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عصبي هاي   ميدان سرعت پوسته زمين با استفاده از شبكه سازي مدل
   ANNsمصنوعي 
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  چكيده

 27و ) VE(سازي مولفه شرقي  منظور مدل رون در اليه مخفي بهون 28اليه با  3در اين مقاله از يك شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون 
ايج ارزيابي نت. ميدان سرعت پوسته زمين در منطقه ايران استفاده شده است) VN(سازي مولفه شمالي  رون در اليه مخفي براي مدلون
كه بردارهاي سرعت آنها نسبت به صفحه اوراسيا مشخص  GPSايستگاه آزمون  11سازي شده در  دست آمده از شبكه عصبي مدل به

درصد براي + 16/0درصد براي مولفه شرقي و  -57/3دست آمده از اين ارزيابي  خطاي نسبي به   كمينه. صورت گرفته است بوده،
منظور  همچنين به. درصد است+ 3/95درصد و براي مولفه شمالي + 1/38براي مولفه شرقي  مولفه شمالي و بيشينه خطاي نسبي

ضريب  18با  5اي مرتبه  در اين مقاله از يك چندجملههاي عصبي مصنوعي در برآورد سرعت نقاط ژئودتيكي،   يي شبكهاارزيابي كار
اي با مقادير  ير خطاي نسبي محاسبه شده براي مدل چندجملهمقايسه مقاد. سازي مولفه شرقي و شمالي استفاده شده است براي مدل

اي در برآورد سرعت نقاط ژئودتيكي  دست آمده براي شبكه عصبي، حاكي از برتري اين روش نسبت به مدل چندجمله خطاي نسبي به
  .در اين منطقه است
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Summary   

Artifitial neural network (ANN) is an information processing system that is formed by a large 
number of simple processing elements, known as artificial nerves. It is formed by a number of 
nodes and weights connecting the nodes. The input data are multiplied by the corresponding 
weights, and the summation are entered into neurons. Each neuron has an activation function. 
Inputs are passed to the activation function, and the output of the neurons is determined. The 
number of neurons and layers could be obtained through trial and error according to a specific 
problem. The behavior of a neural network depends on the communication between nodes. 
Using the trained data, the designed ANN can be adjusted in an iterative procedure to 
determine optimal parameters of ANN. Then for an unknown input, we can compute 
corresponding output using the trained ANN.  
    One of the simplest and effective methods to use in the modeling of real neurons is the 
multi-layer perceptron neural network. This model consists of one input layer, one or more 
hidden layers, and one output layer. In this structure, all the neurons in one layer are connected 
to all neurons in the next layer. An important issue in multi-layer artificial neural networks is 
the number of neurons. The neurons of input and output layers are determined according to the 
number of input and output parameters. The number of neurons in the hidden layer can be 
determined by trial and error through minimizing the total error of the ANN. For this 
minimization, each ANN parameter’s share in the total error should be computed which can be 
achieved by a back-propagating algorithm.  
    There are many methods for training the network and modifications of the weights. One of 
the most famous and simplest methods is a back-propagation algorithm that trains the network 
in two stages: feed-forward and feed-backward. In the feed-forward process, the input 
parameters are moved to the output layer. In this stage, the output parameters are compared 
with known parameters and the errors are identified. The next stage is done feed-backward. In 
this stage, the errors are moved from the output layer to the input layer. Again, the input 
weights are calculated. These two stages are repeated until the errors reach a threshold 
expected for the output parameters. 
    In this study, a 3-layer perceptron neural network was used with 28 neurons in a hidden layer 
for modeling the eastern component (VE) and 27 neurons in a hidden layer for modeling the 
northern component (VN) velocity field of the earth's crust in Iran. Evaluation of the neural 
network model has been applied using 11 stations of GPS, and the velocity fields are defined 
with respect to the Eurasian plate.  The minimum relative error obtained from this evaluation 
for the eastern component was -3.57% and for the northern component was +0.16%: also the 
maximum relative error for the eastern component was +38.1% and for the northern component 
was +95.3%. In this study, a polynomial of degree 5 with 18 coefficients was used to model the 
east and north components for the evaluation of artificial neural networks in estimating the 
velocity rate of geodetic points. A comparison of the relative error from the polynomial model 
and the relative error from the neural network illustrated the superiority of the neural model 
with respect to the polynomial model in this region. 

