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چکيده
میزان پايداری موج شکن بستگي شديدی به ارتفاع امواج دارد .به علت نامنظم بودن امواج ،انتخاب ارتفاع مناسب ههبت تيیبین پايبداری
موجشکن بسیار حائز اهمیت است .در اين مطاليه ،از ارتفاع موج  H50که میانگین  15موج بلند رسیده به موجشکن در طي عمر مفید سازه
است ،برای محاسبه پايداری موجشکن استفادهشده است .عالوه بر اين ،در اين تحقیق اثر پارامتر عمق آب در پايداری موجشکنهای سنتي
مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از مدل درختي ،يک رابطه برای تيیین اندازه سنگهای آرمور پیشنهاد شده است .در ههت توسيه اين
مدل ،از دادههای امواج نامنظم که خرابي آنهبا در محبدوده  2تبا  8ببوده اسبت ،اسبتفاده شبده اسبت .سبنت نتبايص حازبل از درخبت
تصمیم گیری با روابط تجربي قبلي مقايسه شده است .با استفاده از ميیارهای آماری نشان دادهشده است که رابطبه ارائهشبده دارای دقبت
بیشتری در پیشبیني عدد پايداری موجشکن در مقايسه با روابط تجربي موهود است.
واژگان كليدی  :موجشکن توده سنگی  ،مدل درختی ،عدد پایداری ،عمق آب.
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شرايط  H2%که میانگین دو درزد از بلندترين امواج رسیده
به موجشکن است را ببههای  Hsدر رابطبه خبود پیشبنهاد
کرد .اگرچه اين کار باعث بهبود پیشبینيهبا ميشبود ،امبا
نميتواند کامال تغییرا ناشي از توزي ارتفباع را در منطقبه
ساحلي در نظر بگیرد[ .]9به همین دلیل ،ويدال و همکاران
در سال  2550با انجام آزمايشي اثر ارتفاع موج ببر پايبداری
موجشکن را بررسي کردند [.]9
لذا ،رابطه فندرمیر قادر به پیشبیني دقیق پايداری نیست.
به همین دلیبل محققبین بسبیاری ببه ارائبه رابطبه هديبد
بهمنظور حل مشکال ذکرشده پرداختند .برای حل مسبئله
کاهش خطا در رابطه فبن در میبر [ ،]2بيضبي محققبین از
شبکههای عصبي و منطبق فبازی ههبت افبزايش دقبت در
پیشبیني پايداری استفاده کردند.
کیم و پبار در سبال  2551از مبدلهای مختلبف شببکه
عصبي استفاده کردند و به نتايجي بهتر از روابط فن در میبر
دست يافتند[ ،]7اما دامنه دادههای آموزشي با بيد (ارتفباع
موج مؤثر و دوره تناوب متوسط مبوج) در قیباس ببا مقبدار
واقيي ،بسیار کوچک بود و نميتوان از نتايص بدست آمبده از
اين مدل ،در عمل استفاده نمود[.]1
کیم و همکاران در سال  2558در مطاليبا خبود ،قابلیبت
روش شبببکه عصبببي احتمبباالتي را بببرای پیشبینببي عببدد
پايببداری موجشببکن موردبررس بي قراردادنببد و از  075داده
آزمايشببگاهي فندرمیببر ههببت سبباخت مببدل اسببتفاده
کردند[ .]0روش آنها اگرچه دقت مطلوبي داشته است ،امبا
دو اشکال بر اين مطاليه وارد اسبت .اول آنکبه ،آنهبا ببرای
ساخت مبدل از  075داده آزمايشبگاهي فندرمیبر اسبتفاده
کردند که اين دادهها شامل موجشکنهای ميمولي و مبوج-
شکنهبای تباج کوتباه 5اسبت .درحاليکبه فندرمیبر ببرای
موجشکنهای تاج کوتاه روابط ديگری ارائه ميکند و رواببط
تجربي مذکور تنها برای موجشکنهای ميمولي ميتبر است.
دوم اينکه ،يکي از مدلها بر اساس تيداد موج برخوردکننده
 5555موج و ديگری بر مبنبای تيبداد مبوج برخوردکننبده
 9555موج است و درنتیجه اين مبدلهبا نميتواننبد ببرای
ساير شرايط (تيداد امبواج) بکبار رونبد ،هرچنبد کبه دقبت
مطلببوبي داشببته باشببند [ .]1ارديببک در سببال  2553بببا
استفاده از منطق فازی 935قبانون ههبت پیشبینبي عبدد
پايداری به شکل ايجاد رابطه " اگر...بنابراين "...میان پارامتر

