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مدلسازی تغییرات سطح لحظهای آب دریای خزر با استفاده از مشاهدات
ارتفاعسنجی ماهوارهای
عبدالرضا صفري ،1سیمین کالنتریون *2و هادي امین

3

 .1دانشيار ،گروه مهندسي نقشهبرداري ،پردیس دانشکدههاي فني دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشجوي کارشناسيارشد ،گروه مهندسي نقشهبرداري ،پردیس دانشکدههاي فني دانشگاه تهران ،ایران
 .3دانشآموختة کارشناسيارشد ،گروه مهندسي نقشهبرداري ،پردیس دانشکدههاي فني دانشگاه تهران ،ایران
(دریافت ،93/2/27 :پذیرش نهایي)94/3/12 :

چکیده
پیشبینی تراز آب دریا در صنایع کشتیرانی ،تأسیسات نیرو در مناطق دریایی و بنادر ،صنعت شیالت ،شهرسازی بنادر ،همچنین در
علوم مختلف دریایی و اقیانوسشناسی اهمیت ویژهای دارد .روشهای متعددی از قبیل روشهای تجربی ،مدلهای عددی و
محاسباتی برای مطالعۀ پیشبینی امواج دریا توسعه یافته است .یكی از این روشهای مطالعاتی ،روش سریهای زمانی است .در
این راستا مدلهای مختلفی ارائه شدهاند که از آن جمله میتوان به مدلهای سری زمانی  MA ،ARMAو  ARاشاره کرد .در
تحقیق حاضر ،از مدلهای مختلف سری زمانی همراه با روشهای آنالیز طیفی فوریه برای یافتن فرکانس موجود در سری زمانی
و روش کمترین مربعات با تكیه بر مفهوم ایستایی سری زمانی بهمنظور دستیابی به فرکانس دقیقتر استفاده و امكان افزایش دقت
نسبی برآورد و پیشبینی تراز آب دریا در بازه زمانی بیشتر مطالعه شد .با توجه به نتایج بهدست آمده از بهکارگیری دادههای ماهوارۀ
ارتفاعسنجی  Jason-2در بازۀ زمانی  2008تا  2012در برآورد و تخمین مقادیر سری زمانی ارتفاع لحظهای آب دریای خزر در
بازه زمانی بلندمدت با استفاده از مدلهای مختلف ،همچنین کمترین مقدار محک آکائیک  BIC ،AICو بیزی شوارتز ،SBC
مدل سری زمانی ) AR(6کارآیی بهتری نسبت به مدلهای ) MA(qو ) ARMA(p,qداشت و روند تغییرات سری زمانی را با
خطای کمتری پیشبینی میکند .با توجه به تحلیل آماری نتایج حاصل از تخمین مقادیر ارتفاع لحظهای آب دریا ،مقدار میانگین
مطلق خطا برابر  3/8میلیمتر و مجذور میانگین مربعات خطا برابر  1/43سانتیمتر در روز بهدست آمد.
واژههای کلیدی :روش سریهای زمانی ،ماهوارۀ ارتفاعسنجی  ،Jason-2محک آکائیک  ،AICمحک  ،BICمالک بیزی
شوارتز SBC

 .1مقدمه
نوسانات تراز آب دریاها بهواسطۀ تأثیر بر صنایع مرتبط

پیشبینی کوتاهمدت و بلندمدت تراز آب دریاها ارائه

اهمیت ویژهای دارد .کشتیرانی ،حملونقل دریایی،

کردهاند.

شیالت و شهرسازی بنادر از جمله صنایعی است که

چنگ و کیو ( )2007با استفاده از دادههای ناهنجاری

تغییرات سطح آب دریاها بهطور مستقیم روی آن

سطح دریا ،روند تغییرات تراز آب دریای چین جنوبی را

تأثیرگذار است .از مهمترین مواردی که در این راستا

از سال  ۱۹۹۳تا  200۵بررسی کردند .مطالعات صورت

میتوان به آن اشاره کرد ،تأسیسات نیرو و انرژی در

گرفته نشان داد که تراز آب این دریا از سال  ۱۹۹۳تا سال

مناطق دریایی و بنادر است که نوسانات تراز آب دریا

 200۱روندی افزایشی به میزان  ۱۱/4میلیمتر در هر سال

تأثیرات مخربی در این حوزه بهدنبال دارد .بنابراین ،با

داشته و از سال  200۱تا  200۵سطح آب به میزان ۱۱/8

توجه به صدمات جبرانناپذیر زیستمحیطی و اقتصادی،

میلیمتر در هر سال پایین رفته است .همچنین ،توزیع

بررسی نوسانات آب دریاها و نحوۀ تغییرات سطح آن طی

گرمایی و آثار آن بر تبادل آب و تغییرات سطح تراز دریا

زمان امری ضروری است .در سالهای اخیر ،محققان در

در این تحقیق بررسی شد .مارکوس و همکاران ()2007

علوم مختلف دریایی و اقیانوسشناسی مطالعات متعددی

سری زمانی حاصل از دادههای ارتفاعسنجی و تایدگیجها

را در این زمینه انجام دادهاند و الگوهای مختلفی برای

را در خلیج بیسکای ( )Biscayبرای بررسی باال آمدن

*نگارنده رابط:

E-mail: simin.kalantarioun@yahoo.com
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تراز آب دریا استفاده کردند .نتایج بهدست آمده

مدلهای طیفی عددی بر اساس حل معادلۀ تعادل

نشاندهندۀ باال آمدن سطح آب دریا از سال  ۱۹۹۳تا

انرژی طیف استوار است .در عین حال که این مدلها

 2002به میزان  ۳/0۹میلیمتر در هر سال است .در این

ابزاری کارآمدند ،بهدلیل نیاز به استفاده از برنامههای

تحقیق ،بررسی نیروی اتمسفری نشاندهندۀ تأثیر ۱۵

رایانهای پیچیده و زمانبر و حافظه و سرعت باال برای

درصدی این نیرو بر نوسانات تراز آب منطقه بوده است.

رایانههای مورد استفاده ،همچنین نیاز به اطالعات دریایی

یکی از مشکالت ملی در سالهای اخیر ،نوسانات

و هواشناسی گسترده ،بهرهگیری از این روشها پرهزینه

تراز آب دریای خزر ،تأثیرات مخرب آن بر تأسیسات

و در بسیاری از موارد ناممکن است.

نیروی دریایی ،بندری و شیالت ،صنایع کشتیرانی ،حمل

محجوبی و اردالن صمغی ( )۱۳88با استفاده از

و نقل ،نواحی مسکونی و نیز صدمات جبرانناپذیر

درختهای تصمیم رگرسیونی که یکی از ابزارهای

زیستمحیطی بوده است .نوسانات تراز آب دریای خزر

دادهکاوی است ،پیشبینی مشخصات امواج ناشی از باد

آثار متفاوت ،مخرب و بعضاً مفیدی بر کشورهای مجاور

را در دریای خزر انجام دادند .بدین منظور از اطالعات

داشته است و چون اکثر شهرهای بزرگ در مجاور این

میدانی مربوط به دریای خزر در بندر امیرآباد و منطقۀ نکا

دریا (شهرهای بندری) قرارگرفتهاند ،لذا بررسی و

استفاده شد .برای منطقۀ نکا در برخی زمانها دادهای ثبت

پیشبینی تغییرات سطح آب دریای خزر ضرورت است.

نشده بود و این خود یکی از عوامل ایجاد خطا در

ریاضی ( )۱۳78با اندازهگیری مستقیم مشخصات

پیشبینی است .همچنین ،برای منطقۀ امیرآباد ،آمار باد از

امواج دریا به مدت طوالنی و میانگینگیری از این

ایستگاه هواشناسی بابلسر استخراج شده است که در

مشخصات ،پارامترهای مربوط به شکست امواج را

فاصلۀ  66کیلومتری از آن قراردارد و این موضوع نیز

پیشبینی کرد .وی با مطالعۀ امواج فقط در جهتهای

یکی از منابع ایجاد خطا در پیشبینی امواج در منطقۀ

خاص به بررسی و پیشبینی شکست امواج در آبهای

امیرآباد محسوب میشود.

