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بهکارگیری الگوریتمهای یادگیری ماشین نظارتشده ماشین بردار
پشتیبان و جنگل تصادفی بهمنظور پیشبینی مقاومت و روانی مارشال
آسفالت
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چکـیده
هدف اصلی این تحقیق استفاده از الگوریتمهای ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی بهمنظور پیشبینی مقاومت و
روانی مارشال مخلوط آسفالتی میباشد .با این هدف 216 ،نمونه به روش طرح اختالط مارشال با شش درصد قیر متفاوت
از  3.5تا  6و حاوی  6 ،4 ،2و  8درصد از فیلر رایج بین گرم ،خاکستر پوسته برنج و خاکستر بادی بهطور جداگانه ساخته
شد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید .نتایج نشان داد که جایگزینی فیلر رایج با  RHAو  FAخواص مارشال را بهبود می
بخشد و مقادیر قیر بهینه مخلوط اصالحشده را کاهش میدهد .در این پژوهش با استفاده از پارامترهای مارشال
اندازهگیری شدهی  72نمونه شامل نوع فیلر ،درصد فیلر ،درصد قیر ،وزن مخصوص ،درصد فضای خالی ،فضای خالی
سنگدانه و فضای خالی پرشده با قیر و با بهکارگیری مدلهای  SVMو  ،RFمقاومت و روانی مارشال مدلسازی شد.
 70درصد نمونهها برای آموزش مدل و  30درصد نمونه بهمنظور ارزیابی مدلهای ساختهشده مورداستفاده قرار گرفت.
نزدیک بودن نتایج حاصل مدلها و مقادیر واقعی نشاندهنده عملکرد مثبت مدلها در پیشبینی مقاومت و روانی مارشال
آسفالت است .مقدار ضریب تعیین برای مدلسازی مقاومت مارشال برای مدل  SVMو  RFبه ترتیب  0.875و  0.82و
برای مدلسازی روانی مارشال به ترتیب  0.871و  0.81به دست آمد .میتوان از این روشها بهمنظور اجتناب از
آزمایشهای وقتگیر و مکرر آزمایشگاهی بهره برد.

