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 چكيده
ش يزا، افي خشكساليها  دورهي در پيت منابع آب، وقوع پيكطرف محدودير، از ي اخيدر دهه ها

 لوله يش شكستگي، عمر باال، افزايله فرسودگئگر مسيع و از طرف ديت و صنايش جمعي از افزاي ناشي آبيازهاين
ت ين محدوديو همچن) يكاهش فشار و دب( ستمي، كاهش عملكرد سيس دهي آب، وقفه در سرويها، تلفات باال

ر ي از زي در بهره برداري و اجتماعيقتصاد اينه هايش هزيد، سبب افزاي جديهايه گذاري سرماي برايمنابع مال
ران كشور يم گيران و تصمي مديش روي پي از معضالت جديكيده و به يع آب گردي توزي شبكه هايساخت ها

 .ده استشل يت منابع آب تبديريدر مد
ع ي توزير ساخت شبكه هايز ي و نوسازي بازسازي مورد استفاده براي موثر در مدلهاياز جمله شاخصها

همواره از  شاخصهان يا.  آنها استيكينان مكانيت اطميلب قايابي نرخ شكست اجزاء شبكه و ارزيبررس، آب
 مرتبط با ي اطالعاتيازهاين ني تريضرور از يكي وران ي مديريم گي تصمي برايدي و كليسواالت محور

 يي متاثر از پارامترهايكيننان مكايت اطميقابل .بوده استع آب ي توزي از شبكه هاينه بهره برداريت بهيريمد
ك روش ي با استفاده از ديلذا با.  باشديم.. لوله ها و يكيدروليهمچون جنس، سن، قطر، عمق نصب، فشار ه

 .ل كردي تبديكينان مكانيت اطمي قابليابي ارزيك شاخص براي موثر را به ين پارامترهايمناسب ا
 لوله ها يكي شكست مكاني بررسي براي مصنوعيعصب با استفاده از روش هوشمند شبكه ين مقاله مدليدر ا

به منظور در حوادث   موثري از پارامترهاياديلحاظ كردن تعداد زو  ي واقعيداده ها يجمع آورق ياز طر
ن ي اي هاياز جمله ويژگ.  گرددي كشور ارائه مي مناطق شهريكي از شبكه ها در ينه بهره برداريمديريت به

  هايو مجموعه ورود) شكست ها( يان مجموعه خروجيو ارتباط واضح ملوله ها شكست نرخ  ينيش بيمدل، پ
 يريم گي در تصمين ارتباطات ساده براحتيكه ايبطورباشد  يم....) قطر، طول، سن، جنس،عمق نصب، فشار و (

ش ير پ آن دييمدل مويد توانان ياج حاصل از ينتا.  شبكه مورد استفاده واقع شودير لوله هاي و تعميبازساز
 . باشدي نرخ شكست لوله ها مينيب

 
 يبازساز، يكي، قابليت اطمينان مكانينه بهره برداريت بهيري، شكست لوله ها،  مدي توزيع آب شهريشبكه ها  :ها واژه ليدك
 ي، شبكه عصبينوسازو 

  
  مقدمه-1

نظيـر پمپهـا،   ( ي كنتـرل هيـدروليك  يهـا  بـه هـم پيوسـته از مخـازن، لولـه هـا و ابـزار                يبا مجموعـه ا    ي توزيع آب شهر   يشبكه ها 
آيد، كه  يبشمار م 1ي زير ساخت سيستم آبرساناندام موجودات زنده، گسترده ترين بخشدر  يبسان شريان هست..) شيرآالت، تانكها و

ندن آب  بخش وظيفه رساي هستياين شريانها.  امروز استي دنيايچرا  چون وي شهرها از ضروريات بيبقاء و چرخه معمول زندگ در

                                                 
1 Water Supply Infrastructure 
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با توجه به اينكه اين سيستم ها بطور مستقيم با مصـرف            . به مصرف كننده بر عهده دارد     د  يمحل تول با كميت، كيفيت و فشار مناسب را از         
و از  بـوده    توزيع در زير خاك مـدفون        ياز آنجائيكه شبكه ها   .  باشند يم نيز برخوردار    يكننده در ارتباط هستند،  لذا از حساسيت خاص        

 ي باشد، همين امر نه تنها سالمت و نگهداريشان را مشكل كرده  بلكه معايبشان را نيز تا حد مـزمن و بحرانـ                       ي قابل پايش نم   يرلحاظ بص 
 و مطالب بيان شده، اينكه كدام لوله ها         ي بودجه ا  يبا توجه به محدوديتها    ياز طرف . از اطالع مديران و بهره برداران دور نگهداشته است        

