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مقایسه مدل سازی دبی خروجی 
از سد پاره سنگی با شبکه عصبی 

مصنوعی و روش عددی 

چکید ه
سیالب یکی از مهمترین بالیای طبیعی است که حیات و سرمایه بشري را تهدید می  نماید. سد های پاره سنگی یکی 
از روش های ارزان قیمت جهت کنترل س�یالب محس�وب مي گردند. استفاده از این سدها سبب مي شود که هیدروگراف 
س�یل خروج�ی از آن، دارای دب�ي اوج کمتر و زمان پایه بزرگتری نس�بت ب�ه هیدروگراف ورودی گردد. ش�بکه عصبی 
مصنوعی از جمله روش هایي است که می تواند با دقت مناسبی فرآیندهای پیچیده و غیرخطی را برآورد نماید. اما دقت 
پیش بیني آن به نوع الگوریتم یادگیری و تابع آس�تانه مورد اس�تفاده بستگي دارد. در این تحقیق به منظور برآورد دبی 
خروجی از س�دهای پاره س�نگی و بر مبنای بکارگیری داده های آزمایشگاهی، مدل ش�بکه عصبی پرسپترون چندالیه 
با الگوریتم های یادگیری مختلف و تابع های آس�تانه مورد ارزیابی قرار گرفت. س�پس، دبی برآورد ش�ده با روش  ش�بکه 
عصبی مصنوعی با مقادیر حاصله از مدل عددی دو بعدی مقایس�ه گردید. نتایج نش�ان داد که مدل پرسپترون چندالیه 
ب�ا الگوریتم یادگیري دلتا بار دلتا و تابع آس�تانه تانژانت هایپربولیک با مق�دار میانگین مربع خطا برابر با 0/00011، مقدار 
دبی خروجی از س�د پاره س�نگی را با دقت باالیی پیش بینی می نماید. همچنین شبکه عصبی مصنوعی با مقدار ضریب 
تعیی�ن )R2= 0/962( همانند مدل عددی )R2= 0/984( ازعملکرد مطلوب�ی برخوردار بود. بنابراین می توان برای تخمین 
دبی خروجی از س�د هاي پاره س�نگي، با بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی بجای روش های عددی به مشکل پیچیدگی و 

زمان بر بودن روش های عددی فائق آمد.

کلمات کلید ی: سد پاره سنگی، برآورد دبی خروجی، شبکه عصبی مصنوعی، مدل عددی، الگوریتم یادگیری
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Flood is one of the most important natural disasters that threats human life and wealth. Application of rockfill dams 
is one of the low-cost methods for flood controlling. The use of these dams is resulted in higher peak discharge and 
shorter time in output flood hydrograph than those in input hydrograph. Artificial neural network (ANN) is one of the 
methods which can predict complex and non-linear processes at desirable level of accuracy. However, the accuracy of 
its prediction depends on the type of used learning algorithm and threshold function. In this study for estimation of flow 
through rockfill dam based on  experimental data, multilayer perceptron model with different learning algorithms and 
threshold functions was evaluated. Afterwards, the output discharge values predicted by ANN method were compared 
with the values computed by two-dimensional numerical model. The results showed that the Multilayer perceptron 
model using Delta-Bar-Delta learning algorithm and Tanh threshold function with mean square error equal to 0.00011 
predicted the  output discharge from rockfill dam with high accuracy. The ANN method with a R2 of 0.962 performed 
as good as the numerical model (R2 =0.984) for estimation of the mentioned parameter. Therefore, the drawback of 
the time-consuming and complex numerical methods analysis in estimating the output discharge of the dams can be 
overcome by using artificial neural network.

Keywords: Rockfill dam, Output discharge estimation, Artificial neural network, Numerical method, Learning algorithm

 مقد مه 
س��يل یکی از بالیای طبيعی است که باعث خسارات و آسيب های 
جدی به تأسيسات و جوامع بشری می شود. تحقيقات نشان داده است 
که 40 درصد خس��ارات اقتصادی ناش��ي از بالی��ای طبيعی، مربوط به 
پدیده طبيعی سيالب می باش��د. بنابراین سيل یك تهدید بزرگ برای 
جان و مال انس��ان ها اس��ت )18(. برای کنترل و مهار سيالب اقدامات 

سازه ای و غير سازه ای متفاوتی ارائه شده است که مي توان به 
بهره برداری بهينه از س��د های مخزنی، احداث سد های تأخيری، 
احداث خاکریزهای طولی، انحراف س��يل به دشت های اطراف رودخانه 
و مدیریت دش��ت های س��يالبی اش��اره نمود )25(. یکی از روش های 
ارزان قيمت کنترل س��يالب، اس��تفاده از س��د های پاره سنگی1 بدون 
هسته نفوذناپذیر است. این سدها از نوع سد  هاي تأخيری بوده و شامل 
مخازنی است که آب را در زمان سيالبی کنترل و پس از فروکش سيل 
ب��ه تدریج با دبی مطمئنی رهاس��ازي می نماید و بدین ترتيب خطرات 
ناش��ی از سيل در پایين دست س��د را کاهش مي دهد )2(. هيدروگراف 
س��يل2 خروجی از سدهای پاره سنگی، نس��بت به هيدروگراف ورودی، 
دارای نقطه اوج کمتر و زمان تأخير تا اوج بيش��تر می باش��د. از این رو 

