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چکیده :انتشار کووید 19-بهعنوان یک ویروس با همهگيری بال و مرگبار اثر بسيار عميقي بر جوامع انساني داشته است .عطسه فرد
آلوده یكي از مهمترین منابع انتشار و پراکندگي ویروس است .در این تحقيق با ترکيب روشهای دیناميک سيالت محاسباتي و روش هوش
مصنوعي سعي در پيشبيني الگو و تخمين مدل انتشار ویروس کووید 19-موجود در ذرات عطسه در محيط داخلي واگن مترو شده است .در
تحليل این مسئله با ارائه راهحل ترکيبي دیناميک سيالت محاسباتي و هوش مصنوعي ،سعي بر مدلسازی و پيشبيني الگوی انتشار ویروس
موجود در ذرات قطره شده است .نتایج بهروشني نشان ميدهد که انتشار قطرات عطسه در واگن مترو به دليل وجود ذرات  1تا  250ميكرون
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ميتواند تمام محيط را الوده کند .همچنين مشخص شد سرعت انتشار ویروس تابعي از سرعت هوای موجود در مترو است .نتایج نشان داد که
ذرات معلق بين  1تا  400ميكرون در طول واگن پخش ميشود و احتمال سرایت بيماری را به شدت افزایش ميدهند .ذرات سنگين با تهنشين
شدن در نواحي نزدیک فرد آلوده منجر به الودگي سطوح در این نواحي ميشود.

Prediction of the spread of Corona-virus carrying droplets in a
metro wagon - A computational based artificial intelligence
approach
Javad mohebbi Najm Abad, Rasool Alizadeh, Mehrdad Mesgarpour
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Abstract: Assessing the risk of transmitting the coronavirus is essential for protecting public
health under the COVID-19 epidemic. Public transportation such as buses and metro wagon is the
most important COVID-19 dispersion source. In the last decade, numerical simulation plays a vital
role in predicting. In this case study, a combination of numerical simulation and artificial intelligence
tries to predict the droplet of the sneezing process. As a case study, the Metro wagon was considered,
and droplet dispersion along the bus was studied. The result indicated that the small diameter could
easily transport along with the wagon. It also shows that the large area under affected by particle
deposition. In this case study, a combination of numerical simulation and artificial intelligence has a
great result.
Keywords: COVID-19, Droplet distribution, CFD, Artificial intelligent
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 -1مقدمه
شيوع ویروس کرونا از طریق قطرات توليدشده در اثر عطسه و سرفه
در ماههای اخير توجه زیادی را به خود جلب کرده است .نتایج نشان داده
است که این فرایند ميتواند انتقال ویروس را  18برابر افزایش دهد [.]8-1
پراکندگي قطرات حاصل از عطسه انسان فرایند بسيار پيچيده ای است .با
خروج از دهان ،قطره بزاق به قطرات کوچکتر تقسيم ميشود .تبخير و
کاهش قطر قطرات باعث تغييرات در زمان معلق شدن قطرات در هوا
ميشود .این امر باعث ميگردد که ایجاد مدل های پيشبيني کننده برای
انتشار چنين قطراتي و انتقال ویروس را پيچيده شود.
است .در سال  ، 2019بني و همكاران [ ]9فرایند انتقال قطرات توليد شده
توسط عطسه در مجاری تنفسي انسان را مطالعه کردند .نتایج نشان داد که
اگر سرعت متوسط جریان  4/79ليتر در ثانيه باشد سرعت جریان هوای
خروجي از دهان و بيني به ترتيب به  5/5و  4/8متر در ثانيه ميرسد .در سال
 2020سينگ و تریپاتي [ ]10انتشار ذرات عطسه را در یک اتاق بهصورت
عددی شبيهسازی کردند .در این تحقيق مدلي برای اندازهگيری انتقال
ذرات در هوای اطراف اتاق ارائه شد .تحقيقات توسط کاتب و خليل []11
با مطالعه عددی انتشار ذرات حاوی ویروس کووید 19-به داخل هواپيمای
مسافرتي ادامه پيدا کرد .آنها نشان دادند که جریان قطرات ناشي از سرفه و

