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طراحي و كاربرد عملي پاﻻيههاي رقمي در پردازش سيگنالهاي هواشناسي
ابوالفضل نيستاني

*

استاديار ،گروه فيزيك ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ايران
)دريافت ،١٤٠٠/٦/٤ :پذيرش نهايي(١٤٠٠/١٠/٢٠ :

چكيده

روشهاي پاﻻيش رقمي براي جداسازي اطﻼعات مجزا از سيگنالهاي پيچيده هواشناسي بسيار مؤثر هستند .هدف از مطالعه حاضر
طراحي پاﻻيههاي مناسب براي اعمال بر روي سيگنالهاي هواشناسي دما و بارش به منظور هموارسازي ،جداسازي مؤلفههاي
بسامدي با اهميت و حذف نوفههاي بسامد باﻻي بياهميت است .طراحي اين پاﻻيهها ،هم در حوزه زمان و هم در حوزه بسامد
امكانپذير است كه در اين تحقيق طراحي و اعمال پاﻻيه در حوزه زمان انجام شده است .نتايج اهميت انتخاب پاﻻيه مناسب در
تحليل محتواي طيفي موجود در سيگنال هواشناسي را نشان ميدهد .با پاﻻيش سيگنال خام دما و بارش ماهانه طي دوره آماري
 ١٩٧٩تا  ٢٠٢١در ايستگاههاي تهران و تبريز به مؤلفههاي فصلي ،ساﻻنه و بين سالي ،ارتباط خطي بين اين مؤلفهها بهطور مجزا
توسط ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفته و شباهتها و تفاوتها با هم مقايسه شدهاند .همچنين پاﻻيه همينگ نسبت
به پاﻻيه ميانگين متحرك ساده ،عملكرد بهتري را در تضعيف نوسانهاي گيبس در بخشهاي جانبي پاسخ بسامدي پاﻻيه نشان
ميدهد .البته انتخاب تعداد وزن بيشتر در طراحي پاﻻيه ميتواند در بهبود عملكرد پاﻻيه اثرگذار باشد .اين مسئله در زماني كه تعداد
مؤلفههاي با اهميت بيشتري در طيف بسامديِ سيگنال هواشناسي وجود دارند ،بايستي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
واژههاي كليدي :پاﻻيه رقمي ،پردازش سيگنال ،تغييرپذيري ،پنجرهگذاري ،هواشناسي.

 .١مقدمه

پاﻻيههاي رقمي جزء ﻻينفك تحليل سيگنالهاي گسسته

هواشناسي و اقليمي ناشي از پيچيدگيهاي موجود در

چند متغير مستقلاند كه معموﻻً اطﻼعاتي در مورد رفتار و

و ساختن تفسيرهاي معتبر با بهكارگيري صرفاً سيگنال

هدف كلي از پاﻻيش سيگنالهاي هواشناسي تحليل

مواجه ميكند؛ بنابراين در مطالعات جوي بهمنظور

سيگنال است .اين فرايند با اصﻼح يك توالي از دادهها

كارآمد مانند پاﻻيش رقمي بهطور گسترده استفاده

ميشوند ،بهمنظور توليد مجموعه جديدي از دادهها انجام

٢٠٠٠؛ فيسر٢٠٠٦ ،؛ دي اوليويرا و همكاران٢٠٠٩ ،؛ مون

ميشود )دوچون .(١٩٧٩ ،با بهكارگيري اين پاﻻيهها

و همكاران٢٠١٨ ،؛ پوهل و همكاران٢٠١٨ ،؛ ني و

سيگنالهاي هواشناسي و اقليمي را از نوفههاي تصادفي

بهطور كلي براي حذف نوفه بسامد باﻻ ،هموارسازي

اطﻼعات تركيبشده در يك سيگنال مركب بهكار

اين حوزه مورد توجه هستند.

از طرف ديگر پيچيدگيهاي موجود در سيگنالهاي

نوفهها در پيشبينيها بهكار ميروند .براي مثال براي

زماني يا فضايي هستند .در واقع سيگنالها توابعي از يك يا
طبيعت يك پديده در بر دارند )اپنهايم و ورقيسي.(٢٠١٧ ،

مجزاي مؤلفههاي فوريه است كه توصيفكننده آن
توسط يك سري از وزنها كه تابع وزن پاﻻيه ناميده

ميتوان اثرات فيزيكي و تناوبي پديدههاي مختلف در
جداسازي كرد .بهعبارتي ،پاﻻيهها براي جداسازي
ميروند )رايموند و گاردر.(١٩٩١ ،
*نگارنده رابط:

سامانه جو و اقيانوس است كه استخراج اطﻼعات فيزيكي
مركب و بدون استفاده از پاﻻيههاي رقمي را با مشكل
جداسازي تغييرپذيري هدف از طيف كلي ،از روشهاي

ميشود )دكي و پايداليور١٩٩٥ ،؛ پﻼواراپو و همكاران،

همكاران٢٠١٩ ،؛ لي و همكاران .(٢٠٢٠ ،اين روشها
سيگنال و همچنين جداسازي يك نوار طيفي خاص در
پاﻻيهها در مراكز پيشبيني عددي وضع هوا براي حذف
neyestani@razi.ac.ir
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مقداردهي آغازين مدلهاي پيشبيني عددي وضع هوا و
بهمنظور كاهش مؤلفههاي موج گراني ساختگي تا يك

وانگ و همكاران ) (٢٠١٨بهمنظور بررسي بسامد

رخداد نوسان مادن-جوليان

Madden-Julian ) MJO

سطح واقعبينانه اين روش مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد

 (Oscillationبر روي تغييرپذيري درون ساﻻنه فعاليت

و لينچ١٩٩٣ ،؛ گوستافسن١٩٩٢ ،؛ اشرفي و همكاران،

براي همه ميدانهاي تحت بررسي به استثناي شاخص

١٣٩٠؛ پكهام و همكاران .(٢٠١٦ ،همچنين توانايي روش

 ،MJOابتدا چرخه فصلي را از دادهها حذف كردند .سپس

و باعث حذف اين مؤلفههاي بسامد باﻻ ميشود )هوآنگ

موجِ استراتوسفري در نيمكره شمالي و در فصل زمستان،

پاﻻيش رقمي براي كنترل نوفه بسامد باﻻ در پيشبينيهاي

يك پاﻻيه رقمي باﻻگذر بر روي سريهاي زماني روزانه

عددي وضع هواي بر پايه معادﻻت بسيط در محتواي

اعمال كردند .پاﻻيه باﻻگذر به گونهاي انتخاب شده بود

) (١٩٩٥آزمايش شده است.

شوند و ديگر عوامل مانند نوسان شبه دوساله

سامانه دادهگواري جهاني توسط فيليون و همكاران

كه تغييرات جوي در مقياس زماني درون فصلي حفظ
QBO

پاﻻيههاي رقمي نوارگذر نيز بهطور وسيعي در روشهاي

) (Quasi-Biennial Oscillationيا نوسان جنوبي

مطالعه تغيير اقليم و تغييرپذيري اقليم بهكار ميروند.

) (El Niño-Southern Oscillationدر نظر گرفته نشوند،

پاﻻيش رقمي از نوع ﻻنكزوس ) (Lanczosانجام شود،

موج در استراتوسفرِ جنب استوايي را مغشوش كنند.

بعدي مورد استفاده قرار گرفت )براي نمونه :كَسكاي و

جنوب شرق اقيانوس هند و تأثير آن را بر روي اقليم

كايانو١٩٩٤ ،؛ لنزنت١٩٩٦ ،؛ ايچيكاوا و ياسوناري،

منطقهاي بررسي كردند .براي هر متغير جوي و اقيانوسي،

دوچون ) (١٩٧٩تصوير كاملي از آنچه كه ميتوانست با

پيشنهاد كرد و نتايج مطالعات او در بسياري از تحقيقات

ENSO

زيرا اين عوامل ممكن است ارتباط بين  MJOو فعاليت
لي و همكاران ) (٢٠١٩تغييرپذيريهاي دههاي  SSTرا در

٢٠٠٨؛ هوايل و همكاران٢٠١٣ ،؛ ليو و همكاران.(٢٠٢١ ،

چرخه فصلي اقليمي و روند خطي براي بهدست آوردن

سادگي محاسبه وزنها و پاسخ مناسب اين پاﻻيه ،آن را

بيهنجاري حذف شده است و سپس يك پاﻻيه رقمي

تبديل به روشي جذاب براي پاﻻيش سيگنالها كرده

پايينگذر با بسامد قطع ٥ساله و پنجرهگذاريشده به روش

است.

