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چکیده
بررسی رفتار برشی درزه ها بدلیل اثر مهم آن بر پایداری سازه های روباز مانند شیروانی های سنگی از اهمیت باالیی برخوردار است .در این
راستا کارهای مهم و ارزشمندی توسط محققین متعددی صورت پذیرفته است .به منظور پیش بینی مقاومت برشی اوج درزه ها مدلهای تجربی و
نظری گوناگونی ارائه شده است .هدف نهایی این مدلها ،پیش بینی مقاومت برشی اوج درزه ها از طریق پارامترهای شناخته شده و بدون انجام
آزمایش می باشد .بدلیل کمبود و سختی اخذ نمونههای طبیعی ،تحقیقات پیشین اکثراً بر روی نمونه های مصنوعی از جنس سیمان یا گچ با شکل
هندسی منظم (مربع  /مستطیل) انجام شده است .تحقیق حاضر به بررسی رفتار برشی درزههای طبیعی بدون پرشدگی حاصل از حفاری
مغزهگیری میپردازد .بدین منظور عملیات فتوگرامتری بردکوتاه بر روی  52نمونه درزه طبیعی انجام و خواص مورفولوژی سطح آن ها برداشت
شد .آزمون برش مستقیم تح ت شرایط بار نرمال ثابت انجام شد و مقاومت برشی اوج درزه ها بدست آمد .برای تعیین رابطه پیش بینی کننده و
تخمین مقاومت برشی درزه ها از الگوریتم برنامه سازی بیان ژنی که توانایی برقراری رابطه ضمنی بین پارامترهای ورودی و متغیر خروجی را دارد،
استفاده شد .جهت مدل سازی ،از  70درصد دادهها برای آموزش و  30درصد مابقی برای آزمایش مدل ها به صورت تصادفی ،استفاده شده است.
در مجموع چهار مدل اجرا و رابطه ریاضی بین پارامترها جهت پیش بینی مقاومت برشی اوج ارایه شد .برای ارزیابی کارآیی مدلها ،از معیارهای
معتبر مانند  RSME ،MAE ،MSE ،R2و  RSEاستفاده شد .نتاج نشان داد الگوریتم برنامه سازی بیان ژنی از دقت مناسبی برای تخمین متغیر
خروجی برخوردار است .مطالعه و دستیابی به این تعداد از درزههای طبیعی با سه نوع سنگ میتواند یک اتفاق خاص باشد که به راحتی قابلیت
تکرار آن نیست.

کلمات کلیدی
مقاومت برشی ،الگوریتم برنامه سازی بیان ژنی ،درزه طبیعی ،آزمون برش مستقیم ،فتوگرامتری بردکوتاه.

* نویسنده مسئول مکاتبات.
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ضرایب برازش
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xipred

مقاومت فشاری سنگ بکر
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s
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درخت بیان ()Expression tree
متوسط ارتفاع دندانه ها
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زبری
اتساع اولیه

A0

D1, D2



حداکثر زاویه دندانه در جهت برش

p
max
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 -2مقدمه

i0

ضریب جفت شدگی ()Joint Matching Coefficient

JMC

مقاومت فشاری درزه ()Joint Compressive Strength

JCS

ضریب زبری درزه ()Joint Roughness Coefficient

JRC

ناپیوستگیهای سنگ ذاتاً دارای سطح زبری هستند که از
یک توزیع تصادفی برخوردار است .این سطوح رفتار برشی توده
سنگ را کنترل میکنند .بنابراین پیشبینی مقاومت برشی
درزههای سنگی با سطوح ناهموار برای تجزیه و تحلیل پایداری و
طراحی سیستمهای نگهداری در سازههای مهندسی سنگ بسیار
مهم است .وجود ناپیوستگیها در تودهسنگ اثر قابل توجهی بر
مقاومت و تغییرشکلپذیری آن دارد .در نتیجه توصیف
ناپیوستگیهای طبیعی گامی بسیار مهم در طراحی مهندسی
شیبها و شالودههای بتنی است [ .]3-1برای فهم پایداری
تودهسنگهای درزهدار نیاز است دادههای هندسی ناپیوستگی
شامل شیب ،جهت شیب ،فاصلهداری و غیره برداشت شود ،اما
درک رفتار مکانیکی آنها نیز ضروری است .در بسیاری از
پروژههای مهندسی ،رفتار مکانیکی درزههای طبیعی در
آزمایشگاه مورد مطالعه قرار نمیگیرد و فقط یک ضریب
اصطکاک پایه حاصل از آزمون برش مستقیم بر روی نمونه های
ارهبر 1برای استفاده از معیار موهر-کولمب ارائه میشود [.]5 ,4

sr

مقاومت برشی درزهها شامل سه مولفه زاویه اصطکاک داخلی،
اتساع و مقاومت دندانهها در برابر برش است .مولفه زاویه اصطکاک
داخلی که معرف مقاومت اصطکاکی است معموال ثابت فرض
میشود و رفتار برشی درزه در شرایط متغیر تنش نرمال تابع
مولفههای اتساع و برش دندانهها است .در تنشهای نرمال پایین،

