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چکیده
مدیریت ذرات معلق یکی از موارد مهم در کنترل آلودگی شهرها محسوب میشود .این ذرات باعث
ایجاد و توسعه بیماری های قلبی و تنفسی مختلف در افراد میگردد .شهر مشهد به عنوان یکی از
چیزی در معرض خطر این نوع آلودگی قرار دارد .در این تحقیق سعی شده با استفاده از مدلهای
پرسپترون شبکه های عصبی مصنوعی و مدل زنجیره مارکوف غلظت  PM10پیشبینی و تحلیل
گردد .برای این منظور از دادههای ساعتی  PM2.5 ،SO2 ،COو دما برای دو ماه فروردین و
اردیبهشت در سال  4931استفاده شد .از مجموع  4111سری داده 4911 ،داده برای آموزش شبکه و
 411داده جهت صحتسنجی استفاده گردید .نتایج نشاندهنده عملکرد مطلوب این روشها در
پیشبینی میزان آلاینده و همچنین احتمال وقوع ساعات با کیفیتهای مختلف آلودگی بود .بهترین
مدل پرسپترون میزان آلاینده ذرات معلق را با ضریب همبستگی  ،1/11شاخص تطابق ،1/34
میانگین بایاس خطای  1/1181و جذر میانگین مربعات خطای  6/62پیشبینی نمود ،همچنین مدل
مارکوف با خطای مطلق متوسط حدود  1/4درصد احتمالات انتقال وضعیت و تداوم وضعیتهای
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شهرهای اصلی و پرجمعیت ایران با توجه به شرایط اقلیمی و همچنین توریستی بودن ،بیش از هر

مختلف آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق را پیشبینی نمود.
کلیدواژگان :شبکههای عصبی مصنوعی ،آلودگی هوا ،PM10 ،زنجیره مارکف.
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0

 .2نویسنده مسئول :گروه عمران ،دانشکده فنیومهندسی ،دانشگاه خوارزمی.
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مقدمه

جدول  -4میزان استاندارد ( )EPAبرخی از آلایندههای هوا
کیفیت هوا

مونوکسید کربن
()ppm

خوب

7/7-4

ذرات معلق ()μg/m3

دیاکسید
نیتروژن ()ppb

دیاکسید
گوگرد ()ppb
95-4

PM2.5
24-4

PM10
57-4

59-4

متوسط

6/7-7/5

95/7-24/2

257-55

244-57

45-99

ناسالم برای افراد
حساس

24/7-6/5

55/7-95/5

457-255

994-242

285-49

ناسالم

25/7-24/5

254/7-55/5

957-455

976-992

947-289

خیلی ناسالم

94/7-25/5

454/7-254/5

747-955

2476-954

947-945

خطرناک

54/7-94/5

544/7-454/5

947-745

4476-2454

2447-945

Particle Materials

4
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استفاده از نرم افزارهای مدلسازی رفتار آلودگی هوا همواره با محدودیتها زیادی روبروست .لحاظ نشدن
بسیاری از عوامل باعث ایجاد خطای زیاد اینگونه مدلها و درنتیجه رسیدن به نتایج نادرست میگردد
( Caputoو همکاران ( Hanna ،)4449و همکاران ( Harsham ،)4444و همکاران ( )4448و  Sunnaو همکاران
( .))4425بررسی تغییرات سریهای زمانی پارامترهای مختلف و تجزیه تحلیل آنها با روشهای ریاضی مانند
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مسائل زیستمحیطی یکی از اصلیترین دغدغههای جهان امروز بوده و بیتوجهی به آن مانع بزرگی برای
توسعه پایدار ایجاد مینماید .گسترش شهرنشینی و روی آوردن افراد به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در
کنار گسترش کارخانجات مختلف و نابودی محیط زیست از جمله عوامل اصلی افزایش آلودگی هوا در
کشورهای درحال توسعه محسوب می شوند .یکی از آلایندههای اصلی و حساس هوا ذرات معلق میباشند.
براساس مطالعات اپیدمیولوژی ،ذرات معلق در مقایسه با اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای ازت برای سلامتی
انسان مخاطره آمیزترند .ذرات معلق در تشدید بیماریهای قلبی -ریوی ،کاهش مقاومت سیستم ایمنی بدن در
مقابل بیماریها ،از بین رفتن بافت ریه ،آسم ،مرگ و میر زودرس و سرطان نقش عمدهای دارند ( Slaughterو
همکاران4449 ،؛  Gossو همکاران4447 ،؛ 4446 ،US.EPA؛  Duو همکاران4424 ،؛  Qioو همکاران4429 ،؛
 Dengو همکاران .)4429 ،ذرات معلق با قطر آیرودینامیکی کوچکتر از  24میکرومتر با علامت  PM10نشان
داده میشود .این ذرات همچنین باعث کاهش دید در شهر و جادهها میشوند .آژانس حفاظت محیط زیست
آمریکا ( )USEPAشش آل اینده اصلی را به عنوان شاخص انتخاب نموده و آنها را به دو دسته اولیه و ثانویه
تقسیم کرده است .آلاینده های اولیه موادی هستند که مستقیما از منابع به هوای محیط وارد شده و شامل
مونوکسید کربن ( ،)COدیاکسید نیتروژن ( ،)NO2دیاکسید گوگرد ( ،)SO2ذرات معلق ( )PM4و سرب ()Pb
میباشند .آلایندههای ثانویه به موادی اطلاق می شوند که بر اثر فعل و انفعالات موجود در اتمسفر زمین بوجود
میآیند مانند اوزون ( .)O3جدول ( )2میزان استاندارد برخی از این آلایندهها را نشان میدهد (،US.EPA
.)4446
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مدل زنجیره مارکف 9و همچنین استفاده از روشهای هوش مصنوعی با کمک سایر دادههای موجود موازی با
دادههای اصلی ،یکی از روشهای مناسب و معتبر و معمولا با خطای کمتر در فرآیند پیشبینی آلودگی هوا
میباشد.
در مطالعات گذشته پارامترهای آلاینده مختلف ازن ( Bordignonو همکاران4444 ،؛  Barreroو همکاران،
4449؛  Sousaو همکاران4444 ،؛  Karatzasو 4444 ،Kaltsatos؛  Chattopadhayو ،Chattopadhay
 )4424و دیاکسید نیتروژن ( Kukkonenو همکاران4449 ،؛  Kalapanidasو 4442 ،Avouris؛
 Nagendraو 4449 ،Khare؛  Moustrisو همکاران )4424 ،با استفاده از روشهای هوش مصنوعی پیش-
بینی نمودند .همچنین  Kurtو همکاران در سال  4448مقادیر  PM10 ،NO2و  COو  Moustrisو همکاران
در سال  4429پارامترهای آلاینده  SO2 ، O3 ،NO2و  COرا با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی 7پیش-
بینی کردند Zickus .و همکاران در سال  4444با استفاده از چهار روش ماشینی رگرسیون لجستیک ،شبکه-
های عصبی مصنوعی ،رگرسیون چند متغیره و درخت تصمیمگیری غلظت مواد معلق روزانه در کشور فنلاند را
پیشبینی نمودند .نتایج آنها نشاندهنده عملکرد مطلوب سه روش اول در مقایسه با روش درخت تصمیمگیری
در پیشبینی آلودگی هوا بود Kukkonen .و همکاران در سال  4449با بهکارگیری پنج مدل شبکههای عصبی
مصنوعی ،یک مدل خطی آماری و یک سیستم مدلسازی قطعی ( )DET5آلودگی  NO2و  PM10هوای کشور

