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 خالصه
اردکی مورد  نوكدر این مطالعه ضریب دبی سرریز جانبی . ها، ضرروري است برآورد دقیق ضریب دبی سرریزها در طراحی بهینه و اقتصادي آن

نتایج آزمایشگاهی نشان داد که تحت شرایط . هاي آینده برآورد گردید بینی بررسی قرار گرفت و با استفاده از آن مدل شبکه عصبی براي پیش
 45ریز برابر سرریزهاي مستطیلی بوده و حداکثر ضریب دبی در زمانی که زاویه گشودگی سر 3اردکی در حدود  یکسان، ضریب دبی سرریز نوك

داده آزمایشگاهی مدل شبکه عصبی و رگرسیون خطی و غیرخطی برآورد گردید که با  2000با استفاده از حدود  .آید بدست می درجه باشد،
، 0678/0برابر با  RMSEبرازش شده، با  ANNنتایج حاصل نشان داد که مدل . با یکدیگر مقایسه شدند Rو  RMSE ،MAEپارامترهاي آماري 

و  0964/0به ترتیب  RMSEهاي رگرسیون خطی و غیرخطی که داراي برآورد ضریب دبی بوده و در مقایسه با مدل دردقت بسیار باالیی داراي 
  .است از دقت بیشتر و خطاي کمتري در برآورد ضریب دبی برخوردار است 1609/0

  
 سرریز جانبی، ضریب دبی، مدل شبکه عصبی، مدل رگرسیونی: کلمات کلیدي

 
 

  مقدمه  .1
 

هاي فاضالب شهري، آبرسانی و آبیاري، کنترل دبی، انحراف سیالب و  باشند که در سیستم هاي هیدرولیکی می سرریزهاي جانبی از انواع سازه
تر از تاج سرریز طوري که در دیواره کانال اصلی احداث شده و هنگامیکه سطح جریان در کانال باال شوند به ها استفاده می ها و کانال دبی مازاد رودخانه

توان به سرریزهاي مثلثی، مستطیلی،  از انواع رایج این سرریزها می. گردد گیرد قسمتی از جریان توسط آن به خارج از کانال هدایت می قرار می
 .اي اشاره کرد اردکی و دایره نوك

توانایی عبور دبی زیاد با ایجاد کمترین میزان تغییرات در شود و  اي از سرریزهاي نوك تیز شناخته می عنوان نمونه اردکی به سرریزهاي نوك
  .شود ها با عرض محدود آبگیري از آن استفاده می سطح آب باالدست را داراست لذا در رودخانه

سرریز، خصوصیات هیدرولیکی سرریزهاي جانبی را مورد مطالعه قرار دادند و با فرض ثابت بودن انرژي در طول ) 1972( سوبرامانیا وآوستی
ها ضریب دبی در جریان زیر بحرانی تنها به عدد فرود  بر اساس مطالعات آن. ضریب دبی را براي جریان زیر بحرانی و فوق بحرانی بدست آوردند

رانگاراجو و . دهد را نسبت به عدد فرود باالدست نشان می باالدست سرریز بستگی دارد در حالی که در جریان فوق بحرانی ضریب دبی تغییر بسیار کمی 
پهن مستطیلی را در شرایط جریان زیربحرانی مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده نمودند که  تیز و لبه ضریب دبی سرریزهاي جانبی لبه) 1979(همکاران 

در شرایط یکسان ) 1987( هگر. پهن عالوه بر عدد فرود، به نسبت ارتفاع آب باالدست به پهناي سرریزنیز بستگی دارد ضریب دبی در سرریزهاي لبه
، مقایسه نمود و مشاهده کرد که میزان انرژي )سرریزهاي معمولی(گیرند  سرریزهاي جانبی را با سرریزهایی که در جهت عمود بر جریان قرار می

انرژي مخصوص در سرریزهاي مخصوص در سرریزهاي جانبی بیشتر از سرریزهاي معمولی است و عمق جریان در سرریزهاي جانبی تقریبا برابر با میزان 
تاثیر شکل سرریز و پارامترهاي هیدرولیکی و هندسی کانال بر ضریب دبی جریان براي سرریزهاي جانبی ) 1999(برقعی و همکاران . معمولی خواهد بود
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فرضیه ثابت بودن انرژي تحت شرایط  هاي انرژي، نشان دادند که لبه تیز را در جریان زیربحرانی مورد مطالعه قرار دادند و با رسم تغییرات منحنی

  .مذکوربرقرار است
و ) 1994(هگر . ها ارائه کرد مدلی را براي بدست آوردن پارامترهاي هیدرولیکی سرریزهاي جانبی بر اساس برازش منحنی) 2002(ماسوال 

