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پياپی 37

تخميـن فشار متوسط ديناميکی در جريانهاي دوفازي آب و هوا با استفاده از
شبکههاي عصبی مصنوعی و سيستم عصبی -فازي تطبيقی
فائزه مقدس ،3عبدالرضا کبیری سامانی* 3و مریم

ذکری1

 3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 3دانشیار ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 1دانشیار ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(دریافت ،39/33/7 :پذیرش ،36/6/4 :نشر آنالین)36/6/9 :
چکيده
جریان دوفازی در سازههای گوناگون از جمله سیستمهای انتقال آب و خطوط لوله دریایی انتقال نفت و در سازههای هیدرولیکی از جمله سرریزهای
نیلوفری ،شفتهای قائم ،کالورتها و تونلها و مجاری بسته اتفاق میافتد .پیشبینی فشار دینامیکی در جریانهای دوفازی جهت طراحی بهینه و مناسب
و جلوگیری از وقوع مشکالت ناخواسته در اثر ایجاد جریانهای دوفازی امری ضروری است .در این تحقیق مدلهایی جامع جهت پیشبینی فشار دینامیکی
در جریانهای دوفازی آب و هوا با استفاده از شبکههای عصبی و سیستم عصبی -فازی تطبیقی (انفیس) ارائه میشود .از آنجایی که مدل انفیس در
مواجهه با فرآیندهای پیچیده با تعداد پارامترهای زیاد ،قوانین زیادی تولید میکند و حجم محاسبات را بیشتر میکند ،استفاده از پیشپردازش خوشهبندی
فازی کارآیی مدل انفیس را بیشتر و حجم محاسبات را کمتر میکند .استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات یکی دیگر از تکنیکهای بهبود نتایج
در این تحقیق است .در این پژوهش برای تنظیم وزنها و بایاسهای شبکههای عصبی از الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است .در مدلهای انفیس
نیز در رابطه با تنظیم پارامترها ،الگوریتم ترکیبی ازدحام ذرات و حداقل مربعات استفاده شده است .در این بررسی مشخص شد که نتایج حاصل از
مدلهای انفیس همراه با پیشپردازش خوشهبندی فازی و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات دارای دقت باالتری هستند.
کليدواژهها :فشار متوسط ،جریان دوفازی ،عصبی -فازی ،ازدحام ذرات.

 -7مقدمه
گاهی در برخی از پروژههای مهندسی نظیر سازههای
هیدرولیکی ،جریان آب مقادیر قابل مالحظهای از هوا را با خود
به سیستم وارد میکند و سبب تشکیل جریان دوفازی آب و هوا
میشود .ورود هوا به مجرا میتواند نتیجه شکلگیری گردابهها
در ورودی مجرا باشد .ضمن وقوع پدیده جریان دوفازی در
مجاری تحت فشار ،نوسانات شدید و خسارت بار فشار در مجرا
بروز نموده که وقوع این حالت عالوه بر اثرات و خسارات آنی در
درازمدت باعث خستگی و گسیختگی سازههای حاوی جریان و
گاه خسارت غیر قابل جبران و صرف هزینههای گزاف جهت
اصالح و یا بهبود عملکرد سیستم میشود .لذا یکی از مهمترین
اطالعات الزم برای طراحی درست یک سیستم ،مقدار دقیق فشار
اعمالی بر مجرای حاوی جریان دوفازی است.

 Mishimaو  ،)3336( Hibikiبه بررسی برخی از مشخصات
جریانهای دوفازی آب و هوا پرداختند .آنها بر این باور بودند
که پارامترهای جریان دوفازی از قبیل الگوی جریان ،کسر فضای
خالی ،افزایش سرعت حبابها و افت فشار به شدت به قطر مجرا
وابسته هستند.
کبیری سامانی و همکاران در سال  3117به بررسی
آزمایشگاهی نوسانات فشار در جریانهای دوفازی پرداختند .آن-
ها با تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشگاهی در شیبهای صفر تا 4
درصد که متداولترین شیبهای مورد استفاده در تونلهای آببر
هستند ،به این نتیجه رسیدند که جریان ناپایدار آب و هوا در
صورت وقوع ،فشارهای دینامیکی شدیدی بر سازه اعمال میکند،
به نحوی که گاه متوسط فشار دینامیکی اعمالی به سازه حدود
 4و حداکثر آن به  31برابر هد استاتیکی میرسد .آنها با توجه

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس113-11331933 :
آدرس ایمیل( f.moghadas@cv.iut.ac.ir :ف .مقدس)( akabiri@cc.iut.ac.ir ،ع .کبیری سامانی)( mzekri@cc.iut.ac.ir ،م .ذکری).

12

ف .مقدس و همکاران  /نشريه مهندسی عمران و محيط زيست ،جلد  ،48شماره ( 2تابستان 88-17 ،)7931

