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نشريه علوم دانشگاه خوارزمی

تابستان 1313

مدلبندی و پیشگویی بیزی مقادیر کرانگین فضایی با تابع مفصل تی
بهزاد محموديان ،محسن محمدزاده* ،لیال شهبازی؛ دانشگاه تربیت مدرس ،گروه آمار
چكیده
در اين مقاله مدل فضايی برای تحلیل مقادير کرانگین با توزيع حاشیهای مقدار کرانگین تعمیميافته معرفی
میشود ،که در آن وابستگیهای فضايی کوچک مقیاس با استفاده از تابع مفصل تی مدلبندی و سپس با رویکردی
سلسله مراتب میدانی تصادفی برای جذب وابستگیهای بزرگ مقیاس با پارامتر مکان توزيعهای حاشیهای مرتبط
میشود .برازش مدل در رهیافت بیزی با استفاده از تکنیکهای مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام میگیرد که
شامل الگوريتم متروپولیس سازوار است .در الگوريتم پیشنهادی با بهدست آوردن توزيع نامزد مناسب ،امکان به
هنگامسازی بردار پارامتر مکان بهصورت توأم فراهم میگردد .همچنین پیشگويی فضايی بیزی بر اساس مدل ارائه
شده با تقريب توزيع پیشگو بهدست آورده میشود .برآوردپذيری پارامترهای مدل ،جذب و تفکیک وابستگیهای
فضايی چند مقیاسی در بررسی شبیهسازی بررسی شده و تحلیل مقادير کرانگین بارندگی ارائه میشود.

مقدمه
1

مقادير کرانگین به مشاهداتی اطالق میشود که دم توزيع را توصیف میکنند .در روش حداکثرهای بلوکی

پس از تعريف بلوکهای زمانی به بزرگترين مشاهده در هر بلوک يک حداکثر بلوکی گفته میشود و در
صورتی که اين حداکثرها بر حسب موقعیتهای فضايی وابسته باشند ،با مقادير کرانگین (حداکثرهای بلوکی)
فضايی مواجهیم .تحلیل مقادير کرانگین فضايی میتواند با رویکرد سلسله مراتب و مرتبط کرددن میدان
تصادفی با پارامترهای توزيع مانند مدلهای آمیخته خطی تعمیميافته طرحريزی شود که هدف اصلی آن
پیشگويی مقدار کرانگین در موقعیتهای فاقد مشاهده است.
در تحلیل مقادير کرانگین فضايی میتوان به مدلهای پیشنهادی کسن و کلز ( ،)1111کولی و همکاران
( ) 2002و سانگ و گلفند ( )2001اشاره کرد .کسن و کلز ( ) 1111با استفاده از فرايند نقطهای مدل فضايی

آمار را برای پارامترهای توزيع پارتوی تعمیميافته مشابه با مدلهای زمین آمار ديگل و همکاران ( )1111در
نظر گرفتند .همچنین سانک و گلفند ( )2001مدل رگرسیونی فضايی با رویکردی سلسله مراتبی را برای توزيع
مقدار کرانگین تعمیميافته معرفی کردند که قـادر بـه لحاظ کردن وابستگیهای کوچک مقیاس نیز هست .در واقـع
واژههای کلیدی :مقادير کرانگین ،توزيع مقدار کرانگین تعمیميافته ،تابع مفصل تی ،الگوريتم سازواز ،پیشگويی.
دريافت 10/1/11
*نويسنده مسئول

پذيرش 12/4/1

mohsen_m@modares.ac.ir
1. Block maxima
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را با رهیافت بیزی برای فزونیهای سرعت باد بهکار بردند .کولی و همکاران ( )2002مدل رگرسیونی زمین

مدلبندی و پیشگويی بیزی مقادير کرانگین فضايی با تابع مفصل تی

بهزاد محموديان و همکاران

اين مدل میتواند وابستگیهای باقیمانده در ماندههای مدل فضايی را با تعديل فرض استقالل شرطی مشاهدات
در مرحلۀ اول مدل سلسله مراتبی مدلبندی کرده و برآورد و پیشگويیهای دقیقتری را بهواسطۀ ساخت توزيع
چند متغیره با تابع مفصل فراهم سازد .توابع مفصل ابزاری را برای ساخت توزيع توأم بر اساس دانستن توزيع-
های حاشیهای يک متغیره در اختیار میگذارد .مزيت اصلی توابع مفصل اين است که بهجای قبول فرض توزيع
چند متغیره ،توزيع توأم تنها با در اختیار داشتن توابع توزيع حاشیهای و مرتبط کردن آنها بهدست میآيد .امیدی
و همکاران ( )1311و امیدی و محمدزاده ( )1310با رهیافت بسامدی و بیزی توابع مفصل متفاوت را در تحلیل
خشکسالی بهکار بردند.
در اين مقاله مدل فضايی مشابه مدل سانگ و گلفند ( )2001برای تحلیل مقادير کرانگین فضايی ارائه
میشود.همچنین به برطرف کردن محدوديتهای محاسباتی و تسهیل در يافتن برآوردن بیزی پارامترها پرداخته
میشود .در اين رابطه سانگ و گلفند ( )2001به مشکالتی مانند وجود خود همبستگی زياد و عدم کارايی الزم
الگوريتم متروپولیس-هستینگس قدم زدن تصادفی 1در متغیرهای توصیف کننده وابستگیهای کوچک مقیای
اشاره کردهاند .بهمنظور رفع اين مشکل ،ابتدا با بهدست آوردن فرم تابع درستنمايی حاصل از تابع مفصل
چگالی نیاز نداشتن بههنگامسازی اين متغیرها مشخص میشود .ثانیا ً استفاده از الگوريتم متروپولیس سازوار