 
 

Keywords: Artificial neural network, crustal velocity, back-propagation algorithm, polynomial 
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  مقدمه    1
ژئودزي و ايجاد نقاط مبنا با هاي   امروزه گسترش شبكه

كاربردهاي ژئودتيكي، بررسي  به منظورتراكم مناسب 
و  ها گسلحركت پوسته زمين، بررسي چگونگي فعاليت 

. شناسان است وظايف ژئودزي ترين مهميكي از  نظير آن،
د ايجااي،   ماهواره ياب موقعيتهاي   سامانهبا بوجود آمدن 

 زيادي پيدا كردهژئودزي سرعت هاي   نقاط مبنا در شبكه
 دست بهنكته اساسي در ايجاد نقاط مبنا برآورد و . است

اين نقاط در يك  جايي جابهآوردن ميدان سرعت و 
تعيين دقيق ميدان سرعت و . استچهارچوب مرجع 

 ژئودزي اهميت زياديهاي   نقاط مبنا در شبكه جايي جابه
ترس بودن اطالعات مربوط به ميدان سرعت با در دس. دارد

توان   مي در يك شبكه ژئودزي GPSي ها ايستگاه
ينماتيك و ديناميك پوسته زمين در آن منطقه را س

  ). 2009مقتصدآذر و همكاران، ( كرد سازي مدل
تعيين ميدان  اي براي  اي گستردهه در ساليان اخير تالش    

ي مبناي ها تگاهايسسرعت پوسته زمين با استفاده از 
 )1968( زايسر. گرفته است صورتژئودزي هاي   شبكه

شبكه هاي   عدي را با استفاده از دادهب سه جايي جابهميدان 
 ارن. كرد سازي مدل عنصر متناهيژئوديناميك و نيز روش 

ميدان  سازي مدل براي اي چندجملهاز يك تقريب  )1982(
از محاسبات  )2000( وثوقي. پوسته استفاده كرد جايي جابه

و ميدان  خمش تانسورآوردن  دست به برايي تانسور
. داستفاده كر بعدي سه صورت بهپوسته زمين  جايي جابه

 جايي جابهمحاسبه ميدان براي  )2006(مشهدي حسينعلي 
استفاده  بعدي سهي ايزوپارامتريك و الگرانژ ها روشاز 
عدي در از روش ايزوپارامتريك دوب) 2014(غفاري  .كرد

جايي دوبعدي در منطقه ايران استفاده  محاسبه ميدان جابه
   .كرد

هاي  تر شبكه هاي عصبي مصنوعي يا به زبان ساده شبكه    
هاي محاسباتي نويني هستند كه  ها و روش  عصبي، سامانه

و در انتها اعمال  نمايش دانش، يادگيري ماشينيبراي 

هاي خروجي  پاسخبيني  دست آمده در جهت بيش دانش به
ها براي برآورد و  اين شبكه. اند طراحي شده   يك سامانه

گولو (اند  زني، كارايي بسيار مناسبي آشكار ساخته تقريب
گرفته  ها بر گونه شبكه ايده اصلي اين). 2011و همكاران، 

عنصر . انسان است عصبي زيستي   سامانهاز شيوه كاركرد 
كليدي اين ايده، ايجاد ساختارهايي جديد براي سامانه 

عناصر  يادياز شمار ز   سامانه نيا. پردازش اطالعات است
شده  ليتشك نورونبا نام  وستهيپ م ه العاده به فوق يپردازش
عمل  هماهنگمسئله با هم  كيحل  يكه برااست 

 كنند ياطالعات را منتقل م ها ناپسيس از راهو  كنند يم
ها قادر به  اين شبكه). 2011همكاران،  وگولو (

صورت تطبيقي  ها به   يادگيري در اين سامانه. اند يادگيري
ها  ها، وزن سيناپس گيرد، يعني با استفاده ازمثال صورت مي

هاي  كند كه در صورت دادن ورودي اي تغيير مي به گونه
  . پاسخ درستي توليد كند   جديد، سامانه

عصبي مصنوعي در ژئودزي و هاي   استفاده از شبكه    
و سرعت  جايي جابهدربرآورد ميدان  خصوص به

 ژئودزي به چند سال اخير برهاي   ي شبكهها ايستگاه
عصبي اي ه  قابليت شبكه )2009(مقتصدآذر . گردد مي

 GPSي ها ايستگاهمصنوعي را در برآورد ميدان سرعت 
 يابي درونيك روش  )2011(گولو . مورد بررسي قرار داد
برآورد  منظور بهعصبي مصنوعي هاي   را بر مبناي شبكه

در كشور ايران . ميدان سرعت مورد بررسي قرار داد
عصبي مصنوعي هاي   شبكهروش   سازي به مدلاستفاده از 

يك برآوردگر مكاني و يا  منزلةاستفاده از آن به  و نيز
ي ها روشبيشتر . گردد مي زماني به چند سال اخير بر

ي ها روش براساس ،كار گرفته شدهه برآورد مكاني ب
كه بعضاً  پذيرند صورت مي يابي درونو متفاوت  گوناگون

پراكندگي  علت  ههمچنين ب. كمي دارندبسيار   دقت
 300ئوديناميك كه به فاصله تقريبي ي شبكه ژها ايستگاه

استفاده از روشي كه بتواند با  قرار دارند، كيلومتر از هم
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نقاط ژئودتيكي را برآورد سرعت  زياد،سرعت و دقت 
  .است امري ضروري و اجتناب ناپذير ،كند
نگاهي اجمالي به اين تحقيق، نخست در بخش دوم     

