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MỞ ĐẦU 
Trên đa số các hệ thống cầu giao thông, dầm cầu là một trong những thành phần 
chịu tải cơ bản, do đó khuyết tật xuất hiện trên dầm cầu là một trong những nguyên 
nhân chính gây ra sập cầu. Nghiên cứu xây dựng phương pháp nhận dạng khuyết 
tật và dự báo tình trạng làm việc của dầm là một cách tiếp cận để xây dựng hệ 
thống nhận dạng và dự báo khuyết tật thường xuyên (ND-DBTX) của cầu. 

Chương 1.    TỔNG QUAN 

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1.1 Sơ lược về nhận dạng và dự báo khuyết tật  Đối tượng nghiên cứu của 
luận án là phần tử dầm, do đó trong luận án khuyết tật được hiểu theo nghĩa là bất 
kỳ những thay đổi nào làm suy giảm độ cứng chống biến dạng của cơ hệ, chẳng 
hạn sự thay đổi đặc trưng hình học làm giảm diện tích tiết diện ngang, giảm mô 
men quán tính chính trung tâm của tiết diện ngang, cũng có thể là sự suy giảm về 
cơ tính: giảm môđyn đàn hồi của vật liệu, hoặc tổ hợp của các yếu tố này. 

1.1.1.1 Nhận dạng khuyết tật  Nhận dạng khuyết tật bao gồm kiểm tra và kết luận 
về việc có hay không sự hiện diện khuyết tật, xác định vị trí và mức độ hư hỏng.  

1.1.1.2  Bài toán dự báo  Trong quản trị cầu, công tác dự báo quan tâm nhiều tới 
việc xác định quy luật suy giảm độ cứng chống biến dạng của cầu.        

1.1.2 Hai giải pháp nhận dạng và dự báo khuyết tật  Có thể phân ra hai hướng  
nghiên cứu chính. Hướng thứ nhất đi sâu nghiên cứu đặc điểm của từng dạng 
khuyết tật riêng biệt. Hạn chế của giải pháp này là không mang tính khái quát nên 
khó có thể xây dựng được các thuật toán mang tính tổng quát. Hướng thứ hai là 
hướng phi cấu trúc: không quan tâm một cách chi tiết về đặc điểm từng loại 
khuyết tật mà chỉ nghiên cứu đặc trưng chung về đáp ứng động lực học khi có 
khuyết tật để nhận dạng và dự báo, nghĩa là dựa vào lời giải bài toán ngược động 
lực học cơ hệ. Theo hướng này có thể xây dựng các thuật toán mang tính tổng quát 
hơn.  

1.1.3  Quản trị cầu  Quản trị cầu giao thông, theo nghĩa thông thường, bao gồm 
theo dõi, giám sát, kiểm tra, đo đạc để đánh giá khả năng tải của cầu; lưu trữ dữ 
liệu và đưa ra những quyết định liên quan tới công tác khai thác cầu.  

1.2  MỘT SỐ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN 
Có rất nhiều nghiên cứu trong thời gian gần đây về nhận dạng và dự báo khuyết tật 
dựa vào lời giải bài toán ngược động lực học cơ hệ, dựa vào mạng neuron nhân tạo 
(Artificial Neural Networks, ANN) và logic mờ (Fuzzy Logic, FL).  

1.3  GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 
1.3.1 Mục đích của luận án  Trên đa số các hệ thống cầu giao thông, dầm cầu là 
một trong những thành phần chịu tải cơ bản; khuyết tật xuất hiện trên dầm là một 
trong những nguyên nhân chính gây ra sập cầu. Mục tiêu của luận án là nghiên cứu 
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xây dựng các thuật toán về nhận dạng và dự báo khuyết tật của phần tử dầm, làm 
cơ sở để xây dựng hệ thống ND-DBTX của cầu trong nghiên cứu tiếp theo. 

1.3.2 Nhiệm vụ đặt ra cho luận án    
      - Nghiên cứu tổng quan về nhận dạng và dự báo khuyết tật của cầu giao thông. 

            - Phát triển các công cụ toán học cho các thuật toán nhận dạng và dự báo 
khuyết tật, bao gồm xác lập cơ sở dữ liệu mới cho hệ thống suy diễn neuro-fuzzy 
và xây dựng các thuật toán mới về huấn luyện mạng neuro-fuzzy. 
      - Xây dựng các thuật toán mới về nhận dạng và dự báo khuyết tật của dầm trên 
nền là hệ thống suy diễn neuro-fuzzy. 
      - Thí nghiệm, kiểm chứng và đánh giá khả năng ứng dụng trên các hệ thống 
cầu thực của các thuật toán nhận dạng và dự báo khuyết tật nêu trên, làm cơ sở cho 
các nghiên cứu tiếp theo về xây dựng hệ thống ND-DBTX.  
1.3.3  Phương pháp nghiên cứu  Giải pháp phi cấu trúc trong nhận dạng và dự 
báo khuyết tật được sử dụng.  
1.3.4 Tính thực tiễn của đề tài  Yêu cầu thực tế đặt ra là cần phải triển khai các 
biện pháp khoa học công nghệ tiên tiến vào quản lý hệ thống cầu giao thông. 
Ngoài ra, từng bước làm chủ khoa học và công nghệ trong quản trị cầu cũng như 
các cơ hệ lớn, của các chi tiết và cơ cấu máy là việc làm có ý nghĩa thực tiễn cao.  
1.3.5 Tóm tắt nội dung  Luận án được trình bày trong 5 chương. 

Chương 2     MẠNG NEURON, LOGIC MỜ VÀ HỆ THỐNG SUY DIỄN 
                                                          NEURO-FUZZY          
Chương 2 trình bày các công cụ toán học được sử dụng trong chương 3 về nhận 
dạng và dự báo khuyết tật, đó là ANN, FL và mạng neuro-fuzzy. Phần đầu trình 
bày tóm tắt lý thuyết chung về ANN và FL. Phần tiếp theo và cuối chương trình 
bày các thuật toán mới của tác giả về huấn luyện mạng ANN và về tổng hợp hệ 
thống suy diễn neuro-fuzzy thích nghi: thuật toán TT* [1], CBMM,  HLM [2] và  
CSHL, HLM1, HLM2 [9] – đây là đóng góp khoa học của luận án trong chương 2.  

2.1 MÔ HÌNH TOÁN CỦA CƠ HỆ 
Trong nhận dạng và dự báo khuyết tật dựa vào đặc trưng ứng xử động lực học, khi 
khuyết tật làm thay đổi độ cứng chống biến dạng xJE nhưng chưa biết vị trí và 
mức độ suy giảm thì việc xây dựng mô hình toán của đối tượng thường được dựa 
vào dữ liệu vào-ra thực nghiệm và những thông tin chưa đầy đủ về đối tượng, được 
gọi là nhận dạng hệ thống, và mô hình nhận được được gọi là mô hình hộp đen.  
      Một số công cụ toán học hữu dụng trong nhận dạng theo mô hình hộp đen: 
mạng ANN, hệ thống suy diễn mờ, và hệ thống suy diễn neuro-fuzzy.  

2.2 MẠNG ANN 
Sơ lược về ANN   Mạng ANN là một mô hình toán mô phỏng cách tổ chức và 
phương thức xử lý thông tin của hệ thần kinh con người.  
Đặc điểm của ANN  Có khả năng thích nghi cao, có tính phi tuyến cao, phù hợp 
với các bài toán nhận dạng, dự báo, điều khiển... theo mô hình hộp đen.           
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Huấn luyện ANN  Luận án đề cập tới huấn luyện thông số theo luật học giám sát.  
Thiết kế ANN Thường thực hiện theo các bước: xác định các biến vào ra, thu thập 
và xử lý dữ liệu, chọn cấu trúc, huấn luyện mạng, thử nghiệm và tinh chỉnh mạng. 

2.3 HỆ THỐNG SUY DIỄN MỜ 
2.3.1 Cơ sở logic mờ   
2.3.1.1 Khái niệm về tập mờ  Tập mờ là sự mở rộng của lý thuyết tập hợp cổ 
điển, cho phép đánh giá từ từ quan hệ thành viên của một phần tử trong một tập 
hợp bằng hàm liên thuộc µ → [0,1].  
2.3.1.2 Một số phép toán trên tập mờ  Phép hợp, phép giao các tập mờ và phép 
bù là những phép toán thường được sử dụng trong xây dựng hệ thống suy diễn mờ.  
2.3.2  Hệ thống suy diễn mờ 
2.3.2.1 Biến ngôn ngữ và quá trình mờ hóa  Mỗi giá trị ngôn ngữ được xác định 
bằng một tập mờ được định nghĩa trên tập nền là tập các số thực dương chỉ giá trị 
vật lý x. Mỗi giá trị vật lý sẽ tồn tại một vecror   thể hiện mức độ liên thuộc của x 
vào từng biến ngôn ngữ, thể hiện quá trình mờ hóa giá trị rõ x.                
2.3.2.2  Luật suy diễn mờ  Luật suy diễn mờ được xác lập từ các mệnh đề hợp 
thành, thường dưới dạng NẾU-THÌ, thể hiện một mối liên hệ mờ.  
2.3.2.2.1 Quy tắc hợp thành  Thường sử dụng quy tắc MIN và quy tắc PROD  
2.3.2.2.2 Mệnh đề hợp thành dạng SISO  Một mệnh đề hợp thành SISO có dạng 
             NẾU 1 =A  THÌ   =B                                                               (2.21)                      
2.3.2.2.3 Mệnh đề hợp thành MISO  Một mệnh đề hợp thành MISO có dạng 
             NẾU 1 = A1 VÀ 2 = A2 VÀ…VÀ p = Ap  THÌ  = B          (2.26)      

2.3.2.3  Giải mờ  Đây là quá trình xác định giá trị rõ y’ từ )(' yB  của tập mờ B’.  

2.4  HỆ THỐNG SUY DIỄN NEURO-FUZZY 
Việc kết hợp giữa FL và ANN sẽ tạo ra những mô hình có tính ưu việt hơn so với 
ANN hoặc hệ mờ thuần túy. Có hai cách kết hợp: 
      - Mờ hóa mô hình ANN truyền thống. Kết quả nhận được là hệ fuzzy-neuron.    
      - Sử dụng ANN như là công cụ trong mô hình suy diễn mờ fuzzy. Theo cách 
này sẽ nhận được hệ neuro-fuzzy. Luận án sử dụng cách thứ hai.            

