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ضثیِسازی زهیيآهاری سِتعذی دادُّای هقاٍهت صَتي تا استفادُ از الگَریتن
ضثیِسازی هتَالي هستقین تْثَدیافتِ
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چکیذُ
ضثیِسازی زهیيآهاری اهکاى تَلیذ هذلّای دٍ ٍ سِتعذی تا استفادُ از دادُّای اًذازُگیری ضذُ در هحلّای هحذٍد (چاُ) را فراّن هيکٌذ.
در ایي هغالعِ ،رٍش جذیذی تِ ًام ضثیِسازی هتَالي هستقین تْثَدیافتِ ارائِ ضذُ ٍ تا رٍش ضثیِسازی هتَالي هستقین رایج ،ترای ضثیِسازی
دادُّای هقاٍهت صَتي هقایسِ ضذُ است .در الگَریتن رایج پاراهترّای ضثیِسازی ٍاریَگرام ٍ تاتع تَزیع احتواالتي تِصَرت کلي هعرفي
هيضَد تٌاترایي احتوال تَزیع فضایي ًاهٌاسة هقادیر ضثیِ سازی ضذُ در ًتیجِ الگَریتن ٍجَد دارد .در رٍش تْثَدیافتِ ،اهکاى هعرفي ایي
پاراهترّا تِصَرت هحلي تِ الگَریتن ضثیِسازی فراّن ضذُ است .تحلیل ٍ تررسي هقاعع قائن از هقادیر ضثیِسازی ضذُ تَسظ رٍش رایج ٍ
تْثَدیافتِ رٍی دادُ هصٌَعي ًطاى هيدّذ کِ در رٍش تْثَدیافتِ هقادیر ضثیِسازی ضذُ تَزیع فضایي هٌاسةتری دارًذّ .وچٌیي ّر دٍ
رٍش رایج ٍ تْثَدیافتِ تر رٍی یک دادُ ٍاقعي اعوال ضذُ است .هقایسِ ًتایج ًطاىدٌّذُ تْثَد عولکرد رٍش جذیذ ًسثت تِ رٍش رایج است.
ضوي ایي_کِ ّیستَگرام هحلي در ًتیجِ الگَریتن تْثَدیافتِ تازتَلیذ ضذُ استّ .وچٌیي ترای تحلیل عذم قغعیت 500 ،خرٍجي ضثیِسازی تا
استفادُ از ّر دٍ رٍش تَلیذ ضذُ است تا اهکاى هحاسثِ ٍاریاًس در ّر سلَل تٍِجَد آیذ .کاّص ٍاریاًس ٍ در ًتیجِ کاّص عذم قغعیت در
رٍش تْثَدیافتِّ ،ن در هَرد دادُ هصٌَعي ٍ ّن در هَرد دادُ ٍاقعي ،هؤیذ کارایي تْتر ایي رٍش ًسثت تِ رٍش رایج است.
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ًبّوگٌی هخضى ثِ احجبت سػیذ ٍ هَرت تَلیذ ٍ اًتـبس ػوَهی
کتبثخبًِ ًشمافضاسی  GSLIBثِ صثبى فَستشى  90ؿذ [ .]6دس
ایي ًشمافضاس ،الگَسیتنّبی ؿجیِػبصی هتَالی گَػی ٍ
ؿجیِػبصی ؿبخق هتَالی اسائِ ؿذ .ؿجیِػبصی هتَالی گَػی
ثشای هتغیشّبی پیَػتِ ٍ ؿجیِػبصی ؿبخق هتَالی ثشای
هتغیشّبی گؼؼتِ ثِکبس هیسٍد .دس ػبلّبی اخیش هحممبى
صیبدی ثش سٍی ثبصدّی ٍ ػشػت ارشای الگَسیتنّبی گَػی کبس
کشدُاًذ [ .]7-10دس ایي هیبى ،الگَسیتنّبی رذیذی ثِ
هزوَػِ الگَسیتنّبی ؿجیِػبصی گَػی اضبفِ ؿذ کِ هْن-
تشیي آىّب الگَسیتن ؿجیِػبصی ؿبخق هتَالی هؼتمین [،]11
ؿجیِػبصی هتَالی ؿبخق ثْجَدیبفتِ [ ،]12ؿجیِػبصی
هتَالی هؼتمین ٍ ؿجیِػبصی ٍاثؼتِ هتَالی هؼتمین [-14
 ]13هیثبؿٌذ .یکی اص فشمّبی اٍلیِ دس سٍؽ گَػی ،تَصیغ
احتوبلی اٍلیِ گَػی اػت کِ هیتَاًذ ثِػٌَاى هحذٍدیت
سٍؽّبی گَػی دسًظش گشفتِ ؿَد [ .]15دس ایي سٍؽّب ،یک
تجذیل گَػی ثش سٍی دادُ اٍلیِ اًزبم هیؿَد ٍ ؿجیِػبصی ثش
سٍی دادُ تجذیل ؿذُ اًزبم هیؿَد .ثٌبثشایي دس اًتْبی
الگَسیتن ،یک تجذیل هؼکَع گَػی ضشٍسی اػت .ثب تَرِ ثِ
ایي ًمیلِ ،ػَآسع ( )2001سٍؽ ؿجیِػبصی هتَالی هؼتمین
سا ثشای ؿجیِػبصی دادُّبیی کِ تَصیغ غیشًشهبل داسًذ تَػؼِ
داد [ .]13دس ایي سٍؽ ،ػول ؿجیِػبصی ثش اػبع تبثغ تَصیغ
تزوؼی کلی لبثل اًزبم اػت ٍ اهکبى هؼشفی ایي تبثغ ثِ
كَست هحلی ٍرَد ًذاسد .ثؼذّب هحممبًی تالؽ کشدًذ هیضاى
ثبصتَلیذ ّیؼتَگشام الگَیتن ؿجیِػبصی هتَالی هؼتمین سا
ثْجَد ثخـٌذ [ .]17-16دس ّوِ ایي پظٍّؾّب ،فشم یکؼبى
ثَدى هذل ٍاسیَگشام ثشای کل دادُ ٍ ّویيعَس تبثغ تَصیغ
تزوؼی کلی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .اهب دس ػول عجیؼت
صهیيؿٌبػی ٍ لیتَلَطی ثِ ؿذت تغییشپزیش اػت .ایي هَضَع
هیتَاًذ ثبػج ایزبد تغییشات هحلی چِ دس ساػتبی لبئن ٍ چِ
دس ساػتبی افمی ؿَد .دس چٌیي ؿشایغی ،اػتفبدُ اص یک هذل
ٍاسیَگشام ٍاحذ ٍ تبثغ تَصیغ یکؼبى دس فشایٌذ ؿجیِػبصی
اگشچِ حزن هحبػجبتی پبییيتش ٍ ػبدُػبصی ثیـتشی ثِ دًجبل
داسد اهب هیتَاًذ ثبػج هخفی هبًذى تغییشات هحلی اص چـن
هفؼش ؿَد ٍ حتی دس ثؼضی هَاسد ،تَلیذ هذلّبی کبرة
کٌٌذ .ثٌبثشایي تَرِ ثِ تغییشات هحلی دس هذلػبصی خَاف
صیشػغحی هیتَاًذ ثبػج ثْجَد ًتبیذ ٍ اًغجبق ثیـتش هذل ثب

