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Εισαγωγή  

Τις τελευταίες δεκαετίες τα Αριθμητικά Περιβαλλοντολογικά Μοντέλα έχουν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις Ερευνητικές και Τεχνολογικές Εξελίξεις. Η εφαρμογή 

των αποτελεσμάτων των ατμοσφαιρικών και κυματικών μοντέλων για την 

πρόβλεψη και την παρακολούθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ιδιαίτερη 

σημασία στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης και στα ερωτήματα 

σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η υιοθέτηση τεχνικών βελτιστοποίησης,  οι οποίες σε 

συνδυασμό με τα μέσης και τοπικής κλίμακας συστήματα μοντελοποίησης 

ανέμου/κύματος μπορούν να δώσουν ακριβείς πληροφορίες/προβλέψεις σε 

άμεσο ή μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία.  



Εισαγωγή …  

Στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα, μελετώνται νέες τεχνικές για την εκτίμηση του 

σφάλματος και της αβεβαιότητας των αριθμητικών μετεωρολογικών συστημάτων με 

χρήση δυναμικών στατιστικών εργαλείων (Kalman filters) και τα αποτελέσματα ενός 

σχετικά νέου κλάδου της Διαφορικής Γεωμετρίας της Πληροφορικής Γεωμετρίας 

(Information Geometry).  

Ο κλάδος αυτός των Μαθηματικών εφαρμόζει τεχνικές μη Ευκλείδειας Γεωμετρίας στην 

Θεωρία των Πιθανοτήτων και τη Στατιστική με στόχο την βελτιστοποίηση λύσης μη 

γραμμικών προβλημάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, οι πιθανοτικές κατανομές που λαμβάνουμε από τα δεδομένα 

ανέμου/κύματος των μοντέλων πρόβλεψης και τις αντίστοιχες παρατηρήσεις θεωρούνται 

ως στοιχεία στατιστικών πολλαπλοτήτων και το κατάλληλο γεωμετρικό πλαίσιο 

καθορίζεται αποφεύγοντας κλασσικές απλουστεύσεις οι οποίες σχετίζονται με τη θεωρία 

ελάχιστων τετραγώνων.  



Εισαγωγή …  

Έτσι, η απόσταση μεταξύ των συνόλων δεδομένων που προέρχονται από τα μοντέλα και 

τις παρατηρήσεις μετριέται μέσω της αντίστοιχης καμπύλης ελάχιστου μήκους 

(γεωδαισιακή). Η καμπύλη αυτή υπολογίζεται ως λύση προβλημάτων συνοριακών τιμών 

δευτέρας τάξης.  

Οι διαφορικές εξισώσεις που προκύπτουν έχουν μία ιδιαίτερη τετραγωνική μορφή και 

δεν επιλύονται αναλυτικά. 

 Είναι οπότε αναγκαίο, να μελετηθεί  η προσεγγιστική επίλυση των συγκεκριμένων 

εξισώσεων με αριθμητικές μεθόδους οι οποίες είναι βέλτιστες για τα συγκεκριμένα 

προβλήματα. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται σε επιλεγμένες περιοχές της 

Ελλάδας με σκοπό την αξιόπιστη πρόβλεψη και παρακολούθηση μετεωρολογικών 

δεδομένων.  



Η ανάγκη προγνώσεων υψηλής αξιοπιστίας περιβαλλοντολογικών παραμέτρων όπως 

η ταχύτητα του ανέμου και το ύψος κύματος σε τοπικό επίπεδο έχει αυξηθεί σημαντικά 

τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού κοινωνικών και εμπορικών 

δραστηριοτήτων που επηρεάζονται άμεσα: 

 Υπερθέρμανση του Πλανήτη. 

 Μελέτη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 Μεταφορές 

Η χρήση αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες 

παρατηρήσεις είναι σήμερα το βασικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η επιστημονική 

και τεχνική κοινότητα που δραστηριοποιείται σε παρόμοια θέματα. Τα μοντέλα αυτού του 

τύπου βασίζονται στην αριθμητική επίλυση των κύριων εξισώσεων που περιγράφουν την 

κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και του θαλάσσιου κυματισμού.   

