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  خالصه

 
و دقت  یمصنوع یعصب هایشبکه یباال اریبس ییامروزه به علت کارا

سبات دارند، در تمام علوم به وفور مورد استفاده که در انجام محا یمناسب

انتشار  یمصنوع یشبکه عصب ییکارا زانیمقاله م نی. در ارندگییقرار م

بتن آرمه مورد استفاده  یبرش واریعملکرد د ینیب شیدر پ LM یبرگشت

بتن آرمه  یبرش یوارهایاستفاده از د یگرفته است. با توجه به گستردگ رارق

 یگاه نکهیبه ا تیبا عنا نیو همچن ایمقاوم لرزه ستمسی وانبعن هادر سازه

خاص سازندگان و طراحان مجبور به استفاده از باز شو در  طیشرا لیبه دل

و ابعاد آن مورد  شوباز ریشده تاث یبررس هایهستند لذا در مدل وارهاید نیا

 یعصب شبکه یباال اریبدست آمده از دقت بس جنتای. اندقرار گرفته یابیارز

LM دارد. تیحکا 
 

انتشار  تمیالگور ،یمصنوع یعصب یشبکه هاکلمات کلیدی: 

  با بازشو یبرش واری، دLM تمیالگور ،یبرگشت

 

 

 . مقدمه1

 
از  یاریمخرب وکشته شدن بس یزلزله ها وستنیامروزه پس از به وقوع پ

کشور  یتوجه جامعه علم ،یمسکون یساختمان ها بیهموطنان بر اثر تخر

استاندارد نمودن ساخت  نیموجود وهمچن یسازه ها یه امر مقاوم سازرا ب

یوارهای برشی دارای بازشو به عنوان یکی از اعضای وساز جلب نموده است. 

اصلی مقاوم در برابر زلزله در ساختمانهای بتنی مطرح هستند، لذا چگونگی 

. استعملکرد و رفتار واقعی این دیوارها مورد توجه مهندسان و طراحان 

در  یبلند و چه متوسط وحت یچه در ساختمانها یبرش یها واریاحداث د

 یشود که مقاومت ساختمان بطور قابل توجه یکوتاه موجب م یساختمانها

تر خواهد بود و  یاقتصاد یخمش یبا ساختن قابها سهیو در مقا ابدی شیافزا

 لیه دالب یگاهباشد.  یساختمانها م یجانب زیکنترل خ یبرا وهیش نیبهتر

 یبرش واریمجبور به استفاده از د یساتیتاس یها ستمیس یاجرا ای یمعمار

استفاده از روشهای تحلیلی کالسیک برای آنالیز این   .[1]میبا بازشو هست

افزار با نوع سازه ها بسیار وقتگیر بوده و گاهی نیز مدل کردن دیوار در نرم

ه از روش عددی شبکه اعمال تمام شرایط مشکل است، لذا در این مقال

ای استفاده شده است. در عصبی مصنوعی برای تحلیل این نوع سیستم سازه

 یمصنوع یشبکه عصب کی یمخف هیال هایتعداد نرون نییتعاین روش 

آموزش شبکه  ندیفرآ لیتکم یبرا ازیکه در زمان موردن یریعالوه بر تاث

با استفاده  قیتحق نیر اموثر است. د زیشبکه ن ییدقت و کارا زانیدارد، بر م

 ایبه  گونه یمخف هیال یبرا نهیبه هایو خطا تعداد نرون یاز روش  سع

 دقت از شبکه محاسبات، انجام زمان کاهش با همزمان که اندشده خابانت

  برخوردار باشد. زین کافی

 

 LMشبکه عصبی مصنوعی انتشار برگشتی  . 2
وجود دارد که  یار برگشتانتش تمیالگور یبرا یمختلف یهاتمیالگور

 نیترداده شده است. در ساده حیها توضبخش چند تا از آن نیدر ا

 هااسیها و با، وزن یانتشار برگشت تمیالگور یریادگی یسازادهیپ

آن( به روز  بی)خالف ش ابدییکاهش م ییکه تابع کارا یدر جهت

عادله به صورت م توانیرا م تمیالگور نیاز ا رتکرا کی. شوندیم

 [9-2]:(  نوشت5-1)

 

