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چکیده
دمای عمق الیههای آسففلای ی ی ی ف کاو هاهای م د دا کیآی ت لیل ،ط ای ی م ملایتاب س زففافی شامووس امسففافیهای آسففلای ی
س ف م مت های پ،وس ،ی سه ع ه ن جایگزین نت فهگ،یی م،ت نی م آفمایشففگاهی ین دماط ف امشهای ودهزی ه م سففیی لت،،ن دمای
عمق الیههای آسفلای ی هزف تم ین دا ایی س

وه ین مت ها سی ساس د دههای م،ت نی م آفمایشگاهی میتمد ساخ ه شته نت م

ن،اف سه لهسفته مت هایی سی ی لت،،ن دمای عمق الیههای آسفلای ی دا شی یط مخ لف لی ک ،ی م آب م هه یی مجهد د ادم هتف صلی
ین پژمهو لهسته متیی سی ی پ،وس ،ی دمای عمق الیههای آسلای ی سی ساس د دههای آب م هه یی س م امش مت سافی س لاده
شتهط مت اگیس،هن غ،یخلی داجه دمم گام سه گام میساشت وه دمای عمق الیههای آسلای ی ا سی ساس سایی م غ،یها شام عمق
مهاد نظی ف سففلر امسففافیط دمای هه ط م،انگ،ن سففیع

مج

سادط ت ق ااهس

هه م لاسو آک اب پ،وس ،ی میو تم د دهها ف

پایگاه د ده سینامه عمل ید سل تمتب امسفافی شLTPPس سف خی شفته م سی ی مت سفافی ف د دههای چ تین سایه میسهط سه یای
مهایه آمیی ا سف لاده شفته س م سا س لاده ف د دههای مهجهدط عمل ید مت لهسته یاک ه مهاد افیاسی قی ا گیک ه س م همچ ،ن
مت لهسته د ده شته سا س لاده ف د دههای میسهط سه یای

مهن انای آمیی اط ع بااس جی شته س م ن ایج پژمهو قاسل،

دمای عمق الیههای آسلای ی ا سی ساس د دههای آب م هه یی مهجهد لهسط مت لهسته یاک ه سا دق

پ،وس ،ی

پ،وس ،ی سز،اا خهب شضییب

لت،،ن 0/59س م ُایب شسایاسس پ،وس ،ی سز،اا ود نشان میدهتم

واژههای کلیدی :دمای عمق الیههای آسفالتی ،مدل پیشبینی دما ،مدل رگرسیون درجه دوم ،برنامه عملکرد بلندمدت روسازی ()LTPP
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تغییرات دمایی روزانه و فصلی در شکلگیری تنشهای حرارتی

مقدمه

نقش به سزایی دارند .این تغییرات میتواند باعث ترکخوردگی

در سالهای اخیر افزایش حجم ترافیک و بارهای وسایل نقلیه

الیه رویه آسفالتی شود که این امر در پیشبینی دوره عمر الیههای

سنگین منجر به فرسایش شدید سازه روسازی راهها شده است.

آسفالتی تاثیرگذار است .در مناطقی که تغییرات دمایی زیادی را

این امر به طور مستقیم باعث افزایش هزینههای تعمیر و

تجربه میکنند ،شرایط حرارتی الیهها نقشی مهم در

نگهداری سازمانهای متولی بهرهبرداری از راهها شده است .این

ترکخوردگی سیستم روسازی چندالیهای دارد .مشخصات

روند پیش رو ،به همراه خواستههای معمول برای زیرساختهای

مخلوط آسفالتی اعم از سختی ،پیرشدگی و  ...نسبت به تغییرات

حمل و نقل بادوام و  ...منجر به نیاز به افزایش عمر روسازیهای

دمایی حساس است .تغییرات دمایی روزانه هوا تاثیر چشمگیری

آسفالتی از  51سال به  81سال یا بیشتر شده است .مخلوط

بر وضعیت حرارتی الیه آسفالتی در عمقهای نزدیک به سطح

آسفالتی ،مادهای ویسکواالستیک است و خصوصیات هر دو

روسازی دارد [.]Irwin and Boston, 2005

مصالح ویسکوز و االستیک را دارا میباشد .یکی از فاکتورهای

برای بررسی تاثیر دما بر رفتار الیههای آسفالتی ،تعیین نحوه

مهم محیطی که تغییر شکل روسازیهای آسفالتی را تحت تاثیر

توزیع دما در عمقهای مختلف الیه در طول شبانهروز ضروری

قرار میدهد ،دمای عمق الیههای آسفالتی میباشد؛ که این تاثیر

است .با داشتن این توزیع دمایی ،محاسبه اثرات دما بر روسازی

به دلیل همین رفتار ویسکواالستیک مخلوط آسفالتی است

به ویژه در طراحی روکش و مطالعات بهسازی راه انجام میشود.

[ ;Kim and Lee, 1995; Park, Kim and Park, 2002

با توجه به اهمیت آگاهی از دمای عمق الیههای آسفالتی در

.]Shao, Park and Kim, 1997

تحلیل ،طراحی ،اجرا ،ارزیابی و بهسازی روسازی ،هدف این

سختی الیههای آسفالتی تاثیر قابل توجهی بر روی ظرفیت

مقاله توسعه مدلی برای پیشبینی دمای عمق الیههای آسفالتی

سازهای روسازیهای انعطافپذیر دارد .این سختی تابعی از

است .مدل توسعه داده شده بر اساس متغیرهایی شامل عمق مورد

دمای الیه بوده و به صورت روزانه و فصلی تغییر میکند .با

نظر از سطح روسازی ،دمای هوا ،حداکثر جهت و سرعت باد،

افزایش دما سختی الیه آسفالتی کاهش مییابد که این امر باعث

حداکثر رطوبت هوا و تابش آفتاب عمل میکند.

