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چکیده
امواج روی حرکات عمودی شنناورها ارنر منیگذارنند و از اینط یرینی ایمننی تنردد آنهنا در آبهنای سناح ی را بنه خ نر
میاندازند .ایط تحقيی با هدف پيشبينی دقيی امواج در محنل کاننال کشنتیرانی بنندر بوشنهر بنرای تنمميط ایمننی حملونقنل
دریننایی آبهننای ایننط من قننه صننورت گرفتننه اسننت .در ابتنندا شن يهسننازی مننوج بننا اسننت اده از نرمافننزار  PMODynamicsIو
از انجنام حساسيتسننجیها ،واسننجی مندل روی رنرایو و

بهکارگيری ميدان باد قابل پيشبينی  GFSانجنام شنده کنه پن

فاکتورهای مخت ف همچون رریو زبری ،گام زمانی ،گامهای یي ی ش که محاس اتی و غيره انجام شود .بنا اعمنال تنميمنات
بهينه در مدل و مقایسه نتایج با مقادیر اندازهگيریشده موج در محل کانال کشتیرانی ،دقت نتایج مرح ه راسنتیآزمایی برابنر
 ٪07به دست آمد .نتایج نشان داد ،است اده از باد با مقياس بزرگ و جهانی س و دست پایيط شدن ارت نا منوج و ن نود دقنت
مناسو در ش يهسازی جهت موج در زمان رخداد توفانهایی با تغيير جهت ناگهانی شده که با توجنه بنه اهمينت بحنن امنينت
دریانوردی تدقيی نتایج از یریی توليد باد با دقت مح ی مورد توجه قرار گرفته است .ایط امر از یرینی تکنينک شن که ع ن ی
م نوعی و یراحی سناریوهای مخت نف صنورت گرفتنه کنه بنا آمنوزن ميندان بناد جهنانی  GFSاز ایالعنات بناد ایسنت اه
هواشناسی ،باد با دقت مح ی توليد شده است .ایط باد بهعنوان مولد در مدل موج بوشهر به کار گرفته شده که به افزایش  22و
 52درصدی دقت به ترتيو برای جهت موج و ارت ا موج مدلسازی و کاهش  57درصدی جذر مينان يط مربنخ خ نا منجنر
شده است.
واژههاي كلیدي :ش يهسازی امواج ،نرمافزار  ،PMODynamicsIتوليد باد مح ی ،ش که ع ی م نوعی
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 .1مقدمه

توانمندی مندلهنا ،اغ نو پيچيندگیهنایی در اجنرا دارنند و

ایط مقاله به ارائه نتایج ش يهسازی امواج مورداست اده در تهينه

نيازمند ورودیهای دقيقی مانند آبن اری من قه هستند ،کنه

ماژول «ت ميمیار بنارگيری و تنردد کشنتی در بنندر بوشنهر»

تهيه آن کنار سنادهای نيسنت ] .[6همچننيط وجنود تنرمهنای

( )PMOSHADESاخت نناد دارد .ایننط منناژول بننا هنندف

غيرخ ننی در میادل نههننای حنناکم بننر رشنند و انتقننال امننواج،

افننزایش ایمنننی حملونقننل دریننایی و بهرهبننرداری بهينننه از

مدلسازی رفتارهای ت ادفی امواج را دشوار میکند ] .[0امنا

ظرفيت بنادر ،با نمارت سنازمان بننادر و درینانوردی یراحنی

ش کة ع ی م نوعی 9که کناربری آن در پنيشبيننی و حنل

شده است .اساس مناژول م تننی بنر محاسن ه بنههن ام و دقينی

مسننائل مهندسننی دریننا از اواخننر  5987رواج یافتننه ] [8در

عمی دیناميکی آب زیر بدنة کشتی (UKC( 5در ینول کاننال

ش يهسازی رفتارهای ت ادفی امواج قاب يت دارند ] [0و بندون

کشتیرانی بوشهر ،تحتتمرير شرایط محي ی (منوج ،جرینان،

نياز به آگاهی ق ی از روابط متقابل بيط عناصنر ینک سنامانه،

بننناد و جزرومننند) و غيرمحي نننی (سننناختار بدننننة شنننناور و

در مندلسننازی رفتارهنای غيرخ ننی توانمندنند ] ،[9ازاینطرو

آبن نناری )2اسننت .بننر اسنناس پيشبينننی شننرایط دریننایی و

بهموازات مدلهای عددی در م الیاتی مانند ارزیابی پایداری

محاس ه  ،UKCکمعمی شدگیهای مسير حرکنت کشنتی در

موجشکطها ] ،[57پيشبيننی جزرومند ] ،[55تنراز آب ]،[52

یننول کانننال ،شناسننایی و مسننير ایمننط تننردد تیيننيط مننیشننود.

جریان ] [53و امواج ] [54است اده منیشنوند .در دو تحقيقنی

همچنيط با اینط محاسن ات منیتنوان ظرفينت بهيننه حمنل بنار

که یالقانی و همکارن ] [52و زمانی و همکنارن ] [0انجنام

کشتیها را تیييط و موجو است اده حداکثری از ظرفيت بنندر

دادهاند ،به پيشبينی امواج دریای خزر با کمک ش کة ع ی

را فراهم آورد .اهميت ایط مسائل کسو بيشتریط درجه دقنت

پرداختهاند .آنها با یراحی یک ش کة سنه الینة پيشنرو 57کنه

در پيشبينی شرایط دریا را ایجاب منینمایند .در اینط م الینه

دادههننای ورودی آن از ارت ننا مننوج اننندازهگيننریشننده در

سیی شده با اسنت اده از تکنينکهنای ننویط ترکي نی ،خ نای

زمانهای گذشته تنمميط شنده ،پنيشبيننی ارت نا منوج بنرای

ش يهسازی عنددی امنواج بنه حنداقل رسنانده شنود و تندقيی

دورههای زمانی  52 ،6 ،3و  24ساعت آینده انجام شده است.

پيشبينیها در کانال کشتیرانی بوشهر صورت پذیرد.

ان اق خوب نتایج حاصل از ش که و اندازهگينریهنای منوج

در مورد چ ون ی ارر موج بر حرکت کشتی بيان میشود که

بر اساس میيارهایی مانند رنریو هم سنت ی )CC( 55و جنذر
ميان يط مربخ خ

از  6درجننه آزادی حرکننت کشننتی ،حرکننات قننائم ،3غ ننتش

ا ،)RMSE( 52کارآمدی

ش که ع ی بنرای

پيشبينی امواج بهویژه در زمانهای کوتاه (مانند  3ساعت) را

یولی 4و غ تش عرری 2آن] ،[5بهینور مسنتقيم تحنت ن نو

مشخص کرد ] .[0،52مشابه اینط بررسنی در بنندر انزلنی و بنا

امواج قرار دارند .موج از یریی ارت ا و زاویة برخنوردن بنا

بهکارگيری ش که ع ی دو الیه توسط قانخ صنورت گرفنت

جهت حرکت کشتی ،بر ایط حرکات ارر میگذارد و بهمنزلنه

که هم ست ی و ت ابی باالی بيط پيشبينی و انندازهگينریهنا،

یک نيروی خارجی با ایجاد مقاومت ارنافی منیتوانند سن و

گویای دقت قابلق ول ش کة ع ی در پيشبينی امواج اسنت

خنارج شنندن کشنتی از حالننت تینادل شننود .بننابرایط مننوج و

] .[56کارآمدی ش کة ع ن ی م ننوعی سنه الینه پيشنرو در

بهخ ود امواج عمود بر کشتی ،میتواند س و بنه مخنایره

مقایسه با مدل عددی سوان برای مدلسازی امواج خ يجفارس

انداختط ایمنی و پایداری کشنتی شنوند][5؛ ازاینطرو بررسنی

] [2و بوشننهر ] [50توسننط کننامرانزاد و همکننار انجننام ش ند.

