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چکیده
با توجه به گسترش روزافزون استفاده از تکنیکهاي تعیین موقعیت ماهوارهاي خصوصاً  GPSلزوم تعیین دقیق ژئوئید باهدف
جايگزيني اندازهگیريهاي ترازيابي با اندازهگیريهاي  GPSدر کاربردهاي ژئودتیک بر کسي پوشیده نیست .تقريب ژئوئید با استفاده از
دادههاي  GPS/levelingبهصورت محلي ،در کنار مدلهاي موجود از قبیل مدلهاي ژئوپتانسیل و يا ژئوئیدهاي گراويمتري راهکاري
پذيرفته شده است .اما سوال مهم سطح دقت قابل دسترس با استفاده از اين روش است .مواردي چون کیفیت دادهها و يا تکنیک
مورداستفاده براي مدلسازي اين دادهها مي تواند در دقت ژئوئید  GPS/levelingتاثیرگذار باشد .در اين مقاله به ارزيابي روشهاي نوين
محاسباتي مبتني بر يادگیري ازجمله شبکههاي عصبي مصنوعي( )ANNو سیستمهاي استنتاج فازي-عصبي تطبیقي( )ANFISدر مقايسه
با روش استاندارد معادالت رگرسیون چندجملهاي چند متغیره ( ،)MPREدر مدلسازي ژئوئید  GPS/Levelingپرداخته شده است .اين
ارزيابي در يک شبکه از ايستگاههاي  GPSو ترازيابي در شهرستان شاهین شهر اصفهان با ابعاد کوچکتر و توزيعي بسیار فشرده تر نسبت به
مطالعات پیشین صورت گرفته و اين کیفیت داده ها مدلسازي ژئوئید را با دقتي بهتر از  3سانتیمتر ممکن ساخته است .نتايج نشاندهنده
برتري چند میليمتري مدلهاي ژئوئید حاصل از  ANNو  ANFISازنظر مجذور میانگین مربعات خطاها و همچنین ازنظر ضريب تشخیص
است و به ترتیب R2=0/3343 ،RMSE=8 mmو  R2=0/3394 ،RMSE=7mmبراي اين مدل ها ،در نقاط تست حاصل شده است.
بنابراين مدل ژئوئید حاصل از  ANFISدقیق ترين ارتفاع ژئوئید را در سطح منطقه فراهم مي سازد.
واژگان کلیدی :ژئوئید محلي ،GPS/Leveling ،شبکههاي عصبي مصنوعي ،سیستمهاي استنتاج فازي عصبي تطبیقي

∗ نويسنده رابط
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مدلسازي ژئوئید محلي دقیق با استفاده از دادههاي  ،GPSترازيابي و ...

 -1مقدمه
ترازيابي سنتي در گذشته اصليترين روش براي تعیین
ارتفاع دقیق نقاط روي سطح زمین بوده است .اين روش
علیرغم سادگي نیازمند عملیات زمیني دشوار ،پرهزينه و
زمانبر است .در دهههاي گذشته تالشهاي زيادي
بهمنظور توسعه يک روش جايگزين براي ترازيابي صورت
گرفته است که از میان آنها ميتوان به ترازيابي مثلثاتي
دقیق و ترازيابي موتوريزه اشاره داشت .با گسترش تکنیک
هاي سیستم تعیین موقعیت جهاني  GPSو استفادههاي
روزافزون آن در نقشهبرداري از سال  ،3380پیشرفت
قابلتوجهي در بحث تعیین موقعیت و تعیین ارتفاع
بهعنوان يکي از مؤلفههاي موقعیت به وجود آمد .ولي
همانطور که ميدانیم ارتفاع بدست آمده از  GPSنسبت
به بیضوي  WGS84اندازهگیري ميشود و ارتفاع ژئودتیک
يک پارامتر هندسي است و به طور مستقیم ارتباطي با
سطوح همپتانسیل میدان جاذبي زمین ندارد .لذا در
بسیاري از کاربردها نميتوان از آن به طريق مشابه با
ارتفاع حاصل از ترازيابي استفاده کرد .در چنین مواردي
ارتفاع حاصل از  GPSبايد به ارتفاع ارتومتريک تبديل
شود .در اين انتقال ،ارتفاع ژئوئید (جدايي بین ژئوئید و
بیضوي) با دقت کافي موردنیاز است .براي رسیدن به اين
فرجام از سال  3330تالشهاي گستردهاي در راستاي
توسعه روشهايي براي تعیین ژئوئید ازجمله روشهاي
گراويمتريک يا در مقیاس محلي روشهاي هندسي با
ترکیب مشاهدات  GPSو ترازيابي باهدف دستیابي به
دقتي در حد چند سانتیمتر شده است[.]3،4
بهطورکلي استفاده ترکیبي از  GPSترازيابي و اطالعات
ژئوئید راهکاري کلیدي در بسیاري از کاربردهاي ژئودتیک
ميباشد .بااينوجود که اين سه نوع داده ارتفاعي تفاوت
شاياني ازنظر مفهوم فیزيکي ،سطحمبنا ،روشهاي
مشاهداتي ،دقت و ...دارند بهطور تقريبي بايد از رابطهي
ساده 𝐻  𝑁 ≃ ℎ −پیروي کنند .که در آن  Nارتفاع
ژئوئید H ،ارتفاع ارتومتريک و  hارتفاع ژئودتیک مي-
باشد[ .]2 ,3مسئلهي تعیین ژئوئید به روش هندسي
بهنوعي بررسي و مدلسازي تغییرات ارتفاع زئوئید حاصل
از اين رابطه در شبکهاي از ايستگاهها با ارتفاع هاي  GPSو
ترازيابي معلوم  ،است و خروجي آن يک سطح هندسي
پیوسته است که ژئوئید را به بهترين وجه تقريب مي کند.
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شکل -3مفهوم

