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پیشبینی محتوای کلی الکترون قائم یونسپهری با شبکۀ عصبی برای یک موقعیت
خاص و مقایسه با مدل مرجع یونسپهری بینالمللی
فریده سبزهای ،*1محمدعلی شریفی ،2مهدی آخوندزاده 3و سعید فرزانه

4

 .1کارشناسی ارشد ژئودزی-هیدروگرافی ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،ایران
 .3استادیار ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،ایران
 .4دانشجوی دکتری ژئودزی ،دانشکده مهندسی نقشهبرداری ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،93/4/16 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
با ظهور انواع ماهوارهها در چند دهۀ اخیر ،مطالعۀ الیۀ یونسپهر به یکی از مهمترین موضوعها در علوم مختلف تبدیل شده است؛
چراکه امواج ارسالی از این ماهوارهها به سمت زمین ناگزیر از یونسپهر عبور میکنند .خطای یونسپهری یکی از مهمترین
عوامل ایجاد خطا در اندازهگیریهای تعیین موقعیت و ناوبری با  GPSمحسوب میشود ،بهطوریکه برای ناوبری دقیق ،به
داشتن تأخیر یونسپهری نیاز است .گیرندههای دوفرکانسه قادرند بخش عمدهای از این تأخیر را محاسبه کنند ولی در مواردی که
فقط از اطالعات یک فرکانس استفاده میشود یا گیرندۀ دوفرکانسه در دسترس نیست ،الزم است به طریقی مدل و اثر این خطا را
که در مواقع حداکثر فعالیت خورشیدی به چند  ppmنیز میرسد ،تا حد امکان کاهش دهیم .پیچیدگی تغییرات در الیۀ یونسپهری
موجب عدم حذف کامل اثر یونسپهری شده است .در گیرندههای تک فرکانسه بهمنظور کاهش خطای یونسپهری میتوان از
مدل یونسپهری (کلوبوچار) موجود در پیغام ناوبری ارسالشده از ماهواره استفاده کرد .در این تحقیق کاربرد شبکۀ عصبی در
مدلسازی و پیشبینی محتوای کلی الکترون قائم در باالی منطقهای واقع در استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) کشور
ایران برای سال  2006که فعالیت خورشیدی در سطح پایینی بوده ،بررسی شده است .شبکۀ عصبی پسخور با یک الیۀ پنهان و
الگوریتم انتشار روبه عقب طراحی شده است و پارامترهای فضای ورودی شبکۀ عصبی تغییرات روزانه ،تغییرات فصلی،
فعالیتهای خورشیدی و ژئومغناطیسی میباشند .این مدل با محتوای کلی الکترون قائم  GPSو مدل  IRI2007در چهار زمان
انقالبین و اعتدالین مقایسه شده و در تمامی این زمانها مدل شبکۀ عصبی دقیقتر از مدل  IRI2007برای کشور ایران عمل
کرده است.
واژههای کلیدی :سیستم تعیین موقعیت جهانی ،شبکۀ عصبی ،محتوای کلی الکترون قائم ،مدل مرجع یونسپهری بینالمللی

 .1مقدمه
یونسپهر بخشی از اتمسفر زمین در ارتفاع حدوداً بین 50

تشکیل میدهند که یونسپهر نام دارد .امواج ماورای

تا  1400کیلومتر است که از تعامل بین اشعۀ ایکس و

بنفش با فرکانسهای باالتر ،بیشتر به جو نفوذ میکنند و

ماورای بنفش با اتمسفر خنثی و همچنین اثرات تابش

بنابراین الیههای یونیده را در بخشهای پایینتری از

خورشیدی به وجود آمده است .از آنجا که امواج با

یونسپهر تولید میکنند .برعکس ،امواج با فرکانسهای

فرکانسهای مختلف وارد جو میشوند ،الیههای یونیدۀ

پایینتر کمتر نفوذ میکنند و در نواحی فوقانی یونسپهر

متعددی در ارتفاعات مختلف شکل میگیرد .امواج

الیههایی را تشکیل میدهند .یونسپهر محیطی ناهمگن و

پرانرژی ماورای بنفش و پرتو ایکس خورشید بهطور

تغییرپذیر با زمان و مکان است .تغییرات زمانی منظم و

متناوب وارد جو میشوند ،به اتمها و مولکولهای

نامنظم یونسپهر موجب ناپدیدشدن ،شکست و تفرق

گازهای خنثی برخورد کرده و یک یا چند الکترون را از

سیگنالهای ارتباطی ماهواره میشود .الکترون آزاد در

هر اتم جدا میکنند .این الکترونهای آزاد که مقداری از

آن الیه بر مسیر امواج رادیویی تأثیرگذار است؛ بنابراین

انرژی ماورای بنفش را جذب میکنند ،یک الیۀ یونیده

تحلیل و بررسی ویژگی تغییرپذیری یونسپهری ،هم در

*نگارنده رابط:
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فیزیک یونسپهر و هم در ارتباطات ماهواره نقش بسزایی

میشود ،به ترتیب در روابط ( )1و ( )2آورده شده است.

دارد .پارامتری که قابلیت نمایش رفتار زمانی و مکانی

()1

𝝋𝑳𝟏 = 𝝆 + 𝒅𝝆 + 𝒄(𝒅𝒕 − 𝒅𝑻) +
𝟏𝜺 + 𝒅𝒕𝒓𝒐𝒑 +

یونسپهر در شرایط خورشیدی و ژئومغناطیسی گوناگون
را دارد و همچنین منبع اصلی تفرق امواج

()2

𝟐 𝟏𝒇

𝑵𝟏 𝝀𝟏 − 𝒂.