2.5  MỘT SỐ THUẬT TOÁN LIÊN QUAN 
Phần này trình bày các đóng góp khoa học của luận án trong chương 2, được trình 
bày chi tiết trong [1][2][9], về huấn luyện ANN và tổng hợp hệ thống suy diễn 
neuro-fuzzy. Đây là các công cụ toán học cho các thuật toán về nhận dạng và dự 
báo khuyết tật sẽ được trình bày ở chương 3. 

2.5.1 Thuật toán huấn luyện ANN  Mục này trình bày thuật TT* của [1]: 

Hàm sai số được biến đổi về dạng 2

1
( ) ( ) ( )

P
T

r i
i

E W v V W V W


  . Từ đó tính 

được ma trận Jacobian, J(Wn), của Er(W) trong từng bước lặp.  
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Bước 1.  Cho điểm xuất phát W0, hướng dịch chuyển đầu tiên là hướng âm (-) của 
gradient tại điểm W0, và được tính như sau:     

00 0 2 ( ) ( ) |T
W Wp g J W V W         

Bước 2. Tại điểm Wn, tính gn, n , An  theo V(W) và J(Wn) sau đó xác định hướng 
dịch chuyển  pn:      1.n n n np g p      

Bước 3.  Xác định bước dịch chuyển:   
( ( ) ( ) | )

( ( ) ( ) | )
n

n

T T
W W n

n T T
n W W n

J W V W p
p J W J W p





                                              

Cực tiểu hóa theo hướng pn , xác định điểm trung gian  W*n = Wn + n pn  
Bước 4.  Tại điểm Wn*, tính gia số của bước dịch chuyển:              

                     
*

*

( ( ) ( ) | )

( ( ) ( ) | )
n

n

T T
nW W

n T T
n nW W

J W V W p

p J W J W p




                                     (2.38)  

và sau đó cực tiểu hóa hàm sai số theo hướng pn nhằm xác định điểm Wn+1:   

 Wn+1 = W*n + n pn . Nếu thuật toán chưa hội tụ, quay lại bước 2.                                      

2.5.2 Hệ thống suy diễn neuro-fuzzy 
2.5.2.1 Chia bó dữ liệu  Tập dữ liệu được chia thành các bó của các phần tử mang 
các tính chất chung. Đây là khung sườn để xây dựng các tập mờ và hàm liên thuộc. 
Có nhiều phương pháp, chẳng hạn chia bó cứng HCM [64], chia bó mềm FCM 
[101], Hyperplane Clustering [93].  
      Phần sau sẽ trình bày một giải pháp chia bó được chúng tôi trình bày trong [2].  

2.5.2.1.1 Thuật toán chia bó min-max, CBMM  Thuật toán CBMM của [2] dùng 
để xây dựng các bó dữ liệu dạng siêu hộp min-max ở không gian dữ liệu vào, siêu 
phẳng ở không gian ra và gán nhãn cho tất cả các mẫu huấn luyện.  
Hai nguyên tắc (NT) khi xây dựng CBMM   NT1: số bó dữ liệu ở không gian 
vào cũng như số siêu phẳng ở không gian ra đều bằng số luật mờ M;  NT2: nếu 
mẫu ix  ở không gian vào thuộc bó thứ k, ( ) ,k  thì đáp ứng vào-ra của ix  cũng 
được gán cho siêu phẳng cùng nhãn Ak ở không gian ra và ngược lại.  
Nội dung của thuật toán CBMM như sau: 
     Chọn M. Gọi ma trận phân bố dữ liệu [64] ở vòng lặp thứ r là ( )rU . Chọn (0)U . 
Bước 1.  Chia bó ở không gian vào 

 - Nếu ở chu kỳ khởi tạo của CBMM ( 1r  ):  Áp dụng NT1 và thuật toán HCM  
[64] để tìm các bó ( ) , 1... ,k k M   ở không gian vào. 

 - Nếu ở chu kỳ 1r  : Sử dụng NT2 để định biên mới cho từng bó ở không gian 
vào dựa vào biên chế các siêu phẳng cùng nhãn ở không gian ra. Sử dụng HCM để 
sắp xếp, điều chỉnh lại biên chế từng bó. Kiểm tra độ sai lệch ở không gian vào:  

              
1 1

=  [ ];   
(r) (r-1)M P
ij ij

(r) in
i j

U -U
kt_in

P 

                                        (2.53) 
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Bước 2. Định biên mới cho các siêu phẳng ở không gian ra:  Ứng dụng LMS. 
Dùng kết quả ở bước 1 và NT2 để cập nhật ( )k

ja ,j=0…n, của Ak , k=1…M. 
Bước 3. Sắp xếp lại các bó và các siêu phẳng: Tại vòng lặp thứ r, tính:                    

               

( ) ( )
0

1( )
( )

( ) 2

1
1 ( )

n
k k

i ijj
jk

r i n
k

j
j

y a x a

d

a





 
  
 
 






 ,                                       (2.54)   

                  1... , 1...k M i P   
     - Từng cặp ( , ), 1... ,i ix y i P  trong tập mẫu được gán về các siêu phẳng thứ q, 
Aq, và bó thứ q, ( )q  có    ][min )(

)(
...1

)(
)(

k
ir

Mk

q
ir dd



   và do đó mang nhãn q.  

     - Tính và kiểm tra theo giá trị cho phép [ ]out  ở không gian ra: 

                       

2(.) (.)
( ) ( 1)

( ) (.)
1 ( 1)

1_ [ ]
P

r ri i
r out

i r i

d d
kt out

P d


 

 
  
 
 

               (2.56)        

Bước 4. Kiểm tra điều kiện dừng: Giá trị sai lệch trung bình ở không gian vào và 
ra tại vòng lặp thứ r được xác định dựa vào (2.53) và (2.56). 
     -  Nếu _ [ ]inkt in    và _ [ ]outkt out   : Dừng  
     -  Nếu ít nhất một trong hai bất đẳng thức (2.53) và (2.56) không thỏa mãn:     
Nếu số vòng lặp [ ]r r : quay lại bước 1; nếu [ ]r r : quá trình không hội tụ. 
Tăng số luật mờ: M=M+1, quay lại bước 1 ([ ]r  là số vòng lặp cho phép). 

2.5.2.1.2  Thuật toán cắt siêu hộp lai, CSHL [9]  Dùng để cắt các siêu hộp lai 
hHB, thiết lập một tập các siêu hộp thuần chủng phủ toàn bộ các mẫu dữ liệu trong 
tập huấn luyện T , làm cơ sở để xây dựng các tập mờ ở không gian dữ liệu vào.  
     1/ Hàm định hướng  Xét việc cắt một siêu hộp lai hHB trong không gian n  
chứa Pl mẫu ( , )i ix y  để thiết lập các siêu hộp thuần chủng pHB.          
     Gọi  n1 là số lượng các mẫu cùng nhãn nh_1 có số lượng lớn nhất trong hHB – 
gọi tắt là loại 1;  n2 là số lượng các mẫu cùng nhãn nh_2 có số lượng lớn thứ hai 
trong hHB – gọi tắt là loại 2, ( 1 2n n ). Gọi C1 và C2 theo thứ tự là tâm phân bố 
của hai loại mẫu này. Gọi jd  là khoảng cách giữa C1 và C2  đo trên trục tọa độ thứ 
j;  Cj  là trung điểm khoảng cách tâm phân bố C1 và C2  đo trên trục thứ j , 1...j n . 
     Nếu sử dụng siêu phẳng cắt MCj qua Cj và vuông góc với trục j để cắt hHB thì 
sẽ có n cách cắt khác nhau. MCj cắt hHB thành hai siêu hộp nhỏ HB1 và HB2, theo 
thứ tự chứa 1 j

in  và 2 j
in mẫu loại 1 và loại 2. 
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     Hàm thuần chủng , 1...j j n  được định nghĩa:     
1 1
1 2

1 2

j j
j n n

n n
  .  

     Hàm thuần chủng phản ánh tình trạng phân bố các mẫu loại 1 và loại 2 trong 
HB1 và HB2. Giá trị của j  càng cao thì mức độ thuần chủng càng cao.  
     Hàm định hướng j , 1...j n  được định nghĩa như sau: 

                 
1

2

1 2

0

( )

1

j

j j
j

j

if
if

if

 


   
  

 

   

  

                                                 (2.59) 

trong đó, [ 1 2,  ,  ] được gọi là vector các tham số định hướng.  

     2/  Thuật toán cắt siêu hộp lai, CSHL  Thuật toán CSHL của [9] thực hiện cắt 
trên trục thứ k sao cho:   max( ), 1...k k j jd d j n                               (2.62)                         

 Ưu điểm của thủ tục này của [9] được thể hiện ở tính ưu tiên, mức độ ưu tiên 
hoặc bị mất quyền tham gia vào quá trình lựa chọn trục cắt của mỗi giải pháp cắt – 
thông qua giá trị hàm định hướng j .  
      Gọi box_number là số siêu hộp lai trong tập hợp tất cả các siêu hộp lai đã có. 
Quá trình cắt bắt đầu với box_number=1, nghĩa là toàn bộ các mẫu nhãn trong tập 
mẫu T  đều thuộc hHB xuất phát. 
Bước 1. Nếu _ 0box number  : Qua bước 4; Nếu _ 0box number  : Xác định 
siêu hộp lai hHB có số thứ tự là box_number trong tất cả các hHB. Ký hiệu siêu 
hộp lai này là _box numberhHB . 

Bước 2. Cắt _box numberhHB thành 1 2,HB HB : Chọn trục k thỏa (2.62). Xác định 

điểm cắt kC . Cắt trên trục k tại Ck và biên chế lại: các mẫu i1 i2 in[ ... ]ix x x x  thuộc 

_box numberhHB , nếu ik kx C thì 1ix HB , nếu ik kx C  thì 2ix HB . 

Bước 3.  Kiểm tra và phân loại 1 2,HB HB :  
      - Nếu trong 1HB  và 2HB  có một siêu hộp thuần chủng: Lưu siêu hộp thuần 
chủng qua tập các pHB, lưu siêu hộp lai qua tập các hHB. Xóa  

_ 1 2, ,box numberhHB HB HB ; Giữ nguyên  box_number và quay lại bước 1. 

      - Nếu 1HB  và 2HB  là hai siêu hộp thuần chủng: Lưu qua tập các pHB. Xoá  

_ 1 2, ,box numberhHB HB HB ; _ : _ 1box number box number  . Quay lại bước 1. 

