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چكیده
پیش بینی دمای هوا و شرایط جوی با توجه به تاثیر آن بر روی زندگی روزمره انسان همیشه بسیار مهم بوده و یکی از مباحث چالش برانگیز
می باشد .در این راستا استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا برای پیشبینی دمای سطح زمین توجه زیادی را به خود جلب کرده
است .معموال این مدلها دارای خطاهای سامان مند است که عمده آن به خاطر پایین بودن میزان تفکیك توپوگرافی و نقص در پارامترسازی
فرایندهای فیزیکی متفاوت در مدل است .در این تحقیق تاثیر دادهگواری بر اساس سه روش تبدیل فوریه ،شبکه عصبی و پاالیه کالمن به
منظور پس پردازش دمای روزانه سطح زمین برای ایستگاه تهران و مدل  WRFدر بهبود پیش بینی دما مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسیهای آماری نشان میدهد که خطای مدل با توجه به فصل در ایستگاه متفاوت است و پیشبینی مدل در همه روزها به صورت کم برآورد
یا بیش برآورد میباشد به این معنا که در همه روزها خطا مثبت یا در همه روزها منفی است؛ درحالیکه پس از اعمال پاالیه کالمن ،این برآورد
برای بعضی روزها مثبت و بعضی روزها منفی میشود ،این مطلب در کاهش قابلمالحظه خطای میانگین که اریبی را اندازهگیری میکند،
مشهود است .مقدار جذر میانگین مربع خطاهاکه پاشندگی خطا را اندازهگیری میکند نیز پس از اعمال پاالیه کالمن کاهش قابل توجه را نشان
میدهد .هر چند با صفر فاصله دارد و بیانگر وجود برآورد اضافی و نقصانی است .در میان روشها ،پاالیه کالمن توانسنت پیشبینی مدل را تا
حد قابل قبولی اصالح کند و مقدار خطا را تا حد فراوانی به اندازه  %90کاهش دهد.

کلید واژهها :پس پردازش ،دمای روزانه ،مدل  ،WRFشبكه عصبی ،تبدیل فوریه،پاالیه کالمن.
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مقدمه
در سال های اخیر ،پیش بینی دقیق آب و هوا امری ضروری
محسوب میشود و این موضوع به بهبود روشهای مختلف
پیش بینیهای هواشناسی در مقیاسهای جهانی و منطقهای
کمک میکند .پیشبینی هوا از سامانههای غیرخطی و پیچیده
و فاقد مدل ریاضی است که به دلیل تغییرپذیر بودن با زمان،
روشهای معمول پیشبینی امکان پیشبینی را غیرممکن و از
طرفی با توجه به دارا بودن اهمیت پیشبینی درزمینه های
مختلف ازجمله امور اقتصادی ،نظامی و کشاورزی ،ضرورت
پیشبینی مطرح میشود .مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا
بر پایستاری جرم ،تکانه و انرژی ترمودینامیکی استوارند.
ایده اصلی این است که اگر حالت فعلی جو معلوم باشد
میتوان با حل معادلههای حاکم بر دینامیک و فیزیک جو،
حالت آینده جو را پیشبینی کرد (راینروهمکاران.)2003 ،
پارامتر دمای سطح زمین بهعنوان یکی از مهمترین شرایط
مرزی مدلهای هواشناسی مطرح میشود ازاینرو بهعنوان
یکی از قدیمیترین و چالشبرانگیزترین پارامتر در پیشبینی
وضع هوا پیشبینی محسوب میگردد .دمای سطحی جزء
ضروری فرایندهای تابشی سطحی هست که جهت بررسی
جریانهای حرارتی چرخشی سطح ،الیهمرزی بین سیارهای و
همرفت بهعنوان یک پارامترحیاتی شناختهشده است (سیمونز
و همکاران.)2004 ،باوجوداینکه دقت پیشبینی وضع هوا
توسط مدلهای عددی در طی سالهای اخیر بهبودیافته است
و استفاده از مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا ()NWP
میتواند بهپیش بینی هر چه صحیحتر وضعیت هوا کمک
کند؛ اما مدلها در پیشبینی پارامترهای گوناگون بهویژه
پارامترهای نزدیک سطح زمین خطا دارند و نیز قادر بهپیش
بینی صریح برخی پدیدهها مانند احتمال وقوع رعدوبرق یا
میزان دید نیستند .مهمترین دلیل این امر وجود نقص در
پارامتری سازی فیزیکی مورداستفاده در مدلهای عددی و
تفکیک ضعیف توپوگرافی در مدل نسبت به شرایط واقعی و
ناتوانی مدل در شبیهسازی موفق پدیدههای زیر شبکهای
است .همچنین وجود نادرستیهایی که در پیشبینیهای
مدلهای عددی دارد ،ممکن است به علّت خطاهایی باشد که
در تعیین شرایط اولیه و جانبی ایجاد میشود .بدین ترتیب
عدم قطعیت مرتبط با موارد ذکر شده میتواند اعتمادپذیری
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پیش بینی را کاهش دهد.الزم به ذکر است که دقت دمای
سطح زمین ادغامشده با دادههای ماهوارهای با استفاده از
روشهای آنالیز داده نسبت به خطاهای موجود در مدل
فیزیکی از جمله پردازش ابرها ،رطوبت خاک و بارش
حساس هست (نوریس و دوسیلوا .)2007 ،از طرف دیگر
گوارد داده دما به دلیل دریافت حرارتی تابشی توسط
دستگاهها و پایین بودن سطح ظرفیت گرمایی مدل امری
پیچیده تلقی میشود (بنالی و همکاران .)2012 ،همچنین
چرخه روزانه دما ،متفاوت بودن خطاهای شب و روز ،این
مسئله را پیچیدهتر میکند (دیاز و بردلی .)1997 ،بدین
ترتیب برونداد مستقیم مدل را نمیتوان بهصورت خام در
اختیار کاربران قرار داد .لذا پس پردازش برونداد خام
مدلهای مورد استفاده در پیشبینی عددی وضع هوا از
گامهای اصلی و ضروری فرآیند پیشبینیهای عملیاتی است
(گاالنیس و همکاران .)2006 ،در ایران نیز مطالعاتی در مورد
پس پردازش برونداد مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا
برای کمیتهایی مانند دما و بارش ،صورت گرفته است.
آزادی و همکاران با انجام پژوهشی در سال 1391نشان دادند
که استفاده از روش شبکههای عصبی مصنوعی برای پـس
پـردازش برونداد خام مدل و سپس واسنجی کردن اعضای
سامانه همادی قبل از ترکیب اعضا می تواند پیش بینی
احتماالتی دقیق تری را تولید کند .همچنین آزادی و عربلی
( )1388به مقایسه پیشبینیهای رسمی و پیشبینیهای مدل
 WRFبعد از پس پردازش برای دمای بیشینه و کمینه روزانه
در ایستگاههای همدیدی مراکز استانها پرداختند .نتایج به
دست آمده ،نشان داد که پیشبینیهای پاالییده بر
پیشبینیهای رسمی برتری دارد و نیز لزوم استفاده از پس
پردازش برونداد خام مدل را نشان داد.با توجه به مطالب
بیانشده ،برونداد خام مدلهای پیشبینی فصلی در مقایسه با
مدلهای پیشبینی کوتاهمدت دارای تفکیکپذیری کمتر و
خطای بیشتری بوده و نیازمند پس پردازش آماری هستند.
هدف از انجام این تحقیق بررسی روشهای متفاوت بهمنظور
بهبود پیش بینی دمای سطحی زمین در یک فصل میباشد.
ازاینرو در این تحقیق به بررسی پاالیش دادهها با استفاده از
سه روش پاالیه کالمن (ولچ ،)1995 ،شبکه عصبی (هانسن و
ساالمون )1990 ،و تبدیل فوریه (برسول )1986 ،پرداخته
میشود .پاالیه کالمن که بهعنوان تخمین خطی مرتبه دوم نیز

