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چکیده
یادگیری ماشینی ( ) MLطی سالهای اخیر با تغییر قابل مالحظهای شکل گرفت و تقویت نقش علم داده در انواع مختلف آن ،به سرعت تکامل یافت .در
مقایسه با رویکردهای سنتیML ،مزایایی را برای رسیدگی به مشکالت پیچیده ،ارائه کارایی محاسباتی ،انتشار ،درمان عدم قطعیت و تصمیم گیریها را
تسهیل میکند .همچنین ،رشد  MLمنجر به پیشرفتهای چشمگیری نه تنها در تحقیقات جریان اصلی هوش مصنوعی ( ) AIبلکه سایر زمینههای علوم و
مهندسی ،مانند علوم مواد ،مهندسی زیستی ،مدیریت ساخت و مهندسی حمل و نقل نیز شده است .این مقاله با توجه به ابعاد ناشناخته زمینلرزه و رفتار لرزهای
سازه به بررسی پیشرفت و چالشهای اجرای  MLدر این حوزه میپردازد .بررسیها نشان میدهد که میزان استفاده از  MLدر سه حوزه ارزیابی خطر وقوع
زمینلرزه ،ارزیابی خطر آسیب سازهای پیش و پس از زمینلرزه و کنترل رفتار لرزهای سازه با هدف کاهش اثرات زمینلرزه میتواند مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی
یادگیری ماشین ،ارزیابی خطر وقوع زمینلرزه ،ارزیابی خطر آسیب سازهای ،ارزیابی آسیب سازهای ،کنترل رفتار لرزهای سازه.

64

رویکردهای نوین در مهندسی عمران
40-04 : صفحه،0011 ،2  شماره، دوره پنجم، ISSN ONLINE: 2588-7122- ISSN PRINT: 2588-6886

Intelligent Learning in Assessing the Effects of
Earthquakes on Structural Behavior
Saeid Sobhani Ghahramanloo 1, Ala Dehrouye 2, Ali Biglari 3*
1

B.Sc., Department of Civil Engineering, Gorgan Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan,
Iran

2

M.Sc. Department of Civil Engineering, Gorgan Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan,
Iran
3*

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering Golestan University,
Gorgan, Iran
(Biglari.a@gmail.com)

(Date of received: 07/06/2021, Date of accepted: 04/09/2021)

ABSTRACT
Machine learning (ML) has undergone significant changes in recent years and the strengthening of the
role of data science in its various forms evolved rapidly. Compared to traditional approaches, ML
facilitates the benefits of dealing with complex problems, providing computational efficiency,
dissemination, treatment of uncertainty, and decision making. Also, the growth of ML has led to significant
advances not only in mainstream artificial intelligence (AI) research but also in other fields of science and
engineering, such as materials science, bioengineering, construction management, and transportation
engineering. Due to the unknown seismic dimensions and seismic behavior of the structure, this paper
examines the progress and challenges of ML implementation in this area. Studies show that the use of ML
in three areas of earthquake risk assessment, structural damage risk assessment before and after the
earthquake and control of seismic behavior of the structure with the aim of reducing the effects of
earthquakes can be considered.
Keywords:
Machine Learning, Earthquake Risk Assessment, Structural damage risk assessment, Structural damage
assessment, Control of seismic behavior of structures.
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 -0مقدمه
یادگیری هوشمند ( )MLنقش محوری در بسیاری از زمینههای علمی ،مالی و مهندسی را داراست .با تعریف [1] MLیک زمینه
مطالعهای است که به کامپیوتر توانایی یادگیری را میدهد بدون اینکه به طور صریح برنامه ریزی شده باشد الگوریتمهای  MLبه دو
قسمت یادگیری تحت نظارت و یادگیری بدون نظارت تقسیم میشود .یادگیری تحت نظارت از دانش قبلی مجموعه دادههای دارای
برچسب برای یادگیری تابعی از آن استفاده میکند که رابطه بین ورودی و خروجی برچسب زده شده در دادهها را به بهترین شکل
تقریب بزند .در مقابل آن یادگیری بدون نظارت وجود دارد که هدف آن استنباط ساختار طبیعی موجود با مجموعهای از نقاط داده
است که هیچ برچسب هدفی ندارند .که به ویژگی های داده بستگی دارد (به عنوان مثال گسسته یا مستمر باشد) اهداف و وظیفه
یادگیری تحت نظارت را میتوان بیشتر به طبقه بندی و رگرسیون تقسیم کرد ،درحالی که یادگیری بدون نظارت شامل خوشه بندی
و کاهش ابعاد است .شکل  1خالصهای از دو نوع  MLو برخی الگوریتمهای MLکه معموالً مورد استفاده قرارمی گیرند میباشد ].[2
یادگیری هوشمند
یادگیری توسعه یافته
Developed Learing
یادگیری تقویت شده
Reinforcement
learning
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یادگیری غیر متمرکز
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شکل  :0انواع  MLو برخی الگوریتمهای  MLکه معموالً مورد استفاده قرار میگیرند.

