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مقدمه

ارائه مدلي باشد که رفتار پارامترهاي منفرد را بر روي سد
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در يک حوضه آبريز سيستمهاي مختلف طبيعي و

و همچنين روي يکديگر بررسي کند و تغييرات ايجاد

انساني در اندرکنش با يکديگر هستند که اين امر موجب

شده را آناليز کرده و سياستهاي الزم را ايجاد کند .بدين

شده تا برنامههاي مديريت حوضههاي آبريز اهميت روز

منظور ،چندين مدل ساخته شد که شامل مدلهاي

افزوني پيدا کنند .در مديريت منابع آب در سطح حوضه

کرکدار ،شبکههاي عصبي ،مونتکارلو و  ...ميباشد.

آبريز تأثير اندرکنش اجزاي درون هر سيستم و اندرکنش

تجهيزات موجود در سد يک بسته نرمافزاري براي کنترل

سيستمهاي مختلف با يکديگر بايد در نظر گرفته شود.

رفتار سد ميباشد و به کاربر اجازه شبيهسازي را تحت

سدها داراي تعامالت قوي با عوامل محيطي ،هيدروليکي

روش سيستم طراحي ديناميکي را ميدهد ( Gitoee et al.,

و ژئومکانيک ،مانند درجه حرارت هوا و آب ،سطح آب،

 .)2018; Li et al., 2020با استفاده از رگرسيونهاي

فشار منافذ و شکلپذيري هستند که هر کدام بر ساختار و

معمولي در تجهيزات سد مدلي که به دست ميآيد که در

رفتار سد تأثير ميگذارد ( ;Meier and Kramer, 2019

موقعيتهاي گوناگون براي مصرفکنندگان حوضه است.

 .)Neshat et al., 2016حوضههاي آبريز شامل عواملي

از آنجايي که رفتار سد همانند رگرسيون بهصورت قطعي

همچون بارندگي ،جريان آب سطحي ،شکل حوضه،

نيست و تابع شرايط حاکم بر سد است نيازمند بهبود اين

خصوصيات فيزيکي حوضه ،دما ،تبخير ،شرايط آبهاي

تجهيزات با مدلهاي غيرقطعي مانند هوش مصنوعي و

زيرزميني و  ...با اقليم زمان و شرايط آب و هوايي متغير

الگوريتمهاي فرا ابتکاري هستيم .مدل برنامهريزي

ميباشد که هر کدام از اين عوامل ميتواند نقش تعيين

بهينهسازي نيز مدلي است که در مقايسه با روش

کنندهاي را در حالت کلي حوضه ايفا کند ،از طرف ديگر

مدلسازي سنتي هيچ نوع فرم تابع فرضي را از قبل در

به دليل محدوديت منابع آب (بخصوص در ايران) الزم

نظر نميگيرد ،اما بهعنوان نمونه در روش رگرسيون،

است که رفتار سدها در شرايط مختلف زماني جهت

ساختار و سازه مدل از پيش تعيين شده است (مثالً

مديريت بهتر و استفاده بهينه و پارامترهاي مؤثر بر آن

رگرسيون خطي ،درجه دوم و )...و در مرحله بعدي

بررسي شود .اين امر نيازمند بررسي تکتک پارامترها و

پارامترهاي مدل تعيين ميشوند .هنگامي که برنامهريزي

ارتباط متقابل آنها بهصورت ديناميکي ميباشد ( Han et

بهينهسازي شده گروه ذرات معادله يا فرمولي بين

 .)al., 2018از سال  0391تاکنون مدلهاي خطي و

متغيرهاي ورودي و خروجي به دست ميآورد ،مزيت

غيرخطي فراواني جهت شبيهسازي و پيشبيني فرآيندها و

اصلي اين روش توانايي انتخاب اتوماتيک متغيرهاي

متغيرهاي هيدرولوژيکي پيشنهاد گرديده ( Li et al.,

ورودي در مدل مفيد واقع شده و همچنين ناديدهگرفتن

 )2020و اين مدلها در طول زمان پيشرفت کرده و بهطور

متغيرهايي که مفيد واقع نشده ،ميباشد ( Schratz et al.,

مداوم با باال رفتن دانش بشري و معرفي ابزار جديد

)2018؛ بنابراين ،اغلب گفته ميشود که اصالح بهينهسازي

کيفيت آنها ارتقا يافته است .براي توصيف و پيشبيني

گروه ذرات ميتواند ابعاد متغيرهاي ورودي را کاهش دهد

رفتار ساختاري سدها ،طي دهههاي گذشته تعدادي از

و تعيين تغييرات در محيطهاي مختلف برنامهنويسي براي

مدلهاي رياضي قطعي ،آماري و ترکيبي توسعه يافته است

روابطي که ارائه ميشود ،امکانپذير سازد .به عبارت ديگر،

( Li and Wang, 2019; Reis et al, 2018; Samigulina

با تغيير نمودار هر پارامتر که بر سيستم تأثيرگذار ميباشد،

.)and Massimkanova, 2019; Shakarami et al., 2018

ميتوان رفتار ساير پارامترها را در نظر گرفت .عالوه بر

در نتيجه ،اندازهگيري و رفتار سد موضوع جديدي

اين ،رگرسيون لجستيک به دليل تئوري آموزش آماري و

ميباشد که ميتواند به دليل تغيير پارامترهاي موجود براي

يک اصل کاهنده ريسک سازهاي که با موفقيت براي

مدلسازي رفتار سدهاي بتني با استفاده از روشهاي شبکه عصبي مصنوعي و رگرسيون لجستيک111 /

