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 خالصه

کند دائما خود را اصالح میوابستگی زیادی به شبکه انتخابی برای اجزای محدود دارد. در روش تطابقی این شبکه  دقت محاسبه پاسخ اجزای محدود سازه ها،

این  ه می توان بهتا دقت جواب ها افزایش یابد. ولی هر مرحله اجزای محدود تطابقی خود مستلزم صرف زمان زیادی برای آنالیز دارد و در مجموع تا چند مرحل

یده باشد. در این تحقیق هدف این است که با توجه به ز هم ممکن است دقت جواب ها به حد مطلوب نرسباا این وجود بولی  فرآیند اصالح شبکه ادامه داد.

 یالگوی جواب ها در مراحل مختلف روش اجزای محدود تطابقی با کمک شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی جواب دقیق تر بدون انجام مراحل بعدی تطابق

د محدود تطابقی پیاده سازی کرده و فرآیند تطابقی را در چن روش تحقیق بدین صورت است که ابتدا اجزای محدود کالسیک را به صورت اجزای انجام گیرد.

های آموزش شبکه عصبی مصنوعی داده و پاسخ دقیق تر به عنوان خروجی شبکه عصبی مصنوعی گرفته مرحله انجام و نتایج جابجایی ها و تنش ها به عنوان داده

 شود.می

 .تطابقی،  برآورد خطا، اصالح شبکهروش اجزای محدود ، مصنوعی های عصبیشبکهکلمات کلیدی: 

 مقدمه  .1

ای است که قادر به درک و فهم یکباره و یکجا مخلوقات پیچیده پیرامون خویش نیست، لذا با فرآیند تقسیم سازی یک سیستم های ذهن بشر به گونهتوانایی

سائل دانان از آن در م ت که مهندسین و دانشمندان و یا حتی اقتصادبه مولفه های اصلی آن، سعی در شناخت و درک بهتر آن سیستم دارد و این راه، راهی اس

 کنند.خود پیروی می

ند، حتی کای دیجیتالی، مسائل گسسته که از تعداد محدودی از عناصر اصلی و شاخص یک سیستم تشکیل شده است را به راحتی حل میهبا پیدایش کامپیوتر

ولی باتوجه به ظرفیت محدود این کامپیوتر ها مسائل پیوسته که از تعداد بی نهایت از المان های کوچک تشکیل  اگر تعداد این عناصر)المان ها( زیاد باشد.

یباتی را نیز به ا تقرشده است را نمی توان حل کرد، لذا مهندسین و ریاضیدان ها با ترفند هایی از گسسته سازی، این مسائل را قابل حل کرده اند، این ترفند ه

 کند که با افزایش تعداد متغییرهای گسسته سعی در نزدیک کردن جواب به جواب پیوسته دارند.ضافه میجواب ها ا

کار برده ه را ب 2عبارت المان محدود 1691، در سال 1روش المان محدود نیز، روشی هست که با همین رویکرد متولد شده است. )به نظر می رسد که کالف

 است.(

                                           
1 Clough 
2 Finite Element 
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شود و عریف میله ای تئن قدرتمند ترین ابزار در حل معادالت دیفرانسیل، به ویژه در مسائل مکانیک، شناخته شده است. وقتی مسهم اکنون این روش به عنوا

ین گیرد که اگر به درستی اتری درآمد، در دو مرحله بعدی دو قضاوت )انتخاب( مهندسی صورت میها به شکل سادهبا برخی از فرضیات و ایده آل سازی

شود. قضاوت )انتخاب( اول، انتخاب یک مدل ریاضی مناسب است )یعنی معادله دیفرانسیل حاکم بر مدل ها شکل نگیرد منجر به جواب غیرواقعی می انتخاب

 ریاضی(. قضاوت دوم انتخاب شبکه مناسب است.

ه برای می تواند خطای زیادی را به وجود آورد ک با نزدیک سازی رفتار جسم پیوسته به جسم گسسته، گسسته سازی انجام شده است در حقیقت این فرض

 جلوگیری از خطا نیاز به شناخت خوبی از محدودیت های المان محدود و هم چنین از قابلیت های کامپیوتر )حافظه و هزینه محاسباتی( است.