(1) kgkα – k=Xk+1X 

 kα و یفعل بیش kg است و هااسیبا ایها و وزن یبردار فعل kX که

 تمیالگور نیا یروش مختلف برا دو .است یریادگیسرعت  

  :شده است یسازادهیپ

 روش گام به گام .1

 یاروش دسته .2

به  یعمال هر ورودبعد از  ا هااسیها و باروش گام به گام وزن در

پس از اعمال تمام  یاکه در روش دسته یدر حال شوندیروز م

 .شودیانجام م یرسان به روز اتیعمل هایورود

 یمرگوردت همانند روش ها -لونبرک یانتشار خطاپس  یآموزش تمیالگور

 سیدر کاهش محاسبات با استفاده از عدم محاسبه ماتر یسع وتنیشبه ن

شده  شنهادیپ یعصب یهاجهت آموزش شبکه 1991سال دارد و در  نیسیه

 :کندیآموزش شبکه استفاده م یبرا ریاز رابطه ز LM تمیالگور.  است

(2) 1

1

T T

k kX x J J I J e



     

شامل  ن،یژاکوب سیماتر Jام،  k در تکرار هااسیها و بابردار وزن X نجایدر ا

 یبردار خطا e ها،اسیبا ها وشبکه با توجه به وزن یمشتقات خطا نیاول

که مقدار عددی  زمانی .اسکالر است تیکم کی μ واحد و سیماتر Iشبکه، 

μ  صفر باشد این تابع تبدیل به یک روش نیوتن برای تقریب ماتریس

شود و وقتی که عدد بزرگی باشد، به روش شیب توأم با گام هسیان می
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، کاهش ع کاراییپس از هر کاهش تاب μشود بنابراین کوچک تبدیل می

کارایی را افزایش  تابع، یابد که گام آزمایشییابد و فقط زمانی افزایش میمی

 1ها به صورت شکل توپولوژی استفاده شده در فرایند آموزش شبکه .دهد

 است.

 

 
 . توپولوژی استفاده شده در تحقیق1شکل 

 

 یآموزش یکردن زوجها اسیمق. 3

 
و تابع  دیگمویس کیتابع تحر یخروج د،یگرد انیب زیطور که قبال ن همان

 میینمایها استفاده ماز آن یکه در انتشار برگشت کیپربولیتانژانت ها کیتحر

لذا بسته به نوع تابع  باشند،یم کی یو منف کیو  کیصفر و  نیب بیبه ترت

در حدود  دیاب زین یآموزش یهازوج یخروج ریبه کاربرده شده، مقاد کیتحر

 اریبس ریهای شبکه دارای مقادورودی گرید یمناسب نگاشت شوند. از طرف

بر  یواقع رغی اثرات ناخواسته هاتفاوت نیممکن است ا باشند،یم یمتفاوت

بزرگتر  رمقادی با هایورودی کهیهای شبکه داشته باشند، بطورروی وزن

 یحت ایو  تیهما ههای کوچکتر که دارای همان درجنسبت به ورودی

منظور، داده  نی. بدشوندیم یباالتری هستند، دارای اثرات کمتر تیاهم

 اسیمق ،یتوابع ۀلیشوند، بوس یوارد شبکه عصب نکهیهای ورودی قبل از ا

 پنج ( تمام 2پژوهش با استفاده از معادله ) نیشوند. در ا ی( مزهی)نرمال

 [9-2]اند. شده گاشتپارامتر ورودی و خروجی بین صفر و یک ن

 

(3) min

max min

x

x x
s

x x





 

 

