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 چکیده

واقع  یجانب یزهایسرر یدب بیبار ضر نیاول یبرا رومندیآموزش ن نیماش دیمطالعه با استفاده روش جد نیدر ا

کارلو استفاده مونت هایسازیهیاز شب یمدل عدد عملکرد سازیبهینه یشد. برا سازیبیهشهمگرا  هایبر کانال

 یگرفته شد. سپس پارامترها هبهر یضربدر یاز روش اعتبارسنج یشگاهیآزما ریمقاد یاعتبار سنج یو برا

 هیال هایرونو خطا تعداد ن یپروسه سع کی. در ادامه با دیگرد ییشناسا یدب بیضر سازیهیشب یبرا یورود

به دست آمد. در ادامه  سازیترین تابع فعالبهینه زی. در قسمت بعد ندیگرد نییتع روندیآموزش ن نیماش یمخف

 لیتحلانجام یک توسعه داده شد و با  رومندیآموزش ن نیماش دلشش م یورود یبا استفاده از پارامترها

را با دقت  یدب بیضر ری. مدل برتر مقاددیردگ ییشناسا یمدل برتر و مؤثرترین پارامتر ورود ،تیحساس

و  ۹۶۳/۰ یمساو بیمدل به ترت نیا یبرا MAPEو  2R هایشاخص ریمثال مقادعنوانزد. به نیتخم یمناسب

 یعنوان تأثیرگذارترین پارامتر معرفبه )dF( یجانب زیدست سررزده شد و عدد فرود در پائین نیتخم ۱۳۵/۵

 .دیرابطه ارائه گرد کیمدل برتر  ی. سپس برادیگرد

  

 :کلیدی هایواژه

 .تیحساس لیتحل ،یدب بیضر ،یجانب زیکانال همگرا، سرر

                                                           
 ، ایران، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاهآب یگروه مهندس ،کارشناسی ارشددانشجوی . ۱

 ، ایرانشاهواحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانگروه مهندسی آب، دانشیار منابع آب، . ۲

 ، ایرانواحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاهگروه مهندسی آب، ، های آبیازهساستادیار  .۳

 saeid.shabanlou@gmail.com* نویسنده مسئول: 



 رومندیآموزش ن نیز ماشواقع بر کانال همگرا با استفاده ا یجانب زیسرر یدب بیضر سازیمدل ...................................................۱۳

 

 مقدمه

آزاد ک ه  انی با جر یسازه آب کیعبارت است از  یجانب زیسرر

و  ش ودیم  هی متعامد ب ا آن تعب ایموازات در کناره کانال و به

 زیاز ت ا  س ررکه ارتفاع آب باالتر  یتا در مواقع دهدیاجازه م

 نی ا تیاهم لیدل هآن خار  شود. ب یآب از رو یاست مقدار

ه ا آن یب ر رو یمطالعات فراوان  یکیدرولیه هاینوع از سازه

 یزهایس رر یجریان رو (۱،۲۰۰۲لی و هولی) شده است.انجام

را  یاذوزنق ه یبا مقاطع عرض یمنشور یهارا در کانال یجانب

 زیمقط ع س رر یجانب بیها اثر شاند. آنموردمطالعه قرار داده

کردند و نشان دادند ک ه تییی رات  یبررس راای ذوزنقه یجانب

در  زیاس ت و اخ تالن ن ا  ادی ز اریسرعت در کف کانال بس 

 یادی ز اریتوان د ب ه مق دار بس یسرعت م  یریگمحل اندازه

ب  ا ( ۲۰۰۶، ۲رام  امورتی و همک  اران) ده  د. ریی  س  رعت را تی

واقع ب ر  یجانب یزهایسرر یرو انیرج PLSاستفاده از روش 

وتحلیل قرار داد. را مورد تجزیه یرویدا و یلیمستط هایکانال

را  یلیمس   تط یج   انب یزهایس   رر یآبگ   ذر بیض   ر یو

ه ا آن یدب  بیموردبررسی قرار داد و نشان داد که رابطه ضر

م دل م ذکور  یو مشخصات هندس  انیاز عدد فرود جر یتابع

مطالع ه  کی در ( ۲۰۱۱،  ۳و همکارانامیراقلو ) نیبود. همچن

 یج انب یزهایس رر یدب  بیو ضر انیجر دانیم یشگاهیآزما

ها تأثیرات عدد فرود را ب ر قرار داد. آن یابیرا مورد ارز زیلبه ت

موردبررسی  یانحراف هاینوع از سازه نیا یآبگذر بیضر یرو

از  یعب ور انی جر( ۲۰۱۲،  4ه و همک ارانپروان ) قرار دادن د.

متق  ارن و  یگزاگ  یز ،یلیمس  تط یج  انب یزهایس  رر یرو

موردبررس ی  یش گاهیص ورت آزما-به راغیرمتقارن  یگزاگیز

 یج انب یزهایسرر یرا برا ایرابطه نیها همچنقرار دادند. آن

ب  اقری و ) نی  نامتق  ارن ارائ  ه نمودن  د. ع  الوه ب  ر ا یگزاگ  یز

مشخص ات  یش گاهیمطالع ه آزما کیدر ( ۲۰۱4،  ۵همکاران

ق رار  یابیرا مورد ارز یلیمستط یجانب یزهایسرر یکیدرولیه

 زیدر امت داد س رر انی س ط  آزاد جر راتیی ه ا تیدادند. آن

در  انینمودند که و نشان دادند عمق جر یرگیرا اندازه یجانب

،  ۳امیراقل و و همک اران) .ابدییم شیافزا یجانب زیامتداد سرر

 یج  انب یزهایدر دهان ه س  رر antivortex هی  ب ا تعب( ۲۰۱۷
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-ن وع از س ازه نیا یکیدرولیمشخصات ه ایذوزنقه ایکنگره

را  یو آبشس  تگ یآبگ  ذر تی  ظرف لی  از قب یف  انحرا ه  ای

ب ه  antivortexها ب ا قرار دادند. آن یشگاهیموردمطالعه آزما

متف اوت نش ان دادن د ک ه  ه ایتی شکل مختلف و در موقع

antivortex ودش یم  یج انب زیس رر ییک ارا شیباعث افزا .