 -5هقذهِ
هذلّبی ػذدی ػِثؼذی اص هخبصى ّیذسٍکشثَسی یکی
اص اثضاسّبی اسصؿوٌذ دس تَكیف خَاف پتشٍفیضیکی ٍ
االػتیکی هخبصى هبًٌذ تخلخلً ،فَرپزیشی ،اؿجبع ػیبل ٍ
همبٍهت كَتی اػت .ثؼتِ ثِ ًَع دادُ ٍ فشضیبتی کِ دس ًظش
گشفتِ هیؿَد ،سٍؽّبی هختلفی ثشای هذلػبصی ػِثؼذی
ػبختبسّبی صهیيؿٌبػی صیشػغحی ٍرَد داسد کِ یکی اص
آىّب هذلػبصی صهیيآهبسی ثش پبیِ ٍاسیَگشام اػت .کبسثشد
هذلػبصی ثش پبیِ ٍاسیَگشام ثِ دٍ دػتِ تمؼین هیؿَد.
ًخؼتیي آىّب سا هیتَاى صهیيآهبس لغؼی )(Deterministic
ًبهیذ کِ اػبػبً توبهی آىچِ کِ حَل کشیگیٌگ ،تَػؼِ هی-
یبثذ سا ؿبهل هیؿَد .سٍؽ کشیگیٌگ تٌْب یک هذل خشٍری
تَلیذ هیکٌذ ،اص ایي سٍ ،لغؼی ًبهیذُ هیؿَد .دػتِ دٍم سا
هیتَاى صهیيآهبس تلبدفی )ً (Stochasticبهیذ کِ ؿبهل ّوِ
سٍؽّبی تَػؼِ یبفتِ حَل هفَْم ؿجیِػبصی ؿشعی
هیؿَد .ؿجیِػبصی ؿشعی اص ایي رْت تلبدفی اػت کِ
ّوبًٌذ ؿجیِػبصی هًَت کبسلَ ،گشٍّی اص تحمكّب یب ّوبى
خشٍریّبی هذلّبی یک ،دٍ یب ػِثؼذی سا کِ ّوگی ػبصگبس
ثب یک هذل اٍلیِ ٍ دادُّبی هَرَد ّؼتٌذ ،تَلیذ هیکٌذ
[.]2ٍ1
کبسثشد صهیيآهبس ٍ هذلػبصی ثش پبیِ ٍاسیَگشام دس
هذلػبصی هخضى هذیَى کبسّبی اسصؿوٌذ هبتشٍى ٍ ّوکبساى
اٍ دس هشکض صهیيآهبس داًـگبُ پبسیغ دس دِّ  1960هیالدی
اػت [ .]3دس اداهِ کبسّبی هبتشٍى ،کبسثشد صهیيآهبس ثِ
حَصُّبی هختلفی ٍاسد ؿذً .خؼتیي ٍسٍد صهیيآهبس ثِ ػلن
طئَفیضیک هشثَط ثِ کبس ّبع ( )1976اػت [ٍ .]4ی دس ایي
هغبلؼِ ،سٍؽ کشیگیٌگ سا ثشای تخویي ٍ تشاصثٌذی ثِهٌظَس
تْیِ ًمـِّبی هختلف هبًٌذ ًمـِّبی صهبًی ٍ ػشػت هشثَط
ثِ دادُّبی لشصُای ،اػتفبدُ کشد .دس ایي دٍسُ ًشمافضاسّبی
تزبسی تْیِ ًمـِّبی دٍثؼذی تَػؼِ یبفتِاًذ کِ دسهیبى
آىّب هغبلؼبتی هشثَط ثِ تَاًبیی کشیگیٌگ ٍاثؼتِ دس تْیِ
ًمـِ تخلخل ثب اػتفبدُ اص اعالػبت لشصًُگبسی ٍ دادُّبی چبُ
دیذُ هیؿًَذ [ .]5اص ػبلّبی هیبًی دِّ  1980تب ػبلّبی
هیبًی دِّ  1990هذلػبصی تلبدفی ػِثؼذی هخضى ثش پبیِ
ؿجیِػبصی تب حذ صیبدی تَػؼِ یبفت .ثب تَػؼِ الگَسیتنّبی
هتَالی ،لبثلیت ؿجیِػبصی ثشای تَلیذ هذلّبی ػِثؼذی
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دادُّبی تزشثی ٍ دادُ ؿجیِػبصی ؿذُ لجلی همیذ
ؿذُ اػت.
 -4تؼییي ثبصُ تبثغ تَصیغ ) ( کِ لشاس اػت
ًوًَِثشداسی ؿَد.
 -5تَلیذ یک همذاس ثشای ) (
اص تبثغ تَصیغ
تزوؼی کلی ) ( :

ٍالؼیت ؿَد .ثِ ّویي دلیل دس ایي کبس تحمیمی ،الگَسیتن
ؿجیِػبصی هتَالی هؼتمین دس هحیظ ثشًبهًَِیؼی
 MATLABثِگًَِای ثْجَد یبفتِ اػت کِ ثتَاًذ تَاثغ هختلف
تَصیغ تزوؼی ٍ ّوچٌیي هذلّبی ٍاسیَگشام سا ثِكَست
هحلی دسیبفت کشدُ ٍ ػول ؿجیِػبصی سا اًزبم دّذ .دس اداهِ
ًتبیذ الگَسیتن رذیذ سٍی دادُ هلٌَػی ٍ ٍالؼی ثب ًتبیذ
هشثَط ثِ الگَسیتن لجلیّ ،ن اص ًظش هذل ؿجیِػبصی ؿذُ ٍ
ّن اص ًظش آصهَى ػذم لغؼیت ،همبیؼِ ٍ تحلیل خَاّذ ؿذ.



تَلیذ ػذدی هبًٌذ
ثیي كفش ٍ یک



تَلیذ یک همذاس
)
)) (

 -3ضثیِسازی هتَالي هستقین رایج
اػتفبدُ اص ؿجیِػبصی صهیيآهبسی ثب اػتفبدُ اص هذلّبی
پیَػتگی فضبیی (ٍاسیَگشام) هٌزش ثِ تَلیذ هذلّبی ػِثؼذی
همبٍهت كَتی دس فضبی دٍس اص چبُّب هیؿَد .الجتِ ایي اهش
تَػظ الگَسیتن کشیگیٌگ ًیض اهکبىپزیش اػت اهب کشیگیٌگ
تٌْب یک خشٍری ّوَاس اسائِ هیدّذ ٍ اهکبى هـبّذُ تغییشات
پبساهتش هَسد ًظش ٍرَد ًذاسد .ؿجیِػبصی ثب تَلیذ خشٍریّبی
هختلف کِ ّوگی ثِ دادُ اٍلیِ همیذ هیثبؿٌذ ،اهکبى ثشسػی
ثْتش ٍ ثیـتش تغییشات پبساهتش هَسد ًظش سا ثِ هفؼش هیدّذ.
ّوبىعَس کِ ثیبى ؿذ ،فشم گَػی ثَدى تَصیغ
احتوبلی اٍلیِ دس الگَسیتنّبیی هبًٌذ ؿجیِػبصی هتَالی
گَػی اًزبم ؿذُ اػت [ .]6دس حبلی کِ تَصیغ دادُّب هیتَاًذ
داسای چَلگی هخجت ٍ هٌفی ٍ یب چٌذ ٍرْی (هذی) ثبؿذ ٍ اص
ایي سٍ ثبصتَلیذ تبثغ تَصیغ احتوبلی اٍلیِ یب ّیؼتَگشام ثؼذ اص
تجذیل گَػی هوکي اػت دؿَاس ثبؿذ [ .]18الصم ثِ یبدآٍسی
اػت کِ ثشای سػیذى ثِ هذلّبی هخضًی لبثل اعویٌبى،
ضشٍسی اػت کِ آهبسُّبی اٍلیِ (هیبًگیي ٍ ٍاسیبًغ) کِ اص
دادُّبی چبًُگبسی ثِدػت آهذُاًذ دس هذلّبی ؿجیِػبصی
ؿذُ ثبصتَلیذ ؿًَذ .اػتفبدُ اص سٍؽ ؿجیِػبصی هتَالی
هؼتمین تَػؼِ دادُ ؿذُ ػَاسع ( )2001ثِ دلیل اهتیبص ٍیظُ
آى دس ػذم فشم گَػی ثَدى ثشای تبثغ تَصیغ احتوبلی اٍلیِ
ثِدػت آهذُ اص دادُّبی چبًُگبسی اػت .هشاحل هحبػجبتی
الگَسیتن سایذ ثِ ؿشح صیش اػت [:]13
 -1تَلیذ یک ػذد تلبدفی ثشای تؼییي هؼیش تلبدفی
دس کل ؿجکِ ؿجیِػبصی
 -2تؼییي ػلَلی کِ لشاس اػت ؿجیِػبصی ؿَد
 -3تخویي هیبًگیي هحلی ) ( ٍ ٍاسیبًغ
ثب اػتفبدُ اص تخویي کشیگیٌگ کِ ثِ
) (

