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چکیده
برآورد دقیق ضریب زبري رودخانهها همواره از مسایل مهم و اساسی در مدلسازي هیدرولیک رودهاا مایباشاد .در تحقیاق کناونی از روشهااي
هوشمند ماشینبردار پشتیبان ) (SVMو سیستم استنتاج تطبیقی عصبی -فازي ( )ANFISجهت تخمین زبري هیدرولیکی پیچانرودها استفاده گردید
و تأثیر پارامترهاي مختلفی از قبیل شیب کانال ،میزان سینوسی بودن کانال و همچنین پارامترهاي هیدرولیکی مانند عدد رینولدز جریان در تعیین زباري
این نوع کانالها مورد بررسی قرار گرفت .از طرف دیگر ،نتایج حاصل با روشهاي کالسیک مقایسه گردید .جهت مدلسازي ضریب زباري از دو ساري
داده آزمایشگاهی مربوط به کانالهاي سینوسیشکل استفاده گردید .نتایج حاصله نشانداد که روشهاي هوشمند  SVMو  ANFISدر تخمین ضریب
زبري مانینگ در رودخانههاي طبیعی نسبت به فرمولهاي نیمهتجربی دقیقتر و قابلاعتمادتر میباشند .مالحظه گردید کاه در تخماین ضاریب زباري
مانینگ مدل با پارامترهاي ورودي( αضریب شکل)( Sr ،ضریب مارپیچی)( S0 ،شیب کانال) و ( Reعدد رینولدز) منجر به جوابهاي دقیقتري میگردد.
نتایج بهدست آمده نشان داد که در تخمین ضریب زبري در پیچانرودها ،تأثیر پارامتر ضریب شکل در افزایش دقت مدلها از ضریب سینوسی بایشتار
است .همچنین نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که شیب کانال تأثیرگذارترین پارامتر در تخمین ضریب زبري در پیچانرودها است.
واژههای کلیدی :رودخانه ،روشهاي هوش مصنوعی ،ضریب مانینگANFIS ،

مقدمه
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رودخانهها منبع اصلی آب براي آشامیدن ،آبیاري و اساتفادههااي
صنعتی هستند .اطالع دقیق از دبی جریاان و میازان افات انارري در
مسیر رودخاناههاا ،اهمیات بسایاري در دری وی گایهااي رودخاناه،
حفاظت آن و مدیریت سیالب دارد .بنابراین ،تخمین قابلقبول ضریب
مقاومت جریان یک پارامتر کاربردي و پراهمیت در طرحهاي مرتبط با
رودخانهها است .با این حال ،تخمین دقیق ضریب زبري به خاطر تأثیر
ترکیبی پارامترهاي مختلفی مانند شیب کانال ،مقاومت ساط ،،تاراز و
هندساهي کانااال دشواراساات) .(Zeng et al., 2010بااراي تعیااین
مقاومت جریان در رودخانه ،مطالعات وسیعی توسط محققاین مختلا
صورت گرفته است .حسینزاده ( )1382باا بررسای دو روش ساازمان
حفاظت خای آمریکاا ( )SCSو چااو بیاان نماود کاه روش ساازمان
حفاظت خای آمریکا نسبت به روش دیگر در تعیین ضاریب مانیناگ
موفقتر است) .(Chaw., 1959عباسی و ملکن اد ( )1391به بررسی
ضریب زبري در رودخانهها پرداختند .نتایج کاار آنهاا نشاان داد کاه
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عالوه بر دانهبندي ذرات بستر مشخصات هیادرولیکی جریاان نیاز در
تخمین ضریب زبري موثر میباشاد .روشانی و همکااران ( )1395باا
انجام آزمایشاتی به بررسی ضریب زبري در رودخانههااي داراي فارم
بستر پرداختند .در این آزمایشات دبی ،شیب و عمق جریان چندین بار
تغییر کرده و تأثیر آنها بر روي مقاومت جریاان مطالعاه شاد .نتاایج
نشان داد که با تشدید پارامترهاي جریاان و در نتیجاه تشادید ایجااد
تالطم در پایین دست فرم بستر ،مقاومت جریان افزایش مییابد .جناا
با استفاده از آنالیز ابعادي فرمولی را براي کانالهاي مارپیچی با درجاه
سینوسی کم ارایه داد ) .(Jena., 2006خاتو و پاترا نشاان دادناد کاه
ساختار جریان در کانالهاي مارپیچی در مقایسه با کانالهاي مساتقیم
بساایار پیچیاادهتاار اساات ) .(Patra and Khatua., 2006یانااگ و
همکاران بهصورت تجربی مقاومت جریان در کانالهااي ماارپیچی را
مورد بررسای قارار دادناد ) .(Yang et al., 2007رناگ و همکااران
کاربرد روشهاي تحلیلی را در تعیین مقاومت جریاان در کاناالهااي
ترکیبای ذوزنقاهاي بررسای نمودناد ) .(Zeng et al., 2010خااتو و
همکارن ضریب زبري در رودخانههااي ماارپیچی و مساتقیم را ماورد
بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان داد که در رودخانههاي مارپیچی
میزان تغییر در ضریب زبري به ازاي تغییار در هندساه کاناال ،عماق
جریان و شیب بستر بیشتر از رودخانه مستقیم میباشد (Khatua et
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) .al., 2011مهارانا و همکاران با انجام کار آزمایشگاهی باه بررسای
ضریب زبري در کانالهاي روبااز سینوسای شاکل پرداختناد .در ایان
تحقیق تأثیر پارامترهاي مختلفی از قبیل شایب بساتر ،عادد رینولادز
جریان و میزان سینوسی بودن کانال مورد بررسی قرار گرفت و نتاایج
نشان داد که با تغییر در مقدار این پارامترها ،مقدار ضاریب زباري نیاز
تغییر خواهد کرد ) .(Moharana et al., 2013روشنگر و همکاران با
استفاده از دادههاي آزمایشگاهی به مطالعه ضریب زبري در کانالهاي
روباز پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر دو مشخصاات جریاان و
ذرات بستر در پیشبینی این پارامتر موثر میباشند (Roushangar et
) .al., 2018نتایج حاصل از این مطالعاات باه دلیال آنکاه مقاومات
جریان بستگی به پارامترهاي متعددي دارد ،عموما باهم متفاوت باوده
و گاهی با تفاوتهاي فاحشی همراه اسات .ایان امار حااکی از عادم
قطعیت در پدیده مورد نظر و پیچیدگی ذاتی آن است.
بنابراین استفاده از روش هایی که بتوانند پارامتر ضریب زبري را با
اطمینان باالتري تخمین بزنند ضروري بهنظر میرساد .در دهاههااي
اخیر استفاده از روشهاي هاوش مصانوعی در بسایاري از زمیناههاا
بهوی ه در پرورههاي مهندسی آب گساترش یافتاه اسات .روشهااي
هوش مصنوعی میتوانند براي پیشبینی هرگونه متغیري کاه در آن:
رابطه بین متغیرهاي مربوطه بهخوبی دری نمیشود ،پیدا کردن اندازه
و شکل راهحل نهایی دشوار است ،و روشهاي تحلیلی ریاضای رایاج
قادر به حل آنها نبوده و یا بسایار زماانبار هساتند ،اساتفاده شاوند
) .)Banzhaf et al., 1998این روشها کاه الهاام گرفتاه از قاوانین
طبیعت میباشند بهعنوان ابزاري توانمند در حل مساایل پیچیاده باه-
شمار میآیند .از جمله این روشها میتاوان باه شابکههااي عصابی
مصاانوعی ) ،(ANNبرنامااهریاازي رنتیااک ) ،(GPماشااینبااردار
پشتیبان ) (SVMو مدلهاي فازي) (NFاشاره کرد.
از روش ماشینبردار پشتیبان ) (SVMکاه گزیناه خاوبی باراي
تکنیکهاي پیشبینی بر مبناي رگرسیون میباشد و هامچناین روش
سیسااتم اسااتنتاج فااازي -عصاابی انطباااقی ) (ANFISکااه ترکیااب
شبکههاي عصبی و سیستم فازي بر مبنااي ریاضایات فاازي باوده و
قابلیت خوبی در آموزش ،ساخت و طبقهبندي دارد ،باراي پایشبینای
پارامترهاي هیدرولیکی و هیدرولوري مختل استفاده گردیده است که
از آن جمله میتوان به تخمین میزان باارش -روانااب ( Kisi et al.,
 ،)2013تخمین سط ،آب دریاچه ( ،)Lan., 2014پایشبینای میازان
تبخیار در ایساتگاههااي هواشناسای ( ،)Shiri et al., 2011بررسای
جریاان در لولاههاا ( ،)Shau and Khatua., 2012تخماین عمااق
آبشستگی ( ،)Najafzadeh et al., 2016تخمین بار بستر در مقااطع
دایااروي شااکل ( )Roushangar and Ghasempour., 2017و
تخمااین مشخصااات پاارش هیاادرولیکی در کانااالهاااي واگاارا
( )Roushangar et al., 2017اشاره کرد .پایشبینای دقیاق ضاریب
زبري در رودخانهها نقش مهمی در برنامهریزي ،طراحی و بهرهبرداري

