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چکیده
تخمین مقدار عدد فرود در مهندسی آب بسیار مهم است .از طرفی استفاده از مدلهای یادگیری ماشین به دلیل اینکه نیاز
به اطالعات ساختمانی سامانهها ندارند ،موردتوجه قرار گرفتهاند .در پژوهش حاضر از مدل شبکه عصبی مصنوعی ()ANN
استفادهشده و از الگوریتمهای تکاملی ازدحام ذرات ( ،)PSOالگوریتم کرم شبتاب ( )FAو الگوریتم تکاملی تفاضلی ()DE
جهت بهبود نتایج  ANNدر پیشبینی مقدار عدد فرود بهره گرفته شد .پارامترهای مؤثر بر پیشبینی عدد فرود پارامترهای
رسوب حجمی ،اندازه دانهها ،عامل اصطکاک و نسبت اندازه دانهها به شعاع هیدرولیکی بودند که باهم ترکیب شدند و الگوهای
ورودی مختلفی بهعنوان ورودی به مدلها تدوین شد .نتایج نشان داد الگویی که با مشارکت همه پارامترهای ورودی باشد
بیشترین دقت را در پیشبینی عدد فرود دارد .استفاده از الگوریتمهای تکاملی پیشنهادی توانست دقت مدل  ANNرا
بهصورت قابلتوجهی بهبود بخشد .در بین الگوریتمهای مورد بررسی ،الگوریتمهای  FAو  PSOدر بیشتر معیارهای ارزیابی
دقت مناسبی داشتند .در حالت کلی استفاده از الگوریتمهای تکاملی ،دقت مدل  ANNرا به میزان  0/07 m ،0/89 mو 0/1
به ترتیب برای معیار ارزیابی  MAPE ،RMSEو  R2بهبود بخشید .نتایج مدلهای یادگیری ماشین در مقایسه با معادالت
تجربی نیز اختالف چشمگیری داشتند و حاکی از دقت بسیار مناسب مدلهای یادگیری ماشین بودند .به همین سبب استفاده
از مدلهای یادگیری ماشین بهجای استفاده از معادالت تجربی در برآورد مقدار عدد فرود پیشنهاد میگردد.

واژههای کلیدی :انتقال رسوب؛ عدد فرود؛ مدل هیبریدی؛ .ANN

آریا آذر و همکاران1400 ،

 -1مقدمه
یکی از مشکالت عمده کانالهای باز ،تهنشینی رسوب در بستر
کانالها است .اگر سرعت ذرات در یک کانال باز با شیب ثابت
پایین بیاید ،رسوبگذاری در عمق کانال رخ میدهد .وجود مواد
جامد در بستر کانال نیز موجب میگردد سطح مقطع جریان
کاهش و زبری بستر افزایش یابد ،بر این اساس سرعت و توزیع
میکنند
تغییر
نیز
برشی
تنش
(.)Safari et al. 2018; Butler et al. 2003; Delleur 2001
به لحاظ تئوری ،هنگامیکه سرعت جریان بهطور قابلتوجهی
پایینتر از سرعت بحرانی باشد ،رسوبات تمایل به تهنشینی دارند
و با گذشت زمان تا عمق خاصی انباشته میشوند ( Montes et
 .)al. 2020با اینحال ذرات میتوانند کندتر از سرعت جریان
حتی در شرایط جریانی که در آن رسوب اتفاق نمیافتد ،حرکت
کنند ( .)Ota and Perrusquía 2013طراحی بهینه و عملکرد
مناسب سازههای منابع آب ،نظیر مخزن ،سد کانال ،نیازمند
تخمین دقیق از بار رسوبی رودخانه است ( Kisi and Shiri
 .)2012بار رسوب معلق رودخانهای که حدود  75تا  %95کل
رسوب رودخانه را شامل میگردد ،از جنبههای مختلف نظیر
مهندسی منابع آب ،مسائل محیطزیستی و کیفیت آب حائز
اهمیت بوده و میتواند بهعنوان شاخصی از وضعیت فرسایش
خاک و شرایط بومشناختی حوزه در نظر گرفته شود ( Zhu et
.)al. 2007
در چند دهه اخیر جهت برآورد مقدار عدد فرود از روابط تجربی
بهره میبردند .رابطه ) Novak and Nalluri (1975بهطور تجربی
حرکت رسوب اولیه بسترهای سخت را از نظر سرعت بحرانی
El-Zaemey
( )Vcشرح میدهد .روابط ایشان توسط
) Salem (2013) ،(1991و ) Bong (2013با توجه به اندازه
رسوبات مختلف و ضخامت بستر رسوب گسترشیافته است .بر
اساس این معادلهها سرعت بحرانی برای تعیین تأثیر جریان روی
رسوب بسیار مهم بوده و تابعی از ضخامت رسوب ،اندازه رسوب
متوسط و عمق آب طبیعی است ( .)Bong et al. 2016اخیرا
بهدلیل ماهیت پیچیده فرآیند انتقال رسوب در جریان کانال باز
و تأثیر عدد فرود بر این فرآیند ،فنهای یادگیری ماشین برای
تخمین عدد فرود و میزان انتقال رسوب مورد توجه بسیاری از
پژوهشگران قرارگرفته است ( Olyaie et al. 2015; Chen