هنينگ ) (von Hannبهمنظور برجستهسازي تغييرپذيري

پﻼواراپو و همكاران ) (٢٠٠٠به بررسي دادهگواري

هاي دههاي استفاده شده است .نتايج آنها حساس به

Four Dimentional ) 4DVAR

انتخاب نوع پاﻻيه نبود .آنها همچنين پاﻻيههاي پايينگذر

وردشي چهار بعدي

 (Variational Data Assimilationهمراه با آغازگري به

 ٧و  ٩ساله را استفاده كردند و نتايج آنها خيلي تغيير

روش پاﻻيه رقمي پرداختند .هدف از كار آنها ارزيابي

عمدهاي نداشت.

تأثير اضافه كردن قيد ضعيف و قوي بر روي تحليلهاي

چندين روش براي مسئله پاﻻيش وجود دارد .سادهترين

 4DVARبود .هر دو نوع قيد بهكار رفته ،امواج گراني

راه بهكار بردن ميانگين بلوك در زمان است .نوع پاﻻيه

ساختگي بسامد باﻻ را با بهكارگيري پاﻻيه رقمي براي

بهكار رفته به ويژگي دادهها و مقياسهاي زماني پديده

كرد .از آنجاييكه رويكرد پاﻻيه رقمي در بحث

دههاي در سيگنال اصلي ،پاﻻيه پايينگذر با بسامد قطع

بسامدهاي باﻻ است ،منطقي است كه انتظار داشته باشيم

بهكار بردن يك پاﻻيه نوارگذر كه عرض نوارِ گذر آن

ديگر توليد كند.

در حاليكه نوار درونفصلي )تغييرات پربسامد( با يك

هموار كردن "تحليل" در اين روش دادهگواري كنترل

آغازگري مدلهاي عددي وضع هوا ،فقط وابسته به

كاربرد رويكرد پاﻻيه رقمي ،نتايج مشابه با روشهاي

مورد بررسي ،بستگي دارد .براي تعيين مؤلفه تغييرات
پايين ميتواند بهكار ميرود .نوار فصلي تا بينسالي با

بين  ٣ماه تا  ٥سال متغير است ،ميتواند جداسازي شود،
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پاﻻيه باﻻگذر با بسامد قطع بزرگ )معادل با تغييرات

هميشه مطلوب نيستند .در بسياري از كاربردهاي

جيس.(٢٠٠٨ ،

شوند ،در نوارهاي بسامدي كامﻼً مجزا قرار ندارند .در اين

زماني كمتر از  ٣ماه( ميتواند ساخته ميشود )كارتون و

هواشناسي ،بخشهايي از سيگنال اصلي كه بايد جدا

از آنجاييكه كاربرد پاﻻيهها در مطالعات علوم جوي روز

وضعيتها گذرِ تدريجي از نوار عبور به نوار قطع ترجيح

به روز گستردهتر ميشود ،تحقيق حاضر به بررسي بعضي

داده ميشود )اپنهايم و ورقيسي .(٢٠١٧ ،همچنين در

جنبهها و كاربردهاي اين روش در پاﻻيش سيگنالهاي

موقعيتهايي كه قطع سريعتر براي پاﻻيه واقعي ترجيح

پاﻻيههاي مختلف و انتخاب پاﻻيه مناسب در زمينه

به طوﻻني شدن پاسخ ضربه

پاﻻيه )(Impulse Response

مختلف از سيگنالهاي جوي دما و بارش است .براي اين

بهطور كلي از لحاظ كاربردي يك پاﻻيه پايينگذرِ خوب

ماهانه و دماي سطحي ماهانه در يك دوره آماري  ٤٢ساله

هموار ،پاسخ گذراي خالص ،انتقال فازِ صفر و زمان

مرتبط ميپردازد .هدف در اينجا آشنايي با عملكرد
هموارسازي ،حذف نوفه و يا جداسازي بخشهاي

منظور تعدادي پاﻻيه رقمي بر روي دادههاي نمونه بارش

داده ميشود ،تيز شدن لبه نوار عبور يا نوار قطع ،مشروط

خواهد بود.

بايد مشخصههايي مانند نقطه قطعِ تيز ،نوارِ گذر نسبتاً

اعمال شده و نقاط ضعف و قوت هر روش بهطور كامل

محاسبه قابل قبول داشته باشد .بهعنوان يك قانون در اين

توصيف شده است .در ادامه ابتدا پاﻻيههاي رقمي و روش

زمينه ،بسياري از ويژگيهاي مطلوب دو به دو ناسازگارند

پنجرهگذاري كه در اين تحقيق استفاده شده معرفي

و بنابراين محدوديتهاي شديدي براي رسيدن به پاﻻيه

ميشوند .سپس دادههاي انتخابي براي اعمال فرايند

مطلوب وجود دارد )امري و تامسون.(٢٠١٤ ،

پاﻻيش توصيف ميشوند .همچنين نتايج اعمال پاﻻيه بر

بهمنظور پاﻻيش سيگنال ورودي در حوزه زمان و بهدست

نهايت نتايج نهايي تحقيق خﻼصه شدهاند.

پيچش ) (Convolutionبر روي سيگنال ورودي و پاسخ

سيگنالهاي هواشناسي با جزئيات شرح داده ميشوند و در

 .٢روش تحقيق

پاﻻيههاي رقمي در حالت كلي به سه دسته پايينگذر،

نوارگذر و باﻻگذر تقسيم ميشوند .پاﻻيههاي پايينگذر
نقش هموارسازي سيگنالها را دارند و ميتوانند براي

ساختن ديگر انواع پاﻻيهها به كار روند .پاسخ بسامدي
پاﻻيههاي باﻻگذر ،پايينگذر و نوارگذرِ آرماني در شكل

 ١نشان داده شده است كه بهصورت يك تابع پلهاي عمل
ميكند و در بسامد قطع  ،fcمقدار پاسخ بسامدي بهطور
آني از صفر به يك يا از يك به صفر تغيير ميكند.

در عمل مشخصههاي قطعِ ناگهاني پاﻻيههاي آرماني

آوردن سيگنال گسسته پاﻻيش شده ،عمليات
ضربه پاﻻيه رقمي بهصورت زير انجام ميشود:
)(١

] 𝑘 𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 −

∑ = ]𝑛[𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] ∗ ℎ

عمليات پيچش در حوزه زمان ،معادل با ضرب طيف
مربوط به سيگنال اصلي در طيف پاسخ ضربه )يا همان
پاسخ بسامدي پاﻻيه( در حوزه بسامد )فوريه( است .در
صورتي كه اين ضرب طيفي براي طيف گسسته انجام شود
و فرايند تبديل فوريه معكوس نيز انجام شود ،سيگنال

پاﻻيش شده خروجي بهدست خواهد آمد؛ بنابراين اعمال
پاﻻيه هم ميتواند در حوزه زمان و هم در حوزه بسامد
باشد.
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شكل .١پاسخ بسامدي پاﻻيههاي پايينگذر ،باﻻگذر و نوارگذر آرماني ) 𝑓𝜋.(Ω = 2

پاﻻيههاي رقمي ميانگين متحرك ) (MAبهطور

ورودي است و درجه هموارسازي با افزايش  Mافزايش

استفاده ميشوند )امري و تامسون .(٢٠١٤ ،آنها در حالت

براي تبديل پاﻻيه ميانگين متحرك پايينگذر به يك

گستردهاي در تحقيقات مرتبط با علوم جوي و اقيانوسي

مييابد.

