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چکیده
پارامترهاي دوران زمین نقش بسیار مﻬمي در مساﺋل مربوط به ژﺋودزي فضايي مانند ﺗعیین دقیق مدار ماهوارهها ،نجوم ژﺋودزي،
ناوبري فضايي و همچنین مطالعهي پديدههاي ژﺋوفیزيﮑي دارند .سريهاي زماني اين پارامترها داراي رفتارهاي ﺗناوبي و ﺗصادفي ميباشند
لذا روشهاي متنوع آنالیز سريهاي زماني با دقت هاي متفاوت از گذشته ﺗاکنون مورد بررسي قرار گرفته است .يﮑي از مﻬمﺗرين نیازهاي
پیشبیني براي اين پارامترها ،پیشبینيهاي کوﺗاهمدت آنهاست زيرا باﺗوجه به پیچیدگيهاي پردازش ،بهصورت لحظهاي در اختیار
کاربران قرار ندارند .در میان پیشبیني سريهاي زماني اين پارامترها ،پیشبیني مولفهي  LODبشدت چالش برانﮕیز است زيرا عوامل
مختلف ژﺋوفیزيﮑي بر روي ساختار اين سري زماني اثر ميگذارند .در اين ﺗحقیق به پیشبینيهاي  10روزه پارامتر  ،LODبهوسیلهي
ﺗرکیب روش غیر پارامتريک  SSAو مدل پیشبیني  ARMAپرداخته شده است .اين پیشبینيها با استفاده از سريهاي زماني IERS 14
 C04در بین سالهاي  2010ﺗا  2011میﻼدي صورت پذيرفته است .سريهاي زماني مذکور در وبسايت  IERSدر دسترساند .نتايج با 8
روش ديﮕر مقايسه شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است .نتايج نشان ميدهد که روش اراﺋه شده ،براي پیشبیني ﺗمام روزها ،دقت بﻬتري
نسبت به اين  8روش دارد .میزان بﻬبود دقت براي روزهاي 5ام و 10ام بهﺗرﺗیب  1/60و  1/84برابر ميباشد.
واژگان کلیدی :سري زماني ،روش



 ،SSAمدل LODR ،MAE ،ARMA

نويسنده رابط
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پیشبینی کوتاهمدت سری زمانی تغییرات طول روز با روش SSA+ARMA

مقاله پژوهشي  -پیشبیني کوﺗاهمدت سري زماني ﺗغییرات ﻃول روز

 -1مقدمه

با روش SSA+ARMA

پارامترهاي ﺗوجیه زمین ( )1EOPمجموعهاي از
پارامترها هستند که جنبههاي مختلف دوران زمین را
ﺗوصیف ميکنند [ .]1اين پارامترها در زمان ﺗغییر مي
کنند ،لذا ميﺗوان سريهاي زماني آنها را مورد آنالیز
قرار داد [ EOP .]2شامل پارامترهاي چرخش زمین
( )2ERPو پارامترهاي پرسیشن و نوﺗیشن استERP .
شامل دو دسته پارامتر است [ )1 :]3پارامترهايي که
ﺗغییرات در نرخ دوران زمین (ﺗغییر ﻃول روز و UT1 -
 )3UTCرا نشان ميدهند )2 .پارامترهايي که وضعیت
محور چرخش لحظهاي زمین را نسبت به سطح آن نشان
ميدهند.
در بسیاري از کاربردها ،مانند مﮑانيابي جغرافیايي يا
ناوبري ماهوارهاي با دقت باال و ساير کاربردهاي ژﺋودزي
فضايي و پديدههاي ژﺋوفیزيﮑي مقادير  EOPمشاهده شده
بهصورت آني مورد نیاز است [ .]3اما از آنجاکه اين
4
پارامترها با ﺗﮑنیکهاي مختلف ژﺋودﺗیﮑي نظیر SLR
8
VLBI
[ ]7[ 7GNSS ،]6[6DORIS ،]5[ 5LLR ،]4و
[ ]8حاصل ميشوند ،به زمان پردازش بیشتري نیاز است ﺗا
مشاهدات آنها فراهم گردد [ . ]9بنابراين ،اين پارامترها
بهصورت آني در دسترس نميباشند و به پیشبیني آنها
براي چندين روز آينده نیاز است .به عنوان مثال ،هنﮕامي
که يک ماهواره وارد حالت ﺗعیین مدار خودگردان ميشود،
سیستم کنترل زمیني ديﮕر نميﺗواند آخرين دادههاي
 EOPرا براي ﺗبديل کامل بین دو سیستم مختصات
سماوي و زمیني بارگذاري کند و ﺗنﻬا ميﺗواند با پیش
بیني دادههاي  EOPﺗبديل بین دو سیستم را انجام دهد
[ .]3از آنجاکه محور دوران لحظهاي زمین ثابت نميماند،
قطب در حال حرکت است .زمان جﻬاني ( ،)UT1زمان
ساعت زمین است که يک دور در حدود  24ساعت انجام
ميدهد [ .]10زمان اضافي اين چرخش ،ﺗغییرات ﻃول روز

1 Earth Orientation Parameters
2 Earth Rotation Parameters
3 Coordinated Universal Time
4 Satellite Laser Ranging
5 Lunar Laser Ranging
6 Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by
Satellite
7 Global Navigation Satellite Systems
8 Very Long Baseline Interferometry
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( )9LODنامیده ميشود .اين زمان در مقابل جريان باد و
امواج اقیانوسي ﺗاثیرپذير است ،بنابراين ساختار پیچیدهاي
دارد و نميﺗوان آن را بهﻃور دقیق مدل کرد [.]11
موقعیت قطب سماوي ﺗوسط ( IAUاﺗحاديه بینالمللي
نجوم) و مدل نوﺗیشن  IAUدر سال  2000ﺗعريف شده
است و با دقت ﺗقريبا قابل مﻼحظهاي قابل پیشبیني است
هرچند که برخي از نوسانات آن هنوز قابل مدلسازي
نميباشد .اصﻼحات مشاهده شده براي مختصات قطب
سماوي که در سیستم مرجع سماوي مدل ميشود،
آفستهاي ( )dY ،dXهستند [.]3
بنابراين باﺗوجه به کاربردهايي همچون ﺗعیین دقیق
مدار ماهوارهها ،نجوم ژﺋودزي ،ناوبري فضايي و همچنین
مطالعهي پديدههاي ژﺋوفیزيﮑي ،مطالعه الﮕوريتمهاي
پیشبیني  EOPاز اهمیت بااليي برخوردار است [.]9
مطالعات انجام شده بر روي  EOPرا ميﺗوان به دو
دسته ﻃبقهبندي نمود [ )1 :]12مطالعاﺗي که
بهکاربردهاي ژﺋوفیزيﮑي آنها پرداخته است و  )2مدلهاي
پیشبیني اراﺋه شده براي آنها.
از جمله مطالعات صورت گرفته با موضوع کاربردهاي
ژﺋوفیزيﮑي  EOPميﺗوان به موارد زير اشاره نمود .در سال
 1983بارنز و همﮑاران با استفاده از پارامترهاي ERP
ﺗغیی رات جرم اﺗمسفري و نوسانات الﮕوهاي باد را مورد
بررسي قرار دادند [ .]13متوﺋس و همﮑاران در سال 1991
با استفاده از  ،EOPبه ايدهي مناسبي براي وجود پديدهي
نوﺗیشن در ارﺗباط زمین با ساير نیروهاي دينامیﮑي موجود
در هستهي زمین پرداختند [ .]14چن و ويلسون نیز در
سال  2005با استفاده از ﺗغییرات در مخزن آب قارهاي
حاصل از سیستم جمع آوري داده پیشرفته زمین ،به
پیدايش علل هیدرولوژيﮑي حرکت قطبي پرداختند [.]15
از جمله مطالعاﺗي که به اراﺋه مدلهاي پیشبیني
پرداختهاند مي ﺗوان به موارد زير اشاره نمود .ﺗغییرات در
پرسیشن و نوﺗیشن را ميﺗوان بهﻃور دقیق مدل کرد.
بنابراين ،پیشبیني فعلي  EOPعمدﺗاً به پیشبیني ERP
مربوط ميشود .بسیاري از مطالعات ،پیشبیني محصوالت
 ERPرا بررسي کردهاند IERS .بهعنوان مرکز خدمات و
پیشبیني سريع پارامترهاي دوران زمین ،بهﻃور مداوم
پیشبینيهايي از  EOPرا ﺗحت عنوان  Bulletinاراﺋه
9 Length Of Day