74
 .)and Chau 2016شبکههای عصبی یکی از پرکاربردترین
مدلهای یادگیری است که کارایی مناسب آن در شبیهسازیهای
مختلف اثباتشده است .این مدل میتواند با داشتن حداقل
اطالعات ممکن از هر سامانه با دقت مناسبی عملکرد آن را
شبیهسازی و با توجه به تغییرات عوامل مؤثر بر آن به پیشبینی
تغییرات عملکرد آن بپردازد .مدل شبکه عصبی مصنوعی از
الگوریتمهای آموزشی پس انتشار خطا برای همگرایی خطا
استفاده میکند اما به دلیل سرعت همگرایی پایین و همچنین
گیر افتادن در بهینههای محلی قادر به تخمین بهینه سرتاسری
نیست ()Zhang 2006؛ بنابراین برای رفع مشکالت به وجود
آمده جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی از دیگر الگوریتمهای
بهینهسازی نظیر ازدحام ذرات استفاده میشود ،در این زمینه
بهعنوان نمونه میتوان به پژوهشهای انجامگرفته جهت
پیشبینی سطح آب رودخانه شینگون در هنگکنگ اشاره
کرد ) .(Chau 2006در پژوهش دیگری جهت پیشبینی رواناب
در حوضه رودخانه آناپولیس کانادا از روشهای مختلف برای
آموزش شبکه عصبی پرسپترون چندالیه استفادهشده است
( .)Piotrowski 2011نتایج حاکی از کارایی مناسب شبکه عصبی
در جهت پیشبینی رواناب بود.
یکی از الگوریتمهای تکاملی ،الگوریتم کرم شبتاب است که در
سال  2010معرفی گردید ( .)Yang 2010برای اولین بار این
الگوریتم جهت بهرهبرداری بهینه از مخزن سد آغدوش
مورداستفاده قرار گرفت ،نتایج این الگوریتم رضایتبخش ارزیابی
شد ( .)Garoosi Nejhad and Bozorg Hadad 2011همچنین
عملکرد الگوریتم کرم شبتاب برای مقایسه بهرهبرداری بهینه از
مخزن سد بازفت برای تأمین نیاز کشاورزی بررسی شد .نتایج
الگوریتم مذکور با نتایج الگوریتمهای ژنتیک و ازدحام ذرات
مقایسه گردیده و نشان داده شد الگوریتم کرم شبتاب نسبت به
دو الگوریتم دیگر دارای دقت باالتری است (Hosseini-
 .)Moghari and Banihabib 2014با این وجود انتظار میرود
با استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی در جهت به دست آوردن
مقدار بهینه وزنها و بایاسها بهجای الگوریتمهای موجود در
شبکه عصبی ،نتایج قابل قبولتری ارائه گردد.
با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در خصوص انتقال رسوب
در کانالهای باز و پیشبینی عدد فرود ،نتیجه کلی بررسی
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مدلسازی انتقال رسوب
پژوهشات گذشته بیان میکند معادالت تجربی مختلفی جهت
برآورد مقدار عدد فرود ارائهشده است .در سالهای اخیر نیز برخی
مدلهای یادگیری ماشین جهت برآورد مقدار عدد فرود مورد
استفاده قرارگرفتهاند .کارایی این مدلها نسبت به معادالت
تجربی کمتر موردتوجه قرارگرفته و بررسی و مقایسه کافی انجام
نشده است .در سالهای اخیر ،استفاده از الگوریتمهای تکاملی
توانستهاند دقت شبکههای عصبی مصنوعی را تا حدود زیادی
بهبود بخشند و این نکته مورد توجه محققان مختلفی قرارگرفته
است .لذا استفاده از الگوریتمهای جدید و ارزیابی کارایی آنها در
بهبود دقت شبکه عصبی ضروری به نظر میرسد .به همین منظور
در پژوهش حاضر به ارزیابی الگوریتم کرم شبتاب در آموزش
شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد مقادیر عدد فرود پرداخته شد.
نتایج مدل هیبریدی مذکور همچنین با نتایج شبکه عصبی و
شبکه عصبی -الگوریتم ازدحام ذرات الگوریتم تکامل تفاضلی
جدول  -1برخی معادالت تجربی پیشنهادشده

مورد مقایسه قرار گرفت .از بین مدلهای مذکور مناسبترین
مدل جهت پیشبینی عدد فرود انتخاب شد.
 -2موارد و روش
 -1-2دادههای مورداستفاده
روابط تجربی زیادی برای برآورد این پارامتر ارائه شدهاست که
مطابق جدول ( )1مشخص است که بیشتر روابط مذکور در
سالهای بین  2010- 1990بوده است .این روابط با وجود آنکه
توسط پژوهشگران مختلفی توسعه یافتند اما همواره از دقت
ضعیفی در تخمین مقدار عدد فرود برخوردار هستند .در جدول
( Cv ،)1رسوب حجمی Dgr ،اندازه دانهها d ،اندازه متوسط دانهها
( R ،)mmشعاع هیدرولیکی ( λ ،)mmعامل اصطکاک g ،شتاب
گرانش ( V ،)m/s2سرعت متوسط جریان ( )m/sو  Frpعدد فرود
جریان است.

در خصوص برآورد مقدار عدد فرود ()Bong et al. 2016

)Table 1 Some of proposed experimental equations for estimating the Froude number (Bong et al. 2016
Equation
)Author (year
−0.23

 0.18

)Salem (2013

1

)Mayerle et al. (1991

2

)gd ( s − 1

)Vongvisessomjai et al. (2010

3

−0.68

d 
= 4.32CV0.23  
R 
)gd ( SG − 1

)Mayerle (1998

4

−0.53

d 
= 3.08CV0.21D gr−0.09  
R 
)gd ( SG − 1

)Ab Ghani (1993

5

−0.43

) = 14.43CV0.18 D gr−0.14 (d R

−0.616

S−0.21

d 
= 1.07  
R 
)gd ( s − 1
VC

No

) = 4.31CV0.226 (d R

V
)gd ( s − 1
V

Vt

Vt

−0.593

4.79 0.058

d 
= CV0.209  
R 
)gd (SG − 1
Vt

بهمنظور پیشبینی عدد فرود و مدلسازی انتقال رسوب در
کانالهای مرزی صلب ،از چهار مجموعه داده Mayerle
(1988), May (1993), Ab Ghani (1993) and