 -1مقدمه
امروزه به دلیل توسيه روز افزون در ههت استفاده از منباب
دريايي و همچنین رشد زنيت حمل و نقل دريايي ،تبالش
بسیاری در ههت توسيه محیطي امن و آرام برای پهلوگیری
شناورها مبذول گرديده است .يکي از مهمتبرين سبازههايي
که ههت ايجاد حوضبچه آرامبش در بنبدرگاه ببرای تبامین
ورود مطمئن کشتيها به آبراههها و بنادر سباخته ميشبود،
موجشکن است.
موجشکنها دارای انواع مختلفي هستند که انتخاب هر يک
از آنها بر اساس شرايط مختلف زبور ميگیبرد .در ايبن
میان ،يکي از پرکاربردترين موجشبکنهايي کبه در سراسبر
ههان مورد استفاده قرار ميگیرد ،موجشکنهای تودهسنگي
سنتي هستند.
با توهه به هزينه باالی ساخت موجشکنها ،طراحي زبحیح
آنها هبم از ههبت کبارايي و هبم از نظبر اقتصبادی کبامال
ضببروری بببه نظببر ميرسببد .در موجشببکنهای تودهسببنگي
سنتي ،يکي از مهمترين بخشهای طراحبي ،طراحبي اليبه
سنگ آرمور است که درواق محباف اليبههای زيبرين نیبز
ميباشد.
طراحي دقیق آرمور با شناخت تمامي عوامل تأثیرگبذار ببر
روی خرابي موجشبکن ،امکانپبذير اسبت .امبا ببا شبناخت
پارامترهای قابلاندازهگیری و تأثیرگذاری مانند ارتفاع مبوج،
دوره تناوب موج ،شی سباحل ،شبی موجشبکن و هبنت
سنگها ميتوان طراحي نسبتا دقیقي انجام داد .در طراحي
موجشکنهای سنتي ،تيیین ابياد قطيا اليه آرمور ميموال
بر اساس محاسبه عدد پايداری زور ميگیرد [.]5
هادسن در سال  5318رابطهای را بر اساس عدد پايبداری،
نوع آرمور ،درزد خرابي و شی موجشکن برای امواج منظم
ارائه کرد [ .]5فن در میر نیز در سال  5388رابطه خبود را
بببا ميرفببي پارامترهببای تأثیرگببذار و شببرايط آزمايشببگاهي
هديدتری (مانند در نظبر گبرفتن پارامترهبای نفوذپبذيری،
تيداد امواج ،ضري پارامتر شکست و شرايط امواج نبامنظم)
نسبت به رابطبه هادسبن ،پیشبنهاد داده اسبت [ .]2رابطبه
ارائهشده توسط او اثر تيداد موج را -که رابطبه مسبتقیم ببا
خرابي موجشکن دارد -درنظر ميگیرد ،اما تنها برای توزيب
رايلببي در آب عمیببق اعتبببار دارد[ .]9امببا موجشببکنها در
منطقه ساحلي و کمعمبق کبه توزيب ارتفباع امبواج رايلبي
نیست ،نیز ساخته ميشوند .به همبین علبت او ببرای ايبن
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را ميرفي کردند[ .]8رابطه آنها هم مشکال مربوط ببه آب
کمعمق را تا حدودی حل کرده است و هم نسبت ببه سباير
روابط پیشبیني دقیقتری از عدد پايداری داشته است.
در تمامي روابط بیانشده ،اثر عمق آب در نظر گرفته نشبده
است .اين در حالي است که با افزايش عمق آب پبای سبازه،
مقدار شار تکانه بیشینه رسیده بهپای سازه افزايش يافتبه و
با توهه به اينکه مقدار شار تکانه بیشینه رسیده بهپای سازه
با نیروی وارد به موجشکن رابطه مستقیم دارد[ ،]55منجبر
به کاهش ناپايداری خواهد شبد .ببه همبین دلیبل ،در ايبن
مطاليه اثر عمق آب در محاسبا درنظر گرفته ميشود.
در اين مطاليبه ،ابتبدا رواببط موهبود ببرای محاسببه عبدد
پايداری ميرفي و ارزيابي خواهنبد شبد .در ادامبه دادههبای
مورداستفاده در اين تحقیق توضبیح داده خواهبد شبد و ببه
کمک آنها رواببط موهبود ارزيبابي ميشبوند .در ادامبه ببا
توضیح و ميرفي مدل درختي و تحلیلهای ابيبادی زبور
گرفته در مبورد عوامبل مبؤثر در پايبداری ،رابطبه هديبدی
پیشنهاد داده خواهد شد کبه اثبر عمبق آب را نیبز در نظبر
ميگیرد.
امروزه ،از مدل درختي در بسیاری از تحقیقاتي که در زمینه
مهندسي دريا زبور ميگیبرد ،اسبتفاده ميشبود .اعتمباد
شببهیدی و هيفببری در سببال  2557بببا اسببتفاده از مببدل
درختببي ،نببرگ روگببذری را در موجشببکنهای تببوده سببنگي
تخمین زدند[ .]55بنکبدار و همکباران در سبال  2551ببه
تخمین نیروی ناشي از موج بر يبک شبم منفبرد در میبان
گروه شم ها پرداختند[ .]52کاظمي نژاد و همکاران نیز در
سال  2551با استفاده از مدل درختي میزان باالروی امبواج
را بر روی شم های قائم تخمین زدند[ .]59اعتماد شهیدی
و همکاران در سبال  2550نبرگ رو گبذروی موجشبکنهای
قببائم کیسببوني را بببا اسببتفاده از مببدل درختببي محاسبببه
کردند[.]57
در اين مطاليه ،امکان ارائه يک رابطه هديبد ببا اسبتفاده از
دادههای موهود و با بهکارگیری مدل درختي ،مورد ارزيبابي
قرار خواهد گرفت.

