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Περίληψη(
"
Το" αντικείμενο" της" διδακτορικής" διατριβής" είναι" η" χωρο5χρονική" προσομοίωση"
μετεωρολογικών"παραμέτρων"με"τη"χρήση"τεχνητών"νευρωνικών"δικτύων"(ΤΝΔ)"στην"
κοιλάδα" των" Χανίων" στην" Κρήτη," περιοχή" που" χαρακτηρίζεται" από" έντονο"
τοπογραφικό" ανάγλυφο."Η" διατριβή" εστιάζει" στην" ανάπτυξη" μοντέλων"ΤΝΔ" και" στην"
επιλογή" του" κατάλληλου" τύπου" και" αρχιτεκτονικής," αρχικά" για" τη" συσχέτιση" της"
συνοπτικής" κλίμακας" κυκλοφορίας" με" τις" τοπικές" μετεωρολογικές" συνθήκες" και" στη"
συνέχεια" για" τη" χωρική" και" χρονική" πρόγνωση" της" έντασης" του" ανέμου" και" της"
επιφανειακής" θερμοκρασίας." Παράλληλα" πραγματοποιήθηκε" έλεγχος" της" ικανότητας"
των"μοντέλων"ΤΝΔ"ως"προς"το"χωρο5χρονικό"υποβιβασμό"κλίμακας"της"επιφανειακής"
θερμοκρασίας.""
"
Η"πρωτότυπη"μεθοδολογία"που"αναπτύχθηκε"για"την"ομαδοποίηση"και"την"ταξινόμηση"
των"ατμοσφαιρικών"πεδίων"βασίστηκε"στην" έννοια" της"ανταγωνιστικής"μάθησης"και"
στην"προέκταση"της"χρήσης"των"Αυτο5Οργανούμενων"Χαρτών"(Self"Organizing"Maps"5"
SOM)." Η" μεθοδολογία" εφαρμόστηκε" για" την" επιφανειακή" πίεση" (MSLP)" και" το"
γεωδυναμικό"ύψος"στα"500hPa"(GH500hPa)"για"συνοπτικής"κλίμακας"πλέγμα"καθώς"και"
των"οριζόντιων"συνιστωσών"της"ταχύτητας"του"ανέμου"στα"10m"και"στο"επίπεδο"των"
850hPa" (U10m," V10m," U850hPa" και" V850hPa)," της" επιφανειακής" θερμοκρασίας" (T2m)," της"
θερμοκρασίας"δρόσου"στα"2m"(Td2m)"και"της"ειδικής"υγρασίας"στο"επίπεδο"των"700hPa"
(SH700hPa)" για" πλέγμα" κεντραρισμένο" στην" περιοχή" της" Ελλάδας." Τα" δεδομένα"
πλέγματος" εξήχθησαν" από" τη" βάση" ERA5Interim" χωρικής" ανάλυσης" 0,75°×0,75°."
Συνολικά" αναγνωρίστηκαν" 32" ατμοσφαιρικά" πρότυπα," διατεταγμένα" σε" ένα" χάρτη"
διάστασης" 8×4" και" κάθε" πρότυπο" συσχετίστηκε" με" τις" τοπικές" μετεωρολογικές"
συνθήκες."Σημαντικό"πλεονέκτημα"της"μεθοδολογίας"είναι"ότι"τα"κεντροειδή"του"κάθε"
προτύπου"συνδέονται"με"τα"γειτονικά"τους,"ενώ"η"θέση"τους"στο"χάρτη"σχετίζεται"με"
συγκεκριμένα"χαρακτηριστικά,"όπως"η"εποχικότητα,"η"σχετική"θέση"των"βαρομετρικών"
συστημάτων,"η"βαροβαθμίδα"καθώς"και"η"πιθανότητα"μετάβασης"με"βήμα"μιας"ημέρας."
Με" τον" τρόπο"αυτό"ανακτάται" πολύτιμη"πληροφορία" σε" σχέση" με" τη" χρονική" εξέλιξη"
των"ατμοσφαιρικών"διεργασιών.""
"
Η"συγκριτική"μελέτη"που"πραγματοποιήθηκε"για"την"εξέταση"της"ικανότητας"των"ΤΝΔ"
για" τη" χωρική" παρεμβολή" της" έντασης" του" ανέμου" και" της" θερμοκρασίας," κάνοντας"
χρήση" των" δεδομένων" πειράματος" πεδίου" συνολικά" έξι" σταθμών," ανέδειξε" τη"
στατιστικά" σημαντικά" καλύτερη" προγνωστική" ικανότητα" των" στατικών" ΤΝΔ" τύπου"
εμπρόσθιας"τροφοδότησης"με"Συνάρτηση"Ενεργοποίησης"την"Υπερβολική"Εφαπτομένη"
(FFNN)"σε"σύγκριση"με"συνολικά"πέντε"γραμμικές"μεθόδους"χωρικής"παρεμβολής"και"
με"τα"ΤΝΔ"Συναρτήσεων"Βάσης"Ακτινικού"τύπου"(RBF)."Στην"περίπτωση"της"έντασης"
του"ανέμου"η"ανάλυση"ανέδειξε"τη"σημαντική"επίδραση"της"διεύθυνσης"καθώς"και"την"
ύπαρξη"σταθμού5αναφοράς" με"παρόμοια"ανεμολογικά" χαρακτηριστικά" με" το"σταθμό5
στόχο."Τα"FFNN"δεν"χρησιμοποιήθηκαν"ως"μοντέλα"‘μαύρου"κουτιού’"και"αποδείχθηκε"
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ότι" μπορούν" να" ενσωματώνουν" τη" χωρική" μεταβλητότητα" της" μέσης" έντασης" του"
ανέμου"καθώς"και"την"επίδραση"της"τοπογραφίας"στην"περίπτωση"της"θερμοκρασίας,"
αποτυπώνοντας"με"τον"τρόπο"αυτό"τα"ιδιαίτερα"χαρακτηριστικά"του"ανεμολογικού"και"
θερμοκρασιακού" πεδίου" της" περιοχής." Τα" μοντέλα" FFNN" προτείνονται" για" τη" χρήση"
τους" σε" επιχειρησιακό" επίπεδο" στο" πλαίσιο" της" μεθοδολογίας"Measure" –" Correlate" –"
Predict"σε"εφαρμογές"αιολικής"ενέργειας.""
"
Σχετικά" με" την" πρόγνωση" των" υπό" μελέτη" παραμέτρων" χρησιμοποιήθηκαν" ωριαία"
δεδομένα" από" ένα" σταθμό" και" τα" δυναμικά" μη5γραμμικά" Αυτοπαλίνδρομα" Δίκτυα"
(NAR)." Η" συγκριτική" μελέτη" που" πραγματοποιήθηκε" για" διάφορους" βαθμούς"
ανατροφοδότησης" (6," 12" και" 24" ώρες)" ανέδειξε" τη" σημασία" της" υψηλής" τάξης" του"
βαθμού" ανάδρασης" που" οδηγεί" σε" αύξηση" του" χρονικού" ορίζοντα" ασφαλούς"
πρόγνωσης."Αποδείχθηκε"ότι"τα"μοντέλα"αυτά"στην"περίπτωση"του"ανέμου"μπορεί"να"
χρησιμοποιηθούν" στο" πλαίσιο" βραχυπρόθεσμης" πρόγνωσης," ενώ" αντίθετα" στην"
περίπτωση" της" θερμοκρασίας" έως" και" για" μεσοπρόθεσμη." Επίσης" εντοπίστηκε"
εποχικότητα"στο"προγνωστικό"σφάλμα"καθώς"και"συσχέτιση"των"υψηλότερων"τιμών"
του" με" ατμοσφαιρικές" καταστάσεις" που"συνδέονται" με" κέντρα" χαμηλών"πιέσεων"στη"
βόρεια"Ευρώπη"ή"στη"Μεσόγειο."
"
Τα" μοντέλα" ΤΝΔ" που" σχεδιάστηκαν" για" το" χωρο5χρονικό" υποβιβασμό" κλίμακας" της"
επιφανειακής" θερμοκρασίας," αποτελούνται" από" το" συνδυασμό" έξι" μεμονωμένων"
δικτύων" τύπου" FFNN," ένα" για" κάθε" χρονικό" ορίζοντα" πρόβλεψης." Μελετήθηκε" η"
ικανότητά" τους" να" αναπαραγάγουν" με" ικανοποιητική" ακρίβεια" τις" ωριαίες"
παρατηρήσεις" της" επιφανειακής" θερμοκρασίας" σε" ένα" σταθμό" από" τα" δεδομένα"
πλέγματος" της" βάσης" ERA5Interim" χρονικής" ανάλυσης" 6" ωρών." Η" σύγκριση" του"
μοντέλου" που" χρησιμοποιεί" ποικιλία" από" μεταβλητές5προγνώστες" (T2m," T850hPa," U10m,"
U850hPa," V10m," V850hPa," SH1000hPa," SH700hPa," GH500hPa," MSLP" και" η" Td2m)" με" το" μοντέλο" που"
κάνει" χρήση" μόνο" της" επιφανειακής" θερμοκρασίας" (T2m)" ανέδειξε" τη" στατιστικά"
σημαντικά"καλύτερη"προγνωστική"του"ικανότητα."Αποδείχθηκε"ότι"οι"σημαντικότερες"
μεταβλητές"–"προγνώστες"σχετίζονται"με"την"επιφάνεια"και"είναι"η"T2m,"οι"συνιστώσες"
του"ανέμου"U10m"και"V10m,"η"SH1000hPa"και"η"MSLP."Το"προγνωστικό"σφάλμα"παρουσιάζει"
επίσης" εποχικότητα" και" οι" μεγαλύτερες" τιμές" του" εντοπίζονται" κατά" τη" διάρκεια" της"
άνοιξης"και"για"τα"υφεσιακά"ατμοσφαιρικά"πρότυπα.""
"
Η" παρούσα" διδακτορική" διατριβή" αναδεικνύει" τη" σημαντική" χρησιμότητα" και" την"
ιδιαίτερα" ικανοποιητική" επίδοση" των" ΤΝΔ" στους" τομείς" της" εφαρμοσμένης"
κλιματολογίας" και" μετεωρολογίας" καθώς" και" σε" μελέτες" αιολικής" ενέργειας." Τέλος," η"
επιλογή" του" κατάλληλου" τύπου" ΤΝΔ" σε" συνδυασμό" με" τον" καθορισμό" της" βέλτιστης"
αρχιτεκτονικής" του," αποτελεί" τον" κρίσιμο" παράγοντα" για" τη" βέλτιστη" απόδοση" των"
μοντέλων.""
"
Λέξεις' Κλειδιά:" Τεχνητά" Νευρωνικά" Δίκτυα," Άνεμος," Θερμοκρασία," Ατμοσφαιρική"
Κυκλοφορία,"Έντονο"Τοπογραφικό"Ανάγλυφο"
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Abstract(
"
"
The" scope" of" the" present" doctoral" dissertation" is" the" spatio5temporal" modeling" of"
meteorological"parameters"with" the"use"of"Artificial"Neural"Network" (ANN)"models" at"
Chania" plain" in" Crete," an" area" characterized" by" complex" topography." The" study" is"
focused" on" the" identification" of" the" optimum" type" and" architecture" of" the" developed"
ANN" models" in" order" to" initially" examine" the" relationship" of" the" synoptic" scale"
circulation"with"local"meteorological"conditions"and"consequently"the"spatial"estimation"
and"prediction"of"wind"speed"and"ambient" temperature" fields."Moreover,"ANN"models"
are"developed"for"the"spatio5temporal"statistical"downscaling"of"ambient"temperature.""
"
The"developed"original"atmospheric" fields"clustering"and"classification"methodology" is"
based" on" competitive" learning" and" the" use" of" Self5Organizing" Maps" (SOM)." The"
methodology" is" applied" to" the" fields" of" surface" pressure" (MSLP)" and" 500hPa"
geopotential"height"(GH500hPa)"for"a"synoptic"scale"grid,"as"well"as"to"the"horizontal"wind"
speed" components" at" 10m" and" 850hPa" levels" (U10m," V10m," U850hPa" και" V850hPa)," surface"
temperature"(T2m),"dew"point" temperature"at"2m"(Td2m)"and"700hPa"specific"humidity"
(SH700hPa)" for" a" grid" centered" over" Greece." The" grid" data" are" obtained" from" the" ERA5
Interim"database"with"a"0,75°×0,75°"spatial"resolution."In"total,"32"atmospheric"patterns"
are" identified,"allocated" in"an"8×4"map,"and"consequently,"each"pattern" is" related"with"
the"surface"meteorological"conditions."An"important"advantage"of"this"approach"is"that"
neighboring"centroids"are"interconnected"and"their"relative"position"in"the"SOM"map"is"
associated" with" specific" features," such" as" seasonality," location" the" of" the" pressure"
systems," the" pressure" gradient" and" their" one5day" conditional" transition" probability,"
enabling"the"extraction"of"valuable"information"regarding"the"evolution"of"atmospheric"
circulation."
"
The" comparative" study" for" the" investigation" of" the" ANNs" ability" to" spatially" estimate"
wind" speed" and" temperature" is" performed" using" experimental" data" from" six"
meteorological" stations." The" predictive" accuracy" of" the" feed5forward" ANNs" with"
hyperbolic" tangent" sigmoid" transfer" functions" (FFNN)" is" found" to" be" statistically"
significantly" superior" from" the" traditional" linear" spatial" interpolation" methodologies"
and"radial5basis"function"ANNs"(RBF)."In"the"case"of"wind"speed,"the"study"demonstrates"
the" significant" effect" of" wind" direction" along" with" the" importance" of" the" degree" of"
representativity" of" reference5station" anemological" data." The" FFNNs" are" not" used" as"
‘black5box’"models"and"they"are"proven"to"incorporate"the"spatial"wind"speed"variability"
and" the" effect" of" topography" in" the" case" of" ambient" temperature." In" the" case" of"wind"
speed," the" FFNN"models" are" suggested" to" be" used" as" a"Measure" –" Correlate" –" Predict"
methodology"for"wind"energy"applications.""
"
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As" far" as" the" prediction" of" the" studied" parameters" is" concerned," hourly" data" from" a"
single" station"are"used"along"with" the"Nonlinear"Autoregressive"Networks" (NAR)."The"
comparative" study" is" performed" for" different" feedbacks" (6," 12" and" 24" hours)" and"
highlights" the" importance" of" a" high" feedback" degree," which" leads" to" an" increase" in"
forecast" horizon." The" models" in" the" case" of" wind" speed" can" be" used" for" short5term"
forecasting,"while" in" the"case"of" temperature" for"medium5term"ones."Furthermore," the"
forecasting" error" depicts" a" distinguished" seasonality" pattern" and" is" correlated" with"
specific"cyclonic"patterns,"where"the"low5pressure"center"is"located"in"northern"Europe"
or"the"Mediterranean."
"
The" ANN" temperature" spatio5temporal" downscaling" ensemble" models" consist" of" six"
individual" FFNNs," one" for" each" forecast" horizon." The" study" examines" their" ability" to"
spatiotemporally" downscale" ambient" temperature" at" a" single" site," from" the" six5hourly"
ERA5Interim" gridded" data." It" is" found" that" the" predictive" accuracy" of" the" model" that"
incorporates"a"wide"range"of"predictor"variables"(T2m,"T850hPa,"U10m,"U850hPa,"V10m,"V850hPa,"
SH1000hPa,"SH700hPa,"GH500hPa,"MSLP"and"Td2m)"is"superior"compared"to"the"single"predictor"
(T2m)"model." The"most" important" predictor" variables" are"T2m,"U10m," V10m," SH1000hPa" and"
MSLP" and" therefore" they" are" related" to" the" surface" meteorological" conditions." The"
forecasting"error" is" also" characterized"by" seasonality"and" its"higher"values"are" related"
with"cyclonic"atmospheric"patterns.""
"
The"dissertation"highlights"the"significance"and"the"increased"predictive"ability"of"ANNs"
in" applied" climatology,"meteorology" and"wind" energy" applications." Finally," the" crucial"
factor"for"their"optimum"performance"is"the"appropriate"selection"of"the"ANN"type"and"
the"corresponding"architecture.""
"
"
"
Keywords:" Artificial" Neural" Networks," Wind" Speed," Temperature," Atmospheric"
Circulation,"Complex"Topography.""
"
"
"
"
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"
"
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Πρόλογος(
!
!
Η! παρούσα! διατριβή! πραγματεύεται! τη! χωροχρονική! προσομοίωση! μετεωρολογικών!
παραμέτρων!(κύρια!της!έντασης!του!ανέμου!και!της!επιφανειακής!θερμοκρασίας)!με!τη!
χρήση!τεχνητών!νευρωνικών!δικτύων!σε!περιοχή!με!έντονο!τοπογραφικό!ανάγλυφο.!Η!
διατριβή! εκπονήθηκε! στον! Τομέα! Φυσικής! Περιβάλλοντος! και! Μετεωρολογίας! του!
Τμήματος!Φυσικής!του!Εθνικού!και!Καποδιστριακού!Πανεπιστημίου!Αθηνών.!
!
Ολοκληρώνοντας! την! εργασία!αυτή,! θα! ήθελα! να! ευχαριστήσω! την! τριμελή! επιτροπή!
της!διατριβής,!τον!κ.!Δημοσθένη!Ασημακόπουλο,!Καθηγητή!του!Τμήματος!Φυσικής!του!
Ε.Κ.Π.Α,!τον!κ.!Κωνσταντίνο!Χέλμη,!Καθηγητή!του!Τμήματος!Φυσικής!του!Ε.Κ.Π.Α.!και!
ιδιαίτερα! την! επιβλέπουσα! της! παρούσας! διατριβής! κα.! Δέσποινα! Δεληγιώργη,!
Αναπληρώτρια! Καθηγήτρια! του! Τμήματος! Φυσικής! του! Ε.Κ.Π.Α.! για! την! ουσιαστική!
υποστήριξη!και!τη!πολύτιμη!καθοδήγησή!της!καθ’!όλη!τη!διάρκεια!των!σπουδών!μου.!
Επίσης! θα! ήθελα! να! ευχαριστήσω!για! τις! πολύτιμες! συμβουλές! και! την! επιστημονική!
βοήθεια! τον! κ.! Γεώργιο! Κουρουπέτρογλου,! Αναπληρωτή! Καθηγητή! του! Τμήματος!
Πληροφορικής!και!Τηλεπικοινωνιών!του!Ε.Κ.Π.Α.! Ιδιαίτερα!θα!ήθελα!να! ευχαριστήσω!
τον! κ.! Γιώργο!Καρβούνη! και! την! υποψήφια! διδάκτορα! κα.!Θάλεια!Μαυράκου!για! την!
ουσιαστική!συμβολή!τους!καθώς!και!τον!Δρ.!Γιώργο!Σγουρό!και!τον!μετεωρολόγο!και!
υποψήφιο! διδάκτορα! κ.! Νικόλαο! Καλαμαρά! για! την! γόνιμη! αλληλεπίδραση! κατά! τη!
διάρκεια!της!διατριβής.!



!



! ! Εισαγωγή!
!

! 17!

Κεφάλαιο)1°)

Εισαγωγή)
!
!
Η!παρούσα!διατριβή!έχει!ως!αντικείμενο!τη!μελέτη,!μοντελοποίηση!και!την!πρόγνωση!
της! χώρο@χρονικής! μεταβλητότητας! της! έντασης! του! ανέμου! και! της! επιφανειακής!
θερμοκρασίας!στην!περιοχή!της!πεδιάδας!των!Χανίων!στην!Κρήτη,!περιοχή!με!έντονο!
τοπογραφικό! ανάγλυφο,! κάνοντας! χρήση! μοντέλων! τεχνητής! νοημοσύνης! και!
μηχανικής! μάθησης.! Το! μικροκλίμα! σε! περιοχές! που! παρουσιάζουν! ενδιαφέρον! από!
πλευράς! αναγλύφου! αποτελεί! ένα! θέμα! που! απασχολεί! τη! διεθνή! επιστημονική!
κοινότητα! λόγω! της! επίδρασης! των! μετεωρολογικών! συνθηκών! στην! αέρια! ρύπανση!
και!στη!ποιότητα!ζωής!στον!αστικό!ιστό.!Επίσης,!τα!τελευταία!χρόνια!στο!πλαίσιο!της!
αειφόρου! ανάπτυξης,! η! εκμετάλλευση! της! αιολικής! ενέργειας! αποτελεί! θεμελιώδες!
ζήτημα!και!συνεπώς!η!παροχή!αξιόπιστων!εκτιμήσεων!της!έντασης!του!ανέμου!αποκτά!
ιδιάζουσα!σημασία.!Συγκεκριμένα,!ο!καθορισμός!των!ανεμολογικών!χαρακτηριστικών!
και! του!αιολικού!δυναμικού!στην!περιοχή!ενδιαφέροντος! εξαρτάται!σε!μεγάλο!βαθμό!
από!τη!διαθεσιμότητα!των!μετεωρολογικών!παρατηρήσεων!και!τη!χρήση!στατιστικών!
μοντέλων!χωρικής!παρεμβολής! (Qu!&!Shi,!2010;!Yu!et!al.,!2010),! ενώ!για!τη!βέλτιστη!
εκτίμηση! της! παραγωγής! ηλεκτρικής! ενέργειας! ενός! αιολικού! πάρκου! απαιτείται! η!
βραχυπρόθεσμη! πρόβλεψη! της! έντασης! του! ανέμου! (Liu! et! al.,! 2009;! Haque!&!Meng,!
2011;!Pourmousvani!Kani!et!al.,!2011;!Shi!et!al.,!2011).!!
!
Οι! μετεωρολογικές! χρονοσειρές! παρουσιάζουν! σημαντική! μη@γραμμικότητα! λόγω! της!
πολυπλοκότητας! της! αλληλεπίδρασης! των! φυσικών! διεργασιών! διαφορετικής!
κλίμακας.! Σύμφωνα! με! το! θεώρημα! διαχωρισμού! του! Wold! (Wold’s! Decomposition!
Theorem)!κάθε!στάσιμη!διακριτή!χρονοσειρά!μπορεί!να!εκφραστεί!ως!συνδυασμός!από!
δύο! ασυσχέτιστες! συνιστώσες,! τη! ντετερμινιστική,! που! μπορεί! να! προβλεφθεί! και! τη!
μη@ντετερμινιστική.!Η!ντετερμινιστική!συνιστώσα!μπορεί!εκ!νέου!να!διαχωριστεί!σε!μια!
γραμμική! και! σε! μια! μη@γραμμική! συνιστώσα! που! μπορούν! να! προβλεφθούν! ιδανικά!
από! γραμμικά! και! μη@γραμμικά! μοντέλα! αντίστοιχα! (Samet! &! Marzbani,! 2014).!
Σύμφωνα! με! τα! ανωτέρω,! η! χωρο–χρονική! προσομοίωση! των! μετεωρολογικών!
χρονοσειρών! απαιτεί! τη! χρήση! προηγμένων! μη@γραμμικών! στατιστικών! μοντέλων,!
όπως!τα!Τεχνητά!Νευρωνικά!Δίκτυα! (ΤΝΔ).!Τα!ΤΝΔ!μπορούν!να!χρησιμοποιηθούν!σε!
ένα!ευρύ!πεδίο!εφαρμογών!όπως:!

• στην! αναγνώριση! προτύπων! (pattern! recognition),! δηλαδή! ταξινόμηση! και!
ομαδοποίηση!προτύπων!υψηλής!διαστατικότητας!σε!κλάσεις,!σύμφωνα!με!την!
ανταγωνιστική!εκπαίδευση!που!χρησιμοποιείται!από!τους!αυτο@οργανούμενους!
χάρτες!(Self!–!Organized!Maps!–!SOM)!

• σε! προβλήματα! συναρτησιακής! προσέγγισης,! όπου! απαιτείται! η! εύρεση! της!
σχέσης! πολλαπλών! εισόδων! –! πολλαπλών! εξόδων! που! δεν! είναι! εκ! των!
προτέρων! γνωστή! και! στην! πλειονότητα! των! περιπτώσεων! δεν! μπορεί! να!
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περιγραφεί! αναλυτικά.! Στην! περίπτωση! αυτή! μπορούν! να! χρησιμοποιηθούν!
δίκτυα!εμπρόσθιας!τροφοδότησης!(Feed!Forward!Neural!Networks!–!FFNN)!με!
μη@γραμμικές!συναρτήσεις!ενεργοποίησης.!!

• στη! μοντελοποίηση! και! πρόγνωση! χρονοσειρών.! Συγκεκριμένοι! τύποι! ΤΝΔ,!
όπως! τα! δυναμικά! αναδρομικά! δίκτυα,! ικανά! να! αναπαραγάγουν! τη! χρονική!
εξέλιξη!μιας!μεταβλητής.!!

!!
Το! ανεμολογικό! και! το! θερμοκρασιακό! πεδίο! διαμορφώνονται! σε! μεγάλο! βαθμό! από!
την!ατμοσφαιρική!κυκλοφορία!συνοπτικής! κλίμακας.!Η!πολυπλοκότητα! του! εδάφους!
δημιουργεί! μεγάλη! ποικιλία! τοπικών! καιρικών! συνθηκών,! με! αποτέλεσμα! τις!
περισσότερες! φορές! ένας! σταθμός! να! είναι! αντιπροσωπευτικός! μόνο! για! μια!
περιορισμένη! περιοχή.! Τα! συνήθη! δίκτυα! σταθμών! είναι! σχεδιασμένα! έτσι! ώστε! να!
περιγράφουν!τα!συνοπτικά!συστήματα!καιρού,!στην!περίπτωση!όμως!των!περιοχών!με!
έντονο! τοπογραφικό!ανάγλυφο,! τα!συνοπτικά!συστήματα! τροποποιούνται!σε!μεγάλο!
βαθμό!από!την!τοπογραφία.!Σύμφωνα!με!τον!Yarnal!(1993),!η!συνοπτική!κλιματολογία!
συσχετίζει! την! ατμοσφαιρική! κυκλοφορία! με! τις! συνθήκες! που! επικρατούν! στην!
επιφάνεια,! λαμβάνοντας! υπόψη! τη! συνδυασμένη! επίδραση! των! ατμοσφαιρικών!
διεργασιών! διαφορετικής! κλίμακας! στο! επιφανειακό! κλίμα.! Στο! πλαίσιο! αυτό,! η!
διαδικασία! κατηγοριοποίησης! της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! χρησιμοποιείται! ως!
εργαλείο! σε! κλιματολογικές! και! περιβαλλοντικές! μελέτες! για! την! εξαγωγή!
συμπερασμάτων! σχετικά! με! την! επίδραση! ενός! συγκεκριμένου! προτύπου! στις!
επιφανειακές! συνθήκες.! Η! κατηγοριοποίηση! της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! μπορεί!
να! πραγματοποιηθεί! μέσω! ενός! συνόλου! μεθοδολογικών! προσεγγίσεων,! που! εν! γένει!
αποτελούνται! από! δύο! στάδια.! Το! πρώτο! στάδιο! περιλαμβάνει! τον! καθορισμό! των!
προτύπων! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας,! ενώ! το! δεύτερο! την! αντιστοίχιση! των!
εξεταζόμενων!περιπτώσεων!στα!πρότυπα!αυτά! (Huth!et! al.,! 2008).!Οι!κατατάξεις! της!
ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! σε! διακριτούς! τύπους! –! πρότυπα! μπορεί! να!
πραγματοποιηθεί! ακολουθώντας! δύο! διαφορετικές! προσεγγίσεις.! Σύμφωνα! με! την!
πρώτη! προσέγγιση,! τόσο! ο! καθορισμός! των! προτύπων! κυκλοφορίας! όσο! και! η!
αντιστοίχιση! των! περιπτώσεων! στα! πρότυπα,! πραγματοποιείται! από! τον! ερευνητή!
μέσω!της!οπτικής!εξέτασης!των!πεδίων!της!υπό!μελέτης!μεταβλητής.!Οι!μέθοδοι!αυτές!
αναφέρονται!ως! ‘υποκειμενικές’,!όπου!η!κρίση!και!η!εμπειρογνωμοσύνη!του!ερευνητή!
παίζουν!καθοριστικό!ρόλο.!Οι!υποκειμενικές!μέθοδοι!έχουν!το!πλεονέκτημα!ότι!μπορεί!
να! εμπεριέχουν! μεγαλύτερο! βαθμό! λεπτομέρειας,! αλλά! η! μεθοδολογία! τους! δεν! είναι!
εύκολα!επεκτάσιμη!σε!διαφορετικές!περιοχές!και!τα!αποτελέσματά!τους!δεν!μπορεί!να!
αναπαραχθούν! με! ακρίβεια.! Η! δεύτερη! προσέγγιση! εμπεριέχει! τις! ‘αντικειμενικές΄!
μεθόδους!που!βασίζονται!στη!χρήση!υπολογιστικών!αλγορίθμων!για!τον!καθορισμό!και!
την!αντιστοίχιση!των!περιπτώσεων!σε!πρότυπα.!Οι!μέθοδοι!αυτές!δεν!είναι!στην!πράξη!
εξ’! ολοκλήρου! αυτοματοποιημένες,! καθώς! χρησιμοποιούνται! υποκειμενικά! κριτήρια!
σχετικά! με! τον! καθορισμό! του! αριθμού! των! προτύπων! και! την! επιλογή! του! μέτρου!
ομοιότητας!μεταξύ!των!περιπτώσεων.!Σύμφωνα!με!τον!Huth!(1996),!οι!αντικειμενικές!
μέθοδοι!μπορεί!να!ομαδοποιηθούν!στις!εξής!κατηγορίες:!

• Μεθοδολογία!συσχέτισης!(Correlation!method)!
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• Μέθοδος!αθροίσματος!τετραγώνων!(Sum@of@squares!method)!
• Μέθοδοι!ανάλυσης!κατά!συστάδες!(Cluster!analysis)!
• Μέθοδοι!ανάλυσης!κύριων!συνιστωσών!(Principal!components!analysis!@!PCA).!

!
Η! μεθοδολογία! συσχέτισης! προτάθηκε! και! εφαρμόστηκε! για! την! επιφανειακή! πίεση!
από! τον! Lund! (1963),! ενώ! πιο! πρόσφατα! από! τους! Bischoff! &! Vargas! (2003)! για! τα!
πεδία! των!ανωμαλιών! του! γεωδυναμικού!ύψους!στα!500!hPa!στη!Νότια!Αμερική! και!
από! τον! Brinkmann! (1999)! για! το! γεωδυναμικό! ύψος! στα! 700hPa! στις! Ηνωμένες!
Πολιτείες! της! Αμερικής,! ο! οποίος! στη! συνέχεια! τροποποίησε! τη! μέθοδο,! με! σκοπό! να!
συμπεριληφθεί! η! μικρής! κλίμακας! κυκλοφορία! (Brinkmann,! 2000).! Η! μέθοδος!
αθροίσματος! τετραγώνων! προτάθηκε! από! τον! Kirchhofer! (1974)! και! εφαρμόστηκε!
αρχικά! για! το! γεωδυναμικό! ύψος! στα! 500hPa! στην! περιοχή! της! Ευρώπης! και!
τροποποιήθηκε! σχετικά! πρόσφατα! από! τον! Blair! (1998).! Με! σκοπό! την! εύρεση! των!
πιθανοτήτων! μετάβασης! από! μια! ατμοσφαιρική! κατάσταση! σε! άλλη,! οι! El@Kadi! &!
Smithson! (2000)! χρησιμοποίησαν! τη! μέθοδο! και! την! κατηγοριοποίηση! του! El@Kadi!
(1991)! για! την! επιφανειακή! πίεση! στη!Μεγάλη! Βρετανία.! Οι! μέθοδοι! ανάλυσης! κατά!
συστάδες! αποτελούν! μια! ομάδα! μεθοδολογιών! που! χρησιμοποιούν! ιεραρχικούς! ή! μη@
ιεραρχικούς! αλγόριθμους! συσταδοποίησης.! Στους! ιεραρχικούς! αλγορίθμους! αρχικά! η!
κάθε!περίπτωση!θεωρείται!ως!ένα!ξεχωριστό!πρότυπο!και!στη!συνέχεια!βασιζόμενοι!σε!
ένα!κριτήριο!απόστασης!συγχωνεύονται!τα!λιγότερο!ανόμοια!πρότυπα!–!περιπτώσεις.!
Το!υποκειμενικό!κριτήριο!σχετίζεται!με!το!επίπεδο!όπου!ολοκληρώνεται!η!διαδικασία!
συγχώνευσης,! η! οποία! βασίζεται! στο! δενδρόγραμμα! ανομοιότητας.! Ο! Mote! (1998)!
χρησιμοποιεί!το!κριτήριο!μέσης!σύνδεσης!για!την!κατηγοριοποίηση!του!γεωδυναμικού!
ύψους!στα!700hPa!ενώ!οι!Vrac!et!al.!(2007)!τη!μέθοδο!Ward,!με!σκοπό!τον!έλεγχο!της!
ικανότητας!των!μοντέλων!γενικής!κυκλοφορίας!ωκεανών!–!ατμόσφαιρας!!(AOGCM)!να!
αναπαράγουν! την! εποχιακή! διακύμανση! των! δεδομένων! εισόδου.! Οι! μη@ιεραρχικοί!
αλγόριθμοι! συσταδοποίησης! έχουν! χρησιμοποιηθεί! ευρέως! για! την! κατηγοριοποίηση!
της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! και! διαφοροποιούνται! από! τους! ιεραρχικούς! με! την!
απαίτηση! να! καθορίζεται! εκ! των! προτέρων! ο! αριθμός! των! τελικών! προτύπων,! με!
τυπικό!παράδειγμα!τον!αλγόριθμο!k@μέσων.!Οι!Esteban!et!al.!(2006),!χρησιμοποιώντας!
τη! μέθοδο! k@μέσων! και! τις! μέσες! ημερήσιες! τιμές! της! επιφανειακής! πίεσης,!
αναγνώρισαν! 20! πρότυπα! για! τη! δυτική! Ευρώπη,! ενώ! οι! Santos! et! al.! (2005)!
εφάρμοσαν! τη! μέθοδο! για! τη! συσχέτιση! της! βροχόπτωσης! και! της! ατμοσφαιρικής!
κυκλοφορίας! κατά! τη! διάρκεια! του! χειμώνα.! Αντίστοιχα! ο!Huth! (2001)! συσχέτισε! τα!
πρότυπα! κυκλοφορίας! στα! 500hPa! με! την! επιφανειακή! θερμοκρασία,! τη! διάρκεια!
ηλιοφάνειας! και! τη! νέφωση!σε! δύο! σταθμούς! στην!Τσεχία! κατά! τη! θερμή! και!ψυχρή!
περίοδο.! !Η!μέθοδος!PCA!εκτός!από!εργαλείο!για!τη!μείωση!της!διαστατικότητας!του!
προβλήματος!κατηγοριοποίησης!και!τη!χρησιμοποίησή!της!ως!βήμα!προ@επεξεργασίας!
των! δεδομένων! (S@mode! PCA),! μπορεί! να! εφαρμοστεί! και! εξ’! ολοκλήρου! ως! μέθοδος!
κατηγοριοποίησης!(T@mode!PCA).!H!S@mode!αναφέρεται!στη!χρήση!της!PCA!στη!χωρική!
διάσταση! των! δεδομένων,! ενώ! η! T@mode! στην! αντίστοιχη! χρονική.! Η! μέθοδος! PCA!
αποτελεί! μια! πολυμεταβλητή! στατιστική! ανάλυση! με! σκοπό! τη! δημιουργία! ενός!
συνόλου! ασυσχέτιστων! γραμμικών! συνδυασμών! (κύριες! συνιστώσες)! των! αρχικών!
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μεταβλητών.! Οι! κύριες! συνιστώσες! κατασκευάζονται! με! τέτοιο! τρόπο! ώστε! να!
αντιπροσωπεύουν! κατά! φθίνουσα! τάξη! ποσοστά! της! αρχικής! μεταβλητότητας! των!
δεδομένων.! Στο! πεδίο! της! συνοπτικής! κλιματολογίας,! η! T@mode! PCA! έχει!
χρησιμοποιηθεί! από! τον! Huth! (2000)! για! το! γεωδυναμικό! ύψος! στα! 500hPa! σε!
αποτελέσματα! μοντέλων! AOGCM! και! σε! δεδομένα! επανα@ανάλυσης! (reanalysis)!
(NCEP/NCAR)!για!την!περιοχή!της!Ευρώπης.!
!
Οι!υποκειμενικές!κατατάξεις!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!που!έχουν!προταθεί!για!την!
περιοχή! της! Ελλάδας! παρουσιάζονται! εκτενώς! από! την! Μιχαηλίδου! (2010).!
Συγκεκριμένα,! ο! Λιβαδάς! (1962)! προτείνει! 13! τύπους! για! τη! χειμερινή! περίοδο,! ο!
Καραλής! (1969)!7! τύπους! για! την!ψυχρή!και!10! τύπους! για! τη!θερμή!περίοδο,! ενώ!ο!
Λαλιώτης! (1977)! μελέτησε! τη! συνοπτική! κατάσταση! τις! ημέρες! όπου! σημειώθηκε!
βροχόπτωση!και!αναγνώρισε!3!γενικές!κατηγορίες!που!εμπεριέχουν!3!υποκατηγορίες!η!
κάθε!μια.!Αντίστοιχα,!ο!Maheras!(1979)!αναγνώρισε!16!πρότυπα!κυκλοφορίας!για!την!
ευρύτερη! περιοχή! του! Αιγαίου,! ενώ! για! την! περιοχή! της! ανατολικής! Μεσογείου! οι!
Καρακώστας!κ.α.!(1992)!εντόπισαν!10!πρότυπα!που!χρησιμοποιήθηκαν!περαιτέρω!από!
τη! Φλόκα! (1993)! για! τη! μελέτη! της! κυκλογένεσης! στο! Αιγαίο.! Οι! Kassomenos! et! al.!
(1998)!για!την!περιοχή!της!Αττικής!προτείνουν!για!τα!ισοβαρικά!επίπεδα!των!850hPa!
και!700hPa!8!πρότυπα!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!και!μελέτησαν!την!αλληλεπίδραση!
των!συνοπτικών!και!μέσης!κλίμακας!ροών,!ενώ!παράλληλα!οι!Mihalakakou!et!al.!(2002)!
χρησιμοποίησαν!τα!πρότυπα!αυτά!ως!δεδομένα!εισόδου!σε!νευρωνικά!δίκτυα!για!την!
εκτίμηση! της! έντασης! του!φαινομένου! της! αστικής! θερμικής! νησίδας.! Οι! Kallos! et! al.!
(1993)! πραγματοποίησαν! ταξινόμηση! για! την! ανατολική!Μεσόγειο! και! εντόπισαν! 16!
συνολικά!πρότυπα,!ενώ!πρόσφατα!οι!Mavrakou!et!al.!(2012)!αναγνώρισαν!13!πρότυπα!
και!συσχέτισαν!την!ατμοσφαιρική!κυκλοφορία!με!την!εμφάνιση!της!θαλάσσιας!αύρας!
και! την! ατμοσφαιρική! ρύπανση! στο! λεκανοπέδιο! της! Αττικής.! Σχετικά! με! τις!
αντικειμενικές! μεθόδους! κατηγοριοποίησης! που! αναφέρονται! στην! ανατολική!
Μεσόγειο!και!στην!Ελλάδα,!οι!Kostopoulou!&!Jones!(2007a)!χρησιμοποίησαν!τη!μέθοδο!
S@mode!PCA!με!περιστροφή!των!αξόνων!σε!δεδομένα!επιφανειακής!πίεσης!για!κάθε!μια!
εποχή!του! έτους!και!αναγνώρισαν!αρχικά!10,!12,!14!και!10!πρότυπα!για! το! χειμώνα,!
άνοιξη,! καλοκαίρι! και! φθινόπωρο! αντίστοιχα.! Τα! εποχιακά! πρότυπα! κυκλοφορίας!
συσχετίστηκαν! μεταξύ! τους! και! προέκυψε! ότι! τα! χειμερινά,! φθινοπωρινά! και!
ανοιξιάτικα!πρότυπα!συναντώνται!με!διαφορές!στη!συχνότητα!και!ένταση!και!κατά!τις!
τρεις! περιόδους.! Στη! συνέχεια! τα! πρότυπα! κυκλοφορίας! συσχετίστηκαν! με! δεδομένα!
επιφανειακής!θερμοκρασίας!και!βροχόπτωσης!από!94!και!84!επιφανειακούς!σταθμούς!
αντίστοιχα! στην! περιοχή! της! ανατολικής! Μεσογείου! για! την! περίοδο! 1958! –! 2000!
(Kostopoulou! &! Jones,! 2007b).! Η! εποχιακή! προσέγγιση! της! ατμοσφαιρικής!
κυκλοφορίας!υιοθετήθηκε!επίσης!από!τον!Kassomenos!(2003a;!2003b),!συνδυάζοντας!
δεδομένα! επιφανειακής! πίεσης! σε! συνοπτική! κλίμακα! και! 11! μετεωρολογικών!
παραμέτρων! από! το! Εθνικό! Αστεροσκοπείο! Αθηνών! (ΕΑΑ),! χρησιμοποιώντας! τη!
μέθοδο! της! παραγοντικής! ανάλυσης! (factor! analysis)! σε! συνδυασμό! με! αλγόριθμο!
συσταδοποίησης.! Η! ανάλυση! ανέδειξε! 8! πρότυπα! για! το! χειμώνα,! την! άνοιξη! και! το!
φθινόπωρο!και! 4! για! το!καλοκαίρι.!Οι!Maheras! et! al.! (2000),! ανέπτυξαν! ένα!υβριδικό!
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σχήμα! κατηγοριοποίησης! που! εκμεταλλεύεται! τα! πλεονεκτήματα! των! αντικειμενικών!
και! υποκειμενικών! μεθόδων,! χρησιμοποιώντας! δεδομένα! επιφανειακής! πίεσης! και!
γεωδυναμικού! ύψους! στα! 500hPa.! Η! μέθοδος! αναγνωρίζει! τα! κυκλωνικά! και!
αντικυκλωνικά! κέντρα! και! η! κατηγοριοποίηση! πραγματοποιείται! βάση! της! σχετικής!
τους! θέσης! ως! προς! την! Ελλάδα.! Συγκεκριμένα! προτείνονται! 6! αντικυκλωνικά,! 8!
αμιγώς! υφεσιακά,! 2! μεικτά! και! 4! ειδικά! πρότυπα! κυκλοφορίας.! Η! μέθοδος! εντόπισε!
στατιστικά!σημαντική!μείωση!των!υφεσιακών!προτύπων!που!σχετίζεται!με!τη!μείωση!
της!βροχόπτωσης!στην!Ελλάδα.!Με!βάση!την!παραπάνω!μελέτη,!οι!Helmis!et!al.!(2003)!
μελέτησαν!τη!διασυνοριακή!μεταφορά!της!ατμοσφαιρικής!ρύπανσης!στην!Ελλάδα!και!
εντόπισαν!ότι!τα!αντικυκλωνικά!πρότυπα!σχετίζονται!με!εκροή!των!NOX!και!SO2,! ενώ!
αντίθετα!τα!υφεσιακά!με!εισροή.!
!
Η!κατηγοριοποίηση!της!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!με!ΤΝΔ!πραγματοποιείται!με! τη!
χρήση! δικτύων! τύπου! SOM.! Η! εφαρμογή! τους! στη! μετεωρολογία! και! ωκεανογραφία!
παρουσιάζεται!εκτενώς!από!τους!Liu!&!Weisberg!(2005),!ενώ!στο!πεδίο!της!συνοπτικής!
κλιματολογίας! από! τους! Sheridan! &! Lee! (2011).! Συγκεκριμένα,! για! την!
κατηγοριοποίηση!της!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!τα!δίκτυα!SOM!προτάθηκαν!αρχικά!
από! την! Cavazos! (1999)! για! τη! μελέτη! της! συνοπτικής! κλίμακας! κυκλοφορίας! που!
σχετίζεται! με!φαινόμενα!ακραίας! βροχόπτωσης.!Η! μελέτη! αναδεικνύει! την! ικανότητα!
των! SOM! να! αναπαραγάγουν! ρεαλιστικά! τη! σχέση! μεταξύ! της! ατμοσφαιρικής!
κυκλοφορίας,! του! πεδίου! της! υγρασίας! και! του! ημερήσιου! ύψους! βροχής! σε! τοπική!
κλίμακα!και!η!μέθοδος!εφαρμόστηκε!επίσης!στη!Βουλγαρία!(Cavazos,!2000).!Η!εργασία!
των!Hewitson!&!Crane!(2002)!αποτελεί!τη!μελέτη!με!τη!μεγαλύτερη!αναγνωρισιμότητα!
και! έχει!ως! σκοπό! τη! συσχέτιση! της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! με! τη! βροχόπτωση!
στις!βορειοδυτικές!Ηνωμένες!Πολιτείες!της!Αμερικής,!ενώ!στο!ίδιο!πλαίσιο!οι!Cassano!
et! al.! (2006)! μελέτησαν! την! ατμοσφαιρική! κυκλοφορία! συνοπτικής! κλίμακας! που!
σχετίζεται!με!ακραίες!τιμές!της!θερμοκρασίας!και!του!ανέμου!στο!Barrow!της!Αλάσκα!
και! οι! Nishiyama! et! al.! (2007)! τα! πρότυπα! της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! που!
σχετίζονται! με! έντονες! βροχοπτώσεις! στην! Ιαπωνία.! Οι! Sang! et! al.! (2008)!
χρησιμοποίησαν!11!συνολικά!μεταβλητές!και!αναγνώρισαν!για!την!περιοχή!της!Νότιας!
Αφρικής!12!πρότυπα,!χαρτογραφημένα!σε!ένα!πλέγμα!SOM!διάστασης!3x4,!μελετώντας!
παράλληλα! τα! χωρο@χρονικά! χαρακτηριστικά! τους.! Στην! περιοχή! της! ανατολικής!
Μεσογείου!τα!δίκτυα!SOM!έχουν!χρησιμοποιηθεί!από!τους!Michaelides!et!al.!(2007)!ως!
αλγόριθμος! κατηγοριοποίησης! σε! δεδομένα! γεωδυναμικού! ύψους! στα! 500hPa! για! το!
1996.!H!μελέτη! επικεντρώνεται! κυρίως!στην!περιγραφή!της!μεθόδου!και!στον! τρόπο!
καθορισμού!της!βέλτιστης!διάστασης!του!πλέγματος!SOM.!
!
Η! χωρική! παρεμβολή! –! εκτίμηση! μετεωρολογικών! παραμέτρων! αποτελεί! σημαντικό!
πεδίο!εφαρμογής!των!στατιστικών!και!γεωστατιστικών!μεθόδων!χωρικής!παρεμβολής,!
καθώς!η!χωρικοποίηση!των!δεδομένων!επιτρέπει!την!εξαγωγή!πληροφορίας!σε!σημεία!
που! δεν! είναι! διαθέσιμες! οι! μετρήσεις! των! υπό! μελέτη! παραμέτρων.! Η! απόδοση! των!
μεθόδων! εξαρτάται! από! διάφορους! παράγοντες! και! τα! κύρια! χαρακτηριστικά! που!
απαιτείται!να!έχουν!τα!δεδομένα!είναι!(Li!&!Heap,!2011):!
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• χωρική!αντιπροσωπευτικότητα,!
• ικανοποιητική!χρονική!δειγματοληψία,!
• ακρίβεια!μέτρησης,!
• ύπαρξη!χωρικής!σχέσης!ή!συμπεριφοράς!σε!διάφορες!κλίμακες.!

!
Η!εκτίμηση!της!χωρικής!κατανομής!της!επιφανειακής!θερμοκρασίας!πραγματοποιείται!
κυρίως! σε! συνδυασμό! με! τη! βροχόπτωση! σε! κλιματολογικές! μελέτες! καθώς! και! στην!
αγροτική! μετεωρολογία,! τυπικά! για! την! εκτίμηση! της! κλιματικής! αλλαγής! σε! μια!
περιοχή!μελέτης.!Οι!Wu!&!Li!(2013)!χρησιμοποίησαν!τη!γεωστατιστική!μέθοδο!Kriging!
σε! συνδυασμό! με! τη! μέθοδο! πολλαπλής! γραμμικής! παλινδρόμισης! (Multiple! Linear!
Regration!@!MLR!για!την!εκτίμηση!της!μέσης!μηνιαίας!επιφανειακής!θερμοκρασίας!στην!
περιοχή!των!Ηνωμένων!Πολιτειών,!ενώ!οι!Stahl!et!al.!(2006)!συνέκριναν!την!ικανότητα!
εκτίμησης,!συνολικά!12!μεθοδολογιών!της!ομάδας!σταθμισμένων!μέσων!και!MLR,!για!
την! ημερήσια! μέγιστη! και! ελάχιστη! θερμοκρασία.! Τα! αποτελέσματα! ανέδειξαν! τη!
σημασία! της! χωρικής! πυκνότητας! του! δικτύου,! του! υψομέτρου,! της! εποχής,! της!
επίδρασης! της! τοπογραφίας! και! των! συνοπτικών! συστημάτων! στην! παρεμβολή! της!
επιφανειακής! θερμοκρασίας.! Σύμφωνα! με! τους! Jarvis! &! Stuart! (2001a;! 2001b),! οι!
σύγχρονες!μέθοδοι!χωρικής!παρεμβολής!πρέπει!να!λαμβάνουν!υπόψη!τοπογραφικούς!
παράγοντες.!Στη!μελέτη!των!Vicente@Serrano!et!al.!(2003)!για!τη!χωρική!παρεμβολή!της!
μέσης! ετήσιας! θερμοκρασίας! και! της! βροχόπτωσης! σε! περιοχή! με! ιδιαίτερα! έντονο!
τοπογραφικό! ανάγλυφο! η! μέθοδος! MLR,! από! τις! συνολικά! 25! μεθόδους! που!
εξετάστηκαν,!παρείχε!για!τη!θερμοκρασία!τα!πιο!αξιόπιστα!αποτελέσματα.!Οι!Rigol!et!
al.! (2001)! χρησιμοποίησαν!ΤΝΔ!εμπρόσθιας! τροφοδότησης!για! τη!χωρική!παρεμβολή!
της! ελάχιστης! θερμοκρασίας! με! δεδομένα! εισόδου! παρατηρήσεις! θερμοκρασίας,!
τοπογραφικές! μεταβλητές! καθώς! και! τον! τύπο! της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας!
σύμφωνα!με!την!ταξινόμηση!Lamb.!Η!μελέτη!προτείνει!τα!ΤΝΔ!ως!μια!επιπλέον!μέθοδο!
για! χωρική! παρεμβολή,! χωρίς! να! συγκρίνει! την! προγνωστική! τους! ακρίβεια! με! άλλες!
στατιστικές!ή!γεωστατιστικές!τεχνικές,.!
!
Η! χωρική! εκτίμηση! του! ανέμου! αποτελεί! ένα! πρόβλημα! συναρτησιακής! προσέγγισης!
και!βρίσκει!εφαρμογή!κυρίως!για!την!εκτίμηση!του!αιολικού!δυναμικού!μιας!περιοχής!
όπου! είτε! δεν! είναι! διαθέσιμες!ανεμολογικές!παρατηρήσεις! είτε! αυτές! είναι! για! μικρό!
χρονικό! διάστημα.! Στην! περίπτωση! όπου! δεν! είναι! διαθέσιμα! ανεμολογικά! δεδομένα!
χρησιμοποιούνται! παραδοσιακές! ντετερμινιστικές! και! γεωστατιστικές! τεχνικές!
χωρικής!παρεμβολής.! Οι! Cellura! et! al.! (2008a)! εφήρμοσαν! τη! ντετερμινιστική! μέθοδο!
αντίστροφης! σταθμισμένης! απόστασης! (Inverse! Distance! Weighted! –! IDW)! και! τη!
γεωστατιστική! μέθοδο! Kriging! με! σκοπό! την! κατασκευή! χαρτών! της! έντασης! του!
ανέμου! στα! 10m! για! την! περιοχή! της! Σικελίας,! οι! οποίοι! συγκρίνονται! περαιτέρω! με!
αντίστοιχους!χάρτες!που!προκύπτουν!από!τη!χρήση!υβριδικής!μεθόδου!ΤΝΔ!–!Kriging!
(Cellura! et! al.,! 2008b).! Σύμφωνα! με! τους! Luo! et! al.! (2008)! και! τους! Perry! &! Hollis!
(2005),! η! εκτίμηση! της! χωρικής! μεταβλητότητας! της! έντασης! του! ανέμου! ιδανικά!
απαιτεί!προηγμένα!στατιστικά!μοντέλα,!ικανά!να!συμπεριλαμβάνουν!την!επίδραση!του!
αναγλύφου! και! άλλων! περιβαλλοντικών! παραγόντων.! Στην! περίπτωση! όπου! τα!
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ανεμολογικά!δεδομένα!είναι!διαθέσιμα!για!ένα!μικρό!χρονικό!διάστημα!σε!κάποια!θέση@
στόχο! της! χωρικής! παρεμβολής,! μπορεί! να! χρησιμοποιηθεί! η! μεθοδολογία! της!
Μέτρησης! –! Συσχέτισης! –! Εκτίμησης! (Measure! Correlate! Predict! @! MCP).! Σκοπός! της!
μεθοδολογίας!είναι!η!προσομοίωση!με!μια!συνάρτηση!μεταφοράς!της!χωρικής!σχέσης!
που!συνδέει!τα!σημεία!του!χώρου!και!η!χρήση!της!σχέσης!αυτής!για!την!εκτίμηση!του!
ανέμου!στο!σταθμό!@στόχο!για!μεγαλύτερη!χρονική!περίοδο.!Η!μέθοδος!ολοκληρώνεται!
σε! δύο! στάδια! και! απαιτεί! σε! συνδυασμό! με! τα! δεδομένα! από! το! σταθμό@στόχο,!
δεδομένα!μεγάλης!χρονικής!περιόδου!από!τους!σταθμούς!αναφοράς.!Το!πρώτο!στάδιο!
αποτελεί! την! εύρεση! της! συνάρτησης! μεταφοράς,! χρησιμοποιώντας,! για! την! κοινή!
περίοδο,!τα!ανεμολογικά!δεδομένα!τόσο!από!τους!σταθμούς!αναφοράς!όσο!και!από!το!
σταθμό! στόχο,! ενώ! στο! δεύτερο! στάδιο! τα! δεδομένα! από! τους! σταθμούς! αναφοράς!
χρησιμοποιούνται!ως! δεδομένα! εισόδου!στη! συνάρτηση! μεταφοράς! για! την! εκτίμηση!
του!ανεμολογικού!πεδίου!στο!σημείο@στόχο!για!μεγαλύτερη!χρονική!περίοδο.!Οι!Carta!
et! al.! (2013)! παρουσιάζουν! μια! εκτενή! βιβλιογραφική! επισκόπηση! των! στατιστικών!
μεθόδων!που!χρησιμοποιούνται!στο!πλαίσιο!της!μεθοδολογίας!MCP!για!την!εύρεση!της!
συνάρτησης!μεταφοράς!και!των!διαφορετικών!προσεγγίσεων!που!εφαρμόζονται!στον!
τομέα! των! ανανεώσιμων! πηγών! ενέργειας.! Οι! μέθοδοι! MCP! μπορεί! να!
κατηγοριοποιηθούν!σε!γραμμικές,!μη@γραμμικές!και!πιθανολογικές.!Οι!σημαντικότεροι!
παράγοντες! για! την! επιτυχία! της! μεθοδολογίας! MCP! είναι! η! υπόθεση! ότι! τα!
ανεμολογικά! χαρακτηριστικά! του! σταθμού@στόχου! συσχετίζονται! με! αυτά! των!
σταθμών!αναφοράς,!ότι!η!εποχιακή!διακύμανση!του!ανέμου!συμπεριλαμβάνεται!κατά!
τη! διαδικασία! εύρεσης! της! συνάρτησης! μεταφοράς! καθώς! και! η! υπόθεση! ότι! η!
κλιματική!αλλαγή!αναμένεται!να!μην!επηρεάσει!σημαντικά!τη!σχέση!αυτή.!!
!
Τα! ΤΝΔ! έχουν! χρησιμοποιηθεί! στο! πλαίσιο! των! μη@γραμμικών! μεθόδων!MCP! για! την!
εκτίμηση!του!ανέμου!σε!διάφορες!χρονικές!κλίμακες!με!απώτερο!σκοπό!την!εκτίμηση!
της! αιολικής! ενέργειας! σε! μια! τοποθεσία.! Οι! Lopez! et! al.! (2008)! προτείνουν! για! την!
εκτίμηση! της! μέσης! ετήσιας! έντασης! του! ανέμου,! τη! μέτρηση! του! ανέμου!
δειγματοληπτικά! στο! σταθμό@στόχο! για! 5! ημέρες! κάθε! μήνα! και! βάσει! των! σταθμών!
αναφοράς! που! παρουσιάζουν! το! μεγαλύτερο! συντελεστή! συσχέτισης! με! το! σταθμό@
στόχο,! η! εκτίμηση! πραγματοποιείται! με! δίκτυα! εμπρόσθιας! τροφοδότησης! (Feed!
Forward! Artificial! Neural! Networks! –! FFNN),! λαμβάνοντας! υπόψη! τη! διεύθυνση! του!
ανέμου.!Σύμφωνα!με!τους!Velázquez!et!al.!(2011)!τα!ΤΝΔ!υπερέχουν!σε!σύγκριση!με!τη!
γραμμική! μέθοδο! MCP! των! λόγων! διακύμανσης! (Variance! Ratio! @! VR)! και! τα!
αποτελέσματα! ανέδειξαν! ότι! η! χρήση! περισσοτέρων! από! ένα! σταθμών! αναφοράς!
μειώνει!το!προγνωστικό!σφάλμα.!Ο!Oztopal!(2006)!χρησιμοποίησε!δίκτυα!FFNN!για!τη!
χωρική! εκτίμηση!της!μέσης!ημερήσιας! έντασης! του!ανέμου! εκπαιδεύοντας! ξεχωριστά!
ΤΝΔ! για! κάθε! μήνα! του! έτους! και! χρησιμοποιώντας! ως! δεδομένα! εισόδου! τις!
ανεμολογικές!παρατηρήσεις! από!συνολικά! 9! σταθμούς! ενώ!οι! Bilgili! et! al.! (2007)! για!
την!εκτίμηση!των!μέσων!μηνιαίων!τιμών!της!έντασης!του!ανέμου!στο!σταθμό!@!στόχο,!
χρησιμοποίησαν! FFNN! με! δύο! κρυφά! στρώματα! νευρώνων,! χρησιμοποιώντας! ως!
δεδομένα! εισόδου! την! ένταση! του! ανέμου! από! σταθμούς! που! παρουσιάζουν! μεγάλο!
συντελεστή!και!συμπεραίνουν!πως!η!εκτίμηση!είναι!ικανοποιητική!ακόμα!και!χωρίς!να!
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συμπεριληφθούν! επιπλέον! τοπογραφικές!ή!άλλες!μετεωρολογικές!παράμετροι.! Για! τη!
χαρτογράφηση! της! έντασης! του! ανέμου! σε! μηνιαία! κλίμακα! οι! Robert! et! al.! (2013)!
χρησιμοποίησαν! τα! Γενικευμένα! Νευρωνικά! Δίκτυα! Παλινδρόμησης! (Generalized!
Regression!Neural! Networks! @! GRNN)! στην! περιοχή! των! Άλπεων! που! χαρακτηρίζεται!
από! ιδιαίτερα!έντονη!τοπογραφία.!Η!μελέτη!καταδεικνύει!ότι!η!χρήση!τοπογραφικών!
χαρακτηριστικών!ως!δεδομένων!εισόδου!στα!GRNN,!μειώνει!σημαντικά!τα!σφάλματα!
συγκριτικά!με!αντίστοιχα!μοντέλα.!
)
Η! πρόγνωση! χρονοσειρών! αποτελεί! μια! από! τις! πιο! σημαντικές! εφαρμογές! της!
στατιστικής! επιστήμης!στη!μετεωρολογία,! λόγω!της!αυξημένης!σημασίας!για! έγκαιρη!
πληροφόρηση! σχετικά! με! τη! διακύμανση! των! μετεωρολογικών! παραμέτρων! σε!
διάφορες! χρονικές! κλίμακες.!Η!πρόγνωση! της! έντασης! του!ανέμου!βρίσκει! εφαρμογή!
στις!ανανεώσιμες!πηγές!ενέργειας!με!στόχο!την!όσο!το!δυνατόν!ακριβέστερη!εκτίμηση!
της!αιολικής!ενέργειας!που!δύναται!να!παραχθεί!σε!ένα!τόπο.!Σύμφωνα!με!τις!εργασίες!
ανασκόπησης! (Jung! &! Broadwater,! 2014;! Foley! et! al.,! 2012),! για! την! πρόγνωση! της!
έντασης! του! ανέμου! μπορεί! να! χρησιμοποιηθεί! είτε! η! φυσική! μοντελοποίηση! είτε! η!
στατιστική!προσέγγιση!που!βασίζεται!σε!ιστορικές!παρατηρήσεις!και!στην!εύρεση!των!
συσχετίσεων! μεταξύ! των! μελλοντικών! τιμών! των! μεταβλητών! με! τις! τρέχουσες! και!
παρελθοντικές! τιμές! τους.! Αντίθετα,! η! φυσική! μοντελοποίηση! βασίζεται! στην!
αναλυτική! περιγραφή! των! φαινομένων! που! καθορίζουν! τη! μεταβλητότητα! των!
μετεωρολογικών! παραμέτρων! στην! περιοχή! μελέτης,! χρησιμοποιώντας! τις! εξισώσεις!
διατήρησης! μάζας,! ορμής! και! ενέργειας! και! συνεπώς! αριθμητικά! μοντέλα! καιρού!
(Numerical! Weather! Models! –! NWP).! Η! κλασική! στατιστική! προσέγγιση! στην!
πρόγνωση!χρονοσειρών!βασίζεται!στη!μεθοδολογία!Box!–!Jenkins!(Box!et!al.,!1970)!και!
συνεπώς! στη! χρήση! αυτοπαλίνδρομων! υποδειγμάτων! (Autoregressive! @! AR),!
υποδειγμάτων!κινητού!μέσου!(Moving!Average!@!ΜΑ)!και!μεικτών!αυτοπαλίνδρομων!–!
κινητού!μέσου!υποδειγμάτων!(Autoregressive!Moving!Average!@!ARMA).!Η!μεθοδολογία!
αποτελεί! μια!στατιστικά! εξειδικευμένη!προσέγγιση!στην!ανάλυση!και! την! κατασκευή!
ενός! υποδείγματος! με! στόχο! την! όσο! το! δυνατόν! καλύτερη! αναπαράσταση! μιας!
χρονοσειράς!και!αποτελείται!από!το!στάδιο!ταυτοποίησης,!το!στάδιο!εκτίμησης!και!το!
στάδιο! διαγνωστικού! ελέγχου! (Torres! et! al.,! 2005;! Blanchard! &! Desrochers,! 1984;!
Daniel!&!Chen,!1991;!Kamal!&!Jafri,!1997;!Poggi!et!al.,!2003;!Philippopoulos!&!Deligiorgi,!
2009).! Τα! υποδείγματα! ARMA! μπορούν! να! προσομοιάσουν! ιδανικά! μόνο! τη!
ντετερμινιστική! γραμμική! συνιστώσα! ενώ! αντίθετα! τα! ΤΝΔ! με! μη@γραμμικές!
συναρτήσεις! ενεργοποίησης! και! τη! μη@γραμμική,! με! αποτέλεσμα! να! δίνουν! καλύτερα!
αποτελέσματα!στην!πρόγνωση!μη@γραμμικών!χρονοσειρών!(Samet!&!Marzbani,!2014).!!!
!
Οι!Cadenas!&!Rivera!(2010)!ανέπτυξαν!το!υβριδικό!μοντέλο!ARIMA@ANN,!όπου!τα!ΤΝΔ!
χρησιμοποιούνται! σε! δεύτερο! στάδιο! για! την! προσομοίωση! του! μη@γραμμικού!
σφάλματος! των! ARIMA! υποδειγμάτων.! Το! υβριδικό! μοντέλο! εκμεταλλεύεται! τα!
πλεονεκτήματα!των!δύο!μεθόδων!και!δίνει!σημαντικά!καλύτερα!αποτελέσματα!από!τη!
χρήση!γραμμικών!υποδειγμάτων.!Η! χρήση!ΤΝΔ! εμπρόσθιας! τροφοδότησης,! σύμφωνα!
με! τον! Sfetsos! (2002),! δίνει! καλύτερα! αποτελέσματα! από! τα! μοντέλα!ARIMA,! όπου! η!
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εκτίμηση! της! μέσης! ωριαίας! ταχύτητας! προκύπτει! από! την! πρόγνωση! των! μέσων!
δεκάλεπτων! τιμών! της,! ενώ! το! ίδιο! συμπέρασμα! προκύπτει! από! τη! μελέτη! των!
Mohandes!et!al.!(1998)!για!τη!μέση!ημερήσια!και!μηνιαία!ένταση!του!ανέμου.!Οι!Li!&!Shi!
(2010)! εξέτασαν! την! προγνωστική! ικανότητα! τριών! διαφορετικών! τύπων! ΤΝΔ!
εμπρόσθιας!τροφοδότησης!(Back@Propagation,!Radial!Basis!Networks!και!ADELINE)!για!
την! πρόγνωση! του! ανέμου! και! τα! αποτελέσματα! υποδεικνύουν! ότι! η! επίδραση! της!
αρχιτεκτονικής! του! δικτύου,! ο! ρυθμός! εκπαίδευσης! και! η! επιλογή! των! δεδομένων!
εισόδου! αποτελούν! κρίσιμες! παραμέτρους! ανεξάρτητα! από! τον! τύπο! του! δικτύου.! Οι!
Guo!et!al.!(2012)!και!οι!Liu!et!al.!(2012),!στο!πλαίσιο!κατασκευής!υβριδικών!μοντέλων!
πρόγνωσης,! προτείνουν! το! συνδυασμό! της! Εμπειρικής! Μεθόδου! Αποδόμησης! σε!
Συνιστώσες! (Empirical!Mode! Decomposition! @! EMD)! με! ΤΝΔ! τύπου! FFNN.! Η! μέθοδος!
EMD!χρησιμοποιείται!για!τη!δημιουργία!πολλαπλών!συνιστωσών!από!τις!οποίες!μπορεί!
να!ανακατασκευαστεί!η!αρχική!χρονοσειρά!(Sgouros!&!Helmis,!2009)!ενώ!για!κάθε!μια!
από! τις! συνιστώσες! εκπαιδεύεται! διαφορετικό! ΤΝΔ.! Η! πρόγνωση! της! έντασης! του!
ανέμου!προκύπτει!από!το!συνδυασμό!των!επιμέρους!προγνώσεων!των!συνιστωσών.!!
!
Αντίστοιχα! με! την! ένταση! του! ανέμου,! στην! περίπτωση! της! επιφανειακής!
θερμοκρασίας! τα! ΤΝΔ! χρησιμοποιούνται! στην! αγροτική! μετεωρολογία! καθώς! και! σε!
θερμικές! μελέτες! στη! φυσική! κτιρίων.! Με! στόχο! την! πρόγνωση! της! ημερήσιας!
θερμοκρασίας! για! την! ερχόμενη! ημέρα! στο! σταθμό! Denizli! στη! νοτιοανατολική!
Τουρκία,! οι! Dombayaci! &! Golcu! (2009)! χρησιμοποίησαν! δίκτυα! FFNN! με! δεδομένα!
εισόδου! τη! μέση! ημερήσια! θερμοκρασία! της! τρέχουσας! ημέρας! σε! συνδυασμό! με! το!
μήνα! και! την! ημέρα! της! πρόγνωσης.! Σχετικά! με! την! πρόγνωση! της! ωριαίας!
θερμοκρασίας! για! χρονικό! ορίζοντα! από! 1! έως! 12! ώρες! στη! Georgia! των! Ηνωμένων!
Πολιτειών,! οι! Smith! et! al.! (2009)! έκαναν! επίσης! χρήση! ΤΝΔ! και! το! σφάλμα! που!
προκύπτει! κυμαίνεται! από! 0,516! °C! έως! 1,873! °C.! Για! την! εκτίμηση! της! ωριαίας!
θερμοκρασίας!δρόσου!στην!ίδια!περιοχή!μελέτης,!οι!Shank!et!al.! (2008)!έκαναν!χρήση!
ΤΝΔ!και!τα!αποτελέσματα!ανέδειξαν!ότι!εκτός!από!τη!θερμοκρασία!δρόσου,!σημαντικοί!
προγνώστες!είναι!η!σχετική!υγρασία,!η!ηλιακή!ακτινοβολία,!η!θερμοκρασία,!η!ένταση!
του! ανέμου! και! η! τάση! των! υδρατμών.! Οι! Tasadduq! et! al.! (2002),! για! έναν! παράκτιο!
σταθμό!(Jeddah!στη!Σαουδική!Αραβία)!εκπαίδευσαν!24!διαφορετικά!ΤΝΔ,!ένα!για!κάθε!
χρονικό! ορίζοντα! πρόγνωσης! της! θερμοκρασίας! την! ερχόμενη! ημέρα,! με! δεδομένα!
εισόδου! την! τιμή! της! θερμοκρασίας! την! αντίστοιχη! ώρα! την! τρέχουσα! ημέρα! και! το!
σφάλμα! που! προκύπτει! σε! όλες! τις! περιπτώσεις! είναι! μικρότερο! από! το! 5%! σε!
σύγκριση!με!τις!παρατηρούμενες!τιμές.!Τέλος,!οι!Maqsood!et!al.! (2004)!συνδύασαν!τα!
αποτελέσματα! πολλαπλών! ΤΝΔ! εμπρόσθιας! τροφοδότησης! για! την! πρόγνωση! των!
ωριαίων! τιμών! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας,! της! έντασης! του! ανέμου! και! της!
υγρασίας! στο! πλαίσιο! κατασκευής! ενός! στατιστικού! μοντέλου! πρόγνωσης! καιρικών!
συνθηκών.!
)
Η!χωρική!ανάλυση!των!μοντέλων!γενικής!κυκλοφορίας! (General!Circulation!Models!–!
GCM)! και! των! δεδομένων! επανα@ανάλυσης! (Reanalysis! Data)! δεν! είναι! ικανή! να!
περιγράψει! επαρκώς! τις! κλιματικές! συνθήκες! που! επικρατούν! σε! τοπική! κλίμακα,!
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καθώς! δεν! είναι! εφικτή! η! επακριβής! ενσωμάτωση! της! επίδρασης! των! συστημάτων!
μικρής! κλίμακας! και! της! τοπογραφίας.! Οι! μέθοδοι! υποβιβασμού! κλίμακας!
χρησιμοποιούνται!για!την!εκτίμηση!του!κλίματος!σε!τοπική!κλίμακα!και!σε!αντιστοιχία!
με!την!πρόγνωση!των!μετεωρολογικών!παραμέτρων!μπορούν!να!χωριστούν!στις!εξής!
κατηγορίες:!

• Δυναμικός!υποβιβασμός!κλίμακας,!
• Στατιστικός!υποβιβασμός!κλίμακας.!

!
Ο! δυναμικός! υποβιβασμός! χρησιμοποιεί! τη! φυσική! παραμετροποίηση! των! GCMs! και!
κάνει! χρήση! μοντέλων! περιοχικής! κλίμακας! (Regional! Climate! Models! –! RCMs),! ενώ!
αντίθετα,! η! στατιστική! προσέγγιση! έχει! ως! στόχο! την! όσο! το! δυνατόν! ακριβέστερη!
περιγραφή! της! σχέσης! μεταξύ! της! μεγάλης! κλίμακας! κυκλοφορίας! και! του! τοπικού!
κλίματος,! χωρίς! να!δίνει! έμφαση!στους!φυσικούς!μηχανισμούς!που!διέπουν! τη!σχέση!
αυτή.! Η! κλιματική! μεταβλητότητα! με! μοντέλα! RCM! έχει! μελετηθεί! εκτενώς! στην!
Ευρώπη!(Giorgi!et!al.,!2004a;!2004b;!Raisanen!et!al.,!2004)!καθώς!και!στο!πλαίσιο!των!
προγραμμάτων! PRUDENCE! και! ENSEMBLES! (Christensen! &! Christensen,! 2007).! Ο!
στατιστικός!υποβιβασμός!βασίζεται!στην!υπόθεση!ότι!η!σχέση!της!μεγάλης!κλίμακας!
κυκλοφορίας! και! του! τοπικού! κλίματος! παραμένει! αμετάβλητη! στο! χρόνο! και! ότι! τα!
διαθέσιμα! δεδομένα! είναι! επαρκή! για! τον! καθορισμό! της! σε! διάφορες! κλιματικές!
συνθήκες.! Σύμφωνα! με! τους! Yarnal! et! al.! (2001)! η! μεθοδολογία! του! στατιστικού!
υποβιβασμού!κλίμακας!αποτελείται!από:!

• την!επιλογή!της!υπό!μελέτης!μεταβλητής!και!της!περιοχής!ενδιαφέροντος,!
• την!επιλογή!των!μεγάλης!κλίμακας!μεταβλητών,!
• την!επιλογή!του!μοντέλου!και!την!εκτίμηση!της!συνάρτησης!μεταφοράς.!

!
Οι! στατιστικές! μέθοδοι! που! έχουν! προταθεί! ως! εργαλεία! για! την! εκτίμηση! της!
εμπειρικής! συνάρτησης! μεταφοράς! περιλαμβάνουν! την! πολλαπλή! γραμμική!
παλινδρόμηση! (Multiple! Linear! Regression! –! MLR),! την! ανάλυση! κανονικών!
συσχετίσεων!(Canonical!Correlation!Analysis!–!CCA),!την!ανάλυση!με! ιδιάζουσες!τιμές!
(Singular! Value! Decomposition! –! SVD)! καθώς! και! ΤΝΔ! εμπρόσθιας! τροφοδότησης.! Η!
μέθοδος!MLR! έχει! χρησιμοποιηθεί! ευρέως! ως! μοντέλο! στατιστικού! υποβιβασμού! για!
την! αναγνώριση! της! σχέσης! που! συνδέει! μια! παράμετρο! με! ένα! πλήθος! από! μεγάλης!
κλίμακας! μεταβλητές! και! την! επεξήγηση! μέσω! των! συντελεστών! παλινδρόμησης! του!
βαθμού!εξάρτησης!της!παραμέτρου!από!κάθε!μια!από!αυτές.!Σύμφωνα!με!τη!μελέτη!του!
Huth!(1999),!από!τη!σύγκριση!των!γραμμικών!μεθόδων!CCA,!SVD!και!τριών!μοντέλων!
MLR! για! την! εκτίμηση! της! μέσης! ημερήσιας! θερμοκρασίας! σε! 39! σταθμούς! στην!
Ευρώπη,!το!μικρότερο!μέσο!χωρικό!σφάλμα!RMSE!(2,88!°C)!προκύπτει!για!το!μοντέλο!
MLR!που!χρησιμοποιεί!ως!ανεξάρτητες!μεταβλητές!το!γεωδυναμικό!ύψος!στα!500hPa!
και!τη!θερμοκρασία!στα!850hPa.!!
!
Τα! ΤΝΔ!ως! μοντέλα! στατιστικού! υποβιβασμού! έχουν! χρησιμοποιηθεί! κυρίως! για! την!
εκτίμηση!της!επιφανειακής!θερμοκρασίας!και!της!βροχόπτωσης!σε!τοπική!κλίμακα.!Οι!
Schoof!&!Pryor!(2001)!σύγκριναν!την!επίδοση!των!ΤΝΔ!εμπρόσθιας!τροφοδότησης!με!
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τα!αποτελέσματα!μοντέλων!MLR!για!το!στατιστικό!υποβιβασμό!κλίμακας!της!μέγιστης!
και! ελάχιστης! θερμοκρασίας! καθώς! και! της! μέσης! ημερήσιας! και! μέσης! μηνιαίας!
βροχόπτωσης! στην! περιοχή! της! Indianapolis! των! Ηνωμένων! Πολιτειών.! Τα!
αποτελέσματα! υποδεικνύουν! την! υπεροχή! των! ΤΝΔ! στην! περίπτωση! που! δεν!
εμπεριέχεται!στα!μοντέλα!πληροφορία!σχετικά!με!τη!χρονική!εξέλιξη!της!θερμοκρασίας!
και! της! βροχόπτωσης,! μέσω! του! όρου! αυτοσυσχέτισης! και! συγκρίσιμη! επίδοση! στην!
περίπτωση!που!συμπεριλαμβάνεται! ο! όρος!αυτός.! Σύμφωνα!με! τη!συγκριτική! μελέτη!
των! Kostopoulou! et! al.! (2007)! για! την! εκτίμηση! της! μέγιστης! και! ελάχιστης!
θερμοκρασίας!σε!συνολικά!22!σταθμούς!στην!Ελλάδα,!οι!μέθοδοι!MLR,!CCA!καθώς!και!
τα! ΤΝΔ! έχουν! παρόμοια! επίδοση! με! αποτέλεσμα! να! μπορούν! να! χρησιμοποιηθούν!
εξίσου! ως! μοντέλα! στατιστικού! υποβιβασμού.! Αντίθετα,! σύμφωνα! με! τους! Dibike! &!
Coulibaly!(2006)!η!χρήση!εντοπισμένων!ΤΝΔ!χρονικής!καθυστέρησης!για!το!στατιστικό!
υποβιβασμό! κλίμακας! της! ημερήσιας! βροχόπτωσης,! της! μέγιστης! και! της! ελάχιστης!
θερμοκρασίας,! παρουσιάζει! πλεονεκτήματα! έναντι! των! μοντέλων! MLR! για! όλες! τις!
εποχές.!Τέλος,!πιο!πρόσφατα!οι!Chadwick!et!al.!(2011)!εκπαίδευσαν!ένα!ΤΝΔ!με!σκοπό!
την!αναπαραγωγή!της!προσομοίωσης!ενός!RCM!τόσο!για!τη!θερμοκρασία!όσο!και!για!
τη! βροχόπτωση.! Παρόλο! που! τα! αποτελέσματα! είναι! ιδιαίτερα! ενθαρρυντικά,! η!
προσέγγιση! χρειάζεται! περαιτέρω! επεξεργασία! για! να! αποτελέσει! αξιόπιστο!
συμπληρωματικό!εργαλείο!των!RCM.!
!
Από! την! ανωτέρω! ανάλυση! της! βιβλιογραφίας! προκύπτει! ότι! η! χρήση! των! ΤΝΔ!
αποτελεί! σημαντικό! ερευνητικό! πεδίο! της! εφαρμοσμένης! μετεωρολογίας! και!
κλιματολογίας.! Σε! κλιματολογικές! μελέτες! και! συγκεκριμένα! σχετικά! με! την!
κατηγοριοποίηση! της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας,! προκύπτει! ότι! η! χρήση! των! ΤΝΔ!
(και! γενικότερα! των! αντικειμενικών! μεθόδων)! περιορίζεται! ουσιαστικά! στην!
κατηγοριοποίηση! μιας! μεταβλητής,! κυρίως! της! επιφανειακής! πίεσης! και! του!
γεωδυναμικού!ύψους!στα!500hPa!ή!στα!700hPa.!Λαμβάνοντας!υπόψη!το!γεγονός!ότι!η!
ατμοσφαιρική! κυκλοφορία! δεν! μπορεί! να! περιγραφεί! επαρκώς! από! ένα! σύνολο!
διακριτών! καταστάσεων,! προκύπτει! η! ανάγκη! για! τη! μελέτη! και! ανάπτυξη! ! ενός!
σχήματος! κατηγοριοποίησης! όπου! τα! πρότυπα! που! προκύπτουν! να! μην! είναι!
ανεξάρτητα! μεταξύ! τους! και! η! μεθοδολογία! κατηγοριοποίησης! να! εφαρμόζεται! σε!
πολλαπλά! πεδία! ατμοσφαιρικών! μεταβλητών.! Στο! πλαίσιο! της! εφαρμοσμένης!
μετεωρολογίας,! και! συγκεκριμένα! στη! χρήση! των! ΤΝΔ! ως! μοντέλων! χωρικής!
παρεμβολής,! δεν! υπάρχει! μέχρι! σήμερα! ! μια! εκτενής!συγκριτική!μελέτη!με! τα! ευρέως!
χρησιμοποιούμενα!γραμμικά!μοντέλα.!Επίσης,! το!σύνολο!των!μελετών!χρησιμοποιούν!
τα! ΤΝΔ! ως! μοντέλα! ‘μαύρου! κουτιού’! χωρίς! να! εξετάζονται! τα! χαρακτηριστικά! της!
συνάρτησης!μεταφοράς!που!προκύπτει.!Η!εφαρμογή!μιας!μεθοδολογίας!που!μπορεί!να!
επεξηγεί! τον! τρόπο! με! τον! οποίο! τα! δεδομένα! εισόδου! διαμορφώνουν! την! έξοδο! των!
ΤΝΔ!είναι!ιδιαίτερα!επιθυμητή!και!χρήσιμη!!κυρίως!κατά!τον!έλεγχο!της!ικανοποιητικής!
γενίκευσης! του! δικτύου.! Στην! περίπτωση! της! πρόγνωσης! μετεωρολογικών!
παραμέτρων,! από! την! υπάρχουσα! βιβλιογραφία! προτείνεται! η! χρήση! στατικών! ΤΝΔ!
καθώς! δεν! έχει! μελετηθεί! επαρκώς! η! εφαρμογή! δυναμικών! δικτύων,! η! αρχιτεκτονική!
των!οποίων!είναι!κατεξοχήν!κατάλληλη!για!την!προσομοίωση!χρονοσειρών.!Επίσης,!οι!
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στατιστικές! μέθοδοι! υποβιβασμού! κλίμακας,! συμπεριλαμβανόμενων! και! των! ΤΝΔ,!
έχουν! χρησιμοποιηθεί! ως! σήμερα! αποκλειστικά! για! τη! χωρική! διάσταση! του!
προβλήματος! του! υποβιβασμού! κλίμακας.! Σε! πολλές! περιπτώσεις! όμως! η! χρονική!
ανάλυση! των! δεδομένων! πλέγματος! δεν! είναι! επαρκής! για! των! περιγραφή! των!
μικροκλιματικών! συνθηκών! που! επικρατούν! σε! τοπική! κλίμακα.! Συνεπώς! τα!
προτεινόμενα!μοντέλα!είναι!επιθυμητό!!να!παρέχουν!την!πληροφορία!της!υπό!μελέτης!
μεταβλητής!σε!αυξημένη!ανάλυση,!τόσο!χωρικά!όσο!και!χρονικά.!
!
Η!διατριβή!επικεντρώνεται!στην!ανάπτυξη!στατιστικών!μοντέλων!ΤΝΔ!καθώς!και!στην!
επιλογή!του!βέλτιστου!τύπου!και!της!αρχιτεκτονικής!τους!για!τη!διερεύνηση:!

• της! συσχέτισης! της! συνοπτικής! κλίμακας! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! με! τις!
τοπικές!μετεωρολογικές!συνθήκες,!

• της!χωρικής!εκτίμησης!και!της!χρονικής!πρόγνωσης!της!έντασης!του!ανέμου!και!
της!επιφανειακής!θερμοκρασίας!καθώς!και!!

• του! στατιστικού! χωρο@χρονικού! υποβιβασμού! κλίμακας! της! επιφανειακής!
θερμοκρασίας.!!

!
Η!ευρύτερη!περιοχή!της!πόλης!των!Χανίων!στην!Κρήτη!καλύπτει!την!προϋπόθεση!της!
ύπαρξης! έντονης! τοπογραφίας,! λόγω! της! ποικιλομορφίας! του! αναγλύφου! καθώς! και!
της! ιδιαίτερης! διανομής! ξηράς! –! θάλασσας,! με! αποτέλεσμα! να! παρατηρούνται!
κλιματικές! διαφοροποιήσεις! ακόμα! και! σε! μικρές! αποστάσεις.! Για! την! εκπόνηση! της!
διατριβής!αξιοποιήθηκαν!μετρήσεις!μετεωρολογικών!παραμέτρων!από!εξοπλισμό!του!
Πανεπιστημίου! Αθηνών! που! εγκαταστάθηκε! σε! δύο! πειραματικές! θέσεις! (Σούδα! και!
Πλατανιάς! Κρήτης)! καθώς! και! δεδομένα! από! το! ήδη! υπάρχον! δίκτυο! συνολικά!
τεσσάρων!σταθμών!στην!ευρύτερη!περιοχή!της!πεδιάδας!των!Χανίων.!Η!διάρκεια!του!
πειράματος!πεδίου!ήταν!από!τον!Αύγουστο!του!2004!έως!τον!Αύγουστο!του!2006!και!
αξιοποιήθηκαν! οι! ωριαίες! μετρήσεις! της! έντασης! του! ανέμου! και! της! θερμοκρασίας.!
Επίσης! κατά! την! κλιματική! μελέτη! έγινε! χρήση! για! περίοδο! τριάντα! ενός! ετών!
(01/01/1979@31/12/2009)! δεδομένων! από! τον! κλιματικό! σταθμό! στο! Αεροδρόμιο!
Χανίων!καθώς!και!των!μετεωρολογικών!πεδίων!από!βάση!δεδομένων!επανα@ανάλυσης!
(Reanalysis! Data)! και! συγκεκριμένα! από! το! προϊόν! του! Ευρωπαϊκού! Κέντρου!
Μεσοπρόθεσμων! Προγνώσεων! ERA@Interim! χωρικής! ανάλυσης! 0,75°×0,75°! για! δύο!
χωρικά!πλέγματα.!
!
Αρχικά! πραγματοποιήθηκε! περιγραφική! στατιστική! ανάλυση! των! δεδομένων! του!
πειράματος! πεδίου! με! σκοπό! την! εξέταση! της! επίδρασης! της! τοπογραφίας! στο!
ανεμολογικό! και! θερμοκρασιακό! πεδίο.! Μελετήθηκε! η! τροποποίηση! των! συνοπτικών!
συστημάτων! και! η! αλληλεπίδρασή! τους! με! μικρότερης! κλίμακας! κυκλοφορίες.! Ειδικά!
στην! περίπτωση! της! έντασης! του! ανέμου! ελέγχεται! η! ικανότητα! προσαρμογής!
συνολικά!πέντε!θεωρητικών!κατανομών!(Weibull,!Rayleigh,!Γάμμα,!Λογαριθμοκανονική!
και! Αντίστροφη! Γκαουσιανή)! στις! πειραματικές! κατανομές! συχνοτήτων.! Η! μελέτη!
επικεντρώνεται! στην! αναγνώριση! εναλλακτικών! μοντέλων! για! την! περιγραφή! των!
ανεμολογικών! συνθηκών! και! στον! εντοπισμό! υπο@περιοχών! με! αξιοποιήσιμο! αιολικό!



! ! Εισαγωγή!
!

! 29!

