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 وAERMOD تعیین پارامترهای چشمهی ناشناختهی پخش جوی با استفاده از نرمافزار
استنتاج بیزین همراه با زنجیرهی مارکوف مونت کارلو
 حیدرعلی کیا، عبدالحمید مینوچهر،* احمدرضا ذوالفقاری،احمد حقیقتطلب
 تهران ـ ایران،9611691991 : صندوق پستی، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده مهندسی هستهای

 وجود جریان باد سبب. برخی از حوادث در نیروگاهها و واحدهاي صنعتی به نشت مواد پرتوزا و آالیندهها در محیط منجر میشوند:چکیده
 در این مقاله با فرض دریافت و آشکارسازي آالیندهها در یک منطقه به دنبال مدلسازي.انتقال این مواد و آالیندهها به مناطق دوردست میشود
 نیازمند یک نرمافزار با توانایی محاسبهي پخش در اتمسفر، براي مدلسازي فرایند فوق.براي تخمین و پیدا کردن مکان حادثه و شدت آن میباشیم
 در این مقاله از نرمافزار. الزم است عالوه بر نرمافزار پخش از روشهاي ریاضی براي استنتاج مکان و شدت چشمه استفاده شود.هستیم
 استفاده از روش بیزین و زنجیرهي مارکوف مونت کارلو. و استنتاج بیزین همراه با زنجیرهي مارکوف مونت کارلو استفاده شده استAERMOD
 کد معتبري است که در سالهاي اخیر اعتبارسنجی شده و جهت مدلسازي پخش مواد معرفیAERMOD  اما نرمافزار،در این زمینه تازگی ندارد
 با روشهاي ریاضی پیشگفته ترکیب و براي مکانیابی چشمه و تعیین قدرت آن استفاده شدهAERMOD  در این نوشتار نرمافزار.شده است
، مکان و شدت چشمه، یک مثال ارزیابی شده که در آن با فرض دریافت اطالعات آالینده در یک منطقه، براي اعتبارسنجی این روش.است
 نتایج محاسبه. صحت آن ارزیابی شده استAERMOD (دوباره) پیدا و تخمین زده شده و سپس با حل مسئله به صورت مستقیم به کمک نرمافزار
. متر تخمین زده شد که بیانگر صحت و توانایی این الگوریتم است5  کیلومتر با دقت حدود7 نشان داد که مکان چشمه به طور متوسط در محدودهي

 چشمه ناشناخته، پخش جوی، زنجیرهی مارکوف مونت کارلو، استنتاج بیزین،AERMOD  نرمافزار:کلیدواژهها

Atmospheric Dispersion Unknown Source Parameters Determination Using
AERMOD and Bayesian Inference Along Markov Chain Monte Carlo
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Abstract: Occurance of hazarious accident in nuclear power plants and industrial units usually lead to
release of radioactive materials and pollutants in environment. These materials and pollutants can be
transported to a far downstream by the wind flow. In this paper, we implemented an atmospheric
dispersion code to solve the inverse problem. Having received and detected the pollutants in one region,
we may estimate the rate and location of the unknown source. For the modeling, one needs a model with
ability of atmospheric dispersion calculation. Furthermore, it is required to implement a mathematical
approach to infer the source location and the related rates. In this paper the AERMOD software and
Bayesian inference along the Markov Chain Monte Carlo have been applied. Implementing, Bayesian
approach and Markov Chain Monte Carlo for the aforementioned subject is not a new approach, but the
AERMOD model coupled with the said methods is a new and well known regulatory software, and
enhances the reliability of outcomes. To evaluate the method, an example is considered by defining
pollutants concentration in a specific region and then obtaining the source location and intensity by a
direct calculation. The result of the caluclation estimates the average source location at a distance of 7km
with an accuracy of 5m which is good enough to support the ability of the proposed algorithm.

Keywords: AERMOD Software, Bayesian Inference, Morkov Chain Monte Carlo, Atmospheric
Dispersion, Unknown Source
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تعیین پارامترهاي چشمهي ناشناختهي پخش جوي . . .