خروهي (عدد پايداری) و پارامترهای خروهي ايجباد کبرده
است .اما به علت تيداد زياد رواببط نميتبوان از ايبن رواببط
بهراحتي ههت طراحبي اسبتفاده کبرد[ .]3عبالوه ببر ايبن،
روشهای عصبي و منطق فازی تقريبا بهزور هيبه سبیاه
عمل ميکنند و عمال رابطهای ههت طراحي ارائه نميکنند.
روشهای ذکرشده مانند شبکههای عصببي ،منطبق فبازی،
الگببوريتم ژنتیببک و يببا ماشببین بببردار پشببتیبان 5بببهعنوان
ابزارهای نرم 2شناخته ميشوند که به کشف دانش در پايگاه
دادهها (دادهکاوی) کمک ميکنند.
9
يکي ديگر از ابزارهای نرم ،مدل درختي است که شفافیت
بیشتری نسبت به ساير روشهای نرم داشبته و ميتبوان ببا
استفاده از آن به روابط ساده دست يافت.
اعتماد شهیدی و بنکدار در سال  2553با اسبتفاده از مبدل
درختببي رابطببه هديببدی بببرای پايببداری موجشببکنهای
تودهسنگي سنتي ارائه کردند ،امبا رواببط آنهبا تنهبا ببرای
دادههببای آزمببايش فندرمیببر نتببايص خببوبي داده و فقببط
پیشبیني دقیقي از دادههای آزمايشبگاهي فندرمیبر ببوده
است و برای دادههبای آزمايشبگاهي ديگبر ماننبد دادههبای
آزمايشگاهي ويدال و همکاران [ ]9چندان موفق نبوده است
[ .]8عالوه بر اين ،آنها نیز در رواببط خبود از ارتفباع مبوج
 H sاستفاده کردند کبه نميتوانبد ببرای منباطق کمعمبق
قابلاعتماد باشد.
کو و همکاران نیز در سال  2550امکان پیشبینبي عبدد
پايداری با الگوريتم ژنیتک را موردبررسي قرار داده و نشبان
دادند کبه دقبت قاببل قببولي در پیشبینبي عبدد پايبداری
دادههای آزمايشگاهي فندرمیر بدست ميآيد[ .]3اين رابطه
هم به دلیل استفاده از ارتفاع موج شباخ ،،تنهبا ببرای آب
عمیق ميتبر است .عالوه بر اين ،ارزيابي مدل آن تنها ببرای
دادههای آزمايشگاهي فن در میر بوده است.
در ههت حل مسئله انتخاب ارتفاع مناسب ببرای طراحبي
موجشکن در منطقه کمعمق ساحلي ويبدال و همکباران در
سال  2550با ميرفي  H 50بههای  H sدر رابطبه فندرمیبر
رابطه هديدی را ميرفي کردنبد[ .]9آنهبا ببا ايبن مطاليبه
مشکال مربوط به آب کمعمق را تا حدودی کاهش دادند.
اعتماد شبهیدی و ببالي نیبز در سبال  2552ببا اسبتفاده از
ارتفاع موج  H 50و ترکی دادههای مختلف رابطبه هديبدی

 -2روابط موجود برای پيشبينی عدد پایداری
تبباکنون چنببدين روش تجربببي ههببت طراحببي سببازهای
موجشکنها ارائهشده است .اين روشها ببر پايبه مبدلهبای
آزمايشببگاهي اسببتوار اسببت .از ايببن میببان چنببد مببورد از
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ميروفترين و ميتبرترين روشهای تجربي که تبا ببه امبروز
مورداستفاده قرارگرفته است ،در ادامه بهطور خالزه ميرفي
ميگردند.

()0
   mc
N50  0.716 S 0.2 P 0.13 mp cot  0.5 For  m
 cot   4
که در اين رابطه  N50عدد پايبداری اسبت و بهزبور زيبر

 -1-2رابطه فن در مير )]2[ (VdM

تيريف ميشود:
()3

رابطببه فندرمیببر بببرای  Nwمببوج نببامنظم تابیببده شببده بببه
موجشکني با عدد پايداری  ، NSخرابي  Sرا به همراه خواهد
داشت .ارتبباط ببین پارامترهبای ذکبر شبده بهزبور زيبر
بیانشده است:
( m   mc )5
N  6.2 S 0.2 P 0.18 N 0.1 0.5 for

 cot   4

()2

m

ضببراي ب  7/77و  5/350در ميادلببه ( )1و ( )0بببا میببانگین
 5/280و انحراف ميیار  5/513بدست آمدهاند [.]9
رابطه ويدال و همکاران مستقل از پارامتر تيداد امواج اسبت
و همچنین ببرای توزيب ریررايلبي و همچنبین منطقبه آب
کمعمق نتايص مطلبوبي ارائبه ميکنبد .درواقب آنهبا ثاببت
کردند که ببا هبايگزيني  H 50ببههای  H sدر رابطبه عبدد
پايداری و ازالح رابطه فن در میر [ ،]2نتبايص پیشبینبي
عدد پايداری در منطقه ساحلي بهتر از نتايص رابطه فندرمیر
خواهد شد.

s

w

   mc
N s  1.0 S 0.2 P 0.13 N w0.1 mp cot  0.5 For  m
 cot   4

که در آن رابطه ( )5ببرای امبواج شبیرههای و رابطبه ()2
برای امواج لغزشي ارائهشده است .در اين رابطبه  Pمیبزان
نفوذپبذيری موجشبکن  m  tan  / H s / L0 ،پبارامتر
تشابه شکست موج (  tanشبی موجشبکن H s ،ارتفباع

 -3-2رابطه اعتماد شهيدی و بالی )]8[ (EB

مببوج در آب عمیببق و  L0  gTm2 / 2طولمببوج در آب
عمیببق اسببت) و همچنببین  N sبببهعنوان عببدد پايببداری
بهزور زير تيريف ميشود:
Hs
()9
N 
Dn50

اعتماد شهیدی و بالي با در نظر گرفتن  H 50و ناديده گرفتن
اثر تيداد امواج رابطه زير را بهمنظور محاسبه عدد پايبداری
ارائه نمودند:
0.16 0.18
0.53
()8
If m  2
N50  4.18P S m
()3
If m  2
N50  3.57 P0.2 S 0.18m 0.24
آنها در اين رابطه بهخوبي نشان دادند که با افزايش پريبود
امواج تناژ بیشبتری ههبت پايبداری موجشبکن نیباز اسبت.
روابط آنها از دقت خوبي برخوردار است .اما در ايبن رابطبه
اثر عمق آب در نظر گرفته نشده است.

