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چکيذه
تشآٍسد ػيالب دس حَصُ ّاي آتخيض يىي اص هْن تشيي هؼائلي اػت وِ رّي ّيذسٍلَطيؼت ّا ٍ واسؿٌاػاى تخؾ آب سا تِ
خَد هـغَل وشدُ اػت .دس ايؼتگاّْاي ّيذسٍهتشي ػوذتًا تِ دليل هـىل اًذاصُ گيشي دتي دس ؿشايط ٍلَع ػيالب ،ساتطِ
دتي اؿل اص سٍي دادُ ّاي اًذاصُ گيشي ؿذُ هشتَط تِ ؿشايط غيشػيالتي اػتخشاد هيگشدد ٍ تشاي ؿشايط ػيالتي تشًٍياتي
هيـَد .اػتفادُ اص ساتطِ دتي اؿل تشًٍياتي ؿذُ تشاي هحاػثِ ػيالب هوىي اػت هماديش ووتش يا تيـتشي سا تخويي تضًذ
وِ دس ايي تحميك تالؽ ؿذُ اػت تا تْتشيي سٍؽ تشاي تَػؼِ ساتطِ دتي اؿل اسائِ گشدد .دس وٌاس تَاتغ پيچيذُ خطي ٍ
غيش خطي سياضي ،يىي اص سٍؽ ّاي ًَيي دس حل هؼائل هٌْذػي آب ٍ سٍدخاًِ ّا ٍ ّوچٌيي ،تشآٍسد دتي لحظِ اي،
اػتفادُ اص ؿثىِ ّاي ػلثي هلٌَػي هي تاؿذ وِ تا الگَتشداسي اص ؿثىِ هغض اًؼاى ضوي ارشاي فشآيٌذ آهَصؽ ،سٍاتط
دسًٍي تيي دادُ ّا سا وـف ٍ تشاي هَلؼيت ّاي ديگش تؼوين هي دّذ .پظٍّؾ حاظش تش سٍي فلَم ّاي 50ٍ 5هتش هىؼثي
ًَع ػاًتاسيتا دس حَصُ هؼشف ٍ ًوايـي خاهؼاى اًزام پزيشفتِ وِ دس آى ضوي تشاصؽ  3421ساتطِ غيش خطي سياضي هذل
ّاي ػلثي هلٌَػي اص ًَع پشػپتشٍى چٌذ اليِ يا (  ) MLPتا الگَسيتن آهَصؿي BPNيا ً Back propagation networkيض
طشاحي ٍ ًتايذ حاكلِ تا رذاٍل اػتاًذاسد ؿذُ فلَم ػاًتاسيتا ،هَسد اسصياتي لشاس گشفت .تش اػاع يافتِ ّاي حاكلِ ضوي
دػتياتي تِ حذاوخش دلت دس ؿثىِ ّاي ػلثي هلٌَػي رْت تشآٍسد دتي اؿل ايؼتگاّْاي ّيذسٍهتشي تْتشيي هذل غيش
خطي سياضي ًيض اًتخاب ٍ رْت اػتخشاد هماديش دتي اص دادُ ّاي ّيذسٍهتشي فلَم ػاًتاسيتا اسائِ گشديذ.
واشههاي
الف -مقذمه
اًزام ّشگًَِ طشح دس صهيٌِ واسّا ي آتي ً ،ياصهٌذ آگاّي وافي اص ٍيظگيْاي ووي ٍ ويفي هٌاتغ آب هَسد ًظش تَدُ ٍ دس
طَل تاسيخّ ،يچ ػاصُ آتي ٍ يا ػاها ًذّي هٌثغ آتي ًيؼت وِ اػاع آى تش داًؼتِ ّاي ووي ٍ ويفي اػتَاس ًثاؿذ .آحاس
غفلت ٍ ًاديذُ اًگاؿتي ايي هْن ،اگش تخشية ٍ ًاتَدي سا دس پي ًذاؿتِ تاؿذ ،دػت ون تاػج ػذم دػتياتي تِ اّذاف هَسد
ًظش تَدُ اػت .تشًاهِ سيضي  ،طشاحي ٍ تْشُ تشداسي اص هٌاتغ آبً ،ياصهٌذ اػتفادُ اص پيـشفتِ تشيي ٍ دليمتشيي اتضاس ٍ
