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ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

همایش دبیر سخن

همایش این شرکت�کنندگان به را خوش�آمد گرم�ترین دارم افتخار نور پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین برگزاری کمیته طرف از
دارم. ابراز

پیام اه دانش ریاض انجمن طرف از که است نور پیام اه دانش ریاض همایش�های سلسله از همایش هفتمین امسال ریاض همایش
امیدوارم است. داشته ١٣٩۴ سال در را میزبان این شانس تبریز، نور پیام اه دانش و تبریز شهر است. گردیده شروع اخیر دهه دو در نور

آوریم. فراهم آمار و ریاض اطالعات تبادل و نظر ارائه برای پربار مجمع بتوانیم همایش این در

خصوصا �دارم. م ابراز صمیمانه کردند یاری مرا که افرادی ت ت و مسئولین گردانندگان، به نسبت را خود ر تش فرآیند این در
برم. پیش از کاری �توانستم نم ایشان �دری ب محبت بدون و داشتند واف سع مقاالت کتابچه تدوین در سفیدان وحیدی علیرضا دکتر

�باشم. م زحماتشان مدیون که بود فخری �پور عل یوسف دکتر دوش بر اجرائ کمیته الت مش

نمانند. �نصیب ب آن تاریخ آثار و آذربایجان �نظیر ب طبیعت از شرکت�کنندگان تبریز در اقامت طول در امیدوارم

رقیم چایچ محمد دکتر
١٣٩۴ آبان

ب
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همايش برگزارکنندگان

: اصل برگزارکنندگان
شرق آذربايجان استان نور پيام اه دانش محترم ریاست واحدی: مجيد دکتر •

شرق آذربايجان استان نور پيام اه دانش محترم معاونت نجف�زاده: شهرام دکتر •

تبریز مرکز نور پیام اه دانش محترم ریاست حاج�علیلو: بهزاد دکتر •

همايش: دبیر
رقیم چایچ محمد دكتر •

: علم کمیته اعضای

عبادیان عل دکتر •

عطای محمدجواد دکتر •

فخری �پور عل یوسف دکتر •

�زاده عل بهروز دکتر •

حدیقه غفاری علیرضا دکتر •

محمودی اکرم دکتر •

میرنیا میرکمال دکتر •

نجف�زاده شهرام دکتر •

�زاده نجف علیرضا دکتر •

کشاور نوائ لیدر دکتر •

وفر نی اسماعیل دکتر •

سفیدان وحیدی علیرضا دکتر •

یوسف بهمن دکتر •

آمل احمدی خدیجه دکتر •

ارشاد فریبا دکتر •

جبارزاده محمدرضا دکتر •

خامنه�ای جباری حسین دکتر •

رقیم چایچ محمد دکتر •

حسن فیصل دکتر •

حق حملبران رباب دکتر •

حیدری عقیله دکتر •

خیری حسین دکتر •

دهقان عیس دکتر •

رنجبری اصغر دکتر •

زعیم امیرحسام دکتر •

شهمراد صداقت دکتر •

پ
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: اجرای کمیته اعضای

ساعدی محسن آقای •

�زاده عل غفور مهندس •

مرسل رضا آقای •

آل�یعقوب فریدالدین آقای •

عبدی غالمحسین مهندس •

متین عل آقای •

قلب�نواز محمدرضا آقای •

صالح فخرالدین آقای •

موذن روزبه آقای •

واحدی مجید دکتر •

نجف�زاده شهرام دکتر •

حاج�علیلو بهزاد دکتر •

رقیم چایچ محمد دکتر •

فخری �پور عل یوسف دکتر •

سفیدان وحیدی علیرضا دکتر •

منظوری حامد مهندس •

میرزای حسین دکتر •

دهقان علیرضا دکتر •

سالم ابراهیم دکتر •

همایش: حامیان

اسالم) جهان علوم استنادی اه (پای ISC •

شرق آذربایجان استانداری •

تبریز شهرداری •

شرق آذربایجان استان دست صنای و فرهن میراث سازمان •

شرق آذربایجان استان فناوری و علم پارک •

ایران علم کنفرانس�یاب و همایش •

دارکوب •

آلرت کنفرانس •

نور پیام اه دانش •

تبریز اه دانش •

مدن شهید اه دانش •

سهند صنعت اه دانش •

اسالم آزاد اه دانش •

ایران ریاض انجمن •

ان نخب مل بنیاد •

جمهوری ریاست مخدر مواد با مبارزه ستاد •

ت
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فهرستمطالب

١ �ها سخنران
-اسپالین ب تواب روشتعمیم�یافته از استفاده با بهینه کنترل مسئله عددی حل ١

تبریز ادریس یوسف

تحصیل پیشرفت بر �ها) چهارضلع (خاصیت هندسه در دست�سازه� با همراه ساخت�گرای تدریس روش تأثیر ۵
یزد ٢ ناحیه�ی هشتم پایه�ی دانش�آموزان

فرهادیان محمود و پاشا ملیحه
بیرنبام-ساندرز توزی پارامترهای بیزی برآورد ٨
خسروشاه رستم�زاده اسماء و خامنه جباری حسین

مدل�هایخط با سیستم�هایچندعامله کسری مرتبه توافق مسئله حل ١٢
نام نی محمدرضا و جدائ آرش

پوچساز گراف�های بر مقدمه�ای ١۶
رحمت مرضیه

اشتورم-لیوویل مرزی مقدار مسایل برای چندگانه نتای ٢٠
رضاپور رضا

نامتقارن نرم�دار فضاهای در هان-باناخ قضایای از کاربردهای ٢٣
فرج سولماز و رنجبری اصغر

پايداری گروه پوچتوان رده�ی براي باال كران ٢۶
جه ين سلمان محمدحسين

سون دی توسطچندجمله�ای�های خط تفاضل دیفرانسیل معادالت عددی حل ٢٩
�زاده وی زن ابراهیم و شاهدادی محمدامین

رام تن با هندسه یادگیری و یادده بهبود ٣٢
اسدی طاهره و شاهدان انسیه

روش�ها و آموزش محتوای بین توازن برقراری ونه؟ چ ؟ کس برایچه چیزی؟ چه ٣۶
اسدی طاهره و شاهدان انسیه

احتمال و آمار در آن نقشاساس و گاما خواصتاب ۴٠
وئ اس برق نسرین و شمس مهدی

مرتب واره�های ت زاگبرای زی قضیه ۴۴
مرادی عفت و شهباز لیال

ابردوریدرشت و ابردوری رهای عمل درباره نتایج ۴٨
ازغندی �قاسم حاج سپیده و طالب ثریا

به نسبت انسان علوم و رياض رشته دانشجويان عالقمندی افزايشميزان در يزه ان ايجاد روش�های تاثير بررس ۵١
خوی نور پيام اه دانش درسرياض

خان�احمدی راضيه و ظهری عل
آموزشریاض توصیه�های ۵۵
نظرکندی علیزاده حسین

ریاض آموزشمفاهیم در نقششبیه�سازی ۵٨
فضل�اله مریم و فضل�اله وحیده

ث
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رياضيات يادگيری يزه ان و رد عمل در آموزش نولوژی�هایجديد ت و فناوری تأثير بررس ۶٢
رضای اکبر و قديری صادق

هار اساسموج بر سطح تعریفکنتراستچند ۶۶
�کیا بابای هادی و ستان ل مهرداد

پارتو بتا-کوماراسوام جدید توزی معرف ٧٠
خامنه�ای جباری حسین و ماکوی رقیه

حلقه�ها به وابسته ه ی گراف�های بر مروری ٧۴
قزلجه�میدان کرم لیال و محمودی اکرم

آشفته همزمان از برایکالس فازی T-S مدل از کاربردهای ٧٨
ساعدی محسن و میرزاجان سعید

٨١ پوسترها
عصب ه� شب از استفاده با ٣×٣ غیرخط معادله حل ٨١

�نیا کریم مانیا و آقاپور مهسا

تجربه ی بیان با یادگیری و یادده روی آن تأثیر و مسأله روشحل اجرای ٨۵
ضیای هادی و اسدی طاهره

کسری ر شرودین و انتشار معادالت برایحل -الپالس یان تبدیل با موضع کسری تغییرات رار ت روش ترکیب ٨٨
کانتور مجموعه در موضع

افراز هما
معامله هزینه با اوراق انتخاب برای چندهدفه توزی مدل ٩٢

ایزدی زینب
به ميان محصوالت مدل مرحله دو DEA بخش و دوم مرحله در اضاف ورودی�های با داده�ها پوشش تحليل ٩۵

نهاي خروج عنوان
جاللت سميرا

اندازه�ها ني ت كاراي و اقتصاد در كميتداده�ها ارزشو ٩٧
محزون هاجر و جاللت سميرا

رای هم پنجم مرتبه با روشنیوتن از اصالح�شده فرم ١٠٠
جعفری حاج بیتا

تعویضپذیر مشتق ر عمل متناه تعداد با دیفرانسیل خواصجبریحلقه�های بر مطالعه�ای ١٠۴
دری فاطمه

مجانب دنباله�های ١٠٨
مطلق رحمت مهدی

بازه�ای داده�های با تصمیم�گیری واحدهای رتبه�بندی ١١٠
وکیل جواد و سالمت سمیه

اصالح�شده استوار فرین رتبه�دار مجموعه�ی اساسنمونه�گیری بر ین میان برآورد ١١۴
گرگری حرفت عارفه و شاه رضا

احتمال و آمار در آن نقشاساس و گاما خواصتاب ١١٧
وئ اس برق نسرین و شمس مهدی

ج
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تخت مدول و تزریق مدول ١٢١
خادم جالئ سیدیونس و عبدشاهیان گیت

شده�اند مشاهده خطا با متغیرها هردوی که زمان وابسته�هایخط برآورد ١٢۵
کشاور نوای لیدر و عبدی�پور ینه س

کووراتیو آماره�ی از استفاده با وابسته مدل�های ساده�یخط �های تاب در پرت داده�های یافتن ١٢٨
کشاور نوای لیدر و عبدی�پور ینه س

مشترک روشوزن با داده�ها پوشش تحلیل وسیله به نور پیام اه دانش واحدهای رتبه�بندی ١٣٢
قزوینه سپیده و عین مهدی

استفاده با متقارن بهینه�سازی برای نسترو-تاد کامل گام با اولیه-دوگان مسیر تعقیب درون نقطه وریتم ال ی ١٣۵
روشاصالح�شده ی از
قزوینه سپیده و عین مهدی

نسبیت نظریه در ریمان هندسه کاربرد ١٣٩
فضل�اله وحیده و فضل�اله مریم

آماری انتخابمدل در چندمالکه تصمیم ١۴٣
قاسم زهرا

مربعات روشحداقل از استفاده با گومپرتز توزی پارامترهای برآورد ١۴٧
پورصابری رقیه و قاط فریبا

PDE و IEبرای (BIE SINC) پیچیدگ شیوه�های ١۵٠
نوره کبری و �نیا کریم مانیا

ابتدای ششم پایه دانش�آموزان اعشار و مباحثکسر در مسأله حل بر فراشناخت آموزشراهبردهای تأثیر بررس ١۵٣
فرهادیان محمود و مقدم کشوری مهری

بتا-نرمال توزی ترتیب آماره�های گشتاورهای و توزی ، ال چ تواب ١۵٧
مقام هادی و خامنه�ای جباری حسین ، ماکوی رقیه

دوطرفه توان توزی ١۶١
حومه�ای هژیر و محرم زهرا

خواصمشتقاتکسری مورد در ات ن ١۶۴
میرزاجان سعید

تعمیم�یافته-چوله-آلفا لجستی توزی ١۶٧
افشار منصور مهسا و نوای لیدر

چبیشف نرم از استفاده با بان شعبه رتبه�بندی٢٠ ١٧٠
وکیل جواد و واحدی معصومه

بزیه چندجمله�ای�های بوسیله ثابت ضرایب با دیفرانسیل معادالت حل ١٧۴
نصیریان مهسا و حیدری عقیله یاری، آیت�اله

١٧٨ نمایه

چ



بی-اسپالین توابع تعمیم یافته روش از استفاده با بهینه کنترل مسئله عددی حل

تبریز ادریسی یوسف
ايران تهران، ٣۶١٩٣٩-٩٧۵ پستی صندوق نور، پيام دانشگاه ریاضی، گروه مربی،

yousef_edrisi@pnu.ac.ir

چکیده

برای پایه ای توابع عنوان به بی-اسپالین توابع از روش این در می دهیم. ارائه بهینه کنترل مسئله عددی حل برای جدیدی روش مقاله این در
متفاوت رده دو بین توالی ویژگی از می پردازیم آن به مقاله این در که بی-اسپالین تعمیم یافته روش د ر می کنیم. استفاده دلخواه تابع زدن تقریب
مسئله و می کنیم استفاده بی-اسپالین تابع مشتق از دلخواه تابع یک مشتق تقریب جای به ترتیب این به می گیریم. بهره بی-اسپالین توابع از
شده ارائه روش برتری و دقت نمایش برای نیز عددی نتایج می کنیم. تبدیل غیرخطی بهینه سازی مسئله یک به را غیرخطی بهینه کنترل

می آوریم.

هم مکانی. روش مشتق؛ ماتریس بی-اسپالین؛ توابع بهینه؛ کنترل مسئله : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 49N10; 65D07; 65R10; 65L60.

پیش گفتار .١

دو به بهینه کنترل مسائل حل برای عددی روش های یافته اند. فراوانی گسترش اخیر سال های در بهینه کنترل نظریه پیچیدگی به توجه با بهینه کنترل مسئله عددی حل روش های
شرایط ،[۵] پونتریاگین کمینه اصل و [٣] تغییرات حساب روش از استفاده با غیرمستقیم، روش در مستقیم. روش های و غیرمستقیم روش های می شوند: تقسیم اصلی بخش
سپس می کند. تبدیل (HBVP) هامیلتونی مرزی مقدار مسئله یک به را بهینه کنترل مسئله تغییرات حساب روش می شود. محاسبه بهینه کنترل مسئله برای اول مرتبه بهینگی

می شود. حل مختلف روش های میان از عددی روش یک از استفاده با HBVP جواب
تبدیل البعد متناهی (NLP) غیرخطی برنامه ریزی مسئله یک به مسئله و می شوند زده تقریب بهینه کنترل مساله از کنترل) یا و (حالت زمان-پیوسته توابع مستقیم، روش در
موجود نوآوری می کنیم. استفاده پایه ای توابع عنوان به بی-اسپالین توابع از مقاله این در .[١] می شود حل شناخته شده بهینه سازی تکنیک های از استفاده با NLP سپس می شود.
مشتق ماتریس و پایین تر مرتبه بی-اسپالین تابع از دلخواه، تابع مشتق تقریب جای به که ترتیب این به می باشد توابع این مشتق های توالی خاصیت کارگیری به مقاله این در

می باشد. اهمیت حائز رایانه در پردازش زمان لحاظ از مشتق ماتریس بودن تنک به توجه با کار این می کنیم. استفاده مربوطه

هدف تابع به طوری که x∗(t) آن نظیر بهینه حالت بردار و u∗(t) بهینه کنترل محاسبه از است عبارت مقاله این بحث مورد بهینه  کنترل مسئله

J =
۱

۲
xT (t f )Zx(t f )+

۱

۲

∫ t f

t۰

(
xT (t)Q(t)x(t)+uT (t)R(t)u(t)

)
dt, (١)

باشند. برقرار زیر محدودیت های و گردد کمینه

ẋ(t) = f(x(t),u(t), t) (٢)
Ψ(x(t۰), t۰,x(t f ), t f ) = ۰ (٣)
gi(x(t),u(t), t)⩽ ۰, i = ۱,۲, . . . ,w (۴)

حالت، بردار x(t) ∈ Rl می باشند، نهایی و اولیه زمان های ترتیب به t f و t۰ است، مثبت معین ماتریس R(t) هستند، مثبت نیمه معین ماتریس های Q(t) و Z آن در که
عددی روش های اغلب اینکه به توجه با می شود. تعریف t ∈ [t۰, t f ] زمانی بازه در مسئله این هستند. غیرخطی توابع i = ۱,۲, . . . ,w ،gi و f و کنترل بردار u(t) ∈ Rq

انتقال τ ∈ [۰,۱] کلی بازه به را مستقل متغیر این می توان τ = t−t۰
t f −t۰ مانند آفینی تبدیل یک با لذا دارند [۰,۱] چون ثابتی بازه به نیاز خطی) بی-اسپالین توابع روش (مانند

نوشت: زیر صورت به را مسئله می توان ترتیب این به داد.
هدف تابع کردن کمینه

J =
۱

۲
xT (۱)Zx(۱)+

۱

۲
(t f − t۰)

∫ ۱

۰

(
xT (τ)Q(τ)x(τ)+uT (τ)R(τ)u(τ)

)
dτ, (۵)
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به محدود

dx
dτ

= (t f − t۰)f(x(τ),u(τ),τ) (۶)

Ψ(x(۰),x(۱)) = ۰ (٧)
gi(x(τ),u(τ),τ)⩽ ۰, i = ۱,۲, . . . ,w, τ ∈ [۰,۱]. (٨)

بی-اسپالین توابع .٢

می باشد. گره ها این بین در (m−۱ (درجه m مرتبه از چندجمله ای های شامل می باشد، گره هایی دارای . . . ,−۱, ۰,۱, . . . نقاط از دنباله ای در که m-ام مرتبه بی-اسپالین تابع
[٢] می شود تعریف زیر شکل به m-ام مرتبه بی-اسپالین تابع m ⩾ ۲ هر برای صورت این در [۰,۱]باشد. در مشخصه تابع N۱(t) = χ[۰,۱](t) کنید فرض

Nm(t) = (Nm−۱ ∗N۱)(t) =
∫ ∞

−∞
Nm−۱(t − τ)N۱(τ)dτ =

∫ ۱

۰
Nm−۱(t − τ)dτ. (٩)

می آید: دست به زیر بازگشتی فرمول از استفاده با m ⩾ ۲ برای Nm(t) که می شود ثابت

Nm(t) =
t

m−۱
Nm−۱(t)+

m− t
m−۱

Nm−۱(t −۱),

.Supp[Nm(t)] = [۰,m] و
می باشد: زیر صورت به N۴(t) بی-اسپالین تابع صریح فرمول

N۴(t) =



t۳ t ∈ [۰,۱],

۴−۱۲t +۱۲t۲ −۳t۳ t ∈ [۱,۲],

−۴۴+۶۰t −۲۴t۲ +۳t۳ t ∈ [۲,۳],

۶۴−۴۸t +۱۲t۲ − t۳ t ∈ [۳,۴]

۰ غیراین صورت .در

(١٠)

که است واضح .Bi, j,k = supp[Ni, j,k(t)] = clos{t : Ni, j,k(t) ̸= ۰} و ، j,k ∈ Z ،i = ۱,۲,۳,۴ ،Ni, j,k(t) = Ni(۲
jt − k) کنید فرض

Bi, j,k = [۲− jk,۲− j(i+ k)], i = ۱,۲,۳,۴ j,k ∈ Z.

،Mi, j = max{Si, j} و mi, j = min{Si, j} فرض با می کنیم. تعریف ، j ∈ Z ،i = ۱,۲,۳,۴ ،Si, j = {k : Bi, j,k ∩ (۰,۱) ̸= /0} صورت به اندیس ها از مجموعه ای
،M۱, j = M۲, j = M۳, j = M۴, j = ۲ j −۱ و ،m۴, j = −۳ ،m۳, j = −۲ ،m۲, j = −۱ ،m۱, j = ۰ که داد نشان می توان سادگی به j ∈ Z ،i = ۱,۲,۳,۴

می کنیم تعریف [۰,۱] بازه در آن دادن قرار برای لذا بیافتد، [۰,۱] بازه از خارج Ni, j,k(t) حامی مجموعه است ممکن . j ∈ Z

Ni
j,k(t) = Ni, j,k(t)χ[۰,۱](t), i = ۱,۲,۳,۴, j ∈ Z, k ∈ Si, j. (١١)

تابع تقریب .٢ . ١

صورت به را بی-اسپالین پایه توابع دلخواه، تابع تقریب برای

Φi, j(t) = [Ni
j,mi, j

(t),Ni
j,mi, j+۱(t), . . . ,N

i
j,Mi, j

(t)]T , i = ۱,۲,۳,۴, j ∈ Z, (١٢)

صورت به بی-اسپالین توابع وسیله به می توان را f (t) ∈ L۲[۰,۱] تابع ، j = M ثابت مقدار برای می گیریم. نظر در

f (t)≃
۲M−۱

∑
k=−۳

skN۴
M,k(t) = ST Φ۴,M(t), (١٣)

و S = [s−۳,s−۲, . . . ,s۲M−۱]
T آن در که ،[۴] زد تقریب

sk =
∫ ۱

۰
f (t)Ñ۴

M,k(t)dx, k =−۳, . . . ,۲M −۱.

می آوریم دست به همچنین می باشند. N۴
M,k(t) دوگان توابع Ñ۴

M,k(t) اینجا ∫در ۱

۰
Φ۴,M(t)ΦT

۴,M(t)dt = PM . (١۴)
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مشتق ماتریس محاسبه .٢ . ٢

از است عبارت بی-اسپالین توابع مشتق های توالی ویژگی

(Nm(t))′ =
d
dt

Nm(t) = Nm−۱(t)−Nm−۱(t −۱). (١۵)

می آوریم دست به (١۵) و (١٢) روابط کمک به حال

Φ′
۴,M(t) = DMΦ۳,M(t), (١۶)

است زیر شکل به (۲M +۳)× (۲M +۲) ابعاد از ماتریس DM آن در که

DM = ۲M


−۱
۱ −۱

. . .
. . .
۱ −۱

۱

 . (١٧)

بی-اسپالین توابع تعمیم یافته روش از استفاده با مسئله عددی حل .٣

بگیرید: نظر در را زیر های فرض پیش

x(t) = [x۱(t),x۲(t), . . . ,xl(t)]
T , (١٨)

ẋ(t) = [ẋ۱(t), ẋ۲(t), . . . , ẋl(t)]
T , (١٩)

u(t) = [u۱(t),u۲(t), . . . ,uq(t)]T , (٢٠)

Φ̂۱(t) = Il ⊗Φ۴,M(t), (٢١)

Φ̂۲(t) = Il ⊗DMΦ۳,M(t), (٢٢)

Φ̂۳(t) = Iq ⊗Φ۴,M(t), (٢٣)

Φ̂۲(t) و Φ̂۱(t) ، کرونکر ضرب دهنده نشان ⊗ ،(۲M +۳)×۱ بعد از برداری Φ۴,M(t) است، q× q و l × l ابعاد از همانی ماتریس های ترتیب به Iq و Il آن در که
بتوان را ، j = ۱,۲, . . . ,q ،i = ۱,۲, . . . , l ،u j(t) هر و xi(t) هر که کنید فرض هستند. q(۲M +۳)×q مرتبه از ماتریسی Φ̂۳(t) و l(۲M +۳)× l مرتبه از ماتریسی

صورت به بی-اسپالین توابع از جمالتی در

xi(t)≃ ΦT
۴,M(t)Xi,

ẋi(t)≃ ΦT
۳,M(t)DT

MXi,

u j(t)≃ ΦT
۴,M(t)U j.

داشت: خواهیم (٢٣) و (٢٢) ، (٢١) معادالت از استفاده با صورت این در نوشت.

x(t)≃ Φ̂T
۱ (t)X, (٢۴)

ẋ(t)≃ Φ̂T
۲ (t)X, (٢۵)

u(t)≃ Φ̂T
۳ (t)U. (٢۶)

هدف تابع تقریب .٣ . ١

می  آوریم دست به و می کنیم جایگذاری (۵) در (٢۶)-(٢۴) معادالت

J =
۱

۲
XT Φ̂۱(۱)ZΦ̂T

۱ (۱)X+
۱

۲
(t f − t۰)XT

(∫ ۱

۰
Φ̂۱(t)Q(t)Φ̂T

۱ (t)dt
)

X+
۱

۲
(t f − t۰)UT

(∫ ۱

۰
Φ̂۳(t)R(t)Φ̂T

۳ (t)dt
)

U, (٢٧)

می آوریم دست به (٢٧) از

J =
۱

۲
XT
(

Z⊗Φ۳,M(۱)ΦT
۳,M(۱)

)
X+

۱

۲
(t f − t۰)XT

(∫ ۱

۰
Q(t)⊗Φ۳,M(t)ΦT

۳,M(t)dt
)

X

+
۱

۲
(t f − t۰)UT

(∫ ۱

۰
R(t)⊗Φ۳,M(t)ΦT

۳,M(t)dt
)

U. (٢٨)
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می شود بازنوشت زیر صورت به (٢٨) حالت این در آورد. بیرون انتگرال از را آن ها می توان و هستند ثابت ماتریس های R(t) و Q(t) زمان با ثابت مسائلی برای

J(X,U) =
۱

۲
XT
(

Z⊗Φ۳,M(۱)ΦT
۳,M(۱)

)
X+

۱

۲
(t f − t۰)XT (Q⊗PM)X+

۱

۲
(t f − t۰)UT (R⊗PM)U. (٢٩)

سیستم محدودیت های تقریب .٣ . ٢

داشت: خواهیم (٨)-(۶) در (٢۶) -(٢۴) جایگذاری با سیستم محدودیت های تقریب برای

Φ̂T
۲ (t)X = (t f − t۰)f(Φ̂T

۱ (t)X,Φ̂T
۳ (t)U, t), (٣٠)

Ψ(Φ̂T
۱ (۰)X,Φ̂T

۱ (۱)X) = ۰, (٣١)

gi(Φ̂T
۱ (t)X,Φ̂T

۳ (t)U, t)⩽ ۰, i = ۱,۲, . . . ,w. (٣٢)

یک به غیرخطی بهینه تنظیم کننده مسئله حال می کنیم. اعمال ،k = ۱,۲, . . . ,۲M +۲ ،tk = k−۱
۲M+۱ نیوتن-کاتس نقاط در (٣٢) و (٣٠) معادله های برای را هم مکانی روش

و (٣١) رابطه ی به محدود J(X,U) کردن (بیشینه) کمینه جهت در U و X یافتن می گردد. بیان زیر صورت به که می شود تبدیل پارامتری بهینه سازی مسئله

Φ̂T
۲ (tk)X = (t f − t۰)f(Φ̂T

۱ (tk)X,Φ̂T
۳ (tk)U, tk), (٣٣)

gi(Φ̂T
۱ (tk)X,Φ̂T

۳ (tk)U, tk)⩽ ۰, i = ۱,۲, . . . ,w, k = ۱,۲, . . . ,۲M +۲. (٣۴)

کند. اکسترمم را زیر هدف تابع که کنید تعیین قسمی به را بهینه کنترل .٣ . ١ مثال

J =
∫ ۱

۰
u۲(t)dt, (٣۵)

که صورتی در

ẋ۱(t) = x۲(t) (٣۶)
ẋ۲(t) = u(t) (٣٧)

است. آمده ١ جدول در دقیق مقادیر از خطاها به مربوط عددی نتایج نیست. مشخص x۲(۱) ولی x۱(۱) = ۰ و x۲(۰) = ۱ ،x۱(۰) = ۱ و

٣ . ١ مثال برای بی-اسپالین توابع تعمیم یافته روش اعمال از حاصل خطای مقادیر :١ جدول

CPUTime ex۲ ex۱ eu eJ M

۰٫۴۷۵ ۱٫۰۲×۱۰−۷ ۵٫۲۴×۱۰−۸ ۶٫۵۱×۱۰−۵ ۴٫۳۵×۱۰−۶ ۶

۰٫۸۵۴ ۲٫۸۵×۱۰−۸ ۴٫۲۱×۱۰−۸ ۹٫۸۱×۱۰−۶ ۳٫۳۷×۱۰−۶ ۷

۱٫۳۳۱ ۸٫۲۷×۱۰−۹ ۸٫۲۵×۱۰−۹ ۵٫۱×۱۰−۷ ۶٫۸۲×۱۰−۷ ۸
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چکیده

هندسه درس در هشتم پایه�ی دانش�آموزان تحصیلی پیشرفت بر سنتی با ساخت�گرایی تدریس روش تأثیر مقایسه�ی حاضر، پژوهش از هدف
دانش�آموز ١٢٠ پژوهش، آزمودنی�های می�باشد. کنترل و آزمایش گروه در پیش�آزمون-پس�آزمون طرح با آزمایشی شبه پژوهش روش است.
خاصیت موضوع تدریس آزمایش گروه در می�باشند. تحصیل به مشغول نمونه و عادی مدرسه�ی دو در که یزد ٢ ناحیه�ی هشتم پایه�ی دختر
آموزش (سنتی) متداول تدریس روش با کنترل، گروه زمان هم طور به و شد ارائه دست�سازه با همراه E۵ ساخت�گرایی� روش با چهارضلعی�ها
پژوهش یافته�های شد. استفاده t آماری آزمون از مداخله، از بعد و قبل گروه، هر نمرات مقایسه�ی و گروه دو تفاوت�های بررسی برای دیدند.
روش با که کنترل گروه از دیدند، آموزش E۵ ساختگرایی بر مبتنی تدریس روش با که آزمایش، گروه تحصیلی پیشرفت که می�دهد نشان

است باالتر دیده�اند، آموزش (سنتی) متداول تدریس

هندسه. تحصیلی؛ پیشرفت سنتی؛ تدریس روش دست�سازه؛ ساخت�گرایی؛ تدریس روش : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 97A99.