پرورههاي منابع آبی و سیستمهاي رودخانهاي دارد .از طرفی به خاطر
پیچیادگی و عاادم قطعیات موجااود در پدیاده ضاریب زبااري ،روابااط
نیمهتجربی موجود از دقت کافی برخوردار نباوده و در بایشتار ماوارد
نتایج حاصله با خطاهاي بزرگی همراه است .مقالاه حاضار روشهااي
هوشمند  SVMو  ANFISرا جهت پیشبینی ضریب زباري مانیناگ
در پیچانرودها و دری بهتار مکاانیزم مقاومات جریاان در ایان ناوع
کانالها بهکار برده است .در این راستا ،مدلهاي ورودي متفااوتی بار
اساس دو سري داده آزمایشگاهی تعری گردیاد و تااثیر مادلساازي
متفاوت در تعیاین ضاریب زباري بررسای شاد .باا اساتفاده از آناالیز
حساسیت پارامترهاي موثر در تخمین ایان پاارامتر شناساایی شاد ،در
نهایت نتایج حاصل از این روشها با روابط کالسیک موجاود مقایساه
گردید.

مواد و روشها
ماشینبردار پشتیبان SVM

الگوریتم  ،SVMجزو الگوریتمهاي تشاخی الگاو دساتهبنادي
میشود که براي اولین بار توسط وپنیاک در ساال 1995معرفای شاد
) .(Vapnik., 1995نحوهي کارکرد الگاوریتم SVMباهمانناد اللاب
روشهاااي هوشاامند بااهصااورت آمااوزش ( )Trainو آزمااون ()Test
میباشد .مزیتی که  SVMنسبت به سایر الگوریتمها دارد ایان اسات
که این الگوریتم مبنی بر احتماالت نمیباشد و همواره جواب یکاهاي
به همراه دارد و زمان کمتري را براي دستیابی به جاواب بهیناه باه
خود اختصاص میدهد .از الگوریتم  ،SVMدر هرجاایی کاه نیااز باه
تشخی الگو یا دستهبندي اشیا در کالسهاي خاص باشد مایتاوان
استفاده کرد .در واقع مبناي کاري  SVMدساتهبنادي خطای دادههاا
است و در تقسیم خطی دادهها سعی میشود خطی انتخااب شاود کاه
حاشیه اطمینان بیشتري داشته باشد (شکل .)1در واقع هدف الگوریتم
 SVMاین است که خطی را بیابد که از دادههاي موجود در دو کالس
داراي بیشترین فاصله باشد و یاا باه عباارت دیگار داراي کامتارین
ریسک عملیاتی باشاد .در مرحلاه بعاد دو صافحه مارزي ماوازي باا
صفحهي تفکیک کننده رسم میشود و تا زمانیکه به دادهها برخاورد
کنند ازهم دور میشوند .صفحه تفکیک کنندهاي که بیشترین فاصله
را از صفحات دستهبندي داشته باشد بهترین صافحه تفکیاک کنناده
است .نزدیکترین دادههاي آموزشی به صفحات تفکیک کننده ،باردار
پشتیبان نامیده میشود .در مسایل یکه دادهها بهصورت خطی جداپذیر
نباشند ،دادهها به فضایی با ابعاد بیشتر نگاشت پیدا میکنند تا بتاوان
آنها را در این فضاي جدید بهصورت خطی جادا نماود .ایان کاار باا
دخالات تااابع کرناال ) K(xکااه وظیفااهي نگاشاات دادههااا از فضاااي
لیرخطی به فضاي خطی را بر عهده دارد ،حاصل میشود .پا تاابع
 Kرا نگاشتی است که دادههاي فضاي Xرا به فضااي Zخواهاد بارد.
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معادله کلی صفحه تفکیک کننده بهینه بهصورت  WTZ + b=0بیاان
میگردد .که در آن  bمقادار بایااس و باردار  Wفااکتور وزن نامیاده
میشود و  WTبیانگر ترانهاده بردار  Wاسات .باا دخالات تاابع کرنال
) K(xمعادلهي تفکیک کننده بهصورت رابطه  1تبدیل میشود:
()1