مطالعات پیشین ،کاربردهای  MLو سایر ابزارهای پیشرفته محاسبات نرم در مهندسی عمران را بررسی کرده است ] .[3آثار
مربوط به تلفیق شبکههای عصبی مصنوعی ) (ANN1با پارادایمهای محاسباتی مختلف مانند الگوریتم ژنتیک ) ،(GA2منطق فازی
و تجزیه و تحلیل موجک ،برای افزایش کاربرد ANNها در مهندسی عمران را مرور کرد .یک مطالعه ادبی گسترده از محاسبات تکاملی
در زمینه طراحی ساختاری ،مانند طرح بهینه توپولوژیک ،توسط ] [0انجام شده است .طبیعت تصادفی رفتار خاک در مهندسی
ژئوتکنیک همچنین استفاده قابل توجهی از تکنیکهای  AIرا به خود جلب کرده است ،جایی که مطالعات مروری بر روی شالوده

Artificial neural network
Genetic algorithm
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کم عمق] [5و پایههای شمع ] [6انجام شده است .کاربردهای  MLدر لرزه شناسی توسط ] [2ارائه شده است که درمورد مزایای
تمرین الگوریتمهای  MLدر تشخیص زمینلرزه و برداشت فاز ،هشدار زود هنگام زمینلرزه ،پیش بینی حرکت زمین ،توموگرافی لرزهای
و ژئودزی زمینلرزه بحث کرده است .بر این اساس هفت کالس  MLکه عبارتند از ( )ANNماشین بردار پشتیبان ( ،)SVM3مدل
سطح پاسخ ( ،)RSM0رگرسیون منطقی ( ،)LR5درخت تصمیم ()DT6و جنگل تصادفی ( ،)RF7روشهای ترکیبی که دو یا چند
الگوریتم محاسبات نرم را با هم دیگر ترکیب میکند و همه روشهای دیگر(به عنوان مثال محاسبات تکاملی()EC8و برنامههای بیان
ژنتیکی ()GEP9که از نظر تعداد برنامهها قابل توجه نیستند .تجزیه و تحلیل خطر لرزهای شامل مطالعاتی است که سطح لرزش زمین
و عدم اطمینان مربوط به آن را در یک سایت یا مکان مشخص پیش بینی میکند .همچنین ،استفاده از ابزارهای  MLبرای ارزیابی
پتانسیل روانگرایی خاک در این منطقه در نظر گرفته شده است .موضوع دوم یک منطقه دوگانه است که در آن سیستمی شناسایی
میشود که شامل مجموعهای از مطالعاتی است که با استفاده از  MLبرای تقلید از یک سیستم ساختاری و پیش بینی پاسخ لرزهای
قطعی آن و تشخیص آسیبها به طور گسترده به عنوان استفاده از مدلهای MLبرای شناسایی ،طبقه بندی و ارزیابی آسیبهای
لرزهای به سازهها تعریف میشود .موضوع سوم ارزیابی شکنندگی لرزهای که منابع مختلف عدم قطعیت را در بر میگیرد که از
روشهای  MLبرای توسعه مدلهای احتمالی لرزهای ( )PSDMs10و توابع شکنندگی پارامترشده استفاده شده است .چهارمین
مبحث مربوط به کنترل فعال و نیمه فعال مجهز به  MLاست که اثرات نامطلوب خطرات زلزله را کاهش میدهد.
 -2مروری بر شبکه عصبی مصنوعی
هنوز چیزهای زیادی در مورد نحوه آموزش مغز برای پردازش اطالعات ناشناخته است بنابراین نظریهها فراوان است .در مغز انسان
یک نورون معمولی سیگنالهای دیگران را از طریق انبوهی از ساختارهای ریز به نام دندریتها جمع میکند (شکل  1را ببینید) .نورون
از طریق یک پایه بلند و نازک معروف به آکسون ،پالسهای فعالیت الکتریکی را ارسال میکند که به هزاران شاخه تقسیم میشود.
در انتهای هر شاخه ساختاری به نام سیناپس فعالیت را از آکسون به اثرات الکتریکی تبدیل میکند که فعالیت آکسون را مهار یا
تحریک میکند ،به اثرات الکتریکی بازدارنده یا تحریک کننده فعالیت در سلولهای عصبی متصل میشود .هنگامی که یک نورون
ورودی تحریکی را دریافت می کند که در مقایسه با ورودی بازدارنده آن به اندازه کافی بزرگ است یک پالس فعالیت الکتریکی را به
پایین آکسون خود میفرستد .یادگیری با تغییر اثربخشی سیناپسها به گونهای اتفاق میافتد که تأثیر یک نورون بر دیگری تغییر
کند .نورون مصنوعی دستگاهی با ورودیهای زیاد و یک خروجی است .نورون دو حالت عملکرد دارد :حالت آموزش و حالت استفاده،
در حالت آموزش می توان نورون را برای الگوهای ورودی خاص آموزش داد .در حالت استفاده وقتی یک الگوی ورودی آموزش داده
شده در ورودی شناسایی میشود ،خروجی مربوط به آن به خروجی فعلی تبدیل میشود .اگر الگوی ورودی در لیست آموزش داده
شده الگوی ورودی قرار ندارد از قانون شلیک برای تعیین آتش زدن یا عدم استفاده ،استفاده میشود.