 . مـديران بـوده اسـت      ي تصـميم گيـر    ي بـرا  ي و كليـد   ي شوند، همواره از سـواالت محـور       ي و بهساز  ي بايد نوساز  و تجهيزات چه موقع   
ش يب لولـه هـا و افـزا       يدر جهت كاهش و حداقل كردن روند تخر       صنعت آب كشور    ران  يم گ يبا توجه به تمايل مديران و تصم      ن  يبنابرا
 مختلـف  يسـتم از جنبـه هـا   يت سي موجود به منظور شناخت وضـع يشبكه ها  ي و بازنگريابي، ارزع آبي توز ينان شبكه ها  يت اطم يقابل

 .افته استينده ضرورت ي در حال و آيت سازه ايهمچون وضع
، بـه مقـدار     اسـتاندارد هاي توزيع آب اصوالً به توانايي شبكه براي فراهم كردن آب با كيفيت                قابليت اطمينان در زير ساخت شبكه     

]. Farmani et al. 2005[ شـود  كننـده تحـت شـرايط نرمـال و غيرنرمـال اطـالق مـي        ب براي مصرفكافي و در محدوده فشار مناس
فاكتور قابليت اطمينان يك فاكتور احتمالي بوده و براي محاسبه بايد احتمال وقوع انواع حوادثي كه باعث اخـتالل در سـرويس دهـي و      

توانـد در دو بخـش        قابليت اطمينان زير ساخت شـبكه توزيـع آب مـي           ي بطور كل  .شود، مد نظر قرار گيرد      كاهش دبي و فشار سيستم مي     
 ه الزم است هر يك بطور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد          كمورد مطالعه و بررسي قرار گيرد        و شكست هيدروليكي    مكانيكي شكست

 ].Farmani et al. 2005  و1382تابش،[
 از شبكه هـا     ينه بهره بردار  ي به منظور مديريت به    1ي مصنوع ي شبكه عصب  ق ارائه مدل  ياز طر لوله ها    يكيشكست مكان  در اين مقاله  

 از ايـن  ي مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت و تعـداد      ي زيادي آماري در گذشته توسط مدلها   يكي گرچه شكست مكان   . گردد يم يبررس
 از ين مـدلها فقـط تعـداد انـدك    يـ ك از ا  يـ  اما هـر     ، كنند توسعه داده شده است     ي م حينان را تشر  يت اطم ين نوع قابل  ي كه ا  ي آمار يمدلها

 ين مقالـه بـا اسـتفاده از شـبكه عصـب           يـ  در ا  . برخوردار هستند  يت كمتر ي دهند و از جامع    ي موثر در شكست را مد نظر قرار م        يپارامترها
 .دا كنديش پيت مدل افزاي شود جامعي ميسع

 
 ز حوادث شبكه هاي و آناليكينان مكانيت اطمي قابل-2

 Mays) باشـد  3ع آب در زمان مـورد نظـر در مـدار   يا مولفه از شبكه توزيك جزء ينكه ي احتمال ايعني2يكي مكانناني اطمتيقابل
 : ازست  آن عبارتياضيان ري ب .(2002

dttftR t )()( ∞∫=                                                                                                                                       )1(  
 يزات با استفاده از روشها    ي شكست تجه  ياز داده ها   و    باشد ي م يك دوره زمان  يجزء در طول    شكست هر    ياحتمال يچگال تابع   f(t)كه  

 .دي آي ممربوطه بدست
، چـرا كـه حـوادث در      باشـد  يمـ هـا    بـه بررسـي و آنـاليز حـوادث در شـبكه           از  ينبراي بررسي و ارزيابي قابليت اطمينان مكانيكي،         
 يگـ يطبـق گـزارش ب    . آيـد   هاي توزيع باعث شكست مكانيكي سيستم شده و يكي از عوامـل مهـم در تلفـات آب بـه حسـاب مـي                         شبكه

 ياقتصادهنگفت   يجاد ضررها ياو باعث   وندد  ي پ يبوقوع م ران  يا يع آب شهر  ي توز يون حادثه در شبكه ها    يلي م 1ساالنه حدود    )1378(
 يدر بخـش ضـررها  . شوند ها نيز مي سازي و تعمير شبكهازهاي انساني براي ب اتالف سرمايه و (Dandy, 2001) مير مستقيو غم يمستق

 بخش آب و فاضالب كـل كشـور       يارد تومان درآمدها  يليم100از محل   ) 1378 (يگي بعمل آمده توسط ب    يطبق بررس م،  ي مستق ياقتصاد
م حـوادث و اتفاقـات شـبكه        ي صـرف تـرم    )ن شـركتها  يـ ك پنجم از درآمد كـل ا      ي حدود   يعني( ارد تومان يلي م 20، حدود   1377در سال   
نـان  يت اطم يـ  از شبكه سـبب كـاهش قابل       يا قطع آب در بخش    ين هر حادثه به علت كاهش فشار و         يعالوه بر ا  .  كشور شده است   يآبرسان

