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چکیده
سرریزهاي کنگرهاي بهعنوان گزینهاي مناسب براي اصالح سرریزهایی که براي عبور دبی ماکزیمم محتمل با مشکل روبرو هستند ،مطرح میشوند.
در همین راستا ،در پژوهش حاضر ،سرریزي جدید با نام سرریز کنگرهاي شبهکسینوسی معرفی شده است .ابتدا مدلهایی با عرضها و ارتفاعهاي مختلف
در نرمافزار  FLUENTبهعنوان یک آزمایشگاه مجازي ساخته شده ،دبی و عمق جریان باالدست براي محاسبهي ضریب دبی برداشت و در ادامهه بهه
پیشبینی ضریب دبی سرریز کنگرهاي شبهکسینوسی با استفاده از روش ترکیبی نوین بر مبناي الگوریتم آنتهیکرونها -سیسهتم اسهتنتا عصهبی-فهازي
) ،(ACVO-ANFISپرداخته شد .صحتسنجی روش پیشنهادي با استفاده از دادههاي آزمایشگاهی انجام شد .در ادامه بهمنظور شناسایی مدل برتر و
تعیین پارامترهاي مؤثر بر ضریب دبی سرریز کنگرهاي شبهکسینوسی ،ترکیب پارامترهاي بهیبعهد مختلهف مهورد ارزیهابی هرار گرفهت .عملکهرد روش
پیشنهادي با پنج آماره ،شامل ضریب تبیین ) ،(R2جذر میانگین مربعات خطا ) ،(RMSEمیانگین مطلق خطاهاي پیشبینی ) ،(MAPEمعیهار کهارایی
) (NSEو جذر میانگین مربعات خطاي نسبی ) ،(RRMSEارزیابی شد .نتایج نشان داد در بارهاي هیدرولیکی کم ،ضریب دبی بیشترین مقدار خهود را
دارا میباشد .با افزایش شعاع انحناء طاع نیمدایرهاي ،به دلیل افزایش طول مؤثر کنگرهها ،ضریب دبی افزایش میشود .با افزایش ارتفاع سرریز ،در یک
H
𝑊 ثابت ،ضریب دبی افزایش یافت .نتایج مدل  ACVO-ANFISنشان داد متغیرهاي ورودي نسبت شعاع انحناء طاع نیمدایرهاي بهه ارتفهاع سهرریز
) ،(R/Wنسبت طول سرریز به ارتفاع آن ) (L/Wو نسهبت بهار آبهی بهه ارتفهاع سهرریز ) ،(H/Wبها مقهادیر خطهاي R2=0.971, RMSE=00.9,
 ،MAPE=0.006, RRMSE=0.010, NSE=0.977تأثیرگذارترین پارامترها در برآورد ضریب دبی سرریزهاي کنگرهاي شبهکسینوسی میباشند.
واژههای کلیدی :الگوریتم آنتیکرونا ،سیستم استنتا عصبی-فازي ،پیشبینیFluent ،
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محاسبه میگردد (امامی1331 ،؛ اعظمی1334 ،؛ ضمیري .)1331 ،در
طی سالیان اخیر ،سرریزها در شکلها و مدلهاي مختلفهی طراحهی و
ارائه شدهاند .اصهالحات هندسهی صهورت گرفتهه در سهاختار ابتهدایی
سرریز به دلیل از بین بردن مشهکالت مختلفهی کهه سهرریزها بها آن
روبرو هستند ،عبارتاند از (صالحی و اسماعیلی:)1331 ،
 از بین بردن خطر کاویتاسیون،4 باال بردن ضریب دبی 1براي کاهش هزینهي ا تصهادي سهاختسرریز،
1
 کاهش انباشت رسوبات در پشت سرریزها از طریق تغییر شکلسرریز،
4- Cavitation
5- Discharge Coefficient
6- Sediment accumulation
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 باال بردن د ت اندازهگیري، ارائهي راهکارهایی براي کاهش خطها در انهدازهگیهري دبهی درحالتهاي آزاد و مستغرق.1
تمامی موارد ذکرشده براي بهبود کارکرد سرریزها مورد بررسهی و
مطالعه رار گرفتهاند .هنگامیکه سرریز از حالت خط مستقیم عمود بر
امتداد جریان خار شود و حالهت زیگزاگهی بهه خهود بگیهرد ،سهرریز
حاصل ،سرریز غیرخطی یا کنگرهاي نامیده میشود .مزیهت اصهلی در
طرح کنگرهاي سرریزها ،افزایش ظرفیت انتقال جریان روي سرریز بها
تا ثابت و به ازاي ارتفاع معین سطح آب در باالدست سرریز میباشد
) .(Emami et al., 2018, Emami al., 2021پارامترهاي زیادي در
تعیین ضریب دبی در سرریزهاي کنگرهاي با پالنهاي مختلهف مهؤثر
است که به عوامل متعددي از جمله بار آبی کهل در باالدسهت ) (Huو
پاییندست سرریز ) ،(Hdارتفاع سرریز ) ،(Pشهعاع انحنهاء ) ،(Rتعهداد
سیکلها ) ،(Nشهکل تها سهرریز ) ،(CRمشخصهات تیغهه ریزشهی2
) ،(Naشرایط جریان نزدیک شونده ) 3(AFو غیره بستگی دارد .برخی
از پارامترهاي ذکرشده ممکن است از دید پژوهشگران پنهان شده و یا
آنکه با پذیرش فرضیاتی ساده کننده از آنها صرفنظهر شهده باشهد.
مطالعات آزمایشگاهی به دلیل محدودیت در زمان ،هزینه و تجهیهزات
با چالشهایی روبه رو است .در سالیان اخیر ،مدلههاي عهددي جههت
حل معادالت حاکم بر جریان سیال کهه در دسهته دینامیهک سهیاالت
محاسباتی جاي می گیرند ) ،(CFDگسترش چشمگیري یافتههانهد .در
این مدلها  ،معادالت حاکم بر جریان سیال در محهدوده مسهئله حهل
شده و پارامترهاي موردنیهاز را مهیتهوان شهبیهسهازي نمهود .امهروزه
بهرهمندي از روشهاي حل هوشمند به دلیل وجود خطهاي انسهانی و
استفاده از آزمون و خطا در روشهاي سنتی ،بهعنوان ابزاري مجزا یها
مکمل در بسیاري از زمینههاي هیدرولیک رایج شده است ،مدلههاي
بهینهسازي هوشمند از جمله الگوریتمهاي تکاملی ،شبکههاي عصهبی
مصنوعی 4و غیره ،بهطور گسترده بهعنوان ابزارهاي جسهتجو و بهینهه
یابی به کار گرفته شدهاند (اژدري مقدم و همکاران1332 ،؛ حیهدري و
همکاران1334 ،؛ Bilhan et al., 2019؛  .)Emami et al., 2021در
بررسی ضریب دبی سرریزهاي کنگره اي تهاکنون مطالعهات متعهددي
توسط پژوهشگران انجام شده است .محققین با در نظر گرفتن برخهی
محدودیتهاي سازهاي نظیر ابعاد سازه ،زاویه سرریز در جهت جریهان
و استفاده از روشهاي محاسباتی کالسهیک 1نظیهر روش رگرسهیون
خطی 1و غیرخطی ،7ا دام به تعیین ضریب دبی این سازهها کهردهانهد
1- Submerged
2- Collision of nape
3- Approach flow
4- Artificial neural networks
5- Classical computational method
6- Linear
7- Non-Linear

