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استخراج فرکانسهای جزرومدی منطقۀ خلیجفارس و دریای عمان به روش برآورد
هارمونیک کمترین مربعات چند متغیرۀ سریهای زمانی مشاهدات
ارتفاعسنجی ساحلی سطح دریا
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 .1دانشیار ،گروه مهندسی نقشهبرداری ،دانشکدۀ مهندسی عمران و حمل و نقل ،دانشگاه اصفهان ،ایران
 .2کارشناس ارشد ،دانشکدۀ مهندسی عمران و حمل و نقل ،دانشگاه اصفهان ،ایران
 .3استادیار ،گروه مهندسی نقشهبرداری ،دانشکدۀ مهندسی عمران و حمل و نقل ،دانشگاه اصفهان ،ایران
(دریافت ،94/11/22 :پذیرش نهایی)95/11/5 :

چکیده
دادههای جزرومدی بهطور وسیع برای کاربردهای گوناگون استفاده میشوند .ماهیت این دادهها را میتوان در قالب فرکانسهای
تشکیلدهندۀ آنها بیان کرد .در روشهایی که بر اساس مبانی تئوری (تئوری-مبنا) پایهگذاری شدهاند ،مشاهدات جزرومدی نقشی در
یافتن این فرکانسها نداشتهاند .این روشها عموما با بهکارگیری افمریسهای ماه ،خورشید و سایر سیارات ،پتانسیل جزرومد ،مقداردهی
شده و فرکانسهای جزرومدی از طریق آنالیز مقادیر پتانسیل جزرومدی ،به دست میآیند .این تحقیق ،در ادامۀ تحقیق انجامگرفته
توسط امیری سیمکویی و همکاران ( )4102به استخراج فرکانسهای جزرومد از طریق آنالیز مشاهدات جزرومد میپردازد .بدین منظور،
با استفاده از روش برآورد هارمونیک کمترین مربعات ( ،)LS-HEسریهای زمانی مشاهدات جزرومد ،بررسی و فرکانسهای جزرومدی
استخراج میگردند .در این تحقیق از دادههای  8ایستگاه تاید-گیج در منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان بین سالهای  0111تا 4101
استفاده شده است 202 .فرکانس مؤثر در این ایستگاهها به دست آمده است .از بین این فرکانسها  040فرکانس با توجه به دقت
پیشبینی معنادار بوده است .مقایسهای بین دو لیست فرکانسی شامل  01و  040فرکانس اصلی حاصل از تحقیق امیری سیمکویی و
همکاران ( )4102برای تاید-گیجهای کشور انگلستان ،با فرکانسهای استخراجی در این تحقیق (منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان)
انجام گرفته است .فرکانسهای جدیدی که به ایستگاههای منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان اختصاص دارد ،استخراج شده است .در
پایان جزرومد به مدت شش ماه برای تمام ایستگاهها با استفاده از دو لیست از فرکانسهای مهم استخراجی حاصل از دو تحقیق
پیشبینی شده و نتایج با هم مقایسه گردیده است .اختالف  RMSEدادههای پیشبینی شده در این مقایسه بین  4تا  7سانتیمتر و
دقت ارائهشده برای پیشبینی جزرومد با استفاده از فرکانسهای به دست آمده در این تحقیق برای ایستگاههای تاید-گیج منطقۀ خلیج
فارس و دریای عمان بین  1تا  01سانتیمتر میباشد.
واژههای کلیدی :آنالیز سری زمانی چندمتغیره ،برآورد هارمونیک کمترین مربعات ( ، )LS-HEپیشبینی جزرومد ،تاید-گیجهای
ساحلی ،خلیج فارس و دریای عمان ،فرکانسهای جزرومد.

 .1مقدمه
دادههای جزرومدی ،دادههایی هستند که به طور وسیع برای

و ماهیت دادههای جزرومدی ،ضروری است .از آنجایی

کاربردهای مختلفی مانند هیدروگرافی و یا ناوبری مورد

که این دادهها از یک روند تناوبی پیروی میکنند و

استفاده قرار میگیرند .آنالیز و پیشبینی این دادهها همواره

جزرومد پدیدهای دورهای محسوب میشود ،یکی از

مسئلهای مهم برای اهداف مختلف بوده است .به منظور

عوامل مهم در شناخت ساختار دادههای جزرومدی،

تحقق یک آنالیز و پیشبینی قابل اعتماد ،آگاهی از ساختار

فرکانسهای تشکیلدهندۀ این دادهها هستند.

*نگارنده رابط

E-mail: amiri@eng.ui.ac.ir
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تاکنون تالشهای متعددی در زمینۀ شناخت و استخراج

گیجهای کشور انگستان توسط امیری سیمکویی و

فرکانسهای جزرومدی صورت گرفته است که اکثر این

همکاران ( )0252ارائه شده است .همچنین موسویان و

تالشها ،بر مبنای اصول تئوری بوده و عموماً استفادهای از

مشهدی حسینعلی ( )0250از آنالیز تکمتغیره برای

مشاهدات جزرومد صورت نمیگیرد .در حقیقت در این

استخراج فرکانسهای جزرومدی استفاده کردند که در آن

تحقیقات ،پتانسیل جزرومد با استفاده از افمریس ماه،

حداکثر  59مؤلفه جزرومدی استخراج گردیده است.

خورشید و سایر سیارات ،مقداردهی و سپس با بهکارگیری

اکنون ما روش آنالیز چندمتغیره را که در سال 0250

روشهای مختلفی پتانسیل حاصل آنالیز میشود و

توسط امیری سیمکویی و همکاران توسعه داده شده است،

فرکانسهای جزرومدی به دست میآیند (بولسفلد5891 ،؛

برای سریهای زمانی چندمتغیره به کار میبریم .بعد از

کارت رایت و تیلر.)5895 ،

کاربردهای موفقیتآمیز  LS-HEو فرموالسیون چندمتغیره

به منظور استخراج فرکانسهای جزرومدی ،تحقیقاتی

برای سریهای زمانی دادههای  GNSSارائه شده است که

در زمینۀ آنالیز مشاهدات ارتفاع سطح دریا با استفاده از

در آن الگوهای پریودیک متفاوتی در سریهای

روشهای مختلف مانند تبدیل فوریه و موجک صورت

شناسایی شدهاند ،اکنون کاربرد دیگری از این روش در

گرفتهاست .فلینچم و جی ( )0222و جی و کاکولکا

زمینۀ هیدروگرافی در منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان

( )0222سریهای زمانی جزرومد را به صورت متغیر در نظر

ارائه میگردد که آنالیز سریهای زمانی جزرومدی نامیده

گرفتهاند و روش تبدیل موجک پیوسته را ارائه کردند .این

میشود (امیری سیمکویی و همکاران0229 ،؛ امیری

روش مکمل روشهای آنالیز هارمونیک و فوریه جهت

سیمکویی و همکاران0252 ،؛ شریفی و سام خانیانی،

استخراج اطالعات جزرومدی است .دوکارم و همکاران

 .)0252سریهای زمانی استفاده شده شامل  9ایستگاه تاید-

( )0222از روشی بر پایۀ برآورد بیشترین درستنمایی

گیج ساحلی در منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان در طول

استفاده کردهاند .این روش  AICاست که ساکاموتو و

سالهای  5888-0252با نرخ اندازهگیری  22دقیقه میباشد.