کمعمق ساحل خزر پرداخت.

به موازات استفاده از روشهای عددی در پیشبینی

فالح و همکاران ( )۱۳8۳با اجرای مدل مایک  2۱و

امواج ،روش شبکههای عصبی ،همچنین بهرهگیری از

مقایسۀ نتایج آن با دادههای حاصل از مشاهدات و مدل

روشهای آماری متکی بر پیشبینی سریهای زمانی نیز

عددی  ،WAMتواناییهای این دو مدل را بررسی و دقت

استفاده شد .پیشبینی پدیدههای غیرخطی و پیچیده با

نتایج حاصل از کاربرد آنها را در مدلسازی وضعیت

استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی نیز انجام میشود.

امواج در دریای خزر ارزیابی کردند.

زمانی و عظیمیان ( )۱۳8۳با استفاده از دادههای واقعی

رجبی و همکاران ( )۱۳۹2با استفاده از مدل

امواج دریای خزر که با بویۀ موجنگار و سیستم ADCP

عددی  )Simulating WAves Nearshore( SWANکه

اندازهگیری شد ،در شبکۀ مصنوعی عصبی ،ارتفاع امواج

فقط برای آبهای کمعمق و نیمهعمیق ساحلی توسعه

ناشی از باد در دریای خزر پیشبینی شد .از مشکالت

داده شده است ،به پیشبینی مشخصات امواج ناشی از باد

اساسی در این روش پیشبینی ،میتوان به دقت و سرعت

در منطقۀ انزلی پرداختند .در این تحقیق اطالعات باد

روش تنها در دورههای زمانی کوتاهمدت اشاره کرد .در

مرکز اروپایی پیشبینی میانمدت وضع هوا ()ECMWF

این تحقیق برای  ۱2 ،6 ،۳و  24ساعت بعد پیشبینی انجام

در سال  200۳ورودی مدل استفاده شد .به دلیل نقص

شد که با افزایش زمان پیشبینی ،دقت پیشبینی کاهش

مدل  SWANو باد  ،ECMWFدر بهدست آوردن

یافت .در پیشبینی برای  24ساعت آینده نتیجۀ دقیقی

بلندترین ارتفاع موج شاخص یا حتی بلندترین پریود موج

حاصل نشد.

خطایی وجود خواهد داشت ،لذا پیشبینی دقیقی در قلهها
انجام نمیشود.

با ظهور ارتفاعسنجی ماهوارهای در سال ،۱۹7۳
امکان پایش سطح آبها با دقت باال فراهم شد (آنزنهوفر
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و همکاران .)۱۹۹۹ ،ماهوارههای ارتفاعسنجی اطالعات

دادههای ماهوارۀ ارتفاعسنجی  Jason-2از سال  2008تا

ارتفاعی نقاط مختلف سطح کرۀ زمین را در امتداد

سال  20۱2تجزیه و تحلیل شد .برای بررسی میزان

مدارهای تعیینشده جمعآوری میکنند .مأموریت اصلی

عملکرد این مدلها در برآورد و تخمین مقادیر سری

این ماهوارهها اندازهگیری ارتفاع سطح آب دریاها و

زمانی در بازه زمانی بلندمدت ،از معیارهای میانگین

اقیانوسها در زمانها و مکانهای مختلف است.

مطلق خطا ،مجذور میانگین مربعات خطا ،محک

باربوسا و همکاران ( )2006از دادههای ماهوارۀ

آکائیک  BIC ،AICو بیزی شوارتز  SBCاستفاده شد.

ارتفاعسنجی  Topex/Poseidonاز سال  ۱۹۹2تا 200۵

هدف اصلی در این بررسی انتخاب مناسبترین مدل

برای بررسی نوسانات تراز آب در اقیانوس اطلس شمالی

پیشبینی تراز آب دریا در منطقۀ مورد بررسی بر پایۀ

استفاده کردند .در این تحقیق تجزیه و تحلیل دادهها با

معیارهای خطای پیشبینی است .همچنین ،روند

استفاده از روش چند متغیرۀ اتورگرسیو مرتبۀ سوم انجام

نوسانهای سطح آب دریا از سال  2008تا سال  20۱2و

شد.

افزایش دقت نسبی برآورد و پیشبینی تراز آب دریا در
لبدف وکاستیانوی ( )200۵از دادههای ارتفاعسنجی

بازه زمانی بلندمدت بررسی شد.

ماهوارهای ،دادههای ماهوارههای  Topex/Poseidonو
 Jason-1در بازه زمانی سیزده ساله از سال  ۱۹۹2تا ،2004

 .2مدلسازی سریهای زمانی

برای بررسی تغییرات آنومالی فصلی و ساالنه از سطح

تحلیل در قلمرو فرکانسی روشی است که نوسانات سری

دریا ،سرعت باد و ارتفاع موج در نقاط مختلف دریای

زمانی را برحسب رفتار سینوسی در فرکانسهای مختلف

خزر و سطح رودخانۀ ولگا استفاده کردند .شجاعی

بیان میکند .آنالیز طیفی و تبدیالت بعد فرکانس ،روش

( )۱۳8۳مسئلۀ ادغام اطالعات سنجندههای ماهوارهای

ریاضی کارآمدی برای مدلسازی پدیدههای تصادفی و

مختلف و اطالعات ژئوفیزیکی بهمنظور دستیابی به

غیرتصادفی است .در اغلب پدیدههای طبیعی تناوب و

اطالعات سطح لحظهای آب دریا در خلیج فارس و

تکرار به وضوح قابل درک است .سری زمانی دادههای

دریای عمان را با استفاده از مدلسازی سریهای زمانی

سطح لحظهای آب متأثر از تغییرات فصلی ،دورهای و

مطالعه کرد .جعفری ( )۱۳8۵به مدلسازی روند تغییرات

روند و تغییرات تصادفی ناشی از عوامل محیطی و جزآن

سطح آب دریای خزر با استفاده از روشهای آماری و

است.

مشاهدات ارتفاعسنجی ماهوارهای و تایدگیجهای

بررسی رفتار یک پدیده و بهدنبال آن پیشبینی رفتار

ساحلی پرداخت .در این مطالعه از دادههای ارتفاعسنجی

آن پدیده ،مستلزم بیان آن رفتار در غالب مدل ریاضی

ماهوارههای  Topex/Poseidonو  Jason-lاستفاده شد.

درست و قابل اعتمادی است .مدلسازی یک پدیده،

دادههای تایدگیجهای ساحلی بندر انزلی ،بندر صدرا و

عموماً با نمونهبرداری از رفتار پدیده در بازه زمانی و با

بندر نوشهر برای کنترل نتایج حاصل از ارتفاعسنجی

نرخ مشخص آغاز میشود .سپس ،مدلسازی مورد نظر با

ماهوارهای استفاده شد.

مطالعه و تجزیه و تحلیل نمونۀ برداشته شده صورت

یکی از روشهای مطالعاتی بررسی تغییرات تراز

میپذیرد .این روند در اصطالح آنالیز طیفی نامیده

آب دریا و پیشبینی کوتاه و بلندمدت ،روش سریهای

میشود .برای مدلسازی رفتار یک پدیده که ماهیتی

زمانی است .برای این منظور ،روشها و مدلهای

پریودیک داشته باشد ،آنالیز فوریه ابزار ریاضی مناسب و

مختلفی ارائه شده است ،از آن جمله میتوان به مدلهای

کارآمدی است.

