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Περίληψη
Η ακριβής πρόγνωση του καιρού αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητας και αφορά τόσο την ατομική ζωή όσο και την βιομηχανική ανάπτυξη
των κοινωνιών. Η χρήση υπολογιστικών μοντέλων όπως τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
(ΤΝΔ), που μειώνουν τα σφάλματα και καθιστούν τις προβλέψεις έγκυρες, αποτελούν
εργαλεία μιας επιτυχούς πρόγνωσης. Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει σαν στόχο
την εκπαίδευση ενός ΤΝΔ για την πρόβλεψη ταχυτήτων ανέμου από πραγματικά και
αριθμητικά δεδομένα, για την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης κατά τη διάρκεια έντονων
καιρικών φαινομένων. Ως πρώτη προτεραιότητα ορίστηκε η σύγκριση διαφορετικών
τύπων αλγορίθμων εκπαίδευσης ενός ΤΝΔ Εμπρόσθιας Τροφοδότησης, όπως ο
αλγόριθμος Οπίσθιας Διάδοσης, ο αλγόριθμος Τυχαίας Βελτιστοποίησης καθώς και ενός
υβριδικού μοντέλου που αποτελείται από το συνδυασμό των δύο προηγούμενων
αλγορίθμων. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε η εξέταση της αποτελεσματικότητας των
δομικών στοιχείων που αποτελούν το ΤΝΔ. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την
επεξεργασία δεδομένων μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών. Στη συνέχεια, με χρήση του
ΤΝΔ αποτελεσματικότερης διαμόρφωσης, γίνεται προσπάθεια άμεσης πρόβλεψης της
τιμής της ταχύτητας του ανέμου στο Ηράκλειο, σε περιόδους όπου σημειώθηκαν έντονα
καιρικά φαινόμενα. Τα αριθμητικά δεδομένα, προήλθαν από το αριθμητικό μοντέλο
WRF, ενώ τα πραγματικά δεδομένα προήλθαν από ένα επίγειο μετεωρολογικό σταθμό
που βρίσκεται στο κτήριο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια στατιστικής ανάλυσης, γίνεται προσπάθεια πρόβλεψης ενός
βελτιωτικού συντελεστή στην ταχύτητα του ανέμου, ο οποίος με την εφαρμογή του στις
προβλεπόμενες τιμές θα βελτιώνει την πρόγνωση. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε
ένας αλγόριθμος με στόχο τη βελτίωση της χρονικής υστέρησης που παρατηρείται
μεταξύ αριθμητικών και πραγματικών αποτελεσμάτων και παρατήρησης. Τέλος,
παρουσιάζεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων για την
ικανότητα του ΤΝΔ να προβλέψει με ακρίβεια την ταχύτητα του ανέμου. Επίσης,
δίνονται προτάσεις και κατεθύνσεις για περαιτέρω έρευνα, με σκοπό τη βελτιστοποίηση
της απόδοσης του ΤΝΔ.
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Abstract
Accurate weather forecasting is an integral part of everyday life and concerns both the
personal life and the industrial development of societies. The use of computational
models such as Artificial Neural Networks (ANN), which reduce errors and make
predictions valid, constitute the appropriate tools for successful forecasting. The aim of
this thesis is the setting up of an ANN to predict wind velocities, based on observational
and numerical data, for the city of Heraklion, Crete during severe weather events. The
comparison of different types of training algorithms of a Feed Forward ANN, such as the
Back Propagation Algorithm, the Random Optimization Algorithm as well as a hybrid
model consisting of the combination of the two previous algorithms, was set as a first
priority. Simultaneously, the effectiveness of the structural elements that make up the
ANN was examined. The analysis was performed by processing data from averaged daily
temperatures. Subsequently, using the most efficient ANN configuration, an attempt was
made for direct prediction of wind velocity in Heraklion, for days when severe weather
events occurred. The numerical data were from WRF model simulations, whereas
observational data were obtained from a surface weather station situated in the Physics
Department Building of the University of Crete. Moreover, with the aid of statistical
analysis, an attempt was made to predict a correction factor for the wind velocity which,
by applying it to the numerical values, will improve the prediction. For this reason, an
algorithm was developed to improve the lag in time that is observed between numeric and
observations for the examined events. Finally, the results were evaluated, and conclusions
were drawn on the ability of the ANN to efficiently predict the values of the wind
velocities. Also, suggestions are made for future directions of research in order to
optimize the performance of the ANN.
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1. Εισαγωγή
Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία της επιστήμης της
τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποιούνται στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Η
χρησιμότητα τους στις μετεωρολογικές προγνώσεις, είτε καθημερινής ενημέρωσης είτε
σε δελτία έκτακτων καιρικών φαινομένων είναι αποδεδειγμένη, καθιστώντας τις έγκυρες
και ακριβείς. Επεξεργάζονται τις πληροφορίες όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, μέσω των
νευρώνων. Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η αξιοποίηση των Τεχνητών
Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη ταχυτήτων ανέμου χρησιμοποιώντας
αριθμητικά και πραγματικά δεομένα, κατ΄τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων
στην πόλη του Ηρακλείου. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, δηλαδή στα Κεφάλαια 2 και
3, εξετάζεται η αποτελεσματικότητα διαφόρων αλγορίθμων του Τεχνητού Νευρωνικού
δικτύου, καθώς και η λειτουργικότητα των δομικών του στοιχείων, δηλαδή των
κρυμμένων επιπέδων και των νευρώνων που τα απαρτίζουν, με σκοπό να βρεθεί η
κατάλληλη διαμόρφωση του ώστε τα σφάλματα που προκύπτουν από την ανάλυση να
είναι τα ελάχιστα δυνατά. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε με την επεξεργασία των
μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών που καταγράφηκαν από τον αυτόματο μετεωρολογικό
σταθμό στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και αφορούν μια χρονική
περίοδο δώδεκα (12) μηνών, από το Νοέμβριο του 2018 έως και το Νοέμβριο του 2019.
Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας, στο Κεφάλαιο 4, εφόσον πλέον υπάρχει η
καταλληλότερη διαμόρφωση του νευρωνικού δικτύου, γίνεται η χρήση του για την
πρόβλεψη τόσο στιγμιαίων όσο και μέσων ημερήσιων τιμών της ταχύτητας ανέμου σε
περιόδους όπου είχαν καταγραφεί έντονα καιρικά φαινόμενα. Η ταχύτητα του ανέμου, σε
αντίθεση με τη θερμοκρασία και την πίεση, είναι ένα μέγεθος με πολλές διακυμάνσεις
και απότομες μεταβολές, συνεπώς εν γένει είναι δύσκολη η ακριβής της πρόβλεψη. Για
το λόγο αυτό επιλέχθηκαν 4 φαινόμενα, για τα οποία η ΕΜΥ είχε εκδόσει έκτακτο δελτίο
καιρού και στα οποία η ταχύτητα του ανέμου ξεπερνούσε για μεγάλες χρονικές
περιόδους τα 10 m/s. Τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το
τμήμα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στα πραγματικά τα οποία συλλέχθηκαν από
επίγειο μετεωρολογικό σταθμό ανά δεκάλεπτο και στα αριθμητικά, τα οποία παρήχθησαν
από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού WRF. Η πρόγνωση των ταχυτήτων
γίνεται με δύο μεθόδους. Αρχικά, το ΤΝΔ εκπαιδεύεται αμιγώς με πραγματικά δεδομένα
ταχυτήτων. Στη συνέχεια, το ΤΝΔ εκπαιδεύεται με αριθμητικά δεδομένα, όχι μόνο
ταχύτητας αλλά και άλλων μετεωρολογικών παραμέτρων, τα οποία προηγουμένως έχουν
υποστεί κλιμάκωση ώστε να αναφέρονται στο ίδιο ύψος με τα δεδομένα του σταθμού.
Και στις δύο περιπτώσεις η έξοδος του ΤΝΔ είναι η πραγματική τιμή της ταχύτητας. Στο
Κεφάλαιο 5, λόγω αποτυχίας των προσπαθειών που περιγράφονται στο προηγούμενο
Κεφάλαιο, επιχειρείται με τη βοήθεια στατιστικής ανάλυσης η δημιουργία ενός
βελτιωτικού συντελεστή για την ταχύτητα ανέμου. Περιγράφεται επίσης η δημιουργία
ενός αλγορίθμου για την εξάλειψη της χρονικής υστέρησης που παρατηρείται μεταξύ
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αριθμητικού μοντέλου και πραγματικότητας, ώστε να αποτυπώνεται σωστά η
συμπεριφορά των βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων που προβλέπονται από το
μοντέλο. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6, παρουσιάζονται συμπεράσματα και σχόλια για τα
αποτελέσματα της εργασίας και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω μελλοντική
διερεύνηση τους.
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2. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ)- Artificial Neural
Networks (ANN)
Το Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο (ΤΝΔ), είναι ένας δημοφιλής αλγόριθμος μηχανικής
εκμάθησης που η λειτουργία του είναι επηρεασμένη από τους βιολογικούς νευρώνες,
δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται πληροφορία ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Είναι μια αποτελεσματική τεχνική για την προσομοίωση σύνθετων συστημάτων που
παρουσιάζουν μη-γραμμική συμπεριφορά. Τα δομικά στοιχεία των ΤΝΔ είναι οι
νευρώνες, δηλαδή υπολογιστικοί κόμβοι, που είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους και
σχηματίζουν το δίκτυο. Λειτουργούν όπως οι νευρώνες του εγκεφάλου που
επεξεργάζονται πληροφορίες, παίρνοντας και στέλνοντας σήματα σε άλλους νευρώνες.
Τα δίκτυα «μαθαίνουν», δηλαδή εκπαιδεύονται, µε την εξάσκηση και την εμπειρία, όπως
και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Κάθε νευρώνας αποτελεί μια είσοδο πληροφορίας που
δέχεται είτε από άλλους νευρώνες είτε από το περιβάλλον. Κάνοντας υπολογισμούς με
αυτές τις εισόδους, παράγεται μια έξοδος, η οποία χρησιμοποιείται είτε ως είσοδος σε
άλλους νευρώνες είτε απλά κατευθύνεται στο περιβάλλον.
Ο πιο διαδεδομένος τύπος ΤΝΔ, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία,
είναι αυτός των πολλαπλών επιπέδων (Multi-Layer Perceptron, MLP), ο οποίος
χρησιμοποιεί την πρόσθια τροφοδότηση (Feed-Forward-FF), όπου το σήμα της
πληροφορίας διαδίδεται πάντα προς την εμπρόσθια κατεύθυνση, δηλαδή από την είσοδο
προς την έξοδο.
Οι νευρώνες στο MLP ΤΝΔ κατανέμονται σε τρία επίπεδα (layers):
•
•
•

Τα επίπεδα εισόδου (Input Layers)
Τα επίπεδα υπολογισμών/κρυμμένα επίπεδα (Hidden Layers)
Τα επίπεδα εξόδου (Output Layers)

Κάθε νευρώνας συνδέεται με όλους τους νευρώνες των προηγούμενων και των επόμενων
επιπέδων, όμως οι νευρώνες του ίδιου επιπέδου δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η
σύνδεση μεταξύ των νευρώνων είναι ένας πραγματικός αριθμός που ονομάζεται
συντελεστής βάρους ή συναπτικό βάρος 𝑤𝑖𝑗 . Το βάρος καθορίζει το μέγεθος της
σύνδεσης κάθε νευρώνα ενός επιπέδου με κάθε νευρώνα του επόμενου επιπέδου. Ο
συνολικός αριθμός αυτών των βαρών αποτελεί το βαθμό ελευθερίας του ΤΝΔ και είναι
ακριβώς αυτές οι συνδέσεις που έγκειται, δηλαδή αποθηκεύεται η «γνώση» ενός
εκπαιδευμένου δικτύου. Ο αριθμός των επιπέδων εισόδου και εξόδου καθώς και των
νευρώνων σε καθένα από αυτά καθορίζονται από το πρόβλημα, ενώ οι αντίστοιχοι
αριθμοί που αφορούν τα κρυμμένα επίπεδα καθορίζονται κυρίως από την
πολυπλοκότητα του προβλήματος. Συνήθως, ένα κρυμμένο επίπεδο αρκεί για την
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επίλυση του προβλήματος. Έχει αποφανθεί όμως, ότι η αύξηση του αριθμού των
κρυμμένων επιπέδων κάνει το δίκτυο πιο «έξυπνο» και η αύξηση του αριθμού των
νευρώνων σε κάθε κρυμμένο επίπεδο το κάνει πιο «ακριβές».
Κάθε νευρώνας εκτελεί εσωτερικά δύο βασικές λειτουργίες:
a. Ένα γραμμικό συνδυασμό που υπολογίζει ένα άθροισμα των σημάτων εισόδου.
b. Μια κλιμάκωση που περιορίζει το αποτέλεσμα του αθροίσματος σε ένα
επιθυμητό διάστημα, με τη βοήθεια της συνάρτησης ενεργοποίησης (activation
function). [1], [2], [3]
Στα ΤΝΔ, η συνάρτηση ενεργοποίησης ενός κόμβου καθορίζει την έξοδο αυτού του
κόμβου, με δεδομένη είσοδο. Ένα ΤΝΔ χωρίς συνάρτηση ενεργοποίησης είναι απλώς
ένα μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης, το οποίο είναι αναποτελεσματικό. Καθώς το
ΤΝΔ είναι απαραίτητο όχι μόνο να μαθαίνει και να υπολογίζει μια γραμμική λειτουργία,
αλλά και πιο περίπλοκα είδη δεδομένων, γίνεται χρήση κάποιας συνάρτησης
ενεργοποίησης. Η συνάρτηση ενεργοποίησης μπορεί να είναι βηματική (step transfer
function), γραμμική (linear transfer function), μη-γραμμική (non-linear transfer function),
ή στοχαστική (stochastic transfer function). Η πιο ευρέως διαδεδομένη συνάρτηση
ενεργοποίησης που χρησιμοποιείται στα ΤΝΔ, είναι η μη-γραμμική λογιστική
σιγμοειδείς (logistic sigmoid) συνάρτηση.
Μια βηματική συνάρτηση μπορεί να περιγραφεί από τον ακόλουθο τύπο:
𝑓(𝑥) = {