وریيت امواج ،ش يهسازی دقيی ارت ا و جهت موج ازلحنا

بررسننیهننا نشننان داد کننه منندل سننوان در شن يهسننازی امننواج

دریامانی مهم است.

کمارت ا  ،تخميط دست پایينی به دست میدهد ،درحالیکنه

است اده از مدلهای عنددی ماننند سنوان ،6ماینک 0 25و وینو

بهکارگيری ش کة ع ی نتایج قابنلق ولتری داشنته کنه اینط

واچ 83برای پيشبينی امواج از قرن بيستم رواج یافته ] [2و در

مسئ ه با سهولت و کمتنر بنودن زمنان اجنرای شن که ع ن ی،

م الیات مخت ی مانند ] [3-2به کار برده شندهانند .بنا وجنود

اولویت است اده از آن نس ت به مدل سوان را توصيه مینمایند
2
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] .[50 ،2م کمحمدی و همکناران در م الینة خنود بنه ارائنه

از آن بننهعنوان خروجننی الیننه پنهننان بننه الیننه خروجننی داده

رویکردی نویط حاصل از ت يی رون عددی و ش کة ع ن ی

میشود (شکل  .)5درصورتیکنه  sننرون در الینه پنهنان و N

برای پيشبينی امواج پرداختند ] .[58اهميت اسنت اده از رون

نرون در الیه خروجی قرار گرفته باشد ،خروجی  ykشن که بنا

ترکي ی برای انجام پيشبينی ایط است که در برخی م الینات

راب ة ( )5به دست میآید ]:[0

است اده از رونهای عددی بنه دلينل هزیننه و زمنانبنر بنودن

𝑛

]) 𝑖𝑥 𝑖𝑗𝑤

()5

توصيه نمیشود و رون ش که ع ی نيز به دليل نياز به بانک
ایالعاتی ب ندمدت ،که در همه منایی فراهم نيست یا تهيه آن

∑( 𝑊𝑘𝑗 𝐹ℎ

𝑖=1

𝑠

∑[ 𝑦𝑘 = 𝐹0

𝑗=1

𝑁 𝑘 = 1,2, … ,

در ایط راب ه  Fhو  F0توابخ انتقال بهترتيو در الیههای پنهان و

گنران اسنت ،کناربردی نيسنت ] .[58بننابرایط بنهعنوان رون

خروجی هستند.

ترکي ی ،از ش که ع یای است اده میشود که دادههنای الزم
برای آموزن یا یادگيری ش که 53از خروجیهای ینک مندل
عددی تهيه شود .از ایط رون در شن يهسنازی امنواج دریاچنه
اسنننوریور 54و اقينننانوس آرام اسنننت اده شنننده و امنننواج ،کنننه
اندازهگيری آن هزینهبردار است ،با مدل ویوواچ 3توليند و بنا
باد برای یادگيری ال وی رفتار بيط موج و باد به ش که ع ی
وارد شده است ] .[58مقایسه منوج حاصنل از مندل عنددی و
رون ترکي ی با موج واقیی ،نشان داد که دقت رون ترکي ی
نس ت به مدل عددی ویوواچ 3قابنل ق نول اسنت و اقت نادی

شکل  .5ش کة ع ی سه الیه پيشرو (مورداست اده در م

بودن آن ،کاربرد آن نس ت به مدل عنددی را در حنل مسنائل

ش کههای ع ی بر اساس مسير پردازن ایالعات به دو دسته

دریایی توصيه میکند ].[58

ش ن کة ع ن

 .1-1شبکة عصبی مصنوعی

ش کههای ع ی بر م هوم

نرون 52پاینهرینزی

الیة حارر) ][27

ی پيشننرو 58و

برگشننتی 59تقسننيم میشننوند

].[25

بهکارگيری شن کههای ع ن ی پيشنرو )(MLPکنه در آن هنر
شندهانند ] [0و

نرون از هر الیه به تمام نرونهای الیه ق ل مت ل اسنت ]،[59

ساختار آنها از الیة ورودی ،الیة ميانی (الیه پنهان )56و الینه

برای مدلسازی فرایندهای دیناميک دریا رواج بيشتری دارند

خروجی تشکيل شده اسنت .الینه ورودی ،الینة انتقالدهننده

] [50 ،2و در  87درصنند کاربردهننا از آن اسننت اده مننیشننود

دادههاسننت ] ،[59آخننریط الیننه یننا الیننه خروجننی مقننادیر

].[22

پيشبينیشده که خروجی ش که محسوب میشود را به دست
 .2-1منطقة موردمطالعه

میدهد ] [59و الیه ميانی ،محل پنردازن دادههاسنت .انتقنال

بندر بوشهر با عمی متوسط  0متنر در شنمالغربی خ يجفنارس

ایالعات بيط نرونهنای ورودی ( )xو ننرون خروجنی ( )yبنا

قرار دارد و تنردد درینایی آن از یرینی کاننال کشنتیرانی بنه

تابخ انتقال ( )fو مقادیر عددی به نام وزنهای سينوتيک)w( 50

عمی  57متر انجام میشود که از دو بخش داخ نی و خنارجی

انجام میشود ] .[59توابخ انتقال مت اوتی مانند راب ة خ نی ینا

به عرض  527متر تشکيل شدهاند (شکل  .)2نقاط  b ،aو  cدر

پ های وجود دارد ] [0که رایجتریط آنها تابخ سي موئيد است

شننکل  2بننرای مقایس نة نتننایج مرح ننه حساسيتسنننجی منندل

] .[59برای ش کة پيشرو سه الیه با  nورودی  x1تا  ،xnهرکدام

مورداسننت اده قننرار گرفتننه اسننت .در شننکل  3کننه بننر اسنناس

از ورودیها در وزنهای بيط نرونهای دو الیه ورودی و الیة

دادههای باد جمخآوریشده در م الینه حارنر ترسنيم شنده،

پنهان  wnsررب میشنوند و پن ازآن مجمنو ورودیهنای

مشاهده میشود که باد غالو ایط من قه از راستای شمالغربی

وزندار شده در اختيار تابخ  fقرار گرفته ] [0و مقندار حاصن ة
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میوزد که شامل قویتریط بادهاست و با توليد امنواج عمنود

ازآنجاکه اساس مدلسازیهنای پنروژه  PMOSHADESبنر

بر کشتیهای ع وری از کاننال ،مسنتید وارد نمنودن بيشنتریط

پایة پيشبينی شرایط دریا قرار دارد ،بنابرایط در ابتدا ميدان باد

نوسانات به حرکات کشتیها هستند .عالوه بر ایط باد ،بادهای

از یریننی بادهننای قابننل پيشبينننی کننه در مقينناس جهننانی در

شمالی ،جنوبی و جنوبشنرقی نينز اهمينت و قندرت زینادی

اختيارند ماننند ( (27GFSتهينه شنده و بنر اسناس آنهنا تمنام

دارند و در توليد امواج من قه تمرير به سزایی دارند.