مهمترین کاربرد این سدها در جهت کنترل سيالب می باشد )13(

تحليل هيدروليك جریان در س��دهای پاره سنگی مستلزم استفاده 
از روش ه��ای عددی پيچيده می  باش��د. مطالعات مختلفی در رابطه با 
هيدروليك جریان در س��دهای پاره سنگی توس��ط محققين ارائه شده 
اس��ت. س��امانی و ش��ایان نژاد )1381( در قالب یك طرح تحقيقاتي، 
معادله  مربوط به دبی- اش��ل در س��دهای پاره س��نگی را ارائه نمودند. 
نتایج نش��ان داد ک��ه از معادله مذکور می توان جهت روندیابی س��يل 
در س��دهاي مذکور استفاده نمود. همچنين ميزان زمان تأخير سيل به 
مش��خصات محيط سنگدانه ای بس��تگي دارد )10(. قادري )1381( با 
استفاده از روش پالس، روندیابي سيل در سدهاي پاره سنگي در حالت 
استغراق را مورد و بررسي قرار داد. در این تحقيق دو مدل ریاضی بسط 
داده شد. برای بررسي صحت نتایج حاصل از مدل های ریاضي مذکور و 
 واسنجي آنها، آزمایشاتي نيز انجام گرفت. نتایج حاکي از تطابق مدل با 
برداش��ت هاي آزمایش��گاهي ب��ود )8(. کالگر نفت چال��ي )1383( در 
مطالعه خود به مقایس��ه بين مدل ریاضي یك بعدي روندیابي سيل در 
درون س��دهاي پاره س��نگي متوالي تأخيري با داده هاي آزمایشگاهي 
پرداخت. س��پس با مقایس��ه بين نتایج مدل ریاض��ي و مدل فيزیکي و 
در نظ��ر گرفتن اختالف بين آن ها، ضرایب اصالحي براي مدل ریاضي 
پيش��نهاد شد. در نهایت مدل ریاضی روندیابی سيل در مخازن سدهای 
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پاره س��نگی چندگانه برای س��نگدانه هایی با قطر متوسط 14/5 و 21 
ميل��ی متر مورد تأیيد قرار گرفت )9(. حيدری )1386( مدل دو بعدی 
جریان عبوری از داخل و روی س��دهای پاره س��نگی را ارائه نموده و به 
بررس��ی کاربرد آن در کنترل س��يالب پرداخت. در این تحقيق، جهت 
ارزیابی دقت نتایج مدل عددی، آزمایش��اتی انجام ش��د و تطابق خوبی 
 Samani .)3( بين نتایج مدل و داده های آزمایشگاهی مشاهده گردید
و همکاران در سال 2003 و 2004 نيز به بررسی هيدروليك جریان یك 
 بعدی و دو بعدی در سدهای پاره سنگی پرداختند )25،26(. امروزه در 
 )ANN( 3رشته های مهندسی، استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
به علت اینکه سایر روش ها پيچيده، وقت گير و با دقت کمتری همراه 
هس��تند، افزایش یافته اس��ت )13(. مدل های شبکه عصبی مصنوعی 
در م��ورد فرآیند هایی که تعریف دقي��ق و درك خاصی از آن ها وجود 
 ن��دارد، بس��يار مؤثر عم��ل می کنند. تحقيقات نش��ان داده  اس��ت که 
شبکه های عصبی مصنوعی قادر می باشند که هر تابع ریاضی را با دقت 
قابل قبولی تخمين بزنند )13(. خصوصيت دیگر این مدل ها که آن ها 
را نس��بت به سایر روش ها و الگوریتم ها ممتازتر می نماید، حساسيت 
کمتر آن ها نس��بت به وج��ود خطا در ورودی ها می باش��د. علت این 
امر عبارت از پردازش توزیعی اطالعات می باش��د. این دو ویژگی سبب 
افزای��ش رویکرد به این مدل ها در ایجاد انواع مدل های هيدرولوژیکی 
و هيدروليکی ش��ده است )13(. ش��بکه های عصبی مصنوعی ساختار 
ریاض��ی قابل انعطافی دارند که قادرن��د روابط پيچيده غير خطی ميان 

داده های ورودی و خروجی را شناسایی کنند )24(.
اغل��ب تحقيقات انجام ش��ده در زمينه اس��تفاده از ANN جهت 
پيش بينی و ش��بيه س��ازی پارامترها، حاکی از توانایی باالی این روش 
می باش��د. از جمله می توان به پيش بينی پارامتر های شکس��ت س��د 
خاکی )علينقی زاده بهبهانی، 1384(، مدل س��ازی پيش��روی آب شور 
در آبخوان س��احلی مازندران )س��المی، 1384(، پيش بينی جریان آب 
ورودی به مخازن )Jain و همکاران، 1999(، مدل سازی بارش-رواناب 
Srinivasulu( و Jain ، 2006(، پيش بينی سيل )Aqil و همکاران، 
2007؛ Kim و Kim، 2008 ؛ Feng وLu ، 2010( ، ب��رآورد تبخير 
Tabari و هم��کاران،  از تش��تك )Bruton و هم��کاران ، 2000؛ 

a 2010(، پي��ش بينی کيفيت آب )Omer Faruk، 2009(، تخمين 
 توزی��ع مکان��ی ضخام��ت و آب مع��ادل ب��رف )Tabari و همکاران،
b 2010(، پيش بينی نش��ت نسبی تاج س��دهای پاره سنگی )Kim و

Kim ، 2008( و مدلسازی دمای خاك )Tabari و همکاران، 2011( 
اشاره نمود.