به پارامترهای مؤثر بر فشار دینامیکی در جریانهای دوفازی آب
و هوا رابطهای برای تخمین فشار متوسط دینامیکی ارائه کردند.
در تحقیق دیگری کبیری سامانی و برقعی ( ،)3194به
بررسی افت فشار در جریانهای دوفازی لختهای افقی پرداختند.
آنها برای محاسبه افت فشار از ضریب اصطکاک تجربی جریان
ترکیبی آب و هوا و از رابطه دارسی -ویسباخ استفاده کردند.
 Zhangو همکاران ( ،)3131به بررسی افت فشار در کانال-
های کوچک پرداختند .آزمایشات آنها بر روی کانالهای
مستطیلی و دایروی کوچک با قطرهای کم انجام شده است.
ایشان با تحقیقات خود نشان دادند که عالوه بر پارامترهای
معمول (قطر هیدرولیکی ،سرعت جرمی و سایر) ،عدد بدون بعد
الپالس نیز در تغییرات افت فشار تأثیرگذار است.
 Xuو همکاران ( 33 ،)3133معادله و 1491داده تجربی که
تنها  31/7درصد از آنها مربوط به جریان آب -هوا بود ،را به-
منظور تعیین افت فشار اصطکاکی در لولهها از مقاالت مختلف
جمعآوری کردند و به بررسی جامع این معادالت پرداختند.
 Xuو  ،)3131( Frangرابطهای برای تخمین افت فشار
جریانهای دوفازی متراکم در لولهها ارائه کردند.
 Yanو همکاران ( ،)3134به بررسی افت فشار و ویژگی موج-
های لختهای در یک جریان دوفازی پرداختند .نتایج آزمایشگاهی
نشان داد که طول موج لختهای و سرعت آنها در جریان آرام با
افزایش زاویه ،افزایش مییابد ،در حالی که در جریان آشفته این
مقادیر تغییر نمیکنند.
همانطور که اشاره شد ،سیستمهای جریان دوفازی در
مقایسه با جریانهای تکفازی به شدت پیچیده و حاوی
متغیرهای زیادی هستند که تحلیل آنها دشوار بوده و نیازمند
بهکارگیری فرضیات و ابتکارات خاصی است.
عالوه بر این معادالت ارائه شده بر اساس روشهای تجربی
معموالً دارای خطای زیادی هستند و به نظر میرسد ،استفاده از
روشهای محاسبات نرم نظیر سیستم عصبی ،منطق فازی و
سیستم عصبی -فازی تطبیقی جایگزین مناسبی برای تخمین
واقعیتری از مشخصههای جریان دوفازی نظیر مقادیر فشار
دینامیکی در مجاری حاوی جریان دوفازی باشد .در ادامه به
معرفی برخی از تحقیقات انجام شده با استفاده از این مدلها در
زمینههای مختلف اشاره میشود.
 ،)3117( Shiبه شناسایی الگوهای جریان با استفاده از منطق
فازی پرداخت .او با استفاده از روش عصبی -فازی تطبیقی
الگوهای جریان مختلف را در جریانهای دوفازی شناسایی کرد
و دقت نتایج به دست آمده از این روش را نسبت به روشهای
دیگر باالتر ارزیابی کرد.

1. Back propagation algorithm

 Rosaو همکاران ( ،)3131در تحقیقی عملکرد شبکههای
عصبی و سیستمهای خبره را در شناسایی الگوهای جریان در
لولههای عمودی جریان دوفازی رو به باال با یکدیگر مقایسه
کردند.
 ،)3131( Sebakhiبا استفاده از سیستم عصبی فازی
تطبیقی به پیشبینی الگوهای جریان و افت فشار در جریان
دوفازه آب و روغن پرداخت .آنها دریافتند که نتایج انفیس
انعطافپذیرتر و قابل اعتمادتر است.
 Fanو  ،)3134( Yanبا استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
نرخ جریان مایع و گاز در یک جریان دوفازی لختهای آب و هوا
را پیشبینی کردند .هدف از انجام تحقیق حاضر ارائه مدلهایی
جامع جهت پیشبینی فشار دینامیکی در جریانهای دوفازی آب
و هوا در مجاری با قطر باال با استفاده از سیستمهای عصبی،
عصبی -فازی تطبیقی (انفیس) و آلگوریتمهای بهینهسازی است.
 -2متدولوژي و مبانی مدلسازي
مراحل مدلسازی در شکل ( )3ارائه شده است .در ادامه
توضیحات مربوط به قسمتهای مختلف مدلسازی ارائه میشود.
 -7-2مدل شبکههاي عصبی
شبکههای عصبی نوعی مدل سادهانگارانه از سیستمهای
عصبی موجودات زنده هستند .یکی از سادهترین و در عین حال
کارآمدترین روشها در مدلسازی عصبهای واقعی ،مدل
پرسپترون چند الیه است که از یک الیه ورودی ،یک یا چند الیه
پنهان و یک الیه خروجی تشکیل شده است .هر الیه ممکن است
از نرونهای مختلفی تشکیل شده باشد که این موضوع به نوع
کار آنها بستگی دارد .اگر بردار ورودی با  ،pماتریس وزنها با w
و بردار بایاسها با  bنمایش داده شود ،خروجی هر نرون با a
نمایش داده میشود و از رابطه ( )3به دست میآید.
()3

)a = f(wp + b

در رابطه ( f ،)3به تابع محرک موسوم است .در این رابطه
ماتریس  wدر بردار ورودی  pضرب میشود و سپس حاصل آن
که خود یک بردار است ،با بردار بایاسها جمع میشود .توانایی و
قابلیت مدل شبکه عصبی ،توانایی یافتن وزنها و بایاسها است.
بر این اساس مدل و یا به عبارت بهتر هر نرون باید آموزش ببیند.
برای آموزش شبکه های چند الیه از آلگوریتم پس انتشار خطا3
استفاده میشود .در این آلگوریتم خطاها به سمت عقب در شبکه
تغذیه میشوند تا وزنها را اصالح کنند و پس از آن مجدداً
ورودی ،مسیر پیش روی خود تا خروجی را تکرار میکند.
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شکل  -7مراحل مدلسازي براي پيشبينی تغييرات فشار ديناميکی در مجراي حاوي جريان دوفازي

شکل کلی معادله انجام محاسبات پیشخور در مدلهای
شبکه عصبی به صورت رابطه ( )3است.
()3

w m+1 .a m + b m+1  m  0,1, ..., M  1

m+1

=f

m+1

a

در این رابطه  Mتعداد الیههای شبکه است .بنابراین ورودی
اولیه به سیستم  a0و خروجی نهایی از آن  aMاست .آلگوریتم
پسانتشار خطا برای تنظیم پارامترهای موجود در شبکه اعم از
3
وزنها و بایاسها ،از آلگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا
استفاده میکند .آلگوریتم گرادیان کاهشی برای وزنها و بایاسها
هم به صورت زیر است:
()1

ˆF
m
w i,j  k 

m k + 1 = w m k - α.
w i,j

 i,j  

()4

ˆF
m
bi  k 

× bim  k + 1  = bim  k  - α

در این روابط  ،نرخ یادگیری 1است.

