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افزاری به دو سازی نرمبررسی اثر توپوگرافی بر سرعت باد با مدل

 روش خطی و غیرخطی در یک سایت نمونه

 

 امیرسینا جورابلی
 ،دانشکده محیط زیست و انرژیی انرژی، هاگروه مهندسی سیستم

 تهران، ایران، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

 

 

 محمد ساتکین
 ی انرژی ، دانشکده محیط زیست و انرژی،هاگروه مهندسی سیستم

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 

ای بین شکل عوارض برای دستیابی به معادله مقاله،در این  —چکیده 

های بادی شناسی و تأثیر بر افزایش اغتشاش جریان باد، با استفاده از دادهکوه

سازی به دو روش واشناسی و با مدلهای هدریافت شده توسط ایستگاه

شناسی مختلف که تأثیر خطی و غیرخطی در چند نمونه از عوارض کوه

سازی که بر اساس روابط افزار مدلبسزایی روی رژیم باد دارند، توسط نرم

سیاالت محاسباتی تغییرات جریان، اغتشاش، فرکانس سیال را  دینامیک

 گرفته است. محاسبه می کند، مورد مطالعه قرار 

خطی و غیرخطی و  افزاردر نهایت اطلس باد بدست آمده از دو نرم

برای منطقه مورد بررسی را در سه افزار نرمسرعت باد بدست آمده از دو 

ای انتخاب شده در راستای کوهشناسی )قله ،یال، دره( و مسیرهوضعیت 

 مسیرجهت باد غالب )نقاط در طرفین و همچنین برروی تاج یال در هر 

انتخاب شده است( با یکدیگر مقایسه  برای تعیین جهت باد غالب منطقه،

افزار افزار غیرخطی نسبت به نرمکرده و نتیجه حاصل شده، دقت بیشتر نرم

خطی را نشان می دهد. با حرکت از دره به سمت قله با افزایش شیب و 

ا افزایش لیکن ب ،شودمی کمعت بین این دو نرم افزار ارتفاع اختالف سر

 کند.شیب و ارتفاع تغییرات سرعت از روند خاصی پیروی نمی

 

سازی مدل : انرژی باد، دینامیک سیاالت محاسباتی،های کلیدی هواژ

 رژیم باد، توپوگرافی زمین

 مقدمه  .1

های ای محدودتری از انرژیاز آنجایی که امروزه منابع و ذخایر منطقه

های لذا تکنولوژی انرژی باشند،می فسیلی در مقایسه با گذشته در دسترس

تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی، بادی، زیست توده، زمین گرمایی و غیره، 

 ]1[اند.از اهمیت بیشتری برخوردار شده

ترین ترین و قابل اطمینانانرژی باد یکی از اقتصادی ها،انرژیاین میان  در   

باشد. احداث نیروگاه های سنتی و مرسوم تولید انرژی میجایگزین روش

گذاری در بادی یک فرآیند طوالنی است و باید چندین فاکتور را در سرمایه

گذاری بهینه است نظر گرفت. در یک سایت بادی معین، هدف یک سرمایه

که در آن بازگشت سرمایه به بهترین وجه تضمین شود. قبل از احداث 

باد )جهت و شدت(  نیروگاه بادی، اطالعات دقیق در مورد توزیع سرعت

سازی آوری شد، مسأله بهینهمورد نیاز است. بعد از اینکه این اطالعات جمع

 ]3[باشد.ها میهای نصب توربینو محلچیدمان نیروگاه یعنی تعداد 

شناسی های بادی، کوهیکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رژیم باد در سایت   

برخورد به موانع طبیعی که )توپوگرافی( سایت است. جریان باد پس از 

های زمین است، تأثیر پذیرفته و چه از نظر ها و برجستگیمهمترین آنها تپه

نظر به آنکه جریان باد مناسب  یابد.اغتشاش و چه از نظر سرعت تغییر می

    های باد غیراغتشاشی و یکنواختجریان ،برای تولید بهینه نیروگاه بادی
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شناسی در هر سایت از اهمیت زیادی برای وهباشند. لذا بررسی اثر کمی

