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ABSTRACT
Estimation and computation of scouring around structures such as piers has a significant importance. In this
study, scour depth in the vicinity of twin and three piers was simulated using Group Method of Data Handling
(GMDH). First, effective parameters on scour depth were identified and then four different GMDH models
were defined. To verify the simulation results, some experimental measurements were applied and 70% of these
data were utilized to train the GMDH models, whereas 30% of the data were employed to test the models.
Subsequently, the best GMDH model and the most influencing input parameters were introduced by conducting
a sensitivity analysis. The sensitivity analysis showed that the GMDH models estimated the scour depth with
acceptable accuracy. For instance, the correlation coefficient (R), scatter index (SI), and variance accounted for
(VAF) for the best GMDH model were respectively calculated to be 0.949, 0.212, and 90.129. In addition, the
Froude number was detected as the most important input variable to estimate the scour depth through GMDH
model. Moreover, the mean discrepancy ratio (DRave) for the superior GMDH model was computed to be 1.228.
For different GMDH models, four equations were presented and lastly a computer code was provided to
simulate scour depth by means of the GMDH model.
Keywords: Twin and Three Piers, Scouring, Group Method Of Data Handling, Sensitivity Analysis,
Simulation.
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شبيهسازی عمق آبشستگی در اطراف پايههای پل جفت و سهتايی با استفاده از روش دست بندی
گروهی دادهها
1

احسان مرادی ،1سعيد شعبانلو ،*1بهروز يعقوبی
 .1گروه مهندسی آب ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/12/18 :تاریخ بازنگری -1400/3/29 :تاریخ تصویب)1400/4/2 :

چکيده
تخمین و محاسبه آبشستگی در اطراف سازهها از قبیل پایه پلها از اهمیت بسزایی برخوردار است .در این مطالعه ،با استفاده
از روش دستهبندی گروهی دادهها ) (GMDHعمق آبشستگی در اطراف پایه پلهای دوقلو و سهتایی شبیهسازی گردید .در
ابتدا ،موثرترین پارامترها بر روی عمق آبشستگی شناسایی شدند و سپس چهار مدل مختلف  GMDHتعریف گردید .برای
صحتسنجی نتایج مدلهای  GMDHاز مقادیر آزمایشگاهی استفاده گردید که  %70مقادیر آزمایشگاهی برای آموزش
مدلهای  GMDHو  30درصد باقیمانده برای آزمون این مدلها به کار گرفته شدند .در ادامه با انجام یک تحلیل حساسیت،
مدلهای برتر و موثرترین پارامترهای ورودی معرفی شدند .نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که مدلهای  GMDHمقادیر
آبشستگیها را با دقت قابل قبولی پیشبینی کردند .بهعنوان مثال ،مقادیر ضریب همبستگی ) ،(Rشاخص پراکندگی )(SI
و شاخص عملکرد ) (VAFبرای مدل برتر در شرایط آزمون بهترتیب برابر با  0/212 ،0/949و  90/129محاسبه شدند .عالوه
بر این ،عدد فرود بهعنوان مهمترین پارامتر ورودی برای تخمین عمق آبشستگی توسط مدل  GMDHمعرفی گردید.
همچنین ،مقدار ضریب اختالف متوسط برای مدل برتر معادل با  1/228بود .برای مدلهای  GMDHمختلف چهار رابطه
ارائه گردید و در انتها یک کد کامپیوتری برای شبیهسازی عمق آبشستگی توسط مدل  GMDHارائه گردید.
واژههای کليدی :پایههای جفت و سهتایی ،آبشستگی ،روش دستهبندی گروهی دادهها ،تحلیل حساسیت ،شبیهسازی.

مقدمه
آبشستگی موضعی بهعنوان یکی از عوامل مهم که باعث
گسیختگی سازه پلها ،موجشکنها و اسکهها میشود شناسایی
شده است .پیچیدگی مکانیزم آبشستگی باعث شده است که این
موضوع یکی از مهمترین زمینههای مطالعاتی مهندسی عمران
باشد .به دلیل اهمیت زیاد پیشبینی و تخمین الگوی آبشستگی
در مجاورت پایههای پل مطالعات فراوانی بر روی این نوع از سازه-
ها انجام شده است .عالوه بر این ،در سالهای اخیر استفاده از
محاسبات نرم برای پیشبینی مسائل پیچیده و غیرخطی به شکل
قابل مالحظهای گسترش یافته است .از طرف دیگر مطالعات
مختلفی نیز جهت پیشبینی الگوی آبشستگی در اطراف پلها
انجام گرفته است Trent et al. (1993) .الگوی آبشستگی در
اطراف پایههای پل را در شرایط هیدرولیکی آب شفاف و بستر
متحرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مدلسازی نمودند.
) Liriano & Day (2001توسط مدلهای شبکه عصبی مصنوعی
عمق آبشستگی در خروجی کالورتها را مدلسازی نمودند .آنها

