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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
١٣٩٣اسفند١٤تا ١٢ماهواره، تهران،سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوری  Aero2015P115

ارائه دهنده- ١
استاد راهنما- ٢

مصنوعیعصبیاستفاده از شبکهسپهر بامدلسازی تغییرات ضریب بازتاب یون
٣محمد محمدی،٢مهدی خاکیان قمی،١کیوان قنبری

ابانیتهران، خ–فیزیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی انرژی و -2و ١
٤٢٤حافظ، شماره 

٤٢٤حافظ، شماره ابانیتهران، خ–دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده برق- ٣

چکیده 
که با کیلومتری از سطح زمین ٦٠٠الی ٥٠ارتفاع حدوددر جو 

فراوان، امواج های شود بدلیل داشتن یونسپهر شناخته میعنوان یون
تا ٣های شامل امواج با فرکانس) VLF(کمهای بسیاررادیویی با فرکانس

های رادیویی واقع در نقاط مختلف رسال شده از فرستندهایهرتزکیلو٣٠
راه سیار مهمی در ارتباطات رادیوییاین الیه نقش ب. تاباندرا باز میزمین 

. ددارو مخصوصًا زیردریایی ها در روی کره زمین های ناوبریدور و سیستم
ی ، دلیل عمدهسپهر یونزمانی و مکانی در تابعیت گالی یونی باچاتتغییر

چگالی یونیاز طرفی .باشداین الیه میفرآیند بازتاب امواج رادیویی از 
- هاای همچون شب و روز و تناوب فصلعوامل متعدد دورهخود متأثر از

دست سپهر، رهای مؤثر بر  چگالی یونی در یونبدلیل تعدد پارامت. است
. ستاناممکنیسپهر کاربازتاب یونی معینی برای ضریببه رابطهیافتن

- عددی و نیمههایسازیشبیهاز این رو برای مدلسازی چنین شرایطی از

استفاده ازشود که یکی از این روشهای استفاده میتحلیلنیمه- عددی
در این مقاله تالش شده است تا با .های عصبی مصنوعی استشبکه

سپهر با تغییرات ضریب بازتاب یونعی روند استفاده از شبکه عصبی مصنو
شایان ذکر است که پس از آموزش، .ای مطالعه شوداین عوامل دوره

افق خوبی بین ضریب اعتباردهی و آزمون شبکه عصبی مصنوعی مذکور، تو
.بدست آمده استتوسط شبکه عصبی بینی شده ای و پیشبازتاب مشاهده

ی شبکه- VLFیی یوامواج راد- سپهریون-ضریب بازتاب:هاي کلیديواژه
عصبی مصنوعی

مقدمه
ار، جو زمین بر اساس روند تغییرات دما، چگالی یونی، تغییرات فش

بندی هایی تقسیمهای الکتریکی به الیهتداخل گازها و سرانجام ویژگی
الی ٥٠دراین الیه که .[1]استسپهر ها یونشود که یکی از این الیهمی

، D ،Eی الیه٤در روز به ، ر گرفته استکیلومتر از سطح زمین قرا٦٠٠
F1 وF2  ی الیه٢و در شب بهE وFبدلیل وشودبندی میتقسیم

های آزاد در آن حضور الکترونها و یونطور دقیقترو یا به خواص الکتریکی
- تابش خورشید میمولکولهای هوا وکافی همزمان و که ناشی از حضور 

لوهرتز هستندکی٣٠تا ٣که شامل فرکانسهای VLFباشد، امواج رادیویی 
پایینو بسیار ) ELF(پایینبطوریکه در فرکانسهای شدیدا . تاباندرا بازمی

)VLF ( این ناحیه به دلیل رسانایی خوبی که داراست به عنوان موجبر
- سپهر شناخته مییون-زمین) سپهرحد فاصل سطح زمین و یون(کروی 

کند اطراف زمین همچون محافظی عمل میحضور این الیه در.[2]شود
از سوی دیگر برای . داردهای مضر خارج جوی مصون میکه ما را از اشعه

کار این الیه وی سازلعهتا بیشتر به مطااستدستیابی به آنسوی جو نیاز 

های درون و برون جوی شنسبت به کنی واکنش آنپرداخته شود و نحوه
از جمله در راکاربردهای زیادیسپهریونهایویژگی.بررسی گردد

