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چکیده
اندازه گیری سرعت جریانهای دریایی نقش مهمی در طراحیی و انیدازه گیریهیای مهندسیی دارد مطاعایا ی کیر در خلیی
فارس و نگر هرمز انجام شده است بر بررسی میدانی یا مدلسازی عددی جریان در این منطقر پرداختر اند در ایین حقییب بیا
استفاده از کنیک شبکرهای عصبی مصنوعی بر پیشبینی جریانهای سطحی نگر هرمز پرداختر شده اسیت بیر منریور اییین
ورودیهای مدل از سری زمانی جریانهای سطحی شرق و غرب این نگر استفاده گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی
حوضرهای موثر بر جریانهای این نگر مشخص شده است سپس در دو حاعت مختلی

ورودیهیای شیبکر عصیبی اریی

گردید حاعت اول سری زمانی حوضرهای شناختر شده بر عنوان ورودی شبکر عصبی در نرر گرفتر شد در حاعیت دیگیر بیا
استفاده از طرحواره جونز رکیبا ی از سریهای زمانی شناختر شده عحاظ گردید با مقایسر این دو حاعت مشخص گردید کیر
مدل شبکر عصبی با استفاده از طرحواره جونز ،کارایی مناسبی در پیشبینی جریانهیای سیطحی ایین نگیر دارد در ادامیر بیر
منرور بررسی بیشتر مدل شبکر عصبی ،دادههای جریان بر  81دستر مختل

قسیمبندی شد ،طوری کر در هیر دسیتر اخیت

بین کمینر و بیشینر سرعت برابیر  3/33و مییانگین هیر دسیتر بیر عنیوان خروجیی شیبکر عصیبی در نریر گرفتیر شید در اییین
ورودیهای شبکر نیز ،مشابر دو حاعت ذکر شده قبل انجام شد در این بررسی نیز نتیای نشیان داد کیر میدل شیبکر عصیبی بیا
خطای پیش بینی  RMSE= 3/22جریان های سطحی را پیش بینی می کند
واژههای کلیدی :نگر هرمز ،جریانهای سطحی ،شبکر عصبی ،طرحواره جونز

 .1مقدمه

خلییی فییارس بییرای کشییورهای حاشیییر ن و بییرویی ه کشییور
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جمهوری اس می ایران کیر بیشیترین میرز بیی را بیا ن دارد

صورت  CE4 ،CE3 ،CE2 ،CE1نمایش داده شده است کیر

نقش حیا ی دارد خلی فارس از نرر طبیایی ،درییایی ه عیی

در شکل  2مده است صدری نسب و کمپ

نیز بیا اسیتفاده

شکل و نیمر بستر است کر در جنوب غیرب سییا واقید شیده

از مدل سر بادی کوهرنس بیر ایین نیور گردشهیا و شیکیل

است و در شبر جزیره جنوب غرب سیا شکا

گردابرها اشاره نموده است ][6

ایجیاد کیرده

است و از مصب اروند رود ،کر خود از پیوستن دجلر و فرات
بر وجود مده ا شبر جزیره مسندم در عمان امتیداد یافتیر و از
طریب دریای عمان با اقیانوس هنید ار بیاد دارد ] [8محیدوده
جغرافیایی خلی فارس بین  23اعی  33درجر عرض شیماعی و
 41اعی  61درجر طول شرقی واقد شده است]  [2نگیر هرمیز
حدفاصل خلی فارس ا دریای عمیان مییباشید وعیی عمومیا
نگر هرمز را بخشی از خلی فارس میدانند از موارد اهمییت
نگر هرمز برای بقا و دوام خلی فارس میی یوان اشیاره نمیود
کر اگر این خلی

وسط این راه بی بیر بهیای زاد جهیان

شکل  8نمای کلی از جریانهای خلی فارس و

نگر هرمز ][3

ار باد نداشتر باشد ،خلی فارس بر صورت مردابی کیم عمیب
و شوره زاری خشک بدیل خواهد شد ردد یک کشیتی در
هر  1دقیقر از نگر هرمز و انجام قریبا بادالت نفتیی درییایی
جهان در این ناحیر و همچنین هشت کشور احاطر کننیده ن،
سبب شده ا بر عنوان یکی از مهمترین حوضیرهای اقتصیادی
جهان لقی شیود ] [3در سیال  8222کشیتی حقیقیا ی منیت
میشل یک گشت حقیقا ی  833روزه در خلی فیارس انجیام
داد پس از حلیل دادههای بر دسیت میده رینوعیدز در سیال
شکل  2گردش عمومی ب خلی