برای تخمین آبشستگی دو مدل مختلف ارائه نمودند و نشان دادند
مدلهای شبکه عصبی آنها مقادیر آبشستگی را با دقت مناسبی
تخمین زد .برای پیشبینی عمق آبشستگی در مجاورت گروه پایه-
های پل با استفاده از مدل نرو-فازیBateni & Jeng (2007) ،
یک مدل عددی توسعه دادند .آنها نشان دادند که ارتفاع موج و
عدد  Keulegan–Carpenterموثرترین پارامترها بر روی عمق
آبشستگی میباشند .آبشستگی پایههای پل دایروی شکل با
استفاده از الگوریتمهای شبکه عصبی رگرسیون کلی 1و شبکه
عصبی پیشخور 2توسط ) Firat and Gungor (2009مدلسازی
گردید .آنها نشان دادند که مدل شبکه عصبی رگرسیون کلی
آبشستگی را با دقت بیشتری پیشبینی میکندAzamathulla .
) (2012عمق آبشستگی در اطراف تکیهگاه جانبی پایه پل با شکل
مختلف را با استفاده از مدلهای برنامه نویسی بیان ژن و شبکه
عصبی مصنوعی مدلسازی کرد که بررسی نتایج شبیهسازی نشان
دهنده برتری مدل برنامه نویسی بیان ژن است .همچنین Sharafi
) et al. (2016با استفاده از ماشین بردار پشتیبان آبشستگی
موضعی در مجاورت پایههای پل را مدلسازی کردندAzimi et .
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) al. (2017مدل  ANFISرا برای پیشبینی آبشستگی در
مجاورت گروه پایههای پل در شرایط آب صاف بهینه سازی
نمودند .آنها برای بهینهسازی از الگوریتم تکامل تفاضلی استفاده
نمودند .عالوه بر این Azimi et al. (2019) ،با توسعه یک مدل
ترکیبی هوش مصنوعی مقادیر عمق حفره آبشستگی را در
مجاورت تکیهگاه پلها شبیهسازی نمودند .آنها با انجام یک تحلیل
حساسیت ،مدل برتر و موثرترین پارامترهای ورودی را معرفی
نمودند .همچنین Shamshirband et al. (2020) ،با استفاده از
بهینهسازی ازدحام ذرات مقدار آبشستگی در مجاورت پایههای
پل را شبیهسازی کردند .آنها با تجزیه و تحلیل نتایج شبیهسازی-
ها ،یک معادله برای تخمین عمق آبشستگی ارائه کردند .آنها با
انجام یه تحلیل حساسیت نشان دادند که پارامتر بدون بعد عرض
پایه پل به عمق جریان موثرترین پارامتر ورودی شناسایی شد.
در این مطالعه برای اولین بار با روش گروهی دست بندی
داده ها 1عمق آبشستگی در مجاورت پایههای پل دوقلو و سهتایی
بهصورت همزمان شبیهسازی میگردند .ابتدا پارامترهای موثر
شناسایی گردید و چهار مدل روش گروهی دست بندی داده ها
توسعه داده میشوند .سپس با انجام یک تحلیل حساسیت ،مدل
برتر و موثرترین پارامترهای ورودی معرفی میشوند.