3
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شکل  :2شبیه سازی نورونهای عصبی.
 -0-2مدل سازی ریاضی AN

نورون یک واحد پردازش اطالعات است که برای عملکرد شبکه عصبی اساسی است .همانطور که در شکل  2نشان داده شده است
ما ممکن است سه عنصر اساسی مدل نورون را شناسایی کنیم .مجموعهای از سیناپسها که هر یک از آنها با وزن یا استحکام خاص
خود مشخص میشوند .به طور خاص یک سیگنال  xjدر ورودی سیناپس  jمتصل به نورون  kدر وزن سیناپسی  Wkjضرب میشود.
یادداشت برداری از نحوهی نوشتن اشتراکهای وزن سیناپسی  Wkjمهم است .زیر نویس اول به نورون مورد نظر و زیر نویس دوم به
انتهای ورودی سیناپس اشاره دارد که وزن به آن اشاره دارد .اگر سیناپس مورد نظر تحریکی باشد وزن  Wkjمثبت است ،اگر سیناپس
بازدارنده باشد منفی است .که شامل یک جمع کننده برای جمع آوری سیگنالهای ورودی ،وزن شده توسط سیناپسهای مربوط به
نورون و یک تابع فعال سازی برای محدود کردن دامنه خروجی یک نورون می باشد .در ادبیات از تابع فعال سازی به عنوان تابع له
شدن نیز یاد میشود به این دلیل که دامنه مجاز سیگنال خروجی را به مقدار محدود خرد میکند (محدود میکند) .به طور معمول
دامنه نرمال شده خروجی یک نورون به عنوان فاصلهی بسته ] [1,0یا به صورت متناوب ] [-1,1نوشته میشود .مدل یک نورون
همچنین شامل تعصب اعمال شده از خارج (آستانه)  Wk0=bkاست که تاثیر کاهش یا افزایش ورودی خالص عملکرد فعالسازی را
دارد .در ماتریس ممکن است با نوشتن ماتریس زیر یک نورون  kرا توصیف کنیم.
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شکل  :3جزییات ریاضی اصلی نورونهای عصبی مصنوعی.

 -2-2شبکه عصبی چند الیه ANN

گرههای منبع در الیه ورودی شبکه عناصر مربوط به الگوی فعال سازی (بردار ورودی) را تأمین میکنند که سیگنالهای ورودی
اعمال شده به نورونها در الیه دوم را تشکیل میدهند .سیگنالهای خروجی الیه دوم به عنوان ورودی الیه سوم و ییره برای بقیه
شبکه استفاده میشود .به طور معمول نورونهای موجود در هر الیه از شبکه فقط سیگنالهای خروجی الیه قبلی را به عنوان ورودی
دارند .مجموعه سیگنالهای خروجی نورونها در الیه خروجی شبکه پاسخ کلی شبکه به الگوی فعال سازی ارائه شده توسط گرههای
منبع در الیه ورودی را تشکیل می دهد .رایج ترین نوع شبکه عصبی مصنوعی از سه گروه یا الیه از واحدها تشکیل شده است :یک
الیه از واحدهای "ورودی" به یک الیه از واحدهای "پنهان" متصل است که به یک الیه از واحدهای "خروجی" متصل است .فعالیت
واحدهای ورودی نشان دهنده اطالعات خام است که به شبکه وارد میشود .فعالیت هر واحد پنهان توسط فعالیتهای واحدهای
ورودی و وزن روی اتصاالت بین ورودی و واحدهای پنهان تعیین میشود .رفتار واحدهای خروجی به فعالیت واحدهای پنهان و
وزنهای بین واحدهای پنهان و خروجی بستگی دارد.

شکل  :0جزییات ریاضی شبکه عصبی مصنوعی.
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 -3طراحی ساختار شبکه عصبی مصنوعی
طراحی ساختاری  NNشامل تعیین الیهها و نورونها در هر الیه و انتخاب الگوریتم آموزش است .انتخاب فقط پارامترهای ورودی
موثر به  NNیکی از دشوارترین فرایندها است زیرا )1 :ممکن است وابستگیهای متقابل و افزونگی بین پارامترها وجود داشته باشد
 )2گاهی اوقات بهتر است برخی از پارامترها را حذف کنیم تا تعداد کل پارامترهای ورودی را کاهش دهد بنابراین پیچیدگی محاسباتی
مشکل و توپولوژی شبکه است  NN )3معموالً درمورد مسائلی اعمال میشود که دانش قوی در مورد روابط بین ورودی و خروجی
وجود نداشته باشد و بنابراین مشخص نیست که کدام یک از پارامترهای ورودی بیشترین کاربرد را دارند .عالوه بر این سایر پارامترهای
طراحی معماری  NNمانند تعداد سلولهای عصبی در الیه ورودی ،تعداد الیههای پنهان ،تعداد سلولهای عصبی در الیههای پنهان و
تعداد سلولهای عصبی در الیه خروجی با استفاده از چندین تکرارسیستم که براساس روش آزمون و خطا یافت میشوند .هیچ
چارچوبی برای انتخاب ساختار  NNو پارامترهای آن وجود ندارد ] .[7با این وجود برخی از کارهای تحقیقاتی در تعیین تعداد الیههای
پنهان ،تعداد سلولهای عصبی در هر الیه ،انتخاب پارامتر میزان یادگیری و سایر موارد کمک کرده است.
 -0-3استفاده از روش  MLدر شبیه سازی رفتار دینامیکی سازه

پیشینه نظری روشهای  MLدر این بخش مورد بحث قرار گرفته است .روشهای نماینده  MLبه عنوان ،RSM ،SVM ،ANN
 RF ،DT ،LRو روشهای ترکیبی که  ANNرا با الگوریتمهای محاسبات نرم دیگر همانند منطق فازی  FL11و تجزیه وتحلیل موجی
میباشند ،شایان ذکر است که روشهای  MLدیگری نیز وجود دارد که دارای تعداد محدودی کاربرد هستند.
 -2-3مروری بر روشهای نماینده ML

