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บทคัดย่อ
วัตถุ ป ระสงค์ ข องบทความนี้คือ เพื่อ นาเสนอแบบจ าลองเครือ ข่ า ย
ประสาทเทียม (ANN) มาใช้เป็นแบบจาลองตัวแทนสาหรับการหาผลการ
ตอบสนองพลวัตของโครงสร้างโครงข้อแข็งรับแรงเฉือนภายใต้การกระตุ้น
แบบไม่เสถียรอันเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว เครือข่ายประสาท
แบบป้อนข้อมูลไปข้างหน้าหลายชั้น ได้ประยุกต์ใช้ในสถาปั ตยกรรมของ
เครือข่ายประสาทเทียมสาหรับการส่งถ่ายจานวนของการกระตุ้นแบบไม่
เสถียรที่มีจานวนมากที่ได้รับการสร้างบนพื้นฐานทฤษฎีการประมาณสากล
เพื่อเป็นข้อมูลนาเข้าไปสู่ข้อมูลส่งออกของการวิเคราะห์ผลการตอบสนอง
พลวัตแบบสุ่ม แนวคิดที่นาเสนอและกระบวนการในการคานวณได้แสดง
ผ่านการวิเคราะห์ช่ว งเวลาของระบบพลวัตเชิงเส้นอย่างง่า ยที่มี 3 องศา
อิสระและถูกกระทาด้วยการกระตุ้นการเคลื่อนที่ของพื้นดินแบบไม่เสถียร
จากผลลัพธ์เชิงตัวเลขที่ได้มาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระเบียบวิธีการที่
นาเสนอในพจน์ของเวลาคานวณและความแม่นยา
คาสาคัญ: เครือข่ายประสาทเทียม, ผลการตอบสนองพลวัต เชิงเส้น, การ
กระตุ้นแบบไม่เสถียร, ทฤษฎีการประมาณสากล, การวิเคราะห์แบบสุ่ม

Abstract
The objective of this paper is to propose the artificial neural
network (ANN) model as a surrogate model for determining the
dynamic responses of shear frame structure under nonstationary
excitation due to the seismic forces. A multi-layer feed-forward
neural network is employed particularly in ANN architecture for
mapping a large number of generated non-stationary excitations
that based on the universal approximation theorem as input to
output of stochastic dynamic responses analysis. The proposed
idea and computational procedure is illustrated through a timedomain analysis of the simplified 3-DOF linear dynamic system
subjected to non-stationary ground motion excitation. From the
obtained numerical results shown the potential of the proposed
methodology in terms of computational time and accuracy.

System) ภายใต้อิทธิพลจากภายนอกของการกระตุ้นแบบไม่เสถียร (Nonstationary Excitations) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับ
ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและความน่าจะเป็น (Reliability
and Probabilistic Analysis) [1,2] นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาวิธีการจาลอง
แบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation: MCS) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการ
ทีม่ ีความสามารถในการประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในลักษณะนี้ได้ [3]
ทั้งนี้ หากความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นั้นมีค่าน้อยจึง
ทาให้มีความต้องการจานวนของแบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ทมี่ ีจานวน
มากและส่งผลทาให้ ต้อ งใช้เวลาในการคานวณที่มากเพิ่มขึ้ น ตามไปด้ว ย
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทมี่ ีความถูกต้อง (Accurate Results)
สาหรับความฉลาดเชิงการคานวณ (Computational Intelligence) มี
การประยุกต์ในหลากหลายมิติของปัญหา [4-10] โดยหนึ่งในแบบจาลอง
ความฉลาดเชิงการคานวณที่เป็นที่รู้จักดีคือ แบบจาลองเครือข่ายประสาท
เทียม (ANN Model) ซึ่งมีศักยภาพในการส่งถ่ ายข้อ มูลนาเข้าและข้อมูล
ส่งออกเนื่องจากความสามารถของการประมาณฟังก์ชั่นสากล (Universal
Function Approximation) [11,12] สาหรับ การประยุ ก ต์ ANN Model
เป็ นแบบจ าลองตัว แทนของฟังก์ชั่นสมรรถนะสามารถพบได้ในงานวิจั ย
ทั่ว ไป อาทิเ ช่น การประเมินสมรรถนะของโครงสร้ า งในแนวดิ่ งภายใต้
แรงลมทอร์นาโดแบบไม่เสถี ยร [13] การจ าลองการแพร่ขยายของคลื่น
[14,15] การทานายการตอบสนองของพื้นผิวทาง [16] และการประเมินค่า
กาลังอัดประลัยของคอนกรีต [17] เป็นต้น
ในการศึกษาวิจัยนี้ นาเสนอการประยุกต์แบบจาลองเครือข่ายประสาท
เทียมในการส่งถ่ายการกระตุ้นแบบไม่เสถียรสูก่ ารหาผลการตอบสนองของ
การกระจายความน่าจะเป็นแบบสุ่ม (Stochastic Dynamic Responses)
ในระบบพลวัตเชิงเส้น

2. เครือข่ายประสาทเทียม

Keywords: artificial neural network, linear dynamic responses,
non-stationary excitation, universal approximation theorem,
stochastic analysis

ANN เป็นวิธีการหนึ่งในแขนงของเทคนิค ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) โดยได้แนวคิดจากการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพื่อเลียนแบบการทางานของสมองมนุษย์ [18] ทั้งนี้ ANN ประกอบมาจาก
หลายหน่วยประมวลผล (Processing Units) โดยแต่ละหน่วยเรียกว่า เซลล์
ประสาท ซึ่งสามารถเก็บองค์ความรู้และนาออกมาใช้ในภายหลังได้ ANN
ท าหน้ า ที่ เ ลี ย นแบบสมองใน 2 ลั ก ษณะคื อ (1) ANN รั บ ความรู้ ผ่ า น
กระบวนการเรี ย นรู้ (Learning Processes) และ (2) ความรู้ ที่ ไ ด้ ม าถู ก
จัดเก็บในรูปแบบของค่าน้าหนักจุดประสานประสาท (Synaptic Weights)