پیش�گفتار .١

به بود. نخواهد کارآمد نشود، تدریس روش�ها کارآمدترین و مناسب�ترین با آموزشی محتوای اگر است. تدریس شیوه�های به توجه تربیت، و تعلیم در مسائل اساسی�ترین از یکی
کننده�ی تضمین می�تواند خوب تدریس شیوه�های و راهبردها اما می�شود. یافت جا همه آموزشی متون که چرا دارد، باالتری اهمیت آن محتوای از تدریس چگونگی می�رود، نظر
که آن�جا از می�کند[۶]. محدود را ادراک و تجسم خالقیت، رشد روش�ها این است. تجویزی و مدار رویه محور، معلم شیوه�ی به هندسه آموزش کلی طور به باشد[۴]. یادگیری
شود، بررسی و مطالعه ها آن توسعه چگونگی و پدیده�ها فهم برای نیاز مورد هندسی تفکر است الزم جهت بدین می�باشد، ملموس و واقعی می�کنیم، زندگی آن در ما که دنیایی
مسائل کردن ملموس و محسوس موضوع می�کند[٢]. کمک آنها حل و انسانی جامعه�ی روزمره موضوعات و مسائل و پدیده�ها فهم به هندسی تفکر که دریافتند محققان زیرا
دوران در دانش�آموزان اینکه با دانش[٣]. این جویندگان به است بزرگی خدمت مناسب مثال�های و ساده استدالل�های ارائه�ی است. بوده برخوردار ویژه�ای اهمیت از همواره علمی
خواص یادآوری در دانش�آموزان که می�شود مشاهده اغلب می�شود، تدریس مفصل طور به نیز متوسطه دوران در موضوع این همچنین و می�شوند، آشنا چهارضلعی�ها با ابتدایی
هندسه آموزش که باشیم آن شاهد تا کرده، استفاده آن نتایج از ریاضی دبیران که باشد دانستم، ضروری را تحقیق این انجام لذا می�شوند، مشکل دچار خواصشان کاربرد و آنها

گردد. آنان در انگیزه ایجاد باعث و شود لذت�بخش دانش�آموزان برای

اصلی نتایج .٢

و پویاترین از E۵ ساختگرایی تدریس الگوی میشود. سپرده فراگیران به یادگیری فرایند، بر نظارت و کنترل با ساختن�گرا تدریس در :E۵ساخت�گرایی تدریس الگوی
است[۵]. اجرا حال در موفقیت با دنیا کالس�های از بسیاری در که است تدریس الگوهای کارآمدترین

است. شده طراحی فراگیران در انگیزه و هیجان ایجاد و آموزش مورد موضوع به کالس توجه جلب برای مرحله این کردن: در�گیر ١ گام

دانش�سازی به خود حواس همه از گرفتن کمک با دانش�آموزان قسمت این در می�باشد دانش�آموزان توسط دانش�سازی برای راه�هایی کردن پیدا منظور، کاوش: و جستجو ٢ گام
بردارد. در را سودمندی بیشترین همیاری طریق از می�افتد.کاوشگری اتفاق جستجو و کاوش جریان طول در دانش�سازی می�پردازند.
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طرح به باید گذار اثر تعاملی برقراری برای معلمان دریابند. می�شوند عرضه که را دیدگاه�هایی تا می�پردازند تعامل به دانش�آموزان با معلمان مرحله این در توصیف: ٣ گام
کنند. سهیم خود ���های یافته در را فراگیران سخن، دیگر به بپردازند.. نخست مرحله با متناسب و مربوط سوال�های

مهارت�های و اطالعات توسعه�ی و بهبود دیگر، بیان به دهند، گسترش و تعمیم را خود جدید یافته�ی تا می�کند یاری را یادگیرندگان معلم مرحله این در گسترش: و تعمیم ۴ گام
. فراگیرندگان سایر برای آنها گسترش و دانش�آموزان شخصی

گاهی آ مهارت�ها بر تسلط میزان و تفکر در آمده وجود به تغییرات از تا بیازماید را دانش�آموزان کیفی�سازی و اکتسابی مهارت�های و روشی یافته��های باید معلم ارزشیابی: ۵ گام
کند[١]. عرضه فراگیران به هم بازخوردی و یابد

فرضیه�ها:

درس همان در نمونه مدرسه�ی دانش�آموزان تحصیلی پیشرفت با می�برند بهره ساخت�گرایی روش از هندسه درس در که نمونه مدرسه�ی دانش�آموزان تحصیلی پیشرفت بین (١
دارد. وجود معنی�داری تفاوت می�برند بهره سنتی روش از که

درس همان در عادی مدرسه�ی دانش�آموزان تحصیلی پیشرفت با می�برند بهره ساخت�گرایی روش از هندسه درس در که عادی مدرسه�ی دانش�آموزان تحصیلی پیشرفت بین (٢
دارد. وجود معنی�داری تفاوت می�برند بهره سنتی روش از که

یادگیری پایه�ی و موضوع به مربوط که دروسی از هشتم پایه ریاضی هندسه�ی درس از چهارضلعی�ها موضوع انتخاب و نمونه انتخاب از پس تحقیق: اجرای مراحل و روش
آمد. عمل به گواه و آزمایشی گروه دو از بود، تشریحی و کردنی کامل غلط، صحیح- ای، گزینه چند سواالت شامل که پیش�آزمونی بود نشده تدریس که دروسی از همچنین و بودند
به چهارضلعی�ها تدریس آزمایشی گروه در است. شده استفاده ناهمگن گروه�بندی شیوه از پژوهش، این در که است. دانش�آموزان گروه�بندی ساخت�گرا، تدریس مهم عناصر از یکی
شده ساخته معلم، توسط سواالت تحقیق این در شد. گرفته پس�آزمون گروه دو هر از سپس شد. داده توضیح آن مراحل که شد، انجام دست�سازه با همراه E۵ گرایی ساخت روش
گردید. گذاری نمره و تصحیح سواالت بارم، به توجه با که گردید. استفاده پس�آزمون و پیش�آزمون صورت به آن از تجربه، با معلمان توسط سواالت این بررسی از پس که است

محوری و مرکزی تقارن دوران، موازی، خط��های درس این مهم پیش�نیاز�های شد. پرسیده زندگی در چهارضلعی�ها کاربرد از سواالتی انگیزه ایجاد برای ابتدا در تدریس: نمونه
می�باشد

است، آمده شکل در کردند،که درست آنها گروهی بحث با آموزان دانش که می�دهند، نشان را چهارضلعی�ها خواص که دست�سازه�هایی جلسه: این در نیاز مورد وسایل .
متوازی�االضالعی است، متحرک و می�باشند متصل بهم پونز بوسیله رأس در و شده ساخته برابرند، هم با دو دوبه آن اندازه�های که بستنی چوب چهار بوسیله که متوازی�االضالعی

است. متحرک و هستند متصل بهم پونز بوسیله رأس در که هم�اندازه بستنی چوب چهار آن اضالع که
مجاور و مساوی، مقابل زوایای آن در و هستند موازی هم با دو به دو آن اضالع که است چهارضلعی متوازی�االضالع دانستند موازی خط�های درس آخر نتیجه�ی از دانش�آموزان
خاصیت و مختلف دوران�های انجام و دست�سازه�ها از استفاده با آموزان کنند.دانش پر را زیر جدول گروهی صورت به خواستم آنها از پیش�نیاز این به توجه با می�باشند. مکمل

دادند. ارائه هرچهارضلعی برای نیز متعددی تعاریف و پرکردند را جدول محوری و مرکزی تقارن

:١ جدول
ضلعی چهار نام تعریف ضلع زاویه قطرها تقارن مرکز تقارن محور
االضالع متوازی

مستطیل
لوزی
مربع

می�رسیم. ١و٢ فرضیه�های درستی به زیر جداول به توجه با آماری: داده�های تحلیل و تجزیه

نمونه مدرسه�ی پیش�آزمون داده�های :٢ جدول
sig معنی�داری سطح t استاندارد انحراف میانگین تعداد گروه

٠/۵٧۴ ٠/۵۶٨ ٢/۴١ ١٢/١۶ ٣٠ آزمایش
٢/٨۵ ١١/٧٧ ٣٠ کنترل
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نمونه مدرسه�ی پس�آزمون داده�های :٣ جدول
sig معنی�داری سطح t آزادی درجه استاندارد انحراف میانگین تعداد گروه

٠/٠٠١ ٣/۶۶٨ ۵٨ ١/٧٠ ١٨/۶٢ ٣٠ آزمایش
٢/٣۶ ١۶/۶٧ ٣٠ کنترل

عادی مدرسه�ی پیش�آزمون داده�های :۴ جدول
sig معنی�داری سطح t استاندارد انحراف میانگین تعداد گروه

٠/١١٨ ٠/٩٠۶ ٣/۵۴ ٩/۴٠ ٣٠ آزمایش
۴/٠٧ ٩/٢٩ ٣٠ کنترل

عادی مدرسه�ی پس�آزمون داده�های :۵ جدول
sig معنی�داری سطح t آزادی درجه استاندارد انحراف میانگین تعداد گروه

٠/٠١٠ ١/۵٣٨ ۵٨ ٣/٨٢ ١۵/٣۶ ٣٠ آزمایش
۴/۶٩ ١٣/۶٩ ٣٠ کنترل

می�دارد وا تفکر به را دانش�آموزان و می�شود تدریس جریان در دانش�آموزان فعال�تر مشارکت باعث آنجائیکه از تدریس روش این که شد مشاهده پیشنهادها: و نتیجه�گیری
پیشرفت باعث نمی�شوند، گیر در یادگیری موقعیت با دانش�آموزان و می�نماید عرضه را مطالب معلم که سنتی روش با مقایسه در می�سازد درگیر یادگیری موقعیت�های با را آنها و
روش این اجرای می�گردد. تعامل طریق از یادگیری سطح ارتقاء و دانش�آموزان تحصیلی پیشرفت رشد سبب گروه در همکاری همچنین و است. شده فراگیران در بیشتر تحصیلی
آورند. به�دست موفقیت و پیشرفت برای خوبی انگیزه�ی نداشتند خود پیشرفت به امیدی و می�دانستند سخت را هندسه درس که دانش�آموزانی شد باعث دست�سازه�ها با تدریس
تغییر ساعت ۶ به ساعت ۴ از هشتم پایه�ی ریاضی به داده اختصاص زمان است بهتر دارد بیشتری زمان به نیاز و است وقت�گیر ساخت�گرایی اساس بر تدریس اینکه به توجه با
بطور را تحقیق این می�شود پیشنهاد دهند. آموزش ریاضی دبیران به را E۵ساخت�گرایی بویژه را هندسه آموزش نوین رویکردهای آموزشی کارگاه�های تشکیل با است بهتر کند.
این اثرات تا ورزند، مبادرت پژوهش�ها گونه این تکرار بر مختلف پایه�های و سطوح با جنسیت، گرفتن نظر در با و بزرگتر نمونه�های با و دهند وسعت آزمایشی نیمه و آزمایشی

کند. بررسی و مقایسه هم با مختلف جمعیت�های و گوناگون درمقاطع را روش

مراجع

.١٣٨۴ آییژ، انتشارات تهران: تدریس، نوین روش�های راهنمای محرم، آقازاده، [١]

.١٣٨٧ فاطمی، فرهنگی موسسه�ی انتشارات تهران: هندسه، کارگاه آرش، رستگار، [٢]

.١٣٧٧ مدرسه، انتشارات آموزشی، برنامه�ریزی و پژوهش سازمان تهران: دلپذیر، هندسه احمد، شرف�الدین [٣]

.١٣٨٠ اصفهان، استان پرورش و آموزش تحقیقات شورای ابتدایی، چهارم پایه�ی دانش�آموزان موفقیت میزان بر علوم تدریس در فعال روش�های تأثیر محمدرضا، کیوانفر، [۴]

پایان�نامه�ی مهر، شهر ابتدایی پنجم پایه�ی تجربی علوم درس در دختر دانش�آموزان تحصیلی پیشرفت و خالقیت بر ساخت�گرایی تدریس روش تأثیر سکینه، موسوی، [۵]
.١٣٩٢ روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده�ی مرودشت، واحد اسالمی آزاد دانشگاه کارشناسی�ارشد،

[6] J.M . Keiser, The Development of Student �Understanding of Angleina Non-directive Learning Environment, PHD’s thesis,
Indiana university, USA, 1997.
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چکیده

ساندرز - بیرنیام توزیع پارامترهای برآورد ویژه به نیست میسر سادگی به همیشه آماری توزیعهای ماهیت به توجه با پارامترها برآورد
ساندرز - بیرنبام توزیع از نامعلوم پارامترهای برای بیزی برآوردگرهای ما مقاله این در است. مواجه مشکالتی با متفاوت روشهای با
بیزی برآوردگرهای آورد. دست به بسته های فرم به نمیتواند بیزی برآوردگرهای میدهیم. قرار بررسی مورد پیشین توزیع تحت
میشود. استفاده بیزی برآوردگرهای آوردن دست به برای گیبس نمونهگیری روش و لیندلی نظریه بردن کار به هدف با است رویکرودی
میآیند. دست به الپالس تقریب بیزی رویکرد تقریب دیگر و درستنمایی ماکسیمم روش با کارلو مونت سازی شبیه مقایسه از استفاده با نتایج این

گیبس. نمونهگیری لیندلی؛ تقریب شبیهسازی؛ بیرنبام-ساندرز؛ توزیع بیزی؛ برآورد : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

ایجاد چرخهای بارگذاری تحت که فرسودگی و خرابی رفع برای ضروری دوره تعداد برای مدل یک اساس بر (١٩۶٩ (سال ساندرز و بیرنبام [٣]توسط ١ ساندرز - بیرنبام توزیع
توزیع از ترکیبی ساندرز - بیرنبام توزیع که کرد اشاره (١٩٨۶) دزموند شد. ارائه بیولوژیکی مدلهای اساس [۴]بر (١٩٨۵) دزمون٢ توسط کلیتر استنتاج میشود. نتیجه میشود
معکوس توزیع از اطمینان قابلیت تابع و (مجهول) پارامتری دو بیزی [١]برآورد (١٩٩۵) ٣ جاهین و احمد واقع، در است. ۱/۲ ترکیب احتمال با آن متقابل و معکوس گاووس
- بیرنبام توزیع آماری تحلیل و تجزیه کرد، اشاره دزموند(١٩٨۶) حال، این با کردهاند. [۶]ارائه (١٩٨۶ کادین۴ و (تیرنی الپالس تقریب و لیندلی روش از استفاده با گاوس

میکنیم. مطرح را ساندرز - بیرنبام تحلیل و تجزیه مقاله این در ما است. سخت بسیار ساندرز
است. زیر صورت به (CDF) تجمعی توزیع تابع میدهند نشان BS(α,β ) صورت به که β و α پارامترهای با ساندرز - بیرنبام توزیع را T تصادفی متغیر

F(t|α,β ) = Φ

(
۱

α

[(
t
β

) ۱
۲

−
(

β
t

) ۱
۲

])
t > ۰,α,β > ۰ (١)

است. توزیع βمتوسط این بر عالوه و هستند پارامترها مقیاس و اندازه ترتیب به β و α و است استاندارد نرمال تجمعی توزیع تابع Φ(۰) که جایی آن از

F(β |α,β ) = Φ(۰) = ۰/۵ (٢)

دارد. وجود متقابل ویژگی ساندرز - بیرنبام توزیع برای که است توجه قابل

T−۱ ∼ BS(α,β−۱) (٣)

از: است عبارت (١) رابطه به مربوط چگالی تابع

f (t|α,β ) =
۱

۲
√

۲π

[(
t
β

) ۱
۲

+

(
β
t

) ۳
۲

]
exp
[
− ۱

۲α۲

(
t
β
+

β
t
−۲

)]
, t > ۰,α,β > ۰ (۴)

١Birnbaum - Saunders
٢Desmond
٣Ahmad and Jaheen
۴Tierney and Kadane
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پیشین توزیع .٢

برای معمولی روشهای موفقترین از یکی است. یافته [٢]توسعه (١٩٩٢)۵ برناردو و برگر توسط بیشتر و است شده معرفی (١٩٧٩) برناردو توسط پیشین، تحلیل و تجزیه
داریم. سرکار پیشین توزیع دادن نشان برای بعدی دو پارامترهای با ما اینجا در است. شده استخراج مدی تک پیشین توزیع

باشد. p(x|θ) چگالی تابع با تصادفی متغیر یک X اگر
θ = (θ۱,θ۲) ∈ Θ ⊆ R۲ (۵)

میدهد. نشان را مجهول بعدی دو بردار یک

H = H(θ) =−EX |θ

[
∂۲ log p(X |θ)

∂θ ′∂θ

]
(۶)

θ−۱ = θ۲,θ−۲ = اگر . S = S(θ) = H−۱(θ) میشود تعریف و است) (وارونپذیر است وارون H کنید فرض میدهد. نشان p(x|θ) برای فیشر ماتریس اطالعات
ماتریس از پایین و راست سمت عنصر h j عنصر و ماتریس چپ قسمت و باال سمت عنصر S j(θ) عنصر عنصر، N j ×N j از S(θ) ماتریس در . θ۱,N j = j, j = ۱,۲

. Θ∗(θ j) = θ− j : θ ∈ Θ∗ اگر Θ∗ ⊂ Θ هر برای باالخره و H j(θ) = S−۱
j (θ)

.١.٢ گزاره

باشد: داشته وجود b j و a j مثبتی تابع اگر و θ = (θ۱,θ۲)
′ اگر منظم نمونه هر برای

h j(θ) = a j(θ j)b j(θ− j) πr(θ)∝
۲

∏
j=۱

a
۱
۲
j (θ j)

. ∪∞
l=۱Θl = Θ همانند ، Θl فرم به متراکم مجموعه زیر از تودرتو دنباله تمام برای

فیشر اطالع ماتریس

است. زیر فرم به فیشر اطالع ماتریس

H(α,β ) =

( ۲n
α۲ ۰

۰ n(۱+α(۲π)−
۱
۲ h(α))

α۲β۲

)

داریم: بنابراین h(α) = α
√

π
۲ −πe

۲
α۲ [۱−Φ( ۲

α )] که

h۱(α ,β ) =
۲

α۲ h۲(α,β ) =
۱+α(۲π)−

۱
۲ h(α)

α۲β۲

از: است عبارت پیشین توزیع ١.٢ گزاره بر بنا

πr(α,β )∝ ۱

(αβ )
(٧)

میکنیم. استفاده ساده بیزی برآورد ساختن برای پیشین رابطه از بعد بخش در

ساده بیزی برآورد .٣

توزیع از نمونه x۱,x۲, · · · ,xn کنید فرض میآوردم. دست به پیشین توزیع پایه بر ساندرز - بیرنبام توزیع برای هستند مجهول پارامترها که زمانی بیزی برآورد ما بخش این در
از: است عبارت شده مشاهده دادههای درستنمایی تابع ،BS(α,β )

l(x|α,β )∝ ۱

αnβ n

n

∏
i=۱

[(
ti
β

) ۱
۲

+

(
β
ti

) ۳
۲

]
exp

[
−

n

∑
i=۱

۱

۲α۲

(
ti
β
+

β
ti
−۲

)]
(٨)

از: است عبارت توأم پسین چگالی πr(α,β )∝ ۱
αβ ترکیب با

f (α,β |t) =

(
۱

αβ

)
n+۱ ∏n

i=۱

[(
ti
β

) ۱
۲
+
(

β
ti

) ۳
۲

]
exp [−A]

∫ ∞
−∞
∫ ∞
−∞

(
۱

αβ

)
n+۱ ∏n

i=۱

[(
ti
β

) ۱
۲
+
(

β
ti

) ۳
۲

]
exp [−A]dαdβ

با: است برابر A آن در که

A =−
n

∑
i=۱

۱

۲α۲

(
ti
β
+

β
ti
−۲

)
(٩)

۵Berger and Bernardo
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از: است عبارت خطا مربع زیان تابع تحت میدهیم نشان β و α تابع هر برای بیزی برآورد بنابراین
ĝ(α,β ) = Eα,β |t(g(α,β )) (١٠)

=

∫ ∞
۰

∫ ∞
۰ g(α,β )

(
۱

αβ

)
n+۱ ∏n

i=۱

[(
ti
β

) ۱
۲
+
(

β
ti

) ۳
۲

]
exp [−A]dαdβ

∫ ∞
−∞
∫ ∞
−∞

(
۱

αβ

)
n+۱ ∏n

i=۱

[(
ti
β

) ۱
۲
+
(

β
ti

) ۳
۲

]
exp [−A]dαdβ

میرود: کار به اینجا موثر روش دو عوض در است همراه بزرگ خطای با عددی محاسبات است غیرممکن بسته فرم
لیندلی تقریب (١)

گیبس نمونهگیری (٢)

لیندلی تقریب .۴

دیدن برای گیرد. قرار استفاده مورد بیزی برآوردگرهای تقریب آوردن بدست برای میتواند این کرد. مطرح باال انتگرال دو نسبت تقریب برای روش [۵]یک (١٩٨٠) لیندلی۶
نشان (λ۱,λ۲) = (α,β ) پارامتری دو نمونه برای خطا مربع زیان تابع تحت β و α بیزی برآورد پایه بر لیندلی تقریب . کنید[٢] مراجعه (١٩٨٠) لیندلی به بیشتر اطالعات

نوشت: زیر صورت به میتوان لیندلی تقریب میدهیم.

ĝ = g(λ̂۱, λ̂۲)+
۱

۲
[A+ l۳۰B۱۲+ l۰۳B۲۱+ l۲۱C۱۲+ l۱۲C۲۱]+P۱A۱۲+P۲A۲۱ (١١)

که

A =
۲

∑
i=۱

۲

∑
j=۱

gi jSi j , li j =
∂ i+ jl(λ۱,λ۲)

∂λ i
۱∂λ j

۲

, i, j = ۰,۱,۲,۳ , i+ j = ۳ (١٢)

Pi =
∂P
∂λi

, gi =
∂g
∂λi

, gi j =
∂۲g

∂λi∂λ j
(١٣)

P = π(λ۱,λ۲) , Ai j = giSii +g jS ji (١۴)
Bi j = (giSii +g jSi j)Sii , Ci j = ۳giSiiSi j +g j(SiiS j j +۲S۲

i j) (١۵)

ماکسیمم λ̂۲ و λ̂۱ و λ۱,λ۲) پیشین توأم چگالی تابع π(λ۱,λ۲) میباشد. فیشر اطالع شده معکوس عناصر Si j ،l(.) با را شده مشاهده داده درستنمایی لگاریتم تابع که
است عبارت میشود زده تقریب خطا مجذور میانگین تحت β و α بیزی برآوردگرهای لیندلی تقریب اساس بر میکنیم. جایگذاری باال رابطه در بعد است λ۲ و λ۱ درستنمایی

از:

α̂B = α̂ +
۱

۲

[(
− α̂

۲n
+

۳

α̂n۲

n

∑
i=۱

(
ti
β̂
+

β̂
ti
−۲

))
+

∑n
i=۱ α̂ti

۲n۲β̂ (۱+ α̂(۲π)−
۱
۲ h(α̂))

]
− α̂

۲n
(١۶)

β̂B = β̂ +
۱

۲

(
− n

β̂۳
+

n

∑
i=۱

۲

(ti + β̂ )۳
+

n

∑
i=۱

۳ti
α̂۲β̂۴

)(
۱+ α̂(۲π)−

۱
۲ h(α̂)

α̂۲β̂۲

)۲

+
۳∑n

i=۱
β̂۲

ti − β̂ ti

۴n۲β̂ (۱+ α̂(۲π)−
۱
۲ h(α̂

− α̂۳β̂۲

۲n(۱+ α̂(۲π)−
۱
۲ h(α̂))

(١٧)

است. شده انجام [٧] تانگ٧ ینکای و کو آنکا مقاله در شده انجام شبیهسازی به توجه با و فوق فرمولهای به توجه با

گیبس نمونهگیری .۵

دقیق بیزی برآورد نظری لحاظ به میکنیم محاسبه β و α بیزی برآورد سپس و بگیرید نظر در را توأم پسین توزیع از نمونهها تولید با گیبس نمونهگیری روش ما بخش این در
از: است عبارت میدانیم را β که زمانی α چگالی تابع پسین چگالی تابع که است واضح آسانی به هستند. تفسیری تقریب دو هر لیندلی بیزی برآورد و الپالس که حالی در هستند

α|t,β ∝
(

۱

α

)n+۱

exp

(
−

n

∑
i=۱

۱

۲α۲

(
ti
β
+

β
ti
−۲

))
(١٨)

از: است عبارت باشد معلوم α که زمانی β پسین چگالی تابع آسانی به

β |t,α ∝
(

۱

β

)n+۱

Πn
i=۱

[(
ti
β

) ۱
۲

+

(
β
ti

) ۳
۲

]
exp

(
−

n

∑
i=۱

۱

۲α۲

(
ti
β
+

β
ti

))
(١٩)

است. شده انجام [٧] تانگ٨ ینکای و کو آنکا مقاله در شده انجام شبیهسازی به توجه با و فوق فرمولهای به توجه با

۶Lindley
٧Ancha Xu and Yincai
٨Ancha Xu and Yincai
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نتیجهگیری و بحث .۶

شبیهسازی و پارامتر دو آوردن بدست برای استفاده مورد روش دو آوردیم. دست به پیشین توزیع از استفاده با ساندرز - بیرنبام توزیع مجهول پارامتر دو از بیزی برآورد مقاله این در
درستنمایی ماکسیمم برآوردگرهای پایه بر لیندلی روش محاسبه چند هر است. الپالس تقریب و درستنمایی ماکسیمم روش از موثرتر مقاله این در شده ارائه روش که میدهد نشان
عمل خوبی به مسائل همه برای است ممکن گیبس همگرایی سرعت میکند. کار بهترین گیبس نمونه که میدهد نشان شبیهسازی ولی است بهتر کوچک بسیار اندازه برای حتی

گرفتیم. نظر در شبیهسازی برای نمونه ۵٠٠٠ حال این با دارد. تکیه اولیه نقاط به و نکند
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متناظر گراف همبندی فرض با همچنین می�شود. بررسی خطی مدل دو با عامله چند های سیستم کسری مرتبه توافق مسئله مقاله این در
می�شود. ارائه توافق به رسیدن برای کافی شرط یک نهایت در و شده طراحی سیستم بهره ماتریس ریکاتی، معادله و سیستم

چندعامله. سیستم�های کسری؛ مرتبه پیشرو-دنباله�رو؛ توافق : کلیدی واژگان
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پیش�گفتار .١

مشارکتی، کنترل مجموعه�های زیر از .[۶ ،٨ است[۵، شده واقع زیادی توجه مورد اخیر سال�های در و دارد مختلف علوم در زیادی کاربرد عامله چند سیستم�های مشارکتی کنترل
به عامل�ها همه که شود طراحی طوری می�نامیم، پروتکل را آن که مناسب کنترل یک که است این سیستم توافق مسئله حل از منظور است. عامله چند های سیستم توافق مسئله
اصطالحا توافق مسئله به حالت این در .[١١ ،٧ ،٣ ،٩ ،٢ است[١٠، گرفته قرار بحث مورد صحیح دینامیک با اکثرا توافق مسئله برسند. کمیت یک مورد در کلی توافق یک
بیان کسری مرتبه با و نیست صحیح مرتبه با بیان قابل آنها دینامیک که دارند وجود طبیعت در زیادی شیمیایی و فیزیکی های پدیده می�شود. گفته صحیح مرتبه با توافق

می�شود. حل خطی صورت به دینامیک این با توافق مسئله مقاله این در .[١٣ ،۴ می�شوند[١،

گراف نظریه بر مروری .٢

این ارتباطی توپولوژی مدل برای G = (V,E) دار جهت غیر گراف یک می�کنیم فرض باشد. عامل n از مجموعه زیر یک {i | i ∈ V} و V = {۱,۲, · · · ,n} کنیم فرض
مینامیم. i راس همسایگان مجموعه را Ni = { j ∈V : ( j, i) ∈ E} مجموعه است. عامل امین −i دهنده نشان گراف راس امین −i و است شده استفاده ها عامل

D = diag(d۱,d۲, · · · ,dn) می�کنیم فرض .ai j = ۰ صورت درغیراین ، j ∈ Ni اگر ai j = ۱ که طوری به باشد G گراف مجاورت ماتریس A = (ai j) کنیم فرض
.di = ∑ j∈Ni

ai j بطوریکه باشد قطری ماتریس یک
می�کنیم. تعریف L = D−A بصورت را L ∈ Rn×n الپالسین ماتریس

گرافی زیر سراسری درخت گویند. درخت یک را باشد دور فاقد که همبندی گراف هر باشد. داشته وجود مسیری آن، راس دو هر بین هرگاه گویند همبند را G گراف .١.٢ تعریف
باشد. G راس�های همه شامل و بوده درخت که است گراف یک از

به گویند. پیشرو را بگیرند آنها از اطالعات نمی�توانند ولی بفرستند اطالعات دنباله�رو عناصر به می�توانند که را عواملی عامله، چند سیستم یک متناظر G گراف در .٢.٢ تعریف
هستند. پیشرو ۸ و ۷ عوامل ١ شکل در باشد. نداشته همسایه�ای هیچ که گویند پیشرو را عاملی گراف، یک در دیگر عبارت

دنباله�رو را بفرستند اطالعات پیشروها به نمی�توانند و کنند دریافت اطالعات می�توانند پیشرو، عناصر از که را عواملی عامله، چند سیستم یک متناظر G گراف در .٣.٢ تعریف
هستند. دنباله�رو ۶ و ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱ عوامل ١ شکل در باشد. داشته همسایه یک حداقل هرگاه گویند دنباله�رو را عاملی گراف، یک در دیگر عبارت به گویند.

قطری ماتریس می�گیریم. نظر در ۰ پیشرو عنصر و G گراف راس n با گرافی بصورت را G گراف دارد. وجود ۰ شماره با پیشرو یک دنباله�رو n برای می�کنیم فرض
.bi = ۰ صورت این غیر در و باشد i عامل همسایه یک پیشرو عنصر همان یا ۰ عامل اگر bi = ۱ آن ذر که می�گیریم نظر در B = diag(b۱,b۲, · · · ,bn)
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گراف. در دنباله�رو و پیش�رو عوامل :١ شکل

مسئله بندی فرمول .٣

می�باشد: زیر بصورت دنباله�رو عنصر هر دینامیک می�گیریم. نظر در را پیشرو یک و دنباله�رو n شامل عامله چند سیستم
D∗

α xi = Axi +Bui ۰ < α < ۱, i = ۱, · · · ,n (١)

سیستم ماتریس� ترتیب به B ∈ Rn×m و A ∈ Rn×n ،i عامل ورودی بردار و حالت بردار ترتیب به ui ∈ Rm و xi ∈ Rn ،xi بردار ام α مرتبه کسری مشتق D∗α xi آن در که
گویند. کسری مرتبه را دینامیک اصطالحا” حالت این در می�باشند. کنترل ماتریس و

است: زیر صورت به پیشرو عنصر دینامیکی معادله
D∗

α x۰ = Ax۰ ۰ < α < ۱, i = ۱, · · · ,n (٢)
است. پیشرو حالت بردار x۰ ∈ Rn که

بسته حلقه سیستم که طوری به باشد داشته وجود ui حالت فیدبک یک i ∈ {۱,۲, · · · ,n} عامل هر برای اگر میآید بدست ٢ و ١ سیستم پیشرو-دنباله�رو توافق .١.٣ تعریف
کند: صدق زیر رابطه در xi(۰) ،i = ۱,۲, · · · ,n اولیه شرط هر برای

lim
t−→∞

∥xi(t)− x۰(t)∥= ۰, i = ۱,۲, · · · ,n

گردد: می پیشنهاد زیر پروتکل ٢ و ١ پیشرو-دنباله�رو توافق سیستم حل برای
ui =−K[ ∑

j∈Ni

ai j(xi − x j)+bi(xi − x۰)], i = ۱,۲, · · · ,n (٣)

شود. می تعیین بعدا که است کنترل بهره ماتریس K آن در که

می�شود: نتیجه ٣ و ٢،١ از ei = xi − x۰, i = ۱,۲, · · · ,n فرض با
D∗

α ei = D∗
α xi −D∗

α x۰ = A(xi − x۰)+Bui = (۴)

Aei −BK
[
∑ j∈Ni

ai j(xi − x j)+bi(xi − x۰)
]
=

Aei −BK
[
∑ j∈Ni

ai j(ei − e j)+biei
]

می�کنیم: تعریف
e(t) = [e۱

T (t), · · · ,en
T (t)]T ∈ Rnp (۵)

می�شود: داده نمایش زیر ماتریسی شکل به ۴ سیستم ماتریس�ها کرونیکر ضرب و G گراف L الپالسین ماتریس از استفاده با
D∗

α ei = (In ⊗A)e− (L⊗BK)e− (B⊗BK)e (۶)

= [In ⊗A− (L+B)⊗BK]e

داریم: Z = In ⊗A−H ⊗BK و H = L+B فرض با
D∗

α ei = [In ⊗A−H ⊗BK]e = Ze (٧)
.limt−→∞ e(t) = ۰ یعنی باشد مجانبی پایدار ٧ سیستم صفر جواب که طوری به است K بهره ماتریس طراحی معادل ٢ و ١ رو پیشرو-دنباله سیستم توافق حل ، ٣ پروتکل تحت

توافق تحلیل .۴

مشخصه معادله λ ریشه�های همه اگر است مجانبی پایدار ٧ خطای سیستم صفر جواب .١.۴ لم
det(λ I −Z) = ۰ (٨)

کند[۴]. صدق | arg(λ ) |> απ/۲ معادله در Z ماتریس ویژه مقادیر همان یا

درخت دارای گراف یعنی باشد داشته رو�ها دنباله همه به مسیرهایی پیشرو عنصر دار جهت گراف در اگر فقط و اگر دارند مثبت حقیقی قسمت�های H ویژه مقادیر همه .٢.۴ لم
باشد[١٢]. سراسری
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پیشرو و دنباله�روها ارتباطی توپولوژی و بوده سازی پایدار قابل (A,B) می�کنیم فرض است. مفروض ٣ پروتکل و ٢ و ١ دینامیک�های با عامله چند سیستمهای .٣.۴ قضیه
است: زیر ریکاتی معادله جواب P ماتریس که می�کنیم پیشنهاد K = hBT P شکل به را K بهره بردار دارد. سراسری درخت یک G گراف یعنی

AT P+PA−PBBT P+Q = ۰, (٩)

می�کند: صدق زیر شرط در که است مثبت حقیقی عددی h و دلخواه مثبت معین ماتریس هر Q آن در که
hReλi(H)> ۱ i = ۱,۲, · · · ,n, (١٠)

می�شود[١۴]. حاصل ٢ و ١ عامله چند سیستم توافق صورت این در

عددی مثال .۵

است: زیر صورت به عاملها کنترل و سیستم ماتریس�های است. مفروض پیشرو یک و دنباله�رو ۴ دارای عامله چند سیستم

A =

 −۲ ۱ −۱ ۴
−۳ −۲ ۲ ۵
−۱ −۱ −۳ −۳
−۲ ۳ ۴ −۳

, B =

 ۱
۰
۰
۱

 . (١١)

است. پایدارسازی قابل (A,B) سیستم باشد. α = ۰٫۹ برابر کسری مرتبه می�کنیم فرض
مثبت معین ماتریس

Q =

 ۲ −۱ −۱ ۰
−۱ ۳ ۱ −۱
−۱ ۱ ۲ −۱

۰ −۱ −۱ ۱

 (١٢)

باشند: می زیر صورت به L,B های ماتریس ، ٢ شکل توپولوژی با گیریم. می درنظر را

پیشرو. و دنباله�روها ارتباطی توپولوژی :٢ شکل

L =


۱ −۱ ۰ ۰ ۰

−۱ ۳ −۱ −۱ ۰
۰ −۱ ۲ ۰ −۱
۰ −۱ ۰ ۱ ۰
۰ ۰ −۱ ۰ ۱

 , B̄ =


۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 . (١٣)

شود: می محاسبه P ماتریس ریکاتی، معادله از

P =

 ۱٫۱۲۵۱ −۰٫۴۹۸۲ −۰٫۸۲۳۰ ۰٫۱۳۶۱
−۰٫۴۹۸۲ ۰٫۷۶۰۶ ۰٫۵۳۶۷ ۰٫۳۵۵۴
−۰٫۸۲۳۰ ۰٫۵۳۶۷ ۰٫۸۸۹۹ ۰٫ ۰۲۳۲
۰٫۱۳۶۱ ۰٫۳۵۵۴ ۰٫ ۰۲۳۲ ۰٫۷۷۸۰

 (١۴)

است: زیر صورت به ویژه مقدار پنج دارای H ماتریس
λ۱(H) = ۰٫۱۲۷۷, λ۲(H) = ۰٫۶۲۹۷, λ۳(H) = ۱٫۰۰۰, λ۴(H) = ۲٫۷۹۶۸, λ۵(H) = ۴٫۴۴۵۸ (١۵)

شود: می حاصل K بهره بردار h = ۱۰ مثبت مقدار انتخاب با
K = (۱۲٫۶۱۱۷,−۱٫۴۲۷۹,−۷٫۹۹۷۷,۹٫۱۴۰۲) (١۶)

حالت بردار به مربوط زمانی سری باشد. xi
j(t) = i j

۲ صورت به اولیه شرط و باشد i عامل مولفه امین j ،xi
j(t) و x۰ = (۳,۲,۵,۴) پیشرو عنصر حالت بردار می�کنیم فرض

است. شده داده نشان ٣ شکل در عامل�ها، همه

نتیجه�گیری .۶

مرتبه خطی مدل�های با فیدبک کنترل پروتکل طراحی با را رو پیشرو-دنباله توافق مسئله عامله، چند �های سیستم گراف در عاملها محلی اطالعات از استفاده با ما مقاله این در
می�کنیم. ارائه ها مدل این با توافق مسئله حل برای کافی شرط یک همچنین می�کنیم. حل کسری
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عددی. مثال عامل�های حالت بردار به مربوط زمانی سری :٣ شکل
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پوچساز گراف�های بر مقدمه�ای
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چکیده

مقسوم گراف را Γ(R) باشد. R حلقه صفر های علیه مقسوم مجموعه Z(R) همچنین صفر، غیر همانی عضو با جابجایی حلقه R کنید فرض
در .xy = ۰ اگر فقط و اگر گوییم می مجاور را y و x مجزای رأس دو و باشد می Z(R)∗ ،Γ(R)رئوس مجموعه که نامیم می R حلقه صفر علیه
.annR(a) = {r ∈ R | ra = ۰} همچنین ،a ∈ Z(R) کنید فرض کنیم. می بررسی را R جابجایی حلقه در AG(R) پوچساز گراف مقاله این
اگر فقط و اگر گوییم می مجاور را y و x مجزای رأس دو و Z(R)∗ = Z(R)−{۰} با را AG(R)دار غیرجهت پوچساز گراف رئوس
نشان باشد. می AG(R) گراف به متعلق (مسیر) یال یک ،Γ(R) گراف (مسیر) یال هر بنابراین .annR(xy) ̸= annR(x)∪ annR(y)
دهیم می نشان نباشد، Γ(R) گراف همانند AG(R) پوچساز گراف اگر همچنین است. همبند ٢ حداکثر قطر با AG(R) گراف دهیم می

باشد. می ۴ حداکثر ( AG(R) گراف دور کوچکترین (طول gr(AG(R))

صفر. علیه مقسوم گراف پوچساز؛ آل ایده پوچساز؛ گراف : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 13A15; 05C99.