تر  و اصالح شبکه، به منظور رسیدن هرچه سریع گسترش روز افزون روش اجزا محدود در محاسبات پیشرفته علوم مختلف باعث شده است اهمیت خطایابی

 گیری کرد و خطا را ازبین برد، روش هایتری برخوردار باشد. از آنجا که نمی توان خطاها را به طور دقیق اندازهبه پاسخ های دقیق، روز به روز از جایگاه مهم

 حاکم، از طریق محدود کردن میزان خطا در محاسبات ایجاد شده است.های بدست آمده از معادالت متعددی برای شناخت این خطاها و بهبود پاسخ

از اولین افرادی بود که در راه محاسبه خطا در محاسبات عددی گام برداشت و روش پیش رونده خطا که جزء اولین روش های تخمین خطا [ 1] ریچاردسون

ات رخ داده است را ارائه نمی داد. این امکان بوجود آمد که توسط روش پس رونده بودند را معرفی کرد. این روش اطالعات دقیق از خطا را که در محاسب

 در دست قرار دهد.را آید ارائه  دادند اطالعات دقیق تر از میزان خطا که در مسائل بوجود می 1611و  1691خطا که بابوشکا و رینبولت در سال های 

های زیادی کرد و به دو گروه عمده باقی مانده و بازیافتی تقسیم داد پیشرفتاز خطا را ارئه میبا گذشت سال ها روش پس رونده خطا که اطالعات کمی 

حل  ک، عملکرد روش باقی مانده ها که از نخسین تالش ها در تخمین خطای مسائل بودند، به این صورت است که برای یافتن باقی مانده ها ابتدا ی[2] شدند

ردد. در گشود و نتایج حاصل برای نقاط مرزی در معادله دیفرانسیل  اولیه گذاشته و باقی مانده ها محاسبه میمسائل انجام می اولیه با روش اجزای محدود برای

های ا، پایهههای ناحیه ای از المان ها، میزان خطا های محلی را تخمین بزند. بر اساس نتایج حاصل از این روشتواند از طریق یافتن باقی ماندهگر مینتیجه تحلیل

طابق شبکه و های مختلف تخمین خطا و تها بنیان نهاده شد. دانشمندان بر اساس به کار بستن تئوریتئوری تطابق شبکه بر حسب میزان خطای موجود در المان

جاز بود، هر کجا میزان خطا بیش از مقدار میابد، به این نتیجه رسیدند که در ها کوچکتر شود، خطا نیز کاهش میتوجه به این واقعیت که هر چه اندازه شبکه

 تر شبکه را به منظور رسیدن به پاسخ های دقیق بهینه و اصالح کرد.می توان با کاهش اندازه شبکه و یا استفاده از توابع پیچیده

ده بود، بود که این روش به روش برآوررد ارائه دا 1611ارائه شد که تکامل یافته روش دمکویچ که در سال  [1] روشی توسط زینکویچ و ژو 1619در سال 

 ردد.گخطا مبتنی بر بازیافت تنش معرفی شد. روش برآورد خطا در این تحقیق نیز برگرفته شده از این روش است و خطا طبق این روش محاسبه می

بابوشکا  1662را ارائه دهند. در سال  hتطابقی به روش  دانشمندان طبق این روش توانستند خطاهای محلی و کلی را بدست آورند و شکل ساده ای از آنالیز های

مهمترین گام در علم تخمین خطا را برداشتند و روش  [1] را معرفی کردند و در  همان سال زینکویچ و ژو p -hروش pو   hو همکارانش با ترکیب روش 

 ( را معرفی کردند.SPR) 1وصله های فوق همگرا

روشی به نام بازیابی [ 5]زینکویچ و برومند  1669هایی بود که در سال بسیار قدرتمندتر بود ولی دارای محدودیتهای قبلی نسبت به روش SPRروش 

 را هم نداشت. SPRهای های قبلی بسیار قدرتمندتر بود و محدودیت( ارائه کردند که نسبت به روشREP) 1های خود متقارنوصله