متاسفانه در  . دي آ يم بحساب م  ير مستق ي غ ي اقتصاد  مصرف كننده را بدنبال خواهد داشت كه جزو خسارات         يتي شود كه بالطبع نارضا    يم
 .صورت نگرفته استران ي در كشور اي جامعقيچ تحقين راستا هنوز هيا

المقـدور تمـام    انجام آناليز جامع الزم است كه حتـي  يدر راستا .ها روشهاي مختلفي وجود دارد    ها و شكست لوله     براي آناليز داده   
 نسـبت   ،در مساله را در نظر گرفتـه      ) ...و   يكيدرولي، فشار ه  ها از قبيل جنس، قطر، طول، سن لوله         ولهنظير مشخصات ل  (پارامترهاي دخيل   

آوري شده شاخصهايي  هاي جمع   از بين داده   از روشها و     يكيق  يسپس از طر  . گردد  آن در يك پايگاه داده اقدام         آوري و ذخيره      به جمع 
تعـداد حـوادث   (نـرخ شكسـت   از  تـوان      براي نمونه مـي    . بيانگر تمام جوانب مساله باشند      كه به خوبي   گرددبه عنوان مبناي آناليز انتخاب      

 ي هاتوان بر اساس آنها قضاوت يا مقايسه    ويژگي شاخص اين است كه مي     . شاخص نام برد   پارامتريك  ، به عنوان    )ساالنه در واحد طول   
 .]1382تابش،[  انجام دادالزم را 
 

                                                 
1 Artificial Neural Network  
2 Mechanical Reliability  
3 Operational  
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 ي آبرسانيت شبكه هار ساخيزات زي مولفه ها و تجه-3
 بطوركلي يك زير ساخت . داردي بستگي شبكه آبرسانزير ساختزات ي به شكست مولفه ها و تجهيكي شكست مكانمعموال     

حوادث و اتفاقات .  تشكيل شده است٣و سيستم توزيع ٢، مخازن ذخيره١ايستگاههاي پمپاژ ي از سه بخش عمده و اصليآب شهرشبكه 
تشكيل ميدهند، بالطبع  لوله ها را يشهرآب اما چون بخش اعظم شبكه .  تواند رخ دهدي مي اصلين مولفه ها هر يك از اييبر رو

 .]Mays,2002[ باشد يت ميار حائز اهميل آنها بسي و تحليو بررسبوده بيشترين حوادث را نيز دارا 
 
 ي شبكه آبرساني لوله هايكي موثر در شكست مكاني پارامترها-4

  يعوامل متعدد يع آب شهري توزي شبكه هايبه عنوان مولفه اصل  لوله هايكيشكست مكانادث و ووقوع ح در يبطور كل
 .... مانند فشار و٥برداري  خاك و آب، شرايط اجرا و نصب، شرايط بهره4، پايداري و خوردگيجنسقطر، . ، )سن( ازجمله؛ قدمت

 از شبكه يا در لوله ي در مناطق ويژه اي شكستهاي براي نمودن داليل اصل تواند به مشخصي شكست ميآناليز داده ها . باشنديدخيل م
 از بين داده ها ي آماريبطوريكه در آناليزها.   ساخت را مشخص نمايدي و سياست هايخاص كمك نموده و كليه تغييرات در طراح

 نمونه تعداد حوادث در واحد يبرا. اله باشند بيانگر تمام جوانب مسي شوند كه بخوبي آناليز انتخاب مي به عنوان مبنايشاخص هاي
 . در نظر گرفت ياصلشاخص ك ي توان به عنوان يرا م) نرخ شكست( طول

 ي نمونه ميبرا . باشدي مربوطه و مشخصات لوله ها مي بين شاخصهاي هدف از انجام آناليز حوادث و اتفاقات، پيدا كردن روابط
 توان تعداد حوادث را در دوره يهمچنين م. نام برد ٦يطر و سن لوله، برآورد قابليت كاربر شكست لوله در برابر قيتوان از آناليزها

 توان تسهيالت و تجهيزات يتعداد حوادث منرخ شكست و  يبدين ترتيب در هر سال با پيش بين.  مشخص بدست آوردي زمانيها
كه مستقيما به حوادث و اتفاقات شبكه  يكينان مكانياطمبليت عالوه بر اين با محاسبه قا.  مقابله با حوادث فراهم كرديالزم را برا

 . نموده و مديريت سيستم را بهبود بخشيدي قابل اعتماد طراحيشبكه اد ي جدي شبكه هايدر مراحل طراح دارد، يبستگ
 

 يات موضوعي ادبي بررس-5
 Lei .ده استيرامتر موثر محدود به چاپ رس پايك سريلحاظ كردن ز شكست لوله ها آن هم با ينه آنالي در زميتاكنون مقاالت

& Saegrav (1998)اندهنمودبندي  تقسيمبشرح ذيل به سه نوع كلي  را  شكست مدلهاي : 
 
 مدل تجمعي  -الف -5
ثال م به عنوان، باشد  مي…هاي داراي مشخصات ذاتي يكسان از حيث قطر، جنس و  اين نوع مدلها حاصل آناليز مجموعه لوله 