ضریب ) 2004(کوثر و آقاسیقلو . ورد مطالعه قرار دادنداي م خصوصیات جریان، از روي سرریزهاي جانبی را در مقاطع دایره) 2004(اولیویتو و همکاران 
  .شکل را در کانال مستقیم و داراي انحراف مورد مطالعه و مقایسه قرار دادند دبی سرریزهاي مثلثی 

به روش تشابه  SPSSگیري شده در مدل آزمایشگاهی سرریز جانبی با استفاده از نرم افزار  هاي اندازه با استفاده از داده) 1384(برقعی و کبیري 
تاثیر ارتفاع و پهناي ) 1384(آقایاري و همکاران . ناقص، به ارائه روابط بهینه براي تعیین ضریب دبی و در نتیجه دبی عبوري از سرریز جانبی پرداختند

نیا و حیدرپور  ایزدي. ررسی قرار دادندهاي منشوري مستطیلی مورد ب پهن مستطیلی را بر ضریب دبی در جریان زیربحرانی و کانال تاج سرریز جانبی لبه
معادله دیفرانسیلی پروفیل سطح آب در سرریزهاي جانبی را با استفاده از روش عددي رانج کوتاي مرتبه چهارم حل نموده و با اطالعات ) 1388(

اده از روش عددي رانج کوتاي مرتبه چهارم بینی پروفیل سطح آب با استف آوري شده، مقایسه نمودند و مشاهده کردند که دقت پیش آزمایشگاهی جمع
  .یابد با افزایش ارتفاع و کاهش طول سرریز افزایش می

به شکل گسترده مورد استفاده ) 1934(مارچی اي از جریان متغیر مکانی است که در مطالعه آن، معادله دي جریان عبوري از روي سرریز نمونه
  .است 1در کانال مستقیم به صورت معادله  این رابطه براي سرریز مستطیلی. گیرد قرار می

= C 2g(h− P)          [1] 
qفاصله از ابتداي سرریز جانبی، : sدبی کانال،: Qکه در آن  ارتفاع سرریز و : Pشتاب گرانش، : g، دبی در واحد طول عبوري از سرریز: =

h :عمق جریان می باشد. 
ها  هاي غیرخطی در تمامی زمینه بینی مدل به دلیل توانایی آن در حل مسایل پیچیده و تقریب و پیش )ANN(هاي عصبی مصنوعی  کاربرد شبکه

طور  هاي ورودي و خروجی مربوط به فرآیند، به یک مدل ریاضی غیرخطی است که فرآیندهاي غیرخطی را با توجه به داده ANN. چشمگیر بوده است
شود، سپس از آن براي  هاي واقعی آموزش داده شده و تست می ن صورت که شبکه با توجه به یکسري از دادهنماید؛ به ای سازي و محاسبه می کامل شبیه

بینی بارش و رواناب،  هاي اخیر استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوزه مطالعات هیدرولوژي نظیر پیش در سال. گردد هاي آینده استفاده می بینی پیش
توان به مطالعات جین و  ها و مخازن نیز گسترش یافته است که از آن جمله می ازن و رسوبگذاري در رودخانهها، روندیابی مخ دبی رودخانه

هاي عصبی مصنوعی در  نمایند که هر چند استفاده از شبکه تاکید می) 2005(یانگ و چانگ . اشاره کرد) 2002(فور ، تی)2005(، کیسی)1999(همکاران
  .است ولی در مطالعات هیدرولیکی استفاده چندانی از این مدل صورت نگرفته استمسایل هیدرولوژي چشمگیر بوده 

اردکی مورد مطالعه قرار گرفته شده و نتایج حاصله با نتایج برآمده از مدل شبکه عصبی برازش شده  در این مطالعه ضریب دبی سرریز نوك
  .مورد مقایسه قرار گرفته است
، عمق جریان در کانال )b(، تابعی از عرض کانال)C(دهد، ضریب دبی اردکی را نشان می سرریز نوكکه شمایی از  1با توجه به شکل 

، )φ(، زاویه انحراف جریان)S(، شیب کف کانال)g(، شتاب گرانش)L(، طول سرریز)V(، سرعت متوسط جریان در باالدست سرریز)h(اصلی
و زاویه بازشدگی ) n(،ضریب مانینگ)P(، ارتفاع سرریز)l(، طول تاج سرریز)ρ(سیال، دانسیته )σ(، کشش سطحی)μ(ویسکوزیته دینامیکی سیال

