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چکیدُ :
در ایي همبلِ خْت ضٌبسبیی سیستن تغییرضىل سبزُّب از تلفیك رٍش ضجىِ ػػجی هػٌَػی( ٍ )ANNهذل الوبى هحذٍد ()FEM
استفبدُ ضذُ است .ثِ ایي ترتیت وِ ًتبیح حبغل از هذل الوبى هحذٍد سبزُ وِ ثِ ترتیت پبراهترّبی هػبلح سبزُ ٍ تغییرضىل ًمبط
ثحراًی سبزُ است را ثِ ػٌَاى ٍرٍدی ٍ خرٍخی ضجىِ ػػجی هػٌَػی هؼرفی هیًوبیین .در ًتیدِ هذل رفتبر سبزُ ثر اسبس تغییرات
پبراهترّبی هػبلح ثر اسبس هذل ترویجی  ANN-FEMثرای ضٌبسبیی سیستن سبزُ ارائِ هیگردد .ایذُ ایي همبلِ ثر رٍی هذل الوبى
هحذٍد یه تًَل پیبدُسبزی ضذُ استً .تبیح خطبی  MSEحبوی از هَفمیت هذل پیصث یٌی رفتبر سبزُ ثر اسبس رٍش ارائِ ضذُ ثَدُ
است.
ٍاژُّای کلیدی  :ضٌبسبیی سیستن سبزُ ،هذل سبزی تغییر ضىل سبزُ ،هذل الوبى هحذٍد ،ضجىِ ػػجی هػٌَػی.
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 -1هقدهِ
تىٌیهّبی هذلسبزی تغییرضىل ثرای ضٌبسبیی سیستن ۹سبزُّب ثِ طَر ولی ثِ دٍ ثخص هذلسابزی "پبراهتریاه" ٍ
"غیر پبراهتریه" تمسین هی ضًَذ .اگر از هؼبدالت دیفراًسیلی ثرای ثیبى ارتجبط ثایي ٍرٍدی ٍ خرٍخای سیساتن سابزُ
استفبدُ ضَد ،هذلسبزی پبراهتریه ًبهیذُ هیضَد .پبراهترّبی فیسیىی ثْیٌِ ضذُ ًتیدِ ضٌبسابیی سیساتن سابزُ ثاِ
ایي طریك است.
در هذل سبزی غیرپبراهتریه پبراهترّبی فیسیىی هػبلح ًبهؼلَم است ٍ ضٌبسبیی سیستن فمط ثر اسابس هطابّذات ثاِ
ػٌَاى ٍرٍدی ٍ خرٍخی سیستن اًدبم هی ضَد .راثطِ ثیي ٍرٍدی ٍ خرٍخی هایتَاًاذ ثار اسابس رگرسایَى یاب هاذل
ٍاثستگی وِ ًتیدِ آى پبراهترّبیی غیرفیسیىی ّستٌذ ثرلرار ضَد .رٍشّبی آًبلیس سری زهبًی هبًٌذ هذلّابی فابزی ٍ
ضجىِ ػػجی هػٌَػی 2خسء ایي دستِ هیثبضذ [.]۹
رٍش ضجىِ ػػجی هػٌَػی یه رٍش پیصثیٌی هؤثر ثرای پیصثیٌی حتی در حبلات دیٌابهیىی تغییرضاىل سابزُّاب
هیثبضذ .ثخػَظ اگر ایي رٍش ثب رٍشّبی دیگر ترویت ضَد اثر زیبدی در وبّص زهبى ٍ ّسیٌاِ دارد .وابرثرد ضاجىِ
ػػجی هػٌَػی در وٌترل سالهت سبزُّب در سبل ّبی اخیر زیبد ثِ آى پرداختِ ضذُ است .ثِ ػٌَاى هثبل رٍضی ثارای
ضٌبسبیی رفتبر یه سذ ثر اسبس هطابّذات طاَالًی هاذت تغییرضاىل سابزُ ثاب اساتفبدُ از ضاجىِ ػػاجی هػاٌَػی
ارائِضذُ است [ .]2وِ در ایي هذل تغییرضىلّبی استبتیىی ثر اثر ًیرٍی فطبر آة ٍ دهب حبغل هیضاًَذ .رٍضای ًیاس
ثرای تطخیع آسیت سبزُ یه پل ثر اسبس ضجىِ ػػجی هػٌَػی ثب استفبدُ از سیگٌبلّبی لرزضی ارائاِ ضاذُ اسات
[ّ ]۸وچٌیي ثرخی هحممیي از اطالػبت وٌترل سبزُ ثرای پیصثیٌی خبثدبیی لبئن ثٌبّبی تبریخی ثر اسابس از ضاجىِ