برآورد تولید واقعی نیروگاه برخوردار است. در خصوص میزان تأثیر و 

چگونگی آن اختالف نظرهایی بین متخصصین علم شناخت منابع باد وجود 

و  دارد و تکنیک مناسب برای این تحلیل و میزان تأثیر دو روش خطی

اشد. در این تحقیق اوالً با در نظر گرفتن بهنوز در دست مطالعه می غیرخطی

اثر شکلی  ،شناسی کل سایتزاری کوهافسازی نرمیک سایت نمونه و مدل

دهی جریان باد بر اثر برخورد با آن تحلیل هر برجستگی طبیعی و فرم

میزان این تأثیرپذیری را  یابیتوان در فرآیند سایتگردد. بدین ترتیب میمی

درک صحیحی از اثر موانع طبیعی در تولید نیروگاه بادی و مدنظر قرار داد و 

های مناسب ایجاد نمود. با توجه به آنکه کشور ایران دارای شناسائی سایت

حقیق در این رابطه از اهمیت مناطق کوهستانی و غیرمسطح زیادی است، ت

 ای برخوردار است.   ویژه

افزار خطی و غیرخطی سازی با دو نرممحدوده انتخاب شده برای شبیه   

از محل نصب دکل باد سنجی را  Km 5 که شعاع 2Km 22 مساحتی برابر

ف و محل نصب دکل بادسنجی در جدول گیرد، مختصات نقاط اطرابر میدر

 ]2[ آورده شده است. ،1
 مختصات چهارگوشه محدوده مورد بررسی - 1جدول

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییشماره نقاط

1290635.34167566

2299043.44167566

3299043.44159196

4290635.34159196

294522.64163183.25دکل بادسنجی

مختصات

 

 ]2[کار روش  .2

ردنه الماس در استان اردبیل( جهت در این تحقیق ابتدا یک سایت نمونه )گ  

انجام مطالعه موردی انتخاب می گردد و کلیه اطالعات مورد نیاز برای یک 

های آمار باد ایستگاه ثبت اتوماتیک آمار باد نزدیک طراحی کامل از قبیل داده

آوری می گردد.  این جمع غیرهو  1051111های جغرافیایی به سایت و نقشه

گرفته شده و با استفاده  EXCELاز فایل  Textصورت  های آماری بهداده

های تخصصی تحلیل انرژی بادی و طراحی نیروگاه بادی ارافزاز نرم

های باد در سایت مورد نظر را تحلیل کرده افزار خطی و غیرخطی(، داده)نرم

کلیه نمودارهای آماری استخراج  ایم، وو اطلس باد منطقه را بدست آورده

 می گردد. 

 ]4[افزار خطیرمن .2.1

ها به افزار خطی)ویندپرو( با ورود اطالعات باد منطقه، تحلیل دادهدر نرم   

جهت  12گیرد و نمودارها در له توابع خطی مورد بررسی قرار میوسی

افزار گردد. در این نرمجغرافیایی برای توزیع سرعت و جهت باد تولید می

اد، اطلس موانع محلی، روش بهای مختلف نظیر اطلسجهت تحلیل از روش

با توجه به توپوگرافی متفاوت مین،بندی زبری زطبقه روش،پارک،اطلس هیلز

در نهایت نمودارهای  . های باد گوناگون استفاده می شودمناطق و رژیم

آید و با این حاصل از توابع ویبول برای تحلیل رژیم باد منطقه بدست می

باد منطقه  داث نیروگاه و تولید اطلسسنجی احتوان به پتانسیلامکان می

افزار خطی را نشان گلباد خروجی نرم،  1شکل  مورد بررسی دست یافت.

 می دهد.

 
 منطقه گردنه الماس (ویندپروخطی ) گلباد نرم افزار - 1شکل

 

 ]5[افزار غیرخطینرم .2.2

های برداشت شده به صورت معادالت داده افزار غیرخطی)ویندسیم(،نرم در  

خطی بررسی می گردد و با روش دینامیک سیاالت محاسباتی و معادالت غیر

گیرد مورد تحلیل قرار می ،حاکم بر آن، منطقه از نظر توپوگرافی و رژیم باد

 بندی،افزار با استفاده از سلآید. در این نرمو اطلس باد منطقه بدست می

تأثیرات   x ,y ,zطول و عرض و ارتفاع منطقه مورد نظر را در محدوده

سازی شده که به توپوگرافی منطقه و زبری های مدلانرژی باد بر روی سلول

بندی پارامترهایی نظیر نماییم. در این سلزمین نیز بستگی دارد مدل می

شرایط مرزی و تأثیرات ویک حاصل از  بندی،تأثیرات دما، دقت شبکه

های نتایج و خروجیجریان باد تأثیر بسزایی در نتایج این معادالت دارند. 
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افزار شامل اطلس سرعت باد در جهات مختلف جغرافیایی و این نرم

و انرژی جنبشی و پتانسیل که با   x ,y ,zنمودارهای سرعت باد در جهات

حل معادالت دینامیک سیاالت محاسباتی، نتایج معادالت در نهایت همگرا 

افزار خطی را نرمگلباد خروجی ،  2شکل  شوند، بدست آورده می شوند.می

 نشان می دهد.