      - Nếu 1HB  và 2HB  là các siêu hộp lai: Lưu cả hai qua tập các hHB. Xóa  

_ 1 2, ,box numberhHB HB HB ; _ : _ 1box number box number  . Quay lại bước 1.            
Bước 4.  Kiểm tra tính phủ để liên kết các pHB, xác lập các pHBfusion lớn hơn.  
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2.5.2.2 Tổng hợp hệ thống suy diễn neuro-fuzzy  Phần này trình bày các thuật 
toán tổng hợp hệ thống suy diễn neuro-fuzzy HLM1, HLM2 [9] và HLM [2].  

2.5.2.2.1 Thuật toán HLM1   Cấu trúc mạng của HLM1 như trên hình 2.16a, 
trong đó số neuron ở lớp vào phụ thuộc vào không gian dữ liệu vào, ở lớp ra bằng 
một và ở lớp ẩn được xác lập tự động trong quá trình huấn luyện mạng.  
     - Giá trị liên thuộc của mẫu vào ix , 1...i P  vào tập mờ nhản k, 

1...k M (được xây dựng trên cơ sở ( ) , 1...k
r kpHB r R ) được tính: 

                  ( )

1

1( ) [1 ( , ) ( , )]k
r

n

i ij rj rj ijpHB
j

x f x f v x
n 

                        (2.63)  

                 
1, 1;

( , ) , 0 1;
0, 0.

x
f x x x

x


  
 


  


                                                     (2.64) 

trong đó, ( ) , 1...k
r kpHB r R  là siêu hộp thuần chủng thứ r trong kR  siêu hộp 

thuần chủng cùng nhãn k; và 1 2[ ... ]r r r rn    , 1 2[ ... ]r r r rnv v v v  là các đỉnh cực 
trị của ( )k

rpHB ;   là hệ số dốc, ở đây lấy 0.5  . 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
              
        - Giá trị liên thuộc của  mẫu  ix   vào  các  tập mờ cùng nhãn  k  được tính:                    

                        ( ) ( ) ( ) ( )
1

( ) max ( ),... ( ),..., ( )

1... , 1... , 1...

k k k k
i r Rk

i i i iB pHB pHB pHB

k

x x x x

k M i P r R



  

   
             (2.65)  

       - Dữ liệu ra của mạng ứng với mẫu thứ i:    

                      ( )

( )

1

1

( ). ( )
ˆ , ( 1... )

( )

k
i

k
i

M

i ki iB
k

i M

iB
k

x y x
y i P

x





 








                                            (2.66)  

                      ( ) ( )
0

1

n
k k

ki j ij
j

y a x a


                                                                (2.67)  

Hình 2.16  Cấu trúc mạng Neuron-fuzzy 
Cấu trúc mạng Neuron-fuzzy của thuật toán HLM1 và HLM (a), và của thuật toán HLM2 (b) 

 
                                 (b) 

 

(a) 
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Gọi Mmin và Mmax là số luật mờ cực tiểu và cực đại được sử dụng cho khảo sát. 
Giá trị khởi tạo: gán  M=Mmin -1; 
Bước 1. Phân lớp và gán nhãn, xác lập tập mẫu nhãn T :  
       M:=M+1. Gọi thuật toán Hyperplane Clustering  
Bước 2. Xây dựng tập các siêu hộp thuần chủng  pHB: gọi thuật toán CSHL 
Bước 3. Xác định sai số theo chuẩn L2 
        - Tính giá trị liên thuộc theo (2.63) và (2.64); tính ˆiy  theo (2.65), (2.66), (2.67); 

     - Tính sai số bình phương trung bình   



P

i
ii yy

P
netE

1

2)ˆ(1)(         (2.68)                                                      

Bước 4. Kiểm tra điều kiện dừng  
      Nếu  maxM M , quay lại bước 1;  nếu  maxM M , qua bước 5; 
Bước 5. Chọn mạng tối ưu có sai số )]([)( netEnetE   và có M nhỏ. 

2.5.2.2.2  Thuật toán huấn luyện mạng neuro-fuzzy HLM2  Cấu trúc mạng của 
HLM2 được thể hiện trên hình 2.16b. Các lớp input và output của mạng này hoàn 
toàn giống các lớp tương ứng của mạng của HLM1. Sự khác nhau giữa hai mạng 
thể hiện ở lớp ẩn. Mạng của thuật toán HLM2 sử dụng hàm Gauss với đường tâm 
và độ rộng của mỗi đặc tính Gauss được quyết định bởi hai tham số 

i1 i2, , 1...i M   . Như vậy, nếu sử dụng M luật mờ ta sẽ có 2M tham số ij  đóng 
vai trò là bộ trọng số W của mạng. Bộ trọng số tối ưu của mạng, ký hiệu Wop, tính 
theo chuẩn L2 là tập hợp các ij  cực tiểu hàm sai số: 

                          min)ˆ(1)(
1

2  


P

i
ii yy

P
netE  

Wop được xác định bằng các thuật toán huấn luyện ANN quen thuộc. Trong nghiên 
cứu này chúng tôi sử dụng thuật toán TT* của [1].  
      Bộ trọng số Wop có tác dụng đảm bảo việc xác lập một tập các tập mờ tối ưu ở 
input khi đã có một tập các pHB là kết quả của thuật toán CSHL. Giá trị liên thuộc 
của mẫu vào ix , 1...i P  vào tập mờ nhãn k, 1...k M , được tính: 

                 
2

2

1

2

1

)(
)(

)(
2
1

)( k

n

j
rjrjkij

k
r

n

vx

ipHB ex 














 



                                         (2.70)  

trong đó, ( ) , 1...k
r kpHB r R  là siêu hộp thuần chủng thứ r trong kR  siêu hộp 

thuần chủng cùng nhãn k; và 1 2[ ... ]r r r rn    , 1 2[ ... ]r r r rnv v v v  là các đỉnh cực 
trị max-min của ( )k

rpHB . 
      Gọi Mmin và Mmax là số luật mờ cực tiểu và cực đại được sử dụng cho khảo sát.  
      Khởi tạo: gán  M=Mmin -1; 
Bước 1. Phân lớp và gán nhãn, xác lập tập mẫu nhãn T :  
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      M:=M+1; Gọi thuật toán Hyperplanr Clustering.  
Bước 2. Xây dựng tập các siêu hộp thuần chủng  pHB: gọi thuật toán CSHL; 
Bước 3. Xác định các tập mờ tối ưu ở input thông qua bộ trọng số tối ưu Wop 
bằng cách huấn luyện mạng 2.12b để cực tiểu hàm sai số (2.54), trong đó:  Tính giá 
trị liên thuộc theo (2.63) và (2.64);   Tính ˆiy  theo (2.65), (2.66) và (2.67); 
Bước 4. Kiểm tra điều kiện dừng   
      Nếu  maxM M : quay lại bước 1; nếu  maxM M : qua bước 5. 
Bước 5. Chọn mạng tối ưu với bộ trọng số tối ưu Wop có [ ]E E  và M nhỏ. 

2.5.2.2.3  Thuật toán HLM  Đặc điểm của HLM là: với tập dữ liệu đã cho, HLM 
có thể tự động xác lập cấu hình mạng neuro-fuzzy, bao gồm tự động xác định số 
lượng các tập mờ, các hàm liên thuộc và số lượng neuron trên lớp ẩn phù hợp với 
độ chính xác yêu cầu; Cấu trúc mạng của HLM như trên hình 2.16a.     
      Gọi Mmin và Mmax là số luật mờ cực tiểu và cực đại được sử dụng cho khảo sát; 
M là số luật mờ hiện tại đang sử dụng để huấn luyện mạng Neuro-Fuzzy. 
      Giá trị khởi tạo: gán  j=Mmin -1; Xác lập giá trị sai số cho phép [E]      
Bước 1. Phân lớp và gán nhãn, xác lập tập mẫu nhãn T :  
      j:=j+1;  M=j; Gọi thuật toán CBMM; Qua bước 2.   
Bước 2. Xây dựng mạng neuro-fuzzy ứng với số luật mờ  j, N-F(j)  

        - Xây dựng tập các siêu hộp thuần chủng  pHB: gọi thuật toán CSHL; 
     - Xây dựng mạng neuro-fuzzy theo cấu trúc ở hình 2.16a; Qua bước 3.           
Bước 3. Xác định sai số E(net)(j) theo chuẩn L2 của mạng N-F(j) 
        -  Tính giá trị liên thuộc theo (2.63), (2.64);  tính ˆiy  theo (2.65), (2.66), (2.67); 

     - Tính: 



P

i
ii

j yy
P

netE
1

2)( )ˆ(1)( . 

     - Kiểm tra:  nếu  maxj M , quay lại bước 1; nếu  maxj M , qua bước 4. 

Bước 4. Chọn mạng tốt nhất, N-F(g), có: ( ) ( )
min maxmin( ), ...g jE E j M M                             

      Qua bước 5.                             
Bước 5. Kiểm tra điều kiện dừng: 
     - Nếu ( ) [ ]gE E : kết thúc. (Kết quả tổng hợp ANFIS là mạng N-F(g)); 
     - Nếu ( ) [ ]gE E : qua bước 6. 
Bước 6. Kiểm tra khả năng hội tụ tới [E] của lời giải  Xét chỉ số g trong (2.73): 
     - Nếu maxg M :  
       xác lập lại min max max max max max: ; : |M M M M M M N      ;  j=Mmin-1; 
       Quay lại bước 1. 
     - Nếu ming M : 
       xác lập lại max min min min min min: ; : |M M M M M M N      ;  j=Mmin-1; 
       Quay lại bước 1. 
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     - Nếu min maxM g M  : lời giải không hội tụ tới [E]. Kết thúc.     

Chương 3      NHẬN DẠNG VÀ DỰ BÁO KHUYẾT TẬT 
Chương 3 trình bày ba thuật toán mới về nhận dạng khuyết tật của dầm (VTKT-
NL [3], VTKT-NF [4], và KTKT-WL [6]); giới thiệu phương pháp xác định mức 
độ khuyết tật dựa vào hệ số wavelet trung bình, và đề xuất thuật toán dự báo các 
thông số động theo chuỗi thời gian, thuật toán TSPA [5] được xây dựng dựa trên 
hệ thống neuro-fuzzy. Đây là các đóng góp khoa học của luận án trong chương 3.  

