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چکیده
 بر این اساس محققین هموواره بوه،جریانهای غلیظ از مهمترین عوامل در کاهش عمر مفید سازههای آبی بخصوص سدهای مخزنی میباشند
 سواتت موان، یکی از کاربردیتورین رو هوای شوناتته شوده.دنبال راهکارهایی جهت حذف این جریانها و افزایش عمرمفید سدها بودهاند
 در این تحقیق آزمایشگاهی_عددی اثر مان نفوذپذیر ذوزنقهای شکل (پر شده با دانوههوای شون بوا ور نویم.در مسیر این جریانها میباشد
 بور اسواس. شیب و ارتفاع مان مورد ارزیابی رار گرفته شد، غلظت،سانتیمتر) بر هد جریان غلیظ و با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون دبی
 سوامانه اسوتنتا، ا دام به مدلسازی هد جریان غلویظ نمکوی بوا رو نورم،مقادیر درصد کاهش هد جریان غلیظ بهدستآمده از آزمایشها
 کارکرد این دو رو موورد مقایسوه،عصبی_ فازی ت بیقی (انفیس) شده و سپس با مقایسه نتایج آن با رو کالسیک رگرسیون چند متغیره
 و بورای1/10  و1/100 ،1/10  اعتبارسنجی و تست بوهترتیوب، نتایج نشان داد که میزان ت ا انفیس برای دادههای آموزشی.رار گرفته است
 بوده اسوت همچنوین مقوادیر رگسویون آمووز و تسوت بورای سوامانه انفویس1/0120 و1/066 ،1/08 رو رگسیون چند متغیره بهترتیب
 بوده است کوه نشوان از برتوری کوارایی سوامانه1/61069  و1/60012 بوده و برای رو کالسیک رگرسیون چند متغیره1/6998 و1/6690
.انفیس در مدلسازی دادههای هد دارد
 رگرسیون چند متغیره، سامانه استنتا عصبی_ فازی ت بیقی، درصد کاهش هد، رسوبگذاری، جریان غلیظ:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Density flows are one of the most important factors in reducing the useful life of water structures, especially
reservoir dams. Therefore, researchers have always been investigating solutions to eliminate these flows and
increase the useful life of dams. One of the most practical methods known is to build an obstacle in the path of
these currents. In this laboratory-numerical study, the effect of trapezoidal permeable obstacle (filled with 0.5 cm
diameter grains) on the head of density flow is investigated and the effects of variables such as discharge,
concentration, slope and height of the obstacle are studied. Based on the percentage reduction of the density flow
head obtained from the experiments, the concentrated salt flow head is modeled using one of the soft computing
methods known as the adaptive neural-fuzzy inference system (Anfis). Then, by comparing the results with the
classical multivariable regression method, the performance of these two methods is compared. The error of training,
validation and test data for the Anfis method are shown to be 0.07, 0.033 and 0.03, respectively, while for the
multivariable regression method the mentioned errors are shown to be 0.12, 0.199 and 0.1084, respectively. Also,
regression values for the training and test data for the Anfis method, are found to be 0.9954 and 0.9652 respectively
whilst for the multivariable regression method, the mentioned parameters are shown to be 0.93108 and 0.90396
respectively which demonstrates the superiority and the efficiency of the adaptive neural-fuzzy inference system in
modeling the head data.
Keywords: Density Flow, Sedimentation, Head Reduction Percentage, Adaptive Neural-Fuzzy Inference
System, Multivariate Regression
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 -1مقدمه
جریان کدر یکی از اصلیتورین فراینودهای انتقوال رسووبات
معلق در مخازن سدها میباشد ] .[0مکانیسم اصلی حرکوت
در این جریانها ،اتتالف جرم مخصوص بین رسووبات و آب
شفاف میباشد ،به همین دلیل به این جریانها ،جریانهوای
غلیظ یا چگال نیز گفته میشود ] .[8طبق تحقیقوات انجوام
شده مشخص شد که جریان غلیظ متشکل از سه بخش هد،
بدنه و نق هغوطهوری میباشد .برای درک بهتر این جریوان-
ها ،جرم مخصوص و شتاب گرانشی مؤثر بر جریانهای غلیظ
بر اساس روابط ( )0و ( )8ارائه شده است:
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است.
تحقیقات انجامشده نشان میدهد که رخ دادن این پدیده در
مخازن سدها سبب انسوداد تروجویهوای وا و در سومت
پایینی سدها شده و بر عملکرد سوامانههوای آبوی و کواهش
ظرفیت ذتیره مخزن موؤثر مویباشود ،بنوابراین اگور بتووان
حرکت جریانهای غلیظ را بل از رسیدن به دیواره سود در
مراحل اولیه پیشروی کنترل نمود ،ظرفیت ذتیوره مخوزن
برای مدت طوالنیتری حفظ مویشوود ] .[0بور ایون اسواس
محققین راهکارهای مختلفی در این زمینه ارائه دادهانود کوه
در این بین یکی از کاربردیترین آنها ،استفاده از موانو در
بخشهای میانی دریاچه پشت سدها میباشد .ساتت موانو
نووه تنهووا باعوول کنتوورل رسوووبات ریزدانووه در نقووان بحرانووی
همچون ورودیها و تروجیهای بخش پایینی سد میشوود،
بلکه عملکرد مخزن سود را از منظور زیسوتمحی وی بهبوود
میبخشد .در ادامه به ارائوه تحقیقواتی آزمایشوگاهی کوه بور
تأثیر موان بر کنترل جریانهای غلیظ انجام شده ،پرداتتوه
شووده اسووت .جنووزر آلتهوواوس و همکوواران ] [0م العووههووای
موردی جریوانهوای کودر و رسووبزدایوی را در مخوازن بوا
بهرهگیری از م العههای موردی و شبیهسازی عوددی بورای

