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تحلیل فراکتالي گروه زماني تالطم سرعت با کاربرد روش نوسانهای غیرهمروند
سيذ محشاة اميشي* ،1ػلي اكجش حكمت صادٌ
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چكیده
پذيذٌي اغتطبش يب تالعم داساي وقص اغلي دس اوًاع پذيذٌَبي اوتقبل ،اص جملهٍ اوتقهبل اوهذاصٌي حشكهت ،اوتقهبل جهش ي
اوتقبل حشاست دس سيدخبوٍَب ميثبضذ .ثب آن مغبلؼبت ثسيبس يسيؼي دس مًسد ايه پذيذٌ اوجب ضهذٌ اسهت ،امهب َىهًص َهيچ سيش
دقيقي ثشاي ضجيٍسبصي ػذدي ايه پذيذٌ يجًد وذاسد .ػلت آن است كٍ َىًص مبَيت ايه پذيذٌ ضهىبختٍ وطهذٌ اسهت .دس ايهه
مقبلٍ ديذگبٌ فشاكتبلي ثشاي اسصيبثي سفتبس جشيبن متالعم مًسد استفبدٌ قشاس ميگيشد .ثذيه مىظًس ،پس اص اوذاصٌ گيهشي سهشػت-
َبي تالعم اص سيش تحليل وًسبوُبي ثذين تمبيل ) (detrended fluctuation analysisثٍ ػىًان يك سيش كبسآمذ تحليل گهشيٌ-
َبي صمبوي ثُشٌ گيشي ميضًدَ .مچىيه ،ثب استفبدٌ اص ايه سيش ،مبَيت چىذ فشاكتبلي پذيذٌي تالعم مًسد ثشسسي قهشاس مهي-
گيشد .وتبيج وطبن ميدَىذ كٍ ومبي وًسبن ثشاي مًلفٍي ’( uوًسبن سشػت دس جُت خظ جشيبن) ثضسگتهش اص دي ساسهتبي ديگهش
است ،امب َش چٍ وقغٍي اوذاصٌگيشي ثٍ كف وُش وضديكتش ميگشدد ،ي ثٍ ػجبست ديگش اثش گشاوشيي قبثل تًجٍ ميضًد ،ايه اختالف
كمتش است .افضين ثش آن ،استفبدٌ اص سيش چىذ فشاكتبلي وًسبوُبي ثذين تمبيل ) (MF-DFAوطبن ميدَذ كهٍ دس گهشيٌ صمهبوي
تالعم ،ومبي َبسست تؼميم يبفتٍ () )h(qثٍ ضذت ثٍ  qياثستٍ استَ .مچىيه وضيلي ثًدن ومًداس ) h(qدس مقبثل  qوطبن مهي-
دَذ كٍ احتمبل يقًع وًسبنَبي كًچك دس گشيٌ صمبوي ثيص اص وًسبنَبي ثضسگ است.
واژههای كليذی :تالعم ،فشاكتبل ،چىذ فشاكتبل ،گشيٌ صمبوي

 -1استبديبس ثخص ػمشان ي محيظ صيست داوطگبٌ ضيشاص ،ضيشاص ،ايشان
 -2استبديبس داوطكذٌ ػمشان ي محيظ صيست داوطگبٌ غىؼتي ضيشاص ،ضيشاص ،ايشان
* -وًيسىذٌ مسًيل مقبلٍmamiri@shirazu.ac.ir :
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مقدمه
تمههبمي محققيىههي كههٍ دس مههًسد مكبويههك سيدخبوههٍَههب
مغبلؼبتي اوجب دادٌاوذ ثش ايه ثبيسوذ كهٍ اغتطهبش 1وقهص
اغلي سا دس اوًاع پذيذٌَبي اوتقبل دس سيدخبوٍَب ايفهب مهي-
كىىهذ .ػمههذٌ ايههه پذيههذٌَههب ػجبستىههذ اص :اوتقههبل اوههذاصٌي
حشكت ،2اوتقهبل جهش  3ي اوتقهبل حهشاست .4اوتقهبل اوهذاصٌ
حشكت ثٍ يسيلٍ جشيبن متالعم دس حقيقت مشتجظ ثب سفتبس
تىصَبي سيىًلذص دس ايه جشيبوُبست .ثهب تًجهٍ ثهٍ آو هٍ
گفتٍ ضذ ،اسائهٍ ضهجيٍي كهٍ تغجيهب ثُتهشي سا ثهب سفتهبس
جشيبنَبي متالعم داضتٍ ثبضذ ميتًاوذ ثٍ اسائٍ يك ضجيٍ
مىبست ثهشاي ثسهيبسي اص پذيهذٌَهبي َيهذسيليكي مىجهش
گشدد .ثب آن مغبلؼبت ثسيبس يسهيؼي دس مهًسد ايهه پذيهذٌ
اوجب ضذٌ است ،امب َىًص َيچ سيش دقيقي ثهشاي ضهجيٍ-
سبصي ػذدي ايه پذيذٌ يجًد وذاسد( .ػلت ايه امش ثٍ دليل
آن است كهٍ َىهًص مبَيهت ايهه پذيهذٌ وبضهىبختٍ مبوهذٌ
است)( 5وضي ي وبكبگبيا .)1993
سٍ ديذگبٌ ػمذٌ ثشاي پذيذٌ اغتطبش اسائهٍ مهي گهشدد.
دي ديذگبٌ ايل وسجت ثٍ ديذگبٌ سً قذيمي تشوذ .ديهذگبٌ
ايل اسائٍ يك ضجيٍ آمبسي 6است .دس ايه ديذگبٌ سؼي مي-
ضًد تب ثشاسبس فشاسىجَبي ميبوگيهگيشي ضذٌ دس جشيهبن
متالعم يك ضجيٍ اغتطبش اسائٍ گشدد .اص مؼشيفتشيه افهشاد
دس ايه صميىٍ كًلمًگشاي است؛ ايه ديذگبٌ َهيچ وظمهي سا
7
دس پذيذٌي تالعم مذوظش قشاس وذادٌ ي آن ثغهًس تػهبدفي
ميداوذ (ليسيش .)2008 ،ايه ديذگبٌ جشيبن متالعم سا ثهٍ
سٍ مىغقٍ ػمذٌ تقسيم ميكىذ :دس مىغقٍي ايل ،كهٍ ثهٍ
ػىًان مىغقٍي تًليذ 8ضىبختٍ ضهذٌ ي وضديهك ثهٍ سهغ
آصاد است ،كبسمبيٍ تالعمي تًليذ ميضًد .ايه كبسمبيهٍ ثهٍ
غًست گشداثٍ َبي ثضسگ 9ومبيبن مي گشدد.
دس مىغقٍي دي ثٍ وب مىغقٍي لختي ،10ايهه گشداثهٍ-
َبي ثضسگ ثب تجذيل ثهٍ گشداثهٍَهبي كهًچكتش مقهذاسي اص

