مجله علمي و فني نيوار ،شماره  -83 ،82پائيز و زمستان ( 1392دو فصلنامه)

مطالعه موردی تحليل عيني از طريق طرحوارة بارنز
ليال اميني ،1ابراهيم ميرزائي ،2غالمرضا خاكيان دهكردي

3

 -1كارشناس مسئول پيش بيني مدلهاي عددي اصفهان
 -2معاونت فني وتوسعه ایستگاههاي سازمان هواشناسي كشور
 -3كارشناس مركز تحقيقات هواشناسي كشاورزي نجف آباد
چكيده
جهت صدور پيشبيني ،در مراحل آغازگري و شرایط اوليه ،با استفاده از مدلهاي عددي درمناطق مختلف ،به كليه فراسنجهاي هواشناسي در فواصل
مشخص برروي یك شبكه منظم ،نياز ميباشد .انتقال دادههاي نامنظم دیدباني شده به یك شبكه منظم ،نيازمند استفاده از تحليل عيني ميباشد .طرحوارة
تحليل عيني بایستي درونيابي هموار را انجام داده ،باعث افزایش اطالعات ،مشخص كردن و حذف اطالعات خطا و ایجاد نظم داخلي گردد .سه طرحوارة
پانوفسكي ،كرسمن و بارنزرا ميتوان به عنوان طرحوارههاي اوليه پراستفاده ،البته تاچند سال پيش نام برد .در این پژوهش روش بارنز مورد استفاده واقع شد.
تكنيك بارنز تركيبي از چند جاروب ميباشد كه از یك مجموع وزني خطي اطالعات دیدباني شده در منطقة نفوذ حول هر نقطة شبكه استفاده ميكند .مقدار
برآورد شده هر متغير در نقطة شبكهاي (دوبعدي) پس از اولين جاروب محاسبه ميشود .اولين جاروب كامالً مشابه با كرسمن بوده با این شرط كه ميدان
حدس اوليه صفر ميباشد .ميدان برآورد شده در هر ایستگاه توسط سادهسازي از طریق ميانگينگيري چهار نقطه شبكه بدست ميآید .نتایج حاصله نشان داد
كه:
 -1افزایش تعداد ایستگاهها باعث افزایش دقت اطالعات خروجي طرحواره بارنز ميگردد
 -2گرتههاي خروجي طرحواره هاي بارنز و كرسمن از اطالعات سطح زمين نتایج مشابه دارند.
 -3گرتههاي خروجي طرحواره هاي بارنز و كرسمن از اطالعات جو باال تفاوت چشمگيردارد.
کلمات کليدی :شبكه منظم -اطالعات دیدباني  -تحليل عيني -بارنز -كرسمن
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ليال اميني و همكاران

مقدمه
به عمليات انتقال اطالعات دیدباني شده از جایگاههاي

شرایط اوليه ایجاد شده تنها از طریق اطالعات دیدباني و نقاط

تصادفي و نامنظم بر روي مكانهاي منظم و شبكهبندي شده

شبكه درونيابيشده متعادل نخواهد بود .در مدلهاي پيشبيني

تحليل عيني گفته ميشود .سه طرحوارة مشهور تحليل عيني

عددي ،دیدباني وضعيت جوي بعنوان اطالعات پایه مورد

بدین شرح ميباشد -1 .پانوفسكي -2 ،كرسمن-3 ،بارنز

استفاده قرار ميگيرد .بخشي از این اطالعات ،شرایط اوليه

ميباشد .اولين بار در سال  1974تحليل عيني بارنز توسط

مدل عددي را ایجاد ميكند .كيفيت پيشبيني عددي كامالً

استنلي بارنز پيشنهاد شد .احتماالً جانشين طرحواره تحليل

بستگي به شرایط اوليه دارد .آغازگري ضعيف نتایج نهائي

عيني كرسمن (رایجترین درونيابي خطي تجربي) ميباشد.

