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استفاده از مدل ترکیبی برای بهبود عملکرد روشهای  ANN، ANFISو  SVRدر تخمین
پارامترهای  BODو  CODپساب تصفیهخانه فاضالب

پریسا اصغری ،وحید نورانی* ،الناز شرقی ،نازنین بهفر
دانشکده عمران ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.

خالصه :دستیابی به طراحی دقیق و راهبری صحیح تصفیه خانه های فاضالب از جمله چالش های مهم در صنعت آب و فاضالب
به شمار میآید .مدلهای عددی به دلیل نیاز به دادههای فراوان ،زمانبر بوده و صرفه اقتصادی ندارند .بنابراین در این مطالعه ،عملکرد

تصفیه خانه فاضالب تبریز با استفاده از مدلهای جعبه سیاه هوش مصنوعی شامل شبکه عصبی مصنوعی ( ،)ANNسیستم استنتاج
تطبیقی عصبی-فازی ( ،)ANFISرگرسیون بردار پشتیبان ( )SVRو مدل جعبه سیاه کالسیک خودهمبسته تفاضلی با میانگین
متحرک ( )ARIMAبراساس دادههای روزانه سالهای  1396-1395مورد بررسی قرار گرفته است .جهت تعیین پارامترهای ورودی

از معیار ضریب همبستگی ( )CCاستفاده شد که پارامترهای اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی ( ،)BODاکسیژن مورد نیاز شیمیایی

( ، )CODمواد جامد معلق (  pH،(TSSورودی به تصفیه خانه در زمان  tو  BODو CODپساب خروجی از تصفیهخانه در
یک گام زمانی قبل ( )1-tبا بیشترین مقادیر  CCبه عنوان ورودی انتخاب گردیدند BOD .و CODپساب خروجی نیز به عنوان

پارامترهای خروجی مدلهای هوش مصنوعی در نظرگرفته شدهاند .همچنین برای بهبود عملکرد مدلسازی ،روش ترکیب مدل با
استفاده از خروجی مدلهای منفرد مذکور ،به عنوان یک روش پس پردازش ،بکار گرفته شده است .ترکیب مدل به سه روش میانگین

گیری خطی ساده ،میانگین گیری خطی وزندار و میانگین گیری غیر خطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفته است.
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نتایج حاکی از آن است که بکارگیری مدلهای غیرخطی بهتر از مدل خطی  ARIMAبوده و مدل  SVRباالترین مقدار ضریب

تبیین ( )DCرا ارائه کردهاست .همچنین استفاده از مدلهای ترکیبی و به ویژه مدل ترکیبی غیرخطی با شبکه عصبی مصنوعی باعث
افزایش عملکرد مدلسازی تا  %15در مرحله صحتسنجی می شود.

و از شهرها بیرون آورد و نخست آنها را پاالیش و تصفیه نموده و سپس

1-مقدمه

در سرتاسر تاریخ بشری آب به عنوان یک کاالی با ارزش و بدون

جایگزین شناخته شدهاست .از طرفی با توجه به محدود بودن منابع آب
شیرین در جهان ،این منابع دارای ارزش اقتصادی ویژهای هستند [.]1

عواملی همچون افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و بهرهبرداری بیرویه
از منابع محیط زیست برای گسترش صنایع و کارخانهها و تأمین نیازهای

اقتصادی بشر تأثیر خود را بر محیط زیست و از جمله منابع آب بر جای

گذاشته است [ .]2به همین دلیل مسأله آلودگی محیط زیست و بهویژه

آلودگی آب روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند .

فاضالبها و بهخصوص فاضالبهای صنعتی از مهمترین عوامل آلودگی

محیط زیست هستند و لذا بایستی آنها را به طرز صحیحی جمعآوری کرده
* نویسنده عهدهدار مکاتباتnourani@tabrizu.ac.ir :

به گردش آب در طبیعت برگردانید [ .]3عالوه بر این ،اهمیت کاربرد دوباره

فاضالبها به علت نیاز روز افزون به آب ،روز به روز بیشتر مورد توجه قرار

میگیرد ،بهویژه در ایران به علت کمی آب و گرانی آب آشامیدنی ،استفاده از
فاضالبهای پاالیش شده برای مصارف غیرخانگی مانند آبیاری فضاهای

سبز درون شهرها ،پارکها ،جنگلکاری و شستشوی خیابانها و کانالهای

فاضالب اهمیت ویژهای پیدا میکند.

آالیندههای موجود در فاضالب شامل مواد معلق ،مواد مغذی ،فلزات

سنگين ،انواع شوينده و جامدات محلول و نيز مواد آلی قابلتجزیه بيولوژيكی

و مواد آلی غير قابلتجزیه بيولوژيكی هستند .اين مواد برای محیط زیست

بسيار خطرآفرین هستند و به همين دليل تخليه مستقيم فاضالبها به محیط
زیست قبل از تصفيه آنها میتواند صدمات جبرانناپذیری را به طبيعت

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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وارد نمايد كه با توجه به اين مسأله بايد فاضالبهای بهداشتی انسانی و

و الگوریتم ژنتیک )GA(6اشاره کرد.

کیفیت پساب تصفیه خانه شهری جهت استفاده مجدد و یا دفع همواره

فرآیند کالیبراسیون مدل ،نیاز به صرف هزینه زیادی نیز دارند [ .]7به طور

ساير فاضالبها قبل از ورود به طبيعت تصفيه شوند [ .]4بنابراین تعیین
با اهمیت بوده و بدین منظور آزمایشات گوناگونی صورت میگیرد .تدوین

شاخص کیفی پساب نیاز به شناخت پارامترهای کیفی مهم و مؤثر دارد ،لذا
مشخص کردن پارامترهای کیفی پساب شهری امری ضروری است که این

امر به کمک روشهای آزمایشگاهی جهت تعیین نوع و غلظت آالیندههای
فاضالب انجام میگیرد .آزمایشهای تصفیه خانه فاضالب انواع مختلفی

دارند که عبارتند از :آزمایشهای فیزیکی (براي تعيين درجه حرارت ،رنگ،

بو ،تيرگي و كدورت فاضالب ) ،آزمایشهای شیمیایی (جهت اندازهگیری
ميزان اسيدی يا قلیایی بودن فاضالب ،مواد متشكله ،اكسيژن محلول

و شدت آلودگی) و آزمایشهای زیستی (برای تعیین نوع و غلظت انواع
میکروارگانیسمهای موجود در فاضالب).

