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چکیذُ
اس اثشارگذاری درٍىعبسُای ثزای تؼییي هؾخصبت دیٌبهیکی عبسُ اعتفبدُ هیؽَدً .صت ثْیٌِی دعتگبُّب اس اّویت ٍیضُای
ثزخَردار اعت .اثتذا یک هذل  2عجقِ در ًزمافشار الوبى هحذٍد  SAP2000عزاحی ؽذ .تؼییي ثْتزیي هکبى ثزای ًصت
دعتگبُّبی لزسًُگبری هیثبؽذ کِ ثتَاى ثب اعتفبدُ اس آى هؾخصبت دیٌبهیکی هذل را ثخَثی ثذعت آٍرد .هحل عقف
عجقبت ٍ ٍعظ عتَىّب ثزای اًجبم ایي کبر درًظز گزفتِ ؽذُاًذ ٍ ثب اعتفبدُ اس ایي هکبىّب ٍ الگَریتن صًتیک هؾخصبت
دیٌبهیکی عبسُ ثذعت آهذ .ثزای درصذّبی هختلف ًَفِّ ،ز کذام اس هحلّبی ًصت دعتگبُّب ًتبیج هٌبعجی ثزای تؼییي
هؾخصبت دیٌبهیکی عبسُّب ًتیجِ دادُ اعت.
ٍاصُّبی کلیذی :اثشارگذاری درٍىعبسُای ،هؾخصبت دیٌبهیکی ،الگَریتن صًتیک

.1هقذهِ
یکی اس جبلتتزیي اعتفبدُّب اس اثشارگذاری لزسُای ،تَصیف هؾخصبت دیٌبهیکی عبسُّب اس هیبى ؽٌبعبیی
فزکبًظّب ٍ ؽکلّبی هَدی ٍ تخویي ضزایت هیزایی ثزای تزاسّبی هختلف اس داهٌِی حزکت هیثبؽذ .تؼییي
هؾخصبت هَدال عبسُای ثب اعتفبدُ اس اعالػبت اًذاسُگیزی ؽذُی دیٌبهیکی تَجِ سیبدی را در عبلّبی اخیز ثِ
خَد جلت کزدُ اعت ٍ ثِ ایي ػلت اعت کِ آى در ثِ رٍسرعبًی هذل عبسُ ،هؾبّذُی عالهتی عبسُ ٍ کٌتزل
عبسُ دارای اّویت اعت.
ثزای عبسُّبیی کِ هؾخصبت دیٌبهیکی آًْب اس عزاحیّب ثِ دعت آهذُاًذ ،ثب اعتفبدُ اس اثشارگذاری آًْب
هیتَاى ًتبیج هفیذی ثِ دعت آٍردّ ،وچٌیي ثزای عبسُّبیی کِ ّیچ گًَِ اعالػی ًغجت ثِ هؾخصبت دیٌبهیکی
آًْب ٍجَد ًذارد ،ثب اعتفبدُ اس اثشارگذاری آًْب ٍ اًجبم آسهبیؾبت ثز رٍی ایي عبسُّب ،هیتَاًین هؾخصبت
دیٌبهیکی آًْب را تؼییي کٌین.
اس اعالػبتی کِ تَعظ اثشارگذاری درٍى عبسُای ثِ دعت هیآیذ ،هیتَاى ثزای تؼییي اثزات خبک ٍ عبسُ
ٍ ثزای کؾف خزاثی اعتفبدُ کزدّ .وچٌیي اس آى هیتَاى ثزای تؼییي تغییزپذیزی سهبى تٌبٍةّبی عبسُ ثب اعتفبدُ
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اس اعالػبت جٌجؼ قَی سهیي اعتفبدُ کزد کِ ثزای اّذافی هبًٌذ آیئيًبهِّبی عبختوبًی ٍ ثزای ثبسرعی عبسُ
اعتفبدُ هیؽَد.
تکٌیک هکبىیبثی ثْیٌِی عٌغَر در هجحث هؾبّذُی عالهتی عبسُ یک ًقؼ اعبعی را ایفب هیکٌذ.
الگَریتن صًتیک یکی اس رٍػّبیی اعت کِ در اهز ثْیٌِیبثی ثغیبر هَرد اعتفبدُ قزار هیگیزد .یکی اس فبکتَرّبی
اعبعی کِ در اثشارگذاری عبسُّب ثبیذ در ًظز گزفت ،ثْیٌِ کزدى آى هیثبؽذ ،ثِ عَری کِ ثتَاى ثب حذاقل تؼذاد
دعتگبُ ثیؾتزیي اعالػبت را اس عبسُّب دریبفت کزد.

