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 چکیذُ :
ًَضٍى زض الیِ هرفی خْت هسلؿبظی همساض هحتَای الکتطًٍی الیِ  25الیِ ثب  2زض ایي همبلِ اظ یک قجکِ ػهجی ههٌَػی ثبظگكتی 

تبثؼی اظ  TECثِ قجکِ ػهجی پیكطفتِ ای ًیبظ زاضین ظیطا همساض  TEC  1( اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثِ عَض کلی ثطای هسلؿبظیTECیًََؾفط )

عَل غئَزتیک، ػطو غئَزتیک ٍ ظهبى هی ثبقس. زض ایي خب هٌظَض اظ ظهبى ؾبػت ذبنی اظ ضٍظ اؾت ّطچٌس کِ ایي پبضاهتط هی تَاًس ثِ 

ًؿجت ثِ عَل ٍ ػطو غئَزتیک ثطضؾی ایي هؿئلِ  TECیک ضٍظ ذبل اظ ایبم ؾبل ّن اعالق قَز. ػالٍُ ثط ایي ثِ زلیل تغییطات همساض 

ْبًی ثؿیبض پیچیسُ اؾت اظ ایي ضٍ هحسٍزُ تغییطات عَل ٍ ػطو ثِ نَضت هحلی زض ًمبط قجکِ اعطاف ایطاى زض ًظط گطفتِ زض حبلت خ

هٌتكط قسُ اؾت.  IGSتَؾظ ؾطٍیؽ ثیي الوللی  2014آٍضیل  8اؾت کِ زض تبضید  TECقسُ اؾت. زازُ هَضز اؾتفبزُ هسل تک الیِ 

دطثی ٍ ثِ ضٍـ ؾؼی ٍ ذغب ٍ ثب زض ًظط گطفتي هیٌیون ذغبی ًؿجی ثطای ًتبیح ثِ زؾت آهسُ تؼساز ًَضٍى ّبی الیِ هرفی ثِ نَضت ت

 اؾت کِ خسٍل آى ضا زض ثرف هؼطفی قجکِ ػهجی هالحظِ هی کٌیس.

   GPS، 1، هحتَای الکتطًٍی یًََؾفط، پؽ اًتكبض ذغب1، تبثغ فؼبلؿبظی1قجکِ ّبی ػهجی ههٌَػی:  ّای کلیذی :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

هرتلن  ٍ اظ هٌنبثغ ذغنبی     ثِ عَض کلی توبهی اًساظُ گیطی ّبی هیساًی ثب ذغب ّوطاُ ّؿتٌس. ایني ذغبّنب ثنِ زالینل    

ٍ  2فنبحف، ذغبّنبی ؾیؿنتوبتیک    1هرتل  ًبقی هی قًَس. زض یک تمؿین ثٌسی کلی ذغبّب ضا ثِ ؾِ زؾتِ ذغبّبی

عجمِ ثٌسی هی کٌٌس. ذغبّبی فبحف یب اقتجبّبت ثبیس لجل اظ اًدبم ّط گًَِ ػولیبت هحبؾنجبتی اظ   3ذغبّبی تهبزفی

توبتیک ّن ثِ زلیل ضفتبض هٌظن آى ّب لبثل هسلؿبظی ّؿنتٌس. ثٌنبثطایي   هدوَػِ هكبّسات حصف قًَس. ذغبّبی ؾیؿ

تٌْب ذغبّبیی کِ ثط ضٍی هكبّسات ثبلی هی هبًٌس، ذغبّبی تهبزفی ّؿتٌس کِ ضفتبض آى ّب ضا ًونی تنَاى هنسل کنطز.     

 ّ زض  GPSسات همساض ایي ذغبّب ثب ضٍـ ّبی آهبضی هبًٌس ضٍـ کوتطیي هطثؼبت تؼسیل هی قًَس. اظ آى خبیی کِ هكنب

یک هحیظ فیعیکی ثِ اًدبم هی ضؾٌس ثٌبثطایي اًساظُ گیطی ّبی اًدبم قسُ زض ایي ؾیؿتن ًیع ػبضی اظ ایي گًَِ ذغبّب 

. ذغبی تطٍپَؾفطی، قکؿت اهَاج زض الیِ یًََؾفط، ذغبّبی ؾبػت هبَّاضُ ٍ گیطًسُ ٍ ذغبی چٌس هؿیطی ]9[ًیؿتٌس

تن ثِ قوبض هی آیٌس. زض ایي همبلِ ثِ ثطضؾی ٍیػگی ّبی الینِ یًََؾنفط ٍ   قسى اظ خولِ هٌبثغ ذغبی هْن زض ایي ؾیؿ

 پطزاظین.   هی GPSتبثیطات آى ثط ؾیگٌبل ّبی 

ثنِ   GPSزض حبل حبضط ذغبی یًََؾفطی ثعضگ تطیي هٌجغ ذغب زض تؼییي هَلؼیت ٍ ًنبٍثطی ثنب    SA 4ثؼس اظ حصف اثط 

تبثیط هی گصاضز. اٍل ایي کِ ثِ زلیل ٍخَز الکتطٍى ّنبی   GPSقوبض هی آیس. الیِ یًََؾفط اظ زٍ خْت ثط ؾیگٌبل ّبی 

تحت تبثیط لطاض گطفتِ ٍ هؿنیط آى ّنب هٌحنطف     GPSآظاز زض ایي الیِ هیساى ّبی الکتطیکی ٍ هغٌبعیؿی ؾیگٌبل ّبی 

ت اًتكبض اهَاج زض ایني الینِ کنبّف هنی یبثنس کنِ ثنِ آى تنبذیط         هی قَز. ثبًیب ثِ زلیل زاقتي یک هحیظ هبزی ؾطػ

یًََؾفطی هی گَیٌس. همساض ذغبی یًََؾفطی ثِ قست هتغییط اؾت ٍ ثِ فبکتَضّبی هرتلفنی هبًٌنس ظهنبى ضٍظ، ػنطو     

. همساض ایي ذغب ثنب همنساض هحتَینبت الکتطًٍنی     ]3،2،1[غئَزتیک، فؼبلیت ّبی ذَضقیسی ٍ تغییطات فهلی ثؿتگی زاضز

(TEC .الیِ یًََؾفط هتٌبؾت اؾت )TEC  ثِ نَضت تؼساز الکتطٍى ّبی آظاز زض ؾتًَی ثب ؾغح همغغ یک هتط هطثغ زض