Αριθμητική Μοντελοποίηση δεδομένων 

ανέμου/κύματος  

 Μόλυνση της Θάλασσας  

 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας 

 Αγροτοπαραγωγικές  Διαδικασίες 

  



Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σε συνεργασία με την Ομάδα Αριθμητικών Μοντέλων και 

Πρόγνωσης Καιρού του Πανεπιστημίου Αθηνών αξιοποιεί δύο κατηγορίες αριθμητικών 

συστημάτων πρόβλεψης: 

 Ατμοσφαιρικά Μοντέλα Πρόβλεψης (Atmospheric prediction models), π.χ. 

Skiron/Eta [1], RAMS [2] τα οποία παρέχουν προβλέψεις για μία γκάμα 

ατμοσφαιρικών παραμέτρων όπως θερμοκρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, 

ατμοσφαιρική πίεση, υγρασία και συγκέντρωση σκόνης σε διάφορα υψομετρικά 

επίπεδα της ατμόσφαιρας.  

Κυματικά Μοντέλα (Wave models), π.χ. WAM [3], τα οποία προσομοιώνουν την 

εξέλιξη της κατάστασης στη θάλασσα και παρέχουν πληροφορίες για το σημαντικό 

ύψος και τη διεύθυνση κύματος, την κυματική περίοδο και τις αντίστοιχες μέγιστες 

τιμές αλλά και άλλες σχετικές παραμέτρους. 

1. Kallos G., 1997: The Regional weather forecasting system SKIRON. Proceedings, Symposium on Regional Weather Prediction on 

Parallel Computer Environments, 15-17 October 1997, Athens, Greece, 9 pp.  

2. W.R  Cotton, R.A. Pielke, Sr., R.L. Walko, G.E. Liston, C.J. Tremback, H. Jiang, R.L. McAnelly, J.Y. Harrington, M.E. Nicholls, 

G.G. Carrio, J.P. McFadden, RAMS 2001: Current status and future directions. Meteor. Atmos Physics, 82, 2003, 5-29. 

3. WAMDIG: The WAM-Development and Implementation Group,1988: S.Hasselmann, K. Hasselmann,E. Bauer, L. Bertotti, C. V. 

Cardone, J. A. Ewing, J. A. Greenwood, A. Guillaume, P. A. E. M. Janssen, G. J. Komen,   P. Lionello, M. Reistad, and L. 

Zambresky: The WAM Model - a third generation ocean wave prediction model, J. Phys. Oceanogr., Vol. 18, No. 12, pp, 1775 - 

1810. 

Αριθμητική Μοντελοποίηση δεδομένων ανέμου/κύματος …..  



Τυπικά αποτελέσματα ατμοσφαιρικών μοντέλων και μοντέλων κύματος: Ταχύτητα 

ανέμου στα 10m από το ατμοσφαιρικό μοντέλο Skiron, θερμοκρασία στα 2m από το 

μοντέλο υψηλής ανάλυσης  RAMS, σημαντικό ύψος από το κυματικό μοντέλο WAM.   

Αριθμητική Μοντελοποίηση δεδομένων ανέμου/κύματος …..  



Τα αριθμητικά κυματικά και ατμοσφαιρικά μοντέλα περιγράφουν σε ικανοποιητικό 

βαθμό την γενική εικόνα που επικρατεί σε μεγάλη ή μέση κλίμακα, εμφανίζουν όμως 

αρκετές φορές προβλήματα στην πρόγνωση τοπικών πληροφοριών οι οποίες όμως 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. 

Το πρόβλημα αυτό είναι πολυπαραμετρικό αφού επηρεάζεται από:  

 Την ισχυρή εξάρτηση των μοντέλων προσομοίωσης από τις αρχικές/συνοριακές 

συνθήκες. 

 Την αδυναμία να προσομοιώσουν φαινόμενα κάτω από τη διακριτκή τους 

ικανότητα. 

 Την παραμετροποίηση συγκεκριμένων κυματικών/ατμοσφαιρικών φαινομένων. 

 Την έλλειψη ενός πυκνού δικτύου παρατηρήσεων το οποίο θα μπορούσε να 

βοηθήσει στη συστηματική διόρθωση των αρχικών/συνοριακών συνθηκών.  