3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

3.1.1 Phương pháp phân tích wavelet  Khuyết tật làm thay đổi đáp ứng động lực 
của cơ hệ. Mức độ và đặc điểm của lượng thay đổi này phụ thuộc vào vị trí và mức 
độ của khuyết tật. Các thay đổi nhỏ của tín hiệu gốc có thể không thấy được trên 
đặc tính của chúng nhưng có thể làm xuất hiện các điểm kỳ dị (KD) trên đặc tính 
wavelet – đây là các dấu hiệu quan trọng về khuyết tật. Đặc biệt, chúng tôi nhận 
thấy hệ số wavelet trung bình (mục 3.2) biến thiên đồng biến với mức độ khuyết 
tật và không nhạy với sự thay đổi chế độ kích thích dao động. Điều này mở ra 
hướng ứng dụng mới: nhận dạng và dự báo khuyết tật của cầu theo tải giao thông.  
      Trong một số trường hợp, các điểm KD có thể do tính không đồng đều về khả 
năng chống biến dạng của hệ tại một hoặc một số vị trí so với các khu vực khác, 
nghĩa là do đặc điểm cấu trúc của cơ hệ, không phải do khuyết tật. Do đó để xác 
định khuyết tật ta cần so sánh tín hiệu wavelet ở thời điểm khảo sát với tín hiệu 
wavelet tương ứng ở thời điểm cơ hệ được xem là không bị khuyết tật. Vì vậy, 
phương pháp này sẽ hiệu quả hơn nếu sử dụng ANN, FL, hoặc các mô hình kết 
hợp giữa ANN và FL để nhận dạng cơ hệ ở thời điểm cơ hệ còn nguyên vẹn. Luận 
án ứng dụng wavelet theo hướng kết hợp với hệ thống suy diễn neuro-fuzzy. 

3.1.2 Ứng dụng phương pháp giải bài toán ngược 
3.1.2.1 Ứng xử động lực học của cơ hệ   Hai dạng bài toán liên quan tới đặc trưng 
ứng xử động lực học của cơ hệ: bài toán thuận và bài toán ngược. Lời giải bài toán 
ngược được ứng dụng hữu ích trong kỹ thuật, chẳng hạn, xác định và ước lượng 
mức độ hư hỏng trong cơ hệ dựa trên sóng dao động. 

3.1.2.2 Hàm mục tiêu   Gọi ( )c c
iy W  là tín hiệu ra của cơ hệ khảo sát, được xác 

định theo bài toán thuận ứng với ma trận các thông số hệ thống giả định cW ; gọi 
( )m t

iy W  là tín hiệu ra được đo trực tiếp trên cơ hệ ứng với ma trận các thông số hệ 

thống thực, tW , đang cần được xác định. Hàm mục tiêu trong bài toán ngược 
thường là hàm sai số Er. Nếu sử dụng chuẩn LMS thì hàm mục tiêu sẽ là:  

                        



P

i

tm
i

cc
i

c
r WyWy

P
WE

1

2
)()(1)(                               (3.3) 
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trong đó P là số mẫu trong tập dữ liệu. Vì c tW W  do đó 0)( c
r WE . Vấn đề 

đặt ra cho bài toán nhận dạng khuyết tật cơ hệ là phải xác định cW  sao cho:  
                      min)( c

r WE                                                                    (3.4) 
Nghiệm của (3.4), c

optimal
c WW  , sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về khuyết tật.  

3.1.2.3 Một số phương pháp giải   (3.4) là mô hình toán của bài toán tối ưu, do đó 
bài toán nhận dạng khuyết tật có thể giải dựa vào các thuật toán tối ưu hoặc các mô 
hình được phát triển từ các thuật toán tối ưu, chẳng hạn ANN hoặc hệ neuro-fuzzy.  

3.2  MỘT SỐ THUẬT TOÁN VỀ NHẬN DẠNG KHUYẾT TẬT 

Mục này trình bày ba thuật toán mới của tác giả về xác định khuyết tật [3][4][6].  

3.2.1 Sử dụng phân tích wavelet, thuật toán KTKT-WL [6] 

3.2.1.1 Một số khái niệm và nhận xét liên quan 

     - Hệ số wavelet trung bình địa phương  Giá trị trung bình hệ số wavelet tại 
các điểm cắt mẫu của một phần tử khi sử dụng cùng một giá trị hệ số scale a=ai 
được gọi là hệ số wavelet trung bình địa phương. Hệ số wavelet trung bình địa 

phương của phần tử thứ k, ( )
i
k

aW , được tính:  



Q

j
jik

k
a baWf

Q
W

i
1

)( ),(1      (3.31)                

trong đó Q là số điểm cắt mẫu.       

     - Hệ số wavelet trung bình  Gọi Nw là độ dài vector scale a được sử dụng trong 
phép phân tích. Hệ số wavelet trung bình của phần tử thứ k, ký hiệu )(kW : 

                                  
 


wN

i

Q

j
jik

w

k baWf
QN

W
1 1

)( ),(1                                 (3.32) 

     Nếu gọi T là số lần khảo sát thì hệ số wavelet trung bình của phần tử thứ k, ký 

hiệu )(kW , sẽ là:       
  


H

h

N

i

Q

j
jik

h

w

k
w

baWf
QTN

W
1 1 1

)( ),(1
                     (3.33)                        

Nhận xét: Từ (3.32) và (3.33) ta có thể thấy rằng nếu có   )(

...1

)( max k

Nk

p WW


  

hoặc    )(

...1

)( max k

Nk

q WW


   thì p và q chính là các điểm KD, do đó có thể được sử 

dụng để xác định vị trí khuyết tật trên cơ hệ. Để tiện khảo sát, có thể sử dụng các 
hệ số (.)Z , được gọi là hệ số wavelet chuẩn hóa của phần tử (.) như sau: 

                       
 (j)

a
1...Nj

(k)
a(k)

a
i

i

i W
W

Z




max

                                                                 (3.37)                      
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hoặc              
  (j)

1...Nj

(k)
(k)

W 
WZ




max

                                                              (3.38) 

3.2.1.2 Thuật toán KTKT-WL    Chia dầm thành N phần tử.  
Ở trạng thái cơ hệ được xem là chưa bị hư:  
Bước 1. Biến đổi wavelet Wf(a,b) tín hiệu dao động f(t):  Đo tín hiệu dao động 
f(t) của dầm; Chọn khoảng khảo sát của scale a và biến đổi wavelet Wf(a,b) của tín 
hiệu f(t) trong  không gian (a, b) cho tất cả các phần tử; 
Bước 2. Xác định đường cực đại cho từng phần tử: Dựa vào wavelet Wf(a,b) để 
xác định điểm cực đại và từ đó xác định một đường cực đại cho mỗi phần tử; 
Bước 3. Xác định vector các hệ số scale a tối ưu cho tất cả các phần tử, wN :  
Gọi Ak  là vector scale a trên đường cực đại của phần tử thứ k, k=1…N. Các Ak có 

cùng chiều dài. Vector wN  được tính:      kN

kw AN  1
                            (3.39)                                                       

Bước 4. Tính hệ số wavelet trung bình )(kW : Dựa vào wN , tính )(kW cho từng 
phần tử theo (3.33)  

Ở thời điểm kiểm tra: 
Bước 5. Nhận dạng khuyết tật    
      - Sử dụng lại Vector wN (3.39) của cầu khi chưa hư, thực hiện Bước 4.  
      - Tính: )()()( kkdk WWW  , với “d” thể hiện )k(W  ở thời điểm kiểm tra.  
      - Xác định phần tử thứ q có         )(max )(

...1

)( k

Nk

q WW 


                    (3.40)                                                 

Đây chính là phần tử có mức độ suy giảm độ cứng chống biến dạng lớn nhất. 

3.2.2 Phương pháp năng lượng, thuật toán VTKT-NL [3]  Dầm được chia 
thành nhiều phần tử. Cho hệ dao động ở các trạng thái dao động (TTDĐ) khác 
nhau. Xác định biên độ chuyển vị nút , 1...jY j n , của từng phần tử tại những 
thời điểm khác nhau trước và sau khi có khuyết tật để tính các hệ số hư hỏng của 
từng phần tử. Tình trạng của hệ được xác định dựa vào tập các hệ số này. Hệ số hư 
hỏng của phần tử thứ i ở TTDĐ thứ j  được tính: 

                       



NM

j
ji

NM

j

d
jii ffD

11

                                                          (3.41) 

      Hệ số hư hỏng trung bình được tính:    

                        
 













NE

k

NM

j
ji

NM

j

d
jii ff

NE
D

1 11

1                                              (3.42) 

trong đó chỉ số d biểu thị cấu trúc có khuyết tật, không có chỉ số d thể hiện cấu trúc 
không có khuyết tật, NE là số lần lấy mẫu, NM là số mode được khảo sát, và: 
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)]([
2
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                                     (3.43) 

d
jif cũng được tính theo (3.43). Ở đây, )( 0zE  là môđyn đàn hồi của vật liệu tại tọa 

độ z0; Jx(z0) là mô men quán tính chính trung tâm của tiết diện ngang của dầm tại 
tọa độ z0. Tích phân cận 1

0
iz , 2

0
iz  ứng với phần tử thứ i có độ dài bằng 

)( 1
0

2
0

ii zz  . Tích phân cận 0, L ứng với toàn bộ chiều dài của dầm.  
Bước 1.  Xác định biên độ chuyển vị nút: Xác định biên độ chuyển vị nút  

njY j ...1,  , của các nút phần tử tại những thời điểm khác nhau trong hai giai 
đoạn, giai đoạn hệ chưa hư và ở thời điểm kiểm tra; 
Bước 2. Tính  fji  và d

jif  theo (3.43); 
Bước 3. Tính các hệ số hư hỏng của từng phần tử theo (3.42);    
Bước 4. Xác định vị trí suy giảm độ cứng chống biến dạng:  Là phần tử có hệ 
số hư hỏng trung bình lớn.     