شکل  -1طرح کلی مدل آزمايشگاهی ) Wang et al. (2016aو Wang et al.
)(2016b

روش گروهی دست بندی دادهها

مواد و روشها
مدل فيزيکی

در این مطالعه برای اعتبار سنجی نتایج مدلهای عددی از مقادیر
آزمایشگاهی ) Wang et al. (2016aو )Wang et al. (2016b
استفاده میشود .مدل آزمایشگاهی آنها شامل یک کانال مفستطیلی
به طول ،عرض و ارتفاع  0/42 ،12و  0/7متر میباشد .مدل پایههای
جفت ،آنها با نصب دو پایه پل به قطر  6سانتیمتر مقدار آبشستگی
در اطراف آنها را گزارش نمودند .الزم به ذکر است که عمق اولیه
الیه رسوب در این مطالعه آزمایشگاهی  15سانتیمتر و طول آن 6
متر است و پایههای جفت با فاصله  dدر وسط الیه رسوبات واقع
شده است .قطر پایه پل ) (Dدر حالت جفت مساوی  6سانتیمتر اما
در حالتی که سه پایه پل در مجاورت یکدیگر قرار داشتند ،قطر آنها
مساوی  3سانتیمتر بود .در مدل با سه پایه پل ،فاصله بین پایهها
بین صفر ،یک 13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،تا ( 15در مجموع
 12حالت مختلف) برابر قطر پایههای در نظر گرفته شد .آنها در
مجموع  210آزمایش در مطالعه خود اجرا نمودند .در شکل ()1
طرح کلی مدل آزمایشگاهی ) Wang et al. (2016aو Wang et al.
) (2016bنشان داده شده است.
1 Group method of data handling

شبکه عصبی ، GMDHشبکه ای خودسازمانده و یک سویه است
که از چندین الیه و هر الیه نیز از چندین نرون تشکیل یافته است
() )Anastasakis and Mort (2001تمامی نرونها از ساختار
مشابهی برخوردارند .به گونه ای که هر نرون دارای دو ورودی
ویک خروجی می باشد .هر نرون با پنج وزن ویک بایاس ،عمل
پردازش را مطابق رابطه  1بین دادههای ورودی وخروجی برقرار
میکند .ساختار ورودی ها و خروجیهای هر نرون در شبکه
عصبی از نوع  GMDHدر شکل ( )2بهتصویر کشیده شده است.

شکل  -2ساختار ورودیها و خروجیهای هر نرون در شبکه عصبی از نوع
GMDH
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در رابطه فوق (  N ) i = 1, 2,3,..., Nتعداد نمونههای
ورودی و خروجی m ،تعدا نرونهای الیه قبلی k ،وابسته به پارامتر
) m( m  1
) Cm2
2

 ( C m2 است که به صورت

2

K = 1, 2,3,..., C m

ارائه می-شود و  αو  βبه صورت  α,β  1, 2,3,...mتعریف
میشوند .وزنها بر اساس روشهای کمترین مربعات خطا محاسبه
شده و سپس به عنوان مقادیر مشخص و ثابت در داخل هر نرون
جایگذاری میشود .ویژگی بارزی که در این نوع ازشبکهها مشاهده
میگردد ،حاکی از آن است که نرونهای مرحله قبلی و یا الیه
قبلی عامل و یا مولد تولید نرونهای جدید به تعداد
) m( m  1
2

 C m2 میباشند که از میان نرونهای تولید شده،

به همین خاطر تابع  Gبر اساس قاعده کمترین مربعات خطا
پایهریزی میگردد ).(Azimi et al. 2018
2
  Min


دستگاه معادله فوق را میتوان به فرم ماتریسی زیر نیز
نمایش داد:
(رابطه )7
Aa  Y

میشود ،میزان مجموع مربعات خطا )  (r j 2میان مقادیر خروجی
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در رابطه فوق  j  1, 2, 3,..., Cm2میباشد که در آن
 mتعداد نرونهای گزینش شده در الیه قبلی میباشد (Noori et
نگاشتی که بین متغیرهای ورودی و خروجی
).al., 2010
توسط شبکه عصبی از نوع  GMDHبرقرار می شود ،به صورت
تابع غیرخطی ولترا به فرم رابطه زیر است:
m

m

m
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(رابطه )3
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ساختار نرونها به فرم خالصه شده دو متغیره درجه دوم به شکل
زیر است:
yi  f ( xip , xiq )  a0  a1 xip  a2 xiq 

(رابطه )4

a3 xip2  a4 xiq2  a5 xip xiq

تابع  fدارای شش ضریب مجهول میباشد ،لذا بایستی آنها
را طوری تنظیم کنیم که به ازای تمام نمونههای دو متغیره وابسته
به سیستم  ( xip , xiq ),i  1,2,3,..., N خروجی مطلوب
 ( yi ) , i  1,2,..., N برقرار گردد (.)Atashkari et al., 2007

k 1

a0  a1 x1 p  a2 x1q  a3 x1 p x1q  a4 x12p  a5 x12q  y1

2
2
a0  a1 x2 p  a2 x2 q  a3 x2 p x2 q  a4 x2 p  a5 x2 q  y 2

 .........................................................................
 .........................................................................
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a0  a1 x Np  a2 x Nq  a3 x Np x Nq  a4 x Np  a5 x Nq  y N
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(رابطه )5
با شرایط حاکم بر مسئله ،دستگاه معادله شامل شش
مجهول و  Nمعادله حاصل خواهد شد.
(رابطه )6