سٍؿْاي ػٌزؾ ووي ٍ ويفي آب اػت .تؼييي تذُ رشياى تا اًذاصُ گيشي ٍ هحاػثِ ػَاهل ّيذسٍليىي هاًٌذ ػطح تشاص،
ػوك ،ػطح همطغ ػوَد تش رشياى ،ػشػت ٍ فـاس آب ٍ ؿية تؼتش هوىي هيـَد.
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اكَالً اػتفادُ اص فلَهْا سٍؽ هتذاٍل اًذاصُ گيشي سٍاًاب دس حَصُ ّاي هؼشف ٍ صٍري هحؼَب هي ؿَد وِ تطَس
ايؼتگاّي دس ؿثىِ آتشاِّ ّا ٍ دس هحل خشٍري حَصُ ّاي هؼشفً ،وًَِ ٍ ؿاّذ احذاث هي ؿًَذ .ايي ايؼتگاُ ّا ػوذتاً
داساي رشياى فَق تحشاًي ٍ اص ًَع ػاًتاسيتا هي تاؿٌذ .تا تَرِ تِ هـىالت هَرَد تشاي فلَهْاي فَق تحشاًي رْت اًذاصُ
گيشي دتي دس هٌاطك خـه ٍ ًيوِ خـه وِ داساي آتشاِّ ّايي تا رشياى هَلت هي تاؿٌذ فلَم ػاًتاسيتا تشاي ارشا
هٌاػثتش اػت .فلَم ػاًتاسيتا يه ًَع پاسؿال فلَم هي تاؿذ وِ تشاي هٌاطك خـه ٍ ًيوِ خـه طشاحي گشديذُ اػت.
ايٌگًَِ فلَهْا تشاي اوخش هٌاطك وـَسهاى اص واستشد هٌاػثي تشخَسداس تَدُ وِ دس كَست سػايت هؼائل طشاحي ٍ
اػتاًذاسدّاي هَرَد رْت اًذاصُ گيشي سٍاًاب تؼياس هفيذ هيثاؿذ .اص آًزايي وِ اًذاصُگيشي دائوي دتي سٍدخاًِّا واسي
پشّضيٌِ ٍ هـىل هيتاؿذ تِ ّويي دليل دس ايؼتگاُّاي ّيذسٍهتشي لشائت دائوي اؿل اًزام ؿذُ ٍ تا ايزاد ساتطِ تيي
دتي ٍ اؿل ،دتي هَالؼي وِ اًذاصُگيشي اًزام ًويؿَد سا تِ دػت هيآٍسًذ .تا ايي ٍرَد حثت ػذد استفاع آب ػثَسي،
اؿىالت طشاحي ٍ ػاخت ًَع ػاصُ اي آى دس هحل حَصُ ٍ ػذم والثشاػيَى دلذيك هتَاًذ هٌزش تِ خاطاّاي ؿوگيش ٍ
تشاٍسد ّاي غيش دسػت دتي ػثَسي ٍ خلَكاً ػيالتي گشدد.
تحميمات گؼتشدُ اي دس ايي خلَف كَست پزيشفتِ وِ اص رولِ آًْا هي تَاى تِ پظٍّؾ ( ؿزاػياى ٍ ّوىاساى) 1386 ،
دس ٍاػٌزي سٍؿْاي تزشتي ٍ تشآٍسد ساتطِ دتي اؿل اؿاسُ ًوَد وِ ًتايذ سٍؽ ٍايت سا ساتطِ دتي-اؿل ًؼثتا دليمتش ًؼثت
تِ سٍؿْاي ديگش هؼشفي هي وٌذ ( .هْذي ٍفاخَاُ ٍ ّوىاساى )1386 ،دس پظٍّـي سٍؽ ّاي آهاسي سگشػيَى ػادُ ٍ
تزضيِ ٍ تحليل سا تا ووه هؼياس آهاسي دسكذ خطاي ًؼثي هَسد اػتفادُ لشاسداد .وِ ًتايذ آى ًـاى داد تْتشيي ؿىل
ساتطِ اص ًَع تَاًي اػت ٍ ساتطِ تْيِ ؿذُ تشاي ّش ػال تشاي ّواى ػال لاتل اػتفادُ هي تاؿذ( .ػلي ػلطاًي ٍ ّوىاساى،