Περιορισμοί στα μοντέλα πρόβλεψης 



Η βελτιστοποίηση μπορεί να επιτευχτεί μέσω:  

 Αύξησης της ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας)  του μοντέλου. Αποτελεί ανοικτό 

ερώτημα εάν μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα και οδηγεί σε αυξημένο 

υπολογιστικό κόστος.   

 Μοντέλων αφομοίωσης (assimilation systems). Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη 

διόρθωση των αρχικών συνθηκών βασιζόμενοι στις διαθέσιμες παρατηρήσεις. Ως 

προβλήματα καταγράφονται οι περιορισμένες διαθέσιμες ελεγχόμενες ποιοτικά 

παρατηρήσεις και η περιορισμένη χρονική και χωρική επιρροή.   

 Στατιστικές μέθοδοι για την τοπική προσαρμογή των αποτελεσμάτων.  Για 

παράδειγμα μέθοδοι MOS, Νευρωνικά Δίκτυα, φίλτρα Kalman. 

Βελτιστοποίηση  των αριθμητικών 

μοντέλων πρόβλεψης. 



Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να ελαχιστοποιηθεί μία συνάρτηση κόστους 

(«απόστασης»). Για παράδειγμα στα φίλτρα Kalman [4] η εξέλιξη στο χρόνο μίας 

άγνωστης διαδικασίας xt  περιγράφεται από μία εξίσωση συστήματος                      

 xt = Ft∙xt-1 + wt  

σε συνδυασμό με την εξέλιξη μίας γνωστής διαδικασίας                    

yt = Ht∙xt + vt  

Το φίλτρο βασίζεται στην ελαχιστοποίηση του πίνακα συνδιακύμανσης E(xtxt
T). 

Τίθεται το ερώτημα : Η συνδιακύμανση αυτή έχει εκτιμηθεί σωστά;  

Ο υπολογισμός της απόστασης/συνάρτησης κόστους με τη χρήση ων εργαλείων της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας αποτελεί μία σοβαρή απλούστευση.  

4. G. Galanis, P. Louka, P. Katsafados, I. Pytharoulis and G. Kallos, Applications of Kalman filters based 

on non-linear functions to numerical weather predictions, Ann. Geophys., 24, 2006, 2451-2460. 

 

Βελτιστοποίηση  των αριθμητικών μοντέλων πρόβλεψης…. 



Ο νέος σχετικά αυτός κλάδος της Διαφορικής Γεωμετρίας [5] χρησιμοποιεί τεχνικές της 

μη Ευκλείδειας Γεωμετρίας στην Θεωρία των Πιθανοτήτων και τη Στατιστική. Βασικός 

στόχος:  

Δοθέντων δύο στατιστικών κατανομών ή δύο συνόλων δεδομένων είναι δυνατό να 

οριστεί μία έννοια απόστασης μεταξύ τους;  

Στα πλαίσια της Πληροφορικής Γεωμετρίας μια οικογένεια κατανομών αποτελεί μία 

πολλαπλότητα – γενίκευση δηλαδή του Ευκλείδειου χώρου – όπου οι γεωμετρικές 

ιδιότητες μπορεί να απέχουν σημαντικά από τις κλασικές. Έτσι, για τον προσδιορισμό 

των απαραίτητων εργαλείων που θα οδηγήσουν στην ασφαλή εκτίμηση γεωμετρικών 

ιδιοτήτων απαιτείται η κατασκευή μιας Riemannian δομής.  

5. S-I Amari and H.  Nagaoka, 2000. Methods of Information Geometry, American Mathematical Society, 

Oxford University Press, Oxford. 

Πληροφορική Γεωμετρία  

(Information geometry) 



Το γεωμετρικό υπόβαθρο σε μία τέτοια πολλαπλότητα δίνεται από τον πίνακα 

πληροφορικών Fisher με στοιχεία   𝑔𝑖𝑗
 
𝜉 =  𝜕𝑖𝓁 𝑥; 𝜉 𝜕𝑗𝓁 𝑥; 𝜉 𝑝 𝑥; 𝜉 𝑑𝑥         όπου  

𝓁 𝑥; 𝜉 = 𝑙𝑜𝑔 𝑝(𝑥; 𝜉)  και 𝑝 οι κατανομές. 