𝝋𝑳𝟐 = 𝝆 + 𝒅𝝆 + 𝒄(𝒅𝒕 − 𝒅𝑻) +

TEC

𝟐𝜺 + 𝒅𝒕𝒓𝒐𝒑 +

نامیده میشود .برآورد محتوای کلی الکترون ()TEC

ترکیب خطی عاری از اثر یونسپهر

الکترومغناطیسی است ،محتوای کلی الکترون یا

𝑪𝑬𝑻

𝑪𝑬𝑻
𝟐 𝟐𝒇

𝑵𝟐 𝝀𝟐 − 𝒂.

(Ionosphere-

یکی از روشهای تحقیق در ساختار زمانی و فضایی و

) Free linear combinationفاز موج حامل را که برای

تغییرپذیری یونسپهر است (ما و مارویاما2003 ،؛

حذف اثر یونسپهر به نام  L3به کار میرود ،میتوان

درگونیکز.)2014 ،

بهصورت رابطۀ  3بیان کرد (کولینز:)1999 ،

محتوای کلی الکترون ،مجموع الکترونهای موجود

()3

)𝑇𝑑 = 𝜌 + 𝑑𝜌 + 𝑐(𝑑𝑡 −

در استوانهای به سطح مقطع  1مترمربع که در مسیر

بر مترمربع است ،بیان میگردد .در سالهای اخیر
سیگنالهای دوفرکانسی سیستم موقعیتیابی جهانی
) (GPSبهطور گسترده برای برآورد مقادیر محتوای کلی
الکترون منطقهای و جهانی استفاده میشوند .ماهوارههای
 GPSدر مقایسه با روشهای سنتی و قدیمیتر یونسپهری
مانند یونوسوندها و رادارهای

پراکندهسازTop ،

𝑓2 2 −𝑓1 2

𝑝𝑜𝑟𝑡𝑑 (𝑁2 𝜆2 𝑓2 2 − 𝑁1 𝜆1 𝑓1 2 ) +

سیگنال از ماهواره تا گیرنده گسترده شده است ،تعریف
میشود و برحسب واحد  TECUکه معادل  1016الکترون

𝑓2 2 𝜑2− 𝑓1 2 𝜑1

) 𝜀2 − 𝑓1 2 𝜀1

= 𝜑𝐿 3

2

1
𝑓2 2 − 𝑓1 2
1

2 (𝑓2

2

𝑓2 − 𝑓1

+
+

برای استفاده از این ترکیب به دادههای دوفرکانسه
نیاز داریم .در رابطۀ  ،3تأخیر یونسپهری
i = 1, 2

(= 𝐿𝑛𝑜𝑖𝑑
𝑖

 )𝑎. 𝑓 2حذف شده است .پارامترهای  1و

𝐶𝐸𝑇
𝑖

 2طول موج دو موج حامل  L1و  N1 ، L2و  N 2ابهام
فاز دو موج حامل  L1و
و خطای مداری

 L2و تأخیر تروپسفری) 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑑(

) 𝜌𝑑 ( dt ،

و  dTبه ترتیب اختالف

Sounderها ،راکتهای اندازهگیری در محل و ...قادر به

ساعت ماهواره و گیرنده با زمان  GPSو 𝜀1و 𝜀2مجموع

تشخیص دقیقتر پارامترهای یونسپهری و استخراج

خطای چندمسیری و نویز اندازهگیری در مشاهدات فاز

محتوای کلی الکترون هستند .برآورد محتوای کلی

موج حامل باقی ماندهاند .این ترکیب خطی نقش مهمی

الکترون میتواند از تأخیر زمانی حرکت سیگنالهای

در حل ابهام فاز (البته بهصورت ترکیبی با دیگر ترکیبات

 GPSثبتشده در گیرندههای زمینی حاصل گردد.

خطی) ایفا میکند .در حال حاضر خطای یونسپهری

شبهفاصله کد ) (code pseudorangeو فاز موج حامل

مهمترین مانع دستیابی به دقتهای باال در گیرندههای

) (carrier phaseمشاهدات پایۀ  GPSهستند که از آنها

تکفرکانسه به شمار میرود .برای برخورد با بایاس

برای محاسبۀ شبهفاصلۀ بین ماهواره و گیرنده استفاده

یونسپهری در گیرندههای دوفرکانسه ،از دادههای

میشود .از طریق شباهتسنجی کد دریافتی از ماهواره با

دوفرکانسه و موج عاری از یونسپهر و همچنین در

کد تولیدشده در گیرنده ،مدتزمان سیر سیگنال از

گیرندههای تکفرکانسه ،از مدلهای یونسپهری

ماهواره تا گیرنده برآورد میشوند و با ضرب این زمان

ارسالشده توسط ماهواره یا روشهای تفاضلی میتوان

در سرعت نور ،شبهفاصله ماهواره تا گیرنده محاسبه

استفاده کرد ،زیرا در سختافزار این گیرندهها توانایی

میگردد که تحت تأثیر منابع مختلف خطاست و بیانگر

حذف تأخیر یونسپهری تعبیه نشده است و تعیین موقعیت

فاصلۀ هندسی ماهواره تا گیرنده نیست .معادلۀ مشاهدۀ فاز

با خطای زیادی صورت میگیرد .درگیرندههای

موج حامل که بر روی دو موج حامل  L1و  L2مدوله

دوفرکانسه ،تأخیر یونسپهری بهطور مستقیم با مقایسۀ

پيشبينی محتوای کلی الکترون قائم يونسپهری با شبکة...
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تأخیرها روی فرکانسهای  1575.42( L1مگاهرتز) و