δυναμικό.! Τα! αποτελέσματα! της! μελέτης! παρουσιάζονται! στην! εργασία! των!
Philippopoulos! et! al.! (2012)! η! οποία! αναφέρεται! σε! μελέτες! εκτίμησης! του! αιολικού!
δυναμικού!σε!τοπική!κλίμακα!τόσο!για!χερσαίες!(Gualtieri,!2012;!Karamanis,!2013)!όσο!
και!για!υπεράκτιες!εφαρμογές!(Soukissian,!2013).!
!
Αναφορικά!με!την!εξέταση!της!σχέσης!μεταξύ!της!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!και!των!
μετεωρολογικών!παρατηρήσεων!στην!περιοχή!μελέτης!αναπτύχθηκε!αρχικά!ένα!σχήμα!
κατηγοριοποίησης!των!πεδίων!της!επιφανειακής!πίεσης!(MSLP)!και!του!γεωδυναμικού!
ύψους! στα! 500hPa! (GH500hPa)! για! συνοπτικής! κλίμακας! πλέγμα! καθώς! και! των!
οριζόντιων! συνιστωσών! της! ταχύτητας! του! ανέμου! στα! 10m! και! στο! επίπεδο! των!
850hPa! (U10m,! V10m,! U850hPa! και! V750hPa),! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! (T2m),! της!
θερμοκρασίας!δρόσου!στα!2m!(Td2m)και!της!ειδικής!υγρασίας!στο!επίπεδο!των!700hPa!
(SH700hPa)! για! πλέγμα! κεντραρισμένο! στην! περιοχή! της! Ελλάδας.! Τα! δεδομένα!
εξήχθησαν! για! συνολικά! 31! έτη! (01/01/1979! –! 31/12/2009)! από! τη! βάση! ERA! –!
Interim.!Η!μεθοδολογία!βασίζεται!στην!επέκταση!της!χρήσης!των!δικτύων!SOM!για!την!
κατηγοριοποίηση! της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! και! βασίζεται! στη! θεώρηση! ενός!
νευρώνα!του!δικτύου!ως!δομικού!στοιχείου!που!περιγράφει!πλήρως!ένα!ατμοσφαιρικό!
πρότυπο.!Η!μεθοδολογία!περιγράφεται!και!εφαρμόστηκε!για!την!περιοχή!της!Ελλάδας!
στην! εργασία! των! Philippopoulos! &! Deligiorgi! (2012a).! Επιπρόσθετα,! μελετήθηκε! η!
μετάβαση! των! προτύπων! με! χρονικό! βήμα! μιας! ημέρας,! η! συσχέτισή! τους! με! τις!
μετεωρολογικές! συνθήκες! στην! περιοχή! των! Χανίων! καθώς! και! η! επίδραση! της!
Βορειοατλαντικής! κύμανσης! στις! συχνότητες! εμφάνισης! των! προτύπων.! Τα!
αποτελέσματα! της! μελέτης! ως! προς! τα! πρότυπα! που! προέκυψαν,! χρησιμοποιήθηκαν!
για! την! εξέταση! της! επίδρασής! τους! κατά! τη! χειμερινή! περίοδο! στις! μετεωρολογικές!
συνθήκες! σε! 7! σταθμούς! στην! Ελλάδα! (Philippopoulos! et! al.,! 2014b),! ενώ! η!
μεθοδολογία! που! προτείνεται! αναφέρεται! στην! εργασία! των! Sahai! et! al.! (2014)! ως!
μέθοδος!πολυμεταβλητής!χωροχρονικής!ανάλυσης.!!
!
Στην! περίπτωση! της! χωρικής! εκτίμησης! της! έντασης! του! ανέμου! όσο! και! της!
επιφανειακής! θερμοκρασίας! πραγματοποιείται! συγκριτική! μελέτη! μεταξύ! των!
στατικών!ΤΝΔ!τύπου!FFNN!και!RBF!και!συνολικά!πέντε!γραμμικών!μεθόδων!χωρικής!
παρεμβολής!(χωρικού!μέσου,!πλησιέστερου!γείτονα,!φυσικού!γείτονα,!IDW!και!MLR).!Η!
συγκριτική!μελέτη!κάνει! χρήση!των!ωριαίας! χρονικής!ανάλυσης!δεδομένων!από! τους!
έξι!μετεωρολογικούς!σταθμούς!του!πειράματος!πεδίου.!Η!εκτίμηση!στο!σταθμό@στόχο!
πραγματοποιείται! βάσει! των! παρατηρήσεων! στους! σταθμούς! αναφοράς! με! τη! χρήση!
της! ‘leave–one@out! cross@validation’! μεθοδολογίας.! Στην! περίπτωση! της! έντασης! του!
ανέμου!σχεδιάστηκαν!τέσσερα!διαφορετικά!ΤΝΔ!εμπρόσθιας!τροφοδότησης!(δύο!που!
χρησιμοποιούν! ως! είσοδο! αποκλειστικά! την! ένταση! του! ανέμου! και! δύο! που!
χρησιμοποιούν! τη! ζωνική! και! τη! μεσημβρινή! συνιστώσα! του! ανέμου)! ενώ! για! τη!
θερμοκρασία! δύο.! Τα! μοντέλα! ΤΝΔ! είναι! και! στις! δύο! περιπτώσεις! FFNN! ή! δίκτυα!
συναρτήσεων! βάσης! ακτινικού! τύπου! RBF! (Radial! Basis! Function)! και! σε! κάθε!
περίπτωση! γίνεται! εκτίμηση! των! παρατηρήσεων! στο! σταθμό! στόχο! βάσει! των!
δεδομένων! των! υπόλοιπων! πέντε! σταθμών! αναφοράς.! Αναπτύχθηκε! μεθοδολογία!
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επιλογής! της! βέλτιστης! αρχιτεκτονικής! των! ΤΝΔ! που! βασίζεται! στο! υποσύνολο!
επικύρωσης!και!στο!στατιστικό!μέτρο!ΜΑΕ!(Mean!Absolute!Error).!Τα!αποτελέσματα!
των! ! βέλτιστων! δικτύων! και! στις! δύο! περιπτώσεις! συγκρίνονται! με! συνολικά! πέντε!
γραμμικές!μεθόδους.!Η!μέθοδος!με!την!καλύτερη!επίδοση!βασίζεται!στα!αποτελέσματα!
από!ένα!σύνολο!από!στατιστικά!μέτρα!προγνωστικής! ικανότητας!που!περιλαμβάνουν!
μέτρα! ποσοτικής! σύγκρισης! περιγραφικών! μέτρων,! μέτρα! συσχέτισης! και! διαφοράς!
καθώς! και! στατιστικούς! ελέγχους! προσήμου! και! προσημασμένης! διάταξης! του!
Wilcoxon.! Η! συζήτηση! των! αποτελεσμάτων! αναδεικνύει! αφενός! τη! βέλτιστη!
μεθοδολογία! και! αφετέρου! τους! περιορισμούς! και! τα! πλεονεκτήματα! των!
εξεταζόμενων! μοντέλων.! ! Τα! αποτελέσματα! της! συγκριτικής! μελέτης! για! την!
περίπτωση! της! έντασης! του! ανέμου! παρουσιάζονται! από! τους! Philippopoulos! &!
Deligiorgi! (2012b)! στο! πλαίσιο! εξέτασης! των! μεθόδων! για! εφαρμογές! αιολικής!
ενέργειας.! Η! προσέγγιση! που! ακολουθήθηκε! στην! παραπάνω! εργασία! καθώς! και! τα!
αποτελέσματά! της! αναφέρονται! στις! μελέτες! των!Hanslian!&!Hošek,,! 2015;! Gualtieri,!
2012;!Zounemat@Kermani,!2012;!Babu!and!Arulmozhivarman,!2013;!Flores!et!al.,!2012;!
Zarkovic!et!al.,!2014;!Celik!&!Kolhe,!2013;!Azad!et!al.,!2014;!Calvert!et!al.,!2013;!Jung!&!
Kwon,! 2013;! Velo! et! al.,! 2014;!Weekes!&!Tomlin,! 2013,! όπου! σημειώνεται! η! υπεροχή!
των!ΤΝΔ!σε!σύγκριση!με!τις!γραμμικές!μεθόδους.!Επίσης,!για!ένα!σταθμό@στόχο!στην!
εργασία!των!Deligiorgi!et!al.! (2013)!παρουσιάζονται!τα!αποτελέσματα!της!σύγκρισης!
της!μεθόδου!MLR!με!τα!δίκτυα!RBF.!
!
Σχετικά! με! την! πρόγνωση! μετεωρολογικών! χρονοσειρών,! στην! παρούσα! διατριβή!
εξετάζεται! εναλλακτικά! στα! ευρέως! χρησιμοποιούμενα! στατικά! δίκτυα! εμπρόσθιας!
τροφοδότησης,! η! χρήση! δυναμικών! αναδρομικών! δικτύων! τύπου! NAR! (μη@γραμμικά!
αυτοπαλίνδρομα! δίκτυα).! Τα! δυναμικά! δίκτυα! εμπεριέχουν! μνήμη! και! είναι! ικανά! να!
αναπαραγάγουν! ακολουθίες! τιμών! ή! να! εντοπίσουν! χρονικά! εξαρτώμενα! πρότυπα.!
Τόσο!για!την!ένταση!του!ανέμου!όσο!και!για!τη!θερμοκρασία!στα!ΤΝΔ!που!εξετάστηκαν!
στο! βρόχο! ανάδρασης! εφαρμόστηκε! στοιχείο! καθυστέρησης! 6,! 12! ή! 24! βαθμίδων.! Η!
πρόγνωση!των!χρονοσειρών!πραγματοποιήθηκε!για!την!τρέχουσα!χρονική!στιγμή!και!
εφαρμόζοντας!επαναληπτική!διαδικασία!για!χρονικό!ορίζοντα!έως!και!24!ώρες.!Σε!κάθε!
περίπτωση! επιλέγεται! ο! ασφαλής! χρονικός! ορίζοντας! πρόβλεψης! και! συζητείται! η!
ωριαία,! μηνιαία! και! ανά! τύπο! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! κατανομή! του!
προγνωστικού! σφάλματος.! Τα! αποτελέσματα! της! χρήσης! δυναμικών! δικτύων!
συγκρίνονται! ποιοτικά! με! τα! αντίστοιχα! αποτελέσματα! από! τη! χρήση! στατικών!
δικτύων!τύπου!FFNN!(Deligiorgi!et!al.,!2013;!Philippopoulos!et!al.,!2015).!Παράλληλα,!
στο! πλαίσιο! χρήσης! στατικών! ΤΝΔ,! ελέγχεται! η! ικανότητα! εξαγωγής! των! προτύπων!
που! σχετίζουν! τη! μέγιστη! και! ελάχιστη! θερμοκρασία! της! τρέχουσας! ημέρας! με! τις!
ωριαίες! τιμές! της! θερμοκρασίας! της! προηγούμενης! ημέρας! (Philippopoulos! et! al.,!
2014a).!!
!
Τέλος,!στην!περίπτωση!του!!χωρο@χρονικού!υποβιβασμού!κλίμακας!των!δεδομένων!της!
βάσης!ERA!–! Interim,! χωρικής!ανάλυσης!0,75°×0,75°! και! χρονικής!ανάλυσης!6!ωρών,!
στις! ωριαίες! παρατηρήσεις! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! στο! σταθμό! του!
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Αεροδρομίου!των!Χανίων,!χρησιμοποιήθηκαν!στατικά!δίκτυα!τύπου!FFNN!καθώς!η!υπό!
μελέτη!εφαρμογή!αποτελεί!ένα!πρόβλημα!συναρτησιακής!προσέγγισης.!Σχεδιάστηκαν!
δύο!μοντέλα!όπου!το!κάθε!μοντέλο!αποτελείται!από! έξι! επιμέρους!ΤΝΔ,! ένα!για!κάθε!
χρονικό!ορίζοντα!πρόβλεψης,!που!διαφέρουν!ως!προς!τα!δεδομένα!εισόδου.!Στα!ΤΝΔ!
του! πρώτου! μοντέλου! ως! προγνώστες! χρησιμοποιήθηκαν! οι! τιμές! της! θερμοκρασίας!
στα! έξι! πλησιέστερα! πλεγματικά! σημεία,! ενώ! στο! δεύτερο! οι! τιμές! συνολικά! 11!
μεταβλητών!(T2m,!T850hPa,!U10m,!U850hPa,!V10m,!V850hPa,!SH1000hPa,!SH700hPa,!GH500hPa,!MSLP!και!
η!Td2m).!Επιλέχθηκε!το!βέλτιστο!μοντέλο!και!μελετήθηκε!η!μηνιαία!και!ωριαία,!μηνιαία!
και!ανά!ατμοσφαιρικό!πρότυπο!κατανομή!του!προγνωστικού!σφάλματος.!!
!



!
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Κεφάλαιο)2
ο
)

Τεχνητά)νευρωνικά)δίκτυα)

!

!

Η! υπολογιστική! νοημοσύνη! αναπτύχθηκε! κατά! τη! διάρκεια! των! τριών! τελευταίων!

δεκαετιών! και! έχει! ως! σκοπό! την! ανάπτυξη! αλγορίθμων! που! μιμούνται! τις! φυσικές!

διεργασίες! και! τον! τρόπο! που! επεξεργάζονται! οι! βιολογικοί! οργανισμοί! την! ροή! της!

πληροφορίας.! Η! ανάπτυξή! της! αποτελεί! απόρροια! της! διατύπωσης! απλουστευμένων!

μοντέλων! σχετικά! με! τον! τρόπο! λειτουργίας! του! ανθρώπινου! εγκεφάλου.! Τα! πλέον!

ευρέως! χρησιμοποιούμενα! εργαλεία! της! υπολογιστικής! νοημοσύνης! είναι! τα! Τεχνητά!

Νευρωνικά! Δίκτυα! (ΤΝΔ)! που! είναι! εμπνευσμένα! από! τη! δομή! και! τη! λειτουργία! του!

εγκεφάλου.!!

!

Το!θεωρητικό!υπόβαθρο!για! την!ανάπτυξη! των!ΤΝΔ!στηρίζεται!στη!μελέτη! των!Bain!

(1873)!και!James!(1890),!οι!οποίοι!πρότειναν!ότι!η!σκέψη!και!οι!σωματικές!λειτουργίες!

οφείλονται! στην! αλληλεπίδραση! των! νευρώνων! του! ανθρώπινου! εγκεφάλου.! O!Hebb!

(1949)! ! διατύπωσε! την! πρώτη! θεωρία! σχετικά! με! τον! τρόπο! προσαρμογής! των!

βιολογικών! νευρώνων! κατά! τη! διαδικασία! της! μάθησης.! Το! πρώτο! υπολογιστικό!

ανάλογο!ενός!βιολογικού!νευρώνα!προτάθηκε!από!τους!McColloch!&!Pitts!(1943),!ενώ!ο!

Rosenblatt! (1958)! πρότεινε! το! πρώτο! μονοστρωματικό! δίκτυο! τεχνητών! νευρώνων!

(Perceptron)! για! την! αναγνώριση! προτύπων.! Παράλληλα! οι! Widrow! &! Hoff! (1960)!

εισήγαγαν! το! μοντέλο! ADALINE! και! τον! αλγόριθμο! εκπαίδευσης! ελαχίστων! μέσων!

τετραγώνων.!Οι!Minsky!&!Papert! (1969)!αμφισβήτησαν! την! ικανότητα! του!μοντέλου!

Perceptron! να! ταξινομεί! μη{γραμμικά! διαχωρίσιμα! πρότυπα! εισόδου! (όπως! το!

πρόβλημα! αποκλειστικής! διάζευξης! –! XOR),! γεγονός! που! είχε! ως! αποτέλεσμα! τη!

δραστική! μείωση! του! επιστημονικού! ενδιαφέροντος! για! τα! ΤΝΔ.! Ορόσημο! για! την!

περαιτέρω! εξέλιξή! τους! αποτέλεσε! η! χρήση! του! αλγορίθμου! οπισθοδιάδοσης!

σφάλματος! (backpropagation)! για! την! εκπαίδευση! ενός! perceptron! πολλών!

στρωμάτων!(Werbos,!1974)!που!επαναχρησιμοποιήθηκε!αργότερα!από!τους!Rumelhart!

et!al.!(1986).!Ο!Hopfield!(1982)!εισήγαγε!την!έννοια!των!αναδρομικών!δικτύων!ενώ!η!

ανταγωνιστική!μάθηση!ως!αρχή!αυτο{οργάνωσης,!αναπτύχθηκε!από!τον!Grossberg!και!

πρωτο{χρησιμοποιήθηκε!σε! ένα!πλήθος!από!αρχιτεκτονικές! (δίκτυα!ART)! (Grossberg,!

1974)!καθώς!και!στους!αυτο{οργανούμενους!χάρτες!(Kohonen,!1982).!Οι!Broomhead!&!

Lowe!(1988)!πρότειναν!πρόσφατα!τα!δίκτυα!συναρτήσεων!βάσης!ακτινικού!τύπου!ως!

μια!νέα!αρχιτεκτονική!τεχνητών!νευρωνικών!δικτύων.!

2.1) Αντιστοίχιση)βιολογικών)και)τεχνητών)νευρωνικών)δικτύων)

Ο! ανθρώπινος! εγκέφαλος! περιγράφεται! ως! ένα! ιδιαίτερα! πολύπλοκο! σύστημα!

επεξεργασίας! πληροφοριών! με! κύρια! χαρακτηριστικά! την! ικανότητά! του! για!

παράλληλη! και! μη! γραμμική! επεξεργασία! των! εξωτερικών! πληροφοριών! –!

ερεθισμάτων.!Το!βασικό!δομικό!στοιχείο!του!βιολογικού!νευρικού!συστήματος!είναι!ο!
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βιολογικός!νευρώνας,!ενώ!χαρακτηριστική!του!λειτουργία!αποτελεί!η!δυνατότητά!του!

να! οργανώνει! τους! νευρώνες! ώστε! να! εκτελούν! συγκεκριμένες! διεργασίες.! Η! κύρια!

λειτουργία! ενός! βιολογικού! νευρώνα! είναι! η! συγκέντρωση,! επεξεργασία! και! διάδοση!

ηλεκτρικών!σημάτων.! !Ο!κάθε!βιολογικός!νευρώνας!δέχεται!μέσω!ειδικών!συνδέσεων!

ερεθίσματα! από! άλλους! νευρώνες,! επεξεργάζεται! την! πληροφορία! αυτή! και!

αποκρίνεται! με! την! εκπομπή! ή! μη! ενός! ηλεκτρικού! παλμού.! Η! σχηματική! απεικόνιση!

ενός!βιολογικού!νευρώνα!παρουσιάζεται!στο!Σχήμα!2.1α,!όπου:!

• Οι! δενδρίτες! αποτελούν! τις! διακλαδώσεις! του! νευρώνα! μέσω! των! οποίων!

δέχεται!ηλεκτρικά!σήματα!από!άλλους!νευρώνες!(πύλη!εισόδου).!!!

• Το! σώμα! του! νευρώνα! που! επεξεργάζεται! το! σύνολο! των! εξωτερικών!

ερεθισμάτων!και!αποτελεί!το!κύριο!μέρος!του!κυττάρου.!

• Ο!άξονας!που! χαρακτηρίζεται!από! το!μεγάλο!μήκος! του!και! έχει!ως!σκοπό! τη!

μετάδοση!ηλεκτρικών!σημάτων!προς!άλλους!!νευρώνες!(πύλη!εξόδου).!

• Οι!συνάψεις!που!αποτελούν!τις!συνδέσεις!μεταξύ!των!δενδριτών!και!του!άξονα!

άλλων!διασυνδεδεμένων!νευρώνων.!

!
Σχήμα&2.1:&Βιολογικός&(α)&και&τεχνητός&νευρώνας&(β)&

Οι! ιδιότητες! του! βιολογικού! νευρικού! συστήματος! πάνω! στις! οποίες! βασίζεται! η!

ανάπτυξη!των!ΤΝΔ!είναι!(Λύκας,!2008):!

• Δυνατότητα!μάθησης!μέσω!παραδειγμάτων!

• Αποθήκευση! εμπειριών! και! χρήση! τους! για! κατηγοριοποίηση! ή! συσχέτιση!

δεδομένων!εισόδου!

• Ικανότητα! γενίκευσης! (εκτίμηση! πρόβλεψης)! βάσει! των! ήδη! αποθηκευμένων!

εμπειριών!

• Παρουσίαση!μεγάλης!ανοχής!σε!ελλειπή!ή!ατελή!δεδομένα!εισόδου!

• Μνήμη!!

Σε!αναλογία!με!τα!βιολογικά!νευρωνικά!δίκτυα,!τα!ΤΝΔ!ορίζονται!ως!μια!αρχιτεκτονική!

δομή!(δίκτυο)!που!αποτελείται!από!ένα!μεγάλο!πλήθος!παράλληλων!διασυνδεδεμένων!

απλών! (συνήθως! προσαρμοστικών)! μονάδων! επεξεργασίας,! όπου! η! ιεραρχική!

οργάνωσή!τους!έχει!σκοπό!την!αλληλεπίδρασή!τους!με!το!περιβάλλον!(Kohonen,!1988).!
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Η! βασική! ιδέα! των! ΤΝΔ! είναι! να! επιτευχθεί! ικανοποιητική! επίδοση! μέσω! της! πυκνής!

διασύνδεσης! απλών! υπολογιστικών! μονάδων! (Mandic! και! Chambers,! 2001).! Οι!

θεμελιώδεις!μονάδες!επεξεργασίας!σε!ένα!ΤΝΔ!ονομάζονται!τεχνητοί!!νευρώνες!(Σχήμα!

2.1β)! και! αποτελούν! το! υπολογιστικό! ανάλογο! ενός! νευρικού! κυττάρου.! Τα! ΤΝΔ!

παρουσιάζουν!δύο!σημαντικές!ομοιότητες!με!τα!αντίστοιχα!βιολογικά!(Haykin,!2009):!

• Το! δίκτυο! λαμβάνει! τη! γνώση! του! από! το! περιβάλλον! μέσω! μιας! διαδικασίας!

εκπαίδευσης!

• Η!ισχύς!των!διασυνδέσεων!μεταξύ!των!τεχνητών!νευρώνων!(συναπτικά!βάρη)!

χρησιμοποιούνται!για!την!αποθήκευση!της!γνώσης!που!αποκτήθηκε.!

2.2) Μοντέλο)τεχνητού)νευρώνα)

O!τεχνητός!νευρώνας! είναι! το!θεμελιώδες!δομικό!στοιχείο! ενός!ΤΝΔ!και!αποτελεί!μια!

μονάδα!επεξεργασίας!πληροφορίας.!Στη!γενική!του!μορφή!αποτελείται!από!ένα!σύνολο!

συνάψεων,! η! κάθε! μια! από! τις! οποίες! χαρακτηρίζεται! από! ένα! συναπτικό! βάρος! (w),!
από!ένα!αθροιστή!(Σ)!και!μια!συνάρτηση!ενεργοποίησης!f!(Σχήμα!2.2).!
!!!

!!!!! !
Σχήμα&2.2:&Μοντέλο&τεχνητού&νευρώνα&με&βαθμωτή&είσοδο&(α)&και&μοντέλο&τεχνητού&νευρώνα&με&&

διανυσματική&είσοδο&(β)&

Σε! έναν! τεχνητό! νευρώνα,! με! την! εφαρμογή! ενός! διανύσματος! εισόδου!!,! λαμβάνουν!
χώρα!τρεις!διακριτοί!υπολογισμοί.!Αρχικά!πολλαπλασιάζεται!το!διάνυσμα!εισόδου!!!με!
το! αντίστοιχο! διάνυσμα! των! συναπτικών! βαρών!! !και! προκύπτει! το! εσωτερικό!
γινόμενο!! ∙ !,!δηλαδή!σε!ένα!νευρώνα!!,!κάθε!σήμα!εισόδου!!!!πολλαπλασιάζεται!με!
το!αντίστοιχο!συναπτικό!βάρος!!!" .!Παράλληλα,!εφαρμόζεται!η!εξωτερική!πόλωση!!! !
με! το! αποτέλεσμα! της! άθροισης! των! σταθμισμένων! σημάτων! εισόδου! και! της!

εξωτερικής!πόλωσης!να!περιγράφεται!από!την!εξίσωση:!

! !! = !!"
!

!!!
!! + !! ! (2.1)!

Το!!! !είναι!το!τοπικό!πεδίο!του!νευρώνα!το!οποίο!αποτελεί!την!είσοδο!της!συνάρτησης!
ενεργοποίησης!!.!H!έξοδος!του!τεχνητού!νευρώνα!!! !περιγράφεται!από!την!ακόλουθη!
σχέση:!

! !! = !(!!)! (2.2)!

! !! = ! !!"
!

!!!
!! + !! ! (2.3)!

Η! έξοδος!!! !εξαρτάται! από! τη! μορφή! της! συνάρτησης! ενεργοποίησης!!!και! από! το!
τοπικό!πεδίο!!! .!Η!πόλωση!!! !μπορεί!να!θεωρηθεί!ως!ένα!επιπλέον!βάρος!!!!!το!οποίο!
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πολλαπλασιάζεται! με! την! σταθερή! είσοδο!!! = +1!και! έτσι! οι! σχέσεις! (2.1)! και! (2.3)!
γράφονται!ως:!

! !! = !!"
!

!!!
!!! (2.4)!

! !! = ! !!"
!

!!!
!! ! (2.5)!

Το! πρώτο! μοντέλο! τεχνητού! νευρώνα! περιγράφηκε! από! τους! McCulloch! και! Pitts!

(1943)!και!χρησιμοποιεί!ως!συνάρτηση!ενεργοποίησης!τη!βηματική!συνάρτηση:!

! ! !! = 0, !! ≤ 0
1, !! > 0! (2.6)!

Το! μοντέλο! McCulloch! και! Pitts! είναι! ένα! γραμμικό! μοντέλο! και! παρουσιάζεται! στο!

Σχήμα!2.3.!!

!

!
Σχήμα&2.3:&Μοντέλο&τεχνητού&νευρώνα&κατά&McCulloch&P&Pitts&

Ανάλογα! με! την! εφαρμογή! μπορεί! να! χρησιμοποιηθούν! γραμμικές! ή! μη! γραμμικές!

συναρτήσεις! ενεργοποίησης.! Οι! πιο! συνηθισμένες! συναρτήσεις! παρουσιάζονται! στον!

Πίνακα!2.1!ενώ!οι!γραφικές!τους!παραστάσεις!στο!Σχήμα!2.4.!

Πίνακας&2.1:&Συναρτήσεις&ενεργοποίησης&
Συνάρτηση! Τύπος! Συνάρτηση! Τύπος!

Βηματική! ! ! = 0, ! ≤ 0
1, ! > 0! Κατωφλίου! ! ! =

0, ! ≤ 0
!, 0 < ! < 1
1, ! ≥ 1

!

Συμμετρική!
βηματική!

! ! = −1, ! ≤ 0
+1, ! > 0! Σιγμοειδής! ! ! = 1

1 + !!!!

Γραμμική! ! ! = !!! Υπερβολική!
εφαπτομένη! ! ! = tanh ! = 1 − !!!

1 + !!!!

!
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!
Σχήμα&2.4:&Συναρτήσεις&ενεργοποίησης&τεχνητών&νευρώνων,&βηματική&(α),&συμμετρική&βηματική&

(β),&γραμμική&(γ)&κατωφλίου&(δ)&σιγμοειδής&(ε)&και&υπερβολική&εφαπτομένη&(στ)&

Οι!βασικές!ιδιότητες!ενός!τεχνητού!νευρώνα!είναι:!

• η!πλαστικότητα,!δηλαδή!η!ικανότητά!του!να!μεταβάλλει!τα!συναπτικά!του!βάρη!

κατά!τη!διάρκεια!της!εκπαίδευσης!ανάλογα!με!το!περιβάλλον!του!καθώς!και!!

• ο! παραλληλισμός,! δηλαδή! η! ικανότητά! του! να! επεξεργάζεται! παράλληλα! την!

εξωτερικά!εισερχόμενη!πληροφορία.!

2.3) Γνώση)στα)τεχνητά)νευρωνικά)δίκτυα)

Σύμφωνα! με! τα! παραπάνω,! η! πιο! σημαντική! ιδιότητα! ενός! ΤΝΔ! είναι! η! γνώση! που!

αποκτά!από!το!περιβάλλον!του.!Η!γνώση!αυτή!επιτυγχάνεται!από!τις!διαδικασίες!της!

εκπαίδευσης!και!της!γενίκευσης.!Οι!δύο!αυτές!διαδικασίες!είναι!άρρηκτα!συνδεδεμένες!

καθώς! η! εκπαίδευση! ενός! δικτύου! θεωρείται! επιτυχής! εφόσον! το! ΤΝΔ! έχει!

ικανοποιητική!ικανότητα!γενίκευσης,!δηλαδή!να!παράγει!λογικές!εξόδους!για!εισόδους!

που!δεν!γνωρίζει!εκ!των!προτέρων.!!

2.3.1) Εκπαίδευση)

Η!διαδικασία!εκπαίδευσης!των!ΤΝΔ,!μέσω!της!ανάπτυξης!υπολογιστικών!αλγορίθμων,!

υλοποιεί! και! προσομοιάζει! τον! τρόπο! εκπαίδευσης! των! αντίστοιχων! βιολογικών.! Η!

εκπαίδευση!ενός!ΤΝΔ!επιτρέπει!στο!δίκτυο!να!μαθαίνει!από!το!περιβάλλον!του!και!να!

βελτιώνει! την! απόκρισή! του! με! το! πέρασμα! του! χρόνου.! Η! διαδικασία! αυτή!

επιτυγχάνεται! με! τη! ρύθμιση! του! διανύσματος!συναπτικών!βαρών! έχοντας!ως!στόχο!

την! ελαχιστοποίηση! ενός! προκαθορισμένου! σφάλματος.! Οι! διάφοροι! τρόποι!

εκπαίδευσης!των!ΤΝΔ!σχετίζονται!στενά!με!τη!συνδεσμολογία!και!τη!δομή!του!δικτύου!

(αρχιτεκτονική)!και!κατηγοριοποιούνται!σε:!

• Επιβλεπόμενη!εκπαίδευση!

• Μη!επιβλεπόμενη!εκπαίδευση!

• Ενισχυτική!εκπαίδευση.!

!

Η! επιβλεπόμενη! εκπαίδευση! πραγματοποιείται! μέσω! ενός! εξωτερικού! εκπαιδευτή! ο!

οποίος!γνωρίζει!τη!βέλτιστη!απόκριση!για!κάθε!σήμα!εισόδου.!Η!εκπαίδευση!του!ΤΝΔ!
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πραγματοποιείται! με! τη! χρήση! παραδειγμάτων! εισόδου! –! εξόδου.! Η! διαδικασία!

περιλαμβάνει!την!παρουσίαση!ενός!διανύσματος!εισόδου!εκπαίδευσης!στο!ΤΝΔ,!ενώ!ο!

εκπαιδευτής!παρουσιάζει!στο!ΤΝΔ!το!επιθυμητό!διάνυσμα!εξόδου.!Το!ΤΝΔ!υπολογίζει!

ένα!προσωρινό!αποτέλεσμα!και!υπολογίζεται!το!σήμα!σφάλματος.!Ως!σήμα!σφάλματος!

ορίζεται! η! διαφορά! μεταξύ! της! επιθυμητής! και! της! πραγματικής! εξόδου! του! ΤΝΔ.! Οι!

παράμετροι!του!ΤΝΔ!(τα!συναπτικά!βάρη)!διαμορφώνονται!με!τέτοιο!τρόπο!ώστε!να!

λαμβάνουν!υπόψη! το! διάνυσμα! εκπαίδευσης! και! το!σήμα!σφάλματος!που!προκύπτει.!

Στη! συνέχεια! χρησιμοποιείται! επαναληπτική! διαδικασία! και! τα! βάρη! του! δικτύου!

μεταβάλλονται!ώστε!το!ΤΝΔ!να!μιμείται!τη!γνώση!του!εκπαιδευτή.!Οι!πιο!διαδεδομένοι!

αλγόριθμοι!επιβλεπόμενης!μάθησης!είναι!ο!Αλγόριθμος!Ελαχίστων!Τετραγώνων!(Least!

Mean!Square!{!LMS)!και!ο!Αλγόριθμος!Ανάστροφης!Διάδοσης!(Back!Propagation!{!BP).!

!

Σε! αντίθεση,! η! μη! επιβλεπόμενη! μάθηση! δεν! βασίζεται! στη! χρήση! εξωτερικού!

εκπαιδευτή! και! πραγματοποιείται! επομένως! χωρίς! τη! χρήση! διανυσμάτων! εξόδου.!

Καλείται!επίσης!και!αυτο{οργανούμενη!μάθηση!και!χρησιμοποιείται!όταν!ο!σκοπός!του!

ΤΝΔ! είναι! να! κωδικοποιήσει! κοινά! χαρακτηριστικά! των! δεδομένων! εισόδου! και! να!

παράγει!αυτόματα!τις!κλάσεις!τους.!Τα!συναπτικά!βάρη!του!δικτύου!διαμορφώνονται!

επίσης! ώστε! να! βελτιστοποιούν! ένα! προκαθορισμένο! στατιστικό! μέτρο,! το! οποίο!

αποτελεί! και! το! κριτήριο! της! αναπαράστασης! που! προκύπτει! από! το! ΤΝΔ.! Ο! πιο!

διαδεδομένος! αλγόριθμος! μη! επιβλεπόμενης! μάθησης! είναι! ο! αλγόριθμος! των! Αυτο{

οργανούμενων!χαρτών!(Self!Organizing!Maps!–!SOM).!

!

Στην! περίπτωση! της! ενισχυτικής! εκπαίδευσης! το! ΤΝΔ! επίσης! τροφοδοτείται! με!

παραδείγματα! εισόδου! αλλά! χωρίς! να! είναι! επακριβώς! διαθέσιμα! τα! διανύσματα!

επιθυμητής! απόκρισης! του! δικτύου.! Αντ’! αυτών! σε! κάθε! επανάληψη! του! αλγορίθμου!

εκπαίδευσης! χρησιμοποιείται! ένα! συνολικό! κριτήριο! απόκρισης! του! δικτύου! που!

ονομάζεται!ενισχυτικό!σήμα.!Το!σήμα!αυτό!ανατροφοδοτείται!στο!δίκτυο!και!αυξάνει!

τις! τιμές! των! συναπτικών! βαρών! που! είχαν! θετική! συνεισφορά! στην! απόδοση! του!

δικτύου!ενώ!παράλληλα!μειώνει!τις!τιμές!των!βαρών!με!αρνητική!συνεισφορά.!Στόχος!

της! ενισχυτικής! εκπαίδευσης! είναι! η! εύρεση! του! βέλτιστου! διανύσματος! συναπτικών!

βαρών! που! ελαχιστοποιεί! τα! αρνητικά! ενισχυτικά! σήματα! και! συνεπώς! αυξάνει! την!

πιθανότητα! το! δίκτυο! να! έχει! την! παρόμοια! απόκριση! για! παραπλήσια! διανύσματα!

εισόδου.!Η!διαφορά!της!ενισχυτικής!εκπαίδευσης!από!την!επιβλεπόμενη!είναι!ότι!στην!

ενισχυτική!δεν!απαιτείται!η!γνώση!της!βέλτιστης!απόκρισης!του!δικτύου!αλλά!μόνο!ένα!

συνολικό!κριτήριο!αξιολόγησης!για!διαφορετικές!συνθήκες!εισόδου.!!

!

Από! μαθηματικής! σκοπιάς! η! διαδικασία! εκπαίδευσης! ανάγεται! σε! ένα! πρόβλημα!

βελτιστοποίησης!στο!χώρο!των!συναπτικών!βαρών.!Κατά!τη!διάρκεια!της!εκπαίδευσης!

προσαρμόζονται!τα!συναπτικά!βάρη!με!τέτοιο!τρόπο!ώστε!να!ελαχιστοποιείται!κάποιο!

μέτρο!σφάλματος!στο!σύνολο!της!εκπαίδευσης!(Mandic!και!Chambers,!2001).!!
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2.3.2) Γενίκευση)

Η! ικανοποιητική! γενίκευση! ενός! δικτύου! αποτελεί! το! ζητούμενο! της! διαδικασίας!

εκπαίδευσης!και!της!χρήσης!των!ΤΝΔ!στην!επίλυση!προβλημάτων.!Εφόσον!ένα!δίκτυο!

εκπαιδευτεί!μπορεί!στη!συνέχεια!να!χρησιμοποιηθεί!ως!έχει!(λειτουργική!κατάσταση)!

για! την! εκτίμηση! της! εξόδου! του! από! δεδομένα! εισόδου! που! δεν! εμπλέκονται! στη!

διαδικασία!εκπαίδευσης.!Η!γενίκευση!ενός!ΤΝΔ!ορίζεται!ως!η!ικανότητά!του!να!παρέχει!

ικανοποιητικά! αποτελέσματα! για! άγνωστα! σε! αυτό! παραδείγματα! εισόδου! και!

εξαρτάται!εν!γένει!από:!

• την!πολυπλοκότητα!του!προβλήματος!που!μοντελοποιείται!

• το! πλήθος! των! συναπτικών! βαρών! του! δικτύου! και! του! τρόπου! διασύνδεσης!

των!τεχνητών!νευρώνων!{!Αρχιτεκτονική!του!δικτύου!

• την!αντιπροσωπευτικότητα!των!παραδειγμάτων!εκπαίδευσης.!

!

Έχει! αποδειχθεί! ότι! τα! ΤΝΔ! για! διάφορες! αρχιτεκτονικές! ότι! είναι! καθολικοί!

προσεγγιστές!(Hornik,!1989;!Park!και!Sandberg,!1991),!δηλαδή!ότι!θεωρητικά!μπορούν!

να!εκτιμήσουν!μια!μετρήσιμη!σχέση!εισόδου!{!εξόδου!με!οποιοδήποτε!επιθυμητό!βαθμό!

ακρίβειας.! Η! ιδιότητά! τους! αυτή! οφείλεται! στο! μεγάλο! βαθμό! ‘ευελιξίας’! που!

επιτυγχάνεται!με!την!αύξηση!του!αριθμού!των!νευρώνων!του!δικτύου.!!

!

Η! διαδικασία! της! γενίκευσης! και! ο!προσδιορισμός! της! βέλτιστης!αρχιτεκτονικής! ενός!

ΤΝΔ! δεν! δύναται! να! εκτιμηθεί! όταν! είναι! μόνο! διαθέσιμα! τα! παραδείγματα!

εκπαίδευσης.! Στην! πράξη,! για! ένα! δίκτυο! με! επιβλεπόμενη! εκπαίδευση! το! διαθέσιμο!

σύνολο!εισόδου!και!επιθυμητής!εξόδου!χωρίζεται!αρχικά!σε!δύο!υποσύνολα.!!Το!πρώτο!

υποσύνολο! ονομάζεται! σύνολο! εκπαίδευσης! (training! set)! ενώ! το! δεύτερο! σύνολο!

ονομάζεται!σύνολο! ελέγχου! (test! set).!Το!σύνολο! εκπαίδευσης!χρησιμοποιείται! για! τη!

ρύθμιση!του!διανύσματος!συναπτικών!βαρών,!ενώ!το!σύνολο!ελέγχου!για!την!εκτίμηση!

της! ικανότητας! γενίκευσης! του! δικτύου.! Τα! αντίστοιχα! σφάλματα! εκπαίδευσης! και!

ελέγχου!δίδονται!από!τις!σχέσεις!(Διαμαντάρας,!2007):!

! !!"#$% =
1

!!"#$%
!(!) − !(!) !

!∈!!"#$%
! (2.7)!

! !!"#! =
1
!!"#!

!(!) − !(!) !

!∈!!"#!
! (2.8)!

όπου!Itrain&και!Itest!αποτελούν!τους!δείκτες!των!υποσυνόλων!εκπαίδευσης!και!ελέγχου,!d!
η!επιθυμητή!απόκριση!του!δικτύου!και!y!την!έξοδό!του.!!
!

Κατά! τη! διάρκεια! της! εκπαίδευσης! μπορεί! να! προκύψουν! δύο! σφάλματα! που!

σχετίζονται! με! την! πολυπλοκότητα! του! δικτύου.! Το! πρώτο! σφάλμα! καλείται! υπο{

προσαρμογή! (under{fitting)! και! οφείλεται! στην! πολύ! απλή! δομή! του! δικτύου.! Στην!

περίπτωση!αυτή!η!προσέγγιση!τόσο!των!δεδομένων!εκπαίδευσης!όσο!και!η!ικανότητα!

γενίκευσης! του! δικτύου! δεν! είναι! επαρκής! καθώς! τα! σφάλματα! Jtrain& και! Jtest& είναι!
σχετικά!μεγάλα.!Το!δεύτερο!σφάλμα!οφείλεται!στην! ιδιαίτερα!αυξημένη! ‘ευελιξία’!του!

δικτύου! και! ονομάζεται! υπερ{προσαρμογή! (over{fitting).! Κατά! την! υπερ{προσαρμογή!
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το! δίκτυο! παρέχει! ακριβείς! τιμές! εξόδου! στη! διάρκεια! της! εκπαίδευσης! (πολύ! μικρό!

σφάλμα! Jtrain),! αλλά! παρουσιάζει! παράλληλα! μειωμένη! ικανότητα! γενίκευσης! και!
συνεπώς!μεγάλο!σφάλμα!Jtest!(Λύκας,!2008).!Το!φαινόμενο!αυτό!για!ένα!μονοδιάστατο!
πρόβλημα!παρουσιάζεται!στο!Σχήμα!2.5.!!!!

!
Σχήμα&2.5:&ΥπερPπροσαρμογή&δικτύου&και&γενίκευση&

Το! πρόβλημα! της! υπερ{προσαρμογής! είναι! ιδιαίτερα! σημαντικό! στην! περίπτωση!

μοντελοποίησης!ενός!φυσικού!φαινομένου,!όπου!τα!δεδομένα!εμπεριέχουν!θόρυβο!και!

η!ακρίβεια! των!μετρήσεων!περιορίζεται!από!τα!σφάλματα!και! το!όριο!ακρίβειας! των!

οργάνων! μέτρησης.! Η! πλέον! ευρέως! αποδεκτή! μέθοδος! αντιμετώπισης! του!

προβλήματος! είναι! η! μέθοδος! της! πρόωρης! διακοπής! της! εκπαίδευσης! του! δικτύου!

(early! stopping).! Η! χρήση! της! μεθόδου! επιβάλλει! τον! περαιτέρω! διαμερισμό! του!

συνόλου! εκπαίδευσης! σε! ένα! νέο! υποσύνολο! εκπαίδευσης! και! στο! υποσύνολο!

επικύρωσης!(validation!set).!Το!αντίστοιχο!σφάλμα!επικύρωσης!δίδεται!από!τη!σχέση:!

! !!"# =
1
!!"#

!(!) − !(!) !

!∈!!"#
! (2.9)!

Το!σφάλμα!επικύρωσης!χρησιμοποιείται!για!την!αποφυγή!της!υπερ{προσαρμογής!του!

δικτύου!και!υπολογίζεται!σε!κάθε!επανάληψη!του!αλγορίθμου!εκπαίδευσης.!Το!σφάλμα!

Jval!αρχικά!σε!γενικές!γραμμές!μειώνεται!όπως!και!το!σφάλμα!Jtrain,!υποδεικνύοντας!ότι!
η!διαδικασία!της!γνώσης!επιτυγχάνεται.!Λόγω!του!φαινομένου!της!υπερ{προσαρμογής!

το!σφάλμα!Jval!ύστερα!από!αρκετές!επαναλήψεις!του!αλγορίθμου!αρχίζει!και!αυξάνει,!σε!
αντίθεση!με!το!σφάλμα! Jtrain.! Στο!σημείο!αυτό!ο!αλγόριθμος!εκπαίδευσης!διακόπτεται!
επιτρέποντας!την!ικανοποιητική!γενίκευση!του!δικτύου.!!

!

Πρέπει!να!σημειωθεί!ότι!το!σύνολο!επικύρωσης!μπορεί!να!χρησιμοποιηθεί!και!για!άλλα!

προβλήματα! κατά! τη! διάρκεια! εκπαίδευσης! ενός! δικτύου,! όπως! για! τον! βέλτιστο!

προσδιορισμό! των! ελεύθερων! παραμέτρων! για! συγκεκριμένες! συναρτήσεις!

ενεργοποίησης.!Σε!γενικές!γραμμές!για!την!απόκτηση!επαρκούς!γνώσης!από!ένα!ΤΝΔ!

επιλέγεται! το! απλούστερο! μοντέλο! που! μπορεί! να! μάθει! σε! ικανοποιητικό! βαθμό! τα!

παραδείγματα!εκπαίδευσης!(Λύκας,!2008).!
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2.4) Εφαρμογές)των)τεχνητών)νευρωνικών)δικτύων))

Τα!ΤΝΔ!μπορούν!να!εκπαιδευτούν!ώστε!να!παράγουν!ικανοποιητικά!αποτελέσματα!για!

ένα! μεγάλο! πλήθος! εφαρμογών! που! χαρακτηρίζονται! από! την! ύπαρξη! μιας! σχέσης!

μεταξύ!των!μεταβλητών!εισόδου!και!εξόδου!ενός!συστήματος.!Η!σχέση!αυτή!μπορεί!να!

είναι!μη{γραμμική!και!να!χαρακτηρίζεται!από!μεγάλο!βαθμό!πολυπλοκότητας!ώστε!να!

μην! είναι! δυνατόν! να! περιγραφεί! επαρκώς! με! παραδοσιακές! στατιστικές! μεθόδους.!

Συγκεκριμένα!τα!ΤΝΔ!χρησιμοποιούνται!σε!προβλήματα!(Zurada,!1992;!Haykin,!2009):!

• Συναρτησιακής! προσέγγισης,! δηλαδή! όταν! απαιτείται! η! εύρεση! της! σχέσης!

πολλαπλών! εισόδων! –! πολλαπλών! εξόδων! που! δεν! είναι! εκ! των! προτέρων!

γνωστή! και! στην! πλειονότητα! των! περιπτώσεων! δεν! μπορεί! να! περιγραφεί!

αναλυτικά.!!

• Μοντελοποίησης! και! πρόγνωσης! χρονοσειρών.! Συγκεκριμένοι! τύποι! ΤΝΔ!

εμπεριέχουν!μνήμη!και!είναι!ικανές!να!αναπαραγάγουν!την!χρονική!εξέλιξη!μιας!

μεταβλητής.!

• Ταξινόμησης! προτύπων.! Στη! περίπτωση! ταξινόμησης! το! δίκτυο! καλείται! να!

ταξινομήσει! τα! δεδομένα! εισόδου! σε! προκαθορισμένες! ομάδες.! Η! διαδικασία!

αυτή!υλοποιείται!με!ένα!αλγόριθμο!επιβλεπόμενης!μάθησης.!!

• Ομαδοποίηση! προτύπων.! Τα! ΤΝΔ! μπορεί! να! χρησιμοποιηθούν! βάσει! της!

ανταγωνιστικής! εκπαίδευσης! για! την! ομαδοποίηση! και! την! ταξινόμηση!

προτύπων!σε!ομάδες!που!δεν!είναι!εκ!των!προτέρων!γνωστές.!!

!

Τα!θέματα!που!τίθενται!ανάλογα!με!την!εφαρμογή,!είναι!αρχικά!η!επιλογή!του!τύπου!

του!ΤΝΔ!που!θα!χρησιμοποιηθεί,!η!επιλογή!της!αρχιτεκτονικής!του!καθώς!και!πρακτικά!

ζητήματα!που!προκύπτουν!από!την!εφαρμογή!των!αλγορίθμων!εκπαίδευσης.!Η!επιλογή!

του! τύπου! του! ΤΝΔ! εξαρτάται! από! τις! εν! γένει! δυνατότητες! του! δικτύου! ενώ! η!

αρχιτεκτονική! του! από! το! βαθμό! πολυπλοκότητας! του! προβλήματος! που! μελετάται.!

Στη!συνέχεια!παρουσιάζονται!οι!αρχιτεκτονικές!των!ΤΝΔ!που!χρησιμοποιήθηκαν!στην!

παρούσα!διατριβή!σε!συνδυασμό!με!τον!τρόπο!εκπαίδευσης!του!κάθε!δικτύου.!

2.5) Δίκτυα)πρόσθιας)τροφοδότησης)

Το! κύριο! χαρακτηριστικό! των! δικτύων! πρόσθιας! τροφοδότησης! (FFNN)! είναι! το!

γεγονός!ότι!η!ροή!της!πληροφορίας!πραγματοποιείται!προς!μια!κατεύθυνση!και!προς!

τα! εμπρός! (εμπροστοδιάδοση),! δηλαδή!οι! νευρώνες! ενός!στρώματος! τροφοδοτούνται!

αποκλειστικά!από!τους!νευρώνες!του!προηγούμενου!στρώματος!και!τροφοδοτούν!τους!

νευρώνες!του!επόμενου!στρώματος.!!

!

Ένα! δίκτυο! πρόσθιας! τροφοδότησης! μπορεί! να! αποτελείται! είτε! από! ένα! στρώμα!

εισόδου! και! ένα! στρώμα! εξόδου! (FFNN! ενός! στρώματος! –! Σχήμα! 2.6)! είτε! από! ένα!

στρώμα! εισόδου(ένα! ή! πολλαπλά! κρυφά! στρώματα)! και! ένα! στρώμα! εξόδου! (FFNN!

πολλών!στρωμάτων!{!Σχήμα!2.7).!Ένα!δίκτυο!πρόσθιας!τροφοδότησης!μπορεί!να!είναι!

πλήρως! συνδεδεμένο,! δηλαδή! ο! κάθε! κόμβος! σε! ένα! στρώμα! συνδέεται! (μέσω!
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συναπτικών!βαρών)!με!όλους!τους!κόμβους!του!επόμενου!στρώματος.!Αντίθετα!στην!

περίπτωση!που!δεν!υφίστανται!όλες!οι!συνδέσεις!το!δίκτυο!είναι!μερικώς!συνδεδεμένο.!!

!
Σχήμα&2.6:&Πλήρως&συνδεδεμένο&δίκτυο&FFNN&ενός&στρώματος&με&M&κόμβους&εισόδου&και&στρώμα&

εξόδου&N&νευρώνων&(M&PN)&

!
Σχήμα& 2.7:& Πλήρως& συνδεδεμένο& δίκτυο& FFNN& πολλών& στρωμάτων& με& Μ& κόμβους& εισόδου,& ένα&

κρυφό&στρώμα&Κ&νευρώνων&και&στρώμα&εξόδου&Ν&νευρώνων&(ΜPΚPΝ)&

Το!στρώμα!εισόδου!αποτελείται!από!τους!κόμβους!εισόδου!και!όχι!από!νευρώνες!ενώ!η!

λειτουργία! του! περιορίζεται! στη! μετάδοση! των! διανυσμάτων! εισόδου! στο! επόμενο!

στρώμα.! Η! διάστασή! του! ταυτίζεται! με! τη! διάσταση! του! διανύσματος! εισόδου.! Τα!

κρυφά! στρώματα! αποτελούνται! από! νευρώνες! με! τυπικά! μη{γραμμικές! συναρτήσεις!

ενεργοποίησης,! ενώ!η!διάσταση!του!στρώματος!εξόδου!καθορίζεται!από!τη!διάσταση!

της! επιθυμητής! εξόδου! του! δικτύου.! Οι! συναρτήσεις! ενεργοποίησης! του! στρώματος!

εξόδου! μπορεί! να! είναι! είτε! γραμμικές! είτε! μη{γραμμικές! (τυπικά! χρησιμοποιούνται!

γραμμικές! συναρτήσεις).! Τα! δίκτυα! FFNN! χρησιμοποιούνται! κυρίως! σε! προβλήματα!

συναρτησιακής!προσέγγισης,!αλλά!επίσης!μπορεί!να!χρησιμοποιηθούν!σε!προβλήματα!

ταξινόμησης!προτύπων!και!πρόγνωσης!χρονοσειρών.!!
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2.5.1) Εκπαίδευση)δικτύων)πρόσθιας)τροφοδότησης)

Ο!πιο!διαδεδομένος!αλγόριθμος!εκπαίδευσης!των!ΤΝΔ!είναι!ο!Αλγόριθμος!Ανάστροφης!

Διάδοσης!Σφάλματος!(Back!Propagation!–!BP)!που!βρίσκει!εφαρμογή!στην!εκπαίδευση!

των!δικτύων!πρόσθιας!τροφοδότησης.!Ο!αλγόριθμος!BP!εμπίπτει!στην!κατηγορία!της!

επιβλεπόμενης!μάθησης!καθώς!βασίζεται!στη!σύγκριση!μεταξύ!των!πραγματικών!και!

των!επιθυμητών!αποκρίσεων!του!ΤΝΔ.!Σύμφωνα!με!τον!αλγόριθμο!ΒΡ,! τα!συναπτικά!

βάρη! ανανεώνονται! με! τέτοιο! τρόπο! ώστε! να! ελαχιστοποιηθεί! το! μέσο! τετραγωνικό!

σφάλμα! μεταξύ! των! επιθυμητών! και! των! πραγματικών! αποκρίσεων! του! δικτύου.! Ο!

αλγόριθμος! πήρε! το! όνομά! του! από! το! γεγονός! ότι! βασίζεται! στην! προς! τα! πίσω!

διάδοση! των! σφαλμάτων! (μέσω! του! δικτύου)! που! υπολογίζονται! στην! έξοδο! του!

δικτύου.!

!

Στην! περίπτωση! ενός! δικτύου! πρόσθιας! τροφοδότησης! (Σχήμα! 2.8)! με! πλήθος!

στρωμάτων!L,!Μ!εισόδους,!Ν!εξόδους!!και!πλήθος!διανυσμάτων!εκπαίδευσης!Ρ!ισχύει:!
!

! ! = !! ! , !! ! ,… , !! ! ,… , !! ! ! !
! ! = !! ! , !! ! ,… , !! ! ,… , !! ! ! !
! ! = !! ! ,!! ! ,… ,!! ! ,… ,!! ! ! !

όπου!! ! ,! ! !!"#!! ! !είναι!τα!p{οστά!διανύσματα!εισόδου,!πραγματικής!εξόδου!και!

επιθυμητής!απόκρισης!του!δικτύου!αντίστοιχα.!!

!

!
Σχήμα&2.8:&Δίκτυο&FFNN&L&στρωμάτων&με&Μ&εισόδους&και&Ν&εξόδους&
!

O! αλγόριθμος! ΒΡ! ανανεώνει! τα! συναπτικά! βάρη! με! σκοπό! την! ελαχιστοποίηση! του!

κριτηρίου!(συνάρτηση!κόστους):!

! ! = 1
2 !!!

!
! (2.10)'

όπου:!

! !! = !! − !! ! (2.11)!
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Η! ελαχιστοποίηση! της! συνάρτησης! κόστους! ως! προς! το! διάνυσμα! των! συναπτικών!

βαρών!αντιστοιχεί!στη!συνθήκη:!

! ∇!(!∗) = 0! (2.12)!

όπου!!∗ !τα! βέλτιστα! βάρη! που! ελαχιστοποιούν! τη! συνάρτηση! J.! Ακολουθώντας!
επαναληπτική! διαδικασία,! αναζητούνται! βάρη! τέτοια! ώστε! σε! κάθε! επανάληψη! του!

αλγορίθμου!να!σημειώνεται!μείωση!του!κριτηρίου!J,!δηλαδή:!
! ! ! ! + 1 < ! ! ! ! (2.13)!

όπου!! ! + 1 !οι! ενημερωμένες! τιμές! του! διανύσματος! των! συναπτικών! βαρών! μετά!
από!μια!επανάληψη!του!αλγορίθμου.!!

!

Οι! διαδοχικές! διορθώσεις! των! συναπτικών! βαρών! μπορεί! να! υπολογιστούν! με! τη!

μέθοδο!της!απότομης!κατάβασης!(steepest!descent).!Η!μέθοδος!ανανεώνει!το!διάνυσμα!

των! βαρών! σε! κάθε! επανάληψη! του! αλγορίθμου! σε! κατεύθυνση! αντίθετη! από! το!

διάνυσμα! κλίσης! της! επιφάνειας! σφάλματος! στο! χώρο! των! βαρών,! σύμφωνα! με! τη!

σχέση:!

!
!!
!" = −∇!! (2.14)!

όπου!#w#το!διάνυσμα!των!συναπτικών!βαρών!και!η!οποία!για!κάθε!βάρος!!!" !γράφεται!
ως:!!

!
!!!"
!" = − !"

!!!"
! (2.15)!

Το! αρνητικό! πρόσημο! στις! παραπάνω! σχέσεις! οφείλεται! στην! κατεύθυνση! που!

ακολουθείται!για!τη!διόρθωση!των!βαρών.!Από!τη!Σχέση!(2.15)!για!τη!διόρθωση!του!

κάθε!βάρους!∆!!" !προκύπτει:!

! ∆!!" = −! !"
!!!"

!!!ή! (2.16)!

! !!" ! + 1 = !!" ! − ! !"
!!!"

! (2.17)!

Η!παράμετρος!γ!ονομάζεται!ρυθμός!μάθησης!και!είναι!ανάλογη!και!περίπου! ίση!με!το!
χρόνο!!".! Η! τιμή! της! παραμέτρου! γ! καθορίζει! σε! μεγάλο! βαθμό! την! ικανότητα! του!
αλγορίθμου! να! συγκλίνει! στο! ολικό! ελάχιστο! της! συνάρτησης! J! και! τυπικά!
χρησιμοποιούνται!τιμές!μικρότερες!έως!και!πολύ!μικρότερες!της!μονάδας.!!

!

Η! χρήση! του! αλγορίθμου! ΒΡ! έγκειται! στον! υπολογισμό! της! κλίσης!
!"
!!!"

!μέσω! του!

κανόνα! της! αλυσίδας! του! διαφορικού! λογισμού.! Συγκεκριμένα! η! κλίση!
!"
!!!"

!γράφεται!

ως:!

!
!"
!!!"

= !"
!!!

!!!
!!!

!!!
!!!

!!!
!!!"

! (2.18)!

όπου:!

• διαφορίζοντας!την!(2.10)!ως!προς!!! ,! !"!!! = !! !

• διαφορίζοντας!την!(2.11)!ως!προς!!! ,! !!!!!!
= −1!
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• διαφορίζοντας!την!(2.2)!ως!προς!!! ,! !!!
!!!

= !!! !! ,!όπου!!!! !! = !!!
!!!

!

• διαφορίζοντας!την!(2.4)!ως!προς!!!" ,! !!!!!!"
= !! !

Δηλαδή:!

!
!"
!!!"

= −!!!!! !! !! ! (2.19)!

Η!σχέση!(2.16)!λόγω!της!(2.19)!γράφεται!ως:!

& ∆!!" = !!!!!! !! !! & (2.20)!

Η!τοπική!κλίση!!! !ορίζεται!ως!η!κλίση!:!

! !! = − !"
!!!

= − !"
!!!

!!!
!!!

!!!
!!!

= !"
!!!

!!!
!!!

!ή!!! = !!!!! !! ! (2.21)!

Δηλαδή!η!σχέση!(2.20)!γράφεται!ως:!

! ∆!!" = !!!!! ! (2.22)!

Η!παραπάνω!σχέση!ονομάζεται!και!γενικευμένος!κανόνας!δέλτα!και!υποδεικνύει!ότι!η!

διόρθωση!ενός!συναπτικού!βάρους!που!συνδέει! ένα!νευρώνα! i! με! το!νευρώνα!k! είναι!
ανάλογη! της! παραμέτρου! ρυθμού! μάθησης! του! αλγορίθμου,! της! τοπικής! κλίσης! του!

νευρώνα!k!και!της!εξόδου!του!νευρώνα!i.!!!
!

Η!τοπική!κλίση!!! !παίρνει!διαφορετική!μορφή!για!τους!νευρώνες!στο!στρώμα!εξόδου!
και! για! τους! νευρώνες! στα! κρυφά! στρώματα! του! δικτύου.! Στην! περίπτωση! που! ο!

νευρώνας! k&βρίσκεται! στο! στρώμα! εξόδου! και! είναι! διαθέσιμες! οι! επιθυμητές! έξοδοι,!
τότε!η!τοπική!κλίση!υπολογίζεται!σύμφωνα!με!την!σχέση:!

! !! = !! − !! !!! !! ! (2.23)!

Στην! περίπτωση! που! ο! νευρώνας! k! βρίσκεται! σε! ένα! από! τα! κρυφά! στρώματα! του!
δικτύου,! δεν! υπάρχει! καθορισμένη! επιθυμητή! έξοδος! και! το! σήμα! σφάλματος!!! !
υπολογίζεται! με! βάση! τα! σφάλματα! των! νευρώνων! που! είναι! συνδεδεμένοι! με! το!

νευρώνα! k,! ακολουθώντας! ανάστροφη! πορεία,! από! το! στρώμα! εξόδου! στα! κρυφά!
στρώματα!και!στο!στρώμα!εισόδου.!Η!τοπική!κλίση!!! !δίνεται!από!τη!σχέση:!

! !! = − !"
!!!

!!!
!!!

= − !"
!!!

!!! !! ! (2.24)!

με:!

! ! = 1
2 !!!

!
! (2.25)!

όπου!ο!j&είναι!ένας!νευρώνας!εξόδου!του!δικτύου.!Συνεπώς:!

!
!"
!!!

= !!
!

!!!
!!!

= !!
!

!!!
!!!

!!!
!!!

! (2.26)!

Το!σφάλμα!!! = !! − !! = !! − !! !! !δηλαδή:!

!
!!!
!!!

= −!!! !! ! (2.27)!

Επίσης:!

!
!!!
!!!

= !!" ! (2.28)!

Δηλαδή!για!ένα!κρυφό!νευρώνα!η!τοπική!κλίση!!! !δίνεται!από!τη!σχέση:!
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! !! = !!! !! !!!!!
!

!! !!" !!!ή! (2.29)!

! !! = !!! !! !!!!"
!

! (2.30)!

Συγκεντρωτικά,! ο! αλγόριθμος! ΒΡ! μπορεί! να! περιγραφεί! από! τα! παρακάτω! βήματα!

υπολογισμού:!

• Βήμα!1ο:!Αρχικοποίηση!των!συναπτικών!βαρών!και!των!κατωφλίων!

Αρχικά!δίνονται!μικρές!τυχαίες!θετικές!τιμές!για!τα!συναπτικά!βάρη!και!τα!κατώφλια!

των!νευρώνων!του!δικτύου.!!!

• Βήμα!2ο:!Παρουσίαση!των!παραδειγμάτων!εκπαίδευσης!

Παρουσιάζονται! στο! ΤΝΔ! τα! διανύσματα! εκπαίδευσης! του! δικτύου,! δηλαδή! τα!

διανύσματα!εισόδου!!!και!επιθυμητής!απόκρισης!του!δικτύου!!.!!
• Βήμα!3ο:!Υπολογισμός!των!σημάτων!εξόδου!όλων!των!νευρώνων!του!δικτύου!

Υπολογίζονται! τα! σήματα! εξόδου! όλων! των! κόμβων! του! δικτύου! προς! τα! εμπρός,!

χρησιμοποιώντας! τις! τρέχουσες! τιμές! των! συναπτικών! βαρών.! Για! τους! κόμβους!

εισόδου! του! δικτύου! το! σήμα! εξόδου! είναι! τα! διανύσματα! εισόδου!!,! ενώ! για! τους!
υπόλοιπους!κόμβους!τα!σήματα!εξόδου!υπολογίζονται!σύμφωνα!με!τη!σχέση:!

! !!
(!) ! = !! !!

(!) ! ! (2.31)!

όπου!!!
(!) η! έξοδος! του! k! νευρώνα! του! στρώματος! l! τη! χρονική! στιγμή! t,!!!

(!) !η!

συνάρτηση!ενεργοποίησής!του!και!!!
(!)!το!τοπικό!του!πεδίο:!

! !!
(!) ! = !!"

(!)

!
! !!

(!!!) ! ! (2.32)!

όπου!!!
(!!!) ! !η! έξοδος! του! i! νευρώνα! του! προηγούμενου! στρώματος! και!!!"

(!) το!

συναπτικό!βάρος!του!νευρώνα!k!του!στρώματος!l!που!τροφοδοτείται!από!τον!νευρώνα!
i!του!στρώματος!lP1.!Στην!περίπτωση!όπου!ο!νευρώνας!k!ανήκει!στο!στρώμα!εξόδου!L,!
η!έξοδός!του!αποτελεί!στοιχείο!του!διανύσματος!απόκρισης!του!δικτύου!y.!!

• Βήμα!4ο:!Ανανέωση!–!διόρθωση!των!συναπτικών!βαρών!του!δικτύου!

Αρχικά,! υπολογίζονται! διαδοχικά! οι! τοπικές! κλίσεις! δ! του! δικτύου! προς! τα! πίσω,!
δηλαδή!προχωρώντας!ανάστροφα!από!το!στρώμα!εξόδου!προς!το!στρώμα!εισόδου.!Για!

το!στρώμα!εξόδου!L!οι!τοπικές!κλίσεις!δίνονται!από!τη!σχέση:!

! !!
(!) ! = !!

(!) ! !!! !!
(!) ! ! (2.33)!

όπου!!!
(!)!το!σήμα!σφάλματος!του!νευρώνα!k&την!τρέχουσα!χρονική!στιγμή!t:!

! !!
(!) ! = !! ! − !! ! ! (2.34)!

όπου!!! !το! k{οστό! στοιχείο! του! διανύσματος! επιθυμητής! απόκρισης! d.! Για! τους!
νευρώνες!των!κρυφών!στρωμάτων:!

! !!
(!) ! = !!! !!

(!) ! !!
(!!!)

!
! !!"

(!!!) ! ! (2.35)!

Τα!συναπτικά!βάρη!ανανεώνονται!σύμφωνα!με!το!γενικευμένο!κανόνα!δέλτα:!

! !!"
(!) ! + 1 = !!"

(!) ! + !!!
(!) ! !!

(!!!) ! ! (2.36)!

• Βήμα!5ο:!Επανάληψη!!
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Η! διαδικασία! επαναλαμβάνεται! από! το! Βήμα! 2! με! την! παρουσίαση! νέων! εποχών!

παραδειγμάτων! εκπαίδευσης! και! ολοκληρώνεται! όταν! ικανοποιηθεί! το!

προκαθορισμένο! κριτήριο! τερματισμού.! Μια! εποχή! ορίζεται! όταν! παρουσιαστεί! στο!

δίκτυο!το!σύνολο!των!παραδειγμάτων!εκπαίδευσης! !,! .!!!
!

Τα! κριτήρια! τερματισμού! του! αλγορίθμου! ΒΡ! σχετίζονται! είτε! με! τη! συνάρτηση!

κόστους!J!είτε!με!τη!διόρθωση!των!συναπτικών!βαρών!∆!!" ,!ορίζοντας!παράλληλα!ένα!
κατώφλι!ε.!Σύμφωνα!με!το!πρώτο!κριτήριο!ο!αλγόριθμος!τερματίζεται!όταν!η!τιμή!του!
κόστους!J!είναι!μικρότερη!από!το!κατώφλι!ε,!ενώ!σύμφωνα!με!το!δεύτερο!ο!αλγόριθμος!
τερματίζεται! όταν! το! σφάλμα! σε! δυο! διαδοχικές! εποχές! δεν! μειώνεται! σημαντικά,!

σύμφωνα!με!τη!σχέση:!

! ! ! − !(! + 1) < !! (2.37)!

Αντίστοιχα,! χρησιμοποιώντας! τα! βάρη! !!" !σύμφωνα! με! το! τρίτο! ευρέως!

χρησιμοποιούμενο!κριτήριο,!ο!αλγόριθμος!ΒΡ!τερματίζεται!όταν!τα!συναπτικά!βάρη!δεν!

μεταβάλλονται!σημαντικά!σε!δύο!διαδοχικές!εποχές:!

! ∆!!" !

!,!
< !! (2.38)!

Σύμφωνα!με!τα!παραπάνω,!ο!αλγόριθμος!πραγματοποιείται!σε!δύο!φάσεις!(Σχήμα!2.9).!

Κατά!την!πρώτη!φάση!που!πραγματοποιείται!προς!τα!εμπρός!(πέρασμα!ορθής!φοράς),!

υπολογίζεται! και! αποθηκεύεται! το! τοπικό! πεδίο,! η! έξοδος! και! η! παράγωγος! της!

συνάρτησης!ενεργοποίησης!ως!προς!το!τοπικό!πεδίο!σε!κάθε!νευρώνα!του!δικτύου.!Η!

δεύτερη!φάση! πραγματοποιείται! προς! τα! πίσω! (πέρασμα! αντίστροφης!φοράς),! στην!

οποία! συγκρίνονται! αρχικά! η! έξοδος! και! η! επιθυμητή! απόκριση! του! δικτύου! και!

υπολογίζεται! το! σφάλμα! του.! Στη! συνέχεια! ξεκινώντας! από! το! στρώμα! εξόδου!

υπολογίζονται!οι!τοπικές!κλίσεις!και!τα!σήματα!σφάλματος!που!διαδίδονται!διαμέσου!

του! δικτύου! προς! το! επίπεδο! εισόδου.! Τέλος,! ακολουθώντας! το! γενικευμένο! κανόνα!

δέλτα,!τα!συναπτικά!βάρη!προσαρμόζουν!τις!τιμές!τους!με!σκοπό!την!ελαχιστοποίηση!

της!συνάρτησης!κόστους!(Σχήμα!2.10).!

!
Σχήμα&2.9:&Σχηματική&αποτύπωση&των&δύο&φάσεων&του&αλγορίθμου&ΒΡ&&
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!
Σχήμα&2.10:&Διόρθωση&των&συναπτικών&βαρών&σε&σχέση&με&τις&τοπικές&κλίσεις&από&w1&σε&!!! &όταν&

η&κλίση&είναι&αρνητική&και&από&w2&σε&!!! &όταν&η&κλίση&είναι&θετική&

H! εκπαίδευση! ενός! δικτύου! πρόσθιας! τροφοδότησης! μπορεί! ! να! πραγματοποιηθεί! με!

τον! αλγόριθμο! ΒΡ! σε! δύο! καταστάσεις! {! λειτουργίες.! Η! πρώτη! ονομάζεται! ‘μαζική’!

ενημέρωση! και! οι! παράμετροι! του! δικτύου! (βάρη),! διορθώνονται! ύστερα! από! την!

παρουσίαση!στο!δίκτυο!ολόκληρου!του!δείγματος!εκπαίδευσης,!δηλαδή!στο!τέλος!μιας!

εποχής.! Σε! αντιδιαστολή,! στην! ‘πραγματικού! χρόνου’! ενημέρωση! τα! συναπτικά! βάρη!

του! δικτύου!ανανεώνονται! μετά!από! την!παρουσίαση! καθενός! από! τα!παραδείγματα!

του!δείγματος!εκπαίδευσης.!Κατά!τη!διάρκεια!μιας!εποχής!στη! ‘μαζική’!ενημέρωση!τα!

βάρη! ενημερώνονται! μια! φορά,! ενώ! στην! ‘πραγματικού! χρόνου’! ενημέρωση!Ρ! φορές,!
όπου!Ρ!το!μέγεθος!του!συνόλου!εκπαίδευσης.!!
!

Τα!μειονεκτήματα!του!αλγορίθμου!ΒΡ!σχετίζονται!τόσο!με!τη!σύγκλιση!όσο!και!με!την!

ταχύτητα!σύγκλισης!στο!ολικό!ελάχιστο!της!συνάρτησης!J!στο!χώρο!των!βαρών!w.!Το!
κύριο!μειονέκτημά!του,! είναι!ότι!μπορεί! να!καταλήξει!σε!τοπικά!ελάχιστα!και!όχι!στο!

ολικό!ελάχιστο!της!J.!Το!ζήτημα!των!τοπικών!ελαχίστων!περιγράφεται!ως!το!πρόβλημα!

όπου! ο! αλγόριθμος! καταλήγει! σε! μια! περιοχή! όπου! η! κλίση!
!"
!!!είναι! μηδέν! (ή! πολύ!

μικρή),! αλλά! το! σφάλμα! J! μπορεί! ακόμα! να! είναι! σχετικά! ! μεγάλο! (Σχήμα! 2.11).! Τα!
συναπτικά!βάρη!που!προκύπτουν!όταν!ο!αλγόριθμος!εγκλωβίζεται!σε!τοπικό!ελάχιστο!

δεν!είναι!τα!βέλτιστα!και!επομένως!το!πρόβλημα!χρήζει!αντιμετώπισης.!Η!πιο!ευρέως!

χρησιμοποιούμενη!μεθοδολογία!είναι!η!μέθοδος!των!πολλαπλών!εκκινήσεων,!κατά!την!

οποία!ο!αλγόριθμος!εφαρμόζεται!πολλές!φορές!για!διαφορετικές!αρχικές!καταστάσεις!

του!δικτύου.!Σύμφωνα!με!τη!μέθοδο,!η!λύση!που!διατηρείται!είναι!αυτή!που!αντιστοιχεί!

στη!μικρότερη!τιμή!του!ελαχίστου!της!συνάρτησης! J.!Η!παραπάνω!εμπειρική!μέθοδος!
μπορεί! επίσης! να! μην! οδηγεί! στο! ολικό! ελάχιστο! της! J,! αλλά!προσεγγίζει! τη! βέλτιστη!
λύση.!!
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!
Σχήμα&2.11:&Τοπικά&ελάχιστα&και&ολικό&ελάχιστο&της&συνάρτησης&κόστους&J&ως&προς&το&βάρος&w&σε&

ένα&μονοδιάστατο&πρόβλημα&βελτιστοποίησης&

Όσον! αφορά! την! ταχύτητα! σύγκλισης! του! αλγορίθμου,! έχουν! προταθεί! διάφορες!

μεθοδολογίες!βελτιστοποίησης!με!αυξημένη!υπολογιστική!πολυπλοκότητα!που!μπορεί!

να! χρησιμοποιηθούν! για! την! εύρεση! του! ελαχίστου! σφάλματος.! Η! πιο! ευρέως!

χρησιμοποιούμενη! μέθοδος! είναι! η! Levenberg! –! Marquardt! (Levenberg,! 1944;!

Marquardt,! 1963)! η! οποία! αποτελεί! ένα! συμβιβασμό! μεταξύ! των! μεθόδων! συζυγούς!

κατάβασης!δυναμικού!και!της!μεθόδου!Newton!(Haykin,!2009).!

2.6) Δίκτυα)συναρτήσεων)βάσης)ακτινικού)τύπου)

Τα!δίκτυα!συναρτήσεων!βάσης!ακτινικού!τύπου!(RBF)!αποτελούν!μια!ειδική!κατηγορία!

δικτύων! πρόσθιας! τροφοδότησης! και! βασίζονται,! σε! αντίθεση! με! τα! FFNN! πολλών!

στρωμάτων,! στη! χρήση! συναρτήσεων! βάσης! ακτινικού! τύπου! ως! συναρτήσεων!

ενεργοποίησης.!Οι!Park!και!Sandberg!(1991)!απέδειξαν!ότι!οι!παραπάνω!συναρτήσεις!

αποτελούν!βάση!του!χώρου!των!συνεχών!συναρτήσεων!και!ότι!τα!δίκτυα!RBF!είναι!και!

αυτά!καθολικοί!προσεγγιστές,!δηλαδή!μπορούν!να!προσεγγίσουν!οποιαδήποτε!συνεχή!

συνάρτηση! με! οποιαδήποτε! επιθυμητή! ακρίβεια.! Οι! συναρτήσεις! αυτές! είναι! της!

μορφής:!

! ! ! = !! ! − ! ! (2.39)!

όπου!c!είναι!το!κέντρο!της!συνάρτησης!και!x!η!απόσταση!από!το!κέντρο.!Οι!τιμές!της!
συνάρτησης! εξαρτώνται! αποκλειστικά! από! την! απόσταση! από! το! κέντρο! και! είναι!

σταθερές! για! ακτίνα! ! − ! .! Οι! πλέον! ευρέως! χρησιμοποιούμενες! συναρτήσεις!

παρουσιάζονται!στον!Πίνακα!2.2!και!οι!γραφικές!τους!παραστάσεις!στο!Σχήμα!2.12.!

!

Ένα!δίκτυο!RBF!αποτελείται!από!τρία!στρώματα! (Σχήμα!2.13),! το!στρώμα! εισόδου!η!

διάσταση! του! οποίου! ισούται! με! τη! διαστατικότητα! του! διανύσματος! εισόδου! x,! το!
κρυφό! στρώμα! που! αποτελείται! από! νευρώνες! με! ακτινικές! συναρτήσεις!

ενεργοποίησης!(Σχήμα!2.14)!και!από!ένα!γραμμικό!στρώμα!εξόδου.!Το!στρώμα!εξόδου!

μπορεί! να! είναι! οποιασδήποτε! διάστασης! και! αποτελείται! είτε! από! μια! μεμονωμένη!

υπολογιστική! μονάδα! (πχ.! έναν! αθροιστή! –! Σχήμα! 2.13)! είτε! από! νευρώνες! με!
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γραμμικές! συναρτήσεις! ενεργοποίησης.! Πρέπει! να! σημειωθεί! ότι! σε! αντίθεση! με! τα!!

δίκτυα! FFNN! πολλών! στρωμάτων,! στα! δίκτυα! RBF! δεν! υπάρχουν! συναπτικά! βάρη!

μεταξύ!του!στρώματος!εισόδου!και!του!κρυφού!στρώματος.!

Πίνακας&2.2:&Συναρτήσεις&βάσης&ακτινικού&τύπου&
Συνάρτηση! Τύπος!!

Γκαουσιανή! ! !! = !!
!!
!!! !

Λογιστική! ! ! = 1

1 + !!
!!
!!
!

Πολυτετραγωνική! ! ! = (!! + !!)! !!

Αντίστροφη!πολυτετραγωνική! ! ! = 1
(!! + !!)! !

!

!
Σχήμα& 2.12:& Γκαουσιανή& (α),& λογιστική& (β),& πολυτετραγωνική& συνάρτηση& (γ)& και& αντίστροφα&

πολυτετραγωνική& συνάρτηση& (δ)& όπου& το& εύρος& των& συναρτήσεων& σ=1& και& r& η&
Ευκλείδεια&απόσταση& ! − ! .&&

Η!έξοδος!ενός!δικτύου!RBF!όπως!αυτό!του!Σχήματος!2.13!δίνεται!από!τη!σχέση:!

! ! = !!
!

!!!
!!! ! − ! ! (2.40)!
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!
Σχήμα&2.13:&Δομή&ενός&δικτύου&RBF&με&διάσταση&διανύσματος&εισόδου&Μ,&Κ&κρυφούς&νευρώνες&και&

μια&έξοδο&(έναν&αθροιστή)&

!
Σχήμα&2.14:&Τεχνητός&νευρώνας&k&με&ακτινική&συνάρτηση&ενεργοποίησης&&

2.6.1) Εκπαίδευση)δικτύων)συναρτήσεων)βάσης)ακτινικού)τύπου)

Τα! δίκτυα! RBF! είναι! ανομοιογενή! καθώς! αφενός! δεν! υπάρχουν! συναπτικά! βάρη! στο!

κρυφό!στρώμα!και!αφετέρου!οι!συναρτήσεις!ενεργοποίησης!του!στρώματος!εξόδου,!σε!

αντίθεση! με! το! κρυφό! στρώμα,! είναι! γραμμικές.! Ένα! δίκτυο! RBF! εκτελεί! μια! μη!

γραμμική! αντιστοίχιση! από! το! χώρο! εισόδου! στο! κρυφό! στρώμα! και! μια! γραμμική!

αντιστοίχιση!από!το!κρυφό!στρώμα!στο!στρώμα!εξόδου.!Η!διαφοροποίηση!αυτή!οδηγεί!

στην!εκπαίδευση!του!δικτύου!σε!δύο!διακριτά!στάδια:!

• Εκπαίδευση!του!κρυφού!στρώματος!

• Εκπαίδευση!του!στρώματος!εξόδου.!

!

Η! εκπαίδευση! ενός! δικτύου! RBF! περιλαμβάνει! αφενός! τη! σχεδίαση! του! κρυφού!

στρώματος! (αριθμός! νευρώνων)! και! αφετέρου! τον! προσδιορισμό! των! παραμέτρων! c!
και!σ&των!συναρτήσεων!ενεργοποίησης!και! των!συναπτικών!βαρών!w.!Οι!αλγόριθμοι!
εκπαίδευσης!που!χρησιμοποιούνται!συνήθως!είναι:!

• Ο!αλγόριθμος!της!θεωρίας!της!παρεμβολής!

• Ο!υβριδικός!αλγόριθμος!kPμέσων!και!ελαχίστων!τετραγώνων.!
!

Ο!πιο!απλός!τρόπος!εκπαίδευσης!του!κρυφού!στρώματος!βασίζεται!στην!υπόθεση!ότι!

κάθε! διάνυσμα! εισόδου! αποτελεί! και! ένα! κέντρο! της! συνάρτησης! ενεργοποίησης.! Η!

υπόθεση!αυτή!αποτελεί!επέκταση!της!θεωρίας!της!παρεμβολής!στην!εκπαίδευση!των!

δικτύων!RBF!και!έχει!ως!αποτέλεσμα!ο!αριθμός!των!κρυφών!νευρώνων!να!είναι!ίσος!με!
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το!πλήθος!των!προτύπων!εισόδου.!Συγκεκριμένα!για!το!δίκτυο!του!Σχήματος!2.13,!εάν!

το!μέγεθος!του!συνόλου!εκπαίδευσης!είναι!Ν!διανύσματα!διάστασης!Μ,!τότε!το!πλήθος!
Κ&των! κρυφών! νευρώνων! είναι! ίσο! με!Ν.! Το! εύρος! των! συναρτήσεων! ενεργοποίησης!
μπορεί! να! καθοριστεί! είτε! πειραματικά! δοκιμάζοντας! τιμές! του! εύρους! στην! περιοχή!

της! μέσης! Ευκλείδειας! απόστασης! μεταξύ! των! κέντρων! c,! είτε! χρησιμοποιώντας! τον!
εμπειρικό!τύπο:!

! ! = !
2!

! (2.41)!

όπου!D,!η!μέγιστη!Ευκλείδεια!απόσταση!των!κέντρων!c!και!Ν!το!πλήθος!των!κρυφών!
νευρώνων.!Ακολουθώντας!τις!δύο!αυτές!προτάσεις!για!τον!καθορισμό!του!εύρους!σ,!οι!
συναρτήσεις! βάσης! ακτινικού! τύπου! δεν! είναι! ούτε! πολύ! ‘αιχμηρές’! ούτε! πολύ!

‘επίπεδες’.!Σύμφωνα!με!τον!αλγόριθμο!της!θεωρίας!της!παρεμβολής,!η!εκπαίδευση!του!

στρώματος! εξόδου! ανάγεται! πλέον! στην! επίλυση! ενός! γραμμικού! συστήματος! Ν!
εξισώσεων!με!Ν!αγνώστους!που!είναι!οι!τιμές!των!βαρών&!! !του!διανύσματος!w.!Από!
το!πρώτο!στάδιο!εκπαίδευσης!είναι!γνωστές!οι!έξοδοι!των!κρυφών!νευρώνων,!ενώ!το!

σύνολο! εκπαίδευσης! προμηθεύει! τις! επιθυμητές! αποκρίσεις! του! δικτύου! για! τα! N!
διανύσματα! εισόδου.! Στις! περιπτώσεις! όπου! το! μέγεθος! του! συνόλου! εκπαίδευσης!Ν!
είναι! μεγάλο,! η! παραπάνω! μέθοδος! έχει! το! μειονέκτημα! ότι! απαιτούνται! ιδιαίτερα!

υψηλοί!υπολογιστικοί!πόροι.!!

!

Εναλλακτικά!η!εκπαίδευση!των!δικτύων!RBF!πραγματοποιείται!με!την!εφαρμογή!του!

υβριδικού! αλγορίθμου! k{μέσων! και! ελαχίστων! τετραγώνων.! Σύμφωνα! με! τον!
αλγόριθμο! αυτό! η! εκπαίδευση! του! κρυφού! στρώματος! πραγματοποιείται! με! την!

εφαρμογή!του!αλγορίθμου!ομαδοποίησης!k{μέσων,!ενώ!η!εκπαίδευση!του!εξωτερικού!
στρώματος! πραγματοποιείται! με! την! εφαρμογή! του! αλγορίθμου! επιβλεπόμενης!

μάθησης!ελαχίστων!τετραγώνων.!!

!

Ο! αλγόριθμος! ομαδοποίησης! k{μέσων! αποτελεί! μια! μέθοδο! μη! επιβλεπόμενης!
ομαδοποίησης! (unsupervised! clustering)! που! έχει! ως! σκοπό! τη! διάκριση! κατηγοριών!

από!μια!συλλογή!δεδομένων!(Russell!και!Norving,!2003).!Αρχικά!δίνεται!ο!αριθμός!των!

επιθυμητών!κατηγοριών!Κ!και!ο!αλγόριθμος!κατανέμει!τα!παραδείγματα!εισόδου!στις!
κατηγορίες!Κ!με!τέτοιο!τρόπο!ώστε!να!ελαχιστοποιείται!το!σφάλμα!(Rokach,!2010):!!

! ! = !! − !! !

∀!!∈!!

!

!!!
! (2.42)!

όπου!!! !το! σύνολο! των! παραδειγμάτων! εκπαίδευσης! σε! κάθε! κατηγορία! k,!!! !η! μέση!
τιμή! των! παραδειγμάτων! εισόδου! για! κάθε! κατηγορία! k! (δηλαδή! τα! κέντρα! των!
ακτινικών! συναρτήσεων)! και! !! − !! !η! Ευκλείδεια! απόσταση! μεταξύ! του!

παραδείγματος! !! !και! του! κέντρου! !! .! Ο! αλγόριθμος! k{μέσων! χρησιμοποιεί! την!
επαναληπτική!μέθοδο!και!επιτρέπει!την!αναδιανομή!των!παραδειγμάτων!εκπαίδευσης!

στις!κατηγορίες!Κ!μέχρι!να!ελαχιστοποιηθεί!το!σφάλμα!Ε.!Εναλλακτικά!στην!πράξη!για!
την! εκπαίδευση! του! κρυφού! στρώματος! μπορεί! να! χρησιμοποιηθεί! οποιοσδήποτε!

αλγόριθμος!ομαδοποίησης.!Αφού!ολοκληρωθεί!η!εκπαίδευση!του!κρυφού!στρώματος!η!

εκπαίδευση! του! εξωτερικού! στρώματος! μπορεί! να! πραγματοποιηθεί! σαν! ένα!
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μονοστρωματικό! δίκτυο! με! γραμμικές! συναρτήσεις! ενεργοποίησης! σύμφωνα! με! τον!

αλγόριθμο! ελαχίστων! μέσων! τετραγώνων.! Η! ανανέωση! των! συναπτικών! βαρών!

πραγματοποιείται!σύμφωνα!με!τη!σχέση!(Διαμαντάρας,!2007):!

! !!"
(!) ! + 1 = !!!"

(!) ! + ! !!
(!)(!) − !!

(!)(!) !!
(!!!)(!)! (2.43)!

όπου! γ! η! παράμετρος! του! ρυθμού! μάθησης! και!!!
(!!!)η! έξοδος! από! τους! κρυφούς!

νευρώνες!ακτινικών!συναρτήσεων.!!

!

Τα!δίκτυα!RBF!μπορεί!να!χρησιμοποιηθούν!στις!ίδιες!εφαρμογές!με!τα!δίκτυα!FFNN!και!

τις!περισσότερες!φορές!με!αποτελέσματα!συγκρίσιμης!ακρίβειας.!

2.7) Δυναμικά)δίκτυα)

Τα! δυναμικά! ΤΝΔ! χρησιμοποιούνται! στις! περιπτώσεις! όπου! τα! στατικά! δίκτυα! είναι!

ανεπαρκή!καθώς!η!επιθυμητή!απόκριση!του!δικτύου!αναμένεται!να!αναπαραγάγει!μια!

χρονικά! εξαρτώμενη! αναπαράσταση! εισόδου! {! εξόδου.! Τα! δυναμικά! δίκτυα! εισάγουν!

την! έννοια! του! χρόνου!στις! μεθόδους! τεχνητής! νοημοσύνης! και! χαρακτηρίζονται!από!

την! ικανότητά!τους!να!έχουν! ‘μνήμη’.!Η!έξοδος!ενός!δυναμικού!δικτύου!εκτός!από!τις!

τρέχουσες! εισόδους,! μπορεί! να! εξαρτάται! από! προηγούμενες! εισόδους,! από!

προηγούμενες!εξόδους!ή!ακόμα!και!από!προηγούμενες!καταστάσεις!του!δικτύου.!!

!

Τα! βασικά! δομικά! στοιχεία! των! δυναμικών! δικτύων! είναι! τα! στοιχεία! χρονικής!

καθυστέρησης! (Σχήμα! 2.15)! και! οι! βρόχοι! ανάδρασης! που! εφαρμόζονται! και!

εμπλουτίζουν!τη!συνδεσμολογία!ενός!στατικού!δικτύου!FFNN.!

!
Σχήμα&2.15:&Στοιχείο&χρονικής&καθυστέρησης&

Τα! στοιχεία! χρονικής! καθυστέρησης! αποτελούν! έναν! τελεστή! που! μπορεί! να!

εφαρμοστεί!είτε!στην!είσοδο!είτε!στην!έξοδο!των!νευρώνων!του!δικτύου.!Η!έξοδος!! ! !
από! ένα! στοιχείο! μοναδιαίας! καθυστέρησης! (Σχήμα! 2.15)! είναι! η! είσοδος! του!

στοιχείου!! ! !με!χρονική!υστέρηση!ενός!βήματος,!δηλαδή:!!
!

! ! ! = !(! − 1)! (2.44)!

Ως! ανάδραση! ορίζεται! η! ανατροφοδότηση! της! εξόδου! ή! μέρους! της! στην! είσοδο! ενός!

συστήματος.! Σε! ένα! αναδρομικό! δίκτυο,! νευρώνες! μεγαλύτερων! στρωμάτων!

τροφοδοτούν!μέσω!των!βρόχων!ανάδρασης!είτε!νευρώνες!προηγούμενων!στρωμάτων!

είτε! νευρώνες! του! ίδιου! στρώματος.! Συγκεκριμένα,! βρόχοι! ανάδρασης! μπορεί! να!!!

υπάρχουν!από! τις! εξόδους! του! δικτύου!προς! την! είσοδό! του,! μεταξύ! των! εξόδων! του!

κρυφού! στρώματος! και! της! εισόδου! του! δικτύου! ή! ακόμα! και! από! την! έξοδο! στην!
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είσοδο! ενός! νευρώνα.! Οι! παραπάνω! βρόχοι! ανάδρασης! μπορεί! να! συνδυαστούν! με!

αποτέλεσμα!τη!δημιουργία!ενός!πλήθους!αρχιτεκτονικών!δυναμικών!δικτύων.!!

Τα!δυναμικά!δίκτυα!μπορεί!να!χωριστούν!σε!δύο!κατηγορίες:!

• Δίκτυα! με! αποκλειστική! διάδοση! της! πληροφορίας! προς! τα! εμπρός!

(εμπροστοδιάδοση)!!

• Δίκτυα!με!βρόχους!ανάδρασης!–!Αναδρομικά!δίκτυα.!

!

Η! επίδραση! των! συναπτικών! βαρών! στην! έξοδο! του! νευρώνα! είναι! διττή.! Η! άμεση!

επίδραση,!όπως!και!σε!ένα!νευρώνα!χωρίς!βρόχο!ανάδρασης,!οι!μεταβολές!των!βαρών!

την! τρέχουσα! χρονική! στιγμή! έχουν! αντίστοιχη! επίδραση! στην! έξοδο! του! δικτύου.! Η!

έμμεση! επίδρασή! τους! οφείλεται! στο! βρόχο! ανάδρασης! αφού! πλέον! η! έξοδος! του!

δικτύου! την! τρέχουσα! χρονική! στιγμή! εξαρτάται! από! την! έξοδο! του! νευρώνα! την!

προηγούμενη! χρονική! στιγμή! που! με! τη! σειρά! της! εξαρτάται! από! τις! τιμές! των!

συναπτικών!βαρών.!Στη!συνέχεια!θα!παρουσιαστούν!τρεις!αρχιτεκτονικές!δυναμικών!

δικτύων:!

• Τα! εντοπισμένα! δίκτυα! χρονικής! καθυστέρησης! (focused! time{delay! neural!

network!–!FTDNN)!(Σχήμα!2.16).!

• Τα! μη! γραμμικά! αυτοπαλίνδρομα! δίκτυα! με! εξωγενείς! εισόδους! (nonlinear!

autoregressive!with!exogenous!inputs!–!NARX)!(Σχήμα!2.17)!

• Τα!μη!γραμμικά!αυτοπαλίνδρομα!δίκτυα!(nonlinear!autoregressive!–!NAR).!

!

Το!δίκτυο!FTDNN!συνιστά!την!πιο!απλή!μορφή!ενός!δυναμικού!δικτύου!και!εμπεριέχει!

μόνο! στοιχεία! χρονικής! καθυστέρησης,! χωρίς! βρόχους! ανατροφοδότησης.!

Συγκεκριμένα,! το! δίκτυο! FTDNN! είναι! ένα! δίκτυο! FFNN! δύο! στρωμάτων! με! στοιχεία!

χρονικής! υστέρησης! αποκλειστικά! στην! είσοδο! του! δικτύου! (Σχήμα! 2.16).! Τα! FTDNN!

ανήκουν! στην! κατηγορία! των! εντοπισμένων! δικτύων! καθώς! η! δυναμική! τους!

περιορίζεται!στο!στρώμα!εισόδου!τους.!Η!δυναμική!συμπεριφορά!ενός!δικτύου!FTDNN!

περιγράφεται!από!τη!σχέση:!

! ! ! + 1 = ! ! ! , ! ! − 1 , ! ! − 2 ,… , ! ! − ! + 2 , ! ! − ! + 1 ! (2.46)!

όπου!η!συνάρτηση!f&είναι!μια!μη{γραμμική!συνάρτηση!του!διανύσματος!εισόδου!x.!
! !
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!
Σχήμα& 2.16:& Σχηματική& αναπαράσταση& ενός& δικτύου& FTDNN& με& στοιχείο& χρονικής& υστέρησης& q&

βαθμίδων&

!
Σχήμα&2.17:&Σχηματική&αναπαράσταση&ενός&δικτύου&NARX&με&στοιχείο&χρονικής&καθυστέρησης&q&

βαθμίδων&για&τα&διανύσματα&εισόδου&και&l&βαθμίδων&για&τις&εξόδους&του&δικτύου&
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Τα! δίκτυα! NARX! αποτελούν! τη! μη{γραμμική! επέκταση! των! μοντέλων! ARMA! και!

αποτελούνται! από! ένα! FFNN! (τυπικά! ενός! κρυφού!στρώματος),! από! μια! είσοδο!στην!

οποία!εφαρμόζεται!ένα!στοιχείο!χρονικής!καθυστέρησης!q!βαθμίδων!και!μία!έξοδο!που!
ανατροφοδοτείται! στην! είσοδο! ύστερα! από! την! εφαρμογή! ενός! στοιχείου! χρονικής!

καθυστέρησης!l!βαθμίδων!(Σχήμα!2.17).!Η!είσοδος!ενός!δικτύου!NARX!σύμφωνα!με!τα!
παραπάνω!περιλαμβάνει:!

• Την!τρέχουσα!και!τις!q!παρελθοντικές!τιμές!του!διανύσματος!εισόδου!!
• Τις!l!παρελθοντικές!εξόδους!του!δικτύου!μέσω!του!βρόχου!ανάδρασης!εξόδου!–!

εισόδου.!

Η!δυναμική!συμπεριφορά!του!δικτύου!NARX!περιγράφεται!από!τη!σχέση:!

! ! ! + 1 = ! ! ! ,… , ! ! − ! + 1 , ! ! ,… , ! ! − ! + 1 ! (2.47)!

όπου!επίσης!σε!αντίθεση!με!τα!μοντέλα!ARMA!η!f!είναι!μια!μη{γραμμική!συνάρτηση!των!
ορισμάτων!της.!!

!

Τα! δίκτυα!NAR!αποτελούν!μια! υποπερίπτωση! των!NARX!όπου!δεν! χρησιμοποιούνται!

στα!διανύσματα!εισόδου!εξωγενείς!μεταβλητές.!Η!δυναμική!συμπεριφορά!ενός!δικτύου!

NAR!σε!αντιστοιχία!με!τη!(2.47)!δίνεται!από!τη!σχέση:!

! ! ! + 1 = ! ! ! ,… , ! ! − ! + 1 ! (2.48)!

!

Τα! δυναμικά! δίκτυα! έχουν! ‘μνήμη’! και! μπορεί! να! εκπαιδευτούν! ώστε! να!

αναπαραγάγουν!ακολουθίες!τιμών!ή!να!εντοπίσουν!χρονικά!εξαρτώμενα!πρότυπα.!

2.7.1) Εκπαίδευση)δυναμικών)δικτύων)

Τα! δυναμικά! δίκτυα! σε! γενικές! γραμμές! είναι! πιο! ισχυρά! από! τα! στατικά,! αλλά! η!

εκπαίδευσή! τους! είναι! πιο! απαιτητική! από! υπολογιστικής! πλευράς.! Τα! δίκτυα!TDNN,!!

εφόσον! δεν! υπάρχουν! βρόχοι! ανάδρασης,! έχουν! το! πλεονέκτημα! ότι! μπορεί! να!

εκπαιδευτούν!χρησιμοποιώντας!τον!κλασικό!αλγόριθμο!BP.!

!

Αντίθετα!η!εκπαίδευση!των!αναδρομικών!δικτύων!όπως!τα!NARX,! !πραγματοποιείται!

με! την! επέκταση! του! αλγορίθμου! ΒΡ! που! ονομάζεται! Αλγόριθμος! Ανάστροφης!

Διάδοσης!Σφάλματος!στο!Χρόνο!(Backpropagation!Through!Time!{!ΒΡΤΤ).!Σύμφωνα!με!

τον!Werbos,!(1990)!ο!αλγόριθμος!ΒΡ!μπορεί!να!χρησιμοποιηθεί!σε!κάθε!δίκτυο!με!καλά!

