها برای به حداقل رساندن تاثير اختالف مقياس پارامترهای مختلف و شوند. نرماليزه کردن دادهیها نرماليزه مپيش از شروع آموزش مدل، داده

 باشد. برای اين منظور از رابطه زير استفاده شده است:اطمينان از يکسان بودن بازه پارامترهای ورودی می

(3) 
minmax

min

xx

xx



 

 
 

 خروجیمشخصات آماري متغيرهاي ورودي و  -1جدول 

Input and Output 

parameters 

Statistical parameters 

mean Std.Dev. max min Range 

Pressure, Q(MPa) 

Training set 6.74 6.77 29.33 0 29.33 

Testing set 7.55 7.85 28.7 0.24 28.46 

Pile length, L(mm) 

Training set 14945.09 6493.39 31400 4420 26980 

Testing set 13074.86 6794.66 31400 5490 25910 

Undrained shear strength, Cu(kPa) 

Training set 80.56 61.48 200 20 180 

Testing set 82.70 60.81 200 20 180 

Elastic modulus of the pile, Ep(GPa) 

Training set 32.96 13.62 41 10 31 

Testing set 32.62 13.96 41 10 31 

Pile perimeter, P(mm) 

Training set 1193.44 496.71 2856 667.6 2188.4 

Testing set 1349.52 561.35 2856 667.6 2188.4 

Pile settlement, S(mm) 

Training set 6.66 9.31 47.88 0 47.88 

Testing set 7.49 9.01 33.44 0.69 32.75 
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  آموزش مدل و ارزيابی آن .6
 

و تابع کرنل پايه شعاعی نتايج قابل  پايه شعاعی برای گسترش مدل از توابع کرنل مختلفی که در قبل ذکر شد، استفاده شده است که تابع کرنل گوسی

ت. روش استفاده شده اس MATLABافزار های آزمايش از نرمقبولی از خود نشان دادند. در اين پژوهش برای آموزش مدل و ارزيابی آن بر روی داده

های آموزش( آموزش ها )دادهدر اين روش آموزش، مدل به صورت مرحله به مرحله توسط قسمتی از داده انتخاب شده است. Onlineها  آموزش داده

هايی توسط دادهکرد آن پس از اتمام فرآيند آموزش مدل، عمل شود.هنگام میشود. به عبارت ديگر مدل آموزش داده شده با هر داده جديد به داده می

اطمينان از توانايی مدل در کليت بخشی در محدودة  به منظور شوند. ارزيابی مدلهای آزمايش( ارزيابی می)داده اندکه در فرآيند آموزش استفاده نشده

 چه کارآيی کافی باشد مدل قادر به تعميم بوده و قدرتمند خواهد بود.. چنانگيردصورت میهای آموزشی داده

ارائه شده است. ضريب  05و ريشه ميانگين مربعات خطا 00بستگیهای آماری نظير ضريب همبينی مدل به کمک شاخصج ارزيابی پيشنتاي

 آيد:زير بدست می هگيری شده است و از رابطاندازه بر مقاديربينی شده مقادير پيش سنجش ميزان انطباقمعياری برای  ،بستگی هم

 (4) 








22 )()(

))((

yyxx

yyxx
R

ii

ii 

نشان دهنده ارتباط قوی بين  R مقادير باالی .باشدها می yi ها و xi، ميانگين xi، ،x، yبينی شده برای مقدار پيش، yi، ، مقدار واقعی xi، هدر اين رابط

 RMSEچنين مقدار همدهد. ارتباط ضعيف و يا عدم ارتباط بين مقادير را نشان می R بينی شده است و در مقابل مقادير پايينمقادير واقعی و مقادير پيش

 گيری خطا بيشتر متداول است.برای اندازه RMSE. بايد دانست که باشدها میتعداد داده nدر آن،  که شودمحاسبه می (2از رابطه )نيز 

(2) 2

1

2)(
1









  ii xy
n

RMSE 

 

  نتايجبررسی . 7
 

ها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک انجام شده است که نتايج مدل با بينی نشست شمعتحقيق چند مدل ماشين بردار پشتيبان برای پيشدر اين 

 SVMمدل  ،(γ)و پارامتر تابع کرنل c ،εهای مختلفی از پارامترهای ارائه شده است. برای رسيدن به مدل بهينه، با ترکيب (RBF) پايه شعاعی تابع کرنل

سازی ( فرآيند بهينه4( تا )5جداول ) شود.کرد مدل بررسی میهای آزمايش، عملهای آموزش گسترش داده شده و به کمک مجموعه دادهبر روی داده

در حالی که دو پارامتر ديگر گانه، ها، نتايج مدل به ازای تغييرات يک پارامتر از پارامترهای سهدهد. در هر يک از اين جدولپارامترهای فوق را نشان می

 ثابت هستند نشان داده شده است.
 