ػػجی هػٌَػی اساتفبدُ ًواَدُاًاذ[ . ]6ضاجىِ ػػاجی هػاٌَػی وابرثرد هاَفمی در هسابئل هٌْذسای تًَال ضابهل
تغییرضىلّبی هرثَط ثِ ایدبد تًَل در اًَاع سٌگّب داضتِ است[.]۵
هذلسبزی ػذدی سبزُ ثر اسبس هذلسبزی الوبى هحذٍد ۸رٍش هفیذی ثرای پیصثیٌی رفتبر سبزُ اساتً .تابیح ضاجیِ
سبزی ػذدی ضذیذاً ثِ هؼبدالتی وِ هذل رفتبری سبزُ را ارائِ هیدٌّذ ّوچٌیي ثِ پبراهترّبی فیسیىای ٍاثساتِ اسات.
ثرآٍرد دلیك پبراهترّبی هذل سبزُ اغلت ضرٍری است ٍ ثر اسبس رٍشّبی ثْیٌِسبزی تؼیایي هایگردًاذ .رٍشّابی
هؼىَسسبزی ثسیبر هٌبست ثرای ضٌبسبیی پبراهترّبی رفتبری سبزُ ّستٌذ.
ثرای حل هسئلِ زهبًجر ثَدى رٍشّبی هؼىَس ایي همبلِ رٍضی را ثار اسابس تلفیاك رٍش ضاجىِ ػػاجی هػاٌَػی ٍ
هذل الوبى هحذٍد ثػَرت هذل ترویجی  ANN-FEMثرای ضٌبسبیی سیستن سبزُ ارائِ هیدّذ.
رٍش ارائِ ضذُ ثرای ضٌبسبیی سیستن یه تًَل پیبدُ سبزی ضذُ وِ پبراهترّبی فیسیىی هتغیر حبغل از هاذل ػاذدی
ثِ ػٌَاى ٍرٍدی ضجىِ ػػجی ٍ خبثدبیی حبغل از تغییرات پبراهترّب وِ از هذل ػذدی حبغال ضاذُ اسات ثاِػٌاَاى
خرٍخی ضجىِ ػػجی هؼرفی هیضًَذ .ثٌبثرایي هذل رفتبری سبزُ ثر اسبس تغییرات پبراهترّب ارائِ هیضَد.
ثب ایي همذهِ در ثخص ثؼذی ثِ هؼرفی هختػری از ضجىِ ػػجی هػٌَػی ٍ در اداهِ در فػل سَم ثِ ًتبیح پیبدُسبزی
ایي رٍش ثر رٍی هذل ػذدی یه تًَل ٍ ارائِ ًتبیح آى هیپردازین .سپس در فػل چْبرم ًتیدِگیری ارائِ خَاّذ ضذ.
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System Identification
)Artificial Neural Networks (ANNs
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Finite Elements Modelling
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 -2شبکِ عصبی هصٌَعی ()Artificial Neural NetworkS
گسترش رٍش ضجىِ ػػجی هػٌَػی ثر اسبس هطبلؼِ هغس اًسبى ثَدُ اسات .ػلان اػػابة ساؼی ثار تَضایح وابرورد
هغس اًسبى ثر اسبس هذل ّبی سبدُ ریبضی دارد .رٍش ضجىِ ػػجی ثراسبس ًَرٍىّبی هػٌَػی است وِ ػوَهبً در سِ
الیِ طجمِ ثٌذی هیضًَذۺ  )۹الیِ ٍرٍدی وِ ٍظیفِ ٍرٍد دادُّب ثِ ضجىِ را دارد .تؼذاد ًاَرٍىّابی ایاي الیاِ ٍاثساتِ
ثِ تؼذاد ٍرٍدیّبست )2 ،الیِ پٌْبى ّوراُ ثب ًَرٍىّبی پٌْبى واِ ثاِ الیاِّابی پٌْابى دیگار یاب ثاِ الیاِ خرٍخای
هتػل هیضًَذ ٍ ٍظیفِ تجذیل دادُّبی ٍرٍدی ثِ خرٍخای را دارد )۸ ،الیاِ خرٍخای واِ اختػابظ ثاِ پبراهترّابی
خرٍخی دارد ٍ تؼذاد ًَرٍىّبی آى ٍاثستِ ثِ تؼذاد پبراهترّبی خرٍخی است .شکل  1یاه ضاجىِ ػػاجی هػاٌَػی را
ثِغَرت ػوَهی ًوبیص هیدّذ.

