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 خلاصه

است. از  ها گشتههاي بتنی و فولادي مشابه، سبب گسترش کاربرد آنفولادي نسبت به سازه -هاي خاکیسرعت، سهولت اجرا و همچنین صرفه اقتصادي سازه

بینی هزینه احداث طراحی هاي یابد. هدف از پژوهش حاضر پیشضرورت می این نوع سازهبینی هزینه احداث رو استفاده از روشی به منظور پیشاین 

نوع و ضخامت ورق فولادي موجدار، طول دهانه سازه، ارتفاع  شامل باشد. متغیرهاي طراحیدایره میفولادي به شکل قوس نیم -مختلف سازه هاي خاکی

باشد. قیود طراحی شامل قید فشاري، بردارنده مجموع هزینه تهیه و نصب ورق، خاکریزي و تراکم میخاك بالاي تاج و درصد تراکم خاك و تابع هزینه در

بندي مسئله، هزینه طراحی هاي متنوع محاسبه شده و پس از فرمول  .باشدهاي اجرایی میقید خمشی حین ساخت، قید خمشی پس از ساخت و محدودیت

هاي محاسبه شده ، با کمک بینی شده با هزینههاي پیشگردد. با مقایسه هزینهبینی هزینه استفاده مییشسپس از روش مدل درختی جهت ارائه روابط پ

 .ردها دابینی هزینهخطاهاي آماري می توان دریافت که هوش مصنوعی دقت بالایی در پیش

 
 سازه خاکی فولادي، پیش بینی، هوش مصنوعی، مدل درختی کلمات کلیدي:

 

 

 مقدمه .1

 
 این باشند. این صفحات معمولًا به شکل حلقه به عنوان اسکلتفولادي می -هاي خاکیفولادي موجدار و خاك، دو جزء اصلی تشکیل دهنده سازهصفحات 

موج دار  رد. سازوکار این سازه بدین صورت است که اندرکنش بین خاك و صفحات فولاديیگسازه عمل می کنند و اطراف آن خاك کوبیده شده قرار می
حلقه ي، گردد. تحت اثر بارگذار میمناسب بارها به صورت شعاعی  یعموجب پایداري و همچنین هندسه قوسی سازه و وجود صفحات فولادي باعث توز

جه، یگردد. درنتي میییر شکل حلقه فولاداز تغجانبی خاك فعال شده و باعث جلوگیري  لذا نیروهايدارد،  یبه تغییر شکل در جهت عرض ي تمایلفولاد
 .[1]   کند کند. بنابراین خاك نقش عمده باربري را داشته و فولاد به عنوان پخش کننده نیرو عمل میمجموعه در مقابل بارهاي قائم مقاومت می

اي  نامه روابط آیین ، بهبودرم افزارهاي اجزاي محدودفولادي شامل مطالعات رفتار سازه با استفاده از ن -تحقیقات انجام شده در زمینه سازه هاي خاکی
قطار،  بار مانند اصلاح رابطه حداقل پوشش خاکی روي سازه، اثر نوع شکل سازه در باربري سازه، تحلیل هاي دینامیکی تحت اثر بارهاي دینامیکی مانند

ها که به تعدادي از آن باشدمی...  و ، تحقیقات انجام شده در مورد بهینه سازي هزینه احداث سازه هاي خاکی فولاديآزمایش هاي صحرایی بزرگ مقیاس
 : اشاره میشود

پانل  متر را با سه14 ولادي، یک پل به دهانه حدودروش مدون طراحی پل هاي خاکی ف به منظور دستیابی به یک1388ذاکري و همکاران در سال 
استفاده از  نیروهاي داخلی آن را استخراج کردند. سپس بامختلف به کمک روش اجزاي محدود در دو حالت دو بعدي و سه بعدي مورد تحلیل قرار دادند و 

