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   انجمن هوا فضاي ايران)لملليابين(ساالنه هفتمين همايش 
  ١٣٨٦ اسفند ٢ ‐ بهمن ٣٠تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 

  
  دهچكي
 اطـالق   وردي مـسئله معكـوس بـه مـ        ،اي   مكانيـك سـازه     تحليل مسائل  در
 ، عـالوه بـر تغييـر مكانهـا        ناحيه حل برخي از نقاط    آن براي   شود كه در      مي

در ايــن مقالــه از روشــي موســوم بــه شــيوه  . هــا نيــز مجهــول باشــند نيــرو
 بـراي   شـده اسـت  ابداعاي  داليكراويچ كه براي تحليل مسائل معكوس سازه      

 آن   كه تغييـر مكـان    اعمالي به يك سازه دو بعدي       مجهول  به بارهاي   محاس
بـه   بـدين منظـور  . شـود  استفاده مي   از نقاط سنجيده شده،    اندكيدر تعداد   

بـه دسـتگاه    يم  دستگاه معادالت مسئله مستق   اي    كمك عمليات جبري ويژه   
 روش  براي حل معـادالت از     .شود  ميو حل    معادالت مسئله معكوس تبديل   

در ادامه بر اساس اين  .شود  ميكه تشريح گرديده استفاده   LSQRتكراري  
 اطنقتاثير انتخاب محل مناسب شيوه تحليل و در قالب چند مثال كاربردي 

 مسئله هاي جواب در نمونه برداري بر سرعت همگرايي برنامه و كاهش نوسان        
  دسـتگاه معـادالت    ار با محاسبه عدد شـرط     اين ك . شود  معكوس بررسي مي  

  ..گيرد ميانجام  سه شكل مختلف به  معكوسمسئله
  - روش داليكـراويچ    -تحليـل معكـوس      -اي    ه  مكانيك ساز  :كلمات كليدي 

   عدد شرط–ناسالمي 
  

  مقدمه
هاي تحليل معكوس در حوزه  امروزه به دالئل مختلف پرداختن به روش

بدليل عدم امكان برخي موارد ر مثال د. اي رواج يافته است مكانيك سازه
 شار ،جايي جابه ،دما تي همچونر كمياتعيين مقدسترسي به درون ماده، د

 از ممكن است ايراداين  .باشد مقدور نمي وارد به سازه بارحرارتي و يا 
يكي از . ريشه گرفته باشدهندسه پيچيده سازه و يا محدوديتهاي محيطي 

 1بودن سالم نامشكل تحليل مسائل معكوس  اصلي در ارتباط بامعضالت
ين ويژگي ا به دليل .است دقت جوابها بر پديده اين  و تاثيرئلهمسساختار 

مقادير در يعني  ها مسائل نسبت به خطاي موجود در دادهنوع پاسخ اين 
بسيار حساس است و در صورت وجود خطاي ناچيزي در شده  برداري نمونه
افزايش نقاط .  خواهد شدچشمگيري پاسخ مساله دچار تغييرات ها داده

نمونه برداري، تعيين محل مناسب براي نقاط نمونه برداري و هموار سازي 
  .[1]هستند معمول جهت مقابله با اين مشكل از زمره راهكارهاي

  
  

                                                           
١  Ill-posed  

  
  

  
ر كارهاي انجام شده در مسائل بيشتاي تاكنون  در حوزه مكانيك سازه

مارتين و . [4-2]معكوس در زمينه انتقال حرارت پايدار بوده است 
داليكراويچ به كمك روش اجزاء محدود در قسمتهاي غير قابل دسترس 

 شار حرارتي و دما را در يك مسئله معكوس انتقال ،يك نازل سه بعدي
تكنيك هموارسازي اشنار و زابارس اثر . [5] ندا حرارت محاسبه كرده

 را در پاسخ مسائل معكوس االستيسيته مورد بررسي قرار داده و از 2فضايي
 براي شناسايي شرايط مرزي مجهول در اين 3 اصليهاي گرهروشي به نام 

مانياتي و زابارس از روش عمومي كه بر مبناي . [6] اند مسائل استفاده كرده
ئه شده است جهت تحليل  براي حل مسائل معكوس ارا4تئوري آماري بيز