آموزشي مؤثري باشد ( .)Schratz et al., 2018در مقايسه

روند تغييرات آنها در آينده ،الگوريتمهاي فرا ابتکاري

با شبکههاي عصبي مصنوعي ،رگرسيون لجستيک عملکرد

روشي بسيار دقيق و قدرتمند محسوب شده و بهوسيله اين

قابلاعتمادتر و بهتري را در همان شرايط آموزشي ارائه

روشها ميتوان ديد بسيار خوبي بر وضعيت آسيب ديدگي

ميدهد ( .)Kalita et al., 2020با اين حال ويژگيهاي

سدهاي بتني پيدا نمود Gu .و همکاران ( )0202يک

بهتري دارا ميباشد ،اما رگرسيون لجستيک در تحقيقات

رويکرد تحليلي براي تغيير رفتار سدهاي بتني با استفاده از

آکادميک و کاربردهاي صنعتي به دليل تعريف مناسب

مدلهاي داده پانلي ارائه کردند .اين رويکرد براي تشخيص

پارامترهاي مختلف توسط کاربر محدود ميباشد.

اينکه آيا رفتار سدهاي بتني در طول عمر خود و خدمات

پارامترهاي رگرسيون لجستيک بايد با دقت تنظيم شوند تا

آن دچار تغيير خواهند شد يا خير ،استفاده گرديد .نتايج آنها

اين مدل بهطور مؤثرتري ساخته شود ( Colkesen et al.,

بيانگر اين است که روش بکار گرفته داراي اعتبار زماني و

.)2016; Ma and Xia, 2017; Tsirikoglou et al., 2017

مکاني در خصوص رفتار سدهاي بتني را دارد Mata .و

پارامترهاي رگرسيون لجستيک بهصورت نامناسب انتخاب

همکاران ( )0202اقدام به اعتبارسنجي مدلهاي يادگيري

شده که به دنبال آن يا تعداد بيش از حد متغير مستقل در

ماشين جهت مدلسازي رفتار سد ساالموند در پرتغال

رگرسيون قرار داده شده يا تعداد کمتر از آن ،در پي خواهد

پرداختند .به اين منظور از مدلهاي شبکه عصبي مصنوعي

داشت و ممکن است تنظيمات مختلف پارامترها نيز باعث

( ،)ANNماشين بردار پشتيبان ( ،)SVMجنگل تصادفي

تفاوت قابلتوجهي در عملکرد شوند ( Siniscalchi and

( )RFو درختهاي رگرسيون تقويت شده ( )BRTاستفاده

 .)Salerno, 2016بنابراين ،انتخاب پارامترهاي بهينه گامي

کردند .آنها بيان داشتند که قبل از استفاده از روشهاي

مهم در طراحي رگرسيون لجستيک ميباشد .با اين وجود،

ماشين يادگيرنده در ارزيابي و پيشبيني رفتار سدها ابتدا

هيچ نوع راهنمايي کلي براي کمک به انتخاب اين پارامترها

آنها بايستي از نظر کاربرد اعتبارسنجي شوند .روشهاي

در دسترس نميباشد ( Acerbi and Ji, 2017; Oneto et al.,

ماشين يادگيرنده ابزاري مناسب براي توسعه مدلهاي پايگاه

 .)2016امامي و همکاران ( )0933با استفاده از الگوريتم فرا

داده هستند که عمدتاً زماني بکار ميروند که مقدار

ابتکاري انتخابات ) (EAو با لحاظ دادههاي تراز آب و دماي

اطالعات کافي موجود باشد و اعتبارسنجي آنها براي تحليل

بتن طي سالهاي  0933-0931بهعنوان پارامترهاي ورودي

و تفسير رفتار سدها قابل اعتماد است .هدف اين پژوهش

و مقدار تغيير مکان افقي و قائم ترکها بهعنوان پارامترهاي

ايجاد يک روش ترکيبي از رگرسيون لجستيک با بهينهسازي

خروجي ،نحوهي تغييرات ترکهاي سد بتني قوسي

الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات با مقدار حقيقي جهت

زايندهرود را مورد ارزيابي قرار دادند و نتايج را با روش

پيشبيني رفتار تجهيزات سد ميباشد .همچنين مدل مرسوم

الگوريتم ژنتيک ) (GAو شبکهي عصبي مصنوعي )(ANN

رگرسيون لجستيک و مدل شبکه عصبي نيز در رفتارسنجي

مقايسه کردند .براي ارزيابي عملکرد روش پيشنهادي ،از سه

سدهاي بتني مورد مقايسه قرار گرفتند.

