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 خالصه
 دریایی، های سازه طراحی در تواند می موج نوع دو این همزمان حضور. باشد می محلی و دورآ امواج از دریاترکیبی امواج طیف اوقات گاهی

 به تواند می امواج دورآی و محلی های مؤلفه جداسازی و شناسایی. باشد تاثیرگذار بنادر ورودی دهانه از ها کشتی عبور و کوچک های قایق عملکرد

 یها بخش.  جداسازی یک بعدی است  مهم مهندسی کاربرد نظر از هم و علمی نظر از هم و کند کمک دریا شرایط از تر روشن درکی داشتن

 یها فیط. در این مقاله برای جداسازی است یها روش نیتر یکاربرد، یکی از باشد یممحلی و دورآ که مبتنی بر تعیین فرکانس جداسازی 

 Hwang( و 1002) Hwangو  Wangاستخراج شده از هفت ایستگاه در سواحل مکران، دو روش جداسازی یک بعدی ارائه شده توسط 

مختلف  یها حالت( در 1021) Hwang( مقایسه گردیده است. روش observedارزیابی شده و با فرکانس جداسازی مشاهده شده ) (1021)

 جداسازی مشاهده شده دارد.  یها کانسفردریایی، همخوانی بسیارخوبی با 

 

ای،فرکانسجداسازی،امواجمحلی،امواجدورآطیفموجدوقلهکلماتکلیدی:





 مقدمه .1



به وجود  منشأدریایی اهمیت زیادی دارد. به طور کلی امواج از دو  های سازهو در زمینه طراحی  استامواج  منشأطیف امواج دریا نمایانگر ماهیت و 

. این دو نوع به ترتیب امواج اند رسیدهو حاال به منطقه  اند آمدهبه وجود  قبالًو امواجی که  وزد می، امواجی که ناشی از بادی هستند که در منطقه آیند می

در  تواند می. حضور همزمان این دو نوع موج استترکیبی از امواج دورآ و محلی ، . گاهی اوقات طیف امواج دریاشوند میمحلی و امواج دورآ نامیده 

محلی و  یها مؤلفهشناسایی و جداسازی . [2]از دهانه ورودی بنادر تاثیرگذار باشد ها کشتیک و عبور کوچ های قایقدریایی، عملکرد  های سازهطراحی 

 . [1]باشد تر از شرایط دریا کمک کند و هم از نظر علمی و هم از نظر کاربرد مهندسی مهم  می به داشتن درکی روشن تواند میدورآی امواج 

 دو و بعدی یک موج های طیف برمبنای که کرد بندی تقسیم دوبعدی و بعدی یک نوع دو به توان می را جداسازی های روش کلی طور به

 و باد بردار اطالعات امواج، تولیدکننده باد های ویژگی برمبنای روش این. شد ارائه Gerling (2991) توسط بار اولین دوبعدی تکنیک. باشند می بعدی

 باشد می محدود بسیار عملی کاربردهای دوبعدی در های روش حال این با. [3]شود می استفاده محلی از دورآبخش   جداسازی برای موج جهتی طیف

 انجام براییک بعدی  جداسازی روش ،دوبعدی روش با مقایسه در. شوند می گیری اندازه یکدیگر با همراه موج جهتی طیف و باد بردار ندرت به زیرا

 با ییها قسمت که است موج طیف برای    جداسازی فرکانس یک انتخاب بعدی یکجداسازی  روش اصلی ایده. [3]باشد می تر راحت جداسازی این

 براین اساس مختلفی های روش. باشند می محلی قسمت نمایانگر بیشتر فرکانس با های قسمت و دورآ قسمت نشانگر جداسازی فرکانس از کمتر فرکانس

 .[3]باشد می همزمان طور به باد سرعت و موج طیف فرکانس برمبنای یا و موج طیف فرکانس برمبنای تنها که اند شده ارائه

Earle (2991 )مسکوویچ -پیرسونموج طیف  حداکثر فرکانس ازدورآ و محلی با استفاده  های بخشتجربی را برای جداسازی  ای رابطه