 )1389دس تحميمي هذل ػاصي ساتطِ دتي اؿل سا تا اػتفادُ اص ػيؼتن ّاي َّؽ هلٌَػي هَسد تشسػي لشاس دادًذ .دس
ايي تحميك اص ػِ سٍؽ ؿثىِ ّاي ػلثي هلٌَػي ،ػيؼتن اػتٌتاد ػلثي -فاصي ٍ تشًاهِ سيضي طًتيه تشاي هذل ػاصي
ساتطِ دتي -اؿل سٍصاًِ تِ واستشدُ ؿذُ وِ تا تَرِ تِ ًتايذ اسصياتي  ،سٍؽ ػيؼتن اػتٌتاد ػلثي -فاصي اص دلت تيـتشي
تشخَسداس اػت ( .سػَل لثادياى ٍ ّوىاساًؾ ) 1384تِ هٌظَس هؼشفي يه سٍؽ سياضي هٌاػة تشاي تىويل لؼوت
اًتْايي ساتطِ دتي-اؿل اًذاصُ گيشي ؿذُ دس ايؼتگاُ ّيذسٍهتشي اص سٍؿْاي ايٌـتيي-تاستاسٍػا ،ؿي ٍايت ،اًگلًَذ ٍ
تشاًٍلي (وِ ّو گي هماٍهت فشم تؼتش سا تِ ػٌَاى يه ػاهل هْن دس هماتل رشياى هي داًٌذ) اػتفادُ وشدًذ .همايؼِ ّاي
آهاسي ًـاى داد وِ سٍؽ اًگلًَذ تا دلت ًؼثتا تاالتشي اص ػايش سٍؿْا هٌحٌي دتي-اؿل اًذاصُ گيشي ؿذُ سا تخويي هي
صًذ.
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پظٍّؾ حاظش تش سٍي فلَم ّاي 50ٍ 5هتش هىؼثي ًَع ػاً تاسيتا دس حَصُ هؼشف ٍ ًوايـي خاهؼاى اًزام پزيشفتِ وِ دس
آى ضوي تشاصؽ  3421ساتطِ غيش خطي سياضي هذل ّاي ػلثي هلٌَػي اص ًَع پشػپتشٍى چٌذ اليِ يا (  ) MLPتا
الگَسيتن آهَصؿي BPNيا ً Back propagation networkيض طشاحي ٍ ًتايذ حاكلِ تا رذاٍل اػتاًذاسد ؿذُ فلَم
ػاًتاسيتا ،هَسد اسصياتي لشاس گشفت .تش اػاع يافتِ ّاي حاكلِ ضوي دػتياتي تِ حذاوخش دلت دس ؿثىِ ّاي ػلثي
هلٌَػي رْت تشآٍسد دتي اؿل ايؼتگاّْاي ّيذسٍهتشي تْتشيي هذل غيش خطي سياضي ًيض اًتخاب ٍ رْت اػتخشاد
هماديش دتي اص دادُ ّاي ّيذسٍهتشي فلَم ػاًتاسيتا اسائِ گشديذ.
ب -مواد و روشها
تِ هٌظَس سػيذى تِ اّذاف ايي هطالؼِ ،الصم اػت تا يه ايؼتگاُ ّيذسٍهتشي وِ دادّْاي هَسد ًياص ؿاهل هماطغ ػشضي،
دتي اًذاصّگيشي ؿذُ ٍ اؿل هتٌاظش دس آى هَرَد تاؿذ ،اًتخاب ؿَ .لزا پغ اص تشسػي الصم ٍ تؼتِ تِ ًياص ٍيظُ ايؼتگاُ
ّيذسٍهتشي حَصُ هؼشف ٍ صٍري خاهؼاى اًتخاب گشديذ .اتؼاد فلَهْاي دس ًظش گشفتِ ؿذُ تشاي حَصُ ي هؼشف ٍ صٍري
خاهؼاى تِ ؿشح رذٍل  ٍ 1اؿىال  2 ٍ 1هي تاؿذ.
رذٍل  . 1هَلؼيت هىاًي فلَم ّاي ّيذسٍهتشي هَسد هطالؼِ
اتؼاد فلَم )(m
ًام حَصُ

