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زمانی ضـبط و در اختیـار   
باشد. بارگذاري، تحلیـل و طراحـی تحـت    

 
آندر ادامه با توجه به شرایط محدود کننـده اسـتفاده از روابـط    

انتگرال ناپذیري  مشکل
رقـومی   هـاي  سازد. در این مقاله با رویکرد آموزشی مراحل تولیـد طیـف از داده  

سـاله بـراي خلـیج فـارس     

هاي (طول موج یا  اي بر این اصل که نور سفید از تعداد زیادي مؤلفه سفید با رنگ
طیف انرژي به معنی توزیع انرژي 
س (بسامد) است.تحلیل طیفی، فن تجزیه یک پدیده فیزیکی پیچید به اجزاي مجزا با توجه به بسامد آن است. تحیلی طیفـی امـواج   
اي انجام شود که فرکانس طبیعی سازه با نوار فرکانسی که انرژي 

توسط طیـف   انتقال از حوزه زمان به حوزه فرکانس،

شود تا مشـکل انتگـرال ناپـذیر بـودن     
دستیابی به طیف امواج 

هاي حوزه فرکـانس،   نامنظم دریا از اهمیت باالیی در میان مهندسین فراساحل از جمله استفاده براي مطالعات آماري بر روي سطح دریا و یا تحلیل

یـک تـابع پریودیـک بـر     
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ـ تهران، دانشگاه صنعتی شریف 1392خرداد 
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زمانی ضـبط و در اختیـار    هاي توان بارها را بصورت تاریخچه
باشد. بارگذاري، تحلیـل و طراحـی تحـت    

 طیف کاربردهاي فراوانی در مهندسی سازه دارد.
در ادامه با توجه به شرایط محدود کننـده اسـتفاده از روابـط    

مشکل شود. این تابع با حفظ مشخصات محتواي فرکانسی امواج نامنظم سطح دریا،
سازد. در این مقاله با رویکرد آموزشی مراحل تولیـد طیـف از داده  

سـاله بـراي خلـیج فـارس      100شود و بعنوان نمونه طیف تاریخچه زمانی سه ساعته بـا دوره بازگشـت   

اي بر این اصل که نور سفید از تعداد زیادي مؤلفه سفید با رنگ
طیف انرژي به معنی توزیع انرژي  ها را کشف کرد.

س (بسامد) است.تحلیل طیفی، فن تجزیه یک پدیده فیزیکی پیچید به اجزاي مجزا با توجه به بسامد آن است. تحیلی طیفـی امـواج   
اي انجام شود که فرکانس طبیعی سازه با نوار فرکانسی که انرژي 

انتقال از حوزه زمان به حوزه فرکانس،

شود تا مشـکل انتگـرال ناپـذیر بـودن      گردد و با معرفی تابع خودهمبستگی، سعی می
دستیابی به طیف امواج . گرددمحاسبه طیف مربوطه 

نامنظم دریا از اهمیت باالیی در میان مهندسین فراساحل از جمله استفاده براي مطالعات آماري بر روي سطح دریا و یا تحلیل

)ع. به نحوي که اگـر تـاب   )x t     یـک تـابع پریودیـک بـر
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پنجمین همایش ملی صنایع فراساحل 
خرداد  1اردیبهشت و  31

رویکرد ارتعاشات تصادفیرکورد تاریخچه زمانی امواج با 
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توان بارها را بصورت تاریخچه
باشد. بارگذاري، تحلیـل و طراحـی تحـت     می یطیف تحلیل

طیف کاربردهاي فراوانی در مهندسی سازه دارد.
در ادامه با توجه به شرایط محدود کننـده اسـتفاده از روابـط    

شود. این تابع با حفظ مشخصات محتواي فرکانسی امواج نامنظم سطح دریا،
سازد. در این مقاله با رویکرد آموزشی مراحل تولیـد طیـف از داده  

شود و بعنوان نمونه طیف تاریخچه زمانی سه ساعته بـا دوره بازگشـت   

اي بر این اصل که نور سفید از تعداد زیادي مؤلفه سفید با رنگ
ها را کشف کرد. بسامد موج) مختلف تشکیل شده است را بنیان نهاد و امکان تجزیه نور خورشید به طیفی از رنگ

س (بسامد) است.تحلیل طیفی، فن تجزیه یک پدیده فیزیکی پیچید به اجزاي مجزا با توجه به بسامد آن است. تحیلی طیفـی امـواج   
اي انجام شود که فرکانس طبیعی سازه با نوار فرکانسی که انرژي 

انتقال از حوزه زمان به حوزه فرکانس، .]1[

گردد و با معرفی تابع خودهمبستگی، سعی می
طیف مربوطه  ،ن رفتن محتواي فرکانسی این فرآیند رفع و با تبدیل فوریه

نامنظم دریا از اهمیت باالیی در میان مهندسین فراساحل از جمله استفاده براي مطالعات آماري بر روي سطح دریا و یا تحلیل

. به نحوي که اگـر تـاب  نمود
  د:نموتوان آن را بصورت سري نامحدود مثلثاتی (سري فویه) بیان 

