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مدلسازی و درونیابی محتوای الکترونی کلی یونسپهر بهکمک شبکة عصبی
مصنوعی و مشاهدات

GPS

میررضا غفاری رزین *1و بهزاد وثوقی

2

 .1دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی ،تهران ،ايران
 .2دانشيار ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی ،تهران ،ايران
(دريافت ،93/12/25 :پذيرش نهايی)94/11/11 :

چکیده
سیگنالهای سامانة موقعیتياب جهانی ( )GPSاطالعات باارزشی را از ساختار فیزيکی يونسپهر در اختیار میگذارند .با کمک
اين مشاهدات میتوان مقدار محتوای الکترونی کلی ( )TECرا برای هر مسیر ديدِ مابین گیرنده و ماهواره بهدست آورد .در اين
مقاله اندازهگیریهای بهدست آمده از  22ايستگاه موجود در شمالغرب ايران ( )λ>44 ،40>φ>36>48بهمنظور تعیین مقدار
محتوای الکترونی کلی در راستای قائم ( )VTECاستفاده شده است .بهعلت کمبود مشاهدات و توزيع مکانی نامناسب
ايستگاهها ،بهمنظور برآورد زمانیمکانی مقدار  VTECدر ساير نقاط ،دو مدل شبکة عصبی مصنوعی  3اليه ( )MLP-ANNو
شبکة عصبی با تابعهای پاية شعاعی ( )RBFNNبراساس الگوريتم پسانتشار خطا ( )BPAبهکار گرفته شده است 3 .ايستگاه
آزمون با توزيع مناسب بهمنظور ارزيابی صحت نتايج انتخاب شده است .کمینة خطای نسبی در نقاط آزمون برای شبکة عصبی
مصنوعی  3اليه % 1/40و برای شبکة عصبی با تابعهای پاية شعاعی  %1/88محاسبه شده است .محاسبة خطاهای نسبی کم و
همچنین تحلیل صورت گرفته ،بیانگر قابلیت مطلوب روشهای  GPS+MLP-ANNو  GPS+RBFNNدر مقايسه با
روشهای متعارف درونيابی در نشان دادن تغییرات زمانیمکانی يونسپهر است.
واژهای کلیدی :يونسپهر ،شبکة عصبی چنداليه ،شبکة عصبی با تابعهای پاية شعاعی.GPS ،IGS ،

 .1مقدمه
در سالهاي اخیر آگاهی از چگونگی توزیع چگالی

جهانی ( )GPSنیز متأثر از خاصیت الکتریکی یونسپهر

الکترونی یونسپهر بهمثابة چالشی مهم ،در حوزههاي

هستند .با استفاده از دو بسامد متفاوت در سامانة

علمی و عملی مورد توجه محققان و دانشمندان بسیاري

موقعیتیاب جهانی خاصیتهاي فیزیکی الیة یونسپهر

قرار گرفته است .گسترش و ارزیابی مدلی قابل اعتماد

را میتوان مورد بررسی قرار داد .با کمک دو بسامد،

که بتواند همة ویژگیهاي فیزیکی این الیه را نشان

تعداد الکترونهاي آزاد الیة یونسپهر در راستاي

دهد ،هنوز چالشی جدي در علوم فضایی است .بهعلت

گیرنده تا ماهواره محاسبه میشود (سیبر .)2003 ،کمیتی

ماهیت غیرخطی رفتار یونسپهر و نیز عوامل موجود

که با این روش محاسبه میشود محتواي الکترونی

موثر بر آن ،این چالش اهمیت فوق العادهاي دارد.

یونسپهر در راستاي مایل ( )STECنام دارد .جهت

الکترونهاي موجود در یونسپهر تاثیري بسزا بر

موقعیتیاب با گیرندههاي تکبسامدي ،میباید اثر الیة

انتشار امواج الکترومغناطیسی عبوري از آن دارند .این

یونسپهر از روي سیگنالهاي عبوري از آن برداشته

تاثیر ،حوزهاي تحقیقاتی وسیع و گستردهاي را در مورد

شود .این مرحله در موقعیتیاب به مدلسازي یونسپهر

این الیه از جوّ همانند سامانههاي مشاهداتی زمینفضا،

معروف است.

سامانههاي ارتباطی و هواشناسی فضایی ایجاد کرده

بهعلت ماهیت خاص و نیز ویژگیهاي فیزیکی،

است (شاییر .)1999 ،سیگنالهاي سامانة موقعیتیاب

چگالی الکترونی در یونسپهر داراي تغییرات
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زمانیمکانی است .این تغییرات ممکن است ناشی از

برونیابی چگالی الکترونی یونسپهر در مناطقی که

تغییرات روزانه ،تغییرات فصلی ،بیهنجاريهاي

مشاهده کافی و یا مناسب موجود نیست ،صورت گرفته

گوناگون موجود و یا دورة فعالیتهاي خورشیدي باشد

است .براي مثال میتوان به روشهاي کریژینگ،

(کومجاتی .)1997 ،وجود بسامدهاي گوناگون در رفتار

چندجملهاي ،هماهنگهاي کروي ،درونیابی بهکمک

چگالی الکترونی در یونسپهر منجر به اثرات بسیار

تابعهاي اسپیالین اشاره کرد (اوروس2005 ،؛ ولگوسز و

زیانباري در سامانههاي ارتباطی شده است .بهمنظور

همکاران2003 ،؛ مون2004 ،؛ سین و همکاران.)2008 ،

پیبردن به ماهیت فعالیتهاي یونسپهري و نحوة تاثیر

از این روشها بهکرات بهمنظور تهیه و مدلسازي

آنها در سایر سامانهها ،میباید تغییرات زمانیمکانی آن

منطقهاي و جهانی مقدار  TECاستفاده شده است.
در سالیان اخیر استفاده از روشهایی که نسبت به

بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
کمیتی که با استفاده از آن میتوان چگونگی

روشهاي قبلی سرعت عمل و دقت بیشتري داشته باشند

فعالیتهاي یونسپهري و نیز تغییرات زمانیمکانی

مورد توجه محققان قرار گرفته است .یکی از شاخههایی

چگالی الکترونی در این الیه از جوّ را مورد بررسی قرار

که توانسته در این عرصه قابلیتهاي خود را آشکار

داد ،محتواي الکترونی کلی ( )TECاست TEC .انتگرال

ساخته است مبحث مدلسازي و برآورد هوشمند با

خطی چگالی الکترونی در مسیر مابین ماهواره تا گیرنده

استفاده از شبکههاي عصبی مصنوعی است (کونواي و

TECU ،TEC

همکاران1998 ،؛ غفاري رزین و وثوقی.)2016 ،

بوده و یک  TECUمعادل  )ele/m2( 1016است .این

شبکههاي عصبی مصنوعی چندالیة ( )MLP-ANNبه

کمیت را میتوان از روي اندازهگیريهاي فاز و کُد

رات در حوزههاي علوم دیگر بهمنظور تقریب و برآورد

بهدست آمده از سامانة موقعیتیاب جهانی بهدست

مورد استفاده قرار گرفته است (سیمپسون1990 ،؛ سارما

آورد .یونسپهر بهعلت خاصت پراکندگی باعت تاخیر

و ماهدو2005 ،؛ غفاري رزین و وثوقی .)2016 ،نتایج

و تقدم در سیگنالهاي عبوري از آن میشود.