 یش گاهیمطالعه آزما کیدر ( ۲۰۱۷،  ۶ی و همکارانمارانزون)

در داخ ل  یلیمستط یجانب یزهایسرر یکیدرولیمشخصات ه

نمودن د ک ه  انیها بکانال همگرا را موردبررسی قرار دادند. آن

 ییتوجه کاراقابل شیباعث افزا یغیرمنشوری بودن کانال اصل

مختل ف  هایکیکنت ریاخ های. در سالشودیم یجانب زیسرر

 یو الگوشناس  ین بیشیدر پ  یو هوش مصنوع یشبکه عصب

 یاریعلوم گوناگون توس   بس  یرخطیو غ دهیچیپ هایدهیپد

 ه ایم دل نیمورداستفاده قرارگرفته است. همچن نیاز محقق

 یبرا یمصنوع یمختلف شبکه عصب هایتمیو الگور یفاز-نرو

بک  ار  کیدرولی  و ه یدرولوژی  ح  ل مس  ائل مختل  ف عل  م ه

 یدب   بیض  ر( ۲۰۱۰،  ۷ن و همک  ارانبیه  ا) اند.ش  دهگرفته

 کی  وارهی واق ع ب ر د زیلبه ت یجانب یزهایسرر یشگاهیآزما

 یدب بیرا با ضر یربحرانیز انیجر  یدر شرا یلیکانال مستط

نم ود.  س هیمقا یش بکه عص ب ه ایکیشده از تکنبینیپیش

 یه اس ازه یآب ده تی ظرف ریه ا مق ادآن یع دد ه ایمدل

نم ود. اس تفاده  یس ازمدل یمذکور را با دقت مناسب یانحراف

 یزهایس رر یدب بیمحاسبه ضر یراب ایمعادله ۸سیمدل انف

  یدر ش را یلیمس تط ه ایواقع بر کانال یضویب مهین یجانب

( ۲۰۱۲،  ۹درس  ان و همک  اران) توس    یربحران  یز انی  جر

از  یه ا ت ابعآن یشنهادیپ یدب بیشده است. معادله ضرارائه

ت ط ول دهان ه    نس ب ،عدد فرود باالدس ت س رریز ج انبی

سرریز ج انبی  هانهطول د ،یسرریز جانبی به عرض کانال اصل

 انی ارتفاع تا  سرریز جانبی به عم ق جر ز،یبه طول تا  سرر

باالدست سرریز جانبی و ش عاع کو  ک ب ه ش عاع  یدر ابتدا

و عظم ت ا  ) نیاس ت. همچن  یض ویبزرگ سرریز جانبی ب

ژن  انی ب نویس یبرنامهبا اس تفاده از م دل ( ۲۰۱۳،  ۱۰احمد

ش کل را  یلیس تطم یج انب ه ایچهیدر انیاز م یعبور یدب

مطالع ه خ ود  جیوتحلیل نت اها با تجزیهنمودند. آن ینبیشیپ
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 یتوجهقابل ییژن توانا انیب نویسیبرنامهنشان دادند که مدل 

 یکیدرولی ه ایه نوع از س ازه نیا یدب بیسازی ضردر مدل

 یدب  بیمحاس به ض ر یرا ب را ایها رابطهآن نیدارد. همچن

ب ا ( ۲۰۱۵،  ۱ابته ا  و همک اران)ارائه کردن د.  یجانب چهیدر

-روزنه یدب بیضر هابندی گروهی دادهروش دستهاستفاده از 

،  ۲عظیمی و همکاران) زدند. نیرا تخم یلیمستط یجانب های

 یزهایسرر یدب بیضر دماشین آموزش نیرومنتوس  ( ۲۰۱۷

ه ا ب ا زدن د. آن نیرا تخم ایذوزنقه هایواقع بر کانال یجانب

 یدب  بیض ر یمؤثر بر رو یپارامترها تحلیل حساسیتانجام 

،  ۳و همک  اران ح  ق ی  ابی)همچن  ین،  نمودن  د. ییرا شناس  ا

استفاده از م دل انف یس، ض ریب دب ی س رریزهای  ( با۲۰۱۸

ه  ا ب  رای ی کردن  د. آنس  ازای مثلث  ی ش  کل را م  دلکنگ  ره

شناسایی مؤثرترین پارامترهای مؤثر ب ر روی ض ریب دب ی از 

،  ۲عظیم ی و همک اران)در ادام ه،  روش گاما به ره گرفتن د.

ه ای ( ضریب دبی س رریزهای ج انبی واق ع ب ر کان ال۲۰۱۹

-ای شکل را توس  مدل بردار آموزش پشتیبان ش بیهذوزنقه

 سازی نمودند.

ت رین ریزهای ج انبی یک ی از مهمضریب دبی سر طرنکیاز

ک ه توس    اس تپارامترها برای طراحی س رریزهای ج انبی 

محققین مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. از طرن دیگر، 

مصنوعی و محاسبات نرم بس یار ک اربردی و  شهای هوروش

ه  ای آزمایش  گاهی را ب  ه ش  کل دقی  ق هس  تند و هزین  ه

ها بسیار سریع ب وده و شدهند. این روتوجهی کاهش میقابل

پذیری باالیی برخوردار هس تند. ع الوه ب ر ای ن، ب ا از انعطان

شود که ض ریب دب ی بررسی مطالعات گذشتگان مشاهده می

ه ای همگ را ت اکنون توس   سرریزهای جانبی بر روی کانال

بنابراین در این ؛ اندسازی نشدههای هوش مصنوعی شبیهمدل

ی مدل هوش مصنوع کیبا استفاده از مطالعه، برای اولین بار، 

 بیض ر (ELM)نوین تحت عنوان ماشین آم وزش نیرومن د 

 س ازیمدل همگ را ه ایکانالواقع بر  یجانب یزهایسرر یدب

م دل  شش  یورود یشد. در ابت دا ب ا اس تفاده از پارامتره ا

ELM جیوتحلیل نت اتوسعه داده شد که با استفاده از تجزی ه 

 یمعادل ه ک اربرد کیآن  یو برا یفمدل برتر معر سازیمدل

 شد. یمعرف یمؤثرترین پارامتر ورود نیارائه داده شد. همچن
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 هامواد و روش