  تابع زمانی متناوب دلخواه
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رکورد تاریخچه زمانی امواج با 
  

، محمدسعید سیف3پور ، محمدرضا تابش
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هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 
هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 
هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛ 

توان بارها را بصورت تاریخچه با ثبت وقایع می
تحلیل داشت. یک رویکرد ساده و قدرتمند در مواجهه با مسائل دینامیکی این بارها، استفاده از

طیف کاربردهاي فراوانی در مهندسی سازه دارد. از این نظر
در ادامه با توجه به شرایط محدود کننـده اسـتفاده از روابـط     وریه بصورت خالصه ذکر گردیده است و

شود. این تابع با حفظ مشخصات محتواي فرکانسی امواج نامنظم سطح دریا،
سازد. در این مقاله با رویکرد آموزشی مراحل تولیـد طیـف از داده  

شود و بعنوان نمونه طیف تاریخچه زمانی سه ساعته بـا دوره بازگشـت   

  ، تحلیل طیفی

اي بر این اصل که نور سفید از تعداد زیادي مؤلفه سفید با رنگ
بسامد موج) مختلف تشکیل شده است را بنیان نهاد و امکان تجزیه نور خورشید به طیفی از رنگ

س (بسامد) است.تحلیل طیفی، فن تجزیه یک پدیده فیزیکی پیچید به اجزاي مجزا با توجه به بسامد آن است. تحیلی طیفـی امـواج   
اي انجام شود که فرکانس طبیعی سازه با نوار فرکانسی که انرژي  نامنظم براي طراحی سازه بسیار اهمیت دارد، به نحوي که طراحی سازه باید بگونه

[متمرکز است کامال متفاوت باشد تا سازه از پدیده ناهنجار تشدید در امان باشد
  باشد. باشد و براي دستیابی به طیف به ابزار قدرتمند تحلیل فوریه نیاز می

گردد و با معرفی تابع خودهمبستگی، سعی می
ن رفتن محتواي فرکانسی این فرآیند رفع و با تبدیل فوریه

نامنظم دریا از اهمیت باالیی در میان مهندسین فراساحل از جمله استفاده براي مطالعات آماري بر روي سطح دریا و یا تحلیل

نمودن تجزیه هاي هارمونیک آ
توان آن را بصورت سري نامحدود مثلثاتی (سري فویه) بیان 

تابع زمانی متناوب دلخواه

T

رکورد تاریخچه زمانی امواج با 

، محمدرضا تابش2، محمدعلی داستان
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دانشجوي دکتري، دانشگاه صنعتی شریف؛ 

هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛  استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك
هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛  استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك
هاي دریایی، دانشگاه صنعتی شریف؛  استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك

با ثبت وقایع می باشند. بارهاي طبیعت بصورت تصادفی و در طول زمان در جریان می
داشت. یک رویکرد ساده و قدرتمند در مواجهه با مسائل دینامیکی این بارها، استفاده از

از این نظر کهد وش ی با ابزار حاصل از طیف میسر می
وریه بصورت خالصه ذکر گردیده است و

شود. این تابع با حفظ مشخصات محتواي فرکانسی امواج نامنظم سطح دریا،
سازد. در این مقاله با رویکرد آموزشی مراحل تولیـد طیـف از داده   و فرایند تبدیل فوریه را ممکن می

شود و بعنوان نمونه طیف تاریخچه زمانی سه ساعته بـا دوره بازگشـت   

، تحلیل طیفیتابع خودهمبستگی

اي بر این اصل که نور سفید از تعداد زیادي مؤلفه سفید با رنگ توان به نیوتون نسبت داد، کسی که نظریه
بسامد موج) مختلف تشکیل شده است را بنیان نهاد و امکان تجزیه نور خورشید به طیفی از رنگ

س (بسامد) است.تحلیل طیفی، فن تجزیه یک پدیده فیزیکی پیچید به اجزاي مجزا با توجه به بسامد آن است. تحیلی طیفـی امـواج   
نامنظم براي طراحی سازه بسیار اهمیت دارد، به نحوي که طراحی سازه باید بگونه

متمرکز است کامال متفاوت باشد تا سازه از پدیده ناهنجار تشدید در امان باشد
باشد و براي دستیابی به طیف به ابزار قدرتمند تحلیل فوریه نیاز می

گردد و با معرفی تابع خودهمبستگی، سعی می روابط تبدیل فوریه براي توابع پریودیک ذکر می
ن رفتن محتواي فرکانسی این فرآیند رفع و با تبدیل فوریه

نامنظم دریا از اهمیت باالیی در میان مهندسین فراساحل از جمله استفاده براي مطالعات آماري بر روي سطح دریا و یا تحلیل

هاي هارمونیک آ توان توابع پریودیک را به مؤلفه
توان آن را بصورت سري نامحدود مثلثاتی (سري فویه) بیان 