پیش�گفتار .١

که نامیم می R حلقه صفر علیه مقسوم گراف را Γ(R) باشد. R حلقه صفر های علیه مقسوم مجموعه Z(R) همچنین صفر، غیر همانی عضو با جابجایی حلقه R کنید فرض
بررسی را R جابجایی حلقه در AG(R) پوچساز گراف مقاله این در .xy = ۰ اگر فقط و اگر گوییم می مجاور را y و x مجزای رأس دو و باشد می Z(R)∗ ،Γ(R)رئوس مجموعه
و x مجزای رأس دو و Z(R)∗ = Z(R)−{۰} با را AG(R)دار غیرجهت پوچساز گراف رئوس .annR(a) = {r ∈ R | ra = ۰} همچنین ،a ∈ Z(R) کنید فرض کنیم. می
نشان باشد. می AG(R) گراف به متعلق (مسیر) یال یک ،Γ(R) گراف (مسیر) یال هر بنابراین .annR(xy) ̸= annR(x)∪annR(y) اگر فقط و اگر گوییم می مجاور را y
باشد). می ۴ حداکثر دور کوچکترین (طول gr(AG(R)) ∈ {۳,۴} دهیم می نشان ، AG(R) ̸= Γ(R) اگر همچنین است. همبند ٢ حداکثر قطر با AG(R) گراف دهیم می
در شده مطالعه جابجایی های حلقه که آنجا از .AG(R) = Γ(R) و است یکریخت Z۲[X ]/(X۲) یا Z۴ های حلقه با R آنگاه ،| Z(R)∗ |= ۱ ،R جابجایی حلقه در اگر

گیریم. می نظر در ناصفر صفر علیه مقسوم دو حداقل با جابجایی حلقه نیز ما مقاله این در دارند، ناصفر صفر علیه مقسوم یک دقیقا [۵, ۴, ٧]

اصلی نتایج .٢

است. جابجایی حلقه R کنید فرض .١.٢ لم

.annR(xy) = annR(y) یا annR(xy) = annR(x) اگر فقط و اگر نیست AG(R) به متعلق یال x− y آنگاه باشد. Z(R)∗ مجزای عضو دو y و x اگر (١

این در باشد، Γ(R) از مسیری P اگر بویژه باشد. می AG(R) از یالی x− y آنگاه ،Z(R)∗ به متعلق مجزای y و x ازای به باشد Γ(R) به متعلق یال x− y اگر (٢
بود. خواهد AG(R) از مسیری P صورت

.annR(y)⊆ annR(x) یا annR(x)⊆ annR(y) آنگاه ، Z(R)∗ به متعلق مجزای y و x ازای به نباشد AG(R) به متعلق یال x− y اگر (٣

باشد. می AG(R) از یالی x− y آنگاه ، Z(R)∗ به متعلق مجزای y و x ازای به annR(y)⊈ annR(x) و annR(x)⊈ annR(y) اگر (۴

باشد. می AG(R) از یالی x− y آنگاه ، Z(R)∗ به متعلق مجزای y و x ازای به dΓ(R)(x,y) = ۳ اگر (۵

در و Γ(R) از مسیری x−w− y که طوری به w ∈ Z(R)∗ −{x,y} دارد وجود آنگاه ، Z(R)∗ به متعلق مجزای y و x ازای به نباشد، AG(R) از یالی x− y اگر (۶
باشد. می AG(R) از مسیری x−w− y نتیجه

داریم است، آل ایده دو اجتماع annR(xy) چون . annR(xy) = annR(x)∪annR(y) تعریف به بنا آنگاه نباشد، AG(R) به متعلق یال x− y اگر (١ برهان.
. annR(xy) = annR(y) یا annR(xy) = annR(x)

AG(R) از یالی x− y بنابراین و annR(xy) = annR(x)∪annR(y) صورت این در . annR(xy) = annR(y) یا annR(xy) = annR(x) کنید فرض برعکس
باشد. نمی
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و annR(x) ̸= R ،y ̸= ۰ و x ̸= ۰ چون .annR(xy) = R و xy = ۰ آنگاه ،Z(R)∗ به متعلق مجزای y و x ازای به باشد Γ(R) به متعلق یال x− y اگر (٢
است. AG(R) به متعلق یال x− y رو این از .annR(y) ̸= R

آل ایده دو اجتماع annR(xy) چون annR(xy) = annR(x)∪annR(y) آنگاه ، Z(R)∗ به متعلق مجزای y و x ازای به نباشد AG(R) به متعلق یال x− y اگر (٣
.annR(y)⊆ annR(x) یا annR(x)⊆ annR(y) داریم است،

است. واضح (٣) قسمت به توجه با (۴

x−y (۴) قسمت طبق لذا annR(y)⊈ annR(x) و annR(x)⊈ annR(y)صورت این در . Z(R)∗ به متعلق مجزای y و x ازای به dΓ(R)(x,y) = ۳ کنید فرض (۵
است. AG(R) به متعلق یال

xy ̸= ۰ چون .w ̸= ۰ بطوریکه w ∈ annR(x)∩annR(y) دارد وجود (٣) به بنا آنگاه ، Z(R)∗ به متعلق مجزای y و x ازای به نباشد، AG(R) از یالی x− y اگر (۶
باشد. می AG(R) از مسیری x−w− y (٢) به بنا و Γ(R) از مسیری x−w− y لذا w ∈ Z(R)∗ −{x,y} ،

شود. می نتیجه قبل لم ۶ قسمت از زیر قضیه

باشد. می ٢ حداکثر آن قطر و است همبند AG(R) صورت این در باشد. |Z(R)∗ | ≥ ۲ با جابجایی حلقه R کنید فرض .٢.٢ قضیه

باشد داشته وجود اگر نباشد. Γ(R) به متعلق و باشد AG(R) به متعلق یال x− y و باشند صفر غیر مجزای عناصر x,y و باشد جابجایی حلقه R کنید فرض .٣.٢ لم
C : x−w− y− x بنابراین باشد. نمی Γ(R) به متعلق مسیر و است AG(R) از مسیری x−w− y آنگاه ،wy ̸= ۰ و wx ̸= ۰ که طوری به w ∈ annR(xy)−{x,y}

نیست. Γ(R) به متعلق C های یال همه و است AG(R) به متعلق ٣ بطول دوری

و wx ̸= ۰ که طوری به w ∈ annR(xy)−{x,y} باشد داشته وجود کنید فرض .xy ̸= ۰ آنگاه نباشد. Γ(R) به متعلق و باشد AG(R) به متعلق یال x− y اگر برهان.
است. AG(R) به متعلق یال x−w که گیریم می نتیجه ،y ∈ annR(xw)− (annR(x)∪annR(w)) چون .wy ̸= ۰

که آنجا از است. AG(R) از مسیری x−w− y بنابراین است. AG(R) به متعلق یال y−w که گیریم می نتیجه ،x ∈ annR(yw)− (annR(y)∪annR(w)) که آنجا از
یال همه و است AG(R) به متعلق ٣ بطول دوری C : x−w− y− x که است واضح لذا باشد. نمی Γ(R) به متعلق مسیر x−w− y شود می نتیجه ،wy ̸= ۰ و wx ̸= ۰

نیست. Γ(R) به متعلق C های

آنگاه ،x۲y ̸= ۰ و xy۲ ̸= ۰ اگر نباشد. Γ(R) به متعلق و باشد AG(R) به متعلق یال x− y و Z(R)∗مجزای عناصر x,y و است جابجایی حلقه R کنید فرض .۴.٢ قضیه
همه و است AG(R) به متعلق ٣ بطول دوری C : x−w− y− x لذا باشد. نمی Γ(R) از مسیری و است AG(R) از مسیری x−w− y که بطوری w ∈ Z(R)∗ دارد وجود

نیست. Γ(R) به متعلق C های یال

.w /∈ {x,y} دهیم می نشان .w ∈ annR(xy)−(annR(x)∪annR(y)) دارد وجود و xy ̸= ۰ آنگاه نباشد، Γ(R) به متعلق و باشد AG(R) به متعلق یال x−y اگر برهان.
است. AG(R) به متعلق مسیر x−w−y ، ٣.٢ لم به توجه با بنابراین .w /∈ {x,y} لذا است. متناقض که y۲x = ۰ یا x۲y = ۰ صورت این در .w ∈ {x,y} کنید فرض

صورت این در نباشد. Γ(R) به متعلق و باشد AG(R) به متعلق یال x− y و Z(R)∗مجزای عناصر x,y همچنین است. کاهشی جابجایی حلقه R کنید فرض .۵.٢ نتیجه
AG(R) به متعلق ٣ بطول دوری C : x−w−y−x لذا باشد. نمی Γ(R) از مسیری و است AG(R) از مسیری x−w−y که بطوری w ∈ annR(xy)−{x,y} دارد وجود

نیست. Γ(R) به متعلق C یال هر و است

و xy۲ ̸= ۰ لذا .(xy)۲ ̸= ۰ است، کاهشی R چون نباشد. Γ(R) به متعلق و باشد AG(R) به متعلق یال x− y ، x,y ∈ Z(R)∗ مجزای عناصر ازای به کنید فرض برهان.
است. واضح ۴.٢ قضیه به بنا حکم بنابراین .x۲y ̸= ۰

شود. می حاصل زیر قضیه باال، نتیجه از

دارد وجود AG(R) به متعلق ٣ بطول C دور این بر عالوه gr(AG(R)) = ۳. صورت این در . AG(R) ̸= Γ(R) و است کاهشی جابجایی حلقه R کنید فرض .۶.٢ قضیه
نیست. Γ(R) به متعلق C یال هر که بطوری

به متعلق و باشد AG(R) از یالی x− y ، Z(R)∗ مجزای عناصر x,y ازای به که ایم گرفته نظر در را R غیرکاهشی جابجایی حلقه برای را ۴.٢ قضیه شرایط زیر مثال در
باشد. می Γ(R) از مسیری نیز y به x از ٢ بطول AG(R) مسیر هر آنگاه نباشد، Γ(R)

تا ٢ رأس از ٢ بطول مسیر تنها ۲−۴−۶ همچنین باشد. نمی Γ(R) به متعلق و است AG(R) به متعلق یال ۲−۶ صورت این در .R = Z۸ کنید فرض .٧.٢ مثال
و diam(Γ(R)) = ۲ ،gr(AG(R)) = ۳ ،gr(Γ(R)) = ∞ ،Γ(R) = K۱,۲ ،AG(R) = K۳ کنید توجه است. نیز Γ(R) به متعلق مسیر که باشد می AG(R) در ۶

.diam(AG(R)) = ۱

آنگاه نباشد، Γ(R) به متعلق و باشد AG(R) از یالی x−y ، Z(R)∗ مجزای عناصر x,y ازای به اگر .AG(R) ̸= Γ(R) ،R غیرکاهشی جابجایی حلقه برای زیر مثال در
ندارد. وجود ٢ بطول y به x از مسیری AG(R) گراف در

متعلق که هستند AG(R) های یال تنها c− b و a− b صورت این در .c = (۰,۳) و b = (۱,۲) ،a = (۰,۱) و R = Z۲ ×Z۴ کنید فرض (١ .٨.٢ مثال
،Γ(R) = K۱,۳ ،AG(R) = K۲,۳ کنید توجه ندارد. وجود AG(R) گراف در b به c رأس از و b به a رأس از ٢ بطول مسیری همچنین باشند. نمی Γ(R) به

.diam(AG(R)) = ۲ و diam(Γ(R)) = ۳ ،gr(Γ(R)) = ∞ ،gr(AG(R)) = ۴
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و a− b صورت این در .c = (۰,۱+ x) ، b = (۱,x) ،a = (۰,۱) x = X +(X۲) ∈ Z۲[X ]/(X۲) همچنین ، R = Z۲ ×Z۲[X ]/(X۲) کنید فرض (٢
البته ندارد. وجود AG(R) گراف در b به c رأس از و b به a رأس از ٢ بطول مسیری همچنین باشند. نمی Γ(R) به متعلق که هستند AG(R) های یال تنها c−b

.diam(AG(R)) = ۲ و diam(Γ(R)) = ۳ ،gr(Γ(R)) = ∞ ،gr(AG(R)) = ۴ ،Γ(R) = K۱,۳ ،AG(R) = K۲,۳

هستند: معادل زیر جمالت صورت این در .AG(R) ̸= Γ(R) و است جابجایی حلقه R کنید فرض .٩.٢ قضیه
.gr(AG(R)) = ۴ (١
.gr(AG(R)) ̸= ۳ (٢

ندارد. وجود AG(R) در y به x از ٢ بطول مسیری آنگاه نباشد، Γ(R) به متعلق و AG(R)باشد به متعلق یال x− y ،Z(R)∗ از x,y مجزای عناصر ازای به اگر (٣
وجود AG(R) در y به x از ٢ بطول مسیری همچنین باشد. نمی Γ(R) به متعلق و است AG(R) از یالی x− y که بطوری دارد وجود x,y ∈ Z(R)∗ مجزای عناصر (۴

ندارد.
است. یکریخت Z۲×Z۲[X ]/(X۲) یا Z۲×Z۴ حلقه با R حلقه (۵

است. واضح (٢) ⇐ (١) برهان.
x از ٢ بطول مسیری ،gr(AG(R)) ̸= ۳ چون نباشد. Γ(R) به متعلق و AG(R)باشد به متعلق یال x− y ،Z(R)∗ از x,y مجزای عناصر ازای به کنید فرض .(٣) ⇐ (٢)

ندارد. وجود AG(R) در y به
مسیری (٣) طبق لذا نباشد Γ(R) به متعلق و AG(R)باشد به متعلق یال x−y ،Z(R)∗ از x,y مجزای عناصر دارد وجود ،AG(R) ̸= Γ(R) مساله فرض به بنا .(۴)⇐ (٣)

ندارد. وجود AG(R) در y به x از ٢ بطول
y به x از ٢ بطول مسیری و نباشد Γ(R) به متعلق و باشد AG(R) به متعلق یال x− y بطوریکه دارد وجود Z(R)∗ از x,y مجزای عناصر کنید فرض .(۵) ⇐ (۴)
که شود می نتیجه ٣.٢ لم به بنا ،annR(x)∩ annR(y) = {۰} و xy ̸= ۰ که آنجا از annR(x)∩ annR(y) = {۰} صورت این در باشد. نداشته وجود AG(R) در
آنگاه ،{x,y} ⊆ annR(xy) (اگر x۲ ̸= که۰ بطوری annR(xy) = annR(x)∪ annR(y)∪{x} یا ،y۲ ̸= ۰ که بطوری annR(xy) = annR(x)∪ annR(y)∪{y}

.y۲ ̸= ۰ که بطوری annR(xy) = annR(x)∪annR(y)∪{y} کنیم فرض توانیم می کلیت، دادن دست از بدون باشد). می AG(R) در ٢ بطول مسیری x− xy− y
بنابراین و a+b ∈ annR(xy)−(annR(x)∪annR(y)) لذا ،annR(x)∩annR(y) = {۰} چون باشد. annR(y) صفر نا عضو b و annR(x) صفر نا عضو a کنید فرض

.| annR(x) |=| annR(y) |= ۲ نتیجه در .a+b = y
بنابراین xy۲ = x۲y۲ = ۰ و xy۳ = ۰ چون . (y۲ + xy)۲ = y۲ داریم y۲ + xy = y چون . annR(y) = {۰,xy} و annR(x) = {۰,y۲} لذا ،xy۲ = ۰ که آنجا از

بنابراین باشد. می R حلقه صفر غیر خودتوان عضو y۲ لذا y۴ = y۲ و y۲ ̸= ۰ چون .y۴ = y۲ دهد می نتیجه که (y۲+ xy)۲ = y۲

annR(xy) = annR(x)∪annR(y)∪{y}= {۰,y۲,xy,y}.

با ای حلقه y۲R و R حلقه صفر غیر توان خود عضو y۲ چون .y۲R = y(yR) = {۰,y۲} لذا آید. می بدست y۳ = y۲ و (y۲+xy)۳ = y۳ ،y۴ = y۲ و y۲+xy = y از
یا y f = ۰ لذا y f ∈ annR(y). و y۲ f = y(y f ) = ۰ صورت این در f ∈ annR(y۲) کنید فرض است. یکریخت Z۲ حلقه با y۲R که شود می نتیجه باشد، می عضو دو

.y f = yx
نتیجه در . f − x = xy یا f − x = ۰ و y( f − y)x = ۰ صورت این در .y f = yx کنید فرض . f = xy یا f = ۰ ،annR(y) = {۰,xy} چون .y f = ۰ کنید فرض
داریم annR(y۲) = (۱− y۲)R که آنجا .از annR(y۲) = {۰,x,xy,x+ xy} و هستند R حلقه مجزای عناصر ۰,x,xy,x+ xy که است واضح . f = x+ xy یا f = x
یکریخت Z۲ ×Z۲[X ]/(X۲) یا F۴ یا Z۲ ×Z۲ یا Z۴ حلقه با (۱− y۲)R لذا باشد، می عضو ۴ با ای حلقه (۱− y۲)R چون .(۱− y۲)R = {۰,x,xy,x+ xy}
حلقه R ۵.٢ نتیجه به توجه با لذا ندارد، وجود AG(R) در y به x از ٢ بطول مسیری و باشد نمی Γ(R) به متعلق و است AG(R) از یالی x− y که آنجا از فرض به بنا است.
است. یکریخت Z۲×Z۲[X ]/(X۲) یا Z۲×Z۴ حلقه دو از یکی با R شود می نتیجه است، کاهشی غیر و یکریخت y۲R× (۱−y۲)R با R حلقه چون است. کاهشی غیر

ببینید. را ٨.٢ مثال .(١) ⇐ (۵)

یکریخت B = Z۲[X ]/(X۲) یا B = Z۴ آن در که Z۲×B حلقه با R حلقه کنید فرض همچنین AG(R) ̸= Γ(R) بطوریکه است جابجایی حلقه R کنید فرض .١٠.٢ نتیجه
باشد. می AG(R) در ٣ بطول دور یک از یالی E آنگاه نباشد، Γ(R) به متعلق و باشد AG(R) از یالی E اگر نباشد.

آید. می بدست ٩.٢ قضیه از مستقیما زیر نتیجه

.gr(AG(R)) ∈ {۳,۴} صورت این در .AG(R) ̸= Γ(R) بطوریکه است جابجایی حلقه R کنید فرض .١١.٢ نتیجه

مراجع
[1] D. F. Anderson, On the diameter and girth of a zero-divisor graph, II. Houston J. Math. 34 (2008), 361–371.
[2] D. F. Anderson, M. C. Axtell and J. A. Jr. Stickies, Zero-divisor graphs in commutative rings, In: Fontana, M., Kabbaj,

S.,-E., Olberding, B., Swanson, I., eds. Commutative Algebra, Noetherian and Non-Noetherian Petspectives. New York:
Springer-Verlag, (2011), 23–45.

[3] D. F. Anderson, R. Levy and J. Shapiro, Zero-divisor graph, von Neumann regular rings, and boolean algebras. JPAA 180
(2003), 221–241.

[4] D. F. Anderson and P. S. Livingston, The zero-divisor graph of a commutative ring, J. Algebra 217 (2007), 434–447.
[5] D. F. Anderson and S. B. Mulay, On the diameter and girth of a zero-divisor graph, J. Pure Appl. Algebra 210 (2007),

543–550.

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

١٨



[6] A. Badawi, On the annihilator graph of a commutative ring, Communications in Algebra 42 (2014), 1–14.
[7] T. G. Lucas, The diameter of a zero-divisor graph, J. Algebra 301 (2006), 3533–3558.

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

١٩



اشتورم-لیوویل مرزی مقدار مسایل برای چندگانه نتایج
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چکیده

شوند: می بیان زیر صورت به کلی حالت در که هستند مرزی مقدار مسایل با دوم مرتبه معادالت از خاصی حالت اشتورم-لیوویل معادالت

−y′′+q(x)y = ηy , ۰ ≤ x ≤ ۱

مرزی شرایط با

ay(۰)+ y′ (۰) = ۰ , by(۱)+ y′ (۱) = ۰

آن در که

q ∈ L۲,(a,b) ∈ R۲,η ∈ C.

بدست اشتورم-لیوویل مرزی مقدار مسایل برای را ای چندگانه نتایج شده) سازی مینیمم (مساله وردشی اصل از استفاده با مقاله این در
آورد. خواهیم

چندگانه. نتایج مرزی؛ مقدار مسایل اشتورم-لیوویل؛ معادالت : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 34XX; 34BXX; 34B24.

پیش�گفتار .١

لیوویل اشورم- دوم درجه معادله مرزی مقدار مساله جوابهای برای مختلف های حل راه یافتن و بررسی مقاله این از }هدف
-
(
ρΦp (x′)

)′
+ sΦp (x) = λ , t ∈ [a,b]

αx′ (a)−βx(a) = A, γx′ (b) +σx(b) = B
(١)

مثبت حقیقی پارامتر یک λ و L۱-کاراتؤدوری تابع یک f : [a,b]×R→ R,α,β ,γ,σ > ۰ همچنین و p > ۱,Φp (x) = |x|p−۲ ,x, p,s ∈ L∞ ([a,b])آن در که
نتایج همان نیز مقاله این است.در جواب سه دارای حداقل (۱) مساله λ ∈ Λ هر برای که اند کرده بررسی را Λ حقیقی مقدار یک وجود [۴] خود مقاله در Ge و Tian است.

بود. خواهد [۴,T heorem۳] از تر ساده بسیار فرضیات اما آمد خواهد بدست

اصلی نتایج .٢

d,c مثبت ثابت دو limx→+∞
f (x)
|x|q = ۰ باشیم داشته ۰ < q < p−۱ برای و f (۰) ̸= ۰ که طوری به باشد نامنفی پیوسته تابع یک f : R→ R کنیم فرض .١.٢ قضیه

که باشد c < d که

مساله λ ∈
(

۳
p

dp∫ d
۰ f (ξ )dξ

۱
۲p−۱

cp∫ c
۰ f (ξ )dξ

)
هر برای صورت این در

∫ c
۰ f (ξ )dξ

cp <
(

۱
۳

۱
۲p−۱

) ∫ c
۰ f (ξ )dξ

dp

{
−
(
|x′|p−۲ x′

)′
+ |x|p−۲ x = λ f (x)

x′ (۰)− x(۰) = ۰, x′ (۱)+ x(۱) = ۰
(٢)

است کالسیک مجزای بدیهی غیر جواب سه دارای حداقل

([۲] در شده ارایه بحرانی نقطه سه است.(قضیه زیر قضیه ما اصلی ابزار که شویم می یادآور قضیه اثبات از قبل
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یک گاتو مشتق که باشد ار دنباله ضعیف پیوسته نیمه و پیوسته گاتو پذیر دیفرانسیل تابع یک Φ : X → R و باشد بازتابی حقیقی باناخ فضای یک X کنیم فرض .٢.٢ قضیه
و باشد فشرده گاتو مشتق دارای که باشد ضعیف باالیی دنباله با پیوسته نیم و پیوسته گاتو پذیر دیفرانسیل تابعک یک Ψ : X → R همچنین دهد می نشان را X روی وارون

>Φ(x۰)و r < Φ(x) ,Ψ(x۰) = ۰ که r ∈ x۰,x ∈ X و r ∈ R باشد داشته وجود

sup Φ(x)≤ r Ψ(x)< (r−Φ(x۰))
Ψ(x)

Φ(x)−Φ(x۰)
(i)

∀λ ∈ Λr :=
]

Φ(x)−Φ(x۰)
Ψ(x) ,

r−Φ(x۰)
Ψ(x) ,sup Φ(x)≤ r

[
(ii)

نرم با W۱,p ([a,b]) سوبولف فضای Xیک اگر دیگر ای نتیجه در و است X در متمایز بحرانی نقطه سه حداقل Φ−λΨدارای λ∀تابعک ∈ Λr صورت این در

است. برقرار نیز ρ,sباشد ∈ L∞ ([a,b]) که ∥x∥=
(∫ b

a
(
ρ (t) |x′ (t)|p + s(t) |x(t)|p

)
dt
) ۱

p

نیازمندیم: نیز زیر قضیه به اصلی قضیه اثبات برای ادامه در

است. M = ۲

p−۱
p

۱

(b−a)
۱
p

[
max

{
۱

essin f s ,
(b−a)p
essin f ρ

}] ۱
p

که ∥x∥∞ ≤ M ∥x∥ صورت این در x ∈ X کنیم فرض .٣.٢ قضیه

از هولدر نامساوی گرفتن نظر در با .حال
∣∣∣x(ξ

)∣∣∣≤ ∫ b
a |x(t)|dt

b−a داریم .بوضوح
∣∣∣x(ξ

)∣∣∣= min |x(t)| , t ∈ [a,b] که باشد طوری ξ کنیم فرض برهان.

داریم: t ∈ [a,b] هر برای x(t) = x
(

ξ
)
+
∫ t

ξ x′ (s)ds

|x(t)| ≤
∫ b

a |x(t)|dt
b−a +

∫ b
a |x′ (t)|dt ≤ ۱

(b−a) (b−a)
p−۱

p ∥x∥Lp +(b−a)
p−۱

p ∥x′∥Lp

≤ (b−a)
۱
p

[∫ b
a

s(t)
essin f s |x(t)|

p dt
] ۱

p
+(b−a)

p−۱
p

[∫ b
a

ρ(t)
essin f ρ |x′ (t)|p dt

] ۱
p

≤ (b−a)
۱
p

[
max

{
۱

essin f s ,
(b−a)p

essin f ρ

}] ۱
p

{[∫ b
a s(t) |x(t)|p dt

] ۱
p
+
[∫ b

a ρ (t) |x′ (t)|p dt
] ۱

p

}
≤
[∫ b

a s(t) |x(t)|p dt +
∫ b

a ρ (t) |x′ (t)|p dt
]
= M ∥x∥

اگر خاص حالت در آنگاه باشد K۰ =
γρ(b)

σ p

∣∣∣B
γ

∣∣∣p + αρ(a)
β p

∣∣∣ A
α

∣∣∣p , Kd =
γρ(b)

σ p

∣∣∣B−σd
γ

∣∣∣p + αρ(a)
β p

∣∣∣A+βd
α

∣∣∣p و مثبت ثابت یک d اگر .۴.٢ نتیجه

است زیر قضیه ما اصلی نتیجه .K۰ = ۰ , Kd = ۱
p

[( γ
σ
)p−۱

+
(

β
α

)p−۱
]

dp داریم :آنگاه A = B = ۰ , ρ = ۱

باشد داشته وجود و (t,x) ∈ [a,b]×Rهر بازای F (t,x) =
∫ x
۰ f (t,ξ )dξ دهیم می باشد.قرار L۱-کاراتؤدوری تابع یک f : [a,b]×R→ R کنیم فرض .۵.٢ قضیه

که µ ∈ L۱ ([a,b]) مثبت تابع داشته وجود و l < p و (pK۰)
۱
p M < c < ∥s∥

۱
p

L۱ Md که c,d, l مثبت ثابت سه

∫ b
a F(t,ξ )dt

cp−pK۰Mp < ۱
Mp

∫ b
a F(t,d)dt

dp∥s∥L۱+p(Kd−K۰)
(iii)

سه دارای حداقل (۱) مساله λ ∈
]

d
p∥s∥

L۱+p(Kd−K۰)

p
∫ b

a F(t,d)dt
, cp−pMpK۰

pMp
∫ b

a F(t,ξ )dt

[
هر برای آنگاه t ∈ [a,b] , ξ ∈ R که نقاط همه برای F (t,ξ )≤ µ (t)

(
۱+ |ξ |l

)
(iiii)

. است ضعیف جواب

دهیم: می قرار x ∈ X همه برای برهان.

Φ(x) = ∥x∥p

p +
γρ(b)

σ p

∣∣∣B−σx(b)
γ

∣∣∣p + αρ(a)
β p

∣∣∣A+βx(a)
α

∣∣∣p , Ψ(x) =
∫ b

a F (t,x)dt

خود حکم آوردن بدست برای هستندبنابراین Φ−λΨ تابعک بحرانی نقاط دقیقا (۱) مساله ضعیف جوابهای [۴,Lemma۲] به توجه کنیم.با می جایگذاری نتیجه این در را λ
همه برای r = cp

pMp , xo (t) = ۰ ,x(t) = dدادن قرار با واقع در کند می تضمین را ١-٢ قضیه (i) قسمت (iii) کنیم می ادعا کنیم.حال اعمال را ١-٢ قضیه است کافی
داریم: t ∈ [a,b]
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xo,x ∈ X , Φ( xo) = K۰ , Φ(x) = ∥s∥L۱

p dp +K , Ψ(x) =
∫ b

a F (t,d)dt

}بنابراین
(r−Φ(xo))

Ψ(x)
Φ(x)−Φ(xo)

= ۱
Mp

cp−pK۰Mp

dp∥s∥L۱+p(Kd−K۰)

∫ b
a F (t,d)dt

(٣)

به توجه با و Φ(xo)≤ (pr)
۱
p داریم Φ(xo)≤ r xکه ∈ X همه برای دیگر عبارت به Φ(xo)< r < Φ(x) آوریم می بدست (pK۰)

۱
p M < c < ∥s∥

۱
p Md رابطه از و

∞∥x∥.بنابراین ≤ c ١-٣ }قضیه
sup Ψ(x)≤

∫ b
a maxF (t,ξ )dt ,x ∈ Φ−۱ ([−∞,r]) ,ξ ≤ c

(۴)

کند. می تعیین را نتیجه ٢-٢ قضیه و شود می ثابت ما ادعای (iii) و (۴) و (۳) روابط گرفتن نظر در با لذا

مراجع
[1] G. Bonanno, P. Candito, Non-differentiable functionals and applications to elliptic problems with discontinuous nonlin-

earities, J. Diff. Eq. 244 (2008) 3031–3059.
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چکیده

در است. شده محاط زیرخطی تابعی یک توسط که است خطی تابعی یک برای هان-باناخ توسیع قضیه�ی تابعی آنالیز اصلی قضایای از یکی
می�کنیم. ثابت نامتقارن نرم�دار فضاهای در را قضیه این از کاربرد چند مقاله این

جدائی�پذیر. ٣ نامتقارن؛ ٢ نرم�دار؛ فضای ١ : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 46A03; 46A19.