كبسمبيٍ تالعم سا تلف كشدٌ ي دس وُبيت ،دس مىغقٍي سهً ،
كٍ مىغقٍ گشاوشيي 11وب داسد ،ثخص اػظم كبسمبيٍ تالعهم
ثٍ غًست گشمب تلف ميضًد .ايه مشاحل ثٍ غًست تػبدفي
13
ي عي يك فشايىذ آثطبسي 12ثب تجذيل اص گشداثٍَبي ثضسگ
ثٍ گشداثٍَبي كًچك 14كبسمبيٍ تالعمهي سا مػهشف مهي-
كىىذ.
ديذگبٌ دي سؼي داسد تب جشيهبن مهتالعم سا ثهٍ غهًست
يك جشيبن وظب مىذ ،امهب آضهًثي ،15ثيهبن ومبيهذ .كهبسثشد
آضًة 16دس مكبويك ثشاي تًغيف سفتبس خبغهي اسهت كهٍ
مشثًط ثٍ يك سهبمبوٍي پًيهب ثهب تؼهذادي دسجهٍي آصادي
محذيد است .ايهه سهبمبوٍَهب يهك گشيَهي ضهشايظ ييه ٌ
سفتبسي سا اص خًد وطبن مي دَىذ كٍ عي آن ،دي وقغٍ ،كٍ
دس ضشايظ ايليٍ دس فبغلٍي كمهي اص َهم قهشاس داسوهذ ،ثهٍ
غًست ومبيي 17اص يكهذيگش جهذا مهي ضهًوذ .اص مُمتهشيه
ضجيٍَبي اسائهٍ ضهذٌ دس ديهذگبٌ وظهب مىهذ ،پذيهذٌَهبي
اوفجبسي 18ي حشكت گشداثٍ اي ثضسگ مقيبس 19است (وضي ي
وبكبگبيا  .)1993دس ايه سيش ،پذيذٌي تالعهم ثهٍ غهًست
مجمًػٍاي اص چشخٍَبي متىبية تًغيف ميضهًد .دس َهش
چشخٍ چُبس قسمت يجًد داسد .ثش اسهبس ايهه سيش اثتهذا
ثبيذ سشػت تالعم دس دي ساستبي امتذاد جشيبن ( )uي ػمًد
ثش جشيبن ( )vاوذاصٌگيشي ضًد .ايه سشػتَب سا ميتًان ثٍ
غًست مجمًع يك سشػت ميهبوگيه ( )uavrي سهشػتَهبي
وًسبن (' )uثيبن كشد .سپس ايه چُبس قسهمت ثهٍ غهًست
صيش تًغيف ميضًوذ:
مىغقٍ  1يب مىغقٍ ثيشيوي ) (outwardكٍ دس آن  u’>0ي
v’>0

مىغقهٍي  2يهب مىغقهٍي پشتهبة ) (ejectionكهٍ دس آن
 u’<0ي v’>0
مىغقههٍي  3ي هب مىغقههٍي داخل هي ) (inwardكههٍ دس آن
 u’<0ي v’<0
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- turbulence
- momentum Transfer
3
- mass Transfer
4
- heat Transfer
] -5ػلت ايه امش وبضىبختٍ مبوذن مبَيت پذيذٌي مضثًس است[
6
- statistics
7
- stochastic
8
- production region
9
- large Eddies
10
- inertia region
2