ش��ایان نژاد )1386( به مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی 
و رگرس��يون فازی در تحليل هيدروليکی جریان از ميان س��دهای پاره 
سنگی پرداخت. بررسی ها نشان داد نتایج روش شبکه عصبی مصنوعی 
به مراتب بهتر از روش رگرسيون فازی مي باشد )5(. مظاهری )1386( 
با بررس��ی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی هيدروگراف سيل 
از درون س��دهای پ��اره س��نگی و تعيين هيدروگ��راف خروجی حوضه 
نش��ان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی به خوبی قادر به پيش بينی 
هيدروگراف خروجی از حوضه می باشد و از مزایای این روش می توان 
به س��ادگي، کمتر بودن زمان محاسبه و در مواردی نياز به ورودی های 

کمتر اشاره نمود )Tayfur .)13 و همکاران در سال 2005 به مقایسه 
مدل ع��ددی به روش اجزا محدود و ش��بکه عصبی مصنوعی در پيش 
بينی جریان از سد پاره سنگی در کشور هلند پرداختند. آنها در گزارش 
خود اظهار داش��تند دقت شبکه عصبی مصنوعی در پيش بينی جریان 

تراوشی از سد پاره سنگی به خوبی مدل عددی می باشد )31(.
از آنجا که ش��بکه عصبي مصنوعي، در اجزاء مختلف س��اختار خود 
از الگوریت��م ها و توابع مختلفي س��ود مي جوید، مقایس��ه بين کارکرد 
الگوریتم ها و توابع فوق الذکر، امري الزم و ضروري مي باش��د لذا هدف 
از این تحقيق بررس��ی کارآیی مدل ش��بکه عصبی مصنوعی بر مبنای 
معماری ش��بکه، انواع توابع آستانه4 و الگوریتم های یادگيری5 مختلف 
به منظور پيش بينی منحنی دبی- اشل در سدهای پاره سنگی، ارزیابی 
دقت پيش بيني ش��بکه عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج حاصل از مدل 

شبکه عصبی مصنوعی با مدل عددی دو بعدی6 می باشد. 

مواد و روش ها
داده  هاي آزمایشگاهی 

در این تحقيق، از داده های آزمایشگاهی صورت گرفته در 34 سری 
استفاده گردید )حيدری، 1386(. این داده ها حاصل آزمایش های انجام 
یافته در یك فلوم آزمایش��گاهی به طول 10 متر، عرض 30 سانتی متر 
و ارتفاع 50 س��انتی متر با دیواره های شيش��ه ای و بس��تري از جنس 
فایبر گالس است. جهت کنترل سطح آب، فلوم مذکور در انتهای خود 
مجهز به یك دریچه روگذرب��ود. همچنين فلوم مجهز به یك پمپ بود 
ک��ه دبی بين صفر تا 20 ليتر بر ثانيه را در فلوم برقرار می نمود. جهت 
انداره  گيری دبی از یك دبی س��نج دیجيتالی بر روی بخش دهش پمپ 
استفاده شده است. آزمایشات بر روی نمونه های0آزمایشگاهی سدهای 
پاره س��نگی انج��ام گردیده که دارای طول ت��اج110 و 77، عرض 30 
سانتی متر و ارتفاع 22 سانتی متر بود. ابعاد متوسط قطر سنگدانه های 
مورد اس��تفاده در محيط سنگدانه ای سد پاره سنگی در این آزمایشات 
2/5 و 4/5 س��انتيمتر ب��وده که این ابعاد با روش الك کردن به دس��ت 
آمده اس��ت. برای نگهداری سنگدانه ها، سبدهای تور- سيمی گالوانيزه 
 با ابعاد متناس��ب ساخته ش��د و پس از قرارگيری در داخل فلوم توسط 
سنگدانه ها پر شد. برای اندازه گيری عمق جریان در باالدست و پایين 
دست سد و نيز اندازه گيری عمق جریان روگذر از روی تاج سد از عمق 
س��نج هایی با دقت دهم ميلی متر اس��تفاده گردی��د. پارامترهای مورد 
برداشت در آزمایش ها ش��امل ترازهای سطح آب در باالدست و پایين 
دست بر حسب سانتی متر و مقادیر دبی برحسب ليتر بر ثانيه بودند. در 

شکل زیر نمایی از یك سد پاره سنگی نشان داده شده است.
 

مدل عددی
در س��دهای پاره س��نگی به علت این که اندازه خلل و فرج بزرگ 
اس��ت، سرعت جریان زیاد بوده و به علت متالطم بودن جریان تراوشی 
در این س��دها، قانون دارس��ی اعتب��ار ندارد و بای��د از معادالت جریان 
متالطم، شامل روابط بين عدد رینولدز )Re( و ضریب اصطکاك )f( یا 

رابطه بين گرادیان هيدروليکی )i( و سرعت )V( استفاده شود. 
در اکثر مسائل تراوش مانند تراوش از سدهای خاکی و پاره سنگی، 

مقایسه مدل سازی دبی ...
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شکل1- نمایی از یک سد پاره سنگی

