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چکیده
سرریزها از جمله سازههای هیدرولیکی و بسیار حیاتی از جوانب مختلف همچون اقتصادی ،زیست محیطی ،ایمنی و امنیتی میباشند که عالووه بالر
عبوردهی و اندازهگیری جریان ،سازهای کنترل کننده در مواقع سیوبی هستند .هدف اصلی تحقیق ،تخمین ضریب دبی به روش هوشمند ماشالین بالردار
پشتیبان با کاربرد دادههای آزمایشگاهی و همچنین تحلیل عملکرد هیدرولیکی سرریزها مالی باشالد .در ایالن مطال،اله ،متهیرهالای هندسالی سالرریزها باله
ارتفاعهای  12/5 ،10و  15سانتیمتر ،طول قوسهای متفاوت به مقادیر  45 ،40/82و  48/10سانتیمتر میباشد .برای تحلیل عملکرد از آنالیز اب،ادی به
روش پی باکینگهام استفاده گردید ،سپس با روش هوشمند با در نظر گرفتن مدلهای متفاوت به بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در ت،یین ضریب دبالی
پرداخته شد .با افزایش طول قوسها ،راندمان دبی کاهش مییابد ،با اینکه با افزایش یافتن طول قوسسرریزها طالول تالاا افالزایش مالییابالد ،رانالدمان
آبگذری سرریز روند کاهشی میگیرد .نتایج حاصل نشان داد که روش هوشمند قادر به تخمین ضریب دبی سرریزهای کنگرهای  Uشکل میباشد .نتایج
تحلیل حساسیت نشان داد که با حذف پارامتر  Ht/Pمیزان خطای مدل برای سری دادههای آموزش تا  14درصد و برای سری دادههالای آزمالون تالا 20
درصد افزایش مییابد و این پارامتر موثرترین متهیر در تخمین ضریب دبی در سرریزهای کنگرهای  Uشکل است.
واژههای کلیدی :تحلیل حساسیت ،سرریزهای کنگرهای ،ضریب دبی ،طول قوس ،ماشین بردار پشتیبان
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سرریزهای کنگرهای با توجه باله عملکالرد مناسالب هیالدرولیکی و
تنوع در هندسه ،در کانالها ،رودخانه ،دریاچه ،مخازن برای کنترل هد
آب ،استهوک انرژی ،هوادهی جریان و انالدازهگیالری جریالان سالاخته
میشوند .یک سرریز کنگرهای یک سرریز خطی چینخورده در پالون
مالالیباشالالد ) .)Crookston and Tullis, 2013بالالا بالالهکالالار بالالردن
سرریزهای کنگرهای در سالهای اخیر عملکرد نامناسالب سالرریزهای
خطی بهبود یافته است ،افزایش یافتن طول کل این سالرریزها داخالل
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) .)Crookston and Tullis, 2012در یالک عالرض ثابالت کانالال،
سرریزهای کنگرهای در مقایسه با سرریزهای خطی طول تاا بیشتری
دارند .یک سرریز کنگرهای میتواند در یک هد ثابت با سالرریز خطالی
دبی بیشتری را از روی خالود عبالور دهالد Crookston and Tullis,

).)2013

جنیتیلنی اولین مطال،اله عملکالرد هیالدرولیکی بالرای سالرریزهای
کنگرهای را انجام داد .او رانالدمان هیالدرولیکی سالرریزهای کنگالرهای
مورب و زیگزاک را با تاا لبهتیز استاندارد آزمایش کالرد (Gentilini,
) .1940جنیتیلنی یک رابطهی هد-دبی مستقل از ت،داد سیکل ارائاله
کرد ) .(Gentilini, 1941هی و تیلور جامعترین تحقیالق را بالر روی
سرریزهای کنگرهای مثلثی و ذوزنقهای (با شکل تاا لبالهتیالز) انجالام
دادند .آنها برای مقایسه عملکرد سرریزهای کنگرهای ،از نسالبت دبالی
سرریز کنگرهای به دبی سرریز خطی استفاده کردند .در منحنالیهالای
طراحی ارائه شده توسط آنها ارتفاع هیدرواستاتیک جریان به عنوان بار
موثر بر روی سالرریز لحالاش شالده بالود ).(Hay and Taylor, 1970
تولیس و همکاران ظرفیت سرریز کنگرهای ذوزنقهای را تالاب،ی از بالار
هیدرولیکی کل ،طول تاا موثر و ضریب آبگالذری بالهدسالت آوردنالد،
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همچنین ضریب آبگذری تاب،ی از ارتفاع سرریز ،بار هیالدرولیکی کالل،
ضخامت دیواره سرریز ،شکل تالاا ،شالکل راس و زاویاله دیالوارههالای
جانبی سرریز میباشالد ) .(Tullis et al., 1995حیالدرپور و همکالاران
( )1385سرریزهای چند وجهی با پون مستطیلی و  Uشکل را بررسی
کردند و برای سرریزهای مستطیلی و  Uشالکل در پالون پارامترهالای
تاثیر ارتفاع سرریز ،تاثیر طول مالوازی جهالت جریالان و طالول دما اله
نسبت به طول گوشواره بر ضالریب دبالی بررسالی نمالوده و همچنالین
سرریزهای چند وجهی با پون مستطیلی و  Uشکل را بالا سالرریزهای
خطالالی مقایسالاله کردنالالد .آنهالالا نتیجالالهگیالالری نمودنالالد در صالالورتی کالاله
گوشههای سرریز مستطیلی ،انحنادار شوند و سرریز بصورت  Uشالکل
ساخته شود ،تداخل سفرههای ریزشی کاهش یافته و عملکالرد سالرریز
بهبود مییابد .قدسیان مطال،ات آزمایشگاهی بر روی سرریز کنگرهای
مثلثی با شالکل تالااهالای متفالاوت انجالام داد و سالپس بالا دادههالای
آزمایشگاهی رابطهای منظم برای ضریب دبی و هِد -دبی م،رفی کرد.
در مطال،ات ایشان ضریب دبی تالاب،ی از نسالبت هِالد روی سالرریز باله
ارتفاع سرریز ،نسبت طول سرریز به پهنای سرریز و شکل تاا بدسالت
آمد ) .)Ghodsian, 2009خوده و همکاران ارزیابی و آنالالیز ضالرایب
تالالاا سالالرریزهای کنگالالرهای ذوزنقالالهای را بررسالالی کردنالالد ،آنالیزهالالای
مقایسهای آنها نشان داد که ماکزیمم تفالاوت ضالریب دبالی بالر واحالد
عالرض ،در مقالالادیر ضالالریب تالالاا متفالالاوت حالالدود  5درصالالد مالالیباشالالد
) .(Khode et al., 2010خوده و همکالاران بالا هالدف فالراهم کالردن
دامنه اختیار بیشتر در طرح سالرریزهای کنگالرهای ،دسالتهای دیگالر از
منحنیهای طراحی را در محدوده وسیعتری از زاویه دیوار جانبی ( 8تا
 30درجاله) سالرریز ارائاله کردنالد ) .(Khode et al., 2012کومالار و
همکاران ضریب آبگذری سرریز لبهتیز مثلثی در پون را مورد بررسالی
قرار دادند و نشان دادند که با کاهش زاویاله راس ،بالرای مقالادیر زیالاد
نسبت بار آبی روی سرریز به ارتفاع سرریز به دلیل تداخل جالتهالای
ریزشی ضریب آبگذری کاهش مییابد و برای مقادیر کالم نسالبت بالار
آبی روی سرریز به ارتفاع سرریز ضالریب آبگالذری افالزایش مالییابالد
) .)Kumar et al., 2011کراکسالالتون و تالالولیس یالالک روش بالالرای
طراحی هیدرولیکی و آنالالیز سالرریزهای کنگالرهای بالر پایالهی نتالایج
آزمایشگاهی بصورت مدلسازی فیزیکالی ارائاله کردنالد Crookston
) .)and Tullis, 2013کارولو و همکاران یک رابطه دبی-هِد بیب،د
برای سرریزهای کنگرهای مثلثی بالا تهییالر در جهالت جریالان رئالوس
مثلثها ارائه کردند ).)Carollo et al., 2017
بیجنخان و کوچالکزاده در یالک بررسالی آزمایشالگاهی ،روابالط
ضریب دبی برای سرریزهای لبهتیز کنگرهای مثلثی تک سالیکل را در
حالالالت جریالالان آزاد و مسالالتهره ارائالاله کردنالالد Bijankhan and
) .)Kouchakzadeh, 2017بیلهالالالان و همکالالالاران بالالالهصالالالورت
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آزمایشگاهی و شالبیهسالازی عالددی ( )CFD1سالرریزهای کنگالرهای
نیمدایرهای  3سیکل در دو حالت با و بدون شکننده تداخل جریالان در
راس کنگره را بررسی کردند ،همچنین ایالن محققالین در نتالایجشالان
اظهار داشتند استفاده از شکنندههای تداخل جریان کاهش ضریب دبی
را در حدود ( 2/2-3/1درصد) بهبود میدهد که قابل صالرفنظر کالردن
میباشد ).)Bilhan et al., 2018
در این میان ،استفاده از روشهای محاسبات نرم نظیر ماشین بردار
پشتیبان نیز میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند جایگزین برای م،ادلهها
و مدلهای تجربی به شمار آید .روش ماشین بردار پشتیبان میتواند به
عنوان رگرسیونر در مسائل مهندسی عمالل کنالد .در سالالهالای اخیالر
مطال،ات محدودی در زمینه سرریزها با استفاده از روشهای الگالوریتم
هوشمند انجام شده است که از آن جمله میتوان به مطال،ات زاجالی و
همکاران ( )2015اشاره کرد ،ایالن محققالان برپایاله شالبکه عصالبی و
بهینهسازی ازدحام زنبوران برای پیشبینی ظرفیت آبگذری سرریزهای
کنگرهای مثلثی پرداختند .آنها عملکرد شبکه عصبی مبتنی بر ش،اعی
( )RBNN2و در مقایسه با بهینهسازی ازدحام زنبالوران بصالورت چنالد
الیه یرخطی ) (MNLPSOو چند الیه خطالی ) (MLPSO3انجالام
دادند .این محققان از دادههای آزمایشگاهی کومالار و همکالاران بالرای
سرریزهای مثلثی در پون استفاده کردنالد .آنهالا  60درصالد دادههالای
آزمایشگاهی را برای فرآیند ترینینگ و  40درصالد باقیمانالده را بالرای
تست کردن نتایج بهکار بردند .براساس نتایج آنها ،از میان مالدلهالای
مطال،ه شده مدل ) (MNLPSOدارای بیشالترین دقالت و مالدلهالای
) (MLPSOو ) (RBNNدر مرحله ب،د از نظر دقت قرار گرفتند Zaji
).)et al., 2015, Kumar et al., 2011