0, 𝑥 < 0
1, 𝑥 ≥ 0

Αυτό σημαίνει ότι όταν το τοπικό πεδίο έχει αρνητική τιμή, η συνάρτηση ενεργοποίησης
δίνει την τιμή 0 στην έξοδο του νευρώνα. Ενώ όταν το τοπικό πεδίο είναι μηδέν ή θετικό,
τότε η συνάρτηση ενεργοποίησης δίνει την τιμή 1 στην έξοδο του νευρώνα. Η βηματική
συνάρτηση δεν θεωρείται χρήσιμη ως συνάρτηση ενεργοποίησης στα ΤΝΔ, καθώς έχει
το βασικό μειονέκτημα ότι η παράγωγός της απειρίζεται.
Η γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης μπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση:
𝑓(𝑥) = 𝑥
Συνεπώς, δίνει ως έξοδο του νευρώνα την τιμή του τοπικού πεδίου, δηλαδή η έξοδος
είναι ανάλογη της εισόδου. Γι’ αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιείται ευρέως.
Επομένως, προέκυψε η ανάγκη συναρτήσεων ενεργοποίησης που η γραφική τους
παράσταση να έχει τη μορφή της βηματοειδούς, αλλά ταυτόχρονα να
είναι συνεχείς και παραγωγίσιμες σε όλο το πεδίο ορισμού τους. Τέτοια συνάρτηση είναι
και η μη-γραμμική σιγμοειδής.
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Η μη-γραμμική συνάρτηση που χρησιμοποιείται συνήθως στα νευρωνικά δίκτυα
καλείται σιγμοειδής συνάρτηση. Οι τυπικές σιγμοειδείς είναι δύο:
1

•

Λογιστική σιγμοειδής: 𝜎(𝑥) =

•

Η υπερβολική εφαπτομένη, tanh(𝑥) = (𝑒 𝑥 +𝑒 −𝑥 ) [2], [4]

2.1

1+𝑒 −𝑥

(𝑒 𝑥 −𝑒 −𝑥 )

Αρχιτεκτονική Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων με
διαφορετικούς αλγορίθμους ανανέωσης των βαρών

2.1.1

Γενικευμένο ΤΝΔ Πρόσθιας Τροφοδότησης

Ένα ΤΝΔ μπορεί να θεωρηθεί ως μια γενική προσέγγιση, που έχει την ικανότητα να
προσομοιώνει προβλήματα που μπορούν να αναχθούν στη μορφή:
𝑧 = 𝑧(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
Για να γίνει κατανοητή η διάδοση των τιμών μέσω των διαδοχικών επιπέδων,
χρησιμοποιείται ένα ΤΝΔ με την ακόλουθη αρχιτεκτονική:

Σχήμα 2.1.1: Αρχιτεκτονική ενός τυχαίου ΤΝΔ. Στο επίπεδο εισόδου υπάρχουν δύο
νευρώνες, 𝒊𝝄 και 𝒊𝟏 . Υπάρχει ένα κρυμμένο επίπεδο με τρεις νευρώνες 𝒉𝝄 , 𝒉𝟏 και 𝒉𝟐
και στο επίπεδο εξόδου υπάρχουν δύο νευρώνες, οι 𝝄𝝄 και 𝝄𝟏 . Τα βέλη που ενώνουν
κάθε νευρώνα του προηγούμενου με κάθε νευρώνα του επόμενου επιπέδου,
συμβολίζουν τα συναπτικά βάρη.
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Το δίκτυο αποτελείται από ένα επίπεδο εισόδου με 2 νευρώνες 𝑖0 και 𝑖1 , που
τροφοδοτούν το σύστημα με τις τιμές 𝑥𝑖 (𝑖 = 1,2), ένα κρυμμένο επίπεδο με 3 νευρώνες
ℎ0 , ℎ1 και ℎ2 και ένα επίπεδο εξόδου με 2 νευρώνες, 𝜊0 και 𝜊1 . Καθένας από τους
νευρώνες εισόδου θα περάσει την τιμή 𝑥𝑖 πολλαπλασιασμένη με το αντίστοιχο
συναπτικό βάρος 𝑤𝑖𝑗 με 𝑖 = 1,2 και 𝑗 = 1,2,3, με το οποίο συνδέεται καθένας από τους
νευρώνες του επιπέδου εισόδου με τους νευρώνες του κρυμμένου επιπέδου. Οπότε,
καθένας από τους νευρώνες 𝑗 του κρυμμένου επιπέδου δέχεται σήμα ίσο με:
ℎ𝑗𝑖𝑛 = ∑2𝑖=1 𝑥𝑖 ∙ 𝑤𝑖𝑗

𝑗 = 1,2,3

(1)

Στη συνέχεια, αυτά τα σήματα θα περάσουν μέσα από τη σιγμοειδή συνάρτηση
ενεργοποίησης και θα δώσουν μια τιμή εξόδου για κάθε νευρώνα του κρυμμένου
επιπέδου σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
ℎ𝑗 (ℎ𝑗𝑖𝑛 ) =

1
1+𝑒

−ℎ𝑖𝑛
𝑗

𝑗 = 1,2,3

(2)

Έπειτα, οι τιμές από το κρυμμένο επίπεδο περνάνε πάλι μέσω αντίστοιχων εξισώσεων
(1) και (2), δηλαδή αθροίζονται οι τιμές και το άθροισμα μέσω της σιγμοειδούς δίνει το
σήμα εξόδου. Αν ο αριθμός των κρυμμένων επιπέδων ήταν μεγαλύτερος του ένα, τότε
αυτή η διαδικασία θα επαναλαμβάνονταν για κάθε νευρώνα του επόμενου επιπέδου
μέχρι το επίπεδο εξόδου. Συνεπώς, το ΤΝΔ προσομοιάζεται με ένα «δέντρο», με κάθε
κλαδί να είναι το συναπτικό βάρος το οποίο διαδίδεται προς τα εμπρός. Έτσι, έχοντας
δεδομένες τις τιμές εισόδου και γνωρίζοντας όλα τα βάρη του δικτύου, η τιμή εξόδου
που προκύπτει είναι μοναδική.
Η διαδικασία που περιγράφηκε είναι γνωστή ως Feed Forward, πρόσθια τροφοδότηση,
και προϋποθέτει την αρχική γνώση των βαρών. Επομένως, είναι απαραίτητη η χρήση
μιας τεχνικής που να βρίσκει μια συγκεκριμένη κατανομή βαρών για την οποία το
σφάλμα να ελαχιστοποιείται. Η τεχνική αυτή βασίζεται στον αλγόριθμο της οπίσθιας
διάδοσης (Back Propagation). [1], [5]

2.2

ΤΝΔ πρόσθιας τροφοδότησης με αλγόριθμο οπίσθιας διάδοσης
(Feed Forward Back Propagation ANN)

Ένα Feed Forward-Back Propagation ΤΝΔ εκπαιδεύεται από έναν επαρκή αριθμό
«μοτίβων», δηλαδή διανυσμάτων εισόδου-εξόδου. Η εκπαίδευση αρχίζει με μια τυχαία
κατανομή των συνοπτικών βαρών του δικτύου και μέσω της feed forward διαδικασίας
που περιγράφηκε παραπάνω, παράγεται ένα μοναδικό αλλά «λανθασμένο» διάνυσμα
εξόδου για κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο. Όμως, καθώς είναι γνωστό το «σωστό»
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διάνυσμα εξόδου που αντιστοιχεί στο διάνυσμα εισόδου για το συγκεκριμένο μοτίβο,
μπορεί να υπολογιστεί το μέτρο του σφάλματος, μέσω της εξίσωσης για το τετραγωνικό
σφάλμα:
1

2
𝛦 = 2 ∑𝐾
𝑘=1(𝑦𝑘 − 𝑡𝑘 )

(3)

Όπου Κ είναι ο αριθμός των νευρώνων στο επίπεδο εξόδου και τα 𝑦𝑘 , 𝑡𝑘 είναι η τιμή
εξόδου και η επιθυμητή τιμή εξόδου, αντίστοιχα.
Στόχος του Back Propagation αλγορίθμου είναι η εύρεση της συγκεκριμένης κατανομής
βαρών που ελαχιστοποιούν την τιμή του 𝛦, π.χ. όταν το κριτήριο σύγκλισης που
βασίζεται σε μια περιορισμένη τιμή του 𝛦, ικανοποιείται.
Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά ο αλγόριθμος του Back Propagation για ένα
κρυμμένο επίπεδο στο ΤΝΔ, χωρίς απώλεια της γενικότητας.
•

Αρχικά, γίνεται ο υπολογισμός της παραγώγου της εξίσωσης (3), η οποία
αντιπροσωπεύει το ρυθμό μεταβολής της συνάρτησης σφάλματος:
𝜕𝛦
= 𝑦𝑘 − 𝑡𝑘
𝜕𝑦𝑘

•

Η αλλαγή αυτή μεταδίδεται προς τα πίσω στην είσοδο του k-οστού νευρώνα του
επιπέδου εξόδου. Άρα, το αποτέλεσμα της μεταβολής του διανύσματος εξόδου
στις τιμές εισόδου των νευρώνων του επιπέδου εξόδου δίνεται από τη σχέση:
𝜕𝛦

𝜕𝛦

𝑘

𝜕𝑥𝑘

𝛥𝑦𝑘 = 𝜕𝑥 με

𝜕𝛦

𝑑𝑦

= 𝜕𝑦 ∙ 𝑑𝑥𝑘
𝑘

𝑘

1

όπου το 𝑦𝑘 είναι η συνάρτηση ενεργοποίησης 𝑦𝑘 (𝑥𝑘 ) = 1+𝑒 −𝑥𝑘 , οπότε τελικά η
μεταβολή υπολογίζεται ως:
𝜕𝛦

𝛥𝑦𝑘 = 𝜕𝑥 = (𝑦𝑘 − 𝑡𝑘 ) ∙ 𝑦𝑘 ∙ (1 − 𝑦𝑘 )
𝑘

•

k=1, 2, 3,…,K

Πλέον το 𝛥𝑦𝑘 μεταδίδεται προς τα πίσω, μέσω των 𝑤𝑖𝑗 και της σιγμοειδούς
συνάρτησης του κρυμμένου επιπέδου, στην είσοδο του κρυμμένου επιπέδου. Το
μέγεθος της μεταβολής των τιμών ℎ𝑗 στην είσοδο των νευρώνων του κρυμμένου
επιπέδου, υπολογίζεται από την εξίσωση:
𝐾

𝛥ℎ𝑗 = ∑ (𝑤𝑗𝑘 ∙ 𝛥𝑦𝑘 ) ∙ ℎ𝑗 ∙ (1 − ℎ𝑗 )
𝑘=1

με ℎ𝑗 = ℎ𝑗𝑖𝑛 = ∑𝐼𝑖=1 𝑦𝑖 ∙ 𝑤𝑖𝑗 και 𝑗 = 1,2,3, … , 𝐽
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•

Οι μεταβολές των συνοπτικών βαρών 𝑤𝑖𝑗 μεταξύ του επιπέδου εισόδου και του
κρυμμένου επιπέδου υπολογίζονται με τη βοήθεια του γενικευμένου κανόνα
δέλτα που δίδεται από τον τύπο:
𝛥𝑛 𝑤𝑖𝑗 = 𝜂 ∙ 𝛥ℎ𝑗 + 𝛼 ∙ 𝛥𝑛−1 𝑤𝑖𝑗
με n μια γενικευμένη μεταβλητή επανάληψης.
Συνεπώς, η μεταβολή στα βάρη είναι:
𝑤𝑖𝑗 = 𝑤𝑖𝑗 + 𝛥𝑛 𝑤𝑖𝑗 με 𝑖 = 1,2,3, … , 𝐼
Οι σταθερές η και α ονομάζονται ρυθμός εκμάθησης και ταχύτητα εκμάθησης,
αντίστοιχα και έχουν συγκεκριμένες τιμές για καλύτερη ανταπόκριση στην
επίλυση του προβλήματος. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές
η=0.2 και α=0.2, βασιζόμενοι σε πρότερη εμπειρία, αφού έχει παρατηρηθεί ότι
για αυτές τις τιμές η εκπαίδευση του δικτύου είναι αποτελεσματικότερη.

•

Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει την τροποποίηση των τιμών των 𝑤𝑗𝑘 , δηλαδή
των βαρών μεταξύ του κρυμμένου επιπέδου και του επιπέδου εξόδου.
Αντιστοίχως με πριν προκύπτουν οι εξισώσεις:
𝛥𝑛 𝑤𝑗𝑘 = 𝜂 ∙ 𝛥𝑦𝑘 + 𝛼 ∙ 𝛥𝑛−1 𝑤𝑗𝑘 και
𝑤𝑗𝑘 = 𝑤𝑗𝑘 + 𝛥𝑛 𝑤𝑗𝑘

Οι δείκτες i, j, k αναφέρονται στα επίπεδα εισόδου, στο κρυμμένο επίπεδο και στο
επίπεδο εξόδου αντίστοιχα. Οι δείκτες Ι, J, Κ αναφέρονται στον αριθμό των νευρώνων
των αντίστοιχων επιπέδων.
Μετά την ολοκλήρωση του αλγόριθμου, οι τιμές των συνοπτικών βαρών έχουν
ανανεωθεί, αλλά η διαδικασία εφαρμόστηκε μόνο για ένα μοτίβο. Η διαδικασία
επαναλαμβάνεται για όλα τα μοτίβα, συνεπώς ολοκληρώνεται μια «εποχή», δηλαδή ένα
πλήρες πέρασμα μέσα στο δίκτυο. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για όσες εποχές
χρειάζεται έως ότου να ικανοποιηθεί το κριτήριο ελαχιστοποίησης της συνάρτησης
σφάλματος. Επισημαίνεται ότι τα μοτίβα σε κάθε εποχή επιλέγονται με τυχούσα σειρά,
εξασφαλίζοντας ταχύτερους ρυθμούς εκμάθησης, αποφυγή απομνημόνευσης και
αντιμετώπιση προβλημάτων στα οποία το ΤΝΔ δεν έχει εκπαιδευτεί. [1], [2], [6]
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2.3

Συνοπτική περιγραφή της Feed Forward-Back Propagation
μεθόδου του ΤΝΔ

1. Επιλογή δεδομένων εισόδου-εξόδου και κανονικοποίηση στο διάστημα [0,1].
2. Επιλογή ενός μέρους από τον όγκο των δεδομένων για την εκπαίδευση του δικτύου
(training) και χρήση των εναπομεινάντων δεδομένων για επαλήθευση (validation).
2
Σημειώνεται ότι στην παρούσα εργασία, στην εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν τα 3
1

3.
4.

5.

6.

των δεδομένων και το υπόλοιπο 3 χρησιμοποιήθηκε στην επαλήθευση, δηλαδή στην
πρόβλεψη.
Επιλογή αριθμού κρυμμένων επιπέδων, αριθμού νευρώνων σε κάθε επίπεδο και
αριθμού παραμέτρων που απαιτεί το ΤΝΔ.
Εκπαίδευση ΤΝΔ με τα επιλεχθέντα δεδομένα μέχρι την ικανοποίηση του κριτηρίου
σφάλματος, το οποίο συνήθως είτε απαιτεί το τελικό σφάλμα να είναι μικρότερο του
1% του αρχικού, είτε τη συμπλήρωση του αριθμού των εποχών για τις οποίες έχει
οριστεί το δίκτυο να «τρέξει». Στη συγκεκριμένη εργασία, το κριτήριο σφάλματος
ήταν το όριο των 5 ∙ 106 εποχών.
Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, χρήση των προβλεφθέντων συναπτικών βαρών για
την αξιολόγηση της πρόβλεψης του δικτύου, με τη χρήση των δεδομένων της
επαλήθευσης.
Εφόσον η ακρίβεια του δικτύου είναι ικανοποιητική, γίνεται η χρήση του για
πρόβλεψη δεδομένων εισόδου για τα οποία το αποτέλεσμα εξόδου δεν είναι εξαρχής
γνωστό.

