مجله علمي و فني نيوار ،شماره  -83 ،82پائيز و زمستان ( 1392دو فصلنامه)

طبقهبندی آبشهابها با استفاده از اطالعات مایکروویو ماهوارهای و روش شبکههای عصبی
ابوالحسن غيبي ،1آذرمهر خواجهای ،2سعيده خوارزمي

3

 -1استادیار گروه فيزیک دانشگاه هرمزگان
 -2دانشجوی کارشناسي ارشد هواشناسي – دانشگاه هرمزگان
چکیده
آبشهاب های موجود در جو ،به هر شکلي که باشند (جامد ،مایع و گاز) ،با تابش مایکروویو (از طریق پراکندگي ،جذب و گسيل) برهمکنش ميکنند.
اندازهگيریهای گمانهزن مایکروویو پيشرفته واحد  (AMSU-B) Bروی ماهوارههای  NOAAبه نوع ،شکل و توزیع اندازه و همچنين رفتار سقوطي آبشهابها
در حجم تفکيک ابزار سنجش حساس و در نتيجه برای مطالعه انواع مختلف آبشهابهای جوی مفيد ميباشند .از جمله کاربرد اطالعات خرد فيزیکي و
طبقهبندی آبشهابهای جوی ميتوان به مقداردهي اوليه مدلهای ابر و مدلهای عددی پيشبيني آبو هوا ،مطالعه در خصوص شکلگيری و چرخه زندگي
بارش و همچنين انتخاب الگوریتم مناسب برای برآورد بارش اشاره کرد .با توجه به این مهم ،در این مقاله با استفاده از دمای تابشي اندازهگيری شده توسط
گمانهزن  AMSU-Bو روش شبکههای عصبي مصنوعي بطور همزمان هشت نوع آبشهاب مختلف -1 ،توفان تندری) -2 (TSباران سنگين) -3 (HRباران
سبک) -4 (LRباران متوسط) -5 (MRبارش برف) -6 (SFپوشش برف) -7 (SCآسمان ابری) -8 (CLSآسمان صاف) (CSبه هشت کالس مجزا طبقهبندی
شدهاند .از حدود  200گذر ماهواره طي دورهی مورد مطالعه ،بين سالهای  2000تا  ،2010برای هر نوع آبشهاب  200نمونه و در مجموع  1600نمونه که
تقریبا با گزارشهای سازمان هواشناسي همزمان بودهاند جمعآوری شده است .نتایج نشان ميدهد که انواع کالسهای بارش باران ،نرمه بارش ،بارش متوسط و
بارش شدید ،با دقتي بين  54تا  62درصد ،نسبت به سایر کالسهای آبشهابها ،با دقت کمتری ،و انواع دیگر آبشهابها تقریباً با دقتي بيش از  80درصد
بطور صحيح طبقهبندی شدهاند .با قراردادن تمام کالس های بارش باران در یک کالس واحد (بارش باران  )RFروی همرفته دقت طبقهبندی شبکهی عصبي به
حدود  340 ( %85الگو از  400الگو بطور صحيح طبقهبندی شدهاند) ارتقاء ميیابد.
کلمات کلیدی :آبشهابها ،گمانهزن مایکروویو پيشرفته واحد B
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مقدمه
فرآیند طبقهبندی انواع آبشهابها از دادههای سنجش از دور

داشتن مزیتهای ذاتي بيش از روشهای دیگر مورد توجه

مایکروویو ماهوارهای ،نميتواند از یک جدول مراجعه ساده

است .در شبکههای عصبي به جای معادالت تحليلي ،قوائد

بدست آید .زیرا نشان مایکروویو برای انواع آبشهابها خاص

سادهای برای توصيف سيستم مورد نظر بکار ميرود و در نتيجه

و واحد نيستند .در طول دهه گذشته ،از هنگامي که مشاهدات

کاربرد آن برای طبقهبندی آبشهابها ساده است .بر اساس

مایکروویو ماهوارهای و راداری متداول شدهاند ،تالشها و

دالیل فوق و همچنين مزایای دیگر ،نظير سرعت و استحکام،

همچنين پيشرفتهای زیادی در زمينه شناسایي آبشهابها در

شبکههای عصبي بهترین گزینه برای طبقهبندی آبشهابها

جو با استفاده از این مشاهدات صورت گرفته است ] [2] ،[1و

ميباشند .شبکههای عصبي ،اعمال مغز نظير تشخيص الگو،

] .[3وضعيت کنوني شامل استفاده از دمای تابشي چندین کانال

طبقهبندی و تعميم را بطور ریاضي مدلسازی ميکنند .این

گمانهزن مایکروویو و قدری دانش تجربي برای دستیابي به

روش در سالهای اخير برای تعداد زیادی از کاربردهای

یک تصميم درباره نوع آبشهاب است .فرآیند دستي

هواشناسي از جمله بازیابي دما ،رطوبت (بخار آب) ،بارش

چنينتصميمي اگر توسط متخصصين انجام شود قابل اطمينان

باران ،برآورد باد و طبقهبندی پارامترهای هواشناسي با استفاده

بوده ،اما به دليل حجم زیاد دادههای ماهوارهای و مشکالت

از دادههای مایکروویو و فروسرخ ماهوارهای بکار برده شدهاند.