)Montes (2020

6

) Vongvisessomjai et al. (2010در این مطالعه استفاده شده
است .خالصه پارامترهای آماری دادههای مورد استفاده در جدول
( )2ارائه شده است.
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جدول  -2خالصه پارامترهای آماری برای دادههای مورداستفاده
)Cv (ppm
0.0001568
0.0002830
0.0000002
0.0004320

Table 2 Summary of statistical parameters for the used data
Frp
λ
d/R
)Dgr (mm
13.52
0.050
0.4162
215.5
4.400
0.020
0.0671
65.10
1.290
0.011
0.0052
5.00
4.900
0.023
0.1006
88.26

در جددددول ( Cv ،)2رسدددوب حجمدددی Dgr ،انددددازه دانددده-
هدددددا کددددده مقدددددادیر آن در بدددددازه ( 5 - 215/5 )mmدر
نوسدددان بدددوده و متوسدددط مقددددار آن ( 65/1 )mmاسدددت،
 d50اندددددازه متوسددددط دادههددددا R ،شددددعاع هیدددددرولیکی
( λ ،)mmعامددددددل اصددددددطکاک g ،شددددددتاب گددددددرانش
( V ،)m/s2سددددددرعت متوسددددددط جریددددددان ( )m/sو Frp
عددددد فدددرود جریدددان اسدددت کددده بدددرای رودخاندددههدددای
موردمطالعدددده در چهددددار پددددژوهش فددددوق ،مقدددددار آن در
محددددوده  1/29و  13/52قدددرار دارد .مقددددار عددددد فدددرود
از رابطه ( )1محاسبه میشود.
() 1

V
)gd ( s − 1

= Frp

-2-2شبکه عصبی مصنوعی
مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ( ،)ANN1سالهای زیادی به
امید رسیدن به عملکردی مشابه کارایی انسان در زمینه سرعت
و شناخت موردمطالعه قرارگرفتهاند ( .)Lippman 1987در
شبکه عصبی مصنوعی ،بعد از انتخاب ورودیهای مختلف ،ابتدا
باید تعداد الیههای میانی و خروجی تعیین گردد و برای هر الیه
میانی مقدار نرون اولیه داده شود .در ادامه معیار ارزیابی شبکه
انتخاب میگردد تا مقدار خطای مشاهداتی و تخمینی شبکه را
محاسبه کند ( .)Haykin 1999در بخش نتایج ،معماری منتخب
و تعداد نرون مناسب برای الیههای میانی ،توابع انتقال و الگوریتم
منتخب جهت آموزش شبکه آورده شده است .برای انجام
مدلسازی ،دادهها پس از نرمالسازی به دو زیرمجموعه شامل
مرحله آموزش ( % 75از کل دادهها) ،مرحله آزمایش ( %25از کل
دادهها) تقسیم شدهاند.
)Artificial Neural Network (ANN
Particle Swarm Optimization

1

2

Statistical parameter
Maximum
Average
Minimum
Standard deviation

 -3-2مدل هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی – الگوریتم
تکاملی
شددکل ( )1فلوچددارت پددژوهش حاضددر و نحددوه ترکیددب مدددل
شددبکه عصددبی مصددنوعی و الگوریتمهددای تکدداملی را نشددان
میدهددد .در بهینهسددازی بددا اسددتفاده از الگوریتمهددای تکدداملی
متغیرهای بهینهسدازی در آمدوزش یدک شدبکه عصدبی شدامل
وزنهددا و بایاسهددای مربددو بدده شددبکه میشددوند ( Mehra
 .)and Wah 1990مراحددل مدددلسددازی بدینصددورت اسددت
که ابتددا  Nبدردار موقعیدت  Xiکده  Nبرابدر بدا تعدداد اع دای
دسددته اسددت ،بهصددورت تصددادفی تولیددد میگددردد .شددبکه
عصددبی بدده ازای پارامترهددایی ایددن بردارهددا اجراشددده و خطددای
بهدسددتآمده از هددر اجددرا بددهعنوان میددزان برازندددگی بددردار
متغیددر آن شددبکه در نظددر گرفتدده میشددود .ایددن رونددد آنقدددر
تکرار میشود تدا هدمگرایدی نهدایی حاصدل گدردد .در واقدع در
نقطدده هددمگرایددی نهددایی مقددادیر وزنهددا و بایاسهددا بدده حالددت
بهیندده رسددیده بددهنحوی کدده خطددای آمددوزش بدده ازای آن
کمینه گردد .بدا اینوجدود تدابع هددف مسدئله ،کمینده کدردن
میزان خطا است.
 -4-2الگوریتم ازدحام ذرات
()2PSO