 .9مقدمه

] [66از روش مونت کارلو براي پارامترهاي چشمهي ناشناخته

در واحدهاي صنعتی و نیروگاهی در حال کار عادي ،معموالً

نمونهبرداري نموده و با مدل پخش گاوسی ،غلظت آالیندهها را

مقداري آالینده و یا مواد پرتوزا در محیط رها میشود .به علت

محاسبه و در هر مرحله ،نتایج شبیهسازي با نتایج اندازهگیري را

وجود باد و شرایط پویاي جو ،این مواد در منطقه پخش شده و

مقایسه کردهاند .از آنجایی که هدف در چنین الگوریتمهاي

در نهایت با توجه به نقطهي رهاسازي و شدت خروج آالیندهها،

تکرار شوندهاي ،بهینه کردن تابع خطا بین نتایج شبیهسازي و

توزیعی از غلظت آن در محیط اطراف وجود خواهد داشت.

مشاهدهها است ،تابعهاي خطاي مختلفی معرفی و مقایسهاي بین

الزامات زیستمحیطی ایجاب میکند که غلظت آالیندهها در

نتایج آنها صورت گرفته است.

محیط کمتر از یک مقدار معین باشد .عالوه بر رهاسازي

امکان (دوباره) پیدا کردن حادثه با استفاده از دادههاي

آالیندهها در حالت کار عادي ،گاهی اوقات به علت بروز حادثه

اندازهگیري وجود دارد .در یکی از روشها دادهها و مدلهاي

و عدم پاسخگویی سیستمهاي ایمنی واحد صنعتی ،مقدار قابل

تخمینی از طریق استنتاج بیزین و زنجیرهي مارکوف مونت کارلو

توجهی فراتر از مقدار مجاز مواد ناخواسته در جو رها شده و با

براي به دست آوردن پارامترهاي چشمه ترکیب میشوند .این

توجه به شرایط جوي ،دامنهي آلودگی به مکانهاي دوردست

روش ،دادههاي اندازهگیري را با مدلهاي پیشبینی ترکیب

که فاصلهي آنها از محل حادثه بسیار زیاد است ،گسترش

میکند و بهترین برآوردها از پارامترهاي چشمهي ناشناخته را

مییابد .حال اگر در منطقهاي سیستمهاي آشکارسازي ،آالیندهها

ارایه میکند .این روش قابل کاربرد و تطبیق با هر گونه مدل

را آشکار نمایند ،براي تصمیمگیري در خصوص امدادرسانی به

پخش جوي است .هدف این مقاله استفاده از استنتاج بیزین همراه

مردم ،الزم است مکان و قدرت چشمهاي که منجر به ایجاد

با زنجیرهي مارکوف مونت کارلو و مدل پخش گاوسی اصالح

آلودگی شده است ،مشخص شود.

شده براي تخمین مکان و قدرت چشمهي ناشناختهي پخش جوي

(دوباره) پیدا کردن حوادث منجر به پخش آالیندههاي جوي

مواد آالینده است .در این مقاله براي محاسبهي پخش جوي از
()6

به طور فزایندهاي در سالهاي اخیر مورد توجه قرار گرفته و از

نرمافزار  AERMODکه یک نرمافزار تنظیمی

روشهاي مختلفی براي انجام آن استفاده شده است ].[4 ،1 ،1 ،6

مدلسازي پخش جوي در محیطهاي مختلف است و اخیراً

آلن و همکارانش ] [1 ،5براي تعیین مشخصات مکان و نرخ

جايگزین نرمافزار  ISC3شده ،استفاده شده است.

معتبر براي

رهاسازي چشمه و جهت باد از ترکیب الگوریتم بهینهسازي
ژنتیک و یک مدل گیرندهي وارونه و از مدلهاي پخش توده و

 .2مدل ترکیبی گاوسی و دوگاوسی برای پخش جوی

پخش گاوسی استفاده کردهاند .جوهانسون و همکارانش ]،[7

اگر فرض کنیم که در دستگاه مختصات دکارتی محور  xمنطبق

کاو و همکارانش ] ،[8و نومان و همکارانش ] [9براي تعیین

بر جهت باد و چشمه در مبدأ مختصات است ،غلظت آالینده را

پارامترهاي چشمهي ناشناخته ،از روش استنتاج بیزین و زنجیرهي

میتوان چنین بیان کرد

مارکوف مونت کارلو استفاده کردهاند .مهمترین وجه تمایز
روش استنتاج بیزین این است که براي پارامترهاي چشمهي
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) Exp (
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تخمینزده مشخص است ،ولی در روشهاي بهینهسازي براي

()6

ناشناخته توابع احتمالی را تخمین میزند و نایقینی در پارامترهاي
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یافتن حد نهایی تابع هدف ،تقریبهاي نقطهاي پارامترها مشخص
میشوند.