) )

() 1



() 2

(

اص تَصیغ یکٌَاخت
اص تبثغ تَصیغ گَػی
( ( ثِ كَست صیش:
( (

)

تَلیذ همذاس ؿجیِػبصی ؿذُ ثِ كَست
صیش:
)

(

)

(

تجذیل هؼکَع گَػی اػت.
کِ دس آى
 -6تکشاس هشاحل فَق تب صهبًی کِ ّوِ گشُّب
ؿجیِػبصی ؿًَذ.
تَرِ ؿَد کِ تبثغ تَصیغ گَػی فمظ ثشای ًوًَِثشداسی
اص تبثغ تَصیغ تزوؼی اػتفبدُ هیؿَد ٍ ًیبصی ثِ فشم گَػی
ثَدى تبثغ تَصیغ تزوؼی اٍلیِ ًیؼت.
 -2ضثیِسازی هتَالي هستقین تْثَدیافتِ
ّوبىعَس کِ دس لؼوت لجل تَضیح دادُ ؿذ ،ثشای
تَلیذ همذاس ؿجیِػبصی دس الگَسیتن سایذ اص تبثغ تَصیغ تزوؼی
کلی اػتفبدُ هیؿَد .ایي ثذاى هؼٌی اػت کِ دس کل ؿجکِ
ػِثؼذی ؿجیِػبصی احتوبل ظَْس یک همذاس ؿجیِػبصی ؿذُ
یکؼبى اػت .اص عشف دیگش ،یک هذل پیَػتگی فضبیی هـبثِ
ثشای کل ؿجکِ دس ًظش گشفتِ هیؿَد .ایي اهش هَرت
ػبدُ ػبصی الگَسیتن ٍ دس ًتیزِ ػشػت ثبالی ارشا آى خَاّذ
ؿذ اهب دس ثؼضی ؿشایظ هوکي اػت ثب ٍالؼیت هٌغجك ًجبؿذ.
ایي هَضَع ثِخلَف دس ؿشایغی کِ تغییشات پبساهتش هَسد
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هغبلؼِ دس یک ساػتب ثؼیبس ثیـتش اص ساػتبّبی دیگش اػت،
ایزبد هـکل هیکٌذ .ثِػٌَاى هخبل دس ؿشایغی کِ الیِّب
صیشػغحی تمشیجبً افمی یب ثب ؿیت کن ّؼتٌذ ،ثیـتشیي
تغییشات همبٍهت كَتی تٌْب دس رْت لبئن ٍرَد داسد ٍ
تغییشات ربًجی خفیف اػت .دس ایي ؿشایظ ،اػتفبدُ اص تبثغ
تَصیغ تزوؼی کلی ثشای ؿجیِػبصی ًمبعی کِ اص ًظش هَلؼیت
فضبیی دس لؼوتّبی هختلفی لشاس داسًذ ،هوکي اػت هَرت
تَلیذ همبدیش ؿجیِػبصی ًبدسػت ؿَد .دس سٍؽ ؿجیِػبصی
هتَالی هؼتمین ثْجَد یبفتِ حبضش ،اهکبى ؿجیِػبصی هتَالی
هؼتمین ثِ گًَِای فشاّن ؿذُ اػت کِ هذلّبی پیَػتگی
فضبیی هتؼذد هحلی ثٌب ثِ ًظش هفؼش لبثل اػتفبدُ ثبؿذ .ایي
اهکبى ثِ كَست هٌغمِثٌذی ًبحیِ هَسد هغبلؼِ كَست
هیپزیشدّ .وچٌیي دس ؿشایظ هٌغمِثٌذی ،ثِ ربی اػتفبدُ اص
تبثغ تَصیغ تزوؼی کلی اص تبثغ تَصیغ تزوؼی هحلی (هشثَط ثِ
ّوبى هٌغمِ) ثشای ؿجیِػبصی اػتفبدُ هیؿَد .ایي اهش ثب
هؼشفی هٌغمِ ٍالغ ؿذُ ثشای ّش ػلَلی کِ لشاس اػت
ؿجیِػبصی ؿَد ،هیؼش ؿذُ اػت .ثب تَرِ ثِ تَضیحبت اسائِ
ؿذُ ،هشاحل ؿجیِػبصی هتَالی هؼتمین ثْجَدیبفتِ ثِ كَست
صیش اػت:
 -1تَلیذ یک ػذد تلبدفی ثشای تؼییي هؼیش تلبدفی
دس کل ؿجکِ ؿجیِػبصی
 -2تؼییي ػلَلی کِ لشاس اػت ؿجیِػبصی ؿَد
 -3اًغجبق هحل ػلَل ثب رذٍل هٌغمِثٌذی ثشای
تؼییي هٌغمِای کِ ػلَل دس آى ٍالغ ؿذُ اػت.
 -4تخویي هیبًگیي هحلی ) ( ٍ ٍاسیبًغ
ثب اػتفبدُ اص تخویي کشیگیٌگ کِ ثِ
) (
دادُّبی تزشثی ٍ دادُ ؿجیِػبصی ؿذُ لجلی همیذ
ؿذُ اػت .تَرِ ؿَد کِ دس ایي هشحلِ ،کشیگیٌگ
ثشاػبع هذل ٍاسیَگشام ٍ دادُّبی کل هٌبعك اًزبم
هیؿَد تب دس هشص هٌبعك ًبپیَػتگی ایزبد ًـَد.
 -5تؼییي ثبصُ تبثغ تَصیغ هحلی ) ( ثب اػتفبدُ اص
تَصیغ تزوؼی هحلی
 -6تَلیذ یک همذاس ثشای ) (
اص تبثغ تَصیغ
تزوؼی هحلی ) (
 -7تکشاس هشاحل فَق تب صهبًی کِ ّوِ گشُّب
ؿجیِػبصی ؿًَذ.