یکددددی از روشهددددای
الگددددوریتم ازدحددددام ذرات
بهینهسددازی الهددام گرفتدده از طبیعددت اسددت کدده اولددین بددار در
سدددال  1995مطدددرح شدددد ( Eberhart and Kennedy
 .)1995الگددوریتم  PSOبددا ایجدداد یددک جمعیددت تصددادفی
شددروع میشددود .هددر جزئددی در طبیعددت مجموعدده مختلددف
متغیرهای تصمیم اسدت کده مقدادیر بهینده آنهدا بایدد تدأمین
گددردد و درواقددع هددر ذره یددک بددردار را در ف ددای حددل مسددئله
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.(Arumugam et al. 2008) نشان میدهد
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 فلوچارت مدل در پژوهش حاضر در خصوص ترکیب و نحوه آموزش شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتمهای تکاملی پیشنهادی-1 شکل
Fig. 1 Model flowchart in the present study on the combination of artificial neural networks with proposed
evolutionary algorithms
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این الگوریتم عالوه بر داشتن بردار حرکت دارای یک بردار سرعت
نیز است که اع ای مجموعه را به تغییر موقعیت در ف ای
جستجو وادار میکند .این بردار سرعت خود برآیند دو بردار به
نامهای  Pو  Pgاست P .بهترین موقعیتی است که یکذره تاکنون
به آن رسیده است و  Pgبهترین موقعیتی است که بهترین ذره در
همسایگی آن ذره تاکنون به آن رسیده است .در این الگوریتم
هرکدام از اع ای مجموعه در هر تکرار یکراه حل را ارائه
() 2
() 3

)

میدهند .در جستجوی یک ف ای  Dبعدی ،مکان  Iامین ذره
بهوسیله یک بردار  Dبعدی به نام ) Xi = ( X i1, X i 2 ,..., X iD
و سرعت هر ذره بهوسیله یک بردار  Dبعدی سرعت به نام
)  Vi = (vi1, vi 2 ,..., viDنشان داده میشود .سرانجام جمعیت،
با استفاده از روابط ( )2و ( )3بهصورت هدفمند به سمت نقطه
بهینه حرکت میکند.

(

n
n
n
n
n
n
n
V idn +1 = X 
) 1 id + c1r1 ( p id − x id ) + c 2 rid ( p pg − x id

x idn +1 = x idn + idn +1

که در آن  Xفاکتور انقباض است و از آن برای نرخ کارایی و
سرعت همگرایی شدن استفاده میشود r1 .و  r2عداد تصادفی در
بازه صفر و یک با توزیع یکنواخت است N .شماره تکرارهاc1 ،
مؤلفه شناختی و بهترین راهحلی که یکذره به دست میآوردc2 .
مؤلفه اجتماعی و بهترین راهحلی توسط کل گروه تشخیص داده
میشود .انتخاب مقادیر مناسب برای مؤلفه شناختی و اجتماعی
منجر به تسریع الگوریتم و جلوگیری از همگرایی زودرس در نقا
بهینه محلی میشود.
 -5-2الگوریتم تکاملی تفاضلی
در سال  1995این الگوریتم برای حل مسائل بهینهسازی ارائه
شد ) .(Storn and Price 1997این الگوریتم از یک اپراتور
تفاضلی جهت تولید جوابهای جدید بهره میگیرد که این اپراتور
باعث مبادله اطالعات بین اع ای جمعیت میشود .در این
الگوریتم همه اع ای یک جمعیت شانس مساوی برای انتخاب
شدن بهعنوان یکی از والدین را دارند .به این صورت که نسل نوزاد
با نسل والد ازنظر میزان شایستگی که توسط تابع هدف سنجیده
میشود ،مقایسه میگردد .سپس بهترین اع ا بهعنوان نسل
بعدی وارد مرحله بعد میگردند .این روش تنها با تنظیم سه
پارامتر جهش ،متقاطع و انتخاب شروع به کار میکند و به نقطه
بهینه میرسد .از مهمترین ویژگی این الگوریتم سادگی ،سرعت
باال و قدرتمند بودن آن است .مشابه سایر الگوریتمهای
مورداستفاده در این پژوهش ،هدف این الگوریتم در ترکیب مدل
شبکه عصبی مصنوعی بهینه کردن حداقل خطای بین مقادیر
مشاهداتی و شبیهسازیشده است .در قسمت نتایج مقادیر
1

)Firefly Algorithm (FA

پارامترهای مورداستفاده در این الگوریتم که به حالت مطلوب
رسیده است آورده شده است.
 -6-2الگوریتم کرم شبتاب
الگوریتم کرم شبتاب ) (1FAبرای اولین بار توسط یانگ در سال
 2010پیشنهادشده است ( .)Yang 2010ایده اصلی این
الگوریتم از ارتبا نوری بین کرم شبتاب الهام گرفتهشده است.
کرمهای شبتاب نورهای موزون و کوتاه تولید میکنند .الگوی
نوری هرکدام از کرمهای شبتاب با یکدیگر متفاوت است .فرض
میشود  nتعداد کرمهای تابشی است و 𝑖𝑥 i ،امین موقعیت ذره
است بنابراین میزان روشنایی هر کرم شبتاب برابر با مقدار تابع
هزینه است (رابطه :)4
)  I i = f ( x iهر

1 i  n

() 4

کرم شبتاب دارای یک ویژگی تابشی است که نشاندهنده قدرت
آن است .این ویژگی یک مقدار نسبی است که با تغییر فاصله بین
کرم شبتاب  iو کرم شبتاب  jتغییر میکند .تابع جاذبه به شرح
رابطه ( )5است.
()5
 ( r ) =  e − r
که در آن  𝛽0بیانگر بیشینه جذابیت با دامنه تغییرات ]، [0 ,1
𝛾بیانگر ضریب جذب با دامنه تغییرات ]∞ [0,است r .بیانگر
فاصله حشره  iام از حشره  jم است که رابطه آن بهصورت رابطه
( )6میباشد.
2

()6

2

) −x j ) +(yi + y j
2

i

(x

= rij

حرکت حشددره  iام به سددمت حشددره jام با رابطه ( )7بهدسددت
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جدول  -3تدوین الگوهای ورودی مختلف جهت برآورد عدد فرود

میآید.