هؿیط حطکت ؾیگٌبل زض الیِ یًََؾفط تؼطی  هی قَز. ایي پبضاهتط، ػسزی اؾت کِ ثِ هؿیط هبیل ؾنیگٌبل زض ضاؾنتبی   

هی ثبقس. زض غئَزظی هبَّاضُ ای اظ گیطًسُ ّبی هرتلفی ثطای  ظًیت هحلی هطتجظ اؾت ٍ تبثؼی اظ ظاٍیِ اضتفبػی هبَّاضُ

اؾتفبزُ هی قَز. ایي گیطًسُ ّب ثنِ ؾنِ زؾنتِ گیطًنسُ ّنبی تنک فطکبًؿنِ، زٍ فطکبًؿنِ ٍ چٌنس           GPSزضیبفت اهَاج 

 فطکبًؿِ تمؿین هی قًَس. زض گیطًسُ ّبی تک فطکبًؿِ ثِ زلیل ایي کِ اظ یک ًَع فطکبًؽ اؾنتفبزُ هنی قنَز، هٌنبثغ    

ذغبی هرتل  ثِ ٍیػُ ذغبی یًََؾفطی ثِ قست زض تؼییي هَلؼیت ثب ایي گیطًنسُ ّنب تنبثیط گصاضًنس. اظ ایني ضٍ ثنطای       

ضؾیسى ثِ زلت ّبی تؼییي هَلؼیت هٌبؾت ثب ایي گیطًسُ ّب ثبیس تبثیط ّط کسام اظ ایي هٌنبثغ ضا ثنِ کونک ضٍـ ّنبی     

اظُ گیطی ّب حصف ٍ یب کبّف زّین. اهنب زض گیطًنسُ ّنبی زٍ ینب     ضیبضی ٍ تدطثی هسل کطزُ ٍ تبثیط آى ّب ضا اظ ضٍی اًس

چٌس فطکبًؿِ ثِ زلیل اؾتفبزُ اظ فطکبًؽ ّبی هرتل  تبثیط ّط یک اظ ایي هٌنبثغ ذغنب ثنب تطکینت هرتلن  هكنبّسات       

. ثٌبثطایي ثطای حصف ٍ یب کبّف هٌبثغ ذغبی ؾیؿتوبتیک ثط ضٍی هكبّسات یک گیطًسُ تنک  ]3،4[هسلؿبظی هی قًَس

طکبًؿِ ًیبظ ثِ هسل ّبی ضیبضی زاضین. زض ایي هسل ّب همساض ذغب ثِ نَضت تبثؼی اظ پبضاهتطّنبی فیعیکنی الینِ هنَضز     ف

ضا زض آى  TECًظط هحبؾجِ هی قَز. ثطای هثبل ثطای هحبؾجِ اثنط یًََؾنفطی زض ینک ایؿنتگبُ الظم اؾنت کنِ ضفتنبض        

ثب اؾتفبزُ اظ ینک قنجکِ ػهنجی ههنٌَػی اؾنت.       TECهمساض . زض ایي همبلِ ّسف انلی ثطآٍضز ]3،4،5[ایؿتگبُ ثساًین

قجکِ ػهجی کِ زض ایي خب اؾتفبزُ قسُ اؾت یک قجکِ ػهجی خطیبى هؿتمین اؾت کِ ثِ نَضت پؽ اًتكبض ٍظى ّنب  

اظ هكنبّسات گیطًنسُ    TECتَضیح هرتهطی زضثبضُ هحبؾجِ  2ٍ ثبیبؼ ّبی ذَز ضا ثِ ٌّگبم ؾبظی هی کٌس. زض ثرف 

ثِ هؼطفی قجکِ ّبی ػهجی ههٌَػی ٍ کبضثطزّبی آى ّب اذتهبل زازُ قنسُ   3ًؿِ اضائِ هی قَز، ثرف ّبی زٍ فطکب

 ّن ثِ آًبلیع ٍ تحلیل ًتبیح حبنل اظ قجکِ ػهجی ٍ زلت آى هی پطزاظین.   4اؾت ٍ زض ًْبیت زض ثرف 

                                                 
1
 -blunders 

2
 -systematic errors 

3
 -random errors 

4
 -Selective Availability 
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 از هطاّذات گیرًذُ ّای دٍ فرکاًسِ TECهحاسبِ  -2

ّ  GPSگیطًسُ ّبی زٍ فطکبًؿِ  ٍ ثنب فطکنبًؽ ّنبی     Lضا زض ثبًنس   (            ) سات کنس ٍ فنبظ هنَج حبهنل    هكنب

زضیبفت هی کٌٌس. هسل ضیبضی ایي هكبّسات کِ ٍیػگنی ّنبی ٌّسؾنی ٍ                   ٍ                

 :]2[فیعیکی فضبی اًساظُ گیطی ضا زض ثطزاضًس ػجبضتؿت اظ

 :L1فطکبًؽ 

  

                            
    

        ⁄

                                                                                                                                                                                    

  

                                 
    

        ⁄

                                                                                                                                                                                  

 :L2فطکبًؽ 

  

                             
    

        ⁄

                                                                                                                                                                                    

  

                                  
    

        ⁄

                                                                                                                                                                                   

 کِ زض آى:

      
   

  
                                                                                                                                                                  (5) 

ρ  ،ُفبنلِ ٌّسؾی هیبى گیطًسُ ٍ هبَّاضc  ؾطػت ًَض زض ذالء ثط حؿت  ⁄ ،dt  ذغبی ؾبػت هبَّاضُ ًؿجت ثِ ظهبى

GPS ،dT  ذغبی ؾبػت گیطًسُ ًؿجت ثِ ظهبىGPS ،      ،عنَل هنَج ؾنیگٌبل       ذغبی هساض هبَّاضُ ثط حؿت هتط

اثنط ذغنبی چٌنس          پنبضاهتط تنبذیط یًََؾنفطی،     Iتبذیط تطٍپَؾفطی ثِ هتط،       اثْبم فبظ،    ثط حؿت هتط،    

   هؿیطی ثِ هتط، 
  ٍ   

   ، L1 ٍ L2تبذیط اثعاضی هنبَّاضُ ضٍی فطکنبًؽ ّنبی     
  ٍ   

تنبذیط اثنعاضی گیطًنسُ ضٍی     

ًَیع اًساظُ گیطی ّنب ثنط حؿنت     εٍ ثبالذطُ               ،              ثِ هتط،  L1 ٍ L2فطکبًؽ ّبی 