میشوند .الیه اول که به الیه ورودی موسوم است ،عملیات فازی-
سازی را انجام میدهد .در این الیه مقادیر قطعی مورد نظر وارد
مدل میشوند و بر اساس تابع عضویت به صورت فازی درمیآیند.
در واقع میزان تعلق هر ورودی به مجموعه فازی تعیین میشود.
بنابراین خروجی الیه اول به صورت رابطه ( )9است.
Oi1 = μ Ai  x 

()9

الیه دوم شامل گرههای قوانین است .در این الیه عملگر "و"
بر دادههای فازی شده اعمال میگردد تا درجه فعالیت هر قانون
محاسبه شود .خروجی این مرحله به صورت رابطه ( )6است.
Oi2 = w i = μ Ai  x  × μBi  y 

() 6

در الیه سوم عملیات نرمال سازی خروجیهای الیه دوم انجام
میشود .هدف اصلی تعیین نسبت فعالیت قانون  iام نسبت به
مجموع قانونها است.
()7

 -2-2سيستم استنتاج فازي بر پايه شبکه عصبی
 ،)3337( Jangبا ارائه سیستم استنتاج فازی بر پایه شبکه
عصبی تطبیقی با توجه به توانایی در ترکیب قدرت زبانی یک
سیستم فازی با توانایی عددی یک شبکه عصبی ،نشان داد که
انفیس در مدلسازی فرآیندهای غیرخطی بسیار قدرتمند است.
مدلهای عصبی -فازی تطبیقی از پنج الیه به شرح زیر تشکیل

2. Least mean square

i  1, 2

wi
3
= Oi = w i
w i
i

در الیه چهارم که شامل گرههای نتیجه است ،عملیات غیرفازی
سازی انجام میشود .خروجی این الیه را میتوان به صورت رابطه
( )9نشان داد:
()9





4

i = 1, 2 Oi = w i .f i = w i . pi .x + qi .y + ri

3. Learning rate
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الیه پنجم به عنوان مرحله پایانی است و خروجیهای نهایی از
آن خارج میشود .خروجی این الیه به صورت رابطه ( )3است:
()3

i = 1, 2

i w i f i
i w i

-9-2آلگوريتم ازدحام ذرات PSO

این آلگوریتم اولین بار در سال  3339توسط  Kennedyو
 Eberhartابداع و نتایج آن بیان گردید .آلگوریتم ازدحام ذرات
یک آلگوریتم تکاملی است که با جوابهای تصادفی شروع شده
و در بین جوابهای تولیدی ،جستجو را ارائه میدهد .هر جواب
بالقوه ،ذره نامیده میشود .ذرات در جواب مسأله با یک سرعت
پویا که برگرفته از تجربه خود ذرات و تجربه همقطارهاست
حرکت میکنند .در این روش جوابها در فضای جستجو باقی
میمانند تا اطالعات آنها به اشتراک گذاشته شود و جستجو را
به سمت بهترین موقعیت در فضای جواب هدایت کنند .هر ذره
در یک فضای  nبعدی قرار میگیرد .مکان  iامین ذره به صورت
) ،xi=(xi1,xi2,…,xinبهتـرین مکانی که تا آخـرین لحظه توســط
 iامین ذره پیدا شده ( )Pbestبه صورت ) Pi=(Pi1,Pi2,…,Pinو
بهترین مکانی که توسط همه ذرات پیدا شده با نماد ""gbest
نشان داده میشود .بردار حرکتی ( )vبرای ذره  iام به صورت
) vi=(vi1,vi2,…,vinنشان داده میشود .برای جلوگیری از واگرایی
آلگوریتم سرعتها و مکان ذرات محدود میشوند
] vi,j[vmin,vmaxو ] .xi,j[xmin,xmaxتعداد ذرات گروه برای
همگرایی بهتر معموالً با سعی و خطا انتخاب میشود .شرط توقف
این است که بیشترین تغییر در مقدار بهترین جواب برای تعداد
معینی از اجرای آلگوریتم کمتر از خطای مشخص باشد:
()31

()33

= Oi5 = f  x, y  = i w i f i

همانطور که قبالً نیز بدان اشاره شد ،مدلهای عصبی -فازی
تطبیقی نیز همانند مدلهای عصبی باید آموزش ببینند و زمانی
عمل شبیهسازی به درستی انجام گرفته است که پارامترهای
قسمت مقدم و تالی قوانین فازی به درستی تعیین شده باشند تا
مقدار خطای مدل به مقدار مورد نظر برسد .در تحقیق حاضر از
روش خوشهبندی کاهشی 4برای خوشهبندی فازی دادهها
استفاده شده است .در این روش هر داده این پتانسیل را دارد که
مرکز خوشه شود و این احتمال را بر مبنای تراکم دادههای مجاور،
محاسبه میکند.

 k = 1, 2,… , i 

v i, j t + 1  = w.v ij t  +



 



f yˆ t  - f yˆ t - k  < e

()33



c 2 .rand2ij .  g best, j t  - x ij t  

c 1 .rand1ij . pbest,ij t  - x ij t  +

x ij t + 1  = x ij t +v ij t + 1 

 j : xi,jامین بعد از بردار موقعیت ذره  iام،
 j : vi,jامین بعد از بردار سرعت ذره  iام،
 j : Pbesti,jامین بعد از بهترین موقعیت ذره  iام تا لحظه ،t
 j : gbestjامین بعد از بهترین موقعیت که تاکنون توسط همه
ذرات به دست آمده است.
 : wاینرسی،
 and1ijو  : rand2ijدو عدد تصادفی در بازه ] 3و ،[1
 c1و  : c2ضرایب شتاب هستند و نشان میدهند که ذره با چه
شتابی به سمت  Pbestو  gbestحرکت میکند.
 : tزمان یا تکرار است.
 -9متغيرهاي مورد بررسی ،دادهها و مشخصات مدلها
 -7-9تحليل ابعادي و پارامترهاي مؤثر
متغیرهای مؤثر بر فشار متوسط دینامیکی در جریان دو
فازی آب و هوا عبارتند از؛ مشخصات فیزیکی جریان (جرم
مخصوص  ،لزجت دینامیکی  و کشش سطحی  ،مشخصات
هیدرولیکی جریان (دبی فاز گاز و فاز مایع  ،Qمساحت اشغال
شده توسط فاز گاز و مایع  ،Aسرعتهای ظاهری فازها و سرعت
جریان دوفازی  ،Vمشخصات هندسی لوله (قطر لوله  ،Dفاصله
بین پیزومترهای اندازهگیری فشار  ،Lشیب کف کانال  Soو شتاب
ثقل  .gبنابر آنچه ذکر شد ،کبیری سامانی و همکاران رابطه ()31
را برای ارتباط پارامترهای مؤثر بر فشار دینامیکی ارائه کردند:
()31

hd
)= f(Fr, E0 , Sh, K f , α,C,wfs
h

 hd/hعدد بدون بعد فشار دینامیکی که برای بیبعد کردن آن
مقایر فشار دینامیکی بر حسب ارتفاع ستون آب ( )hd=Pd/به
ارتفاع آب در مخزن باالدست ( )hتقسیم شده استSh ،Eo ،Fr .
و  Weبه ترتیب اعداد بیبعد فرود 9مربوط به موج لختهای،
ایتوس ،6اشتروهال 7و وبر 9بوده و به صورت زیر تعریف شدهاند:
()34

c
Lg

= Fr

ذرات توسط روابط زیر مکان خود را تغییر میدهند:
4. Subtractive clustering
5. Froude
6. Eotvos