تعیین تأثیر موان مستغرق در رسووبگوذاری پشوت دیوواره
سدها ارائوه دادهانود .نصورالهپوور و مشوی ] [9در تحقیقوی
آزمایشگاهی به بررسی تأثیر هندسوه زبوری بور غلظوت هود
پرداتتند .عشا ی و همکاران ] [9یوک سوری آزموایشهوای
آزمایشگاهی با اعداد فورود ،غلظوتهوا و ارتفواعهوای موانو
مختلف انجام دادند .نتایج نشان داد که جریان غلیظ با عودد
فوورود ورودی کمتوور نسووبت بووه عوودد فوورود بیشووتر واکوونش
سری تری نسبت به حضور موان نشوان مویدهود .ربوانی و
همکاران ] [0در تحقیقی آزمایشگاهی به بررسی اثر صفحات
مسووتغرق بوور جریووان غلوویظ پرداتتنوود .آنهووا متغیرهووایی
همچون شکل ،زاویه ،ابعاد و محل رارگیری صفحات را مورد
بررسی رار دادند .نتایج نشان داد که شکل موان بوه میوزان
 89درصد ،زاویه رارگیری مان  00درصد ،ابعاد  80درصد و
محل رارگیری مان نسبت به حالت مبنا  09درصود سوبب
کاهش در سورعت هود جریوان غلویظ مویشوود .بقالیوان و
دسیان ] [2در تحقیقی آزمایشوگاهی اثور زبوری مصونوعی
(موان با ارتفاع بسیار کوتاه) و شکست شویب را بور جریوان
غلیظ مورد بررسی رار دادند .آنها از زبریهایی با آرایشها
و ارتفاعهای مختلف استفاده نمودند .اهداف مورد نظر آنهوا
بررسی تأثیر زبریها بور غلظوت هود ،سورعت بدنوه ،دبوی و
غلظت بود .نتایج نشان داد که ارتفاع زبوری بور پارامترهوای
مورد بررسی اثر داشته اما تغییر آرایش زبریها هیچگونه اثر
چشمگیر نداشته اسوت .دیسویزر و همکواران ] [6مشواهده
کردند که موان با ارتفاع معقول (حدا ل دو برابر ارتفاع بدنه
جریان غلیظ) برای مسدود کردن جریانهای غلویظ کارآمود
میباشند .نتایج سایر محققان نشان داد که در حالت تواص،
جریان غلیظ را میتوان با استفاده از یک مان ژئوتکستایل یا
یک صفحه جت آب شیبدار به طور ابل توجهی کاهش داد
و سبب تهنشینی بسیاری از رسوبات در باالدست موان شود.
کوبوو ] [01در تحقیقوی بوه بررسوی اثور توپووگرافی سو
شوویبدار و تپووه بووهعنوووان مووان  ،بوور رونوود رسوووبگووذاری
جریانهای غلیظ بهصورت عددی و آزمایشگاهی پرداتت .در
این تحقیق مشاهده شد که میزان رسوبگذاری در باالدست
و بر روی برآمدگی و پوایین دسوت سو وی شویبداری کوه
شکستگی در آنها رخ میدهد بیشتر است .اوهوی ] [00بوه
بررسی اثر موان و جتها بر روند رسووبات مخوزن بوهدلیول
جریانهای کدر بهصورت آزمایشوگاهی و عوددی بوا در نظور
گرفتن ارزیوابی مکوانی و زموانی رسووبگوذاری پرداتوت و
متوجه شد که نتایج شوبیهسوازی عوددی ت وابق تووبی بوا
اندازهگیریهای آزمایشگاهی دارد .در دهههای اتیر بسیاری
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از محققین از رو های عددی برای تحلیل نتایج تود بهوره
بردهاند که دلیل اصلی آن هزینوهبور بوودن و زموان طووالنی
آزمایشهای آزمایشگاهی میباشد.
ژانگ و استنلی ] [08بوه بررسوی نحووه کوارکرد شوبکه
عصبی بور شوبیهسوازی رسووبگوذاری پرداتتنود .بودیوو و
همکاران ] [00نیز در طرحی هیودرولیکی_هیودرولوژیکی از
شبیهسازی عددی نمونههوا اسوتفاده نمودنود .علویگوودرز و
همکاران ] [00در این تحقیق سعی کردند توا بوا اسوتفاده از
شبیهسازی عددی به بررسی افتهای موجود در توربینها با
استفاده از مدلهای افت اینلی_ماتیسون ،دونهوام_کویم و
انگیر جهت بررسی توأثیر تلوورانسهوای خوخامت بیشوینه،
ارتفاع و طول وتر پره بر بوازده اسوتفاده نماینود .مودل افوت
انگیر مقدار افتهای رخ داده در توربین را نسبت به دو مدل
افت دیگر د یقتر پیشبینی میکرد و در نتیجه مقدار افوت
بهدستآمده از دو مودل دیگور کمتور نشوان داده مویشود.
گودرزی و همکاران] [09در این تحقیق عوددی بوه بررسوی
تأثیر اثرات ارتفاع مان و شکل هندسی (مست یل و مثلول)
بر تهنشینی رسوبات و هیدرودینامیک جریانهوای غلویظ در
یک فلوم پرداتتند .آنها از یک مدل عددی وی بر اسواس
رو  LESاستفاده نمودنود .نتوایج نشوان داد کوه افوزایش
ارتفاع مان باعل کاهش سرعت جریان غلیظ و انتقال رسوب
در فلوم میشود همچنین موان مست یلی اثرات بارزتری در
انسداد رسوبات دارند .هو و همکاران ] [09در این تحقیق بوا
اجرای رویکرد ترکیبی مرحله محلی-زمان-مرحله )(LGTS
و حداکثر زمان_مرحله کلی ) (GMaTSیک مودل عوددی
بسیار کارآمد با میانگین الیه بورای جریوانهوای کودر ارائوه
دادند .با بررسیهای انجام شده مشخص شود کوه ایون رو
نسبت به رو های سنتی کارایی بهتری داشته و بوه میوزان
 21درصد بهبود د ت مدلسازی داشته است.
استفاده از رو های عددی در رشتههای مختلف بسویار
کاربردی بوده که از اوایل هزاره سوم موورد توجوه محققوین
رار گرفته است .این رو ها توانستند بسویار از خوعفهوای
طووریهووای اجرایووی را کوواهش دهنوود ،چووون در طووریهووای
آزمایشگاهی هزینه و مدت آزموایشهوا بسویار زیواد بووده و
همچنین تنها امکان بررسی چند پارامتر تاص بود که سبب
میشد در صورت تغییر دیدگاهها یا درک ت ا در بخشوی از
مراحل کار نیاز به تغییرات کلی در کلیت تحقیق باشود کوه
در بسیاری از مراحل بهدلیل مشکالت مختلف این تغییورات

