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چکيده
در مقاله حاضر ،مدلسازي معکوس مدل چهار الیهاي گمانهزني الکتریکي (شامل  8نوع منحني متفاوت) ،با استفاده از یک روش ترکيبي
شبکههاي عصبي مصنوعي و الگوریتم ژنتيک ،انجام شده است .براي این منظور ،ابتدا 2333 ،داده مصنوعي مقاومتویژه براي حالتهاي
مختلف گمانهزني الکتریکي با استفاده از نرمافزار  ،Resix-IPتوليد شد .سپس ،دستهبندي انواع منحنيهاي مربوط به مدلهاي چهار الیهاي
مقاومت ویژه با استفاده از روش شبکههاي عصبي مصنوعي پيشخور با الگوریتم پسانتشار خطا ،مبتني بر سعي و خطا در آموزش دادهها،
بهنحو مطلوبي انجام شد .شبکه بهينه طبقه بندي کننده ،از 22نرون الیه ورودي 00 ،نرون الیه مياني و  8نرون الیه خروجي ،تشکيل شده
بود .در ادامه با استفاده از روش الگوریتمهاي ژنتيک ،معکوسسازي دادههاي مقاومت ویژه براي مدل چهار الیهاي گمانهزني الکتریکي انجام
شد .نتایج مقادیر مقاومت ویژه ،نشان دهنده تطابق بسيار مطلوب بين خروجي روش الگوریتم ژنتيک و دادههاي آزمایشي بودند .بهعنوان
مثال ،ضرایب همبستگي بسيار باال ( 3/80 ،3/82 ،3/33و  )3/39و ( 3/30 ،3/32 ،3/33و  ،)3/39مقادیرمقاومت ویژه در الیههاي اول تا
چهارم ،بهترتيب در مدلهاي منحني مربوط به انواع  AAو  ،AKبخوبي بيانگر این تطابق مطلوب است .از طرفي ،مقادیر ضخامت الیهها در
الیههاي اول همه منحنيها با استفاده از روش الگوریتمهاي ژنتيک ،بهصورت مناسبي تخمين زده شدهاند ،در حاليکه ،مقادیر ضرایب
همبستگي آنها در الیههاي دوم (با  3/85و  )3/88و سوم ( 3/93و  )3/95این نوع از منحنيها ،نشاندهنده کارآیي نسبي این روش است.
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مطالعه خواهند رسيد[ .]7باید توجه کرد که در این روش ،مدل
بهدست آمده یکتا نيست .از طرفي در بسياري از موارد بسبب
وجود نوفه و نيز نحوه انجام محاسبات ،مدلسازي از نظر عددي
ناپایدار خواهد بود .یکي از معمولترین روشها در مدلسازي
معکوس دادههاي گمانهزني ،روش حداقل مربعات ميرا شده 5است
که براساس رابطه ( )9استوار است[:]9
()9
که در آن:
 :بردار اختالف است که ميزان آن برابر است با اختالف بين
مقادیر لگاریتمي و مقاومت ویژه ظاهري محاسبه شده است؛
 :مؤلفه اي برداري است که شامل انحراف پارامترهاي مدل
تخميني از مدل واقعي است .منظور از پارامترهاي مدل،
لگاریتمهاي مقاومت ویژه و ضخامت الیههاي مدل است؛
 :ماتریس ژاکوبين 6مشتقات جزئي مقاومت ویژه ظاهري با توجه
به پارامترهاي مدل؛
 :فاکتور ميرایي است.
این روش از یک مدل ابتدایي مانند یک مدل همسانگرد از زمين
شروع ميشود .سپس با توجه به تکرارهاي مختلف مدل طوري
بهبود ميیابد تا بيش از  15درصد از دادهها به مدل دلخواه فيت
شده باشند.
در سالهاي اخير از روشهاي دیگري نيز مانند روشهاي
بهينهسازي کلي ،7و یا روشهاي حل معادالت غير خطي دیگري
مانند شبکههاي عصبي ( ، )ANNعصبي -فازي (،1)ANFIS
الگوریتم ژنتيک 90و شبيهسازي انلينگ ،99در معکوسسازي
دادههاي گمانهزني استفاده شده است [.] -91
سن 94و همکاران ( ،)9113از روش شبيهسازي انلينگ در تفسير
مستقيم دادههاي گمانهزني استفاده کردند .چاندرو و همکاران در
سال  ،9115از سه الگوریتم غيرخطي در شبيهسازي انلينگ
استفاده کردند [ .]94بوسچتي 93و همکاران ( ،)9116از روش
الگوریتم ژنتيک براي معکوسسازي دادههاي لرزهنگاري انکساري
استفاده کردند .آنها با استفاده از این روش توانستند یکي از
مهمترین مشکالت را در مسائل لرزهاي که گستردگي و نيز
پيچيدگي ابعاد هدفهاي مورد بررسي در معکوسسازي است ،را
برطرف نمایند [ .]40استفن 92و همکاران ( ،)4002با استفاده از
روشهاي شبکههاي عصبي پيشخور 95سه الیه با استفاده از
الگوریتم پس انتشار خطا 96معکوسسازي یک بعدي دادههاي
گمانهزني را انجام دادند .براي این منظور ،دادههاي ورودي مدل