ضرایب تجربی

K, k2

میانگین قدرمطلق خطا

MAE

میانگین مربعات خطا

MSE

تعداد آرگومانها
فشار متوسط زاویهای
مقاومت برشی اوج ()Peak Shear Strength
ضریب تعیین
مجذور میانگین مربعات خطا
مربع خطای نسبی
مقاومت برشی دندانه ها
پارامتر زبری پایا ()Stationary Roughness Parameter
ورودی ()Terminal
انرژی تجمعی در حین برش
مقدار میانگین پیش بینی شده

n
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RMSE
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SRP
t
Wtp
̅x

Saw cut
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تخمین مقاومت برشی درزه با در نظر گرفتن اتساع و برش ارائه شده
است (جدول  .)1هدف نهایی از ارایه این مدلها ،تخمین مقاومت
برشی از طریق پارامترهای شناخته شده بدون انجام آزمایش ،بجای
استفاده از نتایج تجربی برای برآورد ضرایب ناشناخته است [.]7

مولفه اتساع حاکم بر رفتار برشی درزه است زیرا که دندانهها با
آسیب ناچیز بر روی هم میلغزند .با افزایش تنش نرمال ،تخریب
دندانهها بیشتر و اثر اتساع بر مقاومت برشی درزه کمتر می شود [.]6
بسیاری از مدلهای تجربی و تئوری صریح یا ضمنی ،برای

جدول  :1مدلهای تخمین مقاومت برشی درزه ها.

اتساع

معادله

مدل مقاومت برشی

()1

𝑖𝜌 = 𝑖0 and 𝑖𝜌 = 0

()2

tan i p  (1  nt )k2 .tan i0

()3
()4
()5

𝑐 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan(∅𝑏 + 𝑖0 ) and 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan ∅𝑏 +
)𝑐 𝜎𝑛 (1 − 𝑎𝑠 )(𝑖 + tan ∅𝑏 ) + 𝑎𝑠 (𝜎𝑛 tan ∅0 +
= 𝜌𝜏
𝑓∅ 1 − (1 − 𝑎𝑠 )𝑖 . tan
𝑏∅ 𝜏 = 𝑎(1 − 𝑒 −𝑏𝜎𝑛 ) + 𝜎𝑛 tan
𝑆𝐶𝐽
( 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 + 𝐽𝑅𝐶 log10
])
𝑛𝜎
𝑛𝜎 𝑘−
𝑒 ℎ0
𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 + tan−1
]
𝑠∆

i p  12 JRC .log10 ( JCS
) n
𝑛𝜎 𝑘ℎ0 𝑒 −
]
𝑠∆

مرجع

[ 𝑖𝜌 = tan−1

[]1
[]2
[]8
[]3
[]9

𝑝

𝑃

()6

𝑡𝑊𝐷𝑖𝜌 = 𝑖0 𝑒 −

()7

tan i p  (1  nt )k2 .tan i0

] 𝑖𝑊𝐷]10[ 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 + 𝑖0 𝑒 −
𝑟𝑠 𝑠𝑎 ]11[ 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan(∅𝑏 + 𝑖𝜌 )(1 − 𝑎𝑠 ) +

𝑡𝑊𝐷𝑖𝜌 = 𝑖0 𝑒 −

𝑛𝜎
] 𝑘)
𝜎𝑒 2

]12[ 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 + 𝑖0 (1 −

= 𝜌𝑖

𝑛𝜎
])
𝑁𝑃

]13[ 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 + ∆∅(1 +

𝑝

()8
()9

𝑃𝑁⁄ 2
) 𝑛𝜎

6∆∅(log10

) 𝜎∆∅⁄ + 8.4 log (10𝑃 /
10
𝑁
𝑛
2

()10

-

()11

-

()12
()13

𝑑 𝑆𝐶𝐽
( 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 + 𝑎(𝑆𝑅𝑃)𝑏 [log10
]𝐼 )] +
𝑛𝜎
𝑆𝐶𝐽
( 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 [∅𝑏 + 𝐽𝑅𝐶 ∗ 𝐽𝑀𝐶 log10
])
𝑛𝜎
] 𝑛𝜎𝑏𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan[∅𝑏 + 2𝜃𝑠0 𝑒 −