و زمین به زمین، ارتباطات زمین به فضاه دورارتباطات رادیویی را
برای ما به ارمغان و مخصوصًا زیردریایی ها روی زمین های ناوبری سیستم

و عملی نظریتحقیقاتسپهر،یوندر بررسی فیزیک و شیمی . آورده است
ها، توان به استفاده از بالنفراوانی صورت گرفته است که از جمله آنها می

تاریخ تحقیقات عملی در .اشاره کردپیشرفته های ها و حتی ماهوارهراکت
)Appleton and Barnett(سپهر با تحقیقات اپلتون و بارنت مورد یون

Briet(و بریت و تیو [3] and Tuve ([4]میالدی ١٩٢٠ی در دهه
از شک یکی بی) James Wait(جیمز ویت ی نظریدر حوزه.شروع شد

١٩٩٠تا ١٩٥٠که در سالهای [2]بوده پرکارترین محققان در این زمینه
پیچیده تحلیلی بندیفرمولیک ، نهایتا به سادههای با شروع از تقریب

سپهری فضای ناهمگن و ناهمسانگرد یوندر انتشار امواج رادیویی برای
، ه این زمینهبمربوطمحققان داخلیاخیراز جمله مطالعات.استپرداخته
SSRT)Solarساخت یک آنتن رادیویی توان به میی عملیدر حوزه

Storm Radio Telescope (سپهری توسط های یونبرای دریافت داده
ی نظری به بررسی در حوزهو[5]قمیخاکیاندکتر مربوطی و خانم 

در قمیخاکیاندکتر آبکار و خانم سپهری توسط های یونآشفتگی
با . [1].اشاره کردی مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه امیرکبیر دانشکده

مورد توجه محققان قرار بیشتر ی اخیر این حال آنچه که در چند دهه
. استسپهریبرای پارامترهای یونهای عددیسازیشبیهگرفته است، 

- های غیر، تابعیتبسیار باالی خواص این الیهچراکه بدلیل تغییرپذیری

خطی پارامترهای مورد بررسی بر حسب متغیرهای متعدد نیاز مبرمی را 
ی پارامترهایی از جمله.برای استفاده از این شبیه سازها  ایجاد کرده است

چگالی یونی بسیار حائز اهمیت است،سپهری یونکه در بحث مطالعه
- پارامترهای دیگری که برای این ناحیه تعریف میتوان گفتاست و می

توان بهیمپارامترهااینجملهاز . رونددند، عموما تابعی از آن بشمار میگر
Total Electron Content(و ظرفیت کلی الکترونی انس بحرانیفرک

های متعددی برای پارامترهای سازیاگرچه شبیه.اشاره کرد) TECیا 
م شده است، لیکن تحت شرایط متفاوت انجاTECفرکاس بحرانی و 
اش در مورد موجبر سپهر به دلیل تئوری بسیار پیچیدهضریب بازتاب یون

و در بیشتر موارد با محققان بوده استیعالقهسپهر کمتر مورد یون- زمین
شده تا از حجم معادالت انتشار امواج رادیویی در های گوناگون سعی تقریب

سازی، شبکه عصبی مصنوعی ابزارهای مدلاز جمله . این ناحیه کاسته شود
ی به اوایل دههمصنوعی عصبی های استفاده از شبکهتاریخچه.است

& McCulloch(گردد، زمانی که مک کالچ و پیتز میمیالدی باز١٩٤٠

Pitts ( های ورونهای بیولوژیکی را با اندرکنشنیک مدل ساده از
جام گرفته های انسازیشبیهاز.[6]دادندشکل و توسعهشان سیستمی

Zhou(ژو به پژوهش توان برای فرکانس بحرانی می et al.([7] ،ونگ
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)Wang et al.([8]وینتافت و کندر ،)Wintoft & Cander([9]

ی عصبی تعریف شده، یک شبکهین مقاالت با استفاده از در ا. اشاره کرد
سپهر به عنوان پارامتر های یونکانس بحرانی هر کدام از زیر الیهفر

