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ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه
 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

  

روش های حل مسائل بهینه سازی در تحلیل و طراحی سازه ها به وسیله  

 شبکه های عصبی مصنوعی

 
 2عبدالرضا زارع، *3میالد جهانگیری

  دانشگاه یزد، یزد، ایران ،دانشکده فنی و مهندسی دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، -3

 ، ایرانیاسوج، یاسوجعمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه  گروه مهندسیاستادیار  -2

 

 

 

 چکیده 
همان طور که می دانیم، سرعت و دقت در تحلیل و طراحی دو اصل مهم در علم مهندسی محسوب می شود. لذا در 

تحلیل و طراحی سازه ها، این دو اصل می بایست رعایت شوند به گونه ای که در کمترین زمان، بهترین جواب حاصل 

ار دارند. با توجه به اینکه امروزه در عصر انعطاف پذیری شود. از طرفی دیگر این دو اصل بسیار مهم در تضاد با یکدیگر قر

قرار داریم و حل مسائل بهینه سازی در مهندسی حائز اهمیت می باشد می توان شبکه های عصبی مصنوعی را به عنوان 

روش جدیدی برای تحلیل و طراحی سازه های مهندسی معرفی کرد که مشکالت گفته شده را بر طرف می نماید، به 

ارت دیگر در این روش جدید می توان در زمان کوتاه تری به جواب دقیقی برسیم. با توجه به اینکه در نرم افزارهای عب

موجود برای تحلیل و طراحی سازه ها، باید شرایط سازه را برای اعضای سازه تعریف کرد و بعد از اجرای برنامه با تغییر 

ضای سازه مثل تغییر پروفیل سطح مقطع، می بایست برنامه مجدداً اجرا شود هر یک از متغییر ها و یا تغییر در شرایط اع

که نیاز به صرف زمان زیادی دارد، همچنین جواب بدست آمده تقریبی می باشد. بنابراین در این تحقیق سعی در 

ونه ای که در استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی برای بهینه سازی در تحلیل و طراحی سازه ها شده است به گ

زمان کوتاهی به جواب بهینه و دقیق تری برسیم. روند کلی این تحقیق به گونه ای است که در ابتدا به معرفی شبکه 

و چگونگی کارکرد آنها پرداخته است و سرانجام با آنالیز یک مثال به روش شبکه های   ARTهای عصبی مصنوعی 

 نه برای این روش را نشان می دهد. ، شیوه عملکرد و کارایی بهیART عصبی مصنوعی

 

 .شبکه های عصبی مصنوعی، نرون، تحلیل سازه ها، فایل برداری، تابع بهینه های کلیدی:واژه

 

 مقدمه  -3
 ی تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعیمعرف -3-3

توسط آقای گراسبرگ تعریف شد. او و همسرش  3391اولین بار در سال  ARTمدل شبکه عصبی مصنوعی معروف به      

جزء اولین کسانی بودند که روی این روش کار کردند و توانستند در یک دهه بعد از کشف این روش بر روی تعمیم و گسترش 

روش، توانست نظر محققان و  [. در سال های اخیر با توجه به بهینه کارکرد این2و3آن کار کنند و تا حدودی هم موفق بودند]

پژوهشگران زیادی را از سراسر جهان و در گرایش های متفاوت به خود جلب کند به گونه ای که تحقیقات و نتایج بسیار 

 [.1مهمی را به جامعه علمی ارائه کرد]
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 شبکه های عصبی مصنوعی -3-2

فراوان خود را در فنون مختلف نشان داده  کاربرد مروزها که (Artificial Neural Networks) مصنوعی عصبی های شبکه      

ها  شبکه این جانوران شکل گرفته اند. از مغز بیولوژیکی مدل اساس بر که ، الهام گرفته شده از طبیعت می باشند[1]است

نام نورون اند که به این شبکه ها مجموعه ای بسیار عظیم از پردازشگرهایی موازی به قابل تعریف، تعمیم و آموزش می باشند. 