مورد  و در خواهيم داشتعصبي مصنوعي هاي   شبكه
 بههمچنين . خواهد شد بحثها   ي اين شبكهايقابليت و كار

 هاعصبي چنداليه پرسپترون و نحوه استفاده از آنهاي   شبكه
در ادامه اين بخش در . كامل صحبت خواهد شد صورت به

عصبي هاي   خطا در شبكه انتشار پسمورد الگوريتم 
. يم پرداختبررسي خواه به آن مصنوعي و نحوه كاركرد

مورد استفاده در اين تحقيق و هاي   در بخش سوم داده
آنها آورده شده است و سرانجام در بخش  تحليلنتايج و 

ها  سازي مدلچهارم در مورد مزايا و معايب اين نوع از 
  .صحبت خواهد شد

 
  شبكه هاي عصبي مصنوعي    2

 براي جديد تقريباً روشي مصنوعي عصبيهاي   شبكه
 هاي  سامانه آينده حالت بيني پيش و ها تابع زدن تقريب

 ورودي بين كه حالتي برايها   شبكه اين. گوناگون هستند
 نتايج به است، برقرار روابط غيرخطي   سامانه خروجي و
 از بسياري در رو اين از و شوند  مي منجر قبول لقاب

هاي   شبكه. گيرند  مي قرار مورد استفاده علميهاي   حوزه
 ،ي رايج همانند كمترين مربعاتها روشعصبي نسبت به 

و حساسيت آنها  بيشتري هستندداراي سرعت عمل و دقت 
احمدي و همكاران، ( تر استها بسيار پايين نوفهنسبت به 

 روي پردازش با مصنوعي عصبيهاي   شبكه). 1391
 و كنند مي كشف را آنها در نهفته قانون تجربي،هاي   داده

 از عصبي شبكه هر. دهند  مي انتقال شبكه ساختار به داخل
 ارتباطي يها وزن و هستندها   رونون همان كه گره تعدادي

. است شده تشكيل كنند،  مي وصل هم به راها   گره كه
 و شوند  مي ضرب وزن متناظرشان در وروديهاي   داده

 داراي رونون هر. دكنن مي واردها   رونون بهرا  آنها مجموع
 تابع از ورودي مقدار ينا. سازي است فعال تابع يك

 مشخص را نرون خروجي مقدار و كند مي عبورسازي  فعال
 وها   رونوتعداد ن). 2010بيل و همكاران، (سازد  مي
 روش با و موردنظر مسئله با متناسب عصبي شبكههاي   اليه
يك شبكه عصبي شامل . آيد  مي دست به خطا و سعي

ار شبكه نيز وابسته رفت. است ها وزنها و  اجزاي سازنده اليه
  . به ارتباط بين اعضا است

هاي عصبي سه نوع اليه نوروني  در حالت كلي در شبكه    
  :وجود دارد

  
 دريافت اطالعات خامي كه به محل : اليه ورودي

 . است  شبكه تغذيه شده

 ها و  ورودي وسيلهبه ها  عملكرد اين اليه: اليه پنهان
. شود پنهان تعيين ميهاي  وزن ارتباطي بين آنها و اليه

كند  ي بين واحدهاي ورودي و پنهان تعيين ميها وزن
 .كه چه وقت يك واحد پنهان بايد فعال شود

 عملكرد واحد خروجي بسته به فعاليت : اليه خروجي
واحد پنهان و وزن ارتباطي بين واحد پنهان و 

ساختار يك شبكه عصبي با  1شكل . استخروجي 
 .دهد  مي و خروجي را نشانورودي، پنهان هاي   اليه

  

  
  

  .ساختار يك شبكه عصبي چنداليه .1شكل 
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ها  اليه براساسواحدها  چنداليه،هاي  در شبكه    
 از راههر دو اليه از يك شبكه . شوند گذاري مي شماره
اطالعات . يابند در واقع اتصاالت با هم ارتباط ميها و  وزن

في شده در يك ي معرها راه وزنورودي براي هر اليه از 
شوند كه به اين   مي سرشكني تكراري محاسبه فرايند

پس از . شود  مي مرحله، گام آموزشي شبكه عصبي گفته
 سازي فعالمرحله فوق اطالعات خروجي با كمك تابع 

   ).2010بيل و همكاران، ( شود  مي براي اليه خروجي توليد
  
  هاي عصبي چنداليه پرسپترون   شبكه    1- 2

رزنبالت و همكاران يك رده از  1950ر دهه در اواخ
هاي عصبي پرسپترون   هاي عصبي تحت عنوان شبكه  شبكه

هاي عصبي پرسپترون در   مزيت شبكه. را معرفي كردند
اين نوع از . نوع يادگيري و آموزش سريع آنها است

ها     ها و اُريبي ها حتي با شروع از مقادير تصادفي وزن  شبكه
گولو و همكاران، (ي و حل مسئله هستند قادر به يادگير