روزانه ساعتی،بصورتتحت شرایط زمانی و مکانی مشخصبکهخروجی ش
TECسازی همچنین از مقاالتی که به شبیه.بینی می شودیا ماهانه پیش

)Pajares(پاجارزیا[10]) Bosco(بوسکوتوان به کاراند میپرداخته
های مربوط به سیستم ناوبری های ماهوارهاز دادهکه اغلباشاره کرد[11]

با . بینی این پارامتر استفاده کرده اندازی و پیشبرای مدلسGPSجهانی 
با مراجعه به تئوری سپهر وصیفات در بررسی ضریب بازتاب یونهمه این ت

میان آمدن ضرایب شکست و بینیم که با به می) Mode Theory(مد
که در مورد فعلی باید در و قطبش امواج الکترومغناطیسیضرایب انتشار

انحنادار برای تخت برای فواصل کوتاه و موجبرشکلهای تقریبی موجبر 
فواصل دور در روی کره زمین مورد بحث قرار گیرند، مفاهیم شهودی و 

از این رو در . دهندمیپیچیدهترهای نظریقابل فهم جای خود را به پارام
سازی نظری و با استفاده از گیری شبیهبا بکاراین مقاله سعی شده است

مورد بررسی تری یاز منظر شهودضریب بازتاب مفهوم های تجربی داده
.قرار گیرد

شبکه عصبی
شبکه عصبی یک مجموعه از عناصر محاسباتی متصل بهم موازی  

وژیکی انسان مرتب ای مشابه با الگوی شبکه عصبی بیولدر الگوهاست که
از یک ) گره(تی محاسبادر یک واحد. اندشده و بر اساس آن مدل شده

هم جمع شده و از یک مسیر باها وزن دهی شده،شبکه عصبی، ورودی
در این مقاله شبکه .[12]کنند تا به خروجی برسندغیرخطی عبور می
سپهر مدلسازی تغییرات ضریب بازتاب یوناری برای عصبی بعنوان ابز

از برای یک شبکه عبارتند از بخش اصلی مورد نی٣.استفاده شده است
ی ها و الیههای پنهان با تعداد مشخص نورونی ورودی، الیه یا الیهالیه

Multi-Layerاز نوعمورد استفاده در این مقاله شبکه عصبی. خروجی

Perceptronروز در - ٢) ثانیه(زمان در روز-١پارامترهای . باشدمی
اندیس - ٤) °(سپهرعرض جغرافیایی محل بازتاب از یون-٣)Day(سال

شار - ٦های خورشیدی و داد لکهتع-٥فعالیت ژئومغناطیسی زمین 
F10.7 در این .اندشدهپارامتر ورودی در نظر گرفته٦خورشید بعنوان
. استفاده شده است٣٧و ٣٥هایبا تعداد نورونی پنهانیهال٢شبکه از

الزم به ذکر . سپهرنیز عبارتست از ضریب بازتاب یونا پارامتر خروجیتنه
- برای نوشتن کد و فرآیند شبیه)MATLAB(است که از نرم افزار متلب

ها برای درصد از کل داده٧٠در طی مدلسازی. سازی استفاده شده است
مانده برای آزمون درصد باقی١٥اعتباردهی و د برایدرص١٥آموزش، 

های اولیه وزندر فرآیند آموزش،.گیردشبکه عصبی مورد استفاده قرار می
ها سپس برای تنظیم وزن. دهی شده اندمقدار١و ٠تصادفی بین بصورت
)Backpropagation(از روش پس انتشار ) Epoch(های بعد در دوره

ه رفتار سیستم مورد نظر غیرخطی از آنجاییک. [13]استفاده شده است
در ) Tangent Sigmoid(باشد، از تابع تحریک تانژانت سیگموید می

ها استفاه شده است و با توجه به اینکه با رسیدن به نقطه اشباع این نورون
یابد ، بنابراین از قانون ها کاهش میسرعت تنظیم وزن،تابع تحریک

استفاده شده )Levenberg-Marquardt(مارکوارت -تطبیق لونبرگ
- نشان مینظر راماتیک از شبکه عصبی موردنمایی ش١شکل . [14]است

های متدیرویه در این تحقیق بدین صورت بوده است که با تجربه.دهد
ترین بهینهنورونهای شبکه عصبی مصنوعیمختلف و همچنین تغییر تعداد