 
 منطقه گردنه الماس (ویندسیمغیرخطی ) گلباد نرم افزار -2شکل 

 

 ]2[اطلس باد سالیانه .2.2
 افزاردر این قسمت خروجی اطلس باد سالیانه حاصل شده از دو نرم    

های افزار غیرخطی )ویندسیم(، با استفاده از دادهخطی )ویندپرو( و نرم

 12سنسورهای بادسنجی و محاسبه پارامترهای ویبول برای برداشت شده از 

جهت جغرافیایی و برآیندگیری از این نتایج، اطلس باد سالیانه برای نمایش 

سرعت باد در محدوده مورد بررسی و گستردگی وسعت باد با توجه به 

 آید. توپوگرافی منطقه مورد بررسی بدست می

 پارامترهای ویبول .2.2

های برداشت شده از ایستگاه ا استفاده از دادهپارامترهای ویبول ب

افزارهای خطی و غیرخطی، بادسنجی و محاسبات انجام شده توسط نرم

)پارامتر انحراف از حد متوسط سرعت(، پارامتر  K آیند. پارامتر بدست می

A سطح مورد بررسی برای توزیع ویبول(، پارامتر (F    تعداد تکرار یک(

جغرافیایی( و میانگین سرعت باد محاسبه  سرعت مشخص در یک جهت

پارامترهای بدست ،  2جهت جغرافیایی می باشد، در جدول  12شده برای 

 افزار آورده شده است.آمده از دو نرم

 

 افزار خطی و غیرخطی برای تولید اطلس بادنرم خروجی پارامترهای ویبول  -2جدول

نرم افزار 

خطی

نرم افزار 

غیرخطی
اختالف

نرم افزار 

خطی

نرم افزار 

غیرخطی
اختالف

نرم افزار 

خطی

نرم افزار 

غیرخطی
اختالف

نرم افزار 

خطی

نرم افزار 

غیرخطی
اختالف

1N2.0761.950.1263.783.730.051.951.90.053.353.280.07

2NNE2.2542.27-0.01655.01-0.0112.9613-0.044.434.380.05

3ENE2.9292.920.0094.534.53027.03270.034.053.980.07

4E2.5882.520.0684.344.330.0111.7511.70.053.863.830.03

5ESE1.7921.710.0824.334.220.112.812.80.013.853.760.09

6SSE1.9441.880.0644.314.290.020.971-0.033.823.60.22

7S2.1642.160.0046.486.51-0.031.851.9-0.055.745.560.18

8SSW1.8931.890.00313.4113.40.017.097.1-0.0111.911.640.26

9WSW1.8081.790.01814.3114.32-0.0130.0630.1-0.0412.7212.70.02

10W1.8171.760.0574.84.730.072.652.7-0.054.264.130.13

11WNW1.3991.140.2592.832.40.430.430.40.032.582.330.25

12NNW1.1260.960.1662.381.970.410.440.40.042.272.10.17

1.98251.91250.075.8755.78670.08838.33258.3333-0.00085.23585.10750.1283 میانگین

ردیف
جهت 

جغرافیایی

KA (m/s)FreqMean wind speed(m/s)

 
اختالف بین محاسبات  افزار،رمبا توجه به پارامترهای بدست آمده از هر دو ن

توان به می را باشد و این مقدارگیری نمیافزار دارای مقدار چشممدو نر

 عنوان خطای نرم افزار در نظر گرفت.
 

 افزار غیرخطی اطلس باد سالیانه نرم .2.2

افزار غیرخطی )ویندسیم( بر اساس برآیند اطلس باد بدست آمده از نرم

های جهت جغرافیایی با استفاده از داده 12د های بابدست آمده از اطلس

 ، 3 برداشت شده از منطقه مورد بررسی بدست آمده، آورده شده است. شکل

 باشد.افزار غیرخطی میاطلس باد بدست آمده از نرم
 

 
 

 (ویندسیمغیرخطی ) اطلس ویبول نرم افزار - 3شکل 
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 افزار خطی اطلس باد سالیانه نرم .2.2