11

- viscous Subregion
- cascade
13
- large Eddies
14
- small Eddies
15
- coherence among chaos
16
- chaos
17
- exponential
18
- bursting phenomena
19
- large-scale vortical motion
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مىغقههٍي  4ي هب مىغقههٍي جههبسية ) (sweepكههٍ دس آن
 u’>0ي v’<0
ايه چُهبس وبحيهٍ دس ضهكل ( )1وطهبن دادٌ ضهذٌ اوهذ.
ديذگبٌ سً  ،كٍ جذيذ تش اص دي ديذگبٌ قجلي اسهت ،سهؼي
ميكىذ تب ثيه دي ديذگبٌ قجلي قشاس گشفتهٍ ي ثهب اسائهٍ يهك
ضجيٍ فشاكتبلي پذيذٌ تالعم سا تًجيهٍ ومبيهذ .يجهًد يهك

15

فشايىذ آثطبسي تػبدفي ي اوتقبل اص يك مقيهبس ثهضسگ ثهٍ
مقيبس كًچكتش تىبسهت صيهبدي ثهب مفُهً فشاكتهبل داسد،
ثخػًظ دس جشيبن متالعم خًد تطهبثُي ثهٍ عهًس كبمهل
مطبَذٌ مي گشدد كهٍ مُمتهشيه يي گهي سفتهبس فشاكتهبلي
است (ضبوگ ي كبمب .)2005

شكل  -1مناطق مختلف در پذيذهی انفجاری.

اص ميبن سٍ ديذگبٌ اسائٍ ضذٌ جُهت ثشسسهي تالعهم دس
جشيبن ،ديذگبٌ فشاكتبلي مغبثقت ثهيصتهشي ثهب مطهبَذات
آصمبيطگبَي وطبن ميدَذ ،ثىبثشايه ثٍ وظهش مهيسسهذ كهٍ
ممكه است ،استفبدٌ اص ايه ديذگبٌ ثٍ اسائهٍي يهك ضهجيٍ
جذيذ ثشاي استفبدٌ دس سيشَبي ػذدي مىجش ضهًد .اص آن
كٍ تغييشات دس پذيذٌَبيي َم ًن جشيهبنَهبي مهتالعم،
ميتًاوذ َم اص حيث صمبوي ي َم اص وقغٍ وظش مكبوي مهًسد
ثشسسي قشاس گيشد ،ديذگبَُبي فشاكتبلي مًجًد ويض ايهه دي
عيف اص مسبئل سا ضبمل ميضًوذ.
ثشسس هي مبَي هت َىذس هي جشي هبن مههتالعم ثههب دي هذگبٌ
فشاكتبلي سا ميتهًان دس مجمًػهٍ ديهذگبٌ مكهبوي دس وظهش
گشفت .اص جملٍ ثشسسيَبي اثتذايي دس ايه مهًسد ،تحقيهب
گستشدٌ اي دس مًسد مبَيت مكبوي ي صمبوي تالعم ثًد كهٍ
دس سبل  1986اسائٍ گشديذ (سشيىيًاسهبن ي مىهًا .)1986
آوُب سؼي كشدوذ تب ثؼذ فشاكتهبلي مهشص ثهيه دي جشيهبن دس
ثشخًسد جشيبن ديد سا ثب َهًا ثهٍ دسهت آيسوهذ .سيشَهبي
فشاكتبلي دس گهشيٌَهبي صمهبوي وخسهتيه ثهبس ثهٍيسهيلٍي
َشست  1951مًسد اسهتفبدٌ قهشاس گشفهت .يكهي اص داليهل
افههضايص مًفقي هت اي هه سيش ،اسههتفبدٌ گسههتشدٌ اص آن دس

