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 SVMای با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان های ماسهبینی فرم بستر رودخانهپیش 
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 خالصه

کنند؛ بنابراین شناخت علوم مهندسی رودخانه، مانند ها، نقش مهمی در تمدن و توسعه اقتصادی یک جامعه بازی میمنابع آب و از جمله رودخانه

تحقیق، ی ایجاد شکل بستر در رودخانه است. هدف از این ترین مسائل در بحث انتقال رسوب نحوهباشد. یکی از مهمانتقال رسوب ضروری می

حل جدید، روش ماشین عنوان یک راهباشد. در این تحقیق بههای هوش مصنوعی میای با استفاده از روشهای ماسهبینی فرم بستر رودخانهپیش

بینی فرم بستر برای پیش PUKو  Poly Kernel ،Normalized Poly Kernel ،RBF Kernelبا چهار کرنل  (SMO)بردار پشتیبان 

و  CCI ،RMSEبا پارامترهای آماری  PUKهای آزمایشگاهی و صحرایی کرنل ای پیشنهاد شده است. برای هر دو سری دادهماسه هایرودخانه

ROC چنین نتایج بیانگر همباشند. بینی فرم بستر میدارای بهترین عملکرد در پیش 868/0، 36/0درصد،  80و  863/0، 30/0درصد،  74ترتیب به

 باشد.بینی فرم بستر میهای هوشمند نسبت به روابط تجربی پیشباالی روشبسیار برتری و دقت 

  

 ، هوش مصنوعیWekaافزار بندی، فرم بستر، ماشین بردار پشتیبان، نرمطبقهکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

آید و تأثیر مستقیم و مهمی روی زبری وجود میهای مختلف، در بستر رودخانه در اثر حرکت جریان بههای بستر به شکلبه عبارتی ناهمواری فرم بستر یا

 . [1] بستر و در نتیجه مقاومت در  مقابل جریان و تأثیر روی پروفیل سطح آب را در پی دارد

یابد. این حرکت منجر به جابجایی ها پس از آن ادامه میشود و حرکت دانهدهنده بستر شروع میکت ذرات تشکیلفرسایش بستر از آستانه حر

به توجههای مختلف بستر بانگردد. پس از به حرکت درآمدن ذرات بستر، شکلکه ذره در نهایت به جای خود برطوریذره حداقل در یک بعد گردیده به

حرکت مواد بستر ناشی از مازاد تنش برشی اعمال شده از طرف جریان آب نسبت به حالت آستانه حرکت ذرات است.  .[2] شودشرایط جریان ایجاد می

عنوان بخشی از مقاومت از کل تنش برشی وارده به بستر رودخانه، بخشی صرف تشکیل فرم بستر شده که این بخش نقشی در حرکت ذره ندارد و تنها به

 .[3] گرددمحسوب میجریان 

سرعت کم، ذرات بستر حرکت  شوند. درهای مختلفی بر روی بستر ایجاد میبا توجه به سرعت جریان و یا تنش برشی وارد بر بستر شکل

افتد ان، حرکت اولیه رسوبات اتفاق میشود. با افزایش سرعت جرید؛ بنابراین اگر سطح بستر در ابتدا هموار فرض شود، تغییری در آن ایجاد نمینکننمی

متر و تلماسه میلی 7/0های کوچک در رسوبات کوچکتر از گیرد، ریپل با پشتهکنند. اولین شکلی که بستر به خود میو رسوبات شروع به حرکت می

ب، به ترتیب تلماسه، تلماسه شسته شونده، بستر باشد. با افزایش دوباره سرعت جریان و یا تنش برشی به مقادیر مناستر میدوبعدی در رسوبات بزرگ

ذکر شود. الزم بهای، ایجاد میهای بسیار باال و شیب زیاد )مناطق کوهستانی( شوت و استخرهای پله، پادتلماسه و در سرعتهای ایستادههموار،  موج