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο στοιχείων 𝑓1  𝜅𝛼𝜄  𝑓2 μίας στατιστικής πολλαπλότητας 

ορίζεται από αντίστοιχη γεωδαισιακή (geodesic) – την καμπύλη ελάχιστου μήκους ω η 

οποία τα συνδέει. Μία τέτοια καμπύλη 𝜔 = 𝜔𝑖 ∶   ℝ → 𝑆 αποτελεί λύση συστήματος 

διαφορικών εξισώσεων δευτέρου βαθμού της μορφής:  

𝜔𝑖
′′ 𝑡 +  𝛤𝑗𝑘

𝑖 𝑡

𝑛

𝑗,𝑘=1

𝜔′𝑗 𝑡 𝜔
′
𝑘 𝑡 = 0,   𝑖 = 1, 2, … , 𝑛.  

υπό τις συνθήκες 𝜔 0 = 𝑓1, 𝜔 1 = 𝑓2 , όπου  𝛤𝑗𝑘
𝑖    τα σύμβολα Christoffel της 

συνοχής Levi-Civita. 

Πληροφορική Γεωμετρία (Information geometry) … 



Η Πληροφορική Γεωμετρία μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση  

περιβαλλοντολογικών  προβλέψεων είτε μέσω στατιστικών συστημάτων τοπικής 

προσαρμογής είτε μέσω μοντέλων αφομοίωσης.   

Τα κύρια βήματα που ακολουθούνται είναι :  

•  Καθορισμός των στατιστικών κατανομών που περιγράφουν τα δεδομένα. 

•  Μελέτη του αντίστοιχου γεωμετρικού υπόβαθρου, δηλαδή καθορισμός της κατάλληλης 

στατιστικής πολλαπλότητας.  

•  Χρήση του παραπάνω πλαισίου για την ακριβή εκτίμηση της απόστασης και 

αντίστοιχος ορισμός της συνάρτησης κόστους.  

Εφαρμογή Πληροφορικής Γεωμετρίας σε 

μοντέλα ανέμου/κύματος  



Ως αρχικό/ενδεικτικό παράδειγμα, το ατμοσφαιρικό μοντέλο SKIRON χρησιμοποιήθηκε για 

την αριθμητική προσομοίωση τιμών ταχύτητας ανέμου στο νησί της Κεφαλονιάς.  

Για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου Skiron χρησιμοποιήθηκε ένα 

φίλτρο Kalman (Galanis et al. 2006) εφοδιασμένο με τεχνικές Πληροφορικής Γεωμετρίας. Τα 

αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις του τοπικού μετεωρολογικού 

σταθμού.  

Βασιζόμενοι σε διαφορετικές στατιστικές προσεγγίσεις (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-

Darling) αποδείχθηκε ότι η διπαραμετρική κατανομή Weibull ταιριάζει στα δεδομένα του 

μοντέλου και παρατηρήσεων ωστόσο με διαφορετικές παραμέτρους.  

Μοντελοποίηση Ταχύτητας /Ανέμου   

Κεφαλονιά (Test Case) 



Στο συγκεκριμένο παράδειγμά αλλά και στα άλλα που μελετήθηκαν, τα δεδομένα 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως στοιχεία μίας Weibull στατιστικής πολλαπλότητας  

𝑆 =  𝑓 𝑥 =
𝛼

β

𝑥

β

α−1

e
−
𝑥
β

α

, 𝛼, 𝛽 > 0  

Ο πίνακας πληροφορίας Fisher σε αυτήν την περίπτωση έχει τη μορφή: 

𝐺 𝛼, 𝛽 =

𝛼2𝛽2 𝛽(1 − 𝛾)

𝛽(1 − 𝛾)
6(𝛾 − 1)2 + 𝜋2

6𝛼2
 

όπου γ είναι η σταθερά Euler Gamma.  

Για τα δεδομένα στην Κεφαλονιά καταλήξαμε στα ακόλουθα: 

Μοντελοποίηση Ταχύτητας /Ανέμου  στην Κεφαλονιά…  



Έτσι απαιτείται η μελέτη και επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων της 

μορφής:  

 

 ω1΄΄+a11(ω1΄)
2 + a12 ω1΄ω2΄+a13 (ω2΄)

2
     =  0  

 ω2΄΄+b11(ω1΄)
2 + b12 ω1΄ω2΄ +b13 (ω2΄)

2
  = 0  

 

όπου τα ω1(0), ω2(0), ω1(1), ω2(1) καθορίζονται από τις Weibull παραμέτρους των 

δεδομένων (παρατηρήσεων και αποτελεσμάτων των μοντέλων).  