  .باشد ، می)θ(سرریز
C = f(b,h , V , L, g, S ,φ,μ,σ, ρ, l, P, n, θ)       [2] 

زاویه انحراف جریان نیز به عدد فرود ). 1972سوبرامانیا وآوستی، (پوشی است  بر ضریب دبی ناچیز و قابل چشم μو  S ،n ،σتاثیر پارامترهاي
 πبنابراین با استفاده از فرضیه . گردد ، ذکر می)(بعد سرریز ، اثر آن بر ضریب دبی در پارامتر طول بی)1975(وابسته است و بر اساس مطالعه الخشب 

 .گردد صورت زیر بیان می  بعد ضریب دبی به بی باکینگهام، معادله

C = f(F , , , , θ)         [3] 

 .در این مطالعه ارتباط این پارامترها مورد بررسی قرار گرفته است
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  اردکی نصب شده شمایی از سرریز نوك: 1شکل 

 
 

  ها مواد و روش  .2
 

 3 ضخامت به شفاف گالس پلکسی جنس از متر 6/0ارتفاع  و 6/0عرض ،20طول به آزمایشگاهی فلوم یک در تحقیق این هاي آزمایش

تنظیم دبی خروجی از موتور پمپ توسط شیر تنظیم تعبیه شده در . شد تغذیه می lit/s70حداکثر دبی  با پمپی توسط کانال این. گرفت انجام متر سانتی
این دو مخزن از طریق لوله به . مترمکعب بود 5/2یی و جانبی هر یک به حجم کانال داراي دو مخزن انتها. گرفت قبل از دهانه ورودي کانال صورت می

از مخزن انتهاي کانال به مخزن  2آب در سیکل بسته مطابق شکل . ماند یکدیگر متصل شده در نتیجه سطح آب در هر دو مخزن در یک ارتفاع، ثابت می
مقداري از جریان توسط سرریز جانبی منحرف گشته و . شد ک صافی آرام کننده وارد کانال میکننده ابتداي کانال پمپاژ شده و در آنجا با عبور از ی آرام

هاي سرعت بدست  با توجه به پروفیل. یافت متر انتقال می 4/0ریخت، دبی باقیمانده در فلوم اصلی به عرض  متر می 2/0به مخزن جانبی کانال به عرض 
متري از ابتداي  12درنتیجه سرریز جانبی در فاصله . یابد متري از ابتداي کانال توسعه می 10ر فاصله آمده در طول کانال، مشخص گردید که جریان د

سنج کالیبره شده در فاصله بین شیرتنظیم و مخزن باالدست  با استفاده از دبی) Q(گیري دبی جریان قبل از سرریز جانبی اندازه. کانال نصب گردید
گیري دبی جریان پس از سرریز  دریچه کشویی قرار داشت که سطح آب را در کانال تنظیم کرده و براي اندازه در انتهاي کانال. گرفت صورت می

گیري تراز سطح آب  اندازه. از تفاضل دبی جریان قبل از سرریز جانبی و پس از آن دبی سرریز جانبی بدست آمد. شد ازآن استفاده می) Q(جانبی 
سنج  سرعت جریان نیز توسط دستگاه سرعت. گرفت مترصورت می میلی 1/0گیري  ي کانال با دقت اندازهسنج متحرك نصب شده رو توسط عمق

 .گیري گردید ، با دقت باال اندازه)ADV(بعدي  سه

ز جنس درجه ا 120و  90، 60، 45متر و زاویه بازشدگی  سانتی 20و 16، 12متر،ارتفاع متغیر سانتی 75و  50، 25هاي  مدل سرریز جانبی با طول
 .شود مشاهده می 1هاي انجام شده در جدول  مشخصات آزمایش. ورق گالوانیزه انتخاب گردید

  
 شده هاي انجام مشخصات آزمایش: 1جدول 

)◦(θ L(cm) P(cm) L/l P/h1 )lit
Sec(Q F1 

45 25،50،75 12،16،20 35/0 9/0-3/0 70-20 9/0-1/0 

60 25،50،75 12،16،20 50/0 9/0-3/0 70-20 9/0-1/0 

90 25،50،75 12،16،20 70/0 9/0-3/0 70-20 9/0-1/0 

120 25،50،75 12،16،20 90/0 9/0-3/0 70-20 9/0-1/0 
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  پالن فلوم آزمایش: 2شکل 

  
مابین این واحدها .نامند مدل شبکه عصبی شامل یک یا چند الیه پنهان و چندین گره محاسباتی است که اصطالحا آن را واحدهاي پنهان می