سری زمانی  MA ،ARMAو  ARاشاره کرد .در این

با در اختیار داشتن ارتفاع آب و لحظۀ قرائت هر

تحقیق ،با استفاده از فرایندهای مختلف سری زمانی،

ارتفاع ،یک سری زمانی از روند تغییرات بهدست خواهد

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،41شماره  ،2تابستان 1394

284

آمد .فرکانس دادهها برداری به شکل رابطه ( )۱را تشکیل

دارد این است که اگر هیچ اطالعی از فرکانسهای

میدهد.

موجود در دادهها در دسترس نباشد ،یافتن بهترین
1, 2,..., n

()۱

{i} , i

فرکانس امری زمانبر است .دوم ،مقدار نهایی فرکانس

مدل ارتفاع سطح آب بهصورت ترکیب خطی از توابع
مثلثاتی بهصورت رابطه ( )2در نظر گرفته میشود.

اثرگذارنده در دادهها مشخص میشود.

n

()2

t

i

t

bi sin
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i

) y(t
i 0

ai

و
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 .1 .2روش آناليز فوريه

نامیده میشود که در

در این روش ،دادهها از فضای زمان به فضای فرکانس

ضرایب فوریه است (نیرومند .)۱۳7۱ ،اگر

تبدیل میشود .در صورتی که دادهها بهصورت پیوسته در

محاسبه کرد ،میتوان مقدار

اختیار باشد ،روابط فوریه بهصورت انتگرالی و در صورت

محاسبه کرد.

گسسته بودن مشاهدات ،روابط با استفاده از مجموع سری

رابطه ( )2سری فوریه دنبالۀ
آن

نیز مشخص نمیشود ،بلکه تقریب خوبی از هر فرکانس

بتوان  aو  bرا برای هر

) y(t

t

عددی پدیدۀ پریودیک را در هر اپک
اما مشکل اساسی در برآورد بردار

و مجهول است .در

واقع ،مجهول در این معادالت ،فرکانسهای موجود در

بیان میشود .در این روش ،بردار مشاهدات
فضای زمان به بردار تبدیلیافته

) X (f

) x (t

از

در فضای فرکانس

 ،با استفاده از

تبدیل میشود .بزرگترین فرکانس در دسترس از طریق

روش کمترین مربعات میتوان مقادیر  a iو  bرا بهدست

رابطۀ ( )6بهدست میآید که طبق قضیۀ نمونهبرداری

آورد.

نایکوئیست-شانون بیان میشود .بنابر آن اگر فرکانس

دادههاست .در صورت برآورد مقادیر

i

i

در روش آنالیز طیفی کمترین مربعات اگر مدل

سیگنال باشد ،میتوان سیگنال را از روی سیگنال

بهصورت رابطه ( )۳در نظر گرفته شود:
()۳

AX

که در آن Y ،بردار مشاهدات A ،ماتریس ضرایب و

Y

نمونهبرداری شده بهطور دقیق و بدون از دست دادن

X

جزئیات بازسازی کرد (طوریان .)۱۳8۵ ،فرکانس زیر به

بردار مجهوالت است که در واقع مقادیر  a iو  bمربوط
i

به هر فرکانس است .ماتریسهای

A

X

و

را میتوان

بهصورت رابطه ( )4نوشت:
()4

ai
bi

,X

t

Nyquist Frequencyمشهور است.
1

()6

Fnyquist

2 t

حال هر مؤلفه از بردار )  X ( fنشاندهندۀ فرکانسی است

n n

... cos

2 2

t

cos

1 1

t

cos

t
n n

... sin

t
2 2

sin

t
1 1

sin

AT

(AT A) 1 ATY

که بهصورت رابطه ( )7بهدست میآید.
i
F
N nyquist
2

()7

و ضرایب با استفاده از رابطۀ ( )۵تعیین میشود.
()۵

نمونهبرداری بزرگتر از دو برابر باالترین مؤلفۀ فرکانسی

X

در نهایت ،ضرایب و فرکانسها به نحوی در فرایند

در رابطۀ ()7

i

شمارۀ هر مؤلفه و

N

دادههاست .باید توجه داشت که در نقطۀ

0

f i

تعداد کل
 ، iاولین

سرشکنی شرکت داده میشود که بتوان به بهترین شکل

درایۀ بردار  ، Xفرکانس پدیدهای با پریود بینهایت نشان

ممکن موج مورد نظر را مدلسازی کرد .بهعبارت دیگر

داده شده است ،بنابراین درایۀ اول برای یافتن فرکانس

 V xرا مینیمم کرد.

موجود در دادهها قابل استفاده نیست.

دو نکتۀ مهم در استفاده از این دادهها مطرح است.

پس از تبدیل دادهها ،بزرگترین عدد موجود در

نخست ،باید مجموعه اطالعات اولیهای از فرکانس

بردار

تأثیرگذارترین مؤلفه روی بردار مشاهدات

دادهها در اختیار داشت .سپس ،فرکانس را به تدریج تغییر

است .بنابراین با داشتن این درایه میتوان مقدار فرکانس

داد و بهترین فرکانس را استخراج کرد .مشکلی که وجود

متناظر با آن را بهدست آورد.

) X (f

مدلسازی تغييرات سطح لحظهای آب دريای خزر با استفاده...

 .1 .1 .2استخراج كامل مؤلفههای پديدة پريوديك از
بين دادهها
روش فوریه روشی برای یافتن فرکانس از روی اطالعات
است .اما برای اینکه بتوان اثر پدیدۀ پریودیک را از روی
سطح متوسط آب جدا کرد ،باید سایر عوامل هر موج را
نیز بررسی کرد .برای اینکه بتوان یک موج سینوسی
استخراج کرد ،باید سه المان هر موج یعنی فرکانس ،دامنه
و اختالف فاز آن موج را بهدست آورد .یک روش یافتن
اختالف فاز و دامنه ،تقسیم منحنی کسینوسی به دو منحنی
ساده است (طوریان.)۱۳8۵ ،
()8

) a cos( ti

) h(ti

یا بهشکل:

روش دوم :یافتن دامنه و اختالف فاز تمام مؤلفهها
بهصورت همزمان
در روش اول ،هر موج به تنهایی از اطالعات بیرون کشیده
میشود ،اما در این روش تمامی مؤلفهها یکجا بهدست
میآیند .در این روش ابتدا از روی پریودوگرامی که در
روش فوریه بهدست میآید ،فرکانسهای دارای
بزرگترین تأثیر بهدست میآید .تعداد این فرکانسها
بسته به دقت کار ،همچنین داشتن اطالعات در مورد تابع
آوردن دامنه و اختالف فاز ،مدل مشاهدات خطی شد و
مدل پارامتریک برای یافتن  aو  bتمام سیگنالها تشکیل

()۹

)

A cos( ti

) h(ti

به ترتیب دامنه و اختالف فازند .در

رابطه ( ،)8دو مجهول بهصورت خطی با یکدیگر ترکیب
شدهاند ،در نتیجه با یک مدل خطی میتوان آنها را در
مدل پارامتریک کمترین مربعات استخراج کرد.
با یافتن  aو  bمجهوالت دامنه و اختالف فاز با دو رابطه
( ،)۱0بهراحتی بهدست میآید.
()۱0

مؤلفههای بهدست آمده از دقت مورد نظر ،ادامه مییابد.