(تکرلی1334 ،؛
امامی و همکاران ( )1331با بررسهی عهددي جریهان و ضهریب دبهی
جریان بر روي سرریز منقاري پالنهاي مثلثی و منحنی با اسهتفاده از
نرمافزار  ،FLUENTنتیجه گرفتند که سرریزهاي منقهاري بها پهالن
منحنی در مقایسه با سرریزهاي منقاري با پالن مثلثهی داراي ضهریب
دبی بیشتري بوده و از ظرفیت دبی عبهوري بهیشتهري برخوردارنهد.
شفیعی و همکاران ( )1333با استفاده از روش هوش مصهنوعی نهوین
تحت عنوان ماشین آموزش نیرومنهد خهار از محهدوده )،(ORELM
ضریب دبی سرریزهاي کنگرهاي را تخمین زدند .نتایج آنها نشان داد
که مهدل  ORELMداراي عملکهرد ابل بولی براي شهبیهسههازي
ضهریب دبهی اسهت ،امها داراي محدودیتههایی همچون نهاتوانی در
ارائهه یهک رابطهه صهریح می باشد .حق آبی و همکاران ضریب دبهی
سرریز کنگرهاي مثلثی را با استفاده از روش سیستم اسهتنتا تطبیقهی
فازي -عصبی پیشبینی و نتیجهه گرفتنهد کهه ههردو مهدل  MLPو
 ANFISاز عملکرد مناسبی برخوردارند ،ولی سهاختار مهدل ANFIS
بهینهتر میباشد ) .(Haghiabi et al., 2018امهامی و همکهاران بهه
شبیه سازي تأثیر پارامترهاي هندسی سرریز منقهاري بهر روي ضهریب
دبی جریان با استفاده از نرمافهزار  FLUENTپرداختهه و نتهایج را بها
دستاوردهاي حاصل از سهرریز مسهتطیلی ههمعهرض کانهال مقایسهه
نمودند .نتایج نشان داد در سرریزهاي منقاري مهورد بررسهی ،ضهریب
دبی با افزایش ( HPنسبت بار هیهدرولیکی بهه ارتفهاع سهرریز) افهزایش
مییابد ) .(Emami et al., 2018بیلهان و همکاران توسط رگرسیون
بهههردار پشههتیبان ) (SVRو ماشههین آمههوزش نیرومنهههد )(ORELM
ضهریب دبهی سهرریزهاي کنگرهاي را شهبیهسههازي کردنههد .نتهایج
حاصله نشهان داد کهه یادگیري ماشهین مقهادیر ضهریب دبههی را بهها
د هت بیشتري تخمهین زد ) .(Bilhan et al., 2019صفررضويزاده
و همکههاران بههه بررسههی آزمایشههگاهی جریههان بههر روي سههرریزهاي
کنگرهاي با پالن نهیمدایهرهاي و سینوسهی پرداختنهد .در ادامهه تهأثیر
نسبت بار آبی کهل بهه ارتفهاع سهرریز ( ،(HT/Pنسهبت طهول سهرریز
) ،(L/Pنسبت شعاع وس ) (R/Pو تعداد سیکلهاي سهرریز ) (Nبهر
روي ضریب دبی سرریزهاي کنگرهاي با پالن نیمدایرهاي و سینوسی
بررسی شهد .مشهاهدات نشهان داد کهه ضهریب دبهی در سهرریزهاي
کنگرهاي با پالن نیمدایرهاي و سینوسی برخالف سهرریزهاي خطهی،
در بارهاي آبی کم ) ،(HT/P<0.35رونهد صهعودي داشهته و په از
رسیدن به حداکثر مقدار خود ،سیر نزولی مییابد .همچنین نتایج نشان
داد دبی عبوري از روي سرریزهاي کنگرهاي با پهالن نهیمدایهرهاي و
سینوسههی در مقایسههه بهها سههرریزهاي خطههی %33 ،افههزایش یافههت
) .(Safarrazavizadeh et al., 2019بنکهداري و همکهاران کهارایی
روش برنامهههنویسههی بیههان ژن 1را جهههت پههیشبینههی ضههریب دبههی
(Emiroglu et al., 2011, Emami et al., 2018

8- Gene Expression Programming
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سرریزهاي کنگرهاي پالن مثلثی بررسی و نتیجه گرفتند روش
در پیشبینی ضریب دبی این نوع سرریزها نتایج بهتري ارائه مهیکنهد
) .(Bonakdari et al., 2020شفیعی و همکهاران از روش ANFIS-
 FFAبراي تخمین ضریب دبی سرریزهاي کنگرهاي با پهالن مثلثهی
استفاده کردند .مقایسه نتایج مهدل  ANFIS-FFAبها مهدل ANFIS
نشان داد که مدل  ANFIS-FFAدر پیشبینی ضریب دبهی از د هت
باالتري برخوردار است ) .(Shafiei et al., 2020امامی و همکاران با
استفاده از روش الگوریتم بهبودیافته تکاملی تفاضهلی خهود تطبیهق و
رگرسههیون بههردار ماشههین ) (ISaDE-SVRبههه بههرآورد ضههریب دبههی
سرریزهاي با پالن  Wپرداخته و نتیجه گرفتنهد روش ISaDE-SVR
بهها کسههب مقههادیر  MAPE=0.612 ،RMSE=0.006 ،R2=0.982و
 δ=0.843کارایی باالیی در تخمین ضریب دبی این نوع سرریزها دارد
GEP

).(Emami et al., 2021

با وجود تحقیقات گسترده در زمینه سرریزها و در بین شکلههاي
مختلهف سههرریزهاي کنگههرهاي ،تههاکنون پژوهشههی در زمینههه سههرریز
کنگرهاي شبهکسینوسی 1صورت نگرفتهه اسهت .در همهین راسهتا ،در
پژوهش حاضر سرریزي جدید به نام سرریز کنگرهاي شهبهکسینوسهی
معرفی و به بررسی خصوصیات جریان از جمله ارزیابی ضریب دبهی و
عملکرد ایهن نهوع سهرریز پرداختهه شهد .در همهین راسهتا ،ابتهدا بهه
شبیهسازي جریان در سرریز کنگهرهاي شهبهکسینوسهی پرداختهه و در
ادامه تأثیر شکل سرریز بر میزان ضریب دبی سرریز کنگرهاي بررسی
شد .سپ با استفاده از نتایج شبیهسازي ،با بهکارگیري مدل هوشمند
الگوریتم آنتیکرونا ) (ACVOو روش سیستم استنتا عصبی -فازي
تطبیقی ،(ANFIS) 2به پیشبینهی ضهریب دبهی در ایهن نهوع سهازه
پرداخته شد.