اطالعات را منتقل می  )ارتباط های الکترومغناطیسی( صورت هماهنگ برای حل مسئله عمل می کنند و توسط سیناپس ها

به  خطا در جواب نهایی شبکه را از بین ببرند ها می تواننددر این شبکه ها اگر یک سلول آسیب ببیند بقیه ی سلول .[5]کنند

بعدی کمتر  رونورون وجود دارد اما این اشتباه توسط نواحتمال اشتباه در انتقال داده از سوی یک نت بیان دیگر می توان گف

با اعمال سوزش  مثالً این شبکه ها قادر به یادگیری اند .[1می شود و این روند آنقدر ادامه دارد تا تقریباً خطا از بین می رود]

آموزد که خطای  و با این الگوریتم سیستم مینروند که به طرف جسم داغ یاد می گیرند به سلولهای عصبی المسه، سلولها 

مروزه پیشرفت های شایان و قابل توجهی در تعمیم و گسترش نرم افزارهای تحلیلی ا .(Back of Error)خود را اصالح کند

آنالیز سازه دارند ولی می توان صورت گرفته است اما در تحلیل مسائلی با گسترش و پیچیدگی باال، نیاز به زمان زیادی برای 

سیستم  مصنوعی عصبی های شبکه. [9]را جایگزین مناسبی با سرعت آنالیز و تحلیل باال دانست مصنوعی عصبی های شبکه

رون ورون های درون این سیستم بیولوژیکی طراحی شده اند. نوهای هوشمندی هستند که بر اساس روابط و خصوصیات بین ن

بعدی انتقال می دهند. ذات این ورون ین سیستم را پردازش می کنند و با سرعت باال اطالعات را به نها اطالعات درون ا

یک  شبکه هادر این  سیستم ها به گونه ای هستند که اگر داده ورودی تکراری باشد سعی در جواب بهینه تر و مناسب تر دارد.

دادی الیه ی مخفی وجود دارد که اطالعات را از الیه های قبلی ی ورودی وجود دارد که اطالعات را دریافت می کند،تع الیه

 ها در آن قرار می رود و جواب می گیرند و در نهایت یک الیه ی خروجی  وجود دارد که نتیجه ی محاسبات به آنجا می

 [.  8و 1و 5شکل زیر می تواند این موضوع را نشان دهد] گیرند.

 

 
 عصبی مصنوعیچگونگی عملکرد شبکه های  -3شکل 

 

 

 

 رهای اصلی شبکه های عصبی مصنوعیپارمت -3-1

تکامل بنا  و فرآیندهای طبیعی مدل بیولوژیکی یک روش تصادفی است و بر اساس (ANN)مصنوعی عصبی شبکهروش       

روش  هر در توجه مورد نقاط مهمترینه سازی مناسب می باشد. پاسخگویی به مسایل پیچیده  بهیننهاده شده است و برای 

[. آموزش به این معنی 9می باشد]  جوابخطا در  -و  جی همگرای نرخ رشد -ب  آموزش -الف شامل: مصنوعی عصبی شبکه

 ،آموزش می بیند با توجه به اطالعات ورودی نتایج مورد نیاز و بهینه را استخراج نماید مصنوعی عصبی شبکه است که یک

یادگیری در این سیستم ها به صورت تطبیقی صورت می گیرد، یعنی با استفاده ازمثال ها وزن سیناپس ها به گونه ای تغییر 
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. نرخ رشد همگرایی به این معنا است که می کند که در صورت دادن ورودی های جدید سیستم پاسخ درستی تولید کند

پردازش می کند و انتقال اطالعات با سرعت باال بین نورون ها صورت  بعد از ورود اطالعات، شروع به مصنوعی عصبی شبکه

می گیرد تا نهایتاً به جواب مطلوب و مورد نظر برسد. خطا در جواب با نرخ رشد همگرایی رابطه مستقیم دارد به بیانی دیگر، 

ین، شبکه ها به گونه ای آموزش هر چه نرخ رشد همگرایی افزایش یابد، خطا در جواب هم افزایش می یابد و بلعکس بنابرا

 [. 8دیده اند که جواب دقیق تری بدست آورند]

  

 ساختار شبکه های عصبی مصنوعی -2
 رون هاعملکرد نو -2-3

مصنوعی محسوب می  عصبی های شبکه اساس پایه و کهجزئ شبکه های عصبی می باشد  ترین کوچک رونون      

 و اسکالر ورودی اسکالر ترتیب،به   i,oحروف دهد. می نشان را ورودی تک رونون یک دنوع عملکر زیر[. فلوچارت 3]شوند