Z  K(x) WT K(x)  b  0

بسیار مهم می باشد و انتخاب آن به نوع و ماهیت مسئله بستگی دارد؛
بنابراین نمی توان تابعی را بهطور قطعی به عنوان تاابع مناساب باراي
 SVMمعرفی کرد .نسبت به شرایط این موضوع میتواند متغیر باشاد.
انواع مختل توابع کرنل در جدول 1نمایش داده شده است .مطابق باا
جدول  1توابع کرنل  SVMداراي پارامترهااي مختلفای ()γ,d ,α , c
است که نحوه تنظیم آن ها در حصول جواب هرچه بهتر مسئله بسایار
موثر است.

K:XZ

میتوان براي این تابع حالتی کلیتر بهصاورت ) K(xi, xjتعریا
کرد که بهوسیلهي آن بتوان به فضاهاي پیچیدهتر راه یافت .به فرآیند
مذکور ترفند کرنل میگویناد .در مساایل SVMانتخااب تاابع کرنال
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سیستم استنتاج عصبی -فازی انطباقی ANFIS

شبکههاي عصبی) (ANNاز شمار زیادي عناصرپرداز شابیه بهام
پیوسته به نام نرون ساخته شده اند که بهصورت ماوازي در کناار هام
عمل میکنند .این عناصر ،تقلیدي بسیار ساده از فرآیندي اسات ،کاه
توسط شبکه عصبی بیولوریکی انجام میپاذیرد .در طبیعات ،عملکارد
شبکههاي عصبی از طریق نحوه اتصال باین اجازا تعیاین مایشاود.
شبکههاي عصبی مصنوعی مایتوانناد نگاشات یاا تبادیل از فضااي
چندبعدي به فضاي چندبعدي دیگر را انجام دهند و قابلیتهایی مانند
شناسایی الگو ،تفکیک الگو ،نگاشت لیرخطی ،حافظه انجمنای ،خاود
سازماندهی و کنترل را دارا هستند.یادگیري عصابی -انطبااقی داراي
عملکردي مشابه با شبکههاي عصبی اسات .تکنیاکهااي یاادگیري



RBF

Sigmoid

عصبی -انطباقی روشی را براي ایجاد یک رویه مدلساازي فاازي در
راستاي یادگیري اطالعات از یاک مجموعاه داده فاراهم مایآورناد.
جعبه ابزار منطق فازي پارامترهاي تاابع عضاویت را طاوري محاسابه
میکند که سیساتم اساتنتاج فاازي بار مجموعاه دادههااي ورودي-
خروجی منطبق گردد .چنین فرآیندي بهوسیله منطق فازي و ابزارهاي
آن انجام میشود .مجموعههاي فاازي ،تواباع عضاویت ،عملگرهااي
منطقی و قوانین اگر -سپ  ،مولفههاي فرآیند سیستم استنتاج فاازي
است .روش سیستم استنتاج عصبی -فازي انطباقی ( )ANFISروشای
ترکیبی است که در آن بخش فازي رابطاه باین متغیرهااي ورودي و
خروجی را برقرار مینماید و مشخصههاي مربوط باه تواباع عضاویت
بخش فازي نیز بهوسیله شبکه عصبی تعیین میشود (.)Jang., 1993
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روند کار به اینصورت است که ابتدا ساختار مادل باا مشخصاههااي
مشخ  ،که متناسب با وروديها ،درجه عضاویت و قاوانین و تواباع
درجه عضویت خروجای اسات ،انتخااب مایشاود .ساپ بخشای از
دادههاي موجود به عناوان ورودي-خروجای کاه قابال اساتفاده باراي
آموزش این سیستم باشد ،انتخااب مایشاود .در مرحلاه آماوزش ،باا
اصالح مشخصههاي درجه عضویت بر اساس میزان خطاي قابلقبول،
مشخصههاي مدل به مقادیر واقعی نزدیک مایشاوند .مادل سیساتم
استنتاج عصبی انطباقی شبکهاي چندالیه ،متشکل از گرههاي فازي و
کمانهاي اتصال دهنده گرهها است .سیساتم فاازي باا مجموعاهاي
شامل  Nقاعده فازي بیان مایگاردد و شاامل پانج الیاه :گارههااي
ورودي ،گرههاي قاعده ،گرههاي متوسط ،گرههاي نتیجه و گارههااي
خروجی است ،ANFIS .که از الگوریتمهاي آموزشای شابکه عصابی
سود میبرد به کمک مجموعهاي از دادههاي ورودي و خروجی ،یاک
سیستم استنتاج فازي ( )FISایجاد میکند .پارامترهاي توابع عضاویت
این سیستم از طریق الگوریتم پ انتشار یا ترکیب آن با روش حداقل