مواد و روشها
تحلیل ابعادی

معادله یکبعهدي جریهان روي سهرریزههاي کنگهرهاي بهه روش
تحلیل ریاضی بهصورت معادله  1میباشد (محمدي و یاسی:)1311 ،
()1
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که در آن  Qدبی عبوري از سرریز g ،شتاب ثقل Cd ،ضریب دبی
سههرریز L ،طههول سههرریز و  HTارتفههاع هیههدرولیکی کههل جریههان در
باالدسههت سههرریز کههه برابههر بهها  ،h+V2/2gمههیباشههد .ضههریب دبههی
سرریزهاي کنگره اي در شرایط جریان آزاد به تعهدادي از پارامترههاي
هندسی و هیدرولیکی بستگی دارد که آنها را میتوان بهصورت رابطه
تابعی زیر نوشت:
1- Cosine labyrinth weir
2- Adaptive neuro fuzzy inference system
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) C d   1(B , L , H T , H d ,W , R , S ,t , , N , g , CS , JS , SW

()2
در این رابطه f1 ،نماد تابع B ،عرض کانالی کهه سهرریز در آن نصهب
میگردد Hd ،ارتفاع هیدرولیکی کل جریان در پاییندسهت سهرریزW ،
ارتفاع سرریز R ،شعاع انحناء طاع نیمدایرهاي S ،طول بخش مستقیم
بین انحناهاي سرریز t ،ضخامت سرریز α ،زاویه بخش مسهتقیم بهین
انحناهاي سرریز با راستاي کانال N ،تعداد سیکلها ρ ،چگالی سهیال،
 μویسکوزیته دینامیکی σ ،کشش سطحی CS ،پارامتر معهرف شهکل
تا سرریز که میتواند بهصهورت لبهه تیهز ،صهاف ،ربهع دایهرهاي بها
شعاعهاي کوچک تا بزرگ ،نیمدایرهاي و اوجی باشد JS ،معرف شکل
ریزش تیغه جریان در سرریزهاي کنگرهاي است که میتواند بهصورت
ریزش آزاد ،ریزش تداخلی ،هوادهی شده ،هوادهی نا ص یا مسهتغرق
باشد SW ،شرایط جریان نزدیک شهونده و تهأثیر دیهوارهههاي جهانبی
میباشد .با بهکارگیري تئوري باکینگهام در تحلیل ابعادي ،رابطهه  2را
میتوان بهصورت رابطه بدون بعد زیر نوشت:
HT H d L B R S t
,
,
,
,
,
,
) ,  N ,CS , JS , SW
C d   2 (Re,We , Fr ,
W
W W W W W W

()3
چنانچه عهدد رینولهدز بهه انهدازه
با توجه به مطالعات
کافی بزرگ باشد ) ،(Re>4000میتوان از اثر لزجت صرفنظر کهرد
) .(Hnderson, 1966در تحقیق حاضر نیز جریهان در سهرریز کانهال
متالطم بوده و میتوان از عدد رینولدز صرفنظر نمود .همچنین نواک
و همکاران ،4به این نتیجه رسیدند که اگر ارتفاع آب روي سهرریز از 3
تا  4سانتیمتر بیشتر باشد ،میتوان اثر کشش سطحی را نیهز نادیهده
گرفت ) .(Novak et al., 2010با توجه به اینکه حهدا ل ارتفهاع آب
روي سرریز معادل  1سانتیمتر در تحقیق حاضر منظور خواهد شد ،لذا
میتوان از عدد وبر نیز صرفنظر نمود .با توجه به شرایط آزمایشگاهی
در تحقیق حاضر ،شکل لبه تمامی سرریزهاي مورداستفاده بههصهورت
لبه تیز انتخاب شهده اسهت؛ لهذا ،از تهأثیر  CSصهرفنظهر گردیهد .از
آنجاییکه سرریزها بهصورت عمود بر جریان اصلی نصب خواهند شد
و هیچگونه تنگشدگی موضعی در محل نصب آنهها ایجهاد نخواههد
شد ،بنابراین شرایط جریان نزدیک شونده  SWبراي تمامی آزمایشها
یکسان بوده و با در نظر گرفتن شرایط ریزش آزاد جریان که منجر به
صرفنظر از پارامتر بیبعد  JSمیشود و همچنین با صرفنظر از تأثیر
عمق آب پایین دست سرریز ) ،(Hd/Pرابطه  3بهصهورت معادلهه زیهر
ساده میگردد:
هندرسون،3

()4

HT L B R S t
,
,
,
,
,
)  , N
W W W W W W

C d   3 (Fr ,

رابطه باال بهعنوان یک رابطه پایهاي براي انجهام آزمهایشهها در
تحقیق حاضر مورد استفاده رار خواهد گرفت.

3- Henderson
4- Novak and Cabelka
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مدل شبیهسازی

در پژوهش حاضر ،ابتدا به شبیهسازي عددي جریان با اسهتفاده از
نرمافزار  FLUENTبا بهکارگیري مدل آشفتگی  k-ε RNGو روش
حجم سیال ) ،(VOFبر روي سرریز کنگرهاي شبهکسینوسی در یهک

کانال با طول باالدست سرریز  2متر و طول کانال پاییندست سهرریز
 1/2متر ،عرض متغیر ( 1/111 -3/43متر) و ارتفاع  3/1متر پرداختهه
شد (شکل .)1

شکل  -1نمايي از سرريز کنگرهای شبهکسینوسي مورد بررسي

در ادامه تأثیر شکل سرریز بر میزان ضریب دبی سرریز کنگرهاي
بررسی شد .به این منظور 43 ،مدل سرریز کنگرهاي شبهکسینوسی بها
شههعاعههها و ارتفههاعهههاي مختلههف در نههرمافههزار  GAMBITطراحههی
(شههبکهبنههدي تمههامی سههرریزهاي موردبررسههی بهها اسههتفاده از المههان

 )QUAD-MAPو سپ در نرمافزار  FLUENTفراخهوانی شهد .در
جدول  1و شکلهاي  2و  3بهه ترتیهب مشخصهات هندسهی سهرریز
شبه کسینوسی ،شبکه بندي و شرایط مرزي اعمالشده نشان داده شده
است.