2

رابرت و رزنتال ( )2001برای بههنگامسازی توأم عناصر بردار مرتبط با تغییرات بزرگ مقیاس پیشنهاد
میشود .نیاز نداشتن بهمیزانسازی توزيع نامزد و امکان ساخت توزيع نامزد چند متغیره از جمله مزيتهای اين
الگوريتم است .از سوی ديگر بهدلیل اين که مقادير کرانگین رفتار دم توزيع فرايند بررسی شده را توصیف
میکنند ،به نظر میرسد استفاده از تابع مفصل تی با ويژگیهايی نظیر داشتن وابستگی دمی) 3ديمارتا و مکنیل،
 )2002و پارامتر درجۀ آزادی تابع مفصل تی ،رفتاری مشابه تابع مفصل گاوسی دارد ،در نتیجه حالت کلیتری
نسبت به تابع مفصل گاوسی دارد .عالوه بر اين پیشگويی فضايی بیزی برای مدل فضايی با تابع مفصل تی ارائه
میشود که با روش بهکار رفته بهوسیلۀ سانگ و گلفند ( )2001متفاوت است و از اينکه توزيع شرطی يک
بردار با توزيع تی ،توزيع شرطی تی دارد در آن استفاده میشود .ضمنا ً مدل مناسب در تحلیل دادههای بارندگی
از میان مدلهای فضايی با تابع مفصل و بدون آن با توجه به مالکهای مبتنی بر توان پیشگويی و فاکتور بیزی

مفصل برای تعديل فرض استقالل شرطی ارائه میشود .تکنیکهای مونت کارلوی زنجیر مارکوفی بههمراه
پیشگويی فضايی بیزی در بخش  4شرح داده میشود .بخشهای  2و  6به نحوۀ برآورد پارامترها در رهیافت
بیزی با بررسی شبیهسازی و تحلیل دادههای بارندگی ايران میپردازد .در نهايت بحث و نتیجهگیری در بخش 2
بیان میشود.
3. Tail Dependence

2. Adaptive Metropolis algoritm
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تعیین میگردد .در ادامه در بخش  2توزيع مجانبی مقادير کرانگین به اختصار معرفی میشود .در بخش  3تابع

بهزاد محموديان و همکاران

مدلبندی و پیشگويی بیزی مقادير کرانگین فضايی با تابع مفصل تی

مقادیر کرانگین
بر خالف اکثر روشهای آماری که در آن رفتار توزيع در اطراف میانگین بررسی میشود ،نظريۀ مقادير
کرانگین به تحلیل رفتار دم توزيعها میپردازد .در مدلبندی حداکثرهای بلوکی مشاهدات ،ابتدا بلوکهای زمانی
بهصورت روزانه ،ساالنه يا بازههای زمانی ديگر تعريف و به حداکثرهای بلوکها توزيع مقدار کرانگین تعمیم-
يافته برازش میشود .فرض کنید
و

دنبالهای از متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزيع با تابع توزيع معلوم
حداکثر بلوکی باشند .برای تعیین توزيع پارامتری و مجانبی حداکثرها با قبول

دو فرض همتوزيعی و استقالل ،ثابتهای حقیقی 0
در صورت ) n

و

طوری تعیین میشود که توزيع

( افزايش به تابع توزيع غیرتباهیده

همگرا شود .قضیه انواع کرانگینی (کلز،

 )2001نشان میدهد که حداکثرهای دنبالهای از متغیرهای تصادفی مستقل و همتوزيع با ثابتهای نرمال کننده،
در صورت وجود ،از يکی از توزيعهای گامبل ،فرهشه و وايبل پیروی میکند .برای رسیدن به مدل واحد با
پارامترسازی مجدد ،تابع توزيع تجمعی مقدار کرانگین تعمیميافته (GEV)1بهصورت،
()1
است .تابع توزيع ( )1دارای سه پارامتر مکان

بهدست میآيد ،که در آن

𝜎 و شکل  ξاست .پارامتر شکل رفتار دم توزيع را توصیف میکند0 ،

0

وايبل و 0
(0

𝜉 توزيع گامبل را نتیجه میدهد0 .