 .2ادثیبت هَضَع
در عبل  ،3932کٌگزُی آهزیکب ثزای هؾبّذُی جٌجؼ قَی در کبلیفزًیب عزهبیِگذاری کزد .اثشارّب ثِ
ٍعیلِی پضٍّؾگبُ تحقیقبتی ،MIT1کویتِی ثیيالوللی اعتبًذارد ٍ 2داًؾگبُ ٍیزجیٌیب ،3تْیِ ؽذًذ .اٍلیي جٌجؼ
قَی ثجت ؽذُ تَعظ ایي دعتگبُّب هزثَط ثِ سلشلِی الًگثیچ کبلیفزًیب در  31هبرط  3933ثَد .اٍلیي
ؽتبثٌگبؽت ثجت ؽذُ درٍىعبسُای هزثَط ثِ عبختوبى ثبسار ّبلیٍَد 4در لظآًجلظ کبلیفزًیب در  2اکتجز 3933
هیثبؽذ[.]1
ثزای عبلّب عبسُّب ثِ صَرت تیپ اثشارگذاری هیؽذًذ ثذیي ؽکل کِ دٍ (کف ٍ پؾتثبم) یب عِ (کف ٍ
پؾتثبم ٍ یک عجقِی هیبًی) دعتگبُ در عبسُ ثِ کبر هیرفت .هغبلؼبت اٍلیِ ًؾبى داد کِ ایي اثشارگذاری ًوی-
تَاًذ اعالػبت کبفی رٍی ثغتز عٌگی فًَذاعیَىّبی عبختوبى تْیِ کٌذ .الجتِ ایي اعالػبت ثزای تؼییي هؾبرکت
اثز خبک ٍ عبسُ در کل پبعخ ضزٍری ّغتٌذ .ؽکل  3یک ًوًَِ اثشارگذاری جٌجؼ قَی در یک عبسُ قجل اس
عبل  ٍ 3971ؽکل  2اثشارگذاری ّوبى عبسُ را ثؼذ اس عبل ً 3971ؾبى هیدّذ[.]3

ؽکل :1اثشارگذاری عبختوبى  7عجقِی ثتٌی قجل اس عبل ]1[1771
1
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ؽکل :2اثشارگذاری عبختوبى  7عجقِی ثتٌی ثؼذ اس عبل ]1[1771

یکی اس دالیل آسهبیؼ عبسُّب قجل ٍ ثؼذ اس سلشلِ ،کؾف خزاثی ًبؽی اس سلشلِّبی ؽذیذ اعت.در یک
اثشارگذاری ایذُآل ،اثشارگذاریّب ثبیذ هحل چزخؼ ٍ گغتزػ آعیت را تؼییي کٌٌذ .ثزای هثبل اعالػبت ثجت
ؽذُ ،تبریخچِی سهبًی اس کبّؼ عختی در اػضبی آعیتدیذُ را ًؾبى هیدّذ ٍ ّوچٌیي اػضبی آعیتدیذُ را
هؾخص هیکٌذ.
رٍػ الگَریتن صًتیک دارای یک عزی ثزتزی ًغجت ثِ رٍػّبی کالعیک هیثبؽذ .رٍػ الگَریتن
صًتیک ًیبس ثِ هؾتقگیزی ٍ هحبعجِی گزادیبى ٍ ّوچٌیي هقبدیز اٍلیِ ثزای پبراهتزّبی ًبؽٌبختِ ًذاردٍ Koh .
ّوکبراى ،در عبل  2111هیالدی اس الگَریتن صًتیک ثزای تؼییي هؾخصبت عبسُای اعتفبدُ کزدًذ[ٍ .]2ی
ّوچٌیي اس رٍػ الگَریتن صًتیک ثزای تؼییي پٌجبُ پبراهتز عختی ثزای یک عبسُی پٌجبُ درجِی آسادی اعتفبدُ
کزد .ثزای اًجبم ایي کبر ،اس پٌج ٍ دُ ًقغِی اًذاسُگیزی اعتفبدُ ؽذ ٍ ،ثِ ایي ًتیجِ رعیذ کِ ثب تؼذاد دُ ًقغِی
اًذاسُگیزی هیتَاى تخویي ثْتزی اس پبراهتزّبی ًبؽٌبختِ داؽت.