لزوماً بایستی تعدادی از آنها حذف گردند تا بدین وسیله از واگرایی
شبکه جلوگیری به عمل آید .اصطالحاً به اینگونه نرونهای حذف
شده ،نرون مرده یا غیر فعال گفته میشود .معیاری که برای
گزینش و حذف مجموعهای از نرونها در یک الیه در نظر گرفته
واقعی )  ( yiو خروجی نرون  jام )  ( yij میباشد.

N

 G( xki , xkj )  yk 

(رابطه )8
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برای حل معادله الزم است که معکوس ماتریس غیر مربعی
 Aمحاسبه گردد.
آبشستگی در مجاورت پايه پل

عمق آبشستگی در مجاورت گروه پایههای پل ( )dsتابعی از ،d50
 U ،h ،Sn ،d ،D ،mو  Ueکه بهترتیب برابر عمق آبشستگی ،قطر
متوسط ذرات رسوب ،تعداد پایههای پل موازی با جهت جریان،
قطر پایههای پل ،فاصله مرکز به مرکز پایههای پل در جهت موازی
با جریان ،فاصله مرکز به مرکز پایههای پل در جهت عمود بر
جریان ،عمق جریان ،سرعت متوسط جریان و سرعت بحرانی به
علت حرکت اولیه بر روی رسوبات است ( Ataie-Ashtiani et al.
:)2010
(رابطه )11
ds  f d 50 , m, n, D, d , S n , h, U , U c 
) Wang et al. (2016aو ) Wang et al. (2016bآبشستگی
را در مجاورت پایهها که به فاصله  dاز هم قرار دارند اندازهگیری
نمودند .در مطالعه آنها مقادیر  Sn ،d ،n ،m ،d50و  Ueتقریبا ثابت
هستند .با در نظر گرفتن گروههای بدون بعد رابطه معادله  11به
صورت زیر بازنویسی میشود:
(رابطه )12
ds / h  f D / h, d / h, Fr 
در اینجا  Fr  U ghعدد فرود میباشد .بنابراین
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پارامترهای معادله  12به عنوان پارامترهای ورودی مدلهای
عددی در این مطالعه در نظر گرفته میشوند .در شکل ( )3نحوه
ترکیب پارامترهای ورودی برای مدلهای مختلف نشان داده شده

است .همچنین ،محدوده مقادیر آزمایشگاهی مورد استفاده در این
مطالعه در جدول ( )1قابل مشاهده است.

جدول  -1محدوده مقادير آزمايشگاهی مورد استفاده در اين مطالعه
پارامتر

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف معیار

واریانس

ds/h

0/625
0/500
7/50
0/258

0/008
0/250
0/250
0/116

0/227
0/359
2/588
0/186

0/152
0/107
1/954
0/040

0/023
0/011
3/817
0/002

D/h
d/h
Fr

شکل  -3نحوه ترکيب پارامترهای ورودی برای توسعه مدلهای GMDH

نتايج و بحث

معيارهای ارزيابی دقت مدلهای GMDH

در مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابی دقت مدلهای عددی معرفی
شده از شاخصهای آماری ضریب همبستگی) ، (Rشاخص
عملکرد) ، (VAFخطای مربعات میانگین ریشه) ، (RMSEشاخص
پراکندگی) ، (SIخطای مطلق میانگین) (MAEو ضریب بهره وری
نش ساتکلیف ) (NSCبهصورت زیر استفاده میگردد:

 F  F O  O
 F  F   O  O
n

i

i

n

2

(رابطه )13
(رابطه )14
(رابطه )15
(رابطه )16
(رابطه )17

i

2

i

R

i 1


varFi  Oi  
  100
VAF  1 
varFi  


1 n
Fi  Oi 2

i 1
n
RMSE
SI 
O
1 n
MAE   Fi  Oi
n i 1
RMSE 

n

 Fi 

 O

i



 O

2

(رابطه )18

i 1

n

i 1

2

O

شده بهوسیله مدلهای عددی O ،میانگین مقادیر مشاهداتی و
 nبرابر تعداد مقادیر مشاهداتی است .در ادامه به بررسی دقت
مدلهای  GMDHتعریف شده در وضعیتهای آموزش وآزمون
پرداخته میشود .الزم به ذکر است که  70درصد مقادیر
مشاهداتی برای آموزش مدلهای نرو -فازی استفاده و در مقابل
 30درصد باقیمانده مقادیر آزمایشگاهی جهت آزمون این مدلها
بهکار گرفته میشوند .در ادامه ،با تجزیه و تحلیل نتایج شبیه-
سازیها ،مدل برتر و موثرترین پارامترهای موردی شناسایی
خواهند شد.

i

i 1
n

NSC  1 

i 1

در اینجا  Oiمقادیر مشاهداتی Fi ،مقادیر تراز پیشبینی

تحليل حساسيت

با توجه به شکل ( ،)3با استفاده از پارامترهای بدون بعد تعریف
شده در معادله ( ،)12چهار مدل  GMDHمتمایز برای اجرای
تحلیل حساسیت این مدلها توسعه داده شد .مدل شماره یک یا
همان  GMDH 1مقادیر آبشستگیها را بر حسب کلیه پارامترهای
ورودی یا ( )D/h, d/h, Frشبیهسازی کرد .بر اساس نتایج شبیه-
سازیها ،مقادیر شاخصهای آماری  R ،SIو  VAFبرای وضعیت
آزمون مدل  GMDH 1بهترتیب برابر با  0/949 ،0/212و
 90/129تخمین زده شدند .در مقابل مقادیر  MAEو RMSE
برای وضعیت آموزش مدل  GMDH 1بهترتیب برابر با  0/037و
 0/048بودند.
این در حالی است که سه مدل  GMDH 2تا GMDH 4
مقادیر تابع هدف (عمق حفره آبشستگی) را بر حسب ترکیبی از
دو پارامتر بدون بعد تخمین زدند .هدف از توسعه این سه مدل
 GMDHشناسایی تاثیرگذارترین پارامترهای ورودی و تاثیرگذار
بر روی توانایی مدل  GMDHبرای شبیهسازی عمق حفره
آبشستگی است.
مدل  GMDH 2تابعی از پارامترهای بدون بعد  D/hو d/h
بود .به بیان دیگر برای پیشبینی تابع هدف تاثیر عدد فرود نادیده
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گرفته شد .مقادیر شاخصهای  R ،SIو  VAFبرای مدل
 2در شرایط آزمون بهترتیب برابر با  0/515 ،0/580و -26/478
بدست آمدند .در وضعیت آموزش مدل  GMDH 2نیز مقادیر
 RMSEو  MAEبهترتیب مساوی با  0/125و  0/102محاسبه
شدند.
عالوه بر این ،برای مدل  GMDH 3تاثیر پارامتر  d/hنادیده
گرفته شده است .به بیان دیگر مدل مذکور مقادیر تابع هدف را
بر حسب پارامترهای بدون  D/hو  Frشبیهسازی کرد .این در
حالی است که برای شرایط آزمون مدل  GMDH 3مقادیر R ،SI
و  VAFبهترتیب مساوی  0/917 ،0/269و  84/120محاسبه
شدند .الزم به ذکر است که مقادیر  MAEو  RMSEمدل
 GMDH 3در شرایط آموزش بهترتیب مساوی با  0/045و 0/060
بدست آمدند.
GMDH

الزم به ذکر است که تاثیر پارامتر  D/hبرای شبیهسازی
عمق حفره آبشستگی توسط مدل  GMDH 4حذف گردید و این
مدل مقادیر تابع هدف را بر حسب  d/hو  Frپیشبینی کرد .عالوه
بر این ،مقادیر  R ،SIو  VAFبرای شرایط آزمون مدل GMDH
 4بهترتیب برابر با  0/831 ،0/375و  68/957بودند .در وضعیت
آموزش مدل  ،GMDH 4مقادیر شاخصهای  MAEو RMSE
بهترتیب برابر با  0/056و  0/074بودند.
نتایج شاخصهای آماری محاسبه شده برای مدلهای
 GMDHبرای هر دو وضعیت آموزش و آزمون در شکل ( )4قابل
مشاهده است .عالوه بر این ،مقایسه مقادیر آبشستگیهای شبیه-
سازی شده توسط مدلهای  GMDHبا مقادیر آزمایشگاهی در
شرایط آموزش و آزمون در شکل ( )5نشان داده شده است.