افزایش تنش در الیههای اساس و زیراساس روسازی میشود

.2

[ .]Marshal, Mier and Welch, 2001مخلوط آسفالتی با

مدلهای پیشبینی دمای عمق الیههای

آسفالتی

افزایش دما ،مانند مایع ویسکوز و با کاهش آن مانند جامد
االستیک عمل میکند [ Diefenderfer, Al-Qadi and

مدلها و روشهای مختلفی برای پیشبینی دمای عمق الیههای

Reubush, 2002; Diefenderfer, Al-Qadi and
 .]Diefenderfer, 2006بنابراین پاسخ روسازی به بارهای

آسفالتی توسط پژوهشگران ارائه شده است .این مدلها را
میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد :دسته اول ،مدلهایی هستند

وارده ،متاثر از دما است .در تحلیل ،طراحی و ارزیابی روسازی،

3

که رویکرد تحلیلی دارند و بر اساس تئوری انتقال حرارت و

پیشبینی دما در سطح و عمق الیههای آسفالتی ضروری است.

مشخصات حرارتی روسازی آسفالتی توسعه یافتهاند .دسته دوم،

دمای عمق الیههای آسفالتی عموماً متاثر از ویژگیهای جذب و

مدلهای بر پایه محاسبات نرم 5میباشند که شامل شبکههای

انعکاس انرژی خورشیدی الیهها و مشخصات حرارتی مخلوط

عصبی مصنوعی ( ،)ANNسیستم استنتاج عصبی–فازی
1

آسفالتی میباشد [.]Peterson and Mahura, 2012

4

8

تطبیقی ( ،)ANFISروش کنترل گروهی دادهها (،)GMDH
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برنامهنویسی عبارتی ژنتیک )GEP( 0و  ...میشود .دسته سوم،

افت و خیز اندازهگیری شده روسازی در آزمایش افت و خیزسنج

روشهای آماری هستند که از مدلهای رگرسیونی برای به دست

وزنه اُفتان ،)FWD( 33معرف پاسخ الیههای آن است .به دلیل

آوردن رابطه بین دمای عمق الیههای آسفالتی و دادههای آب و

رفتار ویسکواالستیک الیههای آسفالتی ،مقدار افت و خیز این

هوایی استفاده میکنند.

الیه با دما تغییر میکند .برای یکسان سازی و امکان مقایسه نتایج،

مدلهای تحلیلی تعادل گرمایی توسط شائو و لیستر [ Shao

تحلیل دمایی در محاسبات بازگشتی 35نتایج  FWDبا رویکرد

 ،]and Lister, 1996رایِر [ ،]Rayer, 1987چاپمَن و

مکانیستیک – تجربی 31توسط نرمافزار  34ELMODیا مدل

همکاران []Chapman, Thornes and Bradley, 2001

تجربی آشتو 38در یک دمای مرجع انجام میشود [ Solatifar

توسعه یافتهاند .این مدلها فاقد پارامتر حرارت دریافتی و از

.]et al., 2018

دست رفته سطح روسازی مرتبط با عبور وسایل نقلیه هستند

روشهای آماری به دلیل سادهتر بودن کار با نرمافزارهای آن،

[ .]Akihito, Akira and Teruyuki, 2012هوبِر

امکان به دست آمدن رابطه ریاضی و  ...توسط بسیاری از

[ ]Huber, 1994رابطهای قطعی برای تعیین حداکثر دمای

پژوهشگران برای پیشبینی دمای عمق الیههای آسفالتی مورد

روسازی تعریف کرده است .کریستیسان و اَندرسون

استفاده قرار گرفتهاند .دیفِندرفِر و همکاران [ Diefenderfer,

[ ]Christison and Anderson, 1972مدلی که دمای

 ]Al-Qadi and Reubush, 2003و وَنگ و روسلِر

روسازی آسفالتی را بر اساس معادله جریان گرمای یک بعدی

[ ]Wang and Roesler, 2012میانگین دمای ماهانه

پیشبینی میکند ،ارائه کردهاند .کین و هیلر [ Qin and Hiller,

روسازی را به عنوان ضریب تصحیح برای گسترش دامنه کاربرد

 ]2011مدل انتقال گرمای یک بعدی را برای پیشبینی نحوه

مدل معرفی کردهاند .مطالعات مختلفی توسط چاو و همکاران

توزیع دما در روسازی توسعه دادهاند .ویژگی اصلی این مدل به

[ ،]Cao, Dong and Sun, 2007کانگ و همکاران

دست آمدن اثرات دمای هوا بر دمای روسازی در عمقهای

[ ،]Kang, Zheng and Cai, 2007بای و همکاران [ Bai,

مختلف میباشد [.]Jing and Zhang, 2018

 ]Qian and Li, 2011و دانگ و همکاران [ Dong, Li and

مدل شبکه عصبی پسانتشار 1توسط شو و همکاران [ Xu,

 ]Wen, 2014نیز در این خصوص صورت گرفته است .در این

 ]Han-Cheng and Li, 2017جهت پیشبینی دمای

مطالعات دمای عمق الیه آسفالتی با استفاده از دادههای آب و

روسازی در مناطق سرد ارائه شده است .سیستم استنتاج عصبی–

هوایی و  ...مورد بررسی قرار گرفته شده است .صدیقیان فرد و

فازی تطبیقی از نوع سیستم فازی سوگِنو 5است که بر اساس یک

صولتیفر []Sedighian-Fard and Solatifar, 2020

سری از دادههای آموزشی موجود و از فرآیند مربوط ،قواعد آن

پژوهشی جامع در خصوص انواع مدلهای رگرسیونی پیشبینی

به دست آمده و مقادیر بهینه پارامترهای آن تعیین میشود .روش

دمای عمق الیههای آسفالتی را انجام دادهاند.