) دم متوسط با کاهشپذيری نمايی و 0

𝜉 توزيع فرهشه0 ،

𝜇 مقیاس
𝜉 توزيع

 ξتوزيعی دم کلفت با کاهشپذيری چند جملهای0 ،

ξ

 ξتوزيعی با دم باريک و کران بااليی در نقطه را مشخص

میکند.

مدل فضایی با تابع مفصل
فرض کنید ))′
به

بردار حداکثرهای بلوکی در  nموقعیت دلخواه

متعلق

باشد .مدل سلسله مراتبی مفروض است که در مرحلۀ اول آن حداکثرهای بلوکی مشروط بر پارامتر

مکان توزيع دارای توزيع  GEVهستند .در مدلبندی پیشامدهای کرانگینی ،گاهی فرض استقالل شرطی بهکار

مرحلۀ اول مدل سلسله مراتبی نیاز بهدانستن توزيع توأم  Yاست .شايد راه حلی سادهتر با توجه به محدوديتهای
توزيعهای چندمتغیره کرانگینی استفاده از توزيع يک متغیره  GEVو سپس مرتبط کردن آنها با تابع مفصل
باشد .بديهی است که بررسی صحت و نکويی برازش توزيع يک متغیره آسانتر از توزيع چند متغیرۀ فرض شده
باشد.
قضیۀ اسکالر (نلسن )2006 ،نشان میدهد که تابع مفصلی وجود دارد که توزيع توأم متغیرهای تصادفی را
با توزيعهای حاشیهای آنها مرتبط میسازد .پس اگر برای

تابع توزيع تجمعی

روی R

1. Generalized extreme value
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رفته معقول نیست و انحراف از آن در ماندههای مدل منعکس میگردد .برای تعديل فرض استقالل شرطی در

مدلبندی و پیشگويی بیزی مقادير کرانگین فضايی با تابع مفصل تی

باشد ،آنگاه تابعی مانند  Cروی

بهزاد محموديان و همکاران

وجود دارد بهطوریکه

()2
و اگر توزيعهای حاشیهای پیوسته باشند ،توزيع

برای

در ( )2تابع توزيع توأم با حاشیهایهای

است .برای ساخت تابع مفصل با استفاده از توزيعهای چند متغیره رابطۀ

بهکار میرود که با توجه به آن تابع مفصل تی بهصورت
()3
تابع مفصل تی با درجۀ آزادی  λو ماتريس مقیاس معین مثبت

بهدست میآيد .در (،)3

تجمعی توزيع يک متغیرۀ تی با درجۀ آزادی  λو
و ماتريس مقیاس

،

تابع توزيع

تابع توزيع تجمعی توزيع  nمتغیره تی با درجۀ آزادی λ

هستند .تابع چگالی بهدست آمده از

بدين صورت است:

تابع مفصل تحت مقیاسبندی توزيعهای حاشیهای برای داشتن واريانس يک پاياست .پس مفصل توزيع
برابر با
مفصل

بوده که در آن  Pماتريس همبستگی بهدست آمده از

است .اگر بردار تصادفی Yدارای تابع

و حاشیهایهای يک متغیرۀ تی با درجه آزادی  λباشند ،تابع مفصل چگالی همان توزيع چند متغیره

با درجۀ آزادی  λخواهد بود .در غیراين صورت توزيع چند متغیرهای برای

1

فراهم میشود که فرا توزيع تی

نامیده میشود )ديمارتا و مکنیل .)2002 ،تابع مفصل چگالی تی با مشتق گرفتن از تابع مفصل ( )3بهصورت

و

حاصل میشود که در آن

توابع چگالی بهدست آمده از

حداکثر بلوکی در موقعیت  sبا تابع توزيع حاشیهای 𝜉 𝜎
()4

𝜇

و(

هستند .اگر

باشد ،با توجه به مدل
𝜇

()2
در مرحلۀ اول مدل سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تابع مفصل چگالی تی برای حداکثرهای بلوکی بهدست
میآيد ،که در آن

و

بهترتیب توابع چگالی و توزيع 𝜉 𝜎

( )4تعديل در تابع درستنمايی را با تعريف

𝜇

هستند .در نتیجه مدل

ها بهصورت

()6
1. Meta tʎ distribution
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تابع چگالی توأم