Markov Chain
Artificial Neural Networks
5
Deterministic Modelling System
9
Multilayer Perceptron
4 Thessaloniki
7
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فنلاند را با استفاده از دادههای جریان ترافیک و پارامترهای هواشناسی برای سالهای  2669تا  2666پیش-
بینی نمودند .نتایج آنها نشان دهنده عملکرد مناسب تر شبکههای عصبی مصنوعی در مقایسه با سایر روشها
بود Niska .و همکاران درسال  4445دو آلاینده  NO2و  PM2.5را با بکارگیری شبکههای عصبی مصنوعی
چندلایه پرسپترون ( )MLP9پیشبینی نمودند که نتایج نشاندهنده موفقیت عملکرد این روش برای هر دو
آلاینده بود Owega .و همکاران درسال  4449اطلاعات آلودگی هوای فراهمشده توسط تجزیه و تحلیل
خوشه ای برای شهر تورنتو کانادا را با نتایج شبکه عصبی مصنوعی (منطبق بر نظریه رزونانس)ART-2A -
مقایسه نمودند .نتایج این دو روش در تعیین میزان آلودگی و منبع آلاینده ذرات معلق مشابه بود Slini .و
همکاران در سال  4449میزان ذرات معلق کوچکتر از  24میکرومتر را ( )PM10با بکارگیری دادههای سالهای
 2667تا  4444در شهر تسالونیکی 4کشور یونان با استفاده از روشهای شبکههای عصبی مصنوعی و رگرسیون
خطی پیشبینی کردند .نتایج آنها نشان دهنده عملکرد بهتر شبکههای عصبی مصنوعی بود Kurt .و همکاران
درسال  4448میزان  PM10 ،NO2و  COو  Moustrisو همکاران درسال  4429پارامترهای آلاینده ،NO2
 SO2 ، O3و  COرا با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی پیشبینی کردند Voukantsis .و همکاران درسال
 4422با استفاده از دو روش از شبکههای عصبی مصنوعی ( )MLPغلظت دو آلاینده  PM10و  PM2.5را در
دو شهر در کشورهای یونان و فنلاند پیشبینی کردند .آنها با مقایسه بین نتایج با دادههای مشاهده شده ضریب
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شهر مشهد دومین شهر بزرگ کشور با جمعیتی برابر  4٬499٬458نفر میباشد .وسعت شهرستان مشهد
 24958کیلومتر مربع بوده و در حوضه آبریز کشفرود و در انتهای جنوبی دشت رسوبی توس واقع شده است.
دو رشته کوه هزارمسجد در شمال و بینالود در جنوب این شهرستان قرار دارد .مشهد به دلیل موقعیت
جغرافیایی خاص که در منطقه مرزی بین شمال و جنوب خراسان قراردارد و همچنین تداخل جبهههای
مختلف آب و هوایی ،دارای آب و هوا و خصوصیات ویژه اقلیمی است .قسمت اعظم دشت مشهد -نیشابور ،جزء
اقلیم سرد و خشک و قسمتی از دشت مشهد  -قوچان ،نیم خشک و سرد و بخش کوچکی از بلندترین ارتفاعات
رشته کوههای بینالود و هزار مسجد در محدوده اقلیم مرطوب سرد میباشد .در مجموع شهر مشهد دارای آب و
هوای متغیر ،اما معتدل و متمایل به سرد و خشک بوده و از تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و
مرطوب برخوردار است .بیشترین درجه حرارت در تابستانها 79 ،درجه بالای صفر و کمترین آن در زمستان،
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شاخص تطابق ( )IAرا بین  4/8تا  4/85و شاخص کاپا را  %94محاسبه نمودند Feng .و همکاران درسال
 4425میزان ذرات معلق را در شهری در کشور چین با استفاده از یک روش ترکیبی به کمک شبکههای MLP
پیشبینی نمودند .برای این منظور آنها از دادههای روزانه ذرات معلق برای یک سال را در اختیار داشتند.
زنجیره مارکوف کاربرد گستردهای در تحقیقات آماری دارا میباشد ( Wangو  .)4424 ،Liuهمچنین مطالعات
فراوانی در زمینه استفاده از این روش در پیشبینی آلودگی هوا در سراسر جهان صورت گرفته است Nicas .و
 Chen ،)4427( Jonesو همکاران ( )4427و  Chenو همکاران ( )4425با بکارگیری زنجیره مارکف کیفیت
هوا مناطق مختلف را ارزیابی کردند Romanof .در سال  2684غلظت روزانه آلاینده  SO2در یک منطقه
صنعتی در کشور رومانی را با استفاده از زنجیره مارکوف بررسی کردند .آنها برای این منظور از استاندارد
آلودگی هوای  47ساعته کشور رومانی استفاده نمودند Nicas .در سال  4444با توجه به ماهیت احتمالاتی
وجود آلاینده در یک اتاق و قطعی بودن سایر روشها ،از مدل زنجیره مارکوف جهت بررسی میزان آسیبپذیری
افراد مبتلا به بیماری سل در برابر آلایندههای موجود در یک اتاق با شرایط مختلف را بررسی کردShamshad .
و همکاران ( ) 4445سرعت باد در کشور مالزی را با استفاده از ماتریس احتمال انتقال مارکوف بررسی نمودند.
همچنین  Sunو همکاران ( )4429با استفاده از یک مدل مخفی مارکوف ( )HMMبا توزیع غیرگوسی ،غلظت
 PM2.5روزانه را در منطقهای در شمال کالیفرنیا پیشبینی نمودند .آنها نشان دادند که پیشبینی صورتگرفته
به وسیله توزیع غیر گوسی خطای کمتری نسبت به مدل دارای توزیع گوسی داشته است.
در این تحقیق با توجه به اهمیت پارامتر  PM10در استانداردهای آلودگی هوا ( Chanو  )4448 ،Yaoو
همچنین وضعیت حساس آلودگی این پارامتر نسبت به سایر آلودگیها در منطقه مورد مطالعه مانند اکثر
مناطق کشور (اکبری ،)2964 ،با بهکارگیری شبکههای عصبی مصنوعی چند لایه پرسپترون ( )ANN-MLPو
همچنین روش زنجیره مارکف میزان و نحوه بروز آلودگی ناشی از این پارامتر در شهر مشهد بررسی گردید.
برای این منظور از دادههای ساعتی  PM2.5 ،SO2 ،COو دما برای دو ماه (فروردین و اردیبهشت) در سال
 2969استفاده شد .از مجموع  2788سری داده 2944 ،داده برای آموزش شبکه و  288داده جهت صحت-
سنجی استفاده گردید.
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 49درجه زیر صفر رخ داده ،میزان بارندگی متغیر و دارای میانگین سالانه حدود  459میلیمتر میباشد .شهر
مشهد به دلیل ویژگیهای فرهنگی -تفریحی در بخشهایی از سال با ورود جمعیت زیادی از گردشگران و در
نتیجه حجم آلودگی بالایی مواجه میباشد.
ایستگاه مورد مطالعه در این تحقیق ایستگاه خیام واقع در طول جغرافیایی  44º 66′ 42′′شرقی و عرض
جغرافیایی  74º 42′ 64 ′′شمالی میباشد .شکل ( )2موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.
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شکل ( .)4منطقه مورد مطالعه
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انتخاب دادهها

