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استفاده از روشهای نوین در تعیین پارامترهای موثر بر آبشستگی پایه پل
سید مرتضی سیدیان
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تاریخ دریافت1393/20/20 :
تاریخ پذیرش1394/20/10 :

چکیده
تخمین عمق آبشستگی در اطراف پایه پل برای مهندسان ضروری است .تاکنون روابط تجربی زیادی به منظور
پیشبینی عمق آبشستگی ارائه شده است و در این روابط از پارامترهای با بعد و بیبعد مختلفی به منظور تخمین
استفاده گردیده است .در این تحقیق دو سری پارامترهای دارای بعد و بدون بعد که انتظار میرود بر آبشستگی پایه پل
مؤثر باشند انتخاب گردید .سپس با استفاده از سه روش آزمون گاما ( ،)GTتحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAو رگرسیون
گام به گام ( ) FSپارامترهای مؤثر بر آبشستگی از بین کل پارامترها انتخاب شدند .با استفاده از آزمون گاما مشخص شد
مهمترین پارامتر دارای بعد و بدون بعد به ترتیب سرعت بحرانی و نسبت طول به عرض پایه پل است و شکل پایه
کمترین تأثی ر را در تخمین دارد .همچنین مشخص گردید تعداد مناسب داده به منظور آموزش مدل  063عدد است .با
استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبان ( )SVMاقدام به شبیهسازی و تخمین عمق آبشستگی با استفاده از
پارامترهای تعیین شده توسط سه روش گردید .نتایج نشان داد پارامترهای بیبعد تعیین شده توسط هر سه روش دقت
کمی در تخمین عمق آبشستگی دارند اما تکنیک  SVMتوانسته با استفاده از پارامترهای دارای بعد تخمین قابل قبولی
ارائه دهد .مقدار ضریب تعیین تکنیک  SVMبا استفاده از پارامترهای ورودی روشهای  PCA ،GTو  FSدر مرحله
آزمون به ترتیب برابر با  3/66 ،3/47و  3/47و خطای  RMSEبه ترتیب برابر  3/65 ،3/66و  3/67متر گردید .در این
تحقیق به منظور افزایش دقت ،دو ترکیب مختلف از پارامترهای ورودی برای تخمین آبشستگی با اعماق کم و زیاد
تعیین گردید .دقت حاصل از پیشبینی عمق آبشستگی  SVMبا روابط تجربی مقایسه گردید و نتایج نشان داد SVM
قابلیت باالیی در تخمین عمق آبشستگی با استفاده از پارامترهای دارای بعد دارد.
واژههای کلیدی :آبشستگی پل ،آزمون گاما ،تحلیل مؤلفههای اصلی ،رگرسیون گام به گام ،ماشین بردار
پشتیبان.

 -1استادیار ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه گنبد کاووس،

Email: s.m.seyedian@gmail.com ،35110416370
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مقدمه
آبشستگی به دلیل شتاب جریان در مقابل پایه
پل و برخورد آن با بستر رودخانه و تشکیل گرداب
نعل اسبی به وجود میآید .آبشستگی در اطراف
پایههای پل باعث بروز خسارات زیادی در سرتاسر
جهان شده است .عدم پیشبینی دقیق عمق
آبشستگی خساراتی مانند تخریب پل بلک مونت به
همراه داشته است (ملویل و کولمن%63 .)7333 ،
تخریب پلها در ایاالت متحده به دلیل آبشستگی
پای پل و فقط  %7به دلیل زمین لرزه بوده است
(شیرول و هولت .)1551 ،بنابراین تعیین مقدار دقیق
عمق آبشستگی پارامتر مهمی برای طراحی ایمن و
اقتصادی پل توسط مهندسان است .فرآیند جریان
پیرامون پایههای پل بسیار پیچیده است و بنابراین
ارائه یک رابطه تجربی که بتواند عمق آبشستگی را به
طور دقیق تخمین بزند مشکل است .هر یک از روابط
پیشبینی عمق آبشستگی برای محدوده مشخصی از
دادهها نتایج خوبی ارائه میدهند (باطنی و همکاران،
 .)a7334روابط مختلفی به منظور پیشبینی ارائه
شده است اما نتایج آنها ممکن است تا %133
متفاوت باشد (لی .)7334 ،بنابراین رابطهای تجربی
که بتواند در یک دامنه وسیع از دادهها عمق
آبشستگی را بادقت خوبی تخمین بزند تاکنون ارائه
نشده است.
هوش مصنوعی در برگیرنده روشهایی میباشد
که برای حل و غلبه بر مشکالت واقعی به ویژه در
علوم مهندسی مورد استفاده قرار میگیرد .به دلیل
اینکه آبشستگی یک فرآیند پیچیده و غیرخطی
میباشد ارائه رابطه دقیقی که بتواند کل شرایط حاکم
را شبیهسازی نماید مشکل است .هوش مصنوعی این
توانایی را دارد که روابط پیچیده و پنهان بین
ورودیها و خروجی را بدون دانش زیاد از فیزیک
مسأله آموزش دیده و برای دادههای جدید پیشبینی
نماید .با توجه به اهمیت عمق آبشستگی و عدم وجود
رابطهای دقیق ،تالشهای زیادی در سالهای اخیر
بهمنظور پیشبینی عمق آبشستگی با استفاده از
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هوش مصنوعی صورت گرفته است .نتایج اکثر این
تحقیقات نشان میدهد هوش مصنوعی دارای دقت
بیشتری نسبت به روابط تجربی میباشد .باطنی و
همکاران ( bو  )7334 aبا استفاده از  ANFISو
 ANNعمق آبشستگی را پیشبینی کردند و نشان
دادند این روشها دقت بیشتری نسبت به روابط
تجربی موجود دارند .فیرات و گانگور ( )7335و
ایسماعیل و همکاران ( )7310نیز با استفاده از نوع
خاصی از شبکه عصبی نتایج مشابهی به دست آوردند.
در دهه اخیر تحقیقات زیادی در خصوص کاربرد
ماشین بردار پشتیبان ( )SVM1در کارهای مهندسی
شده است .مبانی  SVMاولین بار توسط یک ریاضی
دان روسی به نام وپنیک ارائه شد (وپنیک.)1556 ،
مهش و همکاران ( )7311با استفاده از  SVMو دو
نوع خاص از شبکه عصبی ،عمق آبشستگی پای پل را
پیشبینی نمودند .نتایج حاکی از دقت بیشتر SVM
نسبت به شبکه عصبی و چهار رابطه تجربی بود.
هونگ ( )7317با استفاده از  SVMتغییرات زمانی
عمق آبشستگی پای پل را بررسی کردند و نشان
دادند  SVMبا دقت بسیار بیشتری نسبت به
مدلهای رگرسیونی معمول قادر به پیشبینی
آبشستگی میباشد.
مانند دیگر روشهای دادهکاوی ،توانایی روش
 SVMدر پیشبینی دقیق عمق آبشستگی به مقدار
زیادی به پارامترهای ورودی بستگی دارد .بنابراین
ممکن است پارامتری وجود داشته باشد که ورود آن
به مدل مانع از حل بهینه آن شود .برخی از محققین
نشان دادند با استفاده از پارامترهای بیبعد دقت
پیشبینی عمق آبشستگی افزایش (مهش و همکاران،
 )7311و برخی نشان دادند کاهش مییابد (ظهیری
و همکاران1051 ،؛ غضنفری هاشمی و اعتماد
شهیدی1051 ،؛ باطنی و همکاران .)7334 a ،این
موضوع به دلیل سری دادههای مختلف و انتخاب
پارامترهای متفاوت به عنوان پارامترهای مؤثر بر عمق