بهدست آمده از این تحقیقات بیانگر این موضوع است

است (سیبر .)2003 ،واحد اندازهگیري

بهعلت توزیع مکانی نامناسب گیرندههاي  GPSو
نیز تعداد محدود آنها ،مقادیر  TECبهدست آمده از
اندازهگیريهاي  GPSداراي محدودیت مکانی خواهند

که شبکههاي عصبی درحکم یک تقریبکنندة جهانی
قابلیت اعتماد بیشتري دارند.
در چندینسال اخیر تالشهاي اندکی در راستاي

بود .بهمنظور محاسبه و تعیین مقدار  TECدر مناطقی که

استفاده از این روش براي مدلسازي منطقهاي

داراي مشاهده نیستند و یا توزیع ایستگاهی مناسبی

صورت گرفته است .استفاده از قابلیت و کارایی

ندارند ،در این حالت مقدار  TECبهدست آمده از

شبکههاي عصبی مصنوعی در مباحث ژئودزي و

اندازهگیريهاي  GPSمیباید با روشی مناسب،

ژئودینامیکی به چند سال اخیر بر میگردد .هرناندز و

درونیابی و یا برونیابی شوند (یلماز و همکاران2009 ،؛

همکاران ( )1997از یک شبکة عصبی بسیار ساده با تنها

غفاري رزین و همکاران2015 ،؛ غفاري رزین و وثوقی،

دو ورودي بهمنظور مدلسازي و برآورد مقدار

 .)2016در نتیجه مقادیر  TECمحاسبه شده و نیز مقادیر

استفاده کردند .مکنیل ( )2002یک شبکة عصبی دو

 TECبرآورد شده را میتوان درحکم مدلی براي

الیه را بهمنظور محاسبه مقدار  TECمورد ارزیابی قرار

بررسی رفتار چگالی الکترونی یونسپهر در مکان و زمان

دادند .ژینوس و همکاران ( )2003از تبدیل فارادي و نیز

مورد استفاده قرار داد.

شبکة عصبی دو الیه براي برآورد مقدار  TECدر

تاکنون تالشهاي بسیار زیادي براي درونیابی و یا

TEC

TEC

راستاي قائم ( )VTECاستفاده کردند .لئوناردو و
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سانتوس ( )2007یک شبکة عصبی سهالیه را بهمنظور

رزین و مشهدي حسینعلی 1388 ،و  .)1390با توجه به

تعیین مقدار چگالی الکترونی گسترش دادند .تولوناي و

این مشکل ،بهدست آوردن مقدار  TECو برآورد آن

همکاران ( )2006با اندک تغییراتی در شبکة عصبی

براي سایر نقاط ،اینگونه از مدلسازيها داراي معایب

گسترش داده شدة لئوناردو و همکاران (اضافه کردن

و ایرادهایی از جمله کاهش دقت نتایج خواهند بود.

مقادیر موثر در تغییرات چگالی الکترونی بهصورت

مورد دیگر در این نوع از مدلسازيها ،در نظر نگرفتن

روزانه) مقدار  TECرا براي یک شبکه محلی در

شرایط فیزیکی موثر در رفتارهاي یونسپهر همانند دورة

زمانهاي متفاوت برآورد کردند .رودریگو و لئوناردو

فعالیتهاي خورشیدي و فعالیتهاي مغناطیسی است.

( )2007از یک روش درونیابی بر مبناي شبکههاي

این دو عامل میتواند باعث کاهش دقت نتایج حاصل

عصبی مصنوعی بهمنظور برآورد چگالی الکترونی

براي مقدار  TECشودند.

یونسپهر استفاده کردند .هابارولما و همکاران ()2007

بهعلت وجود چنین مشکالتی در عرضة یک مدل

ایدة استفاده از یک ایستگاه مرکزي بهمنظور آموزش

تحلیلی براي برآورد زمانیمکانی مقدار  ،TECایده

شبکة عصبی و برآورد مقادیر  TECدر منطقه افریقاي

استفاده از روشهایی که بتواند با سرعت و دقت زیاد،

جنوبی را عرضه کردند .یلماز و همکاران ( )2009از

مقدار  TECرا برآورد کند و نیز به آسانی قابل اجرا

شبکههاي عصبی با تابعهاي پایة شعاعی براي مدلسازي

باشد مطرح شد .شبکههاي عصبی مصنوعی بهعلت

و برآورد مقدار  TECدر کشور ترکیه استفاده کردند.

ماهیت غیرخطی و نیز بهعلت سرعت عمل و آسانی در

در داخل کشور در زمینة استفاده از شبکههاي

پردازش ،در زمینة مدلسازي و برآورد مقدار

TEC

عصبی مصنوعی در برآورد مقدار  TECتحقیقات بسیار

مورد استقبال فراوان قرار دارند .البته شبکههاي عصبی

اندکی صورت گرفته است .غفاري رزین و محمدزاده

مصنوعی تنوع بسیار زیادي دارند و میتوان از انواع

( )1393از ایدة شبکههاي عصبی سهالیه بههمراه

ساختارهاي گوناگون موجود در این شبکهها بهمنظور

اطالعات اضافی در مرحله آموزش شبکه ،بهمنظور

مدلسازي و برآورد استفاده کرد .دو نوع پُرکاربرد و در

مدلسازي و برآورد مقادیر  VTECدر نقاط گوناگون

عینحال دقیق این نوع از شبکهها که میتوان آنها را در

شبکة ژئودینامیک کشور ایران استفاده کردند .بهعلت

مدلسازي و برآورد مقدار  TECمورد استفاده قرار داد،

کمبود منابع اطالعاتی کافی و کارهاي تحقیقاتی

در این مقاله مورد بررسی و ارزیابی کامل قرار گرفته

صورت گرفته در زمینة مدلسازي و برآورد مقدار TEC

است .شبکههاي عصبی مصنوعی چندالیه و شبکههاي

در داخل کشور ،در این مقاله هدف عرضة دو الگوریتم

عصبی مصنوعی با تابعهاي پایة شعاعی ،دو مدل مورد

متفاوت از شبکة عصبی مصنوعی بهمنظور برآورد مقدار

استفاده در این مقاله هستند .بهمنظور پردازشهاي الزم،

 VTECدر منطقه ایران است.

از اندازهگیريهاي بهدست آمده از  22ایستگاه موجود

تاکنون تالشهاي بسیار زیادي بهمنظور عرضة مدل

در منطقه شمالغرب ایران (آذربایجان) استفاده شده

تحلیلی که نشاندهندة ارتباط بین موقعیت و مقدار TEC

است .این اندازهگیريها بهگونهاي انتخاب شده است

در آن موقعیت باشد ،صورت گرفته است (عامریان و

که زلزله بهوقوع پیوسته در منطقة آذربایجان در 1391

همکاران 2010 ،و 2013؛ غفاري رزین .)2015 ،بهعلت

در داخل بازة زمانی مشاهدات این تحقیق قرار گیرد.

کمبود مشاهدات ورودي و گاهی بهعلت ماهیت این

همچنین  4پارامتر بسیار مهم دورة فعالیت خورشیدي،

نوع از مدلسازيها ،مسئله مدلسازي تحلیلی یونسپهر

چگونگی فعالیتهاي مغناطیسی ،روز و ساعت در کنار

یک مسئله وارون بدوضع محسوب میشود (غفاري

موقعیت جغرافیایی دوبُعدي بهمنزلة پارامترهاي کلیدي
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مهم در آموزش هر دو شبکة عصبی مورد استفاده قرار

همچنین در معادلة ( )3مقادیر اُریبی داخل بسامدي براي

گرفته است .بهمنظور مقایسه نتایج بهدست آمده از

ماهوارهها با کمک رابطههاي ( )6و ( )7بهدست میآید:

روشهاي فوق و بررسی صحت و دقت این روشها در

bs  c  PS1   PS 2

برآورد مقدار  ،TECاز نتایج بهدست آمدة از شبکه
جهانی  IGSاستفاده شده است .در بخش دوم این مقاله
معادلههاي پایه و اساسی براي بهدست آوردن مشاهدات
موردنیاز  TECدر شبکه ،مورد بررسی قرار میگیرد .در
بخش سوم در مورد شبکة عصبی ،نحوة آموزش و
چگونگی تغییر وزنها صحبت خواهد شد .در بخش
چهارم نتایج عملی کار عرضه میشود و سرانجام در
بخش پنجم در مورد معایب و مزیتها و نیز پیشنهادات
براي کارهاي آینده صحبت خواهد شد.