آثطىبسي ثًدٌ است (گًپتهب ي َمكهبسان 1994؛ اسهكبتي ي
مىًا ،استبولي .)1999
اسبسب ،گشيٌَبي صمبوي جشيبن آضفتٍ ،ػالمتُهبيي پي يهذٌ
ثًدٌ ي ثىبثشايه ،ثهٍ سهبدگي قبثهل ثشسسهي ويسهتىذ .اغلهت
مًاقغ وميتًان ثٍ ساحتي پبساصيت 1ياقؼي سا دس ايه ػالمتُب
تطههخيع دادٌ ،ي يههب اص غههبفي مىبسههت جُههت مغبلؼههبت
استفبدٌ كهشد .مُمتهشيه تحقيقهبت اوجهب ضهذٌ دس مهًسد
َىذسٍي فشاكتبلي پذيذٌي تالعم ،ثٍيسهيلٍي مشيسهتي ي
اسههتشاَل ( )1994غههًست پزيشفتههٍ اسههت .الجتههٍ دس ايهه
تحقيب اص سيشَبي ايليٍي ثؼذ فشاكتبلي پذيهذٌي تالعهم
استفبدٌ ضذٌ است .اسكبتي ي مىهًا ( )1999اص يهك ضهجيٍ
فشاكتبلي ثشاي ضجيٍ سبصي گشداثهٍَهبي ثهضسگ دس جشيهبن
آضفتٍ ثُشٌ گيشي كشدوذ .دس ايهه تحقيقهبت آوُهب اص سيش
دسين يبثي فشاكتبلي ثشاي محبسجٍي اثؼبد فشاكتبلي جشيهبن
آضفتٍ ثُشٌ ثشدوذ .تحقيب ديگشي ويض دس سبل  2005اوجب
ضذٌ است ،كٍ دس آن َىذسٍي فشاكتبلي ثشاي ضجيٍسهبصي
مًلفهٍَههبي سههشػت تالعههم ي تههىص ثشضهي تالعههم مههًسد
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- noise
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استفبدٌ قشاس گشفتٍ است .ايه تحقيب وطبن مي دَذ كٍ دس
مىغقٍ جهبسية ) (sweepي پشتهبة ) (ejectionمقهذاس ثؼهذ
فشاكتبلي ثضسگتش است (ضيبئي ي َمكبسان .)2005
َم ىيه ،دس َمهيه سهبل تحقيقهي دس مهًسد پذيهذٌي
اوفجبس ثب استفبدٌ اص ديذ گبٌ فشاكتبلي اوجب ضذ (كطهبيسصي
ي َمكههبسان  .)2005دس سههبل  2007ويههض مبَيههت چىههذ
فشاكتبلي پذيذٌ تالعم ثٍيسيلٍي ضيًامًگي مًسد مغبلؼهٍ
قشاس گشفت.
قيػي ي كطبيسصي ( )2006سهبختبس گشداثهٍ اي جشيهبن
آضفتٍ سا دس سش يك پيچ ثب صيايهبي مختلهف دس آصمبيطهگبٌ
ثشسسي كشدوذ .ثؼذ فشاكتبلي گشيٌ صمبوي سشػت تالعم ثهٍ-
يسيلٍي تبثغ دسين يبثي فشاكتهبل ثهٍ دسهت آمهذ .دس ايهه
تحقيب ثؼذ فشاكتبلي سشػت ممبسي جشيبن ثغهًس متًسهظ
 1/64ثشاي صيايبي پيچ اص  45دسجٍ تب  180دسجٍ ثٍ دست
آمذ.
سيشَبي مختلف اوهذاصٌ گيهشي ثؼهذ فشاكتهبلي گهشيٌ
صمبوي سشػت جشيبن متالعم دس تحقيقهي دس سهبل 2009
مًسد مقبيسٍ قشاس گشفت (سخطىذٌ سي ي َمكهبسان.)2009 ،
دس ايه تحقيب ثب استفبدٌ اص سهٍ سيش ضهمبسش جؼجهٍ اي
) (R/Sي سيش تغييشات ،ثؼذ فشاكتبلي گشيٌ صمهبوي سهشػت
جشيبن متالعم ثٍ دست آمذٌ ي مقبيسهٍ ضهذٌ اسهت .ايهه
تحقيههب ثيههبوگش ايههه مًضههًع اسههت كههٍ سيش تغييههشات
پبسخُبي ثُتشي سا ثٍ دوجبل داسد.
يكي اص تبصٌ تشيه تحقيقبتي كٍ دس ايه صميىٍ اوجب ضذٌ
اسههت ،پ يَط هي دس مههًسد مبَي هت فشاكتههبلي چىذگبوههٍي
پذيذٌي تالعم دس اوتقبل اص مشحلٍي اوتقبلي ثهٍ مشحلهٍي
اتالف كبسمبيٍ اسهت كهٍ ثهٍيسهيلٍي ضهيًامًگي ()2011
اوجب ضذٌ است .ايه تحقيب وطبن مهي دَهذ كهٍ مقيهبس
عًل دس مىغقٍي تأثيش گشاوشيي ثسيبس كًچك است.
دس ثشخههًسد ثههب ػالمتُههبيي َم ههًن گههشيٌَههبي صمههبوي
وًسبوُبي سشػت ،كٍ سفتبس ثسيبس پي يذٌاي داسوذ ،ثبيهذ اص
سيضُبيي استفبدٌ كشد كٍ ثب حضًس پبساصيت دس دادٌ َب ي يب
وب ايستب 1ثًدن آوُب ي ثذين ويهبص ثهٍ غهبفي كهشدن دادٌَهب،
پبسخُبي قبثل اػتمهبدي سا اسائهٍ دَهذ .سيضهُبي قهذيمي
تحليل فشاكتبلي (مبوىذ سيش ضمبسش جؼجهٍاي R/S ،ي )....
فبقذ ايه تًاوبيي مي ثبضىذَ .م ىيه ،وكتٍي مُم ديگش آن