ها، مدل دستورات آماري بیشتري را براي  گیرد و با اضافه شدن بر تعداد آن هاي مدل قرار گرفته وبهترین روش تحلیل را به کار می ها و خروجی ورودي
  .برد تحلیل به کار می
ANN و دقت بیشتري برخوردار است  بیند که در مقایسه با گرادیان نزولی از سرعت مارکوات آموزش می- با استفاده از الگوریتم لونبرگ

؛ چرا که این الگوریتم تقریبی از روش نیوتن است که گام اصلی آن حل ماتریس جاکوب بوده که مستلزم طراحی صحیح تعداد الیه )2007کیسی، (
هاي  الیه پنهان استفاده شد و تعداد گرهدر این تحقیق با استفاده از کد شبکه عصبی موجود در برنامه متلب از مدلی با یک . باشد هاي آن می پنهان و گره

طی فرآیند . شود دار به یکدیگر مربوط می ها، تعدادي نرون قرار دارد که با اتصاالت وزن در داخل هر یک از الیه. آن با آزمون سعی و خطا بدست آمد
هاي  ها از توابع خطی، و در محاسبات گره براي انتقال خروجی .کنند تا خطا به کمترین مقدار خود برسد ها به طور پیاپی تغییر می آموزش شبکه، این وزن

 .پنهان از توابع سیگموئیدي استفاده شد

داده آزمایشگاهی، به طور  2000از بین . الیه ورودي شامل پارامترهاي بدون بعد موثر بر ضریب دبی بود که از آنالیز ابعادي بدست آمد
ها از  براي ارزیابی دقت مدل. بینی و مقایسه استفاده شد ها براي پیش داده براي تست و مابقی داده 500داده براي آموزش شبکه،  1000تصادفی از 

دهنده میزان  نشان Rکه . استفاده شد) R(و ضریب تبیین ) MAE(، میانگین خطاي مطلق )RMSE(معیارهاي آماري جذر میانگین مربعات خطا 
 6و  5نیز که از روابط  MAEو  RMSEمقادیر . آید بدست می 3باشد و از رابطه  و مقادیر واقعی میهمبستگی بین مقادیر برآورد شده توسط مدل 

  .نماید بینی و دقت مدل را ارزیابی می شود قابلیت پیش حاصل می
  

R = ∑[( ) ( )]×[( ) ( )]
∑[( ) ( )] ∑[( ) ( )]

        [4] 

RMSE = ∑[( ) ( ) ]          [5] 

MAE = ∑|( ) ( ) |          [6] 

 
به ترتیب مقادیر و میانگین مقادیر برآورد  Yو  Yبه ترتیب مقادیر مشاهده شده و میانگین مقادیر واقعی و YوYها،  تعداد داده Nکه در آن 

  .باشد شده می
  
  بررسی نتایج  .3
 

مارچی براي سریزهاي مستطیلی با توجه به پارامترهاي ورودي بدست  ها با استفاده از رابطه دي مقدار ضریب دبی براي هر یک از آزمایش
Pنتایج حاصل نشان داد که با ثابت بودن مقدار .آمد

h  مقدار ضریب دبی به ازاي افزایش مقدارL
b شدن  یابد و روند این افزایش با کم افزایش می

Pهمچنین براي مقادیر ثابت . بیشینه بود Cدرجه مقدار  45ویه بازشدگی سرریز افزایش یافته به طوري که در زاویه زا
h  وθ  ضریب دبی متفاوت
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اهده تک پارامترهاي دیگر نیز مش با ثابت بودن عدد فرود و متغیر بودن تک. پذیري آن از عدد فرود جریان است حاصل شد که احتماال به دلیل تاثیر

Pبعد  گردید که بیشترین تاثیر بر ضریب دبی را پارامتر بی
h اردکی همواره طول تاج بزرگتري نسبت به سرریز مشابه مستطیلی  سرریز نوك. داراست

سرریز، میزان جریان  چرا که با افزایش طول. التبع میزان ضریب دبی آن از سرریز مستطیلی در شرایط یکسان بیشتر است دارد و لذا میزان دبی عبوري و به
 .یابد عبوري در عرض کانال و مقدار کمیت جریان ثانویه افزایش می

مقادیر . هاي موجود در الیه پنهان، مورد بررسی قرار گرفت به منظور تعیین مدل شبکه عصبی مصنوعی ساختارهاي مختلف با تغییر تعداد گره
R ،RMSE  وMAE  گره پنهان داراي کمترین مقدار  12که با توجه به آن مدل با . آمده است 2در مراحل مختلف آموزش، تست و آزمایش در جدول

