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 چكيده

اشـكال  پديده هاي پيچيده مانند پيش بيني باران به سرعت توسعه يافته است .  دهه هاي اخير استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدل سازي در
اصلي شبكه هاي عصبي مصنوعي اين است كه مدل بدست آمده مجموعه اي از ضرايب بي معنا و مبهم در مـدل شـبكه اسـت كـه عمومـا در گزارشـات       

بـراي  ل مي كند . اسـتفاده از اكسـل و زبـان برنامـه نويسـي ويـژوال بيسـيك        علمي قابل استفاده و گزارش نيستند و اين مدل مانند يك جعبه سياه عم
و براي مقاصد پيش بيني در مطالعات علمي مورد استفاده  ، محاسبه اين مدل اين امكان را فراهم مي كند كه ضرايب مدل در يك صفحه گسترده ذخيره

يك مدل شبكه عصبي از نوع پرسپترون شامل يـك اليـه    فاده شده است و در آن، از يك برنامه شبكه عصبي تحت اكسل است در اين تحقيققرار گيرد . 
دل ورودي ، يك اليه مخفي و يك اليه خروجي براي مدل سازي ميزان رواناب حاصل از سطوح آبگير كوچك در شهر مشهد به دست آمده  و نتايج با مـ 

 تامين خواسته هاي اين تحقيق در آينده وجود دارد.  جهتبرنامه هاي كامل تر رائه نتايج نشان داد كه نياز به اهاي رگرسيوني مقايسه گرديده است. 
 

 استحصال آب ، رواناب ، شبكه عصبي مصنوعي ، اكسل واژه هاي كليدي : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مقدمه  
ش باران تاثير زيـادي در ترافيـك، سيسـتم    براي برنامه ريزي و مديريت منابع آب، اطالعات دقيق ريزش باران ضروري است. بويژه در مناطق شهري، ريز

هـاي   هاي مجاري فاضالب و ساير فعاليت هاي انساني دارد. درك  فرآيند هاي اتمسفري و مدل سازي آنها، يكي از پيچيده ترين و مشكل تـرين مولفـه  
از   )5( توسعه يافته اسـت . فـرنچ و همكـاران    استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي براي مدل سازي اين پديده ها در دهه هاي اخير هيدرولوژي است.

مدل  يك شبكه عصبي مصنوعي با سه اليه ورودي، مخفي و خروجي  براي پيش بيني شدت بارندگي در فضا و زمان  استفاده كردند. نتايج نشان داد كه
بهبود پيش بيني باران از تكنيك شبكه هـاي عصـبي    براي  )6(نگ وهزمان مي باشد. -شبكه عصبي بخوبي قادر به يادگيري روابط پيچيده تحوالت فضا

ايسـتگاه بـاران سـنجي،     75مصنوعي استفاده كرد. در اين طرح، كه يك مطالعه واقعي در سطح جهاني در بانكوك بود، داده هاي چهار سال بارنـدگي از  
  مصـنوعي  عصـبي  شـبكه سد دز از دو روش رگرسـيون و   ورودي به مخزن جريان بيني براي پيش ) 1بني حبيب و همكاران(مورد استفاده قرار گرفت. 

بـه طـور معمـول در همـه ايـن مقـاالت صـرفا بـه          استفاده كرد . نتايج نشان داد كه مدل شبكه عصبي مصنوعي بهتر از رگرسيون خطي عمل مي كند. 
ومي به نحوي كه ديگران هم بتواننـد از آن مـدل   توژولوژي شبكه و شاخص هاي عملكردي آن پرداخته مي شود و امكان ارائه آن در قالب يك فرمت عم

زبان برنامه نويسي ويژوال  امكانات استفاده از اكسل و استفاده كنند وجود ندارد. اين مشكل را مي توان با ارائه شبكه در قالب يك فايل اكسل حل نمود. 
كه بـه عنـوان   اقداماتي در اين خصوص صورت گرفته است اما  مراحل مقدماتي خود را طي مي كند.بيسيك براي كارورزي شبكه هاي عصبي مصنوعي  

 )3( برنامـه كه يك كتاب آموزشي است و در آن مثال هايي از شبكه هـاي عصـبي در اكسـل ارائـه شـده اسـت.        ) اشاره كرد4مثال مي توان به چونگ (
Tiberius  بكه هاي از نوع پرسپترون مي باشد كه داده ها در آن بـرازش  اي شيك برنامه نمونه براي استفاده از اكسل و برنامه نويسي ويژوال بيسيك بر
يك سـري داده  با استفاده از در اين مقاله سعي مي شود   اما همان گونه كه در قسمت هاي بعد مي بينيم اين برنامه داراي نواقص زيادي است. مي شود.