ابتدا توسط بابوشکا و ری هین بولت ارائه گردید، نتایج حل به روش اجزای محدود در معادالت حاکم برسیستم قرار در روشهای مبتنی بر باقیمانده ها که در 

 [.9] شودها محاسبه میهای محلی این معادالت بر روی مجموعه ای از المانشود و خطا به صورت نرم انرژی و با محاسبه باقیماندهداده می

شود تا مقادیر و ژئو ارائه گردید، از یک فرایند بازیابی اطالعات استفاده می بر بهبود جواب که نخستین بار توسط زینکوویچهای مبتنی از سوی دیگر روش

 [.9] تری برای متغیرها به دست آیددقیق

 ف شده است.های پس رونده خطا ایجاد شده است که این روش به  روش خطایاب هدف معروهای اخیر روش جدیدی در گروه روشدر سال

را سازی انتشار ترک با استفاده از تکنیک بهبود یافته وصله فوق همگبعدی در مدلبندی تطابقی سه اصالح خودکار شبکه 2111 [ در سال1] و همکاران  خوئی

)5SPR( رائه کردندشده را ا اصالح. 

توجه به آنالیز تطابقی انجام شده درصورتی که پس از دو مرحله آنالیز تطابقی پاسخ اند که با روشی نوین پیشنهاد کرده 2111[ در سال 6مسلمی، مظاهری فرد ]

رجه جواب د به دقت مطلوب نرسید؛ از روند همگرایی شبکه های تطابقی متوالی استفاده شود و پاسخ جدید و دقیق تر از شبکه های قبلی پیش بینی گردد و

 شود.باالتری از آن عبور داده می

                                           
3 Super convergent patch recovery 
4 Recovery by equilibrium in patch 
5 Super convergent patch recovery 
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گره  ی بین توزیع آماری مقادیر تنش در نقاط گاوس حول یکهای باالی تنش، به مقایسهبرای ردیابی مناطق با گرادیان  2116[  در سال 11لی ]مسلمی و توک

 اند.با تابع توزیع یکنواخت پرداخته اند و تفاوت بین این دو توزیع را به عنوان برآورد خطا درنظر گرفته

 اصالح شبکه اجزای محدود .2

آید، حل روش اجزای محدود به صورت تقریبی از میدان دقیق جه به آنکه میدان پیوسته جابجائی در روش اجزای محدود به صورت گسسته در میبا تو

اجزای ای هآید. برای رسیدن به یک شبکه بندی مناسب ابتدا بایستی جوابای به دست میجابجائی روی دامنه از طریق اثر دادن توابع شکل بر مقادیر گره

های موجود برد. در واقع تنش ها به جای اینکه در المان ها بیان شوند در گره محدود ناشی از المان بندی دلخواه را با استفاده از متوسط گیری به روی گره

ی محاسبه ( نشان دهنده ی نحوه1طه )گردند. رابشوند. سپس با استفاده از توابع شکل جواب بهبود یافته در نقط گاوس محاسبه میهای اطراف المان بیان می

 تنش های بهبود یافته می باشد.

(1)                                                               σ∗ = 𝑁σ̅∗ 

 ها می باشد.مقادیر تنش در گره ∗σ̅توابع شکل و   Nمقادیر مربوط به تنش بهبود یافته، ∗σ̅(، 1که در رابطه )

قریب توان از اختالف دو جواب به عنوان خطای تباشد، لذا میله میئهای واقعی مسبهبود یافته دارای تقریب مناسب تری نسبت به جواباز آنجایی که جواب 

 له استفاده نمود.ئمس

(2)                                                                �̅�𝜎 ≈ 𝜎∗ − 𝜎ℎ 

دهد، ولی برای ریز سازی شبکه معیار مناسبی باشد. تعریف فوق مقدار خطای برآورد شده را در تک تک نقاط دامنه میها میله در گرهئجواب مس 𝜎ℎکه 

نهایت برود که خطا در این نقطه بسیار باال خواهد بود ولی در مجموع باشد. چرا که ممکن است در یک نقطه خاص مثل نوک ترک تنش به سمت بینمی

شود که به صورت انتگرال عددی از تابع خطا روی دامنه است. ول باشد. از این رو جای خطای نقطه به نقطه، نرم خطا تعریف میخطای کل جواب قابل قب