مربعات تنظیم میشوند .این عملیات تنظیم ،باه سیساتمهااي فاازي
اجازه میدهد تا ساختار خود را از مجموعه دادهها فراگیرد .در این مدل
شبکه عصبی و سیستم فازي در یاک سااختار هماهناگ باا یکادیگر
ترکیب میشوند .در واقع این مدل را می توان شبکه عصبی با پاارامتر
فازي و یا یک سیستم فازي با یادگیري توزیع شده دانست .بنابراین با
ترکیب این دو ،سیستمهاي فازي قالب قدرتمندي براي نمایش دانش
متخص فراهم مینمایناد و سابب افازایش تاوان یاادگیري شابکه
عصبی میگردند .در شکل  2شماتیک الگوریتم سیستم استنتاج فازي
نشان دادهشده است .نحوهي توسعه سیستم اساتنتاج عصابی -فاازي
انطباقی بدین صاورت اسات :تعریا متغیرهااي ورودي و خروجای،
تصمیمگیري درباره بخاشهااي فاازي فضااهاي ورودي و خروجای،
انتخاب توابع تعلق براي متغیرهاي ورودي و خروجای ،تصامیمگیاري
درباره نوع قوانین کنترلی فازي ،طراحی مکانیسام اساتنتاج و انتخااب
یک روش لیرفازي سازي.

شکل -2شماتیک الگوریتم سیستم استنتاج فازی ()Tayfur et al., 2003

روشهای کالسیک تخمین مقاومت جریان

()2

تالشهاي بسیاري جهات تعیاین ضاریب زباري در کاناالهااي
طبیعی روباز صورت گرفته است .در توسعه و استخراج روابط مقاومات
جریان از فرضیات متفاوتی استفاده گردیاده و در نتیجاه فرماولهااي
متعددي جهت تعیین این پارامتر وجود دارد که اللب نتاایج حاصال از
آنها متفاوت از یکدیگر میباشد .معماوال در تخماین ضاریب زباري
مانینگ ( )nاز رابطهي  2استفاده میشود (:)Cowan., 1956

که در آن  ،n0ضریب زبري پایه است که با توجه به جن کاناال
براي کانال یکنواخت ،صااف و مساتقیم انتخااب مایشاود .ضارایب
اصالحی  n4 ،n3 ،n2 ،n1و  mبهترتیب در برگیرندهي اثرات ناامنظمی
سط ،مقطع ،چگونگی تغییرات سط ،مقطاع ،وجاود مواناع در مسایر
کانال ،پوشش گیاهی و درجهي مارپیچی بودن مسیرمیباشد .جدول 2
بیانگر روابط نیمهتجربی به کار رفته در این تحقیق است.

n = )n0+ n1+ n2+ n3+ n4( m

جدول  -2روابط نیمهتجربی به کار رفته در تحقیق
محقق

رابطه

محدودیتها

شماره فرمول

)Jarrett (1984

n  (0.32  S00.38 ) / R0.16

0.002< S0<0.04
0.15<R<2.1

()3

)Shiono et al. (1999

) n  0.1  Sr  R1 / 6 /( g 0.5

Sr<1.6

()4

)Jena (2006

) n  Sr  b1 / 6 /(94.32    S00.25

-

()5

 :nضریب مانینگ :S0 ،شیب کانال :R،شعاع هیدرولیکی:g ،شتاب گرانش :Sr ،ضریب مارپیچی :b ،عرض کانال :α ،ضریب شکل.
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معیارهای ارزیابی

بهمنظور ارزیابی کارایی روشهاي بهکار رفته در این تحقیق ازسه
معیار ارزیابی مدل استفاده گردید که عبارتند از )R( :ضریب همبستگی
بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی )DC( ،ضاریب تبیاین و ()RMSE
ریشه میانگین مربعات خطاها .هرچه مقدار  Rو  DCبه یک نزدیکتر
و مقدار  RMSEبراي یک مدل کوچکتر باشد به معنی مطلوب بودن
آن مدل میباشد .این پارامترهااي آمااري باهصاورت رواباط  6تاا 8
میباشند.
 lmi  lmi   l pi  l pi 
N

()6

i 1
N

 lmi  lmi  2  l pi  l pi  2

R

i 1
N

 lmi  l pi  2
()7

()8

DC  1  i 1

 lmi  lmi  2
N

lmi  l pi  2
N

i 1

N



RMSE 

i 1

 : lmiضریب زبري مانینگ اندازهگیريشده : lmi ،متوسط ضریب
زبااري مانینااگ اناادازهگیااريشااده : l pi ،ضااریب زبااري مانینااگ
پیش بینیشده : l pi ،متوسط ضریب زبري مانینگ پیشبینیشاده:N ،
تعداد دادهها.

مدلسازی
تعیین مدلهای ورودی

با توجه به ایانکاه انتخااب مادلهااي ورودي در سیساتمهااي
هوشمند میتواند بر روي جوابهاي حاصال از تحلیال تاأثیر گاذارد،
بنابراین سعی گردید در مدلسازي مقاومت جریاان در پیچاانرودهاا،
پارامترهاي مناسب و موثر انتخاب گردد .آزمایشهااي تجربای انجاام
گرفته توسط چندین محقق ( Khatua et al., 2011; Shiono et al.,
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 )1999نشان میدهد که پارامترهاي مهمی که میتوانناد بار ضاریب
زبري دررودخانههاي طبیعی تأثیر بگذارد شامل شیب کانال ،S0ضریب
سینوسی یا مارپیچی  ،Srضریب شکل αو عدد رینولدز  Reمیباشاند.
بنابراین در این تحقیق نیز از این پارامترهاي بیبعاد کاه وابساته باه
شرایط جریان و کانال هستند بهعنوان ورودي مدلها استفاده گردید و
ضریب زبري مانینگ نیز بهعنوان پارامتر مقاومات جریاان و خروجای
مدلها در نظر گرفته شد .ضریب سینوسی نسبت طول کانال مارپیچی باه
طول دره بوده و مربوط به بخش مارپیچ کانال است .ضریب شاکل بیاانگار
نسبت عرض کانال مارپیچی ( )bبه عمق جریان ( )hاست .عدد رینولادز نیاز
بهصورت ) Re=(VR/υتعری میگاردد کاه در آن  Vسارعت جریاانR ،
شعاع هیدرولیکی و  υویسکوزیته جریان است .جهت تجزیه و تحلیل مادل-
ها از دادههاي آزمایشگاهی انجامگرفته توسط خاتو و همکارن ساال  2011و
ویلت و هاردویک در سال 1993اساتفاده گردیاد ( ;Khatua et al., 2011
 .)Willetts and Hardwick., 1993محاادودهي برخاای ازپارامترهاااي
استفاده شده در این آزمایشها مطابق جادول  3اسات .در شاکل 3جزییاات
کانال آزمایشی خاتو و همکااران نشاان داده شاده اسات .(Khatua et al.,
) 2011این آزمایشها در کانال مارپیچی با درجه سینوسی و شارایط جریاان
متفاوت انجام گرفت .کانال مارپیچی داخل یک فلوم با دیوارههاي شیشاهاي
و به طول  15متر ،عرض  4متر و عمق  0/5متر قرار داشت .از تعدادي پمپ
مااوازي بااراي پمپااار آب از مخاازن زی ارین ( )sumpبااه مخاازن باااالیی
( )overhead tankبا سرعت  200لیتر بار ثانیاه اساتفاده شاد .در انتهااي
کانال آزمایشی ،آب از طریق یک دریچه کشویی باه مخازن زیارین منتقال
شده و این چرخه دوباره ادامه یافت .اندازهگیري شیب سط ،آب با اساتفاده از
گیج نقطهاي که بر روي ریل متحری قرار داشت انجام گرفت .دبای جریاان
نیز با استفاده از مخازن اندازهگیاري در پااییندسات کاناال آزماایش انجاام
گرفت .آزمایشها براي عمقهاي مختل جریاان و تحات شارایط پایادار و
یکنواخت انجام گرفت .الزم به توضی ،است که در این تحقیق براي تماامی
حاالت از  %75دادهها براي آموزش و  %25دیگر باراي آزماودن مادلهااي
ورودي استفاده گردید.