 ANN (1کالسیک را میتوان به صورت یک شبکه عصبی عمیق  DNNیا  DLکه شامل چندین الیه پنهان میباشد تعمیم داد
] SVM (2 [8یک الگوریتم طبقه بندی باینری ( )binary12است که با استفاده از توابع هسته میتواند نگاشت ضمنی دادهها را در
فضای ویژگیهایی با بعد باال امکان پذیر کند  SVM )3همچنین میتواند به عنوان یک روش رگرسیون مورد استفاده قرار گیرد ،که
در این مطالعه ،با حفظ ویژگیهای اصلی که الگوریتم را مشخص میکند میتوان (به عنوان مثال مفهوم حداکثر حاشیه) و اعمال
چند متغیر جزئی به عنوان رگرسیون بردار پشتیبانی که ) (SVRنامگذاری شده است را نام برد  LR )0که در شکل اساسی خود از
طریق یک تابع توزیع لجستیک رابطه بین متغیروابسته دستهای و یک یا چند متغیر مستقل را اندازه گیری میکند] DT)5[9که به
عنوان درخت طبقه بندی و رگرسیون ( ) CART13نامگذاری شده است به صورت بازگشتی فضای ورودی را تقسیم میکند و در هر
منطقه از فضای ورودی ،یک مدل محلی تعریف میکند  RF )6برای یلبه بر احتمال باال بردن و بی ثباتی مرتبط یا یک درخت
تصمیم در هنگام آموزش تعداد زیادی DTایجاد میکند و میانگین پیش بینی درختها را به دست میآورد  )7روشهای  MLبه ویژه
ANNها میتوانند با سایر تکنیک های محاسبات نرم برای مقابله با پیچیدگی و ابهام در مدلسازی رفتار دینامیکی سازهها ترکیب
شوند ،شبکه عصبی را میتوان با الگوریتمهای منطق فازی همراه کرد تا از قابلیتهای محاسباتی هر دو الگوریتم به صورت تعریف
شده بهره مند شوندGA10 ،ها میتوانند در مراحل مختلف با ANNها ارتباط برقرار کنند تا عملکرد  ANNرا بهبود بخشند ].[3
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 -0تجزیه و تحلیل لرزهای در پیش بینی و تولید حرکت زمینی
پیش بینی و تولید حرکت زمینی یک بخش اساسی در تجزیه و تحلیل خطر لرزهای است ،روشهای متداول تجربی با استفاده از
روشهای تجزیه و تحلیل متداول رگرسیون ،برای استخراج معادالت میرایی برای اندازه گیریهای مختلف شدت حرکتهای زمینی
به عنوان توابع منبع ،مسیر و پارامترهای سایت ،به تحلیل رگرسیون متکی هستند ] .[10یک معادله پیش بینی حرکت زمین
()GMPE15برای پیش بینی شتاب اوج زمین ()PGA16به شکل زیر است:
𝜀 log(𝑃𝐺𝐴) = 𝐹𝑀 + 𝐹𝐷 + 𝐹𝑆 +