کووید 19-دارد [ .]8در نتيجه ،تأکيد زیادی بر کاهش خطر انتقال این
ویروس در حملونقل عمومي از جمله اتوبوسها و واگنهای مترو وجود
دارد .این به نوبه خود نياز بهپيشبيني انتشار ویروس در محيط داخلي دارد.
اگرچه با انجام تجزیهوتحليل عددی ميتوان چنين پيشبيني هایي را انجام
داد ،اما بار محاسباتي زیاد آن ،تقریباً استفاده از این مدل حل را غير ممكن
ميسازد .بهعنوان یک راهحل ،ميتوان از تكنيکهای هوش مصنوعي برای
کاهش بار تجزیهوتحليل عددی استفاده کرد .این امر باعث توسعه یک
مدل دادهمحور ميشود که از دادههای بهدستآمده در محاسبات عددی
در بخش کوچكي از دامنه استفاده ميشود و بقيه نتایج را برونیابي ميکند.
این روش قبالً توسط مراجع [ ]16-18مورداستفاده قرار گرفته است.
ازاینرو ،مطالعه حاضر شامل یک قسمت محاسباتي است که در مطالعه
عددی ،از دیناميک سيالت محاسباتي برای مدلسازی جریان هوای سهفاز
قطرات مایع و بخار آب در طي فرایند انتشار قطرات استفاده شده است.
مدل جریان سهفاز بر اساس تغييرات قطر ذرات است که در فرایند عطسه و
انتقال آنها توسط جریان هوا مشاهده ميشود .نتایج عددی به هوش
مصنوعي منتقل ميشود که توزیع قطره درون یک واگن مترو را پيشبيني
کند.

-2بیان مسئله

عطسه از مسافران در حال حرکت ميتواند به مسافران نشسته برسد.

برای درک چگونگي توزیع ذرات عطسه در واگن مترو هنگام عطسه فرد،

بااینحال ،قطرات عطسه تأثيرات مضر بيشتری نسبت به قطرات سرفه

مطالعه عددی و شبيهسازی بهترین راه درک است .برای دستيابي به این

داشتند ،همچنين مقایسه بين دامنه پخش قطرات حاصل از مسافر در حال

هدف در این بخش ،با معرفي مسئله و شرایط مرزی در حوزه شبيهسازی،

حرکت و ایستاده نشان داد که مسافر هرچه سریعتر حرکت کند ،قطرات

ساختار مدل انتشار ویروس کووید 19-موجود در قطرات بزاق را بررسي

بيشتر گسترش ميیابد .علي حسن [ ]12اثرات تهویه بر انتشار ویروس در

خواهيم کرد.

جهت جریان هوا در داخل اتاق تأثير قابلتوجه ای بر مدل انتشار ویروس

بر اساس این تحقيق ،حملونقل عمومي یكي از مهمترین منابع انتقال

دارد .بوسكو و همكاران [ ]13مطالعه جامع ای از گسترش ویروس در

بيماری است .باتوجهبه مسئوليت اجتماعي نویسندگان این تحقيق تصميم به

محيط انجام دادند و نتایج آنها مشخص کرد که رسوب ذرات تابعي از قطر

مدلسازی یكي از مهمترین وسایل حمل و عمومي ميگيرند .مطالعه

متوسط آنها است .آنها همچنين نشان دادند که اثرات زیستمحيطي نقش

آلودگي کووید 19-منتشر شده بهوسيله عطسه در واگن مترو بهصورت

عمدهای در انتشار ذرات دارد .چادری و همكاران [ ]7مدل توزیع و

ویژه در این تحقيق بررسي شده است .واگن مترو بهعنوان متداولترین

آلودگي قطرات را بر اساس واکنش قطرات به دست آوردند .مدل تجربي

حملونقل عمومي دارای ویژگي خاصي است که آن را مهم ميکند .در

بهدستآمده از قطرات توسط آنها نشان داد که زمان تبخير و خشک شدن

این مطالعه ،یكي از انواع متداول قطار شهری مورد بررسي قرار ميگيرد.