 .[4] گویندی انتقالی نیز میاست که به تلماسه شسته شونده مرحله

ی بنابراین شکل، اندازه و فاصله[. 5]های بستر، یک جزء ضروری برای برآورد مقاومت در برابر جریان و شرایط جریان است بینی دقیق هندسه فرمپیش

 .[6] گی داردبندی( بستهای رسوبات بستر )اندازه و درجههای بستر به مشخصات جریان )سرعت و عمق( و ویژگیفرم

( دریافت 1969. نیل )[3] عنوان شده و پس از آن مطالعات زیادی در این خصوص انجام شده است 1914فرم بستر ابتدا توسط گیلبرت در سال 

( دریافتند که 1990شن و همکاران )نو. [7] ی کوتاهی از رودخانه در فواصل زمانی طوالنی حاصل شده اندکه تغییرات بستر رودخانه در یک بازه
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بینی ارتفاع فرم بستر رودخانه با استفاده از ( به پیش1392جوادی و همکاران ). [8] بینی نمودهای بستر پیشتوان مقاومت بستر را از روی اشکال فرممی

های ماشین ( به ارزیابی روش1394کرمانی )عمتچرمهینه و ذون. رمضانی[1] پرداختند SVMو ماشین بردار پشتیبان  ANNهای عصبی مصنوعی شبکه

( به 1395. قربانی و همکاران )[9] سازی نوسانات سطح آب زیر زمینی دشت شهرکرد پرداختندبردار پشتیبان، تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم در شبیه

بینی ( به پیش1389. نوری و همکاران )[10] ناب پرداختندروا-سازی فرآیند بارشهای هوشمند در شبیهمقایسه عملکرد ماشین بردار پشتیبان با سایر مدل

 .[11] ماهانه جریان با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر مبنای آنالیز مؤلفه اصلی پرداختند

تهای ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و از پارامهای ماسهبینی فرم بستر در رودخانهدر تحقیق حاضر مدل ماشین بردار پشتیبان برای پیش

 آماری  برای بررسی عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان استفاده گردید.

 

 

 هامواد و روش .2
 

 های مورد استفادهداده 2-1

ها برای آموزش شبکه و درصد داده 70باشد که داده صحرایي مي 131داده آزمایشگاهي و  1647های مورد استفاده در تحقیق حاضر، شامل داده

افزار کار گرفته شده در اینجا از نرمهای بههای پیشنهادی در نظر گرفته شدند. جهت بررسي کارایي مدلسنجي مدلبرای صحت هادرصد داده 30

های آزمون برای مقایسه ها مشابه بوده و از دادهبیني فرم بستر استفاده گردید. پارامترهای ورودی در تمامي مدلجهت پیش Wekaکاوی داده

 استفاده شده است.ها نتایج مدل

 

 مدل ماشین بردار پشتیبان 2-2

شناسند و اولین بار می SVMها را با نام باشد که در اختصار آنها میبندی نظارت شده خطی دادههای طبقههای بردار پشتیبان یکی از روشماشین

ها هر نمونه ی خطی بر این مبنا استوار هستند که در آنهابندی کنندهطورکلی طبقهمعرفی شده است. به 1995در سال  Vapnikو  Boserتوسط 

 . [1] شودبندی میطبقه -1+ و 1ورودی به یکی از دو کالس 

 

 SMOروش  2-3

SMO  الگوریتمی برای آموزش ماشین بردار پشتیبان است که توسط پالت ارائه شده است. مشکل اصلی هنگام آموزشSVM اندازه ،QP ت که اس

عددی  QPباشد. چندین روش برای کاهش اندازه ماتریس وجود دارد، اما هنوز هم مشکل های آموزشی میشامل یک ماتریس مربعی به تعداد نمونه

کوچک،  QPرا به  QPتوان مشکل بزرگ کند میبرد، که ثابت میه میرات شده توسط اوسانا و همکاران بهاز قضیه اثب SMOاست. الگوریتم 