109

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال سیزدهم | شماره پنجاهم | تابستان  1401

از آن یاد میشود ،الگوریتمی است که حالت یک سیستم پویا

بوده و ریزشهای جوی آنکه از ماههای آبان و آذر آغاز و تا

را با استفاده از مجموعهای از اندازهگیریهای شامل خطا در

اواسط اردیبهشت ماه ادامه دارد ،تابعی از فعالیتهای

طول زمان برآورد میکند .روش شبکه عصبی با ایده گرفتن

سامانههای فوق میباشد.

از سیستم عصبی بدن انسان و باهدف شبیهسازی هر چه
بیشتر کامپیوتر به انسان شکل گرفت و تابهحال بهخوبی

روش تحقیق

پیشرفت کرده است .این روش قابلیت بسیار باالیی در

برای استفاده کاربردی برونداد مدل ،روشهای گوناگون پس

استنتاج نتایج از دادههای مبهم و پیچیده جهت استخراج

پردازش دادهها مورداستفاده قرار میگیرد که از بین آنها

الگوها دارند و در شناسایی روشهایی که آگاهی از آنها

میتوان به روشهای آماره برونداد مدل ( MOSگالن و

برای انسان و فنهای کامپیوتری دیگر پیچیده و دشوار است،

الری ،)1972 ،روش پیشیابی کامل ( PPMکلین و

بسیار مثمر ثمرند .یک شبکه عصبی آموزشدیده میتواند

همکاران ،)1959 ،روش واسنجش برونداد مدل MOC

بهعنوان یک متخصص در مقولهای که برای تجزیهوتحلیل به

(مائو و همکاران )1999 ،اشاره کرد .محدودیت اصلی این

آن دادهشده ،عمل کند و برآوردهایی از وضعیتهای دلخواه

روشها لزوم دسترسی به دادههای طوالنی مدت است که

و پیشبینیهای آینده را ارائه دهد .روش تبدیل فوریه بر این

همیشه در دسترس نیست .روشهای دیگری در سالهای

مبنا است که یک تابع با دوره تناوب  Tرا میتوان به یک

اخیر توسعهیافته و مورداستفاده قرارگرفتهاند که میتوان

تابع ثابت و تعداد نامحدودی از توابع سینوسی تجزیه نمود.