شکل  -3جزییات کانال مارپیچی آزمایشگاهی با تجهیزات اندازهگیری(Khatua et al., 2011) ،
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جدول  -3محدوده دادههای مورداستفاده در آزمایشها
پارامترها

محقق

α

Sr

S0

1–1/91

0/0019–0/021

2/04

0/000621

)h(m

)b(m

Re

)(Khatua et al., 2011

12/0-0.011

)(Willetts and Hardwick., 1993

0/09–0/14

12/0
0/12

23665–349516

1/04–10/91

203477–654231

2/78

یافتن بهینه ترین پارامترهاي تابع کرنل از روش سعی و خطاا اساتفاده
شد و با آزمودن مقادیر مختل مقادار بهیناه ایان پارامترهاا انتخااب
گردید .نحوه کار به این صورت بود که باه ازاي مقادار ثابات 𝛾 ابتادا
مقادیر بهینه  εو  сبهدست آمد ،سپ مقادار𝛾 تغییار پیادا کارد و باا
محاسبه پارامترهاي آماري مقدار بهینه آن محاسبه گردید .در شکل 4
(ب) نمودار پاارامتر𝛾 در برابار پارامترهااي آمااري RMSE ،DCو R
براي مدل ) (IIنشان دادهشده است.

انتخاب تابع کرنل مناسب

در این تحقیق براي انتخااب تاابع کرنال مناساب ماشاین باردار
پشتیبان مدل ) (IIبا کرنلهاي مختلا ماورد ارزیاابی قارار گرفات.
مطابق با شکل ( 4ال ) نتایج نشاان داد کاه تاابع کرنال ) (RBFدر
تخمین میزان مقاومت جریان در کانالهاي طبیعی بهتر عمل میکند؛
و کرنل ( )Sigmoidضعی ترین جواب را ارایه میدهد .بنابراین باراي
مدلهاي دیگر نیز از کرنل ) (RBFاستفاده گردیاد .هامچناین باراي
RMSE

DC

R

(ب )

RMSE

۰.۵

۱.۰

۰.۴

۰.۸

۰.۳

۰.۶

۰.۲

۰.۴

۰.۱

۰.۲

۰.۰

۰.۰
Sigmoid

RBF

ɣ

Plynomial

۰.۰۱۵
۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱

R

ل
ف
)

Linear

۰.۹۴

R & DC

۰.۰۲۵

۰.۹۶

RMSE

۰.۰۳۵

۰.۹۸

RMSE

DC

(ا

R & DC

۰.۰۴۵

۱.۰۰

تعداد دادهها
87
55

Kernel type

شکل  -4پارامترهای آماری مدل SVMبا (الف) توابع کرنل متفاوت و (ب)

ساختار مدلANFIS

نکته اصلی در طراحی مادل  ANFISانتخااب سیساتم اساتنتاج
فازي است .این شبکه براساس یاادگیري نظاارت شاده آماوزش داده
می شود .بنابراین هدف دادن آموزش به شبکه تطبیقی است تاا بتواناد
توابع لیرمعین داده شاده توساط دادههااي آماوزش را تخماین زده و
مقادیر دقیق پارامترهاي فوق را بیابد .در ایان تحقیاق جهات توساعه
مدل  ANFISاز نرمافزار  MATLABاساتفاده شاد .باراي آماوزش
مدل ،الگوریتم آموزش ترکیبی با تعداد تکرار  epoch=30بهکار رفات.
در این روش ANFIS ،یک الگاوریتم آماوزش ترکیبای شاامل روش
کاهش شیب و روش حداقل مربعات را به کار میگیرد تا پارامترهاا را
بهینه نماید .نوع سیستم استنتاج فازي بهکار رفته در تحقیق ،سیساتم
سوگنو با توابع عضویت گوسین ) (gauss2mfبوده و روش آموزش از
نوع هیبرید با تعداد  4قانون است .در طی آموزش شبکه ،باراي الیاه

تعیین بهینه پارامتر γ

دوم تعداد گرهها از  2شروع شد و بهتدریج بر مقادار آن افازوده شاد.
مشاهده گردید با افزایش تعداد گرهها دقت مدل ابتدا افزایش یافتاه و
سپ در گره  4تقریبا ثابت میماند .بنابراین تعداد گرهها در الیه دوم
براي تمامی مدلها برابر  4انتخاب گردید .در شاکل  5سااختار مادل
 ANFISبه کار رفته نشان داده شده است .هماانطاور کاه مالحظاه
میگردد شبکه داراي یک الیه ورودي ،سه الیه مخفای و یاک الیاه
خروجی است.

