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sammanfattning:
Ny metodikför inter-och extrapolation
av avrinningsserier
har
jåmförtsmed de metodersam idag år i anvåndning inamNVE, Samkjøringen
och Statkraft.
Regressionssamband
anvåndsför nårvarande
vid extrapolation
av
serieroch skaleringvid interpolation.
Den nya metodikeninnebårutnyttjande
av empiriskaortogonala
funktioner
vid båda tillåmpningarna.
år av begrånsadnaturoch fråmstågnadatt spåra
indikationer
på att metodernaskiljersig åt vad det gåller
prestandaoch hanterbarhet.
Serierfrånden nordligaste
av regionerna
enligtSamkjøringens
regionindelning
har anvåntsför analysoch verifiering.
Speciellt
har önskanvaritatt kontrollera
de simulerade
volymernaför olika
såsonger.
Undersökningen

Resultaten
visarpå små skillnader
prestandamåssigt
sett.Generellt
år överensståmmelsen
relativtdåligvid lågaavrinningsvården.
Dettagällerallade prövademetoderna.
Storskillnadmetodernaemellanföreligger
når det gällerdet
praktiskahandhavandet.
Utnyttjande
av empiriskaortogonala
funktioner
ger väsentligtförenklade
rutinersamtidigtsam resultatenblir konsistenta.

NORGES
VASSDRAGSOGENERGIDIREKTORAT
BIBLIOTEKET

Forord
Metoder for ekstrapolasjon og interpolasjon er viktige for å
utnytte maksimalt informasjon fra hydrologiske målestasjoner.
Operative
rutiner bør revideres
fortløpende
i forhold
til nye
landevinninger. Denne rapporten behandler bruk av såkalte Empiriske
ortogonale funksjoner (EOF) for ekstrapolasjon av måleverdier i tid
og rom. Metoden er sammenliknet med andre metoder som er i bruk
idag ved NVE, Samkjøringen og Statkraft.
Prosjektet er et samarbeidsprojekt mellom Samkjøringen og NVE,
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3
ALLMÅNT

I samband
med en presentation
av Empiriska
Ortogonala
FUnktioner
(EOF)samredskap
vidförlångning/kamplettering
av serieralternativtinterpolation,
initierades
ettprojektförutvårdering
av
metodens
förmåga
i jåmförelse
med idaganvånda
metoder
vidNVE,
Statkraft
ochSamkjøringen.
Projektet
år ettsamarbete
mellanSamkjøringen
ochNVE.
Verifiering
av metodernas
förmåga
harskettviaapplicering
på
utilsigsdata"
(veckovdrden)
frånregion4 enligtSamkjøringens
regionindelning.
1941- 1960valdessamtestperiod
ochmaximala
antaletseriersam
täckerheladenperioden
år amkring
20.Ytterligare
ettantal
stationer
samej tåckerhelaperioden
haranvåntsförverifiering.
Presentationen
inledsmed en kortfattad
presentation
av EOFmetoden.
Metodernas
förmåga
medavseende
på extrapolation
respektive
interpolation
studeras
delsvia jåmförelser
av simulerade
serier
medobserverade
verifieringsserier,
delsgenomkontroll
av volymer
dverolikasåsonger
fördessaserier.
formuleringen
av projektet
uttrycktes
speciellt
intresse
för
kontroll
av volymerna
undervinterperioden.
EOF-metoden
år förndrvarande
ej i operativt
skick.Avslutningsvis
kommenteras
dårförnddvåndiga
åtgårder
fdrattuppnådetta.

EWIRISKACRIMMALA FIMTICINIER
Metodeninnebdr
en transformering
av existerande
serier, exempelvisavrinningsserier,
tillen uppsåttning
nyaserier.
Denteoretiska
delenav metodbeskrivningen
såvälsamytterligare
exempel
på praktiska
applikationer
kaninhåmtas
frånblandandra
Bartlein
(1982),
Holmstrdm
(1969)
ochJUtman(1985).
Antagattvårutgångspunkt
år serierna
Qi(t),i=1,...,N
fören
giventidsperiod
(0,T).
En expansion
i EOFhardå formen:
Qi(t)=

Z hniB(t)
n=1

(1)

ciSr
hnidr viktkoefficienter
ochB(t) år de nyatidsserierna,hår
kallade
amplitudfuntioner.
Amplitudfunktionerna
år inbdrdes
ortogonala
tackvarede kravsam
stållspå expansionen
ochempiriska
i denmeningen
attde byggerpå
de ursprungliga
funktionerna
= tidsserierna.