شکل  -2شبکهبندی سرريز کنگرهای شبهکسینوسي طراحيشده در نرمافزار GAMBIT

شکل  -3شرايط مرزی اعمالشده در مدل
جدول  -1دامنه دادههای آزمايشگاهي
قطر هر سیکل

ارتفاع سرريز

تعداد سیکلها

طول بخش خطي

طول کل سرريز

)(cm

)W(cm

)(N

)P(cm

)L(cm

13-2/1

23-13

3-2

11/71

221-33

الگوريتم آنتيکرونا ()ACVO

الگوریتم آنتیکرونا یک روش هوشجمعی است که از راهکارهاي
پیشگیري از کرونا الهام گرفته شده است (امامی .)2322 ،این الگوریتم

زاويه ديواره
جانبي )(α°

تغییرات

تغییرات دبي

H/W

)(L/s

3

3/13 -3/11

13-12

داراي سه عملگر فاصلهگذاري اجتماعی ،رنطینه و ایزوله کردن است.
شکل  4فلوچارت الگوریتم آنتیکرونا را نشان میدههد .در ابتهدا یهک
جمعیت اولیه ایجاد میشود:
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] P  [P1 , P2 ,..., PN

()1

هر جواب  Pi  Pدر جمعیت یک فرد نامیده میشود که متناظر
با یک جواب کاندید براي مسئله بهینهسهازي اسهت .ههر فهرد شهامل
دنبالهاي از متغیرهایی با مقادیر اعشاري و یک متغیر پرچم  sبا مقهدار
صحیح بوده که نشاندهنده وضعیت سالمت فرد است.
] Pi  [ pi 1 , pi 2 ,..., piD , s

()1

متغیر  sبه صورت زیر تعریف شده است:
1 if Pi is healthy

s  0 if Pi is in quarantine
1 if P is in isolation
i


()7
هر کدام از متغیرهاي
()1

p ij

بهصورت زیر مقداردهی شدهاند:

pij  ( p max j  p min j )  r  p min j

 rیک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه ] [0, 1است،
و  ، p max jبه ترتیب کران پهایین و بهاالي متغیهر  p iاسهت .په از
مقداردهی اعضاي جمعیت ،شایستگی هر فرد با تابع شایستگی ارزیابی
می شود .در این الگوریتم ،فهرض شهده اسهت کهه افهراد سهالم داراي
شایستگی بیشتري هستند .پ از تشکیل جمعیهت اولیهه ،الگهوریتم
سعی میکند تا فاصله اجتماعی را در بین اعضاي جمعیت فراهم کنهد.
در هر مرحله به تعهداد  mنفهر از اعضهاي جمعیهت در فاصهلهگهذاري
اجتماعی شرکت میکنند تا تعامالت اجتماعی خهود را کهاهش دهنهد
(رابطه .)3
p min j

Pi t 1  Pi t  1t  t2

()3

1

در رابطههه بههاال t ،نشههاندهنههده تکههرار فعلههی الگههوریتم،
فاصلهگذاري در مجاورت فرد  Piو سایر افراد را کنترل میکنهد 2 .
فاصله بین فرد  Piو بهترین فرد جمعیهت *  Pرا کنتهرل مهیکنهد.
هدف  1و   2هدایت فرد به منطقه ایمن است 1 .بهصورت زیهر
تعریف شده است:
)1t  ijt  sd ijt U (1,1

()13

) U (1, 1یک عدد
 1را تولید میکند sd ijt .حدا ل فاصله فیزیکی بهین  Piو ههر فهرد
دیگر در جمعیت است که بهصورت زیر تعریف شده است:
()11
تصادفی یکنواخت است که مقدار  +1یا -

|| d ijt || Pi t  Pjt

where

)if (d ijt  
)if (d ijt  

  d t
sd ijt   t ij
d ij

 d ijtفاصله فعلی بهین  Piو  Pjرا نشهان مهیدههد  .فاصهله
فیزیکههی ایمههن بههین افههراد در تکههرار  tاسههت .مقههدار  بههر اسههاس
پروتکلهاي کاهش کرونا تعیین میشود  ijt .نرخ سرایت از فرد Pj
به فرد  Piرا نشان میدهد که بهصورت زیر تعریف شده است:

 d ijt 


  



()12
t
2



020

 e
t
ij

بهصورت زیر تعریف شده است:

) t2  ijt V  (P *  Pi t

()13
در رابطه باال  ijt ،نرخ سرایت بیماري از فرد  Pبهه فهرد Pi
است V .اندازه گام حرکت است که میزان حرکت  Piبه سمت * P
را کنترل میکند .مقدار متغیر  Vبر اساس توزیع لِوي محاسبه میشود.
*  Pبهترین عضو جمعیت در تکرار  tاست.
در مرحله رنطینه ،افرادي که مشکوک به بیماري هستند به مدت
 q dرنطینه می شوند تها تمهام جمعیهت را مبهتال نکننهد .در مرحلهه
رنطینه ،الگوریتم بهصورت تصادفی چنهد متغیهر از فهرد مشهکوک را
انتخاب میکند و سپ با استفاده از رابطه زیر هر متغیر انتخابشده را
بروز رسانی میکند.
*

pikt 1  pikt U (1, 1)  rand

()14
متغیر  randیک عدد تصادفی در بازه ] [0, 1تولید میکنهدp ik .
بیانگر متغیر  kام در فرد  Piاست.
در مرحله بستري ،افرادي که به کرونا مبتال شوند ،از جمعیت جدا
شده و تحت مداوا هرار مهیگیرنهد .در الگهوریتم آنتهیکرونها از روش
پالسما درمهانی بهراي مهداواي بیمهاران اسهتفاده شهده اسهت .بهراي
شبیهسازي این روش درمانی ،الگوریتم ابتدا تعدادي عنصر از هر فهرد
را انتخاب و آنها را با رابطه زیر بروزرسانی میکند.
1 t
pij  (  p *j t ) 

2

pijt 1 

()11
t
در این رابطه p ij ،نشاندهنده عنصهر  jدر فهرد  Piدر تکهرار t
است p *tj .نشاندهنده عنصر  jاز بهترین فرد اسهت  .میهزان تهأثیر
بهبود  p *tjبهر روي متغیهر  p ijtنشهان مهیدههد .په از طهی دوره
بستري ،اگر وضعیت جسمانی فرد بهبود یابد ،فرد مرخص شهده و بهه
جمعیت جاري اضافه میشود .الگوریتم مراحل فاصلهگذاري اجتماعی،
رنطینه و بستري را به تعداد معین که توسط کاربر تعیهین مهیشهود،
تکرار میکند تا در نهایت شرایط خاتمه ارضاء شوند (امامی.)2322 ،
سیستم استنتاج عصبي -فازی تطبیقي )(ANFIS

