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 دهیچک

پس انتشار خطاي شبکه"میدان سرعت منطقه با استفاده از  در شمالغرب کشور، GPS ايستگاه دائمی 22با انتخاب   در اين پژوهش،

دهند تابع اند. نتايج حاصل نشان میو مقايسه شدهبرآورد  پیوسته لگاريتمیسازي حلقوي و حلقوي با دو تابع فعال "هاي عصبی مصنوعی

-میلیمتر شمالی بوده و نسبت به تابع فعال ±1.1 و میلیمتر شرقی ±1در حدود  مربعیسازي حلقوي داراي جذر خطاي میانگین فعال
هاي انتشار خطاي شبکه، روش پس مربعیبرتري دارد. همچنین با توجه به مقدار جذر خطاي میانگین حلقوي لگاريتمی پیوسته سازي 

 هاي تخمین کالسیک است.عصبی مصنوعی روشی جايگزين براي تخمین میدان سرعت نسبت به روش

 GPS، سازيهاي عصبی مصنوعی، سرعت نقاط ژئودتیک، تابع فعالشبکه : یدیکل واژگان
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 مقدمه -1

، سامانهGNSS1اي ماهواره موقعیت تعیین هايسامانه

قابلیت  داراي ساعته و 22فضا،  بر مبتنی ناوبري هاي

 عموما   که هستند هوايی و آب شرايط تمام در کارکرد

 طراحی، راه گذاري، سرمايه يافته توسعه کشورهاي توسط

 ها،سامانه نوع اين موفق نمونه .شوندمی مديريت و اندازي

 عملیاتی بطور کامل 1113 اواسط از که است GPS2سامانه 

 موقعیت تعیین و ناوبري در ايمالحظه قابل بهبود و شد

 راه و طراحی نظامی اولیه مقاصد آورد. برخالف بوجود

 سامانه اين از زيادي غیر نظامی هايه، استفادGPSاندازي 

 ژئودزي هايشبکه و کنترلی هايبردارينقشه زمینه در

 .[12] شده است
 سال از جدي طور به ايران در ژئودينامیک مطالعات

 سازمان در زمین پوسته تغییرات ايشپ منظور به 1311

 و هافعالیت زمان همان از و گرديد برداري کشور آغاز نقشه

مطالعات  شد. اين انجام راستا اين در ايويژه تحقیقات

 شناسی زمین سازمان مانند مراکزي همکاري با عمدتا  

زلزله شناسی و مهندسی  المللی بین کشور، پژوهشگاه

 هاي مونتدانشگاه تهران، دانشگاهژئوفیزيک  زلزله، موسسه

 انجام فرانسه در کشور استراسبورگ و فوريه ژوزف و پلیه

 ژئودينامیک شبکه مطالعات، اين مبناي بر .اندگرفته

 سال در GPSدائم  ايستگاه 101 بر سراسري مشتمل

 دو به توجه تکتونیک با حرکات بررسی منظور به 1333

 1331سال  از و شد طراحی جمعیت و خیزي لرزه پارامتر

 122 شامل شبکه در حال حاضر برداري رسید. اينبه بهره

 20 بر اصلی مشتمل شبکه يک قالب در است که ايستگاه

هاي آذربايجان نام با محلی شبکه سه و ايستگاه

 ايستگاه( 21خراسان ) و ايستگاه( 23تهران ) ايستگاه(،21)

 هايداده پردازش .باشدمی GPSهاي در حال ثبت سیگنال

-بهو میدان سرعت کشور  GPSهاي ايستگاه از حاصل خام
توسط سازمان نقشه برداري کشور در  طور پیوسته

 .[2]شود محاسبه و ارائه می ITRFچارچوب مرجع 
چند  نقاط مجهول  ژئودتیک دربراي تخمین سرعت 

 .[12] ,[10] ,[1] است شده انجام مختلفي علمی مطالعه

در اين حوزه با  3عصبی مصنوعی هايتوانايی شبکه

                                                           
۱  Global Navigation Satellite System 

 ۲ Global Positioning System 
۳  Artificial Neural Network 

اي رگرسیون جستجو و چندجمله–ي روش توقفمقايسه

سازي بررسی شده و به عنوان ابزاري مناسب براي مدل

 .[6] میدان سرعت ارائه شده است
به  در نقاط مجهول، براي  استخراج سرعت ژئودتیک

نیاز يا کشور،  GPSهاي دائمی دلیل تراکم پايین ايستگاه

هاي جديد با مشاهدات بیشتر يا استفاده از تگاهبه ايس

که ايجاد  هاي مدرن و هوشمند تخمین داريم. از آنجاروش

-هاي جديد مستلزم صرف هزينه و زمان زياد میايستگاه
تواند جايگزين هاي تخمین میباشد، لذا بکارگیري روش