شکل  -4شاخصهای آماری محاسبه شده برای مدلهای  GMDHدر هر دو شرايط آموزش و آزمون

(علمی – پژوهشی)

مرادی و همکاران :شبيهسازی عمق آبشستگی در اطراف پايههای پل 1801 ...

شکل  -5مقايسه مقادير آبشستگی شبيهسازی شده توسط مدلهای  GMDHبا مقادير آزمايشگاهی در شرايط آموزش و آزمون

در شکل ( )6نمودارهای پراکندگی برای مدلهای GMDH

همچنین برای تجزیه و تحلیل بیشتر نتایج مدلهای

مختلف در شرایط آموزش و آزمون بهتصویر کشیده شده است .با

 GMDH 1تا  GMDH 4پارامتر ضریب اختالف (DR) 1بهصورت

توجه به نتایج تحلیل حساسیت اجرا شده ،مدل  GMDH 1دارای

نسبت مقادیر آبشستگیهای مدلسازی شده به مقدار

بیشترین دقت و کمترین مقدار خطا است .بهعبارت دیگر ،مدل

آزمایشگاهی

 GMDH 1بهعنوان مدل برتر شناسایی گردید که مقادیر حفره

معرفی میشود .بنابراین نحوه تغییرات پارامتر  DRدر مقابل

آبشستگی را بر حسب کلیه پارامترهای ورودی شبیهسازی نمود.

مقادیر آبشستگیهای بدون بعد در شکل ( )7نشان داده شده

مدل  GMDH 1در مقایسه با سایر مدلهای هوش مصنوعی

است .الزم به یادآوری است که نزدیک بودن مقدار پارامتر  DRبه

توسعه داده شده در مطالعه حاضر در هر دو وضعیت آموزش و

عدد یک نشان دهنده عملکرد بهتر مدل عدد مورد نظر است .بر

آزمون عملکرد بهتری داشت .بعد از مدل  ،GMDH 1مدل

اساس نتایج مدلسازی عددی ،مقدار  DRمتوسط برای مدل

GMDH 3دارای بیشترین همبستگی با مقادیر آزمایشگاهی بود

 GMDH 1برابر  1/228005است .مقادیر ضریب اختالف حداقل

(دومین مدل از نظر دقت) .الزم به ذکر است که مدلهای

و حداکثر برای مدل  GMDH 1بهترتیب مساوی با  0/392و

 GMDH 4و  GMDH 2بهترتیب بهعنوان سومین و چهارمین

 1/228محاسبه شدند .در مقابل مقدار  DRمتوسط برای مدل

مدل از لحاظ دقت در نظر گرفته شدند.

 GMDH 2برابر  2/018و برای  GMDH 3مساوی 1/257

DR  ds / hsimulated   ds / hObserved  

بر اساس نتایج تحلیل حساسیت ،با حذف کردن عدد فرود

محاسبه گردید .این در حالی است که مقدار این پارامتر برای مدل

) (Frدقت مدلسازی به شکل قابل مالحظه (بیش از نود درصد)

 GMDH 4برابر  1/342بدست آمد .عالوه بر این ،مقدار ضریب

کاهش یافت .بنابراین ،عدد فرود جریان بهعنوان موثرترین پارامتر

اختالف حداکثر برای مدلهای  GMDH 3 ،GMDH 2و GMDH

بدون بعد شناسایی گردید .بعد از عدد فرود ،پارامترهای بدون بعد

 4بهترتیب برابر با  6/755 ،23/801و  7/753تخمین زده شدند.

 D/hو  d/hبهترتیب بهعنوان دومین و سومین پارامتر بدون بعد از

بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل پارامتر ضریب اختالف ،مدل

لحاظ تاثیرگذاری در نظر گرفته شدند.

 GMDH 1دارای کوچکترین مقدار ضریب اختالف متوسط بود.
)1 Discrepancy ratio (DR
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R2=0.842
R2=0.900

R2=0.314

R2=0.84
1

R2=0.690

R2=0.759

شکل  -6نمودارهای پراکندگی برای مدلهای GMDH

(علمی – پژوهشی)

مرادی و همکاران :شبيهسازی عمق آبشستگی در اطراف پايههای پل 1803 ...