 -4کارترد الگَریتن ضثیِسازی هتَالي هستقین رایج ٍ
تْثَدیافتِ تر رٍی دادُ هصٌَعي
دادُ هلٌَػی اػتفبدُ ؿذُ دس ایي پظٍّؾ ،داسای ًگبس
همبٍهت كَتی (حبكلضشة ػشػت هَد فـبسؿی دس چگبلی)
هشثَط ثِ  32حلمِ چبُ دس یک فضبی ػِثؼذی ؿجکِثٌذی
ؿذُ ثِ اثؼبد  101×101×90ػلَل اػت (ؿکل  .)1اثؼبد ّش
ػلَل دس ساػتبی افمی 25×25 ،هتش ٍ دس ساػتبی لبئن 4 ،هتش
اػت .ثشای تحلیل ٍرَد یب ػذم ٍرَد سًٍذ دس ساػتبی لبئن،
همبدیش همبٍهت كَتی چبُّب دس همبثل ػوك دس ؿکل  2سػن
ؿذُ اػت .دس ایي ؿکل یک خظ ثِ دادُّب ثشاصؽ ؿذُ اػت.
ثب تَرِ ثِ هؼبدلِ ایي خظ ،دادُ ّبی چبُ اكالح ؿذُ ٍ آهبدُ
اًزبم هذلػبصی ٍاسیَگشام گـتِ اػتٍ .اسیَگشامّبی افمی ٍ
لبئن ثب اػتفبدُ دادُ اٍلیِ اكالح ؿذُ هذل ؿذُاًذ (ؿکل .)3
ّوِ هذلّبی ٍاسیَگشام کشٍی ّؼتٌذ .دس ایي هشحلِ ،سٍؽ
ؿجیِػبصی هتَالی هؼتمین سایذ ثب اػتفبدُ اص هذلّبی
ٍاسیَگشام ؿکل  3ثش سٍی دادُ هلٌَػی اػوبل ؿذُ اػت .ثب
تَرِ ثِ ایيکِ دس هَسد دادُ هلٌَػی ،هکؼت هذل همبٍهت
كَتی اٍلیِ (هکؼجی کِ اص سٍی آى ػشی ثبصتبة ٍ ػپغ
هکؼت لشصُای تَلیذ هیؿَد) ،دس اختیبس اػت ،اهکبى همبیؼِ
ًتبیذ ؿجیِػبصی ثب همبٍهت كَتی ٍالؼی ٍرَد داسد .ػِ
همغغ لبئن اص لؼوتّبی هختلف ؿجکِ ػِثؼذی هشثَط ثِ
هذل همبٍهت كَتی اٍلیِ ،ثشای همبیؼِ ثب ًتبیذ ؿجیِػبصی،
هغبثك ؿکل  4اًتخبة ؿذُ اػت .ایي اًتخبة ثش اػبع ایي
ًکتِ كَست گشفتِ کِ تمبعؼی ثب هحل چبُّب ًذاؿتِ ثبؿذ .ثِ
ایي كَست اهکبى ثشسػی ًتبیذ دس گشُّبیی کِ ثب چبُ فبكلِ
داسًذ فشاّن هیؿَد .دس ؿکل  5همبیؼِ ًتیزِ ؿجیِػبصی ٍ
هذل همبٍهت كَتی اٍلیِ آٍسدُ ؿذُ اػتّ .وبىعَس کِ دس
ایي ؿکل هـخق اػت ،الگَسیتن ؿجیِػبصی سایذ تب حذٍدی
تَاًؼتِ اػت تَصیغ فضبیی همبٍهت كَتی سا ؿجیِػبصی کٌذ.
ًگبُ دلیكتش ثِ ایي ؿکل ایي ًکتِ سا آؿکبس هیػبصد کِ دس
ثؼضی اص هٌبعك همبدیش همبٍهت كَتی ثِ دسػتی ؿجیِػبصی
ًـذُ اػت .ثِػٌَاى هخبل ،دس لؼوتّبی ثبالیی همبعغ کِ
داسای همبدیش هتَػظ همبٍهت كَتی ّؼتٌذ ،همذاس آىّب
ثؼیبس پبییي ٍ یب ثؼیبس ثبال ؿجیِػبصی ؿذُ اػت .ایي هَضَع
ػلی سغن ایي حمیمت اػت کِ ّیؼتَگشام دادُّبی چبُ
(ؿکل  -6الف) ثب دادُ ؿجیِػبصی ؿذُ (ؿکل  -6ة) هتٌبػت
اػت .ثِػجبست دیگش ،ثب ایٌکِ ؿشط ثبصتَلیذ ّیؼتَگشام
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ثؼضی هٌبعك ثِ چـن هیخَسد.

همبٍهت كَتی دس ًتبیذ ؿجیِػبصی تَػظ الگَسیتن سایذ
سػبیت ؿذُ اػت اهب همبدیش ًبهتٌبػت دس همبٍهت كَتی دس

ضکل ً :5وای سِتعذی از هذل ضثکِتٌذی ضذُ ترای دادُ هصٌَعي ٍ هَقعیت چاُّا

ضکل  :3هقادیر هقاٍهت صَتي چاُّا در هقاتل عوق (دادُ هصٌَعي) .یک رًٍذ خغي تِ
دادُّا ترازش ضذُ است.
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ضکل  :2هذلسازی ٍاریَگرام تا استفادُ از دادُّای هصٌَعي چاُ تِ صَرت کلي .الف) ٍاریَگرام در راستای افقي ،ب) ٍاریَگرام در راستای قائن.
هحَر قائن از جٌس ٍاریاًس هقاٍهت صَتي ٍ هحَر افقي دارای ٍاحذ سلَل است کِ ترای تثذیل تِ هتر تایذ در  31ضرب ضَد.

ضکل  :4هَقعیت هقاعع قائن اًتخاب ضذُ از هذل سِتعذی هقاٍهت صَتي اٍلیِ ترای هقایسِ تا ًتایج ضثیِسازی
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ضکل  :1هقاعع قائن هقاٍهت صَتي تراساس ضکل  . 2الف ،ب ٍ ج) سِ هقغع قائن هرتَط تِ هکعة هذل هقاٍهت صَتي اٍلیِ ،ت ،ث ٍ ج) هقاعع
هتٌاظر حاصل از ضثیِسازی تَسظ الگَریتن هتَالي هستقین رایج

ضکل ّ :6یستَگرام هقاٍهت صَتي هرتَط تِ دادُ هصٌَعي هقاٍهت صَتي .الف) ّیستَگرام دادُّای چاُ ٍ ب) ّیستَگرام هرتَط تِ
دادُّای ضثیِسازی ضذُ تا استفادُ از الگَریتن رایج

هٌغمِثٌذی اػتفبدُ ؿَد ٍ ًشمافضاس تْیِ ؿذُ دس ایي هَسد
کبهال اًؼغبفپزیش اػت .دس ایٌزب ،هٌغمِثٌذی ثش اػبع تَصیغ
فضبیی همبدیش همبٍهت كَتی كَست گشفتِ اػت .ثِ ایي
تشتیت کِ ػِ هٌغمِ ثب همبدیش همبٍهت كَتی ثبال ،پبییي ٍ
هتَػظ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .هـخلبت ایي هٌغمِثٌذی

دس هشحلِ ثؼذ ،الگَسیتن ؿجیِػبصی هتَالی هؼتمین
ثْجَدیبفتِ اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثشای ثِکبسگیشی الگَسیتن
ثْجَدیبفتِ هیثبیؼت ػول هٌغمِثٌذی كَست گیشد تب اهکبى
اسائِ پبساهتشّبی هحلی ثِ الگَسیتن ؿجیِػبصی ثْجَدیبفتِ ،ثِ
ٍرَد آیذّ .ش ضبثغِای هیتَاًذ ثشای تؼییي هشصّبی
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هٌبعك ،كفحبت افمی ثب همذاس ػومی هـخق ( )Zاػت.