این مهدل توسهط جانهگ در سهال  1333توسهعه یافهت .سهاختار
ظاهري مدلهاي عصبی-فازي تطبیقی ههمچهون مهدلههاي شهبکه
عصبی میباشد ) .(Jang., 1993ساختار  ANFISپنج الیهه دارد کهه
شامل گرههاي ورودي ،اعده ،متوسط ،نتیجه و خروجی است (شهکل
 .)1هر گره داراي تابعی با پارامترهاي ابل تنظیم مهیباشهد .سهاختار
مناسب بر اساس دادهههاي ورودي ،درجهه عضهویت ،هوانین و توابهع
عضویت ورودي و خروجی انتخاب میگردد.
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شکل  -4فلوچارت الگوريتم آنتيکرونا

شکل  -5نمايي از اليههای موجود در ساختار مدل (ANFISنبيزاده و همکاران)1331 ،

در مرحله آموزش با اصالح پارامترهاي درجه عضویت بهر اسهاس
میزان خطاي ابل بول ،مقادیر ورودي بهه مقهادیر وا عهی نزدیهکتهر
میشوند (کیاء و همکاران1331 ،؛  .)Kisi et al., 2009از آنجاییکه
در این سیستم از مهدل فهازي سهوگنو 1درجهه صهفر و یهک اسهتفاده
میشود ،لذا تابع عضویت خروجی سیستم فقط شامل دو تهابع ثابهت و
خطی میباشد .براي تعیین نوع تابع عضویت ورودي و درجه عضویت
آنها ،راهحل مشخصی وجود ندارد و با بههرهگیهري از سهعی و خطها،
بهترین ساختار مدل تعیین میشود .در ادامه ،بها اسهتفاده از مجموعهه
دادههاي آزمون ،عملکرد شبکه نسبت به دادههایی که تاکنون با آنها
مواجه نبهوده اسهت ،سهنجیده مهیشهود .چنانچهه معیارههاي ارزیهابی
دادههاي آزمون مورد بول نباشد ،درجه عضویت تابع را افزایش داده و
مجدداً مراحل آموزش و آزمون شبکه تکرار میشود .در نهایت از بهین
شبکههاي بهینه مربوط به توابع عضویت مختلف ،یک شبکه بهعنوان
شبکه برتر انتخاب میگردد.
مدل ترکیبي ACVO-ANFIS

ابتدا با استفاده از یک ماتری

که دادههاي مربوط به ضریب دبی
1- Sogno

جریان در آن ارائه شده اسهت ،دادهههاي شهبکه تعیهین مهیشهود .بها
استفاده از دادههاي مرتبشده ،آموزش  ANFISشروع میشود .رونهد
آموزش زمانی متو ف میشود که معیارهاي تعیینشهده جههت تو هف
برنامه ،ارضا شوند .پ از تعیین دادههاي آموزش ،نوع توابع عضهویت
و سیستم استنتا فازي با استفاده از تطبیق پارامترهاي تابع عضهویت
بهینه میشود .در پژوهش حاضر از الگوریتم بهینه سهازي آنتهیکرونها
) (ACVOبراي تعیین پارامترهاي وابسته به توابع عضویت در سیستم
استنتا فازي استفاده شده است .در ادامه یک بردار که داراي  Nبعهد
مختلف ( Nتعداد توابع عضویت) ،میباشد ،تعریف میشود .این بهردار
شامل پارامترهاي تهابع عضهویت اسهت کهه بها اسهتفاده از الگهوریتم
بهینه سازي رشد درخت مقدار آنها بهینه میشود .مقهدار تهابع ههدف
تعریفشده بهصورت تابع میانگین مربعات خطا مهیباشهد .ههمچنهین،
جستجو جهت یافتن جوابهاي بهتر و بههروزرسهانی بهتهرین جهواب،
انجام میشود و عملگرهاي مربوط به الگوریتم بهینهسازي آنتیکرونها
شامل فاصلهگذاري اجتماعی ،رنطینه و ایزوله کردن ،اعمال میشوند.
در ادامه مقدار تابع هدف محاسبه میشود و با در نظر گرفتن رسهیدن
به همگرایی و خاتمه تعداد تکرارها ،شرایط تو ف کنترل مهیشهود .در
صورت رسیدن به شرایط تو ف ،بهینهسازي پایان مییابد.
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شکل  -6سرريز کنگرهای سینوسي طراحيشده

ارزيابي کارايي مدلهای پیشنهادی
تبیهین1

عملکرد روش پیشنهادي با چههار آمهاره ،شهامل ضهریب
) ،(R2جذر میانگین مربعات خطا ،(RMSE) 2میانگین مطلق خطاهاي
پیشبینی ،(MAPE) 3معیار کارایی (NSE) 4و جذر میانگین مربعهات
خطاي نسبی ،(RRMSE) 1ارزیابی شد (روابط  11تا :)23
2

()11







) in  1 Y i Y (X i  X
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)
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MAPE 
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()13

RMSE
RRMSE 
n
 Y i
i 1

()23
در این روابط Xi ،مقادیر پیشبینیشده Yi ،ها مقادیر مشاهدهشده،
̅ Xمیانگین  Xو ̅ Yمیانگین  Yها میباشد.

نتايج و بحث
صحتسنجي نرمافزار FLUENT

بل از شروع بررسی مشخصات جریان بر روي سهرریز کنگهرهاي
1- Determination Coefficient
2- Root Mean Squared Error
3- Mean Absolute Percentage Error
4- Nash-Sutcliffe
5- Relative Root Mean Square Error

شبه کسینوسهی ،بهراي صهحت سهنجی کهارایی و عملکهرد نهرم افهزار
 ،FLUENTسرریز کنگره اي سینوسی با ارتفاع  3/2متر در کانالی به
ترتیب با طول ،عهرض و ارتفهاع 2/4 ،متهر 3/13 ،متهر و  3/32متهر،
طراحی و به ازاي بارهاي آبی مختلف مورد بررسی رار گرفت (شهکل
.)1
در جههدول  2و شههکل  ،7مقههادیر ضههریب دبههی آزمایشههگاهی و
شبیهسازيشده و درصد خطاي نسبی (رابطه  )21نتایج حاصهل بهراي
سرریز کنگره اي سینوسی در شعاع انحناء طاع نهیمدایهرهاي ثابهت 1
سانتیمتر مورد مقایسه گرفته است.
()21

C d .Exp  C d .Num
C d .Exp

E (%) 