 باشد.می باشد که در واقع همان جذر مجموع مربعات، ولی به صورت تابع پیوسته می 𝐿2یکی از معروفترین نرم های خطا نرم 

(1 )                                                ∥ 𝑒 ∥= [∫ 𝑒𝑇𝑒𝑑Ω]1/2     

Ω
 

ا را جابجا هله را شبکه بندی، اصالح، درشت و ریز کردن المان ها و همچنین المانئکند به طور خودکار مسروش اجزا محدود تطابقی روشی است که سعی می

ا که نیاز به کند آن المانی ردهد، ارئه نماید. در واقع این روش با ارائه یک استراتژی سعی میه را میئلنماید تا بهترین المان بندی که دقیق ترین جواب در مس

-h-refinement 2- p-refinement 1- hp -1های چهار روش برای این اصالح و بهینه سازی المان وجود دارد که به نام اصالح و تغیر دارد را بیابد.

refinement 1- r-refinement باشد. در این پژوهش از روش اصالح میh .برای بهینه سازی شبکه استفاده شده است 

االیش ها در مکان مورد نظر به پگردد. روش اول این است که ساختار شبکه بندی حفظ گردد و تنها با ریز کردن الماندر این روش نیز به دو صورت عمل می

که شود و در واقع در مکان مورد نظر شبشود. روش دوم نیز اینکه المان کال بازسازی میزی المان گفته میگردد. این روش اصطالحا غنی ساالمان پرداخته می

  گیرد. بندی جدیدی صورت می

استفاده نمود. مد له بدست آئله مورد نظر را با استفاده از روش اجزای محدود تطابقی حل نمود بایستی از ارزیابی خطاهایی که در مسئحال برای اینکه بتوان مس

ه بر اساس چگالی هر گره مورد بررسی قرار گیرد بدین صورت که میزان تراکم اتصال در هرگره مشخص گردد. ئلبرای اینکار ابتدا بایستی شبکه بندی مس

م رسید و بسته له خواهیئدر مس له اصالح گردد. با این کار به چگالی جدیدئله و خطای برآورد چگالی جدید در مسئسپس با توجه به نسبت خطای هدف در مس

 پذیرد.گیریم اصالح شبکه انجام میله در نظر میئبه میزان خطایی که در مس

 باشد:بنابراین چگالی جدید المان ها از رابطه ی زیر قابل محاسبه می

(1 )                                                       (ℎ𝑖)𝑛𝑒𝑤 = [
(∥𝑒𝜎∥𝑖)𝑎𝑖𝑚

∥𝑒𝜎∥𝑖
] ∗ (ℎ𝑖)𝑜𝑙𝑑 



 کنگره ملّی مهندسی عمران دوازدهمین
 9911خرداد  8و7

 دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

 

4 

 

∥)  که در رابطه فوق 𝑒𝜎 ∥𝑖)𝑎𝑖𝑚  و∥ 𝑒𝜎 ∥𝑖  به ترتیب خطای هدف و خطای برآورد شده و(ℎ𝑖)𝑜𝑙𝑑  و(ℎ𝑖)𝑛𝑒𝑤  به ترتیب اندازه اولیه و نهایی هر المان در

 شود.در نهایت به خطای هدف نزدیکتر میشبکه می باشد. با اعمال روش اجزای محدود تطابقی در هر مرحله، مقدار خطای مسئله کاهش یافته و 

 های عصبی مصنوعیشبکهترکیب روش اجزای محدود تطابقی و  .3

و  یای در علوم اقتصاد، انسانی، فیزیک، شیمی، ریاضدر چند دهه اخیر شبکه های عصبی با ساختارها و الگوریتم های متنوع یادگیری، کاربردهای گسترده

به سرعت نیز در حال توسعه هستند. پژوهشگران با الهام گرفتن از سیستم های زیستی مختلف پیوسته به معرفی روش های  تمامی زمینه های مهندسی یافته و

وجود رابطه هایی  جدیدی برای گسترش کاربرد و بهبود شبکه های عصبی مصنوعی می پردازند. با توجه به پیچیدگی و غیر خطی بودن بسیاری از سیستم ها و