2.4

ΤΝΔ πρόσθιας τροφοδότησης με Μέθοδο Τυχαίας
Βελτιστοποίησης (Random Optimization Method-RO)

Στα πλαίσια της εργασίας, για λόγους που αφορούν την αποδοτικότητα του ΤΝΔ, έγινε η
αντικατάσταση του αλγορίθμου της οπίσθιας διάδοσης με τον αλγόριθμο της μεθόδου
τυχαίας βελτιστοποίησης, RO. Η RO είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης στα βάρη, η οποία
χρησιμοποιεί τυχαίους αριθμούς. Τα βάρη ανανεώνονται σύμφωνα με τον υπολογισμό:
𝑤𝑖𝑗 = 𝑤𝑖𝑗 + 𝜇𝑅𝑂 ∙ 𝑣𝑖𝑗
όπου τα 𝑣𝑖𝑗 είναι κανονικοποιημένοι τυχαίοι αριθμοί στο διάστημα (0,1) και το 𝜇𝑅𝑂 =
10−4 ορίζεται ως το μέγεθος του βήματος (step size). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή
του 𝜇𝑅𝑂 προήλθε από τη βιβλιογραφία. [7], [8], [9]

20

2.5

Υβριδικό ΤΝΔ πρόσθιας τροφοδότησης με αλγόριθμο
Οπίσθιας Διάδοσης και αλγόριθμο Μεθόδου Τυχαίας
Βελτιστοποίησης

Σκοπός του υβριδικού μοντέλου είναι να επιλέγει μεταξύ της BP και του RO τη βέλτιστη
μέθοδο για την ανανέωση των βαρών.
Χρησιμοποιεί, ως πρώτη μέθοδο, τη BP και υπολογίζει τα βάρη και τα σφάλματα. Στη
συνέχεια, επαναλαμβάνει τον υπολογισμό των βαρών με BP, αλλά προσθέτει και το step
size 𝜇𝑅𝑂 της RO και υπολογίζει τα νέα σφάλματα (δεύτερη μέθοδος). Το κριτήριο
επιλογής της βέλτιστης μεθόδου είναι, όπως πάντα, το μικρότερο σφάλμα. Στο υβριδικό
μοντέλο, λόγω του ότι η εκπαίδευση ήταν χρονοβόρα, δοκιμάστηκαν διαφορετικέςμικρότερες- τιμές στις εποχές, όπως το 5 ∙ 105 αντί του 5 ∙ 106 . Επιπλέον,
χρησιμοποιήθηκαν κι άλλες τιμές για το step size, όπως τα 𝜇𝑅𝑂 = 10 και 10−10 . Η
πρώτη τιμή θεωρήθηκε πολύ μεγάλη για βήμα, ενώ η δεύτερη πολύ μικρή και συγκλίνει
στη μέθοδο BP. Οπότε επιλέχθηκε η προτεινόμενη τιμή της βιβλιογραφίας. [7]

2.6

Προσομοίωση ελέγχου βασικών ιδιοτήτων και παραμέτρων
του ΤΝΔ

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, που αφορά στις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες, τα
δεδομένα είναι πραγματικές θερμοκρασιακές τιμές που καλύπτουν διάστημα 12 μηνών,
από τις 8 Νοεμβρίου 2018 έως τις 7 Νοεμβρίου 2019. Η επιλογή των μοτίβων και η
εκπαίδευσή τους παρουσιάζεται αναλυτικά στο 3ο Κεφάλαιο.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν διάφορες συναρτήσεις
ενεργοποίησης με σκοπό να επιλεχθεί εκείνη για την οποία το σφάλμα στην εκπαίδευση
του δικτύου είναι το ελάχιστο. Οι συναρτήσεις αυτές είναι:
i.

Η λογιστική σιγμοειδής, 𝜎(𝑥), της οποίας το εύρος των αποτελεσμάτων
κανονικοποιείται στο διάστημα τιμών [0,1].

ii.

Η υπερβολική εφαπτομένη, tanh(𝑥),
αποτελεσμάτων στην περιοχή τιμών (-1,1).

iii.

Η Gaussian συνάρτηση 𝑓(𝑥) = 𝑒 −𝑥 , με διάστημα κανονικοποίησης το (0,1).

με

εύρος

κανονικοποιημένων
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Η γκαουσιανή, όπως και η υπερβολική εφαπτομένη είχαν σφάλμα σχεδόν 100% από την
αρχή των εποχών και η μείωση του ήταν αμελητέα. Αποτελεσματικότερη εντέλει
πρόεκυψε η λογιστική σιγμοειδής συνάρτηση και ήταν αυτή που χρησιμοποιήθηκε στην
εκπαίδευση του δικτύου.

2.7

Σύγκριση ΤΝΔ με αλγόριθμο Οπίσθιας Διάδοσης, αλγόριθμο
RO και Υβριδικού Μοντέλου

Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά στο μοντέλο με τον RO αλγόριθμο, καθώς η
μέθοδος εμφάνιζε τεράστια σφάλματα στην εκπαίδευση και επιπλέον ήταν ιδιαίτερα
χρονοβόρα. Το υβριδικό μοντέλο ήταν πιο αποδοτικό από την αμιγή μέθοδο RO, αλλά
και εδώ τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά, σε σύγκριση με την αμιγή BP. Κατά
συνέπεια, απορρίφθηκε και το υβριδικό μοντέλο.
Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητάς τους βασίστηκε στην εκπαίδευση 223 μοτίβων
μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών που επιλέχθηκαν με χρονική σειρά, αρχίζοντας από τις
8 Νοεμβρίου 2018. Ο αριθμός των εποχών ήταν από 1 έως 100.000 προχωρώντας ανά 1.
Τα σφάλματα των μεθόδων καθώς και ο χρόνος εκπαίδευσης, παρουσιάζονται στον
Πίνακα 2.7.1.

Σφάλμα στις 100.000
εποχές
Χρόνος εκπαίδευσης
με βάση το χρόνο
του υβριδικού
μοντέλου

Υβριδικό
Μοντέλο

Οπίσθια
Διάδοση

19.9%

20.1%

1 (167 sec)

0.22 (38sec)

Πίνακας 2.7.1: Σύγκριση ΤΝΔ πρόσθιας τροφοδότησης με διαφορετικούς αλγορίθμους
Η BP ρουτίνα χρειάστηκε περίπου μόνο το 20% του χρόνου που χρειάστηκε το Υβριδικό
Μοντέλο. Η βελτίωση που προσφέρει το HM είναι ελάχιστη, ενώ η εκπαίδευση είναι
πολύ χρονοβόρα. Συνεπώς, η παρούσα εργασία βασίστηκε στην ανάλυση του FFBP
ΤΝΔ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, η χρονοβόρα διαδικασία του ΤΝΔ είναι η εκπαίδευση. Η
επαλήθευση είναι τάξης μεγέθους μερικών δευτερόλεπτων, εφόσον χρησιμοποιούνται τα
βάρη που είναι ήδη αποθηκευμένα από την εκπαίδευση.
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3. Εφαρμογή του FFBP αλγορίθμου για την πρόβλεψη
ημερήσιων μέσων τιμών της θερμοκρασίας στην πόλη
του Ηρακλείου
Η ικανότητα πρόβλεψης της θερμοκρασίας, βρίσκει σημαντικές εφαρμογές στη
βιομηχανία, στην αγροτική ανάπτυξη και στο περιβάλλον. Παρουσιάζει όμως και
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε εφαρμογές που αφορούν τη θερμική ανάλυση των κτιρίων για
την ενεργειακή κατανάλωση τους, τον υπολογισμό του φορτίου θέρμανσης και ψύξης για
να αποφασιστεί το σωστό μέγεθος ενός συστήματος κλιματισμού για θερμική άνεση, την
αξιολόγηση της απόδοσης και το βέλτιστο σχεδιασμό συστημάτων ηλιακής ενέργειας, τη
μοντελοποίηση της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας και την πρόβλεψη της θερμοκρασίας
εδάφους. [10]
Στην παρούσα ενότητα, γίνεται προσπάθεια εύρεσης της βέλτιστης διαμόρφωσης του
ΤΝΔ που απαιτείται για μία ακριβή πρόβλεψη της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας στο
Ηράκλειο.

3.1

Διαμόρφωση και εκπαίδευση ΤΝΔ

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη των μέσων ημερήσιων τιμών
θερμοκρασίας στο Ηράκλειο, αντλήθηκαν από το EarthNetworks Online Weather
Center, τον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό που βρίσκεται εγκατεστημένος στο Τμήμα
Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εγκαταστημένος από τον Ιούλιο του 2017 στην
οροφή του Τμήματος Φυσικής (σε ύψος 21 μέτρα από το έδαφος, μήκος ιστού 3 μέτρα),
λειτουργεί σε συνεχή χρονική βάση και αποτελεί μέρος παγκόσμιου δικτύου της εταιρίας
EathNetworks. Ο ιστότοπός του βρίσκεται στο σύνδεσμο:
(https://owc.enterprise.earthnetworks.com/OnlineWeatherCenter.aspx?aid=7194&stat=C
RETE&pid=3&layerID=Radar.Global&Units=1)
Ενδεικτικά, τα δεδομένα που καταγράφει ο σταθμός ανά δεκάλεπτο είναι ο μέσος όρος
θερμοκρασίας δεκαλέπτου, μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία στο δεκάλεπτο, η
θερμοκρασία δρόσου, η θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου, η σχετική υγρασία, η
στιγμιαία ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέμου, η αθροιστική βροχόπτωση
(μηδενίζεται στις 00:00, με την αλλαγή της ημέρας), ο ρυθμός βροχόπτωσης ανά
δεκάλεπτο και η ατμοσφαιρική πίεση.
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Σχήμα 3.1.1: Ο αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός που βρίσκεται εγκατεστημένος
στην οροφή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τα θερμοκρασιακά δεδομένα αφορούν στο χρονικό διάστημα από 8 Νοεμβρίου 2018 έως
και 7 Νοεβρίου 2019 (με κάποιες ημερομηνίες να είναι ελλιπείς σε δεδομένα, λόγω είτε
τεχνικών προβλημάτων του σταθμού είτε του δικτύου στο οποίο αποθηκεύονται τα
δεδομένα). Λόγω ύπαρξης δεδομένων ενός ολόκληρου ημερολογιακού έτους, ήταν εξ’
αρχής γνωστό ότι η ύπαρξη της εποχιακής κατανομής θερμοκρασιών θα διευκόλυνε την
εκπαίδευση του δικτύου.
Αρχικά δημιουργήθηκαν 334 μοτίβα, όπου για 4 δεδομένα εισόδου (μέση ημερήσια
θερμοκρασία διαδοχικών ημερών) εζητείτο η μέση ημερήσια θεμοκρασία της επόμενης
(πέμπτης) ημέρας. Από αυτά τα μοτίβα, επιλέχθηκαν τα πρώτα 223 μοτίβα, δηλαδή τα
2/3 των δεδομένων, για την εκπαίδευση του δικτύου και τα υπόλοιπα 111 (1/3) για
επιβεβαίωση. Οι τιμές της ταχύτητας και του ρυθμού εκμάθησης του ΤΝΔ διατηρήθηκαν
σταθερές και ίσες με 0.2, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω. Ως κριτήριο τερματισμού της
εκπαίδευσης τέθηκε είτε η τελική πτώση του σφάλματος στο 1% του αρχικού, είτε η
συμπλήρωση 5 ∙ 106 εποχών. Αποφασίστηκε, λόγω πρότερης εμπειρίας [1], το ΤΝΔ να
έχει 1 μόνο κρυμμένο επίπεδο. Για την εύρεση του βέλτιστου αριθμού νευρώνων στο
κρυμμένο επίπεδο, δοκιμάστηκαν 5,10,15 και 20 νευρώνες, αλλά μόνο στο αρχικό

1
4

του

όγκου των δεδομένων όχι για λόγους ευκολίας, αλλά ήταν γνωστό ότι λόγω της
ομοιομορφίας των δεδομένων, αναμενόταν τα σφάλματα να είναι μικρότερα και η
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σύγκλιση να ήταν ταχύτερη. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων φαίνονται στο
Γράφημα 3.1.1.

Γράφημα 3.1.1: Χρόνος εκπαίδευσης του ΤΝΔ με 1 κρυμμένο επίπεδο και 5, 10, 15 και
20 νευρώνες σ’ αυτό, σε σχέση με το λόγο σφαλμάτων, το συνολικό (τελικό) σφάλμα
προς το αρχικό σφάλμα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η μεταβολή της κλίσης που δημιουργείται μεταξύ των 5 και 10
νευρώνων είναι μεγαλύτερη από αυτή μεταξύ των 10 και 15 νευρώνων. Το συμπέρασμα
αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για τους 15 νευρώνες η χρονική διάρκεια της
εκπαίδευσης του δικτύου αυξάνεται, λόγω του ότι το μοντέλο του ΤΝΔ είναι σειριακό, η
βέλτιστη επιλογή είναι αυτή των 10 νευρώνων στο κρυμμένο επίπεδο. Οι 20 νευρώνες
απορρίπτονται εξ’ αρχής, γιατί η κλίση έχει εξομαλυνθεί. Συνεπώς, το δίκτυο πλέον θα
χρησιμοποιείται με τη διαμόρφωση του ενός κρυμμένου επιπέδου με 10 νευρώνες.
Με στόχο να βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασμός των δεδομένων εισόδου-εξόδου που
ελαχιστοποιεί το σφάλμα, έγινε η επιλογή 4 δεδομένων στην είσοδο και ενός δεδομένου
στην έξοδο. Στη συνέχεια, η διαδικασία επαναλήφθηκε για 2 τιμές εισόδου και μία
εξόδου, για 3 τιμές εισόδου και μία εξόδου και για 5 τιμές εισόδου και μία εξόδου.
Δηλαδή, κάθε φορά από διαδοχικές μέσες ημερήσιες τιμές θερμοκρασίας διαδοχικών
προηγούμενων ημερών να προβλέπεται αυτή της επόμενης ημέρας. Σημειώνεται ότι τα
μοτίβα των μέσων ημερήσιων τιμών θερμοκρασίας επιλέχτηκαν με χρονική σειρά και όχι
με κάποιο τυχαίο τρόπο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.1.
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Αριθμός μεταβλητών

Τελικό Σφάλμα

𝑇1 𝑇2 → 𝑇3

46.1%

𝑇1 𝑇2 𝑇3 → 𝑇4

17.1%

𝑇1 𝑇2 𝑇3 𝑇4 → 𝑇5

12.6%

𝑇1 𝑇2 𝑇3 𝑇4 𝑇5 → 𝑇6

29.3%

Πίνακας 3.1.1: Συνδυασμοί μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών που χρησιμοποιήθηκαν
ως δεδομένα εισόδου-εξόδου και το αντίστοιχο τελικό σφάλμα κάθε συνδυασμού.