1. บทนา

2.1 เซลล์ประสาท (Neuron)

ในการคานวณผลการตอบสนอง ณ ขณะเวลาใดๆ ที่เฉพาะเจาะจง (At
Particular Time Instances) ของระบบพลวัตเชิงเส้น (Linear Dynamic

สาหรับเซลล์ประสาทคือ หน่วยประมวลผลสารสนเทศ (InformationProcessing Unit) และใช้เป็นพื้นฐานสาหรับการดาเนินการของ ANN ซึ่ง
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เซลล์ประสาทประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบย่อยที่สาคัญดังนี้คือ (1) จุด
ประสานประสาท (Synapses) (2) จุดรวมผล (Summing Junction) และ
(3) ฟังก์ชั่นกระตุ้น สาหรับเซลล์ประสาท k ใดๆ แสดงได้ดังรูปที่ 1
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ฟั ง ก์ ชั่ น ต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Functions) อย่ า งไรก็ ดี ในการหาค่ า
น้าหนัก จุ ดประสานประสาท ( wkj ) จ าเป็ นต้อ งใช้ความพยายามในการ
คานวณที่สูงเมื่อมีจานวนชั้นซ่อนเร้นและเซลล์ประสาทที่มีจานวนมาก

รูปที่ 1 แบบจาลองเซลล์ประสาท

ในที่นี้ x j คือ ข้อมูลนาเข้าลาดับที่ j wkj คือ ค่าน้าหนักจุดประสาน
ประสาท bk คือ ค่าความโน้มเอียง (Bias) vk คือ ผลรวมข้อมูลนาเข้าที่ถูก
ดัดแปลงจากการประยุกต์ค่าน้าหนักจุดประสานประสาท  () คือ ฟังก์ชั่น
กระตุ้น สาหรับข้อมูลส่งออก (Output) จากเซลล์ประสาท ( yk ) สามารถ
คานวณได้จาก
yk   (vk )

(1)

และ

รูปที่ 2 การป้อนข้อมูลไปข้างหน้าหลายชั้นใน ANN
m

vk   wkj x j  bk

(2)

j 1

2.2 ฟังก์ชั่นกระตุ้น (Activation Function)
ฟังก์ชั่นกระตุ้นอาจอยู่ในรูปของฟังก์ชั่นแบบเชิงเส้นหรือแบบไม่เชิงเส้น
ก็ได้ [11] ทั้งนี้ ฟังก์ชั่นกระตุ้นที่ใช้โดยทั่วไปได้แก่ (1) ฟังก์ชั่น Threshold
หรือ ฟังก์ชั่น Heaviside และ (2) ฟังก์ชั่นซิกมอยด์ (Sigmoid Function)
หรือ ฟังก์ชั่นรูปตัวเอส (S-shaped Function) ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่นิยมและมี
การใช้งานมากที่สุดในสถาปั ตยกรรมของเครือ ข่า ยประสาทเทีย มและมี
รูปแบบสมการทั่วไปคือ
 (v)  1 [1  exp(av)]

2.4 การเรียนรู้ของเครือข่ายประสาทเทียม (ANN Learning)
วิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการหาค่าน้าหนัก จุดประสานประสาท
คือ ขั้นตอนวิธีการแพร่ย้อนกลับ (Back Propagation Algorithm: BP) ซึ่ง
เป็นวิธีที่ได้รับการอ้างอิงอย่างมากและมีการประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ของ
ANN [18] สาหรับ ANN Model ที่ดีจาเป็นต้องมีความสามารถในการลด
ความคลาดเคลื่อนในการทานายให้น้อยที่สุด ซึ่งความคลาดเคลื่อนในชั้น
ส่งออกข้อมูล (Output Layer) ของวิธีการแพร่ย้อนกลับแสดงได้ดังรูปที่ 3

(3)

เมื่อ a คือ พารามิเตอร์ความชัน และ v คือ ตัวแปรต้น
2.3 สถาปัตยกรรมของเครือข่ายประสาทเทียม (ANN Architecture)
สาหรับสถาปัตยกรรมทั่วไปของเครือข่ายประสาทเทียมมีดังนี้คือ (1)
เครือข่ายประสาทเทียมแบบป้อนข้อมูลไปข้างหน้าชั้นเดียว (Single-Layer
Feed-Forward ANN) (2) เครื อ ข่ า ยประสาทเที ย มแบบป้ อ นข้ อ มู ล ไป
ข้างหน้าหลายชั้น (Multi-Layer Feed-Forward ANN) และ (3) เครือข่าย
ประสาทเทียมแบบป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Recurrent ANN)
ในการศึกษานี้ สนใจศึกษาสถาปัตยกรรมของเครือข่ายประสาทเทียม
แบบป้อนข้อมูลไปข้างหน้าหลายชั้นดังรูปที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ชั้น
นาเข้าข้ อมูล 1 ชั้น (One Input Layer) (2) ชั้นซ่อนเร้นอย่า งน้อ ย 1 ชั้น
(At Least One Hidden Layer) และ (3) ชั้ น ส่ ง ออกข้ อ มู ล 1 ชั้ น (One
Output Layer) ซึ่งข้อดีของการพิจารณาเครือข่ายประสาทเทียมแบบป้อน
ข้ อ มู ล ไปข้ า งหน้ า หลายชั้ น คือ มี ค วามสามารถในการเป็ น ตั ว แทนของ