طراحی آیین نامه  حاصل از تحلیل دو بعدي و سه بعدي با نتایج جدر نهایت نتای .سه روش مختلف طراحی، نیروهاي داخلی آن را محاسبه کردند (روش تحلیلی)
 .[2] فولادي قوسی خوابیده شد -هاي خاکیبه پیشنهاد یک روش طراحی براي پل ي مورد مقایسه قرار گرفته و منجرا
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کرد.  ارائه فولادي -بر اساس اندرکنش خاك و سازه و تحلیل اجزاي محدود روشی جهت طراحی آبرو هاي خاکی 1979و 1978در سال  1ندانک
مدول  شی از بار زنده و همچنین رابطه تعیینتوان به رابطه تعیین حداقل پوشش خاکی مورد نیاز روي سازه با توجه به لنگر خمشی نا ازجمله این روابط می

 .[4-3] الاستیسیته خاك بر اساس درصد تراکم و حداقل پوشش خاکی روي سازه و ارتفاع سازه اشاره کرد
 شی ازخاك در اثر اعمال بارهاي زنده ناسیختگی سی گبه برر 3نرم افزار اجزاي محدود آباکوساز با ا ستفاده  2آبدل ساید و سلیب 2002در سال 

 . [5] ساس طول دهانه پیشنهاد کردنداي جهت تعیین حداقل پوشش خاکی مورد نیاز روي سازه بر ا وسایل نقلیه پرداختند و رابطه
سپس با . سی رابطه بین نیروي داخلی ایجاد شده در ورق فولادي موج دار و تغییر شکل سازه حین خاکریزي پرداخته بررب 2009در سال  4سکیاچلم

 .[6] اس تغییر شکل سازه ارائه کرداي جهت تخمین نیروي داخلی بر اسفولادي، رابطه -ي خاکیاز مدل سازي عددي سازه استفاده
عمیق  کل با پروفیله اي شفولادي جعب -ه نتایج یک آزمایش بزرگ مقیاس بر روي یک آبرو خاکیبا مقایس 2011ال و همکاران در س 5میالشی

 ازهرفتار س سیثر تراکم خاك حین خاکریزي به بررمدل سازي دو بعدي و سه بعدي اجزاي محدود و همچنین با در نظر گرفتن امیلیمتر) و نتایج  400*150(
د باش میلیمتر می 3,2 متر، تنها 1,8کل) هنگام خاکریزي با خاکریز به ارتفاع ر بالا آمادگی تاج سازه (تغییر شثحین خاکریزي پرداختند. نتایج نشان داد که حداک

ستفاده از تغییر در سازه با ا ر لنگر خمشی ایجاد شدهثافتد. در ادامه نیز حداک یه خاکریزي بر روي تاج سازه اتفاق میاغییر شکل در هنگام اجراي اولین لکه این ت
 .[7] ر محاسبه شدثشکل و کرنش حداک

ایشان  .فولادي پرداختند-به حداقل کردن تابع هزینه ساخت پل هاي خاکیبا استفاده از الگوریتم فرا ابتکاري ژنتیک  1397فاخرمند و همکاران در سال 
و نشان داده شد که طراحی بهینه تاثیر چشمگیري در کاهش هزینه  دادندطرح بهینه و طرح کلاسیک انجام  ال عددي، مقایسه اي بینثم با ارائه یکدر این مقاله، 

 .[8] به روش کلاسیک دارد احداث سازه نسبت
به بهینه سازي طراحی پل هاي فولادي مدفون در خاك با استفاده از الگوریتم برنامه ریزي درجه دوم متوالی  1398همکاران در سال  رضایی و

. ابدیومت فشاري مقطع نیز افزایش مییافته و درنتیجه مقا مقدار مدول الاستیسته خاك افزایش ،با افزایش درصد تراکم خاك نتایج نشان داد که پرداختند.
 فولادي، افزایش درصد-می توان دریافت که یکی از راهکارهاي کاهش هزینه ساخت پل هاي خاکیدر واقع بنابراین ورق باضخامت کمتري موردنیاز است. 

