
 



 

 

 

 

 

  

 ناعيصتطبيقات الذكاء الجهاز قياس راحة االنسان بتحويل معادلة فانكر باستخدام احد   عنوان االختراع:

 النفط والغازكلية هندسة  –للنفط والغاز جامعة البصرة /   رعـد زعـالن حمـود د..مأ.  :المخترع سمأ

 األختراع لبراءة موجز وصف

 التوصل تم حيث األنسان راحة بقياس يقوم ذكي جهاز أبتكار عن عبارةهذا االختراع هو 

 نةمهج طبقات بشكل الصناعية العصبية الخاليا من شبكة تصميم في جديدة طريقة إلى

(Hybrid Layers )يهندس نظام في مرتبة خاليا هيئة على الرياضية المعادالت لتمثيل 

 وعواملها المداخل متعددة وهي األنسان راحة احساس تمثل الرياضية المعادالت هذه أن حيث

 واحدة تجريبية بمعادلة بتوحيدها فانكر العالم قام لذلك عواملمع عدة  ومتغيرة مركبة

(Empirical Equation) خطية وغير ضمنية لكونها جدا   معـقدة بانها وتمتاز  (Implicit 

Nonlinear )الصعب منلهذا و ديناميكي غير ثابت معامل 02 من اكثر على تحتوي حيث 

 التكرار باستخدام (Numerical Methods) العددية بطرق الحاسوب االبشكل مباشر  حلها

(Iteration loops) هزةباالج تمثيلها واليمكن مباشر بشكل منها االستفادة اليمكن وعليه 

 قياس جهاز لتمثيل المهجنة الطبقات من االبعاد سداسية عصبية شبكة تركيب تم ولهذا الرقمية

( Fuzzy model structure) المضببه النماذج انواع احد بأستخدام االنسان وذلك راحة

ويعمل  (Tagaki Sugeno) والمسمى يتعامل مع المعادالت الغير خطية بكونه يمتاز والذي

 تخزين ىعل القدرة العصبية الخاليا بين الترابط هذا ترابط الخاليا العصبية ويتيح على

 ستطعي لم بحيث عالية دقة الجهاز إختبار نتائج أظهرت قدو المعلومات وحل المعادلة المعقدة

العامة  المباني في الجهاز استخدام ويمكن الحقيقية وبين بينها التفرقة المتطوعين من أي

 تكييفلل الذكية التحكم اجهزة مع الجهاز ربط يمكن وكذلك والخاصة كالمنزل كالمستشفيات

غيلي التش العمر وإطالةتها زيادة كفاء على ساعدوي لألنسان ةمريح فوظر لتوفير المركزي

 .البراءة حسب المصادر المذكورة في متن بحث %53 بحدود المستهلكة الطاقة لها وتوفير

A brief description of the patent 

This patent is invented of an intelligent device to evaluate 
the human comfort sensation under various operating 
conditions. The Fanger comfort equation is the most 
commonly adopted due to the significant closed to real 
sensation, which is too complicated. A new structure 
design method has been adopted to represent highly 
complicated equations which are difficult to treat 
analytically in real-time application. This structure is 
arranged in a highly ordered and its completely innovative 
style of hybrid artificial intelligent are clustered into seven 
hyper-ellipsoidal clusters to achieve a high degree of 
accuracy on its outputs. Fanger's empirical equation 
characterized by a nonlinear, multi-inputs, implicit and 
dynamic (contains more than 20 dynamic coefficients). 
Therefore, difficult to solve it directly, only by using a 
spreadsheet or numerical methods such as iteration loops 
and cannot be represented by digital components. Thus, a 
six-dimensional neural network of hybrid layers has been 
formulated to represent the measurement device of human 
comfort sensation, which systematized by Takagi-
Sugeno-Kang (TSK) fuzzy rule, in order to be suitable for 
dealing with nonlinear equations. Then the hybrid layers 
are tuned by the Gauss-Newton method for nonlinear 
regression algorithm. The tuning significantly reduces the 
number of iterations and number of fuzzy rules further, 
provides a small margin of errors when compared with 
neuro-fuzzy model tuned using the backpropagation 
algorithm with its notorious long training time 
requirement. The main motivation behind this device is to 
provide high accuracy results of the reference signal for 
the heating, ventilating and air conditioning (HVAC) 
system. The second motivation of this device is giving the 
flexibility to control coupled variables such as temperature 
and relative humidity. The device is tested on a wide range 
of parameter variation. The corresponding results show 
that good modeling capability is achieved without 
employing any complicated optimization procedures for 
structure identification with the TSK model. 
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