حَصُ ؿاّذ

3/5

3/6

1/55

1/3

3872318

690943

5

تاال

ػشم

حَصُ ًوًَِ

3/5

3/6

1/55

1/3

3872408

691031

5

پاييي

حَصُ هؼشف

7/5

9

3/7

3

3872620

691280

50

طَل

ػشم

UTM Y

UTM X

3

ؿىل .1فلَم  5هتش هىؼثي حَصُ ّاي ًوًَِ ٍ ؿاّذ
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ؿىل .2فلَم  50هتش هىؼثي حَصُ هؼشف
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تِ هٌظَس اًذاصُ گيشي استفاع سٍاًاب ٍ حثت خَدواس دادُ تزْيضات هتؼذدي تشٍي فلَهْا ًلة ؿذُ اًذ وِ ارضاء آى ػثاستٌذ
اص ليوٌَگشاف ٍ ديتاالگش تالويذع وِ استفاع سٍاًاب ػثَسي اص داخل فلَهْا سا ّش  5دليمِ يىثاس حثت هي وٌذ .دادُ ّاي
تخليِ ؿذُ اص ليوٌَگشاف فلَم ّاي هؼشف ً ،وًَِ ٍ ؿاّذ تِ كَست خام ٍ تش حؼة ػاًتيوتش هي تاؿذ وِ لاػذتاً تِ تٌْايي
دس هذلْاي ّيذسٍلَطيىي واسػاص ًيؼت .تشاي تثذيل ايي دادُ ّا تِ دتي حزوي تش حؼة هتش هىؼة تش حاًيِ رذاٍل
اػتاًذاسد ؿذُ  2اسائِ ؿذُ اػت وِ دس ريل اسائِ ؿذُ اػت .دس ايي رذٍل اػذاد هَرَد دس ػتَى ّاي آتي سًگ استفاع آب
هَرَد دس ػطح همطغ فلَم اػت وِ دتي آب هتٌاظش تا آى اص حاكل ضشب ػتَى صسد سًگ تحت ػٌَاى هحذٍدُ دتي تا
سديف صسد سًگ تحت ػٌَاى همذاس دتي تِ دػت هي آيذ.
رذٍل  .2ضشاتي اػتاًذاسد تثذيل دتي اؿل دس فلَم ػاًتاسيتا

دس هحاػثات هشتَط تِ اًذاصُ گيشي دتي دس فلَم ّاي حَصُ ّاي ًوًَِ ،ؿاّذ ٍ هؼشف ،استفاع سٍاًاب اًذاصُ گيشي ؿذُ دس
همطغ فلَم اگش دس فاكلِ دٍ ػذد اص اػذاد روش ؿذُ دس رذاٍل فَق تاؿذ رْت اًذاصُ گيشي همذاس دتي هشتَطِ اص سٍؽ ايٌتش
پَلِ يا هياًياتي اػتفادُ هي ؿَد .وِ ايي اهش دس ؿشايط ػولي تثذيل دادُ ّا وِ تا حزن صيادي اص اطالػات ( سٍصاًِ
 864 = 3*12*24ػذد ٍ هاّاًِ تمشيثاً  27000ػذد ) هَارِ ّؼتين ػٌگيي ٍ غيش لاتل اًزام هي تاؿذ .تشاي ّويي
هٌظَس تالؽ گشديذ تا تا اػتخشاد هؼادلِ سگشػيًَي تش اػاع دادُ ّاي هَرَد ،اهش تثذيل دادُ ّاي اؿل تِ دتي حزوي
دس تاصُ ّاي صهاًي لاتل تَرِ اًزام پزيشد .لزا تا تاصُ ّاي يه هيليوتشي اص ووتشيي اؿل رذٍل تا تيـتشيي اؿل تؼذاد
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 2023هَسد هياًياتي دػتي اًزام پزيشفت ٍ تا هحاػثِ دتي ّاي هتٌاظش تا ّش اؿل ٍ تشاصؽ هؼادالت هتؼذد سگشػيًَي
هؼادلِ ًوَداس ريل تا ضشية ّوثؼتگي يه اػتخشاد گشدد( .ؿىل  3داهٌِ )