شکل  :1شبکِ عصبی هصٌَعی

رٍش آهَزش "ًظبرت ضذُ پیص-اًتطبر "۹ضجىِ ػػجی هؼوَالً در دٍ هرحلِ اًدبم هیضَد [. ]۶
هرحلِ اٍلۺ اطالػبت ثػَرت پیطرٍٍ 2ارد ضجىِ هیضًَذۺ
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الیِ خبری است .تبثغ  fتبثغ فؼبل وِ هیتَاًذ تبثغ سیگوَئیذ ثػَرت زیر ثبضذ.
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هرحلِ دٍمۺ هحبسجِ خطب ٍ اًتطبر آى ثِ ػمت ثِ سوت الیِّبی لجلی استٍ .زىّبی ضجىِ از الیِ خرٍخای ثاِ ساوت
الیِ ٍرٍدی دٍثبرُ همذاردّی هیضًَذ تب هیٌیون ضذى خطبی هیبًگیي هرثؼی ) (MSEوِ ثػَرت زیر تؼریف هیضَدۺ

Supervised Back Propagation
Feed Forward
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وِ  Qتؼذاد ول ًوًَِّب در هدوَػِ آهَزضی ضجىِ ٍ  k ٍ kثِ ترتیت خرٍخی هطلَة ٍ هحبسجِ ضاذُ ًوًَاِ  kام
ّستٌذ .ثرای خسئیبت ثیطتر در هَرد ضجىِ ػػجی ثِ  , 8][7هراخؼِ وٌیذ.
 -3شٌاسایی سیستن سازُ تًَل بر اساس رٍش تلفیقی ANN-FEM

در ایي همبلِ رٍش تلفیمی  ANN-FEMخْت ضٌبسبیی سیستن سبزُ یه تًَل پیبدُسبزی هیضَد .ثٌابثرایي هدوَػاِ
دادُّب ضبهل پبراهترّبی هػبلح ( ۹6پبراهتر هتغیر ٍ  2پبراهتر ثبثت) از سبزُ تًَل طجك خذٍل  )۹در ًظار گرفتاِ ضاذُ
استٍ .رٍد ایي پبراهترّب ثِ ضجىِ ثِ ایٌػَرت است وِ اگر یه دادُ هتغیر ثبضذ ثمیِ ثبثات در ًظار گرفتاِ هایضاًَذ.
اًذازُگیری ّبی خبثدبیی ٍ وطص ًمبط حسبس سبزُ وِ در گَضِ ٍ تبج تًَل ثاِ ترتیات در راساتبی افمای ٍ ػواَدی
طجك خذٍل  ۹در ًظر گرفتِ ضذُ ثرای آهَزش ضجىِ ػػجی استفبدُ هیضًَذ.
دادُّبی آهَزضی ضبهل یه هدوَػِ  ۹۸2تبیی از پبراهترّب ٍ خبثدبییّب ٍ تٌصّبی ٍاثستِ ثِ آى تغییرات وِ از هذل
ػذدی ایدبد ضذُ در ًرم افسار  FLAC 7.00است .ضىل  )2ضجىِ گریذثٌاذی هاذلػاذدی ایدابد ضاذُ در ًارمافاسار را
ًطبى هیدّذ.
جدٍل  :1پاراهترّای ٍرٍدی ٍ خرٍجی شبکِ عصبی جْت هدلسازی
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شکل  :2شبکِ گریدبٌدی هدل عددی تًَل