های فزار خطی)ویندپرو( بر اساس دادهات آمده از نرماطلس باد بدس

جهت  12برداشت شده سالیانه و محاسبه پارامترهای ویبول برای رسم گلباد 

  ، 4آید. شکلجغرافیایی و در نهایت برآیندگیری از این نتایج بدست می

 باشد.افزار خطی میاطلس باد بدست آمده از نرم
 

 
 

 (ویندپرو خطی ) زاراطلس ویبول نرم اف -4شکل 

 افزار خطی و غیرخطیهای بدست آمده نرممقایسه سرعت .2

 مقایسه اول .2.1

مسیر خطی در جهت باد غالب )با توجه به گلباد  6در این مقایسه، 

نقطه بصورت  12برروی یال مورد نظر انتخاب و  (روشبدست آمده از دو 

باشند، بر روی جفت که با هم دارای شیب تقریباً یکسان و در طرفین یال می

این مسیرها مشخص گردید. مختصات قله در این مسیرها برای داشتن 

های نظیرش باشد که به عنوان مرجع سرعت نسبت به یالسرعت الزامی می

نقاط انتخاب شده روی یال را نشان  ، 5 گیرد. شکلمورد استفاده قرار می

 دهد.می

 
 مسیر 6شخص شده روی منقاط   -5شکل 

در  قاط از هر دو روشقاط و سرعت بدست آمده برای تمامی نمختصات ن

 آورده شده است.، 3جدول 
 مسیر 6مختصات و سرعت نقاط بر روی   -3جدول 

ENخطیغیرخطی

WSW29506741617517.78.218.9660.756

8.288.9020.622صفر2950884161761قله

ENE29513941617887.38.298.9020.612

WSW294530416230410.17.768.2540.494

7.898.9721.082صفر2947004162390قله

ENE294772416242510.288.9730.973

WSW294245416307615.67.728.7231.003

8.069.2411.181صفر2943734163140قله

ENE294674416329015.37.488.5441.064

WSW294524416230117.17.768.2430.483

7.898.9721.082صفر2947004162390قله

ENE294952416251617.27.618.661.05

WSW294853416164022.76.527.8151.295

8.288.9020.622صفر2950884161761قله

ENE295366416190522.76.938.0661.136

WSW294685416209725.97.227.5820.362

8.429.2160.796صفر2948864162213قله

ENE295080416232525.97.378.4281.058

مسیر پنجم

مسیر ششم

مسیر اول

شماره 

مسیر

مسیر دوم

مسیر سوم

مسیر چهارم

موقعیت 

نقطه

شیب مختصات

)درجه(

)m/s( اختالف سرعت  سرعت

   دو روش

 
 