که در آن Q ،نرخ مادهي خروجی از چشمه U ،سرعت متوسط

کیتز و همکارانش ] [69براي تعیین پارامترهاي چشمهي

باد و  σyو  σzواریانس توزیع آالینده در جهتهاي  yو  zو از

ناشناخته از معادلهي الحاقی پخش براي محاسبهي غلظت

پارامترهاي مهم استفاده شده در مدل گاوسی هستند که به

آالیندهها و استنتاج بیزین استفاده کردهاند .گیدو و همکارانش

پایداري جو و فاصله از مبدأ آالینده وابستهاند .با فرض همگن
1
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بودن خواص در جهت افقی σx ،برابر  σyاست .اگر چشمهي

-

آالینده در ارتفاع  Hقرار داشته باشد ،با در نظر گرفتن زمین به

استفاده از یک روش پیشرفته براي تعیین مشخصات
پارامترهاي اساسی الیههاي مرزي،

عنوان یک انعکاسدهندهي مواد آالینده میتوانیم از چشمه و

-

بررسی مسیرهاي پیچ و خمدار توده،

تصویر آن نسبت به زمین استفاده کنیم .بدین ترتیب تغییرات آالینده

-

استفاده از مدلهاي گاوسی و دوگاوسی در جهتهاي به

در سطح زمین برابر صفر و توزیع مواد چنین محاسبه میشود
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ترتیب افقی و عمودي.
عملکرد این مدل با توجه به تفاهم نامهي آژانس حفاظت
محیط زیست ایاالت متحدهي آمریکا بررسی شده و به خاطر

C

عملکرد قابل قبول و بهتر نسبت به بسیاري دیگر از مدلها در سال

 z  H 2  
x

 Exp 
)  Exp (
2
2

U
z




 1996به عنوان یک مدل تنظیمی معتبر جايگزین مدل ISC3

شده است ].[61 ،61

()1
اگر فرض کنیم که در هر لحظه مقداري ماده به صورت یک

 .1مدلسازی و استنتاج بیزین
نظریه و مدلسازي بیزین به طور مبسوط به وسیلهي برنارد و

توده آزاد گردد و مرکز این توده توسط باد جابهجا شود و همچنین

همکارانش ] [64و گلمان و همکارانش ] [65ارایه شده است .با

توزیع مواد آالینده در درون توده ،گاوسی باشد ،آنگاه به چنین

توجه به اهمیت موضوع ،تعاریف و اصطالحهاي به کار رفته در

وضعیتی ،انتشار تودهاي گاوسی میگوییم .بنابراین ،معادلهي ()1

مدلسازي و استنتاج بیزین به طور مختصر بیان میشود .اگر  Mو

به صورت زیر در میآید

 Dدو متغیر تصادفی باشند ،آنگاه P(M) ،توزیع احتمال ،M

 y2 
Exp  2  
2  yz U  2 y 
Q pf

3
2

) P(M, Dتوزیع احتمال ترکیبی و ) P(M | Dتوزیع احتمال M
Cx, y, z  

است به شرطی که  Dاتفاق افتاده باشد .بین توزیعهاي فوق
رابطهي زیر برقرار است
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()4

)P(M, D)  P(M | D)P(D)  P(D | M)P(M

()1
اگر متغیرهاي  Mو  Dمستقل از هم باشند ،آنگاه
در این مقاله براي مدلسازي پخش جوي از نرمافزار
 ،AERMODیک مدل تودهاي پایدار گاوسی ،استفاده شده

)P(M, D) = P(M)P(D

()5

است .این نرمافزار از الگوریتمهاي ارتقاء یافتهاي استفاده میکند
با داشتن توزیع ترکیبی  Mو  ،Dتوزیع احتمال ) P(Dبا

که عبارتاند از:
-

()1

انتگرالگیري بر روي  Mبه صورت رابطهي انتگرالی

محاسبهي پراکندگی براي هر دو الیهي مرزي هدایتی و

) ، P(D)    P(dM, Dکه در آن  M  به دست میآید،

()1

پایدار ،
-

لحاظ نمودن اثر شناوري و افزایش ارتفاع توده در محاسبهها،

که محاسبهي آن در اکثر موارد بسیار مشکل و یا ناممکن است.