دس رذٍل  1آٍسدُ ؿذُ اػت .تَرِ ؿَد کِ هشص رذاکٌٌذُ

جذٍل  :5هٌغقِتٌذی دادُ هصٌَعي

هٌغمِ

همبٍهت كَتی

هحذٍدُ دس رْت لبئن

1

هتَػظ

اص  Z=1تب Z=45

2

پبییي

اص  Z=46تب Z=62

3

ثبال

اص  Z=63تب Z=90

ت ،ث ٍ د) حبكل ؿذُ اػت .دس سٍؽ ؿجیِػبصی ثْجَدیبفتِ
ثب تَرِ ثِ ایٌکِ اص تَاثغ تَصیغ هحلی ثشای ًوًَِثشداسی
اػتفبدُ هیؿَد ّیؼتَگشام دادُ ؿجیِػبصی ؿذُ دس ّش
هٌغمِ ثب ّیؼتَگشام دادُ چبُ دس ّوبى هٌغمِ هتٌبػت اػت.
ایي هَضَع دس ؿکل ً 9ـبى دادُ ؿذُ اػتّ .یؼتَگشامّبی
ؿکل  -9الف ،ة ٍ ح ثِ تشتیت هشثَط ثِ هٌغمِ یک ،دٍ ٍ
ػِ دس دادُ همبٍهت كَتی چبُّب ّؼتٌذ ٍ ّیؼتَگشامّبی
هتٌبظش ثب آىّب دس دادُ ؿجیِػبصی ؿذُ ثِ تشتیت دس
ؿکلّبی  -9ت ،ث ٍ د آٍسدُ ؿذُ اػت.

هذلػبصی ٍاسیَگشام هغبثك ؿکل  7ثشای ػِ هٌغمِ،
ثِعَس هزضا ثب اػتفبدُ اس هذل کشٍی اًزبم ؿذُ اػت .ثب
اػتفبدُ اص ایي هذلّبی ٍاسیَگشام ،ؿجیِػبصی هتَالی هؼتمین
ثْجَد یبفتِ ارشا ؿذُ ٍ ًتبیذ آى دس ؿکل  8اسائِ ؿذُ اػت.
دس ایي ؿکل ،ػِ همغغ لبئن هتٌبظش ثب همبعغ ؿکل  5ثشای
همبیؼِ ثْتش ًـبى دادُ ؿذُ اػتّ .وبىعَس کِ دس ؿکل 8
لبثلهـبّذُ اػت ،همبدیش ؿجیِػبصی ؿذُ همبٍهت كَتی
(ؿکل  -8ت ،ث ٍ د) تغبثك خَثی ثب همبدیش ٍالؼی (ؿکل -8
الف ،ة ٍ ح) داسًذ ٍ ثْجَد لبثل هالحظِای دس تَصیغ فضبیی
همبدیش همبٍهت كَتی ًؼجت ثِ ؿجیِػبصی لجلی (ؿکل -5

ضکل  :8هذلسازی ٍاریَگرام دادُّای هصٌَعي چاُ تِ صَرت هحلي .الف ،ب ٍ ج) در راستای افقي تِ ترتیة ترای هٌاعق یک ،دٍ ٍ سِ .ت ،ث ٍ
ج) ٍاریَگرام در راستای قائن تِ ترتیة ترای هٌاعق یک ،دٍ ٍ سِ
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ضکل  :7هقاعع قائن هقاٍهت صَتي هرتَط تِ دادُ هصٌَعي تراساس ضکل  . 2الف ،ب ٍ ج) سِ هقغع قائن هرتَط تِ هکعة هذل هقاٍهت صَتي
اٍلیِ ،ت ،ث ٍ ج) هقاعع هتٌاظر حاصل از ضثیِسازی تَسظ الگَریتن هتَالي هستقین تْثَدیافتِ

ضکل ّ :3یستَگرامّای هرتَط تِ هٌغقِتٌذی دادُ هصٌَعي .الف ،ب ٍ ج) ّیستَگرامّای هرتَط تِ هقاٍهت صَتي در چاُّا تِ ترتیة در
هٌغقِ یک ،دٍ ٍ سِ ،ت ،ث ٍ ج) ّیستَگرامّای هتٌاظر در دادُ ضثیِسازی ضذُ تِ رٍش تْثَدیافتِ
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سا دس ضشیت ّوجؼتگی حبكل اص الگَسیتن ثْجَدیبفتِ ًـبى
هیدّذ کِ هؤیذ ًتبیذ هـبّذُ ؿذُ دس ؿکلّبی لجل اػت.

ّوچٌیي ضشایت ّوجؼتگی ثیي هذل ػِثؼذی همبٍهت
كَتی اٍلیِ ٍ ًتبیذ ؿجیِػبصی دس دٍ حبلت الگَسیتن سایذ ٍ
ثْجَدیبفتِ هحبػجِ ؿذُ اػت .رذٍل  2افضایؾ لبثل تَرْی

جذٍل  :3ضریة ّوثستگي تیي هذل سِتعذی هقاٍهت صَتي اٍلیِ ٍ ًتایج ضثیِسازی

الگَسیتن ؿجیِػبصی ثْجَدیبفتِ

الگَسیتن ؿجیِػبصی سایذ

سٍؽ

% 83

% 67

ضشیت ّوجؼتگی

دادُ ٍالؼی هَسد اػتفبدُ دس ایي پظٍّؾ ،دادُ همبٍهت كَتی
دٍ چبُ لبئن اػت .هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ثِ كَست یک ؿجکِ
ػِثؼذی ثِ اثؼبد  200×300×175ػلَل اػت (ؿکل .)10

 -1کارترد الگَریتن ضثیِسازی هتَالي هستقین رایج ٍ
تْثَدیافتِ تر رٍی دادُ ٍاقعي

ضکل ً :50وای سِتعذی از هذل ضثکِتٌذی ضذُ ترای دادُ ٍاقعي ٍ هَقعیت چاُّا

کِ دس رذٍل  3آهذُ اػتّ .وچٌیي ایي هٌغمِثٌذی دس ؿکل
 13آٍسدُ ؿذُ اػت.

اثؼبد ّش ػلَل دس ساػتبی افمی 25×25 ،هتش ٍ دس ساػتبی
لبئن 4 ،هتش اػت .ؿکل  11همبدیش همبٍهت كَتی چبُّب سا دس
همبثل ػوك ًـبى هیدّذ .ثشای حزف سًٍذ ،یک خظ ثب هؼبدلِ
هـخق ثِ دادُّب ثشاصؽ ؿذُ اػت .ثؼذ اص حزف سًٍذ،
هذلػبصی ٍاسیَگشام لبثل اًزبم اػت .ثب تَرِ ثِ هحذٍد ثَدى
تؼذاد چبُّبٍ ،اسیَگشام تٌْب دس ساػتبی لبئن هحبػجِ ؿذُ کِ
دس ؿکل  12لبثلهـبّذُ اػت .ثشای ثِ کبسگیشی سٍؽ
ثْجَدیبفتِ ّوبًٌذ دادُ هلٌَػی اص تغییشات همبٍهت كَتی دس
ساػتبی لبئن اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثِ ایي تشتیت ػِ هٌغمِ ثشای
کل فضبی ػِثؼذی هٌغمِ هَسد هغبلؼِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ
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ضکل  :55هقادیر هقاٍهت صَتي چاُّا در هقاتل عوق (دادُ ٍاقعي) .یک رًٍذ خغي تِ دادُّا ترازش ضذُ است.