καθορισμένη!σειρά!υπολογισμών,!ακόμη!και!στην!περίπτωση!που!οι!υπολογισμοί!αυτοί!

εξαρτώνται! από! προηγούμενους! υπολογισμούς! και! καταστάσεις! του! δικτύου.! Ο!

αλγόριθμος! ΒΡΤΤ! βασίζεται! στη! μέθοδο! ξεδιπλώματος! του! χρόνου,! δηλαδή! στο!

μετασχηματισμό!ενός!αναδρομικού!δικτύου!σε!ένα!ισοδύναμο!δίκτυο!FFNN.!Η!μέθοδος!

του! ξεδιπλώματος! του! χρόνου! περιγράφηκε! για! πρώτη! φορά! από! τους! Minsky! και!

Papert! (1969)! ενώ! η! χρήση! της! για! την! εκπαίδευση! των! αναδρομικών! δικτύων! από!

τους! Rumelhart! et! al.! (1986).! Για! κάθε! χρονικό! βήμα! του! αναδρομικού! δικτύου! η!

διαδικασία! περιλαμβάνει! την! εισαγωγή! ενός! στρώματος! νευρώνων! στο! ισοδύναμο!

δίκτυο!πρόσθιας! τροφοδότησης.!Το!αποτέλεσμα! της!μεθόδου! είναι! η! μετατροπή! ενός!

δυναμικού! δικτύου! σε! ένα! στατικό! που! μπορεί! πλέον! να! εκπαιδευτεί! με! τον! κλασικό!

αλγόριθμο!ΒΡ.!Για!ένα!αναδρομικό!δίκτυο!που!μελετά!μια!διεργασία!που!εξαρτάται!από!
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το! χρόνο,! από! τη! χρονική! στιγμή! t0! έως! τη! χρονική! στιγμή! t! και! έχει! συνολικά! Κ!
νευρώνες,!οι!αρχές!δημιουργίας!του!ισοδύναμου!δικτύου!πρόσθιας!τροφοδότησης!είναι!

οι!εξής!(Haykin,!2009):!

• Αρχή!1η:!Για!κάθε!χρονικό!βήμα!το!ισοδύναμο!δίκτυο!πρόσθιας!τροφοδότησης!

έχει!ένα!στρώμα!με!συνολικά!Κ&νευρώνες.!!
• Αρχή! 2η:! Σε! κάθε! στρώμα! του! δικτύου! πρόσθιας! τροφοδότησης! υπάρχουν!

ακριβή!αντίγραφα!των!νευρώνων!του!αναδρομικού!δικτύου.!!

• Αρχή!3η:!Για!κάθε!χρονικό!βήμα!το!συναπτικό!βάρος!που!συνδέει!τον!i!νευρώνα!
του!l!στρώματος!με!τον!j!νευρώνα!του!l+1!στρώματος!του!ισοδύναμου!δικτύου,!
είναι!ακριβές!αντίγραφο!του!συναπτικού!βάρους!που!συνδέει!τον!i!νευρώνα!με!
τον!j!νευρώνα!του!αναδρομικού!δικτύου.!!

!

Λόγω!των!παραπάνω!αρχών,!το!ισοδύναμο!FFNN!δίκτυο!έχει!συνολικά!T+1!στρώματα!
στην!περίπτωση!που!η!διεργασία!που!μοντελοποιείται!είναι!διάρκειας!Τ.!Ο!αλγόριθμος!
ΒΡ! του! ισοδύναμου! δικτύου! εφαρμόζεται! με! μοναδικό! περιορισμό! ότι! τα! διανύσματα!

των! συναπτικών! βαρών! μεταξύ! των! στρωμάτων! πρέπει! να! ταυτίζονται! αφού!

ουσιαστικά!προκύπτουν!από!το!ίδιο!αναδρομικό!δίκτυο.!!

!

Η! εκπαίδευση! των! αναδρομικών! δικτύων! με! τον! αλγόριθμο! ΒΡΤΤ! μπορεί! να!

πραγματοποιηθεί!σε!αναλογία!με!τη!‘μαζική’!και! ‘πραγματικού!χρόνου’!λειτουργία!του!

αλγορίθμου!ΒΡ!σε! ‘συνεχή’! και! ‘κατά! εποχές’! εκπαίδευση.! Σε!σύγκριση!με! τα!στατικά!

δίκτυα! η! εκπαίδευση! των! αναδρομικών! είναι! πιο! χρονοβόρα! και! οδηγεί! σε! γενικές!

γραμμές! πιο! συχνά! σε! μη! επιθυμητά! τοπικά! ελάχιστα! της! συνάρτησης! κόστους! στο!

χώρο!των!βαρών.!!

!

Τα!δυναμικά!δίκτυα!λόγω!της!μνήμης!που!διαθέτουν!χρησιμοποιούνται!εκτενώς!στην!

εκτίμηση! και! πρόγνωση! χρονοσειρών! ή! σε! περιπτώσεις! όπου! η! χρονική! εξέλιξη! ενός!

φαινομένου! αποτελεί! κρίσιμο! παράγοντα! στην! εκτίμηση! της! συναρτησιακής! σχέσης!

εισόδου!–!εξόδου.!!

2.8) ΑυτοOοργανούμενα)δίκτυα)

Οι! αυτο{οργανούμενοι! χάρτες! (Self{Organizing! Maps! {! SOM)! αποτελούν! μια! ειδική!

κατηγορία! τεχνητών! νευρωνικών! δικτύων! που! είναι! εμπνευσμένοι! από! την! ιδιότητα!

του! εγκεφάλου! για! τοπογραφική! οργάνωση.! Η! τοπολογική! πληροφορία! αποτελεί!

διακριτό! χαρακτηριστικό! του! ανθρώπινου! εγκεφάλου! καθώς! για! παράδειγμα! οι!

αισθητήριες! είσοδοι! όπως! οι! οπτικές,! οι! ακουστικές! ή! οι! απτικές! αντιστοιχίζονται! σε!

διαφορετικές! περιοχές! του! εγκεφαλικού! φλοιού.! Οι! περιοχές! αυτές! σχηματίζουν! το!

βιολογικό! χάρτη! του! εγκεφάλου! που! αποτελεί! βασικό! στοιχείο! της! επεξεργασίας!

πληροφορίας! στο! νευρικό! σύστημα.! Οι! χάρτες! SOM! προτάθηκαν! ως! μια! ειδική!

αρχιτεκτονική! δικτύων! από! τον! Kohonen! (2001)! με! σκοπό! τη! μοντελοποίηση! της!

διαδικασίας! αυτο{οργάνωσης! του! εγκεφάλου! ως! εργαλείου! για! την! οπτικοποίηση!

δεδομένων! υψηλής! διαστατικότητας.! Τα! δίκτυα! SOM! μετατρέπουν! τις! μη{γραμμικές!

στατιστικές! συσχετίσεις! των! δεδομένων! εισόδου! σε! απλές! γεωμετρικές! σχέσεις! των!
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σημείων! ενός! χάρτη! μικρής! διάστασης.! Το! αποτέλεσμα! είναι! ότι! τα! δίκτυα! SOM!

συμπιέζουν! την! πληροφορία! των! δεδομένων! εισόδου,! ενώ! παράλληλα! μέσω! της!

αναπαράστασής!τους!στο!χάρτη!SOM!διατηρούν!τις!πιο!σημαντικές!τοπολογικές!τους!

σχέσεις.!!!

!

Το!δίκτυο!SOM!αποτελείται!από!ένα!στρώμα!νευρώνων!που!είναι!τοποθετημένοι!στις!

κορυφές!ενός!πλέγματος!και!από!τους!κόμβους!εισόδου!του!αντίστοιχου!στρώματος.!Η!

διάσταση! του! πλέγματος! μπορεί! να! είναι! οποιαδήποτε! αλλά! συνήθως!

χρησιμοποιούνται! μονοδιάστατοι! ή! δισδιάστατοι! χάρτες,! τετραγωνικής! ή! εξαγωνικής!

δομής.!Επιπρόσθετα!το!δίκτυο!SOM!είναι!υποχρεωτικά!πλήρως!συνδεδεμένο,!δηλαδή!ο!

κάθε! του! νευρώνας! συνδέεται! με! όλους! τους! κόμβους! εισόδου! και! χρησιμοποιείται!

εμπροστοδιάδοση!της!πληροφορίας!(δίκτυο!πρόσθιας!τροφοδότησης).!Στο!Σχήμα!2.18!

παρουσιάζεται!ένα!δισδιάστατο!δίκτυο!SOM!(τετραγωνικής!δομής),!διάστασης!PxQ!που!
τροφοδοτείται!από!ένα!διάνυσμα!εισόδου!x!διάστασης!M.!!

!
Σχήμα&2.18:&ΑυτοPοργανούμενος&χάρτης&διάστασης&PxQ&

Ο!κάθε!νευρώνας!του!δικτύου!χαρακτηρίζεται!από!το!διάνυσμα!των!συναπτικών!του!

βαρών!αλλά!και!σε!αντιπαραβολή!με! τα!προηγούμενα!δίκτυα,!από! τις!συντεταγμένες!

της! θέσης! του! στο! χάρτη.! Οι! ιδιότητες! του! τοπολογικού! χάρτη! προκύπτουν! από! την!

ικανότητα! των! δικτύων! SOM! για! αυτο{οργάνωση! και! διατήρηση! της! τοπογραφικής!

πληροφορίας!των!δεδομένων!εισόδου!και!είναι!(Haykin,!2009):!!

• Ο!χάρτης!αναπαρίσταται!από!το!σύνολο!των!διανυσμάτων!συναπτικών!βαρών!

και!αποτελεί!μια!καλή!προσέγγιση!του!χώρου!εισόδου.!

• Η! χωρική! θέση! ενός! νευρώνα! στο! χάρτη! αντιστοιχεί! σε! μια! συγκεκριμένη!

περιοχή! επιρροής! ή! σε! ένα! συγκεκριμένο! χαρακτηριστικό! των! προτύπων!

εισόδου.!!

• Οι! περιοχές! του! χάρτη! που! χαρακτηρίζονται! με! μεγαλύτερη! πιθανότητα!

εμφάνισης!αναπαριστώνται!με!μεγαλύτερη!χωρική!ανάλυση!σε!σύγκριση!με!τις!

περιοχές!χαμηλής!πιθανότητας!εμφάνισης.!



! ! Κεφάλαιο!2°!
!

! 59!

• Ο! αυτο{οργανούμενος! χάρτης! έχει! τη! δυνατότητα! να! επιλέξει! ένα! σύνολο!

βέλτιστων!χαρακτηριστικών!για!την!προσέγγιση!της!υποκειμενικής!κατανομής!

της!εισόδου.!

!

Σύμφωνα!με!τα!παραπάνω,!το!δίκτυο!SOM!μπορεί!να!χρησιμοποιηθεί!σε!οποιαδήποτε!

εφαρμογή! απαιτεί! την! ταξινόμηση! προτύπων! υψηλής! διαστατικότητας! (δεδομένων!

εισόδου)!σε!κλάσεις,!χωρίς!να!είναι!γνωστός!ο!αριθμός!των!κλάσεων!εκ!των!προτέρων!

και! χωρίς! τη! χρήση! εκπαιδευτή.! Η! ικανότητά! του! για! οργάνωση! των! προτύπων! σε!

συγκεκριμένες! περιοχές! του! χάρτη! αποτελεί! ένα! επιπλέον! επιθυμητό! χαρακτηριστικό!

και! τον! διαφοροποιεί! από! τις! παραδοσιακές! υπολογιστικές! μεθόδους! ομαδοποίησης!

δεδομένων.!

2.8.1) Εκπαίδευση)αυτοOοργανούμενων)δικτύων)

Οι!αυτοοργανούμενοι! χάρτες! ανήκουν!στα! δίκτυα!με! εκπαίδευση! χωρίς! επίβλεψη!και!

μετασχηματίζουν!ένα!εισερχόμενο!σήμα!οποιασδήποτε!διάστασης!σε!ένα!χάρτη{πλέγμα!

με! τοπολογικά!διατεταγμένο! τρόπο.!Η!διαδικασία!σχηματισμού!και! εκπαίδευσης! ενός!

χάρτη! SOM! βασίζεται! στην! ανταγωνιστική! εκπαίδευση! και! αποτελείται! από! τα!

παρακάτω!βήματα:!

• Ανταγωνισμός!

• Συνεργασία!

• Προσαρμογή!συναπτικών!βαρών.!

!

Η!διαδικασία!του!ανταγωνισμού!βασίζεται!στη!στρατηγική!‘ο!νικητής!παίρνει!τα!πάντα’!

(winner{take{all)! όπου! οι! νευρώνες! εξόδου! ανταγωνίζονται! για! το! ποιος! θα!

ενεργοποιηθεί.!Για!κάθε!πρότυπο!εισόδου!που!εμφανίζεται!στο!δίκτυο,!υπολογίζονται!

από!κάθε!νευρώνα!οι!τιμές!μιας!συνάρτησης!διάκρισης.!Ο!νευρώνας!με!τη!μεγαλύτερη!

τιμή! αποτελεί! το! νικητή! της! ανταγωνιστικής! διαδικασίας! και! το! δικαίωμα! για!

ενεργοποίηση.! Συγκεκριμένα,! έστω! M! η! διάσταση! του! χώρου! εισόδου! και!! !ένα!
πρότυπο!εισόδου!σύμφωνα!με:!

! = [!!, !!,… , !! ,… , !!]! !
Στην! περίπτωση! όπου! στο! ανταγωνιστικό! επίπεδο! του! νευρωνικού! δικτύου! ο!

συνολικός! αριθμός! νευρώνων! είναι& K,! το! διάνυσμα! των! συναπτικών! βαρών!!! !του!
νευρώνα!!!συμβολίζεται!ως:!

!! = !!!,!!!,… ,!!" ,… ,!!" ! !
Αρχικά!τα!συναπτικά!βάρη!των!νευρώνων!του!δικτύου!αρχικοποιούνται!με!τυχαίες!και!

συνήθως!μικρές!θετικές!τιμές!και!στη!συνέχεια!υπολογίζονται!τα!εσωτερικά!γινόμενα!
!!
!!,!η!μεγιστοποίηση!των!οποίων!ταυτίζεται!με!την!ελαχιστοποίηση!της!Ευκλείδειας!

απόστασης! μεταξύ! των! διανυσμάτων!!!και!!!,! υπό! την! προϋπόθεση! ότι! το!!!!έχει!
μοναδιαίο! μήκος! για! όλους! τους! νευρώνες! K.! Η! διαδικασία! του! ανταγωνισμού!
συνοψίζεται!ως:!

! ! ! = !!"min
!

! − !! ! (2.49)!
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όπου!!(!)!είναι! ο! δείκτης! που! αντιστοιχεί! στο! νευρώνα!!!που! ενεργοποιείται! για! ένα!
πρότυπο! εισόδου!! .! Ο! νευρώνας!! !ονομάζεται! νευρώνας! βέλτιστης! ταύτισης! (best!
matching!unit).!!

!

Η!διαδικασία!της!συνεργασίας!βασίζεται!στο!νευρώνα!βέλτιστης!ταύτισης,!η!θέση!του!

οποίου! καθορίζει! μια! περιοχή! συνεργαζόμενων! νευρώνων.! Η! αρχή! της! συνεργασίας!

σχετίζεται! με! την! αρχή! ότι! ο! νευρώνας! που! ενεργοποιείται! τείνει! να! διεγείρει! τους!

νευρώνες! που! βρίσκονται! στην! άμεση! γειτονιά! του! περισσότερο! από! τους! νευρώνες!

που! βρίσκονται! πιο! μακρυά.! Η! τοπολογική! γειτονιά! ενός! νευρώνα! ! !περιέχει! !!
συνεργαζόμενους!νευρώνες!και!συμβολίζεται!ως!ℎ!" !και!μπορεί!να!καθοριστεί!από!μια!
συνάρτηση! ακτινικού! τύπου! που! μεγιστοποιείται! για! μηδενική! απόσταση! από! το!

νευρώνα! βέλτιστης! ταύτισης! και! μειώνεται! σταδιακά! καθώς! απομακρυνόμαστε! από!

αυτόν.!Το!μέγεθος! της!γειτονιάς!γύρω!από!το! νευρώνα!!!μειώνεται!σταδιακά!σε!κάθε!
επαναληπτικό! κύκλο! του! αλγορίθμου! εκπαίδευσης! όπως! παρουσιάζεται! στο! Σχήμα!

2.19.!!

!

!
Σχήμα& 2.19:& Τοπολογική& γειτονιά& και& μεταβολή& του& μεγέθους& της& για& δυο& επαναλήψεις& του&

αλγορίθμου&εκπαίδευσης&SOM&

Το! τελικό! στάδιο! του! αλγορίθμου! είναι! η! ανανέωση! του! διανύσματος! συναπτικών!

βαρών! τόσο! για! το! νευρώνα! βέλτιστης! ταύτισης!!!όσο! και! για! τους! νευρώνες& j! που!
βρίσκονται! στην! τοπολογική! γειτονιά! του!ℎ!" .! Η! ανανέωση! των! συναπτικών! βαρών!
δίνεται!από!τη!σχέση:!

! !! ! + 1 = !! ! + ! ! ! ! − !! ! ! (2.50)!

όπου!!(!)!είναι!ο!μεταβλητός!με!το!χρόνο!ρυθμός!μάθησης.!Η!διαδικασία!εκπαίδευσης!
των! δικτύων! SOM! απεικονίζεται! στο! Σχήμα! 2.20! όπου! παρουσιάζεται! ο! τρόπος!

ανανέωσης! των! συναπτικών! βαρών! στην! περιοχή! του! νευρώνα! βέλτιστης! ταύτισης!

ώστε!να!πλησιάσουν!στο!πρότυπο!εισόδου!x.!
!
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Όλοι!οι!νευρώνες!πρέπει!να!εκτίθενται!σε!επαρκή!αριθμό!διαφορετικών!στιγμιοτύπων!

των! προτύπων! εισόδου! ώστε! να! διασφαλιστεί! ότι! η! διαδικασία! εκπαίδευσης! θα!

αναπτυχθεί! σωστά.! Τα! πρότυπα! εισόδου! για! ικανοποιητική! γενίκευση! του! δικτύου!

πρέπει!να!παρουσιάζονται!για!τουλάχιστον!τόσες!εποχές!όσο!500!φορές!το!πλήθος!των!

νευρώνων! του! δικτύου.! Ο! αλγόριθμος! τυπικά! εφαρμόζεται! σε! δύο! φάσεις.! Κατά! την!

πρώτη! φάση! (περίπου! 200! εποχές)! το! μέγεθος! της! τοπολογικής! γειτονιάς! μειώνεται!

σταδιακά! με! το! χρόνο! και! εμπεριέχει! περισσότερους! από! ένα! νευρώνα! ενώ! κατά! τη!

δεύτερη!φάση!το!μέγεθος!της!γειτονιάς!περιορίζεται!έτσι!ώστε!να!εμπεριέχει!μόνο!το!

νευρώνα!βέλτιστης!ταύτισης.!!!

!
Σχήμα&2.20:&Εκπαίδευση&ενός&αυτοPοργανούμενου&χάρτη&

Σύμφωνα!με!τα!παραπάνω,!τα!ΤΝΔ!μπορούν!να!χρησιμοποιηθούν!για!ένα!ευρύ!φάσμα!

εφαρμογών! και! η! επιλογή! του! τύπου! και! της! κατάλληλης! αρχιτεκτονικής! να! έγκειται!

στις!ανάγκες!και!στα!διαθέσιμα!δεδομένα!της!εκάστοτε!εφαρμογής.!Συγκεκριμένα,!στην!

περίπτωση!όπου!είναι!επιθυμητή!η!εύρεση!της!σχέσης!μεταξύ!δύο!συνόλων!δεδομένων!

από! μεταβλητές! που! η! σχέση! τους! δεν! μπορεί! να! περιγραφεί! αναλυτικά,! μπορούν! να!

χρησιμοποιηθούν! τα! στατικά! δίκτυα! τύπου! FFNN! ή! RBF.! Η! εκπαίδευση! των! δικτύων!

αυτών! οδηγεί! σε! μια! συνάρτηση! μεταφοράς! που! εκφράζεται! μέσω! των! συναπτικών!

βαρών! του! δικτύου.! Στην! περίπτωση! πρόγνωσης,! η! βέλτιστη! επιλογή! είναι! η! χρήση!

δυναμικών! δικτύων,! όπου! η! χρήση! των! στοιχείων! χρονικής! καθυστέρησης! και! των!

βρόχων!ανάδρασης!εισάγει!την!έννοια!του!χρόνου!στα!ΤΝΔ.!Στην!περίπτωση!που!είναι!

διαθέσιμες! παρελθοντικές! τιμές! της! υπό! μελέτης! μεταβλητής! μπορούν! να!

χρησιμοποιηθούν! τα! ΤΝΔ! τύπου! FTDNN! και! NAR,! ενώ! στην! περίπτωση! που! είναι!

διαθέσιμες! οι! παρελθοντικές! τιμές! άλλων! σχετιζόμενων! μεταβλητών,! μπορεί! να!

χρησιμοποιηθούν! δίκτυα! τύπου! NARX.! Τα! στατικά! δίκτυα! τύπου! FFNN! και! RBF!

μπορούν! επίσης!να!χρησιμοποιηθούν!για!την!πρόγνωση!χρονοσειρών!με!προϋπόθεση!

την! προ{επεξεργασία! των! δεδομένων! εισόδου! και! εξόδου! ώστε! να! περιγράφεται!

επαρκώς!η!χρονική!εξέλιξη!της!υπό!μελέτης!μεταβλητής.!Σε!προβλήματα!ταξινόμησης!

και! ομαδοποίησης! ενός! συνόλου! δεδομένων,! στην!περίπτωση! όπου! οι! τελικές! ομάδες!

δεν! είναι! εκ!των!προτέρων!γνωστές,!μπορούν!να!χρησιμοποιηθούν!οι! χάρτες!SOM.!Σε!



! ! Κεφάλαιο!2°!
!

! 62!

αντίθετη!περίπτωση,!όπου!το!ΤΝΔ!καλείται!να!ταξινομήσει!ένα!πλήθος!από!πρότυπα!σε!

ήδη! γνωστές! ομάδες,! μπορεί! να! χρησιμοποιηθεί! ένας! αλγόριθμος! επιβλεπόμενης!

μάθησης!και!συνεπώς!τα!στατικά!δίκτυα!τύπου!FFNN!ή!RBF.!!

!

!
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Κεφάλαιο)3ο)

)Περιοχή)μελέτης)και)μετεωρολογικά)δεδομένα))
!
!
Στο!παρόν! κεφάλαιο!παρουσιάζεται! η!περιοχή! μελέτης!που! επιλέχθηκε,! καθώς! και! οι!
πηγές! των!μετεωρολογικών!δεδομένων!που! χρησιμοποιήθηκαν! για! τους!σκοπούς! της!
παρούσας! διατριβής.! Συγκεκριμένα! χρησιμοποιήθηκαν! συνδυαστικά! μετεωρολογικά!
δεδομένα! από! πείραμα! πεδίου,! δεδομένα! από! ένα! κλιματικό! σταθμό! καθώς! και!
δεδομένα! πλέγματος! από! βάση! δεδομένων! επαναGανάλυσης! (reanalysis).! Τα!
μετεωρολογικά! πειράματα! πεδίου! βασίζονται! σε! επιτόπιες! παρατηρήσεις! από!
μετρητικούς! ιστούς!που!φέρουν!όργανα!καταγραφής!των!υπό!μελέτη!μεταβλητών.!Σε!
ένα! πείραμα! πεδίου,! η! αντιπροσωπευτικότητα! των! παρατηρήσεων! είναι! ο! βαθμός!
ακρίβειας! των! παρατηρήσεων! που! απαιτούνται! και! εξαρτάται! από! την! κλίμακα! της!
εφαρμογής.! Σύμφωνα! με! τον! Παγκόσμιο!Μετεωρολογικό! Οργανισμό! (WMO,! 2008)! οι!
χωροχρονικές! κλίμακες! των! παρατηρήσεων! εξαρτώνται! από! τον! σκοπό! του!
πειράματος,!για!παράδειγμα!σε!ένα!σύστημα!πρόγνωσης!μικρής!διάρκειας!(shortGrange!
forecast)!απαιτούνται!συχνές!παρατηρήσεις! (υψηλή! χρονική!δειγματοληψία)!από! ένα!
πυκνό!δίκτυο!σταθμών,!ώστε!να!είναι!εφικτός!ο!εντοπισμός!της!γρήγορης!ανάπτυξης!
των!μικρής!κλίμακας!φαινομένων.!Οι!οριζόντιες!μετεωρολογικές!κλίμακες!μπορούν!να!
ταξινομηθούν!ανάλογα!με!την!έκτασή!τους!σε:!

• Μικροκλίμακα!με!οριζόντια!έκταση!μικρότερη!από!100m!
• Τοπική!κλίμακα!με!έκταση!από!100!m!έως!3!km!
• Μέσης!κλίμακας!με!έκταση!από!3!km!έως!100!km!
• Συνοπτικής!κλίμακας!με!έκταση!από!100!km!έως!3000!km!
• Πλανητικής!κλίμακας!με!έκταση!μεγαλύτερη!από!3000!km.!

!
Τα!δεδομένα!επαναGανάλυσης!βασίζονται!σε!επιτόπιες!παρατηρήσεις!και!βασικό!τους!
χαρακτηριστικό!είναι!να!τις!αναπαραγάγουν!με!όσο!το!δυνατόν!μεγαλύτερη!ακρίβεια!
σε!ένα!πλέγμα!συγκεκριμένης!χωρικής!και!χρονικής!ανάλυσης.!Επιπρόσθετα,!οι!μέθοδοι!
που! τα! παράγουν! διαφοροποιούνται! από! τις! υπόλοιπες! καθώς! οι! εκτιμώμενες!
παράμετροι! είναι! συνεπείς! τόσο! με! τις! παρατηρήσεις! όσο! και! με! τους! νόμους! τις!
φυσικής!που! τις! διέπουν.!Ένα!σύστημα! επαναGανάλυσης! μετεωρολογικών! δεδομένων!
αποτελεί! ουσιαστικά! ένα! σύστημα! αφομοίωσης! δεδομένων! ικανό! να! εκτιμά!
παραμέτρους! σε! σημεία! που! δεν! είναι! διαθέσιμες! παρατηρήσεις! και! να! διαδίδει! την!
πληροφορία! αυτή! στο! χρόνο.! Ένα! τέτοιο! σύστημα! τυπικά! εμπεριέχει! και! ένα!
προγνωστικό! μοντέλο! καθώς! η! αφομοίωση! των!παρατηρήσεων!πραγματοποιείται! σε!
προγνωστικούς! κύκλους! που! αφομοιώνουν! τις! ιστορικές! παρατηρήσεις! με! όσο! το!
δυνατό!καλύτερο!τρόπο.!Τυπικά!παραδείγματα!βάσεων!δεδομένων!επαναGανάλυσης!με!
παγκόσμια! κάλυψη! αποτελούν! τα! προϊόντα! NCEP/NCAR! Reanalysis! 1! (Kalnay! et! al.,!
1996)!και!NCEPGDOE!Reanalysis!2! (Kanamitsu!et!al.,!2002)!των!Εθνικών!Κέντρων!για!
Περιβαλλοντικές! Προγνώσεις! των! Ηνωμένων! Πολιτειών! (National! Centers! for!
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Environmental! Prediction! –! NCEP),! τα! ERAG40! (Uppala! et! al.,! 2005)! και! ERAGInterim!
(Dee!et!al.,!2011)!του!Ευρωπαϊκού!Κέντρου!Μεσοπρόθεσμων!Προγνώσεων!(European!
Centre! for! MediumGRange!Weather! Forecasts! –! ECMWF)! καθώς! και! το! JRA! –! 55! της!
Μετεωρολογικής!Υπηρεσίας!της! Ιαπωνίας!(Japan!Meteorological!Agency!–! JMA)!(Ebita!
et!al.,!2011).!!

3.1) Περιοχή)μελέτης)–)Πειραματικά)δεδομένα)

Η! περιοχή! μελέτης! που! επιλέχθηκε! καλύπτει! την! προϋπόθεση! της! ύπαρξης! έντονης!
τοπογραφίας,! λόγω! της! ποικιλομορφίας! του! αναγλύφου! καθώς! και! της! ιδιαίτερης!
διανομής! ξηράς! –! θάλασσας! που! έχει! ως! αποτέλεσμα! κλιματικές! διαφοροποιήσεις!
ακόμα!και!σε!μικρές!αποστάσεις.!Η!περιοχή!μελέτης!είναι!η!ευρύτερη!περιοχή!της!πόλης!
των! Χανίων! στην! Κρήτη! (Σχήμα! 3.1),! με! χαρακτηριστικό! την! ύπαρξη! των! Λευκών!
Ορέων!στα!νότια,!την!κοιλάδα!των!Χανίων!όπου!και!εκτείνεται!η!πόλη!των!Χανίων,!την!
χερσόνησο!Ακρωτήρι!στα!ανατολικά!και!τις!παράκτιες!περιοχές!στα!βόρεια!του!νομού.!
Η!διάρκεια!του!πειράματος!πεδίου!που!πραγματοποιήθηκε!ήταν!από!τον!Αύγουστο!του!
2004! έως! τον! Αύγουστο! του! 2006! και! περιλαμβάνει! συνολικά! έξι! αυτόματους!
μετεωρολογικούς! σταθμούς.! Στο! Σχήμα! 3.1! και! στον! Πίνακα! 3.1! παρουσιάζονται! οι!
πειραματικές! θέσεις! των! σταθμών! σε! συνδυασμό! με! τα! χαρακτηριστικά! τους.! Οι!
σταθμοί! στον! Πλατανιά! και! στις! εγκαταστάσεις! του! Τεχνολογικού! Εκπαιδευτικού!
Ιδρύματος! (ΤΕΙ)! Κρήτης,! διαχειρίζονται! από! το! Ίδρυμα! και! λόγω! του! παράκτιου!
χαρακτήρα!τους!επηρεάζονται!σημαντικά!από!τη!γειτνίαση!με!το!Αιγαίο!Πέλαγος,!ενώ!
οι! σταθμοί! στο! Αεροδρόμιο! και! στο! Πεδίο! Βολής! διαχειρίζονται! από! την! Εθνική!
Μετεωρολογική! Υπηρεσία! και! βρίσκονται! στη! χερσόνησο! Ακρωτήρι.! Οι! αυτόματοι!
σταθμοί! στη! Σούδα! και! στην! Μαλάξα! εγκαταστάθηκαν! από! το! Εθνικό! και!
Καποδιστριακό! Πανεπιστήμιο! Αθηνών! σε! τέτοιες! θέσεις! ώστε! να! είναι! ικανή! η!
αναγνώριση!τις!επίδρασης!των!Λευκών!Ορέων!στις!μετεωρολογικές!συνθήκες.!!

!
Σχήμα&3.1:&Περιοχή&μελέτης&πειράματος&πεδίου&και&γεωγραφικές&θέσεις&μετεωρολογικών&σταθμών&

Οι! σταθμοί! καταγράφουν! διαφορετικές! μεταβλητές! και! με! διαφορετικούς! ρυθμούς!
δειγματοληψίας! (από! 10! λεπτά! έως! ημερήσιες! τιμές)! που! παρουσιάζονται! συνοπτικά!
στον!Πίνακα!3.2!(Δεληγιώργη,!2007).!
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Πίνακας&3.1:&Γεωγραφικές&συντεταγμένες&και&υψόμετρο&μετεωρολογικών&σταθμών&

Σταθμός( Γεωγραφικό(
Πλάτος(

Γεωγραφικό(
Μήκος(

Υψόμετρο(
(m)(

Σούδα! 35°!30’!30’’! 23°!54’!40’’! 118!
Πλατανιάς! 35°!29’!46’’! 24°!03’!00’’! 23!
Μαλάξα! 35°!27’!57’’! 24°!02’!33’’! 556!
ΤΕΙ! 35°!31’!09’’! 24°!02’!35’’! 38!
Πεδίο!Βολής! 35°!34’!11’’! 24°!10’!20’’! 422!
Αεροδρόμιο! 35°!33’!00’’! 24°!07’!00’’! 140!

Πίνακας&3.2:&Μετεωρολογικές&παράμετροι&σε&κάθε&σταθμό&

Παράμετρος( Σούδα( Πλατανιάς(( Μαλάξα( ΤΕΙ( Πεδίο(
Βολής( Αεροδρόμιο(

Θερμοκρασία!(°C)! !! !! !! !! !! !!
Σχετική!Υγρασία!(%)! !! !! !! !! !! !!
Ατμοσφαιρική!
Πίεση!(hPa)! !! !! !! !! !! !!

Ένταση!
Ανέμου!(m/s)! !! !! !! !! !! !!

Διεύθυνση!
Ανέμου!(deg)! !! !! !! !! !! !!

Ύψος!Βροχής!(mm)! !! !! !! !! !! !!
Θερμοκρασία!
Εδάφους!(°C)! !! !! ! !! ! !

Ποσοστό!
Νέφωσης!(octals)! ! ! ! ! !! !!

Ηλιακή!
Ακτινοβολία!(W/m2)! ! ! ! !! ! !

Ισοζύγιο!
Ακτινοβολίας!(W/m2)! ! ! ! !! ! !

Ύψος!Νεφών!!(ft)! ! ! ! ! ! !!
Διάρκεια!
Ηλιοφάνειας!(hr)! ! ! ! ! ! !!

!
Για!τους!σκοπούς!της!παρούσας!διατριβής!εξήχθησαν!θερμοκρασιακά!και!ανεμολογικά!
δεδομένα!από!το!σύνολο!των!σταθμών!και!ως!ικανό!χρονικό!βήμα!επιλέχθηκε!η!ωριαία!
χρονική! κλίμακα.! Η! μετατροπή! των! δεδομένων! σε! μέσες! ωριαίες! μετρήσεις!
πραγματοποιήθηκε! με! τη! χρήση! του! Συστήματος! Διαχείρισης! Σχεσιακών! Βάσεων!
(Relational! Database! Management! System! –! RDBMS)! MySQL! σε! συνδυασμό! με!
λογισμικό! σε! Matlab.! H! αρχική! επεξεργασία! των! δεδομένων! πραγματοποιείται! στον!
καταγραφέα!δεδομένων!(data!logger)!του!κάθε!σταθμού!και!η!εισαγωγή!τους!στη!βάση!
MySQL!πραγματοποιείται!με!λογισμικό!που!αναπτύχθηκε!σε!γλώσσα!Delphi.!
!
Επιπρόσθετα,!αλλά!για!μεγαλύτερη!χρονική!διάρκεια!(Ιανουάριος!2000!έως!Δεκέμβριος!
2009)!χρησιμοποιήθηκαν!θερμοκρασιακά!και!ανεμολογικά!δεδομένα!με!ωριαία!χρονική!
κλίμακα! από! τον! κλιματικό! σταθμό! στο! Αεροδρόμιο! των! Χανίων! και! μέσα! ημερήσια!
δεδομένα! θερμοκρασίας,! μέγιστης! και! ελάχιστης! θερμοκρασίας,! πιθανότητα!
βροχόπτωσης,! ημερήσιο! ύψος! υετού! και! στιγμιαίες! παρατηρήσεις! νέφωσης! στις! 12Ζ!
για! τη! χρονική!περίοδο! Ιανουάριος!1979!–!Δεκέμβριος!2009!από! τον! ίδιο!σταθμό.!Το!
σύνολο!των!παραπάνω!μεταβλητών!εξήχθησαν!από!τις!βάσεις!δεδομένων!του!Εθνικού!
Κέντρου!Κλιματικών!Δεδομένων!των!Ηνωμένων!Πολιτειών!(National!Centre!of!Climate!
Data!G!http://www.ncdc.noaa.gov/cdoGweb/).!
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!
Το! κριτήριο! επιλογής! της! κατάλληλης! βάσης! επαναGανάλυσης! ήταν! η! διαθεσιμότητα!
των!δεδομένων!με!τη!μεγαλύτερη!δυνατή!χωροχρονική!ανάλυση!σε!συνδυασμό!με!τη!
συνολική! επίδοση! του! συστήματος! αφομοίωσης! δεδομένων.! Τα! παραπάνω! κριτήρια!
καλύπτονται!από!τη!βάση!ERA!–!Interim!και!για!το!προϊόν!που!παρέχει!τα!δεδομένα!σε!
πλήρη!ανάλυση! (full! resolution).!Η!χωρική!ανάλυση!των!δεδομένων!είναι!0,75°×0,75°!
και!καλύπτει!τη!χρονική!περίοδο!από!το!1979!έως!σήμερα!σε!σχεδόν!πραγματικό!χρόνο!
με! χρονική! ανάλυση! έξι!ωρών! (00Ζ,! 06Ζ! 12Ζ! και! 18Ζ).! Η! αναλυτική! παρουσίαση! του!
προγνωστικού! μοντέλου,! του! συστήματος! αφομοίωσης! δεδομένων! καθώς! και! των!
δεδομένων!εισόδου!των!δεδομένων!ERA!–!Interim!παρουσιάζεται!αναλυτικά!από!τους!
Dee! et! al.! (2011),! όπου! και! εξετάζεται! η! συνολική! επίδοση! του! συστήματος.! Στον!
Πίνακα!3.3!παρουσιάζονται!οι!μεταβλητές!που!εξήχθησαν!από!τη!βάση!για!το!σύνολο!
των! εφαρμογών! της!παρούσας! διατριβής! ενώ!στα!Σχήματα!3.2α! –! γ! οι! τρεις! χωρικές!
περιοχές!που!χρησιμοποιήθηκαν.!!

Πίνακας&3.3:&Δεδομένα&βάσης&ERALInterim,&περιοχή&εξαγωγής&δεδομένων&και&χρονική&διάρκεια&
Μεταβλητή( Περιοχή( Χρονική(Διάρκεια(
Επιφανειακή!ατμοσφαιρική!πίεση!ανηγμένη!στη!
μέση!στάθμη!της!θάλασσας!

Περιοχή!Ι! 1979G2009!
Περιοχή!ΙII! 2000G2009!

Γεωδυναμικό!ύψος!στο!επίπεδο!των!500hPa! Περιοχή!Ι! 1979G2009!
Περιοχή!ΙΙΙ! 2000G2009!

Ζωνική!συνιστώσα!της!επιφανειακής!
ταχύτητας!του!ανέμου!(10m)!

Περιοχή!ΙΙ! 1979G2009!
Περιοχή!ΙΙΙ! 2000G2009!

Μεσημβρινή!συνιστώσα!της!επιφανειακής!
ταχύτητας!του!ανέμου!(10m)!

Περιοχή!ΙΙ! 1979G2009!
Περιοχή!ΙΙΙ! 2000G2009!

Επιφανειακή!θερμοκρασία!(2m)! Περιοχή!ΙΙ! 1979G2009!
Περιοχή!ΙΙΙ! 2000G2009!

Θερμοκρασία!δρόσου!στην!επιφάνεια!(2m)! Περιοχή!ΙΙ! 1979G2009!
Περιοχή!ΙΙΙ! 2000G2009!

Ζωνική!συνιστώσα!της!ταχύτητας!του!ανέμου!
στο!επίπεδο!των!850hPa!

Περιοχή!ΙΙ! 1979G2009!
Περιοχή!ΙΙΙ! 2000G2009!

Μεσημβρινή!συνιστώσα!της!ταχύτητας!του!ανέμου!
στο!επίπεδο!των!850hPa!

Περιοχή!ΙΙ! 1979G2009!
Περιοχή!ΙΙΙ! 2000G2009!

Ειδική!υγρασία!στο!επίπεδο!των!700hPa! Περιοχή!ΙΙ! 1979G2009!
Περιοχή!ΙΙΙ! 2000G2009!

Ειδική!υγρασία!στο!επίπεδο!των!1000hPa! Περιοχή!ΙΙΙ! 2000G2009!
Θερμοκρασία!στο!επίπεδο!των!850hPa! Περιοχή!ΙΙΙ! 2000G2009!

!
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!
Σχήμα&3.2:&Χωρικές&περιοχές&δεδομένων&ERALInterim&L&Περιοχή&Ι,&Ευρώπη&(α),&Περιοχή&ΙΙ,&Ελλάδα&

(β)&και&Περιοχή&ΙΙΙ,&Χανιά&(γ)&



!



! Κεφάλαιο!4°!
!

! 69!

Κεφάλαιο)4°)

Περιγραφική)στατιστική)μετεωρολογικών)παραμέτρων)
!
!
Η! περιγραφική! στατιστική! ανάλυση! που! πραγματοποιήθηκε! βασίζεται! αρχικά! στον!
υπολογισμό! μέτρων! θέσης! και! μεταβλητότητας.! Συγκεκριμένα! υπολογίσθηκαν! για! τα!
δείγματα,! η! μέση,! η! διάμεσος! και! η! μέγιστη! τιμή,! η! διακύμανση! και! οι! συντελεστές!
λόξωσης! και! κύρτωσης.! Επίσης! εξετάστηκε! η! χωρική! μεταβλητότητα! του! ανέμου! και!
της! θερμοκρασίας! κατασκευάζοντας! τα! θηκογράμματα! για! τη! συνολική! περίοδο! και!
ανά! εποχή.! Η! επίδραση! του! αναγλύφου! στην! ωριαία! εξέλιξη! των! υπό! μελέτη!
μετεωρολογικών! παραμέτρων! εξετάστηκε! για! τη! συνολική! περίοδο! και! ανά! εποχή,!
υπολογίζοντας!σε!κάθε!περίπτωση!για!κάθε!σταθμό!τις!μέσες!ωριαίες!τιμές.!!
!
Ειδικά!για!τον!άνεμο,!η!μεταβλητότητα!του!επιφανειακού!ανεμολογικού!πεδίου!και!η!
επίδραση! της! τοπογραφίας! στην! ένταση! και! στη! διεύθυνση! του! ανέμου! εξετάστηκε!
κατασκευάζοντας!τα!ροδογράμματα!του!ανέμου!τόσο!για!τη!συνολική!περίοδο!όσο!και!
ανά! εποχή.! Επίσης! για! κάθε! ζεύγος! σταθμών! υπολογίσθηκαν! οι! συντελεστές!
συσχέτισης!και!κατασκευάστηκαν!οι!καμπύλες!ομοιότητας,!ένα!στατιστικό!μέτρο!που!
αναπτύχθηκε!ειδικά!για!το!σκοπό!αυτό!και!παρουσιάζεται!αναλυτικά!στο!Παράρτημα!
της!διατριβής.!Τέλος,!για!το!σύνολο!των!σταθμών!εξετάστηκε!η!προσαρμογή!συνολικά!
5! θεωρητικών! κατανομών! (Weibull,! Rayleigh,! Γάμμα,! Λογαριθμοκανονική! και!
Αντίστροφη!Γκαουσιανή!–!Παράρτημα!Π.1)!στις!πειραματικές!κατανομές!της!έντασης!
του! ανέμου! για! τη! συνολική!περίοδο! και! ανά! μήνα.! Τα! αποτελέσματα! της! παραπάνω!
μελέτης! παρουσιάζονται! από! τους! Philippopoulos! et! al.! (2012)! στο! πλαίσιο! της!
εξέτασης!του!αιολικού!δυναμικού!της!περιοχής,!όπου!και!προτείνεται!συμπληρωματικά!
στην!ευρέως!χρησιμοποιούμενη!κατανομή!Weibull,!η!χρήση!της!!Γάμμα,!λόγω!της!καλής!
προσαρμογής!της!στα!ανεμολογικά!δεδομένα.!

4.1) Άνεμος)

Το! ανεμολογικό! πεδίο! στην! περιοχή! μελέτης! (Σχήμα! 4.1)! παρουσιάζει! μεγάλη!
μεταβλητότητα!ως!αποτέλεσμα!της!επίδρασης!της!τοπογραφίας!τόσο!στην!ένταση!όσο!
και! στη! διεύθυνση! του! ανέμου.! Τα! αποτελέσματα! της! περιγραφικής! στατιστικής!
ανάλυσης! της! έντασης! του! ανέμου! συνοψίζονται! στον! Πίνακα! 4.1,! όπου! και!
παρατηρείται!σημαντική!χωρική!διακύμανση!με!τη!μέση!ένταση!να!κυμαίνεται!από!!2,1!
m/s! για! το! σταθμό! στη! Σούδα! έως! 6,034! m/s! για! το! σταθμό! στο! Πεδίο! Βολής.! Οι!
υψηλότερες! τιμές! της! έντασης! του! ανέμου! παρατηρούνται! για! τους! σταθμούς! της!
περιοχής!του!Ακρωτηρίου!και!για!το!σταθμό!στη!Μαλάξα,!ενώ!οι!χαμηλότερες!για!τους!
σταθμούς!της!Σούδας!και!του!ΤΕΙ!που!βρίσκονται!στην!περιαστική!περιοχή!της!πόλης!
των! Χανίων.! Οι! κατανομές! της! έντασης! του! ανέμου! σε! όλους! τους! σταθμούς!
παρουσιάζουν!θετική!λοξότητα!και!χαρακτηρίζονται!ως!λεπτόκυρτες,!με!το!συντελεστή!
ασυμμετρίας! να! κυμαίνεται! από! 0,979! έως! 1,497! ενώ! παράλληλα! παρατηρείται!
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σημαντική!μεταβλητότητα!του!συντελεστή!κύρτωσης!(3,753!έως!7,042).!!

Πίνακας'4.1:'Περιγραφικά'στατιστικά'μέτρα'της'έντασης'του'ανέμου'για'τη'συνολική'περίοδο'

Σταθμός( Μέγιστη(
(m/s)(

Μέση(
(m/s)(

Διακύμανση(
(m2(/s2)(

Διάμεσος(
(m/s)(

Συντελεστής(
Ασυμμετρίας(

Συντελεστής(
Κύρτωσης(

Σούδα! 11,660! 2,100! 2,255! 1,643! 1,071! 3,753!
Πλατανιάς!! 14,050! 3,495! 3,294! 3,285! 1,277! 6,051!
Μαλάξα! 23,370! 4,437! 7,706! 3,753! 1,427! 5,880!
ΤΕΙ! 18,130! 2,706! 3,231! 2,350! 1,497! 6,502!
Πεδίο!Βολής! 38,035! 6,034! 15,840! 5,122! 1,361! 7,042!
Αεροδρόμιο! 20,564! 4,562! 5,169! 4,023! 0,979! 3,756!
!
Τα!ροδογράμματα!του!ανέμου!σε!συνδυασμό!με!τις!κατανομές!της!έντασης!(Σχήμα!4.1)!
αποτυπώνουν! τη! σημαντική! επίδραση! του! αναγλύφου! και! της! συνδυασμένης! δράσης!
των! συστημάτων! συνοπτικής,! περιοχικής! και! τοπικής! κλίμακας! στο! επιφανειακό!
ανεμολογικό! πεδίο.! Η! τοποθεσία! του! κάθε! σταθμού! καθορίζει! σε! μεγάλο! βαθμό! την!
επικρατούσα! διεύθυνση! του! ανέμου! και! υποδεικνύει! παράλληλα! την! επίδραση! του!
αναγλύφου! στην! ανάπτυξη! τοπικών! ροών.! Συγκεκριμένα,! τα! Λευκά! Όρη! και! o!
προσανατολισμός! της! ορεινής! περιοχής! στα! βόρεια! του! Ακρωτηρίου! οδηγούν! στην!
πεδιάδα!των!Χανίων!τον!καναλισμό!της!επιφανειακής!ροής!και!σε!μια!αριστερόστροφη!
περιστροφή!της!διεύθυνσης! του!ανέμου.!Τα!παραπάνω!παρατηρούνται!κυρίως!στους!
σταθμούς! της! Σούδας! και! της!Μαλάξας! όπου! οι! επικρατούσες! διευθύνσεις! είναι! στον!
νοτιοδυτικό!–!βορειοανατολικό!άξονα,!ενώ!οι!σταθμοί!στο!ΤΕΙ!και!στον!Πλατανιά!δεν!
επηρεάζονται!σημαντικά!και!τα!ανεμολογικά!χαρακτηριστικά!τους!οφείλονται!κυρίως!
στον! παράκτιο! χαρακτήρα! των! σταθμών.! Η! διαφορά! της! έντασης! που! παρατηρείται!
στους!δύο!αυτούς!σταθμούς!οφείλεται!αφενός!στη!γειτνίαση!του!σταθμού!στο!ΤΕΙ!με!
την!αστική!περιοχή!των!Χανίων!και!αφετέρου!για!το!σταθμό!στο!Ακρωτήρι,!οφείλονται!
σε! μεγάλο! βαθμό! στην! ορεινή! περιοχή! που! βρίσκεται! στα! βόρεια! της! χερσονήσου.! Ο!
σταθμός! του! Αεροδρομίου,! ! βρίσκεται! στην! υπήνεμη! πλευρά! του! ορεινού! όγκου,! με!
αποτέλεσμα! να! μην! επηρεάζεται! από! τους! βόρειας! συνιστώσας! ανέμους! (δυτικής!
διεύθυνσης! άνεμοι! για! όλη! τη! διάρκεια! του! έτους).! Αντίθετα,! ο! σταθμός! στο! Πεδίο!
Βολής,!ο!οποίος!παρουσιάζει!τους!μεγαλύτερης!έντασης!ανέμους,!παρουσιάζει!ιδιαίτερα!
χαρακτηριστικά! που! οφείλονται! στο! αυξημένο! υψόμετρο! και! στη! θέση! του! σταθμού!
στα!βόρεια!της!χερσονήσου!του!Ακρωτηρίου.!!
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!
Σχήμα'4.1:'Ανεμολογικό'πεδίο'της'περιοχής'των'Χανίων'για'τη'συνολική'περίοδο'(Philippopoulos'&'

Deligiorgi,'2012b)'

Περαιτέρω,!η!εποχιακή!μελέτη!των!περιγραφικών!στατιστικών!μέτρων!σε!σύγκριση!με!
τις! αντίστοιχες! τιμές! για! τη! συνολική! περίοδο,! παρουσιάζονται! με! τη! μορφή!
θηκογραμμάτων!στα!Σχήματα!4.2!και!4.3!αντίστοιχα.!Για!τη!χειμερινή!περίοδο!η!χωρική!
διακύμανση! ως! προς! τη! μέση! και! τη! διάμεσο! τιμή! είναι! 5,89! m/s! και! 6,05! m/s!
αντίστοιχα!και!παρατηρείται!μεταξύ!των!σταθμών!στο!Πεδίο!Βολής!και!στη!Σούδα.!Οι!
παραπάνω!σταθμοί!παρουσιάζουν!επίσης!το!μεγαλύτερο!(6,81!m/s!για!το!σταθμό!στο!
Πεδίο! Βολής)! και! το! μικρότερο! (2,07! m/s! για! το! σταθμό! στη! Σούδα)!
ενδοτεταρτημοριακό! εύρος.! Η! χωρική! διακύμανση! της! μέσης! τιμής! παρουσιάζει!
μικρότερες!τιμές!για!τις!υπόλοιπες!εποχές!αλλά!παρατηρείται!σε!όλες!τις!περιπτώσεις!
μεταξύ! των! προαναφερθέντων! σταθμών.! Σε! όλους! τους! σταθμούς! αυξημένα!
ενδοτεταρτημοριακά!εύρη!εντοπίζονται!κατά!το!χειμώνα!και!την!άνοιξη!με!εξαίρεση!το!
σταθμό! στο! Αεροδρόμιο! όπου! το! μέγιστο! εύρος! παρατηρείται! το! φθινόπωρο! (4,63!
m/s).! Οι! μέγιστες! μέσες! τιμές! της! μέσης! εποχιακής! ταχύτητας! του! ανέμου!
παρατηρούνται! κατά! τη! διάρκεια! του! χειμώνα! σε! όλους! τους! σταθμούς! εκτός! της!
Σούδας!όπου!η!μέγιστη!ένταση!εντοπίζεται!την!άνοιξη!και!το!καλοκαίρι!(2,33!m/s).!
! !
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!
Σχήμα'4.2:'Θηκογράμματα'της'έντασης'του'ανέμου'για'τους'επιφανειακούς'σταθμούς'στη'περιοχή'

των'Χανίων'για'την'συνολική'περίοδο''

!
Σχήμα' 4.3:' Εποχιακά' θηκογράμματα' της' έντασης' του' ανέμου' για' τους' επιφανειακούς' σταθμούς'

στη'περιοχή' των'Χανίων' για' το' χειμώνα' (α),' την' άνοιξη' (β),' το' καλοκαίρι' (γ)' και' το'
φθινόπωρο'(δ)'

(α)! (β)!

(δ)!!!(γ)!
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Σχετικά!με!την!εποχιακή!εξέλιξη!της!έντασης!και!της!διεύθυνσης!του!ανέμου,!κατά!τη!
διάρκεια!του!χειμώνα!σε!όλους!τους!σταθμούς,!παρατηρείται!υψηλότερη!διασπορά!στα!
εποχιακά! ροδογράμματα! (Σχήμα! 4.4),! γεγονός! που! οφείλεται! κυρίως! στην! επίδραση!
των! συνοπτικών! συστημάτων! που! κινούνται! ανατολικά! και! επηρεάζουν! την! περιοχή!
μελέτης.! Κατά! τη! θερμή! περίοδο! παρατηρείται! σημαντική! διαφοροποίηση! στα!
ροδογράμματα!του!ανέμου!που!οφείλεται!τόσο!στην!επίδραση!των!βόρειας!διεύθυνσης!
Ετησίων! ανέμων! όσο! και! στην! ανάπτυξη! του! κυττάρου! της! θαλάσσιας! αύρας.!
Συγκεκριμένα! η! Κρήτη! και! τα! Λευκά!Όρη! έχουν! προσανατολισμό! κάθετο! στην! κύρια!
διεύθυνση! των! Ετησίων! ανέμων! με! αποτέλεσμα! μελέτες! που! βασίζονται! τόσο! σε!
παρατηρήσεις! όσο! και! σε! αριθμητικά! μοντέλα,! αποδεικνύουν! ότι! η! επίδραση! των!
Ορέων!είναι!η!επιβράδυνση!της!έντασης!του!ανέμου!και!η!αριστερόστροφη!μεταβολή!
της!διεύθυνσής!του!(Koletsis!et!al.!2009;!2010,!Kotroni!et!al.!2001).!Στην!περιοχή!της!
κοιλάδας! των! Χανίων! η! επίδραση! αυτή! σε! μικρότερη! κλίμακα,! εντοπίζεται! από! τη!
σύγκριση!του!ανεμολογικού!πεδίου!στους!σταθμούς!στο!ΤΕΙ!και!στον!Πλατανιά!με!το!
αντίστοιχο!πεδίο!στους!σταθμούς!της!!Σούδας!και!της!Μαλάξας.!Οι!παράκτιοι!σταθμοί!
χαρακτηρίζονται! από! αυξημένες! συχνότητες! ανέμων! βόρειας! συνιστώσας! ενώ! κάτω!
από! την! επίδραση! των!Λευκών!Ορέων,! στους! σταθμούς! της! Σούδας! και! της!Μαλάξας!
παρατηρείται! μια! αριστερόστροφη! μεταβολή! της! διεύθυνσης,! οδηγώντας! σε!
βορειοδυτικούς!ή!βόρειοwβορειοδυτικούς!ανέμους.!Στο!σταθμό!της!Μαλάξας,!λόγω!της!
ύπαρξης!των!Λευκών!Ορέων,!κάτω!από!την!επίδραση!ασθενούς!υπόβαθρης!συνοπτικής!
ροής!παρατηρούνται!καταβάτες!άνεμοι,! οι! οποίοι!αποτυπώνονται!στα!ροδογράμματα!
του! ανέμου! ως! μια! νοτιοανατολική! ή! ανατολική! –! νοτιοανατολική! συνιστώσα.!
Αναφορικά!με!τις!μεταβατικές!περιόδους!για!τους!σταθμούς!στην!κοιλάδα!των!Χανίων!
(Πλατανιάς,! ΤΕΙ,! Σούδα! και! Μαλάξα)! παρατηρείται! χαρακτηριστικά! μια! ενδιάμεση!
κατάσταση! μεταξύ! των! θερινών! και! χειμερινών! ροδογραμμάτων.! Στο! σταθμό! της!
Σούδας! και! για! τις! δύο! περιόδους! παρατηρούνται! αυξημένες! συχνότητες! δυτικήςw
νοτιοδυτικής! συνιστώσας! που! παρατηρούνται! επίσης! και! κατά! τη! χειμερινή! περίοδο.!
Στο!σταθμό!στο!ΤΕΙ!επίσης!τα!ροδογράμματα!των!μεταβατικών!περιόδων!σχετίζονται!
σε! μεγαλύτερο! βαθμό! με! αυτά! της! χειμερινής! περιόδου! με! αυξημένη! διασπορά! και!
συχνότητες! ανέμων! νότιας! συνιστώσας.! Οι! ανατολικής! συνιστώσας! άνεμοι! που!
εντοπίζονται!κατά!την!ψυχρή!περίοδο!στο!σταθμό!στο!ΤΕΙ!εντοπίζονται!επίσης!και!στα!
ροδογράμματα!κατά!τη!διάρκεια!της!Άνοιξης.!Αντίθετα!στην!περιοχή!του!Ακρωτηρίου!
και! για! το! σταθμό! στο! Πεδίο! Βολής,! οι! βόρειοι! άνεμοι! παρουσιάζουν! αυξημένες!
συχνότητες!κατά!τους!χειμερινούς!και!τους!φθινοπωρινούς!μήνες!του!έτους.!
!
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Οι! συντελεστές! συσχέτισης! της! έντασης! του! ανέμου! για! κάθε! ζεύγος! σταθμών!
παρουσιάζονται! στον! Πίνακα! 4.2.! Οι! υψηλότεροι! συντελεστές! παρατηρούνται! για! το!
σταθμό! στο! Αεροδρόμιο! και! κυμαίνονται! από! 0,73! έως! 0,56! με! τους! σταθμούς! στη!
Σούδα!και!στον!Πλατανιά!αντίστοιχα.!Υψηλές!τιμές!του!συντελεστή!(0,73)!παρουσιάζει!
επίσης! και! το! ζεύγος! ΤΕΙ! –! Πλατανιάς! λόγω! της! γειτνίασης! των! δύο! σταθμών! με! τη!
θάλασσα.! Οι! μικρότεροι! συντελεστές! παρατηρούνται! για! το! σταθμό! στο!Πεδίο! Βολής!
λόγω! του! ιδιαίτερου! χαρακτήρα! του! σταθμού.! Τα! αποτελέσματα! του! μέτρου!
ομοιότητας! παρουσιάζουν! μερική! συμφωνία! με! αυτά! του! συντελεστή! συσχέτισης! και!
παρουσιάζονται!στο!Σχήμα!4.5!για!τιμές!έντασης!μικρότερη!από!5!m/s.!Τα!ζεύγη!που!
παρουσιάζουν! τη! μεγαλύτερη! ομοιότητα! είναι! το! ΤΕΙ! με! τον! Πλατανιά! λόγω! του!
παραθαλάσσιου! χαρακτήρα! των!δύο!σταθμών!και! οι! σταθμοί! στη!Σούδα!και! στο!ΤΕΙ!
λόγω! της! μικρής! απόστασης! μεταξύ! τους.! Συγκεκριμένα! το! ποσοστό! ομοιότητας! για!
τιμές!έντασης!μικρότερης!από!1,5!m/s!για!τα!ζεύγη!ΤΕΙ!–!Πλατανιάς!και!Σούδα!–!ΤΕΙ!
είναι!37,6%!και!34,6!%!αντίστοιχα.!

!
Σχήμα!4.5:!Καμπύλες!ομοιότητας!της!έντασης!του!ανέμου!ως!προς!τον!σταθμό!της!Σούδας!(a),!του!

Πλατανιά!(b),!της!Μαλάξας!(c),!του!ΤΕΙ!(d)!του!Πεδίου!Βολής!(e)!και!του!Αεροδρομίου!
(f)!(Philippopoulos!&!Deligiorgi,!2012b)!

Πίνακας! 4.2:! Συντελεστής! συσχέτισης! R! για! την! ένταση! του! ανέμου! για! όλα! τα! ζεύγη! σταθμών!
(Philippopoulos!and!Deligiorgi,!2012)!

! Σούδα! Πλατανιάς! Μαλάξα! ΤΕΙ! Πεδίο!Βολής! Αεροδρόμιο!
Σούδα! 1! 0.49! 0.65! 0.64! 0.47! 0.73!
Πλατανιάς! 0.49! 1! 0.46! 0.73! 0.57! 0.56!
Μαλάξα! 0.65! 0.46! 1! 0.57! 0.59! 0.68!
ΤΕΙ! 0.64! 0.73! 0.57! 1! 0.58! 0.66!
Πεδίο!Βολής! 0.47! 0.57! 0.59! 0.58! 1! 0.65!
Αεροδρόμιο! 0.73! 0.56! 0.68! 0.66! 0.65! 1!

!
Σύμφωνα! με! τη! μηνιαία! εξέλιξη! του! ανέμου! των! υπό! μελέτη! σταθμών! (Σχήμα! 4.6),! η!
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μέγιστη!ένταση!σε!όλους!τους!σταθμούς!παρατηρείται!κατά!τη!διάρκεια!του!χειμώνα!
και!συγκεκριμένα!κατά! τον! Ιανουάριο! για! τους!σταθμούς!στον!Πλατανιά!και!στο!ΤΕΙ!
και! κατά! το! Φεβρουάριο! στους! υπόλοιπους! σταθμούς.! Αντίστοιχα,! η! ελάχιστη! μέση!
μηνιαία! ένταση!παρατηρείται! για! τους!σταθμούς!στον!Πλατανιά!και!στο!ΤΕΙ!κατά!το!
καλοκαίρι!(Ιούνιο!και!Ιούλιο!αντίστοιχα)!ενώ!για!τους!υπόλοιπους!σταθμούς!κατά!τον!
Οκτώβριο.!Η!μέγιστη!μηνιαία!μεταβλητότητα!παρατηρείται!στους!σταθμούς!στο!Πεδίο!
Βολής! και! στη!Μαλάξα! (3,85!m/s! και! 3,24!m/s! αντίστοιχα),! δηλαδή! στους! σταθμούς!
που!χαρακτηρίζονται!από!αυξημένο!υψόμετρο.!Η!ωριαία!διακύμανση!της!έντασης!του!
ανέμου! καθώς! και! η! σύγκριση! των! εποχιακών! ωριαίων! τιμών! της! για! όλους! τους!
σταθμούς! (Σχήμα! 4.7! και! 4.8)! οδηγεί! στην! αναγνώριση! ενός! καλά! καθορισμένου!
ημερήσιου!κύκλου,!όπου!η!μέγιστη!ένταση!σε!όλους!τους!σταθμούς!παρατηρείται!κατά!
το! καλοκαίρι! και! τις! πρώτες! μεσημεριανές! ώρες.! Η! χαρακτηριστική! αυτή! ημερήσια!
εξέλιξη!είναι!αποτέλεσμα!της!αυξημένης!ηλιακής!ενέργειας!και!είναι!πιο!εμφανής!στους!
σταθμούς!του!Αεροδρομίου!και!της!Σούδας!με!ημερήσιο!εύρος!3,323!m/s!και!2,658!m/s!
αντίστοιχα.! Επίσης! κατά! τη! θερμή!περίοδο!η!περιοχή! επηρεάζεται! από! την!ανάπτυξη!
της! θαλάσσιας! αύρας! ως! αποτέλεσμα! της! διαφορετικής! θέρμανσης! μεταξύ! ξηράς! c!
θάλασσας.! Λόγω! του! προσανατολισμού! της! ακτής! η! θαλάσσια! αύρα! μπορεί! είτε! να!
ενισχύεται! από! τη! μέτρια! ή!ασθενή!βόρεια! υπόβαθρη!ροή!με!αποτέλεσμα! ενισχυμένο!
άνεμο! κατά! τις! μεσημεριανές! ώρες! είτε! κάτω! από! την! επίδραση! ομαλού! συνοπτικού!
πεδίου! να! αναπτύσσεται! πλήρως! το! κύτταρο! της! θαλάσσιας! αύρας! (Deligiorgi! et! al.,!
2009).!Κατά!τη!διάρκεια!του!χειμώνα,!ο!ημερήσιος!κύκλος!παρουσιάζεται!σε!όλους!τους!
σταθμούς! εξασθενημένος! λόγω! των! υψηλότερων! τιμών! της! έντασης! του! ανέμου! τις!
νυχτερινές!ώρες,!λόγω!του!δυναμικού!αιτίου!δημιουργίας!του!ανέμου!στην!περιοχή.!!

!
Σχήμα! 4.6:! Μηνιαία! εξέλιξη! της! έντασης! του! ανέμου! για! όλη! την! περίοδο! και! για! όλους! τους!

σταθμούς!
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!
Σχήμα! 4.7:! Ωριαία! εξέλιξη! της! έντασης! του! ανέμου! για! όλη! την! περίοδο! και! για! όλους! τους!

σταθμούς!

!
Σχήμα!4.8:!Ωριαία!εξέλιξη!της!έντασης!του!ανέμου!τον!χειμώνα!(α),!την!άνοιξη!(β),!το!καλοκαίρι!

(γ)!και!το!φθινόπωρο!(δ)!για!όλους!τους!σταθμούς!

Σχετικά!με!την!προσαρμογή!των!θεωρητικών!κατανομών!στις!κατανομές!συχνοτήτων!
για! κάθε! σταθμό! ανά! μήνα! και! για! τη! συνολική! περίοδο,! οι! τιμές! των! εκτιμώμενων!
παραμέτρων!παρουσιάζονται! στους!Πίνακες! 4.3! και! 4.4.!Η!παράμετρος! σχήματος! της!
κατανομής!Weibull!για!τη!συνολική!περίοδο!κυμαίνεται!από!1,519!για!το!σταθμό!στη!
Σούδα! έως! 2,042! και! 2,142! για! τους! σταθμούς! του! Πλατανιά! και! του! Αεροδρομίου!
αντίστοιχα.!Η!κατανομή!Weibull!στους!παραπάνω!δύο!σταθμούς!προσεγγίζει!σε!μεγάλο!
βαθμό! την! κατανομή! Rayleigh! (Σχήμα! 4.10β! και! 4.10στ).! Η! μηνιαία! εξέλιξη! της!
παραμέτρου!κλίμακας!της!κατανομής!Weibull!(Σχήμα!4.9)!ακολουθεί!σε!μεγάλο!βαθμό!
την! αντίστοιχη! εξέλιξη! της! μέσης! μηνιαίας! ταχύτητας! (Σχήμα! 4.6),! αποτέλεσμα! που!
βρίσκεται!σε!συμφωνία!με!αντίστοιχη!μελέτη!για! τις!παράκτιες!περιοχές! της!Κύπρου!
(Jacovides! et! al.,! 2002).! Οι! εκτιμώμενες! παράμετροι! κλίμακας! για! όλες! τις! κατανομές!
είναι! μεγαλύτερες! για! τους! σταθμούς! στο! Πεδίο! Βολής,! στη! Μαλάξα! και! στο!
Αεροδρόμιο,! λόγω! της! υψηλότερης! διακύμανσης! των! αντίστοιχων! πειραματικών!
κατανομών!της!έντασης!του!ανέμου.!!
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!
Σχήμα!4.9:!Μηνιαία!εξέλιξη!της!παραμέτρου!c!της!κατανομής!Weibull!για!όλους!τους!σταθμούς!!

Τα! αποτελέσματα! του! συντελεστή! συσχέτισης! R2,! που! χρησιμοποιήθηκε! ως! μέτρο!
καλής! προσαρμογής! των! θεωρητικών! κατανομών! στα! πειραματικά! δεδομένα,!
παρουσιάζονται!στους!Πίνακες!4.5!και!4.6.!Υψηλότερες!τιμές!του!R2!παρατηρούνται!για!
όλους!τους!σταθμούς!για!τις!κατανομές!Γάμμα!και!Weibull,!τόσο!ανά!μήνα!όσο!και!για!
τη! συνολική! περίοδο.! Οι! μικρότεροι! συντελεστές! R2! για! τις! παραπάνω! κατανομές!
παρατηρούνται! για! το! σταθμό! του! Αεροδρομίου,! ενώ! οι! μικρότερες! τιμές! του!
συντελεστή! για! τη! συνολική! περίοδο! παρατηρούνται! για! την! κατανομή! Rayleigh! σε!
όλους!τους!σταθμούς!εκτός!του!Πλατανιά.!Η!μηδενική!υπόθεση!του!ελέγχου!χ2!για!τις!
κατανομές! που! αναφέρονται! στη! συνολική! περίοδο,! απορρίπτεται! σε! όλες! τις!
περιπτώσεις! στο! επίπεδο! σημαντικότητας! 5%,! ενώ! δεν! απορρίπτεται! σε! λίγες!
περιπτώσεις! που! αναφέρονται! στις! μηνιαίες! κατανομές! της! έντασης! του! ανέμου!
(Πίνακας! 4.7).! Τα! αποτελέσματα! της! χρήσης! του! ελέγχου! χ2!ως! κριτηρίου! κατάταξης!
βρίσκονται!σε!συμφωνία!με!τα!αντίστοιχα!του!συντελεστή!R2!καθώς!στις!περισσότερες!
περιπτώσεις! η! καλύτερη! προσαρμογή! παρατηρείται! είτε! για! τη! Γάμμα! είτε! για! τη!
Weibull!κατανομή.!Συγκεκριμένα,!η!Weibull!παρουσιάζει!την!καλύτερη!προσαρμογή!για!
του!σταθμό! της! Σούδας! για! τη! συνολική!περίοδο! και! για! οκτώ! (8)! συνολικά! μηνιαίες!
κατανομές!ενώ!η!κατανομή!Γάμμα!για!τις!υπόλοιπες!κατανομές!συχνοτήτων.!!
!
Τα! παραπάνω! αποτελέσματα! επιβεβαιώνονται! περαιτέρω! από! τη! σύγκριση! της!
εκτιμώμενης!μέσης!τιμής!και!διακύμανσης!της!έντασης!του!ανέμου!με!τις!αντίστοιχες!
πειραματικές! (Πίνακας! 4.8).! Το! απόλυτο! ποσοστιαίο! σφάλμα! της! μέσης! τιμής,!
λαμβάνοντας! το! μέσο! όρο! για! όλες! τις! πειραματικές! θέσεις,! είναι! μικρό! για! όλες! τις!
κατανομές!και!κυμαίνεται!από!0,67%!για!την!Αντίστροφη!Γκαουσιανή!έως!4,68%!για!
την!κατανομή!Rayleigh.!Το!αντίστοιχο!σφάλμα!για!τη!διακύμανση!είναι!σχετικά!μικρό!
μόνο! για! τις! κατανομές! Γάμμα! και!Weibull! (6,31%! και! 6,16%! αντίστοιχα).! Η! οπτική!
εξέταση! της! προσαρμογής! των! θεωρητικών! καμπυλών! στις! πειραματικές! κατανομές!
(Σχήμα!4.10)!αναδεικνύει!κάποια!γενικά!χαρακτηριστικά!σχετικά!με!την!ικανότητα!των!
επιλεγμένων! κατανομών! να! προσομοιάζουν! τις! κατανομές! της! έντασης! του! ανέμου!
στην!περιοχή!μελέτης.!Σχετικά!με!το!σταθμό!στο!Αεροδρόμιο!η!περιορισμένη!ικανότητα!
προσαρμογής! των! κατανομών! οφείλεται! στη! δικόρυφη! μορφή! της! κατανομής! των!
πειραματικών! δεδομένων,! λόγω! του! δευτερεύοντος! μεγίστου! που! παρατηρείται! στις!
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μέσης!έντασης!τιμές!του!ανέμου! (6c7m/s)! (Σχήμα!4.10στ).!Η!αντίστροφη!γκαουσιανή!
και!η!λογαριθμοκανονική!κατανομή!για!όλους!τους!σταθμούς!εκτός!από!το!Αεροδρόμιο,!
συστηματικά! υπερεκτιμούν! την! κλάση! της! έντασης! του! ανέμου! που! παρουσιάζει! την!
μέγιστη! πιθανότητα.! Σε! γενικές! γραμμές,! οι! κατανομές! Γάμμα! και! Weibull!
παρουσιάζουν! τη! μεγαλύτερη! συνέπεια! σε! όλες! τις! κλάσεις! του! ανέμου,! με! την!
κατανομή!Weibull! να! παρουσιάζει! μια! ελαφρά! τάση! υπερεκτίμησης! της! πιθανότερης!
ταχύτητας!του!ανέμου.!!
!
Στους! σταθμούς! στη! Μαλάξα,! στο! Πεδίο! Βολής! και! στο! Αεροδρόμιο! είναι! εμφανής! η!
επίδραση! του! αναγλύφου! στη! μορφή! των! κατανομών! της! έντασης! του! ανέμου.!
Συγκεκριμένα!παρατηρούνται!μικρές!συχνότητες!για! ένταση!ανέμου!μικρότερη!από!2!
m/s!και!οι!κατανομές!παρουσιάζουν!μεγαλύτερες!ουρές!(Σχήμα!4.10γ,!ε!και!στ).!Στους!
παραπάνω! σταθμούς! η! κατανομή! Γάμμα! παρουσιάζει! συστηματικά! καλύτερη!
προσαρμογή! από! την! κατανομή! Weibull,! εν! μέρει! λόγω! της! ικανότητάς! της! να!
προσομοιάζει! με! καλύτερη! ακρίβεια! την! ουρά! των! κατανομών.! Η! κατανομή! Weibull!
υποεκτιμά!τις!μέγιστες!συχνότητες!ενώ!υπερεκτιμά!σε!μικρότερο!βαθμό!τις!μικρές!και!
μέσης! έντασης! συχνότητες.! Σε! αντίθεση,! για! τους! σταθμούς! της! Σούδας! και! του! ΤΕΙ,!
όπου! και! η! επίδραση! του! αναγλύφου! και! της! χρήσης! γης! οδηγεί! σε! υψηλότερες!
συχνότητες!χαμηλής!έντασης!ανέμου!και!σε!σχετικά!μικρότερες!ουρές!στις!κατανομές,!
τα!αποτελέσματα!της!προσαρμογής!της!κατανομής!Weibull!και!της!Γάμμα!εξαρτώνται!
κυρίως!από!την!ικανότητά!τους!να!προσομοιάζουν!τις!μέγιστες!συχνότητες.!!
!
Τα! αποτελέσματα! της! προσαρμογής! των! θεωρητικών! κατανομών! στα! πειραματικά!
δεδομένα! υποδεικνύουν! την! ικανότητα! της! κατανομής! Γάμμα! να! χρησιμοποιείται! ως!
εναλλακτική!συνάρτηση!πυκνότητας!πιθανότητας!για!εφαρμογές!αιολικής!ενέργειας.!Η!
αντίστροφη! γκαουσιανή! και! η! λογαριθμοκανονική! κατανομή! σε! όλες! τις! περιπτώσεις!
εκτός!από!τον!σταθμό!στο!Αεροδρόμιο,!λόγω!της!δικόρυφης!πειραματικής!κατανομής,!
υπερεκτιμούν! την! πιθανότερη! ένταση! του! ανέμου! και! υποεκτιμούν! τις! υπόλοιπες!
κλάσεις!ταχυτήτων.!Η!προσαρμογή!της!κατανομής!Rayleigh!κρίνεται!ως!ικανοποιητική!
μόνο! στις! περιπτώσεις! όπου! η! τιμή! της! αντίστοιχης! παραμέτρου! σχήματος! της!
κατανομής!Weibull!!προσεγγίζει!το!2!με!αποτέλεσμα!η!προσαρμογή!της!να!είναι!σχεδόν!
ταυτόσημη!με!αυτή!της!Weibull.!Σχετικά!με!τους!σταθμούς!που!χαρακτηρίζονται!από!
αυξημένο! υψόμετρο! η! προσαρμογή! της! κατανομής! Γάμμα! υπερτερεί! από! την!
αντίστοιχη! της!Weibull,! η! οποία! υποεκτιμά! ! την! πιθανότερη! ένταση! του! ανέμου! και!
υπερεκτιμά!τις!χαμηλές!και!μέσης!έντασης!ταχύτητες.!Παρόλο!που!η!μηδενική!υπόθεση!
του! ελέγχου! καλής! προσαρμογής! χ2! απορρίπτεται! στις! περισσότερες! περιπτώσεις,! η!
προσαρμογή! της! κατανομής! Γάμμα! και! της! Weibull! από! την! οπτική! εξέταση! των!
αποτελεσμάτων! και! από! τις! τιμές! του! συντελεστή! R2! μπορεί! να! θεωρηθεί! ως!
ικανοποιητική.!
!
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Πίνακας!4.3:!Εκτιμώμενες!παράμετροι!των!θεωρητικών!κατανομών!για!τους!σταθμούς!στη!Σούδα,!στον!Πλατανιά!και!στη!Μαλάξα!!
! ΙΑΝ! ΦΕΦ! ΜΑΡ! ΑΠΡ! ΜΑΙ! ΙΟΥΝ! ΙΟΥΛ! ΑΥΓ! ΣΕΠ! ΟΚΤ! ΝΟΕ! ΔΕΚ! Συνολικά!
Σούδα! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! c!! 2.030! 2.903! 2.339! 2.856! 2.816! 2.518! 2.539! 2.825! 2.141! 1.697! 1.989! 2.040! 2.388!
! k! 1.552! 1.596! 1.426! 1.635! 1.576! 1.604! 1.643! 1.621! 1.536! 1.546! 1.452! 1.567! 1.519!
Rayleigh! σ! 1.560! 2.190! 1.860! 2.138! 2.134! 1.898! 1.900! 2.118! 1.647! 1.311! 1.582! 1.558! 1.844!
Λογαριθμοκανονική! μ! 0.368! 0.712! 0.467! 0.708! 0.677! 0.577! 0.597! 0.687! 0.408! 0.194! 0.326! 0.370! 0.511!
! σ! 0.678! 0.737! 0.774! 0.706! 0.746! 0.712! 0.684! 0.734! 0.713! 0.665! 0.721! 0.686! 0.731!
Γάμμα! k! 2.367! 2.223! 1.930! 2.372! 2.179! 2.305! 2.454! 2.256! 2.224! 2.421! 2.112! 2.346! 2.154!
! θ! 0.765! 1.167! 1.095! 1.073! 1.156! 0.974! 0.920! 1.118! 0.861! 0.625! 0.847! 0.775! 0.994!
Αντ.!Γκαουσιανή! μ! 1.811! 2.594! 2.113! 2.544! 2.519! 2.246! 2.258! 2.522! 1.915! 1.514! 1.788! 1.819! 2.140!
! λ! 3.206! 3.777! 2.729! 4.091! 3.536! 3.546! 3.913! 3.686! 3.018! 2.796! 2.741! 3.147! 3.171!
Πλατανιάς! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! c!! 5.579! 5.133! 3.939! 4.567! 3.689! 3.371! 3.460! 3.692! 3.731! 3.620! 4.296! 4.579! 3.962!
! k! 2.093! 2.008! 1.948! 1.925! 2.236! 2.385! 2.270! 2.784! 2.128! 1.830! 2.181! 2.629! 2.042!
Rayleigh! σ! 3.907! 3.626! 2.803! 3.259! 2.556! 2.315! 2.390! 2.497! 2.604! 2.625! 2.984! 3.106! 2.788!
Λογαριθμοκανονική! μ! 1.455! 1.376! 1.099! 1.237! 1.045! 0.967! 0.995! 1.092! 1.059! 1.013! 1.215! 1.305! 1.116!
! σ! 0.555! 0.538! 0.575! 0.600! 0.580! 0.546! 0.537! 0.485! 0.552! 0.559! 0.506! 0.469! 0.553!
Γάμμα! k! 3.743! 3.852! 3.505! 3.290! 3.739! 4.103! 4.170! 5.244! 3.865! 3.482! 4.369! 5.293! 3.794!
! θ! 1.316! 1.177! 0.994! 1.228! 0.874! 0.728! 0.735! 0.627! 0.854! 0.919! 0.869! 0.768! 0.924!
Αντ.!Γκαουσιανή! μ! 4.926! 4.532! 3.484! 4.040! 3.269! 2.986! 3.065! 3.289! 3.300! 3.201! 3.796! 4.065! 3.504!
! λ! 13.502! 13.168! 8.783! 9.098! 7.948! 8.467! 8.976! 11.988! 9.106! 8.516! 12.759! 16.376! 9.551!
Μαλάξα! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! c! 4.724! 7.446! 5.251! 5.732! 5.652! 4.606! 4.705! 5.188! 4.020! 3.802! 5.587! 5.562! 5.024!
! k! 1.770! 1.814! 1.571! 1.844! 1.842! 1.952! 2.032! 1.907! 1.975! 2.038! 1.544! 1.608! 1.727!
Rayleigh! σ! 3.461! 5.397! 4.011! 4.138! 4.083! 3.276! 3.315! 3.710! 2.851! 2.677! 4.308! 4.211! 3.707!
Λογαριθμοκανονική! μ! 1.262! 1.702! 1.319! 1.450! 1.442! 1.246! 1.287! 1.359! 1.114! 1.067! 1.378! 1.386! 1.309!
! σ! 0.594! 0.644! 0.687! 0.621! 0.593! 0.586! 0.542! 0.595! 0.581! 0.564! 0.694! 0.670! 0.623!
Γάμμα! k! 3.118! 2.860! 2.372! 3.035! 3.156! 3.337! 3.799! 3.212! 3.416! 3.620! 2.333! 2.496! 2.872!
! θ! 1.341! 2.306! 1.975! 1.672! 1.582! 1.219! 1.093! 1.426! 1.039! 0.928! 2.140! 1.983! 1.550!
Αντ.!Γκαουσιανή! μ! 4.181! 6.596! 4.683! 5.074! 4.994! 4.068! 4.154! 4.582! 3.551! 3.358! 4.991! 4.950! 4.452!
! λ! 9.816! 12.697! 7.960! 10.690! 11.991! 9.936! 12.088! 10.882! 8.809! 8.905! 8.142! 8.810! 9.357!

!

!
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Πίνακας!4.4:!Εκτιμώμενες!παράμετροι!των!θεωρητικών!κατανομών!για!τους!σταθμούς!στο!ΤΕΙ,!στο!Πεδίο!Βολής!και!στο!Αεροδρόμιο!
! ΙΑΝ! ΦΕΦ! ΜΑΡ! ΑΠΡ! ΜΑΙ! ΙΟΥΝ! ΙΟΥΛ! ΑΥΓ! ΣΕΠ! ΟΚΤ! ΝΟΕ! ΔΕΚ! Συνολικά!
ΤΕΙ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! c!! 4.423! 4.266! 2.977! 3.748! 2.772! 2.623! 2.576! 2.761! 2.742! 2.767! 3.473! 3.511! 3.050!
! k! 1.667! 1.701! 1.663! 1.579! 1.493! 1.886! 1.636! 1.753! 1.647! 1.660! 1.762! 2.065! 1.622!
Rayleigh! σ! 3.290! 3.171! 2.220! 2.845! 2.159! 1.880! 1.936! 2.019! 2.053! 2.080! 2.547! 2.466! 2.301!
Λογαριθμοκανονική! μ! 1.152! 1.150! 0.763! 0.969! 0.656! 0.664! 0.618! 0.694! 0.680! 0.714! 0.950! 0.983! 0.786!
! σ! 0.700! 0.604! 0.676! 0.744! 0.737! 0.628! 0.667! 0.670! 0.675! 0.613! 0.604! 0.579! 0.676!
Γάμμα! k! 2.452! 2.939! 2.535! 2.224! 2.108! 2.974! 2.531! 2.636! 2.515! 2.874! 3.044! 3.514! 2.502!
! θ! 1.605! 1.286! 1.044! 1.508! 1.180! 0.780! 0.905! 0.929! 0.970! 0.854! 1.010! 0.883! 1.085!
Αντ.!Γκαουσιανή! μ! 3.936! 3.779! 2.647! 3.353! 2.488! 2.320! 2.291! 2.449! 2.439! 2.456! 3.074! 3.103! 2.716!
! λ! 6.242! 8.652! 4.685! 4.633! 3.608! 4.906! 4.191! 4.440! 4.331! 5.363! 6.950! 7.814! 4.753!
Πεδίο!Βολής! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! c!! 9.862! 9.587! 6.334! 8.212! 7.256! 6.180! 6.049! 6.975! 5.323! 5.043! 7.577! 8.242! 6.842!
! k! 1.528! 1.885! 1.585! 1.617! 1.628! 1.809! 2.001! 1.786! 1.645! 1.594! 1.848! 1.558! 1.629!
Rayleigh! σ! 7.563! 6.866! 4.805! 6.148! 5.440! 4.481! 4.277! 5.069! 3.971! 3.834! 5.465! 6.315! 5.141!
Λογαριθμοκανονική! μ! 1.909! 1.942! 1.498! 1.747! 1.639! 1.512! 1.533! 1.618! 1.325! 1.283! 1.727! 1.758! 1.585!
! σ! 0.874! 0.735! 0.723! 0.763! 0.716! 0.657! 0.554! 0.709! 0.747! 0.704! 0.649! 0.760! 0.719!
Γάμμα! k! 1.948! 2.623! 2.284! 2.177! 2.351! 2.806! 3.664! 2.574! 2.296! 2.418! 2.965! 2.217! 2.389!
! θ! 4.572! 3.256! 2.477! 3.372! 2.751! 1.952! 1.458! 2.409! 2.070! 1.862! 2.267! 3.333! 2.555!
Αντ.!Γκαουσιανή! μ! 8.906! 8.539! 5.658! 7.342! 6.467! 5.477! 5.341! 6.200! 4.752! 4.501! 6.720! 7.390! 6.105!
! λ! 6.814! 10.657! 8.282! 9.463! 9.604! 9.941! 14.635! 8.967! 6.270! 6.764! 11.889! 9.074! 8.684!
Αεροδρόμιο! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! c! 5.125! 5.984! 5.608! 5.636! 5.033! 4.994! 4.742! 5.497! 4.759! 4.420! 5.181! 4.716! 5.172!
! k! 2.172! 2.143! 2.185! 2.144! 2.181! 2.177! 2.278! 2.078! 2.406! 2.315! 2.134! 2.189! 2.142!
Rayleigh! σ! 3.563! 4.171! 3.896! 3.927! 3.493! 3.470! 3.266! 3.855! 3.255! 3.039! 3.612! 3.271! 3.604!
Λογαριθμοκανονική! μ! 1.386! 1.534! 1.473! 1.479! 1.380! 1.362! 1.329! 1.439! 1.336! 1.257! 1.399! 1.315! 1.395!
! σ! 0.506! 0.531! 0.512! 0.513! 0.473! 0.502! 0.457! 0.553! 0.463! 0.476! 0.497! 0.471! 0.505!
Γάμμα! k! 4.235! 4.003! 4.162! 4.163! 4.689! 4.312! 5.026! 3.731! 5.130! 4.885! 4.319! 4.690! 4.247!
! θ! 1.067! 1.320! 1.188! 1.194! 0.947! 1.021! 0.833! 1.300! 0.820! 0.800! 1.058! 0.887! 1.074!
Αντ.!Γκαουσιανή! μ! 4.520! 5.282! 4.945! 4.972! 4.439! 4.404! 4.187! 4.851! 4.208! 3.907! 4.568! 4.161! 4.562!
! λ! 15.503! 15.960! 16.611! 16.489! 17.462! 15.288! 17.909! 13.259! 17.176! 14.935! 16.246! 16.769! 15.550!

!
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Πίνακας' 4.6:' Τιμές' του' συντελεστή' συσχέτισης' για' τις' μηνιαίες' κατανομές' συχνοτήτων' και' για' τη' συνολική' περίοδο' στους' σταθμούς' στο' Πεδίο' Βολής' και' στο'
Αεροδρόμιο'

! ΙΑΝ! ΦΕΦ! ΜΑΡ! ΑΠΡ! ΜΑΙ! ΙΟΥΝ! ΙΟΥΛ! ΑΥΓ! ΣΕΠ! ΟΚΤ! ΝΟΕ! ΔΕΚ! Συνολικά!
Πεδίο!Βολής!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! 0.882! 0.853! 0.908! 0.736! 0.724! 0.948! 0.944! 0.931! 0.972! 0.925! 0.973! 0.952! 0.974!
Rayleigh! 0.883! 0.862! 0.744! 0.545! 0.554! 0.906! 0.944! 0.868! 0.878! 0.879! 0.971! 0.906! 0.909!
Λογαριθμοκανονική! 0.651! 0.618! 0.972! 0.803! 0.861! 0.965! 0.982! 0.906! 0.878! 0.909! 0.929! 0.862! 0.967!
Γάμμα! 0.829! 0.779! 0.952! 0.772! 0.795! 0.984! 0.989! 0.959! 0.961! 0.961! 0.975! 0.940! 0.992!
Αντ.!Γκαουσιανή! 0.475! 0.473! 0.947! 0.802! 0.840! 0.919! 0.962! 0.791! 0.803! 0.820! 0.866! 0.797! 0.914!
Αεροδρόμιο! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! 0.742! 0.808! 0.685! 0.771! 0.770! 0.689! 0.829! 0.743! 0.737! 0.743! 0.779! 0.725! 0.930!
Rayleigh! 0.746! 0.812! 0.700! 0.775! 0.761! 0.694! 0.798! 0.749! 0.709! 0.694! 0.778! 0.722! 0.916!
Λογαριθμοκανονική! 0.881! 0.884! 0.804! 0.877! 0.925! 0.849! 0.958! 0.869! 0.872! 0.806! 0.924! 0.871! 0.946!
Γάμμα! 0.823! 0.859! 0.748! 0.831! 0.867! 0.785! 0.920! 0.822! 0.831! 0.802! 0.868! 0.806! 0.952!
Αντ.!Γκαουσιανή! 0.892! 0.887! 0.825! 0.890! 0.931! 0.856! 0.958! 0.859! 0.870! 0.784! 0.931! 0.880! 0.942!
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Πίνακας' 4.7:' Κατάταξη' των' προσαρμογών' των' θεωρητικών' κατανομών' σύμφωνα' με' το'
στατιστικό'έλεγχο'καλής'προσαρμογής'χ2'(για'τις'τιμές'με'έντονη'γραμματοσειρά,'
δεν'απορρίπτεται'η'μηδενική'υπόθεση'του'ελέγχου)''

Μήνας! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! 12! Συνολικά!
Σούδα! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! 4! 1! 1! 1! 1! 1! 2! 1! 1! 4! 4! 1! 1!
Rayleigh! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5!
Λογαριθμοκανονική! 1! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 1! 1! 3! 3!
Γάμμα! 3! 2! 2! 2! 2! 2! 1! 2! 2! 3! 3! 4! 2!
Αντ.!Γκαουσιανή! 2! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 2! 2! 2! 4!
Πλατανιάς! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! 3! 4! 2! 2! 1! 1! 3! 1! 2! 4! 3! 1! 3!
Rayleigh! 2! 3! 4! 3! 2! 2! 1! 2! 1! 5! 2! 3! 2!
Λογαριθμοκανονική! 4! 2! 3! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 1! 4! 4! 4!
Γάμμα! 1! 1! 1! 1! 3! 3! 2! 3! 3! 2! 1! 2! 1!
Αντ.!Γκαουσιανή! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 3! 5! 5! 5!
Μαλάξα! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! 3! 2! 3! 2! 3! 2! 3! 2! 2! 3! 4! 3! 3!
Rayleigh! 5! 3! 5! 4! 4! 3! 2! 3! 3! 2! 5! 5! 5!
Λογαριθμοκανονική! 2! 4! 1! 3! 2! 4! 4! 4! 4! 4! 1! 1! 2!
Γάμμα! 1! 1! 2! 1! 1! 1! 1! 1! 1# 1! 2! 2! 1!
Αντ.!Γκαουσιανή! 4! 5! 4! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 3! 4! 4!
ΤΕΙ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! 2! 4! 1! 1! 2! 1! 2! 1! 2! 4! 4! 2! 4!
Rayleigh! 4! 5! 5! 5! 5! 2! 5! 3! 5! 5! 5! 1! 5!
Λογαριθμοκανονική! 3! 1! 3! 3! 4! 4! 4! 4! 3! 1! 1! 4! 2!
Γάμμα! 1! 2! 2# 2! 1! 3! 1! 2! 1! 3! 2! 3! 1!
Αντ.!Γκαουσιανή! 5! 3! 4! 4! 3! 5! 3! 5! 4! 2! 3! 5! 3!
Πεδίο!Βολής!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! 3! 1! 2! 1! 2! 2! 3! 1! 1# 3! 4! 4! 3!
Rayleigh! 5! 2! 4! 3! 4! 3! 2! 3! 4! 5! 5! 5! 5!
Λογαριθμοκανονική! 2! 4! 3! 4! 3! 4! 4! 4! 3! 2! 2! 2! 2!
Γάμμα! 1! 3! 1! 2! 1! 1! 1! 2! 2! 1! 1! 1! 1!
Αντ.!Γκαουσιανή! 4! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 4! 3! 3! 4!
Αεροδρόμιο! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Weibull! 2! 3! 3! 3! 3! 2! 2! 2! 2! 2! 4! 5! 4!
Rayleigh! 3! 2! 2! 2! 2! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 4! 2!
Λογαριθμοκανονική! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 2! 1! 3!
Γάμμα! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 2! 1!
Αντ.!Γκαουσιανή! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 5! 3! 5!