كلي پايينگذر هستند ،اما ميتوان آنها را بهعنوان پاﻻيه

پاﻻيه نوارگذر ،پاسخ ضربه پاﻻيه را در 𝛺𝑛𝑠𝑜𝐶 ضرب

باﻻگذر و نوارگذر هم بهكار برد .بايد توجه داشت كه

ميكنيم كه 𝛺 ،بسامد زاويهاي مركزي پاﻻيه جديد

ممكن است پاﻻيه ميانگين متحرك ساده براي بعضي از

است .اين تكنيك ميتواند براي طيف گستردهاي از

زمينه وجود دارد )بهطور نمونه :بارتلت )،(Bartlett

مختلف پيادهسازي شود .يك پاﻻيه باﻻگذر با ضربِ

) ،(Von Hannدلف-چبيچف )،(Dolph-Chebyshev

پاﻻيه اثر وارونگي پيدا ميكند .در هر دو حالت باﻻ

پاسخ ضربه يك پاﻻيه ميانگين متحرك پايينگذرِ غيرعلّي

بهروش

كاربردها مناسب نباشد و انتخابهاي زياد ديگري در اين
بﻼكمن ) ،(Blackmanهمينگ ) ،(Hammingهنينگ

كايزر) (Kaiserو غيره(.

)متقارن نسبت به نقطه مبدأ ،داراي مقادير غيرصفر در

n

پاﻻيهها با پهناي نوار مشخص و بسامدهاي مركزي
پاسخ ضربه در  Cosnπساخته ميشود كه در اين حالت
𝑀 −𝑀 ≤ 𝑛 ≤ +ميباشد )لين و فرست.(١٩٩٤ ،

طراحي

پاﻻيههاي

رقمي

غيربازگشتي

پنجرهگذاري كاربرد زيادي دارد .در اين حالت يك

منفي( بهازاي  Mنقطه و همچنين پاسخ بسامدي آن

پنجره با طول محدود در پاسخ ضربه پاﻻيه ضرب ميشود

بهصورت زير است )لين و فرست:(١٩٩٤ ،

كه اين پنجره معين ميكند چه مقدار از پاسخ ضربه

)(٢
در غير اينصورت
)(٣

𝑀 ≤ 𝑛≤ 𝑀−

= ]𝑛[ℎ

ℎ[𝑛] = 0
]𝛺𝑘𝑠𝑜𝑐

∑ [1 + 2

بايستي ديده شود )عمليات بريدگي يا قطع ]𝑛[ .(ℎپنجره-
ها ميتوانند به صورت مربعي ،مثلثي يا كسينوسي تعميم-

يافته باشند كه هر كدام از آنها به نوبه خود داراي مزايا و
= )𝛺(𝐻

عمل اين پاﻻيه در حالت پايينگذر ،هموارسازي سيگنال

معايبي هستند .پاﻻيههايي كه روش پنجرهگذاري
كسينوسي را براي تضعيف اثرات نوسانهاي گيبس در

٣٦٥

طراحي و كاربرد عملي پاﻻيههاي رقمي در پردازش سيگنالهاي هواشناسي

پاسخ بسامدي پاﻻيه بهكار ميبرند ،شامل پاﻻيههاي

شكل  ٢نشان داده شده است .مقادير ثابت در رابطههاي

روشهاي ديگر پاﻻيش سيگنال ميتواند در حوزه زمان يا

مثبت داشته باشند.

)]𝑛[𝑤( در پاسخ ضربه پاﻻيه رقمي ضرب ميشود و

پايينگذر ،باﻻگذر و نوارگذر بر روي سيگنال گسسته

پاﻻيه رقمي جديد از حاصلضرب آنها در حوزه زمان

ساخته شده از دادههاي انتخابي مورد مطالعه قرار گرفته و

نوسانهاي گيبس كه در اطراف نوار اصلي گذرِ يك

بررسي شده است .عمليات پاﻻيش رقمي بر روي سيگنال

همينگ ،هنينگ و ﻻنكزوس هستند .پنجرهگذاري مشابه با
بسامد انجام شود .در حوزه زمان ،پاسخ ضربه پنجره

ساخته ميشود.

تعريف اين پنجرهها باعث ميشود كه همه نمونهها مقدار
تحقق انواع مختلف پاﻻيههاي ميانگين متحرك

تأثير پنجرهگذاري به روش همينگ نيز بهطور جداگانه

پاﻻيه واقعي در پاسخ بسامدي آن پاﻻيه ايجاد ميشوند،

توسط برنامههاي كامپيوتري در محيط نرمافزار

شكل نوارِ گذر را تغيير ميدهند و نوارهاي گذرِ جانبي و

انجام شده است .پس از اعمال پاﻻيهها ،سيگنالهاي زماني

پنجره مربعي در حوزه زمان افزايش يابد ،طيف مربوط به

مؤلفه جداسازيشده در يك نوار بسامدي خاص با هم

بسامد قطع تجمع پيدا ميكنند؛ بنابراين انتقال از نوارِ گذر

پاﻻيههاي پايينگذر هموارسازي سيگنالهاست ،اين

پنجره اعمال شده تعداد جمﻼت بيشتري داشته باشد،

حذف روند خطي تغييرات دادهها مورد بهره برداري قرار

عملكرد پاﻻيه از لحاظ قطع سريع در بسامد قطع انتخابي

گرفتهاند .اما براي اعمال پاﻻيههاي باﻻگذر و نوارگذر،

پاﻻيه با پنجره اعمال شده ميتوان عملكرد پنجرههاي

سيگنال از مؤلفه بسامد صفر )ميانگين( كمتر تأثير بپذيرد.

پنجرههاي كسينوسي تعميميافته بسيار مناسب هستند و

باﻻ در دادههاي انتخابي استفاده شدهاند كه اساساً هدف از

ناخواسته را براي آن پاﻻيه خاص ايجاد ميكنند .اگر طول

آن باريكتر ميشود و نوسانهاي گيبس در پيرامون
به نوار قطعِ پاﻻيه سريعتر اتفاق ميافتد .همچنين هر چه

بهتر ميشود .معموﻻً با بررسي نوسانهاي گيبس در هر

مختلف را با هم مقايسه كرد.

Matlab

هموارشده )نوفهگيريشده( ،مؤلفه پربسامد و همچنين
مقايسه شدهاند .با توجه به اينكه هدف از بهكارگيري

پاﻻيهها بهطور مستقيم بر روي دادههاي اصلي و بدون

روند خطي از دادههاي اوليه حذف شده است تا پاﻻيش
پاﻻيههاي باﻻگذر صرفاً جهت جداسازي مؤلفههاي بسامد

بهطور گستردهاي در طراحي پاﻻيههاي رقمي غيربازگشتي

بهكارگيري آنها جداسازي و نمايش نوفهها است .عﻼوهبر

براي كابردهاي جوي و اقيانوسي استفاده ميشوند .رابطه

اعمال پاﻻيهها بر سيگنالها ،همبستگيهاي سيگنالهاي

و تابع طيف كلي اين پنجرهها بهصورت زير است )لين و

خطي احتمالي يا رفتار مشابه محاسبه شدهاند.

كلي تعريف پنجرههاي همينگ و هنينگ با  ٢M+١جمله

زماني در نوارهاي بسامدي مجزا به منظور يافتن ارتباط

فرست:(١٩٩٤ ،
)(٤

𝑀 ≤ 𝑛 ≤ 𝑀−

در غير اينصورت
)(٥

𝑠𝑜𝐶𝐵 𝑤[𝑛] = 𝐴 +

𝑤[𝑛] = 0

)𝛺𝑘(𝑠𝑜𝐶]𝑘[𝑤

∑ 𝑊(𝛺) = 𝑤(0) + 2

براي پنجره هنينگ در رابطه ) (٤مقدار  A=B=0.5و
 C= M +1در نظر گرفته ميشود .اما براي پنجره همينگ،
 B=0.46 ،A=0.54و  C=Mدر نظر گرفته ميشود .پنجره

هنينگ و همينگ با  ٢١جمله ) (M=10در حوزه زمان در

 .٣دادهها

در اين تحقيق دادههاي مجموع بارش ماهانه و دماي

سطحي ميانگين ماهانه در دو ايستگاه منتخب )تهران و
تبريز( برآوردشده و مورد استفاده قرار گرفته است .ابتدا

دادههاي بارش روزانه بر اساس دادههاي مبتني بر
بارانسنجِ مركز پيشبيني اقليمي

CPC

) Climate

 (Prediction Centerبر روي نقاط شبكه با تفكيك ٠/٥

درجه استخراج شده و سپس با ميانگينگيري نزديكترين

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

٣٦٦

نقاط اطراف ايستگاه همديدي ،مقدار بارش در هر ايستگاه

نيست ،اما بهطور كلي دامنه نوسانهاي گيبس در

دماي دو متري بر اساس دادههاي شبكهاي مركز ملي

توجهي را نشان ميدهد.