یکی از مسائل مهم و موثر در عملکرد یک شبکه انتخاب پارامترهای ورودی جهت آموزش شبکه میباشد .برای
این منظور در مطالعات گذشته الگوریتمهای مختلفی استفاده شده است ( Kohaviو 2664 ،John؛ Eleuteri

و همکاران4445 ،؛  Niskaو همکاران .)4449 ،استفاده از این روشها معمولا با محدودیتها و خطاهایی همراه
است .لذا در این مطالعه با توجه به محدودیتهای موجود در میزان دسترسی به اطلاعات جامع از تمامی
آلایندهها ،دادههای ساعتی  CO ،PM2.5 ،PM10 ،SO2و دما برای دو ماه فروردین و اردیبهشت مورد استفاده
قرار گرفت .از مجموع  2788داده  2944داده برای انجام آموزش شبکههای عصبی مصنوعی و تعیین زنجیره
مارکف و  288داده برای صحتسنجی انتخاب گردید .جدول ( )4مشخصات این دادهها که شامل اطلاعات
هوای شهر مشهد در ماههای فروردین و اردیبهشت میباشد را نشان میدهد .علت انتخاب این دو ماه جهت
بررسی ،وقوع تغییر فصل و همچنین ورود جمعیت زیاد توریستی در این مدت به شهر مشهد بوده است.
جدول ( .)6مشخصات دادههای اندازهگیریشده
پارامتر
( PM10