7. Strouhal
8. Weber
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gDρ

()39

σw
ρDf

()36

G
G2D

()37
()39

= E0

= We

σ.ρ

We
Fr 1 - S o

= Sh

= wfs

که  f ،D ،،L ،cو  ρبه ترتیب سرعت موج لختهای ،طول موج
لخته ای،کسر فضای خالی (نسبت حجم گاز در یک طول موج
لختهای به حجم کل در طول موج مورد نظر) ،قطر هیدرولیکی،
فرکانس موج و چگالی دوفازی هستند .ضمناً چگالی دو فازی به
صورت زیر بیان میشود:
()33

ρ = αρa +(1 - α)ρw

 Gسرعت جرمی جریان است و از تقسیم دبی جرمی جریان بر
سطح جریان به دست میآید.
W

()31

A

=G

معیاری از فاصله هر یک از مشاهدات در فضای چند بعدی از
مرکز میانگین تمام مشاهدات است .در هر مدل از میان دادههای
موجود به صورت تصادفی  71درصد برای آموزش سیستم31 ،
درصد برای آزمون سیستم و مابقی برای سنجش دقت انتخاب
شدند .در جدول ( ،)3برخی اطالعات مربوط به ورودیها و
خروجیهای بیبعد مورد استفاده در مدلهای مذکور آورده شده
است.
جدول  -7اطالعات مربوط به وروديها و خروجی مدلهاي
داده محور مورد استفاده
نام
متغیر

بازه تغییرات

Fr

میانگین

انحراف معیار

[ 1/6113و ]1/3743

1/1719

1/1643

Eo

[ 3146/713و ]49/4619

933/7996

339/6194

Sh

[ 1/1331و ]1/1111

1/11479

1/1133

Kf

[ 139/7963و ]39/6193

313/3119

91/3731



[ 3/1417و ]1/1337

1/3499

1/3191

C

[ 1/6193و ]1/1933

1/3913

1/3336

wfs

[ 3749/443و ]397/1337

331/3719

961/3339

hd/h

[ 1/733و ]3/16

3/9131

1/9463

()31

)xn=(x-xmin)/(xmax-xmin

همچنین در رابطه آنالیز ابعادی  Kfو  Cبه ترتیب ضریب افت
اصطکاک و غلظت متوسط هستند:

 xدادههای اصلی xmin ،و  xmaxمقدار حداقل و حداکثر دادهها و
 xnدادههای نرماالیز شده هستند .همانطور که در جدول
مالحظه میشود بازه تغییرات متغیرها ،متفاوت است .جهت
آموزش بهینه انفیس کلیه مقایر فوق توسط رابطه ( )31نرماالیز
شده و در محدوده صفر تا یک قرار گرفته است .دادههای نرماالیز
شده بعد از مدلسازی به دادههای اصلی بازگردانده میشود.

در رابطه ( ftp ،)33ضریب اصطکاک دوفازی است که با استفاده
از رابطه بالزیوس محاسبه میشود.

 -9-9مشخصات مدل شبکه عصبی

()33

L
D

K f = ftp

β
β+1

()33

= C

 -2-9مشخصات دادهها
در این تحقیق از نتایج مدلسازی آزمایشگاهی کبیری
سامانی و همکاران شامل مجرایی با مقطع دایره و با قطر داخلی
 3سانتیمتر و طول  31متر با جداره شفاف برای پیشبینی
تغییرات فشار متوسط دینامیکی در جریان دو فازی آب و هوا
استفاده شده است .در طول لوله در مقاطع مختلف با فاصله 3/3
متر حدود  111پیزومتر برای اندازهگیری فشار و نوسانات آن
مورد استفاده قرار گرفته است .تعداد دادههای موجود برای مدل-
سازی فشار دینامیکی برابر با  113عدد است که  39عدد از آنها
با استفاده از روش ماهاالنوبیس ،به عنوان داده پرت شناخته شده
و حذف شدند .فاصله ماهاالنوبیس که