(PM)  باشد. که در آن فرکانس جداسازی به سرعت باد وابسته میارائه داد Wang و Hwang (1002 )ارائه دادند  موج روشی را بر مبنای تابع تیزی
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 یها دادهفرکانسی را به عنوان فرکانس جداسازی به دست آورد. سپس این روش را روی  توان یمسرعت و جهت باد  یها دادهکه در آن بدون نیاز به 

( در 1009و همکاران ) Portilla. [1]عمیق کالیفرنیا بود، اعمال نمودند و عملکرد بسیار مناسبی حاصل شد یها آبخود که مربوط به خلیج مکزیک و 

 به ارزیابی دو روش ذکر شده در باال پرداختند و متوجه شدند کهشناسایی و جداسازی امواج محلی و دورآ،  ییها روشبخشی از کار خود تحت عنوان 

( این سهم را کمتر تخمین 2991) Earle، سهم بخش دورآ را بیشتر تخمین می زند و روش Wang (1002)و  Hwangروش  آنها، یها دادهبرای 

با معرفی فرکانس جداسازی، به جداسازی  مجدداًام انتگرال طیفی پرداختند که ( به توسعه روشی به ن1021و همکاران ) Hwangدر ادامه  .[1]زند می

 .[5] پرداخت یمدورآ و محلی  یها قسمت

 Hwangو روش  Hwang (1002) و Wangروش دو حاصل از جداسازی بخش محلی و دورآی  یها فرکانسهدف این مقاله مقایسه 

همچنین با . باشد یمامواج سواحل مکران در جنوب ایران  یها دادهاز موجود  یها فیطدر ( observed)با فرکانس جداسازی مشاهده شده  (1021)

نیز توسعه داده شد تا عملکرد این روش در این مناطق با عمق متوسط  یها قسمت(، این روش برای 1002) Hwangو  Wangایجاد تغییری در روش 

تر  به توصیف کامل سپس در بخش سوم گیرد، ه صورت میاندازه گیری شد یها دادههای ثبت موج و  یستگاهف ایتوص در بخش دو، نیز ارزیابی شود.

شود. در  ود پرداخته میموج یها دادهو اعمال آنها بر  Hwang (1021) روش وروش  برایناعمال شده  توسعه،  Hwang (1002)و Wang یها روش

 حاصل از آن اختصاص یافته است.  یها لیتحلبه نتایج و  پایان بخش چهارم

 

 

 مورد مطالعه های ایستگاهمحدوده و  .2



 مکران سواحل محدوده در و تنگ، پزم، رمین، رودیک و پسابندر میدانی، رأس گالک، های نام به ایستگاه هفت موج، مشخصات برداشت های ایستگاه

محل قرارگیری  2شکل . دارد ادامه هرمزگان و بلوچستان و سیستان استان مرز تا و شده شروع پاکستان و ایران مرز در گواتر خلیج از منطقه این. باشند می

 .دهد می نمایش راو مختصات دقیقشان  آنها از هرکدام مشخصات ،2 جدولاندازه گیری و  های ایستگاه

 

موجدرسواحلمکرانهایدادههایاندازهگیریمحدودهقرارگیریایستگاه-1شکل
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 اندازهگیریمشخصاتموجهایبویهقرارگیریهایایستگاهمشخصات-1جدول

 عمق ایستگاه )متر( نام ایستگاه شماره ایستگاه
 مشخصات مکانی

 ها بازه زمانی برداشت داده
 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

22/6/95الی  30/2/95 "0.53'24°59 "2.21'23°25 15 گالک 2  

22/6/95الی  30/2/95 "45.97'11°59 "37.80'16°25 30 میدانی 1  

19/7/95الی  30/2/95 "57.34'52°59 "55.25'18°25 15 تنگ 3  

19/7/95الی  30/2/95 "2.09'15°60 "36.09'13°25 30 پزم 1  

19/7/95الی  30/2/95 "4.56'43°60 "58.14'15°25 15 رمین 5  

19/7/95الی  30/2/95 "63.37'04°61 "74.18'07°25 15 رودیک 6  

19/7/95الی  30/2/95 "74.36'18°61 "86.42'56°24 30 پسابندر 7  

 

باشند بلکه  ها بازهبین این  دقیقاً ها دادهحدودی هستند و بدین معنی نیست که همه  2شده در جدول بیان برداشتِ ایه تاریخالزم به ذکر است که 

. علت این باشد می 9/1/95تاریخ  30/2/95به جای  ها برداشتبرای ایستگاه گالک زمان آغاز  مثالً. کند میمقداری فرق  ها تاریخبرای هر ایستگاه این 

را استخراج  ها بویهموجود در  های دادهاست همزمان  توانسته نمی. به همین دلیل اپراتور باشد میاندازه گیری با یکدیگر  های ایستگاه، فاصله ها تفاوت

 کند.