مراحننل منندلسننازی از ق يننل؛ حساسننيتسنننجی ،واسنننجی و
صحتسنجی مدل موج با حداکثر دقت انجام شند تنا بهتنریط
تنميمات در مدل صورت گيرد .با وجود مناسو بنودن نتنایج
حاصننل از ش ن يهسننازی امننواج ،اهميننت بحننن تننمميط امنيننت
حملونقل دریایی ،نيازمند تنالن بنرای بنه حنداکثر رسناندن
دقت و کمينهسازی خ اهای مندلسنازی اسنت .بنا شناسنایی
ع ت خ اهنا ،کنه در بنهکارگيری بناد مقيناس جهنانی بنوده،
تدقيی نتایج از یریی تهيه باد قابل پنيشبيننی بنا دقنت مح نی
صننورت گرفتننه کننه بننرای ایننط امننر ،تکني نک ش ن کة ع ن ی
م نوعی ،به موازات رون عنددی مورداسنت اده قنرار گرفتنه
است.
 .1-2جمعآوری و پردازش اطالعات موردنیاز

شکل  .2بندر بوشهر و کانال کشتیرانی با جانمایی دست اه اندازهگيری

برای راهاندازی مدل ایالعات مخت ی مانند باد ،موج منرزی،

موج و تراز آب -نقاط  aتا  cبرای حساسيتسنجی مدل است اده شدهاند.

آبن اری ،تراز آب و غيره نياز است که در تهينه آنهنا دارا
بودن دقت باال به همراه بهروز بودن منورد توجنه قنرار گرفتنه
است .ازآنجاکه هر  ٪57خ ا در داده باد ٪27 ،خ ا در منوج
ش يهسازی ایجاد میکند ،برای تیييط ميدان باد قابل پيشبيننی
بهعنوان مولد موج بوشنهر ،بررسنیهای جنامیی بنيط بادهنای
پيشبيننیشننده موجننود شننامل 25ECMWFYو  GFSصننورت
گرفته که ازجم ه میتوان به بررسنی گ ادهنا ،بررسنی رونند
ال وی تغييرات مؤل ههای سرعت باد برای شرایط مخت نف از
ق يل یوفنانی ،آرام و مقایسنه همزمنان آنهنا بنا بناد ایسنت اه
هواشناسی بوشهر برای بازه سالهای  2754-2756اشاره کرد.

شکل  .3گ اد ترسيمشده برای ایست اه هواشناسی بوشهر بر اساس

نمونه ایط مقایسههنا بنرای نق نة بنادی واقنخ در ˚ 25شنرقی و

دادههای جمخآوریشده در م الیة حارر برای سالهای 2757-2755

˚ 28/2شمالی ،نزدیکتریط نق ه بنادی از ميندان بناد  GFSو

 .2مواد و روشها

 ECMWFبه ایست اه هواشناسی بوشهر ،در شنکلهای  4و 2

در ایط تحقيی ،ش يهسنازی امنواج بوشنهر بنهوسني ة زیربرنامنه

آورده شده است.

منوج یي ننی از نرمافننزار  PMODynamicsIانجنام شننده و بننه

ایط بررسیها برای باد سالهای مخت نف صنورت گرفنت کنه

دليل اهميت کانال کشتیرانی در م الینة حارنر ،واسننجی و

نمونه آن در شکل  2نشان داد کنه درمجمنو افتوخيزهنای

صحتسنننجی منندل در ایننط مکننان صننورت گرفتننه اسننت.

سننرعت بنناد ( GFSبننا دقننت مکننانی  7/2درجننه) نس ن ت بننه
0
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( ECMWFبا دقتهای مکنانی  7/2درجنه و بيشنتر) شن اهت

داد که باد نقاط نزدیکتر به بوشهر نس ت به نقاط دورتنر ،در

بيشتری به روند باد ایست اه هواشناسی بوشهر دارد و اینط امنر

توليد امواج ایط من قه تمريرگذارترنند .بننابرایط نقناط بنادی

برای جهت باد نيز تکنرار شنده اسنت .همچننيط مقایسنههنای

GFSایننراف بوشننهر (شننکل  ،)6در نمننر گرفتننه شننده تننا در

آماری بيط بادها مانند (جدول  )5نيز دقت باالتر بناد  GFSبنه

شنن يهسننازی امننواج بننهعنوان نيننروی مولنند مننوج بننه منندل

مقادیر باد ایست اه بوشهر را نشان میدهد.

 PMODynamicsIاعمال شود.

بررسیهای دی ر با انجام ش يهسازی منوج بنا در نمنر گنرفتط
نقاط بادی مخت ف ميدان باد  GFSبهعنوان مولد منوج ،نشنان

شکل  .4نمونهای از مقایسه سری زمانی مؤل ههای سرعت باد ميدان باد  GFSو  ECMWFدر نق های به مخت ات ˚ 28/2شمالی و˚  25/7شرقی

شکل  .2مقایسة سری زمانی سرعت باد ایست اه هواشناسی با دو باد  GFSو  ECMWFدر نق های
به مخت ات  28/2ºشمالی و  25/7ºشرقی بر اساس دادههای اندازهگيری شده در م الیه حارر در سال 2757
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ایالعات آبن اری من قنه بنا دقنت بسنيار بناال ( 5:5777در

بنناال پردازنهننایی از ق يننل؛ حننذف اعننداد پننرت (نویزهننا) و

کانننال کشننتیرانی) بننرای سننال  5396تهيننه شنند .موقیيننت

درونیابی زمنانی بنرای ایجناد پيوسنت ی ایالعنات ،صنورت

جغرافيایی نقاط خنط سناح ی موردنيناز بنرای سناخت شن کة

گرفته است.

محاس اتی ،با دقت  477متنر بنا برنامنه گوگنل ارت  22تهينه و

جدول  .2مشخ ات ایست اههای اندازهگيری مشخ ه امواج در بوشهر

آمادهسازی شد.
جدول  .5مقادیر آماری مربوط به مقایسه باد ایست اهی با باد  GFSو

AQ1

 27/873°شرقی و  29/7596°شمالی

 2متر

 ECMWFبرای بخشهایی از سالهای 2757-2755

AW1

 27/667°شرقی و  28/900°شمالی

 22متر

Tide
Gauge

 27/842°شرقی و  28/985°شمالی

-

مقایسه باد ایست اه هواشناسی بوشهر با
CC

مواقیی که اختالف جهت بادها با باد

RMSE

دست اه

موقیيت جغرافيایی

عمی

اندازهگيری کمتر از  27درجه باشد
باد  GFSدر نقطة
 55/5°شرقی و  92/5°شمالی
باد  ECMWFدر نق ه
 25°شرقی و  28/2°شمالی

٪40 7/23 ٪80
٪28 7/29 ٪85

(الف)

(ب)
شکل  .0گ موج ترسيمشده بر اساس اندازهگيری امواج صورت گرفته در
شکل  .6موقیيت ایست اه هواشناسی بوشهر (آبیرنگ) با نقاط بادی ميدان