Table 3 Developing different input patterns to estimate
the Froude number

) x i (t + 1) = x i (t ) + r ( x j − x i

() 7

Output

 -7-2معیارهای ارزیابی برای مقایسه الگوها و مدلها
برای ارزیابی الگوها ،معیارهای ارزیابی میانگین قدر مطلق درصد
خطا )( (1MAPEرابطه  ،)8خطای جذر میانگین مربعات
)( (2RMSEرابطه  )9و ضریب تبیین ( R2رابطه  )10استفادهشد.
2

() 8

n
1 n xo −x p
 i =1
n
xo

() 9
2

()10

)  in=1 ( x o − x p

= RMSE
= MAPE

 in=1 ( x o − x ) ( x p − x ) 

2
R = 
2
2
n
n
) i =1 ( x 0 − x )  i =1 ( x p − x

که در آن  x oدادههای مشاهداتی (اندازهگیری شده) و x p

دادههای شبیهسازیشده توسط روابط تجربی و مدلهای بهکار
رفته میباشد .هرچقدر  RMSEو  MAPEبه صفر نزدیکتر و مقدار
 R2به یک نزدیک باشد نشان از دقت مناسب مدل استفادهشده
دارد.

 -3نتایج و بحث
 -1-3ارزیابی نتایج مدلهای هیبریدی-الگوریتم تکاملی
ابتدا نتایج مدلهای یادگیری ماشین در قالب الگوهای مختلف
ورودی تشریح شده و سپس نتایج برخی معادالت تجربی ارائهشده
است .درنهایت نتایج مدل یادگیری ماشین و مدلهای تجربی،
مقایسه گردیده است .از آنجاییکه عدد فرود از ورودیهای
مختلف تأثیر میپذیرد ،از چهارترکیب ورودی مطابق جدول ()3
برای شبیهسازی عدد فرود استفادهشده است .ترکیب این
ورودیها برای هر مدل یادگیری ماشین باید مورد ارزیابی قرار
گیرد تا بهترین ترکیب از بین آنها انتخاب گردد

1

Mean Absolute Percent Error

𝑝𝑟𝐹

cp
✓

✓
✓

Input Parameters
λ d/R
Dgr
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pattern
✓
✓

✓

P1
P2
P3
P4

.جدول ( )4مشخصات نهایی مدلهای ،ANN-PSO ،ANN
 ANN-FAو  ANN-DEرا نشان میدهد .برای هر مدل ،تعداد
جمعیت ،مشخصات کد الگوریتمها و تکرارهای مختلفی
ارزیابیشده است و مقادیر پارامترهای نهایی در جدول آمده است.
تعداد تکرار در هر الگوریتم متفاوت بوده و بهکارگیری تعداد
بیشتر ،از مقداری که در جداول آورده شده است تأثیری در بهبود
نتایج نداشته است .قبل از ارائه نتایج مربو به هر یک از الگوها،
ضروری است که معماری شبکه عصبی بکار رفته در پژوهش
مشخص گردد ،برخی از مشخصات این معماری در جدول ()4
ارائه شده است .برای همه الگوهای موردنظر معماریهای مختلفی
در نظر گرفته شده و در نهایت معماری مناسب برای همه
ورودیها مطابق جدول مذکور به دست آمد.
نتایج معیارهای ارزیابی خطا برای الگوهای مختلف در جدول ()5
ارائهشده است .برحسب نتایج این جدول ،الگوی  P4که شامل
تمام پارامترهای ورودی است دارای بیشترین دقت نسبت به
سایر الگوها است .در این الگو و از بین مدلهای مختلف ،مدل
 ANN-DEو  ANN-FAبیشترین دقت در خروجی نتایج را
داشتهاند .مقادیر معیارهای ارزیابی  MAPE ،RMSEو  R2برای
مدل  ANN-DEبرابر  0/176 m ،0/75 mو  0/92برای دادههای
آزمون به دست آمد .مدل  ANN-FAنیز نتایج مشابه و بسیار
نزدیکی نسبت به  ANN-DEارائه کرد که معیارهای ارزیابی به-
ترتیب  0/143 ،0/76و  0/91 mبرای دادههای آزمون بهدست
آمد.
همانطور که مالحظه میشود نتایج هر دو مدل بسیار نزدیک به
هم بوده و از دقت یکسانی در پیشبینی مقدار عدد فرود برای
دادههای آزمون برخوردار هستند .درصورتیکه دقت دادههای
2

Root Mean Square Error
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- این نکته نشان میدهد مقادیر اندازه دانهها تأثیر بیش.دانهها بود
تری در تخمین درست مقدار عدد فرود نسبت به سایر پارامترهای
 از اینرو مؤثرترین پارامتر در بین پارامترهای.ورودی دیگر دارد
.مورد استفاده است

آموزش نتایج متفاوتی را نشان میدهد؛ اما ازآنجاییکه معموال
نتایج بخش آزمون موردتوجه است ازاینجهت مدلهای مذکور
 در تمامP1  الگوی، از بین الگوها.دارای بیشترین دقت هستند
 پارامترهای.مدلها دارای کمترین دقت در پیشبینی 𝑏𝑟𝐹 بود
ورودی در این الگو شامل همه پارامترهای ورودی بهجز اندازه

ANN  خصوصیات معماری در نظر گرفتهشده برای مدل-4 جدول
Table 4 Architecture parameters of the ANN Model
Model

Parameter
Number of network layers
Number of neurons in hidden layer
Transform function of hidden layer
Transform function of output layer
Learning algorithm
Iteration
Population size
Maximum particles number
Initial inertia weight (Wmin)
Inertia weight damping ratio (Wdamp)
Cognitive acceleration (C1)
Social acceleration (C2)
Population size
Maximum number of generation in DE
Lower Bound of scaling factor (beta_min)
Upper Bound of scaling factor (beta_max)
Crossover Probability (pCR)
Population size
Maximum number of generation in FA
Light Absorption Coefficient (ɤ)
Attraction Coefficient Base Value (β0)
Mutation Coefficient (α)