از تغییرات فراواناین رو پس از . بدست آیدحالت از لحاظ کیفیت خروجی
. های پنهان انجام یافتهنورون برای الی٣٧و ٣٥تعداد نهایتا آموزش با

هاداده
SID Monitoringهای مربوط به این تحقیق از وبگاه داده

Station[15]توان به تعدد میاین وبگاهاز مزیتهای.انددریافت شده
و همچنین اطالعات میانیجغرافیاییهای در مختصات با عرضهاایستگاه

ین در اختیار مخاطبان اها معرفی ایستگاهکه به همراهتکمیلی مفیدی 
از هاییدادهدر این تحقیق،هدف به اقتضای .سایت قرار گرفته اشاره کرد

ای های فرستنده و گیرندهکه مربوط به ایستگاهانتخاب شده انداین وبگاه
ی بیشینهچراکه . باشدکیلومتر١٥٠٠تا ٥٠٠آنها بینیفاصلهشد که می

پهر سرستنده تنها با یک برخورد به یونمنتشر شده از فVLFموج شدت
در .دنشوی مورد نظر دریافت و ضبط میو بازگشت از آن، توسط گیرنده

مسلما یابد و این افزایش میسپهر یونابها فواصل بیشتر تعداد برخورد
هایی را که مشخصات ایستگاه١جدول . نیستفاده و مطلوبتقابل اس

. دهدمطالعه قرار گرفته اند، نشان میهایشان در این مقاله موردداده

.استشده استفاده شانیهاکه دادهییهاستگاهیمشخصات ا- ١جدول 
فاصله تا 

(km)گیرنده

عرض جغرافیایی طول و 
سپهرمحل برخورد با یون

فرکانس 
(KHz)

ردیفایستگاهنام 

130549.2° N, 0.7° W19.6GBZ١
76442.26° N, 5.61° E20.27ICV٢
127949.11° N, 0.53° W22.1GQD٣
116348.31° N, 4.16° E23.4DHO38٤
133140.5° N, 8.18° E45.9NSY٥
93746.8° N, 4.93° E77.5DCF77٦

های فعالیت مغناطیسی زمین، تعداد لکههای مقادیرمربوط به اندیس
دریافت NOAA[16]خورشید نیز از وبگاه F10.7خورشیدی و شار 

های دریافتی از سایت فایل. هستندtxt.فایل های از نوعهاداده.اندشده
SID Monitoring Stationستون از اعداد می٣هایی دارای یلاف -

این فایلها ستون اول تاریخ و ستون دوم زمان در روز را نشان در. باشند
١٠بازای هر(هرتز ١/٠برداریت که فرکانس نمونهالزم به ذکر اس. دهدمی

محل دریافتی در VLFی موج ستون سوم دامنه.باشدمی)یک دادهثانیه
٢٠١٣های سال در این مقاله داده. دباشولت میگیرنده بر حسب میلی

ار دای مشخص و معنیبا توجه به رفتار دوره.مورد استفاده قرار گرفته است
های زمانی روزانه و سپهر نسبت به مقیاستابع ما یعنی ضریب بازتاب یون

زمان در روز،از بین ، ی فعالیت خورشیدیساله١١های و حتی دورهساالنه 
ی ندهآن نمایروند تغییرات که های خورشیدی و تعداد لکهروز در سال 

به عنوان پارامتر اول٢های خورشیدی است، فعالیتساله ی١١های دوره
سپهر مورد نظر گذار در تغییرات ضریب بازتاب یونپارامترهای اولیه و تأثیر

ی جوی مورد نظر قرار در اختالالت روزانهنقش پارامتر سوم .قرار گرفته اند
های خورشیدی ی با تعداد لکهعنی که برای روزهابه این م. گرفته است

بیشتر نمودار دامنه موج رادیویی دارای نوسانات بیشتر و برای روزهای با 
الزم به ذکر است که برای .تعداد لکه های کمتر نوسانات کمتر خواهند بود

سال به ١١ای سوم نیاز به دادن داده های حداقل اثردادن خاصیت دوره
های د امکانات از جمله پردازشگردلیل کمبوشبکه ی عصبی است که ب