قاعده يادگيري پرسپترون از نوع قواعد يادگيري ). 2011
براي تعيين رفتار شبكه به روال آموزش . نظارت شده است

با اعمال . شود  هدف استفاده مي/هاي ورودي از زوج
ها به شبكه، نتيجه حاصل با هدف متناظر   هريك از ورودي

ها  س قاعده يادگيري براي تنظيم وزنشود و سپ مقايسه مي
هاي شبكه با قصد نزديك كردن آنها به بردار     و اُريبي

هاي   شبكه). 2013، يلماز(شوند   هدف به كار گرفته مي
سازي گوناگون  هاي فعال عصبي چنداليه پرسپترون با تابع

  .ها با هر درجه تقريب خواهند بود قادر به تقريب زدن تابع
سازي ميدان سرعت از يك  منظور مدل مقاله بهدر اين     

حسن اين . شود  شبكه عصبي پرسپترون چنداليه استفاده مي
كار در تسريع عمليات برآورد پارامترها و نوع يادگيري و 

شبكه عصبي پرسپترون چنداليه مورد . آموزش شبكه است
مشاهده ورودي،  Nاستفاده داراي يك اليه ورودي با 

. پارامتر است n ن و يك اليه خروجي باچندين اليه پنها

مدل مورد استفاده براي محاسبه پارامترهاي اليه خروجي 
  :صورت رابطه زير است به

  

)1(                .0
1 1
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Wj  بينوزنj عصب اليه پنهان و خروجي،اُمينwj,l   وزن
  xlعصب پنهان،  اُمينjعصب ورودي و اُمينlبين
lپارامتر ورودي،  اُمينwj,0 ي ها عصبمربوط به      اُريبي
مربوط به      اُريبي W0ورودي و پنهان و هاي   اليه بين

ارتباط براي . است پنهان و خروجيهاي   ي اليهها عصب
 سازي فعالروجي به يك تابع پنهان و خهاي   اليه بين

 سازي فعال هاي تابعترين  يكي از مناسب. است مناسب نياز
 تابع رياضي زير تعريف صورت به كه است تابع سيگموئيد

   :شود مي
)2(  

 .1

1
)(

ze
zf 
   

 

zكه رون و واطالعات ورودي ن  1,0)( zf است .
مصنوعي مورد استفاده در  شبكه عصبيموزش چگونگي آ

  .گرفته است صورتخطا  انتشار پسالگوريتم  بااين مقاله 
  
  انتشار خطاالگوريتم پس    2- 2

) 1986( كليالندمك و روملهارت كه الگوريتم اين
 استفاده سو مورد پيش عصبيهاي   شبكه در ،دادند پيشنهاد
 كه ستا معنا اين به بودن سو پيش. گيرد  يم قرار

 واند   گرفته قرار متواليهاي   اليه در مصنوعيهاي   رونون
 نيزانتشار  پس واژه. فرستند  مي جلو به رو را خود خروجي

 شبكه در عقب سمت به كه خطاها است اين معناي به
 آن، از پس و كنند اصالح را ها وزن تا شوند  مي تغذيه
 ارتكر را خروجي تا خود يسو پيشمسير  ،ورودي مجدداً
 است باسرپرست يها روش از خطا انتشار پس روش. كند
 واند   خورده برچسب وروديهاي   كه نمونه مفهوم اين به
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 است دانسته پيش از آنها از هريك انتظار مورد خروجي
 اين شبكه با خروجي درنتيجه). 2011گولو و همكاران، (

 محاسبه شبكه خطاي و شده مقايسه آرماني ايه خروجي
 است كه اين بر فرض ابتدا الگوريتم اين در. دشو مي
 گام هر در. اند شده انتخاب تصادفي طور به شبكههاي   وزن

 با آن ميزان اختالف برحسب و محاسبه شبكه خروجي
 درنهايت تا ندشو  مي تصحيح ها وزن مطلوب، خروجي

  .شود كمينه خطا
 عصبيهاي   استفاده از شبكه منظور به ،در اين مقاله    
 به روشو نيز آموزش  چنداليهوعي پرسپترون مصن
يك اليه پنهان با از خطا از يك اليه ورودي،  انتشار پس

سيگموئيدي و يك اليه خروجي با تابع  سازي فعالتابع 
نكته اساسي در اينجا . خطي استفاده شده است سازي فعال

ي پنهان ها نورونتعداد . است ي اليه پنهانها نورونتعداد 
نتايج آن روي  تاثير بسزايي چنداليهعصبي اي ه  در شبكه

سعي و  براساس ها نورونمعموالً تعداد اين  .خواهد داشت
به اين مورد نيز توجه داشت  دالبته باي. آيد  دست مي بهخطا 

ي پنهان در اليه مخفي منجر ها نورونكه تعداد بسيار زياد 
و همچنين تعداد كم  شود ميبيش از حد  برازش مسئلهبه 
خطا را در  انتشار پسي پنهان نيز الگوريتم ها ورونن