ف��رض جریان دو بع��دی، فرضی دور از واقعيت نخواه��د بود. در حالت 
جریان دو بعدی، جهات افقی و عمودی در نظر گرفته می شود. بنابراین 
مؤلف��ه های افقی و عمودی س��رعت در محاس��بات وارد می ش��ود. در 
این تحقيق نيز جریان در س��د پاره س��نگی به صورت دو بعدی در نظر 
گرفته شد. در حالت دو بعدی از معادله دیفرانسيلی پيوستگی استفاده 
می  ش��ود. در این معادله، مؤلفه هاي افقي و عمودي سرعت وجود دارد . 
ه��ر مؤلفه یك رابطه غيرخطي با گرادیان هيدروليکي مربوط به خود را 
داراس��ت و چون گرادیان هيدروليکي تابعي از اختالف پتانسيل بين دو 
نقطه اس��ت، نهایتاً یك معادله دیفرانس��يلي غيرخطي بر حسب مقادیر 
پتانسيل در نقاط مختلف بدست مي آید که راه حل تحليلي ندارد. براي 

حل چنين معادالتي از روش هاي عددي استفاده مي شود. 
با عبور جریان از روی س��دهای پاره س��نگی دو ن��وع جریان اتفاق 
می افت��د. بطوریکه یکی از آنها از روی تاج بصورت جریان متغير مکانی 
و دیگری از داخل بدنه بصورت تراوش��ی عبور می نماید. در این تحقيق 
جریان متغير مکانی با جریان تراوشی ترکيب گردید. به دليل حاکم بودن 
معادله دیفرانسيلی جزئی بر هيدروليك جریان در محيط متخلخل، می 
توان با در نظر گرفتن یك ش��بکه محاسباتی و اعمال شرایط مرزی این 
معادالت دیفرانس��يلی را حل نمود. با توج��ه به آن که در روش احجام 
محدود7 معادالت پيوس��تگی با دقت بس��يار باالیی برآورد می ش��وند، 
لذا از این روش جهت حل ش��بکه محاس��باتی اس��تفاده گردید. با حل 
 ش��بکه محاسباتی، مقدار پتانس��يل در تمام گره ها بدست آمد که این 
پتانسيل  ها را مي  توان به گرادیان هيدروليکی تبدیل نمود. لذا گرادیان 
هاي بدست آمده با استفاده از رابطه غيرخطي به سرعت و نهایتاً به دبي 

تبدیل مي  شود. معادالت حاکم بر مدل به شرح زیر می باشد.

)1( معادله پيوستگی   

)2(       و     

در مع��ادالت فوق uو v مؤلفه های س��رعت جری��ان به ترتيب در 
راستای x و y می باشد. du/dx تغييرات جزئی سرعت )دیفرانسيل( در 
 y تغييرات جزئی سرعت )دیفرانسيل( در راستای dv/dy و x راس��تای 
می باشد. iگرادیان هيدروليکی )بدون بعد( و a'، b، a و 'b، ضرایب ثابت 
و بدون بعد معادالت مي باش��ند. ضرایب a'، b، a و 'b، به خصوصيات 
محيط متخلخل نظير اندازه س��نگدانه ها، تخلخل و خصوصيات س��يال 

مورد نظر مانند لزوجت سينماتيك بستگي دارند.
ب��رای حل این مدل برنامه رایانه ای به زبان برنامه نویس��ی فرترن 
تهيه گردید. حل عددی جریان درون گذر و همچنين جریان درون گذر 

توأم با جریان روگذر در این برنامه گنجانيده شد. 
مقدار دبی عبوری از س��د پاره س��نگی تابع ارتفاع آب باالدس��ت و 
پایين دست سازه است که دارای رابطه ای بصورت زیر می باشد)رابطه 

.)3

  )3(

HU و HD به ترتيب تراز سطح آب در باالدست و پایين دست سازه 
L3 می باش��د. با تحليل عددی 

T-1 دبی جریان با بعد Q، L س��د با بعد
جریان دو بعدی درون گذر و روگذر در سدهای پاره سنگی 

می توان به رابطه فوق دست یافت. 

ساختار شبکه عصبی مصنوعی
ش��بکه های عصبی مصنوعی ابزار محاسباتی هوشمندی می باشند 
که از فرایند بيولوژیکی سيستم عصبی انسان تقليد می کنند )22(. هر 
چند سيس��تم عصبی مصنوعی با سيس��تم عصبی طبيعی قابل مقایسه 
نيس��ت، اما کاربردهای روزافزون این ش��بکه در حل مس��ائل مختلف و 
توانایی پردازش موازی و استفاده از مکانيزم یادگيری به جای الگوریتم 
برنامه نویس��ی، موجب ش��ده تا دامنه تحقيقات در این خصوص روز به 

روز گسترده تر شود )12(. 
 هر ش��بکه عصبی مصنوعی ش��امل الی��ه ورودی، خروجی، و یك 
یا چند الیه پنهان می باش��د. در هر الیه یك ی��ا چند عنصر پردازش8 
)PE( ی��ا نرون وجود دارد. تعداد نرون ه��ای الیه ورودی برابر با تعداد 
پارامترهای ورودی به ش��بکه عصبی مصنوعی ب��وده که فاقد خاصيت 
محاس��باتی اس��ت. تعداد الیه ها و تعداد نرون های الیه پنهان توس��ط 
کارب��ر تعيي��ن می گردد. اما در اکثر مس��ائل از یك تا س��ه الیه پنهان 
کفایت می  کن��د )14(. همچنين یك روش عملی ب��رای تخمين تعداد 
ن��رون های الیه های پنهان وجود ندارد به همين دليل از روش س��عی 
و خطا اس��تفاده می شود تا مقدار ميانگين خطای مطلوب حاصل شود 
)14(. در س��اخت مدل بر مبنای ش��بکه عصبی، اولين مرحله انتخاب 
نوع شبکه اس��ت. در این تحقيق از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه9 
)MLP( با الگوریتم آموزش پس انتش��ار خط��ا جهت پيش بينی دبی 
 MLP خروجی از سدهای پاره سنگی استفاده شد. ساختار کلی شبکه