      . گيردمورد سنجش و نقد قرار   Tiberiusتوانمندي برنامه هاي امتحان شده 

 
   مواد و روشها

داده ها شامل ارتفاع بـارش بـر حسـب    مورد استفاده قرار گرفت. ) 2( و همكاران داده هاي استحصال آب باران در سطوح كوچك توسط طباطبايي يزدي
 ميلي متر و حجم رواناب حاصل بر حسب متر مكعب مي باشد.
. در اين شبكه هـر گـره   در نظر گرفته شدمخفي و يك اليه خروجي اليه يه ورودي  ، يك يك مدل شبكه عصبي مصنوعي از نوع پرسپترون شامل يك ال

ه مخفي يا خروجي از مجموع حاصلضرب وزن ها  در گره هاي ورودي ( به آن گره )  بدست مي آيد .  در معماري هاي مختلف ايـن شـبكه ، تعـداد گـر    
تعداد گره هاي اليـه مخفـي    ها ورودي ارتفاع بارش و خروجي حجم رواناب حاصل مي باشد. در اين دادههاي ورودي و خروجي همواره برابر يك است . 

در اينجـا  مي تواند از يك به باال باشد. هر چه تعداد گره ها كمتر باشد مدل ساده تري به دست خواهد آمد اما احتماال دقت كمتري هم خواهـد داشـت.   
 داده ها  بر آن برازش شد. خفي در نظر گرفته شد و گره در اليه م 4يك مدل با 

 
 يافته ها    

اكسل بدست آمده،  نشان مـي  در محيط   Tiberiusداده ها همرا با خروجي شبكه عصبي و مقادير گره هاي مخفي را كه بر اساس يك برنامه   1شكل 
سپترون براي ميزان رواناب را نشان مي دهـد. سـتون هـاي بعـد شـامل      خروجي حاصل از شبكه پر Dداده هاي واقعي رواناب  و ستون   Cستون  دهد. 

 باقيمانده ها ( خطا) و مقادير گره هاي مخفي را نشان مي دهد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : نتايج مدل پرسپترون داده هاي استحصال آب باران 1شكل 

 
 

ب شبكه در صفحه گسترده قرار گيرد. بـا انجـام فرمـول نويسـي سـاده      ارائه مقادير گره هاي اليه مخفي توسط نرم افزار كافي نيست، در عوض اگر ضراي
را نشان مي دهد كه دقت باالي خروجـي  در مقابل ميزان بارش نمودار خروجي واقعي و خروجي شبكه   2شكل امكان محاسبه خروجي فراهم مي شود. 

 شبكه در آن ديده مي شود. 
 



 
براي محاسـبه ضـريب تعيـين شـبكه از رابطـه زيـر       رسيون غير خطي  از ضريب تعيين استفاده مي شود. براي ارزيابي اين مدل  و مقايسه آن با مدل رگ

  شده است . استفاده 

 به دست آمد .   R2= 992/0كه بر اين اساس    داده هاي  واقعي مربوط به  خروجي شبكه هستند .   yiو    xi كه در آن 
واضـح  بدست آمد كه قدري بيشتر از مـدل شـبكه عصـبي اسـت.       999/0اي اين داده ها، ضريب تعيين روش رگرسيون غير خطي بر بهترين استفاده از

 اليه مخفي وضعيت شبكه را بهبود خواهد داد. است كه با افزايش تعداد گره هاي اليه مخفي و يا اليه بيشتر در 
 نتيجه گيري : 
نمونه اي از داده هـا بـا اسـتفاده از يـك برنامـه      نتايج شبكه عصبي مورد توجه قرار گرفت.  استفاده از اكسل به عنوان محيطي براي ارائه در اين تحقيق، 

الزم اسـت  شـند.  شبكه عصبي تحت اكسل اجرا شد . نتايج نشان داد كه اينگونه برنامه ها مي توانند قابليت نرم افزار هاي آماري و داده كاوي را داشته با
 جهت نيل به اهداف زير دنبال شود:كه اين اقدامات آغازين با كار بيشتر 

 برنامه هاي مدل سازي در شبكه، كليه ضرايب موجود در توپولوژي شبكه را در يك ياچند كاربرگ اكسل ذخيره نمايند. -1
ود تـا محقـق   در اكسل به صورت خود كار وارد شفرمول نويسي كامل براي محاسبه خروجي شبكه از هر مجموعه ورودي، براي داده هاي ديده نشده، -2

 بتواند از آن براي مقاصد پيش بيني استفاده نمايد.
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using artificial neural networks for runoff estimation  
with emphasis of simplicity of model usage 

 
Abstract 

 
In recent decades, the use of artificial neural networks in modeling complex phenomena such as rain 
forecasts is rapidly developing.The main problem in ANN is that these models are opaque and act as a 
black box. With using Excel and Visual Basic programming in it for ANN calculations, it will be possible to 
store  network coeffients in Excel worksheets.This model will be used for forecasting goals  in scientific 
studies. In this study , A multi layer Perceptron is modelled on some well-known data. The result showed 
that there is  a secure need for these demands. 
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