همکارانش ( )5892برای پیداکردن مؤلفههای غیر

عالوه بر روشهای ذکر شده در باال مانند فوریه،

جزرومدی در باقیماندههای جزرومدی به دست آمده از

موجک و ( VAVتمامی روشها ،روشهای آنالیز

تصحیح همۀ جزرومدهای تخمین زدهشده با استفاده از

تکمتغیره هستند) در این تحقیق روش برآورد هارمونیک

برنامۀ  VAVارائه کردهاند (وندیکو و همکاران0222 ،؛

کمترین مربعات ،برای سری زمانی چندمتغیرۀ مشاهدات

وندیکو و همکاران0221 ،؛ پیتارولی و استیروس.)0250 ،

جزرومدی به کار رفته است .حسن آنالیز چندمتغیرۀ

کاپوانو و همکاران ( )0255روش  ICAرا برای به دست

سریهای زمانی در مقایسه با روش تکمتغیره این است که

آوردن اجزای جزرومدی مستقل و غیرخطی به کار بردند.

توان فرکانسهای مشترک در سریهای زمانی تشدید شده

در این تحقیق ،سعی بر این است که با استفاده از یک

و درنتیجه ،استخراج فرکانسهای جزرومدی با سهولت

روش مشاهده-مبنا ،فرکانسهای جزرومدی استخراج

بیشتری امکانپذیر است .با استفاده از این روش میتوان

گردند .این روش ،روش برآورد هارمونیک کمترین

طیف توانی مشاهدات جزرومد را به دست آورد و

مربعات است که توسط امیری سیمکویی ارائه گردیده است

فرکانسهای تشکیلدهندۀ آنها را شناسایی کرد .مزیت

(امیری سیمکویی .)0229 ،کاربردی از این روش برای

این روش به روش آنالیز طیفی فوریه در این است که به

استخراج فرکانسهای جزرومدی برای مشاهدات تاید-

استفاده برای دادههای همفاصله یا فقط استخراج

GNSS
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فرکانسهای صحیح محدود نمیگردد .در نهایت ،لیستی از

به منظور کشف اشتباهات در یک مجموعه داده با

فرکانسهای جزرومدی مؤثر و مهم موجود در سریهای

استفاده از روش باردا ،ابتدا باید یک سرشکنی کمترین

زمانی جزرومد ایستگاههای تاید-گیج ساحلی در منطقۀ

مربعات روی مجموعۀ دادهها اعمال گردد .اگر معادلۀ مدل

خلیج فارس و دریای عمان ارائه میشود.

مشاهدات خطی ،به صورت رابطه ( )5باشد:

 .2کشف مشاهدات اشتباه درسریهای زمانی
یکی از مراحل بسیار مهم به منظور آنالیز مناسب سریهای
زمانی ،کشف اشتباهات است .وجود مشاهدات اشتباه در
دادهها ،منجر به بروز خطا در مدل ،برآورد اریب پارامترها،
پیشبینی نادرست و نتایج غلط خواهد شد .روشهای
متعددی برای مقابله با اشتباهات وجود دارد که بسته به نوع
و کاربرد دادهها ،میتوان از آنها استفاده کرد .بنابراین،
آنالیز و کشف اشتباهات ،مسئلهای نسبی است که به
ویژگیهای سیگنال و مدلهای مورد استفاده برای کشف

()5

که در آن  Eو  Dبه ترتیب ،عملگرهای امید ریاضی و
پراکنش مشاهدات A ،ماتریس طرح با ابعاد Q y ، m  n

ماتریس کوریانس مشاهدات با ابعاد  y ، m  mبردار

ایدۀ اولیه این روش ،توسط باردا در سال  5829ارائه
گردید (باردا .)5829 ،این روش مبتنی بر سرشکنی کمترین
مربعات بوده و مرحله به مرحله به کشف و شناسایی
اشتباهات میپردازد .در واقع ،در هر مرحله ،مشاهدهای که

m

بعدی از مشاهدات x ،بردار  nبعدی از مجهوالت و  eبردار
 mبعدی از باقیماندهها میباشند .برآورد کمترین مربعات
مجهوالت به صورت رابطه ( )0است:
-1 T -1
x̂ = (ATQ-1
y A) A Qy y

()0

که در آن ، Q y ،ماتریس کوریانس مشاهدات با بعد
mm

اشتباهات وابسته است .در اینجا از روش جستجوی باردا
برای کشف مشاهدات اشتباه استفاده شده است.

E(y) = Ax , D(y) = Qy , y = Ax + e

میباشد.

در روش باردا ،آمارهای که برای کشف اشتباه در نظر
گرفته میشود ،بر اساس بردار باقیماندههاست .در واقع
باقیماندهها نسبت به انحراف معیارشان مقایسه شده و آمارۀ
 w-testرا تشکیل میدهند (تیونیسن:)0222 ،
ˆci Q-1y e
T

()2

T

ci Q-1y Qeˆ Q-1y ci

= wi

بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص دهد ،مورد آزمون

که در آن ، c i ،یک بردار یکۀ ستونی است که تمام

کشف اشتباه قرار میگیرد .اگر این مشاهده ،در آزمون

مؤلفههای آن به جز مؤلفۀ iاُم که یک است ،صفر هستند.

آماری رد شود ،به عنوان مشاهده اشتباه شناسایی و حذف

ماتریس کوریانس بردار باقیماندههای برآورد شده ̂ Qeنیز

میگردد و روند ارائهشده ،برای کشف اشتباه بعدی تکرار

از طریق رابطۀ زیر به دست میآید:
Qê = Qy - A(AT Q-1y A)-1 AT = PA Qy

میشود؛ اما اگر مشاهدۀ مذکور ،در آزمون آماری پذیرفته

()2

شود ،آنگاه بهعنوان اشتباه در نظر گرفته نمیشود و روند

که در آن

کشف اشتباه متوقف میگردد .در یک مدل تابعی خطی

قائم است.

PA  I-A(ATQ1A)-1ATQ1

یک تصویرگر

اجرای این روش را میتوان در سه مرحلۀ کشف ،شناسایی

از طرفی اگر مشاهدات دارای تابع توزیع نرمال باشند،

و سازگاری بررسی کرد (تیونیسن .)0222 ،این سه مرحله

آنگاه باقیماندهها نیز دارای توزیع نرمال هستند .به این

میتوانند تا زمانی که باقیماندۀ مشاهدات ،تحت فرض صفر

ترتیب ،در صورتی که مقیاس ماتریس کوفاکتور مشاهدات

 H0پذیرفته شوند ،ادامه یابند و روندی تکراری را برای

معلوم باشد ،آمارۀ موجود در رابطۀ  2دارای توزیع نرمال

کشف مشاهدات اشتباه ایجاد کنند.

خواهد بود که در این صورت فرض صفر  H0و فرض
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مخالف  Haبرای این آزمون آماری ،عبارتند از (تیونیسن و

بنابراین مدل تابعی به صورت رابطه زیر تغییر میکند:

همکاران:)0221 ،

()2
)H0: w ~ N(0,1

با توجه به ادغام دو رابطۀ ( )1و ( )2در رابطۀ ( )9میتوان

)H a : w ~ N(w,1

که در آن ، w ،پارامتر بیانکنندۀ غیرمرکزی بودن تابع
توزیع میباشد .در صورتی که مقیاس ماتریس کوفاکتور
مشاهدات ،معلوم نباشد ،آمارۀ مذکور دارای توزیع

E(y)= Ax + Ak x k

t

استیودنت خواهد بود که در این صورت فرض صفر  H0و
فرض مخالف  Haبرای این آزمون آماری ،عبارتند از
(تیونیسن و همکاران:)0221 ،
)H0: w ~ t(m-n-1,0
)H a : w ~ t(m-n-1,w

دید:
()9

a k 
xk =  
 bk 

sinωk t1 

sinωk t 2 
,


sinωk t m 

cosωk t1

cosωk t 2
Ak = 


cosωk t m

که در آن ماتریس  Aشامل دو ستون  5و زمان ( )tو بردار
 xشامل مجهوالت سطح متوسط آب ( )MSLو نرخ
تغییرات سطح آب( )Sاست که در معادلۀ ( )52به صورت
کامل ارائه شده است.