روشنگر و همکاران ( )1396باله روش رگرسالیون بالردار پشالتیبان
ضریب دبی سرریزهای کنگرهای و قوسی کنگرهای را مطال،ه کردنالد.
آنها از دادههای آزمایشگاهی سیمونز ،برای سرریزهای کنگرهای در 2
حالت جهتگیری نرمال و م،کوس و کریستینسن ،بالرای سالرریزهای
قوسی کنگرهای در  2حالت با و بدون شکننده تداخل جریان اسالتفاده
کردند .با توجه به نتایج بدست آمده و مقایسه با نتالایج آزمایشالگاهی،
میتوان مدل  SVMرا به عنوان یک مدل مناسالب و بالا نتالایج قابالل
قبول برای ت،یین ضریب دبی سرریزهای کنگرهای توصیه نمود
) .)Seamons, 2014; Christensen, 2012کرمالالی و همکالالاران
پیشبینی ضریب دبی سرریز کنگرهای مثلثی با اسالتفاده از رگرسالیون
بردار پشتیبان ،بردار پشتیبان رگرسالیون-کالرم شالبتالاب ،متالدولوژی
واکنش سطحی و آنالیزهای مولفه اساسالی را مطال،اله نمودنالد .ایالن
محققان از دادههالای آزمایشالگاهی کومالار و همکالاران ( )2011بالرای
1- Compotatiol fluid dynamic
2- Radial Basis Neural Network
3- Multiple Linear Particle Swarm Optimization

1724

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،5جلد  ،14آذر  -دي 1399

سرریزهای مثلثی در پون استفاده کردند .از میان مالدلهالای مطال،اله
شده مدل بردار پشتیبان رگرسالیون-کالرم شالبتالاب دارای بیشالترین
توانایی برای شبیهسازی میباشد ) .)Karami et al., 2016کرمالی و
همکاران پیشبینی ضریب دبی سرریز کنگرهای مثلثی را با استفاده از
روشالالهای ماشالالین یالالادگیری بیکالالران ،شالالبکه عصالالبی مصالالنوعی و
برنامالالهنویسالالی ژنتیالالک مطال،الاله کردنالالد .ایالالن محققالالان از دادههالالای
آزمایشگاهی کومالار و همکالاران ،بالرای سالرریزهای مثلثالی در پالون
استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که مدل ماشین یالادگیری بیکالران
بهترین کارایی با حداقل خطا را نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی
و برنامه نویسی ژنتیک دارد Karami et al., 2018; Kumar et al.,
).)2011

کاردان و همکاران بهینهسازی سرریزهای کنگرهای ذوزنقالهای را
با استفاده از الگوریتم ژنتیک کار کردند .این محققان از مدل فیزیکالی
سد  UTEایاالت متحده استفاده کرده و با بهینهسازی توسط الگوریتم
ژنتیک ،میانگین  21درصد حجم سرریز کنگرهای ذوزنقهای را با ت،داد
بهینه  14سیکل کالاهش دادنالد ( .)Kardan et al., 2017حسالینی و
همکالالاران ( )1394در مطال،الاله مالالوردی بالالر روی سالالرریز کنگالالرهای
ذوزنقهای سد  UTEایاالت متحده از قابلیت سیستم استتناا فالازی و
الگوریتم تفاضل تکاملی جهت بهینه کالردن هندساله سالرریز و تالامین
شرایط هیدرولیکی مناسب اسالتفاده کردنالد .آنهالا از سیسالتم اسالتتناا
فازی-عصبی برای آموزش و ارزیابی مدل تهیه شده مبتنالی بالر داده-
های آزمایشگاهی به منظور ت،یین ضریب آبگذری سرریز بهره گرفتند
و از الگوریتم تکامل تفاضلی برای بهینهسازی هندسه سرریز با ت،ریف
تابع هدف کمینهسازی حجم بتنریزی با تالامین شالرایط هیالدرولیکی
مناسب ،بهره بردند .نتایج بدست آمده از مالدل ،نشالاندهنالده کالاهش
 19/2درصدی در هزینههای بتن نسبت به طالرح اجالرا شالده موجالود
میباشد .حقیآبی و همکاران با استفاده از شالبکه عصالبی چنالد الیاله
پرسپترون و سیستم استتناا فازی-عصبی براساس مطال،ات کومالار و
همکاران و قدسیان ،ضریب دبی سالرریز کنگالرهای مثلثالی یالک و دو
سیکل را مطال،ه نمودند .آنها از تست گاما پارامترهای موثر بر ضالریب
دبی را انتخاب نمودند و ساختار مدل فازی-عصبی را طراحالی کردنالد.
مقایسه نتایج بین شبکه عصبی چند الیه پرسپترون و سیستم استتناا
فازی-عصبی که هر دو مدل از عملکرد قابل قبولی برخالوردار بالوده و