00

میسر نبود و در طریهای تحقیقی یک نقیصه بسویار بوزر
به حساب میآمد .از سوی دیگر رو های عددی ادرند کوه
متغیرهای بسیار زیادی را مورد بررسی ورار دهنود و نتوایج
را با میزان د ت مشخص تعیوین نماینود .بوا گسوتر ایون
رو ها ،طریهای عددی مختلفی در سو جهوان و بوا در
نظر گرفتن نتایج بهدستآمده توسط محققین دیگور ،انجوام
شد اما این محققین بوهدلیول عودم شوناتت کوافی از رونود
تحقیق یا ت اهای موجود در حوین آزموایشهوا ،ت اهوای
بسیاری در تحلیلهایشان مشاهده میشد .سایر تحقیقات در
این حوزه نیز بیشتر به استفاده از رو های عددی سوادهتور
محدود میشود کوه سوبب کواهش ارز ایون طوریهوا در
سالهای اتیر شده است .در ایون تحقیوق محققوین توال
کردهاند تا با استفاده از نتایج آزمایشهایی که بهطوور د یوق
در آزمایشگاه شهید چمران اهواز انجام شده استفاده کرده و
با استفاده از رو های موسوم به محاسبات نورم بوه بررسوی
دادههوا بپردازنود سوپس نتووایج حاصول بوا نتوایج حاصوول از
مدلسازی با رو کالسیک چند متغیره مقایسه شد .هودف
این تحقیق بررسی عملکرد نوع تاصوی از رو هوای هوو
مصنوعی موسوم بوه محاسوبات نورم در مودلسوازی نتوایج
آزمایشگاهی جریانهای غلیظ میباشد.
بر اساس م الوب ارائوهشوده در زمینوه کوارایی م لووب
رو های هوشمند ،اصلیتورین هودفی کوه در ایون تحقیوق
توسط نویسندگان دنبال مویشوود عبوارت اسوت از بررسوی
عملکرد رو ها مدلسازی محاسوبات نورم و مقایسوه آن بوا
رو هووای کالسوویک در شووبیهسووازی جریووانهووای غلوویظ
میباشد .با توجه به م العات وسی نویسوندگان ایون مقالوه
مشخص شد کوه تحقیقوات بسویار انودکی بور کوارایی ایون
رو های هوشمند در مدلسازی جریوانهوای غلویظ انجوام
شده است.
بر این اساس در بخش اول این تحقیق به بررسی موانو
ذوزنقهای ساتتهشده از مش فلزی که با شون بوه ور نویم
سانتیمتر کامالً پر شده پرداتته شوده و توأثیر پارامترهوای
مهم از جمله غلظت ،دبی ورودی ،شیب و ارتفواع موانو بور
رفتار جریان غلیظ مورد بررسی رار گرفته است .میزان شوار
هد جریان بر اساس پارامترهای دبوی ،غلظوت و ارتفواع هود
جریان غلیظ بل و بعد از موان محاسبه و بر اسواس نتوایج
حاصله ا ودام بوه آمووز سوامانه اسوتنتا عصوبی_ فوازی
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ت بیقی شد و مقادیر درصد شار هد جریان غلیظ حاصله بوا
رو رگسوویون چنوود متغیووره مقایسووه و رو بهینووه ارائووه
گردید .در صورت عملکرد مناسب این رو ها امکان بررسی
این پارامترها در بازههای مختلف در طوریهوای آتوی میسور
میشود.

 -2مواد و روشها
برای انجام آزمایشها از فلومی بوا ابلیوت تغییور شویب بوه
طول  ،0.2mعرض  00cmو ارتفواع  01cmاسوتفاده شود.
شکل  1نموایی شوماتیکی از فلووم را نشوان مویدهود .در
باالدسووت فلوووم یووک صووفحه پالکسووی عمووودی بووا دسووته
مخصوص جهت باز کردن ناگهانی دریچوه ورار داشوت کوه
کمووک موویکوورد بتوووان دریچووه را بووه میووزان  01 cmبوورای
ایجاد جریان غلیظ به طور ناگهوانی بواز نموود .همچنوین در
سمت پاییندست فلوم نیز سورریزی جهوت تخلیوه جریوان
اخافی تعبیه شده بود .بل از شروع هر آزمایش سمتهوای

باالدست و پاییندست دریچه بهترتیب با سیال غلویظ و آب
شفاف تا ارتفاع  00 cmپر میشد .برای تهیه سیال غلویظ از
یک مخوزن اسوتوانهای بوا ظرفیوت  0111litکوه مجهوز بوه
میکسر بود ،استفاده شد .سیال غلیظ از مخزن استوانهای که
بر روی زمین رار داشت ،به هد تانک کوه در ارتفواع  0 mاز
س زمین ثابت شده بود پمپ شده و با یک لولوه سویال را
به پشت دریچه منتقل میکرد .بورای تعیوین جریوان غلویظ
عبوری از یک دبیسنج الکترومغناطیس با د وت یوکهوزارم
لیتر در ثانیه استفاده میشد.
مان مورداستفاده در این تحقیوق بوهصوورت ذوزنقوهای
شکل بوده که با استفاده از توری فلزی بوا شویب جوداره 0:0
ساتته و با دانههای شن با ر 1/9 cmپور مویشود .نحووه
رارگیری مان ها بهگونهای بود که عرض فلوم بهطوور کامول
پر میشد .طول مان  89 cmسانتیمتر با ارتفاع متغیور کوه
در فاصله  8 mمتری از دریچه نصب شده بود.

شکل ( :)1نمای فلوم آزمایشگاهی ].[00
بهمنظور بررسی اثر مان نفوذپذیر ذوزنقهای شکل بور هود
جریان غلیظ ،از تمام مراحل حرکت جریان غلویظ در فلووم
فیلمبرداری میشد و در پایان هر روز مقادیر سرعت و ارتفاع
هد با بازبینی فیلمها ثبت میشد و برای اندازهگیری غلظوت
هوود جریووان غلوویظ در ارتفاعووات مختلووف یووک سوویفون در
فاصووله  0/9 mو  8/9از دریچووه ورودی نصووب شووده بووود،
تا امکان ثبت غلظوتهوا بوا اسوتفاده از آنهوا میسور شوود.
سیفونهای مورد استفاده دارای  00نازل ورودی بود کوه در

مرکز محور عرخی فلوم رار داده شده بود بهطوری که مرکز
اولین ورودی نازل سهدهم سانتیمتر باالتر از بستر و فاصوله
بین نازلها یکونیم سانتیمتر بود .سویفونهوا از لولوههوای
مسی با ر بیرونی پنج میلیمتر و ر داتلی سه میلیمتر
ساتته شده بودند .برای تعیین غلظت نمونوههوای برداشوت
شده از ایسی8سنج با د ت یکدهم میکروگرم بر سانتیمتر
استفاده شده بود .برای انجام آزمایشهوای ایون تحقیوق بور
EC
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اساس غلظت مورد نظر ،نمک بوه مخوزن اسوتوانهای اخوافه
شده و بعد از ایجاد سیال غلیظ یوکنواتوت ،بوا اسوتفاده از
پمپ دستگاه ،سیال به هد تانک که در ارتفاع  0 mاز س
زمین رار داشت پمپ شده و به ایون صوورت امکوان ایجواد
جریان یکنواتت در طول آزمایش فراهم میشد.
 08آزمووایش جریووان غلوویظ نمکووی بووا در نظوور گوورفتن
پارامترهایی همچون شیب (یوک و یوکونویم و دو درصود)،
غلظت ورودی (پانزده و بیست گرمدرلیتر) ،دبی (یک ،یکو-
نیم و دو لیتر در ثانیه) و ارتفاع مان (با ارتفاع یک ،یکونیم
و دو برابر ارتفاع بدنه جریان غلیظ) مورد بررسی رار گرفتوه
شد 02 .آزمایش بدون مان (برای تعیین بدنه جریان غلیظ)
و  90آزمایش با مان انجام شد .عدد فورود جریوان در کلیوه
آزمایشها کمتر از یک بهدست آمد.
با باز شدن دریچوه کشوویی ورودی و بوهدلیول اتوتالف
غلظت بین دو سیال ،جریان غلیظ تشکیل شده و به سومت
پایین دست فلوم حرکت میکرد .در سمت ورودی بوهویوهه
در دبیهای باال ،هد جریان غلیظ در ابتودا موتالطم بووده و
سبب ایجاد جریانی با ارتفاع ابل توجهی میکرد ،به هموین
دلیل سیفونها و مان با فاصله بیش از یوک متور از دریچوه
ورودی نصب شده بودند تا جریان هنگام رسویدن بوه آنهوا
توسعه یافته باشد .هنگامی رسیدن جریوان غلویظ بوه موان
(شکل  )8aکمی به سمت باال حرکوت کورده و سورعت هود
کاهش مییافت (شکل  )8bو با ایون سورعت کواهش یافتوه
جریان از روی مان عبور میکرد (شکل.)8c, d