 

 

 کارروش انجام    .3

 

هاایستگاهواستخراجطوفانازهادادهپردازش3-1



 NORTEKبرداشت شده است. در مرحله بعدی با استفاده از نرم افزار  Nortek AWACمدل  ADCPاطالعات موج با استفاده از دستگاه 

Storm V1.14 های موج صورت گرفته است تا مشخصات موج به صورت یک سری زمانی در اختیار قرار گیرد. برای پردازش  پردازش روی داده

باشد، استفاده شده است. نرم افزار طیف  اند می که در زیرسطح آب نصب شده AWACهای  که مناسب برای دستگاه SUVهای امواج از روش  داده

ترین روش  مناسب ASTبنابر توصیه راهنمای نرم افزار، روش  ؛نماید استخراج می ASTفشار، مبتنی بر سرعت و روش  موج را به سه روش مبتنی بر

استخراج طیف  مبنای اصلی ،در روش بهینه شود. انتخاب می (optimized) بهینه ی باشد. بنابراین برای پردازش گزینه می AWACهای  برای دستگاه

به  خودکاررا به صورت  موج طیف روش استخراجمشاهده شود، نرم افزار  موج های نامناسب در طیف دادهکه ر صورتی باشد و د می ASTروش  موج،

دهد. هم چنین تمام جهات برای دستگاه  متر( تغییر می 10متر( و روش مبتنی بر سرعت )برای اعماق بیشتر از 10روش مبتنی بر فشار )برای اعماق کمتر از 

گام هر فرکانس و فرکانس پایانی برای پردازش امواج مناسب تشخیص داده شدند و تغییری  فرکانس شروع، ادیر پیش فرض نرم سازی،باشد. مق فعال می

دهد. سپس از هرایستگاه تعدادی طوفان به عنوان نماینده امواج استخراج گردیدند. طوفان به  تنطیمات انجام شده در نرم افزار را نشان می 1نکردند. شکل

باشد. سرحد ارتفاع موج برای هر یک از این نقاط  ای در نظر گرفته شد که دارای سه نقطه آغازین، اوج و پایانی و با ارتفاع مشخص می وان پدیدهعن

ز کارهای باشد. این انتخاب براساس تجربه و همچنین توصیه برخی دیگر ا متر می 2متر در نظر گرفته شد، یعنی حداقل ارتفاع نقطه آغازین  2حداقل 

نمونه ای از طوفان های  3شکل ساعت و گاهی تا دو روز داشتند.  6های استخراج شده مدت زمانی بین  . طوفان[6]باشد صورت گرفته در این زمینه می

هایی که دوقله ای  ها استخراج گردید و از بین آنها طیف سپس طیف موج هر یک از  نقاط طوفاندهد.  استخراج شده از یک سری زمانی را نمایش می
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ها و  تعداد طوفان 1ی جداسازی بر روی آنها انتخاب گردیدند )یعنی از هر طوفان سه طیف استخراج شد(. جدولها بودند، به منظور اعمال روش

 دهد. ها را نمایش می های دوقله ای استخراج شده از ایستگاه طیف

 

 

 

 Nortek Storm v1.14هایموجدرنرمافزارتنطیماتاعمالشدهبهمنطورپردازشداده-2شکل

 

 

 باشد(متردرایننقاطمی1یکطوفانجداشده)هرطوفانداراییکنقطهآغازین،اوجوپایانیباارتفاعحداقلینمونه-3شکل