Shamir & Howard (1979) زير ارائه دادندصورتها بر حسب زمان به  يك مدل نمايي براي افزايش شكست لوله  : 
)2   (                                                                                                                                         

)(
0

0)()( ttAett −= λλ 
 نرخ شكست )0tλ(، سال پايه آناليز ot، )تعداد شكست/ yr / 1000ft بر حسب (t نرخ شكست در سال مشخصه  λ(t) كه در آن؛ 

 . متغيراست0.15   تا0.05 ها بين   برحسب جنس و قطر لولهA ضريب  . باشنديم)yr /1 ( نرخ رشد A و 0tدر سال
 
 مدل رگرسيون چند گانه -ب  -5

 ايمدلهاي رگرسيون چندگانه را برShamir & Howard (1979) گيري از معادله نمـــــايي برخي از محققين با بهره
كه در آنها اند  ها ارائه كرده  مدلهايي جهت آناليز شكست لوله.Walski et al (1982) ها ارائه دادند و محققيني نظير شكست لوله

 .آيد ها، نرخ شكست به صورت تابعي از زمان بدست مي معي وابسته به مشخصات محيطي و ذاتي لولهجهاي ت با استفاده از داده
 
 بيني احتمالي مدل پيش - ج -5

ز جمله اين ا. ندكن زمان نخستين شكست و عمر مفيد لوله را تعيين مي اي در زماني معين شكسته شود، اين مدلها، احتمال اينكه لوله
مدل خطر   .شود  ناميده ميCox اشاره كرد كه تحت عنوان مدل خطر نسبي   Cox (1972)  توان به مدل ارائه شده توسط مدلها مي

تا (باشد و براي مراحل نخستين فرسودگي سيستم  ها مي  يك مدل چند متغيره وابسته به مشخصات ذاتي و محيطي لولهCox نسبي 
 : باشد شكل كلي اين مدل مطابق زير مي. ربرد داردكا) سومين شكست

)3       (                                                                                                                          zbe)(tho = )t:z(h 

                                                 
1 Pumping Stations 
2 Storage Tank(s) 
3 Distribution Piping 
4  Soil Corrosively and Stability 
5  Operating Conditions 
6  Availability  
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بردار چند متغيره معرف مشخصات  مربوط به z، تابع خطر پايهنشانگرtho)(،تابع خطر يا نرخ حوادثگرانيبh )t:z( كه در آن؛
 . گردد كه از آناليز رگرسيون تعيين مي باشند يمبردار ضرايب b و ) …مشخصات ذاتي و  مانند تاريخچه حوادث،(سيستم 

 :شود رخ شكست از يك مدل پواسون مطابق فرم كلي زير استفاده ميدر مراحل پيشرفته با فرض نمودن ثابت بودن ن

)4       (                                                                   
x
et tx λλ −)(=p(x) 

سيون اشده از رگرسبه اط محسنرخ شكست متوλ و فاصله زماني مورد بررسي مربوط به t ،  شكستx احتمال   p(x)كه در آن؛
  . باشدي مها داده

Kettler & Goulter (1985)بيان تغييرات تعداد ي را براي ساالنه، مطالعاتي با استفاده از شاخص تعداد كل شكستها 
سن روند تغييرات ق ين تحقيطبق ا . انجام دادندWinnipeg و آزبست در شهر ي چدنيلوله هاو قطر سن در برابر حوادث ساالنه 

 باشد كه معموال در واقعيت بدين صورت ينشان دهنده افزايش ثابت تعداد شكست در هر سال مبوده و  يهر دو مورد خط يبرا
در نتيجه .  آنها بيشتر خواهد شدي يابد و آسيب پذيريزيرا با گذشت زمان، لوله ها فرسوده شده و مقاومت آنها كاهش م. نخواهد بود

 بيان رابطه ي  برا١ي خواهد يافت، بنابراين رابطه غيرخطي ساالنه افزايش بيشتريه ها، تعداد شكستها شدن عمر استفاده از لوليبا طوالن
 يابد و رابطه بين آنها با يبا افزايش قطر لوله كاهش م اما . باشدي مي ساالنه و سن لوله ها مناسبتر از رابطه خطيبين تعداد شكستها

 و 300 باالتر از ي قطرهاي باشد و براي ميليمتر م300 تا 100 چدن از قطر ي لوله هايقط براالبته اين رابطه ف.  استي زياد خطيهمبستگ
 زير را ارائه هرابط) λ(اي فرمول نرخ شكست  برKettler & Goulter (1985) . نيستي ميليمتر رابطه خط100يا كوچكتر از 

  :كردند
)5(                          

⎩
⎨
⎧

≤≤
=

∀
mmD

NPL
300100

,....,2,1                
 قطر DLام  و  Lلوله لومتر يكتعداد حادثه ساليانه در هر انگر يب λ ؛كه در آن