.3تبریخچِی اثشارگذاری
هحققبى سیبدی راجغ ثِ هغئلِی هکبىیبثی ثْیٌِی عٌغَرّب ثزای تؼییي پبراهتزّبی هَدال عبسُای ٍ
هؾبّذُی عالهتی عبسُ در عبلّبی اخیز تحقیق کزدُاًذ.
 ،Kammerاس رٍػ اعتقالل هَثز (EI)1ثزای هکبىیبثی ثْیٌِی عٌغَرّب اعتفبدُ کزد.رٍػ ثب هجوَػِ
عٌغَرّبی اًتخبثی سیبدی ؽزٍع هیؽَد ٍ رتجِی عٌغَرّب ثز پبیِی هؾبرکت آًْب ثزای تؼییي یک هبتزیظ
جغتجَکٌٌذُی اعالػبت (FIM)2اعت ٍ عپظ عٌغَری کِ دارای کوتزیي رتجِ هیثبؽذ حذف هیؽَد .دعتِ
عٌغَر جذیذ دٍثبرُ رتجِثٌذی هیؽًَذ ٍ عٌغَر دارای کوتزیي رتجِ کٌبر گذاؽتِ هیؽَد .در یک ػولیبت
Effective Independence
Fisher Information Matrix
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تکزاری تؼذاد ایغتگبُّبی اًتخبثی ثِ تؼذاد هکبىّبی هغلَة کبّؼ دادُ هیؽَد[ .]3الگَریتن صًتیک ثِ ػٌَاى
یک رٍػ هَثز ثزای الگَریتنّبی اثتکبری پیؾٌْبد ؽذُ اعت کِ ضبهٌی ثزای حل ثْیٌِ هیثبؽذ.
 ،Burrows ٍ Wordenکبرّبی اخیز رٍی هکبىیبثی دعتگبُّب را ثبسثیٌی کزدًذ ٍ الگَریتن صًتیک ٍ
ؽجیِعبسی تجزیذ را ثزای هکبىیبثی ثْیٌِی عٌغَرّب در آسهبیؾبت دیٌبهیکی عبسُای ثِ کبر ثزدًذ .عپظ یک
رٍؽی ثزای کؾف خزاثی ثب اعتفبدُ اس ؽجکِّبی ػصجی ٍ ثْیٌِعبسی تزکیجی ؽزح دادًذ[.]4
ّ ٍ Gaoوکبراى ،یک چبرچَة جذیذی اس هکبىیبثی ثْیٌِی عٌغَرّب ثزای هؾبّذُی عالهتی عبسُ تْیِ
کزدًذ .ثزًبهِ ثزای یک هغئلِی هکبىیبثی عٌغَر ثزای عبسُ ٍ یک ثبل َّاپیوب ثِ کبر رفت ٍ عزحّبی هکبىیبثی
ثْیٌِی عٌغَر ثِ دعت آهذ[.]5
ّ ٍ Larsonوکبراى ،هقبیغِای ثیي ثؼضی اس تکٌیکّبی هکبىیبثی عٌغَر ؽبهل رٍػ  ٍ EIرٍػ اًزصی
جٌجؾی ، (KE)1اًزصی جٌجؾی هیبًگیي ٍ (AKE)2تَلیذ اجشا هقبدیز ٍیضُ (EVP)3اًجبم دادًذّ .وِی رٍػّب
ثِ ٍعیلِی پبک کزدى ًقبط اًتخبثی غلظ تب تصحیح تؼذاد عٌغَرّبی ثِ دعت آهذُ پیؼ هیرًٍذ[.]6
ًتبیج ًؾبى داد کِ ،رٍػ ثبقیوبًذُی ًقغِی هحزک هغتقل هَثز )EFI-DPR( 4هیتَاًذ یک رٍػ
هَثزی ثزای هکبىیبثی ثْیٌِی دعتگبُ ثزای تؼییي خصَصیبت ارتؼبؽی پل ثبؽذ.
 ،Papadimitriouاس افت اعالػبت ثزای ثِ دعت آٍردى هکبىیبثی ثْیٌِی دعتگبُّب ثزای یک عبسُی
دُ درجِ ی آسادی ٍ ّوچٌیي یک عبسُی  241درجِی آسادی اعتفبدُ کزد .در حل عبسُی  31درجِی آسادی
اٍ اس الگَریتنّبی حل دقیق هبًٌذ الگَریتن تٌبٍثی هکبىیبثی عٌغَرّ ٍ (SSP)5وچٌیي الگَریتن فزااثتکبری
صًتیک اعتفبدُ کزد .پظ اس هقبیغِی ًتبیج ٍ تبییذ دقت الگَریتن صًتیک ثِ ػٌَاى یک رٍػ حل در هغئلِی
عبسُی  241درجِی آسادی اس آى اعتفبدُ کزد .ثبیذ تَجِ داؽت کِ سهبى السم ثزای حل هغئلِ تَعظ رٍػّبی
حل دقیق سیبد هیثبؽذ ٍ ثزای حل هغبئل ثب هجَْالت سیبد هٌبعت ًویثبؽذ[.]7
در دٍ دِّی اخیز تَجِ ثیؾتزی ثِ تحقیق رٍی هکبىیبثی ثْیٌِی دعتگبُّب ثزای ّذف تؼییي هؾخصبت
هَدال ثب اعتفبدُ اس تکٌیکّبی هتٌَع هکبىیبثی ؽذُ اعت.
7