کنترل گروهی دادهها یک رویکرد خودسازماندهی داده بوده که

در برنامه تحقیقات راهبردی بزرگراهها( 30شارپ )SHRP -

به تدریج مدلهای پیچیدهتری در طول ارزیابی عملکرد مجموعه

مدلها و روشهای متعددی برای پیشبینی رفتار حرارتی

دادههای ورودی و خروجی تولید میکند .برنامهنویسی عبارتی

الیههای آسفالتی ارائه شده است .این برنامه و نیز برنامه عملکرد

ژنتیک با استفاده از اصول بنیادی الگوریتم ژنتیک )GA( 2و

بلندمدّت روسازی )LTPP( 31از سال  3251در ایاالت متحده

برنامهنویسی ژنتیک )GP( 31که بر اساس تئوری داروین ارائه

آمریکا برای تعیین رفتار دقیق روسازیها اجرا شده است .لوکانن

شده ،گسترش یافته است.

و همکاران []Lukanen, Chunhua, and Skok, 1998
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مورد نیاز بودهاند ،استخراج شده است .از آن جایی که پژوهش

( )SMPجهت پیشبینی حداقل و حداکثر دمای روسازی ،ارائه

حاضر به دنبال توسعه مدلی عمومی بوده است ،تفکیک خاصی

کردهاند .هدف از برنامه  LTPPگردآوری دادههای با کیفیت

در استخراج دادهها صورت نگرفته و صرفاً با توجه به مدلسازی

باالی مورد نیاز برای فهم دقیق عملکرد روسازی و متغیرهای

دمای عمق الیههای آسفالتی ،تنها فیلتر اعمال شده روسازیهای

تاثیرگذار بر آن و همچنین ایجاد پایگاه داده جامعی برای تحقیق

بتنی (صلب) بودهاند .دادههای مورد استفاده شامل کد شارپ،55

و توسعه محصوالت ارزشمند در تحلیل و طراحی روسازی بوده

کد ایالت ،51شماره ساخت ،54عرض ،طول و تراز ارتفاعی

است .برنامه  LTPPشامل دو نوع مطالعات است که عبارتند از

جغرافیایی ،نوع قطعه روسازی ،ضخامت کل و مجزای هر یک

51

از الیههای آسفالتی ،عمق دماسنج مدفون در الیهها و نیز دادههای

( .)SPSآزمایشها و مطالعات  GPSبر روی بسیاری از قطعات

آب و هوایی مورد نیاز از جمله دمای عمق الیههای آسفالتی،

روسازی در حال خدمت برای ارزیابی عملکرد کلی روسازیها،

دمای هوا ،سرعت و جهت باد ،رطوبت هوا و تابش آفتاب

ایجاد و توسعه یک بانک اطالعاتی گسترده انجام شده است .این

میشود .با توجه به این که هدف این پژوهش پیشبینی دمای

مطالعات در تحلیل و طراحی روسازی مورد استفاده قرار

عمق الیههای آسفالتی میباشد ،استخراج سایر دادهها بر اساس

میگیرند [ FHWA, 2017; Solatifar and Lavasani,

در دسترس بودن دادههای دمای عمق مرتبط با آنها انجام شده

 .]2020آزمایشها و مطالعات  SPSبرای بررسی تاثیر عوامل

است .دادههای دمای عمق و دمای هوا از ماژول 58آب و هوایی

مختلف بر عملکرد و ویژگیهای خاص روسازی نظیر زهکشی،

پایگاه داده  ،LTPPبخش  SMPو دادههای سرعت باد ،جهت

ضخامت الیهها و نیز بهسازی و نگهداری ،طراحی و توسعه

باد ،رطوبت هوا و تابش آفتاب از ماژول آب و هوایی پایگاه داده

مدلهایی بر اساس دادههای بسطیافته برنامه پایش فصلی

مطالعات عام روسازی )GPS( 32و مطالعات خاص روسازی

50

یافتهاند .این قطعات به طور خاص برای برنامه  LTPPساخته

 ،LTPPبخش ایستگاه آب و هوایی خودکار

شده است .مطالعات  LTPPاز حدود  5853قطعه روسازی

استخراج شدهاند .تناوب زمانی برداشت این دادهها به صورت

تشکیل شده است .از این تعداد حدود  55قطعه در ایاالت متحده

ساعتی است .در شکل  3محل قطعه روسازی مورد مطالعه در

آمریکا و کانادا (همه قطعات روسازی) برای برنامه پایش فصلی

این پژوهش در ایالت اوهایو آمریکا نشان شده است.

(از قطعات  )SPSدر نظر گرفته شده است.