 .است متر يليملوله بر حسب 
 اند وانجام داده ) 1384 (ينيعابدتابش وتوسط  كشور ي از شهرهاي تعدادي آبرساني و آناليز شكست لوله ها در شبكه هايبررس

 : باشديل ميذ بشرح ياستخراج روابطاز جمله 
 : تغييرات تعداد حوادث ساالنه در برابر قطر لوله آزبست رابطه زير را ارائه داده انديبراكرمان  شهر ي و آناليز داده هاياز بررس ♦

)6 (                                                   9194.02 =r               DeBN *1653.038.9.. −= 
 آزبست رابطه زير را ارائه ي تغييرات نرخ شكست در برابر قطر لوله هايبراكرمان  شهر ي و آناليز داده هاياز بررسن يهمچن ♦

 :اند داده
)7  (                                                                                   729.02 =r                    

2

0909201.0
D

+=λ 
 
 )ANN( ي مصنوعيعصب يهاشبكه  - د-5

Sacluti (1999)  نرخ شكست  كانادايشهرهايكي از شكست لوله ها در در ي و يخبندان ميط اقليشراعمده ر يتاثبا توجه به ،
 .لوله ها را به روش شبكه عصبي محاسبه كردند

 
 روش تحقيق  -6

ت ي قابليابيو ارزلوله ها  نرخ شكست ينيش بي پي براي بهره برداريتيرينه مدياست بهيك سيق ارائه ين تحقيااصلي هدف 
 در يح مختصريدر اين بخش ابتدا توض.  باشدي م)ANN (ي مصنوعيعصب يها شبكه ي هاي با استفاده از توانمنديكينان مكانياطم

ستم با استفاده از ي سيه سازي شبيپس چگونگس.  شودي آموزش آن ارائه ميارها و پارامتر هاي، معي مصنوعي عصبيمورد شبكه ها
 ي انتخاب پارامترهاي و چگونگي مختلف شبكه عصبين پارامترهايي، تعMat lab 7.04 با توسط نرم افزار يمصنوع يشبكه عصب

 يانتها ساختارمدل شبكه عصب در .رندي گيمورد بحث قرار م منطقه مورد مطالعه ين مدل شبكه عصبي تدوي برايمختلف شبكه عصب
چند اليه  ٢در اين مقاله از شبكه عصبي مصنوعي با ساختار پرسپترون.  ارائه شده انديمنطقه مورد بررس ي آن براي هايمنتخب و خروج

 .استفاده شده است پيش خور با انتشار به عقب خطاها
جربي، دانش و يا قانون نهفته در داده ها را به ساختار هاي ت شبكه هاي عصبي سيستم هاي ديناميكي هستند كه با پردازش داده

نامند؛ چرا كه براساس انجام محاسبات بر روي داده هاي عددي يا  به همين خاطر اين سيستم ها را هوشمند مي. كنند شبكه منتقل مي

                                                 
1 Non Linear Relation  
2 Perceptron 

)0064.0002.2( LD−=λ
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 سيناپتيكي – در مدل سازي ساختار نرو ها مبتني بر هوش محاسباتي سعي گيرند؛ تا آنجا كه اين سيستم مثال ها، قوانين كلي را فرا مي
 .مغز بشر دارند

و هر اليه از تعدادي واحد پردازشگر ) معموالً سه اليهطبق تحقيقات قبلي (مدل شبكه عصبي با ساختار پرسپترون، از چندين اليه 
بكه عصبي كه از اجتماع اين درنتيجه يك ش. تواند يك تابع رياضي غير خطي باشد نرون مصنوعي مي. به نام نرون تشكيل شده است

هر نرون به طور مستقل عمل   در يك شبكه عصبي. تواند يك سيستم كامالً پيچيده و غيرخطي باشد نيز مي  شود نرون ها تشكيل مي
ي شود تا خطاهاي محلي اثر قابل توجه اين ويژگي باعث مي. كند و رفتار كلي شبكه برآيند رفتارهاي محلي نرون هاي متعدد است مي

اين خصوصيت باعث افزايش . كنند به عبارت ديگر نرون ها در يك روند همكاري، يكديگر را تصحيح مي. در خروجي نداشته باشند
 .كند يك نرون با استفاده از تابع واكنش، مقدار خروجي خاصي را به ازاي ورودي هاي مختلف توليد مي. گردد دوام سيستم مي

به  y ي روpريزان تاثيم( وزن مربوط به اين وروديwورودي به نرون،  مقدار p: از ارت اندپارامترهاي مرتبط با يك نرون عب
سبب شود و اضافه نمودن آن   ناميده مي١ اريب الًعموم ضريب ثابت وزن يك ورودي واحد كه b، ) شودين مييتع w له مقداريوس