مدلهای عددی به لحاظ نیاز به دادههای فراوان و وقتگیر بودن

کلی در مدلهای عددی ،محدودیتهایی به لحاظ کالیبراسیون ضرایب

واکنشها و صحتسنجی آنها وجود دارد که با افزایش تعداد مشخصهها و
تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر ،دقت پیشبینی رفتار کیفی فاضالب کاهش
مییابد .در حالیکه در مدلهای هوش مصنوعی بدون در نظر گرفتن معادالت

پیچیده ،میتوان دینامیک حاکم بر سیستم را استخراج نموده و از این طریق،
خروجیهای مدل را پیشبینی نمود [ .]3تصفیه فاضالب شامل عملیات عمده
و پیچیده فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی است .بیشتر این فرآیندها ،رفتار
غیرخطی دارند که با مدلهای خطی ریاضی به سختی قابل تشریح هستند.
لذا در سالهای اخیر مطالعات فراوانی بر روی بررسی رفتاری تصفیهخانهها بر
اساس معیارهای کیفی پساب با استفاده از مدلهای هوش مصنوعی از جمله

مدلسازی تصفیهخانه فاضالب بهدلیل مشخصات ذاتی و غیرخطی

شبکههای عصبی صورت گرفتهاست .به طوریکه چان و همکاران ،استفاده از

ﻓﻨﺎوري ﭘﺮدازش راﯾﺎنهاي و اﯾﺠﺎد ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﻨﺎوري

دارای اعتبار و قابل اعتماد توصیه کردند [ .]8مجلی و همکاران ،از مدل

اغلب فرآیندهای مختلف تصفیه ،دشوار است .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘمﻫﺎ و ﭘﯿشﺑﯿﻨﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .به دلیل افزایش روزافزون نگرانیها در مورد

اثرات زیستمحیطی تصفیهخانهها با توجه به ضعف بهرهبرداری ،نوسانات
متغیرهای فرآیندی و مشکالت آنالیزورهای بر خط ،الگوریتمهای توسعهیافته

کنترل فرآیند با استفاده از روشهای هوش مصنوعی مانند شبکههای عصبی

مصنوعی توجه زیادی را به خود جلب کردهاست.

از مشهورترین مدلها در آنالیز سریهای زمانی ،مدل کالسیک

این روشها را در مباحث آلودگی محیط زیست به واسطه پیچیدگی سیستم،

 ANNبرای پیشبینی این فرآیندها استفاده کردند .آنها دو رویکرد برای
 ANNارائه نمودند که در رویکرد اول ،ورودی به صورت منفرد و در رویکرد

دوم ،چندین ورودی به شبکه وارد شد .نتایج حاکی از آن است که هنگامی که
اکسیژن مورد نیاز شیمیایی  )COD(7به صورت منفرد به شبکه وارد میشود،

نتایج بهتری را نسبت به حالتی که به همراه ورودیهای دیگر به شبکه وارد
میشود ،ارائه میکند [ .]1هامودا و همکاران ،عملکرد تصفیهخانه فاضالب

آردیای کویت را با استفاده از مدل شبکه عصبی پسانتشار 8ارزیابی کردند

 1ARIMAاست [ .]5مدل  ARIMAاساسا یک مدل خطی است

[ .]9حامد و همکاران از مدل  ANNبرای پیشبینی عملکرد تصفیهخانه

مشکل میشود و توانایی مدلسازی این نوع پدیدهها را ندارد [ .]6لذا اخیرا

بیولوژیکی ( ،9)BODو جامدات معلق ( 10)SSکه از تصفیهخانه قاهره مصر

و در مدلسازی پدیدههای هیدرولیکی پیچیده ،دینامک و غیرخطی دچار
ابزار محاسبات نرم 2و هوش مصنوعی به طور گستردهای در مدلسازی فرآیندهای

هیدرولیکی و هیدرولوژیکی غیرخطی بهکار گرفته شدهاند .از جمله مدلهای
هوش مصنوعی میتوان به شبکههای عصبی مصنوعی ، )ANN(3سیستم
استنتاج فازی  -عصبی ، )ANFIS(4ماشینهای بردار پشتیبان)SVM( 5

Auto Regressive Integrated Moving Average
Soft Computing
Artificial Neural Network
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
Support Vector Regression

1
2
3
4
5
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فاضالب استفاده کردند .آنها از دادههایی مانند  ،CODاکسیژن مورد نیاز

جمعآوری کرده بودند ،استفاده کردند .نویسندگان دریافتند که مدلهای
مبتنی بر  ،ANNیک ابزار قوی و کارا در پیشبینی عملکرد تصفیهخانههای
فاضالب است [ .]3گونتارسکی و همکاران ،به کمک  ،ANNپارامترهای
خروجی یک تصفیهخانه فاضالب صنعتی را شبیهسازی کردند [ .]10دوغان

و همکاران ،کاربرد شبکه عصبی مصنوعی را در تخمین میزان BOD
Genetic Algorithm
Chemical Oxygen Demand
ANN Backpropagation
Biological Oxygen Demand
Suspended Solids
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روزانه ورودی برای یک تصفیهخانه فاضالب ،نشان دادند و به این نتیجه

با استفاده از سیستم استنتاج فازی ممدانی 6موفق به پیشبینی عوامل کیفی

بستگی دارد [ .]11شرقی و همکاران از مدل  ANNجهت ارزیابی عملکرد

توانایی شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی در مدلسازی مشخصههای

رسیدند که اجرای هر چه بهتر مدل به تعداد مناسب مشخصههای ورودی نیز
تصفیه خانه فاضالب تبریز استفاده کردند [ .]12نصر و همکاران ،از یک
شبکه عصبی پیشرو با الگوریتم آموزشی پس انتشار ،برای پیشبینی عملکرد

تصفیهخانه العجمی مصر استفاده کردند .برای این منظور ،آنها دادههای
مربوط به  BOD, CODو مقدار کل جامدات معلق ( 1)TSSطی یک
دوره یکساله را مورد استفاده قرار دادند و نشان دادند که  ANNیک مدل

تأثیرگذار برای پیشبینی فرآیندهای غیرخطی است [ .]13پای و همکاران از
شبکه عصبی مصنوعی و مدلهای جعبه خاکستری( ،2)GMبرای پیشبینی

غلظتهای  SSو  CODاستفاده کردند [ .]14شبکه عصبی ،KSOFM3
یک تکنیک شبکه عصبی بازبینی نشدهاست که برای کاهش مقدار دادهها
از طریق خوشهبندی و نیز برای نمایش غیرخطی بودن دادهها بر روی
فضایی با بعدی پایینتر به کار میرود .چنار از این تکنیک برای دادههای

تصفیهخانه پلهام طی  400روز بهرهبرداری برای غلظتهای پارامترهای
پساب ،شامل  BOD, TSSو کلیفرم ،استفاده کرد و به این نتیجه رسید
که شبکه عصبی  KSOFMدر ارزیابی عملکرد تصفیهخانههای فاضالب،

یک راه کارا برای تعیین وابستگیهای پیچیده بین متغیرها به وسیله ایجاد

یک استراتژی صحیح برای حل مشکالت بهرهبرداری در تصفیهخانههای
فاضالب است [ .]15هدام و همکاران با استفاده از شبکه عصبی با رگرسیون

تعمیم یافته )GRNN( 4مقدار  BODموجود در پساب خروجی برای یک

تصفیهخانه فاضالب پیشبینی کردند و نشان دادند که روش GRNNنتایج
موفقی را برای  BODپساب ارائه میدهد [ .]16یزدانی و همکاران تأثیر
پارامترهای زمان ماند ،دما COD ،pH ،ورودی و نرخ جریان هوای ورودی
به داخل یک راکتور ناپیوسته متوالی )SBR( 5بر روی  CODخروجی را

با استفاده از روش  ANNمدلسازی کرده و نشان دادند که نتایج مدل
 ANNهمخوانی خوبی با دادههای آزمایشگاهی دارد [.]17

پساب خروجی از تصفیهخانههای شهری در ترکیه شدند [ .]18همچنین

کیفی تصفیهخانههای فاضالب کارخانه کاغذسازی در چین از سوی ون

و همکاران ،بررسی شد [ .]19پای و همکاران ،از مدل  ANFISبرای
پیشبینی کیفیت پساب خروجی تصفیهخانه فاضالب یک شهرک صنعتی

