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پیش بینی اتالف کارمایه در سرریس توری سنگی پله ای با استفاده از شبیه درختیM5
فشوبص وُشیه* ،1محمذ تقی ػتبسی ،2فشصیه ػلمبػی
تبسیخ دسیبفت1390/10/23 :

3

تبسیخ پزیشؽ1392/9/5 :

چکیده
ػبصٌ َبی تًسی ػىگی کبسثشدَبی صیبدی دس طشحُبی آثی ،ثخصًف اوًاع ػشسیضَب ،داسوذ .اتالف کبسمبیهٍ رشیهبن اص سيی
ایه ػبصٌ َب صیبد ثًدٌ ،ي لزا َضیىٍ َبی ػبخته حًضچٍی آسامؾ کبَؾ می یبثذ .اص وقطٍ وظش کیفیهت آة ي تهبحیش ثهش محهیط
صیؼت ،ػشسیضَبی تًسی ػىگی وفًرپزیش تبحیش مىفی کمتشی وؼجت ثٍ ػشسیضَبی صلت وفًروبپزیش داسوذ .دس ایه تحقیق ،تًاوبیی
ؿجیٍ دسختی  M5رُت ثشآيسد اتالف کبسمبیٍ اص سيی ػشسیضَبی تًسی ػىگی پلٍ ای ثشسػهی ؿهذٌ اػهت .ؿهجیٍ دسختهی M5
داسای دي گضیىٍی  M5Pي  M5Ruleمی ثبؿذ ،کٍ تفبيت آوُب دس وًع خشيری ؿجیٍ اػت .ثشای ایه مىظهًس ،اص دادٌ َهبی اوهذاصٌ
گیشی ؿذٌ ثش سيی  8ومًوٍی فیضیکی دس خصًف اػتُالک کبسمبیٍ ثش سيی ػشسیض َهبی تهًسی ػهىگی پلهٍ ای اػهتفبدٌ ؿهذٌ
اػت .وتبیذ وـبن میذَىذ کٍ ؿجیٍ  M5Ruleثٍ ػىًان یکی اص سيؿُبی دادٌ کبيی دس پیؾ ثیىی اتالف کبسمبیهٍ اص سيی ػهشسیض
تًسی ػىگی ػملکشد خًثی داؿتٍ ( ،) R  0/946ي ثذٌ ي استفبع ػشسیض رضء مُمتشیه فشاػىزُبی دخیل دس محبػجٍی اتهالف
کبسمبیٍ می ثبؿىذ .مقبیؼٍی وتبیذ ثٍ دػت آمذٌ اص سيؽ  M5ثب يایبصی خطی لزؼتیک ،وـبن اص قذست پیؾ ثیىهی ثهب ی ایهه
سيؽ داؿت.
ٍاشُّای کلیذی :دادٌ کبيی ،ؿجیٍ دسختی  ،M5افت کبسمبیٍ ،ػشسیض تًسی ػىگی پلٍ ای.

 -1داوـزًی کبسؿىبػی اسؿذ ،گشيٌ مُىذػی آة ،داوـکذٌ کـبيسصی ،داوـگبٌ تجشیض
 -2ػضً َیئت ػلمی گشيٌ مُىذػی آة ،داوـکذٌ کـبيسصی ،داوـگبٌ تجشیض
 -3ػضً َیئت ػلمی گشيٌ مُىذػی آة ،داوـکذٌ کـبيسصی ،داوـگبٌ تجشیض
* -وًیؼىذٌ مؼئًل مقبلٍnahrein@yahoo.com :
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مقدمه
ػههبصٌ َههبی تههًسی ػههىگی کبسثشدَههبی صی هبدی دس
ػبخته ػبصٌ َبی آثی داؿتٍ ،ي َم اکىًن دس ثؼهیبسی اص
کـًسَب دس ثىبی ػذَبی کًچک ي اوهًاع ػهشسیضَب مهًسد
اػتفبدٌ قشاس می گیشوذ .قجل اص ؿىبػبیی ػبصٌ َبی تهًسی
ػىگی دس ثشآيسدٌ کشدن ویبصَبی طجیؼی ي ثهً ؿىبػهی،
ػمًمب" اص ػبصٌ َبی صلت ثتىهی اػهتفبدٌ مهی ؿهذ ،امهب
امشيصٌ ػبصٌ َبی تهًسی ػهىگی تهشریح دادٌ مهی ؿهًوذ
(محمذ .)2010 ،اػتُالک کبسمبیهٍ رشیهبن اص سيی ػهبصٌ
َبی تًسی ػىگی صیبد ثًدٌ ،ي لهزا َضیىهٍ َهبی ػهبخته
حًضچٍی آسامؾ کبَؾ می یبثذ .اص مضایهبی ػهشسیضَبی
تًسی ػىگی ػبدگی ،پبیذاسی ي اوؼطهبف پهزیشی آوُهب دس
ثشاثش ویشيَبی ياسدٌ اص ػًی آة می ثبؿهىذ .اص يیظگیُهبی
مُم ایه وًع ػبصٌ َب يرهًد دي وهًع رشیهبن دس آوُبػهت:
رشیبن ػجًسی اص سيی ػشسیضَب ،ي رشیبن ػجًسی اص فضبی
متخلخل آوُب .رشیبن دسين گزس اص داخل رؼم متخلخهل
ػههشسیض ثبػههج ایزههبد پیچی هذگی دس سفتههبس آن م هی ؿههًد
(ػلمبػی ي فشػهبدی صادٌ .)1388 ،ؿهجکٍ ثىهذی تهًسی
اطشاف ػىگُبی ػشسیض تهًسی ػهىگی اص حشکهبت اػبػهی
آوُب رلًگیشی می کىذ ،ثطًسی کٍ ایه ػبصٌَب می تًاوىهذ
ثٍػىًان یک طشح ربیگضیه ثشای آسا کشدن ػیلُبی آوهی
مطشح ؿًوذ .ثیـتش پظيَـهُبی اوزهب یبفتهٍ مشثهً ثهٍ
ػشسیضَبی پلٍ ای صلت ثًدٌ ،ي تحقیقبت اوذکی دس مهًسد
ػشسیضَبی پلٍ ای تًسی ػىگی تحقق یبفتٍ اػت .اص رملٍ
مطبلؼبتی کٍ دس مًسد ایه گًوهٍ ػهشسیضَب تهًسی ػهىگی
اوزب گشفتٍ اػت ،مطبلؼٍی پیهشاع ي َمکهبسان ()1992
می ثبؿذ .ایه تحقیق دس مًسد ومًوهٍی ؿهجیٍ فیضیکهی اص
ػشسیضَبی پلکبوی تًسی ػهىگی َمگهه ي کًچهک اوزهب
ؿذٌ ،کٍ َذف آن محبػجٍی اػتُالک کبسمبیٍی رشیهبن
اص سيی ػبصٌ ،ي تؼییه اثؼبد َىذػی حًضچٍی آسامؾ آن
ثًدٌ اػت .اص دیگش پظيَـُب می تًان ثٍ مطبلؼٍی ػضیهضی
ي َمکبسان ( )1387دس ثشسػی تأحیش تخلخل مصبلح مهًسد
اػتفبدٌ ثش افت کبسمبیهٍی رشیهبن دس ػهشسیضَبی پلکهبوی
تًسی ػىگی اؿبسٌ ومًد ،کٍ وـبن دادوهذ کهٍ ثهب افهضایؾ
تخلخل ،افت کبسمبیٍ کبَؾ می یبثهذ  ،ي ایهه کهبَؾ دس
تخلخلُبی ثیـتش اص  38دسصذ تأحیش خًد سا ثیـهتش وـهبن
می دَذ .مطبلؼبت اثشاَیمهی ي َمکهبسان ( )1384ویهض دس