که در این رابطه  Cd.Expمقادیر ضریب دبی مقادیر آزمایشگاهی و
 Cd.Numمقادیر ضریب دبی شبیهسازيشده میباشد.
با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  2و شکل  ،7مهیتهوان بیهان
کرد که درصد خطاي نسبی براي ضریب دبی بین  3تا  13درصد می-
باشد .مقادیر ضریب دبی شبیه سازي شده داراي تطابق خوبی با مقادیر
متناظر آزمایشگاهی می باشد که این مسئله بیهانگر کهارایی و ابلیهت
مناسب نرمافزار  FLUENTمیباشد.
پهه از اطمینههان از عملکههرد صههحیح نههرمافههزار ،FLUENT
سهرریزهاي کنگهرهاي شههبهکسینوسهی بها شههعاعههاي انحنهاء طههاع
نیمدایرهاي و ارتفاعهاي مختلف شبیهسازي شدند (شکل .)1
بردارهای سرعت

در شکلهاي  ،3بهردارههاي سهرعت بهر روي سهرریز کنگهره اي
شبهکسینوسی با آرایش نرمال جهت نشان دادن الگوي جریان عبوري
از روي سرریز نشان داده شده است .رنگ زرد فاز هوا و رنگهاي آبی
و رمز فاز آب را نشان میدهند .به دلیهل جهدایی خطهوط جریهان در
محل تا سرریز ،ابتدا بردارهاي سرعت به صورت غیریکنواخت مهی-
باشند ،ولی با فاصله گرفتن از تا سرریز از مقدار تالطم کاسته شده و
بردارهاي سرعت یکنواخت تر ،موازيتر و تأثیر جریانهاي چرخشی از
بین میرود .در پژوهشی مشابه امهامی ( ،)1331گهزارش کهرد کهه در
سرریزهاي کنگره اي با زاویهدار شدن سرریز و افزایش طهول سهرریز،
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عبور از روي سرریز با کمترین تغییر در مسیر خهود بهه حرکهت ادامهه
میدهد.

جریان پ از گذر از روي سرریز ،بههصهورت چرخشهی ادامهه مسهیر
میدهد ،درحالیکه در سرریزهاي استاندارد (مستقیم) ،جریهان په از

جدول  -2متوسط خطای نسبي ضريب دبي سرريز کنگرهای سینوسي در حالت آزمايشگاهي و شبیهسازیشده
خطای نسبي )(%

Cd.Num

Cd.Exp

بار آبي )(cm

شعاع انحناء قطاع نیمدايرهای )(cm

1/31
4/41
1/43
1/13
3/13

3/171
3/112
3/137
3/123
3/133

3/131
3/134
3/121
3/171
3/111

3
1
7
3
13

13
13
13
13
13

شکل  -7مقايسه مقادير ضريب دبي شبیهسازیشده و آزمايشگاهي سرريز کنگرهای سینوسي

شکل  -8سرريز کنگرهای شبهکسینوسي طراحيشده

شکل  -3بردارهای سرعت بر روی سرريز کنگرهای شبهکسینوسي با آرايش نرمال

پروفیل سطح آب

در شکل  ،13پروفیل سطح آب در سرریز کنگرهاي شبهکسینوسی
با آرایش نرمال براي جریان در کانهال ارائهه شهده اسهت .بها بررسهی
پروفیل سطح آب در سرریز کنگره اي شبهکسینوسی مشاهده میشهود
که در این سرریزها جریهان په از سهرریز در جههت عهرض کانهال
حرکت کرده و با برخورد به دیواره کانال مجدداً به مسهیر خهود ادامهه

میدهد .در مطالعات مشابهی امامی ( )1331و جهامی فهر و همکهاران
( ،)1334نتیجه گرفتند که مقدار بار هیدرولیکی در سرریزهاي کنگره-
اي منحنی شکل در مقایسه با سرریزهاي استاندارد کم ترین مقهدار را
دارد که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد (ایهن شهرایط در تمهامی
دبیها صادق است).

سرریز کنگرهاي شبهکسينوسي و بررسي ضریب دبي آن با استفاده از رویكرد شبيهسازي-پيشبيني
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شکل  -11پروفیل سطح آب بر روی سرريز کنگرهای شبهکسینوسي

𝐇

شکل  -11روند تغییرات ضريب دبي در سرريز کنگرهای شبهکسینوسي به ازای شعاع انحناء قطاع نیمدايرهای و 𝑾 های مختلف در ارتفاع ثابت

تأثیر اندازه شعاع انحناء قطاع نیمدايررهای سررريز کنگررهای
شبهکسینوسي بر ضريب دبي

در شکل  ،11تغییرات ضریب دبی سرریز کنگرهاي شبهکسینوسی
به ازاي شعاع انحناء طاع نهیمدایهرهاي مختلهف در ارتفهاع ثابهت 23
سانتیمتر نشان داده شده است.
همانگونه که از شکل  11مشهخص اسهت در سهرریز کنگهرهاي
شبهکسینوسی ،به ازاي افزایش نسبت ( 𝑊Hنسبت بهار آبهی بهه ارتفهاع
سرریز) ،ضریب دبی جریان رفته رفته روندي کاهشی را طی میکند تا
اینکه به مقدار ثابتی میل مهینمایهد .در بهارههاي هیهدرولیکی کهم،
ضریب دبی بیشترین مقدار خود را دارا مهیباشهد .بها افهزایش شهعاع
انحناء طاع نیمدایرهاي ،طول مؤثر کنگرهها در عرض ثابهت افهزایش
مییابد و این امر سبب افزایش ضریب دبهی مهیشهود .بررسهیههاي
انجامشده نشان داد افزایش شعاع انحناء طهاع نهیمدایهرهاي ،موجهب
کاهش جریانهاي گردابهاي ،آشهفتگی در جریهان ،افهزایش ناگههانی
ارتفاع آب در طول سرریز و افهت اولیهه ارتفهاع آب در دهانهه سهرریز
میگردد (زاههدي ،1331 ،زاد ربهان و همکهاران .)1337 ،ههمچنهین
نتایج بررسی هاي فیلی و همکاران ( ،)1333نشان داد که بها افهزایش
نسبت شعاع وس ( ،)R/w1ضهریب دبهی در سهرریزهاي کنگهره اي
وسی افزایش یافت که با نتایج پژوهش حاضر در تطابق است.
تأثیر ارتفاع سرريز کنگرهای شبهکسینوسي بر ضريب دبي

بهمنظور بررسی تأثیر ارتفاع سرریز کنگره اي شهبهکسینوسهی بهر
ضریب دبی ،دو ارتفاع سرریز  13و  23سانتیمتري مورد بررسی هرار
H
 Wدر
گرفت (شکل  .)12نمودار روند تغییهرات ضهریب دبهی بهه ازاي
ارتفاعهاي مختلف داراي دو محدوده ابل تفکیک شامل بخهش ههاي
H
 ،Wمقهدار
صعودي و نزولی است .در بخش صعودي ،به ازاي تغییرات
ضریب دبی به دلیل تداخل کم تیغهههاي ریزشهی افهزایش مهییابهد.
بهمرور ،با افزایش ارتفاع آب روي سرریز ،تهداخل تیغههههاي ریزشهی

