تشخیص آنامولیهای  TECقبل از وقوع زلزلههای بزرگ
با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینهسازی توده ذرات()PSO
منیره شمشیری
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چکیده

بحث پیشبینی زمینلرزه بهمنظور کاهش تلفات و آسیبهای آن از اهمیت باالیی برخوردار است؛ به ویژه در منطقه

لرزهخیزی مانند ایران که ساالنه شاهد وقوع این پدیده طبیعی میباشد .تشخیص ناهنجاریهای قبل از زلزله نقش بسزایی

د استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی) قابل
در این امر داراست .تغییرات یونسفری که با اندازهگیریهای از راه دور(مانن 

شناسایی هستند به پیشنشانگرهای یونسفری زلزله معروف میباشند .در این مطالعه دو مجموعه داده از محتوای الکترونهای

یونسفر که حاصل از پردازش دادههای  GPSبا نرم افزار  Berneseاست برای دو مورد مطالعاتی زلزله اهر آذربایجان شرقی

( ۲۱مرداد  )۱۳۹۱و زلزله کاکی بوشهر (20فروردین )1392مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن با دا دههای ایستگاه جهانی
مقایسه گردیده است .از آنجا که تغییرات  TEC3رفتاری غیرخطی دار د بدین منظور برای پیشبینی و تشخیص تغییرات آن از

تلفیق شبکه عصبی ( با به کارگیری پرسپترون چندالیه ( ))4MLPو الگوریتم  PSO5استفاده گردیده است .الگوریتم  PSOبا
د در بهبو د وزن برآور د شده توسط شبکه عصبی مؤثر واقع شود .با تجزیه و تحلیل علل
عملکردی مبتنی بر جمعیت میتوان 

ناهنجاریهای یونسفر از جمله میدانهای ژئومغناطیسی و فعالیتهای خورشیدی و حذف آنها از پردازشهای مورد نظر ،نتایج

د توانسته است
حاصل نشان میدهد که برخی از این ناهنجاریها ناشی از وقوع زلزله است و به کارگیری الگوریتمهای هوشمن 

کارآیی مناسبی در جهت پیشبینی سریهای زمانی غیر خطی داشته باشد .خروجی حاصل از تلفیق شبک عصبی و  PSOنشان
میدهد که هر دو ناهنجاریهای مثبت و منفی رخ میدهند .ناهنجاریهای قبل از زلزله غالب ًا نزدیک به کانون زلزله رخ میدهند
و در  3روز قبل از زلزله اهر آذربایجان شرقی و  2تا  6روز قبل از زلزله کاکی بوشهر قابل رؤیت میباشند.

واژههای کلیدی :زلزله ،الگوریتم بهینهسازی توده ذرات،آنومالی ،TEC ،شبکه عصبی مصنوعی.
*********
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور دانشگاه تهران
 -2استادیار گروه سنجش از دور ،دانشگاه

m.shamshiri@ut.ac.ir

تهران makhonz@ut.ac.ir
3- Total Electron Content
4-Multi Layer Perceptron
5- Particle Swarm Optimization
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 -1مقدمه

پیشبینی رخدادهای طبیعی از جمله زلزله نقش بسزایی
در جلوگیری از آسیبها و تلفات آن خواه د داشت .سیستم
 GPSبا ارسال سیگنال از ماهواره به گیرنده اطالعاتی از نحوه
یده د و از این طریق
تأثیر یونسفر بر مشاهدات فاز و ک د ارائه م 
میتوان به مدلسازی یونسفر و میزان کل الکترون آن دست
یافت .در مقاله حاضر ،سعی بر این است که با پردازش دا دههای
ایستگاه دائمی  GPSبه وسیله نرمافزار  Berneseتغییرات میزان
الکترونهای یونسفر ( )TECبررسی شو د و از آن به عنوان
پیشنشانگر زلزله استفاده گر د د) . (Liu et al,2004نتایج حاصل
از اندازهگیریهای ماهواره  GPSگستردگی قابل توجهی
برای درک تغییرات یونسفری ناشی از زمین لرزه دارد.
بهمنظور بررسی این تغییرات و پیشبینی آن نیاز به روشی
هوشمن د برای بازشناسی روند تغییرات  TECمیباشد.
شبکه عصبی مصنوعی ابزاری کارآم د است که با مجهوالت
کم میتواند ساختاری را ایجا د کن د که به حل مسائل
پیچیده بپردازد .کارایی شبکه عصبی در بازشناسی الگوی
سریهای زمانی و پیش بینی ،آن را در زمره روشهای
کارا برای سیستمهای پیچیده غیر خطی قرار داده است.
)(Akhoondzadeh,2013عملکرد شبکه عصبی برپایه تعیین وزن
مناسب برای ورو دیهای شبکه میباشد و انتخاب هرچه
بهتر این وزنها ،خروجی شبکه را به مقدار واقعی نزدیکتر
د کرد (کاویانی،پورموسوی کانی ،جهانبانی اردکانی.)1386،
خواه 
الگوریتم بهینهسازی توده ذرات ( )PSOبا سرعت همگرایی
باال و توانایی برطرف کردن مینیممهای محلی که یکی از
معایب شبکه عصبی میباش د قادر است وزن برآور د شده
توسط شبکه عصبی را بهبو د بخشد). (Chen,Li,2006
با پیادهسازی الگوریتم مور د نظر و تحلیل نتایج،
ناهنجاریهایی  1تا  7روز قبل از وقوع زلزله اهر و زلزله
کاکی به خوبی قابل رؤیت است.