! !
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Πίνακας'4.8:'Σύγκριση'πειραματικών'και'θεωρητικών'τιμών'της'μέσης'τιμής'και'της'διακύμανσης'
για'τη'συνολική'περίοδο'και'για'όλους'τους'σταθμούς'

! Μέση!τιμή! Διακύμανση!
! ! Σφάλμα!(%)! ! Σφάλμα!(%)!
Σούδα! ! ! ! !
Παρατηρούμενη' 2.1' ' 2.255' '
Weibull! 2.1526! 2.50%! 2.0871! 7.45%!
Rayleigh! 2.3111! 10.05%! 1.4594! 35.28%!
Λογαριθμοκανονική! 2.1775! 3.69%! 3.3492! 48.52%!
Γάμμα! 2.1411! 1.96%! 2.1282! 5.62%!
Αντ.!Γκαουσιανή! 2.14! 1.90%! 3.0906! 37.06%!
Πλατανιάς! ! ! ! !
Παρατηρούμενη' 3.495' ' 3.294' '
Weibull! 3.5101! 6.56%! 3.2429! 7.21%!
Rayleigh! 3.4942! 0.02%! 3.3362! 4.54%!
Λογαριθμοκανονική! 3.557! 1.77%! 4.5259! 29.50%!
Γάμμα! 3.5057! 0.31%! 3.2392! 7.32%!
Αντ.!Γκαουσιανή! 3.504! 0.26%! 4.5045! 28.88%!
Μαλάξα! ! ! ! !
Παρατηρούμενη' 4.437' ' 7.706' '
Weibull! 4.478! 0.92%! 7.1438! 7.30%!
Rayleigh! 4.646! 4.71%! 5.8981! 25.31%!
Λογαριθμοκανονική! 4.4954! 1.32%! 9.5835! 31.83%!
Γάμμα! 4.4516! 0.33%! 6.9! 8.41%!
Αντ.!Γκαουσιανή! 4.452! 0.34%! 9.4304! 24.99%!
ΤΕΙ! ! ! ! !
Παρατηρούμενη' 2.706' ' 3.231' '
Weibull! 2.7312! 0.93%! 2.9792! 7.79%!
Rayleigh! 2.8839! 6.57%! 2.2725! 29.67%!
Λογαριθμοκανονική! 2.758! 1.92%! 4.4063! 36.38%!
Γάμμα! 2.7147! 0.32%! 2.9454! 8.84%!
Αντ.!Γκαουσιανή! 2.716! 0.37%! 4.2152! 30.46%!
Πεδίο!Βολής! ! ! ! !
Παρατηρούμενη' 6.034' ' 15.84' '
Weibull! 6.1246! 1.50%! 14.8638! 6.16%!
Rayleigh! 6.4433! 6.78%! 11.3438! 28.39%!
Λογαριθμοκανονική! 6.3185! 4.71%! 27.0251! 70.61%!
Γάμμα! 6.1039! 1.16%! 15.5955! 1.54%!
Αντ.!Γκαουσιανή! 6.105! 1.18%! 26.2022! 65.42%!
Αεροδρόμιο! ! ! ! !
Παρατηρούμενη' 4.562' ' 5.169' '
Weibull! 4.5804! 0.40%! 5.0676! 1.96%!
Rayleigh! 4.5169! 0.99%! 5.5748! 7.85%!
Λογαριθμοκανονική! 4.5837! 0.48%! 6.1034! 18.08%!
Γάμμα! 4.5613! 0.02%! 4.8988! 5.23%!
Αντ.!Γκαουσιανή! 4.562! 0.00%! 6.1057! 18.12%!

! !
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4.2$ Θερμοκρασία$

Τα!περιγραφικά!στατιστικά!μέτρα!της!θερμοκρασίας!για!τη!συνολική!περίοδο!και!για!
το! σύνολο! των! σταθμών! συνοψίζονται! στον! Πίνακα! 4.9.! Η! μέση! θερμοκρασία!
κυμαίνεται! από! 18,08! °C! έως! 20,42! °C! για! τους! σταθμούς! της! Μαλάξας! και! του!
Αεροδρομίου! αντίστοιχα.! Η! διάμεσος! τιμή! είναι! ελαφρώς! μεγαλύτερη! από! τη! μέση!
θερμοκρασία! από! 0,25! °C! στον! σταθμό! στην! Σούδα! έως! 0,64! °C! στο! σταθμό! στην!
Μαλάξα,! ενώ! η! διακύμανσή! της! λόγω! του! μεγαλύτερου! εύρους! είναι! αυξημένη! σε!
σύγκριση!με!την!αντίστοιχη!της!έντασης!του!ανέμου.!Οι!κατανομές!της!θερμοκρασίας!
για! το! σύνολο! των! σταθμών! είναι! πλατύκυρτες! (οι! συντελεστές! κύρτωσης! είναι!
μικρότεροι!από!3)!και!χαρακτηρίζονται!από!αρνητικούς!συντελεστές!λόξωσης,!δηλαδή!
παρουσιάζουν!αρνητική!συμμετρία).!!
!
Πίνακας'4.9:'Περιγραφικά'στατιστικά'μέτρα'της'θερμοκρασίας'για'τη'συνολική'περίοδο'
! Μέγιστη##

(°C)#
Μέση##
(°C)#

Διακύμανση##
(°C2)#

Διάμεσος##
(°C)#

Συντελεστής#
Ασυμμετρίας#

Συντελεστής#
Κύρτωσης#

Σούδα! 43,44! 19,65! 42,69! 19,90! k0,049! 2,291!
Πλατανιάς! 35,47! 19,50! 33,43! 20,06! k0,177! 2,215!
Μαλάξα! 32,58! 18,08! 36,97! 18,72! k0,217! 2,233!
ΤΕΙ! 30,42! 18,62! 19,48! 19,10! k0,264! 2,260!
Πεδίο!Βολής! 34,26! 18,40! 32,29! 18,90! k0,118! 2,187!
Αεροδρόμιο! 37,00! 20,42! 39,63! 20,80! k0,039! 2,278!
!
Η! χωρική! κατανομή! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! στη! περιοχή! μελέτης! για! τη!
συνολική! περίοδο! (Σχήμα! 4.11),! παρουσιάζει! μικρότερη! μεταβλητότητα! από! την!
αντίστοιχη! της! έντασης! του! ανέμου! (Σχήμα! 4.2).! Σχετικά! με! τη! μέση! τιμή! της!
θερμοκρασίας! για! τη!συνολική!περίοδο,!παρατηρείται! χωρική!διακύμανση!2,34! °C,! με!
τη! μέγιστη! θερμοκρασία! να! παρατηρείται! στο! σταθμό! του! Αεροδρομίου! και! την!
ελάχιστη! στο! σταθμό! της! Μαλάξας,! γεγονός! που! βρίσκεται! σε! συμφωνία! και! με! τα!
αποτελέσματα! της! διάμεσου! τιμής! (Σχήμα!4.11),! όπου!η!αντίστοιχη!διακύμανση! είναι!
2,08! °C.! Το! ενδοτεταρτημοριακό! εύρος! κυμαίνεται! από! 7,2! °C! έως! 9,84! °C! ! για! τους!
σταθμούς!του!ΤΕΙ!και!της!Σούδας!αντίστοιχα.!Η!διαφορά!μεταξύ!των!μέσων!εποχιακών!
τιμών! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! μεταξύ! της! καλοκαιρινής! και! της! χειμερινής!
περιόδου! είναι! μεγαλύτερη! από! 10! °C! σε! όλους! τους! σταθμούς! εκτός! από! το! ΤΕΙ.! Η!
διαφορά!αυτή!κυμαίνεται!από!8,10! °C! !στο!σταθμό!του!ΤΕΙ!έως!11,57! °C!στο!σταθμό!
της! Σούδας.! Τα! εποχιακά! θηκογράμματα! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας!
παρουσιάζονται! στο! Σχήμα! 4.12,! όπου! αποτυπώνεται! η! διαφορετική! επίδραση! των!
επικρατούντων! συνθηκών! και! της! τοπογραφίας! στη! χωρική! διακύμανση! της!
θερμοκρασίας.! Κατά! τη! διάρκεια! του! χειμώνα,! η! χωρική! διακύμανση! της! μέσης! τιμής!
είναι!2,15!°C!μεταξύ!του!Αεροδρομίου!(13,69!°C)!και!του!σταθμού!της!Μαλάξας!(11,54!
°C)! με! αντίστοιχη! διακύμανση! 2,22! °C! για! τη! διάμεσο! τιμή! (Σχήμα! 4.12α).! Το!
ενδοτεταρτημοριακό! εύρος! το! χειμώνα! σε! όλους! τους! σταθμούς! παρουσιάζει! τις!
μικρότερες!τιμές!σε!σύγκριση!με!τις!υπόλοιπες!εποχές!και!κυμαίνεται!από!2,94!°C!έως!
5,22! °C! για! τους! σταθμούς! στο! ΤΕΙ! και! στη! Σούδα! αντίστοιχα.! Σχετικά! με! τις!
μεταβατικές! περιόδους,! τα! μέτρα! σχετικής! θέσης! των! κατανομών! (Σχήμα! 4.12β! και!
4.12δ)! υποδεικνύουν! ότι! κατά! το! φθινόπωρο! παρατηρούνται! υψηλότερες!
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θερμοκρασίες!σε!σύγκριση!με!την!άνοιξη.!Η!μέση!θερμοκρασία!την!άνοιξη!κυμαίνεται!
από!13,91!°C!έως!13,91!°C!ενώ!κατά!το!φθινόπωρο!από!16,89!°C!έως!19,23!°C,!με!τις!
μέγιστες!τιμές!να!παρατηρούνται!στο!σταθμό!στο!ΤΕΙ!και!τις!ελάχιστες!στη!Μαλάξα.!Τα!
ενδοτεταρτημοριακά! εύρη! και! για! τις! δύο! εποχές! σε! όλους! τους! σταθμούς!
παρουσιάζουν! τις! υψηλότερες! εποχιακές! τιμές! και! είναι! μέγιστα! για! το! σταθμό! της!
Σούδας!(7,59!°C!την!άνοιξη!και!6,99!°C!το!φθινόπωρο)!και!ελάχιστα!για!το!σταθμό!στο!
ΤΕΙ! (4,37! °C! την! άνοιξη! και! 4,44! °C! το! φθινόπωρο).! Κατά! τη! διάρκεια! της! θερμής!
περιόδου,!παρατηρείται!διαφορετική!κατανομή!ως!προς!το!θερμοκρασιακό!πεδίο!στη!
περιοχή! μελέτης! καθώς! οι! ελάχιστες! τιμές! της! μέσης! εποχιακής! θερμοκρασίας!
παρατηρούνται!στο!σταθμό!στο!ΤΕΙ!(21,85!°C).!Η!μέγιστη!μέση!εποχιακή!και!διάμεσος!
τιμή! κατά! τη! διάρκεια! του! καλοκαιριού! παρατηρείται! στο! σταθμό! του! Αεροδρομίου!
(25,10! °C! και! 25! °C! αντίστοιχα).! Επίσης! κατά! την! καλοκαιρινή! περίοδο,! η! χωρική!
διακύμανση!της!θερμοκρασίας!στην!περιοχή!μελέτης!παρουσιάζει!τις!μέγιστες!τιμές!της!
ως!προς!τη!μέση!τιμή!(3,25!°C).!!

'

!
Σχήμα'4.11:'Θηκογράμματα'της'θερμοκρασίας'για'τους'επιφανειακούς'σταθμούς'στη'περιοχή'των'

Χανίων'για'την'συνολική'περίοδο'

'
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!
Σχήμα'4.12:' Εποχιακά'θηκογράμματα' της'θερμοκρασίας' για' τους' επιφανειακούς'σταθμούς'στην'

περιοχή' των' Χανίων' για' το' χειμώνα' (α),' την' άνοιξη' (β),' το' καλοκαίρι' (γ)' και' το'
φθινόπωρο'(δ)'

Ένα! γενικό! συμπέρασμα! που! προκύπτει! από! την! εξέταση! της! ημερήσιας! πορείας! της!
θερμοκρασίας!για!την!περιοχή!μελέτης,!τόσο!για!τη!συνολική!περίοδο!(Σχήμα!4.13)!όσο!
και!ανά! εποχή! (Σχήμα!4.14)! είναι! ότι! οι! μέγιστες!ωριαίες! τιμές!παρατηρούνται!στους!
σταθμούς!της!Σούδας!και!του!Αεροδρομίου,!ενώ!η!ελάχιστη!σε!όλες!τις!περιπτώσεις!στο!
σταθμό!της!Σούδας.!Οι!καμπύλες!δεν!παρουσιάζουν!συμμετρία!λόγω!του!διαφορετικού!
ρυθμού!θέρμανσηςkψύξης!κατά!τη!διάρκεια!της!ημέρας!και!νύχτας!αντίστοιχα.!Σχετικά!
με! τη!συνολική!περίοδο! το! ημερήσιο! θερμοκρασιακό! εύρος! είναι! μέγιστο!στο!σταθμό!
της!Σούδας!(7,75!°C)!και!ελάχιστο!στους!σταθμούς!της!Μαλάξας!και!του!Πεδίου!Βολής!
(2,38!°C!και!2,32!°C),!λόγω!του!αυξημένου!υψομέτρου!και!της!σχετικά!μικρής!μέγιστης!
μέσης! ωριαίας! θερμοκρασίας.! Η! ελάχιστη! θερμοκρασία! παρατηρείται! σε! όλους! τους!
σταθμούς!στις!05Ζ!εκτός!του!Πεδίου!Βολής!που!παρατηρείται!μια!ώρα!αργότερα,!ενώ!η!
μέγιστη! σε! όλους! τους! σταθμούς! μεταξύ! των! 13Ζ! και! 14Ζ.! Τα! ελάχιστα! ημερήσια!
θερμοκρασιακά! εύρη! για! όλους! τους! σταθμούς! παρατηρούνται! κατά! τη! διάρκεια! του!
χειμώνα!και!κυμαίνονται!από!1,90!°C!έως!6,46!°C!μεταξύ!των!σταθμών!της!Μαλάξας!και!
της! Σούδας! αντίστοιχα!παρόλο! της! μικρής! απόστασης! των!σταθμών.! Σε! αντίθεση,! τα!
μέγιστα!εντοπίζονται!κατά!τη!διάρκεια!του!καλοκαιριού!και!κυμαίνονται!από!2,68! °C!
έως!8,52! °C!μεταξύ! των!σταθμών!του!ΤΕΙ!και! της!Σούδας.!Κατά!τη!θερινή!περίοδο,! η!
μέγιστη! θερμοκρασία! παρατηρείται! αρκετά! αργότερα! σε! σύγκριση! με! τις! υπόλοιπες!
εποχές,!ειδικά!για!τους!σταθμούς!στο!ΤΕΙ!και!στο!Πεδίο!Βολής!και!δεν!συνοδεύεται!με!
σημαντική! διαφοροποίηση! ως! προς! την! ελάχιστη! ωριαία! τιμή! της.! Η! επίδραση! της!
θάλασσας!στο!θερμοκρασιακό!πεδίο!της!περιοχής!είναι!εμφανής!από!τη!σύγκριση!των!

(α)! (β)!

(γ)! !!(δ)!
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σταθμών!στο!ΤΕΙ! και!στη!Σούδα.!Το!ημερήσιο!θερμοκρασιακό! εύρος!στο!σταθμό! του!
ΤΕΙ!είναι!περιορισμένο!καθώς!η!αυξημένη!θερμοχωρητικότητα!της!θάλασσας!οδηγεί!σε!
σχετικά! μειωμένες! τιμές! της! μέγιστης! και! αυξημένες! τιμές! ελάχιστης! θερμοκρασίας!
αντίστοιχα.!!

!
Σχήμα'4.13:'Ωριαία'εξέλιξη'της'θερμοκρασίας'για'όλη'την'περίοδο'και'για'όλους'τους'σταθμούς'

!
Σχήμα'4.14:'Ωριαία'εξέλιξη'της'θερμοκρασίας'τον'χειμώνα'(α),'την'άνοιξη'(β),'το'καλοκαίρι'(γ)'και'

το'φθινόπωρο'(δ)'για'όλους'τους'σταθμούς'

4.3$ Συμπεράσματα$

Η!περιγραφική!στατιστική!ανάλυση!των!μετεωρολογικών!παραμέτρων!αναδεικνύει!τη!
σημαντική! επίδραση! του! αναγλύφου! με! αποτέλεσμα! να! παρατηρούνται! σημαντικές!
χωροkχρονικές!διακυμάνσεις!τόσο!στο!ανεμολογικό!όσο!και!στο!θερμοκρασιακό!πεδίο.!
Στο! πλαίσιο! αυτό! εξετάστηκε! η! ικανότητα! των! τεχνητών! νευρωνικών! δικτύων! να!
εκτιμούν! με! ακρίβεια! τόσο! τη! χωρική! όσο! και! τη! χωρική! εξέλιξη! της! ταχύτητας! του!
ανέμου! και! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας.! Σημαντική! παράμετρος! στον! καθορισμό!
των! επιφανειακών! συνθηκών! αποτελεί! η! επίδραση! των! συνοπτικών! συνθηκών! και! η!
αλληλεπίδρασή! τους! με! τις! μέσης! κλίμακας! και! τοπικές! ροές,! κυρίως! κατά! τη! θερμή!
περίοδο!του!έτους.!
!



!
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Κεφάλαιο)5°"

Κατηγοριοποίηση)ατμοσφαιρικής)κυκλοφορίας)–)Συσχέτιση)
με)μετεωρολογικές)συνθήκες)

!
!
Η!κατηγοριοποίηση!της!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!βασίζεται!στα!δίκτυα!SOM!και!η!
μεθοδολογία! που! ακολουθήθηκε! επεκτείνει! τη! χρήση! τους! στην! κατηγοριοποίηση!
πολυμεταβλητών! ατμοσφαιρικών! πεδίων,! τα! οποία! μπορεί! να! αναφέρονται! και! σε!
διαφορετικές! χωρικές! περιοχές! (Philippopoulos! &! Deligiorgi,! 2012a).! Η! μεθοδολογία!
αναλυτικά!αποτελείται!από!τέσσερα!στάδια:!

• Επιλογή! των! ατμοσφαιρικών! μεταβλητών! και! των! αντίστοιχων! χωρικών!
περιοχών!

• Προ_επεξεργασία! των! δεδομένων! και! μείωση! της! διαστατικότητας! του!
προβλήματος!της!κατηγοριοποίησης!

• Αναγνώριση!προτύπων!και!κατηγοριοποίηση!της!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!
με!τη!χρήση!SOM!

• Απεικόνιση!και!ανάλυση!των!αποτελεσμάτων.!
!
Οι! μεταβλητές! που! επιλέχθηκαν! για! την! κατηγοριοποίηση! της! ατμοσφαιρικής!
κυκλοφορίας! στην! περιοχή! της! Ελλάδας! παρουσιάζονται! στον! Πίνακα! 5.1.! Η!
επιφανειακή!ατμοσφαιρική!πίεση!και!το!γεωδυναμικό!ύψος!εξήχθησαν!για!συνοπτικής!
κλίμακας!πλέγμα!που!αντιστοιχεί!στην!περιοχή!της!Ευρώπης!(Περιοχή!Ι!–!Σχήμα!5.1α),!
ενώ!οι!οριζόντιες!συνιστώσες!της!ταχύτητας!του!ανέμου!στα!10m!και!στο!επίπεδο!των!
850hPa,! η! επιφανειακή! θερμοκρασία! και! θερμοκρασία! δρόσου! στα! 2m! καθώς! και! η!
ειδική! υγρασία! στο! επίπεδο! των! 700hPa! εξήχθησαν! για! πλέγμα! κεντραρισμένο! στην!
περιοχή! της! Ελλάδας! (Περιοχή! ΙΙ! –! Σχήμα! 5.1β).! Επιλέχθηκε! ημερήσιο! βήμα! χρονικής!
δειγματοληψίας!και!τα!δεδομένα!εξήχθησαν!από!τη!βάση!δεδομένων!ERA!–!Interim!με!
χωρική!ανάλυση!0.75°×0.75°!στις!12Z!για!συνολικά!31!έτη!(1979!–!2009).!Η!Περιοχή!Ι!
εκτείνεται! από! 15°Δ! έως! 45°Α! και! από! 30°Β! έως! 65,25°Β! και! αποτελείται! από! 3888!
πλεγματικά! σημεία,! ενώ!αντίστοιχα! η!Περιοχή! ΙΙ! εκτείνεται! από! 18°Α! έως! 28,5°Α! και!
από! 33,75°Β! έως! 42°Β! και! συνεπώς! αποτελείται! από! 180! πλεγματικά! σημεία.!
Αθροιστικά,!οι! τιμές!των!επιλεγμένων!μεταβλητών!σε!κάθε!πλεγματικό!σημείο!για!τα!
δύο!πλέγματα!αποτελούν!ένα!διάνυσμα!διάστασης!9036!τιμών!για!κάθε!ημέρα,!ενώ!ο!
δισδιάστατος! πίνακας! δεδομένων! για! το! σύνολο! των! ημερών! έχει! διάσταση!
11323×9036.!!
!
Η!αυξημένη!διάσταση!του!προβλήματος!κατηγοριοποίησης!(11323×9036)!οδηγεί!στην!
απαίτηση! της! μείωσης! της! διαστατικότητάς! του! και! για!αυτό! το!σκοπό! επιλέχθηκε! η!
ευρέως!χρησιμοποιούμενη!γραμμική!μέθοδος!PCA.!Η!μέθοδος!απαιτεί!την!υποκειμενική!
επιλογή! του! ορίου! _! ποσοστού! της! αρχικής! μεταβλητότητας! που! θεωρείται! αναγκαίο!
για! την! ικανοποιητική! περιγραφή! του! προβλήματος.! Στην! παρούσα! εφαρμογή!
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επιλέχθηκε! το! όριο! του! 99%! και! διατηρήθηκαν! για! την! κατηγοριοποίηση! οι! πρώτες!
συνιστώσες!που!εξηγούν!ποσοστό!μεγαλύτερο!από!το!προκαθορισμένο!όριο.!!

!
Σχήμα&5.1:&Περιοχές&ανάλυσης&και&κατηγοριοποίησης&ατμοσφαιρικής&κυκλοφορίας&(Περιοχή&Ι&(α)&

και&Περιοχή&ΙΙ&(β))&&

Πίνακας&5.1:&Ατμοσφαιρικές&μεταβλητές&κατηγοριοποίησης&&
Μεταβλητή) ) Περιοχή)
Επιφανειακή!ατμοσφαιρική!πίεση!ανηγμένη!στη!
μέση!στάθμη!της!θάλασσας! MSLP! Περιοχή!Ι!

Γεωδυναμικό!ύψος!στο!επίπεδο!των!500hPa! GΗ500hPa! Περιοχή!Ι!
Ζωνική!συνιστώσα!της!επιφανειακής!!
ταχύτητας!του!ανέμου!(10m)! U10m!

Περιοχή!ΙΙ!

Μεσημβρινή!συνιστώσα!της!επιφανειακής!!
ταχύτητας!του!ανέμου!(10m)! V10m! Περιοχή!ΙΙ!

Επιφανειακή!θερμοκρασία!(2m)! T2m! Περιοχή!ΙΙ!
Θερμοκρασία!δρόσου!στην!επιφάνεια!(2m)! Td2m! Περιοχή!ΙΙ!
Ζωνική!συνιστώσα!της!ταχύτητας!του!ανέμου!!
στο!επίπεδο!των!850hPa! U850hPa! Περιοχή!ΙΙ!

Μεσημβρινή!συνιστώσα!της!ταχύτητας!του!ανέμου!!
στο!επίπεδο!των!850hPa! V850hPa!

Περιοχή!ΙΙ!

Ειδική!υγρασία!στο!επίπεδο!των!700hPa! SH700hPa! Περιοχή!ΙΙ!
!
Τα!δίκτυα!SOM!στη!χρήση!τους!ως!μεθοδολογία!κατηγοριοποίησης!αποτελούν!ένα!μη!–!
ιεραρχικό! αλγόριθμο! συσταδοποίησης,! με! αποτέλεσμα! να! απαιτείται! εξ! αρχής! ο!
υποκειμενικός! καθορισμός! της! διάστασης! του! χάρτη,! δηλαδή! του! αριθμού! των!
προτύπων! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας.! Η! επιλογή! της! βέλτιστης! διάστασης! του!
πλέγματος!SOM!βασίζεται!στη!μεθοδολογία!που!προτείνεται!από!τους!Michaelides!et!al.!
(2007).! Συγκεκριμένα! πραγματοποιήθηκαν! πολλαπλές! δοκιμές! και! η! κατάλληλη! δομή!
είναι!αυτή!που!αναπαραγάγει!σε!μεγάλο!βαθμό!τα!πρότυπα!που!προτείνονται!από!τη!
βιβλιογραφία!για!την!περιοχή!μελέτης.!Σε!κάθε!πείραμα!τα!κεντροειδή!που!προκύπτουν!
συγκρίθηκαν! με! αποτελέσματα! αντικειμενικών! (Kostopoulou! &! Jones,! 2007a;!
Kassomenos,! 2003a;! 2003b;! Maheras! et! al.,! 2000)! και! υποκειμενικών! (Kallos! et! al.,!
1993;!Mavrakou!et!al.,!2012)!μεθόδων.!!
!
Το!τελικό!στάδιο!της!μεθόδου!οδηγεί!στην!αντιστοίχιση!κάθε!διανύσματος!(ημέρας)!σε!
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ένα! πρότυπο! και! στην! κατασκευή! των! σύνθετων! χαρτών! (composites)! για! κάθε!
μεταβλητή!και!πρότυπο.!Οι!χάρτες!αυτοί!αποτελούν!τα!κεντροειδή!του!κάθε!προτύπου!
και!κατασκευάζονται!σαν!τις!μέσες!τιμές!όλων!των!μελών!–!ημερών!του.!Στο!πλαίσιο!
αυτό!κατασκευάστηκαν!τα!κεντροειδή!της!MSLP,!της!GH500hPa,!της!T2m,!της!Td2m!και!του!
ανέμου!στα!10m!και! στα!850hPa.! Ειδικά! για! την!T2m! και! την!Td2m! κατασκευάστηκαν!
επίσης!και!τα!κεντροειδή!για!τη!διαφορά!τους!στην!επιφάνεια!(T!–!Td),!που!αποτελεί!
ένδειξη! της! σχετικής! υγρασίας,! ενώ! για! την! SH700hPa! κατασκευάστηκαν! οι! χάρτες!
ανωμαλίας!της,!δηλαδή!η!διαφορά!των!τιμών!της!SH700hPa!από!τη!μέση!κατάσταση!των!
31!ετών!σε!κάθε!πλεγματικό!σημείο.!!
!
Η! επίδραση! των! προτύπων! στις! επιφανειακές! μετεωρολογικές! συνθήκες! που!
επικρατούν! στην! περιοχή! της! πεδιάδας! των! Χανίων! εξετάστηκε! για! τη! συνολική!
περίοδο! κατηγοριοποίησης! (1979_2009)! χρησιμοποιώντας! μέσα! ημερήσια! δεδομένα!
επιφανειακής! θερμοκρασίας,! νέφωσης,! υετού! και! ημερών!βροχόπτωσης! από! τη! βάση!
δεδομένων! του! Εθνικού! Κέντρου! Κλιματικών! Δεδομένων! των! Ηνωμένων! Πολιτειών!
(National! Centre! of! Climate!Data! _! http://www.ncdc.noaa.gov/cdo_web/).! Η! επίδραση!
στο! ανεμολογικό! πεδίο! που! επικρατεί! στην! περιοχή! εξετάστηκε! για! την! υπό_περίοδο!
μελέτης! (2004_2006)! χρησιμοποιώντας! τις! ωριαίες! παρατηρήσεις! του! πειράματος!
πεδίου!για!την!ένταση!και!τη!διεύθυνση!του!ανέμου!στον!σταθμό!TEI.!Το!σύνολο!των!
μετεωρολογικών! μεταβλητών! παρουσιάζεται! στον! Πίνακα! 5.2.! Τα! αποτελέσματα!
αναλύθηκαν!τόσο!ως!προς!τις!απόλυτες!τιμές!τους!όσο!και!ως!προς!τις!ανωμαλίες!τους!
από!τη!μέση!τιμή!για!τη!συνολική!περίοδο.!

Πίνακας& 5.2:& Μετεωρολογικές& μεταβλητές& συσχέτισης& ατμοσφαιρικής& κυκλοφορίας& και&
μετεωρολογικών&συνθηκών&

Μεταβλητή) Σταθμός) Χρονική)
Δειγματοληψία)

Χρονική)
περίοδος)

Μέση!ημερήσια!θερμοκρασία!(°C)! Αεροδρόμιο! Ημερήσια! 1979!_!2009!
Μέγιστη!ημερήσια!θερμοκρασία!(°C)! Αεροδρόμιο! Ημερήσια! 1979!_!2009!
Ελάχιστη!ημερήσια!θερμοκρασία!(°C)! Αεροδρόμιο! Ημερήσια! 1979!_!2009!
Ημέρες!βροχής! Αεροδρόμιο! Ημερήσια! 1979!_!2009!
Υετός!(mm)! Αεροδρόμιο! Ημερήσια! 1979!_!2009!
Νέφωση!(octals)! Αεροδρόμιο! Στιγμιαία! 1979!_!2009!
Ένταση!ανέμου!(m/s)! ΤΕΙ! Ωριαία! 2004!–!2006!
Διεύθυνση!ανέμου!(deg)! ΤΕΙ! Ωριαία! 2004!_!2006!

!
Επίσης! τέλος,! εξετάστηκε! και! η! επίδραση! της! Βορειοατλαντικής! κύμανσης! (North!
Atlantic! Oscillation! –! NAO)! ! στις! συχνότητες! εμφάνισης! του! κάθε! προτύπου.!
Συγκεκριμένα! χρησιμοποιήθηκε! ο! ετήσιος! δείκτης! ΝΑΟ! και! πραγματοποιήθηκε!
σύγκριση! των! συχνοτήτων! εμφάνισης! του! κάθε! προτύπου! για! έτη! με! θετικές! και!
αρνητικές!τιμές!του!δείκτη.!

5.1) Κατηγοριοποίηση)ατμοσφαιρικής)κυκλοφορίας)στον)Ελλαδικό)χώρο)

5.1.1) Γενικά)χαρακτηριστικά)κατηγοριοποίησης))

Σύμφωνα!με!τη!μέθοδο!T_mode!PCA,!χρησιμοποιώντας!το!99%!ως!όριο!για!τη!μείωση!
της! διαστατικότητας! του! προβλήματος,! προκύπτει! ότι! διατηρώντας! τις! πρώτες! 113!
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κύριες!συνιστώσες!μπορεί! να!περιγραφεί! το!99,00%!της!συνολικής! διακύμανσης! των!
δεδομένων! του! προβλήματος! κατηγοριοποίησης! (Σχήμα! 5.2).! Η! πρώτη! κύρια!
συνιστώσα!που!εμφανίζει!τη!μέγιστη!διακύμανση!εξηγεί!το!30,28%!του!προβλήματος!
και! ενδεικτικά! αναφέρεται! ότι! το! 90,43%! της! διακύμανσης! περιγράφεται! από! τις!
πρώτες!15!συνιστώσες.!

!
Σχήμα& 5.2:& Αθροιστική& περιγραφή& της& διακύμανσης& για& τις& πρώτες& 115& κύριες& συνιστώσες&

σύμφωνα&με&τη&μέθοδο&των&κύριων&συνιστωσών&

Η!κατηγοριοποίηση!της!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!πραγματοποιήθηκε!στον!πίνακα!
των! 113! πρώτων! μετασχηματισμένων! μεταβλητών,! διάστασης! 11323x113.! Ως!
αποτέλεσμα! της! κατηγοριοποίησης! είναι! η! αντιστοίχιση! του! διανύσματος! των!
μετεωρολογικών!δεδομένων!κάθε!ημέρας!με!ένα!νευρώνα!του!δικτύου!SOM.!Σύμφωνα!
με! τη! μεθοδολογία! επιλογής! της! κατάλληλης! δομής! του! χάρτη! SOM,! ελέγχθηκαν!
δισδιάστατες! τοπολογίες! εξαγωνικής! δομής! με! αριθμό! νευρώνων! από! 16! έως! 40.! Η!
βέλτιστη!τοπολογία,!σύμφωνα!με!υποκειμενικά!κριτήρια,!αποτελείται!συνολικά!από!32!
νευρώνες! διατεταγμένους! σε! πλέγμα! 8x4! (Σχήμα! 5.3).! Η! επέκταση! της! χρήσης! των!
δικτύων! SOM! στην! κατηγοριοποίηση! της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! έγκειται! στη!
θεώρηση!ενός!νευρώνα!ως!το!δομικό!στοιχείο!του!δικτύου!που!περιγράφει!πλήρως!ένα!
ατμοσφαιρικό!πρότυπο.!

!
Σχήμα&5.3:&Τοπολογία&του&χάρτη&SOM&

Τα!κεντροειδή!του!κάθε!προτύπου!για!τις!υπό!μελέτη!μεταβλητές! (μέσες!τιμές!για!το!
σύνολο! των! ημερών! που! αντιστοιχούν! σε! κάθε! νευρώνα)! κατασκευάστηκαν! και!
παρουσιάζονται!στα!Σχήματα!5.7!έως!και!5.13!για!τη!MSLP,!για!το!GH500hPa,!για!τη!T2m,!
για!τη!Td2m,!για!τη!διαφορά!της!Td2m!από!τη!T2m,!για!το!διάνυσμα!του!ανέμου!στα!10m!
(WS10m),! στα! 850hPa! (WS850hPa)! και! της! ανωμαλίας! της! ειδικής! υγρασίας! στα! 700hPa!
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(ΔSH700hPa)! αντίστοιχα.!Οι! απόλυτες! και! σχετικές!συχνότητες! εμφάνισης! για! όλη! την!
περίοδο!μελέτης!παρουσιάζονται!στα!Σχήματα!5.4!και!5.5,!ενώ!οι!μηνιαίες!συχνότητες!
στο!Σχήμα!5.6.!!!
!
Σύμφωνα! με! την! ανάλυση! της! μηνιαίας! κατανομής! των! ημερών! στα! πρότυπα! της!
ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!(Σχήμα!5.6)!και!σε!συνδυασμό!με!τα!μέσα!χαρακτηριστικά!
των!μετεωρολογικών!παραμέτρων!στην!περιοχή!της!Ελλάδας!(κυρίως!της!T2m,,!T2m!και!
της! SH700hPa),! τα! πρότυπα! χαρακτηρίστηκαν! ως! θερινά,! χειμερινά! ή! πρότυπα!
μεταβατικών!περιόδων.!Συγκεκριμένα!χαρακτηρίστηκαν!6!πρότυπα!ως!θερινά,! 17!ως!
χειμερινά!και!9!ως!πρότυπα!μεταβατικών!περιόδων!που!αντιστοιχούν!στην!Άνοιξη!και!
το! Φθινόπωρο.! Σε! όλες! τις! περιπτώσεις! τα! πρότυπα! δεν! συναντώνται! αποκλειστικά!
στους! μήνες! που! αντιστοιχούν! σε! κάθε! εποχή,! εν! μέρει! λόγω! του! διαφορετικού!
ημερολογιακού! και! μετεωρολογικού! ορισμού! των! εποχών! για! την! περιοχή! μελέτης.!
Χαρακτηριστικό! είναι! ότι! οι! θερινοί! τύποι! παρουσιάζουν! αυξημένες! συχνότητες! σε!
αρκετές! περιπτώσεις! τον! Σεπτέμβριο! ενώ! οι! χειμερινοί! κατά! τους! ανοιξιάτικους! και!
φθινοπωρινούς!μήνες.!Σημαντικό!πλεονέκτημα!της!μεθόδου!αποτελεί!το!γεγονός!ότι!τα!
πρότυπα! της! κάθε! περιόδου! χαρτογραφούνται! σε! διαφορετικές! περιοχές! του! χάρτη!
SOM.!Συγκεκριμένα,!τα!θερινά!πρότυπα!βρίσκονται!στο!αριστερό!μέρος!του!χάρτη,!τα!
πρότυπα! των! μεταβατικών! περιόδων! στο! κέντρο! και! προς! τα! αριστερά! ενώ! τα!
χειμερινά!στο!δεξί!μέρος!του.!Στα!σχήματα!που!ακολουθούν!τα!θερινά,!μεταβατικά!και!
χειμερινά!πρότυπα!αντιστοιχούν!στην! κόκκινη,! πράσινη! και! μπλε!περιοχή! του! χάρτη.!
Σύμφωνα!με!τα!Σχήματα!5.4!και!5.5,!οι!υψηλότερες!σχετικές!συχνότητες!(κυμαίνονται!
από!3,48%!έως!5,74%)!παρατηρούνται!για!τα!θερινά!πρότυπα,! λόγω!του!μικρότερου!
πλήθους!τους.!Στα!πρότυπα!μεταβατικών!περιόδων!παρατηρείται!ισοκατανομή!μεταξύ!
των! προτύπων! (από! 2,16%! έως! 3,62%)! ενώ! κατά! τη! διάρκεια! του! χειμώνα!
συναντώνται!πρότυπα!με!χαμηλές!σχετικές!συχνότητες!και!κυμαίνονται!από!το!1,53%!
έως!το!3,11%!των!συνολικών!ημερών.!!
!
Σχετικά! με! την! εποχιακή! μεταβλητότητα! των! μετεωρολογικών! παραμέτρων! για! τα!
θερινά! πρότυπα! παρατηρούνται! υψηλές! τιμές! της! T2m!της! Td2m! και! θετικές! τιμές! της!
ΔSH700hPa.! Αντίθετα,! τα! χειμερινά!πρότυπα!σχετίζονται! με! χαμηλές! τιμές! της! T2m,!της!
Td2m! και! αρνητικές! τιμές! της! ΔSH700hPa! ενώ! τα! πρότυπα! μεταβατικών! περιόδων! με!
ενδιάμεσες! τιμές! των!θερμοκρασιών!και! τιμές! της! SH700hPa! κοντά!στις! μέσες! τιμές! για!
όλη! την!περίοδο.!Οι!παράμετροι!αυτοί! καθορίζουν!σε!μεγάλο!βαθμό! την! εποχικότητα!
των!προτύπων!ενώ!οι!σημαντικότερες!διαφορές!τους!εντοπίζονται!στην!κατανομή!της!
MSLP,! του! GH500hPa! καθώς! και! του! ανεμολογικού! πεδίου! στην! επιφάνεια! και! στα!
850hPa.!Η!μεγαλύτερη!μεταβλητότητα!εντοπίζεται!στην!κατανομή!της!MSLP!λόγω!της!
επίδρασης! της! τύρβης! και! της! τοπογραφίας! στην! επιφάνεια.! Η! συζήτηση! που!
ακολουθεί! αφορά! τα! χαρακτηριστικά! του! κάθε! προτύπου,! όπου! χρησιμοποιήθηκε! η!
συντομογραφία!Si.j!για!τα!θερινά!πρότυπα,!Τi.j!για!τα!πρότυπα!μεταβατικών!περιόδων!
και!Wi.j!για!τα!χειμερινά!πρότυπα,!όπου!i.j!η!σχετική!τους!θέση!στο!χάρτη!SOM.!
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!
Σχήμα&5.4:&Απόλυτες&συχνότητες&εμφάνισης&(ημέρες)&των&προτύπων&ατμοσφαιρικής&κυκλοφορίας&

!
Σχήμα&5.5:&Σχετικές&συχνότητες&εμφάνισης&(%)&των&προτύπων&ατμοσφαιρικής&κυκλοφορίας&



!
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5.1.2% Θερινά%πρότυπα%

Τα! θερινά! πρότυπα! μπορεί! να! ομαδοποιηθούν! βάσει! του! πεδίου! πιέσεων! και! της!
έντασης! της!βαροβαθμίδας!που!παρατηρείται!στην!περιοχή!της!Ελλάδας!σε!δύο!υπο@
ομάδες.! Η! πρώτη! ομάδα! περιλαμβάνει! τα! πρότυπα! S1.2,! S1.3,! S2.3! και! S1.4! που!
χαρακτηρίζονται! από! τη! βορειοδυτική! επέκταση! του! θερμικού! χαμηλού! της! Μέσης!
Ανατολής,! επηρεάζοντας! την! περιοχή! της! Ελλάδας.! Αντίθετα,! η! δεύτερη! ομάδα!
περιλαμβάνει!τα!πρότυπα!S1.1!και!S2.4!όπου!η!περιοχή!μελέτης!καλύπτεται!από!ομαλό!
πεδίο! πιέσεων,! καθώς! το! χαμηλό! εμφανίζεται! ! εξασθενημένο! και! δεν! επηρεάζει!
ουσιαστικά!την!περιοχή!μελέτης.!!
!
Σύμφωνα!με!το!πρότυπο!S1.1,!η!Ευρώπη!καλύπτεται!από!ένα!ομαλό!σύστημα!σχετικά!
υψηλών!πιέσεων!(Σχήμα!5.7)!και!στο!επίπεδο!των!500hPa!στην!κεντρική!Ευρώπη!και!
στη! Μεσόγειο! παρατηρείται! ζωνική! κυκλοφορία! (Σχήμα! 5.8).! Το! πρότυπο! S1.1!
παρουσιάζει! αυξημένη! συχνότητα! κατά! το! ξεκίνημα! της! θερμής! περιόδου! τον! Ιούνιο!
(39,96%)!καθώς!και! κατά! το! Σεπτέμβριο! (21,62%)! (Σχήμα!5.6).!Η! θερμοκρασία!στην!
επιφάνεια!παρουσιάζει!τη!μεγαλύτερη!μεταβλητότητα!μεταξύ!της!ηπειρωτικής!και!της!
νησιωτικής!Ελλάδας!(Σχήμα!5.9),!ενώ!η!ένταση!του!ανέμου!είναι!ασθενής!(Σχήμα!5.11)!
και! το! κλίμα! των! διαφόρων! περιοχών! αναμένεται! να! επηρεάζεται! σημαντικά! από!
συστήματα! τοπικών! κυκλοφοριών! (θαλάσσια! και! απόγειος! αύρα,! αναβάτες! και!
καταβάτες!άνεμοι).!Το!κεντροειδές!του!προτύπου!S1.2!αποτελεί!μια!περίπτωση!σχετικά!
ασθενούς! συνδυασμού! αντικυκλώνα! στα! βορειοδυτικά! της! Ελλάδας! στη! δυτική!
Ευρώπη! με! το! θερμικό! χαμηλό! της! Μέσης! Ανατολής.! Ο! παραπάνω! συνδυασμός!
παρουσιάζεται! εξασθενημένος! λόγω! των! χαμηλών! υψών! στη! Βόρεια! Ευρώπη! (Σχήμα!
5.8)! που! περιορίζουν! ! την! επέκταση! του! αντικυκλώνα! του! Αζορών! (Σχήμα! 5.7).! Η!
κυκλοφορία!στα!500hPa!είναι!περίπου!ζωνική!(Σχήμα!5.8).!Το!ανεμολογικό!πεδίο!στην!
Ελλάδα!είναι!από!βορειοδυτικές!διευθύνσεις!με!τη!μέγιστη!ένταση!να!σημειώνεται!στο!
νοτιοανατολικό!Αιγαίο!(Σχήμα!5.11),!όπου!και!η!βαροβαθμίδα!είναι!πιο!ισχυρή.!!
!
Σύμφωνα!με!το!πρότυπο!S1.3,!η!θέση!του!χαμηλού!στη!βορειοδυτική!Ευρώπη!(βόρεια!
της! Μεγάλης! Βρετανίας),! επιτρέπει! τη! διείσδυση! του! αντικυκλώνα! των! Αζορών! στη!
νότια!Ευρώπη!και!στη!κεντρική!Μεσόγειο.!Η!περιοχή!της!Ελλάδας!επηρεάζεται!από!τον!
συνδυασμό!των!υψηλών!πιέσεων!στα!βόρεια!με!την!επέκταση!του!θερμικού!χαμηλού!
της! Μέσης! Ανατολής! (Σχήμα! 5.7).! Αποτέλεσμα! του! συνδυασμού! είναι! η! δημιουργία!
ισχυρής!βαροβαθμίδας!στο!Αιγαίο!Πέλαγος!και!η!εμφάνιση!βόρειου!ρεύματος!(ετησίες)!
(Σχήμα!5.11).!Η!μέγιστη!ένταση!(8,68!!m/s)!παρατηρείται!στο!κεντρικό!Αιγαίο!όπου!και!
ενισχύεται! σημαντικά! λόγω! καναλισμού.! Οι! μέγιστες! συχνότητες! του! προτύπου!
σημειώνονται! στο!μέγιστο! της!συχνότητας! εμφάνισης! των! ετησίων!ανέμων!κατά! τον!
Ιούλιο!(35,51%)!και!τον!Αύγουστο!(34,74%)!(Σχήμα!5.6).!Από!τις!ισοϋψείς!στα!500hPa!
διαφαίνεται!αντικυκλωνική!κυκλοφορία!που!διευκολύνει!την!ύπαρξη!υψηλών!πιέσεων!
στη!κεντρική!Ευρώπη!(Σχήμα!5.8).!Το!πρότυπο!S2.3!αποτελεί!την!πιο!χαρακτηριστική!
περίπτωση! του! συνδυασμού! που! οδηγεί! στην! εμφάνιση! ετησίων! ανέμων.! Στην!
επιφάνεια!παρατηρείται!ο!συνδυασμός!των!υψηλών!πιέσεων!που!καλύπτουν!όλη!την!
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Ευρώπη!έως!και!τα!Βαλκάνια!και!του!θερμικού!χαμηλού!της!Μέσης!Ανατολής! (Σχήμα!
5.7).! Σε!σύγκριση!με! το!πρότυπο! S1.3!στο! επίπεδο! των!500hPa!ο!άξονας! της!σφήνας!
έξαρσης! εντοπίζεται! πιο! δυτικά! (δυτική! Ευρώπη)! ευνοεί! την! επέκταση! του!
αντικυκλώνα! ανατολικότερα! στην! ηπειρώτικη! Ευρώπη! (Σχήμα! 5.8).! Οι! μέγιστες!
συχνότητες! εμφάνισης! του! προτύπου! παρατηρούνται! επίσης! τον! Ιούλιο! και! τον!
Αύγουστο!(29,38%!και!35,85%!αντίστοιχα)!(Σχήμα!5.6).!Τα!πρότυπα!S1.3!και!S2.3,!σε!
σύγκριση! με! τα! υπόλοιπα! θερινά! πρότυπα,! σχετίζονται! με! τις! μικρότερες! τιμές! της!
ειδικής!υγρασίας!στα!700hPa!στην!περιοχή!του!Αιγαίου!(Σχήμα!5.14),!με!τις!απόλυτες!
τιμές! της! να! είναι! λίγο! υψηλότερες! από! τις! αντίστοιχες! μέσες! τιμές! για! την! περίοδο!
μελέτης.!Επίσης,!από!τη!διαφορά!της!θερμοκρασίας!με!την!θερμοκρασία!δρόσου!στην!
επιφάνεια!παρατηρείται!στο!Αιγαίο!Πέλαγος!ο!εμπλουτισμός!σε!υδρατμούς!των!αερίων!
μαζών!κατά!μήκος!του!άξονα!των!Ετησίων!ανέμων!καθώς!εντοπίζονται!υψηλές! τιμές!
στο!Βόρειο!Αιγαίο!και!αισθητά!χαμηλότερες!στο!κεντρικό!και!νότιο!Αιγαίο!(Σχήμα!5.13)!
!
Το!πρότυπο!S1.4!αποτελεί!επίσης!μια!περίπτωση!ήπιας!έντασης!του!συνδυασμού!των!
υψηλών!πιέσεων!που!επικρατούν!στην!κεντρική!και!βόρεια!Ευρώπη!και!του!θερμικού!
χαμηλού!της!Μέσης!Ανατολής!(Σχήμα!5.7).!Συγκριτικά!με!τα!πρότυπα!S1.3!και!S2.3,!το!
χαμηλό! εμφανίζεται! σχετικά! εξασθενημένο! με! αποτέλεσμα! τη! μικρότερης! έντασης!
βαροβαθμίδα! στην! περιοχή! της! Ελλάδας! (Σχήμα! 5.11).! Στα! 500hPa! παρατηρείται!
σφήνα!έξαρσης!που!εκτείνεται!με!ελαφρά!κεκλιμένο!άξονα!από!την!κεντρική!Ευρώπη!
έως! τη! Σκανδιναβική! χερσόνησο! (Σχήμα! 5.8).! Οι! μέγιστες! συχνότητες! εμφάνισης! του!
προτύπου!σημειώνονται,!όπως!και!για!τα!S1.2,!S1.3!και!S2.3,!τον! Ιούλιο! (43,26%)!και!
τον! Αύγουστο! (37,01%)! (Σχήμα! 5.6).! Το! ανεμολογικό! πεδίο! στην! επιφάνεια! είναι!
μέτριας! έντασης,! με! εξαίρεση! την! περιοχή! του! νοτιοανατολικού! Αιγαίου! όπου!
παρατηρούνται! αυξημένης! έντασης! βορειοδυτικοί! άνεμοι! (Σχήμα! 5.11).! Η!
διαφοροποίηση! αυτή! εξασθενεί! με! το! ύψος! και! δεν! παρατηρείται! στο! επίπεδο! των!
850hPa!(Σχήμα!5.12).!Το!κεντροειδές!του!προτύπου!S2.4!σχετίζεται!με!το!S1.1!καθώς!το!
πεδίο!πιέσεων!στην!ανατολική!Ευρώπη!και!Μεσόγειο!είναι!ομαλό!(Σχήμα!5.7).!Το!S2.4!
διαφοροποιείται! από! το! S1.1! λόγω! του! κέντρου! υψηλών! πιέσεων! στη! βορειοδυτική!
Ευρώπη,!στην!περιοχή!της!Μεγάλης!Βρετανίας!(Σχήμα!5.7).!Το!πρότυπο!S2.4!αποτελεί!
μια! παραλλαγή! του! προτύπου! S1.4! όπου! λόγω! της! διαφορετικής! θέσης! του!
αντικυκλώνα!και!της!ασθενέστερης!επέκτασης!του!θερμικού!χαμηλού!στην!ανατολική!
Μεσόγειο! η! βαροβαθμίδα! στην! Ελλάδα! είναι! ασθενής! με! αποτέλεσμα! οι! συνοπτικές!
συνθήκες!να!ευνοούν!την!ανάπτυξη!τοπικών!ροών,!όπως!αυτή!της!θαλάσσιας!αύρας.!Οι!
υψηλότερες!συχνότητες!εμφάνισης!παρατηρούνται!κατά!τον!Ιούνιο!και!Σεπτέμβριο!με!
ποσοστά! 39,85%! και! 30,96%! αντίστοιχα! (Σχήμα! 5.6).! Στο! επίπεδο! των! 500hPa!
παρατηρείται! αυλώνας! με! ελαφρά! κεκλιμένο! άξονα! που! εκτείνεται! από! την! κεντρική!
Μεσόγειο!έως!την!ανατολική!Ευρώπη!(Σχήμα!5.8).!Επίσης,!το!πρότυπο!σχετίζεται!με!τις!
μικρότερες! θερμοκρασίες! και! θερμοκρασίες! δρόσου! μεταξύ! των! θερινών! προτύπων!
(Σχήμα!5.9!και!5.10)!καθώς!και!με!αυξημένες!τιμές!της!υγρασίας!καθώς!παρατηρούνται!
σχετικά!μικρές!για!την!εποχή!τιμές!της!διαφοράς!Τ@Τd!!(Σχήμα!5.13).!!
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5.1.3% Πρότυπα%μεταβατικών%περιόδων%

Τα!πρότυπα!των!μεταβατικών!περιόδων!περιλαμβάνουν!τα!πρότυπα!που!συναντώνται!
ημερολογιακά! κατά! τους! ανοιξιάτικους! και! φθινοπωρινούς! μήνες.! Τα! Τ4.2! και! Τ3.4!
μπορεί! να! χαρακτηριστούν! ως! αμιγώς! ανοιξιάτικα! ενώ! τα! Τ2.1,! Τ2.2! και! Τ3.2! ως!
φθινοπωρινά!και!περιγράφουν!ατμοσφαιρικές!καταστάσεις!μετάβασης!από!θερινά!σε!
χειμερινά! πρότυπα.! Τα! υπόλοιπα! τέσσερα! πρότυπα! (Τ3.1,! Τ4.1,! Τ3.3! και! Τ4.3)!
συναντώνται! με! σχετικά! συγκρίσιμες! συχνότητες! εμφάνισης! τόσο! κατά! τους!
φθινοπωρινούς!όσο!και!κατά!τους!ανοιξιάτικους!μήνες!(Σχήμα!5.6).!!
!
Το!πρότυπο!Τ2.1!σχετίζεται!σε!μεγάλο!βαθμό!ως!προς!την!κατανομή!της!επιφανειακής!
πίεσης! με! το! χειμερινό! πρότυπο!W7.4! καθώς! χαρακτηρίζεται! από! την! επέκταση! του!
αντικυκλώνα! των! Αζορών! στη! δυτική! Ευρώπη! (Σχήμα! 5.7).! Συγκριτικά! με! τα! θερινά!
πρότυπα,! το! Τ2.1! παρουσιάζει! ομοιότητες! με! αυτά! των! ετησίων! ανέμων! και!
συγκεκριμένα!με!το!S2.3!όπου!και!η!διείσδυση!του!αντικυκλώνα!είναι! εντονότερη.!Το!
68,05%! των! περιπτώσεων! του! Τ2.1! παρατηρούνται! στην! αρχή! της! φθινοπωρινής!
περιόδου!κατά!τον!Σεπτέμβριο!και!Οκτώβριο! (Σχήμα!5.6).!Στο!επίπεδο!των!500hPa!η!
σφήνα!έξαρσης!που!παρατηρείται!στην!δυτική!Μεσόγειο!και!στην! Ιβηρική!χερσόνησο!
είναι! μικρότερης! κλίμακας! από! την! αντίστοιχη! του! προτύπου! W7.4! (Σχήμα! 5.8).! Το!
ανεμολογικό!πεδίο!στην!επιφάνεια!είναι!από!βόρειες!διευθύνσεις!μέτριας!έντασης!(έως!
6,81! m/s)! στην! ανατολική! Ελλάδα! ενώ! στη! δυτική! επικρατεί! σχεδόν! άπνοια! (Σχήμα!
5.11).! Το! πρότυπο! T3.1! παρατηρείται! τόσο! κατά! τους! φθινοπωρινούς! όσο! και! κατά!
τους! ανοιξιάτικους! μήνες! με! σχετικές! συχνότητες! 64,49%! και! 35,10%! αντίστοιχα!
(Σχήμα!5.6).!Το!κεντροειδές!του!Τ3.1!ως!προς!την!κατανομή!της!επιφανειακής!πίεσης!
σχετίζεται! με! τα! χειμερινά! πρότυπα!W8.1! και!W8.3! ! και! με! το! θερινό! πρότυπο! S1.1.!
Χαρακτηριστικό!του!προτύπου!είναι!το!βαρομετρικό!χαμηλό!βορειοδυτικά!της!Ελλάδας!
στη! Σκανδιναβική! χερσόνησο! (Σχήμα! 5.7).! Η! βαροβαθμίδα! σε! ολόκληρη! τη!Μεσόγειο!
είναι!ασθενής!ενώ!στα!500hPa!παρατηρείται!ζωνική!κυκλοφορία!στην!περιοχή!μελέτης!
(Σχήμα!5.8).!Η!ροή!στο!επίπεδο!των!850hPa!είναι!από!δυτικές!διευθύνσεις!(Σχήμα!5.12)!
ενώ!στην!επιφάνεια!στην!ανατολική!Ελλάδα!επικρατεί!σχεδόν!άπνοια!(Σχήμα!5.11).!Το!
κύριο!χαρακτηριστικό!του!προτύπου!Τ4.1!είναι!η!ύφεση!που!εντοπίζεται!στην!περιοχή!
της! Μεγάλης! Βρετανίας! (Σχήμα! 5.7).! Το! πρότυπο! παρατηρείται! εξίσου! κατά! τους!
φθινοπωρινούς! και! ανοιξιάτικους! μήνες! με! σχετικές! συχνότητες! 55,12%! και! 44,58%!
αντίστοιχα! (Σχήμα! 5.6).! Η! κατανομή! της! επιφανειακής! πίεσης! του! προτύπου! Τ4.1!
σχετίζεται!με!τα!χειμερινά!πρότυπα!W5.1!και!W8.2.!Το!πεδίο!στην!περιοχή!της!Ελλάδας!
είναι! ομαλό! (Σχήμα! 5.7),! η! κυκλοφορία! ελαφρά! αντικυκλωνική! (Σχήμα! 5.8)! και! οι!
άνεμοι! στην! επιφάνεια! ασθενείς! (Σχήμα! 5.11).! Η! κατανομή! της! επιφανειακής! πίεσης!
του!προτύπου!T2.2!σχετίζεται!σε!μεγάλο!βαθμό!με!αυτή!του!W8.4,!όπου!παρατηρείται!
εκτεταμένο! πεδίο! υψηλών! πιέσεων! στη! νότια! Ευρώπη! και! στη! Μεσόγειο,! ενώ! στη!
Μεγάλη! Βρετανία! και! στη! νοτιοανατολική! Ευρώπη! εντοπίζονται! χαμηλές! πιέσεις.! Οι!
δύο!τύποι!διαφέρουν!στο!αίτιο!δημιουργίας!του!χαμηλού!καθώς!στο!πρότυπο!T2.2!το!
αίτιο! δημιουργίας! είναι! θερμικό! που! σχετίζεται! με! το! θερμικό! χαμηλό! της! Μέσης!
Ανατολής!(Σχήμα!5.7).!Η!κυκλοφορία!στα!500hPa!είναι!ελαφρά!αντικυκλωνική!(Σχήμα!
5.8)! ενώ! η! ροή! τόσο! στην! επιφάνεια! όσο! και! στα! 850hPa! είναι! ασθενής! στη! δυτική!
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Ελλάδα! και! ενισχυμένη! από! βόρειες! διευθύνσεις! στο!Αιγαίο!Πέλαγος! (Σχήμα! 5.11! και!
5.12).!Το!πρότυπο!Τ3.2!χαρακτηρίζεται!ως!αμιγώς!φθινοπωρινό!με!τη!μέγιστη!μηνιαία!
συχνότητα!να!παρατηρείται!τον!Οκτώβριο!(44,68!%)!(Σχήμα!5.6).!Το!Τ3.2!κεντροειδές!
σχετίζεται!με!τα!χειμερινά!πρότυπα!W5.4!και!W8.4!και!χαρακτηρίζεται!από!την!ύπαρξη!
αντικυκλώνα!βόρεια!–!βορειοανατολικά!της!Ελλάδας.!Ο!αντικυκλώνας!βρίσκεται!στην!
ανατολική! Ευρώπη! και! επεκτείνεται! στα! Βαλκάνια! (Σχήμα! 5.7)! ενώ! στα! 500hPa! ο!
άξονας! της! σφήνας! έξαρσης! έχει! νοτιοδυτική! –! βορειοανατολική! διεύθυνση! και!
εκτείνεται!από!τη!δυτική!Μεσόγειο!έως!τη!Βαλτική!(Σχήμα!5.8).!Το!πρότυπο!σχετίζεται!
με!τις!μέγιστες!ταχύτητες!ανέμου!στην!επιφάνεια! !σε!σχέση!με!τα!υπόλοιπα!πρότυπα!
μεταβατικών! περιόδων.! Συγκεκριμένα! στο! κεντρικό! Αιγαίο! παρατηρούνται! άνεμοι!
βόρειας!συνιστώσας! έως! και! 8,88!m/s! (Σχήμα!5.11).! Σύμφωνα!με! το!πρότυπο!Τ4.2! η!
Ελλάδα! επηρεάζεται! από! το! κέντρο! χαμηλών! πιέσεων! που! εντοπίζεται! στην! περιοχή!
της!Κύπρου!σε!συνδυασμό!με!τις!υψηλές!πιέσεις!της!ανατολικής!Ευρώπης(Σχήμα!5.7).!
Το!πρότυπο!παρουσιάζει!αυξημένες!συχνότητες!την!Άνοιξη!(63,66%)!και!στο!επίπεδο!
των! 500hPa! σε! σύγκριση! με! το! Τ2.2! εμφανίζεται! πιο! ενισχυμένη! η! μεσημβρινή!
κυκλοφορία! κάνοντας! πιο! ευδιάκριτο! τον! αυλώνα! που! παρατηρείται! με! κατακόρυφο!
άξονα!που!εκτείνεται!από!την!ανατολική!Μεσόγειο!στο!Αιγαίο!πέλαγος!έως!τη!Ρωσία!
(Σχήμα!5.8).!Επίσης,!το!πρότυπο!σε!σχέση!με!τα!υπόλοιπα!πρότυπα!των!μεταβατικών!
περιόδων,! σχετίζεται! με! τις! χαμηλότερες! τιμές! της! θερμοκρασίας,! της! θερμοκρασίας!
δρόσου! καθώς! και! της! διαφοράς! θερμοκρασίας! και! του! σημείου! δρόσου! (Σχήμα! 5.9,!
5.10! και! 5.13).! Το! πρότυπο! Τ3.3! χαρακτηρίζεται! από! την! ύπαρξη! αντικυκλώνα! στη!
βόρεια!Ευρώπη!και!συγκεκριμένα!στην!περιοχή!μεταξύ!της!Μεγάλης!Βρετανίας!και!της!
Σκανδιναβικής! χερσονήσου! (Σχήμα! 5.7).! Το! κεντροειδές! του! προτύπου! σχετίζεται! με!
την! ύπαρξη! σφήνα! έξαρσης! στη! δυτική! Ευρώπη! με! σχεδόν! κατακόρυφο! άξονα! που!
εκτείνεται! από! την! Ιβηρική! χερσόνησο! έως! τη!Μεγάλη!Βρετανία! και! με! αυλώνα!στην!
ανατολική!Ευρώπη!που!εκτείνεται!από!τη!Ρωσία!μέχρι!την!ανατολική!Μεσόγειο!(Σχήμα!
5.8).!Το!Τ3.3!όπως!και! το!Τ4.2!σχετίζεται! επίσης!με! χαμηλές! τιμές! της!θερμοκρασίας,!
της! θερμοκρασίας! δρόσου! καθώς! και! της! διαφοράς! θερμοκρασίας! και! του! σημείου!
δρόσου! (Σχήμα! 5.9,! 5.10! και! 5.13)! αλλά! και! με! αρνητικές! τιμές! της! ανωμαλίας! της!
ειδικής! υγρασίας! στα! 700hPa! (Σχήμα! 5.14).! Σύμφωνα! με! το! πρότυπο! Τ4.3! στην!
επιφάνεια!ένα!εκτεταμένο!πεδίο!χαμηλών!πιέσεων!καλύπτει!τη!δυτική!Μεσόγειο!ενώ!η!
βαροβαθμίδα! στην! περιοχή! της! Ελλάδας! είναι! ασθενής! (Σχήμα! 5.7).! Στο! επίπεδο! των!
500hPa!για!τη!κεντρική!και!ανατολική!Μεσόγειο!παρατηρείται!ελαφρά!αντικυκλωνική!
κυκλοφορία! (Σχήμα! 5.8)! και! η! ροή! στην! επιφάνεια! είναι! ασθενής! (Σχήμα! 5.11).! Το!
πρότυπο!Τ3.4!παρατηρείται!κατά!τους!ανοιξιάτικους!μήνες!!με!συχνότητα!78,51%!και!
κυρίως! κατά! τον! Απρίλιο! και! Μάιο! με! μηνιαίες! συχνότητες! 40,32%! και! 35,54%!
αντίστοιχα!(Σχήμα!5.6).!Το!κεντροειδές!του!προτύπου!χαρακτηρίζεται!στην!επιφάνεια!
από! ένα! κέντρο! χαμηλών! πιέσεων! στην! περιοχή! της! Ιταλίας! που! σε! αντίθεση! με! τα!
πρότυπα!W5.2!και!W6.2!είναι!σχετικά!αβαθές.!Ο!άξονας!του!αυλώνα!που!παρατηρείται!
στα! 500hPa! είναι! κεκλιμένος! και! εκτείνεται! από! τη! δυτική! Μεσόγειο! έως! τη!
Σκανδιναβική!χερσόνησο!(Σχήμα!5.8),!ενώ!η!ροή!στην!επιφάνεια!είναι!ασθενής!και!από!
νότιες!διευθύνσεις!(Σχήμα!5.11).!!
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5.1.4% Χειμερινά%πρότυπα%

Τα! χειμερινά! πρότυπα! μπορεί! να! ομαδοποιηθούν! περαιτέρω! βάση! των!
χαρακτηριστικών! των! κέντρων! δράσης! που! επηρεάζουν! την! περιοχή! μελέτης.!
Αναλυτικά! παρατηρούνται! επτά! υφεσιακά! πρότυπα,! τέσσερα! αντικυκλωνικά,! τρία!
μεικτά! και! τρία! πρότυπα! ομαλών! πεδίων.! Τα! υφεσιακά! πρότυπα! χαρτογραφούνται,!
όταν! σχετίζονται! με! βαρομετρικά! χαμηλά! στη! βόρεια! Ευρώπη,! στο! κάτω! μέρος! του!
χάρτη! SOM! ή! στο! κέντρο! του,! όταν! σχετίζονται! με! Μεσογειακές! υφέσεις.! Τα!
αντικυκλωνικά! πρότυπα! αντίθετα! χαρτογραφούνται! στο! άνω! μέρος! του! χάρτη! SOM!
(Σχήμα!5.7).!!
!
Σύμφωνα! με! το! πρότυπο! W5.1,! ολόκληρη! η! Ευρώπη! επηρεάζεται! από! ένα! βαθύ!
σύστημα!χαμηλών!πιέσεων!εντοπισμένο!στην!περιοχή!της!Μεγάλης!Βρετανίας!(Σχήμα!
5.7)!που!συνοδεύεται!από!αυλώνα!στο!επίπεδο!των!500hPa!(Σχήμα!5.8).!Το!πρότυπο!
W5.1! παρουσιάζει! ομοιόμορφη! κατανομή! στις! συχνότητες! εμφάνισης! κατά! την!
διάρκεια!του!χειμώνα!αλλά!και!αυξημένες!σχετικές!συχνότητες!το!Μάρτιο!και!Απρίλιο!
(17,97%! και! 25,00%! αντίστοιχα)! (Σχήμα! 5.6).! Η! ροή! στα! 850hPa! είναι! από! δυτικές@
νοτιοδυτικές! διευθύνσεις! (Σχήμα! 5.12)! ενώ! στην! επιφάνεια! γίνεται! ασθενής! και!
στρέφεται!από!νοτιοδυτικές!ή!νότιες!στην!περιοχή!του!Αιγαίου!Πελάγους!(Σχήμα!5.11).!
Το! πρότυπο! συνδέεται! με! τις! υψηλότερες! θερμοκρασίες! μεταξύ! των! χειμερινών!
προτύπων!(Σχήμα!5.9)!καθώς!και!με!μικρές!αρνητικές!τιμές!της!ανωμαλίας!της!ειδικής!
υγρασίας! (Σχήμα! 5.14).! Επίσης,! το! W5.1! πρότυπο! σχετίζεται! λόγω! της! υψηλής!
απόλυτης! υγρασίας! με! υψηλές! τιμές! της! θερμοκρασίας! δρόσου! (έως! και! 13,43! °C)!
(Σχήμα! 5.10)! που! παρατηρούνται! κυρίως! στη! νότια! Ελλάδα.! Στην! ανατολική!
ηπειρωτική!Ελλάδα!εντοπίζονται!μεγαλύτερες!τιμές!της!διαφοράς!(Τ!–!Τd)!συγκριτικά!
με! τη! δυτική! Ελλάδα! λόγω! της! οροσειράς! της! Πίνδου! και! της! μείωσης! της! υγρασίας!
λόγω! κυκλοφορίας! στην! υπήνεμη! πλευρά! (Σχήμα! 5.13)! της.! Σχετικά! με! το! πρότυπο!
W6.1! δυτικά! και! βορειοανατολικά! της! Ελλάδας! σημειώνονται! χαμηλές! πιέσεις,! ενώ!
ανατολικά! και! βορειοδυτικά! παρατηρούνται! πεδία! υψηλών! πιέσεων! (Σχήμα! 5.7).! Το!
πεδίο! στη! περιοχή! της! Ελλάδας! είναι! ομαλό! ενώ! η! ατμοσφαιρική! κυκλοφορία! στα!
500hPa! είναι! ζωνική! (Σχήμα! 5.8).! Το! πρότυπο! παρατηρείται! κατά! τους! χειμερινούς!
μήνες!με!συχνότητα!44,11%!και!κατά!τον!Μάρτιο!με!σχετική!συχνότητα!23,57%!(Σχήμα!
5.6).! Σύμφωνα!με! το!πρότυπο!W7.1,! το! κέντρο! του!βαρομετρικού! χαμηλού!βρίσκεται!
βορειοανατολικά! σε! σύγκριση! με! το! πρότυπο! W5.1,! στα! βόρεια! της! Ελλάδας! και!
εντοπίζεται!στην!περιοχή!της!Βαλτικής!θάλασσας!(Σχήμα!5.7).!Στο!επίπεδο!των!500hPa!
παρατηρείται! αυλώνας! με! κατακόρυφο!άξονα! που! καλύπτει! όλη! την! Ευρώπη! (Σχήμα!
5.8).!Το!πρότυπο!W7.1!συνδέεται!με!δυτική!ροή!στη!δυτική!Ελλάδα!που!είναι!μέτριας!
έντασης! στη! νότια! (έως! και! 8,44! m/s)! και! στρέφεται! σε! νοτιοδυτική! στο! Αιγαίο!
Πέλαγος!(Σχήμα!5.11).!Σε!αντιστοιχία!με!τα!πρότυπα!W5.1!και!W7.1,!η!ατμοσφαιρική!
κυκλοφορία! σύμφωνα! με! το! πρότυπο! W8.1! καθορίζεται! από! την! ύπαρξη! ενός!
συστήματος! χαμηλών! πιέσεων! στη! βόρεια! Ευρώπη.! Συγκεκριμένα! το! κέντρο! της!
ύφεσης!βρίσκεται!στα!βορειοδυτικά!της!Ελλάδας!στο!δυτικό!μέρος!της!Σκανδιναβικής!
χερσονήσου!(Σχήμα!5.7).!Το!πρότυπο!στην!περιοχή!της!Ελλάδας!διαφοροποιείται!από!
το!W7.1!στην!ένταση!της!ροής,!που!σε!αυτή!την!περίπτωση!είναι! επίσης!από!δυτικές!
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διευθύνσεις! αλλά! ασθενέστερη! (Σχήμα! 5.11),! με! τη! μέγιστη! ένταση! να! παρατηρείται!
στα!νοτιοδυτικά!της!ηπειρωτικής!Ελλάδας!(έως!6,10!m/s).!!
!
Η!Ελλάδα!σύμφωνα!με!το!πρότυπο!W5.2!επηρεάζεται!από!μια!καλά!οργανωμένη!ύφεση!
με! κέντρο! στη! βορειοδυτική! Ιταλία! (Σχήμα! 5.7).! Το! πρότυπο! σχετίζεται! με! την!
κυκλογένεση! στον! κόλπο! της! Γένοβας,! στη! θάλασσα! της! Λιγουρίας! και! της! κοιλάδας!
του! Πάδου! (Ηριδανού).! Επίσης! σχετίζεται! με! τις! υφέσεις! που! δημιουργούνται! στην!
υπήνεμη!πλευρά!των!Άλπεων.!Η!μέγιστη!συχνότητα!εμφάνισης!του!W5.2!παρατηρείται!
το!Φεβρουάριο!(39,31%)!ενώ!επίσης!παρουσιάζει!αυξημένες!συχνότητες!το!Μάρτιο!και!
Απρίλιο!(Σχήμα!5.6).!Στο!επίπεδο!των!500hPa!παρατηρείται!ένα!κέντρο!χαμηλών!υψών!
στη! κεντροδυτική!Ευρώπη! (Σχήμα!5.8).!Ο!άνεμος!στα!850hPa! είναι! από! νοτιοδυτικές!
διευθύνσεις!(Σχήμα!5.12)!και!στην!επιφάνεια!στρέφεται!σε!νότιος!που!κυμαίνεται!από!
1,80!έως!6,46!m/s.!Η!ροή!είναι!πιο!ισχυρή!στη!δυτική!Ελλάδα!(Σχήμα!5.11),!όπου!και!η!
επίδραση! του! χαμηλού! είναι! πιο! έντονη.! Σε! αντιστοιχία! με! το! πρότυπο! W5.2,! στο!
πρότυπο!W6.2!η!Ελλάδα!επηρεάζεται!από!μια!ύφεση!που!βρίσκεται!στα!δυτικά!της,!είτε!
στη! κεντρική! και! νότια! Ιταλία! είτε! στην! Αδριατική! (Σχήμα! 5.7).! Στο! επίπεδο! των!
500hPa! ο! άξονας! του! αυλώνα! είναι! κατακόρυφος! και! εκτείνεται! από! την! κεντρική!
Μεσόγειο!έως!τη!βόρεια!Ευρώπη!(Σχήμα!5.8).!Το!πρότυπο!στην!περιοχή!της!Ελλάδας!
σχετίζεται!με!υψηλές!για!την!εποχή!τιμές!της!θερμοκρασίας!(έως!και!19,35!°C)!και!της!
θερμοκρασίας!δρόσου!(έως!και!13,42!°C)!(Σχήμα!5.9!και!5.10).!Επίσης,!οι!αέριες!μάζες!
που! μεταφέρονται! λόγω! της! συνοπτικής! κυκλοφορίας! είναι! πλούσιες! σε! υδρατμούς,!
όπως! προκύπτει! και! από! τις! θετικές! τιμές! της! ανωμαλίας! της! ειδικής! υγρασίας! στα!
700hPa! (Σχήμα! 5.14).! Το! πρότυπο!W7.2! σχετίζεται! με! το!W7.1! με! τη! διαφορά! ότι! το!
κέντρο!του!βαρομετρικού!χαμηλού!εντοπίζεται!σε!μεγαλύτερα!γεωγραφικά!πλάτη,!ενώ!
παρατηρείται! και! επέκταση! του! αντικυκλώνα! των! Αζορών! στην! Ιβηρική! χερσόνησο!
(Σχήμα!5.7).! Ο! άξονας! του!αυλώνα!στα!500hPa! καλύπτει! όλη! την!ανατολική!Ευρώπη!
και!εκτείνεται!από!τη!Βαλτική!έως!και!την!ανατολική!Μεσόγειο!(Σχήμα!5.8).!Η!ροή!τόσο!
στην!επιφάνεια!όσο!και!στο!επίπεδο!των!850hPa!είναι!από!βορειοδυτικές!διευθύνσεις!
(Σχήμα! 5.11! και! 5.12).! Η! ατμοσφαιρική! κυκλοφορία! σύμφωνα! με! το! πρότυπο! W8.2!
σχετίζεται! με! το! πρότυπο! W5.1! καθώς! παρατηρείται! επίσης! ύφεση! στη! Μεγάλη!
Βρετανία! αλλά! σε! αυτή! την! περίπτωση! σε! μεγαλύτερα! γεωγραφικά! πλάτη! και!
επομένως! η! βαροβαθμίδα! στην! περιοχή! της! ανατολικής! Μεσογείου! και! της! Ελλάδας!
είναι! ασθενής! (Σχήμα! 5.7).! Η! κυκλοφορία! στα! 500hPa! είναι! ελαφρά! αντικυκλωνική!
(Σχήμα! 5.8)! ενώ! το! ανεμολογικό! πεδίο! είναι! πολύ! ασθενές! με! τη! μέγιστη! ένταση! να!
παρατηρείται! στο! Αιγαίο! Πέλαγος! (Σχήμα! 5.11).! Το! αντικυκλωνικό! πρότυπο! W5.3!
χαρακτηρίζεται! από! την! ύπαρξη! βαρομετρικού! υψηλού! στα! βορειοανατολικά! της!
Ελλάδας,!εντοπισμένο!στην!Ανατολική!Ευρώπη!που!σε!πολλές!περιπτώσεις!σχετίζεται!
με! την! επέκταση! του! αντικυκλώνα! της! Σιβηρίας! (Σχήμα! 5.7).! Ο! άξονας! της! σφήνας!
έξαρσης! που! παρατηρείται! στα! 500hPa! είναι! κατακόρυφος! και! εκτείνεται! από! την!
κεντρική! Μεσόγειο! έως! τη! Σκανδιναβική! χερσόνησο! (Σχήμα! 5.8).! Το! μέγιστο! της!
επιφανειακής!ροής!παρατηρείται!στο!κεντρικό!Αιγαίο!και!είναι!από!βορειοανατολικές!
διευθύνσεις!ενώ!αντίθετα!στο!Ιόνιο!παρατηρείται!νοτιοανατολικό!ρεύμα!(Σχήμα!5.11).!
Σύμφωνα!με!το!κεντροειδές!του!προτύπου!W6.3,!το!κέντρο!της!ύφεσης!βρίσκεται!στην!
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Ελλάδα! (Σχήμα!5.7)!που!σχετίζεται! είτε! με! υφέσεις! που! κινήθηκαν!ανατολικά! είτε! με!
κυκλογένεση!στο!Αιγαίο!Πέλαγος.!Ο!άξονας!του!αυλώνα!που!παρατηρείται!στα!500hPa!
είναι! σχεδόν! κατακόρυφος! και! εκτείνεται! από! την! κεντρική! Μεσόγειο! και! τη! βόρεια!
Αφρική! έως! τις! Βαλτικές! χώρες! και! τη! δυτική! Σκανδιναβία! (Σχήμα! 5.8).! Το! πρότυπο!
W6.3! συναντάται! εξίσου! κατά! τους! χειμερινούς! και! ανοιξιάτικους! μήνες! με! σχετικές!
συχνότητες! εμφάνισης! 49,81%! και! 40,81%! αντίστοιχα,! με! το! μέγιστο! της! μηνιαίας!
συχνότητας!να!παρατηρείται!το!Μάρτιο! (23,05%)! (Σχήμα!5.6).!Η!ροή!στην!επιφάνεια!
είναι!βορειοδυτική!στη!δυτική!Ελλάδα,!δυτική!σχεδόν!μέτριας!έντασης!στη!νότια!που!
εξασθενεί! και! στρέφεται! σε! νοτιοδυτική! στην! ανατολική! (Σχήμα! 5.11).! Το! πρότυπο!
ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! W7.3,! μπορεί! να! σχετίζεται! με! την! κυκλογένεση! στη!
βόρεια! Αφρική! στην! υπήνεμη! πλευρά! της! οροσειράς! του! Άτλαντα.! Οι! υφέσεις! αυτές!
κινούνται!ανατολικά!και!επηρεάζουν!τη!περιοχή!όταν!βρίσκονται!στα!νοτιοανατολικά!
της! Ελλάδας! στον! κόλπο! του! Γκαμπές! στη! Τυνησία.! Στην! επιφάνεια! παρατηρείται!
επίσης!στη! δυτική!Ευρώπη!πεδίο! υψηλών!πιέσεων!που! δεν! επηρεάζει! σημαντικά! την!
κυκλοφορία!στον!Ελλαδικό!χώρο!(Σχήμα!5.7).!Στο!επίπεδο!των!500hPa!παρατηρείται!
αυλώνας,! ο! άξονας! του! οποίου! είναι! ελαφρά! κεκλιμένος! με! διεύθυνση! ΝΔ! –! ΒΑ! που!
εκτείνεται! από! τη! βόρεια! Αφρική! στην! Αλγερία! έως! την! κεντρική! Ευρώπη! ενώ! η!
κυκλοφορία! στην! Ελλάδα! είναι! ελαφρά! αντικυκλωνική! (Σχήμα! 5.8).! Το! πρότυπο!
παρατηρείται! με! συχνότητα! 43,94%!κατά! τη! διάρκεια! του! χειμώνα! και! κατά! 29,41%!
και! 26,64%! το! φθινόπωρο! και! την! άνοιξη! αντίστοιχα! (Σχήμα! 5.6).! Το! πρότυπο!
σχετίζεται!με!υψηλή!επιφανειακή!θερμοκρασία!και!αυξημένες!τιμές!της!θερμοκρασίας!
δρόσου! (Σχήμα! 5.9! και! 5.10)! λόγω! της! μεταφοράς! θερμών! και! υγρών! αερίων! μαζών!
στην! περιοχή! της! Ελλάδας.! Το! κεντροειδές! του! προτύπου! W8.3! σχετίζεται! με! το!
πρότυπο! W8.1! αλλά! σε! αυτή! την! περίπτωση! το! κέντρο! χαμηλών! πιέσεων! είναι!
μετατοπισμένο!βορειότερα!με!αποτέλεσμα!η!βαροβαθμίδα!σε!ολόκληρη!τη!Μεσόγειο!να!
είναι!ασθενής! (Σχήμα!5.7).!Η!κυκλοφορία!στα!500hPa!είναι!βορειοδυτική! (Σχήμα!5.8)!
ενώ!στην!επιφάνεια!στην!ηπειρωτική!Ελλάδα!παρατηρείται!άπνοια.!Η!μέγιστη!ένταση!
της!ταχύτητας!του!ανέμου!παρατηρείται!στο!νότιο!Αιγαίο!(έως!3,43!m/s)!από!βόρειες!
διευθύνσεις!(Σχήμα!5.11).!!!!
!
Το! πρότυπο! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! W4.4! χαρακτηρίζεται! από! το! συνδυασμό!
υψηλών!πιέσεων!που!εντοπίζονται!στα!βόρεια!της!Ελλάδας!και!χαμηλών!πιέσεων!στα!
νοτιοδυτικά! και! συγκεκριμένα! στον! κόλπο! της! Σίδρας! (Σχήμα! 5.7).! Στο! επίπεδο! των!
500hPa! παρατηρείται! κεκλιμένος! αυλώνας! με! διεύθυνση! νοτιοδυτική! –!
βορειοανατολική!που!εκτείνεται!από!την!κεντρική!Μεσόγειο!έως!την!Ουκρανία!και!τη!
Ρωσία!(Σχήμα!5.8).!Ο!άνεμος!στην!επιφάνεια,!όπως!και!στα!υπόλοιπα!πρότυπα!στο!άνω!
μέρος!του!χάρτη!SOM,!είναι!από!βόρειες!διευθύνσεις!στα!ανατολικά!και!εξασθενεί!στα!
νοτιοανατολικά,! όπου! και! επικρατεί! σχεδόν! άπνοια! ενώ!αντίθετα! στη! δυτική! Ελλάδα!
στρέφεται! σε! νοτιοανατολικός! (Σχήμα! 5.11).! Το! πρότυπο! W5.4! χαρακτηρίζεται! από!
έναν! αντικυκλώνα! το! κέντρο! του! οποίου! είναι! βόρεια! ή! βορειοδυτικά! της! Ελλάδας!
(Σχήμα! 5.7).! Η! σφήνα! έξαρσης! στα! 500hPa! καλύπτει! όλη! τη! δυτική! Ευρώπη,! με!
κεκλιμένο!άξονα!που! εκτείνεται! από! τη!βορειοδυτική!Αφρική! έως! τη!Βαλτική! (Σχήμα!
5.8).!Το!πρότυπο!W5.4!μπορεί!να!χαρακτηριστεί!ως!αμιγώς!χειμερινό!πρότυπο!καθώς!
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παρουσιάζει! τη! μεγαλύτερη! σχετική! συχνότητα! (81,27%)! μεταξύ! των! προτύπων! για!
τους! χειμερινούς! μήνες! (Σχήμα! 5.6).! Το! πρότυπο! σχετίζεται! με! ισχυρή! βόρεια@
βορειοανατολική! ροή! στο! Αιγαίο! Πέλαγος! (έως! και! 11,22!m/s)! και! ασθενέστερη! από!
ανατολικές! διευθύνσεις! στη! δυτική! Ελλάδα! (Σχήμα! 5.11).! Χαρακτηριστικό! του! W5.4!
κεντροειδούς! είναι! η! χαμηλή! επιφανειακή! θερμοκρασία! και! θερμοκρασία! δρόσου!
(Σχήμα! 5.9! και! 5.10)! και! οι! χαμηλές! αρνητικές! τιμές! της! ανωμαλίας! της! ειδικής!
υγρασίας! στα! 700hPa! (Σχήμα! 5.14),! καθώς! το! ανατολικό! τμήμα! του! αντικυκλώνα!
μεταφέρει! ψυχρές! και! ξηρές! αέριες! μάζες! από! τη! βόρεια! Ευρώπη.! Η! κατανομή! της!
υγρασίας,! όπως! αποτυπώνεται! από! την! διαφορά! (Τ@Τd)! (Σχήμα! 5.13),! παρουσιάζει!
μέγιστο!στο!Αιγαίο!Πέλαγος!και!ελάχιστο!στη!δυτική!Ελλάδα,!λόγω!της!διεύθυνσης!της!
ροής! σε! συνδυασμό! με! τον! προσανατολισμό! των! ορεινών! όγκων.! Η! ατμοσφαιρική!
κυκλοφορία! σύμφωνα! με! ! το! πρότυπο! W6.4! χαρακτηρίζεται! από! το! συνδυασμό!
υψηλών!πιέσεων!βορειοδυτικά! της!Ελλάδας!με! χαμηλές!πιέσεις!που! επικρατούν!στην!
περιοχή! της! Τουρκίας! αλλά! και! βορειότερα! (Σχήμα! 5.7).! Ο! αντικυκλώνας! μπορεί! να!
αποτελεί! επέκταση!είτε!του!αντικυκλώνα!του!βορειοανατολικού!Ατλαντικού!είτε!των!
Αζορών! στη! δυτική! και! κεντρική! Ευρώπη.! Στο! επίπεδο! των! 500hPa! παρατηρείται!
αυλώνας! με! σχεδόν! κατακόρυφο! άξονα! που! εκτείνεται! από! την! ανατολική!Μεσόγειο!
έως! την! περιοχή! της! Ρωσίας! και! ακολουθείται! από! σφήνα! έξαρσης! με! επίσης! σχεδόν!
κατακόρυφο!άξονα!που!καλύπτει! τη!δυτική!Ευρώπη!από!την! Ιβηρική!χερσόνησο! έως!
και!βόρεια!της!Μεγάλης!Βρετανίας!(Σχήμα!5.8).!Ο!συνδυασμός!έχει!ως!αποτέλεσμα!ένα!
βόρειο! ρεύμα! σε! όλη! την! περιοχή! της! Ελλάδας! (Σχήμα! 5.11).! Σε! αντιστοιχία! με! το!
πρότυπο! W5.4,! πραγματοποιείται! μεταφορά! ψυχρών! και! ξηρών! αερίων! μαζών! στη!
περίπτωση! αυτή! όμως! από! τη! βόρεια! Ευρώπη! με! αποτέλεσμα! τις! χαμηλές! τιμές! της!
θερμοκρασίας! και! της! θερμοκρασίας! δρόσου! (Σχήμα! 5.9! και! 5.10).! Η! ανωμαλία! της!
ειδικής! υγρασίας! παρουσιάζει! τις! χαμηλότερες! αρνητικές! τιμές! μεταξύ! των!
ατμοσφαιρικών! προτύπων! (Σχήμα! 5.14).! Το! χαρακτηριστικό! του! κεντροειδούς! W7.4!
είναι! η! επέκταση! του! αντικυκλώνα! των! Αζορών! στη! δυτική! Μεσόγειο! η! οποία!
υποβοηθείται! από! την! ύπαρξη! έξαρσης! στη! δυτική! Ευρώπη! (Σχήμα! 5.7! και! 5.8).!
Συγκεκριμένα!στα!500hPa!ο!άξονας!της!σφήνας!έξαρσης!είναι!κεκλιμένος!με!διεύθυνση!
νοτιοδυτική! –! βορειοανατολική! ! που! εκτείνεται! από! τη! βορειοδυτική! Αφρική! στην!
κεντρική! Ευρώπη! ενώ! αυλώνας! εντοπίζεται! στη! νοτιοανατολική! Μεσόγειο! και! στη!
Μέση!Ανατολή!(Σχήμα!5.8).!Η!ροή!τόσο!στην!επιφάνεια!όσο!και!στα!850hPa!είναι!από!
βόρειες!διευθύνσεις,!ασθενής!στην!ηπειρωτική!Ελλάδα!και!μέτριας!έντασης! (έως!7,83!
m/s)! στο! Αιγαίο! Πέλαγος! (Σχήμα! 5.11! και! 5.12).! Σύμφωνα! με! το! πρότυπο! W8.4! ο!
αντικυκλώνας!της!ανατολικής!Ευρώπης!έχει!επεκταθεί!νοτιοδυτικά!στα!Βαλκάνια!ενώ!
παράλληλα! στη! νότια! Ευρώπη! και! στη! δυτική! και! κεντρική! Μεσόγειο! παρατηρείται!
ασθενής!βαροβαθμίδα!υψηλών!πιέσεων!(Σχήμα!5.7).!Στα!500hPa!παρατηρείται!σφήνα!
έξαρσης!που!εκτείνεται!από!την!Ιβηρική!χερσόνησο!έως!τη!Βαλτική!με!προσανατολισμό!
νοτιοδυτικό@βορειοανατολικό! ! και! την! ύπαρξη! αυλώνα! στην! ανατολική! Ευρώπη! και!
Μικρά! Ασία! (Σχήμα! 5.8).! Η! ροή! στη! δυτική! Ελλάδα! είναι! ασθενής! ενώ! το! μέγιστο!
παρατηρείται! επίσης! στο! Αιγαίο! Πέλαγος! (έως! 7,86! m/s)! και! είναι! από!
βορειοανατολικές! διευθύνσεις! (Σχήμα! 5.11).! Το! πρότυπο! W8.4! όπως! και! το! W7.4!
σχετίζεται!με!σχετικά!χαμηλές!τιμές!της!ειδικής!υγρασίας!στα!700hPa!(Σχήμα!5.14).!!
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5.2% Μετάβαση%προτύπων%ατμοσφαιρικής%κυκλοφορίας%

Η!μελέτη!της!μετάβασης!των!προτύπων!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!με!χρονικό!βήμα!
μιας!ημέρας!(Πίνακας!5.3)!υποδεικνύει!την!αυξημένη!επιμονή!των!προτύπων!για!όλες!
τις! ατμοσφαιρικές! καταστάσεις.! Τα! υψηλότερα!ποσοστά! εμμονής!παρατηρούνται! για!
τα! θερινά! πρότυπα! S1.4! (75,29%)! και! S2.4! (65,99%),! για! τα! πρότυπα! μεταβατικών!
περιόδων!Τ4.3!και!Τ3.2!με!πιθανότητες!68,42%!και!65,16%!αντίστοιχα,!καθώς!και!του!
χειμερινού! προτύπου! W4.4! με! ποσοστό! 67,75%.! Τα! πρότυπα! W4.4,! T4.3! και! Τ3.2!
σχετίζονται!κυκλοφορία!εμποδισμού!τύπου!‘Ωμέγα’,!όπου!ο!αντικυκλώνας!εμποδίζει!τη!
κίνηση!των!συστημάτων!που!έρχονται!από!τα!δυτικά..!!
!
Σχετικά! με! τις! μεταβάσεις! ως! προς! τα! υπόλοιπα! ατμοσφαιρικά! πρότυπα,! το! θερινό!
πρότυπο! S1.1! παρουσιάζει! αυξημένες! πιθανότητες! μετάβασης! προς! τα! πρότυπα! που!
σχετίζονται! με! τους! Ετησίες! ανέμους! S1.3! και! S1.2! (ασθενής! συνδυασμός)! και! με!
ποσοστά!11,79%!και!10,92%!αντίστοιχα.!Το!πρότυπο!S1.2!παρουσιάζει!τις!μεγαλύτερες!
πιθανότητες! μετάβασης! προς! τους! ισχυρούς! συνδυασμούς! Ετησίων! ανέμων! S1.3! και!
S2.3!με!ποσοστά!8,64%!και!7,25%!αντίστοιχα,!ενώ!επίσης!το!πρότυπο!S1.4!παρουσιάζει!
επίσης!υψηλό!ποσοστό!μετάβασης!προς!το!S2.3!(10.36%).!Σε!αντίθεση!τα!πρότυπα!S1.3!
και! S2.3! παρουσιάζουν! υψηλές! πιθανότητες! μετάβασης! από! την! μια! ατμοσφαιρική!
κατάσταση! στην! άλλη! (με! ποσοστά! 12,62%! και! 11,85%!αντίστοιχα)! καθώς! και! προς!
τον!ασθενή!συνδυασμό!S1.2! (11,06%)!για!το!S1.3!και!προς!τους!S1.4!και!S1.2! (9.38%!
και! 8,00%! αντίστοιχα)! για! το! S2.3.! Οι! υψηλότερες! πιθανότητες! μετάβασης! θερινών!
προτύπων!προς!τα!αντίστοιχα!των!μεταβατικών!περιόδων!παρουσιάζονται!για!το!S2.4!
προς!τα!Τ2.1!και!Τ4.3!(6,35%!και!4.31%!αντίστοιχα).!!
!
Το!πρότυπο!Τ2.2!αποτελεί!την!προτιμώμενη!ατμοσφαιρική!κατάσταση!για!τα!πρότυπα!
μεταβατικών! περιόδων! Τ2.1,! Τ3.1! και! Τ4.1! που! βρίσκονται! στην! πρώτη! γραμμή! του!
χάρτη!SOM,!με!ποσοστά!8,78%,!6,53%!και!7,83%.!Το!πρότυπο!Τ2.2!συνδέεται!επίσης!με!
υψηλή!πιθανότητα!μετάβασης!από!τον!Τ3.2!(8,61%).!Το!πρότυπο!Τ2.1!οδηγεί!επίσης!σε!
ποσοστό!7.32%!στο!πρότυπο!T3.3,!όπου!και!ενισχύεται!ο!αντικυκλώνας!λόγω!θερμής!
μεταφοράς!στα!δυτικά.!Επίσης!το!υφεσιακό!πρότυπο!Τ3.1!οδηγεί!με!πιθανότητα!6,94%!
στο!πρότυπο!Τ3.4!όπου!η!ύφεση!εντοπίζεται!στην!περιοχή!της! Ιταλίας,!ενώ!το!7,53%!
των!περιπτώσεων!του!Τ4.1!οδηγούν!στον!Τ4.3!(χαμηλές!πιέσεις!στη!δυτική!Μεσόγειο).!
Υψηλό!ποσοστό!μετάβασης!παρατηρείται!για!το!Τ2.2!στο!Τ2.1!(9,87%),!όπου!και!στις!
δύο! περιπτώσεις! η! περιοχή! της! Ελλάδας! επηρεάζεται! από! το! συνδυασμό! υψηλών!
πιέσεων!στη!Δυτική!Ευρώπη!με!τις!χαμηλές!πιέσεις!στην!νοτιοανατολική!Μεσόγειο.!Το!
πρότυπο!Τ4.2!που!παρουσιάζει!το!μικρότερο!ποσοστό!εμμονής!μεταξύ!των!προτύπων!
μεταβατικών! περιόδων! (43.60%),! παρουσιάζει! υψηλά! ποσοστά! μετάβασης! προς!
χειμερινά!πρότυπα!και!συγκεκριμένα!προς!τα!W8.2,!W5.3!και!W8.4!με!ποσοστά!9,30%,!
8.14%! και! 6,69%! αντίστοιχα.! Τα! πρότυπα! Τ4.3! και! Τ3.4! παρουσιάζουν! ποσοστά!
μετάβασης! 5,04%! και! 5,26%! αναμεταξύ! τους! ενώ! οι! 6,63%! των! περιπτώσεων! του!
προτύπου!Τ3.4!οδηγούν!στον!Τ3.3.!!
!
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Οι!μεταβάσεις!των!χειμερινών!προτύπων!αναδεικνύουν!τις!σημαντικότερες!τροχιές!που!
ακολουθούν! οι! Μεσογειακές! υφέσεις! καθώς! και! την! αυξημένη! εμμονή! των!
αντικυκλωνικών! προτύπων.! Συγκεκριμένα,! μεταξύ! των! χειμερινών! προτύπων! οι!
υψηλότερες!πιθανότητες!εμμονής!παρατηρούνται!για!τα!αντικυκλωνικά!πρότυπα!W4.4!
και! W5.4,! με! πιθανότητες! 67,75%! και! 58,17%! αντίστοιχα,! λόγω! της! κυκλοφορίας!
εμποδισμού,! καθώς! και! του!W5.2! (58,96%)! λόγω! της!παρατεταμένης!παραμονής! του!
χαμηλού!στη!περιοχή!της!Ιταλίας.!!
!
Το! πρότυπο! W5.1! παρουσιάζει! αυξημένη! πιθανότητα! μετάβασης! προς! το! W6.2! με!
πιθανότητα!11,81%,!!ενώ!το!W7.1!προς!το!W6.3!με!πιθανότητα!12,36%.!Οι!παραπάνω!
μεταβάσεις! αντιστοιχούν! στη! δημιουργία! Μεσογειακών! υφέσεων! στην! περιοχή! της!
Ιταλίας,!που!την!προηγούμενη!ημέρα!σχετίζονται!με!την!ύπαρξη!βαρομετρικού!χαμηλού!
στη! Βόρεια! Ευρώπη,! οι! οποίες! πιθανώς! να! κινηθούν! προς! την! Ελλάδα.! Επίσης! το!
πρότυπο! W5.1! οδηγεί! στο! W7.1! με! πιθανότητα! 7,09%! όπου! το! κέντρο! της! ύφεσης!
εντοπίζεται! ανατολικότερα.! Το! 8,24%! των! περιπτώσεων! του! W7.1! συνδέεται! με!
μετάβαση!στο!πρότυπο!W8.1,!όπου!το!κέντρο!των!υφέσεων!βρίσκεται!σε!μεγαλύτερα!
γεωγραφικά!πλάτη.!Σημαντική!πιθανότητα!μετάβασης!(18,68%)!παρατηρείται!επίσης!
κατά! την! αντίθετη! πορεία! από! το!W8.1! στο! πρότυπο!W7.1.! Το!W8.1! περιγράφει! την!
προτιμητέα! ατμοσφαιρική! κατάσταση! της! ερχόμενης! ημέρας! για! το! 15,38%! και! το!
13,39%!των!περιπτώσεων!των!προτύπων!W8.3!!και!W8.2!αντίστοιχα.!Το!W8.3!οδηγεί!
στο!W7.2,!δηλαδή!σε!κατάσταση!ισχυρότερης!βαροβαθμίδας!στην!περιοχή!της!Ελλάδας,!
με!πιθανότητα!μετάβασης!15,02%.!Επίσης,!κατά!τη!μετάβαση!από!το!W7.2!στο!W7.1,!
με! πιθανότητα! 8,78%,! το! κέντρο! του! βαρομετρικού! χαμηλού! παρατηρείται! σε!
νοτιότερη! θέση.! Σχετικά! με! το! πρότυπο! W6.1! η! μεγαλύτερη! πιθανότητα! μετάβασης!
(9,09%)!παρατηρείται!προς!το!W7.3.!!
!
Σχετικά! με! τα! πρότυπα! που! σχετίζονται! με! τις! Μεσογειακές! υφέσεις,! η! μελέτη! της!
μετάβασης! υποδεικνύει! τις! κυριότερες! τροχιές! με! χρονικό! βήμα! μιας! ημέρας.!
Συγκεκριμένα,!το!πρότυπο!W5.2!οδηγεί!με!πιθανότητες!7,51%!και!6,36%!στα!πρότυπα!
W6.2!και!W6.3!αντίστοιχα,!δηλαδή!σε!ατμοσφαιρικές!καταστάσεις!όπου!το!κέντρο!του!
βαρομετρικού! χαμηλού! εντοπίζεται! την! επόμενη! ημέρα! στην! κεντρική! ή! νότια! Ιταλία!
(W6.1)!ή!στην!Ελλάδα!(W6.3).!Επίσης,!το!6,94%!των!περιπτώσεων!του!W5.2!οδηγούν!
στο! W6.1! πρότυπο,! δηλαδή! σε! εξασθένηση! της! ύφεσης! και! σε! ασθενέστερη!
βαροβαθμίδα.! Αντίστοιχα,! το! ατμοσφαιρικό! πρότυπο! W6.2! οδηγεί! με! υψηλές!
πιθανότητες!σε!πρότυπα!που!χαρακτηρίζονται!από!την!ύπαρξη!βαρομετρικού!χαμηλού!
νοτιοανατολικότερα,!είτε!στην!περιοχή!της!Κύπρου!(Τ4.2),!με!πιθανότητα!13,00%!είτε!
στην!Ελλάδα!(W6.3)!με!πιθανότητα!6,50%.!Οι!σημαντικότερες!πιθανότητες!μετάβασης!
του! προτύπου!W6.3! παρατηρούνται! προς! τους!W6.4! και! Τ4.2,! που! σχετίζονται! με! τη!
μέση!τροχιά!των!υφέσεων!προς!τη!νοτιοανατολική!Μεσόγειο,!με!πιθανότητες!17,84%!
και!9,29%!αντίστοιχα.!!
!
Τα! αντικυκλωνικά! πρότυπα! που! βρίσκονται! στο! άνω! μέρος! του! χάρτη! SOM!
παρουσιάζουν! συγκριτικά! με! τα! υφεσιακά! πρότυπα! μικρότερο! αριθμό! προτιμητέων!
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μεταβάσεων!καθώς!και!αυξημένη! εμμονή.! Συγκεκριμένα!το!πρότυπο!W5.3,!σχετίζεται!
είτε!με!το!W4.4,!όπου!το!κέντρο!του!αντικυκλώνα!παρατηρείται!επίσης!στην!Ανατολική!
Ευρώπη! και! με! πιθανότητα! 6.25%,! είτε! με! το! W5.4! όπου! το! κέντρο! εντοπίζεται!
νοτιότερα!και!επεκτείνεται!στα!Βαλκάνια!με!πιθανότητα!μετάβασης!5,21%.!Σχετικά!με!
το!πρότυπο!W4.4!οι!υψηλότερες!πιθανότητες!μετάβασης!παρατηρούνται!για!το!W5.3!
όπου!το!κέντρο!του!βαρομετρικού!υψηλού!βρίσκεται!σε!μικρότερα!γεωγραφικά!πλάτη!
και!συγκεκριμένα!για!το!7,10%!των!περιπτώσεών!του.!Το!ατμοσφαιρικό!πρότυπο!W5.4!
την!ερχόμενη!ημέρα!σχετίζεται!τα!W6.4,!W7.4!και!W8.4,!που!βρίσκονται!προς!τα!δεξιά!
του!στο!χάρτη!SOM,!με!πιθανότητες!μετάβασης!10,36%,!9,96%!και!8,76%!αντίστοιχα.!
Το! πρότυπο! W6.4! οδηγεί! με! πιθανότητα! 9,40%! προς! το! W7.4,! όπου! το! κέντρο! του!
αντικυκλώνα! παρατηρείται! επίσης! στη! δυτική! Ευρώπη,! αλλά! νοτιότερα! στη! Δυτική!
Μεσόγειο.! Σύμφωνα! με! τις! μεταβάσεις! του! W7.4! παρατηρείται! η! εξασθένηση! της!
επέκτασης! του! αντικυκλώνα! των! Αζορών! στη! Μεσόγειο,! καθώς! οι! υψηλότερες!
πιθανότητες! (15,07%! και! 8,22%)! παρατηρούνται! προς! τα! πρότυπα! W8.3! κα! W7.2!
αντίστοιχα.! Τέλος,! το!W8.4! οδηγεί! είτε! σε! πρότυπα! ασθενέστερης! βαροβαθμίδας! για!
την! περιοχή! της! Ελλάδας! (W8.3! και! W8.2)! με! πιθανότητα! και! στις! δύο! περιπτώσεις!
8,24%!είτε!προς!το!W7.4!με!πιθανότητα!μετάβασης!9,09%.!Το!πρότυπο!W8.4!αποτελεί!
επίσης! την! προτιμώμενη! ατμοσφαιρική! κατάσταση! του! W7.3! με! πιθανότητα!
μετάβασης!7,96%.!!
!
Η!μελέτη!της!μετάβασης!των!προτύπων!αποδεικνύει!περαιτέρω!τη!σημαντικότητα!της!
θέσης!του!κάθε!προτύπου!στο!χάρτη!SOM.!Όπως!παρατηρείται,!στην!πλειονότητα!των!
περιπτώσεων! οι! προτεινόμενες! ατμοσφαιρικές! καταστάσεις! βρίσκονται! σε! κοντινά!
σημεία!του!χάρτη!SOM.!Η!ενδογενής!αυτή!ιδιότητα!των!SOM!είναι!ιδιαίτερης!σημασίας!!
στο! πεδίο! της! χαρτογράφησης! των! ατμοσφαιρικών! καταστάσεων! και! της!
κατηγοριοποίησης!πολυμεταβλητών!ατμοσφαιρικών!πεδίων.!