3.2.3 Ứng dụng hệ thống suy diễn neuro-fuzzy, thuật toán VTKT-NF [4] 
Độ chính xác của hệ thống suy diễn neuro-fuzzy phụ thuộc nhiều vào quy mô của 
tập dữ liệu. Trên các hệ thống giám sát thường xuyên “sức khỏe” của cầu (hệ 
thống ND-DBTX) thì yêu cầu này dễ dàng được thực hiện, khi đó hệ thống suy 
diễn neuro-fuzzy sẽ phát huy tính ưu việt của nó. 
     Tín hiệu ra của hệ thống neuro-fuzzy trong các ứng dụng này có thể là hệ số 
wavelet trung bình )(kW  (3.33), hệ số hư hỏng iD  (3.41), hệ số hư hỏng trung bình 

iD  (3.42), hệ số thế năng biến dạng đàn hồi jiz  (3.45), hoặc hệ số hư hỏng tương 

đối jz  (3.47). Trong mục này chúng tôi sử dụng hệ số jiz .    

3.2.3.1  Một số khái niệm liên quan  Chia cơ hệ thành N  phần tử và kích thích 
cho hệ dao động để xác định biên độ chuyển vị nút  NjY j ...1,  , của các nút 
phần. Dựa vào [3] và [67] có thể suy ra tình trạng khuyết tật tại phần tử thứ j ở 
TTDĐ thứ i thông qua hệ số jiz , được gọi là hệ số thế năng biến dạng đàn hồi: 

                       '' 21 [ ( )]
2

j

j

b
ji ja

z Y X dX                                                       (3.45)     

      - Ở trạng thái không hư của cầu: Kích thích cho dầm dao động, đo biên độ 
dao động tại tất cả các phần tử trong từng TTDĐ để xây dựng tập mẫu cơ sở T  
gồm N tập mẫu phần tử. Tập mẫu thứ j, ứng với phần tử thứ j, có P cặp mẫu input-
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output, ( , ),i jix z 1...i P . Trong đó i1 i2 in[ ... ]ix x x x  là vector đặc trưng cho chế 

độ kích thích dao động thứ i, jiz  được tính theo (3.45). Xây dựng N mạng neuro-

fuzzy nhận dạng quan hệ ( , )i jix z  khi cầu chưa hư cho tất cả các phần tử dựa trên 
T . Mạng neuro-fuzzy nhận dạng phần tử thứ j, ký hiệu ENFj, có cấu trúc như trên 
hình 2.16b. Mạng neuro-fuzzy nhận dạng cơ hệ ở trạng thái không hư, gọi tắt là 
mạng GNFcs, là sự kết hợp của N  mạng ENFj (j=1…N) như trên hình 3.2. 

      - Tại thời điểm kiểm tra: Thực hiện nhiều chế độ kích thích dao động ngẫu 
nhiên để tạo ra các TTDĐtest khác nhau. Ứng với mỗi TTDĐ trong các TTDĐtest, 
đo biên độ dao động của cơ hệ và sử dụng (3.45) để xây dựng tập dữ liệu testT  
gồm N tập mẫu phần tử. Tập mẫu của phần tử thứ j, có Ptest cặp mẫu 
( , ),i jix z 1... testi P . Trên phần tử thứ j: sử dụng tín hiệu vào của testT  cho mạng 

ENFj sẽ xác định được Ptest  giá trị ˆ jiz  ở trạng thái không hư của phần tử này. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Hệ số hư hỏng tương đối   Trong Ptest những trạng thái dao động ix  thuộc tập 

testT , xác định độ lớn giá trị sai lệch tuyệt đối giữa ˆ jiz  và jiz  ứng với từng 
TTDĐ, sau đó tính:  

                          
2

2

1 1

1 1ˆ
test testP P

j ji ji ji
test testi i

z z z
P P 

                                 (3.46) 

      Hệ số hư hỏng tương đối được tính như sau:  
 

1...
max

e

j
j

k
k N

z
z

z



 


         (3.47)                                                               

trong đó Ne=N  là số phần tử trên cơ hệ.  Hệ số hư hỏng tương đối phản ánh mức 
độ thay đổi thế năng biến dạng đàn hồi trong mỗi phần tử ở thời điểm kiểm tra so 
với thời điểm phần tử không bị hư hỏng, đồng thời còn thể hiện tình trạng suy 

Hình 3.2  Cấu trúc mạng Neuro-Fuzzy GNF Hình 3.3  Định vị trí khuyết tật dựa vào GNFcs 
Ne là số phần tử được chia;  Ptest là số TTDĐ   
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giảm độ cứng chống biến dạng của từng phần tử so với các phần tử khác trên cơ hệ 
trong cùng một TTDĐ. Phần tử có độ lớn jz  càng lớn thì mức độ suy giảm độ 
cứng chống biến dạng của phần tử này càng lớn: vị trí xuất hiện khuyết tật trên hệ.      

3.2.3.2  Thuật toán KTKT-NF  Sơ đồ khối của thuật toán được trình bày trên 
hình 3.3. Chia dầm thành N phần tử.  

Bước 1.  Nhận dạng cơ hệ ở trạng thái không hư hỏng  
      Ở trạng thái không hư hỏng của dầm: 
       -  Đo biên độ dao động của cầu ở nhiều TTDĐ khác nhau; tính jiz  (3.45); 

                  - Xây dựng mạng ENFi, i=1…N, nhận dạng từng phần tử và xây dựng mạng 
GNFcs nhận  dạng tất cả các phần tử của dầm ở trạng thái không hư hỏng.  
Bước 2. Kiểm tra tình trạng suy giảm độ cứng chống biến dạng (h. 3.3) 
     Tại thời điểm kiểm tra: 
      - Đo biên độ dao động của dầm ở nhiều TTDĐ khác nhau; tính jiz  (3.45); 

      - Xác định ˆ jiz  dựa vào ENFi và GNFcs đã được xác lập ở Bước 1; 

      - Tính hệ số hư hỏng tương đối jz  của từng phần tử dựa vào (3.46) và (3.47). 
Bước 3. Xác định vị trí hư hỏng của dầm: Phần tử có jz  lớn nhất so với các 
phần tử còn lại là phần tử có mức độ suy giảm độ cứng  chống biến dạng lớn nhất. 

3.3 XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ DỰ BÁO 

3.3.1 Xác định mức độ hư hỏng  Mối liên hệ giữa độ biến thiên của mức độ 
khuyết tật và độ biến thiên của hệ số wavelet trung bình  (3.33): 
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là quan hệ đồng biến. Do đó sử dụng hệ số wavelet trung bình sẽ xác định được 
mức độ khuyết tật trên cơ hệ [6].  

3.3.2 Dự báo khuyết tật 
 
 
 
 

     t0-1 t0     0 0t k t    
 
 

 
Hình 3.4  Mô tả chuỗi dữ liệu tuần tự theo thời gian 

 
 

 
 

Thời điểm hiện tại Thời điểm dự báo 

    Chuỗi dữ liệu thu thập thực tế  
0t iu                  Chuỗi dữ liệu dự báo 

0
ˆt k ty    



                                                                                                                           - 16 - 

  

3.3.2.1 Giới thiệu  Dự báo các thông số động, gọi tắt là dự báo, là bài toán dựa 
vào số liệu ở quá khứ và hiện tại của một hoặc một nhóm đại lượng để dự đoán giá 
trị các đại lượng tương ứng, hoặc các đại lượng khác, trong tương lai (hình 3.4).  

Luận án ứng dụng hệ thống suy diễn neuro-fuzzy thích nghi của [9] để xây 
dựng  thuật toán dự báo các thông số động theo chuỗi thời gian, thuật toán TSPA.  

3.3.2.2 Thuật toán liên quan  HLM [2], HLM1, HLM2 [9] được dùng để xây 
dựng thuật toán dự báo.  

3.3.2.3 Thuật toán dự báo TSPA       

3.3.2.3.1 Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện mạng  Việc xây dựng tập dữ liệu 
được thực hiện theo hai bước: thu thập dữ liệu và tổ chức tập dữ liệu.   

3.3.2.3.1.1 Thu thập và xữ lý dữ liệu  Tùy theo đại lượng cần được dự báo và cấu 
trúc của cơ hệ mà giai đoạn này có những nét khác nhau. Ví dụ, nếu đại lượng dự 
báo là biên độ dao động thì ta thực hiện: kích thích cho cơ hệ dao động ở nhiều 
TTDĐ khác nhau, thực hiện việc đo biên độ dao động tại các nút được khảo sát tại 
những thời điểm rời rạc, cách đều, ứng với từng TTDĐ, tiến hành lọc nhiễu. 

3.3.2.3.1.2 Tổ chức tập dữ liệu Có thể tổ chức tập dữ liệu input-output theo nhiều 
phương pháp khác nhau, ở đây trình bày hai phương pháp: phương pháp rải đều 
liên tục và phương pháp rải đều có bước nhảy. Cả hai phương pháp đều cho các 
tập dữ liệu có cấu trúc giống nhau như trên hình 3.5. Trong đó, P là số mẫu dữ 
liệu; n là số phần tử ở không gian vào ứng với một mẫu, hay còn được gọi là số 
chiều của không gian dữ liệu vào, n . Sự khác nhau giữa hai phương pháp liên 
quan tới oit :  
    - Nếu 0 0( 1) , 2...i it t t i P    : phương pháp rải đều liên tục; 
    - Nếu 0 0( 1) , \ {0;1}, 2...i it t k t k N i P     : phương pháp rải đều có bước 
nhảy (k).  
                                                       INPUT                                   OUTPUT 
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                 Hình 3.5  Cấu trúc tập dữ liệu input-output của mạng neuro-fuzzy 
 
3.3.2.3.2  Đánh giá tính chính xác của kết quả dự báo 
Sử dụng tập dữ liệu kiểm tra testT  có Q mẫu dữ liệu cho mạng neuro-fuzzy (NF) 
đã được huấn luyện để xác định các giá trị dự báo ˆ , 1...iy i Q  tương ứng với các 
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tín hiệu khảo sát , 1...iy i Q  của testT . Có thể sử dụng chỉ tiêu sai số bình 
phương trung bình (Mean-Squared Error, MSE)  để đánh giá độ chính xác dự báo:  

             21 ˆ
i Q

i i
i

MSE y y
Q


  ; 

3.3.2.3.3 Thuật toán dự báo TSPA  Xét tham số thứ h trong các tham số cần dự 
báo giá trị tại một thời điểm trong tương lai: 
      -  Chọn bước thời gian t , số chiều của không gian tín hiệu vào n và số lượng 
tập mẫu P.  
      -  Tính số bước lặp cần thực hiện 0k  (hình 3.5); 
      -   Khởi tạo j=1; 
Bước 1.  Thu thập và xử lý dữ liệu          

        Bước 2.  Tổ chức tập dữ liệu  Xây dựng tập huấn luyện mạng trn
hT  có P phần tử; 

xây dựng tập kiểm tra testT  có Q phần tử. 
Bước 3.  Xác định các giá trị của đại lượng được dự báo  Thực hiện: 
      B3.1  Huấn luyện và xác định tín hiệu ra của mạng NFh: 
          + Sử dụng trn

hT , gọi thuật toán HLM1; 
          + Xác định tín hiệu ra 0ˆ( )y t j t   của mạng NFh ở bước thứ j. 