است كٍ ثسيبسي اص سيضُبي مهًسد اسهتفبدٌ دس مًاجهٍ ثهب
پذيذٌ َبيي كٍ داساي وًػي تمبيهل دس گهشيٌ صمهبوي خهًد
َسههتىذ (مبوىههذ افههضايص ي هب كههبَص ثههذٌ ي هك سيدخبوههٍ)
پبسخُبي مىبسجي سا اسائٍ وميدَىذ .ثشاي حل ايه مؼضل،
سيضُبيي مًسد ثُشٌ ثهشداسي قهشاس گشفتىهذ تهب ثغهًس راتهي
تمبيهل سا اص گههشيٌ صمههبوي حههزف كىىهذ ي َم ىهيه ثههشاي
ػالمتُبي وب ايستب قبثل اسهتفبدٌ ثبضهىذ .دس سهبلُبي اخيهش
سيضههُبي وههًيىي چههًن تحليههل وًسههبوُبي ،2سيش تحليههل
وًسبوُبي ثذين تمبيل 3ي تحليهل وًسهبوُبي ثهذين تمبيهل
چىذ گبوهٍ 4اسائهٍ ضهذٌ اوهذ كهٍ ثهشاي ثشسسهي ػالمتُهبي
وًسبوُبي سشػت مىبست مي ثبضىذ (كبوتلُبست ي َمكبسان
 2001ي .)2002
سيش وًسبوُبي ثذين تمبيل يب  DFAيكي اص جذيهذتشيه
سيضُبي تحليل فشاكتبلي است كٍ وخستيه ثبس ثٍيسهيلٍي
پىگ ي َمكبسان ( )1994اسائٍ گشديذ .اص ايه سيش ثشاي ثٍ
دسههت آيسدن ثؼههذ فشاكتههبلي صوجي هشٌي ( DNAثًلههذيشي ي
َمكبسان  )1995ي ثشسسهي پًيهبيي ضهشثبن قلهت (ثًوهذ ي
َمكههبسان 2000؛ آضههكىضي  )2001اسههتفبدٌ ضههذٌ اسههت.
مبوتگىب ي استىلي ( ،)1999ي وًسيص صادٌ ي جؼفشي ()2005
اص ايه سيش ثهشاي تحليهل ضبخػهُبي اقتػهبدي اسهتفبدٌ
كشدٌ اوذ.
دس سبلُبي اخيش اص سيش  DFAثشاي تحليل گهشيٌ َهبي
صمبوي فشاسهىجَهبي آثطىبسهي ويهض اسهتفبدٌ ضهذٌ اسهت.
كبسيىلي-ثًوذٌ ي َمكبسان ( )2006مبَيت فشاكتبلي ثذٌي
جشيبوُبي سيدي سا ثب اسهتفبدٌ اص  DFAثشسسهي كشدوهذ .دس
ايه تحقيب َمجستگي صمهبوي ثهذٌ سيدَهب ي مبَيهت چىهذ
فشاكتبلي آوُب تحليل گشديذ .الص ثٍ ركش است كٍ دادٌَبي
مزكًس وبايسهتب ثًدوهذ ي سيش  DFAوتهبيج قبثهل قجهًلي سا
اسائٍ كشدَ .م ىيه ،ليًيىب ي َمكبسان (َ )2007مجسهتگي
مؼىبداسي سا ثيه گهشيٌ صمهبوي ثبسوهذگي ي ثهذٌ جشيهبن ثهب
استفبدٌ اص اثضاس  DFAثٍ دست آيسدوذ.
اص سيش  DFAثشاي ثٍ دست آيسدن مشتجهٍي پي يهذگي
گشيٌ صمبوي آضفتگي دس اػذاد سيىًلذص مختلف ثُشٌ گيهشي

2

- wavelet analysis
- detrended fluctuation analysis
4
-multi-fractal detrended fluctuation analysis
3

- nonstationary

1
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ضذٌ است .ضبيگبوفش ( )2012وتيجٍ گشفت كٍ َش چٍ ػذد
سيىًلذص ثيطتش ثبضذ متغيش ومبي َبسست 1كبَص مي يبثذ.
وكتٍي قبثل تًجٍ دس ايه تحقيب آن است كٍ َشچىهذ ثهٍ
مبَيت تك فشاكتبلي پذيذٌي اغتطبش تًجهٍ ضهذٌ ،لكهه
مبَيت چىذ فشاكتبلي آن تًجٍ كمي ضذٌ است.
دس ايه تحقيب ،گشيٌ صمهبوي وًسهبوُبي سهشػت جشيهبن
متالعم دس وقبط مختلف يك وُشپبيذاس دس آصمبيطگبٌ اوهذاصٌ
گيشي ميضًد .وًسبوُبي سشػت دس سٍ جُهت اغهلي ي دس
سٍ ػمب مختلف تؼييه مي گشدوذ .سپس سفتبس فشاكتبلي ي
چىذ فشاكتبلي ايه گشيٌ َبي صمبوي ثب كبسثشد سيش  ،DFAي
َم ىيه  MF-DFAثشسسي مي ضًدَ .مبن عًس كٍ گفتهٍ
ضهذ ،ايهه دي ،سيضهُبي جذيهذي سا دس ثشسسهي سفتبسَههبي
فشاكتبلي ،ي حتي ثب حضًس پبساصيت دس يك گشيٌ صمبوي ي يهب
وبايسههتب ثههًدن آن ،ي ثههذين وي هبص ثههٍ َههيچ غههبفي خبغ هي
پبسخُبي قبثل اػتمبدي اسائٍ مي دَىذ.