مربوطه نميتواند در زمان مناسب پردازش شود .در نتيجه

اکثر این محققين اظهار داشتهاند که شبکههای عصبي بعضي از

طراحي یک سيستم خودآگاهانه طبقهبندی کننده آبشهابها

پارامترهای جوی از جمله نمای دما را بهتر از روشهای آماری

بسيار ضروری است .بعضي از تکنيکهای بالقوه که بطور

بازیابي کند .با توجه به اینکه اندازهگيریهای  1AMSU-Bبه

خودآگاهانه برای طبقهبندی آبشهابها بکار ميروند عبارتند

ویژگيهای مختلف آبشهابها از جمله نوع ،شکل ،اندازه و

از )1( :روش تصميمگيری درختي ( )2تئوری تصميم آماری

رفتار سقوطي آنها بستگي دارد لذا انتظار ميرود اطالعات مفيد

کالسيک و ( )3تکنيک شبکههای عصبي مصنوعي .بسياری از

زیادی درباره خرد فيزیک آبشهابها در اندازهگيریهای این

اندازهگيریهای ماهوارهای برای هر نوع آبشهاب در یک

سنجنده موجود باشد .بازیابي اطالعات خرد فيزیکي

فضای اندازهگيری محدود قرار ميگيرند .روش تصميمگيری

(ميکروفيزیکي) از مشاهدات  ،AMSU-Bبدليل جدید بودن

درختي اساساً بر اساس آستانهها و منطق بولي است و در

این ابزار ،موضوع تحقيقاتي فعال روز ميباشد .بسياری از

دادهکاوی معموالً برای پيشبيني و طبقهبندی بکار ميرود.

محققين در سراسر دنيا تاکنون ویژگيهای مختلفي از

بدليل اینکه مجموعه اندازهگيریها برای آبشهابهای مختلف

آبشهابها را با استفاده از این مشاهدات بازیابي نمودهاند .تا

منحصر بفرد نيست ،روش تصميمگيری درختي برای مسئله

آنجایي که ما اطالع داریم تاکنون هيچکس فقط به تنهایي از 5

طبقهبندی آبشهابها مناسب نميباشد .یکي دیگر از

کانال  AMSU-Bبرای تشخيص و طبقهبندی پدیدههای جوی

تکنيکهای بالقوهای که ميتواند برای مسئله طبقهبندی

(آبشهابها) بطور همزمان در کشور استفاده نکرده است.

آبشهابها بکار رود ،تئوری تصميمگيری آماری کالسيک

بنابراین هدف این مقاله معرفي و توسعه تکنيک تشخيص نشان

است .اما طراحي و ساخت مدلهای آماری نيز ساده نيست.

مایکروویو و طبقهبندی خودآگاهانه انواع مختلف آبشهابها

بعنوان مثال مدل آماری تشخيص بارش نيازمند توابع احتمال

در فضای کشور ایران ميباشد .برای دستیابي به این هدف،

قبلي و چگالي احتمال است که بدست آوردن این توابع بسيار

پتانسيل شبکههای عصبي مصنوعي برای تشخيص نشان

مشکل است .در بين این روشها ،روش شبکه عصبي بدليل

مایکروویو و طبقهبندی انواع مختلف آبشهابها فقط بر
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اساس دادههای مایکروویو از گمانهزن مایکروویو پيشرفته واحد

تابش مایکروویو حرارتي گسيل شده از زمين و جو آن را در

 (AMSU-B) Bروی ماهوارههای  NOAAمورد کنکاش

باند اکسيژن از  50تا  58گيگاهرتز ،دو خط جذبي بخارآب در

قرار گرفته است.

 22و  183گيگاهرتز و چندین کانال پنجره جوی بين این
خطوط اندازه ميگيرند.

واحد گمانه زن مایکروویو پیشرفته (AMSU-B) B

نصب گمانهزن مایکروویو روی ماهوارههای مدار قطبي
یک گام بزرگ در تاریخ گمانهزني جو زمين از فضا محسوب
ميشود .واحد گمانهزن مایکروویو پيشرفته )  (AMSUنسل
جدید تابشسنجهای مایکروویو و یک ابزار سنجش از دور
مفيد برای مطالعه پدیدههای جوی از جمله بارش باران و برف،
پوشش ابر ،پوشش برف و  ...است .این تابشسنج دارای 20
کانال است و از سه سنجنده مجزا( AMSU  A1 ،کانالهای
،)15-3

AMSU  A2

(کانالهای  1و ،)2و

AMSU  B

(کانالهای  )16-20تشکيل شده است که همراه با یکدیگر

AMSU  B

در هر

8
3

ثانيه90 ،

پيکسل داده از زمين جمعآوری ميکند .زاویه دید آن از
 48.95

با گام

تا

1.10

 48.95

در اطراف نادیر( 2نقطه زیرین ماهواره)

تغيير ميکند .این تابشسنج بصورت عمود بر مسير

حرکت ماهواره با تفکيک فضائي  16کيلومتر عمل جاروب را
انجام ميدهد .با توجه به وظيفه اصلي  AMSU-Bکه
گمانهزني بخارآب ميباشد ،برای طبقهبندی آبشهابهای
جوی در این مقاله فقط از اطالعات این تابشسنج استفاده شده
است .محدوده باند فرکانسي و ویژگيهای پاسخ طيفي آن در
جدول  1داده شدهاند.

جدول شماره  -1توصيف کانالهای تابشسنج  AMSU-Bو نواحي پاسخ طيفي به آبشهابها

شماره کانال

فرکانس ()GHz

پاسخ به ناحیه جذبی

16

0±89/9

زمين سطح ()1-0km

17

0±150/9

زمين و بخارآب سطح ()~2-1km

20

183/7±31

بخارآب()~5-3km

19

183/3±31

بخارآب()~8-6km

18

183/1±31

بخارآب()~12-9km

گمانهزن  AMSU-Bتاکنون بر روی  6ماهواره عملياتي که در

نصب شده است (جدول  .)2جدول  2تاریخ پرتاب و دو زمان

زمانهای مختلفي از شبانهروز فضای ایران را پوشش ميدهند

محلي عبور از استوای این ماهوارهها را نشان ميدهد.