میکند .اگر ایستگاههای  GPSبهصورت منظم و با

 1227.60( L2مگاهرتز) قابل تخمین هستند (مگز،

پراکندگی همگنی انتخاب شوند ،خطای کمتری در

2005؛ هافمن ولنهف و همکاران1992 ،؛ میزرا و انگه،

تولید محتوای کلی الکترون و همینطور در مدلسازی

2006؛ آپرمن و همکاران2007 ،؛ هابارولما و همکاران،

آن در مقایسه با حالتی که ایستگاهها تصادفی و با

 .)2010بنابراین برای تخمین محتوای کلی الکترون،

پراکندگی زیاد و نامنظم انتخاب میشوند ،به وجود

گیرندههای دوفرکانسه به گیرندههای تکفرکانسه

میآید (ایلماز و همکاران.)2009 ،

ارجحیت دارند ،زیرا گیرندههای دوفرکانسه بهگونهای

برای افزایش حساسیت شبکۀ عصبی در مدلسازی

طراحی شدهاند تا خطای یونسپهری را که منبع اصلی

یونسپهر میتوان عالوه بر موقعیت و زمان از شاخصهای

خطا در اندازهگیریهاست ،حذف کنند .گیرندههای

ژئومغناطیسی هم استفاده کرد (گوقون و همکاران،

تکفرکانسه قابلیت حذف اثر یونسپهر را با  L3ندارند و

 .)2007واضح است که سیستم مغناطوسپهر-یونسپهر و

بنابراین باید از مدلهای موجود استفاده کنند.

برهمکنش آنها قویاً تحت کنترل فعالیت خورشید است

(International GNSS )GPS

(هارگریوس .)1992 ،یونسپهر که حاصل از تابش پرتو

)(GIM

ایکس و ماورای بنفش ساطعشده از خورشید است،

 Global Ionosphere Mapsرا با قدرت تفکیک مکانی

عمدتاً هم بهوسیلۀ تراز فعالیت خورشیدی و هم تراز

˚ 2.5در عرض جغرافیایی و ˚ 5در طول جغرافیایی و

آشفتگی ژئومغناطیسی تعیین میشود (پرون و

قدرت تفکیک زمانی  2ساعته تولید میکند (دَاُو و

فرانسسچی .)1998 ،شاخصهای مغناطیسی اندازههای

همکاران2009 ،؛ شائر و همکاران .)1998 ،از جمله

سادهای از فعالیت مغناطیسی هستند که نوعاً در دورههای

معایب نقشههای  GIMحاصل از  ،IGSنداشتن قدرت

زمانی کمتر از چند ساعت اتفاق میافتند و توسط

تفکیک مکانی و زمانی زیاد است؛ در صورتی که در

مغناطسنجها در مشاهدات زمینی ثبت میشوند (میآد،

امور ناوبری ،تعیین موقعیت استاتیک و تحقیقات آب و

1980؛ میک فرون .)1995 ،تغییراتی که شاخصها

هوایی و کاربردهای دیگر به تولید مدلهای محلی

اندازهگیری میکنند ،در یونسپهر و مغناطوسپهر زمین

یونسپهر با قدرت تفکیک زیاد نیاز است (کوجامتی،

ریشه دارند .در آفریقای جنوبی مدلسازی محتوای کلی

1997؛ هرناندز-پاجارز و همکاران1999 ،؛ گائو و

الکترون قائم با دادههای  GPSصورت گرفت و محتوای

همکاران.)2002 ،

کلی الکترون روزانهای که با مدل شبکۀ عصبی و مدل

سرویس بینالمللی

) ،Service(IGSنقشههای جهانی یونسپهر

یکی از رایج ترین مدلهای جهانی ،مدل مرجع یون

مرجع یونسپهری بینالمللی به دست آمد ،با محتوای کلی

سپهری بینالمللی ( )IRI2007است که با در اختیار داشتن

الکترون تولیدشده از مشاهدات  GPSمقایسه و چنین

ارتفاع ،موقعیت ،زمان محلی ،تعداد لکههای خورشیدی

نتیجهگیری شد که مدل مرجع یونسپهری بینالمللی ،در

و با در نظر گرفتن شرایط ژئومغناطیسی حاکم بر منطقه

زمان اعتدال بهاری ،پیشبینی دقیقتری در مقایسه با شبکۀ

قادر به تولید متوسط ماهانۀ  TECاست (بیلیتزا.)2001 ،

عصبی دارد ،ولی مقایسۀ میانگین پیشبینیهای محتوای

با پوشش زمانی و مکانی بسیار باالی مشاهدات

کلی الکترون با شبکۀ عصبی و مدل مرجع یونسپهری

ماهوارههای  GPS/GLONASSو صدها ایستگاه زمینی

بینالمللی با محتوای کلی الکترون مشاهدهشده با

متناظر پخششده در سرتاسر دنیا ،دادۀ محتوای کلی

آفریقای جنوبی ،نشان داد که شبکۀ عصبی با دقت

الکترون یونسپهری برای تشخیص و اندازهگیری

بیشتری پیشبینی میکند (هابارولما و همکاران.)2007 ،

تغییرات یونسپهر و نابهنجاریهای آن بسیار خوب عمل

در این تحقیق دادههای یک سال ( )2006مشاهدات

GPS
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 GPSحدود  20ایستگاه ژئودینامیکی سازمان

 .1 .1 .2شبکة عصبی پرسپترون

نقشهبرداری کشور وارد نرمافزار برنیز شده است و به

این شبکۀ عصبی بر مبنای واحدی محاسباتی به نام

محاسبۀ محتوای کلی الکترون پرداخته و برای مدلسازی

پرسپترون ساخته میشود .یک پرسپترون ،برداری از

با شبکۀ عصبی ،برای حذف موقعیت جغرافیایی از فضای

ورودیها با مقادیر حقیقی را گرفته (رابطۀ  )4و یک

ورودی ،از یک موقعیت خاص استفاده شده است.