 -5مقدمه
روش مقاومت ویژه الکتریکي یکي از قدیميترین و پرکاربردترین
روشهاي ژئوفيزیک اکتشافي است که از دیرباز بهصورت
گستردهاي در اهدافي مانند بررسيهاي هيدروژئولوژیکي ،اکتشاف
مواد معدني ،ژئوتکنيکي ،باستانشناسي و نيز زیستمحيطي بهکار
رفته است .هدف از اندازهگيريهاي مقاومت ویژه ،تعيين توزیع
مقاومت ویژه در زیر سطح زمين است .ميزان مقاومت ویژه زمين
به پارامترهاي مختلفي مانند نوع مواد تشکيل دهنده محيط
(ترکيب کانيشناسي ،محتواي رسي) ،ميزان تخلخل ،دما ،نوع
سيال موجود در آن بستگي دارد .برداشتهاي مقاومت ویژه به دو
شکل عمده انجام ميشود .روش اول ،روش گمانهزني الکتریکي
قائم ( )VES9است؛ که در آن ميزان مقاومت ویژه ،در یک راستا
4
بهصورت عمقي بررسي ميشود .در روش دوم ،که پروفيلزني
است که براي تشخيص تغييرات جانبي مقادیر مقاومت ویژه
زیرسطحي استفاده ميشود[.]9
اساس روش مقاومت ویژه همانند سایر روشهاي ژئوفيزیکي
(مانند روشهاي گرانيسنجي ،مغناطيسسنجي) تئوري پتانسيل
است ،از اینرو تعبير و تفسير منحصر بفردي نخواهد داشت .براي
بدست آوردن تعبير و تفسير درست از الیههاي زیرسطحي باید
مواردي نظير برقراري ارتباط بين چندین منحني گمانهزني (بویژه
گمانهزني با پروفيلهاي متقاطع و با آرایههاي متفاوت) ،تهيه
پروفيلهاي افقي مقاومت ویژه ،شناخت مسائل کلي زمينشناسي
از منطقه و داشتن درك درست از خواص الکتریکي سنگها در
محيط مورد مطالعه ،را ایجاد کرد .براي درك روابط بين دادههاي
اندازهگيري شده مقاومت ویژه و تغييرات خواص مواد زیر سطحي
از روشهاي مدلسازي عددي (پيشرو 3و معکوس )2استفاده
ميشود [ .]4 ،3، 2 ، 5 ، 6در مدلسازي پيشرو از مدل واقعي به
داده محاسبهاي (پاسخ مدل) ميرسند .براي این منظور ،ابتدا
مدلي اوليه با توجه به اطالعات موجود فرض کرده و سپس با
انجام عمليات ریاضي پاسخ آن را محاسبه ميکنند .سپس با
مقایسه پاسخ مدل و داده مشاهدهاي با سعي و خطا نسبت به
تغييرات پارامترهاي مدل و نيز تکرار محاسبه پاسخ مدل جدید
اقدام کرده ،تا زمانيکه بين پاسخ مدل و دادههاي مشاهدهاي
برازش خوبي حاصل شود .چون این شيوه بر اساس سعي و خطا
است ،بسيار زمانبر است .در روش دیگر که مدلسازي معکوس
دادهها است ،با انجام محاسبات ریاضي مختلف و با رسيدن به-
ميزان خطاي قابل قبول ،از دادههاي مشاهدهاي به مدل مورد
49
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الیه ،ابتدا با استفاده از شبکههاي عصبي مصنوعي و با روش
پيشخور با الگوریتم پس انتشار خطا یک نوع دستهبندي ،در زمان
ورود دادهها انجام شده است تا نوع منحني مدل چهار الیهاي
مشخص شود .سپس با استفاده از دستهبندي و شناسایي مدل
منحني مناسب مقاومت ویژه ،از روش الگوریتم ژنتيک براي
معکوسسازي دادههاي یک بعدي گمانهزني الکتریکي و تعيين
مقادیر مقاومت ویژه و ضخامت الیهها استفاده شده است.
 -2روش انجام مطالعات

با استفاده از توليد دادههاي مصنوعي فراهم شده بود [.]91
مونتسينوس 97و همکاران ( ،)4005معکوسسازي دادههاي سه
بعدي گرانيسنجي را با استفاده از روش الگوریتم ژنتيک انجام
دادند .آنها نتایج این روش را براي دادههاي مصنوعي و نيز
دادههاي برداشت شده در کمپلکسهاي آتشفشاني جزایر
فيورتونتورا  9اسپانيا مقایسه کردند که نتایج این روش همخواني
مطلوبي با نتایج سایر روشهاي متداول مدلسازي داشتند[.]49
سوپيس 91و همکاران ( ،)4099از یک روش ترکيبي الگوریتم
ژنتيک و روش سنتي مدلسازي معکوس بر اساس روش مجموع
مربعات خطا را در مسائل توموگرافي لرزهاي با پيادهسازي روي
دادههاي واقعي یک دیواره اثر باستاني را مورد استفاده قرار دادند
[.]44
سرینواس و همکاران ( ،)4093با استفاده از روش فازي -عصبي
معکوسسازي یک بعدي دادههاي گمانهزني الکتریکي (مدل سه
الیه) را با استفاده از دادههاي مصنوعي انجام دادند .براي بررسي
اعتبارسنجي نتایج این روش را با دادههاي مقاطع زمينشناسي
مقایسه کردند که نتایج همخواني مناسبي داشتند[  .]9راج 40و
همکاران ( ،)4092با استفاده از روش شبکه عصبي مصنوعي
معکوسسازي یک بعدي دادههاي مقاومت ویژه را با پيادهسازي بر
روي دادههاي مصنوعي و واقعي چهار الیهاي انجام دادند .آنها
براي این منظور از روش پيشخور با الگوریتم پسانتشار خطا
استفاده کردند .اگرچه این روش براي معکوس سازي دادههاي
چهار الیهاي استفاده شده است ولي با این وجود در مطالعه آنها
به انواع منحني گمانهزنيها که در ادامه این مقاله شرح دادهشده
است ،توجهي نشده است[.]43
بيان این نکته ضروري بنظر ميرسد که مدلسازي دادههاي یک
بعدي گمانهزني الکتریکي با استفاده از نرمافزارهاي تجاري موجود
ژئوفيزیکي (مانند نرم افزار  Res1D ،Resix-IPو  )IPI2Winداراي
تفسير یکتایي از دادههاي مدلسازي نيستند .از طرفي ،با توجه
به پيچيدگي انتخاب مدل مطلوب از بين مدلهاي بهدست آمده
از این نرم افزارها و نيز زمانبر بودن روش تفسيرها با استفاده از
روشهاي سنتي (تطابق با منحنيهاي مادر) ،در این مقاله سعي
شده است تا مدلسازي مقادیر مقاومت ویژه گمانهزني الکتریکي و
محاسبه ضخامت تمامي موارد براي یک زمين چهار الیه (شامل
حالت از مدل منحنيهاي مختلف مقاومت ویژه) ،براي نخستين
بار با استفاده از الگوریتم ژنتيک ،مورد مطالعه قرار گيرند .براي
این منظور پس از توليد  4000داده مصنوعي براي زمين با چهار