ّ ٍ Kangوکبراى ،اس الگَریتن (VEPGA)6کِ یک تزکیجی اس یک الگَریتن صًتیک-پبرتٌَ ثب تئَری
فزاتکبهلی هتٌَع 8هیثبؽذ ثزای عزاحی ثْیٌِی هکبىیبثی عٌغَرّب درٍى یک عبسُ ثب ّذف تؼییي هؾخصبت
هَدال اعتفبدُ کزدُ اعت .اٍ ایي کبر را ثزای یک قبة خوؾی ٍ یک عذ ثتٌی اًجبم داد ٍ اس دٍ تبثغ ّذف
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هختلف ثزای اًجبم ایي کبر اعتفبدُ کزد ٍ ثب اعتفبدُ اس ؽبخصّبی اثز هغتقل ٍ 1اًزصی هَدال 2ثِ عزاحی ثْیٌِ
دعت یبفت .قبة پزتبل ؽبهل یک دّبًِ ٍ عِ عجقِ ثَد ٍ  334هکبى اًتخبثی را ثز رٍی ایي عبسُ در ًظز گزفت ٍ
در ًْبیت  36هکبى هٌبعت را ثزای قزارگیزی عٌغَرّب ثِ دعت آٍردٍ .ی  31هَد اٍلیِ را ثِ ػٌَاى تبثغ ّذف
اًتخبة کزد ٍ فزکبًظ عِ هَد اٍلیِ را کِ ثب اعتفبدُ اس  VEPGAثِ دعت آٍردُ ثَد ثب ًتبیج حبصل اس رٍػ
کبّؼ هتَالی (SRP)3هقبیغِ کزد[.]8
ّوبًغَر کِ هؾبّذُ ؽذ ،ثزای ثِ دعت آٍردى هکبىیبثی ثْیٌِی عٌغَرّبی درٍى عبسُ ،هیتَاى اس
الگَریتنّبی هختلف ثْیٌِیبثی اعتفبدُ کزد کِ اس جولِی آًْب هیتَاى ثِ الگَریتن صًتیک اؽبرُ کزدّ .وچٌیي
ثزای دعتیبثی ثِ یک هکبىیبثی ثْیٌِی عٌغَرّبی درٍى عبسُ تَاثغ ّذف هتفبٍتی اعتفبدُ هیؽَد .در ٍاقغ ثب
عزح یک ثزًبهِ ثِ یک هکبىیبثی دعت پیذا هیکٌٌذ کِ ثتَاى تبثغ ّذف را ثْیٌِ کزد.