واژگـان کلـیدی :ماشین بردار پشتیبان ،جنگل تصادفی ،طرح اختالط مارشال ،خاکستر پوسته برنج ،خاکستر بادی.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری ،کارشناس تحقیق و توسعه سازمان عمران شهرداری مشهد
(نویسنده مسئول) hosseinzadeh-ha@mashhad.ir
 -2کارشناس مسئول امور تحقیق و توسعه سازمان عمران شهرداری مشهد
 -3رییس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی سازمان عمران شهرداری مشهد
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 -1مقدمه
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رشد زیاد تعداد وسایل نقلیه و بارهای محورها مستلزم افزایش بیشتر شبکه جادهها و درنتیجه مصالح طبیعی مورداستفاده در
ساخت آن است(.)Al-Humeidawi & Mandal, 2018; Al-Khuzaie et al., 2019; Al-Khuzaie et al., 2020
ارائه روسازی مقرونبهصرفه ،ایمن و بادوام هدف مسئوالن مربوطه جهت تحمل بارهای پیشبینی شده است( Airey et al.,
 .)2003مخلوط آسفالتی به دلیل عملکرد خوب در حین سرویسدهی ،پرکاربردترین ماده در روسازی میباشد .مخلوط آسفالتی
ترکیبی از سنگدانه ،قیر و فیلر است .فیلر جز مهمی بهحساب میآید زیرا ساختار مخلوط از یک سیستم پراکنده با ترکیب قیر و
فیلر تشکیل میشود .فعلوانفعال فیزیکی و شیمیایی بین قیر و فیلر تأثیر مستقیم و قابلتوجهی بر عملکرد  HMAدارد .همچنین
فیلر میتواند فضای خالی مخلوط آسفالت را پر کند که بر پایداری تأثیر میگذارد و مقاومت مخلوط را در برابر تغییر شکل
پالستیک در دماهای باال افزایش میدهد( .)Arabani et al., 2017استفاده از پرکننده در آسفالت گرم برافزایش عملکرد
خستگی ،رفتار شیارشدگی و مقاومت در برابر رطوبت تأثیر میگذارد( Arabani et al., 2017; Chen et al., 2015; Kim et
 .)al., 2003; Tahami et al., 2018مطالعات مختلفی برای بررسی تأثیر مواد پرکننده معدنی بر رفتار مخلوطهای قیری و
نقش آنها در تقویت پیوند بین قیر و سنگدانه انجام شده است .درحالیکه رایجترین فیلر در حال حاضر سنگ آهک است اما انواع
مختلف فیلر شامل سیمان پرتلند( ،)Guha & Assaf, 2020پودر شیشه( ،)Lachance-Tremblay et al., 2016گرد و گرد
سنگ مرمر( ،)Chandra et al., 2002گل قرمز( )Choudhary et al., 2018و  ...میشود .خاکستر پوسته برنج 1و خاکستر
بادی 2فیلرهایی هستند که بهتازگی تحقیقات زیادی در مورد آنها در حال انجام است .یکی از عظیمترین مواد زائد تولیدشده از
پوسته برنج در ایران ،خاکستر پوسته برنج است .این ماده برای تهیه سوخت کارخانجات کارخانه برنج استفاده میشود .این امر منجر
به نگرانیهای بسیاری ازجمله مشکالت زیستمحیطی و اقتصادی شده است .طی یک آمار در سال  2013تقریباً  500میلیون تن
پوسته برنج تولید میشود که تقریباً  20درصد آن به  RHAتبدیل میشود( .)Sargın et al., 2013خاکستر بادی محصول فرعی
سوخت زغالسنگ بوده که شامل سیلیس ،آلومین و اکسیدهای آهن است( .)Montini et al., 2018تحقیقات زیادی بهمنظور
ارزیابی تأثیر استفاده از این دو نوع فیلر انجام شده است که همگی نشاندهنده بهبود عملکرد مخلوط آسفالتی و کاهش درصد قیر
بهینه میباشد( Al-gurah & Al-Humeidawi, 2021; Arabani & Tahami, 2017; Helal et al., 2020; Lu et
.)al., 2020; Mirković et al., 2019; Mistry et al., 2019; Tahami et al., 2018
از مهمترین ویژگیهایی که در اختالط آسفالت موردتوجه قرار میگیرد مقاومت 3و روانی 4مارشال آسفالت میباشد( Ozgan,
 .)2009پایین بودن مقدار مقاومت مارشال آسفالت باعث پایین آمدن کارایی آن و ایجاد مشکالتی ازجمله خستگی و ترکها
میشود بهطورکلی میتوان گفت که مقدار مقاومت آسفالت نشاندهنده توانایی مخلوط آسفالتی برای مقاومت در برابر شیار شدگی
و برآمدگی تحت بارگذاری سنگین ترافیکی است( )Choubane et al., 2000و روانی معیاری است از میزان وارفتن یا
بهعبارتدیگر تغییر شکل آسفالت تحت تأثیر بار وارده میباشد بهطوریکه هرچه تغییر شکل نسبی بیشتر باشد میزان وارفتن
آسفالت پخششده تحت تأثیر بار بیشتر خواهد بود .بتن آسفالتی از یک استخوانبندی مصالح سنگی خوب دانهبندی شده با فضای
خالی مناسب که قیر سطح دانهها را اندود کرده و آنها را به یکدیگر چسبانده است تشکیل شده و مرغوبترین نوع آسفالت به
شمار میرود .مقاومت مارشال بتن آسفالتی نیز تابعی از دانهبندی ،ویژگیهای مصالح سنگی و همچنین درصد و نوع قیر مصرفی
آن میباشد( .)Özgan & Saruhan, 2010به دلیل متغیرها و پیچیدگی روابط بین آنها و مقاومت مارشال ،تاکنون رابطه
تحلیلی ریاضی بین این متغیرها و مقاومت مارشال و تأثیر متقابل آنها ارائه نگردیده و صرفاً به کمک آزمایش تعیین میگردد .از
آن جائیکه ساخت و توسعه راهها از مبانی پیشرفت اقتصادی و فرهنگی کشورها محسوب میشود و با توجه به هزینههای سنگین
آسفالت و نگهداری آن ضرورت استفاده از روشهای جدید و پیشرفتهتر در طرح و کنترل کیفی آسفالت روزبهروز محسوستر می
شود( .)Ozgan, 2009حجم باالی دادهها در مطالعات و ارتباط پیچیده موجود بین معیار باعث شده تا روشهای تحلیل سنتی
دارای عدم قطعیت باالیی باشند .ازاینرو بهکارگیری روشهایی که توانایی تحلیل و کشف ارتباط پیچیده فضایی را در بین
دادههای اولیه دارا باشند توسعه یافته است .ازجمله این روشها میتوان به خانواده روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین 5و تشخیص
الگو 6اشاره کرد که بهکارگیری آنها بخصوص در سالیان اخیر محبوبیت بسیاری در بین دانشمندان پیدا کرده است .در دو دهه
گذشته الگوریتمهای هوش مصنوعی در حل مسائل مرتبط با علوم مهندسی بهصورت وسیعی مورداستفاده قرار گرفته است( Lary
 .)et al., 2016الگوریتمهای آموزش ماشین بهعنوان زیرشاخهای از علم هوش مصنوعی ،بهمنظور دریافت جوابی با درصد
اطمینان قابلقبول توسعه یافته است .هدف از آموزش ماشین درواقع بهینهسازی عملکرد سیستم با استفاده از تجربیات گذشته
1 Rice Husk Ash
2 Fly Ash
3 Stability
4 Flow
5 Machine Learning
6 Pattern recognition
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 -2مطالعات آزمایشگاهی
 -2-1مصالح سنگی
از مصالح کربناته خردشده شن  25-19میلیمتر (مطابق با دانهبندی رده  5جدول  2استاندارد  ،)ASTM C33شن 12-19
میلیمتر (مطابق با دانهبندی رده  67جدول  2استاندارد  ،)ASTM C33شن  6-12میلیمتر (مطابق با دانهبندی رده  8جدول 2
استاندارد  )ASTM C33و ماسه  0-6میلیمتر (مطابق با دانهبندی رده  4جدول  1استاندارد  )ASTM D1073در این تحقیق
مورداستفاده قرار گرفته ست .مشخصات فیزیکی مصالح در جدول  1شرح داده شده است .با توجه به نتایج حاصل از دانهبندی
مصالح سنگی و بهمنظور دستیابی به حدود دانهبندی پیوسته  D4جدول  1استاندارد  ،ASTM D3515درصد وزنی رد شده
مخلوط مصالح سنگی به شرح جدول  2و شکل  1به دست آمد.
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است( .)Kanevski, 2009یادگیری ماشین یکی از مهمترین بخشهای هوش مصنوعی است که از علوم کامپیوتر آغاز شده و
بهسرعت در حال رشد است بهطوریکه در حوزههای دیگر علوم نیز کاربردهای فراوانی یافته است .یکی از تعاریف یادگیری ماشین
آنطور که از سوی تام میشل ارائه گردیده است بدین شرح است :نوعی برنامه کامپیوتری که با توجه به برخی وظایف گروه  Tو
عملکرد  ،Pتجربه  Eرا شکل میدهد ،اگر عملکرد آن در گروه وظایف  Tآنطور که توسط  Pاندازهگیری شده باتجربه  Eبهبود
پیدا کند( .)Mitchell, 1999به عبارت سادهتر ،اگر یک برنامه کامپیوتری بتواند عملکرد خود در انجام یک وظیفه را با استفاده از
تجربیات قبلیاش بهبود ببخشد آنگاه میتوانید بگویید که آن ماشین یاد گرفته است؛ بنابراین ،یادگیری ماشین عبارت از بهینه
سازی یک عملکرد با استفاده از تجربیات گذشته است .فرآیند آموزش معموالً با بهکارگیری اطالعات تجربی از هدف موردبررسی
صورت گرفته و پس از ایجاد مدل آموزشی ،از آن بهعنوان مدلی جهت پیشبینی و یا طبقهبندی رفتار سیستم موردبررسی استفاده
میشود( .)Burkov, 2020; Kanevski, 2009الگوریتمهای یادگیری ماشین بر اساس نوع نحوه آموزش به چهار نوع
نظارتشده ،1نظارتنشده ،2نیمه نظارتی 3و یادگیری تقویت شونده 4تقسیم میشوند .در الگوریتمهای نظارتشده با دو نوع از
متغیرها سروکار داریم .نوع اول که متغیرهای مستقل نامیده میشوند ،یک یا چند متغیر هستند که قرار است بر اساس مقادیر آنها،
یک متغیر دیگر را پیشبینی کنیم .نوع دوم هم متغیرهای وابسته یا هدف یا خروجی هستند و قرار است مقادیر آنها را به کمک
این الگوریتمها پیشبینی کنیم .برای این منظور باید تابعی ایجاد شود که ورودیها (متغیرهای مستقل) را گرفته و خروجی موردنظر
(متغیر وابسته یا هدف) را تولید کند .فرآیند یافتن این تابع که در حقیقت کشف رابطهای بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته
است ،فرآیند آموزش 5نامیده میشود که روی دادههای موجود (دادههایی که هم متغیرهای مستقل و هم متغیرهای وابسته آنها
معلوم میباشد) اعمال میشود و تا رسیدن بهدقت الزم ،ادامه مییابد( .)Ray, 2019الگوریتمهای درختهای تصمیم ،6جنگلهای
تصادفی K ،7نزدیکترین همسایه ،8ماشین بردار پشتیبان ،9روشهای مبتنی بر نظریه بیز 10و رگرسیون لجستیک 11نمونهای از این
یادگیری میباشند()Jalil et al., 2019