2
معیار T

نیز نام دارد،

ابزار Neural

برای ایجاد مدل شبکه عصبی ،از جعبه
 Networksنرمافزار  MATLAB 8.0.1.604استفاده شده است.
در مجموع تعداد  31مدل شبکه عصبی با در نظر گرفتن  K=5از
روش  K Fold Cross Validationبرای تعیین فشار متوسط
دینامیکی ایجاد شد .این مدلها با تعداد الیهها و نرونهای
مختلف آموزش داده شد و نتایج با استفاده از روش میانگین
مربعات خطا مورد بررسی قرار گرفت .بهترین تعداد الیهها و
نرونها به ترتیب  1و  ،31به دست آمد .در شبکههای عصبی به
دلیل این که وزنهای اولیه ورودی به شبکه توسط سیستم
حدس زده میشود ،در هر بار اجرای شبکه با تعداد الیهها و
نرونهای مساوی ،نتایج متفاوتی حاصل میشود .به این جهت
برای هر مدل ،میانگین نتایج حاصل از پنج بار اجرای شبکه
عصبی به عنوان پیشبینی سیستم در نظر گرفته میشود .برای
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آموزش مدل از آلگوریتم پس انتشار خطا استفاده شده است.
توابع انتقال مورد استفاده در الیه پنهان ،تانژانت سیگموئید است.
در الیه خروجی نیز به طور پیشفرض تابع خطی مورد استفاده
قرار میگیرد.
 -4-9مشخصات مدل عصبی -فازي تطبيقی
برای ایجاد مدل عصبی -فازی تطبیقی ،از جعبه ابــزار
 Fuzzy Logicنرمافزار  MATLABاستفاده شده است .در مدل-
های عصبی -فازی تطبیقی نقش دادههایی که برای کنترل مدل
به کار میروند ،بسیار مهم است .این شبیهسازی به صورت حفظ
دادهها انجام میشود و چنانچه برای دادههای آموزش ندیده مدل
مورد استفاده قرار گیرد ،پیشبینی به نحو مناسبی انجام نشده و
خطای سیستم افزایش مییابد .این حالت به اصطالح پدیده
بیشبرازش 3نامیده میشود .نوع تابع عضویت متغیرهای ورودی
مدلهای عصبی -فازی تطبیقی مورد استفاده زنگولهای ،نوع تابع
عضویت متغیر خروجی ثابت و تعداد قوانین  339عدد است.
 -7-9مشخصات مدل عصبی -فازي تطبيقی همراه با
پيشپردازش خوشهبندي فازي
در مواردی که تعداد ورودیها و توابع عضویت به صورتی
باشد که قوانین زیادی به وسیله انفیس تشکیل شود ،تعداد
پارامترهای تنظیم پذیر سیستم بسیار زیاد شده و این امر باعث
پیچیدگی و طوالنی شدن زمان آموزش سیستم میگردد .در
انفیس به ازای تمام نگاشتهای موجود بین توابع عضویت
ورودیها ،قانون تشکیل میشود .هر چند هیچ رابطهای بین آنها
نباشد .بنابراین باید به روشی تعداد قوانین و پارامترهای تنظیم-
پذیر کاهش داده شود .یکی از این روشها با حفظ تأثیر تمامی
ورودیها در نتیجه نهایی ،عملیات پیشپردازش خوشهبندی
فازی با روش  SUBCLUSTاست .مشخصات مدل انفیس با پیش-
پردازش  SUBCLUSTدر جدول ( )3آورده شده است .الزم به
ذکر است که متغیرهای ورودی این سیستم نیز متغیرهای نام-
برده در جدول ( )3است.
جدول  -2مشخصات مدلهاي انفيس با پيشپردازش
SUBCLUST

شعاع
خوشهها

نوع تابع عضویت متغیر
خروجی

تعداد
قوانین

شماره
مدل
مدل 3

1/16

خطی

9

مدل 3

1/131

خطی

31

مدل 1

1/16

خطی

33

مدل 4

1/14

خطی

31

مدل 9

1/334

خطی

31
9. Over fitting

در این تحقیق برای تعیین دقیق شعاع خوشهها از آلگوریتم
ازدحام ذرات استفاده شده است .سپس سیستم با توجه به شعاع
مشخص شده از روش خوشهبندی کاهشی ،دادهها را دستهبندی
میکند .پس از این پیشپردازش ،هر دسته از دادهها به عنوان
یک ورودی مستقل وارد مدل انفیس میشود و با  7تابع عضویت
که برابر تعداد دادههای ورودی است ،یک قانون را تشکیل می-
دهد .بنابراین تنها به تعداد دستههای ورودی قانون تشکیل می-
شود.
 -7-9بهينهسازي مدلهاي عصبی -فازي تطبيقی
در یک مدل انفیس دو دسته پارامتر وجود دارد .دسته اول
مربوط به بخش مقدم قوانین فازی و دسته دوم پارامترهای
مربوط به قسمت تالی قوانین فازی است .نوع تابع عضویت
متغیرهای ورودی همه مدلها از نوع زنگولهای و نوع تابع عضویت
متغیرهای خروجی خطی است .یک قانون فازی در این مدل به
صورت  if x1 is A1 and x2 is A2 and x7 is A7 then fi = piاست.
با توجه به این که هر ورودی دارای دو تابع عضویت و هر تابع
عضویت دارای  1متغیر است ،بنابراین تعداد متغیرها در قسمت
مقدم قوانین  43عدد است که از طریق آلگوریتم ازدحام ذرات
به دست میآید .قبل از استفاده از آلگوریتم ازدحام ذرات باید
پارامترهای آن مشخص شود .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد،
این پارامترها شامل ضریب اینرسی  wو ضریب خود ادراکی ذره
 ،c1ضریب ادراک جمعی  c2و تعداد جمعیت و تکرار است .تعداد
تکرار با اجرای آلگوریتم و مشاهده میزان همگرایی به نوعی معیار
پایان اجرای آلگوریتم است .در مطالعه حاضر مقادیر توصیه شده
مطالعات گذشته بررسی و متناسب با نتایج ،پارامترهای همگرایی
روش انتخاب شده است .ضریب اینرسی برابر با witer=0.99witer-
 ، 1پارامترهای اینرسی  c1و  c2برابر با  ،3تعداد ذرات  91-11و
تعداد تکرار در آلگوریتم  411-311است .کد نوشته شده در
نرمافزار  Matlabورودیها را از پرونده  Excelدریافت و در هر بار
اجرای برنامه ابتدا از طریق آلگوریتم ازدحام ذرات مقادیری برای
پارامترهای قسمت مقدم قوانین ( 43پارامتر) در نظر گرفته و
سپس پارامترهای قسمت تالی قوانین ( 339پارامتر) را با استفاده
از روش آلگوریتم حداقل مربعات تعیین میکند .سپس نتایج
خروجی انفیس را با نتایج واقعی مقایسه کرده و اگر خطای قابل
قبول حاصل نشده باشد ،آلگوریتم ازدحام ذرات و حداقل مربعات
دوباره تکرار شده و پارامترهای قوانین فازی مجدداً به دست می-
آیند .این عمل آنقدر تکرار میشود ،تا برنامه به میزان خطای
مورد نظر برسد .تعداد تکرار مشخص شده برای اجرای برنامه
شرط دیگری برای رسیدن به جواب بهینه است .برنامه مربوط به
مدل انفیس همراه با پیشپردازش خوشهبندی نیز به همین
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صورت است .تفاوت آن با مدلهای انفیس در نوع تابع عضویت
خروجی است که در مدل انفیس ثابت و در این مدلها خطی
است.
 -4توابع خطا
برای مقایسه نتایج حاصل از مدلهای مختلف در این تحقیق
و همچنین مقایسه با رابطهها سایر محققین در تحقیقات گذشته،
در نظر گرفتن یک معیار مقایسه ضروری است .توابع خطای
درنظر گرفته شده برای مقایسه به صورت روابط ( )34تا ()36
هستند.
()34