نوشتار  اين اول بخش مناسبی قلمداد شود. بدين منظور در

 2"هاي عصبی مصنوعیانتشار خطاي شبکهپس "روش 
هاي مجهول معرفی شده و در ادامه سرعت ژئودتیک مکان

  1سازيدر شمالغرب کشور با محاسبات دو تابع فعال

برآورد و سپس  1حلقوي لگاريتمی پیوستهو  6حلقوي

 شود.ها، نتايج، مزايا و معايب اين روش مقايسه میدقت

 های  عصبی مصنوعیشبکه -2

ي هاي سادهبا واحد اي عصبی مصنوعیهشبکه

پردازشگر، قابلیت پردازش موازي، ذخیره دانش و استفاده 

ساده ، هااين شبکه .[2]از آن براي ارزيابی متوالی را دارند 

گیري مغز انسان هستند که توسط ي مدل تصمیمشده

اند. مصنوعی و ساده شکل گرفته33عصبی هايياخته

توسط میانگین وزندار  ي عصبیهااطالعات ورودي ياخته

ها در طول فرآيند مديريت شده که آن11پیوندگاهی

 شوندسرشکنی متوالی با نام فرآيند آموزشی شناخته می

سازي، اين . پس از فرآيند آموزشی با تابع فعال(1ي )رابطه

ي عصبی براي تولید اطالعات به فرآيند در تمامی ياخته

ي چند اين مطالعه مدل شبکه در .[1]شوند کار برده می

انتخاب شده است که داراي يک 0110ي پرسپتروناليه

واحد و  qي میانی با ورودي، يک اليه Nي ورودي با اليه

باشد. خروجی اين خروجی می  nي خروجی بايک اليه

عصبی خروجی به صورت زير بیان ي هامدل با يک ياخته

 : [10]شده است 

                                                           
٤ Back Propagation Artificial Neural Network 
٥ Activation Function 

٦ Sigmoid Function 
۷ Continuous Log-Sigmoid Function 
۸ Neurons 
۹ Synaptic 

۰۱  Multi Layer Perceptron 
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که در آن
jW  ي عصبی پنهانیياختهوزن مابین j  ام و

ljwي عصبی خروجی، ياخته ي عصبی وزن مابین ياخته ,

ام،  jي عصبی پنهانی ام و ياخته lورودي 
lx  پارامتر

ي و ياخته 1وزن بین ورودي ثابت برابر  jw,0ام،  lورودي 

و  1وزن بین ورودي ثابت برابر  0Wام و  jعصبی پنهانی 

ازي س. تابع فعال[13]باشد می ي عصبی خروجیياخته

ي عصبی ي عصبی پنهانی و ياختهمورد استفاده در ياخته

بوده که به صورت زير بیان شده 1خروجی، تابع حلقوي

 است:

(2) 
ze

zf −+
=

1
1)( 

ابع حلقوي لگاريتمی تسازي، يکی ديگر از توابع فعال

 شود:است که به صورت زير تعريف می پیوسته

(3) 
Ze

zf β−+
=

1
1)( 

اطالعات  z، 3و  2در روابط پارامتر شیب و  βکه 

)(]1,0[و عصبی يياخته ورودي ∈zfتاس .

هاي عصبی در اين محدوده مقاديرخروجی و ورودي شبکه

پذير باشد. شوند. اين توابع بايد پیوسته، مشتقتعريف می

 1سازي قابلیت اشباعرود که تابع فعالهمچنین انتظار می
را داشته باشد، يعنی به صورت مجانبی به مقادير بیشینه و 

 کمینه خود نزديک شود.

های عصبی پس انتشار خطای شبکه -3

 مصنوعی

هاي عصبی هاي شبکهاين روش نسبت به ديگر روش

تري در علوم مهندسی مصنوعی داراي کاربرد گسترده

و نظارت شده آموزشی 22خوري پیششبکه BPANNاست. 