!
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Πίνακας 5.3: Πιθανότητα μετάβασης (%) των προτύπων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας με χρονικό βήμα μιας ημέρας 
 S1.1 T2.1 T3.1 T4.1 W5.1 W6.1 W7.1 W8.1 S1.2 T2.2 T3.2 T4.2 W5.2 W6.2 W7.2 W8.2 S1.3 S2.3 T3.3 T4.3 W5.3 W6.3 W7.3 W8.3 S1.4 S2.4 T3.4 W4.4 W5.4 W6.4 W7.4 W8.4 
S1.1 60.48 0.87 0.87 1.53 0.22 0.00 0.00 0.00 10.92 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.79 0.44 0.00 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 4.15 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T2.1 0.98 60.73 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.15 8.78 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 2.44 7.32 1.22 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 3.41 1.46 0.00 0.00 0.00 0.73 0.24 
T3.1 1.63 4.90 51.84 4.49 1.63 1.63 1.63 1.22 2.04 6.53 0.00 3.67 0.00 1.63 0.41 1.63 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.41 4.08 1.63 0.00 0.41 6.94 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 
T4.1 3.92 0.90 3.31 62.05 1.51 0.30 0.00 0.00 0.00 7.83 1.51 0.90 0.00 3.31 0.00 0.90 0.30 0.00 0.00 7.53 2.11 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
W5.1 0.00 0.00 1.97 5.91 56.69 3.54 7.09 1.57 0.00 0.00 0.00 3.15 2.76 11.81 0.00 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
W6.1 0.00 0.00 0.34 0.34 3.70 54.21 6.73 0.67 0.00 0.00 0.00 5.05 4.38 2.69 1.01 1.01 0.00 0.00 0.34 0.00 1.01 3.03 9.09 1.01 0.00 0.00 3.70 0.34 0.34 1.01 0.00 0.00 
W7.1 0.00 0.00 0.75 0.00 5.62 8.61 46.44 8.24 0.00 0.00 0.00 4.12 3.37 1.87 2.62 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.36 2.25 0.00 0.00 0.00 2.62 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 
W8.1 0.00 0.00 2.93 0.00 4.76 1.47 18.68 45.42 0.00 0.00 0.00 2.20 0.37 3.30 5.86 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.37 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 
S1.2 6.33 2.47 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.51 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 7.25 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T2.2 4.81 9.87 6.08 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 56.71 8.61 0.51 0.00 0.25 0.00 1.77 1.01 0.51 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 
T3.2 0.27 6.91 0.00 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.04 65.16 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 3.46 2.39 3.46 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 1.86 
T4.2 0.00 0.00 0.87 3.20 1.74 3.20 0.29 0.87 0.00 1.74 0.29 43.60 0.58 5.52 0.58 9.30 0.00 0.00 2.03 0.87 8.14 2.03 1.16 0.58 0.00 0.00 3.49 2.03 0.00 0.87 0.29 6.69 
W5.2 0.00 0.00 0.00 0.58 2.31 6.94 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 58.96 6.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 5.20 7.51 0.58 0.00 0.00 0.00 4.62 2.31 0.00 0.58 0.00 0.00 
W6.2 0.00 0.00 0.72 1.44 6.50 0.72 3.25 6.14 0.00 0.72 0.00 13.00 2.53 42.60 0.00 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 6.50 1.44 0.36 0.00 0.00 3.25 3.61 0.00 0.00 0.00 2.17 
W7.2 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 2.29 8.78 4.20 0.00 0.00 0.00 2.29 0.38 0.00 45.80 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.78 4.58 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.02 5.34 0.76 
W8.2 0.00 0.00 4.72 3.15 7.09 1.18 0.00 13.39 0.00 0.00 0.00 3.54 0.00 9.06 0.00 40.94 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 0.00 0.79 6.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 
S1.3 7.63 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.06 0.93 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.93 12.62 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
S2.3 0.15 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.77 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.85 64.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.38 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T3.3 0.28 1.97 1.13 0.28 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00 0.85 3.94 2.82 0.28 0.00 0.28 0.28 0.00 0.00 64.79 3.66 3.38 1.97 3.94 0.00 0.00 0.28 3.10 1.41 1.13 1.69 0.28 0.28 
T4.3 3.42 0.53 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 5.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 2.63 68.42 0.53 0.00 0.00 0.00 2.11 5.00 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
W5.3 0.00 0.00 0.00 3.82 2.08 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 1.74 4.86 2.43 0.00 2.08 0.00 0.00 1.39 1.39 57.99 0.35 2.43 0.00 0.00 0.00 1.39 6.25 5.21 0.00 0.00 2.78 
W6.3 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 1.86 1.12 0.74 0.00 0.00 0.00 9.29 1.86 0.74 2.23 0.00 0.00 0.00 1.49 0.00 0.37 44.24 6.32 0.00 0.00 0.00 1.49 8.55 0.00 17.84 0.37 0.74 
W7.3 0.00 1.04 2.08 0.00 0.35 4.50 1.04 1.73 0.00 1.38 0.00 3.46 0.69 4.50 5.54 1.04 0.00 0.00 2.77 0.00 0.69 2.08 41.52 5.54 0.00 0.00 1.38 2.08 2.42 2.77 3.46 7.96 
W8.3 0.00 0.00 2.93 0.00 0.37 1.47 1.47 15.38 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 15.02 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.03 43.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96 2.20 
S1.4 2.30 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.59 10.36 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 75.49 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
S2.4 3.81 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.76 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 3.55 1.78 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 4.31 65.99 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T3.4 1.59 0.27 2.92 3.18 1.59 3.45 0.80 0.00 0.00 0.80 0.53 3.45 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 5.04 0.27 2.39 2.65 0.00 0.00 3.18 60.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
W4.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 1.48 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.59 7.10 1.48 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 67.75 8.58 2.66 0.00 2.96 
W5.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 3.19 0.00 4.78 0.00 0.00 0.00 0.00 3.19 58.17 10.36 9.96 8.76 
W6.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 3.36 1.34 0.00 6.71 0.34 0.00 0.00 1.34 0.00 2.35 3.02 1.34 0.34 0.00 0.00 0.00 6.04 9.40 51.34 5.70 4.36 
W7.4 0.00 1.37 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.22 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 15.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.71 5.48 57.19 6.51 
W8.4 0.00 0.28 0.00 0.57 0.28 0.00 0.00 0.85 0.00 0.28 0.57 1.42 0.00 1.42 1.42 8.24 0.00 0.00 0.28 0.00 1.70 0.85 3.69 8.24 0.00 0.00 0.00 1.99 3.98 0.85 9.09 53.98 
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5.3$ Συσχέτιση$ προτύπων$ ατμοσφαιρικής$ κυκλοφορίας$ και$
μετεωρολογικών$συνθηκών$

Η!συσχέτιση!των!προτύπων!της!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!και!των!μετεωρολογικών!

συνθηκών!που!επικρατούν!στην!περιοχή!της!κοιλάδας!των!Χανίων,!υποδεικνύει!ότι!σε!

πολλές!περιπτώσεις!η!επίδραση!της!τοπογραφίας!στις!συνθήκες!που!επικρατούν!είναι!

ιδιαίτερα! σημαντική.! Σχετικά! με! τις! ανωμαλίες! της! θερμοκρασίας,! παρατηρείται!

ομοιομορφία!μεταξύ! των!ανωμαλιών! της!Tmean,! της!Tmax! και! της!Τmin! (Σχήμα!5.15! έως!

5.17),!ενώ!διαφορές!παρατηρούνται!για!την!ανωμαλία!του!Ημερήσιου!Θερμοκρασιακού!

Εύρους!(ΗΘΕ)!(Σχήμα!5.18).!Ειδικότερα!σχετικά!με!τα!θερινά!πρότυπα!το!πρότυπο!S1.2!

παρουσιάζει! τις! υψηλότερες! τιμές! ανωμαλιών! της! Tmean,! της! Tmax! και! της! Τmin! !ενώ! οι!

υψηλότερες!τιμές!της!ανωμαλίας!του!ΗΘΕ!σχετίζονται!επίσης!και!με!το!ομαλό!πρότυπο!

S1.1.!Τα!χειμερινά!πρότυπα!με!τις!μεγαλύτερες!αρνητικές!ανωμαλίες!της!Tmean,!της!Tmax!

και! της! Τmin! είναι! τα! W5.4! και! W6.4! δηλαδή! τα! πρότυπα! που! σχετίζονται! με! τη!

μεταφορά!ψυχρών!αερίων!μαζών!στη!περιοχή!της!Ελλάδας.!Η!ανωμαλία!του!ΗΘΕ!είναι!

ιδιαίτερα! σημαντική! για! το! πρότυπο!W5.4! (^3,77! °C)! που! οφείλεται! στη! μεγαλύτερη!

σχετική! πτώση! της! Tmax! σε! σύγκριση! με! την! Tmin! και! στον! συνδυασμό! της! αυξημένης!

νεφοκάλυψης!(Σχήμα!5.22)!με!τους!ισχυρούς!ανέμους.!Τα!πρότυπα!που!συνδέονται!με!

τις!μικρότερες! τιμές! των!ανωμαλιών!της!Tmean,! της!Tmax! και! της!Τmin!συνδέονται!με! τα!

πρότυπα!W5.1,!W5.2,!W6.2!και!W7.3!ως!αποτέλεσμα!της!επικρατούσας!νότιας!ροής!και!

της! μεταφοράς! θερμότερων! μαζών! στην! περιοχή.! Ειδικότερα! τα! πρότυπα! W5.1! και!

W6.2! παρουσιάζουν! θετικές! τιμές! της! ανωμαλίας! του! ΗΘΕ! με! 0,94! °C! και! 0,31! °C!

αντίστοιχα.! Η! περιοχή! μελέτης! υπό! την! ! επίδραση! των! προτύπων! των! μεταβατικών!

περιόδων!παρουσιάζει!μεικτό!χαρακτήρα!ως!προς!τις!ανωμαλίες!των!θερμοκρασιακών!

μεγεθών.! Τα! πρότυπα! T4.2! και! Τ3.3! παρουσιάζουν! αρνητικές! ανωμαλίες! της!

θερμοκρασίας!καθώς!αποτελούν!πρότυπα!που!σχετίζονται!περισσότερο!με!χειμερινές!

ατμοσφαιρικές!καταστάσεις,!συνοδευόμενες!από!βόρειας!συνιστώσας!συνοπτική!ροή.!!

!

Η! επίδραση! των! ατμοσφαιρικών! προτύπων! στο! ανεμολογικό! πεδίο! της! περιοχής! του!

σταθμού! στο! ΤΕΙ! παρουσιάζει! σημαντική! μεταβλητότητα! ως! αποτέλεσμα! της!

αλληλεπίδρασης! της! συνοπτικής! κυκλοφορίας! και! των! τοπικών! και! μέσης! κλίμακας!

ροών! (Σχήμα!5.19).!Σε!σχέση!με!τα!θερινά!πρότυπα!S1.3!και!S2.3,!που!σχετίζονται!με!

τους! ετησίες! ανέμους,! ο! άνεμος! είναι! ισχυρός! και! από! βόρειες! ή! βορειοανατολικές!

διευθύνσεις.! Στα! υπόλοιπα! θερινά! πρότυπα! ο! άνεμος! είναι! επίσης! από! βόρειες!

διευθύνσεις! και! οφείλεται! είτε! στη! συνδυασμένη! δράση! της! μέτριας! έντασης!

συνοπτικής! ροής! και! της! θαλάσσιας! αύρας! είτε! αποκλειστικά! στην! εμφάνιση! του!

κυττάρου! της! θαλάσσιας! αύρας.! Στη! περιοχή! μελέτης! η! συνιστώσα! της! θαλάσσιας!

αύρας,! λόγω! του! προσανατολισμού! της! ακτής,! έχει! την! ίδια! διεύθυνση! με! την!

επικρατούσα! υπόβαθρη! ροή.! ! Συγκεκριμένα! έχουν! αναγνωριστεί! δύο! διαφορετικές!

περιπτώσεις!εμφάνισης!του!κυττάρου!με!διαφορετικά!χαρακτηριστικά!(Deligiorgi!et!al.!

2009).! Η! πρώτη! περίπτωση! αντιστοιχεί! στην! ανάπτυξη! της! αύρας! με! υπόβαθρη! ροή!

ενώ! η! δεύτερη! στην! αποκλειστική! ανάπτυξη! του! κυττάρου.! Κατά! τη! διάρκεια! των!

μεταβατικών! περιόδων! ισχυροί! άνεμοι! βόρειων! διευθύνσεων! σχετίζονται! είτε! με! το!
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αντικυκλωνικό! πρότυπο! T3.3! είτε! με! την! ύπαρξη! χαμηλών! πιέσεων! ανατολικά! της!

Κρήτης!(Τ2.2!και!Τ4.2).!Στην!περιοχή!μελέτης!νότιας!διεύθυνσης!ροή!παρατηρείται!είτε!

για!το!πρότυπο!T3.4!είτε!για!το!πρότυπο!ομαλού!πεδίου!Τ4.1.!Η!μεγαλύτερη!συμφωνία!

μεταξύ! των! κεντροειδών! της! ταχύτητας! του! ανέμου! (Σχήμα! 5.11)! και! των!

παρατηρήσεων! από! το! σταθμό! του! ΤΕΙ! (Σχήμα! 5.19)! παρατηρείται! για! τα! χειμερινά!

πρότυπα.! Ισχυροί! άνεμοι! βόρειας! διεύθυνσης! σχετίζονται! με! τα! αντικυκλωνικά!

πρότυπα!W5.3,!W5.4,!W7.4!και!W8.4!καθώς!και!με!το!μεικτό!πρότυπο!W6.4.!Η!ροή!για!

το!πρότυπο!W6.3,!λόγω!της!σχετικής!θέσης!του!χαμηλού!ως!προς!την!Κρήτη,!είναι!από!

δυτικές!διευθύνσεις.!Τα!κυκλωνικά!πρότυπα!W5.1,!W5.2,!W6.2!και!W7.3!σχετίζονται!με!

νότιας!διεύθυνσης!ροή!ενώ!για!τα!ομαλά!πρότυπα!W6.1,!W8.2!και!W8.3!παρατηρείται!

έντονη!διασπορά!στα!ροδογράμματα!του!ανέμου.!!

! !
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!
Σχήμα&5.15:&Θερμοκρασιακή&ανωμαλία&της&Tmean&(°C)&ανά&πρότυπο&ατμοσφαιρικής&κυκλοφορίας&

!
Σχήμα&5.16:&Θερμοκρασιακή&ανωμαλία&της&Tmax&(°C)&ανά&πρότυπο&ατμοσφαιρικής&κυκλοφορίας&

!
Σχήμα&5.17:&Θερμοκρασιακή&ανωμαλία&της&Tmin&(°C)&ανά&πρότυπο&ατμοσφαιρικής&κυκλοφορίας&

!
Σχήμα&5.18:&Θερμοκρασιακή&ανωμαλία&του&ΗΘΕ&(°C)&ανά&πρότυπο&ατμοσφαιρικής&κυκλοφορίας&&



!
Σχήμα&5.19:&Ροδογράμματα&ανέμου&στο&ΤΕΙ&ανά&τύπο&ατμοσφαιρικής&κυκλοφορίας&

!

!
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Σχετικά! με! τη! συσχέτιση! της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! με! το! ποσοστό! ημερών!
βροχόπτωσης!και!το!ημερήσιο!ύψος!υετού! (Σχήμα!5.20!και!5.21)!αναδεικνύεται!ότι!ο!
μηχανισμός!που!οδηγεί!σε!περισσότερες!και!ισχυρότερες!βροχοπτώσεις!είναι!η!ύπαρξη!
αντικυκλώνα! στα! βόρεια! σε! συνδυασμό! με! χαμηλές! πιέσεις! στα! νότια! ή! δυτικά! της!
Κρήτης,!σύμφωνα!με!τα!πρότυπα!W4.4,!W5.4!και!W6.4.!Κατά!τη!διάρκεια!της!ψυχρής!
περιόδου,!μεγάλο!ποσοστό!ημερών!βροχόπτωσης!(68,3%)!και!ύψος!βροχής!(4,43mm)!
σχετίζεται!επίσης!με!την!ύπαρξη!κέντρου!χαμηλών!πιέσεων!στην!Ελλάδα,!σύμφωνα!με!
το! πρότυπο! W6.3.! Παράλληλα,! το! πρότυπο! T4.2! (ύφεση! ανατολικά! της! Κρήτης)!
παρουσιάζει! το!υψηλότερο!ύψος!υετού! (4,21mm)!και!ποσοστό!ημερών!βροχόπτωσης!
(53,2%)!μεταξύ!των!προτύπων!των!μεταβατικών!περιόδων.!Η!κατανομή!της!νέφωσης!
ανά!πρότυπο!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!παρουσιάζεται!στο!Σχήμα!5.22.!Το!πρότυπο!
W5.4!αποτελεί!το!μόνο!πρότυπο!που!παρουσιάζει!τις!υψηλότερες!σχετικές!συχνότητες!
νεφοσκεπούς! ουρανού! (8/8! νέφωση),! ενώ! για! τα! μέλη! των! υπόλοιπων! χειμερινών!
προτύπων!που!σχετίζονται!με!υψηλό!ποσοστό!ημερών!βροχόπτωσης!(W4.4,!W6.4!και!
W6.3)! ο! ουρανός! είναι! κυρίως! νεφελώδης.! Το! πρότυπο! W6.2! για! το! 59,2%! των!
περιπτώσεων! παρουσιάζει! νέφωση! μεγαλύτερη! από! 5/8,! αλλά! παράλληλα! δεν!
συνδέεται!με!υψηλό!μέσο!ημερήσιο!ύψος!υετού!(1,33mm).!Σχετικά!με!τα!πρότυπα!των!
μεταβατικών! περιόδων! οι! μεγαλύτερες! σχετικές! συχνότητες! για! όλα! τα! πρότυπα!
σχετίζονται!με!διάσπαρτα!νέφη.!Το!πρότυπο!Τ4.2!σχετίζεται!με!το!υψηλότερο!ποσοστό!
νέφωσης!μεγαλύτερο!από!5/8!(53,1%)!ενώ!το!Τ2.2!με!το!μικρότερο!(20,4%).!!

!
Σχήμα&5.20:&Ποσοστό&ημερών&βροχής&(%)&ανά&πρότυπο&ατμοσφαιρικής&κυκλοφορίας&

!
Σχήμα&5.21:&Μέσο&ημερήσιο&ύψος&υετού&(mm)&ανά&πρότυπο&ατμοσφαιρικής&κυκλοφορίας&



!
Σχήμα&5.22:&Κατανομή&του&τύπου&νέφωσης&ανά&πρότυπο&ατμοσφαιρικής&κυκλοφορίας&

!

!
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5.4$ Επίδραση$ της$ Βορειοατλαντικής$ κύμανσης$ στα$ πρότυπα$
ατμοσφαιρικής$κυκλοφορίας$$

Η! σύγκριση! των! συχνοτήτων! εμφάνισης! του! κάθε! προτύπου! για! έτη! με! θετικές! και!
αρνητικές! φάσεις! του! ΝΑΟ! παρουσιάζεται! στο! Σχήμα! 5.23.! Η! φάση! της! κύμανσης!
καθορίζεται! από! τη! διαφορά! πίεσης! μεταξύ! του! χαμηλού! της! Ισλανδίας! και! του!
αντικυκλώνα! των! Αζορών! με! αποτέλεσμα! να! καθορίζει! τη! βαροβαθμίδα! μεταξύ! των!
υποτροπικών!και!υποπολικών!πιέσεων.!Τα!αποτελέσματα!υποδεικνύουν!την!επίδραση!
της! κύμανσης! στις! συχνότητες! εμφάνισης! των! ατμοσφαιρικών! προτύπων.!
Συγκεκριμένα!κατά!τη!διάρκεια!της!ψυχρής!περιόδου,!τα!πρότυπα!που!σχετίζονται!με!
τις!Μεσογειακές!υφέσεις!(W5.2,!W6.3)!παρουσιάζουν!αυξημένες!συχνότητες!για!έτη!με!
αρνητικές! τιμές! του! δείκτη! ΝΑΟ,! γεγονός! που! οφείλεται! στην! εξασθενημένη!
βαροβαθμίδα!στον!Ατλαντικό!με!αποτέλεσμα!τη!μεταφορά!θερμών!και!υγρών!αερίων!
μαζών!στη!Μεσόγειο.!Σχετικά!με!τα!πρότυπα!που!σχετίζονται!με!την!ύπαρξη!κέντρου!
χαμηλών!πιέσεων!στη!βόρεια!Ευρώπη!παρατηρείται!ότι! για! τις!αρνητικές!φάσεις! της!
κύμανσης! παρατηρούνται! αυξημένες! συχνότητες! για! τα! πρότυπα!W5.1! και!W7.1! ενώ!
μειωμένες!για!τα!W8.1!και!W8.3!όπου!το!κέντρο!της!ύφεσης!εντοπίζεται!βορειότερα!και!
η! ροή! είναι! ισχυρότερη.! Τέλος,! τα! πρότυπα! που! σχετίζονται! με! την! επέκταση! του!
αντικυκλώνα!των!Αζορών!στη!δυτική!Ευρώπη!και!Μεσόγειο!(W7.2,!W7.3,!W5.4,!W7.4!
και! W8.4)! παρουσιάζουν! αυξημένες! συχνότητες! για! τα! έτη! με! θετικές! φάσεις! της!
βορειοανατολικής!κύμανσης.!!

!
Σχήμα& 5.23:& Σύγκριση& συχνοτήτων& εμφάνισης& των& ατμοσφαιρικών& προτύπων& για& θετικές&

(κόκκινες&τιμές)&και&αρνητικές&(μπλε&τιμές)&φάσεις&της&βορειοατλαντικής&κύμανσης&

5.5$ Συμπεράσματα$

Η!εφαρμογή!των!δικτύων!SOM!στη!μελέτη!της!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!και!στην!
αναγνώριση!διακριτών!προτύπων!αναδεικνύει!την!ικανότητα!της!μεθόδου!να!παράγει!
με! λεπτομέρεια! μια! κατάταξη! με! σημαντικά! προτερήματα! έναντι! των! παραδοσιακών!
αντικειμενικών!μεθοδολογιών!κατηγοριοποίησης.!Το!σημαντικότερο!πλεονέκτημα!της!
μεθόδου! είναι! η! ικανότητα! των! δικτύων! SOM! να! παράγουν! μια! χαρτογράφηση! των!
ατμοσφαιρικών! καταστάσεων! που! καθιστά! ιδιαίτερα! εύληπτη! την! απεικόνιση! των!
αποτελεσμάτων.! Η! θέση! των! κεντροειδών! του! κάθε! προτύπου! στο! χάρτη! SOM!
αποδείχθηκε!ότι!αντιστοιχεί!σε!μια! ιδιότητα!που!εμπεριέχεται!στα!δεδομένα!εισόδου,!
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με!αποτέλεσμα!η!τοπολογία!του!χάρτη!και!η!γεωμετρική!θέση!του!κάθε!προτύπου!να!
είναι! φυσικά! ερμηνεύσιμη.! Επιπλέον,! σε! αντίθεση! με! άλλες! μεθόδους! αντικειμενικής!
κατηγοριοποίησης,! τα! κεντροειδή! των! προτύπων! σε! ένα! πλέγμα! SOM! δεν! είναι!
ανεξάρτητα!μεταξύ!τους,!αλλά!παράγουν!ένα!συνεχές!πλέγμα!με!συνδέσεις!μεταξύ!των!
κόμβων![!νευρώνων.!Η!ιδιότητα!αυτή!επιτρέπει!την!κατανόηση!των!προτύπων!καθώς!
και! της! μετάβασης! μεταξύ! τους,! γεγονός! ιδιαίτερα! σημαντικό! στη! μελέτη! της!
κλιματικής! μεταβλητότητας! και! στην! πρόβλεψη! ατμοσφαιρικών! διεργασιών.! Ως!
μειονέκτημα! της! μεθόδου! μπορεί! να! θεωρηθεί! η! τάση! των! δικτύων! SOM! να!
ισοκατανέμουν!τις!περιπτώσεις!στους!νευρώνες,!με!αποτέλεσμα!να!απαιτείται!σχετικά!
μεγαλύτερος! αριθμός! νευρώνων! –! προτύπων! για! την! περιγραφή! του! προβλήματος!
κατηγοριοποίησης.!Το!μειονέκτημα!αυτό!υπερκαλύπτεται!από!την!αυτο[οργάνωση!των!
προτύπων!στο!συνεχές!πεδίο!του!χάρτη!SOM.!Τα!ανωτέρω!προκύπτουν!επίσης!και!στις!
συγκριτικές!μελέτες!των!Philippopoulos!et!al.!(2014c)!και!των!Deligiorgi!et!al.!(2014),!
όπου! πραγματοποιείται! σύγκριση! της! μεθοδολογίας! SOM! με! τη! μέθοδο!
συσταδοποίησης! των! k[μέσων! για! τη! μέση! ημερήσια! επιφανειακή! πίεση! κατά! τη!
διάρκεια!της!Άνοιξης!για!την!περιοχή!της!Ευρώπης!και!για!συνολικά!62!έτη.!Τα!δίκτυα!
SOM! αναμένεται! να! αποτελέσουν! σημαντικό! εργαλείο! στο! πεδίο! της! συνοπτικής!
κλιματολογίας!για!την!εξόρυξη!πληροφορίας!από!πολυδιάστατα!πεδία!ατμοσφαιρικών!
δεδομένων.!
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Κεφάλαιο)6°)

Χωρική)εκτίμηση)μετεωρολογικών)παραμέτρων)
!
!
Στο! παρόν! κεφάλαιο! πραγματοποιείται! μια! συγκριτική! μελέτη! μεταξύ! μη@γραμμικών!
και! γραμμικών! μεθόδων! χωρικής! εκτίμησης! μετεωρολογικών! παραμέτρων.!!
Συγκεκριμένα! μελετάται! η! ικανότητα! των! ΤΝΔ! για! την! εκτίμηση! της! έντασης! του!
ανέμου! και! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας,! σε! σύγκριση! με! παραδοσιακές!
μεθοδολογίες!χωρικής!παρεμβολής.!Η!περιοχή!μελέτης!που!επιλέχθηκε!είναι!η!ευρύτερη!
περιοχή! της! κοιλάδας! των! Χανίων! στη! Κρήτη! και! χρησιμοποιήθηκαν! τα! δεδομένα!
ανέμου!και!θερμοκρασίας!από!το!πείραμα!πεδίου!διάρκειας!δύο!ετών!(Αύγουστος!2004!
@! Αύγουστος! 2006)! που! περιλαμβάνει! συνολικά! έξι! πειραματικές! θέσεις! (Σχήμα! 6.1).!
Ακολουθήθηκε!η! ‘leave–one@out!cross@validation’!μεθοδολογία,!σύμφωνα!με!την!οποία!
ένας! σταθμός! χρησιμοποιείται! ως! σταθμός! στόχος! και! οι! υπόλοιποι! 5! ως! σταθμοί!
αναφοράς.!Τα!δεδομένα!στους!σταθμούς!αναφοράς!χρησιμοποιούνται!για!την!εκτίμηση!
των!μετεωρολογικών!παραμέτρων!στο!σταθμό!στόχο!και!με!τον!τρόπο!αυτό!ελέγχεται!
η! ικανότητα! των! μεθόδων! για! την! προσεγγιστική! εκτίμηση! των! κλιματικών!
παραμέτρων! σε! σημεία! του! χώρου! που! δεν! είναι! διαθέσιμοι! σταθμοί! μέτρησης,!
χρησιμοποιώντας!σημειακά!δεδομένα!από!την!περιοχή!μελέτης.!

!
Σχήμα&6.1:&Περιοχή&μελέτης&και&πειραματικές&θέσεις&μετεωρολογικών&σταθμών&

Οι!γραμμικές!μέθοδοι!χωρικής!παρεμβολής!που!χρησιμοποιήθηκαν!τόσο!για!την!ένταση!
του!ανέμου!όσο!και!για!την!επιφανειακή!θερμοκρασία!είναι:!

• Η!μέθοδος!του!χωρικού!μέσου!(Spatial!Average!–!SA)!
• Η!μέθοδος!του!πλησιέστερου!γείτονα!(Nearest!Neighbor!–!NeaN)!
• Η!μέθοδος!του!φυσικού!γείτονα!(Natural!Neighbor!–!NatN)!
• Η!μέθοδος!αντίστροφης!σταθμισμένης!απόστασης!(Inverse!Distance!Weighted),!

πρώτης!(ΙDW)!και!δεύτερης!τάξης!(ID2W)!και!
• Η!μέθοδος!πολλαπλής!γραμμικής!παλινδρόμησης!(Multiple!Linear!Regression!–!

MLR).!
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Το! θεωρητικό! υπόβαθρο! και! οι! μαθηματικές! εκφράσεις! για! το! σύνολο! των!
μεθοδολογιών! χωρικής! παρεμβολής! παρουσιάζονται! αναλυτικά! στο! Παράρτημα! της!
διατριβής! (Π.2)! καθώς! και! από! τους! Deligiorgi! &! Philippopoulos! (2011)! στο! πλαίσιο!
εκτίμησης!της!ικανότητας!των!μεθόδων!για!τη!χωρική!παρεμβολή!της!αέριας!ρύπανσης!
στο!λεκανοπέδιο!των!Αθηνών.!
!
Η! χρήση! των! ΤΝΔ! έχει! ως! στόχο! την! εκτίμηση! της! σχέσης! μεταξύ! των! δεδομένων!
εισόδου! (σταθμοί! αναφοράς)! και! της! εξόδου! του! δικτύου! (σταθμός! στόχος)! και!
συνεπώς! τη! συναρτησιακή! σχέση! που! προσομοιάζει! τη! χωρική! μεταβλητότητα! της!
έντασης! του! ανέμου! και! της! θερμοκρασίας.! Στο! πλαίσιο! αυτό! επιλέχθηκαν! τα! ΤΝΔ!
εμπρόσθιας! τροφοδότησης! FFNN!και! RBF! και! συνολικά! σχεδιάστηκαν! 4! διαφορετικά!
μοντέλα! για! την! ένταση! του! ανέμου! και! 2! για! την! επιφανειακή! θερμοκρασία.! Τα!
δεδομένα! εισόδου! και! εξόδου! για! τα! πειράματα! της! έντασης! του! ανέμου!
παρουσιάζονται!στον!Πίνακα!6.1!ενώ!για!τη!θερμοκρασία!στον!Πίνακα!6.2.!Σχετικά!με!
την! ένταση! του! ανέμου,! στα! μοντέλα! FFNN.WSExp1,! RBF.WS! και! FFNN.WSExp2! η!
επιθυμητή! έξοδος! είναι! η! ένταση! του! ανέμου! στο! σταθμό! στόχο,! ενώ! στο! μοντέλο!
FFNN.WSExp3! η! ένταση! του! ανέμου! προκύπτει! από! το! συνδυασμό! των! εξόδων! των!
δικτύων! FFNN.uExp3! και! FFNN.vExp3,! όπου! η! έξοδος! των! δικτύων! είναι! η! ζωνική! και! η!
μεσημβρινή!συνιστώσα!του!ανέμου!αντίστοιχα.!Στα!μοντέλα!FFNN.WSExp1!και!RBF.WS!
τα!δεδομένα!εισόδου!είναι!η!ένταση!του!ανέμου!στους!σταθμούς!αναφοράς!(5!είσοδοι)!
ενώ!στα!FFNN.WSExp2,!FFNN.uExp3!και!FFNN.vExp3!οι!συνιστώσες!της!έντασης!του!ανέμου!
στους!σταθμούς!αναφοράς!(10!είσοδοι).!Στην!περίπτωση!εκτίμησης!της!επιφανειακής!
θερμοκρασίας!στα!μοντέλα!FFNN.T!και!RBF.T!η!επιθυμητή!έξοδος!είναι!η!θερμοκρασία!
στο!σταθμό!στόχο!ενώ!οι!είσοδοι!των!δικτύων!είναι!οι!παρατηρήσεις!της!θερμοκρασίας!
στους!σταθμούς!αναφοράς!(5!είσοδοι).!!

Πίνακας& 6.1:& Έξοδοι& και& δεδομένα& εισόδου& των& ΤΝΔ& για& τη& χωρική& εκτίμηση& της& έντασης& του&

ανέμου&

Δίκτυο( Δεδομένα(Εισόδου( Έξοδος(
FFNN.WSExp1! Ένταση!ανέμου!στους!σταθμούς!

αναφοράς!
Ένταση!ανέμου!στο!σταθμό!στόχο!

RBF.WS! Ένταση!ανέμου!στους!σταθμούς!
αναφοράς!

Ένταση!ανέμου!στο!σταθμό!στόχο!

FFNN.WSExp2! Μεσημβρινή!και!ζωνική!συνιστώσα!!
ανέμου!στους!σταθμούς!αναφοράς!

Ένταση!ανέμου!στο!σταθμό!στόχο!

FFNN.uExp3! Μεσημβρινή!και!ζωνική!συνιστώσα!!
ανέμου!στους!σταθμούς!αναφοράς!

Ζωνική!συνιστώσα!ανέμου!στο!σταθμό!
στόχο!

FFNN.vExp3! Μεσημβρινή!και!ζωνική!συνιστώσα!!
ανέμου!στους!σταθμούς!αναφοράς!

Μεσημβρινή!συνιστώσα!ανέμου!στο!
σταθμό!στόχο!

Πίνακας& 6.2:& Έξοδοι& και& δεδομένα& εισόδου& των& ΤΝΔ& για& τη& χωρική& εκτίμηση& της& επιφανειακής&
θερμοκρασίας&

Δίκτυο( Δεδομένα(Εισόδου( Έξοδος(
FFNN.Τ! Επιφανειακή!θερμοκρασία!στους!

σταθμούς!αναφοράς!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!στο!σταθμό!

στόχο!
RBF.Τ! Επιφανειακή!θερμοκρασία!στους!

σταθμούς!αναφοράς!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!στο!σταθμό!

στόχο!
!
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Κάθε! μοντέλο! αποτελείται! από! 6! διαφορετικές! επιμέρους! αρχιτεκτονικές,! η! κάθε! μια!
από! τις! οποίες! αντιστοιχεί! σε! διαφορετικό! σταθμό! στόχο! ενώ! για! το! σύνολο! των!
πειραμάτων,! σχεδιάστηκαν! ΤΝΔ! με! ένα! κρυφό! στρώμα.! Στην! περίπτωση! των! FFNN!
δικτύων!χρησιμοποιήθηκε!ως!συνάρτηση!ενεργοποίησης!στους!νευρώνες!του!κρυφού!
στρώματος! η! υπερβολική! εφαπτομένη! (Σχήμα! 2.4στ),! ενώ! στα! RBF! δίκτυα,!
Γκαουσιανές! συναρτήσεις! (Σχήμα! 2.12α).! Αντίθετα! και! στις! δύο! περιπτώσεις! στο!
στρώμα! εξόδου! χρησιμοποιήθηκαν! γραμμικές! συναρτήσεις! ενεργοποίησης.! Η!
εκπαίδευση! των! δικτύων! ! FFNN! πραγματοποιήθηκε! με! τη! χρήση! της! μεθόδου!
Levenberg!–!Marquardt! ενώ!στα!RBF!με! τον!αλγόριθμο! της!θεωρίας! της!παρεμβολής.!
Από!το!σύνολο!των!δεδομένων!του!πειράματος!πεδίου,! επιλέχθηκαν!οι!ώρες!κατά!τις!
οποίες!είναι!διαθέσιμα!δεδομένα!από!όλους!τους!σταθμούς!μέτρησης!και!με!αυτό!τον!
τρόπο!κατασκευάστηκαν!τα!σύνολα!των!δεδομένων!για!την!ένταση!του!ανέμου!και!για!
την!επιφανειακή!θερμοκρασία!διάστασης!12166×6!και!12416×6!αντίστοιχα.!!Σε!όλα!τα!
ΤΝΔ! ως! υποσύνολο! εκπαίδευσης! χρησιμοποιήθηκε! το! πρώτο! μέρος! των! δεδομένων,!
που! περιλαμβάνει! το! 60%! των! διαθέσιμων! δεδομένων! (7300! διανύσματα! για! την!
ένταση! του!ανέμου!από! τις! 19/Ιουλίου/2004!στις! 23Ζ! έως! τις! 26/Σεπτεμβρίου/2005!
στις!00Ζ!και!7450!διανύσματα!για!τη!θερμοκρασία!από!τις!19/Ιουλίου/2004!στις!23Ζ!
έως!τις!01/Οκτωβρίου/2005!στις!09Z),!ως!υποσύνολο!επικύρωσης!το!ακόλουθο!20%!
των! δεδομένων! (2433! διανύσματα! για! την! ένταση! του! ανέμου! από! τις!
26/Σεπτεμβρίου/2005!στις!01Ζ!έως!τις!24@Ιανουαρίου@2006!18Ζ!και!2483!διανύσματα!
για!τη!θερμοκρασία!από!τις!01/Οκτωβρίου/2005!στις!10Z!έως!τις!26/Μαρτίου/2006!
στις!11Ζ)!και!το!τελευταίο!20%!των!δεδομένων!(2433!διανύσματα!για!την!ένταση!του!
ανέμου! από! τις! 24/Ιανουαρίου/2006! στις! 18Ζ! έως! τις! ! 31@Αυγούστου@2006! στις! 22Ζ!
και!2483!διανύσματα!για!τη!θερμοκρασία!από!τις!26/Μαρτίου/2006!στις!12Ζ!έως!τις!
31/Αυγούστου/2006!στις!22Ζ)!ως!υποσύνολο!ελέγχου.!!
!
Για!τα!μοντέλα!που!χρησιμοποιούν!ΤΝΔ!της!μορφής!FFNN!(FFNN.WSExp1,!FFNN.WSExp2,!
FFNN.uExp3,!FFNN.uExp3!και!FFNN.Τ),!δοκιμάστηκαν!δίκτυα!με!5!έως!και!30!νευρώνες!στο!
κρυφό! στρώμα! (25! δίκτυα).! Το! υποσύνολο! επικύρωσης! για! τα! δίκτυα! FFNN!
χρησιμοποιείται!για!την!αποφυγή!του!σφάλματος!υπερ@προσαρμογής!(Σχήμα!2.5)!ενώ!
για!την!αποφυγή!των!εγκλωβισμού!του!αλγορίθμου! εκπαίδευσης!σε! τοπικά! ελάχιστα!
(Σχήμα! 2.11),! χρησιμοποιήθηκε! η! μεθοδολογία! των! πολλαπλών! εκκινήσεων! (50!
επαναλήψεις).! Η! επιλογή! της! βέλτιστης! αρχιτεκτονικής! των! δικτύων! βασίζεται! στη!
μεθοδολογία! που! αναπτύχθηκε! ! από! τους! Philippopoulos! &! Deligiorgi,! 2012b! και!
βασίζεται!στον!υπολογισμό!του!σφάλματος!ΜΑΕ,!σύμφωνα!με!τα!παρακάτω!βήματα:!

• Για! δεδομένο! αριθμό! νευρώνων! για! κάθε! ένα! από! τα! 50! υποψήφια! δίκτυα!
υπολογίζεται!το!σφάλμα!ΜΑΕ!στο!υποσύνολο!επικύρωσης!!

• Ως! βέλτιστο! δίκτυο! για! συγκεκριμένο! αριθμό! νευρώνων! επιλέγεται! το! δίκτυο!
που!ελαχιστοποιεί!το!σφάλμα!ΜΑΕ!

• Συγκρίνεται! το!σφάλμα!ΜΑΕ!μεταξύ! των!25!δικτύων!και! ο!βέλτιστος!αριθμός!
νευρώνων!αντιστοιχεί!στο!δίκτυο!που!ελαχιστοποιεί!το!σφάλμα!ΜΑΕ.!!

Στα! μοντέλα! RBF.WS! και! RBF.T! ο! αριθμός! των! νευρώνων! στο! κρυφό! στρώμα! είναι!
σταθερός!και!ίσος!με!τη!διάσταση!του!υποσυνόλου!εκπαίδευσης!(7300!για!την!ένταση!
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του! ανέμου! και! 7450! για! τη! θερμοκρασία)! ενώ! το! υποσύνολο! επικύρωσης!
χρησιμοποιείται! για! την! επιλογή! της! βέλτιστης! τιμής! του! εύρους! των! Γκαουσιανών!
συναρτήσεων!σ.!Δοκιμάστηκαν!τιμές!εύρους!από!2!!έως!2000!με!βήμα!2!(1000!δίκτυα)!
και!για!κάθε!ένα!δίκτυο!υπολογίστηκε!το!σφάλμα!ΜΑΕ!για!το!υποσύνολο!επικύρωσης.!
Η!βέλτιστη!τιμή!του!εύρους!σ,!σε!αντιστοιχία!με!τη!μεθοδολογία!για!τα!FFNN!είναι!αυτή!
που! ελαχιστοποιεί! το! σφάλμα! MAE.! Σύμφωνα! με! τα! παραπάνω,! για! κάθε! μοντέλο,!
επιλέχθηκαν! τα! βέλτιστα! δίκτυα,! τα! οποία! στη! συνέχεια! χρησιμοποιήθηκαν! κατά! τη!
συγκριτική! μελέτη! με! στόχο! την! επιλογή! της! βέλτιστης! μεθοδολογίας! χωρικής!
εκτίμησης!των!υπό!μελέτη!μετεωρολογικών!παραμέτρων.!!
!
Η! σύγκριση! μεταξύ! των! μεθοδολογιών! που! αναπτύχθηκαν! με! τη! χρήση! ΤΝΔ! και! των!
παραδοσιακών!μεθοδολογιών!χωρικής!παρεμβολής!για!την!ένταση!του!ανέμου!και!για!
τη!θερμοκρασία!πραγματοποιείται! χωριστά!για!κάθε!πειραματική!θέση!και!βασίζεται!
σε! ένα! σύνολο! από! στατιστικά! μέτρα! προγνωστικής! ικανότητας.! Αρχικά! για! κάθε!
μεθοδολογία! συγκρίθηκε! η! μέση! τιμή! και! η! διασπορά! και! υπολογίστηκαν! τα! σχετικά!
σφάλματα! μεταξύ! των! παρατηρούμενων! και! των! εκτιμώμενων! χρονοσειρών! για! το!
υποσύνολο! ελέγχου.! Επιπρόσθετα! για! τις! ίδιες! χρονοσειρές! υπολογίσθηκαν! και!
συγκρίθηκαν!οι!τιμές!των!συντελεστών!R!και!R2,!των!σφαλμάτων!MBE,!MAE!και!RMSE!
καθώς!και!του!δείκτη!d!(Παράρτημα!Π.3),!σε!συνδυασμό!με!τα!διαγράμματα!διασποράς!
και! τις! κατανομές! των!καταλοίπων.!Η! επιλογή! της!βέλτιστης!μεθοδολογίας!βασίζεται!
στους! στατιστικούς! ελέγχους! προσήμων! και! προσημασμένης! διάταξης! του!Wilcoxon.!
Για! τα! αποτελέσματα! της! βέλτιστης! μεθοδολογίας! πραγματοποιείται! περαιτέρω!
επεξεργασία!με!τον!έλεγχο!της!κατανομής!του!σφάλματος!ΜΑΕ!ανά!ώρα!και!ελέγχεται!
η!σχετική!σημαντικότητα!των!μεταβλητών!εισόδου!στα!δίκτυα!που!επιλέχθηκαν!με!τη!
χρήση! της! μεθόδου! των! συναπτικών! βαρών! (Παράρτημα! Π.5).! Η! συζήτηση! των!
αποτελεσμάτων! πραγματοποιείται! αρχικά! για! τον! άνεμο! και! στη! συνέχεια! για! τη!
θερμοκρασία! και! τα! αποτελέσματα! σχολιάζονται! συγκριτικά! τόσο! μεταξύ! των!
μεθοδολογιών!όσο!και!σε!σχέση!με!την!απόδοση!των!ΤΝΔ!στις!πειραματικές!θέσεις.!!

6.1) Χωρική) εκτίμηση) της) ζωνικής) και) μεσημβρινής) συνιστώσας) της)
έντασης)του)ανέμου)

Η! χωρική! εκτίμηση! της! ζωνικής! και! της! μεσημβρινής! συνιστώσας! της! έντασης! του!
ανέμου! u! και! v! αποτελεί! μέρος! του! μοντέλου! FFNN.WSExp3! και! προκύπτει! ως!
αποτέλεσμα! από! τα! FFNN.uExp3! και! FFNN.vExp3! αντίστοιχα.! Η! αρχιτεκτονική! του!
βέλτιστου! ΤΝΔ! για! κάθε! σταθμό! παρουσιάζεται! στον! Πίνακα! 6.3,! όπου! και!
παρατηρείται! ότι! για! τη! συνιστώσα! u! μεγαλύτερο! πλήθος! νευρώνων! απαιτεί! η!
εκτίμηση! στο! σταθμό! στο! ΤΕΙ! και! στο! Αεροδρόμιο! (24! και! 23! νευρώνες)! ενώ! για! τη!
συνιστώσα!v!στο!Πεδίο!Βολής!και!στο!Αεροδρόμιο!(24!και!30!νευρώνες!αντίστοιχα).!

Πίνακας&6.3:&Βέλτιστη&αρχιτεκτονική&(αριθμός&νευρώνων&στο&στρώμα&εισόδου,&στο&κρυφό&στρώμα&

και&στο&στρώμα&εξόδου)&των&ΤΝΔ&εκτίμησης&των&u&και&v&για&κάθε&σταθμό&

! Σούδα( Πλατανιάς( Μαλάξα( ΤΕΙ( Πεδίο(Βολής( Αεροδρόμιο(
FFNN.uExp3! 10@18@1! 10@18@1! 10@15@1! 10@24@1! 10@15@1! 10@23@1!
FFNN.vExp3! 10@18@1! 10@19@1! 10@18@1! 10@21@1! 10@24@1! 10@30@1!
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Σχετικά! με! τη! σύγκριση! της! μέσης! τιμής! και! της! διασποράς! μεταξύ! των!
παρατηρούμενων!χρονοσειρών!u!και!v!για!το!υποσύνολο!ελέγχου!και!των!εκτιμήσεων!
των! ΤΝΔ! των! FFNN.uExp3! και! FFNN.vExp3! (Πίνακες! 6.4! και! 6.5),! παρατηρείται! ότι! τα!
μικρότερα!σφάλματα!ως!προς!τη!μέση!τιμή!και!για!τις!δύο!περιπτώσεις! εντοπίζονται!
για!τους!σταθμούς!στη!Μαλάξα!και!στο!Αεροδρόμιο.!Τα!ΤΝΔ!σε!όλες!τις!περιπτώσεις!
υποεκτιμούν!την!παρατηρούμενη!διασπορά!με!σχετικό!σφάλμα!που!κυμαίνεται!για!την!
u!από!@8,52%!έως!@17,25%!για!τους!σταθμούς!στη!Σούδα!και!στο!Αεροδρόμιο!ενώ!για!
την!v!από!@13,13%!έως!@33.53%!για!τους!σταθμούς!στο!ΤΕΙ!και!στο!Αεροδρόμιο.!

Πίνακας&6.4:&Σύγκριση&μέσης&τιμής&και&διασποράς&μεταξύ&της&παρατηρούμενης&χρονοσειράς&της&u&

και&των&εκτιμώμενων&από&τα&ΤΝΔ&του&FFNN.uExp3&για&το&υποσύνολο&ελέγχου&

&
Μέση(Τιμή(
(m/s)(

Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)(

Διακύμανση(
(m2/s2)(

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)(

Σούδα( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! 1.032& −& 3.109& −&
FFNN.uExp3! 1.115& 7.95& 2.844& @8.52&
Πλατανιάς( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! 0.390& −& 5.697& −&
FFNN.uExp3! 0.407& 4.34& 5.147& @9.66&
Μαλάξα( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! 2.451& −& 11.625& −&
FFNN.uExp3! 2.428& @0.93& 9.689& @16.66&
ΤΕΙ( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! 0.287& −& 4.260& −&
FFNN.uExp3! 0.320& 11.56& 3.729& @12.45&
Πεδίο(Βολής( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! 2.583& −& 17.706& −&
FFNN.uExp3! 2.423& @6.19& 15.894& @10.24&
Αεροδρόμιο( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! 2.242& −& 13.527& −&
FFNN.uExp3! 2.241& @0.07& 11.194& @17.25&

Πίνακας&6.5:&Σύγκριση&μέσης&τιμής&και&διασποράς&μεταξύ&της&παρατηρούμενης&χρονοσειράς&της&v&
και&των&εκτιμώμενων&από&τα&ΤΝΔ&του&FFNN.uExp3&για&το&υποσύνολο&ελέγχου&

&
Μέση(Τιμή(
(m/s)(

Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)(

Διακύμανση(
(m2/s2)(

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)(

Σούδα( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! @1.160& −& 2.334& −&
FFNN.vExp3! @1.214& 4.60& 1.819& @22.07&
Πλατανιάς( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! @0.591& −& 9.330& −&
FFNN.vExp3! @0.542& @8.19& 7.340& @21.33&
Μαλάξα( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! @1.098& −& 12.940& −&
FFNN.vExp3! @1.100& 0.12& 9.960& @23.03&
ΤΕΙ( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! @1.042& −& 5.955& −&
FFNN.vExp3! @0.940& @9.82& 5.173& @13.13&
Πεδίο(Βολής( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! @1.584& −& 30.287& −&
FFNN.vExp3! @1.293& @18.39& 24.436& @19.32&
Αεροδρόμιο( ( ( ( (
Παρ.!Χρονοσειρά! @1.614& −& 5.746& −&
FFNN.vExp3! @1.623& 0.52& 3.819& @33.53&
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Τα!αποτελέσματα!των!στατιστικών!μέτρων!προγνωστικής!ικανότητας!(Πίνακες!6.6!και!
6.7)! υποδεικνύουν! ότι! σε! όλους! τους! σταθμούς! εκτός! από! το!Αεροδρόμιο! η! εκτίμηση!
των!ΤΝΔ!του!FFNN.uExp3!είναι!καλύτερη!από!την!αντίστοιχη!των!ΤΝΔ!του!FFNN.vExp3.!Τα!
σφάλματα! ΜΑΕ! στις! περιπτώσεις! αυτές! παρουσιάζουν! μικρότερες! τιμές! για! την!
εκτίμηση!της!u,!με!τις!μεγαλύτερες!διαφορές!του!σφάλματος!ΜΑΕ!να!εντοπίζονται!για!
τους!σταθμούς!στο!Πεδίο!Βολής!και!στη!Σούδα!(0,426!m/s!και!0,143!m/s!αντίστοιχα).!!
Τα! μικρότερα! σφάλματα! MAE! μεταξύ! των! παρατηρούμενων! και! των! εκτιμώμενων!
τιμών,!τόσο!για!την!u!όσο!και!για!την!v,!παρατηρούνται!για!τους!σταθμούς!στη!Σούδα!
και! στο! ΤΕΙ! και! ακολούθως! για! το! σταθμό! στον! Πλατανιά.! Τα! σφάλματα! ΜΑΕ! στο!
σταθμό!στη!Σούδα!είναι!0,553!m/s!και!0,696!m/s!ενώ!για!το!ΤΕΙ!0,617!m/s!και!0,717!
m/s! για! την! u! και! την! v! αντίστοιχα.! Σύμφωνα! με! το! δείκτη!d,! η! καλύτερη! συμφωνία!
στην!εκτίμηση!της!u!παρατηρείται!επίσης!για!τους!ανωτέρω!σταθμούς,!αλλά!για!την!v,!
οι! υψηλότερες! τιμές! του! συντελεστή! παρατηρούνται! για! τους! σταθμούς! στο! ΤΕΙ! και!
στον!Πλατανιά.!Η!ασυμφωνία!αυτή!οφείλεται!στο!γεγονός!ότι!οι!τιμές!της!v!στο!σταθμό!
της!Σούδας!λαμβάνουν!μικρές!τιμές!και!συνεπώς!το!σφάλμα!MAE,!παρόλο!τη!μικρή!τιμή!
του! είναι! σχετικά! μεγάλο.! Για! όλους! τους! σταθμούς! εκτός! από! το! Πεδίο! Βολής! δεν!
παρατηρείται!σημαντική!υπo!ή!υπeρ!εκτίμηση!των!παρατηρούμενων!τιμών!των!u!και!v,!
καθώς! το! σφάλμα!ΜΒΕ!παίρνει! μικρές! τιμές.! Αντίθετα! στην! περίπτωση! του! σταθμού!
στο!Πεδίο!Βολής!παρατηρείται!υποεκτίμηση!της!u!και!υπερεκτίμηση!της!v,!με!τιμές!του!
ΜΒΕ!@0,160!m/s!και!0,291!m/s!αντίστοιχα.!

Πίνακας&6.6:&Στατιστικά&μέτρα&προγνωστικής&ικανότητας&των&ΤΝΔ&του&FFNN.uExp3&για&το&σύνολο&

ελέγχου&και&για&όλους&τους&σταθμούς&&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
Σούδα! 0.894! 0.800! 0.082! 0.553! 0.801! 0.944!
Πλατανιάς! 0.884! 0.781! 0.017! 0.843! 1.129! 0.939!
Μαλάξα! 0.885! 0.784! @0.023! 1.080! 1.588! 0.938!
ΤΕΙ! 0.907! 0.822! 0.033! 0.617! 0.873! 0.951!
Πεδίο!Βολής! 0.885! 0.784! @0.160! 1.383! 1.980! 0.939!
Αεροδρόμιο! 0.897! 0.805! @0.002! 1.207! 1.624! 0.944!

Πίνακας&6.7:&Στατιστικά&μέτρα&προγνωστικής&ικανότητας&των&ΤΝΔ&του&FFNN.vExp3&για&το&σύνολο&

ελέγχου&και&για&όλους&τους&σταθμούς&&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
Σούδα! 0.779! 0.606! @0.053! 0.696! 0.973! 0.877!
Πλατανιάς! 0.907! 0.822! 0.048! 0.918! 1.291! 0.948!
Μαλάξα! 0.893! 0.797! @0.001! 1.156! 1.623! 0.940!
ΤΕΙ! 0.893! 0.798! 0.102! 0.717! 1.107! 0.942!
Πεδίο!Βολής! 0.892! 0.795! 0.291! 1.809! 2.506! 0.940!
Αεροδρόμιο! 0.763! 0.583! @0.008! 1.110! 1.553! 0.861!

!
Τα! ανωτέρω! αποτελέσματα! βρίσκονται! σε! συμφωνία! με! τα! αποτελέσματα! των!
διαγραμμάτων!διασποράς!(Σχήματα!6.2!και!6.3).!Σχετικά!με!την!εκτίμηση!της!ζωνικής!
συνιστώσας! u,! στους! σταθμούς! της! Σούδας! και! του! ΤΕΙ! (Σχήματα! 6.2α! και! 6.2δ)!
παρατηρείται! μικρή! διασπορά! των! τιμών! γύρω! από! τη! διαγώνιο! της! βέλτιστης!
πρόγνωσης,!ενώ!η!μεγαλύτερη!διασπορά!εντοπίζεται!στους!σταθμούς!στο!Πεδίο!Βολής!
και!στο!Αεροδρόμιο.!Αντίστοιχα,!η!μικρότερη!διασπορά!για!την!εκτίμηση!των!ΤΝΔ!του!
FFNN.vExp3!εντοπίζεται!για!το!σταθμό!στο!ΤΕΙ!και!στη!Μαλάξα!(Σχήματα!6.3δ!και!6.3β).!!



! Κεφάλαιο!6°!
!

! 143!

!
Σχήμα&6.2:&Διαγράμματα&διασποράς&για&τη&σύγκριση&της&παρατηρούμενης&και&των&εκτιμώμενων&

χρονοσειρών&της&u&για&τους&σταθμούς&στη&Σούδα&(α),&στον&Πλατανιά&(β),&στη&Μαλάξα&

(γ),&στο&ΤΕΙ&(δ),&στο&Πεδίο&Βολής&(ε)&και&στο&Αεροδρόμιο&(στ)&&&

!
Σχήμα&6.3:&Διαγράμματα&διασποράς&για&τη&σύγκριση&της&παρατηρούμενης&και&των&εκτιμώμενων&

χρονοσειρών&της&v&για&τους&σταθμούς&στη&Σούδα&(α),&στον&Πλατανιά&(β),&στη&Μαλάξα&

(γ),&στο&ΤΕΙ&(δ),&στο&Πεδίο&Βολής&(ε)&και&στο&Αεροδρόμιο&(στ)&

6.2)Χωρική)εκτίμηση)της)έντασης)του)ανέμου)

Η! βέλτιστη! αρχιτεκτονική! των! δικτύων! FFNN! των! μοντέλων! FFNN.WSExp1! και!
FFNN.WSExp2! καθώς! και! η! αρχιτεκτονική! των! ΤΝΔ! του! RBF.WS! για! κάθε! σταθμό!
παρουσιάζονται! στον! Πίνακα! 6.8,! ενώ! οι! βέλτιστες! τιμές! του! εύρους! σ! των!
Γκαουσιανών!συναρτήσεων!στο!κρυφό!στρώμα!των!δικτύων!του!RBF.WS!στον!Πίνακα!!
6.9.!Οι!τιμές!του!σ!για!κάθε!σταθμό!στόχο!είναι!ανάλογες!της!μέσης!απόστασής!του!από!
τους!σταθμούς!αναφοράς!με!αποτέλεσμα!οι!υψηλότερες!τιμές!να!εντοπίζονται!κυρίως!
στους!πιο!απομακρυσμένους!σταθμούς!(Πεδίο!Βολής,!Αεροδρόμιο!και!Μαλάξα).!!

Πίνακας&6.8:&Βέλτιστη&αρχιτεκτονική&των&ΤΝΔ&για&κάθε&σταθμό&

! Σούδα( Πλατανιάς( Μαλάξα( ΤΕΙ( Πεδίο(Βολής( Αεροδρόμιο(
FFNN.WSExp1! 5@17@1! 5@14@1! 5@22@1! 5@22@1! 5@20@1! 5@17@1!
RBF.WS! 5@7300@1! 5@7300@1! 5@7300@1! 5@7300@1! 5@7300@1! 5@7300@1!!
FFNN.WSExp2! 10@14@1! 10@17@1! 10@15@1! 10@21@1! 10@19@1! 10@19@1!
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Πίνακας&6.9:&Βέλτιστη&τιμή&του&εύρους&των&Γκαουσιανών&συναρτήσεων&ενεργοποίησης&για&τα&ΤΝΔ&

του&RBF.WS&

! Σούδα( Πλατανιάς( Μαλάξα( ΤΕΙ( Πεδίο(Βολής( Αεροδρόμιο(
σ! 610! 360! 918! 418! 1350! 1310!
!
Σχετικά! με! τους! συντελεστές! γραμμικής! παλινδρόμησης! που! προκύπτουν! από! τη!
μέθοδο!MLR! (Πίνακας!6.10),!παρατηρείται! ότι! για! κάθε!σταθμό!στόχο!οι! υψηλότερες!
τιμές! μεταξύ! των! σταθμών! αναφοράς! εντοπίζονται! για! τους! σταθμούς! που! είτε!
βρίσκονται! σε! μικρή! απόσταση! είτε! παρουσιάζουν! παρόμοια! χαρακτηριστικά.!
Χαρακτηριστικό!παράδειγμα!αποτελεί!o!σταθμός!στο!ΤΕΙ,!όπου!σχετικά!υψηλές!τιμές!
των!συντελεστών!εντοπίζονται!για!το!σταθμό!στη!Σούδα!(bΣούδα!=!0,368),!που!βρίσκεται!
σε!μικρή!απόσταση!από!το!σταθμό!και!για!το!σταθμό!στον!Πλατανιά!(bΠλατανιάς!=!0,374)!
ο! οποίος!παρόλο!που!βρίσκεται! σε! σχετικά!μεγάλη!απόσταση,! παρουσιάζει! παρόμοιο!
χαρακτήρα.!

Πίνακας&6.10:&Συντελεστές&παλινδρόμησης&για&τη&μέθοδο&MLR&*&

! Σούδα( Πλατανιάς( Μαλάξα( ΤΕΙ( Πεδίο(Βολής( Αεροδρόμιο(
bΣούδα! @! 0.147! 0.638! 0.368! @0.609! 0.828!
bΠλατανιάς! 0.068! @! 0.102! 0.374! 0.573! @0.055!
bΜαλάξα! 0.157! 0.054! @! 0.019! 0.498! 0.081!
bΤΕΙ! 0.276! 0.607! 0.058! @! 0.264! 0.096!
bΠεδίοΒολής! @0.097! 0.197! 0.322! 0.056! @! 0.273!
bΑεροδρόμιο! 0.285! @0.041! 0.114! 0.044! 0.592! @!
*!Ο!Πίνακας!δίνει!τις!τιμές!των!συντελεστών!κατά!την!κατακόρυφο!!
!
Τα!αποτελέσματα!της!σύγκρισης!της!μέσης!τιμής!και!της!διασποράς!για!το!σύνολο!των!
μεθόδων! παρουσιάζονται! ανά! σταθμό! στους! Πίνακες! 6.11! έως! και! 6.16.! Ως! γενικό!
συμπέρασμα! που! προκύπτει! είναι! ότι! οι! μέθοδοι! που! δίνουν! τα! καλύτερα!
αποτελέσματα!ως!προς! την! εκτίμηση! της! μέσης! τιμής! είναι! η! γραμμική! μέθοδος!MLR!
και!τα!αποτελέσματα!των!μη@γραμμικών!πειραμάτων!RBF.WS!και!FFNN.WSExp2,!ενώ!για!
τη!διασπορά,!τα!ΤΝΔ!του!πειράματος!FFNN.WSExp3.!Ειδικότερα,!σχετικά!με!το!σφάλμα!
ως! προς! τη! μέση! τιμή! παρατηρείται! ότι! για! τους! σταθμούς! –! στόχο! όπου! είναι!
διαθέσιμος!ένας!σταθμός!αναφοράς!με!παρόμοια!ανεμολογικά!χαρακτηριστικά!(Σούδα,!
Πλατανιάς!και!ΤΕΙ),!η!γραμμική!μέθοδος!MLR!δίνει!πολύ!καλά!αποτελέσματα,!ενώ!για!
τους! υπόλοιπους! σταθμούς! το! σφάλμα! της! αυξάνει! με! αποτέλεσμα! να! υπερτερούν! οι!
μέθοδοι! που! χρησιμοποιούν! ΤΝΔ.! Το! σχετικό! σφάλμα! της! μέσης! τιμής! για! τη! μέθοδο!
MLR!κυμαίνεται!από!0,84%!έως!@6.1%!για!τους!σταθμούς!στη!Σούδα!και!στη!Μαλάξα,!
ενώ! το! αντίστοιχο! σφάλμα! για! τα! ΤΝΔ! του! FFNN.WSExp2,! που! δίνει! τα! καλύτερα!
αποτελέσματα!μεταξύ! των!μη@γραμμικών!μεθόδων,! κυμαίνεται! από! @0,73%! έως!5,3%!
για! τους!σταθμούς!στο!Αεροδρόμιο! και! στον!Πλατανιά!αντίστοιχα.! Τα!σφάλματα! της!
παρατηρούμενης!διασποράς!είναι!όπως!αναμένεται!μεγαλύτερα!από!τα!αντίστοιχα!της!
μέσης!τιμής!και!κυμαίνονται! για! τις!προαναφερθείσες!μεθόδους!από!2,96%!έως!και! @
47,52%!για!τη!μέθοδο!MLR!και!από!@5,27%!έως!@33,00%!για!τα!ΤΝΔ!του!FFNN.WSExp2.!Ο!
συνδυασμός!των!ΤΝΔ!των!FFNN.uExp3!και!FFNN.vExp3!δίνει!τα!καλύτερα!αποτελέσματα!
με!σφάλματα!που!κυμαίνονται!από!0,72%!έως!@22,18%!για!τους!σταθμούς!στο!ΤΕΙ!και!
στο!Αεροδρόμιο!αντίστοιχα.!!
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Πίνακας&6.11:&Σύγκριση&μέσης&τιμής&και&διασποράς&μεταξύ&της&παρατηρούμενης&χρονοσειράς&της&

έντασης& του& ανέμου,& των& αποτελεσμάτων& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&

παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στη&Σούδα&&

&
Μέση(Τιμή(
(m/s)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(m2/s2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά&
2.348& −& 2.340& −!

SA& 4.394& 87.12& 5.056& 116.06&
NeaN& 2.772& 18.05& 3.696& 57.96&
NatN& 3.966& 68.89& 4.699& 100.84&
IDW& 3.973& 69.20& 4.402& 88.12&
ID2W& 3.663& 56.00& 4.066& 73.76&
MLR& 2.368& 0.84& 2.044& @12.66&
FFNN.WSExp1& 1.998& @14.92& 1.450& @38.03&
RBF.WS& 2.406& 2.47& 1.975& @15.58&
FFNN.WSExp2& 2.382& 1.43& 2.217& @5.27&
FFNN.WSExp3! 2.213& @5.75& 2.479& 5.95&

Πίνακας&6.12:&Σύγκριση&μέσης&τιμής&και&διασποράς&μεταξύ&της&παρατηρούμενης&χρονοσειράς&της&
έντασης& του& ανέμου,& των& αποτελεσμάτων& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&

παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στον&Πλατανιά&&

&
Μέση(Τιμή(
(m/s)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(m2/s2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά&
3.469& −& 3.493& −!

SA& 4.170& 20.21& 4.898& 40.24&
NeaN& 2.772& @20.09& 3.696& 5.81&
NatN& −& −& −& −&
IDW& 3.869& 11.53& 4.220& 20.83&
ID2W& 3.648& 5.18& 3.799& 8.77&
MLR& 3.399& @2.02& 3.596& 2.96&
FFNN.WSExp1& 3.677& 6.01& 2.172& @37.81&
RBF.WS& 3.570& 2.92& 2.564& @26.58&
FFNN.WSExp2& 3.653& 5.30& 2.461& @29.56&
FFNN.WSExp3! 3.132& @9.72& 3.137& @10.18&

Πίνακας&6.13:&Σύγκριση&μέσης&τιμής&και&διασποράς&μεταξύ&της&παρατηρούμενης&χρονοσειράς&της&

έντασης& του& ανέμου,& των& αποτελεσμάτων& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&
παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στη&Μαλάξα&&

&
Μέση(Τιμή(
(m/s)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(m2/s2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά&
4.905& −& 7.716& −!

SA& 3.883& @20.84& 4.131& @46.46&
NeaN& 2.348& @52.13& 2.340& @69.67&
NatN& −& −& −& −&
IDW& 3.196& @34.83& 2.985& @61.32&
ID2W& 2.723& @44.49& 2.453& @68.21&
MLR& 4.606& @6.10& 5.877& @23.84&
FFNN.WSExp1& 4.764& @2.87& 4.979& @35.47&
RBF.WS& 4.709& @3.99& 5.137& @33.42&
FFNN.WSExp2& 4.765& @2.84! 5.737& @25.64!
FFNN.WSExp3! 4.494& @8.37& 6.551& @15.10&
! !
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Πίνακας&6.14:&Σύγκριση&μέσης&τιμής&και&διασποράς&μεταξύ&της&παρατηρούμενης&χρονοσειράς&της&

έντασης& του& ανέμου,& των& αποτελεσμάτων& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&

παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στο&ΤΕΙ&&

&
Μέση(Τιμή(
(m/s)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(m2/s2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά& 2.772& −& 3.696& −!
SA& 4.309& 55.46& 4.746& 28.41&
NeaN& 2.348& @15.29& 2.340& @36.69&
NatN& 3.340& 20.49& 3.487& @5.67&
IDW& 3.663& 32.15& 3.652& @1.20&
ID2W& 3.038& 9.61& 2.874& @22.24&
MLR& 2.810& 1.37& 1.940& @47.52&
FFNN.WSExp1& 2.844& 2.59& 2.278& @38.36&
RBF.WS& 2.840& 2.44& 3.199& @13.45&
FFNN.WSExp2& 2.886& 4.11! 2.476& @33.00!
FFNN.WSExp3! 2.483& @10.44& 3.723& 0.72&

Πίνακας&6.15:&Σύγκριση&μέσης&τιμής&και&διασποράς&μεταξύ&της&παρατηρούμενης&χρονοσειράς&της&
έντασης& του& ανέμου,& των& αποτελεσμάτων& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&

παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στο&Πεδίο&Βολής&&

&
Μέση(Τιμή(
(m/s)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(m2/s2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά&
6.520& −& 14.654& −!

SA& 3.560& @45.40& 3.480& @76.25&
NeaN& 4.304& @33.98& 8.376& @42.85&
NatN& −& −& −& −&
IDW& 3.710& @43.10& 4.400& @69.97&
ID2W& 3.931& @39.71& 5.808& @60.37&
MLR& 6.281& @3.65& 11.217& @23.46&
FFNN.WSExp1& 6.469& @0.77& 10.877& @25.77&
RBF.WS& 6.416& @1.59& 11.947& @18.47&
FFNN.WSExp2& 6.375& @2.22! 10.953& @25.25!
FFNN.WSExp3! 5.828& @10.60& 13.890& @5.22&

Πίνακας&6.16:&Σύγκριση&μέσης&τιμής&και&διασποράς&μεταξύ&της&παρατηρούμενης&χρονοσειράς&της&

έντασης& του& ανέμου,& των& αποτελεσμάτων& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&
παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στο&Αεροδρόμιο&&

&
Μέση(Τιμή(
(m/s)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(m2/s2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά&
4.304& −& 8.376& −!

SA& 4.003& @7.01& 3.945& @52.90&
NeaN& 6.520& 51.47& 14.654& 74.96&
NatN& 5.254& 22.07& 8.447& 0.86&
IDW& 4.265& @0.90& 4.786& @42.86&
ID2W& 4.590& 6.64& 5.906& @29.49&
MLR& 4.198& @2.46& 5.158& @38.42&
FFNN.WSExp1& 4.135& @3.94& 6.015& @28.18&
RBF.WS& 4.136& @3.92& 5.697& @31.99&
FFNN.WSExp2& 4.273& @0.73! 5.941& @29.07!
FFNN.WSExp3! 4.018& @6.65& 6.518& @22.18&
!
Τα! αποτελέσματα! των! στατιστικών! μέτρων! για! το! σύνολο! των! μεθοδολογιών! ανά!
σταθμό!–!στόχο!παρουσιάζονται!στους!Πίνακες!6.17!έως!6.22.!Ένα!γενικό!συμπέρασμα!
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που!προκύπτει!για!το!σύνολο!των!σταθμών!είναι!ότι!τα!μη@γραμμικά!μοντέλα!των!ΤΝΔ!
δίνουν! καλύτερα! αποτελέσματα! από! τις! παραδοσιακές! γραμμικές! μεθόδους! χωρικής!
παρεμβολής.! Τα! σφάλματα! ΜΒΕ,! ΜΑΕ! και! RMSE! που! σχετίζονται! με! τα! πειράματα!
FFNN.WSExp1,! RBF.WS,! FFNN.WSExp2! και! FFNN.WSExp3! είναι! μικρότερα! σε! όλους! τους!
σταθμούς!από!τα!αντίστοιχα!των!γραμμικών!μεθόδων,!ενώ!οι!τιμές!των!συντελεστών!
R,! R2! και! d! είναι! υψηλότερες.! Η! διακύμανση! που! επεξηγείται! από! τις! εξεταζόμενες!
μεθοδολογίες,!όπως!εκφράζεται!από!τον!συντελεστή!R2,!λαμβάνοντας!τη!μέση!τιμή!της!
για! όλους! τους! σταθμούς,! είναι! μεγαλύτερη! από! 70%,! για! τα! αποτελέσματα! των!
πειραμάτων! FFNN.WSExp2! και! FFNN.WSExp3.! Συγκεκριμένα,! τα! αποτελέσματα! του!
FFNN.WSExp3! επεξηγούν! το! 78,00%! και! το! 71,90%! της! διακύμανσης! στους! σταθμούς!
του!ΤΕΙ! και! της!Σούδας! ενώ!η! εκτιμώμενη! χρονοσειρά! της! έντασης! του!ανέμου!με! τη!
χρήση!των!ΤΝΔ!του!FFNN.WSExp2,!επεξηγεί!το!77,40%!και!το!72,20%!της!διακύμανσης!
στους!σταθμούς!του!Αεροδρομίου!και!Πλατανιά!αντίστοιχα.!Ο!σταθμός!–!στόχος!με!τις!
υψηλότερες! τιμές! του! συντελεστή! R2& είναι! το! ΤΕΙ,! ενώ! αντίθετα! για! το! Πεδίο! Βολής!
εντοπίζονται! οι! μικρότερες! τιμές! του! συντελεστή.! Το! γεγονός! αυτό! οφείλεται! στα!
ιδιαίτερα!χαρακτηριστικά!της!περιοχής!Ακρωτήρι,!με!αποτέλεσμα!οι!σταθμοί! ελέγχου!
να!μην!παρέχουν!στα!μοντέλα!την!απαραίτητη!πληροφορία!για!τη!χωρική!εκτίμηση!της!
έντασης!του!ανέμου.!Σχετικά!με!το!σφάλμα!εκτίμησης!ΜΑΕ,!λαμβάνοντας!τη!μέση!τιμή!
για!όλους!τους!σταθμούς,!οι!μικρότερες!τιμές!του!σφάλματος!0,965!m/s!και!1,017!m/s!
παρατηρούνται! για! τα! αποτελέσματα! των! μοντέλων! FFNN.WSExp2! και! FFNN.WSExp3!
αντίστοιχα.!Για!το!μοντέλο!FFNN.WSExp2!οι!τιμές!του!σφάλματος!ΜΑΕ!κυμαίνονται!από!
0,608!m/s! έως!1,635!m/s! ενώ!για! το! FFNN.WSExp3! από!0,630!m/s! έως!1,800!m/s! για!
τους!σταθμούς!στη!Σούδα!και!στο!Πεδίο!Βολής.!Από!τη!σύγκριση!των!αποτελεσμάτων!
του! μοντέλου! FFNN.WSExp2!με! το! FFNN.WSExp1! λαμβάνεται! μια! ποσοτική! εκτίμηση! της!
σημαντικότητας!της!ενσωμάτωσης!της!διεύθυνσης!του!ανέμου!στα!δεδομένα!εισόδου!
των! ΤΝΔ! για! τη! χωρική! εκτίμηση! της! έντασης! του! ανέμου.! Η! σχετική! μείωση! του!
σφάλματος!ΜΑΕ!που!επιτυγχάνεται!είναι!μεγαλύτερη!για!τους!σταθμούς!στη!Σούδα!και!
στο! Αεροδρόμιο! με! αντίστοιχες! ποσοστιαίες! μεταβολές! 20.21%! και! 13.95%.! Οι! τιμές!
του! δείκτη!d! για! τα! αποτελέσματα! των!μοντέλων! FFNN.WSExp2! και! FFNN.WSExp3! είναι!
μεγαλύτερες! του! 0,9! για! όλους! τους! σταθμούς! εκτός! από! το! Πεδίο! Βολής,! ενώ!
παράλληλα! υψηλές! τιμές! παρουσιάζουν! τόσο! τα! αποτελέσματα! των! μοντέλων!
FFNN.WSExp1! και! RBF.WS! όσο! και! της! γραμμικής! μεθόδου! MLR.! Το! σύνολο! των! μη@
γραμμικών!μεθόδων,!καθώς!και!η!γραμμική!μέθοδος!MLR!παρουσιάζουν!χαμηλές!τιμές!
του! σφάλματος! ΜΒΕ! με! τη! μέγιστη! υποεκτίμηση! μεταξύ! των! προαναφερθέντων!
μεθοδολογιών!να!εντοπίζεται!για!τους!σταθμούς!στο!Πεδίο!Βολής!και!στη!Μαλάξα!για!
τα! αποτελέσματα! του! μοντέλου! FFNN.WSExp3.! Σχετικά! με! τις! παραδοσιακές! μεθόδους!
χωρικής! παρεμβολής,! η! μέθοδος! με! τα! καλύτερα! αποτελέσματα! είναι! η! MLR,! που! σε!
πολλές!περιπτώσεις,!όπως!για!παράδειγμα!για!τους!σταθμούς!στο!ΤΕΙ!και!στη!Σούδα,!
δίνει!συγκρίσιμα!αποτελέσματα!με!τις!μη@γραμμικές!μεθόδους.!
! !
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Πίνακας& 6.17:& Στατιστικά& μέτρα& προγνωστικής& ικανότητας& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&

παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στη&Σούδα&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.736! 0.541! 2.046! 2.081! 2.553! 0.649!
NeaN! 0.647! 0.419! 0.424! 1.037! 1.551! 0.776!
NatN! 0.753! 0.567! 1.618! 1.704! 2.159! 0.706!
IDW! 0.756! 0.572! 1.625! 1.693! 2.127! 0.708!
ID2W! 0.749! 0.561! 1.315! 1.433! 1.875! 0.744!
MLR! 0.777! 0.603! 0.020! 0.754! 0.993! 0.877!
FFNN.WSExp1! 0.778! 0.605! @0.350! 0.762! 1.023! 0.853!
RBF.WS! 0.782! 0.612! 0.058! 0.713! 0.977! 0.880!
FFNN.WSExp2! 0.844! 0.713! 0.034! 0.608! 0.844! 0.917!
FFNN.WSExp3! 0.848! 0.719! @0.135! 0.630! 0.867! 0.918!

Πίνακας& 6.18:& Στατιστικά& μέτρα& προγνωστικής& ικανότητας& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&

παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στον&Πλατανιά&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.679! 0.461! 0.701! 1.389! 1.807! 0.785!
NeaN! 0.788! 0.621! @0.697! 1.027! 1.418! 0.856!
NatN! −! −! −! −! −! −!
IDW! 0.689! 0.475! 0.400! 1.218! 1.606! 0.812!
ID2W! 0.695! 0.483! 0.180! 1.114! 1.503! 0.825!
MLR! 0.780! 0.608! @0.070! 0.886! 1.251! 0.880!
FFNN.WSExp1! 0.811! 0.658! 0.208! 0.814! 1.114! 0.881!
RBF.WS! 0.760! 0.578! 0.101! 0.821! 1.231! 0.861!
FFNN.WSExp2! 0.850! 0.722! 0.184! 0.742! 1.003! 0.910!
FFNN.WSExp3! 0.836! 0.700! @0.337! 0.798! 1.098! 0.904!

Πίνακας& 6.19:& Στατιστικά& μέτρα& προγνωστικής& ικανότητας& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&

παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στη&Μαλάξα&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.762! 0.581! @1.022! 1.505! 2.069! 0.809!
NeaN! 0.671! 0.450! @2.557! 2.631! 3.300! 0.602!
NatN! −! −! −! −! −! −!
IDW! 0.762! 0.580! @1.708! 1.906! 2.512! 0.723!
ID2W! 0.736! 0.542! @2.182! 2.278! 2.920! 0.655!
MLR! 0.772! 0.596! @0.299! 1.281! 1.813! 0.867!
FFNN.WSExp1! 0.789! 0.623! @0.141! 1.198! 1.711! 0.873!
RBF.WS! 0.802! 0.643! @0.196! 1.170! 1.671! 0.881!
FFNN.WSExp2! 0.847! 0.717! @0.139! 1.038! 1.484! 0.912!
FFNN.WSExp3! 0.839! 0.704! @0.411! 1.105! 1.583! 0.907!