مدلبندی و پیشگويی بیزی مقادير کرانگین فضايی با تابع مفصل تی

ايجاب میکند ،که در آن

بهزاد محموديان و همکاران

تابع توزيع فرهشه استاندارد (1 ،1 ،1

ها 𝜉 𝜎

فرهشه استاندارد از اين جا ناشی میشود که اگر توزيع حاشیهای
𝜉

) است .استفاده از توزيع حاشیهای
𝜇

باشد ،آنگاه

توزيع فرهشه استاندارد دارد .بههمین سبب ،بدون آنکه به کلیت مسئله خللی

وارد شود ،در بررسی توزيع مقدار کرانگین چند متغیره توزيعهای حاشیهای فرهشۀ استاندارد در نظر گرفته
میشوند .اکنون اگر
آنگاه

متغیری تصادفی باشد که

دارای توزيع

متغیری تصادفی تبديل شده با توزيع حاشیهای فرهشه است .ماتريس همبستگی

معتبر و همسانگرد فضايی
و

موقعیتهای

 ρپر میشود که در آن

باشد،

با تابع همبستگی

بیانگر فاصلۀ اقلیدسی بین

است (کرسی.)1111 ،

بنا بر اين مراحل مدل سلسله مراتبی بهاين صورت قابل طرح است :در مرحلۀ اول برای مشاهدات ،مدل ()4
در نظر گرفته میشود ،که در آن
حاشیهای 𝜉 𝜎

𝜇

ها توزيع

ها توزيع حاشیهای فرهشه دارند .در اين صورت

دارند و اين حاشیهایها با تابع مفصل چگالی تی بههم مرتبط میشوند .در مرحلۀ

دوم مدل سلسله مراتبی ،مدل
μ

()2

بردار متغیرهای تبیینی در موقعیت

برای پارامتر مکان توزيع حاشیهای در نظر گرفته میشود که در آن

فضايی  𝛃 ،sبردار ضرايب رگرسیونی و ) W(.میدان تصادفی گاوسی با میانگین صفر و تابع همبستگی
𝜌 هستند .بر اساس مدل ( )2میتوان پیشین فضايی

𝜇

را برای

𝜌 𝜎

در نظر گرفت ،که در آن  Vماتريس کوواريانس فضايی با درايههای
اگر تابع کوواريانس نمايی با پارامتر دامنۀ

و

𝛍
است.

و ( 𝜇)sانتخاب

بهترتیب برای توابع همبستگی

شوند ،برای مجزا کردن وابستگیهای توصیف شده با دو تابع کوواريانس فضايی پارامتر دامنه آنها بايد در
شرط

و

صدق کنند .قابل توجه است که در مدل (،)4

𝜇 که در ( )6و ( )2تعريف شدهاند

بهترتیب وابستگیهای کوچک و بزرگ مقیاس را توصیف میکنند.

 .7برآورد بیزی پارامترهای مدل
برای برازش مدل با رهیافت بیزی توزيعهای پیشین در صورت امکان مزدوج ،فاقد اطالع و سره انتخاب
میشوند .در اين صورت توزيع پسین پارامترهای مدل ( )4بهصورت
𝜎
()1

𝜉

𝜎

𝜎

حاصل میشود که در آن ) f(.تايع چگالی توأم ( )2است.
737

𝜎

𝜉𝜎
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استنباط و پیشگویی

بهزاد محموديان و همکاران

مدلبندی و پیشگويی بیزی مقادير کرانگین فضايی با تابع مفصل تی

و  ،ξتوزيع پیشین نرمال با میانگین صفر و واريانس نسبتاً

برای پارامترهای ثابت توزيع 𝜎 ،GEV

بزرگ انتخاب میشود .همچنین برای پارامتر درجۀ آزادی توزيع پیشین نمايی با میانگین  10و برای
اينکه بايد کوچکتر از

بهدلیل

باشد ،توزيع گاما با ابر پارامترهای مقیاس و شکل برابر با يک فرض میشود.

انتخاب توزيع پیشین برای پارامترهای

نیاز به دقت خاصی دارد .پیشینهای ناآگاهی بخش موجب عدم

و

همگرايی يا تأخیر در همگرايی الگوريتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی میگردد .در نتیجه بهجای توزيع پیشین
و توزيع گامای معکوس مبهم برای

ناآگاهی بخش ،توزيع نرمال بريده شده برای پارامتر

انتخاب میشود.
1

نمايش داده میشود ،که در آن  cبا توجه به قاعده دامنۀ کاربردی

توزيع نرمال بريده شده با

تعیین میگردد .بر اساس اين قاعده انتظار میرود که در نصف بیشترين فاصلههای فضايی ، ،همبستگی
فضايی تقريباً صفر شود .همچنین پارامتر مقیاس  eبرابر مقدار کوچکی در نظر گرفته شده تا توزيع پیشین بر
روی  cتا اندازهای متمرکز باشد .ثابت