ضکل  :53هذلسازی ٍاریَگرام قائن تا استفادُ از دادُّای ٍاقعي چاُ تِ صَرت کلي
جذٍل :2هٌغقِتٌذی دادُ ٍاقعي

هٌغمِ

همبٍهت كَتی

هحذٍدُ دس رْت لبئن

1

پبییي

اص  Z=1تب Z=48

2

هتَػظ

اص  Z=49تب Z=117

3

ثبال

اص  Z=118تب Z=175
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ضکل  :52هٌغقِتٌذی دادُ ٍاقعي تر اساس هقادیر هقاٍهت صَتي

ٍرَد داسدً .تبیذ ؿجیِػبصی سایذ (ؿکل  -16الف ،ة ٍ ح)
ایي هَضَع سا ًـبى ًویدّذ .اگشچِ اظْبس ًظش لغؼی دس هَسد
تَصیغ فضبیی همبدیش همبٍهت كَتی ًیبصهٌذ اعالػبت تکویلی
دیگش اص حَصُّبی هختلف اکتـبفی اػت .ثب ٍرَد ایي،
ّیؼتَگشام همبٍهت كَتی ؿجیِػبصی ؿذُ تَػظ الگَسیتن
سایذّ ،یؼتَگشام دادُّبی چبُ سا ثبصتَلیذ کشدُ اػت (ؿکل
 .)17اهب دس هَسد ًتبیذ سٍؽ ؿجیِػبصی ثْجَدیبفتِ ،تَصیغ
فضبیی همبدیش هختلف همبٍهت كَتی ثِ خَثی سػبیت ؿذُ
اػت (ؿکل  -16ت ،ث ٍ د) .دس افكّبی ثبالیی ؿبّذ حضَس
همبدیش پبییي همبٍهت كَتی ّؼتین ٍ ثِتذسیذ ثِ ػوت
افكّبی پبییي تش همبدیش همبٍهت كَتی افضایؾ پیذا هیکٌذ.
ؿکل ّ 18یؼتَگشامّبی دادُّبی چبُ ٍ همبدیش ؿجیِػبصی
ؿذُ تَػظ الگَسیتن ثْجَدیبفتِ سا دس ػِ هٌغمِ ثِ كَست
هزضا ًـبى هیدّذّ .یؼتَگشامّبی هـبثِ دس ّش هٌغمِ
ًـبىدٌّذُ كحت ارشای الگَسیتن ؿجیِػبصی ثْجَدیبفتِ
اػت.

هذلّبی ٍاسیَگشام ثشای ػِ هٌغمِ ثِ كَست هزضا هحبػجِ
ؿذُ اػت .ؿکل  14ایي هذلّب سا ًـبى هیدّذ .هغبثك ؿکل
 ،15ػِ همغغ لبئن اص هٌبعك هختلف ؿجکِ ػِثؼذی هٌغمِ
هَسد هغبلؼِ ثشای همبیؼِ ًتبیذ ؿجیِػبصی اًتخبة ؿذُ اػت.
ًتبیذ هشثَط ثِ ؿجیِػبصی سایذ ٍ ثْجَدیبفتِ دس ایي ػِ
همغغ ،دس ؿکل ً 16ـبى دادُ ؿذُ اػت .ؿکلّبی  -16الف،
ة ٍ ت همبعغ ؿجیِػبصی سایذ ٍ ؿکلّبی ت ،ث ٍ د همبعغ
ؿجیِػبصی ثْجَدیبفتِ سا ًوبیؾ هیدٌّذ .تَصیغ فضبیی
همبدیش همبٍهت كَتی دس سٍؽ ؿجیِػبصی سایذً ،ـأت گشفتِ
اص تبثغ تَصیغ کلی ،دس کل هٌغمِ پشاکٌذُ ؿذُاًذ اهب هغبلؼِ
دادُّبی چبُ هغبثك ؿکل ً 10ـبى هیدّذ کِ همبدیش پبییي
همبٍهت كَتی (کوتش اص  )3000KPa.S/mتٌْب دس افكّبی
ثبالیی چبُ ؿوبسُ  W01هـبّذُ هیؿَد ٍ دس افكّبی پبییي
ّیچ کذام اص دٍ چبُ تکشاس ًـذُ اػت .ثٌبثشایي فشم اٍلیِ
هیتَاًذ ثش ایي ًکتِ اػتَاس ثبؿذ کِ احتوبل حضَس همبدیش
پبییي همبٍهت كَتی تٌْب دس افكّبی ثبالی هذل ػِثؼذی

98

وشریٍ علمی-پژيَشی مُىدسی معدن

شبیٍسازی زمیهآماری سٍبعدی دادٌَای مقايمت صًتی با استفادٌ از ...

ضکل  :54هذلسازی ٍاریَگرام تا استفادُ از دادُّای ٍاقعي چاُ تِصَرت هحلي .الف ،ب ٍ ج) ٍاریَگرام در راستای قائن تِترتیة ترای هٌاعق
یک ،دٍ ٍ سِ

ضکل  :51هَقعیت هقاعع قائن اًتخاب ضذُ از ضثکِ سِتعذی ضثیِسازی ترای هقایسِ ًتایج ضثیِسازی
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ضکل  :56هقاعع قائن هقاٍهت صَتي در هَرد دادُ ٍاقعي .الف ،ب ٍ ج) سِ هقغع قائن هرتَط تِ هقاٍهت صَتي حاصل از ضثیِسازی تَسظ
الگَریتن هتَالي هستقین رایج ،ت ،ث ٍ ج) هقاعع هتٌاظر حاصل از ضثیِسازی تَسظ الگَریتن هتَالي هستقین تْثَدیافتِ

ضکل ّ :58یستَگرام هقاٍهت صَتي هرتَط تِ دادُ ٍاقعي .الف) ّیستَگرام دادُّای چاُ ٍ ب) ّیستَگرام هرتَط تِ دادُّای ضثیِسازی ضذُ
تا استفادُ از الگَریتن رایج
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ضکل ّ :57یستَگرامّای هرتَط تِ هٌغقِتٌذی دادُ ٍاقعي .الف ،ب ٍ ج) ّیستَگرامّای هرتَط تِ هقاٍهت صَتي در چاُّا تِترتیة در هٌغقِ
یک ،دٍ ٍ سِ ،ت ،ث ٍ ج) ّیستَگرامّای هتٌاظر در دادُ ضثیِسازی ضذُ تِ رٍش تْثَدیافتِ

ًلف کبّؾ یبفتِ اػت .دس هَسد ٍاسیبًغ هشثَط ثِ ّش هٌغمِ
ایي کبّؾ هتفبٍت اػت .هٌغمِ یک ثیـتشیي ٍ هٌغمِ دٍ
کوتشیي کبّؾ سا ًـبى هیدّذ .دلیل ایي هَضَع سا هیتَاى
ثِ ایي كَست تحلیل کشد کِ ٍاسیبًغ همبٍهت كَتی ثؼذ اص
هٌغمِثٌذی دس هٌبعك هختلف ثِ یک ًؼجت تغییش ًکشدُ
اػت .اگشچِ ایي حمیمت اص همبیؼِ ّیؼتَگشام کل دادُ چبُ
(ؿکل  -6الف) ٍ ّیؼتَگشامّبی دادُ چبُ دس هٌبعك هختلف
(ؿکل  -9الف ،ة ٍ ح) هـخق اػت اهب ثِ كَست ػذدی دس
رذٍل  5آٍسدُ ؿذُ اػت .همذاس ٍاسیبًغ دس ّش ػِ هٌغمِ
ًؼجت ثِ ٍاسیبًغ کل کبّؾ سا ًـبى هیدّذ اهب کبّؾ دس