GPS/Leveling

دقت ژئوئید حاصل از اين روش به چند عامل ازجمله
تعداد و توزيع نقاط کنترل ،کیفیت دادهها و روش
درونيابي يا برازش سطح بستگي دارد .در مطالعاتي که
بهصورت موردي در مناطق مختلف جهان انجام شده،
تکنیکهاي مختلفي در اين مسئله به کار گرفتهشده است.
ازجمله آنها ميتوان به وزن دهي با معکوس فاصله 3و
روش چند سطحي تابع درجه ]2[ Spline ،]7 ,9[24و
تبديل موجک ]8[ 3اشاره کرد .معادالت رگرسیون
چندجملهاي چند متغیره يکي ديگر از روشهاي برازش
سطح ميباشد که در اکثر پژوهشها بهعنوان روش
استاندارد و در مقام مقايسه با ساير روشها مورداستفاده
قرارگرفته است [ .]30 ,3 ,4در مواردي نیز ژئوئید هندسي
با استفاده از روشهايي که مفهوم آماري بیشتري دارند
چون کولوکیشن کمترين مربعات [ ]33 ,2و
 ،]3[ Geostatistical Kingingتقريب شده است.
در سالهاي اخیر با پیشرفتهايي که درزمینهي
هوش مصنوعي صورت گرفته روشهاي محاسباتي مبتني
بر يادگیري در طی ف وسیعي از کاربردها به کار
گرفتهشده است .اين روشها در بسیاري از تحقیقات
براي حل مسائل پیچیده متکي به دادههاي خطادار يا از
دست رفته مؤثر بوده است .در ژئودزي نیز اين روشها
در مواردي ازجمله برآورد پارامترهاي دوران زمین [،]32
پیش بیني تغییرات سطح دريا [ ]33و برآورد سرعت نقاط
اصلي شبکههاي ژئودتیک [ ]34استفادهشده اند .استفاده
و ارزيابي اين روش ها در مسئله تعیین ژئوئید بهعنوان
يک سطح در چند سال اخیر موردعالقهي محققان
قرارگرفته است .ازجمله اين روشها ميتوان روشهايي
چون ماشین بردار پشتیبان ،4شبکههاي عصبي
)۱ Inverse Distance Weighting (IDW
۲ Multi surface Method of Quadratic Function
۳ Wavelets
٤ Support vector machine

 -3روششناسی

 -2منطقه مطالعاتی و دادهها

 -1-3معادالت رگرسیون چندجملهای چند

N

اصفهان

راهنما:
ايستگاه ها

شکل -2منطقه مطالعاتي

متغیره با استفاده از تئوری کمترین مربعات
شبکهاي متشکل از  nنقطه کنترل با توزيع مناسب در
منطقه و ارتفاع بیضوي معلوم ( hحاصل از  )GPSو ارتفاعهاي
ارتومتريک معلوم ( Hحاصل از ترازيابي) در نظر بگیريد .در اين
صورت فرمول بستهي چندجملهاي ،براي نمايش سطح ژئوئید
محلي با توجه به اين شبکه نقاط گسسته و ارتفاع ژئوئید معلوم
𝑯  𝑵𝑮𝑷𝑺/𝑳 = 𝒉 −آنها بهصورت زير خواهد بود.
𝑖𝑙−

( )3

𝑗) 𝑁𝑙 (𝜑, 𝜆) = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗 (𝜑 − 𝜑0 )𝑖 (𝜆 − 𝜆0
𝑖=0 𝑗=0

𝑗𝑖𝑎 معرف ضرايب چندجملهاي با  iو  jمتغیر از 0

که در آن
تا  lميباشد و  lدرجهي چندجملهاي را نشان ميدهد .در اين
رابطه 𝜑 و 𝜆 به ترتیب طول و عرض جغرافیايياند که
نشاندهندهي موقعیت نقطه مدنظر ميباشند و  𝜑0و 𝜆0
مختصات مرکز شبکهاند .ضرايب 𝑗𝑖𝑎 در اين رابطه با در اختیار
داشتن مقادير  Nدر نقاط شبکه از طريق يک سرشکني کمترين
مربعات با در نظر گرفتن مدل خطي زير قابل برآورد است:
( )2
که در آن  yبردار مشاهدات،

۱ Artificial neural network
۲ adaptive-network-based fuzzy inference system
)۳ Wavelet Neural Network (WNN

𝑙

()3

𝑇] 𝑛𝐻 … ℎ𝑛 −

𝑥𝐴 = )𝑦(𝐸

𝑦 = [ℎ1 − 𝐻1
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اس

براي انجام اين پژوهش شبکهاي شامل  249ايستگاه
با توزيع مکاني تقريباً يکنواخت در سطح شهرستان
شاهینشهر واقع در شمال اصفهان طراحي و بناشده است
(شکل .)2مشاهدات  GPSبهصورت تعیین موقعیت Static
در تمام شبکه صورت گرفته و درنهايت شبکه از طريق يک
اندازهگیري  24ساعته در طول  3روز و با استفاده از
افمريزهاي دقیق  IGSبه شبکه ژئودينامیک سراسري
ايران موسوم به  IPGNمتصل شده است .همچنین
بهمنظور انجام ترازيابي مجموعهاي از لوپهاي بسته در
سطح شبکه طراحي و عملیات ترازيابي دقیق بهصورت
رفتوبرگشت در طول خطوط مبنا صورت گرفته است .با
توجه به ابعاد منطقه و تعداد نقاط شبکه ،شبکه
مورداستفاده نسبت به پژوهشهاي مشابه صورت گرفته در
اين راستا از چگالي بسیار بااليي برخوردار است .لذا انتظار
دستیابي به دقتي بهمراتب بیشتر براي ژئوئید هندسي
حاصل غیرمنطقي نیست.
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مصنوعي( ،3)ANNسیستمهاي استنتاج فازي-عصبي
تطبیقي( ،2)ANFISشبکههاي عصبي موجک پايه,4[ 3
 ]39 ,32 ,33را برشمرد.
در اين مقاله نیز سعي بر آن است که تحقیقي در
راستاي انتخاب بهترين تکنیک براي مدلسازي ژئوئید
هندسي صورت بگیرد .بدين منظور در بخش 2ابتدا
منطقهي مطالعاتي و عملیات میداني براي جمعآوري
دادههاي  GPS/Levelingرا تفصیل خواهیم کرد .در بخش
 3به شناخت تکنیکهاي مورد ارزيابي در اين پژوهش که
شامل معادالت رگرسیون چندجملهاي چند متغیره ،شبکه
هاي عصبي مصنوعي و سیستمهاي استنتاج فازي-عصبي
تطبیقياند ميپردازيم .در بخش  4نتايج عددي و ارزيابي
انجامشده را ارائه ميکنیم و در بخش آخر به بحث و
نتیجهگیري خواهیم پرداخت.