)

447/427

24/457

44/249

97/49

( PM2.5

)

599/87

4/49

44/4

49/75

دما ()ºC

49/4

-5/9

29/4

4/2

مونوکسید کربن ()ppm

5/478

2/495

4/227

4/79

دیاکسید گوگرد ()ppb

96/487

9/957

25/92

7/58

جهت امکانسازی پیشبینیهای بهتر خارج از مقادیر حدی دادههای دوره آموزش دادههای ورودی و خروجی
به شبکههای عصبی مصنوعی در برخی تکرارها نرمال شدند .دراین مطالعه برای نرمال کردن دادهها از رابطه
( )2استفاده گردید ( .)Zurada, 1992این تابع دادهها را در محدوده  2تا 4تنظیم میکند.
رابطه ()2
که در آن  ،مقادیر واقعی غیرنرمال،
متناظر را نشان میدهند.

و

 ،مقادیر حداکثر و حداقل و

مقادیر نرمالشده

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

حداکثر

حداقل

میانگین

انحراف معیار

شبکههای عصبی مصنوعی
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0

یک شبکه عصبی مصنوعی ایده ای است برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده
است و مانند مغز انسان به پردازش اطلاعات میپردازد .شبکههای عصبی مصنوعی همانند سیستم عصبی مغز
انسان با کمک مثالها آموزش میبینند و با پردازش روی دادههای تجربی دانش یا قانون نهفته در ورای دادهها
را به ساختار شبکه منتقل میکنند .به همین دلیل به این سیستمها هوشمند گفته میشود .روند کلی کارکرد
شبکههای عصبی مصنوعی در قالب روابط (4و )9قابل مشاهده است (2666 ،Haykin؛ .)4422 ،Hambli
رابطه ()4
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رابطه ()9
خروجی لایه  mام f ،معرف تابع انتقال L ،تعداد رابطها با لایههای قبلی،
ورودیهای مدل،
که در آن
معرف بایاس یعنی جز ثابت تابع انتقال میباشد.
معادل وزن هر رابط،
شبکه های عصبی مصنوعی انواع مختلفی دارند .در این تحقیق مدلهای چندلایه پرسپترون مورد استفاده قرار
گرفتند .شبکههای چندلایه پرسپترون قابلیت تعیین تعداد لایه مخفی ،تعداد نرونهای هر لایه و توابع انتقال
مورد استفاده در این لایهها را دارند .این توابع میتوانند از نوع توابع سیگموئید طبق رابطه ( ،)7خطی ،شعاعی
و  ..باشند .شکل ( )4ساختار شبکه عصبی چندلایه پرسپترون مورد استفاده در این تحقیق را نشان میدهد.
رابطه ()7
که در آن

پارامتر شیب تابع انتقال تعریف میشود (4/6

).

8 .Learning rate

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0

شکل ( . )6شبکه  MLPمورد استفاده

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

الگوریتمهای مختلفی برای آموزش شبکههای چندلایه پرسپترون وجود دارد .در سادهترین پیادهسازی این
شبکهها ،وزنها و بایاسها در جهتی که تابع کارایی کاهش مییابد (یعنی خلاف جهت شیب آن) ،بهروز می-
شود .رابطه ( )5یک تکرار از این الگوریتم را نشان میدهد ( Rumelhartو .)2689 ،McClelland
رابطه()5
سرعت یادگیری ( )lr8میباشند.
شیب فعلی تابع کارایی و
رابطه( )5بردار فعلی وزنها و بایاسها،
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انتخاب ساختار شبکه MLP

جدول ( - )9پارامترهای طراحی شبکه MLP

پارامتر

مقدار

show

2444

α

4/7

goal

4/44442

β

4/6

epochs
تابع

2444
newff

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

جدول ( )9مشخصات پارمترهای طراحی شبکه  MLPرا نشان میدهد .که در آن پارامتر  ،showنشاندهنده
تعداد دفعات تکراری که پس از آن وضعیت آموزش نمایش داده میشود ،α ،مقدار سرعت یادگیری،goal ،
میزان خطای هدف β ،ضریب مومنتوم و  epochsتعداد دفعات تکرار آموزش میباشد .توقف آموزش زمانی
اتفاق میافتد که آموزش به تعداد تکرار تعیینشده در  epochsرسیده باشد و یا مقدار تابع کارایی از پارامتر
 goalکمتر شود .سرعت یادگیری در مقدار شیب ضرب شده و برای به روز رسانی وزنها و بایاسها استفاده
میشود .اگر مقدار این پارامتر خیلی بزرگ انتخاب شود ،فرآیند آموزش ثبات کافی نداشته و در صورتیکه
خیلی کوچک باشد ،الگوریتم به زمان زیادی برای همگرا شدن نیاز دارد .پارامتر نرخ مومنتوم )β( 6مقداری بین
 2و  4را دریافت میکند .زمانی که نرخ مومنتوم صفر باشد ،تغییرات وزن تنها از روی شیب تابع کارایی بوده و
هنگامی که یک باشد ،تغییرات وزن بر اساس آخرین تغییرات وزن قبلی میباشد و شیب نادیده گرفته خواهد
شد.
نحوه عملکرد شبکههای  MLPبه این صورت است که در ابتدا وزنها بهصورت تصادفی انتخاب شده و پس از
اعمال در مقادیر ورودی و اضافه شدن بایاس های تصادفی ،با مقادیر خروجی مقایسه شده و میانگین مربعات
خطا برای آنها محاسبه میگردد .در صورتیکه مقدار خطا از خطای دلخواه تعیینشده برای شبکه ( )goalکمتر
باشد آموزش متوقف و در غیر این صورت وزنها و بایاسها در جهت کاهش خطا اصلاح میگردند ( Zangooei
و همکاران.)4429 ،