در نهایت ساختار مدل سیستم استتناا فازی-عصبی بهینهتر میباشد
Haghiabi et al., 2018; Kumar et al., 2011; Ghodsian,
).)2009

در مطال،ات پیشین مدلهای هندسی مت،ددی در مورد سرریزهای
کنگرهای به صورت آزمایشگاهی توسط محققان مختلف مورد بررسی
قرار گرفته است ،اما سرریز  Uشالکل در پالون (تالک سالیکل) مالورد
مطال،ه قرار نگرفته اسالت .در ایالن تحقیالق تالاثیر طالول قالوسهالای
مختلف ،ارتفاعهای متفاوت سرریز در شرایط جریالان آزاد باله صالورت
آزمایشگاهی و همچنین روش هوشمند مبتنی بر کرنل ) (SVMجهت
پیشبینی ضریب دبی بررسی شده است.
مبانی هیدرولیک سرریزهای کنگرهای در شرایط جریان آزاد

جریان روی سرریزهای کنگرهای ساله ب،الدی بالوده و باله آسالانی
بهصورت ریاضی تشالری نمالیشالود و تالابع دبالی بالهصالورت مطال،اله
آزمایشگاهی و براساس تحلیل اب،ادی بهدست میآید .ظرفیت سالرریز
کنگرهای ذوزنقهای تاب،ی از هد کل ،طول تالاا مالرثر و ضالریب دبالی
است .ضریب دبی تاب،ی از هد کل ،ارتفاع سالرریز ،ضالخامت سالرریز،
شکل تاا ،شالکل نالوک و زاویاله لبالههالای کنالاری مالیباشالد .بالرای
سادهسازی آنالیز ،از تأثیر ویسکوزیته و کشش سالطحی ،چشالمپوشالی
شده است ).(Tullis et al., 1995
تولیس و همکاران برای طراحی سرریز کنگالرهای یالک م،ادلالهی
توس،هیافته برای سرریزهای کنگرهای ذوزنقهای ارائه دادند .بیشالترین
تأثیر ضریب دبی وابسته به پارامترهای موثر یکسان ،نسبت به سالرریز
خطی میباشد ،دما اله سالرریز کنگالرهای ذوزنقالهای در رأس و زاویاله
کنگره نیز از پارامترهای تاًثیرگذار بهشمار مالیرود .رابطاله دبالی بالرای
سرریزهای کنگرهای را میتوان بهصورت زیر بیالان کالرد (Tullis et
).al., 1995

()1

2
⁄
𝑄 = 𝐶𝑑(𝛼°) √2𝑔𝐿𝐶 𝐻𝑇3 2
3
که در آن Q :دبی عبوری از سالرریز g ،شالتاب ثقالل Cd ،ضالریب

دبی سرریز LC ،طول مالوثر سالرریز HT ،انالرژی کالل بالاالی سالرریز
میباشد.

شکل  -۱طرح کلی سرریز کنگرهای ذوزنقهای شامل پارامترهای هندسی ))Crookston and Tullis, 2012
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با توجه به شکل  1پارامترهای مرثر بر ضریب دبی شامل انالرژی
کل باالی سرریز ( ،)HTطول مرثر سالرریز ( ،)LCارتفالاع سالرریز (،)P
عرض سرریز ( ،)Wزاویه بالین دیالواره سالرریز ( ،)αضالخامت دیالواره
سرریز ( )twو عمق جریالان ( )yمالیباشالد .بنالابراین براسالاس تحلیالل
اب،ادی ،ضریب دبی تاب،ی از پارامترهای بدون ب،د بهدست میآید.
()2
)𝑦 𝐶𝑑 = 𝑓(𝐻𝑇 , 𝐿𝑐 , 𝑃, 𝑊, ⍺, 𝑡𝑤 ,

 45و  48/10سانتیمتر ،مورد آزمایش قرار گرفت .مدل برتر بالهدسالت
آمده در روش  SVMبرای این منظور مورد استفاده قرار گرفت.
جهت درک بهتر میزان تأثیر هر یک از متهیرهالای مسالتقل روی
ضریب دبی در سرریز کنگرهای ،تحلیل حساسالیت انجالام شالد .بالدین
منظور در مدل برتر ،با حذف تکتک پارامترهالا از سالری پارامترهالای
ورودی ،مدل دوباره اجرا گردید و میزان تالأثیر پالارامتر حالذفشالده در
کاهش دقت مدل با استفاده از م،یارهای ارزیابی ،مدل مالورد ارزیالابی
قرار گرفت.

𝑤𝑡 𝑑𝐻 𝑐𝐿 𝑇𝐻
𝑐𝐿 𝑦 𝑦
𝐶𝑑 = 𝑓 ( , ,
) , , ⍺, , ,
𝑊 𝑊 𝑃 𝑃
𝑊 𝑊 𝑃

()3

تحلیل اب،ادی انجام گرفته و تحقیقالات مختلالف ماننالد تالولیس و
همکاران و هی و تیلور نشان میدهد که پارامتر بدون ب،د نسالبت هالد
کل به ارتفاع سرریز  HT/Pباله عنالوان مهالمتالرین پالارامتر در روابالط
ضریب دبالی مطالرح شالده اسالت (Tullis et al., 1995; Hay and
).Taylor 1970

تحلیل ابعادی

با توجه باله اینکاله پارامترهالای مختلالف هندسالی ،هیالدرولیکی و
مشخصات سیال در مساله مورد نظر تاثیرگذار میباشالند ،پارامترهالای
موثر بر ضریب دبی بطور کامالل انتخالاب شالده و سالپس در ابتالدا بالا
استفاده از آنالیز پی باکینگهام پارامترهای تاثیرگذار به صورت بالیب،الد
درآمده و با انجالام آزمالایش و تهییالر متهیرهالای ورودی ،ارتبالا بالین
پارامتر هدف با پارامترهای تاثیرگذار ت،یین شده است.
با توجه به شکل ( )2در حالت عمالومی ،رابطاله بالین پارامترهالای
تاثیرگذار بر هیدرولیک سرریزهای یرخطی انحنادار تالک سالیکل باله
صورت رابطه ( )4میباشد:

مواد و روشها
در این پژوهش نتایج آزمایشگاهی سرریزهای کنگرهای لبهتیز
شکل در پون (تک سیکل) بالا طالول قالوس و ارتفالاعهالای مختلالف،
همچنین شبیهسازی هوشمند مدلها با تهییالرات هندسالی سالرریز ،در
حالت جریان آزاد بررسی شده است .با استفاده از آنالیز اب،ادی و تئوری
 ،πپارامترهای موثر بر هیدرولیک سالرریزها انتخالاب و بالا اسالتفاده از
آنالیز حساسیت پارامترهای مرثر در تخمین این پارامتر شناسایی شالد،
همچنین تاثیر مدل سازی متفالاوت در ت،یالین ضالریب دبالی باله روش
هوشمند توس،ه یافت .دقت نتایج آزمایشگاهی و روش هوشمند مبتنی
بر کرنل بهصورت آنالیز آماری نیز مقایسه و ارزیابی گردیده است.
طول قوسها به عنوان یک متهیر فیزیکی در ساله حالت ،40/82
U

𝜑(𝜌, 𝑔, 𝜇, 𝜎, 𝑄, ℎ, 𝑃, 𝑡, 𝐿𝐶 , 𝑅, 𝑊) = 0

()4

که در آن 𝜇 ،𝑔 ،𝜌 ،و 𝜎 به ترتیب بیانگر ،دانسیته سیال ،شالتاب
ثقل ،ویسکوزیته سیال و کشش سطحی سالیال ،همچنالین  ،Lcطالول
مرثر سرریز میباشد.