قطرات به دمای محيط وابسته است .ورما و همكاران [ ]14نشان داد که

مطابق شكل  ،1تصویر گرافيكي واگن مترو شهری و طرح داخلي وجود

استفاده از سپرهای محافظ ميتواند تأثير قابلتوجهي در الگوی انتشار و

دارد.
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یک اتاق را موردمطالعه و بررسي قرار دادند .نتایج نشان داد که شدت و

-1-2هندسه مسئله

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-10

در حال حاضر مطالعات زیادی در زمينه مدلسازی عطسه انجام شده

تشخيص دهند .سيستم حملونقل عمومي سهم قابلتوجه ای در انتقال

همچنين گسترش آلودگي در فرایند عطسه داشته باشد .در مطالعه دیگری،
لي و همكاران [ ]15مدل انتشار قطرات ناشي از عطسه و غلظت ذرات
انتشار ذرات معلق در هوا ،دریافت که این ذرات بهراحتي توسط جریان
محيط ،در محيط منتقل ميشوند .بهطورکلي ،روشهای عددی یک
چارچوب مناسب برای مطالعه انتشار ویروس فراهم ميکنند .ازاینرو،
تعدادی از محققان سعي کردند با شبيهسازیهای عددی ،منطقه آلوده را
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-

شكل  :1نمایي از ابعاد هندسي مسئله و نيز سایر مشخصات مرزی
Journal of Control, Vol. 14, No. 5, Special Issue on COVID-19
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آلوده در محيط را بررسي کردند .ابوگازی و همكاران [ ]8با بررسي مدل
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شكل  1نشان ميدهد که واگن مترو شهری دارای ظرفيت خالص 158

*

مترمكعب است .با درنظرگرفتن صندلي و جز دیگر ،حجم خالص واگن
مترو حدود  142مترمكعب خواهد بود .دیواره واگن مترو شرایط مرزی
دمای ثابت در نظر گرفته شد .همچنين در هنگام شبيهسازی درب خروجي
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و عطسه ميکند .او  1.80متر قد دارد و دقيقاً در انتهای واگن مترو ایستاده
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سيستم حلقه بسته بود و در دما و رطوبت ثابت مي ماند .دمای محيط 25
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معادله انرژی:

و درب واگن مترو دما ثابت است .همچنين جریان گرما از سقف وجود
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هوای پایدار ( )V = 0.1m / sدر طول واگن مترو تزریق ميشود .این
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در نظر گرفته شد .طبق شكل  2الف ،مردی در انتهای واگن مترو ایستاده

