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چکیده-
هدف اصلی این پژوهش تعیین عدم قطعیت ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبرای تخمین مونوکس ید ک ربن ( )COدر ایس تگاه پ ایش قله  ،،در
شمال تهران ،است .برای تعیین عدم قطعیت مدل  ،SVMبا تغییر الگوهای انتخابی برای کالیبراسیون ،به دفعات زیاد واس ن ی م دل ان ام ش د.
سپس با استفاده از فاکتور عرض باند ( )d-factorو درصد دادههای اندازهگیری ق رار گرفت ه در بان د  49درص د ع دم قطعی ت م دل (،)95PPU
عملکرد  SVMدر فرآیند پیشبینی COارزیابی شد .نتایج این پژوهش بیانگر عملکرد مناسب مدل  SVMدر پیشبینی غلظت روزانه  COدر ش هر
تهران بود به گونهای که از ضریب تعیین ( )R2معادل  1/24و  1/22به ترتیب در مراحل کالیبراسیون و درستیآزمایی برخ وردار ب ود .هم ن ین
یافتههای تحلیل عدم قطعیت مدل  SVMمشخص نمود که مقدار  d-factorو درصد دادههای اندازهگیری محصور ش ده ب ه وس یله  95PPUب رای
این مدل در مرحله درستیآزمایی به ترتیب معادل  1/44و  47درصد است.
واژگانکلیدی :ماشین بردار پشتیبان ،آلودگی هوا ،تحلیل عدم قطعیت ،تهران ،مونوکسید کربن.

 -1مقدمه

قرار دهد .در این راستا بررسی و ارائه الگوهای ودید در تعیین

اولین گام برای مقابله با معضل آلودگی هوا اطالع دقی ق از

عدم قطعیت مدلهای پیشبینی کیفی هوا از دیدگاه بهداشتی ،به

وض عیت کیف ی آن ب ا اس تفاده از م دله ا ب ه منظ ور ت دوین

دلیل تث یرگذاری بر سالمت افراد بسیار زیاد درمعرض آلودگی،

راهبردهای الزم است .در سال های أخی ر مطالع ات پ یشبین ی

از اهمیت ویژهای برخوردار است .با ووود مطالعات کافی برای

آلودگی هوا بیشتر با اس تفاده از م دله ای ع ددی و هم ن ین

تحلیل عدم قطعیت مدلهای عددی آلودگی هوا ] ،[3-1متثسفانه

مدل ه ای هوش مند ان ام ش ده اس ت .ب ه ه ر ح ال اگرچ ه

مراوع بسیار اندکی در این زمینه ب رای م دله ای هوش مند در

تالشهای زی ادی ب رای آشکارس ازی کیفی ت ه وا ب ه وس یله

دسترس است .مدلهای هوشمند از قابلیت باالیی در پیشبین ی

مدلهای پیشبینی صورت گرفته ،ام ا وو ود ع دم قطعی ت در

آالین دهه ای ه وا برخوردارن د و در بس یاری از م وارد دارای

خرووی این مدلها میتواند نتایج آنها را به شدت تحت ت ث یر

مزیتهایی بر مدلهای عددی است .این مزیتها بیش تر ش امل
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عدم نیاز به اطالعات انتشار و ضرایب انتشار آالیندهها ،ساختار