که در آن w ،نیز پارامتر عدم مرکزیت تابع توزیع

چون در این مدل عالوه بر  a kو  b kفرکانس  ω kنیز

میباشد .پس از آنکه  w iبه ازای تمام مشاهدات به دست

مجهول است ،بنابراین باید از روش برآورد هارمونیک

آمد ،فقط بزرگترین مقدار  w iمورد آزمون آماری قرار

کمترین مربعات برای حل مسئله استفاده کرد (امیری

میگیرد .در اینجا منظور از مرکزیبودن تابع توزیع این

سیمکویی و عسگری .)0250 ،برای این هدف فرضهای

است که تابع توزیع به صورت توزیع نرمال با میانگین صفر

صفر  H0و مخالف  Haبه صورت رابطه ( )9تعریف

و انحراف معیار  5میباشد ،در حالیکه غیرمرکزی بودن،

میشوند (باردا  5829و تیونیسن :)0222

بیان کنندۀ تابع توزیع با میانگین غیر صفر است.

H 0 : E(y) = Ax

()9

H a : E(y) = Ax + A k x k

 .4مبانی برآورد هارمونيك کمترين مربعات

چون بررسی وجود سیگنال باید تحت فرض مقابل بررسی

روش برآورد هارمونیک کمترین مربعات ( )LS-HEبه

شود ،ستونهای ماتریس طرح در این فرض اضافه میشود.

منظور آنالیز طیفی و تشخیص فرکانسهای موجود در

این ایده شبیه به ایدۀ کشف مشاهدات اشتباه است که توسط

سیگنالهایی با ماهیت پریودیک استفاده میشوند (امیری

باردا ( )5829و تیونیسن ( )0222ارائه شده است .طبق این

سیمکویی و همکاران.)0229 ،

روش فرض صفر بر این است که مشاهده عاری از اشتباه

روش برآورد هارمونیک تکمتغیره ،به منظور معرفی

است در حالی که طبق فرض مقابل این مشاهده شامل اشتباه

الگوهای پریودیک در مدل تابعی استفاده میشود .برای

است .افزایش ستونهای ماتریس طرح در فرض مقابل به

یک سری زمانی ،سادهترین رفتار پریودیکی که میتوان به

علت وجود اشتباهات تحت این فرض است.

منظور بهبود مدل تابعی ،به آن اضافه نمود ،عبارت است از
(امیری سیمکویی و عسگری:)0250 ،
()1

y(t) = a k cos ω k t+ b ksin ω k t

برای آنکه بتوانیم مدل ریاضی مناسبی را به مشاهدات
نسبت دهیم ،باید مشاهدات بررسی و برخی آزمونهای
آماری انجام گیرد .در واقع این روابط بیانکنندۀ کافینبودن

این رابطه در واقع یک موج سینوسی با یک فاز اولیه است

فرض صفر برای اجرای پردازشهاست .این بدین معناست

که  a kو  b kدامنه و فاز سیگنال و  ω kفرکانس است.

که تحت فرض صفر تأثیرات متناوب غایب هستند ،درحالی
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که تحت فرض مقابل حضور دارند؛ بنابراین دو فرض 𝐻0

 || . ||2 −1= (.)𝑇𝑄−1و 𝑎̂𝑒 باقیماندۀ کمترین مربعات تحت
)𝑦 (.

و 𝑎𝐻 در نظر گرفته میشود .به عنوان یک مثال دیگر ممکن

فرض مقابل است.

با استفاده از فرمول  9به دست

است فرض کنیم (فرض صفر) که دیتاها خالی از اشتباه

میآید .دو ستون اول این ماتریس شامل یک رفتار خطی از

هستند .برای اینکه ببینیم چنین فرضی معتبر است یا خیر ،با

سریهای زمانی است و ستونهای بعدی آن جهت یافتن

فرضیۀ صفر مخالفت میکنیم و به بررسی فرضیه مقابل

رفتارهای تناوبی در سری زمانی به کار میرود ê 0 .بردار

میپردازیم که متغیرها برای ما روشنتر شوند .در مدلی که

باقیماندههای کمترین مربعات و  PAتصویرگر قائم است.

فرض شده است تأثیرات خطا و اشتباه در آن غایب هستند

این پارامترها تحت فرض  H0به دست میآیند (امیری

(  ،)𝐻0تست  𝐻0در مقابل 𝑎𝐻 ما را آگاه میسازد که آیا
متغیر بیانگر اضافی باید به محاسبات اضافه شود یا خیر.

𝑦𝑄

Ak

سیمکویی و عسگری.)0250 ،
جهت یافتن ماتریس  A kدر رابطۀ  52بهازای  ω jهای

هدف اصلی برای حل مسئله یافتن فرکانسهایی است

مختلف ماتریسهای  A jمختلفی آزمایش میشوند تا مقدار

که بتواند رابطۀ زیر را ماکزیمم کند .در واقع هدف یافتن

) P(ω j

ماکزیمم ،یافت شود .این  ω jبرابر  ωkمیشود و

فرکانسهایی است که بتوان به ازای این فرکانسها

با استفاده از فرکانس  ωkپیدا شده ،ماتریس

ماکزیمم مقدار طیف توانی را به دست آورد .آنگاه بر

میشود .ماتریس A j

Ak

ساخته

و  ، A kهمان ساختار ماتریس موجود

اساس این طیف توانی ماکزیمم ،میتوان تجزیه و تحلیل

در رابطۀ  9را دارند .ماتریس  A jکه مقدار بیشینۀ )  ، P(ω jبه

مربوط به استخراج فرکانس مؤلفههای مهم جزرومدی را

ازای آن به دست میآید ،بهعنوان ماتریس  A kانتخاب

صورت داد .هدف یافتن فرکانس 𝑘𝜔 توسط حل مسئله
کمترینسازی (رابطه  )8است:

به دست آوردن

) ωk = argmax P(ω j

()8

تحلیلی برای یافتن

یا بصورت
= arg min || êa ||2Qy−1

⊥
2
P[A
̅̅̅̅̅̅
Aj] y||Q−1
y

||ωk = argmin

و
PA⊥ Aj

= ̅j
A

||PA̅j y||2Q−1
,
y

= ωk

T

̅ j (A
̅ j Q−1
̅ −1 ̅ −1
PA̅j = A
y Aj ) Aj Qy

بنابراین خواهیم داشت:
𝑘𝜔
⊥ T −1
−1 T −1
= argmax ê0 Q−1
̂0
̅ Aj ) Aj Qy e
y A j (A j Q y PA
) = argmax P(ωj

بنابراین طیف توانی از رابطۀ ( )52به دست میآید:

PA  I-A(A T Q 1A) -1A T Q 1

در

روابط

بنابراین از روشهای عددی برای حل مسئله استفاده
میگردد .به این منظور یک رابطۀ گسسته بین  ω jو

) P(ω j

برقرار میگردد و میتوان نمودار مقادیر طیفی ) P(ω j

را بر

حسب مقادیر گسستۀ  ω jبه دست آورد و از این طریق ω j
ای که بیشینۀ مقدار طیفی ) P(ω j

را داراست ،به عنوان

فرکانس مد نظر انتخاب میشود.
میگیرد (امیری سیمکویی و همکاران:)0229 ،

که در آن  ê 0  PA yبردار باقیماندههاست و داریم:

باال

به ازای آن به دست میآید .اما این روش به علت

انتخاب  ω jهای مختلف از طریق رابطۀ ( )50صورت

T
T -1 
-1 T -1
ˆ0
P(ω j ) =eˆ 0 Q-1
y A j (A j Qy PA A j ) A j Qy e

] 𝐴̅ = [𝐴 𝐴1 … 𝐴𝑘−1

) P(ω j

ماتریس A j

است که مقدار بیشینۀ

وجود مقادیر بیشینۀ محلی بسیار طاقتفرسا و پیچیده است.