این است که به دلیل وجود تنها دو الگرانژ در هر مرحله  SMOترین مزیت روش سازی شود. بزرگش داد تا زمانی که حداقل یک نمونه، بهینهکاه

 .[12] دشوسازی عددی حل و فصل میبهینه با انجام QPمشکل تحلیلی 

 

 های بستربینی فرمهای تجربی پیشروش 2-4

 بینی فرم بستر استفاده شده است.پیشبرای  راینو وانانگلوند و هانسن ، دسونسیمونز و ریچار تجربی هایاین پژوهش از روشدر 

های فلوم آزمایشگاهی و تعدادی کانال های رسوب برای دادهدر مقابل قطر میانه سقوط دانهرا جریان  قدرت( 1966و ریچاردسون )سیمونز 

های آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دادند و نتایج را به صورت نموداری های بستر را در فلومپایداری شکل (1966و هانسن )انگلوند  .[13] ترسیم نمودند

دلیل مستقل بستر ریپل بهون در رژیم جریان پایین و انتقالی. فرم یشود به فرم بستر از نوع دراین برای تعیین ابعاد فرم بستر محدود میوانروش  ارائه دادند.

 .[3] شودبودن از عمق جریان در این روش در نظر گرفته نمی

 

 Wekaکاوی افزار دادهنرم 2-5

باشد. با توجه به اینکه کلیه امکانات ها میپردازش دادههای یادگیری ماشینی و ابزارهایی برای پیشروزترین الگوریتم ای از بهمجموعه Wekaافزار نرم

Weka های خود دادهتوانند متدهای مختلف را بر رویگیرد، بنابراین کاربران میهای کاربری مناسب در اختیار کاربران قرار میدر قالب واسط

 .[14] سازی کرده و بهترین الگوریتم را برای کار انتخاب نمایندپیاده
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 های آماریشاخص 2-6

گردد. در های مشاهداتی و محاسباتی است، از معیارهای متفاوتی استفاده میکننده اختالف دادهمنظور بررسی صحت نتایج خروجی که در واقع بیانبه

، مجذور میانگین (Correctly Claddified Intances)های صحیح های آماری درصد دادهها از شاخصایسه الگوریتممطالعه حاضر برای مق

 استفاده گردید. (ROC Area)و مساحت زیر نمودار  (RMSE)مربعات خطا 

(1) 

 

 باشند.های مختلف میمقادیر برآوردی از روش iPمقادیر مشاهداتی و  iO( پارامتر 1ی )در رابطه

را محاسبه  بنددستهی است که این معیار دقت کل یک بنددستهی دقت یا نرخ بنددستهین معیار برای تعیین کارایی یک الگوریتم ترمهم

شده چند یطراح بنددستهدهد، یماست که نشان ی بنددستههای یتمالگورترین معیار محاسبه کارایی یعموماین معیار مشهورترین و  درواقعکند. یم

کند دو یمآید که بیان یم دستبه (2ی با استفاده از رابطه )بنددستهی کرده است. دقت بنددستهی درستبهدرصد از کل مجموعه رکوردهای آزمایشی را 

 شوند.ای باید بیشینه ترین مقادیری هستند که در یک مسئله دو دستهمهم TNو  TP مقدار

(2) 
 

TN ،TP ،FP  وFN  نرخ تشخیص صحیح دسته مثبت، نرخ تشخیص غلط دسته منفی و دسته منفی صحیحیص بیانگر نرخ تشخبه ترتیب ،

 باشد.نرخ تشخیص غلط دسته مثبت می

و نرخ تشخیص غلط دسته مثبت  Yروی محور  TPRهای دو بعدی هستند که نرخ تشخیص صحیح دسته مثبت ، منحنیROCهای منحنی