آماره شامل ضريب تبيين) ، (R2جذر ميانگين مربعات خطا
) (RMSEو معيار نش-ساتکليف ) (NSEاستفاده گرديد.
نتايج آنها نشان داد که الگوريتم  EAبا کسب مقادير
 RMSE=0.022 ،R2=0.96و  NSE=0.74در مقايسه با دو
روش الگوريتم  GAو شبکهي عصبي مصنوعي ( )ANNاز
کارايي باالتري برخوردار است .آنها همچنين بيان داشتند که

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

سد مخزني ستارخان واقع در استان آذربايجانشرقي
در  2۱کيلومتري غرب شهرستان اهر و بر روي رودخانه
ستارخان احداث شده است .رودخانه ستارخان از
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مدلسازي سيستم غيرخطي استفاده شد ،يک ماشين

براي ارزيابي تغييرات ترکهاي سدهاي بتني و پيشبيني

 / 111سعيد و همکاران

ارتفاعات واقع در شمالغرب کشور در مرز ايران و ترکيه

شيب باالدست پوسته سد با اليه محافظ ريپراپ و فيلتر

سرچشمه ميگيرد و پس از عبور از شهر اهر و طي

زير آن ،در مقابل عمل امواج مخزن سد حفاظت ميشوند،

مسافتي در حدود  ۱2کيلومتر به درياچه اروميه ميريزد.

فرازبند سد با مقطعي مشابه مقطع بدنه اصلي سد ،شامل

هدف از احداث سد ستارخان تأمين آب مورد نياز شرب

هسته آببند رسي در مرکز و پوستههاي سنگريزهاي ،در

و صنعت شهر اهر و همچنين تأمين نياز آب کشاورزي

باالدست بدنه سد اصلي احداث ميگردد( .شکل )2

اراضي واقع در پايين دست سد ستارخان ميباشد .سد

موقعيت سد ستارخان را نشان ميدهد

ستارخان از نوع خاکي و بتني -سنگريزهاي ميباشد .تراز
تاج سد در ارتفاع  2۱11متر از سطح آزاد دريا و طول تاج

بهينهسازي گروه ذرات

حدود  0۱2متر ميباشد .مقطع خاکريز بدنه سد شامل

اساس حرکت ذرات ،شبيهسازي رفتار جرمي ميباشد

هسته آببند رسي ،اليههاي فيلتر و زهکش ،پوستههاي

که براي نشاندادن حرکت گروهي از پرندگان و ماهيها

سنگريزهاي باالدست و پاييندست فرازبند که در داخل

استفاده ميشود که يکي از رايجترين تکنيکهاي

بدنه سد قرار م يگيرد ،ميباشد .هسته آببند رسي در

بهينهسازي متاهيروستيک( 0فرا ابتکاري) است .حرکت

مرکز مقطع سد باالتر از تاج  2۱11متر و با ارتفاع حداکثر

گروهي ذرات از فاکتور جمعيت ،از جمله راهحلهاي

 221متر از سنگ بستر قرار دارد که نسبت به محور سد

بالقوه براي مسئله مورد مطالعه ،براي کاوش در فضاي

متقارن ميباشد .شيب شيروانيهاي باالدست و پاييندست

جستجو استفاده ميکند .در حرکت گروهي ذرات ،هر يک

هسته آببند ( 2:0افقي به قائم) است .اليه فيلتر پايين

از اعضاي جمعيت داراي يک سرعت اتخاذي (جابهجايي)

دست به ضخامت افقي  0متر هسته آببند رسي را از اليه

ميباشد که با استفاده آن در فضاي جستجو حرکت

زهکش جدا ميسازد .اليههاي زهکش باالدست و پايين-

ميکند .عالوه بر اين ،هر يک از آنها به دليل دارا بودن يک

دست سد نيز با ضخامت افقي  0متر ،آب خرابي تجهيزات

حافظه ،بهترين موقعيت در فضا را نيز دارا هستند .آنها

سد شده از هسته آببند را به خارج از بدنه سد تخليه

تاريخچه جستجوي خود را بهخاطر ميآورند ،در نتيجه

مينمايند .پوستههاي باالدست و پائيندست بهترتيب با

هر يک از اعضا در دو جهت حرکت ميکنند :به بهترين

شيبهاي شيرواني ( 0:2/۱افقي به قائم) و شيب متوسط

وضعيتي که تالقي شدهاند و به بهترين وضعيت بهترين

( 2:2/9افقي به قائم) از نوع سنگريزهاي تعيين شدهاند.

عضوي که در همسايگي خود مالقات کردهاند ( Oneto et

 .)al., 2016يکي از جنبههاي اصلي و جذابيت روش
بهينهسازي گروه ذرات سادگي آن ميباشد .بهطوريکه فقط
از دو معادله سرعت و مکان تشکيل شده است که در آن
مختصات هر ذره پاسخ احتمالي مربوط به دو بردار را
سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

نشان ميدهد .ظاهراً f: ℝn → ℝ ،تابع هزينهاي ميباشد
که بايد به حداقل برسد .اين تابع يک راهحل کانديداتوري
را بهعنوان يک بردار از اعداد حقيقي بهعنوان متغير مستقل
ميگيرد و يک عدد حقيقي بهعنوان خروجي توليد ميکند
که مقدار تابع هدف راهحل کانديداتوري داده شده را نشان
شکل  .1موقعيت سد ستارخان

ميدهد .شيب معين نميباشد .هدف يافتن راهحل  aبراي f

Metaheuristic

1
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) (a) ≤ f (bبراي همه اهداف  bدر فضاي جستجو ميباشد