کول تحقیقات آینده موی جامع این کار بهای و مرکز دادهپرقدرت رایانه
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kpاندیس فعالیت مغناطیسی زمین بصورت اندیس از سوی دیگر .شودمی 

ساعته ٣های میانگیناین اندیس بصورت . ار گرفته استرمورد نظر ق
مقدار برای این اندیس استفاده ٨پس ما در هر روز از . شودگزارش می

هستند F10.7های خورشیدی و شار پارامتر دیگر تعداد لکه٢. کنیممی
قدار م١بنابراین ما بازای هر روز تنها از . شودبصورت روزانه گزارش میکه 

.ها استفاده خواهیم کردبرای هرکدام از این پارامتر
ی قبلی ذکر شد، از طبق روال شبکه عصبی و همانطور که در بخش ها

١٥درصد کل داده برای آموزش شبکه، ٧٠های تهیه شده مقدار کل داده
با در . درصدد برای آزمون شبکه تعیین گردید١٥درصد برای اعتباردهی و 

٨٦٤٠ثانیه، برای هر روز ١٠برداری های با فرکانس نمونهنظرگرفتن داده
٦با ضرب این عدد در داده و ٣١٥٣٦٠٠روز از سال٣٦٥داده، برای 

در و با توجه به اینکه داده در کل دریافت شد١٨٩٢١٦٠٠مقدارایستگاه
ستونی ١٨٩٢١٦٠٠ستونی و ٧شبکه عصبی با یک ماتریس این حالت 

روبرواست و آموزش شبکه با این حجم هم بسیار وقت گیر است و نیازمند 
برای تا فته شد، تصمیم گراستتری ی قویافظهسیستمی با پردازنده و ح

انتخاب شده و به انگین مقادیر هر ساعت بعنوان میداده٢٤هر روز تنها 
د که رسمی٥٢٥٦٠ها به با این کار مقدار کل داده. عصبی داده شودشبکه

عمل و هم یابدمیافزایشبه نسبت رویه قبل هم سرعت آموزش بسیار 
گرچه برای بازه های کوتاهتر زمانی .رودآموزش با کیفیت بهتری پیش می

- به نمونههم آموزش شبکه عصبی انجام شد و نهایتا عملکرد بهتری نسبت 

.برداری یک ساعته حاصل نگردید

ندیبفرمول
ربی مفهوم های تجتا با استفاده از دادهاستآن در این مقاله سعی بر

از این . تر بررسی شودتر و ملموسی شهودیاز دیدسپهرضریب بازتاب یون
ی نظری بندی های پیچیدهشده تا جاییکه ممکن است از فرمولرو سعی 

استخراج پارامتر ضریب ی با این حال نیاز است تا نحوه. اجتناب شود
ها تحت عنوان دامنه در بخش دادهز مقادیری کهسپهری را ابازتاب یون

ضریب بازتاب برای تعریف عمومی . شرح داده شودخوانده شد،VLFموج 
ی دامنهی موج بازتابیده به نسبت دامنهمجذورسطح معموال بصورتیک 
سپهر یب بازتاب یونلذا مقادیری که به ضر. فرودی بیان می شودموج 

- بازتابیده از یونVLFشوند برابرند با نسبت دامنه موج نسبت داده می

به مقدار تابیده شده گیرنده استمقدار دریافتی در محل سپهر که همان 
ی ب است ولی محققا میتواند نمایندهگرچه این یک تقری. توسط فرستنده

ی دیگری که نکته.باشدآنچه که هدف اصلی این مقاله است،برایخوبی 
ای خاصیت دورهتواند به آموزش شبکه عصبی کمک کند این است که می

در روز به صورتی به همین دلیل پارامتر زمان. و روز رعایت شود شب 
شبکه عصبی ای توسطکه این خاصیت دورهتغییرشکل داده شده است

روز در داخل یک تابع با قرار دادن زمان در از این رو. شوددریافت
این . آیدی، این پارامتر به شکلی تناوبی در مبا یک ضریب منفیکسینوسی