F  x  - f  x 
2

()39



1 n



n i=1



 f  x - F  x 

2



= NRMSE



 f  x - f

n

2

()36

= MSE

f  x - F  x 
i=1


2

f  x - f 

n

R2 = 1-



i=1

در روابط اخیر ) f(xمقدار مشاهده شده تابع F(x) ،مقدار
خمینی و  fمتوسط مقادیر واقعی است .مقادیر توابع خطای
 MSEو N R M S Eبرای رسیدن به مقدار بهینه باید کمینه و
نزدیک به صفر و تابع  R2باید بیشینه و نزدیک به یک شود.
 -7نتايج مدلسازي
در این قسمت نتایج بهدست آمده از مدلهای شبکه عصبی
 ANNو مدل بهینه شده به وسیله آلگوریتم ازدحام ذرات ANN
 PSOدر پیشبینی فشار متوسط دینامیکی طبق شکلهای (-3
الف) و (-3ب) برای دادههای آموزش و آزمون آورده شده است.
به دلیل ازدیاد شکلها و گستردگی مطالب ،همه شکلها برای 9
مدل رسم نشده و تنها به رسم بهترین مدل از  9مدل شبکه
عصبی و بهترین مدل از  9مدل عصبی و  PSOاکتفا میشود .در
میان مدلها ،مدل شماره  3دارای کمترین میزان خطا و بهترین
مدل بوده است.
نتایج نشان میدهند که آلگوریتم بهینهسازی تا حدودی
نتایج شبکه عصبی را بهبود داده است .میزان خطای NRMSE
این دادهها در مدل عصبی برابر با  1/19و در مدل بهینه شده
برابر  1/33است .شکلهای (-1الف) و (-1ب) ،به منظور مقایسه
نتایج خروجی مدل عصبی -فازی تطبیقی  ANFISو مدل عصبی-
فازی بهینهسازی شده با آلگوریتم ازدحام ذرات ANFIS-PSO
ارائه شدهاند.

شکل  -2مقايسه بين نتايج شبکه عصبی و عصبی و  PSOدر
تخمين فشار ديناميکی مربوط به داده هاي :الف) آموزشی،
ب) تست

نتایج به دست آمده از تابع خطای  NRMSEمربوط به بهترین
مدل از  9مدل پیشبینی فشار دینامیکی برای دادههای آزمون و
تست به ترتیب برابر با  1/3141و  1/33و برای مدل بهینه شده
با  PSOبه ترتیب  1/33و  1/3999است .در مجموع ،مقادیر خطا
در مدلهای  ANFISنسبت به مدلهای  ،ANNکاهش یافته است.
همانطور که اشاره شد ،از پیشپردازش خوشهبندی فازی به
روش  SUBCLUSTتنها برای مدلهای عصبی -فازی تطبیقی به
دلیل دارا بودن تعداد زیاد قوانین فازی استفاده شده است.
شکلهای (-4الف) و (-4ب) به ترتیب ارتباط بین مقادیر
واقعی فشار دینامیکی در جریان دو فازی را برای دادههای آموزش
و تست در مقابل مقادیر پیشبینی شده توسـط مـدل-
های  ANFIS-PSOو عصبی -فازی تطبیقی در ترکیب با آلگوریتم
ازدحام ذرات  ANFIS-PSO-SUBCنشان میدهند .پیشبینی
مدلها برای دادههای مذکور مناسب بوده و مقادیر خطا نسبت
به مدلهای  ANNو  ANN-PSOکاهش یافته است .میزان خطای
 NRMSEاین دادهها در مدلهای بهینه شده  1/319و 1/33
است .در کل نتایج نسبت به مدلهای بدون خوشهبندی بهبود
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یافته و خطا کاهش یافته است .بنابراین خوشهبندی فازی در
بهبود نتایج بسیار مؤثر است.
نتایج مدلهای انفیس خوشهبندی شده نسبت به مدلهای
بدون خوشهبندی در بخش پیشین بسیار بهبود یافته تا جایی که
در یکی از مدلها میزان خطای  NRMSEتا  34درصد اختالف
دارد .مقادیر  NRMSEو  R2در مورد دادههای آموزش و تست
مدل انفیس با خوشهبندی فازی به ترتیب ( 1/31و  )1/39و
(1/31و )1/33است .حال آن که همین مقادیر برای مدل انفیس
بهینه شده در ترکیب با خوشهبندی فازی به ترتیب
(1/39و )1/36و (1/33و )1/36است .جدول ( )1میانگین مقادیر
خطا و ضریب همبستگی به دست آمده از نتایج مدلهای مذکور
را نشان میدهند .بر این اساس مدل انفیس با پیشپردازش
خوشهبندی و بهینه شده با الگوریتم ازدحام ذرات دارای کمترین
میزان خطا است .در ادامه بهترین مدل با کمترین میزان NRMSE
با روابط تجربی موجود مقایسه میشود.

شکل  -4مقايسه نتايج مدل انفيس-ئخوشهبندي و مدل
بهينهشده در تخمين فشار ديناميکی مربوط به دادههاي:
الف) آموزش ،ب) تست

4
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شکل  -7مقايسه بين نتايج مدل بهينهشده انفيس و رابطه
تجربی کبيري سامانی و همکاران در پيشبينی فشار ديناميکی
شکل  -9مقايسه نتايج مدل انفيس و مدل انفيس بهينه شده
در تخمين فشار ديناميکی مربوط به دادههاي :الف) آموزش،
ب) تست