-

در نظر گرفتن نفوذ توده در وارونگی ارتفاع،

اگر  Mیک متغیر تصادفی گسسته با مقادیر احتمالی

-

محاسبههاي مربوط به مقطع عمودي باد ،دما و اغتشاش،

 M6,……Mnباشد P(D) ،از رابطهي جمع به صورت

-

محاسبهي غلظت براي طیف وسیعی از گیرندهها با ارتفاعهاي

 P(D)   P(M  M1,.......Miمحاسبه میشود.
i 1

مختلف

-

مدلسازي اثر ساختمانها،
1
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 9.1نظریهی بیز

نواحی صرف میکند .متروپلیس -هستینگ مهمترین الگوریتم

نظریهي بیز ،با استفاده از عبارتهاي بخش قبل به صورت زیر

زنجیرهي مارکوف مونت کارلو است.

بیان میشود
()1

این الگوریتم ،یک زنجیرهي مارکوف از نمونهها ،براي به

)P(D M)P(M
) P(D M)P(M
)P(D

دست آوردن توزیعهاي احتمال پارامترهاي ناشناختهي مورد نظر
P (M D) 

تولید میکند .با وجود اینکه ،الگوریتمهاي زنجیرهي مارکوف
مونت کارلو در شاخههاي زیادي از علوم مورد استفاده قرار

که در آن  Mمعرف پارامترهاي مدل و  Dمعرف مقادیر هدف

میگیرند ،ولی گستردهترین کاربرد آن در استنتاج آماري بیزین

است P)M | D( .بیان میدارد که چگونه مقادیر هدف به ترکیبی

است ،که در آن توزیع هدف ،توزیع ثانویه ) P(M | Dاست .در

از پارامترهاي یک مدل معین مرتبط و به نام تابع احتمال یا تابع

این مورد ،متغیر  Mممکن است پارامترهاي ناشناختهاي از یک

هدف شناخته میشود P(M) .معرف توزیع اولیهي مقادیر ممکن

مدل را ارایه نماید که براساس دادههاي تجربی  Dقابل دسترس،

 Mقبل از محاسبهي مقادیر  Dاست P)M | D( .توزیع ثانویهي

برآورد شده باشند .اگر زنجیرهي مارکوف به اندازهي کافی

مقادیر ممکن  Mاست ،مشروط بر این که مقادیر معینی از D

اجراء شود ،توزیع مقادیر  Mi| Dثابت میشود و مستقل از نقطهي

اتفاق افتاده باشد .فرض بر این است که ( P)D | Mو ( P)Mهر

شروع زنجیره ،به توزیع ثانویهي ) P(M | Dمیرسد ].[68
در این مقاله ،الگوریتم متروپلیس -هستینگ به کار گرفته

دو شناخته شدهاند .عالمت تناسب بدین معنی است که نیازي به
محاسبهي انتگرالهاي پیچیده نیست .با داشتن توزیع ثانویه،

شده است .زنجیرهي مارکوف با یک مقدار ˚ Mکه به طور

مقادیر زیر را میتوان محاسبه نمود

تصادفی انتخاب شده است ،شروع میشود .توالی
n

 M ,M ,……,Mاز این زنجیره ،با یک توزیع پیشنهادي
1

6



 : E(M | D)  میانگین

مناسب ) q(M* | Mبراي تولید مقدار مناسب جدید * Mاز



 : var(M | D)  واریانس

مقدار قبلی تعیین میشود .یک انتخاب مناسب ،که در عمل

) : arg maxM P (M | Dمُد

تطبیق پیدا میکند ،این است که توزیع پیشنهادي )q(M* | M

که  Mدر آنها یک پارامتر ناشناخته است و تابع احتمال یا راستی

متقارن باشد ،به طوريکه )* q(M* | M)=q(M | Mبشود .این

آزمایی ) P(D | Mرا بیشینه میکند.