بهينهسازي مبتني بر بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيق ي

که به عبارتي  aحداقل جهاني ميباشد .از طرفي  Sتعداد

مدل رگرسيون لجستيک

ذرات موجود در گروه ميباشد ،هرکدام داراي موقعيتي

عملکرد تعميم رگرسيون لجستيک با دقت برآورد و

برابر با  xi ∈ ℝnدر فضاي جستجو و سرعتي برابر با ∈ vi

عملکرد بستگي به پارامتر ورود به سيستم دارا ميباشد که

 ℝnهستند .همينطور  piشناختهشدهترين موقعيت ذره i

به نحو احسن تنظيم شده است ( ;Chambers, 2019

ميباشد و  gشناختهشدهترين موقعيت کل گروه ميباشد

 .)Feng et al., 2019; Nan et al., 2019با اين

(.)Acerbi and Ji, 2017

وجود ،هيچ دستورالعمل کلي براي انتخاب اين پارامترها
در دسترس نميباشد .در حال حاضر اغلب محققان يک

رگرسيون لجستيک

روش استاندارد (آزمون و خطا) را با استفاده از الگوريتم

اغلب از ضريب همبستگي براي بيان شدت رابطه

شبکه دنبال ميکنند ،در وهله اول چندين مدل رگرسيون

خطي بين دو متغير کمي استفاده ميشود .عالوه بر اين ،از

لجستيک را به دليل مجموعهاي از پارامترهاي مختلف

مدل رگرسيون براي نشان دادن مدل رابطه بين اين دو

ايجاد ميکنند ،در مرحله بعد ،آنها را به دليل بدست آوردن

استفاده ميکنيم .در اين بين الگويي براي پيشبيني متغير

پارامترهاي بهينه بر روي يک مجموعه اعتبارسنجي

وابسته ) (Yبه دليل متغير مستقل) (Xايجاد ميشود .با اين

آزمايش ميکنند ( .)Belmokr et al., 2019بنابراين،

وجود ،در مدل ايجاد شده ،هر دو متغير مستقل و وابسته

در اين مطالعه يک الگوريتم بهينهسازيشده گروه ذرات

کوچک ميباشند .همچنين ،شرايط تداوم اين مقادير در

مقدار حقيقي را براي جستجوي پارامترهاي بهينه

روش رگرسيون نهفته ميباشد .امکان دارد خواستار رابطه

رگرسيون لجستيک بهمنظور بهبود عملکرد پيشبيني ،اتخاذ

بين يک متغير مستقل (با مقادير پيوسته) و يک متغير

گرديد .در مدل پيشنهادي الگوريتم بهينهسازيشده گروه

وابسته را با مقادير کيفي بسنجيم (.)Hussain et al., 2020

ذرات مقدار حقيقي-رگرسيون لجستيک ،مقادير پارامترهاي

در اين حالت ،روش رگرسيون خطي نرمال کار نميکند و
بايد از رگرسيون لجستيک استفاده شود .براي تعيين مدل
رابطه بين متغير وابسته و مستقل بهجاي رابطه خطي ،به
تابعي نياز داريم که از  2تا  2متغير باشد .روش رگرسيون
لجستيک از تابعي به نام تابع لجستيک استفاده ميکند .به
همين خاطر ،به اين روش رگرسيون ،رگرسيون لجستيک
گفته ميشود .در ادامه ،اين تابع تعريف شده و نمودار
مربوط به آن در مورد پارامترهاي موجود در (شکل )0

شکل  .3مدل الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي -
شکل  .2رگرسيون لجستيک

رگرسيون لجستيک

سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

قابل مشاهده ميباشد.
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رگرسيون لجستيک مستقيماً با دادههاي ارزش واقعي روي
کروموزوم رمزگذاري ميشوند .مقادير پارامترهاي

گام ( 0عملگرهاي الگوريتم بهينهسازيشده گروه ذرات)
در عملگرها ،از همگرايي استاندارد براي انتخاب ذرات

رگرسيون لجستيک از طريق فرآيند تکامل الگوريتم

عالي براي توليدمثل استفاده ميشود .يک همگرايي تک

بهينهسازيشده گروه ذرات مقدار حقيقي بهصورت

نقطهاي بهطور تصادفي براي تبادل ذرات بين دو فاصله

ديناميکي بهينه ميشوند و از پارامترهاي بهدستآمده براي

اتخاذ ميشود :احتمال ايجاد ذره جديد براي هر جفت 2/۱

ساختن يک مدل رگرسيون لجستيک بهينه شده براي بهبود

ميباشد .ضريب يک عمل همگرايي را دنبال ميکند که

پيشبيني استفاده گرديد .چارچوب بهينهسازي پارامترهاي

تعيين ميکند آيا ذرهاي به نسل بعدي برود يا نه .هر ذره در

رگرسيون لجستيک با الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات با

جمعيت جديد با احتمال  2/20همگرايي ميباشد.

مقدار حقيقي در (شکل  )0نشان داده شده است.

گام ( 2کدگذاري ذرات)
پارامترهاي رگرسيون لجستيک براي توليد ذرات
بهصورت تصادفي و مستقيم کدگذاري ميشوند
(.)Chambers, 2019; Raj & Ananthi, 2019
دامنه بهصورتهاي ( )2/22 ،2/2222( ،)2222و ()2 ،2
تعريف ميشود .جمعيت حاوي  222ذره ميباشد.