جدول  :1ارزیابی خواص سنگدانههای مورداستفاده
مقدار
82
92
24

ویژگی
ارزش ماسهای ()ASTM D2419
درصد شکستگی ()ASTM D5821
سایش لسآنجلس ()AASHTO-T96

شاخص تطویل و تورق ()BS-812
وزن مخصوص
جذب آب

تطویل
تورق
درشتدانه ()AASHTO-T85
ریزدانه()AASHTO-T84
درشتدانه ()AASHTO-T85
ریزدانه ()AASHTO-T84

24
15
2.679
2.652
0.8
1.2
1 Supervised
2 Unsupervised
3 Semi supervised
4 Reinforced
5 Train
6 Decision tree
7 Random Forest
8 K-Nearest neighbor
9 Support vector machine
10 Bayes theory
11 Logistic regression
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جدول  :2دانهبندی بهدستآمده مخلوط آسفالتی مطابق با رده  D-4استاندارد ASTM D3515

0.075mm

0.3mm

2.36mm

4.75mm

9.5mm

19mm

25mm

سایز الک()mm

8-2
2،4،6،8

19-5
14

49-23
26

65-35
48

80-56
70

100-90
95

100
100

حدود باال و پایین رده )%(D4
حدود بهدستآمده()%
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شکل  :1دانهبندی بهدستآمده مطابق با رده  D-4استاندارد ASTM D3515

 -2-2قیر
نفوذ1

عملکردی2

تقسیم میشوند( .)Asphalt, 2015قیر
و
قیرهای خالص مصرفی در راهسازی براساس طبقهبندی درجه
رایج مورداستفاده در مشهد ،قیر درجه عملکردی  PG64-22میباشد که در این تحقیق این نوع قیر که از شرکت نفت جی
تهیهشده استفاده شده است .خصوصیات قیر که در آزمایشگاه کنترل کیفیت شهرداری مشهد موردبررسی قرار گرفته است در جدول
 3شرح داده شده است.
جدول  :3خواص قیر  PG64-22مورداستفاده در این مطالعه
قیر اصلی
دمای اشتعال
300
135
دمای آزمایش )℃(
ویسکوزیته ()ASTM D4402
نتیجه آزمایش (پاسکال ثانیه)
0.350
64
70
دمای آزمایش )℃(
برش دینامیکی ()ASTM D7175
∗
𝐺
 1.031 0.544نتیجه آزمایش 𝛿𝑛𝑖𝑠 ⁄کیلوپاسکال
اون الیهنازک متحرک قیر ()ASTM D2872
افت وزنی ،درصد
0.01
64
70
دمای آزمایش )℃(
برش دینامیکی ()ASTM D7175
∗
𝐺
 2.350 1.042نتیجه آزمایش 𝛿𝑛𝑖𝑠 ⁄کیلوپاسکال
آزمون تسریع پیرشدگی قیر ()ASTM D6521
100
دمای پیرشدگی )℃(
25
22
دمای آزمایش)℃(
برش دینامیکی ()ASTM D7175
∗
𝐺
 2620نتیجه آزمایش 𝛿𝑛𝑖𝑠 ⁄کیلوپاسکال
-12
-18
دمای آزمایش )℃(
نتیجه آزمایش سفتی خزش مگا پاسکال سفتی خزش خمشی ()ASTM D6618
123
257
نتیجه آزمایش ضریب m
0.324 0.263

1 Penetration Grad
2 Performance Grade
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 -2-3فیلر
در این مطالعه دو نوع فیلر بهعنوان جایگزین فیلر رایج استفاده شد :خاکستر پوسته برنج تهیهشده از شرکت گیالن کشت و
خاکستر بادی تهیهشده از شرکت آفاتوس استفاده شده است .هر دو محصول  RHAو  FAمستقیماً در هنگام احتراق تولید می
شوند .فیلر رایج ( 1)CFمورداستفاده در مخلوط آسفالتی که از بین گرم به دست میآید نیز بهمنظور مقایسه نتایج در این تحقیق
استفاده شده است .جدول  4خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فیلرهای موردمطالعه را نشان میدهد.
جدول  :4خواص فیزیکی و شیمیایی فیلرهای موردمطالعه
ترکیب شیمیایی