موضوع مربوط به الگوریتم اولیهي ارایه شده به وسیلهي

()7

)MP(dM, D

()8

)(M  E(M | D))2 P(dM, D

()9

متروپولیس ] [61در سال  6951بود ،و شکل کلی آن براي توزیع
نامتقارن به وسیلهي هستینگ ] [69ارایه شد .با تعیین  Miدر

 2.1زنجیرهی مارکوف مونت کارلو

i

زنجیرهي مارکوف مونت کارلو یکی از روشهایی است که تأثیر

مرحلهي iام زنجیره ،مقدار پیشنهادي  Mبه عنوان مقدار جدید

به سزایی در عملکرد و توسعهي علوم و مهندسی دارد .این روش

i+6

 Mدر زنجیره ،با احتمال زیر پذیرفته میشود

به وسیلهي متروپولیس و همکارانش ] [61و آلذریو و همکارانش
] [67توصیف شده است .زنجیرهي مارکوف مونت کارلو،

 p ( M | D) q ( M | M ) 
A(M, M * )  min 1,

i
*
 p ( M | D) q ( M | M ) 
 p ( D | M* ) p( M* )q ( M | M * ) 
 min 1,

i
i
*
 p ( D | M ) p( M )q ( M | M ) 

مسایل وارونه ،بازسازي تصویر ،تعیین پارامترها و به طور عمومیتر

()69

*

الگوریتمهاي مؤثري براي نمونهبرداري از توزیعهاي احتمال
پیچیده ،پیشنهاد مینماید .این روش براي موضوعاتی از قبیل حل

*

براي استنتاج ثانویهي بیزین مناسب است .این ،روشی براي تولید
نمونههاي ) M(iهمراه با استخراج فضاي حالت  Mبا استفاده از

و در غیر این صورت مقدار پیشنهادي  Miرد و مقدار جدید

سازوکار زنجیرهي مارکوف است .این سازوکار به گونهاي

 Mi+6برابر با مقدار قبلی ،یعنی Mi+6=Mi ،قرار داده میشود .با

طراحی شده است ،که این زنجیره ،زمان بیشتري در مهمترین

استفاده از خاصیت تقارن )* q(M* | M)= q(M | Mو توزیع
4
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یکنواخت ) P(Miو )* P(Mمعادلهي ( )69به صورت زیر

تمایزي بین دادههاي اندازهگیري و پارامترهاي چشمه وجود

درمیآید

ندارد و تمام آنها به عنوان کمیتهاي تصادفی در نظر گرفته

()66

میشوند ].[6

 p( D | M* ) 
A(M, M* )  min 1,
i 
 p( D | M ) 

}M={M6, M1, … Mi, . . . Mn

 :Mپارامتر چشمه

 :Dدادههاي اندازهگیري یا مشاهده شده }D={D6, D1, … Di, . . . Dm

باید توجه داشت که تقسیم تابع ) P(M* | Dبه )P(M | D

احتمال پذیرش را به صورت یک نسبت بیان میکند ،پس براي
شناخت توزیع ثانویه ،نیازي به محاسبهي ضریب بهنجار شده

) P(M | Dتعیینکنندهي توزیع احتمال شرطی پارامترهاي

نیست .این موضوع ،حسن اصلی این الگوریتم است ،چون براي

چشمه (محل ،شدت و  )...با فرض دادههاي اندازهگیري شده از

مسایل استنتاج بیزین ،محاسبهي ضریب بهنجار شده بسیار مشکل

سنسورهاي نصب شده در محیط است؛ ) P(Mتوزیع اولیهي

و حتی ناممکن است ].[68

پارامترهاي چشمه است که به وسیلهي اطالعات اولیهي قابل

عالوه بر این ،وقتی که ) q(M* | Mیک تابع متقارن است،

دسترسی تعیین میشود؛ ) P(D | Mتابع احتمال یا تابع راستی

این نسبت ساده میشود و فقط به توزیع تابع احتمال بستگی دارد.