استفاده کردند .همچنین از  ANNنیز برای مقایسه استفاده شد و نشان

دادند که  ANFISبه لحاظ آماری برای پیشبینی عملکرد تصفیهخانه
فاضالب بهتر از  ANNاست [ .]20پای و همکاران ،کیفیت پساب خروجی

تصفیهخانه فاضالب یک شهرک صنعتی را با استفاده از شبکه فازی و کیفیت

فاضالب ورودی پیشگویی کردند [.]21

جو و همکاران با استفاده از دو مدل  ANNو  SVMمقدار کل

نیتروژن ( 7)T-Nپساب تصفیهخانه فاضالب اولسان کره را پیشبینی

کردند[ .]22گرانتا و همکاران ،برای ارزیابی شاخصهای اصلی کیفیت
فاضالب از دو مدل رگرسیون بردار پشتیبان )SVR( 8و درخت رگرسیون

9

( )RTاستفاده کردند که هردو مدل قابلیت اطمینان باالیی داشتند [.]23

شریف و همکاران در مقایسهای عملکرد دو مدل  SVRو  ANFISرا

جهت پیشبینی عملکرد راکتورهای لجن گرانول هوازی مورد ارزیابی قرار
دادند و نشان دادند که مدل  SVRپیشبینیهای دقیقتری را نسبت به
مدل  ANFISارائه میدهد [.]24

از آنجا که ممکن است هر یک از مدلها در مدلسازي با خطاهای

غیرقابل اجتنابی همراه باشند که این خطاها میتواند منجر به کاهش دقت
نتایج شود ،اخیراً رویکرد ترکیب مدل جهت کاهش خطاهای مدل و رسیدن
به یک مدل جامع مورد توجه قرار گرفت ه است .بیتس و گرنجر و سپس

دیکنسون در استفاده از ترکیب پیشبینیهای به دست آمده از مدلهای
مختلف پیشگام بودند [ .]27-25تامسون استفاده از روش ترکیب مدل را در

زمینه پیشبینی آب و هوا مطرح کرد [ .]28کلمن یک مرور جامع در زمینه

با توجه به توانایی باالی سیستمهای فازی در مدلسازی ،برآورد

ترکیب مدل ارائه داده است [ .]29اولین بار شمسالدین و همکاران مفهوم

میشود که این سیستم میتواند با دقت مناسبی مقادیر عوامل کیفی پساب

ترکیب مدل را برای تخمین روانآب به کار بردند و نشان دادند که ترکیب

فرآیندهای پیچیده و بهینهسازی مسائل مختلف مهندسی ،این فرضیه مطرح

تصفیهخانه را به کمک عوامل کیفی فاضالب ورودی برآورد کند .یل و یالپیر،
Total Suspended Solids
Gray Model
Kohonen Self-Organizing Feature Maps Neural Network
Generalized Regression Neural Network
Sequence Batch Reactor

ترکیب مدل را برای پیشبینی سیالب معرفی کردند .آنها سه روش مختلف

خروجی مدلهای مختلف تخمین بهتری از روانآب را به دست می دهد

1
2
3
4
5

Mamdani
Total Nitrogen
Support Vector Regression
Regression Tree
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تصفیه
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موقعیت
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Fig. 1. Map of Tabriz plain and location of Tabriz WWTP south of Aji Chay and west of Tabriz city. Color

Fig. 1. Map of Tabriz plain and locationrepresents
of Tabrizelevation
WWTP(m).
south of Aji Chay and west of Tabriz city.
Color represents elevation (m).

[ .]30ژنگ و همکاران از یک سیستم استنتاج فازی مرتبه اول تاکاگی-

آن (شامل  BODو  )CODانجام شدهاست .در این مطالعه ،پارامترهای

سوگنو 1برای ترکیب خروجی پنج مدل بارش-روانآب استفاده کردند [.]31

 BODو  CODپساب تصفیهخانه فاضالب تبریز در ابتدا با استفاده از

پیشبینی سریهای زمانی استفاده کرد که نتایج حاکی از آن بود که ترکیب

سپس به عنوان یک نوآوری در مطالعه و افزایش دقت و کارایی مدلسازیها،

ژانگ از یک مدل ترکیبی حاصل از مدل  ANNو مدل ARIMAبرای
مدل یک روش مؤثر برای افزایش دقت پیشبینی میباشد [ .]32لی و

همکاران یک روش دینامیکی جدید برای ترکیب مدلهای هیدرولوژیکی
چندگانه را با استفاده از ارزیابی عملکرد آنها در حین پیشبینی و روش
میانگین وزنی برای کاهش عدم قطعیت مدل در پیشبینی جریان ماهانه
ارائه دادند [ .]33شرقی و همکاران تراوش از بدنه سد خاکی را با استفاده از

مدلهای هوش مصنوعی در سه رویکرد مختلف بررسی کردند سپس نتایج
حاصله از مدلسازیها را با یکدیگر ترکیب کرده و به این نتیجه رسیدند که

روش ترکیب مدل باعث بهبود نتایج مدلسازیها میشود [.]34

با عنایت به توانایی باالی سیستمهای شبکه عصبی در مدلسازی و

برآورد فرآیندهای پیچیده و بهینهسازی مسائل مختلف مهندسی ،این فرضیه
مطرح میشود که این سیستم میتواند با دقت مناسبی مقادیر عوامل کیفی

پساب تصفیهخانه را به کمک عوامل کیفی فاضالب ورودی برآورد کند .از

اینرو ،این مطالعه با هدف توسعه و ارزیابی کارایی مدلهای هوش مصنوعی

در بررسی عملکرد تصفیهخانه تبریز و برآورد عوامل کیفی پساب خروجی از
1

مدلهای  SVR ،ANFIS ،ANNو  ،ARIMAپیشبینی شدهاند،
خروجی مدلهای مذکور به کمک سه روش ترکیب مدل یعنی میانگینگیری

خطی ساده ،میانگینگیری خطی وزندار و میانگینگیری غیرخطی با شبکه
عصبی ،با یکدیگر ترکیب شده و نتایج حاصل از مدلسازیها در بخش  3با
یکدیگر مقایسه شدهاند.

2مواد و روشها2- 1-تصفیهخانه مورد مطالعه

به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست شهری و شیوع بیماریها،

تصفیهخانهای به روش لجن فعال با هوادهی دیفیوزری در فاصله چهار

کیلومتری غرب شهر تبریز در اراضی روستای قراملک ،ضلع جنوبی رودخانه
آجی چای و در پائینترین نقطه شهر ،در زمینی به مساحت  72هکتار در
سه مدول و هر مدول برای تصفیه فاضالب  612هزار نفر جمعیت شهری

بهعالوه  20درصد حجم فاضالب خانگی برای پساب صنعتی در نظر گرفته
شدهاست .ضمن ًا انتقال فاضالب به تصفیهخانه بصورت ثقلی انجام میپذیرد.

شکل  1موقعیت جغرافیایی تصفیهخانه شهر تبریز را نشان میدهد.

کیفیت پساب خروجی از تصفیهخانه بر اساس معیارهای طراحی عبارتند

Takagi-Sugeno
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شکل  :2تصویر شماتیک فرآیندهای تصفیهخانه فاضالب
شکل  .2تصویر شماتیک فرآیندهای تصفیهخانه فاضالب
Fig. 2. Schematic diagram of Tabriz WWTP processes.