خواص فیزیکی
𝐼𝑂𝐿
39.05
1.64
3

SG
2.549
2.115
2.230

𝑆𝑂3
0.39
0.12
5

𝑂 𝐾2
0.3
0.51
6

𝑂𝑔𝑀
12
0.48
28

𝐹𝑒2 𝑂3
0.05
0.14
9

𝐴𝑙2 𝑂3
1.7
0.21
6

𝑂𝑎𝐶
34.59
0.24
3

𝑆𝐼𝑂2
10.98
96.08
20

فیلر
)Current filler (CF
RHA
FA

 -3طراحی مخلوط آسفالتی

فیلر بهمنظور رسیدن به میران قیر بهینه استفاده شد .دستورالعملهای آزمایش مارشال توسط انجمن آزمایش و مصالح آمریکا و
انجمن راه و ترابری ایالتی آمریکا استاندارد شدهاند .برای تهیه نمونهها ،سنگدانهها و فیلرها برای صفر شدن رطوبت در دمای
 5±100درجه گرم شدند .طبق دستورالعملهای مشخصشده در نشریه  ،MS-2دماهایی که باید قیر را گرم کرد تا ویسکوزیته
کینماتیکی قیر به  190-150و  310-250که به ترتیب نشاندهنده دمای اختالط و تراکم میباشد( ،)Asphalt, 2015برسد
تعیین شد .براساس این معیار دمای اختالط و تراکم برای همه مخلوطها به ترتیب  165-155و  145-140نظر گرفته شد.
سنگدانهها با دانهبندی مشخصشده ،فیلرها با درصدهای  2تا  8درصد و قیر با درصدهای  3.5تا  6.5درصد در دمای اختالط
کامالً مخلوط شدند و متعاقباً تراکم با چکش اتوماتیک مارشال ( 75ضربه در هر طرف) در دمای تراکم انجام شد تا نمونه مارشال
با قطر  100میلیمتر و ارتفاع  63.5میلیمتر تولید شود .سه نمونه برای هر درصد قیر تهیه شد که درمجموع  216نمونه ( 6نوع
درصد قیر 3 ،مدل فیلر در  4درصد مختلف و سه نمونه برای هرکدام) ساخته شد.
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مخلوط آسفالتی در حال حاضر به سه روش مختلف طرح میشوند که عبارتاند از  :آسفالت ممتاز ،مارشال و ویم( Asphalt,
 .)2015در این مطالعه روش مارشال جهت طراحی مخلوط آسفالتی با دانه پیوسته با درصدهای مختلف فیلر و نوعهای مختلف

جدول  :5جزئیات درصدهای مختلف قیر ،نوع فیلر و درصد آنها برای تهیه نمونههای آسفالت

FA
8
3.5
4
4.5
5
5.5
6

6
3.5
4
4.5
5
5.5
6

4
3.5
4
4.5
5
5.5
6

2
3.5
4
4.5
5
5.5
6

8
3.5
4
4.5
5
5.5
6

RHA
4
6
3.5 3.5
4
4
4.5 4.5
5
5
5.5 5.5
6
6

CF
2
3.5
4
4.5
5
5.5
6

8
3.5
4
4.5
5
5.5
6

6
3.5
4
4.5
5
5.5
6

4
3.5
4
4.5
5
5.5
6

2
3.5
4
4.5
5
5.5
6

نوع فیلر
درصد فیلر

درصد قیر

شکلهای  4-2نتایج آزمایش شامل وزن مخصوص ،فضای خالی ،فضای خالی مصالح سنگی ( ،)VMAفضای خالی پرشده
با قیر ( ،)VFBمقاومت ،روانی و ضریب مارشال مخلوطهای آسفالتی مربوط به درصدهای مختلف قیر و درصد فیلرهای مختلف
 RHA ،CFو  FAموردمطالعه را نشان میدهد .به کمک این منحنیها مناسبترین درصد قیر آسفالت مورد آزمایش تعیین می
گردد .هدف از تعیین مناسبترین درصد قیر ،عبارت است از تعیین درصد قیری که آسفالت تهیهشده برمبنای آن دارای بهترین
مشخصات باشد یعنی وزن مخصوص و تاب فشاری آن به ماکزیمم نزدیک و فضای خالی آسفالت نیز در حدود  4درصد
باشد(.)Asphalt, 2015
1 Current Filler
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شکل  :2ویژگیهای مارشال مخلوط آسفالتی موردمطالعه حاوی خاکستر پوسته برنج

شکل  :3ویژگیهای مارشال مخلوط آسفالتی موردمطالعه حاوی خاکستر بادی

14

مطابق جدول ،6مقدار قیر بهینه مخلوط با  2درصد  4.56 ،CFمیباشد .بااینحال با افزایش ( CFاز  2به  4درصد) مقدار قیر
بهینه به  4.53کاهش مییابد .اما با  6و  8درصد فیلر ،مقدار بهینه قیر به ترتیب به  4.7و  4.94رسیده است .نمونههای حاوی
 RHAو  FAمصرف کمتر قیر بهینه را در مقایسه  CFنشان میدهد .مقدار قیر بهینه در  4درصد  RHAو  6درصد  FAبه
ترتیب به  4.25و  4.16میرسد که کمتر از مقدار بهینه حاصل از فیلر  CFمیباشد .چون نوع مصالح سنگی ،دانهبندی و نوع قیر
مشابه هستند ،بنابراین تغییرات درصد قیر بهینه فقط بسته به نوع فیلر و درصد آن محاسبه میشود.

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی ،)35 :پاییز 1400

شکل  :4ویژگیهای مارشال مخلوط آسفالتی موردمطالعه حاوی فیلر رایج بین گرم

جدول  :6ویژگیهای مارشال مرتبط با درصد قیر بهینه در مقادیر مختلف فیلرهای  RHA ،CFو FA
MQ