ؿىل ً .3وَداس هؼادلِ اػتخشاري داهٌِ واستشدي فلَم هؼشف تا ظشفيت حذاوخش  50هتش هىؼة

ؿىل  .4هؼادالت غيش خطي تشاصؽ ؿذُ دس ساتطِ دتي اؿل حَصُ هؼشف

اػتخشاد هؼادلِ فَق تِ ظاّش هـىل تثذيل دادُ ّاي اؿل تِ دتي حزوي سا تا دلت خَب تشطشف ػاخت ٍلي دس ػول
ؿاّذ آى تَدين وِ هتاػفاًِ ػلي سغن ضشية ّوثؼتگي تاالي هؼادلِ تا دادُ ّاي اكلي ،ايي هؼادلِ دس هماديش اؿل ّاي
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پاييي (صيش  16ػاًتيوتش) وِ هحذٍدُ ػوذُ واس فلَم ّاي هؼشف ٍ ًوًَِ ٍ ؿاّذ ًيض هي تاؿذ ،دتي ّاي هٌفي سا هحاػثِ
هي ًوايذ ٍ ايي ػوالً تي هفَْم اػت .اص ايي سٍ تِ ووه هذل ّاي ديگش الذام تِ تشاصؽ ٍ اػتخشاد هؼادالت ٍ تَاتغ سياضي
پيچيذُ تشٍ هتٌَع تشي گشديذ ٍ دس ايي ساػتا تؼذاد  3241تاتغ هختلف تشاصؽ ٍهَسد اسصياتي ٍ تشسػي آهاسي لشاس
گشفت(.ؿىل)4
پغ اص تشاصؽ ٍ اػتخشاد هؼادالت هختلف ٍ ػَست وشدى آًْا تش اػاع ؿاخق ّايي چَى رزس خطاي هياًگيي هشتؼات،
خطاي اسية ،اًحشاف هؼياس  ،خطاي اػتاًذاسد ،حذاوخش خطاي هطلك ٍ ضشية ّوثؼتگيً ،تايذ حاكل اص هؼادالت تشاصؽ
ؿذُ تا دادُ ّاي ٍالؼي همايؼِ گشديذ ٍ هيضاى خطاي حاكلِ دس اًذاصُ گيشي ّا تشاي ؿؾ داهٌِ واستشدي اؿل ّاي تشاص
آب هحاػثِ ؿذ .تش اػاع ًتايذ تِ دػت آهذُ ،هؼادالت اػتخشاد ؿذُ هٌتخة تا اٍلَيتْاي اٍل تا ػَم طثك رذٍل 3
تَاًؼتٌذ دس وٌاس ؿاخق ّاي هطلَب دلت ّاي خَتي سا ًيض اسائِ دٌّذ .تِ ػٌَاى ًوًَِ هؼادلِ  E1دس داهٌِ استفاع اؿل
كفش تا  10ػاًتيوتش حذاوخش خطاي  0/003هؼادل  3ليتش تش حاًيِ ٍ دس داهٌِ واستشد  11تا  20ػاًتيوتش تشاص آب تٌْا
 0/0019هؼادل  1/9ليتش تش حاًيِ خطا داؿتِ تاؿذ وِ دس همايؼِ تا ظشفيت  50هتش هىؼة فلَم تؼياس ًاچيض اػت.

رذٍل ً .3تايذ اسصياتي دساٍلَيت ّاي هؼادالت تشاصؽ ؿذُ
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ؿىلً .5وَداس ًْايي ساتطِ غيش خطي اػتخشاد ؿذُ