مورد نظر در شکل 2 نمایش داده شده است. 
ش��بکه پرس��پترون چند الیه از متداول ترین آرایش های ش��بکه 
 عصب��ی می باش��د. در این ش��بکه ه��ر ن��رون در هر الیه، ب��ه تمامی 
نرون های قبل متصل می باشد )شبکه کاماًل مرتبط( و خروجی هر الیه، 
بردار ورودی الیه بعد را تش��کيل می دهند. روش آموزش این شبکه ها 
بيشتر، روش پس انتشار خطا است یعني پس از مشخص شدن خروجي 
ش��بکه ابتدا آن را با مقدار مشاهده ش��ده مقایسه نموده و سپس برای 
کاهش خط��ا، وزن هاي الیه آخر تصحيح ش��ده و بعد به ترتيب اوزان 
الیه هاي قبلي تصحيح مي گردد. آموزش ش��بکه عصبی فرایندی است 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

26 )پژوهشوسازندگی(

شکل2– ساختار کلی شبکه عصبی پرسپترون چند الیه

که بوسيله آن وزن های ارتباطی در فرآیند پيوسته شبيه سازی، بهينه 
می ش��وند تا شبکه همگرا ش��ود. در مرحله آموزش، داده های ورودی 
و خروجی به سيس��تم داده می ش��ود و شبکه س��عی می کند با اصالح 
وزن ها مقادیر خروجی محاس��به شده را به مقادیر واقعی نزدیك نماید. 
بر اس��اس بررسی های انجام شده، حدود 90 درصد شبکه های عصبی 
که در فرآیند های مرتبط با پارامتر های اقليمی و هيدرولوژی استفاده 

شده اند از نوع پرسپترون چند الیه می باشند )17(.

پیش پردازش داده ها
در این تحقيق، ارتفاع آب باالدس��ت و پایين دست سد، پارامترهای 
ورودی به شبکه و دبی خروجی از سد پاره سنگی به عنوان خروجی آن 
در نظر گرفته ش��د. در این راستا، شبکه طراحی شده برای پيش بينی 
دب��ی از یك الیه ورودی با دو پارامتر به عنوان ورودی، یك الیه پنهان 

و یك الیه خروجی تشکيل شده است.

استانداردسازی داده ها
به منظور یکس��ان سازي ارزش داده ها، قبل از آموزش مدل شبکه 
عصبی، داده های ورودی به آن بایستی استاندارد )نرمال( شوند. استفاده 
از داده ها به صورت خام باعث کاهش سرعت و دقت مدل شبکه عصبي 
می ش��ود )11(. در این تحقيق، از معادله 4 برای استانداردس��ازی داده 
های ورودی به مدل ش��بکه عصبی مصنوعی بين صفر تا نيم اس��تفاده 

شد.
  )4(

ميانگي��ن   ،X ورودی،  ش��ده  نرم��ال  مق��دار   ،Xnorm،آن در   ک��ه 
 داده ه��ا، Xnorm، مق��دار حداکثر داده ه��ا، Xmin ، مق��دار حداقل داده ها 

می باشند.

تقسیم بندی داده ها
ش��بکه عصبی جهت طراحی نيازمند س��ه دس��ته داده آموزش10، 

صحت سنجی11، آزمون12 می باشد که عبارتند از )7(:
الف( داده های آموزش��ی: از این داده ها به منظور شناس��ایي رابطه 

 بي��ن ورودی ه��ا و خروجی های مش��اهده ای توس��ط مدل اس��تفاده 
می شود. در این بررسی درصدهاي مختلفي از کل داده ها برای آموزش 

شبکه در نظر گرفته شد.
 ب( داده ه��ای صحت س��نجی: این داده ها بخش��ی از کل داده ها 
می باش��د، که برای کنترل و نظارت بر یادگيری صحيح شبکه استفاده 
می شود. ج( داده های آزمون: داده هائی هستند که در آموزش و صحت 

سنجی شرکت نکرده و تنها برای آزمون استفاده می شود.
در ای��ن تحقيق از درصد هاي مختلف��ي از کل داده ها برای ارزیابی 
عملکرد ش��بکه پيش��نهادی اس��تفاده گردید.  اما در نهایت 60، 20 و 
20 درص��د از داده ها به ترتيب برای آموزش، صحت س��نجی و آزمون 
اس��تفاده ش��د. نتایج برای دو دس��ته بندی بهينه ب��ه صورت جدول 1 

نمایش داده شده است.
 