بعد از استخراج و تهیه دادههای خام ،سایر دادهها اعم از دمای

.3

استخراج دادهها از پایگاه داده LTPP

()AWS

هوا ،سرعت و جهت باد و  ...با دادههای دمای عمق از نظر
مطابقت کد سایت ،زمان ثبت داده و سایر موارد (شماره ساخت،

با توجه به نیاز به یک پایگاه داده جامع و عدم وجود اطالعات

شماره محل و نمونه و  )...کنترل شده و با استفاده از نرمافزار

و مشخصات کافی روسازی راههای ایران (دادههای دمای عمق

اکسل 51مرتب شدهاند .در فرآیند مطابقت دادهها ،گپهای زمانی

الیههای آسفالتی ،دمای هوا ،سرعت و جهت باد ،و رطوبت هوا

موجود در دادههای دمای عمق تعیین شده است .این گپها در

و تابش آفتاب) ،از پایگاه داده برنامه  LTPPبرای استخراج

تمامی دادههای مستخرج غیر از دادههای دمای عمق ،شناسایی و

دادههای مورد نیاز در این پژوهش استفاده شده است .نوع

حذف شدهاند .در حالت کلی دادههای دمای عمق با توجه به

روسازی خاصی مدّ نظر پژوهشگران نبوده و دادههای روسازی

ضخامت کل الیههای آسفالتی ،در سه عمق مورد استفاده قرار

واقع در ایالت اوهایو 53با کد قطعه  12-1213که دارای دادههای

گرفتهاند.
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شکل  .1محل سایت در ایالت اوهایو آمریکا و قطعه روسازی با کد 30-9091

الزم است ذکر شود که دادههای دمای عمق الیههای آسفالتی

بعد از این مرحله دادهها به صورت تصادفی مرتب شده و بانک

برنامه  SMPاز اوت  3224تا اُکتبر  5114و دادههای آب و

داده نهایی تهیه شده است .بانک داده شامل  2متغیر مستقل

هوایی  AWSاز اوت  3224تا دِسامبر  5115در پایگاه داده

(ورودی) و یک متغیر وابسته (پاسخ) است .متغیرهای ورودی

 LTPPدر دسترس هستند .در نهایت برای توسعه مدل پیشبینی

عبارتند از :عمق از سطح روسازی ،دمای هوا ،میانگین و حداکثر

دمای عمق الیههای آسفالتی این پژوهش از تعداد 14010

جهت باد ،میانگین و حداکثر سرعت باد ،حداکثر و حداقل میزان

مجموعه داده استفاده شده است.

رطوبت هوا و تابش آفتاب .متغیر وابسته دمای عمق الیه آسفالتی

.4

است .نتایج آزمون همبستگی در جدول  3ارائه شده است.

تحلیل دادهها و توسعه مدل

همان طور که در این جدول مشاهده میشود ،میانگین و حداکثر

در این بخش فرآیند تحلیل دادهها مورد بررسی قرار گرفته است.

سرعت باد با همبستگی  20/5درصد ،میانگین و حداکثر جهت

ابتدا آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرها برای تشخیص وجود

باد با همبستگی  55/0درصد و همچنین حداقل و حداکثر میزان

یا عدم وجود چندخطی بودن متغیرها با استفاده از نرمافزار

رطوبت هوا با همبستگی  20/2درصد همبستگی باالیی با

 SPSSنسخه  58انجام شده است .متغیرهایی که همبستگی

یکدیگر دارند .بنابراین برای جلوگیری از چندخطی بودن در

زیادی با یکدیگر داشته تعیین شده و از بین آنها متغیری که تاثیر

مدل ،حداکثر سرعت باد با همبستگی  -3درصد ،حداکثر جهت

بیشتری بر پیشبینی پاسخ دارد در مدلسازی در نظر گرفته شده

باد با همبستگی  -33/2درصد و نیز حداکثر میزان رطوبت هوا

است .متغیر دیگر جهت جلوگیری از چندخطی بودن در مدل،

با همبستگی  -54درصد با دمای عمق الیههای آسفالتی از بانک

حذف شده است .عموماً اگر میزان همبستگی بین دو متغیر یا

داده حذف شده است .در نهایت شش متغیر مستقل برای

چند متغیر نزدیک به  51درصد باشد ،میتوان اظهار داشت که

مدلسازی پژوهش حاضر عبارتند از :عمق از سطح روسازی

همخطی یا چندخطی وجود دارد [.]Shrestha, 2020

(  ،)𝑥1دمای هوا (  ،)𝑥2میانگین سرعت باد (  ،)𝑥3میانگین جهت
باد (  ،)𝑥4حداقل میزان رطوبت هوا (  )𝑥5و تابش آفتاب ( .)𝑥6
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جدول  .1نتایج آزمون همبستگی پیرسون با سطح اطمینان  09درصد روی دادههای پژوهش