اس

1 Atmospheric Angular Momentum
2 Auto Covariance
3 Singular Spectrum Analysis

 -2روش تحقیق
شناسايي رفتارهاي قطعي و ﺗصادفي سريهاي زماني،
به وسیلهي روشهاي پارمتريک و غیر پارامتريک صورت
ميپذيرد .در روشهاي پارمتريک به کمک بﻬرهمندي از
مدلهاي رياضي که ﺗحت عناوين مدل ﺗابعي و مدل
ﺗصادفي شناخته ميشوند ،اين رفتارها مورد بررسي قرار
ميگیرند .روشهايي مانند روش برآورد هارمونیک کمترين
مربعات ( )5LSHEو آزمون آماري  Wاز جمله روشهاي
پارامتريﮑي هستند که به ﺗرﺗیب بهمنظور شناسايي مولفه
ه ارمونیک در مدل ﺗابعي و مدل ﺗصادفي ،استفاده
ميشوند .در روشهاي غیرپارامتريک ،ديﮕر مدلهاي ﺗابعي
و ﺗصادفي وجود ندارند بلﮑه بهوسیلهي روشهاي مبتني
بر داده ،رفتارهاي قطعي مورد بررسي قرار ميگیرند .روش
غیرپارامتريﮑي مانند آنالیز ﻃیفي ﺗﮑین ( )SSAکه يک
روش دادهسازگار است ،يﮑي از کاربرديﺗرين روشهاي
آنالیز سريهاي زماني ميباشد SSA .که اخیراً در مطالعات
مختلف سريهاي زماني ژﺋودﺗیﮑي مورد استفاده قرار
گرفته است ،قادر به استخراج سیﮕنالهايي با فاز و دامنه
غیر ثابت است در حالي که در روشهاي پارامتريک ،فاز و
دامنه ثابت هستند .همین ويژگي استفاده از  SSAرا به
منظور پیشبیني ﺗغییرات کوﺗاه مدت ،بلند مدت و
رفتارهاي متناوبي که ممﮑن است با روابط رياضي
بهصورت صريح قابل مدلسازي نباشند را ممﮑن ميسازد.
با اين ﺗوضیح که يﮑي از مﻬمﺗرين مساﺋل در ،SSA
استراﺗژي مورد استفاده در جداسازي رفتارهاي قطعي و
ﺗصادفي است.

4 Autoregressive Moving Average
5 Least Square Harmonic Estimation
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ميدهد [ .]16عﻼوه بر  JPL ،IERSکه يﮑي از
زيرمجموعههاي ناسا ميباشد ،پیشبینيهاي  EOPرا رصد
ميکند [ .]17در سال  Klarus 2010و همﮑاران به
مقايسهي نتايج پیشبینيهاي مختلف پارامترهاي دوران
زمین پرداختند .نتايج اين ﺗحقیق نشان داد که ﺗرکیب
مدلهاي آنالیز ﻃیفي ،پیشبیني  LSو  ARو همچنین
روشهاي مختلف شبﮑههاي عصبي ،ميﺗوانند حرکت
قطبي را با دقت بااليي پیشبیني نمايند .براي پیشبیني
پارامترهاي  UT1-UTCو  ،LODعﻼوه بر روشهاي قبلي،
روشهايي مانند فیلترکالمن ،ﺗرکیب ﺗجزيهي موجک و
پیشبیني اﺗوکوواريانس و همچنین ﺗبديل انطباقي از ﺗﮑانه
زاويهاي اﺗمسفري ( ،)1AAMميﺗواند مفید باشد [ .]18در
سال  Schuh ،2002و همﮑاران ابتدا ﺗاثیرات جزر و مدي
اقیانوسي ،صلب بودن زمین و همچنین ﺗاثیرات اﺗمسفري
فصلي را از مشاهدات  EOPحذف کردند و سپس
پارامترهاي  EOPرا با استفاده از روش شبﮑههاي عصبي
پیشبیني کردند [ .]19در سال  Akyilmaz ،2004و
همﮑاران با استفاده از سیستم استنتاج فازي ( مبتني بر
شبﮑه ﺗطبیقي) ERP ،را بهصورت کوﺗاهمدت پیشبیني
کردند[ .]20در سال  Akyilmaz ،2011و همﮑاران
پارامترهاي  ERPرا با استفاده از روش ﺗرکیب روش ﺗجزيه
موجک و شبﮑهي عصبي فازي پیشبیني کردند [.]21
در سال  Kosek ،2005و همﮑاران با دو روش ﺗرکیب
مدلهاي پیشبیني  LSبههمراه  ARو ﺗرکیب ﺗجزيهي
موجک گسسته بههمراه  ،2ACبه پیشبیني پارامترهاي
 LODو  UT1-UTCپرداختند و براي رسیدن به
پیشبیني مطلوب ،اثراﺗي مانند ثانیههاي جﻬشي و جزر و
مد را ابتدا از مقادير مشاهده شده  UT1-UTCو LOD
حذف نمودند [ .]22در سال  Fei Wu ،2021و همﮑاران از
روش  LS+ARبهمنظور پیشبینيهاي بلندمدت پارامتر
 LODاستفاده نمودند .مدل اولیهاي که براي  LSدر نظر
گرفته شد شامل ،دوره ﺗناوبهاي سالیانه ،نیم سالیانه ،يک
سوم سالیانه 9/3 ،سال 18/6 ،سال و يک ﺗرند خطي بود
[ .]3در سال  malkin ،2010و همﮑاران از روش غیر
پارامتريک آنالیز ﻃیفي ﺗﮑین ( )3SSAبهمنظور بررسي
ﺗغییرات جﻬش فاز دوره ﺗناوبهاي چندلر بر روي حرکت

قطب ،استفاده نمودند [ .]23در سالهاي  2020 ،2017و
 ،2021بهﺗرﺗیب  Shenو همﮑاران ،مديري و همﮑاران و
 Jinو همﮑاران حرکت قطبي را با استفاده از ﺗرکیب
الﮕوريتم  SSAبه همراه مدلهاي پیشبیني  4ARMAو
 Copulaبا دقتهايي نزديک به پیشبینيهاي Bulletin
پیشبیني نمودهاند و نتايج نشان داد که دامنه دوره ﺗناوب
چندلر در  20سال گذشته بهمیزان قابل ﺗوجﻬي کاهش
داشته است ].[12], [24], [25