ترکیب خطی از ورودیها را محاسبه میکند (هیکین،

مقایسهای بین خروجی مدل شبکۀ عصبی با مدل مرجع

1994؛ فاست .)1994 ،اگر حاصل ،از یک مقدار آستانه

یونسپهری بینالمللی و محتوای کلی الکترون

بیشتر بود ،خروجی پرسپترون برابر با  1ودر غیر این صورت

مشاهدهشده با  GPSیا همان  GPS TECانجام گرفت و

معادل  -1خواهد بود .شبکههای عصبی پرسپترون ،بهویژه

چنین نتیجهگیری شد که برای کشور ایران مدل مرجع

پرسپترون چندالیه ،در زمرۀ کاربردیترین شبکههای عصبی

یونسپهری بینالمللی برآوردی غیردقیق از محتوای کلی

هستند .این شبکهها قادرند با انتخاب مناسب تعداد الیهها و

الکترون قائم ارائه میدهد؛ به این دلیل که منابع اصلی

سلولهای عصبی که اغلب هم زیاد نیستند ،نگاشتی

مدل مرجع یونسپهری بینالمللی شامل یونوسوندها و

غیرخطی با دقت دلخواه صورت دهند.

رادارهای پراکندهساز ناهمبسته و  ...در سراسر جهان است

در طراحی شبکۀ عصبی از شبکههای پسخور

و در منطقه فقط یونوسوند مؤسسۀ ژئوفیزیک در ایران

) )feedforwardاستفاده شده است .در این شبکهها،

وجود دارد که آن هم نیمهفعال است .با توجه به مطالب

سیگنال فقط اجازۀ عبور در یک جهت را دارد و از

گفتهشده مدل مرجع یونسپهری بینالمللی کارایی الزم

ورودی به خروجی انتقال صورت میگیرد (شکل .)1

را برای کشور ایران ندارد .در این راستا در این پژوهش

طبق رابطۀ  4داریم (هیکین1994 ،؛ فاست:)1994 ،

به دنبال راهحلی برای رفع این نقصان هستیم.

𝑚∑(𝑦𝑘 = Ψ
) 𝑘𝑏 𝑖=1(𝑥𝑖 𝑤𝑘𝑖 ) +

()4

در رابطۀ ( yk ،)4نورون خروجی؛  ،Ψتابع فعال؛

،m

 .2روش پژوهش

تعداد پارامترهای ورودی؛  ، xپارامتر ورودی؛  ، wوزن

 .1 .2شبکة عصبی

بین دو نورون و در نهایت 𝑏 بایاساست .دامنۀ نرمالشدۀ

یک شبکۀ عصبی

مصنوعی (Artificial Neural

یک نورون در ][0,1یا ] [−1,1تغییر میکند و محدودۀ

Network) ANNایدهای است برای پردازش اطالعات

تغییر ،به نوع تابع فعالسازی بستگی دارد .در این تحقیق،

که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفتهشده است و مانند

تابع فعالسازی شبکۀ عصبی ))𝑥(𝜑(  ،تانژانت

مغز به پردازش اطالعات میپردازد .عنصر کلیدی این

هایپربولیک سیگوئیدی است و رابطۀ ( )5این تابع را

ایده ،ساختار جدید سیستم پردازش اطالعات است .این

نمایش میدهد.

سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی فوقالعاده

()5

−1

2
𝑥1+𝑒 −2

= )𝑥(Ψ

بههمپیوسته تشکیل شده است ( )neuronsکه برای حل
یک مسئله با هم هماهنگ عمل میکنند .شبکههای
عصبی ،با داشتن قابلیت باالیی در استنتاج معانی از
دادههای پیچیده یا مبهم ،میتواند برای استخراج الگوها
و شناسایی روشهایی که آگاهی از آنها برای انسان و
دیگر تکنیکهای کامپیوتری بسیار پیچیده و دشوار
است ،به کار گرفته شود.

شکل  .1شبکۀ عصبی پسخور شامل چندین ورودی ،یک الیۀ پنهان و
یک خروجی نمایش داده شده است.
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یونسپهر تغییرات زمانی و مکانی زیادی دارد و

گیرندههای دوفرکانسۀ تقریباً  20ایستگاه  GPSشبکۀ

تغییرات زمانی نیز شامل منظم و نامنظم است؛ تغییرات

سراسری ژئودینامیک ایران ) )IPGNدر سال  ،2006با

منظم قابل مدلسازی و پیشبینی است ولی به دلیل

نرمافزار برنیز آنالیز و پردازش شدهاند .نقشههای محتوای

غیرخطیبودن آن ،مدلسازیاش بسیار پیچیده میشود و

کلی الکترون تولیدشده را در بازۀ زمانی یکساعته و با

عوامل دیگری هم دخیلاند که ناشی از رفتارهای

نرخ  0/5درجه در طول جغرافیایی و  0/5درجه در عرض

غیرعادی خورشید نظیر توفانهای یونسپهری،

جغرافیایی استخراج کردهایم ،درحالیکه مدلهای

طوفانهای وابسته به شفقهای قطبی و  ...هستند

یونسپهری )(IAAC

(هارگریاوس1992 ،؛ اسکون1998 ،؛ کلی )2009 ،و ما

 Analysis Centersیا نقشههای  ،GIMدر بازههای زمانی

را به استفاده از جعبۀ سیاه ناگزیر میکند تا با دادن ورودی

دو ساعته و با نرخ  5°در طول و  2/5°در عرض جغرافیایی

و آموزش شبکه ،خود را از مواجهشدن با پارامترهای زیاد

منتشر میشوند .مدلهای محتوای کلی الکترون قائم

و پیچیده دور نماییم.