شاهین شهر

مدلسازي ژئوئید محلي دقیق با استفاده از دادههاي  ،GPSترازيابي و ...

 Aماتريس طرح و  xبردار مجهوالت شامل ضرايب
ميباشد و بهوسیلهي برآوردگر نااريب خطي زير قابل
برآورد است[:]37
𝑇
−1
𝑇
𝐴 𝐴 )𝐴 𝐴( = ̂𝑥
()4
بر اساس ضرايب برآورد شده از رابطهي فوق ارتفاع
ژئوئید در هر نقطهي دلخواه با جايگذاري مختصات آن
نقطه (𝜆  )𝜑,در رابطه ( )3قابلتعیین است.
مسئلهي اصلي در بحث معادالت رگرسیون
چندجملهاي چند متغیره انتخاب درجهي چندجملهاي
بهینه با توجه دادههاي موجود است که پارامتري تأثیرگذار
در دقت مطلوب خواهد بود و معموالً بهصورت سعي و خطا
تعیین ميشود .اگرچه درجات باالي چندجملهاي ممکن
است بهصورت نقطهاي با دقت بیشتري دادهها را مدل کند
ولي معموالً در مقیاس کلي و خصوصاً در نقاطي که در
فرآيند برآورد ضرايب استفاده نشدهاند تقريب خوبي
نخواهیم داشت و لزوم ًا افزايش درجهي چندجملهاي به
بهتر شدن تقريب کمک نخواهد کرد .در مبحث رگرسیون
متداول است پس از برآورد ضرايب روي آنها آزمون
معناداري صورت پذيرد .اين آزمون با استفاده از آزمون
فیشر و با در نظر گرفتن فرض صفر  𝐻0 : 𝑥𝑖 = 0و فرض
مقابل  𝐻1 : 𝑥𝑖 ≠ 0امکانپذير است .متغیر اين آزمون
بهصورت تابعي از بردار پارامترهاي برآورد شده ( 𝑖̂𝑥) تعريف
ميشود:
𝑗𝑖𝑎

()2

~F̃ti,r

x̂ iT Q−1
̂i
x̂i x̂i x
ti σ
̂20

=F

که در آن 𝑖̂𝑥𝑖̂𝑥𝑄 ماتريس کوفاکتور 𝑖̂𝑥 𝜎̂02 ،فاکتور
واريانس اولیه و  tتعداد پارامترهاي آزمون است[.]30
پس از تأيید ضرايب برآورد شده درجات مختلف
چندجملهاي بر مبناي ارتفاعهاي ژئوئید حاصل از هر
مدل ،ازنظر ضريب تشخیص و مجذور میانگین مربعات
خطا ( )RMSEدر نقاط کنترل و تست اعتبار سنجي
ميشوند .اين دو پارامتر از روابط زير قابلمحاسبهاند:
()9
()7

∑𝑗𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2
∑𝑗𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2
∑𝑗𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2
𝑗

𝑅2 = 1 −

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

که در آنها 𝑖̂𝑦 ها مقادير محاسبهشدهي ارتفاع ژئوئید
با استفاده از مدلاند و ̅𝑦 مقدار متوسط مشاهدات  yحاصل
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از  GPS/Levelingميباشد[ .]38اين متغیرها بیانگر میزان
انحراف مقادير برآورد شده ̂𝑦 از مقادير واقعي  yاند .در
نهايت مدلي با کمترين مقدار  RMSEو بیشترين مقدار
 𝑅2به عنوان مدل بهینه برگزيده خواهد شد.

 -2-3شبکههای عصبی مصنوعی
شبکههاي عصبي مصنوعي ،ابزاري محاسباتياند که
رفتاري شبیه به رفتار شبکههاي عصبي طبیعي دارند
[ .]33در سالهاي اخیر انواع مختلفي از شبکههاي عصبي
ارائهشدهاند که در اکثر علوم کاربردهاي خاص خود را
يافتهاند .در ژئودزي نیز اين روشها در مواردي ازجمله
برآورد پارامترهاي دوران زمین [ ،]32مدلسازي تغییر
شکلهاي ژئودتیک [ ]20و همچنین تعیین ژئوئید
بهصورت يک سطح هندسي [ ]33 ,4استفادهشدهاند.
شبکههاي عصبي مصنوعي ،سیستمهاي هوشمندي
هستند که ميتوانند به کمک نمونههاي تجربي موجود
آموزش ديده و براي دادههاي جديد مشابه به کارگرفته
شوند.گسترش روزافزون اين روشها را ميتوان مرهون به،
مزاياي ساختار غیرخطي آنها ،توانايي کار کردن با
دادههاي خطادار و عدم نیاز به دانش قبلي نسبت به
سیستم موردمطالعه دانست و تنها الزمه ي آنها داده هاي
نمونه مناسب خواهد بود .اين مزايا امکان تحلیل مسائل
پیچیدهاي که روشهاي سنتي و مرسوم بهسختي قادر به
حل آنها هستند را فراهم ميسازد .اگرچه که اين ساختار
بستهي شبکههاي عصبي مصنوعي يا اصطالحاً خاصیت
جعبه سیاه بودن آنها در مواردي بهعنوان نقطهضعف
شناخته ميشود.
در يک تعريف ساده شبکههاي عصبي مصنوعي
متشکل از شبکهاي از نورونها (واحدها) ي متصل به هم
هستند .چگونگي ارتباط میان نورونها و طبیعت خطوط
ارتباطي ،نوع شبکه را مشخص ميکند[ .]23اين خطوط
ارتباطي وظیفه کاهش و يا تقويت قدرت سیگنال هنگام
انتقال از يک واحد به واحد ديگر را دارند و چگونگي
تنظیم و يا آموزش پارامترهاي موجود در شبکه عصبي،
توسط يک الگوريتم آموزشي تعیین ميگردد .شبکههاي
عصبي مصنوعي را ميتوان بر اساس ساختار شبکه
طبقهبندي کرد .يکي از پرکاربردترين آنها شبکههاي

