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 چکیده
 اعتماد قابل مبنایی هب نیاز ... و ها برج پلها، سدها، مانند عظیم هاي سازه ساخت افزون روز رشد به توجه با

 به توجه با میکروژئودزي هاي شبکه شود. می احساس پیش از بیش ها سازه این رفتارسنجی و سازي پیاده جهت
 میکروژئودزي شبکه اجراي مراحل از یکی باشند. مهندسین نیاز این کننده تامین توانندمی دارند که باالیی دقتهاي

 موقعیتی چه در شبکه رئوس نقاط که است این شود می مطرح طراحی همرحل در که سوالی است. آن طراحی فاز
 1تریس حداقل به رسیدن با امر این که باشد خود حد باالترین در هندسی استحکام نظر از شبکه تا بگیرند قرار

 شبکه نهبهی طراحی جهت دقیق و کارآمد مناسب، روشی ارائه مقاله این از هدف شود. می محقق  ماتریس
 که گردید حاصل نتیجه این طرق سد بروي موردي مطالعه از باشد. می ژنتیک الگوریتم بر مبتنی میکروژئودزي

 یبررس جینتا که دارد اختالفاتی مقاله این در شده ارائه روش توسط بهینه تریس با سد خارج موجود شبکه تریس
 نیا در شده ارائه روش توسط شده نهیبه سیتر و 69/9 با برابر شبکه محاسبات در شده استفاده سیتر داد نشان
 باشد. یم تیاهم قابل اریبس يکروژئودزیم يها شبکه در اختالف زانیم نیا که باشد یم 97/4 با برابر مقاله

 
 ژنتیک الگوریتم میکروژئودزي، شبکه طراحی شبکه، استحکام رفتارسنجی، عظیم، هاي سازه :کلیدي هاي واژه

 
 

 مقدمھ  -۱
 از است ممکن گاهی و گردد می محاسبه و گیري اندازه طراحی، خاص مقصود یا منظور یک براي کنترل هشبک یک

 کنترل هاي شبکه ایجاد براي اصلی هدف دو بطورکلی .مکنی دنبال را مختلفی و متعدد مقاصد کنترل شبکه یک ایجاد
 نقشه تهیه مانند برداري، نقشه دقیق هاي گیري دازهان براي اطمینان قابل و دقیق اساس و زیربنا یک ایجاد -1 :ددار وجود

 در هندسی باالي دقت به نیاز که هایی سازه و اسکله پل، تونل، سد، مانند دقیق هاي پروژه نمودن پیاده دقیق، توپوگرافی
 در زمین پوسته یا و سدها مانند عظیم هاي سازه جابجایی و شکل تغییر تعیین و مطالعه -2 ارند.دء ااجز کردن هپیاد

 اصلی تفاوت دارد. وجود آنها براي شکل تغییر و جابجایی احتمال شناسی زمین نظر از که هایی مکان و ها گسل اطراف
 براي ست.آنها ا گیري اندازه صحت و دقت اهمیت بحث در ساده هاي ایشپیم مانند معمولی هاي شبکه با کنترل شبکه
 حصول در تجربه گاهی و تقریبی برآوردهاي به بلکه گیرد نمی صورت طراحی و دقت تحلیل هیچگاه معمولی هاي شبکه
 طراح اینکه بعالوه .باشد می الزامی طراحی انجام کنترل شبکه یک براي که حالی در .گردد می اکتفا ها شبکه این دقت
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 قبول قابل اطمینان سطح یک در را شده تعیین پیش از اهداف لزوماً که نماید طراحی اي گونه به را شبکه است ناگزیر
 حتی و مالی سنگین بسیار صدمات و خسارات است ممکن شده تعیین پیش از دقت به نرسیدن که زیرا دهد پوشش

 .باشد داشته بر در جانی
 اهمیت حائز طراحی در کننده تعیین معیارهاي عنوان به مسئله سه تعیین کلی طور به شبکه طراحی انجام براي

 ]1[.شبکه حساسیت معیارهاي و شبکه براي اطمینان قابلیت معیارهاي شبکه، دقت رهايمعیا از عبارتند که است
 دسته دو به و گردد می تعیین شبکه مجهول پارامترهاي ریانساکوو-ریانساو ماتریس روي از شبکه دقت معیارهاي