های اند. سرعتمسیرهای انتخاب شده بر اساس شیب جغرافیایی مرتب شده

قرار دارند،   WSWبدست آمده برای نقاطی که در جهت وزش باد از سمت 

عت کمتری نسبت به قله و نقاط مخالفشان که در جهت وزش باد دارای سر

باشند. در تمامی نقاط، سرعت باد بدست قرار دارند، می  ENEاز سمت 

از سرعت باد بدست آمده از  ،m/s 8/1بطور میانگین  روش خطیآمده از 

 است.  کمتر روش غیرخطی

 مقایسه دوم  .2.2

ی با توپوگرافی پیچیده امحدوده مورد بررسی در این پروژه منطقه   

های بسیار متعدد با ارتفاعات گوناگون کوهستانی دارای پستی و بلندی

رافی این باشد. برای مشخص کردن توپوگ)ارتفاع نسبت به سطح دریا( می

، خطی و غیرخطی روشهای بدست آمده از دو منطقه و پیدا کردن سرعت

افزار گوگل ارت نرمهای مختلف جغرافیایی با کمک نقطه با مختصات 61

به تعداد  ،های قله، یال، دره)برای بررسی توپوگرافی نقاط( در محدوده

های بدست  آمده از این نقاط از مساوی انتخاب شده است. تمامی سرعت

خطی و غیرخطی استخراج شده و مورد مقایسه قرار گرفته  روشهر دو 

 است.
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 قله توپوگرافی. 1,2,2

نقطه در  21وپوگرافی در نظر گرفته شده، تعداد در این محدوده از ت    

مختصات مختلف منطقه کوهستانی که دارای بیشترین ارتفاع نسبت به یال 

باشند انتخاب شده، اطالعات این نقاط در جدول کوه و دارای شیب صفر می

 بطور کامل شرح داده شده است. ، 4
 

 مختصات و سرعت نقاط انتخاب شده در قله -4جدول 

ENخطیغیرخطی

294346416374823327.428.030.61

294634416332723397.378.110.74

294526416230523457.767.69-0.07

294719416314723537.767.990.23

294165416371223597.748.460.72

294466416324323607.938.60.67

294165416344723628.118.580.47

294322416325523648.248.680.44

293840416379623798.098.3020.212

294033416358023788.388.470.09

293816416394023907.878.20.33

294875416206423948.68.8070.207

293864416403723968.148.240.1

294935416218524008.158.550.4

294996416207624098.458.8610.411

295320416158224107.928.1410.221

294984416204024198.518.80.29

295200416158224248.238.2990.069

295044416181024288.38.360.06

295008416196624298.478.650.18

0.27

اختالف سرعت   

دو روش

میانگین اختالف سرعت دو روش خطی و غیرخطی

ارتفاع مختصات

)متر(

)m/s( سرعت

    

دارای  روش غیرخطی،های بدست آمده برای این محدوده نقاط از سرعت

های بدست آمده از باشد. در صورتی که سرعتمی m/s 8میانگین تقریبی 

باشد. میانگین اختالف بین می m/s 2/8دارای میانگین تقریبیروش خطی، 

 توپوگرافی قلهباشد. می m/s22/1 روشهای بدست آمده از دو سرعت

روش تقریبأ شبیه هم  2سازی باشد و شبیهتوپوگرافی ساده با شیب تند می دارای

 باشند.نسبت به هم می ناچیزیاختالف  دارای بوده و

 یال توپوگرافی .2,2,2

های نقطه در قسمت 21برای این محدوده مورد بررسی نیز تعداد 

اشند بهای متفاوتی میمختلف منطقه کوهستانی روی یال کوه که دارای شیب

و در سطح باالتری نسبت به دامنه و دره کوه قرار دارند انتخاب شده است، 

 شرح داده شده است. ،5اطالعات این نقاط در جدول 
 

 مختصات و سرعت نقاط انتخاب شده در یال -5جدول 

ENخطیغیرخطی

295441416324322205.966.650.69

294683416392822266.176.740.57

2950324163351224267.4041.404

294430416190422495.586.310.73

293417416313522586.746.71-0.03

294586416152622614.695.871.18

294358416199222695.886.470.59

294923416344722706.437.491.06

294875416275022777.747.65-0.09

294502416377222877.047.70.66

294610416343522957.068.1031.043

294887416305023007.637.750.12

293840416325523026.357.190.84

294189416299023127.197.860.67

295489416158223166.627.280.66

294418416344723167.428.30.88

295044416241323217.587.7460.166

294671416237723277.918.1020.192

295320416230523366.287.661.38

294093416418123517.648.30.66

0/67

ارتفاع مختصات

)متر(

)m/s( اختالف سرعت   سرعت

دو روش

میانگین اختالف سرعت دو روش خطی و غیرخطی
 

 

بوده،  m/s6/6  دارای میانگین تقریبی در این محدوده روش غیرخطی

روش ده برای همین محدوده نقاط از های بدست آمدر صورتی که سرعت

باشد. میانگین اختالف بین می m/s 3/2دارای میانگین تقریبی خطی،

 2اختالف سرعت باشد. می m/s 62/1روش های بدست آمده از دو سرعت

روش در این محدوده نسبت به محدوده قله بیشتر بوده و در نقاطی این 

 شده است . m/s 1 اختالف
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 دره توپوگرافی .2,2,2

های نقطه در قسمت 21بررسی نیز تعداد برای این محدوده مورد 

باشند و در که دارای شیب تقریباً صفر می (دره)مختلف منطقه کوهستانی

ترین سطح نسبت به دامنه و قله کوه قرار دارند انتخاب شده است، پایین

 شرح داده شده است. 6اطالعات این نقاط در جدول 

 رعت نقاط انتخاب شده در درهمختصات و س -6 جدول

ENخطیغیرخطی

295706416395220234.755.81.05

295489416402520495.025.650.63

295477416371220884.786.0471.267

295597416311120985.496.310.82

293379416224521103.975.151.18

293327416230521123.95.21.3

293503416220921174.375.120.75

293327416250921214.85.40.6

294947416397621224.946.011.07

293840416217321304.575.160.59

293936416208821374.085.040.96

293636416254521505.075.430.36

293924416172921603.664.9131.253

293961416177121653.464.611.15

294045416163521723.3651.64

294117416152621843.425.11.68

294093416163521863.585.051.47

294285416146721863.334.951.62

295212416282221835.946.470.53

294394416140421953.524.81.28

1.06 میانگین اختالف سرعت دو روش خطی و غیرخطی

ارتفاع مختصات

)متر(

)m/s( اختالف سرعت   سرعت

دو روش

 
 