Fig. 2. Schematic diagram of Tabriz WWTP processes.

از:
الف) غلظت  BOD5فاضالب تصفیه شده خروجی کمتر از  20میلیگرم

در لیتر

ب) غلظت مواد معلق ( )SSفاضالب تصفیه شده خروجی کمتر از 30
میلیگرم در لیتر
ج) غلظت کلر باقی مانده فاضالب خروجی کمتر از  0/5میلیگرم در

 BOD5میباشد .مقدار اکسیژن الزم جهت تجزیهی بیولوژیک مواد آلی
موجود در یک لیتر فاضالب به روش هوازی در زمان و دمای معینBOD ،

گویند .به وسیله ی میزان  BODمقدار اکسیژن الزم را برای هوادهی در

تصفیه تعیین میکنند و نیز مقدار  BODپساب ،معیاری از میزان راندمان

تصفیه خانه میباشد .مقدار مجاز  BODپساب جهت تخلیه به آبهای
سطحی  30 mg/litمیباشد.

لیتر.

2- 2- 2-اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ()COD

تصفیهخانه فاضالب تبریز شامل واحدهای مختلفی از جمله کانال
ورودی برای انتقال فاضالب به هر قسمت از تصفیهخانه ،آشغالگیرهای
دانهدرشت و دانهریز به ترتیب به منظور جداسازی اشیاء بزرگتر از 100
میلیمتر و  20میلیمتر از فاضالب ،حوضهای دانهگیر برای حذف ذرات
ماسه و یا سایر دانهها به قطر  0/2میلیمتر با زمان ماند  3دقیقه ،لجن
فعال ،حوضهای تهنشینی ثانویه ،مخازن کلرینگ ،مخازن هضم بیهوازی
و هاضمهای لجن میباشد .شکل  2تصویری شماتیک از فرآیندهای تصفیه
فاضالب را نشان میدهد.
2- 2معرفی پارامترهای استفاده شده2- 2- 1اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی ()BODگستردهترین و کاربردیترین پارامتر سنجش آلودگی فاضالب مواد آلی،
هم برای فاضالب و هم آبهای سطحی BOD ،فاضالب پنج روزه یا

به علت زمانگیر بودن آزمایش ( BODدر حدود  5روز) ،شاخص

دیگری مشابه با آن به نام  CODنیز در علم فاضالب تعریف شده است که
در آن عمل اکسیداسیون با استفاده از اکسیدکنندههای قوی مانند پرمنگنات
پتاسیم یا دی کربنات پتاسیم به کار میرود و تفاوت آن با  BODدر این
است که در آن کلیه مواد ،حتی موادی که به صورت بیولوژیکی هم اکسید

نمیشوند ،اکسید خواهند شد ،در نتیجه  CODیک فاضالب ،پساب و یا
آب آلوده ،عبارت است از میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد

قابل اکسیداسیون موجود در آن .لذا مقدار  CODبرای یک فاضالب خاص
همواره مساوی یا بزرگتر از مقدار  BODآن است (در حدود  1/5تا  2برابر).

تعیین  BODبا وجود ارزش فراوان دارای دو ضعف اساسی است .اول

طوالنی بودن مدت آزمایش و دوم امکان مسموم شدن میکروارگانیسمهای
مورد نظر در تماس با مواد آلوده در این مدت طوالنی ،از این روCOD ،
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پارامترهای فاضالب
بین پارامترهای
همبستگی بین
ضرایب همبستگی
جدول
فاضالب
 .1ضرایب
جدول :1
Table
Table 1.
1. Correlation
Correlation coefficients
coefficients between
between influent
influent and
and effluent
effluent parameters.
parameters.
Qinf

Tinf

TDSinf

(

((ºC

mg

𝑚𝑚3

SSinf

ECinf

eff

eff

1

1

-

mg

0/000

0/023

0/070

0/070

0/22

0/23

0/72

0/75

0/020

0/022

0/020

0/052

0/20

0/25

0/77

0/20

(

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(

𝑙𝑙

(

(

𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇
𝑐𝑐𝑐𝑐

(

mg

pHinf

CODt-

BODt-

(

𝑙𝑙

(

(

𝑙𝑙

(

ارزش فراوانی پیدا میکند .بدیهی است که هرچه مقدار  CODیک فاضالب
بیشتر باشد مقدار مواد خارجی موجود در آن که باعث آلودگی آن میشود

نیز بیشتر خواهد بود .مهمترین مزیت آزمایش  CODنسبت به BOD5
آن است که این آزمایش در کمتر از  1ساعت قابل انجام است .مقدار مجاز

 CODپساب جهت تخلیه به آبهای سطحی  60 mg/litمیباشد.

mg

(

𝑙𝑙

(

TSSinf

CODinf

BODinf

پارامترهای

(

فاضالب

0/72

0/50

0/53

BODeff

0/73

0/57

0/70

CODeff

mg

(

𝑙𝑙

(

mg

(

𝑙𝑙

(

mg

(

𝑙𝑙

2- 3معرفی دادههادر این مطالعه ،از دادههای روزانه تصفیه خانه فاضالب تبریز طی
سالهای  1395-1396استفاده شدهاست .با توجه به اهمیت ذکر شده برای
پارامترهای  BODو  CODدر طی فرآیندهای تصفیه فاضالب و نیز در
دفع آن ،این دو پارامتر به طور جداگانه به عنوان خروجیهای مدلهای هوش
مصنوعی در نظرگرفته شدهاند .بنابراین ،هر مدل دارای یک خروجی واحد

2- 2- 3-مواد جامد معلق ()TSS

مواد جامد موجود در فاضالب یکی از پارامترهای مهم در طراحی و بهره

برداری تصفیه خانههای فاضالب میباشد که آزمایشهای مربوطه ،علیرغم

سادگی ،نیاز به دقت ویژه دارند .در فاضالب شهری بر حسب شدت آلودگی
آن ،میزان مواد جامد معلق در محدوده  150-250 mg/litقرار دارد.

میباشد .جهت مدلسازی  BODeffو  %75 ،CODeffابتدایی دادهها برای
مرحله آموزش و  %25باقیمانده برای مرحله صحت سنجی در نظر گرفته

شد .از ضریب همبستگی )CC( 1برای تعیین تأثیر هر پارامتر ورودی بر روی
 BODو  CODپساب استفاده گردید .سپس پارامترهایی با مقدار CC
بیشتر از سایر پارامترها به عنوان ورودیهای مناسب برای مدلهای هوش
مصنوعی انتخاب شدند .همانطور که در جدول  1مشاهده میشودBOD،

 pH2- 2- 4-فاضالب

 pHبه معنی قدرت هیدروژن است که در واقع عالمتی است که توسط

آن میتوان قدرت اسید یا باز را به شکل یک عدد بیان کرد .مقدار pH

محیط بر روی تمامی جانداران شامل انسانها ،جانوران و گیاهان مؤثر است.

اهمیت دیگر مقدار  pHاز آن جهت است که تأثیر بسیار زیادی بر روند

و سرعت واکنشهای شیمیایی دارد؛ بطوریکه در بسیاری از فرآیندهای

تصفیه فاضالب باید ابتدا مقدار  pHرا متناسب با فرآیند مورد استفاده تنظیم

نمود .از اینرو ،در این مطالعه از پارامتر  pHبه عنوان ورودی مدلهای
هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است.