م الیه حارر در محل دو دست اه الف) آب کمعمی ( )AQ1و ب)

( GFSس زرنگ) موجود در ایراف بوشهر

آبعميی ()AW1

داده دست اه اندازهگيری موج آب عميی ( AW1در عمنی 22

بننر اسنناس شننکل  0جهننت مننوج غالننو آب عميننی ،راسننتای

متر) بهمنمور تمميط شرایط مرزی مندل امنواج و داده دسنت اه

غرب-شمال غربی دارد که با پيشروی بنه محنل دسنت اه آب

موجن ننننار  AQ1در عمننننی  2متننننری بننننرای واسنننننجی و

کمعمی برارر وقنو پدینده انکسنار ،ارت نا منوج کوتناهتر و

صحتسنجی مدل است اده شدهاند .گ موجهای اینط نقناط بنر

جهت آن به راستای غربنی تغيينر یافتنه اسنت .شنکل  8نشنان

اساس داده سالهای  2757-2755در شنکل  0ترسنيم شنده و

میدهد که بادهای جنوب و جنوبشنرقی بنا وجنود فراواننی

موقیينننت اینننط ایسنننت اهها بنننا محنننل ر نننت داده تنننراز آب

انند ،،بنه دلينل شنندت بناال قادرنند امنواجی مرت ننخ در آب

( )TideGageدر شکل  2و جدول  2قرار دارد .روی دادههای

کمعمی بوشهر ایجاد نمایند.
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شکل  .8سری زمانی ارت ا موج اندازهگيری شده در م الیه حارر به وسي ة دست اههای  AW1و  AQ1با جهت باد

 .3شبیهسازی امواج با مدل PMODynamicsI
 .1-3آمادهسازی مدل

در مرح ه نخست ،ش که محاس اتی بندر بوشنهر بنا اسنت اده از
زیربرنامننننننههای منننننندل  ،PMODynamicsIبهصننننننورت
بدونسنناختار 23و مث ثننی سنناخته شننده کننه بننرای تورننيحات
ساختار مدل به ] [22مراجیه شود .تح يلهای الزم برای تیييط
مق نخ

زوایای مناسنو گوشنة مث نهنا ،کنتنرل مقندار سن

س ن ولها و پرهيننز از ایجنناد نننو خي ننی کوچننک آنهننا کننه

شکل  .9ش کة محاس اتی نهایی بوشهر با ابیاد  677متر در محندودۀ کاننال

مننیتوانننند در منندل ناپایننداری ایجنناد کنننند ،از یریننی ایجنناد
خ وط راهنمنا 24و نقناط راهنمنا 22انجنام شند .پن

و  2کي ومتر برای آبعميی بوشهر ،رنگهای مخت ف گویای مقادیر عمی

از انجنام

هستند.

حساسيتسنننجی منندل نس ن ت بننه ابینناد ش ن که محاس ن اتی بننا
ش کههایی به ابیاد مخت ف  4 ،2و  6کي ومتری و بررسی نتایج

بنا تکميننل حساسيتسنننجیها و ارزیننابی نتننایج ،انتخابهننای

در نقاط  b ،aو ( cشکل  ،)2درنهاینت شن کة عمیسننجی بنا

نهایی برای برخی تنميمات مدل شامل موارد زینر امکانپنذیر

ابیاد تقری ی  2کي ومتر برای مننایی آبعمينی بوشنهر و 677

شد :تیييط ش که فرکانسنی -جهتنی اننرژی منوج بنا فرکنان

متر در من قه آب کمعمی (شکل  )9بهينه ارزیابی شد.

کمينه  7/7069هرتز در  20گنام فرکانسنی و  56گنام جهتنی،
انتخاب گام زمنانی  57دقيقنه بنرای انجنام محاسن ات ،انتقنال

در ادامه ،حساسيت مدل نس ت بنه منوارد مخت نف ماننند گنام

انرژی موج با رونهایی به دقنت مرت نه اول ،سنوم و دوم بنه

زمانی محاس ات ،شرایط مرزی ،ساختاربندی یيف اننرژی در
فضننای فرکننان

ترتيو برای فضای جغرافيایی ،فرکانسی ،جهتی امواج و تیييط

و جهننت ،رننریو شکسننت و زبننری بسننتر

رریو گامایِ  7/8برای شکست موج .عالوه بر آن چننيط بنه

صورت گرفته است .در شکل  57نموننه مقایسنه نتنایج بنرای

دست آمد که نياز است که بنرهمکنش سنهگانه و چهارگاننه

نق ه  aو در ساختاربندیهای مخت ف یيف انرژی موج نشان

بهیور همزمان در مدل فیال شوند.

داده شده است.
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شکل  .57یيف دوبیدی انرژی موج (در فضای فرکانسی-جهتی) در نق ه  aبرای مدل با فرکان
با فرکان

کمينه  7/7069و  20گام فرکانسی (سمت راست) و مدل

کمينه  7/5506و  58گام فرکانسی (سمت چپ) که گویای مناسوتر بودن یيف انرژی سمت راست نس ت به سمت چپ است.

(شکل  .)55ایط دورهها شنرایط اق نيم بناد و امنواج بوشنهر را

 .2-3واسنجی و صحتسنجی مدل موج

پوشش میدهند ،بنهیوریکنه در برخنی ،منوج و بناد غالنو

واسنجی مدل نس ت به منواردی ماننند ننو تنابخ رشند منوج،

من قه حکمفرماسنت و در برخنی دی نر بادهنایی بنا فراواننی

رریو زبری بستر ،اعمال یا عدم اعمال تراز آب ،اعمال نقاط

هرچند اند ،،اما قوی در توليد موج وزن دارنند .واسننجی

بادی مخت ف  GFSبرای تیييط نهایی نق ه بنادی مولند منوج،

بننا اسننتخراج نتننایج منندل در نق ننهای میننادل  AQ1و مقایس نة

محل مرزهای باز و نو شرایط مرزی و غيره صنورت گرفتنه

همزمان ارت ا  ،پریود و جهت موج با اندازهگيریهنای منوج

که برای یوالنی نشدن مقاله از آوردن نمودارهای آن اجتناب

ایط محل صورت گرفته است.

شد .واسنجی برای دورههنای زمنانی  57تنا  27روزه بنهعنوان
نماینده ف لهای مخت ی از سالهای  2757-2755انجام شند

شکل  .55ارت ا موج اندازهگيری شده در م الیة حارر با  AW1به همراه نمایش دورههای زمانی واسنجی مدل

نمودارهای مربوط به ارت ا و جهت موج مدلسازی شنده بنا

شننرقی 28/2°-شننمالی و  27/2°شننرقی 29/2°-شننمالی ،کننه

اعمال باد نقاط مخت ف از ميدان  GFSبه ترتيو در شکلهای

نس ت به سایر نقاط بادی در فاص ه نزدیکتری به ساحل قنرار

 52و  53نشان میدهد که بنهکارگيری بناد در مخت نات25°

دارند ،روند ارت ا موج مشنابهتری بنه منوج انندازهگيری در
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 AQ1به دست داده و پراکندگی جهت موج حاص ه نيز کمتر

ميان يط مربخ خ ای ارت ا موج شن يهسنازی شنده نسن ت بنه

از مدلهایی با باد واقخشده در ميانه درینا هسنتند (شنکل .)53

سایر مدلها کمتر بوده و در آن فراوانی وقو موجهنایی کنه

نتایج آماری ارائهشده در جدول  3نيز نشان میدهد که گرچه

اختالف جهت آن با اندازهگيری کمتر از  27درجه بوده تا 32

مقدار هم سنت ی ارت نا منوج مدلسنازی شنده بنا بناد نقناط

درصد بيشتر از سایر مدلها بوده که انتخاب اینط نق نه بنادی

مخت ف نس ت به اندازهگيری مشابه یکدی رند ،اما برای مندل

برای ادامه ش يهسازیهای موج را در پی داشته است.