مورد تقریب ،انتخاب میشود .سپس ،برای به بهدست

) b sin( ti

که در آن A ،و
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)

b
a

A

( 2 tan 1

میشود .در این روش برای بهدست آوردن تمامی

n

مؤلفۀ اول ،فقط یک تبدیل فوریه انجام میشود .پس از
بهدست آوردن

a

و  bها ،دامنه و فاز تمامی مؤلفهها

بهدست میآید.
در روش اول ،هر سیگنال به تنهایی استخراج میشود
و اگر بخواهیم سیگنال دیگری عالوه بر سیگنالهای قبلی
بهدست آوریم ،نیازی به تشکیل مدل اضافی برای
سیگنالهای قبلی نیست و این مسئله ،روند اجرا شدن

b2 ,

A = a2

برای یافتن دامنه و فاز تمام مؤلفههای موجود در یک
سری زمانی ،روشهای متعددی وجود دارد که در زیر به
چند روش اشاره میشود (طوریان.)۱۳8۵ ،

عملیات را بسیار سریع میکند .در حالی که در روش
دوم ،حتماً باید تمام سیگنالها همزمان بهدست آید.
در روش اول ،سیگنالهای مزاحم بیشتری وارد نتایج
میشود ،زیرا پس از حذف هر سیگنال از دادهها چون
روش فوریه فرکانس موجود در داده را فقط تقریب

روش اول :استخراج تک به تک مؤلفهها

میزند ،در نتیجه مقدار کوچکی از سیگنال حذف شده

در این حالت از روش پارامتریک کمترین مربعات برای

روی دادهها تأثیرگذار است .در نتیجه در مراحل بعدی،

و  bو در نتیجه مجهوالت دامنه و اختالف فاز

این فرکانسها تأثیر میگذارد و در واقع بهصورت

هر موج استفاده میشود .در این روش ،پس از اینکه یک

فرکانس غیرواقعی وارد میشود .البته ،این سیگنالهای

موج بهطور کامل از دادهها استخراج شد ،فرمول ریاضی

اضافی را نیز میتوان به نوعی سیگنال واقعی دانست با این

موج بهصورت معادله بازسازی و اثر این موج از روی

تفاوت که منشأ ایجاد دو سیگنال واقعی و غیرواقعی،

تمامی ارتفاعات قرائت شده برداشته میشود .سپس،

یکسان نیست .اما در روش دوم ،چون همۀ فرکانسها با

تبدیل فوریه روی دادهها بهکار میرود .در تبدیل فوریۀ

هم و در یک مدل سرشکن میشود ،اثر فرکانسهای

جدید یک فرکانس دیگر نیز از دادهها بهدست آمد و اثر

غیرواقعی ،در فرکانسهای واقعی محو میشود و تعداد

آن حذف شد .این روند تا کوچکتر شدن دامنۀ

کمتری فرکانس غیرواقعی وجود خواهد داشت.

یافتن

a
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روش سوم :استخراج مؤلفهها با مدل غیرخطی

رگرسیونگیری را اعمال میکند .ساختار اصلی این مدل

در دو روش قبلی ،هیچ فرکانسی در هنگام آنالیز و

برای فریند ایستای  Z tمطابق رابطۀ ( )۱۱یا ( )۱2است:

بهکارگیری روش کمترین مربعات ،تغییر نمیکند و

()۱۱

نمیتوان فرکانسهای با مضارب غیرصحیح از فرکانس
مینیمم را پیدا کرد .اما در روش غیرخطی ،ابتدا بهوسیلۀ
دو روش فوق فرکانسها و سپس دامنه و اختالف فازها
تشخیص داده شد .سپس ،با روش غیرخطی مجهوالت
بهدست میآید .پس از حل این روش ،فرکانسها نیز

at

Zt

p

...

p

1

AR(p) : Z t

Zt

1

()۱2

(B )Z t

at

p

که در آن،
)Bp

()۱۳
p

,...,

,

2

B

...

p

) (B

(1

1

p

ضرایب و پارامترهای مدل  ARو  a tمقدار

1

تغییر کرد و به بهترین فرکانسهای موجود در داده

تصادفی و مستقل از زمان باقیمانده ( )noiseاست که از

نزدیک شد .در این روش ،مقادیر فرکانسها تغییر زیادی

توزیع نرمال با میانگین صفر تبعیت میکند .درصورتی

نمیکند ،بهخصوص اگر فاصلههای زمانی بین مشاهدات

که

همگرا باشد ،این مدل همواره وارونپذیر

کوچک باشد ،زیرا هرقدر که فاصلۀ برداشتها کوچک

خواهد بود و برای ایستایی ،باید ریشههای

شود ،فاصلۀ بین فرکانسهای انتخابی روش فوریه ،که از

خارج دایرۀ واحد واقع شود.

j
j 0

) (B

0

p

بین آنها بهترین فرکانس مشخص میشود نیز کمتر
میشود .این مطلب باعث میشود که عملیات تقریب زدن
بهترین فرکانس موجود ،با دقت بیشتری انجام شود.

ب) مدل میانگین متحرک ))moving Average( MA(q
در این مدل تغییر در زمان
q

همان لحظه بهعالوۀ

t

از روی مقدار تصادفی

برابر مقدار تصادفی مربوط به

 .2 .2ايستايی يك سری

زمانهای قبل از

نظریۀ احتمال سریهای زمانی بیشتر بر سریهای زمانی

با مرتبۀ  qبهصورت رابطۀ ( )۱4یا ( )۱۵است.

ایستا متکی است .بنابراین در تجزیه و تحلیل سریهای
زمانی ،برای استفاده از نظریه ایستایی الزم است سریهای
ناایستا به سریهای ایستا تبدیل شود .هرگاه در یک سری
زمانی تغییرات دورهای حذف شده باشد و میانگین و

()۱4

a

سری زمانی مناسب برای دادهها برازش داده شود .انواع
مدلهای سری زمانی عبارتاند از (نیرومند و بزرگنیا،
:)۱۳8۱

Zt

که در آن،
)Bp

زمانی ایستا ( )Stationary time seriesمینامند (نیرومند

خواهد شد با استفاده از روش باکس -جکینز یک مدل

1 t 1

()۱۵

در این مدل،

پس از تجزیه و تحلیل روند و بررسی ایستایی ،سعی

at

MA(q ) : Z t

(B)at

واریانس تغییر منظمی را نشان دهد ،آن سری را سری

مستلزم بررسی میانگین و واریانس دادههاست.

a

...

q t q

()۱6

و بزرگنیا .)۱۳8۱ ،بنابراین بررسی ایستایی مورد نظر

t

برآورد میشود .فرم عمومی این مدل

p

, 2 ,...,

و چون

1

2
q

B

...

p

) (B

(1

1

p

ضرایب و پارامترهای مدل است
 ، 1لذا فرایند میا نگین

2
1

متحرک ،همواره ایستاست .اگر ریشههای

0

)(B

خارج دایرۀ واحد باشد ،فرایند میا نگین متحرک
وارونپذیر خواهد بود.
ج) مدل خودهمبسته

میانگین متحرک )ARMA(p,q

از ترکیب مدل  Auto Regressiveبا مرتبۀ

p

و مدل

 Moving Averageبا مرتبۀ  ، qمدل  ARMAبا

الف) مدل اتورگرسیو ))Auto Regressive( AR(p

مرتبۀ ) (p,qحاصل میشود .ساختار کلی مدل مطابق

این مدل از مدلهای متداول در آمار است و همانگونه

رابطۀ ( )۱7است.

که از نام آن مشخص است ،روی جمالت خود

()۱7

q

Zt

q

...

1

Zt

1

Zt

p

Xt

p

...

1

Xt

1

Xt

مدلسازی تغييرات سطح لحظهای آب دريای خزر با استفاده...