آورده شده  1در شکل  BPANNي باشد. معماري سادهمی

ي پنهانی با ي ورودي، يک اليهاست و ترکیبی از اليه

باشد که هر ي خروجی میي عصبی حلقوي و اليهياخته

                                                           
۱ Saturate 

۲ Feed Forward 

ي ي عصبی برطبق مسئلهاليه داراي تعداد مختلفی ياخته

 .[1]و  [11]مورد نظر است 

 

 BPANNي معماري ساده -1شکل

-ي پنهانی و استفاده از تابع فعالشبکه با يک اليه
قابلیت تخمین هر تابع پیوسته با گرفتن  ،سازي حلقوي

  . [1]پنهان کافی را دارد  هاي عصبیتعداد ياخته

سرشکنی سعی در مشابه BPANN فرآيند آموزشی 

کار با اين .[1]هاي خروجی شبکه دارد کاهش باقیمانده

-هاها و برقراري ارتباط مابین ياختهي وزندهی اولیهمقدار
گیرد. معموال  براي جلوگیري هر اليه صورت می ي عصبی

ي ، مقداردهی اولیهBPANNي از کاهش سرعت يادگیر

 گردد.انتخاب می 1تا  0ها بین وزن

 در  اتمربع اساس خطاي کمترين بر33قانون دلتا

BPANN فرآيند آموزشی  .[2] گردداستفاده میBPANN 

هاي متشکل از پارامترهاي ورودي ي دادهبا مجموعه

ي مشخص و خروجی بر اساس سرشکنی وزندار مابین اليه

کند. اين سرشکنی تکراري يه خروجی عمل میپنهانی و ال

-هاي خروجی شبکهها و کاهش باقیماندهبا بروزرسانی وزن
ي عصبی )اختالف مابین خروجی محاسبه شده و خروجی 

خور و ي اصلی پیشواقعی( کار کرده و داراي دو مرحله

باشد. اين مراحل به صورت پیوسته با پس انتشار می

شی بیش از چند هزار تکرار هاي آموزي دادهمجموعه

خور، هر واحد ورودي ي پیشگیرد. در مرحلهصورت می

کند و اين سیگنال را به يک سیگنال ورودي دريافت می

فرستد. سپس هر واحد هريک از واحدهاي پنهانی می

کند و سیگنال خود سازي خود را محاسبه میپنهانی، فعال

آموزش با فرستد. در را به همه واحدهاي خروجی می

                                                           
۳ Delta Rule 



 

 

 

رد
رآو

ب
 

ان
ید
م

 
ت
رع
س

 
ک
دتی
ژئو

 بر 
يه
پا

 
بع
توا

 
ال
فع

ي
ساز

 
ي
قو
حل

 
که
شب

ي
ها

 
ی
صب
ع

 
ی
وع
صن
م

 

براي هر الگوي ورودي يک مقدار هدف نیز در  ،نظارت

دسترس است. در حین آموزش با پس انتشار، هر واحد 

ي خود را با مقدار هدف  خود سازي محاسبهخروجی فعال

به آن را مشخص کند و  کند تا خطاي مربوطمقايسه می

 ي پس انتشار مقدار خطا را کاهش دهد.در مرحله

تواند به عنوان معیار بازده می11یمربع خطاي میانگین

 Nهاي عصبی استفاده شود. براي يک مجموعه با شبکه

 به صورت زير تعريف می شود: MSE ،ورودي

2
1

2)(

N

yy

MSE

N

i

pred

i

act

i∑
=

−
=  

(2)  

actکه  در آن 

iy بیانگر خروجی واقعی وpred

iy  

ي عصبی بیانگر خروجی تخمین زده شده توسط شبکه

 ، MSEسازيبا روش گراديانت براي کمینه BPANNاست. 

، BPANNدهد. براي آزمايش نتايج شبکه را آموزش می

در فرآيند آموزشی شرکت  که کنترلیهاي توان از دادهمی

اند استفاده نمود. جزئیات بیشتر در مورد فرآيند نکرده

، [11]توان در منابعی همچون را می BPANNزشی آمو

 .يافت [2]و  [3]، [2]