ػلي سغن تالؽ ّاي اًزام پزيشفتِ ٍ هؼادالت اػتخشاد ؿذُ  ،رْت افضايؾ دلت اهش ٍ ّوچٌيي اسصياتي لاتليت ؿثىِ ّاي
ػلثي هلٌَػي دس تشآٍسد هيضاى دتي حزوي تش اػاع دادُ ّاي اؿل دس فاص تؼذي ايي پظٍّؾ الذام تِ طشاحي ؿثىِ ّاي
ػلثي هلٌَػي اص ًَع پشػپتشٍى چٌذ اليِ يا (  ) MLPتا الگَسيتن آهَصؿي  BPNيا Back propagation network
گشديذ .تِ هٌظَس تْيِ هذلْاي ؿثىِ ػلثي اص ًشم افضاس ً Neuralworks Professionalؼخِ  5.23اػتفادُ ؿذ .تش
اػاع تشسػي ّاي اًزام ؿذُ حذٍد  90دسكذ ؿثىِ ّاي ػلثي وِ دس فشآيٌذّاي هشتثط تا پاساهتشّاي الليوي اػتفادُ
هي ؿًَذ اص ايي ًَع هي تاؿٌذ .آهَصؽ ؿثىِ ّاي  MLPدس ايي پظٍّؾ تا اػتفادُ اص الگَسيتن آهَصؿي پغ اًتـاس خطا ٍ
لاًَى يادگيشي دلتا سٍل كَست پزيشفت .دس ايي لاًَى الصم اػت وِ رْت تٌظين پاساهتشّاي ؿثىِ اص تَاتغ فؼاليت ًشًٍْا
هـتك گيشي ؿَد اص ايٌشٍ تايؼتي تَاتؼي هَسد اػتفادُ لشاس گيشًذ وِ داساي هـتك هي تاؿٌذ .تشاي ايي هٌظَس اص تاتغ S
ؿىل ػيگوَئيذ تِ ػٌَاى تاتغ فؼاليت اػتفادُ ؿذ وِ ايي اهش تِ رْت ػادگي هـتك آى ٍ ًْايتاً ػَْلت اػتفادُ اص
الگَسيتن آهَصؿي پغ اًتـاس خطا اًزام ؿذ.
تا تَرِ تِ آًىِ خشٍري تاتغ ػيگوَئيذ تيي (  ) 0 ٍ 1هي تاؿذ ،غالثاً تْوشاُ اػتفادُ اص ايي تاتغ ،اػتاًذاسد وشدى دادُ ّا
دس تاصُ (  ) 0 ٍ 1كَست هي گيشد .ايي واس هاًغ اص وَچه ؿذى تيؾ اص حذ ٍصًْا ؿذُ دس ػيي حال اص اؿثاع صٍد ٌّگام
ًشًٍْا ًيض رلَگيشي هي وٌذ .دس ايٌزا ػؼي ؿذ تا دادُ ّا تِ گًَِ اي اػتاًذاسد ؿَد وِ هياًگيي دادُ ّاي اػتاًذاسد ؿذُ
ًضديه  0.5تاؿذ Xo ( .همذاس اكلي ٍ  Xsهمذاس اػتاًذاسد ؿذُ)
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رْت طشاحي تْيٌِ ؿثىِ ّا اص سٍؽ تَلف آهَصؽ يا  Stop Training approachاػتفادُ ؿذ .دس ايي سٍؽ دادُ
ّاي هَرَد تِ ػِ دػتِ تمؼين هي ؿًَذ .دػتِ اٍل دادُ ّاي هشتَط تِ آهَصؽ وِ تا آًْا ٍصًْاي ؿثىِ تؼييي هي
گشدًذ .دػتِ دٍم دادُ ّاي هشتَط تِ كحت ياتي ؿثىِ  ،وِ دس آى ػولىشد هذل اسصياتي ؿذُ ٍ ًؼثت تِ تَلف هحاػثات
تلوين گشفتِ هي ؿَد ٍ .دػتِ ػَم هشتَط تِ پيؾ تيٌي يا تؼت اػت وِ دس ٍالغ رْت اسصياتي ػولىشد ؿثىِ تِ واس
هي سٍد .دس ايي سٍؽ ٌّگاهيىِ خطاي كحت ياتي ؿشٍع تِ افضايؾ هي ًوايذ ،آهَصؽ هتَلف هي ؿَد .تٌاتشايي ؿثىِ
ًْايي داساي هؼواسي خَاٌّذ تَد وِ تِ لحاظ تؼذاد ًشٍى ٍ اليِ هياًي دس تيي تشويثْاي اػوال ؿذُ تْيٌِ اػت.
اص آًزا وِ دس طشاحي ّش يه اص ؿثىِ ّا هؼواسي هختلف دس ًظش گشفتِ ؿذ  ،لزا تشاي اًتخاب هؼواسي هطلَب هي تايؼتي
وِ وليِ هؼواسي ّاي اػوال ؿذُ دس ؿشايط يىؼاًي اسصياتي هي ؿذ .تشاي ايي هٌظَس اتتذا تخويٌي اص تؼذاد تىشاس اٍليِ تِ
دػت آهذ .رْت اًتخاب تؼذاد تىشاس اٍليِ اتتذا تش اػاع پاساهتشّاي هَرَد  ،يه تشوية پيؾ فشم دس ًظش گشفتِ ؿذ .
ػپغ تشاي ايي تشوية تا افضايؾ تؼذاد تىشاسّاي آهَصؽ هماديش خطا دس هشاحل آهَصؽ ٍ كحت ػٌزي ٍ ّوچٌيي همذاس
ضشية ّوثؼتگي اص دادُ ّاي خشٍري ؿثىِ اػتخشاد گشديذ .پغ اص اًتخاب تؼذاد هطلَب ًشًٍْا دس اليِ هياًي ٍ ًيض
تؼذاد اليِ هياًي ؿثىِ ّاي طشاحي ؿذُ تِ هٌظَس آهَصؽ ًْايي ٍ تؼييي تؼذاد تىشاس تْيٌِ هَسد آصهَى لشاس گشفتٌذ .دس
اًتخاب تؼذاد تىشاس ًْايي ًيض تِ ؿيَُ سٍؽ تَلف آهَصؽ ػول ؿذ.
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ؿىل  .6هذل ؿثىِ َّؽ هلٌَػي طشاحي ؿذُ دس حَصُ