VFB

VMA

روانی

مقاومت

قیر بهینه

مقدار فیلر

3.59

74.57

16.08

3.23

1184

4.56

2

3.85
4.06
3.91
3.93
4.62
5.23
5.29
4.20
4.48
4.89
5.20

72.59
74.79
74.85
70.44
70.83
73.34
73.87
74.28
74.33
73.62
74.3
65-75

16.17
16.32
16.5
15.3
15.66
16.21
16.82
15.61
15.11
16.16
16.37
حداقل 13

3.18
3.2
3.12
3.06
2.89
2.71
2.5
2.57
2.94
2.76
2.64
2-3.5

1250
1325
1245
1228
1364
1446
1350
1102
1343
1378
1400
حداقل 800

4.53
4.7
4.94
4.49
4.25
4.72
4.77
4.42
4.3
4.16
4.74

نوع فیلر

4
6
8
2
4
RHA
6
8
2
4
FA
6
8
حدود قابلقبول
CF
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شکل  :5تغییرات مقادیر قیر بهینه برای نمونههای مختلف موردمطالعه
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با استفاده از شکلهای  ،4-2نتایج آزمایش مارشال مربوط به درصد قیر بهینه با تمام فیلرهای موردمطالعه در جدول  6و شکل
 5نشان داده شده است .مقدار متوسط مقاومت برای مخلوط حاوی  2درصد  1184 ،CFمیباشد که با افزایش مقدار  CFبه  4و 6
درصد مقاومت به ترتیب به افزایش  1250و  1325افزایش مییابد .اما در مقدار  8درصد مقاومت کاهش پیدا میکند .استفاده از
 RHAمقاومت را در تمامی درصد فیلرها نسبت به  CFافزایش میدهد .به این صورت که مقدار مقاومت در درصدهای  6 ،4 ،2و
 RHA 8نسبت به همین درصدها در مخلوط حاوی  ،CFبه ترتیب  9.1 ،9.1 ،3.7و  6.5درصد افزایش مییابد .در مورداستفاده از
 2درصد  ،FAمقدار مقاومت کمی نسبت به مقدار مشابه  CFکاهش مییابد اما با افزایش ( FAاز  4تا  8درصد) مشاهده میشود
که مقدار مقاومت نیز به  1378 ،1343و  1400افزایش مییابد .این بهبود در مقاومت مارشال برای مخلوطهای حاوی  RHAرا
میتوان به ذرات نامنظم  RHAنسبت داد که ممکن است مقاومت برشی و سختی قیر را افزایش دهد .عالوه بر این ،برای
مخلوطهای  ،FAیکی از دالیل افزایش مقاومت مارشال این است که شکل منظم ذرات ( FAمعموالً کروی) ممکن است بهعنوان
غلطکهایی عمل کنند که اصطکاک کمتری هنگام تراکم ایجاد میکند ،در نتیجه تراکم بیشتر حاصل میشود( Mistry et al.,
 .)2019همچنین ،فضای خالی موجود در سنگدانه ( )VMAو فضای خالی پرشده با قیر ( )VFBاز محدوده تعیینشده عبور
نمیکند .تغییر مقادیر ضریب مارشال ( )MQمیتواند ماهیت نتایج آزمایش مارشال بهدستآمده را بدون زحمت توضیح دهد.
ضریب مارشال ( )MQبهصورت مقاومت مارشال ( )KNبه روانی( )mmتعریف میشود و بهنوعی اشاره به سفتی مخلوطها دارد.
پذیرفته شده است که  MQسنجشی است از مقاومت مواد در برابر تنشهای برشی ،تغییر شکل دائمی و درنتیجه خراب شدن
است .نتیجه  MQبرای همه فیلرها در جدول  5و شکل  6نشان داده شده است .در مخلوطهای حاوی  RHAو  ،FAمقادیر
 MQبهتدریج افزایش مییابد و از حداکثر مجاز  MQ 5 kN/mmتجاوز میکند .روند افزایشی مقادیر  MQرا میتوان به این
دلیل نسبت داد که با قیر بهینه کمتر و درصد بیشتر فیلر ،فیلر جزء سبک قیر را جذب میکند ،ویسکوزیته و سفتی قیر را افزایش
میدهد .این موضوع چسبندگی بین قیر و سنگدانهها را افزایش میدهد و توانایی کلی مخلوط آسفالتی را در تحمل بارها بهبود
میبخشد(.)Hamedi & Tahami, 2018

شکل  :6مقادیر  MQدر درصد فیلرهای مختلف
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 -4کاربرد روشهای یادگیری ماشین
 -1-4ماشین بردار پشتیبان
استفاده از بردارهای پشتیبان در مسائل دستهبندی و رگرسیون ،رویکرد جدیدی است که در چند سال اخیر موردتوجه بسیاری
قرار گرفته است .ماشین بردار پشتیبان در ابتدا توسط واپنیک 1در سال  1990طراحی شد و نظریه آماری یادگیری را بهصورت
مستحکم بنا نهاد .در تعریف ساده SVM ،الگوریتمی اسـت کـه بهوسیله یک ابرصفحه 2جداکننـده کـه روی دادههای آموزشـی
تعریف میشود ،دو کـالس خـاص از هـم جـدا و مشـخص میشوند(.)Yang et al., 2008

شکل ( :7الف) مجموعه نقاط متعلق به دودسته( ،ب) خطوط دستهبندی نمونهها

ازجمله قابلیتهای ماشین بردار پشتیبان ،توانایی غلبه بر مشکل توزیع غیرخطی دادههای آموزشی است .در این حالت با
استفاده از توابع کرنل ،3دادهها به فضایی به بعد بزرگتر انتقال مییابند که در آن تفکیکپذیری بهتر انجام میشود و ابـر صفحه
جداکننده در آن فضا تعیین میشود.
در روش ماشین بردار پشتیبان از چهار تابع کرنل خطی ،چندجملهای ،تابع پایه شعاعی و تابع سیگموئید بیشتر استفاده میشود.
روابط این توابع در جدول  7آورده شده است.
جدول  :7توابع کرنل متداول در ماشین بردار پشتیبان()Shawe-Taylor & Cristianini, 2000

نوع تابع
خطی
چندجملهای
پایه شعاعی
سیگموئید

فرمول
xi ×xj
d
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(الف)

(ب)