()6

با جمع کردن معادلههاي ( )1و ( )3خواهیم داشت:
()7

P4   4  1 N1  2 N 2 
Br  Bs  br  bs   P

مقادیر پارامترهاي ابهام فاز  N1و  N2براي مشاهدات
پیوسته بدون جهش فاز ،ثابت در نظر گرفته میشوند.
خواهیم داشت:
()8

1 n
  P4   4 i 
n i 1
arc

در رابطه ()8
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 Br  Bs  br  bs   P



arc

P4   4

arc

1 N1  2 N 2

تعداد اندازهگیريهاي پیوسته در هر دو

بسامد است .با کم کردن معادلة ( )4از معادلة ()8

 .2معادلههای پايه و اساسی
گیرندههاي دو بسامدي  GPSمشاهدات کُد و فاز موج
حامل ( ) ) P ,  (i  1,2را در باند  Lو با بسامدهاي
i







Bs  c TLS1  TLS2

خواهیم داشت:
()9

  4  I1
arc
L

i

arc

P4  P4   4

 I 2  br  bs   P

در اختیار میگذارند .با

در رابطة ( P~ )9مشاهدة یونسپهري نُرم شده با استفاده

استفاده از مقادیر مشاهدات کُد و فاز در هر دو بسامد

از مشاهدات یونسپهري فاز موج حامل است .تاخیر

خواهیم داشت (عامریان و همکاران:)2013 ،

یونسپهري با رابطه ( )10به بسامدها مرتبط میشود:

)L1 (1575 .42 MHz

و

)L2 (1227 .60 MHz

()1



P4  P1  P2  I1  I 2 



 

c  Pr 1   Pr 2  c  PS1   PS 2   P

()2

 f  f12 
P4  40.3STEC 

 f1 f 2 
br  bs   P
2
2

()3

 4  1   2 



I 2  I1  1 N1  2 N 2 



 

c TLr1  TLr2  c TLS1  TLS2   L

()4

 f 2  f12 
 4  40.3STEC  2

 f1 f 2 
1 N1  2 N 2  Br  Bs   L

4

()10

40 .3
STEC
fi 2

Ii 

با وارد کردن معادلة ( )10در معادلة ( )9میتوان مقدار
محتواي الکترونی کلی در راستاي مایل را بهدست
آورد:
()11



 L

arc



STEC  P4  br  bs   P



2 2
1 2
2
2

f f
40.3 f  f12



در رابطة ( STEC )11مقدار محتواي الکترونی کلی در

که در رابطههاي باال داریم c :سرعت نور در خالء

راستاي مایل است که درحکم خروجی مطلوب در

مقادیر وابسته به بسامد

آموزش شبکههاي عصبی مورد استفاده قرار خواهد

که به اُریبی داخل بسامدي براي کُد و فاز معروفاند،

گرفت .بهمنظور بهدست آوردن مقدار محتواي الکترونی

برحسب ، m / s
i

S

TS 

طول موج سیگنال

r,

Li

وTr

برحسب متر،

پارامتر تاخیر یونسپهري و باالخره



Ni

ابهام فاز،

Ii

نوفة اندازهگیري

کلی یونسپهر در راستاي قائم میتوان از تابع تصویر
بهصورت رابطه ( )12استفاده کرد:

ها برحسب متر است .در معادلة ( )1مقادیر اُریبی داخل

()12

بسامدي براي گیرنده بهصورت رابطه ( )5تعریف

که خواهیم داشت:

میشود:

()13

()5







br  c  Pr 1   Pr 2
Br  c TLr1  TLr2

در رابطة ()13

VTEC  M  STEC

1
)sin( elev

elev

زاویة ارتفاعی ماهواره است.

M
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که در رابطة ( yk )14نورون خروجی  ،تابع فعالسازي

 .3شبکة عصبی پرسپترون چنداليه
شبکة عصبی ،سامانة پردازش اطالعات است که از

نورون،

تعداد زیادي از عنصرهاي پردازش سادهتر که بهمثابة

نشاندهندة پارامتر iاُم ورودي w ki ،وزن هر نورون

عصبهاي مصنوعی شناخته میشوند ،تشکیل یافته

و  b kاُریبی پارامترهاي ورودي است .تابع فعالسازي را

است .هر شبکة عصبی از تعدادي گره که همان

میتوان بهصورت تابع سیگموئید (رابطه  )15تعریف

نورونها هستند و وزنهاي ارتباطی که گرهها را به هم

کرد (لئوناردو و همکاران:)2007 ،

وصل میکنند ،تشکیل شده است (سیمپسون1990 ،؛

()15

m

تعداد پارامترهاي ورودي شبکه،

1
1  ex

xi

 ( x) 

هایکین .)1994 ،دادههاي ورودي در وزن متناظرشان

مسئله مهم در شبکههاي عصبی مصنوعی چندالیه

ضرب میشوند و مجموع آنها به نورونها وارد میشود.

تعداد نورونهاي الیههاي متفاوت است .در مورد الیههاي

هر نورون داراي یک تابع فعالسازي است .این مقدار

ورودي و خروجی تعداد نورونها براساس تعداد

ورودي از تابع فعالسازي عبور میکند و مقدار

پارامترهاي ورودي و خروجی مسئله تعیین میشود .تعداد

خروجی نورون را مشخص میسازد .تعداد نورونها و

نورونهاي الیة مخفی در شبکة چندالیه معموالً براساس

الیههاي شبکة عصبی متناسب با مسئله موردنظر و با

سعی و خطا و نیز در نظر گرفتن مقدار خطاي ایجاد شده

روش سعی و خطا به دست میآید.

در پارامترهاي خروجی بهدست میآید.

یکی از سادهترین و در عینحال کارآمدترین
چیدمانهاي پیشنهادي براي استفاده در مدلسازي

 .1 .3شبکة عصبی با تابعهای پاية شعاعی

عصبهاي واقعی مدل پرسپترون چندالیه است که از

شبکههاي عصبی با تابعهاي پایة شعاعی نوع خاصی از

یک الیه ورودي ،یک یا چند الیة پنهان و یک الیة

شبکههاي عصبی هستند که بر پایه نظریههاي درونیابی

خروجی تشکیل یافته است (سیمپسون1990 ،؛ هایکین،

شکل گرفتهاند .بهعلت ماهیت خاص این نوع از

 .)1994در این ساختار ،همة نورونهاي یک الیه به

شبکههاي عصبی ،محققان بسیاري بهصورت متداول از

همة نورونهاي الیه بعد متصلاند .این چیدمان

این نوع شبکة عصبی بهمنزلة جایگزین شبکههاي عصبی

دراصطالح یک شبکه با اتصالهاي کامل را تشکیل

چندالیه استفاده کردهاند (مودي و دارکن .)1998 ،این

میدهد .شکل  1ساختار یک شبکة عصبی با الیههاي

نوع از شبکههاي عصبی بهمنظور تقریب تابعها و

ورودي ،پنهان و خروجی را نشان میدهد.

طبقهبندي از قابلیت بسیار زیادي دارند .این امر بهعلت

هر نورون در الیة ورودي براساس تابع زیر پردازش

توپولوژي و سرعت یادگیري سریع این نوع از

را روي پارامترهاي ورودي شبکة عصبی عملی میسازد

شبکههاي عصبی است (پاول .)1987 ،شکل  2ساختار

(لئوناردو و همکاران:)2007 ،

یک شبکة عصبی با تابعهاي پایة شعاعی را نشان

()14

 l

 m

yk     wk   x i  w ki   b k   w0 
 i 1

 k 1


میدهد.

شکل  .1ساختار شبکة عصبی چندالیه
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شکل  .2ساختار یک شبکة عصبی با تابعهای پایة شعاعی

با توجه بهشکل  2میتوان پیبرد که این نوع
شبکههاي عصبی نیز از سه الیه تشکیل شدهاند .الیة
ورودي با دریافت یک بُردار درحکم ورودي و انتشار
نتایج به الیة میانی ،خروجی را در الیة آخر بهوجود
میآورد .الیة میانی از نورونهایی تشکیل یافته است که
از تابعهاي پایة شعاعی استفاده میکنند .شبکههاي
عصبی با تابعهاي پایة شعاعی نسبت به شبکههاي عصبی
چندالیه مزیتهاي زیر را دارند:
.1

قابلیت تقریب فراگیر انواع گوناگون تابعها را

دارند.
.2

برآورد پارامترها نسبت به شبکههاي عصبی

چندالیه بهنسبت سادهتر است.
.3

امکان عرضة تفسیرهاي فیزیکی درخصوص

پارامترهاي آن وجود دارد.
خروجی نورون iاُم در الیة خروجی را میتوان با
استفاده از تابع زیر (رابطه  )16محاسبه کرد (یلماز و
همکاران:)2009 ،
()16

q

yi   ij j  x   0
j 1

در رابطة ( q )16تعداد نورونها در الیة مخفی  ij ،وزن
بین نورون jاُم درالیة مخفی و نورون iاُم در الیة
خروجی و   0نشاندهندة مقادیر اُریبی هستند  . .تابع
پایهاي است که انتقال غیرخطی بین الیة ورودي با الیة
خروجی را عملی میسازد .این تابع درواقع نقشی شبیه
تابعهاي فعالیت در شبکههاي عصبی چندالیه دارد.
رایجترین نوع تابع پایه در این نوع از شبکههاي عصبی،
تابع گاوسی است (بیشوپ2005 ،؛ ینگ و همکاران،
 .)2010این تابع معموالً بهصورت رابطه ( )17تعریف
میشود:

()17

2
x  u j 
2
2 j 


 j x   exp 

d

j

در رابطة ( x  Rd ،)17بُردار ورودي،





uj  R

و

بهترتیب مقدار مرکز و پارامتر پهناي تابع پایه هستند.
آموزش این نوع شبکهها نیز نیازمند دادههاي
برچسبدار است .درواقع زمانی شبکه از لحاظ وزن و
اُریبی به مقدار بهینه خواهد رسید که مقدار خطاي
موجود به کمترین میزان برسد .به همین منظور در هر دو
روش شبکههاي عصبی مصنوعی چندالیه و شبکههاي
عصبی با تابعهاي پایة شعاعی از الگوریتم پسانتشار
خطا براي آموزش استفاده میشود.
 .2 .3الگوريتم پسانتشار خطا
این الگوریتم که در  1986روملهارت و مککلیالند
پیشنهاد کردند ،در شبکههاي عصبی پیشسو مورد
استفاده قرار میگیرد .پیشسو بودن به این معنا است که
نورونهاي مصنوعی در الیههاي متوالی قرار گرفتهاند و
خروجی خود را رو به جلو میفرستند .واژه پسانتشار
نیز به معناي این است که خطاها به سمت عقب در
شبکه تغذیه میشوند تا وزنها را اصالح کنند و پس از
آن ،مجدداً ورودي مسیر پیشسوي خود تا خروجی را
تکرار کند (مارس و همکاران.)1996 ،
روش پسانتشارِ خطا از روشهاي باسرپرست است به
این مفهوم که نمونههاي ورودي برچسب خوردهاند و
خروجی مورد انتظار هریک از آنها از پیش دانسته است
(سوزیل و همکاران .)1997 ،لذا خروجی شبکه با این
خروجیهاي ایدئال مقایسه و خطاي شبکه محاسبه
میشود .در این الگوریتم ابتدا فرض بر این است که
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وزنهاي شبکه تصادفی انتخاب شدهاند .در هر گام

در عرضة تکی دادهها ،خطر کمینههاي محلی منتفی است.

خروجی شبکه محاسبه میشود و برحسب میزان اختالف

در الگوریتم پسانتشار خطا ،تابع تحریک هر عصب

آن با خروجی مطلوب ،وزنها تصحیح میشوند تا

بهصورت جمع وزندار وروديهاي مربوط به آن عصب

درنهایت ،این خطا کمینه شود .در الگوریتم پسانتشار

درنظر گرفته میشود .بدین ترتیب با فرض اینکه

خطا ،تابع تحریک هر عصب بهصورت جمع وزندار

وزنهاي متناظر بین الیه ورودي و الیه بعد باشد میتوان

وروديهاي مربوط به آن عصب درنظر گرفته میشود.

نوشت:

با توجه به اینکه شبکة عصبی ،مدل ساده شدة
اعصاب بدن است ،درست به مانند آنها قابلیت یادگیري
دارد .بهعبارتدیگر ،شبکه با استفاده از اطالعاتی که از
ورودي و بهواسطة سرپرست خود دریافت میکند ،قادر به
فراگیري روند موجود در الگوها است (سوزیل و

()18

w

n

A j x, w   xi w ji
i 0

به وضوح میتوان دید که تابع تحریک عصب فقط به
ورودي و وزنهاي متناظر بستگی دارد .با فرض این که
تابع خروجی ،سیگموئید باشد میتوان خروجی عصب
iاُم را بهصورت رابطه ( )19نوشت:

همکاران .)1997 ،لذا بهطور مشابه با انسان ،روند یادگیري

()19

بدین صورت که مثالهاي بسیاري را به دفعات باید به

با دقت در رابطة ( )19درمییابیم که خروجی فقط به

شبکه عرضه کرد تا بتواند با تغییر وزنهاي شبکه ،خروجی

مقدار تابع تحریک بستگی دارد که به نوبة خود به

موردنظر را دنبال کند .عرضة نمونة دادههاي ورودي به

ورودي و وزنها مرتبط میشود .لذا براي تغییر

شبکة عصبی به دو روش امکان پذیر است:

خروجی باید وزنها تغییر کنند .آنچنان که پیش از این

در شبکة عصبی نیز از مدلهاي انسانی الهام گرفته است.

.1

O j  x, w  
1

Aj  x , w

1 e

sgm  Aj  x, w   

روش عرضة یکجا :در این روش ،همة

نیز بیان شد ،هدف فرایند آموزش ،رسیدن به خروجی

نمونهها به شبکه عرضه میشود و در آخر ،خطاي شبکه

مطلوب است .بدینترتیب ابتدا باید تابع خطاي هر

نسبت به کل نمونهها محاسبه میشود و وزنها براساس آن

نورون را تعریف کنیم .این خطا از اختالف خروجی

خطا تغییر میکند .در مرحلة بعد ،دوباره همة دادهها به

واقعی شبکه و خروجی موردانتظار بهصورت رابطه

شبکه عرضه میشود و روند فوق نظیر به نظیر صورت

( )20بهدست میآید:

میپذیرد تا درنهایت خطا به سطح قابلقبولی برسد

()20

(صیادي .)1387 ،مسلماً این روش پیچیده و زمانبر است و

انتخاب مربع تفاضل بین خروجی واقعی ( )Ojو خروجی

نیاز به حافظة زیادي دارد .همچنین امکان گیرکردن

مطلوب ( )djاز چندین جنبه قابل بحث است ،نخست با

الگوریتم در کمینههاي محلی وجود دارد.

استفاده از توان دوم ،مقدار خطا همواره مثبت خواهد

.2

E j x, w, d j   O j x, w  d j 

2

روش عرضة الگو :در این روش ،در هربار

بود .دوم اگر اختالف بین خروجی واقعی و مطلوب

نمونهها بهصورت تکتک به شبکه داده میشود و خطاي

زیاد باشد ،توان دوم منجر به بزرگتر شدن این عدد

متناظر با همان داده بالفاصله محاسبه میشود و براساس

میشود و برعکس اگر اختالف بین خروجی واقعی و

آن ،وزنهاي شبکه تغییر میکند .سپس نمونة بعدي به

مطلوب کم باشد توان دوم منجر به کوچکتر شدن آن

شبکه عرضه میشود و روند مشابه باال صورت میپذیرد

میشود .بر این اساس میتوان خطاي کلی شبکه را

(صیادي .)1387 ،چون در این روش ،در هر گام اصالح

بهصورت مجموع خطاي تکتک عصبهاي الیة

وزنها براساس هر نمونه صورت میگیرد ،الگوریتم

خروجی نوشت .لذا داریم:

همگرایی خوبی دارد و با توجه به ماهیت تصادفی موجود

()21

E  x, w, d  
2

 E  x, w, d     O  x, w   d 
j

j

j

j

j

j
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حال باید به بررسی ارتباط خطا با وروديها ،وزنها و

میزان اصالح وزنها در هر گام  Tباید مشتق خطا را

خروجیها بپردازیم .براي این کار روشهاي متفاوتی

برحسب وزنها بهدست آوریم .بدینمنظور با استفاده از

وجود دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:

قاعدة زنجیرهاي میتوان نوشت:

.1

روش گرادیان شیب

.2

روش نیوتن

.3

روش اندازه حرکت

.4

روش آنتروپی متقابل

.5

روش لوونبرگ

E
E O j


w ji O j w ji

()24
با توجه به رابطة ( )21میتوان نوشت:
()25

E
 2 O j  d j 
O j

همچنین با استفاده مجدد از قاعدة زنجیرهاي و با توجه

روش گرادیان شیب به علت اینکه سادهترین و درعین

به رابطههاي ( )18و ( )19میتوان نوشت:
A j

O j

O j

حال پُرکاربردترین روش است ،بیشتر از سایر روشها

()26

مورد استفاده واقع میشود (صیادي .)1387 ،در روش

در رابطة ( )26براي محاسبه با توجه به رابطة ( )18و با

گرادیان شیب ،ابتدا یک تابع هزینه درجة دوم تعریف

استناد به خاصیت زیر براي تابع سیگموئید میتوان مشتق

میشود که عبارت است از:
N

 J  w, i  
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که در رابطة ( L0 )22بُعد خروجی (تعداد نورونهاي
الیه خروجی) است .هدف نهایی الگوریتم پسانتشار
خطا ،کمینه کردن این تابع هزینه است .براساس روش
گرادیان شیب ،با توجه به درجة دوم و مثبت بودن تابع
هزینه ،فرض میشود این تابع رفتاري سهموي دارد .لذا
براي رسیدن به کمینة کلی آن باید در خالف جهت
شیب تابع حرکت کنیم .بنابراین با فرض اینکه وزنها
در ابتداي کار بهصورت تصادفی انتخاب شده باشند،
باید شیب تابع خطا را نسبت به وزنها محاسبه کرد و
در جهت خالف آن ،وزنها را تغییر داد .این روند را
تا آنجا ادامه میدهیم که به کمینة کلی یا یک خطاي
قابلقبول برسیم .بنابراین میزان تغییر وزنها در هرگام
عبارت است از:
E
w ji

()23

 O j 1  O j  xi

w ji



Aj



w ji

تابع سیگموئید را برحسب خود تابع نوشت:
()27
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با قرار دادن ( )25و ( )26در رابطة ( )24خواهیم داشت:
E
E O j



w ji O j w ji

()28

2  O j  d j   O j  1  O j  xi

اکنون با جایگزینی ( )28در ( )23رابطة نهایی میزان
اصالح وزنها در هر گام از الگوریتم پسانتشار خطا
بهصورت رابطه ( )29بهدست میآید:
E

w ji

()29

w ji  

2  O j  d j   O j  1  O j  xi

از رابطة ( )29در اصالح وزنهاي یک شبکة عصبی دو
الیه که فقط یک دسته وزن دارد میتوان استفاده کرد.
با فرض وجود الیة پنهان باید دو دسته وزن در هر گام
از اجراي الگوریتم پسانتشار خطا ،اصالح شوند:
وزنهاي اتصالهاي الیة ورودي به الیة پنهان (  ) vو

w ji  

وزنهاي اتصالهاي الیة پنهان به الیة خروجی ( .) w

ثابت اصالح وزنها است و از سوي

در این حالت ،خطا عالوه بر وابستگی به وزنهاي

کاربر انتخاب میشود .این ثابت ،نرخ همگرایی

اتصالهاي الیة پنهان ،به الیة خروجی یا همان  w jiبه

الگوریتم را تعیین میکند .لذا به وضوح هرچه مقدار

وزنهاي  v jiنیز وابسته است .بار دیگر با استفاده از

این ثابت بیشتر باشد ،میزان تغییرات در هر گام بیشتر

ایدة گرادیان شیب میتوان نوشت:

که در آن،



خواهد بود و برعکس .طبق رابطة ( )23بهمنظور یافتن
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vik  

مشخص میکند .در مورد تعداد نورونهاي الیة میانی،



مبناي خاصی وجود ندارد و معموالً با سعی و خطا

E
  xi 1  xi  vik 
xi

همچنین با توجه به اینکه در حالتی که شبکة عصبی

بهنحوي انتخاب میشود که شبکه جواب معقولی در

داراي سه الیه است ،ورودي الیة خروجی در حقیقت

اختیار بگذارد .باید دقت داشت که اگر شبکه خیلی

خروجی الیة پنهان است ،و رابطة ( )28بهصورت رابطه

پیچیده باشد ،دقیقاً رفتار الگوهاي ورودي را یاد خواهد

( )31تغییر مییابد:

گرفت و لذا اگر ورودي نسبت به دادههاي آموزشی

()31

E
 2O j  d j  O j  1  O j w ji
w ji

اگر شبکة عصبی داراي تعداد الیههاي بیشتري
باشد ،با استفاده از روندي مشابه با روند باال میتوان
میزان اصالح وزنهاي هر الیه را بهدست آورد .در
عمل میتوان نشان داد که یک شبکة عصبی با سه الیه
میتواند بازدهی مشابه با شبکههاي با الیههاي بیشتر
داشته باشد ،بنابراین ازآنجاکه افزایش تعداد الیهها،
الگوریتم یادگیري را پیچیدهتر میکند ،مرسوم است
که از شبکههاي عصبی با سه الیة (ورودي ،پنهان و
خروجی) استفاده شود.
 .3 .3روند اجرای شبکهها
بهمنظور شبیهسازي یک مسئله با استفاده از شبکههاي
عصبی به روش با سرپرست (با فرض در اختیار داشتن
دادههاي برچسبدار) اولین کار انتخاب ابعاد شبکه
است .با توجه به بحث پیشین ،انتخاب تعداد الیهها
محدود به سه الیه میشود .در الیة ورودي باید به تعداد
بُعدهاي هر الگوي ورودي ،نورون قرار دهیم .بنابراین،
اندازة الیة ورودي را بُعد دادههاي ورودي تعیین
میکند .در الیة خروجی نیز بهوضوح باید به تعداد
ردهها ،نورون داشته باشیم .در حالت ایدئال ،با آمدن
ورودي مربوط به یک رده انتظار داریم نورون مربوط
به آن رده مقدار  1و بقیة نورونها مقدار  0را به خود
بگیرند .اما در عمل با توجه به تابع سیگموئید مورد
استفاده ،مقدار خروجی شبکه ،عددي بین صفر و یک
است .لذا در حالت عملی ،نورونی از الیة خروجی که
دراصطالح بیش از بقیه روشن شده باشد (مقدار آن
بزرگتر از بقیه باشد) ردة مربوط به آن داده را

تغییر کند ،شبکه بهراحتی قادر به دنبال کردن آن
نخواهد بود .در این حالت دراصطالح گفته میشود که
شبکة عصبی قابلیت تعمیم ندارد .اینچنین شبکه هایی
را ( Over-loaded networksسرریز) مینامند (صیادي،
.)1387
قدم بعدي در شبیهسازي ،انتخاب نوع تابع خروجی
نورون است که در شبکههاي چندالیه که با الگوریتم
پسانتشار خطا کار میکنند ،عمدتاً از تابع سیگموئید
استفاده میشود .علت این امر مشتقگیري ساده و
ارتباط مستقیم مشتق تابع با خود تابع است .پیش از
شروع شبیهسازي ،باید دادههاي ورودي را به دو گروه
تقسیم کرد:
.1

دادههاي آموزش :این دادهها از میان دادههاي

برچسبدار و بهمنظور آموزش شبکه به کار میروند.
عمدتاً از میان کل دادهها شصت تا هفتاد درصد آنها را
(بهطور تصادفی یا با یک پیشفرض) بهمنزلة دادههاي
آموزش انتخاب میکنند .پس از آنکه شبکه با این
دادهها آموزش دید ،وزنها مقدار نهایی خود را یافتهاند
بهنحوي که شبکه براي دادههاي آموزش ،کمترین خطا
را بهدست میدهد.
.2

دادههاي آزمون :پس از آنکه شبکه با

دادههاي آموزش تا رسیدن به حداقل خطا آموزش
یافت ،بقیة دادهها (سی تا چهل درصد) که در آموزش
نقشی نداشتهاند درحکم ورودي به شبکه داده میشوند
و پاسخ شبکه با پاسخ مطلوب (برچسب آنها) مقایسه و
بدینترتیب بازدهی شبکة آموزش دیده محک زده
میشود.
شایان ذکر است که اگر تعداد نمونههاي آموزش

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،2تابستان 1395
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به حد کافی زیاد باشد ،استفاده از روش عرضة الگو

ورودي شبکة عصبی طول ،عرض ،مقادیر دورة

جوابهاي بهتري میدهد اما در کاربردهایی که تعداد

فعالیتهاي خورشیدي ،مقدار فعالیتهاي مغناطیسی،

نمونههاي برچسبدار آموزش کم باشند ،هر دو روش

ساعت و مقادیر  VTECدرحکم پارامترهاي خروجی در

عرضة الگو و عرضة یکجا به جوابی یکسان منجر

نظر گرفته میشوند .درنتیجه میتوان تابع زیر را بهمثابة

خواهند شد .همچنین باید توجه داشت که در اولین

رابطة ریاضی بین وروديها و خروجیهاي شبکة عصبی

گام اجراي الگوریتم ،وزن همة الیهها بهطور تصادفی

بیان کرد:

انتخاب میشود و در هر گام با استفاده از روش

()34

پسانتشار خطا ،وزنها تصحیح میشود .اشاره به این

در رابطة ( TNN )34مقدار  VTECبرآورد شده بهکمک

نکته حائز اهمیت است که پس از آنکه همة نمونهها

شبکة عصبی Lat ،و  Lonمقادیر عرض و طول جغرافیایی،

یکبار به شبکه عرضه شد ،در نوبت بعدي (اپوک

 SAمقدار دورة فعالیت خورشیدي MA ،مقدار فعالیتهاي

بعد) ابتدا دادههاي آموزشی بهطور تصادفی بُر زده

مغناطیسی و  Hrزمان مربوط به اندازهگیري است.