𝑛𝜎𝑖𝜌 = 𝑖0 e−a
𝑃𝑡𝑊 −𝐷2

𝑒 + 𝛼0

()14

-

()15

-

𝑃𝑡𝑊 −𝐷1

[]4
[]5

[]14
𝑝
𝑡𝑊 ]15[ 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 + 𝑖0 𝑒 −𝐷1𝑊𝑡𝑃 ] + 𝛼0 𝑒 −𝐷2

𝑒 𝑖𝜌 = 𝑖0

∗𝜃
𝜎
𝑛 ∙ 𝑥𝑎𝑚 −
) 𝑡𝜎 𝐶𝑒 9𝐴0

] (1 +

𝑎𝑠𝑜𝑐 1.18
∗
𝑥𝑎𝑚𝜃

)

𝑐

( 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 +

[]16

∗

()16
()17
()18

𝑎𝑠𝑜𝑐1.18
∗
𝑛𝜎 𝑥𝑎𝑚𝜃
𝑥𝑎𝑚𝜃
−
∙
)
) 𝑡𝜎 )] (1 + 𝑒 9𝐴0(𝐶+1
𝑐+1

𝑆
∗
𝑥𝑎𝑚𝜃
𝜎𝑛 𝑘2
) ) (1 −
)(𝑐 + 1
𝑐𝜎
𝑡𝜎
𝑛𝜎⁄
𝑎 = 𝜌𝑖
𝜎
) 𝑛𝜎1 + ( 𝑡⁄
∗
∗
𝑥𝑎𝑚𝜃
𝜎
𝑥𝑎𝑚𝜃 4𝐴0
−
𝑛 ∙
= 𝜌𝑖
) 𝑡𝜎 )(1 + e 9𝐴0(𝑐+1
)(𝑐 + 1

( = 𝜌𝑖

()19

-

()20

-

()21

-

( ]17[ 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 +

)𝑐 ]18[ 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan(∅𝑏 + 𝑖𝑝 )(1 − 𝑎𝑠 ) + 𝑎𝑠 (𝜎𝑛 tan ∅0 +
𝑡𝜎
𝑛𝜎⁄
]
𝜎
) 𝑛𝜎1 + ( 𝑡⁄
∗
∗
𝑥𝑎𝑚𝜃
𝜎
𝑥𝑎𝑚𝜃 4𝐴0
−
𝑛 ∙
𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 +
]) 𝑡𝜎 )(1 + 𝑒 9𝐴0(𝑐+1
𝑐+1
𝐽𝐶𝑆 0.42
( 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 + 0.017(𝐽𝑅𝐶)0.89
] )
𝑛𝜎
1
𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 +
∗
𝑅 ∙ )𝑐 1 + 8𝐴0 𝜃𝑚𝑎𝑥 /(1 +

𝑎 ]19[ 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 +

𝑛𝜎
]] 𝑡𝜎
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∗

∗
𝑥𝑎𝑚𝜃
𝑥𝑎𝑚𝜃 4𝐴0
−
∙
)[1 + 𝑒 4𝐴0(𝑐+1
𝑐1+
∗
𝜃𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑛 𝐶 0∙75
𝑆𝐶𝐽 𝑒 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan{∅𝑏 + 0∙45
𝐶