 -1-1دادههای

TEC

در این مطالعه دادههای  TECاز پردازش دادههای

GPS

با نرم افزار  Berneseبرای ایستگاههای اهر ( )AHARو شیراز
( )SHRZبدست آمد .در پردازش مور د نظر مقادیر  TECبا
فاصله زمانی  1ساعته و ابعا د گرید مکانی  0/5درجه محاسبه
گردید .همچنین از دادههای ایستگاههای جهانی  IGSبرای
مقایسه نتایج حاصل از پردازش  Berneseنیز استفاده شد
که توان تفکیک مکانی آن  5درجه طول جغرافیایی و 2/5
درجه عرض جغرافیایی در فواصل زمانی  2ساعته میباشد.

 -2-1دادههای ژئومغناطیسی

پارامترهای یونسفری تحت تأثیر فعالیتهای خورشیدی
میباشند .شاخصهای ژئومغناطیسی از جمله KP، DST
و  F10.7معیاری برای بیان میزان فعالیتهای خورشیدی
میباشند ) .(Akhoondzadeh,2009دانشمندان برای اندازه گیری
قدرت یک طوفان ژئومغناطیسی ،پارامتری به نام شاخص
 KPرا اندازه میگیرن د که نشانگر آهنگ تغییرات میدانهای
مغناطیسی نزدیک زمین است .این شاخص اختالل کمی
در مؤلفه افقی میدان مغناطیسی زمین را نشان می ده د که
از مشاهدات مگنتومتر با فاصله زمانی سه ساعته حاصل
میشود .شاخص  DST1اطالعاتی در مورد قدرت جریانات
حلقوی در اطراف زمین که ناشی از پروتون و الکترونهای
خورشیدی است ارائه میدهد .شاخص F10.7شار رادیویی
خورشید را در طول موج  10.7cmو در واحد فرکانس اندازه
گیری میکند).(Mayaud,1980

( )  = − 
 
شاخصهای ژئومغناطیسی اشاره شده از طریق
سایتهای زیر قابل دسترسی میباشند:
http://spidr.ngdc.noaa.gov

http://wdc.kugi.kyoto-u.ac

چنانچه بخواهیم اشارهای به تحقیقات مشابه داشته
باشیم ،پیشینیه تحقیق به شرح ذیل میباشد؛
 Otsukaو همکارانش ( )2000با استفاده از گیرندههای
دوفرکانسه  GPSبه محاسبه  TECپرداختند.در این تحقیق
- Disturbance Storm Time

1
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 TECدو بعدی در منطقه ژاپن با استفاده از بیش از 1000
گیرنده  GPSبدست آمد .در سال Williams Vilas Boas 2002
و همکارانش مجموع الکترونهای یونسفر را در عرضهای
پایین جغرافیایی در برزیل برای فعالیت کم خورشیدی و با
استفاده از دادههای  GPSمور د مطالعه قرار دادند Saraso.و
همکارانش ( )2007با استفاده از دادههای  GPSبه بررسی
برخی از زلزلههایی که در سالهای  1993-2002رخ داده
بودن د پرداختن د و نتایج نشان داد که ناهنجاریهایی  2تا
 7روز قبل از زلزله قابل رؤیت بودهان د و برای زلزلههای
قدرتمند این ناهنجاریها تا  1600کیلومتر از مرکز زلزله
گسترش داشتهاند .آخوندزاده و سراجیان ( )2010با مطالعه
بر روی دو زلزله  Haitiو  Samoaبا استفاده از روشهای
فیلتر کالمن و  Waveletتوانستند آنامولیهایی را  1تا 15
روز قبل از وقوع زلزله تشخیص دهند .همچنین در مطالعات
دیگری که در این حیطه صورت گرفت آخوندزاده در سال
 2012با استفاده از شبکه عصبی و ماشینهای بردار پشتیبان
و در سال  2013با بهکارگیری الگوریتم ژنتیک به بررسی
ناهنجاریهای پیش لرزهای پرداخت.