تابع زمانی متناوب دلخواه: 1شکل

رکورد تاریخچه زمانی امواج با  بر مبنايتولید طیف موج 

، محمدعلی داستان1وحیدرضا جهانمرد
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دانشجوي دکتري، دانشگاه صنعتی شریف؛ 2

استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك
استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك
استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك

بارهاي طبیعت بصورت تصادفی و در طول زمان در جریان می
داشت. یک رویکرد ساده و قدرتمند در مواجهه با مسائل دینامیکی این بارها، استفاده از

ی با ابزار حاصل از طیف میسر می
وریه بصورت خالصه ذکر گردیده است و

شود. این تابع با حفظ مشخصات محتواي فرکانسی امواج نامنظم سطح دریا، بحث و معرفی تابع خودهمبستگی پرداخته می
و فرایند تبدیل فوریه را ممکن می

شود و بعنوان نمونه طیف تاریخچه زمانی سه ساعته بـا دوره بازگشـت    امواج دریا بصورت گام به گام شرح داده می

تابع خودهمبستگی، ، طیف چگالی انرژي، تبدیل فوریه

توان به نیوتون نسبت داد، کسی که نظریه
بسامد موج) مختلف تشکیل شده است را بنیان نهاد و امکان تجزیه نور خورشید به طیفی از رنگ

س (بسامد) است.تحلیل طیفی، فن تجزیه یک پدیده فیزیکی پیچید به اجزاي مجزا با توجه به بسامد آن است. تحیلی طیفـی امـواج   
نامنظم براي طراحی سازه بسیار اهمیت دارد، به نحوي که طراحی سازه باید بگونه

متمرکز است کامال متفاوت باشد تا سازه از پدیده ناهنجار تشدید در امان باشد
باشد و براي دستیابی به طیف به ابزار قدرتمند تحلیل فوریه نیاز می

روابط تبدیل فوریه براي توابع پریودیک ذکر می
ن رفتن محتواي فرکانسی این فرآیند رفع و با تبدیل فوریه

نامنظم دریا از اهمیت باالیی در میان مهندسین فراساحل از جمله استفاده براي مطالعات آماري بر روي سطح دریا و یا تحلیل

توان توابع پریودیک را به مؤلفه
توان آن را بصورت سري نامحدود مثلثاتی (سري فویه) بیان 

تولید طیف موج 

وحیدرضا جهانمرد

دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف؛ 1
2

استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك
استاد، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك3

استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك

بارهاي طبیعت بصورت تصادفی و در طول زمان در جریان می
داشت. یک رویکرد ساده و قدرتمند در مواجهه با مسائل دینامیکی این بارها، استفاده از

ی با ابزار حاصل از طیف میسر میبارهاي تصادفی محیط
وریه بصورت خالصه ذکر گردیده است وتبدیل فو مفاهیم 

بحث و معرفی تابع خودهمبستگی پرداخته می
و فرایند تبدیل فوریه را ممکن مینموده رفع  

امواج دریا بصورت گام به گام شرح داده می
  گردد.

طیف چگالی انرژي، تبدیل فوریه

توان به نیوتون نسبت داد، کسی که نظریه ارائه مفهوم طیف را می
بسامد موج) مختلف تشکیل شده است را بنیان نهاد و امکان تجزیه نور خورشید به طیفی از رنگ

س (بسامد) است.تحلیل طیفی، فن تجزیه یک پدیده فیزیکی پیچید به اجزاي مجزا با توجه به بسامد آن است. تحیلی طیفـی امـواج   
نامنظم براي طراحی سازه بسیار اهمیت دارد، به نحوي که طراحی سازه باید بگونه

متمرکز است کامال متفاوت باشد تا سازه از پدیده ناهنجار تشدید در امان باشد
باشد و براي دستیابی به طیف به ابزار قدرتمند تحلیل فوریه نیاز می

روابط تبدیل فوریه براي توابع پریودیک ذکر می
ن رفتن محتواي فرکانسی این فرآیند رفع و با تبدیل فوریهفرآیندهاي تصادفی مانا بدون از بی

نامنظم دریا از اهمیت باالیی در میان مهندسین فراساحل از جمله استفاده براي مطالعات آماري بر روي سطح دریا و یا تحلیل

توان توابع پریودیک را به مؤلفه با استفاده از تحلیل فوریه، می
توان آن را بصورت سري نامحدود مثلثاتی (سري فویه) بیان  باشد، می

t

استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك3

استادیار، قطب علمی هیدرودینامیک و دینامیک متحرك3

  چکیده
بارهاي طبیعت بصورت تصادفی و در طول زمان در جریان می

داشت. یک رویکرد ساده و قدرتمند در مواجهه با مسائل دینامیکی این بارها، استفاده از
بارهاي تصادفی محیط
و مفاهیم در این مقاله، روابط 

بحث و معرفی تابع خودهمبستگی پرداخته می
 راهاي زمانی  تاریخچه

امواج دریا بصورت گام به گام شرح داده می
گردد. محاسبه و رسم می

طیف چگالی انرژي، تبدیل فوریه: کلمات کلیدي
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ارائه مفهوم طیف را می
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 نمایش نموداري ضرایب فوریه: 2شکل