شکل  -7نمودارهای نسبت اختالف برای مدلهای GMDH

مدلهای GMDH

در این قسمت روابط استخراج شده از مدلهای  GMDHارائه
میگردد .مدل شماره یک یا  GMDH 1تابعی از کلیه پارامترهای
ورودی یا همان  D/h ،Frو  d/hبودند .مدل  GMDH 2تابعی از
 D/hو  d/hبود این در حالی است که مدل  GMDH 3مقادیر
آبشستگیها را بر حسب  Frو  D/hشبیهسازی کرد .الزم به ذکر
است که مدل  GMDH 4با استفاده از  Frو  d/hمقادیر تابع هدف

را تخمین زد .معادلههای بدست آمده از مدل  GMDH 1تا
 GMDH 4در قالب روابط  19تا  22ارائه میشود .نتایج شبیه-
سازیها نشان داد که مدل  GMDH 1در مقایسه با سایر مدلهای
 GMDHاز عملکرد بهتری برخوردار بود .به بیان دیگر این مدل
کمترین مقدار خطا و بیشترین همبستگی را با مقادیر مشاهداتی
داشت.

GMDH 1

(رابطه )19
x4 = 0.268 -6.269˟(Fr) -0.113˟(d/h) +1.214˟(d/h)˟(Fr) +46.459˟(Fr) +0.0003˟(d/h) -2.060˟(d/h)˟(Fr)2
+0.003˟(d/h)2˟(Fr) -88.252˟(Fr)3 -0.0003˟(d/h)3
x5=-0.644+3.933˟(Fr)+1.303˟(D/h)+23.259˟(D/h)˟(Fr)-34.704˟(Fr)2-5.956˟(D/h)2+7.846˟(D/h)˟(Fr)222.846˟(D/h)2˟(Fr)+53.195˟(Fr)3 +5.380˟(D/h)3
ds/h=0.036+0.727˟x5-0.628˟x4-10.223˟x4˟x5+4.535˟(x5)2+9.235˟(x4)2-23.756˟x4˟(x5)2+36.854˟(x4)2˟x5 +3.890˟(x5)320.462˟(x4)3
2

2

GMDH 2

(رابطه )20
ds/h=-0.383+0.124˟(d/h)+1.854˟(D/h)+0.035˟(D/h)˟(d/h)-0.033˟(d/h)2˟+0.082˟(D/h)2+0.121˟(D/h)˟(d/h)20.882˟(D/h)2˟(d/h)-0.002˟(d/h)3-1.951˟(D/h)3
GMDH 3

(رابطه )21
 )ds/h=-0.644+3.933˟(Fr)+1.303˟(D/h)+23.259˟(D/h)˟(Fr)-34.704˟(Fr) -5.956˟(D/h) +7.846˟(D/h)˟(Fr22.846˟(D/h)2˟(Fr) +53.195˟(Fr)3 +5.380˟(D/h)3
2

2

2

GMDH 4

(رابطه )22
ds/h=0.268-6.269˟(Fr)-0.113˟(d/h)+1.214˟(d/h)˟(Fr)+46.459˟(Fr)2+0.0003˟(d/h)2-2.060˟(d/h)˟(Fr)2+0.003˟(d/h)2˟(Fr) -
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88.252˟(Fr)3 -0.0003˟(d/h)3

مصنوعی استفاده شده در مطالعه حاضر بود.

همان طور که نشان داده شد ،مدل  GMDH 1مدل برتر
برای شبیهسازی مقادیر آبشستگیها شناسایی شد زیرا مدل هوش
مصنوعی مذکور از لحاظ دقت و همبستگی در مقایسه با سایر
مدلها از عملکرد بهتری برخوردار بود .بعد از مدل ،GMDH 1
مدل  GMDH 3از عملکرد بهتری برخوردار بود .الزم به ذکر است
که مدلهای  GMDH 4و  GMDH 2در جایگاه سوم و چهارم
قرار گرفتند .عالوه بر این ،نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که
عدد فرود جریان موثرترین پارامتر ورودی در نظر گرفته شد زیرا
با حذف عدد فرود ،عملکرد مدل هوش مصنوعی به شکل قابل
مالحظهای کاهش یافت .همچنین ،پارامترهای بدون بعد  D/hاز
لحاظ اثرگذاری در جایگاه دوم قرار گرفت .این در حالی بود که
پارامتر ورودی  d/hکمترین تاثیر را در شبیهسازی مقادیر
آبشستگیها داشت .به عبارت دیگر با حذف پارامتر بدون بعد d/h
عملکرد مدل  GMDHکمترین کاهش را داشت .مدل GMDH 1
دارای کمترین مقدار ضریب اختالف در میان مدلهای هوش