 -5-2انواع حاالت موجود در یک زمين هموار با چهار الیة افقي

بهطور کلي ،شکل منحنيهاي گمانهزني در محيط افقي ،تابعي از
مقاومت ویژه و ضخامت الیههاي مختلف زیرسطحي و همچنين
آرایش الکترودهاي جریان و پتانسيل هستند .اگر فرض شود که
زمين هموار و از چهار الیة افقي تشکيل شده است در اینصورت با
توجه به اینکه مقاومت ویژة این الیهها (   iها) از نظر اندازه
نسبت به هم چگونه باشند ،در مجموع نوع منحني مختلف
 HK ،QH ،QQ ،KQ ،KH ،AK ،AAو  HAبصورت زیر وجود
خواهند داشت:
 منحني نوع  1   2  3   4 :AA؛
 1   2 3  4؛
 1   2   3   4؛
 1   2   3   4؛
 1   2   3   4؛
 1   2   3   4؛



منحني نوع :AK
منحني نوع :KH
منحني نوع :KQ
منحني نوع :QQ



منحني نوع :QH
منحني نوع  1   2   3   4 :HK؛
منحني نوع . 1   2   3   4 :HA








 -2-2تهيه ،توليد و آمادهسازي دادههاي مصنوعي

نخستين و اساسيترین گام در راستاي انجام اینن تحقينق ،توليند
دادههاي مصنوعي براي معکوس سازي با استفاده از روش الگوریتم
ژنتيک است .براي این منظور ،از ننرم افنزار ژئنوفيزیکي Resix-IP
براي توليد 4000داده و براي گروه مختلف از دادههاي مصنوعي
شنننامل اننننواع  HK ،QH ،QQ ،KQ ،KH ،AK ،AAو  HAبنننا
استفاده از آرایه شلومبرژه استفاده شده است .پس از توليد دادهها
با استفاده از روش شبکه عصبي مصنوعي از یک شبکه طبقهبندي
کننده براي دسته بندي دادهها استفاده شده اسنت ،کنه در ادامنه
شرح داده شده است.

15
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ادامه برخي از اصطالحات زیستي به کار رفته در تئوري این روش
شرح داده شده است.
43
44
در طي توليد مثل جنسي  ،کروموزومهاي والدین در اثر
الحاق 42ژنها از با یکدیگر ترکيب شده تا کروموزوم کامل
جدیدي را تشکيل دهند .در خالل این تغييرات ،ممکن است
تغييرات کوچکي در برخي از بخشهاي  DNAژنهاي فرزند،
بوجود آمده و فرزند دچار جهش 45شود .در نهایت ،تناسب
(برازش )46یک موجود زنده با توجه به احتمال زیستن آن براي
تکثير (زیست پذیري )47یا برحسب تابعي از تعداد فرزندان آن
گونه (باروري )4تعيين خواهد شد[.]42
در الگوریتم ژنتيک هر کروموزوم نشاندهنده پاسخي از مساله
مورد نظر هستند .این پاسخ ،براساس نوع کدسازي مساله مورد
نظر که با توجه به خصوصيات مسأله تعيين شدهاند ،ميتواند
بشکل ماتریسي از اعداد حقيقي (کدسازي حقيقي ،)41یک رشته
از بيتهاي صفر و یک (کدسازي باینري )30و  ...مطرح شوند .در
روشهاي الگوریتم ژنتيک در هر مرحله براي رسيدن از یک
جمعيت به نسل بعد از سه عمل اصلي ،انتخاب ،الحاق و جهش
استفاده ميشود[.]45