با نيروی باد نق ه  27/2°شرقی و  29/2°شمالی ،همواره جذر

شکل  .52ارت ا موج واسنجی شده نس ت به نقاط بادی مخت ف  GFSدر نق ه  -AQ1دوره زمانی اول واسنجی

شکل  .53نتایج جهت موج واسنجی شده نس ت به نقاط بادی مخت ف  GFSدر نق ه  -AQ1دورۀ زمانی چهارم واسنجی
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جدول  .3مقادیر آماری مربوط به مقایسه نتایج موج مدلشده با نيروی باد نقاط بادی مخت ف از ميدان  GFSنس ت به اندازهگيری در AQ1

دورههای زمانی انجام واسنجی مدل

نتایج مدل و اندازهگيری

دوره اول

دوره سوم

دوره پنجم

دوره ششم

رریو هم ست ی بيط ارت ا موج مدل  5و اندازهگيری

٪80

٪06

٪02

٪28

رریو هم ست ی بيط ارت ا موج مدل  2و اندازهگيری

٪82

٪02

٪02

٪29

مجذور ميان يط مربخ خ ا بيط ارت ا موج مدل  5و اندازهگيری

7/23

7/22

7/25

7/23

مجذور ميان يط مربخ خ ا بيط ارت ا موج مدل  2و اندازهگيری

7/23

7/20

7/22

7/26

مواقیی که اختالف جهت موج مدل  5و اندازهگيری  7>θΔ> 27است

٪40

٪37

٪43

٪40

مواقیی که اختالف جهت موج مدل  2و اندازهگيری  7>θΔ> 27است

٪37

٪52

٪22

٪56

* :مدل  :5با ميدان باد  GFSدر نق ه  27/2°شرقی و  29/2°شمالی ** :مدل  :2با ميدان باد  GFSدر نق ه  25°شرقی و  28/2°شمالی

از دی ر نتایج واسنجی مدل میتوان به تنميم نهایی فاص ه  2و

هستند ،بهسرعت از سوی شنمالغربی بنه جنوبشنرقی تغيينر

 8کي ومتری بهترتيو برای مرزهای شنرقی و غربنی (مرزهنای

مسير داده ،ارت ا موج ش يهسازیشده نس ت بنه انندازهگيری

عمود به ساحل) از بخنش ام نا شنکل بنندر بنا شنرط منرزی

دست پایيط بوده و ایط نتيجه مستقل از مخت ات نق هی بادی

 Lateralبرای آنها ،تمميط شرط مرزی متغير در زمان و رابنت

بننه کننار بننرده شننده در منندل اسننت (شننکل  .)54همچنننيط

در مکان با مشخ نه منوج دسنت اه  AW1بنرای منرز منوازی

باوجوداینکه روند جهت منوج ش يهسنازیشنده تقری نا مشنابه

ساحل و عدم تمرير تراز آب (عدم تمرير جزرومد) بر امواج در

مقادیر اندازهگيری به دست آمده (شکل  )52اما هميط خ ای

محننل کانننال کشننتیرانننی اشنناره کننرد .بننا ایننط تنميمننات،

تا حدود  27درجهای ،میتوانند در تخمنيط حرکنات نوسنانی

صحتسنجی انجامشده یی دوره ت ادفی یکماهه ،نشان داد

وارده از یرف موج بر کشتی خ ا ایجاد میکند .با ع م به ایط

که ش يهسازی ارت نا و پرینود منوج هم سنت ی  %07و جنذر

که تنميمات مدل موج بهينه انتخناب شنده و تغيينر در آن بنر

ميان يط خ ای  7/56نس ت بنه مقنادیر انندازهگيری در محنل

دقت نتایج نمیافزاید ،ع ت خ اهای مدلسازی در ميدان بناد

کانال کشتیرانی دارند و در  ٪48مواقخ اختالف جهت منوج

 GFSمورداسنت اده شناسنایی شنده اسنت .گرچنه اینط بناد در

ش يهسازیشده از اندازهگيری کمتر از  27درجنه بنوده اسنت.

ش يهسازی شرایط امواج آب کمعمی بوشنهر تواننایی داشنته،

با وجود دستيابی به چنيط نتایج مناسو و قابلپذیرشی ،اهميت

امننا ازآنجاکننه منندلهای آب و هننوایی جهننانی 26بننا ت کيننک

پيشیابی دقيی شرایط امنواج بنرای پنيشبيننی دقينی  UKCو

مکانی بزرگ (حدود  27کي ومتر) تهيه میشوند [ ،]23قادر به

تیييط ایمط یا ناایمط بودن شرایط درینانوردی بوشنهر ایجناب

تیييط ویژگیهای مهم و ریزمقياس مح نی نيسنتند و اینط امنر

کرد تا با شناسایی من خ خ اها ،با انتخاب رویکردی مناسو بر

عامننل ایجنناد خ ننا در ش يهسننازی امننواج من قننه بننوده اسننت.

ميزان دقت نتایج افزوده شود.

بنابرایط بهمنمور دستيابی به دقت حداکثری و حنداقل نمنودن

بررسیها نشان داد که در زمانهای وزن باد شمالغربی (بناد

خ ننا ،تولينند بنناد قابننل پننيشبينننی بننا دقننت مح ننی بننا رون
دادهکنناوی و بننهکارگيری تکنيننک ش ن که ع ن ی م نننوعی

غالو من قه) ،نتایج مدلسازی مناسو بوده اما در مواقیی کنه

موردتوجه قرار گرفته است.

بادی که قدرت زینادی داشنته و مسنتید ایجناد امنواج مرت نخ
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شکل  .54نتایج ارت ا موج برای صحتسنجی مدل موج مح ی بوشهر
زمانهای دست پایيط بودن ارت ا موج به ع ت تغيير جهت ناگهانی باد به جانو جنوبشرقی با ف شها مشخص شده است.