پارامترهای مربوط به این مدل نیز همانند مدلهای  MAو

])

()20

)
k

 ARتعریف میشود.
p

بهمنظور تعیین پارامترهای

اتورگرسیو و میانگین متحرک ،نمودارهای توابع
خودهمبستگی ( )ACFو خودهمبستگی جزئی ()PACF
سریزمانی رسم و بررسی شد.
( Correlation

تابع خود همبستگی

 .)Functionبرای فرایندی ایستا ]  ، [ztمیانگین
2

و واریانس
کواریانسهای
s

و

E (zt

ثابتاند ،و

توابعی فقط از اختالف زمانی

) cov(zt , zs

zt

است .بنابراین ،در این حالت کوواریانس بین

t

zt

k

)2

) Var (zt

) E (zt

بهصورت رابطه ()۱8؛
)

()۱8

k

و همبستگی بین  z tو

k

)

k

cov(zt , zt

k

میشود:
()۱۹

)

k
0

که در آن،

)

0

k

Var (zt

تأخیر
k

k

k

k

Var (zt ) Var (zt
) Var (zt

که تابعی از

k

k

را تابع خودهمبستگی با

k

مینامند ،زیرا کواریانس و همبستگی بین

نمونه که باید محاسبه شود ،در حدود

N

نباید

k

در مقابل

k

ترسیم و خطوط
2

محدودۀ  ۹۵درصد احتمال از رابطۀ

روی آن

n

مشخص میشود .با توجه به شکل کولوروگرام میتوان
به نوع سری زمانی پی برد (نیرومند و بزرگنیا.)۱۳8۱ ،
پس از شناسایی نوع و مرتبۀ سری زمانی باید
پارامترهای مربوط را برآورد کرد .برای برآورد

ماکزیمم و روش کمترین مربعات استفاده کرد .در روش
گشتاور ،گشتاورهای نمونه نظیر میانگین نمونه ،واریانس

zt

و

فرایند
k p

) ،AR(Pبرای
k 2

p

k

بزرگتر از

را محاسبه کرد (زیرا در این صورت

بسیاری از اطالعات سری زمانی از دست خواهد رفت).
برای تعبیر و تفسیر سری زمانی ،نمودار تابع خود

برآورد
k 1

2

1

،
و

k

ابتدا

K >1

از
برای

محاسبۀ دستگاه معادالت یول-والکر استفاده میشود.
()2۱

at

 ztفرایند را که فقط بهوسیلۀ  kتأخیر زمانی از هم جدا

k

N
4

است که بدین

میشود و معادالت حاصل حل میگردد .برای مثال در

است (نیرومند،

شده نشان میدهد .معموالً برای مقادیر
4

N

PACF

نمونه و  ACFنمونه جایگزین مقادیر موجود در فرمول

cov(zt , zt

 .)۱۳7۱در تحلیل سریهای زمانی،
است را تابع اتوکواریانس و

k

متداول برآورد نظیر روش گشتاورها ،روش درستنمایی

 z tبهصورت رابطه ( )۱۹تعریف

)
k

ˆzt

ˆzt ) Var (zt

Var (zt

پارامترهای یک الگوی سری زمانی میتوان از روشهای

E (zt

)(zt

k

k

مشاهده وجود داشته باشد و تعداد  ACFو

منظور کولوروگرام
Auto

ˆzt

ˆzt ),(zt

Cov[(zt

Pk

برای شناسایی الگوی  ،ARMAباید حداقل تعداد

 qدر فرایندهای

و
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()22

Zt

...

1

p 1

p

2

3

1

2

p 2

p

1

3

2

p

p

Zt

Zt

1

1

1

1

1

2

.
.
p 3

p

سپس اگر

k

جایگزین

3

k

p 2

p 1

2

p

1

و دستگاه معادالت خطی باال

همبستگی ،اغلب برای تأخیرهای نامنفی رسم میشود و

حل شود ،برآوردگرهای گشتاور

این نمودار را همبستگی نگار مینامند.

میآید .این برآوردگرها معموالً برآوردگرهای یول-

( Auto

تابع خودهمبستگی جزئی

Partial

p

,...,

2

,

1

بهدست

والکر نامیده میشود (نیرومند و بزرگنیا.)۱۳8۱ ،

 .)Correlation Functionتابع مهم دیگر برای مطالعۀ
سریهای زمانی تابع خودهمبستگی جزئی است.
خودهمبستگی جزئی بین  z tو
معمولی بین
اگر

Pk

) ˆzt

 (ztو )

k

ˆzt

k

zt
k

(نیرومند:)۱۳7۱ ،

برابر خودهمبستگی

الگوسازی سریهای زمانی روشی تکراری است که با

خواهد بود .لذا،

شناخت الگو و برآورد پارامترها شروع میشود .پس از

باشد

برآورد پارامترها ،باید کارآیی الگو را با بررسی اینکه آیا

( zt

خودهمبستگی جزئی بین

 .3بررسی صحت مدلهای مورد بررسی

zt

و

k

zt

فرضهای الگو برقرارند ارزیابی کرد .فرض اساسی این
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است که سری باقیماندهها

} {at

سری تصادفی محض

است ،بنابراین بررسی درستی تشخیص الگو با توجه به
تحلیل دقیق سری باقیماندهها انجام میشود (نیرومند و
بزرگنیا .)۱۳8۱ ،در تحلیل سریهای زمانی ممکن است
چندین الگوی مناسب وجود داشته باشد که برای نشان
دادن یک مجموعه دادۀ معلوم استفاده میشوند.
برای تحلیل سریهای زمانی یا حتی یک مجموعه

باشد.
ج) مالک بیزی شوارتز SBC

مشابه  BICآکائیک ،شوارتز ( )۱۹78مالک بیزی
انتخاب الگویی ( 2۵رابطه) را پیشنهاد میکند که

SBC

(مالک بیزی شوارتز) نامیده میشود.
()2۵

) m ln(n

) SBC (m

2 log L

داده معلوم ،ممکن است چند الگوی قابل قبول وجود

که در آن n ،تعداد مشاهدات است .این محک نیز باید

داشته باشد .در ادامه چند مالک انتخاب الگوی مبتنی بر

مقدارش مینیمم باشد تا بهینهترین مدل انتخاب شود.

باقیماندهها معرفی میشود.

بهمنظور بررسی عملکرد مدلهای توسعهیافته در
پیشبینی ،معیارهای میانگین مطلق خطا و مجذور

الف) محک آکائیک AIC

برای ارزیابی کیفیت برازش الگو ،آکائیک ( ۱۹7۳و
 )۱۹74مالکی اطالعاتی مطرح کرد .این مالک را AIC

(مالک اطالعاتی آکائیک) نامیدهاند و بهصورت رابطه
( )2۳تعریف میشود.
()2۳
که در آن،

)q

n

()26

X p )2

2 log L

درستنمایی مدل است .بهترین مرتبۀ الگو ،بهوسیلۀ
p

و  qاست ،انتخاب میشود .در

این صورت باید )  AIC( mمینیمم باشد.

که در آن،

1
n

(Xo
1

n

Xo

Xp

1

) AIC (m

تعداد پارامترهای الگو و  Lتابع

m

مقدار  mکه تابعی از

استفاده میشود.

()27
2m

(p

میانگین مربعات خطا به ترتیب بر پایۀ روابط ( )26و ()27

Xo

مقادیر مشاهدات،

Xp

RSME

1
n

MAE

مقادیرمحاسباتی

و  nتعداد مشاهدات است.
 .4پيشبينی بلندمدت سطح آب
از مهمترین اهداف تحلیل سری زمانی میتوان به

ب) محک BIC

پیشبینی مقادیر آیندۀ آن اشاره کرد .حتی اگر هدف

شیباتا ( )۱۹76نشان داده است که مالک  AICمرتبۀ

نهایی به الگو در آوردن سریهای زمانی برای کنترل یک

باالتری از اتورگرسیو را بهترین الگو برآورد میکند.

سیستم باشد ،عملیات آن معموالً مبتنی بر پیشبینی است.

بیزی روش AIC

پس از انتخاب مدل بهینه و برآورد پارامترهای مدل،

اخیراً آکائیک ( ۱۹78و  )۱۹7۹تعمیم

مینیمم را بهدست آورده که  BICنامیده میشود و

پیشبینی دادهها با مدل مورد نظر صورت میپذیرد.