Expansionsformeln
ovanger att tillvarjeursprunglig
seriehör en
uppsåttning
viktkoefficienter
med en koefficient
för varjeamplitudfunktion.
Viktkoefficienterna
kan sägasmotsvararumsvariationen
i de ursprungliga
serierna.
Uppsåttningen
av amplitudfunktioner
år dAremotgemensamför allade
ursprungliga
seriernaoch kan sägasbeskrivatidsvariationen.
Analyserar
vi tillgångliga
serieri en viss regimregion,
så kammer
vi att få en uppsåttning
amplitudfunktioner
sam då kammeratt gålla
för varjepunkti den regionenför den analyserade
tidsperioden.
Exempelpå amplitudluntioner
visasi figur1.
Hår redovisasde tre fdrstaamplitudfunktionerna
baseradepå E0Eanalysav veckovården
för perioden1941- 1944.
Ytterligare
en egenskaphos de empiriskaortogonalafunktionerna
framgårhår,nåmligenkoncentrationen
av av information.
Den störstadelenav de ursprungliga
seriernasvariansfinnssan
synesi den fbrstafunktionen,
en mindredel i den andrao.s.v.Mån
kan alltsåmed ett litetantalav EOF beskrivaen stordel av
varianseni det ursprungliga
materialet.
Mån bbirvara försiktig
med att läggain alltförlångtgående
tolkningarav de enskildaamplitudfunktionernas
utseende.
Det framgårdock relativtklartatt den förstafunktionen
i stort
beskriversåsongsvariationen.
Man ser i figurenatt viktkoefficienterna
för den förstaamplitudfunktionen
genamgående
har
negativtförtecken.
Med litegod viljakan man sägaatt den tredjefunktionen
fråmst
påverkarrecessionens
utseendealltefterdet teckensam motsvarandeviktkoefficient
har.
Generelltgälleratt E0E-analysen
ej nbidvåndigtvis
behdverbyggapå
tidsserierna
i ursprunglig
form.Det kan mångagångervisa sig
fördelaktigt
och mera effektivtatt anvåndasig av olikatransformerav serierna.
De transformer
sam hår liggernårmasttill handsår :
Subtraktion
med respektiveseriesmedelvårde.
StandBrisering
av serierna,d.v.s.subtraktion
av medelvårdet och divisionmed standardavvikelsen.
LogariLmLransformering
(eventullt
i kambintion
med någonav
ovanstående
former).
I exempleti figur1 har alternativ2 anvånts.
Vid anvåndning
av EOF för inter-ellerextrapolationsåndamål
bbir
man begrånsasig till en rumskalasom innefattar
avrinningsamråden
störreån 100 km2 och upp till 2000km2.Angivna
grånserår naturligtvis
mycketungefårliga.
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Figur1. Exempelpå amplitudfunktioner.
Begrånsningen
vad det gålleramrådesstorlek
grundaspå två faktorer:
Avrinningens
strukturför ett litetamrådepråglasi myckethdg
grad av amrådetsspecifikaegenskaper(geologi,topografi,etc.).
Ett stortamrådekan ofta stråckasig övertvå ellerflera
regimregioner,
vilketg6r en beskrivnigmedEOF ineffektiv.
I projektethar dårförframföralltverifieringsstationerna
i
störstamdjligautsträckning
hållitsinamangivnagrånser.
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3.