 -5-2-2روش شبکههاي عصبي

شبکههاي عصبي مصنوعي از ساختارهاي بسيار پيچيده مغز
انسان ،که در آن ميليونها سلول عصبي با یکدیگر ارتباط داشته
و به حل مسائل یا ذخيرهسازي اطالعات ميپردازند ،الهام گرفته
شده است[ .]4در حقيقت ،وظيفه اصلي شبکههاي عصبي
یادگيري است .این فرآیند ،ابتدا از راه آموزش ،49بکمک یکسري
دادههاي ورودي و خروجي مطلوب ،انجام ميشود .براي این
منظور ،مجموعههایي از وروديها و خروجيهاي درست به شبکه
داده ميشود .سپس در مرحله اعتبار سنجي شبکههاي عصبي با
استفاده از آنها ،که در آن تعداد بهينه الیهاي مياني و نيز تکرارها
معين ميشود ،مدل ریاضي پيچيدهاي خواهند ساخت که در
صورت دادن وروديهاي جدید که پيشتر به شبکه داده نشده
(مرحله آزمایش) ،پاسخ شبکه ارزیابي ميشوند[.]47
الگوریتم پسانتشار خطا ،رایجترین تکنيک آموزشي در شبکههاي
عصبي است که از دو مرحله پيشروي و بازگشت تشکيل شده
است .در مرحله پيشروي ،وروديها بهصورت الیه به الیه در شبکه
پيش رفته و در پایان یکسري جواب حقيقي شبکه ،بهعنوان
خروجي بهدست خواهند آمد .در این مرحله توازن اتصال ثابت
است .سپس ،در مرحله بازگشت ،وزنهاي اتصال براساس قانون
خطا ،تغيير ميکند .اختالف (تفاضل) پاسخ حقيقي شبکه و پاسخ
مورد انتظار که خطا ناميده ميشود ،در سمت مخالف اتصاالت
شبکه منتشر شده و وزنها بگونهاي تغيير خواهند یافت که پاسخ
حقيقي شبکه به پاسخ مطلوب نزدیکتر شود[.]47

-1-3-2

روش انجام

ابتدا با توجه به جوابهاي مورد نظر ،با ایجاد جمعينت اولينه کنه
خود شامل چندین نسل است و اینکه هر نسنل از چنند کرومنوزم
تشکيل شده است ،شروع به راهاندازي الگوریتم ميکنند .هر کندام
از این کروموزمها خود از چندین ژن تشکيل شدهانند .درحقيقنت،
کرموزوم ها از همان متغيرهایي که قصد انتخناب بهيننه آن بنراي
بهينهسازي شبکه وجود دارند ،تشکيل شدهاند.

 -0-2روش الگوریتمهاي ژنتيک

در بين تمامي روشهاي بهينهسازي ،الگوریتمهاي ژنتيک در
حقيقت به گروه روشهاي جستجو تعلق دارند که بر اساس
ارزیابي رفتار سيستم بيولوژیکي که پایه آن نظریه تکامل داروین
است ،استوار هستند .با استفاده از این روش ميتوان تنها با
نمونهبرداري مستقيم از فضاي حل مساله ،مسائل پيچيده و
بهينهسازي غيرخطي را براحتي حل کرد .یکي از ویژگيهاي مهم
این روش ،ویژگي تصادفي بودن آن است که این امکان را فراهم
ميکند تا با استفاده از دستورالعملهاي خاص در حل هر
مسئلهاي استفاده شوند .در حاليکه در سایر روشها مانند
روشهاي بهينهسازي ریاضي یک دستورالعمل براي حل مسئله،
ایجاد ميشوند[ .]49در راستاي فهم کامل الگوریتم ژنتيک ،در

زمانيکه الگوریتم شروع بهکار ميکند ،ابتدا نسنل اول بنه شنبکه
داده شده و جوابها ارزیابي خواهند شد .در ادامنه ،عملگرهنا وارد
صحنه ژنتيک خواهند شد .براي این منظور ،در ابتدا والندیني کنه
در مرحلنه قبنل از دقننت مناسنب و نينز خطنناي کمني برخننوردار
بودهاند ،بوسيله عملگرهاي انتخاب ،توليد مثل و جهش با یکندیگر
ترکيب مي شوند .این فرآیند سبب خواهند شند تنا فرزننداني کنه
ژنهایي با کارآیي بيشتر دارند ،توليد شوند .سپس ،همانند مراحل
پيشين ،فرزندان توليد شده در شبکه وارد شنده و خطناي شنبکه
بدست خواهد آمد .همانند بخش پيشين ،والدین توليد شده جناي
خود را به فرزندان جدید ميدهند .اینن رونند جنایگزیني ،توليند،
انتخاب و جهش تا رسيدن به معيارهایي که ميتواند زماني و یا بر
49
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قرار گرفتند .درنهایت ،بر اساس بررسي توابع انتقال مختلف و بازه
دادهها ،مدلهاي شبکه عصبي و تعيين ساختار بهينه انجام شد.
در ادامه نحوه شکلگيري الیههاي ورودي ،خروجي و مياني
توضيح داده شده است.

اساس ميزان خطاي کمينه ایجاد شده اسنت ،ادامنه پيندا خواهند
کرد .با ادامنه اینن رونند ،سنرانجام ینک کرومنوزوم کنه نمایننده
کروموزومهاي مختلفني اسنت ،بنه مرحلنه انتهنایي منيرسند .در
حقيقت ،این کروموزوم دربرگيرنده بهترین جواب براي پارامترهاي
مورد نظر در بهينهسازي شبکه خواهد بود[.]46
 -0بحث و نتایج

 -5-2-0الیه ورودي

با توجه به اینکه مدل چهارالیهاي مقاومت ویژه شامل حالت
است و از آنجایي که براي هر حالت  450جفت نمونه آموزشي
آماده شده بود از اینرو الیه ورودي بصورت یک ماتریس بگونهاي
آمادهسازي شد که شامل گروه  450ستوني از دادهها (4000
ستون) باشد .الگوریتم مورد استفاده در آموزش این شبکه و نيز
فرآیند طبقهبندي بشيوهاي انتخاب شد که مقادیر موجود در این
ماتریس ،قبل از ورود به شبکه ابتدا نرمال شده و سپس تجزیه و
تحليل شوند.