که در آن،
T

) P(ω j

با استفاده از روشهای متعددی

امکانپذیر است .یکی از این روشها ،استفاده از روابط

ωj

()52

میشود.

()50
و

j=1,2,...

α=0.1,

Tj+1 =Tj (1+αTj /T),
ω j = 2π/Tj

که در آن ،T1 ،پریود نایکویست و  ،Tطول کل سری زمانی
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E(vec(Y))=(Ir  A) vec(X)+(Ir  Ak ) vec(Xk ),

است .مقدار  T1در رابطۀ ( ،)50معادل با  5ساعت در نظر

()51

گرفته شده است .در نظر گرفتن مقدار  2/5برای آلفا به این

که در آن  vecو  به ترتیب ،عملگر وک و ضرب

دلیل است که اوالً این ضریب باید به گونهای انتخاب شود
که الگوریتم بتواند تمام فرکانسهای مختلف را استخراج
]

کند .ثانیاً این ضریب باید به گونهای باشد که حجم
محاسبات طوالنی نشود .پس برای رسیدن به دو هدف باال
مقدار مناسبی که برای این ضریب در نظر گرفته شد ،مقدار
 2/5است.
پس از یافتن  ω jو نیز مقدار

ماکزیمم ) P(ω j

الزم

است فرکانسهای انتخابشده با فرضهای آماری مورد
آزمون قرار بگیرند .آمارۀ مورد استفاده برای این آزمون به
شکل رابطه ( )52است (تیونیسن و همکاران.)0221 ،
()52

T

ماتریس کواریانس معلوم باشد آنگاه آمارۀ  Ṯ2تحت فرض
 H0دارای تابع توزیع خی دو با دو درجۀ آزادی میباشد
یعنی ) T2 ~ χ 2 (2,0میباشد.
اما اگر ماتریس کواریانس دارای واریانس مجهول σ2

و به شکل  Qy =σ2Qباشد ،آنگاه آماره به صورت رابطۀ
( )52تغییر خواهد کرد(تیونیسن و همکاران.)0221 ،
()52

2
2σˆ a

x

. r k] .
2 x kX=[x1. x 2r ...xو

x

k

[

=

1

Xk

ماتریسهای شامل بردار مجهوالت ،به ترتیب بعد  n  rو
 2  rدارند.
اجزای ماتریس  با بعد  r  rو مجهوالت متعلق به
ماتریس  Qبا بعد  ، m  mاز طریق یک آنالیز چندمتغیره
قابل حصول هستند .با یک نگاه کوتاه به رابطۀ  ،51میتوان

دریافت که عبارت  I r  A kنشاندهندۀ وجود یک
فرکانس مشترک در همه سریهای زمانی است که باید با

طیف توانی در حالت چندمتغیره ،به صورت رابطه ()52

بستگی دارد .اگر

T
eˆ 0 Q1A k (A Tk Q 1PA A k )-1A Tk Q 1 eˆ 0

کرونوکر Y=[y1 y 2 ... y r ] ،ماتریس با بعد ، m  r

استفاده از برآورد هارمونیک چندمتغیره یافت شود .رابطۀ

T -1 
-1 T -1
ˆ0
T2 = eˆ 0 Q-1
y Ak (Ak Qy PA Ak ) Ak Qy e

شکل این آماره به ماتریس کواریانس Q y

D(vec(Y))=   Q

قابل بازنویسی است (امیری سیمکویی و عسگری:)0250 ،
()52

T

)P(ω j )= tr(Eˆ Q1A j (ATj Q1PAA j )-1ATj Q1Eˆ  1

با  ، Ê  PA Yبه عنوان باقیماندههای کمترین مربعات
سری زمانی و

1

1

 I-A(A Q A) A Q
T

-1

T

PA

r

به عنوان

تصویرگر قائم مدل تکمتغیره به کار میرود .رابطۀ (،)52
همۀ سریهای زمانی را بهطور همزمان در نظر گرفته و از
طریق ماتریسهای  و  Qبه ترتیب ،کراسکرولیشن و

= T2

در این رابطه  ، σ̂ a2تحت فرض  Haمحاسبه میشود .این

وابستگی زمانی را به حساب میآورد .مقدار ماتریس ، 
از طریق رابطۀ ( ،)59قابل برآورد است:


T

Ê Q1 E
m-n





آماره نیز تحت فرض  H0دارای توزیع فیشر خواهد بود؛

()59

یعنی ) T 2 ~ F(2,m-n-2خواهد بود.

آمارۀ آزمون برای سنجش اهمیت فرکانس یافتشده ،از

اگر در یک مدل خطی به جای یک سری زمانی،
سری زمانی با ماتریس طرح  Aو ماتریس

r

کوریانس Q y

یکسان وجود داشته باشند ،آنگاه مدل خطی مذکور به
حالت چندمتغیره تعمیم مییابد .برای یک مدل خطی
چندمتغیره ،رابطۀ ( )2به رابطۀ ( )51تعمیم مییابد (امیری
سیمکویی:)0229 ،

طریق رابطۀ ( )59قابل حصول است:
()59

T

)T2 = tr(Eˆ Q1Ak (ATk Q1PAAk )-1ATk Q1Eˆ  1

که تحت فرض صفر  ،H0دارای تابع توزیع خی دو با درجۀ
آزادی  2rمیباشد؛ یعنی ) . T2 ~ χ 2 (2r,0درجۀ آزادی 2r

از این واقعیت به دست می آید که ماتریس 𝑘𝐴 ⊗ 𝑟𝐼 تحت
فرض مقابل در واقع شامل  2rستون است (تیونیسن.)0222 ،

استخراج فرکانسهای جزرومدی منطقۀ خليجفارس و دريای عمان

برای افزایش قدرت شناسایی سیگنالها ،ما فرموالسیون
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بنابراین دستگاه معادالت ( )02را میتوان به فرم سادهشده،

برآورد هارمونیک برای یک مدل خطی یکمتغیره و چندمتغیره

طبق رابطۀ ( )05نوشت.

را بررسی میکنیم .در واقع هدف ،شناسایی سیگنالها با حاالت

()05

مشترک است که فرض میشود در سریهای زمانی مختلف

در معادلۀ ( Y ،)05بردار مشاهدات (ارتفاع لحظهای سطح

حضور دارند .در نهایت از فرکانس بهدستآمده برای مؤلفههای

آب)  A ،ماتریس ضرایب و xبردار مجهوالت شامل، aj

جزرومدی در باال استفاده کرده و دامنۀ مؤلفههای جزرومدی را

 bjو همچنین مجهول  MSLو  Sاست .با توجه به روش

محاسبه میکنیم.