TNN  f lat lon SA MA Hr 

شوند .این کار بهویژه سبب میشود که شبکة عصبی

معموالً در شبکههاي عصبی بهمنظور بهدست آوردن

بهازاي نمونههاي خاص اُریبی نشود و همچنین از گیر

بهینهترین ساختار شبکه ،دادههاي ورودي را به سه دستة

کردن در کمینههاي محلی جلوگیري میکند (صیادي،

مجزا ازهم تقسیم میکنند :مجموعة آموزش ،مجموعة

 .)1387پس از اجراي الگوریتم تصحیح وزنها تا

آزمون و مجموعة ارزیابی .مجموعة آموزش صرفاً بهمنظور

رسیدن به کمینة خطاي کلی ،چندین معیار براي توقف

آموزش شبکه و تعیین وزن نورونها بهکار برده میشود .در

الگوریتم پیشنهاد میشود که مهمترین آنها عبارتاند

این مقاله براي ارزیابی نتایج شبکة عصبی مصنوعی در

از:

برآورد مقدار  VTECاز سه مفهوم خطاي نسبی ،خطاي
.1

اگر خطا (تابع هزینه) که قرار است کمینه

مطلق و جذر خطاي مربعی میانگین استفاده شده است.

شود ،از یک سطح آستانه کمتر شود ،میتوان پذیرفت

خطاي مطلق بهصورت رابطه ( )35تعریف میشود (کاندر،

که شبکه با خطاي قابلقبولی آموزش دیده است .این

:)1998

شرط چنین بیان میشود:

()35

Absolute( Error)  VTECe  VTECk

J w   0

که در آن VTECk ،مقدار مشخص در نقاط آزمون و

اگر میزان تغییرات خطا در طی دو گام

 VTECeمقدار برآورد شده از شبکة عصبی در نقاط

متوالی کمتر از یک سطح آستانه باشد یا بهعبارتدیگر

آزمون هستند .خطاي نسبی نیز بهصورت رابطه ()36

روند کاهش خطا با سرعت کُند صورت گیرد ،میتوان

تعریف میشود:

چنین برداشت کرد که به حوالی کمینة کلی رسیدهایم.

()36

()32
.2

لذا در این حالت نیز تصمیم به توقف الگوریتم آموزش
گرفته میشود .بیان ریاضی این شرط نیز چنین است:
()33

 w J w   0

 .4 .3بررسی خطا در شبکة عصبی
در این مقاله از آموزش بهروش پسانتشار خطا بهمنظور
برآورد  VTECدر شبکه استفاده شده است .پارامترهاي

100

VTEC e  VTEC k
VTEC k

Re lative( Error) 

همچنین جذر خطاي مربعی میانگین بهصورت رابطه
( )37تعریف میشود:
()37

2



 yiP redict

 y
n

Actual
i

i 1

1
N

RMSE 
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بیانگر خروجیهاي شبکة عصبی هستند.
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ذکر این نکته نیز ضروري است که میتوان از

 .4پردازش مشاهدات
تحقیقات ژئودینامیک در ایران از  1377بهمنظور پایش

مدلهاي مرجع جهانی یونسپهر ( )IRI2012و یا

تغییرات پوستة زمین و حرکات زمینساختی مربوط به

خروجیهاي بهدست آمده از شبکة جهانی  IGSبهمنظور

آن آغاز شده است .در این راستا شبکه دائمی

تعیین مقدار  VTECاستفاده کرد .باید توجه داشت که

ژئودینامیک سراسري در  1383بهمنظور بررسی

مدل مرجع جهانی یونسپهر از اندازهگیريهاي مستقیم

سازوکارهاي حرکات گسلهاي ایران طراحی و

یونسپهر (یونوسوند) براي تعیین مقدار  VTECو

بهتدریج اجرا شد .در حال حاضر این شبکه داراي 120

چگالی الکترونی یونسپهر استفاده میکند .با توجه به

ایستگاه دائمی  GPSاست .بهمنظور آزمون و ارزیابی

اینکه در منطقة ایران فقط یک ایستگاه اندازهگیري

روشهاي پیشنهاد شده در این مقاله در برآورد مقدار

مستقیم یونسپهر موجود است ،این نوع مدلها در

 VTECو نیز بهمنظور بررسی اینکه روش فوق تا چه حد

مناطقی همانند ایران از روشهاي گوناگون درونیابی

میتواند در مناطقی که تعداد ایستگاههاي  GPSو

استفاده میکنند و این امر باعث کاهش دقت نتایج

درنتیجه تعداد مشاهدات ورودي کم بوده است ،جوابگو

عرضه شده میشود .در مورد خروجیهاي شبکة جهانی

باشد و بتواند با دقت زیاد ویژگیهاي فیزیکی یونسپهر

 IGSنیز بهعلت وجود صرفاً یک ایستگاه در ایران ،باز

را نمایش دهد ،از تعداد  22ایستگاه موجود در

هم استفاده از روشهاي درونیابی اجتنابناپذیر است.

شمالغرب ایران (آذربایجان) استفاده شده است .این

بنا به علتهاي فوق و نیز ضعف مدلهاي مرجع و

و طول

جهانی ،لزوم عرضة مدلی که بتواند نقاط ضعف این

قرار گرفته است .شکل 3

مدلها را جبران کند و در عینحال محلی ،سریع ،دقیق

چگونگی توزیع مکانی  22ایستگاه از شبکه آذربایجان

و در دسترس باشد ،کامالً احساس میشود .بههمینخاطر

را نشان میدهد .در این شکل ایستگاههاي مورد استفاده

در این مقاله از دادههاي ایستگاههاي  GPSبه همراه

براي آموزش ،سه ایستگاه براي آزمون نتایج و نیز محل

الگوریتم شبکههاي عصبی بهمنظور برآورد مقدار

جغرافیایی وقوع زلزله نشان داده شده است.

 VTECدر نقاط گوناگون استفاده شده است.

محدوده در عرض جغرافیایی
جغرافیایی

44 0 E    48 0 E

36 0 N    40 0 N

مشاهدات مورد استفاده در این مقاله مربوط به 21

دادههاي  GPSبهکار رفته در این مقاله طوري

روز از ماه اوت سال ( 2012مرداد  )1391است .علت

انتخاب شده است که  10روز آن مربوط به قبل از زلزله

انتخاب این بازة زمانی براي مشاهدات ،وقوع زمینلرزه

و  10روز دیگر مربوط به بعداز زلزله هستند .این انتخاب

در تاریخ  21( 2012/08/11مرداد  )1391در منطقه اهر-

به این علت صورت گرفته است که بتوان تغییرات

ورزقان است .الزم به ذکر است که هدف اصلی این

زمانیمکانی مقدار  VTECرا در روز وقوع زلزله با

مقاله ارزیابی کارایی دو روش شبکة عصبی مصنوعی

کمک شبکة عصبی برآورد کرد .از  22ایستگاه

چندالیه و شبکة عصبی مصنوعی با تابعهاي پایة شعاعی

انتخاب شده در منطقة آذربایجان 19 ،ایستگاه بهمنظور

در درونیابی تغییرات زمانیمکانی  VTECدر منطقة

آموزش و  3ایستگاه براي آزمون نتایج هستند .این سه

آذربایجان است .انتخاب بازة زمانی فوق بیشتر بدین

ایستگاه آزمون بهگونهاي انتخاب شده است که از محل

علت است که بتوان در تحقیقات آینده از نتایج بهدست

ایستگاههاي بهکار رفته در مرحلة آموزش دور باشند.