) (VTECایستگاهی در نرمافزار برنیز به دو صورت محلی

IGS Ionosphere Associate

و منطقهای قابل برآورد هستند و با برنامههای IONEST

 .2 .2شاخصهای ژئومغناطيسی و خورشيدی

و  GPSESTبرآورد میشوند .در این تحقیق از برنامۀ

فعالیتهای ژئومغناطیسی مرتبط با یونسپهر را با

 GPSESTبرای تولید محتوای کلی الکترون در بازۀ

شاخصهای ژئومغناطیسی بیان میکنند .بارزترین

یکساله و با نرخ زمانی یکساعته ،استفاده و فایل INX

شاخص ژئومغناطیس KP ،است که بیانگر تابش ذرات

را به تعداد روزهای مورد نظر استخراج کردهایم .در کنار

خورشیدی است و بهنوعی فعالیت خورشیدی را نشان

داشتن فایل مشاهداتی  GPSایستگاه ،به یکسری

میدهد .شاخص  ،Kpیک شاخص سهساعتۀ جهانی است

دادههای جانبی از جمله دادههای اتمسفری ،دوران زمین،

و از میانگین حسابی مقادیر  Kمحاسبهشده در  13ایستگاه

مدارهای نهایی ماهوارها و افمریز ساعت ماهوارهها هم

به دست میآید .شاخص  ،Kpدارای  28گام از صفر تا نه

نیاز است .نرمافزار برنیز ،باید  STECرا که همان محتوای

است .شاخص )،Disturbance Storm Time (DST

کلی الکترون در راستای دید ماهوارهها است ،حساب

شاخص اختالل مغناطیسی استوایی است و با نرخ

کرده و آن را توسط مدلی در ارتفاع حداکثر غلظت الیۀ

یکساعته ،برداشت و بر اساس نانوثانیه محاسبه میشود.

 F2که تقریباً  450کیلومتری سطح زمین در نظر گرفته

شاخص  Apاز شاخص  Kpمشتق شده است و برای یک

میشود ،تصویر کند .نقشههای  GIMمربوط به مدل

شبانهروز شامل  8مقدار  3ساعته است .از شاخصهای

)،Center for Orbit Determination Europe (CODE

خورشیدی میتوان  Sunspotو  F10.7را نام برد .الیۀ

همین ارتفاع را برای تصویر  STECبه  VTECدرنظر

یونسپهر به دلیل ارتباط تنگاتنگ با فعالیتهای

گرفتهاند (روابط  6و  7برگرفته از هافمن-ولنهف و

خورشیدی و میدانهای مغناطیسی موجود در اطراف

همکاران .)1992 ،مشاهدات محتوای کلی الکترون در

زمین ،با تغییرات خورشید در شبانهروز ،فصلی و ساالنه

راستای عمودی ( ،)VTECدر موقعیت جغرافیایی نقاط

بسیار هماهنگ است و همچنین با اغتشاشات جوی

 IPPداده میشوند .ارتفاع مربوط به حداکثر غلطت الیۀ

بیارتباط نیست.

 ،)hmF2( ،F2بهعنوان ارتفاع این الیه در نظر گرفته
میشود .شکل  2بیانگر این مطلب است که برای تبدیل

 .3اندازهگيری ،مشاهده و محاسبه

مشاهدات محتوای کلی الکترون مایل به قائم ،در ارتفاع

برای مدلسازی محلی یونسپهر در ایران دادههای

 350تا  450کیلومتری سطح زمین ،در نقاط  IPPاین
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نگاشت صورت میگیرد .در روابط ( )6و ( ،Re ،)7شعاع

خورشیدی سروکار خواهیم داشت و موقعیت جغرافیایی

زمین و معادل  6370کیلومتر است و  ،Hارتفاع مربوط به

جزو فضای ورودی ما نخواهد بود .تغییرات فصلی و

حداکثر غلطت الیۀ  F2و برابر با  450کیلومتر و  ،zمعادل

تغییرات روزانه در روابط ( )10( ،)9( ،)8و ( )11به ترتیب

زاویۀ قائم میان گیرندۀ زمینی و ماهواره است.

با پارامترهای روز از سال ( )DNو ساعت ( )HRتعریف

𝐶𝐸𝑇𝑉

()6

́𝑧 cos

𝑧 sin

()7

= 𝐶𝐸𝑇𝑆

𝑒𝑅
𝐻𝑅𝑒+

= ́𝑧 sin

شدهاند (پوله و مکینل .)2000 ،این دو پارامتر را به دو
مؤلفۀ  sinو  cosتفکیک کردهایم تا پیوستگی داده به
وجود آید؛  HRS ،DNC ،DNSو HRCبه ترتیب

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،نقشۀ

معرف مؤلفۀ سینوسی  ،DNمؤلفۀ کسینوسی  ،DNمؤلفۀ

محتوای کلی الکترون قائم روز اول ژانویۀ  ،2006از

سینوسی  HRو مؤلفۀ کسینوسی  HRهستند (مکینل،

طریق مشاهدات  GPSو توسط نرمافزار برنیز تولید شده

 .)2002عدد  0/25در روابط ( )8و ( ،)9نشاندهندۀ سال

و نقشۀ جهانی از طریق سایت ftp://ftp.unibe.ch/aiub/CODE

کبیسه است و ورودیهای دیگر شبکۀ عصبی

در دسترس قرار گرفته است و توسط برنامهنویسی

شاخصهای  SUNSPOT ،DST ،AP ،KPو

 Matlabبهصورت نقشۀ محتوای کلی الکترون قائم

هستند.