کمترین مربعات ،مجهوالت از رابطۀ ( )00به دست میآیند.
()00

برای مدل کردن مشاهدات سطح دریا مؤلفههایی که در نظر

𝑋𝐴 = 𝑌

𝑌 𝑇𝐴 𝑋̂ = (𝐴𝑇 𝐴)−1

گرفته میشود ،عبارتند از .5 :مؤلفههای قسمت خطی مدل شامل

بعد از به دست آوردن مجهوالت با استفاده از مدل باال

مؤلفۀ سطح متوسط دریا ( )MSLو نرخ تغییرات سطح آب()S؛

اکنون میتوان دامنۀ مؤلفههای جزرومدی را بر اساس رابطۀ

 .0مؤلفههای مربوط به قسمت غیرخطی مدل شامل ضرایب a j

( )02محاسبه کرد.

و  .bjمدلی که در این حالت برای پردازش دادهها از آن استفاده

()02

𝐴𝑗 = √a2j + b2j

میشود عبارت است از:
()58

 .3نتايج عددی

× )SSH(φ, λ, t) = MSL(φ, λ, 𝑡0 ) + S(φ, λ
(t − t0) +

در این تحقیق از دادههای  9ایستگاه تاید-گیج مستقر در

])∑[ a j (φ, λ)cos(ωj t) +bj (φ, λ) sin(ωj t

منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان استفاده شده است .این

k

j=1

دادهها در بازۀ زمانی  5888تا  0252انتخاب شدهاند و دارای

اگر معادلۀ ( )58برای تمام مشاهدات یک نقطه در تمام

نرخ برداشت  22دقیقه هستند .موقعیت این ایستگاهها در

زمانهای 𝑛𝑡 …  𝑡1 , 𝑡2نوشته شود ،دستگاه معادالت

شکل  5نشان داده شده و نام و مختصات آنها در جدول 5

مشاهدات (رابطه  )02تشکیل میشود.
) SSH(t1
)SSH(t 2
.
.
=
.
.
)SSH(t n−1
] )[ SSH(t n

()02
MSL
sin ωk t1
S
sin ωk t 2
a1
.
b1
.
.
.
.
.
.
sin ωk t n−1
a
sin ωk t n ] k
] [ bk

ارائه شده است.

cos ωk t1
cos ωk t 2
.
.
.
.
cos ωk t n−1
cos ωk t n

.
.
.
.
.
.
.
.

sin ω1t1
sin ω1t 2
.
.
.
.
sin ω1t n−1
sin ω1t n

cos ω1t1
cos ω1t 2
.
.
.
.
cos ω1t n−1
cos ω1t n

t1
t2
.
.
.
.
t n−1
tn

 .1 .3آناليز طيفی دادههای جزرومدی
در ابتدا ،آنالیز چندمتغیره و آنالیز تکمتغیره ،از طریق
1
1
.
.
.
.
1
[1

بررسی طیف توانی دادههای جزرومدی در هر دوحالت ،با
یکدیگر مقایسه میگردند.
سپس ،با استفاده از آنالیز چندمتغیره به استخراج
فرکانسهای جزرومدی پرداخته میشود .دادههای مورد

دستگاه معادالت ( )02شامل  nمعادله و  2k+2مجهول است

استفاده در این تحقیق ،سریهای زمانی همفاصله از

و در آن )  SSH(tnارتفاع آب در لحظۀ  MSL ،tnمقدار

دادههای جزرومدی هستند .این سریها از  9ایستگاه تاید-

متوسط سری زمانی (ارتفاع آب) j=1,2,3,…,k ،تعداد

گیج در بازۀ زمانی یادشده به دست آمدهاند .بدین صورت،

مؤلفههای جزرومدی استفادهشده و … n=1,2,3تعداد

 9سری زمانی با در نظر گرفتن تعداد گپهای موجود،

دفعات نمونهبرداری میباشد (پروازی و همکاران.)0251 ،

آنالیز شده است .از آنجایی که در مدل خطی چندمتغیره،
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ماتریسهای طرح  Aمربوط به سریهای زمانی مختلف باید

از روابط ( )52و ( ،)52مقادیر گسستۀ  ، ω jبا استفاده از

یکسان باشند ،مکان گپ در سریهای مختلف نیز ،باید

رابطۀ  50محاسبه گردید .در این قسمت با توجه به اینکه به

یکسان باشد .به عبارت دیگر اگر در مدل چندمتغیره ،در

محاسبه طیف توانی نیاز میباشد ،مقدار  T1در رابطۀ (،)50

یکی از سریهای زمانی ،گپی وجود داشته باشد ،باید در

معادل با  5ساعت در نظر گرفته شده است .اکنون ،به

سایر سریها نیز همان گپ را اعمال کرد.

محاسبۀ طیف توانی سریهای زمانی پرداخته میشود.

پیش از محاسبۀ طیف توانی سریهای زمانی با استفاده

شکل  .1موقعیت ایستگاههای تاید-گیج واقع در منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان
جدول  .1نام و مختصات ایستگاههای تاید-گیج واقع در خلیج فارس و دریای عمان
نام ایستگاه

بازۀ زمانی(سال)

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

خرمشهر

 1111تا 2333

'33° 22

'84° 12

بندر امام حسن

 1111تا 2331

'21° 23

'23° 12

جزیرۀ خارک

 1111تا 2333

'21° 11

'23° 23

بندر بوشهر

 1111تا 2313

'24° 21

'23° 23

کنگان

 1111تا 2333

'22° 23

'22° 33

بندرعباس

 1111تا 2332

'22° 34

'21° 24

جاسک

 1111تا 2332

'22° 31

'21° 38

چابهار

 1111تا 2332

'22° 31

'22° 81
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این طیف ،یک بار با استفاده از رابطۀ ( )52برای  9سری

یک بزرگنمایی از سیگنال نیمروزانه و روزانه از شکل 0

زمانی به عنوان سری زمانی چندمتغیره و یک بار با استفاده

نشان داده شده است .همانطور که در شکلهای  2و2

از رابطۀ ( )52برای یکی از  9سری زمانی به عنوان سری

مالحظه میگردد ،توان طیفی فرکانسها در حالت

زمانی تکمتغیره محاسبه شده است .به این صورت که

چندمتغیره بسیار بیشتر از حالت تکمتغیره است و شناسایی

طیف توانی در دو حالت بررسی شد؛ حالت اول با استفاده

این فرکانسها با سهولت بیشتری انجام میگیرد.

از آنالیز هارمونیک چندمتغیره ،به این صورت که همزمان

در ادامه ،فرکانسهای مربوط به  252پیک که در طیف

مشاهدات مربوط به چند ایستگاه ( 9ایستگاه همزمان با هم)

چندمتغیره دارای توان بیشتری در مقایسه با بقیۀ پیکها

مورد پردازش قرار گرفت و حالت دوم با استفاده از آنالیز

بودند ،استخراج شدهاند .این فرکانسها ،شامل

هارمونیک تکمتغیره ،به این صورت که برای مشاهدات

فرکانسهای پریود بلند و فرکانسهایی در بازۀ روزانه تا

سری زمانی مربوط به هر ایستگاه به صورت مجزا بررسی

یکچهارم روزانه میباشند .در جدول  0و  ،2دو لیست از

شده است.

فرکانسهای مهم استخراجی ،حاصل از آنالیز طیفی

نتایج مربوطه در شکل  0نشان داده شده است.

