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 «های ساحلی و فراساحلیداری زیرساختجهت نگه  های آب و هواییتعیین پنجرهسامانه هوشمند   توسعه»

 

 بسمه تعالی
 

بنیععان بععا رویکععرد نععوآوری بععا  و های دانشرکتتقویت توان توسعع ه فنععاوری شعع   منظوربهوق نوآوری و شکوفایی  صند

عرضععه کععردت اسععت کععه در  ایععه آن، نیا هععای تاقیقععاتی و فناورانععه همکاری فناورانه، خدمت جدیدی را طراحععی و  

هععای تاقیقععاتی و توسعع ه هععای وهوه ععی و فنععاور توانمنععد بععرای اجععرای طر بنیان و مت ا باً، گروتهای دانششرکت

 نماید.ها را شناسایی میهای مورد نیا  این شرکتفناوری

بنیان متقاضی است که توسط صععندوق نععوآوری و های دانشا  شرکت آنچه ویش رو دارید، نیا  تاقیقاتی/فناورانه یکی

 شکوفایی شناسایی و در  ایه فراخوان منت ر شدت است. یطفاً به موارد  یر توجه فرمائید:

شرکت در این فراخوان تاقیقاتی و ارائه ورووو ال در  ایه انفرادی، گروهی، شرکتی یا سا مانی مجا  اسععت. همععه  (1

های ها و مراکععت تاقیقععاتی، شععرکتدان ععاات یعلمئععتیهآموختاععان و اعیععای جویان، دانشوهوه ععاران، دان عع 

 توانند با تدوین و ارسال ورووو ال در این فراخوان شرکت کنند.بنیان و فناور و سایر عال مندان میدانش

در  12/06/1400 خیتععار  تععا  حععداک ر  و  ییشععکوفا  و  ینوآور  صندوق  شدتنیتدو  چارچوب  در  دیبا  صرفاً  هاورووو ال (2

هععایی کععه در ارسععال شععوند. ورووو ال  https://ghazal.inif.ir/grant  به آدرسغتال  در سامانه    Word ایه  

 های دیار به دست صندوق برسند، وارد فرایند ار یابی نخواهند شد.، یا به روشرا آنیغچارچوبی  

ها توسط صندوق نوآوری و شععکوفایی آغععا  خواهععد شععد. ها، فرایند ار یابی آنوس ا  اتمام مهلت ارسال ورووو ال (3

»مجععریب بععرای  عنوانبععهورووو ایی که بی ترین تناسه را با ایتامات این نیا  تاقیقاتی داشععته باشععد، انتخععاب و 

 بنیان متقاضی م رفی خواهد شد.مذاکرات تکمیلی به شرکت دانش

بنیععان یمتقاضععی تاقیععق(،  ععرارداد دهنععدت منتخععه یمجععری تاقیععق( و شععرکت دانشدر صورت توافق ورووو ال (4

ای مابین »صندوقب، »متقاضیب و »مجریب من قد خواهد شد. در  ایه این  رارداد، صععندوق نععوآوری تععا جانبه3

ای و مرحلععه  طوربععهدرصد هتینه اجرای طر  تاقیقاتی را به شکل بالعوض به متقاضی خواهععد ورداخععت تععا    70

 متناسه با وی رفت اجرای طر ، در اختیار مجری  رار گیرد.

بینععی و م رفععی شععدت اسععت، امععا هععای کلععی بععرای اجععرای تاقیععق مععورد نظععر ویشگرچه در این فراخععوان، گام (5

توانند ا  هر روش یا فناوری دیخوات و در  ایه یک برنامه تاقیقاتی متفاوت بععرای حععل ایععن دهندگان میوی نهاد

 تاقیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفادت کنند.  مسئله

هععای صععندوق نععوآوری و شععکوفایی منععدی ا  حمایتبهرت  منتیهبهتدوین و ارسال ورووو ال در  ایه این فراخوان،   (6

کند. صندوق نوآوری و شکوفایی خود را ملتم بععه رعایععت مارمععانای ت حقی ایجاد نمینخواهد بود و برای فرستند

 های ارسایی مارمانه نتد صندوق با ی خواهد ماند.دانسته و مفاد کلیه طر 

کععارگتار صععندوق در میععان باذاریععد  عنوانبععهیا ابهام در خصوص این فرایند را با شععرکت بومرنعع   سؤالهرگونه   (7

 (021-88398563و  88398543یشمارت تماس:  