ضا ثِ ننَضت ظینط    TECهی تَاى کویت  L1  ٍL2هتط هی ثبقس. ثب اؾتفبزُ اظ هكبّسات فبظ هَج حبهل زض ّط زٍ فطکبًؽ 

 :]10[هحبؾجِ کطز

    

 
  

                                

         
                                                                                           

 کِ زض ایي ضاثغِ: 

  (
 

 

 
 

)

 

 (
  

  
)
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ّوبى گًَِ کِ هكبّسُ هی قَز ثب اؾتفبزُ اظ فطکبًؽ ّبی زضیبفت قسُ تَؾظ گیطًسُ ّبی زٍ فطکبًؿِ هی تَاى همساض 

TEC فط زض ضاؾتبی ظًیت هی تنَاى  ضا ثِ کوک آى ّب هحبؾجِ کطز. ثطای ثِ زؾت آٍضزى همساض هحتَای الکتطًٍی یًََؾ

 :]2[اظ تبثغ تهَیط اؾتفبزُ کطز

    
                                                                                                                                                                      

 تبثغ تهَیط اؾت کِ ثِ نَضت ظیط هحبؾجِ هی قَز: Mکِ زض ایي ضاثغِ 

 

 
 

         
                                                                                                                                                                         

 ظاٍیِ اضتفبػی هبَّاضُ هی ثبقس.   elev، 9کِ زض ضاثغِ 

ّوَاضُ زض تؼییي هَلؼیت ثِ نَضت یک هٌجغ ذغبی ؾیؿتوبتیک ضفتنبض هنی    TECایي ضٍاثظ ثیبى هی کٌٌس کِ همساض 

 VTECکٌس. همبزیط عَل ٍ ػطو غئَزتیک ثِ ّوطاُ ظهبى ضٍظ پبضاهتطّبی ٍضٍزی ثنِ قنجکِ ػهنجی ّؿنتٌس ٍ همنبزیط      

ضا  VTECَاى ذطٍخی قجکِ زض ًظط گطفتِ هی قًَس. پؽ اظ هسلؿبظی هی تَاًین همنساض  ثِ ػٌ 8هحبؾجِ قسُ اظ ضاثغِ 

 زض ّط هَلؼیت ٍ ظهبى زلرَاّی زض هحسٍز هٌغمِ تؼطی  قسُ، پیف ثیٌی کٌین.

 ضبکِ ّای ػصبی هصٌَػی -3

اًؿنبى قنطٍع   ؾبل پیف ثب ّسف هسلؿبظی ًحَُ یبزگیطی هغع  50تَؾؼِ ٍ پیكطفت قجکِ ّبی ػهجی ههٌَػی تمطیجب 

 قس ٍ پیكطفت ّبی ؾطیغ زض هحبؾجبت ضلَهی تحَالت چكوگیطی ضا زض ایي ضقتِ ػلوی ثِ ٍخَز آٍضزًس.

 قجکِ ّبی ػهجی اؾبؾب ؾیؿتن ّبی پطزاظـ اعالػبت ّؿتٌس کِ ثط اؾبؼ فطضیبت ظیط تَؾؼِ زازُ قسُ اًس:

 گیطز.. پطزاظـ اعالػبت زض یک ؾطی ػٌبنط ؾبزُ ای ثِ ًبم ًَضٍى نَضت هی 1

 . ؾیگٌبل ّب ثیي ًَضٍى ّب ٍ اظ عطیك هؿیطّبی اضتجبعی )ؾیٌبپؽ ّب( ػجَض زازُ هی قًَس.2

 . ّط ؾیٌبپؽ زاضای یک ٍظى هطثَط ثِ ذَز اؾت کِ زض یک قجکِ ػهجی، ؾیگٌبل ػجَضی زض آى ضطة هی قَز.3

 ؾیگٌبل ٍضٍزی اؾتفبزُ هی کٌس.  . ّط ًَضٍى اظ یک تبثغ فؼبلؿبظی )کِ هؼوَال غیط ذغی اؾت( ثطای هحبؾجِ پبؾد 4

( 2( آى ًبهینسُ هنی قنَز(،   architecture( الگَی اضتجبط ثیي ًَضٍى ّبیف )کِ هؼونبضی ) 1یک قجکِ ػهجی ثِ ٍؾیلِ 

( تنبثغ فؼبلؿنبظی   3( ًبهیسُ هی قنَز( ٍ  algorithm training , learningضٍـ تؼییي ٍظى ّب زض اضتجبعبت )کِ آهَظـ )

 . ]6[آى هكرم هی قَز

( cell(، ؾنلَل ) unit(، ٍاحس )neuronک قجکِ ػهجی قبهل تؼساز ظیبزی اظ ػٌبنط ؾبزُ پطزاظقی هی ثبقس کِ ًَضٍى )ی

( ًبهیسُ هی قَز. ّط ًَضٍى ثِ ٍؾیلِ ذغَط اضتجبعی هؿتمیوی کِ ّط کسام زاضای ٍظى هكرهی ّؿنتٌس  nodeیب ًَز )

ی ضا ًوبیف هی زٌّس کِ ثبیس ثطای ّط قجکِ اؾتفبزُ قًَس تب . ٍظى ّب اعالػبت]8،7،6[ثِ ؾبیط ًَضٍى ّب هطتجظ هی قَز

یک هؿئلِ ضا حل کٌٌس. قجکِ ّبی ػهجی هی تَاًٌس زض عی  ٍؾیؼی اظ هؿبئل هبًٌس شذیطُ ؾنبظی ٍ ثبظینبثی زازُ ّنب    

َّنبی  یب الگَّب، عجمِ ثٌسی الگَّب، ایدبز ًمكِ ّبی ػوَهی اظ الگَّبی ٍضٍزی ثِ الگَّنبی ذطٍخنی، زؾنتِ ثٌنسی الگ    

 .]6[هكبثِ ٍ پیسا کطزى ضاُ حل ّبیی ثطای ثْیٌِ ؾبظی هؿبئل زاضای لیس، هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطًس
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ّط ًَضٍى زاضای یک ٍضؼیت زاذلی اؾت کِ ثِ آى فؼبلؿبظی یب ؾغح فؼبلیت ًَضٍى گفتِ هی قنَز ٍ تنبثؼی اظ ٍضٍزی   

ٍى فؼبلؿبظی ذَزـ ضا ثِ نَضت یک ؾنیگٌبل ثنِ   ّبیی اؾت کِ آى ًَضٍى زضیبفت کطزُ اؾت. ثِ ػٌَاى هثبل، یک ًَض

ؾبیط ًَضٍى ّب اضؾبل هی کٌس. زض ایي خب الظم اؾت کِ شکط کٌین یک ًَضٍى زض ّط لحظِ هی تَاًس تٌْب یک ؾنیگٌبل ضا  

اعالػبت ٍضٍزی ثطای ّط الیِ اظ اضؾبل کٌس، ّطچٌس کِ آى ؾیگٌبل هی تَاًس ثِ ؾوت چٌسیي ًَضٍى زیگط هٌتكط قَز. 