][γxi xj +cofficient
2

) ‖ exp(-γ‖xi -xj
)tanh(γxi xj +cofficient

الگوریتمهای مبتنی بر ماشینهای بردار پشتیبان الگوریتمهایی هستند که سعی میکنند یک حاشیه 4را بیشینه کنند .این
الگوریتمها برای پیدا کردن خط جداکننده دستهها ،از دو خط موازی شروع کرده و این خطوط را در جهت خالف یکدیگر حرکت
می دهند تا هرکدام از خطوط به یک نمونه از یک دسته خاص در سمت خود برسد .پس از انجام این مرحله ،میان دو خط موازی
یک نوار یا حاشیه شکل میگیرد .هرچه پهنای این نوار بیشتر باشد ،به این معناست که الگوریتم توانسته حاشیه را بیشینه کند و
هدف نیز بیشینه نمودن این حاشیه ست .درواقع هدف ما این است که بیشترین مقدار ممکن برای این حاشیه انتخاب شود .هرچه
حاشیه بیشتر باشد خطای کالسبندی کمتر خواهد .در مرکز حاشیه شکل ،خط جداکننده دستهها یا همان خط مرکزی (در حالت
دوبعدی خط ،سهبعدی صفحه و در حالت بیشتر از سهبعدی ابر صفحه) قرار میگیرد .حال از بین خطوطی که رسم میشوند،
الگوریتم خطی را که حاشیه کناری آن بیشتر باشد ،بهعنوان خط جداکننده دستهها انتخاب میکند .حاشیه مربوط به دو خط  B1و
 B2در شکل  8نمایش داده شده است .الگوریتم خط  B1را بهعنوان خط جداکننده انتخاب میکند چراکه حاشیه کناری این خط،
نسبت به حاشیه کناری خط  B2بیشتر است.

1 Vapnik
2 Hyperplane
3 Kernel functions
4 Margin
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شکل  :8حاشیه خطوط دستهبندی نمونه
فرض کنید دادهها آموزشی شامل  Nجفت داده به شکل زیر باشد که متغیرهای مستقل 𝑖𝑥 بتوانند در دو کالس  𝑦𝑖 = 1و
 𝑦𝑖 = −1طبقهبندی شوند.
N

()1

i=1

}}D= {(xI ,yi )|xi ϵRn ,yi ϵ{-1,1

در این صورت معادله ابر صفحه جداکننده دو کالس بهصورت زیر است:
n

n

n

D={xϵR |f(x)=w.x+b=0} ,wϵR ,bϵR

()2
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که  wبردار ضرایب ابر صفحه و  bبردار نشاندهنده فاصله ابر صفحه از مبدأ مختصات است .انتخاب جوابهای منحصربهفرد
برای این دو پارامتر منجر به داشتن حداکثر فاصله دو ابر صفحه موازی و باال رفتن قابلیت تعمیمپذیری ابر صفحه جداکننده خواهد
شد؛ بنابراین مسئله بهینهسازی بهصورت زیر مطرح میشود:
N
1
minw,b ‖w‖2 +c ∑ ξi
2
i=1

()3
مشروط به قیود زیر:

()4
yi (φ(xi ).w+b)≥(1-ξi )∀i, ξi ≥0
که ) 𝑖𝑥(𝜑 تابع کرنل c ،ثابت ظرفیت 𝜉𝑖 ،پارامتر کمکی برای تفکیک دادههای دارای همپوشانی است .مقادیر بزرگتر c
نشاندهنده توجه بیشتر به نقاط در نزدیکی مرز تصمیمگیری و مقادیر کوچکتر شامل نقاط دورتر از مرز تصمیمگیری نیز در حل
مسئله بهینهسازی خواهد بود.
برای حل رابطه  3از تابع الگرانژین دوگانه ولف با حفظ شرایط  Karush-Kuhn-Tuckerاستفاده میشود .با به دست آمدن
بردارهای  wو  bتوسط بیشینه کردن تابع الگرانژین دوگانه ولف ،تابع تصمیمگیری برای کالسهبندی یک متغیر جدید بهصورت
زیر خواهد بود(:)Shawe-Taylor & Cristianini, 2000
()5
]G(x)=sign[f(x)]=sign[φ(x).w+b
برای به دست آوردن نتایج مناسب کالسهبندی در روش ماشین بردار پشتیبان این نکات را بایستی موردتوجه قرارداد :به دست
آوردن مقدار بهینه برای پارامتر  cو تغییر پارامترهای مختلف تابع کرنل یا تعویض آنها با استفاده از روشهای Cross
.)Shabankareh & Hezarkhani, 2017( Validation

 -2-4جنگل تصادفی
تلفیقی1

میباشد.
روش جنگل تصادفی ازجمله روشهای
در روشهای تلفیقی مدلی که برای دستهبندی یا رگرسیون
انتخاب میشود که ترکیبی از چندین مدل است .هر مدل رأی
خود را صادر میکند و نتیجه نهایی در مورد مقدار بر اساس این
رأیها صادر میشود .اغلب صحت یک روش تلفیقی بهتر از
مؤلفههای تشکیلدهنده آن یعنی مدلها است( Mohri et al.,
.)2018

شکل  :9ایده کلی الگوریتمهای تلفیقی

1 Ensemble Methods

18

تصور کنید مدلهای استفادهشده در روش تلفیقی همگی از نوع درخت تصمیم هستند ،بدین ترتیب این مجموعه تشکیل یک
جنگل را خواهد داد .هر یک از درختان تصمیم با استفاده از یک انتخاب تصادفی صفات خاصهی موجود در هر گره 1جهت تعیین
انشعاب ساخته میشوند .بهعبارتدیگر هر درخت بر اساس مقادیر یک بردار تصادفی ساخته میشود .این مقادیر دارای توزیع
یکسانی برای تمام درختان موجود در جنگل هستند و بهصورت مستقلی نمونهگیری میشوند .برای دستهبندی نیز هر درخت رأی
خود را صادر و نتیجه نهایی بارأی اکثریت تعیین میشود( .)Liaw & Wiener, 2002پارامترهای مهم در الگوریتم جنگل
تصادفی ،تعداد متغیر انتخابشده در هر گره درخت و تعداد درخت میباشند که الزم است برای آنها مقادیر مناسبی تعیین
شوند(.)Harris & Grunsky, 2015