جهت محاسبه خطا در پیشبینی مقادیر آلاینده  PM10از ضرایب جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSE24و
میانگین بایاس خطا ( )MBE22و جهت مشخص کردن میزان همبستگی دادههای اندازهگیری شده با مقادیر
پیشبینی شده توسط مدل از ضریب همبستگی )R2( 24و شاخص تطابق ( )IA29استفاده گردید (روابط  9تا )6

24 Root Mean Square Error
22 Mean Bias Error
24 Coefficient of Determination
29 Index of Agreement

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0
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( Voukantsisو همکاران4422 ،؛  Fengو همکاران 4425 ،؛ Asadollahfardiو همکاران4424 ،؛
 Delnavazو همکاران.)4429 ،
رابطه ()9

رابطه ()4
رابطه ()8
رابطه ()6

که در آن  nتعداد دادهها P ،دادههای پیشبینیشده توسط مدل M ،دادههای اندازهگیریشده و
ترتیب مقادیر متوسط آنها میباشد.

و

به

ساختار شبکههای عصبی مصنوعی اساسیترین بخش در تعیین عملکرد این شبکهها میباشد .جهت انتخاب
مناسبترین شبکه در پیشبینی میزان آلاینده  PM10از تغییر تعداد لایههای مخفی ،تعداد نرونهای لایههای
مخفی و نرمال کردن دادههای ورودی به شبکه استفاده گردید .در شبکههای یک لایه از تابع انتقال تانژانت
سیگموئید 27و در شبکههای دولایه از توابع تانژانت سیگموئید و لوگ سیگموئید 25در لایههای اول و دوم
استفاده گردید .جدول ( )7مدلهای مختلف ساخته شده را نشان میدهد.
جدول ( .)1ساختار شبکههای ساختهشده
شماره

تعداد لایههای

پردازش

شماره

تعداد لایه-

مدل

مخفی

لایه اول

لایه دوم

دادهها

مدل

های مخفی

لایه اول

لایه دوم

دادهها

4

2

4

4

خیر

3

4

5

6

خیر

تعداد نرونها

پردازش

تعداد نرونها

9

2

22

4

خیر

44

4

22

8

1

2

22

4

بله

46

4

22

8

بله

4

2

26

4

خیر

49

4

24

25

خیر

2

2

26

4

بله

41

4

24

25

بله

8

4

7

9

خیر

44

4

28

27

خیر

1

4

7

9

بله

42

4

28

27

بله

27 Tansig
25 Logsig

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0

6

2

4

4

بله

41

4

5

6

بله
خیر

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

تاثیر نرمالسازی دادهها و تعداد نرونهای لایههای مخفی
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مدل زنجیره مارکف

رابطه ()22

)AIC(m)= -2Lm + 2Sm(S-1

رابطه ()24

)BIC(m)= -2Lm + 2Sm Ln(S-1

رابطه ()29
رابطه ()27

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

روشهای ریاضی زیادی برای بررسی غلظت آلایندههای هوا بکار برده شده است .در این تحقیق از مدل آماری
زنجیره مارکف استفاده گردید ( Taylorو  .)2668 ،Karlinدر این راستا کیفیت هوا با استناد به استاندارد
 EPAبه چهار رده آلودگی (غلظت  )μg/m3( 57 -4ساعت با کیفیت هوای خوب)μg/m3( 257-55 ،
کیفیت هوای متوسط )μg/m3( 457-255 ،کیفیت حساس و  ≤455کیفیت ناسالم) تقسیم و جهت تعیین
احتمال وقوع حالات مختلف آلودگی  PM10از مدل زنجیره مارکف استفاده شد .زنجیره مارکف روشی است
ریاضی برای مدل بندی فرآیندهای احتمالاتی .یک زنجیره مارکف با دو ویژگی شناخته میشود :الف -فضای
حالت و ب -مرتبه .اگر سیستم را در اینجا هوای شهر مشهد تعریف کنیم ،فضای حالت ( )Sآن در یک ساعت
معین یکی از سه وضعیت رابطه ( )24خواهد بود ( Chungو .)4449 ،Aitsahlia
}S={g, m, s, u
رابطه ()24
که در آن  gمعرف ساعت با کیفیت هوای در رده خوب m ،ساعات باکیفیت متوسط s ،ساعت حساس و u
معرف ساعت با کیفیت ناسالم است.
مرتبه زنجیره مارکف مشخص میکند که حالت فعلی یک سیستم به چند حالت قبلی آن وابستگی دارد .برای
تعیین مناسبترین مرتبه زنجیره مارکوف آزمونهای متعددی ارائه شده است .در این تحقیق از آزمونهای
 AIC29و  BIC24استفاده شد روابط(  22و  .)24بدین ترتیب که این آزمونها برای مرتبههای مختلف انجام
شده و مناسبترین مرتبه براساس کمترین مقدار  AICیا  BICانتخاب گردید .آزمونهای  AICو BIC
براساس توابع درستنمایی بوده و مقادیر درستنایی زنجیره مارکوف از مرتبههای صفر ( ،)L0اول ( ،)L1دوم
( )L2و سوم ( )L3طبق روابط(  29الی  )29میباشد ( Taylorو .)2668 ،Karlin