ـ     عطیك   5ٍظى ّبی هؼطفی قسُ زض یک پطٍؾِ ؾطقکٌی تکطاضی هحبؾجِ هی قًَس کِ ثنِ ایني هطحلنِ، فطآیٌنس آهنَظ

قجکِ ػهجی گفتِ هی قَز. پؽ اظ هطحلِ فَق اعالػبت ًْبیی ثب کوک تَاثغ فؼبلؿبظی ثطای الینِ ذطٍخنی تَلینس هنی     

 قًَس.

 تٌظین ٍزى ّا ٍ آهَزش ضبکِ -3-1

همبزیط ٍظى ّب )آهَظـ( یک ٍخِ توبیع هْن ثیي قجکِ ّبی ػهجی هرتل  اؾت کنِ زض  ػالٍُ ثط هؼوبضی، ضٍـ تؼییي 

ضا ثِ عَض ذالنِ تَضیح هی زّنین. زض ضٍـ ًظنبضت قنسُ،     7ٍ ًظبضت ًكسُ 6ایي همبلِ ضٍـ ّبی آهَظـ ًظبضت قسُ

م اظ ایني ثطزاضّنب ثنِ    آهَظـ قجکِ ثِ ٍؾیلِ هؼطفی زؾتِ ای اظ ثطزاضّب یب الگَّبی آهَظقی اًدبم هی قَز کِ ّط کنسا 

ثطزاض ذطٍخی تبضگت هطثَط هی قًَس. ؾپؽ ٍظى ّب ٍ ثبیبؼ ّبی قجکِ ثط اؾبؼ یک الگَضیتن ینبزگیطی تٌظنین هنی    

 8ضٍـ اضائِ یکدب -1قًَس. زض ضٍـ ًظبضت قسُ هؼطفی زازُ ّبی ٍضٍزی ثِ قجکِ ػهجی ثِ زٍ ضٍـ اهکبى پصیط اؾت: 

9ضٍـ اضائِ الگَ -2ٍ 
ى هثبل زض قجکِ ّبی ػهجی چٌس الیِ پطؾنپتطٍى اظ ضٍـ اضائنِ الگنَ ثنِ زلینل      . ثِ ػٌَا]11،12[

ؾطػت زض پطزاظـ ٍ ضاحتی اًدبم هحبؾجبت اؾتفبزُ هی قَز. ثِ هٌظَض آهَظـ قجکِ ٍ انالح ٍظى ّب تنب ضؾنیسى ثنِ    

ایني ضٍـ ّنب،    یک ذغبی هؼٌبزاض، ضٍـ ّبی ثؿیبض ظیبزی ٍخَز زاضز. یکی اظ هؼطٍف تطیي ٍ زض ػیي حبل ؾبزُ تنطیي 

هی ثبقس. الگَضیتن پؽ اًتكبض ذغب زض زٍ هطحلِ قجکِ ضا آهَظـ هی زّنس. هطحلنِ اٍل ثنِ     10الگَضیتن پؽ اًتكبض ذغب

اًدبم هی گیطز یؼٌی ظهبًی کِ زازُ ّبی ٍضٍزی اظ الیِ ٍضٍزی ثِ ؾوت الینِ ذطٍخنی حطکنت هنی      11نَضت پیف ضٍ

همبیؿنِ قنسُ ٍ هینعاى ذغنب     قنجکِ ثنب زازُ ّنبی ثطچؿنت زاض     کٌٌس. زض ایي هطحلِ ذطٍخی ّبی ثنِ زؾنت آهنسُ اظ    

اًدبم هی گیطز. زض ایي هطحلِ ذغبّب اظ الینِ ذطٍخنی ثنِ ؾنوت الینِ       12گطزز. هطحلِ ثؼس ثِ نَضت پؽ ضٍ هی تؼییي

ٍضٍزی حطکت زازُ هی قًَس ٍ هدسزا ٍظى ّبی ٍضٍزی تؼسیل هی قًَس. ایي زٍ هطحلِ آًمسض تکطاض هی گطزًنس تنب ایني    

. یک قجکِ ػهجی آهَظـ زیسُ کِ  ]11،12،13[جکِ ثِ آؾتبًِ ذغبی هَضز اًتظبض ثطای ذطٍخی ّبی ًْبیی ثطؾسکِ ق

یک هدوَػِ اظ ثطزاضّبی ٍضٍزی ضا ثِ یک هدوَػِ هتٌبظط اظ ثطزاضّبی ذطٍخی ًؿنجت هنی زّنس ینک حبفظنِ ضاثنظ       

زض آى نَضت قجکِ هنَضز ًظنط ضا ینک حبفظنِ     ًبهیسُ هی قَز؛ اگط ثطزاض ذطٍخی تبضگت هتفبٍت اظ ثطزاض ٍضٍزی ثبقس، 

غیط ضاثظ هی ًبهٌس. ثؼس اظ آهَظـ، یک حبفظِ ضاثنظ هنی تَاًنس الگنَی شذینطُ قنسُ ٌّگنبم زضیبفنت ثنطزاض ٍضٍزی ضا          

فطاذَاًی کٌس تب ثطزاض ذطٍخی هتٌبظط ثِ ثطزاض ٍضٍزی ضا هحبؾجِ کٌس. زض آهَظـ ًظبضت ًكسُ، قجکِ ػهجی ثطزاضّنبی  

