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کاربرد رىش تواظریابی مبتوی  بر ٍیستيگرام در بَبيد 

معرفی مقادیر اىلیٌ برای رىش تواظریابی مبتوی بر کمترین 
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 ً چكیذ
هجتٌی ثز کوتزیي هزثؼبت  تٌبظزیبثی  تٌبظزیبثی تصبٍیز رلَهی رٍػ ّبی تزیي رٍػ دلیكیکی اس در حبل حبضز  

. رٍػ تٌبظزیبثی ثز هجٌبی ّیغتَگزام در همبیغِ ثب رٍػ کوتزیي هزثؼبت دارای هفَْم عبدُ، ػذم ًیبس ثبؽذ هی

ّبیی  تَاى اس آى در تٌبظزیبثی ثب تَجِ ثِ ایي هشایب هیثبؽذ کِ  ثِ همبدیز اٍلیِ، اجزای آعبى ٍ هحبعجبت عزیغ هی

کِ دلت ثبالیی هَرد ًیبس ًجبؽذ هبًٌذ ػولیبت ردیبثی اعتفبدُ کزد. ّذف ایي همبلِ در ٍالغ اعتفبدُ اس رٍػ 

تٌبظزیبثی هجتٌی ثز ّیغتَگزام ثِ ػٌَاى همبدیز اٍلیِ ثزای رٍػ تٌبظزیبثی ثِ رٍػ کوتزیي هزثؼبت ٍ ارسیبثی 

 ثبؽذ. بیج آى هیًت

 
 

 هجتٌی ثز ّیغتَگزام، همذار اٍلیِ هجتٌی ثز کوتزیي هزثؼبت، تٌبظزیبثی  :ٍای کلیذی ىاژً

 

 

 مقذمٌ -1
تٌبظزیبثی تصَیز یک ٍظیفِ کلیدذی اس هجوَػدِ ٍظدبیت هتؼدذدی اعدت کدِ در فتدَگزاهتزی، ثیٌدبیی         

، 2دّب هبًٌدذ ًدبٍثزی، ًمؾدِ ثدزداری اتَهبتیدک     در ثبسُ ٍعیؼی اس کبرثز کٍِ آًبلیش تصَیز ٍجَد دارد.  1کبهپیَتز

ثیٌین کِ ٌَّس ّدن یکدی    ٍ آًبلیش تصبٍیز پشؽکی ًمؼ ثغیبر هْوی دارد. ثب ثزرعی ایي هَارد هی 3ثیٌبیی رٍثبت
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اعدت   چٌذیي دِّتٌبظزیبثی اعت. ثیؼ اس  هغئلِتزیي ٍظبیت در تحمیك ٍ تَعؼِ فتَگزاهتزی شیچبلؼ اًگاس 

افدشاری   ّبی ًدزم  عبسی عیغتن ػٌَاى یک هَضَع تحمیمبتی تَعؼِ دادُ ؽذُ ٍ در پیبدُ کِ تٌبظزیبثی تصَیز ثِ

تٌبظزیبثی تصَیز ٌَّس  هغئلِدّذ  فتَگزاهتزی عَدهٌذ ثَدُ اعت. ثب ایي حبل ارسیبثی هغبلؼبت اًجبم ًؾبى هی

 ّن در ّوِ ؽزایظ حل ًؾذُ اعت.

ّبی تٌبظزیبثی هجتٌی ثدز  ؽًَذ کِ ؽبهل رٍػّبی اعبعی تٌبظزیبثی ثِ عِ دعتِ کلی تمغین هی تکٌیک

ِ ّب رٍػؽًَذ. در هی 5ای ّبی تٌبظزیبثی راثغٍِ رٍػ 4ّبی تٌبظزیبثی هجتٌی ثز ػبرضًِبحیِ، رٍػ ای  ی ًبحید

رٍػ  ؽدَد.  ی پٌجزُ تصَیز ثِ ػٌَاى الگَی تغجیك در ًظز گزفتِ هدی ّب کغلیپدرجِ رٍؽٌبییِ هجوَػِ ای اس 

ABM یبط، دٍراى ٍ اػَجدب  پزعدپکتیَ ػولکدزد ضدؼیفی دارد اهدب ثدِ ت ییدزات خغدی         ًغجت ثِ اختالف هم