هم برابر بزرگترين فاصلۀ فضايی انتخاب میشود .توزيع پیشین

بهصورت

با ابرپارامترهای شکل کوچک و مقیاس بزرگ فرض

گامای معکوس برای

میشود .تابع چگالی اين توزيع متناسب با
.
با انتخاب توزيع نرمال چندمتغیره
برای

،β

و

𝜎
𝛍

است و بهگونهای پارامترگذاری شده که
𝜎
و
و نرمال بريده شده بهترتیب

 ،گامای معکوس

توزيعهای شرطی کامل آنها بهصورت
𝜎𝛍β

𝜎
,
𝜎

()1

دو توزيع شرطی کامل اول با نمونهگیر گیبز و از توزيع

با الگوريتم متروپولیس-هستینگس

قدمزدن تصادفی انجام میشود .بههمین ترتیب توزيعهای شرطی کامل پارامترهای ،ξ ،σ

و  λبهترتیب از

حاصلضرب تابع درستنمايی ( )2در توزيعهای پیشین فروض میشوند ،که فرم بستهای ندارند .نمونهگیری از
توزيع شرطی کامل اين پارامترها با الگوريتم متروپولیس-هستینگس قدمزدن تصادفی انجام میگیرد.
برای نمونهگیری از توزيع شرطی کامل بردار پارامتر مکان

𝜇

 μکه وابستگی

فضايی بزرگ مقیاس را مدلبندی میکند ،میتوان از الگوريتم متروپولیس-هستینگس قدمزدن تصادفی استفاده
کرد
1. Practical range
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است ،که در آنها  Hماتريس همبستگی فضايی با درايههای

است .نمونهگیری از

بهزاد محموديان و همکاران

مدلبندی و پیشگويی بیزی مقادير کرانگین فضايی با تابع مفصل تی

بههمین سبب ،توزيع شرطی کامل هر يک از درايههای بردار 𝛍 بهصورت:
𝜇

𝜎

𝜇

𝜎

𝜉𝜎

𝜉𝜎 𝜇

𝜇

𝜇
بهدست میآيد ،که در آن

بهجز

نشاندهندۀ تمام درايههای

𝜇 است ،و

و

بهواسطۀ میانگین و

واريانس توزيع شرطی نرمال چندمتغیره قابل حصول است .اما مشکل اصلی الگوريتم متروپولیس-هستسینگس
قدمزدن تصادفی برای نمونهگیری از توزيع شرطی اخیر میزانسازی توزيع نامزد برای هر يک از درايههاست.
بههمین دلیل در اين مقاله الگوريتم متروپولیس سازوار رابرت و رزنتال ( )2001برای نمونهگیری از توزيع
شرطی کامل  μپیشنهاد میشود .در اين الگوريتم توزيع نامزد در تکرار jام،
))10

𝛍

),

است که در آن

بهصورت:

𝛍
ماتريس همانی و0

ماتريس کوواريانس نمونهای،

 αهستند .ماتريس کوواريانس

نمونهای حاصل از نمونههای زنجیر تا تکرار jام در رابطۀ بازگشتی
𝜇
صدق میکند که در آن

𝜇

𝜇

𝜇

𝜇 میانگین نمونههای شبیهسازی شده تا تکرار  j-1است .اين رابطۀ بازگشتی باعث

میشود محاسبات در بهدست آوردن برآوردی از وابستگیهای بین درايههای 𝛍 در توزيع پسین ،به سادگی انجام
شود .ثابت  αمعموالً برابر  0/02فرض میشود که وجود آن در ( )10برای اثبات ويژگیهای ارگوديک زنجیر
الزم است.
برای نمونهگیری از توزيعهای شرطی کامل ،ξ ،σ

λ،و

الگوريتم متروپولیس-هستینگس سازوار

اتخاذ میگردد .در اين الگوريتم لگاريتم انحراف معیار توزيع نامزد نرمال مثالً برای  σدر طول اجرا با توجه به
رابطۀ

برابر  1و  -1است اگر بهترتیب

و

باشد (رابرت و رزنتال.)2001 ،

پیشگویی فضایی بیزی
مورد نظر باشد .در رهیافت بیزی پیشگويی

فرض کنید پیشگويی مقدار کرانگین در موقعیت
فضايی بر اساس توزيع پیشگوی
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] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

به ازای jامین دسته20 1تايی نمونههای شبیهسازی شده تعديل میشود ،که در آن 0/26نرخ پذيرش تجربی و

بهزاد محموديان و همکاران

مدلبندی و پیشگويی بیزی مقادير کرانگین فضايی با تابع مفصل تی

امکانپذير میگردد که در آن محاسبۀ انتگرال اغلب غیرممکن يا با دشواریهايی همراه است .اگر نمونههای
در اختیار باشد ،میتوان با تولید نمونه از توزيع