Επομένως, η διαμόρφωση με 4 δεδομένα εισόδου και ένα εξόδου φαίνεται να είναι αυτή
που δίδει το μικρότερο σφάλμα και στο εξής, θα είναι αυτή που κυρίως θα
χρησιμοποιείται για το ΤΝΔ.
Γνωρίζοντας ότι η θερμοκρασίες μεταβάλλονται με την εποχή, με τις χαμηλότερες τιμές
να σημειώνονται τους χειμερινούς και τις υψηλότερες τους θερινούς μήνες, είναι γνωστό
ότι σε ομοιογένεια δεδομένων, τα σφάλματα της εκπαίδευσης θα είναι μικρότερα.
Συνεπώς, τα 334 μοτίβα χωρίστηκαν σε ομάδες που περιλάμβαναν το
1

2018-7 Φεβρουαρίου 2019), το 2 (8 Νοεμβρίου 2018-7 Μαΐου 2019), τα

1
4
3
4

(8 Νοεμβρίου
(8 Νοεμβρίου

2018–7 Αυγούστου 2019) των δεδομένων και τέλος όλα τα δεδομένα (8 Νοεμβρίου
2018-7 Νοεμβρίου 2019) 1.
Τη χρονική περίοδο που πραγματοποιήθηκε αυτή η ανάλυση, τα διαθέσιμα δεδομένα
ήταν αυτοί οι 12 μήνες. Σε αυτούς τους 12 μήνες, περιλαμβάνονται όλες οι
θερμοκρασιακές αλλαγές των διαφόρων εποχών. Επομένως, δεν ήταν απαραίτητη η
προσθήκη νέων δεδομένων. Ο σταθμός εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι και σήμερα και
όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για μελλοντική χρήση.
Η διαμόρφωση του ΤΝΔ ήταν με 1 κρυμμένο επίπεδο με 10 νευρώνες και καταγράφηκαν
το αρχικό σφάλμα κατά την έναρξη, το τελικό σφάλμα μετά το πέρας της εκπαίδευσης,
καθώς και η χρονική στιγμή που το σφάλμα προσέγγισε το 95% της τελικής του τιμής.
Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.2.
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Δεδομένα
Σφάλμα κατά
την έναρξη των
εποχών
Σφάλμα κατά το
πέρας των
εποχών
Αριθμός εποχών
που χρειάστηκαν
για την πτώση
στο τελικό
σφάλμα

1/4

1/2

3/4

1

9.9%

15.8%

22%

25%

3.4%

10.3%

16.7%

19.9%

3.5 × 106

3.2× 106

2.1× 106

1.5× 106

Πίνακας 3.1.2: Σφάλματα σε διάφορες εποχές του ΤΝΔ κατά την εκπαίδευση διαφόρων
αριθμών δεδομένων.
Όπως προαναφέρθηκε, λόγω της ομοιογένειας των μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών στο
αρχικό διάστημα (

1
4

των δεδομένων), τα σφάλματα είναι μικρότερα. Παρόλα αυτά,

παρατηρείται μια πτώση στον αριθμό εποχών που χρειάζονται για τη σταθεροποίηση του
σφάλματος στην τελική του τιμή. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 3.1.2, όσο αυξάνεται ο
όγκος των δεδομένων, τόσο η κλίση της καμπύλης σφάλματος μειώνεται.

Γράφημα 3.1.2: Μείωση της κλίσης της καμπύλης σφάλματος με την αύξηση των
μοτίβων στην εκπαίδευση του ΤΝΔ.
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Παρατηρώντας το γράφημα, αναμένεται ότι με αύξηση του αριθμού των δεδομένων, η
σύγκλιση θα είναι γρηγορότερη.
Χωρίζοντας τα 334 μοτίβα για εκπαίδευση και επαλήθευση, όπως επισημάνθηκε
παραπάνω, το 1/3 για την επαλήθευση αποτελούνταν από τις μέσες ημερήσιες
θερμοκρασίες για το διάστημα Αυγούστου-Οκτωβρίου 2019. Εισήχθησαν στο ΤΝΔ τα
συναπτικά βάρη που προέκυψαν από την εκπαίδευση μετά τις 5 ∙ 106 εποχές και το
ζητούμενο ήταν η εύρεση της πέμπτης μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας, με τα δεδομένα
εισόδου να είναι οι τέσσερις προηγούμενες μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες. Στη συνέχεια
οι προβλεπόμενες θερμοκρασίες του ΤΝΔ συγκρίθηκαν με τις πραγματικές και
υπολογίστηκε το μέσο σφάλμα. Αφού τα στοιχεία επιβεβαίωσης αφορούσαν το ένα
σχετικά ομοιογενές διάστημα, το μέσο σφάλμα πρόβλεψης 7% που προέκυψε ήταν
επιθυμητά χαμηλό και αναμενόμενο.

3.2

Γενικευμένη επιλογή μέσων τιμών ημερήσιας θερμοκρασίας

Με σκοπό την εν μέρει εξάλειψη της εποχιακής κατανομής και για να διασφαλιστεί η
εκπαίδευση με θερμοκρασίες και από τις τέσσερεις εποχές του έτους, αποφασίστηκε ανά
3 γραμμές να επιλέγονται οι 2 πρώτες για την εκπαίδευση του δικτύου και η 3η για την
επαλήθευση. Με αυτή τη γενικευμένη επιλογή μοτίβων διασφαλίζεται η σωστή
εκπροσώπηση από όλο το φάσμα των διαθέσιμων δεδομένων. Στην έναρξη της
εκπαίδευσης το σφάλμα ήταν 22.5% και στο τέλος της εκπαίδευσης (μετά από 5 ∙ 106
εποχές) έφτασε στο 16.8%. Το μέσο σφάλμα της τιμών που είχαν κρατηθεί για
επιβεβαίωση, μετά τη σύγκριση με τις πραγματικές τιμές είναι 16%. Τα αποτέλεσμα των
σφαλμάτων κατά την επαλήθευση συνοψίζονται στο Γράφημα 3.2.1.
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Γράφημα 3.2.1: Ποσοστιαία κατανομή δεδομένων σε σχέση με το σφάλμα
κατά την επαλήθευση.

Όπως φαίνεται από το γράφημα, το 53% των δεδομένων έχει σφάλμα μικρότερο από
10%, ενώ το 81% έχει σφάλμα κάτω από 30%.
Μόλις 1 στοιχείο είχε σφάλμα μεγαλύτερο του 90% και εκεί υπήρχε αστοχία του ΤΝΔ.
Πιθανόν αυτό να συνέβη εάν υπήρξε μεγάλη διαφορά μεταξύ των τιμών της
θερμοκρασίας.
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4. Εφαρμογή του FFBP αλγορίθμου για την πρόβλεψη της
ταχύτητας του ανέμου στην πόλη του Ηρακλείου
Η αιολική ενέργεια είναι μία βασική εναλλακτική πηγή ενέργειας, μέσω της λειτουργίας
των αιολικών πάρκων. Η μοντελοποίηση και η πρόβλεψη της ταχύτητας του ανέμου
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη ρύθμιση και το μέγεθος των εφαρμογών αιολικής
ενέργειας. [11] Αυτό σημαίνει ότι οι προβλέψεις γίνονται λιγότερο ακριβείς καθώς
αυξάνεται η διαφορά στην τρέχουσα ώρα και στον χρόνο για τον οποίο γίνεται η
πρόβλεψη. Η πρόβλεψη του ανέμου γίνεται είτε με περίπλοκα ατμοσφαιρικά μοντέλα
είτε με ανάλυση στατιστικών χρονοσειρών. Η πρόβλεψη του ανέμου όμως παρουσιάζει
εξαιρετικά μεγάλη χρονική και χωρική αβεβαιότητα, επομένως καμία τεχνική δεν είναι
απολύτως ικανοποιητική. Συνεπώς, υπάρχουν περιθώρια για διαφορετικές προσεγγίσεις,
όπως τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. [12]
Στο παρόν κεφάλαιο, εφόσον επαληθεύτηκε η ικανότητα των ΤΝΔ να κάνουν
προβλέψεις με ικανοποιητική ακρίβεια, χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της
ταχύτητας του ανέμου στην πόλη του Ηρακλείου. Η πρόβλεψη έγινε με δύο τρόπους.
Πρώτον, χρησιμοποιώντας μόνο τις τιμές της ταχύτητας του ανέμου. Δεύτερον,
συμπεριλαμβάνοντας όχι μόνο τις τιμές της ταχύτητας του ανέμου, αλλά και τις τιμές της
θερμοκρασίας, της πίεσης, της διαφοράς πίεσης και της κατεύθυνσης του ανέμου.
Στόχος αυτής της ανάλυσης είναι η εκπαίδευση του δικτύου, έτσι ώστε να
δημιουργηθούν και να καταγραφούν κάποια βάρη τα οποία να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, ώστε να βρεθεί η
πραγματική τιμή του ανέμου.

4.1

Εισαγωγή στο αριθμητικό μοντέλο WRF (Weather Research
and Forecasting Model ) για την πρόγνωση του καιρού

Το προγνωστικό μετεωρολογικό μοντέλο WRF είναι ένα σύγχρονο σύστημα αριθμητικής
πρόβλεψης καιρού μέσης κλίμακας που έχει σχεδιαστεί τόσο για ατμοσφαιρική έρευνα
όσο και για μετεωρολογικές εφαρμογές. Η προσπάθεια ανάπτυξης του WRF ξεκίνησε
στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και ήταν μια συνεργασία του Εθνικού Κέντρου
Ατμοσφαιρικής Έρευνας (National Center for Atmospheric Research–NCAR), της
Εθνικής Διοίκησης Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (National Oceanic and Atmospheric
Administration - NOAA/ NCEP ) και άλλων εθνικών μετεωρολογικών κέντρων.
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Διαθέτει δύο δυναμικούς πυρήνες, ένα σύστημα αφομοίωσης δεδομένων και ένα
λογισμικό που υποστηρίζει παράλληλους υπολογισμούς και δίνει τη δυνατότητα στους
ερευνητές να παράγουν προσομοιώσεις βασιζόμενοι είτε σε ιδανικές είτε σε πραγματικές
ατμοσφαιρικές συνθήκες. Οι δυναμικοί πυρήνες περιλαμβάνουν κυρίως την οριζόντια
μεταφορά, τη βαροβαθμίδα, τη δύναμη Coriolis, την άνωση, την διάχυση και τα βήματα
ολοκλήρωσης των εξισώσεων. Η χωρική ανάλυση του WRF μπορεί να ποικίλει, από
μερικές δεκάδες μέτρα έως και μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα. [13]
Συγκεκριμένα στην παρούσα έρευνα, για τον καθορισμό των αρχικών και συνοριακών
συνθηκών του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν 𝐹𝑁𝐿 δεδομένα. Πρόκειται για δεδομένα
κλιματικών αριθμητικών μοντέλων της ολικής γήινης σφαίρας, τα οποία νωρίτερα έχουν
επεξεργαστεί και συμπληρωθεί από επίγειους μετεωρολογικούς σταθμούς, θαλάσσιες
παρατηρήσεις, δορυφορικά δεδομένα κ.ά. [14] Οι προσομοιώσεις των φαινομένων
παρέχουν πρόγνωση καιρού για 2 ημέρες σε χρονικό εύρος 60 ωρών, εκ των οποίων οι
12 πρώτες ώρες ορίζονται ως χρόνος εξομάλυνσης (spin-up time), που είναι ο χρόνος
που απαιτείται ώστε τα αριθμητικά σχήματα να αρχίσουν να δίνουν ασφαλή
αποτελέσματα.
Για την καλύτερη περιγραφή και ανάλυση μετεωρολογικών παραμέτρων που
αναφέρονται στην παρούσα εργασία και αφορούν την Κρήτη, εφαρμόστηκε η τεχνική
των εμφωλευμένων χωρίων. Σύμφωνα με αυτή, διαμορφώθηκαν 3 χωρία με το ένα να
περικλείεται εντός του άλλου, και με το μεγαλύτερο να παρέχει οριακές συνθήκες στο
μικρότερο και αυτό με τη σειρά του να ανατροφοδοτεί τις πληροφορίες στο γονικό του.
Το μεγαλύτερο χωρίο (Domain 1) έχει διάσταση πλέγματος 27 km και καλύπτει το
κεντρικό και νότιο τμήμα της Ευρώπης, τη Μεσογειακή λεκάνη και ένα τμήμα της
Βορείου Αφρικής. Το αμέσως επόμενο χωρίο (Domain 2), περιλαμβάνει τα Βαλκάνια
έχει διάσταση πλέγματος 9 km και το τελευταίο χωρίο (Domain 3) το οποίο
επικεντρώνεται στην Ελλάδα έχει πλέγμα διαστάσεως 3 km. Τα αποτελέσματα που
χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι από το χωρίο 3.
Για τη μικροφυσική χρησιμοποιείται το σχήμα Ferrier, ενώ το ισοζύγιο ακτινοβολίας
παραμετρικοποιείται με τα σχήματα RRTM (για ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος)
και Dudhia (για ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος). Επιπλέον, η φυσική του
επιφανειακού στρώματος παραμετρικοποιείται με το σχήμα Monin-Obukhuv, ενώ το
σχήμα Kain-Fritsch χρησιμοποιείται για τις διεργασίες των νεφών. Τέλος, για την
τυρβώδη κινητική ενέργεια του πλανητικού οριακού στρώματος χρησιμοποιείται το
μοντέλο Yonsei University και το ενοποιημένο NOAH παραμετρικοποιεί την επιφάνεια
του εδάφους.
Τα συγκεκριμένα σχήματα στις προσομοιώσεις του WRF προέρχονται από πρότερη
εμπειρία μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΚΑΙΠΡΟ στον παρακάτω σύνδεσμο,
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http://idarkstar.tem.uoc.gr/~plex/newakaipro, όπου φάνηκε ότι σε περιπτώσεις έντονων
καιρικών φαινομένων με δυνατό άνεμο και βροχόπτωση, ο συγκεκριμένος συνδυασμός
σχημάτων είχαν τη βέλτιστη απόδοση και τα αποτελέσματα ήταν πιο κοντά στις
πραγματικές τιμές. Στα επόμενα σχήματα παρουσιάζονται τα χωρία του WRF.