جدول شماره  -2زمان عبور از استوا و تاریخ پرتاب ماهوارههای هواشناسي NOAA

زمان عبور از استوا به وقت محلی

ماهواره

تاریخ پرتاب

NOAA-15

 13مي 1998

18 : 30

NOAA-16

 21سپتامبر 2000

13 : 30

01 : 30

NOAA-17

 24جون 2002

21 : 27

09 : 27

NOAA-18

 20مي 2005

13 : 45

01 : 45

NOAA-19

 6فوریه 2009

13 : 54

01 : 54

METOP-A

 19اکتبر 2006

21 : 30

09 : 30

صعود )(Ascending

نزول )(Descending

07 : 30
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این ماهوارهها همگي از ارتفاع اسمي 850کيلومتری تقریبا هر

وزنها به نورونها در الیههای مجاور وصل و سيگنال خروجي

 102دقيقه یکبار زمين را دور ميزنند و هر موقعيت خاص در

نورون که مجموع وزنهای اتصاالت ورودی به آن است توسط

روی زمين تقریبا دو بار در شبانهروز در معرض دید هر ماهواره

یک تابع تحریک ) (Activation functionبه جلو منتقل

قرار ميگيرد .جزئيات بيشتر در مورد این ابزار سنجش و هندسه

ميشود و به طور ضمني جهت پردازش اطالعات را نيز نشان

اسکن در مرجع ( )12یافت ميشود.

ميدهد .نورونها در یک الیه با اوزان مختلف به نورونهای
الیه مجاور متصل ميشوند .این نوع شبکههای عصبي چند

شبکه عصبی

الیهای بعنوان شبکههای عصبي پيشخوران ناميده ميشوند.

شبکهی عصبي آرایهای از تعداد زیادی عناصر متصل به

برای به دست آوردن رابطه بين تنظيمات مختلف و تحول

هم بنام نورون تشکيل شده است که در آن ارتباط بين بردار

حالت ،شبکه حداقل به سه الیه نياز دارد .ساختار یک شبکه

ورودی و بردار خروجي با یک نگاشت غيرخطي نمایش داده

عصبي مصنوعي پيشخوران سه الیهای همراه با ساختار داخلي

ميشود .بطور کلي هر شبکه عصبي یک الیه ورودی ،یک یا

یک نورون تنها در شکل  1نشان داده شده است .الیههای 2 ،1

چند الیه مياني) (Hidden layerو نهایتاً یک الیه خروجي

و  3در شکل  1به ترتيب الیه ورودی ،الیه مياني و الیه

دارد .یک الیه ،در شبکه عصبي ،به مجموعهای از نورونهای

خروجي شبکه را نشان ميدهند.

غير متصل به هم اطالق ميشود .نورونهای یک الیه بوسيله

شکل شماره  -1طرح یک شبکه عصبي سه الیه ای (الف) و ساختار داخلي یک نورون (ب)

به جز نورونهای الیه ورودی ،هر نورون سيگنالهایي از

پيکربندیهای مورد نظر در شبکه متناسب است و هر نورون

نورونهای الیه قبلي دریافت مينماید که در مقادیر اتصال بين

یک پيکربندی خاص در شبکه را تعریف ميکند .انتخاب تعداد

نورونها وزن شده و نهایتاً سيگنال خروجي را توليد ميکند.

نورونها در الیه مياني با توافق بين کارایي و دقت تعين ميشود.

الیه ورودی ارگان حسي شبکه عصبي مصنوعي را تشکيل

فعاليت داخلي یک نورون واحد ،محاسبه مجموع وزنهای

ميدهد و تعداد نورونها در این الیه با تعداد متغيرهای حالت

ورودی مطابق معادله  1و توليد سيگنال خروجي ) (Oبا اعمال

متناظر است .تعداد نورونها در الیه خروجي با تعداد

یک تابع تبدیل غيری خطي ( fبنام تابع فعاليت یا تابع تحریک)

شماره  -83 ،82پائيز و زمستان ( 1392دو فصلنامه)

مجله علمي و فني نيوار

17

که قضيه بایاس را بکار ميبرند ،متکي به توزیع گوسي (نرمال)

بر مجموع ورودیها ميباشد.
n

(Net   w i ei  w b  O  f  Net  )1
i 1

که  wbبایاس وابسته به این مجموع ميباشد (شکل .)1تابع f

یک تابع تحریک غير خطي است .تقریبا تمام توابع غير خطي
ميتوانند بعنوان تابع تحریک بکار روند .به هر حال در روش

دادهها هستند ،این حالتي نيست که اغلب در کاربردهای عملي
بکار رود .فایده دیگر روش شبکههای عصبي این است که هيچ
تصميمي در ارتباط با اهميت نسبي اندازهگيریهای ورودی
مختلف الزم نيست گرفته شود .در طي مرحله آموزش وزنها
اصالح شده تا اندازهگيریهای ورودی دقيقتر انتخاب شوند .با

پسانتشار این تابع باید مشتقپذیر باشد .به خاطر اینکه توابع

این همه شبکههای عصبي داروی همه دردها نيستند.

خواهند شد تا وزنها مقادیر خيلي بزرگ به خود گرفته و طي

مواد و روش ها

فرایند یادگيری به کندی همگرا شوند ،مقدم هستند .در این

دادههای مورد استفاده در این مقاله شامل دو دسته ميباشند:

مقاله ،به دليل سادگي در محاسبهی مشتق ،تابع لجستيک (معادله

(الف) مشاهدات ایستگاهي که از سازمان هواشناسي کشور قابل

محدود ،نظير تابع لوجستيک و تانژانت هایپربوليک ،مانع از این

 )2به عنوان تابع تحریک انتخاب شده است.
1
()2
1  e  Net
برای مثال انتشار دادهها در شبکه برای iامين نورون در الیه
f ( Net ) 

خروجي ،مقدار  ،yiبا رابطه  3داده ميشود.