مونت کارلوی زنجیر مارکوفی از

با اين گامها انجام میگیرد:
اين انتگرال را با مجموع تقريب زد .نمونهگیری از توزيع پیشگوی
با تکنیکهای مونتکارلوی زنجیر مارکوفی
از
𝜉𝜎
𝜎
 تولید
بیان شده در زير بخش .1.3
 پیشگويی

 μکه به راحتی با توجه به گاوسی بودن میدان تصادفی ) W(.و رابطۀ ( )2قابل محاسبه

است (ديگل و همکاران.)1111 ،
 با در اختیار داشتن

 μو نمونههای مونت کارلوی زنجیر مارکوفی ساير پارامترها،

از توزيع

شبیهسازی میشود .چون تابع مفصل بر اساس توزيع چند متغیره تی ساخته شده است،
با تولید نمونه

تولید نمونه از

از توزيع شرطی تی و محاسبۀ

همراه است ،که در آن ) G(.تابع توزيع 𝜉 𝜎

𝜇

است.

در گام آخر توزيع شرطی تی بهاين صورت بهدست میآيد .فرض کنید  xيک بردار  Tبعدی از توزيع تی
چند متغیره با درجۀ آزادی  ،λماتريس مقیاس

در نظر گرفته شود که در آن

و بردار پارامتر مکان با عناصر صفر باشد .حال اگر افرازهای

يک بردار  nبعدی است .به راحتی میتوان نشان داد که توزيع شرطی

نیز يک توزيع تی با پارامترهای زير است:

پارامتر

مقدار واقعی
3
0 /3
0 /1
5
30
0 /5
1
1
2

برآورد بیزی
3/13
0/22
0/10
5/20
21/21
0/11
0/12
0/21
2/51

فاصله باور %19
()2/31 ،5/21
()0/02 ،0/13
()0/03 ،0/11
()2/22 ،21/3
()21/21 ،31/35
()0/11 ،1/14
()0/14 ،1/22
()0/55 ،1/04
()1/24 ،4/15

1. batch
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شکل .7بافتنگار حداکثرها و نمودار پراکنش موقعیتهای فضایی
جدول .7برآورد بیزی پارامترهای مدل

بهزاد محموديان و همکاران

مدلبندی و پیشگويی بیزی مقادير کرانگین فضايی با تابع مفصل تی

بررسی شبیهسازی
برای بررسی مدل فضايی ( )4با تابع مفصل تی و ارزيابی گامهای مونت کارلوی زنجیر مارکوفی بررسی
شبیهسازی انجام گرفت .برای اين منظور  100مشاهده در شبکه [ ]0،2[×]0،2بهطور نامنطم با مقادير
پارامتری 3

𝜎0/3 ،

0/1 ،ξ

)30ˏ0/2ˏ1(ʹ ،λ

2،

2،

1 ،β

و توابع کوواريانس

نمايی برای تابع مفصل و میدان تصادفی مرتبط با  μشبیهسازی شدند .شکل  1بافتنگار حداکثرهای تصادفی
انتخاب شده بههمراه نمودار پراکنش موقعیتهای فضايی را نشان میدهد .توزيعهای پیشین
𝜉 𝜎

),
𝜎

()11

),

برای پارامترها در نظر گرفته شد .قابل توجه است که میانگین توزيع نرمال بريده شده از رابطۀ
با

برای

𝛃 متناظر با

بهدست آمده است .بردار ضرايب رگرسیونی

است ،که در آن e

بردار يکه x ،و  yنیز بردارهايی از مختصات موقعیتهای فضايی هستند .استنباط بیزی بر اساس نمونهای
تصادفی با حجم  2200است که از اجرای گامهای الگوريتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی برای 300000
تکرار و مرحلۀ داغیدن  200000و از تأخیر چهلم بهدست آمده است .بافتنگار و نمودار ترتیبی میانۀ نمونههای
تولید شده بعضی از پارامترها در شکل  2آمده است .بافتنگار توزيع نمونههای شبیهسازی شده را نمايش
میدهد ،که در آنها خط پر و خطچین عمودی بهترتیب مقدار واقعی و برآورد بیزی پارامتر مربوط را با میانۀ
توزيع پسین نشان میدهد .نمودار ترتیبی میانۀ نمونههای تولید شده از توزيعهای شرطی کامل پارامترها بیانگر
همگرايی اين نمونههاست .نمودار ترتیبی میانۀ نمونههای تولید شده از توزيعهای شرطی کامل پارامترهای

و

دارای روندی در خالف جهت يکديگر هستند و به حالت مانايی نرسیدهاند .اين رفتار پارامترهای وارايانس
و دامنۀ میدان مشابه با نتیجه بهدست آمده بهوسیلۀ اشتاين ( )1111است .در واقع اشتاين نشان داد که پیشگوهای
فضايی به تک تک پارامترهای

و

بستگی نداشته و تحت تأثیر حاصلضرب آنها است .در جدول 1

اطالعات نموداری شکل  2با محاسبۀ برآورد بیزی (میانه توزيع پسین) و فاصلۀ باور  %12کمی شده است.