รูปที่ 3 ความคลาดเคลือ่ นที่ชั้นข้อมูลส่งออก

ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลส่งออกที่คานวณได้จาก ANN (d k )
และข้ อ มู ล ส่ ง ออกจากข้ อ มู ล จริ ง ( yk ) ในชั้ น ส่ ง ออกข้ อ มู ล ของเซลล์
ประสาทที่ k สามารถนิยามได้เป็น


เมื่อ
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ek  d k  yk

(5)

โดยที่  คือ ความคลาดเคลื่อนที่ชั้นส่งออกข้อมูล ek คือ ผลต่างระหว่าง
ข้อมูลส่งออกที่คานวณได้จาก ANN และข้อมูลส่งออกจากข้อมูลจริงของ
เซลล์ประสาทที่ k และ N คือ จานวนของเซลล์ประสาทในชั้นข้อมูลส่งออก
กาหนดให้เกรเดียนท์ (Gradient) ของความคลาดเคลื่อนที่ชั้นส่งออก
ข้อมูลของเซลล์ประสาทที่ k ( k ) คือ
 k   wkj

wkj (m  1)  wkj (m)  wkj (m)

(8)

โดยที่  คือ พารามิเตอร์อัตราการเรีย นรู้ (Learning Rate Parameter)
และในกรณีทั่วไปสามารถกาหนดให้มีค่าเท่ากับ 1
สังเกตว่า เครื่องหมายลบในสมการ (8) บ่งชี้ถึงทิศทางที่พุ่งลงเข้าสู่ค่า
ต่าสุด จากนิย ามของเพอร์เซปตรอน (Perceptron) สามารถคานวณหา
ข้ อ มูลส่ งออกของจุ ดเชื่อ มต่อ ของเพอร์เซปตรอนในเซลล์ป ระสาทที่ k
( zk ) ดังนี้
zk   wkj x j

และทาการแทนสมการ (15) ลงในสมการ (8)
wkj  k ( p) x j ( p)  k ( p) y j ( p  1)

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสมการ (14) ซึ่งสามารถเขียนในรูปของ
k   zk     yk  yk zk 

(17)

จากนั้น ให้ทาการหาอนุพันธ์สมการ (4) กับ yk หนึ่งครั้งได้
 yk  (dk  yk )  yk  dk

(18)

กาหนดให้ฟังก์ชั่น F ที่ปรากฏในสมการ (10) เป็นฟังก์ชั่นกระตุ้นซิก
มอยด์ (Sigmoid Activation Function) ดังนิยามในสมการ (3) ดังนั้น
yk  F ( zk )  1 1  exp( zk )

(19)

yk zk  yk (1  yk )

(20)

และ

จากนั้นทาการแทนสมการ (18) และ (20) ลงในสมการ (17) ได้
k  yk (1  yk )(dk  yk )

(21)

(10)

wkj     zk   zk wkj 

เมื่อ F คือ ฟังก์ชั่นไม่เชิงเส้น (Nonlinear Function) และมีความต่อเนื่อง
ในการหาอนุพันธ์ได้
จากสมการ (9) และ (10) ทาให้สามารถเขียนสมการ (6) ได้เป็น
 wkj    zk   zk wkj 

(11)

zk wkj  x j ( p)  y j ( p  1)

(12)

และ

(13)

กาหนดนิยามให้

(22)

และแทนสมการ (12) และ (17) ลงในสมการ (22) ผลลัพธ์ที่ได้คือ
wkj ( p)  k ( p) y j ( p  1)

(23)

ในที่นี้  k ( p) นิยามได้ตามสมการ (21)
ในลาดับถัดไป ทาการพิจารณาการแพร่ย้อนกลับที่ชั้นซ่อนเร้นใดๆ ที่
th
r ในลักษณะทานองเดียวกับสมการ (8) จะได้

โดย p คือ ชั้นข้อมูลส่งออกและเมื่อแทนสมการ (12) ลงในสมการ (11) ได้

k ( p)   zk ( p)

(16)

เมื่อพิจารณาที่ชั้นข้อมูลส่งออกของสมการ (8) และใช้สมการ (11) จึง
นาไปสู่สมการต่อไปนี้

และ

 wkj    zk  x j ( p)    zk  y j ( p  1)

(15)

(9)

j

yk  F ( zk )

 wkj  k ( p) x j ( p)  k ( p) y j ( p  1)

(7)

เมื่อประยุกต์สมการ (7) ลงในสมการ (6) จะได้
wkj    wkj

ดังนั้น สมการ (13) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น

(6)

โดยการใช้เ ทคนิค ที่ไ ม่ซั บ ซ้ อ นแต่ มีป ระสิท ธิภ าพที่เ รีย กว่ า วิธี ก าร
เคลื่อนลงตามความชันมากสุด (Steepest Descent Method) สาหรับการ
สุ่มเริ่มต้นใดๆ ในรอบที่ m ของค่าน้าหนักจุดประสานประสาท ดังนั้น
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w ji     w ji 

(24)

ซึ่งสอดคล้องสาหรับแขนงที่ i th ในเซลล์ประสาทที่ j th ของชั้นซ่อนเร้น r th
เมื่อประยุกต์สมการ (11) ลงในสมการ (24) นาไปสู่สมการ

(14)
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w ji     z j  z j w ji 

(25)
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จากการสังเกตสมการ (12) และนิยามของ  k ในสมการ (17) สามารถ
ลดรูปสมการ (25) ได้ตามลาดับดังต่อไปนี้
w ji     z j  yi (r  1)

(26)
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คณิตศาสตร์ (Mathematical Justification) สาหรับการประมาณค่าของ
ฟังก์ชั่นต่อเนื่องใดๆ [12]
กาหนดให้ฟังก์ชั่นกระตุ้น  () เป็นฟังก์ชั่นต่อเนื่องไม่คงที่ มีขอบเขต
และมีค่า เพิ่มขึ้ นทางเดีย ว (Non-constant, Bounded, Monotonically
Increased, and Continuous Function) และนิยามให้ F ( x1 ,..., xm )
เป็นการประมาณของฟังก์ชั่น (Approximate Realization of Function)
สาหรับทุกค่าของ x1 ,..., xm ที่อยู่บนปริภูมิข้อมูลนาเข้า (Input Space)
0

  y j ( r ) 
w ji   
 yi ( r  1)
 y j ( r ) z j 

(27)