3

-1/101 -1/115

1/154

-1/332

عمق از سطح روسازی

1/354

-1/115 -1/110

1/510

-1/131

دمای هوا

1/321

1/550

-1/112 -1/155

1/118

-1/350

میانگین سرعت باد

میانگین جهت باد

حداکثر سرعت باد

حداکثر جهت باد

حداکثر میزان رطوبت هوا

حداقل میزان رطوبت هوا

1/328

1/205

1/355

-1/588 -1/511

1/532

-1/121

دمای هوا

-1/118

3

میانگین سرعت باد

1/118

-1/150

3

میانگین جهت باد

1/134

-1/313

1/328

3

حداکثر سرعت باد

1/110

1/140

1/205

1/321

3

حداکثر جهت باد

1/131

-1/354

1/355

1/550

1/354

تابش آفتاب

-1/313 -1/150

1/140

-1/513 -1/350 -1/354

1/118

9/092

عمق از سطح روسازی

3

-1/118

1/118

دمای عمق الیه آسفالتی

1/134

1/110

1/131

1/115

1/118

-1/181 -1/135

متغیرها

حداکثر میزان رطوبت هوا

1/115

-1/115 -1/110 -1/155 -1/511 -1/350

3

1/202

-1/541 -1/845

حداقل میزان رطوبت هوا

1/118

-1/101 -1/115 -1/112 -1/588 -1/513

1/202

3

-1/552 -1/015

1/154

تابش آفتاب

-1/135

1/118

1/532

دمای عمق الیه آسفالتی

-1/181

1/285

-1/552 -1/541 -1/332 -1/131 -1/350 -1/121

1/118

1/510

-1/015 -1/845

3

1/430

1/430

3

مدلسازی با روش رگرسیون درجه دوم 52گام به گام 11با استفاده

که در این رابطه 𝑦 متغیر پاسخ (وابسته) 𝑥 ،متغیرهای مستقل𝑘 ،

از نرمافزار  Minitabنسخه  32انجام شده است .در این روش

تعداد متغیرها و 𝜀 خطا است [.]Bezerra et al., 2008

متغیرها یک به یک (جداگانه) وارد مدل میشوند؛ به این صورت

نتایج آماری تحلیل رگرسیون غیرخطی درجه دوم در جدول 5

که مدل ابتدا متغیری که بیشترین همبستگی را با متغیر وابسته

ارائه شده است .در این جدول ،ضرایب متغیرها t-value ،و P-

(دمای عمق الیههای آسفالتی) دارد ،انتخاب میکند .دومین

 valueبرای هر کدام از عبارات مدل آمده است t-value .آماره

متغیری که وارد مدل (تحلیل) میشود ،متغیری است که پس از

محاسبه شده برای هر عبارت است که به منظور محاسبه سطح

متغیر اول ،باعث افزایش مقدار ضریب تعیین مدل)𝑅2 ( 13

معنیداری ( 1/18 )P-valueاستفاده میشود P-value .بیانگر

میشود .در این روش ورود متغیرها به مدل تا زمانی که سطح

این است که آیا هر یک از عبارتهای مدل در پیشبینی متغیر

معنیداری )p-Value( 15به  28درصد برسد ،ادامه یافته و سپس

وابسته (دمای عمق الیههای آسفالتی) تاثیرگذار هستند یا خیر.

عملیات متوقف میشود .مدل درجه دوم عالوه بر در نظر گرفتن

اگر  P-valueکمتر از  1/18باشد ،مقدار آن عبارت تاثیرگذار در

پارامترهای (متغیرهای) اصلی و برهمکنش 11آنها ،درجه دوم

نظر گرفته میشود.

پارامترها را نیز در نظر میگیرد و از رابطه  3به دست میآید.

همان طور که در جدول  5مشاهده میشود تمامی عبارتهای

() 3

𝑦 = 𝛽0 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑖2 +
𝜀 ∑𝑘𝑖=1≤𝑖≤𝑗 𝛽𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 +

مدل توسعه یافته دارای  P-valueکمتر از  1/18هستند که نشان
میدهد سطح معنیداری با احتمال باالی  28درصد با متغیر
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وابسته دارند .دلیل این که تمامی متغیرها دارای  P-valueکمتر

تحلیل دادهها باشد .مدل نهایی توسعه یافته برای پیشبینی دمای

از  1/18هستند؛ میتواند به دلیل انجام آزمون پیرسون در ابتدای

عمق الیههای آسفالتی به صورت رابطه  5است.

() 5

𝑇𝑑 = 8.257 − 27.91 𝑥1 + 1.1424 𝑥2 − 0.8369 𝑥3 − 0.042376 𝑥4 + 0.00671 𝑥5 + 0.009273 𝑥6
+ 470.7 𝑥12 + 0.011693 𝑥22 + 0.03730 𝑥32 + 0.000119 𝑥42 − 0.000266𝑥52
+ 0.000004 𝑥62 − 1.0542 𝑥1 × 𝑥2 − 1.269 𝑥1 × 𝑥3 − 0.15824 𝑥1 × 𝑥6
− 0.025892 𝑥2 × 𝑥3 − 0.000186 𝑥2 × 𝑥4 − 0.001212 𝑥2 × 𝑥5 − 0.000103 𝑥2
× 𝑥6 + 0.001651 𝑥3 × 𝑥5 + 0.001356 𝑥3 × 𝑥6 + 0.000003 𝑥4 × 𝑥6
− 0.000118 𝑥5 × 𝑥6

در این رابطه 𝑑𝑇 دمای عمق الیه آسفالتی ،درجه سلسیوس؛ 𝑥1

جدول  .2نتایج آماری تحلیل رگرسیون درجه دوم

عمق مورد نظر از سطح روسازی ،متر؛  𝑥2دمای هوا ،درجه

عبارت

ضریب

t-value

P-value

سلسیوس؛  𝑥3میانگین سرعت باد ،متر بر ثانیه؛  𝑥4میانگین

ثابت مدل

0/5535

51/41

1/111

جهت باد ،درجه؛  𝑥5حداقل رطوبت هوا ،درصد؛ و  𝑥6تابش

𝑥1

-5/3821

-41/31

1/111

آفتاب ،وات بر مترمربع است .بر اساس مدل توسعه یافته ،دمای

𝑥2

55/541

312/11

1/111

𝑥3

5/351

31/14

1/111

𝑥4

1/5105

1/22

1/111

𝑥5

-1/811

-51/53

1/111

مقادیر دمای عمق الیههای آسفالتی اندازهگیری شده و نیز مقادیر

𝑥6

4/111

11/88

1/111

دمای پیشبینی شده توسط مدل رگرسیون غیرخطی (درجه دوم)