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضیدانش شرکت  درباره  

و    سیتأس  1395این شرکت در سال    تدوین شدت است.  2توییدی نوع  بنیان  این فراخوان به سفارش یک شرکت دانش

سال دانش  1398  در  مجو   اخذ  به  متقاضیموفق  شرکت  شد.  خود    ترین اصلی  عنوانبه  ،سی تأسبدو    ا    بنیان 

ویش  دهندتارائه دریایی خدمات  کاربران  برای  ا یانوسی  و  جوی  وروژت  بینی  فراساحلیدر  و  ساحلی  شناخته    های 

به دنبال  . در حال حاضر این شرکت امنیت عملیات دریایی داشته باشد تأمین در  توانسته است سهم بستایی و  شودمی

 است.همکاری با وهوه اران و فناوران  مند بهعال ه  ،های مرتبط با این خدمتتوس ه فناوری
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 مسئله   ضرورت
  ش یافتا  و   یوربهرت  باالبردن  نه ی م   در  ی داتیتمه   ، ییای در  کاربران  و  گا    و  نفت   یهاشرکت

  ی دارناه  و  رات یت م  هاآن  نی ترمهم  که  اندگرفته  نظر   در  ی دریاییها سا ت  د یمف  عمر   طول

  ی اتی عمل  ی هامیت   باید  ،یدارناه  و   رات یت م  منظور به  .  باشدیم   یبرداربهرت   مان   در   وستهیو

  یرو  را   ی دارناه  و   راتیت م   اتی عمل  و  ند ی نما  تردد   ن یادی م  در  مخصوص  یشناورها  لهیوسهب

  منطقه   یی هوا  و   آب   ط یشرا  به  وابسته   داً یشد  امر   ن یا  که   دهند   انجام   آب   ر ی   ی حت   و   عرشه

  .باشدیمارتفاع موج، وریود موج، سرعت و جهت و ش باد  ا جمله

  شرکت متقاضی  توسط  مداوم  صورت به رو ت  10ایی  5 ی هواشناس ی هاگتارشدر حال حاضر 

  ات یعمل  انجام   جهت  عمدتاً  ها گتارش  نیا.  گرددیم   ارسال  گا    و  نفت  یسکوها  به  تاقیق

  ،یدارناه  و   راتیت م   جهت   مدتبلند  یتیربرنامه  ی برا  هستند، اما  مناسه   رو مرت  رات یت م

نیا    جدی  صورت    ی هادادت  در   1و وع  احتماالت   و   خچه یتار  ا   جامع  یبررس  کی   بهبه 

بنابراین    . شودیم  احساس   ینفت   ی هاسکو  راتیت م   یهابرنامه  یسا نهیبه  ی برا  یهواشناس

که نیا مندی وجود دارد  ونجرتبه  انهی اویو   مدل   کی   این  ت یین  و هوایی  منظور  های آب 

وروژت    نیا  در.  ودش  یطراح  ینفت   یسکو  یدارناه   و  راتی ت م  اتیعمل   انجام  جهت  امن

  موج   و  باد  3ی ابی شیو  و  2ی نیبشیو  نهی م   در  موجود  اتیتجرب  ا    گرفتن  کمک   با  تاقیقاتی 

  در   ی جام   یبررس  ی انوسیا    و  یجو  یوارامترها  یسا مدل  نهی  م  در   تا ، نیا  است  اهایدر  در

  راهکار   ک ی   ،ییهوا  و  آب  مناسه  یهاونجرت  ارائه  ضمن  و  رد یوذ  صورت  ک ور  یهاآب

  ی دارناه  و  رات یت م   برنامه  یسا  نهی به  جهت  مناسه   ی اتیعمل   یتیربرنامه  ی برا  هوشمند

   .گردد هئاراسکوهای نفتی 

 
 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله

 )نیاز تحقیقاتی(: 

 مسئله این تحقیق عبارت است از 

تعیین   هوشمند امانهتوسعه س»

جهت   های آب و هوایی پنجره

های ساحلی و داری زیرساخت نگه

«فراساحلی  

 

 

 

 

 
 منظور ا  احتماالث و وع در اینجا م خصات هواشناسی مدنظر کارفرماها است.  1

2 forecast 
3 hindcast 
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 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

.  باشد یم  موردنظر  منطقه   در  موج  و  باد  م خصات  ،یدار ناه  و  ریت م  اتی عمل  در  ییهوا  و  آب   م خصات  نیترمهم

  جاد یا  در   می رمستق یغ   صورتبه  و  ل یجرثق   با  نصه  اتیعمل  و   یبایارد  ات یعمل   در  م یمستق  طوربه  آن  جهت   و  باد  سرعت