  . آموزش شبكه دچار مشكل خواهد كرد
آوردن  دست به برايعصبي هاي   معموالً در شبكه    

ورودي به سه دسته مجزا هاي   ، دادهبهينه ساختار شبكه
و  آزمونمجموعه آموزش، مجموعه : شوند  مي ازهم تقسيم

ارزيابي خطا از  منظور بهسته در هر سه د. مجموعه ارزيابي
   :شود  مي زير استفاده صورت به مربع خطا مفهوم ميانگين

  

  .
1

2

Pr  edict
i

Actual
i yy

N
MSE )3(                           

  
Actualكه 

iy هنده مقادير خروجي واقعي و د نشان
edict

iyPr هستند اي شبكه عصبيه بيانگر خروجي.  

 تحليلمورد استفاده و هاي   ، دادهتحقيقاتينطقه م   3
  نتايج

منظور پايش  به 1377 ژئوديناميك در ايران از تحقيقات
ي مربوط به آن زمين ساختتغييرات پوسته زمين و حركات 

در اين راستا شبكه دائمي ژئوديناميك . آغاز شده است
هاي حركات سازوكارمنظور بررسي  به 1383سراسري در 

در حال . اجرا شد تدريج بهايران طراحي و  هاي  گسل
. است GPSايستگاه دائمي  106حاضر اين شبكه داراي 

سرعت نقاط ژئودتيكي در  برآورددر اين مقاله هدف 
در عرض  اين محدوده. استمحدوده ژئوديناميكي ايران 

 و طول جغرافيايي 400Nφ<240N> جغرافيايي
<640E<420E ونگي چگ 2شكل . قرار گرفته است

  .دهد  مي ايستگاه را نشان 106توزيع مكاني اين 
  

  
هاي مورد استفاده در اين تحقيق  چگونگي توزيع مكاني ايستگاه .2شكل

ها   هاي مورد استفاده در آموزش شبكه، دايره دهنده ايستگاه ها نشان مثلث(
ها هاي مورد استفاده در ارزيابي شبكه عصبي و مربع دهنده ايستگاهنشان
  )هاي آزمون هستند ايستگاهدهنده  نشان

  
ي مورد استفاده در اين تحقيق به سه گروه ها ايستگاه    

 آموزش شبكه برايايستگاه  85 از :بندي شده است تقسيم
ارزيابي خطاي  برايايستگاه  10خطا،  انتشار روش پس  به

آمده از  دست بهنتايج  آزمون برايايستگاه  11شبكه و 
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. استفاده شده است شدهسازيمدل صنوعيمشبكه عصبي 
آماري مورد استفاده براي شبكه هاي   مشخصات داده

  . آورده شده است 1موردنظر در جدول 
  

  .هاي ورودي  مشخصات آماري داده. 1جدول 

  Vz  
(mm/yr) 

Vy 
(mm/yr)  

Vx 
(mm/yr) 

  -071/0  -0589/0  -06/0  كمينه

  1984/0  4172/0  248/0  بيشينه

  -0196/0  0152/0  0198/0  ميانگين

  0389/0  0696/0  0421/0  انحراف معيار

  
مقايسه آن با  صورت بهآمده  دست بهارزيابي نتايج     

 GPSي ها ردازشآمده از پ دست بهبردارهاي سرعت 
زير  صورت بهاين ارزيابي . است نسبت به صفحه اوراسيا

  :گرفته است صورت
)4            (            

.)()(, EstimatedKnownNE VVV   
  

دست آمده براي  مقادير خطاي به VE,N∆كه در آن 
مقادير سرعت  V(Known)بردارهاي سرعت برآورد شده، 

مقادير  V(Estimated)و  GPSدست آمده از مشاهدات  به
جذر . سرعت برآورد شده از شبكه عصبي مصنوعي است

بهترين معيار براي ارزيابي  )RMSE(ميانگين مربع خطا 
سازي شبكه عصبي  دست آمده از مدل طاي بهمقادير خ

  :صورت زير تعريف شده است اين معيار به. مصنوعي است
  

  .
1

1

2

,



n

i
NEiV

n
RMSE )5(                             

    
نظر  مختصات جغرافيايي هر ايستگاه در شبكه مورد    

ورودي شبكه عصبي مصنوعي در نظر گرفته شده  درحكم
ي ها ردازشآمده از پ دست بهت و بردارهاي سرع

آموزش  برايپارامتر خروجي  درحكم GPSمشاهدات 
  . اند هشبكه معرفي شد

 برايدر اين مقاله از دو شبكه عصبي مصنوعي مجزا     
بردارهاي سرعت نقاط ژئودتيكي استفاده شده  برآورد
ي اليه مخفي در هر دو شبكه ها نورونتعداد . است

 برآوردبراي . ن شده استتعيي RMSEمعيار  براساس
نورون براي اليه  28خطا    كمينهسرعت مولفه شرقي با 
 برآورده براي ك درحالي است، مخفي در نظر گرفته شده