 TSS، COD،و  pHبه همراه  BODو CODپساب در گام زمانی
قبل با باالترین مقدار  CCبه عنوان ورودی مدلهای هوش مصنوعی
انتخاب شدند .به دلیل متفاوت بودن دیمانسیون پارامترها با یکدیگر ،پیش از
پردازش دادهها عمل نرمال کردن روی آنها انجام گرفت .ترکیب دادههای
ورودی شامل  pHtinf ،TSStinf ، CODtinf،BODtinfو BODt-1effیا
 CODt-1effاست ( inf2بیانگر فاضالب ورودی 3eff ،بیانگر پساب خروجی
و  tبیانگر زمان است).
اندازهگیری غلظت  21 ،BODروز طول میکشد ،اما در طی  5روز اول،
Correlation Coefficient
Influent
Effluent
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شکل  :3نمودار  ACFمربوط به BODeff
شکل  .3نمودار  ACFمربوط به BODeff
.Fig. 3. ACF plot of BODeff
Fig. 3. Phase velocity dispersion curves for a steel pipe with outer diameter of 220 mm and
wall thickness of 4.8 mm

 70%از  BODتجزیه میشود .بنابراین ،آزمایشگاهها معمو ًال 5 BOD

2- 4-روش تحقیق

روزه ( )BOD5را گزارش میکنند .بنابراین ،در این مطالعه از  BOD5در

در این مطالعه ب ه منظور پیشبینی پارامترهای  BODو  CODپساب

این نکته ،در این مطالعه برای بررسی بیشتر تأثیر  BODو  CODخروجی

خط ی  ARIMAاستفاده شده است .هدف از استفاده از روش �ARI

استفاده گردید که میزان خود همبستگی یک پارامتر را در زمانهای قبل

در پیشبینی پدیدههای غیرخطی و پیچیده است .هم چنین بهمنظور افزایش

 ،)3نشان میدهد که  BODeffبا یک گام تأخیر زمانی باالترین همبستگی

که این روش در سه مدل میانگینگیری خطی ساده ،میانگینگیری خطی

سریهای زمانی دادههای ورودی و خروجی استفاده شده است .با توجه به
یک زمان قبل بر روی  BODیا  CODدر زمان  ،tاز نمودار ACF

از مدلهای هوش مصنوعی شامل  SVR ،ANFIS ،ANNو مدل

 ،MAمقایسه توانایی مدلهای هوش مصنوعی و مدل خطی ARIMA

نشان میدهد .نمودار خود همبستگی ( )ACF1مربوط به ( BODeffشکل

دقت و کارایی مدلسازیها روش ترکیب مدل به کار گرفته شده است

با  BODeffدر زمان  tنسبت به سایر تأخیرهای زمانی دارا میباشد .بنابراین

وزندار و میانگینگیری غیرخطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام

میتوان گفت که سیستم تصفیه ماهیت مارکووین 2دارد ،چرا که BOD

میگیرد .سپس نتایج حاصل از مدلهای منفرد و ترکیبی با یکدیگر مقایسه

بنابراین ،در این مطالعه  BODپساب خروجی در یک گام زمانی قبل

است که اجزای آن در زیربخشهای زیر توضیح داده شده است.

پساب در گام زمانی فعلی و قبلی تأثیر مستقیمی بر کیفیت پساب دارد.

( ) BODt-1effبرای اولین بار به عنوان یک متغیر ورودی در مدلسازی

میشوند .مراحل مدلسازی بصورت شماتیک در شکل  4نشان داده شده

2- 4- 1-شبکههای عصبی مصنوعی ()ANN

هوش مصنوعی استفاده گردیده است .نمودار  ACFمربوط به CODeff
نیز مشابه شکل  3به دست آمد.

Autocorrelation Function
Markov nature

1
2

شبکههای عصبی مصنوعی ،که در بحث هوش محاسباتی جای

میگیرند ،سیستمها و روشهای محاسباتی نوینی برای یادگیری ماشینی،
نمایش دانش و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیشبینی
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شکل  :4دیاگرام شماتیک روش های پیشنهادی
شکل  .4دیاگرام شماتیک روش های پیشنهادی
.Fig. 4. Schematic diagram of the proposed methodology
Fig. 4. Schematic diagram of the proposed methodology.

پاسخهای خروجی از سیستمهای پیچیده هستند .ساختار ANNمتشکل

است .تعداد تکرارها و نرونهای الیه پنهان با استفاده از روش آزمون و خطا

روشهای  ،ANNروش  1FFNNمیباشد که کاربرد وسیعی در زمینه

 BODخروجی را نشان میدهد.

از سه الیه ورودی ،پنهان و خروجی است [ .]36 ,35یکی از متداولترین

علوم آبی دارد .مقدار خروجی مدل  FFNNبا استفاده از معادله ( )1به

دست میآید.

)(1


تعیین شدهاند .شکل  ،5تصویری شماتیک از ساختار  ANNبرای پیشبینی

2- 4- 2-سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی ()ANFIS

شبکه عصبی فازی از دو ساختار شبکه عصبی و سیستمهای فازی

تشکیل شده و آنها را برای استفاده از مزایای هر دو روش به یک روش


MN
 NN

yk  f 0 Wkj . f h   w ji xi  w j 0   wk 0 
 i1

 j1


واحد تبدیل میکند [ .]37هر سیستم فازی از سه مرحله اصلی فازی کردن،
پایگاه اطالعاتی فازی و غیر فازیکردن دادهها تشکیل شدهاست .در ساده
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k
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( w*  i1 (i  i* ( ( xi
N

تغییر میکنند.

در این مطالعه از روش  FFNNسه الیه برای تخمین مقادیر روزانه

N
استفاده شده
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ترین حالت ،مدل ترکیبی فازی را میتوان به عنوان یک پیش پردازنده

فرض کرد که ماشین یادگیری  ،ANNتوابع عضویت ( ،)MFسیستم
2

استنتاج فازی یا قوانین از طریق دادههای آموزشی ،آموزش داده میشوند

[ .]38سیستمهای استنتاج فازی انواع مختلفی نظیر ممدانی ،سوگنو ،الرسن

3

و غیره دارند [ ]39که از بین این موتورهای مختلف ،سیستم استنتاج فازی

سوگنو برای پیشبینی  BODeffو CODeffدر این مطالعه استفاده شده

است.

2- 4- 3-رگرسیون بردار پشتیبان()SVR

رگرسیون بردار پشتیبان ،توسعهیافته مدل ماشین بردار پشتیبان

( )SVMاست .این شبکههای عصبی یکی از روشهای یادگیری نظارت
Membership Function
Larsen

2
3
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شکل
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 Fig. 5.Schematic diagram of FFNN model for predicting BODeff
 j1
Fig. 5. Schematic diagram of FFNN model for predicting BODeff
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جذر میانگین مربعات خطا استفاده شدهاست ،که مقدار آن در هر دو مرحله
Determination Coefficient
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به عنوان یک تابع محرک در الیههای میانی و خروجی استفاده گردید .تعداد

تکرارها و نرونهای الیه میانی با استفاده از روش آزمون و خطا بدست آمد.
نتایج برای ساختار بهینه برای پیشبینی هر دو پارامتر  BODو  CODدر

n

)(11


(oobsi  ocomi ( 2
(o i  ocomi ( 2
i 1 obsn
n

تقسیم بندی شدند .مدل  FFNNبا الگوریتم آموزش پسانتشار [ ]45و
 CODپساب تهیه شده و شبکه آموزش داده شد و از تابع تانژانت سیگموئید

n

ni 1

برای این منظور ،دادهها به دو بخش آموزش ( )%75و صحتسنجی ()%25
الگوریتم بهینهسازی گرادیان مزدوج مقیاس برای پارامترهای  BODو


DC  1 

DC  1  





مدلسازی  FFNNاز کدنویسی در نرمافزار  MATLABاستفاده گردید.