 (ELM) ۴ماشین آموزش نیرومند

ح ل مس ائل  یص ورت گس ترده ب راهایی که بهاز روش یکی

 رد،ی  گیمورداس  تفاده ق  رار م   یدر عل  وم مهندس   یرخط  یغ

از  یک  ی تمیالگ  ور نی  اس  ت. ا (BP) پ  س انتش  ار تمیالگ  ور

 ندالیه  یهای عصبها جهت آموزش شبکهتمیترین الگوررایج

و  ی، ب  ه خ  اطر س  ادگBP تمیالگ  ور افتنی   تی  اس  ت. عموم

 دهی چیپ یرخطیدر حل مسائل غ آنآمیز موفقیت یدهاکاربر

ش بکه  یریادگی در  تمیالگ ور نیهای اموفقیت رغمیاست. عل

مکن است به نق ا  م تمیالگور نی، اخور  ندالیهعصبی پیش

 یزم ان نیپارامتر، همگرا شود؛ بن ابرا یدر فضا یمحل ممینیم

توان مطمئن شد که ب ه شود، نمییهمگرا م BP تمیکه الگور

 ی یس رعت همگرا ،ی. از طرف میباش دهیرس نهیجواب به کی

 ی یگذش ته، همگرا نی کن د اس ت. از ا یل ی، خBP تمیالگور

ش  بکه،  یه  اوزن هی  اول ری، ب  ه انتخ  اب مق  ادBP تمیالگ  ور

مانند ن ر   تم،یموجود در الگور یو پارامترها اسیبا یبردارها

ب ه  یابیدست یممکن است برا یوابسته است و گاه ،یریادگی

 ازی ن ،یریادگی تک رار مراح ل  ادی بهتر، به تعداد ز یعملکرد

 ماش ین آم وزش نیرومن دب ر  یمبتن یهای عصبباشد. شبکه

(ELM) تمیبرخالن الگور BPیبه تنظ یم پارامتره ا یازی، ن 

طور پارامتره  ا ب  ه نی  و ا ارد( ن  داسی  پنه  ان )وزن و با هی  ال

ب ه  دنیروش، رس  نی . ه دن در اندش ویانتخاب م یتصادف

 یوزن خروج  ۵نُرمترین آموزش و کو ک یترین خطاکو ک

ده د و می ج هیرا نت یخ وب یعملکرد کل  تمیالگور نیاست. ا

و  ن دارد یمحل  ن هیکم ش ود و مش کلیاجرا م  عیسر اریبس

الزم ب ه  دارد. BP تمیرا نسبت به الگور یحداقل مداخله انسان

( ۲۰۰۶،  ۶هووانگ و همکاران) که توس  ELM ذکر است که

 خ ور ت ک الی هشبکه عصبی پیش یشده است، از معمارارائه

(SLFFNN) هی ب ه ال یورود هیهای الکند. وزنیاستفاده م 

 یخروج  هایوزنشوند و یب مانتخا یصورت تصادفپنهان به

 ELM. روش ندیآیشبه معکوس به دست م اتیعمل قیاز طر

نسبت به  یپذیری باالتر و زمان آموزش کمترتعمیم تیاز قابل

 هروش نس بت ب  نی ا ن،یبرخوردار است. همچن یشبکه عصب

 یبرخوردار است. تمام یکمتر یها از مداخله انسانروش ریسا
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 نی ش وند ک ه ایم نییت خودکار تعصورشبکه به یپارامترها

روش را در ی ن ش ده و ا یاز مداخله انسان یریامر باعث جلوگ

 یادیز یایمزا ELMکند. روش یبرخ ، کارآمد م یکاربردها

توان ب ه یها مبرتری نیازجمله ا داردخود  انینسبت به همتا

باالی آم   وزش، ع   ددم رخ   داد اس   تفاده آس   ان، س   رعت

overfittingاس تفاده از تواب ع  تی باالتر و قابل می، قدرت تعم

از ش بکه  یمعم ار کی ، (۱)اش اره ک رد. ش کل  ،یسازفعال

ELM  با تعدادL ده د ک ه یم انپنهان را نش ۱نرون) i,bi(a

پنه ان و  هی ب ه ال یپنه ان ش امل وزن ورود هیال یپارامترها

ب  ه ن  رون  Lپنه  ان  هی  زون ال Lβهس  تند و  Biasه  ای وزن

لیان  گ و  ؛ ۲۰۰۶،  ۲گ و همک  اران)هووان   اس  ت یخروج  

 .(۲۰۰۶،  ۳همکاران

 
 ELMمعماری شبکه  (:۱)شکل 

 

 یشگاهیمدل آزما

از دو  یم دل ع دد جینتا یاعتبار سنج یمطالعه حاضر برا در

( ۲۰۱4، و همکاران  4باقری) شامل یشگاهیآزما ریدسته مقاد

. م دل ش ودیاس تفاده م ( ۲۰۱۷،  ۵مارانزونی و همک اران)و 

کان ال  کی ش امل ( ۲۰۱4،  4باقری و همکاران)ی گاهشیآزما

 وارهی د یب ر رو یج انب زیاست که س رر یمنشور یلیمستط

مت ر  ۸این کانال مستطیلی دارای  شده است.آن نصب یجانب

 نی ع الوه ب ر ا متر ارتفاع اس ت. ۶/۰متر عرض و  4/۰طول، 

متشکل از ( ۲۰۱۷،  ۵مارانزونی و همکاران)ی شگاهیمدل آزما

در  یج انب زیشکل است که س رر یلینال همگرا مستطکا کی

                                                           
1 neurons 
2 Huang et al. 
3 Liang et al. 
4 Bagheri et al. 
5 Maranzoni et al. 