 -2روش تحقیق

در این بخش نحوه محاسبه  TECتوسط نرم افزار
 Berneseو بهکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص
آنامولیهای  TECقبل از وقوع زمین لرزه و بهبو د وزن آن
با الگوریتم  PSOمور د بررسی قرار میگیرد.

 1-2پردازش دادههای

GPS

ماهوارهها ،تعیین مدل تروپوسفر و یونسفر بصورت محلی
و جهانی و تعیین المانهای مداری و برآورد پارامترهای
دوران زمین اشاره نمود .نرمافزار  Berneseبه حل مجهوالت
زیادی میپردازد که از جمله آنها که در این تحقیق مورد
استفاده قرار گرفته است پارامترهای یونسفری و مقدار
الکترونهای الیه یونسفر میباشد .از مدلهای جهانی می
توان به مدلهای  CODE، ESAG، JPLو  EMRGاشاره کرد.
برای مثال در مدل  CODEنقشه یونوسفر جهانی به صورت
روزانه توسط مرکز تعیین مدار در اروپا ( ، )CODEدانشگاه
برن سوئیس تولید میشود TEC .با گسترش هارمونیک
کروی تا درجه  12و مرتبه  8با اشاره به یک چارچوب
مرجع خورشیدی وابسته به جاذبه زمین مدل شده است.
مجموعه ای از  149پارامتر یونوسفری به صورت روزانه از
دادههای  GPSشبکه جهانی ( IGSسرویس بین المللی )GPS
استخراج میشوند ). (www.Science.nrao.edu
نرمافزار  Berneseاز سه مدل یونسفری استفاده میکند:
 .1مدل محلی ( :) Local TEC Modelبراساس بسط دو
بعدی هارمونیکهای کروی
 .2مدل جهانی ( :)Global TEC Modelبراساس بسط
هارمونیکهای کروی
 .3مدل ایستگاهی ()Station-Specific TEC Model
مدل محلی  :TECقابل اجرا در اطراف و مجاورت یک یا
چن د ایستگاه دو فرکانسه می باشد و بر اساس رابطه ()1
بیان میگردد:
)(1

به منظور بدست آوردن میزان الکترونهای یونسفر
 :تابعی جهت برآورد  TECدر زاویه زنیتی صفر
در مکان و زمان مشخص ،نیاز به پردازش دادههای GPS
میباشد .در این راستا در مطالعهی حاضر ،از نرمافزار درجه که تابعی از موقعیت گیرنده نسبت به ماهواره و
 Berneseاستفاده شده است.از کاربردهای این نرم افزار خورشید است.
میتوان به پردازش شبکههای دائمی  GPSبه منظور تعیین  :عرض جغرافیایی نقطه تقاطع الیه یونسفر با امتداد
سرعت حرکت ایستگاهها و صفحات تکتونیکی ،حل ابهام گیرنده  -ماهواره
فاز تا طولهای  2000کیلومتری با استفاده از مختصات دقیق  :طول جغرافیایی نقطه تقاطع الیه یونسفر با امتداد گیرنده
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 ماهواره به مرجعیت خورشی دو
 :بزرگترین درجه بسط سری تیلور دو بعدی
در عرض و طول
 :ضریب  TECسری تیلور یا به عبارت دیگر مجهول
مدل محلی یونسفر
و  :مختصات نقطه مبدا
مدل جهانی :TECکه ممکن است برای برنامههای کاربردی
منطقه ای نیز استفاده شو د و با رابطه ( )2بیان میگردد:

نگاره ( )1ساختار یک پرسپترون چندالیه را نشان میدهد.

د الیه
نگاره  - 1پرسپترون چن 

خطای سیستم ترکیبی از پاسخهای مطلوب و پاسخ
()2
واقعی سیستم است که خروجی واقعی نامیده میشود.
 :حداکثر درجه بسط هارمونیک کروی
اطالعات خطا که به صورت فیدبک به سیستم برمیگردد؛
 :توابع لژاندر نرماالیز شده از درجه  nو مرتبه  mدر یک حالت سیستماتیک بر همه پارامترهای سیستم منطبق
می شود.این فرآین د آنقدر تکرار می شو د تا خروجی به
 :تابع نرماالیزکننده
صورت قابل قبول درآید.
 :تابع لژاندر نرماالیز نشده
الگوی ورودی دادهها در شبکه عصبی مصنوعی طبق
و  :ضرایب هارمونیک کروی که مجهول روابط ( )3است:
			
د و بایستی برآور د شوند(صادقی)6:1385،
هستن 
()3
مدل ایستگاهی :در این مدل مجموعهای از پارامترهای
یونسفری با توجه به هر ایستگاه تعیین میگردد.