FORI.~

AV SERIER

Förutsättningen
år att vi har en seriesam ska förlångastillatt
amfattaen viss tidsperiod.
Vi förutsåtter
att E0E-analysen
år
genamfördför regionenoch då har vi amplitudfunktionerna,
vilkaår
gemensamma
för regionenoch vi behöverskattningar
på motsvarande
viktkoefficienter.
Mån kan teoretiskt
visa att viktkoefficienterna
i det hår falletår
likamed korrelationskoefficienterna
mellanden existerande
serien
och respektive
amplitudfunktion.
Ett begrånsatantalamplitudfunktioner
anvånds.Hår har antalet
sattstill 4 , men generelltbkirdettaantalbegrånsasav huruvida
korrelationskoefficienten
år signifikant
ellerej.
E0E-analys
genamfördes
på de 21 serierav "tilsigsdata"
frånregion
4 för perioden1941- 1960 .
De amplitudfunktioner
som man erhållerkan så anvåndasför förlångningav seriertill att amfattaheladennaperiod.En förutsättning
år dockatt den aktuellaserientåckernågondel av perioden.Denna
del anvåndsf8r beståmningav viktkoefficienterna.
Hur långden existerande
serienmåstevara för att en förlångning
ska bli meningsfull
med den hår metodenberorbl.a.på variabiliteteninamregionen,
men en c:a 5 år långutgångsserie
b8r vara
tillråcklig.
Det visadesigvld försökmed tidigarenåmndaformerav transformeringaratt den sam gav de båstaresultaten
innebarsubtraktion
av
medelvårdet
i kambination
med logaritmtransformerig.
Dettamedför
att man för den seriesan ska förlångas
måsteha en skattningav
seriensmedelvårdei tilläggtill skattningen
av viktkoefficienterna enligtovan.
Det har hår förutsatts
att vi kånnermedelvårdet
för den förlångda
serien.
Var och en av de ursprungliga
21 seriernakan återskapasfullståndigtam vi anvåndeross av samtliga21 amplitudfunktioner.
Vi
år dock intresserade
av att utnyttjaett mindreantal.
Andelförklaradvariansutg6rett mått på hur vål vi kan återskapa
de ursprungligaserierna.

Figur2 ger varianståckningen
i % då vi anvånderupp till fyra
amplitudfuntioner.
vål att mårkagällerdettaanalysav serierna
med transformation
enligtovanoch utfallenår genamsnitt
av
återskapad
variansför samtligaursprungliga
serier.
Det framgårav figurenatt en daminerande
del av den ursprungliga
variansenliggeri den förstaamplitudfunktionen.

Antal amplitudfunktioner

Figur2. Varianstäckning
(%) i relationtill anvåntantalamplitudfunktioner.
Tte serier,sam ej inkluderats
i självaE0E-analysen,
har anvånts
för verifiering.
För beråkningav korrelationskoefficienterna
har
anvåntsen periodav fem år och förlångning
av respektiveserie
g6rs enligt:
Sk(t)= Ink rlk*B1(t) r2k*B2(t)+ r3k*B3(t)+ r4k*B4(t) (2)
Sk(t)år simuleradserienr k, mkmedelvårdetför den period
sam avsesför seriek, rik korrelationskoefficienten
bertiknad
på
serieSk och amplitudfunktion
Bi och slutligenB(t) år de för
regionengemensamma
amplitudfunktionerna.
Förlångningen
kan amfattaden periodsam E0E-analysen
tåckermen
för tydlighetens
skullvisasendast4 år i figurerna.
Resultaten
visasi figurerna3a - 3c.
I figurernavisasocksåresultaten
frånordinarie
extrapolationsmetod,d.v.s.regression
mot ett antalstationer.
Sam inputtill
regressionen
har anvåntssammauppeättning
stationersam tillE0Eanalysen.Måximaltantalstationeri regressionsekvationen
sattes
till fem.
Figurererna
ger att skillnaderna
mellande två metodernasförmåga
dessatre exempelår minimal.
Utvårdering
har ocksåskettvia kontrollav simulerade
volymerför
olikasåsongersamtför kalenderår.
Följande
såsongsindelning
har

anvånts:

1/5 - 31/7
1/8 - 30/9
1/10- 30/4

Figur4a vlsarjåmförelse
mellansimulerad
respektive
observerad
volymförde treverifieringsstationerna
vidförlångning
av
serierna
medEOF.Enbartvintervolymerna
redovisas
förtvåav
stationerna.
Figur4b visarmotsvarande
resultat
vidanvåndning
av regression
förförlångning.
Vintervolymerna
harvidanvåndning
av EOFunderskattats
i ettav de
trefallenochvidanvåndning
av regression
haren dverskattning
sketti tvåfall.En vissskillnad
mellanmetoderna
kansesi det
hårmomentet
menman skavaramedveten
am attbådametoderna
kan
uppvisainslagav storapeocentuella
avvikelser
vid amåflidden.
Detår vålvårtattpåpekaatttreverifieringsstationer
inteår
tillräckligt
antalföratt statistiskt
såkerstålla
eventuella
skillnader
metoderna
emellan.
Avsikten
harhårvaritattviaen kort,översiktlig
jåmförelse
få
indikationer
på am väsentliga
skillnader
föreligger.

Anvåndning
av EOFförinterpolation
innebdr
attmanutnyttjar
att
amplitudfunktionerna
år gemensamma
fördenanalyserade
regionen
och
attman försöker
få framen rumsbeskrivning
av viktkoefficienterna.
Beskrivningen
av viktkoefficienternas
variation
i rummetkan
exempelvis
genomfdras
viaregressionssamband.
Man kanutnyttja
information
am de avrinningsamråden
samingåri ECF-analysen
sam
kantånkasvaraav betydelse
förrumsbeskrivningen.
HårharE0E-analys
genamförts
förde 17 stationer
i region4 sam
harnågorlunda
kampletta
uppgifter
vadavserstationsparametrar.
Samoberoende
variabler
i beskrivningen
av viktkoefficienternas
rumsvariation
testades:
Areal
Sjöprocent
Effektiv
sjöprocent
Relief
Medelhöjd
tidsmåssiga
skålkundeej position
i formav råtvinkliga
koordinaterinkluderas.
Dessaår angivnasomlongitud
ochlatitud
i
stationsförteckningen.
Dessutam
angergivnakoordinater
positionen
föraktuell
station
ochej,sart
önskashår,positionen
föravrinningsamrådets
tyngdpunkt.
Månkandockvåntasigattjustdessa

Av

9

760 - 21 Bardufoss
2382 km 2

1946 - 1949
Simulerad serie

Observerad serie

EOF - metoden
250

5200
ci]
150
tio
100
ø
50

.11.4•••,.

0

Regression

w
*w.

1N
N/

•

Station760.
av metodervid extrapolation.
Figur3a. Jåmförelse

x

10

763 21 Haisnes
143 km 2
Observerad serie

1946 - 1949
Simulerad serie

EOF - metoden
E

0 0

(I)

r'

400

be
r-4

300

•H
200

100

I.

Regression
0

Station763.
av metodervid extrapolation.
Figur3b. Jåmförelse

11

944 21

Lysvatn

129 km 2

1950 - 1953

Observerad serie

SI'muleradserie

EOF - metoden
600

400

300
td3
"4

200

> 100

.•

0

Regression
Co

0

Figur3c.Jåmförelse
av metodervidextrapolation.
Station
944.

12

Kontroll av volymer
(mill. m3)
Observerade

760

Simulerade

1/1 - 31/12

760

4000

1/5

31/7

1000
1800
1600

3000

1400
1200
2000

1000
800
800

1000

400
200
0
1946

1947

760

1948

1949

1948

1/8 - 30/9

760

1947

1/10

1948

1949

30/4

1000

700

900
600
800
700

6.00

600

400

600
300

400

200

300
200

100

100
0

0
1948

763

1947

1948

1949

1948

1/10 - 30/4

1947

1948

1949

944 1/10 - 30/4
100

40

90
80
30

70
60
50

20

40
30
10

20
10

0
1948

1947

1948

1949

1950

1951

1952

Figur4a. Kontrollav volymervid extrapolation
med EOF.

1983

13

Kontroll

av volymer
(mill. m3)

Observerade

760

Simulerade

1/1 - 31/12

760

4000

1/5

31/7

2000
1400
1600

.3000
1400
1200
2000

1000
800
800

1000
400
200

1946

1947

760

1948

1948

1949

1/8 - 30/9

760

700

1000

600

900

1947

1/10

1948

1949

30/4

800
4300

700
800

4,0

500
300
400
200

300
200

100

100
0
1946

1947

763

1948

1/10

1949

1948

30/4

1947

944 1/10

1948

1949

30/4

70
140
60
120
50
100
40
80
30
80
20
40
10
20
1948

1947

1948

1949

0
1950

1951

1952

1913

Figur4b. Kontrollav volymervid extrapolation
med regression.