بهصورت رابطه ( )24است.

مدل عددی ) ARMA(1,1بصورت رابطه ( )28است

)m / n

()24

m )ln (1

(n

2log ˆa2

] 1) / m

2
z
2
a

ˆ
ˆ

) BIC (m

([ mln

که در آن ˆa2 ،برآورد درستنمایی ماکزیمم

mlnn
2
a

،

m

(نیرومند.)۱۳7۱ ،
()28

B )at

(1

B )(zt

)

(1

پیشبینی  lمرحلۀ بعد  z n lیعنی )  zˆn (lبهصورت رابطه

تعداد پارامترها و  ˆz2واریانس نمونۀ سری است .با مطالعۀ

( )2۹است.

شبیهسازی آکائیک ( )۱۹78ادعا میکند که  BICاحتمال

()2۹

2

an , l

l 1

(z n

)

l

) zˆn (l

اینکه مرتبۀ باالتری از اتورگرسیو را بهترین الگو برآورد

همچنین رابطه ( )2۹برای پیشبینی  ARو

کند ،کم میشود .بهترین الگو با استفاده از این محک نیز

تعمیمپذیر است ،بهطوری که پیشبینی یک مرحله بعد

در صورتی حاصل میشود که مقدار )  BIC( mمینیمم

برای ) AR(1بهصورت

)

(z n

l

MA

) zˆn (l

و
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پیشبینی یک مرحله بعد برای ) MA(1بهصورت
an

) zˆn (l

است (نیرومند.)۱۳7۱ ،
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قلمرو فرکانس میتوان نوسانات سری زمانی را بر حسب
رفتار سینوسی در فرکانسهای مختلف بیان کرد.

پس از پیشبینی سری زمانی ،برای رسیدن به ارتفاع

بدین منظور ،با استفاده از تبدیل فوریه ،مشاهدات از

لحظهای سطح دریا ،باید فرکانسهایی را که در ابتدا با

فضای زمان به فضای فرکانس برده میشود و با استفاده

روش فوریه از روی دادهها حذف شدند با تبدیل عکس

از آنالیز فوریه فرکانسهای موجود در مشاهدات بهدست

فوریه به دادهها برگرداند.

میآید .در شکل  ۳فرکانس مشاهدات بههمراه بزرگی
آنها مشاهده میشود.
همانطور که ذکر شد درایۀ اول برای یافتن فرکانس

 .5ارائة نتايج در منطقة مورد نظر
دادههای مورد استفاده در این تحقیق ،دادههای ماهوارۀ

موجود در دادهها قابل استفاده نیست .بزرگترین عدد

ارتفاعسنجی  Jason-2است .مسیر این ماهواره در منطقۀ

موجود در فرکانسها نشاندهندۀ تأثیرگذارترین مؤلفه

دریاچۀ خزر در شکل  ۱نمایش داده شده است .این

روی بردار مشاهدات است .با استفاده از سرشکنی

دادهها شامل ارتفاع سطح لحظهای آب دریا از بیضوی

کمترین مربعات فرکانسها را معلوم میگیریم و با توجه

مرجع است که برای آثار محیطی (آثار مرطوب

به رابطه ( )۳0ضرایب هر فرکانس بهدست میآید.

تروپوسفری ،خشک تروپوسفری و یونسفر) و ژئوفیزیکی

()۳0

(جزر و مد اقیانوس ،جزر و مد زمین و جزر و مد قطب)

n

t

i

bi sin

t

i

b0t

ai cos

a0

y t

i o

تصحیح شده است .تغییرات سطح لحظهای آب دریای

که در آن،

ai

و

bi

خزر در نقطۀ مورد مطالعه در بازه زمانی بین سالهای

متوسط دریا و

b0

نرخ کاهش سطح آب است .برای

 2008تا  20۱2به شکل سری زمانی در شکل  2نشان داده

بهدست آوردن فرکانسها نیز از روشهایی که قبالً ذکر

شده است .موقعیت نقطۀ مورد نظر را میتوان در شکل ۱

شد استفاده میشود .طبق نظریۀ نمونهبرداری اگر فاصلۀ
T

ضرایب فوریه،

a0

بیانگر سطح

باشد ،آنگاه میتوان فرکانسهای با

مشاهده کرد .در این مطالعه از مشاهدات سطح لحظهای

زمانی دادهها

آب در فاصلۀ زمانی بین سالهای  2008تا  20۱2استفاده

پریود بزرگتر از

شده که شامل  ۱۵0سیکل مشاهده است ۱00 .سیکل از

بنابراین با توجه به سری زمانی با پریود  ۹/۹۱۵روزه برای

این تعداد برای مدلسازی بهکارگرفته شده و از  ۵0سیکل

نقطۀ برداشت شده در سطح دریا ،میتوان فرکانسهای

آخر برای اعتبارسنجی محاسبات استفاده شده است.

امواج با پریودهای بیشتر از  ۱۹/8۳روز را مشخص کرد.

T

 2را از سری زمانی استخراج کرد.

مدلسازی بهوسیلۀ روشهای آماری سری زمانی

سپس ،اثر امواجی که دامنۀ آنها از دقت مشاهدات

مستلزم ایستا بودن دادههای مورد نظر است .بنا به تعریف

باالتر است حذف میشود .در شکل  4سری زمانی

روند که سیر طبیعی سری زمانی در درازمدت است ،در

ارتفاعات و سیگنال ناشی از حذف اثر امواج مورد نظر

شکل  2نیز روند کاهش ارتفاع در طول زمان مشاهده

نمایش داده شده است .نتایج تفاضل ارتفاعات از سیگنال

میشود .برای ایستا بودن دادهها الزم است این روند از

ناشی از حذف اثر امواج مورد نظر در شکل  ۵نمایش داده

روی دادهها حذف شود .همچنین ،با استفاده از تحلیل در

شده است.

جدول  .1ویژگيهاي نظري نمودارهاي  ACFو  PACFدر سريهايزماني مانا (نیرومند و بزرگنیا.)1381 ،
PACF

ACF

فرایند

بعد از تأخیر  pقطع میشود.

بهصورت نمایی یا موج سینوسی میرا به سمت صفر میل میکند.

)AR (p

بهصورت نمایی یا موج سینوسی میرا به سمت صفر میل میکند.

بعد از تأخیر  qقطع میشود.

)MA (q

بعد از تأخیر  p-qبه سمت صفر میل میکند.

بعد از تأخیر  q-pبه سمت صفر میل میکند.

)ARMA (p,q
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شکل  .1نمایش مسیر حرکت ماهوارة ارتفاعسنجي  Jason-2در دریاي خزر و محل نقطة مورد بررسي.

شکل  .2تغییرات سطح لحظهاي آب دریا در بازه زماني بین سالهاي  2008تا  2012براي نقطة مورد نظر.

شکل  .3پریودوگرام سري زماني.
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شکل  .4نمایش سري زماني ارتفاعات و سیگنال ناشي از حذف اثر امواج مورد نظر.

شکل  .5نتایج تفاضل سري زماني ارتفاعات از سیگنال ناشي از حذف فرکانسهاي اصلي براي پریودهاي بیش از  19/83روز.

اگر مشاهداتی که  ۹/۹۱۵روز با هم فاصله دارند با

پریودهای بیش از  4/08ساعت در سری زمانی اخیر

توجه به ساعت انجام مشاهده مرتب شود ،در مییابیم که

مشخص میشود .پریودوگرام مربوط به این سری زمانی

مشاهدات طول شبانهروز را پوشش میدهد .در واقع،

در شکل  7نمایش داده شده است .سپس ،اثر امواجی

میتوان مشاهدات را در طی یک شبانهروز  24ساعته

که دامنۀ آنها از دقت مشاهدات باالتر است حذف

مرتب کرد .بنابراین نمونهبرداری کامل از موج خواهیم

میشود .در شکل  8سری زمانی ارتفاعات و سیگنال ناشی

داشت ،بهقسمی که فاصلۀ زمانی این نمونهبرداری برابر

از حذف اثر امواج مورد نظر نمایش داده شده است.