در این روش در هر بار نمونهگیری با جایگزینی اطالعات ،برخی اطالعات هرگز نمونهگیری نمیشوند و برخی دیگر شاید چند
بار نمونهگیری شوند .بهعبارتدیگر برخی دادههای ورودی برای برخی درختها در اصطالح نمونه خارج از کیسه ( 2)OOBخواهند
بود یعنی در ایجاد برخی درختها مشارکت نخواهند داشت .این دادهها عمل یک اعتبارسنج داخلی برای هر درخت را دارند که این
اعتبارسنجی از طریق برآورد خطای خارج از کیسه انجام میشود .اگر خود دادههای خارج از کیسه از طریق درختان پیشبینی شوند،
برای این پیشبینیها خطا وجود خواهد داشت و میانگین این خطاها ،خطای خارج از کیسه نامیده میشود که نشاندهنده میزان
تأثیر نمونههای انتخابنشده بر میزان خطای نتیجه نهایی جنگل تصادفی است(.)James et al., 2013
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شکل  :10ایده الگوریتم جنگل تصادفی

 -3-4ارزیابی مدل
ارزیابی عملکرد مدلهای  SVMو  RFبر اساس ضریب تعیین ،3میانگین مربعات خطای تخمین ،4میانگین خطای نسبی 5و
قدر مطلق خطای نسبی 6که همگی معرف میزان دقت (خطای) تخمین میباشند استفاده شده است .مدلی که بیشترین مقدار R2
و کمترین مقدار  SDE ،RMSEو  MAPEرا دارا باشد از عملکرد مناسبتری برخوردار است(.)Nagelkerke, 1991
کمیت  R2که ضریب تعیین نیز نامیده میشود ،نسبت تغییرات (متغیرهای) تعریفشده ،بهکل تغییرات (متغیرها) میباشد .این
اندازهگیری به ما این امکان را میدهد که تعیین کنیم چقدر میتوان به پیشبینی یک مدل یا نمودار مطمئن بود .روشهای دیگر
اگرچه مفید هستند ،اما یک اشکال مشترک دارند :ازآنجاکه مقادیر آنها میتواند بین صفر تا  +بینهایت متغیر باشد ،یک مقدار
واحد آنها در مورد عملکرد بهتنهایی چیز زیادی نمیگوید و فقط در هنگام مقایسه قابل تفسیر هستند(.)Chicco et al., 2021
N
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 -4-4دادههای ورودی
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در این مطالعه ،از مقادیر طراحی مارشال مخلوط معمولی و اصالحشده برای تولید مدلهای یادگیری ماشین استفاده شد.
درمجموع  72نمونه برای مدلسازی استفاده شد که  70درصد آن بهصورت تصادفی برای آموزش و  30درصد برای آزمایش و
اعتبار سنجی نتایج مدل استفاده شدند .محققان نشان دادهاند که این ترکیب بهترین عملکرد به همراه داشته
باشد( .)Ghorbanzadeh et al., 2018; Tiwari et al., 2018متغیرهای ورودی در نظر گرفتهشده برای مدلسازی
عبارتاند از نوع فیلر ( ،)FTدرصد فیلر ( ،)PFقیر ( ،)BCوزن مخصوص نمونههای متراکم ،درصد فضای خالی ( ،)Vvفضای
خالی موجود در سنگدانه ( )VMAو فضای خالی پرشده با قیر (.)VFB
درزمینه الگوریتمهای یادگیری ماشین هر نمونه ،یک بردار ویژگی 1در نظر گرفته میشود که محتوای آن (صفات خاصه)
توسط نتایج آزمایشات تعریف شدهاند؛ بنابراین تعداد ابعاد بردار ویژگی برابر با تعداد آزمایشات میباشد(.)Porwal et al., 2004
نتایج تمام آزمایشها برای ایجاد  72بردار ویژگی  7بعدی با یکدیگر ترکیب شدند .دادهها بر اساس نتیجه مقاومت و روانی مارشال
بهدستآمده برچسبگذاری شدند .با توجه به اینکه رنج دادهها و واحد اندازهگیری آنها در نتایج متفاوت میباشند ،در الگوریتمهای
یادگیری ماشین عملکرد تابع با محدودیت سختافزاری و نرمافزاری همراه است و نمیتواند عملکرد مثبتی داشته باشد .برای مثال،
در این پژوهش دادههای وزن مخصوص قیر مقادیری بسیار کوچکتر از فضای خالی پرشده با قیر دارند؛ بنابراین نیاز است تا
مقادیر پردازششده نرماالیز 2شوند( .)Ioffe & Szegedy, 2015سادهترین روش برای بی مقیاس کردن این است که مقادیر را
به مقیاس ] [0,1تغییر دهیم .فرمول این روش بهصورت زیر میباشد:
)x-min(x
)max(x) - min(x

()10

= ̂x

که در آن  xداده اصلی و ́𝑥 مقدار نرماالیز شده میباشد(.)Patro & Sahu, 2015

 -5-4نتایج حاصل از مدلسازی با استفاده از روش  SVMو RF
از دادههای آموزشی برای ساخت مدلهای  SVMاستفاده شده است .همانطور که در قبل اشاره شد در این روش میبایست
از توابع کرنل استفاده کرد .مدلسازی بر روی دادههای آموزشی توسط هر چهار تابع کرنل معرفیشده انجام شده است که بهترین
نتایج با تابع کرنل پایه شعاعی به دست آمده است .همچنین بهمنظور بهینه کردن پارامترهای 𝑐 و 𝛾 متعلق به تابع کرنل از
روش  10-fold cross validationاستفاده شده است که مقدار 𝑐 برابر  8و مقدار 𝛾 برابر  0.9برای مدلسازی مقاومت مارشال
و مقدار 𝑐 برابر  10و مقدار 𝛾 برابر  0.8برای مدلسازی روانی مارشال در نظر گرفته شده است .مقادیر غیرازاین دو باعث کاهش
دقت و صحت الگوریتم میشود .پس از آموزش ،مدل توسط دادههای آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج مربوط ،SDE ،R2
 RMSEو  MAPEمطابق جدول  3به دست آمد .کلیه فرایند مدلسازی با استفاده از بسته  E1071نرمافزارMeyer et ( R
 )al., 2019انجام شده است.
درروش  RFبهمنظور تعیین تعداد متغیر انتخابشده در هر گره درخت ( )mtryو همچنین تعداد درخت ( )ntreeاز روش 10-
 fold cross validationاستفاده شده است .مطابق این روش تعداد  1000درخت و  5متغیر در هر گره مطلوبترین شرایط به
برای مدل فراهم کرده است .لذا این مقادیر بهمنظور مدلسازی استفاده شد.
پس از ساخت مدل با استفاده از بسته  random forestدر نرمافزار ،)Leo Breiman and Adele Cutler, 2018( R
مدل توسط دادههای آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج در جدول  3ارائه شده است .یکی از مزایای الگوریتم جنگل
تصادفی این است میتواند اهمیت متغیرها را در یک مسئله مشخص کند .در این تحقیق اهمیت پارامترهای ورودی بر اساس
شاخص اهمیت جینی و اهمیت جایگشتی به دست آمده است( )Han et al., 2016که درصد قیر و درصد فیلر دارای اهمیت
باالتری نسبت به سایر پارامترها میباشند.
1 Feature vector
2 Normalize
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جدول  :8نتایج ارزیابی مدلهای  SVMو  RFبرای مقاومت مارشال

