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                       THÔNG TIN LUẬN ÁN 

Tên ñề tài luận án: Nhận dạng và dự báo khuyết tật của dầm trên nền mạng neuron và logic mờ 
Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật  
Mã số : 62 52 02 01 
Họ và tên NCS: Nguyễn Sỹ Dũng 
Người hướng dẫn khoa học:  GS. TS. Ngô Kiều Nhi 
Cơ sở ñào tạo : ðại học Bách Khoa Tp. HCM 

1. Tóm tắt nội dung của luận án  Trên ña 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 xây dựng các thuật toán nhận dạng và dự báo khuyết 
tật của phần tử dầm, làm cơ sở ñể xây  dựng  hệ  thống  nhận  dạng  và  dự  báo  thường  xuyên 
(ND-DBTX) khuyết tật của cầu trong nghiên cứu tiếp theo. Luận án ñược trình bày trong 5 chương: 

Chương 1: Tổng quan  
Chương 2:  Mạng neuron, logic mờ, và hệ thống suy diễn neuro-fuzzy 
Chương 3:  Nhận dạng và dự báo khuyết tật  
Chương 4:  Ứng dụng 
Chương 5:  Kết luận và hướng phát triển 

2. Các kết quả mới của luận án  
      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, trong ñó, hệ số wavelet trung bình )(kW  có thể ñược xác lập từ tín hiệu gia 
tốc hoặc biến dạng khi cơ hệ dao ñộng, là các ñại lượng có thể tổ chức ño dễ dàng trên các hệ thống 
cầu thực với ñộ chính xác phù hợp. ðặc biệt )(kW  không nhạy với chế ñộ kích thích, và biến thiên 
ñồng biến với mức ñộ khuyết tật. Chính vì vậy, )(kW  có thể ñược sử dụng trong ND-DBTX trên các 
cầu thực theo tải giao thông (TGT), là tải trọng ñộng do người và các phương tiện giao thông lưu 
thông qua cầu tạo ra. 
      2/ ðối với bài toán nhận dạng khuyết tật, luận án ñã trình bày một số cơ sở lý thuyết về kiểm tra 
khuyết tật trên dầm: phương pháp dựa trên thế năng biến dạng ñàn hồi, phương pháp ñịnh lượng 
trung bình hệ số wavelet, phương pháp ứng dụng kỹ thuật mạng neuron nhân tạo, phương pháp ứng 
dụng hệ thống suy diễn neuro-fuzzy thích nghi. Theo ñó chúng tôi ñã ñề xuất ba thuật toán mới, 
thuật toán VTKT-NL, VTKT-NF, và KTKT-WL: 
       - VTKT-NL ñược xây dựng dựa trên thế năng biến dạng ñàn hồi của dầm chịu uốn. Thuật toán 
cho ñộ chính xác tốt trên cầu mô hình. Tuy nhiên, ñại lượng vật lý ñược sử dụng trong phương pháp 
này là chuyển vị, khó ño trên hệ thống cầu thực, ngoài ra, phương pháp không tương thích với TGT. 
Do ñó thuật toán VTKT-NL chỉ phù hợp trong khảo sát mô hình. 
       - Thuật toán KTKT-WL ñược xây dựng dựa trên phân tích wavelet tín hiệu dao ñộng của cơ hệ. 
KTKT-WL có thể ứng dụng trên các hệ thống cầu thực, trên ñó sử dụng TGT làm chế ñộ kích thích 
dao ñộng. ðể gia tăng hiệu quả của bài toán nhận dạng khuyết tật cần kết hợp thuật toán KTKT-WL 
với thuật toán VTKT-NF.  
       - Khi cơ hệ có khuyết tật thì ñáp ứng ñộng lực học cũng sẽ thay ñổi theo. Sự thay ñổi ñặc trưng 
ứng xử ñộng lực học cơ hệ ở thời ñiểm kiểm tra so với thời ñiểm cơ hệ ñược xem là không bị hư 
ñược hệ thống suy diễn neuro-fuzzy nhận diện. ðây là giải pháp xác ñịnh khuyết tật trên dầm ñã 
ñược chúng tôi trình bày trong thuật toán VTKT-NF. Những ñặc ñiểm cơ bản của VTKT-NF: 