s

عدد بيبيد  Sرا که ،از حازل تقسیم سطح فرسايش يافتبه
 Dn50به مرب میانگین اندازه سنگها بدست ميآيد ،خرابي
گويند .شرايط تغییر از موج چرخان به موج لغزشبي توسبط
رابطه زير تيیین ميشود:
0.31
)1 /( P  0.5
()7
 mc  (6.2 P
) tan 
مقدار پیشنهادی  Pنیز بین  5/5برای هسته نفوذناپذير تبا
مقدار  5/0برای هسته نفوذپذير است .ضبرايب  0/2و 5/5
در ميادله ( )5و ( )2با میانگین  5/75و انحراف ميیار 5/58
بدست آمدهاند [.]2

 -3دادههای موجود و ارزیابی روابط پيشين
برای ارزيابي دقت روابط موهود از ترکی دادههای آزمايش
فندرمیر و دادههای آزمايش ويدال و همکاران استفادهشده
است .دادههای فندرمیر شامل امبواج نبامنظم و  133داده
مربوط به موجشکن ميمولي که  25داده از آن بزرگمقیاس
هستند .دادههای آزمايش ويبدال و همکباران شبامل امبواج
منظم و نامنظم و درمجموع  235داده اسبت .آزمايشهبا ببا
دو پارامتر تشابه شکسبت   m  2/1و  ،  m  9/1مقبدار
نفوذپببذيری  P  5/71و شببی موجشببکن cot   5/1
انجام شده است .محدوده پارامترهای مختلف دادههای آنها
در هدول ( )5آمده است.

 -2-2رابطه ویدال و همکاران (]9[ )VML
رابطه آنها نیز با حذف پارامتر تيداد امواج و ببا هبايگزيني
 H 50به های  H sدر فرمول فندرمیر و ازالح ضبراي آن
بهزور زير بیان ميشود:
 m   mc
()1
N  4.44 S 0.2 P 0.18 0.5 for

 cot   4

m

H 50
Dn50

N50 

50
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با توهه ببه مباحبث بباال 133 ،داده فندرمیبر و  235داده
ويدال و همکاران و درمجموع  873داده برای موجشکنهای
ميمولي ،استفادهشده است .ازآنجاييکه امبواج در طبیيبت
بهزببور نببامنظم هسببتند و عمومببا امببواج مببنظم يافببت
نميشود ،برای بررسي ،از امبواج مبنظم دادههبای ويبدال و
همکاران زرف نظر شده است .همچنین بهاينعلت کبه در
خرابي بزرگتر از  ،8اليههای زير سنگ اليه آرمور مشباهده
ميشود ،و خرابي کوچکتر از  2بسبیار نباچیز اسبت ،تنهبا
دادههايي که خرابي آنها در محدوده  2تا  8است ،در نظبر
گرفتهشده اسبت .ببدين ترتیب از ببین  873داده موهبود،
 950داده 201 ،داده فندرمیبببببر و  75داده ويبببببدال و
همکاران ،برای ارزيابي رابطبهها ببه کبار گرفتهشبده اسبت.
محدوده پارامترهای بهکاررفته ببرای  950داده ترکیببي در
هدول ( )5آمده است.

شکل ( )1مقایسه عدد پایداری اندازهگيری و پيشبينیشده
برای  303داده تركيبی با استفاده از رابطه فن در مير.

 -1 -3ارزیابی روابط پيشين
بببرای ارزيببابي کلببي ،تمببام روابببط در  950داده ترکیبببي
بررسي شدهاند .شکلهای ( )5تبا ( )9نمبودار پراکنبدگي را
برای روابط مختلف نشان ميدهد .همانطور که از نمودارهبا
مشبباهده ميشببود ،هرچنببد روابببط فندرمیببر دادههببای
آزمايشگاهي را نسبت به ساير روابط موهود ،بهتر پیشبیني
ميکنند اما عدد پايداری دادههای ويدال را کمتبر از مقبدار
واقيي پیشبیني ميکنند.
رابطه فندرمیر همچنین در پیشبیني دادههای خود بهويژه
برای اعداد پايداری باال نتبايص مطلبوبي ارائبه نميدهبد .امبا
رابطه ويدال و همکاران در دادههای فندرمیر و بهويژه برای
اعداد پايداری باال و پايین نتايص مطلوبي را ارائه نميدهد.

شکل ( )2مقایسه عدد پایداری اندازهگيری و پيشبينیشده
برای  303داده تركيبی با استفاده از رابطه ویدال و همکاران.

شکل ( )3مقایسه عدد پایداری اندازهگيری و پيشبينیشده
برای  303داده تركيبی با رابطه اعتماد شهيدی و بالی.