استفاده از شبکه های عصبی در عرصه های پژوهشی و صنعتی منطقی به نظر می رسد. همچنین در بسیاری از سیستم  بین ورودی و خروجی آن ها، از مرتبه باال

ه سیستم ن گونیها، نوعی تداخلی بین متغیرهای درونی وجود داشته و تفکیک کردن داده ها به سختی امکان پذیر است. یکی از ابزارهای پر قدرت در تحلیل ا

 .[11] ها، شبکه عصبی است

م گیری های مغزی متصل داخل یک کامپیوتر است تا بتوان اعمال یادگیری، شناسایی و تصمیایده ابتدایی پشت یک شبکه عصبی، شبیه سازی بسیاری از سلول

 انسان گونه را انجام داد.

ای هینی، نمایش دانش و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیش بینی پاسخهای محاسباتی نوین برای یادگیری ماشها و روشهای عصبی سیستمشبکه

ا و اطالعات هها تا حدودی الهام گرفته از شیوه کارکرد سیستم عصبی زیستی برای پردازش دادههای پیچیده هستند. ایده اصلی این گونه شبکهخروجی از سامانه

این سیستم از شمار زیادی  دارد. عنصر کلیدی این ایده، ایجاد ساختارهایی جدید برای سامانه پردازش اطالعات است.به منظور یادگیری و ایجاد دانش قرار 

الکترومغناطیسی(  ها )ارتباطکنند و توسط سیناپسعناصر پردازش فوق العاده بهم پیوسته به نام نورون تشکیل شده که برای حل مسئله باهم هماهنگ عمل می

 کنند.منتقل میاطالعات را 

شوند که الیه اول، الیه ورودی و الیه دوم، الیه خروجی نام دارند که الیه دوم از دو قسمت به نام های الیه پنهان و ها در دو الیه تقسیم بندی میاین نورون

این دوالیه توسط ارتباطی غالبا کامل  کند.شبکه به اطالعات یادگرفته شده را مشخص میالیه خروجی تشکیل شده است. الیه خروجی چگونگی واکنش 

 شود.شوند، که این ارتباط و اتصال بین واحدها با عددی به نام وزن )بایاس( ارئه میبهم متصل می

 اشتد  عصبی مصنوعی برای تجزیه وتحلیل المان محدودسعی در شبیه سازی شبکه های با توجه به کاربرد های بسیار شبکه عصیی  2111در سال  [11منگ ]

 تحقیقارند هدف این های عصبی دهای بسیاری که شبکهباتوجه به خصوصیات و ویژگیکه با استفاده از این روش به نتیجه های قابل قبولی نیز دست یافت. 

دست ها بعادالت اجزای محدود، صرفه جویی شود و جواب دقیق و بهینه تنشهای مصرفی در حل مها در زمان و هزینهاین است که با استفاده از این ویژگی

آموزشی ای هآید. استفاده از شبکه عصبی بدین صورت است که شبکه عصبی متناسب طراحی شده است. منظور از متناسب این است که این شبکه بتواند با داده

شبکه عصبی پرسپترون با یک الیه و دوالیه مخفی می باشد که تعداد نورون ها در هرالیه و تابع فعال ها بگذارند. دو خود را وفق دهد و تابع مناسبی از داده

 های پنهان به صورت زیر طراحی شده است:ساز استفاده شده در الیه

 

 ، رابطه کلی بین اجزای شبکه عصبی9شکل
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 هایی باید آموزش ببیند، این داده ها طبق روند زیر برای شبکه عصبی آماده می شود:عصبی طراحی شده طبق دادهشبکه 

هبود شبکه طبق شرایط بخشیم، این ببا استفاده از روش المان محدود تطابقی، شبکه اولیه فرض شده برای مسئله را در دو مرحله آنالیز تطابقی شبکه را بهبود می

ا به جواب شود که خطا در هر شبکه نسبت به شبکه قبلی کمتر شود و تنش هاین بهبود شبکه باعث میشود. )بارگذاری، شرایط تکیه گاهی و...( انجام میمسئله 