1- Support Vector Machine
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آبشستگی میباشد .با استفاده از آنالیزهای معمول
دادهها در روابط پیشبینی عمق آبشستگی ،تعیین
دقیق پارامترهای مؤثر بر عمق آبشستگی امکانپذیر
نمیباشد (اتما و همکاران .)1551 ،روشهای زیادی
مانند تحلیل مؤلفههای اصلی )( (PCA1ژانگ و
همکاران7336 ،؛ ژانگ )7334 ،رگرسیون گام به گام
)( (FS7وانگ و همکاران7336 ،؛ نوری و همکاران،
 )7311و آزمون گاما )( (GT0کورکوران و همکاران،
7330؛ رمضان و همکاران7331 ،؛ مقدمنیا و
همکاران7331 ،؛ پیری و همکاران )7335 ،برای
انتخاب بهترین پارامترهای ورودی وجود دارد .آزمون
گاما تکنیک جدیدی است که به محققین کمک
میکند تا بهترین ترکیب ورودیها را برای رسیدن به
مقدار خروجی تعیین نمایند.
اگرچه تاکنون تالشهای زیادی برای مدلسازی و
شبیهسازی آبشستگی پای پل با استفاده از هوش
مصنوعی انجام شده است اما هنوز هم سواالتی بدون
پاسخ باقی مانده است .به عنوان مثال :چه تعداد داده
به منظور شبیهسازی دقیق آبشستگی نیاز است؟
ترکیب کدام ورودیها بیشترین و کمترین ارتباط را با
آبشستگی دارند؟ در این تحقیق با استفاده از
تکنیکهای جدید محاسباتی و الگوریتمهای نوین
شامل :آزمون گاما ،تجزیه مؤلفههای اصلی و
رگرسیون گام به گام مهمترین پارامترهای مؤثر بر
آبشستگی پای پل انتخاب و سپس با استفاده از روش
دادهکاوی ماشین بردار پشتیبان ،عمق آبشستگی
شبیهسازی میگردد.
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میشود نتایج خوبی نشان نمیدهند (درگاهی،
 .)1553به دلیل تأثیر مقیاس ،سادهسازیهای
کارهای آزمایشگاهی و یا نادیده گرفتن پیچیدگیهای
رودخانههای طبیعی کارهایی که با استفاده از
دادههای آزمایشگاهی انجام میگردد دچار پیشبینی
بیشتر از مقدار واقعی میگردد (مولر و وانگ.)7336 ،
بنابراین در این تحقیق از دادههای میدانی جمعآوری
شده توسط اداره کل بزرگراههای فدرال 7که مربوط
به پلهای موجود در ایالت متحده میباشد ،استفاده
گردید .محدوده تغییرات این پارامترهای اندازهگیری
شده در جدول ( )1آورده شده است.
جدول ( :)1محدوده تغییرات دادههای جمعآوری شده
توسط اداره کل بزرگراههای فدرال.
پارامتر

محدوده تغییرات

نوع پایه

منفرد یا چندتایی

شکل پایه

گرد ،چهارگوش،
استوانهای

عرض پایه ))b( (m

3/0-6/6

طول پایه ))l( (m

3-74/7

زاویه برخورد جریان به پایه )(°
()α

3/3-16/3

سرعت جریان ))u( (m/s

3-7/6

عمق جریان ))y( (m

3/1-77/6

قطر متوسط ذرات رسوب )(mm
()D50

3/1-131/3

ضریب انحراف ذرات رسوبی

1/7-71/1

)

⁄

√

(

عمق آبشستگی ))S( (m

مواد و روشها
دادههای مورد استفاده
برخی از روابط پیشبینی عمق آبشستگی بر
اساس کارهای آزمایشگاهی ارائه شدهاند که معموالً
هنگامی که از این روابط برای دادههای واقعی استفاده
1- Principle Component Analysis
2- Forward Selection
3- Gamma Test

تیز،

3-4/4

در مجموع تعداد  741داده توسط اداره کل
بزرگراههای فدرال اندازهگیری شده است .از این تعداد
داده  006( %43عدد) برای آموزش 41( %16 ،عدد)
برای ارزیابی و  41( %16عدد) برای آزمایش مدل
 SVMو مقایسه با روابط تجربی استفاده گردید.