مقاله پژوهشي  -پیشبیني کوﺗاهمدت سري زماني ﺗغییرات ﻃول روز
با روش SSA+ARMA

در روش پیشنﻬادي اين ﺗحقیق از فرآيندهاي میانﮕین
متحرک و اﺗورگرسیو ( )ARMAبه منظور پیشبیني بخش
ﺗصادفي ﺗغییرات سري زماني استفاده شده است و
الﮕوريتم پیش بیني پیشنﻬاد شده با ﺗلفیق  SSAو
 ARMAبه منظور پیشبیني رفتارهاي قطعي و ﺗصادفي
(به ﺗرﺗیب) ﺗوسعه داده شده است.
در ادامه ابتدا روش آنالیز  FFTبه عنوان روشي مرسوم
و سريع بهمنظور کشف رفتارهاي متناوب در سريهاي
زماني شرح داده شده است .آنالیز  FFTرا ميﺗوان بهمنظور
شناسايي فرکانسهاي غالب موجود در سري زماني با
هدف ارزيابي ﻃول دادههاي مورد نیاز و انتخاب ﻃول
پنجره  SSAبه کار برد .سپس روش کشف مشاهدات
اشتباه به منظور صحتسنجي دادههاي مورد استفاده و
اﻃمینان از عدم وجود مشاهدات اشتباه در آنها شرح داده
شده است .در بخش  3-2ابتدا روش  SSAاراﺋه شده است
و سپس الﮕوريتم پیشبیني  SSAبههمراه روند پیشنﻬادي
جﻬت انتخاب ﺗعداد مولفههاي مورد استفاده براي
پیشبیني رفتارهاي قطعي به کمک  SSAشرح داده شده
است .در بخش بعد فرآيندهاي میانﮕین متحرک و
اﺗورگرسیو ( )ARMAکه از آن بهمنظور پیشبیني
رفتارهاي ﺗصادفي سري زماني استفاده شده است و
متعاقب آن نحوهي انتخاب مدل مناسب  ARMAبه کمک
معیار  1AICشرح داده شده است .سپس خطاي میانﮕین
مطلق ( )MAEبهعنوان معیار ارزيابي نتايج پیشبینيها
ﺗعريف و نحوهي محاسبهي آن شرح داده شده است .در
نﻬايت پس از اراﺋه مدل مورد استفاده براي مدلسازي
اثرات جزر و مد صلبیت زمین و جزر ومد اقیانوسي در
سريهاي زماني  LODپیشبینيهاي  10روزهي اين سري
زماني با استفاده از روش پیشنﻬادي انجام و نتايج مورد
بحث و بررسي قرار گرفته است.
 - 1-2آنالیز FFT

 2FFTيک الﮕوريتم است که محاسبه ﺗبديل فوريه
گسسته براي يک سريزماني را سريعﺗر از ساير الﮕوريتم
هاي موجود انجام ميدهد و دقت قابل مقايسهاي با ساير
روشها دارد [ .]26پس با ﺗوجه به اين ويژگيها FFT ،يک
1 Akaike information criterion
2 Fast Fourier Transform
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روش ايده آل براي استخراج اولیهي فرکانسها در
سريزماني ميباشد .اگر )𝒏(𝒙 يک سريزماني باشد در
اين صورت ﺗجزيهي  FFTآن بهصورت زير ميباشد.
𝑁−1

()1

𝑘𝑛𝑁𝑊)𝒏(𝒙 ∑ = )𝑘(𝐹
𝑛=0

در رابطه ( 𝐹(𝑘) ،)1ضريب 𝑘ام ﺗبديل فوريه گسسته
𝜋2

ميباشد همچنین 𝑁 𝑖 𝑖 = √−1 ،𝑊𝑁 = 𝑒 −و 𝑁 ﺗعداد
نمونه ميباشند

 -2-2صحت سنجی مشاهدات
وجود اشتباهات در سريهاي زماني ،باعث ﺗفسیرهاي
نادرست از آنالیزهاي مختلف ميگردد .لذا در اولین گام
پیش از انجام هر آنالیز بر سريهاي زماني ،الزم است
صحت مشاهدات مورد ارزيابي قرار گیرد .بدين منظور دو
فرض آماري در مقابل هم ﺗعريف ميشود .در فرض صفر،
فرض بر اين است که مشاهدات عاري از اشتباه هستند و
در فرض مقابل ،فرض بر اين است که مشاهدهي iام سري
زماني مورد بررسي ،حاوي اشتباه است.
()1

𝒙𝑨 = )𝒚(𝐸  𝐻0 :فرض صفر

()2

∆ 𝒚𝑪  : 𝐻𝑎 : 𝐸(𝒚) = 𝑨𝒙 +فرض مقابل

در روابط ( )1و ( 𝐸 ،)2عملﮕر امید رياضي 𝑨 ،ماﺗريس
ﻃرح مدل ﺗابعي به ابعاد 𝑛 × 𝑚 𝒙 ،بردار مجﻬوالت به
ابعاد  𝑚 ،𝑛 × 1و 𝑛 بهﺗرﺗیب ﺗعداد مشاهدات و مجﻬوالت
𝑇]𝑪𝒚 = [0 0 ⋯ 1 ⋯ 0 0
مدل ﺗابعي،
ماﺗريس ﻃرح متناظر با مشاهدهي اشتباه 𝑖ام (درايهي 𝑖ام
برابر  )1و ∆ بزرگي اشتباه در مشاهدهي 𝑖ام ميباشند.
آمارهي مربوط به اين آزمون نیز بهصورت رابطه ()3
ﺗعريف ميشود که اين آماره از ﺗابع ﺗوزيع خي _ دو با
درجه آزادي  1ﺗبیعت ميکند.
2

()3

) ̂𝑒 (𝐶𝑦𝑇 𝑄𝑦−1
𝑇 = 𝑇 −1
𝑦𝐶 𝐶𝑦 𝑄𝑦 𝑄𝑒̂ 𝑄𝑦−1

در رابطه ( 𝑸𝒚 ،)3ماﺗريس واريانس کواريانس
مشاهدات ميباشد 𝟎̂𝒆 و 𝟎̂𝒆𝑸 نیز بهﺗرﺗیب بهصورت روابط
( )5و ( )6ﺗعريف ميگردند.

()5

𝑦 ⊥𝐴𝑃 = 𝑒̂0

()6

𝑦𝑄 ⊥𝐴𝑃 = ̂𝑒𝑄

در روابط فوق 𝑨 ماﺗريس ﻃرح مدل ﺗابعي است .بدين
منظور اگر يک سري زماني شامل ﺗرم رگرسیونخطي
(آفست و ﺗرند) و 𝑞 دورهي ﺗناوب باشد ،ميﺗوان مدل
ﺗابعي را بهصورت رابطه ( )7بازنويسي کرد.
𝑞

()7

𝑘𝑥 𝑘𝐴 ∑ 𝑦 = 𝐴𝑡𝑟 𝑥𝑡𝑟 +
𝑘=1

در رابطه ( 𝑨𝑻 ،)7ستون هاي متناظر با رگرسیون
خطي و به صورت
1 𝑡1
𝑡
] = [1 ⋮2
⋮
𝑚𝑡 1

()8

𝑟𝑡𝐴

ميباشد 𝑨𝑘 .بهازاي هريک از دوره ﺗناوبهاي 𝑘𝜔 داراي
يک ستون مؤلفههاي سینوسي و يک ستون مؤلفههاي
کسینوسي است که بهصورت رابطه ( )9ﺗعريف ميشود.