 -2-2شبکه عصبی مصنوعی()ANN 1

شبکههای عصبی مصنوعی با پردازش روی دادههای
ورودی قانون نهفته در ورای دادهها را به ساختار شبکه
منتقل میکند .این شبکهها برای تخمین 2و تقریب 3کارایی
بسیار باالیی از خود نشان دادهاند .اصوالً توانایی یادگیری
مهمترین ویژگی یک سیستم هوشمن د است .زمانی که یک
عنصر از شبکه عصبی از کار بیفتد به دلیل خاصیت کارکرد
موازی اجزا ،شبکه می تواند کمبود را جبران کرده و بدون
مشکل به کار خود ادامه دهد ).(Veelenturf,1995
1- Artificial Neural Network
2- Estimation
3- Approximation

بعد از مرحله آموزش مقداری از دا دهها برای اعتبارسنجی
استفاده میگردد و در انتها مرحله تست دادهها صورت
میگیرد.
در هر مرحله با استفاده از دا دههای آموزشی الگوریتم
اجرا میشود ،وزن اولیه بهینه میگر دد تا خروجی هر مرحله
از تکرار به هدف نزدیکتر شود.
در انتها خطای پیشبینی شده با استفاده از رابطه ()4
محاسبه میگردد:
()4

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

تشخیص آنامولیهای  TECقبل از وقوع زلزله 9 / ...

که در آن مقدار واقعی و مقدار خروجی شبکه الگوریتم  PSOاین است که مجموع مربع خطاها (تفاضل
عصبی میباشد.در واقع در تفاضل مقدار واقعی و مقدار مقدار واقعی و خروجی شبکه عصبی) کمینه گردد:
پیشبینی شده اگر مقادیر خطا از ح د آستانه تجاوز نماید
بیانگر ناهنجاری ناشی از زلزله خواه د بود.

 -4-2تشخیص ناهنجاری با استفاده از روش میانچارکی
 -3-2الگوریتم بهینهسازی توده ذرات ()PSO
الگوریتم بهینهسازی توده ذرات یک تکنیک تکاملی و میانه

( )Evolutionaryبرای انجام محاسبات است.این الگوریتم
با مجموعه ای از پاسخهای بالقوه (ذرات) کارش را آغاز
میکن د و با بروز کردن وضعیت ذرات به دنبال پیدا کردن
نقطه بهینه میباشد .هر ذره دارای حافظه است و بهترین
موقعیت خودش که تا کنون بدست آورده ( )Pbو بهترین
موقعیت همسایگانش ( )Pgرا در هر تکرار در حافظه اش
نگه میدارد .در هر تکرار ،هر ذره بر اساس بهترین موقعیتش
( )Pbو بهترین موقعیت همسایگانش ( ، )Pgبردار سرعتش را
تنظیم میکند(کاویانی:)1386،
()5

از آنجا که نوسانات یونسفری معموالً دارای توزیع
نرمالی نمیباشند و از منحنی گاووسی پیروی نمیکنند،
بهمنظور تشخیص ناهنجاریهای لرزهای ،از میانه و دامنه
بین چارکی برای تعیین مرزهای باال وپایین استفاده میگردد:
)(Liu et al,2004;Pulinets and Boyarchuk,2004