مقايسه با مطالعات گذشته
در این بخش از مطالعه ،نتایج مدل برتر یا همان مدل GMDH 1

با نتایج سایر مطالعات از قبیل مطالعه ) Azimi et al. (2018و
) Shamshirband et al. (2020مقایسه میشودAzimi et al. .
) (2018از یک مدل فرا ابتکاری نرو -فازی و Shamshirband et
) al. (2020نیز از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات برای شبیه-
سازی مقادیر آبشستگیها استفاده کردند .در جدول ( )2نتایج این
مقایسه نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میشود ،مدل
 GMDH 1دارای همبستگی بیشتری در مقایسه با مدل
) Shamshirband et al. (2020بود اما دقت مدل هوش مصنوعی
) Azimi et al. (2018بیشتر بود .این مقایسه نشان داد که مدل
 GMDH 1دارای همبستگی باال و دقت قابل قبول جهت تخمین
مقادیر آبشستگیها بود.

جدول  -2مقايسه نتايج مدل  GMDH 1با مدلهای هوش مصنوعی ) Azimi et al. (2018و )Shamshirband et al. (2020

مدل

R

VAF

RMSE

SI

MAE

NSC

GMDH 1

0/949
0/996
0/947

90/129

0/049
0/007
0/043

0/212
0/058

0/037

0/893

_
0/029

_
_

)Azimi et al. (2018
)Shamshirband et al. (2020

نتيجهگيری
شناسایی الگوی آبشستگی در اطراف پایههای پل یکی از مهمترین
معیارهای طراحی این نوع از سازهها محسوب میشود .به طور
کلی مطالعات فراوانی برای تخمین و اندازهگیری عمق حفره
آبشستگی در مجاورت پایههای پل انجام شده است .در مطالعه
حاضر با استفاده از روش دستهبندی گروهی دادهها )(GMDH
عمق آبشستگی در اطراف پایههای پل جفت و سهتایی تخمین
زده شدند .ابتدا با استفاده از پارامترهای موثر بر روی عمق
آبشستگی ،چهار مدل  GMDHتوسعه داده شد .الزم به ذکر است
که  70درصد مقادیر مشاهداتی برای آموزش مدلهای GMDH
و  30درصد نیز برای آزمون آنها استفاده شد .سپس با تجزیه و
تحلیل نتایج مدلهای عددی نشان داده شد که مدلهای ترکیبی
در مقایسه با مدلهای  GMDHمقادیر آبشستگی را با دقت
بیشتری تخمین میزنند .عالوه بر این مدل برتر معرفی شد .مدل
برتر ) (GMDH 1مقادیر آبشستگی را بر حسب کلیه پارامترهای

_
_

_

ورودی تخمین زد .این مدل دارای دقت قابل قبولی بود ،به عنوان
مثال ،مقدار  NSC ،Rو  RMSEبرای این مدل در شرایط آموزش
به ترتیب مساوی با  0/888 ،0/949و  0/048تخمین زده شدند.
همچنین ،برای وضعیت آزمون این مدل ،مقادیر  SI ،VAFو
 MAEبهترتیب برابر با  0/212 ،90/129و  0/037محاسبه شدند.
بر اساس نتایج تحلیل حساسیت ،پارامتر بدون عدد فرود جریان
به عنوان موثرترین پارامتر ورودی شناسایی شد .بعد از عدد فرود
جریان ،پارامترهای بدون بعد  D/hو  d/hبهترتیب بهعنوان دومین
و سومین پارامتر بدون از لحاظ تاثیرگذاری معرفی شدند .برای
مدل برتر  GMDHیک رابطه پیشنهاد گردید .در انتها ،نتایج مدل
برتر  GMDHبا نتایج سایر مطالعات نیز مقایسه شد که این
مقایسه حاکی از عملکرد قابل قبول مدل هوش مصنوعی GMDH
جهت شبیهسازی مقادیر آبشستگی در اطراف پایه پلها بود.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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