  
)وریه و معکوس فوریه تابع پریودیکبا در نظر گرفتن فرم مختلط، تبدیل ف )x t 2[گردد: بیان میبصورت زیر[ 
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= )براي فوریه پذیري تابع  ∫ )x tمسـاحت زیـر   پذیري تابع با محـدود بـودن    شرط انتگرالپذیري تابع برقرار باشد.  بایست دو شرط تناوب و انتگرال ، می

  .]3[گردد میمنحنی قدر مطلق تابع میسر 
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  1تابع خودهمبستگی

هاي موجود در یک فرایند  که یک ابزار ریاضی براي یافتن الگوهاي تکرار و فرکانس باشد میخودهمبستگی بیان کننده هبستگی یک تابع با خود 
)باشد. تابع خودهمبستگی براي یک فرایند تصادفی ارتعاش تصادفی می )x tصورت مقدار میانگین حاصلضربب( ) ( )x t x t τ+گردد. در  تعریف می

tو پس از آن در زمان  tبرداري در زمان این روند با نمونه τ+  ها( گیري تجمعی از ضرب آن ) و میانگین3شکل (مطابق( ) ( )E x t x t τ+  (  
  گردد. محاسبه می
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  دهد. نمودار تابع خود همبستگی بر حسب گام زمانی، براي یک پدیده تصادفی مانا را نمایش می
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نمودار تابع خود همبستگی بر حسب گام زمانی، براي یک پدیده تصادفی مانا را نمایش می
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2[محاسبه خودهمبستگی 
  

) خواهـد گردیـد و تنهـا بـه گـام     tباشد، مقدار میانگین مستقل از قدرمطلق زمـان ( 
براي تابع خود همبستگیباشند. بنابراین 

0tبایست ابتدا نقطه  t=

τباشد. با در نظر گرفتن گام زمانی

باشـد، و مقـدار   مـی  Nبه طول
هرکدام به ترتیب تقارن یافته مقادیر 

نمودار تابع خود همبستگی بر حسب گام زمانی، براي یک پدیده تصادفی مانا را نمایش می

xفرایند تصادفی ماناي  t
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محاسبه خودهمبستگی : 3شکل 

باشد، مقدار میانگین مستقل از قدرمطلق زمـان ( 
باشند. بنابراین  هاي تصادفی طبیعی داراي این ویژگی می

)ستگی براي یک فرایند تصادفی مانا )x tبایست ابتدا نقطه  می
باشد. با در نظر گرفتن گام زمانی

  .]4[گردد محاسبه می

به طول 2هاي رقومی
هرکدام به ترتیب تقارن یافته مقادیر  x*و  R*گردد.

نمودار تابع خود همبستگی بر حسب گام زمانی، براي یک پدیده تصادفی مانا را نمایش می

): نمودار  )xR τ  فرایند تصادفی ماناي

0 20
τ

شکل 

باشد، مقدار میانگین مستقل از قدرمطلق زمـان ( 
هاي تصادفی طبیعی داراي این ویژگی می

ستگی براي یک فرایند تصادفی مانا
باشد. با در نظر گرفتن گام زمانی انتخاب مبدا به دلیل مانا بودن فرایند، کامال دلخواه می

محاسبه می زیربا استفاده از رابطه 

)ابع خودهمبستگی فرایند )x tهاي رقومی با داده
گردد. ستگی همچنان روند همگرایی را دارد محاسبه می

نمودار تابع خود همبستگی بر حسب گام زمانی، براي یک پدیده تصادفی مانا را نمایش می

: نمودار 4شکل 
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باشد، مقدار میانگین مستقل از قدرمطلق زمـان (  1ماناتصادفی 
هاي تصادفی طبیعی داراي این ویژگی می اغلب پدیده

ستگی براي یک فرایند تصادفی مانابراي محاسبه تابع خود همب
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با استفاده از رابطه  

ابع خودهمبستگی فرایند
ستگی همچنان روند همگرایی را دارد محاسبه می

نمودار تابع خود همبستگی بر حسب گام زمانی، براي یک پدیده تصادفی مانا را نمایش می 4شکل 
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تصادفی در صورتی که فرایند 
اغلب پدیدهالبته  گردد.