4- Federal Highway Administration
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پارامترهای مؤثر بر آبشستگی

آزمون گاما

آبشستگی پای پل تابع متغیرهای زیادی است.
عمق آبشستگی به خصوصیات سیال ،جریان و
رسوبات بستر و مشخصات هندسی پایه پل بستگی
دارد .بنابراین رابطه ( )1میتواند عمق آبشستگی را
پیشبینی نماید.
() 1
)

(

در این روابط  ρو  ρsبه ترتیب چگالی آب و
رسوب :uc ،سرعت بحرانی برای حرکت رسوب: ،
لزجت دینامیک و  :φبه شکل پایه بستگی دارد .با
توجه به این که پارامتر اندازهگیری نشده و مقدار
آن ثابت فرض شده است از این پارامتر صرفنظر شد.
در صورتیکه بخواهیم از رابطه ( )1پارامترهای دارای
بعد استخراج نماییم با توجه به ثابت فرض کردن
رابطه ( )1به شکل رابطه
پارامترهای
( )7تبدیل میگردد.
() 7

(

)

در صورتیکه نیاز باشد پارامترهای بیبعد بررسی
گردند بر اساس قضیه باکینگهام و با در نظر گرفتن
رابطه ( )1قابل تبدیل
پارامترهای تکراری
شدن به رابطه ( )0است.
() 0
)

√

در این روابط

√
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(

 :عدد فرود پایه پل ( )Frbو

 :عدد رینولدز پایه پل ( )Rebمیباشد.

آزمون گاما حداقل میانگین مربعات خطا
را تخمین میزند .این آزمون برای مدلسازی
دادههای پیچیده قابل استفاده میباشد .آزمون گاما
توسط محققین زیادی مورد استفاده قرار گرفته است
(دورانت7331 ،؛ تسو .)7337 ،ایده اصلی این روش
به طور کامل با دیگر روشهای آنالیز غیرخطی
متفاوت است .فرض کنید یک سری داده وجود دارد،
}
)
({ .که مقدار  xبر مقدار خروجی
 yتأثیر دارد .تنها فرض ،این موضوع میباشد که یک
صورت
به
سیستم
این
در
رابطه
(
)
میباشد که  fیک تابع و r
مقدار خطا میباشد .آزمون گاما بر مبنای ] [
میباشد که )
( نزدیکترین همسایگی
] [ برای هر مقدار ورودی )
( است.
آزمون گاما از تابع دلتای مقادیر ورودی (رابطه ())7
به دست میآید.
)(MSE

()7
)

(

|

]

|

[

∑

) (

که | | فاصله اقلیدسی و تابع گامای مربوط به
صورت
به
خروجی
مقادیر
))

( |

]

[

|

∑

) (

(

میباشد که در آن ] [ مقدار متناظر  yبرای
امین نزدیکترین همسایهی  xدر رابطه ( )7میباشد.
با ایجاد رابطهی رگرسیون خطی بین  pمجموعهی
)) ( ) ( ( ،مقدار آماره گاما ) (Γبرابر عرض از
مبدأ خط رگرسیون برازش داده شده است که معادله
این خط در رابطه ( )6آورده شده است.
k

() 6
با توجه به خط برازش شده اطالعات مفیدی در
خصوص پیچیدگی سیستم در حال بررسی به دست
میآید .عرض از مبدأ این خط بیانگر مقدار عددی

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال پنجم • شماره نوزدهم • بهار 1394
آماره گاما ( )Γمیباشد و همچنین شیب خط (،)A
پیچیدگی مدل را نشان میدهد .نتایج حاصل از
آزمون گاما توسط پارامتر دیگری )
( نیز قابل
بررسی میباشد .مقدار این پارامتر توسط رابطه ( )6به
دست میآید.
()6

) (

که ) (  :واریانس مقادیر خروجی ) ( میباشد و
 :عددی است بین  3و  1که مقدار خطای ثابت
به صفر نزدیک
را نشان میدهد .هرچه مقدار
باشد بیانگر توانایی باالی شبیهسازی مقدار خروجی
) ( میباشد.
رگرسیون گام به گام ()FS
هدف از رگرسیون ،اندازهگیری واقعی تأثیر هر
کدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و
پیشبینی تغییرات متغیر وابسته میباشد .از بین
متغیرهای مستقل موجود ،متغیرهایی وارد رگرسیون
میشوند که با متغیر وابسته رابطه معنیداری داشته
باشند .رگرسیون گام به گام با سه روش مختلف،
متغیرهای مستقل را به معادله وارد و یا از آن خارج
میکند .در رگرسیون گام به گام سه روش انتخاب
پیشرو ،حذف پسرو و الگوریتم افرویمسان قابل
استفاده است .در این تحقیق از انتخاب پیشرو
استفاده گردید .اگر  nمتغیر پیشگو داشته باشیمn ،
الگوی رگرسیون ساده برای هر یک از پیشگوها
محاسبه میشود .الگویی که بیشترین مقدار ( Fآماره
آزمون معنیداری رگرسیون) و یا ( R2ضریب تعیین)
را داشته باشد ،بهترین انتخاب برای اولین متغیر
است .در مرحله بعد متغیر انتخاب شده باقی مانده و
دیگر متغیرها اضافه میشوند .همانند مرحله قبل
ترکیبی که دارای بیشترین مقدار  Fو یا  R2را داشته
باشد به عنوان دومین متغیر انتخاب میگردد .در
نهایت به تعداد متغیرها رگرسیون وجود خواهد
داشت که بهترین ترکیب از بین آنها بر اساس
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معیارهای ذکر شده انتخاب میگردد (بازرگانی الری،
.)1017
تحلیل مؤلفههای اصلی )(PCA