()9

) 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑘 𝑡1 ) 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑘 𝑡1
) 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑘 𝑡2 ) 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑘 𝑡2
]
[ = 𝑘𝐴
⋮
⋮
) 𝑚𝑡 𝑘𝜔(𝑛𝑖𝑠 ) 𝑚𝑡 𝑘𝜔( 𝑠𝑜𝑐

همچنین 𝑟𝑡𝒙 و 𝑘𝒙 در رابطه ( )7بهﺗرﺗیب شامل
ضرايب دامنه ي ﺗرم رگرسیون خطي و ضرايب دامنهي
kامین دوره ﺗناوب ميباشند [.]27
 -3-2الگوریتم SSA

در برخي از کاربردهاي سريهاي زماني ،مساﺋلي وجود
دارد که بخش منظم رفتار ،بخش نسبتا ضعیفي است و يا
در نويز قابل ﺗوجﻬي پنﻬان شده است .بنابراين بدون دانش
ابتدايي از دينامیک مساله ،کشف و فرموله کردن مدلي
مناسب براي ﺗوصیف اين رفتار منظم ،ممﮑن است کار
دشواري باشد .بهکارگیري روشهاي دادهسازگاري مانند
آنالیز ﻃیفي ﺗﮑین ( )SSAميﺗواند رويﮑردي مناسب در
حل چنین مساﺋلي باشد .روش  SSAبا آنالیز مولفههاي

اس

()4

 -1-3-2مراحل SSA

روش  SSAشامل  4مرحلهي زير ميباشد.
1
 )1در مرحلهي اول ماﺗريس لگ_کواريانس ساخته
ميشود .بدين منظور اگر 𝑚 ﻃول کل ديت ا باشد ،ديتاها را
ميﺗوان با جابجايي پنجرهاي به ﻃول 𝑀 (ﻃول پنجره) و
قراردادن آنها در سطرهاي ماﺗريس رابطه ()10
ﻃبقهبندي نمود.
()10

⋯
)𝑦(1
)𝑦(2
)𝑀(𝑦
)⋯ 𝑦(𝑀 + 1
)𝑦(2
)𝑦(3
⋱
=𝑌
⋮
⋮
⋮
⋯
′
)′
)𝑦(𝑚 − 1
𝑚(𝑦
)… 𝑦(𝑚 − 1
] )𝑚(𝑦
… )𝑦(𝑚 ′ + 1
) [ 𝑦(𝑚′

()11

𝑚′ = 𝑚 − 𝑀 + 1
′

به ماﺗريس رابطه ( )10با ابعاد 𝑚 × 𝑚 ماﺗريس گذر و
به بردارهاي هر سطر آن بردارهاي  M_Laggedگفته
ميشود .بدين ﺗرﺗیب ماﺗريس لگ_کواريانس پیشنﻬادشده
ﺗوسط برومﻬد و کینگ 2مطابق رابطهي زير ﺗشﮑیل ميشود.
()12

𝑇 1
𝑌 𝑌
𝑚′

= 𝐾𝐵𝐶

ماﺗريس کواريانس را ميﺗوان از ﻃريق روش قطر ثابت
واﺗارد وگیل ( ]29[ )VGنیز محاسبه نمود .درايهي سطر 𝑖 و
1 Lag Covariance
2 C-BK
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−1

𝑃𝐴⊥ = 𝐼 − 𝐴(𝐴𝑇 𝑄𝑦−1 𝐴) 𝐴𝑇 𝑄𝑦−1

اصلي  PCAيا آنالیز ﺗوابع ﺗجربي  EOFارﺗباط نزديﮑي
دارد SSA .درواقع در ابتدا بهمنظور کاهش ابعاد يک
مجموعه داده و فشردهسازي بیشترين واريانس در کمترين
ﺗعداد مولفهها ﻃراحي شد و اولین بار ﺗوسط برومﻬد و
کینگ در سال  1986اراﺋه شد [ .]28درواقع  SSAيک
روش داده سازگار است که از دامنهي زمان دادهها
بهمنظور استخراج اﻃﻼعات از سريهاي زماني کوﺗاه که
حاوي نويز هستند ،بدون هیچ دانش اولیهاي از
دينامیک هاي ﺗاثیر گذار بر سري زماني ،استفاده ميکند.
اين روش غیرپارامتريک ،يک مجموعه داده را به
مجموعهي مولفههاي متعامد دادهسازگار ﺗجزيه ميکند.
اين مولفهها بهﻃور کلي در ﺗرند ،الﮕوهاي نوساني و نويز
دستهبندي ميشوند.

مقاله پژوهشي  -پیشبیني کوﺗاهمدت سري زماني ﺗغییرات ﻃول روز

ستون 𝑗 ماﺗريس لگ-کوواريانس پیشنﻬادي واﺗارد و گیل
( 𝐺𝑉𝑪) ،از رابطهي زير ،به ازاي |𝑗  𝜏 = |𝑖 −محاسبه ميشود.
𝜏𝑚−

()13

1
)𝜏 ∑ 𝑦(𝑘)𝑦(𝑘 +
= )𝜏(𝑐
𝜏𝑚−
𝑘=1

 )2مرحلهي دوم ﺗجزيهي مقادير ويژهي ماﺗريس
لگ_کواريانس و ﺗعیین مقادير ويژه (𝒌𝜆) به همراه بردارهاي
ويژهي آن ( )EOFميباشد .در واقع با استفاده از ﺗجزيه
مقدار ويژه ،ماﺗريس کواريانس 𝑪 قطري سازي ميشود.
()14

𝐸𝐶 𝑇 𝐸 = 𝛬

با روش SSA+ARMA

در رابطه ( 𝜦 ،)14يک ماﺗريس قطري از 𝑀 مقدار ويژه
و 𝑬 ماﺗريسي است که ستون هاي آن بردارهاي ويژه
متناظر آن (𝒌𝒆) هستند.
 )3مرحلهي سوم گروهبندي بر اساس مقادير ويژه
ميباشد چرا که معموال مولفههاي هارمونیک با
فرکانسهاي مختلف بهصورت يک جفت مولفهي ويژه با
مقادير ويژهي نزديک به هم خود را نشان ميدهند.
 )4مرحلهي چﻬارم بازسازي مولفههاي بازسازي شده
(RCها )1با استفاده از مقادير ويژه و بردارهاي ويژه متناظر
بهدست آمده در مرحلهي ﺗجزيه ميباشد .مولفهي اصلي
متناظر با مقدار ويژهي kام مطابق رابطه ( )15محاسبه
ميشود)𝑘 = 1, … , 𝑀( .
𝑀

()15

)𝑗( 𝑘𝑒)𝑎𝑘 (𝑖) = ∑ 𝑦(𝑖 + 𝑗 − 1

()17

𝑇 𝐸𝐾𝐴 ≡ 𝑇 𝐸𝐾𝐸𝑌 = 𝒦𝑅

در رابطه ( 𝒦 ⊆ {1, … , 𝑀} ،)17مجموعهاي از
المانهاي ويژه است که ميﺗوانند بخشي از ﺗغییرات سري
زماني را بازسازي کنند 𝑲 .ماﺗريس قطري با ابعاد 𝑀 × 𝑀
ميباشد و المانهاي قطري آن به ازاي 𝒦 ∈ 𝑘 برابر
 𝐾𝑘𝑘 = 1و ساير المآنهاي آن برابر  𝐾𝑘𝑘 = 0است .قابل
}𝑀  𝒦 = {1, … ,کامﻼ 𝒀 را بازسازي
ذکر است که
ميکند و هر مجموعهي ﺗک عضوي }𝑘{ = 𝒦 به ازاي
𝑀  ،𝑘 = 1, … ,دادههاي متناظر با يک مولفهي خاص را
بازسازي ميکند .دادههاي بازسازي شدهي متناظر با
ماﺗريس 𝒦𝑹 در رابطه ( ،)17از میانﮕینگیري از قطرهاي
اريب اين ماﺗريس بهدست ميآيد .بهعبارﺗي ديﮕر با داشتن
مولفههاي اصلي در 𝑨 ،بخشي از سريزماني که مربوط به
مولفههاي مجموعه 𝒦 است مستقیما از رابطه ()18
محاسبه ميشود.
𝑡𝑈