00

همانطور که پیشتر بیان شد ،در این تحقیق  0متغیر شیب،
غلظت ،دبی و ارتفاع مان مورد بررسوی ورار گرفتوه اسوت.
بررسی عملکرد آنها نشان میداد که افزایش شیب ،غلظوت
و دبی سبب افزایش مومنتم هد جریوان غلویظ شوده و ایون
افزایش مومنتم در هنگام رسیدن جریوان بوه موان رفتواری
متغیر داشته به این صورت که هنگوام رسویدن هود جریوان
غلیظ به مان با ارتفاع یک و یکونیم برابر بدنه جریان غلیظ
اندکی اغتشا در پشت مان ایجاد شده اما جریان هماننود
شکل ( )8از روی مان عبور میکند ،اموا در ارتفواع دو برابور
بدنه جریان غلیظ برای مومنتم کم و زیاد دو رونود متفواوت
مشاهده شده بوه ایون صوورت کوه در موومنتم کوم هنگوام
برتورد هد به مان اغتشا کمی ایجاد شوده و هود شوکل
تود را حفظ کرده و به آرامی بر روی موان صوعود کورده و
بخشی از جریان از روی مان عبور مویکورد اموا در موومنتم
زیاد بهدلیل شدت خربه ،اغتشا زیاد ایجواد شوده و موان
تقریباً بهطور کامل جریان را کنتورل موینموود .بورای درک
بهتر روند مشاهدهشده در آزمایشها میتوان بیان کرد که با
افزایش شیب میزان کنتورل موانو در ارتفواعهوای مختلوف
از 91درصد تا  91درصد کاهش مییابد .برای دبی این رونود
از  99تا  09درصد بوده و برای غلظت این روند از  99تا 09
درصد میباشد .افزایش ارتفاع مان نیز بهطور متوسط باعول
بهبود عملکرد مان در کنتورل جریوان از  09توا  99درصود
میشود.
 -1-2سااامانه اسااتاتاع بیاا ی_ فااا ی تی یقاای
(انفیس)3

b

a

سامانه استنتا عصبی_ فازی ت بیقوی (انفویس) بوهعنووان
سامانه ت بیقی استنتا فازی مبتنی بر شبکه عصبی توسط
جانگ ] [02ارائه شد .توانوایی بواال در یوادگیری بور اسواس
دادههای ورودی و تروجی غیرت ی سبب افزایش عال ه بوه
استفاده از انفیس در سالهای اتیر شده است.
در ابتدا توخیحی کلی در مورد سامانههوای فوازی ارائوه
شده به این صورت که سامانههای فازی بوه دو نووع سوامانه
فازی ممدانی و سوامانه فوازی تاکواگی و سووگینو 0تقسویم
میشوند که در سامانههای انفویس از نووع دوم آن اسوتفاده

c
d
شکل ( : )2روند عبور هد جریان غلیظ از روی مان .

ANFIS
Takagi and Sugeno
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میشود ،این سامانهها میتوانند بین ورودیها و تروجویهوا
جهت انتخاب درست پارامترها ارتبوان بر ورار کننود ،بورای
سادگی درک م لوب سوامانه فوازی تاکواگی و سووگینو ،دو
ورودی  xو  yفرض شود] [06در این صورت ووانین "اگور-
آنگاه" فازی بر اساس راب ه ( )0و ( )0میتواند بهصورت زیر
تعریف شود:

()0
()0

Rule 1 : if x is A1 and y is B1,
Then f1=p1x+q1y+r1
Rule 2 : if x is A2 and y is B2,
Then f2=p2x+q2y+r2

که  Aو  Bبرچسبهای زبانی تواب عضویت مرتبط هسوتند
و خورایب  q ،pو  rپارامترهوای عملکورد سوامانه را نشوان
میدهند ].[81
توسعه مدل انفیس را میتوان به دو مرحله تقسیم نمود:
مرحله شناسایی ساتتار و مرحله تنظیم پارامترها .در ایتودا
تعداد توشهها بر اساس پیچیدگی دادهها برای سامانه فازی
در نظر گرفته میشود و در مرحله بعد با اسوتفاده از شوبکه
عصبی مصنوعی به تنظیم وانین فازی پرداتته شده ،البتوه
توجه شود که این تنظیم وانین فوازی بوهصوورت آنالیون و
ت بیقی صورت میگیرد یعنی با اولین دادهها سوامانه فوازی
ایجاد میشود که از د ت کمی برتوردار بووده ولوی بوا ورود
دادههای بیشتر سامانه انفیس تنظیم شده ،کاملتور شوده و
بهتر میتواند به پیشبینی دادهها بپردازد.
برای مرحله تنظیم پارمترهای سامانه انفویس بوه رو -
های بهینهسازی نیاز است توا بتووان بهتورین خورایب بورای
بهترین تخمین انتخاب نمود.
از رو های تنظیم پارامتر معمول برای انفیس میتووان
به دو رو معروف اشاره کرد  )0گرادیان نزولی  )8ترکیوب
رو گرادیان نزولی و تخمین حدا ل مربعات .رو گرادیان
نزولی از سادهترین و مؤثرترین رو های تنظیم پارامترهوای
سامانه انفیس میباشد ،با این حوال رو ترکیبوی گرادیوان
نزولی و تخمین حدا ل مربعوات از د وت بواالتری برتووردار
است ولی سرعت کمی دارد و بهدلیل ت بیقی بودن سوامانه
انفیس میتواند سرعت تنظویم پوارامترهوا را بوه طوور ابول
توجهی کاهش دهد ] .[06بهدلیل پیچیودگی متوسوط ایون
مساله در این مقاله از رو معمول و کارآمد گرادیان نزولوی
در تنظیم پارامترها استفاده شده است.

 -2-2مدلسا ی با استفاده ا رگرسیون چادجملهای
رگرسیون چندجملهای یک مدل چندجملهای بوده که ادر
به ایجاد راب ه بوین تموام مجموعوههوای ورودی و تروجوی
میباشد .این رگرسیون از نظر عددی میتواند ناپایودار شوود
اگر دامنه عملکرد صفر بوده و یوا درجوه تیلوی کوم داشوته
باشد و نمیتواند پیچیدگی تابعی را که فرا گرفتوه بوهتووبی
ارائه دهد .با تمام خعفهای بیان شده اما هنوز ایون رو از
بهترین رو های مدلسازی میباشد .در اینجا راب ه آماری
بووین درصوود کوواهش شووار هوود جریووان غلوویظ بوور اسوواس
سایر پارامترها (ارتفاع موانو  ،شویب ،دبوی و غلظوت) را بوا
استفاده از معادله چندجمله ایی و به صورت راب وه ( )9ارائوه
شده است ].[09

y  P (m , n , k )   0  11x 1
() 9

 1m x 1m   21x 2

 12 x 12 

  2 n x 2n  31x 3

  22 x 22 

 3k x 3k   41x 4

 32 x 32 

  4 p x 4p

  42 x 42 

که  yنشاندهنده پیشبینی درصد کاهش شوار هود جریوان
غلوویظ و  x 1 , , x nپووارامترهووای ورودی هسووتند .بوورای
بهدست آوردن پارامترهای 𝞫 از رو تحلیلی حدا ل
میانگین مربعات ت ا با استفاده از مفواهیم جبور ت وی
بهصورت زیر میتوان استفاده نمود.
که  yنشاندهنده پویشبینوی درصود کواهش شوار هود
جریان غلویظ و  x 1 , , x nپوارامترهوای ورودی هسوتند.
برای بهدست آوردن پارامترهای 𝞫 از رو تحلیلوی حودا ل
میانگین مربعات ت وا بوا اسوتفاده از مفواهیم جبور ت وی
بهصورت زیر میتوان استفاده نمود.