ت میر و    اتی عمل  یسا نهیبه  منظور به  ت.اس  رگذاریتأث  شناورها  وآمدرفت  یبرا  ای در  طیشرا  کردن  منی ناا  و  ایدر   در  موج

  جامع   ی آمار  ی نی بشیو  کی   ، آن  کمک   به  و   ردیوذ   صورت  یاخچهی تار  صورت هب  ی هواشناس  رصد   ک ی   ی ستیبا  ، داریناه 

های آب و  در ت یین ونجرت  .گردد  هئارا  1مانند شکل    یدار ناه   و  راتیت م  برنامه  جهت  ، آرامش   یِ مان  یهابا ت  شکل  به

نیا  امن  و  های خطر  آستانه  است   هوایی  باد  آستانه  موج طولسرعت  این  گرفته شود.  نظر  های خطر در عملیات  در 

  5/1تر ا   بیش  موجطولو    4نات   10تر ا   آستانه خطر سرعت باد بیش  ،1در شکل    م ال  طوربهمختلف متفاوت است،  

 متر است.

 

های امن  دهنده پنجرهرنگ سبز نشان  . انجام تعمیرات  منظوربه های آب و هوایی امن های پنجره: نمونه ارائه گزارش 1شکل 

 جهت انجام تعمیرات است. 

 

  نینو  یهاروش  است  ا ین   ،ییهوا  و  آب  ونجرت  ن ییت   در  بلندمدت  ینی بشیو  د ت   ارتقا  جهت  حاضر  یوهوه    طر   در

 . رندی گ   رار  یابی ار  مورد یمااسبات 
 

 . کیلومتر بر ساعت است 1.852م ادل  (knotی هر نات  4
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  کنار   در   5calingS ownDStatistic  یاحتماالت  تین   و  یاض یر  یهاروش  هیوا  بر  ین یبشیو  یهاونجرت  رائها 

  ی آمار  ا ی   ی احتماالت  روش  در .  بود  خواهد  ر یوذامکان Dynamic Down Scaling همرات  به   یی هوا  و  آب   ی هایسا  هیشب

  ه یته   رات،  ن یا  در   گام   نی ترمهم  است.   دهه  ن یچند  یط   موردمطای ه  منطقه  ییهوا  و   آب   خچه یتار  یبررس  به   ا ین

  مسئله در  .  باشدیم  6تالیل تاریخچه  مانی   کمک  به  و   ی احتماالت  روش   با   ها آن  ی اطالعات  ل یتال  و   ی ابیشی وهای  دادت

Dynamic Down Scaling  یهواشناس   یها دادت  تأمین  یبرا  اس ی مق انیم  یِ هواشناس  مدل   کی   ا    استفادت  با بایست  می  

  ریسا  و   ی سطا   باد   دان یم   ی هادادت  ا    استفادت   با   سپس.  رسدب  انجام   به   ی سطا  باد   دانی م  ی هادادت  ، هاآن  ا جمله   و

  ی هادادت  وشود    اجرا  موردنظر  منطقه   یبرا  مناسه  موج  مدل  ک ی   ی، هواشناس  مدل   ا   حاصل  ی هواشناس  یهاواداشت

  ا  ی موردن  ی مر   ط یشرا  و  ه یاوی  ط یشرا  تأمین   یبراهمچنین  .  دآی  دست   به   مدنظر  یمکان  و   ی  مان  کیتفک   با   تین  موج

 .شود  استفادت دسترس در لیتال  با  ی هادادت ا  تین یهواشناس  مدل

  انتخاب  اتیعمل   ی، نیبشی و  جهت   نیماش   ی ریادگی  یهاروش  ی سا ادتیو   و   یکاودادت  ات ی عمل  یهابخش  نیترمهم  ا 

  وارد   مدل  به  ییهوا  و  آب   ونجرت  ین یبشیو  جهت  یمختلف  ی های مان  یسر  و  هادادت  وروژت  ن یا  در.  است 7ی هگیو

  و  ی آمار  یها یهگیو  یبرخ  م،ی مستق   استفادت  یجابه  هادادت  نیا  ا   دار هدف  و  هوشمند  نه، یبه  استفادت  جهت.  شوندیم

  شوند یم   استخراج  مکان  و   فرکانس  ، مان  اب اد   در   ی مان  ی هایسر  و  ها دادت  هیاوی   لیتال  ا   یابتکار  ایبته   و   یاحتماالت 