()18

1
)𝑗( 𝑘𝑒)∑ ∑ 𝑎𝑘 (𝑡 − 𝑗 + 1
= )𝑡( 𝒦𝒓
𝑡𝑀
𝑡𝐿=𝑗 𝒦∈𝑘

𝑚≤𝑡≤1

فاکتور نرمالسازي 𝑡𝑀 و حدود جمع 𝑡𝐿 و 𝑡𝑈 در
رابطه ( )18عبارتاند از:
= ) 𝑡𝑈 (𝑀𝑡 , 𝐿𝑡 ,

()19

𝑗=1
′

(𝑡, 1, 𝑡),
1≤𝑡 ≤𝑀−1
{(𝑀, 1, 𝑀),
𝑀 ≤ 𝑡 ≤ 𝑚′
𝑚 ≤ 𝑡 ≤ (𝑚 − 𝑡 + 1, 𝑡 − 𝑚 + 𝑀, 𝑀), 𝑚′

𝑚≤𝑖≤1

رابطه ( )15در واقع ماﺗريس گذر 𝑌 را روي پايهي
ويژهي 𝐸 ﺗصوير ميکند که فرم ماﺗريسي آن مطابق رابطه
( )16ميباشد.
𝐸𝑌 = 𝐴
()16

مولفهي بازسازي شده kام به ازاي مجموعهي ﺗک
عضوي }𝑘{ = 𝒦 به ازاي 𝑀  𝑘 = 1, … ,برابر است با:
𝑡𝑈

()20

1
)𝑗( 𝑘𝑒)∑ 𝑎𝑘 (𝑡 − 𝑗 + 1
= )𝑡( 𝑘𝑟
𝑡𝑀
𝑡𝐿=𝑗

𝑚≤𝑡≤1

در رابطه ( )16مولفههاي اصلي متناظر با هريک از
مقادير ويژه ،از ستونهاي 𝒌𝒂 از ماﺗريس 𝑨 حاصل
ميشوند .اين مولفهها در لگ صفر دو به دو ناهمبستهاند و
ﻃول  𝑚′دارند .قابل ذکر است که روش  ،VGناهمبستﮕي
مولفههاي اصلي را ضمانت نميکند .بازسازي RCها
نیازمند يک ﺗبديل معﮑوس از رابطه ( )16است.
1 Reconstructed Components
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 -2-3-2انتخاب طول پنجره
يﮑي از مساﺋل اصلي در  SSAانتخاب ﻃول پنجره 𝑀

است که در واقع قدرت ﺗفﮑیک ﻃیفي الﮕوريتم را مشخص
ميکند .در واقع قدرت ﺗفﮑیک ﻃیفي را ميﺗوان به ﺗوانايي
ﺗفﮑیک بین دو قلهي ﻃیفي ﺗعبیر کرد .براساس يک رابطه
ﺗجربي بهمنظور ﺗعیین ﻃول پنجره ميﺗوانیم ابتدا آنالیز

بهمنظور پیشبیني با استفاده از روش  SSAمراحل
زير بهﺗرﺗیب ﻃي ميشود.
 )1در اولین گام ،ﺗرند خطي و آفست از سري زماني
مربوﻃه با استفاده از روش کمترين مربعات مطابق رابطه
( )22حذف ميگردد.
()21

𝑦 𝑟𝑡𝑇𝐴 𝑥̂𝑡𝑟 = (𝐴𝑇𝑡𝑟 𝐴𝑡𝑟 )−1

()22

𝑟𝑡̂𝑥 𝑟𝑡𝐴 𝑦 ′ = 𝑦 −

در اين روابط 𝑨𝑡𝑟 ،ماﺗريس ﻃرح متناظر با رگرسیون
خطي مشابه رابطهي ( )8ميباشد .همچنین 𝑟𝑡̂𝒙 برداري
شامل دو ضريب آفست و ﺗرند خطي است.
 )2در گام دوم يک بردار با مقادير صفر و ابعادي به
اندازهي ﻃول بازهي پیشبیني ( )nبه انتﻬاي بردار 𝑚 𝑦 ′
اضافه ميگردد.
 )3در گام سوم الﮕوريتم  ،SSAبر روي برداري که از
مرحلهي دوم حاصل شد ،اعمال شده و با استفاده از
مقادير اولین مولفهي بازسازي شده ،مقادير جديدي
جايﮕزين بردار پیشبیني ميشوند و سپس بر روي اين
مقادير جديد ،دوباره الﮕوريتم  SSAاعمال ميشود و اين
مرحله ﺗا زماني ادامه مييابد که اختﻼف بین اولین مولفه
ي بازسازي شده بین دو ﺗﮑرار بسیار کوچک شود.
 )4همانﮕونه که اشاره شده يﮑي از مﻬمﺗرين چالشها
در  SSAجداسازي مولفههاي قطعي است .اگر  kمولفهي
قطعي در  SSAوجود داشته باشند ،درگام چﻬارم روندي
که در گام سوم ذکر گرديد ﺗا  kامین مولفهي بازسازي
شده ادامه يابد.
 )5در گام پنجم ،آفست و ﺗرند خطي به مقادير
پیشبیني شدهي  SSAاضافه ميشوند.

اس

 -3- 3-2الگوریتم پیشبینی SSA

الگوریتم پیشبینی SSA

انتخاب ﺗعداد مولفههاي قطعي ( )kبﻬینه ،در الﮕوريتم
پیش بیني  SSAرا ميﺗوان از ﻃريق پیشبیني بخشي از
سري زماني مشاهدهشده ،بهازاي مقادير مختلف  kو
اعتبارسنجي و مقايسهي نتايج اين پیشبینيها انجام داد.
بدينمنظور با استفاده از بخشي از سري زماني به عنوان
دادههاي آموزش ،مدل پیشبیني سري زماني به ازاي
مقادير مختلف  ،kبراي بخشي از دادهها که بهعنوان
دادههاي اعتبارسنجي انتخاب شدهاند و مقادير مشاهده
شدهي آنها در دسترس است ،ﺗشﮑیل ميشود .دقت اين
مدلها با يﮑديﮕر مقايسه شده و بﻬترين مدل با کمترين
خطاي پیشبیني ،مقدار  kيا ﺗعداد مولفههاي قطعي
بﻬینه براي پیشبیني را ﺗعیین ميکند .بهمنظور کاهش
زمان پردازش الﮕوريتم پیشبیني  ،SSAميﺗوان جﻬت
انتخاب ﺗعداد مولفه هاي قطعي ،مقادير گسستهاي از  kرا
با گامي بزرگتر از يک مورد ارزيابي قرار داد .بهعنوان مثال
اين مقادير ميﺗواند  15 ،10 ،5و  ...در نظر گرفته شود.
دقت پیشبیني  SSAبا افزايش بیش از حد ﺗعداد مولفهها
و اضافه شدن مولفههاي متناظر با رفتارهاي غیرقطعي افت
ميکند ،بنابراين ميﺗوان با بررسي يک مجموعهي متناهي
از مدلهاي پیشبیني بهازاي مقادير مختلف  ،kمدل بﻬینه
را انتخاب نمود.