()9

x 21n

x 21

x 11m

x 22n

x 22

x 12m

x 2nt

x 2t

x 1mt

x 41p 

x 42p 


x 4kt 

1 x 12

1 x 12
A 

1 x 1t


x 41

x 31k

x 31

x 42

x 32k

x 32

x 4t

x 3kt

x 3t
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اگر راب ه ( )0شامل دادههای پارامترهای ورودی باشد (t

بهینه سوازی اسوتفاده شوود کوه در ایون مقالوه از الگووریتم

تعداد دادهها میباشد).

بهینهسازی ژنتیک استفاده شده است
] y T  [ y 1 , y 2 ,..., y t

()0

 yبرداری شامل دادههای تروجی میباشد و پارامترهای
چندجملهای بهصورت زیر بهدست میآیند:
()2

  (A T A )1 A T y

این رو

بسیار د یق و کارا بوده و ابلیت ایجاد پارامترهای

موودل چندجملووهای را بووهصووورت تحلیلووی دارد .در بیووان
مشکالت این رو

میتوان گفت که ابعاد مواتریس AT A

میتواند بسیار زیاد باشد که همین امر سوبب مویشوود کوه
گرفتن معکوس این ماتریس بسیار مشکل و زموانبور شوود،
همچنین ماتریسهایی که کامل نباشند سوبب صوفر شودن
دترمینانشان میشود و درنتیجه ماتریس فوق معکووسپوذیر
نبوده و این رو

پاسخگو نمیباشد ] .[80به دلیل مشکالت

ذکر شده الزم است راهحلی اتخواذ گوردد و بور ایون اسواس
برای تعیین این پارامترها الزم اسوت از یکوی از رو هوای

 -3-2الگوریتم بهیاهسا ی ژنتیک
یکی از مرسومترین رو های بهینهسازی ابتکاری استفاده از
الگوریتم ژنتیک میباشد ،در الگوریتم ژنتیوک معمووالً یوک
جمعیت تصادفی مشخص شوده سوپس بورای دسوتیابی بوه
راهحلهای بهتر ،مجموعه اولیه تکامول موی یابود ].[88ایون
فرآیند تکامل ادامه پیدا کرده تا شورایط تو وف آن ایجواد و
مهیا شود .در ایتدا جوابهای اولیه بهعنوان کرومووزومهوای
اولیه انتخاب شوده و بور اسواس تواب هزینوه ،هزینوه اولیوه
محاسبه میگردد و سپس با انتخاب کروموزومهای بهتر ،این
کروموزومها با هم ترکیب شده و نسل بعودی کرومووزومهوا
ایجاد میشوند،
پس از اجرای این فرآیند مشاهده مویشوود کوه در هور
نسل ،کروموزومهای (جوابهای) بهتری حاصول مویشووند.
پس از انجام فرآیند تکامل ،مناسبترین کروموزوم بهعنووان
یک پاسخ بهینه برای مسئله داده شده انتخاب مویشوود .در
شکل  3مراحل الگوریتم ژنتیک نشان داده شده است ].[88

شکل ( :)3چارچوب الگوریتم ژنتیک ][80
 -4-2ابت ارساجی متقابل
رو های اعتبارسنجی متقابل از سه نوع تشکیل شدهاند که
عبارتاند از نمونهگیری تصادفی ،اعتبارسونجی متقواط K
فولد و اعتبارسنجی یکجا ،که اعتبارسنجی متقابول  Kفولود
بهدلیل دارا بودن ویهگویهوایی همچوون سوادگی ،آسوانی و
استفاده از همه دادهها برای آمووز و اعتبارسونجی بسویار
پرکاربرد میباشود ،بوا توجوه تصوصویات مناسوب ،در ایون

برای تحلیول دادههوا اسوتفاده شوده

تحقیق نیز از این رو
است.
عملکرد این رو به اینگونه است کوه ابتودا بوه تعوداد
 K-1سمت از دادهها برای بخش آموز اسوتفاده شوده و
سپس بورای بخوش اعتبارسونجی از بوا ی دادههوا اسوتفاده
میشود ،این فرآیند بهطور مکرر تکرار مویشوود توا هموه k
بخش داده بهعنوان دادههای اعتبارسنجی مورد استفاده رار
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09

گیووورد و در مرحلوووه نهوووایی میوووانگین ت اهوووای  kبوووار
اعتبارسنجی تعیین شود .یکی از خعفهای این رو نیاز به
تعداد تکرار زیاد آن بوده به این صوورت کوه اگور  Kتیلوی
بزر انتخاب شود ،ت ا تخمین زده شده بسیار کم بوده اما
مدت زمان محاسبه بسیار زیاد میشود ،حال اگر مجموعه K
تیلی کوچک انتخاب شود ،مدت زمان محاسبه کاهش یافته
اما مقادیر ت ا با د ت بسیار کم محاسبه میشوود .بور ایون
اساس تعیین تعداد بهینه بین میزان ت ا و مدت محاسبات
بهعنوان یک چالش در این رو م ری میگوردد و کواربران
تال میکنند که بهطور همزمان به انتخاب مودل و بورآورد
مقدار ت ا بپردازند ،انجام ایون هومزموانی نیازمنود تقسویم
مجموعه دادههوا بوه سوه مجموعوه جودا از هوم مویباشود،
بهعبوارت دیگور از زیرمجموعوه اعتبارسونجی بورای تنظویم
پارامترهای مدل شبکه عصبی استفاده میشود اما نکته حائز
اهمیت این است که بورای ارزیوابی عملکورد شوبکه عصوبی
آموز دیده نیاز به زیرمجموعه آزمایشوی دیگور (مجموعوه
دادههای تست) میباشد.
 -0-2نحوه کاربرد سامانه استاتاع بیا ی_ فاا ی
تی یقی (انفیس) برای پیشبیای هد جریان غلیظ
در این رو

سامانه عصبی_فازی ت بیقی (انفیس) آموز

داده شده تا بتوان از آن بهجوای آزموون آزمایشوی اسوتفاده
گردد .برای آموز

سامانه عصبی_فازی ت بیقوی (انفویس)