پیش�گفتار .١

مقدمه
قضایای است. گرفته قرار بررسی مورد متقارن نرم�دار فضاهای روی هان-باناخ قضایای کالسیک تابعی آنالیز در می�باشد. ریاضی آنالیز مهم شاخه�های از یکی �تابعی آنالیز
از شده آورده مقاله طول در که تعاریفی می�پردازیم. نامتقارن نرم�دار فضاهای در آن از کاربردهای به مقاله این در است. شده بررسی [١] در نامتقارن فضاهای روی هان-باناخ

شده�اند. برگرفته [٢] و [١] منابع�

می�کند صدق زیر شرایط در α ≥ ۰ هر و x,y ∈ X هر ازای به که است p : X −→ [۰;∞) تابعی ،X حقیقی برداری فضای یک در ١ نامتقارن نرم یک .١.١ تعریف

(AN۱) p(x) = p(−x) = ۰ ⇒ x = ۰;
(AN۲) p(αx) = α p(x);
(AN۳) p(x+ y)≤ p(x)+ p(y).

می�شود. نامیده نامتقارن نیم�نرم یک p آنگاه کند، صدق (AN۳) و (AN۲) شرایط در فقط p اگر
می�شود تعریف زیر صورت به x ∈ X ازای به که است p : X −→ [۰,∞) نیم�نرم p مزدوج

p(x) = p(−x).

می�کنیم تعریف زیر شکل به را X در گوی�ها r > ۰ و x ∈ X ازای به آنگاه باشد، نامتقارن نیم�نرم�دار فضای یک (X , p) اگر
Bp(x,r) = {y ∈ X : p(y− x)< r} باز گوی
Bp[x,r] = {y ∈ X : p(y− x)≤ r} بسته گوی

کرد تعریف x ∈ X دلخواه نقطه یک همسایگی�های از Vp(x) خانوادۀ از شروع با می�توان را (X , p) نیم�نرم�دار فضای یک از τp توپولوژی
V ∈ Vp(x) ⇔ ∃r > ۰ s.t. Bp(x,r)⊂V

⇔ ∃r
′
> ۰ s.t. Bp[x,r′]⊂V.

باشد. پیوسته X در τp توپولوژی با f هرگاه می�شود نامیده p-پیوسته ، f : X −→ R خـطـی عملگـر بـاشد. نیم�نرم�دار فـضـای یک (X , p) کـنید فـرض .٢.١ تعریف

نیم�نرم�دار فضای دوگان را آن که می�شود داده نشان Xb
p با R به X از p-پیوسته خـطـی عملگـرهای همه مجـموعۀ باشد. نیم�نرم�دار فضای یک (X , p) کـنید فرض .٣.١ تعریف

نامیم. (X , p)
١asymmetric
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وجود β > ۰ عدد هرگاه می�شود نامیده ( شیتز p-نیم-لیپ یا ) p-کران�دار ،φ : X −→ R خـطـی تابعـی باشد. نیم�نرم�دار فضـای یـک (X , p) کـنید فـرض .۴.١ تعریف
،x ∈ X هر ازای به که طوری به باشد داشته

φ(x)≤ β p(x).

می�شود تعریف زیر صورت به نامتقارن نرم ،Xb
p عضو تابعی برای

∥φ|p = sup{φ(x) : x ∈ X , p(x)≤ ۱}, φ ∈ Xb
p .

اصلی نتایج .٢

نظر در زیر صورت به را Y به x از فاصله دو نامتقارنی، به توجه با .x ∈ X و باشد X از ناتهی زیرمجموعۀ یک Y نامتقارن، نرم�دار فضای یک (X , p) کنید فرض .١.٢ تعریف
می�گیریم

(i) dp(x,Y ) = inf{p(y− x) : y ∈ Y},
(ii) dp(Y,x) = inf{p(x− y) : y ∈ Y}.

است. p نرم مزدوج p که dp(Y,x) = dp(x,Y ) که می�کنیم مشاهده

باشد. نامتقارن نیم�نرم با فضا یک (X , p) کنید فرض نامتقارن)). حالت در هان-باناخ (توسیع ٢.٢.٢ قضیه ،[١]) ٢.٢ قضیه
دارد وجود φ : X −→R پیوسته خطی تابعی یک آنگاه باشد، (Y, p|Y ) نامتقارن نیم�نرمدار فضای روی پیوسته خطی تابعی یک φ۰ : Y −→R و X از زیرفضا یک Y اگر (١

که طوری به
φ|Y = φ۰, ∥φ|p = ∥φ۰|p.

که طوری به دارد وجود φ : X −→ R پیوسته خطی تابعی یک آنگاه باشد، p(x۰)> ۰ با X در نقطه یک x۰ اگر (٢

∥φ|p = ۱, φ(x۰) = p(x۰). (١)

می�دهیم. ارائه زیر در کرد، خواهیم استفاده آن از بعداً که را نامتقارن) حالت در هان-باناخ (توسیع قضیه٢.٢ نتایج از یکی حال

p-کران�دار خطی تابعی یک آنگاه ،d := dp(x۰,Y )> ۰ اگر .x۰ ∈ X و باشد (X , p) نامتقارن نرم�دار فضای از زیرفضا یک Y کنید فرض .(۶.٢.٢ قضیه ،[١]) ٣.٢ قضیه
که طوری به دارد وجود φ : X −→ R

(i) φ|Y = ۰, (ii) ∥φ |p = ۱, (iii) φ(−x۰) = d.

که طوری به دارد وجود ψ : X −→ R p-کران�دار خطی تابعی یک آنگاه ،d := dp(Y,x۰)> ۰ اگر
( j) ψ|Y = ۰, ( j j) ∥ψ|p = ۱, ( j j j) ψ(x۰) = d.

.x۰ /∈ Y که طوری به ،d := dp(Y,x۰)> ۰ می�کنیم فرض ابتدا برهان.
شود تعریف زیر صورت به ψ۰ : Z −→ R کنیم فرض و ( می�شود استفاده مستقیم جمع برای u ) Z := Y uRx۰ می�دهیم قرار

ψ۰(y+ tx۰) = t, y ∈ Y, t ∈ R.
.ψ۰(x۰) = ۱ و ψ۰(y) = ۰ ،y ∈ Y هر ازای به بوده، خطی ψ۰ صورت این در

داریم t > ۰ ازای به
p(y+ tx۰) = t p(x۰+ t−۱y)≥ td = d ·ψ۰(y+ tx۰),

بنابراین

ψ۰(y+ tx۰) = t ≤ ۱

d
p(y+ tx۰).

.∥ψ۰| ≤ ۱
d
که می�شود نتیجه است، برقرار t ≤ ۰ ازای به وضوح به نامساوی این چون

صورت این در .p(x۰− yn)> ۰ ،n ∈ N هر ازای به و n −→ ∞ که وقتی ،p(x۰− yn)−→ d که طوری به باشد، Y در دنباله یک (yn) کنیم فرض

∥ψ۰| ≥ ψ۰

(
x۰− yn

p(x۰− yn)

)
=

۱

p(x۰− yn)
−→ ۱

d
,

.∥ψ۰|= ۱
d
بنابراین .∥ψ۰| ≥ ۱

d
نتیجه در

که طوری به دارد وجود ψ۱ : X −→ R خطی تابعی نامتقارن) حالت در هان-باناخ (توسیع ٢.٢ قضیه به بنا حال
ψ۱|Z = ψ۰, ∥ψ۱|= ∥ψ۰|,

می�کند. تکمیل را ( j j j)− ( j) شرایط ψ = d ·ψ۱ خطی تابعی آنگاه
می�کنیم تعریف زیر صورت به را φ۰ : Z −→ R .Z := Y uRx۰ می�دهیم قرار و d := dp(x۰,Y )> ۰ که می�کنیم فرض حال
φ۰(y+ tx۰) =−t ⇐⇒ φ۰(y− tx۰) = t ∀y ∈ Y, t ∈ R.

داریم t > ۰ ازای به است، خطی φ۰ صورت این در

p(y− tx۰) = t p(
۱

t
y− x۰)≥ td = d ·φ۰(y− tx۰),
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،t > ۰ هر ازای به بنابراین

φ۰(y− tx۰)≤
۱

d
p(y− tx۰).

.∥φ۰| ≤ ۱
d و کران�دار φ۰ که می�شود نتیجه است، برقرار باشد φ۰(y− tx۰) = t ≤ ۰ اگر وضوح به فوق نامساوی چون

می�کند. صدق (iii)− (i) شرایط در که آورد دست به را φ خطی تابعی وجود می�توان باال استدالل همانند

است. جدائی�پذیر هم X آنگاه باشد، جدائی�پذیر Xb
p اگر باشد. نامتقارن نرم�دار فضای یک (X , p) کنید فرض .۴.٢ قضیه

می�دانیم باشد. Xb
p در شمارا چگال زیر�مجموعه یک {ϕ۱,ϕ۲, . . .} کنیم فرض برهان.

||ϕn|p = sup{ϕn(x) | x ∈ X , p(x)≤ ۱}.

.ϕn(xn)≥ ۱
۲ ||ϕn|p و p(xn)≤ ۱ که است موجود xn ∈ X ،n ≥ ۱ هر ازای به بنابراین

.Y = X می�کنیم ثابت باشد. {x۱,x۲, . . .} توسط شده تولید بسته زیرفضای Y کنیم فرض
که ϕ(−x) = d ،ϕ |Y = ۰ که طوری به دارد وجود ϕ ∈ Xb

p می�کنیم فرض ٣.٢ قضیه به بنا می�گیریم. نظر در را p(x) ≤ ۱ که x /∈ Y ،Y ̸= X کنیم فرض خلف) (فرض
داریم n این برای بنابراین .||ϕn −ϕ |p < ε که طوری به می�گیریم نظر در را n طبیعی عدد ،ε > ۰ برای .d = dp(x,Y )> ۰

۱

۲
||ϕn|p ≤ ϕn(xn) = ϕn(xn)−ϕ(xn)≤ ||ϕn −ϕ |p < ε ⇒ ||ϕn|p < ۲ε.

بنابراین
ϕ(−x)≤ ||ϕ |p ≤ ||ϕ −ϕn|p + ||ϕn|p < ε +۲ε = ۳ε.
.Y = X بنابراین است. تناقض در ϕ(−x) = d فرض با که ،ϕ(−x)≤ ۰ داشت خواهیم ،ε بودن دلخواه به توجه با که

است. X شمارای چگال زیرمجموعه یک گویا، ضرایب با {x۱,x۲, . . .} شمارای مجموعه از متناهی خطی ترکیبات تمام از مجموعه�ی حال

.Y = X آنگاه باشد، صفر X فضای کل در است، صفر Y روی که f ∈ Xb
p هر ازای به اگر باشد. (X , p) نامتقارن نرم�دار فضای از زیرفضا یک Y کنید فرض .۵.٢ قضیه

تناقض در ما فرض با که ، f (−x۰) = d و f |Y = ۰ که دارد وجود ای f ∈ Xb
p ،٣.٢ قضیه به بنا .d := dp(x۰,Y ) > ۰ و دارد وجود x۰ ∈ X \Y ،Y ̸= X اگر برهان.

است. برقرار مشابه طور به نیز d := dp(Y,x۰)> ۰ مورد در است.

باشد. چگال X در span(M) گاه هر می�نامیم ٢ کلی را (X , p) نامتقارن نرم�دار فضای از M زیرمجموعه .۶.٢ تعریف

باشد. (X , p) نامتقارن نرم�دار فضای از زیرفضا یک M کنید فرض .٧.٢ قضیه
باشد. صفر X جای همه در است، صفر M روی که f ∈ Xb

p هر ازای به اگر فقط و اگر است کلی X در M

در اما است. صفر نیز M روی f بنابراین است، صفر Y در جا همه در که دارد وجود ای f ∈ Xb
p ،٣.٢ قضیه به بنا و Y = span(M) ̸= X نباشد، کلی M اگر برهان.

نیست. صفر x۰ ∈ X \Y
است. قرار بر قضیه شرط و Y = X آنگاه باشد، کلی M اگر

صورت این در باشد. (X , p) نامتقارن نرم�دار فضای از زیرفضا یک M کنید فرض .٨.٢ قضیه
M =

∩
{ker f | f ∈ Xb

p , M ⊂ ker f}.

.M ⊂ ker f که می�دهد نتیجه f پیوستگی آنگاه ،M ⊂ ker f و f ∈ Xb
p اگر .M ⊂ N می�دهیم نشان ابتدا .N =

∩
{ker f | f ∈ Xb

p , M ⊂ ker f} کنیم فرض برهان.
.M ⊂ N بنابراین

نتیجه در .x۰ /∈ N بنابراین . f (−x۰) = d و f |M = ۰ که طوری به دارد وجود ای f ∈ Xb
p ،٣.٢ قضیه به بنا آنگاه ،d := dp(x۰,Y ) > ۰ و x۰ /∈ M اگر برعکس،

.N ⊂ M

مراجع
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٢total

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

٢۵



پايداري گروه پوچتواني رده�ي براي باال كراني
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چکیده

براي باال كراني كنيم مي سعي سپس و مي�پردازيم گروه يك زيرگروه�هاي از زنجير يك به مربوط پايداري گروه معرفي به ابتدا مقاله اين در
است. ۵ حداكثر ۴ طول به زنجير يك به مربوط پايداري گروه پوچتواني ي رده مي�كنيم ثابت ادامه در آوريم. به�دست پايداري گروه اين پوچتواني عدد

هولومورف. پايداري؛ گروه تواني؛ پوچ ي رده زيرگروه؛ سه لم : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 20F18.

پیش�گفتار .١

به�صورت G مانند گروه يك زير�گروه�هاي از m به�طول زنجير يك به مربوط A پايداري گروه از منظور
G = G۰ > G۱ > ... > Gm = ۱

باشيم داشته gi ∈ Gi هر و i = ۰,۱,۲, ...,m−۱ هر به�ازاي كه به�طوري α مانند G گروه اتومورفيسم�هاي تمام مجموعه�ي از است عبارت
(giGi+۱)

α = giGi+۱ (١)

آن به مربوط پايداري گروه صورت اين در باشند نرمال گروه�هايي زير فوق سري در Gi زير�گروه�هاي همه�ي اگر كه كرد ثابت [۶] مقاله�اي طي L.Kaloujnine ١٩۵٣ سال در
m−۱ برابر دقيقا A پوچتواني رده�ي گروه�ها برخي از زنجيرها برخي براي كه كرد ثابت خود مقاله�ي در هم�چنين او است. m−۱ پوچتواني رده�ي از حداكثر و پوچتوان گروهي

بود. خواهد پوچتوان همواره A گروه نباشند نيز نرمال ها Gi اگر حتي كه كرد ثابت [١] خود مشهور مقاله�ي در P.Hall ١٩۵٨ سال در است.

اصلی نتایج .٢

است. ۱
۲m(m−۱) پوچتواني رده�ي از حداكثر پوچتوان گروهي همواره m به�طول زنجير يك به مربوط پايداري گروه .١.٢ قضیه

است. m = ۳ عدد هستند متفاوت باهم عمومي و نرمال حالت�هاي آن در كه طبيعي عدد كوچكترين گفت مي�توان بنابراين

است. ۵ حداكثر ۴ طول به زنجير يك پايداري گروه پوچتواني رده�ي .٢.٢ قضیه

صورت اين در دهيم، قرار را Hol(G) = Ḡ يعني آن هولومورف يا منتظم نمايش G جاي به (١) زنجير در اگر كه كرد ثابت [١] خود مقاله�ي در P.Hall ١٩۵٨ سال در
از مشابه به�طور مي�كنيم. استفاده γHK نماد از [H,K] نماد به�جاي محاسبات در سهولت براي شد. خواهد تبديل

[ ¯Gi−۱,A
]
≤ Ḡi به�شرط (giGi+۱)

α = giGi+۱ شرط
مي�كنيم: استفاده زير نمادهاي

[[H,K] ,L] = γ۲HKL , [[[H, K], K], ...,K] = γnHKn

نتيجه در و γn−۱Gn = ۱ آن پاييني مركزي سري در اگر فقط و اگر است n−۱ پوچتواني رده�ي از حداكثر و پوچتوان G گروه گفت مي�توان فوق نمادگذاري�هاي به توجه با
شد. خواهد نتيجه آن از ١.٢ قضيه�ي صورت اين در شود ثابت زير قضيه�ي اگر گفت مي�توان

.n = ۱
۲m(m−۱) آن در كه γn+۱Kn+۱H = ۱ آنگاه ، γmHKm = ۱ و G زير�گروه دو K و H اگر .٣.٢ قضیه

است. زير�گروه سه لم از ساده�اي نتيجه�ي ۵.٢ و ۴.٢ لم

حاصل مشمول آنها از يك هر آنگاه باشند، نرمال L و K و H زير�گروه سه و W = γ۲HKL و V = γ۲LHK و U = γ۲KLH و G از زير�گروه�هايي L و K ،H اگر .۴.٢ لم
است. ديگر دوتاي ضرب
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است. نرمال J در γ۲LHK اين بر عالوه و γ۲LHK = γ۲LKH صورت اين در ،γ۲HKL = ۱ و L ≤ J = ⟨H,K⟩ كنيم فرض .۵.٢ لم

l = n−m+۱ آن در كه γ l+۱Kl+۱H۱ = ۱ و γm−۱H۱Km−۱ = ۱ آنگاه ،H۱ = γHK اگر است. واضح حكم و n = ۰ آنگاه m = ۱ اگر (٣.٢ قضيه�ي (برهان برهان.
داريم ۵.٢ لم طبق .Kr ⊂ NG(H۱) آنگاه Kr = γr−۱Kr كنيم فرض r > ۱ هر به�ازاي اگر بنابراين .n = ۱

۲m(m−۱) و
γ۲KrHK = γ۲KrKH = γKr+۱H =

γmKl+۱HKm−۱ = γm−۱Kl+۲HKm−۲ = ...= γ۲KnHK = γKn+۱H,

γKn+۱H = γmKl+۱HKm−۱ = γmHKm = ۱,

γKn+۱H = γn+۱Kn+۱H = ۱.

مي�آيد. به�دست استقرا از حكم حال

bm هم�چنين .bm−۱ ≥ mrm − rm!
۲!(rm−۲)! كه مي�كنيم تعريف m از كوچكتر صحيح عدد بزرگترين را rm عدد m ≥ ۲ هر به�ازاي و b۱ = ۱ كه مي�كنيم تعريف .۶.٢ تعریف

مي�كنيم. تعريف bm = bm−۱+m−۱− rm تراجعي رابطه�ي با را

باشد. مي�تواند bm −۱ حداكثر زير�گروه�ها از m به�طول زنجير يك به مربوط پايداري گروه پوچتواني رده�ي .٧.٢ قضیه

حكم همان كه مي�كند پيشنهاد ۴ به�طول زنجير يك پوچتواني رده�ي براي را b۴ −۱ = ۵ كران ۴.٢ قضيه�ي بنابراين .b۴ = ۶ و b۳ = ۴ و b۲ = ۲ كه مي�كنيم توجه
است. ٢.٢ قضيه�ي

برابر صورت اين غير در و m = ۱ اگر مي�كنيم، تعريف [Y,X ] برابر را [Y,mX ] عبارت m طبيعي عدد هر به�ازاي باشند، G گروه از زير�گروه�هايي Y و X اگر .٨.٢ تعریف
.Yi+۱ = [Y,(i+۱)X ] مي�كنيم تعريف i ≥ ۱ هر به�ازاي و Y۱ = [Y,X ] و Y۰ = Y مي�كنيم قرارداد هم�چنين مي�گيريم. [Y,(m−۱)X ,X ]

بود. خواهد p حداكثر m به�طول زنجير يك پايداري گروه پوچتواني رده�ي آنگاه [(p+۱)X ,Y ] = ۱ گرفت نتيجه بتوان [Y,mX ] = ۱ شرط از اگر .٩.٢ قضیه

نيز G عضو هر با B عضو هر در�نتيجه و مي�شود جابه�جا Ḡ عضو هر با B عضو هر در�نتيجه و γBḠ = ۱ باال گذاري�هاي نماد طبق صورت اين در B = γ pAp+۱ اگر برهان.
آيد. مي به�دست حكم و B = ۱ بنابراين و مي�شود جابه�جا

.[bmX ,Y ] = ۱ صورت اين در [Y,mX ] = ۱ و طبيعي عدد يك m ≥ ۲ و باشند G گروه از گروه�هايي زير Y و X اگر .١٠.٢ قضیه

صورت يك به�وضوح كه زير قضيه�ي از ١٠.٢ قضيه�ي اثبات در كه است ذكر به الزم هم�چنين مي�پردازيم. آنها به زير در كه است لم چند اثبات نيازمند ١٠.٢ قضيه�ي اثبات
كرد. خواهيم استفاده است ٣.٢ قضيه�ي ديگر

اين�صورت در ،[Y,mX ] = ۱ و m ≥ ۰ و باشند G گروه از زير�گروه�هايي Y و X اگر .١١.٢ ]قضیه
(

m!
۲!(m−۲)!

+۱)X ,Y
]
= ۱.

.[H,K]◁ ⟨H,K⟩ آنگاه باشند، G گروه از زير�گروه�هايي Y و X اگر .١٢.٢ لم

است. ⟨X ,Ys⟩ از نرمالي زير�گروه Ys+۱ ،s ≥ ۰ هر به�ازاي كه مي�شود نتيجه ١٢.٢ لم از به�وضوح

داريم r ≥ ۱ هر به�ازاي .١٣.٢ لم

[ab,c۱,c۲, ...,cr] =

[[
[a,c۱]

b ,c۲

]b۱

, ...,cr

]br−۱

. [b,c۱,c۲, ...,cr]

.br−۱ = [b,c۱, ...,cr−۱] و ... ،b۲ = [b,c۱,c۲] و b۱ = [b,c۱] آن در كه

مي�شود. ثابت استقرا و [ab,c] = [a,c]b . [b,c] رابطه�ي از به�راحتي برهان.

صورت اين در [Y,mX ] = ۱ و y۱ = [a,y] و y ∈ Y و a,a۱, ...,am−۱ ∈ X اگر .١۴.٢ ]لم
y۱,a

y
۱,a

y
۲, ..., ,a

y
m−۱

]
= ۱.
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به�وضوح برهان.

y۱ =
[
a,y−۱

]−y
=
[
y−۱,a

]y

]و
y۱,a

y
۱,a

y
۲, ..., ,a

y
m−۱

]
=
[[

y−۱,a
]y
,ay

۱,a
y
۲, ..., ,a

y
m−۱

]
=
[
y−۱,a,a۱, ....,am−۱

]y

شود. مي ثابت لم و
[
y−۱,a,a۱, ....,am−۱

]y
= ۱ پس [Y,mX ] = ۱ چون

كرد: ثابت مي�توان ١۴.٢ لم اثبات همانند

.w ∈ Y۲ آنگاه w = [a۱,a۲,a۳,a۴,y] و [Y,۴X ] = ۱ و y ∈ Y و a۱,a۲,a۳,a۴ ∈ X اگر .١۵.٢ لم

.[۴X ,Y ]⊆ Y۲ آنگاه ،[Y,۴X ] = ۱ اگر .١۶.٢ نتیجه

توليد wz به�فرم اعضايي توسط [۴X ,Y ] از�طرفي .w ∈ Y۲ آنگاه w = [a۱,a۲,a۳,a۴,y] و [Y,۴X ] = ۱ و y ∈ Y و a۱,a۲,a۳,a۴ ∈ X اگر ١۵.٢ لم طبق برهان.
.wz ∈ Y۲ اين بر بنا است، Y۲ نرمال�ساز مشمول ۴X = [X ,۳X ] در�نتيجه و X ولي .z ∈ ۴X و w = [a۱,a۲,a۳,a۴,y] آن در كه مي�شود،

.[۶X ,Y ] = ۱ آنگاه ،[Y,۴X ] = ۱ اگر .١٧.٢ قضیه

مي�دانيم ولي .[Y,X ,rX ] = ۱ داريم r ≥ ۴ هر به�ازاي كه داد نشان مي�توان استقرا به .[۴X ,Y۱] = ۱ داريم ١١.٢ قضيه�ي طبق [Y۱,۳X ] = [Y,۴X ] = ۱ چون برهان.
[rX ,X ,y] = [rX ,Y,X ] .

پس
[۶X ,Y ] = [۵X ,X ,Y ] = [۵X ,Y,X ] = [۴X ,X ,Y,X ] = [۴X ,Y,X ,X ]⊆ [Y۲,X ,X ]⊆ Y۴ = [Y,۴X ] = ۱

است. ۵ حداكثر ۴ به�طول زنجير يك پايداري گروه پوچتواني رده�ي .١٨.٢ نتیجه

مي�آوريم. را ١٠.٢ قضيه�ي برهان پايان در

درست m−۱ براي حكم و m > ۲ كنيم فرض مي�آيد. به�دست حكم و r۲ = ۲ آنگاه m = ۲ اگر به�وضوح است. m روي استقرا به اثبات (١٠.٢ قضيه�ي (برهان برهان.
[ jX ,Y۱] = [X ,X , ...,X ,bm−۱X ,Y۱]⊆ داريم j ≥ bm−۱ هر به�ازاي .[bm−۱X ,Y۱] = ۱ استقرا فرض طبق و [Y۱,(m−۱)X ] = ۱ پس [Y,mX ] = ۱ چون باشد.
bm = bm−۱+m−۱−rm چون .[tX ,X ,Y ] = [tX ,Y,X ] داريم t ≥ bm−۱ هر به�ازاي در�نتيجه و [ jX ,Y۱] = ۱ داريم j ≥ bm−۱ هر به�ازاي يعني .[bm−۱X ,Y۱] = ۱

و [bm−۱X ,Y ]⊆ Y۱+rm در�نتيجه و [bmX ,Y ] = [bm−۱X ,Y,(m−۱− rm)X ] پس rm < m چون حال .[bmX ,Y ] = [bm−۱X ,(m−۱− rm)X ,Y ] پس
[bmX ,Y ]⊆ [Y۱+rm ,(m−۱− rm)X ] = ۱.

مي�شود. ثابت قضيه و
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چکیده

استفاده مورد ترکیبی شرایط با خطی تفاضلی دیفرانسیل معادالت عددی حل برای دیکسون چندجمله�ای�های عملیاتی ماتریس�های مقاله این در
ماتریسی معادله یک صورت به دیکسون چندجمله�ای�های عملیاتی ماتریس�های توسط معادله دیفرانسیل بخش روش این در می�گیرند. قرار
دیفرانسیل معادله تقریبی جواب دستگاه این حل از که می�شود تبدیل جبری معادالت دستگاه یک به نهایی ماتریسی شکل می�شود. زده تقریب

می�شود. حاصل تفاضلی

تفاضلی. دیفرانسیل معادله عملیاتی؛ ماتریس�های دیکسون؛ چندجمله�ای�های : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 65Q10; 34K28; 15B99.

پیش�گفتار .١

تفاضلی مقدار τ عامل و بوده مجهول تابع مشتق مراتب r و k که می�شود ظاهر u(r)(x− τ) و u(k)(x) مشتقات صورت به u(x) مجهول تابع تفاضلی دیفرانسیل معادله در
می�گیریم: نظر در زیر کلی شکل به را ترکیبی شرایط همراه به خطی تفاضلی دیفرانسیل معادله ما مقاله این در می�باشد. معادله برای ثابتی

m

∑
k=۰

pk(x)u
(k)(x)+

ℓ

∑
r=۰

qr(x)u(r)(x− τ)= f (x), a ⩽ x ⩽ b, (١)

زیر ترکیبی شرایط تحت
m−۱

∑
k=۰

(
aiku(k)(a)+biku(k)(b)+ ciku(k)(c)

)
= λi, i = ۰,۱, . . . ,m−۱, (٢)

هستند. ثابتی اعداد cik و bik ،aik ،λi مقادیر و می�باشد b و a بین نقطه�ای c فوق رابطه در

دیکسون چندجمله�ای�های عملیاتی ماتریس�های .٢

می�شود: تعريف زير صورت به α حقیقی عدد و n ⩾ صحیح۱ عدد هر برای اول نوع از دیکسون چندجمله�ای�های

Dn(x,α) =
⌊ n

۲ ⌋

∑
p=۰

n
n− p

(
n− p

p

)
(−α)pxn−۲p, D۰(x,α) = ۲, (٣)

می�کنیم: تعریف
Ψ(x) = [D۰(x,α),D۱(x,α), ...,Dn(x,α)], (۴)

داشت: خواهیم ماتریسی صورت به که
Ψ(x) = ∆(x)A, (۵)

به دیکسون چندجمله�ای�های از متناهی تعداد با u(x) مجهول تابع Ψ(x) بردار کمک به .[١] می�باشند ۱× (n+۱) ماتریس ∆(x) و (n+۱)× (n+۱) ماتریس A که
می�شود: زده تقریب زیر صورت

u(x)≃
n

∑
i=۰

uiDi(x,α) = Ψ(x)U, a ⩽ x ⩽ b, (۶)

داریم: را زیر ماتریسی روابط (۵) فرمول از می�باشد. مجهوالت بردار U = [u۰, u۱, . . . ,un]
T که

u(x) = ∆(x)AU, u(k)(x) = ∆(k)(x)AU, (٧)
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x → x−τ قراردادن با .[٣] می�باشد (n+۱)×(n+۱)ماتریس M رابطه این در که می�باشد ∆(k)(x) = ∆(x)Mk صورت به ∆(k)(x) و ∆(x) میان رابطه فوق روابط در که
می�گردد: زیرحاصل ماتریسی روابط (٧) فرمول در

u(x− τ) = ∆(x− τ)AU, u(k)(x− τ) = ∆(k)(x− τ)AU, (٨)
می�باشد: زیر صورت به ∆(x− τ) و ∆(x) ماتریس�های میان رابطه

∆(x− τ) = ∆(x)T−τ , (٩)
می�دهیم: قرار .[٣] باشد می (n+۱)× (n+۱) ماتریس یک T−τ که

R(x) =
m

∑
k=۰

pk(x)u
(k)(x),

S (x) =
ℓ

∑
r=۰

qr(x)u(r)(x− τ), (١٠)

F (x) = f (x),

می�کنیم: استفاده زیر صورت به کالوکیشن نقاط از ما مطلوب جواب به رسیدن برای

xi = a+
b−a

n
i i = ۰,۱, . . . ,n. (١١)

می�شود: داده نمایش زیر صورت به ماتریسی شکل به که می�رسیم R(xi)+S (xi) = F (xi) دستگاه به کالوکیشن نقاط جایگذاری از بعد

R =



m

∑
k=۰

pk(x۰)u(k)(x۰)

...
m

∑
k=۰

pk(xn)u(k)(xn)

 , S =



ℓ

∑
r=۰

qr(x۰)u(r)(x۰ − τ)

...
ℓ

∑
r=۰

qr(xn)u(r)(xn − τ)

 , F =

 f (x۰)
...

f (xn)

 , (١٢)

می�نویسیم: زیر صورت به را S Rو ماتریس�های

R =
m

∑
k=۰

PkY k, S =
ℓ

∑
r=۰

QrX r, (١٣)

فوق روابط در که

Pk =

pk(x۰) ۰ ۰ . . . ۰
...

...
...

. . .
...

۰ ۰ ۰ . . . pk(xn)

 , Y k =


u(k)(x۰)

...
u(k)(xn)

 , (١۴)

Qr =

qr(x۰) ۰ ۰ . . . ۰
...

...
...

. . .
...

۰ ۰ ۰ . . . qr(xn)

 , X r =


u(r)(x۰ − τ)

...
u(r)(xn − τ)

 . (١۵)

می�گردد: حاصل زیر صورت به نیز ترکیبی شرایط برای ماتریسی شکل
m−۱

∑
k=۰

[
aik∆(a)+bik∆(b)+ cik∆(c)

]
MkAU = λi, i = ۰,۱, ...,m−۱, (١۶)

ماتریسی صورت به تفاضلی دیفرانسیل معادله .٣

کردن ساده از بعد و کرده جایگذاری (١) معادله در را (٨) و (٧) ماتریسی روابط منظور این برای دهیم. تشکیل را (١) معادله با متناظر ماتریسی معادله تا هستیم آماده اکنون
رسید: خواهیم زیر اساسی ماتریسی معادله )به

m

∑
k=۰

Pk∆MkA+
ℓ

∑
r=۰

Qr∆MrT−τ A

)
U = F , (١٧)

فوق رابطه در که

∆ =

∆(x۰)
...