 (γارزيابی مدل به ازاي مقادير مختلف پارامتر تابع کرنل ) -2جدول 

 
ε =0.001 c=100 

γ R RMSE 

0.01 0.7658 0.1889 

0.1 0.7650 0.1611 

1 0.8926 0.0969 

10 0.9526 0.0631 

50 0.9470 0.0721 

100 0.8880 0.1604 

150 0.9785 0.0549 

200 0.8546 0.1780 

400 0.8595 0.1559 

                                                 
11

. Coefficient of Correlation(R) 
12

. Root Mean Square Error(RMSE) 
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 εارزيابی مدل به ازاي مقادير مختلف پارامتر -3جدول 

 
γ =150 c=100 

ε R RMSE 

0.0001 0.9638 0.0635 

0.0005 0.9696 0.0588 

0.001 0.9785 0.0549 

0.005 0.9339 0.0799 

0.01 0.8898 0.1150 

0.05 0.8891 0.1749 

0.1 0.8262 0.1960 

0.5 0.8061 0.4237 

 

 cارزيابی مدل به ازاي مقادير مختلف پارامتر  -4جدول 

 
ε=0.001 γ =150 

c R RMSE 

0.01 0.7271 0.1926 

0.05 0.8296 0.1388 

0.10 0.8777 0.1089 

0.50 0.9467 0.0647 

1 0.9581 0.0602 

5 0.9695 0.0711 

10 0.9683 0.0571 

20 0.9683 0.0564 

50 0.9592 0.0645 

100 0.9785 0.0549 

200 0.9343 0.0817 

 

شود ثابت هستند، ارائه شده است. مشاهده می γو  εدر حالی که دو پارامتر  cکرد مدل به ازای تغييرات پارامتر (، نتايج عمل4به عنوان مثال در جدول )

گردد. با توجه به جداول باال، مدل گسترش بستگی بيشينه و ريشه دوم ميانگين مربعات خطاها کمينه میضريب همبا افزايش مقدار تاحد معينی مقدار 

بر روی  RMSE=5.49%≈2.6286mmو خطای  R=0.9785بستگی بهينه شده است. ضريب هم c=100و  γ=150و  0.001ε=يافته به ازای مقادير 

( نشان داده 2های آموزش و آزمايش در جدول )کرد مدل بهينه بر مجموعه دادهعمل نتايج اين مدل است.کرد خوب عمل گرهای آزمايش، نشانداده

 شده است.
 

 هاي آموزش و آزمايشکرد مدل بهينه بر روي دادهنتايج عمل -5جدول 

 

Coefficient Of 

Correlation)R( 
Root Mean Squre 

Errors (RMSE) 

Train set 0.9850 0.0515 

Test set 0.9785 0.0549 

 

  گيرینتيجه .8
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ها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک ارزيابی شده است. در مدل بينی نشست شمعدر اين مقاله قابليت روش ماشين بردار پشتيبان برای پيش

داده، استفاده شده است. مقايسه  523مجموعه شامل معرفی شده در اين پژوهش از تابع کرنل پايه شعاعی جهت انجام رگرسيون غير خطی بر روی يک 

 بر اساس .باشدهای مورد استفاده میها در محدوده دادهبينی نشست شمعدهد که مدل ماشين بردار پشتيبان دارای دقت مناسبی در پيشنتايج نشان می

/. و ريشه دوم 5342بستگی ضريب هم مقادير ،های آزمايشداده نتايج ارزيابی مدل بهينه گسترش داده شده بر مبنای تابع کرنل پايه شعاعی بر روی

 اند.بدست آمدهميليمتر  9549/5ميانگين مربعات خطا 
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