مواد و روشها
دس يك وُش پبيذاس مستغيلي ثٍ ػهشؼ  ،0/6ػمهب  0/6ي
عًل  12متش جشيبن آة ثشقشاس گشديهذ .ثهذٌي آن ي ػمهب
جشيبن ثٍ تشتيهت ثشاثهش ثهب  33/2ليتهش ثهش ثبويهٍ ي 11/64
سبوتي متش ثٍ دست آمذ .ثذٌي جشيهبن ثهٍ كمهك سهشسيض
مستغيلي ياسىجي ضذٌ تؼييه گشديذ .سهشػت تالعهم دس
سٍ ساستبي امتذاد جشيبن ،u ،ػمهًد ثهش مسهيش جشيهبن دس
مقغغ افقي ،w ،2ي ػمًد ثش غفحٍ جشيبن ،v ،ثهٍيسهيلٍي
دستگبٌ سشػت سىج سٍ ثؼذي 3دس ػمقُبي  25 ،15ي 40
ميلي متش اوذاصٌ گشفتٍ ضذ.
ضمبسي اص وتبيج ثهٍ دسهت آمهذٌ اص گهشيٌ َهبي صمهبوي
سشػت دس ضكل ( )2اسائٍ ضذٌ اوذ.

30
20

)u (cm/s

10
0
-10
120

100

80

60
)time (s

40

0

20

-20

الف-
20

0
-10

)v (cm/s

10

-20
120

100

80

60
)time (s

40

20

0

ة-

2

- hurst exponent

1

- span-wise
)- acoustic doppler velocity (SonTek

3

تحليل فراكتالی گروه زمانی تالطم سرعت با كاربرد روش نوسانهای غيرهمرونذ

18

4

)w (cm/s

2
0
-2
120

80

100

40

60
)time (s

0

20

ج-
شكل  -2گروه زمانی سرعت جريان .الف -مولفهی سرعت در جهت جريان ، u ،در  15ميليمتری كف نهر .ب -مولفهی

سرعت در جهت عرض نهر  ، v ،در  15ميليمتری كف نهر .ج -مولفهی سرعت در جهت عمق ، w ،در  15ميليمتری كف نهر.
پس اص آن مقبديش  v ،uي  wثجت گشديذوذ ،ثب تًجهٍ ثهٍ
ايه مًضًع كٍ سشػت جشيبن دس َش يك اص ساستبَبي گفتٍ
ضذٌ مجمًع يك سشػت ميبوگيه ي سشػتُبي وًسبن است
_

( '  ،) u  u  uثىبثشايه ،مقبديش ’ v’ ،uي ’ ،wكٍ ػًامهل
اغلي ثشيص آضفتگي جشيبوىذ ،ثهٍ دسهت مهيآيىهذ .پهس اص
اوجههب مشاحههل فههً دادٌَههبي الص جُههت اوجههب تحليههل
فشاكتبلي ثب ثٍ كبسگيشي سيش  DFAي َم ىيه MF-DFA
حبغل ضذٌاوهذ .سيش تحليهل وًسهبوُبي ثهذين تمبيهل يهب
 DFAسا ميتًان مختػشا ثٍ غًست صيش تًضي داد:
يك گشيٌ صمبوي ثٍغًست x( 1), x( 2 ), x( 3),..., x(N) 
مفشيؼ مي ثبضذ .گشيٌ مجمًع  yثٍ غًست ساثغٍي  1ثهٍ
دست مي آيذ:
j

 x(i)  x 

()1

y(j) 

i 1

كٍ دس آن  xميبوگيه گشيٌ صمبوي اسهت .سهپس مهي-
تًان ايه گهشيٌ صمهبوي سا ثهٍ ) Nl= (N/lقسهمت تقسهيم
ومًد كٍ ثب َمپًضبوي وذاضهتٍ ي داساي عهًل يكسهبن ""l
مي ثبضىذ .ثٍ َش قسمت اص ايه مجمًػٍ سا مهيتهًان يهك
چىذ جملٍاي ثشاصش داد ي خغبي حبغل اص ايه ثهشاصش سا
ثشاي قسمت  ا ثٍ غًست صيش تؼشيف ومًد:
()2

 y(( 1)l  j)  Y ( j)

2

l

n

j 1

1
F ( , l ) 
l
2

كٍ دس آن چىذ جملٍاي ثشاصش ضذٌ ثش مجمًػٍي وقهبط
مًجًد دس قسمت ا است .ايه كبس ثشاي كليٍي قسهمتُب
اوجب ميضًد .دس وُبيت ثشاي صمبوي كٍ عًل قسهمتُب ""l
است خغبي كل ثٍ ضكل صيش محبسجٍ ميگشدد:

()3

1/ 2



F ( , l ) 







2

Nl

 1


 1
F2 (l )  
N

 l

ثهب كطهيذن )) log (F2(lدس مقبثهل ) log(lخغهي ثهٍ
دست ميآيذ كٍ ضيت آن ،λ ،ثيبوگش ومبي وًسهبن 1اسهت.
سيش وًسبوُبي ثذين تمبيل چىهذ فشاكتهبلي يهب MF-DFA
ثٍيسهيلٍي كبوتلُهبست ي َمكهبسان ( )2002ثهب تًسهؼٍي
ضجيٍ  DFAتؼشيف ضذ .دس ياقغ ،مؼبدلٍي قجل سا ميتهًان
ثٍ ضكل صيش ثٍ غًست تؼميم يبفتٍ دس آيسد:
()4