درجه سانتيگراد و رطوبت  30درصد در نظر گرفته شده است .تمام دیوار
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بنابراین ،در این مورد ،مطالعه ،تهویه در حالت پایدار فرض شد .جریان
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جریان چند فاز ی ،فرمولبندی های ریاضي شامل یک فاز پيوسته و گسسته
است .معادلت پيوستگي و مومنتوم بهکاررفته در مدل  LESبه شرح زیر
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شكل  :2نمایي از ابعاد هندسي مسئله و نيز سایر مشخصات مرزی الف) محل
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معادلت حاکم پيوستگي ،مومنتوم و انرژی برای جریان سيال چند
فازی بهصورت زیر است [:]19-21
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درحاليکه در فشار بالتر ممكن است جریان برگشتي ایجاد کند .فيلم
هوای نازک جداکننده دو قطره ميتواند منجر به شكست قطرات به سایز
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ریزتر بشود .به دليل پيچيدگي فرایند عطسه ،در اینجا ،از یک حلکننده
جریان چندلیه استفاده شد .دامنه به چهار قسمت تقسيم ميشود .در قسمت
اول ،جریان هوای داخلي منتهي به دهان با استفاده از  RANSتکفاز،
مدل  K-epsilonبا درنظرگرفتن حرکت در محيط دهان مدلسازی شد.
Journal of Control, Vol. 14, No. 5, Special Issue on COVID-19
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در این بخش ،از یک ساختار مش چندوجهي و ارتباط ساده سرعت و فشار
استفاده شد .ازآنجاکه پيكربندی شامل یک حالت تکفاز در ورودی
همراه با بزاق در کل سطح داخلي دهان است ،از یک حجم مایعات
( )VOFبرای مدلسازی جریان دو فاز در آن منطقه استفاده شد .این یک
مدل ترکيبي را ارائه ميدهد که بهعنوان یک جریان تکفاز شروع ميشود
و بهتدریج به یک جریان سه فاز تبدیل ميشود.

-3پروفیل عطسه
عطسه مكانيسمي است که بدن شما برای پاکسازی مجاری هوایي استفاده
ميکند .وقتي مواد خارجي مانند آلودگي ،گرده ،دود یا گردوغبار به
اتفاق مي افتد ،بدن شما آنچه را که باید برای پاکسازی بيني انجام دهد
انجام ميدهد  -باعث عطسه ميشود .عطسه یكي از اولين موارد دفاعي بدن
در برابر باکتری های مهاجم و اشكالت است .همچنين این فرایند دارای

شكل :4ااعتبارسنجي تحليل انجام شده با مقالت مرجع [ ]1و []2

مشخصات و فشار منحصر به فرد است .مطابق شكل  3گرادیان فشار در
مدت زمان بسيار کمي اتفاق مي افتد .در تحليل این مسئله از ميانگين مقادیر

 -4شبکه تابع پایه شعاعی

نمودار زیر بهعنوان شرایط مرزی فشاری استفاده شده است .در فرایند
دهان عبور کرده و بزاق را حمل ميکند .این روند در انسان اتفاق مي افتد.

تخمين تابع عملكرد مناسبي ارائه ميدهد .خروجي شبكه ،ترکيب خطي از

مطابق این تنظيم ،جریان مایع در پروفيل فشار از دهان خارج ميشود .فضای

توابع پایه شعاعي برای پارامترهای ورودی و نرونها است .این شبكه دارای

داخلي دهان دیواره است و گلو وضعيت فشار ورودی فشار است .در لحظه

سه لیهی ورودی ،لیهی پنهان و لیهی خروجي است .دادهها از طریق

اوليه ،جریان سيال یک فاز با  ٪R.H = 75است .دمای جریان ورودی

لیهی ورودی به شبكهها وارد ميشوند .ورودیها ميتوانند یک بردار از

حدود  35درجه است .جریان بزاق به جو خارج شد .باتوجهبه هندسه دهان،

اعداد حقيقي باشند .لیهی پنهان شامل توابع پایه شعاعي است که نام شبكه

این فشار باعث سرعت 85 m/sدر محل لب ميشود .محل خروج دهان

از این خصوصيت شبكه گرفته شده است .لیه سوم ،شامل نرونهایي است

یک خروجي فشار و یک قطره همگن توزیع بزاق بود .دمای اوليه قطره

که هر یک از آنها یک ترکيب خطي وزندار شده از خروجي نرونهای

 35درجه سانتيگراد در نظر گرفته شده است .در شكل چهار نتایج بررسي

لیهی مياني است .ساختار شبكه در شكل  5نمایش داده شده است.