مًسد  9ؿجیٍ اص ػهشسیض پلهٍ ای تهًسی ػهىگی ثهب َهذف
ثشسػی يیظگیُبی َیذسيلیکی رشیهبن دس مهًسد آن اوزهب
یبفت ،ي مـبَذٌ گشدیذ کٍ ثهب افهضایؾ ثهذٌ ،دسصهذ افهت
کبسمبیٍ کبَؾ می یبثهذ .دس ػهبلُبی اخیهش ،ي ثهب افهضایؾ
امکبن رمغ آيسی دادٌ َبی ثیـتش دس طشحُبی مُىذػهی
آة ي گؼتشؽ ػلً سایبوٍ ای اقجبل ػمًمی دس اػهتفبدٌ اص
سيؿُبی دادٌ کبيی افضایؾ یبفتٍ اػت .دادٌ کهبيی 1یهک
سؿههتٍی ػلمهی رذیهذ دس صمیىههٍی اػههتخشاد ي اسصی هبثی
اطالػبت اص پبیگبٌ دادٌ َبػت .ؿجیٍَبی دادٌ کبيی ؿبمل
سيؿُبیی اص قجیل ؿجکٍ ػصجی مصىًػی ،2مىطق فهبصی،3
ػبمبوٍَبی ًَؿمىذ مجتىی ثش قبوًن ،4اػتخشاد تصهمیم،5
سيؿُبی یبدگیشی مبؿیىی ،6خًؿٍ ثىهذی ،7ي غیهشٌ مهی
ثبؿذ (ػتبسی ي َمکبسان .)2012 ،ػبمبوٍ َبی مجتىهی ثهش
دسختُههبی تصههمیم ساحتتههشیه سيؽ ثههشای اػههتفبدٌ ي
فُمیذن دس ثیه تمب سيؿُبی یهبدگیشی مبؿهیىی اػهت.
حبلت ي ػبختبس ؿبخٍ ای یهک دسخهت تصهمیم مىبػهت
ثههشای مؼههبئل طجقههٍ ثىههذی اػههت (یهًسکلی ي َمکههبسان،
 .)2012ؿجیٍ  M5ثهٍ ػىهًان یکهی اص سيؿهُبی تصهمیم
گیشی دسختی 8مجتىی ثش سيؿهُبی یهبدگیشی مبؿهیىی ي
دادٌ کههبيی اػههت .ؿههجیٍ  M5داسای دي گضیىههٍی  M5Pي
 M5Ruleمی ثبؿذ ،کٍ ؿجبَت صیهبدی ثهب َهم داؿهتٍ ،ي
تىُب تفبيت آوُب دس وًع خشيری ؿجیٍ می ثبؿهذ .اص آنرهب
کٍ وتبیذ ؿجیٍ  M5Pثٍ صًست دسخهت اسائهٍ مهی گهشدد،
ؿجیٍ مضثًس دسختی  M5وب گشفتٍ اػهت .اص طهشف دیگهش،
9
وتبیذ ؿجیٍ  M5Ruleثٍ صهًست قهًاویه "اگهش-آن گهبٌ"
اسائٍ می گشدد .اص دیگهش سيؿهُبی دسخهت تصهمیم ،سيؽ
 C5اػت .گفتىی اػت کٍ سيؽ  M5اص دادٌ َبی پیًػتٍ
ثٍ ػىًان مقبدیش يیظگی َذف اػتفبدٌ می کىهذ ،دس حهبلی
کٍ سيؽ  C5اص دادٌ َبی گؼؼتٍ ي طجقٍ ثىذی ؿذٌ ثهٍ
ػىههًان مقههبدیش يیظگهی َههذف ثُههشٌ مهی ثههشد (آلجههش ي
1