0

และ
 zk ( r  1) 





y j ( r ) k zk ( r  1)  y j ( r ) 

(28)

(29)

โดยที่ ผลรวมของ k หาได้จากเซลล์ประสาทต่างๆ ของชั้นถัดไป (r  1) ที่
เชื่อ มต่อ กับ ข้ อ มูลส่งออก y j (r ) ขณะที่ ผลรวมของ m ถู ก ทาบนข้ อ มูล
นาเข้าทั้งหมดในแต่ละเซลล์ประสาทที่ k ของชั้นที่ (r  1)
เมื่อพิจารณานิยามของ  k ในสมการ (17) อีกครั้ง ทาให้สมการ (29)
เขียนใหม่ได้เป็น



wkj    k ( r  1) wkj ( r  1)
y j ( r ) k zk ( r  1)
k

y j
z j



k

( r  1) wkj ( r  1)

3. การประยุกต์เครือข่ายประสาทเทียม
สาหรับตัวอย่างการประยุกต์ใช้แบบจาลอง ANN ในบทความนี้เริ่มต้น
จากการพิจารณาระบบพลวัตเชิงเส้นที่มีพหุองศาอิสระ (Multi-Degree of
Freedom: MDOF) และอยู่ภ ายใต้ก ารกระตุ้นแบบไม่เ สถี ย ร โดยที่ก าร
กระตุ้นมีลักษณะที่เจาะจงและใช้พิจารณาในการศึกษานี้คือ การกระตุ้นที่
พื้ น ดิ น แบบไม่ เ สถี ย รและเป็ น แบบสุ่ ม (Stochastic Non-stationary
Ground Excitation: Ag (t ) ) เมื่อ Ag (t ) คือ ค่าอัตราเร่งแบบไม่เสถียรที่
ระดับพื้นดินจากการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว (Seismic)

(30)

3.1 แบบจาลอง Kanai-Tajimi แบบเสถียร (Stationary Kanai-Tajimi
Model)

(31)

ฟัง ก์ ชั่ น ความหนาแน่น สเปคตรัม ก าลั ง (Power Spectral Density
Function: PSDF) เป็นฟังก์ชั่นที่ได้จากการกรองการเคลื่อนที่ของพื้นดินใน
ระดับ ที่รุนแรง (Strong Ground Motion) ซึ่งมีแ หล่งต้นก าเนิดที่ชั้นหิ น
(Bedrock) และแพร่กระจายผ่านชั้นดิน (Soil Layer) ทั้งนี้ ฟังก์ชั่นความ
หนาแน่นสเปคตรัมกาลังแบบเสถียร (Stationary PSDF: S ( ) ) สามารถ
นิยามได้ดังนี้ [19,20]

ทั้งนี้เนื่องมาจาก wkj (r  1) ถูกเชื่อมต่อกับ y j (r )
จากสมการ (17) (18) และ (30) ทาให้ได้สมการดังต่อไปนี้
 j (r)  

(34)

เมื่อ  i คือ เซตของค่าคงที่จานวนจริงใดๆ (Set of Real Constants) ส่วน
i และ j คือ จานวนเต็มบวก (Positive Integer Numbers)

พิจารณานิยาม zk จากสมการ (9) ลงในสมการ (28) นาไปสู่
 




wkm ( r  1) ym ( r ) 


y j ( r ) k zk ( r  1)  y j ( r ) m


m1
 m0

F ( x1 ,..., xm0 )  i   wij x j  bi 
i 1
 j 1


k

 j ( r )  y j ( r ) 1  y j (r )    k (r  1)wkj (r  1)

S ( )  S0

(32)

g4  4g2g2 2
(g2   2 )2  4g2g2 2

(35)

k

และจากสมการ (23) จะได้
w ji (r )   j (r ) yi (r  1)

(33)

เพื่ อ น ามาใช้ ห า wkj (r ) ดั ง ฟั ง ก์ ชั่ น ของ  k และค่ า น้ าหนั ก ของชั้ น ที่
( r  1) ในสมการ (30)
2.5 ทฤษฎีการประมาณสากล (Universal Approximation Theorem)
ด้วยวิธีการ ANN มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการส่งถ่ายและแปลงข้อมูล
นาเข้าไปสู่ข้อมูลส่งออกซึ่งสามารถทาได้โดยอาศัยพื้นฐานของทฤษฏีการ
ประมาณสากล [11] ทั้งนี้ ทฤษฏีการประมาณสากลเป็นทฤษฏีที่มีการใช้อยู่
จริงและเป็นทฤษฏีที่มีการรองรับการกล่าวอ้างอย่างเป็นเหตุเป็นผลในเชิง

โดยที่ S0 คือ ความเข้มข้นของ PSDF ที่ระดับของชั้นหิน  g คือ ความหน่วง
ของดิน (Soil Damping)  คือ ความถี่และ g คือ ความถี่ธรรมชาติของ
ดิน (Natural Frequency of Soil)
3.2 แบบจาลองวิวัฒน์และไม่ เสถียรของฟังก์ชั่นความหนาแน่นสเปคตรัม
กาลัง (Non-stationary and Evolutionary Models of PSDF)
ฟังก์ชั่นความหนาแน่นสเปคตรัมกาลังแบบไม่เสถียร (Non-stationary
PSDF) ของความเร่งที่ระดับพื้นดิน (Ground Acceleration) หาได้จากการ
ประยุกต์ฟังก์ชั่นปรับค่า (Modulation Function: A(t, ) ) กับฟังก์ชั่น
ความหนาแน่นสเปคตรัมกาลังแบบเสถียร S () ซึ่งนิยามได้เป็น