مدل
SVM
RF

نوع داده
آموزش
آزمایش
آموزش
آزمایش

R2

SDE

RMSE

MAPE

0.9135
0.875
0.8745
0.8269

0.0180
0.0208
0.0209
0.0211

38.527
40.0412
39.985
41.870

2.981
3.0173
3.023
3.1641

جدول  :9نتایج ارزیابی مدلهای  SVMو  RFبرای روانی مارشال

مدل
SVM
RF

نوع داده
آموزش
آزمایش
آموزش
آزمایش

R2

SDE

RMSE

MAPE

0929
0.841
0.889
0.811

0.0141
0.0214
0.02
0.0203

38.4
40
39.7
41.3

2.98
3.03
3
3.11

(الف)
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در شکل  11و  12نمودار مقادیر واقعی اندازهگیری شده و مقادیر پیشبینیشده مقاومت و روانی آسفالت توسط مدل  SVMو
 RFبرای دادههای آموزشی و آزمایشی ترسیم شده است .همانطور که در شکل نیز بهخوبی دیده میشود ،نتایج به خط نیم ساز
نزدیک هستند و میتوان گفت مقادیر را با دقت خوبی پیشبینی کرده است .ازلحاظ تئوری اگر R2برابر  100درصد شود تمامی
مقادیر مشاهدهشده با مقادیر برازش شده یکسان خواهند بود و همه نقاط دادهها بر روی خط برازش شده قرار خواهند
گرفت(.)Devore, 2011

(ب)

شکل  :11مقایسه مقدار مقاومت مارشال پیشبینیشده و واقعی (الف) مدل ( SVMب) مدل RF

(الف)

(ب)

شکل  :12مقایسه مقدار روانی مارشال پیشبینیشده و واقعی (الف) مدل ( SVMب) مدل RF

 -5نتیجهگیری
در این مطالعه ،تأثیر استفاده از سه نوع فیلر (فیلر حاصل از بین گرم ،خاکستر پوسته برنج و خاکستر بادی) در درصدهای
مختلف بر خواص مارشال مخلوط آسفالتی با حداکثر سایز دانه  25میلیمتر موردبررسی قرار گرفت .مقایسه درصدهای قیرهای
نمونههای حاوی  RHAو  FAبا نمونههای حاوی  CFدر درصدهای مشابه اختالط نشان میدهد مقدار قیر بهینه کاهش پیدا
21
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 همچنین مقاومت مارشال بهدستآمده از نمونههای حاوی این سه نوع فیلر نشان میدهد با توجه به کاهش قیر بهینه.کرده است
 در مخلوطهای حاوی. افزایش پیدا کرده استCF  مقاومت آنها نسبت به نمونههای حاوی،FA  وRHA در مخلوطهای حاوی
 کمترین مقدار قیر بهینه برای. میباشد4.53  درصد از این فیلر کمترین مقدار قیر بهینه نتیجه داده است که برابر با4  مقدار،CF
 درصد از این فیلر بدست آمده است و برای مخلوط حاوی4  میباشد و برای مخلوط حاوی4.25  برابر باRHA مخلوطهای حاوی
 با توجه به نتایج بدست آمده مقدار. میباشد4.16  درصد از این فیلر به دست آمده است و برابر با6  کمترین مقدار قیر بهینه درFA
، در مقایسه مقاومتهای بهدستآمده در درصد قیرهای ذکرشده. کمترین مقدار قیر بهینه را نتیجه داده استFA  درصد فیلر6
 براین اساس. این مقدار نیز قابلقبول است4.89  برابر باMQ  بیشترین مقاومت را داراست که با مقدارFA  درصد6 مخلوط حاوی
 میتوان در مصرف قیر صرفهجویی کرد بهطوریکه عملکرد روسازیFA  وRHA میتوان نتیجه گرفت که با استفاده از فیلرهای
 از الگوریتمهای، در ادامه بهمنظور ارائه مدلی برای پیشبینی مقاومت و روانی مارشال مخلوطهای آسفالتی.نسبت به قبل بهتر باشد
 مدلها با استفاده از پارامترهای طرح مارشال آموزش داده شدند و سپس. استفاده شدRF  وSVM یادگیری ماشین نظارتشدهی
 در مدلسازی مقاومت مارشال بهRF  وSVM  برای دو مدلR2  مقدار.با استفاده از دادههای آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند
 این مقدار برای این. برای داده آزمایشی به دست آمد0.8269  و0.875  برای داده آموزشی و0.8745  و0.9135 ترتیب برابر با
. برای داده آزمایشی بود0.811  و0.841  برای دادههای آموزشی و0.889  و0.929 مدل در مدلسازی روانی مارشال نیز به ترتیب
نتایج حاصله نشاندهنده کارآمدی مدلهای استفادهشده در برابر روشهای آزمایشگاهی برای پیشبینی مقاومت و روانی مارشال
 بهمنظور بهینه کردن الگوریتمهای یادگیری ماشین. داراستRF عملکرد بهتری را نسبت بهSVM آسفالت میباشد که روش
 از نتایج حاصله در،بهدستآمده و طراحی یک مدل پویای پیشبینی پیشنهاد میشود پس از انجام آزمایشات هر نمونه جدید
.آموزش مجدد الگوریتم استفاده شود
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