∆(xn)

=

۱ x۰ x۲
۰ . . . xn

۰
...

...
...

. . .
...

۱ xn x۲
n . . . xn

n

 . (١٨)

می�شود. حاصل (١) معادله تقریبی جواب آن حل از و بوده جبری دستگاه یک (١٧) رابطه
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عددی مثال .۴

: [٢ ،٣] بگیرید نظر در را زیر خطی تفاضلی دیفرانسیل معادله .١.۴ مثال
۲u′′(x)+۲u′(x)−۴u(x)+u′′(x−۱)+u′(x−۱)−۲u(x−۱) =−۶x۲ +۱۰x+۸, −۱ ⩽ x ⩽ ۱,

u(۰) = ۱,

u′(۰) = ۲

(١٩)

داده نشان ١ جدول در n = ۱۰ و n = ۶ ،n = ۴ مقدار با عددی نتایج می�باشد. u(x) = ۲ex + x۲ −۱ صورت به خطی تفاضلی دیفرانسیل معادله این برای دقیق جواب
شده�اند.

١.۴ مثال برای دقیق و تقریبی جواب�های :١ جدول
نقاط n = ۴ برای تقریبی جواب n = ۶ برای تقریبی جواب n = ۱۰ برای تقریبی جواب دقیق جواب
-١ ٠/٨١٧٢۴١ ٠/٧۴۶۵٧٣ ٠/٧٣۵٧٩٨ ٠/٧٣۵٧۵٩
-٠/۶ ٠/۵١٠١٠٢ ٠/۴۶١۶٨۵ ٠/۴۵٧۶٣۶ ٠/۴۵٧۶٢٣
-٠/٢ ٠/٧١۵١۶۶ ٠/۶٧٨٩۴٩ ٠/۶٧٧۴۶٣ ٠/۶٧٧۴۶١
٠ ١/٠٣٠١٠٢ ١/٠٠١١٠٣ ١/٠٠٠٠٠٠ ١
٠/٢ ١/۵٠۵٧۴۶ ١/۴٨٣٧۶٨ ١/۴٨٢٨٠۶ ١/۴٨٢٨٠۵
٠/۶ ٣/٠٢١٢۵۵ ٣/٠٠۴٩٢٣ ٣/٠٠۴٢۴٠ ٣/٠٠۴٢٣٨
١ ۵/۴۶٧٢٠۶ ۵/۴٣۶٧۶٩ ۵/۴٣۶۵۶۶ ۵/۴٣۶۵۶۴

می�باشد: زیر صورت به n = ۱۰ و n = ۶ ،n = ۴ مقادیر برای تقریبی جواب

u۴(x) = ۱٫۰۳۰۱۰+۱٫۹۶۱۹۳x+۲٫۰۰۴۵۴x۲ + ۰٫۳۶۳۰۵x۳ + ۰٫۱۰۷۵۸x۴,

u۶(x) = ۱٫۰۰۱۱۰+۱٫۹۹۸۸۹x+۲٫۰۰۳۰۱x۲ + ۰٫۳۲۸۱۵x۳ + ۰٫ ۰۸۴۷۹x۴ + ۰٫ ۰۱۸۰۶x۵ + ۰٫ ۰۰۲۷۷x۶,

u۱۰(x) = ۰٫۹۹۹۹۹+۲٫۰۰۰۰۰x+۲٫۰۰۰۰۲x۲ + ۰٫۳۳۳۳۰x۳ + ۰٫ ۰۸۳۳۳x۴ + ۰٫ ۰۱۶۶۸x۵ + ۰٫ ۰۰۲۷۸x۶

+ ۰٫ ۰۰۰۳۹۸x۷ + ۰٫ ۰۰۰۰۵x۸ + ۰٫ ۰۰۰۰۰۵۹x۹ + ۰٫ ۰۰۰۰۰۰۴۴x۱۰.

داشت: خواهیم بنویسیم را آن تیلور بسط اگر دقیق جواب به توجه با

u(x)≃ ۱٫۰+۲٫۰x+۲٫۰x۲ + ۰٫۳۳۳۳۳x۳ + ۰٫ ۰۸۳۳۳x۴ + ۰٫ ۰۱۶۶۷x۵ + ۰٫ ۰۰۲۷۸x۶ + ۰٫ ۰۰۰۳۹x۷

+ ۰٫ ۰۰۰۰۵x۸ + ۰٫ ۰۰۰۰۰۵x۹ + ۰٫ ۰۰۰۰۰۰۵x۱۰,

می�شود. نزدیک دقیق جواب به تقریبی جواب n مقدار افزایش با می�شود مشاهده

نتیجه�گیری .۵

است. شده معرفی دیکسون چندجمله�ای�های عملیاتی ماتریس�های از استفاده با ترکیبی شرایط با همراه خطی تفاضلی دیفرانسیل معادله برای عددی حل راه یک مقاله این در
تقریبی جواب دیکسون چندجمله�ای�های های پایه از کمی تعداد با حتی عددی حل می�شود مشاهده کردیم، محاسبه و تحقیق مناسب عددی مثال برای را شده نتیجه فرمول�های

است. داده ارائه را مناسبی
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چکیده

آن هدف و است بوده آن روش�های و آموزش مسأله�ی بهبود تاریخ، طول در تربیت و تعلیم حوزه�ی فعاالن ویژه به و بشر دغدغه�های از یکی
اين و نماید آشکار را .... و استقالل قدرت خالقیت، خودشکوفایی، مثل آن�ها توانایی�های گوناگون زمینه�های که است شهروندانی تربیت
فراگیران برای که غير�درسی فعاليت�های از است الزم لذا نمی�يابد تحقق درس كالس و مدرسه محيط در تنها و درسی مطالب یادگیری با فقط
برگزاری صورت به آن،� نويسندگان تجارت از استفاده با فعالیت�ها، این از یکی مقاله، اين در گردد. استفاده می�باشد، نیز جذاب�تر و دلنشین�تر

است.پپ گرفته قرار بررسی مورد دانش�آموزان يادگيری روی آن مثبت آثار و نتایج و شده مطرح چينی پازل يا تنگرام مسابقه�ی
تنگرام غیررسمی، فعالیت�های ریاضی، اهداف : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

نمايد. ايجاد نوجوانان و كودكان در را نيكبختی و سعادت تامين برای الزم شايستگی�های كامل،� تربيتی و آموزشی زمينه�های تدارك طريق از است موظف تربيت و تعليم نظام
كه معلمين مهم اين به رسيدن برای و شود شكوفا هماهنگ و موزون شكل به گوناگون زمينه�های در افراد استعدادهای كه است آن تربيتی و آموزشی تالش�های نوع اين از منظور
هدايت اكتشاف اين نمایند. سازماندهی مساله پاسخ كشف نهايت در و تحقيق جست�وجو، برای را دانش�آموزان فعاليت�های كنند تالش بايستی هستند، تربيت و تعليم مجريان
لذت �، می�كنيم تدريس ما كه اندازه هر » می�گويد: پياژه كرده�اند. كشف را آن خود،� زيرا آورند دست به است،� خودشان به منحصر كه را دانشی می�كند كمك آموزان دانش به شده،�
مشكالت با آن، خشك ظاهر به ماهيت لحاظ به همواره رياضی درس آموزش كه می�شويم يادآور كنند.» كشف آنان خود كه كنيم كاری بايد می�گيريم، دانش�آموزان از را كردن كشف
در موثر عوامل از يكی فعال، تدريس از قسمتی عنوان به غيررسمی فعاليت�های می�سازد. بيشتر را گوناگون فعاليت�های از استفاده لزوم امر همين و است بوده روبه�رو زيادی
پرسشگر افراد صحيح، اجرای صورت در و آيد كار به دانش�آموزان روزمره�ی زندگی مختلف موضوعات يادگيری در كه شوند طراحی گونه�ای به بايد و است رياضی آموزش بهبود
و محيط در يادگيری كاربرد همچون ، فعاليت�ها اين كه است امر اين از حاكی رياضی درس در گوناگون بررسی�های در مقاله اين نگارندگان تجارب بسازد. را خالقی و محقق و
مهم اهداف تحقق در توانست خواهند خوبی به همگی مسابقات برگزاری و رياضی دانشمندان زندگی از نمايش اجرای و پارك مسجد،� خانه،� مانند دانش�آموزان پيرامون فضای
در دانش�آموزان يادگيری بهبود بر آن تاثیر و چينی پازل يا تنگرام مسابقه�ی� برگزاری قالب در فعاليت�ها اين از يكی تاثير بيان درصدد حاضر مقاله�ی باشند. معلم ياری�گر رياضی

می�باشد. رياضی درس

رياضی اهداف و اهميت .٢

تجربه�های كسب و استنباط راه�های هم�چنين بياموزد. انسان�ها به غيرعلمی و علمی راز و رمز پر دنيای مسائل به منطقی و دقيق بينشی تواند می رياضی درس درست آموزش
نمايد. تقويت آن�ها در را گوناگون

[٣] كند. تقويت دانش�آموزان در را خالقيت و نوآوری و ابتكار می�تواند و است علم زبان رياضيات .١.٢ تعریف

[۴] ارزش�هاست. همه�ی از مجموعه�ای و است آدم ذهن زاده�ی اصيل�ترين و انديشه دستاورد عالی�ترين رياضيات که دارد عقيده كالس“ ”موريس، .٢.٢ تعریف

[١] می�داند. ذهنی خوب عادت�های توسعه�ی را رياضی تدريس عمومی هدف و تفكر توسعه�ی را رياضی نقش مهم�ترين هم پوليا .٣.٢ تعریف

از: عبارتند اهداف اين از تعدادی می�گردد. شكوفا افراد وجودی گوناگون �ابعاد شوند، برآورده رياضی اهداف اگر بنابراين
انديشيدن درست و فكری نظم پرورش (١

زدن تخمين و ذهنی محاسبات و روزمره زندگی عددی محاسبات در توانايی ايجاد (٢
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روزمره مسایل با آن ارتباط و رياضی مفهوم درك توانايی ايجاد (٣

پيرامون محيط با آن ارتباط و هندسی اشكال درك توانايی ايجاد (۴

برنامه) فوق (�مكمل،� غيررسمی فعاليت�های .٣

است. فوق�برنامه و �مكمل غيررسمی، فعاليت نمايد تعيين و تسهيل را يادگيری روند می�تواند كه عواملی از يكی

[٧] تحصيلی سال طول در عملی، كاركرد تعميق و تثبيت برای هستند فعاليت�هايی مكمل،� فعاليت�های .١.٣ تعریف

می�باشد.[٢] آن راستای در ولی است كتاب موارد از غير هرچند مهارت�هاست. تمرين و انديشيدن برای فرصت ايجاد و يادگيری تحقق و بهبود موجب مكمل فعاليت

[٧] می�گردد. مربوط درس كالس حيطه از خارج به كه است دانش�آموزان تجارب و فعاليت�ها از مجموعه�ای نيز برنامه فوق فعاليت�های .٢.٣ تعریف

در رياضی درس به عالقه�مندی و خالقيت بروز و مساله حل موجب باشند درسی اهداف با همسو و طراحی درستی به اگر تدريس فرآيند از قسمتی عنوان به فعاليت�ها اين
مدير عنوان به معلم بنايراين می�نمايند. عميق�تر او در را يادگيری�ها و وا�داشته چالش به را او ذهن گردند مرتبط كودك واقعی و روزمره زندگی با اگر و شد خواهند دانش�آموزان
و مساحت تعيين هم�چون فعاليت�هايی كنند.“ تجربه هم كالس از بيرون در را خود كالس در يادگيری شخصاً فراگيران �كه اين جهت در نماید ایجاد هايی بايدفرصت ” يادگيری
خواهد درس به عالقه�مندی و يادگيری شدن عميق�تر باعث آن درباره�ی گفتگو و كالس به گزارش ،(.... و خانه وسايل و پارك مسجد، (خانه،� دانش�آموزان زندگی فضای محيط

[۶] نمايند.“ استفاده آن از موثر نحوی به لزوم مواقع در بايد باشند فراگرفته را مفهوم يك اگر يادگيرندگان » كه است معتقد هم بابليان، دكتر شد.

استفاده يادگيری در دارد مطابقت آنها زندگی واقعيات با كه خود پيرامون محيط به آشنا و ملموس وسايل از بايد آموزان دانش » كه است معتقد هم ”پستالوژی“ .٣.٣ تعریف
[۵] نمايند.»

دارد. را زير مزايای و ويژگی�ها اكتشافی شيوه�های به برنامه فوق و مكمل فعاليتهای اجرای

دانش�آموز در انگيزه ايجاد •

اطالعات ساده�ی بازيابی •

يادگيری روش يادگرفتن •

مثبت خودپتداری تقويت •

يادگيری برای كافی زمان •

تنگرام .۴

تاریخچه .١.۴

با و مهم كاشی يك حمل حال در چينی مرد یک روزی می�گويند دارد. كهن و طوالنی قدمتی چين در تانگرام یا تنگرام است. « مهارت تابلوی هفت » تنگرام كلمه واقعی معنی
مثلث يك كوچك، مثلث دو بزرگ،� مثلث (دو قطعه هفت به و می�شكند و می�خورد زمين به شده، رها چينی مرد دست از كاشی مسير طول در است. بوده مربع) شكل (به ارزش
و می�شود ناراحت بسيار اتفاق اين از چينی مرد می�باشند. يكديگر بر منطبق ضلعی�ها چند اين اضالع كه صورتی به می�شود. تقسيم االضالع) متوازی يك و مربع،� يك متوسط،�
ديگر شكل هزاران قطعه، هفت اين قراردادن هم كنار با كه می�شود متوجه زمان همان در درآورد، اول شكل به را كاشی شايد تا بگذارد هم كنار را كاشی قطعات می�كند تالش
جهان سراسر در مختلف سنين برای امروزه و شد فكری سرگرمی يك به تبديل عموم استقبال و زمان گذر از پس و درآمد كتاب شكل به چين در تنگرام آن از پس بسازد. می�تواند

شود. استفاده بايد قطعه هفت هر طرح�ها اين در كه داشت توجه بايد و ساخت را شی هر از نيم�رخی يا و كلی طرح يك می�توان پازل اين با می�شود. يافت

کاربردها .٢.۴

را مساحت فرمول، از استفاده بدون که می�آموزد آن�ها به و می�کند کمک کودکان هندسی بصیرت بردن باال به که است سنی رده�های تمام برای هندسی ساده�ی بازی یک تنگرام
که ذهنی فعالیت�های می�دهد نشان اخیر پژوهش�های می�برد. باال را خالقيت قدرت اعجاب�انگيزی شكل به پايين سنين در خصوص به فكری سرگرمی اين کنند. اندازه�گیری

که کند کمک کودکان به می�تواند تنگرام با بازی هستند. مفید ریاضی مهارت�های بردن باال در باشد اجسام تغییر و چرخاندن نیازمند

بشناسند. را اشکال •

باشند. داشته مثبتی احساس هندسه به نسبت •

آورند. دست به قوی�تری فهم فضایی ارتباط�های از •

دهند. افزایش را خود فضایی چرخشی مهارت�های •

بیاموزند. را ”متجانس” کلمه�ی معنای •

بگیرند. یاد را فرمول از استفاده بدون مساحت، محاسبه�ی روش •

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

٣٣



مسابقه اجرای چگونگی .٣.۴

هم�چنين و می�شود فضايی – بصری مهارت�های تقويت باعث ذهن، در اجسام بين فضايی ارتباط کردن تجسم �كه اين و شد گفته پیش بخش در که مفیدی کاربرد�های به توجه با
برگزار منطقه در تنگرام يا انگيز” شگفت قطعه ”هفت عنوان با مسابقه�ای شديم آن بر هستند، اجسام تغيير و چرخاندن نيازمند كه ذهنی فعاليت�های در فراگیران عمومی ضعف
ابتدا كه ديديم الزم بودند دانش�آموزان مسابقه اين كنندگان شركت كه وجودی با داديم. انجام را مسابقه اين اجرای فرآيند برنامه�ريزی يكديگر هم�فكری با كار اين برای و كنيم
،�راهنمائی، (ابتدائی مقاطع تمامی در منطقه عالقه�مند معلمين و پژوهشی رابطين برای كارگاهی رياضيات،� دهه مناسبت به ۱۳۹۰ آبان در لذا و دهيم قرار امر جريان در را معلمين
مقوا يا و كاغذ كردن تا با را قطعه هفت اين ساخت چگونگي سپس و داده همكاران به اطالعاتی رياضيات دهه�ی مورد در ابتدا كارگاه اين در داديم. ترتیب هنرستان) و متوسطه
هندسی، مفاهيم آموزش تسهيل جهت در و آموزشی مناسبت و موقعيت به توجه با خود، كالس �در قطعه هفت اين تهيه موقع در معلمان كرديم پيشنهاد هم�چنين داديم. آموزش
خواص و الزاويه قائم ذوزنقه�ی شناخت آن�، خواص و متساوی�االضالع مثلث يك آوردن دست به طرز شكل،� دو اين ويژگی�هاي بررسی و مستطيل يك از مربع ساخت چگونگی
خود آموزان دانش به ادامه در بگذارند. نظر تبادل و بحث به فعال روش�های با را الزاويه قائم ذوزنقه�ی يك از مثلث) و (�متوازی�االضالع و مثلث) و (مربع ساخت طرز آن،�
تهیه نقاشی یا عکس ساخته�اند كه طرح�هايی از و نموده تكرار خانه در را كار اين و دهند پرورش را خود خالقيت شكل،� ساختن و قطعه هفت اين قراردادن هم كنار با دهند اجازه
بخواهند آن�ها از و دهند قرار دانش�آموزان اختیار در شكل) (سايه گرفته�اند قرار هم كنار چگونه چندضلعی�ها نباشد مشخص كه آماده�ای شكل نمونه چند بعد مرحله�ی در کنند.
شد خواسته كارگاه در كننده شركت همكاران از سپس شد اشاره ( (�تنگرام چينی پازل با بازی و استفاده مزايای از بعضی به كارگاه اين ادامه�ی در كنند. درست را طرح�ها اين
از و ۳۶۹ ابتدايی مقطع از روز چند از بعد گیرد. انجام دقيق برنامه�ريزی مسابقه روز براي تا نمايند ارسال ما برای را مسابقه اين در شركت به عالقه�مند دانش�آموزان اسامی
تولد سالروز مناسبت به ۱۳۹۱ ماه ارديبهشت در كه كرديم برنامه�ريزی تعداد اين به توجه با رسيد. ما دست به اسم ۲۸ هنرستان و دبيرستان مقطع از و ۲۷۷ راهنمايی مقطع
تهيه كاغذ با را قطعه هفت از بسته ۶۰۰ ابتدا مسابقه اجرای برای نماييم. برگزار را مسابقه پنج�شنبه عصر و پنج�شنبه صبح چهارشنبه، عصر زمان سه در رياضی ملی روز و خيام
مقطع از داشت. زيادی ريزش كه رسيد ما دست به شركت�كنندگان نهایی اسامی ارديبهشت اول روز در نموديم. آماده را مسابقه مخصوص سفيد برگه ۶۰۰ و داوری فرم و كرديم
و گروه هر كه شد اطالع�رسانی آنان به و كرده دسته�بندی را دانش�آموزان و مدارس اسامی، اين به توجه با نفر. ۱۰ هنرستان و دبيرستان مقطع و ۹۰ راهنمايی مقطع ،۱۹۰ ابتدايی
مسابقه يك در گروه هر باشند. داشته همراه مايع چسب يك و تنگرام سری يك شركت�كنندگان از كدام هر شد قرار ضمن در و كنند شركت مسابقه در ساعت و روز كدام در دسته

شد. طراحی دانش�آموزان سن به توجه با سوم و دوم مرحله�ی سواالت البته كردند. شركت مرحله�اي سه

بچسبانند. سفيد كاغذ روی را آن و بسازند دلخواه به طرحی دقيقه ۱۵ مدت در شد قرار و داديم تحويل را قطعه هفت از بسته يك و سفيد برگ يك شركت�كننده هر به اول) مرحله
شد. جمع�آوری برگه�ها اتمام از بعد

مشخص شكل در هم كنار قطعه هفت قرارگرفتن چگونگی كه طوری (به شكل يك سايه�ی صورت به قطعه هفت اين شدن چسبيده هم به از آماده،� طرح يك مرحله اين در دوم) مرحله
وقتی بسازند. را نظر مورد طرح بودند آورده خود با كه قطعاتی با دقيقه ۱۰ مدت در شركت�كنندگان شد قرار و كرديم نصب تابلو به و كرده چاپ A۳ كاغذ روی را نباشد)

می�نمود. يادداشت داوری فرم در را آن به مربوط امتياز و كنترل را او طرح داور می�شد تمام دانش�آموز كار

بود. دقيقه ۱۵ نيز آن زمان مدت و تركيبی� شده آماده طرح كه تفاوت اين با می�شد انجام دوم مرحله مانند مسابقه مرحله�ی آخرين سوم) مرحله

نظرسنجی شركت�كنندگان از مسابقه انجام حين در شد. داده جوايزی آنان به و مشخص برگزيده نفرات امتيازات، جمع�بندی و مرحله سه هر داوری و مسابقه روز سه پايان از پس
اطالع در را مسابقه اين ضعف نقاط و كرد مطرح می�توان را مسابقه از بردن لذت و كردن فكر برای فرصت دادن و عمل آزادی مسابقه اين از آنان مثبت نقاط آمد. عمل به
و درس آموزش بهبود در بازی اين مثبت تاثير از آنان اكثريت شديم. جويا كار اين مورد در نيز را معلمين نظر بودند. کرده ذکر بود) آنها مدارس به مربوط (كه نامناسب رسانی
ابزار، اين با نداشتند كار به عالقه�ای و بودند فراری رياضی كالس از كه دانش�آموزانی داشتند اظهار حتی دادند. خبر مساله حل و رياضی درس به دانش�آموزان كردن عالقه�مند

شدند. عالقه�مند رياضی به و یافته بهتری همكاری و تحليل و تجزيه قدرت

کلی نتایج .۵

۱۳۹۱ سال در حتی می�دهند. آموزش نيز را هندسی مفاهيم ابزار، اين كمك به و اجرا خود كالس در را مسابقه اين معلمين هنوز مسابقه، اين اجرای از سال سه گذشت وجود با
بينش و بصيرت شد. عنوان منطقه سطح در رياضي“ به دانش�آموز شدن عالقه�مند ” و درس“ كالس در دانش�آموز تمركز روی بر بازی اين تاثير ” موضوع با پژوهی اقدام طرح دو
و طريق از كه است كسی هم�چون می�كند عمل بينش و بصيرت بدون كه ”كسی می�فرمايد (ع) صادق جعفر امام �که همان�طوری است مقصود به رسيدن راه�های مهم�ترين از يكی
و بصيرت اين می�تواند جانبی مسابقه�های و مكمل و برنامه فوق برنامه�های پس می�شود.“ دورتر مقصد از بيفزايد،� خود حركت تندی بر هرچند رو اين از نمي�رود، پيش مسير

كه می�كنيم پيشنهاد لذا دهد. افزايش را بينش

تعليم عرصه وارد كامل گاهی آ با ابتدا همان از تا آيد عمل به مربوط درسی واحدهای طريق از معلم تربيت مراكز و معلمان برای مكمل فعاليت�های آموزش برنامه�ريزی (١
شوند. تربيت و

شود. برگزار تربيت و تعليم دست�اندركاران و مديران برای فعاليت�ها گونه اين اهميت با رابطه در توجيهی جلسات يا خدمت ضمن آموزش دوره�های (٢

است. برخوردار الزم جاذبه�ی از مكمل فعاليت�های چه �اگر دانش�آموزان، براي توجيهی جلسات برگزاری (٣

فعاليت�ها. گونه اين در دانش�آموزان شركت برای بسترسازی و “ خانواده آموزش و مربيان و اوليا جلسه طريق از ” آموزان دانش اوليا�ی با توجيهی جلسات برگزاری (۴
است. موثر فعاليت�ها اين مطلوب اجرای روند در شهرها) رياضيات خانه (�مانند مكمل فعاليت�های در اجرايی دستگاه�های مشاركت از بهره�گيری (۵
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روش�ها و آموزشی محتوای بین توازن برقراری چگونه؟ کسی؟ چه برای چیزی؟ چه

شاهدانی انسیه
تهران شهر ١٣ منطقه پرورش و آموزش دبیر و ریاضی آموزش دکترای دانشجوی

m-e-shahdani@yahoo.com

اسدی طاهره
تهران شهر ۴ منطقه پرورش و آموزش دبیر و (هندسه) محض ریاضی لیسانس فوق

tahereh.asadi@yahoo.com

چکیده

تافلر) (آلوین بود. خواهند جهانی دهکده�ی زاغه�نشینان ندهند، بها مردم�اشان خالقیت به اگر سوم جهان کشورهای
خالقیت، به توجه امروزه دلیل همین به نمی�افتاد. اتفاق علمی پیشرفت�های از کدام هیچ نداشت، وجود بشر پشتکار و نو�آوری و خالقیت اگر
اهمیت از آموزشی، محیط�های و خصوصی شرکت�های دولتی، سازمان�های تمامی در نو�آور و خالق افراد حمایت و شناسایی آن، پرورش
خالق، افراد ویژگی�های مورد در آن�ها بیشتر که هستیم زیادی کتاب�های رسیدن چاب به شاهد مهم این راستای در است. برخوردار ویژه�ای
و پرورش برای روش�ها این اجرای شیوه�ی به کمتر اما اند کرده بحث خالقیت روش�های و تکنیک�ها و مناسب محیط�های خالقیت، موانع
درسی موضوع به توجه با می�تواند خالقیت روش�های پرداخته�اند. عملی، نمونه�های کمک به یادگیری و آموزش امر در خالقیت شدن آشکار
با فرزندان�مان پرورش و آموزش مورد در را خود نگرش باید رو این از باشد. موثری کمک ریاضی مفاهیم آموزش امر در دانش�آموزان سن و
براي مکانی عنوان به مدرسه که نماییم ایجاد فضایی و کنیم بازسازي خالقیت پرورشی، ارزشیابی، یادگیري، حوزه در جدید نظریات به توجه
طرف از بودن زیرمجموعه و عضویت مفهوم مورد در مجموعه�ها بحث در که کج�فهمی�هایی و اشکاالت به توجه با باشد. بخش لذت یادگیری،
رفع را فوق چالش روش این اجرای با کردیم سعی ریاضی، رشته�ی سوم سال جبرواحتمال کتاب در ویژه به می�شود مشاهده دانش�آموزان

نماییم.

بدیعه�پردازی. روش� نوآوری؛ خالقیت؛ : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

که هستند این دنبال به همه و است، شده مطرح آن�ها شناسایی و نوآور و خالق افراد آن، پرورش و خالقیت بحث مختلف مجامع و آموزشی محیط�های در که است سالی چند
ویژگی�های مورد در آن�ها بیشتر که است گرفته قرار مردم اختیار در و نوشته بسیاری کتاب�های راستا این در شود. آشکار افراد خالقیت که کنند کمک یا و شوند خالق افرادی چگونه
در خالقیت شدن وآشکار پرورش برای روش�ها این اجرای شیوه�ی به کمتر اما کرده�اند، بحث خالقیت روش�های و تکنیک�ها و مناسب محیط�های خالقیت، موانع خالق، افراد
مفاهیم آموزش امر در آموزشی، محیط و دانش�آموزان سن درسی، موضوع به توجه با می�تواند خالقیت روش�های پرداخته�اند. عملی، نمونه�های کمک به یادگیری، و آموزش امر
یادگیري میزان باید –یادگیري یاددهی فرایند طول در بلکه تحصیلی ترم پایان در تنها نه معلم آموزشی، جدید نظریه�هاي طبق بر که آن�جایی از طرفی از باشد. موثری کمک ریاضی
مختلفی صورت�هاي به و گوناگون مقاصد براي بلکه نمی�گردد، محدود نیمسال یا سال پایان از اعم پایانی امتحانات به تنها ارزشیابی بنابراین نماید، ارزیابی را خود فراگیران
آموزان دانش و فراگیران یادگیري نواقص رفع و آنان تدریس راهبردهاي و الگوها آموزشی، شیوه�هاي بهبود جهت در معلمان به کمک آن اساسی و اصلی هدف و می�پذیرد انجام
ایجاد فضایی و کنیم بازسازي خالقیت پرورشی، ارزشیابی، �یادگیري، درحوزه�ی جدید نظریات به توجه با فرزندان�مان پرورش و آموزش مورد در را خود نگرش باید رو این از است،
نمی�شناسند یا را آموزشی مختلف شیوه�های معلمین از بسیاری می�شود صحبت آموزشی روش�های از که زمانی باشد. بخش یادگیري،لذت� براي مکانی عنوان به مدرسه که نماییم
تعریف�های به توجه با مقاله این در شد. حاضر مقاله تهیه�ی باعث موضوع این ندارند. آشنایی مفهومی سؤال طراحی با هم�چنین و نمی�دانند را آن�ها اجرای نحوه�ی و آن کاربرد یا

می�شود. بیان شده داده انجام درس کالس در که مجموعه مفهوم تدریس خالقیت، آموزشی مختلف روش�های و گوناگون

خالقیت .٢

است. گرفته قرار بررسی مورد متفاوت جهات از مختلف تعریف�های در خالقیت و است مشکلی کار خالقیت برای واحد تعریف یک ارائه می�دهدکه نشان خالقیت تاریخی بررسی
(ویژگی�های شخصی خصوصیات زمانی و است نشده گرفته نظر در محصول تولید چگونگی یعنی خالقیت فرآیند و بوده توجه مورد است) شده تولید (آنچه محصول فقط گاهی
فرد محصول خالقیت است معتقد خالقیت، �پردازان نظریه از یکی هارینگتون، است. قرارگرفته کید تأ مورد می�گذارند، اثر خالق تولید بر که اجتماعی محیط از اجزایی و شخصیتی)
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تعریف�های تعامل�اند. حال در آن محیطی جنبه�های همه�ی و اعضا همه�ی که (اکوسیستم) بوم زیست یک از است عبارت بلکه نیست خاصی جای در و واحد زمان دریک واحد،
دانست. مانع و جامع عام، تعریفی را تعریف�ها این از یک هیچ نمی�توان که چند هر است، شده آورده ادامه در کرده�اند عنوان �پردازان نظریه که دیگری

را محصول یا ایده این اگر حتی باشد. رضایت�بخش دیگری شخص برای یا خالق برای زمان از برهه�ای در که است مبتکرانه و نو محصولی یا ایده تولید خالقیت .١.٢ تعریف
(١٩٨۶ ، (رنزولی دارد. وجود خالقیت باز نکنند محسوب مبتکرانه و نو را آن یا و باشد کرده کشف دیگری شخص قبال

(١٩٨٩ ، (آمابیل دهد. ارایه مناسب و جدید راه�حلی باز، مسأله�ای برای که است خالق صورتی در پاسخ یا محصول یک .٢.٢ تعریف

است. دیگر سوی از وی زندگی شرایط یا و افراد رویدادها، مواد، و سو یک از خالق فرد بی�همتایی از ناشی که است بدیع ارتباط یک از محصولی ، خالق فرآیند .٣.٢ تعریف
(١٩۶١ ، (راجرز

آزمون و ارزیابی کمبودها، این مورد در ساختن فرضیه و زدن حدس جاافتاده، عوامل و اطالعات کمبود مسائل، مشکالت، درک فرآیند از است عبارت خالق تفکر .۴.٢ تعریف
(١٩٨٨ ، (تورنس نتایج. ارائه باالخره و ، آن�ها مجدد ارزیابی و اصالح حدس�ها، و فرضیه�ها

گیورگی) رفت (آلبرت می�نگرند. را آن�ها نیز مردم سایر که پدیده�هایی به متفاوت نگاهی از است عبارت خالقیت .۵.٢ تعریف

و گاه خودآ ضمیر که پویاست فعالیت یک خالقیت است. امکانات و تخیل با بازی خالقیت نداشته�اند. ارتباطی یکدیگر با قبال که چیزهایی ارتباط یعنی خالقیت نهایت در
برمی�گیرد. در را ذهن تمامی خالقیت واقع در و برمی�گیرد در را گاه خودآ نیمه