شکل  .52نتایج جهت موج برای صحتسنجی مدل موج مح ی بوشهر

آن ،در ازای تمميط مقادیر ورودی جدید مربوط بنه دادههنای

 .4دادهکاوی میدان باد

زمان آتی باد  ،GFSباد با دقت مح ی مربوط به زمان آینده را

در تحقيی حارر بر اساس تجارب ق ی ] [52،22 ،0از شن کة

در الیه خروجی پيشبينی نماید .مجموعه ایالعات باد که در

ع ی سه الیة پيشرو  MLPبرای توليد ميدان باد است اده شده

بازۀ سالهای  2754-2756تهيه شنده در نسن ت  07بنه  37بنه

و اجرای آن بنا ننرمافنزار  Qnetانجنام شنده اسنت ] .[22داده

ترتيو برای آمنوزن و ارزینابی شن که اخت ناد داده شنده

مربننوط بننه متغيرهننای ورودی و خروجننی شنن که (بننهعنوان

] [0،59و توابخ انتقنال سني موئيد در الینه پنهنان و خروجنی،

پيشبينی شوندهها) به ترتيو از ایالعات باد ( GFSباد مقياس

انتخاب شده است .آموزن ش که بر اسناس ال نوریتم تکنرار

جهانی) و باد ایست اه هواشناسی بوشهر (باد مح ی) تمميط شده

صورت گرفته و میينار توقنف آن ،کناهش ت ارنل خروجنی

تا ش که ال وی رفتاری بيط آنها را فرا گيرد ] [26و بر اساس

11

دورۀ هفتم ،شمارۀ اول (بهار و تابستان )1011

دوفصلنامة هیدروفیزیک
ش که ( 𝑛𝑦) از مقدار هدف در همان گره ( 𝑡𝑦) در نمر گرفتنه
شده است ] [58که گاهی برای رسيدن به اینط منمنور ،تینداد
تکرار به  5777دور نيز رسيده است.
()2

𝐸𝑟 = ∑[𝑦𝑛 − 𝑦𝑡 ]2

 .1-4انتخاب متغیرهای ورودی شبکه عصبی

برای انتخناب پارامترهنای منؤرر و مناسنو بنه عننوان ورودی
ش که ،شاخص رریو هم ست ی بيط مؤل نههای  Uو  Vبناد
GFSنس ت به باد ایست اه هواشناسی بوشهر که همزمانسازی
م نننای سنناعت  GTMبننرای آنهننا صننورت گرفتننه ،درکننل

(الف)

خ يجفارس محاس ه و پهننه مکنانی تغيينرات آن ترسنيم شنده
است .ایط شاخص برای سنه تنمخير زمنانی  6 ،7و  52سناعت
محاس ه شده است ،بدان مینا که با در نمر گرفتط ایالعات باد
ایست اه هواشناسی در زمان  ،xهم سنت ی آن بنا بناد  GFSدر
زمانهای  x-6hr ،xو  x-12hrمحاس ه شده اسنت .ع نت اینط
است که در م الیة حارر بررسنی امنواج موردتوجنه اسنت و
موج با تمخير زمانی نس ت به باد توليد میشود ] .[20در شکل
 56شاخص هم سنت ی بادهنای راسنتای  Uارائنه شنده اسنت.
دامنه رنگهای گرم با تغيينر تنمخير زمنانی از  7بنه  6سناعت
افزوده شده که به میننای افنزایش دامننة تنمرير اینط ایالعنات
برای پيشبينی دقيی باد است .از ایط شکل استنتاج میشود که

(ب)

دامنه تغييرات شاخص هم ست ی بيط متغير ورودی و خروجی
از  7/75تا  7/42تغيير میکند.
در شکل  ،50شاخص هم ست ی بيط سرعت بادهنای راسنتای
 Vنمایش داده شده است .دامنه تغييرات عددی اینط شناخص
نس ت به شکل  56رشد تقری ی  27درصد داشنته و بيشنينة آن
به  7/02نيز میرسد کنه گوینای ارزن ایالعناتی بيشنتر اینط
دسته از متغيرهای ورودی (بردارهای  )Vنس ت بنه متغيرهنای
ورودی سنابی (بردارهننای  )Uاسنت .امننا در هنر دو ،شنناخص
هم ست ی با افزایش تمخير زمانی ایالعات از  6به  52ساعت،
کاسته شده که به مینی کناهش تنمرير دامننه اینط ایالعنات و

(ج)

احتمال کمتر بهکارگيری آنها نس ت به دادهها بنا تمخيرهنای

شنکل  .56نقشننه پننراکنش مکننانی هم سننت ی مؤل

زمانی ص ر و  6ساعت ،برای پيشبينی باد بوشهر است.

ننه  Uسننرعت بنناد GFS

نس ت بنه مقندار انندازهگيری در ایسنت اه هواشناسنی بوشنهر النف) بندون
تمخير زمانی ،ب) با تمخير زمانی  6ساعت و ج) تمخير زمانی  52ساعت
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 .2-4طراحی سناریوها

رون اتخا شده در ایط م الیه ،یراحی شن کههنای جداگاننه
برای پيشبينی هر مؤل نه سنرعت بناد اسنت تنا از اینط یرینی
امکان مانور بيشتر برای افزایش دقت فراهم شنود .پيشنتر بينان
شد که برای نرونهای ورودی ش که از داده باد  GFSو بنرای
خروجی ش که از باد ایست اه هواشناسی بوشهر اسنت اده شنده
اسننت .ازآنجاکننه تیننداد متغيرهننای الیننه ورودی در رفتننار
ش کههای ع ی نقش عمندهای دارد ] ،[29بننابرایط کنارایی
شن کههنای ع ن ی مخت نف بنا تیننداد مت ناوت از ننرونهننای
ورودی با یراحی سناریوهای مخت نف بررسنی شند .انتخناب

(الف)

تیداد متغيرهای ورودی به ایط صورت بوده که ابتدا با تینداد
متغير کم شرو شده ،سو

بنر تینداد آنهنا افنزوده شنده تنا

دقت م وب حاصل شد .بيش از  27سناریو یراحی شد مانند
(جنندول  )4کننه ارزیننابی کننارایی آنهننا بننا مقایس نة رننریو
هم ست ی (راب ه  )3و جذر ميان يط مربینات خ نا (راب نه )4
بيط باد پيشبينیشده از هر سناریو و باد واقیی ایست اه بوشنهر
در هر دو مجموعههای آموزشی و ارزیابی صورت رفته است.
([29] )3
([37] )4

(ب)

)̅𝑎 ∑𝑖(𝑡𝑖 − 𝑡̅)(𝑎𝑖 −
√∑𝑖(𝑡𝑖 − 𝑡̅)2 ∑𝑖(𝑎𝑖 − 𝑎̅)2

= 𝑐𝑐

∑𝑁 (𝑡𝑖 − 𝑎𝑖 )2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ 𝑖=1
𝑁

کنننه ̅𝑦 و ̅𝑡 بنننه ترتينننو متوسنننط مقنننادیر خروجنننی شننن که،
اننندازهگيننری و  Nتیننداد دادههاسننت .ارزیننابی سننناریوهای
مخت ف نشان داد که یرحوارههایی کنه در آن تنمخير زمنانی
ایالعات نرونهای ورودی نس ت به زمنان حنال بيشنتر باشند
مانننند (سننناریوی  3نس ن ت بننه سننناریوی  2 ،5و  ،)4رننریو
هم ست ی کمتر و جذر ميان يط مربخ خ ا بيشتر اسنت کنه بنه
مینی خ ای بيشتر در باد پيشبينی شده اسنت .بندان میننا کنه
هرچه دورههای زمانی پيشبينی در بازۀ ساعتهای کوتاهتری
از آینده انتخاب شود ،نتایج م وبتر و نزدیکتر به واقیيت
خواهد بنود .بنر اسناس نتنایج آمناری جندول  ،4سنناریوی 4

(ج)
ننه  Vسننرعت بنناد GFS

بهتریط عم کرد را نس ت به سایر مدلها در پيشبينی باد دارد.