 8223نشان داد کر رژیم چرخشی خلی فارس عمد ا ناشی از
چگاعی اسیت کیر در قسیمت شیماعی خلیی بیر واسیطر ییک

در حقیب دیگری اعاسیری و همکاران بر بررسی جرییانهیای

جریان کر بر دور از بهای قطر است از بخش جنوبی مجیزا

ساحلی پرداختر است ] [1اعدبابسر با استفاده از مدل رامیز 2بیر

میشود این جریان در ابستان بسیار شیدید اسیت در قسیمت

بررسی جریانهیا و گیردش در خلیی فیارس پرداختیر اسیت

جنوبی خلی فارس نیز یک رژیم واچرخند را در بر میگییرد
کر ناشی از ب سطحی ورودی از طر
گردش ب خلی

فارس ][4

نتای مدلسازی این حقیب نشان میدهد کیر گیردش ب در

نگر هرمز است

خلی فارس در خ

عقربرهای ساعت میباشید و بیر دعییل

فارس و نگر هرمز با وجر بیر کیاربرد ن

بروز گرادیان افقی چگیاعی در محیدوده بیین خلیی فیارس و

در کشتیرانی ،شی ت و خمین نحوه انتشار عودگی همیشر از

دریییای عمییان ،در ابسییتان جریییان ب شیییرین شییدید ری از

اهمیت زییادی برخیوردار بیوده اسیت بیر منریور مدلسیازی

طریب راه نگر هرمز بر سمت خلی فارس وجود دارد] [7

گییردش ب در خلییی فییارس از مییدلهای عییددی زیییادی

مهرفییر و همکییاران ،بییا اسییتفاده از مییدل هییییدرودینامیکی

استفاده شده است کر می وان بیر حقییب وفییل و هوگیان بیا

کوهرنس بر بررسی جریان های سیاحلی غیرب خلیی فیارس

استفاده از میدل سیربایدی هایکیام 8اشیاره نمیود ] [4در ایین

پرداختییر انیید نتییای بردسییت مده حییاکی از ن اسییت کییر

حقیب گردش عمومی و همچنین مراکز شکیل گردابیرها بیر

جریانهییای سییاحلی شییمال غییرب ایییران از ژانویییر ییا وریییل
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وسار یافتر و حداکثر شدت جریان های خیود را از ژوئین یا

مورد پیشبینی قرار داده شده اند در حقیب حاضیر سیای بیر

گوست دارد این حداکثر شدت بر علت افزایش نرخ جریان

ن شییده اسییت کییر بییا اسییتفاده از مییدل نییرم شییبکر عصییبی و

ورودی سطحی از طرییب نگیرهرمیز و پاییداری رمیوک ین

طرحواره جیونز بیر بررسیی جرییانهیای سیطحی نگیر هرمیز

فصلی بر دری قوی ر میشود ][1

پرداختییر شییود جییونز و همکییاران اعگییوی جریییان ورودی و
خروجی از نگر هرمز را بر صورت شکل  3نشیان داده اسیت

رابی زاد و مهرفر ،بیر اسیاس میدلهیا و انیدازه گییریهیای

طبب این اعگو بادل ب در گردش خلی فارس ناشیی از سیر

ریاضی بر بررسی جتهای ساحلی در خلیی فیارس پرداختیر

قسمت اصلی است [:]23

اند در این مطاعار نشان داده شیده اسیت کیر بیر دعییل ایادل

(اع ) ورود ب شیرین سطحی در شماعی رین قسیمت نگیر

زمینشناسی و بادهای شیمال غربیی ،انتقیال ودههیای ب بیر

()T1

مناطب ساحلی ایران و عربسیتان ،دو جیت قیوی در مجیاورت

(ب) خروجی بهیای شیور در جنیوبی یرین قسیمت نگیر

این مناطب پدید می ورد بر این صورت کیر جرییان سیطحی

()T3

در نیمر شماعی خلی فارس بر سمت جنوب شرقی و بر همیراه

(د) خرود بهای سطحی با شوری متوسط در جنوبی رین

جریان برگشتی بر سمت شمال غربی است] [2

راهاندازی و مدلسازی این مدلها صر

قسمت نگر کر بر طور فصلی غیییر مییکنید و در فصیل

وقت و هزینر باالیی

بهار بر طور نسبی جریان بازگشتی بهای شیرین را داریم

را الزم دارد بنییابراین اسییتفاده از روشهییای محاسییبات نییرم

()T2

روشی سان ر و سرید ری بر نرر مییرسید در همیین راسیتا
می وان بر پ وهشهایی کر در زمینر مکانیک سیاالت و سایر
حقیقات دریایی پرداختر شده است اشاره نمیود از جملیر در
زمینییر مییدلهای