()1

که در آن 𝐷𝐹  𝐹𝑆 ، 𝐹𝑀 ،به ترتیب توابعی را برای کمیت سنجی تاثیر از اندازه ،فاصله و تاثیرات سایت نشان میدهد و  εعبارت
خطا است .انتخاب یک فرم عملکرد مناسب 𝑠𝐹  𝐹𝐷 ، 𝐹𝑀 ،ساده نیست زیرا نه تنها به شناسایی مناسب و درج متغیرهای مستقل
قابل توجه بلکه به یک کمیت پارامتری معقول از رابطه بین این متغیرهای ورودی و خروجی نیز نیاز دارد .در این راستا اجرای اخیر
روشهای  MLمیتواند محدودیتهای موجود در این ساختار ریاضی از پیش تعریف شده را حذف کند ،تا جایی که می -توان مدل
پارامتری یا ییر پارامتری را استخراج کرد مطالعات  MLپیش بینی  GMPEاز دسترس بودن پایگاه داده حرکت قوی در تایوان،
ترکیه]  ،[11ایران ] ،[12اروپا ] ، [13یرب ایاالت متحده ] [15-10و آمریکای مرکزی برای زمین لرزههای القایی ] [16گروهی از
3تا  5پارامتر مستقل معموال بعنوان پیش بینی کننده قابل توجهی برای پیش بینی اقدامات شدت دامنه زمانی ،مانند ( )PGAاوج
شتاب زمین )PGV17( ،اوج سرعت زمین و اوج جابجایی زمین ( )PGD18واقدامات دامنه فرکانس مانند شتاب طیفی ( )PSA19پیش
بینیهای قابل توجه مشخص شده است که عبارت از اندازه بزرگی لحظهای زمین لرزهها ،فاصله منبع از محل ،میانگین سرعت موج
برشی سایت ،مکانیزم گسل و عمق کانونی هستند .که با برنامه نویسی ژنتیکی ( ،[17] )GP20برنامه نویسی چند بیان )(GEP
][18سیستم کشف معادله الگرانژ  [20] (DNN)22 ، [19] )ED)21روشهای ترکیبی مانند اتصال ) (GPو ترکیبی از  ANNو
بازپخت شبیه سازی شده ) ، [21] (SA23و اتصال) ANN ، (GAو تحلیل رگرسیون ) [13] (RA20انجام شده است .پیشرفتهای
چشمگیری در جنبههای مختلف برای افزایش دقت و قابلیت تعمیم مدلهای  MLدر  GMPEحاصل شده است به عنوان مثال
مطالعات قبلی مدلهای تقریبا بی نقص  ANNرا برای کل مجموعه دادهها (با مقادیر نزدیک به یک  𝑅 2ایجاد کرده اند) اما در انجام
اقدامات الزم برای جلوگیری از نصب بیش از حد موفق نبوده ،برخی از مطالعات فاقد یک مرحله آزمایش کامال ثابت هستند ،در حالی
که برخی دیگر عدم تطابق قابل توجهی را بین مجموعه دادههای آزمایشی از خود نشان دادهاند .با دسترسی به یک پایگاه جامع
حرکت زمینی ،یعنی پایگاه داده حرکت قوی پروژه این مشکالت حل شده است که شامل  3551داده حرکت ثبت شده از 173
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زمینلرزه پوسته کم عمق است ،این بزرگیها از  2 .0تا  9 .7پیشرفتهای زیر با استفاده از پایگاه داده حرکت ( )NGA25انجام شده
است .که به صورت موارد زیر میباشند  ( 1یادگیری ،اعتبار سنجی و تست سازی کامال ساخته شده ساختار برای جلوگیری از نصب
بیش ازحد آن ] (2 . [21یک روش آزمایش جداگانه در یک پایگاه داده حرکت متفاوت برای بررسی قابلیت تعمیم مدل به وجود آمد
](3 .[22یک چهارچوب ترکیبی که دو یا سه ابزار  MLرا زوج میکند که با این کار تاثیر بسزایی در عملکرد مدل دارد و میتواند تا
میزان قابل توجهی آن را بهبود ببخشد ] .[23-13عالوه بر این پایگاه داده حرکت قوی ( )NGAWEST2که به تازگی جمع آوری
شده است ] ، [10متشکل از  21336ضبط و رکورد از  599زمینلرزه پوسته کم عمق میباشد که منبع امیدوار کنندهای برای توسعه
مدل های محاسبات پیچیده تر نرم را فراهم کرده است .برای این منظور ] [20از یک رویکرد و روش  DNNبرای ساخت مدلهای
پیش بینی قابل اطمینان تر برای تخمین سایت و مکان  PGA ،PGVو  PGDبراساس اندازه زمین لرزه ،زاویه چنگک ،فاصله منبع
تا سایت و سرعت موجی برشی خاک استفاده کردند مدلهای  DNNآنها با ضرایب همبستگی حدود  9 .0نشان داده شده است که
قادر به پیشی گرفتن از سایر مدلها می باشد با این حال ،عوامل دیگری نیز وجود دارد که به معنای فیزیکی شناخته شدهاند که بر
تخمینهای حرکت زمین تاثیر می گذارد ،عواملی مانند افت استرس و اثرات هدایت پذیری در بیشتر مطالعات ذکر شده در باال نادیده
گرفته شدهاند در نتیجه واریانس و مدل های مشتق گرفته شده تعبیه شده است ،این مسئله توسط ] [20که یک الگوریتم  RFبرای
ارتباط با افت فشار زلزله با  PGAبرای زمین لرزهها در منطقه خلیج سانفرانسیسکو استفاده کرده و تا حدی شناخته شده و مورد
توجه قرار گرفته است مطالعه آنها تایید کرده است که تکنیکهای  MLمیتوانند حرکت دقیق زمین را تخمین بزنند اگر ویژگیهای
مستقل جدید در پیش بینیها وجود داشته باشد .به ییر از  ،GMPEمطالعات نسبتا کمی در استفاده از الگوریتمهای  MLبرای
تجزیه و تحلیل خطر لرزهای انجام شده است]  [ 25از تجزیه و تحلیل مولفههای اصلی برای استخراج مجموعهای از بردارهای بنیادی
ییر طبیعی استفاده کرد که تغییرات یالب در تاریخ های زمانی امواج زلزله را رکورد کند .یک روش ،روش فرآیند گاوسی متعاقبا در
مطالعه آنها برای رگرسیونها مورد استفاده قرار گرفت تا طی یک س ناریوی مشخص یک طیف خطر هدف احتمالی را ایجاد کند،
سپس ترکیب خطی از بردارهای بنیادی متعادل برای مطابقت با طیف هدف از طریق یک فرآیند بهینه سازی ژنتیکی شناسایی شده
مطالعه آن ها از سواالت معمول مرتبط با انتخاب و مقیاس گذاری حرکات ثبت شده زمینی در تحلیل لرزهای و طراحی سازههای
عمرانی جلوگیری کرد .پیشینه فنی برخی از روشهای  MLکه معموال مورد استفاده قرار میگیرند ارائه شد در حالی که سازگاری و
کاربرد این ابزارها در این موضوع می تواند به طور مفصل مورد بحث قرار گیرد .مطالعات مختلف نشان میدهد که تکنیکهای ML
توانایی یادگیری و استنتاج روابط متقابل پیچیده را دربین پارامترهای کمک کننده دارند و بنابراین اجازه میدهد تا با استفاده از
روش های کالسیک حل معادالت دینامیکی رفتار سازه در فضای ییر خطی که با دشواری فراوان همراه است به شبیه سازی رفتار
سازه پرداخت .اگر چه پژوهش در این حوزه در مقایسه با روشهای کالسیک نسبتا جدید است اما مشاهده میشود که عملکرد ML
در حوزه بررسی رفتار دینامیکی سازهها زمینه پژوهشی مناسبی را برای تحقیقات فراهم میآورد.