ين و همكاران روشي را . [7]اند  مسائل معكوس االستيسيته استفاده كرده
  اي بر روي يك صفحه جهت معين نمودن موقعيت يك نيروي ضربه

معين  هاي خوانده شده در چند نقطه  شكل با استفاده از كرنشمستطيل
 معكوس االستيسيته مارتين و داليكراويچ در يك مسئله. [8]اند  ارائه نموده

ژانگ و . [9] را بر مبناي روش اجزاء مرزي محاسبه نمودند و بارايي ججاب
همكارانش روش شناسايي شرايط مرزي مجهول در يك جسم االستيك دو 

 در تعيين راكاربرد آننحوه  اند و ي اجزاء مرزي ارائه دادهبعدي را با فرمولبند
محمد رحيم همتيان و . [10] اند شريح كردهتنشهاي تماسي و پسماند ت

اي را بر مبناي روش حداقل  حميد جوادي تحليل مسائل معكوس سازه
پارك و همكارانش الگوريتمي براي . [1] اند دادهسازي مربعات ارائه 

گيري از روش هموارسازي  شناسايي پارامترهاي يك جسم االستيك با بهره
 در روشي جديد و كارانشهم داليكراويچ و .[11]اند   ارائه داده5تيخونوف

جهول را مبتكرانه با تغيير جبري ماتريس سختي توانستند شرايط مرزي م
  .[12]  پايدار محاسبه نماينددر مسئله  ترمواالستيك

شرط مرزي  نوع  در هر گره يكي از دو اي در يك مسئله مستقيم سازه 
د اما در  بايد مشخص باشيعني به ترتيب بار يا تغييرمكانطبيعي يا اساسي 

در . باشند ميها هر دو شرط مرزي مجهول  مسئله معكوس در بعضي گره
برخي در تغييرمكان  -دو گانه بارط مرزي ائگيري شر  با اندازهاينحالت

در مقاله حاضر . توان مسئله را حل نمود  ماتريس سختي مياصالح و ها  گره
 مجهول جهت تعيين بارهاي اعمالي [12]   مرجعاز روش تحليل معكوس

. اي بهره گرفته شده است به يك سازه االستيك دو بعدي تنش صفحه
                                                           

   Spatial smoothing ٢  
  Keynode method ٣ 

  Bayesian statistical theory ٤  
Tikhonov regularization ٥  

  اي ه بررسي تاثير محل نمونه برداري بر دقت حل معكوس داليكراويچ در مسائل ساز
  

  حميد اختراعي طوسي
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  حامد ايزدي قدوسي
   دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، بخش  مهندسي مكانيك–كارشناس ارشد دانشجوي 

  
  مصطفي عطار خراساني
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 كه  LSQRجهت حل دستگاه معادالت مسئله معكوس از روش تكراري 
در اين مقاله . شود  استفاده مييف شده خطا تعر تابعميزانبر مبناي كاهش 

 بردار جوابمحاسبه  در دوگانهگيري شرط مرزي  تاثير انتخاب محل اندازه
برداري يكي  انتخاب محل مناسب نمونه.  دو مثال بررسي شده استتوسط

  .باشد از راههاي كاهش نوسانات بردار جواب در مسائل معكوس مي
  

    به روش داليكراويچفرمولسازي مسئله معكوس
اي كه بر مبناي اجزاء محدود بناء  ور كلي يك مسئله مستقيم سازهبه ط
اين سيستم معادالت . شود  ميمدل سازي) 15( معادله شكل ه ب استشده

در يك مسئله . باشد  متقارن و داراي صفرهاي زياد مي، معين مثبتمعموال
 در هر گره يكي از دو نوع شرط مرزي طبيعي يا اساسي اي مستقيم سازه

به ترتيب بار يا تغييرمكان بايد مشخص باشد اما در مسئله معكوس يعني 
در اينحالت با  .باشند ها هر دو شرط مرزي مجهول مي در بعضي گره

توان   ميها   تغييرمكان در برخي گره-گيري شرائط مرزي دو گانه بار اندازه
زاء محدود يك جهت فرمولسازي اجدر اين مقاله  .مسئله را حل نمود

با اين روش در . استفاده شده است [12]  مرجعاز روش ،معكوسمسئله 
 شكل ماتريس ضرائب ،   مستقيم مسئله  در دستگاه معادالتي تغييراتانجام