آمده در این مقاله بهمنظور ارزیابی چگونگی تاثیر

این عامل باعث خواهد شد تا بتوان ارزیابی موثرتري در

پدیدههاي ژئودینامیکی همانند زلزله در مقدار چگالی

مورد کارایی هریک از شبکههاي عصبی مصنوعی در

الکترونی یونسپهر استفاده کرد.

برآورد مقدار  VTECرا عملی ساخت.

GPS

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،2تابستان 1395

430

شکل  .3چگونگی توزیع مکانی  22ایستگاه مورد استفاده در این تحقیق (ستارهها نشاندهنده ایستگاههای مورد استفاده در آموزش شبکه ،مربعها نشاندهندة
ایستگاههای مورد استفاده در آزمون و دایره نشاندهندة مرکز زمینلرزه هستند).

بهمنظور محاسبة مقادیر  VTECورودي به شبکههاي

نتایج مربوط به ایستگاه آزمون اهر آورده شده است.

عصبی با استفاده از الگوریتم اشاره شده در بخش دوم،

با توجه به نتایج بهدست آمده در جدول  1میتوان

بازههاي زمانی یک ساعته استفاده شده است .درواقع

دریافت که بیشینة خطاي نسبی بهدست آمده از شبکة

براي هر یک ساعت از اندازهگیريهاي فاز و کُد

عصبی مصنوعی سهالیه  4/80درصد و کمینة خطاي

گیرندههاي  ،GPSیک مقدار  VTECمحاسبه شده

نسبی  0/61درصد است.

است .در این حالت تعداد کل مشاهدات  VTECحاصل

با توجه به نتایج بهدست آمده در جدول  2میتوان

از ایستگاههاي  GPSبراي آموزش شبکة عصبی

دریافت که بیشینة خطاي نسبی بهدست آمده از شبکة

 365163عدد در  20روز داده است .درحقیقت هدف ما

عصبی مصنوعی با تابعهاي پایة شعاعی  5/41درصد و

در این مقاله استفاده از دادههاي  20روز گیرندههاي

کمینة خطاي نسبی  0/25درصد است .همچنین بهمنظور

 GPSمنطقة آذربایجان ( 10روز قبل و  10روز بعد از

ارزیابی صحت نتایج بهدست آمده از مدل شبکههاي

زلزله) بهمنظور مدلسازي رفتار یونسپهر توسط شبکة

عصبی در محدودة خارج از ایستگاههاي مورد استفاده

عصبی و سپس استفاده از این مدل براي برآورد تغییرات

در آموزش ،در فواصل مشخصی مقدار  VTECاز دو

زمانیمکانی  VTECدر روز زلزله است.

مدل شبکة عصبی مصنوعی چندالیه و شبکة عصبی با

جدولهاي  1و  2مقادیر خطاهاي نسبی و مطلق

تابعهاي پایة شعاعی مورد محاسبه قرار گرفته و با نتایج

بهدست آمده از دو شبکة عصبی مصنوعی و شبکة عصبی با

حاصل از  GPSمقایسه شده است .نتیجة این ارزیابی در

تابعهاي پایه براي روز وقوع زلزله در ایستگاه آزمون اهر را

شکل  4نشان داده شده است.

نشان میدهند .الزم به ذکر است که براي اختصار ،فقط
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جدول  .1مقادیر  VTECبهدست آمده از  GPSو  VTECبرآورد شده با شبکة عصبی مصنوعی سهالیه به همراه خطاهای مطلق و نسبی در ایستگاه آزمون
اهر (یازدهم اوت )2012
Absolute Error
)(TECU
1/10

Relative Error
)(%
3/82

VTEC
)(MLP-ANN
27/7913

VTEC
)(GPS
28/8946

Time
)(LT
2

1/42

4/80

28/2649

29/6897

4

0/78

2/60

29/1261

29/9035

6

0/33

1/11

29/7888

30/1236

8

0/41

1/35

29/9491

30/3591

10

0/79

2/56

30/0595

30/8497

12

0/55

1/74

31/8801

31/3347

14

0/19

0/61

31/3042

31/1147

16

0/82

2/78

28/7753

29/5984

18

0/27

0/93

28/6951

28/9641

20

0/50

1/78

27/5197

28/0195

22

جدول  .2مقادیر  VTECبهدست آمده از  GPSو  VTECبرآورد شده با شبکة عصبی مصنوعی با تابعهای پایة شعاعی به همراه خطاهای مطلق و نسبی در
ایستگاه آزمون اهر (یازدهم اوت )2012
Absolute Error
)(TECU
1/56

Relative Error
)(%
5/41

VTEC
)(RBFNN
27/3318

VTEC
)(GPS
28/8946

Time
)(LT
2

1/26

4/25

28/4287

29/6897

4

0/85

2/83

29/0579

29/9035

6

0/91

3/03

29/2097

30/1236

8

0/74

2/44

29/6189

30/3591

10

0/87

2/83

29/9761

30/8497

12

0/08

0/25

31/2561

31/3347

14

0/22

0/72

30/8916

31/1147

16

0/58

1/97

29/0164

29/5984

18

0/32

1/12

28/6397

28/9641

20

0/61

2/16

27/4135

28/0195

22

با توجه به نتایج حاصل از شکل  4میتوان بهوضوح

براي این ایستگاه میتواند قابل تفسیر باشد.

مشاهده کرد که مقادیر خطاي نسبی براي هر دو مدل

شکلهاي  5و  6نشاندهندة تغییرات زمانی مقدار

شبکة عصبی با افزایش فاصلة نقطة موردنظر از محدوده

 VTECبهدست آمده از دو مدل شبکة عصبی در

ایستگاههاي مورد استفاده در مرحلة آموزش ،افزایش

موقعیت جغرافیایی زمینلرزه است .با توجه به هر دو

مییابد .البته بررسی این موضوع مربوط به مباحث

شکل میتوان دریافت که در زمانهاي نزدیک به زلزله

برونیابی بهکمک شبکههاي عصبی مصنوعی است و در

و پس از آن تغییرات محسوسی در مقدار  VTECدیده

این مقاله به این موضوع پرداخته نشده است .علت مطرح

میشود .این زمانها در هر دو شکل با رنگهاي

کردن این موضوع در این قسمت ،آن است که ایستگاه

متفاوتی نشان داده شده است .مقدار این تغییرات حدود

آزمون میاندوآب ،خارج از محدودةایستگاههاي مورد

 TECU 1/6در هر دو مدل شبکة عصبی سهالیه و شبکة

استفاده در مرحلة آموزش است و نتایج بهدست آمده

عصبی با تابعهاي پایة شعاعی است.
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شکل  .4چگونگی تغییرات خطای نسبی برای روشهای شبکة عصبی مصنوعی چندالیه و شبکة عصبی مصنوعی با تابعهای پایة شعاعی نسبت به فاصله از
محدودة ایستگاههای مورد استفاده در آموزش شبکه

شکل  .5چگونگی تغییرات زمانی مقدار  VTECدر موقعیت جغرافیایی مرکز زمینلرزه بهدست آمده از شبکة عصبی مصنوعی سهالیه (یازدهم اوت )2012

شکل  .6چگونگی تغییرات زمانی مقدار  VTECدر موقعیت جغرافیایی مرکز زمینلرزه بهدست آمده از شبکة عصبی مصنوعی با تابعهای پایة شعاعی
(یازدهم اوت )2012
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32

الزم به یادآوري است که با توجه به نتایج

GPS-VTEC
MLP-VTEC
RBF-VTEC

جدولهاي  1و  2و مقادیر خطاي نسبی و مطلق محاسبه

31.5
31
30.5

تغییرات  TECU 1/6مربوط به اثرات زلزله بوده است و

29.5
29

خطاهاي مربوط به مدلها در آن دخالتی ندارد ،نیازمند

28.5

تحقیقات و بررسیهاي بیشتري است و همانطور که در
باال گفته شده ،تمرکز اصلی این مقاله بر بررسی کارایی
شبکههاي عصبی مصنوعی در برآورد تغییرات

)VTEC(TECU

شده براي هر دو مدل ،اظهارنظر در مورد اینکه مقدار

30

28
27.5

25

20

10

15

0

5

27

)Time(LT

شکل  .7مقایسة چگونگی تغییرات زمانی مقدار

VTEC

در موقعیت

زمانیمکانی یونسپهر است ،نه بررسی اثر پدیدههاي

جغرافیایی ایستگاه آزمون اهر؛ بهدست آمده از  ،GPSشبکة

ژئودینامیکی در تغییرات .TEC

عصبی مصنوعی سهالیه و شبکة عصبی با تابعهای پایة شعاعی
(یازدهم اوت )2012

شکلهاي  8 ،7و  9تغییرات زمانی ( 24ساعته)
مقدار  VTECرا در محل ایستگاههاي آزمون نشان

32
GPS-VTEC
MLP-VTEC
RBF-VTEC

میدهند .در هر سه شکل مقدار  VTECحاصل از GPS

31

سهالیه و نیز شبکة عصبی با تابعهاي پایة شعاعی مقایسه

29

شده است.