طییم متوسییط رینوعییدز] ،[83در شییخیص

گردابرها با زمینر ار فار سطح درییا] ،[88بازسیازی سیرعتهای
زیر سطحی از مشیاهدات میاهوارهای بیا اسیتفاده از نقشیرهای

شکل  3اعگوی شما یک گردش ب در نگر هرمز

خود سازماندهی کراری ] [82در زمینر بازسیازی مییدانهای

براساس مطاعاات جونز و همکاران در سال[23] 2333

زیرسییطحی اقیییانوس بییا اسییتفاده از میییدانهای سییطحی ]،[83

بنیابراین بیرطیور کلیی مراحیل مدلسیازی در ایین حقییب بییر

مدلسازی زیر شیبکرای از مایادالت دیفرانسییل جزئیی]،[84

صورت زیر انجام خواهد شد:

پیشبینییی کامییل سیسییتمهای دینییامیکی فیییایی-زمییانی
شیییوبنا

] ،[86کشیییی

 8قسیم حوضر خلی فارس بر ناحیرهای کوچک یر و هییر

ماادعیییر مبتنییییی بییییر داده ]،[81

سری زمانی هر ناحیر

پارامترسازی فر یندهای حل نشده مانند سیسیتمهای همرفتیی

 2شناسییایی ناحیییرهای هییای مییوثر بییر پیشبینییی جریییانهییای

در مییدلهای ب و هییوایی ] [87و جریییان مییود گردابییی در

سطحی نگر هرمز با استفاده از روش رگرسیون خطی

مییدلهای اقیانوسییی اشییاره نمییود]  [81در زمینییر پیشبینییی

 3اری

جریانهای سیطحی درییا میی یوان بیر حقییب رییا ابرنیا ین و

ورودیهیای شیبکر عصیبی در دو حاعیت مختلی

نیربان سینا اشاره نمود ] [82در ایین پی وهش بیرای اسیتنباد

اع ی  :سییری زمییانی حوضییرهای شناسییایی شییده بییر عنییوان

جریانهای سطحی از اعگوریتم ییادگیری ماشیین و از مقیادیر

ورودی شییبکر عصییبی ب) اسییتفاده از طرحییواره جییونز و

قابل مشاهده ماهوارهای استفاده نموده اند سپس شوری سطح

ساخت رکیبا ی از سریهای زمانی شناسایی شده بر عنیوان

دریا ،ار فار سطح دریا و ینش بیاد بیر عنیوان ورودی جهیت

ورودی شبکر عصبی

موزش مدل بکار برده شده و دادههای جرییانهیای سیطحی
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میشود نها از مسیر یکطرفر عبیور کننید ،یانیی از ورودی یا