      B3.2  Tổ chức lại tập trn
hT : 

          + Xác lập một mẫu dữ liệu mới cho trn
hT  sao cho 0ˆ( )nu y t j t INPUT     

(hình 3.5); P= P+j;    j=j+1; 
          + Nếu 0j k : quay lại B3.1; nếu 0j k : qua Bước 4. 
Bước 4. Đánh giá độ chính xác của kết quả dự báo 
      - Nếu độ chính xác thấp: thực hiện một hoặc kết hợp các giải pháp sau: 
         + Tăng độ mịn của bước thời gian, nghĩa là giảm t ; 
         + Tăng số mẫu dữ liệu huấn luyện mạng P;  
         + Tăng không gian dữ liệu vào, nghĩa là tăng n, 

 sau đó quay lại Bước 1 hoặc Bước 2. 
      - Nếu độ chính xác phù hợp: kết thúc. 

3.3.2.4  Ứng dụng TSPA trong dự báo khả năng tải của cầu      
3.3.2.4.1 Tổ chức đo số liệu  Khả năng tải của cơ hệ có thể được phân chia thành 
hai nhóm chính: dự trữ khả năng tải trọng tĩnh và khả năng đáp ứng tải trọng động.   
      Việc kiểm tra đánh giá khả năng tải trọng động của cầu được thực hiện bằng 
cách sử dụng tải trọng động kích thích cho cơ hệ dao động sau đó đo các thông số 
về dao động và đánh giá khả năng tải của cầu dựa vào các tập số liệu dao động 
này. Có hai nhóm tải trọng động thường được sử dụng trong giai đoạn này, đó là 
tải trọng động cưỡng bức và tải trọng giao thông. Tải trọng giao thông là tải trọng 
tự nhiên do chính người và các phương tiện giao thông lưu thông qua cầu tạo nên. 
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Đây là dạng tải trọng được sử dụng trong các hệ thống giám sát thường xuyên tình 
trạng làm việc của cầu, hệ thống ND-DBTX.  

3.3.2.4.2  Sử dụng TSPA  Tín hiệu được sử dụng trong dự báo có thể được phân 
ra thành hai nhóm tương ứng với hai chỉ tiêu đánh giá khả năng tải: dự trữ khả 
năng tải trọng tĩnh và khả năng đáp ứng tải trọng động của cầu.  
      Các tín hiệu được sử dụng trong nhóm thứ nhất có thể là độ võng của dầm cầu 
hoặc độ lún của trụ cầu. Đối với nhóm thứ hai, có rất nhiều tín hiệu có thể được sử 
dụng liên quan tới từng phương pháp khảo sát. Chẳng hạn, nếu sử dụng phương 
pháp phân tích wavelet trong khảo sát thì tín hiệu dự báo có thể là hệ số wavelet 
trung bình Wk (3.33) dùng để dự báo về sự hiện diện của khuyết tật cũng như dự 
báo về vị trí sẽ xuất hiện khuyết tật, hoặc số mũ Lipschitz   dùng để dự báo mức 
độ hư hỏng của cơ hệ tại những vị trí này; nếu sử dụng phương pháp thế năng biến 
dạng đàn hồi thì tín hiệu dự báo có thể là hệ số hư hỏng iD  (3.41), hệ số hư hỏng 

trung bình iD  (3.42), hệ số thế năng biến dạng đàn hồi jiz  (3.45), hoặc hệ số hư 

hỏng tương đối jz  (3.47) tính cho từng phần tử, được sử dụng để dự báo về sự 
hiện diện của khuyết tật cũng như dự báo về vị trí sẽ xuất hiện khuyết tật.  
      Sử dụng TSPA cho các tín hiệu trên sẽ nhận được các kết quả dự báo về khả 
năng tải trọng tĩnh và tải trọng động của cầu. Đây là những thông tin quan trọng 
trong quản trị cầu nhằm khai thác cơ hệ một cách chủ động, hiệu quả và an toàn.   
      Các kết quả thí nghiệm kiểm chứng về dự báo dựa trên ứng dụng thuật toán 
TSPA cho phần tử dầm dao động được trình bày ở chương 4.  

Chương 4   THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG 

4.1 GIỚI THIỆU 
Chương 4 thực hiện thí nghiệm kiểm chứng, đánh giá độ chính xác, mức độ tin cậy 
và phạm vi ứng dụng của các thuật toán mới được đề xuất trong chương 2 và 
chương 3. Số liệu được sử dụng trong các thí nghiệm kiểm chứng nhận được từ ba 
nguồn khác nhau: Sử dụng ANSYS trên mô hình toán; đo đạc trên khung kim loại 
dạng dầm dao động cưỡng bức, được chúng tôi thực hiện tại Phòng thí nghiệm Cơ 
học ứng dụng của ĐHBK ĐHQG TpHCM; Số liệu đo chuyển vị trên cầu Sài Gòn 
khi cầu dao động theo tải giao thông.  

4.2 XÂY DỰNG CÁC TẬP SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM 
4.2.1 Mô hình toán   Sử dụng mô hình toán của một dầm cầu bị uốn ngang phẳng  
Dầm được chia thành n=20 phần tử. Tạo ra các khuyết tật riêng lẻ hoặc đồng thời 
trên cơ hệ. Cho cơ hệ dao động và sử dụng chương trình ANSYS để tính toán 
chuyển vị của hệ tại các nút. 

4.2.2 Mô hình thực 
4.2.2.1 Mô tả thí nghiệm 1  Động cơ điện xoay chiều ba pha Đ mang khối lượng 
lệch tâm M có thể được gá lắp tại nhiều vị trí khác nhau trên khung sắt. Dùng biến 
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tần để thay đổi tốc độ quay n của động cơ. Khối lượng M, độ lệch tâm d, tốc độ 
quay n, tọa độ lắp đặt động cơ z là những đại lượng có thể điều chỉnh để thay đổi  
trạng thái dao động (TTDĐ) của khung. Sử dụng bộ đo dao động đo độ võng của 
dầm tại  z ở thời điểm t ứng với từng TTDĐ.   
Khi khung chưa bị hư    Bằng cách thay đổi vị trí của Đ trên khung, thay đổi độ 
lệch tâm Md và thay đổi vận tốc góc   của Đ để tạo lập tập số liệu được sử dụng  
huấn luyện ENFi  [4] nhận dạng từng phần tử ở khi chưa bị hư. 
Cắt khung, tạo ra các vị trí hư trên khung  Cắt khung và làm tương tự như trên 
để tạo các tập mẫu dữ liệu input-output trong trường hợp khung có khuyết tật. Tiến 
hành kiểm chứng hiệu quả của VTKT-NF [4] và KTKT-WL [6].  
Tạo ra khuyết tật do tải trọng động  Cắt khung tại một số vị trí. Thay đổi tốc độ 
góc của Đ và cho Đ quay liên tục trong 500 phút. Trong quá trình này mức độ hư 
hỏng của dầm sẽ tăng dần. Đo chuyển vị và biên độ dao động để xác lập tập dữ  
sau những khoảng thời gian cách đều, ứng với các tần số dao động khác nhau. Sử 
dụng TSPA để dự báo chuyển vị.    

4.2.2.2 Mô tả Thí nghiệm 2   Kết cấu khung thí nghiệm giống như đã trình bày ở 
Thí nghiệm 1. Sự khác nhau giữa hai thí nghiệm thể hiện ở phương pháp tạo ra dao 
động trên cơ hệ và hệ thống cảm biến đo dao động. Ở đây sử dụng xe có khối 
lượng m chuyển động trên khung với vận tốc V. Sử dụng cảm biến chuyển vị, cảm 
biến đo biến dạng, và cảm biến gia tốc được gắn tại những vị trí xác định trên 
khung. Thay đổi m, V để thay đổi TTDĐ. Sử dụng số liệu đo chuyển vị, biến dạng 
và gia tốc (tại các vị trí hư với những mức độ hư khác nhau) cho KTKT-WL [6]. 

4.2.3 Số liệu đo dao động trên cầu Sài Gòn  Các tập số liệu về ứng suất 
trên cầu Sài Gòn khi cầu dao động dưới tác động của tải giao thông được 
truyền thường xuyên về Phòng Thí nghiệm Cơ học Ứng dụng (PTN CHUD) 
của trường Đại học Bách khoa tp. HCM qua đường truyền Internet.  

4.3 XÂY DỰNG CÁC BÀI KIỂM CHỨNG 

4.3.1 Phương pháp Thông qua các thuật toán nêu trên và các nguồn dữ liệu được 
xây dựng trong mục 4.2, tác giả đã viết các chương trình ứng dụng bằng ngôn ngữ  
Matlab để đánh giá hiệu quả của từng thuật toán bằng cách kiểm chứng đáp ứng 
của từng giải pháp cũng như so sánh với kết quả của một số thuật toán đã công bố 
trong thời gian gần đây. 

4.3.1 Một số kết luận  Được trình bày trong Chương 5.  

Chương 5        KẾT LUẬN 

5.1  NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN ÁN 
    - Phát triển một số thuật toán mới về huấn luyện mạng neuron và tổng hợp hệ 
thống suy diễn neuro-fuzzy, làm công cụ toán học cho các bài toán ứng dụng. 
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    - Xác lập cơ sở dữ liệu cho hệ thống suy diễn neuro-fuzzy trong các ứng dụng 
về nhận dạng và dự báo khuyết tật cơ hệ. 
    - Nghiên cứu lý thuyết nhận dạng và dự báo khuyết tật, xây dựng các thuật toán 
nhận dạng và dự báo khuyết tật của dầm trên nền là các công cụ toán học nêu trên;  
    - Đánh giá phạm vi ứng dụng và phân tích khả năng ứng dụng trên các hệ thống 
cầu thực của các thuật toán nhận dạng và dự báo khuyết tật nêu trên. 