بهازاي هر ماه برآورد شده است .دادههاي ميانگين ماهانه
پيشبيني محيطي

بسامدهاي باﻻتر نسبت به پاﻻيه  ٧وزني ،كاهش قابل

Nationals Center for ) NCEP

 (Environmental Predictionاستخراج شده و سپس با
درونيابي بهروش ميانگينگيريِ مقادير در نزديكترين
نقاط شبكه به ايستگاه مورد نظر ،مقدار دما در آن

ايستگاهها برآورد شده است .اين دادههاي ماهانه در يك

دوره زماني  ٤٢ساله ) (١٩٧٩-٢٠٢١كه شامل  ٥٠٤ماه

است ،مورد استفاده قرار گرفته است.
 .٤بحث و بررسي نتايج

 .١-٤پاﻻيه پايينگذر )هموارساز(

نتايج اعمال پاﻻيه پايينگذر ميانگين متحرك ) (MAبر

روي دادههاي بارش ماهانه تهران به مدت  ٤٢سال )٥٠٤

ماه( در شكل  ٣نشان داده شده است .پاﻻيه با  ٧وزن
) (M=3و  ٢١وزن ) (M=10در اينجا داراي عملكرد

متفاوتي از لحاظ جداسازي بسامدي و هموارسازي
سيگنال هستند .سيگنال هموار شده با پاﻻيه  ٧وزني
)نمودار قرمز رنگ( ،هموارسازي قابل توجهي را نشان

نميدهد )شكل -٣الف( .در اين حالت عرض قسمت
اصلي پاﻻيه در منحني پاسخ بسامدي برابر با

Ω = 2𝜋 7

است )نقطه قطع معادل با  ٧ماه در مقياس زماني( و چند

نوسان گيبس با حداكثر  ٢٠%دامنه قسمت اصلي گذر

پاﻻيه نيز وجود خواهد داشت .بنابراين از آنجايي كه دامنه
نوسانهاي گيبس قابل توجه است ،در سيگنال هموار شده
مؤلفههاي با دوره تناوب كمتر از  ٧ماه نيز با دامنه قابل
توجه ،ظاهر خواهند شد .سيگنال هموار شده با  ٢١وزن
)نمودار مشكي رنگ( درجه هموارسازي باﻻتري را نشان

ميدهد ،زيرا عرض قسمت اصلي گذرِ پاﻻيه در نمودار

پاسخ بسامدي كاهش يافته است ) ،Ω = 2𝜋 21معادل با
نقطه قطع  ٢١ماه در مقياس زماني( .در اين حالت هم به
دليل وجود تعداد زيادي نوسانهاي گيبس با دامنه نسبتاً

زياد در پاسخ بسامدي پاﻻيه ،عملكرد هموارسازي مطلوب

شكل .٢پنجره هنينگ و همينگ با  ٢١جمله )لين و فرست.(١٩٩٤ ،

در شكل -٣ب ،پنجرهگذاري به روش همينگ بر روي
پاسخ ضربه پاﻻيه انجام شده است .براي پاﻻيه ميانگين
متحرك  ٧وزني ،بعد از اعمال پنجره نوسانهاي بيشتري
حتي نسبت به حالت بدون پنجرهگذاري )شكل -٣الف(

قابل مشاهده است .انتظار بر اين است كه با روش
پنجرهگذاري عملكرد بسامدي پاﻻيه بهبود پيدا كند ،اما

در اينجا نتايج نسبت به حالت قبل بدتر شده است .اين
وضعيت به اين دليل است كه پنجرهگذاري همينگ

نوسانهاي گيبس را به شدت تضعيف كرده است ولي

عرض بخش اصلي پاﻻيه در نمودار پاسخ بسامدي بيش از
دو برابر شده است .بنابراين به مؤلفههاي بسامدي بيشتري
اجازه عبور داده شده است .بهعبارت ديگر نوسانهاي با

دامنه باﻻ در اين شكل ناشي از نوسانهاي گيبس نيست و
بهطور مستقيم در ارتباط با نوار اصليِ گذرِ پاﻻيه است.
تأثير افزايش وزنهاي پاﻻيه با منحني مشكي رنگ نشان

داده شده است كه درجه باﻻيي از هموارسازي را نشان

ميدهد .اثر پديده گيبس در اين وضعيت بسيار تضعيف
شده است ،ولي نسبت به حالت بدون پنجرهگذاري،

عرض نوار اصلي عبور پاﻻيه در نمودار پاسخ بسامدي دو
برابر شده است )معادل با نقطه قطع  ١٠/٥ماه در مقياس

طراحي و كاربرد عملي پاﻻيههاي رقمي در پردازش سيگنالهاي هواشناسي

زماني(.

٣٦٧

هموارسازي با انتخاب وزنهاي بيشتر براي پاﻻيه به همراه

بهطور مشابه با دادههاي بارش ماهانه تهران ،پاﻻيه

اعمال پنجرهگذاري قابل حصول است .البته بايد به اين

پايينگذر بر روي دادههاي بارش ماهانه تبريز نيز اعمال

نكته نيز توجه داشت كه در طراحي پاﻻيههاي رقمي

سيگنال بارش ماهانه تبريز در شكل  ٤نشان داده شده

وزن براي پاﻻيه نيز همراه باشد و نبايد تعداد وزنها را

است .در اين شكل هم ميتوان مشاهده كرد كه بيشترين

بيش از حد لزوم افزايش داد.

شد و نتايج مشابهي بهدست آمد كه تأثير اين پاﻻيش بر

بايستي انتخاب عملكرد مناسب با انتخاب كمترين تعداد

شكل .٣اعمال پاﻻيه پايينگذر ميانگين متحرك با  ٧و  ٢١وزن به دادههاي بارش ماهانه تهران) ،الف( بدون پنجرهگذاري) ،ب( با پنجرهگذاري همينگ.

شكل .٤مشابه شكل  ،٣اما براي دادههاي بارش ماهانه تبريز.

٣٦٨
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 .٢-٤پاﻻيه باﻻگذر

پاﻻيه باﻻگذر ميانگين متحرك براي جداسازي نوفه
بسامد باﻻ از سيگنال اصلي بارش ماهانه در ايستگاههاي

تهران و تبريز مورد استفاده قرار گرفت .روند
خطي تغييرات از سيگنال اصلي حذف شده است تا
اثر مؤلفه بسامد صفر در سيگنال پاﻻيششده صفر

شود .نتايج براي ايستگاه تهران در شكل  ٥و براي ايستگاه

تبريز در شكل  ٦نشان داده شده است .در شكل -٥الف،
با افزايش وزنهاي پاﻻيه از  ٧به  ٢١وزن ،نوسانهاي ناشي

از اثر گيبس در نمودار پاسخ بسامدي پاﻻيه به تعداد
بيشتر اما با دامنه كمتر رخ ميدهد و بنابراين دامنه
نوسانهاي سيگنال بارش در بسامدهاي باﻻ با

افزايش وزنها كاهش يافته است )منحني مشكي(.
همچنين با تغيير تعداد وزنها ،پهناي نوار گذر
اصلي بسامدي در منحني پاسخ بسامدي  ٦٥%كوچكتر

ميشود .بنابراين منحني مشكي جداسازي بسامدهاي
باﻻتري را نسبت به منحني قرمز نشان ميدهد،

گرچه بخش عمدهاي از نوارِ بسامدي گذر هر دو پاﻻيه
يكسان است.