دسترس ميباشند( .ب) دادههای گمانهزن مایکروویو پيشرفته
واحد  (AMSU-B( Bکه از وب سایت NOAA

( )www.class.noaa.govبصورت دمای تابشي قابل دسترس
هستند .گزارشهای سازمان هواشناسي بصورت ساعتي شامل
آبشهاب قابل بارش ،توفان تندری ) ،(TSبارش باران شدید
) ،(HRبارش باران متوسط ) ،(MRنرمه بارش ) (LRو بارش

()3
این بر هم نهي تعدادی تابع انتقال غير خطي ساده است که

برف ) (SFو دو نوع آبشهاب غير بارشي ،شرایط ابری )(CC

شبکههای عصبي چند الیهای را قادر ميسازد تا توابع بدخيم غير

و آسمان صاف ) (CSبه همراه پوشش برف ) ،(SCبيان

خطي را تخمين بزنند .شبکههای عصبي نسبت به روشهای

ميشوند (جدول  )3که بصورت همزمان با وقوع پدیده (بجز

معمولي طبقهبندی به چند دليل برتری دارند .اولين و مهمترین

پوشش برف) در وب سایت فوق انتشار ميیابد.

برتری شبکههای عصبي این است که آنها به هيچ فرض قبلي
در ارتباط با توزیع دادههای آموزشي نياز ندارند .طبقهبندیهایي
جدول شماره  - 3پدیده های جوی همراه با تعداد کل و همچنين داده آموزش ،تأیيد آموزش و آزمون مدل 1
آبشهاب

تعداد رخدادها

تعداد کل داده

دادههای آموزش

دادههای تأیید آموزش

دادههای آزمون

آسمان صاف )(CS

50

200

100

50

50

شرایط ابری )(CC

50

200

100

50

50

نرمه باران )(LR

50

200

100

50

50

بارش متوسط )(MR

50

200

100

50

50

پوشش برف )(SC

30

200

100

50

50

بارش شدید باران )(HR

35

200

100

50

50

بارش برف )(SF

30

200

100

50

50

توفان تندری )(TS

35

200

100

50

50
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با استفاده از چنين گزارشهایي از ایستگاههای زميني و

و برای پدیدههای جوی دیگر  30دقيقه در نظر گرفته شده

همچنين با استفاده از تصاویر ماهوارهای مرئي و فروسرخ

است .در مجموع تعداد  330گزارش که با دادههای تابشسنج

ماهواره متئوست  (www.sat.dundee.ac.uk) 7پدیدههای

مایکروویو همزماني داشته انتخاب شدهاند (ستون اول جدول

جوی فوق انتخاب شدهاند .سپس اطالعات تابش سنج

 .)3برای انتخاب دادههای ماهوارهای ،ابتدا گزارشهای

مایکروویو  AMSU-Bمتناظر با این پدیدهها ،که بصورت

هواشناسي (ستون اول جدول )3تعيين و موقعيت هر پدیده

دمای تابشي مایکروویو ميباشند ،از مرکز آرشيو دادههای

روی تمام  5کانال  AMSU-Bنهاده ميشود .سپس مساحتي

ماهوارهای  ،NOAAاز وب سایت معرفي شده در باال،

(با روشنائي تقریبا یکسان ،از نظر بصری) اطراف این موقعيت،

جمعآوری شده است .قابل ذکر است که ماکزیمم اختالف

روی تمام  5کانال  ، AMSU-Bمشخص ميشود (شکل .)2

زماني بين زمان گذر ماهواره و گزارش سازمان هواشناسي

برای مثال مساحتي حدود 20× 20پيکسل روی تصاویر دمای

برای پدیدههای مختلف (بسته به طول عمر معمولي پدیدهها)

تابشي  5کانال  AMSU-Bدر شکل  2توفان تندری در اهواز،

متفاوت انتخاب شده است .این اختالف زماني برای طوفانهای

بارش شدید باران در آباده ،بارش باران متوسط در اصفهان و

تندری و رگبار ،که نسبت به سایر پدیدههای جوی طول عمر

آسمان صاف در الر را نشان مي دهد.

کوتاهتری دارند 10،دقيقه ،برای انواع باران و برف  20دقيقه

شکل شماره  -2تصاویر دمای تابش  5کانال  AMSU-Bبه همراه  4پدیدهی جوی گزارش شده ،فرکانس کانالهای  AMSU-Bدر گوشههای سمت چپ تصاویر داده شده است.
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به منظور فراگيری دادهها ،برای هر وضعيت جوی از حدود 30