ثرای هطبلؼِ رفتبر سبزُ ٍ ضٌبسبیی سیستن تًَل ضجىِ ػػجی طراحی هیضَد واِ ثْتاریي هاذل را ثاِ خبثدابییّاب ٍ
تٌص ّب ًسجت ثاِ تغییار پبراهترّاب ثارازش دّاذ .رٍش ایاي همبلاِ ثاِ دٍ غاَرت رٍی دادُّابی هاذل ػاذدی تًَال
پیبدُسبزی هیگردد.
رٍش اٍلۺ ّروااذام از ثردارّاابی خبثداابیی ٍ تااٌص در دٍراسااتب ثػااَرت خذاگبًااِ ثااِ ػٌااَاى خرٍخاای ضااجىِ ػػااجی
در ًظر گرفتِ ضذُ ٍ ثر اسبس پبراهترّبی هتغیر هذلسبزی هیضًَذ.
رٍش دٍمۺ توبم خبثدبییّب ٍ تٌص ّب در راستبی افمی ٍ لبئن ثػَرت یىدب ضجىِ ػػجی را آهَزش دادُ ٍ ثِ آىّب هاذل
ثرازش دادُ هیضَد.
دادُّبی ایي هطبلؼِ ثِ ترتیت زیر آهبدُ ٍ ثِ ضجىِ ػػجی اػوبل هیضًَذۺ
.۹
.2
.۸
.6
.۵
.۶

ایدبد هبتریس ٍرٍدی ضبهل هدوَػِ  ۹۸2تبیی از دٍازدُ پبراهتر فیسیىی در ساتًَْبی آى ثاِ ػٌاَاى ٍرٍدی
ضجىِ ػػجی،
ایدبد هبتریس خرٍخی ضبهل خبثدبییّب ٍ تٌصّبی هرثَط ثِ پبراهترّبی هتغیر در ستًَْبی آى،
اختػبظ  %۸6از دادُّب ثرای آهَزش ضجىِ  %۹6ثرای اػتجبرسٌدی ٍ  %ثرای آزهبیص ضجىِ،
طراحی ضجىِ پیطرٍ دٍالیِ ثب هؼرفی تبثغ سیگوَئیذ در الیاِّابی پٌْابى ٍ تابثغ خطای در الیاِ خرٍخای ٍ
تؼذاد ًَ ۹6رٍى در الیِ پٌْبى وِ در غَرت ػولىرد ضؼیف ضجىِ لبثل تغییر است،
آهَزش ًظبرت ضذُ پیص-اًتطبر ضجىِ،
اداهِ آهَزش ضجىِ تب خطبی اػتجبرسٌدی در یه هرحلِ از تىرار رًٍذ وبّطی داضتِ ثبضذ.

در ایٌدب ًتبیح حبغل از ثرازش هذل ثِ هطبّذات خبثدبیی لبئن تبج تًَل ثاِ ػٌاَاى ًوًَاِای از ًتابیح ثاِغاَرت زیار
ارائِ هیضَدً .وَدار خطبی  MSEدر دادُ آهَزضی ٍ اػتجبرسٌدی ٍ آزهبیطی را در شکل  3هالحظِ هیوٌیذ
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شکل ً :3وَدار خطای  MSEدر هدل جابجاییّای dy