پیشرو است .جای توضیح دارد که نرمافزار برنیز تقریباً

()8

با  20ایستگاه این نقشهها را با فاصلۀ زمانی یکساعته و با

()9

قدرت تفکیک مکانی  0/5°در طول جغرافیایی و 0/5°

()10

)

در عرض جغرافیایی تولید میکند ،درحالیکه نقشههای

()11

)

 GIMبا فاصلههای زمانی دو ساعته و قدرت تفکیک
مکانی  5°در طول جغرافیایی و  2/5°در عرض جغرافیایی
در دسترس کاربران قرار میگیرند و یک پیکسل

)

)

2π×DN

365.25
𝑁𝐷×𝜋2

F10.7

( DNS= sin

( 𝐷𝑁𝐶 = cos

365.25
𝑅𝐻×𝜋2

24
𝑅𝐻×𝜋2
24

( 𝐻𝑅𝑆 = sin

( 𝐻𝑅𝐶 = cos

شاخصهای ژئومغناطیس و خورشیدی از سایت
http://www.geomag.bgs.ac.uk/data_service/spac
 ،e_weather/solar.htmlبه دست آمدهاند و تمامی آنها

مشاهداتی در نقشههای جهانی یونسپهر معادل  50پیکسل

بهجز  Dstبا فاصلۀ زمانی یکساعته درونیابی شدهاند

در نقشۀ تولیدشده با نرمافزار برنیز است و همین موضوع

(شکل  .)4شاخص  Kpسهساعته و شاخصهای  F10.7و

نشان میدهد که تغییرات جزئی و ریزتر در نقشههای

 Sunspotکه شاخص خورشیدی میباشند ،یک مقدار

جهانی یونسپهر از دست میرود و تنها ،تغییرات بزرگ

برای یک روز برایشان ثبت میشود.

نمایش داده میشود.

دادهها به سه دستۀ آموزشی ،اعتباری و تست تقسیم

در این تحقیق ،منطقۀ مورد مطالعه ،ایستگاه ایرانشهر

شدهاند .دستۀ آموزشی برای آموزش شبکه و دستۀ

با عرض جغرافیایی  27°و طول جغرافیایی  60°بوده است

اعتباری برای تعیین عملکرد شبکه روی دادههایی است

و فضای ورودی شبکۀ عصبی باید شامل پارامترهایی باشد

که در یادگیری شبکه آموزش ندیدهاند و دستۀآخر برای

که از تأثیر آنها بر محتوای کلی الکترون تولیدشده از

ارزیابی نهایی و تعیین عملکرد کلی شبکه است .در

 GPSآگاهی داریم که شامل تغییرات فصل ،تغییرات

جدول  1این تقسیمبندی انجام گرفته است و دادهها برای

روزانه و فعالیت خورشیدی و فعالیت مغناطیسی و

مدلسازی وارد شبکه شدهاند.

موقعیت جغرافیایی ایستگاه  GPSهستند .حال با در نظر

تقسیمبندی دادهها برای آموزش شبکۀ عصبی و ارزیابی

گرفتن یک ایستگاه خاص ،تنها با چهار پارامتر تغییرات

آن طبق جدول  1صورت گرفته است و نهایتاً مقادیر محتوای

روزانه ،تغییرات فصلی و فعالیتهای ژئومغناطیسی و

کلی الکترون بهدستآمده با  (GPS TEC) GPSرا با
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محتوای کلی الکترون محاسباتی و مدلسازی شده با شبکۀ
عصبی ) (NN TECمقایسه کردهایم؛ این تناظریابی و
شباهتسنجی ،در سطح باالیی صورت گرفته و نسبت به
یکدیگر ،تقریباً خطی با زاویۀ  45°را ساختهاند (شکل  )5و
این دلیلی بر عملکرد درست شبکه در مدلسازی است.

(الف)

شکل  .2هندسۀ تابع تصویر تبدیل محتوای کلی الکترون مایل به قائم
(شائر و همکاران.)1996 ،

(ب)

(الف)
(ج)

(ب)
شکل ( .3الف) محتوای کلی الکترون قائم تولیدشده با نرمافزار برنیز با
 20ایستگاه و (ب) محتوای کلی الکترون قائم تولیدشده توسط

(د)

مدل CODE؛ این نقشهها برای اول ژانویه سال  2006و

شکل  .4نمایی از شاخصهای ژئومغناطیسی و خورشیدی (الف) ،Kp

ساعت  2نیمه شب و در محدودۀ طول جغرافیایی  45ºتا 65º

(ب) ( ،F10.7ج)  Dstو (د)  Sunspotدر ساعت  6از سال

و عرض جغرافیایی  25ºتا  45ºتهیه شدهاند.

2006
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جدول  .1تقسیمبندی دادهها برای آموزش شبکۀ عصبی و ارزیابی آن.
سال

روزها

فاز

2006

1 Jul-31 Oct

آموزشی

2006

1 Nov-10 Nov

اعتباری

2006

11 Nov-31 Dec

کنترلی

شکل  .5شباهت بین محتوای کلی الکترون مشاهداتی  GPSبه نام  GPS TECو محتوای کلی الکترون تولیدشده با شبکۀ عصبی به نام .NN TEC

 .4بحث و بررسی
در روزهای اعتدال بهاری ( 20مارس  ،)2006انقالب

زمانهای طلوع آفتاب ،وسط روز (تقریباً  12تا 2

تابستانی ( 21ژوئن  ،)2006اعتدال پاییزی ( 23سپتامبر

بعدازظهر) ،غروب آفتاب و نیمهشب ،زمانهای اصلی در

 )2006و انقالب زمستانی ( 21دسامبر  )2006بیشترین

تغییرات محتوای کلی الکترون قائم در یک شبانهروز

تغییرات در محتوای کلی الکترون قائم رخ میدهد؛ به

بهحساب میآیند .در شکل  6این مقایسه انجام گرفته

همین دلیل برای بررسی عملکرد و دقت مدلسازی با

است و شباهت بسیار زیادی بین محتوای کلی الکترون

شبکۀ عصبی ،این روزها را مبنای بررسی قرار میدهیم.