Πίνακας& 6.20:& Στατιστικά& μέτρα& προγνωστικής& ικανότητας& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&

παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στο&ΤΕΙ&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.757! 0.572! 1.537! 1.736! 2.113! 0.758!
NeaN! 0.647! 0.419! @0.424! 1.037! 1.551! 0.777!
NatN! 0.771! 0.594! 0.568! 1.106! 1.404! 0.854!
IDW! 0.747! 0.557! 0.891! 1.321! 1.630! 0.814!
ID2W! 0.716! 0.513! 0.266! 1.047! 1.404! 0.832!
MLR! 0.830! 0.688! 0.038! 0.761! 1.092! 0.884!
FFNN.WSExp1! 0.856! 0.733! 0.072! 0.705! 1.005! 0.909!
RBF.WS! 0.856! 0.733! 0.072! 0.705! 1.005! 0.909!
FFNN.WSExp2! 0.841! 0.707! 0.068! 0.703! 1.057! 0.913!
FFNN.WSExp3! 0.883! 0.780! 0.114! 0.641! 0.916! 0.928!
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Πίνακας& 6.21:& Στατιστικά& μέτρα& προγνωστικής& ικανότητας& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&

παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στο&Πεδίο&Βολής&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.733! 0.538! @2.960! 3.235! 4.052! 0.636!
NeaN! 0.694! 0.481! @2.215! 2.788! 3.544! 0.737!
NatN! −! −! −! −! −! −!
IDW! 0.733! 0.537! @2.810! 3.114! 3.896! 0.663!
ID2W! 0.718! 0.516! @2.589! 2.970! 3.729! 0.695!
MLR! 0.750! 0.562! @0.238! 1.892! 2.589! 0.859!
FFNN.WSExp1! 0.773! 0.597! @0.050! 1.779! 2.455! 0.872!
RBF.WS! 0.760! 0.577! @0.104! 1.849! 2.552! 0.867!
FFNN.WSExp2! 0.812! 0.659! @0.145! 1.635! 2.249! 0.894!
FFNN.WSExp3! 0.811! 0.658! @0.691! 1.800! 2.424! 0.891!

Πίνακας& 6.22:& Στατιστικά& μέτρα& προγνωστικής& ικανότητας& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&

παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στο&Αεροδρόμιο&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.818! 0.669! @0.302! 1.385! 1.734! 0.865!
NeaN! 0.694! 0.481! 2.215! 2.788! 3.544! 0.732!
NatN! 0.739! 0.546! 0.950! 1.774! 2.302! 0.832!
IDW! 0.811! 0.658! @0.039! 1.354! 1.700! 0.879!
ID2W! 0.791! 0.625! 0.286! 1.414! 1.799! 0.876!
MLR! 0.828! 0.685! @0.106! 1.291! 1.631! 0.893!
FFNN.WSExp1! 0.838! 0.701! @0.169! 1.233! 1.590! 0.906!
RBF.WS! 0.840! 0.705! @0.169! 1.238! 1.580! 0.905!
FFNN.WSExp2! 0.880! 0.774! @0.032! 1.061! 1.379! 0.930!
FFNN.WSExp3! 0.869! 0.756! @0.286! 1.127! 1.459! 0.925!

!
Τα!αποτελέσματα!ελέγχου!της!προγνωστικής! ικανότητας!βρίσκονται!σε!συμφωνία!με!
τα!διαγράμματα!διασποράς,!που!παρουσιάζονται!για!το!σύνολο!των!μεθοδολογιών!ανά!
σταθμό!στα! Σχήματα!6.4! –! 6.9.! Σε! όλους! τους! σταθμούς! η! μικρότερη! διασπορά! γύρω!
από!τη!διαγώνιο!της!βέλτιστης!πρόβλεψης!παρατηρείται!για!τη!γραμμική!μέθοδο!MLR!
και! για! τα! αποτελέσματα! των! μοντέλων! FFNN.WSExp1,! RBF.WS,! FFNN.WSExp2! και!
FFNN.WSExp3.!Η!μέθοδος!που!δίνει!τα!λιγότερα!ακριβή!αποτελέσματα,!εξαρτάται!από!το!
σταθμό!–!στόχο!και!είναι!η!SA!για!τους!σταθμούς!στη!Σούδα,!στον!Πλατανιά,!στο!ΤΕΙ!
και!στο!Πεδίο!Βολής!και!η!NeaN!στη!Μαλάξα!και!στο!Αεροδρόμιο.!Από!τη!σύγκριση!των!
μοντέλων! FFNN.WSExp1! και! RNF.WS! προκύπτει! ότι! οι! δύο! τύποι! ΤΝΔ! δίνουν! σχεδόν!
ταυτόσημα! αποτελέσματα! σε! όλους! τους! σταθμούς.! Αντίθετα,! από! τη! σύγκριση! των!
FFNN.WSExp1!!και!FFNN.WSExp2!που!διαφέρουν!στα!δεδομένα!εισόδου!των!δικτύων,!για!
τα!ΤΝΔ!του!FFNN.WSExp2!παρατηρείται!μικρότερη!διασπορά!στα!διαγράμματα!σε!όλους!
τους!σταθμούς.!Η!σημαντικότητα! των!δεδομένων! εισόδου! επιβεβαιώνεται!περαιτέρω!
από! τις! μικρές! διαφορές! μεταξύ! των! αποτελεσμάτων! των! FFNN.WSExp2! και!
FFNN.WSExp3,!δηλαδή!των!μοντέλων!που!χρησιμοποιούν!και!τη!διεύθυνση!του!ανέμου!
γα! την! πρόγνωση! της! έντασης! για! κάθε! σταθμό! –! στόχο.! Από! τις! κατανομές! των!
καταλοίπων!για!τα!μοντέλα!των!ΤΝΔ!(Σχήμα!6.10),!προκύπτει!ότι!η!καλύτερη!εκτίμηση!
παρατηρείται! για! τους! σταθμούς! στη! Σούδα,! στον! Πλατανιά! και! στο! ΤΕΙ.! Στις!
περιπτώσεις! αυτές! για! το! σύνολο! των! πειραμάτων! παρατηρούνται! υψηλές! σχετικές!
συχνότητες! στο! διάστημα! (@0,75,! 0,75),! οι! οποίες! είναι! μεγαλύτερες! για! τα! μοντέλα!
FFNN.WSExp2!και!FFNN.WSExp3.!
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!
Σχήμα&6.4:&Διαγράμματα&διασποράς&για&τη&σύγκριση&της&παρατηρούμενης&και&των&εκτιμώμενων&

χρονοσειρών&της&έντασης&του&ανέμου&για&τις&μεθόδους&SA&(α),&NeaN&(β),&NatN&(γ),&IDW&

(δ),&ID2W&(ε),&MLR&(στ),&FFNN.WSExp1&(ζ),&RBF.WS&(η),&FFNN.WSExp1&(θ)&και&FFNN.WSExp3&

(ι)&στο&σταθμό&στη&Σούδα&

!
Σχήμα&6.5:&Διαγράμματα&διασποράς&για&τη&σύγκριση&της&παρατηρούμενης&και&των&εκτιμώμενων&

χρονοσειρών&της&έντασης&του&ανέμου&για&τις&μεθόδους&SA&(α),&NeaN&(β),&NatN&(γ),&IDW&

(δ),&ID2W&(ε),&MLR&(στ),&FFNN.WSExp1&(ζ),&RBF.WS&(η),&FFNN.WSExp1&(θ)&και&FFNN.WSExp3&

(ι)&στο&σταθμό&στον&Πλατανιά&
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!
Σχήμα&6.6:&Διαγράμματα&διασποράς&για&τη&σύγκριση&της&παρατηρούμενης&και&των&εκτιμώμενων&

χρονοσειρών&της&έντασης&του&ανέμου&για&τις&μεθόδους&SA&(α),&NeaN&(β),&NatN&(γ),&IDW&

(δ),&ID2W&(ε),&MLR&(στ),&FFNN.WSExp1&(ζ),&RBF.WS&(η),&FFNN.WSExp1&(θ)&και&FFNN.WSExp3&

(ι)&στο&σταθμό&στη&Μαλάξα&

!
Σχήμα&6.7:&Διαγράμματα&διασποράς&για&τη&σύγκριση&της&παρατηρούμενης&και&των&εκτιμώμενων&

χρονοσειρών&της&έντασης&του&ανέμου&για&τις&μεθόδους&SA&(α),&NeaN&(β),&NatN&(γ),&IDW&

(δ),&ID2W&(ε),&MLR&(στ),&FFNN.WSExp1&(ζ),&RBF.WS&(η),&FFNN.WSExp1&(θ)&και&FFNN.WSExp3&

(ι)&στο&σταθμό&στο&ΤΕΙ&
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!
Σχήμα&6.8:&Διαγράμματα&διασποράς&για&τη&σύγκριση&της&παρατηρούμενης&και&των&εκτιμώμενων&

χρονοσειρών&της&έντασης&του&ανέμου&για&τις&μεθόδους&SA&(α),&NeaN&(β),&NatN&(γ),&IDW&

(δ),&ID2W&(ε),&MLR&(στ),&FFNN.WSExp1&(ζ),&RBF.WS&(η),&FFNN.WSExp1&(θ)&και&FFNN.WSExp3&

(ι)&στο&σταθμό&στο&Πεδίο&Βολής&

(
Σχήμα&6.9:&Διαγράμματα&διασποράς&για&τη&σύγκριση&της&παρατηρούμενης&και&των&εκτιμώμενων&

χρονοσειρών&της&έντασης&του&ανέμου&για&τις&μεθόδους&SA&(α),&NeaN&(β),&NatN&(γ),&IDW&

(δ),&ID2W&(ε),&MLR&(στ),&FFNN.WSExp1&(ζ),&RBF.WS&(η),&FFNN.WSExp1&(θ)&και&FFNN.WSExp3&

(ι)&στο&σταθμό&στο&Αεροδρόμιο&
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!

!

!

!
Σχήμα& 6.10:& Πίνακας& κατανομών& του& σφάλματος& εκτίμησης& για& την& ένταση& του& ανέμου& των&

δικτύων& FFNN.WSExp1& (α),& RBF.WS& (β),& FFNN.WSExp2& (γ)& και& FFNN.WSExp3& (δ)& στο&
σταθμό&στη&Σούδα&(Ι),&στον&Πλατανιά&(ΙΙ),&στη&Μαλάξα&(ΙΙΙ),&στο&ΤΕΙ&(IV),&στο&Πεδίο&

Βολής&(V)&και&στο&Αεροδρόμιο&(VI)&(Τα&διαστήματα&στο&αριστερό&και&δεξί&άκρο&των&

κατανομών&αντιστοιχούν&σε&σφάλμα&εκτίμησης&μικρότερο&από&s6,75&και&μεγαλύτερο&

από&6,75&αντίστοιχα).&&

Τα! αποτελέσματα! των! στατιστικών! ελέγχων! προσήμου! και! προσημασμένης! διάταξης!
του! Wilcoxon! (Πίνακες! 6.23! και! 6.24)! αποδεικνύουν! την! υπεροχή! των! ΤΝΔ! του!
μοντέλου!FFNN.WSExp2!για!τη!χωρική!εκτίμηση!της!έντασης!του!ανέμου.!Σε!όλους!τους!
σταθμούς!απορρίπτεται!η!μηδενική!υπόθεση!ίδιας!προγνωστικής!ικανότητας!όλων!των!
μεθοδολογιών!συγκριτικά!με!την!FFNN.WSExp2!για!τους!δύο!αμφίπλευρους!ελέγχους!σε!
επίπεδο! σημαντικότητας! 1%! καθώς! οι! τιμές! των! στατιστικών! S2a! και! S3a! είναι!
μικρότερες!από!την!κρίσιμη!τιμή!της!κανονικής!κατανομής.!Οι!μικρότερες!σε!απόλυτη!
τιμή!αρνητικές!τιμές!των!στατιστικών!S2a!και!S3a!για!τα!αποτελέσματα!του!FFNN.WSExp3!
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υποδεικνύουν!ότι!η!μέθοδος!αυτή!δίνει!τα!πλησιέστερα!αποτελέσματα!σε!σχέση!με!την!
FFNN.WSExp2.!

Πίνακας&6.23:&Αποτελέσματα& ελέγχου&πρόσημου& για& το&μοντέλο&FFNN.WSExp2& σε&σύγκριση&με& τις&

στατιστικές&μεθόδους&χωρικής&παρεμβολής&και&τα&υπόλοιπα&ΤΝΔ&

! Σούδα( Πλατανιάς( Μαλάξα( ΤΕΙ( Πεδίο(Βολής( Αεροδρόμιο(
SA! @36.59! @21.47! @14.98! @32.58! @27.31! @12.75!
NeaN! @14.09! @11.90! @32.94! @13.85! @22.52! @29.54!
NatN! @32.01! −! −! @22.40! −! @18.31!
IDW! @32.17! @16.40! @23.98! @27.19! @26.25! @12.87!
ID2W! @26.86! @14.21! @28.16! @18.75! @25.77! @12.79!
MLR! @8.66! @7.16! @8.29! @5.82! @8.33! @10.85!
FFNN.WSExp1! @8.90! @6.43! @5.66! @5.82! @4.52! @8.01!
RBF.WS! @6.31! @4.52! @5.45! @2.98! @6.43! @9.95!
FFNN.WSExp3! @2.66! @3.91! @2.78! @0.55! @6.95! @2.70!

Πίνακας& 6.24:& Αποτελέσματα& ελέγχου& προσημασμένης& διάταξης& του& Wilcoxon& για& το& μοντέλο&

FFNN.WSExp2&σε&σύγκριση&με&τις&στατιστικές&μεθόδους&χωρικής&παρεμβολής&και&τα&

υπόλοιπα&ΤΝΔ&

! Σούδα( Πλατανιάς( Μαλάξα( ΤΕΙ( Πεδίο(Βολής( Αεροδρόμιο(
SA! @38.02! @26.18! @19.07! @35.05! @29.51! @15.98!
NeaN! @19.11! @13.73! @35.75! @18.03! @25.82! @33.78!
NatN! @35.30! −! −! @25.58! −! @22.51!
IDW! @35.37! @21.93! @27.88! @30.89! @28.80! @15.36!
ID2W! @31.40! @18.39! @32.57! @22.90! @27.80! @15.97!
MLR! @11.67! @8.97! @10.77! @8.67! @10.03! @10.03!
FFNN.WSExp1! @11.24! @6.98! @7.49! @6.62! @5.72! @10.53!
RBF.WS! @8.34! @5.65! @6.35! @4.76! @7.90! @11.51!
FFNN.WSExp3! @3.67! @4.44! @4.09! @1.55! @8.57! @4.16!
&

Η!κατανομή!του!ΜΑΕ!ανά!ώρα!για!τη!βέλτιστη!μεθοδολογία!FFNN.WSExp2!(Σχήμα!6.11)!
δίνει!ανομοιογενή!αποτελέσματα!ανά!σταθμό.!Το!σφάλμα!στους!σταθμούς!στη!Σούδα!
και!στο!ΤΕΙ!είναι!μικρότερο!από!το!σφάλμα!της!συνολικής!περιόδου!για!το!υποσύνολο!
ελέγχου!κατά!τη!διάρκεια!της!νύχτας!ενώ!αντίθετα!στους!σταθμούς!στον!Πλατανιά!και!
στη!Μαλάξα!κατά!τη!διάρκεια!τις!ημέρας.!Στους!σταθμούς!στην!περιοχή!Ακρωτήρι!δεν!
παρατηρείται!σημαντική!διακύμανση!του!σφάλματος!ανά!ώρα.!!
!
Τα! αποτελέσματα! της! σχετικής! σημαντικότητας! ανά! μεταβλητή! εισόδου! στα! δίκτυα!
του!FFNN.WSExp2!βρίσκονται!σε!μεγάλο!βαθμό!σε!συμφωνία!με!τα!αποτελέσματα!των!
καμπυλών!ομοιότητας!και!του!συντελεστή!συσχέτισης!για!όλα!τα!ζεύγη!των!σταθμών!
(Σχήμα!4.5!και!Πίνακας!4.2).!Το!γεγονός!αυτό!υποδεικνύει!την!ικανότητα!των!ΤΝΔ!να!
ενσωματώνουν!τη!χωρική!μεταβλητότητα!της!μέσης!έντασης!του!ανέμου!στην!περιοχή!
μελέτης.!Για!τον!παράκτιο!σταθμό!στο!ΤΕΙ,!παρατηρούνται!υψηλές!τιμές!του!δείκτη!RI!
με!τις!συνιστώσες!του!ανέμου!στο!σταθμό!στον!Πλατανιά,!που!βρίσκεται!σε!απόσταση!
12,01! km! δυτικά! και! κατά! μήκος! της! ακτογραμμής.! Υψηλές! τιμές! του! δείκτη!
εντοπίζονται!επίσης!για!τις!u!συνιστώσες!των!πλησιέστερων!σταθμών!στη!Σούδα!και!
στη!Μαλάξα.!Σχετικά!με!το!σταθμό!στη!Σούδα,!παρατηρούνται!υψηλές!τιμές!του!RI!και!
για! τις! δύο!συνιστώσες!στους!σταθμούς!στη!Μαλάξα!και!στο!ΤΕΙ!καθώς!και! για! τη!v!
συνιστώσα! του! σταθμού! στον! Πλατανιά.! Η! σημασία! του! παράκτιου! χαρακτήρα! ενός!
σταθμού!εντοπίζεται!επίσης!από!τις!υψηλές!τιμές!του!δείκτη!RI!για!τις!συνιστώσες!του!



! Κεφάλαιο!6°!
!

! 155!

ανέμου! στο! ΤΕΙ! και! στον! Πλατανιά.! Οι! παραπάνω! σταθμοί! επηρεάζονται! σε! μεγάλο!
βαθμό!από!το!κύτταρο!της!θαλάσσιας!αύρας!κατά!τη!διάρκεια!της!θερμής!περιόδου,!η!
οποία! συνδέεται! κυρίως! με! μεταβολές! της! συνιστώσας! v.! Για! τα! δίκτυα! με! σταθμό! @!
στόχο!το!ΤΕΙ!και!τον!Πλατανιά,!η!συνιστώσα!v!των!δύο!σταθμών!παρουσιάζει!αυξημένη!
τιμή!του!δείκτη!RI!(13.8%!και!13.16%,!αντίστοιχα).!Πρέπει!να!σημειωθεί!ότι!στα!δίκτυα!
όλων! των! σταθμών! εκτός! από! αυτό! του! Πεδίου! Βολής! οι! μεταβλητές! εισόδου! που!
σχετίζονται!με!το!σταθμό!στη!Μαλάξα!παρουσιάζουν!υψηλές!τιμές!του!RI.!Το!γεγονός!
αυτό!δεν!μπορεί!να!αποδοθεί!στη!μέση!ροή!του!ανέμου!αλλά!στην!επίδραση!τοπικών!
κυκλοφοριών.! Τα! αποτελέσματα! για! τα! ΤΝΔ! στο! Πεδίο! Βολής! και! στο! Αεροδρόμιο!
ενισχύουν! περαιτέρω! τη! σημασία! της! εγγύτητας! και! του! υψομέτρου! στη! χωρική!
εκτίμηση!της!έντασης!του!ανέμου.!

!

!

!
Σχήμα&6.11:&Κατανομή&του&ΜΑΕ&(m/s)&ανά&ώρα&για&τους&σταθμούς&στη&Σούδα&(α),&στον&Πλατανιά&

(β),&στη&Μαλάξα&(γ),&στο&ΤΕΙ&(δ),&στο&Πεδίο&Βολής&(ε)&και&στο&Αεροδρόμιο&(στ)&
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Πίνακας&6.25:&Σχετική&σημαντικότητα&μεταβλητών&εσόδου&(%)&στα&δίκτυα&FFNN.WSExp2&για&όλους&

τους&σταθμούς&

! ! Σούδα! Πλατανιάς! Μαλάξα! ΤΕΙ! ΠεδίοΒολής! Αεροδρόμιο!

Σούδα(
u! −! 8.83! 9.29! 14.82! 9.47! 12.21!
v! −! 9.45! 8.62! 11.28! 8.38! 10.25!

Πλατανιάς(
u! 11.50! −! 12.74! 10.38! 9.66! 7.56!
v! 12.58! −! 10.09! 12.63! 7.91! 9.19!

Μαλάξα((
u! 7.91! 7.53! −! 9.76! 7.85! 9.56!
v! 11.74! 15.65! −! 8.91! 10.18! 8.60!

ΤΕΙ(
u! 10.10! 12.48! 9.19! −! 11.43! 8.19!
v! 12.58! 12.34! 9.39! −! 10.68! 8.68!

Πεδίο(
Βολής(

u! 7.17! 9.58! 10.65! 6.97! −! 12.59!
v! 9.47! 7.39! 12.96! 9.88! −! 13.18!

Αεροδρόμιο(
u! 10.90! 9.36! 8.14! 8.58! 13.52! −!
v! 6.06! 7.41! 8.94! 6.80! 10.92! −!

6.3)Χωρική)εκτίμηση)της)επιφανειακής)θερμοκρασίας)

Όπως! αναμένεται,! για! το! σύνολο! των! μεθοδολογιών! η! χωρική! εκτίμηση! της!
επιφανειακής! θερμοκρασίας,! λόγω! της! μικρότερης! χωρικής! μεταβλητότητας,! δίνει!
καλύτερα!αποτελέσματα!από!την!ένταση!του!ανέμου.!Στον!Πίνακα!6.26!παρουσιάζεται!
η! βέλτιστη! αρχιτεκτονική! των! ΤΝΔ! για! κάθε! σταθμό! για! τα! πειράματα! FFNN.T! και!
RBF.T,! ενώ! στον! Πίνακα! 6.27! οι! βέλτιστες! τιμές! του! εύρους! σ! των! Γκαουσιανών!
συναρτήσεων!του!κρυφού!στρώματος!των!ΤΝΔ!του!RBF.T.!Σε!αντιστοιχία!με!τις!τιμές!
για! την! ένταση! του! ανέμου,! οι! τιμές! του! σ! βρίσκονται! στην! περιοχή! της! μέσης!
απόστασης! μεταξύ! του! σταθμού! στόχου! και! των! σταθμών! αναφοράς! και! είναι!
υψηλότερη! για! τους! πιο! απομακρυσμένους! σταθμούς! στην! περιοχή! Ακρωτήρι! (Πεδίο!
Βολής!και!Αεροδρόμιο)!και!στη!Μαλάξα.!!

Πίνακας&6.26:&Βέλτιστη&αρχιτεκτονική&των&δικτύων&FFNN.Τ&και&RBF.T&για&κάθε&σταθμό&

! Σούδα( Πλατανιάς( Μαλάξα( ΤΕΙ( Πεδίο(Βολής( Αεροδρόμιο(
FFNN.Τ! 5@19@1! 5@13@1! 5@25@1! 5@25@1! 5@11@1! 5@16@1!
RBF.T! 5@7540@1! 5@7450@1! 5@7450@1! 5@7450@1! 5@7450@1! 5@7450@1!!

Πίνακας&6.27:&Βέλτιστη&τιμή&του&εύρους&της&Γκαουσιανής&συνάρτησης&για&το&δίκτυο&RBF.T&

! Σούδα( Πλατανιάς( Μαλάξα( ΤΕΙ( Πεδίο(Βολής( Αεροδρόμιο(
σ! 620! 370! 560! 490! 1510! 1320!

&

Από!τη!σύγκριση!της!παρατηρούμενης!χρονοσειράς!με!τις!εκτιμώμενες!ως!προς!τη!μέση!
τιμή!και!τη!διακύμανση!(Πίνακες!6.28!έως!6.33)!προκύπτει!ότι!η!καλύτερη!συμφωνία!
επιτυγχάνεται! με! τη! χρήση! της! γραμμικής! μεθόδου! MLR! και! των! μη@γραμμικών!
πειραμάτων! FFNN.T! και! RBF.T.! ! Το! σφάλμα!ως! προς! τη! μέση! τιμή! κυμαίνεται! για! τη!
μέθοδο!RBF.T!από!0,012%! έως!0,69%!στους!σταθμούς!στο!ΤΕΙ! και! στο!Πεδίο!Βολής,!
ενώ! για! τη! FFNN.T! από! 0,089%! έως! 0,61%!στους! σταθμούς! στο!Αεροδρόμιο! και! στο!
Πεδίο!Βολής!αντίστοιχα.!
! !
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Πίνακας&6.28:&Σύγκριση&μέσης&τιμής&και&διασποράς&μεταξύ&της&παρατηρούμενης&χρονοσειράς&της&

θερμοκρασίας,& των& αποτελεσμάτων& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&

παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στη&Σούδα&&

&
Μέση(Τιμή(

(°C)&
Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(°C(2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά&
22.642& −& 32.576& −!

SA& 21.568& @4.742& 23.134& @28.986&
NeaN& 20.625& @8.906& 15.640& @51.988&
NatN& 20.977& @7.353& 21.441& @34.182&
IDW& 21.781& @3.802& 24.336& @25.297&
ID2W& 21.773& @3.836& 24.569& @24.579&
MLR& 22.463& @0.789& 29.348& @9.911&
FFNN& 22.533& @0.481& 33.172& 1.828&
RBF.Τ& 22.538& @0.461& 33.129& 1.698&

Πίνακας&6.29:&Όμοια&με&τον&Πίνακα&6.28&για&το&σταθμό&στον&Πλατανιά&&

&
Μέση(Τιμή(

(°C)&
Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(°C(2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά&
22.107& −& 24.698& −!

SA& 21.675& @1.955& 24.035& @2.685&
NeaN& 20.625& @6.703& 15.640& @36.673&
NatN& −& −& −& −&
IDW& 21.714& @1.779& 24.392& @1.238&
ID2W& 21.713& @1.785& 24.659& @0.159&
MLR& 22.172& 0.295& 24.134& @2.283&
FFNN& 22.228& 0.548& 25.105& 1.648&
RBF.Τ& 22.189& 0.369& 24.960& 1.061&

Πίνακας&6.30&Όμοια&με&τον&Πίνακα&6.28&&για&το&σταθμό&στη&Μαλάξα&&

&
Μέση(Τιμή(

(°C)&
Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(°C(2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά&
20.811& −& 27.394& −!

SA& 21.934& 5.400& 23.951& @12.570&
NeaN& 22.642& 8.799& 32.576& 18.918&
NatN& −& −& −& −&
IDW& 21.880& 5.139& 24.099& @12.028&
ID2W& 21.805& 4.777& 24.389& @10.970&
MLR& 20.881& 0.339& 24.724& @9.747&
FFNN& 20.729& @0.392& 25.340& @7.496&
RBF.Τ& 20.880& 0.334& 25.508& @6.885&

Πίνακας&6.31&Όμοια&με&τον&Πίνακα&6.28&&για&το&σταθμό&στο&TEI&&

&
Μέση(Τιμή(

(°C)&
Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(°C(2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά&
20.625& −& 15.640& −!

SA& 21.971& 6.527& 26.137& 67.113&
NeaN& 22.642& 9.777& 32.576& 108.280&
NatN& 22.758& 10.342& 29.045& 85.707&
IDW& 21.824& 5.813& 25.250& 61.444&
ID2W& 21.720& 5.306& 24.767& 58.352&
MLR& 20.589& @0.178& 20.972& 34.089&
FFNN& 20.726& 0.489& 13.567& @13.254&
RBF.Τ& 20.628& 0.012& 13.142& @15.973&
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Πίνακας&6.32&Όμοια&με&τον&Πίνακα&6.28&&για&το&σταθμό&στο&Πεδίο&Βολής&&

&
Μέση(Τιμή(

(°C)&
Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(°C(2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά&
21.017& −& 24.667& −!

SA& 21.893& 4.166& 24.279& @1.574&
NeaN& 23.280& 10.765& 30.521& 23.730&
NatN& −& −& −& −&
IDW& 21.742& 3.447& 23.889& @3.157&
ID2W& 21.740& 3.439& 23.947& @2.920&
MLR& 20.889& @0.611& 23.503& @4.719&
FFNN.Τ& 20.889& @0.610& 24.028& @2.593&
RBF.Τ& 20.873& @0.690& 24.599& @0.276&

Πίνακας&6.33:&Όμοια&με&τον&Πίνακα&6.28&&για&το&σταθμό&στο&Αεροδρόμιο&

&
Μέση(Τιμή(

(°C)&
Σχετικό(Σφάλμα(
Μέσης(τιμής((%)&

Διακύμανση(
(°C(2)&

Σχετικό(Σφάλμα(
Διακύμανσης((%)&

Παρατηρούμενη&

Χρονοσειρά&
23.280& −& 30.521& −!

SA& 21.568& @7.354& 23.134& @24.203&
NeaN& 21.017& @9.719& 24.667& @19.179&
NatN& 21.068& @9.502& 21.993& @27.941&
IDW& 21.581& @7.298& 23.678& @22.422&
ID2W& 21.729& @6.660& 24.110& @21.004&
MLR& 23.335& 0.237& 30.152& @1.207&
FFNN.Τ& 23.301& 0.089& 29.123& @4.581&
RBF.Τ& 23.286& 0.025& 28.802& @5.632&
!
Τα!αποτελέσματα! !των!στατιστικών!μέτρων!προγνωστικής! ικανότητας!για!το!σύνολο!
των! μεθοδολογιών! και! ανά! σταθμό! παρουσιάζονται! στους! Πίνακες! 6.34! έως! 6.39.! Σε!
όλους! τους! σταθμούς! τα! ΤΝΔ! των! μοντέλων! FFNN.T! και! RBF.T! δίνουν! καλύτερα!
αποτελέσματα!από!τις!γραμμικές!μεθόδους.!Η!σχετιζόμενη!διακύμανση!λαμβάνοντας!τη!
μέση!τιμή!για!όλους!τους!σταθμούς,! είναι!μεγαλύτερη!από!το!95%!για!τα!FFNN.T!και!
RBF.T! (95,92%!και!95,67%)!και! ίση!με!94,93%!για! τη!μέθοδο!MLR.!Συγκεκριμένα,! τα!
αποτελέσματα!του!FFNN.Τ!σχετίζονται!με!το!98,00%!και!το!97,00%!της!διακύμανσης!
στους! σταθμούς! του!Πλατανιά! και! του!ΤΕΙ! αντίστοιχα! ενώ!η! εκτιμώμενη! χρονοσειρά!
της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! με! τη! χρήση! των! ΤΝΔ! του! RBF.T,! σχετίζεται! με! το!
97,90%!και!το!96,60%!της!διακύμανσης!στους!ίδιους!σταθμούς!αντίστοιχα.!Ο!σταθμός!
–!στόχος!με!τις!υψηλότερες!τιμές!του!συντελεστή!R2&είναι!ο!Πλατανιάς,! ενώ!αντίθετα!
για!τη!Σούδα!εντοπίζονται!οι!μικρότερες!τιμές!του!συντελεστή.!Σχετικά!με!το!σφάλμα!
ΜΑΕ,! λαμβάνοντας! τη! μέση! τιμή! για! όλους! τους! σταθμούς,! οι! μικρότερες! τιμές! του!
(0,744!°C!και!0,781!°C)!παρατηρούνται!για!τα!ΤΝΔ!των!FFNN.T!και!RBF.T,!ενώ!μεταξύ!
των! μη@γραμμικών! μεθόδων! το! μικρότερο! σφάλμα! (0,886! °C)! παρατηρείται! για! τη!
μέθοδο!MLR.!Για!τα!αποτελέσματα!του!μοντέλου!FFNN.T!το!σφάλμα!ΜΑΕ!κυμαίνεται!
από!0,531!°C!έως!1,089!°C!στο!ΤΕΙ!και!στη!Σούδα,!!ενώ!για!το!RBF.T!από!0,537!°C!έως!
1,121!°C!στους!σταθμούς!στον!Πλατανιά!και!στη!Σούδα!αντίστοιχα.!Από!τη!σύγκριση!
των!αποτελεσμάτων!του!σφάλματος!ΜΑΕ!για!τα!ΤΝΔ!του!FFNN.T!με!τα!αντίστοιχα!του!
RBF.T,! προκύπτει! ότι! η! χρήση! δικτύων! της! μορφής! FFNN! οδηγεί! σε! καλύτερα!
αποτελέσματα!και!η!σχετική!μείωση!του!σφάλματος!!κυμαίνεται!από!0,56%!έως!9,46%!
για!τους!σταθμούς!στον!Πλατανιά!και!στο!Πεδίο!Βολής.!Αντίστοιχα,!η!σχετική!μείωση!
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του! σφάλματος! μεταξύ! των! ΤΝΔ! του! FFNN.T! και! της! μεθόδου! MLR! είναι! ακόμη!
μεγαλύτερη!και!κυμαίνεται!από!9,78%!έως!και!40,00%!για!τους!σταθμούς!στη!Σούδα!
και!στο!ΤΕΙ.!Οι!τιμές!του!δείκτη!d!για!τα!αποτελέσματα!του!FFNN.T!είναι!μεγαλύτερες!
από!0,98!για!όλους!τους!σταθμούς,!με!το!μέγιστο!(0,991)!να!παρατηρείται!!στο!σταθμό!
στο!ΤΕΙ.!Παράλληλα,!για!το!σύνολο!των!σταθμών!και!για!τις!μεθόδους!MLR,!FFNN.T!και!
RBF.T,!σύμφωνα!με!τις!τιμές!του!σφάλματος!MBE!δεν!παρατηρείται!σημαντική!υπο@!ή!
υπερ@εκτίμηση.! Σχετικά! με! τις! μη@γραμμικές! μεθόδους,! εκτός! από! τη! μέθοδο! MLR,!
παρατηρείται! ότι! οι! μέθοδοι! IDW! και! ID2W,! δίνουν! ικανοποιητικά! αποτελέσματα! για!
την!εκτίμηση!της!θερμοκρασίας!στο!σταθμό!στον!Πλατανιά.!!

Πίνακας& 6.34:& Στατιστικά& μέτρα& προγνωστικής& ικανότητας& των& στατιστικών& μεθόδων& χωρικής&
παρεμβολής&και&των&ΤΝΔ&για&το&σύνολο&ελέγχου&για&το&σταθμό&στη&Σούδα&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.928! 0.860! @1.074! 2.091! 2.435! 0.945!
NeaN! 0.916! 0.839! @2.017! 2.692! 3.305! 0.885!
NatN! 0.901! 0.813! @1.665! 2.609! 3.023! 0.914!
IDW! 0.930! 0.865! @0.861! 1.962! 2.297! 0.952!
ID2W! 0.926! 0.858! @0.868! 2.001! 2.343! 0.951!
MLR! 0.960! 0.921! @0.179! 1.207( 1.615! 0.979!
FFNN.Τ! 0.966! 0.933! @0.109! 1.089! 1.505! 0.983!
RBF.Τ! 0.964! 0.929! @0.104! 1.121! 1.550! 0.981!

Πίνακας&6.35:&Όμοια&με&τον&Πίνακα&6.34&για&το&σταθμό&στον&Πλατανιά&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.985! 0.970! @0.432! 0.746! 0.958! 0.991!
NeaN! 0.977! 0.955! @1.482! 1.675! 2.029! 0.949!
NatN! −! −! −! −! −! −!
IDW! 0.985! 0.970! @0.393! 0.746! 0.954! 0.991!
ID2W! 0.983! 0.967! @0.395! 0.781! 0.993! 0.990!
MLR! 0.987! 0.974! 0.065! 0.623( 0.810! 0.993!
FFNN.Τ! 0.990! 0.980! 0.121! 0.534! 0.724! 0.995!
RBF.Τ! 0.990! 0.979! 0.081! 0.537! 0.726! 0.995!

Πίνακας&6.36:&:&Όμοια&με&τον&Πίνακα&6.34&για&το&σταθμό&στη&Μαλάξα&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.935! 0.874! 1.124! 1.860! 2.173! 0.953!
NeaN! 0.843! 0.710! 1.831! 3.150! 3.602! 0.888!
NatN! −! −! −! −! −! −!
IDW! 0.949! 0.901! 1.069! 1.664! 1.963! 0.962!
ID2W! 0.957! 0.916! 0.994! 1.521! 1.818! 0.968!
MLR! 0.970! 0.940! 0.071! 0.885( 1.283! 0.984!
FFNN.Τ! 0.974! 0.949! @0.082! 0.762! 1.181! 0.987!
RBF.Τ! 0.975! 0.950! 0.069! 0.780! 1.173! 0.987!

Πίνακας&6.37:&:&Όμοια&με&τον&Πίνακα&6.34&για&το&σταθμό&στο&ΤΕΙ&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.972! 0.945! 1.346! 1.613! 2.071! 0.948!
NeaN! 0.916! 0.839! 2.017! 2.692! 3.305! 0.885!
NatN! 0.949! 0.901! 2.133! 2.401! 2.961! 0.903!
IDW! 0.974! 0.949! 1.199! 1.467! 1.902! 0.955!
ID2W! 0.974! 0.949! 1.094! 1.380! 1.807! 0.959!
MLR! 0.975! 0.950! @0.037! 0.885( 1.144! 0.982!
FFNN.Τ! 0.985! 0.970! 0.101! 0.531! 0.719! 0.991!
RBF.Τ! 0.983! 0.966! 0.002! 0.584! 0.778! 0.989!
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Πίνακας&6.38:&:&Όμοια&με&τον&Πίνακα&6.34&για&το&σταθμό&στο&Πεδίο&Βολής&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.956! 0.914! 0.876! 1.433! 1.711! 0.970!
NeaN! 0.909! 0.827! 2.263! 2.742! 3.225! 0.907!
NatN! −! −! −! −! −! −!
IDW! 0.962! 0.926! 0.724! 1.273! 1.540! 0.975!
ID2W! 0.964! 0.930! 0.723! 1.236! 1.505! 0.976!
MLR! 0.977! 0.955! @0.128! 0.800( 1.062! 0.988!
FFNN.Τ! 0.981! 0.963! @0.128! 0.718! 0.965! 0.990!
RBF.Τ! 0.978! 0.957! @0.145! 0.793! 1.043! 0.989!

Πίνακας&6.39:&:&Όμοια&με&τον&Πίνακα&6.34&για&το&σταθμό&στο&Αεροδρόμιο&

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
SA! 0.963! 0.928! @1.712! 1.963! 2.320! 0.950!
NeaN! 0.909! 0.827! @2.263! 2.742! 3.225! 0.907!
NatN! 0.934! 0.873! @2.212! 2.510! 2.999! 0.916!
IDW! 0.963! 0.928! @1.699! 1.934! 2.303! 0.952!
ID2W! 0.964! 0.929! @1.551! 1.827! 2.178! 0.957!
MLR! 0.978! 0.956! 0.055! 0.916( 1.158! 0.989!
FFNN.Τ! 0.980! 0.960! 0.021! 0.828! 1.103! 0.990!
RBF.Τ! 0.980! 0.959! 0.006! 0.868! 1.113! 0.989!

!
Τα!διαγράμματα!διασποράς!για!το!σύνολο!των!μεθοδολογιών!ανά!σταθμό!καθώς!και!οι!
κατανομές! των! καταλοίπων! για! τις! μεθόδους! FFNN.T! και! RBF.T! παρουσιάζονται! στα!
Σχήματα! 6.12! έως! 6.17! και! στο! Σχήμα! 6.18! αντίστοιχα.! Σε! συμφωνία! με! τα!
προαναφερθέντα!αποτελέσματα,! παρατηρείται! ότι! τα! αποτελέσματα! των! FFNN.T! και!
RBF.T! οδηγούν! στα! καλύτερα! αποτελέσματα! καθώς! σχετίζονται! με! μικρή! διασπορά!
γύρω!από!τη!διαγώνιο! της!βέλτιστης!πρόγνωσης!σε!όλες! τις!περιπτώσεις.!Η!μέθοδος!
MLR! δίνει! συγκρίσιμα! με! τις! μη@γραμμικές! μεθόδους! αποτελέσματα! για! όλους! τους!
σταθμούς! εκτός! από! το! ΤΕΙ! όπου! παρατηρείται! υποεκτίμηση! στις! χαμηλές! τιμές! της!
θερμοκρασίας! και! αντίστοιχα! υπερεκτίμηση! στις! υψηλές! τιμές! της.! Συνολικά,! τα!
καλύτερα! αποτελέσματα! εντοπίζονται! για! το! σταθμό! στον! Πλατανιά,! όπου! όλες! οι!
μέθοδοι!εκτός!από!τη!NeaN!δίνουν!πολύ!καλά!αποτελέσματα.!!
!
Σχετικά!με!τις!κατανομές!των!καταλοίπων!για!τα!μοντέλα!FFNN.T!και!RBF.T,!σε!όλες!τις!
περιπτώσεις,! παρατηρούνται! υψηλές! σχετικές! συχνότητες! για! το! διάστημα! (@0,75,!
0,75).! Ειδικά! για! τα! αποτελέσματα! του! FFNN.T,! σε! όλους! τους! σταθμούς! εκτός! της!
Σούδας,!οι!υψηλότερες!συχνότητες!σημειώνονται!στο!διάστημα!(@0,25,!0,25)!ενώ!για!το!
RBF.T! παρατηρείται! μικρή! τάση! υπερεκτίμησης! στους! σταθμούς! της! Σούδας! και! της!
Μαλάξας!και!υποεκτίμησης!στο!σταθμό!στο!Πεδίο!Βολής.!
! !
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!

!
Σχήμα&6.12:&Διαγράμματα&διασποράς&για&τη&σύγκριση&της&παρατηρούμενης&και&των&εκτιμώμενων&

χρονοσειρών&της&θερμοκρασίας&για&τις&μεθόδους&SA&(α),&NeaN&(β),&NatN&(γ),&IDW&(δ),&
ID2W&(ε),&MLR&(στ),&FFNN.1&(ζ),&RBF.WS&(η)&στο&σταθμό&στη&Σούδα&

!
Σχήμα&6.13:&Όμοια&με&το&Σχήμα&6.12&στο&σταθμό&στον&Πλατανιά&

!

!
Σχήμα&6.14:&Όμοια&με&το&Σχήμα&6.12&στο&σταθμό&στη&Μαλάξα&



! Κεφάλαιο!6°!
!

! 162!

!

!
Σχήμα&6.15:&Όμοια&με&το&Σχήμα&6.12&στο&σταθμό&στο&ΤΕΙ&

!
Σχήμα&6.16:&Όμοια&με&το&Σχήμα&6.12&στο&σταθμό&στο&Πεδίο&Βολής&

!

!
Σχήμα&6.17:&Όμοια&με&το&Σχήμα&6.12&στο&σταθμό&στο&Αεροδρόμιο&
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!

!

!

!

!

!
Σχήμα&6.18:&Πίνακας&κατανομών&του&σφάλματος&εκτίμησης&για&την&επιφανειακή&θερμοκρασία&των&

δικτύων&FFNN.Τ&(α)&και&RBF.Τ&(β)&στο&σταθμό&στη&Σούδα&(Ι),&στον&Πλατανιά&(ΙΙ),&στη&
Μαλάξα& (ΙΙΙ),& στο& ΤΕΙ& (IV),& στο& Πεδίο& Βολής& (V)& και& στο& Αεροδρόμιο& (VI)& (Τα&

διαστήματα& στο& αριστερό& και& δεξί& άκρο& των& κατανομών& αντιστοιχούν& σε& σφάλμα&

εκτίμησης&μικρότερο&από&s4,75&και&μεγαλύτερο&από&4,75&αντίστοιχα).&

Σύμφωνα! με! τα! αποτελέσματα! των! στατιστικών! ελέγχων! προσήμου! και!
προσημασμένης! διάταξης! του! Wilcoxon! (Πίνακες! 6.40! και! 6.41),! προκύπτει! ότι! τα!
αποτελέσματα! του! μοντέλου! FFNN.T! σε! όλες! τις! περιπτώσεις! οδηγούν! σε! στατιστικά!
σημαντικά! καλύτερα! αποτελέσματα! συγκριτικά! με! τις! υπόλοιπες! μεθόδους.! Σε! όλους!
τους! σταθμούς! απορρίπτεται! η! μηδενική! υπόθεση! ίδιας! προγνωστικής! ικανότητας!
όλων! των! μεθοδολογιών! συγκριτικά! με! την! FFNN.T! σύμφωνα! με! τους! δύο!
αμφίπλευρους! ελέγχους! σε! επίπεδο! σημαντικότητας! 1%,! καθώς! οι! τιμές! των!
στατιστικών!S2a!και!S3a!είναι!μικρότερες!από!την!κρίσιμη!τιμή!της!κανονικής!κατανομής.!
Η! μέθοδος! με! τα! πλησιέστερα! αποτελέσματα! με! την! FFNN.T! είναι! η! RBF.T,! όπως!
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προκύπτει! από! τις! μικρότερες! σε! απόλυτη! τιμή! τιμές! των! στατιστικών! S2a! και! S3a.!
Συγκεκριμένα!τα!αποτελέσματα!του!RBF.T!είναι!πλησιέστερα!σε!αυτά!του!FFNN.T!για!
τους!σταθμούς!στον!Πλατανιά,!στη!Μαλάξα!και!στη!Σούδα.!!!

Πίνακας& 6.40:& Αποτελέσματα& ελέγχου& προσήμου& για& το& δίκτυο& FFNN.Τ& σε& σύγκριση& με& τις&
στατιστικές&μεθόδους&χωρικής&παρεμβολής&και&τα&υπόλοιπα&ΤΝΔ&

! Σούδα( Πλατανιάς( Μαλάξα( ΤΕΙ( ΠεδίοΒολής( Αεροδρόμιο(
SA! @23.54! @11.54! @31.01! @30.85! @24.82! @27.23!
NeaN! @26.19! @33.57! @36.34! @38.43! @35.26! @33.73!
NatN! @28.20! −! −! @40.08! −! @31.85!
IDW! @22.34! @13.02! @28.68! @28.28! @21.65! @27.92!
ID2W! @22.90! @15.55! @26.71! @26.19! @20.89! @26.83!
MLR! @7.12! @11.62! @10.54! @16.96! @10.42! @9.41!
RBF.T! @6.32! @3.83! @6.00! @9.45! @12.18! @8.93!

Πίνακας& 6.41:& Αποτελέσματα& ελέγχου& προσημασμένης& διάταξης& του& Wilcoxon& για& το& δίκτυο&
FFNN.Τ& σε& σύγκριση& με& τις& στατιστικές& μεθόδους& χωρικής& παρεμβολής& και& τα&

υπόλοιπα&ΤΝΔ&

! Σούδα( Πλατανιάς( Μαλάξα( ΤΕΙ( ΠεδίοΒολής( Αεροδρόμιο(
SA! @27.64! @16.83! @34.38! @34.99! @29.13! @31.98!
NeaN! @29.79! @36.57! @38.96! @40.04! @38.09! @36.96!
NatN! @31.71! −! −! @40.48! −! @35.63!
IDW! @26.28! @17.55! @32.61! @32.94! @26.12! @32.28!
ID2W! @26.69! @19.79! @30.97! @31.26! @24.97! @31.21!
MLR! @10.22! @13.47! @13.44! @20.56! @13.26! @10.06!
RBF.T! @6.91! @2.66! @4.69! @10.20! @13.45! @9.92!
!
Η!κατανομή!του!σφάλματος!ΜΑΕ!ανά!ώρα!για!τη!βέλτιστη!μεθοδολογία!FFNN.T!(Σχήμα!
6.20),! όπως! και! στην! περίπτωση! της! έντασης! του! ανέμου,! δίνει! ανομοιογενή!
αποτελέσματα! ανά! σταθμό! –! στόχο.! Ιδιαίτερο! ενδιαφέρον! παρουσιάζουν! τα!
αποτελέσματα!για!τους!σταθμούς!στη!Σούδα!και!στο!Αεροδρόμιο,!όπου!παρατηρούνται!
αυξημένες!τιμές!του!σφάλματος!για!τις!ώρες!06Ζ!έως!08Ζ!και!για!τις!18Ζ!έως!20Ζ.!Το!
γεγονός! αυτό! οδηγεί! στο! συμπέρασμα! ότι! τα! ΤΝΔ! είτε! δεν! είναι! ικανά! είτε! δεν! είναι!
επαρκή! τα! δεδομένα! εισόδου,! για! την! προσομοίωση! με! ακρίβεια! στους! σταθμούς!
αυτούς!της!αύξησης!της!θερμοκρασίας!κατά!τη!διάρκεια!της!ημέρας!και!σε!μικρότερο!
βαθμό!της!μείωσης!της!που!παρατηρείται!κατά!τις!απογευματινές!ώρες.!
!
Τα!αποτελέσματα!της!σχετικής!σημαντικότητας!ανά!μεταβλητή!εισόδου,!σύμφωνα!με!
τη! μέθοδο! των! συναπτικών! βαρών,! παρουσιάζονται! στον! Πίνακα! 6.42.! Ως! γενικό!
συμπέρασμα! που! προκύπτει,! τα! ΤΝΔ! οδηγούν! σε! συναρτήσεις! μεταφοράς! που!
ενσωματώνουν! τη! χωρική! μεταβλητότητα! της! θερμοκρασίας! στην! περιοχή! μελέτης.!
Σημαντικές!παράμετροι! είναι! τόσο!η!γειτνίαση!των!σταθμών!ελέγχου!με! το!σταθμό!–!
στόχο!όσο!και!ο!χαρακτήρας!του!κάθε!σταθμού.!Χαρακτηριστικό!παράδειγμα!αποτελεί!
ο! σταθμός! στο! Πεδίο! Βολής,! όπου! και! εντοπίζονται! υψηλοί! συντελεστές! για! τη!
θερμοκρασία!στη!Μαλάξα!(21,02%),!που!χαρακτηρίζεται!επίσης!από!υψηλό!υψόμετρο!
και!για!το!Αεροδρόμιο!(23,26%)!που!βρίσκεται!στην!ίδια!γεωγραφική!περιοχή.!
! !
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!

!
Σχήμα&6.20:&Κατανομή&σφάλματος&ΜΑΕ&(σε&m/s)&ανά&ώρα&για&τους&σταθμούς&στη&Σούδα&(α),&στον&

Πλατανιά& (β),&στη&Μαλάξα& (γ),&στο&ΤΕΙ& (δ),&στο&Πεδίο&Βολής& (ε)&και&στο&Αεροδρόμιο&

(στ)&

Πίνακας&6.42:&Σχετική&σημαντικότητα&μεταβλητών&εισόδου&(%)&στο&δίκτυο&FFNN.Τ&για&όλους&τους&

σταθμούς&*&

! Σούδα! Πλατανιάς! Μαλάξα! ΤΕΙ! Πεδίο(Βολής! Αεροδρόμιο!
Σούδα! −! 19.82! 22.78! 24.52! 16.87! 16.01!
Πλατανιάς! 20.77! −! 18.46! 29.12! 13.61! 18.05!
Μαλάξα! 22.00! 16.29! −! 15.15! 21.02! 25.54!
ΤΕΙ! 21.85! 14.41! 21.08! −! 20.92! 21.74!
Πεδίο!Βολής! 16.07! 16.29! 21.64! 24.06! −! 21.95!
Αεροδρόμιο! 27.74! 14.25! 12.85! 21.90! 23.26! −!
*!Ο!Πίνακας!δίνει!τις!τιμές!των!συντελεστών!κατά!την!κατακόρυφο!
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6.5)Συμπεράσματα)

Η!χρήση!των!ΤΝΔ!ανέδειξε!αφενός!την!υπεροχή!τους!ως!προς!την!εκτίμηση!σημειακών!
δεδομένων!καθώς!και!την!ικανότητά!τους!για!την!εκτίμηση!της!έντασης!του!ανέμου,!σε!
επιχειρησιακό! επίπεδο,! στο! πλαίσιο! της! μεθοδολογίας! MCP! σε! εφαρμογές! αιολικής!
ενέργειας.! Μειονέκτημα! της! μεθοδολογίας! αποτελεί! το! γεγονός! ότι! δεν! μπορεί! να!
εφαρμοστεί! για! σημείο! του! χώρου! που! δεν! υπάρχουν! διαθέσιμα! δεδομένα! μέτρησης!
καθώς!απαιτεί! ένα! ικανό!σύνολο!για!την!εκπαίδευση!των!δικτύων.!Η!χρήση!των!ΤΝΔ!
ενδείκνυται! στις! περιπτώσεις! όπου! η! περιοχή! μελέτης! χαρακτηρίζεται! με! ιδιαίτερα!
πολύπλοκη! τοπογραφία! με! αποτέλεσμα! η! χωρική! μεταβλητότητα! του! ανεμολογικού!
πεδίου!να!είναι!ιδιαίτερα!σημαντική.!!
!
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!Κεφάλαιο!7°"

Χρονική!πρόγνωση!μετεωρολογικών!παραμέτρων!
!
!
Η! χρονική! εκτίμηση! των! μετεωρολογικών! παραμέτρων! βάσει! του! χρονικού! ορίζοντα!
της! πρόβλεψης! κατηγοριοποιείται! στις! ομάδες! του! Πίνακα! 7.1! σύμφωνα! με! τους!
(Soman!et!al.,!2010).!!

Πίνακας'7.1:'Κατηγοριοποίηση'της'πρόγνωσης'μετεωρολογικών'παραμέτρων''
Περιγραφή" Χρονικός"Ορίζοντας"
Πολύ!βραχυπρόθεσμη! Από!μερικά!δευτερόλεπτα!έως!30!λεπτά!
Βραχυπρόθεσμη! Από!30!λεπτά!έως!6!ώρες!
Μεσοπρόθεσμη! Από!6!ώρες!έως!1!ημέρα!
Μακροπρόθεσμη! Από!1!ημέρα!έως!1!εβδομάδα!ή!και!περισσότερο!

!
Στο! πλαίσιο! ελέγχου! της! ικανότητας! των! ΤΝΔ! για! τη! χρήση! τους! στην! πρόγνωση!
μετεωρολογικών!παραμέτρων! εξετάστηκαν! δύο!περιπτώσεις!που! διαφέρουν!ως!προς!
την!εξεταζόμενη!σχέση!εισόδου!–!εξόδου.!Συγκεκριμένα!επιλέχθηκε!να!μελετηθεί:!

• Η!πρόγνωση!της!ημερήσιας!μέγιστης!και!ελάχιστης!!θερμοκρασίας!
• Η! πρόγνωση! της! ωριαίας! έντασης! του! ανέμου! και! της! επιφανειακής!

θερμοκρασίας.!!
!
Για!την!περίπτωση!της!πρόγνωσης!της!μέγιστης!και! της! ελάχιστης!θερμοκρασίας!της!
τρέχουσας! ημέρας,! χρησιμοποιήθηκαν! στατικά! δίκτυα! FFNN!με! δεδομένα! εισόδου! τις!
ωριαίες!τιμές!της!επιφανειακής!θερμοκρασίας!της!προηγούμενης!ημέρας.!Με!αυτό!τον!
τρόπο,! κατασκευάστηκαν! τα! μοντέλα! FFNN.Tmin! και! FFNN.Tmax! (Πίνακας! 7.2)! που!
κάνουν!χρήση!των!δεδομένων!της!θερμοκρασίας!από!το!Αεροδρόμιο!της!Σούδας,!από!
τον!Ιανουάριο!του!2000!έως!το!Δεκέμβριο!του!2009.!Τα!δεδομένα!!εισόδου!και!εξόδου!
των!δύο!μοντέλων!(Τmax!και!Τmin)!για!τη!συνολική!περίοδο!μελέτης!παρουσιάζονται!στο!
Σχήμα!7.1.!
!
Η!εκπαίδευση!των!δικτύων!πραγματοποιήθηκε!με!τη!χρήση!της!μεθόδου!Levenberg!–!
Marquardt! και! ως! υποσύνολο! εκπαίδευσης! χρησιμοποιήθηκαν! το! 60%! των! συνολικά!
διαθέσιμων! δεδομένων!από! τα! έτη! 2000s2005! ),! δηλαδή!52.584! τιμές!ωριαίων! τιμών!
επιφανειακής! θερμοκρασίας! και! 2.191! τιμές! της! Τmax! και! της! Τmin.! Ως! υποσύνολο!
επικύρωσης!χρησιμοποιήθηκαν!τα!δεδομένα!από!τα!έτη!2006!και!2007,!που!συνιστούν!
το!20%!των!συνολικά!διαθέσιμων!δεδομένων!και!συγκεκριμένα!17.520!τιμές!ωριαίων!
παρατηρήσεων! της! θερμοκρασίας! και! 730! τιμές! της! Τmax! και! της! Τmin.! Αντίστοιχα,!ως!
υποσύνολο!ελέγχου!χρησιμοποιήθηκαν!τα!δεδομένα!από!τα!έτη!2008!και!2009,!δηλαδή!
17.544!τιμές!ωριαίων!τιμών!της!θερμοκρασίας!και!731!τιμές!της!Τmax!και!της!Τmin,!που!
αποτελούν!επίσης!περίπου!το!20%!των!αρχικά!διαθέσιμων!δεδομένων.!!
!
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Πίνακας'7.2:'Έξοδοι'και'δεδομένα'εισόδου'των'ΤΝΔ'για'την'πρόγνωση'της'Τmin'και'της'Tmax'
Δίκτυο" Δεδομένα"Εισόδου" Έξοδος"

FFNN.Τmin!
Ωριαίες!τιμές!της!θερμοκρασίας!στο!

σταθμό!στο!Αεροδρόμιο!της!
προηγούμενης!ημέρας!(24!τιμές)!

Ελάχιστη!ημερήσια!θερμοκρασία!στο!
σταθμό!στο!Αεροδρόμιο!

FFNN.Tmax!
Ωριαίες!τιμές!της!θερμοκρασίας!στο!

σταθμό!στο!Αεροδρόμιο!της!
προηγούμενης!ημέρας!(24!τιμές)!

Μέγιστη!ημερήσια!θερμοκρασία!στο!
σταθμό!στο!Αεροδρόμιο!

!

!
Σχήμα' 7.1:' Χρονοσειρές' Τmin' (α)' και' Τmax' (β)' για' τα' αντίστοιχα' σύνολα' δεδομένων' εκπαίδευσης,'

επικύρωσης'και'ελέγχου.'

Τα!μοντέλα!FFNN.Tmin!και!FFNN.Tmax!αποτελούν!δίκτυα!με!τρία!στρώματα.!Το!στρώμα!
εισόδου!αποτελείται!από!24!κόμβους!εισόδου,!το!κρυφό!στρώμα!από!μη!–!γραμμικούς!
νευρώνες! ενεργοποίησης! (υπερβολική! εφαπτομένη! –! Σχήμα! 2.4στ)! και! το! στρώμα!
εξόδου! από! ένα! γραμμικό! νευρώνα! (Σχήμα! 2.4γ).! Για! κάθε! μοντέλο! πρόβλεψης!
εκπαιδεύτηκαν! δίκτυα! με! 1! έως! 80! νευρώνες! στο! κρυφό! στρώμα.! Το! σύνολο!
επικύρωσης! χρησιμοποιείται! για! την! αποφυγή! του! σφάλματος! υπερsπροσαρμογής!
(Σχήμα!2.5)! ενώ!για! ένα!δίκτυο!με!συγκεκριμένο!αριθμό!νευρώνων,! για! την!αποφυγή!
εγκλωβισμού! του! αλγορίθμου! εκπαίδευσης! σε! τοπικά! ελάχιστα! (Σχήμα! 2.11),!
χρησιμοποιήθηκε! η! μεθοδολογία! των! πολλαπλών! εκκινήσεων! (25! επαναλήψεις).! Η!
επιλογή! της! βέλτιστης! αρχιτεκτονικής! των! δικτύων! βασίζεται! στη! μεθοδολογία! που!
αναπτύχθηκε! ! από! τους! Philippopoulos! &! Deligiorgi! (2012b)! και! βασίζεται! στον!
υπολογισμό!του!σφάλματος!ΜΑΕ.!Για!δεδομένο!αριθμό!νευρώνων,!από!τα!25!υποψήφια!!
δίκτυα,!ως!καταλληλότερο!επιλέγεται!αυτό!που!ελαχιστοποιεί!το!σφάλμα!ΜΑΕ!για!το!
υποσύνολο!επικύρωσης.!Στη!συνέχεια!και!αφού!έχει!επιλεγεί!ένα!δίκτυο!για!δεδομένο!
αριθμό! νευρώνων,! συγκρίνεται! εκ! νέου! το! σφάλμα! ΜΑΕ! μεταξύ! των! επιλεχθέντων!
δικτύων! (80! δίκτυα)! και! επιλέγεται! το! δίκτυο! με! το! βέλτιστο! αριθμό! νευρώνων! στο!
κρυφό!στρώμα.!!
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Η!προγνωστική!ικανότητα!των!μοντέλων!ελέγχθηκε!συγκριτικά!με!τις!παρατηρούμενες!
χρονοσειρές! αρχικά! ως! προς! την! ικανότητα! των! FFNN.Tmin! και! FFNN.Tmax! να!
αναπαραγάγουν! με! ακρίβεια! τη! μέση! τιμή! και! τη! διασπορά! των! Tmin! και! Tmax! στο!
σταθμό! του! Αεροδρομίου! για! τα! υποσύνολα! εκπαίδευσης,! επικύρωσης! και! ελέγχου.!
Ακολούθως,!για!τα!δύο!μοντέλα!υπολογίστηκαν!για!τα!τρία!υποσύνολα!οι!συντελεστές!
R! και!R2,! τα!σφάλματα!MBE,!MAE! και!RMSE! καθώς!και! o! δείκτης!d! (Παράρτημα!Π.3).!
Συγκεκριμένα!για!το!υποσύνολο!ελέγχου,!συγκρίθηκαν!τα!αποτελέσματα!με!αυτά!της!
γραμμικής! μεθόδου!MLR! και! κατασκευάστηκαν! για! τα! αποτελέσματα! των! FFNN.Tmin!
και!FFNN.Tmax!τα!διαγράμματα!διασποράς,!οι!κατανομές!των!στατιστικών!καταλοίπων!
και! πραγματοποιήθηκε! έλεγχος! για! την! κανονική! κατανομή! τους.! Τέλος,! ελέγχθηκε! η!
μηνιαία!κατανομή!του!σφάλματος!ΜΑΕ!και!βάση!της!μεθόδου!των!συναπτικών!βαρών!
μελετήθηκε! η! σχετική! σημαντικότητα! των! μεταβλητών! εισόδου! στην! πρόβλεψη! των!
FFNN.Tmin!και!FFNN.Tmax.!!
!
Η! περίπτωση! της! πρόγνωσης! των! ωριαίων! τιμών! της! έντασης! του! ανέμου! και! της!
θερμοκρασίας! αποτελεί! μια! εφαρμογή! των! ΤΝΔ! στην! πρόγνωση! χρονοσειρών.! Στην!
περίπτωση!αυτή!χρησιμοποιήθηκαν!δυναμικά!αναδρομικά!δίκτυα,!καθώς!η!επιθυμητή!
απόκριση! του! δικτύου! αναμένεται! να! αναπαραγάγει! τη! χρονικά! εξαρτώμενη! σχέση!
εισόδου!s!εξόδου.!Συγκεκριμένα,!επιλέχθηκαν!τα!μηsγραμμικά!αυτοπαλίνδρομα!δίκτυα!
NAR! και! κατασκευάστηκαν! τόσο! για! την! ένταση! του! ανέμου! όσο! και! για! τη!
θερμοκρασία!τρία!μοντέλα!με!στοιχεία!χρονικής!καθυστέρησης!6,!12!και!24!βαθμίδων!
στις!εξόδους!του!δικτύου.!Οι!έξοδοι!και!η!αρχικοποίηση!των!μοντέλων!παρουσιάζονται!
για!τις!δύο!περιπτώσεις!στους!Πίνακες!7.3!και!7.4.!!

Πίνακας'7.3:'Έξοδοι'και'δεδομένα'εισόδου'των'ΤΝΔ'για'την'πρόγνωση'της'ωριαίας'έντασης'του'
ανέμου'στο'σταθμό'στο'Αεροδρόμιο'

Δίκτυο" Αρχικές"Συνθήκες" Έξοδος"

NAR.WS.06h!
Ωριαία!ένταση!του!ανέμου!από!την!

έξοδο!των!δικτύων!τις!προηγούμενες!6!
χρονικές!περιόδους!!

Ωριαία!ένταση!του!ανέμου!την!
τρέχουσα!χρονική!στιγμή!!

NAR.WS.12h!
Ωριαία!ένταση!του!ανέμου!από!την!
έξοδο!των!δικτύων!τις!προηγούμενες!

12!χρονικές!περιόδους!
Ωριαία!ένταση!του!ανέμου!την!
τρέχουσα!χρονική!στιγμή!!

NAR.WS.24h!
Ωριαία!ένταση!του!ανέμου!από!την!
έξοδο!των!δικτύων!τις!προηγούμενες!

24!χρονικές!περιόδους!
Ωριαία!ένταση!του!ανέμου!την!
τρέχουσα!χρονική!στιγμή!!

Πίνακας'7.4:'Έξοδοι'και'δεδομένα'εισόδου'των'ΤΝΔ'για'την'πρόγνωση'της'ωριαίας'επιφανειακής'
θερμοκρασίας'στο'σταθμό'στο'Αεροδρόμιο'

Δίκτυο" Αρχικές"Συνθήκες" Έξοδος"

NAR.T.06h!
Ωριαία!επιφανειακή!θερμοκρασία!από!

την!έξοδο!των!δικτύων!τις!
προηγούμενες!6!χρονικές!περιόδους!

Ωριαία!επιφανειακή!θερμοκρασία!την!
τρέχουσα!χρονική!στιγμή!!

NAR.T.12h!
Ωριαία!επιφανειακή!θερμοκρασία!από!

την!έξοδο!των!δικτύων!τις!
προηγούμενες!12!χρονικές!περιόδους!

Ωριαία!επιφανειακή!θερμοκρασία!την!
τρέχουσα!χρονική!στιγμή!!

NAR.T.24h!
Ωριαία!επιφανειακή!θερμοκρασία!από!

την!έξοδο!των!δικτύων!τις!
προηγούμενες!24!χρονικές!περιόδους!

Ωριαία!επιφανειακή!θερμοκρασία!την!
τρέχουσα!χρονική!στιγμή!!

!
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Το! σύνολο! των! δικτύων!NAR,! χρησιμοποιώντας! επαναληπτική! διαδικασία,! μπορεί! να!
χρησιμοποιηθεί!για!την!πρόγνωση!των!χρονοσειρών!εκτός!από!την!τρέχουσα!χρονική!
στιγμή,! για! όσα! χρονικά! βήματα! είναι! επιθυμητό.! Στη! συγκεκριμένη! εφαρμογή!
πραγματοποιήθηκε! πρόγνωση! για! χρονικό! ορίζοντα! έως! και! 24! ώρες.! Τα! ΤΝΔ! των!
μοντέλων!συνιστούν!δίκτυα!με!τρία!στρώματα,!το!στρώμα!εξόδου!που!αποτελείται!από!
ένα! γραμμικό! νευρώνα! στην! έξοδο! του! οποίου! εφαρμόζεται! το! στοιχείο! χρονικής!
καθυστέρησης! 6,! 12,! ή! 24! βαθμίδων,! το! κρυφό! στρώμα! που! αποτελείται! από! μηs
γραμμικούς!νευρώνες!(υπερβολική!εφαπτομένη!–!Σχήμα!2.4στ)!και!το!στρώμα!εισόδου,!
το!οποίο!τροφοδοτείται!από!το!βρόγχο!ανάδρασης!του!δικτύου.!Η!εκπαίδευση!των!ΤΝΔ!
πραγματοποιήθηκε!με!τη!χρήση!του!Αλγόριθμου!Ανάστροφης!Διάδοσης!Σφάλματος!στο!
Χρόνο,!όπου!τα!δίκτυα!NAR!μετασχηματίζονται!στα! ισοδύναμα!δίκτυα!FFNN!ώστε!να!
μπορεί!να!εφαρμοστεί!η!μέθοδος!Levenberg!–!Marquardt.!Στο!Σχήμα!7.2!παρουσιάζεται!
ένα! παράδειγμα! της! αρχιτεκτονικής! ενός! δικτύου! NAR! με! 21! νευρώνες! στο! κρυφό!
στρώμα,! μία! έξοδο! και! στοιχείο! χρονικής! καθυστέρησης!στις! εξόδους! του! δικτύου!12!
βαθμίδων! (είσοδοι! στο! δίκτυο),! ενώ! στο! Σχήμα! 7.3! το! ισοδύναμο! δίκτυο! FFNN! που!
χρησιμοποιείται!κατά!την!εκπαίδευσή!του.!Οι!χρονοσειρές!της!έντασης!του!ανέμου!και!
της!θερμοκρασίας!προέρχονται!από!το!σταθμό!στο!Αεροδρόμιο!και!συγκεκριμένα!για!
τα!έτη!2000!έως!και!2009.!Το!σύνολο!των!δεδομένων!χωρίστηκε!σε!τρία!υποσύνολα,!το!
υποσύνολο!εκπαίδευσης!που!αποτελείται!από!τα!ωραία!δεδομένα!των!ετών!2000!έως!
2005!και!τα!υποσύνολα!επικύρωσης!και! ελέγχου!που!αποτελούνται!από!τα!δεδομένα!
των! ετών! 2006s2007! και! 2008s2009! αντίστοιχα.! Το! γεγονός! ότι! τα! δίκτυα! NAR!
χρησιμοποιούν! τον! ίδιο! αλγόριθμο! εκπαίδευσης! με! τα! FFNN,! οδηγεί! στην!ανάγκη! της!
εφαρμογής! της! μεθοδολογίας! των! πολλαπλών! εκκινήσεων! για! την! αποφυγή! του!
εγκλωβισμού! του! αλγορίθμου! σε! τοπικά! ελάχιστα! (Σχήμα! 2.11).! Για! κάθε! μοντέλο!
πρόβλεψης! εκπαιδεύτηκαν! δίκτυα! με! 1! έως! 50! νευρώνες! στο! κρυφό! στρώμα! και! για!
δεδομένο! αριθμό! νευρώνων! εκπαιδεύτηκαν! 25! διαφορετικά! δίκτυα.! Η! επιλογή! της!
βέλτιστης! αρχιτεκτονικής! μεταξύ! των! 1250! υποψήφιων! δικτύων,! βασίζεται! επίσης!
στην! ελαχιστοποίηση! του! σφάλματος! ΜΑΕ! για! το! υποσύνολο! επικύρωσης! και! για!
χρονικό!ορίζοντα!πρόβλεψης!1!ώρα.!!

!
Σχήμα'7.3:'Παράδειγμα'αρχιτεκτονικής'δικτύου'NAR'

!
Σχήμα'7.4:'Ισοδύναμο'δίκτυο'FFNN'του'δικτύου'ΝΑR'του'Σχήματος'7.3'

Ο! έλεγχος! της! προγνωστικής! ικανότητας! των! βέλτιστων! ΤΝΔ! για! κάθε! μοντέλο!
πρόβλεψης,! τόσο! για! την! ένταση! του! ανέμου! όσο! και! για! τη! θερμοκρασία,!!
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πραγματοποιείται!αρχικά!για!τα!αποτελέσματα!που!προκύπτουν!για!χρονικό!ορίζοντα!
πρόβλεψης! 1!ώρα.! Πραγματοποιείται! σύγκριση! για! το! υποσύνολο! ελέγχου! της! μέσης!
τιμής!και!της!διασποράς!των!εκτιμώμενων!και!των!παρατηρούμενων!χρονοσειρών!και!
υπολογίζονται!οι!συντελεστές!R!και!R2,!τα!σφάλματα!MBE,!MAE!και!RMSE!καθώς!και!o!
δείκτης! d! (Παράρτημα! Π.3).! Επίσης,! για! κάθε! περίπτωση! κατασκευάζονται! τα!
διαγράμματα!διασποράς!και!οι!κατανομές!των!στατιστικών!καταλοίπων!και!ελέγχεται!
η! κατανομή! του! σφάλματος! ΜΑΕ! ανά! μήνα,! ώρα! και! πρότυπο! ατμοσφαιρικής!
κυκλοφορίας.!Η!επιλογή!του!ασφαλούς!χρονικού!ορίζοντα!πρόβλεψης!για!κάθε!μοντέλο!
πραγματοποιήθηκε! βάσει! του! σφάλματος! ΜΑΕ! και! του! έλεγχου! των! διαγραμμάτων!
διασποράς! για! διάφορους! ορίζοντες! χρονικής! πρόβλεψης.! Το! σφάλμα! ΜΑΕ!
υπολογίστηκε! για! 24! χρονικά! βήματα! ενώ! τα! διαγράμματα! διασποράς!
κατασκευάστηκαν! για! τις! πρώτες! 4! ώρες! πρόβλεψης! των! παραμέτρων.! Η! συζήτηση!
των! αποτελεσμάτων! πραγματοποιείται! αρχικά! για! την! ένταση! του! ανέμου! και! στη!
συνέχεια!για!την!επιφανειακή!θερμοκρασία.!!

7.1!Πρόγνωση!της!μέγιστης!και!της!ελάχιστης!θερμοκρασίας!

Τα!περιγραφικά!στατιστικά!μέτρα!των!χρονοσειρών!της!Tmax!και!της!Tmin!τόσο!για!τη!
συνολική! περίοδο! όσο! και! για! τα! υποσύνολα! εκπαίδευσης,! επικύρωσης! και! ελέγχου!
παρουσιάζονται! στους! Πίνακες! 7.5! και! 7.6.! Τα! μέσα! επιμέρους! στατιστικά!
χαρακτηριστικά! των! χρονοσειρών! υποδεικνύουν! ότι! το! υποσύνολο! εκπαίδευσης!
αποτελεί! ένα! σύνολο! από! επαρκή! θερμοκρασιακά! δεδομένα,! χαρακτηριστικά! για! την!
περιοχή!μελέτης.!!

Πίνακας'7.5:'Περιγραφικά'στατιστικά'μέτρα'της'χρονοσειράς'Τmin'για'τη'συνολική'περίοδο'και'για'
τα'υποσύνολα'εκπαίδευσης,'επικύρωσης'και'ελέγχου.'

! Μέση"Τιμή"
(°C)"

Μέγιστη"
Τιμή"(°C)!

Ελάχιστη"
Τιμή"(°C)!

Διακύμανση"
(°C2)"

Συντελεστής"
Ασυμμετρίας!

Συνολική!
Περίοδος! 14.875! 28.889! s1.111! 31.507! 0.013!
Υποσύνολο!
Εκπαίδευσης! 14.844! 27.222! s1.111! 32.045! s0.004!
Υποσύνολο!
Επικύρωσης! 14.724! 28.889! 2.778! 32.427! 0.131!
Υποσύνολο!
Ελέγχου! 15.121! 26.111! 0.000! 28.974! s0.051!

Πίνακας'7.6:'Περιγραφικά'στατιστικά'μέτρα'της'χρονοσειράς'Τmax'για'τη'συνολική'περίοδο'και'για'
τα'υποσύνολα'εκπαίδευσης,'επικύρωσης'και'ελέγχου.'

! Μέση"Τιμή"
(°C)"

Μέγιστη"
Τιμή"(°C)!

Ελάχιστη"
Τιμή"(°C)!

Διακύμανση"
(°C2)"

Συντελεστής"
Ασυμμετρίας!

Συνολική!
Περίοδος! 22.194! 42.222! 2.778! 49.467! 0.031!
Υποσύνολο!
Εκπαίδευσης! 22.205! 42.222! 2.778! 50.895! s0.009!
Υποσύνολο!
Επικύρωσης! 21.884! 42.222! 5.185! 50.004! 0.185!
Υποσύνολο!
Ελέγχου! 22.470! 37.778! 3.889! 44.607! 0.009!

!
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Η! βέλτιστη! αρχιτεκτονική! των! ΤΝΔ! που! επιλέχθηκαν! ως! τα! πιο! κατάλληλα! για! τα!
μοντέλα! FFNN.Tmin! και! FFNN.Tmax! παρουσιάζεται! στον! Πίνακα! 7.7,! από! όπου! και!
παρατηρείται! ότι! η! πρόγνωση! της! Τmax! απαιτεί! περισσότερους! νευρώνες! στο! κρυφό!
στρώμα! από! ότι! η! αντίστοιχη! της! Τmin.! Το! αποτέλεσμα! αυτό! οφείλεται! εν! μέρει! στη!
μεγαλύτερη! πολυπλοκότητα! της! σχέσης! που! συνδέει! τις! ωριαίες! τιμές! της!
θερμοκρασίας!της!προηγούμενης!ημέρας!με!τη!μέγιστη!της!τρέχουσας.!!

Πίνακας'7.7:'Βέλτιστη'αρχιτεκτονική'των'ΤΝΔ'πρόγνωσης'της'Tmax'και'της'Tmin''
! Νευρώνες!Εισόδου! Νευρώνες!Κρυφού!Στρώματος! Νευρώνες!Εξόδου!
Tmin! 24! 28! 1!
Tmax! 24! 35! 1!

!
Συγκριτικά!με!τη!σύγκριση!των!στατιστικών!μέτρων!της!μέσης!τιμής!και!της!διασποράς!
για!τα!τρία!υποσύνολα,!τόσο!για!τη!Τmin!όσο!και!για!την!Τmax,!προκύπτει!ότι!τα!σχετικά!
σφάλματα!είναι!συγκρίσιμα!μεταξύ!των!υποσυνόλων,!με!εξαίρεση!της!μέσης!τιμής!για!
την!Τmax!για!το!υποσύνολο!επικύρωσης,!όπου!και!παρατηρείται!υπερεκτίμηση!της!τάξης!
του!0,679%.!Περαιτέρω,!η!αυξημένη!διακύμανση!της!Τmax!που!παρατηρείται!συνδέεται!
επίσης!με!αυξημένα!σχετικά!σφάλματα!υποεκτίμησής!της!από!το!μοντέλο!!FFNN.Tmax.!!

Πίνακας'7.8:' Σύγκριση'μέσης' τιμής' και' διασποράς'μεταξύ'της'παρατηρούμενης' χρονοσειράς' της'
Tmin'και'της'πρόγνωσής'της'για'τα'σύνολα'εκπαίδευσης,'επικύρωσης'και'ελέγχου.'

' ' Μέση"Τιμή"
(°C)"

Σχετικό"
Σφάλμα"(%)"

Διακύμανση"
(°C"2)"

Σχετικό"
Σφάλμα"(%)"

Υποσύνολο!
Εκπαίδευσης!

Χρονοσειρά! 14.844' g' 32.045' g'
FFNN.Τmin! 14.840' s0.024' 30.718' s4.141'

Υποσύνολο!
Επικύρωσης!

Χρονοσειρά! 14.724' g' 32.427' g'
FFNN.Τmin! 14.702' s0.147' 31.303' s3.466'

Υποσύνολο!
Ελέγχου!

Χρονοσειρά! 15.121' g' 28.974' g'
FFNN.Τmin! 15.145' 0.153' 27.856' s3.857'

Πίνακας'7.9:' Σύγκριση'μέσης' τιμής' και' διασποράς'μεταξύ' της'παρατηρούμενης' χρονοσειράς' της'
Tmax'και'της'πρόγνωσής'της'για'τα'σύνολα'εκπαίδευσης,'επικύρωσης'και'ελέγχου.'

' ' Μέση"Τιμή"
(°C)"

Σχετικό"
Σφάλμα"(%)"

Διακύμανση"
(°C"2)"

Σχετικό"
Σφάλμα"(%)"

Υποσύνολο!
Εκπαίδευσης!

Χρονοσειρά! 22.205' ' 50.895' '
FFNN.Τmax! 22.178' s0.120' 45.053' s11.478'

Υποσύνολο!
Επικύρωσης!

Χρονοσειρά! 21.884' ' 50.004' '
FFNN.Tmax! 22.033' 0.679' 45.045' s9.918'

Υποσύνολο!
Ελέγχου!

Χρονοσειρά! 22.470' ' 44.607' '
FFNN.Tmax! 22.500' 0.134' 40.609' s8.964'

'
Στους! Πίνακες! 7.10! και! 7.11! παρουσιάζονται! τα! αποτελέσματα! των! στατιστικών!
μέτρων!προγνωστικής!ικανότητας!για!την!Τmin!και!για!την!Τmax!αντίστοιχα.!Ένα!γενικό!
συμπέρασμα! που! προκύπτει! είναι! ότι! η! πρόγνωση! της! Τmin! είναι! καλύτερη! από! την!
αντίστοιχη!της!Τmax,!με!σημαντικά!μικρότερα!σφάλματα!MAE!και!RMSE!και!υψηλότερες!
τιμές!των!συντελεστών!R!και!R2!και!του!δείκτη!d.!Η!επίδοση!των!μοντέλων!και!στις!δύο!
περιπτώσεις! για! το! υποσύνολο! ελέγχου! είναι! συγκρίσιμη! με! την! αντίστοιχη! για! το!
υποσύνολο! εκπαίδευσης,! γεγονός! που! οδηγεί! στο! συμπέρασμα! ότι! επιτυγχάνεται!
ικανοποιητική! γενίκευση! καθώς! τα! ΤΝΔ! έχουν! την! ικανότητα! να! παρέχουν!
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ικανοποιητικά! αποτελέσματα! σε! άγνωστα! σε! αυτά! παραδείγματα! διανυσμάτων!
εισόδου.! Σχετικά! με! τα! αποτελέσματα! της! πρόγνωσης! για! την! Tmin,! το! μοντέλο!
FFNN.Tmin! επεξηγεί! το! 95,9%! της! παρατηρούμενης! διακύμανσης! για! το! υποσύνολο!
ελέγχου! ενώ! το!μέσο!σφάλμα!στο! ίδιο! υποσύνολο! είναι! 0,822! °C.!Αντίστοιχα,! για! την!
πρόγνωση!της!Τmax!η!διακύμανση!που!επεξηγείται!από!το!FFNN.Tmax!αποτελεί!το!89,7%!
της!παρατηρούμενης!και!το!σφάλμα!ΜΑΕ!είναι!1,618!°C.!Τα!δύο!μηsγραμμικά!μοντέλα!
FFNN.Tmin! και! FFNN.Tmax! επιτυγχάνουν! σημαντικά! καλύτερη! πρόγνωση! από! τα!
αντίστοιχα! γραμμικά! μοντέλα! MLR,! με! σχετική! μείωση! του! σφάλματος! ΜΑΕ! για! το!
υποσύνολο! ελέγχου! 84,21%! και! 40,60%! για! την! Τmin! και! την! Τmax! αντίστοιχα.! Σε!
αντίθεση! με! τα! ΤΝΔ,! για! τα! μοντέλα!MLR!παρατηρείται! καλύτερη! πρόγνωση! για! την!
Tmax!σε!σύγκριση!με!την!Τmin!με!σφάλμα!MAE!2,724!°C!και!5,205!°C!αντίστοιχα.!!

Πίνακας'7.10:'Στατιστικά'μέτρα'προγνωστικής'ικανότητας'του'ΤΝΔ'πρόγνωσης'της'Τmin'
! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
Υποσύνολο!
Εκπαίδευσης! 0.979! 0.958! s0.004! 0.839! 1.159! 0.989!
Υποσύνολο!
Επικύρωσης! 0.978! 0.957! s0.022! 0.860! 1.178! 0.989!
Υποσύνολο!
Ελέγχου! 0.979! 0.959! 0.023! 0.822! 1.087! 0.989!

Πίνακας'7.11:'Στατιστικά'μέτρα'προγνωστικής'ικανότητας'του'ΤΝΔ'πρόγνωσης'της'Τmax'
! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
Υποσύνολο!
Εκπαίδευσης! 0.959! 0.919! s0.027! 1.562! 2.035! 0.978!
Υποσύνολο!
Επικύρωσης! 0.955! 0.911! 0.149! 1.601! 2.112! 0.976!
Υποσύνολο!
Ελέγχου! 0.947! 0.897! 0.030! 1.618! 2.144! 0.972!

!
Η!διασπορά!γύρω!από!τη!διαγώνιο!βέλτιστης!πρόγνωσης!στα!διαγράμματα!διασποράς!
για!το!υποσύνολο!ελέγχου!(Σχήμα!7.5),!είναι!μεγαλύτερη!για!την!Τmax!σε!σχέση!με!την!
Τmin,! αλλά! σε! καμία! περίπτωση! δεν! παρατηρείται! συστηματική! τάση! υποs! ή! υπερs
εκτίμησης,! γεγονός!που!βρίσκεται! σε! συμφωνία! με! τα!αποτελέσματα! του!σφάλματος!
MBE.! Οι! κατανομές! του! σφάλματος!MAE! ανά! διαστήματα! θερμοκρασίας! εύρους! 5! °C!
παρουσιάζονται!στον!Πίνακα!7.12.!Τόσο!στην!περίπτωση!της!Τmin!όσο!και!την!Τmax!το!
σφάλμα! για! τα! διαστήματα! με! τις! χαμηλότερες! τιμές! είναι! μεγαλύτερο! από! το! μέσο!
σφάλμα.! Επιπλέον! στην! περίπτωση! της! Τmin! παρατηρείται! σταδιακή! μείωση! του!
σφάλματος! για! υψηλότερες! τιμές! της! θερμοκρασίας.! Ο! έλεγχος! της! κατανομής! των!
στατιστικών!καταλοίπων!για!τα!FFNN.Tmin!και!FFNN.Tmax!(Σχήμα!7.6)!αποδεικνύει!την!
υπεροχή! της! πρόγνωσης! της! Τmin! σε! σχέση! με! την! Τmax,! καθώς! η! κατανομή! των!
σφαλμάτων!της!Tmin!παρουσιάζει!για!μικρά!σφάλματα!υψηλότερες!συχνότητες!και!το!
αντίθετο!για!διαστήματα!που!σχετίζονται!με!υψηλά!σφάλματα!πρόγνωσης.!Οι!μέγιστες!
σχετικές!συχνότητες!και!στις!δύο!περιπτώσεις!εντοπίζονται!στο!διάστημα!(s0,25,!0.25)!
και! είναι! 21,48%! για! την! Tmin! και! 10,53%! για! την! Τmax.! Οι! δυο! κατανομές! είναι!
συμμετρικές,! με! αποτέλεσμα! να! μην! εντοπίζεται! συστηματικό! σφάλμα! υποs! ή! υπερs
εκτίμησης! ενώ! σύμφωνα! με! το! Σχήμα! 7.7! η! κανονική! κατανομή! προσεγγίζει!
ικανοποιητικά!και!τις!δύο!κατανομές.!
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!
Σχήμα'7.5:'Διαγράμματα'διασποράς'για'τη'σύγκριση'των'παρατηρούμενων'χρονοσειρών'και'των'

αντίστοιχων' προγνώσεων' της' Τmin' (α)' και' της' Τmax' (β)' για' το' σύνολο' ελέγχου'
(Philippopoulos'et'al.,'2014a)'

Πίνακας' 7.12:' Κατανομή' του' σφάλματος' πρόγνωσης' MAE' σε' °C' των' Τmin' και' Tmax' σε'
θερμοκρασιακά'εύρη'5°C.'

MAE" [5,10)" [10,15)" [15,20)" [20,25)" [25,30)" [30,35)" Συνολικά"
Tmin! 0,944! 0,881! 0,800! 0,611! s! s! 0,822!
Tmax! s! 1,829! 1,462! 1,781! 1,311! 1,680! 1,618!

!
Σχήμα'7.6:'Κατανομές'των'στατιστικών'καταλοίπων'για'την'πρόγνωση'της'Τmin' (α)'και'της'Τmax'

(β)'για'το'υποσύνολο'ελέγχου'(Philippopoulos'et'al.,'2014a)'

!
Σχήμα'7.7.:'Έλεγχος'κανονικής'κατανομής'των'σφαλμάτων'πρόγνωσης'της'Τmin'(α)'και'της'Τmax'(β)'

(Philippopoulos'et'al.,'2014a)'

Σύμφωνα! με! τη! μηνιαία! κατανομή! του! σφάλματος! ΜΑΕ! για! το! υποσύνολο! ελέγχου!
(Σχήμα!7.8),!παρατηρείται!ότι!τόσο!για!την!Tmin!όσο!και!για!την!Τmax!το!σφάλμα!είναι!
μικρότερο! κατά! τη! διάρκεια! της! θερμής! περιόδου! και! γίνεται! ελάχιστο! κατά! τον!
Αύγουστο.!Στην!περίπτωση!της!Tmin,!τα!υψηλότερα!σφάλματα!ΜΑΕ!εντοπίζονται!κατά!
τους! χειμερινούς! μήνες,! ενώ! για! την! Τmax! κατά! την! άνοιξη! (Μάρτιο! και! Απρίλιο).! Το!
γεγονός! αυτό! οφείλεται! στην! επίδραση! των! συνοπτικών! συστημάτων! στο!
θερμοκρασιακό!πεδίο!της!περιοχής,!με!αποτέλεσμα!οι!ωριαίες!τιμές!της!θερμοκρασίας!
την!προηγούμενη!ημέρα!να!μην!είναι!το!ίδιο!ικανοί!προγνώστες!της!Tmin!και!της!Τmax!για!
την!τρέχουσα!ημέρα.!!
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!
Σχήμα' 7.8.:' Μηνιαία' κατανομή' του' σφάλματος' πρόγνωσης' MAE' της' Τmin' (α)' και' της' Τmax' (β)'

(Philippopoulos'et'al.,'2014a)'

Ο! έλεγχος! της! σχετικής! σημαντικότητας! των! μεταβλητών! εισόδου,! σύμφωνα! με! τη!
μέθοδο!των!συναπτικών!βαρών!(Σχήμα!7.9),!δίνει!σχετικά!ομογενή!αποτελέσματα!ανά!
ώρα! και! στις! δυο! περιπτώσεις.! Η! άθροιση! της! σχετικής! σημαντικότητας! ανά! εξάωρο!
υποδεικνύει!ότι!τα!δεδομένα!του!τελευταίου!εξάωρου!της!ημέρας!δίνουν!αθροιστικά!τη!
μεγαλύτερη!συμμετοχή!ενώ!η!μικρότερη!εντοπίζεται!για!το!εξάωρο!06Ζ!έως!11Ζ.!!

!
Σχήμα'7.9:'Σχετική'σημαντικότητα'μεταβλητών'εισόδου'(%)'των'ΤΝΔ'για'την'πρόγνωση'της'Τmin'

(α)'και'της'Τmax'(β)'(Philippopoulos'et'al.,'2014a).'

7.2!Πρόγνωση!της!μέσης!ωριαίας!έντασης!του!ανέμου!

Η! αρχιτεκτονική! των! βέλτιστων! ΤΝΔ! των! μοντέλων! NAR.WS.06h,! NAR.WS.12h! και!
NAR.WS.24h!παρουσιάζεται!στον!Πίνακα!7.13,!όπου!δεν!προκύπτει!κάποιο!σημαντικό!
συμπέρασμα! σχετικά! με! την! πολυπλοκότητα! της! πρόβλεψης! και! του! αριθμού! των!
νευρώνων!στο!κρυφό!στρώμα.!Σημειώνεται!ότι!οι!διαφορές!των!σφαλμάτων!ΜΑΕ!κατά!
την!επιλογή!του!βέλτιστου!ΤΝΔ!ήταν!σχετικά!ασήμαντες!για!ένα!μεγάλο!εύρος!αριθμού!
νευρώνων! και! η! επιλογή! βασίστηκε! λαμβάνοντας! επίσης! υπόψη! τη! δημιουργία! ενός!
ΤΝΔ!με!όσο!το!δυνατόν!λιγότερα!συναπτικά!βάρη.!!

Πίνακας' 7.13:' Βέλτιστη' αρχιτεκτονική' (Αριθμός' νευρώνων' στο' στρώμα' εισόδου,' στο' κρυφό'
στρώμα'και'στο'στρώμα'εξόδου'και'βαθμός'ανατροφοδότησης)'των'ΤΝΔ'

! NAR.WS.06h" NAR.WS.12h" NAR.WS.24h"
Νευρώνες!Εισόδου! 0! 0! 0!
Νευρώνες!Κρυφού!Στρώματος! 19! 11! 15!
Νευρώνες!Εξόδου! 1! 1! 1!
Βαθμός!Ανατροφοδότησης! 6! 12! 24!

!
Τα! αποτελέσματα! της! σύγκρισης! της! μέσης! τιμής! και! της! διασποράς! μεταξύ! της!
παρατηρούμενης!χρονοσειράς!και!της!πρόγνωσης!της!έντασης!του!ανέμου!για!χρονικό!
ορίζοντα!πρόβλεψης!1!ώρα!(Πίνακας!7.14)!υποδεικνύουν!ότι!ως!προς!τη!μέση!τιμή!το!
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σχετικό!σφάλμα!είναι!μικρότερο!για!το!NAR.WS.24h!(0,708%)!ενώ!για!τη!διακύμανση!
δεν! παρατηρούνται! σημαντικές! διαφορές! μεταξύ! των! μοντέλων.! Σε! όλες! τις!
περιπτώσεις,! τόσο! για! τη! μέση! τιμή! όσο! και! για! τη! διακύμανση,! τα! μοντέλα!
υποεκτιμούν!τα!αντίστοιχα!στατιστικά!μέτρα!της!παρατηρούμενης!χρονοσειράς.!!