 گیریمشخصاتامواجهایاندازههایاستخراجشدهازایستگاههاوطیفمشخصاتطوفان-2جدول

 دوقله ای های طیفتعداد  استخراج شده های طیفتعداد  نام ایستگاه شماره ایستگاه

 35 19 گالک 2

 33 51 میدانی 1

 10 71 تنگ 3
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 37 60 پزم 1

 16 69 رمین 5

 30 71 رودیک 6

 16 71 پسابندر 7

 

تعیینفرکانسجداسازیهایروش3-2



)توسعهیافته(HwangوWangروش3-2-1



 شود می. تابع تیزی به صورت زیر تعریف شود میبا توسعه تابع تیزی معرفی  Hwang (1002)و  Wangروش 

ζ(  )  
  [∫    ( )  

    
  

]

 [∫  ( )  
    
  

]
                          (1) 

. باشد یمشتاب جاذبه زمین   و  ( ) حد باالیی فرکانس طیف موج      طیف موج یک بعدی و  ( ) یک فرکانس مفروض،    که 

در ارتفاع  ، و سرعت باد  بین فرکانس حداکثر تابع تیزی،  یا رابطهمختلف باد برای این طیف،  یها سرعتدر  ( ) به عنوان  PMبا استفاده از طیف 

 ه استبه صورت زیر استخراج گردید متری20

           
                           (2) 

در  موج ی که در آن سرعت باد و سرعتکه فرکانس جداسازی امواج دورآ و محلی برابر است با فرکانس ردیگ یمصورت سپس این فرض 

 ، یعنیشود یمبرابر  عمیقآب 

      
 

    
                         (3) 

 در نتیجه

   
 

     
                           (4) 

 .شود یمفرکانس جداسازی بدون وابستگی به سرعت باد حاصل  ،1در رابطه  3در نهایت با جایگذاری رابطه 

        (  )
                              (5) 

در این مقاله این روش توسعه داده شد. همانطور که گفته شد در این روش سرعت موج برای آب عمیق برابر با سرعت باد قرار داده شده است. 

 ؛تشخیص داده شد ،موج استخراج شده یها فیط، عمق نسبی برای هر کدام از ها ستگاهیابا در نظر گرفتن این موضوع، با استفاده از طول موج و عمق 

، سرعت متناظر با عمق متوسط یا کم عمق به جای سرعت موج در آب عمیق قرار 3رابطه  س با توجه به عمق نسبی، درعمیق، متوسط یا کم عمق. سپ

 دارای عمق نسبیِ کم عمق نبودند و همگی یا متوسط بودند یا عمیق. یها طوفان. الزم به ذکر است که هیچکدام از داده شد

 دیآ یماسازی برای عمق متوسط از رابطه زیر به دست بنابراین فرکانس جد

   
   

     

     
     (

   

 
)                        (6) 
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 .باشد یمعمق ایستگاه   طول موج طوفان و   که در آن 

 

Hwangروش3-2-2
 

 تیزی ارائه دادند انتگرال طیفی، جایگزینی برای تابعبا تعریف تابع  ها آن Hwang (1021)در روش 

  ( )  
∫   [

 ( )

  
]  

  
 

√∫ [
 ( )

  
]  

  
 

                       (7) 

 است شده پیشنهاد دورآ و محلی امواج جداسازی برای     مقدار ها داده بررسی با. شود می داده نمایش     با تابع این حداکثر فرکانس

 با است برابر متناظر طیفی انتگرال تابع که

  ( )  
  ( )

√   ( )
                        (8) 

 در نهایت رابطه زیر به عنوان فرکانس جداسازی ارائه شد

              
           

                                     (9) 

 .باشد یم   یعنی تابع      تابع انتگرال طیفی متناظر با حداکثرِ    که 

 و بحث نتایج  .       4

 های طیفروش بیان شده با فرکانس جداسازی مشاهده شده، مقایسه گردیدند. به دلیل اینکه  دونتایج حاصل از به دست آمدن فرکانس جداسازی از 

عنوان معیاری برای شده به جداشده و قابل تشخیص بودند از فرکانس جداسازی مشاهده  کامالً های قلهاستخراج شده، دارای  های طوفاندوقله ای 

دوقله  های طیفکه این فرکانس در  باشد میفرکانس انرژی حداقل بین دو قله طیفی   فرکانس جداسازی، عموماً د.شدیگر استفاده  های روش ارزیابی

ده، برابر با فرکانس فرکانس جداسازی مشاهده ش به راحتی قابل تشخیص است. بنابراین باشند میجداشده و مشخص  کامالً های قلهای که دارای 

( نیز اشاره شده 2991) Soaresدوقله ای در  های طیفبه این نوع از مشاهده به عنوان بخشی از روش تحلیل حضیض بین دوقله طیفی در نظر گرفته شد. 