)9(  
براي محاسبه تابع خود همب

انتخاب مبدا به دلیل مانا بودن فرایند، کامال دلخواه می
)فرایند مورد نظر )x t

)9(  

)در اینجا، )xR τابع خودهمبستگی فرایندت
ستگی همچنان روند همگرایی را دارد محاسبه می

شکل باشند.  مختصات می
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  چگالی طیفی
)ریخچه زمانی نمونه فرایند تصادفیبدلیل آن که تا )x t مـود. همچنـین،   توان آن را با استفاده از سري فوریه گسسته بیان ن غیرپریودیک است، نمی

)در یک فرایند مانا، )x tنمونـه   یـک گردد، بنابراین تئوري کالسیک تحلیل فوریه بـراي   ارضاء نمی )8(پذیري رابطه  باشد و شرط انتگرال همگرا نمی
)توان با تحلیل فوریه تابع خودهمبستگی باشد. این مشکل را می قابل استفاده نمی فرآیند تصادفی مانا )xR τجاي تابع فرایندب( )x t.رفع نمود  

دهد.  صادفی ارائه میها از فرایند ت است که تابع خودهمبستگی بطور غیر مستقیم اطالعات مهمی درباره فرکانس بدین گونهمنطق پشت این رویکرد 
)دیدیم که اگر )x t و( )x t τ+ ،همفاز باشند( )xR τکمینـه خواهـد بـود.     بل باشند، آنگاه تابع خودهمبستگیداراي مقدار بیشینه و اگر در فاز مقا

)هاي ارائه شده در بنابراین فرکانس )xR τ بر حسبτي محتواي فرکانسی نمونه تـابع فراینـد تصـادفی    نشان دهنده( )x t بـا توجـه بـه     باشـد.  یمـ
  گردد. ) ارضا می8همگرایی تابع خودهمبستگی، شرط انتگرال پذیري (رابطه 

یا براي فرآیند تبدیل فوریه باشد. تبدیل فرایند ماناي امواج تصادفی در تواند نماینده مناسب این تابع میهاي تابع خودهمبستگی،  با توجه به ویژگی
  گردد: بصورت زیر بیان میو معکوس فوریه تابع خود همبستگی 

)10(  ( ) ( ) i
x xS R e dωτω τ τ

∞ −

−∞
= ∫  

)11(  ( ) ( ) i
x xR S e dωττ ω ω

∞

−∞
= )که  ∫ )xS ωیفی فرایندچگالی ط( )x tاي  شود و تابعی از فرکانس زاویه نامیده میω    حسـب فرکـانس باشـند، طیـف     است. میدانیم توابعی کـه بـر

)ترین خاصیت شوند. مهم نامیده می )xS ω11(شود که در رابطه  هنگامی آشکار می( τ =   گردد. در این حالت خواهیم داشت: 0

)12(  ( ) ( )0x xR S dτ ω ω
∞

−∞
= = ∫  

)با توجه به خواص )xR τنوشت:توان  یم  

)13(  ( ) ( ) ( ) ( )20 0x xR E x t x t E x S dτ ω ω
∞

−∞
 = = + = =     ∫  

secm.2 . دیمانسیون محور قائم نمودار منحنی چگالی طیفی)5شکل باشد ( مساوي سطح زیر چگالی طیفی می xیعنی میانگین مربع 
rad

  .باشد می 

  
2Eبرابر با : مساحت زیر منحنی چگالی طیفی5شکل  x     

  
  توان به صورت دو قسمت حقیقی و موهومی بصورت زیر بیان نمود: تبدیل مختلط فوریه را می

)14(  ( ) ( ) ( )xS A iBω ω ω= −  
  و در نتیجه:

)15(  ( ) ( )1 cos  
2 xA R dω τ ωτ τ
π

∞

−∞
= ∫  

)16(  ( ) ( )1 sin  
2 xB R dω τ ωτ τ
π

∞

−∞
= ∫  

)از آنجا که )xR τ تابعی زوج وsin ωτ ها فرد خواهد بود و بنـابراین مقـدار    تابعی فرد است، حاصلضرب آن( )B ω      برابـر صـفر خواهـد شـد. در
  نتیجه براي طیف چگالی خواهیم داشت:

)17(  ( ) ( )xS Aω ω=  
)، )15(با توجه به رابطه  )xS ω باشـد،   باشد. همچنین از آنجا که مساحت زیر منحنی این تابع برابـر میـانگین مربعـات مـی     تابع حقیقی و زوج می

  .]2[هرگز منفی نخواهد بود

0
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ود. این عمل با توجه به هاي زمانی رقومی مربوط به امواج را به طیف چگالی انرژي تبدیل نم تاریخچه توان با توجه به روابط ذکر شده به سادگی می
اسـت مـورد    ها ثبت شـده   هاي آماري براي تعیین تابع چگالی امواج منطقه و با توجه به تغییرات ارتفاع سطح دریا که توسط بویه پارامترها و تحلیل
  گیرد. استفاده قرار می

را نمـایش  ) 6(شـکل   متـر  83/5با ارتفاع مـوج عمـده    فارسساله خلیج  100تاریخچه زمانی امواج با دوره بازگشت طیف مربوط به  7نمودار شکل 
. با توجه به روابط بیان شده، مقدار خود همبسـتگی  باشد سه ساعته میو طول  ثانیه 5/0ي رقومی با گام زمانی ها این رکورد داراي داده .]5[دده می

هـاي فرکانسـی بـراي محاسـبه طیـف       شود. گـام  محاسبه می هاي مختلف فرکانسمقادیر طیف در  )17(گردد و با توجه به رابطه  رکورد محاسبه می
  باشد. رادیان بر ثانیه انتخاب شده است. همانطور که بیان شد، نمودار چگالی طیفی، تابعی زوج، حقیقی و مثبت می 003/0