 -5-0توليد دادههاي مصنوعي

پس از توليد دادههاي مصنوعي ،چون فرمت اینن دادههنا و نحنوه
ارتباط آنها براي استفاده در نرمافزار  MATLABو آموزش شنبکه
مناسننب نبودننند ،بننا اسننتفاده از نننرمافننزار  Excelیننک عمليننات
آمادهسازي روي دادههاي توليدي بگونهاي انجام شد تنا دادههناي
مذکور به فرمت مورد نظر تبدیل شوند .باید توجه کنرد کنه بنراي
هر یک از حاالت هشتگانه منحنيهناي گماننهزنني ،تعنداد 450
جفت داده مصنوعي و در مجموع  4000داده مصنوعي توليد شده
است .هر یک از این جفت نمونهها شامل موارد زیر هستند:
 -9مقادیر مقاومت ویژة صحرایي کنه بنه عننوان ورودي 39شنبکه
مورد استفاده شده است که شامل  44مقدار مقاومت ویژه به ازاي
 44فاصله الکترودي (  ) ABمختلف هستند.
2
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 -4پارامترهاي مربوط به هر مدل که بنه عننوان مقنادیر هندف
شبکه استفاده قرار شده اند .این پارامترها شامل هفت پارامتر ، 1
 h3 ، h2 ، h1 ،  4 ،  3 ،  2بودند که در آنها  i ،مقاومنت وینژه
الیه  iام و  hiضخامت الیه  iام هستند.
در مرحله توليد دادههاي مصنوعي ،پارامترهاي مربوط به هر الیه
به صورت تصادفي و در یک بازة معين انتخاب شدند تا تمامي
حالتهاي ممکن در نظر گرفته شوند و از طرفي دیگر نيز ،سبب
جلوگيري از یک روند مشخص و یا از یک حالت خاص براي
آموزش شوند.

 -2-2-0الیه خروجي

الیه خروجي بشکل ماتریس هدف ،از نوع قطري انتخاب شد که از
گروه  450ستوني از اعداد  0و  9تشکيل شد .در ادامه ،نمونهاي
از ماتریس فوق براي شبکه مقاومت ویژه از نوع  AAکه از یک
ستون  450تایي از اعداد  0و  9آورده شده است که درایه اول از
سطر اول در آن برابر با  9و بقيه درایهها در این سطر برابر 0
درنظرگرفته شدند .براي شبکه دوم ،درایه دوم از سطر دوم برابر 9
و بقيه درایههاي این سطر برابر با مقدار  0بودند .این روند براي
سایر  6شبکه باقيمانده دیگر نيز تکرار شد.

 -2-0شبکة عصبي طبقه بندي دادهها

همانگونه که پيشتر اشاره شد براي طبقهبندي دادههاي ورودي از
یک شبکههاي عصبي استفاده شد .براي این منظور ،براي انجام
مراحل متوالي در شبکههاي عصبي ،از  70درصد دادهها آموزش
از  40درصد دادهها براي اعتبارسنجي و از  90درصد دیگر براي
آزمایش شبکه بهصورت تصادفي ،استفاده شد .انتخاب تصادفي
بهگونهاي انجام شد که در حالت آزمایش کارآیي شبکه ،داده
مورد آزمایش بهجاي عمل درونیابي ،در خارج از محدوده
آموزشي مورد برونگرایي قرار نگيرد .همچنين ،تمامي دادههاي
مجموعه آموزش در بازه مقادیر بيشينه و کمينه دادههاي آموزش
17
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بهشاد جدیری شکری ،فرامرز دولتی اردهجانی ،علی مرادزاده  ،روح اهلل احمدی

 -1-2-0مشخصات شبکه عصبي بهينه طبقهبندي کننده
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دادههاي گمانه زني

در جدول  ، 9مشخصات مربوط به بهترین شبکه از نظر کارآیي و
تعداد بهينه الیههاي مياني (پنهاني) ،براي طبقه بندي دادههاي
گمانهزني الکتریکي ،تعيين و معرفي شده است.

2000Column

 -0-2-0الیه مياني
پس از تشکيل ماتریسهاي ورودي و خروجي ،با قرار دادن این
شبکه در یک حلقه با تعداد  50تکرار و مقایسة نتایج هر اجرا،
تعداد نرونهاي الیة مياني شبکه که برابر با  33نرون بودند ،از
طریق روش سعي و خطا انتخاب شدند .سپس ،شبکه مذکور با
استفاده از دادههاي موجود (دادههاي بدون نویز) آموزش یافت.
شکل  ،9نتایج آموزش شبکه را بر اساس ميزان ميانگين مربعات
خطا ( )MSE33نشان ميدهد .چون در فرآیند آموزش ،انتخاب
وزنها و بایاسهاي مربوط به هر نرون باید کامالً تصادفي باشند،
فرآیند آموزش نيز در یک حلقه با  50تکرار قرار داده شد تا در
نهایت با مقایسه نتایج مربوط به هر مرحله ،بهترین مقادیر ذخيره
شوند .ميزان ميانگين مربعات خطا در زمان توقف آموزش برابر با
 0/0925بود.