- data mining
)- artificial neural network (ANN
3
- fazzy Logic
4
- rule based expert systems
5
- decision extraction
6
- machine learning systems
7
- clustering
8
- decision tree
9
- If-then rules
2
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َمکهههبسان .)2012 ،دس تحقیه هق ػلمبػه هی ي َمکهههبسان
( )2012اص سيؽ  C5دس ثشآيسد طجقٍی اتالف کبسمبیٍ ثهش
سيی ػشسیض تًسی ػىگی اػهتفبدٌ ؿهذٌ اػهت .ثهب آنکهٍ
سيؽ َ M5ىًص ثٍ خًثی سایذ وگشدیذٌ اػهت ،تحقیقهبت
اوزب یبفتٍ قذست ي تأحیش ثب ی آن سا احجبت کشدٌ اػهت .اص
رملٍی ایه پظيَـُب می تًان ثٍ مطبلؼهبت ػهًلًمبتیه ي
صي ( )2004دس پیؾ ثیىی ػهیل ،ثبتبچبسیهب ي ػهًلًمبتیه
( )2004دس ؿههجیٍ ػههبصی ساثطههٍی ثههذٌ -مقیههبع ،پههبل
( )2006دس طجقٍ ثىهذی پًؿهؾ گیهبَی ،لًکهب ي میتزهب
( )2007دس ؿجیٍ ػبصی پیؾ ثیىهی رشیهبن کهم ،پهبل ي
دػًال ( )2009دس ؿجیٍ تجخیهش -تؼهش ثهبلقًٌ ،کًمهبس ي
َمکبسان ( )2010دس پیؾ ثیىی ػیالة ػب وٍ ي پهبکًسن
ي چبیًث ( )2012دس تخمیه ضشیت تـتک تجخیش اؿهبسٌ
کشد .وتبیذ تحقیقبت فً وـبن دادٌ اوذ کٍ ؿجیٍ دسختهی
 M5می تًاوذ ثطًس مًفقیهت آمیهضی دس مؼهبئل مختله
مشثً ثٍ مُىذػی آة ثٍ کبس سيد .اص مضایهبی ؿهجیٍ M5
می تًان ثٍ ساحتی آن دس آمًصؽ ،ياضح ثًدن ،ي َمیـهٍ
َمگههشا ثههًدن آن اؿههبسٌ کههشد (ػههًلًمبتیه ي صي.)2004 ،
َذف اص اوزهب مطبلؼهٍی حبضهش ،ثشسػهی کهبسثشد ؿهجیٍ
دسختی M5دس ثشآيسد اوهذاصٌی اتهالف کبسمبیهٍ اص ػهشسیض
تًسی ػىگی پلٍ ای ،ي تؼییه مُمتشیه فشاػىزُبی مه حش
دس ایه ؿجیٍ ػبصی اػت.
مواد و روشها
دس ایه تحقیهق اص دادٌ َهبی آصمبیـهگبَی کهٍ دس
آصمبیـههگبٌ َیههذسيلیک گههشيٌ مُىذػههی آة ،داوـههکذٌ
کـبيسصی ،داوـگبٌ تجشیض اوزب یبفتهٍ ،ثُهشٌ يسی گشدیهذٌ
اػت(ػلمبػهی ي َمکهبسان .)2012 ،دس ایهه آصمهبیؾ اص
وُشی پبیٍداس ثٍ طًل  10متهش ،ػهش  25ػهبوتی متهش ي
استفبع ویم متش ثب حذاکخش ثذٌی  50لیتش ثش حبویهٍ اػهتفبدٌ
ؿذٌ اػت .یک دسیچٍی کـًیی ػمًدی دس اوتُهبی وُهش
پبیٍداس رُت تىظیم ػمق آة پبییه دػت ي محل تـکیل
پشؽ آثی وصت گشدیذٌ ثًد .رُهت اوهذاصٌ گیهشی ثهذٌ دس
اوتُبی وُش پبیٍداس ،اص یک ػشسیض مخلخی لجٍ تیض ثب صايیهٍی
ساع  53دسرٍ ي  8دقیقٍ اػهتفبدٌ ؿهذٌ اػهت .ساثطهٍی
مشثً ثٍ محبػجٍی ثذٌ ثب اػهتفبدٌ اص ػهشسیض مخلخهی ثهٍ
صًست صیش می ثبؿذ:
()1

8
 2.5
2 g Cd tan H d
15
2

Q
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کٍ آن  C dضشیت ثهذٌی رشیهبن H d ،استفهبع آة سيی
ػشسیض ي  صايیٍ ساع ػشسیض اػت .دس آصمبیؾ مهزکًس اص
 8ومًوٍی فیضیکی ثب استفبع ػشسیض ،استفبع پلٍ ي تؼذاد پلٍ-
ی حبثت ،يلی ؿیت ي وفًرپزیشی متفهبيت اػهتفبدٌ ؿهذٌ
اػت .ایه ومًوٍَب داسای  3پلٍَ ،ش یهک  10ػهبوتی متهش
ثًدوذ .تصًیش یکی اص ایه  8ومًوٍی فیضیکهی دس ؿهکل 1
وـبن دادٌ ؿذٌ اػت .مذلَبی فیضیکی ػبختٍ ؿذٌ دس 4
متشی پبییه دػت يسيدی وُش پبیٍداس وصهت ؿهذوذ .مهًاد
داخل تًسیػىگُب دس اوهذاصٌ َهبی متفهبيت ػهى ثهشای
دػتیبثی ثهٍ  3وهًع تخلخهل  %40 ،%38ي  %42اػهتفبدٌ
ؿذٌ اػت .ثب تًرٍ ثٍ مطبلؼبت کلض ( )1993ي اػتفؼهًن
( ،)1979مقبدیش تخلخهل ثهیه  %38ي  %42ثهشای ػهشسیض
َبی تًسی ػىگی ثُتشیه وتیزٍ سا می دَىهذ؛ ثهٍ َمهیه
دلیهل ،دس تحقیهق ػلمبػهی ي َمکههبسان ( )2012اص ػههٍ
تخلخههل  %40 ،%38ي  %42اػههتفبدٌ ؿههذٌ اػههت .ثههشای
مطبلؼٍی تأحیش تخلخل دس اتالف کبسمبیٍ اص صفحبت فلضی
صلت دس سيیٍی ػمًدی ي افقی ،ي یب َش دي سيیٍی ومًوٍ-
َبی فیضیکی اػتفبدٌ ؿذٌ اوذ .دس رذيل  1مـخصهبت 8
ومًوٍی فیضیکی ػبختٍ ؿذٌ آمذٌ اػت .دس ایه تحقیق اص
دادٌ َبی مشثً ثٍ رمؼهب"  267آصمهبیؾ (مهًسد) ثهب دي
ؿیت متفبيت  1:1ي ( 1:2افقهی:ػمهًدی) ي ػهٍ تخلخهل
متفبيت  %40 ،%38ي  %42ي ثذٌ َهبی متغیهش ثُهشٌ يسی
گشدیذٌ اػت .ثشای محبػهجٍی مقهذاس کبسمبیهٍی کهل دس
ثب دػت تبد ػشسیض ساثطهٍی  2مهًسد اػهتفبدٌ قهشاس مهی
گیشد:
2

()2

Va
q2
H  y
2g
2g ( y  H ) 2

E0  H  y 

کٍ دس آن  E 0 ،کبسمبیٍی کل دس ثب دػهت ػهشسیضH ،

استفبع کل ػهشسیض y ،ػمهق آة دس فبصهلٍ ای حهذيد 60
ػبوتی متشی دس ثب دػت ػهشسیض ي  Vaػهشػت وضدیکهی
آة ثٍ ػشسیض می ثبؿذ .رُت محبػجٍی کبسمبیٍ دس پبییه
دػت ػشسیض ،قجل اص پشؽ آثی ،ساثطٍ ی  3مهًسد اػهتفبدٌ
قشاس میگیشد:
2