نورون در اليه  27از  ،خطا   كمينهسرعت مولفه شمالي با 
آموزش از  برايدر هر دو شبكه . مخفي استفاده شده است

و  از مرحله آموزش بعد. ده استشايستگاه استفاده  85
ي اليه پنهان براساس كمترين خطا، ها نورونتعيين تعداد 

ايستگاه ارزيابي شد و  10مشاهدات  با موردنظرشبكه 
ارزيابي نتايج و نيز خطاهاي توليد شده  برايدرنهايت 

استفاده  آزمون درايستگاه  11هاي   شبكه عصبي از داده
  . شده است

دو مولفه شمالي و شرقي منحني خطاي مربوط به هر     
دو هر در . آورده شده است 3سرعت در شكل  ميدان

 برايگرفته  صورتهاي  دورشكل محور افقي تعداد 
رسيدن به كمترين مقدار خطا و محور قائم مقدار ميانگين 

با توجه . دهد  مي نشان دوررا براي هر ) MSE(مربع خطا 
 9 دوراز  براي مولفه شمالي ميدان سرعت 3به نتايج شكل 

به بعد مقدار خطاي  5 دوربه بعد و براي مولفه شرقي از 
   .رسد  مي خود بهينهبه مقدار  مربعي ميانگين

هاي صورت گرفته به منظور برآورد  نتايج پردازش    
 4ميدان سرعت براي شبكه ژئوديناميك ايران در شكل 

دست آمده از  بردارهاي سرعت به. نشان داده شده است
و نيز بردارهاي سرعت برآورد شده با  GPSمشاهدات 

با مقايسه اين دو . اند آورده شده 4شبكه عصبي در شكل 
توان به   بردارهاي سرعت برآورد شده مي  شكل و جهت

ها در كاربردهاي ژئودزي و   كارايي زياد اين شبكه
  .ژئوديناميكي پي برد
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  )الف(

 

    
  )ب(

 

دست آمده از شبكه  رزيابي بهمنحني خطاي آموزش، آزمون و ا .3شكل 
) الف(عصبي مصنوعي براي هر دو مولفه شمالي و شرقي ميدان سرعت، 

  .منحني خطا براي مولفه شرقي) ب(منحني خطا براي مولفه شمالي، 
  

 
  

  )الف(

  
 

  )ب(
) ب(، GPSهاي   دست آمده از داده بردارهاي سرعت به) الف( .4شكل 

استفاده از شبكه عصبي مصنوعي بردارهاي سرعت برآورد زده شده با 
  . نسبت به صفحه اوراسيا

  
هاي عصبي   براي ارزيابي كارايي و يا كارا نبودن شبكه    

مصنوعي در برآورد سرعت نقاط ژئودتيكي از يك 
سازي ميدان  ضريب در مدل 18با  5اي مرتبه  چندجمله

شكل كلي . سرعت در اين منطقه استفاده شده است
  :صورت زير استده شده بهاي استفا چندجمله

)6(  

.

),(

32
23

23
32

4
41

5
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3
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3
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3
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2
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2
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2
20011000

yxpyxp
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شرقي و شمالي ميدان هاي   مولفه سازي مدل براي    

ورودي  درحكم GPSي ها ايستگاهسرعت مختصات 
تعيين پارامترهاي  براي. شود  مي در نظر گرفته اي چندجمله

مدل فوق از روش سرشكني كمترين مربعات استفاده شده 
 محاسبات مربوط برايعداد نقاط موردنياز حداقل ت. است

  :شود  مي از رابطه زير حاصل اي، چندجملهبه يك 
 )7   (                                              

.
2

12 


rr
p  
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با توجه . اي مورد استفاده است مرتبه چندجمله rكه در آن 
جود و 5اي از مرتبه  به رابطه فوق براي يك چندجمله

در اين مقاله از مجموع . نقطه ضروري است 21حداقل 
ايستگاه براي تعيين  95موجود،  GPSايستگاه  106

ايستگاه در آزمون  11اي فوق و  پارامترهاي چندجمله
بايد به اين . دست آمده از آن استفاده شده است نتايج به

اي براساس خطاي  نكته توجه داشت كه مرتبه چندجمله
دست آمده از  از اختالف بين سرعت بهدست آمده  به

و سرعت برآورد شده با مدل  GPSمشاهدات 
در منطقه مورد بررسي اين . اي تعيين شده است چندجمله

   ضريب داراي كمينه 18با  5اي از مرتبه  مقاله، چندجمله
. هاي شرقي و شمالي است  خطا در برآورد سرعت مولفه

هاي   اي مولفهدست آمده بر هاي سرعت به مدل 5شكل 

شرقي و غربي شبكه ژئوديناميك كشور ايران را با استفاده 
  .  دهد  نشان مي 5اي مرتبه  از چندجمله