خالقیت پرورش و ریاضی مفاهیم آموزش برای تدریس .٣

تشویق با دانش�آموزان بچگی انرژی هم�چنین و کنند بیان شدن، طرد یا و شدن مسخره از ترس بدون و آزادانه را خود افکار تا می�شود داده فرصت دانش�آموزان به آن در که کالسی
می�شویم رو به رو سؤال سه با خالقیت پرورش و ریاضی مفاهیم آموزش برای تدریس در بود خواهد خالق تفکر رشد برای مناسبی جایگاه شود، تقویت رویاپردازی و بازی به آنان

بدهیم؟ درس چیز چه (١

بدهیم؟ درس چگونه (٢

بدهیم؟ درس کسی چه برای (٣

خالقیت، پرورش و آموزشی محتوای آموزش برای تدریس چالش که می�رسد نظر به اما برمی�گردد تعلیم مورد دانش�آموز و فراگیر دانش گنجینه و سن به واقع در سوم سؤال پاسخ
صورت به درس محتوای از می�دهد امکان دانش�آموزان به که فعالیت�هایی طراحی «با می�گوید، (١٩٩۵ (Starko، استارکو است. مهارت�ها و تدریس محتوای بین توازن برقراری

داشت. نظر مد را درس محتوای آموزش و خالقیت پرورش جنبه�ی دو هر می�توان کنند استفاده خالق

کنند رعایت باید آموزان ودانش معلمین که نکاتی .۴

که است الزم معلمين باشند. واقف مطالب سری یک به یادگیرنده و آموزشگر یا و شاگرد و معلم که است این پرداخت آن به فعالیت�ها شیوه این راه در باید که گام�هایی اولین

باشد. دانش�آموزان عمل آزادی اساس بر که کنند ایجاد درسی کالس -
بگذارند. احترام نظرها به و کنند تشویق را اظهارنظرها مختلف انواع -

بپردازند. نتیجه�گیری به و کنند حل مسأله بیازمایند، را جدید ایده�های که برانگیزانند را آموزان دانش -

باشند. داشته کید تأ واقعی یادگیری و مسائل طرح بر -

باشند. آنان حمایتگر احساسی نظر از -
بگیرد. نظر در را دانش�آموزان یادگیری سرعت فعالیت�ها در -

نماید. تشویق نیز را دانش�آموزان غیرمعمول ایده�های -
باید دانش�آموزان

کنند. تقویت خود در را کردن پرسش -
باشند. سهیم اشتباهاتشان از یادگیری و خود کار از ارزیابی در -

بپردازند. غیرمعمول و گوناگون و فراوان ایده�های تولید به -

پردازی بدیعه روش .۵

این از می�توان نباشد کارساز همیشگی و معمول حل راه که زمانی و می�باشد نیستند، همانند ظاهر به که عواملی اتصال معنی به که است خالقیت روش�های از یکی بدیعه�پردازی
می�گیرد. شکل آن خالل در خالق تفکر و می�باشد تمثیل و استعاره فعالیت وسیله�ی به آن کاربرد و است شده تدوین همکارانش، و گوردون توسط روش این نمود. استفاده روش
به قیاس نوع سه از سازند. رها روزانه فعالیت�های در بصیرت و تخیل ایجاد برای را خود بتوانند آن وسیله به اشخاص که می�آورند وجود به را ساختاری بدیعه�پردازی روش�های
آشنا را غریب دوم و کردن غریب را آشنا یکی راهبرد، نوع دو روش این متراکم. تعارض و مستقیم قیاس شخصی، قیاس می�شود. استفاده روش این تمرینات برای پایه عنوان

می�گردد. ارئه است شده انجام دبیرستان اول واقعی درکالس که مجموعه مفهوم برای روش دو این اجرای ادامه در دارد. ساختن
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آن ویژگی�های و مجموعه مفهوم آموزش .۶

اول) (گام کردن غریب را آشنا .١.۶

کنید. توصیف را آن و بنویسید می�دانید آن درباره�ی چه هر شما چیست؟ مجموعه دبیر: -

هم،... کنار اشیاء سری یک Rاعدادحقیقی، تشکیالت، یک کالس، دانش�آموزان طبیعی، اعداد N گروه�ها: نظرات -

کنیم. مشخص را آن ویژگی�های مجموعه، برای می�خواهیم هستیم روبرو مسأله یک با حاال خوب بسیار دبیر: -

دوم) (گام مستقیم قیاس .٢.۶

باشد. مجموعه کیفیت دارای که کنیم صحبت انسان بدن درباره�ی کنیم. تشبیه انسان بدن با چگونه را مجموعه دبیر: -

هم با آن�ها قسمت�های از بعضی هستند، مشخص متمایزند، دو هر اعضای هستند. مجموعه چندین از متشکل دو هر شده�اند، تشکیل اعضایی از دو هر گروه�ها: نظرات -
و.... دارند اشتراک

شوند) کشیده بیش�تری خالق قیاس�های به آن�ها بحث تا گروه�ها به (فرصت بزنید؟ دقیق�تری مثال�های می�توانید دبیر: -
صورت اعضای و شش پی، و رگ پوست، پا، و دست انگشت گوارش، دستگاه پا، دست، قلب، کلیه، مغز، گروه�ها: نظرات -

کند. مشخص را انسان بدن و مجموعه بین مقایسه بیش�ترین می�تواند یک کدام دبیر: -

گوارش دستگاه گروه�ها: نظرات -
کنید. مشخص را گوارش دستگاه دبیر: -

بدن قسمت�های تمام در آن خواص آنجا در و رفته معده سپس و مری به و شده وارد دهان طریق از غذا و شده تشکیل و... روده و معده مری، دهان، از گروه�ها: نظرات -
می�شود. پخش

سوم) (گام شخصی قیاس .٣.۶

دارید. احساسی چه بودن گوارش دستگاه از شوید. گوارش دستگاه کنید سعی خوب دبیر: -
از باشم. انسان�ها نجات وسیله�ی می�توانم می�گیرم، قرار استفاده مورد هستم، زشت نباشد رویم پوست اگر می�کنم، قدرت و توانایی احساس مفیدم، گروه�ها: نظرات -
می�دارم نگه زنده را انسان این�که از می�رسانم، بدن به مقوی مواد این�که از خوشحالم است. زیاد کارم و حرکتم مسیر باشم، مفید می�خواهم شدم، خسته زیاد فعالیت
مرا قدر هستم، زیبا کنم، جلوگیری شدن مریض از نمی�توانم این�که از ناراحتم کنم، مریض را آدم می�توانم که خوشحالم هستم، دوست این�که با هستم خوبی دشمن ناراحتم.

و.... می�کنم استفاده بدن دیگر اعضای از دارم، ارتباط بدن دیگر قسمت�های با نمی�شوم، خسته هیچگاه باشید، من مواظب بدارید، دوست مرا بدانید،

چهارم) (گام فشرده تعارض .۴.۶

دارند. هم با را مجادله بیش�ترین که کنید انتخاب را کلمه�ای می�توانید آن�ها بین از خوب کنیم، نگاه را شما یادداشت�های بدهید اجازه دبیر: -

... زیبا و زشت خوشحال، و ناراحت دشمن، و دوست مریض، و سالم گروه�ها: نظرات -

است؟ واقعی تعارض کنند مشخص یک کدام دارید؟ دوست بیش�تر را کدام خوب! خیلی دبیر: -

دشمن و دوست گروه�ها: نظرات -

پنجم) (گام مستقیم قیاس .۵.۶

باشد. ارتباط در مجموعه با که بزنید اطراف،... جهان از مثالی و کنید فکر خوب دبیر: -

سگ،... گاو، مثل حیوانات بیابان، دریا، آسمان، سینما، اتوبوس، خانواده، گروه�ها: نظرات -
می�شود؟ شامل را مستقیم قیاس مهیج�ترین شما نظر به است رسیده فکرتان به تاکنون که چیزهایی از یک کدام دبیر: -

آسمان گروه�ها: نظرات -
بگویید. را آسمان ویژگی�های همه از اول دبیر: -

اصیل، پاک، و تمیز همه، سقف سایه�بان، متفاوت، ابرهای عظمت، کمان، رنگین برق، و رعد مرموز، وسیع، بی�پایان، دسترس، غیرقابل روشنایی، و نور گروه�ها: نظرات -
پیش�بینی غیرقابل تاریکی، و سیاهی متفاوت، رنگ�های صدا، و پرسر پرجمعیت، آرام�بخش، رویایی، دراز، و دور آرزوهای نمایانگر

کرد؟ استفاده مجموعه توصیف برای آسمان ویژگی�های و ازخصوصیات می�توان چگونه برمی�گردیم، مجموعه به حال دبیر: -

ستاره�ی که مختلف قسمت�هایی به را آسمان می�توان می�شوند، مشترک هم با گاهی ابرها شده، تشکیل ستاره و ابر مثل مشخص اعضایی از ندارد، انتها گروه�ها: نظرات -
و... اصغر دب اکبر، دب پروین، خوشه مثل کرد تقسیم دارند مشخص
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ششم) (گام مجدد توصیف .۶.۶

بنویسید. را مطلبی آسمان ویژگی�های به توجه با آن هدف و ظاهری عالئم ، صفات مجموعه، درباره�ی حاال دبیر: -

قبلی مراحل به مرحله هر به رسیدن برای دشواری، به گاهی و کرد پیدا دسترسی آن اعضای به آسانی به می�توان گاهی است. بی�پایان و نامحدود مجموعه گروه�ها: نظرات -
مجموعه است. برق و رعد و خروش و جوش آن نتیجه�ی که ابرهاست برخورد مانند مجموعه�ها اشتراک است، نور به رسیدن همان مجموعه انتهای به رسیدن است، نیاز
محدود و مشخص عضوهای با است رویایی باشد.مجموعه همه برای سایه�بانی می�تواند مجموعه است. معلوم آن�ها اصالت آسمان مانند و شده تشکیل اشیاء تعداد یک از
مجموعه است. معین و مشخص کدام هر و شده تشکیل کهکشان�ها و ابرها ستاره�ها، سیاره�ها، از که آسمان مانند شده تشکیل مجموعه چند از خود مجموعه نامحدود، و
باشید من با اگر کند. کمک ما به می�تواند ارتباطات کشف اعداد، شمارش مسائل، حل برای و است راز رمزو از پر بودن آرام عین در است، آرام و پاک آسمان مانند
مطالب سایه�بان می�توانم اقتدار اوج در من و... شمارش کنید، استفاده من از می�توانید مطالب بسیاری کشف برای می�برم، رویاها دنیای به را شما مجموعه) زبان (از

باشم... شما دیگر درسی

است؟ اولیه توصیف همان مجموعه درباره�ی شما توصیف حاال آیا دبیر: -
داریم. خوبی احساس کرده، تغییر خیلی نه گروه�ها: نظرات -

میدهد. آموزش فعال روش با را مجموعه زیر و اشتراک و عضویت و میدهد هایی مجموعه ها گروه به درادامه دبیر

پیشنهاد و نتیجه�گیری .٧

یادگیری با همراه فعال کالسی به را ریاضی درس کالس می�تواند مناسب، زمان�های در و درس محتوای با متناسب آموزشی مختلف روش�های کارگیری به با ریاضی آموزشگر هر
باید بیافتد اتفاق مهم این این�که برای کند. تبدیل آن مفاهیم مفید

باشد. آشنا تدریس مختلف روش�های با آموزشگر -
باشد. داشته قبول را روش�ها اثربخشی -

بگیرد. کمک دیگران تجربیات از -
دهد. انتقال دیگران به را خود تجربیات -

کند. بررسی ، بعدی تدریس�های شدن بهتر برای را خود درس کالس ضعف و قوت نکات -

به ریاضی مفاهیم بر مبتنی شیوها این آموزشی، کارگاه�های و درجلسه�ها می�شود پیشنهاد دلیل همین به نمی�دانند، را آموزشی روش�های اجرای نحوه�ی و کاربرد معلمین از بسیاری
گیرد. قرار کارشناسانه بررسی و نقد مورد آموزشی شیوه�های همایش�ها در هم�چنین و شود. داده آموزش عملی صورت

مراجع

.١٣٧٧ ترمه، انتشارات سازمان�ها، و انسان�ها در نوآوری و خالقیت فیشانی، آقایی [١]

عارف،١٣٨۴. انتشارات نوآوری، و خالقیت امیرحسینی، [٢]

پرورش. و آموزش انتشارات عمومی، آموزش اول سال ریاضیات جلیلی، میرزا و بابلیان [٣]
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مقدمه .١

که می�باشد گاما تابع کاربردی، توابع این از یکی باشیم. داشته خاص توابع خصوص به کاربردی ریاضیات از کاملی شناخت که می�کند ایجاب فیزیک و مهندسی کاربردهای
آن به بعدی بخش در که می�گیرد قرار استفاده مورد نیز احتمال و آمار در تابع این دارد. گرما منبع و لیزر حرارت گرما، انتقال جمله از مهندسی و فیزیک در فراوانی کاربردهای

می�پردازیم.
σ > ۰ و α = σ + iτ آن در که Γ(α) =

∫ ∞
۰ tα−۱e−tdt صورت به را گاما تابع گلدباخ و شد حل اویلر توسط باشد نامنفی عدد یک x که زمانی x! محاسبه مساله

شد. معرفی لژاندر توسط بار اولین برای گاما تابع نام و Γ(α) نماد البته کرد. تعریف
: ۰ < σ < ۱ برای جردن، لم براساس ساده، متغیر تغییر یک با نمونه عنوان به می�شوند. بیان گاما تابع برحسب سری�ها و انتگرال�ها از وسیعی ∫دسته ∞

۰
tσ−۱e−itdt = e

−
πiσ
۲ Γ(α)

نتیجه
∫ ∞
۰ tσ−۱sin tdt = sin (

σπ
۲

)Γ(σ);−۱ < σ < ۱ و
∫ ∞
۰ tσ−۱cos tdt = cos (

σπ
۲

)Γ(σ); ۰ < σ < ۱ روابط موهومی، و حقیقی قسمت جداسازی با که

: t = x۲ متغیر تغییر با نمونه عنوان به می�شوند. محاسبه گاما تابع برحسب بتا و شبه�هذلولوی دایره�ای، نمایی، تابع مثل معروف توابع برخی همچنین می�شود.

Γ(α) = ۲
∫ ∞

۰
e−x۲

x۲α−۱dx ; Re(α)> ۰.

داریم: قطبی مختصات به تبدیل با که می�آید دست به Γ(α) Γ(β ) = ۴
∫ ∞
۰

∫ ∞
۰ e−(x۲+y۲)x۲α−۱y۲β−۱dx dy ; Re(α),Re(β )> ۰ هم، در انتگرال�ها چنین ضرب با

Γ(α)Γ(β ) = ۴
∫ ∞

۰

∫ π
۲

۰
e−r۲

r۲(α+β )−۱(cos θ)۲α−۱(sin θ)۲β−۱dr dθ

= ۴

(∫ ∞

۰
e−r۲

r۲(α+β )−۱dr
)∫ π

۲
۰

(cos θ)۲α−۱(sin θ)۲β−۱dθ


،x = cos۲ θ جایگذاری با .

∫ π
۲

۰ (cos θ)۲α−۱(sin θ)۲β−۱dθ =
۱

۲

Γ(α)Γ(β )
Γ(α +β )

; Re(α),Re(β ) > ۰ نهایت، در و

داریم: u =
x

۱− x
جایگذاری با همچنین است. معروف B(α,β ) تابع به که می�آید دست به

∫ ۱
۰ xα−۱(۱− x)β−۱dx =

Γ(α)Γ(β )
Γ(α +β )

;Re(α),Re(β )> ۰∫ ∞

۰

xα−۱

(x+۱)α+β dx =
Γ(α)Γ(β )
Γ(α +β )

; Re(α),Re(β )> ۰.
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آن در که Γ(σ + iτ) = eiθ |Γ(σ)|∏∞
n=۰

|σ +n|√
τ۲ +(σ +n)۲

،[٢] با است برابر α = σ + iτ مختلط عدد یک گامای تابع

همچنین .Ψ(σ) =
d

dσ
lnΓ(σ) =

Γ′(σ)

Γ(σ)
یعنی می�باشد دای�گاما تابع Ψ تابع و [٣] θ = τΨ(σ) + ∑∞

n=۰(
τ

σ +n
− arctan(

τ
σ +n

))

به موهومی عدد یک گامای تابع .Γ(
۱

۲
+ iτ)Γ(

۱

۲
− iτ) = πsech(πτ) و Γ(۱+ iτ)Γ(۱− iτ) = πτcsch(πτ) ،مثال است، حقیقی عدد یک Γ(σ + iτ)Γ(σ − iτ)

γ = limn→∞ ∑n
k=۱ (

۱

k
− ln n) = ۰٫۵۷۷۲۱۵۶۶ · · · و θ =−γ τ +∑∞

n=۱(
τ
n
−arctan(

τ
n
)) آن، در که می�شود Γ(iτ)محاسبه = e−iθ

√
π
τ

csch(πτ)صورت

کرد: پیدا را گاما تابع از مختلفی نمایش�های ١١]می�توان ،٨ ،٣ ،٢] نظیر مراجعی در .Γ(iτ)Γ(−iτ) =
π
τ

csch(πτ) بنابراین است. ماسچرونی) (ثابت اویلر ثابت

Γ(α) =
∫ ∞

۰
xα−۱

[
e−x −

∞

∑
k=۰

(−۱)k xk

k!

]
dx ; −n−۱ < σ <−n

همچنین: و Γ(α) =
∫ ∞
۰ xα−۱

[
e−x −۱

]
dx ; −۱ < σ < ۰ آن خاص حاالت و

Γ(α) = lim
n→∞

n! nα

α(α +۱) · · ·(α +n)
; α /∈ −N∪{۰}

۱

Γ(α)
= αeγα

∞

∏
n=۱

(۱+
α
n
)e

−
α
n


Γ(α) =

∫ ∞

−∞
eαt−et

dt ; Re(α)> ۰

۱

Γ(α)
= αΠ∞

n=۱

۱+
α
n

(۱+
۱

n
)α

(١)

Γ(α) = bα
∫ ∞

۰
e−bt tα−۱dt ; Re(α),Re(b)> ۰, (٢)

Γ(
α
ν
) = νb

α
ν
∫ ∞

۰
e−btν

tα−۱dt ; Re(α),Re(b),Re(ν)> ۰

Γ(α) =
∫ ۱

۰
(ln

۱

t
)α−۱dt ; Re(α)> ۰

Γ(α) =
∞

∑
n=۰

(−۱)n

(n+α)

۱

n!
+
∫ ∞

۱
tα−۱e−tdt

(٣)

است. تحلیلی α ∈ −N جز به نقاط همه در گاما تابع می�دهد، نشان اخیر معادله که
:[٣ ،٢] است آمده ذیل در گاما تابع خواص برخی

Γ(
۱

۲
+n) =

√
π(۲n)!
۴nn!

=
√

π
(

n− ۱

۲
n

)
n! ; n ∈ N∪{۰}

Γ(
۱

۲
−n) =

(−۴)nn!
(۲n)!

√
π =

√
π(−۱

۲n

)
n!

; n ∈ N∪{۰}

همچنین و Γ(
۱

۲
) =

√
π ،n = ۰ برای خاص حالت در که

Γ(nb) =

√
۲π
n

nnb

(۲π)
n
۲

n−۱

∏
j=۰

Γ(
j
n
+b) ; n ∈ N−{۱}

Γ(α +۱) = αΓ(α)

Γ(α)Γ(۱−α) = πcsc(πα) ; α /∈ Z
Γ(n+α)

Γ(α)
= (α)n = α(α +۱) · · ·(α +n−۱) ; n ∈ N

Γ(α −n)
Γ(α)

=
(−۱)n

(۱−α)n
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:١ شکل

lim
n→∞

Γ(n+α)

Γ(α)nα = ۱ ; α ∈ R

lim
n→∞

Γ(n+a)
Γ(n+b)

xb−a = ۱ ; n > ۰,n+a,n+b /∈ −N∪{۰}

lim
x→۰+

xΓ(x) = ۱∫ a+۱

a
ln Γ(t)dt =

۱

۲
ln۲π +aln a−a ; a > ۰.

است: شده داده زیر صورت به [١٢ ،٩] در گاما تابع برای مجانبی فرمول

Γ(α)∼ e−α α
α−

۱

۲
√

۲π
[
۱+

۱

۱۲α
+

۱

۲۸۸α۲ − ۱۳۴

۵۱۸۴۰α۳ + · · ·
]

می�شود. محاسبه Γ(σ)∼
√

۲π
σ

e−σ σσ (۱+
۱

۱۲σ
);σ ≥ ۰٫۴ صورت به استرلینگ تقریب ،(١) رابطه به توجه با .|α| → ∞ ،|αrgα |< π برای آن در که

بگیرید: نظر در را می�کند صدق زیر شرایط در که f : (۰,∞)→ R تابع .[١٣] -مولروپ بوهر .١.١ قضیه
. f (x+۱) = x f (x) ،x > ۰ هر برای −۱

f (۱) = ۱ −۲

. f (ux+(۱−u)y)≤ ( f (x))u( f (y))۱−u ،۰ < u < ۱ و x,y > ۰ برای یعنی است، لوگ-محدب ، f −۳

. f = Γ صورت این در

همچنین صعودی�اند. x > ۰ برای x(Γ(۱+
۱

x
))x ، (Γ(۱+

۱

x
))x توابع که می�شود داده نشان [۵] و [۴] در است. لوگ-محدب اکیداً گاما تابع باال قضیه از استفاده با

شد. اثبات [٧] توسط (۰,∞) روی
Γ(۲x)
Γ۲(x)

بودن لوگ-مقعر و
Γ(۲x)
xΓ۲(x)

توابع بودن لوگ-محدب

و Γ(x),Γ′′
(x)> ۰ ،x > ۰ هر برای بنابراین می�شود. نتیجه

d۲

dx۲ Γ(x) =
∫ ∞
۰ tx(logt)۲e−t dt

t
و

d
dx

Γ(x) =
∫ ∞
۰ tx(logt)e−t dt

t
روابط ،

d
dx

tx = txlogt که این از

در و Ψ(x+۱) = Ψ(۱)+∑∞
k=۰

۱

k
آن، پی در و Ψ(x+۱) =

۱

x
+Ψ(x) داریم x > ۰ که Γ(x+۱) = xΓ(x) معادله از مشتق�گیری با است. صعودی تابع یک Γ′ لذا

یکتای عدد نتیجه در .lim
x→۰

Γ′(x) =−∞ و lim
x→∞

Γ(x) = lim
x→۰

Γ(x) = α همچنین و lim
x→∞

Γ′(x) = limx→∞ Ψ(x)Γ(x) = ∞ هارمونیک، سری واگرایی به توجه با پایان
صعود ∞ سمت به سرعت به x > c برای و می�کند نزول Γ(c)< ۱ مینیمم مقدار تا ∞ از پیوسته طور به Γ تابع ۰ < x < c برای همچنین و Γ′(c) = ۰ که دارد وجود c > ۰

است. آن افقی مجانب yها محور و است اول ربع در مقعر تابع یک Γ تابع ١ شکل مطابق رو این از و باشد ۱ < c < ۲ باید ،Γ(۱) = Γ(۲) = ۱ که این از کرد. خواهد

احتمال و آمار در گاما تابع کاربردهای .٢

بگیرید. نظر در را است N(۰,
۱

۲
) توزیع چگالی تابع با متناظر که φ(x) =

۱√
π

e−x۲ شکل زنگوله�ای تابع است. احتمال در آن کاربرد گاما تابع به عالقه�مندی دالیل از یکی

که ۱ = Φ(∞) =
۱√
π
∫ ∞
−∞ e−tdt =

۲√
π
∫ ∞
۰ e−tdt =

Γ(
۱

۲
)

√
π

،t =
√

u متغیر تغییر با صورت این در دهیم، نمایش Φ(x) =
∫ x
−∞ φ(t)dt با را آن توزیع تابع اگر
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و است f (x) =
xα−۱

β α Γ(α)
e
−

x
β > ۰ ،x > ۰ هر برای آن در که

∫ ∞
۰ f (x)dx = ۱ داریم b =

۱

β
دادن قرار و (٢) رابطه به باتوجه می�شود. Γ(

۱

۲
) =

√
π رابطه به منجر

و نامند گاما تصادفی متغیر را است f آن چگالی تابع که X تصادفی متغیر است، شده ساخته گاما تابع روی از چون که گویند احتمال چگالی تابع یک f تابع به حالت این در
می�شود: نوشته (Ψ یعنی دای�گاما تابع (مشتق تری�گاما تابع برحسب گاما تصادفی متغیر اطالع ماتریس حالت این در .X ∼ Γ(α,β ) می�نویسند اصطالحاً

I(α,β ) =

 Ψ′(α)
۱

β
۱

β
α
β۲

 .

با: است برابر درست�نمایی تابع لگاریتم باشد، Γ(α ,β ) توزیع از تصادفی نمونه یک X۱, · · · ,Xn اگر

L(α,β ) = log f (x۱, · · · ,xn) =−nαlog β −nlogΓ(α)+(α −۱)
n

∑
i=۱

log xi −
۱

β

n

∑
i=۱

xi

معادالت در که β̂ و α̂ و داریم را −n
α
β

+
۱

β ۲ ∑n
i=۱ xi = ۰ و −nlogβ − n

Γ′(α)

Γ(α)
+ ∑n

i=۱ logxi = ۰ پارامترها، به نسبت مشتق�گیری با که

عددی روش�های از باید α̂ محاسبه برای که نامند β و α درست�نمایی حداکثر برآوردگرهای را کنند صدق β̂ =
x̄
α̂

و logα̂ −ψ(α̂)+
۱

n
∑n

i=۱ logxi − logx̄ = ۰

داده�اند. قرار بررسی مورد را آن�ها نیرومندی و کارایی مجانبی، خواص همچنین و کرده�اند محاسبه را گاما توزیع برای گشتاوری برآورهای [١] اسکوئی برقی و شمس کرد. استفاده

توزیع β = ۲ و α =
n
۲
و ارالنگ توزیع α = n ∈N نمایی، توزیع α = ۱ خاص حالت در زیرا است آمار در مهم توزیع خانواده�های از یکی گاما توزیع که است یاد�آوری قابل

باشد، پواسن فرآیند یک اساس بر مشتری�ها ورود اگر حالت این در است. تصادفی فرآیندهای در گاما توزیع کاربردهای از دیگر یکی می�شود. شامل را آزادی درجه n با کای�دو
توزیع طبق مشتری�ها متوالی ورود دو بین زمان آن در که می�شود استفاده EK/M/۱ مدل از صف نظریه در همچنین است. گاما توزیع دارای پیشامد nامین وقوع تا انتظار زمان
شکل پارامترهای برآورد به می�توان کاربردها دیگر از .[۶] می�شود استفاده مالی ریاضیات در دوطرفه گامای توزیع از می�شود. مدل�بندی نمایی توزیع طبق سرویس زمان و ارالنگ
آماری کاربردهای طریق از گاما توزیع برای نامساوی�هایی اثبات و [١٠] گاما توزیع�های بین رائو فاصله محاسبه و [١٣] است مجهول مقیاس پارامتر که حالتی در گاما توزیع

کرد. اشاره [١۴]
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چکیده

این در مطالعه محور می�گیرند. قرار مطالعه مورد ریاضی علوم و منطق آنالیز، نظیر علوم شاخه�های از بسیاری در مرتب جبری ساختارهای
S۱⊛U S۲ مرتب تکواره�ی اینکه اثبات ضمن مقاله این در است. مرتب تکواره�ی یک S که طوری به هستند مرتب S-مجموعه�های مقاله
حالت�های برخی برای ایزبل زیگزاگ قضیه فرمولبندی آیا که می�شود مطرح سوال این است (Vn,βn) جهتدار باال از سیستم مستقیم هم�حد

است. سوال این به پاسخ ارائه�ی مقاله این اصلی هدف خیر. یا است پذیر امکان مرتب

مرتب. -مجموعه�ی S �مرتب، تکواره�ی مغلوب، دامنه�ی تانسوری، حاصلضرب زیگزاگ، : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 06F05, 18A30, 20M30.

پیش�گفتار .١

تکواره�های روی زیادی مطالعات اخیر دهه�ی طی شدند. معرفی نیمگروه�ها های بروریختی مطالعه�ی در ایزبل توسط ١٩۶۵ سال در بار اولین برای زیگزاگ�ها و مغلوب دامنه�های
قضیه، این ابتدایی شکل در است. مرتب تکواره�های برای زیگزاگ قضیه بیان مقاله این اصلی هدف است. شده انجام مختلف ریاضیدانان توسط مرتب S-مجموعه�های و مرتب
رنشا توسط ٢٠٠٢ سال در اثبات�هایی چنین از یکی است. شده استفاده خاصی تانسور تساوی�های از آن اخیر اثبات�های از بعضی در که است شده استفاده زیگزاگ�ها از شکلی
خاص دار جهت باال از سیستم از هم�حدی عنوان به (U ;S۱,S۲;⋋۱,⋋۲) تکواره�ای ملقمه�ی یک از S۱⊛U S۲ جلوبری مفهوم اولین برای مقاله این در است، شده داده [٣] در
تعمیم نیز مرتب حالت�های برای داشتند، مرتب غیر حالت�های برای هووی و رنشا که نتایجی خاص نگاشت�های کمک با سپس می�شود. توصیف راست مرتب U-مجموعه�های از

شد. خواهند داده
راست S-کنش ،X کرد فرض می�توان واقع در Y از U-کنشی زیر X و راست U-کنش Y کنید فرض همچنین باشد S از زیرتکواره�ای U و تکواره� S کنید فرض یاد�آوری.
توسط Y ⊗U S روی σ ارزی هم رابطه�ی آن در که Z = (Y ⊗U S)/σ قسمتی خارج راست S-کنش دید می�توان باشد. شمول نگاشت ϕ : X −→ Y کنید فرض است.

می�شود. تولید R = {(φx⊗ s,φx′⊗ s′) : x,x′ ∈ X , s,s′ ∈ S, xs = x′s′ ∈ X} رابطه�ی
زیر جابجایی�پذیر زیر نمودار در β (x) = (xφ ⊗۱)σ ضابطه�ی با β : X −→ Z S-همریختی و β (x) = (xφ ⊗۱)σ ضابطه�ی با α : Y −→ Z U-همریختی ازای به

می�کند. صدق

X
ϕ //

β ��?
??

??
??

? Y

α
����
��
��
��

Z

ψ : ZS −→ Z′
S فرد به منحصر S-همریختی ،α ′ϕ = β ′ که طوری به β ′ : X −→ Z′ S-همریختی و α ′ : Y −→ Z′ U-همریختی و Z′

S راست S-کنش هر ازای به همچنین
است. جابجایی زیر نمودار که طوری به است موجود

X
ϕ //

β ′

��/
//
//
//
//
//
//
/

β

  @
@@

@@
@@

@ Y

α
��~~
~~
~~
~~

α ′

����
��
��
��
��
��
��

Z

ψ
��

Z′
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Z اگر باشد راست مرتب S-مجموعه�ی ،X و راست مرتب U-مجموعه�ی ،Y کنید فرض همچنین باشد S از مرتب زیرتکواره�ای U و مرتب� تکواره S کنید فرض مشابه طور به
زیر رابطه�ی توسط Y ⊗̂U S راست مرتب S-مجموعه�ی روی شده القا همنهشتی ρ آن در که باشد راست مرتب U-مجموعه�های رسته�ی در Y ⊗̂U S/ρ قسمتی خارج مجموعه�ی

است:

T = {(y⊗̂s,y′⊗̂s′) : y⊗̂s = φx⊗̂t,y′⊗̂s′ = φx′⊗̂t ′,

x,x′ ∈ X ,y,y′ ∈ Y,s,s′, t, t ′ ∈ S,xt ≤ x′t ′ ∈ X}

است. جابجائی نیز مرتب U-مجموعه�های رسته�ی در فوق نمودار آنگاه

نمودار�های از متشکل (U ;S۱,S۲; µ۱,µ۲) .١.١ تعریف
µi(λi) : U −→ Si i ∈ {۱,۲}

µiها و هستند جدا U از و همدیگر از که مرتب) (تکواره�های تکواره�ها از {Si : i ∈ {۱,۲}} خانواده و می�شود) نامیده ملقمه هسته (که U شئ زیر شامل تکواره�ها رسته در
می�شود. نامیده مرتب) (تکواره�ای تکواره�ای ملقمه�ی هستند ترتیبی) (نشاننده�های تکریختی (λiها)

را راست U-کنش�های از n ∈ N, ازای به (Wn,αn), جهتدار باال از سیستم ساخت طریقه�ی (U,S۱,S۲,µ۱,µ۲) تکواره�ای ی ملقمه داشتن نظر در با اینجا در .٢.١ تعریف
می�شوند مطرح نیز U-کنش عنوان به خاص حالت در و هستند راست S۲-کنش و راست S۱-کنش ترتیب به که W۲ = S۱⊗U S۲ و W۱ = S۱, که طوری به می�شویم آور یاد

Wn =
(Wn−۱⊗Si)

σn−۲
داریم i ≡ n(mod۲) و n ≥ ۳ ازای به سپس است. راست U-همریختی s۱ −→ s۱⊗۱ تعریف با α۱ : W۱ −→W۲ که داد نشان می�توان سهولت به

می�شود تولید زیر رابطه توسط که است Wn−۱⊗Si روی راست Si-کنشی همنهشتی σn−۲ آن در که
Rn−۲ = {(wn−۲αn−۲⊗ si , w′

n−۲αn−۲⊗ s′i) : wn−۲,w′
n−۲ ∈Wn−۲,

si,s′i ∈ Si,wn−۲si = w′
n−۲s′i inWn−۲}.