شبکه سوم را  سها در شبکه اول و دوم در نقاط گوس شبکه سوم محاسبه شود، برای این کار ابتدا مختصات نقاط گوباید تنش دقیق نزدیک تر شوند. حال

یرد.  گهای آن ها قرار میهای یک و دو در کدام یک از المانآوریم. با داشتن مختصات نقاط باید مشاهده شود که هر کدام از این نقاط در شبکهبدست می

تنش هر المان را  ها تابعتفاده از این دادهآید. با اسپس از تعلق گرفتن نقطه گاوس مربوط به هر المان، تنش در آن نقطه توسط تابع تنش آن المان بدست می

دی از توان رونشود. پس در نقاط گاوس شبکه سوم در دو شبکه قبلی نیز در همان نقاط تنش محاسبه شد. حال می( انجام می1تشکیل داده شد که طبق رابطه)

 ها را در هر نقطه گاوس مشاهده کرد.تنش

 شود و پیش بینی این شبکه را برای نقاط مختلفهای عصبی طراحی شده را آموزش داده میها شبکهاز تنشطبق خطای کلی هر شبکه و روند بدست آمده 

 گردد. های تحلیلی هر مسئله مقایسه میشود و با جوابگاوس انجام می

سه صورت صعودی، نزولی  ها بهدسته بندی دادهتر شبکه عصبی مصنوعی تمهیداتی برای اینکار در نظر گرفته شده است که می توان به برای پیش بهتر و دقیق

به ساخت ن توامیها اشاره کرد. در ادامه این تمهیدات های شبکه عصبی طبق این دادهو نوسانی و معرفی آنها به صورت جداگانه به شبکه عصبی و خروجی

پیش بینی  شود. بعنوان یکی از تمهیدات موثر برایساخته میشبکه عصبی برای هر نقطه گاوس اشاره کرد که طبق روند تنش هر نقطه گاوس شبکه عصبی 

زولی و نوسانی اشاره های صعودی، نتوان به در نظر گرفتن فاصله خروجی شبکه عصبی از تنش در شبکه سوم تطابقی در هر نقطه گاوس نسبت به دادهبهتر می

 کرد.  

 مدل سازی عددی .4

( از آن 1باشد که یک مستطیل دارای ترک را به شکل )ی که از دو طرف باال و پایین تحت کشش است، میمثالی که در نظر گرفته شده است ورق بی نهایت

 . اطالعات مسئله به شرح زیر است:ورق تحت بررسی قرار دادیم

 ، شبکه عصبی طراحی شده با یک الیه مخفی9شکل 

 

 ، شبکه عصبی طراحی شده با دو الیه مخفی2شکل 
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می باشد. نمونه مورد نظر از دو طرف با نیروی  a=5cmسانتی متر در نظر گرفته شده است. طول ترک  51سانتی متر و طول آن  25در این مثال عرض مستطیل 

σای به صورت گسترده = 1
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 بتیکشیده می شود. سایر پارامترهای مکانیکی نظیر مدول االستیسیته و ضریب پواسون و ضخامت به تر  𝐸 =

6400
𝑘𝑔

𝐶𝑚2  وν = 𝑡و  0.2 = 2.5𝑐𝑚 باشد.می 

( می باشد:9( و )9) (،5های )روابط تحلیلی این ورق به صورت رابطه  

𝜎11 = 𝜎∞ ∗ [𝑅𝑒 ∗ (
𝑧

√𝑧2−𝑎2
) − 𝑥2𝐼𝑚(

1

√𝑧2−𝑎2
−

𝑧2

(𝑧2−𝑎2)3 2⁄ )] − 𝜎∞ (5)                                           

𝜎11 = 𝜎∞ ∗ [𝑅𝑒 ∗ (
𝑧

√𝑧2−𝑎2
) + 𝑥2𝐼𝑚(

1

√𝑧2−𝑎2
−

𝑧2

(𝑧2−𝑎2)3 2⁄ )] (9)                                                       

σ12 = −σ∞ ∗ [x2Re(
1

√z2−a2
−

z2

(z2−a2)3 2⁄ )] (9                                                    )                                   

 