 بیبه ترت xmaxو  xminو  x ریشده متغ اسیمقدار مق sxرابطه  نیدر ا

 باشند.یم x ریمتغ ممیو ماکز ممینیمقدار م
 

 آموزش و تعداد تکرار یانتخاب حد خطا. 4

 
در  رایبرخوردار است. ز ایژهیو تیآموزش شبکه از اهم یانتخاب حد خطا

 یاز اندازه بر رو شیکوچک، شبکه ب اریبس یرت انتخاب مقدار حدصو

 یشیآزما هاینمونه یشبکه بر رو یمنطبق شده ، و خطا یآموزش هاینمونه

بزرگ انتخاب شود،  یمقدار حد کهیدر صورت نی. همچنابدییم شیافزا

 هاینمونه یو هم بر رو یآموزش هاینمونه یهم بر رو یادیز یشبکه خطا

 کیبدست آوردن حد خطا، ابتدا شبکه را با  یخواهد داشت. برا یشیآزما

و  مدهییآموزش م ادیمختلف از کم به ز   یهر بار تحت تکرارها یتوپولوژ

 یو خطا مدهییرا به شبکه م یشیآزما هایدر هر مرحله، اطالعات نمونه

بدست آمده که شروع  یمقدار خطا نیکمتر م،آوریمی را بدست  شیآزما

از اندازه  شیمرز آموزش ب باشد،یم یشیآزما هاینمونه یخطا بر رو شیافزا

  .شودیشبکه در نظر گرفته م یبوده و به عنوان حد خطا

در نظر  0001/0شبکه  یباتوجه به مراتب فوق حد خطا قیتحق نیا در

مجموع  نیانگیشبکه با استفاده از م یگرفته شده است، نحوه محاسبه خطا

 یحداکثر تعداد تکرار برا نیحاسبه شده است. همچن( مMSEمربعات  )

 تکرار انتخاب شده است. 5000شبکه  یبه حد خطا دنیرس
 

 و عملکرد شبکه یریادگی زانیسنجش م. 5

 
است که شبکه تا چه حد قادر است  نیو عملکرد ا یریادگی زانیمنظور از م

که  دیجد های¬یکه توسط آنها آموزش داده شده و به ورود هایییبه ورود

و  یریادگی زانیجواب قابل قبول ارائه دهد. م ستندیدر دسته آموزش ن

 در. شودیم دهیسنج یمختلف هایپارامترها و روش قیعملکرد شبکه از طر

و عملکرد شبکه  یریادگی زانیسنجش م یبرا ریاز روش ز قیتحق نیا

   :استفاده شده است

( 3استفاده از معادله )خطا با  نی( : اMSEمجموع مربعات ) نیانگیم

 .شودیمحاسبه م

 

(1)  
2

1

1 N

i i

i

MSE y t
N 

 
 

 یهاتعداد زوج N، یواقع یخروج itشبکه،  یخروج  iy، (3در دو معادله )

 [9-2].باشدیم شیآزما ایآموزش و 

 یو خروج یواقع یهاینسبت خروج  بیضر نی( : اR) یهمبستگ بیضر

. هر چه مقدار دهدیرا نشان م یه عصبشبک لهیزده شده به وس نیتخم یها

 زیو عملکرد شبکه ن یریادگی زانیباشد، م ترکینزد کیبه عدد  بیضر نیا

 بهتر است.

 

 توقف شبکه یارهایمع. 6
 

آموزش شبکه، چندین معیار برای توقف  یپس از اجرای الگوریتم برا

اتفاق  ریاز حالت ز یکیتوقف در  قیتحق نیگردد در االگوریتم پیشنهاد می

 :افتدیم

تکرار انتخاب شده  5000که  ممیبه تعداد تکرار ماکز دنیرس -

 .است
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در نظر گرفته  0001/0 نجایشبکه که ا یبه حد خطا دنیرس -

 .شده است

اگر میزان تغییرات خطا  در طی دو گام متوالی کمتر از یک  -

جام سطح آستانه باشد یا به عبارت دیگر روند کاهش خطا با سرعت کند ان

ایم لذا نیمم کلی رسیدهتوان چنین برداشت کرد که به حوالی میشود، می

 نیشود. در ادر این حالت نیز تصمیم به توقف الگوریتم آموزش گرفته می

 میزان تغییرات خطا ،   در نظر گرفته شده است. العهمط

 

های آموزشی و ها و نحوه بدست آوردن زوج. تشریح مدل7

 آزمایشی

 

های آموزشی و آزمایشی با تغییر ضخامت دیوار بین ست آوردن زوجبرای بد

متر و  5تا  2طبقه، طول دهانه بین  5تا 2سانتیمتر، تعداد طبقات  35تا 25

متر و  اعمال شرایط مرزی و بارگذاری مدل های  1تا  2ارتفاع طبقات بین 

ار تحلیلی بدست آمده و نتایج حاصل از تحلیل اجزای محدود در نرم افز

ABAQUS  .زوج از این  115میزان حداکثر جابجایی طبقه بام بدست آمد

های آموزشی و ها بعنوان نمونهدرصد از این زوج 00روش بدست آمد که 

بخش  نیدر اهای آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند. مابقی بعنوان نمونه

  LMتوأم  بیش تمیو با الگور یمدلساز سوشیپ هیسه ال یشبکه عصب کی

 کیشده با تابع تحر یمدلساز یعصب های شده است. شبکهآموزش داده 

در  نیقرار گرفته اند. همچن یابیمورد ارز یمخف هیدر ال کیپربولیتانژانت ها

 یشده است.. پارامترها دهاستفا یخط کیتابع تحر کیاز  یخروج هیال

 است.داده شده  1در جدول  یشبکه عصب نیا یمدلساز یاستفاده شده برا

 