سیگط ثسٍى اؾتفبزُ اظ زازُ ّبی آهَظقی زؾتِ ثٌسی هی کٌس. ایي ضٍـ انغالحب ثِ ینبزگیطی هبقنیٌی   ٍضٍزی ضا ثب یک

هؼطٍف اؾت کِ ٍظیفِ آى پیسا کطزى تبثؼی اؾت کِ ؾبذتبض هرفی زازُ ّبی عجمِ ثٌسی ًكسُ ضا ثیبى کٌس. زض قنکل  

 ًحَُ ػولکطز قجکِ ػهجی هَضز اؾتفبزُ ضا هالحظِ هی کٌیس. 1

                                                 
5
 -Training Process 

6
 -supervised training 

7
 -unsupervised training 

8
 -Batch mode  

9
 -Pattern mode 

10
 -Error back propagation 

11
-Feed-forward  

12
 -Feed-backward 
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ًَرٍى در آى الیِ. ایي تصَیر از ٍاسط گرافیکی ًرم  25: یک ضبکِ ػصبی هصٌَػی دٍ الیِ یا یک الیِ هخفی ٍ تؼذاد 1ضکل 

 گرفتِ ضذُ است. MATLABافسار 

( هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ ذطٍخی ّبی ًَضٍى ّبی الیِ ٍضٍزی، ٍضٍزی ًَضٍى ّبی الیِ هرفنی  1ثِ ؾبزگی اظ قکل )

تیت ذطٍخی ًَضٍى ّبی الیِ هرفی ثِ ػٌَاى ٍضٍزی الیِ ذطٍخی زض ًظط گطفتنِ هنی قنًَس. ثنِ     ّؿتٌس ٍ ثِ ّویي تط

 ، اظ عطیك ضاثغِ ظیط هحبؾجِ هی قَز:1زض قکل  outputػٌَاى هثبل همساض ؾیگٌبل هٌتكط قسُ اظ ًَضٍى الیِ 

    (∑     ∑            
 
     

      )                                                                                      (10) 

-iًكنبى زٌّنسُ پبؾند       تؼساز ًَضٍى ّبی الیِ هرفی،  mتبثغ فؼبلؿبظی ًَضٍى،    ًَضٍى ذطٍخی،    زض ایي ضاثغِ 

ّن ثِ تطتینت     ٍ    اهیي ًَضى الیِ ذطٍخی ٍ -kٍظى ؾیٌبپؽ ثیي ًَضى الیِ هرفی ٍ     اهیي ًَضٍى الیِ هرفی، 

ثطزاضّبی ثبیبؼ ًَضٍى ّبی الیِ هرفی ٍ الیِ ذطٍخی ّؿتٌس. تبثغ فؼبلؿبظی ّن زاضای اًَاع هرتلفی اؾت کِ هؼنطٍف  

تطیي آى ّب تَاثغ ؾیگوَیس، ؾیگوَیس زٍلغجی ٍ تبًػاًت ّیپطثَلیک ّؿتٌس. زض ظیط تَضیح هرتهطی زضثبضُ اًَاع تَاثغ 

 ؼبلؿبظی اضائِ هی قَز.ف

 اًَاع تَابغ فؼالسازی -3-2

. تبثغ ّوبًی: اظ ایي تبثغ ثیكتط ثطای زضیبفت زازُ ّب زض ثرف ٍضٍزی قجکِ ػهجی اؾتفبزُ هی قَز. هؼبزلنِ ٍ قنکل   1

 :]6[ایي تبثغ ثِ نَضت ظیط اؾت

                 
                                                                                                                                                            

 
 : تابغ ّواًی2ضکل 

اظ یک  -1ٍ1. تبثغ پلِ ای: قجکِ ّبی تک الیِ اغلت ثطای تجسیل ٍضٍزی ّبی قجکِ ثِ همبزیط ثبیٌطی ٍ یب همبزیط ثبثت 2

کٌٌس. زض تَاثغ پلِ ای اظ یک حس آؾتبًِ اؾتفبزُ هی قَز کِ همنساض آى ثنِ کنبضثطز هنَضز ًظنط      تبثغ پلِ ای اؾتفبزُ هی 

. تبثغ پلِ ای ثبیٌطی ثِ تبثغ حس آؾتبًِ یب تبثغ َّیؿبیس ًیع هؼطٍف اؾت. اظ ایي تَاثغ ثطای ؾبذت ًَضٍى ]6[ثؿتگی زاضز

 ّبیی اؾتفبزُ هی قَز کِ زض تهویوبت عجمِ ثٌسی ًمف زاضًس.
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 : تابغ پلِ ای بایٌری3 ضکل

قکل(، تبثغ لدؿتیک ٍ تبًػاًنت ّیپطثَلینک هْنن تنطیي ٍ ضاینح تنطیي ًنَع تَاثنغ          S. تَاثغ ؾیگوَیس )هٌحٌی ّبی 3

فؼبلؿبظی ّؿتٌس. ایي تَاثغ زض قجکِ ّبی ػهجی اؾتفبزُ هی قًَس کِ ثب ضٍـ اًتكبض ثبظگكتی آهَظـ زیسُ اًس زلینل  

ثیي همساض ٍ هكتك ایي تَاثغ زض یک ًمغِ ٍخَز زاضز کِ ثبػث هی قَز ثبض هحبؾنجبتی  ایي اهط اضتجبط ؾبزُ ای اؾت کِ 

اؾت کِ اغلت زض قجکِ ّنبیی   1تب  0زض عَل فطآیٌس آهَظـ کبّف یبثس. تبثغ لدؿتیک، یک تبثغ ؾیگوَیس ثب ثطزی اظ 

لطاض هی گیطًنس. خْنت تبکینس ثنط      1تب  0اؾتفبزُ هی قَز کِ همبزیط ذطٍخی هَضز ًظط یب ثبیٌطی ّؿتٌس ٍ زض ثبظُ ثیي 

. ]6[هحسٍزُ ثطز تبثغ، تبثغ لدؿتیک ضا ؾیگوَیس ثبیٌطی هی ًبهین کِ ثِ آى تبثغ ؾیگوَیس لدؿتیک ًیع گفتِ هی قنَز 

 ًكبى زازُ قسُ اؾت. σثِ اظای زٍ همساض اظ پبضاهتط  4ایي تبثغ زض قکل 

     
 

          
   

                     

 
 σ  ٍ3;σ;1بایٌری. پاراهترّای ضیب : سیگوَیذ 4ضکل 

تنطیي  -همینبؼ گنصاضی قنَز. ضاینح      اؾنت، تبثغ ؾیگوَیس هی تَاًس ثب زاقتي ّط ثطزی کِ ثطای یک هؿئلِ زازُ قنسُ  

اؾت؛ هب ایي تبثغ ؾیگوَیس ضا ؾیگوَیس زٍ لغجی هی ًنبهین. ایني تنبثغ     1تب  1-هحسٍزُ ثطای ثطز یک تبثغ ؾیگوَیس اظ 

σثِ اظای  5زض قکل   ًكبى زازُ قسُ اؾت.   