Σχήμα 4.1.1: Χωρίο 1 με διάσταση πλέγματος 27 km.

Σχήμα 4.1.2: Χωρίο 2 με διάσταση πλέγματος 9 km.
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Σχήμα 4.1.3: Χωρίο 3 με διάσταση πλέγματος 3 km.

4.2

Επεξεργασία δεδομένων από το Earthnetworks

Tα πραγματικά δεδομένα ταχυτήτων που χρησιμοποιήθηκαν στο ΤΝΔ, αντλήθηκαν από
τα Earthnetworks. Τα δεδομένα, παρέχονται ανά δεκάλεπτο, όπως έχει ήδη αναφερθεί
στην περιγραφή του σταθμού. Η ταχύτητα του ανέμου που καταγράφεται αποτελεί τις
πραγματικές τιμές (𝑢𝑟𝑒𝑎𝑙 ) , ενώ τα αρχεία του WRF περιέχουν τις προβλεπόμενες
(𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑 ). Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν όλα τα περιστατικά μέσα στο διάστημα στο οποίο
υπήρχαν παρατηρήσεις, για τα οποία 2 συνεχόμενες μέρες η ταχύτητα του ανέμου είχε
τιμές μεγαλύτερες των 10 m/s κατά το μεγαλύτερο μέρος της μίας τουλάχιστον ημέρας
και να έχει εκδώσει η ΕΜΥ έκτακτο δελτίο καιρού. Αυτές οι ημερομηνίες ήταν οι 15 και
16 Ιανουαρίου 2019, οι 14 και 15 Φεβρουαρίου 2019, οι 29 και 30 Μαρτίου 2019 και οι
13 και 14 Σεπτεμβρίου 2019. Για κάθε διήμερο υπάρχουν καταγεγραμμένες 288
δεκάλεπτες ταχύτητες.
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4.3

Κλιμάκωση των τιμών της ταχύτητας του WRF λόγω
υψομετρικής διαφοράς

Η ταχύτητα του ανέμου που προβλέπει το WRF, αναφέρεται στα 10 m. Το ύψος όμως
του μετεωρολογικού σταθμού του Πανεπιστημίου είναι πολύ ψηλότερα, καθώς η
απόληξη του κλιμακοστασίου του βρίσκεται 21m πάνω από το έδαφος και σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, το ανεμόμετρο του βρίσκεται στα 10 πόδια, δηλαδή
στα 3m. Επομένως, η ταχύτητα που καταγράφεται είναι στα 24m. Συνεπώς, έπρεπε να
γίνει μία κλιμάκωση των ταχυτήτων του ανέμου του WRF στα 24 m. Για να
πραγματοποιηθεί η μετατροπή αυτή, χρειάζεται να είναι γνωστό το «μήκος τραχύτητας»
(roughness length), το οποίο χρησιμοποιείται σε αριθμητικά μοντέλα για να εκφράσει
την τραχύτητα της επιφάνειας. Το μήκος τραχύτητας 𝑧0 , ορίζεται για επιφάνειες με
ομοιόμορφη κατανομή στοιχείων τραχύτητας και επηρεάζεται από την πυκνότητα των
εδαφικών χαρακτηριστικών. Συνεπώς, αντιπροσωπεύει το ύψος πάνω από το έδαφος
όπου η ταχύτητα του ανέμου είναι μηδενική. Χαμηλότερο μήκος τραχύτητας
συνεπάγεται μικρότερη αλληλεπίδραση μεταξύ της επιφάνειας και της ατμόσφαιρας,
αλλά ταυτόχρονα συνεπάγεται ισχυρότερο άνεμο κοντά στο έδαφος. Σύμφωνα με την
ταξινόμηση του τύπου εδάφους κατά Wieringa, το 𝑧0 στο Πανεπιστήμιο είναι μεταξύ του
0.25 και του 0.5. [15],[16]
Η λογαριθμική εξίσωση της καθ’ ύψους μεταβολής της ταχύτητας, είναι η πλέον
κατάλληλη για εκτίμηση ταχυτήτων ανέμου σε κάποιο ύψος, μέχρι τα 100m, δεδομένης
της ταχύτητάς του σε κάποιο ύψος αναφοράς [17]. Η εξίσωση που περιγράφει αυτή τη
μεταβολή είναι η:
𝑢𝑧 = 𝑢ℎ ∙

𝑧
)
𝑧0
ℎ
ln( )
𝑧0

ln(

(4)

Όπου 𝑢𝑧 είναι η ταχύτητα του ανέμου στο ζητούμενο ύψος, δηλαδή στην παρούσα
ανάλυση στα 24m, 𝑢ℎ είναι η ταχύτητα του ανέμου στο ύψος αναφοράς, δηλαδή στα
10m, z είναι τα 24m και h τα 10m.
Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (4) τις τιμές του 𝑧0 0.25 και 0.5, προκύπτει ότι ο
λογαριθμικός όρος είναι 1.23 και 1.25, αντίστοιχα. Άρα επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί η
μέση τιμή 1.24. Οπότε, είναι ασφαλές να ειπωθεί ότι ισχύει η σχέση:
𝑢𝑊𝑅𝐹,24𝑚 = 1.24 ∙ 𝑢𝑊𝑅𝐹,10𝑚
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Στα παρακάτω διαγράμματα, αποτυπώνεται η συμπεριφορά της ταχύτητας του ανέμου
ανά 10λεπτο, για κάθε μία από τις μέρες που αναλύονται στην ενότητα 4.2. Η 𝑢𝑟𝑒𝑎𝑙
αναφέρεται στα πραγματικά δεδομένα του Earthnetworks, δηλαδή σε στιγμιαίες
ταχύτητες που καταγράφονται ανά 10λεπτο, ενώ η 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑 στα δεδομένα του WRF.

Γράφημα 4.3.1: Κατανομή των τιμών των ταχυτήτων του ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις
ημερομηνίες 15/01/2019 και 16/01/2019.
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Γράφημα 4.3.2: Κατανομή των τιμών των ταχυτήτων του ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις
ημερομηνίες 14/02/2019 και 15/02/2019.

Γράφημα 4.3.3: Κατανομή των τιμών των ταχυτήτων του ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις
ημερομηνίες 29/03/2019 και 30/03/2019.
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Γράφημα 4.3.4: Κατανομή των τιμών των ταχυτήτων του ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις
ημερομηνίες 13/09/2019 και 14/09/2019.

4.4

Κατανομές θερμοκρασίας και πίεσης

Η θερμοκρασία που προβλέπει το WRF είναι στα 2 m από το έδαφος. Όμως, όπως
προαναφέρθηκε, ο αισθητήρας θερμοκρασίας του μετεωρολογικού σταθμού του
Πανεπιστημίου είναι στα 24 m. Παρόλα αυτά, καθώς η ατμόσφαιρα θεωρείται ισόθερμη,
ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας από τα 2 στα 24 m είναι της τάξης του 2%, μέσω
της εξίσωσης της θερμοβαθμίδας. Επομένως, η μεταβολή θεωρείται αμελητέα και δε
χρειάζεται να πραγματοποιηθεί κλιμάκωση των τιμών του WFR αντίστοιχη με αυτή που
έγινε για τις ταχύτητες.
Παρακάτω δίδονται τα διαγράμματα που αποτυπώνουν τη συμπεριφορά της
θερμοκρασίας ανά 10λεπτο.
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Γράφημα 4.4.1: Κατανομή τιμών θερμοκρασίας ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες
15/01/2019 και 16/01/2019.

Γράφημα 4.4.2: Κατανομή τιμών θερμοκρασίας ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες
14/02/2019 και 15/02/2019.
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Γράφημα 4.4.3: Κατανομή τιμών θερμοκρασίας ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες
29/03/2019 και 30/03/2019.

Γράφημα 4.4.4: Κατανομή τιμών θερμοκρασίας ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες
13/09/2019 και 14/09/2019.
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Παρατηρείται ότι, γενικά το WRF, όπως και στην ταχύτητα, εκτιμάει τις
θερμοκρασιακές τιμές με κάποια χρονική μετατόπιση.
Η μεταβολή της πίεσης συναρτήσει του ύψους είναι αμελητέα σε σχέση με την πίεση στη
μέση στάθμη θάλασσας. Ειδικότερα για την τροπόσφαιρα, η ατμοσφαιρική πίεση
ελαττώνεται κατά έναν παράγοντα του 10 για κάθε 17 km. Επομένως ούτε εδώ οι τιμές
του WRF χρειάζονται κλιμάκωση στα 24 m. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα
διαγράμματα κατανομής των πιέσεων.

Γράφημα 4.4.5: Κατανομή τιμών πίεσης ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 15/01/2019
και 16/01/2019.
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Γράφημα 4.4.6: Κατανομή τιμών πίεσης ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 14/02/2019
και 15/02/2019.

Γράφημα 4.4.7: Κατανομή τιμών πίεσης ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 29/03/2019
και 30/03/2019.
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Γράφημα 4.4.8: Κατανομή τιμών πίεσης ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 13/09/2019
και 14/09/2019.
Η πρόβλεψη της τάσης της πίεσης δεκαλέπτου του WRF είναι πολύ ικανοποιητική για
όλες τις ημέρες έντονων καιρικών φαινομένων, όπως φαίνεται από τα αντίστοιχα
διαγράμματα.
Όσον αφορά τώρα την κατεύθυνση του ανέμου που παρατηρήθηκε τα διήμερα κάθε ενός
από αυτούς τους μήνες, συγκρινόμενη με την πρόγνωση, τα συμπεράσματα είναι τα εξής:
Τον Ιανουάριο ο άνεμος ξεκίνησε από Νότιος και μετά από περίπου 8 ώρες έγινε
Βόρειος-Βορειοδυτικός, όπως και στην πραγματικότητα ενώ μετά τα πέρας 12 ωρών η
κατεύθυνση του ήταν Δυτική. Το Φεβρουάριο, το WRF πρόβλεψε αρχική κατεύθυνσή
Δυτική και σταδιακά να μεταβάλλεται σε Βόρεια-Βορειοδυτική για αρκετές ώρες, ώσπου
να μεταβληθεί σε Δυτική-Βορειοδυτική, παραμένοντας έτσι ως το τέλος. Η παρατήρηση
κατέγραψε αρχικά Δυτικό-Νοτιοδυτικό άνεμο που μετά από 12 ώρες έγινε ΔυτικόςΒορειοδυτικός, ενώ μετά τις 7μ.μ του απογεύματος της δεύτερης ημέρας που
σημειώθηκε πτώση της ταχύτητας του ανέμου, οι κατευθύνσεις ήταν μεταβλητές με
επικράτηση κυρίως του Ανατολικού. Τις ημέρες του Μαρτίου, η κατεύθυνση ήταν
βόρεια-βορειοανατολική, και μετά από περίπου 8 ώρες στη δεύτερη ημέρα έγινε ΒόρειαΒορειοδυτική. Τα πραγματικά δεδομένα έδειξαν μεταβλητό άνεμο που στη συνέχεια όσο
δυνάμωνε μεταβαλλόταν σε Βορειοδυτικό και για την υπόλοιπη μέρα ήταν ΒόρειοςΒορειοδυτικός. Τέλος, για το διήμερο του Σεπτεμβρίου, η πραγματική κατεύθυνση ήταν
η Βορειοδυτική που ερχόταν σε συμφωνία με την πρόβλεψη του WRF που έδινε σταθερά
Δυτικό-Βορειοδυτικό.
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4.5

Ομαλοποίηση τιμών

Όπως διαπιστώνεται από τα διαγράμματα της ενότητας 4.3, οι καμπύλες ταχυτήτων
παρουσιάζουν έντονη και απότομη διακύμανση στις τιμές, ειδικά όσον αφορά τα
πραγματικά δεδομένα. Επίσης, μπορεί η διακύμανση των τιμών της θερμοκρασίας και
της πίεσης της ενότητας 4.4 να μην είναι τόσο μεγάλη, δεν παύει όμως να είναι υπαρκτή.
Για να «αποκρυπτογραφηθούν» οι τάσεις στις σειρές δεδομένων, επιλέχθηκε ένας
στατιστικούς χειρισμός, γνωστός ως «κινητός μέσος όρος» (Moving Average). Αυτή η
λειτουργία αναφέρεται ως «τεχνική εξομάλυνσης» και έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τις
απότομες διακυμάνσεις στις καμπύλες. Η γενική εξίσωση για τον απλό κινητό μέσο όρο
είναι:
𝑦̅𝑡 =

𝑦𝑡 + 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑦𝑡−𝑛−1
𝑛

Όπου y είναι η μεταβλητή, t η τωρινή χρονική στιγμή και n ο αριθμός των χρονικών
στιγμών που θα χρησιμοποιηθούν για το μέσο όρο.
Στην παρούσα εργασία, καταρχήν εξήχθησαν κινητοί μέσοι όροι κατά 6 χρονικά σημεία,
δηλαδή ανά μία ώρα, εφόσον τα δεδομένα είναι ανά 10λεπτο, και στις δύο καμπύλες.
Δηλαδή, βρέθηκε ο μέσος όρος των σημείων 1 έως 6, στη συνέχεια των σημείων 2 έως 7,
3 έως 8 κ.ο.κ. Στη συνέχεια, εξήχθησαν κινητοί μέσοι όροι κατά 12 χρονικά σημεία,
δηλαδή ανά δύο ώρες. Δηλαδή, 1 έως 12, 2 έως 13 κλπ. Η δεύτερη επιλογή, λόγω
μεγαλύτερης ομαλότητας, κρίθηκε καταλληλότερη και συνεπώς χρησιμοποιήθηκε στην
παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Καθώς ο αριθμός 10λέπτων ήταν επαρκής-288 σημείαήταν εφικτή η μετακίνηση του μέσου ανά δίωρο.
Τα ομαλοποιημένα διαγράμματα των ταχυτήτων, θερμοκρασιών και πιέσεων
παρουσιάζονται παρακάτω. Όπως και προηγουμένως, η 𝑢𝑟𝑒𝑎𝑙 , 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙 , 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 αναφέρεται
στα πραγματικά δεδομένα του Earthnetworks, ενώ η 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑 , 𝛵𝑝𝑟𝑒𝑑 και 𝑃𝑝𝑟𝑒𝑑 στα
αριθμητικά δεδομένα του WRF.
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Γράφημα 4.5.1: Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των ταχυτήτων του
ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 15/01/2019 και 15/01/2019.

Γράφημα 4.5.2: Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των ταχυτήτων του
ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 14/02/2019 και 15/02/2019.
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Γράφημα 4.5.3: Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των ταχυτήτων του ανέμου
ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 29/03/2019 και 30/03/2019.

Γράφημα 4.5.4: Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των ταχυτήτων του ανέμου ανά
δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 13/09/2019 και 14/09/2019.
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Γράφημα 4.5.5: Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των θερμοκρασιών ανά
δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 15/01/2019 και 16/01/2019.

