
 یافته فازیشبکه عصبی موجک بهبود شناسایی سازه با استفاده از

 چکيده

ی ی یک مدل ریاضی بر مبنای یک مجموعهها یکی از مسائل مهم در مهندسی سازه است. هدف از شناسایی سازه، توسعهشناسایی سازه     
باشد. هنگامی که یک سازه در یا شناسایی یک مدل شبیه سازی از پیش تعیین شده که سیستم واقعی را به خوبی تخمین بزند، می ورودی و خروجی

شود. شناسایی سازه به منظور تعیین خواص ساختار از جمله بیند، در خواص دینامیکی آن تغییراتی ایجاد میاثر حرکت شدید زمین آسیب می
های طبیعی و  بر آورد شدت آسیب و مکان آن است. دو رویکرد اساسی برای حل مسائل شناسایی سیستم وجود دارد: روشهای سختی، فرکانس

های غیر پارامتری. مدل شبکه عصبی موجک فازی دینامیکی به طور موفقیت آمیزی  برای شناسایی غیرپارامتری سازه ها استفاده پارامتری و روش
شد و جهت  ی فازی با فیدبک داخلی برای شناسایی سازه طراحی و پیشنهاد خواهدیافتهعصبی موجک بهبود شبکهشده است.در این پژوهش یک 

های موجک عصبی  در حقیقت المان حافظه را گیرد. فیدبک داخلی با افزودن بازخورد در الیه دوم از شبکه ها مورد استفاده قرار میشناسایی سازه
هایی با رفتار زمانی سریع از اهمیت شود سیستم رفتار زمانی مناسبی از خود نشان دهد و این مسئله در سیستممی به شبکه اضافه کرده و باعث

تر های سادهشود حتی با شبکهبخصوصی برخوردار است. همچنین حلقه فیدبک داخلی ، رفتار دینامیکی سیستم تا حد زیادی بهبود یافته و باعث می
به همراه  افتهیمارکواردت بهبود -لونبرگ تمیالگور ،شبکه یپارامترها میتنظ یپژوهش برا نیدر اوبی انجام پذیرد. شناسایی سیستم با صحت خ
آموزش استفاده  یپارامترها میتنظ یبرا یناظر فاز کیاز  تمیالگور نیبهبود عملکرد ا یبه کار گرفته شده و برا یروش حداقل مربعات معمول

 تنظیمقابل  یپارامترها هیاول یده. مقدارباشدیشبکه م یپارامترها یهیاول یدهمهم در آموزش شبکه مقدار یاز فاکتورها یکی نیهمچن. شودمی
دهی بندی فازی برای مقدار دسته تمیالگور کیپژوهش از  نیرو در ا نیشبکه دارد. از ا ییهمگرا نیو تضم ییدر روند همگرا ییبسزا ریثأت ،شبکه
 یمقداردهی اولیه بقیه استفاده خواهد شد. های شبکهی وزنهیاول یمقدارده یروش حداقل مربعات برااز  تر انتقال موجک وی پاراماولیه

عملکرد شبکه پیشنهادی با   صورت تصادفی است.پارامترهای متغیر شبکه از قبیل پارامتر بسط موجک و ضریب مسیر بازگشتی گره موجک، به
و سه زمین لرزه دیگر تحریک شدهاست، نشان داده شده  شبیه سازی و با زمین لرزه لوما پریتا افزار آباکوسطبقه که در نرماستفاده از یک قاب پنج 

ها، در های این زلزلهدهد. شتابنگاشتها، توانایی قابل توجه شبکه پیشنهادی را نشان میسازینتایج شبیه های قبلی مقایسه گردیده است.و با روش
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