نس ت بنه مقندار انندازهگيری در ایسنت اه هواشناسنی بوشنهر النف) بندون

باوجودایط برای تمیيد سناریوی مناسو کنه بناد توليدشنده از

تمخير زمانی ،ب) با تمخير زمانی  6ساعت و ج) تمخير زمانی  52ساعت

آن موج آب کمعمی بوشنهر بنا کمتنریط خ نا را پنيشبيننی

شنکل  .50نقشننه پننراکنش مکننانی هم سننت ی مؤل

13

دورۀ هفتم ،شمارۀ اول (بهار و تابستان )1011

دوفصلنامة هیدروفیزیک
نماید ،باد حاصل از هر سناریو بهعنوان نيروی خارجی به مدل

دست آمد که باد حاصل از سناریوی  4در ش يهسازی دقيیتنر

موج بوشهر اعمال شد .ش يهسازی توليد امواج در هر سنناریو،

موج آب کمعمی بوشهر نسن ت بنه سنایر سنناریوها موفنیتنر

برای چندیط دوره زمانی (مشخصشده در شکل  )55صورت

است ،بنابرایط شن کة ع ن یای بنا ویژگیهنای ارائهشنده در

گرفت .بر اساس مقایسه نتایج موج مدلسازی از هر سناریو با

جدول  2بهعنوان یرحواره نهایی پيشبينی باد مح نی بوشنهر

مننوج اننندازهگيری شننده در محننل دسننت اه ( AQ1کننه بننرای

انتخاب شده است.

یوالنی نشدن مقاله از آوردن آنها خودداری شده) چنيط بنه
جدول  .4مشخ ات برخی سناریوهای یراحیشده برای پيشبينی باد مح ی با مقایسة آنها با مؤل ههای سرعت باد اندازهگيری شده

سناریو

سناریوی 5

سناریوی 2

سناریوی 3

سناریوی 4

متغير ورودی 5

متغير ورودی 2

51.0E 29.0N,
U, LAG= 0 hr
51.0E 29.0N,
V, LAG= 0 hr
51.0E 29.0N,
U, LAG= -6 hr
51.0E 29.0N,
V, LAG= -6 hr

51.0E 29.5N
U, LAG= 0 hr
51.0E 29.5N
V, LAG= 0 hr
51.0E 29.5N
U, LAG= 0 hr
51.0E 29.5N
V, LAG= 0 hr

51.0E 29.0N,
U, LAG= -6 hr

51.0E 29.5N
U, LAG= -6 hr

51.0E 29.0N,
V, LAG= -6 hr

51.0E 29.5N
V, LAG= -6 hr

51.0E 29.0N,
U, LAG= -6 hr

51.0E 29.5N
U, LAG= -6 hr

51.0E 29.0N,
V, LAG= -6 hr

51.0E 29.5N
V, LAG= -6 hr

متغير خروجی

متغير ورودی 3

هم ست ی و جذر ميان يط مربخ خ ا
مرح ة آموزن

مرح ة ارزیابی

 Uاندازهگيری

 04%و 2/93

 09%و 2/26

 Vاندازهگيری

 82%و 3/78

 84%و 2/04

51.0E 28.5N
U, LAG= -6 hr
51.0E 28.5N
V, LAG= -6 hr
51.5E 28.5N
V, LAG= -12
hr
51.5E 28.5N
U, LAG= -12
hr
50.5E 29.5N
V, LAG= 0 hr

 Uاندازهگيری

 02%و 3/72

 08%و 2/84

 Vاندازهگيری

 08%و 3/34

 09%و 3/50

 Uاندازهگيری

 40%و 3/84

 42%و 3/4

 Vاندازهگيری

 22%و 3/03

 29%و 3/2

 Uاندازهگيری

 83%و 2/92

 82%و 2/69

50.5E 29.5N
U, LAG= 0 hr

 Vاندازهگيری

 04%و 2/38

 07%و 2/82

جدول  .2میماری نهایی ش کة توليد ميدان باد مح ی بوشهر برای است اده در مدل موج مح ی بوشهر

ش کة مؤل

هU

ش کة مؤل

هV

متغيرهای ورودی هر ش که

 50.5Eو 29.5N

 51.0Eو 29.5N

 51Eو 29N

V, LAG= LAG=-0 hr
 50.5Eو 29.5N

U, LAG= -6 hr
 51.0Eو 29.5N

U, LAG= -6 hr
 51Eو 29N

U, LAG= -0 hr

V, LAG= -6 hr

V, LAG= -6 hr

تابخ انتقال

سي موئيد

تیداد الیهها

یک الیه ورودی ،یک الیه ميانی و یک الیه خروجی

تیداد گرهها
هدف

برای الیه ورودی مؤل ه  3 :Uگره  -الیه ميانی 3 :گره -الیه خروجی 5 :گره
برای الیه ورودی مؤل ه  3 :Vگره  -الیه ميانی 3 :گره -الیه خروجی 5 :گره
پيشبينی مؤل ههای سرعت باد بهمنمور اعمال آن به مدل موج مح ی بوشهر

نرونهای ورودی ش که ،امکان پنيشبيننی بناد مح نی بوشنهر

 .5یافتهها و بحث
پ

فراهم شده است .برای ارزیابی کارایی بناد مح نی توليدشنده

از بررسیهای مخت نف روی سناختار شن کههای ع ن ی

نس ت به باد  GFSدر تدقيی ش يهسازی امواج آبهای بوشهر،

مت نناوت ،یننرحواره مناسننو بننرای دادهکنناوی بنناد جهننانی

چندیط دوره زمانی با شرایط مخت ف جوی انتخناب و عنالوه

GFSبرای توليد باد مح ی بوشهر انتخاب شده است .بننابرایط

بر تهيه باد  GFSدر آن دورهها ،باد مح ی نيز با شن که ع ن ی

با تهيه دادههای باد جدیند  GFSاز زمنانهنای آتنی در محنل
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نهایی توليد و هر دو بهعنوان نيروی مولد بنا شنرایط بيانشنده