جدول  :5ویژگي شبکه مورد استفاده در طبقهبندي دادههاي مقاومت
ویژه چهار الیه
پارامتر

مقدار/نوع

نوع شبکه

پيشخور

الیه ورودي

بصورت ماتریس دادههاي
ورودي()44×4000

الیه خروجي

بصورت ماتریس داده هاي
هدف
() ×4000

تعداد نرونهاي الیة ورودي
تعداد نرونهاي الیة خروجي

 44نرون
نرون

درصد دادههاي آموزش

%70

درصد دادههاي ارزیابي

%40

درصد دادههاي آزمایش

%90

تابع اندازه گيري خطا

MSE

تابع محرك الیه مياني

tansig

تابع محرك الیه خروجي

logsig

تابع آموزش

trainlm

نوع الگوریتم آموزشي

پسانتشار خطا

نمونهاي از نحوه تعيين نوع منحني مقاومتویژه در مدل چهار
الیهاي  ،QHدر شکل  4بوسيله شبکه عصبي طبقهبندي کننده
بهينه آورده شده است .همانگونه که مشاهده ميشود ،شبکه
توانسته است بخوبي دادهها را طبقهبندي کرده و نوع آن را
مشخص کند .الزم به ذکر است که این عمليات براي نمونههاي
دیگر و با مدل هاي چهار الیه مختلف نيز صورت گرفت که نتایج
مربوطه حاکي از صحت نتایج بود .در واقع با این روش ،پس از
اندازهگيريهاي صحرایي مقادیر مقاومت ویژه ،ابتدا مقادیر
اندازهگيري شده به شبکه طبقهبندي کننده وارد خواهند شد.
سپس شبکه با توجه به روند آموزش خود ،به خوبي خواهد
توانست تا نوع منحني گمانهزني الکتریکي را تعيين کند.

شکل  :5رفتار شبکه طبقه بندي در زمان آموزش (بدون حضور نویز)،
مقدار خطاي آموزش در باالي نمودار آمده است.
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()4
که در رابطه باال:
 Piميزان مقادیر تخمينزده شده مقاومت ویژه و یا ضخامت الیهها
بوسيله روش الگنوریتم ژنتينک اسنت و  Tiمينزان مقنادیر اصنلي
دادهاي مقاومت ویژه و ضخامت الیههاي مدل است.
جواب ایدهآل در حالتي انفاق ميافتد که ميزان  ،MSEصنفر و ینا
نزدیک به صفر باشد.
براي انجام مدل سازي توسط روش الگوریتم ژنتينک ،در جمعينت
اوليه که مقادیر کروموزومها در آن بهصنورت تصنادفي مقنداردهي
انتخاب شده بودند ،در شنبکه جایگنذاري شنده و سنپس مقنادیر
کارایي آنها ثبت شدند .پس از جایگذاري در شبکه ،نسنل جدیند
با استفاده از عملگرهاي الگوریتم ژنتيک ایجاد شد .در این مطالعه
از روش چرخ رولت 35براي رتبهبندي و توليد مثنل کرومنوزومهنا
استفاده شده است .در اینن روش ،ناسنازگارترین کرومنوزوم داراي
رتبه صفر ،رتبه دو به کروموزوم دومي از نظر ناسازگاري اختصاص
داده شده و بهمين ترتيب کروموزومها رتبهبندي شدند .بر اسناس
این روند ،انتخاب کروموزومها در جامعه بعدي قرار ميگيرند .اینن
روند یعني انتقال کروموزم ها ،بر اساس رتبه آنها به نسل بعدي و
انجام عملگرهاي ژنتيکي جهش ،انتخاب و توليد مثل براي ایجاد و
انتقال کروموزومهاي بهتر نيز بکار برده منيشنود .اینن فرآینند در
طول چندین نسل ادامه یافته تا اینکه بهترین کروموزوم به مرحله
آخر برسد .در واقع ،این کروموزوم داراي بهترین پارامترهاي شبکه
است که بوسيله آن پارامترها ،شبکه داراي کمترین خطاي ممکنن
خواهد بود .براي یکسان بودن و رسيدن بنه بيشنترین کنارایي ،از
اپراتورهاي یکسناني بنراي عمنلگرهناي ژنتيکني اسنتفاده شنود.
ازاینرو ،از اپراتورهاي نوع یکنواخت 36استفاده شنده اسنت .مينزان
نرخ توليد مثنل  0/1و احتمنال جهنش ژنتيکني 0/09 37در نظنر
گرفته شد .یکي از پارمترهاي اساسي در رونند آمنوزش شنبکه بنا
استفاده از الگنوریتمهناي ژنتينک انندازه جمعينت اولينه و تعنداد
نسلهاي آن است .اندازه جمعيت اوليه و تعنداد نسنلهنا بترتينب
 900و  900در نظر گرفته شده است.
مرحله انتهایي نيز شامل رسيدن الگوریتم ژنتيک به آخرین نسنل
است که منجر به آخرین کروموزم خواهد بود .درنهایت ،با توجه به
آخرین کروموزوم رسيده به این مرحله ،ميزان پارامترهناي هندف،
را بهدست آورد .با استفاده از این مقنادیر ،شنبکه داراي کنمتنرین
خطاي ممکن و بيشترین کارآیي خواهد بود.