یك پيشبيني را ضعيف ميكند .زیرا جذب اطالعات،

این خود اساس جيمپاك را تشكيل ميدهد كه بطور وسيع

شاخهاي از هواشناسي بوده كه باعث بهبود كلي نتایج آن

جهت راحتي تحليل عيني و محاسبات تشخيصي در مركز

خواهد شد .این قسمت بخش عمدهاي ازتحقيقات است كه

هوا-فضاي ناسا توسعه یافته است .روش بارنز هنوز مورد

هزینه و وقت زیادي را صرف ميكند.

توجه محققين تحليل كننده دیدهبانيها ميباشد.
هدف اصلي از پردازش جهاني اطالعات و سيستمهاي
پيشبيني آمادهسازي و قابل دسترسكردن روش تحليل
هواشناسي و توليدات پيشبيني ميباشد .جهت ارائه این
خدمات ،به اجراي مدلهاي عددي نياز ميباشد .مدلهاي
عددي جهت اجرا نياز به یك سري شرایط اوليه در زمينه
متغيرهاي وابسته (مختصات باد ،فشار ،دما ودانسيته) دارد.
شاید تصور شود كه این شرایط مستقيماً باید از طریق
دیدبانيهاي همدیدي یا غيره حاصل شود .طبيعي است كه

مرحله جذب اطالعات

در این مرحله ميدان حدس اوليه و دیدباني تركيب شده و
تحليل عيني را ایجاد كرده است .این خود توسط گام
آغازگري جهت به تعادل دیناميكي در آوردن شرایط اوليه
كاربرد دارد .این روند بطور چرخشي تكرار ميشود
بطوریكه پيشبيني قدیمي به عنوان حدس اوليه در اجراي
بعدي مدل استفاده ميشود(شكل.)1

شكل شماره ( -)1نمودار مراحل جذب اطالعات و صدور پيش بيني
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تحليل عيني بارنز

dn 2

در سال  1974این تحليل توسط استنلي بارنز پيشنهاد شد.

این روش ،تركيبي از خود دیدبانيها ایجاد ميكند و معموالً
درگير دو مرحله اسكن اطالعات است .اگر متغير  sدر
جایگاه  nباشد ،اولين مرحله اسكن درنقطه شبكه اي  gبدین
صورت مياشد:
 =c W  eنسبت آهنگ ميرایي تابع وزني
()1
از آنجایي كه وزن بطور ميرا به صفر ميل ميكند نيازي به
d2
4c



n

تعيين شعاع تاثير نيست .هرچند كه تعداد دیدباني  Nباید
آنقدر بزرگ باشد كه دورترین نقطه شبكه وزن كوچكي را
دریافت كند اگر این ابزار جریان یابد سپس انتخاب C

كنترلي را برروي فيلتر كردن خواص تحليل ایجاد ميكند.
نتایج تحليل از اولين اسكن یك ميدان زمينه باعث ایجاد

()2

كه  = 0 S n (1) >g>1مقدار تحليلي  Sدرونيابي جهت نقطه
دیدباني  nپس از اولين اسكن مي باشد .اختالف وزن ناشي
از اولين و دومين اسكن توسط  gكنترل شدكه كمتر از 1
ميباشد .بنابراین تابع وزني یك شتاب دهنده به ميرایي دومين
اسكن ميباشد .در تالش است كه مقياس كوچكتري در
تحليل ایجاد شود .اگر ميانگين مكاني اطالعات و نقاط شبكه
در مقایسه با برخي طول موجها ( )λكوچك باشد سپس طول
موج پس از دومين اسكن بدین شرح محاسبه شده كه در
شكل ( )2نشان داده شده است.
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طول موج
شكل شماره ( -)2تابع جواب پس از دو عبور از تحليل بارنزمي باشد  .این منحني درمورد()g=0.3و ( )(c=2500kmبيان مي شود.طول موج( )λدر واحد 100 kmبرچسب
شده است.طول موجهاي كمتر در واحدهایي از طول موجهاي كمتر از  150 kmاز بين رفته اندو طول موجهاي بيشتر از  300 kmدر حقيقت دست نخورده اند.