شاخص باالیي ،یعني  ،1شماره الیه و شاخص پایين شماره

تا  50گزارش سازمان هواشناسي 200 ،عدد پيکسل در تمام

نورون در الیه و  nتعداد کل نورونها در الیه است .در

فصول ،تمام زمانهای روز و شرایط توپوگرافي مختلف از

طبقهبندی آبشهابها  nتعداد اعضای بردار ورودی برابر 6

سراسر کشور انتخاب شده است .بعنوان مثال ،از  35رخداد

است ( .)n = 6پنج عضو این مجموعه  5دمای تابشي از 5

توفان تندری ،در مجموع  200پيکسل برای هر کانال برگزیده

کانال

پيشرفته

شده و از این مقدار بطور تصادفي  50 ،100و  50پيکسل

)  (TB89 , TB150,TB176 , TB180 , T182و ششمين عضو موقعيت

بترتيب برای آموزش ،تعميم آموزش و آزمون مورد استفاده

پيکسل در خط جاروب ميباشد (شکل  .)3موقعيت پيکسل

قرار گرفته است(ستونهای سوم تا پنجم جدول .)3دادههای

نسبت به پيکسل مرکزی تعریف ميشود و از هر دو طرف بازه

مربوط به سایر پدیدههای جوی نيز به روشي مشابه انتخاب

نسبت به مرکز ارزش یکساني دارند .در  ،AMSU-Bپيکسلها

گردیدهاند .تعداد دادهها برای هر موقعيت جوی خاص از حدود

طوری شمارهگذاری ميشوند که پيکسل شماره  ،1در ابتدای

 200گذر ماهواره طي دورهی مورد مطالعه ،از سال  2000تا

خط جاروب ،جایي که جاروب شروع ميشود ،پيکسلهای

 ،2010جمعآوری شده است .برای تمام این پدیدهها در

شماره  45و  46در  ± 0.55از مرکز و در طرفين نقطه زیرین

مجموع  1600پيکسل برای هر کانال ماهوارهای که تقریبا با

ماهواره و پيکسل شماره  90در انتهای خط جاروب قرار مي-

گزارشهای سازمان هواشناسي همزمان بودهاند انتخاب شده

گيرند .بدین ترتيب پيکسلهای شماره  1و  90ارزش مکاني

است (جدول .)3

یکساني خواهند داشت .موقعيت پيکسل به این دليل به ورودی-

روش تحقیق

ها اضافه شده تا اثرات لبهای جاروب در نظر گرفته شود .تعداد

در این مقاله امکانسنجي استفاده از شبکه عصبي مصنوعي برای

نورونها در الیه خروجي برابر تعداد متغيرهای مسئله ميباشد و

طبقهبندی انواع آبشهابها از مشاهدات مایکروویو ماهوارهای

در شکل  1با بردار  X3نشان داده شدهاند .در این مقاله برای

در کشور مورد بررسي قرار گرفته است .ساختار پایهای شبکه

حالت اول  8و برای حالت دوم  6کالس آبشهاب دیدهباني

عصبي مصنوعي سه الیهای مورد استفاده در این تحقيق در

شده مختلف ميباشند(شکل .)3

شکل  1نشان داده شده است .نورونهای الیه ورودی با بردار

مایکروویو

گمانهزن

0

 X 1 X 11 , X 21 ..... X n1 نشان داده ميشوند که در آن
B)  MODEL  2  6 : 10 : 6

A)  MODEL  1  6 : 11 : 8

TS 
TB 89 
 Hyderometeor  Classifier 
TS 
 Hyderometeor  Classifier   




 RR 
HR
T B 89  
  
TB150 



 
T  

 TB176 و  B150   Artificial  Neural  Network   RR 
 Artificial  Neural  Network 
 SF 
T B176  


 
  LR 


   SF 
TB180 


 SC 
T B180  One  Hidden  Layer
  
T 
One  Hidden  Layer

 SL 
T  
  SC 
 B182 


 
 B182  
  
10  neuron

CS 
 x 
SL
 x  

11  neuron
 CS 
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محاسبه تعداد ایدهآل نورونها در الیه مياني ،برای یک تعداد

شبکه بطور تصادفي انتخاب ميشوند .حال اگر دامنه ورودی

معين نورونهای ورودی و خروجي داده شده در یک شبکه

یکي بزرگ و دیگری دامنه کوچک داشته باشد ،اما مقدار

عصبي هنوز بطور قطعي شناخته نشده است و معموال به روش

واریانس هر دو مشابه باشد ،شبکه ممکن است از ورودی

سعي و خطا بدست ميآید .بدین معني که هنگام طراحي

کوچکتر ،بخاطر سهم زیاد ورودی دیگر ،صرفنظر کند .در

ساختار شبکه ،تعداد نورونها در الیه مياني طوری انتخاب

نتيجه مناسبتر است که قبل از آموزش تمام مقادیر دادهها

ميشوند تا بهترین عملکرد شبکه حاصل شود .در این مطالعه از

آموزشي و آزمون استاندارد شوند .در این مطالعه دماهای تابشي

دو شبکه عصبي چند الیهای با روش یادگيری پس انتشار خطا

مطابق با رابطه  4بطور خطي در محدوده  0و  1استاندارد

استفاده شده است .شبکه عصبي اول که دارای  6ورودی و 8

شدهاند.

خروجي ميباشد ،بهترین عملکرد شبکه با یک الیه مياني با 11
نورون ( )6:11:8و شبکه دوم که شامل  6ورودی و 6
خروجي ميباشد ،بهترین عملکرد شبکه با یک الیه مياني با 10
نورون حاصل شد ( .)6:10:6شمای کلي این دو نوع شبکه در
شکل  3داده شده است .ساختار شبکه عصبي پس انتشار 4
الیهای ( 2الیه مياني) نيز مورد آزمون قرار گرفت اما هيچ
پيشرفت قابل مالحظهای در نتایج بدست نيامد .در نتيجه در
طبقهبندی آب شهابها ،برای سادهسازی تجزیه و تحليل داده-
ها ،شبکه عصبي پسانتشار سه الیهای انتخاب شده است .از تعدا
کل  200الگوی جمعآوری شده برای هر آبشهاب (جدول
 100( %50 ،)3الگو) بصورت تصادفي برای ساخت مجموعه
دادههای آموزشي 50( %25 ،الگو) بصورت تصادفي برای
ساخت مجموعه دادههای اعتبارسنجي آموزش و  %25الگوی
باقيمانده ( 50الگو) برای ساخت مجموعه دادههای آزمون و
مطالعات آماری بعدی برگزیده شدهاند (جدول .)3مجموعه
دادههای اعتبارسنجي آموزش برای بررسي شيوه عملکرد شبکه
روی دادههای آموزشي و مانع از آموزش بيش از اندازه
) (Overtrainingشبکه ميشود ،وضعيتي که ممکن است در
حين تعميم شبکه روی دادههای جدید رخ دهد .تنظيم مجدد
دادههای ورودی و خروجي بين صفر و یک ،اگر چه از نظر
تئوری ضروری نيست ،زیرا هر تنظيم مجددی ميتواند بوسيله
تنظيم وزنهای ورودی به الیه مياني (مخفي) در داخل شبکه
جبران شود ،ولي در اغلب مقاالتي که کاربردهای شبکههای
عصبي را بيان ميکنند گزارش شده است .چون وزنهای اوليه