ANN

ANN-PSO

ANN-FA

ANN-DE

Value
2
12
logsig
Purlin
Levenberg-Marquardt
2000
30
2000
1
0.99
1
2
25
2000
0.2
0.8
0.1
30
2000
1
2
0.2

. نتایج معیارهای ارزیابی خطا برای الگوها و مدلهای مختلف بهکاررفته در پژوهش حاضر-5 جدول
Table 5 Evaluation criteria of studied scenarios using different models

ANN-DE

ANN-FA PSO-ANN

ANN

Model

Pattern
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4

train
0.23
0.18
0.17
0.15
0.19
0.18
0.14
0.11
0.19
0.18
0.15
0.10
0.20
0.16
0.13
0.13

MAPE (m)
Test
0.27
0.22
0.22
0.16
0.20
0.21
0.14
0.13
0.18
0.19
0.16
0.12
0.21
0.14
0.15
0.11

train
1.30
0.96
0.98
0.93
1.10
1.10
0.90
0.80
1.08
0.89
0.85
0.70
1.12
0.83
0.81
0.77

RMSE (m)
test
1.42
1.00
1.10
0.97
1.00
1.14
0.96
0.85
1.13
0.92
0.88
0.76
1.15
0.81
0.88
0.75

Train
0.74
0.80
0.79
0.84
0.77
0.75
0.83
0.87
0.76
0.84
0.86
0.90
0.78
0.84
0.86
0.89

R2
test
0.72
0.79
0.77
0.82
0.79
0.76
0.80
0.85
0.76
0.81
0.84
0.91
0.75
0.85
0.82
0.92
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مطابق نتایج حاصله از جدول ( )5از معیارهای ارزیابی ،میتوان
بیان کرد الگوریتمهای  FAو  DEتوانایی باالیی در بهکارگیری
آموزش شبکه عصبی برخوردار هستند و بهتر از الگوریتم PSO
شبکه عصبی را آموزش دادهاند .هرچند که مدل هیبریدی
 ANN-PSOنتایج قابل قبولی در شبیهسازی مقدار خروجی
داشته است اما نسبت به دو الگوریتم دیگر از دقت کمتری
برخوردار بود .نتایج ارزیابی معیارهای ارزیابی خطا همچنین نشان
میدهد مدلهای هیبریدی و استفاده از الگوریتمهای تکاملی
نتایج بهتر و قابلقبولتری از مدل انفرادی شبکه عصبی ارائه
میدهند؛ بنابراین با توجه به نتایج معیارهای ارزیابی خطا اگر
رتبهبندی مدلها مدنظر باشد ازنظر دقت در تخمین مقدار Frb
میتوان مدلها را به ترتیب  ANN-DE ، ANN-FAو در ادامه

 ANN-PSOو  ANNرتبهبندی کرد .ترکیب الگوهای مختلف
همچنین بیان میکند هرچقدر تعداد پارامترهای ورودی به
مدلهای یادگیری ماشین بیشتر باشد دقت شبیهسازی مدل نیز
بهتر میشود .به عبارتی با افزایش ورودیها ،سامانه پیچیدهتر
شده و روابط غیرخطی پیچیدهتری ایجاد میگردد اما از آنجاییکه
این مدلها عموما برای حالتهایی که روابط غیرخطی پیچیدهتر
میگردد نتایج قابل قبولتری ارائه میدهند و توانایی باالیی در
تشخیص این روابط غیرخطی و پیچیده دارند؛ به همین سبب
الگوهایی که بیشترین ورودی را شامل میشوند از دقت
مناسبتری برخوردار هستند .شکل ( )2تغییرات مقادیر
اندازهگیری شده و مقادیر پیشبینیشده عدد فرود را برای الگوی
منتخب در مدلهای مختلف نشان میدهد.

شکل  -2مقادیر دادههای اندازهگیری شده و شبیهسازیشده مدلهای مختلف برای دادههای آزمون الگوی منتخب.
Fig. 2 Values of measured and simulated data of different models for selected pattern test data

بررسددی رونددد تغییددرات ایددن پددارامتر نشددان میدهددد مدددل
شددبکه عصددبی مصددنوعی بددا دقددت کمتددری قددادر بدده تخمددین
ایددن پددارامتر اسددت و پراکندددگی دادههددا در اطددراف خددط
رگرسددیون نیددز صددحت ایددن مسددئله را تائیددد میکنددد؛ امددا
اسددتفاده از الگوریتمهددای تکدداملی ایددن مشددکالت را برطددرف
نمددوده تددا جددایی کدده بددهعنوان نموندده در  ANN-FAمقددادیر

پیشبینیشدددده و انددددازهگیری شدددده خیلدددی بددده همددددیگر
نزدیددک هسدددتند و در اطدددراف خددط رگرسدددیونی بهصدددورت
متراکم پخششددهاند .شدکل مدذکور هدمچندین بیدان میکندد
مددددلهای هیبریددددی بهدرسدددتی تغیید درات رفتدددار پدددارامتر
خروجدددی را تشدددخیص دادهاندددد و در نتیجددده سدددری زمدددانی
شبیهسازیشدددده مقدددادیر توسدددط مددددل هیبریددددی بسدددیار
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نزدیک به دادههای اندازهگیری شده مشاهدهشده است.