 .[9] باشدمی تراکم خاك و کاهش ضخامت پروفیل تا حد مجاز آیین نامه
پیش بینی هزینه احداث طراحی هاي مختلف سازه هاي خاکی فولادي به شکل قوس  در پژوهش حاضر سعی شده است تا با استفاده از مدل درختی به

پل هاي بزرگراه هاي کانادا  نیم دایره پرداخته شود. در این راستا ابتدا به فرمول بندي تابع هزینه با لحاظ متغیرها و قیود طراحی بر اساس ضوابط آیین نامه طراحی
6)CHBDCتا هزینه تمامی حالت هاي ممکن براي طراحی سازه قوس نیم دایره، بر مبناي آیین نامه و فهرست بها  محاسبه گردد. سپس از  شود) پرداخته می

  د .می آیفرمول هایی براي پیش بینی هزینه مورد نظر بدست  (Model Tree) طریق مدل درختی
 

 

 طراحی هاي مختلف سازه هاي خاکی فولادي به شکل قوس نیم دایره .2

 

 طراحیمتغیر هاي   2-1
 

)، ارتفاع Span)، طول دهانه سازه (t)، ضخامت ورق فولادي (nstمتغیر طراحی نوع ورق فولادي ( 5براي طراحی هاي مختلف سازه هاي خاکی فولادي، از 
مستقیم در تابع هزینه دارند. شرح متغیرهاي طراحی تمامی این متغیرهاي طراحی، تاثیر ) استفاده شده است. RP) و درصد تراکم خاك (Hخاك بالاي تاج سازه (

 آورده شده است. 1در جدول 
 

۱ Duncan 
۲ Abdel-Sayed & Salib 
۳ ABAQUS 
٤ Machelski 
٥ Elshimi 
٦ Canadian Highway Bridge Design Code 
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 متغیرهاي طراحی مسئله – 1جدول 

 نام متغیر نماد واحد نوع متغیر محدوده تغییرات
85 ≤ RP ≤ 100 درصد پیوسته RP درصد تراکم خاك 

2,81 ≤  t ≤ 7,1 میلیمتر پیوسته T ورق ضخامت 

n = 1،2،3 گسسته - Nst نوع ورق 
0,5 ≤ H ≤ 10 متر پیوسته H ارتفاع خاکریز 
2 ≤ Dh ≤ 20 متر پیوسته Dh طول دهانه 

 

 قیود طراحی  2-2

 
باشد. روش حالت حدي میهاي کانادا استفاده می شود. فلسفه طراحی این آیین نامه مبتنی بر  ها و بزرگراه آیین نامه طراحی پل در این پژوهش از ضوابط طراحی

شوند. قیود اصلی مسئله شامل قید فشاري، قید خمشی حین اجراي  نیروها و تنش هاي ضریبدار با مقطع ضریبدار (کاهش یافته) مقایسه می در این روش طراحی،
 تنش فشاري کل باشد و همچنین اثر ترکیبی گشتاورباشد. طبق آیین نامه، مقاومت فشاري سازه باید در همه حال بزرگتر از  خمشی پس از ساخت می سازه و قید

 .[10] خمشی و نیروي محوري ناشی از بار مرده و زنده بدون ضریب نباید در هیچ مرحله از اجرا و پس از اجرا از ظرفیت خمشی پلاستیک تجاوز کند
 :ارائه شده است ) 4الی() 1با توجه به آنچه ذکر شد، قیود مسئله طبق روابط (

 

𝑔𝑔۱(𝑥𝑥) =  𝜎𝜎 − 𝑓𝑓𝑏𝑏  ≤ ۰                                                                                                                                                          (۱) 
 