[]20
[]21

[]22
[]23
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معادله

اتساع

()22

-

()23

-

مدل مقاومت برشی

()24

160𝐶́ −0∙44
𝜎 = 𝜌𝑖
𝑛⁄ + 2
𝑡𝜎

()25

𝜋 𝑛𝜎
tan 𝑖𝜌 = [1 − sin( 𝑛 ∙ )] tan 𝑖0
𝜎𝑇 2
∗
𝑥𝑎𝑚𝜃 2𝐴0
[ tan 𝑖0 = tan
]
𝑐+1

()26
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-

𝑛𝜎
]) ( 𝜏𝑐𝑎𝑙 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 + 𝜃𝐴 exp [−(𝜃𝑚𝑎𝑥 )0∙89
𝑐𝜎
𝜎𝑛 0∙42 ln[(𝜃 )1.07]−1∙33
1∙07
𝑥𝑎𝑚
) ( ) 𝑥𝑎𝑚𝜃( +
]
𝑐𝜎
1∙05
̅̅̅
∗𝜃
𝑆𝐶𝐽2.1
) ( 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 +
( ∙ ℎ0∙4 𝑙𝑜𝑔10
])
𝑛
𝑛𝜎
160𝐶́ −0∙44
𝜎 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan [∅𝑏 +
]
𝑛⁄ + 2
𝑡𝜎
𝑠𝑇𝜎 𝑠𝑎 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan ( ∅𝑏 + 𝑖𝜌 )(1 − 𝑎𝑠 )cos 𝛼 +
𝜋 𝑛𝜎
] ∙ 𝑛 [ 𝑎𝑠 = sin
𝜎𝑇 2
) 𝑏∅(𝜎𝑇𝑠 = 𝜎𝑇𝑛 tan
𝑆𝐶𝐽
] 𝑏∅ 𝜏𝜌 = 𝜎𝑛 tan ∅𝑏 = 𝜎𝑛 tan [𝐹𝑅𝐶 ∙ log ( ⁄𝜎𝑛 ) +

خالصه تحقیقات باال نشان می دهد که بررسی رفتار برشی
درزهها بدلیل اثر مهم آن بر پایداری سازههای روباز مانند
شیروانیها از اهمیت باالیی برخوردار است .در این راستا تحقیقات
مهم و ارزشمندی توسط محققین زیادی انجام شده است .اکثر
تحقیقات انجام شده بر روی نمونه درزههای تولید شده در
آزمایشگاه و با در نظر گرفتن ضریب انطباق درزه ( )JMCبرابر با
یک انجام شده است .محدوده پارامتر  JMCاز صفر تا یک است و
بیانگر میزان جفت شدگی سطح درزه است .زمانیکه سطوح درزه
در تماس کامل باهم یا کامال جفت شده باشند ،مقدار  JMCبرابر

مرجع

[]24
[]25
[]26
[]7
[]27

با یک و مقدار صفر برای حالت حداکثر جفتنشدگی است .از
آنجایی که مطالعات پایداری شیب یا سازههای زیرزمینی با انجام
حفاریهای مغزهگیری انجام میشود و آزمون برش مستقیم
بایستی بر روی نمونههای استوانه ای (مغزه) انجام شود ،هنگامی
که نمونهها بصورت مغزههای استوانهای باشند سطح برش در این
نوع نمونه ها بصورت دایره و یا بیضی است .دادههای مطالعات
پیشین که توسط محققین مختلف بر روی نمونه های مصنوعی
(تهیه شده از گچ /سیمان) و تولیدی (شکستن نمونه مکعبی) انجام
شدهاند در جدول  2ارائه شده است.

جدول  -2نتایج و دامنه تغییرات پارامترهای استفاده شده در مطالعات پیشین و تحقیق حاضر.
) (MPa

)n (MPa

)c (MPa

)t (MPa

)b (°

C

1/2-6/4
0/7-12/7
0/8-4/2
0/4-1/6
0/15-4/2
1-6

0/9-4/1
0/3-8
0/5-3
0/1-0/9
0/2-3
1/1-7/3

10-173
65-161
27/5
19/5
4/7-27/5
23/3-39/8

0/6-9/2
2/6-8/8
1 /5
1 /4
0/7-1/5
3/9-7/6

34-39
28-34
35
32
25-35
23-28

4/4-13/3
7/6-11/2
7/5-10/5
3/2-5/8
7/5-10/5
3-14

تحقیق حاضر به بررسی رفتار برشی درزههای طبیعی بدون
پرشدگی حاصل از حفاری مغزهگیری می پردازد و با استفاده از
الگوریتم برنامه سازی بیان ژنی (GEP) 1مدلی برای پیش بینی
مقاومت برشی درزههای طبیعی ارایه میکند .اگر سطح
ناپیوستگی و محور حفاری عمود برهم باشند ،سطح برش به
صورت دایره و اگر زاویهدار باشد بصورت بیضی خواهد بود
(شکل .)1
Gene Expression Programming

A0

)max (°

39-89 0/43-0/57
79-84 0/44-0/61
59-70 0/5-0/7
41 -70
0/475
44-79 0/5-0/7
45-87 0/41-0/66

تعداد نمونهها

محقق

30
20
15
18
15
52

[]16
[]25
[]20
[]17
[]24
تحقیق حاضر

 -3روش انجام کار
 -1-3آماده سازی نمونهها

تعداد  52نمونه درزه طبیعی از معدن گل گهر سیرجان
شامل سه لیتولوژی تحت آزمون برش مستقیم در شرایط بار
نرمال ثابت ( )2CNLقرار گرفتند .نمونهها بصورت مغزه و در
حین حفاری ژئوتکنیکی از اعماق مختلف می باشند .بزرگترین