 ی مورد مطالعه و نتایجمنطقه -4

ي مورد مطالعه شمالغرب کشور ايران با منطقه

 و φ<°36>20°هاي عرض و طول جغرافیايی محدوده

°10 <λ <°21  کیلومتر  110000و مساحت تقريبی

باشد. اخت فعال میسمربع است که داراي ساختار زمین

بردار سرعت مربوط به  22هاي مورد استفاده، داده

کشور  GPSدائم  ايستگاه 33شامل  GPSهاي دائم ايستگاه

هاي همسايه است که در گذشته ازکشور GPSايستگاه  2و 

شمالغرب ايران و کشور ترکیه  جابجايی مطالعهبراي 

 GPSهاي دائم تمام ايستگاه .[2]استفاده شده است 

با   Trimble 4000SSIو Ashtech Z12هاي توسط گیرنده

 اند.مشاهدات را ثبت کرده22رينگ آنتن چوک

 1سازي، مدل با براي ارزيابی بازده و دقت دو تابع فعال

-يکسان که در فرآيند پردازش استفاده نشده کنترلنقطه 

                                                           
۱ Mean Square Error 
۲ Choke-ring 

است که چگونگی توزيع نقاط مرجع اند در نظر گرفته شده

 . استآورده شده 2 مورد استفاده درشکل کنترلو 

 
 و مرجع  کنترلتوزيع نقاط  -2شکل

براي برآورد بازده توايع حلقوي از جذر خطاي میانگین 

 به صورت زير استفاده شده است:33یمربع

(1 )                                                                                          

بین سرعت  ام، ما iمقدار باقیمانده  ∆iVکه در آن 

در  کنترلباشد. نقاط واقعی و سرعت تخمینی می

BPANN اند. البته همیشه براي برآورد بازده استفاده شده

اين اصل صادق نیست که با افزايش تعداد نقاط مرجع )با 

 RMSEها( کاهش بودن دقت و درستی دادهفرض صحیح 

افزايش پیدا کند  RMSEداشته باشیم و حتی ممکن است 

سازي توان به خصوصیات تابع فعالکه علت آن را می

با  RMSEکمترين مربوط دانست. در اين پژوهش مقدار 

 .استفاده از سعی و خطا تعیین شده است

 هاي عصبی مصنوعی به علت قابلیت استفادهشبکه

همزمان از چندين عامل )بردارهاي سرعت و ماتريس 

کواريانس(، قادر است تا پارامترهاي خواسته شده را با 

هاي دقت بااليی تخمین بزنند، همچنین نیازمند فرمول

پیچیده رياضی نیستند و در صورت انتخاب صحیح الگوي 

توانند به خوبی جهت يادگیري و آموزش درست شبکه می

                                                           
۳ Root Mean Square Error  
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اي مورد نظر در مدت زمان کوتاهی به کار تخمین پارامتره

 روند.

هاي بسیار قدرتمندي هاي پس انتشار، شبکهشبکه

هاي مختلف به توانند جهت تخمین پارامترهستند که می

ها در صورتی که به درستی آموزش کار روند. اين شبکه

هاي هاي منطقی براي دادهببینند، قادر خواهند بود، جواب

 ختیار کاربر قرار دهند.ورودي جديد در ا

-ي مخفی و توابع فعالبا يک اليه MLPهاي شبکه
 ي میانی و توابع تبديل خطی در اليهسازي حلقوي در اليه

خروجی، قادر به تقريب توابع مورد نظر با هر درجه تقريب 

خواهند بود، مشروط بر اينکه به اندازه کافی در اليه مخفی 

 شد.ي عصبی داشته بامیانی ياخته
ي عصبی میانی و عبور از هابا افزايش تعداد ياخته

ي فعلی، شبکه دچار پديده آموزش بیش میزان تعیین شده

يابد. به شدت افزايش می MSEو مقدار 11از حد شده

بنابراين بايد به کمک فرآيند سعی و خطا بهترين تعداد 

براي  MSEا توجه به کمینه کردن بي عصبی را هاياخته

 بکه محاسبه نمود.آموزش ش

ي ورودي عصبی اليه هايياختهدر اين پژوهش، تعداد 

عصبی خروجی نیز  هايياختهيک و تعداد  BPANNروش 

است باشد. در پیاده سازي به اين صورت عمل شدهيک می

ي شرقی و شمالی جداگانه در دو شبکه مستقل که مولفه

 MSEر اند و براي هر کدام بر اساس معیاآموزش داده شده

است. در تابع ي عصبی پنهانی تعیین شدههاتعداد ياخته

ي عصبی ياخته 21ي شرقی سازي حلقوي براي مولفهفعال

ي ياخته 13ي شمالی و براي مولفه {1:25:1}پنهانی 

سازي حلقوي و در تابع فعال {1:18:1} عصبی پنهانی

ي عصبی ياخته 23ي شرقی براي مولفه لگاريتمی پیوسته

ي ياخته 12ي شمالی و براي مولفه {1:23:1}انی پنه

)صفر( را  MSEکمترين مقدار  {1:14:1}عصبی پنهانی 

 دهند. ارائه می

در  مربعیهاي آماري و جذرخطاي میانگین ويژگی

 نشان داده شده است. 2 و 1جدول 

                                                           
۱ Overtrain 

 ي تابع فعالسازي حلقويهاي آماري و خطاويژگی -1جدول
(mm/year) 