تحلیل مؤلفههای اصلی ) (PCAیک روش آماری
برای بررسی گروهی از متغیرهای وابسته به یک
پارامتر است .یکی از راههای بهینه کردن تعداد
متغیرها استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی است .این
روش بر روابط بین متغیرها استوار است .برای کاهش
تعداد متغیرها و ایجاد یک ساختار جدید و تحلیل
دقیقتر دادهها از  PCAاستفاده میگرددPCA .
متغیرهای اساسی را به منظور تعیین الگوی مناسب
شناسایی میکند .یک عامل ،متغیر جدیدی است که
از ترکیب خطی مقادیر اصلی متغیرهای مشاهده شده
به صورت رابطه ( )4تعیین میشود.
()4
∑

که در این رابطه  :xiمتغیر iام :wji ،ضریب نمره
عاملی متغیر iام و از نظر عامل jام :p ،تعداد متغیرها
و  :Fjعامل jام است (نوری و همکاران)7311 ،
ماشین بردار پشتیبان )(SVM

ماشین بردار پشتیبان ) (SVMیک روش رایج
برای طبقهبندی ،دادهکاوی ،پیشبینی و دیگر
تحلیلهای آماری است .اگرچه کاربردهای SVM
مشابه شبکه عصبی و دیگر تکنیکهای هوش
مصنوعی است اما اساس  SVMبا شبکه عصبی
متفاوت است .زیرا در این روش ،آموزش آماری با
استفاده از یک رابطه درجه دوم با قیدهای خطی
صورت میگیرد .ایده اصلی کاربرد  SVMدر کارهای
رگرسیونی ایجاد یک تابع رگرسیونی با استفاده از
توابع خطی چند بعدی است .همچنین  SVMحداقل
خطا را با استفاده از قیدها جستجو میکند (پای و
لین7336 ،؛ ژو و همکاران)7311 ،
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بر اساس اطالعات محدود نمونهها،
بهترین گزینه را بین مدلها با پیچیدگیهای مختلف
و توانایی آموزش این مدلها دنبال میکند .برای
رسیدن به بهترین نتیجه  SVMدادهها را با استفاده
از نگاشت غیرخطی به یک فضا با ابعاد بسیار منتقل
میکند .رابطه رگرسیونی به صورت رابطه ()1
میباشد.
SVM

() 1

∑

) (

) (

که در آن ) (  :ویژگیها 1نامگذاری میشود:b ،
مقدار خطا و ) (  :بردارهای وزنی میباشد که با
استفاده از دادهها تخمین زده میشود .بنابراین با
استفاده از تکنیک  SVMدادههای ورودی به یک فضا
با ابعاد بسیار نگاشت میشوند .در این روش یک
رگرسیون غیرخطی با ابعاد فضایی بسیار کم به یک
رگرسیون خطی با ابعاد فضایی بسیار زیاد تبدیل
میشود .بر اساس حداقلسازی مقدار خطا پارامتر
) ( با استفاده از دادهها بر اساس بهینه کردن
رابطه ( )5تعیین میگردد.
() 5

(

)

∑
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بهترین انتخاب از بین دیگر توابع کرنل گزارش شده
است (دیبایک و همکاران .)7331 ،بنابراین در این
تحقیق تابع مذکور که توسط  γدر رابطه ( )11تعریف
شده است ،به کار گرفته شد.
()11

) |

معیارهای ارزیابی
توابع هدف مختلفی وجود دارد که میتواند برای
ارزیابی دقت مدلهای هیدرولوژیکی استفاده شود .در
این تحقیق از عملکرد پیشبینی مدلها با استفاده از
معیارهای آماری  RMSE6و  MBE6بررسی شد ،که
این معیارها با استفاده از روابط  17و  10محاسبه
میشوند.
in

‖ ‖

2

تابع خطای مذکور الزم است که با توجه به
محدودیتهای رابطه ( )13کمینه گردد.

) (A  B

()17

i

|

()13

i 1

n

RMSE 
i n

) (A  B
i

|

(

با توجه به روابط قبل الزم است برای تخمین
عمق آبشستگی توسط مدل  SVMمقادیر سه پارامتر
 ε ، γو  Cبهینه شوند.

i

) (

|γ

)

(

()10

i

n

i 1

MBE 

که در آن  : Aiمقدار عمق آبشستگی محاسبه شده،
که در این روابط  Cثابت گنجایشW ،7بردار
ضرایب WT ،ترانهاده بردار ضرایب ،و ضرایب

 : Biمقدار عمق آبشستگی مشاهداتی و  :nتعداد
مشاهدات میباشد.

کمبود b ،0ضریبی ثابت N ،الگوی آموزش مدل و ϕ
تابع کرنل است .کرنل تابع پایه شعاعی 7به عنوان

1- Features
2 -Capacity Constant
3 -Slack Variables
)4 -Radial Base Function (RBF