نگاشت همچنین بگیریم. نظر در راست U-کنش عنوان به می�توانیم را Wn, است. راست Si-کنش

است. U-کنشی همریختی w −→ (w⊗۱)σn−۲ ضابطه�ی با αn−۱ : Wn−۱ −→Wn

می�کنیم معرفی را (Vn,βn) جهتدار باال از سیستم (U,S۱,S۲,λ۱,λ۲) مرتب تکواره�ای� ملقمه�ی داشتن نظر در با .٣.١ تعریف
.i ≡ n(mod۲) و i ∈ {۱,۲} آن در که Vn = F(Si,Vn−۲,Vn−۱) = (Vn−۱⊗̂U Si)/ρn−۲ ،n ≥ ۳ برای و V۲ = S۱⊗̂U S۲ و V۱ = S۱ n = ۱ و ۲ ازای به .

روی شده القا مرتب همنهشتی ρn−۲ شوند. مطرح مرتب U-مجموعه�های عنوان به خاص حالت در توانند می و هستند راست مرتب S۲-مجموعه�ی و S۱ ترتیب به ها Vn

می�شود: تولید زیر رابطه�ی توسط که است Vn−۱⊗̂U Si راست مرتب Si-مجموعه�ی

Tn−۲ = {(vn−۲βn−۲⊗̂ti,vn−۲βn−۲⊗̂ti) : vn−۲,v′n−۲ ∈Vn−۲, ti, ti ∈ Si,Vn−۲ti ≤V ′
n−۲t ′i ∈Vn−۲}

هستند. راست مرتب U-همریختی�های vn−۱ −→ (vn−۱⊗̂۱)ρn−۲ ضابطه�ی با βn−۱ : Vn−۱ −→Vn نگاشت�های همچنین

موجود I به متعلق فرد به منحصر k یک آنگاه a ∈ {
∪

Si : i ∈ I} اگر هستند، جدا هم از دو به دو که باشد تکواره�ها از خانوادهای {Si : i ∈ I} کنیم فرض نمادگذاری.
دهند. می نمایش k = σ(a) نماد با آن و نامند می a اندیس را k ،a ∈ Sk که طوری به است

متناهی دنباله�های تمام شامل F است. ∏∗{Si : i ∈ {۱,۲}} مجموعه�ی برابر تکواره دو این آزاد حاصل�ضرب باشند، مجزا تکواره�ی دو S۲ و S۱ کنید فرض .۴.١ تعریف
است: زیر شکل به

(a۱,a۲, ...,am)

این .σ(ar) ̸= σ(ar−۱) داریم r = ۱, ...,m−۱ هر ازای به که طوری به ar ∈ {
∪

Si : i ∈ I} داریم ،r = ۱,۲, ...,m هر ازای به و است. صحیح عدد ۱≤ m آن در که
می�شود تولید زیر رابطه�ی توسط که δ۱ همنهشتی رابطه�ی تحت S۱ ∗S۲ مجموعه�ی قسمتی خارج .مجموعه�ی می�دهند نمایش نیز S۱ ∗S۲ نماد با را حاصلضرب

A = {(uµ۱ή۱,uµ۲ή۲) : u ∈U}

شده تولید S۱ ∗U S۲ مرتب تکواره�ی روی شده القا مرتب همنهشتی δ آن در که S۱ ∗U S۲/δ قسمتی خارج مجموعه�ی و η ′
i : Si −→ S۱ ∗S۲ آن در که S۱ ∗U S۲ نماد با را

S۱⊛U S۲ نماد با را است.) کانونی نگاشت π۱ : S۱ ∗ S۲ −→ S۱ ∗U S۲ ) ηi = η ′
i π۱ : Si −→ S۱ ∗U S۲ آن در که است R′ =≤۱ η۱∪ ≤۲ η۲ رابطه�ی توسط

می�دهند. نمایش

است: زیر صورت به آن روی کنش که است راست U-کنش ،S۱ ∗U S۲ شده گفته مطالب به توجه با .۵.١ توجه
(x۱, ...,xn)u = (x۱, ...,xnuµε )

آن در که

ε =

{
۱ xnاگر ∈ S۱
۲ xnاگر ∈ S۲

است. مرتب تکواره�ی نیز S۱ ∗U S۲ که می�شود نتیجه سرعت به π یکنوایی ویژگی از و

،x و y ∈ X هر ازای به هرگاه گویند باال-جهتدار از را (X ,≤) مجموعه�ی صورت این در باشد. متعدی) و (انعکاسی ترتیب پیش رابطه�ی یک ≤ کنید فرض .۶.١ تعریف
که باشد موجود �zای ∈ X

.x ≤ z , y ≤ z
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مرتب S-همریختی ،i ≤ j شرط با iو j ∈ I هر برای و است) جهتدار باال از مجموعه�ی یک I) باشد مرتب S-مجموعه�های از خانواده�ای {Ai}i∈I کنید فرض .٧.١ تعریف
�که �طوری به باشد موجود φi j : Ai → A j

،φi j = idAi آنگاه i = j اگر .١

نمودار آنگاه i ≤ j ≤ k اگر .٢

Ai
φi j //

φik ��?
??

??
??

? A j

φ jk��~~
~~
~~
~

Ak

مستقیم) (دستگاه جهتدار باال از دستگاه یک را
(
{Ai}i∈I ,{φi j}i, j∈I

i≤ j

)
زوج صورت این در باشد. جابجایی

می�نامند. مرتب S-همریختی�های و مرتب S-مجموعه�های از

مرتب) (S-همریختی�های S-همریختی�ها و مرتب) (S-مجموعه�های S-کنش�ها از مستقیم دستگاه یک
(
A ,Φ

)
=
(
{Ai}i∈I ,{φi j}i, j∈I

i≤ j

)
کنید فرض .٨.١ تعریف

با i, j ∈ I هر ازای به که باشد موجود φi : Ai → A∞ مرتب) (S-همریختی S-همریختی ،i ∈ I هر ازای به و باشد مرتب) (S-مجموعه�ی S-کنش یک A∞ کنید باشد.فرض
نمودار ،i ≤ j شرط

Ai
φi j //

φi   @
@@

@@
@@

@ A j

φ j~~}}
}}
}}
}

A∞

S-همریختی�های و X مرتب) S-کنش(S-مجموعه�ی هر برای هرگاه می�شود نامیده (A ,Φ) مستقیم هم�حد ( (A∞,{φi}i∈I) یا ) A∞ صورت این در شود. جابجایی
نمودار اگر ،αi : Ai → X مرتب) (S-همریختی�های

Ai
φi j //

αi ��?
??

??
??

A j

α j����
��
��
�

X

نمودار �که �طوری به است موجود ω : A∞ → X مانند �فردی به منحصر مرتب) (S-همریختی S-همریختی آنگاه باشد جابجایی i, j ∈ I هر ازای به
Ai

αi

��?
??

??
??φi

~~}}
}}
}}
}

A∞
ω // X

است. جابجایی i ∈ I هر ازای به
می�دهند. نشان lim

−→
i∈I

Ai نماد با وجود صورت در را
(
{Ai}i∈I ,{φi j}i, j∈I

i≤ j

)
مستقیم دستگاه مستقیم هم�حد

این در Kg ⊆ K f که طوری به باشد مرتب S-همریختی ، f : X −→ Z و پوشا مرتب مجموعه�ای S همریختی یک g : X −→ Y کنیم فرض ([١] - ١ (قضیه�ی .٩.١ قضیه
.hg = f که طوری به دارد وجود h : Y −→ Z فرد به منحصر مرتب S-همریختی صورت

اصلی نتایج .٢

است. راست مرتب U-مجموعه�های رسته در ،n ∈ N ،(Vn,βn) جهتدار باال از سیستم هم�حد S۱⊛U S۲ مرتب تکواره�ی .١.٢ قضیه

است. جابجایی راست مرتب U-مجموعه�های رسته�ی در زیر نمودار که دید می�توان کوتاهی بررسی با برهان.

Vn−۱
βn−۱ //

θn−۱

��7
77

77
77

77
77

77
77

7
βn−۱βn

$$I
II

II
II

II
Vn

βn{{ww
ww
ww
ww
w

θn

��		
		
		
		
		
		
		
		

Vn+۱

θn+۱

��
S۱⊗U S۲
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راست S-همریختی�های گرفتن نظر در با حال

Ψn : Wn −→Vn, n ∈ N
[s۱, ...,sn] 7−→ [s۱; ...;sn]

راست مرتب U-همریختی�های همراه به TU مرتب U-مجموعه�ی هر برای دهیم نشان که هستیم این نیازمند برهان کردن کامل برای .i ≡ n (mod ۲) که طوری به
که طوری به θ ′

n : Vn −→ T, n ∈ N
θ ′

n+۱βn = θ ′
n

همریختی اگر باشد، راست مرتب U-مجموعه�ی یک TU که این فرض با بنابراین .θ ′
n = χθn که طوری به است موجود χ : S۱⊛U S۲ −→ T راست مرتب U-همریختی

کنیم: تعریف زیر صورت به را Ψ′
n راست U-کنشی

Ψ′
n = θ ′

nΨn : Wn −→ T

قضیه�ی بنابر نهایت در است. راست U-کنش�های رسته در (Wn,αn) جهتدار باال از سیستم هم�حد عنوان به S۱ ∗U S۲ که این از حال .Ψ′
n+۱αn = Ψ′

n داریم وضوح به آنگاه
می�شود. حاصل نتیجه ٩.١

θn : vn −→ S۱⊛U S۲ نگاشت�های صورت این در هستند. یکریخت S۲ و S۱ که طوری به باشد مرتب تکواره�ای ملقمه��ی (U ;S۱,S۲;λ۱,λ۲) کنید فرض .٢.٢ قضیه
هستند. ترتیبی نشاننده�ی

از جفت هر برای و T تکواره�ی هر برای هرگاه می�شود نامیده U وسیله�ی به شده مغلوب d ∈ S عضو باشد. S مرتب تکواره�ی از مرتب زیرتکواره�ای U کنید فرض .٣.٢ تعریف
باشد. برقرار زیر گزاره�ی β : S −→C و α : S −→C همریختی�های

α |U= β |U=⇒ α(d) = β (d)
می�شود. داده نمایش ˆdomS(U) نماد با و شده�اند مغلوب U توسط که است S از عناصری تمام مجموعه�ی U مغلوب دامنه�ی

.S⊗̂U S در d⊗̂۱= ۱⊗̂d اگر تنها و اگر d ∈ ˆdomS(U) زیگزاگ) (قضیه .۴.٢ قضیه

i ∈ {۱,۲} ازای به νi : S −→ Si, که هستند S با ترتیبی یکریخت S۲ و S۱ آن در که (U ;S۱,S۲;λ۱,λ۲) تکواره�ای ملقمه .d ∈ ˆdomS(U) کنیم فرض برهان.
هستند. نظر مورد ترتیبی یکریختی�های

πi : Si −→ S۱⊛U S۲ نگاشت i هر ازای به آنگاه t 7−→ ۱⊗̂t و s 7−→ s⊗̂۱ توسط ترتیب به که κ۲ : S۲ −→ S⊗̂U S و κ۱ : S۱ −→ S⊗̂U S نگاشت�های همچنین
سازگار نیز d ∈ ˆdoms(U) روی بایستی هستند سازگار U روی ν۲π۲ و ν۱π۱ چون حال کردیم. اشاره آن به ١.٢ قضیه در که است همان θ۲ آن در که است، θ۲κi برابر

داریم را زیر التزامات بنابراین باشند.

π۱ν۱d = π۲ν۲d =⇒ θ۲κ۱ν۱d = θ۲κ۲ν۲d =⇒ κ۱ν۱d = κ۲ν۲d (θ۲ترتیبی (نشاننده
=⇒ d⊗̂۱= ۱⊗̂d

ملقمه فرض با سپس باشند. U روی سازگار تکواره�ای همریختی�های {۱,۲} ازای به α۱ : S −→ t می�کنیم فرض و d⊗̂۱ = ۱⊗̂d می�کنیم فرض عکس اثبات برای حال
داریم را زیر جابجایی نمودار شد، مطرح باال در که همان�طور (U ;S۱,S۲;λ۱,λ۲) مرتب تکواره�ای

U
λ۱ //

λ۲
��

S۱

π۱
��

S۲ π۲
// S۱⊛U S۲

�γπi = αiv−۱i که طوری به است موجود γ : S۱⊛U S۲ −→ T, فرد به منحصر تکواره�ای همریختی پس است λi : U −→ Si, جلوبری (S۱⊛U S۲,π۱,π۲) که آنجایی از
اگر پس γθ۲κi = αiv−۱i داریم πi = θ۲κi تساوی از اما .

d⊗̂۱= ۱⊗̂d =⇒ κ۱ν۱d = κ۲ν۲d =⇒ heta۲κ۱ν۱d = θ۲κ۲ν۲d

=⇒ α۱d = α۲d

است. تمام برهان و
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چکیده

را شده معرفی منوسس و فلدمن توسط ترتیب به که درشت توپولوژیک ترایایی و درشت ابردوری d-چگال، مدار مفهوم ابتدا مقاله، این در
یافتن برای را جالبی محک همچنین کنیم. می بیان است پرداخته آنها اثبات به فلدمن که را ابردوری و درشت ابردوری بین روابط آوریم. می

کنیم. می بیان درشت ابردوری عملگر یک ابردوری بردار

J-رده عملگرهای مدار، d-چگال، توپولوژیک، ترایای ابردوری، : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 47A16; 37B99; 54H20.

پیش�گفتار .١

مدار دارای عملگر یک اما باشد چگال تواند نمی d-چگال مدار یک اگرچه که دهد می نشان و کند می معرفی ”d-چگالی” عنوان تحت را درشت ابردوری مفهوم [۴] در فلدمن
اگر دهد می نشان همچنین پردازد. می درشت توپولوژیک ترایایی به درشت ابردوری مفهوم تعمیم به [۵] در مقاله، این تاثیر تحت منوسس، است. ابردوری همواره d-چگال

در کند. می اثبات درشت ابردوری های عملگر برای ابردوری بردار یافتن برای را محکی و است ابردوری آنگاه باشد درشت ابردوری باز مخروط یک روی کراندار و خطی عملگر
کنیم. بیان تفصیل به را قضایا و نتایج این خواهیم می اینجا

یک ،Xباناخ فضای روی باز مخروط یک که کنیم می یادآوری بگیرید. نظر در کراندار و خطی عملگر را T : X → X و پذیر تفکیک باناخ فضای را X مقاله، این در
.λC ⊂C ،λ > ۰ هر برای که طوری به است C مانند باز زیرمجموعه

مجموعه T تحت x مدار ،x ∈ X کنید فرض .١.١ تعریف
O(x,T ) = {T nx : n ≥ ۰ }

مجموعه d مثبت ثابت برای T تحت x درشت ومدار

O(x,T,d) = {y ∈ X : ∃ n ≥ ۰ s.t. ∥T nx− y∥< d }
= ∪y∈O(x,T )B(y,d)

.C ⊂ O(x,T,d) هرگاه گوییم چگال درشت طور به d مثبت ثابت برای C ⊂ X باز مخروط روی O(x,Tرا ) مدار همچنین است.

نامیم. ابردوری بردار را x بردار حالت این در باشد. چگال X در T تحت x مدار که باشد داشته وجود x ∈ X بردار هرگاه گوییم ابردوری Tرا : X −→ Xعملگر .٢.١ تعریف

باشد. ( d-چگال ) چگال درشت طور به T مدار که باشد داشته وجود dای > ۰ هرگاه گوییم، درشت ابردوری X پذیر تفکیک باناخ فضای روی Tرا : X −→ X عملگر همچنین

T nU ∩V ̸= /0. که باشد داشته وجود n ونامنفی صحیح Xعدد در U,V ناتهی و باز های مجموعه هرجفت برای هرگاه گوییم، توپولوژیک ترایای را T عملگر .٣.١ تعریف
نامنفی عددصحیح x ∈C هر و U ⊂ X ناتهی و باز مجموعه هر برای هرگاه گوییم، d > ۰ ثابت به نسبت درشت توپولوژیک ترایای C ⊂ X باز مخروط روی را T عملگر
است. درشت توپولوژیک ترایای T گوییم آنگاه C = X اگر است. d شعاع و x ∈C مرکز به باز گوی B(x,d) آن در که T nU ∩B(x,d) ̸= /0 که طوری به باشد موجود n

مثبت صحیح اعداد از {kn} صعودی اکیدا دنباله که است X در yهایی تمام مجموعه با برابر و دهیم می نمایش J(x,T ) با را T تحت x منبسط حدی مجموعه .۴.١ تعریف
است برابر و دهیم می نمایش J(x,T,d) با را d مثبت ثابت به نسبت آن با متناظر درشت مجموعه .T kn xn → y و xn → x که طوری به باشند موجود X در {xn} دنباله و
.∥T kn xn − y∥< d و xn → x که طوری به باشند موجود X در {xn} دنباله و مثبت صحیح اعداد ز {kn} صعودی اکیدا دنباله که y مانند X در بردارهایی تمام مجموعه با

که کنید توجه همچنین نیست. {T kn xn}n∈N دنباله همگرایی به نیازی کنید، می مشاهده J(x,T,d) تعریف در که ∪همانطور
y∈J(x,T )

B(y,d)⊂ J(x,T,d).
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D(x,T,d) =O(x,T,d)∪J(x,T,d) مجموعه ،d > ۰ به نسبت آن با متناظر درشت مجموعه و D(x,T ) =O(x,T )∪J(x,T ) مجموعه ،O(T,x) مدار انبساط همچنین
است.

نامیم. J-بردار را x بردار حالت این در .J(x,T ) = X که طوری به باشد موجود x ∈ X ناصفر بردار هرگاه گوییم، J-رده را T : X → X کراندار و خطی عملگر .۵.١ تعریف

هستند. T-پایا و بسته X در J(x,T ) و D(x,T ) های مجموعه که داد نشان توان می [٢] در ٢.۵ لم از استفاده با
مخروط روی T همچنین .J(x,T ) = D(x,T ) = X ،x ∈ X هر برای اگر فقط و اگر است توپولوژیک ترایای T : X −→ X عملگر که شود می ثابت سادگی به همچنین
بینیم: می [۵] ،١.۶ گزاره در که همانطور .C ⊂ D(x,T,d) ،x ∈ X هر برای اگر فقط و اگر است توپولوژیک ترایای درشت صورت به d > ۰ ثابت به نسبت C ⊂ X باز

صعودی اکیدا دنباله {tk}k∈N و مثبت حقیقی عدد d و x,y ∈ X کنید فرض و باشد البعد نامتناهی باناخ فضای Xو خطی عملگری T : X −→ X کنید فرض .۶.١ گزاره
: برقرارند زیر های گزاره صورت این در .tk −→ ∞ که باشد مثبت حقیقی اعداد از

.y ∈ O(x,T ) آنگاه ،k ∈ N هر برای tky ∈ O(tkx,T,d) اگر (آ)

.y ∈ D(x,T ) آنگاه ،k ∈ N هر برای tky ∈ D(tkx,T,d) اگر (ب)

.y ∈ J(x,T ) آنگاه ،k ∈ N هر برای tky ∈ J(tkx,T,d) اگر (پ)

اصلی نتایج .٢

است. ε-چگال مدار یک دارای T ،ε > ۰ هر برای آنگاه باشد، d > ۰ به نسبت d-چگال مدار با عملگری T : X → X اگر .١.٢ لم

.∥T nx− y∥< d که باشد داشته وجود nای ≥ ۰ ،y ∈ X هر برای که باشند چنان ۰ < d < ∞ ثابت و x ∈ X بردار کنیم فرض برهان.
.∥T nx− d

ε y∥< d که دارد وجود nای ≥ ۰ فرض به بنا و d
ε y ∈ X صورت این در باشد، دلخواه برداری y ∈ X کنیم فرض .xε = ( ε

d )x دهیم می قرار آنگاه ،ε > ۰ اگر
است. ε-چگال مدار یک دارای xε بنابراین، .∥T nxε − y∥< ε پس است، کراندار و خطی T چون

است. نامتناهی O(T,x)∩B(y,۳d) صورت این در .O(T,x)∩B(y,d) ̸= /0 ،y ∈ X هر برای و باشد نامتناهی بعد با باناخ فضای X کنید فرض .٢.٢ لم

است. نامتناهی O(x,T )∩B(y,۳d) دهیم نشان خواهیم می گیریم، می نظر در ثابت را y ∈ X بردار .O(x,T )∩B(y,d) ̸= /0 ،y ∈ X هر برای کنیم فرض برهان.
هر برای چون .B(yn,d)∩B(yk,d) = /0 ،n ̸= k برای که طوری به دارد وجود ∂B(y,۲d) در {yn} نامتناهی دنباله ریس لم به بنا است، البعد نامتناهی X چون

است. x مدار از بردار نامتناهی شامل B(y,۳d) پس .B(yn,d)∩O(x,T ) ̸= /0 و B(yn,d)⊂ B(y,۳d) ،n ∈ N

d > ۰ ثابت به نسبت d-چگال مدار دارای T اگر باشد. فضا این روی کراندار و خطی عملگر T : X −→ X و پذیر تفکیک باناخ فضای یک X کنید فرض .٣.٢ قضیه
است. ابردوری T آنگاه باشد،

z ∈V و y ∈U بردارهای باشند. X در ناتهی و باز مجموعه دو V و U کنیم فرض است. توپولوژیک ترایای T دهیم نشان کافیست است، پذیر تفکیک X فضای چون برهان.
که گیریم می نظر در چنان را ε > ۰ و

B(y,۳ε)⊂U , B(z,۳ε)⊂V.

و B(y,۳ε) باز های گوی xε مدار قبل لم به بنا و است ε-چگال مدار دارای که دارد وجود X در xε بردار شده داده ε > ۰ برای ١.٢ به بنا است، d-چگال مدار دارای T چون
.T k(U)∩V ̸= /0 آنگاه k =m−n اگر پس، .T mxε ∈V که <mای n و T nxε ∈U که طوری به دارد وجود ≤nای ۰ بنابراین، کند. می قطع نقطه نامتناهی در را B(z,۳ε)

است. ابردوری T نتیجه در

که: دهد می نشان [۵] گزاره٢.١، در سادگی به منوسس

صورت این در باشد. d > ۰ برای C باز مخروط روی چگال درشت صورت به مدار با X البعد نامتناهی باناخ فضای روی خطی عملگر T : X −→ X کنید فرض .۴.٢ گزاره
برقرارند: زیر های گزاره

است. T عملگر برای دوری بردار یک ،x بردار (آ)

است. O(M
d x,T,M) در مشمول M > ۰ هر برای C باز مخروط (ب)

نقطه نامتناهی تعداد شامل O(x,T )∩B(y,۳d) مجموعه صورت این در باشد. C در مشمول B(y,۳d) گوی که طوری به باشد C باز مخروط در برداری y کنید فرض (پ)
است.

هستند. چگال برد دارای آن، های توان تمام و T عملگر (ت)

دهند: می نشان [٣] در کاستاکیس و منوسس

.J(x) = X آنگاه J(x)◦ ̸= /0 اگر باشد. T : X −→ X عملگر برای دوری برداری x کنید فرض .۵.٢ قضیه
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نیز P(T )x آنگاه باشد، T برای دوری برداری x و چگال برد دارای P(T ) که باشد ناصفر ای جمله چند P اگر باشد. خطی عملگری T : X −→ X کنید فرض .۶.٢ گزاره
است. T برای دوری بردار یک

شود: می اثبات اخیر قضیه و ها گزاره از استفاده با که است زیر قضیه ،[۵] اصلی قضیه از اول گزاره

برای C ⊂ X باز مخروط روی O(x,T,d) چگال درشت مدار دارای و X البعد نامتناهی باناخ فضای روی کراندار و خطی عملگر یک T : X −→ X کنید فرض .٧.٢ قضیه
است. ابردوری عملگری T صورت این در باشد. d > ۰

محک [۵] در منوسس است. ابردوری همواره d-چگال مدار دارای عملگر ولی نباشد چگال است ممکن d-چگال مدار دهد می نشان فلدمن شد، اشاره قبال که همانطور
آورد: می چگال مدار دارای بردار یافتن برای را زیر جالب

d > ۰ و x ∈ X برای C ⊂ X باز مخروط روی O(x,T,d) چگال درشت مدار با X البعد نامتناهی باناخ فضای روی خطی عملگری T : X −→ X کنید فرض .٨.٢ گزاره
.|λ |< ۱ برای λx ∈ O(x,T ) اگر فقط و اگر است چگال X در O(x,T ) مدار صورت این در باشد.

چون و T kn(λx)→ λ۲x که کنیم می توجه ،T kn x → λx که است موجود {kn} مانند نامنفی صحیح اعداد از ای دنباله آنگاه ،|λ |< ۱ برای λx ∈ O(x,T ) اگر برهان.
نظر در را y ∈C بردار .λ nx ∈ O(x,T ) n ∈ N هر برای که شود می نتیجه استقرا به و λ۲x ∈ O(x,T ) پس پایاست عملگر آن تحت عملگر یک مدار و λx ∈ O(x,T )
kn نامنفی صحیح عدد n ∈ N هر برای پس C ⊂ O(x,T,d) یعنی است چگال درشت ،C باز مخروط روی O(x,T ) مدار چون .y ∈ O(x,T ) دهیم می نشان گیریم، می

که طوری به دارد وجود

∥T kn x− ۱

λ n y∥< d.

پس هستند، خطی عملگرهای Tها kn چون حال . ۱
λ n y ∈C پس است، مخروط یک C چون

∥T kn(λ nx)− y∥< λ nd.

n ∈ N هر ازای به پس پایاست، T تحت O(x,T ) و λ nx ∈ O(x,T ) اینکه به توجه با .T kn(λ nx)→ y که شود می نتیجه فوق رابطه از لذا λ n → ۰ پس |λ |< ۱ چون

T kn(λ nx) ∈ O(x,T ).

یعنی است چگال جا همه [١] در ٢.۴ قضیه به بنا و است چگال جایی یعنی است ناتهی درون دارای O(x,T ) مدار بستار پس .C ⊂ O(x,T ) درنتیجه y ∈ O(x,T ) بنابراین
. O(x,T ) = X
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چکیده

درسطح ميلي بي و عالقه عدم اين باشد. مي فراگيران ميان در ریاضی درس یادگیری به عالقگي بي نوعي وجود بيانگر تحقيقات نتايج
دانش ساختار و شناختي فرايندهاي بر عالوه رياضي درس يادگيري در اينكه به توجه با است كرده رسوخ هم دانشجويان بين و دانشگاه
روشهاي تاثير بررسی هدف با حاضر پژوهش منظور بدين دارد؛ چشمگيري تاثير نيز عاطفي بعد به توجه چون ديگري عوامل رياضي،
شامل آماری ی جامعه بود. آزمايشي نوع از پژوهش روش شد. اجرا دانشجويان رياضي درس به عالقمندي افزايش در انگيزه ايجاد
نمونه روش به نمونه اعضاي بود. ٩١-٩٢ تحصیلی سال در خوي نور پيام دانشگاه انساني علوم و رياضي هاي رشته دانشجويان
رياضي درس به عالقمندي سنجش ساخته محقق پرسشنامه توسط ها داده گرديدند. انتخاب نفر ۶٠ ای مرحله چند ای خوشه گیری
و spss افزار نرم از استفاده با سپس و آوري جمع برابر٠/٨٣ پایایی با ( زياد خيلي تا كم ازخيلي ای( گزینه ۵ لیكرت طیف قالب در
عالقمندي ميزان بر انگيزه ايجاد که داد نشان پژوهش های یافته گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد مستقل t و وابسته t آزمون توسط
و دارد وجود داري معني تفاوت انگيزه ايجاد از بعد و انگيزه ايجاد از قبل دانشجويان عالقمندي ميزان بين و موثر هردورشته در دانشجويان
باشد.. مي انساني علوم دانشجويان از بيشتر رياضي رشته دانشجويان در عالقمندي ميزان باشد. ٠/٠۵مي از كمتر آمده بدست داري معني سطح

ریاضی. درس عالقمندی، افزایش انگيزه، ايجاد : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 97B20.

پیش�گفتار .١

توان می آن اهداف و ریاضی کاربردهای و دالیل نمودن بیان جمله از انگیزه ایجاد روشهای از استفاده با که طوری به داشته معناداری رابطه ریاضی درس دریادگیری انگیزه ایجاد
نگرش و تحصيلي پيشرفت بر يادگيري انگيزه ايجاد و مشاركتي يادگيري روشهاي از استفاده باشدكه مي اين بيانگر طالبي(١٣٨۴) پژوهش نتايج یافت. دست مثبتی نتایج به
راهبردهاي به نسبت فراگيران در گاهي آ ايجاد در معلم عملكرد (٢٠٠۵) هالي وكارول ويليام (١٩٩۴) آنتوني روسن وان (١٩٩۴) متلر اعتقاد دارد.به مثبت تاثير رياضي درس
مي باعث را رياضي مساله حل جمله از مختلف هاي حوزه در تحصيلي عملكرد افزايش ، يادگيري فرايند در دقت و توجه ازدياد ، انگيزشي خود ، انگيزشي ، فراشناختي شناختي،
زاهوريك است. موثر فراگیران ریاضی یادگیری انگیزه افزایش در دبیران توسط مناسب راهکارهای از استفاده که یافت دست نتیجه این به خود درپژوهش حسنلو(١٣٩٠) شود.
ها آموخته از بيشتر گيري بهره در آنها به كمك و يادگيرندگان كردن گاه آ ، يادگيري ياددهي فرايند در كه درياقتند خود پژوهشهاي در (١٩٩٠) گروت دي و پينتريچ و (١٩٨٧)
نتيجه اين به خود پژوهش در بابايي(١٣٨٨) انجاميد. خواهد آنها در رياضي يادگيري عملكرد بهبود به نهايتا و آمدتر كار خود باورهاي گيري شكل به آنان در انگيزش ايجاد و
محيطي ايجاد طريق از كه دريافت خود تحقيق در عزيزخاني(١٣٨٨) داد. افزايش را رياضي درس به مثبت نگرش و عالقمندي توان مي انگيزه ايجاد روشهاي طريق از كه رسيد
پژوهش با البرزي(١٣٧٩) و سيف باشد. مي موثر رياضي درس تحصيلي پيشرفت در خود نوبه به اين كه افزود فراگيران عالقمندي ميزان بر ميتوان يادگيري انگيزه ايجاد و شاد
مثبت تاثير مذكور درس در دانشجويان تحصيلي پيشرفت در يادگيري راهبردهاي و انگيزشي باورهاي كه گشتند نائل نتيجه اين به آمار درس در انساني علوم دانشجويان روي بر
ميزان بر بود خواهند قادر درس كالس در انگيزه ايجاد و انگيزشي راهبردهاي از استفاده با هستند، تدريس اوليه سالهاي در كه معلميني كه است معتقد (١٩٩١) نيوباي دارد.
رياضي درس فراگيرندگان موفقيت عدم به كه ، ناسازگار انگيزشي سبك مهم اجزاء از (١٩٨٩) فنما اعتقاد .به بيفزايند آنان نگرشهاي و ها عالقه همچنين و فراگيران يادگيري
، زندگی در ریاضی ی کاربردها بیان ، یادگیرندگان در انگیزش ایجاد راههای از یکی گفت توان می باشد. مي درس اين به منفي نگرش و رياضي اضطراب فزوني شود، مي منجر
تاثير و انگيزه ايجاد راههاي با رابطه در زيادي پژوهشهاي موضوع، اهميت به توجه با متاسفانه اما . باشد. می ریاضیات آموختن هدفهای بیان و ریاضی فواید و اهمیت بیان
انگیزه ایجاد روشهای تاثير بررسي به حاضر پژوهش راستا همین است.در نگرفته انجام دانشجويان بين و دانشگاه سطح در رياضيات درس به عالقمندي افزايش در انگيزه ايجاد
اهداف، بيان چون انگيزه ايجاد روشهاي كه فرض اين با است پرداخته انساني علوم دانشجویان و ریاضی رشته دردانشجویان ریاضی درس به نسبت عالقمندی میزان افزایش در

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

۵١



نوع از حاضر تحقيق روش تحقيق: روش دارد. مثبت تاثير انساني علوم رشته چه و رياضي رشته چه دانشجويان عالقمندي ميزان افزايش بر رياضي فوايد و اهميت ، كاربردها
باشد. مي آزمايشي

مطالعه مورد ونمونه جامعه .٢

در تصادفي صورت به نفر ۶٠ تعداد به نظر مورد نمونه كه باشد مي خوي مركز نور پيام دانشگاه انساني علوم رشته و رياضي رشته دانشجويان كليه نظر مورد تحقيق آماري جامعه
نفر ٣٠ و شدند انتخاب پسر دانشجوي نفر ١۵ و دختر دانشجوي نفر ١۵ يعني مساوي تعداد به كه رياضي رشته دوم سال دانشجويان نفراز ٣٠ حدود . شدند انتخاب چندمرحله

شدند. انتخاب تصادفي صورت به نفرپسر ١۵ دخترو نفر ١۵ تعدادمساوي به بودند دوم سال كه انساني علوم هاي رشته دانشجوي

تحقيق ابزار .٣

با پژوهش این در پرسشنامه پایایی است. شده تنظیم زياد) خيلي تا كم خيلي (از ای گزینه ۵ لیكرت طیف قالب در سوالی پرسشنامه١٧ این ریاضی: درس به عالقه نامه پرسش
سپس و گرفت. قرار تاييد مورد سواالت روايي و گرفت قرار رياضي و تربيت و تعليم متخصصين اختيار در پرسشنامه سپس آمد. دست به ٨٣/٠ برابر کرونباخ آلفای از استفاده

گرفتند. قرار تحليل و تجزيه مورد آزمونtمستقل . tوابسته آزمون بوسيله شده آوري جمع هاي داده

اجرا شيوه .۴

و فوايد و رياضي درس اهميت بيان با سپس و شد داده رياضي درس به عالقه ميزان سنجش پرسشنامه نظر(دانشجويان) مورد نمونه به ابتدا كه است بوده ترتيب بدين اجرا شيوه
قرار آنان اختيار در مذكور پرسشنامه دوباره دوم مرحله در انگيزه ايجاد از بعد و شد پرداخته دردانشجويان انگيزه ايجاد به رياضي درس ازيادگيري وهدف زندگي در آن كاربردهاي

گرفتند. قرار تحليل تجزيه مورد ها داده سپس و گرفت

تحقيق هاي يافته .۵

زندگي در رياضي كاربردهاي بيان بوسيله انگيزه ايجاد انساني، علوم رشته دانشجويان در هم و رياضي رشته دانشجويان در هم كه است اين از حاكي ها داده از آمده بدست نتايج
زير جداول به توجه با عبارتي به شد. رياضي درس و رياضيات يادگيري به دانشجويان عالقمندي افزايش باعث رياضيات يادگيري اهداف بيان و رياضي فوايد و اهميت بيان و
تفاوت انگيزه ايجاد از بعد و انگيزه ايجاد از قبل دانشجويان عالقمندي ميزان در درنتيجه بوده ٠۵/٠ از كمتر رياضي و انساني علوم هاي رشته در آْمده بدست داري معني سطح
رشته و رياضي رشته دانشجويان بين tمستقل آزمون نتايج به توجه با و (٣) جدول طبق آن بر عالوه گروه. هردو در شد بيشر انگيزه ايجاد از بعد عالقه اين طوريكه به دارد. وجود
مي ٠۵/٠ از كمتر آمده بدست داري معني سطح و دارد وجود داري معني تفاوت رياضي درس به آنان عالقمندي در انگيزه ايجاد روشهاي گذاري تاثير ميزان نظر از انساني علوم

است. بوده انساني علوم رشته دانشجويان از بيشتر رياضي رشته دانشجويان در عالقمندي اين عبارتي به باشد.