Flow

M
P
(الف)
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(ب)

پون
W

شکل  -2سرریز کنگرهای  Uشکل مورد تحقیق الف) پارامترهای هندسی ب) طول قوسهای مختلف
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با توجه به اینکه سه ب،د اصلی در مساله مورد نظر دخالت دارنالد،
لذا طبق قضیه پی باکینگهام ،ت،داد  8پارامتر بیب،د میتوان با استفاده
از متهیرهای مساله بصورت رابطه  5ت،یین نمود:
) 𝜋1 = 𝜑(𝜋2 , 𝜋3 , 𝜋4 , 𝜋5 , 𝜋6 , 𝜋7 , 𝜋8
()5
که در آن 𝜋1 ،الی  𝜋8گروههای بیب،د میباشند و از طریق آنالیز
اب،ادی با انتخاب 𝑃 𝑔 ،و 𝜌 به عنوان متهیرهای تکالراری و باله شالرح
ذیل بهدست میآیند.
با ترکیب گروههای بیب،د  3 ،1و  6رابطه  6حاصل خواهد شد:
𝜋3
𝑄
𝑃 𝜌𝑔𝑃
= 𝜋1,3,6
= 5⁄2 1⁄2
𝑔 𝑝 𝜋1 𝜋6
𝐶𝐿 𝜇
()6
𝑃𝑄
=
𝑒𝑅 =
𝑐𝐿𝜇
که در آن 𝑅𝑒 ،بیانگر عدد رینولدز میباشد.
با ترکیب گروههای بیب،د  4و  2رابطه  7حاصل خواهد شد.
𝜌𝑔 𝜋4 2 ℎ2 𝑝2 𝑔𝑝 ℎ2
= 𝜋4,2
= 2
=
𝑒𝑊 =
()7
𝜋2
𝜎 𝑝
𝜎
که در آن 𝑊𝑒 ،بیانگر عدد وبر میباشد .با ترکیب گروههای
بیب،د  5و  7رابطه  8حاصل شده است:
𝑅
𝜋7
𝑅
= 𝜋5,7
= 𝑃 =
()8
𝑊 𝑊 𝜋5
𝑃
با جمعبندی موارد فوه و با قرار دادن پارامترها در شکل
بیب،د بهصورت رابطه ( )9میباشد:
𝑄

ℎ
𝑅
) = 𝜑 ( , 𝑅𝑒 , 𝑊𝑒,
()9
𝑝
𝑊
به جز برای مقادیر بسیار کوچک هد روی سرریز ،میتوان از تاثیر
لزجت و کشش سطحی (اعداد رینولدز و وبر) صرفنظر نموده و رابطه
فوه را بصورت رابطه شماره  10ساده نمود و سمت چپ رابطه فالوه،
از جنس ضریب دبی بوده و لذا میتوان نوشت:
𝑅 ℎ
()10
) 𝐶𝑑 = 𝜑 ( ,
𝑊 𝑝
برای ت،ریف روابط ضریب دبی سرریزهای کنگرهای  Uشالکل در
پون از پارامترهای بیب،د واقع در رابطه ( )12استفاده شده است.
𝑃5⁄2 𝑔1⁄2

مشخصات فلوو آزمایشوگاهی ،روش آزموای

و مودلهوای

فیزیکی

آزمایشهای ایالن تحقیالق در آزمایشالگاه هیالدرولیک در فلالومی
مستطیلی-افقی به طول  10متر ،عرض  0/34متر و عمق  0/8متر که

در شکل ( )3نشان داده شده ،در حالت جریان آزاد انجام گردید .فلالوم
دارای دیوارههایی از جنس پوکسی گوس و کف فلزی میباشد ،کاله
جهت تامین دبی از پمپ حلزونی با دبی تقریبالا تالا  80لیتالر بالر ثانیاله
استفاده شد .اندازهگیری دبی توسط فلومتر التراسالونیک در خالط لولاله
تهذیه کانال که مابین مخزن باالدست و پاییندست و در یالک مسالیر
مستقیم با ماکزیمم خطای  2درصد قرار داشت ،انجامگرفالت .فلالوم در
باالدست به یک منبع آرامکننده جریان با طول  2/5متر و عرض 1/5
متر مجهز شده بود ،همچنین جهت آرام کالردن توطالم جریالان از دو
صفحه مشبک و در پاییندست آن از سنگریزه و در ادامه از صالفحات
شناور بر روی سط آب استفاده گردیالد .جریالان آب پالس از عبالور از
طول فلوم به داخل مخزنی در پاییندست ریخته شالده و توسالط یالک
پمپ سیکل چرخشی تکرار میگردید.
جهت اندازهگیری دقیق عمق جریان از عمقسنج نقطهای با دقت
( )± 0/1میلیمتر استفاده شد که این عمقسنج قادر بالود ،در طالول و
عرض کانال حرکت کرده و ارتفاع تاا سرریز و عمق جریالان در کالل
کانال را اندازهگیری کند .خط کش مدرا جهت اندازهگیالری هالد روی
سرریز در حالت جریان یکنواخت از محل شروع رمپ (سط شیبدار)
به اندازه  6برابر ارتفاع سرریز به سمت باالدست قالرار داشالت .شالیب
فلوم مورد آزمایش با استفاده از جالک قابالل تهییالر بالوده کاله در ایالن
تحقیق شیب فلوم برای تمامی آزمایشها در صفر درجه (افقی) ثابالت
قرار گرفت .تمامی مدلها بر روی یک سکوی افقی مسط به ارتفالاع
 10سانتیمتر ،طول  1متر نصب گردیده و یالک صالفحه شالیبدار بالا
زاویه  5درجه نسبت به افق و طول  1/06متر ،کف فلوم را به صالفحه
سکوی مسط متصل کرده تا خطو جریان بطور موازی از کف کانال
به صفحه افقی جریان یابد .بر مبنای یافتههالای ویلمالور ( ،)2004کاله
اثرات صفحه شیبدار باالدست سرریزهای کنگرهای را مالورد آزمالون
قرار داده است ،نصب و هندسه این صفحه شالیبدار تالاثیری بالر روی
کارایی هیدرولیکی مدلهای فیزیکی (نسبت به حالت نزدیالک شالدن
افقی جریان در شرایط کاربرد در مخازن سالدها) نالدارد ( Willmore,
.)2004
برای هر دبی مشخص جهت اطمینان از جریالان پایالدار در فلالوم،
اندازهگیری پارامترهای هیدرولیکی (عمق جریان و دبی جریان) پس از
 10دقیقه انجام میگرفت .برای کنترل رقوم سط آب در فلوم از یک
دریچه بادبزنی در انتهای پاییندست فلالوم اسالتفاده شالده کاله نمالای
جانبی یک مدل فیزیکی در شالکل ( )2و پارامترهالای هیالدرولیکی در
شرایط جریان آزاد برای یک سالرریز کنگالرهای  Uشالکل آورده شالده
است.
بیلهان و همکاران ،سرریزهای کنگرهای لبالهتیالز نالیمدایالرهای 3
سیکل با  3ارتفاع متفاوت با و بدون شکننده تداخل جریان را بررسالی
کرده و بصورت عددی نیز راندمان آبگذری و عملکرد هیدرولیکی این
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سرریزها را آزمایش کردند ) .)Bilhan et al., 2018در تحقیق حاضر،
آزمایشها بر روی سرریزهای کنگرهای لبهتیز  Uشکل تک سیکل با
 3ارتفاع متفاوت و  3طالول قالوس مختلالف انجالام گردیالده اسالت .در
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جدول ( )1مشخصات مدلهای فیزیکی ،بازه دبی متناظر بالا هالد روی
سرریز ارائه شده است.