مواد و روشها

بعد توسط یك معادله دایرهاي اطالعات تصادفي جهت سه

در این طرح از طریق برنامه نویسي به زبان فرترن ابتدا یك

مؤلفه مختصات محاسبه گردید .تعداد نقاط تصادفي به دلخواه

شبكه مربعي در محدوده طول جغرافيایي از  0تا  100درجه و

تغيير داده شد .تعداد در هر مرحله افزایش داده شد تا بتوان در

عرض جغرافيایي  0تا  100درجه در نظر گرفته شد .در مرحله

زمينه ارتباط تعداد نقاط و ایستگاهها با دقت عمل به نتایجي
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رسيد .بر این اساس تعداد نقاط بترتيب ،10000 ،400 ،200

موارد خطا از طریق برنامهنویسي فرترن ،طرحوارة تحليل عيني

 50000 ،1000انتخاب شد .نقاط حاصله پس از تأثير تحليل

بارنز بر آن اعمال شد.

عيني توسط نرم افزارترسيم گردید .بطوریكه زماني كه تعداد
اصل معادالت و بررسي نتايج در تحليل بارنز

نقاط افزایش یافت دقت كار نيز افزوده شد .در مرحله بعدي

در این قسمت از طریق برنامهنویسي به زبان فرترن طرحواره

جهت كاربردي نمودن این طرحواره از اطالعات واقعي مربوط

بارنز به اجرا در آمد .جهت اجراي برنامه ،اطالعات ورودي

به الیههاي سطح زمين و جو باال استفاده گشت .اطالعات مورد

توسط یك فایل شامل طول جغرافيایي ،عرض جغرافيایي و

نظر مربوط به ماههاي فوریه و مارس سال  2006در محدوده

مقدار متغير مورد تحليل به عنوان اطالعات خام وارد برنامه شد.

 60-0درجه شرقي و  0-60درجه شمالي بود .این اطالعات

ابتدا برنامه بر روي یك نمونه اطالعات تصادفي بطور آزمایشي

شامل طول جغرافيائي ،عرض جغرافيایي و فراسنج مورد تحليل

اجراشد .بر این اساس با دادن مقادیري به كاپا و گاما ،نتایج به

عيني (فشار در سطح زمين و ارتفاع الیه  500هكتوپاسكال در

شرح زیر بود كه با مقدار قبل از انجام تحليل بارنز مقایسه گشته

الیه مياني جو) بود .پس از كنترل كيفي اطالعات و حذف

است .بهترین نتایج با

kapa=12.0,gama1=0.3

حاصل گشت.
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شكل شماره ( -)3گرته مربوط به خروجي اطالعات پس از اعمال طرحواره بارنز باkapa=12/0,gama1=0/3
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شكل شماره ( -)4گرته مربوط به خروجي اطالعات قبل ازاعمال طرحواره بارنز باkapa=12/0,gama1=0/3
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در مرحله بعدي از طرحوارة ایجاد شده جهت تحليل عيني

نتيجه و بحث

اطالعات واقعي استفاده گشت .جهت اینكار اطالعات

شكل ( )5گرته مربوط به اطالعات فشار سطح زمين پس از

ایستگاههاي سينوپتيك و جو باالمربوط به سال  2006در

اعمال طرحوارة بارنز در ساعت  0000روز بيست و پنجم

ماههاي فوریه و مارس استخراج گشت .پس از اجراي

فوریه سال  2006در محدودة طول جغرافيائي 0-70درجه

طرحواره در مورد سطح زمين و الیه مياني جو نتایج زیر

شرقي و عرض جغرافيائي  0-60درجه شمالي ميباشد .بر

حاصل شد.

اساس این شكل سامانه حاكم بر كشور ایران در این تراز یك
مركز پرفشار ميباشد كه پشته آن بطور كامل ایران را احاطه
كرده است .بر روي این نقشه بر روي عربستان و كشورهاي
مستقر در جنوب غرب ایران سامانه كم فشاري با خطوط
گرادیان شدید فشاري حاكم است.
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شكل شماره ( -)5گرته مربوط به اطالعات سطح زمين پس از اعمال طرحوارة بارنز در ساعت  0000روز بيست و پنجم فوریه 2006

در شكل ()6گرته مربوط به اطالعات تراز  500هكتوپاسكال

نقشه و مقایسه وضعيت جوي مبين این ميباشد كه نقشه

پس از اعمال طرحوارة بارنز در ساعت 00روز بيست و پنجم

حاصل از تحليل عيني با واقعيت همخواني دارد .شكل ()7

فوریه سال  2006در محدودة طول جغرافيائي 0-70درجه

گرته مربوط به اطالعات سطح زمين پس از اعمال طرحوارة

شرقي و عرض جغرافيائي  0-60درجه شمالي ميباشد .بر

بارنز در ساعت  0000روز یكم مارس سال  2006ميباشد.