الزم است ابتدا ساتتار مناسب برای این سامانه ایجاد شوود،
با توجه به کارایی بسویار زیواد ایون سوامانه ،زیرشواتههوای
بسیاری از آن ایجاد شوده کوه در ایون بوین شوبکه عصوبی
پیشتور چند الیه بیشترین محبوبیت را بین کواربران دارد

میتوان گفت که سامانه عصبی_فازی ت بیقی (انفویس) بوا
موفقیت آموز

داده شوده و شورایط الزم بورای جوایگزینی

بهجای طری تاص آزمایشگاهی را دارد .این رو

مزیتهای

بسیار زیادی دارد که در ایون بوین عملکورد مناسوب آن در
زمان کوتاه بسیار موورد توجوه کواربران مویباشود .بنوابراین
میتوان گفت که رویکرد این م العه در حل مسائل آبوی بوا
توجه بوه پارامترهوای مختلوف موورد بررسوی در آن ،بسویار
کاربردی میباشد .سامانه عصبی_فازی ت بیقی (انفیس) در
این تحقیق شامل سه مرحله میباشود .در مرحلوه اول یوک
سامانه عصبی_فازی ت بیقی (انفیس) بوا الیوههوای ورودی
پنهان و تروجی و تعوداد متفواوت نوورون ایجواد مویشوود.
ورودیهای سامانه عصبی_فوازی ت بیقوی (انفویس) شوامل
دبی ،شیب ،غلظت ورودی و ارتفواع موانو بووده و تروجوی
هدف سامانه عصبی_فازی ت بیق (انفیس) ،درصود کواهش
شار هد میباشود .آمووز

سوامانه عصوبی_فوازی ت بیقوی

(انفیس) بر اساس دادههای آزمایشگاهی و اسوتفاده از رو
گرادیان نزولی انجام شده است ،در مرحلوه آمووز

سوامانه

عصبی_فازی ت بیقی (انفیس) ،تکرارهوای گرادیوان نزولوی
 0111بار فرض شده و سپس با یوافتن تعوداد نوورونهوای
بهینه و بر اساس شاتص  RMSEو مقدار رگرسیون ،نتایج
مدلسازی سامانه عصوبی_فوازی ت بیقوی (انفویس) بورای
دادههای آموزشی ،اعتبارسنجی و تست بررسی میشوند.

 -3نتایج
در این بخش به نتایج سامانه عصبی_فازی ت بیقی (انفیس)
و رو رگرسیون چند متغیره ارائه شده است.

که در این طری جهت تنظیم سامانه فازی مورد استفاده رار

 -1-3نتایج مدلساا ی باا ساامانه بیا ی_فاا ی

گرفته است .در این م العه تعداد سلولهای عصوبی موجوود

تی یقی (انفیس)

در الیههای تروجی و ورودی بهطور تاص بر اسواس تعوداد
اهداف طراحی ایجاد شودهانود .در طوول مهومتورین مرحلوه
آموز  ،سامانه عصبی_فازی ت بیقی (انفیس) سعی میکند
راب های بین ورودیهوا و تروجویهوای مسوئله بور اسواس
دادههای آموز

را شبیهسازی کند .سوامانه عصوبی_فوازی

ت بیقی (انفیس) این کار را فقط با وزندهی نورونها انجوام
داده تا زمانی که صحتسنجی و نتایج آزمون نشان دهد کوه
د ت پیشبینی در س

ابل بولی اسوت ،در ایون صوورت

در این بخش به مودلسوازی دادههوا بوا اسوتفاده از سوامانه
عصووبی_فووازی ت بیقووی (انفوویس) پرداتتووه شووده اسووت،
ورودیهای این شبکه شامل ارتفاع مان  ،شیب کف ،غلظوت
و دبی ورودی بووده و تروجوی شوبکه درصود کواهش شوار
جریان مویباشود .در ایون بخوش از سوامانه عصوبی_فوازی
ت بیقی (انفیس) برای تعیین تعداد متغیور توشوه اسوتفاده
شده تا ساتتار بهینه سامانه انفیس بوهدسوت آیود .در ایون
بخش توجه به دو نکته خروریست:

00

استفاده از محاسبات نرم در شبیهسازی جریانهای رسوبی

 -0به منظور آموز صحی سامانه عصبی_فازی ت بیقوی
(انفیس) و تأثیر مناسب هور یوک از ورودیهوا بور تروجوی
مورد نظر ،دادهها ابتدا نرمالیزه شده سپس به شوبکه اعموال
شدهاند ،به این صورت که دادههای مربوون بوه هور پوارامتر
ورودی بر مقدار بیشینه آن پارامتر تقسیم شده تا دادههوای
مربوطه بین  1و  0رار گیرند.

با یمانووده 01 ،درصوود بوورای تسووت و  01درصوود جهووت
اعتبارسنجی مورد استفاده رار گرفتهانود ،مشخصواً سوامانه
عملکرد مناسبتری دارد کوه ت وای تخموین تروجوی آن
برای هر سوه داده آموزشوی ،تسوت و اعتبارسونجی کمینوه
باشد.
در این بخش به شبیهسازی و آمووز سوامانه بوه ازای
تعداد توشههای مختلف پرداتته شده تا بدین طریق تعوداد
توشههایی که در آنها ت ای نورونسازی کمینه میباشد،

 -8در آموووز ایوون سووامانه عصووبی_فووازی ت بیقووی
(انفیس) 21درصد دادهها بهصورت تصادفی انتخواب شوده و
بوورای آموووز سووامانه اسووتفاده شوودهانوود و از  81درصوود

بهدست آید نتایج حاصله در جدول  1ارائه شده است.

جدول ( :)1عملکرد سامانه عصبی_فازی ت بیقی (انفیس) به ازای ساتتارهای مختلف شبکه.
ردیف

توشه

آموز

تست

صحتسنجی

R

RMSE

RMSE

R

RMSE

0

8

1/69

1/196

1/190

1/69

1/199

8

0

1/66

1/19

1/88

1/66

1/10

0

0

1/62

1/16

1 /0

1/62

1/10

0

9

0

1/10

1/100

1/69

1/10

9

9

1/66

1/08

1/10

1/08

1/10

9

0

0

1/10

1/99

1 /2

1/10

درصد کاهش شار

0

2

0

1/08

1/00

1 /6

1/10

هد جریان غلیظ

2

6

0

1 /0

1/90

1/80

1/119

6

01

0

1/09

1/80

1/90

1/10

01

00

0

0/96

1/06

1/06

1/110

00

08

0

1 /2

1/09

1/88

1/116

08

00

0

1/80

1/199

1 /9

1/110

00

00

0

1/16

1/100

1 /2

1/11116

00

09

0

1 /0

1/60

1/06

1/1119

09

09

0

1 /0

1/00

1/29

1/116

با توجه به جدول  1واخ است کوه سوامانه بوا تعوداد 9
توشه مناسبترین شبکه برای مدلسازی دادههای مربوطوه
بوده و مقادیر  1/100 ،1/10و  1/10بهترتیب کمترین ت وا
برای دادههای آموزشی ،اعتبارسنجی و تست میباشد .بورای
درک بهتر به بررسی توشه بهینه با توشوه  0و  0پرداتتوه
شده که در این حالت میزان ت ا آمووز برابور یوا بهتور از
توشه  9بوده اما چون مقدار صحتسنجی حالت بهینه برابر
با  1/100نسبت به آن دو توشه بوا  1/88و  1/99وخوعیت

بسیار بهتری دارد و همچنین با توجه به نزدیکی ت ا حالت
تست که در حدود  1/10میباشد توشه  9بهعنووان حالوت
بهینه انتخاب بسیار بهتری میباشد .الزم به ذکور اسوت کوه
ت ای اعتبارسنجی در مدلسازی دادهها بسیار مهم بووده و
موودلی کووه کمتوورین ت ووای اعتبارسوونجی را داشووته باشوود
بهترین تعمیمپذیری را بورای آزموایشهوای دیگور دارد  .در
ادامه به بررسی د یقتر نمودارهای رگسیون این شبکه برای
دادههای آموزشی و تست در شکل  4پرداتته شده است.