برونداد مدل را بدون نیاز به دادههای طوالنی مدت تصحیح

در تمامی این روشها دمایی که توسط ایستگاه هواشناسی

کرد .از آن جمله میتوان به روشهای پاالیه کالمن(موناچی،

ثبت میشود ،با دمای سطحی حاصل از مدل فیزیکی ادغام

2011؛ گاالنیس و همکاران2006 ،؛ هاملید1995 ،؛ براون،

میشود و منجر به بهبود تخمین دما میشود (بچتولد و

1992؛ کالمن و باسی1961 ،؛ کالمن  ،)1960شبکه عصبی

همکاران .)2019 ،این نوشتار شامل پنج بخش میشود.

مصنوعی(مرزبان ،)2003 ،میانگین متحرک(مکولر و استال،

بخش دوم شامل داده ها و روشهای مورداستفاده بهمنظور

 )2008و روشهای بیزی (جلمن و همکاران )2013 ،اشاره

مدلسازی خطای مشاهدات و مدل میباشد .در بخش سوم

کرد.

پارامترهای ارزیابی و سری زمانی روشهای مختلف حاصل

برونداد مدل مورداستفاده در این تحقیق مربوط به مدل

از این تحقیق نشان دادهشده است .نتایج و بحث در بخش

 WRFمیباشد .مدل  WRFسامانهای باقابلیت فراوان است

چهارم بیان میشود .و درنهایت در بخش پنجم نتیجه گیری

که میتوان وضعیتهای مختلف جو را با استفاده از آن

ارائه شده است.

شبیهسازی نمود .مدل مذکور ،قابل نصب بر روی سامانههای
مختلف و رایانهای شامل خوشهی رایانه میباشد .محدودهی

مواد و روشها
دادهها و منطقه مورد مطالعه
دادههای مورد استفاده در این تحقیق مربوط به پارامتر دمای
ایستگاه هواشناسی مهرآباد میباشد .این ایستگاه از نوع
سینوپتیک فرودگاهی واقع در طول جغرافیایی  51.19درجه
و عرض جغرافیایی  35.41است .دادهها مربوط به  4ماه (از
 2018/08/01تا  )2018/11/29برابر یکفصل هواشناسی
میباشد .ویژگیهای اقلیمی در مقیاس کلی منطقه ،همانند
سایر بخشهای استان تهران در فصول سرد سال متأثر از
سامانههای شمالی ،شمال غربی ،غربی و بهویژه جنوب غربی

کاربرد آن بسیار وسیع است و گستردهی بین چندین متر تا
هزاران کیلومتر را تحت پوشش قرار میدهد .مدل پیشرفته
 WRFیک مدل غیرهیدرواستاتیک است .شبکهبندی مدل
شبکه آراکاوی C-میباشد .در این مدل از طرحواره های
انتگرالگیری مرتبه دوم و سوم زمانی رانگ-کوتا و طرحواره
های مرتبه دو تا شش برای فرارفت در دو راستای افقی و
قائم استفاده میشود .این مدل از گامهای کوچک زمانی برای
مدهای اکوستیک و امواج گرانشی استفاده میکند.در این
قسمت از تحقیق روشهای مورداستفاده (تبدیل فوریه ،شبکه
عصبی و پاالیه کالمن) بهطور مجزا بیان میشود.
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تبدیل فوریه

تجربه میکند .بهطوریکه مثالا دمای ژانویه هر سال تقریباا

جنبه متمایز کننده رویدادهای تناوبی ،الگوی تکراری در

مشابه دمای ژانویه سالهای پیش و آتی است .بههرحال یک

زمان است .دما نیز همانند تمامی عناصر اقلیمی این قبیل

سری زمانی تناوبی مثالا میانگین ماهانه دما به طول  nرا

رویدادها را در بازههای زمانی مختلف تکرار نموده و دو

میتوان به فرم زیر نوشت:

وضعیت یکسان متوالی را در یک فاصله زمانی کمابیش برابر

,q

( )1

q

) zt = a0 +  (ai cos 2 f i t + bi sin 2 f i t

i = 1, 2,3,

i =1

که در آن  ztعنصر اقلیمی مورد بررسی در زمان fi ،t

صورت تعیین تعداد معدودی از هارمونیکها که از جمع

فراوانی تکرار مشاهدات است .همانگونه که در معادله ()1

آنها تقریب خوبی برای یک سری زمانی به دست میآید،

دیده میشود ،مؤلفههای سینوسی و کسینوسی حول یک

مدلسازی فوریه نامیده میشود .بهعنوانمثال فرض کنید که

میانگین ثابت رفتار سری را تعیین میکنند .بدین دلیل است

هارمونیک  kام یعنی )  hk (tتقریب خوبی برای

که رابطه فوق در توصیف پدیدههای نوسانی اهمیت زیادی

متوسطهای دمای ماهانه در یک ایستگاه باشد .در این

دارد .درواقع مؤلفههای سینوسی و کسینوسی ،هارمونیکهایی

صورت مطابق با معادله ( )5میتوان نوشت:

هستند که در شکلگیری رفتار سری تناوبی مؤثرند .تعداد

( )5

این مؤلفههای نوسانی حداکثر نصف طول دادهها است .چرا
تشکیل شده است .در واقع هر هارمونیک گویای یک روند

k
k
t ) + bk sin (2 t ) + et
n
n
e
که در آن (  ) tمجموع ( )q-1هارمونیک دیگر است که در

رو به باال و یک روند رو به پایین در یک سری زمانی است؛

مدل منظور نمیشود .ضروری است یادآوری شود که هرچند

که رفتار نوسانی حداقل از دو مؤلفه سینوسی و کسینوسی

zt = a0 + ak cos (2

بنابراین هر طول موج متوالی در سری زمانی تناوبی با یک

نمایش فوریه یک دنباله متناهی مقولهای صرفاا ریاضی است

همساز نشان داده میشود.

ولی تعیین آن تعداد معدود از هم سازها که به لحاظ آماری

چنانکه آشکار است الگوریتم فوریه را میتوان بهعنوان یک

معنیدار بوده است ،تقریب خوبی به دست دهد.

الگوریتم رگرسیون خطی در نظر گرفت که در آن تعداد
ضرایب رگرسیون برابر با طول سری میباشد .در رابطه (،)1

شبكه عصبی مصنوعی

 ai ، a0و  biضرایب فوریه نامیده میشوند و همانند یک

در این تحقیق ،شبکه عصبی چندالیه ،شامل یک الیه ورودی

رگرسیون چندمتغیره با استفاده از روش کمترین مربعات خطا

و یک الیه میانی و یک الیه خروجی در پس پردازش

به دست میآیند که به صورت معادله ( )2تا ( )4میباشد

خروجی مدل استفاده شد .در هر الیه یک یا چند عنصر

(بوینگتون1969 ،؛ جانستون.)1960 ،

پردازشگر (نرون) وجود دارد که به همه نرونهای الیه بعدی

( )2
( )3
( )4

1 n
 zt
n t =1
2 n
) ai =  ( zt cos 2 f i t
n t =1
2 n
) bi =  ( zt sin 2 f i t
n t =1
= a0

تحت شرایط کلی معموالا یک سری زمانی از جمع یک مؤلفه
تصادفی (  ) etو یک مؤلفه تناوبی (  ) hiتشکیل شده است؛
بنابراین جمع معدودی از ( )qهارمونیک ممکن ،تقریب
خوبی برای توصیف این عناصر تلقی میشود .در این

با اتصاالت وزندار مربوط میشود .پردازش هر نرون در دو
مرحله انجام میشود .در مرحله نخست به هر یک از
ورودیهای نرون وزنی داده میشود که با مقداری بایاس
جمع جبری میشوند .حاصل جمع در مرحله دوم وارد
پاالیهای غیرخطی میشود که معموالا تابع انتقال یا تابع
محرک نامیده میشود .تابع محرک متل تابع فشرده عمل
میکند؛ طوری که خروجی نرون در یک شبکه عصبی بین دو
مقدار معین ) معموالا بین  0و  1یا بین  -1و  (1قرار گیرد.
شکل  1فرایند ریاضی مراحل فوق را بهصورت شمایی نشان
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میدهد .در این تحقیق ،تابع محرک لوگ سیگمویید برای هر

شبکه با دادههایی که در آموزش و ارزیابی از آنها استفاده

دو الیه میانی و خروجی استفاده شد .این تابع از توابع

نشده آزمایش و عملکرد آن با استفاده از شاخصهای آماری

محرک رایج است که پیوسته است و بین دو مقدار  0و 1

بررسی میشود.

تغییر میکند .تابع لوگ سیگمویید با رابط  6تعریف میشود:

کارایی اجرای مدل شبکه عصبی به تعداد نرونهای الیه

( )6

میانی بستگی دارد .ولی تعداد زیاد آنها سبب برازش

)) yk = 1/ (1 + exp(Vk

 Vkجمع وزنی ورودیها به  kامین نرون در الیه بعدی و

بیشازحد دادههای آموزش میشود و بر کیفیت نتایج مدل

 ykخروجی نرون است .وزنها ارتباطدهنده نرونهای

تأثیر میگذارد .بنابراین انتخاب تعداد نرونهای میانی بسیار

شبکه و بایاس با آموزش تعیین میشوند؛ به صورتی که خطا
بین خروجیهای مدل با مقادیر واقعی در مجموعهای که
برای آموزش اختصاصیافته به حداقل برسد .در این تحقیق،
از الگوریتم پس انتشار خطا برای آموزش شبکه عصبی
استفاده شد .کیفیت شبکه عصبی به کلیت بخشی آن برای
دامنه وسیعی از دادههای ورودی و خروجی بستگی دارد که
با اعمال نظارت بر آموزش به دست میآید .نظارت بر
آموزش باعث میشود خروجیهای دقیقی برای ورودیهایی
که در شبکه دیده نشده برآورد گردد .عدم کلیت بخشی به
علت آموزش بیشازحد پیش میآید که در این شرایط شبکه
فقط روی دادههای آموزش خوب کارمیکندو برای سایر
دادهها مناسب نیست .توقف بهموقع آموزش قبل از همگرا
شدن شبکه از روشهای شبکه از روشهای رایج دور زدن
آموزش بیشازحد است (پریچلت .)1998 ،در این تحقیق از
تابع لونبرگ مارکوارت به دلیل سرعت باالتر و نتایج دقیقتر
()7