()3

V1
q2
 y1 
2
2g
2 gy1

E1  y1 

y
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( 1  8( c ) 3  1
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دس سياثط فً  E1کبسمبیٍ دس پبییه دػت ػشسیض قجهل اص
پشؽ آثی y1 ،ػمق آة قجهل اص پهشؽ آثهی V1 ،ػهشػت

رشیبن دس پبییه دػت ػهشسیض قجهل اص پهشؽ آثهی ي yc
ػمق ثحشاوی می ثبؿذ .ثشای محبػجٍی مقهذاس اػهتُالک
کبسمبیٍی وؼجی اص ساثطٍی  4اػتفبدٌ می ؿًد:

شثیِ درختی M5

E E0  E1

K
H
H

)(4

دس ساثطٍی فً  E ،اختالف اوشطی دس پهبییه دػهت ي
ثب دػت ػشسیض قجل اص پشؽ آثی می ثبؿذ .اتالف کبسمبیهٍ
دس حبلههت کلههی ثؼههتگی ثههٍ فشاػههىزُبی َىذػههی ي
َیههذسيلیکی داسد ،کههٍ مههی تًاوىههذ ثههٍ صههًست تههبثغ
 f (q, l , H , h, y, y1 , y2 , g , p,  )  0ثیههبن ؿههًوذ.
دس ایه تبثغ q ،ثذٌی رشیبن l ،طًل َش پلهٍ ػهشسیضH ،
استفبع کل ػشسیض h ،استفبع َش پلٍ ػهشسیض y ،ػمهق آة
دس فبصلٍ ای حذيد  60ػبوتی متشی دس ثب دػت ػهشسیض،
 y1ػمق آة قجل اص پشؽ آثی y 2 ،ػمق آة ثؼذ اص پهشؽ
آثی g ،ؿتبة گهشاوؾ p ،وفًرپهزیشی ػهىگُبی داخهل
تًسی ػى  ،ي  رهش مخصهًف ػهىگُب مهی ثبؿهىذ.
فشاػهههىزُبی ثهههذين ثؼهههذ مه هی تًاوىهههذ ثهههٍ صهههًست
2
) E  f ( q 3 , h , pثیبن ؿهًوذ E .افهت کبسمبیهٍی

l

H

gH

H

h
وؼجی ي
l
مؼشفی ؿذٌ اوذ .دس ایهه تحقیهق ،اتهالف کبسمبیهٍ اص سيی
ػشسیض تًسی ػىگی پلٍ ای  1EDثٍ ػىًان متغیش ياثؼتٍ ي
ي فشاػىذ َذف دس وظش گشفتهٍ ؿهذٌ اػهت ،ثطهًسی کهٍ

ؿیت ػشسیض اػت .ایه فشاػىزُب دس ؿهکل 2

q2
), S , P,VL, HL
gH 3

( ED  f

q2
دادٌ َههب سا ثههش اػههبع
gH 3
چگًوگی تًصیهغ دادٌ َهب سا ثهش اػهبع  VL ،P ،Sي HL
وـبن میدَىذ.

ي  ،EDي رههذيل  2ویههض

کههٍ دس آن  Sؿ هیت ػههشسیض

می ثبؿذ کٍ دس  2وًع  LSي  HSياسد ؿجیٍ ؿهذٌ اػهت.
 HSؿیت تىذتش ( )1:1ي  LSؿیت کىذتش ( )1:2سا وـبن
می دَذ P .تخلخل مًاد داخل تًسی ػىگی اػت کهٍ دس
ػههٍ وههًع  Highتخلخههل  Mean ،%42تخلخههل  %40ي
 Lowتخلخل  %38ياسد وش افضاس ؿذٌ اوذ .مىظًس اص VL
ػشسیض ثب صفحٍ ای صلت دس سيیٍی ػمًدی ي  HLػشسیض
ثب صفحٍ ای صلت دس سيیٍی افقی می ثبؿذ .ثشای ثشسػهی
چگًوگی تًصیغ دادٌ َبی مًسد ثشسػی ،ؿهکلُبی  3ي  4ي
رذيل  2اسائٍ ؿذٌ اوذ .ؿهکلُبی  3ي  4چگهًوگی تًصیهغ
- energy dissipation

1

ؿجیٍ دسختی ( M5کًییىله )1992 ،صیش مزمًػهٍ
ای اص سيؿههُبی ی هبدگیشی مبؿ هیىی ي دادٌ کههبيی اػههت.
سيؿُبی یبدگیشی مبؿهیىی ي دادٌ کهبيی قبثلیهت کـه
ویمٍ خًدکبس الگًَبی اسصؿمىذی سا اص دادٌ َهب داسوهذ .دس
ػبلُبی اخیش ،ؿجیٍ دسختی  M5تحًل قبثهل تهًرُی دس
مؼبئل طجقٍ ثىذی ي پیؾ ثیىی ایزبد ومًدٌ اػهت (پهبل،
 .)2006ارضای اصلی دسخهت تصهمیم ػجهبست اص گشَُهب،
ؿبخٍ َب ي ثشگُب می ثبؿىذ (لًکهب ي میزهب .)2007 ،اوهًاع
ؿجیٍ َبی تصمیم دسختی ثٍ صهًست صیشاوهذ )1 :دسخهت
يایبصی ثب مقبدیش طجقٍ ثىذی ؿهذٌ دس ثشگُهبی ؿهجیٍ )2
دسخت يایبصی ثب مقبدیش ػذدی حبثهت ثهٍ ػىهًان ثشگُهبی
ؿجیٍ  )3دسخهت يایهبصی ثهب مؼهبد ت خطهی ثهٍ ػىهًان
ثشگُبی ؿجیٍ M5 .یک ؿجیٍ دسختی ثشای پهیؾ ثیىهی
صفبت ػذدی پیًػتٍ اػت کٍ دس آن تًاثغ يایبصی خطهی
دس ثشگُبی آن متظبَش می ؿهًوذ (پهبل .)2006 ،ػهبختبس
دسختی ؿجیٍ ثبػج ػبدگی ػبختمبن ؿجیٍ ،قذست پهیؾ
ثیىی ثب ي فُم ػهشیغ آن مهی گهشددَ .مچىهیه ،تفؼهیش
دسختُبی کًچکتش کهٍ اوـهؼبثبت صیهبدی وذاسوهذ دس ایهه
ؿجیٍ ساحت تش اػت .دس ثؼیبسی اص مهًاسد ،ساحهت ثهًدن
تفؼیش ؿجیٍ ثٍ اوذاصٌی دقت پیؾ ثیىهی آن مُهم اػهت
(آلجش ي َمکبسان .)2012 ،مضیت اصلی ؿجیٍ دسختی ثٍ
يایبصی دسختی اثؼبد کًچکتش ي دقت ثیـتش ؿجیٍ دسختهی
اػت .ؿجیٍ َبی دسختی ثش اػبع سيؽ "رذایی افکهه ي
پیشيص ؿً که" 2ػبختٍ می ؿًوذ (ثبتبچبسیب ي ػهًلًمبتیه،
 .)2004دس َ M5ذف ػبخته ؿجیُی اػت کهٍ مقهبدیش
َذف مًاسد آمًصؿی سا ثٍ مقهبدیش دیگهش يیظگیُهب مشثهً
کىذ .ایزبد یک ؿهجیٍ دسختهی دس دي مشحلهٍ اوزهب مهی
گیشد .مشحلٍی ايل ؿبمل اػتفبدٌ اص یهک مؼیهبس اوـهؼبة
ثشای ایزبد ؿجیٍ اػت .مؼیبس اوـؼبة ثشای الگهًسیتم M5
ثش اػبع ػملکشد اوحهشاف مؼیهبس مقهبدیش َهش سدیه ي یهب
2