نتایج مربوط به مدل بهینهشده انفیس همراه با پیشپردازش
خوشهبندی فازی با رابطه تجربی کبیری سامانی و همکاران در
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شکل ( )9مقایسه شده است .همانطور که در شکل ( )9مشخص
است ،نتایج مدل انفیس با خوشهبندی کاهشی فازی به همراه
آلگوریتم ازدحام ذرات در مقایسه با رابطه کبیری سامانی و برقعی
به مقادیر واقعی فشار متوسط دینامیکی بسیار نزدیکتراست و
دارای خطای کمتری است .بهطوری که میزان تابع خطا برای
رابطه کبیری سامانی و همکاران  1/39و برای مدل انفیس برای
دادههای آموزش نیافته (مدل  1/33 )3است.
جدول  -9مقايسه بين نتايج مدلهاي شبکه عصبی و انفيس
در پيشبينی فشار ديناميکی
آموزش

آزمون

مدل

R2

NRMSE

R2

NRMSE

1/99

1/19

1/31

1/39

ANN

1/33

1/1

1/33

1/39

ANN-PSO

1/34

1/31

1/39

1/33

ANFIS

1/36

1/33

1/37

1/396

1/33

1/31

1/39

1/339

ANFIS-PSO
ANFIS-SUBC

1/36

1/33

1/36

1/39

ANFIS-PSOSUBC

 -7آناليز حساسيت
فرآیند آنالیز حساسیت ،میزان حساسیت مدل را نسبت به
متغیرهای ورودی آن نشان میدهد .در این پژوهش برای انجام
آنالیز حساسیت مدلها از روش  Statsoftاستفاده شده است.
دراین روش مقادیر ضریب حساسیت متغیرهای ورودی از تقسیم
خطای کل شبکه در غیاب یک متغیر بر خطای کل شبکه در
حضور تمامی متغیرهای ورودی ،به دست میآید .بر این اساس
اگر مقدار ضریب حساسیت یک متغیر بیشتر از یک باشد ،آن
متغیر سهم زیادی در تغییرپذیری مؤلفههای خروجی دارد.
بر اساس آنالیز حساسیت انجام شده در صورت کاربرد تمام
پارامترهای بیبعد مؤثر ،مقدار خطای  MSEبــرابر  1/1133است.
در صـــورت حذف هریک از پارامتــرهای بـــیبعـــد ،Eo ،Fr
 C ، ،Kf ،Shو  wfsزوج ( MSEو فاکتور حساسیت) به ترتیب
برابر ( 1/1131و  1/1133( ،)3/139و  1/1113( ،)3/19و
 1/1111( ،)3/93و  1/1133( ،)3/43و  1/1134( ،)3/19و
 )3/34و ( 1/1133و  )3/19خواهد شد .لذا تأثیر متغیر بیبعد
 shاز سایر متغیرهای ورودی بیشتر است .اما به طور کلی تأثیر
متغیرهای ورودی به هم نزدیک است .لذا در محاسبه مقدار فشار
دینامیکی باید همه این عوامل منظور شوند.
 -7جمعبندي و نتيجهگيري
هدف از تحقیق حاضر پیشبینی فشار دینامیکی در جریان
دو فازی آب و هوا با استفاده از مدلهای شبکه عصبی و انفیس
در دو حالت استفاده یا عدم استفاده از آلگوریتمهای بهینهسازی

بوده است .از آنجایی که تعداد متغیرهای ورودی به مدل برای
پیشبینی فشار دینامیکی برابر با  7است ،با در نظر گرفتن تعداد
 3تابع عضویت برای هر متغیر مدل انفیس تعداد  339قانون
فازی تولید میکند .در مدل انفیس به ازای تمام نگاشتهای
موجود بین توابع عضویت ورودی قانون تشکیل میشود ،هرچند
هیچ رابطهای بین آنها نباشد .بنابراین باید به روشی تعداد
قوانین و پارامترهای تنظیمپذیر کاهش داده شوند .یکی از این
روشها با حفظ تأثیر تمامی ورودیها در نتیجه نهایی ،عملیات
پیشپردازش خوشهبندی فازی با روش  SUBCLUSTاست .یکی
از رایجترین آلگوریتمها جهت آموزش شبکههای عصبی،
آلگوریتم یادگیری پسانتشار خطا است .آلگوریتم استاندارد پس-
انتشار خطا ،یک آلگوریتم بر اساس گرادیان کاهشی است .روش
گرادیان کاهشی در بهینهسازی در برخورد با اولین بهینه محلی
متوقف میشود .بنابراین استفاده از آلگوریتمی هوشمند جهت
تنظیم پارامترهای شبکه عصبی و سیستمهای عصبی-فازی که
در آنها نیز از روش گرادیان کاهشی استفاده میشود ،روش
مناسبی است .از آلگوریتمهای پرکاربرد در این زمینه که در این
تحقیق از آن استفاده شد،آلگوریتم ازدحام ذرات  PSOاست.
بهینهسازی مدلهای عصبی -فازی تطبیقی به صورت روش
ترکیبی از آلگوریتم ازدحام ذرات و روش حداقل مربعات به بهبود
نتایج کمک کرده است .در پیشبینی فشار متوسط دینامیکی
مدلهای شبکه عصبی ،مقدار خطای تابع  NRMSEنسبت به
فرمول تجربی کبیری سامانی و همکاران بیشتر است .بنابراین در
پیشبینی فشار متوسط دینامیکی مدلهای عصبی موفق نیستند
که احتماالً مربوط به تعداد زیاد متغیرهای ورودی باشد .در مورد
مدلهای عصبی -فازی برای دادههای آموزش یافته نتایج %31
بهبود یافته است .استفاده از پیشپردازش خوشهبندی در پیش-
بینی فشار دینامیکی میزان خطای  NRMSEدادههای آموزش
یافته را نسبت به مدلهای بدون خوشهبندی  %39کمتر کرده
است .همچنین بهینهسازی مدلهای خوشهبندی شده نتایج را
 %33نسبت به مدلهای بهینه نشده و  %33نسبت به رابطه
کبیری سامانی و همکاران بهبود بخشیده است.
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1. Introduction
Two phase gas-liquid flows occur in a wide variety of situations, i.e., in water supply systems, petroleum
industry, pressurized tunnels and pipelines, culverts and water conduits (Mishima and Hibiki, 1996, KabiriSamani and Borghei, 2010). Air entrainment into a pipeline is a result of vortices at water intakes. Due to the
severity of two-phase air-water flow at hydraulic systems, estimation of the dynamic pressure and pressure
fluctuations in such systems is of great importance in practice (Yan et al., 2014). Most of the former studies
have focused on two-phase gas-liquid flow in micro-channels and small pipelines, however, there is a lack of
fundamental studies on pipelines with larger dimensions as used in hydraulic systems. Recently, some
computational intelligence approaches such as ANN and ANFIS are very effectively used to predict complex
problems with several parameters involved (Jang et al., 1997, Sebakhi, 2010, Fan and Yan, 2014). The present
study focuses on estimation of dynamic pressure in two-phase air-water flow using ANN and ANFIS combined
with PSO algorithm and subtractive clustering technique.