دو مدل شبكه عصبي  بينگرفته  صورتنتايج مقايسه     
و  2 هاي جدولدر  5از مرتبه  اي چندجملهمصنوعي و مدل 

كه توان ديد   مي با توجه به اين نتايج. آورده شده است 3
سرعت  برآورددو مدل فوق در  بينتقريباً اختالف فاحشي 

 گرفته هاي صورت  ارزيابي .نقاط ژئودتيكي وجود دارد
 است در هر دو مدل بيانگر اين موضوع آزموننقاط روي 

برابر  دو تا سه 5مرتبه  اي چندجملهكه مقادير خطا در 
بيشتر از مقادير خطا در شبكه عصبي مصنوعي براي 

 اين موضوع. است رعت نقاط ژئودتيكيبرآورد س
بيش از حد در مدل  برازش مسئلهتواند به وجود   مي

 دهنده اين موضوع نشان 6شكل  .مربوط شود اي چندجمله
  .است
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  )ب(

براي مولفه ) ب(ضريب،  18با  5به اي مرت ميدان سرعت از چندجمله) VE(براي مولفه شرقي ) الف(اي  دست آمده از مدل چندجمله ميدان سرعت به .5شكل 
  . ضريب 18با  5اي مرتبه  ميدان سرعت از چندجمله) VN(شمالي 

  
  

  
  

  .مسئله برازش بيش از حد و نحوه توليد خطا در نتايج .6شكل 
  
  

زماني كه تعداد نقاط مورد  خصوص به مسئلهاين     
و يا  باشدمحاسبه پارامترهاي مدل كم  دراستفاده 

 ،مناسب نباشد بررسياط در منطقه مورد گستردگي نق
 بررسيبا توجه به منطقه مورد . بيشتر اثرگذار خواهد بود
محاسبه  درمورد استفاده هاي   اين مقاله و نيز تعداد داده

اصلي در توليد خطاهاي  علترسد   مي نظر ه، باي چندجمله

پراكندگي ) 3و  2 هاي جدول(نسبي بزرگ در اين مدل 
  .  باشد موردنظردر شبكه  ها اهايستگنامناسب 

  
 گيري  نتيجه     4

 تقريباً جديد روشي مصنوعي عصبيهاي   استفاده از شبكه
 آينده حالت بيني و پيش ها زدن تابع براي تقريب

ها قابليت بسيار مهم   اين شبكه. گوناگون هستند هاي  سامانه
همين ويژگي مهم امكان . يادگيري و آموزش دارند

هاي   بيني پديده سازي و پيش آنها را در مدل استفاده از
غيرخطي همچون ميدان سرعت پوسته زمين فراهم 

در اين مقاله از يك شبكه عصبي مصنوعي . كند  مي
سازي  در مدل 5اي مرتبه  اليه و نيز چندجمله 3پرسپترون 

هاي شرقي و شمالي   مولفه(ميدان سرعت نقاط ژئودتيكي 
يناميك كشور ايران استفاده در شبكه ژئود) ميدان سرعت

  .شده است
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   .ايستگاه آزمون 11در ) VE(براي مولفه شرقي  GPS ،ANN ،Polynomialهاي  دست آمده از مدل مقادير سرعت و خطاي نسبي به. 2جدول 

Relative 
Error 

(GPS-Poly) 

Relative 
Error 

(GPS-ANN) 

Poly. 
Velocity 
(mm/yr) 

ANN Velocity 
(mm/yr) 

GPS 
Velocity 
(mm/yr) 

Longitude 
(deg) 

Latitude 
(deg) 

 

+93.1 ‐67.9 ‐15.546E‐06 ‐9.34E‐05 ‐0.00003 48.21 30.21 1 

‐35.6 +7.41 ‐0.045 ‐0.027 ‐0.029 47.65 37.64 2 

‐15.9 +15.6 ‐0.044 ‐0.032 ‐0.037 44.39 39.19 3 

+11.1 ‐6.25 ‐0.027 ‐0.032 ‐0.030 55.08 33.59 4 

‐24.2 ‐9.09 ‐0.066 ‐0.055 ‐0.050 60.03 31.37 5 

+28.6 ‐3.57 ‐0.021 ‐0.028 ‐0.027 57.65 36.00 6 

‐25.0 +14.3 ‐0.032 ‐0.021 ‐0.024 59.21 35.16 7 

‐34.0 ‐13.9 ‐0.047 ‐0.036 ‐0.031 44.54 38.25 8 

‐36.8 ‐17.2 ‐0.038 ‐0.029 ‐0.024 52.09 35.47 9 

‐98.6 +38.1 0.012 ‐0.021 ‐0.029 51.82 36.02 10 

‐45.6 +25.0 0.007 ‐0.020 ‐0.025 51.88 35.09 11 

هاي   براي آموزش شبكه عصبي مصنوعي، از داده
ايستگاه از  85دار استفاده شد، بدين معني كه  برچسب

شبكه ژئوديناميك كشور ايران كه بردارهاي سرعت آنها 
. شد مشخص بود در آموزش استفاده GPSاز مشاهدات 