- divide and conquer
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طجقٍ اػت ،کٍ دس َش گشٌ ثٍ دػت میآیذ .مؼیبس اوـهؼبة
ثیبوگش میضان خطب دس آن گشٌ می ثبؿهذ ،ي ؿهجیٍ حهذاقل
خطبی مًسد اوتظبس سا ثهٍ ػىهًان وتیزهٍ ی آصمهبیؾ َهش
صفت دس آن گشٌ محبػجٍ می کىذ .خطبی ؿجیٍ ػمًمب ثهب
اوذاصٌ گیشی دقت پیؾ ثیىی مقهبدیش َهذف مهًاسد دیهذٌ
وـذٌ ػىزؾ می ؿًد .سياثط محبػجٍی کهبَؾ اوحهشاف
مؼیبس ) (SDRثٍ صًست صیش می ثبؿىذ:
()5

Ti
) Sd (Ti
T

N

SDR  Sd (T )  
i 1

1 N 2 1 N
) ( yi  ( yi ) 2
N i 1
N i 1

Sd (T ) 

دس ایه سياثط  Tمزمًػٍ ای اص ومًوٍ َبػت (مًاسد) کهٍ
ثٍ َش گشٌ ياسد می ؿًد Ti ،وـبن دَىذٌ ی صیش مزمًػهٍ
ای اص ومًوٍ َبػت کٍ  iامیه وتیزٍ آصمًن ثبلقًٌ سا داسوذ،
 S dثیبوگش اوحشاف مؼیبس y i ،مقذاس ػذدی يیظگی َهذف
ومًوٍ  iي  Nؿمبسٌ دادٌ َب سا وـبن مهی دَهذ (آلجهش ي
َمکبسان .)2012 ،ثؼذ اص آصمبیؾ ،تمبمی اوـؼبثبت ممکه،
M5صفتی سا ثشای اوـؼبة اوتخبة می کىذ کٍ ثیـتشیه
کبَؾ خطبی مًسد اوتظبس سا داؿتٍ ثبؿهذ؛ ایهه سَىمهًن
اػبع سيؿُبی طجقٍ ثىذی اػت کٍ اوتشيپی 1وبمیذٌ مهی
ؿًد .اوتشيپی میتًاوذ ثٍ ػىًان مؼیبس میضان آؿفتگی یک
ػبمبوٍ تفؼیش ؿًد .ایه تقؼیم ثىذی اغلت مىزش ثٍ ایزبد
یک ؿجیٍ دسختی ثضس ي سؿذ یبفتٍ می گهشدد کهٍ ثبیهذ
َشع ؿًدَ .شع کشدن 2مؼمً " ثبػج افت دقت ؿجیٍ ي
ي پیؾ ثیىی آن می گشدد .ثبیذ تًرٍ کهشد کهٍ َهشع تهب
صمبوی ثبیؼتی ادامٍ یبثذ کٍ ثبػج افت ثیؾ اص حهذ دقهت
وگشدد (ثبتبچبسیب ي ػهًلًمبتیه .)2004 ،ثىهبثشایه ،ديمهیه
مشحلٍ اص طشاحی ؿجیٍ دسختیَ ،شع کشدن ؿهجیٍ سؿهذ
یبفتٍ ،ي ربیگضیىی صیشؿبخٍ َهب ثهب تًاثهغ يایهبصی خطهی
اػت .ایه سيؽ ایزبد ؿجیٍ دسختی فضهبی فشاػهىزُب سا
ثٍ صیشفضبَب تقؼیم ومًدٌ ،ي َش وبحیٍ یک ؿهجیٍ يایهبصی
خطی ایزبد می کىذ (ؿکل )5؛ ایه فشایىذ ثبػج افهضایؾ
دقت سيؽ  M5می ؿًد .پغ اص َشع کشدن ،فشایىذَبی
صبف کشدن 3ثشای رجشان گؼهیختگیُبی تىهذ ،کهٍ ثطهًس

79

ارتىبة وبپزیش ثیه مذلُبی خطهی َهم رهًاس دس ثشگُهبی
دسخت َشع ؿذٌ ،مخصًصب" ثهشای ؿهجیٍ َهبیی کهٍ ثهب
تؼذاد کمتشی اص ومًوٍ َب ػبختٍ ؿذٌ اوذ ،اوزب می ؿهًد
(ثبتبچبسیب ي ػًلًمبتیه .)2004 ،دس ایه تحقیق اص وش افضاس
 4WEKAکٍ دس داوـگبٌ  Waikatoویًصلىذ تًػؼٍ یبفتهٍ،
اػتفبدٌ گشدیذٌ اػت .ص ثهٍ رکهش اػهت کهٍ دس اػمهبل
سيؽ  M5دس مههًسد دادٌ َههب اص  3سيؽ ثههشای ی هبدگیشی
مبؿههیىی ثُههشٌ يسی گشدیههذٌ اػههت :ال ه  .اػتجبسػههىزی
ضشثذسی ثب  10قؼمت ،کٍ دس ایه سيؽ اثتذا  %10اص کهل
دادٌ َب ثٍ ػىًان دادٌ َبی آصمبیـهی ،5ي  %90ثهٍ ػىهًان
دادٌَبی آمًصؿی 6مًسد اػتفبدٌ وش افضاس قشاس می گیشوذ؛
ػپغ  %10دیگش اص دادٌ َب ثٍػىًان دادٌ َبی آصمبیـهی،
ي ثقیٍ ثٍػىًان دادٌ َهبی آمًصؿهی دس وظهش گشفتهٍ مهی
ؿًوذ ،ي ایه فشایىذ تب صمبوی ادامٍ می یبثذ کٍ َمٍی دادٌ
َب َم ثٍ ػىًان دادٌ َبی آصمبیـی ي َم ثهٍ ػىهًان دادٌ
َبی آمًصؿی اػتفبدٌ ؿهًوذ .ة .دس سيؽ دي  %70 ،دادٌ
َب آمًصؿی ي  %30ثقیٍ دادٌ َب آصمبیؾ می ؿًوذ .د) دس
سيؽ ػً  ،کل دادٌ َهب رُهت آمهًصؽ ي ػهبخت ؿهجیٍ
مًسد اػتفبدٌ قشاس میگیشوذ؛ ػپغ ثب ؿجیٍ ػهبختٍ ؿهذٌ
َمٍ دادٌ َب مًسد آصمًن قشاس مهی گیشوهذ .ثهشای اسصیهبثی
دقت ؿهجیٍ َهبی مهًسد ثشسػهی ،اص آمهبسٌ َهبی ضهشیت
َمجؼههتگی  Rي رههزس میهبوگیه مشثههغ خطههب )(RMSE
اػتفبدٌ ؿذٌ اػت .سياثط ایه دي آمبسٌ دس صیش آمذٌاوذ.
)(6