جدول  2ارائه شدهاست.

RMSE 
RMSE 

از جعبه ابزار ANFIS editorدر نرمافزار  MATLABبرای

مدلسازی  ANFISاستفاده گردید .در مدل  ،ANFISسیستم استنتاج

که در روابط فوق ،ocom ،دادههای مربوط به نتایج مدل و  ،oobsدادههای

مشاهداتی oobs ،میانگین دادههای ذکر شده و  Nتعداد دادهها میباشد.

 DCکمیتی بدون بعد بوده و  RMSEنیز به دلیل استفاده از دادههای
نرمال شده در این مطالعه بدون بعد میباشد.

فازی سوگنو با الگوریتم بهینهسازی ترکیبی در نظر گرفته شده و آموزش

داده شدهاست .توابع عضویت ذوزنقهای و مثلثی به ترتیب برای فازیکردن
پارامترهای ورودی برای مدلسازی  BODو  CODاستفاده شدند .سپس

با تغییر تعداد تکرارها و نوع توابع عضویت ،مدلهای بهینه  ANFISدر

تکرارهای  19و  20برای مدلسازی  BODو  CODپساب روزانه بدست
آمد .نتایج مدلسازی ها در جدول  2ارائه شدهاست.

3نتایج و بحث3- 1-نتایج مدلهای منفرد

در این مطالعه از نرمافزار  STATISTICAبرای مدلسازی SVR

پس از محاسبه ضرایب همبستگی و انتخاب ورودیهای مؤثر ،جهت
Root Mean Square Error

1

استفاده شدهاست .در مدلسازی  ،SVRتابع کرنل پایه شعاعی ایجاد شده

و آموزش داده میشود .کرنل  RBFعملکرد بهتری داشته و پارامترهای
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جدول  .2نتایج مدلسازی پارامترهای  BODeffو  CODeffبه وسیله مدلهای  FFNN، ANFIS، SVRو .ARIMA

جدول  :2نتایج مدلسازی پارامترهای  BODeffو  CODeffبه وسیله مدلهای  SVR ،ANFIS ،FFNNو .ARIMA
Table 2. Results of BODeff and CODeff predictions by single models of FFNN, ANFIS, SVR, and ARIMA.
Table 2. Results of BODeff and CODeff predictions by single models of FFNN, ANFIS, SVR, and ARIMA.
مدل
FFNN
ANFIS
SVR
ARIMA

پارامتر

ساختار مدل

BOD

2-5-3
3-5-2

COD
BOD

*

ذوزنقهای7-

COD

مثلثی7-

COD

22-0/007-0/7

BOD

20-0/007-0/7

BOD
COD

()51212
()71212

تعداد تکرار
200

DC

آموزش

0/0500
0/0355

230

0/0432

20

0/0440

70

0/0732

-

0/0325

-

0/0453

-

0/0550

-

**RMSE

صحتسنجی
0/2207

0/2220

0/2705
0/2240

0/2475
0/2220
0/3702
0/3720

آموزش

0/0542
0/0700
0/0703

صحتسنجی
0/0235

0/0235
0/0230

0/0727

0/0233

0/0577

0/0232

0/0543

0/0543
0/0550

0/0233
0/0755
0/0203

*  a-b-cبه ترتیب به نرونهای الیه ورودی ،الیه میانی و الیه خروجی در مدل  FFNNو به ترتیب به  c-ε-γدر مدل  SVRهمچنین ( )a,b,cبه ترتیب به
مرتبه جمالت خودهمبستگی ،مرتبه تفاضلی و مرتبه تاخیر زمانی برای خطاهای پیشبینی در مدل  ARIMAاشاره دارد .منظور از ساختار مدل در مدل
 ANFISنوع تابع عضویت و تعداد آن میباشد.
** مقادیر  RMSEبرای مقادیر نرمال شده محاسبه گشتهاند و بدون بعد میباشد.

تنظیم کمتری نسبت به کرنلهای چند جملهای و سیگموئیدی دارد [.]46

 pH ،CODو  SSاقدام به پیشبینی  CODپساب کردهاند که نتایج

با تغییر پارامترها و با استفاده از روش آزمون و خطا ،مدل  SVRبهینه به

مدلسازی  ANNو  ANFISدر مقایسه با نتایج ارائه شده در این مطالعه

برای ایجاد مدل  ARIMAاز نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

ون و همکاران [ ]19که از دو مدل  ANNو  ANFISجهت مدلسازی

آمده ،سپس از مدل کالیبره شده برای یافتن مقادیر دادههای صحتسنجی

کردهاند ،مشاهده میشود که نتایج ارائه شده به وسیله این ترکیب ورودی نیز

دست آمد .نتایج در جدول  2ارائه شدهاست.

برای این منظور ،پارامترهای مدل با استفاده از دادههای کالیبره شده بدست
استفاده گردید .پارامترهای ورودی برای سه مدل  ANFIS ،FFNNو
 SVRدر هر سه مدل یکسان بوده و شامل ،TSS ،COD ،BOD

 pHHو  BODefft-1یا  CODefft-1میباشد ولی ورودیهای مدل �ARI

برای هر دو مدل ضعیفتر میباشد .همچنین در مطالعه انجام شده توسط
 CODپساب با ورودیهای  T ،DO ،SS ،pH ،CODو  Qاستفاده
از نتایج ارائه شده در جدول  2ضعیفتر میباشد.

همانطور که در جدول  2مالحظه میشود ،مدل  SVRباعث افزایش

مقدار  DCبرای تخمین پارامتر  BODeffتا  %2در مرحله آموزش و  %3در

 BODeff ،MAو  CODeffدر نظر گرفته شدهاند .بهترین ساختار مدل

مرحله صحتسنجی نسبت به مدل  FFNNشده است ،ولی این مدل تغییر

ارائه شدهاست.

بنابراین برای پیشبینی پارامتر  BODeffتصفیهخانه فاضالب تبریز استفاده

 ARIMAبرای پارامترهای  BODو  CODپساب روزانه در جدول 2
مطابق جدول  ،2مدل ( FFNN )5-3-1دارای  5نرون ورودی4 ،

چندانی در مقادیر  DCو  RMSEپارامتر  CODeffایجاد نکرده است.
از مد ل  SVRپیشنهاد میگردد ،در حالی که برای پیشبینی پارامتر �CO

نرون میانی و  1نرون خروجی میباشد که مقادیر رضایتبخشی از  DCو

 ،Deffهر سه مدل  ANFIS ،FFNNو  SVRمیتواند مورد استفاده

 FISباعث افزایش مقادیر  DCو  RMSEدر پیشبینی پارامتر BODeff

طبق جدو ل  ،2مقایسه نتایج مدلهای هوش مصنوعی و مدل �ARI

 RMSEEدر پیشبینی  BODeffو  CODeffارائه کردهاست .مدل �AN

قرار گیرد.