که در آن  xورودي y ،خروجي w ،وزنهاي متناظر با
خطوط ارتباطي بین نورونها و ) f(.تابع انتقال
ميباشد[ .]4استفاده از توابع انتقال در شبکههاي عصبي
در عمل منجر به ايجاد خاصیت غیرخطي در شبکه
ميشود که عالوه بر افزايش کارايي شبکه تعداد تکرار را
نیز کاهش ميدهد[ .]33توابع مختلفي بهعنوان تابع انتقال
قابلاستفادهاند .مثل توابع انتقال تانژانت هذلولي يا

۱ Multi-Layer Feed forward Back propagation
Neural Network
۲ Multi-Layer Perceptron Neural Network
۳ Input Layer
٤ Hidden Layer
٥ Output Layer

( )3

= )𝑻𝑬𝑵(𝒇

Feed-forward
Output Layer

Hidden Layers

Input Layer

Network
Inputs

Network
Outputs

Back-propagation

شکل  -3شبکههاي عصبي چنداليه پیشرو

𝑤1

𝑦

)f (NET

𝑖𝑥 𝑖𝑤 ∑
𝑖

𝑤2
⋮

𝑥1
𝑥2
⋮

𝑖𝑤

اس

()8

)) 𝑖𝑥 𝑗𝑦 = 𝑓(∑ 𝑤𝑗,𝑘 𝑓(∑ 𝑤𝑖,

𝟐
𝟏−
) 𝑻𝑬𝑵𝟐(𝟏 + 𝒆−
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عصبي چنداليهي پیشرو پس انتشار ()MLFB-NN
اصطالحاً شبکههاي عصبي چنداليه پرسپترون (MLP-
 2)NNميباشد خصوصاً در مطالعاتي که در آن تقريب يک
تابع موردبررسي است .در اين شبکهها نورونها بهصورت
اليه به اليه دستهبندي شدهاند و سیگنالها از يک اليه
ورودي بهسوي يک اليه خروجي و در طول شبکهاي از
خطوط ارتباطي جريان مييابند .نورونها از اليهاي به اليه
ديگر به هم متصل هستند ،اما میان نورونهاي موجود در
يک اليه ارتباطي برقرار نميباشد .اکثر شبکههاي عصبي
داراي يک اليه ورودي ،3حداقل يک اليه مخفي 4و يک
اليه خروجي 2ميباشند (شکل  .)3اليهي ورودي دادههاي
ورودي را دريافت و در شبکه پخش ميکند .اليهي
خروجي آخرين اليه ايست که در آن پردازش نهايي
صورت ميگیرد و خروجي مطلوب را تولید ميکند.
اليههاي پنهان محل انجام محاسبات اصلي مابین اليههاي
ورودي و خروجي است .هر يک از خطوط ارتباطي بین
نورونها داراي وزني است و مقادير ورودي هنگام عبور از
اين خطوط در وزن نظیر آن ضرب ميشوند .در هر نورون
اين حاصلضربها بهعنوان وروديهاي نورون ،جمع شده و
پس از عبور از يک تابع انتقال ،خروجي نظیر نورون تولید
ميشود که بهنوبهي خود يکي از وروديهاي نورونهاي
اليهي بعد شبکه عصبي خواهد بود (شکل  .)4خروجي
شبکهاي با يک اليهي پنهان و تنها يک خروجي را ميتوان
در رابطهي زير خالصه کرد:
3

يا

سیگمويد( 9رابطه ( ))3که بهعنوان يکي از متداولترين
توابع انتقال در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

𝑖𝑥
شکل  -4عملکرد نورونهاي شبکهي عصبي 𝒙𝟏 , … , 𝒙𝒏 ،وروديها،
𝒏𝒘  𝒘𝟏 , … ,وزنهاي نورون f ،تابع انتقال و  yخروجي ميباشد.

شبکههاي عصبي از لحاظ الگوريتم آموزش در دو
دسته آموزش همراه با نظارت 7و آموزش بدون نظارت8
طبقهبندي ميشوند .شبکههاي عصبي  MLPاز دسته
اولاند که در آنها وزن ارتباطات بین نورونها را بر اساس
اختالف میان خروجي مطلوب شبکه و خروجي واقعي
شبکه تنظیم ميکنند .در فرآيند يادگیري اين شبکهها ،در
مرحله اول بهصورت تصادفي مقاديري بهعنوان وزنهاي
اولیه شبکه در نظر گرفته ميشود و دادههاي ورودي بر
اساس اين وزنها در طول شبکه ،به سمت جلو ،منتشر
ميشوند تا براي هر مجموعه نمونه آموزش مقاديري
بهعنوان خروجي برآورد شود .پس از آن اختالف بین مقدار
برآورد شده و مقدار مطلوب خروجي شبکه (بهعنوان خطا
 )Eرو به عقب و در قالب تغییر وزنهاي متناظر با نورونها
در شبکه اعمال ميشود .اين فرآيند باهدف کمینه کردن
اختالف بین مقدار برآورد شده و مقدار مطلوب خروجي
٦ Hyperbolic tangent sigmoid
۷ Supervised Learning
۸ Unsupervised Learning
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مدلسازي ژئوئید محلي دقیق با استفاده از دادههاي  ،GPSترازيابي و ...