شکل  :2تعيين نوع منحني گمانهزني براي یک داده آزمایشي با
استفاده از شبکه طبقهبندي در مدل چهار الیهاي از نوع QH

 -0-0نتایج الگوریتم ژنتيک
پس از توليد و دستهبندي دادهها با استفاده از یک شنبکه عصنبي
طبقهبندي کننده ،در ابتدا تالش شد تنا بنه کمنک روش سنعي و
خطا ،شبکه را تا جایي که امکان دارد بهينه نمود تا بتوان مقنادیر
مقاومت وینژه و ضنخامت را بنا دقنت بناالیي تخمنين زد .بندليل
محدودیت ،تنها نتایج حاصل از الگوریتم ژنتيک در تخمين مقادیر
مقاومت ویژه و ضخامت منحنيهاي گمانه زني مربوط به انواع AA
و  AKآورده شنندهاننند .از  5درصنند دادههننا بننراي آمننوزش و 95
درصد داده ها براي آزمایش ،بصورت تصادفي استفاده شنده اسنت.
چون در مدلسازي با روش الگوریتم ژنتيک ،الگوریتم خود شنبکه
در بهترین نقطه متوقف شده و مدلسازي باید تا انتهناي نسنلهنا
ادامه پيدا کند ،دیگر نيازي به دادههاي اعتبارسنجي نيست [.]47
همانطور که در بخش مربوط به تئوري الگوریتم ژنتيک هم اشاره
شد ،همه کروموزومها خواصي را دارند که تا مرحله آخر باقي مي-
مانند .ولي کروموزومها با استفاده از عملگرهاي ژنتيکي در انتخاب
و جهش آنها ،ممکن است دسنتخوش تغييراتني شنوند .بننابراین
باید مقادیر کروموزوم ها در شبکه امتحان شده تنا لياقنت خنود را
براي ماندن و انتقال به نسنل بعند و بهتنر شندن را نشنان دهنند.
بنابراین ،برنامه براي  30000دوره تحت آموزش قنرار داده شند و
سپس ،ميزان برازش 32شبکه که در واقع رابطه متقابل بنا ویژگني
پارامترهاي تعریف شده بوسيله الگوریتم ژنتيک است ،بنا اسنتفاده
از رابطه تعيين مقدار ميانگين مربعات خطنا ( )MSEآن سننجيده
شد .بدیهي است کنه اگنر ینک شنبکه کمتنرین مينزان مينانگين
مربعات خطا را داشته باشند ،بهتنرین کنارایي را خواهند داشنت.
ميزان برازش دادهها از رابطه ( )4محاسبه شده است[:]47
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نتایج کاربرد روش الگوریتم ژنتيک با توجه بميزان کمترین ميزان
 MSEو  MSEنهایي براي بهترین نتيجه بدسنت آمنده از کناربرد
شبکه ترکيبي (بهترین برازش) و همچنين ميانگين جوابهاي به-
دست آمده در نسلهاي مورد نظنر (مينانگين بنرازش) ،دو شنبکه
 AAو  AKدر جنندول  4ارائننه شننده اسننت .نتننایج جنندول  ،4در
شکلهاي  3و  2بترتيب در منحنيهاي حالت  AAو  AKبصورت
گرافيکي و با جزئيات بيشتر ،نشان داده شدهاند .با استفاده از اینن
شکلها ،ميتوان روند کاهش خطاي شبکه را بنا تعنداد دورههناي
آموزشي مشاهده کرد .همانطور که دیده ميشود ،خطاي شبکه در
حال کاهش است و پس از گذشت چندین نسل ،مينزان آن ثابنت
(همگرا) شده است.
جدول  :2مقادیر بهينه بدست آمده براي دو شبکه طراحي شده
نوع منحني
ميانگين  Fitnessبهترین Fitness
AA
نسل
25
25
کمترین MSE
0/0015 7
0/09457
 MSEنهایي
0/0015 7
0/0463
AK
نسل
7
7
کمترین MSE
0/009592
0/009152
 MSEنهایي
0/009592
0/003 77

شکل  :2نمودار توليد نسل در مقابل الف .بهترین  ،MSEب .ميانگين MSE
براي منحني نوع )(AA

در منحني نوع  ،AKالیه اول از سه نرون و الیه ميناني نينز از 97
نرون تشنکيل شنده اسنت .همنانطنور کنه در شنکل  5مشناهده
مي شود ،شبکه بدست آمنده در نسنل  25ام همگنرا شنده اسنت.
ميزان ضریب مومنتم و ننرخ ینادگيري در الینه ميناني بنهترتينب
 0/41727و  0/05164ميباشد.

شکل  ،2نتایج بدست آمده براي شبکه مورد استفاده در الگنوریتم
ژنتيک براي حالت منحني از نوع  AAبا اسنتفاده از روش سنعي و
خطا را نشان ميدهد .الیه اول در آن از سه نرون و الیه مياني نيز
از دو الیه بترتيب از  49و  44ننرون تشنکيل شنده اسنت .مينزان
ضریب مومنتم و نرخ یادگيري در الیه اول از اینن حالنت منحنني
مقاومت ویژه بترتيب 0/262503 ،و  0/042500هسنتند .مينزان
ضننریب مننومنتم و نننرخ یننادگيري در الیننه دوم نيننز بترتيننب
 0/335250و  0/09 36هستند و همانطور که در شکل  2دیده
ميشود ،شبکه بدست آمده در نسل  7ام همگرا شده است.

شکل  :1توليد نسل در مقابل الف .بهترین  ،MSEب .ميانگين MSE
براي منحني نوع )(AK
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استفاده از روش ترکيبی شبکههای عصبی مصنوعی و الگوریتمهای ژنتيک در ...