5- Root Mean Square Error
6- Mean Bias Erorr
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نتایج و بحث
تعیین پارامترهای مؤثر
به طور معمول مدلسازی با تکنیکهایی مانند
 SVMبا ترکیبهای مختلف پارامترهای ورودی و با
استفاده از آزمون و خطا زمانبر میباشد .با توجه به
اینکه ترکیبهای زیادی باید آموزش دیده و مورد
آزمایش قرار گیرند کار را با مشکل مواجه مینماید.
عالوه بر این ایدهای در خصوص تعداد دادههای
مناسب به منظور آموزش وجود ندارد .پیشپردازش
دادهها باعث کوتاه شدن فرآیند مدلسازی میگردد.
آزمون گاما میتواند کمترین مقدار میانگین
مربعات خطای حاصل از تعداد زیادی از مدلهای
غیرخطی را تعیین نماید .در این تحقیق پارامترهای
با بعد و بیبعد مختلفی به منظور ارزیابی تأثیر آنها
بر تخمین عمق آبشستگی پایه پل مورد بررسی قرار
گرفته است .تعداد  7n-1ترکیب مختلف از ورودیها
وجود دارد .بهترین ترکیب بر اساس مقدار گاما قابل
تعیین میباشد .به طور کلی مقدار شیب نشان دهنده
پیچیدگی مدل (مقدار بیشتر شیب برابر پیچیدگی
بیشتر است) ،خطای استاندارد نشان دهنده صحت
مقدار گاما (مقدار کمتر برابر صحت بیشتر مقدار گاما)
و  V-Ratioبیانگر پیشبینی پذیری خروجی با
استفاده از پارامترهای ورودی میباشد .بهترین ترکیب
پارامترها هنگامی حاصل میشود که مقادیر چهار
فاکتور شیب ،خطای استاندارد V-Ratio ،و مقدار گاما
حداقل باشد .جدول ( )7مقادیر حاصل از اجرای
آزمون گاما برای پارامترهای دارای بعد را نشان
میدهد .از کل پارامترهای رابطه ( )7پنج پارامتر
عرض پایه پل ،زاویه برخورد جریان ،انحراف هندسی
ذرات رسوب ،شکل ظاهری پایه و سرعت بحرانی به
عنوان بهترین پارامترهای دارای بعد در تخمین عمق
آبشستگی پایه پل انتخاب شدند .برای این پنج پارمتر
مقادیر گاما ،شیب ،خطا و  V-Ratioبه ترتیب برابر
 3/3163 ،3/3576 ،3/3311و  3/3331است .از بین
 1370ترکیب مختلف ،ترکیب ذکر شده دارای
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کمترین مقدار گاما است و به عنوان بهترین ترکیب
انتخاب گردید.
به منظور بررسی مؤثرترین پارامتر در بین این
پنج پارامتر از روش حذف یک پارامتر و انجام آزمون
گاما برای چهار پارامتر باقی مانده استفاده گردید.
نتایج در جدول ( )7آورده شده است.
جدول ( :)0مقادیر فاکتورهای آزمون گاما برای
پارامترهای دارای بعد.
گاما

شیب

خطا

V-Ratio

3/3163 3/3576 3/3311 vc ، ،σ ،α ،b

3/3331

All- vc

3/1466 3/3345 3/6676

3/6351

All- b

3/1316 3/3661 3/7766

3/0767

All-α

3/3743 3/7457 3/0140

3/7707

All- σ

3/3666 3/1160 3/1174

3/3113

All-

3/3557 3/3144 3/3561

3/3477

بیشترین مقدار گاما مربوط به ترکیبی است که
سرعت بحرانی در آن حذف شده است .در نتیجه
سرعت بحرانی مهمترین پارامتر در پیشبینی عمق
آبشستگی است .پنچ پارامتر ذکر شده بدون عرض
پایه پل با مقدار گامای  3/7766در رتبه دوم قرار
دارد .بعد از سرعت بحرانی ،عرض پایه پل مهمترین
پارامتر در شبیهسازی است .بعد از این دو پارامتر به
ترتیب زاویه برخورد جریان ،انحراف هندسی ذرات
رسوب و شکل ظاهری پایه پل مهمترین پارامترها در
تخمین آبشستگی میباشند .ظهیری و همکاران
( )1051با استفاده از آنالیز حساسیت نشان دادند
سرعت مهمترین و شکل پایه و زاویه برخورد کم
اهمیتترین پارامترها در تخمین عمق آبشستگی
میباشند.
جدول ( )0مهمترین پارامترهای بیبعد در
تخمین عمق آبشستگی را نشان میدهد .از کل
پارامترهای رابطه ( )0چهار پارامتر بیبعد ، ،

،

با مقدار گامای  3/3513به عنوان بهترین ترکیب
از بین  1370ترکیب موجود تعیین گردید .نسبت
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طول به عرض پایه ( ) مهمترین پارامتر در تخمین
عمق آبشستگی و پارامتر بیبعد نسبت سرعت به
سرعت بحرانی ( ) دومین پارامتر مهم است .مقدار
گاما نشان میدهد دو پارامتر نسبت عمق جریان به
عرض پایه ( ) و شکل پایه ( ) تأثیر نسبتاً یکسانی
بر تخمین آبشستگی دارند .همچنین این دو پارامتر
کمترین تأثیر را نیز داشتهاند.

سال پنجم • شماره نوزدهم• بهار 1394
ذرات رسوب توسط دو روش و شکل پایه ،طول پایه و
عمق جریان فقط توسط یکی از سه روش به عنوان
پارامتر مؤثر انتخاب شدهاند .از بین پارامترهای رابطه
( 7 ،)7پارامتر توسط  6 ،FSپارامتر توسط  GTو 6
پارامتر توسط  PCAانتخاب شدند.
جدول ( :)4پارامترهای با بعد مؤثر انتخاب شده توسط
 PCA ،GTو .FS