 2/04ساعت است .طبق نظریۀ نمونهبرداری با چنین فاصلۀ

نتایج تفاضل ارتفاعات از سیگنال ناشی از حذف اثر

زمانی نمونهبرداری قادر خواهیم بود امواج با پریود چهار

امواج مورد نظر با پریودهای بیش از  4/08ساعت در

ساعت و بیشتر را مدلسازی کنیم .پس از انجام مجدد

شکل  ۹مشاهده میشود.

آنالیز فوریه و سرشکنی کمترین مربعات برای دادههای
 2/04ساعته نتایج بهصورت شکل  6است.
با استفاده از آنالیز فوریه فرکانسهای امواج با

بررسی فرکانسهای پریودیک نشان میدهد که این
فرکانسها با مؤلفههای اصلی جزرومدی شامل ،SSA
 MM ،MF ،M2 ،S2 ،S4 ،M6و  SAهمخوانی دارد.
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شکل  .6سري زماني  2/04ساعته ارتفاع نسبت به زمان بر حسب ثانیه.

شکل  .7فرکانس امواج موجود در سري زماني  2/04ساعته.

شکل  .8نمایش سري زماني  2/04ساعت و سیگنال ناشي از حذف اثر امواج مورد نظر براي پریودهاي بیش از  4/8ساعت.
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شکل  .9نتایج تفاضل سري زماني  2/04ساعت و سیگنال ناشي از حذف اثر امواج مورد نظر در پریودهاي بیش از  4/08ساعت.

همانگونه که گفتیم  ،مدلسازی سری زمانی بهدست
آمده با استفاده از تجزیه و تحلیل به روش سری زمانی

دادههاست .این کمیتها را میتوان در شکل  ۱۱مشاهده
کرد.

مستلزم ایستا بودن سری مورد نظر است .با توجه به

در مرحلۀ شناسایی الگو ،نمودارهای خودهمبستگی

تعریف ،میانگین و واریانس برای سری زمانی اولیۀ ارتفاع

 ACFو خودهمبستگی جزئی  PACFدادهها بررسی شد

از سطح دریا نسبت به زمان محاسبه شده است که به علت

که میزان همبستگی زمانی دادهها را نشان میدهد .شکل

نداشتن میانگین و واریانس ثابت ،دادههای مورد نظر

 ۱2و  ۱۳بهترتیب نمودارهای  ACFو  PACFمربوط به

دادههای ایستایی نیست .در شکل  ۱0میتوان میانگین و

سری زمانی را نشان میدهد.

واریانس سری زمانی اولیۀ ارتفاع از سطح دریا نسبت به
زمان را مشاهده کرد.

با توجه به مطالبی که در جدول  ۱ذکر شد ،برای نمودار
ACFسه حالت ممکن است رخ دهد .۱ :میرا شدن

محاسبۀ میانگین و واریانس دادههای نهایی حذف

بهصورت نمایی و یا موج سینوسی .2 ،قطع شدن پس از

شده از طریق آنالیز فوریه ،نشاندهندۀ ایستا بودن این

.p

تأخیر  .۳ ، pبه سمت صفر میل کردن بعد از تأخیر

شکل  .10میانگین و واریانس سري زماني اولیة ارتفاع از سطح دریا نسبت به زمان.

q
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شکل  .11میانگین و واریانس سري زماني نهایي.

شکل  .12نمودار تابع خودهمبستگي .ACF

اما با توجه به شکل  ACFسری مورد نظر ،میتوان

بنابراین سه مورد دیگر بررسی شد .سه تأخیر مورد نظر

دریافت که این نمودار بهصورت ترکیبی از موج نمایی و

امکان یک الگوی ) AR(4یا ) AR(6یا حتی ) AR(10را

سینوسی میرا میشود و به سمت صفر میل میکند و قطع

تأیید میکند.

نمیشود که مدل ) AR(pرا پیشنهاد میکند .اما از سه

برای انتخاب بهترین مدل از بین این سه مدل

موردی که برای نمودار  PACFدر جدول  ۱ذکر شد،

اتورگرسیو ،محکهای آکائیک  BIC ،AICو بیزی

رفتار این نمودار بهصورت میراشدن بهصورت نمایی یا

شوارتز  SBCآنها بررسی شد که مقادیر آن در جدول

موج سینوسی نیست .با بررسی دقیق متوجه میشویم که

 2آمده است .برای انتخاب بهترین مدل در برازش بیشتر

این نمودار دارای چهار مقدار معنادار در تأخیرهای ،4 ،2

با سری مورد نظر ،باید مقدار هر سه محک آن مینیمم

 6و ۱0است .مقادیر همبستگی جزئی در این تأخیرها از

باشد که همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،مدل

خط اطمینان یا همان خط محدودۀ  ۹۵درصد احتمال

) AR(6بهترین الگوی سری زمانی برای سری ایستا تعیین

بیشتر شده است که در تأخیر  2مقدار ناچیزی است.

شد.
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شکل  .13نمودار تابع خودهمبستگي جزئي .PACF

جدول  .2محک آکائیک  BIC ،AICو مالک بیزي شوارتز  ،SBCمیانگین مطلق خطا  MAEو مجذور میانگین مربعات خطا .RMSE
SBC

BIC

AIC

)MAE (m

)RMSE (m

Model

-617/283

-616/288

-619/888

0/004676

0/015407

)AR(1

-617/516

-616/923

-622/727

0/004699

0/01500

)AR(2

-613/556

-613/897

-621/371

0/004702

0/015498

)AR(3

-622/830

-624/456

-633/251

0/004809

0/015705

)AR(4

-620/300

-623/475

-633/326

0/004616

0/015303

)AR(5

-642/977

-647/911

-658/608

0/00373

0/0141580

)AR(6

-639/895

-646/767

-658/131

0/003994

0/014734

)AR(7

-635/745

-644/709

-656/586

0/003891

0/0146850

)AR(8

-633/399

-644/591

-656/845

0/003935

0/014521

)AR(9

-634/795

-648/399

-660/847

0/003882

0/014321

)AR(10

-630/200

-646/205

-658/457

0/003865

0/014298

)AR(11

-625/598

-644/167

-656/860

0/003865

0/014285

)AR(12

-617/308

-616/313

-619/913

0/004586

0/015328

)MA(1

-616/493

-615/899

-621/703

0/004572

0/015274

)MA(2

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،41شماره  ،2تابستان 1394

296

در بررسی الگوهای مختلف سریهای زمانی برای
سری ایستا ،مقادیر

p

,...,

,

2

1

و

p

, 2 ,...,

ضرایب تمام مدلها ،همچنین بهترین مدل،AR(6) ،

در الگوی

1

در جدول  ۳آورده شده است.
با توجه به اینکه فرایند  ARایستاست ،اگر و فقط اگر:

) ARMA(p,qبزرگتر از  ۱بهدست آمد که با فرض
ایستایی سری در تناقض است ،بنابراین الگوی

()۳۳

) ARMA(p,qمدل مناسبی نیست.

است .در نتیجه این فرایند ایستاست.

جزئی ،همچنین مقادیر محکهای مختلف برای مدل

پیشبینی با الگوی ) AR(6مستلزم وجود سری

) ،MA(qاین مدل نیز مدل ایدهآلی مطرح نیست.

تصادفی }  {atاست که دارای میانگین صفر و واریانس

در مرحلۀ برازش الگو و برآورد پارامترهای
6

,...,

2

,

2

2

این شرط برای ضرایب بهدست آمدۀ مدل  ARبرقرار

با توجه به نمودارهای همبستگی و خودهمبستگی

1

1

1

1

1 ،،

1

2

2
a

از روش گشتاورها استفاده میشود که نیاز

است و:

به مقادیر توابع خودهمبستگی  ACFو خودهمبستگی

()۳4

جزئی  PACFاست.