      oTương thích với nhiều loại tín hiệu khác nhau, do ñó hiệu quả sẽ 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 ñộ nhạy cao hơn.  
            oPhù hợp với hệ thống ND-DBTX, trên ñó chế ñộ kích thích dao ñộng ñược sử dụng là TGT, 
và tín hiệu ñược sử dụng là hệ số wavelet trung bình )(kW .            
      3/ ðối với công tác dự báo mức ñộ suy giảm khả năng tải của cơ hệ, luận án ñề xuất thuật toán 
dự báo các thông số ñộng theo chuỗi thời gian, thuật toán TSPA, ñược xây dựng dựa trên ứng dụng 
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hệ thống suy diễn neuro-fuzzy thích nghi. Thuật toán có thể sử dụng trong công tác dự báo các thông 
số phi tuyến, nhiều ràng buộc,  phù hợp với hệ thống ND-DBTX, trên ñó sử dụng TGT kích thích 
dao ñộng và tín hiệu ñược sử dụng là hệ số wavelet trung bình )(kW .            
      4/ Trong luận án, ñể gia tăng hiệu quả của các thuật toán về nhận dạng và dự báo khuyết tật như 
ñã nêu trên, chúng tôi ñã ñi sâu nghiên cứu phát triển các công cụ toán học ñược sử dụng cho chúng. 
Theo ñó, chúng tôi ñã xây dựng một số thuật toán mới liên quan tới các công cụ toán học ñược ứng 
dụng, ñó là các thuật toán TT*, CSHL, HLM1, HLM2, CBMM và HLM:   
      Thuật toán huấn luyện mạng neuron nhân tạo TT* ñược xây dựng dựa trên phương pháp 
Conjugate Gradient. Tốc ñộ hội tụ và tính ổn ñịnh trong huấn luyện mạng là các ưu ñiểm của TT*; 
thuật toán phù hợp với mạng neuron có vector trọng số W lớn.  
      CBMM và CSHL có chức năng tự ñộng 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. Tác dụng của hai 
thuật toán này là làm gia tăng ñộ chính xác và rút ngắn thời gian xây dựng tập mờ của hệ mờ.  
       Trên cơ sở ứng dụng các thuật toán CBMM, CSHL và TT*, luận án xây dựng ba thuật toán 
tổng hợp hệ thống suy diễn neuro-fuzzy thích nghi mang tên HLM1, HLM2 và HLM. ðây là những 
công cụ tốt cho các bài toán nhận dạng và dự báo khuyết tật.  

3. Khả năng ứng dụng   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.  

4. Những vấn ñề cần tiếp tục nghiên cứu 
       - Một ñặc ñiểm quan trọng của thuật toán KTKT-WL là có thể kết hợp với thuật toán VTKT-NF 
ñể xây dựng mạng Wavelet Neural Fuzzy tích hợp các ưu ñiểm của phép phân tích wavelet 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 suy diễn Wavelet Neural Fuzzy 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 ñiều 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 ñặc ñiểm khuyết tật xuất hiện trên cơ hệ và ñáp ứng ñộng lực học tương ứng của 
cơ hệ nhằm gia tăng ñộ 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 ñộ tin cậy của phương 
pháp luận và ñiều kiện cũng như khả năng công nghệ. Do ñó, ngoài việc nghiên cứu hoàn thiện lý 
thuyết, chúng tôi sẽ ñi sâu nghiên cứu các giải pháp công nghệ ñể xây dụng hệ thống ND-DBTX 
trên cầu, ñáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay.  
 
  
         Xác nhận của người hướng dẫn khoa học                                     Nghiên cứu sinh    
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