STR27-4

S (t, )  A(t,  2 ) S ()

(36)
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โดยที่ S (t, ) คือ ฟังก์ชั่นความหนาแน่นสเปคตรัมกาลังแบบไม่เสถีย ร
S ( ) คือ ฟั งก์ ชั่ น ความหนาแน่ น สเปคตรัม ก าลัง ที่ ให้ ไว้ ในสมการ (35)
และ t คือ เวลา
เมื่อฟังก์ชั่นปรับค่า A(t, ) เป็นฟังก์ชั่นที่สามารถทาการแยกส่วนได้
(Separable Function) ของเวลา (Time) และความถี่ (Frequency) จึ ง
ทาให้สมการ (36) สามารถทาการลดรูปไปสู่กระบวนการสุ่มแบบไม่เสถียร
ด้วยการปรับค่าอย่างสม่าเสมอ (Uniformly Modulated Non-stationary
Random Process) โดยกระบวนการนี้แสดงถึงคุณลักษณะที่ไม่แปรเปลี่ยน
ของฟังก์ชั่นความหนาแน่นสเปคตรัมกาลัง (Invariant PSDF) ที่มีค่าคงที่ทุก
ขณะเวลา ดังนั้นแล้ว การวิเคราะห์สามารถเป็นไปตามกระบวนการเดียวกัน
กับกระบวนการสุ่มแบบเสถียร (Stationary Stochastic Process)
สาหรับฟังก์ชั่นปรับค่าที่มีการประยุกต์ใช้ กันอย่างกว้างขวางมีรูปแบบ
ดังต่อไปนี้
A(t, )  A0 e

 t

t

 e  e

 rt m tm

(37)

3.3 การจาลองกระบวนการเคลื่อนที่ของพื้นดินแบบไม่เสถียร
(Simulation of Non-stationary Ground Motion Processes)
ระเบียบวิธีในการจาลองกระบวนการเคลื่อนที่ของพื้นดินสามารถสรุป
ได้ดังนี้คือ
3.3.1 การแทนสเปคตรัมของกระบวนการสุ่มแบบไม่เสถียร (Spectral
Representation of Non-stationary Stochastic Process)
โดยอาศัยพื้นฐานการแทนสเปคตรัมวิวัฒน์ของกระบวนการสุ่มแบบไม่
เสถียรตามทฤษฎีของ Priestley [21,22] สาหรับกรณีของตัวแปรเดียวใน 1
มิติ (Uni-variate and One Dimension) ทาให้สามารถหาตัวแทนอนุกรม
เวลา (Time Series Representation) ได้เป็น


(38)

k 0

3.3.2 การจาลองกระบวนการสุ่มแบบไม่เสถียร (Simulation of Nonstationary Stochastic Process)
เมื่อพิจารณาตัวแทนอนุกรมอนันต์ (Infinite Series Representation)
ของเวลาในสมการ (38) ที่ได้จากกระบวนการสุ่มแบบไม่เสถียรสามารถทา
การจาลองได้ด้วยสูตร
N 1

f (t )  2  2S f0 f0 (t, n ) cos(n t  n )

(39)

n  n ; n  0,1,..., N 1

(40)

  u N

(41)

n 0

และ

ทั้งนี้ u เป็นตัว แทนของการตัดค่าความถี่ ด้า นบน (Upper Cut-off
Frequency) ซึ่งหาค่า มาได้ตามข้ อก าหนดของความแม่นย า (Precision
Requirement) และเมื่อความถี่พ้นค่าของ u ดังกล่าวไปแล้วทาให้ฟังก์ชั่น
ความหนาแน่ นสเปคตรั มก าลัง วิ วัฒ น์ (Evolutionary Power Spectral
Density Function) สามารถสมมติให้มีค่าเท่ากับศูนย์
S f0 f0 (t,0)  0

(42)

ดังตัว อย่า งเช่ น ก าหนดให้ u ในสมการ (41) มีค่า คงที่ ดังนั้ น แล้ ว
 มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ (   0) เมื่อ N เข้าใกล้ค่าอนันต์ ( N  )
สาหรับค่าของ n คือ ค่ามุมที่กาหนดตาแหน่งบนคลื่นขณะเคลื่อนที่แบบสุ่ม
(Random Phase Angles) และกระจายสม่าเสมออยู่ในช่วง [0,2 ]
3.4 โครงสร้างในระนาบ 2 มิติ ภายใต้แรงแผ่นดินไหว

เมื่อ A0 ,  ,  , r, m , tm เป็นค่าคงที่และจากสมการ (37) สามารถสังเกต
ได้ว่าเป็นฟังก์ชั่นที่แปรเปลี่ยนตามเวลา (Time Variant)
ในการศึกษานี้ ได้ทาการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นความหนาแน่นสเปคตรัม
กาลังดังแสดงในสมการ (35) และ (36) ร่วมกับการใช้ฟังก์ชั่นปรับค่าที่ได้
จากสมการ (37) มาสร้างกระบวนการสุ่มแบบไม่เสถียร (Non-stationary
Stochastic Process)

f 0 (t )  2  2S f0 f0 (t , k ) cos(k t  k )
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บนหลักการพื้นฐานของทฤษฎีการประมาณสากลนั้น ANN ทาหน้าที่
เป็นฟังก์ชั่นการส่งถ่าย (Mapping Function) ของการกระตุ้นที่พื้นดินแบบ
ไม่เสถียรและเป็นแบบสุ่มจากเวลา t0 ไปสู่เวลา tn เพื่อใช้ในการทานายผล
การตอบสนองพลวัต (Dynamic Response) อาทิเช่น การเปลี่ยนตาแหน่ง
หรือการกระจัด (Displacement) ณ เวลา tn ใดๆ ดังนี้
X (tn )  ANN  Ag (t0 ), Ag (t1 ),..., Ag (tn ) 