 -6تحلیل عذم قغعیت
ثِهٌظَس تحلیل ػذم لغؼیت دس هَسد دادُ هلٌَػی،
 100خشٍری ثشای ّش دٍ سٍؽ سایذ ٍ ثْجَدیبفتِ تَلیذ ؿذ تب
ثتَاى ٍاسیبًغ همبٍهت كَتی دس ّش ػلَل سا هَسد هحبػجِ
لشاس داد .هیبًگیي همبدیش ٍاسیبًغ ػلَلّبی ؿجکِ ؿجیِػبصی
دس هَسد ًتبیذ الگَسیتن سایذ ٍ ثْجَدیبفتِ اغلت ًـبى دٌّذُ
کبّؾ ٍاسیبًغ ٍ دس ًتیزِ کبّؾ ػذم لغؼیت دس هَسد ًتبیذ
الگَسیتن ثْجَدیبفتِ اػت رذٍل  4هیبًگیي ٍاسیبًغ سا ثِ
تفکیک سٍؽ هَسد اػتفبدُ ًـبى هیدّذ .ایي رذٍل ًـبى
هیدّذ کِ ٍاسیبًغ کل دس الگَسیتن ثْجَدیبفتِ ثِ ثیـتش اص
909
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(ؿکل  -19الف ،ة ٍ ح) دس همبثل دادُ ؿجیِػبصی ؿذُ ثب
اػتفبدُ اص الگَسیتن ثْجَدیبفتِ (ؿکل  -19ت ،ث ٍ د) آٍسدُ
ؿذُ اػت .ثِهٌظَس همبیؼِ ساحتتش همیبع سًگی ّوِ
ؿکلّب یکؼبىػبصی ؿذُ اػت .ؿکل  -19ت ثیـتشیي
کبّؾ ٍاسیبًغ ًؼجت ثِ ؿکل  -19الف سا ًـبى هیدّذ .دس
حبلیکِ کوتشیي کبّؾ ٍاسیبًغ هشثَط ثِ ؿکل  -19ث
اػت.
ة
-19
ؿکل
ثِ
ًؼجت

هٌغمِ یک ثؼیبس هحؼَع تش اػت .دس همبثل هٌغمِ دٍ
کوتشیي کبّؾ سا داؿتِ اػت .دس ًتیزِ ثؼذ اص ػول
ؿجیِػبصی ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن ثْجَدیبفتِ ،اًتظبس ثیـتشیي ٍ
کوتشیي کبّؾ ٍاسیبًغ سا ثِ تشتیت اص هٌبعك یک ٍ دٍ
خَاّین داؿت .ؿکل  19ثِ خَثی ایي هؼألِ سا ثِ ًوبیؾ
گزاؿتِ اػت .دس ایي ؿکل ،ثشؽّبی ػشضی اص هکؼت
ٍاسیبًغ دادُ ؿجیِػبصی ؿذُ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن سایذ

جذٍل  :4هیاًگیي ٍاریاًس سلَلّای ضثیِسازی ضذُ در دٍ رٍش رایج ٍ تْثَدیافتِ تِ تفکیک هٌغقِ (دادُ هصٌَعي)

کل دادُ

هٌغمِ ػِ

هٌغمِ دٍ

هٌغمِ یک

هیبًگیي ٍاسیبًغ

3/144

2/777

3/972

3/262

هیبًگیي ٍاسیبًغ الگَسیتن سایذ ( )×10

1/860

1/453

3/897

0/232

5

5

هیبًگیي ٍاسیبًغ الگَسیتن ثْجَدیبفتِ ( )×10

جذٍل ٍ :1اریاًس دادُ اٍلیِ چاُ قثل ٍ تعذ از هٌغقِتٌذی (دادُ هصٌَعي)

ٍاسیبًغ دادُ چبُ دس هٌغمِ
ػِ

ٍاسیبًغ دادُ چبُ دس هٌغمِ
دٍ

ٍاسیبًغ دادُ چبُ دس هٌغمِ
یک

ٍاسیبًغ کل دادُ چبُ

2/02×105

5/84×105

4/47×104

6/62×105
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ضکل  :53ترشّای عرضي هکعة ٍاریاًس هرتَط تِ  500خرٍجي در هَرد دادُ هصٌَعي .الف ،ب ٍ ج) ٍاریاًس هقادیر ضثیِسازی ضذُ تَسظ
الگَریتن هتَالي هستقین رایج تِترتیة در هٌغقِ  ،2ٍ 3 ،5ت ،ج ٍ ج) ٍاریاًس هقادیر ضثیِسازی ضذُ تَسظ الگَریتن هتَالي هستقین
تْثَدیافتِ تِ ترتیة در هٌغقِ  .2 ٍ 3 ،5دایرُّای تَ خالي هحل چاُّا را ًطاى هيدٌّذ.

تَلیذ ؿذ .رذٍل  6هیبًگیي ٍاسیبًغ همبٍهت كَتی
ؿجیِػبصی ؿذُ ثِ تفکیک هٌغمِ سا ًـبى هیدّذ.

ثشای تحلیل ػذم لغؼیت دس هَسد دادُ ٍالؼی ًیض 100
خشٍری ؿجیِػبصی ثب اػتفبدُ الگَسیتن سایذ ٍ ثْجَدیبفتِ

جذٍل  :6هیاًگیي ٍاریاًس سلَلّای ضثیِسازی ضذُ در دٍ رٍش رایج ٍ تْثَدیافتِ تِ تفکیک هٌغقِ (دادُ ٍاقعي)

کل دادُ

هٌغمِ ػِ

هٌغمِ دٍ

هٌغمِ یک

هیبًگیي ٍاسیبًغ

2/678

1/814

1/672

3/420

هیبًگیي ٍاسیبًغ الگَسیتن سایذ ( )×10

1/814

0/933

1/146

3/337
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5

5

هیبًگیي ٍاسیبًغ الگَسیتن ثْجَدیبفتِ ( )×10
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هیدّذ .دس ایي ؿکل کبّؾ ٍاسیبًغ دس ّش ػِ هٌغمِ
هـخق اػت اهب کبّؾ ٍاسیبًغ دس هٌغمِ دٍ ٍ ػِ ثیـتش اص
هٌغمِ یک اػت.