FPR  روی محورX هرچه مقدار شوند. رسم میROC Area شود. تر ارزیابی میبند مطلوبتر باشد کارایی نهایی دستهبند بزرگمربوط به یک دسته

 باشد.بندها میروشی برای بررسی کارایی دسته ROCنمودار 

 

 

 نتایج و بحث .3
 

 هاهای ورودی به مدلداده 3-1

سه ترکیب  ،1 لی قرار گرفت. جدوبررس موردی ورودی هادادهل، چندین ترکیب مختلف از ی مدهایوروددست آوردن ترکیب مناسب جهت به

مورد استفاده  SMOهای آزمایشگاهی و صحرایی در الگوریتم دادهورودی برای  عنوانبهی زیر هابیترک. دهدیمی ورودی را نشان هادادهمختلف از 

 قرار گرفت.

 

 ای مورد استفادههپارامترهای ورودی در مدل -1جدول 

Input  

 
A 

 
B 

 
C 

 

 های آزمایشگاهیداده 3-2

های برای داده 2برای رسیدن به مقدار بهینه برای به حداقل رساندن خطا از چهار کرنل متفاوت استفاده شد. با توجه به جدول  SMOدر الگوریتم 

دارای  =2857/74CCI= ،3091/0RMSE= ،863/0ROC% با نتایج (A)روه های گبرای ورودی PUKها، کرنل آزمایشگاهی، در میان تمام کرنل

بندها بیانگر یک نوع فرم اند که هر یک از این دستهبندی شدهبند طبقههای آزمایشگاهی به هفت دستهداده بینی فرم بستر است.بهترین عملکرد در پیش

مشخص شد  (A)برای ترکیب ورودی  3متفاوتی دارند. باتوجه به جدول  ROCگرفته های صورت بینیها بر اساس پیشبستر است و هر یک از این فرم

های ی مساحت زیر منحنینشاندهنده 1بندها دارد. شکل بینی فرم بستر نسبت به سایر دستهدقت باالتری در پیش =9973/0ROC با Class 1که 

ROC  برای ترکیب ورودی(A)  از روشSMO .است 
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 های آزمایشگاهیهای متفاوت برای دادهبینی فرم بستر با ورودیعملکرد روش ماشین بردار پشتیبان در پیش -2جدول 

CM ROC RMSE CCI SVM Testing Set 

 A 5/67 3129/0 796/0 آستانه حرکت

Normalized 

Poly Kernel 
 B 7857/61 3137/0 762/0 دیونآنتی

 C 1786/60 316/0 722/0 دیون

 A 3571/65 3144/0 761/0 حرکت آستانه

Poly Kernel 4286/56 3171/0 666/0 دیونآنتی B 

 C 1071/64 3133/0 768/0 دیونآنتی

 A 2857/74 3091/0 863/0 آستانه حرکت

PUK 7143/65 3124/0 781/0 دیونآنتی B 

 C 8929/70 3098/0 841/0 امواج ایستاده

 A 6071/61 3176/0 688/0 ریپل

RBF Kernel 7857/41 3218/0 515/0 دیون B 

 C 9286/43 3213/0 539/0 دیون

 

 های آزمایشگاهیبرای داده SMOهای بستر در روش مربوط به انواع فرم ROCمقادیر  -3جدول 
Testing Set SVM Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 Class 7 

SMO A 9973/0  8589/0  8759/0  1980/0  8438/0  9919/0  8944/0  

افبستر ص انتقالی دیون ریپل آستانه حرکت نوع فرم بستر ایستاده امواج  دیونآنتی   

 

   

   

 
 های آزمایشگاهیبرای داده SVMنتایج حاصل از بهترین مدل  -1شکل
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 های صحراییداده 3-3

، =80CCI= ،3651/0RMSE% با نتایج (C)های گروه برای ورودی PUKها، کرنل م کرنلهای صحرایی، در میان تمابرای داده 4توجه به جدول 