()4

TB  Tmin 
Tmax  Tmin 

TN 

در این رابطه  TNدمای تابشي نرماليزه شده یک پيکسل فرضي،
 TBدمای تابشي مشاهده شده پيکسل فوق ،و  Tminو Tmax

بترتيب کمينه و بيشينه دمای تابشي (همه بر حسب کلوین)
مشاهده شده در کل مجموعه دادهها است .بيشينه و کمينه دمای
تابشي مشاهده شده در مجموعه دادههای تمامي پنج کانال
بترتيب  323و  133درجه کلوین ميباشد .بدليل اجتناب از
حالت اشباع ،که بخاطر استفاده از تابع تحریک لوجستيک
ممکن است در شبکههای عصبي روی دهد ،خروجيها (یعني
انواع آبشهابها) به جای  0و  1با  0و  0.9نمایش داده شده-
اند .خروجي  0و  0.9بترتيب معرف عدم وجود و وجو یک
آبشهاب فرضي است .برای مثال در حالتي که هشت گروه
آبشهاب مد نظر است ،بردار خروجي کالس توفان تندری
] ، [0.9,0,0,0,0,0,0,0کالس باران شدید ] [0,0.9,0,0,0,0,0,0و
 ....به همين ترتيب برای سایر کالسها نمایش داده ميشوند.
هدف از آموزش شبکه عصبي ،پيدا کردن ترکيبي از وزنها
است که منجر به کمترین مقدار خطا شود .الگوریتمهای زیادی
برای آموزش شبکه عصبي مورد استفاده قرار ميگيرد .یک
روش معمول ،که الگوریتم یادگيری

پسانتشار1

ناميده ميشود

برای پيدا کردن محل مينيمم مطلق سطح خطا بکار ميرود .این
الگوریتم از نظر محاسباتي ،سادهترین الگوریتم برای آموزش و
در اکثر کاربردهای شبکههای عصبي بکار ميرود .در این مقاله
نيز روش پسانتشار خطا برای آموزش شبکه عصبي بکار رفته
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است .الگوریتم پسانتشار شامل دو پارامتر تنظيم ،نرخ یادگيری

که با خروجي مورد نظر (مقدار دیدهباني) تعریف شده در

و عبارت ممنتم است که مانع از گرفتار شدن شبکه در دام

مجموعه دادههای آموزش مقایسه و مقدار خطا برای هر نورون

ميمنيممهای موضعي ميشوند .آموزش شبکه نيازمند مجموعه-

در الیه خروجي محاسبه ميشود (رابطه  .)5شبکه پارامترهای

ای از الگوهای آموزشي است که خود شامل مجموعهای از

داخلياش (وزنها) را در جهت کاهش خطا اصالح ميکند.

بردارهای ورودی و خروجي متناظر ميباشند .در فرایند

مکانيزم اصالح از نورونها در الیه خروجي به سمت عقب به

یادگيری ،مقدار خروجي محاسبه شده توسط شبکه با مقدار

نورونها در الیههای مياني و نهایتا به نورونها در الیه ورودی

خروجي هدف ،که در مجموعه دادهای آموزش و همچنين

انتشار ميیابد .این فرایند برای چندین هزار بار طي آموزش

آزمون تعریف شده ،مقایسه و مجموع مربعات خطا )(SSE

شبکه انجام ميشود و در مطالعه حاضر نيز  30000دور تکرار

روی کل الگوها با استفاده از رابطه  5محاسبه ميشود.

شده است .ساختاری از شبکه که در آن سطح خطا روی داده-

SSE   (t pj  z pj ) 2

های آموزش و اعتبارسنجي آموزش به پایينترین مقدار ممکن

()5

n

N

P 1 j 1

که در آن  t Pjو  z Pjبترتيب خروجي مورد نظر و خروجي
واقعي نورون  jمربوط به الگوی  pهستند N ،و  nنيز بترتيب
تعداد کل الگوها و تعداد نورونها در الیه خروجي را نشان مي-
دهند .این فرایند تا زماني که هيچگونه پيشرفتي در عملکرد
شبکه روی پردازش دادهها حاصل نشود ادامه ميیابد .همانطور
که باال ذکر شده ،در یک شبکه عصبي پسانتشار خطا ،نورون-
ها در هر الیه بطور کامل با نورونها در الیههای قبلي و بعدی
توسط وزنهایي متصل هستند .قبل از اینکه شبکه آموزش داده
شود باید به وزنها مقدار اوليهای داده شود ،در غير اینصورت
توسط شبکه بطور تصادفي مقادیرکوچکي به وزنها اختصاص
ميیابد .در اینجا برای اختصاص مقادیر اوليه وزن اتصاالت و
بایاس نورونها از تابع وزن تصادفي ،که مقادیر تصادفي وزنها

خود ميرسد بعنوان ساختار بهينه و وزنهای متناظر با آن بعنوان
مقدار بهينه وزنها انتخاب و ذخيره ميگردد .بعد از آموزش،
شبکه بر روی الگوهای آزمون (الگوهایي که به هيچ وجه در
حين آموزش توسط شبکه مشاهده نشدهاند) اجرا و بر طبق
رابطه ( )1مقدار خروجي برای تمام نورونها در الیه خروجي
محاسبه شده است .شيوه طبقهبندی به این صورت است که اگر
مقدار خروجي نورون  jام در الیه خروجي دارای بيشترین
احتمال پسين باشد ورودی متناظر با آن کالس  jرا نشان
ميدهد .برای مثال اگر برای یک الگوی ورودی خاص (مثال
شرایط ابری )CCمقدار خروجي نورون دوم ) (j=2دارای
بيشترین احتمال پسين باشد ،این آبشهاب بطور صحيح و در
غير اینصورت اشتباها طبقهبندی شده است .یعني اگر خروجي
به صورت ] [0.1,0.6,0.2,0.0,0.1,0.3,0.2,0.4باشد ،کالس

را بين   1و مقادیر اوليه نورونها را صفر انتخاب ميکند،

شرایط ابری محتملترین طبقهبندی خواهد بود.