 هر نرون يخروجن يارتباط بب ين ترتيبد. روجي از نرون استخ y  و)ليتابع تبد ( تابع محركf.  شودي مشبكهشتر يبانعطاف پذيري 
 : شوديف مير تعريمعادله ز نرون بر اساس يبا ورود

)8(                                                       y= f (wp + b) 
  و wي، پارامترهايريادگيتم ي و نوع الگورfبر اساس انتخاب .  شوديتوسط طراح انتخاب مf د توجه داشت كه تابع محرك يبا

bمقادير وزن هاي م ي در واقع تنظي شبكه عصبيريادگيمنظور از . م هستندي قابل تنظwو  b شبكه اي داراي يك قابليت .  باشديم
يادگيري مناسب است كه اگر براي يك وضعيت خاص آموزش داده شود و تغيير كوچكي در شرايط محيطي شبكه رخ دهد، شبكه 

. شبكه ها ارائه شده استآموزش متعددي جهت  يها روشتاكنون  .ا آموزشي مختصر، براي شرايط جديد نيز كارآمد باشدبتواند ب
سيگموئيدي  از نوع يفعال سازساختار تابع  .مزيت هر روش نسبت به روش ديگر را مي توان در دقت و سرعت يادگيري جستجو نمود

 : شوديان ميبر يز ي با فرمول كلصنوعي،عصبي م يهااغلب در شبكه مورد استفاده در 
)9(                                                                                                       0>c   ,      cne

nf −+
=

1
1)(a= 

 .كند  تا يك تغيير ميتنها بين صفر  aمقدارو د حقيقي بوده اعدا n و c؛ آندركه 
رابطه بين خروجي هر نرون و مقادير  برخوردار باشد كه در اينصورت ي زيادتري تواند از تعداد وروديهاييك نرون مت، يدر نها

 : شودير محاسبه ميمطابق فرمول زورودي س يماتر

)10(                                                                                                      ))((
1

,∑
=

+=
R

j
ijij bwpfy 

 ين مولفه بردار ورودي امjانگر يب  jس ياندام و iانگر نرون يب iسياند ،)ورودي هاكل  (ي  عناصر بردار ورود تعدادR كه در آن؛
pس وزن ي است و ماترW  ابعاد يدارامتناظربا هر ورودي R و S )اصر با عن) هيتعداد نرونها در الjiw ,، ibاس نرون ي بردار باi وام y 

 .خروجي از نرون است
با توجه به اينكه در هر تحقيقي ممكن است مدلهاي زيادي توليد شده و آموزش داده شوند، يكي از اقدامات مهم در مدلسازي 

ظور از ارزيابي مدل اين است كه مدل تا چه حد قادر است با توجه به آموزشي من.  هاي توليد شده مي باشد شبكه عصبي ارزيابي مدل
معيارهاي ارزيابي شبكه عصبي توابع هدف و ازجمله . كه ديده است نسبت به ورودي هاي جديد جواب قابل قبولي ارائه دهد

 به .مي باشد... و )SSE( خطا، جمع مجذورات )RMSE( خطامجذورات ميانگين جذر ، )MSE(مصنوعي؛ ميانگين مجذورات خطا
 :ميانگين مجذورات خطا بصورت زير مي باشدعنوان نمونه رابطه 

∑
=

−=
n

i
ipredictioniactual yy

n
MSE

1

2
,, )(1              )11(  

 مي  تعداد مشاهداتnو  پيش بيني شده  داده هايpredictiony ،)مشاهده شده ( داده هاي واقعيactualyكه در آن؛ 
 ].Demuth, et al.2002[اشدب

 
  مطالعه موردي-7

.  مورد مطالعه در اين تحقيق و اطالعات ميداني جمع آوري شده دراين رابطه پرداخته مي شودي  به تشريح منطقه بخشدر اين
تي در حدود اين منطقه داراي مساح.  آب و فاضالب شهر مشهد مي باشد4 ناحيه ي  موردي در اين تحقيق محدودهي مطالعاتي منطقه
 ميليمتر شروع شده و به قطرهاي 600 و 700 ، 800 با قطرهاي ي فوالديكه از لوله ها متر خط لوله اصلي 579860 هكتار و شامل2418

 63 و به ندرت 90، 110 يقطر ها. ا جنس هاي آزبست سيماني و چدني ختم مي شود ب ميليمتر80 و 100، 150، 200، 250، 300، 400
                                                 
2 Bias 
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عمليات نصب و اجراي خطوط شبكه در اين ناحيه عموماً از .  شبكه استفاده گرديده انديا جنس پلي اتيلن در خطوط اصلميليمتر فقط ب
كه در حال حاضر بيشترين نرخ حوادث را در بين ديگر نواحي آب و فاضالب شهر مشهد  هجري شمسي آغاز شده است 1360سال 

در  ي مصنوعي شبكه عصبيبيني شكست بر مبنا  معرفي اهميت و چگونگي انجام پيشبا توجه به اهداف اين تحقيق كه. باشد دارا مي
شبكه هاي توزيع آب مي باشد و براي پرهيز از محاسبات طوالني و تكراري و به دليل در اختيار نداشتن اطالعات دقيق و مناسب از 