گام ( 0تعريف برازندگي)
محاسبه برازندگي مجموعه دادههاي آموزشي آسان و
تمايل به مناسب بودن ميباشد .اين مشکل با استفاده از
يک روش اعتبارسنجي متقابل قابلحل ميباشد .در اين
زمينه ،براي غلبه بر پديده بيش از حد مناسب ،از يک
روش اعتبار پنجگانه استفاده ميشود ( Rong et al.,
 .)2019تابع رگرسيون ساخته شده با مجموعهاي از
پارامترهاي داده شده ميباشد و از چهار زيرمجموعه
بهعنوان يک مجموعه آموزش استفاده ميکند .عملکرد
مجموعه پارامترها با خطاي ريشه ميانگين مربع در
سال يازدهم /شماره  / 4تابستان 1401

زيرمجموعه آخر اندازهگيري ميشود .روش فوق
بهصورت پنج بار تکرار ميشود بهطوريکه از هر
زيرمجموعه يکبار براي اعتبارسنجي استفاده ميشود.
ميانگين بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي در پنج
امتحان آزمايشي خطاي تعميم مورد انتظار براي
مجموعههاي آموزشي ميباشد.

گام ( 4توقف معيار)
اگر جمعيت جديد شرايط توقف را نداشته باشد،
مراحل  4-0بهطور مستمر تا زماني که مدلها با حداقل
خطاي مدل برقرار شوند ،انجام ميشوند.
جمعآوري دادهها و پيش فرآيند رفتار سد

اکتساب دادهها

پارامترهاي مورد استفاده شامل دماي آب ،سطح آب،
فشار دريچه ،ميزان رسوبگذاري ،فشار منافذ ،دماي هوا،
حجم آب ورودي ،مشخصات ويژه سد ،شرايط بتن ،سطح
آب مخزن ،تغيير مکان افقي و عمودي ،اجزاي اتصال
انتقالي و شتاب زمين ،قدرت ،فشار ،کشش و تنش باال با
استفاده از اطالعات موجود در برگ مشخصات فني و
اطالعات جمعآوري شده اعمال ميشود ( Bouaroudj
 .)et al., 2019; Chen et al., 2020دادههاي استفاده
شده در اين تحقيق شامل  01۱روز ،از  2091/22/02تا
 2091/22/02به طول انجاميده است و همينطور فاصله
نمونهگيري يک ماه ميباشد .دادههاي رفتار سد براي
پيشبيني رفتار آن به دو قسمت تقسيم شد :در وهله اول
 122مجموعه داده تجهيزات سد براي آموزش مدلسازي
الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي-رگرسيون
لجستيک و آخرين  202مجموعه داده بهعنوان دادههاي
آزمايشي براي آناليز عملکرد پيشبيني الگوريتم بهينهسازي
گروه ذرات مقدار حقيقي-رگرسيون لجستيک استفاده شد.
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پيشپردازش دادهها

( )0

 Pi ) 2
)

در اصل ،در حالت نرمال و با اشتراکگذاري دادهها،
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ورود دادههاي خام به الگوريتم باعث کاهش سرعت و

ريشه ميانگين مربعات خطا :)RMSE( 1براي اولين بار

دقت شبکه ميشود .براي جلوگيري از چنين شرايطي و

در سال  0391توسط استيجر و ليند بوجود آمد که مقدار

همچنين براي استانداردسازي مقادير دادهها ،دادههاي

آن شديداً به تعداد پارامترهاي برآورد شده در مدل بستگي

ورودي قبل از آموزش شبکه عصبي ،بايد استاندارد شوند،

دارد RMSE .مشهورترين معيار خطا ميباشد که خطاهاي

يعني همه دادهها بين  2و  2برابر ميشوند .پس از

بزرگ را بيشتر از خطاهاي کوچک جذب ميکند (رابطه .)1

نرمالسازي ،دادهها به دو دسته آموزشي و آزمايشي براي
طراحي يک مدل شبکه تقسيم شدند .دادههاي آموزشي
براي يافتن رابطه بين وروديها و خروجيهاي مشاهدهاي

n

2

)  (P  M
i

( )1

i

i 1

n

RMSE 

ضريب پراکندگي :)SI( 9معرف پراکندگي متغير

توسط اين مدل استفاده ميشود.

بهصورت مطلق ميباشد ،در واقع ميزان پراکندگي دادهها
از خط بهينه ميباشد ،اگر تمام دادهها درست پيشبيني

ارزيابي و مقايسه عملکرد مدل پيشنهادي
محققان بسياري آناليزهاي آماري مختلفي را براي

شوند ميزان پراکندگي صفر ميباشد (رابطه .)9

ارزيابي روشهاي دادهکاوي بکار گرفتهاند .اينگونه
تحليلها معيار مناسبي را براي رتبهبندي روشهاي

( )9

مختلف بر اساس دقت پيشبينيشان فراهم ميآورند .براي
ارزيابي و مقايسه مدلهاي رگرسيون لجستيک اسمي،
شبکه عصبي و شبکه عصبي -فازي پيشنهاد شده،
پارامترهاي آماري مختلفي بکار گرفته شدهاند .در اين
مطالعه نيز براي ارزيابي عملکرد روشهاي بکار گرفته
شده از معيارهاي ارزيابي ضريب تعيين ( ،)R2ريشه
ميانگين مربعات خطا ( ،)RMSEضريب پراکندگي ( )SIو
ميانگين خطاهاي انحرافي ( )MBEاستفاده گرديد.