زي معلوم و مجهول كه شرائط مر شود غيير داده ميطوري ت) 15 (معادلهدر 
. دنگير  قرار)15 (له معاد در بردار معلومات و مجهوالتمضاعف به ترتيب

  ايزوپارامتريكهار گرهيمعادالت ماتريسي يك المان چاي مثال سيستم بر
را به بوده  y و xجايي در راستاي  جابه يعني كه داراي دو درجه آزادي

  .در نظر بگيريد) 16(معادله  شكل
)16        (
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  دربايست يم شده است شكل ماتريسي ظاهردر اين مسئله مستقيم كه به 
حال فرض . دنباش  معلوم بارجايي و يا  جابهيكي از دو شرط هار گره  چهر

به عنوان شرط مرزي  در گره يك ي روبرو هستيم كه مسئله معكوسكنيد با
  F1x همچنين در اين گره ،د معلوم باشF1y عالوه بر u1y ،مضاعفمعلوم 

اما در . دشو كليه نيروها معلوم فرض مي و سوم در گره دوم. نيز معلوم است
همچنينن . باشد  نيز مجهول ميu4y، F4yگره چهارم عالوه بر مجهول بودن 

F4xحال با اضافه كردن يك سطر به ماتريس ضرائب معادله .  معلوم است
 و اضافه كردن يك ستون به u1yشرط مرزي مضاعف معلوم   دليلبه) 16(

دله ماتريس ضرائب معاتوان   مي، F4yدليل شرط مرزي مجهول مضاعف
  .را ويرايش كرد) 16(
)17 (  
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 همچنان داراي صفرهاي زياد اما نامتقارن بوده )17(ماتريس ضرائب معادله 
و با توجه به نسبت تعداد شرائط مرزي معلوم به مجهول ممكن است 

  .مستطيلي باشد
  

  مسئله معكوسحل دستگاه معادالت 
اي داراي  سئله معكوس سازهبطور كلي سيستم اجزاء محدود يك م

باشد لذا   نامتقارن و اغلب ماتريس ضرائب آن مستطيلي مي،صفرهاي زياد
اين خصوصيات كاربر را در پيدا كردن روشي مناسب جهت حل مسئله 

روش اولي كه شايد در اين طور مسائل . معكوس دچار مشكل خواهد كرد
 انهاده كردن تر با ضرب)17(شود نرماليزه كردن معادله  هاد ميپيشن

 در طرفين تساوي است كه منجر به سيستمي مربعي شده كه Kماتريس 
  .اغلب داراي صفرهاي متعددي است

)18     (                                                       FKKuK TT =          
رهاي كمتري برخوردار سيستم نرماليزه شده نسبت به سيستم اوليه از صف

توان به  مسئله نرماليزه شده را مي. باشد معين ميمثبت است اما  متقارن و 
يا با روش تكراري   وLU تجزيه  مانند چلسكي وكمك روشهاي مستقيم

توان به حافظه  از جمله معايب اين روش مي.  حل كردILUپيش شرط 
همچنين . كردكند اشاره   اشغال ميKTKزيادي كه محاسبه حاصلضرب 

توان به خطاي تصادفي كه در مراحل ضرب اين دو ماتريس حاصل  مي
 از روشهايي كه منجر به استفاده بنا بدالئل فوق. نمودشود اشاره  مي

روش ديگر حل . رسد مناسب بنظر نميشود  مي KTKمحاسبه صريح 
هاي تكراري جهت   استفاده از روش،دستگاه معادالت مسائل معكوس

باشد   ميLSQRيكي از اين روشها .  تابع خطا است مقداريساز حداقل
توسعه يافته شكل اين روش . كه در اين مقاله استفاده شده است [15]

ستم نرماليزه  اين روش سي در.باشد روش شناخته شده گراديان مزدوج مي
در الگوريتم برنامه تنها . ودش  حل ميKTKبدون محاسبه صريح شده 

 لذا حافظه مورد نياز ،شود ظاهر ميدار در هر مرحله  بر-حاصلضرب ماتريس
را در اخير  روش كاربرد اين ويژگي .ردبستگي دا Kتنها به ابعاد ماتريس 