لطاض هی گینطز. ثنطای    1تب  0یک تبثغ لدؿتیک ثبقس زض آى نَضت ثطز ایي تبثغ زض ثبظُ ی  f(x)ؾیگوَیس زٍ لغجی: اگط 

   ضا ثِ نَضت ظیط تؼطی  هی کٌین. g(x)گؿتطـ زّین تبثغ  1تب  1-آى کِ ثطز تبثغ ضا ثِ هحسٍزُ ی 
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 : تابغ سیگوَیذ دٍ قطبی5ضکل 

ؾیگوَیس زٍ لغجی ضاثغِ ًعزیکی ثب تبًػاًت ّیپطثَلیک زاضز کِ اظ آى ًیع اغلت ظهبًی کِ هحسٍزُ ذطٍخی هَضز ًظط زض 

 .]6[ًكبى هی زّین σ;1ضا ثِ اظای ثبقس ثِ ػٌَاى تبثغ فؼبلؿبظی اؾتفبزُ هی قَز. اضتجبط ثیي ایي زٍ تبثغ  1تب  -1ثبظُ 

 زاضین:  

    

 
         

         
                                                                                                                                                            

 اؾت:تبثغ تبًػاًت ّیپطثَلیک ًیع ثِ نَضت ظیط 

             
              

              
 

          

          
                                                                                 

اظ عطیك ضاثغِ ثِ زؾت آهسُ اضتجبط ثیي تبثغ ؾیگوَیس زٍ لغجی ٍ تبثغ تبًػاًت ّیپطثَلیک ثِ زؾنت هنی آینس. هكنتك     

 ت ّیپطثَلیک ثِ نَضت ظیط اؾت.تبثغ تبًػاً

                
                                                                                                                                                

یک ًمغِ ٍخَز زاضز کِ ایني اهنط   ّوبًغَض کِ هالحظِ هی قَز اضتجبط ؾبزُ ای ثیي همساض تبثغ ٍ همساض هكتك تبثغ زض 

 ثبض هحبؾجبتی ضا زض قجکِ ّبی ػهجی ثِ قست کبّف هی زّس.

 آًالیس ًتایج -4 

( ٍ 38.0524675ثط اؾبؼ آهبض ٍ اعالػبت ثیكتطیي ػطو غئَزتیک ایطاى هطثَط ثنِ هطکنع اؾنتبى آشضثبیدنبى قنطلی )     

( اؾت. ّوچٌیي ثیكتطیي عَل غئَزتیک هطثَط ثِ اؾنتبى  27.1833333کوتطیي آى هطثَط ثِ هطکع اؾتبى ّطهعگبى )

 ( اؾت. 45.465487شضثبیدبى غطثی )( ٍ کوتطیي آى هطثَط ثِ اؾتبى آ60.8536470ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى )
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تنب   -87.5عطاحی قسُ اؾت، اظ ػطو ّنبی   TECثطای ًوبیف همساض  IGSقجکِ خْبًی کِ تَؾظ ؾطٍیؽ ثیي الوللی 

زضخنِ ٍ زض   2.5ضا زض ثط هی گیطز. فبنلِ ثیي ضئَؼ قجکِ زض ضاؾتبی تغییطات ػطضی  180تب  -180ٍ عَل ّبی  87.5

اؾت. اظ ایي ضٍ ثب تَخِ ثِ همبزیط هبکعیون ٍ هیٌیون عَل ٍ ػطو غئَزتیک اینطاى، ثنِ    زضخِ 5ضاؾتبی تغییطات عَلی 

 هٌظَض تؼطی  یک قجکِ هحلی اظ ثبظُ ّبی عَلی ٍ ػطضی ظیط اؾتفبزُ هی کٌین.  

                                         

 تؼییي پاراهترّای بْیٌِ ضبکِ ػصبی هصٌَػی-4-1

جی اثتسا پبضاهتطّبی قجکِ ضا ثِ نَضت زلرَاُ اًتربة هی کٌین. تؼساز الیِ ّنبی هرفنی قنجکِ    ثطای آهَظـ قجکِ ػه

زض ًظط هی گیطین. تؼنساز ًنَضٍى ّنبی     1ػهجی ضا ثب تَخِ ثِ ایي کِ هسلؿبظی ثِ نَضت هحلی نَضت هی گیطز، ثطاثط 

ًتمنبل الینِ ذطٍخنی ثنب ؾنؼی ٍ ذغنب       هَخَز زض الیِ هرفی، ًطخ یبزگیطی قجکِ، تبثغ فؼبلؿبظی الیِ هرفنی ٍ تنبثغ ا  

ضٍـ تؼییي پبضاهتطّبی ثْیٌِ ثطای آهَظـ قجکِ ػهجی ضا ًكبى هی زّنس. الظم ثنِ شکنط     1هكرم هی قًَس. خسٍل 

 اؾت کِ توبهی ایي هطاحل ثِ نَضت تدطثی اًدبم قسُ اًس.