  
  ]6[ ساله، منطقه عسلویه 100ساعته امواج خلیج فارس با دوره بازگشت  3تاریخچه زمانی  :6شکل 

  

  
  ساله منطقه عسلویه 100: طیف چگالی موج براي تاریخچه زمانی موج با دوره بازگشت 7شکل 

  
، مربوط به طیـف انـرژي   7شکل صورت گرفته است و همچنین نمودار نشان داده شده از طیف در  ن مقالهتا کنون از طیف انرژي در ایتعاریفی که 
در میـان مهندسـین   باشد. یعنی طیفی که حاوي مقادیر مثبت و منفی براي فرکانس بوده و نسـبت بـه فرکـانس صـفر متقـارن اسـت.        دوطرفه می

هاي مثبـت دو   عرض طیف انرژي یک طرفه به ازاي فرکانس باشد. براي این منظور، هاي یک طرفه متداولتر می فاده از طیفهاي فراساحلی، است سازه
  ]7[.گردد برابر عرض طیف انرژي دوطرفه می
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  انرژي موج یکطرفه طیف و طرفه دو طیف :8شکل 

  
 9در شـکل   شـود.  ده میاستفا شرایط حدي مشابه دارد جانسواپ باساعته موج، از طیف استان 3براي صحت طیف انرژي محاسبه شده توسط رکورد 

  گردد که میان این دو طیف انطباق مناسبی صورت گرفته است. مشاهده می

  
  هاي تولید شده از روابط استاندارد و تاریخچه زمانی مقایسه طیف :9شکل 

  
  . ]1[ گردد به صورت رابطه زیر محاسبه میام طیف -nگشتاورهاي مرتبه دهند.  محاسبه گشتاورهاي طیف اطالعات سودمندي را ارائه می

)18(  ( )
0

n
nm S dηω ω ω

∞
= ∫  

امواج را محاسبه نمود که در واقع مساحت زیر منحنـی طیـف    دامنهتوان واریانس  طیف طیف چگالی انرژي موج، می با محاسبه گشتاور مرتبه صفر
  باشند. طیف چگالی انرژي، واریانس سرعت و شتاب می 4و  2همچنین گشتاور مرتیه  باشد. می

)19(  ( ) [ ] 02
0 00

Em S d E mη
η ηω ω η σ

∞ = = = → = ∫  
)براي محاسبه فرکانس میانگین )ωپریود میانگین ،( )T 1و پریود میانگین قطع صفر( )zT   هـاي مختلـف گشـتاورهاي طیـف      با اسـتفاده از مرتبـه

  انرژي امواج، روابط زیر ارائه شده است:

                                                 
1 Zero crossing period 
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) ارتفاع مـوج  
در اینجا براي بررسی صحت طیف محاسبه شده براي ارتفاع موج عمده مورد نظر، با محاسـبه گشـتاور صـفر،    
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در ایـن تحلیـل تـالش مـی شـود کـه پریـود        
مربوط به تبدیل دامنه موج به دامنه نیرو که بـا خطـی   
گردد، مطابق 
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) ارتفاع مـوج  23توان با استفاده از رابطه (
در اینجا براي بررسی صحت طیف محاسبه شده براي ارتفاع موج عمده مورد نظر، با محاسـبه گشـتاور صـفر،    
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در ایـن تحلیـل تـالش مـی شـود کـه پریـود        
مربوط به تبدیل دامنه موج به دامنه نیرو که بـا خطـی   

گردد، مطابق  تبدیل دامنه نیرو به دامنه پاسخ که از مشخصات فرکانسی سازه حاصل می
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توان با استفاده از رابطه (
در اینجا براي بررسی صحت طیف محاسبه شده براي ارتفاع موج عمده مورد نظر، با محاسـبه گشـتاور صـفر،    
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در ایـن تحلیـل تـالش مـی شـود کـه پریـود        
مربوط به تبدیل دامنه موج به دامنه نیرو که بـا خطـی   

تبدیل دامنه نیرو به دامنه پاسخ که از مشخصات فرکانسی سازه حاصل می
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توان با استفاده از رابطه ( اقعی، میفرض ماهیت باند باریک براي امواج و
در اینجا براي بررسی صحت طیف محاسبه شده براي ارتفاع موج عمده مورد نظر، با محاسـبه گشـتاور صـفر،    

  ساله 100محاسبه مساحت زیر منحنی طیف انرژي امواج 

در ایـن تحلیـل تـالش مـی شـود کـه پریـود        باشد.  تحلیل دینامیکی سازه در حوزه فرکانس می
RAO    مربوط به تبدیل دامنه موج به دامنه نیرو که بـا خطـی

تبدیل دامنه نیرو به دامنه پاسخ که از مشخصات فرکانسی سازه حاصل می
  .]8[ ن پاسخ سازه را با دقت خوبی تخمین زد

  ]8[هاي دریایی نسبت به طیف موج

0.5

7 

فرض ماهیت باند باریک براي امواج و
در اینجا براي بررسی صحت طیف محاسبه شده براي ارتفاع موج عمده مورد نظر، با محاسـبه گشـتاور صـفر،    

محاسبه مساحت زیر منحنی طیف انرژي امواج 
  

تحلیل دینامیکی سازه در حوزه فرکانس می
RAOبا محاسبه  ).