نسبت به همدیگر و خط رگرسیون ترسیم و در شکل ( )3آورده-

 -2-3مقایسه نتایج مدلهای هیبریدی-الگوریتم تکاملی

شده است .هرچقدر تراکم نقا بیشتر و نزدیک به خط رگرسیون

با روابط تجربی

باشد بیانگر مناسب بودن دقت پیشبینی است .پراکندگی و

در سالهای اخیر معادالت تجربی توسط محققین مختلفی در

تراکم نقا نسبت به خط مذکور برای معادالت تجربی و مدلهای

خصوص تعیین مقدار عدد فرود پیشنهادشده است .در ادامه نتایج

یادگیری ماشین مشهود است .در بین مدلهای هیبریدی تراکم

روابط تجربی پیشنهادشده برخی پژوهشگران با نتایج مدلهای

دادههای اندازهگیری شده و پیشبینیشده نسبت به خط

یادگیری ماشین مورد ارزیابی قرارگرفته است .عملکرد مدلها از

رگرسیون نزدیک به هم و تشابه زیادی دارند اما این تراکم تفاوت

نظر سه شاخص آماری  MAPE ،R2و  RMSEدر جدول ()6

نسبتا محسوسی با مدل شبکه عصبی دارد و بهنوعی تراکم دادهها

بررسیشده است .مقادیر ارزیابی خطا برای مدلهای تجربی و

در گراف مربو به شبکه عصبی تا حدودی کاسته شده است.

مدلهای یادگیری ماشین نشان میدهد این مدلها دارای

بهمنظور ارزیابی بهتر نتایج حاصل از مدلهای تجربی و الگوریتم
هیبریدی-تکاملی از گراف تیلور نیز استفاده شد .در این گراف،
محور افقی و عمودی بیانگر ضریب تغییرات و مکان ربع دایره
ضریب همبستگی را نشان میدهد .برای نشان دادن  RMSDاز
کمانهای داخل ربع دایره استفاده میشود .در این گراف،
هرچقدر نتایج حاصل از مدلها به مقادیر اندازهگیری شده نزدیک
باشد ،ضریب همبستگی برای آن بیشتر خواهد بود .گراف تیلور
برای مدلهای تجربی و الگوریتم هیبریدی-الگوریتم تکاملی در
شکل ( )4نشان دادهشده است .در گراف مربو به معادالت
تجربی مشاهده میشود مقادیر ضریب همبستگی در دامنه 0/8
تا  0/9قرار دارد .بیشترین ضریب همبستگی در مدلهای تجربی
مربو به معادله ) Ab Ghani (1993است که مقداری نزدیک
به  0/9دارد و مقدار  RMSDآن روی کمان  1 mقرار دارد.
بیشترین مقدار  RMSDبرای ) Mayrel et al. (1991است که
بیشتر از  2 mمیباشد .این ارقام نشان میدهد هیچیک از
معادالت تجربی قادر به پیشبینی مقدار عدد فرود با دقت مناسب
نبودند.

عملکرد بهتری نسبت به مدلهای تجربی هستند .مقادیر تغییرات
درصد خطا در بین مدلهای یادگیری ماشین بسیار کمتر از
معادالت تجربی بود .بهعنوان نمونه نتایج بهترین معادله تجربی
مربو به  Montesاست که پیشبینی با دقت MAPE ،RMSE

و ضریب تبیین نزدیک به  0/20 m ،1/36 mو  0/79داشته است.
درحالیکه بدترین دقت مدلهای یادگیری ماشین بهکاررفته
برای معیارهای ارزیابی خطابه ترتیب برابر  0/16 m ،0/96 mو
 0/83بود که مختص مدل  ANNاست .این نکته بیانگر آن است
که استفاده از مدلهای یادگیری ماشین تا حد زیادی نتایج
قابلقبولتری در این خصوص ارائه میدهند.
در بین الگوریتمهای مختلف نیز الگوریتم کرم شبتاب قادر به
آموزش بهتر ساختار شبکه عصبی مصنوعی بوده است بهطوریکه
معیارهای ارزیابی نشان میدهد در حدود  0/07 m ،0/89 mو
 0/1بهترتیب مقادیر  MAPE ،RMSEو ضریب تبیین نسبت به
مدل شبکه عصبی بهبود دادهشدهاند .مقادیر اندازهگیری شده و
پیشبینیشده معادالت تجربی و مدلهای یادگیری ماشین

جدول  -6نتایج معیارهای ارزیابی خطا برای نتایج معادالت تجربی و الگوی منتخب مدلهای یادگیری ماشین
Table 6 Value of error criteria for the results achieved by experimental equations and the selected model of machine
learning models
Mayerle
et al.
)(1991
0.77
3.16
0.44

Ab Ghani
)(1993

Vongvisessomjai
)et al. (2010

Montes
)(2020

ANN

ANNPSO

ANN-DE

ANN-FA

0.78
2.36
0.50

0.75
1.61
0.22

0.79
1.36
0.20

0.83
0.93
0.16

0.90
0.73
0.12

0.89
0.74
0.14

0.89
0.70
0.10

Parameter
R2
RMSE
MAPE
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شکل  - 3مقایسه مدلها برای مقادیر اندازهگیری شده و شبیهسازیشده نسبت به خط رگرسیون
Fig. 3. Comparison of models for measured and simulated values regarding to regression line

شکل  -4نمودار تیلور ترسیمشده( ،الف) مدلهای یادگیری ماشین( ،ب) معادالت تجربی
Fig. 4. Plotted Taylor diagrams, by (a) machine learning models, (f) experimental equations

اما در مدلهای یادگیری ماشین و تکاملی ضریب همبستگی
بیشتر از  0/9است ،کمترین ضریب همبستگی مربو به
دادههای شبکه عصبی مصنوعی است که مقدار آن در حدود