دیاکسید سولفور ( )SO2و ذرات معلق به ک ار گرفت ه و نت ایج

ساده تر آنها و هم نین انعطافپ ذیری بیش تر ای ن م دله ا در

مدل مناس ب ارزی ابی ش د ] .[10پژوهش ی دیگ ر ب ه بررس ی

مواوه با کمبود اطالعات در مقایسه با مدله ای ع ددی اس ت

عملک رد م دل  SVMب رای پ یشبین ی ازن ( )O3در الی ه

] .[5-4این مزی ته ا در کن ار قابلی ت ب االی ای ن م دله ا در

تروپوسفری اتمسفر در م رز ب ین امریک ا و مکزی  ،پرداخ ت

پیشبینی پدیدههای غیرخط ی و پی ی ده دلی ل اص لی اس تفاده

] .[11هم نین پژوهشگران دیگر با استفاده از شرایط اتمس فری

روزافزون از آنها در مطالعات پیشبینی آالین دهه ای ه وا ب وده

ب ه عن وان تنه ا ورودی ب ه م دل  ،SVMنت ایج مطل وبی ب رای

است .به هر حال عدم ووود راهکاری مناسب برای تحلیل عدم

پیشبینی  O3به دست آوردند ] .[12برای شهر تهران نیز عملکرد

قطعیت این مدلها بزرگترین چالش پیشرو در استفاده از نتایج

مدل  SVMدر پیشبینی آالیندهها مثبت گزارش شده است ].[13

آنها به منظور تصمیم گیریه ای م دیریتی اس ت .تنه ا مطالع ه

استفاده از مدل  SVMبرای پیشبینی آالیندههای هوا در مقایس ه

مووود در این راستا مربوط به تحلیل ع دم قطعی ت م دله ای

با دیگر مدل های هوشمند نیز بیانگر عملکرد برتر این مدل بوده

هوشمند ش بکه عص بی مص نوعی )ANN( 1و سیس تم اس تنتا

است ] .[14پژوهش دیگر نی ز از م دل  SVMب رای پ یشبین ی

نروف ازی تطبیق ی )ANFIS( 2ب رای پ یشبین ی غلظ ت روزان ه

ذرات معلق با قطر کمت ر ی ا مس اوی  11میکرومت ر ( )PM10در

مونوکس ید ک ربن )CO( 3در ش هر ته ران اس ت ] [6از دیگ ر

پکن استفاده ک رده اس ت ] .[15ب ه هرح ال س اختار ت وریکی

4

پی یده مدل  SVMدر مقایسه با م دله ای  ANNو  ANFISب ه

( )SVMاشاره نمود که به دلیل احتم ال بیش تر در دس تیابی ب ه

گونهایست که تحلیل عدم قطعی ت ای ن م دل را عم الم مش کل

وواب بهینه نسبت به دو مدل  ANNو  ANFISدر سالیان أخی ر

مینماید زیرا ساختار مدل در توسعه روشی برای تحلی ل ع دم

مورد تووه متخصصین آلودگی هوا قرار گرفته اس ت ] .[7-8در

قطعیت آن الزمست لحاظ شود .ب ه هم ین دلی ل ت اکنون س ند

مقایسه با مدلهای ANNو  ،ANFISتعداد پارامتره ای کمت ر در

علمی مناسبی برای تحلیل عدم قطعیت م دل  SVMدر مراو ع

مدل  SVMبرای بهینهس ازی و اس تفاده از برنام ه کمین هس ازی

علمی ارائه نشده است .بنابراین با تووه به مطالب مذکور هدف

ریس ،ت ربی نسبت به کمین ه س ازی ریس  ،س اختاری ای ن

اصلی این پژوهش ارائه روششناسی مناسبی برای تحلیل ع دم

امکان را برای  SVMفراهم مینماید تا از عملکرد معادل یا حتی

قطعیت مدل  SVMدر فرآیند پیشبینی آالینده گازی  COاس ت.

بهتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار باشد .این مزیت دلی ل

برای این منظور محدوده مطالعه شده این پژوهش ش هر ته ران

اصلی رویکرد پژوهشگران آلودگی هوا به م دل  SVMدر ده ه

انتخاب شد و با استفاده از اطالعات آلودگی هوا و هواشناس ی،

مدلهای هوش مصنوعی م یت وان ب ه ماش ین ب ردار پش تیبان

أخیر بوده است ] [9در پژوهشی امک ان اس تفاده از م دل

این روششناسی ارزیابی شد.

SVM

برای پیشبینی آالیندههای هوا در شهر هن،کنگ چین بررس ی
و نتایج این مدل در مقایسه با مدل  ANNبرتر گزارش ش د ].[9

 -2روش تحقیق

هم ن ین در پ ژوهش دیگ ری م دل ترکیب ی  SVMو تب دیل

 -1-2محدوده مطالعه شده و اطالعات مسأله
حدود  41درصد وزنی آالینده های هوا در تهران به وسایل

موو ،برای شبیهسازی غلظت دیاکسید نیت رونن (،CO ،)NO2

نقلی ه و  11درص د ب ه دیگ ر من ابع اختص ار دارد ] .[5ای ن
پژوهش در ادامه مقاالت چاپ شده پژوهش گر ص ورت گرفت ه

)1-Artificial Neural Network (ANN
)2-Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS
)3-Carbon Monoxide (CO
)4-Support Vector Machine (SVM

است ] .[6-4بنابراین داده های آل ودگی و اطالع ات هواشناس ی
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سال های  2114و  2119از ایستگاه قله ،در ش مال ته ران ب ه
منظور واسن ی و درستیآزمایی مدل

در معادالت باال  Cعددی صحیح مثب ت اس ت ک ه عام ل

به کار گرفته ش د.