 . [7]است

استفاده گردید. خطای  (MAPE)و درصد میانگین مطلق  (RMSE) دو خطای جذرمیانگین مربعاتاز  ی جداسازیها فرکانسبرای مقایسه 

حال  .دهد میاعمال شده و فرکانس مشاهده شده را نشان  های روش حاصل و در واقع اختالف متوسط فرکانس جداسازی باشد میاول از نوع بعددار 

دهد که  نشان می مثالً) دهد و اختالف فرکانس مشاهده شده و پیش بینی شده را بر حسب درصد نمایش می باشد میاینکه خطای دوم از نوع بدون بعد 

 های ایستگاهمقدار هریک از این خطاها را برای  3جدول مشاهده شده اختالف دارد(.% با فرکانس 90 به طور متوسط پیش بینی شده جداسازی فرکانس

 دهد. مختلف نشان می

ارائهشدههایروشفرکانسجداسازیامواجحاصلازMAPEوRMSEمقدارخطاهای-3جدول

 نام ایستگاه شماره ایستگاه
 Hwang  (1021)روش  Hwang (1002)و  Wang روش 

MAPE RMSE MAPE RMSE 
 0903 2593 0909 6999 گالک 2
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 0901 2197 0922 9295 میدانی 1

 0903 2599 0920 7391 تنگ 3

 0902 2295 0909 6693 پزم 1

 0902 990 0907 5795 رمین 5

 0902 2199 0909 6996 رودیک 6

 0901 2199 0907 6390 پسابندر 7

 

( تطابق بسیار خوبی را با فرکانس جداسازی مشاهده شده نشان 1021) Hwangمشخص است، به طور کلی روش  3همانطور که از جدول 

که این  باشد می% و در ایستگاه تنگ 2599دهد به طوری که بیشترین اختالف متوسط فرکانس حاصل از این روش با فرکانس جداسازی مشاهده شده  می

( چه در شرایط آب عمیق و چه در شرایط آب عمق متوسط سهم بخش دورآ 1002) Hwangو  Wang. حال اینکه روش باشد میاختالف قابل قبول 

% 90یشتر تخمین میزند. به طوری که در ایستگاه میدانی فرکانس جداسازی مشاهده شده با فرکانس جداسازی حاصل از این روش بیش از را بسیار ب

قله امواج اختالف دارد و این مقدار قابل چشم پوشی نیست. عالوه براین، در بسیاری از موارد این روش فرکانس جداسازی را منطبق بر و یا بیشتر از 

. این امر از لحاظ منطقی قابل توجیه نیست زیرا فرکانس جداسازی فرکانسی است بین قله امواج )به خصوص در شرایط آب عمیق( ی تخمین می زندمحل

امر موجب و این  شود میفرکانس با توان دو ظاهر   در تابع تیزی جسجو کرد، زیرا در صورت این تابع، توان میمحلی و قله امواج دورآ. علت این امر را 

و همچنین  باشد نمیکه این روش برای سواحل مکران نیز مناسب  شود میدر این تابع ناچیز گردد. بنابراین مشخص  تر پایین های فرکانس تأثیرتا  شود می

 .گذارد نمیچشمگیری در بهبود آن  تأثیرتوسعه دادن آن )لحاظ کردن عمق نسبی آب( 

 به صورت و میدانی یستگاه رودیک، رمینا سهای  دوقله های طیفمختلف را روی  های روشاسازی جد های فرکانسمقایسه  6تا  1 های شکل

و شرایط آب عمیق  باشند میکه امواج محلی غالب  1. در شکل دهد میمختلف و حاالت مختلف وجود امواج دورآ و محلی نشان  های عمقنمونه برای 

( سهم قسمت دورآ را بسیار بیشتر تخمین می زند و حتی آن را در 1002) Hwangو  Wangکه فرکانس جداسازی روش  شود میمشاهده   ،باشد می