شبکه تکرار ميشود تا جايي که مقدار خطا به عددي کمتر
از حد آستانه مورد نظر برسد[ .]22يکي از روشهاي
مرسوم بهینهسازي در مرحلهي آموزش شبکههاي عصبي
 MLPروش  3LMميباشد که به نوعي ترکیبي از
الگوريتمهاي گوس-نیوتون و کاهش شیب است و با توجه
بهسرعت همگرايي بیشتر در اين پژوهش نسبت به
روشهاي مشابه ترجیح دادهشده است [ .]23در الگوريتم
 LMوزنها ي جديد در هر تکرار با توجه به بردار خطاي E
از رابطهي زير حاصل ميشود:
()30

𝐸 𝑇𝐽 𝑤𝑘+1 = 𝑤𝑘 + [𝐽𝑇 𝐽 + 𝜇𝐼]−1

در اين رابطه  Jماتريس ژاکوبیان بردار خطا و 𝜇 عددي
مثبت به نام نرخ آموزش است .نرخ آموزش در هر تکرار
بسته به تغییرات میانگین مربعات خطاها ( 2)MSEو با
استفاده از يک نرخ زوال ( ) 0 < 𝛽 < 1تغییر ميکند
بهطوريکه اگر مقدار  MSEنسبت به تکرار قبل کاهش
پیدا کرد 𝜇 ،در 𝛽 ضرب و در صورت افزايش بر آن تقسیم
ميشود.
در اين پژوهش از يک شبکهي عصبي  MLPبراي
تقريب سطح ژئوئید استفادهشده است .نمونههاي آموزش
شبکه دادههاي شبکه  GPS/Lتفصیل شده در بخش 2
ميباشد .بهطوريکه وروديهاي شبکه عصبي مختصات
نقاط (𝜆  )𝜑,و خروجي مطلوب شبکه ارتفاع ژئوئید
(𝐻  ) 𝑁𝐺𝑃𝑆/𝐿 = ℎ −خواهد بود .در انتها بهمنظور
اعتبارسنجي شبکه عصبي دو پارامتر ضريب تشخیص و
مجذور میانگین مربعات خطا ( )RMSEمطابق روابط ( )9و
( )7محاسبه خواهند شد.

 -3-3سیستمهای استنتاج فازی عصبی
تطبیقی
سیستم استنتاج فازي يک چهارچوب محاسباتي ويژه
بر مبناي منطق فازي ،تئوري مجموعههاي فازي ،قواعد
اگر-آنگاه فازي و استدالل فازي است که بسیاري از
مفاهیم بنیادي آن بهوسیله لطفي زاده در اواسط دهه 90
مطرحشده است [.]24

۱ Levenberg-Marquardt
۲ Mean Square Error
230

سیستمهاي استنتاج فازي عصبي تطبیقي درواقع يکي
از روشهاي محاسبات نرم هستند که با ترکیب شبکههاي
عصبي و منطق فازي پارامترهاي سیستم استنتاج فازي را
به کمک تکنیکهاي مختلف آموزش شبکههاي عصبي،
بهینهسازي ميکنند و در عمل يک نگاشت خطي ولي کارا
از فضاي وروديها به فضاي خروجي بر مبناي دانش بشر
(در قالب قوانین اگر-آنگاه فازي) و دادههاي ورودي-
خروجي ايجاد ميکنند [ .]22اين سیستمها بهطور
موفقیتآمیزي در علوم مختلف براي کنترل سیستمها و
مدلسازي پديدههاي نامنظم به کار ميرود .و در چند
سال اخیر نیز در بحث تعیین ژئوئید موردتوجه قرارگرفته
است [ .]4انواع مختلفي از سیستمهاي استنتاج فازي در
منابع ذکرشده است که از اين میان سیستمهاي استنتاج
ممداني 3و سوگانو 4بیشترين کاربرد را در زمینههاي
مختلف دارا هستند .در اين بخش براي سادگي ساختار
يک سیستم استنتاج فازي سوگانو با دو ورودي و يک
خروجي تفصیل خواهد شد .با اين فرض که در قوانین
اگر-آنگاه فازي سوگانو خروجي هر قانون بهصورت ترکیب
خطي از متغیرهاي ورودي بهعالوه يک ترم ثابت باشند:
𝑚𝑅 :اگر  𝐴1𝑗 ،𝑋1و  𝐴2𝑗 ،𝑋2باشد ،آنگاه:
2

()33

; 𝑚𝑦 𝑚 = (∑ 𝑟𝑖𝑚 𝑋𝑖 ) + 𝑟0
𝑖=1

𝑗 = 1,2, … , 𝑛; 𝑚 = 1,2, … , 𝑛2

که در آن 𝑚𝑅 نشاندهنده قانون فازي mام،
پارامتر ورودي iام i ،شماره ورودي n ،تعداد توابع عضويت،
 jشماره تابع عضويت 𝐴𝑖𝑗 ،مجموعه فازي jام پارامتر
ورودي iام 𝑦 𝑚 ،خروجي قانون فازي mام و 𝑚𝑖𝑟 پارامتر iام
بخش نتیجه قانون فازي mام ميباشد .ساختار ANFIS
نشان دادهشده در شکل  2بهصورت يک شبکه ارتباطي
پیشرو  2اليه است که براي تحقق يک سیستم استنتاج
فازي سوگانو به کار گرفتهشده است [ ANFIS .]22،27در
اصل ،عناصر اصلي و توابع يک سیستم استنتاج فازي
متداول (توابع عضويت ،قوانین منطق فازي ،فازي سازي،
عکس فازي سازي و مفهوم فازي) را در قالب يک ساختار
ارتباطي قادر به آموزش توابع عضويت و قوانین منطق
𝑖𝑋

۳ Mamdani
٤ Sugeno

Consequent parameters

y

∑

Full connection





Input 1


Input 2
2




Layer 4

الیه  .4اليه نتیجه :اين اليه داراي گرههايي تطبیقي
است که تابع آنها عبارت است از:





Layer 5

خروجي هر گره در اين اليه نرخ يا شدت آتش يک
قانون را مشخص ميکند.

Premise parameters



()34

Layer 2

Layer 3

Layer 1

()32

شکل  -2ساختار شبکه  ANFISبا دو متغیر ورودي

الیه  .1اليه ورودي :گرههاي اين اليه تنها مقادير
ورودي را دريافت کرده و به اليه بعد انتقال ميدهند.
خروجي اين گرهها بهصورت زير است:
()32

)(2
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فازي ادغام ميکند .هر ورودي  nتابع عضويت دارد و
گرههاي ساير اليهها داراي توابعي بهصورت زير است:

)(2

)(3

;𝑛 𝑂𝑚 = 𝑤𝑚 = 𝑂1𝑗 𝑂2𝑙 , 𝑗 = 1,2, … ,
𝑙 = 1,2, … , 𝑛; 𝑚 = 1,2, … , 𝑛2

𝑛 𝑖 = 1,2; 𝑗 = 1,2, … ,

)(1

𝑂𝑖𝑗 = 𝑋𝑖 ,

[(∑ 𝑟𝑖𝑚 𝑋𝑖 ) + 𝑟0𝑚 ],
𝑖=1

2

𝑚𝑤
2

)(3

𝑚𝑤 ∑𝑛𝑚=1

)(4

= 𝑚𝑓 𝑚𝑂 = 𝑚𝑂

𝑛 𝑖 = 1,2; 𝑚 = 1,2, … ,

پارامترهاي اين اليه به نام پارامترهاي نتیجه يا پیش
خروجي شناخته ميشوند.
الیه  .5اليه خروجي :تنها گره اين اليه گره اي ثابت با
عالمت  Σاست که خروجي نهايي را از حاصل جمع کلیه
سیگنالهاي ورودي محاسبه مينمايد:
𝑛2

الیه  .2اليه اقالم زباني :توابع اين اليه توابع

2

()33

),

)(1

𝑘
𝑗𝑖𝑎 (𝑂𝑖𝑗 −
)
2

) 𝑘𝑗𝑖𝑏(

= 𝜇𝑖𝑗 = exp (−

)(2
𝑗𝑖𝑂

i = 1,2; j = 1,2, … , n; k = 1,2

تابع عضويت  G2تابع عضويتي بر مبناي ترکیب دو
تابع گوسي است .پارامترهاي 𝑗𝑖 𝑏𝑖𝑗1 ،𝑎1و  𝑏𝑖𝑗2 ،𝑎𝑖𝑗2به
ترتیب میانگین و انحراف معیار تابع سمت چپ و راست
منحنياند .پارامترهاي اين اليه به نام پارامترهاي فرض
مقدم شناخته ميشوند.
الیه  .3نرخ يا شدت آتش هر قانون :گرههاي اين اليه
ثابتاند و هیچ پارامتر قابل تنظیمي ندارند .هر گره
سیگنالهاي ورودي را با هم ضرب ميکند و خروجي طبق
رابطه زير محاسبه ميشود:

۱ Relative contribution
۲ Gaussian2

𝑂

𝑚=1

بهطور خالصه ،ساختار ارائهشده  ANFISمعادل است
با سیستم سادهشده استنتاج فازي که در آن اليههاي 3و2
متناظر با بخش فرض مقدم قوانین فازي و اليههاي
3و4و 2متناظر با بخش نتیجهگیري هستند.
الگوريتم آموزش  ،ANFISتکنیکي است که پس از
انتخاب سیستم فازي اولیه با ترکیب دو الگوريتم
بهینهسازي کمترين مربعات و نزول شیب در دو گذر
روبهجلو و رو به عقب به ترتیب پارامترهاي نتیجه و فرض
مقدم را تنظیم ميکند [ .]29در مرحله پیشرو با فرض
ثابت بودن پارامترهاي فرض مقدم (پارامترهاي توابع
عضويت) خروجيهاي بدست آمده ترکیب خطي از
پارامترهاي نتیجهاند ،لذا اين پارامترها را ميتوان با
استفاده از روش کمترين مربعات خطاها بهینه نمود .اما در
مرحله پسرو پارامترهاي نتیجه ثابت فرض ميشوند
پارامترهاي توابع عضويت با استفاده از روش پس انتشار
خطا مبتني بر نزول شیب ،بهروز ميشوند .اين فرآيند تا
آنجا تکرار ميشود که مقدار خطا (معموالً مجموع مربعات
اختالف خروجيهاي واقعي و مطلوب سیستم) تا مقداري
کمتر از خطاي مطلوب کاهش پیدا کند.
در اين مقاله روش  ANFISنیز مشابه با  ANNدر
مسئله تعیین ژئوئید محلي روي دادههاي ارائهشده در
233

اس

عضويتياند که درواقع فضاي ورودي را به چند زير فضا
تقسیم ميکنند .اين اليه سیگنالها را از اليه ورودي
دريافت ميکند و با استفاده از يک تابع عضويت ،دخالت
نسبي 3سیگنالهاي شهودي را معین ميکند .رابطه بین
ورودي و خروجي اين اليه با انتخاب تابع  2G2بهعنوان
يکي از توابع عضويت رايج بهصورت زير تعريف ميشود:

()39

)(4

𝑚𝑂 ∑ = 𝑦 =

)(5

9
R2=0.9932

R2=0.9937

R2=0.9935

R2=0.9932

9.5

8.5
8
7.5

۴

۳

۲

۱

درجه پلینومیال

شکل  )mm( RMSE -9و ضريب تشخیص  𝑅2باقیماندههاي ارتفاع
ژئوئید براي درجات مختلف چندجملهاي در نقاط تست

 -4پیادهسازی و نتایج
در اين بخش هرکدام از روشهاي مدلسازي معادالت
رگرسیون چندجملهاي چند متغیره ،شبکههاي عصبي
مصنوعي و سیستمهاي استنتاج فازي عصبي تطبیقي در
شبکه  GPS/Levelingمنطقه مطالعاتي که در بخش 2
تفصیل شده است ،به کارگرفته شده است .و بهمنظور
تعیین بهترين مدل بهعنوان ژئوئید محلي (بهصورت يک
سطح تحلیلي) و مقايسه اين روشها به آنالیز عددي نتايج
اين مدلسازي پرداختهشده است .در همه فرآيندهاي
مدلسازي  20نقطه از نقاط شبکه بهصورت تصادفي از
مدلسازي حذفشده و مدلسازي با استفاده از ساير نقاط
صورت گرفته است .اين نقاط ،نقاط تست نامیده شدهاند و
تنها براي ارزيابي نتايج استفاده ميشوند.
در ابتدا درجه چندجملهاي به  4محدودشده و کارايي
هر درجه مورد ارزيابي قرارگرفتهاند .شکل  9نشاندهنده
مجذور میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضريب تشخیص
باقیماندههاي ارتفاع ژئوئید در نقاط تست براي
چندجملهايهاي درجه  3تا  4ميباشد .و نتايج اين
ارزيابي آماري در جدول 3ارائهشده است.