Γράφημα 4.5.6: Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των θερμοκρασιών ανά
δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 14/02/2019 και 15/02/2019.
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Γράφημα 4.5.7: Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των θερμοκρασιών ανά
δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 29/03/2019 και 30/03/2019.

Γράφημα 4.5.8: Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των θερμοκρασιών ανά
δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 13/09/2019 και 14/09/2019.
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Γράφημα 4.5.9: Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των πιέσεων ανά δεκάλεπτο
για τις ημερομηνίες 15/01/2019 και 16/01/2019.

Γράφημα 4.5.10: Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των πιέσεων ανά δεκάλεπτο
για τις ημερομηνίες 14/02/2019 και 15/02/2019.
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Γράφημα 4.5.11 Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των πιέσεων ανά δεκάλεπτο
για τις ημερομηνίες 29/03/2019 και 30/03/2019.

Γράφημα 4.5.12: Κατανομή των ομαλοποιημένων τιμών των πιέσεων ανά δεκάλεπτο για
τις ημερομηνίες 13/09/2019 και 14/09/2019.
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Όπως διαπιστώνεται από τα διαγράμματα, οι προγνωστικές τιμές σχεδόν πάντα είναι
υψηλότερες από τις πραγματικές. Συνεπώς το WRF γενικά, υπερεκτιμά τις τιμές. Για την
πίεση, αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη χειμερινή περίοδο, η κινητικότητα
των ατμοσφαιρικών διαταραχών είναι πολύ μεγάλη. Το γεγονός της υπερεκτίμησης της
θερμοκρασίας πιθανά μπορεί να αποδοθεί στο ότι τη χειμερινή περίοδο υπάρχει
πλεόνασμα υγρασίας στο έδαφος, με αποτέλεσμα την περαιτέρω ψύξη του εδάφους.[18]
Όσον αφορά τη συνολική ημερήσια βροχόπτωση που σημειώθηκε εκείνες τις μέρες, οι
τιμές καταγράφονται στον Πίνακα 4.5.1.

Μήνες Γεγονότων

Ιανουάριος

Βροχόπτωση (mm)
Προβλεπόμενες τιμές
Πραγματικές τιμές
WRF
38.78
36.65

Φεβρουάριος

24.93

11.68

Μάρτιος

28.67

22.61

Σεπτέμβριος

26.08

0.00

Πίνακας 4.5. 1: Σύγκριση συνολικής ημερήσιας βροχόπτωση πραγματικών και
προγνωστικών τιμών.

Το WRF εκτιμάει ικανοποιητικά την ημερήσια βροχόπτωση στις 3 από τις 4 περιπτώσεις.
Στις 15 Φεβρουαρίου, έως τις 10 το πρωί (τοπική ώρα), έπεσαν ακόμη 10 mm βροχής,
οπότε η υπερεκτίμηση του WRF αιτιολογείται, λόγω της χρονικής μετατόπισης που
υπάρχει. Συνεπώς, η κορύφωση της βροχόπτωσης σημειώθηκε αργότερα, ενώ τον
Ιανουάριο, είχε ήδη καταγραφεί και γι’ αυτό η εκτίμηση του WRF είναι ακριβής. Το
Σεπτέμβριο υπήρξε πλήρης αστοχία, κάτι το οποίο αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω.
Γενικά, αξίζει να επαναληφθεί ότι σε όλες μετεωρολογικές παραμέτρους που
αναλύθηκαν, παρατηρείται ότι το WRF προβλέπει τα φαινόμενα γρηγορότερα απ’ ότι
αυτά συμβαίνουν στην πραγματικότητα.
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4.6

Χρήση των ΤΝΔ για πρόβλεψη της ταχύτητας του ανέμου
χρησιμοποιώντας μόνο δεδομένα ταχυτήτων από
παρατηρήσεις

Σε αυτή την ενότητα, έγινε καταρχήν προσπάθεια χρήσης του ΤΝΔ για πρόβλεψη της
τιμής της ταχύτητας του ανέμου, ανά ώρα και ανά ημέρα, με απευθείας χρήση μόνο
δεδομένων της στιγμιαίας ταχύτητας δεκαλέπτου από παρατηρήσεις, κατά παρόμοιο
τρόπο όπως έγινε στη προηγούμενη ενότητα με τη θερμοκρασία. Αυτό έγινε για να
αναδειχθεί η διαφορά ανάμεσα σε παραμέτρους με όχι απότομες μεταβολές, όπως η
θερμοκρασία και παραμέτρους των οποίων οι στιγμιαίες μεταβολές ενδέχεται να είναι
μεγάλες, όπως ο άνεμος. Στην πρώτη περίπτωση, το ΤΝΔ μπορεί να τις προβλέψει με
σχετικά καλή ακρίβεια, ενώ στη δεύτερη δυσκολεύεται να βρει μοτίβα σε απότομες
διακυμάνσεις κι έτσι, η πρόγνωση σε μεγάλο βαθμό αποτυγχάνει. Χρησιμοποιήθηκε
μεγαλύτερος όγκος δεδομένων για την εκπαίδευση του δικτύου, για να εξετασθεί κατά
πόσον αυτό θα διευκόλυνε στην αναγνώριση μοτίβων από το ΤΝΔ. Τα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν κάλυπταν το διάστημα από 8 Νοεμβρίου 2018 έως και 29
Φεβρουαρίου 2020. Τα δεδομένα ήταν καταγεγραμμένα για κάθε μέρα του μήνα ανά
δεκάλεπτο (με κάποιες ελλείψεις λόγω είτε τεχνικών προβλημάτων του σταθμού είτε
τεχνικών προβλημάτων του δικτύου αποθήκευσης των δεδομένων).
Αποφασίστηκε το ΤΝΔ να έχει ως δεδομένο εισόδου και εξόδου μόνο την τιμή της
ταχύτητας. Για αρχή, εξετάσθηκε η μέση τιμή ημέρας, η οποία προέκυψε από το μέσο
όρο όλων των δεκαλέπτων των διαθέσιμων ημερών. Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι
συνδυασμοί των δεδομένων εισόδου-εξόδου με 3, 4 και 5 δεδομένα εισόδου (μέση
ημερήσια τιμή ανέμου διαδοχικών ημερών) και πάντα ενός δεδομένου εξόδου (μέση
ημερήσια τιμή της επόμενης ημέρας). Από τα διαθέσιμα 481 δεδομένα επιλέχθηκαν τα
2/3 (321 δεδομένα) για εκπαίδευση και το 1/3 (160 δεδομένα) για επιβεβαίωση, σύμφωνα
με τη γενικευμένη επιλογή (ενότητα 3.2 της εργασίας). Στον Πίνακα 4.6.1
παρουσιάζονται τα αρχικά και τελικά σφάλματα στην εκπαίδευση, καθώς και το μέσο
σφάλμα επαλήθευσης.
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Τιμές Εισόδου → Εξόδου
Αρχικό σφάλμα
εκπαίδευσης
Τελικό σφάλμα
εκπαίδευσης
Μέσο σφάλμα
επαλήθευσης

3→1

4→1

5→1

64.9%

59.4%

60.9%

53.9%

46.7%

52.6%

52.8%

45.4%

51.5%

Πίνακας 4.6.1: Σφάλματα διαμόρφωσης ΤΝΔ για την πρόβλεψη του μέσου ημερήσιου
ανέμου.

Όπως αναμενόταν, από την προηγούμενη ανάλυση για τη θερμοκρασία, η τέσσερις τιμές
εισόδου έδωσαν καλύτερα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, τόσο το τελικό σφάλμα στην
εκπαίδευση, όσο και το μέσο σφάλμα επαλήθευσης είναι υψηλό. Επομένως, η πρόβλεψη
δεν είναι ασφαλής με αυτόν τον τρόπο.
Όσον αφορά την πρόβλεψη ανά ώρα, εφαρμόστηκε απευθείας η διαμόρφωση 4 τιμών
εισόδου (μέσες τιμές διαδοχικών ωρών) και μία εξόδου (μέση τιμή ταχύτητας ανέμου της
επόμενης ώρας). Ο αριθμός των μοτίβων που προέκυψαν ήταν 10.134, εκ των οποίων, τα
2/3, δηλαδή τα 6756 στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για εκπαίδευση του ΤΝΔ. Το υπόλοιπο
1/3, δηλαδή τα 3378 στοιχεία κρατήθηκαν για την επαλήθευση. Η επιλογή των 2/3 και
του 1/3 έγινε με τη μέθοδο της γενικευμένης επιλογής, όπως έχει προαναφερθεί.
Η διαδικασία της εκπαίδευσης, καθώς ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα (στο πέρας μίας ημέρας
είχαν καλυφθεί μόλις 870.000 εποχές από το σύνολο των 5.000.000 που απαιτεί το
δίκτυο) και τα σφάλματα στην αρχή της εκπαίδευσης ήταν πάνω από 70% και δεν είχαν
βελτιωθεί μέχρι αυτό το σημείο, αποφασίστηκε να διακοπεί. Προτείνεται η εξέταση
κάποιας διαφορετικής διαμόρφωσης των δεδομένων, ώστε να καταστεί επιτυχής η
εκπαίδευση του ΤΝΔ, ενδεχομένως με περισσότερα δεδομένα για εκπαίδευση και
λιγότερα για επαλήθευση.
Θα μπορούσε και εδώ, να πραγματοποιηθεί ανάλυση για μικρότερο χρονικό διάστημα, ή
για μηνιαίες προβλέψεις, χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα. [19]
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4.7

Χρήση ΤΝΔ για πρόβλεψη τιμών ανέμου
συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον ατμοσφαιρικών
μεταβλητών από το WRF

Σε αυτήν την ενότητα, λόγω της αποτυχίας πρόβλεψης της ταχύτητας από τα πραγματικά
δεδομένα, εξετάζεται κατά πόσο μέσω του ΤΝΔ και χρησιμοποιώντας μόνο δεδομένα
από το WRF στην είσοδο, μπορεί να προβλεφθεί η πραγματική ταχύτητα ανέμου, ώστε
να διορθωθούν απευθείας οι προβλέψεις του αριθμητικού μοντέλου σε περιπτώσεις
έντονων καιρικών φαινομένων. Τα φαινόμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την
εκπαίδευση/επαλήθευση του ΤΝΔ είναι αυτά που περιγράφηκαν στην ενότητα 4.2.
Πραγματοποιήθηκαν διαφορετικοί συνδυασμοί των μεταβλητών στην είσοδο του ΤΝΔ,
με στόχο την ελαχιστοποίηση του σφάλματος εκπαίδευσης. Η ταχύτητα του ανέμου
επηρεάζεται άμεσα, όπως δίδεται και από την εξίσωση ορμής, από την κλίση της πίεσης,
η οποία ναι μεν είναι χωρική, αλλά είναι γνωστό ότι σε ένα σημείο όσο πιο μεγάλος ο
ρυθμός μεταβολής της πίεσης, τόσο πιο δυνατός είναι ο άνεμος. Συνεπώς, επιλέχθηκαν
ως κάποιες από τις εισερχόμενες μεταβλητές να είναι η ταχύτητα του ανέμου και η
ωριαία μεταβολή της πίεσης ΔP, ώστε να προλάβει γίνει αντιληπτή η διαφορά αυτή, και
να γίνεται πρόβλεψη της πραγματικής ταχύτητας. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης τα
δεδομένα από το WRF των διευθύνσεων του ανέμου, καθώς και των τιμών των πιέσεων,
των διαφορών πιέσεων και των θερμοκρασιών. Για όλες τις περιπτώσεις, στην έξοδο
πάντα ζητείται η καταγεγραμμένη από το σταθμό τιμή της ταχύτητας για εκείνη την ώρα.
Ακολουθήθηκε η ίδια στρατηγική με τα αρχεία εκπαίδευσης, όπως στην ενότητα 4.6.
Πραγματοποιήθηκαν 6 συνδυασμοί με διαφορετικές μεταβλητές εισόδου κάθε φορά,
αλλά η διαμόρφωση του ΤΝΔ ήταν πάντα με 1 κρυμμένο επίπεδο με 10 νευρώνες, με
βάση προηγούμενη εμπειρία.

1η Περίπτωση:
Αρχικά, στην πρώτη δοκιμή υπήρχαν 4 μεταβλητές στην είσοδο: η στιγμιαία ταχύτητα
10λεπτου του ανέμου από το WRF, η ωριαία διαφορά της πίεσης ΔP, η τάση της πίεσης,
δηλαδή για αύξηση ή μείωσή της θέτοντας ως 0 τις αρνητικές τιμές του ΔP και ως 1 τις
θετικές τιμές και η διεύθυνση του ανέμου.
Για να προκύψει η διεύθυνση του ανέμου, το ανεμολόγιο χωρίστηκε σε 8 ίσα τμήματα
των 45𝜊 και έγινε η ακόλουθη αντιστοίχηση με τις κατευθύνσεις του ανέμου:
0𝜊 − 45𝜊 (NNE) →0.125,
45𝜊 − 90𝜊 (NEE) →0.250,
90𝜊 − 135𝜊 (ESE) →0.375,
135𝜊 − 180𝜊 (SES) →0.500, 180𝜊 − 225ο (SSW) →0.625, 225𝜊 − 270𝜊 (𝑆𝑊𝑊) →
0.750, 270𝜊 − 315𝜊 (WNW) → 0.875 και 315𝜊 − 360𝜊 (NWN) →1

53

Η εκπαίδευση των δεδομένων κράτησε αρκετές ώρες και δεν έδωσε τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Ήταν αρκετά αναμενόμενο, καθώς η κανονικοποίηση των τιμών της ΔP
όπως και η υποδιαίρεση των τιμών των διευθύνσεων του ανέμου, ήταν αυθαίρετες και οι
τιμές ήταν συγκεντρωμένες σε ένα μικρό εύρος.

2η Περίπτωση:
Στη δεύτερη δοκιμή, υπήρχαν πάλι 4 μεταβλητές στην είσοδο: οι x- και y- συνιστώσες
της ταχύτητας του ανέμου (η κατεύθυνση εισέρχεται μέσω αυτών), η ωριαία διαφορά της
πίεσης και η τιμή της πίεσης.
Ούτε με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε επιθυμητό αποτέλεσμα.

3η Περίπτωση:
Όσον αφορά την τρίτη δοκιμή, οι μεταβλητές στην είσοδο ήταν 5: οι x- και yσυνιστώσες της ταχύτητας του ανέμου, η διαφορά της πίεσης, η πίεση, η θερμοκρασία
και η επιθυμητή προβλεπόμενη τιμή της ταχύτητας.
Και με αυτή την επιλογή μεταβλητών, αν και τα σφάλματα βελτιώθηκαν λίγο, το
συνολικό αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό.
Στις επόμενες περιπτώσεις αφαιρέθηκε εντελώς η κατεύθυνση του ανέμου και
συμπεριλάβαμε στις μεταβλητές εισόδου μόνο το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας.