جدول( )1محدوده تغييرات پارامترها.
ترکی دادهها

VML

VdM

پارامتر

5555-9555

155-5555

5555-9555

N

5/5-5/0

5/71

5/5-5/0

P

5/79-7/21

2/1-9/1

5/2-3/18

ξm

5/1-0/5

5/1

5/1-0/5

cotα

2-8

5-51/20

5/91-92/3

S

5/53-9/05

5/32-9/57

5/33-7/93

Ns

5/15-1/50

5/38-9/95

5/55-0/51

N50

5/501-5/97

5/59-5/92

5/501-5/97

d/L

هرچند اين رابطه دادههای آزمايشگاهي خودش را نسبت به
ساير روابط بهتر پیشبیني کبرده اسبت .رابطبه پیشبنهادی
اعتماد شهیدی و بالي .نسببت ببه سباير رواببط پیشبینبي
دقیقتری نسبت به دو رابطه ديگر دارد .ههت ارزيابي دقبت
روابط ،از چهار شاخ ،آماری که شامل شاخ ،توافق،(Ia) 5
ضببري همبسببتگي ،(CC) 2شبباخ ،پراکنببدگي (SI) 9و

1

Agreement Index
Correlation Coefficient
3
Scatter Index
2
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شاخ ،اريبي ( (BIASمیباشد ،استفاده شده اسبت کبه ببه
زور روابط ( )52( ،)55( ،)55و ( )59ارائه میشوند.
()55

2

i

i

()55

i 1

( Y  X
i

i 1
N

2

Ia  1 

N

)  (Y  X
i

i

i 1

1
N

Xi

)  X )(Yi  Y

i

(X
i 1

N

N

i 1

i

SI 

CC 

(X

1
) (Yi  X i
N

CC
5/81
5/83
5/39
5/32

SI
5/52
5/55
5/58
5/53

Bias
5/55
5/52
-5/55
5/55

مدل
NW
EB
VDM
VML

ببرازش اسبتاندارد ،شببکههای عصببي ،الگبوريتم ژنتیببک و
درختهببای تصببمیمگیری از شناختهشببدهترين روشهببای
دادهکاوی است .در اين مطاليه از درختهای تصبمیمگیری
ههت دادهکاوی استفادهشده است .مدل درختي ' M5يکبي
از روشهای محاسبا نرم هديد است که اولین ببار توسبط
کويینلن در سال  5332ميرفيشبده اسبت[ .]51مهمتبرين
برتری مدلهای درختي اين است که آنها روابطي که برای
مهندسین قابلدر است ،ارائه ميکنند[.]50
برخالف شبکههای عصبي که دادههبای ورودی در آن تنهبا
بهزور عددی در نظر گرفته ميشود ،در ايبن روش هبیچ
محدوديتي برای نوع دادهها وهود نبدارد .مهمتبرين مزيبت
روش درختي نسبت ببه شببکههای عصببي ايبن اسبت کبه
درختهای تصمیمگیری برخالف شبکههای عصبي به تولید
قانون ميپردازد .ييني درختهای تصبمیمگیری پیشبینبي
خود را در قال يکسری قوانین توضیح ميدهد .درحاليکبه
در شبببکههای عصبببي تنهببا پیشبینببي بیببان ميشببود و
چگونگي انجام کبار بیبان نميشبود .از ويژگيهبای درخبت
تصمیمگیری اين است که -5 :هیچ دادهای حذف نميشود
(تمببام دادههببای ورودی بببا مجمببوع دادههببا در شبباخههای
ايجادشده برابر است)  -2فهمیدن مدل ايجادشبده توسبط
درخببت تصببمیمگیری آسببان اسببت -9 .از روی شببباهت
دادههببای ذخیرهشببده در پارامترهببای پیشبینببي کننببده،
دستهبندی دادهها در درخت تصبمیمگیری ايجباد ميشبود.
درخت تصمیمگیری شامل  9مرحله ساخت درخت ،هبرس
کردن و هموارسازی است.
درخت تصمیمگیری ببه شبکل يبک درخبت وارونبه اسبت،
بهطوریکه يک ريشه 5در باالی آن وهود دارد و برگهبای2
آن در پايین هستند .سنت يک رکورد وارد ريشه ميشود و
در اين گره يک آزمون زور ميگیرد تا مشخ ،شود کبه
اين رکورد به کدام يک از شاخههای پايینتر ميرود .ميموال
روشهای مختلفي برای انتخاب اين آزمون اولیه وهود دارد،

N

 X ) 2  (Yi  Y ) 2

()59

Ia
5/32
5/37
5/85
5/85

N

)  (Y  X

 X i  X )2

()52

جدول ( )2نتایج شاخصهای آماری برای روابط مختلف.

i 1
N

BIAS  
i 1

و Xi

در اين روابط N ،تيداد دادهها  Yi ،مقدار پیشبیني
مقدار اندازهگیری است X .و  Yبه ترتی میانگین دادههای
اندازهگیری شده و پیشبینيشده است.
هدول ( )2شباخ،های خطبا را ببهمنظور مقايسبه رواببط
مختلف نشان ميدهد .با توهه به هدول مشبخ ،ميشبود
که در میان روابط ذکر شده رابطه اعتمباد شبهیدی و ببالي
نسبت به ساير روابط از دقت بیشتری برخوردا است.
با وهود دقت قابل قبول اين روابط اما ،نکته قابلذکر در اين
قسمت اين است که هیچکدام از روابط اثر عمبق آب را کبه
تببأثیر مسببتقیمي در مقببدار شببار انببرژی دارد ،در نظببر
نميگیرند .بر اساس روابط موهود ،مقدار تناژ سنگ برای دو
قسمت که مشخصبا هیبدرودينامیکي و سبازهای يکسبان،
ولي عمق مختلفي دارند يکسان است که ببه نظبر ميرسبد
چندان منطقي نباشد .در ادامه ببا ميرفبي مبدل درختبي و
آنالیز ابيادی پارامترهای تأثیرگذار ،رابطه هديدی که عمبق
آب را در نظر ميگیرد پیشنهادشده است.