براي بررسي ميزان کارآیي روش الگوریتم ژنتيک در تعيين
مقاومتویژه الکتریکي مدل چهار الیهاي ،از دادههاي آزمایشي در
تمامي منحنيهاي هشت گانه مقاومت ویژه ،استفاده شده و
سپس نتایج مربوط به مدلهاي بدست از این روش با خروجي
روش الگوریتم ژنتيک آورده شده است .در ادامه نتایج مربوط به
منحنيهاي نوع  AAو  AKآورده شده است.
 -5-0-0نتایج مربوط به منحني گمانهزنيالکتریکي نوع
AA

در جدول  ،3مقایسه نتایج ضریب همبستگي بين دادههاي
آموزشي و آزمایشي شبکة  AAبا دادههاي هدف (عدم حضور
نویز) با استفاده از روش الگوریتم ژنتيک ،آورده شده است.
همانطور که دیده ميشود ،بيشترین ضریب همبستگي در
دادههاي آزمایشي در مقادیر مقاومت ویژه در الیه اول مدل
بدست آمده است .اگرچه مقادیر مقاومتویژه در سایر الیهها کمتر
از الیه اول است ولي آنها نيز مقادیر باالیي دارند که نشان دهنده
توانایي بسيار مطلوب روش الگوریتم ژنتيک در مدلسازي مقادیر
مقاومتویژه است .با این وجود ،ميزان ضرایب همبستگي در
تعيين ضخامت الیهها نيز حاکي از قابليت نسبتاً مطلوب این روش
در تعيين ضخامت الیههاي زیرسطحي است .در شکل  ،6نيز
مقایسه بين خروجي الگوریتم ژنتيک و مقادیر اصلي دادهها نشان
داده شده است .همانگونه که دیده ميشود ،روش الگوریتم
ژنتيک به ميزان بسيار مطلوبي در تعيين مقادیر مقاومت ویژه و
بميزان نسبتاً مطلوبي در تعيين مقادیر ضخامت را تخمين زده
است.

شکل  :9مقایسة مدل حاصل از الگوریتم ژنتيک منحني نوع  AAبا
مدل واقعي به ازاء یکسري از داده آزمایشي (عدم حضور نویز)

 -2 -0-0نتایج مربوط به منحني گمانهزني الکتریکي نوع AK

در جدول  3نتایج ضریب همبستگي بين خروجي شبکة  AKبا
دادههاي هدف (عدم حضور نویز) آورده شده است .مانند حالت
 ،AAميزان ضرایب همبستگي حاکي از تخمين مناسب روش
الگوریتم ژنتيک در تعيين مقادیر مقاومت ویژه الیههاي مختلف
است .هرچند که ميزان مقاومت ویژه در الیههاي دوم و سوم با
دقت بيشتري نسبت به حالت  ،AAتخمين زده شده است.
همانطور که در جدول  3دیده ميشود ،ميزان ضخامت تخمين
زده شده در حالت  ،AKبویژه در الیههاي اول و دوم نسبت به
حالت  ،AKاز ميزان تخمين مناسبتري برخوردار هستند.
در شکل  7نيز ،مقایسهاي بين خروجي الگوریتم ژنتيک و مقادیر
اصلي دادهها نشان داده شده است .همانگونه که دیده ميشود،
روش الگوریتم ژنتيک بميزان بسيار مطلوبي مقادیر مقاومت ویژه
و ضخامت را تخمين زده است .البته مقادیر ضخامت الیههاي دوم
و سوم از همبستگي کمتري برخوردار است که این ممکن است
ناشي از تعداد زیاد پارامترهاي مورد استفاده در تخمين ،باشد.

جدول  :0ضریب همبستگي بين خروجي شبکة  AAبا دادههاي هدف
(عدم حضور نویز).
نوع منحني
و پارامتر
اندازهگيري

HA

HK

QH

QQ

KQ

KH

AK

AA

3/38

3/39

3/38

3/39

3/33

3/33

3/33

3/33

3/31

3/81

3/88

3/35

3/35

3/30

3/30

3/82

3/30

3/88

3/88

3/32

3/32

3/35

3/31

3/80

3

3/33

3/33

3/33

3/39

3/33

3/38

3/39

3/39

4

3/31

3/98

3/99

3/32

3/30

3/31

3/39

3/30

3/90

3/99

3/90

3/99

3/95

3/85

3/88

3/85

h1
h2

3/92

3/95

3/99

3/93

3/99

3/91

3/95

3/93

h3

شده

1
2
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الیهمياني و نرون در الیه تعيين و معرفي شد .در ادامه ،از
دادههاي طبقهبندي شده بعنوان ورودي براي انجام مدلسازي
دادههاي مقاومت ویژه با استفاده از روش الگوریتم ژنتيک استفاده
شد .نتایج بدست آمده از این روش (مقادیر مقاومت ویژه و
ضخامت) همخواني مناسبي با دادههاي واقعي داشتند .از طرفي،
براي بهبود مطالعه حاضر پيشنهاد ميشود تا از دادههاي واقعي
حاصل از چند مطالعه موردي نيز براي راستي آزمایي نتایج
استفاده شود .ذکر این نکته ضروري بنظر ميرسد که در صورت
عدم دسترسي به دادههاي آموزشي واقعي ،ميتوان از دادههاي
مصنوعي که معرف شرایط واقعي زمين باشند و کلية حاالت
ممکن را پوشش دهند ،استفاده شود .از طرفي ،با افزایش تعداد
دادههاي آموزشي که حاالت بيشتري از شرایط زمين را نشان
دهند و معرف تعداد بيشتري از الگوهاي یادگيري باشند ،ميتوان
قدرت تخمين و تعميم شبکهها را افزایش داد .براي بررسي هرچه
دقيقتر پيشنهاد ميشود تا حالت نویزي دادهها نيز با درصدهاي
مشخصي مانند  90 ،5و غيره نيز بررسي شوند.

شکل  :9مقایسة مدل حاصل از الگوریتم ژنتيک منحني نوع AK
با مدل واقعي به ازاي یکسري از داده آزمایشي (عدم حضور نویز)
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Inverse modeling
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