1

Constant Normal Load
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شیب ناپیوستگیها به ترتیب  128و  45میلیمتر است.
مشخصات نمونه ها در جدول  3ارائه شده است .برای هر
نمونه از منظر سنگشناسی مقادیر میانگین خواص ژئومکانیکی
در نظر گرفته شدهاست .مقاومت فشاری نمونهها با استفاده از
چکش اشمیت و زاویه اصطکاک پایه با انجام آزمون برش
مستفیم بر روی نمونه های ارهبر بدست آمده است.
هیستوگرام نتایج مقاومت برشی اوج و نسبت ()n/c
مطالعات پیشین و تحقیق حاضر طی اشکال  2و  3همراه با
میانگین و انحراف استاندارد دادههای هر تحقیق به تفکیک و
بصورت یکجا نشان داده شده است.

شکل  :1تشکیل سطح بیضی شکل درزه طبیعی بر روی مغزه.

و کوچکترین قطر سطح درزه در مغزههای حفاری با توجه به

جدول  :3خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه درزه های طبیعی.

لیتولوژی قطر مغزه (میلیمتر)

گنایس
شیست
کوارتزیت

47-63
45-63
45-63

)b (°

)n (MPa

)max (MPa

)c (MPa

)t (MPa

22/7
28
25

1/1-4/7
1/8-5/9
2/4-7/3

1-4/3
1-3/7
2-6/6

30
24
40

4/ 2
4
8

شکل  :2هیستوگرام نتایج مقاومت برشی اوج مربوط به کارهای پیشین و تحقیق حاضر (راست :کلی ،چپ :به تفکیک).

شکل  :3هیستوگرام نسبت تنش نرمال به مقاومت فشاری مربوط به کارهای پیشین و تحقیق حاضر (راست :کلی ،چپ :به تفکیک).

80

نشریه علمی مهندسی معدن ایران

مسعود شمس الدین سعید ،سعید کریمی نسب ،حسین جاللیفر

درزهها نسبت تنش نرمال به مقاومت فشاری نمونهها میباشد
که هیستوگرام آن برای تمامی دادههای فوقالذکر در شکل 3
نشان داده شده است .مطابق با هیستوگرام شکل  3کمترین و
بیشترین انحراف استاندارد به ترتیب مربوطه به تحقیق تاتن
 2009و گراسلی  2001میباشد .این مقدار برای تحقیق حاضر
کمتر از تحقیقات تانگ و گراسلی و بیشتر از سایر محققین
است .در ادامه هیستوگرام مربوط به پارامترهای مورفولوژی
سطح درزهها ( )C, maxبرای مطالعات پیشین و تحقیق حاضر
نیز طی اشکال  4و  5ارائه داده شدهاست.

مطابق شکل  2کمترین و بیشترین میزان انحراف استاندارد
نتایج مقاومت برشی اوج به ترتیب مربوط به تحقیق تاتن
 2009و یانگ  2016می باشد .دلیل این امر استفاده تاتن از
نمونههای با خواص مقاومتی یکسان و استفاده یانگ از
نمونههای با خواص مقاومتی متفاوت در تحقیقشان میباشد.
انحراف استاندارد نتایج تحقیق حاضر نیز بدلیل استفاده از
نمونههای طبیعی با خواص مقاومتی و تنشهای نرمال متفاوت،
کمتر از مطالعات گراسلی و یانگ و بیشتر از سایر محققین
است .از پارامترهای مهم و اثرگذار دیگر بر مقاومت برشی اوج

شکل  :4هیستوگرام پارامتر مورفولوژی سطح ( )Cبرای کارهای پیشین و تحقیق حاضر (راست :کلی ،چپ :به تفکیک).

شکل  :5هیستوگرام پارامتر مورفولوژی سطح ( )maxبرای کارهای پیشین و تحقیق حاضر (راست :کلی ،چپ :به تفکیک).

مطابق هیستوگرامهای اشکال  4و  5مالحظه میشود که
توزیع پارامترهای مورفولوژیکی سطح بدست آمده در این
تحقیق در دامنه تغییرات مطالعات پیشین قرار دارد .دامنه
گستردهتر پارامتر مورفولوژیکی سطح ( )Cبرای این تحقیق،
بدلیل استفاده از درزههای طبیعی متفاوت با لیتولوژی متنوع
میباشد .با استفاده از توضیحات باال میتوان نتیجه گرفت بازه
تغییرات پارامترهای بدست آمده در این تحقیق در دامنه
معقول و مورد اطمینان قرار دارند.