تعیین می گردد. تابع بهینه مورد نظر )تابعی که عمل بهینه سازی را انجام  aبه وسیله   oروی  iمقدار  .باشند می خروجی

نورون در این مسئله از  می دهد( برای یک 

رابطه زیر بدست می  [.8و 1آید]

 

 

 

 

 

 (3                                                      )                  g(i) = ai 

 (2) o = f(c) = f(g(i)+b) = f(ai+b)                                               
 

 رون الیه مخفیتعداد الیه و تعداد نو -2-2

مشخص نمودن تعداد الیه های مخفی کاری بسیار پیچیده و مشکل می باشد که نیاز به انجام آزمایشات مکرر و پی در       

پی دارد ولی تجربه نشان داده است که با یک شبکه عصبی دو الیه با الیه میانی و الیه خروجی می توان نتایج دقیقی بدست 

ون بهینه، متناسب با نوع مسئله انتخاب نمود به گونه ای که اگر در پایان کار به آورد. با آزمون سعی و خطا می توان تعداد نور

جواب همگرایی نرسیدیم تعداد نورون های الیه مخفی را افزایش می دهیم تا به جواب مطلوب برسیم و اگر جواب بیش از حد 

 [.3و 1کرد]همگرا شد می توان از تعداد این نورون ها کاست تا به تعداد مناسب دست پیدا 
 

 تشکیل فایل برداری شبکه -1
 ساخت فایل برداری اولیه -1-3

با توجه به آموزش و تعاریف انجام شده می بایست بردار ورودی را به برنامه داد که این بردار مربوط به خواص و ویژگی       

های سازه مورد نظر می باشد. این خواص شامل طول اعضاء و نیروی محوری، نیروی برشی، نیروی خمشی، نیروی پیچشی و 

می توانیم هر یک از متغییرها و یا سطح مقطع را تغییر دهیم. گام های تغییر سطح مقطع سازه می باشد. بعد از اجرای برنامه 

نیروی  Mنیروی برشی و  Vنیروی محوری و  Pطول اعضاء و  Lبرای هر متغییر بردار می بایست تعریف شود. در بردار زیر 

 [.9مربوط به خواص پروفیل مد نظر می باشد] nنیروی پیچشی و  Tخمشی و 

 
 (1)                                         , n}X , T XM,  X, V XPV={L ,   
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 ساخت فایل برداری نهایی -1-2

پس از تعریف بردار و خواص سازه مورد نظر نوبت به اجرای برنامه می شود و بعد از اجرای برنامه عملیات بهینه سازی      

حاصل از برنامه به صورت مجموعه بردارهایی استخراج می شود  تحت تابع هدف روی بردارهای اولیه صورت می گیرد. نتایج

 . [9]که مولفه ی این بردارها شامل طول اعضاء، نیروی محوری، نیروی برشی، نیروی خمشی و نیروی پیچشی می باشد

 
 انتشار و الگوریتم های پس انتشارالگوریتم های پیش  -1

ها تحت تابع هدف انتقال داده می شود و نتایج حاصل بررسی می شود در  بردارهای ورودی تعریف شده به وسیله نورون      

صورت مطلوب نبودن بردارهای حاصل از بردار اولیه برگشت داده می شود و این تغییرات به گونه ای است که نتایج حاصله، 

اعضای سازه دست یابیم. بردارهای  خواسته طراح را ارضاء نماید. به عنوان مثال با کمینه نمودن وزن سازه به بیشینه تنش در

( و Inputرا تشکیل می دهد که شامل زوج مرتب های ورودی ) Aورودی و خروجی الگوریتم های انتشار، مجموعه بردار 

( بدست SSE( می باشد و خطای حاصل از این انتقال داده ها را می توان از رابطه مجموع مربعات خطا )Outputخروجی )

Kخروجی برنامه می باشد و  KOآورد. 
/O [31و 1خروجی مد نظر ما می باشد.] 