4η Περίπτωση:
Η τέταρτη δοκιμή περιλάμβανε 3 τιμές στην είσοδο: την στιγμιαία ταχύτητα του ανέμου,
την ωριαία διαφορά της πίεσης και την πίεση.
Παρατηρήθηκε αύξηση των σφαλμάτων τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην
επαλήθευση του ΤΝΔ, σε σχέση με τις περιπτώσεις 2 και 3.

5η Περίπτωση:
Η πέμπτη δοκιμή έγινε με 4 μεταβλητές στην είσοδο: τη στιγμιαία ταχύτητα του ανέμου,
τη διαφορά της πίεσης, την πίεση και τη θερμοκρασία.
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Τα αποτελέσματα ήταν ναι μεν πιο ικανοποιητικά από τις προηγούμενες μεθόδους, αλλά
όχι αρκετά. Η εκπαίδευση ήταν χρονοβόρα και η επαλήθευση έδωσε μεγάλο μέσο
σφάλμα πρόβλεψης.

6η Περίπτωση:
Τέλος, η έκτη δοκιμή περιλάμβανε ως μεταβλητές στην είσοδο: τη στιγμιαία ταχύτητα
του ανέμου, την απόλυτη τιμή της διαφοράς της πίεσης και την πίεση.
Η έκτη και τελευταία προσπάθεια πρόβλεψης παρουσίασε μια σχετική πτώση στα
σφάλματα, αν και δεν ήταν επαρκής. Παρόλα αυτά, φαίνεται αυτή η μέθοδος να
λειτουργεί καλύτερα.

Συμπερασματικά, αυτό που έγινε φανερό μέσα από την παραπάνω ανάλυση, είναι ότι οι
τιμές των διαφόρων μεγεθών που εξήχθησαν από το WRF και χρησιμοποιήθηκαν στην
είσοδο, ήταν συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένο εύρος τιμών. Δηλαδή, για την
κανονικοποιημένη ταχύτητα του WRF, 𝑢𝑊𝑅𝐹 , το 98% των τιμών ήταν συγκεντρωμένο
μεταξύ του 0.1 και του 0.39. Σχεδόν το 100% των κανονικοποιημένων τιμές της διαφορά
πίεσης ΔP όπως και των τιμών της πίεσης ήταν συγκεντρωμένα στο 1. Το 97% των
κανονικοποιημένων τιμών της κατεύθυνσης του ανέμου είναι στο διάστημα από 0.1 έως
0.29. Όσον αφορά τις κανονικοποιημένες τιμές της θερμοκρασίας T, το 80% είναι στο
διάστημα 0.1-0.49 και το υπόλοιπο 20% στο 0.6-0.79. Ταυτόχρονα, για τη μεταβλητή
εξόδου, οι τιμές είναι κατανεμημένες σε όλο το εύρος, από 0.1 έως 1. Αυτή η ανισομερής
κατανομή των δεδομένων εισόδου-εξόδου, προμήνυε τη δυσκολία που θα αντιμετώπιζε
το ΤΝΔ στο να αναγνωρίσει συσχετισμούς μεταξύ των δεδομένων και κατά συνέπεια θα
κατέληγε σε προβληματική εκπαίδευση. Τα διαγράμματα των κατανομών
παρουσιάζονται παρακάτω. Επιπρόσθετα, ίσως θα έπρεπε να μελετηθεί η δυνατότητα
πρόβλεψης του ανέμου για ένα χρονικό διάστημα μερικών ημερών χρησιμοποιώντας
δεδομένα των προηγούμενων ημερών. Το μεγάλο χρονικό εύρος που χρησιμοποιήθηκε
για τον άνεμο μπορεί να δυσκόλεψε την εκπαίδευση του ΤΝΔ και κατ’ επέκταση
οδήγησε και σε λανθασμένη πρόγνωση των μελλοντικών τιμών.
Επίσης, ένας σημαντικός λόγος αστοχίας είναι η χρονική διαφορά που παρατηρείται
μεταξύ των αποτελεσμάτων του μοντέλου και των παρατηρήσεων του σταθμού. Ενώ η
εν γένει συμπεριφορά της εξέλιξης του φαινομένου είναι σωστή, το αριθμητικό μοντέλο
προβλέπει γρηγορότερα την εξέλιξη αυτή σε όλες τις περιπτώσεις και αυτό έχει
σαφέστατα επιπτώσεις στη σωστή αντιστοίχηση των τιμών της ταχύτητας.
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Τέλος, ένας άλλος λόγος αστοχίας της πρόβλεψης είναι ότι τα δεδομένα που
χρησιμοποιήθηκαν από το WRF εξήχθησαν από χωρίο πλέγματος 3 km. Το πλέγμα είναι
αρκετά αδρό για να αναπαραστήσει το τι συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το
οποίο μπορεί να είναι κάποια χιλιόμετρα παραπέρα από εκεί που το θεωρεί το
αριθμητικό μοντέλο (το WRF παίρνει τον κοντινότερο υπολογιστικό κόμβο και τον
αντιστοιχίζει στο σημείο από το οποίο του ζητείται να εξάγει δεδομένα). Επομένως, ήταν
εν μέρει αναμενόμενο να υπάρχουν αποκλίσεις. Σε μια μελλοντική εργασία θα ήταν
καλύτερο αν η χωρική ανάλυση του μικρότερου χωρίου είναι κάτω από 3 km.
Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.7.1, το σφάλμα δεν έπεσε κάτω από το 44% και
αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο, όπως εξηγήθηκε. Επιπλέον, παρατηρείται ότι στη
συγκεκριμένη περίπτωση τα μικρότερο σφάλμα προκύπτει στη μέθοδο που
χρησιμοποιήθηκαν οι λιγότερες μεταβλητές εισόδου. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι
η αβεβαιότητα του ΤΝΔ αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο αριθμός των μεταβλητών στην
είσοδο, καθώς έτσι εισάγονται όλο και περισσότερες τιμές με σχετικά μικρή διασπορά,
ενώ τα δεδομένα εξόδου δεν παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά. Συνεπώς, κρίνεται
ακατάλληλη η πρόβλεψη της ταχύτητας του ανέμου μέσω των παραπάνω διαμορφώσεων
των δεδομένων, εφόσον το ΤΝΔ αποτυγχάνει να διακρίνει κάποιες σαφείς τάσεις στα
δεδομένα.

Περιπτώσεις

1η

2η

3η

4η

5η

6η

Αρχικό
σφάλμα
εκπαίδευσης

66.9%

61.4%

66.9%

61.3%

60.7%

51.9%

Τελικό
σφάλμα
εκπαίδευσης

70.4%

54.4%

49.6%

62.1%

55.9%

52.2%

Μέσο
σφάλμα
επαλήθευσης

85.7%

62.2%

50.4%

62.9%

48.4%

44.7%

Πίνακας 4.7.1: Συγκεντρωτικά σφάλματα μεθόδων πρόβλεψης του μέτρου της
ταχύτητας του ανέμου για τις ημέρες που καταγράφηκαν έκτακτα καιρικά δελτία.

Στα επόμενα διαγράμματα, φαίνονται τα διαστήματα όπου κατανέμονται οι διάφορες
κανονικοποιημένες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν, τόσο των προγνωστικών τιμών
του WRF, όσο και της πραγματικής τιμής εξόδου.
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Γράφημα 4.7.1: Κατανομή κανονικοποιημένων τιμών 𝒖𝑾𝑹𝑭 .

Γράφημα 4.7.2: Κατανομή κανονικοποιημένων τιμών θερμοκρασίας.
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Γράφημα 4.7.4: Κατανομή κανονικοποιημένων τιμών P.

Γράφημα 4.7.3: Κατανομή κανονικοποιημένων τιμών ΔP.
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Γράφημα 4.7.5: Κατανομή κανονικοποιημένων τιμών της κατεύθυνσης του
ανέμου.

Γράφημα 4.7.6: Κατανομή κανονικοποιημένων τιμών πραγματικής
ταχύτητας ανέμου.
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4.8

Πρόβλεψη συντελεστή βελτίωσης των προβλεπόμενων
παραμέτρων από το WRF

Αφού η απευθείας πρόβλεψη της πραγματικής ταχύτητας ανέμου με τη χρήση ΤΝΔ,
όπως αυτή περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, απέτυχε, πρέπει να αναζητηθεί
εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης του προβλήματος, ώστε να βοηθηθεί ενδεχομένως και
το ΤΝΔ στην πρόγνωσή του. Για το λόγο αυτό, στην επόμενη ενότητα εισάγεται ο
αλγόριθμος CURE, ο οποίος χρησιμοποιώντας στατιστική ανάλυση διορθώνει τη
χρονική αστοχία του WRF στις καμπύλες των κινητών μέσων όρων για τα υπό εξέταση
φαινόμενα. Στη συνέχεια, υπολογίζεται μέσος όρος των RMSE για όλες τις βασικές
παραμέτρους (ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία, πίεση) και διορθώνονται βάσει αυτών οι
τιμές των παραμέτρων, όπως αυτές υπολογίζονται από το WRF. Αυτή η ανάλυση μπορεί
να δείξει την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθεί η διαμόρφωση του ΤΝΔ, ώστε
μέσω των υπολογιζόμενων συναπτικών βαρών κατά την εκπαίδευση, να μπορεί να
υπάρξει βελτίωση της πρόβλεψης παραμέτρων που παρουσιάζουν σημαντική
μεταβλητότητα, όπως η ταχύτητα του ανέμου.

.
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5. Αλγόριθμος CURE (CURve Equalizer) και
βελτιστοποίηση πρόβλεψης
Λόγω των αριθμητικών σχημάτων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση της εξίσωσης
της ταχύτητας, το ενδεχόμενο της χρονοκαθυστέρησης των τιμών στην εξέλιξη της
λύσης στο αριθμητικό μοντέλο, είναι έντονα υπαρκτό. Στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται
μία υπολογιστική τεχνική, που έχει ως στόχο τη «θεραπεία» της χρονικής αστοχίας του
αριθμητικού μοντέλου WRF. Σαφέστατα υπάρχει μία χρονική καθυστέρηση μεταξύ των
προγνωστικών και των πραγματικών τιμών, συνεπώς το ΤΝΔ αποτυγχάνει όταν γίνεται
προσπάθεια συσχετισμού αριθμητικών και πραγματικών δεδομένων. Οπότε, η
μετατόπιση των τιμών κατά έναν αριθμό 10λέπτων κρίνεται αναγκαία, ώστε να
ταυτιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα μέγιστα και τα ελάχιστα των πραγματικών
και των προβλεπόμενων καμπυλών.
Αρχικά, έγινε σύγκριση των σημείων που αποτελούν τις δύο καμπύλες στο κάθε
γράφημα και υπολογίστηκε το στατιστικό μέγεθος της τετραγωνικής ρίζας του μέσου
τετραγωνικού σφάλματος RMSE των τιμών σύμφωνα με την εξίσωση:
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

∑𝑛𝑖=1(𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑟𝑒𝑎𝑙)2
𝑛

όπου n είναι το σύνολο των τιμών, pred είναι οι τιμές του WRF και real οι πραγματικές
τιμές.
Στη συνέχεια πραγματοποιείται η μετακίνηση της καμπύλης των δεδομένων του WRF
προς τα δεξιά, ανά δύο 10λεπτα και επαναλήφθηκε ο υπολογισμός του RMSE. Αν το
σφάλμα είναι μικρότερο από το αρχικό, τότε διπλασιάζεται η χρονική μετακίνηση,
δηλαδή γίνεται τέσσερα 10λεπτα προς την ίδια κατεύθυνση. Ο διπλασιασμός των
δεκαλέπτων συνεχίζεται έως ότου το σφάλμα RMSE αυξηθεί σε σχέση με το αρχικό. Σε
αυτήν την περίπτωση, αν για παράδειγμα εντοπιστεί αύξηση στον 4ο διπλασιασμό
(μετακίνηση κατά 16 δεκάλεπτα), τότε, επιστρέφουμε στο προηγούμενο βήμα και γίνεται
μετακίνηση κατά τα μισά δεκάλεπτα, δηλαδή 8) και επαναϋπολογισμός του RMSE. Εάν
το RMSE είναι μεγαλύτερο, επιστρέφουμε πάλι στο προηγούμενο βήμα και γίνεται
μετακίνηση πάλι κατά το μισό του προηγούμενου βήματος (δηλαδή, κατά 4 δεκάλεπτα).
Εάν το RMSE είναι μικρότερο, τότε προχωράμε από εκεί που είμαστε μπροστά πάλι
κατά το μισό του προηγούμενου βήματος (κατά 4 δεκάλεπτα) και εξετάζεται εκ νέου το
RMSE. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθεί το ελάχιστο RMSE, θεωρώντας
ότι καταυτόν τον τρόπο, οι 2 καμπύλες πλησιάζουν ποιοτικά η μία την άλλη. Να
σημειωθεί ότι κάθε φορά κάποια σημεία των 2 καμπυλών δε συμμετέχουν στον
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υπολογισμό του RMSE, αυτά από την αρχή της καμπύλης που δεν μετακινείται και αυτά
από το τέλος της καμπύλης που μετακινείται.
Ο αλγόριθμος της διαδικασίας δίδεται παρακάτω:
Δt = 2*Δt
t_old = t
t = t_old + Δt
RMSE_old = RMSE
RMSE = RMSE (t)
if RMSE_old > RMSE then
else
Δt = Δt / 2
t = t_old + Δt
RMSE = RMSE (t)
if RMSE _old > RMSE then
RMSE_old = RMSE
t_old = t
else
SUCCESS
end if
end if

Εφαρμόζοντας τον παραπάνω αλγόριθμο, δημιουργήθηκαν τα χρονικά μετατοπισμένα
διαγράμματα που παρουσιάζονται παρακάτω. Τα γραφήματα 5.1-5.4 αφορούν τις
ταχύτητες του ανέμου, τα 5.5-5.8 τις θερμοκρασίες και τα 5.9-5.12 τις πιέσεις.
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Γράφημα 5.1: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών
των ταχυτήτων του ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 15/01/2019 και
16/01/2019.

Γράφημα 5.2: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών
των ταχυτήτων του ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 14/02/2019 και
15/02/2019.
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Γράφημα 5.3: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών
των ταχυτήτων του ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 29/03/2019 και
30/03/2019.

Γράφημα 5.4: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών
των ταχυτήτων του ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 13/09/2019 και
14/09/2019.
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Γράφημα 5.5: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών
των θερμοκρασιών ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 15/01/2019 και 16/01/2019.

Γράφημα 5.6: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών
των θερμοκρασιών ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 14/02/2019 και 15/02/2019.
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Γράφημα 5.7: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών των
θερμοκρασιών ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 29/03/2019 και 30/03/2019.