(الف)

(ب)

شکل  -3نمایی از تجهیزات و مدل فیزیکی الف) فلو آزمایشگاهی تحقیق حاضر ب) مدل فیزیکی سرریز به ارتفاع  ۱5سانتیمتر
جدول  -۱مشخصات پارامترهای هندسی مدلهای فیزیکی و بازه آزمای
(Hfree )mm

(Qfree )lit/s

Lt/W

)R (cm

5/120-5
7/119-5
6/120-31
9/119-5/5
7/119-6/2
7/120-6
11/120-45
120-7
7/120-33

2/62-67/59
2/59-33/17
2/56-33/94
2/49-12/38
2/47-03/08
1/43-96/88
1/32-08/81
1/33-45/96
0/38-94/37

2/81
2/94
3/03
2/81
2/94
3/03
2/81
2/94
3/03

40/82
45
48/10
40/82
45
48/10
40/82
45
48/10

پارامترهای هندسالی در شالکل ( )2نشالان داده شالده مالدل مالورد
تحقیق به لحاش هندسی دارای تقارن میباشد R ،طالول قالوس بالوده،
همچنین پارامترهای  M ،Nو  Wدر همه مدلها دارای مقدار ثابت به
ترتیب  24 ،3/5و  34سانتیمتر هستند .قوس در مدل مالورد تحقیالق،
نیمدایرهای نبوده و به شکل  Uمیباشد ،بنالابراین اسالتخراا روابالط و
مقایسه عملکرد هیدرولیکی سرریز  Uشکل مدنظر خواهد بالود .بالرای
هر یک از سرریزهای مورد تحقیالق ت،الداد  45داده آزمایشالگاهی و در
مجموع  405داده برای حالت جریان آزاد برداشت گردید .طبق توصیه
فالوی ،باید نسبت  H/Wبرای صرفنظر کردن از تاثیر دیواره جالانبی
کمتر از  0/35باشد ،که در تحقیق حاضر این نسبت رعایت شده است
) .(Falvey, 2003در مطال،ه حاضالر بالرای تمالامی حالاالت ،از  75درصالد
دادهها برای آموزش و  25درصد باقیمانده بالرای آزمالودن مالدلهالای ورودی
استفاده گردیده است.

N

45

45

45

ها
(T)cm

13
15
17
13
15
17
13
15
17

()P( )cm

10

12/5

15

ماشین بردار پشتیبان SVM

الگوریتم  ،SVMجزء الگوریتمهای تشالخیص الگالو دسالتهبنالدی
میشود و همانند شبکههای عصبی مصنوعی یک نالوع الگالوریتم داده
محور میباشد .این روش دستهای از روش یادگیری با نالاظر هسالتند،
که برای مسائل طبقهبندی ،رگرسیون ،پیشبینی و سایر مسالائلی کاله
در این حوزه قرار میگیرند ،بهکار میرود .ماشین بردار پشتیبان بالرای
اولین بالار توسالط واپنیالک م،رفالی شالد ( .)Vapnik, 1995نحالوهی
کارکرد الگوریتم  SVMا لب شالبیه روشهالای هوشالمند بالهصالورت
آموزش ( )Trainو آزمون ( )Testمی باشد .مزیتی که  SVMنسالبت
به سایر الگوریتمها دارد این است که این الگوریتم مبتنی بر احتماالت
نمیباشد و همواره جواب یکهای به همراه دارد و زمان کمتری را برای
دستیابی به جواب بهینه به خود اختصاص میدهد .ماشین های بالردار
پشتیبان بر خوف سایر روشهای هالوش مصالنوعی باله جالای اینکاله
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خطای محاسباتی را کاهش دهد ،ریسک عملیاتی را باله عنالوان تالابع
هدف قرار داده و مقدار بهینه آن را به دست میآورد.
از الگوریتم  ،SVMدر هرجایی کاله نیالاز باله تشالخیص الگالو یالا
دستهبندی اشیا در کوسهای خاص باشد میتالوان اسالتفاده کالرد .در
واقع مبنای کاری  SVMدستهبندی خطی دادهها اسالت و در تقسالیم
خطی دادهها س،ی می شود خطی انتخاب شالود کاله حاشالیه اطمینالان
بیشتری داشته باشد (شکل  .)4در واقالع هالدف الگالوریتم  SVMایالن
است که خطی را بیابالد کاله از دادههالای موجالود در دو کالوس دارای
بیشترین فاصله باشالد و یالا بالهعبالارت دیگالر دارای کمتالرین ریسالک
عملیاتی باشد .در مرحله ب،د دو صالفحه مالرزی مالوازی بالا صالفحهی
تفکیککننده رسم میشود و تا زمانی که به دادههالا برخالورد کننالد ،از
هم دور میشوند .صفحه تفکیککننالدهای کاله بیشالترین فاصالله را از
صفحات دستهبندی داشته باشد ،بهترین صفحه تفکیککننالده اسالت.
نزدیکترین دادههالای آموزشالی باله صالفحات تفکیالککننالده ،بالردار
پشتیبان نامیده میشود .در مسائلی که دادهها بهصورت خطی جداپذیر
نباشند ،داده ها به فضای با اب،اد بیشتر نگاشت پیدا میکنند ،تالا بتالوان
آنها را در این فضای جدید بهصورت خطی جالدا نمالود .ایالن کالار بالا

دخالالت تالالابع کرنالالل ) K(xکالاله وظیفالالهی نگاشالالت دادههالالا از فضالالای
یرخطی به فضای خطی را بر عهده دارد ،حاصل میشود .پالس تالابع
 Kنگاشتی است که دادههای فضای  Xرا باله فضالای  Zخواهالد بالرد.
م،ادله کلی صفحه تفکیککننده بهینه بهصورت  WTZ + b=0بیالان
میگردد .که در آن  bمقالدار بایالاس و بالردار  Wفالاکتور وزن نامیالده
میشود و  WTبیانگر ترانهاده بردار  Wاست .بالا دخالالت تالابع کرنالل
) K(xم،ادلهی تفکیککننده بهصورت زیر تبدیل میشود:
(K: X → Z , Z = K(x) → W T K(x) + b = 0 )11
می توان برای این تابع یک حالت کلالیتالر بالهصالورت )xj ,K(xi
ت،ریف کرد که بهوسیلهی آن بتوان به فضاهای پیچیدهتر راه یافت .به
فرآیند مذکور روش کرنل می گویند .در مسالائل  SVMانتخالاب تالابع
کرنل بسیار مهم می باشد و انتخاب آن به نوع و ماهیت مسئله بستگی
دارد؛ بنابراین نمیتوان تاب،ی را بهطور قط،ی بالهعنالوان تالابع مناسالب
برای  SVMم،رفی کرد و نسبت به شرایط این موضوع میتواند متهیر
باشد .انواع مختلف توابع کرنل در جدول ( )2نمایش داده شده است.