 EDO ) 2

C

n

)  EDC )( EDO i  EDO

)(7

 ( ED

 ( ED

RMSE 

Ci

 EDC ) 2 *  ( EDO i  EDO ) 2

 ( ED

R

Ci

 EDCمقبدیش اتالف کبسمبیٍی محبػجٍ ؿذٌ ثٍ يػهیلٍی
ؿجیٍ EDO ،مقبدیش اتالف کبسمبیٍ مـهبَذٌ گشدیهذٌ دس
آصمبیـُب ،ي  nتؼذاد دادٌ َب می ثبؿىذ .ثب تًرٍ ثهٍ وتهبیذ
ثٍ دػت آمذٌ ،مـبَذٌ ؿذ کٍ سيؽ (د) دقهت ثیـهتشی
وؼجت ثٍ ػبیش سيؿُب داسد.

1

4

2

5

- entropy
- prunning
3
- smoothing

- Waikato environment for knowledge analysis
- testing data
6
- training data
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شکل  -1تصَیر ًوًَِی فیسیکی سرریس پلِ ای تَری سٌگی

شکل  -2اتعاد ٌّذسی ٍ فیسیکی شثیِ ّای ّیذرٍلیکی.

تا شیة ( 1:2سلواسی ٍ فرسادی زادُ)1388 ،

 :Xمقبدیش q2/gH3
 :Yفشاياوی دادٌ َب

شکل  -3تَزیع دادُ ّا تر اساس gH 3

 :Xمقبدیش ED
 :Yفشاياوی دادٌ َب
2

.q

شکل  -4تَزیع دادُ ّا تر اساس . ED
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شکل  -5تقسین تٌذی فضای ًوًَِ ّا تٍِسیلِی الگَریتن شثیِ درختی ( M5تاتاچاریا ٍ سَلَهاتیي.)2004 ،

P

S

q2 / gH3

ED

VL

HL

شکل -6هیساى ّوثستگی  EDتا سایر فراسٌجْا.
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جذٍل  -1هشخصات فیسیکی شثیِ ّای سرریس تَری سٌگی پلِ ای.
ؿیت

تخلخل

(افقی:ػمًدی)

(دسصذ)

1:1

38،40،42
38،40،42

استفبع ػشسیض

استفبع پلٍ

(ػبوتیمتش)

(ػبوتیمتش)

1

تًسی ػىگی )(G

30

10

3

2

تًسی ػىگی ثب دیًاسٌی ػمًدی صلت )(GV

30

10

3

1:1

3

تًسی ػىگی ثب دیًاسٌی افقی صلت )(GH

30

10

3

1:1

38،40،42

4

تًسی ػىگی ثب دیًاسٌی ػمًدی ي افقی صلت )(GVH

30

10

3

1:1

38،40،42

5

)(G

30

10

3

1:2

38،40،42

6

)(GV

30

10

3

1:2

38،40،42

7

)(GH

30

10

3

1:2

38،40،42

8

)(GVH

30

10

3

1:2

38،40،42

سدی

وًع ػشسیض

تؼذاد پلٍ

جذٍل -2تَزیع دادُ ّای ٍرٍدی تِ ًرم افسار.
VL

HL

S

P

No

Yes

No

Yes

Low

Mean

High

LS

HS

139

128

146

121

87

90

90

115

152

جذٍل -3شثیِ ّای هَرد تررسی.
فشاػىزُب

ؿجیٍ/ومبیـىبمٍ

HL

VL

S

P

q2 / gH3

√

√

√

√

√

ؿجیٍ()1

×

√

√

√

√

ؿجیٍ()2

×

×

√

√

√

ؿجیٍ()3

×

×

×

√

√

ؿجیٍ()4

×

×

×

×

√

ؿجیٍ()5
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)67-75  (صص1392  زهستاى/  سال ششن/ هجلِی هٌْذسی هٌاتع آب

. – تررسی درجِی تاثیر فراسٌجّا در اتالف کارهایِ تر رٍی سرریس تَری سٌگی4 جذٍل
R

RMSE

M5P

ٍؿجی

M5RULE

M5P

M5RULE

( )ال

()ة

()د

( )ال

()ة

()د

( )ال

()ة

()د

( )ال

()ة

()د

)1(ٍؿجی

0/904

0/860

0/893

0/946

0/912

0/927

0/870

1/014

1/502

0/623

0/789

1/030

)2(ٍؿجی

0/843

0/694

0/809

0/866

0/694

0/842

1/061

1/382

1/854

0/959

1/381

1/548

)3(ٍؿجی

0/835

0/711

0/809

0/862

0/690

0/839

1/082

1/356

1/859

0/978

1/389

1/556

)4(ٍؿجی

0/645

0/610

0/684

0/645

0/602

0/691

1/465

1/519

2/147

1/464

1/533

2/112

)5(ٍؿجی

0/677

0/623

0/686

0/679

0/618

0/681

1/412

1/500

2/146

1/408

1/507

2/153

q2 / gH3 <= 0.01 :
| q2 / gH3 <= 0.002 :
| | HL=No: LM1 (26/46.71%)
| | HL=Yes:
| | | Slope=LS: LM2 (13/59.574%)
| | | Slope=HS: LM3 (16/74.73%)
| q2 / gH3 > 0.002 :
| | Slope=LS:
| | | VL=No: LM4 (18/34.7%)
| | | VL=Yes: LM5 (17/20.479%)
| | Slope=HS: LM6 (56/25.522%)
q2 / gH3 > 0.01 : LM7 (121/12.338%)