)(Liu et al,2004;Pulinets and Boyarchuk,2004

()6

و به ترتیب مرز باالیی،
، ،
،
که
مرز پایینی ،میانه ،دامنه بین چارکی و دیفرانسیل میباشند.
مقداری تجربی است و طبق روابط باال چنانچه
،
که  c1و  c2ثابتهای شتابدهنده با مقادیر مثبت و
 r1و  r2عددی تصادفی بین  0و  1میباشند .استفاده از در این صورت رفتار پارامتر بهعنوان ناهنجاری در نظر
پارامتر وزن اینرسی باعث میشود که این الگوریتم برخالف گرفته میشود.
الگوریتم شبکه عصبی توانایی جستجوی سراسری و محلی
در میان فضای دادهها را برای رهایی از به دام افتادن در  -3پیادهسازی و تحلیل نتایج
در این مقاله دو زمینلرزه مورد بررسی قرار گرفت است.
مینیممهای محلی داشته باشد .مقادیر بزرگ وزن اینرسی در
آغاز جستجو به توانایی اکتشاف سراسری و در ادامه اجرای زلزله اول در استان آذربایجان شرقی با بزرگای گشتاوری6/4
الگوریتم ،کاهش آن به جستجو در فضاهای محلی با دقت در ساعت  ۱۶:۵۳:17به وقت مح ّلی ( )UTC=12:23:17در
بیشتر کمک میکند .همین قابلیت باعث میشود وزنهای روز  ۲۱مرداد  ۱۳۹۱در  20کیلومتری اهر رخ داد .کانون
مورد نیاز در شبکه عصبی بصورت بهینه ی سراسری با زمینلرزه در عمق حدود ده کیلومتری زمین بوده است.
زمینلرزه دوم زلزله در استان بوشهر با بزرگای
احتمال بسیار باال برآورد شود و خروجی شبکه عصبی در
پیشبینی دادهها به مقدار مشاهداتی نزدیکتر شود و به تبع گشتاوری  )Mw( 6/4در ساعت  16:22:50به وقت
میزان خطای آن کاهش یابد .در واقع هدف از بهکارگیری محلی( )UTC=11:52:50در روز ۲۰فروردین  ،۱۳۹۲در
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عمق  10کیلومتری زیر زمین در شهرستان دشتی رخ داد.
کانون این زمینلرزه در  ۱۶کیلومتری شهر کاکی بوده است.
اطالعات زمینلرزهها از سایت http://earthquake.usgs.gov
استخراج گردیده است.

 -1-3زلزله اهر آذربایجان شرقی
 -1-1-3بررسی دادههای ایستگاههای زمینی

نگاره ( 2الف) نحوه فعالیت شاخص شار رادیویی
خورشیدی را در بازه زمانی  10تیر ماه تا  9شهریور ماه
 1391نشان میدهد .محور  Xنشاندهنده روز نسبت به روز
زلزله و محور  Yنشاندهنده زمان جهانی است .بیشترین
فعالیت این شاخص مربوط به  26تا  40روز قبل از وقوع
زلزله بوده است و همچنین  10روز قبل از وقوع زلزله
فعالیتی غیرعادی داشته است.
نگاره ( 2ب) رفتار شاخص ژئومغناطیسی  KPرا در بازه
زمانی دو ماهه از  10تیر ماه تا  9شهریور ماه  1391نشان
میدهد .بیشترین فعالیت این شاخص ژئومغناطیسی در بازه
 9تا  14و  25تا  40روز قبل از وقوع زلزله روی داده است و

در  26روز قبل از روز زلزله به بیشترین مقدار رسیده است.
نگاره ( 2ج) تغییرات شاخص  DSTرا در بازه زمانی مورد
نظر نشان میدهد .بیشترین فعالیت غیرعادی این شاخص
 25تا  27و  32تا  33روز قبل از وقوع زلزله بوده و بیان
کننده این است که تغییرات  TECدر روزهای نزدیک به
زلزله مربوط به فعالیت این شاخص نبوده است .نگاره ( 2د)
تغییرات  TECرا که از پردازش دا دههای ایستگاه  GPSاهر
(نزدیک به مرکز زلزله) بدست آمده نشان میدهد .بررسی
نگاره (بدون انجام تجزیه و تحلیل) تغییرات غیر عادی
 TECرا در چند روز قبل از وقوع زلزله نشان میدهد.
به منظور پیادهسازی شبکه عصبی و الگوریتم ،PSO
 %40از دادهها برای آموزش و  %60برای آزمایش کردن
اختصاص داده شده است .نگاره  3نتایج حاصل از تلفیق
شبکه عصبی و  PSOمیباشد .در نگاره ( 3الف) برای 35
روز از دا دههای مور د نظر،مقدار پیشبینی شده حاصل از
شبکه عصبی با مقادیر مشاهداتی متناظر آن از هم کم شدهاند
تا میزان انحراف کمیت پیشبینی شده از مقدار واقعی آن
بدست آید .مقدار خطا به ازای هر یک ساعت بصورت

ص ژئومغناطیسی( ،F10.7ب) شاخص ( ،KPج) شاخص  DSTو (د) تغییرات  TECدر بازه
نگاره ( -2الف) تغییرات شاخ 
زمانی دوماهه
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 24ساعته برای دادهها محاسبه گردیده است .محور افقی
نشان دهنده فاصله روزها از روز زلزله و محور عمودی
نشاندهنده زمان است .نگاره ( 3ب) مقدار  xتفاضلی دادهها
را نشان میدهد .این مقدار با استفاده از روابط ( )6ب ه منظور
آشکارسازی ناهنجاری محاسبه میگردد .در نگاره ( 3ج) با
استفاده از روش میانچارکی و میانه ،ح د آستانهای بر روی
خروجی قسمت (ب) اعمال میشو د و رفتار غیـرعـادی
 TECبـدون در نظـر گرفـتن شاخصهـای ژئومغناطیسی