𝑔𝑔۲(𝑥𝑥) = �
𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝

�
۲

+  �
𝑀𝑀
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� −  ۱ ≤ ۰                                                                                                                                (۲) 

 

𝑔𝑔۳(𝑥𝑥) = �
𝑇𝑇𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝

�
۲

+  �
𝑀𝑀𝑝𝑝

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝
� −  ۱ ≤ ۰                                                                                                                                (۳) 

 
𝑔𝑔٤(𝑥𝑥) =  𝐻𝐻𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 – 𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆  ≤ ۰                                                                                                                                               (٤) 

 

(کنترل ایجاد مفصل پلاستیک حین اجرا تحت اثر ) قید خمشی حین اجرا 2) قید فشاري (کنترل گسیختگی فشاري پانل فولادي سازه)، رابطه (1رابطه (
) قید خمشی پس از ساخت سازه و خاکریزي روي تاج (کنترل ایجاد مفصل پلاستیک پس از ساخت تحت اثر کلیه بار هاي 3بار ماشین آلات اجرایی)، رابطه (

پارامترهاي روابط مذکور بر حسب متغیر هاي طراحی مسئله بر اساس آیین نامه . [10] ) قید کنترل حداقل خاکریز روي سازه می باشد4مرده و زنده) و رابطه (
 شرح داده می شوند. 2طراحی پل هاي بزرگراه هاي کانادا محاسبه می شوند که در جدول 

 
 پارامترهاي قیود طراحی – 2جدول 

رتپارام  توصیف 
𝜎𝜎  موجدارتنش فشاري کل ناشی از بارهاي مرده و زنده وارده به صفحات  

𝑓𝑓𝑏𝑏 مقاومت فشاري بخش فولادي سازه 

𝑃𝑃 ریزينیروي بدون ضریب ناشی از بار مرده و بار ماشین آلات اجرایی حین خاک  

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 مقاومت فشاري ضریبدار مقطع 

𝑀𝑀  لنگر خمشی بدون ضریب ناشی از کل بار مرده و زنده 

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 ظرفیت خمشی پلاستیک ضریبدار مقطع 
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𝑇𝑇𝑝𝑝  ضریبداربار کل  

𝑀𝑀𝑝𝑝 لنگر خمشی ناشی از بارهاي ضریبدار مرده و زنده 

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖  حداقل ارتفاع مجاز خاکریز روي سازه 

𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆  ارتفاع خاکریز روي سازه 

 

حالت  41088شده، تعداد متغیر طراحی معرفی  5، با ]11[ 7و طبق نسخه کانادایی هندبوك انیستیتو لوله هاي فولادي موجدار CHBDCبر اساس آیین نامه 
 حالت قابل قبول کاهش پیدا می کند. 16697حالت به  41088نیم دایره وجود دارد. با اعمال قیود طراحی، این قوس شکل به  هاي مختلف طراحی براي سازه

 

 تابع هزینه .3

 

 تابع هزینه محاسبه شده بر مبناي آیین نامه و فهرست بها  3-1

 
و روي سازه  خاکریزي و تراکم خاك در اطراف نامه، هزینه تهیه و نصب ورق فولادي موجدار، تهیه خاك مطابق با مشخصات آیینهزینه سازه شامل مجموع 

 :شود تعریف می) 5است که طبق رابطه (
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆  × 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆  × 𝑃𝑃 + (𝐶𝐶𝑠𝑠𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆 + 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅) × 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆                                                                                                  (5) 

 

 معادل هزینه واحد حجم 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅هزینه واحد حجم تهیه خاك و  𝐶𝐶𝑠𝑠𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆معادل هزینه تهیه و نصب ورق فولادي موجدار،  𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆) 5له (در معاد

 محیط فلزي  𝑃𝑃سطح مقطع ورق فولادي موجدار و  𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑆𝑆روي سازه،  حجم خاك در اطراف و  𝑉𝑉𝑠𝑠𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆باشد. همچنین  می خاکریزي، پخش و تراکم