رابطه ()25

29 Akiake Information Criterion
24 Bayesian Information Criterion

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0
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که در آن  Sتعداد حالتها m ،مرتبه زنجیره مارکوف n ،و  Pبه ترتیب تعداد داده ها و احتمال مربوط به اتفاق
هر گروه میباشد .اطلاعات بیشتر در این زمینه توسط ویلکس ( )4449 ،Wilksارایه گردیده است.
در این تحقیق باتوجه به نتایج آزمون های  AICو  ،BICزنجیره مارکف از مرتبه اول تعریف گردید .بیان
ریاضی آن بصورت رابطه ( )24میباشد ( Logofetو .)4444 ،Lensnaya
}Pr{Xt|Xt-1, Xt-2,…,X1}= Pr{Xt|Xt-1
رابطه ()24
براساس رابطه ( ، )4حالت یک متغیر در زمان  )Xt( tصرفا به حالت آن در زمان  )Xt-1( t-1وابسته است نه به
مسیری که سیستم از طریق آن به حالت فعلی رسیده است .رفتار یک زنجیره مارکف را میتوان در قالب یک
ماتریس احتمالات انتقال خلاصه نمود که هریک از درایههای آن معرف مقدار احتمال انتقال از یک حالت در
زمان قبل به حالت دیگر در زمان بعد است .ماتریس احتمال انتقال یک ماتریس  k×kاست که در آن  kتعداد
اعضای فضای حالت میباشد .رابطه( ) 28نمونه یک ماتریس انتقال و رابطه ( )26ماتریس احتمال انتقال
زنجیره مارکف مرتبه نخست چهارحالته مورد استفاده در این تحقیق را بیان میکنند ( Shamshadو همکاران،
.)4445
رابطه ()28

که در آن زیرنویسهای  s ،m ،gو  uبه ترتیب معرف ساعت با کیقیت سالم ،متوسط ،حساس و ناسالم است،
بهطوریکه اولین زیرنویس مربوط به زمان  t-1و دومین زیرنویس مربوط به زمان  tمیباشد (به عنوان مثال Puu
معرف احتمال وقوع دو ساعت متوالی ناسالم و  Pgsاحتمال وقوع یک ساعت حساس پس از یک ساعت با
کیفیت خوب است) .هریک از درایههای ماتریس احتمال انتقال بر اساس رابطه ( )44تعیین میشوند.
رابطه ()44

رابطه ()44

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0

که در آن  nمعرف تعداد ساعات میباشد (به عنوان مثال  Nguمعرف تعداد دفعاتی است که یک ساعت ناسالم
پس از یک ساعت پاک اتفاق افتاده است).
با تعیین ماتریس احتمال انتقال زنجیره مارکف میتوان تحلیلهای مختلفی انجام داد که یکی از باارزشترین
آنها تداوم ساعات ناسالم از لحاظ آلودگی  PM10است .با توجه به اینکه پس از وقوع یک تداوم  nساعته کیفیت
هوای خوب یک ساعت با کیفیت متوسط ،حساس یا ناسالم اتفاق میافتد رابطه ( )42جهت محاسبه احتمال
تداوم  nساعته کیفیت هوای خوب و بطور مشابه روابط(  49 ،44و ) 47به ترتیب برای محاسبه احتمال تداوم
 nساعته کیفیت هوای متوسط ،حساس و ناسالم استخراج گردیدند.
رابطه ()42

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09
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رابطه ()49
رابطه ()47
نتایج
با توجه به استاندارد  EPAمقادیر  CO ،SO2و  NO2در اکثر مواقع در محدوده مجاز بوده و تنها آلودگی
محسوس ناشی از مقادیر ذرات معلق بوده که چندین بار از مقدار استاندارد بالاتر رفته اند (.)4446 ،US.EPA
لذا در این تحقیق سعی شده با استفاده از روشهای ذکرشده نحوه تغییرات آلاینده  PM10پیشبینی و بررسی
شود.
جدول ( )5مقادیر همبستگی 28بین دادههای مورد استفاده در این تحقیق را نشان میدهد .بین پارامترهای
مختلف مورد استفاده در مدلسازی نباید همبستگی بالایی وجود داشته باشد ( .)4447 ،Kunchevaدرصورت
وجود وابستگی بالا بین دادههای ورودی و خروجی ،نیاز به استفاده از روشهای مدلسازی پیچیده مانند شبکه-
های عصبی مصنوعی نبوده و کاربرد روشهای رگرسیونی نتیجه بخش خواهد بود.
جدول ( .)4همبستگی بین پارامترهای ورودی و خروجی