اساس این شكل سامانه حاكم بركشور ایران در این تراز یك

در این گرته خطوط هم فشار رسم گردیده است .بررسي

مركز پر ارتفاع ميباشد كه پشته آن بطور كامل ایران را

همدیدي بر روي این گرته نشان ميدهد كه زبانههاي سامانه

احاطه كرده است .بر روي این نقشه بر روي عربستان و

كم فشار از عرضهاي شمالي بر روي شمال ایران نفوذ كرده

كشورهاي مستقر در جنوب غرب ایران سامانه كم ارتفاع با

است .بر روي دریاي مدیترانه یك سلول پر فشار با مقدار

خطوط گرادیان شدید ارتفاعي حاكم است .بررسي این دو

 1026ميلي بار بسته شده است.

8

مطالعه موردي تحليل عيني از طریق طرحوارة بارنز

ليال اميني و همكاران

50
45
40
35
30
25
20
15
10
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
شكل شماره ( -)6گرتة اطالعات تراز 500هكتوپاسكال پس ازاعمال طرحوارة بارنزدرساعت 000روزبيست وپنجم فوریه سال 2006
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شكل شماره ( -)7گرته مربوط به اطالعات سطح زمن پس از اعمال طرحوارة بارنز در ساعت  0000روزیكم مارس سال2006

شكل ( )8گرته مربوط به اطالعات سطح زمين پس از اعمال

مدیترانه سامانه پر فشار حاكم ميباشد .مقایسه دو شكل ( )7و

طرحوارة كرسمن ساعت  0000روز یكم مارس سال

( )8نشان ميدهد كه این دو طرحواره داراي تشابه و

2006ميباشد .بررسي این گرته نشان ميدهد كه درسطح

تفاوتهائي ميباشند .شكل ( )9گرته مربوط به اطالعات الیه

زمين بر روي كشور ایران زبانههاي كم فشار از عرضهاي

 500هكتوپاسكال پس از اعمال طرحوارة بارنز در ساعت

شمالي نفوذ كرده است .همچنين بر روي مناطق شرق دریاي

 0000روز سوم مارس سال 2006ميباشد.
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شكل شماره ( -)8گرته مربوط به اطالعات سطح زمين پس از اعمال طرحوارة كرسمن ساعت  0000روزیكم مارس سال 2006
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شكل شماره ( -)9گرته مربوط به اطالعات الیه  500هكتوپاسكال پس از اعمال طرحوارة بارنز در ساعت  0000روز سوم مارس 2006

بررسي دقيق بر روي این گرته نشان ميدهد كه ارتفاع این

طرحوارة كرسمن در ساعت  00روز سوم مارس سال 2006

الیه بر روي ایران بين  5800-5700ژئوپتانسيل متر گسترده

ميباشد ،مقایسه این دو گرته نشان دهنده تفاوت چشمگيري

شده است .خطوط از گرادیان ضعيفي برخوردار است.

بين این دوطرحواره ميباشد .هر چند كه بر روي ایران ارتفاع

همچنين بر روي آفریقا سامانه كم ارتفاعي حاكم است.

حاصله بين این دو طرحواره همخواني دارد .شكل ( )11گرته

گرادیان شدید ارتفاعي بر روي كشورهاي غربي مبين

مربوط به اطالعات تراز  500هكتوپاسكال پس از اعمال

ناپایداري بر روي این مناطق ميباشد .شكل ( )10گرته

طرحوارة بارنز در ساعت  0000روز پنجم مارس سال

مربوط به اطالعات الیه  500هكتوپاسكال پس از اعمال

 2006ميباشد .این گرته خروچ سامانه كم ارتفاع و ورود
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سامانه پر ارتفاع را نشان ميدهد .شكل ( )12نفوذ تدریجي

زمين پس از اعمال طرحوارة بارنز در ساعت  0000روز

سامانه پر ارتفاع را از سمت غرب بر روي كشور ایران و

پنجم مارس سال  2006ميباشد .بر اساس این شكل برروي

خروج تدریجي سامانه كم ارتفاع را نشان ميدهد .مقایسه این

كشور ایران خطوط هم مقدار با فواصل یك ميلي بار رسم

دو گرته تا حدودي نشان دهنده تشابهاتي بين خروجي دو

گردیده است.