 :شوند محاسبه می) 7( ) و6باشد که طبق روابط ( سازه قوسی می
 

𝑃𝑃 =  𝜋𝜋 ×
𝐷𝐷ℎ
2                                                                                                                                                                          (6) 

𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆 = 𝐷𝐷ℎ  × �𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆 + 𝐷𝐷ℎ
2
� − 𝜋𝜋×𝐷𝐷ℎ

2

8
                                                                                                                                  (7)  

 

 ارتفاع خاکریز روي سازه می باشد. 𝐻𝐻𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆دهانه قوس و  𝐷𝐷ℎدر روابط بالا 

 

 تابع هزینه پیش بینی شده بر مبناي هوش مصنوعی (مدل درختی) 3-2

 
مختصرسازي ها و اخذ مقادیر از مجموعه اي  داده ها می باشد. داده کاوي به فرآیند جست وجو و کشف مدل هاي گوناگون،مدل درختی از روش هاي واکاوي 

. بدین صورت که از داده کاوي بر روي مجموعه اي از داده ها است از مقادیر معلوم اطلاق می شود. درخت تصمیم گیري یکی از روش ها و الگوریتم هاي
 را ارائه دهد.، مدل پیشنهادي در نهایت با داده هاي آموزش ) مابقی براي آزمایش مدل استفاده می شود تا%20ا براي آموزش و از () کل داده ه80%(

، نوع ورق (t)، ضخامت ورق (RP)در پیش بینی هزینه طراحی هاي مختلف سازه هاي خاکی فولادي به شکل قوس نیم دایره، درصد تراکم خاك 
(nst) ارتفاع خاکریز ، (H) و دهانه سازه(Dh) .پارامترهاي موثر می باشند 

از  در این مقاله براي آموزش و صحت سنجی مدل،) نیز به عنوان پارامتر خروجی به مدل درختی معرفی می شود. 5هزینه هاي محاسبه شده از فرمول ( 
ردیف داده  13358) که شامل %80داده هاي موجود در دو دسته آموزشی ( ده شده است. استفا 2قابل قبول در بخش  يردیف داده بدست آمده 16697اطلاعات 

ردیف داده می باشد تقسیم بندي شدند. دسته اول در جهت توسعه مدل بکار رفته و دسته دوم در ساخت مدل نقشی نداشته و  3339) که شامل %20و آزمایشی (

۷ Handbook of Steel Drainage Highway Construction 
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استاندارد دو  و انحراف گینبیشینه،کمینه، میان 2. جدول باشندمشخصات آماري نزدیک به هم  ات بایستی داراياین تقسیم. صرفا جهت ارزیابی استفاده شده اند
 .اطلاعات توصیف هاي آماري نزدیک به یکدیگر دارند شود دو دسته مشخص می 2دهد. با توجه به جدول  را نشان میآزمایشی و آموزشی دسته داده هاي 

.  

 

 بازه مشخصات آماري داده هاي ورودي به مدل درختی براي پیش بینی هزینه طراحی سازه هاي خاکی فولادي نیم دایره – 3جدول 

 پارامترها مینیمم ماکزیمم میانگین انحراف معیار
  آموزشی آزمایشی آموزشی آزمایشی آموزشی آزمایشی آموزشی آزمایشی

4,44 4,54 93,09 92,91 100 100 85 85 RP(%) 

1,131 1,3 5,45 5,48 7,11 7,11 2,81 2,81 T (mm) 
0,74 0,73 2,07 2,06 3 3 1 1 Nst  

2,06 2,12 3,87 3,9 10 10 1 1 H (m) 

4,03 3,99 9,25 9,27 19 19 2 2 Dh (m) 

1047,2 1041,4 1782,9 1793,5 5122,4 5128 160,18 160,2 Cost ( $
𝑀𝑀3) 

 

 