عبوري از روي سرریز کنگرهاي شبهکسینوسی بهخصهو در منطقهه
رأس افزایش مییابد .با افزایش تداخل الیههاي جریان ،بخش نزولی
H
 ،Wضریب دبی شروع به کهاهش مهینمایهد.
شروع شده و با افزایش
H
بخش نزولی ،ابتدا داراي شیب تند بوده ولی بها افهزایش  ،Wاز شهیب
نمودار کاسته میشود ،بهطوريکه مقدار ضریب دبی با توجه به ارتفاع
H
 Wمشخص ،به مقدار ثابتی مهیرسهد .بههطهورکلی بها
سرریز در یک
H
افزایش ارتفاع سرریز ،در یک 𝑊 ثابت ،ضریب دبی افزایش مهییابهد،
ولی این افزایش ضریب دبی در بخش نزولی منحنی یعنی جهایی کهه
تداخل تیغههاي ریزشی وجود دارد ،بیشتر از بخش صعودي منحنهی
یعنی جایی کهه تهداخل تیغههههاي ریزشهی وجهود نهدارد ،مهیباشهد.
بهعبارتدیگر با کاهش ارتفاع سرریز به دلیل تداخل سریعتر تیغههاي
ریزشی ،دامنه تغییرات ضریب دبی کم شده و تعهادل سهریعتهر اتفهاق
میافتد .امامی و همکاران نیز با بررسی تهأثیر ارتفهاع سهرریز منقهاري
کنگره اي بر روي ضریب دبی نتیجه گرفتنهد کهه بها افهزایش ارتفهاع
𝐻
𝑊 ،در جایی که تداخل تیغههاي ریزشی
سرریز براي یک نسبت ثابت
چندان ابل نباشد ،ضهریب دبهی افهزایش مهییابهد (Emami et al.
).2018
نتايج مدلسازی

در این بخش ،ضریب دبی سهرریز کنگهرهاي شهبهکسینوسهی بها
استفاده از مدل ترکیبی  ACVO-ANFISبرآورد شد .در ابتدا تمهامی
دادههاي موجود نرمالسازي شدند تا دادههاي پرت حذف و یا اصهالح
شوند .پ از معرفی سهاختارهاي ورودي مناسهب ،پارامترههاي مهدل
 ANFISبهینه شدند .به این منظور اندازه جمعیت  ،21تعداد نسهلهها
 43و تعداد تکرار الگوریتم  1333در نظر گرفتهه شهد .جههت تخمهین
ضریب دبی سریرز کنگرهاي شهبهکسینوسهی ،متغیرههاي بهدون بعهد
نسبت شعاع انحناء طاع نیمدایرهاي به ارتفاع سهرریز ) ،(R/Wنسهبت
طول سرریز به ارتفاع آن ) ،(L/Wنسبت بهار آبهی بهه ارتفهاع سهرریز
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کنگرهاي شبهکسینوسی مورد بررسی رار گرفهت (جهدول  3و شهکل
.)13
در جدول  ،4معیارهاي ارزیابی بهراي متغیرههاي ورودي مختلهف
براي تخمین ضریب دبی ارائه شده است.

) ،(H/Wنسبت عرض کانال به ارتفاع سرریز ) ،(B/Wنسبت ضخامت
سرریز به ارتفاع آن ) (t/Wو تعداد سیکلها ) ،(Nبه عنوان پارامترهاي
ورودي در نظر گرفته شدند .هفت مدل بها متغیرههاي مختلهف بهراي
معرفی مؤثرترین پارامترهاي ورودي در برآورد ضریب دبی سرریزهاي

𝐇

شکل  -12نحوه تغییرات ضريب دبي نسبت به 𝑾 برای ارتفاعهای مختلف
جدول  -3ترکیبات ورودی مورد بررسي
مدل

ترکیب ورودی

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

H/W, L/W, R/W, B/W, t/w, N
H/W, L/W, R/W, N
L/W, R/W, B/W, t/W, N
R/W, B/W, t/W, N
B/W, t/W, N
H/W, R/W, L/W
H/W, N

شکل  -13نحوه ترکیب متغیرهای ورودی
جدول  -4ارزيابي ترکیبات ورودی
آموزش

آزمون

مدل

R2

RMSE

MAPE

RRMSE

NSE

K1

3/311
3/371
3/341
3/133
3/734
3/333
3/311

3/324
3/311
3/342
3/371
3/331
3/331
3/334

3/321
3/333
3/321
3/313
3/373
3/334
3/324

3/321
3/312
3/343
3/313
3/332
3/337
3/331

3/317
3/313
3/313
3/133
3/134
3/333
3/311

K2
K3
K4
K5
K6
K7

توابع عضويت

R2

RMSE

MAPE

RRMSE

NSE

3/344
3/311
3/323
3/122
3/711
3/371
3/331

3/323
3/311
3/341
3/312
3/331
3/333
3/341

3/321
3/312
3/332
3/311
3/371
3/331
3/323

3/333
3/311
3/341
3/313
3/133
3/313
3/343

3/341
3/313
3/333
3/121
3/773
3/377
3/337

تعداد
2
1
2
1
1
2
1

نوع
Gbell
Gaussian
Triangular
Triangular
Triangular
Gaussian
Gaussian
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شکل  -14تغییرات ضريب دبي سرريز کنگرهای شبهکسینوسي در مرحله آموزش (مدل برتر )K6

شکل  -15تغییرات ضريب دبي سرريز کنگرهای شبهکسینوسي در مرحله آزمون (مدل برتر )K6

نتایج نشان دهنهده د هت روش پیشهنهادي  ACVO-ANFISدر
بههرآورد ضههریب دبههی سههرریز کنگههرهاي شههبهکسینوسههی بهها ضههریب
همبسههتگی بههاال ( R2=0.993و  R2=0.971بههه ترتیههب در مرحلههه
آموزش و آزمون) ،بین مقهادیر مشهاهداتی و پهیشبینهی شهده اسهت
(شکلهاي  14و .)11
بر طبق نتایج ،مدل  K6با احتساب متغیرهاي ورودي نسبت شعاع
انحناء طاع نیمدایره اي به ارتفاع سرریز ) ،(R/Wنسبت طول سهرریز
به ارتفاع آن ) (L/Wو نسبت بار آبی به ارتفاع سهرریز ) ،(H/Wمهدل
برتههر بهها مقههادیر معیارهههاي خطههاي (R2=0.971, RMSE=00.9,

) MAPE=0.006, RRMSE=0.010, NSE=0.977در بهههرآورد
ضریب دبی سرریز کنگرهاي شبهکسینوسی معرفی گردید .در پژوهشی
مشابه ،کرمی و همکاران و امامی و همکهاران ( ،)1333ضهریب دبهی
سهرریز کنگهرهاي بها پهالن منحنهی را بها اسهتفاده از روش WOA-
 ANFISپیش بینی نموده و پارامترهاي ورودي ( H/Pنسبت بهار آبهی
به ارتفاع سرریز) و ( ϴزاویهه هوس سهرریز) را بههعنهوان مهؤثرترین
پارامترها در بهرآورد ضهریب دبهی معرفهی کردنهد (Karami et al.,
) 2016که با نتایج پژوهش حاضر نیز همخوانی دارد.