مهم است .با توجه به اینکه روش مشخصی برای تعیین تعداد
بهینه نرونهای میانی وجود ندارد ،با استفاده از روش سعی و
خطا تعداد آنها تعیین میشود .در این تحقیق مدل شبکه
عصبی  10بار با تعداد نرون  1تا  10در الیه میانی آموزش
یافت و سپس با استفاده از دادههای اختصاصیافته برای
آزمون نتایج مدلها با دادههای واقعی مقایسه و مناسبترین
تعداد نرون انتخاب شد.
ازآنجاکه دامنه تغییرات دادههای ورودی و خروجی اختالف
زیادی با هم دارند ،واردکردن آنها به شبکه عصبی باعث
کاهش سرعت و دقت مدل میشود .نرمالسازی دادهها ،قبل
از آموزش شبکه ،طوری که همه دادهها در بازهای مناسب
قرار گیرند ،به آموزش شبکه کمک زیادی میکند .در این
مقاله با استفاده از رابطه  7همه دادههای ورودی و خروجی
در بازة  0تا  1نرمال شدند و سپس بعد از شبیهسازی مدل به
مقادیر اصلی برگشتند:

نسبت به سایر روشهای آموزشی برای تصمیم به توقف
مرحله آموزش شبکه استفاده شد (هاگن و منهاج .)1994 ،در
این تابع از یکسری داده بهعنوان دادههای ارزیابی استفاده
شد .پس از هر بار تکرار فرایند یادگیری ،شبکه با وزن جدید
برای دادههای ارزیابی اجرا میشود .بهطور معمول در مراحل
اولیه آموزش خطای برآورد خروجی مدل برای دادههای
ارزیابی کاهش مییابد؛ ولی زمانی که آموزش بیشازحد
اتفاق میافتد با شروع افزایش خطا آموزش دادهها متوقف و
وزنهای شبکه در شرایط حداقل خطا برای دادههای ارزیابی
تعیین میشوند .بهعبارتدیگر ،آموزش شبکه با استفاده از
دادههای آموزش و ارزیابی صورت میگیرد .بعد از آموزش،

X − X min
=
X max − X min

X norm

در این رابطه  X normمقدار نرمال شده X ،مقدار اصلی و
 X minو  X maxبه ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر
اصلیاند.
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شكل  -1روند محاسبات در یک نرون شبكه عصبی

پاالیه کالمن

ماتریسهای ( M iعملگر معادله سیستم) و ( H iعملگر

پاالیههای کالمن بر اساس سامانههای خطی پویا گسسته در

معادله دیدبانی) باید قبل از اعمال پاالیه تعیین شوند

بازه زمانی هستند و معموالا تخمین دقیقتری را نسبت به

(گاالنیس و همکاران .)2006 ،در این روش بردار حالت

تخمین بر مبنای یک اندازهگیری واحد را بر مبنای استنباط

نامعلوم  X tبر مبنای همه مقادیر دیدبانی تا زمان  tiبرآورد

بیزی (جلمن و همکاران )2013 ،و تخمین توزیع احتمال

میشود .در گام اول ،پیشبینی بردار حالت  Xو ماتریس

مشترکی از یک متغیر تصادفی در یک مقطع زمانی ارائه

کوواریانس خطای آن یعنی ماتریس  ،pبر اساس مقادیر

میکند .این پاالیه از نام رودولف ای کالمن ،یکی از

تحلیلی در گام زمانی  ti −1توسط معادالت پیشبینی محاسبه

پایهگذاران این تئوری گرفتهشده است .یک پاالیه بازگشتی

میشوند:

است به این معنا که تنها تخمین حالت قبل و مشاهده فعلی

()10

]) x f (ti ) = M i −1[ x a (ti

()11

) p f (ti ) = M i −1 p a (ti −1 ) M iT−1 + Q(ti −1

برای محاسبه تخمین حالت فعلی الزم است و با کمک
مجموعهای از اندازهگیریهای ناقص دارای نوفه و نیز با
استفاده از دینامیک حاکم بر مدل ،حالت سامانه دینامیکی را
برآورد میکند .اساس این پاالیه جبر خطی و مدل مخفی
مارکوف است .سامانه دینامیکی موردنظر بهصورت یک
زنجیره مارکوف مدلسازی میشود .این زنجیره با عملگرهای
خطی پریشیده شده با نوفه گاوسی ساختهشده است .در این
پاالیه ،حالت سامانه با برداری از اعداد حقیقی نمایش داده

که در آنها ماتریس  ،Qماتریس کوواریانس خطای فرایند

)   (tiمیباشد .در گام بعدی ،وقتی دیدبانی جدید در زمان
o
 tiیعنی  yiانجام شود ،میتوان برآورد جدید بردار حالت

a
یعنی )  x (tiرا با ترکیب اطالعات قبلی از طریق

"معادالت تصحیح کننده" زیر به روز کرد:

(x (ti ) = x (ti ) + Ki ( y − H i [ x (ti )]) )12
f

o
i

f

a

) p a (ti ) = ( I − Ki H i ) p f (ti

( )13میشود .هدف اصلی ،شبیهسازی یک فرایند نامعلوم (بردار
حالت) با زمان است که مقدار معلوم آن در زمان )  (tiدر

که در آنها ماتریس بهره کالمن K i ،از رابطه زیر محاسبه

t
o
این مقاله با )  x (tiمشخص شده است yi .نیز بهعنوان

میشود:

بردار دیدبانی در همان زمان بهکاربرده شده است .معادلههای

()14

سیستم و دیدبانی که به ترتیب نشاندهنده تحول زمانی بردار

در معادلههای فوق ،ماتریس  ، Riماتریس کوواریانس خطای

حالت و ارتباط بردار حالت با دیدبانی متناظر میباشد،
بهصورت زیر نوشته میشوند:
( )8

) x (ti +1 ) = M i [ x (ti )] +  (ti

( )9

yio = H i [ xt (ti )] +  i

t

t

Ki = p f (ti ) H iT [ H i p f (ti ) H iT + Ri ]−1

اندازهگیری (  )  iو )  p a (tiکوواریانس خطای ) x a (ti

در زمان  tiمیباشد .بهره کالمن تنظیم میکند که پاالیه
چگونه خودش را با شرایط جدید و ممکن سازگار کند.
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معادالت ( )8تا ( )14بهمنظور بهروزرسانی الگوریتم کالمن از

میانگین خطای مطلق

زمان  ti −1به  tiاستفاده میشود .در این روش تعیین

میانگین خطای مطلق برای یک پیشبینی از رابطه زیر

)   (tiو  i

از اهمیت ویژهای برخوردار است و مقدار

آنها میتواند خروجی را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد؛ این
موضوع که بعد از تغییرات زیاد در دادههای ورودی ،پاالیه
کالمن با چه سرعتی با وضعیت جدید انطباق پیدا کند  ،به

نسبت   (ti ) /  iبستگی دارد .انتخاب درست این مقادیر
باعث پایداری نتایج میشود و دادههای اندازهگیری شده با
خطای زیاد در یک روز ،خطای بزرگی در خروجی ایجاد
نمیکنند.

محاسبه میشود:
N

1
)  Fi − Oi
N i =1
1 N
) MAE =  Fi − Oi
N i =1

()16
()16

= MAE

که در آن  Fiمقدار پیشبینیشده متغیر موردنظر و Oi
مقدار مشاهداتی متناظر با آن است .این شاخص نسبت به
میانگین خطا ،برتری دارد زیرا در مورد شاخص میانگین خطا
گفته شد که این احتمال وجود دارد که مقادیر پیشبینیشده

پارامترهای آماری مورداستفاده جهت راستی آزمایی
راستی آزمایی یک پیشبینی ،فرایندی است که کیفیت
پیشبینی را تعیین میکند .در این فرایند پیشبینی با دیدبانی
متناظر که واقعاا اتفاق افتاده است یا خیر ،برآوردهای خوب
از برونداد مدل مقایسه میشود .برای ارزیابی و راستی
آزمایی پیشبینیها ،از شاخصها و کمیتهای راستی آزمایی

دارای خطای زیادی باشند؛ ولی تفاضل مقدار مشاهداتی از
آنها گاهی مثبت و گاهی منفی شود و درنتیجه مقدار
میانگین خطای پیشبینی صفر یا نزدیک به صفر شود ،ولی
در اینجا با در نظر گرفتن قدر مطلق تفاضل مقادیر مشاهداتی
و پیشبینی این عیب برطرف شده و از صفر شدن میانگین
خطای مطلق جلوگیری میشود.

گوناگونی استفاده میشود .پارامترهایی که در این تحقیق
مورداستفاده قرارگرفته است ،در ادامه تشریح میشود.

جذر میانگین مربع خطاها
مقدار عددی جذر میانگین مربع خطاها از رابطه زیر به دست
میآید:

میانگین خطا

1/2

میانگین خطا نشاندهنده بخش سامان مند خطا است و با
استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:
N

()15

)  (F − O
i

i

i =1

1
N

= mean error

که در آن  Fiمقدار پیشبینی متغیر موردنظر و  Oiمقدار
مشاهده متناظر با آن است .این کمیت نمیتواند بزرگی و
اندازه خطاها را اندازهگیری کند ،همچنین نمیتواند رابطه و
تناظر بین مقادیر پیشبینی و مشاهده را مشخص کند .هرچند
به نظر میرسد که بهترین حالت مقدار میانگین خطای
پیشبینی برابر صفر باشد ،اما واقعاا اینگونه نیست؛ چهبسا
مقادیر پیشبینی دارای خطای زیادی باشند ولی تفاضل مقدار
مشاهدات از آنها ،گاهی مثبت و گاهی منفی شود و درنتیجه
مقدار میانگین خطای پیشبینی صفر یا نزدیک به صفر شود.