الگوریتم یادگیری
اولين قدم در معماری ش��بکه عصبی مصنوع��ی، انتخاب الگوریتم 
یادگيری مناسب می باش��د. الگوریتم یادگيری روندی است که توسط 
آن ماتری��س وزن ها و بردارهای بایاس ش��بکه عصبی بر اس��اس ارائه 
الگوها تنظيم می شوند. هدف الگوریتم یادگيری، آموزش شبکه عصبی 
مصنوعی جهت موضوع مش��خصی اس��ت و به عبارت دیگر ش��بکه در 
خالل آموزش پس از هر تکرار الگوریتم یادگيری، از محيط، ش��رایط و 
هدف کار خود بيشتر مطلع می گردد و با تنظيم ضرایب وزنی در جهت 
رس��يدن به نتایج بهتر و مطلوب تالش می کند )14(. طيف وسيعی از 
الگوریتم یادگيری برای ش��بکه های عصبی وجود دارد. در این تحقيق 
از الگوریت��م های یادگيری لونب��رگ مارکوئت13، دلتا بار دلتا14، کوئيك 

پراپ15، گرادیان مزدوج16، مومنتوم17و مرحله ای18 استفاده گردید 

تابع آستانه
قبل از رس��يدن ورودی ها به نرون الیه بعدی، این ورودی ها ابتدا 
در وزن ه��ای اتصال ضرب ش��ده و س��پس با هم جمع می ش��وند، تا 
ورودی خالص به نرون محاسبه شود. سپس یك تابع به نام تابع آستانه 
ب��ر روی ای��ن ورودی خالص اثر م��ی کند و یك خروجی مش��خص را 
تولي��د می کن��د از آنجا که برای محاس��به خطا نياز به مش��تق گيری 
می باش��د، لذا تابع آس��تانه باید همواره مش��تق پذیر و صعودی باشد. 
عواملی چون ش��رایط مس��أله و زوج های ورودی و خروجی در انتخاب 
 تابع آس��تانه نقش به س��زایی دارن��د )1(. البته چندین تابع آس��تانه با 
قال��ب های ریاضی مختلف وجود دارد. در این تحقيق از توابع آس��تانه 
تانژان��ت هایپربوليك19، تانژان��ت هایپربوليك خطی20، س��يگموئيد21، 
س��يگموئيد خطی22، بایاس23، خطی24، آکسون25 برای انتخاب مناسب 

ترین تابع آستانه استفاده شد. 

بهینه سازی معماری شبکه 
برای معماری ش��بکه عصبی مصنوعی 80 ترکيب مختلف با تعداد 
الیه پنهان و نرون متفاوت مورد مقایس��ه ق��رار گرفت. انتخاب ترکيب 
مناس��ب از تعداد الیه و نرون ها بر اساس کمترین مقدار خطای صحت 
س��نجی انجام ش��د. انتخاب تعداد الیه های مخفی، تع��داد نرون های 

مقایسه مدل سازی دبی ...
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شماره 99، پژوهش های آبخیزد اری، تابستان 1392

جدول1- مقادیر خطای شبکه برای درصدهای مختلف از داده های ورودی به آن

جدول2- مقادیر خطای صحت سنجی الگوریتم های یادگیری مختلف

شکل3- میزان حداقل خطای محاسباتی الگوریتم های یادگیری مختلف

خطای آموزشیخطای صحت سنجیخطای آزمون)آموزش و صحت سنجی(

0/00130/000160/0037)80 درصد و 10 درصد(

0/00100/0030/0027)60 درصد و 20 درصد(

ضریب یادگیریضریب مومنتومتکرارتوابع آستانهساختار شبکهمشخصات/ خطاالگوریتم یادگیری

Quick Prop
l 1-4-2مشخصات شبکهTan H10000/81/4

0/00200/00160/00160/00190/0063خطای صحت سنجی

Momentum
l 1-9-2مشخصات شبکهLinear Sigmoid500/20/3

0/00420/00120/00110/0010/0011خطای صحت سنجی

Step
l2-8-1Tan H200-1/8 مشخصات شبکه

0/0012-0/000100/000180/00013خطای صحت سنجی

Delta- Bar- Delta
l2-7-1Tan H600-0/2 مشخصات شبکه

0/00016-0/000100/000110/00011خطای صحت سنجی

Levenberg–Marquardt
--l2-4-1Linear Tan H50 مشخصات شبکه

--0/000140/000770/00035خطای صحت سنجی

Conjugate Gradient
--l2-5-1Sigmoid500 مشخصات شبکه

--0/00280/00820/0053خطای صحت سنجی
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آس��تانه س��يگموئيد، س��يگموئيد خطی، تانژانت هایپربوليك و تانژانت 
هایپربوليك خطی نس��بت به دیگر توابع مورد اس��تفاده در پيش بينی 
دبی خروجی از س��دهای پاره سنگی می باشد )شکل 4(. به طور کلی، 
بهترین ش��بکه با مدل پرس��پترون چن��د الی��ه )MLP(، تابع فعاليت 
تانژانت هایپربوليك و الگوریتم یادگيری دلتا بار دلتا می باش��د )جدول 
2(. همچني��ن بهترین آرایش برای یك الیه پنهان با س��اختار 2-7-1 
یعن��ی 2 نرون برای الی��ه ورودی، 7 نرون برای الی��ه پنهان و 1 نرون 
ب��رای الیه خروجی بدس��ت آمد. با توجه به این ک��ه یکی از معيارهای 
مهم در آموزش ش��بکه تعداد دور یا تکرارهایی است که شبکه در حين 
آم��وزش انجام می دهد و تعيين تع��داد صحيح این تکرارها در آموزش 
ش��بکه بس��يار مهم اس��ت در این تحقيق تکرارهای مختلفی به منظور 
انتخاب تکرار بهينه بررس��ی شد که در شکل 5 نمایش داده شده است. 
ب��ه عالوه ضرایب یادگيری مختلف برای دس��ت یابی به معماری بهينه 
شبکه بررسی شد که در شکل 6 نشان داده شده است با توجه به شکل 
5 و 6 و نتایج جدول 2 بر مبنای سعی و خطا، مشخص شد که با 600 
تکرار محاس��باتی و با لحاظ کردن ضریب یادگيری 0/2، کمينه خطا و 

بعبارت دیگر بيشينه دقت حاصل شد.