آزمایی است و در روش بیزین بسیار مهم است که باید به درستی

به طور خالصه ،الگوریتم متروپلیس -هستینگ چنین است

و متناسب با هر مسئله تعیین شود .در ادامه نحوهي تعیین تابع
احتمال در مسئلهي بازیابی حادثه بیان میشود.
فرض کنید C(D)(t) ،دادههاي مشاهده شده در سنسورها

)◦(-Initialize M

 C( D) (t)  C1( D) , C2( D) , ... Ci( D) , ... C(KD) در زمان  tو )C(M)(t

-For i = ◦ to N-6 do

توزیع تخمینی در سنسورها 

))Sample M*~q(M*|M(i
]Sample u~U [9,6



)C( M) (t)  C1( M) , C2( M) , ... Ci( M) , ... C(KM

باشد که با استفاده از یک مدل عددي به صورت مستقیم براي


 (p(M* )q(M (i ) | M*)  
 then
If u  A(M (i ) , M* )  min 1,
*
(i )  
 ( p ( M )q ( M | M )  


زمان  tبه دست آمدهاند .میدانیم که هم اندازهگیريها و هم
شبیهسازيها داراي خطا هستند ،پس اگر ) T(tمقدار واقعی غلظت

6

*M(i+ )=M

در محل سنسورها در زمان  tبه صورت زیر باشد،

Else
6
)M(i+ )=M(i



End if
Next i



) T( t )  T1( t ) , T2( t ) , ... Ti( t ) , ... TK( t

دادههاي مشاهده شدهي ) Ci(Dبا مقادیر واقعی به صورت

الگوریتم متروپلیس -هستینگ خیلی ساده است ،ولی نیاز به
)( D
i

مراقبت در طراحی توزیع ) q(M* | Mدارد ].[67



)( D
i

C

)( D
i

 Cمرتبط هستند ،که

)(D
i

 در آن خطاهاي

اندازهگیري به صورت گاوسی توزیع شده با میانگین صفر و
انحراف معیار معین  σDدر زمان  tهستند و به صورت

 .4روش محاسبهی پارامترهای چشمهی ناشناخته
با توجه به تعاریف بخش  ،6.1نظریهي بیز براي تعیین احتمال



رخداد یک حادثهي  Mبه شرط رخداد یک حادثهي دیگر  Dبه

دادههاي مشاهده شده را میتوان به صورت

کار میرود .در رابطهي ( P(M | D) ،)1توزیع احتمال ثانویه

نوشت .تابع احتمال مربوط به این صورت نوشته میشود

نامیده میشود که بستگی به احتمال رخداد حادثهي  Dدارد به
شرطی که حادثهي  Mاتفاق افتاده باشد .براساس نظریهي بیز هیچ

5



) ( D)  1( D) , 2( D) , ... i( D) , ...  (kDبیان میشوند .بنابراین
) ~ Gau(Ti(t) , 2D

)(D
Ci

تعیین پارامترهاي چشمهي ناشناختهي پخش جوي . . .

2
) (D
C
 T (t)  

i  
 i

2
2

D






exp 




مقدار هدف یا اندازهگیري شده ،مقایسه میشود .یک عدد

)( D
)(t
P  C
| T , M  
i
 i


تصادفی  uبین ] [6 ،9تولید میشود .اگر در معادلهي (،)66
 u ≥ Aiباشد ،مقدار پیشنهادي پذیرفته میشود ،یعنی *Mi =M
+6

()61

قرار داده میشود و این روند ادامه مییابد .بنابراین هر نمونه از
مقادیر پیشنهادي که این شرط را برآورده ننماید ،رد میشود.
بدین ترتیب ،توزیع غلظت محاسبه شده ،به سمت توزیع بهینه،

به طور مشابه تابع احتمال دادههاي مدل را نیز میتوان به

همگرا میشود .براي انجام نمونهبرداري و پذیرش نمونهها از

صورت زیر نوشت

روش متروپلیس -هستینگ استفاده شده است .الگوریتم نوشته
2 









) (t
T
(M)  C(M) 


i
 i


2
M

2





exp 





شده براي تعیین پارامترهاي چشمهي ناشناختهي پخش جوي در
)(t

P
 Ti | M  



شکل  6آمده است.
شروع کن

()61

تعیین محدودهي مورد بررسی

اگر فرض کنیم خطاي اندازهگیري و خطاي مدل در هر سنسور و
در هر زمان مستقل هستند ،تابع احتمال را میتوان به صورت زیر