𝑥1 𝑥1

1/4120

31/11

1/111

𝑥2 𝑥2

5/0325

51/01

1/111

𝑥3 𝑥3

3/111

31/28

1/111

𝑥4 𝑥4

1/5050

11/10

1/111

𝑥5 𝑥5

-1/881

-4/58

1/111

𝑥6 𝑥6

3/333

31/51

1/111

𝑥1 𝑥2

-1/5444

-31/41

1/111

𝑥1 𝑥3

-1/5851

-1/03

1/111

𝑥1 𝑥6

-5/4511

-81/11

1/111

𝑥2 𝑥3

-4/148

-11/35

1/111

𝑥2 𝑥4

-1/2335

-33/41

1/111

𝑥2 𝑥5

-3/815

-33/13

1/111

𝑥2 𝑥6

3/455

-33/25

1/111

𝑥3 𝑥5

1/812

5/54

1/114

𝑥3 𝑥6

4/502

55/31

1/111

𝑥4 𝑥6

1/5421

1/02

1/111

عمق الیههای آسفالتی میتواند پیشبینی شود.

.9

ارزیابی عملکرد مدل

در قالب پارامترهای آماری در شکل  5ارائه شده است .همان
طور که در این شکل مشاهده میشود ،دمای عمق پیشبینی شده
توسط مدل توسعه یافته ،محدوده نتایج تقریباً مشابهی با مقادیر
دمای اندازهگیری شده دارد .بنابراین میتوان گفت که مدل توسعه
یافته قابلیت بسیار خوبی در تعیین و پیشبینی دمای عمق
الیههای آسفالتی دارد.

شکل  .2دمای عمق الیههای آسفالتی اندازهگیری شده در مقایسه
با مقادیر پیشبینی شده توسط مدل توسعه یافته
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره سوم (/)85بهار 3413
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عبارت

ضریب

t-value

P-value

برای بررسی بیشتر عملکرد مدل از پارامتر خطای جذر میانگین

𝑥5 𝑥6

-5/505

-35/01

1/111

مربعات )RMSE( 15استفاده شده است .این پارامتر خطای

عملکرد پیشبینی مدل توسعه یافته در پیشبینی دمای عمق

تفاوت بین مقدار پیشبینیشده توسط مدل و مقدار واقعی یا

الیههای آسفالتی توسط دو معیار دقت 14و اُریب 18پیشبینی مورد

اندازهگیری شده میباشد که با استفاده از رابطه  1محاسبه

ارزیابی قرار گرفته است .برای این منظور ،دمای عمق الیه

میشود .هر چه مقدار  RMSEبه صفر نزدیکتر باشد ،مدل از

آسفالتی به عنوان متغیر مستقل تعریف شده و خطاها به صورت

دقت باالتری برخوردار است.

زیر محاسبه شده است.

𝑁∑
̂)2
𝑦𝑖=1(𝑦−

()1

() 1

𝑆𝑆𝐸 = ∑( 𝑦 − 𝑦̂)2

() 4

𝐸𝑆𝑆

که تمامی پارامترها قبالً تعریف شدهاند.

√ = 𝑒𝑆

شکل  1مقادیر دمای عمق پیشبینی شده را در برابر دمای عمق

𝑛−1

اندازهگیری شده ارائه میکند .همان طوری که انتظار میرود مدل

∑[𝑦−𝑦̅]2

() 8

𝑛−1

√ = 𝑦𝑆

مقادیر پیشبینی را در امتداد خط برابری ( )LOEارائه کرده است

که در این روابط 𝐸𝑆𝑆 مجموع مربعات خطا 𝑦 ،دمای عمق

که این نشان دهنده عملکرد مناسب این مدل در تعیین دمای عمق

اندازهگیری شده 𝑦̂ ،دمای عمق اندازهگیری شده 𝑦̅ ،میانگین

الیههای آسفالتی است .همچنین پارامترهای ارزیابی عملکرد

مقادیر دمای عمق اندازهگیری شده 𝑆𝑒 ،خطای استاندارد

مدل در جدول  1ارائه شده است .همان طوری که در این جدول

(انحراف معیار خطاها) 𝑆𝑦 ،انحراف معیار مقادیر اندازهگیری و

آمده است مقدار ضریب تعیین (  )𝑅2نسبت به خط برابری

𝑛 تعداد نمونه یا مشاهدات است.
𝑒𝑆
برای ارزیابی دقت پیشبینی مدل از پارامترهای 𝑆⁄
𝑦

𝑛

√ = RMSE

( )LOEمقدار  1/28را دارا است .در مورد نسبت خطای
استاندارد پیشبینی به انحراف معیار اندازهگیری ( 𝑆 )𝑆𝑒⁄نیز

نسبت

𝑦

خطای استاندارد به انحراف معیار مقادیر اندازهگیری و 𝑅2

مقدار  1/53به دست آمده است .بنابراین میتوان گفت این دو

ضریب تعیین نسبت به خط برابری )LOE( 10به صورت رابطه

مقدار دقت بسیار خوبی را برای عملکرد مدل نشان میدهند.

 0و برای محاسبه اُریب پیشبینی مدل از پارامترهای شیب و

شیب و عرض از مبدأ خط روند مقادیر پیشبینی و مقادیر

عرض از مبدأ خط روند 11مقادیر پیشبینی در مقابل مقادیر

اندازهگیری نیز به ترتیب برابر  1/2811و  1/8483میباشد که

اندازهگیری استفاده شده است.