.4هذلغبسی
هغوئيتزیي راُ ثزای تؼییي هؾخصبت دیٌبهیکی عبسُّب ،اًجبم آسهبیؾبت لزسُای ثز رٍی هذلّبی ٍاقؼی
هیثبؽذّ .وچٌیي ثب اًجبم ایي آسهبیؾبت ٍ هقبیغِی ًتبیج آًْب ثب ًتبیج تحلیلی ٍ هذلّبی ریبضی هیتَاى ثِ دقت
ایي رٍػّب پی ثزد ٍ در هَرد قبثل قجَل ثَدى ًتبیج تحلیلی قضبٍت ًوَد ٍ ّوچٌیي اس آًْب در اصالح رٍػّبی
تحلیلی اعتفبدُ کزد.
هذلّبی آسهبیؾگبّی هیتَاًٌذ ثِ دٍ صَرت هذلّبی ٍاقؼی ٍ هذلّبی هقیبط ؽذُ ثبؽٌذّ .وچٌیي ثزای
تؼییي خصَصیبت دیٌبهیکی هیتَاى اس هذلّبی ریبضی هبًٌذ آًبلیش الوبىّبی هحذٍد اعتفبدُ کزد .ایي هذلّب
غبلجب دارای فزضیبت عبدُ کٌٌذُ هیثبؽٌذ ٍ در ضوي اثزات ًحَُی اجزای خیلی اس ػٌبصز عبسُای را در ًظز ًوی-
گیزًذ .ثِ ػالٍُ ،هیشاى هیزایی در عبسُّب ٍاثغتِ ثِ ًَع هصبلح هصزفی ٍ رٍػّبی عبخت ثَدُ ٍ فقظ ثِ عزیق
آسهبیؼ قبثل اًذاسُگیزی هیثبؽٌذ ٍ ایي اس ًَاقص هذلّبی ریبضی هیثبؽٌذ.
در ایي تحقیق ،هذلی کِ ثزای ًصت ؽتبثٌگبرّب اًتخبة هیؽَد ،یک قبة ثزؽی دٍ عجقِ ثب هؾخصبت
جذٍل  3هیثبؽذ.

1

Effective Independence
Modal Energy
3
Sequential Reduction Procedure
2
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1
ه تز 5

ع َل دّ بًِ

ه تز 4

ارت فبع ع جقبت
هق غ غ عت َى ّ ب

H E180A

هق غ غ ت یزّ ب

IPE 220

ه ذٍل االعتیغیتِ عت َى ّ ب

ک یل َ ًی َت ي ثز ه تز هزث غ 2.00 E8

ه ذٍل االعتیغیتِ ت یزّ ب

ک یل َ ًی َت ي ثز ه تز هزث غ 2.00 E20

ثبر هزدُ ع جقِ ی اٍ ل

ک یل َ ًی َت ي ثز ه تز 11.77

ثبر هزدُ ع جقِ ی دٍ م

ک یل َ ًی َت ي ثز ه تز 11.77

هکبىّبیی کِ ثزای ًصت دعتگبُّب اًتخبة ؽذُاًذ ؽبهل عقف عجقبت ٍ ٍعظ عتَىّبی عجقبت هیثبؽٌذ
کِ در ؽکل ّبی ً 5 ٍ 4ؾبى دادُ ؽذُاًذ.