.  رندیگیم   رار  مورداستفادت  هامدل  آمو ش  و  تاستید  دی توی  در   و  ی ابیار   ینی بشیو  مدل  در   ک ی هر  تیاهم  هیضر  و

  ندت ی آ  در  آن   ا   استفادت  نیهمچن  و  مدل   ریتفس   و  توس ه  شدن  ترسادت  سبه  سوک ی   ا   ی اصل  یهایهگ یو  ییشناسا

.  کاست  خواهد  مدل   یرو  ترتیاهمکم  ی هادادت  یمنف  ری تأث  و  اب اد   ا نظر  مسئله  یدگ یچ یو  ا    ارید  یسو  ا   و  شودیم

ی و  بررس  مورد،  دارد  وجود  دادت  علم  در  خصوص  نیا  درکه    یاستاندارد  یهاروشتمام    ستیبایم یذا در این مطای ه  

 . شود انتخاب نیبهتر ها آن ین ب ا  وگیرد    رار  تاقیق

  اساس   بر  را   یآت  ییهوا  و   آب  یهاونجرت  به  مربوط  یها ین یبشیو  ق،یتاق   و  یبررس  ا   وس مجری،    رودیم   تظاران

کارآمدتر  استفادت  با  گذشته  یدادهایرو  یابیشیو   یآمار  یبررس با    مربوطه  یهاتمیایاور  و   هامدل  نیب  ا   روش  نیا  

 
 .شوندیم دتینام downscaling اصطال به  که است  یی هاروش به ی اب ی دست منظوربه یمال  و  یسراسر  یرهایمتغ کردن جفت  4

6 time series analysis 
7 Feature Selection 
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حدا ل   ختر  درصد    50د ت  دریای  در  وا ع  امیرکبیر  سکوی  میهمچنین  .  رساند  انجام به  برای  سامانه    رود انتظار 

به  شدتیطراح روشضمن  باشد.کارگیری  دارا  را  د ت  ارتقای  و  آمو ش  امکان  ماشینی،  یادگیری  وی رفته  در    های 

های ت میرات توسط کارفرما  ویهگیمتناسه با    هواشناسی   هاییدادتآب و هوایی مناسه    یهاونجرتحقیقت مجری،  

و  (  شودارائه می ناه  ی هایریگمیتصمرا م رفی کند  و  ت میرات  به  با  مربوط  اتخاذ  داری متناسه  آن توسط کارفرما 

  ی ریبارگ   جهت   ا  ین  مورد  ی هاشاتل  ی تیربرنامه  جهت  بتوان  ی ستیبا  وهوهش  نیا  ج ینتا  ا    است  ذکر    ابل   .خواهند شد

 .نمود استفادت  تین ختر یای در در  ریرکب یام  یسکو ا 

 های تحقیق: گام

  یی ای در  اتیعمل  هر  به  مربوط  یهاتامل  آستانه  و  ییوهواآب  یهاتیمادود  به  مربوط  اطالعات  یآورجمع •

  ی خوردگ   رفع  ، یتیآمرن  شامل    یدارناه،  سکو  یاجتا  و  یویه  خطوط  راتیت م،  تاتیتجه   و  نفرات  یی جاهجابی

  ن یای  کارفرما  یات یعمل  منطقه   در  شدت  یریگاندا ت  ی م اهدات  ی هادادت  و  امواج  ،باد  یوارامترها  شامل،  (...و  

 ( شد خواهد ارائه یمجر به متقاضی  شرکت  توسط اطالعات

  ش یگرما  ریتأث  و  ندت یآ  در   باد   خصوصبه  و  ییهوا  و  آب  تیوض   ی نی بشیو  یرو   بر  یعموم   ی بررس  ک ی   انجام •

 آن  یرو بر نی م

  ی هاتیمادود  ی مبنا  بر  یی ایدر  اتیعمل   یبرا  ی هواشناس  یوارامترها  تامل ابل  رات ییتغ  با ت   قید   نییت  •

 موجود

  دادت   یها یکاست  رفع   یبرا  موج   و  باد   ی ابیشی و  ی هایسا  هیشب   انجام   یتیربرنامهو    ها دادت  ت یکفا  یبررس •

 موجود

 امن یوهواآب ونجرت ارائه یبرا کار   انجام بهینه  روش  نییت  و ارائه •

دادت  یجهان  منابع  ا   مدل  یورود  های دادت  استخراج • ماهوارت  شامل  جهت    ASCATو    QuickSCATهای 