کرانگینهای بارندگی ایران
دادههايی که در اين تحقیق تحلیل میشوند ،بیشترين مقدار بارندگی سال  1316با واحد میلیمتر برای 126
ايستگاه سینوپتیک هواشناسی در ايران است .شکل  3موقعیت قرار گرفتن اين ايستگاهها و شکل  4بافتنگار
حداکثرهای ساالنۀ بارندگی و نمودار پراکنش حداکثرها در مقابل طول و عرض جغرافیايی مختصات مکانی
ايستگاهها را نشان میدهد .برای انجام استنباط از میان ايستگاهها  100ايستگاه با نمونهگیری تصادفی ساده
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نتايج بیانگر آن است که برآوردهای مناسبی در مقايسه با مقدار واقعی حاصل شده است.

مدلبندی و پیشگويی بیزی مقادير کرانگین فضايی با تابع مفصل تی

بهزاد محموديان و همکاران

انتخاب و  26ايستگاه باقیمانده برای انتخاب مدل بهکار رفتند .اين ايستگاه در شکل  3بهترتیب با

و مشخص

شدهاند.
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شکل .2بافتنگار و نمودار ترتیبی میانۀ نمونههای تولید شده از توزیعهای شرطی کامل بعضی از پارامترهای مدل  .خط
پر و خطچین عمودی در بافتنگار بهترتیب مقدار واقعی و برآورد بیزی هستند

مدلبندی و پیشگويی بیزی مقادير کرانگین فضايی با تابع مفصل تی

شکل .3موقعیت فضایی ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی

و

بهزاد محموديان و همکاران

بهترتیب ایستگاههای بهکار رفته در استنباط و انتخاب مدل هستند

چنانکه در شکل  4مالحظه میشود ،حداکثرهای بارندگی توزيع دم کلفتی دارند .ضرايب چولگی و کشیدگی
برای اين دادهها بهترتیب برابر با  1.41و  2.22هستند که از مقادير  0و  3برای توزيع نرمال بزرگترند .اين
امر دم کلفتتر بودن توزيع دادهها نسبت به توزيع نرمال و استفاده از تابع مفصل تی را تا اندازهای توجیح می-
کند .همچنین مشاهدات دارای روند خطی واضحی در برابر طول و عرض جغرافیايی نیستند .با وجود اين ،از
آنها بهعنوان متغیرهای تبیینی در روند چندجملهای درجه دو بهصورت

استفاده شد .با در نظر گرفتن توزيعهای پیشین به شکل ( )11برای پارامترهای 𝜎

برای

انتخاب توزيع پیشین

،ζ ،

،β ،λ ،

و

استنباط بیزی بر اساس نمونۀ تصادفی به حجم

 2200با تعداد تکرارها ،مرحلۀ داغیدن و تأخیر مشابه با مثال شبیهسازی انجام گرفت.عالوه بر مدل فضايی با
تابع مفصل تی مدلها با تابع مفصل گاوسی و بدون تابع مفصل نیز به دادههای بارندگی برازش شدند .استنباط
بیزی برای اين مدلها با تعداد تکرار ،مرحلۀ داغیدن و از تأخیر يکسان اما با اندکی تغییر در توزيعهای شرطی
کامل اجرا گرديد .بهمنظور مقايسۀ مدلهای فضايی بدون تابع مفصل و با توابع مفصل گاوسی و تی بر اساس

تعريف میشود که در آن 26

،

حداکثر ساالنۀ بارندگی در  iامین ايستگاه از  26ايستگاه کنار گذاشته

شده برای انتخاب مدل و پیشگويی حداکثر بارندگی در ايستگاه مورد نظر است .همچنین فاکتور بیزی (کاس و
 ،برای مقايسۀ مدلهای رقیب
رفتری )1112 ،به صورت نسبتی از درستنمايیهای مدل،
استفاده شد که در آن

و

برای  i=1,2درستنمايی (حاشیهای) مدل هستند.
Averaged absolute prediction errors

دو مدل رقیب و
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توان پیشگويیشان ،از مالک متوسط قدر مطلق خطاهای پیشگويی (AAPE) 1استفاده شد .اين مالک بهصورت

بهزاد محموديان و همکاران

مدلبندی و پیشگويی بیزی مقادير کرانگین فضايی با تابع مفصل تی

شکل .4بافتنگار و نمودار پراکنش حداکثرهای ساالنۀ بارندگی در برابر طول و عرض جغرافیایی
درستنمايی حاشیهای بهصورت