این دو مقدار نیز بیانگر وجود اُریب کم پیشبینی مدل توسعه
2

𝑆

𝑝𝑛−

𝑅2 = 1 −

یافته است .بنابراین ،مدل توسعه یافته برای پیشبینی دمای عمق

که در این رابطه 𝑝 تعداد پارامترهای مدل است .بدیهی است هر

الیههای آسفالتی دارای دقت بسیار خوب و اُریب پیشبینی کم

𝑆
چه نسبت 𝑆 𝑒⁄کمتر و به صفر نزدیک باشد و نیز مقدار 𝑅2
𝑦

میباشد.

()0

)𝑒 (

𝑦𝑆 𝑛−1

جدول  .3پارامترهای ارزیابی عملکرد مدل

به یک میل کند ،دقت پیشبینی مدل باالتر است .از سوی دیگر
هر چه شیب خط روند به یک و همچنین عرض از مبدأ این خط
به صفر نزدیک باشد ،مدل دارای اُریب پیشبینی کمتری خواهد
بود [ .]Solatifar and Abbasghorbani, 2019همچنین

پارامتر ارزیابی

مقدار

SSE

505441

Se

5/18

Se/Sy

1/53
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توسعه مدل رگرسیونی غیرخطی پیشبینی دمای عمق الیههای آسفالتی با استفاده از دادههای  – LTPPمطالعه موردی :ایالت اوهایو – آمریکا

پارامتر ارزیابی

مقدار

نهایت ،از حدود  111داده این ایالت برای اعتبارسنجی مدل

)LOE( R2

1/28

توسعه یافته بهره گرفته شده است.

شیب

1/2811

نتایج پیشبینی دمای عمق الیههای آسفالتی که توسط دادههای

عرض از مبدأ

1/8483

اعتبارسنجی محاسبه شده است ،همراه با مقادیر دمای عمق

RMSE

5/18

اندازهگیری ،در قالب پارامترهای آماری در شکل  4ارائه شده
است .همان طور که مشاهده میشود ،دمای عمق پیشبینی شده

50

توسط مدل توسعه یافته برای دادههای اعتبارسنجی نیز محدوده
40

20
y = 0.9533x + 0.5451
R² = 0.9521
RMSE = 2.75

10
0

است .مقادیر دمای عمق اندازهگیری شده در برابر مقادیر

(℃) دمای عمق پیشبینی شده

30

نتایج تقریباً مشابهی با دمای عمق اندازهگیری شده ارائه کرده
پیشبینی شده و خطای جذر میانگین مربعات ( )RMSEدر
شکل  8و پارامترهای ارزیابی عملکرد مدل (دادههای
اعتبارسنجی) در جدول  4ارائه شده است .همان طوری که در

)LTPP Data (Ohio
LOE

-10

شکل  8مشاهده میشود همانند بخش قبل ،مدل مقادیر پیشبینی

-20

را برای دادههای اعتبارسنجی نیز در امتداد خط برابری ارائه کرده

))Linear (LTPP Data (Ohio

60

0
20
40
(℃) دمای عمق اندازهگیری شده

-20

است .این شکل نشان میدهد که در اعتبارسنجی مدل نیز با

شکل  .3مقادیر اندازهگیری شده دمای عمق الیههای آسفالتی در

وجود برخی خطاها دقت خوبی با ضریب تعیین ()𝐸𝑂𝐿( )𝑅2

برابر مقادیر پیشبینی شده

برابر ( 1/21دقت نزدیک و مشابه به تحلیل دادههای مدلسازی)

.6

حاصل شده است.

اعتبارسنجی مدل

با بررسی پارامترهای ارزیابی مدل در جدول  ،4میتوان نتیجه

برای اعتبارسنجی مدل توسعه یافته سعی شده است که از

گرفت مدل دارای دقت بسیار خوبی با استفاده از دادههای

دادههای قطعه روسازی با شرایط مختلف جغرافیایی ،آب و

اعتبارسنجی است .شیب و عرض از مبدأ خط روند مقادیر

هوایی ،کالس عملکردی متفاوت و  ...استفاده شود .از این رو از

پیشبینی و مقادیر اندازهگیری نیز نشانگر وجود اُریب کم

تعداد محدودی از دادههای مربوط به قطعه روسازی واقع در

پیشبینی مدل توسعه یافته است .بنابراین ،مدل توسعه یافته برای

ایالت مونتانای آمریکا با کد قطعه  11-1334استفاده شده است.

پیشبینی دمای عمق الیههای آسفالتی دارای دقت بسیار خوب

این قطعه روسازی در شمال ایاالت متحده آمریکا واقع شده که

و اُریب پیشبینی کم است.

در منطقه آب و هوایی خشک و دارای یخزدگی است .همچنین

از این رو میتوان نتیجه گرفت این مدل میتواند با عملکرد

مقادیر بارش باران ساالنه آن حدود یک سوم قطعه روسازی واقع

مناسب برای پیشبینی دمای عمق الیههای آسفالتی به جای انجام

در ایالت اُوهایو بوده که مدل با دادههای این ایالت توسعه داده

آزمایش در محل در تحلیل روسازیهای آسفالتی مورد استفاده

شده است (حدود  113میلیمتر در سال) .در حالی که قطعه

قرار گیرد.