جدول  -5مقايسه ضريب دبي انواع سرريزهای کنگرهای با پالنهای مختلف
سال

نوع سرريز

نام محقق
و هینچلینف

1311

سرریز کنگرهاي با پالن مثلثی

دسیان و شنوایی

2331

سرریز کنگرهاي مثلثی با شکل تا ربع دایره

محمدي و یاسی

2337

سرریز زیگزاگی با پالن وسی

کومار و همکاران

2312

سرریز لبه تیز با پالن منحنی

گوپتا و همکاران

2311

سرریز مستطیلی همعرض کانال (استاندارد)

امامی و همکاران

2311

سرریز کنگرهاي منقاري

صفر رضويزاده و همکاران

2313

سرریز کنگرهاي سینوسی

پژوهش حاضر

2322

سرریز کنگرهاي شبهکسینوسی

الک

شرايط جريان

𝐻
0.1 < < 0.7
𝑃
𝐻
0.1 < < 0.7
𝑃
𝐻
0.1 < < 0.67
𝑃
𝐻
0.1 < < 0.67
𝑃
𝐻
0.1 < < 0.67
𝑃
𝐻
0.1 < < 0.67
𝑃
𝐻
0.1 < < 0.67
𝑃
𝐻
0.1 < < 0.67
𝑃

مقدار Cd

3/11 -3/71
3/12 -3/11
3/12 -3/71
3/11 -3/11
3/13 -3/37
3/31 -3/73
3/11 -3/11
3/14 -3/32
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مقايسه با ديگر پژوهشهای انجامشده پیشین

با توجه به این که تاکنون پژوهشی در مورد سرریزهاي کنگهرهاي
شبه کسینوسی انجام نشده است ،لذا ،در این بخش کارایی هیدرولیکی
سرریز کنگرهاي شبهکسینوسی با گزینههاي معادل پالنهاي وسهی،
مثلثی ،منحنی و سینوسی تحت جریان آزاد مورد مقایسه هرار گرفهت
(جدول  .)1نتایج بیانگر کارایی باالي سرریزهاي کنگرهاي کسینوسهی
در مقایسه با دیگر سرریزها میباشد.

نتیجهگیری
در ایههن پههژوهش سههرریز جدیههدي بههه نههام سههرریز کنگههرهاي
شبه کسینوسی معرفی شد .در ادامهه ،بهراي بررسهی عملکهرد سهرریز
پیشنهادي ،خصوصهیات جریهان بهر روي آن بها اسهتفاده از نهرمافهزار
 FLUENTشبیه سهازي و سهپ بها اسهتفاده روش نهوین الگهوریتم
آنتی کرونا و مدل استنتا عصبی-فازي تطبیقی )،(ACVO-ANFIS
به برآورد ضریب دبی در این نوع سرریز پرداخته شد .تطهابق مناسهبی
بین مقادیر شبیهسازي بها اسهتفاده از نهرمافهزار  FLUENTو مقهادیر
آزمایشگاهی مشاهده شد .نتایج نشان داد کهه بهه ازاي تغییهرات کهم
H
 ،Wمقدار ضریب دبی به دلیل تهداخل کهم تیغههههاي ریزشهی
نسبت
افزایش مییابد .بهمرور ،بها افهزایش ارتفهاع آب روي سهرریز ،تهداخل
تیغههاي ریزشی عبوري از روي سرریز کنگرهاي شبهکسینوسهی بهه-
خصو در منطقه رأس افزایش یافته و ضریب دبی رونهد کهاهش را
H
 Wثابت ،بها افهزایش شهعاع انحنهاء طهاع
طی میکند .در یک نسبت
نیمدایرهاي ،ضریب دبی افزایش مییابد .نتایج مهدلسهازي نشهان داد
روش ترکیبی  ACVO-ANFISبا در نظر گرفتن پارامترههاي ورودي
نسبت شعاع انحناء طاع نیمدایرهاي به ارتفاع سرریز ) ،(R/Wنسهبت
طول سرریز به ارتفاع آن ) (L/Wو نسبت بار آبی بهه ارتفهاع سهرریز
) ،(H/Wبههها کسهههب مقهههادیر R2=0.971, RMSE=00.9,
 ،MAPE=0.006, RRMSE=0.010, NSE=0.977در تخمههین
ضریب دبی سرریزهاي کنگرهاي شبهکسینوسهی بسهیار موفهق عمهل
نموده است.
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Abstract
Labyrinth weirs are considered as an appropriate choice to correct the weirs that are having difficulty in
passing the maximum possible flow. For this purpose, in the present study, a new weir was introduced called the
of pseudo-Cosine labyrinth weir. First, models with different widths and heights were built in FLUENT software
as a virtual laboratory. The anti-corona algorithm and adaptive neuro-fuzzy inference system (ACVO-ANFIS)
were used for predicting discharge coefficient. of pseudo-Cosine labyrinth weir. Validation of the proposed
method was performed using Experimental data. Then, to identify the superior model and determine the
parameters affecting the discharge coefficient of pseudo-cosine labyrinth weir, the combination of different
dimensionless parameters was evaluated. The performance of the proposed method was evaluated with five
statistics, including determination coefficient (R2), root means squared error (RMSE), mean absolute percentage
error (MAPE), nash-sutcliffe (NSE), and relative root mean square error (RRMSE). The results showed that in
low hydraulic heads, the discharge coefficient has its highest value. As the radius increases, the discharge
coefficient increases due to the increase in the effective length of the labyrinths. At a constant H/W, with
increasing weir height, the discharge coefficient increased. The results of the ACVO-ANFIS model showed that
the input variables are the ratio of the radius to the weir height (R/W), the ratio of the length of the weir to weir
height (L/W), and the ratio of the hydraulic head to the weir height (H/W), with error values R2=0.971,
RMSE=00.9, MAPE=0.006, RRMSE=0.010, and NSE=0.977, the most effective parameters in determining the
discharge coefficient of pseudo-cosine labyrinth weirs.
Keywords: Anti-corona algorithm, Flunet, Neuro-Fuzzy inference system, Prediction
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