SVM

تعیین وریمه در هنگام رخ دادن خطای آموزش مدل اس ت.
و


i



N

متغیرهای کمب ود 3هس تند

از این رو برای پیشبینی غلظت روزانه  COدر آین ده ،می انگین

تعداد نمونهها و دو پارامتر

حسابی روزانه شش آالینده هوا ش امل  ،PMم م وع ترکیب ات

که حد باال و پایین خطای آموزش مرتبط با مقدار خطای م از


هیدروکربن ( ،)THCاکسیدهای نیت رونن ( ،)NOXمت ان (،)CH4
 SO2و  O3و هم ن ین ش ش متغی ر هواشناس ی ش امل فش ار

i



را مشخص میکنند .اطالعات بیشتر در مورد م دل  SVMدر

مراوع ] [22-20مووود است.

( ،)Pressدمای هوا ( ،)Tempوه ت وزش ب اد ( ،)WDس رعت

 -2-3تحلیل عدم قطعیت مدل SVM

وزش باد ( )WSو رطوبت نسبی ( )Humاستفاده شده است.

با تووه به آن ه در باال در مورد مدل

SVM

مطرح شد،

ضرروری است تابع خطای مربوط به دادههای ورودی مدل

 -2-2ماشین بردار پشتیبان

بهینه شود .بنابراین الزم است تا کارکرد مدل تحت الگوهای

در ی  ،م دل رگرس یونی  ،SVMت ابعی م رتبط ب ا متغی ر

واسن ی متفاوت ارزیابی شده تا عدم قطعیت مدل حاصل از

وابسته  Yکه خود تابعی از چند متغیر مس تقل  xاس ت ب رآورد

تغییرات ای اد شده در دادههای ورودی بررسی شود .بدین

میشود .در ای ن ن وع م دل ف رض م یش ود ک ه رابط ه می ان

منظور ،ی ،الگوی واسن ی طراحی و بهدنبال آن دادههای

(

خرووی به وسیله مدل محاسبه شد .الزم به گفتن است که این

 ) f ( x )  Wبه عالوه مق داری اغتش اش 1مش خص

فرآیند باید به تعداد زیادی تکرار شود .در این پژوهش ،مدل

 .[18-16]) Yدر کت ب مرو ع م رتبط ب ا

به وسیله درصدی از دادهها واسن ی شد و فرآیند

متغیرهای مستقل و وابسته توسط ی ،تابع وبری مانن د
 (x )  b

ش ود (

T

 f ( x )  n o ise

)f (x

SVM

نمونهگیری دادهها برای واسن ی این مدل به تعداد مناسب

 SVMاغتشاش به عنوان خطای م از (  ) تعریف ش ده اس ت.
چنان

مورد تکرار قرار گرفت (در این پژوهش 1111 ،مرتبه) .در

ه ( Wب ردار ض رایب) و ( bاب ت) پارامتره ای ت ابع

رگرسیونی و



نهایت پارامترهای مدل  1111مرتبه محاسبه شد .بدین روی،

نیز تابع کرنل 2باشد ،آنگاه ه دف پی دا ک ردن

ی ،فرم تابعی برای

)f (x

دامنهای از دادههای خرووی مربوط به عدم قطعیت مدل

است .این مهم با آم وزش  SVMب ه

واسن ی شده

SVM

با بکارگیری این روش محاسباتی ح یم

وسیله م موعهای از نمونه ها محقق میشود .این پروسه ش امل

تعیین شد .به منظور ارزیابی عدم قطعیت  SVMدرصد دادههای

بهین هس ازی مت والی ی  ،ت ابع خط ا معادل ه  1در  SVMب ا

اندازهگیری شده به وسیله  49درصد پیشبینیهای قرار گرفته

درنظرگرفتن شرایط مندر در معادله  2است

][19

در باند اطمینان ( )95PPUمطابق معادله  3محاسبه شد .برای این
منظور نیاز به تعیین  2/9درصد حد پایین پیشبینیها ( )XLو

N

()1

N

W  C  i  C  i



i 1

()2

T

1
2

i 1

ناشی از  1111مرتبه تکرار فرآیند واسن ی
هم نین برای ارزیابی عرض باند اطمینان معیار



  (x i )  b  yi     i
 (x i )  b     i



W

 44/9درصد حد باالی آن ( )XUحاصل از توزیع نرمال ت ربی

i,i  0

,

T

T

W

SVM

است.