5.2  ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN 

5.2.1 Lý thuyết  Luận án đã thực hiện các nội dung sau: 
       1/ Xác lập cơ sở dữ liệu cho hệ thống suy diễn neuro-fuzzy trong các ứng 
dụng về nhận dạng và dự báo khuyết tật cơ hệ, đó là các đại lượng: hệ số wavelet 
trung bình )(kW  (3.33), hệ số hư hỏng iD  (3.41), hệ số hư hỏng trung bình iD  

(3.42), hệ số thế năng biến dạng đàn hồi jiz  (3.45), và hệ số hư hỏng tương đối 

jz  (3.47). Các đại lượng nêu trên có đặc điểm: nhạy hơn tín hiệu dao động gốc 
khi có sự thay đổi về cấu trúc cũng như sự thay đổi về cơ tính của vật liệu của cơ 
hệ. Trong đó, hệ số )(kW  có thể được xác lập từ tín hiệu gia tốc hoặc biến dạng khi 
cơ hệ dao động, là các đại lượng có thể tổ chức đo dễ dàng trên các hệ thống cầu 
thực với độ chính xác phù hợp. Đặc biệt )(kW   không nhạy với chế độ kích thích, 
và biến thiên đồng biến với mức độ khuyết tật. Chính vì vậy, hệ số wavelet trung 
bình )(kW  có thể được sử dụng trong nhận dạng và dự báo khuyết tật trên các hệ 
thống cầu thực theo tải giao thông. 
      2/ Đối với bài toán nhận dạng khuyết tật, luận án đã trình bày một số cơ sở lý 
thuyết về kiểm tra khuyết tật trên dầm: phương pháp dựa trên thế năng biến dạng 
đàn hồi của dầm chịu uốn, phương pháp định lượng trung bình hệ số wavelet, 
phương pháp ứng dụng kỹ thuật mạng neuron nhân tạo ANN, phương pháp ứng 
dụng hệ thống suy diễn neuro-fuzzy thích nghi. Theo đó chúng tôi đã đề xuất ba 
thuật toán mới, thuật toán VTKT-NL [3], VTKT-NF [4], và KTKT-WL [6]. Đồng 
thời thực hiện phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế, phạm vi ứng dụng, đặc biệt là 
đánh giá khả năng ứng dụng trên các hệ thống cầu thực của từng thuật toán: 
       - VTKT-NL được xây dựng dựa trên thế năng biến dạng đàn hồi của dầm chịu 
uốn. Kết quả của rất nhiều thí nghiệm cho thấy hiệu quả của phương pháp được đề 
xuất khá tốt, ngay cả khi tập số liệu đo có sai số. Tuy nhiên, đại lượng vật lý được 
sử dụng trong phương pháp này là chuyển vị, có thể tính toán dễ dàng trong mô 
hình số, có thể đo dễ dàng trong khảo sát mô hình thí nghiệm trong phòng thí 
nghiệm nhưng lại khó đo, với độ chính xác cần thiết, trên hệ thống cầu thực. Ngoài 
ra, hạn chế của phương pháp còn là không tương thích với tải giao thông. Do đó 
thuật toán VTKT-NL chỉ phù hợp trong khảo sát mô hình. 
       - Thuật toán KTKT-WL được xây dựng dựa trên phân tích wavelet tín hiệu 
dao động của cơ hệ. Ưu điểm của thuật toán là độ chính xác tốt hơn sử dụng tín 
hiệu dao động gốc. Đặc biệt, hệ số wavelet trung bình )(kW được sử dụng trong 

                                                                                                                           - 21 - 

  

KTKT-WL không nhạy với sự thay đổi chế độ kích thích dao động. Đặc điểm này 
rất quan trọng, liên quan tới khả năng ứng dụng thuật toán KTKT-WL trên các hệ 
thống cầu thực, trong đó sử dụng tải giao thông làm chế độ kích thích dao động. 
Tuy nhiên trong thực tế, các thông số hình học cũng như các tính chất cơ học của 
vật liệu tại các mặt cắt ngang khác nhau thường là khác nhau, nghĩa là độ cứng 
chống biến dạng sẽ không đồng đều trên các mặt cắt của dầm. Đặc biệt trên các 
dầm cầu thực, tính không đồng nhất này một phần do tính toán của người thiết kế: 
thay đổi tiết diện ngang nhằm tạo ra ứng suất đồng đều trên tất cả các mặt cắt dọc 
theo chiều dài của dầm cầu. Do đó khi sử dụng KTKT-WL cho tín hiệu dao động 
của cơ hệ tại thời điểm kiểm tra để tìm các điểm kỳ dị (KD) sẽ dễ đưa ra những kết 
luận không chính xác bởi vì trong những trường hợp này các điểm KD chưa hẳn là 
các điểm khuyết tật. Để khắc phục tình trạng này ta cần phải so sánh đặc trưng ứng 
xử động lực học cơ hệ ở thời điểm kiểm tra với đặc trưng ứng xử động lực học 
tương ứng của cơ hệ trong cùng một chế độ kích thích dao động ở thời điểm mà cơ 
hệ được xem là còn nguyên vẹn. Chức năng này sẽ được thực hiện tốt hơn nếu dựa 
vào khả năng nhận dạng đáp ứng động lực học cơ hệ của hệ thống suy diễn neuro-
fuzzy. Chính vì vậy mà cần kết hợp thuật toán KTKT-WL với thuật toán VTKT-
NF nhằm gia tăng hiệu quả của bài toán nhận dạng khuyết tật. 
      - Khi cơ hệ có khuyết tật thì đáp ứng động lực học cũng sẽ thay đổi 
theo. Sự thay đổi đặc trưng ứng xử động lực học cơ hệ ở thời điểm kiểm tra 
so với thời điểm cơ hệ được xem là không bị hư được hệ thống suy diễn 
neuro-fuzzy nhận diện. Đây là giải pháp xác định khuyết tật trên dầm đã 
được chúng tôi trình bày trong VTKT-NF. Những đặc điểm của VTKT-NF: 
               Tương thích với nhiều loại tín hiệu khác nhau: Tín hiệu sử dụng cho 
thuật toán VTKT-NF có thể là tín hiệu dao động như biến dạng, chuyển vị, biên độ 
dao động, tần số dao động…, tín hiệu cũng có thể là các đại lượng chuyển đổi như 
thế năng biến dạng đàn hồi, hoặc hệ số wavelet trung bình… do đó hiệu quả của 
thuật toán sẽ được cải thiện tốt hơn nếu kết hợp thuật toán này với các công cụ 
phân tích và xử lý tín hiệu mới hoặc sử dụng tín hiệu có độ nhạy tốt hơn. Ở góc độ 
này cho thấy hệ thống nhận dạng và dự báo khuyết tật được xây dựng trên cơ sở 
ứng dụng VTKT-NF [4] là một hệ thống mở vì dễ dàng cải tiến để hoàn thiện hơn;  
      Đối với cầu giao thông, làm sao đánh giá thường xuyên tình trạng làm việc của 
cầu nhưng không làm ảnh hưởng tới việc lưu thông qua cầu diễn ra liên tục hằng 
ngày? Sử dụng tải giao thông là một giải pháp hợp lý. Theo giải pháp này, tín hiệu 
được sử dụng cho thuật toán VTKT-NF là hệ số wavelet trung bình )(kW  (3.33).    
            Phù hợp với hệ thống tự động theo dõi sức khỏe của cầu (ND-DBTX): 
Thuật toán VTKT-NF được xây dựng dựa vào hệ thống suy diễn neuro-fuzzy. Độ 
chính xác của hệ thống suy diễn neuro-fuzzy lại phụ thuộc nhiều vào quy mô của 
tập dữ liệu. Tập dữ liệu phải bao quát hết không gian trạng thái của đối tượng được 
khảo sát. Điều này làm hạn chế phạm vi ứng dụng của phương pháp neuro-fuzzy 
trong kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về khả năng tải của các hệ thống cầu 
giao thông bởi việc ứng dụng công cụ này đòi hỏi phải đo tại nhiều vị trí khác nhau 



                                                                                                                           - 22 - 

  

ở rất nhiều thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, trên các hệ thống giám sát thường 
xuyên “sức khỏe” của cầu thì các khó khăn nêu trên dễ dàng được khắc phục. 
Chẳng hạn hệ thống ND-DBTX được lắp đặt trên cầu Binzhou Yellow River 
Highway như trên hình 1.3, ở đó hệ thống cảm biến cũng như hệ thống xử lý, 
truyền dẫn và lưu trữ dữ liệu đã được lắp đặt trước nhằm tạo điều kiện để đo 
thường xuyên các tín hiệu dao động của cầu tại nhiều điểm đo rải khắp toàn bộ cơ 
hệ như tại các dầm của các nhịp cầu, tại các trụ cầu, tại mặt sàn bê tông và trên hệ 
dây văng… Đây là điều kiện quan trọng cho phép sử dụng và phát huy tính ưu việt 
của hệ thống suy diễn neuro-fuzzy thích nghi trong nhận dạng và dự báo về sự 
thay đổi đặc trưng ứng xử động lực học của cơ hệ thông qua tín hiệu dao động.  
      Như vậy, có thể thấy rằng thuật toán VTKT-NF phù hợp với các hệ thống     
ND-DBTX, trên đó tín hiệu được sử dụng cho hệ thống là hệ số wavelet trung bình 