و مقدار واریانس برابر

2 1

6 6

2
a

0.0002

1

2
z

2
a

محاسبه شد .با توجه

با توجه به کمترین مقدار میانگین مطلق خطا و مجذور

به کوچک بودن مقدار }  {atکه دارای میانگین صفر و

میانگین مربعات خطا برای مدلهای مختلف ) ،AR(pدر

واریانس بسیار کوچک

است ،جایگذاری

این بررسی نیز ) AR(6بهترین الگو برای برازش روی

میانگین بهجای اجزای سری

سری زمانی ایستاست .رابطۀ ( )۳۱برای الگوی

)AR(6

()۳۱

3

0.1120Z t
at

2

0.4497Z t

0.4845Z t

6

5

1

0.1354 Z t

4

0.4801Z t

()۳۵

3

0.1120 Z t
6

که درآن،
3

()۳2

0.4497,
5

0.02702,

2

4

0.4845

6

0.1354,

} {at

2

0.4497 Z t

0.4845 Z t

5

1

0.02702Z t

0.1354 Z t

4

Zt

0.4801 Z t

حال با استفاده از عکس تبدیل فوریه فرکانسهای

1

0.4801,

اختالف فاحشی را در

بهصورت رابطه ( )۳۵است.

Zt

0.1120,

0.0002

محاسبات ایجاد نمیکند .در نتیجه رابطۀ پیشبینی سری

ارائه شده است.:
0.02702Z t

2
a

حذف شده به سری اضافه میشود تا بتوان ارتفاع سطح
لحظهای آب دریا را پیشبینی کرد.

جدول  .3مقادیر پارامترهاي مدلهاي سري زماني.
پارامترهای
2

1

7

-0/0884

0/2473

6

5

4

3

2

1

مدل

-0/1168

)AR(1

-0/2143

-0/1418

)AR(2

0/0852

-0/2022

-0/1235

)AR(3

-0/3605

0/0406

-0/2752

-0/0928

)AR(4

0/1717

-0/3445

0/0879

-0/2821

-0/0309

)AR(5

-0/4916

0/1565

-0/4832

0/1311

-0/4515

0/0535

)AR(6

-0/4869

0/1166

-0/4716

0/0884

-0/4377

0/0100

)AR(7

0/6530

)MA(1

0/4709

)MA(2
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همانطور که در شکل  ۱4مشاهده میشود ،سری

دقت باالی مدل ) AR(6برازش شده به دادههای ارتفاع

محاسباتی برازش مناسبی با دادههای مشاهداتی دارد.

لحظهای آب دریای خزر را به خوبی نمایش میدهد.

شکل  ۱۵نیز همبستگی بین مقادیر محاسباتی و مشاهداتی

شکل  ۱6و جدول  4مقادیر  RMSEو  MAEپیشبینی

را نشان میدهد .مقدار ضریب همبستگی

0.911

R

پس از گذشت هر مرحله از پیشبینی را نشان میدهد.

شکل  .14نمودار مقایسة دادههاي محاسباتي و مشاهداتي ارتفاع سطح دریا.

شکل  .15نمودار تعیین همبستگي دادههاي محاسباتي و مشاهداتي ارتفاع سطح دریا.

شکل  .16نمودار تغییرات  RMSEو  MAEپس از هر مرحلة پیشبیني.
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جدول  .4تغییرات  RMSEو  MAEپس از هر مرحلة پیشبیني.

نوزده روز و با پریود بیش از چهار ساعت دادهها
بهصورت کامل ایستا و آماده برای مدلسازی از طریق

)MAE(m

)RMSE(m

مرحلة پیشبینی

0/000571

0/00547

1

0/000968

0/006755

2

0/000971

0/006755

3

0/001089

0/006859

4

0/001567

0/008361

5

0/002275

0/010955

6

0/002384

0/011008

7

0/002476

0/011047

8

0/002644

0/011173

9

0/002757

0/011231

10

محاسبه شده با استفاده از رابطۀ سری زمانی با دادههای

0/002828

0/011253

11

مشاهداتی ،دقت مدل ارائه شده را تأیید کرد.

0/003665

0/014021

12

0/004179

0/014937

13

مراجع

0/004557

0/015406

14

جعفری ،ع ،۱۳8۵ ،.بررسی روند تغییرات سطح آب

0/004986

0/015993

15

دریای خزر با استفاده از مشاهدات ارتفاعسنجی

0/006094

0/019456

16

ماهوارهای و تایدگیجهای ساحلی ،رساله کارشناسی

0/006265

0/019531

17

ارشد ،دانشکده فنی دانشگاه تهران.

0/007441

0/022799

18

رجبی ،س ،.چگینی ،و ،.الری ،ک ،.کامران زاد ،ب .و

0/00798

0/023429

19

حسینی ،ط ،۱۳۹2 ،.مدلسازی عددی امواج ناشی از

0/008732

0/024605

20

باد در منطقه انزلی با استفاده از مدل عددی ،SWAN

سریهای زمانی شد.
در این بررسی عملکرد مدلهای سری زمانی
اتورگرسیو ،میانگین متحرک و مدل خودهمبستۀ میانگین
متحرک در پیشبینی ارتفاع لحظهای سطح دریای خزر
بر پایۀ معیارهای خطا و محکهای آماری مقایسه شد.
مدل اتورگرسیو مرتبۀ ششم بهترین مدل شناخته شد،
بهطوری که هم روند تغییرات سری زمانی را بهتر
شبیهسازی کرد و هم به خطای کمتری منجر گردیشد.
مقایسه با معیارهای مقدار میانگین مطلق خطا و مجذور
میانگین مربعات خطا ،همچنین تعیین همبستگی مقادیر

نشریه علمی-پژوهشی اقیانوسشناسی.
 .6نتيجهگيری

زمانی ،ا ،.عظیمیان ،ا ،۱۳8۳ ،.پیشبینی ارتفاع امواج

در این مقاله به مدلسازی تغییرات سطح لحظهای آب

دریای خزر با استفاده از شبکه مصنوعی عصبی،

دریای خزر با استفاده از پنج سال مشاهدات ماهوارۀ

دانشگاه صنعتی اصفهان ،نهمین کنفرانس دینامیک

ارتفاعسنجی  Jason-2پرداختهایم .با در اختیار داشتن

شارهها.

ارتفاع آب و لحظۀ قرائت هر ارتفاع ،یک سری زمانی با

شجاعی کیاده ،ح ،۱۳8۳ ،.ادغام اطالعات سنجندههای

فاصلۀ نمونهبرداری دو ساعته تشکیل شد .تخمین

ماهوارهای مختلف و اطالعات ژئوفیزیکی بهمنظور

فرکانسها یکی از مراحل مهم مدلسازی است که برای

دستیابی به سطح لحظهای آب دریا ،رساله کارشناسی

این منظور از روش آنالیز طیفی فوریه برای یافتن فرکانس

ارشد ،دانشکده فنی دانشگاه تهران.

موجود در سری زمانی و روش کمترین مربعات با تکیه

فالح ،ع .ع ،.کرمی خانیکی ،ع .و آزرمسا ،س .ع،.

بر مفهوم ایستایی سری زمانی به منظور دستیابی به

 ،۱۳8۳ارزیابی مدلهای ریاضی  WAMو

فرکانس دقیقتر استفاده شد .نتایج نشان داد پس از حذف

 2۱در شبیهسازی امواج دریای خزر ،م .آبخیز،

روند و فرکانسهای مهم در دو مرحلۀ با پریود بیش از

(3دی).۳0-24 ،
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