 : پاراهترّای ضبکِ ػصبی در طی آهَزش ّای هختلف1جذٍل 
Name of 

network 

Num

ber of 

 

layers 

Number of 

neurons in 

hidden layer 

Learnin

g rate 

Activation 

function of 

hidden 

layer 

Activation 

function of 

output layer 

Training time RMSE 

 

Network 1 2 15 0.001 LOGSIG PURELIN 0،2،4،6،8،10،12،14،16،18 3.260TECU 

Network 2 2 12 0.001 LOGSIG PURELIN 0،2،4،6،8،10،12،14،16،18 2.573TECU 

Network 3 2 15 0.01 LOGSIG PURELIN 0،2،4،6،8،10،12،14،16،18 3.272TECU 

Network 4 2 25 0.01 LOGSIG PURELIN 0،2،4،6،8،10،12،14،16،18 3.767TECU 

Network 5 2 15 0.001 TANSIG PURELIN 0،2،4،6،8،10،12،14،16،18 3.812TECU 

Network 6 2 22 2.221 LOGSIG PURELIN 2،2،4،6،8،12،12،14،16،18 2.958TECU 

ثِ تطتیت تَاثنغ ّونبًی، لدؿنتیک ٍ تبًػاًنت ّیپطثَلینک هنی        PURELIN ،LOGSIG  ٍTANSIGتَاثغ  1زض خسٍل 

ثبقٌس.  ثِ عَض کلی ثطای تؼییي پبضاهتطّبی ثْیٌِ یک قجکِ ػهجی لبػسُ ٍ لبًَى کلی ٍخنَز ًنساضز. تٌْنب ینک ؾنطی      

لَاًیي تدطثی ثطای آهَظـ ثْیٌِ یک قجکِ ػهجی هغطح قسُ اؾت. ثِ ػٌَاى هثبل ثِ نَضت تدطثی ثبثت قنسُ اؾنت   

اگط ثطای الیِ ّبی هرفی اظ تبثغ تبًػاًت ّیپطثَلیک ٍ ثنطای الینِ ذطٍخنی اظ تنبثغ ّونبًی اؾنتفبزُ کٌنین ؾنطػت         کِ 

یبزگیطی قجکِ ػهجی افعایف هی یبثس. تبثغ فؼبلؿبظی یک قجکِ ػهجی پبضاهتط هْوی اؾت ٍ زض زلت ًْبیی قنجکِ ثنِ   

ِ زازُ ّبی تؿت ًیبظهٌسین. زازُ ّنبی تؿنت زازُ   قست تبثیط گصاض اؾت. ثطای هحبؾجِ زلت یک قجکِ آهَظـ زیسُ ث

ّبیی ّؿتٌس کِ ّوبًٌس زازُ ّبی آهَظقی زاضای ٍضٍزی ٍ ذطٍخی اًس. ثب تَخِ ثِ ایي کِ قجکِ اظ لجل آهنَظـ زینسُ   

اؾت )ٍظى ّب ٍ ثبیبؼ ّبی قجکِ هحبؾجِ قسُ اًس(، هی تَاًین ٍضٍزی ّبی آظهبیكی ضا ثِ قجکِ ػهجی هؼطفنی کٌنین   

بیت قجکِ ثِ کوک ٍظى ّب ٍ ثبیبؼ ّبی هحبؾجِ قسُ یک ثطزاض ذطٍخی تَلیس هی کٌس. ثنب همبیؿنِ ذطٍخنی    کِ زض ًْ

ّبی تَلیس قسُ ثب ذطٍخی ّبی آظهبیكی کِ اظ لجل ثِ قجکِ هؼطفی کطزُ ثَزین، ثطزاض ذغبی قجکِ ثِ نَضت خساگبًنِ  

 هحبؾجِ هی قَز. RMSEهمساض  15 هحبؾجِ هی قَز. زض ًْبیت ثِ کوک ایي ثطزاض ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ

    

 √
∑   

  
   

 
                                                                                                                                                                

خْت اضظیبثی ًحَُ ػولکطز قجکِ ػهجی زازُ ّبی  TECU1اظ پؽ اظ آهَظـ قجکِ ٍ ضؾیسى ثِ ذغبی هیبًگیي کوتط 

 ظیط ضا خْت پیف ثیٌی ثِ قجکِ هؼطفی هی کٌین.
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ٍ همبیؿِ آى ّب ثب همنبزیط هٌتكنط قنسُ     22ٍ 20هحبؾجِ قسُ تَؾظ قجکِ ػهجی زض ؾبػت ّبی  TECذطٍخی ّبی 

 کٌیس.ایي همبیؿِ ضا ثِ نَضت ػسزی هالحظِ هی  2. زض خسٍل IGSتَؾظ ؾطٍیؽ 

 22ٍ 22پیص بیٌی ضذُ ٍ هحاسبِ ضذُ در ساػت ّای TEC: هقایسِ  هقذار 2جذٍل 

Delta TEC 

(Time:22) 
NN TEC 

(Time:22) 
IGS TEC 

(Time:22) 
Delta TEC 

(Time:20) 
NN TEC 

(Time:20) 
IGS TEC 

(Time:20) 
Geodetic 

Longitude 
Geodetic 

Latitude 

1.91- 21.090 23.0 0.088 22.488 22.4 45 40 

1.96- 20.940 22.9 0.56- 22.040 22.6 50 40 

1.723- 20.977 22.7 0.882- 21.818 22.7 55 40 

1.157- 21.043 22.2 0.493- 21.807 22.3 60 40 

0.853- 20.847 21.7 0.088- 21.512 21.6 65 40 

1.689- 22.011 23.7 0.398 23.598 23.2 45 37.5 

2.113- 21.587 23.7 0.836- 22.764 23.6 ٍ50 37.5 

1.535- 21.965 23.5 0.833- 22.967 23.8 55 37.5 

1.407- 21.693 23.1 0.905- 22.595 23.5 60 37.5 

1.372- 21.328 22.7 0.968- 21.932 22.9 65 37.5 

1.306- 23.894 25.2 0.487 25.587 25.1 45 35 

1.535- 23.265 24.8 0.616- 24.584 25.2 50 35 

1.332- 23.068 24.4 0.847- 24.253 25.1 55 35 

1.036- 22.864 23.9 0.961- 23.839 24.8 60 35 

1.287- 22.013 23.3 1.551- 22.549 24.1 65 35 

0.903- 26.497 27.4 0.322 28.222 27.9 45 32.5 

0.705- 25.795 26.5 0.081 27.481 27.4 50 32.5 

0.46- 25.140 25.6 0.498- 26.402 26.9 55 32.5 

0.019 24.719 24.7 0.82- 25.480 26.3 60 32.5 

0.309- 23.591 23.9 0.996- 24.504 25.5 65 32.5 

ّنبی   TECٍ  20ٍ22ّبی پیف ثیٌی قسُ تَؾنظ قنجکِ ػهنجی ثنطای ظهنبى ّنبی        TECًوًَِ ّبیی اظ  2زض خسٍل 

آٍضزُ قسُ اؾت. ثِ کوک ایي همبزیط هی تَاًین همساض ػولکطز قجکِ ضا زض ظهنبى ّنبی    IGSهحبؾجِ قسُ تَؾظ قجکِ 