1 n
 (Pi  Mi)2
n i 1
M

ميانگين خطاهاي انحرافي

4

SI 

( :)MBEاز ديگر

پارامترهاي آماري مهم ميباشد که هرچه به عدد صفر
نزديک باشد بهتر است ،مقادير مثبت براي  MBEنشان از
پيشبيني دست باال و مقادير منفي نشان از مقادير دست
پايين ميباشد (رابطه .)4
1 n
)  (Pi  Mi
n i1

() 4

MBE 

ضريب تعيين :)R2( 0معياري براي تعيين همبستگي
نسبي بين دو مجموعه متغير ميباشد .اين پارامتر در

نتايج و بحث

ايفا ميکند .ضريب تعيين ،معياري است از اين که خط

آموزش و آزمون تقسيم شدند .همچنين جهت شبيهسازي

رگرسيون ،چقدر خوب خواندهها را معرفي ميکند .اگر

مدل با دادههاي آزمون ،دادهها بر اساس مشخصات

خط رگرسيون از تمام نقاط بگذرد توانائي معرفي همه

دادههاي آموزش نرمال شدند .به همين منظور چندين

متغي رها را دارد و هرچه از نقاط دورتر باشد نشان دهنده

ترکيب تصادفي براي تفکيک مجموعههاي آموزش و

توانائي کمتر است .اين معيار از (رابطه  )0قابل محاسبه

آزمون انتخاب گرديد تا نهايتاً دو مجموعه که از نظر

است.
2

Root Mean Square Error
Scatter Index
4
Mean Bias Error
3

Coefficient Of Determination

1
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مرحله آموزش مدل ،نقش مهمتري نسبت به مرحله آزمون

در اين مطالعه جهت آموزش مدل ،دادهها به دو دسته
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آماري با هم سازگاري هستند ،به دست آيند .با توجه به

معيار برازش براي ورود به انتخاب متغيرهاي در (جدول

مطالعات انجام شده تقسيم دادهها به آموزش و آزمون به دو

 )9قابل مشاهده است.

صورت  91به  11و  31به  91صورت ميپذيرد و انتخاب

جدول  .3برازش مدلهاي رگرسيوني ورودي الگوريتم ژنتيک

هر يک از اين روش بستگي به تعداد دادهها و وروديها

نسل

کروموزم

مدل رگرسيون

ميزان برازش

1
1

1
Best
Best

لجستيک-اسمي
لجستيک-باينري

1/100
1/110

پروبيت-فضايي

1/110

دادهها ،جهت آموزش مدلها سعي شد دادههاي آموزش به

1
9

Best
Best

ساده -خطي
چند متغيره

1/119
1/113

تقسيم و مرحله آموزش انجام شود تا بدين صورت حداقل

...
33
39

...
Best
Best

...
ساده -خطي
چند متغيره

...
1/110
1/110

33

Best

لجستيک-اسمي

1/117

دارد که در اين مطالعه %91 ،از مجموعه داده براي آموزش
( 0943داده) و  %11از مجموعه داده ( 993داده) براي

0

آزمون مدل پيشنهادي استفاده شده است .با توجه به فراواني
دستههاي  0111 ،911 ،011 ،411 ،111و  0943تايي
مقدار داده که منجر به نتايج مناسب ميشود ،مشخص شود.
جهت ارزيابي عملکرد مدل نيز از معيارهاي آماري استفاده
گرديد که نتايج آن در (جدول  )1آورده شده است.

نتايج انتخاب پارامترهاي مؤثر

بهمنظور تعيين مهمترين عوامل مؤثر بر رفتار سد از

جدول  .2ارزيابي مدلهاي پيشنهاد شده
تعداد دادهها

R2

آناليز حساسيت در روش پيشنهادي استفاده گرديد (جدول

)SI% Bias(kPa) RMSE(kPa

022

1/377

00/439

1/147

3/303

411

1/317

01/031

1/199

3/970

011

1/310

01/309

1/111

3/903

911

1/317

09/490

1/100

9/930

0111

1/301

04/073

1/100

9/431

0943

1/304

04/940

1/110

3/334

 .)4هر عامل و متغيري که بيشترين تأثير در مدل پيشنهادي
داشته باشد ،حذف آن بر خطا و روند پيشبيني مدل تأثير
زيادي دارد .نتايج جدول  4بيانگر اين است که متغيرهاي
دماي هوا ،فشار منفذي و ميزان رسوب بيشتر تأثير در
مدل و کمترين خطا را نشان دادهاند و رگرسيون منتخب
براي هر متغير با توجه به شرايط حاکم و نوع داده متفاوت
است و هيچگونه برتري خاصي در ميان رگرسيونهاي
انتخاب شده در مدل وجود ندارد.

نتايج حاصل از مدل ورودي رگرسيون با توجه به
جدول  .4آناليز حساسيت مدل پيشنهادي در شناسايي متغيرهاي مؤثر بر رفتار سد
رگرسيون منتخب

R2

RMSE

MAE

درصد اهميت

دماي آب

ساده

2/11

2/220

2/222

۱

سطح آب

ساده

2/19

2/222

2/222

۱

ميزان رسوب

لوجيت

2/90

2/222

2/222

20

فشار منفذي

ساده

2/91

2/222

2/222

02

لجستيک اسمي

2/91

2/222

2/222

00

ساده

2/90

2/222

2/222

22

مشخصات سد

لوجيت

2/11

2/220

2/222

1

وضعيت بتن

پروبيت

2/92

2/220

2/222

1

ساده

2/92

2/222

2/222

9

متغير
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دماي هوا
حجم آب ورودي

سطح آب مخزن
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طراحي مدل پيشبيني تجهيزاتي سد بر اساس الگوريتم
بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي-رگرسيون لجستيک