 -4-2فرآیندهای میانگین متحرک و اتورگرسیو
()ARMA
دستهاي از مدلهاي پیشبیني سريهاي زماني
مدلهاي میانﮕین متحرک ( )1MAو مدل خودهمبسته
(𝑅𝐴) ميباشند و مدلي که از ﺗرکیب آنها ساخته مي
شود را فرآيند میانﮕین متحرک و اﺗورگرسیو ()ARMA
مينامند .در روابط ( )24( ،)23و ( )25بهﺗرﺗیب مدل
رياضي فرآيندهاي  AR ،MAو  ARMAبیان شده است.
()23

)𝑦(𝑡) = 𝑐 + 𝑒(𝑡) + 𝜃1 𝑒(𝑡 − 1
⋯ + 𝜃2 𝑒(𝑡 − 2) +
)𝑞 + 𝜃𝑞 𝑒(𝑡 −

1 Moving Average

43

نشريه علمي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره يازدهم ،شماره  ،3اسفند ماه  - 1400مقاله پژوهشي

 FFTبر روي سري زماني مورد بررسي انجام داد و دوره
ﺗناوب غالب را ﺗعیین نمود و ﻃول پنجره را مضرب
صحیحي از اين دوره ﺗناوب در نظر گرفت ].[12

 -4-3-2انتخاب تعداد مولفههای قطعی بهینه در
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()24

)𝑦(𝑡) = 𝑐 + 𝑒(𝑡) + 𝛽1 𝑦(𝑡 − 1
⋯ + 𝛽2 𝑦(𝑡 − 2) +
)𝑝 + 𝛽𝑝 𝑦(𝑡 −
𝑝

)𝑖 𝑦(𝑡) = 𝑐 + 𝑒(𝑡) + ∑ 𝛽𝑖 𝑦(𝑡 −

()25

𝑖=1
𝑞

)𝑖 + ∑ 𝜃𝑖 𝑒(𝑡 −
𝑖=1

در روابط فوق 𝑐 ،میانﮕین سري زماني 𝒆(𝑡) ،يک

با روش SSA+ARMA

فرآيند ﺗصادفي نويز سفید با واريانس  𝑞 ،𝜎 2مرﺗبهي مدل
 𝜃1 , 𝜃2 , … , 𝜃𝑞 ،MAضرايب مدل)𝑞(𝐴𝑀  𝑝 ،مرﺗبهي مدل
 ARو 𝑝𝛽  𝛽1 , 𝛽2 , … ,ضرايب مدل )𝑝(𝑅𝐴 ميباشند .اين
مدلها با مرﺗبهي مناسب به فرآيندهاي ﺗصادفي ايستا
برازش داده ميشوند و ضرايب آنها از ﻃريق يک فرآيند
بیشنه شباهت برآورد ميشوند .مزيت مدل  ARMAنسبت
به  ARو  MAاين است که اين مدل ،با پارامترهاي
کمتري به فرآيندهاي ﺗصادفي برازش داده ميشود و در
نتیجه با ﺗوجه به ﻃول محدود سريهاي زماني ،برآوردهاي
مناسبﺗري از پارامترها را داراست .اين مدلها ﺗابعي از
همبستﮕي زماني مشاهدات هستند و بههمین دلیل
ميﺗوان از آنها براي پیشبیني فرآيندهاي ﺗصادفي
استفاده نمود [.]30

 -5-2معیار اطالعاتی آکائیکه (𝐂𝐈𝐀)
همانﮕونه که در بخش قبلي ذکر گرديد مدلهاي
 ARMAﺗابعي از مراﺗب 𝑝 و 𝑞 هستند لذا ﺗعیین مناسب
اين مرﺗبهها يﮑي از مﻬمﺗرين مساﺋل در اين مدل ميباشد.
انتخاب مناسب اين مرﺗبهها در مدل  ARMAمطابق با
آزمونهاي آماري که بر روي مقادير باقیماندهها ﺗعريف مي
شود ،امﮑان پذير است .روشهاي 𝐶𝐼𝐴 و 𝐶𝐼𝐵 1آزمونهاي
آماري مورد استفاده براي ﺗشخیص مرﺗبهي مناسب در
مدل  ARMAهستند که از لحاظ شناسايي مرﺗبهي
مناسب ،ﺗفاوت چنداني ندارند .مدل 𝐶𝐼𝐴 کیفیت مدلهاي
مختلف را مورد ارزيابي قرار ميدهد .در اين مدل ،آزمون
آماري بین چند مدل انجام ميشود و مدلي بهعنوان مدل
بﻬینه انتخاب ميشود که اﻃﻼعات کمتري را از دست
دهد .بهعنوان مثال ،در يک سري زماني ،چند مدل بر
مبناي مقدار 𝐶𝐼𝐴 با يکديﮕر رقابت ميکنند و مدلي
1 Bayesian information criterion
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داراي 𝐶𝐼𝐴

بهعنوان مدل بﻬینه انتخاب ميشود که
کمتري نسبت به مدلهاي ديﮕر باشد .در حالت کلي،
مدل 𝐶𝐼𝐴 مطابق رابطه ( )26محاسبه ميشود.
()26

)𝐿(𝑛𝐿 𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 −

در رابطه ( 𝑘 ،)26ﺗعداد پارامترهاي مدل آماري است و
𝐿 مقدار حداکثر ﺗابع درستنمايي براي مدل برآورد شده
است .براي مدل  ،ARMAمعیار 𝐶𝐼𝐴 بهصورت رابطه ()41
محاسبه ميشود.
()27

)𝑞 2 × (𝑝 +
𝑇

𝐴𝐼𝐶(𝑝, 𝑞) = 𝐿𝑛(𝜎̂ 2 (𝑝, 𝑞)) +

در رابطه ( 𝑝 ،)41و 𝑞 بهﺗرﺗیب مرﺗبههاي  ARو ،MA
 𝜎̂ 2واريانس باقیماندهها و 𝑇 ﻃول دادههاي بدون فاصله
(گپ) سري زماني ميباشد.

 -6-2خطای مطلق میانگین
خطاي مطلق میانﮕین ( ،)2MAEيک معیار مناسب
بهمنظور سنجش کیفیت پیشبینيها ميباشد .بهمنظور
محاسبهي مقادير  MAEبراي پیشبینيهاي  Hروزهي
سري زماني ،اگر پیشبیني در 𝑝𝑛 بازهي  Hروزه ،با
مبدأهاي زماني متفاوت براي سري زماني انجام شود،
مقدار 𝐸𝐴𝑀 براي روز 𝑖ام (𝐻 …  )𝑖 = 1,بهصورت رابطه
( )28محاسبه ميشود.
𝑝𝑛

()28

1
)| 𝑗𝑀𝐴𝐸𝑖 = ∑(|𝑃𝑖,𝑗 − 𝑄𝑖,
𝑝𝑛
𝑗=1

در رابطه ( 𝑃𝑖,𝑗 ،)28مقدار پیشبیني مربوط به روز 𝑖امِ
بازهي پیشبیني  Hروزهي jام است ( 𝑝𝑛 …  )𝑗 = 1,و 𝑗𝑄𝑖,
مقدار واقعي مشاهده شده 𝑖امین روز در همان بازهي
پیشبیني است.

 -7-2مدلسازی اثرات جزر و مد صلبیت زمین
و جزر ومد اقیانوسی
سري زماني  LODشامل اثرات نیروي جزر و مد
صلبیت زمین و جزر ومد اقیانوسي است که اين اثرات
2 Mean Absolute Error

) 𝑖𝜉(δ∆= ∑ 𝐵 ′ 𝑖 𝑐𝑜𝑠(𝜉𝑖 ) + 𝐶 ′ 𝑖 sin
𝑖=1

()30

5

𝑗𝛼 𝑗𝑖𝑎 ∑ = 𝑖𝜉
𝑗=1

در رابطه ( δ∆ ،)29مقادير اين مدلسازي بر
سريزماني  LODميباشد و ضرايب 𝑗𝛼 و 𝑗𝑖𝑎 مطابق اين
کنوانسیون محاسبه ميشوند.