ؽکل :4هحل ًصت دعتگبُّب در عقف عجقبت

ؽکل :3هحل ًصت دعتگبُّب در ٍعظ عتَى عجقبت

ثؼذ اس هذلغبسی ٍ تؼییي هحل ًقبط اًذاسُگیزی ،ثب اعتفبدُ اس الگَریتن صًتیک ثِ تؼییي هؾخصبت دیٌبهیکی
عبسُ در ّز کذام اس ایي رٍػّب پزداختِ هیؽَد .هحلی ثزای ًصت دعتگبُّب هٌبعتتز اعت کِ هؾخصبت
دیٌبهیکی عبسُ را دقیقتز ًتیجِ دّذ .اثتذا در هذل ٍاقؼی یک ؽتبة سلشلِ ٍارد هیؽَد ٍ عپظ تغییزهکبىّبی
ًقبط اًذاسُگیزی در عجقِی اٍل ٍ دٍم ٍ در عتَىّبی عجقبت ثِ دعت هیآیٌذ.
ثزای ّز کذام اس هحلّبی ًصت پیؾٌْبدی ،ثب اعتفبدُ اس الگَریتن صًتیک هذلی عبختِ هیؽَد کِ تبثغ
ّذف را ثِ حذاقل هوکي ثزعبًذ .تبثغ ّذفی کِ در ایي تحقیق در ًظز گزفتِ ؽذُ ثزاثز حذاقل هجوَع هزثؼبت
تفبضل تغییزهکبىّبی هحبعجبتی ٍ ٍاقؼی ًقبط اًذاسُگیزی هیثبؽذ.
() 3

))

̅

)

∑
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کِ )

هقذار ٍاقؼی تغییزهکبى عجقِ  iام در سهبى ٍ )

̅ هقذار هحبعجبتی تغییز هکبى عجقِ iام در

سهبى  tهیثبؽذ .هذل پیؾٌْبدی اٍلیِ ثزای الگَریتن صًتیک ،قبة دٍ عجقِی ثزؽی در ًزمافشار الوبى هحذٍد
 SAP2000هیثبؽذ کِ دارای ثبر هزدُی عجقبت اٍل ٍ دٍم هجَْل (ثِ ػٌَاى جزم دٍ درجِی آسادی) ٍ هذٍل
االعتیغیتِی هجَْل عتَىّب (ثِ ػٌَاى عختی دٍ درجِی آسادی) هیثبؽذ .ثؼذ اس اجزای ثزًبهِ ،پبراهتزّبی
هجَْل هغئلِ ٍ ّوچٌیي هؾخصبت دیٌبهیکی عبسُّبی هحبعجبتی اس جولِ فزکبًظّبی هَدی ٍ ضزایت هؾبرکت
جزم هَدی ٍ ضزیت ؽکل هَدی ثزای هَدّبی اٍل ٍ دٍم ثِ دعت آهذًذ ٍ .ثب هذل ٍاقؼی هقبیغِ ؽذُاًذ .ایي
کبر ثزای ّز دٍ ًَع عیغتن اًذاسُگیزی اًجبم ؽذُ اعت ٍ ّوچٌیي دادُّبی ٍرٍدی ٍ خزٍجی در ّوِی ایي
رٍػّب ثِ تزتیت ثب  31 ٍ 8 ،6 ،4 ،2 ،1درصذ ًَفِ آغؾتِ ؽذُاًذ .ثزای حل هغئلِ ثبیذ تخویي هٌبعجی ًغجت ثِ
پبراهتزّبی هجَْل هغئلِ داؽت .هحذٍدیتّب ثِ صَرت سیز هیثبؽٌذ.
() 2
() 3
کِ
هیثبؽٌذ ٍ

ثِ تزتیت هذٍل االعتیغیتِی عتَىّبی عجقبت اٍل ٍ دٍم ٍ ثزحغت کیلَ ًیَتي ثز هتزهزثغ

ٍ
ٍ

ثبر هزدُی عجقبت اٍل ٍ دٍم ثز حغت کیلَ ًیَتي ثز هتزهیثبؽٌذ.