در این پژوهش ارائه  هدف را تولید کند.پیش بینی  هاي فرمول این مدل آموزش می بیند تا  ،خروجی به مدل درختیهاي ورودي و با معرفی پارامتر
از  ر همین اساس کلیه پارامترها بصورت لگاریتم طبیعی به مدل معرفی شدند و پس از ساخته شدن مدلب .توسط مدل درختی است مدلی غیر خطی دقیق و ساده

پارامترهاي ورودي و خروجی براي پیش بینی هزینه طراحی سازه هاي خاکی   شوند. وان دار تبدیل میترامترها به حالت ضرب پارامترهاي پاحالت جمع لگاریتم 
 .آورده شده است 3فولادي قوسی شکل نیم دایره در جدول 

 

 

 پارامترهاي معرفی شده به مدل درختی – 4جدول 

Ln(RP) , Ln(t) , Ln(nst) , Ln(𝑫𝑫𝒉𝒉
𝑯𝑯

 پاررامترهاي ورودي (
Ln(Cost) پارامتر خروجی 

 
 

 از میان اجراهاي بسیاري با لحاظ شکل هاي مختلف پارامترهاي وروديهوش مصنوعی (مدل درختی)،   معادلات نهایی بدست آمده از روش

سادگی فرمول تفسیر اثرات هر . عین حال مفید و موثر سازدبدست آمده است. هدف ارائه معادله اي با دقت بالا و ساده بود تا کاربرد آن را سریع و آسان و در 
پارامترهاي معرفی شده در  را آسان می سازد. معادله اي که با هزینه طراحی و ساخت سازه هاي خاکی فولادي قوسی شکل نیم دایره یک از پارامترها در تعیین 

 :شود می م طبیعی به صورت روابط زیر تبدیلبا استفاده از روابط ریاضیاتی حاکم بر لگاریت ، بدست آمد 3جدول 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼: 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆 (𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶) ≤ 1                                                                                                                                           (8 − 1) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝑃𝑃0.3764  × 𝐶𝐶1.2825  × 𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶0.005  × �
𝐷𝐷ℎ
𝐻𝐻
�

0.1947
 × 11.29  

 
𝐼𝐼𝐼𝐼: 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑆𝑆 (𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶)  > 1                                                                                                                                          (8 − 2) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝑅𝑅𝑃𝑃0.5614  × 𝐶𝐶1.2804  × 𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶0.4893  × �
𝐷𝐷ℎ
𝐻𝐻
�

0.2338
 × 9.1954  
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 ارزیابی عملکرد مدل .4
 

) از MAE( وسط خطاي مطلق) و متRMSE( خطا ریشه میانگین مربعات)، CC( پارامتر آماري ضریب همبستگیسه  ،ارائه شدهدرختی جهت ارزیابی مدل 
 طریق فرمول هاي زیر محاسبه می شوند:

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠)(𝑌𝑌𝑖𝑖 −  𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠) 𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

�∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖 −  𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠)2  ∑ (𝑌𝑌𝑖𝑖 −  𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

                                                                                                            (9) 

 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝑆𝑆𝑅𝑅 =  � 1
𝑁𝑁

 ∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖 −  𝑌𝑌𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1                                                                                                                                       (10)  

 

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑅𝑅 =
∑ (𝑋𝑋𝑖𝑖 −  𝑌𝑌𝑖𝑖)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
                                                                                                                                                   (11) 

 
𝑌𝑌𝑖𝑖،)5(از معادله  مقادیر اندازه گیري شده 𝑋𝑋𝑖𝑖 در معادلات بالا  مقادیر 𝑌𝑌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠و  𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠، تعداد مقادیر اندازه گیري شده Nو  )8(از معادلات  مقادیر پیش بینی شده  

بین مقادیر اندازه همبستگی قوي  یک ،بدست آید) CC > 80%( 0,8متوسط اندازه گیري شده و پیش بینی شده هستند. اگر ضریب همبستگی مدل بزرگتر از 
 .گیري شده و پیش بینی شده وجود دارد