شکل  -4جداسازی دادهها در  SVMو بردارهای پشتیبان ()Vapnik, 1995

توابع کرنل

یکی از روشهای متداول برای حالل مسالائل یرخطالی اسالتفاده از
توابع کرنل است ،این توابع براساس ضرب داخلالی دادههالای مفالروض
ت،ریف میشود .در واقع ،با یک تبدیل یرخطی از فضالای ورودی باله
فضای خصیصه با اب،اد بیشتر )حتی نامتناهی( میتوان مسالائل را باله
صورت خطی تفکیکپذیر ساخت .از مهمترین توابع کرنل میتوان به
کرنل توابع خطی ،چند جملهای ساده چند جملهای نرمالال شالده ،تالابع
ش،اع محور و تاب کرنل سیگموید اشاره کرد .در ادامه روابط مربو به
این کرنلها در جدول ( )2آورده شده است .مطابق با جدول ( )2توابالع
کرنل دارای پارامترهای مختلفی )مانند  ) γ, d, α, cهستند که نحالوه
تنظیم آنها در حصول جواب هرچه بهتر مسئله بسیار مرثر است.

معیارهای ارزیابی

به منظور ارزیابی و بررسی کارایی روشهای به کار رفتاله در ایالن
تحقیق از سه م،یار ارزیابی مدل ( )R2ضریب همبستگی 1بین مقالادیر
مشاهداتی و پیشبینی )DC( ،ضریب تبیین( 2ضریب نش یالا ضالریب
شاتکلیف) )RMSE( ،جذر میانگین مرب،ات خطاها 3و درصالد خطالای
4
مطلق ( )MAPEاستفاده گردیده است .هر چاله مقالدار ( )Rو ()DC
1- Squared Correlation Coefficient
2- Determination Coefficient or Efficiency
3- Root Mean Square Error
4- Mean Absolute Percentage Error
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به یک نزدیک تر و مقدار ( )RMSEبرای یک مدل هر چه باله صالفر
نزدیکتر باشد به م،نی مطلوب بودن آن مدل می باشد .جهت رسیدن
به پیشبینی بهتر و دقیقتر مدلها ،روند آموزشالی چنالدین بالار مالورد
آزمون و خطا قرار گرفت که در پایالان بالرای هالر کالدام از مالدلهالا و
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سرریزها الگوی برتر دادهها جهت آمالوزش و آزمالون انتخالاب گردیالد.
روابط م،یارهای ارزیابی باله صالورت پالارامتر آمالاری بالرای دادههالای
آموزش و آزمون محاسبه میشوند ،در جدول ( )3آورده شده است.

جدول  -2انواع تابع کرنل ()Vapnik, 1995
نوع کرنل

تابع کرنل

پارامتر کرنل

خطی

) K(xi , x j )  (xi , x j

-

K(xi , x j)  (xi , x j)  1 d

d



چندجملهای ساده






تابع ش،اع محور (گوسین)

2

 x x
i
j
K(x i , x j )  exp  
2

2




جدول  -3روابط معیارهای ارزیابی مورد استفاده


ضریب همبستگی

2

 C dp



 Cdp

ضریب تبیین



2

جذر میانگین مرب،ات
خطاها
درصد میانگین خطای
مطلق

N

dp

i 1

do

 Cdo

*100

N

do

 C

do

do

i 1
N

 C

i 1

DC  1 

i 1

C

N



N
 Cdp

 C

R2 

N

 C do

 Cdp 

2

do

i 1

RMSE 

i 1

n

C

do

i 1

N

1
Cdo

MAPE 

̅̅̅̅̅ :متوسالط ضالریب دبالی
 :Cdoضریب دبی اندازه گیریشالدهCdo ،
̅̅̅̅̅ :متوسالط
اندازه گیریشده :Cdp ،ضالریب دبالی پالیش بینالیشالدهCdp ،
ضریب دبی پیشبینیشده :N ،ت،داد دادههالا ،از آنجالا کاله وارد کالردن
دادهها به صورت خام باعث کاهش سالرعت و دقالت شالبکه مالیشالود
بنابراین نرمالسازی کردن دادهها کمک شالایانی باله آمالوزش بهتالر و
سریعتر مدل میکند .در تحقیق حاضر برای نرمالال سالازی دادههالا از
رابطه ( )12استفاده شده است.
()12

𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥 −
)
𝑛𝑖𝑚𝑥 𝑥𝑚𝑎𝑥 −

α,c

تحلیل نتایج آزمایشگاهی

N

 Cdo

  C

 C dp 

2

2

dp

C



 C

γ

بحث و نتایج

پارامترهای آماری





K(xi , x j)  tanh  α(xi , x j)  c

سیگموید

روابط



( 𝑥𝑛 = 0.05 + 0.95

در رابطه باال  Xmax ،Xminبه ترتیب حداقل و حداکثر دادههای
مشاهده شده و  Xnداده نرمال شده میباشد.

در شکل ( )5منحنی تهییرات دبی سرریز  Uشالالکل نسبت به هالالد
روی سالالالرریز ترسیم شده است .همالالالانطالالالورکه مشاهده میشود ،با
افزایش نسبت بار آبی ،ابتدا مقدار ضریب دبی افزایش یافتاله و سالپس
رونالالد نزولالالی یافتالاله اسالالت .بررسی نمودار نشان میدهد که بیشترین
ضریب دبی سرریز تقریبالالا در  Ht/P=0/1اتفالالاه افتالالاده و ب،الالد از آن
ضریب دبی سرریز کاهش یافته است .جهت بررسی تاثیر ارتفاع سرریز
بر ضریب دبی ،سرریز با طول قوس و ارتفاعهای ثابت انتخاب شالد و
نمودار تهییرات ضریب دبی در مقابل پارامتر  Ht/Pرسم گردید .مطابق
با شکل ( )5منحنیهای سمت چپ ،مشاهده میشود که به ازای طول
قوس یکسان ،سرریز با ارتفالاع کمتالر ( 10سالانتیمتالر) ضالریب دبالی
بیشتری داشته و با افزایش ارتفاع ،ظرفیالت آبگالذری سالرریز کالاهش
یافته است .همچنین در شکل ( )5منحنیهای سمت راست ،با در نظر
گرفتن سرریز با ارتفاع ثابت ،تاثیر طول قوسهای مختلف بررسی شد.
مشاهده میشود که در ارتفاع ثابت سرریزها بالا افالزایش طالول قالوس
سرریز ،ظرفیت گذردهی سرریز کاهش یافته است.
بهترین نقطه طراحی سالرریزهای کنگالرهای نقطاله پیالک نمالودار
میباشد ،چرا که در نقطه پیک به دلیل عدم وجود پارامترهای کاهنالده
راندمان دبی (تداخل جریان ،استهراه موض،ی) طول موثر تاا حالداکثر
بوده و دبی در آن نقطه ماکزیمم است .ب،د از نقطاله پیالک نمالودار بالا
افزایش بار هیدرولیکی روی سرریز ،تیهههای عبوری از قوس سالرریز
بطور مستقیم باهم برخورد کرده و تداخل جریان شالکل مالیگیالرد ،در
اثر این برهم کنش ،ناحیهای از طول تاا اشهال شالده و عمالو میالزان
گذردهی جریان در این ناحیه حداقل مالیشالود .بالا افالزایش هالد روی
سرریز ب،د از تداخل جریالان ،وجاله باالدسالت سالرریز دچالار اسالتهراه
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قوس سرریزها ،تداخل جریان افزایش و راندمان دبی کاهش مییابالد،
با اینکه با افزایش یافتن طالول قالوس سالرریزها طالول تالاا افالزایش
مییابد ولی افزایش موثر طول تاا محقق نمیشود ،بنابراین رانالدمان
دبی متاثر از افزایش تداخل جریالان بالوده و بالا افالزایش طالول قالوس
سرریزها و سپس افزایش ناحیه تداخل جریان ،راندمان آبگذری سرریز
روند کاهشی میگیرد.