(43)

เมื่อ ANN () คือ แบบจาลองของเครือข่ายประสาทเทียมซึ่งทาหน้าที่เป็น
ฟังก์ชั่นการส่งถ่ ายชุดข้อมูลนาเข้าต่างๆ Ag (t0 ), Ag (t1 ),..., Ag (tn )
ไปสู่ข้อมูลส่งออก X (tn )
สาหรับการประยุกต์เครือข่ายประสาทเทียมมาเป็นแบบจาลองตัวแทน
(Surrogate Model) สามารถได้รับจากขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดสถาปัตยกรรมของเครือข่ายประสาทเทียม โดยการศึกษานี้ใช้
เครือข่ายประสาทเทียมแบบป้อนข้อมูลไปข้างหน้า 3 ชั้น (Three-Layer
Feed-Forward ANN) ประกอบไปด้วย ชั้นข้อมูลนาเข้า ชั้นข้อมูลซ่อนเร้น
และชั้นข้อมูลส่งออก ทัง้ นี้ จานวนของชั้นข้อมูลซ่อนเร้นจากัดให้มีค่าเท่ากับ
1 ชั้น และให้จานวนของเซลล์ประสาทในชั้นซ่อนเร้นนี้มีค่าเท่ากับ N h
(2) สร้า งการกระตุ้นที่ ระดับพื้นดินแบบสุ่มจานวน N ตัว อย่างที่มีความ
สอดคล้องตามกรรมวิธีที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.1 ถึงหัวข้อที่ 3.3
(3) นาเข้ า ข้ อ มูลจากการสร้า งการกระตุ้นที่มี จ านวน N ตัว อย่า ง เข้ า สู่
แบบจาลองไฟไนท์เอเลเมนต์ (FE Model) เพื่อคานวณหาผลการตอบสนอง
พลวัตที่ต้องการ (Desired Dynamic Responses) ในที่นี้ จานวนของผล
การตอบสนองทั้งหมดมีจานวนเท่ากับ N
(4) แบ่งการกระตุ้นที่สร้างมาแล้วจานวน N ตัวอย่างและมีความสอดคล้อง
ตามผลการตอบสนองออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกประกอบไปด้วยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้รับการฝึกสอน N train ตัวอย่าง จากการสร้างการกระตุ้นและ
สอดคล้องตามผลการตอบสนองซึ่งกลุ่มนี้เรียกว่า กลุ่มที่ได้รับการฝึกสอน
(Training Group) อีกกลุ่มคือ กลุ่มทดสอบ (Testing Group) ประกอบไป
ด้วยการสร้างการกระตุ้นจานวน N test ตัวอย่าง และสอดคล้องตามผลการ
ตอบสนองเช่นกัน โดยที่ Ntrain  Ntest  N
(5) ใช้ชุดตัวอย่างที่ได้รับการฝึกสอนจานวน N train ตัวอย่างและสอดคล้อง
ตามผลการตอบสนองพลวัตจาก FE Model มาเป็นข้อมูลนาเข้าและข้อมูล
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ส่งออกใน ANN เพื่อใช้ในการฝึกสอนด้วยขั้นตอนการแพร่ย้อนกลับ (BP
Algorithm)
(6) นาเข้าข้อมูลจากการกระตุ้นจานวน N test ตัวอย่าง เข้าสู่ ANN ที่ได้รับ
การฝึกสอนและคานวณหาผลการตอบสนองจาก ANN
(7) คานวณค่า ความคลาดเคลื่อ นสัมพัทธ์ สัมบู รณ์ (Absolute Relative
Error:  ) จากสมการ


1
N test

N test

X FEM ,i  X ANN ,i

i 1

X ANN ,i



(44)

โดยที่ X FEM ,i คือ การเปลี่ยนตาแหน่งที่ได้จากวิธีการไฟไนท์เอเลเมนต์รอบ
ที่ i และ X ANN ,i คือ การเปลี่ยนตาแหน่งที่ได้จาก ANN รอบที่ i
(8) ทาการแปรเปลี่ยนจานวนของ N h และเลือกจานวนของ N h ที่มีค่า 
น้อยที่สุด
สาหรับตัวอย่างการประยุกต์ใช้แบบจาลอง ANN และการคานวณเชิง
ตัวเลขเริ่มจากพิจารณาระบบพลวัตเชิงเส้นของโครงสร้างโครงข้อแข็งรับ
แรงเฉือน (Linear Dynamic System of Shear Frame Structure) ที่อยู่
ภายใต้ผลของการกระตุ้นแบบไม่เสถียร ดังแสดงในรูปที่ 4 (ซ้าย)
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(49)

ทั้งนี้ สมการ (45) คือ สมการไฟไนท์เอเลเมนต์ในสมดุลของแรงพลวัต
(Dynamic Force Equilibrium Finite Element Equation) ที่สอดคล้อง
ตามแบบจาลองแบบง่าย (Simplified Model) ดังในรูปที่ 4 (ขวา) โดยมี
องค์ป ระกอบของแมทริกซ์ต่า งๆ ตามนิยามไว้ ในสมการ (46) ถึ งสมการ
(49) ที่ได้มาจากการใช้เอเลเมนต์เชิงเส้นใน 1 มิติอย่างง่าย (Simple 1-D
Linear Element) ที่ มี จ านวน 3 เอเลเมนต์ เ ป็ น ตั ว แทนในแบบจ าลอง
โครงสร้างจริงในรูปที่ 4 (ขวา) โดยใน 1 เอเลเมนต์ มี 2 จุดขั้ว (2 Nodes)
ที่ปลายของเอเลเมนต์และในแต่ละจุดขั้ว มี 1 องศาอิสระ (1-DOF) ที่อยู่ใน
แนวตั้งฉากกับแนวแกนของเอเลเมนต์
พิจารณาพจน์ Ag ทางขวามือในสมการ (45) ซึ่งสามารถคานวณหามา
ได้จากการกาหนดค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นต่างๆ ตามสมการทีไ่ ด้ให้ไว้ในหัวข้อ
ย้อยที่ 3.1 ถึงหัวข้อที่ 3.3 ในที่นี้ S0  0.001, g  15, g  0.25,
A0  2.87,   0.13,   0.35, r  1.0, m  1000, tm  5