روسازی در ایالت اُوهایو در شرق آمریکا بوده و در منطقه با
شرایط اقلیمی مرطوب و دارای یخزدگی قرار گرفته است .در
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محمد صدیقیان فرد ،نادر صولتیفر

هوایی ( )AWSو برنامه پایش فصلی ( )SMPکه در پایگاه
داده  LTPPدر دسترس هستند ،انجام شده است .برای
مدلسازی از روش رگرسیون درجه دوم گام به گام استفاده شده
است .مهمترین نتایج به دست آمده شامل موارد زیر میشود:


تعیین دمای عمق الیههای آسفالتی جهت طراحی و

بهسازی روسازی مستلزم انجام اندازهگیری در محل است؛ این
شکل  .4دمای عمق الیههای آسفالتی اندازهگیری شده در مقایسه

امر بسیار زمانبر و پرهزینه میباشد .مدل توسعه یافته میتواند

با مقادیر پیشبینی شده برای دادههای اعتبارسنجی (ایالت مونتانا)

برای پیشبینی دمای عمق الیههای آسفالتی با دقت بسیار

15
y = 0.9978x + 0.2967
R² = 0.9418
RMSE = 0.26

)LTPP data (Montana

Linear (LTPP data
))(Montana

15

مورد استفاده قرار گرفته است؛


 28/5درصد) است .در واقع این فاکتور رابطه مستقیم و
نزدیکی با دمای عمق الیه آسفالتی دارد؛

-10
0

(℃) دمای عمق اندازهگیری شده

-5



-10

مجموعه داده حذف شدهاند؛

جدول  .4پارامترهای ارزیابی عملکرد مدل (دادههای اعتبارسنجی)

.7

پارامتر ارزیابی
SSE

511/30

Se

1/10

Se/Sy

1/50

)LOE( R2

1/21

شیب

1/2215

عرض از مبدأ

1/5201

RMSE

1/50

متغیرهای حداکثر سرعت و جهت باد و حداقل

رطوبت هوا به برای جلوگیری از چندخطی بودن مدل از

شکل  .9نتایج اعتبارسنجی مدل توسعه یافته (ایالت مونتانا)

مقدار

دمای هوا با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون

دارای بیشترین تاثیر بر دمای عمق الیه آسفالتی (همبستگی

-5

LOE

مدل رگرسیونی غیرخطی به دلیل دقت بهتر و سادگی

انجام آن به خوبی در مدلسازی دمای عمق الیههای آسفالتی

(℃) دمای عمق پیشبینی شده

0

10



10

5

5

خوبی مورد استفاده قرار گیرد؛



ارزیابی عملکرد مدل توسعه یافته نشان میدهد که

این مدل میتواند دمای عمق الیههای آسفالتی را با دقت بسیار
خوب و اُریب (بایاس) کم پیشبینی نماید؛


اعتبارسنجی مدل توسعه یافته با استفاده از دادههای

مربوط به قطعه روسازی واقع در ایالت مونتانا با کد قطعه
 11-1334که دارای شرایط مختف آب و هوایی ،جغرافیایی
و  ...میباشد ،انجام شده که نشان میدهد مدل از اعتبار باالیی
برای پیشبینی دمای عمق الیه های آسفالتی در محل برخوردار
است (ضریب تعیین )1/21؛

نتیجهگیری



و عملکرد مدل توسعه یافته برای پیشبینی دمای عمق

در این پژوهش پیشبینی دمای عمق الیههای آسفالتی بر اساس

الیههای آسفالتی دارای محدودهایی میباشد .اگر چه برای

دادههای جمعآوری شده به وسیله ایستگاههای خودکار آب و

انجام مدلسازی در این پژوهش از  14010مجموعه داده
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37. Trend Line
38. Root Mean Squared Error

استفاده شده است؛ با این حال برای افزایش گستره عملکرد و

منابع

 میتوان دادههای بیشتر و همچنین فاکتورهای،جامعیت مدل

.0

 را مورد بررسی و تحلیل... دیگری مانند مشخصات مصالح و
.قرار داد

 ”تحلیل.)3122(  نادر، محمد و صولتیفر، صدیقیان فرد– مدلهای رگرسیونی پیشبینی دمای عمق الیههای آسفالتی

پینوشتها

. در حال چاپ، مهندسی عمران امیرکبیر،“مطالعه مروری

.8

1. Analytical
2. Soft Computing
3. Artificial Neural Networks
4. Adaptive Neuro–Fuzzy Inference System
5. Group Method of Data Handling
6. Genetic Expression Programming
7. Back-Propagation
8. Sugeno
9. Genetic Algorithm
10. Genetic Programming
11. Falling Weight Deflectometer
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25. Module
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27. Excel
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32. Significance Level
33. Interaction
34. Goodness-of-Fit
35. Bias
36. Line of Equality
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محمد صدیقیان فرد ،نادر صولتیفر

محمد صدیقیان فرد ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  3121از دانشگاه آزاد
اسالمی اخذ نمود .در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران – راه و
ترابری در دانشگاه ارومیه میباشد .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان سیستم مدیریت روسازی
( )PMSو مدلسازی با استفاده از روشهای یادگیری ماشین ( )MLاست.
نادر صولتیفر ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  3155از دانشگاه ارومیه و
درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران – راه و ترابری را در سال  3121از دانشگاه تهران
اخذ نمود .در سال  3128موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی عمران – راه و ترابری از
دانشگاه تربیت مدرس گردید .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان سیستم مدیریت روسازی
( ،)PMSآزمایشهای غیرمخرب ( ،)NDTبارگذاری تسریع یافته روسازی ( )APTو تکنولوژی
قیر و آسفالت بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه ارومیه است.
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