مدل پيشبيني سایز قطرات بر اساس مدل تبخير و مقایسه ان با تحقيق حاضر
نشان داده شده است .یكي از موارد بسيار مهم در شبيهسازی فرایند عطسه

h

w11

Y

x

w1e

آن است که تابع توزیع فشار عطسه همواره بر مبنای یک تایع وابسته به
زمان و دارای حالت سينوسي در نظر گرفته ميشود.

wie

Y

hi

e

xj

wke
Ym

wkm

Output layer

hk
Hidden layer

xn
Input layer

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.8.4

عطسه جریان گازی از گلو شروع ميشود و در این فاصله از فضای داخلي

شبكه تابع شعاعي ( )RBFیكي از انواع شبكههای عصبي است که برای
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سوراخهای بيني وارد شود ،ممكن است بيني تحریک داده شود .وقتي این

شكل  :5ساختار شبكه عصبي پایه شعاعي

برابر با  nعدد است .لیه ی ورودی بدون اینكه تغييری در داده ها ایجاد
کند ،آنها را برای لیه پنهان ارسال ميكند .لیه پنهان که شامل  kنرون
شكل  :3فشار عطسه گاپتا [ ]23و بوسكو []24
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-

است ،از توابع پایه شعاعي بهعنوان تابع فعاليت هر یک از نرون ها بهره مي
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برد .تابع گوسي استفاده شده در نرون های لیه پنهان با رابطه زیر ارائه شده

درک درستي از غلط غلظت ذرات آلوده در محيطهای مختلف واگن مترو

است:

به دست بدهد .همچنين فرایند تهنشيني ذرات بهواسطه ابعاد و اندازه آنها
نيز در این تحليل قابلبررسي و تفكيک است در مسئله احتمال فرایند آلوده

()10

)

‖ 𝑖𝜇 ‖𝑋 −
2𝜎𝑖2

ℎ𝑖 = 𝜙𝑖 (𝑋 − 𝜇𝑖 ) = exp (−

شدن افراد در این محيط دو پارامتر مهم مدتزمان و غلظت ذرات در
اطراف فرد بيشترین اهميت را دارد در شكل شماره  6تابع توزیع سرعت

دراینرابطه i ،اندیس نرون لیه پنهان است μi .و  σiبه ترتيب مرکز و
شعاع پذیرش نرون هستند .حاصل توابع نرونهای لیه مخفي برای
نرونهای لیهی خروجي ارسال ميشوند .نرونهای لیهی خروجي ،از
یک رابطهی خطي بر روی مقادیر دریافتي از لیهی پنهان استفاده ميکند.

تحليل عددی و روش هوش مصنوعي نشاندادهشده است نتایج بهروشني
نشان ميدهد که با مقایسه این دو روش تطبيق خوبي را در پيشبيني سرعت
و نيز اثر فاصله بر آن نشان ميدهد در این شكل مشاهده ميشود که بيشترین
افت سرعت در فاصله یک تا دو متری فرد عطسه کننده است.

وزنها پارامترهای قابل آموزش شبكه هستند .به بياني دیگر ،ورودیهای
لیهی خروجي ،مجموع وزندار توابع پایه شعاعي است ،که با رابطهی زیر
نمایش داده شده است:
𝑘

()11

)𝑋( 𝑖𝑦𝑒 = ∑ 𝑤𝑖𝑒 ℎ
𝑖=1

𝑒𝑦 خروجي نرون  eام لیه خروجي شبكه است.دو سطح یادگيری
برای آموزش شبكهی  RBFوجود دارد .در سطح اول ،مرکز و شعاع
نرونهای لیه مياني تعيين ميشوند .بدین منظور از روشهای مختلفي مانند
انتخاب تصادفي ،خود سازمان یافته و نظارت شده استفاده ميشود .البته در
این تحقيق ،از خوشهبندی kتایي برای تعيين مراکز اوليه استفاده شده است.
در سطح دوم ،وزنهای بين لیه پنهان و لیه خروجي یاد گرفته ميشوند.
یک روش معمول برای آموزش وزنهای شبكه  ،RBFالگوریتم انتشار خطا
است که در دیگر شبكههای عصبي مانند شبكه عصبي پرسپترون چندلیه-
ای استفاده شده است.