متص ل ش ده  یج انب وارهی د یکانال و ب ر رو ییمحل همگرا

مت ر  ۷/۰متر طول،  ۱۱ها دارای کانال مورداستفاده آن .است

متر ارتفاع است. مح دوده مق ادیر آزمایش گاهی  4/۰عرض و 

 ش دهدادهنشان  ۱این دو مدل فیزیکی در جدول  شدهاستفاده

 .است
 

 همگرا هایکانال یبر رو یجانب هایروزنه یدب بیضر

واق ع  یج انب یزهایسرر ی( دب۲۰۱۷،  ۵و همکاران یمارانزون)

 یاز عرض کان ال اص ل تابعی عنوانرا به (wQ)بر کانال همگرا 

 ی یبع د از همگرا ی، ع رض کان ال اص ل)B( ییقبل از همگرا

)db(زی، ارتفاع سرر )w(یج انب زی، طول س رر )L( ، ض خامت

 یزب ر بی، ض ر)0S(کف کان ال  بی، ش)s( یجانب زیتا  سرر

 ی، دب  )dh( یج  انب زیس  رر دس  تپائین، عم  ق )ε(کان  ال 

، وزن )ρ(آب  ی،  گ   ال)dQ( یج   انب زیس   رر دس   تپائین

و ت  نش کش  ش  (μ) یکین  امید تهیس  کوزی، و(γ)مخص  و  

 در نظر گرفتند. (σ) یسطح

(۱       )( )σ,μ,γ,ρ,Q,h,ε,S,s,L,w,b,BfQ dd0d1w = 

 یزهایس رر یدب  بیش ش گ روه ب دون ض ر یا با معرفهآن 

درنظ  ر  ری  ص  ورت زهمگ  را را به ه  ایکانالواق  ع ب  ر  یج  انب

 :گرفتند

(۲       )( )
ddddd1w F,h/L,h/w,h/b,θfQ = 

ش امل  dFب وده و  یینسبت همگرا θ یپارامترها ۲معادله  در

 نیاس  ت؛ بن  ابرا یج  انب زیس  رر دس  تنیع  دد ف  رود در پ  ائ

 یورود پارامتره ای عن وانب ه ۲معادله بدون بعد  یپارامترها

مطالعه، ش ش  نی. در اشودیدر نظر گرفته م یعدد هایمدل

که  گرددیم فیتعر یعدد هایمدل یمختلف برا یمدل عدد

ش ده نشان داده یورود یپارامترها بینحوه ترک (۲)در شکل 

 .است

از  یعدد هایمدل ییتوانا یبررس یمقاله برا نیدر ا نیهمچن

 ۶کارلو. روش مونتشودیکارلو استفاده ممونت هایازیسهیشب

محاس به  یگر است که برامحاسبه یهاتمیطبقه از الگور کی

یاتک ا  م  یهای تکرارشونده تصادفگیریخود بر نمونه جینتا

 کی  یسازهیانجام شب مانکارلو اغلب زمونت یها. روشکنند

 یاتک ا لیبه دل .شوندیاستفاده م یکیزیف ای یاتیاضیسامانه ر

ک اذب،  یتصادف ای یو اعداد تصادف یها بر محاسبات تکرارآن

ک ه  ش وندیم  میای تنظگونهو اغلب به کارلومونت یهاروش
                                                           
6 Monte Carlo simulations 



 ۱۶...............................................................................................آبی/ سال هشتم/ شماره  بیست و هشتمنیروگاه برقنشریه علمی سد و 

 

 یه اب ه اس تفاده از روش شیاج را ش وند. گ را انهیتوس  را

ب ا  قی که محاسبه پاس خ دق شودیم شتریب یکارلو زمانمونت

 باشد. غیرممکن یقطع یهاتمیکمک الگور

 

 
 (2۰۱7، 2مارانزونی و همکاران و 2۰۱۴، ۱باقری و همکاران )های (: محدوده مقادیر آزمایشگاهی مدل۱جدول )

 Θ bd/hd w/hd L/hd Fd Cd محدوده مطالعه

 باقری و همکاران۱ )۲۰۱4(
۰۸4/۱ 0 بیشینه  ۹۲۶/۰  ۰۳۳/۹  ۱۶۶/۰  4۶4/۰  

-۱۲/۰ کمینه  ۶۹۸/۰  ۶۷۹/۰  ۸۱۲/۵  ۰۱۷/۰  ۳۳۶/۰  

 مارانزونی و همکاران۲ )۲۰۱۷(
۰۶۱/4 ۰ بیشینه  ۷۶۸/۰  ۸۸۳/۵  ۳۶۷/۰  ۹۵۹/۰  

۳۷۵/۱ ۰ کمینه  ۲۶۷/۰  ۷۵۲/۰  ۰۷۳/۰  ۵۵۳/۰  

 

 

 
 های ماشین آموزش نیرومندنحوه ترکیب پارامترهای ورودی برای مدل (:2) شکل

 

 
 نحوه برخورد روش اعتبار سنجی ضربدری با مقادیر آزمایشگاهی(: 3) شکل

                                                           
1 Bagheri et al. 
2 Maranzoni et al. 
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ک  ارلو مخصوص  ا  در مطالع  ه مونت یس  ازهیشب یه  اروش