 -4مدل درختی
استخراج ميادال برای بيضبي از پديبدههای مهندسبي ببه
لحبا پیچیبدگي بببهراحتي امکانپبذير نیسببت .ببرای ايببن
منظور ،دادهکاوی ابزاری مناسب در ههبت حبل مسبئله و
تشريح پديبده مرببوط ببه آن اسبت .مفهبوم دادهکباوی در
حقیقت کشبف دانبش در پايگباه دادههبا اسبت .ببرای ايبن
منظببور ،روشهببا و فنهببای مختلفببي ههببت دسببتهبندی و
پیشبیني دادهها وهود دارد.

Root
Leaves

38

1
2

سال سوم  -پايیز و زمستان 5931

دو فصلنامه علمي  -پژوهشي دريافنون

مبببدلهای ΄ M5اببببزار قبببوی در ههبببت ببببرازش توابببب

ولي درنهايت هدف همبه آنهبا انتخباب روشبي اسبت کبه
بهترين هداسازی را در کالسهای هدف ،انجبام دهبد .ايبن
روند آنقدر تکرار ميشود تا رکورد ببه گبره برگهبا برسبد.
تمامي رکوردهايي که به يک برگ ميرسند ،در يک کبالس
قرار ميگیرند .برای رسیدن از گره ريشه تا ببرگ تنهبا يبک
راه وهود دارد و آن راه درواقب يکبي از قبوانین تولیدشبده
توسط درخت است.
برای زحت سنجي قوانین از يک سبری دادههبای آزمبايش
استفاده ميشود که برای ساخت درخت از آن استفاده نشده
باشببد و بببا دادههببای اولیببه متفبباو باشببد .ميیبباری کببه
اندازهگیری ميشود هم عبار است از درزد دادههايي کبه
درست دستهبندی ميشوند و دسته پیشبینيشده با دسبته
واقيي آنها يکي باشد .درواق الگوريتم درخت تصمیمگیری
با انتخاب آزموني آراز ميشود که بهترين هداسازی را برای
دستهها انجام دهد .در مراحل بيدی ،همین کار برای گبره-
های بيدی با دادههای کمتر زبور مبيگیبرد تبا بهتبرين
قانون حازل شود.
درخبت اولیببه ببا اسببتفاده از يببک ميیبار هداسببازی شببکل
ميگیرد که انحراف ميیار دادههای کالسبندی شدهای کبه
به يک گره ميرسند ،اسبت .زبفتي کبه کمتبرين انحبراف
ميیار در هر گره را داشته باشد بهعنوان زفتي کبه روی آن
شباخه زده ميشبود ،انتخباب ميگبردد .فرآينبد هداسببازی
درزورتيکه مقادير خروهي تمامي نمونههايي کبه ببه گبره
موردنظر ميرسند ،تغییرا ناچیزی داشته باشد و يا تيبداد
کمي از نمونههبا بباقي بماننبد ،متوقبف ميشبود .اطالعبا
بیشتر در مورد درخت تصمیمگیری و نحوه عملکبرد آن در
مطاليا اعتماد شهیدی و بالي آورده شده است.

خطي  Y  a1 X 1b1  a2 X 2b2  ...  an X nbnاست .ويژگبي
ازلي اين مبدل تيیبین شکسبتگيهای رفتباری تباب ( ) Y
برای هبر يبک از پارامترهبای مسبتقل (  ) X nو ارائبه تباب
بهزور روابط چند ضابطهای و بدون دخالت کاربر است.
با استفاده از مدل درختي روابط زير پیشنهادشده است کبه
در آن ،پارامتر تيداد امواج در نظر گرفتبه نشبده اسبت و از
عدد پايداری  N50استفادهشده اسبت .پارامترهبای مبؤثر در
پايداری موجشکن توده سنگي بهزور زير است:
()57
) N50  f ( S , P, cot  ,  md
در رابطه باال ،پارامتر هديد   mdبههای   mپیشنهادشده
است .تفاو پارامتر هديد   mdبا پارامتر   mدر اين است
که   mdاثر عمق را در نظر ميگیرد و همچنین در اين
پارامتر  H 50هايگزين  H sشده است:
tan 
()51
 
m

H s / L0

در رابطه باال طولموج آب عمیق (  ) L0در نظر گرفتهشده
است و اين در حالي است که مقدار طولموج در مناطق
کمعمق تغییر ميکند و بنابراين مقدار طولموج در پای
سازه ميتواند در پايداری مؤثر باشد .از طرفي مقدار ارتفاع
موج شاخ ،در اين رابطه لحا شده است که اين ارتفاع
نیز ميتواند با ارتفاع  H 50هايگزين شود .بنابراين پارامتر
هديد   mdبهزور زير بیان ميشود:
tan 
()50
 
md

H 50 / L

مقدار طولموج ( )Lبه عمق آب بستگي دارد .ازاينرو عمق
آب ميتواند بهعنوان پارامتر موثر در رابطه طولموج لحا
شود:
2 d
()53
(L  L tanh
)

 -1-4نتایج و بحث

L0

با توهه به قسمت قبلي مشخ ،ميشود که انتخاب ارتفباع
مناس تا چه اندازه در بهبود پیشبیني مؤثر بوده اسبت .در
اين قسمت سيي شده است با انتخاب پارامترهبای مبؤثر در
پايداری موجشکنهای تودهسنگي رابطه هديبدی پیشبنهاد
شود .در ايبن مطاليبه ،روش ΄( M5ببا اسبتفاده از نرمافبزار
 )Wekaههت پیشبیني عدد پايبداری مبوجشبکن ببه کبار
گرفتهشده است M5΄.يک نسخهای از الگوريتم  M5است که
توسط ونگ و ويتن در سال 5333پیشنهادشده است [.]50
اين الگوريتم شبیه الگوريتم  M5عمل ميکند اما کارايي آن
بیشتر است.