 ردیابی و تشخیص قدرت مورد در بحث به اطمینان قابلیت شود. می بندي تقسیم شبکه اي منطقه دقت و شبکه کل دقت
 تفکیک خارجی اطمینان قابلیت و داخلی اطمینان قابلیت بخش دو به و پردازد می شبکه مشاهدات در احتمالی اشتباهات

 براي احتمال بیشترین که باشد می خاص جهات از سري یک در جابجایی به نسبت شبکه حساسیت دیگر معیار گردد. می
 .باشد داشته وجود آنها جابجایی

 

 شبکھ طراحي  -۲
 همه در نقاط این به نیاز شود. ایجاد است الزم مبنا نقاط عنوان به مرجع نقاط یکسري برداري، نقشه پروژه هر در
 و جابجایی کنترل تا گرفته نیروگاه و سد مثل دقیق هاي سازه احداث و توپوگرافی نقشه تهیه از برداري نقشه کارهاي

 گفته پلیگون یا شبکه آن به که دهند می هندسی شکل تشکیل نقاط این .دارد وجود بزرگ، هاي سازه شکل تغییر
 اي شبکه مثالً بود. خواهد متفاوت هاي دقت داراي مبنا نقاط شبکه شبکه، تشکیل در نظر مورد اهداف به توجه با شود. می
 فرق شود می ایجاد صنعتی پروژه یک هاي سازه سازي پیاده براي که اي شبکه با شده ایجاد توپوگرافی برداشت براي که

 .باشد می دارا را خود خاص دقت کدام هر و داشته
 داد: انجام زیر مراحل در خاص نديب تقسیم یک با توان می را شبکه طراحی

 

 Datum تعریف مسأله یا صفر مرتبه طراحی -2-1
 ثابت شبکه آن در که نقاطی از استفاده با شبکه مختصات سیستم .است مختصات سیستم تعیین مرحله این از هدف

 سمت توجیه همچنین و مختصات مبدأ واقع در شبکه از نقطه دو بودن ثابت فرض با یعنی شود، می تعریف شود می فرض
 بکهش طانق از مجموعه کدام که ستا این بحث موضوع مرحله این در .شود می تعریف شبکه، مقیاس نیز و جهت و

 بهتري جواب تا شود فرض ثابت طانق از مجموعه کدام واقع در یا د،نمای مشخص را مختصات سیستم بهترین تواند می
 ثابت المان تنها و نموده فرض ثابت را مشاهدات دقت و شبکه شکل مرحله این در هدف، این به رسیدن براي .آید بدست

معادالت  و شده داده تشکیل A ضرایب ماتریس اند، شده فرض ثابت که نقاطی با .شود می داده تغییر A ماتریس در
 که فرضی هر .شود می محاسبه ماتریس ماتریس) اصلی قطر روي اعداد (مجموع تریس سپس .شود می پارامتریک حل

 همان و گرفته نظر در Datum بعنوان نماید ارائه را کوچکتري مطلق خطاي بیضی یا و باشد کوچکتر آن تریس مقدار
 مطلوب نتیجه به تا داده تغییر را A ماتریس خطا و آزمون روش از ستفادها  با مرحله این در نماییم. می فرض ثابت را نقاط
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 ای رمنُ نهمچو دیگري هاي محک از مواقع برخی و شود نمی گرفته نظر در تریس همیشه آزمودن براي البته .برسیم
 ]1[نمایند. می استفاده ... و دترمینان

 Configuration شبکه شکل مسأله یا یک مرتبه طراحی -2-2
 از کاستن یا اضافه و شبکه هاي ایستگاه محل تغییر با یعنی .است شبکه هندسی شکل تعیین هدف مرحله ینا در

 .باشد داشته را درخواست مورد دقت بطوریکه د،یسر شبکه از هندسی شکل بهترین بهتوان  می مشاهدات،
 نموده جابجا را شبکه نقاط محل Datumپس از تعریف  و شد خواهد نهایی A ماتریس کلیات مرحله این در واقع در

 و محاسبه نتریس آو آید می بدست  و محاسبه  A ماتریس مرحله هر در کنیم. می تعویض را مشاهدات نوع و تعداد نیز و
 چرا گرفت نظر در جایی هر در توان نمی را شبکه نقاط محل عمل در البته شود. می انتخابتریس  کوچکترین نهایت در
 بر عالوه مرحله این در بنابراین شود. گرفته نظر در باید که دارد وجود زمین عوارض شکل حدودیتم کار این براي که