d-factor

که

بیانگر عرض میانگین باند فاصله اطمینان میباشد مطابق فرمول

Yi  W

 4مورد استفاده قرار گرفت ].[23

i  1,..., N

1-Noise
2-Kernel Function

3-Slack Variables
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 Q  X U )  100

L

count ( Q X

1



by 95 PPU
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دادههای وایگزین شامل  211داده برای نمونهگیری استفاده

Bracketed

n

شد .بنابراین ،الگوریتم نمونهگیری طراحی شده احتمال تغییر
()4
در رابطه ،4

x



انحراف معیار متغیر

x

d

x



x



و

d  factor

آنها با دادههای وایگزین فراهم آورد .سپس پارامترهای  ɛ ،Cو

میانگین

d

x

 21درصدی دادههای واسن ی را به وسیله وابهوایی تصادفی
γ

فاصله بین کران باال و پایین بدست آمده از رابطه زیر است

کالیبراسیون برای مدل

].[27-24
k

()9

)

L

(XU  X



1

l 1

k

با تکرار  1111مرتبه واسن ی مدل با الگوهای انتخابی
SVM

به دست آمد و در پی آن نتایج

برای هر تکرار ذخیره شد .در مرحله بعد با محاسبه عرض باند

dx 

اطمینان ،عدم قطعیت مدل
CO

 -3یافتههای تحقیق

SVM

برای برآورد غلظت روزانه

در طول فرآیند واسن ی و صحتسن ی مطابق شکل ()4

تابع  RBFبه عنوان تابع کرنل در این پژوهش انتخاب شد

محاسبه شد .هم نین عالوه بر ارائه نتایج عدم قطعیت مدل

SVM

در فرآیند تخمین روزانه  ،COمعیارهای آماری نتایج

و با تووه به اطالعات مووود برای پیشبینی  ،COمدل

SVM

توسعه داده شد .با تووه به انتخاب تابع کرنل  ،RBFضروری

شامل آماره  d-factorو مقادیر محدود شده به وسیله  95PPUدر

( Cو  )ɛو هم نین پارامتر تابع

مراحل واسن ی و درستیآزمایی مدل  SVMدر ودول ( )1آمده

است تا دو پارامتر مدل
کرنل

RBF

SVM

است.

( )γبهینه شوند .برای یافتن مقادیر بهینه این

پارامترها از روش بهینهسازی الگوریتم وست وی شبکه دو

مطابق نت ایج ب ه دس ت آم ده مش خص اس ت ک ه نت ایج

مرحلهای 1استفاده شد .برای این منظور در مرحله اول

پیشبینی شده به وسیله مدل از هماهنگی مناسبی ب ا اطالع ات

بهینهسازی ،ابعاد شبکه انتخابی بزرگ انتخاب شدند و بعد از

اندازه گیری شده برخوردار است .از شکل ( )1مش خص اس ت

یافتن محدوده وواب بهینه ،ابعاد کوچ،تری برای افزایش

که در مرحله واسن ی مدل تقریبام نتایج پیشبینی شده هماهنگ

دقت و یافتن وواب بهینه مورد استفاده قرار گرفت .با یافتن

بر غلظت های اندازه گیری شده در ایستگاه قله ،است هرچن د

توسعه

که مدل در پیشبینی برخی مقادیر شامل غلظتهای باالی ب ت

یافت که نتایج مراحل واسن ی و درستیآزمایی آن در

شده  COدر این ایستگاه اندکی با خطا هم راه اس ت .هم ن ین

شکلهای ( 1تا  )3آمده است.

ارزیابی این مدل در مرحله درستیآزمایی نیز بیانگر دق ت قاب ل

مقادیر بهینه سه پارامتر مذکور ،عمالم مدل پیشبینی

CO

قبول این مدل است.

برای انتخاب الگوهای واسن ی مدل نیز ی ،م موعه

شکل  .1روند زمانی تغییرات مقادیر مشاهداتی در مقابل مقادیر پیشبینی شده  COتوسط مدل SVM
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Fig. 1. Predicted vs observed CO (ppm) by SVM model
1-Two-Step Grid Search Algorithm
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ارزیابی قابلیت ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی مونوکسید کربن
شکل  .2مقادیر مشاهده شده در مقابل مقادیر پیشبینی شده  COدر مرحله