1/ q
q/2







) ( , l

 F
Nl

2

 1


1
Fq (l )  
 N l

كٍ دس آن  qمي تًاوذ َش مقذاس حقيقي سا ثهٍ جهض غهفش
اختيبس كىهذ .مقيهبس سفتهبسي مشثهًط ثهٍ  qامهيه مشتجهٍ
وًسههبن ،ثههب كطههيذن ومههًداس  Log-Logاص  qدس مقبثههل
) Fq(lحبغل ميضًد .اگش گشيٌ صمهبوي َمجسهتگي تهًاوي
ثلىذ مذت 2داضتٍ ثبضذ ،آن گبٌ ) Fq(lثب افضايص مقذاس""l
 ،افضايص مييبثذ ،ثٍ ػجبست ديگش:
()5

) Fq (l )  l h( q

ثشاي  q=2ضكل مؼيبس  DFAثٍ دست ميآيذ ي ثٍ ػجبست
ديگش ) λ=h(2مي ثبضهذ (كبسهيىلي-ثًوهذٌ  .)2006مقهذاس
) h(qثشاي پذيذٌَبي تك فشاكتبلي صمبوي كٍ  q=2اسهت
ثب مقذاس ومبي َشست ثشاثش ثهًدٌ ي مقهذاس آن ثبثهت اسهت،
ثىبثشايه h(q) ،سا ،كٍ ثهشاي يهك پذيهذٌي چىهذ فشاكتهبلي

1

- fluctuation exponent
- large-range power-law correlation

2
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متغيش است ،ومبي تؼميم يبفتٍ َشست 1ميگًيىذ .دس ياقغ،
ثشاي پذيذٌَهبي تهك فشاكتهبلي ) h(qمسهتقل اص مقهذاس q
است .امب اگش ومبَبي مختلف ثهشاي قسهمتُبي گًوهبگًن اص
وًسبوُبي يك گشيٌ صمبوي الص ثبضذ ،سفتبس چىهذ فشاكتهبلي
دس پذيذٌ قبثل تطخيع ثًدٌ ي ) (qياثستٍ ثٍ  qاست.
نتايج و بحث
َمبن عًس كٍ گفتٍ ضهذ ،پهس اص اوهذاصٌگيهشي سهشػت
جشيبن آضفتٍ دسين وُهش ،ثهب اسهتفبدٌ اص سيش  DFAگهشيٌ
صمبوي وًسبوُبي سشػت مًسد ثشسسي قشاس ميگيشد .ايه كبس
ثب وًضته يك سمض مىبست دس وش افهضاس  MATLABاوجهب
گشفتٍ است.
دس ضكل ( )3ومًداس تحليل  DFAثشاي ػمقُبي مختلف
جشيبن وطبن داٌ ضذٌ استَ .مبن گًوٍ كٍ مطخع اسهت،
ثغًس كلي ميتًان گفت كٍ ومبي وًسبن ثهشاي سهشػت دس
جُت جشيبن ثضسگتش اص دي ساستبي ديگش مي ثبضذ .امهب َهش
چٍ وقغٍ اوذاصٌگيشي ثٍ كف وُش وضديكتش ضذٌ ،ي ثٍ ػجبست
ديگش اثش گشاوشيي قبثل مالحظٍ ميضًد ايه اختالف كمتهش
است .دس وقغٍاي ثٍ فبغلٍ  40ميليمتهش اص كهف وُهش ايهه
اختالف ثٍ يضًح ديذٌ ميضًدَ .م ىيه ،ميتًان ديذ كٍ
ثب فبغلٍ گشفته اص مىغقٍي گشاوشيي اختػهبظ دادن يهك
خظ مىفشد ثٍ كل ومًداس ثهشاي َهش سهٍ ساسهتبي سهشػت
مطكلتش ميضًد كٍ ايه مًضًع ثيهبوگش افهضايص خبغهيت
چىذ فشاكتبلي گشيٌ صمبوي است.

الف-

-Ggneralized hurst exponent

1

ب-

ج-
شكل  -3تحليل فراكتالی  DFAبرای سرعتهای نوسان
در عمقهای مختلف .الف -فاصله ی  15ميليمتری از كف
نهر .ب -فاصلهی  25ميليمتری از كف نهر .ج -فاصلهی
 40ميليمتری از كف نهر