 همگرايي اين روش با توجه به .مورد توجه قرار داده است رمدلهاي بزرگت
 نرخ همگرايي اين روش شود لذا ناسالم بودن مسائل معكوس كندتر مي

 و بستگي دارد برداري انتخاب مناسب محل نمونهاي به  حظهبطور قابل مال
 حل براي قويترين روشها در زمرهروش را كارآئي  تواند انتخاب مناسب مي

  .قرار دهدمسائل معكوس 
  

  خطي  دستگاه معادالتشرايط ناسالم
 اگر تغييرات ،شود  ناميده ميناسالماز نظر ساختاري يك دستگاه معادالت 

 سبب ايجاد تغييرات بزرگي در بردار ورودي هاي دادهكوچكي در بردار 
 اين ويژگي .ژگي ماتريس ضرائب است ناسالمي يك وي.[16]جوابها شود

براي تعيين ميزان . راست دستگاه است مستقل از مقادير عددي در طرف
عدد شرط آن ماتريس استفاده ناسالمي يك ماتريس ضرائب از 



 به n×n ابعاد ا بAماتريس اندازه  مختلفي برايهاي معيار .[16]شود مي
  :[16]شود  صورت زير تعريف مي

)19(                                                 ∑ =≤≤
=

n

1i ij
nj01 amaxA   

)20                                                (∑ =≤≤∞
=

n

1j ij
ni0

amaxA                                                                                                                                 

)21        (  ∑ ∑= =
=

n

1j

n

1i
2

ijF aA                                           

  نرمدر A حاصلضرب نرم ماتريس بصورت k(A)عدد شرط بنا به تعريف 
براي محاسبه عدد شرط . [16] تعريف شده است Aماتريس معكوس 

را ) 21(و ) 20 (،)19( در معادالت Aتوان يكي از سه نرم ماتريس  مي
  .استفاده كرد

)22(                                                      AA)A(k 1−=              
اگر عدد شرط كوچكتر يا مساوي يك باشـد آنگـاه مـاتريس سـالم ناميـده                 

 عـالوه   .گويند ناسالم    را اگر عدد شرط بزرگتر از يك باشد ماتريس       . شود  مي
. هرچه عدد شرط بزرگتر باشد ميزان ناسالمي ماتريس بيـشتر اسـت           بر اين   

طاهـاي موجـود در بـردار جـواب       اگر عدد شرط خيلي بزرگ باشد آنگـاه خ        
  .[16]خواهند شدهاي ورودي  دادهخيلي بزرگتر از خطاهاي بردار 

  
  

  :نتايج عددي
در مسائل  جهت نشان دادن دقت و توانايي روش حل معكوس داليكراويچ

نوشته شده  MATLABافزار   برنامه كامپيوتري در محيط نرم،اي سازه
بر اي   در حالت تنش صفحهاي سازهمعكوس  مسائلاست كه قابليت حل 

 نقاطبا انتخاب محل مناسب .  را داردLSQR روش تكراري اساس
دستگاه معادالت مسئله  محاسبه عدد شرط بكمكبرداري كه  نمونه

تري دست پيدا  توان به جوابهاي كم نوسان  مي،شود مشخص ميمعكوس 
  .كرد

دار در حالت  محاسبه نيروهاي متمركز اعمالي به يك تير يكسر گير:1مثال 
  اي  تنش صفحه

شده در  متر و ابعاد نشان داده تيري با ضخامت يك ميلي) 1(مطابق شكل 
 مصالحمشخصات . مهار شده است طور كامل از انتهاي سمت چپ ب،شكل
 ،در چهار نقطه انتهايي تير. باشد  ميυ=3/0و  =GPa 200 Eشامل آن 

  -2000 و  =F1=، 1750- F2=، 1500-F3 -500چهار نيروي جانبي 
F4=   كند به تير اثر مينيوتن.  