4/245

PM10

2

-

-

-

PM2.5
دما

4/928

4/454

2

-

-

دیاکسید گوگرد

4/447

4/489

4/247

2

-

مونوکسید کربن

4/925

4/457

4/289

4/295

2

شبکههای عصبی مصنوعی

Correlation

28

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0

شبکه برای پیشبینی میزان آلاینده  PM10در هوای شهر مشهد با استفاده از  2944داده ساعتی آموزش دید.
برای انتخاب مناسبترین شبکه در پیشبینی  288داده تست ،تعداد لایههای مخفی و نرونها ،نوع توابع انتقال،
نرخ یادگیری و ضریب مومنتوم تغییر داده شده و دادهنرمال شدند .شکل  9نحوه عملکرد شبکههای مختلف
ساخته شده مدلهای توصیفشده در جدول(  )7را نشان میدهد .نرمالسازی دادهها همواره باعث بهبود
عملکرد شبکه میشود .همچنین افزایش تعداد نرونهای لایههای مخفی در شبکههای  MLPباعث کاهش
خطای پیشبینی و بالا رفتن ضریب همبستگی و شاخص تطابق میگردد .شبکهای ساختهشده با استفاده از
دولایه مخفی و تعداد به ترتیب  28و  27نرون در لایههای پنهان اول و دوم با بکارگیری دادههای نرمالشده
مدل ( )29با ضریب همبستگی ،شاخص تطابق ،میانگین بایاس خطا و جذر میانگین مربعات خطای به ترتیب
برابر  4/4847 ،4/62 ،4/88و  4/49بهترین عملکرد را در پیشبینی غلظت ذرات معلق داشته است .اشکال( 7
و ) 5نحوه عملکرد این شبکه درپیشبینی مقدار  288داده تست پارامتر  PM10را نشان میدهد.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

پارامترها

PM10
2

PM2.5

دما

دیاکسید گوگرد

مونوکسید کربن
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شکل ( .)9نحوه عملکرد شبکههای عصبی ساختهشده با ساختارهای مختلف

R2= 0.88
IA= 0.91
MBE=0.0874

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0

شکل( . )4مقایسه مقادیر اندازهگیریشده  PM10با مقادیر پیشبینی شده بوسیله مدل بهینه

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( .)1عملکرد شبکه بهینه
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مقایسه نتایج شبکه  MLPساختهشده در این تحقیق با نتایج  Voukantsisو همکاران ( )4422و  Fengو
همکاران ( )4425نشاندهنده عملکرد بهتر این مدل در پیشبینی میزان آلودگی ذرات معلق شهر مشهد نسبت
به این موارد است Voukantsis .و همکاران با شاخص تطابق  4/8و  Fengو همکاران با جذر میانگین مربعات
خطای برابر  4/7این پارامتر را پیشبینی نمودند .علت این امر را میتوان در تعداد کمتر دادههای استفاده شده
در مطالعات ذکر شده و همچنین دربرگر فتن مدت زمان بیشتر بررسی که با نوسانات بیشتری نیز همراه است،
دانست .در واقع تغییرات زیاد غظت ذرات معلق در طول سال باعث کاهش دقت شبکه در پیشبینی میزان این
پارامترمی شود .یکی دیگر از عوامل موثر در نتیجه بخش بودن این شبکهها انتخاب پارامترهای ورودی به شبکه
است .از طرفی طراحی صحیح پارامترهای شبکه  MLPمانند تعداد لایهها ،تعداد نرونهای لایههای مخفی،
توابع انتقال ،نرخ یادگیری و ضریب مومنتوم و همچنین نرمال سازی داده ها نیز باعث افزایش دقت مدلسازی
میگردد.
زنجیره مارکف

رابطه ()45

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0

جدول( )9تعداد رخدادها و احتمال وقوع هریک را برای دو دسته داده انتخابی برای محاسبات اولیه (2944
داده) و صحتسنجی ( 288داده) همراه با خطای بین آنها نشان میدهد .با محاسبه ماتریس احتمال انتقال
برای  288داده تست مشخص شد که این ماتریس با خطای ناچیز مشابه ماتریس محاسبهشده برای دادههای
اولیه بوده است .بعنوان مثال احتمال انتقال وضعیت کیفیت هوای پاک به وضعیت متوسط ( )gmبرابر 4/247
محاسبه گردید که در مقایسه با احتمال وقوع این وضعیت در دادههای صحتسنجی که برابر  4/259بوده است
با خطای مطلق  4/2صحت و دقت قابل قبولی دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که احتمال رخداد آلودگی
 PM10در زمانهای مختلف با استفاده از این روش قابل پیشبینی است.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

رابطه  45ماتریس احتمال انتقال و شکل  9نمایش تصویری آن برای  29حالت انتقال وضعیت مختلف را نشان
میدهند .نتایج این ماتریس بیان میکنند که در صورت وقوع کیفیت هوای خوب یا متوسط احتمال تکرار
وضعیت بالایی وجود دارد (احتمال به ترتیب  84و  84درصد) .ولی در صورت وقوع آلودگی و یا کیفیت حساس
در یکی از ساعات شبانه روز احتمال تکرار وضعیت مقداری تقریبا یکسان داشته (احتمال به ترتیب  54و 54
درصد) و احتمال برابری برای سالمبودن کیفیت هوا در ساعت بعدی وجود دارد .به طور کلی تداوم حالات
آلودگی هوا و تغییر وضعیت از هوای حساس به کیفیت متوسط بیشترین احتمالات رخداد را بهخود اختصاص
دادهاند.
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جدول( . )2تعداد رخداد و احتمال وقوع انتقال وضعیتهای مختلف
حالات مختلف انتقال وضعیت آلودگی
 2944داده اندازه-
گیری
 288داده صحت-
سنجی