รูปที่ 4 โครงสร้างโครงข้อแข็งรับแรงเฉือน

โครงข้อแข็งในรูปที่ 4 เมื่ออยู่ภายใต้ผลของการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
ส่งผลทาให้เกิดการกระตุ้นด้วยอัตราเร่งในแนวราบที่ระดับพื้นดินแบบไม่
เสถียรและเป็นแบบสุ่ม Ag (t ) และกระทาที่ฐานของโครงสร้าง ดังนั้นจึง
พิจารณาสมดุลพลวัตเชิงเส้นเป็นแบบง่ายที่มี 3 องศาอิสระ (Simplified 3DOF Linear Dynamic Equilibrium) ดังแสดงในรูปที่ 4 (ขวา) และสมการ
ของการเคลื่อนที่ (Equation of Motion) ของระบบคือ
MX + CX + KX   Ag MΓ

และ u  1000
จานวนตัวอย่างที่ใช้ในการสร้าง (Generation) Ag คือ 1000 ตัวอย่าง
เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้า โดยในแต่ละตัวอย่างของการ
สร้ า ง Ag เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการพิ จ ารณาจากเวลา t  0 ถึ ง t  15 sec ที่ มี
ขนาดของขั้ น เวลาย่ อ ยๆ (Time Step Size) มี ค่ า เป็ น dt  0.05 sec
และกาหนดให้ X 1 (15) , X 2 (15) และ X 3 (15) คือ ผลการตอบสนองที่
กาลังให้ความสนใจ สาหรับรูปที่ 5 แสดงตัวอย่างหนึ่งของ Ag ที่ได้ทาการ
สร้างขึ้นมา (A Generated Realization of Ag )

(45)

เมื่ อ M คื อ แมทริ ก ซ์ ม วล (Mass Matrix) C คื อ แมทริ ก ซ์ ค วามหน่ ว ง
(Damping Matrix) K คือ แมทริก ซ์ความแกร่ง (Stiffness Matrix) X
คื อ แมทริ ก ซ์ ก ารกระจั ด (Displacement Matrix) X คื อ แมทริ ก ซ์
ความเร็ว (Velocity Matrix) และ X คือ แมทริกซ์ความเร่ง (Acceleration
Matrix) สาหรับพจน์ของแมทริกซ์ Γ นิยามได้เป็น
Γ  1 1 1

T

(46)

ในส่วนของค่าแมทริกซ์ M C และ K ที่ปรากฏในสมการ (45) และ
ใช้ในการศึกษานี้คือ
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Ram with 9th Gen IntelCoreTM i7 พบว่า เวลาที่ใช้ในการคานวณจาก
ANN Model ใช้ เ วลาที่ น้ อ ยกว่ า FE Model ประมาณ 90 ถึ ง 170 เท่ า
นอกจากนี้ ได้มีการเปรียบเทียบผลการตอบสนองที่ ได้จากแบบจาลองทั้ง
สองดังแสดงในรูปที่ 7 ถึง รูปที่ 9
ตารางที่ 1 จานวนเซลล์ประสาทในชั้นซ่อนเร้นที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์
น้อยที่สุดสาหรับแต่ละผลการตอบสนองที่ได้จากชุดตัวอย่างทดสอบ
ผลการตอบสนอง

Nh



X 1 (15)

6
8
9

0.005598
0.008171
0.004429

X 2 (15)

รูปที่ 6 แบบจาลองตัวแทน ANN สาหรับการทานายค่า X i (i  1,2,3)

X 3 (15)

เมื่อทาการสร้างตัวอย่างของ Ag ขึ้นมาแล้ว 1000 ตัวอย่าง จานวนชุด
ของ Ag ที่มีจานวน 700 ตัวอย่างได้ถูกนามาใช้ในการฝึกสอน (Training
ANN) ดังนั้นแล้วจึงใช้เป็นข้อมูลนาเข้าใน FE Model เพื่อใช้ในการหาผล
การตอบสนองของ X 1 (15) , X 2 (15) และ X 3 (15) เช่นนี้แล้ว จานวน
700 ตัวอย่างของ Ag ที่มีความสอดคล้องกับผลการตอบสนอง X i (15)
เมื่อ i  1, 2,3 ที่ได้จาก FE Model จึงถูกนากลับมาใช้เป็นข้อมูลนาเข้ า
และข้อมูลส่งออกในการวิเคราะห์ ANN โดยสถาปัตยกรรมทั่วไปของ ANN
แสดงในรูปที่ 6 ซึ่งการคานวณผลการตอบสนอง X 1 (15) , X 2 (15) และ
X 3 (15) มีความแตกต่างกันไปเฉพาะตัวตามจานวนของเซลล์ประสาทใน
ชั้น ซ่อ นเร้ น จ านวนตั ว อย่ า ง Ag ที่ เหลื อ 300 ตั ว อย่ า งจะใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
นาเข้าสู่ FE Model และ ANN และทาการคานวณหาผลการตอบสนองที่
สอดคล้ อ งกั น คื อ X 1 (15) , X 2 (15) และ X 3 (15) ซึ่ ง ตั ว อย่ า ง Ag ทั้ ง
300 ตัวอย่างนี้เรียกว่า ชุดตัวอย่างทดสอบ (Test Samples)