ایااي ضااىل داللاات هاایوٌااذ ثاار ایٌىااِ الااف) خطاابی  MSEواابّص یبفتااِ اساات ،ة) هدوَػااِ دادُ اػتجبرسااٌدی ٍ
تست خػَغیبت تمریجبً یىسبى دارًذ ،ج) آهَزش ضجىِ در یه هرحلِ خبتوِ یبفتِ است واِ ثْتاریي اػتجبرساٌدی در
تىرار  ۸۵اتفبق افتبدُ است .ثرای اطویٌبى از دلت ػولىرد ضجىِ ػػجی چٌذیي ثبر آهاَزش ضاجىِ را تىارار هایوٌاین
زیرا ضجىِ پبسخّبی هتفبٍتی ثرای ٍزىّبی ٍ ثبیبسّب اٍلیِ هختلف ثِدست هیدّذ.
هذل ثرازش دادُ ضذُ ثرای ً dyسجت ثِ  ۹2پبراهتر هتغیر جدٍل  )1از طریك دٍ رٍش پیبدُسبزی هؼرفی ضذُ
در اثتذای فػل در شکل  ٍ )4شکل  )5ثِ ّوراُ خطبی  RMSEارائِ هیضَدّ ٍ .وچٌیي خْت همبیسِ هذل
ثرازش دادُ ضذُ ثِ ول ثردارّبی خبثدبیی ٍ تٌصّبی افمی ٍ لبئن ،هیسای خطبی  RMSEهحبسجِ ضذُ حبغل از
ثرازش هذل ثِ دادُّب در
جدٍل  )2ارائِ ضذُ است.
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شکل  :4هدل جابجاییّای  dyاز رٍش اٍل
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شکل ً :5وَدار خطای  MSEدر هدل جابجاییّای  dyاز رٍش دٍم
جدٍل  :2خطای  RMSEحاصل از برازش هدل از طریق شبکِ عصبی از دٍ رٍش
(m) dx

(m) dy

xx

yy

رٍش اٍل

1.2949e-04

6.0608e-05

5487.8161

2219.1015

رٍش دٍم

9.2890e-05

7.0148e-05

2002.1859

832.3072

ً -4تیجِگیری
در ایي همبلِ یه رٍش تلفیمی از ضجىِ ػػجی هػٌَػی ثار اسابس دادُّابی هاذل الوابى هحاذٍد  ANN-FEMثارای
ضٌبسبیی سیستن سبزُّب ارائِ ضذُ است .رٍش ارائِ ضذُ ثرای هذلسبزی رفتبر تغییرضىل یه تًَل وِ هذل ػذدی آى
در ًرم افسار  FLACایدبد ضذُ پیبدُسبزی ضذُ است .پبراهترّبی هتغیر فیسیىی اػوبل ضذُ در هذل ػذدی ثاِ ػٌاَاى
ٍرٍدی ضجىِ ػػجی ٍ خبثدبیی ثَخَد آهذُ ثر اثر تغییرات پبراهترّب حبغل از هذل ػاذدی ثاِ ػٌاَاى خرٍخای ضاجىِ
ػػجی هؼرفی ضذُاًذًْ .بیتبً هذل رفتبری سبزُ ثر اسبس تغییرات پبراهترّب طجاك دٍ رٍش واِ درحبلات اٍل ّار ثاردار
تغییرضىل ثػَرت خذاگبًِ ٍ در حبلت دٍم ثػَرت یىدب ثِ هذل ضجىِ ػػجی ٍارد هیضًَذ ،ارائاِ ضاذُ اساتً .تابیح
خطبی ً ٍ MSEوَدار هذل ثرازش دادُ ضذُ ثِ تغییرضىلّبی اًذازُگیری ضذُ ًطابى هایدٌّاذ واِ هاذلسابزی ثاب
هَفمیت اًدبم ضذُ استّ .وچٌیي همبیسِ دٍ حبلت هذلسبزی هؼرفی ضذُ ًطبى هیدّذ وِ در اگر دادُّبی خبثدبیی
ٍ تٌص ثػَرت یىدب ثِ آهَزش ضاجىِ ػػاجی ثپردازًاذ ًتابیح ثْتاری از ثارازش هاذل حبغال هایضاَد زیارا تؼاذاد
دادُ آهَزضی ثیطتر ضذُ است.
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