دیگر و در بیان کمی میتوان بیان نمود که مدل برای مقدار

واسن ی مدل SVM

معادل واحد عمالم هی ونه خطایی ندارد و دارای بهترین

12

عملکرد است .هم نین به ازای
CO

10

R2 = 0.89

R2

R2

معادل صفر مدل بدترین

عملکرد خود را داشته و این بدان معناست که عمالم هی گونه
ارتباطی بین غلظت

8

CO

با پارامترهای ورودی به مدل

(متغیرهای آلودگی هوا و هواشناسی) ووود ندارد .بنابراین با
6

تووه به مطالب مذکور میتوان دریافت که مدل

SVM

با

ضریب  R2معادل  1/24و  1/22به ترتیب برای مراحل واسن ی

4

SVM

2

و درستیآزمایی از عملکرد مطلوبی در فرآیند پیشبینی غلظت
روزانه  COدر ایستگاه قله ،برخوردار بوده است.

0

12

10

6

8

2

4

0

جدول  .1نتایج تعیین عدم قطعیت مدل  SVMدر پیشبینی روزانه  COدر

CO
Fig. 2. Scatter plot of observed and predicted CO (ppm) by
SVM model in calibration step

شهر تهران
SVM
Model
0.71
78

شکل  .3مقادیر مشاهده شده در مقابل مقادیر پیشبینی شده  COدر مرحله
درستیآزمایی مدل

SVM
10

CO

R2 = 0.88

8

0.74
76

Statistics

Step

d-factor
Bracketed by
)95PPU (%
d-factor
Bracketed by
)95PPU (%

Calibration

Verification

Table 1. Uncertainty results of calibration and testing steps for
SVM model
6

شکل  49 .4درصد سطح اطمینان به دست آمده برای مدل  SVMدر فرآیند
پیشبینی غلظت روزانه  COدر شهر تهران

4

SVM

2

0

10

8

6

4

2

0

CO
Fig. 3. Scatter plot of observed and predicted CO (ppm) by
SVM model in testing step

واقعیتهای مذکور در شکلهای (  2و  ) 3نیز به شکل
دیگر مشاهده میشود .مطابق این شکلها بهترین حالت ممکن
زمانی است که نتایج به دست آمده از مدل در مقابل مقادیر
Fig. 4. 95% confidence intervals for the estimates of daily
CO concentration during the calibrating step using SVM
model

اندازهگیری شده در مراحل واسن ی و درستیآزمایی روی
خطی با زاویه  49دروه قرار گیرند که در این صورت خطای
مدل صفر شده و نتایج پیشبینی شده نیز عینام منطبق بر
اطالعات بت شده

CO

نتایج به دست آمده از تعیین عدم قطعیت مدل

در ایستگاه قله ،میشود .به عبارتی

SVM

نیز

بیانگر عدم قطعیت اندک این مدل است .همانگونه که در
199

صابر معظمی و همکاران

ارزیابی قابلیت ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی مونوکسید کربن
ودول ( )1دیده میشود ،بخش قابل تووهی از پیشبینیهای

تهران برخوردار بود .در پایان قابل ذکر است ک ه روششناس ی

مدل ( SVMبیش از  42درصد و  47درصد به ترتیب در مراحل

ارائه شده در این پژوهش برای تحلیل عدم قطعیت  SVMکل ی

قرار میگیرند.

بوده و قابل تعمیم ب رای پ یشبین ی س ایر پدی دهه ا در دیگ ر

واسن ی و درستیآزمایی در محدوده
هم نین آماره

d-factor

برای مدل

95PPU

SVM

زمینههای علوم و مهندسی است.

در هر دو مرحله

واسن ی و درستیآزمایی مدل کمتر از  1است .این حقیقت
بیانگر عملکرد مناسب مدل  SVMو عدم قطعیت قابل قبول آن

 -5تشکر و قدردانی

در شهر تهران است .به

ای ن پ ژوهش برگرفت ه از ط رح پژوهش ی "تعی ین ع دم

طورکلی بهترین عملکرد مدل بر مبنای شاخصهای عدم

قطعی ته ای م دل ماش ین ب ردار پش تیبان در پ یشبین ی

معادل صفر و برای مقادیر محدود شده

مونوکسیدکربن در هوای شهر تهران" است که با حمایت م الی

معادل  111درصد است که در این صورت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ب ه او را درآم ده اس ت،

مدل عمالم هی گونه عدم قطعیتی ناشی از تغییر در دادههای

بدینوس یله از آن واح د دانش گاهی ،تق دیر و تش کر ب ه عم ل

انتخابی برای واسن ی از خود نشان نمیدهد .ولی به هر حال

میآید.