 0/91است؛ اما سه مدل دیگر که از الگوریتمهای تکاملی جهت
بهبود آموزش مدل شبکه عصبی استفادهشده بود ضریب
همبستگی نزدیک به هم و در حدود  0/95داشتند.بهجز مدل
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 ANN-DEکه انحراف معیار بیشتر از مقدار  2/5دارد ،سایر
مدلهای یادگیری انحراف معیار نزدیک به هم و در حدود m
 2/25را دارا هستند .از این تحلیلهای صورت گرفته و نمودار
تیلور میتوان نتیجه گرفت مدل هیبریدی  ANN-FAو ANN-
 PSOنزدیکترین معیارها به مقادیر اندازهگیری شده هستند و
از نظر این معیار  ANN-FAو  ANN-PSOمناسبترین مدل
جهت پیشبینی عدد فرود میباشند.
مطابق نتایج دیاگرام تیلور و اختالف زیاد دقت پیشبینی مقدار
عدد فرود با معادالت تجربی و مدلهای یادگیری ماشین ،امروزه
دیگر استفاده از معادالت تجربی پیشنهاد نمیگردد و با استفاده
از مدلهای یادگیری مانند شبکه عصبی مصنوعی و مدلهای
هیبریدی آن میتوان مقادیر را با دقت باالتری پیشبینی نمود.
بهعالوه نتایج این دیاگرام کمی متفاوت از نتایج معیارهای ارزیابی
موجود در جدول ( )5میباشد چرا که در تحلیل نتایج جدول
مذکور مناسبترین مدلها  ANN-FAو  ANN-DEپیشنهاد
شدند .با اینوجود اختالف دقت نتایج مدلهای هیبریدی نسبت
به یکدیگر ناچیز است و نشان میدهد هر سه الگوریتم از دقت
باالیی در پیشبینی مقدار عدد فرود برخوردار هستند.
 -4نتیجهگیری
در پژوهش حاضر بهمنظور پیشبینی مقدار عدد فرود در فرآیند
انتقال رسوب از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و در ادامه از سه
الگوریتم تکاملی  DE ،PSOو  FAجهت آموزش بهتر  ANNو
بهبود نتایج آن استفاده شد .همچنین پارامترهای مؤثر بر پیش-
بینی عدد فرود پارامترهای  Cv ،Dgr ،d/R ،λبوده که باهم ترکیب
و الگوهای مختلفی بهعنوان ورودی به مدلها تدوینشده است.
برای تحلیل و ارزیابی الگوها و مدلها از معیارهای ارزیابی
Bong, C. H. J. (2013). Self-cleansing Urban Drain
Using Sediment Flushing Gate Based on
Incipient Motion. Ph.D. Thesis. Universiti
Sains Malaysia.
Bong, C. H. J., Lau, T. L., Ab Ghani, A. and Chan,
N. W. (2016). Sediment deposit thickness and
its effect on critical velocity for incipient
motion. Water Sci. Technol. 74(8), 1876-1884.
Butler, D., May, R. and Ackers, J. (2003). Selfcleansing sewer design based on sediment

 R2 ،MAE ،RMSEو نمودار تیلور استفاده گردید .نتایج کلی
نشان از عملکرد مناسب الگوریتمهای مورداستفاده در آموزش
شبکه عصبی مصنوعی و درنتیجه دقت پیشبینی عدد فرود
گردید .درنهایت نیز نتایج پژوهش حاضر را میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
 -1الگوریتمهای تکاملی  DE ،PSOو  FAدر این پژوهش
بهخوبی توانستند دقت مدل  ANNرا تا حدود زیادی بهبود
بخشند .این الگوریتمها نتایج قابلقبول و نزدیکی نسبت به
همدیگر داشتند و درنتیجه پیشبینی با دقت مناسبی انجام
گردید.
 -2بر اساس معیارهای ارزیابی خطا و نمودار تیلور ANN-FA

مناسبترین مدل از بین مدلهای مختلف برای پیشبینی عدد
فرود انتخاب شد.
 -3استفاده از مدلهای هیبریدی دقت پیشبینی را بهصورت
چشمگیری نسبت به معادالت تجربی افزایش میدهد.
 -4ترکیب تمام پارامترهای ورودی بهعنوان بهترین الگو انتخاب
گردید که میتواند مقدار عدد فرود را با بیشترین دقت ممکن
پیشبینی نماید.

دسترسی به دادها
دادهها حسب درخواست ،از طرف نویسنده مسئول از طریق
ایمیل قابل ارسال است.
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Abstract
In water engineering, estimating Froude number’s value is very important. The applying of
machine learning models has received much attention because it does not require system building
information. For this purpose, in the present study, the artificial neural network (ANN) model was
used. To improve the ANN results, evolutionary algorithms including Particle Swarm Algorithm
(PSO), Firefly Algorithm (FA) and Differential Evolution Algorithm (DE) have been used to
predict the amount of Froude number. The parameters affecting the prediction of Froude number
were λ, d / R, Dgr, Cv that combined, and different input patterns have been developed as input to
the models. The results showed that the model involving all the affecting input parameters has the
highest accuracy in predicting the Froude number. The proposed evolutionary algorithms
significantly improved the accuracy of the ANN model. Among the algorithms, FA and PSO
algorithms had good accuracy in most evaluation criteria. In general, the applying of evolutionary
algorithms improved the accuracy of the ANN model by 0.89 m, 0.07 m and 0.1. The results of
machine learning models were also significantly different from the experimental equations and
indicated the high accuracy of machine learning models. Therefore, it is recommended to use them
instead of using experimental equations in estimating the value of the Froude number.
Key words: ANN Hybrid Model; ANN; Froude Number; Sediment Transport.
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