نتایج و بحث
نتایج مدلهای  SVMو ANFIS

با در نظر گرفتن پارامترهاي مربوط به مشخصات جریان و کانال،
مدلهایی به صورت جدول  4تعری گردید و با استفاده از روشهااي
هوشمند  ANFISو  SVMاجارا گردیدناد .نتاایج حاصال از تحلیال
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مدلهاي هوش مصنوعی به کار رفته در جادول  5و شاکل  6نشاان
دادهشده است .نتایج ارایه شده نشان دهنده آن است که باا توجاه باه
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معیارهاي ارزیابی براي هر دو روش به کار رفتاه نتاایج قابال قباولی
بهدست آمده است.

شکل  -5ساختار مدل ANFISتوسعه داده شده

بااا اسااتفاده از هاار دو روش  ANFISو  ،SVMماادل ) (Iبااا
پارامترهاي  S0 ،Sr ،αو  Reبهعنوان متغیارهااي ورودي ،بایشتارین
دقت و کارایی را با داشتن بایشتارین ضاریب همبساتگی و ضاریب
تبیین ( Rو  )DCو کمترین خطا ( )RMSEدر بین سایر مادلهاا دارا
میباشد .براي این مدل مقادیر معیارهاي ارزیابی براي سري دادههاي
آزمون با استفاده از روش ماشاین باردار پشاتیبان مقاادیر ،R=0/961
 DC=0/902و  RMSE=0/003و با استفاده از روش سیستم اساتنتاج
عصاااابی -فااااازي انطباااااقی مقااااادیر  DC=0/916 ،R=0/973و
 RMSE=0/0029بهدست آمده است .با مقایسه مدلهااي ) (Iو )(II
مشاهده شد که اضافه کردن عدد رینولدز به پارامترهاي ورودي باعث
بهبود دقت مدلها گردیده است .همچناین مشااهده مایگاردد مادل
) (IIIبا پارامترهاي ورودي  Sr ،αو  Reدر بین تمامی مدلهاا نتاایج
ضعی تري ارایه داده است .مقایسه این مدل با مدل اول بیاانگار آن
است که حذف پارامتر  S0که معرف شیب کاناال مایباشاد منجار باه
کاهش دقت مدلها گردیده است .مطالعات شینو نشان میدهد که در
کانالهاي مارپیچی ،درجه سینوسی در تخماین ضاریب زباري ماوثر
است) . (Shiono et al., 1999با توجه به نتایج حاصله از مادلهااي
) (VI) ،(IIو ) (Vنیز میتوان به ایان نتیجاه رساید کاه در تخماین
ضریب زبري در پیچانرودهاا ،ضاریب ماارپیچی در تخماین ضاریب
زبري پارامتر تأثیرگذار میباشد .با این حال ،اثر پارامتر ضاریب شاکل
در افزایش دقت مدلها از ضریب مارپیچی بیشتر میباشد .باا توجاه
به نتایج حاصل از مطالعات محققان دیگر مانند (Moharana et al.,
) ،(Khatua et al., 2011) ،2013که به بررسای ضاریب زباري در
رودخانههاي مارپیچی پرداختهاند و بدین نتیجه رسیدهاناد کاه میازان

تغییر در ضریب زبري به ازاي تغییر در هندساه رودخاناه ،مشخصاات
جریان و شیب بستر ،ضریب زبري نیز تغییر خواهد کرد ،نتایج تحقیاق
کنونی نیز با توجه به معیارهاي ارزیابی بهدست آمده براي مادلهااي
تعری شده حاکی از آن است که مشخصات جریاان ،شاکل و شایب
بستر کانال در تخمین ضریب زبري موثر میباشند.
همچنین با بررسی نتایج ارایه شده در جدول  5و با در نظر گرفتن
معیارهاي ارزیابی مدل ،مشااهده مایگاردد کاه  ANFISداراي  Rو
 DCبزرگتر و خطاي ( )RMSEکوچکتر در مقایسه با  SVMباوده
و این امر بیانگر آن است که نتایج مدل ANFISتا حدودي دقیاقتار
از مدل SVMاست .با این وجود ،هر دو روش از کارایی مطلوبی جهت
تخمین ضریب زبري مانینگ در کانالهاي با جریاان روبااز برخاوردار
هستند .در شکل  6نمودار پراکنش دادههاي آماوزش و آزماون مادل
برتر براي هر دو روش ارایه شده است .همانطور که مشاهده میگردد
همبستگی مناسبی بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی دیده مایشاود
که این امر حاکی از عملکرد مناسب روشهاي هوش مصنوعی به کار
رفته در تحقیق است.
مقایسه نتایج مدلهای  SVMو  ANFISبا مدلهای کالسیک

قابلیت و کارایی چندین فرمول نیمهتجربی موجود جهت تخماین
ضریب زبري مانینگ در رودخانههاي طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفات
و نتایج حاصله با روشهاي به کار رفته در این تحقیق مقایسه گردید.
نتایج مقایسه در جدول  6و شکل 7نشان داده شده است.
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 مدلهای استفاده شده در تحقیق-4 جدول
پارامتر خروجی

پارامترهای ورودی

مدل

n
n
n
n
n

n=f(Re, Sr, S0, α)
n=f(Sr, S0, α)
n=f(Re, Sr, α)
n=f(Sr, S0)
n=f(S0, α)

Model (I)
Model (II)
Model (III)
Model (VI)
Model (V)

 پارامترهای ارزیابی مدلهای تعریف شده-5 جدول
معیارهای ارزیابی
مرحله آزمون

مرحله آموزش
R

DC

RMSE

R

مدل

روش

DC

RMSE

0/902
0/901
0/611
0/716
0/808

0/00031
0/00045
0/00081
0/00066
0/00049

Model (I)
Model (II)
Model (III)
Model (VI)
Model (V)

SVM
SVM
SVM
SVM
SVM

0/916
0/909
0/632
0/727
0/820

0/00028
0/00044
0/00078
0/00063
0/00046

Model (I)
Model (II)
Model (III)
Model (VI)
Model (V)