میشود .در تداخل جریان و استهراه موض،ی کالاهش سالرعت تخلیاله
جریان با افالزایش هالد روگالذری از سالرریز رد داده و باعالث کالاهش
راندمان دبی و تهییر مکانیزم عملکرد سالرریز از حالالت یرخطالی باله
خطی و از لبهتیز به لبهپهالن مالیشالود ( Crookston et al, 2012 ,
.)Carollo et al, 2017, Taylor, 1968

بهترین بازه برای طراحی سرریزها عمق  4-5سانتیمتر هد روی
سرریز میباشد (.)Rehbock, 1929
با توجه به شکل ( )5و ( )6موحظه مالیشالود ،بالا افالزایش طالول
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شکل  -5تغییرات ضریب دبی ( )Cdبا نسبت هد به ارتفاع سرریز ( )HT/Pبرای طول قوسهای(منحنیهای سمت راست) ،الف)
 P=10ب)  P=12.5ج)  P=15و ارتفاعهای مختلف (منحنیهای سمت چپ) ،الف)  R=40.82ب)  R=45ج) R=48.10
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شکل  -6منحنی تغییرات دبی نسبت به بار هیدرولیکی روی سرریز
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شکل  -7پارامترهای آماری مدل  SVMبا (الف) توابع کرنل متفاوت (ب) تعیین بهینه پارامتر γ
تخمین ضریب دبی با استفاده از روش SVM

برای انتخاب تابع کرنل مناسب ماشین بردار پشالتیبان ،مالدل بالا

پارامترهای ورودی  Ht/P, Lc/W, R/W, W/P, t/Pبالا کرناللهالای
مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت .مطابق با شکل ( 7الف) نتایج نشان
داد که تابع کرنل ) (RBFدر تخمین میزان ضریب دبی در سرریز U
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ارزیابی مشاهده میگردد که برای روش بهکار رفته ،نتایج قابل قبولی
بهدست آمده است .برای هر سه حالت مالدل بالا پارامترهالای Ht/P,
 LC/W, R/W, W/Pبه عنوان متهیرهای ورودی ،بیشالترین دقالت و
کارایی را با داشتن بیشترین ضریب همبستگی و ضریب تبیالین ( Rو
 )DCو کمترین خطا ( )RMSEدر بین سایر مدلها دارا است .برای
این مدل ،مقادیر م،یارهالای ارزیالابی بالرای سالری دادههالای آزمالون
مقادیر  DC=0.981 ،R=0.986و  RMSE=0.031بالهدسالت آمالده
است .با مقایسه مدلهای ت،ریفشده ،مشاهده میگالردد ،کاله اضالافه
کردن متهیرهای  t/P , LC/W, R/W, W/Pباله پارامترهالای ورودی
باعث بهبود دقت مدلها گردیده است که این امر بیانگر تاثیر هندسه
سرریز در تخمین مقدار ضریب دبی است .همچنین مشاهده میگردد
در حالت استفاده از متهیالر  Ht/Pباله عنالوان تنهالا پالارامتر ورودی بالا
استفاده از روش هوشمند بهکار رفته در تحقیالق نتالایج تقریبالا قابالل
قبولی بهدست آمده اسالت .در شالکل ( )8نمالودار پالراکنش دادههالای
آموزش و آزمون مدل برتر ارائه شده است .همانطالور کاله مشالاهده
میگردد ،همبستگی مناسبی بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دیده
میشود ،که این امر به دلیل عملکرد مناسب روش  SVMدر تحقیق
حاضر میباشد.

شکل بهتر عمل میکند ،بنابراین در تجزیه و تحلیل تمامی مدلها از
کرنالالل تالالابع شالال،اع محالالور (گوسالالین) بهتالالرین و کرنالالل ()Sigmoid
ض،یف ترین جواب را ارائه میدهد .تابع کرنل  RBFدارای بیشالتربن
ضریب همبستگی و تبیین بوده و کمترین خطا را داراسالت .بنالابراین
برای مدل های دیگر نیز از کرنل ) (RBFاستفاده گردیالد .همچنالین
برای یافتن بهینهترین پارامترهای تابع کرنالل از روش سال،ی و خطالا
استفاده شد و با آزمودن مقادیر مختلف مقالدار بهیناله ایالن پارامترهالا
انتخاب گردید .نحوه کار به این صورت بود که به ازای مقدار ثابت 𝛾
ابتدا مقادیر بهینه  εو  сبه دست آمد ،سپس مقدار 𝛾 تهییر پیدا کالرد
و با محاسبه پارامترهای آماری مقدار بهیناله آن محاسالبه گردیالد .در
شکل ( 7ب) نمودار پارامتر 𝛾 در برابر پارامتر آمالاری  RMSEبالرای
مدل انتخابی نشان داده شده است .مشاهده میگردد که مقدار بهینه
پارامتر 𝛾 عدد شش بهدست آمده است.
نتایج تجزیه و تحلیل مدلهای SVM

با در نظر گرفتن پارامترهای مربو به هیدرولیک جریان و اب،الاد
سرریز ،مدلهایی به صورت جدول ( )4ت،ریف گردید و با اسالتفاده از
روش هوشمند  SVMاجرا گردیدند .نتایج حاصل از تحلیل مالدلهالا
در جدول ( )4و شکل ( )8نشان داده شده است .با توجه به م،یارهای

جدول  -4پارامترهای ارزیابی مدلهای تعریفشده
معیارهای ارزیابی

پارامترهای مدل

مرحله آموزش

Ht/P,
Ht/P, LC/W
Ht/P, LC/W, R/W, t/P
Ht/P, LC/W, R/W, W/P
Ht/P, LC/W, R/W, W/P, t/P

MAPE
18.368
11.976
8.816
7.424
6.496

RMSE
0.049
0.043
0.038
0.032
0.028

مرحله آزمون

DC
0.870
0.892
0.947
0.964
0.981

1

Test

0.8
0.6

بینی شده

0.2

Train

0.4
0.2

0
1

0.2 0.4 0.6 0.8

0

0

1

 Cdمشاهداتی

شکل  -8نمودار پراکن

بینی شده

0.4

1
 Cdپی

0.6

MAPE
20.579
16.612
12.645
9.835
8.448

 Cdپی

0.8

R
0.949
0.951
0.974
0.981
0.987

RMSE
0.059
0.052
0.045
0.035
0.030

DC
0.826
0.858
0.919
0.955
0.967

R
0.941
0.949
0.958
0.974
0.986

0.2 0.4 0.6 0.8

0

 Cdمشاهداتی

دادههای آموزش و آزمون مدل برتر

نتایج مربوط به آنالیز حساسیت مدل برتر

در این بخش نتایج مربو باله آنالالیز حساسالت مالدل برتالر مالورد

بررسی قرار گرفته است .با حذف پارامترها از مدل برتر و اجرای دوباره
مدل نتایج شکل ( )9بدست آمد .نتایج آنالیز حساسالیت مالدل مطالابق
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درصد افزایش یافته است .بنابراین میتالوان نتیجاله گرفالت کاله Ht/P

شکل ( )9ارائه شده است .با توجه به این شکل مشاهده میگردد ،کاله
با حذف پارامتر ورودی  Ht/Pمقدار خطا ) (RMSEباله مقالدار زیالادی
افزایش یافته است .،با حالذف ایالن پالارامتر مقالدار خطالا بالرای سالری
دادههای آموزش  14درصد و برای سری دادههای آزمون تقریبا تا 20

موثرترین پارامتر در تخمین ضریب دبالی بالوده و ب،الد از ایالن پالارامتر
 W/Pتاثیرگذار است.