 بهترین مختلف، شکلهاي و حالتها امتحان از بعد نهایت در و داده تغییر را مشاهدات تعداد و نوع شبکه، نقاط در جابجایی
 ]3[شود. می نهایی )A(ضرایب سماتری کلیات مرحله این در شود. می انتخاب حالت ترین عملی و

 

 مشاهدات وزن تعیین یا دو مرتبه طراحی -2-3
 ماتریس شدن نهایی با آنها تعداد و مشاهدات نوع نیز و آن مختصات سیستم و شبکه شکل قبل مرحله دو در
 مورد و نیاز مورد دقت تا شوند گیري اندازه دقتی چه با مشاهدات که دید باید مرحله این در اند. شده مشخص ،)A(ضرایب

 دستگاهی امکانات به توجه با را وزن ماتریس تنها ،A ماتریس کردن فرض ثابت با مرحله این در یعنی .آید حاصل نظر
 در شبکه نقاط نسبی و مطلق هايخطا بیضی هاي المان محاسبه با نماییم. می محاسبه مرحله هر در را تریس و داده تغییر

 نوع مرحله این در واقع در شود. گرفته نظر در باید دستگاهی هاي محدودیت اما ،شود می انتخاب جواب بهترین مرحله، هر
 شود. می مشخص زوایا ايه کوپل مثل مشاهدات تکرار تعداد همچنین و مشاهدات انجام روش و ها دستگاه

 در مشاهده یک افزایش با ستا ممکن دارد، نزدیکی ارتباط 2-2مرحله با مرحله این شود می دیده هک همانطور
 بخش سود را شبکه اقتصادي نظر از و داد کاهش 3-2مرحله در را مشاهدات از دیگري ادتعد دقت بتوان 2-2مرحله
 ]3[نمود.

 

 Densification یا سه مرتبه طراحی -2-4
 دو و یک مرتبه طراحی از ترکیبی واقع در و است شبکه سازي بهینه باشد می مرحله آخرین که مرحله این هدف

 .کرد تقویت را شبکه توان می جدید مشاهدات یا جدید نقطه انتخاب با که شود می گرفته نظر در مرحله این در .باشد می
 اتمام از بعد .رسد می انجام به نظر مورد آنالیزهاي نیز اقتصادي نظر از و دهش بررسی مختلف هاي حالت منظور این براي
 ]3[.شود می مشخص ها دستگاه نوع ترین مطمئن و تمشاهدا نوع بهترین و شبکه شکل بهترین مرحله، این
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 ژنتیک الگوریتم  -۳
 یافتن براي رایانه معل در جستجویی تکنیک )GA( اختصاري نماد با )sAlgorithm Genetic(ژنتیک هاي الگوریتم

 از که است تکامل هاي الگوریتم از خاصی نوع ژنتیک الگوریتم است. جستجو مسائل و سازي بهینه براي تقریبی حل راه
 2دهلن جان توسط بار اولین براي الگوریتم این کند. می استفاده جهش و وراثت مانند فرگشتی شناسی زیست هاي تکنیک

 .شد عرفیم

 الگو تطبیق یا بینی پیش جهت بهینه فرمول یافتن براي داروین طبیعی انتخاب اصول از ژنتیک هاي الگوریتم واقع در
 در هستند. رگرسیون مبناي بر بینی پیش هاي تکنیک براي خوبی گزینه اغلب نتیکژ هاي الگوریتم کنند. می استفاده

 حل الگوي یک عنوان به ژنتیکی تکامل از که است نویسی برنامه تکنیک یک )GA(یا ژنتیک الگوریتم مصنوعی هوش
 از شده الگوبرداري یندآفر یک طی که باشد می هایی ورودي داراي شود حل باید که اي مسئله کند. می استفاده مسئله
 مورد )Function Fitness( ارزیاب تابع توسط کاندیداها بعنوان ها حل راه سپس. شود می تبدیل ها حل راه به ژنتیکی تکامل
 کلی بطور ژنتیک الگوریتم یابد. می خاتمه الگوریتم باشد دهش فراهم مسئله خروج شرط چنانچه و گیرند می قرار ارزیابی

 .شوند می انتخاب تصادفی فرایندهاي صورت به آن هاي بخش اغلب که است تکرار بر مبتنی الگوریتم یک
 