  شكل هندسي و شرايط مرزي تير يك سر گيردار: 1 شكل 
  

معكوس با فرض معلوم بودن تهيه مقدمات تحليل مسئله  در ابتدا براي 
اين كار . دنشو  محاسبه ميy و xجايي در دو راستاي   مقادير جابه،نيروها

انجام ) 2(روش عددي اجزاء محدود با المان بندي تير مانند شكل توسط 
كه در آن كليه مشخص شده در باال  سپس مسئله معكوس. گيرد مي

 براي .شود طرح ميم ،مجهول باشندتير انتهاي  به نيروهاي اعمال شده
جايي عرضي چهار گره از تير به عنوان مقادير    از جابهشناسايي اين نيروها 

با ) 2(در شكل برداري شده  نمونه نقاط .شود رداري استفاده ميب نمونه
در حالت واقعي هميشه مقداري خطا در . شده استنشان داده × عالمت 
خطاي % 1شود كه در اين مثال نيز  ها وارد مي جايي گره گيري جابه اندازه
يكي از مهمترين . برداري اثر داده شده است گيري در مقادير نمونه اندازه

 اين .برداري است نمونهبرداري انتخاب محلي مناسب جهت  راحل نمونهم
تواند گامي مهم در كاهش نوسانات بردار نيرو و افزايش  ميانتخاب مناسب 

 دليل اين امر نيز ناسالم . به حساب آيد،LSQRسرعت همگرايي روش 
برداري   در اين مثال نقاط نمونه.بودن بيش از اندازه مسائل معكوس است

استاي طولي تير تغيير رتوان در  را مي) 2(شان داده شده در شكل ن
 سه عدد شرط منطبق با معادالت ،موقعيت داد و بازاي هر تغيير مكان

 نرم ،عدد شرط نرم يك) 3(در شكل .  محاسبه كرد را)21(و ) 20 (،)19(
برداري  بعد شده نقاط نمونه نهايت و نرم فروبنيوس نسبت به موقعيت بي بي
 شكل نمودار حكايت از سير نزولي عدد . است طول تير ترسيم شدهدر

بمنظور افزايش سرعت  هنتيجدر  .داردشرط از ابتدا تا انتهاي تير را 
  و كاهش نوسانات بردار نيرو، استفاده از نقاط LSQRهمگرايي روش 

 بر عكس نمونه برداري از .باشدتواند مناسب  انتهاي تير ميبرداري در  نمونه
 در . را در بردار نيرو بوجود آوردچشمگيريتواند خطاهاي  تداي تير مياب

  بعد شده  بيبرداري مقادير نيرو با توجه به سه موقعيت نمونه) 1(جدول 
 و سپس با ستا محاسبه شدهبه كمك روش داليكراويچ  9/0 و 65/0 ،1/0

از آن  نتايج حاكي .اند مقادير استفاده شده در مسئله مستقيم مقايسه شده
 جوابها بسيار نوساني بوده و شايد تنها به كمك 1/0است كه در موقعيت 

 و يا افزايش نقاط LSQRاستفاده از ماتريس پيش شرط در روش 
 65/0بعد  در موقعيت بي. جلوي اين نوسانات را گرفتبتوان برداري  نمونه

ه  جوابها ب9/0 در موقعيت يابد و در نهايت چشمگيري كاهش ميخطا بطور 
) 3(توان با توجه به شكل   اين موقعيت را مي.سدر بهترين مقدار خود مي

  .تخمين زد
  

  ×ا عالمت  ببرداري نقاط نمونهانتخاب  اي از نمونه :2شكل 
  

  
بر پايه سه نرم مختلف در مقابل   نمودار تغييرات عدد شرط:3شكل 

  )2(و ) 1( شكل شده تيربعد  در طول بي برداري  موقعيت نمونه
  



 با توجه به معادالت  شكل مختلف بطور كلي تعريف عدد شرط به سه
نداشته و فقط مقدار عدد ) 3( تاثير چنداني در شكل ) 21(و ) 20 (،)19(

مقدار شرط فروبنيوس در يك محل خاص از ساير تعاريف عدد شرط 
 رر اكثنهايت د  بي دو عدد شرط نرم يك و نرم.دهد را نشان مي يبزرگتر

  . باشند بسيار به يكديگر نزديك مي ها موقعيت
  

 درصد خطاي 1برداري با  نتايج محاسبه نيرو در سه موقعيت نمونه: 1جدول
   شدهگيري  اندازهمقاديرتصادفي در 

خطاي 
 متوسط

F4  F3  F2 F1    

مقادير   -2000  -1500  -1750  -500  0%
  واقعي نيرو

موقعيت   3330  1590  -5490  -19400  270%
1/0  

موقعيت    -2061  -1404  -1651  -577  6/7%
65/0  

موقعيت    -1980  -1485  -1733  -495  1%
9/0  

  
  