()17

N

2

)  (F − O
i

i

i =1

1
RMSE = 
N

باید توجه کرد که  RMSEدر مقایسه با  MAEبرای
خطاهای بزرگتر جریمه بیشتری قائل میشود ،چون در این
شاخص مقادیر خطا به توان  2رسانده میشود .بهعبارتدیگر
این کمیت به پیشبینیهای پرت حساس است RMSE .نیز
مانند  MAEمقدار خطا را برحسب همان یکای کمیت مورد
سنجش بیان میکند.

امتیاز مهارتی میانگین خطای مطلق
برای محاسبه امتیاز مهارتی میانگین خطای مطلق از رابطه زیر
استفاده میشود:
)18

MAE pp
MAEDMO

MAE skill score = 1 −

مقایسه روشهای پس پردازش برونداد مدل  WRFبرای دمای روزانه در ایستگاه مهرآباد تهران

 114

که در آن  MAEDMOمیانگین خطای مطلق قبل از پردازش

میشود .خروجی مدل و مشاهده بدون در نظر گرفتن پاالیه

و  MAE ppمیانگین خطای مطلق پس از پردازش میباشد.

مطابق با شکل ( )2میباشد.

این شاخص اشاره به اطالعاتی درباره مقدار با ارزش یک
پیشبینی نسبت به یک پیشبینی جایگزین دارد.

تصحیح اختالف بین مدل و مشاهده با استفاده تبدیل
فوریه
همانطور که در قسمت روش تحقیق بیان شد ،در تبدیل

نتایج و بحث
همانطور که پیشازاین ذکر شد ،هدف از انجام این تحقیق
مقایسه بین روشهای پس پردازش میباشد و تصحیح
اختالف بین مدل و مشاهدات با استفاده از روشهای
مختلف میباشد که در ادامه نتایج هر یک از روشها بیان

فوریه بسامد با توان طیفی باال استخراج میشود .شکل 3
توان طیفی را بر حسب بسامدها نشان میدهد .در این روش
دو راهکار وجود دارد:
 )1در این حالت از تمام بسامد ها جهت مدلسازی استفاده
میشود.
 )2در این حالت تنها از  10بسامد اول استفاده میشود.

شكل  :2مقایسه مدل و مشاهدات پارامتر دما برای ایستگاه مهرآباد در  4ماه از سال .2018منحنی خروجی مدل با رنگ آبی و منحنی
مشاهدات با رنگ قرمز نشان داده شده است.

شكل  :3توان طیفی سیگنال نسب به بسامدها
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پس از استخراج بسامدهای مؤثر ،مدلسازی را با تمام

تبدیل فوریه با تمام بسامدها با رنگ زردنشان داده شده

بسامدها و  10بسامد اولیه انجام میشود و خروجی

است و در شکل  5مدلسازی دما با استفاده از ده بسامد اول

مدلسازی مطابق با شکل  4و  5میباشد .در شکل ،4

بهدستآمده از تبدیل فوریه نشان داده شده است .همانطور

مدلسازی دما با استفاده از تمامی بسامدهای بهدستآمده از

که در شکل  5مشاهده میشود ،در حالتی که تنها از 10

تبدیل فوریه نشان داده شده است.منحنی خروجی مدل wrf

بسامد اول جهت مدلسازی پارامتر دما استفاده شود،

با رنگ آبی ،منحنی مشاهدات با رنگ قرمز و منحنی مدل

اختالف بین مشاهده و پارامتر مدلسازی کمتر میباشد.

شكل  :4مدلسازی دما با استفاده از تمامی بسامدهای بهدستآمده از تبدیل فوریه.منحنی خروجی مدل  wrfبا رنگ آبی ،منحنی
مشاهدات با رنگ قرمز و منحنی مدل تبدیل فوریه با تمام بسامدها با رنگ زرد نشان داده شده است.

شكل  :5مدلسازی دما با استفاده از ده بسامد اول بهدستآمده از تبدیل فوریه .منحنی خروجی مدل  wrfبا رنگ آبی ،منحنی
مشاهدات با رنگ قرمز و منحنی مد ل تبدیل فوریه با تمام بسامدها با رنگ زرد و منحنی مدل تبدیل فوریه با ده بسامد اول با رنگ
بنفش نشان داده شده است.
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تصحیح اختالف بین مدل و مشاهده با استفاده شبكه

به بهبود مدل کمک کرد .جهت محاسبه تعداد الیه بهینه در

عصبی

این روش ،مقدار الیهها را از  1تا  20بهصورت تجربی تغییر

در این روش ،اختالف بین پارامتر دمای حاصل از مدل
 WRFو مشاهدات ایستگاه مهرآباد با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی مدلسازی گردید .یکی از پارامترهای
مورداستفاده در شبکه عصبی تعداد الیه میباشد .این پارامتر
در سرعت و کارایی حل مسئله تأثیر به سزایی دارد .تعداد
الیه بیش از نیاز موجب کاهش سرعت و افزایش زمان

دادیم و الیهای که مقدار کمینه  RMSEدارد ،بهعنوان تعداد
الیه بهینه انتخاب شد .شکل  6تغییرات  RMSEبرای تعداد
الیههای مختلف را نشان میدهد .درنهایت خروجی حاصل
از این روش مطابق با شکل  7میباشد .در این شکل
مشاهده ،خروجی حاصل از مدل و خروجی حاصل از شبکه
عصبی نشان دادهشده است.