868/0ROC= برای  5. باتوجه به جدول اندبندی شدهبند طبقههای صحرایی به سه دستهداده بینی فرم بستر داشته است.بهترین عملکرد را در پیش

 2بندها دارد. شکل بینی فرم بستر نسبت به سایر دستهدقت باالتری در پیش =9286/0ROC با Class 5مشخص شد که  (C)ترکیب ورودی 

 است. SMOاز روش  (C)برای ترکیب ورودی  ROCهای ی مساحت زیر منحنینشاندهنده

 

 های صحراییهای متفاوت برای دادهبینی فرم بستر با ورودیعملکرد روش ماشین بردار پشتیبان در پیش -4جدول 
CM ROC RMSE CCI SVM Testing Set 

 A 3333/53 4766/0 680/0 بستر صاف
Normalized 

Poly Kernel 
 B 5556/55 4869/0 724/0 بستر صاف

 C 7778/57 4714/0 730/0 دیون
 A 1111/51 4902/0 685/0 بستر صاف

Poly Kernel 7778/57 4818/0 724/0 دیون B 
 C 5556/55 4766/0 708/0 دیون
 A 6667/66 4037/0 804/0 فبستر صا

PUK 3333/73 3718/0 840/0 دیون B 
 C 80 3651/0 868/0 بستر صاف

 A 7778/37 5398/0 500/0 دیون، انتقالی و بستر صاف

RBF Kernel 7778/37 5398/0 500/0 دیون، انتقالی و بستر صاف B 
 C 7778/37 5398/0 500/0 دیون، انتقالی و بستر صاف

 

 های صحراییبرای داده SMOهای بستر در روش مربوط به انواع فرم ROCمقادیر  -5جدول 

Testing Set SVM Class 3 Class 4 Class 5 

SMO C 8636/0  8082/0  9286/0  

 بستر صاف انتقالی دیون نوع فرم بستر

 

   

 های صحراییبرای داده SVMنتایج حاصل از بهترین مدل  -2شکل 

 

 تجربی هایروش 3-4

انگلوند و و روش  =82/64CCI= ،0715/1RMSE% راین با نتایجوانشود که روش جربی مشاهده میهای تبا استفاده از روش 6توجه به جدول با 

های آزمایشگاهی و صحرایی میبینی فرم بستر برای دادهبه ترتیب دارای بهترین عملکرد در پیش =48/56CCI= ،8925/0RMSE%هانسن با نتایج 

 باشند.
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 های آزمایشگاهی و صحراییبینی فرم بستر برای دادههای محاسباتی مختلف در پیشعملکرد روش -6جدول 

RMSE CCI Function  

6207/1 14/47 Simons & Richardson 

Lab data 5560/1 25/41 Engelund & Hansen 

0715/1 82/64 Van Rijn 

1786/1 85/48 Simons & Richardson 

Field data 8952/0 48/56 Engelund & Hansen 

3897/0 22/41 Van Rijn 

 

 

 گیرینتیجه .4
 

تواند کمکی در جهت کنترل مقاومت جریان رودخانه و میزان انتقال رسوب باشد. در بعضی از شرایط تغییر فرم بستر یمبینی فرم بستر رودخانه یشپ

های تجربی سیمونز و روش SMO ریتمتواند حتی منجر به افزایش مقاومت جریان به سه برابر مقدار اولیه خود شود. در تحقیق حاضر عملکرد الگویم

در  SMOاین تحقیق نشان داد که الگوریتم نتایج ند. بینی فرم بستر رودخانه مورد ارزیابی قرار گرفتدر پیشراین و ریچاردسون، انگلوند و هانسن و وان

هتری در های تجربی عملکرد بها را تا حد زیادی بهبود بخشیده و نسبت به روشبینی فرم بستر رودخانهمند دیگر، دقت پیشهای هوشمقایسه با روش

 های بستر دارد.بینی فرمپیش
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