نتایج مقایسه مدل عددی و شبکه عصبی مصنوعی
مقایسه کیفی 

با اس��تفاده از مدل عددی دو بعدی و ش��بکه عصب��ی مصنوعی با 
ساختار 1-7-2 مقدار دبی خروجی از سد پاره سنگی برآورد گردید و با 
نتایج حاصل از داده های آزمایشگاهی مقایسه شد. نتایج در شکل های 
7 و 8 و 9 نمایش داده ش��ده است. مش��اهده شکل هاي 7 الي 9 نشان 
داد که هر دو روش ش��بکه عصبی مصنوعی و مدل عددی دوبعدی در 
پيش بينی دبی خروجی از س��د پاره سنگی دارای دقت قابل قبولی می 
باشند و انطباق خوبی ما بين داده های آزمایشگاهی و مدل های مزبور 
وجود دارد. در ضمن اشکال گویای شبيه سازی مناسب دبی خروجی از 

سد پاره سنگی توسط شبکه عصبی مصنوعی می باشد.

مقایسه کمی 
برای مقایس��ه نتایج حاصل از اجرای مدل عددی و ش��بکه عصبی 
مصنوعی با داده های آزمایش��گاهی از ش��اخص های آماری ذکر ش��ده 

استفاده گردید. جزئيات این مقایسه در جدول 3 و 4 ارائه شده است.
مش��اهده جدول 3 و 4 نش��ان مي دهد که مدل عددی دوبعدی از 
دقت باالتري برخوردار می باش��د اما دقت نتایج حاصل از به کارگيری 
ش��بکه عصبی مصنوعی نيز قابل توجه می باش��د. مدل عددی کمترین 
خط��ا )ليت��ر ب��ر ثاني��ه RMSE=0/676( و باالتری��ن ضری��ب تبيين 
)R2=0/984( را در تخمين دبی دارا می باش��د و دبی خروجی از س��د 
پاره سنگی را با دقت بيشتری پيش بينی می نماید. هر دو مدل عددی 
دو بعدی و ش��بکه عصبی مصنوعی دبی خروجی از س��د پاره سنگی را 
فراب��رآورد )CRM<1( نموده اند. مقدار درصد خطا در مدل عددی دو 
بعدی معادل )PE=5/102%(، و در مدل شبکه عصبی مصنوعی معادل 
)PE=5/568%( بدس��ت آمد که با اختالف ناچيز تقریباً در هر دو مدل 
مش��ابه اس��ت. همچنين راندمان هر دو مدل عددی دوبعدی و ش��بکه 

الیه ها، نوع توابع آس��تانه و الگوریتم یادگيری و تنظيم ضرایب مرتبط 
و تعداد تکرار26 مطلوب بر اس��اس ش��اخص های ضریب تعيين )R2( و 
ميانگي��ن مربع خط��اMSE( 27( صورت گرفت در نهای��ت می توان بر 
اس��اس نتایج بدس��ت آمده از مقدار خطای صحت س��نجی هر یك از 
الگوریتم های یادگيری و توابع آستانه درباره دقت آن ها در پيش بينی 

دبی قضاوت نمود.

آزمون مدل های پیشنهادی
در این قس��مت از داده های آزمون ب��رای ارزیابی دقت پيش بينی 

مدل عددی دوبعدی و شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. 
آم��اره های زیادی ب��رای ارزیابی عملکرد مدل ه��ا وجود دارد. در 
این پژوه��ش از جذر ميانگين مربعات خطاRMSE( 28(، برآورد درصد 
خط��اPE( 29(، ضریب مجموع باقيمانده30 )CRM(، راندمان یا کارایی 
م��دلEF( 31( و ضریب تعيين32 )R2( اس��تفاده ش��د. بيان ریاضی این 

آماره ها به صورت زیر می باشد.
 

)5(

)6( 

 

)7(

 

)8(

 
)9(

   P،به ترتيب مقادیر پيش بينی شده و مشاهده ای دبي Qi و Pi که
و Q به ترتيب متوسطPi وQi است و n تعداد کل داده ها می باشد. 

نتایج و بحث
نتای��ج بکارگيری ان��واع معماری ش��بکه عصبی مصنوع��ی همراه 
ب��ا مقادیر خطای صحت س��نجی در جدول 2 و ش��کل های 3و4 ارائه 