محاسبات میشود .ازاینرو با تعیین تعداد الیه بهینه میتوان

شكل  :6تغییرات جذر میانگین مربع خطاها نسبت به تعداد الیهها.

شكل  :7مدلساز ی اختالف بین دمای حاصل از مدل و مشاهده با استفاده از شبكه عصبی .منحنی خروجی مدل  wrfبا رنگ آبی،
منحنی مشاهدات با رنگ قرمز و منحنی مدل شبكه عصبی با رنگ زرد نشان داده شده است.
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ارزیابی پارامترهای آماری مختلف جهت انتخاب

کالمن

روش بهینه

در این روش از پاالیه کالمن جهت تصحیح بین مدل و

در این قسمت ،پارامترهای آماری راستی آزمایی که در

مشاهده استفاده شد .در این روش در مرحله اول برای مدت

بخش قبل توصیف شدند ،جهت انتخاب روش بهینه مقایسه

 7روز پاالیه کالمن اجرا گردید و مقدار خطای مشاهده و

میشوند .در این بخش چهار پارامتر ارزیابی ازجمله ME

مدل برآورد گردید .سپس ،در مرحله بعد ازمقادیر محاسباتی

خطای میانگین MSE ،خطای مطلق میانگین و جذر میانگین

مرحله قبل این پاالیه برای تمامی مشاهدات به کاربرده شد.

مربع خطاها RMSE ،و ( Nashامتیاز مهارتی میانگین

خروجی حاصل از این روش مطابق با شکل  8میباشد.

خطای مطلق) به منظور ارزیابی کمی دمای مدل و دمای پس
از پس پردازش مورد استفاده قرار گرفت .نتایج هر یک از
روش ها و پارامترها ایستگاه مورد بررسی مهرآباد تهران در
جدول  1نشان داده شده است.

شكل  :8مدلساز ی اختالف بین دمای حاصل از مدل و مشاهده با استفاده از پاالیه کالمن .منحنی خروجی مدل  wrfبا رنگ ابی و
منحنی مدل پاالیه کالمن با رنگ زرد نشان داده شده است.
جدول -1مقایسه چهار پارامتر ارزیابی ازجمله ( MEخطای میانگین)( MSE ،خطای مطلق میانگین) و ( RMSEجذر میانگین مربع
خطاها) و ( Nashامتیاز مهارتی میانگین خطای مطلق).
Nash

RMSE

MSE

ME

روش

48.108

3.5344

2.9442

0.2876

مدل

76.003

3.4822

2.8799

0.0001

فوریه با تمام بسامد

87.4489

1.2834

2.8799

0.0001

فوریه با ده بسامد

73.8312

1.8532

1.4178

0.0039

شبكه عصبی

99.9209

0.1019

0.0665

0.0007

پاالیه کالمن
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نتیجهگیری
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود،استفاده از پاالیه
کالمن خطای میانگین ،خطای مطلق میانگین و جذر میانگین
مربع خطاها را برای دمای تهران به میزان قابلتوجهی کاهش
داده است .میزان اختالف بین مدل و مشاهده ازحدود 3
درجه سلسیوس به  0.1درجه سلسیوس رسید و همچنین
امتیاز مهارتی پس از استفاده از پاالیه کالمن به  90درصد
دست یافت .این مقادیر نشان میدهد که پاالیه کالمن خطای
قاعدهمند مدل را تقریباا حذف کرده است؛ بهطوریکه خطاها
بهصورت تصادفی حول صفر توزیعشدهاند .پس از روش
پاالیه کالمن ،روش فوریه با استفاده از ده بسامد مؤثر مقدار
خطا نسبت به مدل  WRFحدود  2درجه سلسیوس کاهش
یافته است و افزایش  %70امتیاز مهارتی را نسبت به مدل
اصلی نشان میدهد.

است؛ درحالیکه پس از اعمال پاالیه کالمن ،این برآورد برای
بعضی روزها اثر متفاوتی دارد و این مطلب در کاهش
قابلمالحظه خطای میانگین که اریبی را اندازهگیری میکند،
مشهود است .مقایسه مقادیر امتیاز مهارتی در روشهای
مختلف که به اطالعاتی درباره مقدار با ارزش یک پیشبینی
نسبت به یک پیشبینی جایگزین دارد بیانگر تاثیر مثبت
پس پردازش با پاالیه کالمن را نشان میدهد .مقدار RMSE
(جذر میانگین مربع خطاها)از عدد  3.54به حداقل در روش
کالمن و به عدد  0.1019کاهش پیدا کرد و در واقع میزان
اختالف بین دمای مدل و مشاهده از حدود  2.94درجه
سلسیوس به  0.1درجه سلسیوس رسید.
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