چندمتغیرۀ دادههای جزرومدی ایستگاههای تاید-گیج

طیفهای محاسبهشده در این شکل ،در حالت کلی شبیه به

ساحلی در منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان ارائه شدهاند.

یکدیگرند .تفاوت اصلی بین آنها ،توان فرکانسهای

در این جدولها بین دو سری فرکانس استخراجی (لیستی

بررسی شده است .در حقیقت ،در آنالیز چندمتغیره،

شامل  12و  505فرکانس اصلی) حاصل از تحقیق امیری

فرکانسهای موجود در پدیدۀ جزرومد که بین سریهای

سیمکویی و همکاران ( )0252برای تاید-گیجهای کشور

زمانی مشترک هستند ،با توان باالتری ظاهرشده و بهراحتی

انگلستان با فرکانسهای استخراجی در این تحقیق (برای

قابل کشف میباشند .برای مقایسۀ بهتر میان این دو طیف،

منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان) مقایسه شده است.

شکل  .2طیف توانی چندمتغیرۀ کمترین مربعات اخذ شده از  4ایستگاه تاید-گیج در منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان با نرخ برداشت  33دقیقه (شکل باال)؛ طیف
توانی تکمتغیرۀ کمترین مربعات اخذ شده از ایستگاه تاید-گیج چابهار در منطقۀ خلیج فارس با نرخ برداشت  33دقیقه (شکل پایین)؛ خطچین ،نشاندهندۀ
محدوده پریود سیگنال روزانه و هارمونیکهای باالتر آن است.
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شکل  .3سیگنالهای نیم روزانه (شکل (الف) ،شکل (ب) ،شکل (پ)) و روزانه(شکل (ت)) در طیف توانی چندمتغیرۀکمترین مربعات اخذ شده از  4ایستگاه تاید-
گیج در منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان

شکل  .4سیگنالهای نیمروزانه(شکل (باال -راست) ،شکل (باال -چپ) ،شکل (پایین -راست)) و روزانه(شکل (پایین -چپ)) در طیف توانی تکمتغیرۀ کمترین
مربعات اخذ شده از ایستگاه تاید-گیج چابهار در منطقۀ خلیج فارس
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جدول  .2فرکانسهای جزرومدی (غیرمشترک با فرکانسهایی با بیشترین تأثیر ،در لیست  23فرکانسی تحقیق امیری سیمکویی و همکاران ())2318
استخراجشده از آنالیز طیفی چندمتغیرۀ جزرومدی ایستگاههای تاید-گیج ساحلی در منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان
شماره

فرکانس

دامنه (متر)

شماره

(دور/ساعت)

فرکانس

دامنه (متر)

شماره

(دور/ساعت)

فرکانس

دامنه (متر)

(دور/ساعت)

1

3/3812223

3/312

1

3/3433228

3/113

12

3/3213284

3/123

2

3/3814312

3/311

13

3/3433243

3/113

14

3/3332222

3/121

3

3/3811342

3/343

11

3/3433341

3/111

11

3/3331222

3/321

8

3/3813234

3/282

12

3/3432112

3/113

23

3/3311881

3/332

2

3/3342381

3/233

13

3/3432131

3/113

21

3/3383131

3/338

1

3/3341821

3/233

18

3/3431331

3/144

22

3/3112213

3/318

2

3/3438823

3/118

12

3/3433121

3/123

23

3/2833884

3/333

4

3/3432311

3/113

11

3/3241238

3/111

28

3/2313131

3/332

جدول  .3فرکانسهای جزرومدی (غیرمشترک با فرکانسهایی با بیشترین تأثیر ،در لیست  121فرکانسی تحقیق امیری سیمکویی و همکاران ( ))2318استخراج
شده از آنالیز طیفی چندمتغیرۀ دادههای جزرومدی ایستگاههای تاید-گیج ساحلی در منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان
شماره

فرکانس

دامنه (متر)

شماره

(دور/ساعت)

فرکانس

دامنه (متر)

شماره

(دور/ساعت)

فرکانس

دامنه (متر)

(دور/ساعت)

1

3/3432314

3/231

22

3/3432221

3/141

81

3/3212311

3/342

2

3/3438423

3/238

21

3/3431331

3/144

23

3/3222331

3/322

3

3/3433128

3/832

22

3/3241343

3/143

21

3/3212238

3/322

8

3/3812223

3/312

24

3/3431281

3/141

22

3/3423288

3/322

2

3/3814312

3/311

21

3/3433121

3/123

23

3/3331222

3/321

1

3/3811382

3/348

33

3/3241238

3/111

28

3/3211122

3/312

2

3/3811342

3/343

31

3/3433122

3/112

22

3/3221121

3/311

4

3/3211831

3/314

32

3/3421111

3/112

21

3/3211331

3/322

1

3/3818122

3/313

33

3/3421814

3/121

22

3/3411223

3/322

13

3/3214212

3/333

38

3/3213284

3/123

24

3/3414122

3/331

11

3/3212231

3/228

32

3/3212212

3/181

21

3/3414212

3/338

12

3/3212812

3/224

31

3/3222112

3/132

13

3/3383131

3/338

13

3/3211138

3/222

32

3/3223141

3/122

11

3/3218222

3/328

18

3/3242241

3/212

34

3/3223224

3/122

12

3/3121111

3/321

12

3/3242283

3/211

31

3/3332222

3/121

13

3/1333142

3/314

11

3/3341821

3/233

83

3/3428111

3/111

18

3/3132182

3/312

12

3/3342381

3/233

81

3/3218124

3/112

12

3/3143313

3/311

14

3/3438823

3/118

82

3/3211123

3/132

11

3/3112213

3/318

11

3/3433243

3/113

83

3/3218231

3/312

12

3/1321332

3/318

23

3/3433228

3/113

88

3/3421111

3/341

14

3/1232218

3/313

21

3/3432311

3/113

82

3/3221211

3/341

11

3/1233288

3/311

22

3/3433341

3/111

81

3/3221312

3/348

23

3/2381138

3/338

23

3/3432131

3/113

82

3/3482218

3/343

21

3/2312182

3/338

28

3/3432112

3/113

84

3/3432221

3/141
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در نهایت فرکانسهای جدیدی که در ایستگاههای

سیمکویی و همکاران( )0252و  505 .2فرکانس مؤثر

تاید-گیج منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان استخراج

استخراجی از دادههای ایستگاههای تاید-گیج در منطقۀ

شدهاند و در لیست فرکانسهای ارائهشده در تحقیق امیری

خلیج فارس و دریای عمان حاصل از این تحقیق ،با هم

سیمکویی و همکاران ( )0252موجود نبودند ،ارائه شده

مقایسه و نتایج ارائه شده است.
با توجه به دقت مطلوب بهدستآمده برای پیشبینی

است.
در ادامه برای بررسی کارایی لیست فرکانسهای

جزرومد در هر ایستگاه مقایسهای بین دادههای

ارائهشده جزرومد برای یک بازۀ زمانی پیشبینی میگردد.

پیشبینیشده و دادههای معلوم به مدت شش ماه انجام

نتایج مربوط به پیشبینی جزرومد در هریک از این 9

گرفته است که در شکل  1یک نمونه از این مقایسه در چهار

ایستگاه برای شش ماه مجزا در جدولهای  2و  1ارائه شده

ایستگاه بندرعباس ،بوشهر ،چابهار و کنگان ارائه شده است.