NGA-West2 Ground Motion Database
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 -5کمیت و کیفیت داده ها
 MLمعموالً برای تأثیرگذار بودن به مقدار زیادی داده با کیفیت باال نیاز دارد .در دسترس بودن دادهها در زمینه  ،GMPEکه در
آن دهها هزار مجموعه داده حرکت در پایگاه داده حرکت قوی  NGA-West2که به تازگی توسعه یافته است ،وجود دارد که کمتر
مسئلهای در این زمینه است]  [10با این حال ،برای برخی از مناطق که نیاز به تجزیه و تحلیل محاسباتی با راستی آزمایی باال یا
آزمایش های میدانی در مقیاس بزرگ دارند ،نقاط داده با کیفیت باال ایلب به صدها یا تعداد کمتری محدود میشوند .همانطور که
انتظار میرود ML ،در این مناطق با یک چالش جدی روبرو است .به عنوان مثال ،قبل از اجرای مقررات طراحی لرزهای مدرن ،تعداد
زیادی ساختمان و پل موجود با قابهای  RCو پلهای موجود در مناطق فعال لرزهای ساخته شده است و ستونهای  RCمستعد
ابتال به شکستهای برشی شکننده در این سازهها هستند .اخیراً از  MLبرای پیش بینی ظرفیت جابجایی ستونهای  RCاستفاده
شده است ،جایی که دادههای ورودی برای ستونهای برشی مهم وجود دارد بسیار کمتر از ستونهای مهم خمشی است .در نتیجه،
مدلهای  MLبرای ستونهای مهم برشی مانند مدلهای خرابی خمش عملکرد خوبی ندارند ] .[26توجه داشته باشید که با تعویض
یا توسعه یک مدل پیشرفته تر  ،MLنمی توان به راحتی با چنین مسائل کمیت دادهای برخورد کرد ] . [27همچنین کیفیت پایین
داده ایلب منجر به مدلهای پایین تر  MLدر حوزه شبیه سازی رفتار دینامیکی سازهها میشود .انتظار میرود در صورت دسترسی
به نقاط داده با کیفیت باالتر ML ،پیش بینیهای بسیار دقیق تری ارائه دهد .یک جنبه مهم که باعث عدم دقت در پیش بینیهای
گسترش جانبی میشود ،اطالعات ذهنی موجود در پایگاه داده خام است .به عنوان اثبات ،پراکندگی ناشی از اطالعات مبهم و ذهنی
موجود در دادهها توسط ] [28هموار شده است .از طریق یک روش خوشه بندی فازی ،پس از آن یک روش شبکه عصبی استفاده
شد که به طور قابل توجهی دقت مدل را بهبود میبخشد .برای پرداختن به این مسئله دادهها ،تالشهای تحقیق در جهتهای زیر
پیشنهاد میشود .ابتدا دادههای شفاف تر ،قابل دسترسی و با کیفیت باال برای جمع آوری در فرم قابل خواندن توسط کامپیوتر الزم
است .از آنجا که مجالت بیشتری در بررسی رفتار لرزهای سازه پژوهشگران را ترییب میکنند تا دادههای مرتبط با انتشارات خود را
در دسترس قرار دهند ،یک سیستم کامالً پذیرفته شده برای ذخیره و به اشتراک گذاری این دادهها با استفاده از یک ساختار داده
استاندارد مورد نیاز است .در برنامههای  ، MLاگرچه تخصص قابل توجهی الزم است و تالش برای تنظیم ،آموزش ،اعتبار سنجی و
تفسیر مدل میباشد ،اما به طور کلی ،زمان صرف شده برای اجرای  MLدر مقایسه با زمان جمع آوری دادهها ،یکپارچه سازی ،تمیز
کردن و پیش پردازش آن بسیار کمتر است ] .[27در این زمینه ،بسیار مهم است که در مهندسی سازه ،یک زیرساخت سایبری
مبتنی بر جامعه که توسط جامعه پذیرفته شده است وجود داشته باشدکه به محققان امکان دهد دادهها را به طور موثرتری به اشتراک
بگذارند و تجزیه و تحلیل کنند ،مجموعه دادههای متنوعی را ادیام کنند و ابزارهای  MLرا تمرین و توسعه دهند .همچنین ،از آنجا
که پایگاه دادههای آزمایشی آزمایشگاهی یا میدانی محدود است و شروع فعالیتهای جدید در مقیاس بزرگ میتواند زمان بر و هزینه
بر باشد ،باید محققان را برای ارائه داده های مبتنی بر شبیه سازی بیشتر تشویق کرد ،به ویژه برای افرادی که دارای دادههایی با
کیفیت باال هستند و در برابر نتایج آزمون موجود به خوبی تأیید شدهاند .در حالی که سایر جوامع عملی از مدلهای اشتراکی استقبال
میکنند و از شبیه سازیها نتیجه میگیرند ،این فرهنگ هنوز در جامعه مهندسی سازه در مراحل ابتدایی است .با این حال ،بسیاری
از این مدلهای با کیفیت باال همچنین در ارائه دادههای آموزشی برای برنامههای  MLشایستگی زیادی دارند .عالوه بر این ،انتظار
میرود محققان  MLدر مهندسی سازه به طور فزایندهای با منابع جدید داده تولید شده از سایر فناوریهای پیشرفته مانند سنجش
بی سیم ،بینایی رایانه ،اینترنت اشیا ( ،)IoTشهرهای هوشمند ،سیستم ()GISاطالعات جغرافیایی ،محاسبات کوانتومی و ییره سر و
کار داشته باشند .پس از وقوع زلزله ،این فناوریها میتوانند اشکال جدیدی از دادهها را در مقیاس کامالً متفاوت ارائه دهند .به عنوان
مثال ،اینترنت اشیا برای شهرهای هوشمند می تواند از حسگرهای متصل در زمان واقعی برای تولید مقدار زیادی داده مکانی-زمانی
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در مورد شبکههای پل یا سیستمها خط لوله استفاده کند [29] .برای این منظور ،با ادیام  MLبا این فناوریهای جدید میتوان
مشکالت بلند پروازانه تری را در مهندسی سازه برطرف کرد .چنین مشکالتی میتواند پیش بینی عملکرد لرزهای باال بودن یک مولفه
ساختاری در سطح دانهای یا ارزیابی انعطاف پذیری لرزهای سیستمهای زیرساختی متصل به هم در منطقهای باشد .مزیت اصلی
استفاده از شبکههای عصبی برای پیش بینی آمار پاسخ ،پس انداز محاسباتی است .اما ،برای آموزش شبکه عصبی ،تعداد مشخصی از
نمونههای محاسبه شده الزم است .برای اطمینان از اینکه یک شبکه عصبی قادر به انجام وظایف معین است ،تهیه اطالعات الزم
بسیار مهم است .روش پیشنهادی شبکه عصبی را قادر میسازد تا در مقایسه با یک رویکرد شبکه عصبی استاندارد ،وقایع کم احتمال
را در ناحیه توزیع ،پیش بینی کند .تالش محاسباتی برای محاسبه مجموعه نمونههای پاسخ کامل در مقایسه با روش استاندارد مونت
کارلو به طور قابل توجهی کاهش مییابد .ما عمداً از یک شبکه عصبی پیشخوان کوچک استفاده میکنیم ،که به تعداد نسبتاً کمتری
نمونه آموزشی نیاز دارد بنابراین ،یک دوره آموزش کوتاه مدت برای بدست آوردن آمار پاسخ دقیق کافی است .شش پارامتر ورودی
که از اقدامات احتمالی شدت زلزله انتخاب شدهاند ،برای ارائه دقیق پاسخ کافی هستند .در مقابل با رویکردهای یادگیری ماشین
مرسوم ،ما سازگاری با مشکالت مهندسی سازه را پیشنهاد میدهیم و برای آموزش شبکه عصبی ،با در نظر گرفتن رفتار وابسته به
سایت ،از یک محدوده نمونه گسترده استفاده میکنیم .از این نظر ،ما بر پیش بینی دقیق آمار پاسخ نزدیک به خرابی ساختاری
متمرکز میشویم و اطمینان حاصل میکنیم که شبکه عصبی در این منطقه خاص به اندازه کافی آموزش دیده است .مزیت عمده
این روش این است که شبکه عصبی مجبور نیست در صورت وقایع بسیار نادر ،پیش بینیها را برون ریز کند ،که این امر منجر به
پیش بینیهای ییر قابل قبول در انتهای توزیع میشود .یک عارضه جانبی روش پیشنهادی ،از دست دادن دقت در حوادث با احتمال
زیاد است .رویکرد متعارف ،با استفاده از محدوده نمونه استاندارد ،میتواند این منطقه را بهتر پیش بینی کند .با این حال ،برای ارزیابی
احتمال خرابی ساختاری ،میتوان از این تجارت صرف نظر کرد .این ایده باعث میشود که روش ما به ویژه در پیش بینی وقایع
نزدیک خرابی ساختاری موثر باشد.