LM 1: ED = -76.8987 * q2 / gH3 + 0.5576 * Slope (HS) +
0.0997 * Porosity (High , Mean) + 0.4125 * Porosity (Mean) +
0.7661 * HL (Yes) - 0.665 * VL (Yes) + 3.7977
LM 2: ED = -76.8987 * q2 / gH3 + 1.5794 * Slope (HS) + 0.0997 *
Porosity (High , Mean) + 0.7216 * HL (Yes) + 0.8706 * VL (Yes) +
3.0769
LM 3: ED = -76.8987 * q2 / gH3 + 1.4768 * Slope (HS) + 0.0997 *
Porosity (High , Mean) + 0.7216 * HL (Yes) + 2.2843 * VL (Yes) +
3.079
LM 4: ED = -131.5011 * q2 / gH3 - 0.2153 * Slope (HS) + 1.0457 *
Porosity (High , Mean) - 0.5681 * HL (Yes) - 0.0324 * VL (Yes) +
3.7145
LM 5: ED = -82.6727 * q2 / gH3 - 0.2153 * Slope (HS) + 0.2439 *
Porosity (High , Mean) - 0.383 * HL (Yes) - 0.0324 * VL (Yes) +
3.7757
LM 6: ED = -181.1799 * q2 / gH3 - 0.1516 * Slope (HS) + 0.4709 *
Porosity (High , Mean) - 0.1772 * HL (Yes) - 0.172 * VL (Yes) +
3.6002
LM 7: ED = -21.1227 * q2 / gH3 - 0.2335 * Slope (HS) + 0.1184 *
Porosity (High , Mean) - 0.2408 * HL (Yes) + 0.155 * VL (Yes) +
2.3515

.M5P ِ شثیِ درختی ٍ رٍاتظ خطی ارائِ شذُ تٍِسیلِی شثی-7شکل
Rule 1: IF: q2 / gH3 ≥ 0.01 THEN:
ED = -21.1227 * q2 / gH3 - 0.2335 * Slope (HS) + 0.1184 * Porosity (High, Mean) - 0.2408 * HL (Yes) + 0.155
* VL (Yes) + 2.3515 )121/12.338%(
Rule 2: IF: q2 / gH3 > 0.002, Slope=HS THEN:
ED = -193.1623 * q2 / gH3 - 0.1672 * Slope (HS) + 0.5192 * Porosity (High, Mean) - 0.1954 * HL (Yes) - 0.237
* VL (Yes) + 3.615 )56/22.472%(
Rule 3: IF: Slope=LS , VL=Yes THEN:
ED = -24.0332 * q2 / gH3 + 0.4774 * Slope (HS) + 0.1473 * Porosity (High, Mean) + 0.3164 * Porosity (Mean)
+ 0.1278 * HL (Yes) - 0.1395 * VL (Yes) + 3.4036 )32/33.22%(
Rule 4: IF: VL=No THEN:
ED = -145.9951 * q2 / gH3 + 1.51 * Porosity (High, Mean) + 0.5802 * Porosity (Mean) - 0.2886 * HL (Yes) +
0.723 * VL (Yes) + 3.3353 )38/26.02%(
Rule 5: ED = 6.8377 * HL (Yes) + 3.0005 )20/35.98%(

.M5Rule ِ قَاًیي ارائِ شذُ تٍِسیلِی شثی-8شکل
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هشاّذاتی در شثیِ .M5

هشاّذاتی در شثیِ .M5Rule

ًتایج ٍ تحث
دس ایه تحقیق مزمًػهب"  267دادٌ ی آصمبیـهگبَی
ياسد وش افضاس گشدیذوذ ،ي ؿجیٍ  M5Pثشای اػتخشاد ؿهجیٍ
دسختی ،ي ؿجیٍ  M5Ruleثهشای اػهتخشاد قهًاویه رُهت
پیؾ ثیىی اتالف کبسمبیٍ اص سيی ػشسیض تهًسی ػهىگی ،دس
مًسد دادٌ َب اػمبل ؿذوذ .وتهبیذ حبصهل اص ارهشای ؿهجیٍ
ثههشای ومبیـههىبمٍَههبی مختلهه ي تشکیجههی اص يیظگیُههب
(فشاػىزُب) ی متؼذد (رذيل )3مًسد اػتفبدٌ ی ؿجیٍ دس
رذيل  4اسائٍ گشدیهذٌ اوهذ .ثهب تًرهٍ ثهٍ وتهبیذ رهذيل 4
مالحظٍ مهی ؿهًد کهٍ اص ثهیه  5فشاػهىذ مهًسد ثشسػهی،
فشاػىذ

q2
gH 3

ثیـتشیه تأحیش سا دس میضان اتالف کبسمبیهٍ

سيی ػههشسیض تههًسی ػههىگی پلههٍ ای داؿههتٍ ،ي ثقیههٍ ی
فشاػىزُب تأحیش اوذکی دس پیؾ ثیىی ي ؿجیٍ ػبصی اتهالف
اوشطی داسوذ .وتبیذ رذيل  4وـبن می دَىذ کٍ ؿهجیٍ ()1
ثُتشیه وتیزٍ سا اسائٍ می کىذ .ؿکل  6میهضان َمجؼهتگی
يیظگی ي یب فشاػىذ َذف ،یؼىی  EDسا ثب ػهبیش فشاػهىزُب

q2
وـبن می دَذ .ثٍ ػلت َمجؼتگی ثب ی پبسامتش
gH 3
فشاػىذ َذف یؼىی  ،EDایه فشاػىذ ثهٍ ػىهًان سیـهٍ ی
ؿجیٍ دسختی مًسد تًرٍ قشاس گشفتٍ اػتَ .مچىیه ،وتبیذ
حبصل اص رذيل  4وـبن می دَىذ کٍ سيؽ (د)  ،کٍ کهل
دادٌ َب سا یک ثبس ثشای آمًصؽ ي ثبس دیگش ثشای آصمبیؾ دس
وظش می گیهشد ،وؼهجت ثهٍ سيؿهُبی (اله ) ي (ة) ،یؼىهی
ثهب