تبدیل دامنه نیرو به دامنه پاسخ که از مشخصات فرکانسی سازه حاصل می
ن پاسخ سازه را با دقت خوبی تخمین زد

هاي دریایی نسبت به طیف موج

0.5
ω (rad/sec)

7

فرض ماهیت باند باریک براي امواج و همچنین
در اینجا براي بررسی صحت طیف محاسبه شده براي ارتفاع موج عمده مورد نظر، با محاسـبه گشـتاور صـفر،    

محاسبه مساحت زیر منحنی طیف انرژي امواج 

تحلیل دینامیکی سازه در حوزه فرکانس می
).11ور باشند (شکل 

RAO تبدیل دامنه نیرو به دامنه پاسخ که از مشخصات فرکانسی سازه حاصل می
ن پاسخ سازه را با دقت خوبی تخمین زدتوا بر اساس تئوري کالسیک ارتعاشات تصادفی می

هاي دریایی نسبت به طیف موج : مقایسه پریود سازه

1
(rad/sec)

همچنین و ]6[ فرض تابع توزیع رایلی براي ارتفاع امواج
در اینجا براي بررسی صحت طیف محاسبه شده براي ارتفاع موج عمده مورد نظر، با محاسـبه گشـتاور صـفر،    

  شود.

محاسبه مساحت زیر منحنی طیف انرژي امواج : 10شکل 

تحلیل دینامیکی سازه در حوزه فرکانس می و ورودي براي
ور باشند (شکل هاي دریایی به اندازه کافی از پریود غالب موج د
RAOگردد و همچنین 

بر اساس تئوري کالسیک ارتعاشات تصادفی می

: مقایسه پریود سازه11شکل 

1.5

فرض تابع توزیع رایلی براي ارتفاع امواج
در اینجا براي بررسی صحت طیف محاسبه شده براي ارتفاع موج عمده مورد نظر، با محاسـبه گشـتاور صـفر،     را بصورت نظري محاسبه نمود.
شود. ارتفاع موج عمده طیف را محاسبه می

و ورودي براي محاسبه طیف انرژي امواج گام اولیه
هاي دریایی به اندازه کافی از پریود غالب موج د

گردد و همچنین  سازي رابطه موریسون محاسبه می
بر اساس تئوري کالسیک ارتعاشات تصادفی می

2

)20(  

)21(  

)22(  

فرض تابع توزیع رایلی براي ارتفاع امواج
را بصورت نظري محاسبه نمود. عمده

ارتفاع موج عمده طیف را محاسبه می
)23(  

)24(  

محاسبه طیف انرژي امواج گام اولیه
هاي دریایی به اندازه کافی از پریود غالب موج د سازه

سازي رابطه موریسون محاسبه می
بر اساس تئوري کالسیک ارتعاشات تصادفی می 12شکل 

 

فرض تابع توزیع رایلی براي ارتفاع امواجبا 
عمده

ارتفاع موج عمده طیف را محاسبه می

محاسبه طیف انرژي امواج گام اولیه
سازه

سازي رابطه موریسون محاسبه می
شکل 



 

  

پرداخته 
مورد بررسی قـرار گرفـت. ایـن    

ارائـه  مفاهیم منجر به ارتباط میان تحلیل فوریه و توابع خودهمبستگی با طیف و بدست آوردن چگالی طیفی گردید. جهت بررسی کاربرد الگوهـاي  
ساله منطقـه عسـلویه تعیـین    

هـاي   

[1] 
[2] 

[3] 

[4] 
توسعه روش تحلیل موج دوام براي ارزیابی سکوي پایه ثابت تحت 

تولید رکورد تاریخچه زمانی امواج بر مبناي طیف حاصل از شرایط حدي 

[7] 

تهران، دانشگاه صنعتی 

  

پرداخته  ن مقاله مفاهیم و روابط مربوط به بحث تحلیل فوریه تشریح گردید. در ادامه با معرفی تابع خودهمبستگی و شرح مفاهیم و روابط آن
مورد بررسی قـرار گرفـت. ایـن    

مفاهیم منجر به ارتباط میان تحلیل فوریه و توابع خودهمبستگی با طیف و بدست آوردن چگالی طیفی گردید. جهت بررسی کاربرد الگوهـاي  
ساله منطقـه عسـلویه تعیـین    

هاي ورودي براي تحلیل طیفی سازه

 Liu. Z, Frigaard
 Newland

Scientific & Technical, 1993
 Nowzartash

Walled Structures, vol. 48, pp. 42
 MATLAB and help, "Cross

توسعه روش تحلیل موج دوام براي ارزیابی سکوي پایه ثابت تحت 

تولید رکورد تاریخچه زمانی امواج بر مبناي طیف حاصل از شرایط حدي 
  .1392، تهران، دانشگاه صنعتی شریف