 -3نتایج عددی
در اولین گام در اين ﺗحقیق با استفاده از دوره
ﺗناوبهاي 18/6سالیانه 9/3 ،سالیانه ،سالیانه ،نیمسالیانه و
 120روزه ،مدل ﺗابعي مورد نیاز در بخش  2-2ساخته شد
[ .]3مدل نويز مشاهدات به منظور کشف مشاهدات اشتباه
احتمالي و ارزيابي صحت مشاهدات نويز سفید و بنابراين
ماﺗريس کوواريانس مشاهدات ماﺗريس هماني (يﮑه) در
نظر گرفته شد و مشاهدات عاري از اشتباه بودند .سپس
مطابق بخش  7-2اثرات نیروي جزر و مد صلبیت زمین و
جزرومد اقیانوسي مدل شدند و از سريزماني  LODکاسته
شدند و سريزماني  LODRساخته شد .شﮑل  1نتايج اين
مدلسازي را نشان ميدهد .پس از اين مرحله آنالیز FFT
بر روي سري زماني  LODRصورت گرفت و مشخص شد
که دوره ﺗناوب  365روزه ،غالبﺗرين دوره ﺗناوب اين
سري زماني است .نتايج آنالیز  FFTدر شﮑل  2اراﺋه شده
است .بنابراين ﻃول پنجره  365 SSAروز انتخاب شد [.]9
در گام بعد ،بهمنظور انتخاب ﺗعداد مولفههاي قطعي
بﻬینه براي پیشبیني  10روزهي سري زماني  LODبا
استفاده از الﮕوريتم پیشبیني  ،SSAمطابق روند مشروح
در بخش  ،4-3-2محدودهي ﺗاريخ  1ژانويه سال  2005ﺗا
 30دسامبر سال  ، 2008به عنوان داده هاي آموزش ،و
محدودهي ﺗاريخ  1ژانويه  2009ﺗا  30دسامبر  2009به
عنوان دادههاي اعتبار سنجي لحاظ گرديد (شﮑل ( 1باال)).
کیفیت پیشبینيهاي  10روزه ،در محدودهي يک سالهي
دادههاي اعتبارسنجي ،با محاسبهي مقادير  MAEبه ازاي

اس

()29
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شامل دوره ﺗناوبهاي نیم روزانه ،روزانه 5 ،روزه ﺗا 18/6
سال ميباشند .بهمنظور رسیدن به دقت مناسب در
پیشبیني اين مولفه ،کنوانسیون سال  IERS 2010اين
اثرات را مطابق با روابط ( )29و ( )30مدل نمود [.]31

مدلهاي مختلف پیشبیني ﺗشﮑیل شده با ﺗعداد
…  𝑘 = 5,10,15,مولفهي اصلي  ،SSAمقايسه گرديد.
مبدا بازههاي  10روزهي پیشبیني ،کلیهي روزهاي سال
 2009ﺗا ﺗاريخ  21دسامبر  2009در نظر گرفته شد
( .)𝑛𝑝 = 355 , 𝐻 = 10بنابراين بازههاي پیشبیني در
محدودهي داده هاي اعتبارسنجي عبارﺗند از 1 :ﺗا 10
ژانويه  2 ،2009ﺗا  11ژانويه  3 ،2009ﺗا  12ژانويه 2009
و بههمین ﺗرﺗیب ،با گام يک روز ،آخرين بازه از ﺗاريخ 21
ﺗا  30دسامبر  .2009الزم به ذکر است ،براي اينﮑه کلیهي
پیشبیني ها با شرايط يﮑسان انجام شوند ،با ﺗغییر مبدا
بازهي پیشبیني ،ﻃول دادههايي که پیش بیني براساس
آنها انجام ميشود ﺗغییر نميکند .به عنوان مثال
پیشبیني در بازهي  21ﺗا  30دسامبر  2009با استفاده از
دادههاي  21دسامبر  2005ﺗا  20دسامبر  2009انجام
ميشود و از دادههاي ﺗا ﺗاريخ  20دسامبر  2005در اين
پیشبیني استفاده نميشود .درمجموع  355پیشبیني 10
روزه براي پوشش ﺗمام روزهاي سال  ،2009بهازاي ﺗمامي
مدلهاي پیشبیني (با در نظرگرفتن ﺗعداد مولفههاي
اصلي متفاوت) محاسبه گرديد .در جدول  1دقت
مدلهاي پیشبین ي ﺗشﮑیل شده با  kمولفهي اصلي SSA
(…  ،)𝑘 = 5,10,با ﺗوجه به دادههاي اعتبارسنجي ،با اراﺋه
مقدار میانﮕین  10 MAEروزه مقايسه شده است .قابل
مشاهده است که مقدار میانﮕین  MAEبا اضافه کردن 30
مولفه اصلي کاهش يافته و پس از آن افزايش يافتهاست.
بنابراين مدل پیشبیني ﺗشﮑیلشده با  30مولفهي اصلي،
بهعنوان مدل بﻬینه جﻬت پیشبیني  10روزهي سري
زماني  LODRپذيرفته شد.
بخش قطعي ﺗغییرات سري زماني ،با استفاده از مدل
پیشبیني  10روزهي انتخاب شده در مرحلهي قبل
(براساس دادههاي اعتبارسنجي) با استفاده از الﮕوريتم
بخش  3-3-2پیشبیني ميشود .بدين ﺗرﺗیب
پیشبینيهاي  10روزهي سري زماني  LODRبه مدت 2
سال ،از ﺗاريخ  1ژانويه  2010ﺗا  30دسامبر  2011صورت
پذيرفت .براي اين دسته از پیشبینيها محدودهي ﺗاريخ 1
ژانويه سال  2006ﺗا  30دسامبر سال  ،2009بهعنوان
دادههاي آموزش انتخاب شدند .شﮑل  3بازسازي سري
زماني  LODRرا با  30مولفهي قطعي در اين محدودهي
زماني نمايش ميدهد .محدودهي دادههاي مورد
پیشبیني ،در قاب باالي شﮑل  1نمايش داده شده است.
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به ﻃور مشابه بازههاي پیشبیني عبارﺗند از 1 :ﺗا  10ژانويه
 2 ،2010ﺗا  11ژانويه  2010و بههمین ﺗرﺗیب ،با ﺗغییر
يک روزهي روز اول پیشبیني ،از ﺗاريخ  21ﺗا  30دسامبر
 .2011پیشبینيها با استفاده از  30مولفهي اول حاصل از
 SSAبهعنوان مولفههاي اصلي (قطعي) انجام شد.
 MAEمدلهاي پیشبیني ﺗشﮑیل شده با k

جدول -1مقادير میانﮕین
مولفهي اصلي  ،(k=5,10,…) SSAبا ﺗوجه به دادههاي اعتبارسنجي

با روش SSA+ARMA

میانﮕین MAE

مقدار k

0/23

5

0/19

10

0/16

15

0/14

20

0/12

25

0/10

30

0/11
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بخش باقیماندهي ﺗغییرات سري زماني که رفتارهاي
ﺗصادفي سري زماني را ﺗشﮑیل ميدهند با استفاده از
فرآيندهاي میانﮕین متحرک و اﺗورگرسیو ( )ARMAو با
بﻬره گیري از همبستﮕي زماني رفتارهاي ﺗصادفي در
زمانهاي مشاهداﺗي متوالي پیشبیني ميشود .بنابراين
براي هر بازهي پیش بیني ،به سري زماني بازسازي شده از
باقیماندهي مولفهها (از مولفهي  31ﺗا  )365ﺗا قبل از مبدا
پیشبیني ،مدل مناسب  ARMAبرازش داده شد .مرﺗبهي
 pو  qمتناظر با فرآيند  ARMAبراي هر بازهي پیشبیني
با استفاده از مدل 𝐶𝐼𝐴 محاسبه گرديد .پس از محاسبهي
ضرايب مدل  ARMAرفتار ﺗصادفي سري زماني براي
بازهي  10روزهي پیشبیني برون يابي شد .در نﻬايت به
منظور پیشبیني سري زماني  ،LODبه مقادير قطعي و
ﺗصادفي پیشبیني شده ،اثرات نیروي جزر و مد صلبیت
زمین و جزر و مد اقیانوسي ،اضافه شدند .در مجموع 720
پیشبیني بهمنظور پوشش ﺗمام روزهاي  2010و 2011
محاسبه گرديد.