ايستگاه درحكم ورودي شبكه  85موقعيت جغرافيايي اين 
و بردارهاي سرعت آنها به منزلة خروجي شبكه عصبي در 

انتشار خطا براي تعيين  از الگوريتم پس. نظر گرفته شد
در اين مرحله . ها استفاده شده است رونوهاي بهينه ن وزن
نگين شوند كه مقادير جذر ميا  ها طوري تغيير داده مي وزن

به كمينه مقدار خود در هر ايستگاه ) RMSE(مربع خطا 
 11دست آمده از هر دو مدل  براي ارزيابي نتايج به. برسد

ايستگاه درحكم آزمون انتخاب، و بردارهاي سرعت 
دست آمده از دو مدل با بردارهاي سرعت تعيين شده از  به

مقايسه شده ) نسبت به صفحه اوراسيا( GPSمشاهدات 
هاي آزمون طوري انتخاب شده است كه  ستگاهاي. است

بيني ميدان سرعت  توانايي و قابليت هر دو مدل در پيش
دست آمده از  خطاي نسبي به   كمينه. درستي سنجيده شود به

اين ارزيابي براي شبكه عصبي در مولفه شرقي ميدان 
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درصد + 16/0درصد و براي مولفه شمالي  -57/3سرعت 
دست آمده از  خطاي نسبي به   همچنين كمينه. است

درصد و در + 1/11براي مولفه شرقي  5اي درجه  چندجمله
ميانگين خطاهاي نسبي . درصد است+ 78/7مولفه شمالي 

دست آمده از شبكه عصبي مصنوعي براي مولفه شرقي  به
. درصد است 27/31درصد و براي مولفه شمالي  84/21

 80عصبي تا دهنده اين موضوع است كه شبكه  نتايج نشان
بيني ميدان سرعت پوسته  سازي و پيش درصد قابليت مدل

اي  مشابه همين ارزيابي براي مدل چندجمله. زمين را دارد
درصد  60بيني ميدان سرعت تا  سازي و پيش حاكي از مدل

  .        است
محاسبه خطاي نسبي براي دو مدل بيانگر اين موضوع      

 زياديقابليت و توانايي  چنداليهعصبي هاي   بود كه شبكه
سرعت نقاط ژئودتيكي در اين منطقه نسبت به  برآورددر 
عصبي هاي   مزيت شبكه ترين مهم. دارند اي چندجمله مدل

مصنوعي يادگيري شبكه، پردازش موازي، سرعت و 
مزيت مدل  ،در مقابل .پذيري در محاسبات است انعطاف

يدان يك رابطه تحليلي براي م عرضةدر  اي چندجمله
توان مقادير   مي با كمك اين معادله تحليلي. سرعت است

. محاسبه كرد موردنظررا نيز براي منطقه  )استرين(كرنش 
اگر تعداد مشاهدات مورد استفاده در آموزش شبكه 

ممكن است در اين  ،عصبي از مقدار معيني كمتر باشد
امر  دهد كه اين دست بهمواقع شبكه عصبي نتايج نامطمئني 

در . عصبي باشدهاي   با شبكه سازي مدلتواند از معايب   مي
بيش از  برازش مسئلهنيز  اي روش چندجمله  سازي به مدل
در . دكنتواند نتايج را دستخوش تغييرات زيادي   مي حد

مشاهداتي در هاي   هر دو مدل پراكندگي نامناسب داده
 زيادمنجر به خطاهاي نسبي  ممكن است مرحله آموزش

  .شود آزمون در نقاط

  

  .ايستگاه آزمون 11در ) VN(براي مولفه شمالي  GPS ،ANN ،Polynomialهاي  دست آمده از مدل مقادير سرعت و خطاي نسبي به .3جدول 
Relative Error 
(GPS-Poly) 

Relative Error 
(GPS-ANN) 

Poly. Velocity 
(mm/yr) 

ANN Velocity 
(mm/yr) 

GPS Velocity 
(mm/yr) 

Longitude 
(deg) 

Latitude 
(deg) 

 

‐19.4‐7.86 0.0423 0.0370.0340948.21 30.21 1 

‐28.835.2 0.01270.0020.0090447.65 37.64 2 

66.96.80 0.00320.0050.0053444.39 39.19 3 

‐28.1‐49.7 ‐0.0042‐0.006‐0.0030255.08 33.59 4 

‐32.2‐18.3 0.01930.0160.0130860.03 31.37 5 

‐18.695.3 0.00360.00150.0029357.65 36.00 6 

‐55.3‐28.5 0.00320.0020.0014359.21 35.16 7 

7.7816.4 0.00540.0050.0058244.54 38.25 8 

‐29.30.16 0.0170.0120.0120252.09 35.47 9 

‐14.623.8 0.00870.0060.0074351.82 36.02 10 

‐54.8‐30.7 0.0230.0150.0103951.88 35.09 11 
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