المان می  21( آورده شده است. تعداد المان در شبکه اولیه 5کنیم که در شکل )شبکه بندی اولیه و بهبود یافته را مدل سازی می GIDبا استفاده از  نرم افزار  

 المان رسید.  111المان افزایش پیدا کرده است و در شبکه سوم تطابقی این تعداد به  115باشد. در شبکه دوم تطابقی به 

تحت کشش دارای ترک تینها یمثال ورق ب، 4شکل   

 ج ب الف

 ، الف( شبکه بندی اولیه ب(شبکه دوم تطابقی ج( شبکه سوم تطابقی5شکل
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 ، میزان خطای موجود در مثال ورق بی نهایت تحت کشش 9دول ج

ه صورت دقیق تر و ها را بتر عمل کرده و تنششود که پیش بینی شبکه عصبی نسبت به روش المان محدود تطابقی دقیقطبق نتایج بدست آمده مشاهده می

توسط روش اجزای محدود تطابقی در دو مرحله  %1011کاهش پیدا کرده و به  %109به  %1101ازخطا  یهشبکه اول در ده است.منزدیک جواب تحلیلی بدست آ

و باید به  ای این خطا را کاهش داده است.کاهش پیدا کرده است که به میزان قابل توجه %101کاهش پیدا کرده است. حال این خطا توسط شبکه عصبی به 

  پایین کار بسیار سختی است که این کاهش خطا توسط شبکه عصبی در این تحقیق انجام شده است.این نکته توجه کرد که کاهش خطا در درصدهای 

 نتیجه گیری .5

پاسخ  های بسیار پیچیده که قبال امکان پذیر نبود، محقق شود. در این بین میزان وقتپیشرفت روز افزون ابزارهای محاسباتی باعث گردیده است که تحلیل سازه

سرعت انجام تحلیل دو فاکتور کلیدی هستند که توجه محققین را به خود جلب کرده است. روش اجزای محدود تطابقی یکی از ابزارهایی های بدست آمده و 

ای ایجاد شود که با حداقل مجهوالت به دقت مورد نظر نزدیک گردد. ولی در مسائلی که نقاط بحرانی نظیر ترک خوردگی، کند شبکهاست که کمک می

ر مرحله باشد. از آن سو هر متمرکز و... وجود دارد، معموال رسیدن به خطای هدف به راحتی ممکن نیست و چندین مرحله آنالیز تطابقی مورد نیاز میحفره، با

حقیق هدف بر رد. در این تبکند که عمال با زیاد شدن تعداد این مراحل، فلسفه این روش را زیر سوال میله تحمیل میئآنالیز تطابقی هزینه و زمان زیادی به مس

های بدست آمده از شبکه اولیه و دو مرحله تطابقی با اعمال شبکه عصبی مصنوعی به این بودکه عملیات تطابقی به دو مرحله محدود گردد و سپس از جواب

ردد. برای آموزش گتر آنالیز تطابقی مییک جواب بهبود یافته دست یافت. به کارگیری این تکنیک موجب کاهش خطای مسئله و عدم نیاز به مراحل بیش 

 شبکه عصبی شبکه سوم تطابقی شبکه دوم تطابقی شبکه اولیه خطای دقیق

 %4.11 %4.22 %4..1 %44.11 میزان خطا%

 ه د ج ب الف

 ، کانتور تنش برشی الف( شبکه بندی اولیه ب(شبکه دوم تطابقی ج( شبکه سوم تطابقی د(شبکه عصبی مصنوعی ه(جواب تحلیلی6شکل
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ی گردد. مشاهده شد که این تکنیک روی مثال عددی با نتایج خوبشبکه عصبی مصنوعی از پاسخ های بدست آمده در نقاط گاوس در مراحل قبلی استفاده می

اط ورد. تنش ها در نقآ های باال بسیار پایین میتعداد المانهمراه بود و خطا را نسبت به روش اجزای محدود تطابقی کاهش داد و همینطور زمان پاسخ را در 

د که می شود که به علت های مختلفی برای این خطاها وجود دارمختلفی بسیار دقیق توسط شبکه عصبی پیش بینی شد ولی در برخی نقاط نیز دچار خطا می

 ها را نیز بهبود بخشید.توان آن
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