Πίνακας'7.14:'Σύγκριση'μέσης'τιμής'και'διασποράς'μεταξύ'της'παρατηρούμενης'χρονοσειράς'της'
έντασης' του' ανέμου' και' των' αποτελεσμάτων' των' ΤΝΔ' για' χρονικό' ορίζοντα'
πρόβλεψης'1'ώρα'για'το'σύνολο'ελέγχου''

' Μέση"Τιμή"
(m/s)'

Σχετικό"Σφάλμα"
Μέσης"τιμής"(%)'

Διακύμανση"
(m2/s2)'

Σχετικό"Σφάλμα"
Διακύμανσης"(%)'

Παρατηρούμενη'
Χρονοσειρά' 3.567' s' 8.311' s!
NAR.WS.06h' 3.524' s1.194' 6.658' s19.892'
NAR.WS.12h' 3.522' s1.257' 6.672' s19.742'
NAR.WS.24h' 3.543' s0.708' 6.640' s20.152'
!
Σύμφωνα! με! τα! στατιστικά! μέτρα! προγνωστικής! ικανότητας! για! χρονικό! ορίζοντα! 1!
ώρας!(Πίνακας!7.15),!τα!σφάλματα!ΜΒΕ,!ΜΑΕ!και!RMSE!μειώνονται!με!την!αύξηση!του!
βαθμού! ανατροφοδότησης! ενώ! οι! τιμές! των! συντελεστών! R,! R2! και! d! αυξάνονται.! Η!
διακύμανση! που! σχετίζεται! είναι! μεγαλύτερη! από! 81%! για! όλα! τα! μοντέλα! και! το!
σφάλμα! MAE! μικρότερο! από! 0,9! m/s! για! τα! ΤΝΔ! των! μοντέλων! NAR.WS.12h! και!
NAR.WS.24h.! Οι! υψηλές! τιμές! του! δείκτη! d! υποδεικνύουν! την! ικανοποιητική!
προγνωστική!ικανότητα!όλων!των!μοντέλων.!Η!αύξηση!του!βαθμού!ανατροφοδότησης!
οδηγεί! σε! σχετική! μείωση! του! σφάλματος!ΜΑΕ! σε! ποσοστό! 0,77%! και! 1,22%! για! τα!
NAR.WS.12h!και!NAR.WS.24h!ως!προς!το!NAR.WS.06h.!!

Πίνακας'7.15:'Στατιστικά'μέτρα'προγνωστικής'ικανότητας'ΤΝΔ'για'χρονικό'ορίζοντα'πρόβλεψης'1'
ώρα'για'το'σύνολο'ελέγχου''

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
NAR.WS.06h! 0.902! 0.813! s0.043! 0.904! 1.247! 0.946!
NAR.WS.12h! 0.903! 0.816! s0.045! 0.897! 1.239! 0.947!
NAR.WS.24h! 0.904! 0.817! s0.025! 0.893! 1.234! 0.947!

!
Οι! διαφορές! των! διαγραμμάτων! διασποράς! των! αποτελεσμάτων! των! μοντέλων! για!
χρονικό! ορίζοντα! 1! ώρα! (Σχήμα! 7.10)! είναι! αμελητέες,! με! κοινό! χαρακτηριστικό! την!
έλλειψη! υποs! ή! υπερsεκτίμησης,! όπως!αποδεικνύεται! επίσης! από! τα! μικρά!σφάλματα!
υποεκτίμησης!ΜΒΕ.!Οι!κατανομές!των!στατιστικών!καταλοίπων!είναι!κεντραρισμένες!
στο! διάστημα! (s0,75,! 0,75)! με! τις! μέγιστες! συχνότητες! για! τα! NAR.WS.06h! και!
NAR.WS.12h! ! να! εντοπίζονται! στο! (s0,75,! s0,25),! ενώ! για! το! NAR.WS.24h! στο! (s0,25,!
0,25).!!
!
Το!σφάλμα!ΜΑΕ!για!χρονικό!ορίζοντα!πρόβλεψης!1!ώρας!δεν!παρουσιάζει!σημαντική!
ωριαία! διακύμανση! και! ομογενή! χαρακτηριστικά! μεταξύ! των! μοντέλων! (Σχήμα! 7.12).!
Αντίθετα,! στη! μηνιαία! κατανομή! του! σφάλματος! (Σχήμα! 7.13)! παρατηρείται!
εποχικότητα! με! μικρότερα! σφάλματα! κατά! τη! διάρκεια! της! θερμής! περιόδου! και!
υψηλότερα!κατά!τους!χειμερινούς!μήνες,!το!Μάρτιο!και!τον!Απρίλιο.!
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!
Σχήμα'7.10:'Διαγράμματα'διασποράς'για'τη'σύγκριση'της'παρατηρούμενης'και'των'εκτιμώμενων'

χρονοσειρών'της'έντασης'του'ανέμου'για'χρονικό'ορίζοντα'πρόβλεψης'1'ώρας'για'τα'
ΤΝΔ'NAR.WS.6h'(α),'NAR.WS.12h'(β)'και'NAR.WS.24h'(γ)'για'το'σύνολο'ελέγχου'

!
Σχήμα' 7.11:' Κατανομές' σφάλματος' εκτίμησης' της' έντασης' του' ανέμου' για' χρονικό' ορίζοντα'

πρόβλεψης'1'ώρας' για' τα'ΤΝΔ'NAR.WS.6h' (α),'NAR.WS.12h(β)' και'NAR.WS.24h' (γ)'
για'το'σύνολο'ελέγχου'

! '
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!
Σχήμα' 7.12' Ωριαία' κατανομή' του' σφάλματος' πρόγνωσης' της' έντασης' του' ανέμου' για' χρονικό'

ορίζοντα' πρόβλεψης' 1' ώρας' για' τα' ΤΝΔ' NAR.WS.6h' (α),' NAR.WS.12h' (β)' και'
NAR.WS.24h'(γ)'για'το'σύνολο'ελέγχου'

! '
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'

!
Σχήμα' 7.13'Μηνιαία' κατανομή' του' σφάλματος' πρόγνωσης' της' έντασης' του' ανέμου' για' χρονικό'

ορίζοντα' πρόβλεψης' 1' ώρας' για' τα' ΤΝΔ' NAR.WS.6h' (α),' NAR.WS.12h' (β)' και'
NAR.WS.24h'(γ)'για'το'σύνολο'ελέγχου'

Η!εποχικότητα!του!σφάλματος!ΜΑΕ!βρίσκεται!σε!συμφωνία!με!τα!αποτελέσματα!της!
κατανομής!του!ανά!πρότυπο!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!(Σχήμα!7.14).!Τα!υψηλότερα!
σφάλματα!εντοπίζονται!για!τα!χειμερινά!πρότυπα!και!συγκεκριμένα!για!τα!υφεσιακά!
πρότυπα!που!σχετίζονται!με!κέντρα!χαμηλών!πιέσεων!είτε!στη!Βόρεια!Ευρώπη!(W5.1,!
W7.1,! W8.1! και! W7.2)! είτε! στη! Μεσόγειο! (W5.2! ,W.6.2! και! W6.3).! Σχετικά! με! τα!
πρότυπα! της! μεταβατικής! περιόδου,! οι! υψηλότερες! τιμές! του! σφάλματος! ΜΑΕ!
παρατηρούνται!για!το!πρότυπο!Τ3.4!που!παρατηρείται!με!συχνότητα!78,51%!κατά!την!
Άνοιξη!και!σχετίζεται!επίσης!με!την!ύπαρξη!σχετικά!αβαθούς!χαμηλού!στην!περιοχή!της!
Ιταλίας.!!
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!

!

!
Σχήμα! 7.14! Κατανομή! του! σφάλματος! πρόγνωσης! της! έντασης! του! ανέμου! ανά! τύπο!

ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!για!χρονικό!ορίζοντα!πρόβλεψης!1!ώρα!για!τα!ΤΝΔ'
NAR.WS.6h'(α),'NAR.WS.12h'(β)'και'NAR.WS.24h'(γ)'για'το'σύνολο'ελέγχου'

Σύμφωνα!με! τα!ανωτέρω!αποτελέσματα,! οι! διαφορές!μεταξύ! των!μοντέλων!δεν! είναι!
σημαντικές! για! χρονικό! ορίζοντα! πρόβλεψης! 1! ώρας,! αλλά! η! χρήση! τους! για! τη!
πρόγνωση!της!έντασης!του!ανέμου!έως!και!24!ώρες!παρουσιάζει!σημαντικές!διαφορές!
ως! προς! τα! σφάλματα! πρόγνωσης.! Από! την! κατανομή! του! ΜΑΕ! ανά! ορίζοντα!
πρόβλεψης! (Σχήμα! 7.15),! προκύπτει! η! σημαντικά! καλύτερη! προγνωστική! ικανότητα!
του!NAR.WS.24h!σε!σχέση!με!τα!NAR.WS.06h!και!NAR.WS.12h.!Σε!όλες!τις!περιπτώσεις!
το!σφάλμα!αυξάνεται!σημαντικά!τις!πρώτες!ώρες!και!τείνει!να!σταθεροποιηθεί!για!το!
NAR.WS.24h!μετά!από!12!ώρες.!Χαρακτηριστικό!παράδειγμα!αποτελεί! το!γεγονός!ότι!
το!σφάλμα!ΜΑΕ!υπερβαίνει!τα!2!m/s!σε!χρονικό!ορίζοντα!7!ωρών!για!το!NAR.WS.06h,!
σε!8!ώρες!για!το!NAR.WS.12h!ενώ!για!το!NAR.WS.24h!σε!12!ώρες.!Ο!ρυθμός!αύξησης!
του! σφάλματος! ΜΑΕ! για! το! μοντέλο! NAR.WS.24h! είναι! μικρότερος! από! ότι! για! τα!
μοντέλα! NAR.WS.12h! και! NAR.WS.06h! καθώς! το! σφάλμα! για! τις! 4! πρώτες! ώρες!

(γ) 
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πρόβλεψης!παρουσιάζει!σε!σχέση!με!το!σφάλμα!για!χρονικό!ορίζοντα!1!ώρας,!αύξηση!
κατά!73,52%,!82,76%!και!84,99%!αντίστοιχα.!!
!
Το! αποτέλεσμα! αυτό! βρίσκεται! σε! συμφωνία! με! τα! διαγράμματα! διασποράς! του!
Σχήματος! 7.16,! όπου! παρατηρείται! η! μεγαλύτερη! συνέπεια! των! αποτελεσμάτων! του!
μοντέλου!NAR.WS.24h.!Συγκεκριμένα,!για!χρονικό!ορίζοντα!μεγαλύτερο!από!2!ώρες!τα!
μοντέλα! NAR.WS.06h! και! NAR.WS.12h! χαρακτηρίζονται! από! συστηματικά! σφάλματα!
κυρίως!για!τις!μικρές!ταχύτητες!του!ανέμου.!!

!
Σχήμα'7.15:'Σφάλμα'πρόγνωσης'(ΜΑΕ)'της'έντασης'του'ανέμου'για'χρονικό'ορίζοντα'από'1'έως'24'

ώρες'για! τα!ΤΝΔ'NAR.WS.06h' (μπλε),'NAR.WS.12h' (γκρι)' και'NAR.WS.24h' (κόκκινο)'
για'το'σύνολο'ελέγχου'

!

!

!
Σχήμα'7.16:'Διαγράμματα'διασποράς'για'τη'σύγκριση'της'παρατηρούμενης'και'των'εκτιμώμενων'

χρονοσειρών'της'έντασης'του'ανέμου'για'χρονικό'ορίζοντα'πρόβλεψης'1'ώρας'(a),'2'
ωρών'(β),'3'ωρών'(γ)'και'4'ωρών'(δ)'για'τα'ΤΝΔ'NAR.WS.6h'(Ι),'NAR.WS.12h'(ΙΙ)'και'
NAR.WS.24h'(ΙΙΙ)'για'το'σύνολο'ελέγχου'
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7.5!Πρόγνωση!της!μέσης!ωριαίας!έντασης!της!θερμοκρασίας!

Όπως!και!στην!περίπτωση!της!έντασης!του!ανέμου,!η!βέλτιστη!αρχιτεκτονική!των!ΤΝΔ!
των!μοντέλων!NAR.T.06h,!NAR.T.12h!και!NAR.T.24h!δεν!οδηγεί!σε!κάποιο!αποτέλεσμα!
σχετικά!με!το!πλήθος!των!νευρώνων!του!κρυφού!στρώματος!και!της!πολυπλοκότητας!
του!προβλήματος!της!πρόγνωσης!της!ωριαίας!θερμοκρασίας.!!

Πίνακας' 7.16:' Βέλτιστη' αρχιτεκτονική' (Αριθμός' νευρώνων' στο' στρώμα' εισόδου,' στο' κρυφό'
στρώμα'και'στο'στρώμα'εξόδου'και'βαθμός'ανατροφοδότησης)'των'ΤΝΔ'

! NAR.Τ.06h" NAR.Τ.12h" NAR.Τ.24h"
Νευρώνες!Εισόδου! 0! 0! 0!
Νευρώνες!Κρυφού!Στρώματος! 22! 12! 24!
Νευρώνες!Εξόδου! 1! 1! 1!
Βαθμός!Ανατροφοδότησης! 6! 12! 24!

!
Από! τη! σύγκριση! της! πρόγνωσης! των! ΤΝΔ! για! χρονικό! ορίζοντα! 1! ώρας! με! τη!
παρατηρούμενη!χρονοσειρά!ως!προς!τη!μέση!τιμή!και!τη!διακύμανση! (Πίνακας!7.17),!
προκύπτει!ότι!και!τα!τρία!μοντέλα!αναπαραγάγουν!με!ακρίβεια!τα!βασικά!στατιστικά!
μέτρα!της!παρατηρούμενης!χρονοσειράς!με!μικρή!τάση!υποεκτίμησης!στην!περίπτωση!
της! διακύμανσης.! Η! επίδοση! των! δικτύων! για! χρονικό! ορίζοντα! πρόβλεψης! 1! ώρας!
παρουσιάζεται! στον! Πίνακα! 7.18,! από! όπου! και! παρατηρείται! η! πολύ! καλή!
προγνωστική! ικανότητα! των! μοντέλων.! Τα! αποτελέσματα! του! μοντέλου! NAR.T.24h!
είναι! σε! μικρό! βαθμό! καλύτερα! από! αυτά! των! NAR.T.06h! και! NAR.T.12h! καθώς!
σχετίζονται! με! μικρότερα! σφάλματα! ΜΒΕ,! MAE! και! RMSE! και! υψηλότερους!
συντελεστές!συσχέτισης!R!και!R2.!Η!σχετιζόμενη!διακύμανση!των!τριών!μοντέλων!είναι!
μεγαλύτερη!του!98,5%,!ενώ!το!σφάλμα!ΜΑΕ!είναι!μικρότερο!από!0,5!°C!για!τα!μοντέλα!
NAR.T.12h!και!NAR.T.24h.!!

Πίνακας'7.17:'Σύγκριση'μέσης'τιμής'και'διασποράς'μεταξύ'της'παρατηρούμενης'χρονοσειράς'της'
έντασης' του' ανέμου' και' των' αποτελεσμάτων' των' ΤΝΔ' για' χρονικό' ορίζοντα'
πρόβλεψης'1'ώρας'για'το'σύνολο'ελέγχου''

' Μέση"Τιμή"
(m/s)'

Σχετικό"Σφάλμα"
Μέσης"τιμής"(%)'

Διακύμανση"
(m2/s2)'

Σχετικό"Σφάλμα"
Διακύμανσης"(%)'

Παρατηρούμενη'
Χρονοσειρά' 18.687' s' 42.077' s!
NAR.T.6h' 18.680' s0.037' 41.605' s1.122'
NAR.T.12h' 18.683' s0.037' 41.588' s1.144'
NAR.T.24h' 18.694' s0.004' 41.593' s1.096'

Πίνακας'7.18:'Στατιστικά'μέτρα'προγνωστικής'ικανότητας'ΤΝΔ'για'χρονικό'ορίζοντα'πρόβλεψης'1'
ώρας'για'το'σύνολο'ελέγχου''

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
NAR.T.6h! 0.993! 0.987! s0.007! 0.514! 0.753! 0.997!
NAR.T.12h! 0.994! 0.988! s0.007! 0.496! 0.715! 0.997!
NAR.T.24h! 0.995! 0.990! s0.001! 0.467! 0.662! 0.997!

!
Η!πολύ!καλή!επίδοση!των!μοντέλων!για!την!πρόβλεψη!της!θερμοκρασίας!την!επόμενη!
ώρα!επιβεβαιώνεται!περαιτέρω!από!την!πολύ!μικρή!διασπορά!γύρω!από!τη!διαγώνιο!
βέλτιστης!πρόγνωσης!των!διαγραμμάτων!διασποράς!(Σχήμα!7.17)!και!από!τις!υψηλές!
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σχετικές!συχνότητες!των!κατανομών!των!καταλοίπων!για!το!διάστημα!(s0,25,!0,25).!Τα!
αποτελέσματα! των! διαγραμμάτων! σε! συνδυασμό! με! τις! πολύ! μικρές! τιμές! του!
σφάλματος!ΜΒΕ,!υποδεικνύουν!ότι!σε!καμία!περίπτωση!δεν!παρατηρείται!τάση!υποs!ή!
υπερsεκτίμησης!της!παρατηρούμενης!επιφανειακής!θερμοκρασίας.!!

!
Σχήμα'7.17.:'Διαγράμματα'διασποράς'για'τη'σύγκριση'της'παρατηρούμενης'και'των'εκτιμώμενων'

χρονοσειρών'της'έντασης'του'ανέμου'για'χρονικό'ορίζοντα'πρόβλεψης'1'ώρας'για'τα'
ΤΝΔ'NAR.WS.6h'(α),'NAR.WS.12h'(β)'και'NAR.WS.24h'(γ)'για'το'σύνολο'ελέγχου'

!
Σχήμα' 7.18:' Κατανομές' σφάλματος' εκτίμησης' της' έντασης' του' ανέμου' για' χρονικό' ορίζοντα'

πρόβλεψης'1'ώρας'για'τα'ΤΝΔ'NAR.WS.6h'(α),'NAR.WS.12h'(β)'και'NAR.WS.24h'(γ)'
για'το'σύνολο'ελέγχου'

Η! ωριαία! κατανομή! του! προγνωστικού! σφάλματος! ΜΑΕ! (Σχήμα! 7.19)! παρουσιάζει!
κοινά!χαρακτηριστικά!για!όλα!τα!μοντέλα,!με!τα!υψηλότερα!σφάλματα!να!εντοπίζονται!
από! τις! 06Ζ! έως! τις! 10Ζ! και! μέγιστο! στις! 07Ζ.! Τα! μοντέλα! διαφέρουν! ως! προς! την!
απόκλιση! του! σφάλματος! τις! προαναφερθείσες! ώρες! από! το! μέσο! σφάλμα! για! το!
υποσύνολο!ελέγχου,!με! τις!μικρότερες!διαφορές!να!παρατηρούνται!για!το!NAR.T.24h.!
Σε!αντίθεση!με!την! ένταση!του!ανέμου,!η!μηνιαία!κατανομή!του!σφάλματος!ΜΑΕ!δεν!
παρουσιάζει! σημαντική! εποχικότητα! (Σχήμα! 7.20),! με! τα! μεγαλύτερα! σφάλματα! να!
εντοπίζονται!τον!Μάρτιο.!
! !
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!
Σχήμα' 7.19' Ωριαία' κατανομή' του' σφάλματος' πρόγνωσης' της' έντασης' του' ανέμου' για' χρονικό'

ορίζοντα' πρόβλεψης' 1' ώρας' για' τα' ΤΝΔ' NAR.WS.6h' (α),' NAR.WS.12h' (β)' και'
NAR.WS.24h'(γ)'για'το'σύνολο'ελέγχου'

! '
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!
Σχήμα' 7.20'Μηνιαία' κατανομή' του' σφάλματος' πρόγνωσης' της' έντασης' του' ανέμου' για' χρονικό'

ορίζοντα' πρόβλεψης' 1' ώρας' για' τα' ΤΝΔ' NAR.WS.6h' (α),' NAR.WS.12h' (β)' και'
NAR.WS.24h'(γ)'για'το'σύνολο'ελέγχου'

Η! κατανομή! του! σφάλματος! ΜΑΕ! ανά! πρότυπο! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! για! τα!
τρία! μοντέλα! και! για! χρονικό! ορίζοντα! 1! ώρας! παρουσιάζεται! στο! Σχήμα! 7.21.! Τα!
αποτελέσματα! παρουσιάζουν! ομοιογένεια! μεταξύ! των! μοντέλων,! με! τα! μικρότερα!
σφάλματα! να! παρατηρούνται! για! το! θερινό! πρότυπο! S1.4! και! τα! μεγαλύτερα! για! το!
W7.1!και!το!Τ3.4.!Όπως!και!στην!περίπτωση!της!έντασης!του!ανέμου!τα!πρότυπα!αυτά!
σχετίζονται!με!κέντρα!χαμηλών!πιέσεων!που!επηρεάζουν!την!περιοχή!μελέτης.!!
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!
Σχήμα' 7.21:' Κατανομή' του' σφάλματος' πρόγνωσης' της' έντασης' του' ανέμου' ανά' τύπο'

ατμοσφαιρικής' κυκλοφορίας' για' χρονικό'ορίζοντα'πρόβλεψης'1'ώρας' για' τα'ΤΝΔ'
NAR.WS.6h'(α),'NAR.WS.12h'(β)'και'NAR.WS.24h'(γ)'για'το'σύνολο'ελέγχου'

Στο!Σχήμα!7.22,!παρουσιάζεται!το!σφάλμα!εκτίμησης!ΜΑΕ!των!μοντέλων!για!χρονικό!
ορίζοντα!πρόβλεψης!έως!και!24!ώρες.!Σε!αντίθεση!με!την!επίδοση!των!δικτύων!στην!
πρόβλεψη!της!θερμοκρασίας!την!ερχόμενη!ώρα,!παρουσιάζονται!σημαντικές!διαφορές!
μεταξύ!των!μοντέλων!ως!προς!το!σφάλμα!ΜΑΕ!για!μεγαλύτερους!χρονικούς!ορίζοντες!
πρόβλεψης.!Η! κατανομή! του!ΜΑΕ,! κυρίως! για! το! μοντέλο!NAR.T.06h! και! σε! λιγότερο!
βαθμό! για! το! NAR.T.12h,! παρουσιάζει! δείγματα! αστάθειας! των! μοντέλων! καθώς! το!
σφάλμα!δεν!αυξάνει!μονοτονικά!αλλά!παρουσιάζει!το!μέγιστο!για!χρονικό!ορίζοντα!14!
ωρών!και!στη!συνέχεια!φθίνει.!Το!σφάλμα!!ΜΑΕ!γίνεται!μεγαλύτερο!από!1,5!°C!για!το!
μοντέλο!NAR.T.06h!σε!4!ώρες!ενώ!για!τα!μοντέλα!NAR.T.12h!και!NAR.T.24h!σε!5!και!11!
ώρες.!Η!διαφορά!του!σφάλματος!μεταξύ!της!πρόγνωσης!για!χρονικό!ορίζοντα!4!ωρών!
και! της! πρόγνωσης! την! ερχόμενη! ώρα! είναι! μεγαλύτερη! από! 1! °C! για! το! μοντέλο!
NAR.T.06h!και!0,86!°C!και!0,59!°C!για!τα!μοντέλα!NAR.T.12h!και!NAR.T.24h!αντίστοιχα.!
Στα! διαγράμματα! διασποράς! για! τις! 4! πρώτες! ώρες! πρόβλεψης! (Σχήμα! 7.23)!
εντοπίζεται!η!υπεροχή!του!NAR.T.24h!σε!σύγκριση!με!τα!NAR.T.06h!και!NAR.T.12h.!Η!
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διασπορά!από!την!ευθεία!βέλτιστης!πρόγνωσης!αυξάνεται!και!στις!τρεις!περιπτώσεις!
με!το!χρονικό!ορίζοντα!πρόβλεψης!αλλά!με!σημαντικά!μικρότερο!ρυθμό!για!το!μοντέλο!
NAR.T.24h.!!

!
Σχήμα'7.22:'Σφάλμα'πρόγνωσης'(ΜΑΕ)'της'επιφανειακής'θερμοκρασίας'για'χρονικό'ορίζοντα'από'

1' έως' 24' ώρες' για! τα! ΤΝΔ' NAR.Τ.06h' (μπλε),' NAR.Τ.12h' (γκρι)' και' NAR.Τ.24h'
(κόκκινο)'για'το'σύνολο'ελέγχου'

'

!

!

!
Σχήμα'7.23:'Διαγράμματα'διασποράς'για'τη'σύγκριση'της'παρατηρούμενης'και'των'εκτιμώμενων'

χρονοσειρών' της' επιφανειακής' θερμοκρασίας' για' χρονικό' ορίζοντα' πρόβλεψης' 1'
ώρας' (a),' 2' ωρών' (β),' 3' ωρών' (γ)' και' 4' ωρών' (δ)' για' τα' ΤΝΔ' NAR.WS.6h' (Ι),'
NAR.WS.12h'(ΙΙ)'και'NAR.WS.24h'(ΙΙΙ)'για'το'σύνολο'ελέγχου'

Η! χρήση! αναδρομικών! δυναμικών! δικτύων! υπερισχύει! για! την! πρόγνωση! της!
επιφανειακής!θερμοκρασίας!σε!σύγκριση!με!τα!στατικά!δίκτυα!FFNN,!όπως!προκύπτει!
από! την! ποιοτική! σύγκριση! των! αποτελεσμάτων! του! μοντέλου! NAR.T.06h! με! τα!
αποτελέσματα! των! Deligiorgi! et! al.! (2013)! και! των! Philippopoulos! et! al.! (2015).! Στις!
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εργασίες!αυτές!πραγματοποιήθηκε!πρόγνωση!της!θερμοκρασίας!για!χρονικό!ορίζοντα!
έως!και!τρεις!ώρες!και!από!τη!σύγκριση!των!αποτελεσμάτων!προκύπτει!ότι!σε!όλες!τις!
περιπτώσεις!η!χρήση!δικτύων!NAR!σχετίζεται!με!μικρότερα!σφάλματα!πρόγνωσης.!!

7.6!Συμπεράσματα!

Η! χρήση! αναδρομικών! δυναμικών! ΤΝΔ! για! την! πρόγνωση! μετεωρολογικών!
παραμέτρων!αποδεικνύεται!ότι!είναι!ικανοποιητική!για!την!πρόγνωση!της!έντασης!του!
ανέμου!και!ιδιαίτερα!ικανοποιητική!για!την!επιφανειακή!θερμοκρασία.!Αποδείχθηκε!ότι!
η! χρήση! υψηλής! τάξης! βαθμού! ανάδρασης! οδηγεί! σε! μικρότερα! σφάλματα! και! σε!
αύξηση!του!χρονικού!ορίζοντα!ασφαλούς!πρόγνωσης.!Στην!περίπτωση!της!έντασης!του!
ανέμου! τα! αποτελέσματα! μπορεί! να! χρησιμοποιηθούν! στο! πλαίσιο! βραχυπρόθεσμης!
πρόγνωσης! ενώ! για! την! περίπτωση! της! θερμοκρασίας! για! μεσοπρόθεσμη.! Ο!
περιορισμός! της! χρήσης! των! ΤΝΔ! για! την! πρόγνωση! μετεωρολογικών! παραμέτρων!
είναι! η! απαίτηση! για! την! εκπαίδευση! του! δικτύου!αντιπροσωπευτικού! δείγματος! της!
υπό!μελέτης!χρονοσειράς,!ώστε!να!είναι!δυνατή!η!ικανοποιητική!γενίκευση!και!η!χρήση!
του!για!άγνωστα!σε!αυτό!δεδομένα.!!
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Κεφάλαιο)8ο)

)Στατιστικός)υποβιβασμός)κλίμακας)της)επιφανειακής)
θερμοκρασίας)

!

!

Ο!σκοπός!της!παρούσας!εφαρμογής!των!ΤΝΔ!είναι!ο! έλεγχος!της! ικανότητάς!τους!να!

χρησιμοποιηθούν! ως! στατιστικά! μοντέλα! υποβιβασμού! κλίμακας! τόσο! ως! προς! τη!

χωρική!όσο!και!ως!προς!τη!χρονική!ανάλυση!δεδομένων!επαναGανάλυσης.!Επιλέχθηκε!

να! μελετηθεί! η! ικανότητά! τους! να! αναπαραγάγουν! με! ικανοποιητική! ακρίβεια,! τις!

ωριαίες! παρατηρήσεις! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! στο! Αεροδρόμιο! της! Σούδας,!

από! δεδομένα! πλέγματος! της! βάσης! ERAGInterim! χωρικής! ανάλυσης! 0,75°×0,75°! και!

χρονικής! ανάλυσης! 6! ωρών! (00Ζ,! 06Ζ,! 12Ζ! και! 18Ζ).! Οι! εξαρτημένες! μεταβλητές! –!

προγνώστες! που! επιλέχθηκαν! (Πίνακας! 8.1)! αποτελούν! το! σύνολο! των! μεταβλητών!

που! χρησιμοποιήθηκαν! κατά! την! κατηγοριοποίηση! της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας!

(Πίνακας! 5.1),! η! θερμοκρασία! στα! 850hPa! (δείκτης! μεταφοράς! θερμοκρασίας)! και! η!

ειδική!υγρασία!στα!1000hPa!από!τα!6!πλησιέστερα!πλεγματικά!σημεία!στο!σταθμό!του!

Αεροδρομίου,! για! τη! χρονική! περίοδο! 2000–2009! (συνολικά! 14612! τιμές).! Οι!

συντεταγμένες! και! ο! χαρακτήρας! των! επιλεχθέντων! πλεγματικών! σημείων!

παρουσιάζονται! στον! Πίνακα! 8.2,! από! όπου! καθορίζονται! και! τα! όρια! της! περιοχής!

μελέτης!(Περιοχή!ΙΙΙ!–!Σχήμα!8.2).!!

Πίνακας' 8.1:' Εξαρτημένες' μεταβλητές' –' προγνώστες' για' το' χωρο?χρονικό' υποβιβασμό' κλίμακας'
της'επιφανειακής'θερμοκρασίας'

Μεταβλητή) )
Επιφανειακή!θερμοκρασία!(2m)! T2m!

Θερμοκρασία!στο!επίπεδο!των!850hPa! T850hPa!

Ζωνική!συνιστώσα!της!επιφανειακής!ταχύτητας!του!ανέμου!(10m)! U10m!

Ζωνική!συνιστώσα!της!ταχύτητας!του!ανέμου!στο!επίπεδο!των!850hPa! U850hPa!

Μεσημβρινή!συνιστώσα!της!επιφανειακής!ταχύτητας!του!ανέμου!(10m)! V10m!

Μεσημβρινή!συνιστώσα!της!ταχύτητας!του!ανέμου!στο!επίπεδο!των!850hPa! V850hPa!

Ειδική!υγρασία!στο!επίπεδο!των!1000hPa! SH1000hPa!

Ειδική!υγρασία!στο!επίπεδο!των!700hPa! SH700hPa!

Γεωδυναμικό!ύψος!στο!επίπεδο!των!500hPa! GΗ500hPa!

Επιφανειακή!ατμοσφαιρική!πίεση!ανηγμένη!στη!μέση!στάθμη!της!θάλασσας! MSLP!

Θερμοκρασία!δρόσου!στην!επιφάνεια!(2m)! Td2m!

Πίνακας'8.2:'Γεωγραφικές'συντεταγμένες'και'χαρακτήρας'πλεγματικών'σημείων'
Πλεγματικό)Σημείο) Γεωγραφικό)Πλάτος) Γεωγραφικό)Μήκος) Χαρακτήρας)

gpNW! 36,00°! 23,25°! Θαλάσσια!περιοχή!

gpN! 36,00°! 24,00°! Θαλάσσια!περιοχή!

gpNE! 36,00°! 24,75°! Θαλάσσια!περιοχή!

gpSW! 35,25°! 23,25! Θαλάσσια!περιοχή!

gpS! 35,25°! 24,00°! Χερσαία!περιοχή!

gpSE! 35,25°! 24,75°! Χερσαία!περιοχή!
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!
Σχήμα'8.1:'Περιοχή'μελέτης' (Περιοχή' ΙΙΙ)' και' γεωγραφικές'θέσεις'πλεγματικών'σημείων'και'του'

σταθμού'στο'Αεροδρόμιο'

Αρχικά,!πραγματοποιήθηκε!η!απευθείας!σύγκριση!της!επιφανειακής!θερμοκρασίας!ανά!

εξάωρο! μεταξύ! των! δεδομένων! της! βάσης! ERAGInterim! και! των! παρατηρήσεων! στο!

σταθμό!του!Αεροδρομίου,!για!τη!συνολική!περίοδο!καθώς!και!ανά!εποχή.!Η!σύγκριση!

βασίστηκε!στον!υπολογισμό!των!στατιστικών!μέτρων!της!μέσης!τιμής,!της!διασποράς,!

της!κύρτωσης!και!της!ασυμμετρίας.!Επίσης,!κατασκευάστηκαν!τα!θηκογράμματα!για!τη!

σύγκριση!των!κατανομών!και!τα!διαγράμματα!διασποράς!μεταξύ!των!παρατηρήσεων!

και! των! τιμών! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! σε! κάθε! πλεγματικό! σημείο.! Τέλος,!

υπολογίστηκαν!ο!συντελεστής!συσχέτισης!R,!ο!συντελεστής!προσδιορισμού!R2,!το!μέσο!
σφάλμα!MBE,!το!μέσο!απόλυτο!σφάλμα!MAE,!η!ρίζα!της!μέσης!τετραγωνικής!απόκλισης!
RMSE!και!o!δείκτης!συμφωνίας!d!(Παράρτημα!Π.3)!για!τη!συνολική!περίοδο,!ανά!εποχή!
καθώς!και!ανά!εξάωρο!τιμών.!Τα!αποτελέσματα!αξιολογήθηκαν!ως!προς!την!ικανότητα!

των!δεδομένων!πλέγματος!να!αναπαραγάγουν!με!ακρίβεια!το!θερμοκρασιακό!πεδίο!σε!

μικρότερη!κλίμακα!(Περιοχή!ΙΙΙ).!!

!

Ο! υποβιβασμός! κλίμακας! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! των! δεδομένων! ERA! –!

Interim!στο!πειραματικό!σημείο!του!Αεροδρομίου!της!Σούδας!από!εξάωρες!σε!ωριαίες!

τιμές! ,!αποτελεί!ένα!πρόβλημα!συναρτησιακής!προσέγγισης!και!συνεπώς!επιλέχθηκαν!

τα! ΤΝΔ! εμπρόσθιας! τροφοδότησης! (FFNN).! Σχεδιάστηκαν! δύο! μοντέλα!

(FFNN.Exp1Ensemble!και!FFNN.Exp2Ensemble)!που!διαφέρουν!ως!προς!τα!δεδομένα!εισόδου!

που! χρησιμοποιήθηκαν.! Η! πρόγνωση! της! χρονοσειράς! πραγματοποιήθηκε! με! το!

συνδυασμό! 6! διαφορετικών! νευρωνικών! δικτύων! όπου! το! κάθε! ένα! χρησιμοποιείται!

για!το!χωροGχρονικό!υποβιβασμό!κλίμακας!για!ένα!συγκεκριμένο!χρονικό!ορίζοντα.!Η!

δομή! των! μοντέλων! παρουσιάζεται! στο! Σχήμα! 8.3! ενώ! οι! είσοδοι! και! οι! έξοδοι! των!

δικτύων! παρουσιάζονται! στους! Πίνακες! 8.3! και! 8.4.! Συγκεκριμένα,! στο! μοντέλο!

FFNN.Exp1Ensemble!χρησιμοποιούνται!αποκλειστικά!οι!τιμές!της!Τ2m!στα!έξι!πλησιέστερα!

πλεγματικά!σημεία!(συνολικά!6!είσοδοι)!ενώ!κατά!το!πείραμα!FFNN.Exp2Ensemble!και!οι!

11!μεταβλητές!του!Πίνακα!8.1! (συνολικά!66!είσοδοι).!Όλα!τα!δίκτυα!έχουν!μια!έξοδο!

που! αποτελεί! την! ωριαία! τιμή! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! στο! Αεροδρόμιο! της!

Σούδας! για! διάφορες! χρονικές! περιόδους,! αναλόγως! με! το! επιμέρους! δίκτυο.! Για! τα!

δίκτυα! FFNN.Exp1t! και! FFNN.Exp2t! η! εκτίμηση! γίνεται! για! την! τρέχουσα! χρονική!

στιγμή,!για!τα!δίκτυα!FFNN.Exp1t+1!και!FFNN.Exp2t+1!για!μια!ώρα!μετά!από!τη!χρονική!

περίοδο!των!δεδομένων!πλέγματος,!για!τα!δίκτυα!FFNN.Exp1t+2!και!FFNN.Exp2t+2!δύο,!

για! τα! δίκτυα! FFNN.Exp1t+3! και! FFNN.Exp2t+3! τρεις,! για! τα! δίκτυα! FFNN.Exp1t+4! και!

FFNN.Exp2t+4! τέσσερις! ενώ! τέλος! για! τα! δίκτυα! FFNN.Exp1t+5! και! FFNN.Exp2t+5! πέντε!

ώρες!μετά!την!πιο!πάνω!αναφερθείσα!χρονική!περίοδο.!!
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!
Σχήμα'8.2:'Δομή'μοντέλων'FFNN.Exp1Enseble'και'FFNN.Exp2Enseble'

Πίνακας'8.3:'Έξοδοι'και'δεδομένα'εισόδου'των'ΤΝΔ'του'μοντέλου'FFNN.Exp1Ensemble'
Δίκτυο) Δεδομένα)Εισόδου) Δεδομένα)Εξόδου)

FFNN.Exp1t!

T2m!

τη!στιγμή!t!στα!6!πλεγματικά!σημεία!

Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t!στο!Αεροδρόμιο!

FFNN.Exp1t+1!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t+1!στο!Αεροδρόμιο!

FFNN.Exp1t+2!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t+2!στο!Αεροδρόμιο!

FFNN.Exp1t+3!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t+3!στο!Αεροδρόμιο!

FFNN.Exp1t+4!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t+4!στο!Αεροδρόμιο!

FFNN.Exp1t+5!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t+5!στο!Αεροδρόμιο!

Πίνακας'8.4:'Έξοδοι'και'δεδομένα'εισόδου'των'ΤΝΔ'του'μοντέλου'FFNN.Exp2Ensemble'
Δίκτυο) Δεδομένα)Εισόδου) Δεδομένα)Εξόδου)

FFNN.Exp2t!

T2m,T850hPa,U10m,!

U850hPa,V10m,V850hPa,!

SH1000hPa,SH700hPa,GΗ500hPa,!

MSLP!και!Td2m!

τη!στιγμή!t!στα!6!πλεγματικά!σημεία!

Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t!στο!Αεροδρόμιο!

FFNN.Exp2t+1!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t+1!στο!Αεροδρόμιο!

FFNN.Exp2t+2!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t+2!στο!Αεροδρόμιο!

FFNN.Exp2t+3!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t+3!στο!Αεροδρόμιο!

FFNN.Exp2t+4!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t+4!στο!Αεροδρόμιο!

FFNN.Exp2t+5!
Επιφανειακή!θερμοκρασία!G!Τ!

τη!στιγμή!t+5!στο!Αεροδρόμιο!

!

Η!εκπαίδευση!των!δικτύων!πραγματοποιήθηκε!με!τη!χρήση!της!μεθόδου!Levenberg!–!

Marquardt!και!ως!υποσύνολο!εκπαίδευσης!χρησιμοποιήθηκαν!τα!δεδομένα!από!τα!έτη!

2000G2005! (8768! τιμές,! περίπου! το! 60%! των! συνολικά! διαθέσιμων! δεδομένων),! ως!

υποσύνολο! επικύρωσης! τα! δεδομένα! από! τα! έτη! 2006G2007! (2920! τιμές,! περίπου! το!

60%! των! συνολικά! διαθέσιμων! δεδομένων)! και! ως! υποσύνολο! ελέγχου! τα! δεδομένα!

από! τα! έτη! 2008G2009! (2924! τιμές,! περίπου! το! 60%! των! συνολικά! διαθέσιμων!

δεδομένων).! Για! κάθε! δίκτυο! πρόβλεψης! για! ένα! συγκεκριμένο! χρονικό! ορίζοντα!
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εκπαιδεύτηκαν!δίκτυα!εμπρόσθιας!τροφοδότησης!με!ένα!κρυφό!στρώμα!!από!1!έως!50!

νευρώνες.!Οι!συναρτήσεις!ενεργοποίησης!των!νευρώνων!στο!κρυφό!στρώμα!είναι!μηG

γραμμικές!(υπερβολική!εφαπτομένη!–!Σχήμα!2.4στ)!ενώ!στο!νευρώνα!του!στρώματος!

εξόδου! η! συνάρτηση! είναι! γραμμική! (Σχήμα! 2.4γ).! Το! σύνολο! επικύρωσης!

χρησιμοποιείται!για!την!αποφυγή!του!σφάλματος!υπερGπροσαρμογής!(Σχήμα!2.5)!ενώ!

για! ένα! δίκτυο! με! συγκεκριμένο! αριθμό! νευρώνων,! για! αποφυγή! εγκλωβισμού! του!

αλγορίθμου! εκπαίδευσης! σε! τοπικά! ελάχιστα! (Σχήμα! 2.11),! χρησιμοποιήθηκε! η!

μεθοδολογία!των!πολλαπλών!εκκινήσεων!(25!επαναλήψεις).!!

!

Η!επιλογή!της!βέλτιστης!αρχιτεκτονικής!των!δικτύων!βασίζεται!στη!μεθοδολογία!που!

αναπτύχθηκε! ! από! τους! Philippopoulos! &! Deligiorgi,! 2012b! και! βασίζεται! στον!

υπολογισμό!του!σφάλματος!ΜΑΕ.!Για!δεδομένο!αριθμό!νευρώνων,!από!τα!25!υποψήφια!!

δίκτυα,!ως!καταλληλότερο!επιλέγεται!αυτό!που!ελαχιστοποιεί!το!σφάλμα!ΜΑΕ!για!το!

υποσύνολο!επικύρωσης.!Στη!συνέχεια!και!αφού!έχει!επιλεγεί!ένα!δίκτυο!για!δεδομένο!

αριθμό! νευρώνων,! συγκρίνεται! εκ! νέου! το! σφάλμα! ΜΑΕ! μεταξύ! των! επιλεχθέντων!

δικτύων!(50!δίκτυα)!και!επιλέγεται!το!δίκτυο!που!έχει!το!βέλτιστο!αριθμό!νευρώνων!

στο!κρυφό!στρώμα.!!

!

Ο! χωροGχρονικός! υποβιβασμός! κλίμακας! πραγματοποιείται! από! το! συνδυασμό! των!

εμπειρικών! συναρτήσεων! μεταφοράς! που! προκύπτουν! από! την! εκπαίδευση! των! 6!

δικτύων!και!η!προσομοίωση!της!χρονοσειράς!της!επιφανειακής!θερμοκρασίας!από!την!

ταυτόχρονη!χρήση!τους.!Ο!έλεγχος!της!ικανότητας!του!συνδυασμού!των!δικτύων!για!τη!

χρήση!τους!ως!μοντέλων!υποβιβασμού!κλίμακας,!πραγματοποιήθηκε!αρχικά!και!για!τα!

δύο! μοντέλα! με! τη! σύγκριση! της! μέσης! τιμής! και! της! διασποράς! μεταξύ! της!

εκτιμώμενης! και! της! παρατηρούμενης! χρονοσειράς! για! το! υποσύνολο! ελέγχου! καθώς!

και! από! τον! υπολογισμό! των! συντελεστών! R! και! R2,! των! σφαλμάτων!MBE,!MAE! και!
RMSE! καθώς! και! του! δείκτη! d! (Παράρτημα! Π.3).! Παράλληλα! κατασκευάστηκαν! τα!
διαγράμματα!διασποράς!μεταξύ!των!εκτιμώμενων!και!παρατηρούμενων!χρονοσειρών!

της! επιφανειακής! θερμοκρασίας,! ελέγχθηκαν! οι! κατανομές! των! καταλοίπων! των! δύο!

μοντέλων! και! συγκρίθηκαν! τα! σφάλματα! ΜΑΕ! ανά! χρονικό! ορίζοντα! πρόγνωσης.! Οι!

στατιστικοί! έλεγχοι! πρόσημων! και! ο! έλεγχος! προσημασμένης! διάταξης! του!Wilcoxon!

χρησιμοποιήθηκαν! για! τον! προσδιορισμό! του! μοντέλου! με! τα! ακριβέστερα!

αποτελέσματα!για!το!οποίο!πραγματοποιήθηκε!περαιτέρω!επεξεργασία!με!τον!έλεγχο!

της! κατανομής! του! σφάλματος! ΜΑΕ! ανά! μήνα,! ώρα! και! πρότυπο! ατμοσφαιρικής!

κυκλοφορίας.! Τέλος! η! μέθοδος! των! συναπτικών! βαρών! (Παράρτημα! Π.5)!

χρησιμοποιήθηκε! για! την! εύρεση! της! σχετικής! σημαντικότητας! των! μεταβλητών!

εισόδου!σε!κάθε!ένα!δίκτυο!που!επιλέχθηκε.!!

8.1) Σύγκριση) δεδομένων) reanalysis) ERAMInterim) και) επιφανειακής)
θερμοκρασίας)

Η!σύγκριση! των!περιγραφικών! στατιστικών! μέτρων! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας!

μεταξύ!των!παρατηρήσεων!στο!σταθμό!του!Αεροδρομίου!και! των!αντίστοιχων!τιμών!

στα!6!γεωγραφικά!πλησιέστερα!πλεγματικά!σημεία!τόσο!για!τη!συνολική!περίοδο!όσο!
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και!ανά!εποχή!παρουσιάζεται!στους!Πίνακες!8.4!έως!και!8.8!ενώ!τα!θηκογράμματα!για!

τη!σύγκριση!των!κατανομών!στο!Σχήμα!8.3.!Τα!σφάλματα!που!σχετίζονται!με!τη!μέση!

τιμή!είναι!σε!όλες!τις!περιπτώσεις!μικρότερα!από!τα!αντίστοιχα!για!τη!διασπορά,!όπως!

προκύπτει!και!από!το!μικρότερο!εύρος!τιμών!που!παρατηρείται!στα!πλεγματικά!σημεία!

(Σχήμα! 8.3).! Για! τη! συνολική! περίοδο! η! μικρότερη! συμφωνία! μεταξύ! των!

παρατηρήσεων!και!των!χρονοσειρών!των!πλεγματικών!σημείων!για!τη!μέση!τιμή!και!

τη!διασπορά!παρατηρείται! για! το! gpSW!ενώ!η!καλύτερη!για! το!gpS!ως!προς! τη!μέση!

τιμή!(με!σχετικό!σφάλμα!υπερεκτίμησης!1,91%)!και!για!το!gpNW!ως!προς!τη!διασπορά!

(με! σχετικό! σφάλμα! υποεκτίμησης! 26,04%).! Τα! δεδομένα! πλέγματος! ERA! –! Interim!!

υπερεκτιμούν!τη!μέση!τιμή!της!επιφανειακής!θερμοκρασίας!για!όλες!τις!εποχές!εκτός!

του!καλοκαιριού!όπου!και!παρατηρείται!υποεκτίμηση!που!κυμαίνεται!από!0,078°C!για!

το!gpNW!έως!0,991°C!για!το!gpSE.!Κατά!τη!χειμερινή!και!θερινή!περίοδο!τα!μικρότερα!

σφάλματα! εντοπίζονται! για! τα!σημεία!που!βρίσκονται!στα!βόρεια! του!σταθμού! (gpN!

και! gpNW! αντίστοιχα)! ενώ! κατά! τις! μεταβατικές! περιόδους! για! το! σημείο! gpSE.! Τα!

μικρότερα!σφάλματα!ανά!εποχή!για!τη!μέση!τιμή!παρατηρούνται!το!καλοκαίρι!και!τα!

μεγαλύτερα! το! χειμώνα,! ενώ! το! αντίθετο! παρατηρείται! για! τη! διασπορά! της!

επιφανειακής! θερμοκρασίας.! Για! τη! συνολική! περίοδο,! οι! κατανομές! των!

παρατηρήσεων!και!των!τιμών!της!επιφανειακής!θερμοκρασίας!στα!πλεγματικά!σημεία!

είναι! πλατύκυρτες! (οι! τιμές! του! συντελεστή! κύρτωσης! είναι! μικρότερες! του! 3)! ενώ!

μεγαλύτερες! διαφορές! παρατηρούνται! στις! εποχιακές! κατανομές! όπου! κατά! τις!

μεταβατικές! περιόδους! οι! κατανομές! των! παρατηρήσεων! στο! σταθμό! είναι!

πλατύκυρτες!ενώ!στα!πλεγματικά!σημεία!λεπτόκυρτες.!Σχετικά!με!την!ασυμμετρία!των!

κατανομών! για! τη! συνολική!περίοδο,! παρατηρείται! ότι! οι! κατανομές! στα!πλεγματικά!

σημεία! είναι! σχεδόν! συμμετρικές! ενώ! αντίθετα! οι! παρατηρήσεις! στο! σταθμό!

παρουσιάζουν!θετική!ασυμμετρία,! δηλαδή!οι! τιμές! της!θερμοκρασίας!ομαδοποιούνται!

σε!μεγαλύτερο!βαθμό!στα!αριστερά!της!μέσης!τιμής.!Οι!διαφορές!είναι!πιο!σημαντικές!

στις!εποχιακές!κατανομές,!όπου!για!όλες!τις!εποχές!εκτός!του!φθινοπώρου,!οι!τιμές!στα!

πλεγματικά! σημεία,! σε! αντίθεση! με! τις! παρατηρήσεις,! παρουσιάζουν! αρνητική!

ασυμμετρία.!!

Πίνακας' 8.4:' Περιγραφικά' στατιστικά' μέτρα' δεδομένων' θερμοκρασίας' ERA' –' Interim' και'
παρατηρήσεων'στο'σταθμό'του'Αεροδρομίου'για'τη'συνολική'περίοδο'

! Αεροδρόμιο) gpNW) gpN) gpNE) gpSW) gpS) gpSE)
Μέση!τιμή! 18.335! 19.107! 18.901! 18.901! 19.371! 18.685! 18.579!

Διασπορά! 45.583! 33.711! 33.597! 32.732! 28.234! 30.460! 30.610!

Κύρτωση! 2.294! 2.081! 2.065! 2.070! 2.024! 2.036! 2.040!

Ασυμμετρία! 0.186! 0.027! 0.000! G0.016! 0.002! 0.001! G0.003!

Πίνακας' 8.5:' Περιγραφικά' στατιστικά' μέτρα' δεδομένων' θερμοκρασίας' ERA' –' Interim' και'
παρατηρήσεων'στο'σταθμό'του'Αεροδρομίου'για'το'χειμώνα'

! Αεροδρόμιο) gpNW) gpN) gpNE) gpSW) gpS) gpSE)
Μέση!τιμή! 11.388! 12.921! 12.717! 12.791! 13.702! 12.775! 12.659!

Διασπορά! 12.146! 8.914! 9.181! 9.142! 7.289! 7.931! 8.050!

Κύρτωση! 3.399! 3.139! 3.019! 2.935! 3.237! 3.147! 3.043!

Ασυμμετρία! 0.284! G0.221! G0.191! G0.189! G0.225! G0.181! G0.171!

! '
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Πίνακας' 8.6:' Περιγραφικά' στατιστικά' μέτρα' δεδομένων' θερμοκρασίας' ERA' –' Interim' και'
παρατηρήσεων'στο'σταθμό'του'Αεροδρομίου'για'την'άνοιξη'

! Αεροδρόμιο) gpNW) gpN) gpNE) gpSW) gpS) gpSE)
Μέση!τιμή! 19.552! 20.761! 20.483! 20.424! 21.234! 20.411! 20.252!

Διασπορά! 21.065! 13.655! 13.948! 13.933! 11.115! 12.367! 12.655!

Κύρτωση! 3.036! 2.760! 2.800! 2.844! 2.701! 2.763! 2.816!

Ασυμμετρία! 0.218! G0.113! G0.176! G0.215! G0.186! G0.177! G0.198!

Πίνακας' 8.7:' Περιγραφικά' στατιστικά' μέτρα' δεδομένων' θερμοκρασίας' ERA' –' Interim' και'
παρατηρήσεων'στο'σταθμό'του'Αεροδρομίου'για'το'καλοκαίρι'

! Αεροδρόμιο) gpNW) gpN) gpNE) gpSW) gpS) gpSE)
Μέση!τιμή! 26.021! 25.943! 25.735! 25.622! 25.531! 25.118! 25.030!

Διασπορά! 13.717! 6.680! 6.099! 5.801! 5.368! 5.699! 5.636!

Κύρτωση! 3.467! 3.048! 3.148! 3.166! 3.076! 3.125! 3.154!

Ασυμμετρία! 0.416! G0.274! G0.305! G0.271! G0.404! G0.349! G0.297!

Πίνακας' 8.8:' Περιγραφικά' στατιστικά' μέτρα' δεδομένων' θερμοκρασίας' ERA' –' Interim' και'
παρατηρήσεων'στο'σταθμό'του'Αεροδρομίου'για'το'φθινόπωρο'

! Αεροδρόμιο) gpNW) gpN) gpNE) gpSW) gpS) gpSE)
Μέση!τιμή! 16.263! 16.707! 16.573! 16.669! 16.935! 16.347! 16.282!

Διασπορά! 22.326! 12.165! 12.356! 12.323! 9.745! 11.149! 11.422!

Κύρτωση! 3.165! 2.632! 2.621! 2.645! 2.630! 2.624! 2.652!

Ασυμμετρία! 0.477! 0.127! 0.083! 0.061! 0.103! 0.108! 0.105!

!
Σχήμα' 8.3:' Θηκογράμματα' επιφανειακής' θερμοκρασίας' παρατηρήσεων' στο' σταθμό' του'

Αεροδρομίου'και'δεδομένων'ERA?Interim'για'τη'συνολική'περίοδο'

Η! σύγκριση! των! παρατηρήσεων! με! τις! τιμές! στα! πλεγματικά! σημεία! μέσω! των!

διαγραμμάτων! διασποράς! (Σχήμα! 8.4)! υποδεικνύει! την! υπερεκτίμηση! και! την!

υποεκτίμηση! των! χαμηλών! και! υψηλών! τιμών! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας.! Η!

μικρότερη! διασπορά! παρατηρείται! μεταξύ! των! παρατηρήσεων,! των! σημείων! gpS! και!

gpSE! που! βρίσκονται! σε! χερσαία! περιοχή! (Σχήματα! 8.4ε! και! 8.4στ)! και! των! gpΝ! και!
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gpNE! (Σχήμα! 8.4β! και! 8.4γ).! Σύμφωνα! με! τον! Πίνακα! 8.9,! για! τα! παραπάνω! σημεία!

παρατηρούνται!τα!μικρότερα!σφάλματα!ΜΑΕ!(μικρότερα!από!1,5°C)!ενώ!η!μεγαλύτερη!

ασυμφωνία! εντοπίζεται! για! το! σημείο! gpSW.! Τα! χερσαία! πλεγματικά! σημεία!

παρουσιάζουν!τα!μικρότερα!σφάλματα!ΜΒΕ!(0,244!για!το!gpSE!και!0,350!για!το!gpS)!

ενώ!και!για!τα!υπόλοιπα!το!σφάλμα!είναι!θετικό!σαν!αποτέλεσμα!της!υπερεκτίμησης!

των!χαμηλών!και!της!υποεκτίμησης!των!υψηλών!θερμοκρασιών.!!

!

!
Σχήμα'8.4:'Διαγράμματα'διασποράς'για'τη'σύγκριση'της'επιφανειακής'θερμοκρασίας'μεταξύ'των'

παρατηρήσεων' στο' σταθμό' του' Αεροδρομίου' και' δεδομένων' ERA?Interim' στο'
πλεγματικό'σημείο'gpNW'(α),'gpN'(β),'gpNE'(γ),'gpSW'(δ),'gpS'(ε)'και'στο'gpSE'(στ)'
για'τη'συνολική'περίοδο'

Πίνακας' 8.9:' Στατιστικά' μέτρα' σύγκρισης' μεταξύ' των' παρατηρήσεων' της' επιφανειακής'
θερμοκρασίας'στο'σταθμό'του'Αεροδρομίου'και'των'δεδομένων''ERA?Interim'στα'
πλησιέστερα'στο'σταθμό'πλεγματικά'σημεία'για'τη'συνολική'περίοδο'
! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
gpNW! 0.971! 0.942! 0.772! 1.530! 1.949! 0.976!

gpN! 0.972! 0.945! 0.566! 1.423! 1.843! 0.978!

gpNE! 0.973! 0.947! 0.566! 1.442! 1.859! 0.978!

gpSW! 0.962! 0.926! 1.036! 1.971! 2.422! 0.959!

gpS! 0.971! 0.943! 0.350! 1.495! 1.951! 0.974!

gpSE! 0.973! 0.946! 0.244! 1.441! 1.890! 0.976!

!

Η!μεγαλύτερη!ασυμφωνία!μεταξύ!των!παρατηρήσεων!και!των!δεδομένων!ERAGInterim!

σημειώνεται! για! όλα! τα! πλεγματικά! σημεία! εκτός! του! gpSE! κατά! τη! διάρκεια! του!

χειμώνα,! όπου! οι! παρατηρήσεις! είναι! συστηματικά! μικρότερες! (θετικά! σφάλματα!

ΜΒΕ),! με! το! σφάλμα! MAE! να! κυμαίνεται! από! 1,514°C! για! το! gpSE! έως! 2,434! gpSW.!

Αντίθετα,!τα!μικρότερα!σφάλματα!ΜΑΕ!εντοπίζονται!είτε!κατά!τη!θερινή!περίοδο!είτε!

κατά! την! άνοιξη,! όπου! και! εντοπίζεται! το! συνολικά! μικρότερο! σφάλμα! MAE! που!

αντιστοιχεί! στο! πλεγματικό! σημείο! gpSE! (1,339°C).! Τα! δεδομένα! της! βάσης! ERAG

Interim! δεν! προσομοιάζουν! ικανοποιητικά! τις! υψηλές! και! χαμηλές! θερμοκρασίες! που!

παρατηρούνται! σε! μικρή! κλίμακα! με! αποτέλεσμα! τα! υψηλότερα! θετικά! MBE! να!
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εντοπίζονται! κατά! το! χειμώνα! (έως! 2,314°C! για! το! gpSW)! και! αρνητικές! τιμές! να!

σημειώνονται! κατά! τη! θερινή! περίοδο! (έως! G0,991°C! για! το! gpSE).! Τα! ελάχιστα!

σφάλματα!ΜΑΕ!ανά!εποχή!παρατηρούνται!κατά!το!καλοκαίρι!για!το!gpNW!(1,357°C)!

και! για! τις! υπόλοιπες! εποχές! για! το! gpSE! (ελάχιστο! κατά! την! άνοιξη! 1,339°C! και!

μέγιστο!το!χειμώνα!1,514°C).!

Πίνακας' 8.10:' Στατιστικά' μέτρα' σύγκρισης' μεταξύ' των' παρατηρήσεων' της' επιφανειακής'
θερμοκρασίας'στο'σταθμό'του'Αεροδρομίου'και'των'δεδομένων''ERA?Interim'στα'
πλησιέστερα'στο'σταθμό'πλεγματικά'σημεία'ανά'εποχή'

! ! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!

Χειμώνας!

gpNW! 0.914& 0.836& 1.532& 1.707& 2.094& 0.900&
gpN! 0.921& 0.849& 1.328& 1.522& 1.906& 0.917&
gpNE! 0.921& 0.848& 1.402& 1.582& 1.961& 0.912&
gpSW! 0.911& 0.830& 2.314& 2.434& 2.765& 0.829&
gpS! 0.928& 0.862& 1.386& 1.598& 1.943& 0.909&
gpSE! 0.928& 0.861& 1.271& 1.514) 1.859& 0.916&

Άνοιξη!

gpNW! 0.944& 0.890& 0.444& 1.446& 1.893& 0.946&
gpN! 0.948& 0.899& 0.310& 1.363& 1.811& 0.951&
gpNE! 0.951& 0.904& 0.406& 1.385& 1.811& 0.951&
gpSW! 0.935& 0.874& 0.672& 1.761& 2.224& 0.918&
gpS! 0.948& 0.899& 0.083& 1.388& 1.887& 0.944&
gpSE! 0.952& 0.906& 0.018& 1.339) 1.831& 0.948&

Καλοκαίρι!

gpNW! 0.891& 0.794& -0.079& 1.357) 1.827& 0.912&
gpN! 0.895& 0.802& -0.286& 1.378& 1.876& 0.904&
gpNE! 0.899& 0.809& -0.399& 1.401& 1.906& 0.899&
gpSW! 0.845& 0.714& -0.491& 1.607& 2.197& 0.860&
gpS! 0.885& 0.784& -0.904& 1.537& 2.139& 0.875&
gpSE! 0.898& 0.807& -0.991& 1.551& 2.130& 0.877&

Φθινόπωρο!

gpNW! 0.952& 0.906& 1.210& 1.615& 1.974& 0.944&
gpN! 0.954& 0.911& 0.931& 1.430& 1.777& 0.954&
gpNE! 0.954& 0.910& 0.872& 1.400& 1.751& 0.955&
gpSW! 0.945& 0.894& 1.682& 2.093& 2.465& 0.907&
gpS! 0.956& 0.914& 0.860& 1.459& 1.818& 0.949&
gpSE! 0.958& 0.917& 0.700& 1.360) 1.714& 0.955&

!

Σχετικά!με!τα!σφάλματα!ανά!εξάωρο,!παρατηρείται!ότι!για!όλα!τα!πλεγματικά!σημεία!

το!σφάλμα!ΜΑΕ!είναι!μικρότερο!στις!18Ζ!(από!1,097°C!για!το!gpN!έως!1,663°C!για!το!

gpSW)! ! και! μεγαλύτερο! στις! 00Ζ! για! τα! πλεγματικά! σημεία! που! βρίσκονται! στη!

θάλασσα! (gpNW,! gpN,! gpNE! και! gpSW)! και! στις! 12Ζ! για! τα! gpS! και! gpSE! (έως! και!

1,845°C).!Τα!μέγιστα!σφάλματα!στις!00Ζ!μεταξύ!των!παρατηρήσεων!και!των!σημείων!

που!βρίσκονται!στη!θάλασσα!οφείλονται!στο!διαφορετικό!χαρακτήρα!του!σταθμού!και!

συνεπώς!στο!διαφορετικό!ρυθμό!ψύξης!κατά!τη!διάρκεια!της!νύχτας!(θετικές!τιμές!του!

MBE).!Αντίθετα,!κατά!τη!διάρκεια!της!ημέρας,!στις!12Ζ,!το!σφάλμα!ΜΒΕ!είναι!αρνητικό!

για!όλα!τα!πλεγματικά!σημεία!και!μέγιστο!για!αυτά!που!βρίσκονται!στην!ξηρά!(έως! G

1,300°C),!αποτέλεσμα!του!γεγονότος!πως!τα!δεδομένα!ERAGInterim!δεν!προσομοιάζουν!

ικανοποιητικά!τις!μέγιστες!ημερήσιες!θερμοκρασίες!που!παρατηρούνται!στην!περιοχή!

σε!μικρότερη!κλίμακα.!Τα!μεγαλύτερα!σφάλματα!MAE!μεταξύ!των!παρατηρήσεων!και!

των!τιμών!της!θερμοκρασίας!για!όλα!τα!εξάωρα!σημειώνονται!στο!πλεγματικό!σημείο!
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gpSW! και! κυμαίνονται! από! 1,663°C! στις! 18Ζ! έως! 2,224°C! στις! 00Z! (μέγιστο! σφάλμα!

MAE).!

Πίνακας' 8.11:' Στατιστικά' μέτρα' σύγκρισης' μεταξύ' των' παρατηρήσεων' της' επιφανειακής'
θερμοκρασίας'στο'σταθμό'του'Αεροδρομίου'και'των'δεδομένων''ERA?Interim'στα'
πλησιέστερα'στο'σταθμό'πλεγματικά'σημεία'ανά'εξάωρο'

! ! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!

00Ζ!

gpNW! 0.971& 0.943& 1.576& 1.736& 2.071& 0.964&
gpN! 0.975& 0.952& 1.441& 1.594& 1.897& 0.970&
gpNE! 0.976& 0.952& 1.450& 1.609& 1.904& 0.969&
gpSW! 0.970& 0.940& 2.100& 2.224& 2.555& 0.942&
gpS! 0.977& 0.954& 1.308& 1.503& 1.811& 0.971&
gpSE! 0.978& 0.957& 1.204& 1.414& 1.713& 0.974&

06Ζ!

gpNW! 0.977& 0.954& 1.265& 1.602& 1.990& 0.975&
gpN! 0.980& 0.961& 1.150& 1.459& 1.835& 0.979&
gpNE! 0.981& 0.962& 1.170& 1.490& 1.868& 0.978&
gpSW! 0.973& 0.946& 1.720& 2.095& 2.507& 0.958&
gpS! 0.980& 0.960& 1.022& 1.482& 1.864& 0.977&
gpSE! 0.981& 0.963& 0.886& 1.401& 1.771& 0.979&

12Ζ!

gpNW! 0.969& 0.939& -0.607& 1.499& 2.105& 0.974&
gpN! 0.973& 0.947& -0.921& 1.542& 2.171& 0.972&
gpNE! 0.974& 0.949& -0.896& 1.569& 2.191& 0.971&
gpSW! 0.961& 0.923& -0.754& 1.903& 2.576& 0.957&
gpS! 0.970& 0.941& -1.238& 1.833& 2.514& 0.961&
gpSE! 0.972& 0.946& -1.300& 1.845& 2.499& 0.961&

18Ζ!

gpNW! 0.981& 0.963& 0.855& 1.285& 1.585& 0.982&
gpN! 0.984& 0.969& 0.595& 1.097& 1.383& 0.986&
gpNE! 0.985& 0.970& 0.539& 1.098& 1.381& 0.986&
gpSW! 0.976& 0.953& 1.079& 1.663& 2.003& 0.969&
gpS! 0.983& 0.967& 0.308& 1.163& 1.466& 0.984&
gpSE! 0.985& 0.970& 0.185& 1.103& 1.405& 0.985&

8.2) ΧωροMχρονικός) υποβιβασμός) κλίμακας) με) χρήση) τεχνητών)
νευρωνικών)δικτύων)

Η! βέλτιστη! αρχιτεκτονική! για! το! σύνολο! των! ΤΝΔ! που! χρησιμοποιήθηκαν!

παρουσιάζεται!για!το!FFNN.Exp1Ensemble!στον!Πίνακα!8.12!και!για!το!FFNN.Exp2Ensemble!

στον!Πίνακα!8.13.!Ο!αριθμός!των!νευρώνων!του!κρυφού!στρώματος!που!προκύπτει!για!

τα!δίκτυα!του!πρώτου!μοντέλου!είναι!σε!όλες!τις!περιπτώσεις!μεγαλύτερος!από!αυτόν!

του!δεύτερου,!στον!οποίο!παρατηρείται!αυξητική!τάση!του!αριθμού!των!νευρώνων!του!

κρυφού! στρώματος! με! τον! χρονικό! ορίζοντα! πρόβλεψης,! λόγω! της! μεγαλύτερης!

πολυπλοκότητας!για!την!προσέγγιση!της!συναρτησιακής!σχέσης!δεδομένων!εισόδου!–!

εξόδου.!!

Πίνακας'8.12:'Βέλτιστη'αρχιτεκτονική'των'ΤΝΔ'του'πειράματος'FFNN.Exp1Ensemble'
! Αριθμός)νευρώνων)

εισόδου)
Αριθμός)νευρώνων)
κρυφού)στρώματος)

Αριθμός)νευρώνων)
εξόδου)

FFNN.Exp1t! 6! 42! 1!

FFNN.Exp1t+1! 6! 41! 1!

FFNN.Exp1t+2! 6! 27! 1!

FFNN.Exp1t+3! 6! 32! 1!

FFNN.Exp1t+4! 6! 31! 1!

FFNN.Exp1t+5! 6! 40! 1!
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Πίνακας'8.13:'Βέλτιστη'αρχιτεκτονική'των'ΤΝΔ'του'πειράματος'FFNN.Exp2Ensemble'
! Αριθμός)νευρώνων)

εισόδου)
Αριθμός)νευρώνων)
κρυφού)στρώματος)

Αριθμός)νευρώνων)
εξόδου)

FFNN.Exp2t! 66! 15! 1!

FFNN.Exp2t+1! 66! 15! 1!

FFNN.Exp2t+2! 66! 11! 1!

FFNN.Exp2t+3! 66! 19! 1!

FFNN.Exp2t+4! 66! 20! 1!

FFNN.Exp2t+5! 66! 19! 1!

!

Από!τη!σύγκριση!των!στατιστικών!μέτρων!της!μέσης!τιμής!και!της!διασποράς!μεταξύ!

της!παρατηρούμενης! επιφανειακής! θερμοκρασίας! και! των! εκτιμώμενων! χρονοσειρών!

(Πίνακας! 8.14)! παρατηρείται! ότι! και! τα! δύο! μοντέλα! αναπαραγάγουν! με! ακρίβεια! τη!

μέση!τιμή!της!χρονοσειράς!ενώ!το!πείραμα!FFNN.Exp1Ensemble!!παρουσιάζει!το!μικρότερο!

σχετικό! σφάλμα! για! τη! διακύμανση! (G5,929%).! Αντίθετα,! σύμφωνα! με! τα! στατιστικά!

μέτρα!προγνωστικής! ικανότητας!(Πίνακας!8.15)!η!επίδοση!του!FFNN.Exp2Ensemble!είναι!

ανώτερη! καθώς! σχετίζεται! με! μικρότερα! σφάλματα! ΜΑΕ,! RMSE! και! ΜΒΕ! και!

υψηλότερες! τιμές! των!συντελεστών!R! και!R2! και! του! δείκτη!d.! Επιπλέον,! η! διασπορά!

των! τιμών! γύρω! από! την! ευθεία! βέλτιστης! πρόγνωσης! στα! διαγράμματα! διασποράς,!

είναι! μικρότερη! για! το! FFNN.Exp2Ensemble! (Σχήμα! 8.5β)! σε! σύγκριση! με! το!

FFNN.Exp1Ensemble! (Σχήμα!8.5α).!Σημαντικό!αποτέλεσμα!που!προκύπτει!και!για!τα!δύο!

πειράματα!από!τα!διαγράμματα!διασποράς!είναι!το!γεγονός!ότι!δεν!παρατηρείται!τάση!

υπερεκτίμησης! ή! υποεκτίμησης! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! στις! χαμηλές! και!

υψηλές! τιμές! της,! σε! αντιδιαστολή! με! τη! σύγκριση! των! τιμών! μεταξύ! των!

παρατηρήσεων! και! των! τιμών! της! βάσης! ERA! –! Interim! (Σχήμα! 8.4).! Η! υπεροχή! των!

αποτελεσμάτων! του! FFNN.Exp2Ensemble! επιβεβαιώνεται! περαιτέρω! από! τις! κατανομές!

των!καταλοίπων!(Σχήμα!8.6)!για!το!υποσύνολο!ελέγχου.!Σχετικά!με!τα!αποτελέσματα!

του!FFNN.Exp2Ensemble! το!μέγιστο!των!συχνοτήτων!παρατηρείται!στο!διάστημα! [G0.25,!

0,25]!σε!αντίθεση!με!το!FFNN.Exp1Ensemble!όπου!το!μέγιστο!εντοπίζεται!στο!διάστημα![G

0.75,! G0,25],! υποδεικνύοντας,! σε! συνδυασμό! με! τις! γενικά! σχετικά! υψηλότερες!

συχνότητες! για! αρνητικές! τιμές! καταλοίπων,! ! μια! τάση! ελαφράς! υποεκτίμησης! που!

επιβεβαιώνεται!από!το!αρνητικό!σφάλμα!ΜΒΕ!(G0,095!°C).!!

Πίνακας'8.14:'Σύγκριση'μέσης'τιμής'και'διασποράς'μεταξύ'της'παρατηρούμενης'χρονοσειράς'της'
επιφανειακής' θερμοκρασίας' και' των' συνδυαστικών' αποτελεσμάτων' των' ΤΝΔ' για'
το'σταθμό'στο'Αεροδρόμιο'

'
Μέση)Τιμή)

(°C)'
Σχετικό)Σφάλμα)
Μέσης)τιμής)(%)'

Διακύμανση)
(°C)2)'

Σχετικό)Σφάλμα)
Διακύμανσης)(%)'

Παρατηρούμενη'
Χρονοσειρά' 18.688' ?' 42.033' G!

FFNN.Exp1Ensemble' 18.755' 0.356' 39.541' G5.929'
FFNN.Exp2Ensemble' 18.593' G0.510' 37.754' G10.180'

Πίνακας' 8.15:' Στατιστικά' μέτρα' προγνωστικής' ικανότητας' των' συνδυασμών' των' ΤΝΔ' για' τον'
χώρο?χρονικό' υποβιβασμό' κλίμακας' για' την' εκτίμηση' της' επιφανειακής'
θερμοκρασίας'για'το'σταθμό'στο'Αεροδρόμιο'

! R! R2! MBE! MAE! RMSE! d!
FFNN.Exp1Ensemble! 0.952! 0.907! G0.095! 1.457! 1.980! 0.975!

FFNN.Exp2Ensemble! 0.966! 0.933! 0.067! 1.245! 1.682! 0.982!
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!
Σχήμα' 8.5:' Διαγράμματα' διασποράς' για' τη' σύγκριση' της' παρατηρούμενης' χρονοσειράς' και' της'

εκτιμώμενης' για' το' υποσύνολο' ελέγχου' σύμφωνα' με' τον' συνδυασμό' των' ΤΝΔ' του'
FFNN.Exp1Ensemble'(α)'και'του'FFNN.Exp2Ensemble'(β)''

!
Σχήμα' 8.6:' Κατανομή' των' στατιστικών' καταλοίπων' για' το' υποσύνολο' ελέγχου' για' το' πείραμα'

FFNN.Exp1Ensemble'(α)'και'του'FFNN.Exp2Ensemble'(β)'

Σύμφωνα! με! τα! ανωτέρω,! ο! εμπλουτισμός! των! δικτύων! με! επιπλέον! μεταβλητές!

εισόδου! από! τη! βάση! δεδομένων! ERAGInterim! επιτυγχάνει! τη! μείωση! του!

προγνωστικού! σφάλματος.! Η! απόλυτη! μείωση! και! η! αντίστοιχη! σχετική! μείωση! του!

σφάλματος! ΜΑΕ! τόσο! για! τη! συνολική! χρονοσειρά! όσο! και! ανά! χρονικό! ορίζοντα!

πρόγνωσης! παρουσιάζονται! στον! Πίνακα! 8.16.! Η! απόλυτη! μείωση! για! το! υποσύνολο!

ελέγχου!είναι!μεγαλύτερη!από!0,2°C!και!οφείλεται!κυρίως!στην!καλύτερη!προγνωστική!

ικανότητα! του! μοντέλου! FFNN.Exp2Ensemble! για! χρονικό! ορίζοντα! μεγαλύτερο! των! 4!

ωρών.!Η!μικρότερη!μείωση!παρατηρείται!για!τον!στατιστικό!υποβιβασμό!κλίμακας!σε!

χρονικό! ορίζοντα! 2!ωρών! (0,126°C! και! 12,12%)! ενώ! η! μέγιστη! για! ορίζοντα! 6!ωρών!

(0,333°C! και! 16,76%).! Από! το! Σχήμα! 8.7! παρατηρείται! ότι! για! όλους! τους! χρονικούς!

ορίζοντες! πρόβλεψης! τα! μικρότερα! σφάλματα! ΜΑΕ! αντιστοιχούν! στα! δίκτυα! του!

FFNN.Exp2Ensemble! και! επίσης! ότι! το! FFNN.Exp2Ensemble! σχετίζεται! με! μικρότερο! ρυθμό!

αύξησης!του!σφάλματος!με!το!χρονικό!ορίζοντα!πρόβλεψης.!

! !



! Κεφάλαιο!8°!

!

! 200!

Πίνακας' 8.16:' Απόλυτη' και' σχετική' μείωση' του' σφάλματος' ΜΑΕ' για' τα' δίκτυα' του'
FFNN.Exp2Ensemble'σε'σύγκριση'με'τα'δίκτυα'του'FFNN.Exp1Ensemble''

! Συνολικά) t) t+1) t+2) t+3) t+4) t+5)
Απόλυτη!μείωση!ΜΑΕ!!(°C)! 0,212! 0,140! 0,126! 0,172! 0,234! 0,267! 0,333!

Σχετική!μείωση!ΜΑΕ!(%)! 14,55! 14,25! 12,12! 13,22! 14,54! 14,65! 16,76!

!
Σχήμα'8.7:'Κατανομή'σφαλμάτων'ΜΑΕ'ανά'χρονικό'ορίζοντα'υποβιβασμού'κλίμακας'για'τα'ΤΝΔ'

του'FFNN.Exp1Ensemble'(μπλε'μπάρες)'και'του'FFNN.Exp2Ensemble'(κόκκινες'μπάρες).''

Η!χρήση!των!ΤΝΔ!ως!ένα!στατιστικό!μοντέλο!υποβιβασμού!χωρικής!κλίμακας!(χρήση!

μόνο!των!δικτύων!FFNN.Exp1t!ή!FFNN.Exp2t)!οδηγεί!σε!σημαντική!μείωση!στο!σφάλμα!

ΜΑΕ!σε!σύγκριση!με!τις!τιμές!στα!6!πλησιέστερα!πλεγματικά!σημεία,!που!κυμαίνεται!

από! 32,50%! για! το! gpN! και! για! το! FFNN.Exp2t! έως! 57,34%! για! το! ! gpSW! για! το!

FFNN.Exp1t! (Πίνακας! 8.17).! Το! αποτέλεσμα! αυτό! βρίσκεται! σε! συμφωνία! με! τα!

αποτελέσματα!των!Phililippopoulos!et!al.!(2013)!και!των!Yiannikopoulou!et!al.!(2012)!

που! χρησιμοποίησαν! για! το! στατιστικό! υποβιβασμού! κλίμακας! της! επιφανειακής!

θερμοκρασίας! ένα! υβριδικό! σχήμα!που! χρησιμοποιεί! το! κλιματικό! μοντέλο!RegCM!σε!

συνδυασμό!με!ΤΝΔ!εμπρόσθιας!τροφοδότησης.!!

Πίνακας' 8.17:' Σχετική' μείωση' σφάλματος' ΜΑΕ' για' τα' δίκτυα' FFNN.Exp1t' και' FFNN.Exp2t' σε'
σύγκριση'με'τις'τιμές'στα'6'πλησιέστερα'πλεγματικά'σημεία'

! gpNW) gpN) gpNE) gpSW) gpS) gpSE)
FFNN.Exp1t! 37.67%! 32.50%! 33.07%! 50.25%! 35.46%! 32.81%!

FFNN.Exp2t! 46.55%! 42.12%! 42.61%! 57.34%! 44.65%! 42.38%!

!

Η! καλύτερη! προγνωστική! ικανότητα! του! FFNN.Exp2Ensemble! σε! σύγκριση! με! το!

FFNN.Exp1Ensemble! επιβεβαιώνεται! περαιτέρω! από! τα! αποτελέσματα! των! ελέγχων!

προσήμου!και!προσημασμένης!διάταξης!Wilcoxon!(Πίνακας!8.18).!Η!μηδενική!υπόθεση!

ίδιας! προγνωστικής! ικανότητας! των! δύο! μοντέλων! απορρίπτεται! και! για! τους! δύο!

αμφίπλευρους! ελέγχους! σε! επίπεδο! σημαντικότητας! 1%! καθώς! οι! τιμές! των!

στατιστικών!S2a!και!S3a!είναι!μικρότερες!από!την!κρίσιμη!τιμή!της!κανονικής!κατανομής.!
Το! αρνητικό! πρόσημο! των! στατιστικών! αποδεικνύει! την! ! υπεροχή! της! μεθοδολογίας!

FFNN.Exp2Ensemble!σε!σύγκριση!με!το!FFNN.Exp1Ensemble.!!

Πίνακας' 8.18:' Αποτελέσματα' στατιστικού' ελέγχου' προσήμου' και' προσαρμοσμένης' διάταξης'
Wilcoxon' για' τα' αποτελέσματα' του' συνδυασμού' των' ΤΝΔ' FFNN.2.Ensemble' σε'
σύγκριση'με'τον'συνδυασμό'των'ΤΝΔ'FFNN.1.Ensemble'

Έλεγχος)προσήμου)S2a) Έλεγχος)προσημασμένης)διάταξης)Wilcoxon)S3a)
G22,25! G26,93!

!
t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 
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Τα! αποτελέσματα! της! κατανομής! τους! σφάλματος!ΜΑΕ! ανά! μήνα,! ώρα! και! πρότυπο!

ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! παρουσιάζονται! στα! Σχήματα! 8.8! έως! 8.10.! Η! μηνιαία!

κατανομή!του!σφάλματος!ΜΑΕ!υποδεικνύει!ότι!τα!μέγιστα!σφάλματα!παρατηρούνται!

κατά!τη!μεταβατική!περίοδο!και!κυρίως!την!Άνοιξη!(μέγιστο!το!Μάρτιο)!και!ελάχιστο!

κατά!το!καλοκαίρι.!Το!αποτέλεσμα!αυτό!οφείλεται!στη!μεγαλύτερη!πολυπλοκότητα!της!

σχέσης! δεδομένων! εισόδου! –! εξόδου! και! της! μεγαλύτερης! χωροGχρονικής!

μεταβλητότητας! της! θερμοκρασίας.! Σχετικά! με! τα! αποτελέσματα! ανά! ώρα!

παρατηρούνται! σημαντικές! διαφορές! που! οφείλονται! κυρίως! στη! διαφορετική!

ικανότητα! των! δεδομένων! πλέγματος! να! αναπαραγάγουν! την! επιφανειακή!

θερμοκρασία! σε! τοπική! κλίμακα! (Πίνακας! 8.11).! Ο! υποβιβασμός! κλίμακας! που!

σχετίζεται!με!τις!θερμοκρασίες!των!πλεγματικών!σημείων!στις!00Ζ!και!06Ζ!οδηγεί!σε!

σημαντικά!μεγαλύτερα!σφάλματα!σε!σύγκριση!με!τις!αντίστοιχες!στις!12Ζ!και!18Ζ.!Το!

μέσο!σφάλμα!ανά!εξάωρο!είναι!μικρότερο!για!τις!18Ζ!(1,076!°C)!και!μέγιστο!για!τις!06Ζ!

(1,514! °C).! Επιπλέον,! σχετικά! με! τα! επιμέρους! σφάλματα! ανά! ορίζοντα! πρόβλεψης!

παρατηρείται! ότι! το! σφάλμα! ΜΑΕ! για! τη! συνολική! χρονοσειρά! (1,245! °C)! είναι!

μεγαλύτερο!για!τις!00Ζ!και!τις!06Ζ!μόνο!για!την!τρέχουσα!χρονική!περίοδο!και!για!1!

ώρα!μετά!από!τη!χρονική!περίοδο!των!δεδομένων!πλέγματος!ενώ!αντίθετα!για!τις!12Ζ!

έως!και!4!ώρες!μετά!από!τη!χρονική!περίοδο!των!δεδομένων!εισόδου.!Σε!συμφωνία!με!

τη! μηνιαία! κατανομή! του! σφάλματος! ΜΑΕ,! τα! ελάχιστα! σφάλματα! ανά! πρότυπο!

ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! εντοπίζονται! για! τα! θερινά! πρότυπα! (ελάχιστο! για! το!

S1.4).! Τα! υψηλότερα! επιμέρους! σφάλματα! MAE! ανά! πρότυπο! κυκλοφορίας!

εντοπίζονται! για! τα! μεταβατικά! και! τα! χειμερινά! πρότυπα! και! συγκεκριμένα! για! τα!

πρότυπα!που!σχετίζονται!με!κέντρα!!χαμηλών!πιέσεων!στη!Βόρεια!Ευρώπη!(Τ4.1,!W5.1,!

W7.1),! με! πρότυπα! που! η! περιοχή! μελέτης! επηρεάζεται! από! υφέσεις! στη! Μεσόγειο!

(Τ3.4!και!W6.2)!και!επίσης!με!το!πρότυπο!Τ4.3!όπου!το!πεδίο!πιέσεων!είναι!ομαλό!και!

παρουσιάζει!μέγιστο!εμφάνισης!κατά!την!Άνοιξη.!!

!
Σχήμα' 8.8:' Κατανομή' σφάλματος' ΜΑΕ' ανά' μήνα' για' το' συνδυασμό' FFNN.Exp2Ensemble' για' το'

υποσύνολο'ελέγχου'
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!
Σχήμα' 8.9:' Κατανομή' σφάλματος' ΜΑΕ' ανά' ώρα' για' το' συνδυασμό' FFNN.Exp2Ensemble' για' το'

υποσύνολο'ελέγχου'

!
Σχήμα'8.10:'Κατανομή'σφάλματος'ΜΑΕ'ανά'τύπο'ατμοσφαιρικής'κυκλοφορίας'για'το'συνδυασμό'

FFNN.Exp2Ensemble'για'το'υποσύνολο'ελέγχου'

Τα!αποτελέσματα!της!σχετικής!σημαντικότητας!των!μεταβλητών!εισόδου,!σύμφωνα!με!

τη!μέθοδο!των!συναπτικών!βαρών,!για!τα!ΤΝΔ!του!FFNN.Exp2Ensemble!παρουσιάζονται!

στον! Πίνακα! 8.19,! αθροιστικά! για! όλα! τα! πλεγματικά! σημεία! ανά! μεταβλητή.! Η!

κατανομή! της! σημαντικότητας! στις! μεταβλητές! παρουσιάζει! τα! ίδια! χαρακτηριστικά!

για! όλα! τα! επιμέρους! ΤΝΔ.! Όπως! αναμένεται! η! σημαντικότερη! μεταβλητή! κατά! το!

χωροGχρονικό! υποβιβασμό,! είναι! η! ίδια! η! επιφανειακή! θερμοκρασία! στα! πλεγματικά!

σημεία,! με! το! ποσοστό! της! σημαντικότητάς! της! να! μειώνεται! με! το! χρονικό! ορίζοντα!

πρόβλεψης.! Οι! σημαντικότερες! παράμετροι! σχετίζονται! με! την! επιφάνεια! και! είναι!

εκτός!της!T2m,!οι!συνιστώσες!του!ανέμου!U10m!και!V10m,!η!SH1000hPa!και!η!MSLP.!!

Πίνακας' 8.19:' Σχετική' σημαντικότητα' των' μεταβλητών' εισόδου' για' τα' επιμέρους' ΤΝΔ' του'
FFNN.Exp2Ensemble''αθροιστικά'για'όλα'τα'πλεγματικά'σημεία'

! FFNN.Exp2t) FFNN.Exp2t+!) FFNN.Exp2t+2) FFNN.Exp2t+3) FFNN.Exp2t+4) FFNN.Exp2t+5)
T2m! 15.62! 15.23! 14.81! 14.45! 14.33! 13.61!

T850hPa! 7.50! 7.77! 7.47! 8.22! 7.27! 7.95!

U10m! 10.50! 11.03! 6.73! 10.12! 9.49! 10.72!

U850hPa! 7.92! 7.62! 9.41! 7.12! 7.58! 7.34!

V10m! 9.81! 10.98! 11.01! 11.16! 10.84! 10.76!

V850hPa! 8.20! 7.37! 8.83! 9.20! 8.65! 9.59!

SH1000hPa! 9.12! 9.43! 9.88! 9.21! 9.45! 9.04!

SH700hPa! 7.29! 5.51! 4.56! 5.68! 5.68! 4.94!

GH500hPa! 7.31! 6.54! 9.63! 7.68! 8.48! 6.38!

MSLP! 8.23! 8.47! 10.56! 9.00! 9.17! 10.59!

Td2m! 8.49! 10.05! 7.10! 8.16! 9.07! 9.07!
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8.3) Συμπεράσματα)

Η! επίδοση! των! ΤΝΔ! για! το! χωροGχρονικό! υποβιβασμό! κλίμακας! της! επιφανειακής!

θερμοκρασίας!είναι!ιδιαίτερα!ικανοποιητική!κυρίως!ύστερα!από!την!ενσωμάτωση!στα!

μοντέλα! ατμοσφαιρικών! παραμέτρων! που! επιδρούν! στη! μεταβλητότητα! της!

θερμοκρασίας.! Τα! βασικά! μειονεκτήματα! των! μεθόδων! στατιστικού! υποβιβασμού!

κλίμακας!και!σε!επέκταση!και!των!ΤΝΔ!για!τηn!παρούσα!εφαρμογή!είναι!ότι!βασίζονται!

στην!αρχική!υπόθεση!ότι! οποιαδήποτε!αλλαγή!στη!σχέση!μεταξύ! των!προγνωστικών!

παραμέτρων!και!της!υπό!μελέτης!παραμέτρου!δεν!μπορεί!να!μελετηθεί.!Το!μειονέκτημα!

αυτό! σχετικά! περιορίζει! την! ικανότητα! των! μεθόδων! στη! χρήση! τους! σε! μελέτες!

κλιματικής!αλλαγής.!!

!



!
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Κεφάλαιο)9ο)

Συμπεράσματα)
!
!
Το! αντικείμενο! της! διδακτορικής! διατριβής! είναι! η! χωρο=χρονική! προσομοίωση! της!
έντασης! του! ανέμου! και! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! με! τη! χρήση! τεχνητών!
νευρωνικών!δικτύων!(ΤΝΔ)!σε!περιοχή!με!έντονο!τοπογραφικό!ανάγλυφο.!!Σκοπός!της!
διδακτορικής! διατριβής! είναι! η! ανάπτυξη! μη=γραμμικών! στατιστικών! μοντέλων! που!
βασίζονται!στα!ΤΝΔ!καθώς!και!η!επιλογή!του!βέλτιστου!τύπου!ΤΝΔ!για!τη!διερεύνηση:!
i. της!συσχέτισης!της!συνοπτικής!κλίμακας!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!και!των!

τοπικών!μετεωρολογικών!συνθηκών,!
ii. της!χωρικής!εκτίμησης!και!της!χρονικής!πρόγνωσης!της!έντασης!του!ανέμου!και!

της!επιφανειακής!θερμοκρασίας!καθώς!και!
iii. του! στατιστικού! χωρο=χρονικού! υποβιβασμού! κλίμακας! της! επιφανειακής!