ثب ثشسػی همبدیش هٌذسد دس رذٍل  6ثِ ایي ًتیزِ
هیسػین کِ هیبًگیي ٍاسیبًغ دس ّوِ هَاسد کبّؾ داؿتِ
اػت .ایي کبّؾ دس هَسد هٌغمِ دٍ ٍ ػِ ًؼجت ثِ هٌغمِ
یک هحؼَعتش اػت .دس تحلیل ایي پذیذُ هیتَاى ثِ
اعالػبت رذٍل  7اؿبسُ ًوَدّ .وبى عَس کِ دس رذٍل 7
هـخق اػت ،کبّؾ ٍاسیبًغ ثؼذ اص هٌغمِثٌذی دس هٌغمِ
یک کوتش اص هٌبعك دٍ ٍ ػِ اتفبق افتبدُ اػت .ؿکل 20
ثشؽّبی ػشضی سا اص هٌبعك هختلف ٍاسیبًغ همبدیش
ؿجیِػبصی ؿذُ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن سایذ (ؿکل  -20الف،
ة ٍ ح) ٍ الگَسیتن ثْجَدیبفتِ (ؿکل  -20ت ،ث ٍ د) ًـبى

جذٍل ٍ :8اریاًس دادُ اٍلیِ چاُ قثل ٍ تعذ از هٌغقِتٌذی (دادُ
ٍاقعي)

ٍاسیبًغ دادُ
چبُ دس
هٌغمِ ػِ

ٍاسیبًغ دادُ
چبُ دس
هٌغمِ دٍ

ٍاسیبًغ دادُ
چبُ دس
هٌغمِ یک

ٍاسیبًغ کل
دادُ چبُ

1/14×105

1/35×105

3/35×105

4/36×105

ضکل  :30ترشّای عرضي هکعة ٍاریاًس هرتَط تِ  500خرٍجي در هَرد دادُ ٍاقعي .الف ،ب ٍ ج) ٍاریاًس هقادیر ضثیِسازی ضذُ تَسظ
الگَریتن هتَالي هستقین رایج تِترتیة در هٌغقِ  ،2ٍ 3 ،5ت ،ج ٍ ج) ٍاریاًس هقادیر ضثیِسازی ضذُ تَسظ الگَریتن هتَالي هستقین
تْثَدیافتِ تِ ترتیة در هٌغقِ  .2 ٍ 3 ،5دایرُ ّای تَ خالي هحل دٍ چاُ را ًطاى هيدٌّذ.
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دس الگَسیتن اسائِ ؿذُ دس ایي پظٍّؾ ،کبهالً اًؼغبفپزیش اػت
ثٌبثشایي هی تَاى دس كَست دس دػتشع ثَدى اعالػبت اضبفی
دس هَسد صهیيؿٌبػی ٍ لیتَلَطی هٌغمِ هَسد هغبلؼِ ،ایي
اعالػبت هَسد اػتفبدُ سا ثِ ػٌَاى ضبثغِای رْت تؼییي
هشصّبی هٌغمِثٌذی لشاس داد.
دس ًْبیتً ،تبیذ تحلیل ػذم لغؼیت ؿجیِػبصیّبی
اًزبم ؿذُ دس هَسد دادُ هلٌَػی ٍ ٍالؼی حبکی اص کبّؾ
ٍاسیبًغ ٍ دس ًتیزِ کبّؾ ػذم لغؼیت خشٍری الگَسیتن
ؿجیِػبصی ثْیَدیبفتِ ًؼجت ثِ سٍؽ سایذ ؿجیِػبصی اػت.
ثِ ػجبست دیگش ،همبدیش ؿجیِػبصی ؿذُ تَػظ الگَسیتن
ثْجَدیبفتِ ثِ همذاس ٍالؼی ًضدیکتش ٍ دس ًتیزِ داسای احتوبل
ٍلَع ثیـتش ّؼتٌذ.

ً -8تیجِگیری
دس ایي همبلِ ،سٍؽ ؿجیِػبصی هتَالی هؼتمین
ثْجَدیبفتِ اسائِ ٍ ًتبیذ آى ثب سٍؽ ؿجیِػبصی هتَالی هؼتمین
سایذ ثشای ؿجیِػبصی دادُّبی همبٍهت كَتی همبیؼِ ؿذ.
چَى دس سٍؽ سایذً ،وًَِثشداسی تلبدفی ثشای تَلیذ همبدیش
ؿجیِػبصی ؿذُ اص تبثغ تَصیغ تزوؼی کلی كَست هیگیشد،
ایي اهکبى ٍرَد داسد کِ همذاس ؿجیِػبصی ؿذُ اص ًظش
هَلؼیت فضبیی هٌبػت ًجبؿذ .ایي هـکل ثِدلیل عجیؼت
الگَسیتن سایذ دس ثبصتَلیذ ّیؼتَگشام کلی دادُ اٍلیِ دس
خشٍری ؿجیِػبصی ثذٍى تَرِ ثِ تَصیغ فضبیی همبدیش اػت.
ّوبىگًَِ کِ دس لؼوتّبی لجل تَضیح دادُ ؿذ ،ایي ٍیظگی
هیتَاًذ هٌزش ثِ ظَْس همبدیش همبٍهت كَتی دس هٌبعمی ؿَد
کِ اص ًظش صهیيؿٌبػی ٍ لیتَلَطی اهکبى پزیشؽ ایي همبدیش
سا ثب احتوبل ثؼیبس پبییي داؿتِ ثبؿٌذ .دس هغبلؼِ حبضش ثب اسائِ
الگَسیتن ؿجیِػبصی هتَالی هؼتمین ثْجَدیبفتِ ،اهکبى ٍسٍد
پبساهتشّبی ؿجیِػبصی ثِ كَست هحلی هْیب ؿذُ اػتً .تبیذ
ثِ کبسگیشی ّش دٍ سٍؽ ؿجیِػبصی سایذ ٍ ثْجَد یبفتِ ثش سٍی
هزوَػِای اص دادُ هلٌَػی ًـبى هیدّذ کِ الگَسیتن
ثْجَدیبفتِ ثِ خَثی تَاًؼتِ اػت همبدیش ؿجیِػبصی ؿذُ سا ثب
تَصیغ فضبیی هٌبػتتش ٍ هحتولتش اسائِ دّذ .ثب تَرِ ثِ ٍرَد
هذل اٍلیِ ػِثؼذی دادُ همبٍهت كَتی دس هَسد دادُ
هلٌَػی ٍ همبیؼِ آى ثب ًتبیذ حبكل اص ؿجیِػبصیّبی
كَست گشفتًِ ،تیزِگیشی دس هَسد ثشتشی سٍؽ ثْجَدیبفتِ
پشسًگتش ؿذُ اػت .افضایؾ ضشیت ّوجؼتگی ثیي دادُّبی
ؿجیِػبصی ؿذُ ٍ هذل اٍلیِ همبٍهت كَتی دس هَسد سٍؽ
ثْجَدیبفتًِ ،ـبىدٌّذُ کبسایی ثْتش ایي سٍؽ هیثبؿذ.
ّیؼتَگشامّبی هحلی ًیض دس الگَسیتن ثْجَدیبفتِ ثبصتَلیذ ؿذُ
کِ ًـبى اص ػولکشد كحیح ایي الگَسیتن داسد.
ّوچٌیي ایي دٍ سٍؽ ثش سٍی دادُ ٍالؼی اػوبل ؿذُ
اػتً .تبیذ حبكل اص الگَسیتنّبی سایذ ٍ ثْجَدیبفتِ دس هَسد
دادُ ٍالؼی ًـبى هیدٌّذ کِ الگَسیتن ثْجَدیبفتِ تَاًؼتِ
اػت ػول ؿجیِػبصی سا ثِ دسػتی اًزبم دّذ عَسی کِ
تَصیغ فضبیی همبدیش ؿجیِػبصی ؿذُ تَػظ الگَسیتن
ثْجَدیبفتِ ثب دادُّبی چبُ ّوخَاًی ثْتشی داسد .ضوي ایٌکِ
ّیؼتَگشامّبی هحلی دادُّبی چبُ ثب همبدیش ؿجیِػبصی ؿذُ
هتٌبػت اػت .ػالٍُ ثش آىً ،حَُ هٌغمِثٌذی ٍ تؼذاد هٌبعك
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