ANFIS
ANFIS
ANFIS
ANFIS
ANFIS

روش ماشینبردار پشتیبان
0/968
0/921
0/721
0/825
0/911

0/935
0/908
0/631
0/748
0/824

0/983
0/932
0/774
0/837
0/915

0/947
0/912
0/668
0/758
0/835

0/00026
0/00043
0/00068
0/00055
0/00046

0/961
0/911
0/708
0/812
0/904

 فازي انطباقی-روش سیستم استنتاج عصبی
0/00024
0/00041
0/00065
0/00051
0/00044

0/973
0/922
0/746
0/822
0/913

۰.۰۱۴

۰.۰۱۵

Train
SVM pridicted n

SVM pridicted n

۰.۰۱۵

۰.۰۱۳
۰.۰۱۲
۰.۰۱۱
۰.۰۱۰
۰.۰۱۰ ۰.۰۱۱ ۰.۰۱۲ ۰.۰۱۳ ۰.۰۱۴ ۰.۰۱۵

۰.۰۱۴
۰.۰۱۳
۰.۰۱۲
۰.۰۱۱

۰.۰۱۰
۰.۰۱۰ ۰.۰۱۱ ۰.۰۱۲ ۰.۰۱۳ ۰.۰۱۴ ۰.۰۱۵

Measured n

Measured n
۰.۰۱۵

Train
ANFIS pridicted n

ANFIS pridicted n

۰.۰۱۵
۰.۰۱۴

Test

۰.۰۱۳
۰.۰۱۲
۰.۰۱۱
۰.۰۱۰
۰.۰۱۰ ۰.۰۱۱ ۰.۰۱۲ ۰.۰۱۳ ۰.۰۱۴ ۰.۰۱۵

Measured n

۰.۰۱۴

Test

۰.۰۱۳
۰.۰۱۲
۰.۰۱۱
۰.۰۱۰
۰.۰۱۰ ۰.۰۱۱ ۰.۰۱۲ ۰.۰۱۳ ۰.۰۱۴ ۰.۰۱۵

Measured n

 نمودار پراکنش دادههای آموزش و آزمون مدل برتر-6 شکل
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نتایج حاصل بیانگر آن است که در باین تماامی رواباط فرماول
) Jena (2006جوابهاي دقیقتري را ارایه داده است .مدل برتر باه-
دست آمده با استفاده از روشهاي هوش مصنوعی شامل پارامترهااي
S0 ،Sr ،αو Reمایباشاد و فرماول جناا ) )Jena., 2006کاه شاامل
پارامترهاي  S0 ،Sr ،αاست در مقایسه با دو فرمول دیگر در پیشبینی
ضریب زبري کارایی باالتري دارد .فرمول  1984) (Jarret.,با داشاتن
پارامترهاي  S0و  Rضعی ترین نتایج را ارایه داده است .این امر بیانگر
آن است کاه پارامترهااي مرباوط باه هندساه کاناال ،شایب بساتر و
مشخصات جریان در تخمین ضریب زبري موثر مایباشاند .در حالات
کلی ،مدلهاي کالسیک در مقایساه باا مادلهااي ANFIS ،SVM
ضعی تر عمل کردهاناد .اساتفاده از اک ار رواباط کالسایک مشااهده
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میگردد که با مقدارکمینه و یا بیشینه ضاریب زباري مانیناگ روبارو
هستیم .مطابق با پارامترهاي آماري ارایه شده در جدول  ،6روشهاي
هوش مصنوعی داراي بیشترین  DC ،Rو کمتارین  RMSEباوده و
این امر حاکی از کارایی باالي این روشها در پیشبینی ضریب زبري
نسبت به مدلهاي کالسیک است .الزم به توضی ،اسات کاه رواباط
کالسیک رگرسیونی موجود با توجه به شرایط خاص جریان ،با استفاده
از دادههاي محدود و تحت فرضیات متفااوت توساعه داده شادهاناد و
قابلیت تعمیم دادن به هماه شارایط را ندارناد در حاالیکاه مشااهده
میگردد روشهاي هوش مصنوعی جاوابهااي قابالقباولی را ارایاه
دادهاند و این امر حاکی از عملکرد مناسب آنها است.

جدول  -6پارامترهای ارزیابی مربوط به روابط کالسیک و روشهای  SVMو ANFIS

معیارهای ارزیابی
روش

مرحله آزمون
RMSE
0/00031
0/00028
0/0041
0/0035
0/0064

SVM
ANFIS
)(Shino et al.,1999
)(Jena, 2006
)(Jarrett, 1984

DC

RMSE

۱.۰

۰.۰۱۵

۰.۸

۰.۰۱۴

RMSE

۰.۰۱۰
۰.۴
۰.۰۰۵
۰.۰۰۰
Jarrett

Jena

R & DC

۰.۶

۰.۰۱۳
۰.۰۱۲

۰.۲

۰.۰۱۱

۰.۰

۰.۰۱۰
۰.۰۱۰ ۰.۰۱۱ ۰.۰۱۲ ۰.۰۱۳ ۰.۰۱۴ ۰.۰۱۵

Shino et
al.

Methods

Predicted n

۰.۰۱۵

ANFIS

DC
0/902
0/916
0/705
0/735
0/621

R

۰.۰۲۰

SVM

R
0/961
0/973
0/801
0/812
0/658

Measured n
Jena
SVM

Jarrett
Shino et al.
ANFIS

شکل  -7نتایج مقایسه روابط کالسیک با  SVMو ANFIS

تحلیل حساسیت مدل برتر هر حالت

جهت دری بهتر میزان تاثیر هر یاک از متغیرهااي مساتقل روي
مقاومت جریان در رودخانههاي طبیعی ،تحلیل حساسیت با اساتفاده از
روش سیستم استنتاج عصبی -فازي تطبیقی که بهترین نتاایج را دارا

بود ،انجام شد .بدین منظور در مدل برتر ،با حذف تکتاک پارامترهاا
ازسري پارامترهاي ورودي ،مدل دوبااره اجارا گردیاد و میازان تاأثیر
پارامتر حذف شده در کاهش دقت مدل با استفاده از معیارهاي ارزیابی
مدل مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصله مطابق شکل  8ارایه شاده
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بیشترین کاهش را داراست؛ بنابراین میتوان نتیجاه گرفات کاه
تأثیرگذارترین پارامتر درتخمین ضریب زبري مانینگ بوده و بعد از این
پارامتر عدد رینولدز تأثیرگذار است.