و ) %80( داده هاي آموزشی) ، %20آزمایشی (ارائه شده در این پژوهش، با به کارگیري داده هاي درختی معیارهاي ارزیابی آماري بر اساس مدل  
 .آورده شده اند 4 محاسبه شده و در جدول) %100( کل داده ها

 
 نتایج ارزیابی مدل درختی براي پیش بینی هزینه طراحی سازه هاي خاکی فولادي نیم دایره – 5جدول 

 داده خطاهاي اندازه گیري شده
MAE CC(%) RMSE  

 آموزشی 425 91 309
 آزمایشی 430 91 312
 کل 426 91 310

 
به شکل هزینه طراحی و ساخت سازه هاي خاکی فولادي در پیش بینی دقت بالایی  مشخص است معادله ارائه شده توسط مدل درختی 4همانطور که از جدول 

 .دارد. این مدل از لحاظ شاخص هاي آماري مقادیر مناسبی را ارائه میدهد قوس نیم دایره
یده آل خط ا نقاط داده بهاین شکل نشانگر این است که  دقت معادله پیش بینی مدل درختی را بر روي کل داده هاي موجود نشان می دهد. 1شکل  
 .با دقت بالایی مقادیر پیش بینی را نزدیک به مقادیر هدف برآورد کند قادر است درختیبینی شده) نزدیک هستند و مدل پیش  =  شده محاسبه(
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 مقادیر نقاط داده براي مدل درختی براي تمامی داده ها – 1شکل 

 
 

 ردیف داده  را نشان می دهد.  16697شده و پیش بینی شده در برابر هر کدام از مقادیر هزینه محاسبههمپوشانی  2شکل 
 

 
 

 

 نتیجه گیري .5
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 هدف استفاده از نیم دایره استفاده شد. لف سازه هاي خاکی فولادي به شکل قوسدر این پژوهش از روش مدل درختی براي پیش بینی هزینه طراحی هاي مخت
راحت تر  ساده تر براي تفسیر این مدل در شاخه زنی و ارائه معادله هایی دقیق براي این شاخه ها بود. همچنین ارائه فرمولیمدل درختی بهره مندي از توانایی 

 داده هاي ورودي براي این مدل، تمامی حالات قابل قبول آیین نامه .مدنظر بود و کاربرد آسان تر و دقیق تر فرمول اثرات پارامتر هاي ورودي بر تابع هزینه
CHBDC محاسبه شد. پس از تعیین فرمول هاي پیش بینی، مقادیر بدست آمده از آن با مقادیر  16697بود که تعداد آن این سازه  هاي مختلف براي طراحی

با استفاده از فرمول . یش بینی ارائه شده توسط مدل درختی را تصدیق کردندپمحاسبه شده مقایسه شد. هر سه پارامتر آماري معرفی شده، دقت بالاي فرمول هاي 
نیم دایره اي را  هاي پیش بینی، به راحتی و با سرعت بیشتري نسبت به فرمول هاي طولانی و پیچیده آیین نامه می توان هزینه طراحی سازه هاي خاکی فولادي 

 محاسبه کرد.
 
 

 مراجع .6

 
 فولادي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه -سازه هاي خاکیقدمه اي بر "م)، 1388.،(پ، حاجی عبدالرزاق م.، ذاکري، ج. ع.، اسماعیلی، .1

 ".نصیرالدین طوسی

 هايدي پلبعمقایسه روش آیین نامه اي طراحی و تحلیل اجزاء محدود دو بعدي و سه ")، 1388.، (پحاجی عبدالرزاق، ، .م ،کري، ج. ع.، اسماعیلیذا .2
 .پیشرفتهاي اخیر در مهندسی راه آهن، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دومین کنفرانس بین المللی"فولادي راه آهن-خاکی
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