ساختن ورودي مدل پخش و اجراي مدل و

نوشت

استخراج خروجیهاي مدل به عنوان دادههاي
مورد نظر در گیرنده هاي خاص

2

)(M
)(D
 n k C (t)  C ( t ) 
i
i
)(D






PD | M     P  C (t) | M   exp   
i


2  2 

t  1i  1 
2
t

1
i

1

 M
D  


k

n

انتخاب مدل پخش و تخمین اولیهي پارامترهاي
ورودي مدل

()64

اجراي مدل پخش و استخراج خروجیهاي آن

هدف ،بیشینه نمودن مقدار تابع احتمال است .لذا ،با در نظر

براي نقاط گیرنده

گرفتن واریانس  2Dو  ، 2Mمیتوان  CiMرا براي مقادیر
مختلف  Mمحاسبه ،و تابع احتمال ) P(D | Mرا به دست آورد.

محاسبهي تابع راستی آزمایی و مقایسهي نتایج

در این مقاله براي محاسبهي پخش ،از نرمافزار AERMOD

محاسبه و دادهها و بررسی شرط پذیرش

استفاده شده است که یک نرمافزار تنظیمی معتبر براي مدلسازي
پخش جوي در محیطهاي مختلف است .با توجه به اینکه در
این مقاله از کاهش آالینده با زمان صرفنظر شده است ،فرض

پایان

کردهایم که آالیندهي مورد نظر رادیم است .زنجیرهي مارکوف

خیر

بررسی شرط
تکرار

با یک نمونهي اولیه از ˚ Mکه همان پارامترهاي ناشناختهي
بله

چشمه ،ناشی از هر گونه آگاهی اولیه از مسئله است ،آغاز
میشود .در حالت کلی تکرار iام ،یک مقدار پیشنهادي * Mاز

تخمین پارامترهاي جدید براي ورودي مدل

) q(M* | Mبراي هر کدام از ضریبهاي مورد نظر ،نمونهبرداري

پخش با استفاده از زنجیرهي مارکوف مونت
کارلو و تئوري بیز

میشود .سپس  CiMبا استفاده از مدل پخش گاوسی ،محاسبه و با

شکل  .9الگوریتم تعیین پارامترهاي چشمهي ناشناختهي پخش جوي.

1
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جدول  .9مقادیر پارامترهاي محاسبه شده و مقایسهي آنها با مقادیر واقعی

 .5نتایج محاسبات و ارزیابی روش
براي اعتبارسنجی روش ،یک مثال ارزیابی شده است که در آن با
فرض دریافت اطالعات آالینده در یک منطقه ،مکان و شدت
چشمه( ،دوباره) پیدا و تخمین زده شده و سپس با حل مسئله به
صورت مستقیم به کمک نرمافزار  AERMODصحت آن
بررسی شده است .محدودهي در نظر گرفته شده براي مدلسازي،
 7کیلومتر در جهت محور xها و  1کیلومتر در جهت محور yها
است .مختصات واقعی چشمه (◦ ،)◦.◦, ◦.◦, ◦.ارتفاع دودکش 15
متر و شدت خروجی چشمه  199گرم بر ثانیه در نظر گرفته شده
است .براي اجرا و پیادهسازي الگوریتم مورد نظر با استفاده از
مقادیر فوق و دادههاي هواشناسی در دست ،مدل پخش اجرا و

شمارهي

مکان x

مکان y

ارتفاع دودکش

شدت چشمه

اجراي برنامه

(متر)

(متر)

(متر)

)(g/sec

6

4/91

1/16

19/81

717/49

1

-1/11

-5/76

19/11

199/79

1

-5/14

-8/41

17/41

171/49

4

-1/41

1/76

17/98

186/99

5

-65/51

-5/55

18/18

114/79

1

7/18

-4/71

11/78

115/99

7

-1/41

1/51

17/11

117/19

8

-5/48

-9/77

17/94

158/99

9

-8/1

-7/41

17/17

116/59

69

-7/49

-1/64

17/15

114/49

66

-66/98

-1/97

17/49

114/19

61

-65/91

6/14

17/79

111/19

61

-1/99

65/71

17/91

111/99

مقدار میانگین

-5/71

-6/11

17/79

171/19

مقدار واقعی

9/9

9/9

15/99

199

نتایج خروجی غلظت در چند نقطهي گیرندهي فرضی استخراج
شده است .حال فرض میکنیم که این خروجیها همان دادههاي