یدهد .در نگاره ( 3د) شاخصهای ژئومغناطیسی
را نشان م 
 AP، DSTو  F10.7مانن د یک فیلتر به خروجی قسمت
(ج) اعمال میشو د تا اثر فعالیتهای ژئومغناطیسی از
مقادیر  TECبرداشته شود .در نهایت نگاره ( 3د) پیشبینی
ناهنجاری  TECرا  3روز قبل از زلزله در ساعت 11:00
نشان میدهد .آنامولی قرمز رنگ نشا ندهنده مثبت بودن آن
است و به معنی افزایش در مقدار الکترونها میباشد.
شکل  4پیشبینی شبکه عصبی آموزش دیده با PSO

نگاره  -3تشخیص
آنامولی  TECبا استفاده
از شبکه عصبی با در
نظر گرفتن شاخصهای
ژئومغناطیسی

نگاره  -4پیشبینی
شبکه عصبی
آموزش دیده با
 PSOو مقدار واقعی
دادههای ، TEC
ایستگاه اهر
نمودار قرمز رنگ
مقادیر واقعی TEC
و نمودار سبز رنگ
پیشبینی شبکه
عصبی
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نگاره  -5تشخیص
آنامولی  TECبا
استفاده از شبکه
عصبی با در نظر
گرفتن شاخصهای
ژئومغناطیسی

نگاره  -6پیشبینی شبکه عصبی آموزش دیده با  PSOو مقدار واقعی دادههای  TECحاصل از ایستگاههای جهانی.
نمودار قرمز رنگ مقادیر واقعی  TECو نمودار سبز رنگ پیشبینی شبکه عصبی

و مقدار واقعی دادههای  TECرا برای بازههای زمانی یک  -2-1-3بررسی دادههای ایستگاههای جهانی

ساعته و برای دادههای قسمت آزمایش شبکه نشان میدهد.
محور افقی نشاندهنده فاصله روزها از روز زلزله و محور
عمودی میزان  TECنرمال شده (بین بازه[ )]-1,1است.
نمودار قرمز رنگ مقادیر واقعی  TECو نمودار سبز رنگ
پیشبینی الگوریتم میباشد .همانطور که در نگاره مالحظه
میگرد د نتایج شبکه آموزش دیده با  PSOبا دقت مناسبی بر
مقدار واقعی دادهها منطبق بوده است .در نمودار مربوط به
ساعت  3 ،UTC=11:00روز قبل از وقوع زمینلرزه اختالف
بارزی بین مقدار واقعی و پیشبینی شبکه عصبی مالحظه
میگرد د که نشاندهنده آنامولی مور د نظر است.

نگاره  5نتایج حاصل از تلفیق شبکه عصبی و  PSOبرای
دادههای حاصل از ایستگاههای جهانی  IGSمیباشد .این
دادهها برای فاصله زمانی 2ساعته ارائه میگردند .در نگاره
(5الف) برای  35روز از دادههای مورد نظر،مقدار پیشبینی
شده حاصل از شبکه عصبی با مقادیر مشاهداتی متناظر آن
از هم کم شدهان د تا میزان انحراف کمیت پیشبینی شده از
مقدار واقعی آن بدست آید .مقدار خطا به ازای هر دو ساعت
محاسبه گردیده است .محور افقی نشان دهنده فاصله روزها
از روز زلزله و محور عمودی نشاندهنده زمان است .نگاره
یدهد .این مقدار
( 5ب) مقدار  xتفاضلی دادهها را نشان م 
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با استفاده از روابط ( )6به منظور آشکارسازی ناهنجاری
محاسبه میگردد .نگاره ( 5ج) نمایانگر رفتار غیرعادی TEC
بدون در نظر گرفتن شاخصهای ژئومغناطیسی است 5 .روز
بع د از روز زلزله آنامولی منفی (کاهش مقدار الکترونها) در
ساعت  16:00مالحظه میگردد و در نگاره ( 5د) با اعمال
اثر شاخصهای ژئومغناطیسی حذف گردیده است که این
موضوع بیانگر این است که این آنامولی مربوط به زمینلرزه
نبوده است .نگاره ( 5د) پیشبینی ناهنجاری  TECرا  4روز
قبل از زلزله در ساعت (14:00آنامولی منفی) و  5روز قبل
از آن در ساعت (12:00آنامولی مثبت) نشان میدهد.
نگاره  6پیشبینی شبکه عصبی آموزش دیده با  PSOو
مقدار واقعی دادههای  TECبرای بازههای زمانی دو ساعته
میباشد .همانطور که مالحظه میگردد نتایج شبکه آموزش
دیده با  PSOبا دقت مناسبی بر مقدار واقعی دادهها منطبق
بوده است.
در نمودار مربوط به ساعت  UTC=12:00و  UTC=14به
ترتیب  5و  4روز قبل از وقوع زمینلرزه اختالف بارزی بین