مدلسازی پدیده انتقال قطرات عطسه درون محيط واگن مترو به دليل
پيچيدگيهای بسيار در انتقال ذره و نيز توليد شبكه محاسباتي اطراف
قطرات در حال سقوط پيچيدگيهای فراواني دارد در این تحقيق با مدل
ابتكاری که بهصورت ترکيب هوش مصنوعي و مدل محاسباتي بر مبنای
دیناميک سيالت بنا شده است سعي در پيشبيني و شبيهسازی الگوی انتشار
در محيط واکنش واگن مترو بهوسيله این ترکيب مهم شده است
هنگاميکه فرایند عطسه روی ميدهد طيف وسيعي از ذرات بهصورت
تصادفي و پراکنده درون محيط اطراف فرد پراکنده ميشود این پراکندگي
بر مبنای الگوهای انتشار قطرات سرعت جریان و نيز خواص بزاق دهان
است .هنگاميکه این قطرات در محيط هوا جریان ميیابند مدل انتقالي

در شكل شماره  7همچنين مشاهده ميشود که سرعت ذرات در انتهای
مسير و نزدیک خروجي درب واگن مترو بهسرعت کاهشیافته و عمالً
توسط جریان هوا ذرات معلق منتقل ميشود که این مسئله افزایش احتمال
آلودگي و انتشار ویروس را در پي دارد .ميدانيم که ذرات با قطرهای
مختلف به دليل نيروی جاذبه و برآیند نيروهای وارد بر آنها نرخ متفاوتي
است رسوب نشيني را تجربه ميکنند و بر این مبنا مقایسه دامنه متفاوت از
قطر ذرات معلق در هوا ميتواند کمک کند اثر قطر ذرات بر سرعت
تهنشيني ميتواند نقش مؤثری بر فرایند انتشار آلودگي در واگن مترو داشته
باشد یكي از مهمترین موارد انتشار آلودگي و ویروس درصد غلظت
ویروس نسبت به فاصله طولي برای محيط داخلي واگن مترو است .در
شكل شماره  8توزیع سرعت در فاصله ابتدا تا انتهای واگن مترو بهصورت
یكنواخت نشاندادهشده است نتایج بهروشني نشان ميدهد که با افزایش
قطر ذرات سرعت تهنشيني کاهش ميیابد همچنين سرعت متوسط ذرات
با کاهش قطر آنها در طول واگن مترو بهصورت نسبي افزایش ميیابد

فرایند تهنشيني قطرات ناشي از عطسه که بر مبنای وزن تعریف ميشوند.
در طول هندسه مسئله باتوجهبه شرایط هندسي تغيير ميکند ازآنجایيکه
محاسبات برای این پدیده بسيار پيچيده بوده و نيز مدل رفتاری ذرات که
بهصورت تهنشيني و انتقال توسط جریان هوا ادامه پيدا ميکنند ميتواند
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-
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آنها بر مبنای وزن و شكل و هندسه قطره تغيير ميکند .بهعبارتدیگر

شكل :6توابع توزیع سرعت بر مبنای تحليل هوش مصنوعي و تحليل عددی
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اتصال بين نرونهای لیه پنهان و لیه خروجي دارای وزن هستند .این