است .با توجه به این شکل مشاهده مایگاردد کاه باا حاذف پاارامتر
ورودي  S0که بیانگر شیب کانال است خطا ) (RMSEبه مقدار زیادي
افزایش یافته است و مقادیر  Rو  DCنیز نسابت باه ساایر پارامترهاا

S0

۱.۰

۱.۰

۰.۸

۰.۶

Train
تمامی پارامترها
بدون Re
بدون S0
بدون Sr
بدون α
Test
تمامی پارامترها
بدون Re
بدون S0
بدون Sr
بدون α

۰.۲

۰.۲

۰.۰

۰.۰

Train
تمامی پارامترها
بدون Re
بدون S0
بدون Sr
بدون α
Test
تمامی پارامترها
بدون Re
بدون S0
بدون Sr
بدون α

۰.۴

۰.۴

R

DC

۰.۶

۰.۸

۰.۰۰۱۰
۰.۰۰۰۸

۰.۰۰۰۳

RMSE

۰.۰۰۰۵

Train
تمامی پارامترها
بدون Re
بدون S0
بدون Sr
بدون α
Test
تمامی پارامترها
بدون Re
بدون S0
بدون Sr
بدون α

۰.۰۰۰۰

شکل  -8نمودار مقادیر خطاهای آزمون تحلیل حساسیت مدل برتر ANFIS

نتیجهگیری
تخمین قابلقبول ضاریب زباري در رودخاناههااي طبیعای یاک
پارامتر کاربردي و پراهمیت در طرحهاي مرتبط با رودخانههاا اسات و
براي اتخاذ تصمیمات مناسب در حاوزه رودخاناههاا جازو مهامتارین
مسایل مهندسی اسات .در ایان تحقیاق ،کاارایی روشهااي هاوش
مصنوعی و کالسایک جهات پایشبینای ضاریب زباري مانیناگ در
پیچانرودها مورد ارزیابی قرار گرفت .جهت مادلساازي از دو ساري
داده آزمایشگاهی مربوط به کانالهاي سینوسی شکل استفاده گردیاد.
نتایج حاصله نشاان داد کاه روشهااي هوشامند  ANFIS ،SVMاز
قابلیت باالیی نسبت به فرمولهاي نیماهتجربای در تخماین ضاریب
زبري برخوردار بوده و قابل اعتمادتر میباشند .مشاهده گردیاد کاه در
استفاده از اک ر روابط کالسیک باا مقادار کمیناه و یاا بیشاینه روبارو
میشویم و این روشها در تعیین پارامتر ضریب زبري مانیناگ دقیاق
نمیباشند .با استفاده از هر دو روش  ANFISو  ،SVMمادل ) (Iباا
پارامترهاي  S0 ،Sr ،αو  Reبیشتارین دقات و کاارایی را باا داشاتن
بیشترین ضریب همبستگی و ضریب تبیاین ( Rو  )DCو کامتارین

خطااا ( )RMSEنشااان داد .بااه لحاظ کمی در بهترین حالت ارزیابی
آزمون ،با استفاده از روش ماشاینباردار پشاتیبان مقاادیر ،R=0/961
 DC=0/902و  RMSE=0/003و با استفاده از روش سیستم اساتنتاج
عصاااابی -فااااازي انطباااااقی مقااااادیر  DC=0/916 ،R=0/973و
 RMSE=0/0029به دست آمده اسات .باا مقایساه نتاایج حاصال از
مدلها مشاهده گردید که اضافه کردن عادد رینولادز باه پارامترهااي
ورودي باعث بهبود دقت مدلها میگردد و حذف پارامتر  S0که معرف
شیب کانال است منجر به کاهش دقات مادلهاا گردیاد .هامچناین
مالحظه گردید که در تخمین ضاریب زباري در پیچاانرودهاا ،تاأثیر
پارامتر ضریب شکل در افازایش دقات مادلهاا از ضاریب سینوسای
بیشتر است .نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نیز نشان داد که شایب
کانال تأثیرگذارترین پارامتر در مدلسازي ضریب زبري در کانالهااي
مارپیچی است .بررسی نتایج بیاانگار آن اسات کاه نتاایج ANFIS
نسبت به نتایج  SVMتاحدودي بهبود یافته است .با این وجود ،هر دو
روش از کاارایی مطلاوبی جهات تخماین ضاریب زباري مانیناگ در
کانالهاي طبیعی با جریان روباز برخوردارند.
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Abstract
Accurate prediction of the river's roughness coefficient is always one of the most important and substantial
issues in the hydraulic modeling of open channels. In the current research, the Support Vectore Machine (SVM)
and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) intelligent approaches were used to estimate the hydraulic
roughness of meandering rivers, and the impacts of different variables including: channel slope, channel
sinuosity and also, hydraulic parameters such as Reynolds number on prediction of the roughness coefficient in
these types of channels were investigated. On the other hand, the obtained results were compared with classical
methods. In order to model the roughness coefficient, two experimental data series related to the sinusoidal
shaped channels were used. The obtained results showed that the SVM and ANFIS intelligent methods are more
accurate and reliable in estimating the Manning roughness coefficient in natural rivers than semi-experimental
formulas. It was observed that in estimation of the Manning roughness coefficient, the model with input
variables of α (shape factor), Sr (sinusoidal coefficient), S0 (channel slope) and Re (Reynolds number) leads to
the more accurate results. The results showed that in estimating the roughness coefficient in the meandering
rivers, the effect of the shape factor on increasing the accuracy of the models is more than the sinusoidal
coefficient. Also, the results of sensitivity analysis indicated that the channel slope is the most effective
parameter in estimating the roughness coefficient in the meandering rivers.
Keywords: ANFIS, Artificial intelligence approaches, Manning's coefficient, River
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