نسبت به مدل  FFNNگردیدهاست .در مقایسه این مدل با مطالعات مشابه

 MAبا کمترین مقدار  DCثبت شده در جدول نسبت به سایر مدلها،

ها باعث افزایش دقت مدلسازی گردیدهاست .برای مثال ،پای و همکاران

پدیدههای غیر خطی و پیچیده نیست ،در حالی که مدلهای غیرخطی نتایج

مشاهده میشود که استفاده از  BODefft-1و  CODefft-1در ترکیب ورودی

[ ]21با استفاده از مدلهای  ANNو  ANFISو ترکیب ورودیهای
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نشان میدهد که مدل  ARIMAبه دلیل خطی بودن ،قادر به پیشبینی

بهتر و دقیقتری ارائه میدهند .هدف از انجام این مدلسازی نشان دادن
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شکل  .7مقایسه عملکرد مدل  ANFISو  SVRدر سری زمانی  BODروزانه )a( ،کل سری زمانی  BODeffروزانه )b( ،قسمتی از سری

BODeffروزانه
زمانی BOD
شکل  :7مقایسه عملکرد مدل  ANFISو  SVRدر سری
روزانه (a) ،.کل سری زمانی  BODeffروزانه (b) ،قسمتی از سری
زمانی
زمانی  BODeffروزانه.

Fig. 7. Comparison of FFNN, ANFIS, and SVR models performances in modeling daily effluent BOD time
Fig. 7. Comparison
ofofFFNN,
ANFIS,
andtime
SVR
models
performances
daily
effluent
BOD time
series, (a) whole
daily effluent
BOD
series,
)(b), (c
and (d) detailsin
of modeling
daily effluent
BOD
time series.

series, (a) whole of daily effluent BOD time series, (b), (c) and (d) details of daily effluent BOD time series.

توانایی مدلهای غیرخطی در مقایسه با مدل خطی در پیشبینی پدیدههای

نسبت به مدل  ANNارائه کردهاند ،درحالی که در شکل  ،8-cکه بخش

 ARIMAبیش از  %50در مرحله صحتسنجی میباشد.

مشاهده شده ارائه میدهد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هر مدل دارای

غیرخطی و پیچیده است .برای مثال کارایی مدل  SVRدر مقایسه با مدل

دیگری از همان سری زمانی است ،مدل  ANFISتخمین ضعیفی از مقادیر

با مقایسه نتایج مدلهای منفرد هوش مصنوعی مشخص شد که مدل

محدودیتهایی است و هر مدل توانایی بهتری در مدلسازی پارامترهای

درونیاب کننده است .همانطور که در شکل  7نشان داده شدهاست ،در

ترکیب مدلهای مختلف ،عملکرد مدلسازی میتواند بهبود یابد .از این رو

 FFNNدر اکثر برآوردهای نقطه اوج عملکرد خوبی ندارد ،زیرا یک مدل

اکثر مدلهای  ،ANFISمقادیر به دست آمده پایینتر از مقادیر مشاهده
شده هستند ،همچنین مدل  SVRتخمینهای باالتری را نسبت به مقادیر
مشاهده شده ارائه میدهد ،از طرف دیگر ،همانطور که در شکل 8-b

نشان داده شدهاست ،هر دو مدل  ANFISو  SVRتخمینهای بهتری

مختلف دارد و مدلی که از همه جوانب بهتر باشد ،وجود ندارد .بنابراین ،با

در مرحله بعد برای بهبود عملکرد مدلسازی ،خروجی مدلهای منفرد با

استفاده از روشهای مطرح شده در روابط ( )7و ( )8و نیز مدل ترکیبی عصبی

با هم ترکیب شدند.
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BODکل
روزانه)a( ،
ی BOD
زمان به
مربوط
زمانی
مختلف سری
قسمتهای
ANFIS,و و ANNدر
ANFIS, SVR
مدلهای SVR
عملکرد
مقایسه
شکل .8
BODeffزمانی
زمانیکل سری
سری )(a
روزانه،
مربوط به
سری
مختلف
قسمتهای
 ANNدر
مدلهای
عملکرد
مقایسه
شکل :8
روزانه )b( ،و ( )cقسمتی از سری زمانی  BODeffروزانه.

 BODeffروزانه (b) ،و ) (cقسمتی از سری زمانی  BODeffروزانه.
Fig.
Ensemblemodel
model results
validation
step.step.
validation
Fig. 8. 8.
Ensemble
resultsofofBODeff
BODeffforfor

3- 2-نتایج مدلهای ترکیبی

 3ارائه شده است .سری زمانی مشاهده و محاسبه شده توسط مدل ترکیبی

همانطور که در قسمت  1-3اشاره شد ،استفاده از روش ترکیب

عصبی برای پارامترهای  BODو  CODپساب به ترتیب در شکل  9و 10

مختلف در ترکیب پیشبینیهای مدلهای منفرد ،باعث افزایش دقت

عصبي براي پارامترهای  BODو  CODپساب در شکل  11به ترتیب a

مدل میتواند باعث بهبود عملکرد مدلسازی گردد .استفاده از روشهای
مدلسازی میگردد .از اینرو در این مطالعه ،از سه روش ترکیب مدل شامل

میانگینگیری خطی ساده و وزندار و نیز روش ترکیبی غیرخطی با استفاده
از شبکه عصبی مصنوعی جهت ترکیب نتایج مدلهای منفرد استفاده شده

است .برای این منظور ،پارامترهای دو مدل میانگینگیری خطی وزندار و
مدل ترکیبی عصبی ،تنها با استفاده از دادههای کالیبره برآورد شدند .در

مدل ترکیبی عصبی همانند مدل منفرد  ،FFNNبا بکارگیری تابع تانژانت

سیگموید به عنوان تابع محرک در الیه های میانی و خروجی ،و با استفاده
از الگوریتم آموزشی پسانتشار و الگوریتم بهینهسازی گرادیان توأم مقیاس
شده آموزش داده شد و بهترین ساختار شبکه توسط روش آزمون و خطا به

دست آمد .نتایج پیشبینی پارامترهای  BODو  CODپساب در جدول
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نشان داده شده است .همچنين دیاگرامهای متقابل برای مدلهاي ترکیبی
و  bنشان داده شده است.

بر اساس جدول  3نتایج حاکی از آن است که تقریبا تمامی روشهای

ترکیب مدل باعث افزایش دقت مدلسازی شدهاند .مقادیر  DCو RMSE

به دست آمده نشان میدهد که استفاده از روش ترکیب مدل باعث افزایش

دقت و صحت مدلسازیها در مقایسه با مدلهای منفرد گشتهاست .عملکرد
روش ترکیب مدل به انتخاب مدلهای منفرد بستگی دارد ،زیرا هر مدل به

طور ذاتی تواناییها و محدودیتهایی در ساختار خود دارد .مطابق جدول ،3
روش ترکیب مدل نتایج بهتری را در مقایسه با مدلهای منفرد برای هر دو
پارامتر  BODeffو  CODeffارائه دادهاست .این امر به این دلیل است که
ادغام خروجیهای مدلهای منفرد ،واریانس و بایاس را کاهش میدهد و
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جدول  .3نتایج مدلسازی ترکیبی برای پیشبینی پارامترهای  BODو  CODپساب
جدول  :3نتایج مدلسازی ترکیبی برای پیشبینی پارامترهای  BODو  CODپساب
Table 3. Ensemble modeling results to predict BODeff and CODeff parameters
Table 3. Ensemble modeling results to predict BODeff and CODeff parameters
پارامتر
BOD