 -2-3فتوگرامتری بردکوتاه

بررسی سه بعدی تغییرات زبری نمونهها نیاز به تهیه
وضعیت زبری سطح ناپیوستگی قبل و بعد از برش دارد ،بدین
منظور از روش فتوگرامتری برد کوتاه ( )1CRPاستفاده
می شود .فتوگرامتری برد کوتاه شاخهای از علم فتوگرامتری
است که با استفاده از تحلیل تصاویر اخذ شده از فاصله
Close Range Photogrammetry
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توسعهی برنامههای کامپیوتری و مدلسازی ریاضیاتی براساس
محاسبات تکاملی و با الهام از تکامل طبیعی است .این روش
توسط فریرا 2در سال  1999ابداع و به طور رسمی در سال
 2001معرفی شد [.]29

نزدیک ،به اندازه گیری ،برداشت و مدلسازی اجسام و
محوطهها میپردازد .در سالهای اخیر استفاده از فتوگرامتری
برد کوتاه در زمینههای مه ندسی معدن و عمران جهت بررسی
و شناسایی ساختارهای زمین شناسی و انتشار ترک و مقاصد
مهندسی رو به افزایش است .پیشرفت تجهیزات عکسبرداری،
استفاده از این روش برای به دست آوردن دقیق دادههای
ژئومورفولوژی از تصاویر سه بعدی فتوگرامتری بردکوتاه را
بیشتر کرده است .دقت این روش به عواملی مانند وضوح
تصاویر ،فاصله دوربین از نمونه و زاویه قرارگیری دوربین
نسبت به نمونه بستگی دارد .از مهمترین مزایای روش
فتوگرامتری برد کوتاه می توان به ساده بودن ،سرعت و دقت
مناسب و نیز مقرون به صرفه بودن آن اشاره کرد .زمانبر
بودن پردازش تصاویر جهت اخذ داده های هندسی از مهمترین
معایب این روش می باشد [.]28

 -1-4ساختار الگوریتم  GEPدر تابع یابی

وجود ارتباط منطقی میان چند متغیر ممکن است به
صورت یک تابع باشد .در این تابع ممکن است عملگرهای
4
3
جبری ( ،)/ * - +عملگرهای منطق بولی (مانند AND ،OR
و  )IFو یا انواع توابع جبری مانند مثلثاتی ،نمایی ،درجهی دو و
سه و مانند آنها ایفای نقش کنند .البته امکان حضور این
عملگرها و توابع باید با مدل مورد نظر هماهنگ باشد .برای
کشف مدل توصیف کنندهی ارتباط متغیرهای  aو  bبا استفاده
از الگوریتم  ،GEPدر ابتدا بایستی یک جمعیت از
کروموزومهای خطی 5تشکیل شود که میتوانند تک ژنی یا
چند ژنی طراحی شوند (شکل .)9

در این تحقیق نمونهها در یک قالب قرار گرفته و با دوربین
( Canon EOS 1300Dمجهز به لنز  35میلیمتر) که در فاصله
یک متری از آن می باشد عملیات فتوگرامتری بردکوتاه انجام
شد (شکل  .)6مشخصات دوربین مورد استفاده در جدول 4
آورده شده است .نحوه اخذ تصاویر و چیدمان دوربین و نمونه
مطابق با کار [ ]28انجام شده است .روند پردازش دادهها و
ساخت فایل دادههای شبکه بندی در شکل  7نشان داده شده
است .میزان تراکم ابر نقاط بدست آمده از عملیات فتوگرامتری
برد کوتاه در حد باال و برابر با  85میکرون بدست آمد .در نهایت
برای استخراج ویژگیهای زبری سطح درزه ،مدل مش سه
بعدی سطح درزه با فاصله برداری  0/5 mmو با استفاده از نرم
افزار  Agisoftساخته شد.
 -3-3آزمون برش

شکل  :6نمایی شماتیک از چیدمان عملیات فتوگرامتری.

در مجموع  52آزمون برش مستقیم با تنش های نرمال
متفاوت از یک تا هفت مگاپاسکال و تحت شرایط CNL
انجام شد .بدین منظور از دستگاه برش خودکار استفاده
شد .ابعاد جعبه دستگاه برش  140 ×140×100میلیمتر ،بار
سلول عمودی و برشی هر کدام  50کیلونیوتن ،بازه
اندازه گیری 1LVDTها  ± 50میلی متر با دقت 0 /001
میلی متر ،و نرخ برش  0 /2میلی متر بر دقیقه می باشد
(شکل .)8

جدول  :4مشخصات دوربین مورد استفاده فتوگرامتری.