است .در این جدولها RMSE ،و سیگما مربوط به بردار

در شکل  1نمودار قرمزرنگ مربوط به دادههای معلوم و

باقیماندۀ دادههای پیشبینیشده در  2حالت استفاده از

نمودار سبزرنگ مربوط به دادههای پیشبینی شده هستند.

فرکانسهای مختلف شامل .5 :لیستی از  12فرکانس مؤثر

برای مقایسۀ بهتر دادههای پیشبینیشده با دادههای معلوم،

ارائه شده توسط امیری سیمکویی و همکاران ()0252

یک بزرگنمایی از شکل  ،1در شکل  2ارائه شده است.

بهدستآمده از دادههای کشور انگلستان 12 .0 ،فرکانس

در ادامه نتایج مربوط به چندین مقایسه از دستۀ

مؤثر استخراجی از دادههای ایستگاههای تاید-گیج در

فرکانسهای مختلف ،برای پیشبینی جزرومد در چهار

منطقۀ خلیج فارس و دریای عمان حاصل از این تحقیق.2 ،

ایستگاه برای شش ماه بهطور مجزا ارائه شده است .دستۀ

لیستی متشکل از  505فرکانس مؤثر ارائهشده توسط امیری

فرکانسهای مورد استفاده عبارتند از :دستۀ اول:

CTE

شکل  .2مقایسه بین دادههای معلوم و دادههای پیشبینی شده در چهار ایستگاه بندرعباس(شکل باال -راست) ،بوشهر(شکل باال -چپ) ،چابهار (شکل پایین-
راست) و کنگان (شکل پایین -چپ) در بازۀ زمانی شش ماه (نمودار قرمزرنگ :دادههای معلوم ،نمودار سبزرنگ :دادههای پیشبینیشده).

111

استخراج فرکانسهای جزرومدی منطقۀ خليجفارس و دريای عمان

شکل  .1مقایسه بین دادههای معلوم و دادههای پیشبینیشده توسط مدل تابعی در چهار ایستگاه بندرعباس(شکل باال -راست) ،بوشهر(شکل باال -چپ) ،چابهار(شکل
پایین -راست) و کنگان (شکل پایین -چپ) در بازۀ زمانی یک هفته (نمودار قرمزرنگ :دادههای معلوم ،نمودار سبزرنگ :دادههای پیشبینی شده)
جدول  .4سیگما و  RMSEبردار باقیماندهها در هر ایستگاه برای شش ماه پیشبینی به ازای لیست  23تایی از فرکانسهای جزرومدی (ستون سوم و ششم به
ترتیب نتایج مربوط به استفاده از لیست  23فرکانس مهم استخراجی از تحقیق امیری سیمکویی و همکاران( ،)2318ستون دوم و پنجم نتایج مربوط به 23
فرکانس مهم استخراجی در این تحقیق و ستون چهارم و هفتم در هر مورد ،اختالف بین دو دسته نتایج را نشان میدهد).
Sigma
)(m

Sigma
)(m

Difference

RMSE
)(m

RMSE
)(m

Difference

خرمشهر

3/322

3/333

3/311

3/181

3/123

3/332

بندر امام حسن

3/383

3/323

3/313

3/114

3/111

3/322

جزیرۀ خارک

3/318

3/333

3/311

3/118

3/111

3/323

بندر بوشهر

31312

31322

3/334

31133

31124

3/324

نام ایستگاه

کنگان

31311

31331

3/323

31133

31141

3/321

بندرعباس

3/312

3/322

3/332

3/111

3/131

3/323

جاسک

3/311

3/323

3/334

3/131

3/133

3/332

چابهار

31313

31312

3/332

31111

31131

3/311

CTE

بازۀ یکچهارم تا یکنهم روزانه .با در اختیار داشتن

(لیستی از  121فرکانس جزرومدی که با نام

شناخته میشوند (کارترایت و تیلور ( ،))5895دستۀ دوم:

مشاهدات واقعی در بازۀ زمانی مورد نظر در هریک از

فرکانسهای استخراجشده از سری زمانی چندمتغیره در

ایستگاهها ،بردار اختالف مشاهدات واقعی و پیشبینی شدۀ

بازه پریود بلند تا یکسوم روزانه ،دستۀ سوم+ CTE :

جزرومد یا همان بردار باقیماندهها محاسبه گردید .سپس،

فرکانسهای استخراجشده از سری زمانی چندمتغیره در

میانگین انحرافمعیار بردار باقیماندههای شش ماه مذکور

بازۀ یکچهارم تا یکششم روزانه ،دستۀ چهارم+ CTE :

در هریک از ایستگاهها تعیین گردید که مقادیر آنها تا

فرکانسهای استخراجشده از سری زمانی چندمتغیره در

دقت میلیمتر در جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  .2سیگما و  RMSEبردار باقیماندهها در هر ایستگاه برای شش ماه پیشبینی به ازای لیست 121تایی از فرکانسهای جزرومدی (ستون سوم و ششم به
ترتیب نتایج مربوط به استفاده از لیست  121فرکانس مهم استخراجی از تحقیق امیری سیمکویی و همکاران( ،)2318ستون دوم و پنجم نتایج مربوط به
 121فرکانس مهم استخراجی در این تحقیق و ستون چهارم و هفتم در هر مورد ،اختالف بین دو دسته نتایج را نشان میدهد).
Sigma
)(m

Sigma
)(m

Difference

RMSE
)(m

RMSE
)(m

Difference

خرمشهر

3/321

3/331

3/313

3/131

3/122

3/332

بندر امام حسن

3/324

3/124

3/323

3/131

3/118

3/313

جزیرۀ خارک

3/312

3/331

3/323

3/133

3/124

3/328

بندر بوشهر

31311

31322

3/331

31121

31122

3/331

نام ایستگاه

کنگان

31311

31331

3/323

31122

31141

3/312

بندرعباس

3/312

3/323

3/331

3/112

3/121

3/312

جاسک

3/312

3/323

3/334

3/313

3/123

3/321

چابهار

31318

31311

3/332

31111

31138

3/323

جدول  RMSE .6بردار باقیماندهها در چهار ایستگاه کنگان ،جاسک ،خارک و خرمشهر در بازۀ زمانی شش ماه پیشبینی ،به ازای لیستهای مختلفی از فرکانسهای
جزرومدی.
)RMSE(cm

لیست فرکانس
CTE
فرکانسهای استخراجشده از سری زمانی چندمتغیره
در بازۀ پریود بلند تا یکسوم روزانه
CTE
+
فرکانسهای استخراجشده از سری زمانی چندمتغیره

ایستگاه کنگان

ایستگاه جاسک

ایستگاه خارک

ایستگاه خرمشهر

12/3

13/4

12/4

11/2

21/2

12/1

11/8

13/1

12/2

13/2

22/3

18/1

در بازۀ یکچهارم تا یکششم روزانه
CTE
+
فرکانسهای استخراجشده از سری زمانی چندمتغیره

12/1

1/8

13/3

18/1

در بازۀ یکچهارم تا یکنهم روزانه

به منظور مقایسۀ فرکانسهای مشاهده-مبنا و تئوری-

فرکانسهای موجود در مجموعۀ  ،CTEتعداد زیادی از

مبنا ،به بررسی انحرافمعیار بردار باقیماندههای مربوط به

فرکانسهای مورد نیاز برای مدلسازی جزرومد را در بر

فرکانسهای دستۀ اول و چهارم میپردازیم .در واقع ،علت

میگیرد و ثانیاً این فرکانسها برخالف فرکانسهای

نحوۀ انتخاب فرکانسهای دستۀ دوم این بود که

مشاهده-مبنا ،کامالً مستقل از مشاهدات و صرفاً بر اساس

فرکانسهای  CTEدر بازۀ پریودبلند تا یکسوم روزانه قرار

اصول تئوری هستند.