جدول ( :)3مقادیر فاکتورهای آزمون گاما برای
پارامترهای بیبعد.
گاما

شیب

خطا

V-Ratio

3/3347 3/3165 3/3513

3/0106

3/3356 3/3017 3/1053

3/6160

All-

3/3116 3/3161 3/1171

3/7117

AllAll-

3/3357 3/3754 3/3561

3/7301

3/3313 3/3161 3/3563

3/7334

، ،
All-

،

آزمون گاما نشان میدهد شکل پایه ( ) پارامتری
است که در بهترین ترکیب با بعد و بیبعد وجود دارد.
شکل پایه اگرچه در هر دو ترکیب کم اهمیتترین
پارامتر است اما اضافه کردن این پارامتر باعث بهبود
شبیهسازی فرآیند آبشستگی میگردد.
پارامترهای مؤثر بر آبشستگی با استفاده از تحلیل
مؤلفههای اصلی ( )PCAو رگرسیون گام به گام ()FS
با توجه به سطح معنیداری و مقدار تغییر ضریب
تعیین انتخاب گردید .پارامترهایی که توسط این دو
روش از بین پارامترهای رابطه ( )7انتخاب شدهاند در
جدول ( )7آورده شده است .پارامترهای با بعد عرض
پایه ،طول پل ،زاویه برخورد ،سرعت ،انحراف هندسی
ذرات و سرعت بحرانی توسط  PCAو عرض پایه،
زاویه برخورد ،سرعت و عمق جریان توسط FS
انتخاب شدند.
جدول ( )7نشان میدهد دو پارامتر عرض پایه و
زاویه برخورد توسط در هر سه روش  PCA ،GTو FS
به عنوان پامترهای مؤثر انتخاب شدهاند .همچنین
پارامترهای سرعت ،سرعت بحرانی و انحراف هندسی

عرض پایه )(b

آزمون
گاما
)(GT


تحلیل مولفه رگرسیون گام
به گام )(FS
اصلی
)(PCA




طول پل )(l
زاویه برخورد جریان
)(α
سرعت )(v












عمق )(y
قطر متوسط ذرات
)(D50
انحراف هندسی ذرات
رسوب )(σ



شکل پایه ) (



سرعت بحرانی )(vc







جدول ( )6پارامترهای بیبعد انتخاب شده توسط سه
روش  PCA ،GTو  FSرا نشان میدهد .پارامترهای
،

و

توسط هر سه روش به عنوان پارامترهای

مؤثر انتخاب شدهاند .انحراف هندسی ذرات رسوب
فقط توسط آزمون گاما و پارامترهای زاویه برخورد،
عدد فرود و شکل پایه توسط دو روش انتخاب شده
است .بهترین شبیهسازی برای آبشستگی پایه پل با
توجه به آزمون گاما با  7پارامتر و دو روش  PCAو
 FSبا  6پارامتر صورت میگیرد.
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1.1

توسط  PCA ،GTو .FS
آزمون گاما
)(GT

تحلیل مولفه رگرسیون گام
اصلی ) (PCAبه گام )(FS



















Re
Σ





α





Fr





1- M-Test

0.1

گاما )(Γ

جدول ( :)0پارامترهای بیبعد مؤثر انتخاب شده

0.6

-0.4
401

201
301
تعداد داده

1

101

0.25

ب
0.15
گاما )(Γ

با استفاده از آزمون گاما این امکان وجود دارد
تعداد دادههای مناسب برای شبیهسازی یک پدیده
مشخص گردد .این تعداد داده با استفاده از 1آزمون
 Mتعیین میگردد .نتایج آزمون  Mبرای بهترین
ترکیب با بعد و بیبعد در شکل ( )1آورده شده است.
آزمون  Mبرای تعداد  741عدد داده اجرا گردید .این
آزمون نشان میدهد مقدار مجانب برای ترکیب با بعد
و بیبعد به ترتیب در محدوده  3/330و 3/356
تقریباً ثابت میگردد که به ترتیب نشان دهنده
تقریبی  063و  073عدد داده میباشد .به منظور
مقایسه پارامترهای با بعد و بیبعد نیاز است از سری
دادههای یکسان استفاده گردد .بدین منظور حداقل
تعداد  063داده برای آموزش نیاز است که با توجه به
محدودیتهای اجرای مدل  SVMاز  006داده (%4
کمتر از مقدار پیشنهادی) برای آموزش ترکیبهای با
بعد و بیبعد استفاده گردید.

الف

0.05

-0.05
401

201
301
تعداد داده

101

1

شکل ( :)1آزمون  Mبرای پارامترهای :الف)با بعد ،ب)
بیبعد.

تخمین عمق آبشستگی
پس از تعیین بهترین ترکیب پارامترهای با و
بیبعد با سه روش  PCA ،GTو  FSاقدام به تخمین
عمق آبشستگی با استفاده از تکنیک ماشین بردار
پشتیبان ( )SVMگردید .مقادیر ضرایب  ε ،Cو  γو
مقادیر خطا و ضریب تعیین حاصل از شبیهسازی در
سه مرحله آموزش ،ارزیابی و آزمایش برای
پارامترهای بیبعد و با بعد تعیین گردید.
جدول ( )6مقادیر ضریب تعیین و خطای حاصل
از شبیهسازی آبشستگی پای پل با پارامترهای بیبعد
توسط  SVMرا نشان میدهد .در مرحله آزمون مقدار
ضریب تعیین  SVMبرای روشهای  PCA ،GTو FS
به ترتیب برابر  3/15 ،3/73و  3/16است که
نشاندهنده دقت بسیار کم  SVMدر تخمین عمق
آبشستگی میباشد .مقادیر مثبت  MBEدر مرحله
آزمون نشان میدهد  SVMبا استفاده از هر سه
روش ،عمق آبشستگی را بیشتر از مقدار واقعی
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تخمین زده است .مقادیر ضریب تعیین و خطا نشان
میدهد نتایج شبیهسازی آبشستگی توسط  SVMبا
استفاده از  7پارامتر انتخاب شده توسط  GTبا 6
پارامتر  PCAو  FSبرابر است.
جدول ( )4نتایج حاصل از تخمین آبشستگی با
استفاده از پارامترهای بیبعد را نشان میدهد .در
مرحله آزمون مقدار ضریب تعیین  SVMبرای
روشهای  PCA ،GTو  FSبه ترتیب  3/66 ،3/47و
 3/47و مقادیر خطای  RMSEنیز به ترتیب ،3/66
 3/65و  3/67است .بیشترین ضریب تعیین مربوط به
آزمون گاما است اما مقدار خطای  RMSEآن از دو
روش دیگر بیشتر است .همچنین کمترین مقدار
خطای  RMSEمربوط به روش رگرسیون گام به گام
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است اما مقدار ضریب تعیین آن از آزمون گاما کمتر
است .مقادیر خطای  MBEنشان میدهد  GTو PCA
عمق را بیشتر و  FSکمتر از مقدار واقعی تخمین
میزند .همچنین مقدار  MBEدر  GTبیشتر از PCA
و آن نیز بیشتر از  FSاست.
با توجه به دقت روشهای مختلف مشخص است
اگرچه  PCAاز  6پارامتر برای پیشبینی عمق
آبشستگی استفاده کرده است اما نتوانسته شبیهسازی
دقیقتری نسبت به  7پارامتر  FSانجام دهد .این
موضوع نشان میدهد اضافه کردن برخی پارامترها نه
تنها باعث پیچیده شدن فرآیند شبیهسازی میگردد
بلکه دقت را نیز کاهش میدهند.