 در ثزاثز ًَیش پبیذارتز اعت. FBMًغجت ثِ  ABMرٍؽٌبیی کبهالً غیز حغبط اعت. رٍػ 

عْن را رٍػ تٌبظزیبثی کوتزیي هزثؼبت داؽتِ ثبؽذ کدِ اس   يیتز هْنّبی تٌبظزیبثی ؽبیذ رٍػ هیبىدر  

تَاى ایي رٍػ را ثدِ   ؽذ. ثب تَجِ ثِ اًؼغبف پذیزی ٍ دلت ثبالی آى هؼلَم ؽذ کِ هیهغزح  1891اٍایل دِّ 

عَر هؤثز در تٌبظزیبثی ثِ کبر گزفت، ثِ عَریکِ در حبل حبضز در ثغیبری اس فزایٌذّبی فتدَگزاهتزی رلدَهی   

ًیبس ثدِ همدبدیز    یک فزآیٌذ کبهالً غیز خغی اعت ٍ ثٌبثزایي LSMثِ کبر گزفتِ ؽذُ اعت. تٌبظزیبثی ثِ رٍػ 

 اٍلیِ خَة دارد.

ثبؽدذ. اس آًجدبیی کدِ     هدی  ABM ّدبی تٌبظزیدبثی   رٍػ تٌبظزیبثی هجتٌی ثزّیغتَگزام ًیش اس جولِ رٍػ

ثبؽذ عدزػت تٌبظزیدبثی    ّغتٌذُ هَرد اعتفبدُ در رٍػ تٌبظزیبثی هجتٌی ثز ّیغتَگزام درجبت خبکغتزی هی

لفی اس جولِ ت ییز رٍؽٌبیی در دٍ تصدَیز ًغدجت ثدِ رٍػ    ایي رٍػ ثبالعت اهب دلت ایي رٍػ ثِ دالیل هخت

تٌبظزیبثی کوتزیي هزثؼبت پبییي تز اعت. رٍػ کوتزیي هزثؼبت ًیبس ثِ همبدیز اٍلیِ دلیك دارد کِ ثب تَجِ ثدِ  

تَاى اس ًتبیج ایي رٍػ ثِ ػٌَاى همدبدیز اٍلیدِ در رٍػ    عزػت ثبالی رٍػ تٌبظزیبثی هجتٌی ثز ّیغتَگزام هی

 هزثؼبت اعتفبدُ کزد.کوتزیي 

 .هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اعت LSMدرتٌبظزیبثی ثِ رٍػ  هزعَم ّبی ثخؼ دٍم رٍػ در ٍ همبلِ ایي در

در ثخؼ عَم تلفیك دٍ رٍػ تٌبظزیبثی هجتٌی ثز ّیغتَگزام ٍ کوتزیي هزثؼبت هَرد ارسیبثی لدزار گزفتدِ. در   

 زی در ثخؼ پٌجن ارائِ ؽذُ اعت.گی  ثخؼ چْبرم ًتبیج ارائِ ؽذُ ٍ ًْبیتبً ثخؼ ًتیجِ

 

  

 رىش تواظریابی مبتوی بر کمترین مربعات -2
عْن را رٍػ تٌبظزیبثی کوتزیي هزثؼبت داؽتِ  يیتز هْنّبی دلیك تٌبظزیبثی ؽبیذ در همبیغِ رٍػ      

ِ هؼلَم ؽذ ک ایي رٍػهغزح ؽذ. ثب تَجِ ثِ اًؼغبف پذیزی ٍ دلت ثبالی  1891ثبؽذ کِ اس اٍایل دِّ 

تَاى ایي رٍػ را ثِ عَر هؤثز در تٌبظزیبثی ثِ کبر گزفت، ثِ عَریکِ در حبل حبضز در ثغیبری اس  هی

فزایٌذّبی فتَگزاهتزی رلَهی ثِ کبر گزفتِ ؽذُ اعت. ایي رٍػ کبهالً غیز خغی اعت ٍ ثٌبثزایي ًیبس ثِ 

 همبدیز اٍلیِ خَة دارد.