 (LM) پارامترهای آموزش شبکه عصبی . 1جدول 

ANN 

structure 
Goal Epoch 

Number 

of testing 
Number of 

training 
Parameter 

10 : 15 :2 0.0001 5000 58 87 Value 
 

 های الیه مخفی با سعی و خطا بدست آمده است.در این مقاله تعداد نرون

 مورد استفاده یالمان ها . 1.1

استفاده  Shell planer 3D  از ABAQUS در یبرش واریکردن د مدل

  .میاستفاده کرده ا Quad  از المان زیسازه ن یمش بند یشده است. برا

 متر است. یسانت ستیمورد استفاده ب یالمان ها یبیتقر ابعاد

 

 مورد مطالعه یها وارید. 2.1

و  یمتر یسانت 00عرض  یدارا ییباز شو هادر مدلسازی بازشوها دیوار از 

 .استفاده شده است یمتر یسانت 00ارتفاع 

 

 سازه یبارگذار طیشرا. 3.1

. در نوع اول از میاستفاده کرده ا یبار گذار ستمیاز دو نوع س یبارگذار یبرا

 ی که در سقف طبقات توأم با  بار ثقل یوتنین 50000یمتمرکز جانب های بار

 یدوم به جا یبارگذار ستمیس شود. در یاعمال م واریاز وزن خود د یناش

بر مترمربع که  وتنین 50000به شدت  کنواختیبار  کیمتمرکز از  یبار ها

  .میاستفاده کرده ا ،شد یبه سازه اعمال م یبه  صورت جانب

 

 اعمال شده به سازه یمرز طیشرا. 4.1

فرض  رداریگ ونیرا به فنداس وارینوع اتصال د یمرز طیانتخاب شرا یبرا

 .میکرده ا

 

 در مدل هاشده مصالح استفاده  یها یژگیو .5.1

 وتنین 21000000000 انگیبتن با مدول  ، قیدر تحقشده مصالح استفاده 

و  بر متر مکعب وتنین 25000و وزن  0.3پوآسون  بیبر مترمربع و ضر

پوآسون  بیبرمترمربع وضر وتنین210000000000 انگیفوالد با مدول 

 .هستند متر مکعببر  وتنین 00500و وزن  0.3

 

پیش بینی حداکثر جابجایی دیوار برشی بتن آرمه با استفاده از . 8

  LMالگوریتم 

 

اطالعات توسط  یعال ارینشان از پردازش بس  2ارائه شده در شکل  جینتا

موجود در دسته آموزش  یشبکه در پاسخ به اطالعات ورود نیشبکه دارد، ا

را  ییجابجاحداکثر و  ییباال اریبس موفق بوده و با دقت اریبس شیو آزما

شبکه در مقابل زمان آموزش  یخطا راتییتغ 3زده است. در شکل  نیتخم

شبکه دو  نیا یکه برا میابییشکل در م نیا یشبکه داده شده است. با بررس

 عیسر اریشبکه بس یوجود دارد، در مرحله اول، خطا ییمرحله همگرا

با گذشت  ییآموزش سرعت همگرا انیپاو در مرحله دوم تا  ابدییکاهش م

 .ابدییم اهشزمان به شدت ک
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 ییجابجاحداکثر  یبرا ABAQUS یشبکه  و خروج یخروج نیب یهمبستگ. 2شکل 

 

 
 استفاده شده در تحقیق شبکه. تاریخچه همگرا شدن میزان خطا برای 3شکل 

 

 نتیجه گیری . جمع بندی و9

 

 حیهستند که با استفاده صح یازهوش مصنوع یشاخه ا یعصب یشبکه ها

 یبعمل م یفراوان ییدر زمان انجام محاسبات صرفه جو نکهیاز آنها عالوه بر ا

پژوهش با  نی. در اباشندیبرخوردار م ییاز دقت باال زیحاصل ن جینتا د،یآ

به  اماقد ABAQUSر بدست آمده توسط نرم افزا هایاستفاده از داده

ه شد LMانتشار برگشتی  یمصنوع یعصب هایشبکه شیآموزش و آزما

در پیش  هایتمیالگور این  یاز دقت باال تیبدست آمده حکا جی. نتااست

 .بینی حداکثر جابجایی دیوار برشی بتن آرمه دارد
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