 -4مدلسازی عددی
بر این اساس شبیه سازی رفتار یک سازه بر اساس تحلیل دینامیکی ییر خطی با در نظر گرفتن رفتار االستو-پالستیک سازه در
اثر زمینلرزه تحت اثر چند شتابنگاشت مورد ارزیابی قرار گرفت .مدل اتخاذ شده برای مطالعه تحلیلی قاب فوالدی با  36درجه ازادی
میباشد که با استفاده از نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفتهاند .شبکه عصبی مصنوعی درمرحله اول آموزش دیده است و سپس توانایی
ان مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج ارزیابی با نتایج تحلیل اجزای محدود  FEMمورد مقایسه قرار گرفته است .نتایج شبیه
سازی توسط شبکه عصبی با  25سلول در مقایسه با نتایج تحلیل دقیق توسط روش اجزای محدود در شکل  5برای باالترین تراز
سازه ارایه شده است.
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شکل  :5مقایسه نتایج تحلیل اجزای محدود و شبیه سازی بر اساس شبکه عصبی مصنوعی در مرحله آموزش و مرحله پیش بینی.

همانگونه که مشاهده می شود خطای محاسباتی بین نتایج و شبیه سازی در مرحله آموزش  5/1336e6و در مرحله ارزیابی با
اندکی افزایش به  5/1336e-6محدود میشود .مقایسه نتایج شبیه سازی بر اساس شبکه عصبی مصنوعی با آنالیز دینامیکی
 ،FEMهمگرایی مناسب در بین هر دو روش را نشان داد .براساس مدلسازیهای گسترده میتوان مشاهده کرد که نتایج ارزیابی برای
ساختار توسعه یافته دادههای ورودی مستخرج از نرم افزارهای محاسباتی منجر به نتایج با دقت مناسب و کارایی باالیی میگردد.