ตารางที่ 2 ความแม่ น ย าของเครื อ ข่ า ยประสาทเที ย มในการท านายผลการ
ตอบสนองแบบสุ่ม
ผลการตอบสนอง
X 1 (15)
X 2 (15)
X 3 (15)

ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์เฉลี่ยจากการทานาย
0.008168
0.005565
0.038273

ตารางที่ 3 เวลาที่ใช้คานวณโดยแบบจาลองไฟไนท์เอเลเมนต์ (FE Model) และ
แบบจาลองเครือข่ายประสาทเทียม (ANN Model)
ผลการตอบสนอง
X 1 (15)
X 2 (15)
X 3 (15)

FE Model (sec)
12.19565
12.07804
12.34142

ANN Model (sec)
0.07233
0.08031
0.13430

tFE t ANN

168.6112263
150.3927282
91.8944154

3.5 ผลการวิเคราะห์และอภิปรายผล
ผลลัพธ์ของผลการตอบสนองที่ได้มาคือ ผลจาก FE Model และผล
จาก ANN Model ด้ว ยการใช้ จ านวนเซลล์ ป ระสาทในชั้ นซ่ อ นเร้ นเป็ น
จานวน N h ที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่น้อยที่สุด (Least Relative
Error:  ) สาหรับในแต่ละผลการตอบสนองได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 ทั้งนี้
ANN ที่ มีจ านวนเซลล์ ป ระสาทเท่า กับ N h และมีค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
สัมพัทธ์น้อยที่สุด ( ) นั้นได้รับการอ้างอิงให้เป็นเครือข่ายประสาทเทียมที่ดี
ที่สุด (Best ANN) ของชุดตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
เมื่อได้เครือข่ายประสาทเทียมที่ดีที่สุดสาหรับแต่ละผลการตอบสนอง
X i (15) โดยที่ i  1, 2,3 มาแล้วจะถูกนามาใช้สาหรับการวิเคราะห์แบบ
สุ่ม (Stochastic Analysis) ด้วยวิธีการจาลองมอนติคาร์โล (MCS) ดังนั้น
แบบจาลองมอนติคาร์โ ลได้ทาการประยุกต์ใช้กับ ตัวอย่างจ านวน 1000
ตัวอย่างของการสร้าง Ag ที่เป็นไปตามค่าพารามิเตอร์ที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้า
โดยที่ตัว อย่างทั้งหมดได้นาเข้า สู่ FE Model และ ANN Model ที่ดีที่สุด
เพื่ อ ใช้ ใ นการค านวณหาค่ า ของแต่ ล ะผลการตอบสนองเชิ ง พลวั ต คื อ
X 1 (15) , X 2 (15) และ X 3 (15) สาหรับค่า ความคลาดเคลื่อนสัมพัท ธ์
เฉลี่ย (Average Relative Error) จากผลการทานายด้วย ANN เมื่อทาการ
เปรียบเทียบกับ FE Model แสดงไว้ในตารางที่ 2 นอกจากนี้ เนื่องจาก FE
Model เป็นเครื่องมือมาตรฐานทั่วไปที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์พลศาสตร์
เชิงโครงสร้าง (Structural Dynamic Analysis) และใช้ในการเปรียบเทียบ
กับผลลัพธ์ที่ได้จาก ANN ในการศึกษานี้ ดังนั้น ตารางที่ 3 แสดงผลการ
เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการคานวณผลการตอบสนองระหว่าง FE Model
[23] และจาก ANN Model โดยเครื่องคานวณที่ใช้มีศักยภาพดังนี้คือ 8GB
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รูปที่ 8 การเปรียบเทียบค่า X 2 (15) ที่ได้ระหว่างวิธี FEM และ ANN ที่ดีสุด
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[6]

[7]

รูปที่ 9 การเปรียบเทียบค่า X 3 (15) ที่ได้ระหว่างวิธี FEM และ ANN ที่ดีสุด

[8]

4. บทสรุป
แบบจาลองเครือข่ายประสาทเทียมแบบป้อนข้อมูลไปข้างหน้าหลาย
ชั้นได้รับการพัฒนาและเสนอเป็นแบบจาลองตัวแทนสาหรับการวิเคราะห์
ระบบภายใต้การกระตุ้นแบบไม่เสถียร โดยการเรียนรู้ของเครือข่ายประสาท
เทียมใช้ขั้นตอนของการแพร่ความคลาดเคลื่อนแบบย้อนกลับ ตัวอย่างของ
การคานวณเชิงตัวเลขเป็นการประยุกต์กับระบบพลวัตเชิงเส้นที่มี 3 องศา
อิสระ การกระตุ้นแบบไม่เสถียรเป็น การกระตุ้นที่พื้นดินในรูป แบบของค่า
อัตราเร่งแบบไม่เสถียรและเป็นแบบสุ่มอันเนื่องจากผลของการสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหวซึ่งถูกจาลองด้วยแบบจาลองวิวัฒน์และไม่เสถียรของฟังก์ชั่น
ความหนาแน่นสเปคตรัมกาลังโดยการใช้อนุกรมเวลา ผลการตอบสนอง
แสดงในรูปแบบของการเปลี่ย นตาแหน่งของระบบ ณ เวลาใดๆ จากผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า เครือข่ายประสาทเทียมสามารถใช้วิเคราะห์ระบบ
พลวัตเชิงเส้นภายใต้การกระตุ้นแบบไม่เสถียรได้โดยให้ความแม่นยาในการ
คานวณเทียบเท่ากับแบบจาลองไฟไนท์เอเลเมนต์แต่มีประสิทธิภาพในเชิง
เวลาของการคานวณที่สูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญ
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