 4بررسی و مقایسر دقت پیشبینی شبکر عصبی در دو حاعیت

خروجی بنابراین بازخوردی وجود ندارد و خروجی هیر الییر

ذکر شده مرحلر قبل

اثیری بر همان الیر ندارد ] [22این نور شیبکر میی وانید هیر

 6دستربندی دادههای جریان سطحی نگر هرمز و کیرار هیر

ابای با اداد نامحدودی ناپیوستگی با شیرایط ایداد نیورون

یک از مراحل  3و 4

کیافی در الییر پنهیان خمییین بزنید ] [23مایرو

یرین اییین

 .2مواد و روش کار

شبکر ها ،شبکرهای پرسپترون 3هستند کر در شکل  4نمونرای

 .1-2شبکه عصبی مصنوعی

از یک شبکر پیشخور سر الیر را نشان میدهد

شیبکر عصیبی مصینوعی اعگیوریتمی بیرای ییادگیری وابید

روشهای مختلفی برای موزش شبکر عصبی وجیود دارد از

گوناگون نریر وابد با مقادیر حقیقی ،وابد با مقادیر گسستر و

جملر اعگوریتمهای شیب نزوعی ،4پس انتشار خطا6و اعگوریتم

وابد با مقیادیر بیرداری مییباشید .شیبکر از ایداد مشخصیی

موزشی عونبرگ-مارکوارت نام برد اعگوریتم شییب نزوعیی

نورون شکیل میشود کر با اعمال ضرایب سیناپسی ،مجموعر

مشک ت خاص خود را دارد بر عنیوان مثیال اگیر در سیطح

ورودی را بر صورت ابد غیر خطی بر خروجی یا خروجیها

خطا چندین کمینر محلی وجود داشتر باشید ییمینی وجیود

ربط میدهد ] [28هر شبکر عصبی شامل الیرها و نورونهیای

ندارد کر اعگوریتم کمینر مطلب را پیدا بکند .در اعگوریتم پس

بیوعوژیکی است کر بر هر نورون  nورودی وارد میشود در

انتشار خطا برای یادگیری وزنهای ییک شیبکر چنید الییر بیا

هر نورون مقادیر ورودی در یک مقدار وزنی ضرب و با یک

اسیتفاده از شییب نزوعیی سیای میشیود یا مربید خطیای بیین

مقدار بایاس جمد میشوند برای هیر نیورون مقیدار سیتانر و
یک ابد غیر خطی مانند ابد سیگموید ( )Fاری

میشود

1
𝐴1 + 𝑒 −

()8

خروجیهیای شیبکر و یابد هید

موزشییی عییونبرگ-مییارکوارت روش غییییر یافتییر اعگییوریتم

𝐹(𝐴) = −

نیو ن است کر برای پیدا کردن راه حلی مناسب برای مسیائلی

اگر  ∑n𝐼=1 Wi,j Xi,j ≥ Qiباشید سییگنال خروجیی  Oiاز هیر
نورون بر صورت زیر اری
()2

کمینیر شیود .اعگیوریتم

کر نیاز بر کمینیر سیازی دارنید بیر کیار مییرود] [24در ایین

میکند:

حقیب از روش موزش شبکر بیروسییلر اعگیوریتم عیونبرگ-



n





j 1



مارکورات استفاده شده است

oi  Fi   Wi j X i j 

کییر در ن  Oمقییدار خروجییی i ،اییداد نییورون هییا j ،اییداد
ورودی X ،مقدار ورودی W ،وزن ورودی و  Qمقدار ستانر
اسییت شییبکرهای عصییبی از عحییاظ نحییوه انتقییال خروجییی
نورونها بیر نورونهیای دیگیر و ییا خیود بیر دودسیتر قسییم
میشوند :شبکر عصبی بازگشتی و شبکرهای عصبی پیشیخور
در شبکرهای بازگشتی حداقل یک سیگنال برگشیتی از ییک
نورون بر همان نورون یا نورونهای همان الییر ییا نورونهیای
الیر قبل وجود دارد این نور از شبکرها بهتر میی واننید رفتیار

شکل  4شبکر عصبی سر الیر پیشخور

مربود بر وی گیهای زمانی و پویایی سیستمها را نشان دهنید
در حاعی کر در شیبکرهای پییش خیور مسییر پاسی در نهیا،

 .2-2دادههای جمع آوری شده

همواره رو بر جلو پردازش میشود و بر نورونهیای الییر قبیل

بر منرور راه اندازی مدل شبکر عصبی ،از دادههای میانگین 6

باز نمیگردد در این نیور از شیبکرها بیر سییگنال اجیازه داده

روزه جریان سطحی حوضر خلی فارس اسیتفاده شیده اسیت

38

پیشبینی جریانهای سطحی آبهای تنگه هرمز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ همایون احمدوند [و همکاران]
این دادهها شیامل  8621داده از نیوامبر  8222یا دسیامبر سیال

نیز بیشتر دادههای سرعت دارای مقیادیر کمتیر از  3/2متیر بیر

 2384میباشند کر از وبگاه اینترنتی ناسا جمد وری شده انید

ثانیر هستند

] [26مجمییور اییین دادههییا مربییود بییر دادههییای مییاهواره
وپکس/پوزیدن ( 1از اری  8222/83یا یاری  ) 2332/1و
ماهواره جیسون/پوزیدن  7از ( 2332/7ا کنون) میباشید کیر
حییت پییروژه حقیقییا ی اسییکار  1جمیید وری شییده اسییت
سواحل جنوبی ایران در کرانر دریای عمان بر صورت ا فیاقی
و غیر مامول حت أثیر طوفانهیای اسیتوایی قیرار دارد ایین
طوفانها قادرند امواد بزرگ را در این نواحی بوجود ورنید.