 ًوَدى ونیٌیهارائِ ؽذ،  Ackermann  ، Pertl  ٍForstnerرٍػ کِ تحمیمبت اٍلیِ آى تَعظ  ایذُ ایي      

 ٍ هَلؼیت پبراهتزّبی آى هَجت ثِ کِ تٌبظزیبثی اعت ٍ توپلت پٌجزُ خبکغتزی هیبى درجبت اختالفبت

 .[3-1]ؽًَذ هی تؼییي فزآیٌذ عزؽکٌی در ؽکل

 تَاى ثِ ؽزح سیز خالصِ ًوَد: ی لبثل حصَل ثِ رٍػ کوتزیي هزثؼبت را هیّب دلت     
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  :اثؼبد پیکغل 12/1تب  11/1تغت آسهبیؾگبّی، ًمبط ثِ صَرت تبرگت 

  :اثؼبد پیکغل 2/1تب  1/1در کبرثزدّبی فتَگزاهتزی ثزد کَتبُ، ًمبط ثِ صَرت تبرگت 

 َّ [4]اثؼبد پیکغل 5/1تب  3/1ایی، ًمبط عجیؼی: در فتَگزاهتزی 

تَاى ثِ  رٍػ تٌبظزیبثی کوتزیي هزثؼبت  هی هجتٌی ثز کوتزیي هزثؼبتّبی تٌبظزیبثی  اس جولِ رٍػ     

تَاًذ ثِ  اًذ چَى هی پذیز ًبهیذُ ارائِ ؽذ اؽبرُ کزد. ایي رٍػ را اًغجبق 2981کِ در عبل  6اًغجبق پذیز

راهتزّبی هَرد ًیبس ٍ هٌبعت ثزای تَاًذ هجوَػِ پب اجزا ؽَد. ثِ ایي هؼٌی کِ هی 7صَرت خَد تٌظین کٌٌذُ

  رٍػ تزکیجی اس هذل ٌّذعی رٍػ ای اس تصَیز را ثِ صَرت اتَهبتیک تخویي ثشًذ. ایي ظزفیت عیگٌبل تکِ

. ثبؽذ یهّبی هتؼذد اس ثیؼ اس دٍ تصَیز  خغی ٍ اعتفبدُ ٍ لیَد ؽزط ّن هجتٌی ثز کوتزیي هزثؼبتتٌبظزیبثی 

اعت. اهب هؾکل اصلی ایي رٍػ ًیش چَى  ؽذُ زفتِیپذ کبهالً 8یز پیکغلس دلت ثب تٌبظزیبثی یثزاػ رٍ يیا

 ثبؽذ. همذار اٍلیِ در آى هی ًیبس ثِ ّبی تٌبظزیبثی ثِ رٍػ کوتزیي هزثؼبت هؾکل اکثز رٍػ

   در  هحذٍدُ چٌذ ّوشهبى ّبی تٌبظزیبثی کوتزیي هزثؼبت رٍػ تٌبظزیبثی رٍػ دیگز اس هجوَػِ رٍػ    

 تصَیز دٍ اس ثیؼ ثزای ؽَد ٍ در آى تٌبظزیبثیهی اعتفبدُ دار 9پیچؼ رٍػ اس تصبٍیز یيؽئ کِ در ا یفضب

 هذل اس ای یبفتِ تَعؼِ ثَدُ ٍ حبلت تصَیزی چٌذ تٌبظزیبثی رٍػ ثزای ایي ریبضی کٌذ. هذل را هیغز هی

 ًیبس تصبٍیز یِتَج ٍ ًمبط هَلؼیت خَةًغجتبً  اٍلیِ ثِ همبدیز رٍػ ثبؽذ. ایي هی هزعَم هزثؼبت کوتزیي

 ًذارد.

ّبی تٌبظزیبثی ثِ رٍػ کوتزیي هزثؼبت ًیبس ثِ همذار اٍلیِ خَة دارًذ ٍ تب کٌَى  در حبلت کلی اکثز رٍػ     

ّبیی کِ ثزای ثذعت آٍردى همذار اٍلیِ ثزای  ثبؽذ. اس جولِ رٍػ هی ّب ًیش ایي هَرد هؾکل اعبعی ایي رٍػ

تَاى ثِ رٍػ اعتفبدُ اس تصبٍیز اپی پَالر ٍ ًیش ثِ کبر گیزی  رٍػ کوتزیي هزثؼبت اعتفبدُ ؽذُ اعت هی

ّب دارای  )اعتفبدُ اس ّزم تصَیز( اؽبرُ کزد. ّز کذام اس ایي رٍػ «10درؽت ثِ ریش»اعتزاتضی علغلِ هزاتجی 

 ثبؽٌذ اس جولِ ایي کِ ثزای اعتفبدُ اس تصبٍیز اپی پَالر ثبیذ لجالً تَجیِ ًغجی حل ؽذُ ّبیی هی هحذٍدیت

 ثبؽذ.