 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεθοδολογία αναλυτικής επίλυσης τέτοιων προβλημάτων 

είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν προσεγγιστικές διαδικασίες. 

Αριθμητική Επίλυση 



Οι μέθοδοι Αριθμητικής επίλυσης Προβλημάτων Συνοριακών τιμών μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν:  

 Στις καθολικές μεθόδους (Global Methods) όπως οι μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών 

(finite differences) [6,7], και τα σχήματα collocation and Runge-Kutta. Οι μέθοδοι 

Collocation για το πρόβλημα μας μπορούν να θεωρηθούν ως σχήματα  Runge-Kutta 

τα οποία μελετήσαμε επίσης ([8]).  

 Στις μεθόδους Αρχικών Τιμών (Initial Value Methods) όπως η μέθοδος στόχευσης 

(shooting methods)  [9] 

Το υπό μελέτη πρόβλημα είναι τετραγωνικό (quadratic) πρόβλημα συνοριακών τιμών 

και η ιδιαίτερη του μορφή πρέπει να θεωρηθεί όταν επιλύεται αριθμητικά. Stiffness 

παρατηρήθηκε κατά την αριθμητική επίλυση και αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να 

θεωρηθεί επίσης.  

6. Famelis, I.T., Galanis, G., Triandafyllou, D. On the numerical solution of a boundary value problem which rises in the prediction 

of meteorological parameter» (2012) AIP Conference Proceedings  1479  (1)  PP. 2118 - 2121  doi: 10.1063/1.4756609 

7. Famelis I.T., Galanis E., Ehrhardt M. and Triantafyllou D.,  «Classical and Quasi-Newton methods for a Meteorological 

Parameters Prediction Boundary Value Problem» accepted for publication in Applied Mathematics & Information Sciences. 

8. Famelis, I.T., “MIRK Solution for a Environmental Parameter Prediction Coupled Problem.” under preperation. 

9. Famelis, I.T., Ch. Tsitouras, “Quadratic Shooting Solution for a Environmental Parameter Prediction Problem.” submitted. 

 

Αριθμητική Επίλυση … 



Για το παράδειγμα του ανέμου στην Κεφαλονιά οι καμπύλες που προέκυψαν από την 

αριθμητική λύση είναι οι ακόλουθες: 

Αριθμητική Επίλυση … 



Τα αποτελέσματα οδήγησαν στη δραστική μείωση της συστηματικής απόκλισης του 

μοντέλου για την περίπτωση της Κεφαλονιάς και παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. Η στατιστική ανάλυση που εφαρμόστηκε βασίζεται στους επόμενους 

στατιστικούς δείκτες: 

Η απόκλιση (Bias)  μεταξύ των αποτελεσμάτων των μοντέλων και των παρατηρήσεων :  

 

 

 

 

Το αντίστοιχο μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Root Mean Square Error) : 

 

 

 

 

όπου for(i) είναι οι τιμές πρόβλεψης και obs(i) οι τιμές παρατήρησης. 
 

Αποτελέσματα από την περίπτωση της 

Κεφαλονιάς. 
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Στην περίπτωση της Κεφαλονιάς, με την εφαρμογή του IG-Kalman filter αφενός  η 

απόκλιση σχεδόν εξαλείφθηκε κάτι που αναδεικνύει την επιτυχή μείωση του 

συστηματικού σφάλματος, αφετέρου το μέσο τετραγωνικό σφάλμα RMSE μειώθηκε 

σημαντικά καταδεικνύοντας τη σημαντική βελτίωση στην μεταβλητότητα της απόκλισης. 
 

Αποτελέσματα από την περίπτωση της Κεφαλονιάς ….. 

  Ταχ. Ανέμου (10m) 

Μοντέλο 

Ταχ. Ανέμου (10m) 

IG - Kalman Filtered  

Bias -2.04 -0.27 

RMSE 3.92 2.29 



Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο 

της πράξης "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
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