این گونیر طوفانهیا عی وه بیر اینکیر بیر ار فیار امیواد میوثر
میباشند بر سرعت جریانهای دریایی نییز میوثر واقید شیده و

شکل  6قسیم منطقر خلی فارس بر  88قسمت

اهمیت مطاعار جریانها در این مناطب را نشان میدهد

در بررسی جریانهای نگر هرمز

 .3نتایج

با وجر بر شکل ( ،)1ناحییرهای  2 ، 8و  83بیشیترین ضیریب

 .1-3تقسیمبندی سطح خلیج فارس به  11ناحیهه جتهت

همبستگی را با ناحیر  ( 88نگر هرمز) دارند و منحنیی بیرازش

تعیین ناحیههای موثر در پیشبینی جریانهای سطحی

عبوری از دادههای پراکنده در صیفحر ایین ناحییرها بیا ناحییر

بر منریور پیشبینیی جرییان سیطحی در نگیر هرمیز و اییین

شماره  ،88بر زاویر  46درجر نسبت بیر خیط افیب نزدییک یر

محدودههای موثر بر روی جریانهای این منطقر ،سطح خلیی

میباشد علت این میزان همبسیتگی ناحییر شیماره  8بیا ناحییر

فییارس بییر  88بخییش (ناحیییر) قسیییمبندی شییده (شییکل  )6و

شماره  88بر دعیل جریان سطحی با سیرعتی در حیدود  3/8یا

سرعت جریان میانگین در هر ناحیر با عنوان  Viدر نرر گرفتیر

 3/3متر بر ثانیر از نگر هرمز بر درون خلی فیارس مییباشید

شد کر اندیکس  iبر مانای سیرعت در هیر ناحییر بیا شیماره 𝑖

این جریان سطحی در طی سواحل ایران بر سمت شمال غرب

است

خلی حرکت میکند بر طوری کر در ابسیتان مقیدار شیدت
ن قوی و در بهار و پاییز ضای

برای ایین ار بیاد بیین سیری زمیانی هیر ییک از بخشهیای

مییشیود جرییان ورودی و

خروجییی ژئوسییتروفیک سییطحی اییین نگییر یانییی ناحیییرهای

مشخص شده می وان از مدل رگرسیون خطی اسیتفاده نمیود

شماره  2و  83نییز در گیردش سیاعتگرد خلیی فیارس نقیش

عذا برای بررسی ایین موضیور همبسیتگی متقابیل هیر ییک از

دارند جریانهای ورودی ناحیر شماره  4بیر دعییل ورود ب

ناحیرهای  8ا  88با هم ،بر صیورت شیکل  1نشیان داده شیده

رودخانر شط اعارب است کر می واند دو مسییر را طیی کنید

اسیت در ایین شیکل عی وه بییر مییزان فراوانیی در هیر ناحیییر

مسیر اول حت اثیر نییروی کورییوعیس از سیواحل کوییت و

(هیستوگرامهای درون صیویر) ،مییزان پراکنیدگی دادههیا و

عربستان جاری میشود و بیر صیورت ییک جیت سیاحلی بیر

ضریب همبستگی بین دو ناحیر متقاطد در درون ن نییز نشیان

سمت جنوب و شرق قطر ظیاهر مییشیود کیر بیر شیرایط بیاد

داده شده است

وابسییتر اسییت در مسیییر دوم نیییزممکن اسییت یییک گییردش

از نمیییودار هیسیییتوگرامهای ناحییییرهای  83 ،2 ،8و  88نییییز

سییاعتگرد در غربییی ییرین قسییمت خلییی در سییواحل ایییران

می وان بیان نمود کر بیشتر دادههای سیرعت نیواحی  83 ،2و

درست کند از ناحیر شماره  4نیز بیر دعییل ضیریب همبسیتگی

 88مقادیر کمتر از  3/2متر بر ثانیر دارنید در ناحییر شیماره 8

بسیار پایین صر
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شکل  1همبستگی متقابل هر یک از ناحیرهای  8ا  88نسبت بر هم  ،میزان پراکندگی دادهها بین دو ناحیر متقاطد ،میزان فراوانی در هر ناحیر