طرحواره ميباشد .شكل ( )13گرته مربوط به اطالعات سطح

.
شكل شماره ( -)10گرته مربوط به اطالعات الیه  500هكتوپاسكال پس از اعمال طرحوارة كرسمن در ساعت 00روز سوم مارس 2006
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شكل شماره ( -)11گرته مربوط به اطالعات تراز  500هكتوپاسكال پس از اعمال طرحوارة بارنز در ساعت  0000روزپنجم مارس 2006

مجله علمي و فني نيوار

شماره  -83 ،82پائيز و زمستان ( 1392دو فصلنامه)
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شكل شماره ( -)12گرته مربوط به اطالعات تراز  500هكتوپاسكال پس از اعمال طرحوارة كرسمن در ساعت  00روزپنجم مارس 2006

50
45
40
35
30
25
20
15
10
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
شكل شماره ( -)13گرته مربوط به اطالعات سطح زمين پس از اعمال طرحوارة بارنز در ساعت  0000روز پنجم مارس سال 2006

كشور ایران بين فشار  1007-1020هكتوپاسكال واقع شده

كشور با مركزیت بيش از  1020ميلي بار مشخص ميباشد،

است نسبتاً شيو خطوط فشاري در این گرته بر روي ایران

كشور ایران بين خطوط فشاري  1010-1020محصور شده

شدید است .مركز پر فشاري كه زبانة آن بر روي ایران است

است .بر اساس این گرته بر روي دریاي مدیترانه سامانه كم

بر روي شمال شرق ایران ميباشد .همچنين بر روي دریاي

فشاري با مركزیت كمتر از  1000ميلي بار بسته شده است.

مدیترانه سامانه كم فشاري با مركز  995هكتوپاسكال واقع

مقایسه این دو شكل بيانگر تشابه خوبي ميباشد .بر اساس

شده است .شكل ( )14گرته مربوط به اطالعات سطح زمين

مطالب فوق سعي گشت كه در مبحث بعد به نتایج كلي و

پس از اعمال طرحوارة كرسمن در ساعت  0000روز پنجم

كاربردي پرداخته شود و نيز مقایسهاي بين دو طرحوارة بارنز

مارس سال  2006را نشان ميدهد .بر روي این گرته وجود

و كرسمن صورت پذیرد.

سامانه پرفشار بر روي عرضهاي فوقاني در شمال شرقي
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شكل شماره ( -)14گرته مربوط به اطالعات سطح زمين پس از اعمال طرحوارة كرسمن در ساعت  0000روز پنجم مارس 2006

نتايج

 -4تحليل عيني بارنز امكان تعيين درجه هموارسازي تحليل

نتایج حاصل از استفادة طرحوارة تحليل عيني بارنز نشان داد

قبل از آزمایش را داشته و شبكههاي كوچك نامنظم را

كه:

از بين ميبرد.

 -1افزایش تعداد ایستگاه رابطة نزدیكي با افزایش دقت
اطالعات خروجي ازتحليل عيني بارنز دارد.
 -2گرتههاي خروجي از طرحوارة بارنز و كرسمن در مورد

 -5در تحليل عيني بارنز ميدان زمينه (حدس اوليه) نياز نبوده
و تحليل مذكور ميتواند بدون استفاده از یك مدل اجرا
شود.

اطالعات ناشي از سطح زمين وجوه مشترك زیادي
دارند و تا حدودي یكسان هستند.
 -3گرتههاي خروجي از طرحوارة بارنز و كرسمن در مورد
اطالعات جو باال بویژه  500هكتوپاسكال داراي
تفاوتهاي چشمگير ميباشد.
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