مقدار واقعی و پیشبینی شبکه عصبی مالحظه میگر دد که
نشاندهنده آنامولیهای مورد نظر است.
جدول  RMSE،1خروجی شبکه عصبی به تنهایی و
همچنین  RMSEخروجی تلفیق شبکه عصبی با الگوریتم
 PSOرا برای دادههای ایستگاه زمینی اهر و دادههای حاصل
از ایستگاههای جهانی (IGSبرای منطقه اهر) ارائه میدهد.
بررس 
ی نتایج نشان میدهد که میزان  RMSEشبکه عصبی
با بکارگیری الگوریتم  ، PSOهم برای ایستگاه زمینی و هم
ایستگاه جهانی به مقدار قابل توجهی بهبود یافته است و
دقت آن در پیشبینی بهتر شده است.

 2-3زلزله کاکی بوشهر
 1-2-3بررسی دادههای ایستگاههای زمینی

نگاره  7تغییرات شاخصهای ژئومغناطیسی را در بازه
زمانی دوماهه از تاریخ  21اسفن د ماه تا  10اردیبهشت ماه
 1392نشان میدهد .با توجه به نگاره ( 7الف) شاخص
 5، F10.7روز قبل از زلزله و  3تا روز بعد از زلزله فعالیتی

جدول RMSE - 1خروجی شبکه عصبی به تنهایی و  RMSEتلفیق شبکه عصبی با الگوریتم  - PSOزلزله اهر
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ص ژئومغناطیسی ( ،F10.7ب) شاخص ( ،KPج) شاخص  DSTو تغییرات  TECدر بازه
نگاره ( -7الف) تغییرات شاخ 
دوماهه برای ایستگاه شیراز (د)

نگاره  -8تشخیص آنامولی  TECبا استفاده از شبکه عصبی با در نظر گرفتن شاخصهای ژئومغناطیسی

غیرعادی داشته است .به همین منظور بای د اثر این شاخص
مورد بررسی قرار گیر د تا نتایج حاصل از تغییرات TEC
ناشی از اثر این پارامتر نباشد .شاخص  KPدر نگاره (7ب)
و شاخص  DSTدر نگاره (7ج) در بازه زمانی  9روز قبل از
زلزله تا 14روز بع د از آن رفتاری عادی داشتهان د و میتوان
نتیجه گرفت که تغییرات مشاهده شده در میزان  TECدر
محدوده زمانی نزدیک به زلزله تحت تأثیر این دو شاخص
نبوده است.

دادههای پردازش شده ایستگاه دائمی  GPSشیراز در
نگاره ( 7د) بدون آنالیز و بدون اعمال اثر شاخصهای
ژئومغناطیسی ،نشان میده د که میزان  TECاز  7روز قبل
از وقوع زلزله تا  6روز بع د از وقوع آن رفتاری غیر عادی
داشته است.
به منظور پیادهسازی شبکه عصبی مصنوعی  % 40از
دا دهها برای آموزش و % 60برای آزمایش اختصاص داده
شده است .در نگاره ( 8الف) برای  35روز از دادههای
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مورد نظر ،تفاضل خروجی شبکه عصبی و الگوریتم
با مقدار مشاهداتی نشان داده شده است .محور افقی
نشان دهنده فاصله روزها از روز زلزله و محور عمودی
نشاندهنده زمان است .نگاره (8ب) مقدار  xتفاضلی دادهها
را نشان میدهد .این مقدار با استفاده از روابط ( )6به منظور
آشکارسازی ناهنجاری محاسبه میگردد .در نگاره (8ج)
با استفاده از روش میانچارکی و میانه ،ح د آستانهای بر
روی خروجی قسمت (ب) اعمال میشو د تا مقادیر خارج
PSO

از محدوده تعریف شده حذف گردند .در نگاره ( 8د)
شاخصهای ژئومغناطیسی  AP، DSTو  F10.7به خروجی
قسمت (ج) اعمال میشود تا اثر فعالیتهای ژئومغناطیسی
از مقادیر  TECبرداشته شود .نتایج حاصل در نگاره ( 8د)
آنامولی  2روز قبل از زلزله در ساعت  17:00و  6روز قبل
از آن در ساعت  06:00نمایان است .هر دو آنامولی اتفاق
افتاده از نوع منفی میباشند .نگاره  9پیشبینی شبکه عصبی
آموزش دیده با  PSOو مقدار واقعی دادههای  TECرا برای