  

 محاسبه نيروهاي متمركز اعمالي به يك تير خميده گيردار در :2مثال
  اي  حالت تنش صفحه

 20تيري خميده با ابعاد مشخص شده و ضخامت ) 4(مطابق شكل 
 GPa دارايتير  مصالح. ر كامل مهار شده استميليمتر از يك انتها بطو

250 E=  25/0و=υاندازه چهار نيروي اعمال شده به تير به . باشد  مي
 . نيوتون=1500F4 و=1000F1=، 3000F2=، 2750 F3 ازندترتيب عبارت

  . مشخص شده است) 4(زوايا و موقعيت مكاني نيروها در شكل 

  
   يك سر گيردار خميدهل هندسي و شرايط مرزي تيرشك: 4شكل

  
المان بندي كرده و سپس در گام ) 5(در ابتدا دامنه تير را همانند شكل 

 با ،اول براي آماده سازي مسئله معكوس و داشتن شرط مرزي مضاعف
فرض معلوم بودن نيروها و با استفاده از روش عددي اجزاء محدود 

  .شود ميجايي در هر گره محاسبه  جابه
 

  
  .×برداري با عالمت   انتخاب نقاط نمونهاي از نمونه : 5شكل

  
هاي هر نيرو در  شود كه مولفه  مسئله معكوس بدين صورت تعريف مي

 هشت شرط هنتيجدر شود كه   مجهول در نظر گرفته ميyو  xجهات 
ذا حداقل نياز به هشت  ل.شود مرزي مجهول به سيستم معادالت اضافه مي

توان  مياين شروط را  .باشد مي ها مضاعف در ساير گرهو شرط مرزي معلوم 
در اين مثال خطاي . در نظر گرفتها   هگرجايي عرضي  جابهمقادير 

. شده استبرداري پنج درصد در نظر گرفته  در نقاط نمونه گيري اندازه
ي و عا در راستاي شعابرداري ر  فرض شده است كاربر نقاط نمونههمچنين

يير زاويه محل غبا ت. گيري كند اندازه) 5( همانند شكلدر يك زاويه دلخواه
توان  برداري و محاسبه عدد شرط سيستم معادالت مربوطه مي نمونه

گيري را كه در آنجا سيستم معادالت كمترين  مناسبترين محل اندازه
) 6(در شكل . زد تخمين ،گيري دارد حساسيت را نسبت به خطاي اندازه

نهايت و نرم فروبنيوس در يك زاويه دلخواه   نرم بي،عدد شرط نرم يك
  .ترسيم شده است

  
نمودار تغييرات عدد شرط بر پايه سه نرم مختلف در مقابل : 6شكل

  )5(و ) 4( تير شكل өبرداري در زاويه  موقعيت نمونه
  

از روند ) 6(شود منحني شكل  مالحظه مي) 3(شكل و ) 6( شكل از مقايسه
توان گفت يك روند  كند بطوريكه به صراحت نمي ميتري پيروي  نامنظم

تر  دليل اين امر شكل پيچيده. شود  طي ميө نزولي نسبت به افزايش اصرف
هاي و شرايط مرزي متنوعي است كه به قسمت)  1( سازه نسبت به شكل

بهترين محل )  6( با بررسي شكل. شود مختلف سازه اعمال مي
 كه شود  پيش بيني مي 70 تا 50براي كاربر حدود زاويه بين  برداري  ونهنم

كمترين حساسيت در معادالت مربوطه اتفاق خواهد افتاد و بدترين مناطق 
  .باشد نزديكترين قسمتها به تكيه گاه مي

 81 درجه و 55 ، درجه9در سه موقعيت دلخواه ) 3(و ) 2( در جدول 
  . اند  شدههاي نيرو محاسبه درجه مولفه



  
ر سه روش داليكراويچ دبكمك x محاسبه نيرو در جهت نتايج : 2جدول

هاي   درصد خطاي تصادفي در داده5برداري مختلف با   نمونهموقعيت
  گيري اندازه

خطاي 
 متوسط

F4x  F3x  F2x F1x    

مقادير   -707  -2598  -2656  750  0%
  واقعي نيرو

 9موقعيت   -666  -2400  -1663  -220  45%
  درجه

موقعيت    -678  -2449  -2537  721  6/4%
   درجه55

موقعيت      -880  -2217  -2533  720  12%
   درجه81

  
  