 حال در سرعت به که است مصنوعی هوش از اي حوزه و تکاملی محاسبات اصلی هاي شاخه از یکی ژنتیک الگوریتم
 بار اولین یافت توسعه داروین تکامل تئوري از الهام با و مسائل سازي بهینه و جستجو هدف با که تئوري نای است. رشد

 داد. ادامه را زمینه این در تحقیق 3گلدبرگ دیوید وي شاگرد آن از پس شد ارائه 1975 سال در هلند جان توسط
 نظر به و داشته موفقی عملکرد پیچیده مسائل در رياسازگ و استحکام پذیري، انعطاف داشتن با ژنتیک هاي الگوریتم

 است، زیاد بسیار مساله پارامترهاي تعداد که وقتی بویژه ترکیبی، پیچیده مسائل سازي بهینه در خوبی توانایی از رسد می
 بستگی مساله آن مورد در ما اطالعات میزان به خاص، مسائل براي موثر سازي بهینه الگوریتم یک طرح باشند. برخودار

 داد. نمایش زیر صورت به توان می را یکژنت الگوریتم یک دارد.
 اولیه جامعه ایجاد •
 عضو هر به شایستگی میزان انتساب و محاسبه •
 تکثیر جهت ءاعضا انتخاب •
 جهش و ترکیب با جدید نمونه ایجاد •
 ها نمونه شایستگی محاسبه •
 جدید نسل در ها نمونه جایگزینی •
 شود. بررسی الگوریتم توقف شرط انتظار، مورد جوابهاي به جامعه همگرایی بررسی با •

 است. شده استفاده (واقعی) پیوسته پارامترهاي با ژنتیک الگوریتم روش از پژوهش این در
 کامپیوتر زبان به ها ژنوم کردن کد براي روش یک شود، اجرا مسئله یک براي ژنتیک الگوریتم یک که این از قبل

 حل راه یک .یک و صفر هاي رشته است: باینري هاي رشته صورت به کردن کد معمول هاي روش از یکی رود. کار به باید

2 JJJJ JJJJJJJ 
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 را ها ویژگی از جنبه یک جایگاه هر دوباره که است، عشاريا یا صحیح اعداد از اي آرایه در ها حل راه کدکردن دیگر مشابه
 رايب ، 4رکرم استفان توسط روش این مثالً است. تر مشکل و تر پیچیده قبلی با مقایسه در حل راه این دهد. می نشان

 آموزش براي که ژنتیکی هاي الگوریتم شد. استفاده اسیدها آمینو در موجود پروتئین یک بعدي سه ساختار حدس
 .گیرند می بهره روش این از شوند، می استفاده یعصب هاي شبکه

 یک دهنده نمایش دوباره حرف هر که است، حروف از رشته یک GA یک در صفات نمایش براي روش سومین
 .است حل راه از خصوصیت

 را کنند می ایجاد آنها در تصادفی تغییرات که يا سازنده تعریف آنها که است این ها روش این تاي سه هر خاصیت
 ].2[ دیگر حرف به حرف یک تبدیل یا عدد یک ارزش کردن کم یا اضافه برعکس، و یک به را صفر کنند: می آسان

 
 یکژنت یتمالگور از یحالت .1  شکل

 

 تریس  -۴
 با کهباشد می ها ایستگاه براي  موقعیت بهترین انتخاب طراحی مرحله در شبکه دقت افزایش در موثر عوامل از یکی

 عناصر از استفاده با شبکه تریس دارد. ایستگاهها موقعیت با مستقیم ارتباط که شود می مشخص تریس  نام به معیاري
 گردد. می تعیین  ماتریس اصلی قطر

                  مجهوالتکووریانس -ماتریس وریانس :) 1(رابطه شماره 

 فاکتور دارد. ارتباط مشاهدات تعداد و نوع همچنین و شبکه هندسی شکل با A ضرایب ماتریس رابطه این در
 درستی به مشاهدات وزن ماتریس که صورتی در گرفت. نظر در واحد توان می طراحی مقاصد براي را  اولیه واریانس
 بود. خواهد صحیح فرض این باشد شده معرفی

 

 A)(ساختار ماتریس  -۵
 مجهوالت برحسب معادالت جزئی مشتق از و است معروف نیز ضرایب یا ساختار ماتریس به کهA ماتریس ساختار