دارند .تفاوت میان پیشبینی جزرومد حاصل از
فرکانسهای تئوری-مبنا و پیشبینی جزرومد حاصل از

 .1نتيجهگيری

فرکانسهای مشاهده-مبنا به این دلیل است که اوالً

در این تحقیق ،هدف اصلی کشف فرکانسهای جزرومد و

استخراج فرکانسهای جزرومدی منطقۀ خليجفارس و دريای عمان
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تعیین مدل مناسب برای پیشبینی جزرومد است .به منظور

مهم و مؤثر در پیشبینی جزرومد استخراج شد و مقایسهای

کشف فرکانسهای جزرومد ،از یک روش مشاهده-مبنا

بین دو سری فرکانس استخراجی (لیستی شامل  12و 505

یعنی ،روش برآورد هارمونیک کمترین مربعات بهرهگیری

فرکانس اصلی) حاصل از تحقیق امیری سیمکویی و

شد .از آنجایی که این روش برای آنالیز طیفی سریهای

همکاران ( )0252برای تاید-گیجهای کشور انگلستان ،با

زمانی چندمتغیره و تکمتغیره قابل استفاده میباشد ،در این

فرکانسهای استخراجی در این تحقیق(برای منطقۀ خلیج

تحقیق ،آنالیز طیفی سریهای زمانی چندمتغیره استفاده شده

فارس و دریای عمان) انجام گرفت .فرکانسهای جدیدی

است .در ابتدا مقایسهای بین آنالیز چندمتغیره و حالت

که به ایستگاههای تاید-گیج منطقۀ خلیج فارس و دریای

تکمتغیرۀ آن صورت گرفت .در این مقایسه با استفاده از

عمان اختصاص دارد ،ارائه شده است.

روش برآورد هارمونیک کمترین مربعات ،طیف توانی یک

سپس با استفاده از دو لیست از فرکانسهای مهم

سری زمانی جزرومدی چندمتغیره شامل مشاهدات 9

استخراجی به پیشبینی جزرومد برای بازۀ زمانی شش ماه

ایستگاه تاید-گیج و طیف توانی یک سری زمانی

پرداخته شده است .مقایسهای بین نتایج حاصل از

تکمتغیره مربوط به یک ایستگاه تاید-گیج محاسبه

فرکانسهای ارائهشده در تحقیق امیری سیمکویی و

گردید.

همکاران( )0252و فرکانسهای استخراجی در این تحقیق

این دو طیف ،در حالت کلی شبیه به یکدیگر بودند و

در منطقۀ خلیچ فارس و دریای عمان انجام گرفته است .این

تفاوت اصلی بین آنها ،توان فرکانسهای بررسیشده بود.

نتیجه حاصل شد که استفاده از فرکانسهای استخراجی از

به این معنا که در حالت چندمتغیره ،فرکانسهای مشترک

خود ایستگاههای خلیج فارس و دریای عمان باعث افزایش

بررسیشده ،با توان بسیار بیشتری در مقایسه با حالت

دقت پیشبینی جزرومد میشود.

تکمتغیره پدیدار گشته و بهراحتی قابل کشف هستند.

در نهایت ،اهمیت فرکانسهای مختلف در پیشبینی

با بررسی طیف توانی سری زمانی چندمتغیره با استفاده

جزرومد بررسی شد .تمامی کارهای قبلی در زمینۀ ارائۀ

از روش برآورد هارمونیک کمترین مربعات ،حضور طیف

فرکانسهای جزرومدی ،لیستهای فرکانسی ،حداکثر تا

وسیعی از فرکانسها در ساختار دادههای جزرومدی نشان

فرکانسهای یکششم روزانه را به عنوان فرکانسهای مهم

داده شده است .طیف توانی سری زمانی چندمتغیرۀ

ارائه میکنند .در صورت افزودن فرکانسهای موجود در

جزرومد را میتوان به اجزای مختلف جزرومدی با

بازۀ یکچهارم تا یکششم به فرکانسهای  ،CTEدقت

فرکانسهای مرکزی معادل با هارمونیکهای سیگنال

پیشبینی تا حد زیادی بهبود مییافت که گواه بر اهمیت

روزانه  n/24hتقسیم کرد که در آن n=1,2,...,12 ،است.

این فرکانسهاست.

عالوه بر فرکانسهای روزانه و هارمونیکهای باالتر آن،
تعدادی پیک در اطراف آنها نیز دیده میشد .همچنین این
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Summary
Tidal observations have been widely used for a variety of applications. Realistic functional and
stochastic models of tidal observation are then required. The functional model is complete if one
knows the tide characteristics such as tidal frequencies (M2 and S2 for instance). The stochastic
model is complete if we know noise characteristics of tidal observations. There is always a
prediction error between the predicted values and the observed tide heights. This can be
investigated when taking the noise characteristics of tidal time series observations. Functional
model identification is however the subject of discussion in the present contribution. Tidal data
are frequently used for different applications such as safe navigation. Real tidal gauge data can
be expressed by their tidal constituents (frequencies) and a noise structure. Using tidal frequencies
and tidal observations one can employ the functional model to predict tide. Therefore identifying
tidal frequencies is an important issue for tidal analysis. So far, most of the available methods to
determine tidal frequencies have been based on theory, and sea level height observations have not
seriously been used to extract tidal frequencies. The theory-based methods usually apply the
ephemeris of Moon, Sun and other planets to extract tidal frequencies without the use of tidal
observations. Following-up the study by Amiri-Simkooei et al. (2014), we further focus on
extracting tidal frequencies using tidal observations. For this purpose, we apply the least squares
harmonic estimation (LS-HE) to the multivariate tidal time series. As a generalization of the
Fourier spectral analysis, LS-HE is neither limited to evenly spaced data nor to integer
frequencies. We may also note that the main tidal constituents may change from one area to
another area. In this contribution, we use the data sets of eight coastal tide gauge stations in the
Persian Gulf and Oman Sea between 1999 and 2010 with a sampling rate of 30 min using a
multivariate analysis. In multivariate analysis, the frequencies contributed in tide structure are
more obvious than in the univariate analysis. Such signals can thus simply be detected in the
multivariate analysis. Using the above-mentioned data, 414 main tidal constituents have been
extracted. Our extracted lists of frequencies (of the Persian Gulf and Oman Sea) are compared
with the two lists of frequencies consisting of 50 and 121 frequencies by the study of AmiriSimkooei et al. (2014), which was applied to UK tide gauge stations. In the present contribution,
new frequencies that belong to the tide gauge stations of the Persian Gulf and Oman Sea have
been identified. Finally, a six-month prediction is performed for all stations using the two lists of
main frequencies obtained in the two studies. The prediction results of the two studies are then
compared using the estimated root mean squared error (RMSE). The RMSE difference of our
predicted data show a reduction ranging from 2 cm to 7 cm compared to that predicted using the
frequency lists of Amiri-Simkooei et al. (2014). The estimated RMSE of tide prediction using the
frequencies obtained in this study ranges from 9 to 16 cm.
Keywords: Least square harmonic estimation (LS-HE), Tidal frequencies, Multivariate tidal time
series analysis, Coastal tide gauge, Tide prediction, Persian Gulf and Oman Sea.
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