اػتجبسػىزی ضشثذسی (ثهب  10قؼهمت) ،ي حهبلتی کهٍ 70
دسصههذ اص دادٌ َههب رُههت آمههًصؽ ي  30دسصههذ رُههت
اػتجبسػىزی دس وظش گشفتٍ می ؿًد ،وتبیذ قبثهل قجهًلتش ي
ثُتشی سا اسائهٍ مهی ومبیهذَ .مهبن گًوهٍ کهٍ اص رهذيل 4
پیذاػت ،ؿجیٍ  M5Ruleوتبیذ ثُتهشی سا اسائهٍ مهی کىهذ.
سياثط خطی اسائٍ ؿذٌ ثهٍ يػهیلٍی ؿهجیٍ دسختهی  M5ي
قًاویه ثٍ دػت آمذٌ اص ؿجیٍ  M5Ruleدس ؿکلُبی  7ي 8
قبثل مـبَذٌ اوذ .اػذاد داخل دي کمهبن ثهٍ تشتیهت تؼهذاد
مًاسدی اص دادٌ َب سا کٍ دس ؿشایط َش ساثطٍی خطی صذ
می کىذ ،ي خطبی مشثً ثٍ َش ساثطهٍی خطهی وهب ش ثهٍ
قبوًن مزکًس سا ثٍصًست دسصذ وـبن میدَذ .ؿهکلُبی 9
ي  10اوذاصٌی تطبثق قًاویه ؿجیٍ  M5Ruleي سياثط خطی
اسائٍ ؿهذٌ ثهٍ يػهیلٍی ؿهجیٍ  M5Pسا دس ثهشآيسد اتهالف
کبسمبیٍ اص سيی ػشسیض تًسی ػىگی پلٍ ای سا ثهب دادٌ َهبی
مـبَذاتی دس حبلت کلی اسائٍ می دَذ .دس ایهه ومًداسَهب،
محًس  Xمقبدیش مـهبَذاتی اتهالف کبسمبیهٍ ثهب اػهتفبدٌ اص
مقبدیش ثٍ دػت آمذٌ اص آصمبیـهُبی اوزهب ؿهذٌ دس مهًسد
ؿجیٍ َب ثب کبسثشد سياثط  4ي  ،8ي محهًس  Yمقهبدیش اتهالف
کبسمبیٍی پیؾ ثیىی ؿذٌ سا ثٍ يػیلٍی ؿجیٍَبی دسختی
 M5Pي  M5Ruleوـبن می دَىذ.
E  E1
1
)(8
ED 
,K 0
1 K
H
َمبن گًوٍ کٍ اص ؿکلُبی  9ي  10پیذاػت ،مقبدیش پهیؾ
ثیىی ؿذٌ ثٍ يػیلٍی ؿجیٍ  M5Ruleثٍ مقبدیش مـبَذاتی
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ي وتبیذ آصمبیـگبَی ثؼیبس وضدیکتش می ثبؿىذ؛ ثهٍ ػجهبستی،
مقههذاس ثههب ی  R 2دس ؿههجیٍ  M5Ruleوؼههجت ثههٍ ؿههجیٍ
دسختی  M5Pحبکی اص دقت ثب ی ایه سيؽ اػهت .رُهت
ػههىزؾ دقههت سيؽ  ،M5سيؽ يایههبصی خطههی چىههذ
متغیشٌی لزؼتیک قبثل اػمبل دس مًسد دادٌ َبی گؼؼتٍ
ثشای دادٌَب اػمبل گشدیذ کٍ مىزهش ثهٍ ایزهبد ساثطهٍی 9
ؿذَ .مچىبن کٍ اص ساثطٍ سگشػیًوی چىذ متغیهشٌ ؿهمبسٌ
ی  9پیذاػت ،دقت سيؽ يایهبصی خطهی چىهذ متغیهشٌی
لزؼتیک ثهب R  0/4736دس مقبیؼهٍ ثهب سيؽ M5Rule
( ،) R  0/946ثؼیبس پبییه می ثبؿذ.
()9

q2
)  0.4613 *VL (Yes
gH 3

* ED  64.518
 3.4561

نتیجه گیری
ثش اػبع وتبیذ ثٍ دػت آمذٌ اص ایهه تحقیهق ،وکهبت
صیش قبثل طشح می ثبؿىذ:
 )1سيؽ  M5قبثلیت اسائٍی مؼبد ت خطهی ػهبدٌ ي قبثهل
فُم سا ثشای پیؾ ثیىی اتالف کبسمبیٍ اص سيی ػشسیض تهًسی
ػىگی پلٍ ای ثب دقت ثب داساػت .ایه دس حبلی اػهت کهٍ
سيؽ  ،C5کههٍ دس تحقیهق ػلمبػهی ي َمکههبسان ()2012
اسائٍ گشدیذٌ اػت ،تىُب قبدس ثٍ ؿجیٍ ػبصی ي پیؾ گهًیی
طجقبت افت کبسمبیٍ می ثبؿذ )2 .وتبیذ ثهٍ دػهت آمهذٌ اص
ثشسػی فشاػىزُبی م حش دس اتالف کبسمبیهٍ اص سيی ػهشسیض
تًسی ػىگی پلٍ ای وـبن داد کٍ فشاػىزُبی ثذٌ ي استفهبع
ػشسیض ثیـتشیه تأحیش ي اَمیت سا دس ؿهجیٍ ػهبصی اتهالف
اوشطی داؿتٍ ،ي ػبیش فشاػىزُب (ؿیت ػهشسیض ،وفًرپهزیشی
ػشسیض ي صلت ثًدن قؼمتُبیی اص ػشسیض) تبحیش کمتهشی سا
دس اتالف کبسمبیٍ اص سيی ػشسیض تًسی ػىگی پلٍ ای داسوذ.
 )3دس سيؽ  ،M5فضبی ومًوٍ َب ثٍ چىهذ قؼهمت تقؼهیم
گشدیذٌ ي ثشای َش قؼمت ،ثٍ صًست رذاگبوهٍ ،مؼبدلهٍ ای
خطی ثب دقت ثب ي دس ػیه حبل ػبدٌ اسائهٍ مهی ؿهًد .ثهب
تًرٍ ثٍ ػبدگی ،دقت ثب ي کبسثشدی ثهًدن سيؽ  M5دس
مقبیؼٍ ثب ػبیش سيؽ َهب ،سيؽ  M5مهی تًاوهذ ثهٍ ػىهًان
سيؿی دقیق ي قبثل اطمیىبن رُت پیؾ ثیىی اتالف اوشطی
دس ػشسیضَبی تًسی ػىگی پیـىُبد گشدد.
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