مشخصات

مقدار

مدل دوربین

Canon EOS 1300D
f/5.6
1/125 sec.
ISO 800
35 mm

F-Stop
Shutter Speed
ISO Speed
Focal Length

 -4برنامه سازی بیان ژن
الگوریتم برنامه سازی بیان ژنی ()GEP

روشی برای

Linear Variable Differential Transformer

2

Ferreira
Algebra operators
4
Boolean logic operators
5
Linear Chromosomes
3

1
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شکل  :7عملیات فتوگرامتری بردکوتاه و اخذ داده های ابرنقاط از سطوح درزه ها.

در هر موقعیت از ژنهای این کروموزوم ها ممکن است
یکی از متغیرها یا یکی از توابع یا عملگرهایی که در نظر گرفته
شده است ،قرار گیرد .فرض کنید که عملگرهای (* - ، +،و) /
به عنوان محتملترین سازندگان ارتباط میان متغیرها در نظر
گرفته شده است .برای انتخاب طول ژن و نحوهی قرارگیری این
متغیرها قواعدی توسط ابداع کننده وضع شده است:
 هر ژن یک بخش سر و یک بخش دنباله دارد که در بخش
دنباله امکان قرارگیری توابع نیست؛
 طول بخش سر ( )hرا کاربر مشخص می کند و طول بخش
دنباله ( )tبراساس حداکثر تعداد آرگومانهای توابع مورد
استفاده ( )nو نیز طول سر محاسبه می شود:
()30
شکل  :8دستگاه آزمون برش مستقیم.

t  h(n 1)  1

تعداد آرگومانهای تابع به معنی تعداد متغیرهایی است که
تابع برای کار خود نیاز دارد .برای نمونه ،تابع ) Sin(xیک
آرگومان و تابع ) IF(x,y,zسه آرگومان دارد .حال اگر توابع در
نظر گرفته شده در یک الگوریتم شامل این دو تابع باشد ،مقدار
 nبرابر با بیشترین آرگومان ممکن یعنی سه خواهد بود.

شکل  :9نمونهای از یک کروموزوم نمادین با تعداد  Nژن به طول .3
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خواهد شد .جهت مدل سازی با روش برنامهسازی بیان ژنی ،از
 70درصد دادهها برای آموزش و  30درصد مابقی برای
آزمایش مدلها به صورت تصادفی ،استفاده شده است.

 -2-4مراحل طراحی و اجرای الگوریتم  GEPدر تابع یابی

بعد از اجرای ساختار الگوریتم  ،GEPپنج گام اصلی طراحی
آن به شرح زیر انجام شده است:
-1
-2
-3
-4
-5

 -1-5معیارهای ارزیابی و اعتبارسنجی

تعریف تابع برازندگی؛
تعریف ورودیها و توابع؛
تعیین ساختار کروموزومها (تعداد در نسل ،طول ژنها و
تعداد آنها)؛
تعیین تابع اتصال ژنها؛
تعیین مشخصات عملگرها و در نهایت اجرای الگوریتم.

در این تحقیق ،به منظور ارزیابی کارآیی مدلها ،از
معیارهای معتبر به شرح جدول  -5استفاده شده است.
جدول  :5معیارهای ارزیابی و اعتبارسنجی مدلها.

رابطه

معیار
2

ضریب تعیین

الگوریتم اجرایی  GEPبر اساس نظر فریرا در شکل ()10
نشان داده شده است.

میانگین مربعات
خطا
مجذور میانگین
مربعات خطا
میانگین قدر مطلق
خطا
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2
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مربع خطای نسبی
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 (x
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n

 (x
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که در این روابط  ximeas, xipred, x̅ , nبه ترتیب برابر با تعداد متغیر
اندازهگیری شده ،مقدار متغیر اندازهگیری شده ،مقدار میانگین متغیر
پیشبینی شده و مقدار متغیر اندازهگیری شده میباشد.
 -6نتایج
 -1-6تعیین رابطه پیش بینی

تعداد ژنها و کروموزومها ،به منظور اجرای مدل برنامه
ریزی بیان ژن ،بایستی تعیین گردند .با توجه به مطالعات فریرا،
پاسخ بهینه با انتخاب دو یا سه ژن حاصل میگردد .همچنین،
وی در مطالعاتش نشان داد که بهترین جمعیت ،از  30تا 50
کروموزوم تشکیل میشود .لذا در پژوهش حاضر ،از سه ژن و
پنجاه کروموزوم استفاده گردید .به منظور ارزیابی برازندگی
کروموزومها ،تابع برازندگی نیز  RMSEتعیین شد .همچنین
لیست توابع انتخاب شده مطابق جدول  5میباشد .از  70درصد
داده ها برای آموزش و مابقی برای آزمایش مدل استفاده
گردید .در مجموع چهار مدل  GEPبراساس حالتهای مختلف
ترکیب متغیرهای ورودی مطابق جدول  ،6اجرا و نتایج آنها به
شرح جدول  7میباشد.