۱ Root Mean Square error
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بخش  2مورد آزمايش قرارگرفته است .پارامترهاي ورودي
سیستم ،مختصات جغرافیايي نقاط شبکهاند و خروجي
شبکه ،ارتفاع ژئوئید آن نقاطاند که بهصورت توابعي در فرم
چندجملهايهاي درجه  3از متغیرهاي ورودي برآورد
خواهند شد .تعداد توابع خروجي به ساختار  ANFISيا
تعداد قوانین فازي در نظر گرفتهشده وابسته است .ارزيابي
نتايج مدلسازي  ANFISنیز با دو پارامتر ضريب تشخیص
و مجذور میانگین مربعات خطا ( 3)RMSEمطابق روابط
( )9و ( )7صورت ميگیرد .ساختار  ANFISانتخابشده،
پارامترهاي برآورد شده و نتايج حاصل در بخش 4
بهتفصیل شرح داده خواهد شد.

10.5

(= 𝑁𝛿

جدول -3نتايج آماري باقیماندههاي ارتفاع ژئوئید
𝐸𝑅𝑃𝑀𝑁  )𝑁𝐺𝑃𝑆/𝐿 −در نقاط تست براي درجات مختلف چندجملهاي
()mm
درجه

RMSE

Mean

Max

Min

8.5

0.0

26.8

-20.6

درجه 3

8.9

0.7

24.0

-19.1

درجه 2

9.1

-0.2

21.4

-25.3

درجه 3

9.9

2.6

31.1

-16.2

درجه 4

چندجملهای

نتايج فوق درجهي اول چندجملهاي را با توجه به
کمترين مقدار  RMSEو بیشترين مقدار ضريب تشخیص
بهعنوان بهترين مدل معرفي ميکند.
دومین مرحلهي اين پژوهش بهکارگیري يک شبکه
عصبي  MLPبا آموزش همراه با نظارت براي تعیین
ارتفاعهاي ژئوئید است .ساختار شبکهي انتخابشده در
اين پژوهش متشکل از  3اليه با دو نورون ورودي ،يک
اليه پنهان  20نورونه و يک نورون خروجي است (ساختار
چنداليهي  )2-20-3که طي يک فرايند سعي و خطا
انتخابشده است .بنابراين اين شبکه بهطورکلي داراي 83
پارامتر متشکل از  90وزن قابلآموزش و  23باياس خواهد
بود .الگوريتم آموزش  LMارائهشده در بخش 2-3براي
آموزش اين شبکه به کار گرفتهشده است .معیارهاي آماري
الزم براي ارزيابي نتايج ازجمله  RMSEو ضريب تشخیص
( 𝑅2روابط ( )9و ( ))7در جدول  2ارائهشده است.
بهعنوان سومین روش مدلسازي همانطور که در
بخش  3نیز آمده است از يک سیستم استنتاج فازي

جدول  -2مقايسهي آماري روشهاي مدلسازي اعمالشده به
تفکیک نقاط آموزش و تست ()mm
𝑅2

Min Max Mean RMSE

روش

0.9937

8.5

0.0

MPRE Test -20.7 26.9

0.9921

10.3

0.0

All -28.4 33.9

0.9951

8.1

0.0

train -22.8 24.2

0.9921
0.9949
0.9948
0.9930

9.4
8.5
8.3
9.5

0.5
0.2
0.0
0.0

16.4
20.4
24.2
24.3

-24.6
-19.8
-24.6
-25.8

0.9964

7.4

0.1

ANFIS Test -26.4 12.7

0.9938

9.1

0.0

All -26.4 24.3

*ANN Val.
Test
All
train

* در الگوريتم آموزش شبکههاي عصبي تعدادي از نقاط بهمنظور تأيید()validation
و توقف فرآيند تکراري آموزش استفاده ميشوند.

ANFIS

ANN

MPRE

Supervised: hybrid algorithm (gradient
)descent+ Least Square Adjustment

Supervised: Levenberg-Marquardt
algorithm

Least Square
Adjustment

تابع عضويت Gaussian2

تابع انتقال hyperbolic tangent
sigmoid

الگوريتم
آموزش

_______

تابع

 4قانون

يک اليه پنهان با  20گره

چندجملهاي درجه 3

ساختار

 32( 20پارامتر روابط خطي8+پارامتر تابع عضويت)

 90( 83وزن23+باياس)

( 3ضرايب چندجملهاي)

تعداد پارامترها

𝟐
= )𝑻𝑬𝑵(𝒇
𝟏−
))𝑻𝑬𝑵𝟐(𝟏 + 𝒆𝒙𝒑(−
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0.9917

10.7

0.0

train -28.4 33.9

جدول -3خالصهاي از مفروضات تکنیکهاي مدلسازي استفادهشده

𝑥 − 𝑏𝑖 2
( 𝜇𝐴𝑖 (𝑥) = exp [−
] )
𝑖𝑎
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عصبي تطبیقي براي تخمین ارتفاع ژئوئید در سطح منطقه
مطالعاتي استفادهشده است .پارامترهاي سیستم با استفاده
از دادههاي آموزش برآورد و پسازآن مدل برآورد شده با
استفاده از دادههاي تست اعتبارسنجي شدهاند .در ساختار
سیستم استنتاج فازي انتخابشده با در نظر گرفتن  2تابع
عضويت  G2براي هريک از وروديها (طول و عرض
جغرافیايي) سیستمي متشکل از  4قانون فازي تعريفشده
است .بنابراين  20پارامتر قابل تنظیم 8 ،پارامتر مربوط به
فرض مقدم (پارامترهاي تابع عضويت) و  32پارامتر نتیجه
(پارامترهاي رابطه خطي) ،با استفاده از دادههاي آموزش و
از طريق الگوريتم آموزش ترکیبي کمترين مربعات و نزول
شیب محاسبه ميشوند (به بخش  3-3رجوع شود) .تعداد
قوانین فازي يا به عبارتي تعداد توابع عضويت هر يک از
وروديها درواقع فضاي وروديها را به چند زير فضا تقسیم
ميکند .در اين پژوهش با توجه به ابعاد کوچک منطقه،
طي يک فرآيند سعي و خطا مشخص شد که افزايش تعداد
قوانین فازي تأثیر محسوسي در کاهش  RMSEدر نقاط
تست ندارد و چهبسا با توجه به توزيع مکاني نقاط در
منطقه (شکل  ،)2در نواحي که فاقد ايستگاه کنترل
بودهاند و برونيابي صورت ميگیرد افزايش تعداد قوانین
فازي منجر به نتايجي خالف واقعیت ميشود .ارزيابي
نتايج مدلسازي  ANFISنیز در جدول 2با ارائه معیارهاي
آماري براي هر دو سري دادههاي آموزش و تست صورت
گرفته است.
در جدول  3خالصهاي از مفروضات هريک از
مدلسازيهاي انجامشده لیست شده است .و شکل  7و 8