 ميليمتر كه روند شكست و خرابي در آن ها 300ا قطر  مدل شكست تنها براي شبكه لوله هاي اصلي تيبين انشعابات فرعي، روند پيش
الزم به يادآوري است كه براساس گزارشات .  باشد، انجام گرفته استيبصورت محسوسي تحت تأثير عوامل گفته شده در قبل م

ي   بازه ايني  خطوط اصلي، در محدودهي  تهيه شده در شركت آب و فاضالب بيشترين نرخ حوادث در شبكهيموجود و آمارها
 .]1385آقايي، [ قطري است

 

 جي نتا-8
 داده ها و ينيز مانند تمام برنامه هاي مدل سازي نيازمند مجموعه ع آب ي شبكه توزيلوله هاانجام مدل سازي پيش بيني شكست 

دل حاضر ورودي هاي در م  نيز اشاره شد  همانطور كه قبالً .اطالعاتي است كه پارامتر ها و ضرائب مدل توسط آن ها شكل مي گيرند
 ي هالوله يكيدروليقطر، طول ، سن ، عمق نصب و فشار ه  موثر در شكست لوله ها همچون؛ي از پارامترهايادي تعداد زشبكه عصبي

 ي لوله هاي شده براي جمع آوريداده هاتعداد  .باشد ميآن نرخ شكست در هر لوله  و خروجي متر يلي م300 ي ال80آزبست از قطر 
ست يو ب آموزش شبكه ي كه هشتاد درصد از داده ها برا. باشدي عدد م338متر يلي م300 ي ال80قه مورد مطالعه از قطر آزبست منط
 .  مورد استفاده واقع شدينيش بيج پي صحت نتايابي تست و ارزيدرصد آن برا

 ها، نرون ها و توابع محرك مختلف  مدل مختلف شبكه عصبي با تعداد اليه500ش از ي انتخاب مدل مناسب، بيبرادر اين مطالعه 
نتايج به كارگيري شبكه همچنين  .باشند، ايجاد شده و مورد آزمايش قرار گرفته اند كه شامل تمام حاالت ممكن با خصوصيات فوق مي

) 11( بطه مطابق را1خطاميانگين مجذورات شبكه آبرساني، با استفاده از نرخ شكست لوله هاي هاي عصبي معرفي شده در پيش بيني 
 در حاالت ي شبكه عصبي مدل هاي آموزش و صحت سنجيخطاميانگين مجذورات ر يمقاد. محاسبه و با يكديگر مقايسه گرديده اند

ن جواب، شبكه يدن به بهتري رسيبرا. ارائه شده است) 1(در جدول نرون ها  و تعداد ي مورد بررسيه هايمختلف توابع محرك، ال
در رات خطا ي تغييمنحن) 1(شكل  . گام، تحت آموزش قرار گرفته است10000 تا 500ن ي مختلف بيا منتخب با تعداد گامهيعصب

 .دهدي را نشان م10000 تا 500شبكه عصبي منتخب تحت آموزش با گام هاي 
 

  در حاالت مختلفي مدل شبكه عصبي آموزش و صحت سنجيمتوسط مربعات خطا  ريمقاد )1(جدول 
شماره  خطاميانگين مجذورات  هي هر اليتعداد نرونها  بع محرك          تا

 يصحت سنج آموزش ه سوميال ه دوميال ه اوليال ه سوميال ه دوميال ه اوليال حالت
1 tangsig tangsig purline 5 5 1 3.1892 3.6189 

2 tangsig tangsig purline 10 15 1 3.2109 2.8721 
3 tangsig tangsig purline 15 15 1 3.1098 2.9016 
4 tangsig logsig purline 5 15 1 4.6574 2.9056 
5 tangsig logsig purline 10 15 1 2.5438 3.9026 
6 logsig tangsig purline 5 15 1 3.1982 4.7829 
7 logsig logsig purline 10 15 1 2.9872 3.9093 
8 tangsig purline  15 1   4.7302 2.6783 

 
 
 
 
 

 
 ي آموزشير مختلف گام هاي مقادي به ازاي آموزش و صحت سنجيرات ميزان خطاييتغ )1(شكل

                                                 
1 Mean Squared Error (MSE) 
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با استفاده از مدل شبكه عصبي چند اليه با حاالت مختلف توابع محرك و شكست هترين نتيجه حاصل از پيش بيني ب) 1(در شكل 
 گام آموزش 2000ل شبكه عصبي منتخب به ازاي با توجه به اين شكل، مد .اول و دوم ارائه شده استهاي تعداد نرون ها در اليه 