براي مدل رگرسيون لجستيک ،هيچ فرآيند استانداردي
براي تعيين پارامترهاي آزاد وجود ندارد .در نتيجه ،مدل
پيشنهادي الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي-
رگرسيون لجستيک بهصورت ديناميکي مقادير پارامترهاي
رگرسيون لجستيک را بهينه ميکند .در وهله اول الگوريتم
بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي و اعتبارسنجي متقابل
پنجگانه براي جستجو استفاده شد و ترکيبات بهتري از
پارامترهاي رگرسيون لجستيک به دست آمد که ارزش

شکل  .4طرح اوليه نقشه رابطه بين تحليل فضايي و متغيرهاي محلي

اعتبارسنجي پنجگانه حداقل باشد .سپس ،مدل پيشبيني
تجهيزاتي سد با توجه به الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات

در طي آزمايشها ،از آنجايي که سطح محلول و دماي

مقدار حقيقي  -رگرسيون لجستيک ساخته ميشود .سازه

آب از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر مدل هستند ،در اين

سيستم پيشبيني رفتار سد آبورزي با توجه به الگوريتم

مطالعه دماي محلول آب و دما را تحت عنوان اهداف

بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي-رگرسيون لجستيک

براي پيشبيني رفتار سد انتخاب شدند .براي پيشبيني

(در شکل  )4نشان داده شده است .سيستم پيشبيني رفتار

رفتار سد ،مقادير تجهيزات امروزي نظارتي را بهعنوان

سد و تجهيزات آبي شامل اکتساب دادهها ،پيشپردازش

پارامترهاي ورودي مدل الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات

استانداردسازي دادهها ،پيشبيني ،نتايج آزمايش و کاربرد

مقدار حقيقي-رگرسيون لجستيک براي پيشبيني آنها به در

آن ميباشد.

نظر گرفتيم و سپس سطح کنترل و دماي آب مقايسه و
آناليز گرديد .براي ارزيابي و مقايسه عملکرد روش ترکيبي
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شکل  .5پيشبيني مقدار سطح آب
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شکل  .6پيشبيني دماي آب

الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي-رگرسيون

براي هر دو روش خطاي ريشه ميانگين مربع و خطاي

لجستيک ،از روش عصبي مرسوم رگرسيون لجستيک و

درصد ميانگين مطلق ،روش بهينهسازي گروه ذرات مقدار

روش پسرو نيز براي مقايسه استفاده شد .براي شبکه

حقيقي -رگرسيون لجستيک توانايي تعميم بهتر و

عصبي پسرو ،ميزان يادگيري  2/211و عملکرد

پيشبيني فرآيند اعتبارسنجي را نسبت به روشهاي شبکه

فعالسازي سيگموئيد ميباشد .نتايج پيشبيني شده در زير

عصبي رگرسيون لجستيک و پسرو نشان ميدهد .با

نشان داده شده است (شکلهاي  ۱و .)1

استفاده از شاخصهاي رفتار تجهيزات سد ،پيشبيني بهتر

شکل  ۱بيانگر نتايج پيشبيني شده از مقدار آب سطحي

درجه حرارت آب و سپس سطح آب حاصل ميشود .اين

پيشبيني شده را به مدت نيم ساعت نشان ميدهد .در اين

امر بدان دليل ميباشد که دماي آب کمتر تحت تأثير

شکل محور قائم سطح آب بر حسب  mg/Lو محور افقي

عوامل محيطي خارجي قرار ميگيرد ،درحاليکه مقدار آب

نمونهاي از آموزش زمان نمونهگيري ميباشد .نتايج

سطحي وابسته به مجموعهاي از فرآيندهاي فعل و

پيشبيني دماي آب به مدت نيم ساعت نيز در (شکل ) 1

انفعاالت فيزيکي-شيميايي ميباشد ،در نتيجه تأثيرات

نشان داده شده است.

ساير عوامل با گذشت زمان تغيير ميکند .در کل ،مدل

نتايج پارامترهاي رفتار سد براي سه روش مختلف نشان

پيشبيني بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي  -رگرسيون

داده شده است (جداول  ۱و  .)1بر اساس اين جداول

لجستيک عملکرد بسيار خوبي دارد .اين امر بدان دليل
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جدول  .5مقايسه شاخص اندازهگيري عملکرد براي راهکارهاي مختلف (مقدار سطح آب)
شبکههاي عصبي پسرو مقدار آموزشي برابر با  ،1/199سيگموئيد
خطاي درصد ميانگين مطلق %
خطاي ريشه ميانگين مربع

9/09

7/30

13/30

1/1194

1/1701

1/197

جدول  .6مقايسه شاخص اندازهگيري عملکرد براي راهکارهاي مختلف (دماي آب)
شبکههاي عصبي پسرو مقدار آموزشي برابر با  ،1/199سيگموئيد
خطاي درصد ميانگين مطلق %

0/947

4/943

11/130

خطاي ريشه ميانگين مربع

1/1137

1/1794

1/917
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ميباشد که بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي -

آموزش ديده است و در پيشبيني فشار پيزومتريک در

رگرسيون لجستيک در عوض به حداقل رساندن ريسک

بدنه سد عملکرد قابل قبولي خواهد داشت .همچنين در

تجربي که تعميم عالي براي اندازههاي نمونه کوچک را

معيار اول و دوم ارزيابي ،نتايج حاصل از مدل شبکه

فراهم ميسازد ،اصل کاهش ريسک سازهاي را اجرا

عصبي ارائه شده با ضريب تعيين 2/902

=R2و

ميکند .هيچگونه توافقي بر سر توزيع مجموعه دادهها

 SI=1/۱11همگرايي قابل قبولي نشان ميدهد .نتايج

وجود ندارد .همچنين ميتواند باعث تغيير در رويکرد

مربوط به دادههاي آموزش مدل نيز بيانگر اين است که

دادهها شود؛ بنابراين ،هنگامي که دادهها يک نوسان بزرگ

ميانگين ) (µو انحراف معيار ) (σمدل ارائه شده ،براي

از خود نشان ميدهند ،خطاي پيشبيني بهينهسازي گروه

دادههاي آموزش به ترتيب برابر با  2/042و 2/۱01

ذرات مقدار حقيقي-رگرسيون لجستيک نيز کم ميباشد.

ميباشد و براي دادههاي صحتسنجي اين مقادير برابر با
 2/۱11و  0/041ميباشد که اين نشان از عملکرد خوب

نتيجهگيري

مدل پيشنهادشده ميباشد .در معيار احتمال تجمعي ،مدل

در اين مطالعه از مدلهاي شبکه عصبي مبتني بر

پيشنهاد شده با و  P50=2/942و  P90=2/140مبين اين

رگرسيون با الگوريتم ژنتيک ( )GARANNبراي پيشبيني

است که نتايج قابل قبول ميباشد .نسبت مقادير

رفتار سد استفاده گرديد .دادههاي رفتار سد براي پيشبيني

پيزومتريک پيشبينيشده به مقادير قرائتشده براي حدود

رفتار آن به دو گروه طبقهبندي شدند که ابتدا 122

 10درصد دادهها در اين مدل در حدود يک بوده ،که

مجموعه داده تجهيزات سد براي آموزش مدلسازي

بيانگر آموزش و قدرت پيشبيني مناسب اين مدل مي-

الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي -رگرسيون

باشد .با توجه به جمعآوري مجموعه داده زياد ،مدل فوق

لجستيک و در ادامه  202مجموعه داده بهعنوان دادههاي

بهخوبي آموزش ديد .بنابراين ميتوان اينگونه نتيجهگيري

آزمايشي براي آناليز عملکرد پيشبيني الگوريتم بهينهسازي

کرد که الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات مقدار حقيقي-

گروه ذرات مقدار حقيقي  -رگرسيون لجستيک بکار

رگرسيون لجستيک براي پيشبيني رفتار تجهيزاتي سد

گرفته شد .بهمنظور ارزيابي عملکرد مدل استفاده شده از

عملکرد بهتري از روشهاي شبکه عصبي پسرو و

معيارهاي آماري  SI ،RMSE ،R2و  MABاستفاده گرديد.

رگرسيون لجستيک دارد.

نتايج نشان داد که مدل استفاده در اين تحقيق بهخوبي
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Abstract:
Background and Aim: Dam measurement and behavior assessment is a new issue that can be due
Web site:
https://wsrcj.srbiau.ac.ir to changes in available parameters to develop a model examining the behavior of individual
parameters on the dam as well as on each other and analyze the changes and create the necessary
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policies. This study aims to propose a hybrid method involving logistic regression with particle
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swarm optimization algorithm with real value to predict the behavior of dam equipment .
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Method: In this study, from 365 days data, from 04/20/2018 to 04/20/2019, of which 600 sets of dam
equipment data including parameters of water temperature, water level, valve pressure, sedimentation
rate, pore pressure, air temperature, inlet water volume, specific dam characteristics, concrete
conditions, reservoir water level, horizontal and vertical displacement, transmission connection
Vol. 11
components and ground acceleration, strength, pressure, tensile and high stress were used for
No. 4
modeling. Real value-logistic regression and 120 datasets were used for modeling the should be added
of particle group optimization algorithm. To evaluate the performance of the proposed method, four
Summer 2022
statistics including coefficient of determination (R2), root mean square error (RMSE), scattering
coefficient (SI), and means bias error (MBE) were used.
Findings: The results showed that the model has an acceptable performance in predicting
piezometric pressure in the dam body. Also, the results of the artificial neural network model
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show acceptable convergence with R2 = 0.930 and SSI = 8.587. The results related to the training
2021-09-29
data of the model also indicate that the mean (µ) and standard deviation (σ) of the proposed
model are equal to 1.341 and 1.526 for the training data and these values for the validation data
Accepted:
are equal to 1.576 and 2.247, respectively indicating the good performance of the proposed
2021-12-29
model. In the cumulative probability criterion, the proposed model with P 50 = 0.940 and P90 =
1.742 indicates that the results are acceptable.
Results: The results indicate that the real value-logistic regression particle swarm optimization
implements the principle of structural risk reduction instead of minimizing the experimental risk
that provides excellent generalization for small sample sizes. The ratio of predicted piezometric
Pages: 115-127 values to read values for about 72% of the data in this model is about one, indicating the
appropriate training and predictive power of this model. Finally, according to the evaluation
criteria, the hybrid model performs better than the presented methods.
Keywords: Concrete dam, regression analysis, Particle swarm optimization algorithm,
Sattarkhan Dam
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