()58

0

g 2
L0 
Tm
2

رابطه ( )53يک رابطه تجربي برای پیشبیني طولموج در
هر منطقهای از آب دريا است که در CEM (Coastal
) Engineering Manualبه آن اشارهشده است [ .]53بر
اساس تجربیا نويسندگان ،خطای اين رابطه نسبت به
رابطه پخش (رابطه ازلي پیشبیني طولموج که از تئوری
موج ايری بدست ميآيد) کمتر از  1درزد است .همانطور
که از روابط فندرمیر هم قابل استنباط است ،ارتباط میان
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اين شکل ،به خوبي نشان ميدهد که رابطبه هديبد هبم در
پیشبینببي دادههببای آزمايشببگاهي فببندرمیببر [ ]2و هببم
دادههای آزمايشبگاهي ويبدال و همکباران [ ]9موفبق ببوده
است.
به نظر ميرسد که ' M5در تشخی ،اثر پارامترهای مؤثر بر
پايداری موجشکن تودهسنگي موفق بوده اسبت .ببا افبزايش
نفوذپذيری مقدار زيادی از انرژی امواج وارد محیط متخلخل
خواهد شد و درنتیجه عدد پايداری بیشبتر و انبدازه سبنگ
کوچکتری احتیاج خواهد بود .اين مسبئله ببا تبوان مثببت
پارامتر نفوذپذيری بهدرستي در نظر گرفتهشده است.
قبول مقدار خرابي بیشتر در زمبان طراحبي عبدد پايبداری
بزرگتر و درنتیجه اندازه سنگ کوچکتری را نتیجه خواهد
داد .در اين مسئله نیز توان مثبت پارامتر خراببي بهدرسبتي
در نظر گرفتهشده است .با افزايش پريود موج مقبدار انبرژی
بیشتری ببه موجشبکن وارد خواهبد شبد و درنتیجبه عبدد
پايداری کمتر و اندازه سنگ بیشتری نیباز خواهبد ببود .ببا
توهه به اينکه   mdرابطه مستقیمي ببا پريبود امبواج دارد،
افزايش آن منجر ببه افبزايش   mdو افبزايش ايبن پبارامتر
منجر به کاهش عدد پايداری در رابطه خواهد شد کبه ايبن
مسئله هم بهخوبي توسبط مبدل درختبي نشبان دادهشبده
است .افزايش شی منجر ببه پايبداری بیشبتر و کوچبکتر
شببدن تنبباژ ميشببود .در رابطببه ببباال عببدد پايببداری بببا

پارامترهای ورودی و پارامتر خروهي (که همان عدد
پايداری است) خطي نیست و از طرف ديگر مدل درختي
تنها قادر به ايجاد رابطه خطي میان آنها است .ازاينرو،
برای رلبه بر اين محدوديت ،از لگاريتم دادههای ورودی
استفادهشده است .برای ايجاد مدل از  950داده ترکیبي
استفاده شده است .از میان دادههای موهود  250داده
ههت آموزش رابطه هديد و  552داده ههت آزمايش رابطه
استفادهشده ميشود .درنهايت رابطه پیشنهادی 5با استفاده
از  250داده آموزشي و به کارگیری مدل درختي بهزور
زير پیشنهاد ميشود:
()53
N 50  4.55 P 0.14 S 0.15 md 0.49 cot  0.15
شکلهای ( )7و ( )1مقايسه مقادير انبدازهگیری شبده عبدد
پايداری و همچنین پیشبینيشده با استفاده از رابطه هديد
را به ترتی برای دادههای آزمايش و همچنین کبل دادههبا
نشان ميدهد .تمرکز دادههبا ببر روی خبط بهینبه در ايبن
شکلها ،بهخوبي نشان ميدهند که رابطه هديبد از توانبايي
خوبي در پیشبیني دقیقتر عدد پايداری برخوردار میباشد.

) cot  (0.490.15)  cot  (0.34ديدهشده است.
مهمترين پارامتر ،عمق آب است که تنهبا در رابطبه هديبد،
ديدهشده است .با افزايش عمق آب پبای سبازه ،مقبدار شبار
تکانه بیشینه رسیده بهپای سازه نیز افزايشيافته و درنتیجه
مقدار نیروی وارد بر موجشکن افزايش خواهد يافت.
برای توضیح بیشتر ،بايد اشاره نمود کبه مقبدار شبار تکانبه
بیشینه رسیده بهپای سازه با نیروی وارد به موجشکن رابطه
مستقیم دارد.
در رابطه فوق ،با افزايش عمق آب مقدار   mdببا توهبه ببه
روابط ( )53و ( )58افزايش مييابد .از طرفي افبزايش  md
که رابطه ميکوس ببا عبدد پايبداری در رابطبه هديبد دارد،
منجر به کاهش عبدد پايبداری و درنهايبت بزرگتبر شبدن
اندازه سنگها خواهبد شبد .امبا نکتبه هال توهبه در ايبن
مسئله اين است که تنها در منطقه کمعمق با افزايش عمبق
آب مقدار شار تکانه بیشینه افزايش مييابد ولبي در منطقبه

شکل ( )4مقایسه عدد پایداری اندازهگيری شده و
پيشبينیشده با استفاده از رابطه جدید برای دادههای آزمایش