 .شود مشاهده می 3خطا و بیشترین همبستگی بوده و به عنوان مدل بهینه انتخاب گردید که ساختار آن در شکل 

  
 هاي مختلف شبکه عصبی در مدل MAEو  R ،RMSEمقادیر : 2جدول 

  تعداد مرحله آموزش مرحله تست مرحله آزمایش
 R MAE RMSE R MAE RMSE R MAE RMSE ها گره

961/0 0596/0 0893/0 966/0 0595/0 0830/0 951/0 0598/0 0924/0 1 
965/0 0587/0 0870/0 971/0 0583/0 0791/0 958/0 0571/0 0901/0 2 
966/0 0575/0 0870/0 973/0 0572/0 0780/0 963/0 0580/0 0900/0 3 
969/0 0547/0 0803/0 978/0 0538/0 0748/0 965/0 0512/0 0834/0 4 
972/0 0604/0 0777/0 974/0 0564/0 0706/0 971/0 0444/0 0767/0 5 
975/0 0565/0 0796/0 976/0 0539/0 0726/0 974/0 0462/0 0805/0 6 
976/0 0550/0 0723/0 978/0 0521/0 0683/0 978/0 0434/0 0732/0 7 
977/0 0538/0 0701/0 978/0 0510/0 0675/0 975/0 0451/0 0728/0 8 
978/0 0541/0 0698/0 978/0 0508/0 0674/0 976/0 0409/0 0725/0 9 
978/0 0531/0 0691/0 979/0 0511/0 0642/0 969/0 0449/0 0702/0 10 
978/0 0513/0 0679/0 979/0 0517/0 0639/0 966/0 0478/0 0699/0 11 
979/0 0499/0 0678/0 980/0 0491/0 0637/0 974/0 0466/0 0707/0 12 

  

  
  ساختار مدل بهینه شبکه عصبی: 3شکل 

  
نیز ) 8و  7روابط () NLR(و رگرسیون غیرخطی ) MLR(به منظور ارزیابی کارکرد مدل، با همین تعداد داده آزمون رگرسیون خطی چندگانه 

 .انجام شد و با نتایج حاصل از شبکه عصبی مقایسه گردید

  
C = 0.2373 − 1.1710 + 0.5419 −0.5127sinθ+ 0.312F + 1.399  [7] 
 

C = 0.1657
.

+ 0.0814
.

+ 0.1989
.

− 0.0017sinθ+0.149F + 0.552  [8] 
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ها  اي هر یک از آن آورده شده است و نمودار مقایسه 3هاي واقعی در جدول  داده مقایسه مدل شبکه عصبی، رگرسیون خطی و غیر خطی با

گردد که مدل شبکه عصبی و رگرسیون خطی به ترتیب بیشترین و کمترین  بر این اساس مشاهده می. شود مشاهده می 4هاي واقعی در شکل  نسبت به داده
 .هاي مشاهده شده دارند همبستگی را با داده

  
 هاي برازش قدار خطا و ضریب همبستگی مدلم: 3جدول 

 RMSE MAE R مدل

ANN 0678/0 0499/0 979/0 

NLR 0964/0 0719/0 966/0 

MLR 1609/0 1081/0 866/0 

 
 

 

  
  هاي واقعی هاي برآورد با داده مقایسه نتایج مدل: 4شکل 

 
 
 

  گیري نتیجه  .4
 

 .توان به موارد زیر اشاره کرد هاي شبکه عصبی و رگرسیونی می شده و مدلهاي انجام  از نتایج این تحقیق، با توجه به آزمایش
  برابر سرریزهاي مستطیلی است چرا که طول تاج در این نوع سرریز نسبت به  3تحت شرایط یکسان ضریب دبی این سرریز در حدود

  .تر است سرریزهاي مستطیلی بزرگ
  باشد بیشترین مقدار استدرجه  45ضریب دبی زمانی که زاویه گشودگی سرریز. 

  دهد گره در این الیه بهترین برآورد از ضریب دبی را می 12مدل شبکه عصبی با یک الیه پنهان و شامل. 

 هاي رگرسیونی از دقت بیشتري در برآورد ضریب دبی برخوردار است مدل شبکه عصبی در مقایسه با مدل. 

 همچنین رابطه . گردد که رابطه غیرخطی داراي دقت بیشتري نسبت به رابطه خطی است هاي رگرسیونی با یکدیگر مشاهده می از مقایسه مدل
 .مارچی براي سرریزهاي مستطیلی تقارب بسیار باالیی دارد غیرخطی برازش یافته با رابطه دي
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