  
  
  
  
  

بكمك روش داليكراويچ در سه y نتايج محاسبه نيرو در جهت : 3جدول
هاي   درصد خطاي تصادفي در داده5برداري مختلف با  موقعيت نمونه

  گيري اندازه
خطاي 
 متوسط

F4y  F3y  F2y F1y    

مقادير   -707  -1500  -712  -1299  0%
  واقعي نيرو

 9موقعيت   -674  -2075  -525  -734  2/28%
  درجه

موقعيت    -666  -1420  -1022  -904  3/21%
   درجه55

موقعيت      -136  -1575  -683  -1280  6/22%
   درجه81

 درجه شرايط بحراني 9نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه در موقعيت 
اما در موقعيت . هاي نيرو خطا بسيار باالست در بعضي از مولفهباشد و  مي
شد خطا نسبتا پايين  پيش بيني مي) 6( درجه همانطور كه از شكل 55

 درجه در 9 درجه نيز خطا نسبت به موقعيت 81بوده و در نهايت در 
  .باشد وضعيت مطلوبتري مي

  
  گيري نتيجه

از دو نوع شرط مرزي   در هر گره يكي اي در يك مسئله مستقيم سازه
طبيعي يا اساسي يعني به ترتيب بار يا تغييرمكان بايد مشخص باشد اما در 

در  باشند ها هر دو شرط مرزي مجهول مي مسئله معكوس در بعضي گره
ساختار تغييرات جبري در اعمال اين مقاله از روش داليكراويچ كه بر مبناي 

 حل مسائل معكوس براي استوار استدستگاه معادالت مسئله مستقيم 
براي حل دستگاه معادالت مسئله معكوس به . شده استاي استفاده  سازه

 نياز به روش قدرتمندي بوده كه در مقابل ،از حدعلت ناسالمي بيش 
 روش  LSQR. گيري از دقت مناسبي برخوردار باشد خطاهاي اندازه

 روش با كارايي اين. تكراري است كه در اين مقاله استفاده شده است
مختلف  مثال دوقالب تحليل برداري در  نمونهنقاط انتخاب محل مناسب 

 بدون در نظر گرفتن عدد بر پايه نتايج حاصل چنانچه.  شده استارزيابي
 ،باشد ميگيري  به خطاهاي اندازهشرط كه نشاندهنده حساسيت مسئله 

 ممكن است در بعضي شرايط تكرارهاي برنامه حل شودمسئله معكوس 
 لذا .گرددطور چشمگيري افزايش يابد و در نهايت نيز بردار جواب نوساني ب

 و محاسبه عدد شرط برداري با انتخاب چند حالت مختلف براي نقاط نمونه
همگرائي كارآيي و سرعت با انتخاب وضعيت بهينه، توان  مي براي هر حالت

  .برنامه را افزايش داد
  

  فهرست عالئم
  C                                            رد انگماتريس خواص يك ماده همس

  GPa                                                          E, مدول االستيسيته
  fهاي نيروي المان                                                        بردار مولفه
  F                                           هاي سازه                     بردار مولفه

  m                                                                   h, ضخامت المان
  J ماتريس ژاكوبين                                                                    

                                                            kعدد شرط يك ماتريس
                                                                     Kماتريس سختي 

  Tماتريس عملگرهاي ديفرانسيلي                                                  
  u                      ها                                         جايي گره بردار جابه
                                                Uجايي نقاط داخل المان  بردار جابه

  عالئم يوناني
  Ψماتريس توابع شكل                                                                

  ζ                      مولفه افقي مختصات المان مبنا                             
  ηمولفه قائم مختصات المان مبنا                                                   
   νضريب پواسون                                                                       

  زيرنويس
  F                                                                        نرم فربنيوس 

  iشماره گره                                                                             
  x                                                                      xراستاي محور 
  y                                                                      yراستاي محور 

                         ∞                                                                                   نهايت نرم بي
  باال نويس

  eشماره المان                                                                          
 T                                                                              ترانهاده 
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