ساختار شبکه عصبي پس انتشار خطا مورد آزمون قرار گرفت و

نتایج

استفاده شده است .توابع تحریک (انتقال) مختلفي هنگام ایجاد
مشخص شد که تابع تحریک لوجستيک ،که با رابطه  2در باال

همانطور که گفته شد برای طبقهبندی آبشهابها براساس

داده شده ،منجر به عملکرد بهينه شبکه ميشود .وقتي که یک

اطالعات مایکروویو ماهوارهای دو مدل شبکه عصبي طراحي

بردار ورودی به شبکه اعمال ميشود ،بروز رساني مقادیر

گردیده است .نتایج حاصل از دو مدل فوق بشرح ذیل ميباشد.

فعاليت رو به جلو از نورونهای الیه ورودی به نورونهای الیه-

مدل )6 : 11 : 8( 1

های مياني و نهایتا به نورونها در الیه خروجي انتشار ميیابد،

دمای روشنایي  5کانال تابش سنج  ،AMSU-Bموقعيت

هر نورون در الیه خروجي یک مقدار خروجي توليد ميکند

پيکسل ورودی و آبشهابهای جویِ جدول ،3خروجيهای
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شبکهی عصبي در مدل 1را تشکيل مي دهند .ابتدا این مدل با

باران  )%2دارد .انواع کالسهای بارش باران (نرمه بارش ،بارش

دادههای آموزشي متناظر خود در جدول  ،3آموزش داده شد.

متوسط و بارش شدید) نسبت به سایر کالسهای آبشهابها با

بعد از آموزش ،تنظيم و تثبيت وزن اتصاالت ،شبکه روی داده-

دقت کمتری طبقهبندی شدهاند .برای مثال فقط  54درصد از

های آزمون اجرا گردید .نتایج طبقهبندی آبشهابها برای این

الگوهای مربوط به کالس بارش متوسط ) 60 ،(MRدرصد از

مدل بصورت ماتریس درهمریخته در جدول  4داده شده است.

الگوهای مربوط به کالس بارش شدید ) (HRو  62درصد از

در جدول  4جزئيات طبقهبندی برای کليه کالسهای آب-

الگوهای کالس نرمه بارش ) (LRبطور صحيح و مابقي بطور

شهابها ،اعم از الگوهایي که بطور صحيح و یا اشتباه طبقهبندی

اشتباه طبقهبندی شدهاند .همچنين جدول فوق نشان ميدهد که

شدهاند ،آورده شده است .برای مثال از  100درصد الگوهای

اکثر الگوهای کالسهای مختلف بارش که بطور اشتباه طبقه-

مورد آزمون برای پدیده نرمه بارش 64 ،در صد آن بطور

بندی شدهاند به کالسهای دیگر بارش مربوط ميشوند .برای

صحيح طبقهبندی شدهاند 8 ،در صد اشتباهها در کالس آسمان

مثال از  38درصد الگوهای کالس بارش متوسط ) (MRکه

صاف 14 ،در صد در کالس آسمان ابری  10در صد در

بطور اشتباه طبقهبندی شدهاند 20 ،درصد به کالس نرمه بارش

کالس بارش متوسط و  6در صد در کالس بارش برف طبقه-

) (LRو  2درصد به کالس بارش شدید ) ،(HRیا  22درصد

بندی شدهاند .همانطور که از جدول  4مشاهده ميشود ،کالس

از الگوهای کالس بارش شدید به کالسهای بارش متوسط و

( 6پوشش برف) دارای باالترین دقت ( )94%است و تمام

نرمه بارش طبقهبندی شدهاند .بجز کالسهای بارش باران ،انواع

الگوهای اشتباه طبقهبندی شده در کالس ( 5بارش برف) طبقه-

دیگر آبشهابها تقریبا با دقتي بيش از  80درصد بطور

بندی شدهاند .کالس ( 4بارش متوسط) دارای کمترین دقت

صحيح طبقهبندی شدهاند .روی همرفته دقت طبقهبندی شبکه

( )%54است که گرایش زیادی به طبقهبندی در کالس سه

عصبي در این حالت  305 ( %76.25الگو از  400الگو بطور

(نرمه باران  )%20یا کالس ( 5بارش برف  )%14و گرایش

صحيح طبقهبندی شدهاند) ميباشد.