در شكل -٥ب ،پنجرهگذاري به روش همينگ
باعث افزايش دامنه نوفهها مخصوصاً براي پاﻻيه با

تعداد وزن كمتر )منحني قرمز( شده است .با پنجرهگذاري
همينگ نوسانهاي گيبس در بسامدهاي كمتر
به شدت تضعيف ميشوند ،اما عرض نوارِ بسامدي

اصلي گذر پاﻻيه در اين حالت تقريباً دو برابر ميشود.
بنابراين در اين وضعيت بسامدهاي پايينتر از طريق

بخش اصلي گذر پاﻻيه در نمودار پاسخ بسامدي
عبور داده ميشوند .اين اختﻼط بسامدي در حالتي

كه تعداد وزنها كمتر باشد ،منجر به افزايش بيشتر

در دامنه نوسانهاي سيگنال خواهد شد )منحني قرمز(.
اعمال پاﻻيههاي باﻻگذر براي جداسازي نوسانهاي بسامد
باﻻ بر روي دادههاي بارش ماهانه تبريز )شكل  ،(٦تأثير

مشابهي را در مقايسه با نوسانهاي بسامد باﻻ در دادههاي
بارش ماهانه تهران نشان ميدهد .به عبارتي در اينجا هم

انتخاب وزن كمتر براي پاﻻيه به دليل پهنشدگي نوارِ

گذر يا افزايش اثر گيبس باعث افزايش دامنه نوسانها در

سيگنال شده است.

 .٣-٤پاﻻيه نوارگذر

پاﻻيه نوارگذر ميانگين متحرك براي جداسازي نوارهاي
فصلي ،ساﻻنه و بينسالي از سيگنال اصلي بارش ماهانه و

دماي ميانگين سطحي در ايستگاههاي تهران و تبريز مورد
استفاده قرار گرفت .در اينجا نيز روند خطي به منظور از

بين بردن اثر مؤلفه بسامد صفر از دادهها حذف شده است.

نوار فصلي طوري انتخاب شده است كه مركز آن در

بسامد زاويهاي

Ω =𝜋 2

قرار گرفته است كه مطابق با

دوره تناوب چهار ماهه است .مركز نوار ساﻻنه در بسامد
Ω = 𝜋 24
Ω = 𝜋 101

و مركز نوار بينسالي در بسامد

قرار گرفته است .پاﻻيش فصلي در سه

نوار انجام شده است ) Band 2 ،Band 1و  (Band 3و

پاﻻيش ساﻻنه و بينسالي هم هر كدام در دو نوار انجام
شده است ) Band 4و  Band 5براي ساﻻنه Band 6 ،و

 Band 7براي بينسالي( .در هر كدام از اين نوارها تعداد
وزنهاي پاﻻيه متفاوت است و بنابراين عليرغم يكسان
بودن بسامد مركزي در هر كدام از پاﻻيههاي فصلي،

ساﻻنه و بينسالي ،عرض بخش اصلي گذر پاﻻيه متفاوت
خواهد بود .اثر پنجرهگذاري همينگ نيز در هر كدام از
نوارها مورد بررسي قرار گرفته است.

طراحي و كاربرد عملي پاﻻيههاي رقمي در پردازش سيگنالهاي هواشناسي

شكل .٥اعمال پاﻻيه باﻻگذر ميانگين متحرك با  ٧و  ٢١وزن به دادههاي بارش ماهانه تهران) ،الف( بدون پنجرهگذاري) ،ب( با پنجره-گذاري همينگ.

شكل .٦مشابه شكل  ،٥اما براي دادههاي بارش ماهانه تبريز.

٣٦٩

٣٧٠

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

شكل  ٧جداسازي نوار بسامدي فصلي را براي دادههاي

بهترين عملكرد مربوط به  Band 3خواهد بود ،اما در

عرض قسمت اصلي گذر پاﻻيه در  Band 1بيش از سه

اطراف بسامد مركزي پاﻻيه باشد )مثﻼً دوره تناوبهاي ٣

كمتر بودن تعداد وزنهاي پاﻻيه در هر نوار مشخص،

سيگنال در اين گستره است.

منجر به افزايش دامنه پاسخ بسامدي به دليل اثر گيبس در

فرايند پاﻻيش فصلي براي سيگنال بارش ماهانه تبريز در

وزنها تعداد نوسانهاي گيبس را افزايش ميدهند كه

پاﻻيهها در  Band 2 ،Band 1و  ،Band 3هم در حالت

اعمال پنجرهگذاري همينگ در شكل -٧ب ،نوسانهاي

گذاريِ همينگ )شكل -٨ب( از لحاظ دامنه و رفتار

عرض گستره گذر  Band 1نسبت به حالت بدون

سيگنال بارش در ايستگاه تهران است .همچنين مؤلفه

بارش ماهانه در ايستگاه تهران را نشان مي دهد .در اينجا
برابر  Band 2و در  ،Band 2دو برابر  Band 3است.

خارج از بخش اصلي نوارِ گذر پاﻻيه ميشود ،اما افزايش
البته دامنه اين نوسانها در اين حالت كمتر است .بعد از

گيبس به شدت تضعيف ميشوند .در اين حالت چون

صورتي كه هدف جداسازي گستره بسامدي وسيعتري در
تا  ٦ماه( Band 2 ،قادر به نمايش بهتر تغييرپذيريهاي

شكل  ٨نمايش داده شده است .نتايج اثر هر كدام از
بدون پنجرهگذاري )شكل -٨الف( و هم در حالت پنجره-

نوسانهاي جداسازي شده ،مشابه با اثر همين پاﻻيهها بر

پنجرهگذاري  ٣٥%افزايش مييابد ،كل گستره بسامدي

فصلي در بعضي از سالها قويتر و در بعضي از سالها

سيگنال اصلي از پاﻻيه عبور خواهد كرد ،اما با دور شدن

ضعيفتر ظاهر شده است و دامنه يكساني در طول دوره

از نقطه بسامد مركزي پاﻻيه ،مقدار عبور آن مؤلفه

زماني مورد بررسي ندارد .اگرچه شباهتهايي در دامنه

Band

سيگنال فصلي بارش بين دو ايستگاه تهران و تبريز در هر

 2و  Band 3نيز عرض بخش اصليِ عبور پاﻻيه در نمودار

زمان خاص مشاهده ميشود ،اما تفاوتها نيز بسيار

پنجرهگذاري ميرسد.

جداسازي مؤلفه بسامدي ساﻻنه بارش توسط پاﻻيه

بسامدي به سرعت كاهش مييابد .در اين حالت در

پاسخ بسامدي افزايش يافته و تقريباً به دو برابر حالت بدون

برجسته هستند.

در شكل -٧الف افزايش تعداد وزنها در نوارهاي مختلف

نوارگذر ميانگين متحرك در شكل  ٩و  ١٠نشان داده شده

منجر به كاهش دامنه نوسانها در سيگنال خروجي شده

است .اين مؤلفه بسامدي در نتيجه واداشت ساﻻنه تابش

دورتر از بسامد مركزي پاﻻيه )معادل با دوره تناوب ٤

دوره تناوب  ١٢ماه( تنها مؤلفه بسامدي غالب در سري

اعمال پنجرهگذاري همينگ ،عرض قسمت اصلي پاﻻيه

به گذرِ مناسب محتواي طيفي  ١٢ماهه خواهد شد و تأثير

در مقايسه با حالت بدون پنجرهگذاري )شكل -٧الف(

محتواي طيفي در ديگر بسامدها در سيگنال پاﻻيششده

است .بهعبارت ديگر سيگنال پاﻻيششده از بسامدهاي

ماه( ،تأثيرپذيري كمتري داشته است .در شكل -٧ب با

افزايش يافته و بنابراين در هر نوار ،بسامدهاي بيشتري از

خورشيد ايجاد ميشود .با توجه به اينكه مؤلفه ساﻻنه )با

زماني دماي تهران و تبريز است ،بنابراين اعمال پاﻻيه منجر

كمتر مشاهده ميشود .با افزايش وزنهاي پاﻻيه در

Band

پاﻻيه عبور ميكنند .وقتي كه تعداد وزنهاي پاﻻيه كم

 5نسبت به  ،Band 4اختﻼط بسامدي در سيگنال ساﻻنه

ميدهد )افزايش دامنه سيگنال به دليل مؤلفههاي طيفي با

پاﻻيه دو برابر ميشود )شكل -٩ب و -١ب( ،دامنه

تناوبهاي بسيار نزديك به  ٤ماه از سيگنال اصلي باشد،

)بهدليل اختﻼط بسامدي(.