 -7جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به رشد سریع بالقوه دادهها به دلیل فناوریهای فوق الذکر ،انتظار میرود  MLفرصتی فوق العاده برای پیشرفت
سیستماتیک تحقیق و عمل در مهندسی سازه فراهم کند .با این حال ،انتظار میرود نسل بعدی دادههای مکانی-زمانی ،که مقیاس
بزرگ ،ابعادی باال ،ییرخطی ،ییر ثابت و ناهمگن هستند ،قابلیتهای روشهای  MLموجود را که یالباً در حوزه بررسی رفتار
دینامیکی سازهها اتخاذ میکنند را به چالش بکشند .برای این منظور ،تکنیکهای پیشرفته تر ،MLمانند یادگیری فعال ،تقویت
کننده و عمیق مورد بررسی قرارگرفته است]  [30برای  )1مشخص کردن همبستگی و وابستگی مرتبه باالتر در دادهها مورد نیاز
است )2 ،انجام محاسبه و پیش بینی کارآمد و قابل اعتماد برای تصمیم گیری و  )3توسعه مدلهای یادگیری مقیاس پذیر برای
مشکالت مقیاس بزرگ و وابسته به زمان .عالوه بر این ،یک روند نوظهور برای تغییر پارادایم وجود دارد که محققان مهندسی سازه
را ملزم میکند که چگونه با استفاده از مدلهای  MLمبتنی بر داده که منحصر به فرد نیستند و گاهی اوقات به سختی قابل تفسیر
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هستند کار را انجام دهند .الگوریتمهای  MLمتمایز از رویکردهای مبتنی بر فیزیک ،یک مدل علم داده را با استفاده از مجموعهای
از الگوریتمها ،قوانین و معیارهایی یاد می گیرند که به طور خودکار روابط بین متغیرهای ورودی و خروجی را استخراج میکنند .چنین
روابطی کامالً مبتنی بر داده است و نمی تواند به تنهایی مکانیسم علت و معلولی فیزیکی بین متغیرها را توضیح دهد .به طور خاص،
اگرچه می توان روابط جعلی را برای یک مسئله پیچیده یاد گرفت که در آموزش به طرز فریبندهای دقیق به نظر میرسند ،اما مدل
ممکن است خارج از دادههای دارای برچسب موجود بسیار بدتر عمل کند ] .[31یک مسیر منطقی به جلو در افزایش اختالط دانش
فیزیکی در مطالعات مهندسی سازه مبتنی بر  MLنهفته است .اگر مدل  MLنتواند درک فیزیکی از روند اساسی ایجاد کند ،به سختی
می توان از آن به عنوان یک راه حل قابل تعمیم برای حل سایر مشکالت مشابه استفاده کرد .همانطور که قبالً در رشتههای مختلف
بررسی شده بود ] ،[32تئوری هدایت شده  MLاز طریق روشهای مختلف توسعه یافته است [31] .فرصتهایی برای تسریع کار در
این مسیر وجود دارد .اول ،متخصصان دامنه میتوانند در تبدیل دادههای خام به یک فضای ویژگی جدید که منعکس کننده ماهیت
علمی مسئله اساسی است ،پیش قدم شوند .به عنوان مثال ،پیش بینیها و مشاهدات سازگار با ابعاد از نظر دادههای اولیه در واحدهای
اصلی خود ،که شکل علمی  RSMمنطقی ترهستند ] .[33دوم ،مجموعهای از الگوریتمهای مختلف  ،MLیا الگوریتمهای مشابه با
مقادیر مختلف برای پارامترهای داخلی خود ،که باید بررسی شود تا یک مدل کلی قوی تر ایجاد شود ] .[30کارهای اخیر در مهندسی
سازه این روند را پذیرفته است که در حل مسئلههای یکسان از الگوریتمهای  MLمتعددی استفاده میکنند ،همانند روشهایی که
در مقاله ذکر شده است که الگوریتم با بهترین عملکرد مشخص شده را ارایه میدهد و بهترین نتیجه را به همراه دارد]-35-25-22
 .[36سوم ،درک فیزیکی یک مسئله میتواند به طور فزایندهای برای طراحی و یادگیری مدلهای  MLاستفاده شود .به عنوان مثال،
 ANNمی تواند برای حل وظایف یادگیری تحت نظارت ضمن رعایت قانون فیزیکی توصیف شده توسط معادالت دیفرانسیل جزئی
ییر خطی ،آموزش ببیند ] [37به طور خالصه ،با وجود تعداد روزافزون مطالعات هر ساله ،اجرای  MLدر مهندسی سازه در مقایسه
با سایر رشتهها هنوز در مراحل اولیه است .با این حال ML ،با پشتیبانی نسل بعدی فناوریهای متنوع به اشتراک گذاری دادهها و
حسگرها ،انقالبی بزرگی در حرفه مهندسی سازه به شمار می آید .عالوه بر این ،انجمن مهندسی سازه این فرصت را دارد که
الگوریتمهای  MLکشف نشده را در زمینههای مختلف بررسی کند ،یا با الهام از نیازهای برنامه ما ،در حالی که گفتگو در مورد بهترین
روشها برای ادیام روشهای مبتنی بر فیزیک و داده محور برای حل چالشهای بزرگ در مهندسی سازه آیاز شده است .در این
بررسی پاسخ لرزهای سازه با توجه به عدم اطمینان در مشخصات زمین لرزهها بررسی شده است .در این مطالعه ،یک نتایج مربوط به
شتابنگاشت یک پایگاه داده از زمین لرزههای ثبت شده با استفاده از الگوریتمهای مبتنی بر  MLو یادگیری عمیق تقویت شده مورد
استفاده قرار گرفت .بر این اساس نتیجه گیری میشود که امکان شبیه سازی رفتار دقیق سازه با بکار گیری این نوع از الگوریتمهای
تقویت شده وجود دارد.
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