شکل  :10الگوریتم پایه .]29[ GEP

 -5آماده سازی و تحلیل دادهها
برای ایجاد ارتباط بین چند متغیر و نیز پیشبینی یک
متغیر وابسته بر اساس یک یا چند متغیر مستقل ،از روش های
مختلفی می توان بهره گیری کرد ،برخی از این روش ها شامل
رگرسیون خطی ،شبکه عصبی ،سامانههای استنتاج فازی و
سامانههای استنتاج عصبی فازی تطبیقی میباشد .در این
پژوهش قابلیت روش برنامه سازی بیان ژن در پیش بینی ارائه
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جدول  :6مدلهای  GEPدر حالتهای مختلف.

مدل

اول
دوم
سوم
چهارم

متغیرهای ورودی به مدل
A0

b

n/t

max/C

A0 max/1+C

A0

b

n/t

max/1+C

A0 max/1+C

A0

b

n/c

max/C

A0 max/1+C

A0

b

n/c

max/1+C

A0 max/1+C

جدول  :7نتایج اجرای مدلهای  GEPدر حالت های مختلف.

مدل

اول
دوم
سوم
چهارم

مرحله برازش

R2

MSE

RSME

MAE

RSE

تابع برازش

آموزش
آزمایش
آموزش
آزمایش
آموزش
آزمایش
آموزش
آزمایش

0/911
0/833
0/877
0/795
0/908
0/546
0/838
0/861

0/207
0/195
0/195
0/413
0/171
0/615
0/185
0/711

0/463
0/444
0/437
0/677
0/428
0/735
0/441
0/781

0/355
0/303
0/284
0/523
0/299
0/618
0/343
0/572

0/ 1
0/163
0/118
0/247
0/111
0/688
0/157
0/247

682/2
688/5
697/7
617/8
717/3
551/5
688/8
567/5

مطابق نتایج بدست آمده ،مدلهای اول و چهارم دارای بیشترین
دقت پیش بینی می باشند .شکل  11میزان تطبیق و سازگاری
مربوط به مقادیر مشاهداتی (محور عمودی) و پیش بینی شده
(محور افقی) متغیر هدف ( )در مرحله آموزش و آزمایش توسط
مدل  GEPبرای مدلهای اول و چهارم را نشان می دهد.
شکل  :11مقادیر متغیر اندازهگیریشده و پیشبینیشده توسط مدل

مطابق شکل  ،11مشخص است که مدلهای اول و چهارم در
تخمین مقادیر هدف ()با دقت باال عمل کرده است ،به طوری که
این مقادیر بسیار نزدیک به مقدار واقعی آنها تخمین زده شده
است .بنابراین تنها نتایج مدلهای اول و چهارم مناسب است و در
ادامه تنها معادالت این دو مدل ارائه شدهاست.

GEP؛ باال :حالت اول ،پایین :حالت چهارم.
جدول  :8روابط بدست آمده از اجرای مدلهای .GEP

حالت

اول

یکی از تواناییهای روش  GEPدر مقایسه با دیگر روشهای
هوشمند ،توانایی برقراری رابطه ضمنی بین پارامترهای ورودی
و متغیر خروجی مدل میباشد .در ادامه رابطه ریاضی بدست
آمده از روش  GEPبه منظور پیشبینی متغیر خروجی ()
برای مدلهای اول و چهارم در جدول  8ارائه شده است.

چهارم

رابطه ریاضی



tan  n /  t )  A 0  / C 





  ET1  ET 2  ET 3 

 

) tan  n /  t ) / b  . max / C +  n /  t ). ( max / C ) / A 0 . tan(b

  ET 1  ET 2  ET 3  ln  tan   n /  c  

 e 

 6.5  
b



cos  tan 

1  A0





(A 0  max / 1  C)   n /  c

6 

5.7

بخش
سوم

در ادامه به منظور میزان کفایت دادهها ،تحلیل حسایت
میانگین خطای پیشبینی مدل به تعداد دادهها انجام شد
(شکل .)12
شکل  :12تحلیل حساسیت میانگین خطای پیشبینی به تعداد دادهها.
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