2. Methodology
Experiments were conducted in a horizontal/inclined air-water flow pipeline at the hydraulic laboratory of
Sharif University of Technology, Iran. The setup included a 10 m long transparent pipe with an inner diameter
of 90 mm. The governing dimensionless equation relating the dynamic pressure inside the pipe as a function
of independent parameters is

hd
 f ( Fr , E0 , Sh, K f ,  , C , wfs)
h

(1)

where hd/h is the dimensionless dynamic pressure, Fr, E0, Sh, We, Kf, and C are Froude number, Eotvos
number, Strouhal number ,Weber number, friction factor (Kf = ftpL/D, L is a characteristic length) and averaged
air concentration ( C = β/(1+β), β = Qa/Qw) respectively. From the 302 selected data points, 70% were chosen
as the training data, 20% as the checking data and the remaining 10% as the testing data to evaluate the models’
performances. For better optimization of the models, the data were normalized to be in the range of [0, 1] as
follows
xn=(x-xmin)/(xmax-xmin)
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(2)
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where x, xn, xmin and xmax are the real data, normalized data, minimum and maximum values of data in each
datasets. After surveying the dataset by applying the input and output variables, the developed ANN, ANN–PSO,
ANFIS, ANFIS-PSO, ANFIS-SUBC, and ANFIS-PSO-SUBC models were applied to estimate the dynamic pressure
in two-phase air-water flow.

3. Results and discussion
Fig. 1 compares the results of ANN and ANN-PSO for the training and testing data, whereas, Fig. 2 and Fig. 3
compare the results of ANFIS and ANFIS-PSO as well as ANFIS-SUBC and ANFIS-PSO-SUBC, respectively.
Table 1 compares the results of ANN, ANN-PSO, ANFIS, ANFIS-PSO, ANFIS-SUBC and ANFIS-PSO-SUBC, models,
applying NRMSE error values and R2 for the training and checking datasets. These error functions were
considered as the objective functions to tune the clustering and fuzzy antecedent and consequent parameters.
According to the results, the ANFIS and the ANFIS-PSO have better recognition rate than the ANN and ANNPSO models. Furthermore, the ANFIS models with fuzzy sub-clusters have been effectively improved the
results. From Table 1, it can be concluded that the ANFIS-PSO-SUBC is apparently the best model among the
developed models (NRMSE=0.19 and R2=0.96) for the testing data. Figure 1 compares the results of the best
predictor model (ANFIS-PSO-SUBC) with those of Kabiri-samani et al. (2007). According to this figure, ANFISPSO-SUBC is superior than the empirical relation given in (Kabiri-Samani et al., 2007).
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Fig. 1. Results of ANFIS-PSO-SUBC compared to those of Kabiri-Samani et al. (2007)
Table 1. A comparison among the results of predictor models
Train
Test
Model
NRMSE
R2
NRMSE
R2
ANN
0.25
0.93
0.35
0.88
ANN-PSO

0.25

0.91

0.3

0.91

ANFIS

0.22

0.95

0.23

0.94

ANFIS-PSO
ANFIS-SUBC

0.186

0.97

0.19

0.96

0.228

0.95

0.23

0.92

ANFIS-PSO-SUBC

0.18

0.96

0.19

0.96

4. Conclusions
In the present study, ANN and ANFIS models have been developed to determine the dynamic pressure in
two-phase air-water flow. The present models were also combined with PSO algorithm. The antecedent
parameters of ANFIS were optimized, using PSO, whereas the consequent parameters were optimized, using
least-square error algorithm. ANFIS includes complex processes with different parameters involved, thereby
produces several rules. To overcome this complication, fuzzy clustering preprocessing was employed to
decrease the number of fuzzy rules and to increase the efficiency of ANFIS. To these models with subtractive
clusters, a PSO algorithm was applied to optimize the clustering parameters and to control the fuzzy- if- then
rules in subtractive clustering. Another PSO algorithm was also employed to tune the fuzzy rule parameters
associated with fuzzy if-then rules. The SUBCLUST fuzzy clustering technique was applied for estimating the
variation of dynamic pressure in two-phase air-water flows. Performances of the models were evaluated using
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RMSE, NRMSE, and R2. Results show that the ANFIS model is more accurate than the empirical correlations
presented in the literature. Furthermore, by combining the ANFIS model with PSO algorithm and the
subtractive fuzzy clustering technique, the results were improved significantly.

5. References
Mishima K, Hibiki T, “Some characteristics of air-water two-phase flow in small diameter vertical tubes”,
International Journal of Multiphase Flow, 1996, 22(4), 703-712.
Kabiri-Samani AR, Borghei SM, “Pressure loss in a horizontal two-phase slug flow”, Journal of Fluids
Engineering, 2010, 132(7), 1-8.
Yan C, Yan C, Sun L, Wang Y, Zhang X, “Slug behavior and pressure drop of adiabatic slug flow in a narrow
rectangular duct under inclined conditions”, Annals of Nuclear Energy, 2014, 64, 21-31.
Sebakhi E, “Flow regimes identification and liquid holdup prediction in horizontal multiphase flow based on
neuro-fuzzy inference systems”, Mathematics and Computers in Simulation, 2010, 80(9), 1854-1866.
Fan S, Yan T, “Two-phase air-water slug flow measurement in horizontal pipe using conductance probes and
neural networks”, IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, 2014, 63(2), 456-466.
Jang JSR, Sun CT, Mizutani E, “Neuro-Fuzzy modeling and soft computing”, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1997.
Kabiri-Samani AR, Borghei SM, Saidi MH, “Fluctuation of air-water two-phase flow in horizontal and inclined
water pipelines”, Journal of Fluids Engineering., ASME, 2007, 129(1), 1-14.