θερμοκρασίας.!!
!
Στη!διατριβή!προτείνονται!πρωτότυπες!μεθοδολογικές!προσεγγίσεις!στα!προβλήματα!
ομαδοποίησης! και! κατηγοριοποίησης! μετεωρολογικών! πεδίων,! συναρτησιακής!
προσέγγισης! των! σχέσεων! μεταξύ! δεδομένων! εισόδου! =! εξόδου! καθώς! και! της!
πρόγνωσης!μετεωρολογικών!χρονοσειρών.!Οι!τύποι!ΤΝΔ!που!χρησιμοποιήθηκαν!είναι!
τα! στατικά! δίκτυα! με! μη=γραμμικές! συναρτήσεις! ενεργοποίησης! (FFNN),! τα! στατικά!
δίκτυα!με!συναρτήσεις!βάσης!ακτινικού!τύπου!(RBF),!τα!δυναμικά!αναδρομικά!δίκτυα!
NAR! (μη=γραμμικά! αυτοπαλίνδρομα! δίκτυα)! καθώς! και! οι! αυτο=οργανούμενοι! χάρτες!
(SOM).!
!
Για! την! εκπόνηση! της! διατριβής! αξιοποιήθηκαν! μετρήσεις! μετεωρολογικών!
παραμέτρων! από! εξοπλισμό! του! Πανεπιστημίου! Αθηνών! που! εγκαταστάθηκε! σε! δύο!
πειραματικές!θέσεις!(Σούδα!και!Πλατανιάς!στα!Χανιά!Κρήτης)!καθώς!και!δεδομένα!από!
το! ήδη! υπάρχον! δίκτυο! συνολικά! τεσσάρων! σταθμών! στην! ευρύτερη! περιοχή! της!
πεδιάδας! των! Χανίων! στη! Κρήτη.! Η! διάρκεια! του! πειράματος! πεδίου! ήταν! από! τον!
Αύγουστο! του! 2004! έως! τον! Αύγουστο! του! 2006! και! αξιοποιήθηκαν! οι! ωριαίες!
μετρήσεις!της!έντασης!του!ανέμου!και!της!θερμοκρασίας.!Η!επιλεγείσα!περιοχή!μελέτης!
χαρακτηρίζεται! από! έντονη! τοπογραφία! λόγω! της! οποίας! παρατηρούνται! κλιματικές!
διαφοροποιήσεις!ακόμα!και!σε!μικρές!αποστάσεις.!Επίσης!για!την!κλιματική!μελέτη!της!
περιοχής!έγινε!χρήση,!για!περίοδο!τριάντα!ενός!ετών!(01/01/1979=31/12/2009),!των!
δεδομένων! από! τον! κλιματικό! σταθμό! στο! Αεροδρόμιο! Χανίων! καθώς! και! των!
μετεωρολογικών!πεδίων!από!βάση!δεδομένων! επανα=ανάλυσης! (Reanalysis!Data)! και!
συγκεκριμένα!από!το!Ευρωπαϊκό!Κέντρο!Μεσοπρόθεσμων!Προγνώσεων!ERA=Interim,!
χωρικής!ανάλυσης!0,75°×0,75°!και!για!δύο!χωρικά!πλέγματα.!
!
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Η!περιγραφική!στατιστική!ανάλυση!του!ανεμολογικού!και!του!θερμοκρασιακού!πεδίου!
στην!ευρύτερη!περιοχή!της!κοιλάδας!των!Χανίων,!ανέδειξε!τη!σημαντική!επίδραση!της!
τοπογραφίας!στη!χωρο=χρονική!μεταβλητότητα!των!υπό!μελέτη!παραμέτρων.!Η!θέση!
του! κάθε! σταθμού! καθορίζει! σε! μεγάλο! βαθμό! τόσο! την! επικρατούσα! διεύθυνση! του!
ανέμου,! όσο! και! το! θερμοκρασιακό! πεδίο! της! περιοχής! μελέτης.! Η! γειτνίαση! με! τη!
θάλασσα! και! η! επίδραση! του! ανάγλυφου! αποτελούν! καθοριστικής! σημασίας!
παραμέτρους! στην! ανάπτυξη! τοπικών! ροών,! στην! τροποποίηση! των! συνοπτικών!
συστημάτων! και! στο! βαθμό! επίδρασης! της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! στις!
επιφανειακές! κλιματικές! συνθήκες.! Η! πολυπλοκότητα! της! αλληλεπίδρασης! της!
κυκλοφορίας! συνοπτικής! κλίμακας! με! τις! ροές! μέσης! και! τοπικής! κλίμακας! οδηγεί! σε!
μη=γραμμικές! μετεωρολογικές! χρονοσειρές.! Επομένως,! ! για! την! πρόγνωση! και! την!
προσομοίωση!των!χρονοσειρών!αυτών!!απαιτείται!η!χρήση!μη=γραμμικών!στατιστικών!
μοντέλων,!όπως!τα!ΤΝΔ.!Ειδικά!για!την!περίπτωση!της!έντασης!του!ανέμου,!κατά!την!
προσομοίωση! των! πειραματικών! κατανομών! σχετικών! συχνοτήτων,! προτείνεται! η!
χρήση! της! συνάρτησης! πυκνότητας! πιθανότητας! Γάμμα,! εναλλακτικά! της! κατανομής!
Weibull,.!Η!προσαρμογή!της!κατανομής!Γάμμα!υπερτερεί!της!Weibull!στους!σταθμούς!
που! χαρακτηρίζονται! από! μεγάλο! υψόμετρο,! τόσο! για! τις! μικρές! και! μέσης! έντασης!
ταχύτητες,! όσο! και! για! τη! μέγιστη! συχνότητα! εμφάνισης.! Η! συνάρτηση! πυκνότητας!
πιθανότητας!Γάμμα!μπορεί!να!χρησιμοποιηθεί!στο!πλαίσιο!εφαρμογών!εκτίμησης!του!
αιολικού! δυναμικού! για! συγκεκριμένες! μορφές! πειραματικών! κατανομών,! καθώς! η!
κατανομή!Weibull!αδυνατεί!να!περιγράψει!με!ακρίβεια!το!σύνολο!των!κατανομών!που!
παρατηρούνται.!!
!
Οι! κλιματικές! συνθήκες! που! επικρατούν! σε! τοπική! κλίμακα! καθορίζονται! σε! μεγάλο!
βαθμό! από! την! ατμοσφαιρική! κυκλοφορία! συνοπτικής! κλίμακας! καθώς! και! από! την!
αλληλεπίδρασή! της! με! συστήματα! μικρότερης! κλίμακας.! Το! σχήμα! κατηγοριοποίησης!
της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! που! προτείνεται! βασίζεται! στην! έννοια! της!
ανταγωνιστικής! μάθησης! και! στους! αυτο=οργανούμενους! χάρτες! (SOM).! Η! κατάταξη!
πραγματοποιήθηκε!για!συνολικά!9!μεταβλητές!και!συγκεκριμένα:!α)!για!την!MSLP!και!
τη!GH500hPa!σε!πλέγμα!!συνοπτικής!κλίμακας!και!β)!για!τις!U10m,!V10m,!T2m,!Td2m,!U850hPa,!
V750hPa!και!την!SH700hPa!σε!!πλέγμα!κεντραρισμένο!στη!περιοχή!της!Ελλάδας.!Η!βέλτιστη!
διάσταση! του! χάρτη! SOM! αποτελείται! συνολικά! από! 32! νευρώνες! (πρότυπα)!
διατεταγμένους!σε! ένα!πλέγμα!διάστασης!8×4.!Ανάλογα!με! τη!μηνιαία!κατανομή!των!
προτύπων,! σε! συνδυασμό! με! τα! μέσα! χαρακτηριστικά! των! κεντροειδών! των!
παραμέτρων!T2m,!Td2m!και!SH700hPa! ,! τα!πρότυπα!χωρίστηκαν!σε!θερινά,!χειμερινά!και!
πρότυπα!μεταβατικών!περιόδων.!Η!μεγαλύτερη!μεταβλητότητα!μεταξύ!των!προτύπων!
παρατηρείται!για!τις!μεταβλητές!συνοπτικής!κλίμακας!(MSLP!και!GH500hPa).!Τα!θερινά!
πρότυπα! κατηγοριοποιούνται! βάσει! του! πεδίου! πιέσεων! και! της! έντασης! της!
βαροβαθμίδας! σε! 2! υπο=ομάδες,! όπου! 4! πρότυπα! σχετίζονται! με! την! εμφάνιση! των!
ετησίων!ανέμων!στην!περιοχή! της!Ελλάδας,! ενώ!2! χαρακτηρίζονται! από!ομαλό!πεδίο!
πιέσεων.! Αντίστοιχα,! τα! πρότυπα! των! μεταβατικών! περιόδων! βάσει! της! μηνιαίας!
συχνότητας!εμφάνισης!χωρίζονται!περαιτέρω;!i)!σε!αμιγώς!ανοιξιάτικα!(2!πρότυπα),!ii)!
σε! φθινοπωρινά,! που! περιγράφουν! τις! ατμοσφαιρικές! καταστάσεις! μετάβασης! από!
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θερινά! σε! χειμερινά! πρότυπα! (3! πρότυπα)! και! iii)! σε! 4! πρότυπα!που!παρατηρούνται!
εξίσου! τους! ανοιξιάτικους! και! τους! φθινοπωρινούς! μήνες.! Τα! χειμερινά! πρότυπα!
χωρίστηκαν,! βάσει! των! χαρακτηριστικών! των! κέντρων! δράσης,! σε! 7! υφεσιακά,! σε! 4!
αντικυκλωνικά,! σε! 3! μεικτά! και! σε! 3! πρότυπα! ομαλού! πεδίου.! Τα! πρότυπα! που!
σχετίζονται! με! βαρομετρικά! χαμηλά!στη!βόρεια!Ευρώπη! χαρτογραφούνται! στο! κάτω!
μέρος! του! χάρτη! SOM! και! στο! κέντρο! του! όταν! σχετίζονται! με!Μεσογειακές! υφέσεις!
ενώ!τα!αντικυκλωνικά!χαρτογραφούνται!στο!πάνω!μέρος!του!χάρτη!SOM.!Η! εξέταση!
της! μετάβασης! των! προτύπων! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! ανέδειξε! την! αυξημένη!
επιμονή! τους! για! χρονικό! βήμα! μίας! ημέρας.! Σχετικά! με! τα! χειμερινά! πρότυπα,!
αναγνωρίστηκε! η! εμμονή! των! αντικυκλωνικών! προτύπων! και! εντοπίστηκαν! οι!
σημαντικότερες! τροχιές! των! Μεσογειακών! υφέσεων.! Όπως! παρατηρείται,! στην!
πλειονότητα! των! περιπτώσεων,! οι! προτιμώμενες! ατμοσφαιρικές! καταστάσεις!
βρίσκονται!σε!κοντινά!σημεία!του!χάρτη!SOM,!γεγονός!που!αποδεικνύει!περαιτέρω!τη!
σημασία!της!χαρτογράφησης!των!προτύπων.!!
!
Η!συσχέτιση!των!τοπικών!συνθηκών!που!επικρατούν!στην!κοιλάδα!των!Χανίων!με!τα!
πρότυπα! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! ανέδειξε! τη! σημαντικότητα! της! τοπογραφίας!
που! είναι! ιδιαίτερα! εμφανής! στο! ανεμολογικό! πεδίο! της! περιοχής.! Η! μεγαλύτερη!
συμφωνία!μεταξύ!των!κεντροειδών!του!ανέμου!στην!επιφάνεια!και!των!παρατηρήσεων!
στο! σταθμό! στο! ΤΕΙ! παρατηρείται! για! τα! χειμερινά! πρότυπα,! ενώ! αντίθετα,! για! τα!
κεντροειδή! των! θερινών! προτύπων! η! επίδραση! του! κυττάρου! της! θαλάσσιας! αύρας!
είναι!καθοριστικής!σημασίας!στον!προσδιορισμό!!του!ανεμολογικού!πεδίου.!Αναφορικά!
με! τις! θερμοκρασιακές! ανωμαλίες! που! μελετήθηκαν! (Tmean,! Tmax,! Τmin! και! ΗΘΕ)!
προκύπτει!ότι!κατά!τη!διάρκεια!της!θερμής!περιόδου!οι!υψηλότερες!θετικές!ανωμαλίες!
παρατηρούνται!για!το!πρότυπο!S1.1!(ομαλό!πεδίο),!ενώ!αντίθετα!κατά!τη!διάρκεια!της!
ψυχρής!περιόδου!οι!υψηλότερες!αρνητικές!ανωμαλίες!για!τα!πρότυπα!που!σχετίζονται!
με! τη! μεταφορά! ψυχρών! αέριων! μαζών! στη! περιοχή! της! Ελλάδας! (W5.4! και! W6.4).!
Απεναντίας,! η! νότια! ροή! που! σχετίζεται! με! τη! μεταφορά! θερμότερων! μαζών! στην!
περιοχή!(πρότυπα!W5.1,!W5.2,!W6.2!και!W7.3)!σχετίζεται!με!τις!μικρότερες!αρνητικές!
θερμοκρασιακές! ανωμαλίες! κατά! τη! διάρκεια! του! χειμώνα.! Στην! περιοχή! μελέτης! ο!
μηχανισμός! που! οδηγεί! σε! περισσότερες! και! ισχυρότερες! βροχοπτώσεις! είναι! ο!
συνδυασμός!αντικυκλωνικής!κυκλοφορίας!στα!βόρεια,!με!τις!χαμηλές!πιέσεις!στα!νότια!
ή!δυτικά!της!Κρήτης!(πρότυπα!!W4.4,!W5.4!και!W6.4)!καθώς!και!η!ύπαρξη!ύφεσης!στην!
περιοχή!της!Ελλάδας!(πρότυπο!W6.3).!Υψηλό!ποσοστό!ημερών!βροχόπτωσης!και!ύψος!
υετού! σχετίζονται! επίσης! με! την! ύπαρξη! κέντρου! χαμηλών! πιέσεων! στην! Ελλάδα!
(πρότυπο!W6.3).!Η!Βορειοατλαντική!κύμανση!βρέθηκε!πως! επηρεάζει! τις!συχνότητες!
εμφάνισης! των! προτύπων.! Συγκεκριμένα,! για! έτη! με! αρνητικές! τιμές! του! δείκτη,!
αυξημένες! συχνότητες! παρουσιάζουν! τα! πρότυπα! της! ψυχρής! περιόδου! που!
σχετίζονται! με! τις! Μεσογειακές! υφέσεις! καθώς! και! τα! πρότυπα! που! σχετίζονται! με!
κέντρα! χαμηλών!πιέσεων!στη!βόρεια!Ευρώπη.!Αντίθετα,! για! έτη!με! θετικές! τιμές! του!
δείκτη! αυξημένες! συχνότητες! παρουσιάζουν! τα! πρότυπα! που! σχετίζονται! με! την!
επέκταση!του!αντικυκλώνα!των!Αζορών!στη!δυτική!Ευρώπη!και!τη!Μεσόγειο.!!
!
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Τα!δίκτυα!SOM!αποδείχθηκε!ότι!μπορεί!να!αποτελέσουν!σημαντικό!εργαλείο!στο!πεδίο!
της! συνοπτικής! κλιματολογίας.! Ως! πλεονέκτημα! της! μεθόδου,! σε! σύγκριση! με! τις!
παραδοσιακές! αντικειμενικές! μεθόδους,! είναι! η! χαρτογράφηση! των! ατμοσφαιρικών!
καταστάσεων!σε! ένα!πλέγμα,! όπου!η! γεωμετρική!θέση! των!προτύπων!αντιστοιχεί!σε!
μια! ιδιότητα! των! δεδομένων! εισόδου.! Οι! συνδέσεις! μεταξύ! των! νευρώνων! παράγουν!
ένα! συνεχές! πλέγμα,! με! αποτέλεσμα! να! είναι! δυνατή! η! μελέτη! της! μετάβασης! των!
ατμοσφαιρικών!καταστάσεων,!γεγονός!ιδιαίτερα!σημαντικό!στη!μελέτη!της!κλιματικής!
μεταβλητότητας!και!στην!πρόβλεψη!ατμοσφαιρικών!διεργασιών.!Ως!μειονέκτημα! της!
μεθοδολογίας!θεωρείται!το!σχετικά!μεγάλο!πλήθος!των!προτύπων!που!οφείλεται!στην!
εγγενή!ιδιότητα!των!SOM!να!ισοκατανέμουν!τις!περιπτώσεις!των!διανυσμάτων!εισόδου!
στους! νευρώνες! του! δικτύου! και! συνεπώς! σε! κάποιες! περιπτώσεις! να! προκύπτουν!
πρότυπα!με!σχετικά!μικρές!διαφορές!μεταξύ!τους.!!
!
Η! μελέτη! της! χωρικής! εκτίμησης! της! έντασης! του! ανέμου! και! της! επιφανειακής!
θερμοκρασίας!αναδεικνύει!την!υπεροχή!των!ΤΝΔ!συγκριτικά!με!τα!γραμμικά!μοντέλα!
χωρικής! παρεμβολής.! Σύμφωνα! με! τους! στατιστικούς! ελέγχους! προσήμου! και!
προσημασμένης! διάταξης! του! Wilcoxon,! τα! δίκτυα! τύπου! FFNN! με! υπερβολική!
εφαπτομένη!ως!συνάρτηση!ενεργοποίησης!δίνουν!και!στις!δύο!περιπτώσεις!στατιστικά!
σημαντικά! καλύτερα! αποτελέσματα! από! τις! υπόλοιπες! μεθόδους! καθώς! και! από! τα!
ΤΝΔ! τύπου! RBF.! Στην! περίπτωση! της! έντασης! του! ανέμου,! αναδεικνύεται! η!
σημαντικότητα! της! ενσωμάτωσης! της! διεύθυνσης! στα! δεδομένα! εισόδου! υπό! την!
μορφή! της! ζωνικής! και! μεσημβρινής! συνιστώσας! του! ανέμου.! Η! σχετική! μείωση! του!
σφάλματος! που! επιτυγχάνεται! από! την! αύξηση! των! διανυσμάτων! εισόδου! είναι! από!
13,95%!έως!και!20,21%!στους!σταθμούς!στο!Αεροδρόμιο!και!στη!Σούδα!αντίστοιχα.!Η!
καλύτερη! επίδοση! επιτυγχάνεται! για! τους! σταθμούς! στη! Σούδα,! στο! ΤΕΙ! και! στον!
Πλατανιά,! οι! οποίοι! παρουσιάζουν! παρόμοια! ανεμολογικά! χαρακτηριστικά,! με!
τουλάχιστον! έναν! από! τους! σταθμούς! αναφοράς.! Στους! παραπάνω! σταθμούς! η!
γραμμική! μέθοδος! MLR! δίνει! επίσης! ικανοποιητικά! αποτελέσματα! και! μπορεί! να!
χρησιμοποιηθεί! εναλλακτικά! για! τη! χωρική! παρεμβολή! της! έντασης! του! ανέμου.!
Αντίθετα,! για! τους! σταθμούς! στην! περιοχή! Ακρωτήρι! (Πεδίο! Βολής! και! Αεροδρόμιο)!
παρατηρείται! η! λιγότερο! ικανοποιητική! εκτίμηση! από! τα! ΤΝΔ! αλλά! παράλληλα! η!
μεγαλύτερη! μείωση! του! σφάλματος! ΜΑΕ! συγκριτικά! με! τις! γραμμικές! μεθόδους!
χωρικής!παρεμβολής.!Η!μέθοδος!των!συναπτικών!βαρών!υποδεικνύει!ότι! τα!ΤΝΔ!δεν!
αποτελούν!μοντέλα! ‘μαύρου!κουτιού’! αλλά! ενσωματώνουν! τη! χωρική!μεταβλητότητα!
της! μέσης! έντασης! στην! περιοχή! μελέτης.! Στην! περίπτωση! της! έντασης! του! ανέμου,!
προτείνεται! η! χρήση! των! ΤΝΔ! σε! επιχειρησιακό! επίπεδο! στο! πλαίσιο! χρήσης! της!
μεθοδολογίας! MCP! σε! εφαρμογές! αιολικής! ενέργειας.! Ως! μειονέκτημα! της! μεθόδου!
αποτελεί! η! απαίτηση! επαρκών! ανεμολογικών! δεδομένων! στο! σταθμό=στόχο! για! τη!
σωστή! εκπαίδευση! του! δικτύου.! Σε! αντίθετη! περίπτωση! προτείνεται! η! χρήση! της!
μεθόδου! MLR,! με! την! προϋπόθεση! ότι! η! ποιοτική! εξέταση! της! περιοχής! μελέτης!
υποδεικνύει! την! ύπαρξη! τουλάχιστον! ενός! σταθμού! αναφοράς! με! παρόμοια!
ανεμολογικά!χαρακτηριστικά.!!
!
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Στην! περίπτωση! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας,! λόγω! της! μικρότερης! χωρικής!
μεταβλητότητας! που! παρατηρείται,! τα! αποτελέσματα! για! όλες! τις! μεθόδους! είναι!
καλύτερα!από!την!ένταση!του!ανέμου.!H!χρήση!των!ΤΝΔ!τύπου!FFNN!δίνει!για!όλους!
τους!σταθμούς!καλύτερα!αποτελέσματα!από!τη!χρήση!ΤΝΔ!τύπου!RBF!και!η!σχετική!
μείωση!του!σφάλματος!που!επιτυγχάνεται!είναι!από!0,56%!έως!9,46%!στους!σταθμούς!
στον!Πλατανιά!και!στο!Πεδίο!Βολής!αντίστοιχα.!Η!υπεροχή!των!ΤΝΔ!σε!σύγκριση!με!τις!
γραμμικές!μεθόδους!αποτυπώνεται!από!τη!σχετική!μείωση!του!σφάλματος!μεταξύ!των!
μοντέλων!FFNN!και!των!MLR!που!κυμαίνεται!από!9,78%!έως!40,00%!στους!σταθμούς!
στη! Σούδα! και! στο! ΤΕΙ.! Η! καλύτερη! επίδοση! των! μοντέλων! FFNN! επιτυγχάνεται! για!
τους! σταθμούς! στο! ΤΕΙ! και! στον! Πλατανιά! οι! οποίοι! παρουσιάζουν! παρόμοια!
θερμοκρασιακά! χαρακτηριστικά,! λόγω! της! γειτνίασης! των! σταθμών! αυτών! με! τη!
θάλασσα.! Αντίστοιχα! με! την! περίπτωση! του! ανέμου,! η! σχετική! σημαντικότητα! των!
εισόδων! για! τα! επιλεχθέντα! δίκτυα! υποδεικνύει! τη! σημαντικότητα! της! τοπογραφίας!
(γειτνίαση!σταθμών!με!θάλασσα,!υψόμετρο)!και!της!εγγύτητας!του!σταθμού=στόχου!με!
τους!σταθμούς!ελέγχου!στη!διαμόρφωση!του!θερμοκρασιακού!πεδίου.!!
!
Η!χρήση!στατικών!δικτύων!FFNN!για!την!πρόγνωση!της!Τmin!και!της!Τmax!της!τρέχουσας!
ημέρας! βάσει! των! ωριαίων! παρατηρήσεων! της! επιφανειακής! θερμοκρασίας! της!
προηγούμενης! ημέρας,! ανέδειξε! ότι! καλύτερα! αποτελέσματα! σημειώνονται! κατά! την!
πρόγνωση! της! Τmin,! καθώς! παρατηρούνται! σημαντικά! μικρότερα! σφάλματα!MAE! και!
RMSE! και! υψηλότερες! τιμές! των! συντελεστών! R,! R2! και! του! δείκτη! d.! Παράλληλα,! η!
μεγαλύτερη! πολυπλοκότητα! που! σχετίζεται! με! την! πρόγνωση! της! Τmax,! οδήγησε! σε!
μοντέλο!ΤΝΔ!με! μεγαλύτερο!αριθμό! νευρώνων!στο! κρυφό!στρώμα,! συγκριτικά! με! το!
αντίστοιχο!για!την!Τmin.!Από!την!κατανομή!του!σφάλματος!και!των!δύο!περιπτώσεων!
προέκυψε!ότι!για!μικρές!τιμές!της!Τmin!και!της!Tmax!το!σφάλμα!είναι!μεγαλύτερο,!καθώς!
οι! μικρότερες! τιμές! του!ΜΑΕ! παρατηρούνται! κατά! τη! διάρκεια! της! θερμής! περιόδου.!
Σχετικά! με! τη! μηνιαία! κατανομή! του! σφάλματος! προκύπτει! ότι! οι! μέγιστες! τιμές! του!
σφάλματος! ΜΑΕ! στην! περίπτωση! της! Τmin! παρατηρούνται! την! ψυχρή! περίοδο! ενώ!
αντίθετα! για! την! Tmax! κατά! τη! διάρκεια! της! άνοιξης.! Σύμφωνα! με! τη! μέθοδο! των!
συναπτικών! βαρών! προκύπτει! ότι! αθροιστικά! η! συμμετοχή! των! ωριαίων! τιμών! της!
θερμοκρασίας! το! τελευταίο! εξάωρο! αποτελεί! τους! σημαντικότερους! προγνώστες! της!
Τmin!και!της!Τmax.!!
!
Σχετικά! με! την! πρόγνωση! των! χρονοσειρών! της! έντασης! του! ανέμου! και! της!
θερμοκρασίας! επιλέχθηκαν! τα! δυναμικά! αναδρομικά! δίκτυα! τύπου! NAR! με!
διαφορετικούς!βαθμούς!ανάδρασης,!εφαρμόζοντας!στοιχεία!χρονικής!καθυστέρησης!6,!
12!και!24!βαθμίδων.!Η!πρόγνωση!χρονοσειρών!με!τα!δίκτυα!NAR!για!χρονικό!ορίζοντα!
μιας!ώρας!δεν!παρουσιάζει!σημαντικές!διαφορές!μεταξύ!των!μοντέλων!διαφορετικών!
βαθμών! ανατροφοδότησης.! Το! ΜΑΕ! στην! περίπτωση! της! έντασης! του! ανέμου!
κυμαίνεται! από! 0,893! m/s! έως! 0,904! m/s! και! από! 0,467! °C! έως! 0,514! °C! στην!
περίπτωση! της! θερμοκρασίας! για! τα! μοντέλα! με! βαθμούς! ανάδρασης! 24! και! 6!ωρών!
αντίστοιχα.! Το! προγνωστικό! σφάλμα! παρουσιάζει! εποχικότητα,! με! τις! μέγιστες! τιμές!
του! να! εντοπίζονται! κατά! τη! διάρκεια! της! ψυχρής! περιόδου! και! την! άνοιξη! για! την!
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ένταση!του!ανέμου!και!κυρίως!το!Μάρτιο!και!τον!Απρίλιο!για!τη!θερμοκρασία.!Από!την!
κατανομή!του!ΜΑΕ!ανά!τύπο!ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας!προκύπτει!ότι!οι!αυξημένες!
τιμές! του! σχετίζονται! με! υφεσιακά! πρότυπα,! όπου! τα! κέντρα! χαμηλών! πιέσεων!
εντοπίζονται!είτε!στη!Βόρεια!Ευρώπη!είτε!στη!Μεσόγειο.!Σε!αντίθεση!με!την!πρόγνωση!
των!παραμέτρων!την!τρέχουσα!χρονική!περίοδο,!τα!μοντέλα!παρουσιάζουν!σημαντικές!
διαφορές!ως!προς!το!σφάλμα!πρόγνωσης!για!μεγαλύτερους!χρονικούς!ορίζοντες,!με!τις!
μικρότερες! τιμές! του! ΜΑΕ! να! παρατηρούνται! για! τα! NAR.WS.24h! και! NAR.T.24h!
(βαθμός!ανάδρασης!24!ώρες).!Συγκεκριμένα,!στην!περίπτωση!της!έντασης!του!ανέμου!
το!ΜΑΕ!υπερβαίνει!τα!2!m/s!σε!7!ώρες!για!το!NAR.WS.06h,!σε!8!για!το!NAR.WS.12h!και!
σε!12!για!το!μοντέλο!NAR.WS.24h,!για!το!οποίο!παρατηρείται!και!ο!μικρότερος!ρυθμός!
αύξησης! του! σφάλματος.! Αντίστοιχα,! ,! οι! τιμές! του! ΜΑΕ! για! τη! θερμοκρασία! είναι!
μεγαλύτερες!από!1,5!°C!σε!χρονικό!ορίζοντα!11!ωρών!για!το!NAR.T.24h!και!σε!ορίζοντα!
5! και! 4!ωρών!για! τα!NAR.T12h!και!NAR.T.06h!αντίστοιχα.!Η! κατανομή! του!ΜΑΕ!ανά!
χρονικό! ορίζοντα! πρόβλεψης! υποδεικνύει! την! αστάθεια! των! μοντέλων! με! βαθμούς!
ανάδρασης!6!και!12!ωρών.!Τα!αποτελέσματα!αποδεικνύουν!ότι!η!χρήση!υψηλής!τάξης!
βαθμού! ανάδρασης! οδηγεί! σε! μικρότερα! σφάλματα! και! σε! αύξηση! του! χρονικού!
ορίζοντα!ασφαλούς!πρόγνωσης.!Στην!περίπτωση!της!έντασης!του!ανέμου!τα!μοντέλα!
μπορεί! να! χρησιμοποιηθούν! στο! πλαίσιο! βραχυπρόθεσμης! πρόγνωσης,! ενώ! αντίθετα!
για!τη!θερμοκρασία!για!μεσοπρόθεσμη.!!
!
Τα! μοντέλα! ΤΝΔ! που! αναπτύχθηκαν! για! το! χωρο=χρονικό! υποβιβασμό! κλίμακας! της!
θερμοκρασίας! από! τα! δεδομένα! πλέγματος! ERA=Interim! στο! σταθμό! στο! Αεροδρόμιο!
αποδεικνύονται! ιδιαίτερα! ικανοποιητικά! και! προτείνεται! η! ευρύτερη! χρήση! τους! σε!
κλιματολογικές!μελέτες.!Η!απευθείας!σύγκριση!των!δεδομένων!από!τα!έξι!πλησιέστερα!
πλεγματικά! σημεία! με! τις! παρατηρήσεις! στο! Αεροδρόμιο,! αναδεικνύει! το! βαθμό!
ασυμφωνίας!που!κυμαίνεται!από!1,441!°C!έως!1,971!°C.!Οι!διαφορές!οφείλονται!κυρίως!
στην! υπερεκτίμηση! των! χαμηλών! και! υποεκτίμηση! των! υψηλών! τιμών! της!
θερμοκρασίας!του!υπό!μελέτη!σταθμού.!Η!χρήση!των!ΤΝΔ!ως!ένα!στατιστικό!μοντέλο!
υποβιβασμού!χωρικής!κλίμακας! (FFNN.Exp1t!και!FFNN.Exp2t)!παρουσιάζει!σημαντική!
μείωση!στα!σφάλμα!MAE!που!κυμαίνεται!από!32,50%!έως!και!57,34%.!Η!σύγκριση!των!
αποτελεσμάτων! του! μοντέλου! FFNN.Exp1Ensemble! με! το! FFNN.Exp2Ensemble,! που!
διαφέρουν! στις! επιπλέον! μεταβλητές! –! προγνώστες! που! χρησιμοποιούνται! στο!
FFNN.Exp2Ensemble,! αποδεικνύει! τη! σημαντικότητα! του! εμπλουτισμού! των! ΤΝΔ! με!
επιπλέον! δεδομένα! εισόδου.! Η! προγνωστική! ικανότητα! του! ! FFNN.Exp2Ensemble! είναι!
στατιστικά! σημαντικά! καλύτερη! από! το! FFNN.Exp1Ensemble! και! η! σχετική! μείωση! του!
σφάλματος!ΜΑΕ!που!επιτυγχάνεται!είναι!14,55%.!Το!FFNN.Exp2Ensemble!!χαρακτηρίζεται!
με!μικρότερο!ρυθμό!αύξησης!του!σφάλματος!με!το!χρονικό!ορίζοντα!πρόβλεψης,!με!τη!
μέγιστη! διαφορά! μεταξύ! των! ΤΝΔ! να! εντοπίζεται! για! χρονικό! ορίζοντα! 6! ωρών!
(16,76%).!Λόγω!της!μεγαλύτερης!χωρο=χρονικής!μεταβλητότητας,!σε!συνδυασμό!με!τη!
μεγαλύτερη!πολυπλοκότητα! της! σχέσης! δεδομένων! εισόδου! –! εξόδου,! τα! μεγαλύτερα!
σφάλματα! για! το! FFNN.Exp2Ensemble! παρατηρούνται! κυρίως! την! Άνοιξη! και! για! τα!
πρότυπα!που!σχετίζονται!με!κέντρα!χαμηλών!πιέσεων!στη!Βόρεια!Ευρώπη!(T4.1,!W5.1!
και!W7.1)!και!στη!Μεσόγειο!(T3.4!και!W6.2),!καθώς!και!για!το!Τ4.3!που!χαρακτηρίζεται!
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από!ομαλό!πεδίο!πιέσεων.!Το!βασικό!μειονέκτημα!της!προτεινόμενης!μεθόδου!είναι!ότι!
βασίζεται!στην!αρχική!υπόθεση!ότι!δεν!μπορεί!να!εκτιμηθεί!οποιαδήποτε!αλλαγή!στη!
σχέση! μεταξύ! των! προγνωστικών! παραμέτρων! και! της! υπό! μελέτης! μεταβλητής.! Το!
μειονέκτημα! αυτό! περιορίζει! σχετικά! την! ικανότητα! της! μεθόδου! στη! χρήση! της! σε!
μελέτες!κλιματικής!αλλαγής.!!
!
Συμπερασματικά,!αποδείχθηκε!ότι!η!επίδραση!της!τοπογραφίας!εισάγει!σημαντική!μη=
γραμμικότητα! στη! χωρο=χρονική! διακύμανση! της! έντασης! του! ανέμου! και! της!
επιφανειακής! θερμοκρασίας! στην! περιοχή! μελέτης.! Στο! πλαίσιο! αυτό,! η! χρήση!
στατιστικών! μοντέλων! τεχνητών! νευρωνικών! δικτύων! αποδείχθηκε! ιδιαίτερα!
ικανοποιητική! τόσο! για! κλιματολογικές! όσο! και! για! μικρότερης! κλίμακας! μελέτες.! Η!
επιλογή! του! κατάλληλου! τύπου! ΤΝΔ! σε! συνδυασμό! με! τον! καθορισμό! της! βέλτιστης!
αρχιτεκτονικής! του! αποτελεί! σημαντικό! παράγοντα! για! ικανοποιητική! γενίκευση! και!
επίδοση! των! μοντέλων.! Οι! αυτοοργανούμενοι! χάρτες! SOM! προτείνονται! για!
κατηγοριοποίηση!πολυμεταβλητών!πεδίων!και!τα!στατικά!δίκτυα!τύπου!FFNN!για!τον!
στατιστικό! χωρο=χρονικό! υποβιβασμό! κλίμακας! στην! περίπτωση! της! επιφανειακής!
θερμοκρασίας.!Στα!προβλήματα!βραχυπρόθεσμης!πρόγνωσης!της!έντασης!του!ανέμου!
και! μεσοπρόθεσμης!πρόγνωσης! της! επιφανειακής!θερμοκρασίας!προτείνεται! η! χρήση!
δυναμικών!ΤΝΔ!τύπου!NAR.!Τέλος,!σχετικά!με!την!κατασκευή!στατιστικών!μοντέλων!
που!βασίζονται!στην!αναγνώριση!και!την!προσομοίωση!της!σχέσης!μεταξύ!δεδομένων!
εισόδου! –! εξόδου,! τα! δίκτυα! τύπου! FFNN! αποδείχθηκε! πως! αποτελούν! τη! βέλτιστη!
επιλογή!και!προτείνεται!η!χρήση!τους!ως!εξελιγμένων!μη=γραμμικών!μοντέλων!χωρικής!
παρεμβολής.!
!
Η!χρήση!των!ΤΝΔ!αναμένεται!να!αποτελέσει!σημαντικό!πεδίο!έρευνας!στους!τομείς!της!
εφαρμοσμένης! μετεωρολογίας! και! κλιματολογίας.! Στο! πλαίσιο! της! κατηγοριοποίησης!
της! ατμοσφαιρικής! κυκλοφορίας! ως! μελλοντική! εφαρμογή! προτείνεται! η! ανάπτυξη!
ενός! πλήρως! αυτοματοποιημένου! σχήματος! κατηγοριοποίησης,! όπου! η! επιλογή! του!
βέλτιστου!αριθμού! των!ατμοσφαιρικών!προτύπων! δεν! θα! βασίζεται! σε! υποκειμενικά!
κριτήρια!αλλά!στη!μετά!–!επεξεργασία!και!αξιολόγηση!των!αποτελεσμάτων!κάνοντας!
χρήση!στατιστικών!κριτηρίων!εκτίμησης!της!συνεκτικότητας!της!κάθε!ομάδας!και!του!
διαχωρισμού! μεταξύ! τους.! Εναλλακτικά,! προτείνεται! να! ερευνηθεί! η! ανάπτυξη!
υβριδικών!σχημάτων!κατηγοριοποίησης,!όπου!τα!δίκτυα!SOM!συνδυάζονται!με!άλλους!
αλγορίθμους!συσταδοποίησης!για!την!εξαγωγή!των!τελικών!προτύπων.!Η!προσέγγιση!
αυτή!βασίζεται!στη!θεώρηση!ότι!ο!συνδυασμός!δύο!διαφορετικών!μεθόδων!μπορεί!να!
ελαχιστοποιήσει!την!αβεβαιότητα!και!τα!σχετιζόμενα!σφάλματα,!εκμεταλλευόμενη!τα!
πλεονεκτήματα!της!κάθε!μεθόδου.!!
!
Η! χρήση! των! ΤΝΔ! ως! εργαλείων! χωρικής! παρεμβολής! μετεωρολογικών! παραμέτρων!
και! ιδιαίτερα! της! έντασης! του! ανέμου,! αναμένεται! να! αποτελέσει! πεδίο! συνεχούς!
έρευνας! λόγω! της! ικανότητάς! τους! να! μοντελοποιούν! τη! μη=γραμμική! χωρική! σχέση!
που! παρατηρείται! λόγω! της! επίδρασης! της! τοπογραφίας! στη! διαμόρφωση! των!
μετεωρολογικών! πεδίων.! Στο! αντικείμενο! αυτό! προτείνεται! μελέτη! της! χρήσης! των!
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μοντέλων! ΤΝΔ! στο! πλαίσιο! της! μεθοδολογίας! MCP,! όπου! λόγω! της! περιορισμένης!
διαθεσιμότητας!πειραματικών!δεδομένων!συνιστάται!ο! εμπλουτισμός!των!δεδομένων!
εισόδου!των!ΤΝΔ!με! επιπλέον!μεταβλητές!που! είτε! επηρεάζουν!σημαντικά!τη! χωρική!
διακύμανση!της!υπό!μελέτης!μεταβλητής!(π.χ.!τοπογραφικά!χαρακτηριστικά,!πρότυπο!
ατμοσφαιρικής!κυκλοφορίας)! είτε!παρουσιάζουν!ομοιότητες!ως!προς! τη! χωρική! τους!
μεταβλητότητα.!Εναλλακτικά,!στην!περίπτωση!μη=επαρκών!πειραματικών!δεδομένων,!
τα!ΤΝΔ!μπορεί!να!χρησιμοποιηθούν!κάνοντας!χρήση!είτε!δεδομένων!επανα=ανάλυσης!
είτε!αποτελεσμάτων!αριθμητικών!μοντέλων.!Σε!συνδυασμό!με!τα!παραπάνω,!σχετικά!
με! την! πρόγνωση! των! μετεωρολογικών! παραμέτρων! η! μελλοντική! έρευνα! που!
προτείνεται!εντοπίζεται!επίσης!στη!χρήση!των!ΤΝΔ!σε!εφαρμογές!αιολικής!ενέργειας.!
Προτείνεται! η! περαιτέρω! εξέταση! των! δυναμικών!ΤΝΔ! και! η! συγκριτική! εξέταση! της!
προγνωστικής! τους! ικανότητας! με! το! σύνολο! των! τύπων! ΤΝΔ! που! μπορεί! να!
χρησιμοποιηθούν.!
!
Η! χρήση! των! ΤΝΔ! ως! μεθόδων! χωρο=χρονικού! στατιστικού! υποβιβασμού! κλίμακας!
μπορεί! να! επεκταθεί! και! σε! άλλες! μεταβλητές! όπως! η! βροχόπτωση!και! η! ένταση! του!
ανέμου.! Τα! επόμενα! χρόνια! αναμένεται! σημαντικός! εμπλουτισμός! των! βάσεων!
δεδομένων! επανα=ανάλυσης! και! των! προσομοιώσεων! περιοχικών! κλιματικών!
μοντέλων! με! επιπλέον! μεταβλητές! μεγαλύτερης! χρονικής! και! χρονικής! ανάλυσης! με!
στόχο!τη!μείωση!της!αβεβαιότητας!των!επιπτώσεων!της!κλιματικής!αλλαγής!σε!τοπική!
κλίμακα.!Η!χρήση!του!χωρο=χρονικού!υποβιβασμού!κλίμακας!με!ΤΝΔ!στις!περιπτώσεις!
αυτές! μπορεί! να! χρησιμοποιηθεί! συνδυαστικά! ως! μοντέλο! μετα=επεξεργασίας,! με! τη!
μελλοντική! έρευνα! να! στρέφεται! στην! επιλογή! των! κατάλληλων! προγνωστικών!
μεταβλητών.!!
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Παράρτημα(
!

!

Π.1( Θεωρητικές(κατανομές(πιθανοτήτων(

Οι!θεωρητικές!κατανομές!πιθανοτήτων!που!χρησιμοποιήθηκαν!κατά!την!προσομοίωση!

των!πειραματικών!κατανομών!σχετικών!συχνοτήτων!της!ταχύτητας!του!ανέμου!είναι:!

• Η!διπαραμετρική!κατανομή!Weibull!

• Η!κατανομή!Rayleigh!

• Η!λογαριθμοκανονική!(lognormal)!κατανομή!

• Η!κατανομή!Γάμμα!(Gamma)!

• Η!Αντίστροφη!Γκαουσιανή!κατανομή!(Inverse!Gaussian).!

!

Στο! πλαίσιο! της! εκτίμησης! του! αιολικού! δυναμικού,! μια! εκτενής! ανάλυση! των!

θεωρητικών! κατανομών! που! χρησιμοποιούνται! κατά! την! ανάλυση! και! την! ερμηνεία!

ανεμολογικών! δεδομένων,! παρουσιάζεται! από! τους! Carta! et! al.! (2009).! Στη! συνέχεια!

παρατίθεται! συνοπτική! περιγραφή! των! κατανομών! που! χρησιμοποιήθηκαν! στην!

παρούσα!διατριβή,!καθώς!και!οι!εκτιμήσεις!των!παραμέτρων!τους!βάσει!της!μεθόδου!

Μέγιστης!Πιθανοφάνειας!(Maximum!Likelihood!Estimation).!!

!

Η! διπαραμετρική! κατανομή!Weibull! χρησιμοποιείται! εκτενώς! σε! εφαρμογές! αιολικής!

ενέργειας!και!η!συνάρτηση!πυκνότητας!πιθανότητας!δίνεται!από!τη!σχέση:!

! ! !; !, ! = !
!
!
!

!!!
!!

!
!
!
! (Π1.1)!

όπου!k!είναι!η!αδιάστατη!παράμετρος!σχήματος!και!c!η!παράμετρος!κλίμακας!σε!m/s.!Η!

μέση! τιμή! και! η! διακύμανση! μιας! μεταβλητής! σύμφωνα! με! την! κατανομή! Weibull!

εκφράζεται!ως:!

! ! (Π1.2)!

και! ! (Π1.3)!

όπου! Γ! είναι! η! συνάρτηση! Γάμμα.! Οι! εκτιμήσεις! των! παραμέτρων! k! και! c! βάσει! της!

μεθόδου!μέγιστης!πιθανοφάνειας!δίνονται!από!τις:!

! ! (Π1.4)!

και! ! (Π1.5)!

!

!
"

#
$
%

& +Γ=
k

cxE
11)(

!
"

#
$
%

&
'
(

)
*
+

, +Γ−'
(

)
*
+

, +Γ=
kk

cx
1121)var( 22

1

1

1

1
lnln

−

=

=

=

"
"
"
"

#

$

%
%
%
%

&

'

−=
∑

∑

∑
N

x

x

xx
k

N

i
i

N

i

k
i

N

i
i

k
i

kN

i

k
ixN

c

1

1

1
!
"

#
$
%

&
= ∑

=



! ! Παράρτημα!

! 214!

Η! κατανομή! Rayleigh! αποτελεί! μια! ειδική! περίπτωση! της! διπαραμετρικής! κατανομής!

Weibull,! όπου! η! παράμετρος! σχήματος! k! είναι! σταθερή! και! ίση! με! δύο! (k=2)! με!

αποτέλεσμα!η!συνάρτηση!πυκνότητας!πιθανότητας!να!δίνεται!από!τη!σχέση:!

! ! (Π1.6)!

όπου!σ! η! παράμετρος! κλίμακας! (σε!m/s),! η! οποία! είναι! ισοδύναμη!με! μία!παράμετρο!

κλίμακας!c%=%2σ!της!κατανομής!Weibull.!Η!μέση!τιμή!και!η!διακύμανση!της!κατανομής!

Rayleigh!ως!συνάρτηση!της!παραμέτρου!σ!δίνονται!από!τις:!

! ! (Π1.7)!

και! ! (Π1.8)!

Ένα! πλεονέκτημα! της! κατανομής! πιθανοτήτων! Rayleigh! σε! σχέση! με! την! κατανομή!

Weibull,!είναι!ότι!με!την!προϋπόθεση!ότι!η!Rayleigh!αποτελεί!μια!καλή!προσέγγιση!των!

ανεμολογικών!δεδομένων,!η!συνάρτηση!πυκνότητας!πιθανότητας!για!μια!συγκεκριμένη!

περιοχή!μπορεί!να!εκτιμηθεί!αποκλειστικά!από!τη!μέση!παρατηρούμενη!ταχύτητα!του!

ανέμου.!Η!εκτίμηση!της!παραμέτρου!σ!της!κατανομής!Rayleigh!δίνεται!από!την:!

! ! (Π1.9)!

!

Η! λογαριθμοκανονική! κατανομή! είναι! στενά! συνδεδεμένη! με! την! κανονική! κατανομή!

καθώς!εάν!!η!μεταβλητή!x%!κατανέμεται!σύμφωνα!με!τη!λογαριθμοκανονική!κατανομή!

με!παράμετρο!σχήματος!σ!και!κλίμακας!μ,!τότε!η! log(x)!κατανέμεται!σύμφωνα!με!την!

κανονική!κατανομή!με!μέση!τιμή!μ! και! τυπική!απόκλιση!σ.!Η!συνάρτηση!πυκνότητας!

πιθανότητας!της!λογαριθμοκανονικής!κατανομής!δίνεται!από!την!εξίσωση:!

! ! (Π1.10)!

ενώ!η!μέση!τιμή!και!η!διακύμανση!ως!συνάρτηση!των!μ!και!σ!από!τις:!

! ! (Π1.11)!

και! ! (Π1.12)!

όπου!οι!εκτιμήσεις!σύμφωνα!με!τη!μέθοδο!μέγιστης!πιθανοφάνειας!των!παραμέτρων!μ!

και!σ!δίνονται!από!τις!σχέσεις:!

! ! (Π1.13)!

και! ! (Π1.14)!

!

Η! συνάρτηση! πυκνότητας! πιθανότητας! της! κατανομής! Γάμμα! εκφράζεται! ως!

συνάρτηση!της!συνάρτησης!Γάμμα!σύμφωνα!με!τη!σχέση:!

!
!
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! ! (Π1.15)!

όπου!k!και!θ!είναι!οι!παράμετροι!σχήματος!και!κλίμακας!αντίστοιχα.!Η!μέση!τιμή!και!η!

διακύμανση!συναρτήσει!των!k!και!θ!εκφράζονται!ως:!

! ! ! = !"! (Π1.16)!

και! ! (Π1.17)!

Οι!εκτιμήσεις!μέγιστης!πιθανοφάνειας!των!παραμέτρων!θ!και!k!αποτελούν!λύσεις!των!

εξισώσεων:!

! ! (Π1.18)!

και! ! (Π1.19)!

όπου!ψ(k)!η!λογαριθμική!παράγωγος!της!συνάρτησης!γάμμα:!

! ! (Π1.20)!

!

Η!αντίστροφη!γκαουσιανή!κατανομή!είναι!μια!διπαραμετρική!κατανομή!με!συνάρτηση!

πυκνότητας!πιθανότητας:!

! ! (Π1.21)!

όπου!μ!είναι!η!μέση!τιμή!και!λ!η!παράμετρος!κλίμακας.!Η!μέση!τιμή!και!η!διασπορά!ως!

συνάρτηση!των!μ!και!λ!δίνονται!από!τις!σχέσεις:!

! ! (Π1.22)!

και! ! (Π1.23)!

και!οι!εκτιμήσεις!μέγιστης!πιθανοφάνειας!των!μ!και!λ!από!τις:!

! ! (Π1.24)!

! ! (Π1.25)!

Π.2( Στατιστικές(μέθοδοι(χωρικής(παρεμβολής(

Ο!στόχος!της!χωρικής!παρεμβολής!μετεωρολογικών!δεδομένων!είναι!η!προσεγγιστική!

εκτίμηση!των!κλιματικών!παραμέτρων!σε!σημεία!του!χώρου!που!δεν!είναι!διαθέσιμοι!

σταθμοί! μέτρησης! και! βασίζεται! στη! χρήση! σημειακών! δεδομένων! της! περιοχής!

μελέτης.! Η! διαδικασία! ονομάζεται! χωρικοποίηση! και! ορίζεται! ως! το! σύνολο! των!
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μεθόδων! που! περιγράφουν! την! εξάρτηση! γειτονικών! δεδομένων,! τυπικά! σε! ένα!

καρτεσιανό! σύστημα! συντεταγμένων.! Η! χωρικοποίηση! δεδομένων! στο! ευρύτερο!

πλαίσιο! της! χωρικής! ανάλυσης! αποτελεί! το! μετασχηματισμό! των! υφιστάμενων!

σημειακών!δεδομένων!για! την! εξαγωγή! επιπλέον!πληροφορίας! είτε!σε!σημεία! είτε!σε!

μια! επιφάνεια! (Tveito! et! al.,! 2006).! Το! σύνολο! των! μεθόδων! χωρικής! παρεμβολής!

βασίζονται! στον! πρώτο! νόμο! της! Γεωγραφίας! του! Tobler! (1970),! σύμφωνα! με! τον!

οποίο!σημεία!που!βρίσκονται!πιο!κοντά!στο!χώρο!είναι!πιθανότερο!να!έχουν!παρόμοιες!

τιμές!σε!σύγκριση!με!πιο!απομακρυσμένα!σημεία.!

!

Οι! μεθοδολογίες! χωρικής! παρεμβολής! σύμφωνα! με! το! είδος! εκτίμησης! που!

πραγματοποιούν! !κατατάσσονται!στις!εξής!κατηγορίες!(Eberly!et!al.,!2004;!Li!&!Heap,!

2008):!

• Σημειακές!ή!Επιφανειακές!

• Τοπικής!ή!καθολικής!κλίμακας!

• Ακριβείς!ή!προσεγγιστικές!

• Στοχαστικές!ή!αιτιοκρατικές!!

• Βαθμιαίες!ή!απότομες.!

!

Συγκεκριμένα! οι! σημειακές! μέθοδοι! εκτιμούν! τις! τιμές! του! υπό! μελέτη! μεγέθους! σε!

συγκεκριμένα! σημεία! στο! χώρο! βασιζόμενες! στις! τιμές! και! στις! θέσεις! άλλων!

ανεξάρτητων! σημείων! μέτρησης! της! περιοχής! μελέτης.! Αντίθετα,! στις! επιφανειακές!

μεθόδους! η! εκτίμηση! πραγματοποιείται! για! ολόκληρες! περιοχές! και! βασίζεται! σε!

περιοχικά!δεδομένα!άλλων!περιοχών.!Στην!περίπτωση!που!εφαρμόζεται!για!ολόκληρη!

την!περιοχή!μελέτης!μια!μοναδική!συνάρτηση,!η!μέθοδος!είναι!καθολικής!κλίμακας!ενώ!

αντίθετα!στην!περίπτωση!που!η!μέθοδος!χωρίζει!την!περιοχή!μελέτης!σε!υπο~περιοχές!

και!εκτελεί!την!εκτίμηση!ανεξάρτητα!για!κάθε!υπο~περιοχή!η!μέθοδος!χαρακτηρίζεται!

ως! τοπικής!κλίμακας.! Στις! τοπικές!μεθόδους! εφαρμόζεται! διαφορετική!συνάρτηση!σε!

κάθε!υπο~περιοχή!με!αποτέλεσμα!η!μεταβολή!της!τιμής!της!παραμέτρου!σε!ένα!σημείο!

να! μην! επηρεάζει! τις! εκτιμήσεις! σε! ολόκληρη! την! περιοχή.! Στην! περίπτωση! των!

μεθόδων!καθολικής!κλίμακας!η!μεταβολή!της!υπό!μελέτης!παραμέτρου!σε!ένα!σημείο!

έχει! ως! αποτέλεσμα! τη! μεταβολή! των! εκτιμήσεων! για! όλη! την! περιοχή! μελέτης.! Οι!

μέθοδοι! που! παράγουν! συνάρτηση! τέτοια! ώστε! η! εκτιμώμενη! επιφάνεια! να! περνάει!

υποχρεωτικά! από! τις! παρατηρούμενες! τιμές! ονομάζονται! ακριβείς! ενώ! αντίθετα!

προσεγγιστικές!όταν!η!συνάρτηση!παρεμβολής!που!προκύπτει!δεν!είναι!απαραίτητο!να!

επαληθεύει! το! σύνολο! των! παρατηρήσεων.! Αντίστοιχα! οι! στοχαστικές! μέθοδοι!

διαφέρουν! από! τις! αιτιοκρατικές! στο! γεγονός! ότι! συμπεριλαμβάνουν! την! έννοια! της!

τυχαιότητας! και! βασιζόμενες! στη! θεωρία! των! πιθανοτήτων! η! κάθε! εκτίμηση!

συνοδεύεται! και! από! την! αντίστοιχη! αβεβαιότητα,! ενώ! ανάλογα! με! το! βαθμό!

εξομάλυνσης! της! κάθε! μεθοδολογίας! οι! μέθοδοι! κατηγοριοποιούνται! σε! βαθμιαίες! ή!

απότομες.!!

!
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Η!εκτίμηση!από!το!σύνολο!των!μεθόδων!χωρικής!παρεμβολής!μπορεί!να!εκφραστεί!ως!

ένας!σταθμισμένος!μέσος!όρος!των!διαθέσιμων!σημειακών!δεδομένων!σύμφωνα!με!τη!

σχέση!(Webster!&!Oliver,!2007):!

! ! !! = !!! !!
!

!!!
! (Π2.1)!

όπου!!!είναι!η!εκτιμώμενη!τιμή!της!υπό!μελέτης!μεταβλητής!στο!σημείο!ενδιαφέροντος!
!! ,! z! η! τιμή! της! μεταβλητής! στο! σημείο! δειγματοληψίας! !! ,! !!! !το! βάρος! που!
αντιστοιχείται! στο! σημείο! i! και! n! το! σύνολο! των! σημείων! παρατήρησης! που!

χρησιμοποιούνται!κατά!την!εκτίμηση.!!!

Π2.1(Μέθοδος(χωρικού(μέσου((

Η!μέθοδος!του!χωρικού!μέσου!(Spatial!Average)!βασίζεται!αποκλειστικά!στις!τιμές!του!

υπό!μελέτη!μεγέθους,!ανεξαρτήτως!των!θέσεων!δειγματοληψίας!και!αποτελεί!την!πιο!

απλοϊκή! μέθοδο! σημειακής! εκτίμησης! μετεωρολογικών! δεδομένων.! Η! μέθοδος!

βασίζεται! στην! παραδοχή! ότι! όλες! οι! διαθέσιμες! μετρήσεις! αποτελούν!

αντιπροσωπευτικά!δείγματα!της!περιοχής!μελέτης!με!αποτέλεσμα!για!όλα!τα!σημεία!τα!

βάρη!!!! !της!Π2.1!να!είναι!ίσα!και!να!δίνονται!από!τη!σχέση:!
! !! =

1
!! (Π2.2)!

Η!μέθοδος!ουσιαστικά!υπολογίζει!την!τιμή!του!υπό!μελέτη!μεγέθους!ως!τη!μέση!τιμή!

από!όλες!τις!διαθέσιμες!παρατηρήσεις.!!

Π2.2(Μέθοδος(πλησιέστερου(γείτονα(

Η!μέθοδος!του!πλησιέστερου!γείτονα!(Nearest!Neighbor)!αποτελεί!την!πιο!απλή!μέθοδο!

χωρικής!παρεμβολής!που!λαμβάνει!υπόψη!εκτός!από!τις!τιμές!του!υπό!μελέτη!μεγέθους!

και! τις! συντεταγμένες! των! θέσεων! δειγματοληψίας.! Η! μέθοδος! είναι! γνωστή! και! ως!

μέθοδος! Thiessen! και! βασίζεται! στο! διαχωρισμό! της! περιοχής! μελέτης! σε! πολύγωνα!

σύμφωνα! με! το! διάγραμμα! Voronoi! (1907).! Δεδομένου! ενός! συνόλου! διαθέσιμων!

σημειακών!δεδομένων!στο!επίπεδο,!το!διάγραμμα!Voronoi!αντιστοιχίζει!το!κάθε!σημείο!

του! επιπέδου! με! το! γεωμετρικά! πλησιέστερο! μέλος! του! συνόλου! των! ! διαθέσιμων!

σημείων!δειγματοληψίας.!Το!αποτέλεσμα!είναι!ο!διαχωρισμός!της!περιοχής!μελέτης!σε!

ένα! σύνολο! από! υπο~περιοχές! έτσι! ώστε! κάθε! υπο~περιοχή! να! συσχετίζεται! με!

αποκλειστικά!ένα!σημείο!(Okabe!et!al.,!2000).!Η!διαδικασία!δημιουργεί!ένα!πολύγωνο!

για!κάθε!σημείο!δειγματοληψίας,!τέτοιο!ώστε!κάθε!σημείο!να!βρίσκεται!στο!κέντρο!του!

πολυγώνου.! Στην! περίπτωση! του! δικτύου! σταθμών! στην! περιοχή! των! Χανίων! το!

διάγραμμα!Voronoi!παρουσιάζεται!στο!Σχήμα!Π.1,!όπου!ο!κάθε!σταθμός!αποτελεί!ένα!

κόμβο! του! διαγράμματος! και! όλα! τα! σημεία! της! κάθε! υποπεριοχής! σχετίζονται!

αποκλειστικά! με! αυτό! τον! κόμβο,! ! ενώ! τα! σημεία! που! βρίσκονται! πάνω! στις!

διαχωριστικές! γραμμές! των! πολυγώνων! ισαπέχουν! από! τα! πλησιέστερα! σημεία!

δειγματοληψίας.! Η! μέθοδος! του! πλησιέστερου! γείτονα! είναι! μια! τοπική! μέθοδος!

χωρικής! παρεμβολής! καθώς! οι! εκτιμήσεις! της! βασίζονται! αποκλειστικά! από! ένα!

υποσύνολο! των! τιμών! της!περιοχής! μελέτης! και! οι! προβλεπόμενες! τιμές! είναι! ίσες! με!

μια! μετρούμενη! τιμή.! Σύμφωνα! με! τα! παραπάνω! η! μέθοδος! για! την! εξίσωση! Π2.1!
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αντιστοιχεί! το! βάρος!!!! = 1!στο! κοντινότερο! σημείο! i! και! δεν! λαμβάνει! υπόψη! τις!
υπόλοιπες!παρατηρήσεις.!

!
Σχήμα%Π.1:%Διάγραμμα%Voronoi%για%το%δίκτυο%των%σταθμών%στην%περιοχή%των%Χανίων%

Η! μέθοδος! του! πλησιέστερου! γείτονα! δεν! χρησιμοποιείται! εκτενώς! για! τη! χωρική!

παρεμβολή! μετεωρολογικών! δεδομένων! καθώς! απαιτεί! πολύ! πυκνό! δίκτυο! σταθμών!

μέτρησης!ώστε!να!ικανοποιείται!η!χωρική!αντιπροσωπευτικότητα!των!δεδομένων!και!

κρίνεται!επιτυχής!μόνο!σε!μελέτες!τοπικής!κλίμακας!για!μεταβλητές!που!παρουσιάζουν!

μικρή!χωρική!μεταβλητότητα.!

Π2.3(Μέθοδος(του(τριγωνισμού((

Η!μέθοδος!του!τριγωνισμού!(Triangulated!Irregular!Network)!αποτελεί!ουσιαστικά!μια!

ομάδα!μεθόδων!που!χρησιμοποιούν!την!τριγωνοποίηση!του!χώρου!δεδομένων!για!την!

εκτίμηση! της! τιμής! της! υπό! μελέτης! παραμέτρου! σε! σημεία! που! δεν! υπάρχει! αυτή! η!

πληροφορία.! Η! μέθοδος! τυπικά! χρησιμοποιεί! το! κριτήριο! Delaunay,! σύμφωνα! με! το!

οποίο!η!περιοχή!χωρίζεται!σε!τρίγωνα!με!τέτοιο!τρόπο!ώστε!η!επιφάνεια!που!ορίζεται!

από!κάθε!τρίγωνο!!να!μην!!εμπεριέχει!κανένα!σημείο!μέτρησης!(Watson!&!Philip,!1984).!

Σύμφωνα! με! το! κριτήριο! όλα! τα! σημεία! αποτελούν! κορυφές! τριγώνων! που!

μεγιστοποιούν! τις! ελάχιστες! γωνίες! τους,! με! αποτέλεσμα! να! μην! δημιουργούνται!

ιδιαίτερα! οξείς! ή! αμβλείες! γωνίες! (τείνουν! σε! ισόπλευρα! τρίγωνα).! ! Το! διάγραμμα!

Voronoi!αποτελεί!το!δυϊκό!γεωμετρικό!ανάλογο!της!τριγωνοποίησης!Delaunay!καθώς!

προκύπτει!φέροντας!τις!μεσοκαθέτους!σε!κάθε!πλευρά!των!τριγώνων.!Στην!περίπτωση!

του! δικτύου! των!σταθμών!στην!περιοχή! των!Χανίων! η! τριγωνοποίηση!Delaunay!που!

προκύπτει!παρουσιάζεται!στο!Σχήμα!Π.2.!Οι! εκτιμήσεις!για! ένα!σημείο!που!βρίσκεται!

στην!επιφάνεια!που!ορίζεται!από!ένα!τρίγωνο,!βασίζονται!αποκλειστικά!στις!τιμές!της!

παραμέτρου! στις! κορυφές! του! τριγώνου,! εφαρμόζοντας! για! τη! χωρική! παρεμβολή!

πολυωνυμικές!συναρτήσεις!διαφόρων!βαθμών.!Σύμφωνα!με!το!βαθμό!του!πολυωνύμου!

που! χρησιμοποιείται! η! μέθοδος!ονομάζεται! γραμμική! (πρώτου!βαθμού)! έως!συνήθως!

κυβική!(τρίτου!βαθμού).!!
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!
Σχήμα%Π.2:%Τριγωνοποίηση%Delaunay%για%το%δίκτυο%των%σταθμών%στην%περιοχή%των%Χανίων%

Π2.4(Μέθοδος(φυσικού(γείτονα(

Η!μέθοδος!του!φυσικού!γείτονα!είναι!επίσης!μια!τοπική!μέθοδος!χωρικής!παρεμβολής!

που! βασίζεται! στα! διαγράμματα! Voronoi.! Η! συνάρτηση! παρεμβολής! που! προκύπτει!

αποτελεί! γραμμικό! συνδυασμό! των! πλησιέστερων! γεωμετρικά! σημείων! (φυσικοί!

γείτονες)! που! καθορίζονται! σύμφωνα! με! τη! μεθοδολογία! που! προτάθηκε! από! τον! R.!

Sibson!(Sibson,!1981).!Σύμφωνα!με!τη!μέθοδο!για!ένα!σύνολο!διαθέσιμων!σημείων!S%=%

{S1,% S2,% ...,% Sn}! κατασκευάζεται! το! αρχικό! διάγραμμα! Voronoi! και! ακολούθως! αφού!

προστεθεί!στην!περιοχή!το!σημείο!στόχος!της!μεθόδου!παρεμβολής!q,!κατασκευάζεται!

το!νέο!διάγραμμα!Voronoi.!Με!τον!τρόπο!αυτό!στο!σημείο!q!αντιστοιχίζεται!μια!περιοχή!

του!χώρου!V(q)!και!τα!βάρη!!!! !της!Π2.1!υπολογίζονται!σύμφωνα!με!τη!σχέση!(Fan!et!
al.,!2005):!

! !! =
!"#$ !(!) ∩ !(!! )

!"#$(! ! ) ! (Π2.3)!

όπου! si! οι! φυσικοί! γείτονες! του! q! και! V(si)% οι! περιοχές! του! χώρου! στο! διάγραμμα!

Voronoi!που!σχετίζονται!με!τους!γείτονες!si.!Στην!περίπτωση!της!μεθόδου!του!φυσικού!

γείτονα! η! περιοχή! μελέτης! και! οι! αντίστοιχες! περιοχές! που! προκύπτουν! από! τις!

διαδοχικές! τριγωνοποιήσεις! Voronoi! παρουσιάζονται! στο! Σχήμα! Π.3.! Η! μέθοδος! του!

φυσικού!γείτονα!όπως!και!η!μέθοδος!του!πλησιέστερου!γείτονα!ανήκουν!στην!ομάδα!

των!πολυγωνικών!μεθόδων! και! είναι! τοπικές,! ντετερμινιστικές! και! απότομες! μέθοδοι!

χωρικής!παρεμβολής.!

! !
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!
Σχήμα%Π.3:%Διάγραμμα%Voronoi,%φυσικοί%γείτονες%(σταθμοί%με%μπλε%κύκλους)%και%περιοχή%V(q)%του%

σημείου%q%(διακεκομμένες%ευθείες)%

Π2.5(Μέθοδος(αντίστροφης(σταθμισμένης(απόστασης(

Η! μέθοδος! της! αντίστροφης! σταθμισμένης! απόστασης! (Inverse! distance! weighted)!

αναπτύχθηκε!από!τον!D.!Shepard!και!αποτελεί!ουσιαστικά!μια!ομάδα!από!μεθοδολογίες!

που! βασίζονται! στη! θεώρηση! ότι! ο! βαθμός! επίδρασης! των! πλησιέστερων! σημείων!

πρέπει!να!είναι!μεγαλύτερος!από!την!επίδραση!των!πιο!απομακρυσμένων!σημείων.!Τα!

βάρη!!!! !της!συνάρτησης!παρεμβολής!Π2.1! είναι!αντίστροφα!ανάλογα!της!απόστασης!
σύμφωνα!με!τη!σχέση:!

! !! =
1
!!
!

1
!!
!!

!!!
! (Π2.4)!

όπου!Ν,! το!πλήθος!των!διαθέσιμων!σημείων!χωρικής!παρεμβολής,!di!η!απόσταση!του!

σημείου~στόχου! της! χωρικής! παρεμβολής! από! κάθε! σημείο! και! p! η! παράμετρος!

βαρύτητας.!Η!επιλογή!της!τιμής!του!p!είναι!αυθαίρετη!και!τυπικά!ίση!με!2!και!εκφράζει!

τη! σχετική! επίδραση! των! πλησιέστερων! σημείων! σε! σύγκριση! με! τα! πιο!

απομακρυσμένα! (στη! περίπτωση! που! η! τιμή! του! p% είναι! μεγάλη! η! επίδραση! των!

απομακρυσμένων!σημείων!είναι!μικρή).!Στην!περίπτωση!που!η!τιμή!του!p%είναι!ίση!με!0!

η! μεθοδολογία! είναι! ταυτόσημη! με! τη! μέθοδο! χωρικού! μέσου! ενώ! όταν! τείνει! στο!

άπειρο!με!τη!μέθοδο!του!πλησιέστερου!γείτονα.!Η!μέθοδος!μπορεί!να!είναι!είτε!τοπικής!

είτε! καθολικής! κλίμακας! και! χαρακτηρίζεται! ως! μια! ντετερμινιστική,! ακριβής! και!

βαθμιαία!μέθοδος!χωρικής!παρεμβολής.!Η!μέθοδος!χρησιμοποιείται!ευρέως!στη!χωρική!

παρεμβολή!μετεωρολογικών!παραμέτρων!αλλά!έχει!παράλληλα!πολλούς!περιορισμούς!

κυρίως! λόγω! του! γεγονότος! ότι! η! σχέση! μεταξύ! των! παρατηρήσεων! μεταξύ! δύο!

σημείων!δεν!είναι!μόνο!συνάρτηση!της!απόστασής!τους!αλλά!και!λόγω!του!ότι!η!σχέση!

επίδρασης!της!απόστασης!μπορεί!να!μην!είναι!σταθερή!στο!χώρο!(Lu!&!Wong,!2008).!

Π2.6(Μέθοδος(πολλαπλής(γραμμικής(παλινδρόμησης(

Η! μέθοδος! της! πολλαπλής! γραμμικής! παλινδρόμησης! παρότι! δεν! αποτελεί! μια!

παραδοσιακή! τεχνική! χωρικής! παρεμβολής! μπορεί! να! χρησιμοποιηθεί! για! το! σκοπό!

αυτό! με! την! παραδοχή! ότι! η! σχέση! μεταξύ! των! παρατηρήσεων! του! σημείου~στόχου!
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μπορεί!να!εκφραστεί!ως!γραμμικός!συνδυασμός!των!παρατηρήσεων!από!τα!διαθέσιμα!

σημεία.! Η! μέθοδος! χρησιμοποιεί! ένα! πλήθος! από! ερμηνευτικές! μεταβλητές! για! να!

διερευνήσει! την! εξάρτηση! της! υπό! μελέτης! εξαρτημένης! μεταβλητής! σύμφωνα! με! τη!

σχέση:!!

! !! = !! + !!!! + !!!! +⋯+ !!!! ! (Π2.5)!

όπου! Xi! οι! εξαρτημένες! μεταβλητές! πλήθους! i,! που! στην! περίπτωση! της! χωρικής!

παρεμβολής!είναι!τα!διαθέσιμα!σημεία!μέτρησης!και!καθορίζει!το!βαθμό!της!γραμμικής!

παλινδρόμησης! και! λi! οι! συντελεστές! –! παράμετροι! της! μεθόδου!που! συσχετίζουν! τις!

ανεξάρτητες!μεταβλητές!με!την!εξαρτημένη!μεταβλητή.!Μειονέκτημα!της!μεθόδου!που!

την! διαφοροποιεί! από! τις! υπόλοιπες! τεχνικές! είναι! η! απαίτηση! ενός! συνόλου!

δεδομένων! εκπαίδευσης! για! τον! υπολογισμό! των! συντελεστών! ώστε! να! μπορεί! να!

εφαρμοστεί! η! σχέση! που! προκύπτει! για! τη! χωρική! παρεμβολή! μετεωρολογικών!

παραμέτρων.!

Π.3( Στατιστικά(μέτρα(προγνωστικής(ικανότητας(

Τα!στατιστικά!μέτρα!που!χρησιμοποιούνται!στην!παρούσα!διατριβή!για!την!εκτίμηση!

της! ικανότητας!των!μοντέλων!για!τη!χωρική!εκτίμηση!και!την!πρόβλεψη!της!έντασης!

του!ανέμου!και!της!θερμοκρασίας!μπορεί!να!ομαδοποιηθούν!σύμφωνα!με!τον!Willmott,!

(1982)!σε:!

• Στατιστικά!μέτρα!συσχέτισης!

• Στατιστικά!μέτρα!διαφορών.!

!

Τα! στατιστικά! μέτρα! συσχέτισης! βασίζονται! στο! βαθμό! συσχέτισης! των!

παρατηρούμενων!Ο!και!εκτιμώμενων!Ρ!τιμών!ενώ!τα!μέτρα!διαφορών!στη!θεμελιώδη!

ποσότητα! της! διαφοράς! τους! (Ρ–Ο).! Τα! στατιστικά! μέτρα! συσχέτισης! που!

χρησιμοποιήθηκαν!!είναι!ο!συντελεστής!συσχέτισης!κατά!Pearson!r:!

!
! = !! − ! !! − !!

!!!

!! − ! !!
!!! !! − ! !!

!!!

!
(Π3.1)!

καθώς!και!ο!συντελεστής!r2!που!εκφράζει!το!ποσοστό!της!αρχικής!μεταβλητότητας!που!

εμπεριέχεται!στις!εκτιμήσεις!του!μοντέλου!και!δίνεται!από!τη!σχέση:!

! !! = !! − ! !! − !!
!!!

!! − ! !!
!!! !! − ! !!

!!!

!

! (Π3.2)!

όπου!Ν!το!πλήθος!των!παρατηρήσεων!και!!!και!!!οι!μέσες!τιμές!των!παρατηρούμενων!
και!εκτιμώμενων!τιμών!αντίστοιχα.!!

!

Τα!μέτρα!διαφοράς!αντικατοπτρίζουν!το!βαθμό!της!διαφοράς!μεταξύ!των!εκτιμώμενων!

και!των!παρατηρούμενων!τιμών!(Fox,!1980)!και!είναι!αρχικά!το!Μέσο!Σφάλμα!~!MBE!

(Mean!Error! ή!Mean!Bias! Error)! (Σχέση!Π3.3)!που!αποτελεί! μια!πρώτη! εκτίμηση! του!

σφάλματος! εκτίμησης! καθώς! αποτελεί! τη! μέση! διαφορά! τους,! το! Μέσο! Απόλυτο!
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Σφάλμα!–!ΜΑΕ!(Mean!Absolute!Error)!(Σχέση!Π3.4)!και!το!Μέσο!Τετραγωνικό!Σφάλμα!

–!RMSE!(Root!Mean!Square!Error)!(Σχέση!Π3.5).!!

! !!" = 1
! !! − !!

!

!!!
! (Π3.3)!

!
!"# = 1

! !! − !!
!

!!!
! (Π3.4)!

!

!"#$ = 1
! !! − !! !

!

!!!
! (Π3.5)!

Τα!σφάλματα!RMSE!και!ΜΑΕ!είναι!παρόμοια!στατιστικά!μέτρα,!δίνονται!στις!μονάδες!

μέτρησης! του! υπό! μελέτη! μεγέθους! και! προτείνονται! ως! τα! πιο! κατάλληλα! για! την!

εκτίμηση!του!σφάλματος!εκτίμησης!(Fox,!1980;!Willmott!1982),!με!τη!διαφορά!ότι!το!

ΜΑΕ!είναι!λιγότερο!ευαίσθητο!στις!ακραίες!τιμές.!Περαιτέρω,!οι!Willmott!&!Matsuura!

(2005)! συγκρίνουν! την! αποτελεσματικότητα! του! RMSE! σε! σύγκριση! με! το! ΜΑΕ! και!

προτείνουν! τη! χρήση! του!ΜΑΕ! για! την! εκτίμηση! της! έντασης! του! μέσου! σφάλματος,!

καθώς! το! RMSE! αυξάνει! όχι! μονοτονικά! σε! σχέση! με! το!ΜΑΕ! στις! περιπτώσεις! όπου!

παρατηρείται! μεγάλη! μεταβλητότητα! στην! κατανομή! του! σφάλματος.! Επιπλέον,! με!

σκοπό! τη! δημιουργία! ενός! περιγραφικού! αδιάστατου! στατιστικού! μέτρου! ο!Willmott!

(1982)! προτείνει! το! δείκτη! συμφωνίας! –! d! (Index! of! Agreement)! που! δίνεται! από! τη!

σχέση:!

! ! = 1 − !! − !! !!
!!!

!!! − !!!
!!

!!!
! (Π3.6)!

όπου!!!! = !! − !!και!!!! = !! − !.!
!

Εκτός! από! τα! ανωτέρω! στατιστικά! μέτρα! εκτίμησης! των! σφαλμάτων! των! μοντέλων,!

προτείνεται! η! χρήση! και! γραφημάτων! για! την! επαλήθευση! των! αποτελεσμάτων.! Τα!

γραφήματα! που! χρησιμοποιούνται! είναι! αρχικά! τα! διαγράμματα! διασποράς! των!

παρατηρούμενων!σε!σχέση!με!τις! εκτιμώμενες!τιμές,!όπου!μελετάται!η!απόκλιση!των!

αποτελεσμάτων!από!την!ιδανική!εκτίμηση!(διαγώνιος!του!διαγράμματος)!καθώς!και!τα!

ιστογράμματα! των! κατανομών! του! σφάλματος! όπου! ιδανικά! οι! τιμές! πρέπει! να!

παρουσιάζουν! τις! μεγαλύτερες! συχνότητες! στο! μηδέν! σε! συνδυασμό! με! μικρή! και!

συμμετρική!διασπορά!γύρω!από!την!τιμή!αυτή.!!

Π.4( Στατιστικοί(έλεγχοι(υποθέσεων(

Οι! στατιστικοί! έλεγχοι! υποθέσεων! που! χρησιμοποιήθηκαν! στην! παρούσα! διατριβή!

αφορούν! είτε! στον! έλεγχο! καλής! προσαρμογής! των! θεωρητικών! κατανομών! στα!

πειραματικά!δεδομένα!είτε!στη!συγκριτική!εξέταση!της!προγνωστικής!ικανότητας!των!

μοντέλων!τεχνητής!νοημοσύνης!σε!σχέση!με!εναλλακτικά!μοντέλα!χωρικής!εκτίμησης!

και! χρονικής! πρόγνωσης.! Στο! πλαίσιο! της! πρώτης! κατηγορίας! ελέγχων!

χρησιμοποιήθηκε!ο!έλεγχος!χ2,!ενώ!στη!δεύτερη,!ο!έλεγχος!προσήμων!(sign!test)!και!ο!
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έλεγχος! προσημασμένης! διάταξης! του! Wilcoxon! (Wilcoxon! sign~rank! test)! όπως!

προτείνονται!από!τους!Diebold!&!Mariano!(1995).!!

!

Ο!έλεγχος!καλής!προσαρμογής!χ2!εξετάζει!εάν!οι!παρατηρήσεις!αποτελούν!δείγμα!ενός!

πληθυσμού!που!ακολουθεί!μια!συγκεκριμένη!κατανομή.!Η!στατιστική!συνάρτηση!που!

χρησιμοποιείται!δίνεται!από!τη!σχέση!(Wilks,!2006):!

! ! (Π4.1)!

όπου! Oi! είναι! η! απόλυτη! παρατηρούμενη! συχνότητα! εμφάνισης! στην! κλάση! i,! Ei% η!

απόλυτη! αναμενόμενη! συχνότητα! εμφάνισης! από! την! εξεταζόμενη! θεωρητική!

κατανομή! για! την! κλάση! i! και! n! το! σύνολο! των! κλάσεων.! Η! μηδενική! υπόθεση! που!

εξετάζεται! είναι! ότι! τα! ανεμολογικά! δεδομένα! προέρχονται! από! ένα! πληθυσμό! που!

κατανέμεται! σύμφωνα! με! την! εξεταζόμενη! κατανομή,! έναντι! της! εναλλακτικής!

υπόθεσης! ότι! τα! δεδομένα! δεν! ακολουθούν! την! κατανομή! αυτή.! Ο! έλεγχος! χ2!

παρουσιάζει! ευαισθησία!στον!αριθμό! των! κλάσεων!n! καθώς! και! για! μικρές! απόλυτες!

συχνότητες.! Για! εξάλειψη! του!παραπάνω!περιορισμού,! συνενώθηκαν! κάποιες! από! τις!

αρχικές! κλάσεις! που! αναφέρονται! στην! ουρά! των! κατανομών,! ώστε! να! εμπεριέχουν!

απόλυτες!συχνότητες!εμφάνισης!μεγαλύτερες!ή!ίσες!του!5.!

!

Οι! έλεγχοι! προσήμου! και! προσημασμένης! διάταξης! του! Wilcoxon! αποτελούν! μη~

παραμετρικούς! ελέγχους! με! αντικειμενικό! στόχο! την! σύγκριση! δύο! πληθυσμών,!

βασιζόμενοι! στη! διάμεσο! τιμή.! Στη! χρήση! τους! για! τη! σύγκριση! της! προγνωστικής!

ικανότητας! δύο! μεθοδολογιών! χρησιμοποιείται! το! προγνωστικό! σφάλμα! (στατιστικά!

κατάλοιπα),! ενώ! λόγω! του! μεγάλου! πλήθους! των! δειγμάτων! χρησιμοποιήθηκαν! οι!

τυποποιημένες!(studentized)!μορφές!των!στατιστικών!συναρτήσεων.!Συγκεκριμένα!για!

τον!έλεγχο!προσήμου!!η!στατιστική!συνάρτηση!δίνεται!από!τη!σχέση:!

!
!

(Π4.2)!

ενώ!για!τον!έλεγχο!προσημασμένης!διάταξης!του!Wilcoxon!από!την:!

! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Π4.3)!

όπου!και!στις!δύο!περιπτώσεις:!

! ! (Π4.4)!

και! !! =
1,!! > 0
0,!! ≤ 0! (Π4.5)!

όπου!Τ!είναι!το!πλήθος!των!δειγμάτων,!Χit!η!παρατηρούμενη!τιμή!του!μετεωρολογικού!

μεγέθους! στο! σταθμό! i! τη! χρονική! στιγμή! t,! X’it! η! εκτίμηση! του! μεγέθους! για! τη!

μεθοδολογία!με!την!καλύτερη!προγνωστική!ικανότητα!βάσει!των!στατιστικών!μέτρων!
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συσχέτισης! και! διαφορών!και!Χ’itj! η! εκτίμηση! του! μεγέθους! για! τη! μεθοδολογία! j! στο!

σταθμό! i!τη!χρονική!στιγμή!t.!Η!μηδενική!υπόθεση!και!στις!δύο!περιπτώσεις!είναι!ότι!

και!οι!δύο!εξεταζόμενες!μεθοδολογίες!έχουν!την!ίδια!προγνωστική!ικανότητα,!η!οποία!

εξετάζεται!με!τη!σύγκριση!των!τιμών!S2a!και!S3a!με!την!κανονική!κατανομή.!Και!στις!δύο!

περιπτώσεις! πραγματοποιήθηκαν! αμφίπλευροι! (two~tailed)! έλεγχοι! σε! επίπεδο!

σημαντικότητας!1%!και!η!μηδενική!υπόθεση!απορρίπτεται!εάν!η!τιμή!της!στατιστικής!

συνάρτησης!S2a!και!S3a%%είναι!μικρότερη!από!την!κρίσιμη!τιμή!της!κανονικής!κατανομής!!

(t~value).! Το! πρόσημο! και! στους! δύο! ελέγχους! καθορίζεται! από! το! dt! με! αποτέλεσμα!

αρνητικές! τιμές! να! αντιστοιχούν! σε! μεγαλύτερο! απόλυτο! σφάλμα! πρόγνωσης! της!

μεθοδολογίας! j! σε! σύγκριση! με! τη! θεωρητικά! ακριβέστερη! μεθοδολογία! βάσει! των!

στατιστικών!μέτρων!συσχέτισης!και!διαφορών.!!

Π.5(( Μέθοδος(συναπτικών(βαρών(

Η! μέθοδος! των! συναπτικών! βαρών! προτάθηκε! από! τον! Garson! (1991)! και!

τροποποιήθηκε!από!τον!Goh!(1995)!με!σκοπό!τον!έλεγχο!ευαισθησίας!της!εξόδου!ΤΝΔ!

εμπρόσθιας!τροφοδότησης!στα!διάφορα!διανύσματα!εισόδου.!Η!μέθοδος!βασίζεται!στο!

γεγονός!ότι!η!σχετική!σημαντικότητα!των!εισόδων!στα!ΤΝΔ!καθορίζεται!από!την!τιμή!

των! συναπτικών! βαρών,! καθώς! μεταβλητές! εισόδου! με! μεγαλύτερες! τιμές! βαρών!

σχετίζονται! με! μεγαλύτερο! ποσοστό! μεταφοράς! του! σήματος! εισόδου.! Η! μέθοδος!

περιγράφεται!αναλυτικά!από!τους!Gevrey!et!al.!(2003),!χρησιμοποιείται!συχνά!για!την!

επιλογή! των! βέλτιστων! μεταβλητών! εισόδου! και! περιλαμβάνει! την! αντιστοίχιση! των!

συναπτικών! βαρών! με! τους! νευρώνες! εισόδου.! Η! σχετική! σημαντικότητα! (Relative!

Importance!–!RI)! της! εισόδου! i! σε! ένα!ΤΝΔ!εμπρόσθιας!τροφοδότησης!με!n! εισόδους,!

ένα!κρυφό!στρώμα!με!h! νευρώνες!και!k! εξόδους!δίνεται!από!τη!σχέση! (Acciani! et! al.,!

2006):!

!

!"!" % =
!!"!!"

!!"!
!!!

!
!!!

!!" !!"
!!"!

!!!
!
!!!

!
!!!

! (Π5.1)!

Η!μέθοδος!σύμφωνα!με!τους!Olden!&! Jackson!(2002)!επιτρέπει!τη!χρήση!των!ΤΝΔ!σε!

περιβαλλοντικές! μελέτες! όχι! μόνο!ως! μια! μεθοδολογία! ‘Μαύρου! κουτιού’! (Black~box),!

αλλά! μέσω! της! κατανόησης! της! σχέσης! εισόδου~εξόδου,! ως! εργαλεία! για! την!

αξιολόγηση,!κατανόηση!και!πρόγνωση!των!υπό!μελέτη!φαινομένων.!!
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Συντμήσεις+–+Αρκτικόλεξα+4+Ακρώνυμα+
!
ΔSH700hPa! Ανωμαλία!της!ειδικής!υγρασίας!στα!700hPa!
ΗΘΕ! Ημερήσιο!Θερμοκρασιακό!Εύρος!
σ! Εύρος!Γκαουσιανής!συνάρτησης!
ΤΝΔ! Τεχνητά!Νευρωνικά!Δίκτυα!
ANN! Artificial!Neural!Networks!
AOGCM! Μοντέλα!Γενικής!Κυκλοφορίας!Ωκεανών!–!Ατμόσφαιρας!
b! Συντελεστές!Μεθόδου!Πολλαπλής!Γραμμικής!Παλινδρόμησης!
BP! Αλγόριθμος!Ανάστροφης!Διάδοσης!Σφάλματος!
BPTT! Αλγόριθμος!Ανάστροφης!Διάδοσης!Σφάλματος!στο!Χρόνο!
d! Δείκτης!συμφωνίας!
FFNN! Δίκτυα!Εμπρόσθιας!Τροφοδότησης!
FFNN.Exp1Ensemble! Συνδυασμός!δικτύων!FFNN!για!το!χωροχρονικό!υποβιβασμό!

κλίμακας!βάσει!της!επιφανειακής!θερμοκρασίας!!
FFNN.Exp2Ensemble! Συνδυασμός!δικτύων!FFNN!για!το!χωροχρονικό!υποβιβασμό!

κλίμακας!βάσει!πολλαπλών!μεταβλητών!εισόδου!
FFNN.T! Δίκτυο!FFNN!για!τη!χωρική!εκτίμησης!της!Τ!στο!σταθμό!

στόχο!βάσει!της!Τ!στους!σταθμούς!!αναφοράς!
FFNN.Tmax! Δίκτυο!FFNN!για!τη!πρόγνωση!της!Tmax!
FFNN.Tmin! Δίκτυο!FFNN!για!τη!πρόγνωση!της!Tmin!
FFNN.uExp3! Δίκτυο!FFNN!για!τη!χωρική!εκτίμησης!της!συνιστώσας!u!στο!

σταθμό!στόχο!βάσει!των!u!και!v!στους!σταθμούς!!αναφοράς!
FFNN.vExp3! Δίκτυο!FFNN!για!τη!χωρική!εκτίμησης!της!συνιστώσας!v!στο!

σταθμό!στόχο!βάσει!των!u!και!v!στους!σταθμούς!!αναφοράς!
FFNN.WSExp1! Δίκτυο!FFNN!για!τη!χωρική!εκτίμησης!της!WS!στο!σταθμό!

στόχο!βάσει!της!WS!στους!σταθμούς!!αναφοράς!
FFNN.WSExp2! Δίκτυο!FFNN!για!τη!χωρική!εκτίμησης!της!WS!στο!σταθμό!

στόχο!βάσει!των!u!και!v!στους!σταθμούς!!αναφοράς!
FFNN.WSExp3! Δίκτυο!FFNN!για!τη!χωρική!εκτίμησης!της!WS!στο!σταθμό!

στόχο!βάσει!της!WS!στους!σταθμούς!!αναφοράς!
FTDNN! Εντοπισμένα!δίκτυα!χρονικής!καθυστέρησης!
GH500hPa! Γεωδυναμικό!ύψος!στα!!500hPa!
ID2W! Μέθοδος!Αντίστροφης!Σταθμισμένης!Απόστασης!δεύτερης!

τάξης!
IDW! Μέθοδος!Αντίστροφης!Σταθμισμένης!Απόστασης!!
LMS! Αλγόριθμος!Ελαχίστων!Τετραγώνων!
MAE! Μέσο!Απόλυτο!Σφάλμα!
MBE! Μέσο!Σφάλμα!
MCP! Μέθοδος!Μέτρησης!–!Συσχέτισης!–!Εκτίμησης!
MLR! Μέθοδος!Πολλαπλής!Γραμμικής!Παλινδρόμησης!
MSLP! Επιφανειακή!ατμοσφαιρική!πίεση!ανηγμένη!στη!μέση!στάθμη!

της!θάλασσας!
NAO! Δείκτης!Βορειοατλαντικής!Κύμανσης!
NAR! Μη!γραμμικά!αυτοπαλίνδρομα!δίκτυα!
NAR.T.06h! Δίκτυο!NAR!για!τη!πρόγνωση!της!Τ!βάση!των!6!

προηγούμενων!ωριαίων!τιμών!της!
NAR.T.12h! Δίκτυο!NAR!για!τη!πρόγνωση!της!Τ!βάση!των!12!

προηγούμενων!ωριαίων!τιμών!της!
NAR.T.24h! Δίκτυο!NAR!για!τη!πρόγνωση!της!Τ!βάση!των!24!

προηγούμενων!ωριαίων!τιμών!της!
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NAR.WS.06h! Δίκτυο!NAR!για!τη!πρόγνωση!της!WS!βάση!των!6!
προηγούμενων!ωριαίων!τιμών!της!

NAR.WS.12h! Δίκτυο!NAR!για!τη!πρόγνωση!της!WS!βάση!των!12!
προηγούμενων!ωριαίων!τιμών!της!

NAR.WS.24h! Δίκτυο!NAR!για!τη!πρόγνωση!της!WS!βάση!των!24!
προηγούμενων!ωριαίων!τιμών!της!

NARX! Μη!γραμμικά!αυτοπαλίνδρομα!δίκτυα!με!εξωγενείς!εισόδους!
NatN! Μέθοδος!Φυσικού!Γείτονα!
NeaN! Μέθοδος!Πλησιέστερου!Γείτονα!
PCA! Μέθοδος!Ανάλυσης!Κύριων!Συνιστωσών!!
R2! Συντελεστής!συσχέτισης!
RBF! Δίκτυα!Συναρτήσεων!Βάσης!Ακτινικού!Τύπου!
RBF.T! Δίκτυο!RBF!για!τη!χωρική!εκτίμησης!της!Τ!στο!σταθμό!στόχο!

βάσει!της!Τ!στους!σταθμούς!!αναφοράς!
RBF.WS! Δίκτυο!RBF!για!τη!χωρική!εκτίμησης!της!WS!στο!σταθμό!

στόχο!βάσει!της!WS!στους!σταθμούς!!αναφοράς!
RCM! Περιοχικό!Κλιματικό!Μοντέλο!
RI! Συντελεστές!σχετικής!σημαντικότητας!της!μεθόδου!

Συναπτικών!Βαρών!
RMSE! Μέσο!Τετραγωνικό!Σφάλμα!
S2a! Στατιστικό!Ελέγχου!Προσήμου!
S3a! Στατιστικό!Ελέγχου!Προσημασμένης!Διάταξης!Wilcoxon!
SA! Μέθοδος!Χωρικού!Μέσου!
SH1000hPa! Ειδική!Υγρασία!στα!1000hPa!
SH700hPa! Ειδική!Υγρασία!στα!700hPa!
Si.j! Θερινό!Πρότυπο!θέσης!i!!και!j!στο!χάρτη!SOM!
SOM! ΑυτόÖοργανούμενοι!χάρτες!
T2m! Θερμοκρασία!Περιβάλλοντος!στα!2m!
Td2m! Θερμοκρασία!Δρόσου!στα!2m!
Ti.j! Πρότυπο!Μεταβατικής!Περιόδου!θέσης!i!!και!j!στο!χάρτη!SOM!
Tmax! Μέγιστη!ημερήσια!θερμοκρασία!
Tmean! Μέση!ημερήσια!θερμοκρασία!
Tmin! Ελάχιστη!ημερήσια!θερμοκρασία!
U10m! Ζωνική!συνιστώσα!της!έντασης!του!ανέμου!στα!10m!
U850hPa! Ζωνική!συνιστώσα!της!έντασης!του!ανέμου!στα!850hPa!
V10m! Μεσημβρινή!συνιστώσα!της!έντασης!του!ανέμου!στα!10m!
V850hPa! Μεσημβρινή!συνιστώσα!της!έντασης!του!ανέμου!στα!850hPa!
Wi.j! Χειμερινό!Πρότυπο!θέσης!i!!και!j!στο!χάρτη!SOM!
WS10m! Ένταση!Ανέμου!στα!10m!
WS850hPa! Ένταση!Ανέμου!στα!850hPa!

!
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