جدول ( :)6مقدار ضریب تعیین و خطای  SVMدر تخمین عمق آبشستگی با استفاده از پارامترهای بیبعد.
R2

ضرایب تکنیک SVM
آزمون گاما

 ،ε=3/37 ،γ =3/337آموزش
 C=763ارزیابی
آزمون

آنالیز مولفه
اصلی

 ،ε=3/70 ،γ =3/36آموزش
 C=3/330ارزیابی
آزمون

رگرسیون
گام به گام

 ،ε=3/31 ،γ =7/1آموزش
 C=533ارزیابی
آزمون

MBE RMSE

3/71

3/71

3/31

3/76

3/77

3/34

3/73

3/06

3/10

3/76

3/77

-3/16

3/70

3/74

3/31

3/15

3/66

3/11

3/01

3/76

-3/17

3/75

3/71

3/37

3/16

3/01

3/14

جدول ( :)7مقدار ضریب تعیین و خطای  SVMدر تخمین عمق آبشستگی با استفاده از پارامترهای با بعد.
R2

ضرایب تکنیک SVM
آزمون گاما

 ،ε=3/56 ،γ =7/6آموزش
 C=77333ارزیابی
آزمون

آنالیز مولفه
اصلی

 ،ε=3/13 ،γ =76آموزش
 C=4633ارزیابی
آزمون

رگرسیون گام
به گام

 ،ε=3/06 ،γ =3/334آموزش
 C=17333ارزیابی
آزمون

MBE RMSE

3/10

3/61

3/01

3/44

3/61

3/07

3/47

3/66

3/77

3/16

3/05

3/34

3/41

3/61

-3/31

3/66

3/65

3/16

3/13

3/66

-3/36

3/46

3/67

3/35

3/47

3/67

-3/11
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شدهاند .در روش  FSبرای اعماق آبشستگی کمتر از
 1/7متر اگرچه توزیع نقاط حول خط  1:1تقریباً
یکنواخت است اما تعداد زیادی از نقاط خارج از
محدوده  ± %76قرار گرفتهاند .اما برای آبشستگی با
عمق بیشتر ،تعداد بیشتری از نقاط در محدوده
اطمینان قرار گرفتهاند .در روش  PCAدقت  SVMدر
تخمین عمق آبشستگی برای اعماق آبشستگی
مختلف ،متفاوت است .برای مقادیر آبشستگی کمتر از
 1متر ،بیشتر از مقدار واقعی ،در محدوده  1تا  7متر
با دقت قابل قبول و بیشتر از آن را با دقت کمتری
تخمین میزند.

شکل ( )7مقادیر واقعی و تخمین زده شده عمق
آبشستگی توسط  SVMرا در مرحله آزمون برای سه
ترکیب مختلف پارامترهای دارای بعد نشان میدهد.
خط وسط خط ( 1:1خط مطلوب) و خطوط طرفین،
حدود اطمینان  ± %76را نشان میدهد .تخمین با
استفاده از ورودیهای روش  GTنشان میدهد تعداد
زیادی از نقاط برای مقادیر عمق آبشستگی کمتر از
 1/1متر باالی خط  +%76قرار گرفتهاند .برای مقادیر
بیشتر از  1/1متر تعداد زیادی از نقاط در محدوده
 ± %76اطمینان قرار دارند به ویژه برای مقادیر
آبشستگی بیشتر از  0متر ،نقاط نزدیک خط  1:1واقع
5

ب

5

الف
4

1

مقدار پیش بینی شده )(m

2

3
2
1

0
5

3
4
مقدار مشاهداتی )(m

2

1

0

0
5

2
3
4
مقدار مشاهداتی )(m

0

1

5

ج
4
مقدار پیش بینی شده )(m

3
2
1
0
5

4

مشاهداتی )1 (m
2
3
مقدار

0

شکل ( :)0مقایسه مقادیر مشاهداتی و پیشبینی عمق آبشستگی توسط  SVMدر مرحله آزمون :الف) روش  ،GTب) روش FS
و ج) روش .PCA

مقدار پیش بینی شده )(m

3

4
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دو پارامتر عرض پایه و زاویه برخورد در هر دو
روش  FSو  GTوجود دارد .تغییر دقت این دو روش
در اعماق کم و زیاد آبشستگی مربوط به پارامترهای
باقیمانده است FS .با دو پارامتر سرعت و عمق جریان
توانسته آبشستگی را در اعماق کم و  GTبا
پارامترهای ضریب انحراف هندسی ذرات رسوب،
سرعت بحرانی و شکل پایه در آبشستگیهای زیاد با
دقت خوبی تخمین بزند.
محققین مختلفی (ظهیری و همکاران1051 ،؛
باطنی و همکاران b ،و 7334 a؛ لی7334 ،؛
ایسماعیل )7310 ،به منظور بررسی صحت تحقیق
خود از روابط تجربی مانند الرسن و تاچ ( ،)1566شن
( ،)1541هانکو ( )1541و بروزرس و همکاران
( )1544استفاده کردهاند .در این تحقیق نیز به
منظور مقایسه از این روابط استفاده گردید .جدول
( )4مقادیر ضریب تعیین و خطای حاصل از این
روابط را برای دادههای مرحله آزمون نشان میدهد.
بیشترین ضریب تعیین با مقدار  3/66مربوط به رابطه
الرسن و تاچ و کمترین خطای  RMSEبا مقدار 1/36
مربوط به رابطه شن است.
جدول ( :)7مقادیر ضریب تعیین و خطای روابط تجربی.
روابط تجربی