 یهایبا درجه آزاد ریمتی یادیکه در آن تعداد ز ییهاستمیس

اس ت. در مطالع ه حاض ر،  دی دو م رتب  وج ود دارد مفدوبه

ک ه در  است بیضرا یسر کی یدارا ماشین آموزش نیرومند

 . ندنماییجواب ارائه م کیهر بار تکرار 

 بینم ودن ض را میک ارلو تنظ مونتهدن از روش  یطورکلبه

 نیانگی محدوده ثابت است که در مرحله آخر م کیمذکور در 

 یس ازنهیبه ریعنوان مق اداجرا( به ۱۰۰۰اجراها )مثال   یتمام

کارلو . در صورت عدم استفاده از روش مونتشودیم ائهشده ار

 یک رده و از الگ و ریی م ذکور تی بیض ر ریهر مرحل ه، مق اد

 کی  ک  ارلو طورکلی مونتنخواهن  د ک  رد. ب  ه یروی  پ یخاص  

مورداس تفاده در  بیسازی ض رااست که جهت بهینه تمیالگور

و  ش ودینویسی اجرا م زبان برنامه  یها در محالگوریتم ریسا

-دیگر، ک د برنام هعبارتب ه .ش ودیاستفاده نم  یآمار عیتوز

کارلو با کد ماشین آموزش نیرومند ترکیب نویسی روش مونت

اج را  زیادبه تعداد دفعات  مدلکل  آن شود و با استفاده ازمی

ب ا ، تکرار ماشین آم وزش نیرومن دهر  دربار(.  ۱۰۰۰) گردید

طور س ازی ب هک ارلو، ک ل ش بیهرسیدن ب ه ک د روش مونت

 گردد. بار تکرار می ۱۰۰۰زمان هم

ب ا اف زایش تع داد تکراره ا عملک  رد م دل ع ددی ب ه ش  کل 

از روش اعتب ار  نی ع الوه ب ر ایاب د. یتوجهی افزایش م قابل

 ه ایم دل آم وزش و آزم ون نت ایج یای برا ندالیه یسنج

ه  ای جدی  د و یک  ی از روش. ش  ودیم  ذکور به  ره گرفت  ه م  

ه ای کاربردی برای اعتب ار س نجی، آم وزش و آزم ون م دل

اس ت. ای ن روش ب رای اف زایش  یروش اعتبار س نجعددی، 

ه ب ا مق ادیر مش اهداتی پذیری مدل عددی در مواجه انعطان

دیگر هر مقدار مش اهداتی ح داقل عبارتگردد. بهاستفاده می

-بار برای آموزش و آزمون مدل عددی مورداس تفاده م ییک

اس ت  ینمون ه اص ل ،ای ندالی ه س نجیدرروش اعتبارشود. 

 میتقس  یاندازه مس اوبه یهای فرعنمونه k به یطور تصادفبه

 شود. 

 هایداده عنوانبه ینمونه فرع کی، k یرعهای فنمونه نیدر ب

 نی آزم ون ا هایداده عنوانها بهآن ماندهیو باق یاعتبارسنج

 k  ندالی ه ی. سپس روند اعتبارس نجشوندیمدل استفاده م

های (، هرک دام از نمون هه اهی)برابر تعداد ال شودیبار تکرار م

 یجاعتب ار س ن ه ایداده عن وانب ه ب اریکدقیق ا   k یفرع 

 یهی ال k آمده ازدس تبه جی. نت ارن دگییمورداستفاده قرار م

-یارائ ه م  نیتخم  کی عنوانشده و به یرگیمذکور متوس 

در روند  یهای فرعنمونه یروش، تکرار تصادف نیا تی. مزشود

مش اهدات اس ت و ه ر مش اهده  هی کل یآزمون و آموزش برا

 ردگی یم  رارق مورداستفاده  یسنج-اعتبار یبرا باریکدقیقا  

برابر ب ا   kمطالعه مقدار نیدر ا(. ۲۰۱۹، ۱)عظیمی و همکاران

در ای ن   ندالی ه س نجی اعتب ارروش . فرض ش ده اس ت 4

که در ابتدا مقادیر مشاهداتی ب ه  اجراشدهصورت مطالعه بدین

شوند و در اولین تکرار  هار زیرگروه تقریبا  مساوی تقسیم می

مدل عددی و زیرگروه باقیمانده سه زیرگروه اول برای آموزش 

گردن د. ای ن رون د سازی استفاده م یبرای آزمون نتایج شبیه

 ندالی ه  س نجی اعتب ار هار بار تکرار شده و در انتها نتایج 

عنوان نت ایج ص حت برای  هار تکرار متوس  گیری شده و به

سنجی مدل عددی معرفی خواهند شد. همچنین تع داد ک ل 

م ورد اس ت ک ه تع داد اعض ای ه ر  ۱44مقادیر مش اهداتی 

 یروش اعتب  ار س  نج یط  رک کل  اس  ت.  ۳۶زیرگ  روه براب  ر 

 .مشاهده استقابل (۳)در شکل  زی ندالیه ن

 

 یعدد هایدقت مدل یبررس یارهایمع

آم وزش  نیماش  ه ایدقت مدل یمطالعه جهت بررس نیا در

 نیانگی  مطل  ق م یخط  ا یآم  ار ه  ایاز ش  اخص رومن  دین

(MAE)مربع ات نیانگی مج ذر  ی، خطا (RMSE)بی، ض ر 

 صورتبه )MAPE (و درصد میانگین مطلق خطا )2R (نییتب

 شوند.یاستفاده م رزی

، i(R)(Observed) ریمق      اد (۶( ت      ا )۳)مع      ادالت  در

(Predicted)i(R)  و(Observed)i(̅R) وn ریبه ترتیب براب ر مق اد 

 ،یع دد ه ایشده توس   م دلبینیپیش جینتا ،یشگاهیآزما

 ه  اییرگی  و تع  داد ان  دازه یش  گاهیآزما ریمق  اد نیانگی  م

 . باشندیم یشگاهیآزما

 

 

                                                           
1Azimi et al. 



