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5.نتایج

در این مقاله، یک المان دینامیک ساده برای استفاده در 
معماری ھای شبکه ارائه شده است تا سیستم ھای فرایند 
را مدل کند. این نورون دینامیک با بیولوژی تحریک شده است 
و نشان داده شده است که توانمند در گرفتن یک محدوده ی 

غنی از رفتار دینامیک غیرخطی می باشد. یک روند 
شناسایی رسمی برای این مدل خالصه شده است، که 

شامل سه مرحله می باشد: (i) شناسایی خطی (ورودی 
دامنه کوتاه) برای اھداف خطی سازی، (ii) شناسایی 

جستجوی تصادفی برای پارامترھای غیرخطی و (iii) یک 
جستجوی نزول گرادیان برای پیدا کردن مینیمم موضعی. به 
عالوه، نشان داده شده است که معماری مطرح شده می 

 (IMC) تواند به آسانی در متدولوژی کنترل برپایه ی مدل
انجام شود تا یک کنترلر غیرخطی برپایه ی مدل را نتیجه 

بدھد. دو تا حالت از فرایند ارائه شده است تا عملکرد بھتر 
دیدگاه مطرح شده را نسبت به ھر دو مدل خطی ساده و 

. شبکه ھای عصبی مصنوعی فیدفروارد سنتی نشان دھد
دستورالعمل ھای تحقیقی آینده شامل کاربرد الگوریتم ھای 

نزول گرادیان می باشد تا مدل ھای شبکه را آموزش دھد. 
به عالوه، کاربردھای پیجیده تر فرایند اخیرا در دست بررسی 

است و ترکیب کنترلرھای خطی کننده ی بازخوردی ورودی/
. خروجی فرمول بندی شده است
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