 .5ثزرعی ًتبیج تغییز هَقؼیت دعتگبُّب
ثزای تؼییي هکبى ثْیٌِی دعتگبُّب هیتَاى اس رٍػ تکزاری اعتفبدُ ًوَد ،ثذیي صَرت کِ تؼذاد هؾخص
دعتگبُ را در هکبىّبی هختلف ًصت ًوَد ٍ ًتبیج حبصل اس آًْب ثب ّن هقبیغِ ؽًَذ ٍ در ًْبیت ثْتزیي هکبى
ثزای ًصت دعتگبُّب ثِ دعت آیذ .تؼییي پبراهتزّبی هذی ثزای عبسُّب دارای اّویت ٍیضُای هیثبؽذ .هکبى
دعتگبُّب ثبیذ عَری اًتخبة ؽَد کِ ثتَاًذ ایي پبراهتزّب را ثب تخویي دقیقتزی تؼییي کٌذ .در جذٍل ً 3 ٍ 2تبیج
حبصل اس تؼییي هؾخصبت دیٌبهیکی عبسُ ثزای دٍ ًَع اثشارگذاری ًؾبى دادُ ؽذُ اعت.
ّوبًغَر کِ هؾبّذُ هیؽَد در ّز دٍ حبلت اثشارگذاری پبراهتزّبی هذی ثزای درصذ ًَفِّبی هختلف ثِ
جش در حبلت ًَفِی  %31ثب دقت خَثی ثِ دعت آهذُاًذ.
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جذٍل :2درصذ خغبی هحبعجبتی ثزای اثشارگذاری عقف عجقبت ثزای درصذّبی هختلف ًَفِ
درصذ ًَفِ

پبراهتز

0%

2%

4%

6%

8%

10%

ثبر هزدُ عجقِ اٍل

25/62

25/64

21/40

21/65

19/26

21/94

ثبر هزدُ عجقِ دٍم

14/14

14/13

16/14

17/53

11/19

13/85

هذٍل االعتیغیتِ عتَى ّبی عجقِ اٍل

14/86

14/61

14/63

17/58

13/18

13/88

هذٍل االعتیغیتِ عتَى ّبی عجقِ دٍم

20/34

19/95

19/94

20/13

11/16

17/33

فزکبًظ هذ اٍل

0/19

0/27

0/36

0/44

0/50

0/58

فزکبًظ هذ دٍم

1/37

1/52

0/60

0/55

2/29

1/40

ضزیت هؾبرکت جزم هذی اٍل

0/71

0/70

0/57

0/35

0/02

0/50

ضزیت هؾبرکت جزم هذی دٍم

12/20

12/09

9/86

6/12

0/33

8/66

ًغجت ؽکل هذی اٍل

3/51

3/47

2/60

1/49

0/11

2/38

ًغجت ؽکل هذی دٍم

12/22

12/21

6/75

4/80

6/86

8/80

جذٍل :3درصذ خغبی هحبعجبتی ثزای اثشارگذاری ٍعظ عتَىّبی عجقبت ثزای درصذّبی هختلف ًَفِ