محاسبه میشود که در آن

است .روشهای متفاوتی برای تقريب انتگرال اخیر

پارامترهای مرتبط با مدل

وجود دارد .اين پژوهش با استفاده از نمونههای شبیهسازی شده پسینی ،دو برآوردگر میانگین همساز (HM ) 1و
نقاط مهم معکوس )RI( 2بهکار میرود (نیوتن و رفتری 1114 ،و گلفند و دی .)1114 ،فاکتور بیزی برای
مقايسۀ مدلهای

و

بهصورت

با برآوردگرهای  HMو  RIاز درستنمايی مدل ،حاصل میشود .شايان ذکر است که 10
(0/1

(

) نشاندهندۀ شواهد قوی در تأيید مدل

) است .جدول  2مقدارهای بهدست آمده از اين

مالکها را نشان میدهد .مالک  AAPEتوان پیشگويی مناسب مدل فضايی با تابع مفصل را نشان میدهد که
مفصل تی در مقايسه با مفصل گاوسی پیشگويیهای به واقعیت نزديکتری دارد .با توجه به اطالعات جدول 2
فاکتور بیزی برابر با ()11/22

با استفاده از برآوردگر  HMبرای مقايسۀ مدل فضايی با توابع مفصل

گاوسی و تی نشاندهندۀ آن است که اضافه شدن پارامتر درجۀ آزادی در تابع مفصل تی از نظر استنباطی مقرون
بهصرفه نیست .الزم به ذکر است که فاکتور بیزی با برآوردگر  RIاز درستنمايیهای مدل نتايج يکسانی را

مقدار کرانگین مورد توجه باشد آنگاه مدل فضايی با تابع مفصل تی عملکرد بهتری دارد و اگر مسئلۀ برازش
بیزی مدل با پارامترهای کمتر موردنظر باشد آنگاه تابع مفصل گاوسی مناسبتر است .شکل  2پهنهبندی مقادير
کرانگین بارندگی ايران را برای مدل فضايی بدون تابع مفصل و با تابع مفصل تی نشان میدهد.
اين پهنهبندی بر اساس پیشگويی مقدار کرانگین بارندگی در  1600نقطه (شبکه منظم  )40×40با تکنیکهای
زيربخش  2.4بهدست آمده است .واضح است که در آن پهنهبندی مقادير کرانگین با مدل فضايی حاوی تابع
مفصل تی از تغییرپذيری فضايی بیشتری برخوردار است
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موجب میشود .به همین سبب ،با توجه به مقادير مالکهای انتخاب مدل میتوان نتیجه گرفت که اگر پیشگويی
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جدول AAPE .2و برآورد درستنمایی حاشیهای برای مدلهای فضایی
مدل
بدون تابع مفصل
با تابع مفصل گاوسی
با تابع مفصل تی

-122/23
-3/62
-23/12

(ب)

-124/11
-22/21
-41/23

AAPE
20/13
11/21
11/12

(7لف)

شکل .5پهنهبندی مقدار کرانگین بارندگی با مدل فضایی ،الف) بدون تابع مفصل ،ب) با تابع مفصل تی

بحث و نتیجهگیری
مدل فضايی با تابع مفصل برای مقادير کرانگین معرفی شد که شامل میدان تصادفی برای پارامتر مکان و
مؤلفۀ خطايی برای مدلبندی تغییرات مقیاس کوچک با تعديل فرض استقالل شرطی است .برای ساختن توزيع
توأم مناسب از توزيعهای حاشیهای مقدار کرانگین تعمیميافته ،استفاده از تابع مفصل تی در مدل سانگ و گلفند
( )2001پیشنهاد شد .از آنجا که تابع مفصل تی دارای وابستگی دمی است و تابع چگالی آن دمهای کلفتتری
نسبت به توزيع گاوسی دارد ،چارچوب استواری را برای انجام استنباط و پیشگويی کرانگینی فراهم آورد.
همچنین الگوريتم مونت کارلوی زنجیر مارکوفی استفاده شده مشکالت همگرايی پارامترهای مدل را رفع کرد.
مدلبندی فضايی-زمانی مقادير کرانگین و پیشگويی مقدار کرانگین يکی از مسائل جالب در موقعیت فضايی و
زمان دلخواه است .اين امر با توجه به بزرگ بودن حجم دادههای فضايی-زمانی به تعديل الگوريتم مونت

قدردانی و تشکر
نويسندگان مقاله از پیشنهادها و نظرات داوران محترم که در بهبود مقاله مؤثر واقع شد و نیز از قطب
دادههای ترتیبی و فضايی دانشگاه فردوسی مشهد برای حمايت مالی ،تقدير و تشکر میکنند.
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کارلوی زنجیر مارکوفی يا بهکارگیری روش ديگری در برازش مدل با رهیافت بیزی نیاز دازد.
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