02
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شکل ( :)4نمودار رگسیون را برای دادههای آموز

و تست سامانه عصبی_فازی ت بیقی (انفیس)

شکل  4نمودار رگسیون را برای دادههوای آمووز و تسوت
سامانه عصبی_فازی ت بیقی (انفویس) بوا تعوداد  9توشوه
نشان میدهد ،همانطور که مشخص اسوت هور چوه مقودار
رگسیون به  0نزدیکتر باشد ،آن شبکه عملکورد بهتوری در
پیشبینی دادههای جدیود دارد .مقودار رگسویون دادههوای
آموزشی و تست حالت بهینوه 1/6690و 1/6998بووده کوه
بووهصووورت م لوووبی نزدیووک بووه  0اسووت و نشووان از وودرت
پیشبینی باالی شبکه دارد .با بررسوی مقوادیر رگسویون در
حالت آموز برای تمامی توشهها مشوخص مویشوود کوه
رگسیونها در بازه  1/69تا  0بوده که بسیار م لوب میباشد
و در این حالت وخعیت تمامی توشههوا مشوابه اسوت ایون
روند برای رگسیون در حالت تست تا توشوه  9نیوز صوادق
است اما از توشه  9به بعد رگسیونها به شدت کاهش یافته
و در بازه  1/29تا  1/06متغیر مویباشود کوه در بسویاری از
حاالت نزدیک به صفر بوده و نشان از خعف مودلسوازی در
توشهها باال دارد .در ادامه به مدلسازی دادهها با رگرسیون
چندجملهای پرداتته شده است.

برای دادههای آموزشی ،اعتبارسنجی و تست بهترتیب ،1/08

 -2-3نتایج مدلسا ی با روش رگرسیون چاد متغیره

1/066و  1/0120بوووده کووه مقووادیر مناسووب و نوواچیزی

در این بخش به ارائوه نتوایج مودلسوازی دادههوای درصود
کاهش هد جریان بر اساس پارامترهای ورودی پرداتته شده
و برای بوهدسوت آوردن خورایب رگرسویون چندجملوهای از
الگوریتم ژنتیک استفاده شده است ،به این صورت کوه ابتودا
به مدلسازی دادهها با چندجمله ایهای مختلف پرداتتوه و
سپس توان پارامترها را تا حدی که فرابراز اتفواق بیافتود
ادامووه داده ،و بوور اسوواس معیووار  RMSEو  Rبهتوورین موودل
انتخاب شده است.

در جدول  2نتایج مدلسازی دادهها بهوسیله رگرسویون
چندجملهای با درجههای مختلف ارائه شده است .توجه شود
که امکان مدلسازی دادهها با چندجملهایهای مرتبه باالتر
میسر نمیباشد ،زیرا که در مدلسازی این دادهها فرابوراز
اتفاق مویافتواد بوه ایون صوورت کوه عموالً چندجملوهای،
دادههای آموزشی را حفظ کرده و در نتیجه ت ای دادههای
تست بهصورت زیادی افزایش یافته و پاسخهای حاصل ابول
استناد و مناسب نمیباشند.
بووا توجووه بووه جوودول  3مشووخص اسووت کووه رگسوویون
چندجملهای بهصورت نسبتاً مناسوبی وادر بووده دادههوا را
مدل کند و رفتار آنها را پیشبینی نمایود .در ایون بوین بوا
مقایسه تواب چندجملهای با درجههای مختلف مشخص شد
که چندجملوهای (8و0و8و p)8بوه بهتورین حالوت توانسوته
رفتار دادهها را مدل کند بهصورتی کوه ت وای پویشبینوی

میباشند ،در این حالت عملکرد این رو

بسیار بهتور بووده

است.
با بررسی حالتهای  0،8 ،0و  00مشخص میشوود کوه
دادهها بسیار نزدیک بهم بوده بهگونهای کوه مقوادیر صوحت
سنجی و آموز

تموامی حواالت بوهترتیوب حودود  1/06و

 1/08بوده اما ت ا تست ردیف  00که حالت بهینه بووده بوا
مقدار  1/0120مقدار م لوبتری میباشد.

06

استفاده از محاسبات نرم در شبیهسازی جریانهای رسوبی

جدول ( :)2نتایج مدلسازی دادهها توسط رگرسیون چندجملهای و الگوریتم ژنتیک.

درصد کاهش شار
جریان غلیظ

ردیف

ساختار

آمو ش

تست

صحتساجی

R

RMSE

RMSE

R

RMSE

0

)P(1,1,1,1

1/2099

1/0800

1/0609

1/2999

1/0098

8

)P(2,1,1,1

1/2909

1/0092

1/0680

1/260

1/0809

0

)P(1,2,1,1

1/2610

1/0000

1/0600

1/2610

1/0800

0

)P(1,1,2,1

1/9620

1/9010

1/920

1/9090

1/9000

9

)P(1,1,1,2

1/2002

1/0800

1/000

1/2096

1/0919

9

)P(2,2,1,1

1/2610

1/0109

1/000

1/2698

1/0160

0

)P(2,1,2,1

1/2102

1/8699

1/010

1/2088

1/0009

2

)P(2,1,1,2

1/2600

1/009

1/000

1/2200

1/0800

6

)P(1,2,2,1

1/0920

1/0099

1/096

1/00

1/0662

01

)P(1,2,1,2

1/2616

1/0092

1/090

1/2208

1/0010

00

)P(1,1,2,2

1 /0

0/102

0/100

1/9009

0/109

08

)P(2,2,2,1

1/0600

1/9089

1/06

1/2090

1/9908

00

)P(2,2,1,2

1/6109

1/08

1/066

1/6099

1/0120

00

)P(2,1,2,2

1/0060

0/0999

1/209

1/9120

0/0990

09

)P(1,2,2,2

1/0002

0/0002

0/18

1/9020

0/0062

09

)P(2,2,2,2

1/20

1/6008

1/600

1/2806

1/6000

در ادامه به بررسی نمودارهای رگسیون در شکل  0پرداتته شده است.