 

 
(1)                                   ) }          K,OK), … ,(I3,O3),(I2,O2),(I1,O1A = { (I  

(5                            )                                   𝐸 =
1

2
 ∑ (𝑂𝐾

/
− 𝑂𝐾)2𝑛

𝐾=1 

 

  موردی آنالیز -5

 
 روابط حاکم بر سازه -5-3

در این قسمت به بررسی یک مثال نمونه می پردازیم که هدف اصلی طراحی ستون های یک قاب یک طبقه و یک دهانه       

می باشد.  L شکل است و دارای طول I تحت بار گذاری گسترده یکنواخت می باشد. ستون های سازه دارای سطح مقطع

وظیفه طراح آنالیز و طراحی سازه است که می بایست بهینه باشد. در اینجا هدف مینیمم کردن وزن سازه و ماکزیمم کردن 

تنش در اعضای سازه می باشد. نمای کلی سازه و روابط حاکم بر این سازه در پایین آورده شده است. در اینجا در بردار اولیه از 

است زیرا شرایط حاکم بر سازه فاقد نیروی پیچشی می باشد. متغییر ها در اینجا طول ستون و ه برش و پیچش صرف نظر شد

تنش نرمال در  σ متغییر ها در این مسئله شامل نیروی محوری درون ستون و نیروی خمشی درون ستون تعریف شده اند.

 است و مقدار آن ) ممان اینرسی I خمشی،نیروی  XMنیروی محوری در اعضاء،  XPطول اعضاء،  L وزن سازه،  Wاعضاء، 

𝐼 = 3 × 10−5𝑚4 )،A  است و مقدار آن  ) مساحت سطح مقطع𝐴 = 0.01𝑚2 ) ، ρ  چگالی اعضای سازه است و

𝜌مقدار آن  ) = 75000
𝐾𝑁

𝑚3
  . [33( می باشد]
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 مقطع ستون های سازهسطح  -1شکل   KN/m 31 قاب یک طبقه و یک دهانه تحت بار گذاری گسترده یکنواخت -2شکل 

 

 (1                                                                                    ) 𝜎1 =
𝑃𝑋

𝐴
 

 (9                                                                                  )𝜎2 =
𝑀𝑋 ×𝑌

𝐼
 

 (8                                                                         ) 𝑊𝑇 = 2𝑊𝐶 + 𝑊𝑏 

 (3                                                                           ) 𝑊 = 𝜌 × 𝐴 × 𝐿 
 

 تابع بهینه -5-2

می باشد. هدف ما این است که پارامترهای  سازی وزن سازهنیمم و می اکزیمم سازی تنش سازهشامل م بهینه تابع      

,Lطراحی  px, Mx  را طوری بیابیم، در حالیکه  به ترتیب طول ستون های سازه، نیروی محوری درون اعضاء و خمش

 2cو 1c و بصورت زیر تعریف می شود. تابعی شامل تنش نرمال و وزن ،. بنابراین تابع بهینهقیدهای مساله رعایت می شوند

 ضرایب ثابتی هستند که توسط طراح تعیین می گردند.

 (31                                                         ) f (L, PX, 𝑀𝑋) = c1 × σ +
c2

𝑊
 

در نظر گرفته  3در نظر گرفته شده است. بهتر است مجموع ضرایب  3/1و  3/1به ترتیب c 2و 1c ضرایب  31در رابطه        

تابع بهینه است به نحوی که ماکزیمم شدن آن منجر به ماکزیمم شدن تنش نرمال و مینیمم شدن وزن سازه می  fشود. تابع 

 گردد. بنابراین تابع فوق به صورت زیر تعریف می گردد. 

(33)f (L, PX, 𝑀𝑋) = 0.9 × σ +
0.1

𝑊
                                        

 

                     

 :برداری اولیهفایل تشکیل  -5-1

در این قسمت طراح می بایست شرایط محدوده تغییرات متغیرها را برای برنامه تعریف کند و به صورت فایل برداری اولیه      

 مقادیر برای برنامه معرفی کند.
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 جدول محدوده تغییرات متغییر ها، تعریف شده توسط طراح -3جدول 

 محدوده تغییرات
(Variations Interval) 

 

 گام ها
(Steps) 

 محدوده باال
(Upper Bound) 

 محدوده پایین
(Lower Bound) 

 متغییرها
(Variations) 

 طول 1 1 3/1
(Length) 

 نیروی محوری 1 21 2
(Axial Force) 

 نیروی خمشی 1 31 5/1
(Bending Force)  