باشد ) ،(Band 1اثر اختﻼط بسامدي بيشتر خود را نشان

اهميت( .اگر هدف از فرايند پاﻻيش جداسازي دوره

كمتر ميشود .در روش همينگ چون عرض نوارِ گذر
نوسانها مخصوصاً در  Band 4اندكي افزايش مييابد

طراحي و كاربرد عملي پاﻻيههاي رقمي در پردازش سيگنالهاي هواشناسي

٣٧١

شكل .٧جداسازي نوار بسامدي فصلي از دادههاي بارش ماهانه تهران با استفاده از پاﻻيه نوارگذر ميانگين متحرك با  ٢١ ،٧و  ٥١وزن) ،الف( بدون پنجرهگذاري،
)ب( با پنجرهگذاري همينگ.

شكل .٨مشابه شكل  ،٧اما براي دادههاي بارش ماهانه تبريز.

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

٣٧٢

شكل .٩جداسازي نوار بسامدي ساﻻنه از دادههاي بارش ماهانه تهران با استفاده از پاﻻيه نوارگذر ميانگين متحرك با  ٢١و  ٥١وزن) ،الف( بدون پنجرهگذاري،
)ب( با پنجرهگذاري همينگ.

شكل .١٠مشابه شكل  ،٩اما براي دادههاي بارش ماهانه تبريز.

طراحي و كاربرد عملي پاﻻيههاي رقمي در پردازش سيگنالهاي هواشناسي

٣٧٣

جداسازي نوار بسامدي بينسالي از سيگنالهاي بارش

از اين حالتها بهطور جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفته

مورد بررسي در شكل  ٩و  ١٠نشان داده شدهاند .دوره

است .در اينجا نوسان ساﻻنه )منحني مشكي(Band 5 ،

با  ٥٠ماه )تقريباً  ٤سال( است .در  Band 6بدون اعمال

خورشيد و تغيير فصلها در عرضهاي جغرافيايي ميانه

پنجره همينگ ،عرض نوارِ اصلي گذرِ بسامدي پاﻻيه و

پيروي ميكند .با توجه به اينكه دامنه مؤلفههاي طيفي

است .در نتيجه اثرات اختﻼط بسامدي در بسامدهاي

پنجرهگذاري همينگ تأثير زيادي بر عملكرد پاﻻيه در

هم در ايستگاه تهران و هم در ايستگاه تبريز ،نوسانهاي

اختﻼف فاز بين نوسانهاي ساﻻنه ايستگاه تبريز و تهران

همينگ اثرات گيبس را به شدت تضعيف ميكند ،اما

همچنين دامنه نوسان ساﻻنه در تبريز نسبت به تهران بيشتر

حالت بدون پنجرهگذاري افزايش مييابد .اما عليرغم اين

در سيگنالِ اصليِ مرتبط با ايستگاه تبريز )سيگنال پاﻻيش

ميشوند ،منحني همواري براي تغييرات بينسالي به دست

تهران است .مقدار بيشينه و كمينه نوسان ساﻻنه دما در

ميآيد .افزايش نوارِ اصليِ گذر در  Band 6منجر به عبور

شكل  ١٣و  ١٤نسبت به دماي ميانگين هر ماه كوچكتر

نتيجه اختﻼط آن با سيگنال بينسالي شده است .بهطور

بسامد صفر( از سيگنال اصلي دماي هر دو ايستگاه قبل از

ساﻻنه در هر دو ايستگاه كمتر است .نوسانهاي ايجاد شده

ساﻻنه فاقد مؤلفههاي فصلي و بينسالي ميباشد.

نوسانها در هر سال با هم اختﻼف فاز دارد.

بينسالي ) (Band 7براي ايستگاههاي تهران و تبريز داراي

تناوب معادل با بسامد مركزي اين پاﻻيه نوارگذر معادل

همچنين دامنه نوسانهاي گيبس نسبت به  Band 7بيشتر
خارج از نوارِ اصلي گذرِ پاﻻيه افزايش مييابد .بنابراين
سيگنال در  Band6بيشتر است .اعمال پنجرهگذاري
متقابﻼً نوار اصلي گذرِ پاﻻيه تا حداكثر دو برابر نسبت به
افزايش نوارِ گذر ،چون بسامدهاي باﻻ بهشدت تضعيف

بخشي از سيگنال مرتبط با بسامد ساﻻنه و پيرامون آن و در

كلي دامنه تغييرات سيگنال بينسالي از سيگنال فصلي و
در دو ايستگاه نسبتاً مشابه است ولي زمان بيشينه و كمينه

بسيار منظم بوده و كامﻼً از واداشت چرخش زمين به دور

فصلي و بينسالي دما بسيار كمتر است ،بهكارگيري
جداسازي مؤلفه ساﻻنه دما در هر دو ايستگاه ندارد.

بسيار كم است و تقريباً هر دو مؤلفه همفاز هستند.

است .اين بيانگر اين مطلب است كه گستره اختﻼف دما
نشده( بين سردترين و گرمترين ماه سال بيشتر از ايستگاه

است ،زيرا همانطور كه بيان شد ،روند خطي )مؤلفه
فرايند پاﻻيش رقمي حذف شدهاند و عﻼوهبر اين ،سيگنال
سيگنال پاﻻيش شده دماي فصلي ) (Band 3و دماي

اثر پاﻻيه رقمي نوارگذرِ فصلي ،ساﻻنه و بينسالي بر روي

دامنه بيشينه بسيار كوچكي در حد  ١ °Cاست .اگرچه اين

سيگنال دماي سطحي ميانگين ماهانه تهران و تبريز در

مقدار كم است ،اين به معناي بياهميت بودن آن بر اقليم

شكل  ١٣و  ١٤نشان داده شدهاند .در اينجا تنها حالتهايي

نيست .بدون اعمال پنجرهگذاري همينگ )شكل -١٣الف

عملكرد پاﻻيه در پاﻻيش سيگنال در محدوده بسامدي

از بسامد ساﻻنه دما كه داراي توان طيفي قابل توجه است

پنجرهگذاري همينگ بر سيگنال خروجي نيز در هر كدام

پاﻻيش نشده است.

انتخاب شدهاند كه وزنهاي پاﻻيه بيشتر بوده و در نتيجه
انتخابي بهتر است ) Band 5 ،Band 3و  .(Band 7اثر

و -١٤الف( ،اختﻼط بسامدي به دليل اثر گيبس مخصوصاً
اتفاق افتاده و بنابراين سيگنال فصلي و بينسالي به خوبي

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

٣٧٤

شكل .١١جداسازي نوار بسامدي بينسالي از دادههاي بارش ماهانه تهران با استفاده از پاﻻيه نوارگذر ميانگين متحرك با  ٥١و  ١٠١وزن) ،الف( بدون پنجره-
گذاري) ،ب( با پنجرهگذاري همينگ.

شكل .١٢مشابه شكل  ،١١اما براي دادههاي بارش ماهانه تبريز.

طراحي و كاربرد عملي پاﻻيههاي رقمي در پردازش سيگنالهاي هواشناسي

٣٧٥

شكل .١٣جداسازي نوار بسامدي فصلي و ساﻻنه با  ٥١وزن و بين سالي با  ١٠١وزن از دادههاي دماي ميانگين ماهانه تهران با استفاده از پاﻻيه نوارگذر ميانگين
متحرك) ،الف( بدون پنجرهگذاري) ،ب( با پنجرهگذاري همينگ.

شكل .١٤مشابه شكل  ،١٣اما براي دماي ميانگين ماهانه تبريز.