شکل  -9نمودار مقادیر خطاهای آزمون تحلیل حساسیت مدل برتر SVM
جدول  -5پارامترهای ارزیابی مدلهای تعریفشده
معیارهای ارزیابی
طول
مرحله آموزش
قوس

مرحله آزمون
MAPE
8.94
9.05
9.14

DC
0.968
0.964
0.953

RMSE
0.032
0.033
0.035

)R=48.10 (cm

R
0.984
0.983
0.976

MAPE
7.94
7.84
8.54

1

Train

Train

 Cdپی

0.8

بینی شده

1

0.4
1

0.2
1

0.8

0.4

0.6

)R=45 (cm

مشاهداتیCd

1

Test

 Cdپی

0.6
بینی شده

0.4

0.2

Test

0.8
0.6

بینی شده

0.4

)R=40.82 (cm

1

 Cdپی

0.8

0.2
1

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.4

0.2
1

0.8

0.6

0.4

0.2

 Cdمشاهداتی

شکل  -۱0بررسی تاثیر طول قوسها بر ضریب دبی

0.2
1

0.8

0.6

 Cdمشاهداتی

0.4

0.2

بینی شده

0.4
0.8

0.2

0.2

0.6

0.6

0.4

 Cdپی

0.8

 Cdمشاهداتی

0.6

0.2

 Cdمشاهداتی

)R=48.10 (cm

0.8

 Cdمشاهداتی

Test

Train

بینی شده

0.8

0.6

)R=40.82 (cm

1

0.6

0.2
0.4

40.82
45
48.10

بینی شده

0.4

1

Ht/P, Lc/W, R/W, W/P, t/P
Ht/P, Lc/W, R/W, W/P, t/P
Ht/P, Lc/W, R/W, W/P, t/P

 Cdپی

0.6

)R=45 (cm

DC
0.971
0.972
0.969

 Cdپی

0.8

RMSE
0.029
0.028
0.030

R
0.986
0.987
0.981

مدل

1734

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،5جلد  ،14آذر  -دي 1399

بررسیتﺄثیر طول قوسها با SVM

جالالدول ( )5و شکل ( )11نتالالایج حاصالالل از بررسالالی تالالاثیر طالالول
قوسها را نشالان مالیدهنالد .با توجه به نتالایج ،مشاهده میشود که با
افزایش طول قوسها دقت مدل ،اندکی کاهش یافته است .به وری
که طول قالوس  40/82سالانتیمتالری بیشترین دقالت و طالول قالوس
 48/10سانتیمتری کمترین دقت را دارند.

نتیجهگیری
در این پژوهش سرریزهای لبهتیز  Uشکل تک سیکل در شالرایط
جریان آزاد جهت پیش بینی ضریب دبی در این نوع سرریزها با ارتفالاع
و طول قوسهای متفاوت بررسی شده است .در ادامه پارامترهای موثر
در این تحقیق با استفاده از آنالیز پی باکینگهام ارائه شد .نتایج حاصالل
از روش هوشمند ماشین بردار پشتیبان با نتایج آزمایشالگاهی تحقیالق
حاضر به صورت آنالیز آماری مورد ارزیابی قرار گرفت .خوصاله نتالایج
تحقیق حاضر به شرح ذیل میباشد:
در حالت جریان آزاد در تحقیق حاضر ،آنالیز اب،ادی انجام شده باله
روش پی باکینگهام نسبت  R/W،h/pمهمترین و موثرترین پارامتر و
مطابق مطال،ات پیشین h/p ،پارامتر موثر در آنالیز طراحی سالرریزهای
کنگرهای میباشد ،که وابسته به پارامترهالای هیالدرولیکی و هندسالی
مدلهای مورد پژوهش است .با در نظر گرفتن این پارامتر در طراحالی
و همچنالالین بررسالالی عملکالالرد رانالالدمان هیالالدرولیکی در سالالرریزهای
کنگرهای ،نتایج دقیق و قابل اطمینان حاصل میشود .بنابراین لحالاش
این پارامتر در طراحی و بررسی عملکرد بهیناله سالرریزهای کنگالرهای
حائز اهمیت بوده و برای کاربرد توصیه میگردد .با افزایش طول قوس
سرریزها ،تداخل جریان افزایش و راندمان دبالی کالاهش مالییابالد ،بالا
اینکه با افزایش یافتن طول قوسسرریزها طول تاا افزایش مالییابالد
ولی افزایش موثر طول تاا محقق نمیشود.
در سرریزهای با طول قالوس ثابالت بالا افالزایش ارتفالاع سالرریزها
ظرفیت تخلیه سرریزها کاهش مییابد .با مقایساله دو حالالت افالزایش
یافتن طول قوس و ارتفاع سرریزها میتوان اظهار کرد کاله حساسالیت
بیشتر در سرریزها در حالت افزایش طول قوس میباشد.
تجزیه و تحلیل مدلهای ت،ریف شده با اسالتفاده از روش ،SVM
قابلیت باالی این روش را در تخمین ضریب دبی به خوبی نشان داده،
همچنین مشاهده شد ،که مدل با پارامترهالای ورودی Ht/P, Lc/W,
 R/W, W/P, t/Pبیشالترین دقالت و کالارایی را بالا داشالتن بیشالترین
ضالالریب همبسالالتگی و ضالالریب تبیالالین ( Rو  )DCو کمتالالرین خطالالا
( )RMSEدر بین سایر مدل هالا داراسالت .اضالافه کالردن متهیرهالای
 Lc/W, R/W, W/P, t/Pبه پارامترهای ورودی باعالث بهبالود دقالت
مدلها گردیده و پارامترهای هندسی سرریز در تخمین مقالدار ضالریب

دبی تاثیرگذار است .نتایج تحلیل حساسالیت نشالان داد کاله بالا حالذف
پارامتر ورودی  Ht/Pمیزان خطالای مالدل تالا حالدود زیالادی افالزایش
مییابد .با حذف این پارامتر مقالدار خطالای مالدل بالرای بالرای سالری
دادههای آزمون تا  20درصد افزایش یافت .لذا ،این پارامتر مالوثرترین
متهیر در تخمین ضریب دبی بوده و در حالت استفاده از متهیر  Ht/Pبه
عنوان تنها پارامتر ورودی با استفاده از روش هوشالمند ،نتالایج تقریبالا
قابل قبولی بهدست خواهد آمد.
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Abstract
Weirs are one of the hydraulic and very vital structures from various economic, environmental, safety and
security aspects. In addition to passing and flow measurement, they are the controlling structures in the floods.
The main purpose of the present research was to predict the discharge coefficient to method of intelligent support
vector machine using experimental data as well as analysis of the hydraulic performance of weirs. The geometric
variables of the weirs were used 10, 12.5, and 15 cm in height, the length of different archs were 40.82, 45, and
48.10 cm. To analysis the performance, the dimensional analysis was used by the 𝜋 Bakingham method, then by
intelligent method, considering different models, the effect of different parameters in determining the discharge
coefficient were investigated. As the length of the weirs arch increases, the discharge efficiency decreases, and
as the length of the weirs arch increases, the crest length increases. The results of sensitivity analysis also
showed that by removing the Ht/P parameter, the model error rate increases up to 14% for training data series
and up to 20% for test data series, and this parameter is the most effective variable in estimating discharge
coefficient in in U-shaped labyrinth weirs.
Keywords: Arch length, Discharge coefficient, Labyrinth weirs, Sensitivity analysis, Support vector machine
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