َمبن گًوٍ كٍ اضبسٌ ضذ ،دس ايه تحقيب ػاليٌ ثهش مبَيهت
تك فشاكتبلي گشيٌ صمبوي تالعم ،خبغهيت چىهذ فشاكتهبلي
ايه ػالمت ويض ثشسسي ضذٌ اسهت .ضهكل ( )4ثيهبوگش ايهه
ياقؼيت است كٍ َش سٍ ساستبي سشػت تالعم دس َهش سهٍ
ػمب مًسد ثشسسي ،مبَيت چىهذ فشاكتهبلي داسوهذ .دس ايهه
ضكل ديذٌ ميضًد كٍ ) h(qثٍ ضذت ثٍ  qياثسهتٍ اسهت؛
ثىبثشايه ،ثب يك ومبي َشست ياحذ وميتهًان مقيهبس كهل
گشيٌ صمبوي سا تؼشيف ومًد ي ويبص ثٍ ومهبي َشسهت تؼمهيم
يبفتٍ استَ .م ىيه ،ميتًان ديذ كٍ ثب افهضايص مقهذاس q
مقذاس ) h(qكبَص مييبثهذ .ثهٍ ػجهبست ديگهش دس تًاوُهبي
مىفي ي كًچك  qاوذاصٌي ) h(qثضسگتهش اسهت .ايهه ثهذان
مؼىي است كٍ احتمبل وًسبوُبي كًچهك دس گهشيٌ صمهبوي
ثيص اص وًسبوُبي ثضسگ استَ .م ىيهَ ،ش چٍ اص كف وُش
فبغلٍ ثگيشيم گشيٌ صمبوي مشثًط ثٍ سشػت جشيبن متالعم
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دس ساستبي جشيبن ياثستگي ثيطتشي سا اص ) h(qثٍ  qوسجت

الف-

ب-

ثٍ دي ساستبي ديگش وطبن ميدَذ.
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ج-
شكل  -4تغييرات ) h(qدر مقابل  qدر عمقهای مختلف .الف -در فاصلهی  15ميليمتری از كف نهر .ب -در فاصلهی 25
ميليمتری از كف نعر .ج -در فاصلهی  40ميليمتری از كف نهر.

نتیجه گیری
دس ايه تحقيب سؼي گشديذ تب ثب ديذگبٌ فشاكتبلي پذيذٌ-
ي تالعم جشيبن مًسد ثشسسي قشاس گيشد .سييكشد فشاكتهبلي
ثٍ پذيذٌ تالعم دس سبلُبي اخيش ،ثٍ دليل سفتبس مقيبسمىذ،
ايه پذيذٌ ثسيبس مًسد تًجٍ ثًدٌ است .وكتٍي قبثل تًجهٍ
دس ايه تحقيقبت آن است كٍ ايال كمتهش ثهٍ مبَيهت چىهذ
فشاكتبلي ايه پذيهذٌ پشداختهٍ ضهذٌ ،ي ثبويهب ،تؼشيهف يهك
غبفي مىبست قجل اص ضشيع تحليل فشاكتبلي َميطٍ مسئلٍ
سبص است .دس ايه تحقيب اص سيش  DFAي  MF-DFAثشاي
تحليههل فشاكتههبلي ي چىههذ فشاكتههبلي گههشيٌ صمههبوي جشيههبن
متالعم دس يك وُش استفبدٌ ضذ ،كٍ ايه سيضُب ثب تًجٍ ثهٍ
وحًٌي ػملكشدضبن ،ثشاي گشيَُهبي صمهبوي غيهش ايسهتب ي
داساي پبساصيت قبثل استفبدٌ ميثبضىذ.
تحقيقبت اوجب ضذٌ وطبن ميدَىهذ كهٍ ومهبي وًسهبن
ثشاي مًلفٍي’ uثضسگتش اص دي ساستبي ديگش اسهت .امهب َهش
چٍ وقغٍي اوذاصٌگيشي ثهٍ كهف وُهش وضديكتهش ضهذٌ ي ثهٍ
ػجبست ديگهش اثهش گشاوهشيي قبثهل مالحظهٍ ميگهشدد ،ايهه
اختالف كمتش است .دس وقغٍاي ثٍ فبغلٍ  40ميلهيمتهش اص
كف وُش ايه اختالف ثٍ يضًح ديذٌ مهيضهًد .اسهتفبدٌ اص
سيش  MF-DFAوطبن ميدَذ كٍ دس گشيٌ صمهبوي تالعهم

) h(qثٍ ضذت ثٍ  qياثستٍ اسهت ،ثىهبثشايه ثهب يهك ومهبي
َشست وميتًان مقيبس كل گشيٌ صمبوي سا تؼشيف ومهًد ي
ويبص ثٍ ومبي َشست تؼميم يبفتٍ استَ .م ىيه ،ثب تًجهٍ
ثٍ وضيلي ثًدن ومًداس ) h(qدس مقبثل  qميتًان گفهت كهٍ
دس تًاوُبي مىفي ي كًچك  qمقذاس ) h(qثضسگتش است .ايه
ثذان مؼىي است كٍ احتمهبل وًسهبوُبي كًچهك دس گهشيٌ
صمبوي ثيص اص وًسبوُبي ثضسگ استَ .م ىيه ،ثب تًجٍ ثهٍ
وضيلي ثًدن ومًداس ) h(qدس مقبثل  qميتًان گفهت كهٍ دس
تًاوُبي مىفي ي كًچك  qمقذاس ) h(qثضسگتهش اسهت .ايهه
ثذان مؼىي است كٍ احتمهبل وًسهبوُبي كًچهك دس گهشيٌ
صمبوي ثيص اص وًسبنَبي ثضسگ است.
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