شﮑل  -1نمودارهاي سريزماني  LODمشاهداﺗي ،نمودار سريزماني مدلسازي جزر و مد صلبیت زمین و اقیانوسي بر  LODو نمودار سريزماني

شﮑل  -2نمودار پريودوگرام اعمال  FFTبر سريزماني
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LODR

LODR

اس

دقت پیشبینيها با محاسبهي مقادير  MAEﺗعیین شده و نتايج اين ﺗحقیق با روشهاي ،AR ،3 LSC ،2 LS+AR ،1 LSE
 ،5 NN ،4HEآنالیز موجک ،6ﺗبديل سازگار 7مقايسه شده است که نتايج اين مقايسه در جدول  2اراﺋه شده است [ .]18[ ،]9قابل
مشاهده است که دقت پیشبینيها نسبت به ساير روشها در ﺗمام روزهاي پیشبیني بهﻃور قابل مقايسهاي بﻬبود داشته است.
جدول  -2مقادير  MAEپیشبیني  10روزه سري زماني  LODبا استفاده از روشهاي مختلف

بر حسب واحد ms

روز پیشبیني

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SSA + ARMA

0/057

0/066

0/073

0/077

0/080

0/082

0/085

0/087

0/090

0/094

LSE

0/061

0/088

0/107

0/117

0/128

0/138

0/151

0/163

0/171

0/173

LS+AR

0/070

0/097

0/118

0/133

0/142

0/143

0/154

0/171

0/179

0/188

LSC

0/176

0/222

0/245

0/266

0/276

0/275

0/264

0/255

0/254

0/255

AR

0/154

0/182

0/183

0/193

0/207

0/216

0/224

0/239

0/253

0/261

HE

0/093

0/157

0/200

0/235

0/257

0/281

0/289

0/279

0/273

0/266

NN

0/161

0/196

0/218

0/237

0/250

0/257

0/256

0/257

0/264

0/274

wavelet

0/096

0/131

0/164

0/197

0/233

0/258

0/271

0/322

0/313

0/398

Adaptive transform

0/165

0/158

0/162

0/159

0/160

0/160

0/154

0/179

0/528

0/593

1 Least squares extrapolatio
2 Least squares
3 Least squares collocation
4 Harmonic and exponential
5 Neural networks
6 wavelet
7 Adaptive transform
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شﮑل  -3سري زماني  LODRو مولفههاي بازسازي شده آن

ﺗوسط SSA

مقاله پژوهشي  -پیشبیني کوﺗاهمدت سري زماني ﺗغییرات ﻃول روز

 -4نتیجه گیری

با روش SSA+ARMA

پارامترهاي دوران زمین نقش بسیار کلیدي در
کاربردهايي همچون ﺗعیین دقیق مدار ماهوارهها براي ايجاد
ارﺗباط بین سیستم مختصات سماوي و زمیني دارند .بدلیل
اينکه مشاهدات اين پارامترها با ﺗﮑنیکهاي مختلف
ژﺋودﺗیﮑي مانند  LLR ،SLR ،VLBIو  ...حاصل ميشوند،
بدلیل وجود پیچیدگيهاي پردازش ،بهصورت لحظهاي در
اختیار کاربران قرار نميگیرند و براي کاربردهايي همچون
ﺗعیین لحظهاي مدار ماهوارهها ،اين پارامترها موجود
نميباشند .همین امر باعث لزوم بر پیشبیني اين پارامترها
ميگردد و قابل ذکر است که پیشبینيهاي کوﺗاهمدت اين
پارامترها بسیار کاربرديﺗر از پیشبینيهاي بلندمدت آنها
ميباشند .روشهاي مختلف آنالیزهاي سريهاي زماني از
ديرباز ﺗاکنون بر روي اين پارامترها پیادهسازي شده است و
جداي از شناسايي ساختارهاي ﺗناوبي آنها ،اصليﺗرين
هدف ،پیشبیني آنها با ﺗﮑنیکهاي مختلف سريهاي
زماني بوده است .سري زماني  LODﺗغییرات در نرخ دوران
زمین را نشان مي دهد و بهدلیل وقوع پديدههاي مختلف در
سیﮕنالهاي  ،LODپیشبیني آن بسیار دشوار است .در اين
ﺗحقیق از ﺗرکیب روش  SSAبههمراه  ARMAاستفاده شده
است .روش  SSAدر مطالعات مختلف ژﺋودﺗیﮑي بهعنوان
روشي نوين ،اخیرا مورد استفاده قرار گرفته است .مزيت اين
روش ،ثابت نبودن دامنه و فاز سیﮕنالهاي موجود در سري
زماني مورد بررسي است چراکه در روشهاي پارامتريک

دامنه و فاز همواره ثابت هستند و اين امر باعث افت دقت
پیشبینيها ميگردد .همچنین مدل پیشبیني  ARMAنیز
براي پیشبیني رفتارهاي ﺗصادفي مناسب است .بنابراين
ﺗرکیب روش  SSAبا  ARMAميﺗواند ﺗرکیبي ايده آلي
براي پیشبیني سريهاي زماني مختلف باشد .در اين
ﺗحقیق بهمنظور رسیدن به دقت مناسب ،اثراﺗي مانند جزر و
مد صلبیت زمین و جزر و مد اقیانوسي ،مطابق با کنوانسیون
سال  IERS 2010مدل شدند و مقادير آنها از سري زماني
 LODکاسته شد و پس از انجام پیشبینيها ،مقادير اين
اثرات براي روزهايي که پیشبیني شدند ،اضافه گرديد
[ .]31بهمنظور سنجش دقت روش اراﺋه شده ،اين روش با
ديﮕر روشهاي موجود مقايسه شده است .نتايج نشان داد
که روش  SSAبههمراه  ARMAنسبت به روشهاي  LSEو
 LS+AR EOP PCکه داراي دقت بﻬتري نسبت به ساير
روشها هستند ،دقت بﻬتري دارد .میزان بﻬبود دقت براي
روزهاي اول ﺗا دهم نسبت به روش  LSEکه داراي دقت
بﻬتري نسبت به ديﮕر روشهاست ،بهﺗرﺗیب ،1/34 ،1/07
 1/90 ،1/87 ،1/78 ،1/68 ،1/60 ،1/52 ،1/46و 1/84برابر
است .احتماال علت بﻬبود دقتها بدلیل مزيت الﮕوريتم
 SSAدر ثابت نبودن دامنه و فاز سیﮕنالها نسبت به
روشهاي پارامتريک است .بنابراين باﺗوجه به اين نتايج،
روش اراﺋه شده ميﺗواند روش موثر و قابل مقايسهاي با ديﮕر
روشهاي مورد بررسي باشد.
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