 باشد. می زیر شرح به شود می تشکیل
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 ساختار :ماتریس) 2(رابطه شماره 
 

n مجهوالت تعداد 
m مشاهدات تعداد 

 مشاهدات برحسب طول معادالت از یريگ مشتق
                        XA نسبت به L1: مشتق ) 3(رابطه شماره 

 است زیر صورت به نهایی جوابهاي که گیریم می مشتق مشاهدات حسب بر نیز طول معادالت بقیه از

 
                                                        XA ،YA ،XB ،YBنسبت به  L1: مشتقات ) 4(ماره رابطه ش

 

 
 A ماتریس در نهایت در و شود می گرفته مجهوالت تمامی به نسبت اساس همین بر نیز طولها دیگر مشتق
 ]4][3[میشود. جایگذاري

 مطالعھ مورد منطقھ  -۶

 
 سد نمایی از پیالرهاي شبکه خارجی.   2  شکل
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 طول و شمالیدقیقه  13درجه و  36 جرافیایی عرض به مشهد شهر شرقی جنوب کیلومتري 25 در طرق سد
 باشد. می قوسی دو بتنی نوع از سد این است گردیده احداث شرقیدقیقه  43درجه و  59 جغرافیایی

 سد خارج مسطحاتی شبکھ -۶-۱
 ممکن 5طولهاي پایه تمام سد، خارج شبکه گیري اندازه مرحله در باشد. می پیالر 6 شامل سد خارج مسطحاتی بکهش

 دستگاه چهار طریق از مشاهدات این شد. گیري اندازه )14/08/92 و  13/08/92 و  12/08/92( کاري مفید روز 3 طی
GPS استقرار زمان حداقل گرفت. قرار گیري اندازه مورد فرکانسه، دو GPS با ساعت یک سد، خارج شبکه پیالرهاي روي 

 شدند. آوري جمع )6ها ماهواره هندسی (آرایش شرایط بهترین در ،GPS هاي داده و شد گرفته نظر در ثانیه یک مشاهدات
 گرفت. قرار گیري اندازه موردطول پایه  15 تعداد نهایت در

 

 
 . طولهاي پایه بین نقاط شبکه3شکل  

 

  مختصات نهایی پیالرهاي شبکه خارجی سد. 1  جدول

Point Easting Northing 
A 729679.06977 4006613.79445 
B 729863.65501 4006617.12771 
C 729995.37323 4006520.78177 
D 730145.92864 4006280.20536 
E 729891.70848 4006246.28403 
F 729707.58540 4006315.95206 

 .دهد می نشان را پیالرها نهایی مختصات 1 شماره جدول و سد خارجی شبکه نقاط بینطولهاي پایه  2 شماره شکل

 سد خارجی شبکھ  -۷
 کار انجام روش •
 فنی گزارش طرق، سد میکروژئودزي شبکه از اطالعات کسب همچنین و ها پیالر دقیق مختصات آوردن تبدس براي

 تریس محاسبه براي نقاط مختصات کردیم. استفاده بود شده مانجا شرق شاخص شرکت توسط که طرق سد  سوم مرحله
 گردید. محاسبه 69/9 میزان به شبکه این تریس که شد استفاده MATLAB افزار نرم در موجود شبکه

 نظر در توان می متفاوت دیتوم 15 شبکه این براي بنابراین شود لح دیتوم مشکل باید بتداا شبکه کردن بهینه براي
 داده نمایش .2 شماره جدول در نتایج کردیم. استفاده MATLAB افزار نرم از حالت 15 این محاسبه براي ما که گرفت
 است. شده
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 نقاط این یعنی د.نباش می A,D نقاط شبکه استحکام و تریس میزان نظر از آنها بهترین متفاوت دیتوم 15 این بین از
 )A,D( شبکه در ثابت نقاط انتخاب از بعد کنند. می حل را یتومد مشکل که هستند ما ثابت نقاط عنوان به شبکه این در

 شبکه استحکام نمودن نهیبه جهت ژنتیک الگوریتم از منطقه موقعیت همچنین و موجود شرایط به توجه با توان می
 میدانی، بازدید اساس بر که جابجایی محدوده به توجه با نقاط  بقیه و هستند ثابت A,D ترتیب این به نمود. استفاده

 جا هب جا لحظه هر و بوده متغیر ایم نموده مشخص نقاط تمامی براي اي ماهواره دید شرایط و شناسی زمین هاي تست
 از بعد یابد. دست شبکه در )minimum traceتریس( بهترین به تا کند می اج به جا را نقاط آنقدر الگوریتم این شوند. می