مشاهداتی و محاسباتی دیده میشود.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  .6مقایسۀ بین محتوای کلی الکترون مشاهداتی ( )GPS TECو محتوای کلی الکترون شبکۀ عصبی ( )NN TECبرای سال  2006در (الف) طلوع
آفتاب (( ،)3 UT +3.30ب) وسط روز (( ،)10 UT +3.30ج) غروب آفتاب ( )18 UT+3.30و (د) نیمه شب (.)21 UT+3.30

481

پيشبينی محتوای کلی الکترون قائم يونسپهری با شبکة...

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  .7مقایسۀ بین محتوای کلی الکترون مشاهداتی ( )GPS TECو تولیدشده با شبکۀ عصبی ( )NN TECو مدل مرجع یونسپهری بینالمللی
( )IRI2007 TECدر زمانهای اعتدالین (الف و ج) و انقالبین (ب و د).

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  .8مقایسۀ میان محتوای کلی الکترون ایجادشده با شبکۀ عصبی ( )NN TECو محتوای کلی الکترون مشاهداتی ( )GPS TECو مدل مرجع یونسپهری
بینالمللی ( )IRI2007 TECدر سه زمان مختلف؛ (الف)  2نوامبر  2006و (ب)  8دسامبر  2006و (ج)  30دسامبر .2006
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در شکل  ،7محتوای کلی الکترون روزهای اعتدالین

و محاسباتی ) (NN TECدر این روزهای انتخابی بسیار

و انقالبین بهصورت مجزا در یک شبانهروز بررسی

ناچیز است .در  2نوامبر این اختالف به کمترین مقدار

شدهاند .در روز  20مارس جدایی بیشتری میان محتوای

رسیده است و از طرف دیگر محتوای کلی الکترون مدل

کلی الکترون مشاهداتی و محاسباتی دیده میشود ولی

مرجع یونسپهری بینالمللی ( )IRI2007 TECدر 8

در روزهای  23سپتامبر تقریباً این جدایی به کمترین

دسامبر به محتوای کلی الکترونهای مشاهداتی

مقدار میرسد .از طرفی مدل بینالمللی یونسپهری

) TECو محاسباتی ( )NN TECنزدیکتر شده است.

(GPS

بیشترین مقدار را برای روزهای  20مارس و  23سپتامبر

در شکل  ،9محتوای کلی الکترون مشاهداتی ( GPS

شامل میشود و جدایی بسیار زیادی با  TECمشاهداتی و

) 3 ،TECروز پایانی ماه دسامبر با محتوای کلی الکترون

 TECمحاسباتی دارد .در روزهای انقالبین ،جدایی این

محاسباتی ( )NN TECمقایسه شده و نزدیکی بین مقادیر،

مدل بینالمللی یونسپهری از  TECمشاهداتی و

کامالً مشهود است .برای ارزیابی و محاسبۀ درصد

محاسباتی بسیار کمتر از روزهای اعتدالین است .در روز

اطمینان از مدل ،به محاسبۀ خطای مطلق و نسبی نیاز است.

TEC

خطای مطلق ،شدت اختالف بین محتوای کلی الکترون

 21ژوئن کمترین اختالف بین این سه مقدار
مشاهده میشود.

پیشبینیشده با شبکۀ عصبی ) (NN TECو محتوای کلی

برای اطمینان بیشتر از عملکرد و درستبودن شبکه،

الکترون به دست آمده با  (GPS TEC) GPSرا میدهد

سه روز متفاوت از روزهای اعتدالین و انقالبین را ،انتخاب

و خطای نسبی ،سهم خطای مطلق را به محتوای کلی

و محتوای کلی الکترون مشاهداتی ( )GPS TECو

الکترون بهدستآمده از  GPSبیان میکند .رابطههای 12

محتوای کلی الکترون محاسباتی ( )NN TECو محتوای

و  13برای محاسبۀ خطای مطلق ( 𝑠𝑏𝑎𝐸) و

نسبی ) 𝑙𝑒𝑟𝐸(

کلی الکترون بهدستآمده از مدل مرجع یونسپهری

مطرح شدهاند (تولونی و همکاران 2004 ،و 2006؛

بینالمللی ( )IRI2007 TECآن را ترسیم کردهایم (شکل

لیاندرو وسنتوز.)2007 ،

 .)8روزهای انتخابشده از روزهای آموزشندیده هستند
که از فاز کنترلی و اعتباری انتخاب شدهاند (جدول .)1
جدایی میان محتوای کلی الکترون مشاهداتی ()GPS TEC

()12

|𝐶𝐸𝑇 𝑆𝑃𝐺 |𝐸𝑎𝑏𝑠 | = |𝑁𝑁 𝑇𝐸𝐶 −

()13

) × 100

| 𝑠𝑏𝑎𝐸|
𝐶𝐸𝑇 𝑆𝑃𝐺

( = | 𝑙𝑒𝑟𝐸|

شکل  .9مقایسۀ میان دادههای تست و دادههای واقعی صورت گرفته است (محتوای کلی الکترون تولیدشده با شبکۀ عصبی به رنگ آبی ( )NN TECو
محتوای کلی الکترون تولیدشده توسط نرمافزار برنیز با مشاهدات  GPSبه رنگ قرمز (.))GPS TEC
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جدول  .2مقایسهای میان میانگین و انحراف معیار و درصد اطمینان مدل برای سال  2006طبق روابط ( )9و (.)10
تصحیح نسبی