با این کار بطور تقریبی می توان روز و شب را .کار مزیت دیگری نیز دارد
ی زمان در روز مثبت فتهیاوقتی مقدار پارامتر تغییربطوریکه. تمییز داد
نایی روز و هنگامیکه منفی است مربوط بهطول روشها مربوط بهاست داده

.تاریکی شب هستند

سازینتایج شبیه
شبکه عصبی نتایج خوبی پس از پایان آموزش، اعتباردهی و آزمون 

از به طور عددیبرای سنجش اعتبار نتایج بدست آمده.حاصل گردید

در طی آموزش، اعتباردهی . استفاده شده استمجذور مربعات خطاپارامتر
رسید که مقدار مطلوبی ٠٠٥٣/٠مقدار مجذور مربعات خطا به ،و آزمون

. داده شده استنمایش ٢ی تغییرات این پارامتر در شکل نحوه.است
نمودار ضریب بازتاب تجربی و روزه٣یا ٢های زمانی برای بازههمچنین

سازی شده بر حسب زمان نیز ارائه شده تا بصورت مشهود این توافق شبیه
خروجی شبکه نمودارهای ضریب بازتاب تجربی و ٣شکل. مشاهده شود

ها محور زمان بر ین نموداردر ا. دهدن نشان میرا بر حسب زماعصبی
محور عمودی نیز . نشان داده شده استی روز در سالشمارهحسب 

.دهدنمایش می٠و ١ا بصورت عددی بین ضریب بازتاب ر

منابع خطا
- از جمله می. عوامل بسیاری بر کیفیت خروجی شبکه عصبی موثرند

. اشاره کرد، شودمیای که برای آموزش استفاده های اولیهتوان به داده
در ،دریافت شدندSID Monitoring Stationهایی که از سایت داده

اند که تاثیر منفی بر آموزش شبکه موارد متعددی دارای مقادیر صفر بوده
به این صفرها طبق آنچه در خود این وبگاه گزارش شده است . عصبی دارد

دیگر عوامل از سوی . شوندکننده مربوط میخاموش بودن دستگاه دریافت
سپهر و در نتیجه ونیزاسیون یونیارند که بر میزان دیگری نیز وجود د

های رعدوبرق، بارشهای خورشیدی، شرارهبازتاب آن موثرند که می توان 
ی مطلوب و برد که به دلیل نداشتن منبع دادهشهابی و زمین لرزه را نام 

به . ندامنظور نشدهن پارامترها، در شبکهقابل استفاده برای یک به یک ای
توان های ضریب بازتاب بر حسب روز، میهمین دلیل در برخی نمودار
های تیزی نمودار مشاهدات دارای قله یا درهمواردی را مشاهده کرد که 

.  بینی کندشبکه عصبی نتوانسته آنها را پیشاست که

بندیجمع
عی ی عصبی مصنوهی شده است تا با استفاده از شبکدر این مقاله سع

سپهر بعنوان تابعی غیر خطی از عوامل روند تغییرات ضریب بازتاب یون
- ل بازتاب از یون، عرض جغرافیایی مح)فصل(زمان در روز، روز در سال 

خورشید و میزان فعالیت F10.7های خورشیدی، شار سپهر، تعداد لکه
الگوی تغییرات این پارامتر بدین . ژئومغناطیسی زمین مدلسازی شود

صورت است که اغلب در اوقات شب ضریب بازتاب مقدار بیشتری نسبت 
دیگر ایگونهاین الگو به گرچه در برخی شرایط .به روشنایی روز دارد

- میکه و موثر هستندبا این حال عوامل فراوانی بر این الگ.گیردشکل می

نتایج ی موثر به بخش ورودی شبکه عصبی توان با افزودن پارامترهای اولیه
توافق پس از آموزش، اعتباردهی و آزمون شبکه ی عصبی. ارتقا دادرا

.واقعی و خروجی شبکه عصبی بدست آمدهای دریافتی خوبی بین داده

شبکه عصبی چند الیه شکل شماتیک -1شکل
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و
٤)د٣)ج٢) ب١)های  الفبازتاب بر حسب روز برای ایستگاهنمودار ضریب. ٢شکل 

برای روزهای معین شده٦)و٥)ه

ی عصبیر مربعات خطا بر حسب دوره ی شبکهنمودار تغییرات مجذو- ٢شکل
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