 رایاان در دسترس هستند(  صورتبهسنجی یاین منابع صات

 گراف و  دادت  جدول صورتبه یی ای در امواج و باد  یاب یشیو  دادت  شینما •
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 ا  ین صورت  در  موج و باد  ی ابیشیو ارائه ند یفرآ  یط در Dynamic Down Scaling روش ی ریکارگبه •

 موج  و باد یابیشی و ی خروج یاحتماالت  وردا ش  و استخراج ا  حاصل  ج ینتا ارائه •

 بروایی سامانه هوشمند مبتنی بر یادگیری ماشینی  •

 های آب و هوایی مناسه  ونجرت  تخمین •

  کمک   به   و  یاحتماالت  روش  با   ی ابیشیو   یهادادت  ی اطالعات  لیتال   ،ییهوا  و  آب   مناسه   ی هاونجرت  شینما •

 یادگیری ماشینی 

ریتی های مناسه آب و هوایی جهت برنامهتخمین ونجرت  هوشمند   سامانه  یسا    بروا  ا    حاصل   ج ینتا  شینما •

 های ساحلی و فراساحلی ت میرات و ناهداری  یرساخت

 آ مایش سامانه موردنظر در منطقه عملیاتی وا  ی  •

 انتظار تحقیق های مورد خروجی 

  ی هارساختی   یدار ناه  و  راتیت م   یتیربرنامه   جهت   ییهوا  و  آب  مناسه   یها ونجرت  ن ییت   سامانه  توس ه •

   یفراساحل  و  یساحل

 الزامات تحقیق 

 :باشد یرم خصات   ی دارا  یدبا موردنظر سامانه   

  روش  با  یابیشیو   یهادادت  یاطالعات   لیتال  و  جوی و ا یانوسی  یسا  هیشببرگرفته ا     ی ابیشیو   هیته  ایتام •

 ماشینی  یریادگی و  یاحتماالت 

  Hidden Markov Models (HMM)،  Autoregressive  ،Markov-Switching  یهامدل  بررسی   ایتام •

(MS-AR)  ی هاتمیایاور  و  Gamma distribution  ،Gaussian innovations،  Expectation-

Maximization (EM) و quasi-Newton 

 Feature Detectionماشینی و فرآیند یادگیری  ی ریکارگبهایتام  •

 ماههسهبینی در ویش %50های مناسه با د ت حدا ل تخمین ونجرت •
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 تا(  رو ت  10  یای   5ی  موجود  مدت کوتات  یهاگتارشدر    و ارتقاء د ت ییهوا  و  آب  مناسه  یهاونجرت  شینما •

   درصد  80 حدا ل

 ارزیابی و انتخاب مجری معیارهای 

 مسئله تاصیالت و سوابق تیم تاقیقاتی و تناسه آن با  •

 مسئله رویکرد فنی تیم تاقیقاتی به  •

 دسترسی به تجهیتات آ مای ااهی و مواد اوییه و سایر ایتامات اجرای تاقیق  •

  مان و هتینه اجرای تاقیق  •

 تسهیم مالکیت فکری

: مجری در مایکیت م نوی ناشی ا  اجرای تاقیق سهیم خواهد بود و انت ار مقایه م ترک  معنویمالکیت   •

ها و سمینارها با موافقت و  مقایه در کنفرانس  ارائههای داخلی و خارجی،  توسط مجری و متقاضی در ژورنال

 اندرکاران مجا  خواهد بود.اشارت به نام همه دست

به مدلمالکیت منافع مادی • با توجه  این فناوری  کسه  :  ا  توس ه  وکار شرکت متقاضی، منافع مایی ناشی 

 . ایتحمه اجرای وروژت تاقیقاتی را دریافت خواهد کردتماماً مت لق به شرکت متقاضی بودت و مجری صرفاً حق

 ارسال پروپوزال  

 12/06/1400  حداک ر تا تاریخ ، تدوین و  نوآوری و شکوفایی  صندوق   موردنظر ها صرفاً باید در چارچوب  ورووو ال

آدرس   به  غتال  سامانه  ورووو ال  https://ghazal.inif.ir/grantدر  شوند.  چارچوبی  ارسال  در  که  هایی 

 های دیار به دست صندوق برسند، وارد فرایند ار یابی نخواهند شد. ، یا به روشرا آنیغ

https://ghazal.inif.ir/grant


 

9 
 

 «های ساحلی و فراساحلیداری زیرساختجهت نگه  های آب و هواییتعیین پنجرهسامانه هوشمند   توسعه»

 