 ثطاثنط  20( ثنطای ترونیي ّنبی ؾنبػت     RMSEهرتل  اًساظُ گیطی کٌنین. ثنِ عنَض کلنی همنساض ذغنبی هینبًگیي )       

TECU0.7233  ثطاثط  22ٍ ثطای ؾبػتTECU 1.1449    1سٍل اؾت. همساض کل هیبًگیي ذغب ّن ّوبًگًَنِ کنِ زض خن 

 ( ایي همبیؿِ ّب ضا ثِ نَضت تهَیطی هالحظِ هی کٌیس.7( ٍ )6اؾت. زض قکل ّبی ) TECU 0.9576ثیبى قس ثطاثط 
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 سازی یونسفرهای عصبی مصنوعی در مدلشبکه

 یانعامر یسدان ی،صالح ماف

          
پیص بیٌی ضذُ تَسط ضبکِ ػصبی )تصَیر چپ( در ساػت  TEC)تصَیر راست( ٍ  IGSهحاسبِ ضذُ تَسط  TEC: 6ضکل

22 

          

پیص بیٌی ضذُ تَسط ضبکِ ػصبی )تصَیر چپ( در ساػت  TEC)تصَیر راست( ٍ  IGSهحاسبِ ضذُ تَسط  TEC: 7ضکل 

22 

 ًتیجِ گیری -5

ثیبى قس، قجکِ ّبی ػهجی زض ٍالغ هسل ّبی ضیبضی پطزاظـ اعالػبت ّؿنتٌس. اؾنتفبزُ اظ    3ّوبى گًَِ کِ زض ثرف 

ایي قجکِ ّب ثِ ًَع هؿئلِ تؼطی  قسُ ثؿتگی زاضز. زازُ ّبیی کِ زض ایي تحمیك هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتٌس، زازُ ّنبی  

اؾتفبزُ قس یک قجکِ خطیبى هؿتمین ثب یک الیِ هرفنی    TECهحلی ثَزًس ٍ قجکِ ػهجی کِ اظ آى ثطای پیف ثیٌی 

 ثَز. تؼساز ًَضٍى ّب، ًطخ یبزگیطی قجکِ ٍ ؾبیط پبضاهتطّبی آى ثِ نَضت تدطثی ٍ ثب ضٍـ ؾؼی ٍ ذغب تؼطی  قسًس.  

 TECض اظ قجکِ ّبی ػهجی هی تَاى ثطای پیف ثیٌی ّبی پیچیسُ تط ًیع اؾتفبزُ کطز. ثِ ػٌَاى هثبل اگط ثرَاّین ضفتب

ضا ثِ نَضت خْبًی ثطضؾی کٌین، ثِ قجکِ ػهجی پیكطفتِ تطی ًیبظ زاضین. هؼوَال ثطای پیف ثیٌی ّبی پیچیسُ تط، ًَع 

قجکِ ػهجی ضا تغییط ًوی زٌّس ثلکِ تؼساز الیِ ّبی هرفی، ًَضٍى ّبی هَخَز زض ّط الینِ ٍ ًنطخ ینبزگیطی قنجکِ ضا     

ی کِ زاضای چٌس الیِ هرفی ّؿتٌس ثؿیبض پیچیسُ تط اظ قجکِ ّبیی اؾت هَضز اضظیبثی لطاض هی زٌّس. آهَظـ قجکِ ّبی

کِ اظ یک الیِ هرفی تكکیل قسُ اًس. ثٌبثطایي ثطای افعایف ؾطػت پیف ثیٌی الظم اؾت کِ تنب حنس هوکني اظ تؼطین      

 قجکِ ّبی پیچیسُ نطف ًظط کٌین.

ٍظُ ٍ یب حتی ثبظُ ّبی هبّیبًِ پیف ثیٌی کنطز.  ضا زض ثبظُ ّبی ظهبًی چٌس ض TECثِ کوک قجکِ ػهجی هی تَاى ضفتبض 

هبًٌس عَل ٍ ػطو غئَزتینک، هینل ٍ ثؼنس     TECػالٍُ ثط ایي هی تَاًین ثِ ضٍقی زیگط پبضاهتطّبی تبثیط گصاض زض ضفتبض 

ذَضقیس، تبثیطات عَفبى ّبی غئَهغٌبعیؿی ٍ عَفبى ّبی ذَضقیسی ضا ثِ کوک قجکِ ّبی ؾبزُ تط پیف ثیٌی کٌنین  

 هسل کٌین. TECبیت ثِ کوک تَاثغ ضیبضی اضتجبط آى ّب ضا ثب ٍ زض ًْ
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RMSE  ّبی هحبؾجِ قسُ ثطای ؾبػت ّبی هرتل  ثیبى هی کٌٌس کِ قجکِ ػهجی زض پیف ثیٌیTEC   20زض ؾنبػت 

زض ؾنبػبت هرتلن  ضٍظ    TECػولکطز ثْتطی زاقتِ اؾت. زلیل ایي اهط ضا ثبینس زض ضفتنبض هتٌنبٍة     22ًؿجت ثِ ؾبػت 

ضفتبضی ًبهٌظن اؾت. اهب ثنب علنَع ذَضقنیس ٍ افنعایف تنسضیدی قنست        4ٍ  2، 0زض ؾبػبت  TECطز. ضفتبض خؿتدَ ک

ثؼساظظْط ثِ ٍلت گطیٌَیچ ثنِ   16قطٍع ثِ افعایف هی کٌس ثِ گًَِ ای کِ زض ؾبػت  TECتكؼكؼبت ذَضقیسی همساض 

کبّف هی کٌس ٍ زض ؾنبػبت آیٌنسُ قنبّس    ثِ تسضیح  قطٍع ثِ  TECثِ ثؼس  16هبکعیون همساض ذَز هی ضؾس. اظ ؾبػت 

افت ًؿجی آى ذَاّین ثَز. اظ آى خبیی کِ ایي افعایف ٍ کبّف ثب آٌّگ یکٌَاذتی اًدبم ًوی گیطز ثٌبثطایي ثطای پیف 

تَؾظ قجکِ ػهجی ثبیس یک زٍضُ تٌبٍة اظ تغییطات آى ضا ثِ قجکِ هؼطفی کٌین، زض غیط ایني ننَضت    TECثیٌی زلیك 
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