 یهای آمارویژگی
 سازی حلقویتابع فعال

Vy Vx 

 6.63 -1.11 مینمم

 13.11 6.66 ماکزيمم

 11.12 2.11 میانگین

جذر خطاي میانگین 

 مربعات
0.13 1.21 

حلقوي هاي آماري و خطاي تابع فعالسازي ويژگی -2جدول

 (mm/year) لگاريتمی پیوسته

 های آماریویژگی
حلقوی سازی تابع فعال

 لگاریتمی پیوسته
Vy Vx 

 1.30 -2.11 مینمم

 13.16 6.13 ماکزيمم

 11.11 1.31 میانگین

جذر خطاي میانگین 

 مربعات
1.11 2.23 

دو تابع حلقوي به صورت  مربعاتجذر خطاي میانگین 

 (.1)نمودار  اي رسم شده استنمودار میله

 

 توابع حلقوي مربعاتجذر خطاي میانگین  -1نمودار 

سازي با تابع فعالخروجی میدان سرعت هر دو 

اطمینان  %11با بیضی خطاي GMT22استفاده از نرم افزار

 .(2و  3هاي )شکل رسم شده است

                                                           
۲ Generic Mapping Tools 
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سازي حلقوي پس سرعت نقاط تخمینی  با تابع فعال -3شکل

اطمینان  %11هاي عصبی  با بیضی خطاي انتشار خطاي شبکه

 ي اوراسیانسبت به صفحه

 

سازي حلقوي دو ابع فعالسرعت نقاط تخمینی  با ت -2شکل

هاي عصبی  با بیضی خطاي قطبی پس انتشار خطاي شبکه

 ي اوراسیااطمینان نسبت به صفحه 11%

هاي سرعت برآورد شده توسط دو تابع میداناختالف 

آورده  1در شکل رنگی تراز  هايحلقوي به صورت منحنی

 شده است.

 
 حلقوي هاي برآورد شده با دو تابعاختالف میدان -1شکل

 نتیجه گیری -5

سازي حلقوي داراي دهند تابع فعالنتايج حاصل نشان می

 و میلیمتر شرقی ±1در حدود  مربعیجذر خطاي میانگین 

حلقوي سازي میلیمتر شمالی بوده و نسبت به تابع فعال 1.1±

تابع  RMSEعلت کمتر بودن  برتري دارد. لگاريتمی پیوسته

، بهتر عمل می پیوستهحلقوي لگاريتحلقوي نسبت به تابع 

حلقوي لگاريتمی سازي است. همچنین در تابع کردن تابع فعال

(  MSEبا تعداد تکرار کمتر )زمان کمتر( به صفر )مقدارپیوسته 

هاي مورد استفاده در آموزش شود. هرچه تعداد دادههمگرا می

گیرد با اين شبکه بیشتر باشد، آموزش شبکه بهتر صورت می

مورد نیاز افزايش يافته و احتمال بروز خطا در وجود مدت زمان 

-طول فرآيند آموزش تا رسیدن به جواب مطلوب بیشتر می
هاي عصبی در مسايل تخمین در حالت کلی روش شبکه گردد.

هاي آن نسبت به ديگر قابل استفاده بوده و مهمترين مزيت

باشد هاي تخمین، پردازش موازي و انعطاف پذيري آن میروش

بور به انجام عملیات بر روي يک مدل رياضی نبوده و که مج

کنند هايی که از منحنی نرمال هم پیروي نمیتوان از دادهمی

هاي عصبی مصنوعی از معايب شبکه .در آن استفاده کرد

هاي ها و چگونگی انتخاب دادهنداشتن قابلیت تفسیر خروجی

مهم مصنوعی با ويژگی بسیار  هاي عصبیآموزشی است. شبکه

تخمین میدان قابلیت يادگیري شبکه، روشی جايگزين براي 

متاسفانه  .باشدهاي تخمین کالسیک میسرعت نسبت به روش

مصنوعی در  هاي عصبیبرخالف ساير علوم مهندسی، شبکه

گردد اند و بنابراين پیشنهاد میهژئودزي به خوبی شناخته نشد

راکم سازي شتاب هاي ديگري مانند تعیین ژئويید و متدر حوزه

-سازي و دقت نتايج با ساير روشثقل درکشور، اين روش پیاده
 هاي تخمین مقايسه و ارزيابی شود.
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