مکان ( yمتر)

اندازهگیري شده به وسیلهي شبکهي پایش محیطی هستند و با

مکان ( xمتر)

فرض ندانستن پارامترهاي چشمه میخواهیم با استفاده از روش
معکوس ،پارامترهاي ناشناختهي چشمهي مربوط به این دادههاي
هدف را پیدا کنیم .به عبارت دیگر هدف پیدا کردن همزمان

موقعیت چشمه (متر)

مکان واقعی چشمه

چهار پارامتر ناشناخته از چشمه یعنی مختصات  y ،xو ارتفاع
دودکش (مکان چشمه) و شدت چشمه است ،که کار بسیار

شمارهی اجرای برنامه

مشکلی است .هر قدر تعداد پارامترهاي ناشناخته کمتر باشد تعیین

شکل  .2رابطه بین مکانهاي محاسبه شدهي  xو  ،yو موقعیت واقعی چشمه،

آنها به همان اندازه سادهتر میشود .برنامهي نوشته شده با تعداد

و اجراهاي مختلف برنامه.

تکرار متفاوت 61 ،بار اجرا شده است .مقادیر به دست آمده از
این روش ،همراه با مقادیر واقعی مشخصههاي چشمه در جدول 6

ارتفاع واقعی دودکش (متر)

و شکلهاي  1تا  4داده شده است .مشاهده میشود که مقادیر

ارتفاع محاسبه شدهي دودکش (متر)

ارتفاع دودکش (متر)

محاسبه شده در مقایسه با مقادیر واقعی دقت قابل قبولی دارند.
مشابه این مسئله به وسیلهي کیتز ] [69براي یک چشمه با نرخ
کمتر و با استفاده از روش الحاقی براي پخش به جاي استفاده از
مدل پخش به کار گرفته شده در  AERMODمورد بحث و
بررسی قرار گرفته است .دقت پارامتر شدت چشمهي محاسبه
شمارهی اجرای برنامه

شده در این روش با دقت مرجع در جدول  1مقایسه شده است.

شکل  .1رابطهي بین ارتفاع محاسبه شدهي دودکش و موقعیت واقعی آن ،و

مالحظه میشود که مرتبهي خطاها قابل مقایسه است.

اجراهاي مختلف برنامه.

7

. . . تعیین پارامترهاي چشمهي ناشناختهي پخش جوي

:پینوشتها
)نرخ چشمه (گرم بر ثانیه

6. Regulatory
1. Convective Boundary Layer
1. Stable Boundary Layer

:منابع
شمارهی اجرای برنامه
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، رابطه بین شدت خروجی محاسبه شدهي چشمه و شدت واقعی آن.4 شکل
.و اجراهاي مختلف برنامه
 مقایسهي دقت محاسبه با دقت روش استفاده شده به وسیلهي کیتز.2 جدول
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[69] مرجع

مقالهي حاضر

(g/sec) شدت چشمه

(g/sec) شدت چشمه

پارامتر

1/78

199

مقدار واقعی

1/646

171/19

مقدار میانگین محاسبه شده

61/9%

61/18%

خطاي نسبی

 بحث و نتیجهگیری.9
نتایج به دست آمده از این الگوریتم حاکی از آن است که روش

3. K. Shankar Rao, Source estimation methods for
atmospheric dispersion, Atmospheric Environment, 41 (2007) 6964-6973.

قابل قبول بوده و میتواند براي (دوباره) پیدا کردن حادثه و تعیین
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Source reconstruction of uknown model
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dynamic bayesian inference, Progres in Nuclear
Science and Technology, 1 (2011) 460-463.

 با به.پارامترهاي چشمه ناشناختهي پخش جوي به کار گرفته شود

5. C.T. Allen, S.E. Haupt, G.S. Young, Source
characterization with a genetic algorithm
coupled dispersion backward model in
corporating SCIPUFF, Journal of Applied
Meteorology, 41 (2007) 465-479.

سازگار با هر گونه مدل پخش جوي است و در صورت داشتن

6. C.T. Allen, G.S. Young, S.E. Haupt, Improving
pollutant source characterization by better
estimating wind direction with a genetic
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