نگاره  -9پیشبینی شبکه
عصبی آموزش دیده با
 PSOو مقدار واقعی
دادههای  TECحاصل از
ایستگاه زمینی شیراز.
نمودار قرمز رنگ مقادیر
واقعی  TECو نمودار
سبز رنگ پیشبینی شبکه
عصبی

نگاره  -10تشخیص
آنامولی  TECبا استفاده
از شبکه عصبی با در
نظر گرفتن شاخصهای
ژئومغناطیسی
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بازههای زمانی یک ساعته نشان میدهد .در نمودار مربوط  2-2-3بررسی دادههای ایستگاههای جهانی

به ساعتهای  UTC=06:00و  UTC=17:00به ترتیب  6و 2
شکل  10نتایج حاصل از تحلیل و آنالیز دادههای
روز قبل از وقوع زمینلرزه اختالف بارزی بین مقدار واقعی ایستگاههای  IGSو پیادهسازی شبکه عصبی و الگوریتم PSO
و پیشبینی شبکه عصبی مالحظه میگردد که نشاندهنده بر روی آن میباشد .محور افقی نشاندهنده فاصله روزها از
آنامولیهای مور د نظر است.
روز زلزله و محور عمودی نشاندهنده زمان است .در نگاره

نگاره  -11پیشبینی شبکه عصبی آموزش دیده با  PSOو مقدار واقعی دادههای  TECحاصل از ایستگاههای جهانی.
نمودار قرمز رنگ مقادیر واقعی  TECو نمودار سبز رنگ پیشبینی شبکه عصبی
جدول  RMSE - 2خروجی شبکه عصبی به تنهایی و  RMSEتلفیق شبکه عصبی با الگوریتم  - PSOزلزله کاکی بوشهر
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(10الف) برای  35روز از دادههای مورد نظر ،تفاضل مقدار الگوریتم شبکه عصبی و بهینه سازی توده ذرات نتایج خوبی
پیشبینی شده حاصل از شبکه عصبی با مقادیر مشاهداتی را در آشکارسازی ناهنجاری  TECاز خود ارائه دادهاند.
به ازای هر دو ساعت نشان داده شده است .نگاره ( 10ب)
مقدار  xتفاضلی دادهها را نشان میدهد که از روابط ( )6منابع و مآخذ
حاصل شده است .در نگاره (10ج) با استفاده از روابط ( -1 ،)6المدرسی ،تابان ،عبدی؛ سيدمحمدتقی ،محمدرضا،
حد آستانهای بر روی خروجی قسمت (ب) اعمال میشود جواد« .)1383( .استفاده از شبکه عصبی در افزایش دقت
(بدون در نظر گرفتن اثرشاخصهای ژئومغناطیسی) ودر گیرندههای  GPSتک فرکانسه پس از حذف اثر  .»SAنهمین
نهایت اثر شاخصها اعمال میگردد و نتایج آن در نگاره کنفرانس شبکههای توزیع نیروی برق
(10د) پیشبینی ناهنجاری  TECرا  7روز قبل از زلزله در  -2صادقی ،فرهاد« .)1386(.مدلسازی اثر یونسفر با
استفاده از آنالیز مشاهدات دوفرکانسه شبکههای دائمی GPS
ساعت  10:00نشان میدهد.
نگاره  11پیشبینی شبکه عصبی آموزش دیده با  PSOو و کاربر د آن در علوم مهندسی و فیزیک» .اولين همايش
مقدار واقعی دادههای  TECرا برای بازههای زمانی دو ساعته پيش نشانگرهاي زلزله
نشان میدهد .در نمودار مربوط به ساعت  -3 ، UTC=10:00عبدی ،نانکلی؛ ناصر ،حمیدرضا« .)1393(.بررسی
 7روز قبل از وقوع زمینلرزه اختالف بسیار بارزی بین تغییرات زمانی و مکانی  TECدر ایران با استفاده از مشاهدات
مقدار واقعی و پیشبینی شبکه عصبی مالحظه میگردد که .»GPSنشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشهبرداری ،ص.
121-113
نشاندهنده آنامولیهای از نوع منفی است.
جدول  RMSE،2خروجی شبکه عصبی به تنهایی و  -4کاشفی کاویانی ،پورموسوی کانی؛ علی ،علی.)۱۳۸۶( .
همچنین  RMSEخروجی تلفیق شبکه عصبی با الگوریتم «آموزش شبکه عصبی چندالیه با بهکارگیری الگوریتم
 PSOرا برای دا دههای ایستگاه زمینی شیراز و دادههای  .».PSOاولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و سیستمهای
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as an investigator of TEC time series to detectseismoعصبی با بکارگیری الگوریتم  ، PSOهم برای ایستگاه زمینی
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