مدل ترکیبی

ساختار مدل

میانگینگیری ساده

-

میانگینگیری وزندار

-

میانگینگیری ساده

-

میانگینگیری عصبی

COD

میانگینگیری وزندار
میانگینگیری عصبی

4-5-2
-

4-5-2

*

DC

آموزش

0/0425
0/0400
0/0302

0/0203

0/0020
0/0750

**RMSE

صحتسنجی

آموزش

0/2027

0/0253

0/2027
0/0070
0/0205
0/0200
0/0702

*  a-b-cبه ترتیب نشاندهنده نرونهای الیه ورودی ،الیه میانی و الیه خروجی.
** مقادیر  RMSEبرای مقادیر نرمال شده محاسبه گشتهاند و بدون بعد میباشد.
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بازده مدلسازی را بهبود میبخشد .به طوری که روش میانگینگیری خطی

4-نتیجهگیری

ساده ،روش میانگینگیری خطی وزندار و روش میانگینگیری غیرخطی

راهبری صحیح تصفیهخانههای فاضالب ،یکی از مهمترین عوامل

 BODeffو  CODeffروزانه ،به ترتیب برابر  %3 ،%1 ،%1و %7 ،%2 ،%2

که بتواند عملکرد و کارایی تصفیهخانههای فاضالب را پیشبینی کند ،از

عصبی باعث افزایش عملکرد مدلسازی هوش مصنوعی برای پارامترهای

مدیریتی بخش آب و فاضالب به شمار میآید .بنابراین استفاده از روشهایی

برای مرحله آموزش و  %13 ،%11 ،%11و  %15 ،%14 ،%14برای مرحله

اهمیت ویژهای برخوردار است .از اینرو ،در این مطالعه ،جهت ارزیابی

صحت سنجی نسبت به مدل  FFNNمنفرد گردیده است .همان طور

عملکرد تصفیه خانه فاضالب شهر تبریز ،پارامترهای کیفی پساب با استفاده

پایینتری از مقادیر مشاهده شده ارائه دادهاند و هر کدام از مدلهای منفرد

برای این منظور  BODو  CODپساب خروجی میباشند .در ابتدا مدل

قسمتهای دیگر ضعفهایی دارند که در ترکیب با هم باعث بهبود نتایج

 BODو  CODایجاد شد و نتایج قابل قبولی را برای مدلسازی BOD

ترکیب مدلهای مختلف برای کاهش محدودیتهای هر مدل جداگانه برای

با تکرارهای  19و  20به ترتیب برای تخمین  BODو  CODخروجی

برخوردار است .واضح است که استفاده از روش ترکیب مدل تأثیر چندانی روی

به دست آمده است .مدل  SVRنیز برای این منظور بکارگرفته شد که

گردیده است .با توجه به نزدیکی نتایج مدلهای منفرد هوش مصنوعی،

مرحله صحتسنجی نسبت به دیگر مدلهای منفرد نتایج بهتری دارد" .در

وزندار مستقیم ًا از مدلهای منفرد تأثیر میپذیرند؛ در نتیجه نتایج مدلهای

پدیدههای غیرخطی ،از مدل خطی  ARIMAاستفاده گردید و نشان داده

در بین مدلهای ترکیبی خطی نیز مدل میانگینگیری وزندار ،به علت تأثیر

هوش مصنوعی قادر به پیشبینی پدیدههای غیرخطی مانند فرآیندهای

مدل میانگینگیری ساده نشان داده است .در مجموع نتایج حاکی از آن است

قبولی را در پیشبینی پارامترهای مذکور ارائه کرد ولی در مقایسه با مدل

مزایا و معایبی دارد ،و ترکیب مدل از اجزا هر کدام از مدلهای منفرد استفاده

محدود مدلهای خطی در مدلسازی سریهای زمانی غیرخطی و ناایستا

ترکیبی غیرخطی با شبکه عصبی از دو مدل ترکیبی خطی به دست آمد ه بهتر

خود میباشد ،برای استفاده از توانمندیهای مدلهای مختلف در قالب

شده و به علت ماهیت غیرخطی پدیده ،در نتیجه مدل غیرخطی پدیده مورد

استفاده از سه روش میانگینگیری خطی ساده ،میانگینگیری خطی وزندار

خطی رابطه مستقیمی با مدلهای منفرد دارند ،در صورت ضعیف بودن نتایج

نتایج مدلسازیها نشان داد که "مدلهای ترکیبی تقریب بهتری نسبت به

میشود که در چنین شرایطی مدل ترکیبی عصبی بسیار مفید خواهد بود.

افزایش میدهند" .با توجه به اینکه کارایی مدلهای ترکیبی میانگینگیری

که در قسمت قبل ذکر شد برخی از مدلها تخمین باالتر و برخی تخمین

از روشهای هوش مصنوعی پیشبینی گردیدند .پارامترهای انتخاب شده

در مدلسازی بخشی از سری زمانی عملکرد مناسبی دارند و در برآورد بعضی

 FFNNبا ساختار ( )5-3-1و تکرارهای  100و  150به ترتیب برای

نسبت به مدلهای اولیه شدهاند .از اینرو ،هدف اصلی روش ترکیب مدل،

و  CODارائه داد .سپس از مدل  ANFISبا ساختار ذوزنقهای و مثلثی

تهیه یک مدل پیشرفته است که از دقت باالتری نسبت به مدلهای منفرد

استفاده شد که نتایج ارائه شده توسط  ANFISاندکی بهتر از FFNN

مقادیر  DCآموزشی نداشته ولی باعث افزایش مقادیر  DCصحتسنجی

"مقایسه نتایج به دست آمده از مدلهای منفرد نشان داد که مدل  SVRدر

و به علت اینکه مدلهای ترکیبی میانگینگیری ساده و میانگینگیری

نهایت برای مقایسه بهتر عملکرد مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی

میانگینگیری خطی ساده و وزندار بسیار نزدیک به هم به دست آمدهاست.

شد که "مدل  ARIMAبه دلیل ساختار خطی خود به خوبی مدلهای

دادن بیشتر مدل با کارایی باالتر ،در برخی موارد عملکرد بهتری نسبت به

تصفیه فاضالب نمیباشد ،هرچند که مدل خطی  ARIMAنتایج قابل

که روش ترکیب مدل باعث افزایش دقت مدلسازی شدهاست ،زیرا هر مدل

پیشنهادی این مطالعه از دقت کمتری برخوردار است" .علت این امر توانایی

میکند ،بنابراین توانایی بیشتری در مدلسازی پدیده دارد .عملکرد مدل

میباشد .با توجه به اینکه هر مدل دارای تواناییها و نارساییهایی در ساختار

میباشد .چون در مدل ترکیبی غیرخطی از شبکه عصبی مصنوعی استفاده

یک مدل واحد ،از روش ترکیب مدل استفاده گردید .روش ترکیب مدل با

بررسی را با دقت بیشتری مدل میکند .از سوی دیگر چون مدلهای ترکیبی

و میانگینگیری غیرخطی با شبکه عصبی مصنوعی به کار گرفته شد که

یکی از مدلهای منفرد نتایج مدلهای ترکیبی خطی نیز از این ضعف متأثر

مدلهای منفرد ارائه میکنند و روشهای ترکیب مدل ،کارایی مدلسازی را
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