رذٍل ً .4تايذ اسصياتي هذل ػلثي هلٌَػي طشاحي ؿذُ تا رذٍل دتي اؿل اػتاًذاسد

ج -نتيجه گيري
تش اػاع ًتايذ حاكل اص ايي پظٍّؾ هـخق گشديذ وِ تٌْا هؼادالت سگشػيًَي لاتل تشاصؽ اص ًشم افضاس اوؼل تِ ٍاػطِ
هحذٍديت ٍ داهٌِ ون تغييشاتي ًوي تَاًذ هٌزش تِ هؼادلِ هٌاػثي رْت تشآٍسد دتي حزوي اص دادُ ّاي اؿل ّيذسٍهتشي
گشدد .لزا هي تايؼتي اص هذل ّاي هَرَد ٍ اسصياتي طيف ٍػيؼتشي اص هؼادالت غيش خطي ٍ تَاتغ سياضي الذام تِ اػتخشاد
هؼادالت تثذيل اؿل تِ دتي دس فلَم ّاي ػاًتاسيتا ًوَد وِ ايي اهش تشاي فلَم ّاي ّيذسٍهتشي ػاًتاسيتا تا ظشفيت ّاي 5
ٍ  50هتش هىؼثي ٍ دلت هتَػط  0/005هتش هىؼة تشحاًيِ هؼادل  5ليتش تش حاًيِ كَست پزيشفتِ اػت ٍ تا اًزام يه
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كحت ػٌزي هي تَاى تشاي فلَم ّاي تا ّويي اتؼاد ٍ هـخلات دس ػايش حَصُ ّاي هؼشف ٍ ًوايـي وـَس تؼوين دادُ
ؿَد.
رذٍل  .5هؼادالت اػتخشاري هذل ّاي غيش خطي

ضوٌاً تش اػاع ًتايذ فَق هـخق گشديذ وِ ؿثىِ ّاي ػلثي هلٌَػي تا داهٌِ ٍػيؼي اص واستشد ّا دس ضويٌِ تشآٍسد
دتي حزوي اص دادُ ّاي اؿل خام ًيض هَفك ػول ًوَدُ ٍ تَاًؼتٌذ تا دلت تؼياس تااليي هؼادل  0/00016هتش هىؼة تش
حاًيِ يا  0/16ليتش تش حاًيِ الذام تِ تشآٍسد ًوايٌذ وِ چٌاًچِ واستش آگاُ تش هذل دس اخياس تاؿذ تا طشاحي هذل ؿثىِ ػلثي
هلٌَػي دس ّش حَصُ هي تَاى حزن ٍػيؼي اص دادُ ّا سا اص اؿل تشاص آب تِ دتي حزوي هتٌاظش تثذيل ًوَد.
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