 ۱۸...............................................................................................آبی/ سال هشتم/ شماره  بیست و هشتمنیروگاه برقنشریه علمی سد و 
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و  نیانگیزمانی از مهم سهیشده، مقامعرفی یآمار هایشاخص

شاخص اطالعات  نیبنابرا؛ کنندینم ائهار را هااز مدل انسیوار

ش ده ب ا بینیپیش یدب  بیضر سهیقام یبرا ) (۱AICیاکیآک

 شود:یم یمعرف رزی صورتبه یشگاهیآزما یدب بیضر

(۷) 
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n
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ش   ده زده نیتخم   یبراب  ر تع  داد پارامتره  ا k نج  ایا در

 کی  عنوانبه ACI است. پارامتر یمورداستفاده در مدل عدد

در نظ ر گرفت ه  یم دل آم ار کی انطباق مناسب  یبرا اریمع

انتخ اب  یب را ابزاری عنوانخص بهشا نیا نی. همچنشودیم

و دق ت  یدگی چیزم ان پطور همو ب ه گرددیمدل استفاده م

 .کندیم فیرا توص یعدد لمد
 

 یرگیجهیو نت بحث

 هاینسبت به تعداد نرون یمدل عدد تیادامه ابتدا حساس در

 سازیگردد. سپس توابع فعالموردبررسی قرار می یمخف هیال

. در قسمت رندگییموردمطالعه قرار م رومندیآموزش ن نیماش

و  ش ودیم یمدل برتر معرف تیحساس لیتحل یبا اجرا یبعد

  .گرددیرابطه ارائه م کیمدل  نیا یبرا

 
                                                           
1 AKIACI 

 یمخف هیال هاینرون تعداد

 یج انب یزهایسرر یدب بیضر سازیمدل یمطالعه برا نیا در

. اس تفاده ش د یمخف هینرون ال ۲های همگرا از واقع بر کانال

ه ر مرحل ه  یخط ا ریا مق اده تع داد ن رون شیسپس با افزا

ادام ه  ییروند تا ج ا نیشد. ا سهیمحاسبه و با مرحله قبل مقا

ن زده یتخم  یدر حد قابل قب ول یمدل عدد یکه خطا افتی

مختل ف در  یآم ار ه ایش اخص راتییتی (4)شد. در شکل 

 شیب  ه نم  ا یمخف   هی  ال ه  ایتع  داد ن  رون راتیی  براب  ر تی

 شودیمشاهده م (4)طور که از شکل شده است. همانهگذاشت

ف رض ش د  ۶ یمس او یمخف هیال هایتعداد نرون نکهیبعدازا

محاس به ش د.  یدر حد قاب ل قب ول یمدل عدد یمقدار خطا

در  یم  دل ع  دد MAPEو  RMSE ریمثال مق  ادعنوانب  ه

ب ود ب ه  ۶ یمس او یمخف  هی ال ه ایکه تعداد نرون یحالت

 نی. همچن دی گرد محاس به ۱۳۵/۵و  ۰۳4/۰برابر ب ا  بیترت

به دست آم د.  ۰۲۷/۰مقدار  یمخف هیتعداد نرون ال نیا یبرا

  یشرا نیا یشده برامحاسبه نییتب بیالزم به ذکر است ضر

 س ازیدر ادامه م دل نیزده شد؛ بنابرا نیتخم ۹۶۳/۰برابر با 

 .شودیدر نظر گرفته م ۶ یمساو یمخف هیال هایتعداد نرون
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های آماری مختلف در برابر تغییرات تغییرات شاخص (:۴)شکل 

 های الیه مخفیتعداد نرون
 

 سازیتوابع فعال

 نیم دل ماش  یب را س ازیتوابع فعال جینتا یقسمت بعد در

طور ک ه در . همانرندگییقرار م یابیمورد ارز رومندیآموزش ن

نج پ  یدارا رومندیآموزش ن نیشد، ماش انیهای قبل بقسمت

 نیس  ازی ب  ا عن  اوپ  نج ت  ابع فعال یدارا س  ازیت  ابع فع  ال

sigmoid ،sine ،hardlimit ،triangle basis و radial 

basis  تواب ع  یب رای ش اخص آم ار نتایج (۵)است. در شکل

نمودارهای  نی. همچنشده استنشان داده مختلف سازیفعال

 (۶)در ش  کل  س  ازیفع  ال تواب  ع پراکن  دگی ب  رای ای  ن

 و 2R ،RMSE ریمثال مق  ادعنوان. ب  ههس  تند ش  اهدهمقابل

MAPE یس ازت ابع فعال یب را sigmoid  ب ه ترتی ب براب ر

 نی شده اس ت. ع الوه ب ر امحاسبه ۱۳۵/۵و  ۰4۳/۰، ۹۶۳/۰

 نیتخم ۰۲۷/۰ یمساو سازیتابع فعال نیا یبرا MAE مقدار

 یتقریب ا  مس او MAE مق دار sine ت ابع یشده است. برازده

 sine است که تابع یدر حال نیشده است. ابینیپیش ۰۵۶/۰

 ۸۱۸/۰و  -۲۰۵/۲۷۵ی را به ترتیب مس او 2R و ACI ریمقاد

 ه اینموده است. الزم به ذک ر اس ت ک ه ش اخص ینبیشیپ

ب ه   hardlimس ازیتابع فعال یبرا ACI و MAE ،2Rی آمار

شده زده نیتخم -۱۶۹/۲۷۳و  ۸۱۲/۰، ۰۵۶/۰ی مساو بیترت

 و RMSE ریمق اد triangle basis س ازیالاست. ت ابع فع 

MAPE  آمده اس ت. دس تبه ۹۱۵/۱۶و  ۱۱۸/۰ را به ترتیب

ت ابع  یتبی ین ب را بیض ر یمقدار شاخص آمار نیعالوه بر ا

 نیاس ت. همچن  ۵۸4/۰ی مس او radial basis س ازیفعال

 تابع به ترتیب براب ر نیا یبرا ACI و MAE ،MAPE ریمقاد

طور شده اس ت. هم انمحاسبه -۲۰۶/۲۹۶و  ۳۱۷/۸، ۰۵۰/۰

 بیض ر ریمقاد sigmoid یازسشود تابع فعالکه مالحظه می

 س ازیتواب ع فع ال ریبا سا سهیدر مقا یشتریرا با دقت ب یدب

 .نمود ینبیشیپ

 

 

 

 



 ۲۰...............................................................................................آبی/ سال هشتم/ شماره  بیست و هشتمنیروگاه برقنشریه علمی سد و 

 

سازی های آماری برای توابع فعالمقایسه شاخص (:5)شکل 

 مختلف

 

 

 

 

 
 سازی مختلفتوابع فعالنمودارهای پراکندگی  (:6)شکل 

 