14
blirvåsentligai beskrivningen
av rumsvariationen
hos viktkoefficienterna.
I interpolationen
har endasttre amplitudfunktioner
anvånts.Det år
av tidigareerfarenhet
från svenskaförhållanden
oftastinte
mbjligtatt få en signifikant
beskrivning
av viktkoefficienterna
för fleramplitudfunktioner.
Alla de avannåmndaoberoendevariablerna
kam med i åtminstone
någotav regessionssambanden.
Med kånnedaman medelvårdet
för den önskadeserienoch de enligt
ovanberåknadeviktkoefficienterna,
kan en simulering
ske enligt
sammaffinster
sam vid förlångning
av serier(Sekap. 3).
Resultaten
av simuleringarna
ges i figurerna5a - 5c.
Interpolering
enligtordinariemetodhar skettvia skaleringav
vattenföringsdata
från stationmed jåmförbara
egenskaper.Resultaten
visasi den nedrehalvanav de tre figurerna.
Jåmfötelse
av volymerhar utförtspå sammasättoch med samma
såsongsindelning
sam vid extrapolationen.
Resultaten
ges i figurerna 6a och 6b.
Det allmånnaintrycketår attskalering
ger någotstabilare
vårdeni
de lågaregistrenmedanskillnaderna
i övrigtår amå.
Vintervolymerna
år åvenhår osåkraoch det kan konstateras
att E0Emetodeni en del fallger kraftigaavvikelser.

Den tånktaanvåndningen
av den extrapolerade
ellerinterpolerade
serieni hbg gradår avgörandeför bedömningen
av den underliggande
metodenslåmplighet.
Beddmningen
har hår inriktatsmot kontrollav
generellöverensståmmelse
mellansimuleradoch observeradserieoch
mot volymjamförelser.
Det kan når det gåller förmåganatt förlånga serier konstaterasatt
de bådametodernaår i stortsettlikvårdiga
i sin prestationsför-

måga.Regressionsmetoden
visari den begrånsadeundersökningen
en
visstendenstillöverskattning
av vintervolymerna.
Det finnsdock skillnader
mellanmetodernasam i stållethånförsig
till sjålvahandhavandet
av de operativarutinerna(detånkta
rutinerna,
vad det gåller E0E-metoden).
Regressionsmetoden
kråveralltidtillgångtill samtligaseriersam
kan tånkaskammai am&ndning,d.v.s.samtligaserieri det amråde
för vilketberåkningar
kan kammai fråga,inbegripet
ett visst
randområde.
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Anvåndaren
måstesjålvgöragdravissbedömning
av vilkaseriersam
kanvaralåmpliga
attta med i analysen.
Separat
fdretas
sedanen simulering
på grundval
av resultaten
från
regressionsanalysen.
Vidanvåndning
av E0E-metoden
behdver
manenbarttillgång
tilltre
ellerfyraamplitudfunktioner.
Dessatasframvidanalyser
sami
stortsettgenamförs
en gångföralla.
Amplitudfunktionerna
kräverlitetlagringsutrymme.
Anvåndaren
behöveri stortsettsaminputge denseriesamska
förlångas
tillsammmans
med information
am önskadtidsperiod
och
tidsupplösning.
Metoden
blirmycketenkelattanvånda
ochmaskintiden
blirkort.
En annanfördelår attallaanvåndare
fårsammaresultat
med samma
serieochfbrutsättningar
medavseende
på tidsperioder.
Detta
senareår integivetvidanvåndning
av regressionsmetoden.
Medavseende
på interpolering
jåmförs
E0E-metoden
medresultat
från
skalering
av serier.
I stortharbådametoderna
ävenhårgettlikartade
resultat
i
testsimuleringarna.
I någotav fallenharE0E-metoden
gettsåmreresultat.
Under
vinterperioden
med lågafl6denår precisionen
generellt
såmre.
Skalering
harhårgettnågotbåttreresultat.
En svenskundersökning
baserad
på en analysav månadsvården
gav
emellertid
intenågraproblem
vidanvåndning
av EOFförinterpolation.Detår dockklartatten lägregradav tidsupplösning
inteår
likautslagsgivande
ochattvariationen
i rummetår mindrepå den
svenska
sidan.
Detallmånna
intrycket
frånjåmförelsen
år attmetoderna
presterar
ungefårlikagodaresultat
vidförlångning
liksamvidinterpolation.
Detföreligger
dAremotstörreskillnader
mellanmetoderna
an man
serpå handhavandet
av rutinerna
ån de sammankanfinnavid
jåmförelse
av prestationsförmåga.
E0E-metoden
gerklartenklare
rutiner
samkråvermindredatorkapacitet.
Metodengerocksåtillskillnad
frånregression
och
skalering
konsistenta
resultat.
Resultatet
blirej beroende
av
anvåndaren.