 

 

استفادً از رىش تواظریابی مبتوی بر ٍیستيگرام بهٌ نوهيام مقهذار اىلیهٌ بهرای رىش       -3

 تواظریابی مبتوی بر کمترین مربعات
ّبی تصَیزی، ثِ ػٌَاى ّغتٌذُ تٌبظزیبثی  ّبی تکِ در رٍػ تٌبظزیبثی ثز هجٌبی ّیغتَگزام اس ّیغتَگزام     

کِ ثیؾتزیي ؽجبّت را ثِ ّیغتَگزام اًتخبثی دارد، ثِ ػٌَاى ؽَد. ّیغتَگزام تکِ تصَیزی  اعتفبدُ هی

ؽَد. ثِ دلیل عبدگی اجزای ایي رٍػ ٍ هحبعجبت عزیغ آى، اس ایي رٍػ  هتٌبظز تکِ تصَیز در ًظز گزفتِ هی

ؽَد. ضؼت ػوذُ ایي رٍػ دلت آى اعت کِ هؼوَالً در حذ چٌذ پیکغل  هؼوَالً در ردیبثی ثصزی اعتفبدُ هی

اعتفبدُ  LSMتَاى اس ًتبیج آى ثِ ػٌَاى همذار اٍلیِ ثزای رٍػ  هب ثب تَجِ ثِ هشایبی ایي رٍػ هیثبؽذ. ا هی

 کزد. 

ثبؽذ کِ در ایي همبلِ  ّبی هْن ثزای تٌبظزیبثی دٍ ّیغتَگزام رٍػ ضزیت ثبتبچبری هی اس جولِ تکٌیک     

ّبیی  اعت. ایي تکٌیک خَد دارای ضؼت ًیش اس ایي رٍػ ثِ هٌظَر تٌبظزیبثی ثیي دٍ ّیغتَگزام اعتفبدُ ؽذُ
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.  ثب تَجِ ثِ عزػت ثبالی [6]ثبؽذ  ٍ در ثزخی هَارد هؾکالتی ّوچَى ػذم ؽٌبعبیی هی [5]ّوچَى دلت 

تَاًذ رٍػ هٌبعجی ثزای ایي هٌظَر ثبؽذ. در رٍػ  هی LSMایي تکٌیک ثِ ػٌَاى همذار اٍلیِ در رٍػ 

 ؽَد: ثبتبچبری ثزای تٌبظزیبثی ثیي دٍ ّیغتَگزام اس  رٍاثظ سیز اعتفبدُ هی

φ (p,q) = 
1

.
u

mu

pu qu


    (1فرميل )               

اهیي pu  ٍqu  ،uثبؽٌذ،  ثِ تزتیت ثزدارّبی ّیغتَگزام الگَ ٍ ّیغتَگزام کبًذیذا هی p  ٍqکِ در ایٌجب 

ضزیت ثبتبچبری  φ (p,q)ثبؽذ.  ؽوبرُ عتَى ّیغتَگزام هی mu ثبؽٌذ ٍ ّوچٌیي هی p  ٍqػٌصز اس ثزدارّبی 

ّبیی کِ دارای ثبالتزیي همذار ضزیت ثبتبچبری ثیي ّن ثبؽٌذ ثِ  ثبؽذ. ّیغتَگزام یه p ٍ qثیي ثزدارّبی 

  ؽًَذ. ػٌَاى هتٌبظز ّن در ًظز گزفتِ هی

 

  ى پیشوَاداتهتایج  -4
ثبؽذ. صحت ًتبیج  ّذف ایي تحمیك در ٍالغ ثزرعی صحت ًتبیج رٍػ تٌبظزیبثی ثز هجٌبی ّیغتَگزام هی  

ذعت آهذُ اس رٍػ دعتی یؼٌی عَری کِ ػبرضِ هتٌبظز ثِ ؽکل ثصزی ثذعت اس عزیك همبیغِ ثب ًتبیج ث

% ٍ ثب 62ًمغِ در دٍ تصَر َّایی اس هٌغمِ ؽْزی ثب ّوپَؽبًی  12آهذُ ثبؽذ لبثل ارسیبثی اعت. آسهبیؼ در 

پیکغل اًجبم ؽذ کِ ثزخی اس ًتبیج در تصبٍیز سیز ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. تٌْب در دٍ  5222*1722اثؼبد 

 غِ تٌبظزیبثی اؽتجبُ ؽذ کِ ػلت آى ًیش اًتخبة الگَ در تصَیز هزجغ در هٌغمِ ّوگي ثَد.  ًم