R2

RMSE

MBE

الرسن و تاچ 1566

3/66

1/07

1/7

شن 1541

3/75

1/36

3/66

بروزرس و همکاران 1544

3/67

1/64

3/1

هانکو

3/66

7/10

-3/1

با توجه به روابط تجربی مورد بررسی مشخص
میباشد در مرحله آزمایش ،ضریب تعیین رابطه
الرسن و تاچ برابر با پیشبینی  SVMبا روش  PCAو
از دو روش دیگر کمتر است .همچنین مقدار خطای
 RMSEرابطه شن از پیشبینی  SVMبا استفاده از
پارامترهای دارای بعد هر سه روش بیشتر است .به
طور کلی دقت  SVMدر پیشبینی عمق آبشستگی از
روابط تجربی مورد بررسی بیشتر است.
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نتیجهگیری
به منظور طراحی ایمن و اطمینان از پایداری پل،
تخمین دقیق عمق آبشستگی اطراف پایه پل ضروری
میباشد .برای تعیین دقیق عمق آبشستگی نیاز است
پارامترهایی انتخاب شوند که بتوانند در یک محدوده
وسیع از عمق آبشستگی نتایج قابل قبولی ارائه دهند.
در این تحقیق به منظور تعیین پارامترهای مؤثر بر
آبشستگی از سه روش  PCA ،GTو  FSاستفاده
گردید .مزیت این کار تعیین مؤثرترین پارامترها به
منظور افزایش سرعت مدلسازی و جلوگیری از
پیچیده کردن مدل با استفاده از پارامترهای غیر مؤثر
است .همچنین با کاهش پارامترها فرآیند آزمون و
خطا که در تکنیکهای هوش مصنوعی رایج میباشد
با سرعت بیشتری صورت میگیرد .پارامترهای بیبعد
 ،و توسط هر سه روش به عنوان پارامترهای
مؤثر بر آبشستگی تعیین گردیدند .از کل پارامترهای
بیبعد 7 ،پارامتر توسط  GTو  6پارامتر توسط PCA
و  FSبه عنوان پارامترهای مؤثر تعیین گردیدند .با
استفاده از آزمون گاما پارامتر مهمترین و کم
اهمیتترین پارامتر در تخمین عمق آبشستگی است.
نتایج حاصل از شبیهسازی با استفاده از تکنیک
 SVMحاکی از دقت پایین نتایج با استفاده از
پارامترهای بیبعد است .از کل پارامترهای دارای بعد،
 7پارامتر توسط  6 ،FSپارامتر توسط  GTو  6پارامتر
توسط  PCAبه عنوان پارامترهای مؤثر انتخاب شدند.
با استفاده از این پارامترها عمق آبشستگی توسط
 SVMتخمین زده شد .استفاده از شش پارامتر توسط
 PCAنتوانست دقت را بیشتر از دو روش دیگر بهبود
بخشد .هرچه تعداد دادههای ورودی برای شبیهسازی
کمتر باشد اجرای مدل سریعتر ،جمع آوری دادهها
راحتتر و احتماالً پیچیدگی مدل کمتر میشود .به
طور متوسط هر سه روش عمق آبشستگی را بیشتر از
مقدار واقعی تخمین میزنند که باعث افزایش ضریب
اطمینان میگردد .برای آبشستگیهایی با عمق کم،
پارامترهای عرض پل ،زاویه برخورد ،سرعت و عمق
جریان و برای آبشستگی با عمق زیاد ،پارامترهای
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قابلیت شبیهسازی باال تخمین قابل قبولی از عمق
آبشستگی با استفاده از پارامترهای دارای بعد ارائه
.دهد
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 انحراف هندسی ذرات، زاویه برخورد،عرض پل
 شکل پایه و سرعت بحرانی درای دقت،رسوب
 توانسته باSVM  در مجموع.بیشتری میباشند
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Determinations of Affecting Parameters on Bridge Pier Scour Using
New Methods
Seyed Morteza Seyedian1

Abstract
Estimating of bridge piers scouring is essential for engineers. Since many empirical formulas to
predict the scour depth is presented and this formula used various dimensionless and
dimensional parameters. In this study, two series dimensional and dimensionless parameters that
are expected to be effective on pier scour were selected. Then, parameters affecting the scour
were selected using three different methods: gamma test (GT), principal component analysis
(PCA) and stepwise regression (FS). Findings indicated that using GT critical velocity and pier
length to width ratio are most important dimensional and dimensionless parameters respectively
and pier shape is less effective. Furthermore, 360 amounts of training data are required to ensure
robust model estimation. Finally, we examine the use of support vector machines (SVMs) for
estimating the scour depth using selected input parameters by three methods. The results
showed that the accuracy of dimensionless parameters set by all three methods is low, but SVM
technique was estimate the scour depth using dimensional parameters successfully. The
coefficient of determination of the GT, PCA and FS parameters in test phase is 0.76, 0.69 and
0.73 respectively and RMSE is 0.63, 0.55 and 0.50 respectively. In this study, in order to
increase accuracy, two different combinations of input parameters to estimate the scour depths
were determined. The performances of SVM and empirical formula for scour depth prediction
were compared and results showed that SVM model can be used for predicting scour depth
more accurately compared to empirical formula using dimensional parameters.
Keywords: FS, Gamma Test, Pier Scour, PCA, SVM.
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