6.

VILKA AlriiiRDER KRÄVSFt5R ATT GbRA EcF-mEarcENopERATiv?

Oavsett
am metodenskaanvåndas
förextrapolation
och/eller
interpolation,
måsteen E0E-analys
genamföras
förallade av landets
stationer
samår aktuella.
Analysen
kansespå samen engångsföreteelseså nårsanpå attmanbehövergenamföra
uppdateringar
på
grundav tillkammande
observationer.
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Det kan vara ldmpiigtatt anvåndaen indelningav landeti regimregionersom grundvalför en gluppering
av stationerna
och analyseradessagruppervar för sig.Man får på så vis en effektivare
beskrivning
genomatt undvikaen alltförstarkblandningav
avrinningsmbnster.
Det dr naturligtvis
mbjligtatt analyseralandetsalla stationer
samtidigt,
men det alternativet
har ej analyserats
hår eftersamdet
ger relativtamå fördelarrentpraktiskt.
Det kan vidarevara nbdvdndigt
att dela upp analysmaterialet
i
olikatidsperioder.
Mån kan i EOF-analysen
enbartinkluderade stationersom tåcker
heladen avseddatidsperioden
och antaletmbjligastationerkan då
bli lågtvid analysav en långtidsperiod.
En uppdelningi tidsperioder
dr ddrfbrldmpligför att få med så
mångastationersom mbjligt.Ndr allaanalysergenomfbrts
kan sedan
de erhållnaamplitudfunktionerna
sammankopplas.
Åven begrånsningar
i datornskapacitetkan framtvinga
en uppdelning
av analysmaterialet.
E0E-analysen
görspå vdrdenmed en, i förhållande
tillmetoden,
hbgstarimligatidsupplösning.
Här rekammenderas
veckovården
sam
hbgstaupplösning.
Når EOF-analysen
dr genomfördför samtligaregioneroch tidsperioderår i stortsettdet westaklartfbr extrapolation
av
serier.
Extrapolation
av serierkråverdå endastett administrerande
programsom håmtartillgånglig
serieoch motsvarande
delarav
amplitudfunktionerna,
beråknarkorrelationerna
dem emellanoch
simulerarserien.
Interpolation
av serierkråveren skattningav amplitudfunktionernas viktkoefficienter
som hår rekommenderas
bliutfördviaregressionmot egenskaper
hos avrinningsområdena.
Dettakan krävainformation,
som saknasellerendasttillviss del
finnsi existerande
arkiv.Det hår gållerexempelvis
uppgifterom
effektivsjöprocent
som har dåligtdckningi stationsregistret,
men
sam i den hdr undersökningen
ofta figurerade
i regressionssambanden
som oberoendevariabel.
Idaghar vi ej kampletttillgångtilldigitalkartinformation
men
det dröjersåkerligen
inte långeinnanvi via sådaninformation
relativtenkeltoch snabbtkan få goda skattningar
på parametrar
som idagkråverstorainsatser.
En annanmbjlighetatt skattaviktkoefficienterna
vid interpolation
år att anvdndaexempeIvis
trendytorför rumsbeskrivningen.
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