، مشاهده باشند میو امواج دورآ غالب  دهد میکه شرایط آب با عمق متوسط را نشان  5. در شکلدهد میفرکانسی بیشتر از فرکانس قله محلی قرار 

( فرکانس جداسازی را تنها اندکی 1002) Hwangو  Wangو روش  وبی با فرکانس جداسازی مشاهده شده دارندکه هر دو روش تطابق خ شود می

 Wangکه روش  شود می، مشاهده باشد امواج دورآ و محلی سهم تقریباً برابری دارند و شرایط آب عمیق حاکم میکه  6. در شکلزند بیشتر تخمین می

قرار گیرد و فرکانس جداسازی حاصل از این روش بعد از فرکانس متناظر با قله بخش محلی  عمالً سهم بخش محلی را در نظر نمیHwang (1002 )و 

 گیرد. می
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3443متر،پریودحداکثر:1ارتفاعمشخصه:ایستگاهرودیک)هایطوفانتعیینفرکانسجداسازیروییکیازهایروشمقایسه-4شکل

(عمیق:شرایطعمقثانیه،

 

ثانیه،11412متر،پریود:1421)ارتفاعمشخصه:ایستگاهرمینهایطوفانتعیینفرکانسجداسازیروییکیازهایروشمقایسه-3شکل

متوسط(:شرایطعمق

 

1446متر،پریودحداکثر:1421ارتفاعمشخصه:ایستگاهمیدانی)هایطوفانتعیینفرکانسجداسازیروییکیازهایروشمقایسه-1شکل

(عمیق:شرایطعمقثانیه،
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 .         نتیجه گیری5

های محلی و  شناسایی و جداسازی مؤلفهشوند،  باشند و به صورت دوقله ای ظاهر می امواج دریایی که ترکیبی از امواج محلی و دورآ می های طیفدر 

باشد. در این  تر از شرایط دریا کمک کند و هم از نظر علمی و هم از نظر کاربرد مهندسی مهم  می تواند به داشتن درکی روشن امواج میطیف دورآی 

یده ، استخراج گردها ایستگاهاین  های طوفان ای قلهدو  های طیفموج هفت ایستگاه در سواحل مکران مورد بررسی قرار گرفته است و  های دادهقاله م

( روی 1021) Hwang( و 1002) Hwangو  Wang، دو روش جداسازی یک بعدی ها طیفاست. به منظور جداسازی بخش محلی و دورآی این 

ال شده است و فرکانس جداسازی این دو روش با فرکانس جداسازی مشاهده شده )حضیض بین دو قله محلی و دورآ( مقایسه شده است. اعم ها داده

( و 1021) Hwangروش  حاصل گر تطابق زیاد فرکانس جداسازیاین دو روش نسبت به فرکانس جداسازی مشاهده شده، نشانبررسی خطاهای 

بود که مقداری قابل  % 2599، به طوری که بیشترین اختالف با فرکانس جداسازی مشاهده شده، مقدار متوسط باشد میکانس جداسازی مشاهده شده فر

، به ، در بسیاری از مواردو بیشتر تخمین زدن سهم قسمت دورآ ( عالوه بر قابل توجه بودن خطاها1002) Hwangو  Wangدر روش . باشد میقبول 

فرکانس جداسازی منطبق بر یا بیشتر از فرکانس قله محلی بود که این امر از لحاظ منطقی غیرقابل قبول  خصوص در شرایط حاکم بودن آب عمیق، 

ست( یافت که توان در تابع تیزی )که پایه این روش ا علل این موضوع را می ، زیرا فرکانس جداسازی باید بین فرکانس قله محلی و دورآ باشد.باشد می

محلی  های بخش( روش مناسبی برای جداسازی 1021) Hwangروش  رسد میدر نهایت به نظر  شود. نادیده گرفته می تر پایین های فرکانسدر آن سهم 

 .باشد میدوقله ای سواحل مکران   های طیفو دورآی 
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  شود. ر فراهم آوردن اطالعات موج سواحل مکران تشکر میاز سازمان بنادر و دریانوردی، به منظور مساعدت د
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