 

 

 نتایج حاصل از اجرای برنامه -1
آنچه که حائز اهمیت می باشد نرخ رشد همگرایی و کاهش خطا می باشد. از نمودار زیر می توان دریافت که هر چه تغییر      

گام ها کوچکتر باشد جواب دقیق تر در خروجی برنامه خواهیم داشت به بیان دیگر می توان گفت با کوچک تر کردن گام ها 

ه و خطا در محاسبات کاهش می یابد که این خود یک امر مهم در این روش نرخ رشد همگرایی در تابع بهینه افزایش یافت

محسوب می شود. جدول آورده شده بردارهای خروجی برنامه می باشند، همان طور که مشهود است هر چه گام ها کوچکتر 

 شده اند به جواب مورد نظر میل می کنیم. 

 
 ای مختلفنتایج حاصل از اجرای برنامه به ازای گام ه -2جدول 

 میزان نیروی خمشی

(KN.M) 

 میزان نیروی محوری
(KN) 

 طول ستون ها
(m) 

 وزن هر ستون
(KN) 

 تنش نرمال
)2(KN/m 

183/5 115/31 12/1 131×115/2 131×319/1 

339/9 311/38 11/1 131×119/2 131×132/8 

313/3 221/33 13/1 131×193/2 131×511/3 

311/3 291/33 13/1 131×318/2 131×111/3 

392/3 821/33 11/1 131×389/2 131×135/3 

381/3 311/33 38/1 131×211/2 131×121/3 

381/3 388/33 13/1 131×211/2 131×113/3 

11/31 11/21 11/1 2251 31111 
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نمودار تغییرات خطا بر حسب نرخ رشد همگرایی برای تنش  -1شکل 

 نرمال در سازه
 خطا بر حسب نرخ رشد همگرایی برای وزن سازهنمودار تغییرات  -5شکل

 

ها روند پیشرفت شبکه نشان داده شده است. در این نمودار محاسبات روش شبکه های عصبی مصنوعی نتایج حاصل از     

مشخص شده  (Max)و مقادیر ماکزیمم  (Mean)در قالب مقادیر متوسط  ر رسیدن به مقدار بیشینه تابع بهینهد های عصبی

   است.

 

 نمودار تاثیر مراحل تکرار آموزش برای افزایش بهینه کارکرد -1شکل 

 شبکه های طراحی شده جهت افزایش نرخ رشد همگرایی
 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 د  60
رص

 د
ب

س
 ح

 بر
ی

رای
مگ

 ه
شد

خ ر
نر

خطا در جواب بر حسب درصد 

88

90

92

94

96

98

100

102

0 5 10 15

صد
در

ب 
س

 ح
 بر

ی
رای

مگ
 ه

شد
خ ر

نر

خطا در جواب بر حسب درصد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ملی کنفرانسچهارمین   

 های نوینمصالح و سازه
 ایران -یاسوج  -3131ماه آبان 31و31                   عمرانمهندسیدر

 

 نتیجه گیری -9
یکی از مزیت های مهم این روش سرعت و دقت در انجام عملیات مهندسی محسوب می شود. لذا می توان روش شبکه  -3

 های عصبی مصنوعی را جایگزین مناسبی در تحلیل و طراحی سازه ها دانست. 

تغییر در قید های آموزش دیدن این شبکه ها خود یک مزیت مهم تلقی می شود به گونه ای که بعد از آموزش شبکه با  -2

مسئله از قبیل پروفیل عرضی سازه و یا حتی تغییر بعضی از متغییر ها، در کوتاه ترین زمان، مطلوب ترین جواب را استخراج 

 می کند. 

یکی دیگر از مزایای این روش کاهش خطا توسط نورون ها می باشد به گونه ای که اگر شبکه از قبل آموزش دیده باشد و  -1

 های ورودی را متناسب با مسئله وارد نکند شبکه، خطای حاصل از اشتباه طراح را مینیمم می کند.  طراح داده

به ازای اجرای هر بار برنامه، جواب های متفاوتی بدست می آید و این جواب ها همگی به سمت بهینه تر شدن میل می  -1

 تا دقت در جواب خروجی باال رود.کنند. همچنین توصیه می شود گام ها حل مسئله کوچک انتخاب شوند 
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