 نتایج تحلیل حساسیت

منظور اجرای تحلیل حساسیت، شش مدل ماشین آم وزش به

نیرومند با ترکیبی از پارامتره ای ورودی معرف ی ش د. نت ایج 

ه ای مختل ف در شده برای م دلهای آماری محاسبهشاخص

تابعی  ELM 1مثال مدل عنوانمشاهده است بهقابل (۷) شکل

رامتره  ای ورودی اس  ت. ب  رای ای  ن م  دل مق  ادیر از کلی  ه پا

 ب ه ترتی ب مس اوی MAPEو  2R ،MAEهای آم اری شاخص

 ACIان  د. مق  دار ش  دهتخم  ین زده ۱۳۵/۵و  ۰۲۷/۰، ۹۶۳/۰

آمده اس ت. دس تبه -۲۵۹/۳۷۷ مس اوی ELM 1برای مدل 

ه ای مختل ف عالوه بر این نمودارهای پراکندگی ب رای م دل

ELM  تص ویر کش یده ش ده اس ت. در ب ه  (۸)در قالب شکل

منظور شناسایی مؤثرترین پ ارامتر ورودی، ت أثیر ه ر ادامه به

مثال م دل عنوانشود. ب هیک از پارامترهای ورودی حذن می

ELM 2  ت ابعی از پارامتره ایdddd h/L,h/w,h/b,θ 

دست سرریز جانبی دیگر تأثیر عدد فرود در پائینبیاناست. به
( )

dF شده است. برای ای ن م دل برای این مدل نادیده گرفته

 ۰۶۳/۰و  ۰4۶/۰ ب ه ترتی ب مس اوی RMSEو  MAEمقادیر 
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، 2Rهای آماری شده است. عالوه بر این مقدار شاخصمحاسبه
MAPE  وACI  ۸۷۵/۰برای مدل مذکور به ترتیب مساوی با ،

 ه ای ماش یناست. در بین کلی ه م دل -۶۷۸/۳۱۱و  ۶۸۱/۷

دارای کمت رین دق ت اس ت؛  ELM 2آموزش نیرومند، م دل 

 ELM 3عدد فرود جری ان ب رای م دل تأثیر هدن  بنابراین با

ش  ده اس  ت. نادی  ده گرفته dh/Lت  أثیر پ  ارامتر ورودی 

دیگر ای  ن م  دل مق  ادیر ض  ریب دب  ی را برحس  ب عبارتب  ه

dddd F,h/w,h/b,θ مثال عنوانهکند. ب سازی میشبیه

محاس به  ۹۵۶/۰ مقدار ضریب تبیین برای این مدل براب ر ب ا

ب ه  RMSEو  MAEشد. همچنین برای م دل م ذکور مق ادیر 

-به دست آمد. در میان مدل ۰۳۸/۰و  ۰۲۶/۰ ترتیب مساوی

ه  ای ب  ا  ه  ار پ  ارامتر ورودی ای  ن م  دل دارای بیش  ترین 

بررس ی در ادام ه ب ه  همبستگی با مقادیر آزمایشگاهی است.

شود. این مدل مقادیر تابع ه دن را پرداخته می ELM 4مدل 

F,h/L,h/b,θبرحسب  ddd کند. ب رای سازی میشبیه

-حذن شد. این مدل شاخص dh/wاین مدل تأثیر پارامتر 

 را ب ه ترتی ب براب ر ACIهای آماری شامل ض ریب تبی ین و 

است. عالوه بر ای ن مق ادیر تخمین زده  -۵۲۹/۲۸۶و  ۹4۰/۰

RMSE ،MAPE  وMAE و  ۵4۶/۵، ۰44/۰ به ترتیب مس اوی

 باشند.می ۰۳۲/۰

، RMSEهای آماری این در حالی است که مقادیر شاخص

MAPE  وMAE  برای مدلELM 5 به ترتیب مساوی 

محاسبه شد. مقدار ضریب تبیین  ۰۲۹/۰و  ۳۲۸/۵، ۰۳۸/۰

 ELM 5نیز برای  ACIاست و  ۹۵۵/۰ برای این مدل برابر

است. این مدل مقادیر ضریب دبی را  -۸۵4/۳4۰ مساوی

dddعنوان تابعی از به F,h/L,h/w,θ سازی میشبیه-

کند. الزم به ذکر است که برای مدل مذکور تأثیر پارامتر 

ddبدون بعد  h/b مدل شده است. نادیده گرفتهELM 6 

ا برحسب مقادیر ضریب دبی ر
ddddd F,h/L,h/w,h/b 

حذن گردیده است. بر اساس  θکند و تأثیر بینی میپیش

 ELM 6برای  RMSEو  2R ،MAPEسازی، مقادیر نتایج مدل

شده تخمین زده ۰۳۹/۰و  ۵۶۰/۵، ۹۵۲/۰ به ترتیب برابر با

 با مساوی ACIاست. عالوه بر این، برای مدل مذکور مقدار 

 گردیده است.محاسبه ۲۱۳/۳4۸

 

 

 

 
 

های های آماری مختلف برای مدلتغییرات شاخص (:7)شکل 

 6تا  ۱ماشین آموزش نیرومند شماره 

 
 



 ۲۲...............................................................................................آبی/ سال هشتم/ شماره  بیست و هشتمنیروگاه برقنشریه علمی سد و 

 

 

 