شکل ( )5مقایسه عدد پایداری اندازهگيری و پيشبينیشده با

استفاده از رابطه جدید ،برای  303داده تركيبی رابطه.
)New Formula (NW

1
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آب عمیق ,عمق آب تأثیری در پايداری و خرابي موجشکن
ندارد.
اين بدان علبت اسبت کبه در منطقبه کمعمبق ،عمبق آب
پارامتر تأثیرگذاری در نوع شکست موج اسبت .ايبن مسبئله
نیز بهخوبي در رابطه باال ديده ميشود .با افزايش عمبق آب
مقدار )  Tanh(2 d / L0افبزايش ميياببد ،امبا ببا عمیبقتر
شدن دريا مقدار )  Tanh(2 d / L0به سمت  5میل خواهد
نمود و افزايش عمق تبأثیری نخواهبد داشبت .ايبن مسبئله
بهخوبي نشان داده است که رابطه ارائهشده تا چه حبدی ببا
فیزيک مسئله سازگار خواهد بود.
نکته حائز اهمیت ديگبر در مبورد برتبری رابطبه هديبد ببه
روابط قبلي تک ضابطهای بودن اين رابطه است .ايبن رابطبه
نشان ميدهد که مقدار عدد پايداری با افزايش مقدار  md
و يا پريبود امبواج همبواره کباهش و مقبدار سبنگ افبزايش
مييابد .اين مسئله تنها در رابطبه اعتمباد شبهیدی و ببالي
ديدهشده بود .ساير روابط بررسي شبده بیبان ميکننبد کبه
عدد پايبداری موجشبکن در شکسبت لغزشبي و ببا افبزايش
پريود (کاهش تیزی موج) زيادتر و در نتیجه آن تنباژ کمتبر
ميشود.
هببدول  2شبباخ،های خطببا را بببهمنظور مقايسببه روابببط
مختلف نشان ميدهد .با توهه به هدول  2مشخ ،ميشود
که رابطه ( )53در تمام شباخ،های آمباری نتبايص بهتبری
نسبت به ساير روابط هز رابطه اعتماد شهیدی و ببالي دارد.
همانطور که از اين هبدول مشبخ ،اسبت رابطبه اعتمباد
شهیدی و بالي به لحا شاخ ،خطا تا حدودی نسببت ببه
رابطه پیشنهادشده بهتر است ،اما درواق مزيت ازلي رابطه
هديد نسبت به آنها ،تک ضابطهای بودن و در نظر گبرفتن
اثر عمق آن به لحا فیزيکي است.
نتیجه ديگری که از استخراج رابطه ( )53حازبل ميشبود،
اين است که پايداری موجشکنها برخالف مطاليا گذشبته
به نوع شکست موج بستگي ندارد .در تمامي روابط گذشبته،
عدد پايداری سنگها ببه نبوع شکسبت مبوج کبه ميتوانبد
شیرههای و يا لغزشي باشد ،بسبتگي داشبته اسبت .اعتمباد
شهیدی و بالي در سال  2552نشان دادند که وابستگي عدد
پايداری (اندازه سنگها) به نوع شکست مبوج بسبیار نباچیز
است[ .]8در ايبن مطاليبه ،مشخ،شبده اسبت کبه رابطبه
پايداری موجشکنها با در نظر گرفتن اثر عمق آب ميتوانبد
کامال مستقل از نوع شکست موج باشد.

 -5نتيجهگيری
در اين تحقیق ،پايداری موجشبکنهای تودهسبنگي سبنتي
مورد بررسي قرار گرفتند .برای اين هبدف ،در ابتبدا عوامبل
تأثیرگببذار بببر پايببداری موجشببکنهای تودهسببنگي سببنتي
بررسي شد .از مهمترين پارامترهبای تأثیرگبذار در پايبداری
موجشکنها ،پارامتر ارتفاع موج است .در اين مطاليه ،نشبان
داده شد که چگونه پیشبیني پايداری موجشکن با انتخباب
ارتفاع مناس  H 50و بهکارگیری عمق آب بهبود مييابد.
با بهکارگیری اين رويکرد و استفاده از مدل درختبي ،رابطبه
هديدی پیشنهاد گرديده است .برای اين منظور ،از ترکیب
دادههای فندرمیر و ويدال و همکباران استفادهشبده اسبت.
در ايببن راسببتا ،از دادههببايي کببه در آن امببواج نببامنظم بببا
محدوده خرابي  2تا  8بوده است ،استفادهشده اسبت .ببرای
ساخت مدل نیز از دوسوم ايبن دادههبا ههبت آمبوزش و از
باقي آن ههت آزمايش رابطبه هديبد اسبتفاده شبده اسبت.
نتايص نشان داده است که رابطه هديد علیررم تک ضابطهای
بودن ،پیشبیني خوبي نسبت به ساير روابط ارائه ميدهد.
در علم دادهکاوی ،با افزايش تيداد ضابطهها ،دقت روابط نیز
افزايش مييابد .بهعنوانمثال ،در اين مطاليه که از 950
داده آزمايشگاهي برای ساخت رابطه هديد استفادهشده
است ،يک رابطه با  950ضابطه ميتواند کمترين خطا را
داشته باشد .رابطه اعتماد شهیدی و بالي که در سال 2552
ارائهشده است يک رابطه دو ضابطهای است که بااينوهود،
دقت محسوسي نسبت به رابطه هديد که يک رابطه تک
ضابطهای است ،دارد.
مهمترين پیام اين مقاله ،ارائه يک رابطه برای تيیین عدد
پايداری است بهطوریکه در اين رابطه با در نظر گرفتن
عمق آب ،اندازه سنگها مستقل از نوع شکست موج است.
 -3تشکر
نويسندگان اين مقاله از آقای فن در میر و همچنین ويبدال
به خباطر در اختیبار قبرار دادن اطالعبا خودشبان تشبکر
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