کناربرده شننده بننه مندلی بننا بنناد  GFSحنداکثر تننا  22درصنند

در جدول  6به مدل  PMODynamicsIاعمال شندند و نتنایج

افزایش یافته است .بررسی سری زمانی نتنایج بهدسنتآمده از

در محل آب کمعمی بوشهر مقایسه شد .شاخصهای آمناری

دو مدل و مقایسه همزمان با اندازهگيری منوج آب کنمعمنی

نتایج ایط ارزیابی در جدول  0ارائه شده است .همنانیور کنه

بوشهر در شکلهای  58و  59نيز ان اق بيشتر نتایج مدل با باد

مالحمه میشود ،دقت نتنایج مندلی کنه در آن از بناد مح نی

مح ی نس ت به مقادیر اندازهگيری را نشان داد .ایط مسئ ه هنم

توليدشننده بننا شنن که ع نن ی است ادهشننده بيشننتر از منندل بننا

در زمان وزن باد غالو من قه (در جهت شنمالغربی) و هنم

بننهکارگيری مينندان بنناد  GFSبننوده و ایننط امننر از رننریو

دوره وزن بادهننای قننوی جنننوب شننرقی ،کننه بنناد  GFSدر

هم ست ی باالتر و جنذر مينان يط خ نای کمتنر ارت نا منوج

شنن يهسننازی امننواج ایننط بادهننا توانمننندی الزم را نداشننت،

مدلشده نس ت به اندازهگيری در محل دست اه  AQ1مشنهود

بهدستآمده که گویای صحت عم کرد باد مح ی توليدشنده

است .بهعالوه ،جهت موج مدلسازی شده با نيروی باد مح ی

از ش که ع ن ی در تندقيی شن يهسنازی امنواج مح نی بوشنهر

نيز دقيیتر از جهت موج بهدسنتآمده از مندل بنا نينروی بناد

اسننت .در شننکلهای  58و  Wind ANN ،59میننرف بنناد

 GFSبوده است .به صورتی که درصد فراوانی زمانهایی کنه

توليدشده با ش که ع ی است .الزم بنه ینادآوری اسنت کنه

اختالف جهت منوج انندازهگيری شنده بنا مقندار مدلسنازی

دقت نتایج برای پریود موج در هر دو مدل تغيير قابنلتوجهی

کمتر از بيست درجه باشد ،از مدلی کنه بناد مح نی در آن بنه

نداشته و حدود  %07به دست آمده است.

جدول  .6شرایط نهایی تنميمات مدل موج مح ی بوشهر
توريحات
 )5زبری  Collinsبا مقدار 7/773
 )2س

يد ،رأس موج با ررایو  Cdis=2و Delta=.8

 )3شرایط اوليه با یيف ص ر ،رریو شکست موج 7/8
 )4ش که عمیسنجی با ابیاد  677متر در ایراف کانال کشتیرانی
 )2ساختار ش که محاسن اتی یينف اننرژی در فضنای فرکنان
کمينه  7/7069هرتز و  20گام فرکان

بنا

در کل جهات بنا  56گنام

جهتی

شرایط مرزی

نيروی باد

رون انتقال انرژی

در مرز شرقی و

بنننناد  GFSو مينننندان بنننناد

در فضننای جغرافيننایی :دقننت

غربیLateral :

توليدشده از ش که ع ن ی بنا

مرت ه اول

در مننننرز جنننننوبی:

یرحوارۀ ارائهشده در جدول

در فضای فرکان  :دقت مرت ه

تمميطشنننننننننننده از

 2و در نمنننر گنننرفتط تنننابخ

سوم ()PPM

مشخ ننننات مننننوج

 Holthuijsenبرای رشد موج

در فضای جهنت :دقنت مرت نه

AW1

ناشی از باد

دوم ()FROMM

جدول  .0مقایسه آماری نتایج موج مدل بوشهر با نيروهای باد  GFSو  ANNنس ت به مقادیر اندازهگيری شده در محل دست
دوره زمانی

نيروی باد

اهAQ1

رریو هم ست ی

جذر ميان يط مربخ خ ا

درصد مواقیی که جهت موج

نس ت به اندازهگيری

نس ت به اندازهگيری

مدل و اندازهگيری در بازه

Hs

Tp

Hs

Tp

 7>Δϴ>27قرار دارد

دورۀ زمانی  2752/52/8تا 2752/52/58

GFS

%00

%26

7/25

5 /3

%42

(باد غالو دوره :غرب-شمال غربی)

WIND ANN

%86

%24

7/53

5 /4

%66

دورۀ زمانی  2755/5/22تا 2755/2/2

GFS

%62

%06

7/58

5 /7

%44

(باد غالو دوره :جنوب شرقی)

WIND ANN

%02

%07

7/50

5 /7

%26
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شکل  .58نمونه تدقيی نتایج ارت ا موج ش يهسازیشده -در دورۀ زمانی  2757/52/8تا  2757/52/58که باد شمالغربی حاکم است.

شکل  .59نمونه تدقيی جهت موج ش يهسازیشده -در دوره زمانی  2755/5/54تا  2755/2/2که فراوانی باد جنوبشرقی قابلتوجه است.

راهکارهایی نویط برای کاهش مقدار آنها مورداست اده قنرار

 .2نتیجهگیری

گيرد.

ایط م الیه به ارائه راهکناری از ت ينی رون عنددی و شن که
ع ن ی م ننوعی بننرای پيشبيننی دقينی شننرایط امنواج بننندر

در ایط م الینه ،بنهکارگيری بناد قابنل پنيشبيننی  GFSبنرای

بوشهر ،با تمرکز بر محندوده آب کنمعمنی ،اخت ناد دارد.

شننن يهسنننازی امنننواج بوشنننهر بنننا مننندل PMODynamicsI

محوریننت پننيشبينننی امننواج در پننروژه ،PMOSHADES

هم ست یای در حدود  %07نس ت به اندازهگينریهنای منوج

است اده از دادههای باد پيشبينی را ایجاب نموده که اغ و در

به دسنت داد کنه بنا وجنود دقنت قابنلق ول ،کناربری آن در

مقياس جهانی موجودند؛ بننابرایط منیتواننند خ اهنایی را در

پروژه  PMOSHADESدقنت بيشنتری را منیی ند .اینط امنر

ش يهسازی امواج ایجاد نمایند .ایط خ اها در م الیناتی ماننند

اسننت اده از مينندان بنناد بننا دقتننی بيشننتر و در مقينناس مح ننی را

تیييط شرایط ایمنط ینا نناایمط درینانوردی تحنتتنمرير امنواج

ایجنناب نمننود؛ زی نرا بادهننای مقينناس جهننانی قننادر بننه دینندن

میتواند ارنرات مخربنی بنه همنراه داشنته باشند و نيناز اسنت

پدیدههای ریزمقياس نيستند .ازآنجاکه تهيه باد مح نی و قابنل
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پيشبينی با رونهای عنددی زمنانبر بنوده و نيناز بنه صنرف

ترکي ی با ش که ع ی م نوعی در م الیه ] [58نشان داد که

هزیننه زیناد دارد ،رون شن که ع ن ی م ننوعی کننه توانایی

دقت رون ترکي ی نس ت به مدل عددی فوق قابلق ول اسنت

تشخيص ال و بننننيط متغيرهننننای ورودیوخروجی را دارد و

و بهعنوان رون اقت ادی است اده از آن در حل مسائل امنواج

بهعنوان روشی سریخ و بنا سنهولت در اجنرا میرفنی منیشنود

پيشنهاد میشود.

] [37برای توليد باد مح ی بوشهر به کار بنرده شنده اسنت .از
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پینوشتها
1. Under Keel Clearance
2. Hydrography
3. Heave
4. pitching
5. Rolling
6. SWAN
7. MIKE21
8. WAVEWATCHIII
9. Artificial Neural Networks (ANN)
10. Feed Forward Neural Networks
11. Correlation Coefficient
12. Root Mean Squire Error
13. Training Set
14. Superior
15. Neuron
16. Hidden Layer
17. Synoptic
18 Multi-Layer Perceptron (MLP)
19. Recurrent Networks
20. Global Forecast System
21. European Center for Medium-Range Weather
Forecasts
22. Google Earth
23. Unstructured Mesh
24. Guide Line
25. Guide Point
26. Global Climate Models (GCMs)
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