28

با توجه به نتیجه بهدست آمده از شکل  7میتوان به

27

این نکته اشاره کرد که مقادیر  VTECحاصل از شبکة
عصبی سهالیه تا حدودي دقیقتر از مقادیر

VTEC

حاصل از شبکة عصبی با تابعهاي پایة شعاعی هستند.

)VTEC(TECU

با مقادیر  VTECبرآورد شده با شبکة عصبی مصنوعی

30

25

20

10

15

0

5

26

)Time(LT

شکل  .8مقایسة چگونگی تغییرات زمانی مقدار  VTECدر موقعیت
جغرافیایی ایستگاه آزمون سلماس؛ بهدست آمده از ،GPS

مهمترین نتیجة حاصل از سه شکل  8 ،7و  9این

شبکة عصبی مصنوعی سهالیه و شبکة عصبی با تابعهای پایة

است که شبکة عصبی قابلیت بسیار زیادي در برآورد

شعاعی (یازدهم اوت )2012

تغییرات زمانی یونسپهر دارد .پس از ارزیابی صحت
32

نتایج بهدست آمده از شبکههاي عصبی مصنوعی ،مقادیر

GPS-VTEC
MLP-VTEC
RBF-VTEC

 VTECدر محدودة طول و عرض جغرافیایی شبکة

31

شده است .همچنین این مقادیر با نتایج حاصل از

29

خروجیهاي شبکة جهانی  IGSنیز مقایسه شده است.

28

شکل  10نشاندهندة این نتایج است .با توجه به نتایج

27

بهدست آمده در این شکل میتوان بهوضوح مشاهده
کرد که محتواي الکترونی کلی الیة یونسپهر داراي
تغییرات زمانی و مکانی است.

25

20

10

15

5

0

)VTEC(TECU

مورد بررسی در چهار زمان  16 ،14 ،12و  18برآورد

30

26

)Time(LT

شکل  .9مقایسة چگونگی تغییرات زمانی مقدار  VTECدر موقعیت
جغرافیایی ایستگاه آزمون میاندوآب؛ بهدست آمده از ،GPS
شبکة عصبی مصنوعی سهالیه و شبکة عصبی با تابعهای پایة
شعاعی (یازدهم اوت )2012
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RBF-VTEC

MLP-VTEC

IGS-VTEC

LT= 12:00

LT= 14:00

LT= 16:00

LT= 18:00

شکل  .10مقایسة چگونگی تغییرات زمانیمکانی مقدار  VTECدر محدودة جغرافیایی شبکة مورد بررسی؛ بهدست آمده از  ،IGSشبکة عصبی مصنوعی
سهالیه و شبکة عصبی با تابعهای پایة شعاعی در زمانهای  16 ،14 ،12و  18بهوقت محلی (یازدهم اوت )2012
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 .5نتيجهگيری

زیادي دارند .از دیگر قابلیتهاي این مدل آن است که

در این مقاله از روشهاي شبکة عصبی مصنوعی

میتوان از آن در مناطق با تعداد مشاهدات کم (تعداد

چندالیه و شبکة عصبی مصنوعی با تابعهاي پایة شعاعی

ایستگاههاي کم  GPSدر منطقه) در برآورد مقدار

به همراه مشاهدات  22ایستگاه  GPSموجود در منطقة

محتواي الکترونی کلی در جوّ باالي شبکه استفاده کرد.

آذربایجان ،بهمنظور مدلسازي و درونیابی مقدار

این مدل در مقایسه با مدلهاي توموگرافی و نیز

محتواي الکترونی کلی یونسپهر در راستاي قائم استفاده

مدلهاي مرجع جهانی یونسپهر و خروجیهاي شبکة

شد .بهعلت اینکه هدف اصلی در این مقاله ارزیابی

جهانی  IGSسرعت محاسباتی بیشتري دارد و همچنین

کارایی دو مدل شبکة عصبی چندالیه و شبکة عصبی با

تعداد محاسبات صورت گرفته در این روش بهمراتب

تابعهاي پایة شعاعی در برآورد زمانیمکانی مقدار

کمتر از روشهاي متداول دیگر است .البته باید به این

 VTECبود ،از دادههاي  21روز ماه اوت ( 2012مرداد

نکته اشاره کرد که در صورت نبود دادههاي کافی در

 )1391در مدلسازي و آموزش شبکههاي عصبی

مرحلة آموزش ،ممکن است شبکه به نتایج نامطمئنی

استفاده شد .مقادیر  VTECبهدست آمده در محل

برسد .وجود مسئله برازش بیش از حد را نیز از جملة

ایستگاههاي شبکه در بازههاي زمانی یکساعته در طول

معایب این روشها میتوان در نظر گرفت .همچنین نبود

 20روز درحکم خروجی مطلوب شبکههاي عصبی

عرضة مدلی تحلیلی براساس متغییرهاي موردنظر ،از

است و مقادیر طول و عرض جغرافیایی هر ایستگاه،

دیگر نقاط ضعف مدلسازي با شبکههاي عصبی

ساعت مشاهده ،شاخص فعالیت خورشیدي در آن روز

مصنوعی است.

و نیز شاخص فعالیتهاي مغناطیسی به منزلة مقادیر
ورودي براي مدلها در نظر گرفته میشوند.
در آموزش هر دو مدل شبکة عصبی از روش
پسانتشار خطا استفاده شده است .در هر دو روش معیار

مراجع
صیادي ،ا ،1387 ،آشنایی مقدماتی با شبکههاي عصبی
مصنوعی ،دانشگاه صنعتی شریف.

جذر خطاي مربعی میانگین ( )RMSEبهمنزلة معیار

غفاري رزین ،م .ر .و محمدزاده ،ع ،1393 ،.مدلسازي

توقف تکرار در نظر گرفته شد .همچنین تعداد

منطقهاي  TECبا استفاده از شبکههاي عصبی

نورونهاي الیة پنهان در هر دو روش براساس آزمون و

مصنوعی و مدل چند جملهاي در ایران ،م .علمی-

خطا و با در نظر گرفتن کمینه شدن مقدار  RMSEتعیین

پژوهشی علوم و فنون نقشهبرداري.60-51 ،)3(4 ،

شد .میانگین خطاي نسبی تولید شده در نقطة آزمون اهر

غفاري رزین ،م .ر .و مشهدي حسینعلی ،م ،1388 ،تعیین

با شبکة عصبی مصنوعی سهالیه  1/40درصد و میانگین

دانسیته الکترونی الیه یونسپهر در منطقه ایران با

خطاي نسبی بهدست آمده از شبکة عصبی با تابعهاي

استفاده از تکنیک توموگرافی براساس مشاهدات

پایة شعاعی  1/88درصد محاسبه شد .نتایج هر دو مدل

 GPSایران سراسري ،نشریه فناوري اطالعات

نشاندهندة قابلیت بسیار زیاد آنها در نشان دادن تغییرات

مکانی ،شماره اول.26-12 ،

زمانیمکانی یونسپهر است.

غفاري رزین ،م .ر .و مشهدي حسینعلی ،م،1390 ،

بهمنظور ارزیابی نتایج بهدست آمده از این دو مدل،

مدلسازي 3بعدي تغییرات چگالی الکترونی

از خروجیهاي مدل جهانی  IGSنیز استفاده شد .مقایسة

یونسپهردر سه فصل مختلف با استفاده از مشاهدات
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