 
های مختلف ماشین نمودارهای پراکندگی برای مدل (:8)شکل 

 آموزش نیرومند

 ELMهای م دل یخط ا ب را عی توز یبخش به بررس نیدر ا

 یخطا ب را عینحوه توز (۹)شود. در شکل داخته میمختلف پر

ELM1 to ELM 6 ش  ده اس  ت.  دهیکش   ریب  ه تص  و

ش ده بینیپیش بیض ر ریدرصد مقاد ۶۰مثال حدودا  عنوانبه

درصد هستند.  ۵کمتر از  ییخطا یدارا ELM 1توس  مدل 

ت ا  ۵ نیب  ییمدل خط ا نیا جینتا سومیکحدودا   یعالوه برا

 جیدرص د نت ا %۲۷تقریبا   زین ELM 2 یرادرصد دارند. ب ۱۰

است ک ه  یدر حال نیباشند. امی %۱۰از  شتریب ییخطا یدارا

 ELM 3ش ده توس   م دل زده نیتخم هاییدب بیضر ۱۶

 جینت ا نی. همچن باشندیدرصد م ۱۰تا  ۵ نیب ییخطا یدارا

 بیدرص د ض ر ۵۷ک ه تقریب ا   ده دیخط ا نش ان م  عی توز

 ۵کمت ر از  ییخط ا ELM 4وس  شده ت سازیهای مدلدبی

درص د  ۱۱س ازی ح دودا  مدل جیدرصد دارند. بر اس اس نت ا

 ۱۰از  ش تریب ییخط ا ELM 5شده توس  بینیپیش ریمقاد

 بیدرصد ض ر ۳۰درصد هستند. الزم به ذکر است که تقریبا  

 ۵ نیب ییخطا ELM 6شده توس  مدل زده نیتخم هاییدب

 .انددرصد به خود اختصا  داده ۱۰تا 

 

 



 رومندیآموزش ن نیز ماشواقع بر کانال همگرا با استفاده ا یجانب زیسرر یدب بیضر سازیمدل ...................................................۲۳

 

 

 
 

 

 
 

 
های مختلف ماشین آموزش توزیع خطا برای مدل (:9)شکل 

 نیرومند

 

 ELM 1ه ای ع ددی، م دل س ازیبا توجه ب ه نت ایج م دل

عنوان مدل برتر معرفی شد. این مدل مقادیر ضریب دب ی را به

زند. الزم به ذک ر برحسب کلیه پارامترهای ورودی تخمین می

دس ت س رریز ج انبی فرود در پائیناست که پارامترهای عدد 
( )

dF  وdh/w  ب  ه ترتی  ب م  ؤثرترین پارامتره  ای ورودی

ص ورت ش ده بهشکل کلی معادله توسعه داده شناسایی شدند.

 زیر است.

ب  ه ترتی  ب ش  امل  OutW و InW ،InV ،BHNدر اینج  ا 

ه ای ، بایاس نرونهای ورودی، متییرهای ورودیماتریس وزن

های خروجی هستند. مقادیر هر یک از ای ن الیه مخفی و وزن

 شوندصورت رواب  زیر ارائه میها بهماتریس

(۸    )
( )( ) OutW

BHNInVInWexp1

1
C

T

d ×
+×+

= 

 























Fd

hdL

hdw

hdbd

InV

/

/

/

=



           (9) 



 ۲4...............................................................................................آبی/ سال هشتم/ شماره  بیست و هشتمنیروگاه برقنشریه علمی سد و 

 









































7557.07009.07344.01584.07258.0

0105.04515.01744.07837.01591.0

8615.03748.00126.02185.02134.0

5328.02978.01925.08654.00823.0

6661.03023.01079.09854.01255.0

3313.05232.01996.00.4156-0.2590

InW      (10) 





























6545.0

5663.0

3423.0

7205.0

0912.0

4026.0

BHN           (11) 









































2338.0

7806.0

1107.5

1838.3

5290.3

1738.4

OutW           (12) 

 
 گیرینتیجه

ه ای اص لی کانالطورکلی سرریزهای جانبی بر روی دیواره به

گیرن د. گیری جریان مورداستفاده قرار میبرای تنظیم و اندازه

-های دارای سرریزهای جانبی جز  جری انجریان درون کانال

شود. همچنین به دلیل اهمیت های متییر مکانی محسوب می

های هیدرولیکی، مطالع ات مختلف ی ب ر روی این نوع از سازه

ت. در مطالعه حاضر با استفاده شده اسها انجامضریب دبی آن

ضریب دبی سرریزهای  ماشین آموزش نیرومنداز روش جدید 

 افزایشهای همگرا تخمین زده شد. برای جانبی واقع بر کانال

استفاده شد. همچنین  کارلومونتمدل عددی از روش  کارایی

-برای صحت سنجی نتایج مدل اعتبارسنجی  ندالیهاز روش 

د. سپس با توجه به پارامترهای ورودی های عددی استفاده ش

وتحلیل نت ایج شش مدل عددی توسعه داده ش د و ب ا تجزی ه

های عددی، مدل برتر و پارامتر مؤثر معرفی گردید. مدل مدل

برتر دارای دقت قابل قبولی ب رای تخم ین ض ریب دب ی ب ود 

ش ده بینیدرصد مقادیر ض ریب پیش ۶۰مثال حدودا  عنوانبه

درص  د ب  ود.  ۵ر دارای خط  ایی کمت  ر از توس    م  دل برت  

 همچنین برای مدل برتر یک معادله کاربردی ارائه شد.
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Modeling Discharge Coefficient of Side Weir on Converging Channel Using 

Extreme Learning Machine 
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Abstract 

In this study, the discharge coefficient of side weirs located on converging 

channels was simulated for the first time using a new method of Extreme 

Learning Machine (ELM). To enhance the performance of the numerical model, 

the Monte Carlo simulations were used and the experimental values validation 

was conducted by the k-fold cross validation method. Then, the input parameters 

were detected for simulating the discharge coefficient. Subsequently, the number 

of the Extreme Learning Machine hidden layer neurons was determined using a 

trial-and-error process. In the next step, the most optimized activation function 

was also obtained. Then, using the input parameters, six ELM models were 

developed and the superior model and the most effective input parameter were 

identified through a sensitivity analysis. The superior model estimated the 

discharge coefficient values with an acceptable accuracy. For example, the values 

of the indices R2 and MAPE for this model were estimated 0.963 and 5.135, 

respectively and the Froude number at the downstream of the side weir (Fd) was 

introduced as the most effective parameter. Then, a relationship was provided for 

the superior model. 
Keywords:  

Converging Channel, Side weir, Discharge coefficient, sensitivity analysis. 

                                                           
1 Master Science Student, Department of Water Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah. 

Iran 
2* Associate Professor, Department of Water Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah. Iran 
3 Assistance Professor, Department of Water Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah. Iran 