Γράφημα 5.8: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών των
θερμοκρασιών ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 13/09/2019 και 14/09/2019.
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Γράφημα 5.9: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών
των πιέσεων ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 15/01/2019 και 16/01/2019.

Γράφημα 5.10: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών
των πιέσεων ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 14/02/2019 και 15/02/2019.
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Γράφημα 5.11: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών
των πιέσεων ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 29/03/2019 και 30/03/2019.

Γράφημα 5.12: Κατανομή των ομαλοποιημένων και χρονικά μετατοπισμένων τιμών
των πιέσεων ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες 13/09/2019 και 14/09/2019.
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Συγκεντρωτικά, ο αριθμός των δεκαλέπτων που μετακινήθηκαν τα δεδομένα του WRF,
παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1.1.

Γεγονότα
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Σεπτέμβριος

Ταχύτητα
36
40
40
24

Αριθμός 10λέπτων
Θερμοκρασία
36
32
34
28

Μέση Τιμή (σε hr)

5.8

5.4

Πίεση
28
34
32
36
5.3

Πίνακας 5.1.1: Αριθμός 10λέπτων χρονικής μετακίνησης των καμπυλών της ταχύτητας,
της θερμοκρασίας και της πίεσης.

Από την τελευταία γραμμή του παραπάνω Πίνακα, γίνεται φανερό ότι ο μέσος χρόνος
μετατόπισης των στοιχείων είναι οι 5.5 ώρες. Η εύρεση της μέσης τιμής των
αποτελεσμάτων αποσκοπεί στο να γίνει γνωστό πόσες ώρες χρειάζονται μετακίνηση οι
προβλεπόμενες τιμές του WRF, σε ημέρες με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στους επόμενους τρείς πίνακες, παρουσιάζονται τα σφάλματα RMSE για τα
ομαλοποιημένα διαγράμματα των τριών μεταβλητών, πριν και μετά τη χρονική
μετατόπιση.
Γεγονότα

RMSE Ταχυτήτων (km/h)
Πριν

Μετά

Ιανουάριος

20.14

15.98

Φεβρουάριος

15.78

6.66

Μάρτιος

16.37

13.87

Σεπτέμβριος

8.99

5.69

Πίνακας 5.1.2: Σφάλματα RMSE για τις καμπύλες των ταχυτήτων.
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Γεγονότα

RMSE Θερμοκρασιών (C)
Πριν

Μετά

Ιανουάριος

2.05

1.31

Φεβρουάριος

1.57

1.53

Μάρτιος

1.59

1.54

Σεπτέμβριος

1.23

0.98

Πίνακας 5.1.3: Σφάλματα RMSE για τις καμπύλες των θερμοκρασιών.

Γεγονότα

RMSE Πιέσεων (mbar)
Πριν

Μετά

Ιανουάριος

10.15

7.29

Φεβρουάριος

5.15

4.25

Μάρτιος

4.42

4.19

Σεπτέμβριος

3.62

3.54

Πίνακας 5.1.4: Σφάλματα RMSE για τις καμπύλες των πιέσεων.

Παρατηρείται πτώση του RMSE, η οποία συνεπάγεται στατιστική επαλήθευση της
ποιότητας της ανάλυσης.
Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν τρεις μέσες τιμές του σφάλματος RMSE, για τις ταχύτητες,
τις θερμοκρασίες και τις πιέσεις αντίστοιχα, που φαίνονται στον Πίνακα 5.1.5. Οι τιμές
αυτές αφαιρέθηκαν από τις τιμές του WRF των ομαλοποιημένων αλλά όχι χρονικά
μετατοπισμένων διαγραμμάτων. Παράλληλα, οι νέες τιμές μετατοπίστηκαν χρονικά κατά
5.5 ώρες, αφού παραπάνω αυτός βρέθηκε να είναι ο απαιτούμενος μέσος χρόνος
μετακίνησης.

Ταχύτητα

Μέση τιμή
RMSE
10.55

Θερμοκρασία

1.35

Πίεση

4.82

Μεταβλητές

Πίνακας 5.1.5: Μέση τιμή RMSE σφάλματος για τις τρεις παραμέτρους.
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Η συμπεριφορά των τριών μεταβλητών παρουσιάζεται στα επόμενα διαγράμματα. Τα
γραφήματα 5.13-5.16 αφορούν τις ταχύτητες του ανέμου, τα 5.17-5.5-20 τις
θερμοκρασίες και τα 5.21-5.24 τις πιέσεις.

Γράφημα 5.13: Κατανομή των τιμών της ταχύτητας του ανέμου ανά δεκάλεπτο για
τις ημερομηνίες 15/01/2019 και 16/01/2019.
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Γράφημα 5.14: Κατανομή των τιμών της ταχύτητας του ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις
ημερομηνίες 14/02/2019 και 15/02/2019.

Γράφημα 5.15: Κατανομή των τιμών της ταχύτητας του ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις
ημερομηνίες 29/03/2019 και 30/03/2019.
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Γράφημα 5.16: Κατανομή των τιμών της ταχύτητας του ανέμου ανά δεκάλεπτο για τις
ημερομηνίες 13/09/2019 και 14/09/2019.

Γράφημα 5.17: Κατανομή των τιμών της θερμοκρασίας ανά δεκάλεπτο για τις
ημερομηνίες 15/01/2019 και 16/01/2019.
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Γράφημα 5.18: Κατανομή των τιμών της θερμοκρασίας ανά δεκάλεπτο για τις
ημερομηνίες 14/02/2019 και 15/02/2019.

Γράφημα 5.19: Κατανομή των τιμών της θερμοκρασίας ανά δεκάλεπτο για τις
ημερομηνίες 29/03/2019 και 30/03/2019.
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Γράφημα 5.20: Κατανομή των τιμών της θερμοκρασίας ανά δεκάλεπτο για τις
ημερομηνίες 13/09/2019 και 14/09/2019.

Γράφημα 5.21: Κατανομή των τιμών της πίεσης ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες
15/01/2019 και 16/01/2019.
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Γράφημα 5.22: Κατανομή των τιμών της πίεσης ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες
14/02/2019 και 15/02/2019.

Γράφημα 5.23: Κατανομή των τιμών της πίεσης ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες
29/03/2019 και 30/03/2019.
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Γράφημα 5.24: Κατανομή των τιμών της πίεσης ανά δεκάλεπτο για τις ημερομηνίες
13/09/2019 και 14/09/2019.
Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ καλύτερη συμφωνία μεταξύ των καμπυλών κάθε
διημέρου, μετά τη χρονική μετατόπιση μέσω του αλγορίθμου CURE και την αφαίρεση
του μέσου RMSE για κάθε μεταβλητή.
Το ΤΝΔ θα μπορούσε να εφαρμοσθεί μετά την εφαρμογή του αλγορίθμου CURE στα
δεδομένα κινητών μέσων όρων της ταχύτητας και να εξετασθεί κατά πόσον αυτό θα
βελτίωνε την πρόβλεψη. Αυτό θα αποτελέσει θέμα περαιτέρω διερεύνησης στο εγγύς
μέλλον.
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6. Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση
Η παρούσα εργασία είχε σαν αντικείμενο τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) και την
εφαρμογή τους για βελτιστοποίηση πρόβλεψης μετεωρολογικών παραμέτρων, με χρήση
αριθμητικών και πραγματικών δεδομένων. Αρχικά, μέσω των αλλαγών στα δομικά
στοιχεία, δηλαδή τους νευρώνες, καθώς και στον αριθμό μεταβλητών εισόδου-εξόδου
και στα κρυμμένα επίπεδα του ΤΝΔ, εντοπίστηκε ποιος συνδυασμός δίνει την καλύτερη
πρόβλεψη, με βάση το μικρότερο σφάλμα στην εκπαίδευση του δικτύου. Η επιλογή της
βέλτιστης διαμόρφωσης του ΤΝΔ, προήλθε από τη σύγκριση διαφορετικών τύπων
αλγορίθμων εκπαίδευσης ενός ΤΝΔ Εμπρόσθιας Τροφοδότησης, όπως του αλγόριθμου
Οπίσθιας Διάδοσης, του αλγόριθμου Τυχαίας Βελτιστοποίησης καθώς και ενός
υβριδικού μοντέλου που αποτελείται από το συνδυασμό των δύο προηγούμενων
αλγορίθμων. Παράλληλα με τη χρήση των διαφορετικών αλγορίθμων, έγινε και επιλογή
του αποτελεσματικότερου συνδυασμού νευρώνων και κρυμμένων επιπέδων, με στόχο το
ελάχιστο σφάλμα στην εκπαίδευση του δικτύου.
Για το πρόβλημα των ημερήσιων θερμοκρασιών, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που
καταγράφηκαν από επίγειο μετεωρολογικό σταθμό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και
αφορούσαν ένα χρονικό διάστημα ενός έτους. Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι τα
ικανοποιητικότερα σφάλματα προέκυψαν μέσω του αλγόριθμου Οπίσθιας Διάδοσης με
κρυμμένο επίπεδο με δέκα νευρώνες. Το ΤΝΔ ανταπεξήλθε επιτυχώς στην εκπαίδευση
των διαφορετικών συνδυασμών των μέσων ημερήσιων θερμοκρασιών που
χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα εισόδου-εξόδου, αλλά το ικανοποιητικότερο σφάλμα
ήταν για την είσοδο 3 διαδοχικών τιμών και την πρόβλεψη της 4ης τιμής. Ο αριθμός των
μοτίβων ήταν σχετικά μικρός και θεωρούμε ότι σε μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων, το
σφάλμα θα είναι μικρότερο και η σύγκλιση της καμπύλης σφάλματος θα γίνεται
ταχύτερα. Συνεπώς, η ικανότητα πρόβλεψης του ΤΝΔ θα βελτιωθεί.
Όσον αφορά το πρόβλημα ταχύτητας του ανέμου, επιλέχτηκαν 4 ζεύγη ημερών όπου
παρουσιάστηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα, ταχύτητες μεγαλύτερες των 10 m/s. Τα
αριθμητικά δεδομένα προέρχονται από το αριθμητικό μοντέλο WRF, ενώ τα πραγματικά
από το μετεωρολογικό σταθμό. Η πρόβλεψη της ταχύτητας έγινε με 2 τρόπους, αρχικά
χρησιμοποιώντας μόνο τις πραγματικές ταχύτητες και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας ως
δεδομένα εισόδου, αριθμητικά δεδομένα του WRF. Στην αμιγή χρήση πραγματικών
ταχυτήτων ως δεδομένα εισόδου-εξόδου, η εκπαίδευση του ΤΝΔ διακόπηκε λόγω των
υπερβολικά υψηλών σφαλμάτων και της χρονικής καθυστέρησης. Προτείνεται η μείωση
των μοτίβων, δηλαδή από ωριαία η πρόβλεψη να γίνει μηνιαία ή ετήσια. Επίσης, το
χρονικό εύρος κάλυπτε σχεδόν 1.5 χρόνο, οπότε θα έπρεπε να γίνει και ανάλυση για
μικρότερο χρονικό διάστημα, ίσως μηνιαία. Τέλος, για την πρόβλεψη με το συνδυασμό
των περαιτέρω ατμοσφαιρικών μεταβλητών, το κύριο πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι
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οι τιμές των δεδομένων εισόδου στο ΤΝΔ (πάνω από το 95%), ήταν κατανεμημένες σε
μία ζώνη τιμών με πολύ μικρό εύρος, ενώ δεν ίσχυε κάτι αντίστοιχο για το δεδομένο
εξόδου. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει σαφέστατα χρονική μετατόπιση των
αποτελεσμάτων του WRF σε σχέση με τις παρατηρήσεις του σταθμού. Συνεπώς, το ΤΝΔ
αποτυγχάνει στην αναγνώριση τάσεων μεταξύ των δεδομένων, με αποτέλεσμα η
εκπαίδευσή του να είναι προβληματική. Θα πρέπει επομένως να συμπληρωθεί η είσοδος
με επιπλέον πληροφορία, πιθανόν να πρέπει να γίνει νέος συνδυασμός των μεταβλητών
εισόδου.
Όπως έγινε κατανοητό στο τελευταίο κεφάλαιο, από την εφαρμογή του αλγορίθμου
CURE και την ανάλυση που ακολούθησε, είναι ιδιαίτερα σημαντική η χρονική
μετατόπιση των καμπυλών του WRF, ώστε να συμπίπτουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
τους με αυτές των πραγματικών δεδομένων του σταθμού. Γι αυτό προτείνεται η εκ νέου
εφαρμογή και αξιολόγηση του ΤΝΔ για την ταχύτητα του ανέμου σε περιπτώσεις
έντονων καιρικών φαινομένων, αφού έχει επέλθει η χρονική μετατόπιση,
χρησιμοποιώντας 4 διαδοχικές ταχύτητες από το WRF στην είσοδο του δικτύου για να
προβλεφθεί η χρονικά επόμενη ταχύτητα, η οποία θα παίρνεται στην εκπαίδευση του
δικτύου από τα πραγματικά δεδομένα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα σετ
συναπτικών βαρών, τα οποία στο μέλλον θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για τη
βελτιστοποίηση της πρόγνωσης της ταχύτητας του ανέμου, μεγέθους με ιδιαίτερα μεγάλη
μεταβλητότητα και συνεπώς δύσκολο να προβλεφθεί σωστά.
Γενικά, η υπερεκτίμηση της ταχύτητας, της θερμοκρασίας και της πίεσης ίσως οφείλεται
στο ότι οι αριθμητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα πρόγνωσης, είναι
δομημένες έτσι που να ελαχιστοποιούν την αριθμητική διάχυση (numerical diffusion)
στα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα όμως, η εξέλιξη του καιρού πάνω από μία
περιοχή, δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα κλειστό υπολογιστικό χωρίο αποκομμένο
εντελώς από το περιβάλλον του. Συνεπώς, οι διεργασίες που συμβαίνουν στην
πραγματικότητα σε μία περιοχή επηρεάζονται άμεσα και από τις διεργασίες σε γειτονικές
περιοχές. Οπότε, εξηγείται τόσο η υπερεκτίμηση όσο και η αστοχία των προγνώσεων. Ως
στόχος μελλοντικής έρευνας μπορεί να τεθεί η αξιολόγηση των μετεωρολογικών
παραμέτρων της βροχόπτωσης και της διεύθυνσης του ανέμου.
Τέλος, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και το γεγονός ότι ο κώδικας των ΤΝΔ δεν είναι
παράλληλος, το οποίο συνεπάγεται ότι η εκπαίδευση του δικτύου με μεγάλο αριθμό
δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Επομένως, λόγω αυτής της χρονικής
καθυστέρησης, ο αριθμός των δοκιμών που εκτελείται είναι περιορισμένος και
μειώνονται οι πιθανότητες εύρεσης της βέλτιστης μορφοποίησης του δικτύου για την
ελαχιστοποίηση του σφάλματος.
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