، دارای روش غیرخطیهای بدست آمده برای این محدوده نقاط از سرعت

های بدست آمده باشد. در صورتی که سرعتمی m/s 3/4میانگین تقریبی 

 m/s 4/5، دارای میانگین تقریبی طیخ روشبرای همین محدوده نقاط از 

ست آمده از دو نرم افزار باشد. میانگین اختالف بین سرعت های بدمی

m/s1 باشد. میانگین اختالف بدست آمده از این محدوده نسبت به دو یم

. در این توپوگرافی به دلیل وجود باشدمی بیشترمحدوده قله و یال 

های متعدد با زوایای گوناگون، های پیچیده از نظر پستی و بلندیتوپوگرافی

ها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و جریان باد با برخورد به این توپوگرافی

روش خطی در این آید. یکنواخت بوجود میجریان اغتشاشی و غیر

توپوگرافی دارای قدرت محاسبه کمتری بوده و اختالف سرعت آن با روش 

 .]2[شودغیرخطی بیشتر می

 

 نتایج .2

 روشدو  تولید اطلس باد، دقت مقایسه .2.1

خطی و  روشه از دو مقایسه انجام شده بین اطلس باد بدست آمد

ر منطقه مورد های مختلف دهای تقریباً مشابه برای سرعتغیرخطی، محدوده

افزار خطی دارای غیرخطی نسبت به نرم روشاند. بررسی، محاسبه کرده

 روشهای سرعت مشخص شده در باشد، محدودهدقت بیشتری می

 اشند.بمی خطی دارای پراکندگی و وسعت بیشتری روشغیرخطی نسبت به 

 سایت باد غالب جهت تعیین .2.2

گردد، مالحظه می، 2و  1همانگونه که در گلباد ارائه شده در شکل 

مشخص شده است.  ENE و WSW جهت باد غالب در سایت از دو جهت

نسبت به باد غالب  WSWشایان ذکر است که استمرار وزش باد از سمت 

از جهات  در جهت مخالفش بیشتر است لیکن به دلیل وجود وزش باد

NNE  وE  در کل، باد غالب از سمت مجموع این جهات، حجم و مدت

باشد. در نتیجه برای طراحی نیروگاه بادی در چنین مناطقی وزش بیشتری می

در نظر گرفته شود. این نتیجه قابل  ENEها به سمت باید جهت توربین

 باشد. های مشابه نیز میتعمیم به سایر سایت

عت بر اساس تغییرات شیب الگوی تغییرات سر .2.2

 و ارتفاع

در  ENEو   WSWبا توجه به نقاط انتخاب شده روی محورهای بین 

های قله، دره، یال، جهت وزش باد و نقاط انتخاب شده در توپوگرافی

)ویندپرو( خطی هایروشهای بدست آمده از مقایسه انجام شده بین سرعت

سبت به تغییرات شیب و ، تغییرات اختالف سرعت نو غیرخطی )ویندسیم(
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کنند، ولی تغییرات سرعت دو روش ارتفاع از الگوی خاصی پیروی نمی

 روند کامالً مشابهی دارند.

 خطی وغیرخطی روشمقایسه سرعت بین  .2.2

 هایاز سرعت کمترغیرخطی همیشه  روشهای بدست آمده از سرعت   

ی باشد، ولخطی در تمامی حاالت توپوگرافی می روشبدست آمده از 

ا تغییر شیب و ارتفاع از الگوی مشابهی روش بتغییرات سرعت باد در هر دو 

 کنند.طی می روشکنند و روند تقریباً یکسانی برای هر دو پیروی می

با توجه به نقاط انتخاب شده در توپوگرافی قله، دره، یال و بررسی میانگین 

اختالف  ،آمده، با حرکت از دره به سمت قلههای بدست اختالف سرعت

شود، با تأکید به اینکه سرعت می کمتر غیرخطیو  روش خطیسرعت بین 

 است. کمترخطی  روشغیرخطی از  روشبدست آمده از 

سازی مناطق با توپوگرافی دره باید از روش غیرخطی استفاده کرد، برای مدل

باشد، ولی در توپوگرافی قله زیرا درصد خطای این روش بسیار کم می

 از هر دو روش استفاده شود.توانیم می
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