 .٤-٤تحليل همبستگي

در اين بخش همبستگي خطي بين سيگنالهاي پاﻻيش
شده در نوارهاي بسامدي مختلف بين دو ايستگاه تهران و
تبريز و همچنين بين دو سيگنال هواشناسي دماي سطحي و
بارش مورد ارزيابي قرار ميگيرد .شكل  ١٥مقدار ضريب

همبستگي پيرسون ) (%بين سيگنال بارش ماهانه تهران و
تبريز در نوارهاي بسامدي فصلي ،ساﻻنه و بينسالي را

نشان ميدهد .در نوار فصلي )شكل -١٥الف( ،بيشترين

مقدار همبستگي در  Band 3بدون اعمال پنجرهگذاري
همينگ به ميزان  ٥٤%قابل مشاهده است )بهدليل تعداد

٣٧٦

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

وزن بيشتر در رابطه پاﻻيه رقمي( .اين افزايش همبستگي

ساﻻنه و بينسالي براي ايستگاههاي تهران و تبريز نشان

كه روش همينگ اعمال شده است ،نيست .اگر چه در

نوار مشخص نيز بر ضريب همبستگي ارزيابي شده است.

بهدليل تضعيف نوسانهاي گيبس اثر مؤلفه ساﻻنه و

بيشتر كه عملكرد بهتري در جداسازي سيگنال پاﻻيش

بينسالي در پاﻻيش فصلي ضعيفتر خواهد بود؛ بنابراين

شده دارند ،در اينجا مورد بررسي قرار گرفتهاند )،Band 3

محتواي طيفي سيگنال اصلي مورد بررسي بستگي دارد.

بين سيگنال دماي سطحي تهران و تبريز بدون

الزاماً به معناي بهتر بودن عملكرد پاﻻيه در مقايسه با حالتي

روش همينگ نوار گذر پاﻻيه افزايش پيدا ميكند ،اما

تصميم در مورد اعمال پنجره همينگ در پاﻻيش رقمي ،به

داده شده است .تأثير پنجرهگذاري به روش همينگ در هر
براي سيگنال دماي سطحي تنها پاﻻيههايي با تعداد وزن

 Band 5و  .(Band 7در نوار فصلي ) (Band 3همبستگي

در نوار ساﻻنه در شكل -١٥ب بيشترين ضريب همبستگي

پنجرهگذاري همينگ حدود  ٨٤%است كه در اين حالت

مربوط به  Band 5و حالت بدون پنجرهگذاري همينگ

بخشي از مؤلفه ساﻻنه نيز از پاﻻيه فصلي بهدليل نوسانهاي

است .با پنجرهگذاري همينگ ضريب همبستگي ٨%

گيبس عبور ميكند و منجر به افزايش كاذب ضريب

كاهش يافته است .در پاﻻيش به روش همينگ ،نوار گذر

همبستگي فصلي ميشود .اما بعد از اعمال پنجرهگذاري

يكساله بيشتر است ،اما اختﻼط بسامدي از بسامدهاي

پاﻻيه ،بهدليل تضعيف نوسانهاي گيبس به مؤلفه ساﻻنه

اثرات گيبس كمتر خواهد بود .در نوار بينسالي در شكل

حدي كاهش مييابد و به  ٧٤%ميرسد كه مقدار

-١٥ج بيشترين همبستگي در  Band 6همراه با اعمال

واقعيتري از ميزان تشابه سيگنال پاﻻيش شده فصليِ

دليل كم بودن وزنها و پنجرهگذاري عريضتر ميشود و

سيگنال ساﻻنه پاﻻيش شده ) (Band 5همبستگي بسيار

همچنين مؤلفههاي بينسالي با بسامد بسيار كم در داخل

همينگ اندكي افزايش مييابد؛ بنابراين براي جداسازي

بنابراين اين افزايش همبستگي ناشي از حضور بخشي از

پنجرهگذاري همينگ ضرورتي ندارد .در نوار بينسالي

روش همينگ ،عﻼوه بر عدم حضور مؤلفه ساﻻنه در

همراه با پنجرهگذاري همينگ به  ٩٣%كاهش مييابد.

سيگنال خروجي ،تضعيف اثرات گيبس باعث عدمحضور

افزايش همبستگي در اين وضعيت بدون پنجرهگذاري

بينسالي ميشود .بنابراين اين حالت با ضريب همبستگي

ساده است كه قادر به جداسازي دقيق سيگنال بينسالي

تبريز ،مقايسه بهتري از رفتار مؤلفههاي بسامدي بينسالي

بينسالي دما با پنجرهگذاري همينگ واقعيتر است ،البته

در شكل  ،١٦همبستگي بين سيگنالهاي دماي فصلي،

چشمگير نيست.

پاﻻيه در اطراف بسامد مركزيِ مرتبط با دوره تناوب

خيلي زياد و خيلي كم در اين حالت بهدليل تضعيف

روش همينگ است .زيرا در اين حالت نوار گذر پاﻻيه به
در نتيجه مؤلفه ساﻻنه كه داراي توان قابل توجه است و
بخش اصليِ گذرِ پاﻻيه قرار ميگيرند )البته با تأثير كمتر(.

مؤلفه ساﻻنه در سيگنال بينسالي است .در  Band 7به

ديگر مؤلفههاي بسامد باﻻ و بسامد پايين در سيگنال
تقريباً  ٣٠%براي سيگنالهاي پاﻻيش شده بارش تهران و
در اين دو ايستگاه را نشان ميدهد.

همينگ عليرغم زيادشدن عرض بخش اصلي گذر
اجازه عبور داده نميشود؛ بنابراين ضريب همبستگي تا

بارش بين دو ايستگاه است.

باﻻيي را نشان ميدهد )بيش از  (٩٩%كه با پنجرهگذاري
نوار ساﻻنه كه توان طيفي باﻻيي دارد ،استفاده از

) (Band 7بدون اعمال پنجره همينگ ،همبستگي  ٩٨%و

بهدليل اختﻼط بسامد ساﻻنه در پاﻻيه ميانگين متحرك

نبوده است .در نتيجه مقدار همبستگي براي سيگنال
تأثير پنجرهگذاري در اين حالت بر روي مقدار همبستگي

طراحي و كاربرد عملي پاﻻيههاي رقمي در پردازش سيگنالهاي هواشناسي

٣٧٧

)الف(

)ب(

)ج(
شكل .١٥ضريب همبستگي ) (%بين بارش ماهانه تهران و تبريز در نوارهاي بسامدي مختلف بدون در نظر گرفتن پنجرهگذاري و همراه با پنجرهگذاري همينگ در
طراحي پاﻻيه) :الف( نوار فصلي) ،ب( نوار ساﻻنه) ،ج( نوار بينسالي.

شكل .١٦ضريب همبستگي ) (%بين دماي تهران و تبريز در نوارهاي بسامدي فصلي ،ساﻻنه و بينسالي.

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،٤٨شماره  ،٢تابستان ١٤٠١

٣٧٨

جدول  ١عﻼوهبر نمايش مقدار همبستگي ) (%بين

تقريباً هميشه منفي است )نوسانهاي دو سيگنال در فاز

سيگنالهاي اصلي دماي سطحي و بارش ماهانه دو ايستگاه

مخالف( .براي سيگنال اصلي پاﻻيش نشده بارش و دما

تهران و تبريز ،مقدار همبستگي براي سيگنالهاي پاﻻيش

كه شامل همه بسامدها )به استثناي بسامد صفر( است،

شده دما و بارش در مقياسهاي فصلي ،ساﻻنه و بينسالي

مقدار همبستگي در ايستگاه تهران  -٥٣/٥٤%است كه در

را نيز نشان ميدهد .پاﻻيههاي انتخاب شده مشابه با شكل

ايستگاه تبريز اين همبستگي تقريباً نصف تهران است .با

 ،١٦پاﻻيههايي هستند كه بهترين عملكرد را در نمايش

جداسازي سيگنال ساﻻنه ) (Band 5ميتوان دريافت كه

مورد همبستگيهاي دماي سطحي ،سيگنال فصلي

هر دو ايستگاه به شدت افزايش مييابد ،اما نوسانهاي دما

بيشترين رابطه خطي را بين دو ايستگاه نشان مي دهد

تهران بهدليل بزرگتر بودن مقدار همبستگي( .بنابراين

ايستگاه ،سيگنال بينسالي رابطه خطي كمتري را بين

بارش تهران و تبريز نسبت به مؤلفه ساﻻنه آنها ناشي از

ميدهد.