 نرون است و 1 و 15، 15مدل سه اليه بوده كه به ترتيب داراي  را داشته است، يك 75/2كمترين ميزان خطاي صحت سنجي برابر 
 .باشند تانژانت سيگموئيد و خطي مي توابع محرك آن تانژانت سيگموئيد،

ه عصبي مورد نظر بدست آمد الزمست كه صحت كاربرد و همچنين كارايي آن ن ساختار ممكن براي شبكيپس از آنكه بهتر
و ) 2(شبكه منتخب در مقايسه با داده هاي مشاهده اي در اشكال و صحت سنجي نتايج حاصل از تست براي اين منظور . بررسي شود

 .نمايش داده شده است) 3(
 

 
 نتايج مدل براي داده هاي تست )2(شكل 

 

 
   صحت سنجيج مدل براي داده هاينتاي )3(شكل 

 
 كامال مشخص است كه نتايج بسيار نزديك به داده هاي مشاهده اي است و داراي خطا هاي بسيار اندك و قابل اشكال فوق، از بررسي 

نرخ  ،به منظور مقايسه نتايج شبيه سازي شده ومشاهده شده .بوده كه نشان دهنده آموزش مناسب و توانايي شبكه مي باشدقبولي 
همچنين . ترسيم شده است )4( در شكل 1:1شيب خط  باشكست هاي شبيه سازي شده براي شبكه عصبي منتخب و داده مشاهده اي 

، مي توان گفت كه شبكه بخوبي از پس يادگيري بر آمده و مي تواند خود را به )4(باتوجه به ضريب همبستگي باالي داده ها در شكل 
 .حالتهاي مختلف تعميم دهد
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 مقايسه نرخ شكست پيش بيني شده توسط شبكه و داده هاي واقعي )4(شكل 

 
 منطقه مورد مطالعه، بر اساس قطر، طول، سن، عمق نصب و فشار ي آزبست برايت معادله نرخ شكست لوله هاي        در نها

 . بدست آمده استر ي ز مطابق رابطهيكيهيدرول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)12( 

ام و l  سن لولهlAعمق نصب، lHفشار هيدروليكي، lP طول، lL قطر ، lDام،l نرخ شكست لوله lFR رابطه باال مقدار در
، مقادير حداكثر مربوطه به لوله آزبست شبكه مورد مطالعه مي باشد maxD،maxL ،maxP ،maxH ،maxA، maxFRمشخصات 

ه مختلف ي الي براير ثابت بدست آمده از شبكه عصبيس مقاديماتر 1b،2b،3b  وزن ويس هايماتر1w ، 2w،  3w نيهمچن
 . باشندي منتخب ميشبكه عصب

 
  بحث و نتيجه گيري-8

 ي آمـار ي از ايـن مـدلها     ير گرفته است و تعداد     مورد مطالعه قرا   ي زياد ي آمار ي در گذشته توسط مدلها    يكيگرچه شكست مكان  
 مـوثر در    ي از پارامترهـا   ين مدلها فقط تعداد اندك    يك از ا  ي اما هر    ، كنند توسعه داده شده است     يع م ينان را تشر  يت اطم ين نوع قابل  يكه ا 

 از  يكيد، شكسـت مكـان    يـ جدك كـار    يـ در اين مقاله به عنوان       . برخوردار هستند  يت كمتر ي دهند و از جامع    يشكست را مد نظر قرار م     
ن يـ  ا ي هـا  ياز جملـه ويژگـ    .  شـده اسـت    يبررس از شبكه ها   ينه بهره بردار  ي به منظور مديريت به    ي مصنوع يق ارائه مدل شبكه عصب    يطر

و مجموعـه   ) شكسـت هـا   (يان مجموعـه خروجـ    ي شكست و ارتباط واضح م     ينيش ب ي مختلف پ  يش كردن مدل ها   يسه و آزما  يمدل، مقا 
ج مالحظه شد روند    يكه در بخش نتا   ي و همانطور  ردي گ يمورد استفاده قرار م   ....) ل، سن، جنس،عمق نصب، فشار و       قطر، طو (  ها يورود

 يش مـ ي را از خـود نمـا  ي منتخـب رفتـار مناسـب   ي مصنوعي شده توسط شبكه عصبيه سازي شبي و داده هاي مشاهده ا  يرات داده ها  ييتغ
بـا  لـذا   .ند مورد استفاده واقـع شـود  ن تواي شبكه مير لوله ها  ي و تعم  ي بازساز يريم گ ي در تصم  ين ارتباطات ساده براحت   يكه ا يبطور .دهد

در شـبكه،  نرخ شكست  و همچنين دقت آنها در پيش بيني يكي و هيدرولامكان اتصال مدل هاي شبكه عصبي      توجه به انعطاف پذيري و    
و برساني و با اصالح شبكه آبرسـاني در جهـت تـأمين آب مطمـئن                توان از نتايج اين مقاله براي استفاده در طراحي بهينه شبكه هاي آ              مي
 .استفاده نمود ينه بهره برداريت بهيريمد
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