اندکي به کالس ( 2شرایط ابری  )%4و کالس ( 7بارش شدید
جدول شماره  :4نتایج حاصل از آزمون شبکه عصبي برای طبقهبندی  8نوع آبشهاب بصورت ماتریس درهمریختگي
آبشهاب

CS

CC

LR

MR

SF

SC

HR

TS

CS
CC
LR
MR
SF
SC
HR
TS

86
10
8
6
0
0
0
0

12
84
14
4
0
0
14
0

2
2
62
20
0
0
10
0

0
4
10
54
10
0
12
0

0
2
6
14
82
6
4
0

0
0
0
0
8
94
0
0

0
0
0
2
0
0
60
12

0
0
0
0
0
0
0
88

مدل )6 : 10 : 6( 2

روشنایي  5کانال تابشسنج  AMSU-Bو موقعيت پيکسلها

چون در مدل  1انواع کالسهای بارش باران (HR, MR,

در خط جاروب ميباشند .تعداد خروجيها به جای  8در این

) LRنسبت به سایر کالسهای آبشهابها از دقت کمتری

مدل به  6تقليل یافته است (جدول  .)5جدول  5شش کالس

برخوردار بودند در مدل  2تمام کالسهای بارش باران در یک
کالس واحد ) (RFقرار داده شدند .در مدل  2پارامترهای
ورودی شبکه عصبي بدون تغيير باقي ماندهاند یعني همان دمای

مختلف آبشهابها و همچنين تعداد الگوهای کلي  ،آموزش،
تائيد آموزش و آزمون در مدل  2را نشان ميدهد .تعداد کل

شماره  -83 ،82پائيز و زمستان ( 1392دو فصلنامه)

مجله علمي و فني نيوار
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الگوها در این مدل روی همرفته تغيير نکرده است ،اما تعداد

 MRو  HRیعني  600و برای بقيه کالس همان  200الگو در

الگوهای کالس بارش باران شامل مجموع سه کالس ،LR

مدل  1ميباشند.

جدول شماره  -5پدیده های جوی همراه با تعداد کل و همچنين داده آموزش ،تأیيد آموزش و آزمون مدل 2
تعداد کل داده

آبشهاب

دادههای تائید آموزش

دادههای آموزش

دادههای آزمون

آسمان صاف )(CS

200

100

50

50

شرایط ابری )(CC

200

100

50

50

پوشش برف )(SC

200

100

50

50

بارش باران )(RF

600

300

بارش برف )(SF
توفان تندری )(TS

150

150

200

100

50

50

200

100

50

50

شبکه عصبي مورد استفاده در مدل  2شامل  6نورون در الیه

نتایج

ورودی 10 ،نورون در الیه مياني و  6نورون در الیه خروجي

هدف این مقاله معرفي و توسعه تکنيک تشخيص نشان مایکروویو

است .این شبکه نيز با همان روش بکار رفته در شبکه عصبي

و طبقهبندی خودآگاهانه انواع مختلف آبشهابها (توفان

قبلي (پس انتشار خطا) آموزش داده شد و سپس روی همان

تندری ،بارش باران سنگين ،نرمه بارش ،بارش متوسط ،بارش

تعداد الگوهای آزمون تست گردید .نتایج طبقهبندی

برف ،پوشش برف ،آسمان ابری و آسمان صاف) در فضای

آبشهابها برای این مدل نيز بصورت ماتریس درهم ریخته در

کشور ایران ميباشد .برای دستیابي به این هدف اطالعات

جدول  6نشان داده شدهاند.

گمانهزن مایکروویو  AMSU-Bروی ماهوارههای مدار قطبي
 NOAAو روش شبکههای عصبي مصنوعي بعنوان یک

جدول شماره  -6نتایج حاصل از آزمون شبکهعصبي  2بصورت ماتریس درهمریخته
آبشهاب

CS

CC

LR

SF

SC

TS

CS
CC
RF
SF
SC
TS

84
10
8
0
0
0

12
74
14
0
0
0

2
2
87
0
0
0

0
2
6
82
6
0

0
0
0
8
94
0

0
0
0
0
0
88

تکنيک پردازش دادهها برای پي بردن به نشان مایکروویو
آبشهابها و الگوریتم یادگيری پسانتشار خطا برای تنظيم
خودآگاهانه مجموعه پارامترهای شبکه عصبي مورد استفاده
قرار گرفته است .در مجموع از حدود  200گذر ماهواره طي
دورهی مورد مطالعه ،بين سالهای  2000تا  ،2010تعداد
 1600نمونه که تقریبا با گزارشهای سازمان هواشناسي

در این حالت دقت و همچنين طبقهبندی کالسهای ،CC ،CS

همزمان بودهاند برای طبقهبندی انتخاب شده است .برای طبقه-

 TS ، SFو  SCتقریبا بدون تغيير باقي ميماند ،اما دقت کالس

بندی آبشهابها بر اساس اطالعات مایکروویو ماهوارهای دو

( RFمجموعه کالس بارشي) به  %87افزایش یافته است .روی

مدل شبکه عصبي طراحي گردید .بهترین عملکرد در مدل اول

همرفته دقت طبقهبندی شبکه عصبي در این حالت تقریبا 85%

با  6ورودی 8 ،خروجي و یک الیه مياني با  11نورون

( 340از  400الگو بطور صحيح طبقهبندی شدهاند) ميباشد

( )6:11:8و در مدل دوم با  6ورودی 6 ،خروجي و یک الیه

که باعث افزایش دقت طبقهبندی آبشهابها در مدل  2به

مياني با  10نورون ( )6:10:6بدست آمد .نتایج نشان ميدهد

ميزان تقریبي  %9روی همان دادههای آزمون قبلي شده است.

که انواع کالسهای بارش باران ،نرمه بارش ،بارش متوسط و
بارش شدید ،در مدل اول با دقتي بين  54تا  62درصد ،نسبت
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به سایر کالسهای آبشهابها از دقت کمتری و انواع دیگر
 درصد بطور صحيح80 آبشهابها تقریبا با دقتي بيش از
 با قرار دادن تمام کالسهای بارش باران در.طبقهبندی شدهاند
) روی همرفته دقتRF یک کالس واحد (بارش باران
 نتایج. ارتقاء ميیابد%85 طبقهبندی شبکه عصبي به حدود
بدست آمده ميتواند در مقداردهي اوليه مدلهای عددی
 مطالعه در خصوص شکلگيری و چرخه،پيشبيني وضع هوا
زندگي بارش و همچنين انتخاب الگوریتم مناسب برای برآورد
.بارش بکار رود
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