برای پیشبینی غلظت روزانه
قطعیت برای
به وسیله

d-factor

95PPU

CO

باید تووه نمود که مدلهایی مانند

SVM

دادهمحور بوده و بر

مبنای دادههای ورودی واسن ی میشوند .بنابراین تغییر
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پیش بینی های کوتاه مدت آلودگی هوای ش هری ب ه کم ،
روش های هوش مصنوعی برای مس ولین و نهاده ای ش هری و
به منظور اتخاذ راهبردهای کنترلی مناسب ،ض روری م یباش د.
با این حال ،نتایج مدلهای هوش مصنوعی قطعی نبوده و تحت
ت ث یر حاش یه خط ای قاب ل ت ووهی ق رار م یگی رد .بن ابراین
محاسبات عدم قطعیت مدلهای هوشمند به خصور در بخش
مدیریت راهبردی کنترل آلودگی ه وا م یتوان د بس یار حی اتی
باشد .از این رو هدف اصلی این پژوهش ارائه روش ی مناس ب
وهت محاسبه عدم قطعیت مدل  SVMبرای پیش بین ی غلظ ت
روزانه  COقرار داده شد .یافتههای این پژوهش مشخص نم ود
که روششناسی ارائه شده در این پژوهش ب ه خ وبی ق ادر ب ه
محاسبه عدم قطعیت مدل  SVMبرای پیشبینی غلظ ت روزان ه
 COبود .هم نین ب ر اس اس ش اخص ه ای آم اری  d-factorو
 ،95PPUعدم قطعیت مدل  SVMبرای پیش بینی غلظت روزان ه
 COدر تهران قابل قبول بوده به گونهای ک ه ای ن م دل از ع دم
قطعیت اندکی در پیشبینی این ش اخص کیفی ت ه وا در ش هر
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Abstract

Carbon monoxide (CO) is one of the main air pollutant parameters in the atmosphere of Tehran,
Iran. Generally, it is difficult to predict and control the intensity of CO concentration because it
essentially has nonlinear time-varying nature. Environmental control such as controlling the CO
concentration level is recently regarded as one of the most important factors in environmental
protections. This paper describes forecasting and - more specifically - determination of uncertainty
in evaluating the CO concentration during the modeling process using a support vector machine
(SVM) technique. Uncertainty of air pollution modeling highly affects the simulation results. In this
regards, it is very important to determine the uncertainty of air pollution models due to
consequences on the health of people exposed to the pollution. Therefore, this research aims to
calibrate, verify, and also determine the uncertainty of SVM in the process of air pollution
modeling in the atmosphere of Tehran. To achieve this goal, the SVM model was applied to predict
arithmetic average of daily measured CO concentration in the atmosphere of Tehran. In this regard,
the SVM model was calibrated and verified using six daily air pollutants including particulate
matter (PM), total hydrocarbons (THC), nitrogen oxides (NOx), methane (CH4), sulfur dioxide
(SO2) and ozone (O3) and also six daily meteorological variables including pressure (Press),
temperature (Temp), wind direction (WD), wind speed (WS) and relative humidity (Hum). The data
was collected from Gholhak station located in the north of Tehran, Iran, during 2004-2005.
Thereafter, the best developed SVM model for predicting CO concentration was chosen based on
determination of coefficient (R2). Finally, to determine the SVM uncertainty, the model was run
many times with different calibration data. It led to many different results because of the model
sensitivity to the selected calibration data. Then, the model uncertainty in the CO prediction process
was evaluated using the width of uncertainty band (d-factor) and the percentage of measured data
bracketed by the 95 percent prediction uncertainties (95PPU). Generally, the results confirmed the
strong performance of the SVM model in predicting CO concentration in the atmosphere of Tehran.
The predicted average daily CO concentrations by SVM model had a good agreement with the
measured ones in the Gholahak air quality monitoring station. It was found that determination of
coefficient for calibration and validation of SVM model were equal to 0.89 and 0.88, respectively.
Furthermore, the results indicated that the SVM model has an acceptable level of uncertainty in
predicting CO concentration. In this case, the level of d-factor and the percentage of measured data
- bracketed by the 95PPU in the validation step - were 0.74 and 76, respectively. Therefore,
obtained results indicated that the SVM model had an acceptable level of uncertainty in prediction
of CO concentration. The proposed methodology is general, therefore; it is suggested to be applied
for analyzing the uncertainty of SVM model in other fields of science and engineering.
Keywords: Support Vector Machine, Air Pollution, Uncertainty Analysis, Tehran, Carbon Monoxide
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