ذرات بين  500تا  600ميكرون در طول واگن مترو برای هر دو حالت
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مسئله آن است که وجود جریان سراسری از انتها تا ابتدای واگن مترو عمالً
موجب پراکندگي راحت ویروس و رسوب ذرات حاوی بيماری در سطوح
ميشود در بهکارگيری فرایندهای تهویه مطبوع درون محيط واگن مترو و
واگنهای مسافری این نكته بسيار قابلمالحظه است که فرایند تزریق هوا
و مكش آن بهصورت محلي و موضعي در نظر گرفته شود زیرا انتقال ذرات
حاوی ویروس در فواصل طولني بهوسيله جریان هوا بهسادگي صورت
ميگيرد لذا با تغيير فرایند مكش هوا و نيز افزایش تعداد خروجيها و
ورودیهای جریان هوا در واگن ميتوان از انتشار آلودگي جلوگيری کرد.
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شكل  :7توزیع سرعت ذرات بر مبنای ذرات معلق در هوا برای دامنه  1تا 600
ميكرون در طول واگن مترو

این مسئله نشان ميدهد که ذرات سبک و دارای قطر کم بهراحتي
توسط جریان هوا منتقل ميشود بهطوریکه ميتوان ذرات یک تا 300
ميكرون را عمالً معلق درون هوا در نظر گرفت .طيف وسيعي از ذرات بين
 1تا  300ميكرون درون هوای داخل واگن مترو توانایي انتقال و حرکت
دارد سرعت انتقالي نظرات عمالً بر بنای جریان هوای داخلي واگن مترو
است بهعبارتيدیگر مهمترین پارامتر در انتشار آلودگي درون محيط واگن
مترو وجود جریان هوای پيوسته در کل مسير داخلي است انتقال جریان
درون واگن مترو که موجب پراکندگي ذرات بين  1تا  300ميكرون
تهنشيني روی سایر محيطها در فواصل دورتر را نيز دارد که این مسئله به
افزایش آلودگي محيطي کمک فراواني ميکند همچنين مشخص شد که
در فاصله  2متری بيشتر ذرات سنگين تهنشين ميشوند که این مسئله
باتوجهبه سرعت هوای درون واگن مترو ميتواند تغيير پيدا کند تهنشيني
ذرات بر مبنای انتشار آلودگي و نيز رسوب ذرات حاوی ویروس بر روی
بسترهای داخلي واگن مترو در این نواحي بسيار زیاد بوده ميتواند
بهسرعت موجب افزایش شيوع بيماری ميشود .نكته بسيار مهم در این

پارامترهای تغيير غلظت و نيز تغييرات آن در طول محيط داخلي واگن
مترو یكي از مهمترین نتایج و نيازمندیهای مطالعه اثر آلودگي فرایند
عطسه در واگن مترو است مطابق شكل هفت بهروشني مشاهده ميشود که
با افزایش قطر ذرات درصد غلظت ذرات معلق در هوا به شدت کاهش
ميیابد این درصد که بهصورت تعداد در هر مترمكعب در نظر گرفته شده
است نشان ميدهد که افزایش قطر ذرات منجر به کاهش غلظت ميشود
کاهش غلظت به واسطه پدیده رسوب است در طراحي سيستم های تهویه
غلظت ميتواند یكي از فاکتورهای مهم باشد .توزیع پراکندگي ذرات در
شكل  9نشان داده شده است .پراکندگي نشان داده شده در این شكل بر

مبنای محاسبات بهدستآمده از هوش مصنوعي است یكي از مهمترین

مناسب به کمک فرایندهای محاسباتي ميآید .بهعبارتدیگر برای یک

کاربردهای هوش مصنوعي کاهش هزینه محاسباتي و پيشبيني و ارائه

پيشبيني دقيق به روش هوش مصنوعي تنها نياز به آموزش شبكه هوش

الگویي تطابقي برای دادههایي خارج از منطقه محاسباتي است این مسئله به

مصنوعي با دادههای یک تحليل است مطابق آنچه شكل شماره  9نشان

روشهای متفاوتي انجام ميشود آن است که سرعت بسيار بال و نيز دقت
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژهنامه کووید19-
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شكل  :9توزیع ذرات در دامنه کلي واگن مترو
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ميشود عالوه بر پوشش کل فضای داخلي واگن مترو قابليت چسبندگي و
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