شکل( :)0نمودار رگسیون چندجملهای.
با توجه به شکل  0که نمودار رگسیون چندجملهای با درجه
(8و0و8و p)8را نشان میدهد مشخص شود کوه ت واهوای
براز شده بر روی دادهها به تط مرج با شویب  0بسویار
نزدیووک بوووده همچنووین خووریب رگسوویون بوورای دادههووای
آموزشی و تست بهترتیب  1/60012و  1/61069مویباشود،

که نشان از درت پویشبینوی ایون رو مودلسوازی دارد.
اما رگسیون آمووز و تسوت در ردیوف  8 ،0و 0بوهترتیوب
در حدود  1/20و  1/26بوده که تأییدی بر درسوتی توشوه
بهینه دارد.
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بیشتری دارد .به دست آوردن رو بهینه مدلسازی در این
تحقیق بسیار حوائز اهمیوت بووده ،چوون انجوام آزموایش و
محاسبه درصد کاهش هد بوهصوورت آزمایشوگاهی بوه ازای
طیف وسیعی از متغیرها بسیار پرهزینه و زمانبر میباشود.
بر این اساس سامانه انفیس با تعداد توشه بهینه و رگسیون
چندجملهای با مناسبترین درجه با هوم مقایسوه شودهانود.

 -3-3مقایسه انفیس و رگسیون چادجملهای در
مدلسا ی درصد کاهش شار هد جریان
در این بخش عملکرد رو نورم انفویس بوا رو رگسویون
چندجمله ای (بهینه شده با الگوریتم هوشومند بهینوه سوازی
ژنتیک) بر مقادیر درصد کاهش هد جریان مورد مقایسه رار
گرفته است تا بتوان تعیوین نموود کودام رو مودلسوازی
کارایی بهتر ،ت ای پیشبینوی کمتور و ودرت پویشبینوی

نتایج مقایسه در شکل  6ارائه شده است.

(الف)

(ب )

شکل ( :)6مقایسه انفیس و رگسیون چند متغیره.

20

استفاده از محاسبات نرم در شبیهسازی جریانهای رسوبی

همانطور که از شکل (-6الف) مشخص اسوت عملکورد

به بررسی تأثیر دبی ،غلظت جریان ورودی ،شویب و ارتفواع

سامانه انفیس با تعداد  9توشه عملکرد بسیار بهتری نسبت

موان نفوذپذیر بر هود جریوان غلویظ بوهطوور آزمایشوگاهی

کالسوویک رگسویون چنوود متغیووره بهینوهشووده بووا

پرداتته شده و پس از محاسبه مقادیر شار هد جریان غلیظ

الگوریتم ژنتیک داشته است ،همانطور که مشاهده میشود

برای حالتهای مان دار و بدون مان  ،مقادیر درصود کواهش

شاتص  RMSEبرای سامانه انفیس در پیشبینی دادههوای

هد جریان تعیین شده است .در این تحقیوق بوا اسوتفاده از

آموزشی در حدود  1/10بوده که نزدیک بوه صوفر اسوت در

دادههای درصد کاهش شار هد به مدلسازی جریان غلیظ با

حووالی کووه همووین معیووار در رگسوویون چنوود متغیووره بوورای

اسووتفاده از یکووی از رو هووای موسوووم بووه محاسووبات نوورم

دادههای آموزشی  1/08بوده است .با بررسی عملکرد این دو

(سامانه عصبی_فازی ت بیقوی (انفویس)) و رو

بوه رو

رو

یوادگیری در

رگسیون چند متغیره پرداتته شده و همچنین برای تعیوین

با آنها مواجه نبوده است و بر این اساس ایون

رگسویون چنود متغیوره ،از

برای دادههای تست (دادههایی که رو

طول آموز

کالسویک

دادهها در بررسوی عملکورد رو

یوادگیری اهمیوت بسویار

پارامترهای موورد نظور در رو
رو

الگوریتم هوشمند ژنتیک استفاده شوده اسوت .نتوایج

بیشتری نسبت به دادههای آموزشی دارند) مشخص شد کوه

نشان داد:

مقدار ت ا در حدود  1/10بوده و نشان از عملکورد مناسوب

 -0در رو

سامانه انفیس دارد و کامالً مشخص است که معیوار RMSE

(انفیس)  9توشه بهترین کارایی را داشته است.

برای این شبکه کمتر از نصف این مقدار برای رو

رگسیون

چند متغیره با ت ایی در حدود  1/0میباشد.
در شکل (-6الف) به مقایسه مقودار رگسویون دو رو
مدلسازی برای دادههای آموزشوی و تسوت پرداتتوه شوده
است .در هر دو رو مقدار رگسیون نزدیک به یک بهدست
آمده ،با ایون حوال تفواوتهوایی در مقودار رگسویون آنهوا
مشاهده میشوود و در دادههوای آموزشوی مقودار رگسویون
سامانه انفیس تقریباً برابر یک بوده که بسیار م لوب است با
این حال همین مقدار برای مودلسوازی بوا رگسویون چنود
متغیره در حدود  1/60بوده اسوت کوه حکایوت از عملکورد
بهتر سامانه انفیس دارد .مقایسوه ایون مقوادیر در دادههوای
تست نیز از عملکرد بهتر سامانه انفیس حکایت دارد هموان-
طور که مشخص است مقدار رگسیون شبکه انفویس حودود
 1/60بوده که نسبتاً بهتر از رگسیون چنود متغیوره بوا 1/6
میباشد .که این نتایج نشان از عملکرد بهتور ایون سوامانه و
درت پیشبینی باالتر آن برای مدلسازی دادههوای جدیود
دارد.

مدلسازی بوا سوامانه عصوبی_فوازی ت بیقوی

 -8میزان ت ای بهدستآمده در رو

انفیس بورای داده-

های آموزشی ،اعتبارسنجی و تست بهترتیب  1/100 ،1/10و
 1/10میباشد.
 -0مقادیر رگسیون حالت آموز

و تسوت در رو

انفویس

1/6690و  1/6998میباشد.
 -0در رو

کالسوویک رگسوویون چنوود متغیووره سوواتتار

(8و0و8و p)8بهترین کارایی را داشته است.
 -9میزان ت ای به دست آمده در رو

کالسیک رگسویون

چند متغیره برای دادههای آموزشوی ،اعتبارسونجی و تسوت
بهترتیب 1/066 ،1/08و  1/0120میباشد.
 -9مقادیر رگسیون برای دادههای آموز

و تسوت در رو

کالسوویک رگسوویون چنوود متغیووره  1/60012و 1/61069
میباشد.
نتایج حاصوله نشوان داد کوه معیوار  RMSEمربوون بوه
سامانه عصبی_فازی ت بیقی (انفیس) بسیار کمتر از مقودار

 -4نتیجهگیری

این معیار برای رو

این تحقیق آزمایشگاهی_عددی جزو معودود تحقیوقهوایی

رگسیون آن به یک نزدیکتر میباشد که نشوان از ودرت و

میباشد که در آن به مدلسازی مقادیر درصد کواهش شوار

کارایی بهتر این رو

در مدلسوازی دادههوای هود جریوان

هد دادههای آزمایشگاهی پرداتته شده است .بر این اسواس

غلیظ دارد.

رگسیون چنود متغیوره بووده و مقودار
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