 

 
 اهتخاب شذً از تصيیر مرجع الگيٍای. 1شكل 
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 سیاً هقطٌ متواظر پیذا شذً بٌ ىسیلٌ رىش تواظریابی بر مبوای ٍیستيگرام در تصيیر دیگر اطهق. 2شكل 

  
  
  

تَاًدذ سهیٌدِ هٌبعدجی     ّبی هَجَد در ایي رٍػ را ثپَؽبًذ هدی  ِ ثتَاًذ ضؼتتَعؼِ ایي رٍػ ثِ ًحَی ک

ثزای تحمیمبت آتی در ایي هجحث ثبؽذ. ثِ عَر هثبل ػذم جَاة در هٌبعك ّوگي یدب چٌدذ جدَاثی در ثزخدی     

در  تَاًذ گشیٌِ دیگدزی  هٌبعك را ًذاؽتِ ثبؽذ. اعتفبدُ اس دیگز هؼیبرّبی تٌبظزیبثی ثیي دٍ ّیغتَگزام ًیش هی

 .ایي سهیٌِ ثبؽذ

 

 گیری بحث ى هتیجٌ -5
تٌبظزیبثی ثَدُ کِ دلت سیز پیکغل را ارائِ  ّبی رٍػ کوتزیي هزثؼبت تبکٌَى یکی اس ثْتزیي رٍػ      

دّذ. اهب ثبر هحبعجبتی ایي رٍػ ثغیبر ثبال اعت ثٌبثزایي در حبل حبضز راُ حلی کِ ثتَاًذ ثبػث افشایؼ  هی

ّبی ایي رٍػ ثزای ثغیبری کبرّب اس جولِ در ردیبثی دلیك  تَاًذ ثِ لبثلیت َد هیعزػت هحبعجبت ایي رٍػ ؽ

ٍ فزآیٌذّبی فتَگزاهتزی ثزد کَتبُ کوک کٌذ. افشایؼ عزػت در پزداسػ همذار اٍلیِ یک راُ حل ثزای 

ایي  تَاًذ اس عزق هختلت اس جولِ رٍػ ارائِ ؽذُ در دعتیبثی ثِ ثخؾی اس ایي هٌظَر اعت کِ ایي هْن هی

 همبلِ هیغز ؽَد. 

ؽَد ًتبیج در حذ لبثل لجَل ثزای در ًظزگزفتي ثِ ػٌَاى همذار اٍلیِ در رٍػ  ّوبًغَر کِ هالحضِ هی      

ثبؽٌذ. اهب ثزخی هالحظبت در ایي رٍػ ثبیذ در ًظز گزفتِ ؽَد. اٍل ایٌکِ اًتخبة الگَ در  هی LSMتٌبظزیبثی 

کِ ثبفت یکٌَاخت ٍعیؼی دارًذ اًتخبة ًؾَد، هثالً در هیبى  تصَیز هجٌب ثِ ًحَی ثبؽذ کِ در هٌبعمی

ّبیی ثب ثبفت ّوغبى ًجبیذ الگَ اًتخبة ؽَد، چَى در ایي صَرت ثبػث چٌذ جَاثی  ّبی اًجَُ یب سهیي جٌگل

 ؽَد.  ؽذى یب ػذم تٌبظزیبثی ثب ایي رٍػ هی
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تٌبظزیبثی ؽذُ دارای عیگٌبل کبفی ثب ّبی  در رٍػ تٌبظزیبثی ثز هجٌبی ّیغتَگزام در صَرتی کِ تکِ       

هحتَی فزکبًظ ثبال ثبؽٌذ ٍ ثِ ػالٍُ اػَجبجبت ٌّذعی ٍ رادیَهتزیکی در یک حذ هیٌیون حفظ ؽًَذ، 

کبرایی هٌبعت ٍ عزػت ثبالیی دارد. هؼوَالً ّز دٍی ایي ؽزٍط در تصَیزثزداری َّایی ٍ سهیٌی، هؼوَالً ثِ 

ای ثِ ػلت کَچک همیبط ثَدى تصبٍیز، ایي  َی دیگز در تصبٍیز هبَّارُ. اس عؽًَذ یًوعَر ّوشهبى ثزآٍردُ 

ػَاهل تأثیزؽبى را اس دعت دادُ ٍ ثٌبثزایي احتوبل هَفمیت رٍػ تٌبظزیبثی ثز هجٌبی ّیغتَگزام ثیؾتز 

 ؽَد. هی
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