 عنوان به را نقاط این و کرد پیاده زمین روي بر را نقاط این توان می ژنتیک مالگوریت توسط شده بهینه تریس محاسبه
 .نمود استفاده طرق سد میکروژئودزي بهینه شبکه

 موجود شبکه تریس •
 )1 شماره جدول در (موجود شده انجام مشاهدات از آمده بدست مختصاتهاي از استفاده با A ماتریس تشکیل از پس

 یم.دآور بدست را  ماتریس MATLAB ارافز نرم از استفاده با و
 که همانطور است. آمده بدست طولهاي پایه از یک هر گرفتن نظر در ثابت به توجه با تریس میزان 2 شماره جدول

 نیز دیتوم بهترین عنوان به 3 شماره ردیف و باشد می موجود ي شبکه به مربوط 10 شماره ردیف کنیم می مشاهده
 باشد. می

 نقطه زوج. میزان تریس با توجه به ثابت بودن هر 2جدول
 

 تریس ثابت نقاط طول پایه ردیف
1 L1 A,B 16.6 
2 L2 A,C 7.43 
3 L3 A,D 5.08 
4 L4 A,E 5.42 
5 L5 A,F 7.30 
6 L6 B,C 19.24 
7 L7 B,D 5.67 

8 L8 B,E 5.56 
9 L9 B,F 5.87 
10 L10 C,D 9.69 
11 L11 C,E 6.66 
12 L12 C,F 5.60 
13 L13 D,E 10.09 
14 L14 D,F 5.31 
15 L15 E,F 13.09 

 شده بھینھ تریس  -۸
 مختصات نهایی پیالرهاي شبکه خارجی سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک. 3جدول

 

Point Easting Northing 
A 729679.06977 4006613.79445 

B 729868.65501 4006622.12771 
C 730000.37323 4006525.78177 
D 730145.92864 4006280.20536 
E 729886.70848 4006241.28403 
F 729702.58540 4006310.95206 
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به  A,Dنقاط  گرفتن نظر در ثابت به توجه با را طرق سد خارجی شبکه پیالرهاي نهایی مختصات 3 شماره جدول
 زمان در شده مشخص محدوده در پیالرها جابجایی یکم با است مشخص که همانطور دهد. می نشانعنوان نقاط ثابت 

 داد. افزایش توجهی قابل  مقدار به را شبکه استحکام توان می میدانی بازدید
 جهت 5 شماره شکل باشد. می 97/4 با برابر ژنتیک الگوریتم شده تعیین مختصاتهاي توسط شده محاسبه تریس

 دهد. می نشان را پیالرها جابجایی

 
 نمایش شماتیک جهت جابجایی پیالرها. 3شکل  

 

 گیری نتیجھ  -۹
 .کند می حاصل را بهینهتریس  روش این آمده بدست هاي مختصات است مشخص شده ارائه نتایج از که طور همان

 هاي راحیط جهت آن از توان می ،الذکر فوق روش توسط ،شده بهینه شبکه و موجود شبکه تریس بین اختالف به توجه با
 پیالرهاي اختالف که ،3و1 شماره جدول به توجه با .یافت دست تري مطلوب شبکه استحکام به و نمود استفاده بعدي
 که ،طرق سد در روش این از استفاده صورت در نتیجه در ،دهد می نشان را شده بهینه هاي موقعیت و موجود شبکه

در صورت نیاز به باالبردن  یابیم. دست بهتري شبکه استحکام به تیمتوانس می ،است گرفته انجام آن روي موردي مطالعه
 توان پارامترهاي متنوعی را اضافه نمود.  ها می دقت و کاهش هزینه

 مراجع  -۱۰
 برداري نقشه عمران مهندسی کارشناسی، دوره ،ژئودتیک برداري نقشه بهزاد، نبیان به . 1
 ۱۳۸۸  ،ژنتیک هاي الگوریتم مصطفی، کیا عباسی. 2
 ۱۳۸۷ عمیدي، تبریز، ،برداري نقشه مشاهدات خطاهاي سرشکنی و تعدیل ، داود سابق جباري. 3

4. Prof.E.M.Mikhail & Prof.F.Ackermann, Observations and Least Squares, 1976  
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