gg
764

gm
247

gs
4

gu
4

mg
245

mm
799

ms
24

mu
2

احتمال

4/844

4/247

4/449

4

4/28

4/8

4/44

4/444

تعداد رخداد

54

24

2

2

6

79

4

4

احتمال

تعداد رخداد

4/824

4/259

4/425

4/425

4/299

4/469

4/494

4

خطا ()%

4/42

4/2

9/9

4/42

4/44

4/445

2/25

4/444

حالات مختلف انتقال وضعیت آلودگی

sg
4

sm
24

ss
27

su
2

ug
4

um
2

us
2

uu
4

احتمال

4

4/75

4/54

4/494

4

4/45

4/45

4/5

 2944داده اندازه-
گیری
 288داده صحت-
سنجی
خطا ()%

تعداد رخداد
تعداد رخداد

4

7

7

4

4

2

2

2

احتمال

4

4/5

4/5

4

4

4/99

4/99

4/99

4

4/245

4/495

4/494

4

4/99

4/99

4/99
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شکل ( )4وضعیت احتمال تداوم  nساعته برای  4ساعت تا  2روز هر یک از حالات کیفیت هوا را نشان می-
دهند .محور عمودی احتمال تداوم یک وضعیت و محور افقی زمان تداوم را نشان میدهد .به عنوان مثال در
منحنی اول شکل (-4الف) P(n) ،عبارتست از احتمال اینکه وضعیت کیفیت هوای خوب برای  nساعت متوالی
تداوم داشته باشد و پس از آن وضعیت تغییر یابد .با توجه به شکل (-4د) بالا بودن احتمال تداوم دوساعته
حالت ناسالم ( )%45وضعیت نامناسب آلاینده  PM10را نشان میدهد .ولی از احتمال تداوم این وضعیت در
ساعت های چهارم و پنجم کاسته شده و خطر قابل توجهی برای تداوم بیش از حد آلودگی وجود ندارد .در
ساعات سوم و بعد از آن با احتمل زیاد وضعیت هوا از ناسالم به حساس و پس از آن به متوسط تغییر حالت

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( . )2نمایش تصویری احتمالات انتقال وضعیت
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میدهد .وضعیت برای کیفیت هوای حساس نیز به همین ترتیب میباشد .به این ترتیب پس از وقوع یک ساعت
آلوده یا حساس از نظر ذرات معلق در شهر مشهد ،باید تا  4الی  9ساعت بعد بهدلیل احتمال بالای تداوم
وضعیت احتیاط لازم را درنظر گرفت ،ولی پس از آن از شدت آلودگی کاسته شده و درصد احتمالی پایینی برای
رخ دادن وضعیت ناسالم وجود خواهد داشت.

شکل(-8الف)

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0

شکل(-8ج)

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل(-8ب)
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شکل(-8د)
اشکال( . )8احتمال تداوم  nساعته وضعیت الف) کیفیت خوب ب)کیفیت متوسط
ج) کیفیت حساس و د) کیفیت ناسالم هوا

نتیجهگیری

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.8.0

نتایج کاربرد های عصبی مصنوعی  MLPو زنجیره مارکوف در پیشبینی ذرات معلق کوچکتر از  24میکرومتر
در شهر مشهد به قرار زیر است.
 -2شبکههای  MLPبه طراحی مناسب جهت عملکرد مطلوب نیاز دارند .در اینجا بهترین مدل ،شبکهی دولایه
با توابع انتقال تانژانت سیگموئید و لوگ سیگموئید و تعداد  28و  27نرون بهترتیب در لایههای اول و دوم
انتخاب گردید .جهت بهبود عملکرد شبکه دادهها نرمال شدند .این شبکه موفق به پیشبینی دادههای صحت-
سنجی با ضریب همبستگی  ،4/88شاخص تطابق  ،4/62میانگین بایاس خطای  4/4847و جذر میانگین
مربعات خطای  4/49گردید .با توجه به اثبات صحت عملکرد شبکههای عصبی مصنوعی در این تحقیق می-
توان از این روش در مدیریت آلودگی هوا و ارائه راهکارهای مناسب در کاهش آلودگی استفاده نمود.
 -4با بکارگیری مدل زنجیره مارکوف ماتریس احتمال انتقال وضعیتهای مختلف آلودگی محاسبه گردید.
نتایج این ماتریس نشان داد که در صورت وقوع کیفیت هوای خوب ،متوسط ،حساس و یا ناسالم با احتمال
بالایی در ساعت اول پس از آن نیز این وضعیت تداوم مییابد .ولی با گذشت زمان کیفیت هوای ناسالم تداوم
نداشته و به حالت حساس تغییر وضعیت می دهد .همچنین وضعیت حساس در ساعات سوم و بعد از آن با
احتمال  75در صد به هوای متوسط که در محدوده غیرخطرناک آلودگی واقع است تبدیل خواهد شد.
درصورتیکه کیفیت هوا در محدوده خوب باشد  84درصد احتمال دارد که در ساعت بعدی نیز این وضعیت
تکرار گردد .مقایسه احتمالات محاسبهشده با دادههای تست نشاندهنده خطای ناچیز و عملکرد مطلوب این
روش داشت.
پیشنهاد میگردد سایر محققین با جمعآوری اطلاعات کاملتر از جمله سایر پارامترهای موثر هواشناسی و
همچنین آلایندههای مختلف و اجرای مدلسازی بر روی ایستگاههای مناطق مختلف شهری به نتایج جامعتر و
با دقت بیشتری دست یابند .همچنین این قابلیت وجود دارد با بررسی چگونگی پخش آلایندهها از منابع آلاینده
ثابت و متحرک ،راهحلهای مدیریتی حل این معضل بررسی و تجزیه و تحلیل گردد.
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