گردیده است. 
از بي��ن الگوریتم های یادگيری مورد بررس��ی، لونبرگ مارکوئت و 
 دلتا بار دلتا نتایج بهتری را نس��بت به س��ایر الگوریتم ها ارائه داده اند 
)شکل 3(. همچنين نتایج این تحقيق حاکی از برتری قابل توجه توابع 
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مدل های هوشمند از جمله مزایاي آن نسبت به سایر روش ها می باشد. 
نتایج این مطالعه گویای آن است که شبکه عصبی مصنوعی نيز با ضریب 
 )RMSE=0/865 ( و خطای کم )ليتر بر ثانيهR2=0/962( تعيين ب��اال
در مدل س��ازی دبی خروجی از سد پاره سنگی از دقت خوبی برخوردار 
می باش��د. این نتيجه با نتایج حاصل از تحقيقات صورت گرفته توس��ط 
Tayfur و هم��کاران )2005( در مقایس��ه مدل ع��ددی اجزا محدود و 
روش ش��بکه عصبی در سدهای پاره سنگی، Kim و Kim )2008( در 
پيش بينی نشس��ت نسبی تاج سدهای پاره سنگی، شایان نژاد )1386( 
در مقایس��ه روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرس��يون فازی در تحليل 
هيدروليك جریان در س��دهای پاره سنگی و مطالعه مظاهری )1386( 

عصبی مصنوعی باالی 0/9 تعيين ش��د ک��ه حاکی از عملکرد و کارایی 
مناس��ب هر دو مدل در برآورد پارامتر مورد نظر می باشد. به طور کلی 
مدل عددی دوبعدی برتری نسبی بر روش شبکه عصبی مصنوعی دارد. 
ش��ایان ذکر اس��ت که روش های عددی به تکنيك های پيچيده عددی 
ب��رای حل معادالت مدل احتياج دارند. به عالوه در حل مس��ائل عددی 
نياز به ش��رایط مرزی می باش��د. بنابراین اس��تفاده از روش های عددی 
پيچيده و وقت گير می باشد. اما روش های هوشمند نظير شبکه عصبی 
مصنوعی مدل های س��اده تری هستند که قادر به شناسایی الگوی بين 
متغيرهای ورودی و خروجی با اس��تفاده از س��طح آب باالدست و پایين 
دس��ت سد پاره سنگی می باشند. همچنين س��رعت و پيچيدگی کمتر 

شکل4- میزان حداقل خطای محاسباتی توابع آستانه مختلف

شکل 5- مقادیر خطای آموزشی و صحت سنجی شبکه بهینه به ازای تکرارهای مختلف

شکل 7- مقایسه دبی پیش بینی شده توسط مدل عددی و شبکه عصبی برای داده های 
آموزش

شکل 8- مقایسه دبی پیش بینی شده توسط مدل عددی و شبکه عصبی برای داده های 
صحت سنجی

شکل 6- انتخاب ضریب یادگیری مناسب به منظور طراحی شبکه بهینه
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شکل 9- مقایسه دبی پیش بینی شده توسط مدل عددی و شبکه عصبی برای داده های آزمون

جدول3- مقایسه شاخص های آماری مدل عددی دو بعدی و شبکه عصبی مصنوعی

جدول4- مقایسه ضریب تبیین و شیب مدل عددی دو بعدی و شبکه عصبی مصنوعی

شاخص ها
روش ها

RMSE )Lit/ s()%( PECRMEF

0001بهترین حالت

0/8655/5680/0530/949مدل شبکه عصبی مصنوعی

0/6765/1020/0490/969مدل عددی دو بعدی

شاخص ها
روش ها

CRMEFشیبضریب تعیین

0/9620/99101مدل شبکه عصبی مصنوعی

0/9841/0550/0530/949مدل عددی دو بعدی

در بررسی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی هيدروگراف سيل 
از درون سدهای پاره سنگی، همخوانی مطلوبی دارد.

نتیجه گیری
در این بررسی مش��خص گردید که شبکه عصبی مصنوعی همانند 
مدل عددی دو بعدی، قادر به پيش بينی دبی خروجی سد با دقت قابل 
قبولی می باش��ند. اما مدل عددی دو بعدی دقت بهتری در برآورد دبی 
خروجی از س��د پاره سنگی نش��ان داد. البته اختالف عملکرد دو مدل 

عصب��ی مصنوعی و عددی دوبعدی بس��يار ناچيز ب��وده و هر دو مدل، 
عملک��رد مطلوبی در پيش بينی پارامتر مذکور داش��ته اند. بطور کلی، 
نتایج این مطالعه نش��ان دهنده توانایی باالی مدل های اس��تفاده شده 
به منظور پيش بينی دبی خروجی از س��دهای پاره س��نگی می باش��د. 
بنابراین می توان گفت که ش��بکه عصبی مصنوعی در این مسأله مانند 
بس��ياری از مس��ائل هيدرولوژی و هيدروليکی موفق بوده اس��ت و می 
توان��د به عنوان یك الگوریت��م مکمل در مدل هاي عددي، براي برآورد 

مشخصات هيدروليکی سدهای پاره سنگی بکار رود.

مقایسه مدل سازی دبی ...
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پاورقی ها
1- Rockfill dams
2- Flood hydrograph
3- Artificial Neural Network 
4- Threshold function
5- Learning algorithm
6- Two dimensional Numerical model
7- Finite Volume Method
8- Processing Element
9- Multi Layer Perceptron
10- Training Data
11- Validation Data
12- Test Data
13- LevenbergMarquardt
14- Delta-Bar-Delta
15- Quickprop
16- ConjugateGradient
17- Momentum
18- Step
19- Tanh (Tangent Hyperbolic)
20- Linear Tanh
21- Sigmoid
22- Linear Sigmoid
23- Bias
24- Linear
25- Axon
26- Epoch
27- Mean Square Error
28- Root Mean Square Error
29- Percentage Error
30- Coefficient of Residual Mass
31- Modeling Efficiency
32- Coefficient of Determination
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