با وجر بر جدول ( )8و نتیای پیشبینیی شیبکر میدل  Dیانیی

 .2-3بهکارگیری شهبکه عصهبی مصهنوعی در پیشبینهی

برکارگیری ناحیرهای  8و  2و  83بیا هیم (ناحییرهای اطیرا

جریانهای سطحی تنگه هرمز

حوضر نگر هرمز) بر عنوان ورودیهای مدل ،نسبت بیر سیایر

جهت بررسی میزان اثرگذاری هیر ییک از ناحییرهای  2 ،8و

مدلهای  B ،Aو  Cبیشترین دقت پیشبینی را نتیجر میدهد

 83در پیشبینی جریانهای سطحی نگر هرمز ،شبکر عصیبی
با اعگوهای مختل

بییر منرییور دسییتیابی بییر کمتییرین خطییای پیشبینییی  RMSEو

از رکیبات ورودیها شکیل گردیید کیر

 ،MAEمدل  Dرا با غییر نورونهای متفیاوت در الییر پنهیان

در جدول ( )8مده است در این مدلسیازی دادههیای میورد
مطاعار بر سر قسمت قسیمبندی شدند بر طوری کر  13درصد

کرار شد کر در شکل  7نتای این مدل نشان داده شده است

دادهها بر منرور موزش مدل 83 ،درصد دادههیای ارزییابی و

با وجر بر شکل انتخاب  3نورون در الیر ورودی و  83نورون

بقیر بر عنیوان دادههیای زمیون در نریر گرفتیر شیدند وابید

در الیر پنهان یاثیر بیاالیی در بهبیود دقیت پیشبینیی را دارد

فااعیت شبکر عصبی ساختر شده در الیرهای ورودی و مخفی

جدول ( )2و شکل  1مقایسرای ماری بین مقادیر جریانهیای

بر صورت ابد نسیگ 2و در الییر خروجیی یابد پیورالین

سطحی اندازه گیری شده و پیشبینی را نشان میدهد

83

عحاظ گردید نرخ موزش و ثابت حرکت شبکر نیز بر ر یب
 Lr= 3/38و  Mc= 3/8در نرر گرفتر شدند

01

پیشبینی جریانهای سطحی آبهای تنگه هرمز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ همایون احمدوند [و همکاران]
جدول  :8مقادیر خطا پیشبینی جریان با استفاده از مدل شبکر عصبی در محدوده شماره 88
MAE

RMSE

R

ساختار شبکه

ورودی ناحیه شماره i

نام مدل

3/32

3/36

3/31

8*2*8

8

A

3/32

3/34

3/41

8*2*8

8و2

B

3/32

3/34

3/14

2*2*8

 8و 83

C

3/32

3/33

3/13

3*2*8

 8و  2و 83

D

جدول  2بررسی مقادیر خطا در پیشبینی جریان در ناحیر ناحیر شماره  88با استفاده از ناحیرهای  2 ، 8و  83بانوان ورودی مدل
Bias

MAE

RMSE

R

ساختار شبکه

ورودی ناحیه شماره i

3/334

3/328

3/33

3/17

3 * 83*8

V1, V9, V10

شکل  7غییرات  RMSEو  MAEبا غییر

اداد نورون در الیر پنهان مدلسازی شبکر عصبی با ورودیهای V1 , V9 , V10

شکل  1مقایسر مقادیر اندازه گیری و پیشبینی وسط شبکر با انتخاب ورودیهای ناحیرهای  2 ، 8و 83

 .3-3بهههکههارگیری حرحههواره جههونز در پیشبینههی

 :V10-1مطابب مدل جونز ب درییای عمیان وارد نگیر هرمیز

جریانهای تنگه هرمز

شده و حت اثیر جریانهای شرق رو ناحیر  8یای

شده و

در ادامر بر منرور ارزیابی مطاعایات قبیل کیر در پییش اشیاره

وارد قسمتی از عرض نگر میشود

بردارهای جریان سطحی ورودی و خروجی  T2 ، T1از نگر

 :V10-9جریان در این ناحیر از سمت ناحیر 2وارد ناحیر  8شده

شد ،از طرحواره جونز استفاده شد بدین صورت با استفاده از

و بییدون اثیرپییذیری از جریییان غییرب رو ناحیییر  ،8از عییرض

هرمز ،رکیبا ی از سیریهای زمیانی ناحییرهای  2 ،8و  83بیر
صورتهای زیر اری

جنوبی نگر بر صورت شرق رو وارد نگر هرمز میشود

شدند:

00
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 :V10-1-9جریان سطحی ناحیر  2وارد ناحیر  8شده و با قویت

( )3شد شکل  2نییز مقیادیر پیشبینیی شیده و انیدازه گییری

جریان در این ناحیر وسط جریانهیای ناحییر  ،8از قسیمتی از

وسط این مدل را نشان میدهد با مقایسیر جیداول ( )2و ()3

عرض نگر وارد ن شده و جریانهای غرب رو دریای عمان

مییی ییوان نتیجییر گرفییت کییر بییا اسییتفاده از طرحییواره جییونز و

را حت اثیر قرار میدهد
باد از ااری

رکیب ناحیرهای  2 ،8و  83میی یوان بیا انیدکی اخیت

بیر

پیشبینی جریانهای سطحی در نگر هرمز پرداخت

فوق بر عنوان ورودیهای شبکر عصبی ،نتیجیر

پیشبینی شبکر با استفاده از این ورودیها بر صیورت جیدول
جدول  .3بررسی مقادیر خطا در پیشبینی جریان در ناحیر شماره  88با استفاده از مدل جونز
Bias

MAE

RMSE

R

ساختار شبکه

ورودی ناحیه شماره i

3/334

3/322

3/33

3/11

3 * 2*8

), V(10-9) , V(10-9-1) , V(10-1

شکل  2مقایسر مقادیر اندازه گیری و پیشبینی شده وسط شبکر عصبی و برکارگیری مدل جونز در رکیب ناحیرهای  2 ، 8و 83

 .4-3بررسی کارایی مدل شهبکه عصهبی در داد هههای

کییر در بخییش  3-2و ( 3-3بییدون رکیییب جریییانهییای در

دستهبندی شده جریانهای سطحی تنگه هرمز

ناحیرها و رکیب ناحیرها بر صورت طرحیواره جیونز) کیر در
پیش مورد بررسی قرار گرفتر شد ،شبکر عصیبی در پیشبینیی

بر منرور بررسی بیشتر مدل مورد مطاعار ،جریانهیای سیطحی

هر دست از دادههای دستربندی شده اجرا گردید جیدول ()6

نگر هرمز را بر صورت جدول ( )4دستربندی نمیوده ،طیوری

و شییکل  83نتییای اییین دو حاعییت را در پیشبینییی دسییترهای

کر شاخص هر دستر بر صورت میانگین مقادیر بیشینر و کمینر

مورد نرر را نشان میدهد در جدول ( )6مشهود است کیر در

دادهها در هر دستر در نرر گرفتر شده است ایین شیاخص بیر

هر دو حاعت استفاده از ورودیهای شبکر ،مدل قادر اسیت بیا

نوعی برچسب یا نماینده هر دسیتر داده مییباشید کیر بایسیتی

ضریب همبستگی  R=3/26بر پیشبینی جرییانهیای بپیردازد

وسط مدل شبکر عصبی پیشبینیی شیود مطیابب ایین جیدول

همچنین با مقایسر جداول ( )2و ( )3بیا جیدول ( )6ایین گونیر

فراوانی دادهها در محدوده  3/31 < V < 3/32بیشترین ایداد

نتیجر گیری مییشیود کیر بیا دسیتربندی دادههیا و اسیتفاده از

در بییییین دادههییییا و دادههییییای بییییا سییییرعتی در محییییدوده

رکیب طرح کلی جونز ،مدل شبکر عصبی همچنیان کیارایی

 3/46 < V < 3/41کمترین اداد را در بین دادههیا دارنید در

خود را در پیشبینی جریانهای سطحی دارد

ادامر با استفاده از دو حاعت ذکیر شیده از ورودیهیای شیبکر

02

پیشبینی جریانهای سطحی آبهای تنگه هرمز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ همایون احمدوند [و همکاران]
جدول  4مشخصات دستربندی دادههای جریان سطحی نگر هرمز
تعداد داده در هر دسته