يك ايستگاه مشخص )بين دو متغير جوي( يا در بين دو

دقيقتر نوارهاي فصلي ،ساﻻنه و بينسالي داشتهاند .در

كمترين رابطه خطي )همبستگي  (٧٣/٨٢%و سيگنال ساﻻنه
)همبستگي  .(٩٩/٩٣%اما در مورد سيگنالهاي بارش دو

مقادير بارش دو ايستگاه نسبت به مؤلفههاي ديگر نشان

بزرگي همبستگي در اين نوار بين سيگنالهاي دما و بارش
و بارش تقريباً در فاز مخالف هستند )مخصوصاً در ايستگاه

كاهش ضريب همبستگي در سيگنالهاي اصلي دما و
اثرات مؤلفههاي فصلي و بينسالي اقليمي است كه در

همانطور كه در جدول  ١مشاهده ميشود ،همبستگي بين

ايستگاه )براي يك متغير جوي يا بين دو متغير جوي(

بارش و دماي سطحي در هر دو ايستگاه تهران و تبريز

تفاوت بيشتري با هم دارند.

جدول .١مقايسه ضريب همبستگي بين دادههاي بارش و دادههاي دماي سطحي ماهانه تهران و تبريز با ضريب همبستگي نوارهاي بسامدي فصلي ،ساﻻنه و بين
سالي.

همبستگي دماي تهران و دماي تبريز

همبستگي بارش تهران و بارش تبريز

سيگنال اصلي بارش و دماي ماهانه

٩٩/٣٣

٤٠/٤٧

سيگنال فصلي ) (Band 3با روش همينگ

٧٣/٨٢

٤١/٠٨

سيگنال ساﻻنه ) (Band 5با روش همينگ

٩٩/٩٣

٥٧/٦٣

سيگنال بينسالي ) (Band 7با روش همينگ

٩٣/٤٧

٣٠/٢١

همبستگي بارش تبريز و دماي تبريز

همبستگي بارش تهران و دماي تهران

سيگنال اصلي بارش و دماي ماهانه

-٢٤/٩٩

-٥٣/٥٤

سيگنال فصلي ) (Band 3با روش همينگ

-٣/٦٨

-٢٤/٤٦

سيگنال ساﻻنه ) (Band 5با روش همينگ

-٥٤/٧٢

-٩٠/٠٢

سيگنال بينسالي ) (Band 7با روش همينگ

٦/٣٣

-١٣/٧٦

طراحي و كاربرد عملي پاﻻيههاي رقمي در پردازش سيگنالهاي هواشناسي

 .٥نتيجهگيري

در اين تحقيق طراحي و پيادهسازي پاﻻيههاي رقمي
ميانگين متحرك براي اعمال بر سيگنالهاي هواشناسي

مورد ارزيابي قرار گرفت .اگرچه عملكرد اين پاﻻيه
آرماني نيست ،اما در بسياري از كاربردهاي هواشناسي نياز
به بسامد قطع تيز وجود ندارد .دليل اين مسئله به محتواي

طيفي سيگنالهاي هواشناسي برميگردد كه بيشتر توان
طيفي در چند نوار مجزاي بسامدي با فاصله از هم توزيع

شده است و عﻼوهبر اين در بعضي از كابردها يك گستره

از بسامدها بايد حفظ شوند.

بهطور كلي پاﻻيههاي پايينگذر ميانگين متحرك
به منظور هموارسازي سيگنالها و حذف نوفههاي
بسامد باﻻ استفاده ميشوند كه ميزان هموارسازي با

اعمال پنجرهگذاري بر تابع ضربه پاﻻيه افزايش مييابد.
پاﻻيههاي باﻻگذر و ميانگذر را مي توان به سادگي
از پاﻻيه پايينگذرِ ميانگين متحرك ساخت .هدف

از بهكارگيري پاﻻيه باﻻگذر جداسازي نوسانهاي
بسامد باﻻ و هدف از پاﻻيه ميانگذر ،جداسازي

٣٧٩

اعمال پاﻻيهها به سيگنالهاي دما و بارش نشان داد ،اين
سيگنالها داراي يك مؤلفه طيفي ساﻻنه غالب در

ايستگاههاي انتخابي هستند كه دامنه اين مؤلفه طيفي در

سيگنال دما بسيار قابل توجه است .همچنين سيگنالهاي
فصلي در مقياسهاي كمتر از  ١١ماه و سيگنالهاي بين
سالي در دوره تناوبهاي بزرگتر از  ١٣ماه قابل
جداسازي و بررسي هستند .در واقع سيگنال اصلي از
تركيب اين مؤلفهها با توانهاي متفاوت تشكيل ميشود .با

انتخاب پاﻻيههاي مناسب و استفاده از آنها ميتوان ارتباط

احتمالي بين تغييرپذيريهاي شاخصهاي اقليمي و

متغيرهاي هواشناسي را در هر منطقه بهطور دقيق بررسي

كرد .اين كار بدون استفاده از پاﻻيههاي رقمي و تنها با
بررسي سيگنالهاي اصلي بسيار مشكل است و ممكن
است نتايج گمراهكننده بههمراه داشته باشد .بنابراين به-

كارگيري پاﻻيههاي رقمي در پردازش سيگنالهاي جوي
و اقيانوسي بسيار ضروري است.
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Summary
Separation of different frequency bands in the complex and combined signals related to
meteorological variables and also climatic indices requires the use of digital filtering methods. In
this way, the information on different frequency bands can be organized and used. Given that these
signals generally exhibit complex and nonlinear behavior, the use of mathematical filtering
methods to identify their stochastic and periodic components leads to a better understanding of
their behavior and helps modeling them as well. Therefore, the use of digital filters in order to
recognize regular variabilities and facilitate statistical forecasting is one of the main goals in this
field.
The design and implementation of these filters are possible both in time and frequency domains. In
the frequency space, this process is performed based on the Fourier transform of the signals on the
basis of the Fast Fourier Transform Algorithm (FFT), in which the variances of the desired signal
can be extracted based on spectral analysis in different frequencies. By employing different types
of non-recursive and recursive digital filters, which they can be implemented as low-pass, highpass, band-pass, and band-stop, the related signal in the time domain for each state can be
constructed, and the corresponding spectrum can be studied. The isolated spectrum can be related
to the effect of a special phenomenon that influences the main signal. In addition, it is possible to
remove high frequency components from the original signal, which include noises and may not
contain important information. Moreover, the process of optimal smoothing the original signal can
also be carried out.
In this study, different digital filters have been designed and then applied to meteorological data
such as monthly surface temperature and precipitation. Two synoptic stations over Iran are
selected and the related discrete monthly signals are constructed for 504 months during 1979-2021.
Then, the moving average (MA) filter is used as a main filter, because it is the most common filter
in digital signal processing (DSP), and also it is the easiest digital filter to understand and use. In
spite of its simplicity, the moving average filter is optimal for a common task such as reducing
random noise while retaining a sharp step response. This makes it the premier filter for time
domain encoded signals. The filtering process in this study is conducted to denoise the original
signals, and also to examine seasonal, annual, and inter-annual components of the original signals.
Since employed filters are digital, they must be applied to the initial discrete signal in the form of
convolution with the finite impulse response (FIR) of the filter in the time domain, or they can be
applied in the form of multiplication in the frequency domain based on discrete Fourier transform
and then using of the inverse Fourier transform to recover the desired signal.
The results of this study show the importance of using digital filters in analyzing the spectral
contents of meteorological signals. Furthermore, the Hamming filter, which is defined based on the
cosine truncation and windowing, shows better performance in attenuating Gibbs oscillations in
the lateral sidelobes of the filter frequency response than the simple moving average (MA) filter.
In addition, the correlation analysis is carried out separately to indicate the linear relationships
between different frequency components of the signals. The higher correlations are observed in
annual frequency bands of the temperature and precipitation signals for the selected stations. It
shows the effect of external climate forcing on both temperature and precipitation that is stemmed
from the earth’s motion around the sun during a year. Obviously, choosing more weights in the
design of a filter can improve the filtering performance, but it should be avoided to use more
weights than necessary.
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