به ترتیب نشانگر ارتفاع ژئوئید برآورد شده و باقیماندههاي
حاصل در منطقه مطالعاتي با استفاده از اين سه
مدل( ANN ،MPREو  )ANFISميباشد .با دقت در شکل
 8ميتوان دريافت که هر سه روش در مناطقي که
دادههاي نمونهي کافي در اختیار بوده است تغییرات منظم
و تقريباً خطي را در ارتفاع ژئوئید نشان ميدهد .اما در
نواحي خالي از دادهي نمونه روشهاي  ANFISو  ANNبا
توجه به در نظر گرفتن ساختار غیرخطي براي مدل
تغییرات بیشتري را نشان ميدهند که شايد کمتر
قابلاطمینان باشد.

مدلسازي ژئوئید محلي دقیق با استفاده از دادههاي  ،GPSترازيابي و ...

الف) MPRE

الف) MPRE

ب)
ب)

ANN

ANFIS

ج)
شکل -7ژئوئید محلي شاهینشهر اصفهان ،تقريب شده با استفاده از
روشهاي الف) MPREب) ANNج))m( ANFIS
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ANN

ج) ANFIS
شکل -8باقیماندههاي ارتفاع ژئوئیدهاي مشاهدهشده و مدل شده با
استفاده از روشهاي الف) MPREب) ANNج))m( ANFIS

نمودارهاي رسم شده در شکل  3ارائهدهندهي آنالیزي
از نتايج همبستگي بین ارتفاعهاي ژئوئید
مطلوب(مشاهدهشده) و برآورد شده از مدلها در کلیه
 249ايستگاه  GPS/Levelingاست .و بهمنظور آنالیز نتايج
ازنظر توزيع باقیماندههاي ارتفاع ژئوئید در شکل  30اين
باقیماندهها دستهبنديشده و بهصورت نمودار مستطیلي
برحسب تعداد نقاط رسم شدهاند .توزيع خطا در هر سه
مدل تقريباً توزيع نرمال با میانگین صفر ميباشد.
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الف) MPRE

الف) MPRE

اس

ب)

ANN

ANFIS

ج)
شکل -3همبستگي بین ارتفاعهاي ژئوئید مشاهدهشده و مدل شده
با استفاده از روشهاي الف) MPREب) ANNج))m( ANFIS

ب)

ANN

ANFIS

ج)
شکل -30توزيع باقیماندههاي ارتفاع ژئوئید ( )cmبرحسب تعداد نقاط

 -5بحث و نتیجهگیری
بهطورکلي اهداف اين پژوهش را ميتوان در دو مورد
خالصه کرد :تعیین ژئوئید محلي در منطقه مطالعاتي و
مقايسه و ارزيابي روشهاي مدلسازي بهخصوص
شبکههاي عصبي مصنوعي و يا سیستمهاي استنتاج
فازي-عصبي تطبیقي .در نگاه اول دستیابي به دقت زير
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يک سانتیمتر براي ارتفاع ژئوئید در منطقه مطالعاتي
نتیجه ي مطلوبي است که آن را از مطالعات پیشین در
اين زمینه متمايز مي سازد .ريشه ي اين دقت در ابعاد
کوچک منطقه مطالعاتي و تراکم ايستگاه هاي
 GPS/Levelingاست که داده هاي نمونه با کیفیتي براي
اين پژوهش فراهم ساخته است .اگرچه هر سه روش مورد
استفاده منجر به دقت  RMSEبهتر از  3سانتیمتر شده
است بااينوجود برتري نتايج مدلسازي  ANFISدر
ترمهاي  )7mm( RMSEو ضريب تشخیص ( )0/3394در
نقاط تست قابلمالحظه است .درحاليکه اين پارامترها با
در نظر گرفتن کلیهي نقاط ،مدل  ANNرا بهعنوان بهترين
مدل معرفي ميکند ( RMSE=8/3و  .)R2=0/3348نتايج
اين تحقیق بیانگر اين است که با انتخاب ساختاري مناسب
براي شبکهي عصبي (تعداد اليهها و نورونها) و يا
سیستمهاي استنتاج فازي (تعداد قوانین فازي) ميتوان به
نتايجي دقیق و واقعگرايانه دستيافت .بهطورکلي  ANNو
 ANFISمدلي بهمراتب پیچیدهتر از  MPREارائه ميکند و

اين نکته اين روشها را براي مدلسازي تغییرات نامنظم
مناسبتر نشان ميدهد اين تفاوت شايد با پیاده سازي اين
روشها در منطقه اي بزرگتر با تغییرات بیشتر ارتفاع
ژئوئید بهتر ديده شود .عالوه بر اين نتايج مدلسازيهاي
 ANFISو  ANNبهشدت وابسته به کیفیت دادههاي
آموزش است .بهعنوانمثال در مناطقي که خالي از
دادههاي نمونهاند نتايج غیرقابل اطمینان و شايد غیرواقعي
باشد و افزايش تعداد اليهها و نورونها در  ANNو يا
افزايش قوانین فازي در  ANFISدر اين نقاط درصد
اطمینان را کاهش ميدهد .يا به عبارتي اين روشها
کارايي مناسبي در برونيابي نخواهند داشت.
دقت  RMSEبهتر از 3سانتیمتر بهعنوان خروجي اين
تحقیق بیانگر کارايي مدل ژئوئید ارائهشده در اغلب
کاربردهاي ژئودتیک در منطقهي مطالعاتي است و چهبسا
بهکارگیري روشهاي يادشده روي دادههاي مشابه با تراکم
زياد ولي در مناطق بزرگتر منجر به نتايج بهتري شود.
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