میانگینخطای

واریانس

(درصد)

متوسط

متوسط

واریانس

روز ()2006

متوسط ()NN

NNTEC

TEC NN

GPSTEC

GPS TEC

81.5814

0.184186

6.4467

11.0536

6.6929

12.4333

2006 March 20

93.2674

0.067326

4.5234

13.2417

4.4398

12.7625

2006 June 22

90.6282

0.093718

7.2817

10.1691

4.3009

9.7917

2006 September 23

88.8433

0.111567

3.5586

7.5990

3.2737

7.7500

2006 December 21

در جدول  ،2با استفاده از آمار و ارقام ،عملکرد شبکه

تشخیص ( )R2بین این دو دسته داده ،نشاندهندۀ آن است

بررسی شده است .برای محاسبۀ تصحیح نسبی کافی است

که عملکرد مدل بهوجودآمده از شبکۀ عصبی ،بسیار

میانگین خطای متوسط ،به درصد تبدیل و از  100درصد

خوب است و خطای جذر میانگین مربعات ( )RMSEآن

کم شود .آنچه باقی میماند ،تصحیح نسبی مدل در آن

بهطور میانگین کمتر از  1/5در واحد  TECUاست؛

روز خاص است و درصد اطمینان ما را در استفاده از مدل

درحالیکه ضریب تشخیص ) (R2در مدل بینالمللی

برای آن روز بیان میکند .در جدول  ،3میان محتوای

یونسپهری و  (IRI TEC -GPS TEC) GPSبسیار پایین

کلی الکترون بهدستآمده از شبکۀ عصبی (،)NN TEC

است و خطای جذر میانگین مربعات ( )RMSEآن ،به 7

محتوای کلی الکترون مشاهدهشده از (GPS TEC) GPS

در واحد  TECUهم میرسد .مقدار  R2بیشتر از 0/9

و محتوای کلی الکترون مدل مرجع یونسپهری

نشاندهندۀ عملکرد رضایتبخش مدل است R2 .بین 0/8

بینالمللی ) (IRI TECمقایسهای انجام گرفته است و

تا  0/9حاکی از عملکرد قابلقبول مدل و مقدار کمتر از

خطای جذر میانگین مربعات ( )RMSEو ضریب

 0/8نشاندهندۀ عملکرد نامطلوب مدل است.

جدول  .3مقایسهای از خطا و ضریب عملکرد مدل بین مدل  IRIو شبکۀ عصبی در چهار زمان انقالبین و اعتدالین.
روز ماه سال

)RMSE(TEU

)RMSE(TECU

IRI TEC-GPS TEC

NN TEC - GPS TEC

5.3451

2.4572

2006 March 20

2.7847

0.8521

2006 June 22

6.8850

0.8689

2006 September 23

3.1038

0.8155

2006 December 21

R2

R2

0.3345

0.8484

2006 March 20

0.5895

0.9630

2006 June 22

0

0.9570

2006 September 23

0.0620

0.9452

2006 December 21

1394  پاييز،3  شماره،41  دوره،فيزيك زمين و فضا

484

 ولی،اندازهگیری پارامترهای یونسپهری زیادی نیاز دارد

 نتيجهگيری.5

در حال حاضر فقط با یک ایستگاه یونوسوند مدلسازی

 هدف مدلسازی محلی محتوای کلی،در این تحقیق

 بنابراین مدل.برای کل کشور ایران صورت میگیرد

الکترون قائم یونسپهری بوده است و دادههای یک سال

مرجع یونسپهری بینالمللی کارایی الزم را برای کشور

 پردازش و، با نرمافزار برنیز،GPS  ایستگاه20 ًتقریبا

 همچنین به دلیل کمبود ایستگاههای جهانی.ایران ندارد

 برای مدلسازی.محتوای کلی الکترون استخراج شده است

 چنین نتیجه گرفته شد که، در منطقۀ مطالعاتیGPS

فقط یک موقعیت خاص را از بین طول و عرضهای

مقادیر محتوای کلی الکترون در نقشههای جهانی با

 بنابراین،جغرافیایی محدودۀ کشور ایران انتخاب کردهایم

مقادیر تولید شده توسط نرمافزار برنیز دارای اختالف

پارامتر موقعیت جغرافیایی از ورودیهای مدل حذف

(NN عصبی

 مدل تولیدشده با شبکۀ.زیادی است

، شاخصهای ژئومغناطیسی و خورشیدی.میشود

شباهت بسیار زیادی با دادههای واقعی دارد وTEC)

ورودیهای دیگر مدل بوده است و شبکۀ عصبی پسخور با

 در واحد1.5273 میانگین مجموع مربعات خطای مدل

 انتخاب و تعداد نورون آن با تکنیک آزمون،یک الیۀ پنهان

2

 از. است0.9343 ) آنR (  و ضریب تشخیصTECU

 در.سعی و خطا بهصورت بهینه درنظر گرفته شده است

نتایج چنین برمیآید که مدل ایجادشده با شبکۀ عصبی

نهایت با مقایسه با مدل مرجع یونسپهری بینالمللی

) توانایی بیشتری در تخمین محتوای کلیNN TEC(

) چنین نتیجه گرفته شد که مدل مرجعIRI2007 TEC(

الکترون یونسپهری در مقایسه با مدل مرجع یونسپهری

) در محدودۀکشورIRI2007 TEC( یونسپهری بینالمللی

.) خواهد داشتIRI2007 TEC( بینالمللی

 به تعداد ایستگاههای یونوسوند و سیستمهای،ایران
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