پبراهتز

درصذ ًَفِ

0%

2%

4%

6%

8%

10%

ثبر هزدُ عجقِ اٍل

20/87

25/65

21/37

21/15

24/16

13/43

ثبر هزدُ عجقِ دٍم

10/17

14/13

16/14

11/50

11/98

10/19

هذٍل االعتیغیتِ عتَى ّبی عجقِ اٍل

15/37

14/62

14/62

12/96

16/05

46/06

هذٍل االعتیغیتِ عتَى ّبی عجقِ دٍم

7/62

19/95

19/95

11/22

11/92

43/75

فزکبًظ هذ اٍل

0/21

0/26

0/36

0/42

0/51

18/41

فزکبًظ هذ دٍم

3/53

1/52

0/58

2/83

3/27

25/39

ضزیت هؾبرکت جزم هذی اٍل

0/41

0/71

0/57

0/10

0/01

0/47

ضزیت هؾبرکت جزم هذی دٍم

7/07

12/18

9/79

1/77

0/20

8/09

ًغجت ؽکل هذی اٍل

1/70

3/50

2/58

0/56

0/13

4/51

ًغجت ؽکل هذی دٍم

7/29

12/24

6/71

8/48

9/92

33/30

 .6جوغثٌذی ٍ ًتیجِگیزی
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اًتخبة ثْیٌِی تؼذاد ٍ هکبى عٌغَرّب اعالػبت هفیذی اس ًتبیج اًذاسُگیزی ؽذُ هیدّذ ٍ ثبػث هیؽَد
کِ پبراهتزّبی هَدال تؼییي ؽذُ دارای دقت سیبدی ثبؽٌذ .کیفیت پزداسػ تؼییي پبراهتزّب ،ثِ عَر قَی ثِ کیفیت
هقبدیز پبعخّبی اًذاسُگیزی ؽذُ ثغتگی دارد کِ آى ّن ثِ عَر اعبعی ثِ هکبى ٍ تؼذاد دعتگبُّبی ًصت ؽذُ
در عبسُ ثغتگی دارد .ثٌبثزایي تؼذاد ٍ هکبى ثْیٌِی عٌغَرّب در عبخت ٍ اجزای یک عیغتن هؾبّذُی عالهتی
عبسُای هَثز ًقؼ اعبعی دارد.
در ایي تحقیق دٍ دعتگبُ ثزای اثشارگذاری قبة هَرد ًظز اًتخبة ؽذُ ثَد .دٍ هکبى ثزای ًصت ایي
دعتگبُّب پیؾٌْبد ؽذً .تبیج حبصل اس ایي دٍ ًَع اثشارگذاری ثب ّن هقبیغِ ؽذّ .وبى گًَِ کِ اس ًتبیج هقبیغِی
دٍ ًَع اثشارگذاری هؾبّذُ ؽذّ ،ز دٍ ًَع اثشارگذاری ًتبیج قبثل قجَلی ثزای تؼییي پبراهتزّبی هجَْل هغئلِ ٍ
پبراهتزّبی هذی ثِ دعت هیدّذً .تبیج ثِ دعت آهذُ ثزای ّز دٍ ًَع اثشارگذاری تقزیجب ثب ّن یکغبى هیثبؽٌذ ٍ
ایي هغئلِ ثِ دلیل عبدُ ثَدى هذل در ًظز گزفتِ ؽذُ هیثبؽذ .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هذل عبدُ دارای تؼذاد هجَْالت
کوتزی هیثبؽذ تؼییي هؾخصبت دیٌبهیکی عبسُ ثب دقت ثیؾتزی ثِ دعت هیآیذ ٍ ًتبیج ثِ دعت آهذُ ثزای ّز دٍ
ًَع اثشارگذاری تقزیجب یکغبى هیثبؽذ ٍلی اگز هذل دارای عجقبت ثیؾتزی ثبؽذ در ًتیجِ تؼذاد هجَْالت هغئلِ
ثیؾتز هیؽَد ٍ تؼذاد حبلتّبی اثشارگذاری افشایؼ هییبثذ ٍ ًتبیج ثِ دعت آهذُ ثزای ّز یک اس اًَاع
اثشارگذاریّب ثب ّن هتفبٍت هیؽَد .ثب تَجِ ثِ هغبئل اجزائی هیتَاى دعتگبُّب را در ًقبط هختلف قبة هَرد ًظز
ًصت کزد.
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