)(kW  được xác lập dựa vào tín hiệu dao động của cầu do chính người và các 
phương tiện giao thông tạo ra khi qua cầu.            
      3/ Đối với công tác dự báo mức độ suy giảm khả năng tải của cơ hệ, luận án đề 
xuất thuật toán dự báo các thông số động theo chuỗi thời gian, thuật toán TSPA 
[5], được xây dựng dựa trên ứng dụng hệ thống suy diễn neuro-fuzzy thích nghi 
của [2, 9]. Hệ số wavelet trung bình )(kW  không nhạy với sự thay đổi của chế độ 
kích thích dao động, và biến thiên đồng biến với mức độ khuyết tật, do đó có thể 
ứng dụng để xây dựng tập dữ liệu cho thuật toán dự báo TSPA trên hệ thống ND-
DBTX. Thuật toán có thể sử dụng trong công tác dự báo các thông số phi tuyến, 
nhiều ràng buộc và cho độ chính xác động. Nghĩa là quy mô, cách tổ chức và độ 
chính xác của tập dữ liệu sẽ quyết định độ chính xác dự báo. TSPA có thể ứng 
dụng cho các bài toán dự báo trực tuyến và không trực tuyến. Để gia tăng độ chính 
xác trong dự báo không trực tuyến ta cần tăng số mẫu huấn luyện mạng neuro-
fuzzy, P, tăng số chiều n của không gian dữ liệu vào và tăng độ mịn của bước thời 
gian. Trong bài toán dự báo trực tuyến ta cần tác động theo chiều hướng ngược. 
     4/ Các thuật toán nhận dạng và dự báo khuyết tật cầu VTKT-NL, VTKT-NF, 
KTKT-WL và TSPA được xây dựng dựa trên kỹ thuật mạng neuron nhân tạo 
(ANN), logic mờ (Fuzzy Logic) và phép phân tích wavelet – đây là các cơ sở toán 
học được nhiều nhà nghiên cứu ứng dụng trong thời gian gần đây. Trong luận án, 
để gia tăng hiệu quả của các thuật toán về nhận dạng và dự báo khuyết tật như đã 
nêu trên, chúng tôi đã đi sâu nghiên cứu phát triển các công cụ toán học được sử 
dụng cho chúng. Do đó, song song với việc giới thiệu các thuật toán mới về nhận 
dạng và dự báo khuyết tật như đã nêu trên, chúng tôi còn nghiên cứu xây dựng một 
số thuật toán mới liên quan tới các công cụ toán học để xây dựng các thuật toán 
ứng dụng này, đó là  TT* [1], CBMM, HLM [2], CSHL, HLM1, HLM2 [9]:  
    - Thuật toán huấn luyện mạng neuron nhân tạo, thuật toán TT* , được xây dựng 
dựa trên phương pháp Conjugate Gradient (CG). Tốc độ hội tụ và tính ổn định 
trong huấn luyện mạng là các ưu điểm của TT* so với thuật toán CG chuẩn. Hiệu 
quả của thuật toán này càng thể hiện rõ khi vector trọng số W của mạng lớn.  
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    - Độ chính xác của bộ nhận dạng mờ nói riêng và của các bài toán ứng dụng hệ 
mờ nói chung phụ thuộc nhiều vào cấu trúc của các tập mờ ở không gian vào và 
không gian ra. Cần bao nhiêu tập mờ, biên dạng các hàm liên thuộc cũng như vị trí 
tương đối các tập mờ ở không gian vào, ở không gian ra và mối liên hệ của các tập 
mờ ở các không gian vào ra như thế nào để phản ánh tốt nhất quan hệ dữ liệu trong 
tập mẫu? Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng các thuật toán CBMM và 
CSHL để giải quyết các vấn đề nêu trên.  
     CBMM và CSHL có chức năng tự động phân chia không gian dữ liệu, xây 
dựng các bó mờ dạng siêu hộp, xác lập các tập mờ và các hàm liên thuộc cho hệ 
thống suy diễn mờ. Đối với thuật toán CBMM, việc chia bó dữ liệu min-max được 
thực hiện trong mối liên hệ qua lại giữa không gian vào và không gian ra nhằm 
mục đích xác lập mối ràng buộc chặt chẽ giữa các tập mờ ở hai không gian vào-ra, 
phản ánh tốt hơn quan hệ dữ liệu trong tập mẫu. Trong thuật toán CSHL, hàm 
thuần chủng j và hàm định hướng j  được đề xuất nhằm mục đích thực hiện 
việc chọn lựa các giải pháp cắt tạo ra các bó dữ liệu có độ thuần chủng cao hơn, 
làm gia tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian xây dựng các tập mờ của hệ mờ.  
     Kết hợp giữa ANN và FL sẽ nhận được các mô hình tích hợp, mang ưu điểm 
của mạng ANN và ưu điểm của FL. Hệ thống suy diễn neuro-fuzzy là một mô hình 
kết hợp, trong đó mạng ANN được sử dụng như là một công cụ toán cho bộ suy 
diễn mờ fuzzy. Mô hình này đem khả năng học, nhớ và tính toán của ANN vào hệ 
mờ và khả năng suy diễn theo kiểu của con người trên hệ mờ vào ANN. Kết quả là 
độ chính xác và độ ổn định của hệ thống neuro-fuzzy gia tăng đáng kể so với giải 
pháp thuần ANN hoặc NF. Trên cơ sở ứng dụng các thuật toán CBMM, CSHL và 
TT*, luận án xây dựng ba thuật toán tổng hợp hệ thống neuro-fuzzy HLM1, HLM2 
và HLM. Đây là những công cụ tốt cho các bài toán nhận dạng và dự báo khuyết 
tật. Các thuật toán HLM1, HLM2 và HLM có thể ứng dụng phù hợp trong bài toán 
nhận dạng theo mô hình hộp đen và bài toán dự báo theo chuỗi thời gian, trực 
tuyến hoặc không trực tuyến trên các hệ phi tuyến.  
     Trong ba thuật toán này, độ chính xác đáp ứng của HLM2 cao hơn HLM1 và 
HLM, tuy nhiên hạn chế cơ bản của HLM2 là thời gian huấn luyện mạng và yêu 
cầu dung lượng nhớ của máy tính cao hơn nhiều so với sử dụng HLM1 và HLM và 
một số thuật toán đã công bố. So với HLM1 thuật toán HLM có độ chính xác tốt 
hơn, tuy nhiên HLM có tốc độ hội tụ thấp hơn. Các đặc điểm nêu trên liên quan tới 
phạm vi ứng dụng của từng thuật toán. Trong nhận dạng và dự báo khuyết tật của 
cầu, thuật toán HLM1 phù hợp với bài toán trực tuyến (online). Chẳng hạn có thể 
ứng dụng HLM1 trên hệ thống nhận dạng và dự báo thừơng xuyên để xác định 
nhanh sự xuất hiện khuyết tật cũng như dự báo nhanh quy luật suy giảm khả năng 
tải của cơ hệ. Các thuật toán HLM và HLM2 – có độ chính xác tốt nhưng tốc độ 
hội tụ thấp hơn, phù hợp với bài toán không trực tuyến (offline) – có thể được ứng 
dụng tiếp theo để định vị và dự báo một cách chính xác hơn về các thông tin liên 
quan tới khuyết tật, sau khi đã biết về sự tồn tại khuyết tật được cung cấp bởi 
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HLM1 trên hệ trực tuyến nêu trên. Có thể thấy rằng không có thuật toán có ưu 
điểm tuyệt đối, do đó, tùy từng yêu cầu cụ thể mà ta chọn thuật toán phù hợp. 
5.2.2 Thực nghiệm  Về thực nghiệm, luận án đã thực hiện các nội dung sau: 
     1/ Viết các chương trình ứng dụng trên nền Matlab dựa vào các thuật toán TT*, 
CBMM, CSHL, HLM1, HLM2, HLM, VTKT-NL, VTKT-NF, KTKT-WL, TSPA;  
     2/ Kiểm chứng đánh giá các thuật toán TT*, CBMM, CSHL, HLM1, HLM2, 
HLM trên các tập số liệu khác nhau; 
     3/ Kiểm chứng đánh giá thuật toán nhận dạng khuyết tật bằng mô hình số của 
dầm dao động được xây dựng bởi chương trình tính toán cơ học ANSYS;  
     4/ Kiểm chứng đánh giá các thuật toán nhận dạng và dự báo khuyết tật của dầm 
trên mô hình thực nghiệm tại phòng thí nghiệm, là khung kim loại dạng dầm dao 
động cưỡng bức với ba loại cảm biến khác nhau: chuyển vị, gia tốc và biến dạng;  
     5/ Tiến hành thực hiện các tính toán với số liệu đo dao động thực tế qua các tập 
số liệu đo dao động trên cầu Sài Gòn dưới tác động của tải giao thông.  

Kết luận chung:  Trên cơ sở ứng dụng và phát triển các công cụ toán học chặt 
chẽ và các kết quả khả quan trong thực nghiệm, tác giả tin rằng các thuật toán 
VTKT-NF, KTKT-WL và TSPA có thể ứng dụng trong nhận dạng và dự báo 
khuyết tật thường xuyên (ND-DBTX) trên các hệ thống cầu thực. Đồng thời, các 
thuật toán TT*, CBMM, CSHL, HLM1, HLM2, HLM sẽ là những công cụ toán 
học hữu dụng trong nhận dạng, dự báo, đo lường và điều khiển theo hướng ứng 
dụng ANN và FL. Ngoài ra, các thuật toán còn mở ra hướng phát triển tốt.  

5.3  HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LUẬN ÁN 
     - Một đặc điểm quan trọng của thuật toán KTKT-WL [6] là có thể kết hợp với 
thuật toán VTKT-NF của [4] để xây dựng mạng Wavelet Neural Fuzzy tích hợp 
các ưu điểm của phép phân tích wavelet, đó là nhạy với sự thay đổi của tín hiệu 
trong từng vùng hẹp, với khả năng học, khả năng tính toán, khả năng nhớ của kỹ 
thuật mạng neron nhân tạo và khả năng suy diễn xấp xỉ, có tính ước lệ của logic 
mờ. Trong nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống suy diễn Wavelet 
Neural Fuzzy và nghiên cứu ứng dụng hệ thống này cùng với các thuật toán nêu 
trên trong nhận dạng và dự báo khuyết tật thường xuyên, ND-DBTX.  
      - Trong trường hợp tổng quát, bài toán ngược là bài toán không chỉnh; lời giải 
bài toán ngược phụ thuộc vào điều kiện biên. Vì vậy, một trong những bước tiếp 
theo là chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu nhằm xây dựng 
các tập dữ liệu cho hệ thống ND-DBTX phản ánh tốt hơn quan hệ giữa đặc điểm 
khuyết tật xuất hiện trên cơ hệ và đáp ứng động lực học tương ứng của cơ hệ nhằm 
gia tăng độ chính xác trong nhận dạng và dự báo khuyết tật của hệ thống.     
     - Trong khoa học ứng dụng, hiệu quả của một giải pháp phụ thuộc vào độ tin 
cậy của phương pháp luận và điều kiện cũng như khả năng công nghệ. Do đó, 
ngoài việc nghiên cứu hoàn thiện lý thuyết, chúng tôi sẽ đi sâu nghiên cứu các giải 
pháp công nghệ để xây dụng hệ thống ND-DBTX trên cầu, đáp ứng yêu cầu cấp 
bách hiện nay.  
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