 Dean. R. G,
Scientific

تهران، دانشگاه صنعتی 

ن مقاله مفاهیم و روابط مربوط به بحث تحلیل فوریه تشریح گردید. در ادامه با معرفی تابع خودهمبستگی و شرح مفاهیم و روابط آن
مورد بررسی قـرار گرفـت. ایـن    دریا تگرال ناپذیري فرآیندهاي تصادفی مانا، مانند امواج تصادفی 

مفاهیم منجر به ارتباط میان تحلیل فوریه و توابع خودهمبستگی با طیف و بدست آوردن چگالی طیفی گردید. جهت بررسی کاربرد الگوهـاي  
ساله منطقـه عسـلویه تعیـین     100هاي رقومی، یک نمونه طیف با استفاده از تاریخچه زمانی موج 

هاي ورودي براي تحلیل طیفی سازه

Frigaard. P, "Generation and Analysis of Random Waves
Newland. D. E, "An introduction to random vibrations, spectral and wavelet analysis
Scientific & Technical, 1993
Nowzartash. F, Mohareb
Walled Structures, vol. 48, pp. 42
MATLAB and help, "Cross

توسعه روش تحلیل موج دوام براي ارزیابی سکوي پایه ثابت تحت 
  .1391 ،تهران

تولید رکورد تاریخچه زمانی امواج بر مبناي طیف حاصل از شرایط حدي 
تهران، دانشگاه صنعتی شریف
R. G, Dalrymple

Scientific, 1991. 
تهران، دانشگاه صنعتی  ،کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات

  ]8[: روش تحلیل طیفی تحت بار موج

ن مقاله مفاهیم و روابط مربوط به بحث تحلیل فوریه تشریح گردید. در ادامه با معرفی تابع خودهمبستگی و شرح مفاهیم و روابط آن
تگرال ناپذیري فرآیندهاي تصادفی مانا، مانند امواج تصادفی 

مفاهیم منجر به ارتباط میان تحلیل فوریه و توابع خودهمبستگی با طیف و بدست آوردن چگالی طیفی گردید. جهت بررسی کاربرد الگوهـاي  
هاي رقومی، یک نمونه طیف با استفاده از تاریخچه زمانی موج 

هاي ورودي براي تحلیل طیفی سازه این مقاله گام اولیه و داده
  

Generation and Analysis of Random Waves
An introduction to random vibrations, spectral and wavelet analysis

Scientific & Technical, 1993. 
Mohareb. M, "Plastic interaction relations for semi

Walled Structures, vol. 48, pp. 42-
MATLAB and help, "Cross-correlation," ed

توسعه روش تحلیل موج دوام براي ارزیابی سکوي پایه ثابت تحت 
تهران ،چهاردهمین همایش صنایع دریایی

تولید رکورد تاریخچه زمانی امواج بر مبناي طیف حاصل از شرایط حدي 
تهران، دانشگاه صنعتی شریف ،پنجمین همایش صنایع فراساحل

Dalrymple. R. A, 

کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات

8 

: روش تحلیل طیفی تحت بار موج

ن مقاله مفاهیم و روابط مربوط به بحث تحلیل فوریه تشریح گردید. در ادامه با معرفی تابع خودهمبستگی و شرح مفاهیم و روابط آن
تگرال ناپذیري فرآیندهاي تصادفی مانا، مانند امواج تصادفی 

مفاهیم منجر به ارتباط میان تحلیل فوریه و توابع خودهمبستگی با طیف و بدست آوردن چگالی طیفی گردید. جهت بررسی کاربرد الگوهـاي  
هاي رقومی، یک نمونه طیف با استفاده از تاریخچه زمانی موج 

این مقاله گام اولیه و داده گردید و با طیف استاندارد تهیه شده با شرایط حدي آن منطقه مقایسه گردید.
  تها، فرایند تحلیل طیفی بطور مختصر اشاره گردید.

Generation and Analysis of Random Waves
An introduction to random vibrations, spectral and wavelet analysis

, "Plastic interaction relations for semi
-54, 2010. 

correlation," ed. 
توسعه روش تحلیل موج دوام براي ارزیابی سکوي پایه ثابت تحت " . م،

چهاردهمین همایش صنایع دریایی
تولید رکورد تاریخچه زمانی امواج بر مبناي طیف حاصل از شرایط حدي 

پنجمین همایش صنایع فراساحل
, "Water Wave Mechanics for Engineers & Scientists

کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات ،"کاربرد طیف در تحلیل ارتعاشی سازه هاي دریایی

8

: روش تحلیل طیفی تحت بار موج12شکل 

ن مقاله مفاهیم و روابط مربوط به بحث تحلیل فوریه تشریح گردید. در ادامه با معرفی تابع خودهمبستگی و شرح مفاهیم و روابط آن
تگرال ناپذیري فرآیندهاي تصادفی مانا، مانند امواج تصادفی 
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