شاخص هر دسته

(کل داداهها = )1051

()m/s

محدوده سرعت جریان

دسته

()m/s

83

3/386

C1

V < 3/33

381

3/346

C2

3/33 < V < 3/31

417

3/376

C3

3/31 < V < 3/32

421

3/836

C4

3/32 < V < 3/82

821

3/836

C5

3/82 < V < 3/86

13

3/816

C6

3/86 < V < 3/81

41

3/826

C7

3/81 < V < 3/28

28

3/226

C8

3/28 < V < 3/24

4

3/266

C9

3/24 < V < 3/27

3

3/216

C10

3/27 < V < 3/33

3

3/386

C11

3/33 < V < 3/33

3

3/346

C12

3/33 < V < 3/31

3

3/376

C13

3/31 < V < 3/32

3

3/436

C14

3/32 < V < 3/42

3

3/436

C15

3/42 < V < 3/46

2

3/416

C16

3/46 < V < 3/41

جدول  6مقادیر خطای دستربندی جریان سطحی نگر هرمز با استفاده از مدل شبکر عصبی
Bias

MAE

RMSE

R

ساختار شبکه

ورودی ناحیه شماره i

3/336

3/323

3/322

3/161

3 * 83* 8

V1 , V9 , V10

3/331

3/343

3/338

3/141

3 * 83* 8

)V(10-9) , V(10-9-1) ,V(10-1

شکل  83مقایسر مقادیر دادههای اندازه گیری دستربندی شده جریانهای سطحی نگر هرمز و پیشبینی شده وسط مدل شبکر عصبی اع ) ورودی شبکر
پارامترهای

V10 ، V9 ،V1

ب) ورودی شبکر با استفاده از اعگوی جونز

03
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 .4نتیجهگیری

جریانهای سطحی بر دسترهایی بیا غیییرات  3/33دسیتربندی

در این حقیب جرییانهیای سیطحی ورودی و خروجیی نگیر

شدند و میانگین هر دستر مورد پیشبینی قرار گرفتر شد نتای

هرمز با استفاده از مدل شبکر عصبی بیر صیورت مراحیل زییر

این قسمت نیز نشان داد کر طرحواره جیونز در ایین حاعیت بیا

مورد بررسی قرار گرفتر شد

دقت  R= 3/16قیادر بیر پیشبینیی دادههیای دسیتربندی شیده
میباشد

(الف) تعیین حوضههای موثر بر جریهانههای ورودی و

خروجی تنگه هرمز :دراین قسمت سطح خلی فارس بیر 88

بنابراین بر عنوان یک نتیجر کلی از این حقیب می وان اشیاره

ناحیر ناحیر قسیمبندی شده و با اسیتفاده از رگرسییون خطیی

نمود کر با در دسترس داشتن سری زمانی جریانهای سیطحی

بین سری زمیانی جرییانهیای سیطحی هیر ییک از ناحییرهای

حوضرهای اطرا

نگر هرمز و برکارگیری طرحیواره جیونز

مشییخص شییده و سییری زمییانی جریییان سییطحی نگییر هرمییز،

می وان با استفاده از شیبکر عصیبی بیر پیشبینیی جرییانهیای

محدودههای موثر در غییرات جریانهای نگر شناختر شیدند

سطحی نگر هرمز پرداخت و شبکر عصبی کارایی مناسبی در

با این روش ورود و خرود بهای سطحی نگر هرمز حیت

این زمینر دارد

اثیر جریانهای دو حوضر از سیمت چیو و ییک حوضیر از
سپاسگزاری

سمت راست ن میباشد

اینجانب نویسندۀ مسئول مقاعر خداوند متاال را شاکرم کر این

(ب) ارائه مهدلهای مختلهف ورودی شهبکه عصهبی در

وانمندی را بر بنده داده است کر با کمک اسیا ید ارجمنیدم،

پیشبینی جریانهای سطحی تنگه هرمز :در این مرحلر بیا

این حقیب را ا حد امکان بر درستی انجام دهم ممکن اسیت

استفاده از حوضرهای موثر شناختر شده در مرحلر قبیل (،V1
 ،)V10 ،V9میییدلهای مختلفیییی از سیییریهای زمیییانی ایییین

در ینده نزدیک یا دور صحیحات کمیلی روی این حقییب

حوضیرهیای در نریر گرفتیر شیدند و بیر عنیوان ورودی مییدل

انجام شود

شکبر عصبی ارائر شد نتای این مرحلر نشیان داد کیر در نریر
گرفتن سری زمانی جریانهای سطحی هر سر حوضیر اطیرا
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