رياضي دانشجويان در انگيزه ايجاد از بعد و انگيزه ايجاد از قبل وابسته t آزمون نتايج :١ جدول

داری معنی سطح استاندارد انحراف تعداد میانگین
٠.٠٠٠ ١٨.٠٨ ٣٠ ٢۴٩ انگیزه ایجاد از قبل
٠.٠٠٠ ١٨.٠٧ ٣٠ ٣٢۶ اگیزه ایجاد از بعد

انسانی علوم دانشجویان در انگیزه ایجاد از بعد و قبل t آزمون نتایج :٢ جدول

داری معنی سطح استاندارد انحراف تعداد میانگین
٠.٠٠٠ ١٢.٠۴ ٣٠ ١٧٠ انگیزه ایجاد از قبل
٠.٠٠٠ ١٧.١٩ ٣٠ ٢٨١ اگیزه ایجاد از بعد

انسانی علوم و ریاضی دانشجویان بین انگیزه ایجاد مستقل t آزمون نتایج :٣ جدول

داری معنی سطح استاندارد انحراف تعداد میانگین
٠.٠٠٠ ١٨.٠٧ ٣٠ ٣٢۶ ریاضی
٠.٠٠٠ ١٧.١٩ ٣٠ ٢٨١ انسانی علوم
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گيري نتيجه و بحث .۶

اينكه به توجه با افزود. رياضي درس به نسبت آنها عالقمندي بر ميتوان فراگيران در انگيزه ايجاد روشهاي از استفاده با باشدكه مي موضوع اين بيانگر حاضر پژوهش نتايج
دانشجويان در درس اين يادگيري به انگيزه نوعي زندگي، در رياضي درس كاربردهاي و اهداف و اهميت بيان با حاضر پژوهش در باشند مي متفاوت انگيزه ايجاد روشهاي
روسن وان متلر(١٩٩۴)، گروت(١٩٩٠)، دي و پينتريچ ، (١٩٨٧) زاهوريك نتايج با همسو آمده بدست نتايج كه داشت. مثبت تاثير آنها عالقمندي درميزان كه گرديد ايجاد
پژوهش اين هاي يافته طبق باشد. مي طالبي(١٣٨۴) و بابايي(١٣٨٨) ، عزيزخاني(١٣٨٨) ، نوري(١٣٨٧) ، حسنلو(١٣٩٠) ، ( هالي(٢٠٠۵ وكارول ويليام آنتوني(١٩٩۴)،
عبارتي به ببرند لذت است رياضي دانش كارگيري به مستلزم كه فعاليتهايي در شدن درگير از و كنند خاطر تعلق رياضي درس به نسبت كه هنگامي فراگيران كه نمود بيان ميتوان
و شده اضطراب دچار كمتر و كرده تلقي اهميت با و جالب مفيد، را درس اين ، شوند گاه آ درس اين فوايد و اهميت از و شده آشنا روزمره و واقعي زندگي در رياضيات كاربرد با
مدارس، حتي و دانشگاه سطح در درس اين مدرسان كه ميگردد .پيشنهاد شد. خواهند رياضي درس در تحصيلي افت دچار كمتر و داده نشان عالقه رياضي يادگيري به نتيجه در
در رياضي اهميت و فوايد بيان همچنين و روزمره زندگي در رياضيات كاربردهاي بيان ، رياضيات يادگيري از هدف بيان مثال عنوان به انگيزه ايجاد روشهاي از استفاده با ابتدا
گيرد. انجام كشور دانشگاههاي سطح در رياضي دردرس انگيزه ايجاد ديگر روشهاي با رابطه در پژوهشي ميگردد پيشنهاد كنند. ايجاد فراگيران در يادگيري انگيزه ، درس ابتداي

قدرداني و تشكر .٧

داريم. مي اعالم بودند، پژوهش اين انجام در ما همگام و همراه كه محترم اساتيد و دانشجويان كليه و همايش داوران و برگزاري مسؤلين از را خود قدرداني و سپاس مراتب
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ریاضی آموزش توصیه�های
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ایران مرند؛ اسالمی؛ آزاد دانشگاه مرند؛ واحد ریاضی؛ گروه
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چکیده

بیشتری حساسیت از خود خاص ماهیت خاطر به است.ریاضیات یادگیری روانشناسی و یادگیری علوم حوزه در بزرگ تحوالت شاهد ٢١ قرن
یادآوری را ریاضی آموزش در توصیه چند ابتدا هستیم. درس این در فرزندامان و خودمان پیشرفت نگران ما همه است. برخوردار زمینه این در

پرداخت. خواهیم یادگیری روانشناسی مفاهیم از تعدادی بحث به ادامه در و میکنیم

تلقی�ها. و ترجیج�ها جنسیت؛ به وابسته تفاوتهای فضایی؛ استعداد ریاضی؛ استعداد واگرا؛ تفکر و همگرا تفکر : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

بزرگی بخش برای مطلبی اگر -٢ کنیم. جستجو مفهوم یک آموزش برای خوبی روشهای میتوانیم همواره بنابراین ندارند کارایی خیلی ریاضیات آموزش در یادگیری ١-تئوریهای
اندازه به درسی هیچ در انگیزش و تشویق -٣ نباشد. آموزان دانش هوشی حوزه در مطلب آن است ممکن چون بکنند اقدامی مربیان و اولیا باید است سخت آموزان دانش از
آنرا قبال فراگیر که چیزی آفرینش یعنی است تفکر انداختن راه به حل-مسئله از منظور بلکه نیست. کردن حل مسئله ریاضیات آموزش از هدف -۴ ندارد. اهمیت ریاضیات
توجیه حافظه بار کاهش منظور به میکنند بیان آشپزی کتاب مانند را ریاضیات روتین قسمتهای که هایی شیوه و آنها به مربوط های کتابچه و فرمولها داشتن همراه است.لذا نداشته
را ریاضیات از واحد هر -۶ بینجامد. یادگیری سازی بهینه به میتواند و است مهم العاده فوق ریاضیات در بگیرد یاد آموز دانش باید که مطالبی توالی دقیق تنظیم -۵ است. پذیر
دادن دست از و سرخوردگی به است ممکن و نیست ممکن اوقات اغلب یادگیری در تسریع است مهم بسیار بچه آمادگی و رسیدگی لذا و یادگرفت میتوان مناسب سن در فقط
ها بچه -٨ یاددهند. ریاضی بچه به مادری زبان به باید اولیا کنند. کمک آن اجرای به و کنند بررسی دقت با را آموزشی های برنامه باید اولیا -٧ شود. منجر بچه نفس به اعتماد
دیگر مفهوم چند ادامه در اما است. مهم بسیار زمینه این در کامپیوتری افزارهای نرم بویژه خوب آموزشی کمک وسایل کنندبنابراین کشف را ریاضیات از بزرگی بخش میتوانند

مکنیم. مطرح را ریاضی آموزش در
ریاضیات سختی عهده از میتوانند اینکه در را آنها اعتماد تا باشد خانم باید دختران کالسهای معلم – ١٠ کنند. اجراء بدقت را یادگیری روانشناسی های یافته باید معلمان -٩
و دختر جنس هردو پسند مورد که باشد طوری باید ریاضی متون انشاء و باشد جنس هردو از مساوی اسامی شامل باید تمرینات ، مثالها تصاویر، -١٠ دهد. افزایش را برآیند
در آموزان دانش با معلم خوب رابطه -١٢ اند. نداشته ریاضی مطالعه جهت پسرها از کاستی هیچ هندسه) در احیانا (بجز ریاضی های حوزه اکثر در دختران -١١ باشد. پسر

است. دیگر درس هر از مهمتر دختران مورد در بویژه و ریاضی کالس

فردی تفاوتهای .٢

برانگيخته دخترها از بيشتر پسرها است ممكن مسئله یک طرح با شد. خواهد مشاهده شود خواسته رياضی كار آن�ها از وقتيكه دانش�آموزان بين تفاوت�ها از وسيعی طيف يك
آنهائيكه باشد. جذّاب پسرها براي ديگر متن�هاي و باشد جذّاب دخترها برای فوری خيلي است ممكن متن�ها از بعضي نباشد. چنين است ممكن حال عين در و باشند شده
الزمست كه ديگريست ويژگي دارد وجود رياضی مسئله يك به پاسخ در زيادی خيلی تنوع كه حقيقت اين می�برند. بكار متفاوت روش�هاي از طيف يك كنند حل را مسأله مي�توانند
دانش�آموزان از بسياری برای است ممكن شود انتخاب كه روش .هر دارد وجود مسأله یک به پرداختن جهت زيادي خيلی متفاوت روش�های معموال شود. توجه يادگيری فرآيند در
نباشد آنها سطح مناسب است ممكن الاو نباشد. دانش�آموزان همه شرایط مناسب است ممكن خاص، مسأله يك حل برای شده تدريس روش دليل دو نباشد.به روش بهترين
شناختی سبك با است ممكن ثانياً باشد. نداشته را اولیه الزم دانش آموز دانش است ممکن و می�شود ساخته قبلی دانش روی فرض�ها از خيلي كه معني اين به ،(١٩۶٨ (اسوبول
فردی تفاوت�های به وابسته مسائل كامل حوزه در صرفاً كه مورديست مي�شود داده ترجيح مختلف دانش�آموزان بوسيله كه مختلف روش�های مسأله نباشد. منطبق ترجيحی�شان
كه آن برای همه انگيزش و تلقّی�ها تمايالت توانائيها، دارد. وجود تفاوت�ها بنابراين و می�كنند عمل موفّق�تر بقيه از رياضی مطالعات در بوضوح دانش�آموزان از بعضی دارد. قرار

واگرا و همگرا تفكّر است. گرفته قرار بررسی مورد مؤثر عامل�های انواع ادامه در و مؤثرند باشند، تر موفّق بقيه از دانش�آموزانی
هستند واگرا كه كنيم مطرح سؤاالتي ساده خيلي مي�توانيم آموزشي برنامه زمينه�هاي ساير در هستند. بسيارمهم ریاضیات در همگرا تفكّر مهارتهای مردم، اغلب براي ظاهرا

مي�دهد: واگرايي اجازة يقيناً زير آزمون مقوله مي�كنیم. فراهم قبول قابل پاسخ�های انواع براي را فرصتي اينكه يعني
آن مطلوب واگرا تفكّر حاليكه در دارند نگه جدا مطالعات از را احساسات دارند دوست كه است ابتدائی دانش�آموزان از دسته آن ترجيح همگرا تفكّر كه میگوید هودسون
وابسته مطالعات ما كه مي�شود سبب می�گردد بر كودكی دوران به كه عاطفی استعدادهای كوتاه، بعبارت هست. نيز آنها احساسات متضمن مطالعاتش كه است ابتدائی دانش�آموز
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آنهايی برای رياضيات است. وابسته فرد شخصيت به زيادی خيلي بطور رياضيات محبوبيت ميیكنم فكر میگوید:من راسل . دهيم ترجيح را واگرائی يا همگرائی از كدام هر به
رياضيات از بردن لذّت راهی مردمی چنين است. ايده�آل و مناسب كامال موضوعی دارند دوست را غلط و درست جواب�های كردن معلوم و روش�ها و قاطع حل راه و منطق كه

هستند.

رياضي استعداد .٣

نمرات روی كه آماری تحلیل روش به مطالعات این از دسته یک است. گرفته صورت مختلف شكل�های به كه است بوده زيادی مطالعات موضوع انسانی استعدادهای تحليل
خودشان استعدادهای درباره ديگران و مشهور رياضيدانان انديشه�های بر اغلب يعنی است انتخاب مطالعه برای روايتی رهيافت ديگر طرف در است. مبتنی رفته كار به امتحانی
كروتتسكی بوسيله ابتدائی دانش�آموزان در رياضی استعداد از بزرگ مطالعه يك هست. رياضی استعداد در عامل مؤثرترين هوشی ظرفيت كه است بوده اين نتيجه است. مبتنی
دارد. قرار مادرزادی” ”تمايالت وجود در رياضی استعداد كه کرد مشاهده كروتتسكی است. بوده مبتنی دانش�آموزان با محاوره و مشاهده روی اصل در مطالعه است. شده اجرا
استعداد .٢ ساختار. آن با کار و رياضی مسألة يك محتوای از صوری ساختار استخراج استعداد .١ : از عبارتند شده گردآوری كروتتسكي بوسيله كه رياضی استعداد از عناصری
استدالل استعداد .۵ است. نياز مورد رياضی شاخه�های برخی در كه فضائی مفاهيم براي استعدادی .۴ . اعداد جمله از نمادها، با كار استعداد .٣ . رياضی نتايج دادن تعميم
به شدن نائل استعداد .٨ كردن. معكوس استعداد و ديگر رهيافت به رهيافت يك از انتقال در بودن انعطاف�پذير استعداد .٧ استدالل. فرآيند كردن كوتاه استعداد .۶ منطقی.

رياضی. ايده�های و دانش برای خوب حافظه .٩ رياضی. اثبات و بحث در گويايی و كوتاهي سادگي، وضوح،
دستكاری�های ”ابهام، ضعیف دانش�آموزان هستند.ا ضعيفی كن�های حل ـ� مسأله اغلب دارند بالاختيار رفتارهای كه ”دانش�آموزانیکه كه كردند مشاهده پژوهشگران
و كالمی بطرق میدهند ترجيح و دارند ”تحليلی” ذهن دانش�آموزان از بعضی مي�دهند. نشان خود از جواب” پيداكردن جهت غيرسيستماتيك تالش�های و آشوب غيرانگيزشی،
هوش از تركيبی احتماال رياضي كـه”استعــداد شده گفته بود. شده ارائه (١٩۴۵) هادامارد توسط بار اولين دارد وجود رياضی” ”ذهن انواع كه پيشنهاد اين كنند. فكر منطقي

است”. موضوعاتی چنين بخاطرسپاری و فضايی تجسم و عدد فهم استعداد بصـری، تصور عمومی،

فضائي استعداد .۴

دست�ساز مواد بالقوه ارزش همچنين می�کند. درگير شكل�ها از گسترده انواع از تجسم�هايی و بصری نمايش�های و گراف�ها نمودارها، تصاوير، با را دانش�آموزان رياضی يادگيری
سختی به آنجا در موادی چنين كه مدرسه�ای بچه�های با مقايسه در كرده�اند استفاده گسترده بطور را موادی چنين كه بچه�هایی كه شد متوجه او است، شده عنوان بيشاپ توسط
شده منجر رياضی يادگيری در گسترده اعتقاد یک به که فضائی استعداد درباره تازه مساله يك شده�اند. نایل فضائی استعداد آزمونهای روی بهتر عملکرد به بود، شده استفاده
در ، هستيم استعداد سطوح از يكتا تركيبی يك دارای ما از هريك و دارد وجود استعداد از جنبه هر براي زنجيره يك اگر می�كند. كمك تفكر به نمودار يك رسم كه آنست است
باشد يكسان رياضيدانان همه برای كه ریاضی استعداد نوع یک از شاهدی است. پیچیده خیلی فضائی استعداد و رياضی استعداد مطالعه كه نیست تعجب جای صورت آن
درباره پزشكي تحقيق طريق از فضائی استعداد مورد در اطالعات ندارد. وجود است رياضي استعداد مولفه مهمترين فضائي استعداد كه كند تأييد كه تحقيقي نداردهمچنین وجود
است. شده تشكيل مي�دهد پيوند را نيمكره دو كه ناحيه�ای يك و راست نيمكره يك و چپ نيمكره يك از مغز ساده عبارت به است. آمده بدست مغز مختلف قسمتهای عملكردهای
مهم آنچه اما نيست مربوط فضائی استعداد به دانش اين است.غالب شده شناخته هوشی و حرکتی مهارت�های حسب بر مغز مختلف ناحيه�های عملكرد متنابهی مقدار امروزه
آناليز و منطقي استدالل سرهم، پشت تكاليف انجام در و می�كند كنترل را تكلم و زبان چپ نيمكره می�دهند. انجام را متمايزی خيلی اعمال عموماً نيمكره دو كه است آن است
شكل يك می�كند. پردازش را تصاوير كلمات، جای به همچنین گشتالت) روانشناسی به كنيد (نگاه می�كند. پردازش كل ساختار يك بعنوان را محرك�ها راست نيمكره است. سرآمد
را فضائی استعداد راست نيمكره میرسد نظر به لذا می�كند. تحليل جداگانه طور به را قسمتها چپ نيمكره كه حالی در می�شود ديده كل يك شكل به راست نيمكره وسيله به مركب
عمل نحوه كه نمی�رسد نظر به فعال باشد. شوند مي كنترل چپ نيمكره توسط كه استعدادهائی آن رشد به متمركز مدرسه آموزش که است آن ما پيشنهاد بنابراین مي�كند. كنترل

. اند کرده کشف مناسب يادگيری تجربيات برحسب راتقریبا مغز نيمكره�های و استعدادها بين ارتباط بدانيم. را ادراكمان روی

جنسيت به وابسته تفاوت�های .۵

بيشتر امتحانات در دخترها از پسرها سالگی ١۶ حول نقيض�اند. و ضد دارد وجود رياضی استعداد در جنسيت به وابسته تفاوت�های با ارتباط در دنيا سراسر از كه شواهدی
انتظار چنین ها آن از که آن خاطر به مي�کنند انتخاب را رياضيات اغلب پسرها است. متفاوت ریاضی با ارتباط در و خانه در پسر و دختر از والدین انتظارات بوده�اند. موفق
دخترها که حالي در است. توجيه�ناپذير گاهگاهي که مي�دهند نشان رياضيات در استعدادشان درباره بنفسی اعتماد پسرها دارند. آنرا استعداد آنها که خاطر این به نه است می�رفته
است شده ايجاد مدرسه محيط توسط که باشد داشته وجود دختران برای ديگری مشکالت است ممکن مي�دهند. نمايش خود از توجيه�ناپذيری دلهره بهتر، آزمون نتايج با شايد و

تلقی�ها و ترجیها .۶

در فقط و نمی�كند درگير ديگران با نظر ابراز يا احساسات ابراز در را فراگير رياضيات، می�کند. جلوگيری مطالعه برای معمول روشهای از رياضيات به عالقه میگوید هودسون
برای می�كند فراهم زندگی” تشويش�های و ترس�ها از زيبايی و امن پناهگاه ”يك رياضيات كه حقيقت اين برمی�دارد. در ديگران با را ارتباطی نوع هر سختی به و ضرورت حد
راسل همچنين كرد. انكار نمی�توان را آن نتايج و رياضی ايده�های ظرافت و زيبائی به شخصی و احساسی واكنش حال عين در Caldwell). ١٩٧٢) است جذاب بعضی�ها
مشوق يك عنوان به تواند می رقابتی جو يك نه. بقيه برای و است جذاب تعدادی برای كه می�يابند رقابت برای محلی عنوان به را رياضي كالس دانش�آموزان، اغلب كه داد نشان
مي�خواهند و می�شوند شكوفا بحث با دانش�آموزان است. رياضی برای منفی رويكردی عاقبت موفق، كمتر دانش�آموزان برای اما كند عمل موفق دانش�آموزان برای خصوص به
موضوع به عالقه و رياضيات بودن مفيد است. موجود عالقه و بودن مفيد بين همبستگي يك نمی�دهد. را اجازه اين رياضيات كه می�شوند متوجه و كنند ابراز را شخصيتشان
و کنند نمی لمس خيلي را رياضيات بودن مفيد دختران كل در مییابد. افزایش ریاضی مهارتهای افزایش با ریاضیات به است.عالقه محسوس ها بچه انتخاب در زیاد مقدار به
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يك كه هست موجود راسل تحقيق از شواهدی اند. شده آشنا پيش�دانشگاهي در موضوع با كه هستند آن�ها میبرند لذت رياضيات از واقعاً كه دخترانی كه موجوداست شواهدی
در دقيقاً كه چيزيست آن بلكه ندارد وجود همساالن به دانش�آموزان برخی ضعف برمالكردن در عمدی نيت هيچ هرگز است. پسران از مهم�تر دختران براي معلم با خوب رابطه
راهبردهای از روايتی شواهد هولت می�يابند. پذيرش غيرقابل و خجالت�آور را وضعيتي دانش�آموزان كه هست موجود شواهدی و بيافتد اتفاق می�تواند خود به خود ریاضی کالس
ممكن يعنی ـ است كرده اشاره وضعيتی چنين يك فرهنگ�های به آنجا در نيز و برآيند كالس در جواب و سؤال وضعيت عهده از تا می�برند بكار كه است كرده جمع دانش�آموزان
رشد را رياضيات به منفی رويكرد يك مي�شوند زده خجالت طريق اين به كنند احساس كه دانش�آموزانی هست. پذيرش غيرقابل كامال كه ـ باشند گشوده استهزاء به در افراد است

. شوند دلواپس اندازه از بيش است ممكن آن�ها داد. خواهند
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چکیده

توجه با که است مفاهیمی کردن تر فهم قابل و آموزان دانش در انگیزه ایجاد کردن، زیباتر برای راهی یافتن معلم هر نظر مورد اهداف از یکی
را ها بهترین دارد، اختیار در که آموزشی های رسانه و مواد از که است این واقعی معلم یک هنر است. روبرو آن با خود درس محتوای به
شبیه از استفاده های قابلیت حاضر مقاله در گیرد. بکار خود تدریس در را آنها شده سارماندهی پیش از فرآیند یک طی و نموده انتخاب
کنار در توانمندی ابزار ای رایانه سازی شبیه که داد نشان نتایج و گرفته قرار بررسی مورد ریاضی مفاهیم تدریس در ای رایانه های سازی
نماید. می فراهم فراگیران دیداری تفکر و تحلیلی تفکر بین ارتباط ایجاد برای را محیطی و باشد می ریاضی مفاهیم بررسی برای نظری، مطالعات

یادگیری. انگیزه سازی؛ شبیه ریاضی؛ آموزش : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 97A40; 97C70; 68U05.

مقدمه .١

و دانسته فرهنگی و اجتماعی رشد عوامل ترین بنیادی از یکی را پرورش و آموزش شناسان، جامعه و فیلسوفان دیرباز از است. بوده بشری جوامع توجه مورد همواره یادگیری
نظریه یا آموزشی های شیوه جهان نامور مربیان منظور این اجرای در داشت. را پیشرفتی گونه هیچ انتظار توان نمی آمد، کار تربیتی و آموزشی نظام یک بدون که اند بوده معتقد
اصالت به ديگر وبرخی ، عقلی نيروهاي پرورش و رشد ها نظريه اين از برخی نمودند. پیشنهاد و مطرح کردند، می بررسی را تربیتی امر خاصی دیدگاه از کدام هر که را هایی
نيز آدميان برای كند مي صدق حيوانات آموزش برای كه روشی همان بودند معتقد دانسته، يكسان حيوان و انسان برای را يادگيری ها بعضی داشتند. توجه احساسات و عواطف
برنامه در بيش و كم آنها از كدام هر البته اند. دانسته مهم يادگيری درباره را ذهنی تكامل و رشد مراحل نيز گروهی و ادراك و بينش رشد ها نظريه از ديگری گروه و است صادق
[٢] اند كرده اكتفا خود اصول توصيف به فقط باشند، داشته كاربردی آنكه بی ها، نظريه از بعضی اما اند؛ آورده وجود به هايی دگرگوني و اند كرده تأثير درسی و آموزشی های

برنامه در. كه داشتند كوشش و آمدند پديد علمي روشهاي پايه بر ها نظريه از تعدادي زيرا آورد، شمار به يادگيري هاي نظريه تحول و شكوفايي دوران بايد را ميالدي بیست قرن
ها نظريه كاربردي هاي جنبه به روانشناسان ، بيستم قرن دوم نيمه از روند. كار به درسي هاي برنامه در سالي چند توانستند آنها از معدودي شمار فقط اما يابند؛ راه آموزشي هاي
فراگیران به درس آموختن و آموزشي مواد تبلور و تجسم به بتواند كه اي نظريه هر بودند معتقد زيرا بردند، كار به يادگيري هاي نظريه جاي به را آموزشي هاي نظريه و نمودند توجه
كاربردي و عملي الگوهاي و قالب در یادگیری و آموزشي هاي نظريه حاضر قرن دوم نيمه اواسط از جهت بدين بود. خواهد برخوردار بيشتري اعتبار و اهميت از دهد، ياري بهتر

. شدند[٢] پديدار درسي مواد از يك هر
مربیان از ای عده دانند. خاصمی مهارتهای یا معلومات اطالعات، کسب از، عبارت را یادگیری معلمان از بسیاری و مردم اکثر است. شده ارائه گوناگونی تعریفهای یادگیری، برای
روانشناس، دو این است. مارکوئیز و هیلگارد تعریف شده، ارائه یادگیری از تاکنون که تعریفی معروفترین حال این با کنند. می تصور دیگر فرد به فردی از علمی مفاهیم انتقال را آن
دلیل به دیگر تعاریف به نسبت تعریف این برتری است.» تجربه اثر بر فرد، بالقوه رفتار در پایدار، نسبتا” تغییرات فرایند از عبارت «یادگیری اند: کرده تعریف گونه بدین را یادگیری
يادگيري اهميت . کرد[۶] جستجو تجربه، و بالقوه رفتار دایمی، نسبتا” تغییر فرایند، همچون مفاهیمی در توان می را جدید دیدگاه این و است، یادگیری فرایند از جدید دیدگاهی ارائه
اصلي عامل كه اند ساخته محقق و برده پي نخستين سالهاي در حتي آدمي، نوع پذيري شكل عظمت به تازگي به روانشناسان اوست. هاي انديشه انداز چشم از فراتر آدمي رشد در
تر پيچيده يادگيريهاي موجب تر ساده يادگيريهاي از رشته يك كه معني بدين است. يادگيري معلول زند، مي سر ما از كه رفتاري هر آنان اعتقاد به است. يادگيري پذيري شكل اين در
از: عبارتند یادگیری، روند بر موثر عامل چند [٢]. است يادگيري از ناچار دگرگونيها اين بر غلبه براي انسان است، تغيير معرض در همواره آدمي زندگي محيط چون بعالوه شود. مي
که مهم بسیار های انگیزه از یکی است. متفاوت های انگیزه معلول یادگیری تکرار. و تمرین معلم، تدریس روش یادگیری، محیط و شرایط گذشته، تجاب هدف، و انگیزه آمادگی،
يادگيري ضمن در فراگیران اينكه براي دهد. می افزایش را فعالیت نیروی که است محرکی رغبت، است. آموختن به فراگیران رغبت و میل دارد، یادگیری جریان در ای عمده نقش
و مطالب كه همين دهيم. نشان جالب تصنعي طور به را درسي موضوعات كه نيست الزم رغبت، ايجاد براي باشند. عالقمند بگيرند فرا خواهند مي كه موضوعي به بايد باشند، فعال
یکی انگیخت. برخواهد را آنان رغبت کند، کمک محیط با برخورد در آنان به و سازد مطرح را آنان واقعی و اساسی مسایل و باشد شده تنظيم نيازفراگیران اساس بر درسي مفاهیم
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از را خود حرکت و پویایی باشد، نداشته وصولی قابل هدف خود زندگی طول در انسانی اگر دهد. می نیرو و جهت انسان فعالیت به هدف است. هدف انگیزه، ایجاد عوامل از دیگر
. [۶] شود می او در اراده و قصد پیدایش سبب و آورد می بوجود فرد در فعالیت برای را الزم نیروی و کند می وادار کردن طلب و خواستن به را فرد ارزشمند، هدف داد. خواهد دست

یادگیری رویکردهای .٢

است. شده ای ویژه توجه یادگیری فرآیند چگونگی به هم جدید نظریات در اند. کرده متمرکز فراگیران یادگیری چگونگی بر را خود های فعالیت آموزشی صاحبنظران و پژوهشگران
چگونگی تبیین منظور به اساسا مدل این . [١٣] [١٢] است بیگز یادگیری های رویکرد مدل است، شده استقبال آن از فراگیران یادگیری پدیده تبیین در که نظریاتی از یکی
یادگیری برای آنها دالیل و ها انگیزه ها، رویکرد با مراجعه فراگیران یادگیری کیفیت توضیح راههای از یکی است معتقد بیگز است. شده طراحی فراگیران یادگیری و مطالعه
نیاز مبنای بر عمیق یادگیری رویکرد که است معتقد او گرا. نتیجه و عمقی سطحی، رویکرد دهد: می قرار بررسی مورد را یادگیری رویکرد سه بیگز . [١۴] [١٣] [١٢] است
حاصل تحصیلی درگیری کمترین با تکالیف دادن انجام به فراگیران توجه با سطحی یادگیری رویکرد حالیکه در است، یادگیری چالشهای با همراه فهمیدن و درک برای فردی های
یادگیری رفتارهای به را دانشجویان ای انگیزه چنین هستند. تالش کمترین با نتایج حداقل به دستیابی دنبال به که است فراگیرانی به مربوط سطحی یادگیری رویکرد شود. می
پیامدهای پایین کیفیت آن نتیجه و شوند نمی شده آموخته مطالب درگیر فراگیران آن در و است تحلیلی یادگیری فاقد رویکرد این کند. می ترغیب آنی حاجات رفع برای حفظی
مطالب فعال پیوند شامل رویکرد این از شده منتج رفتارهای شود. می مشخص شده خوانده مطالب تحلیلی فهم و درک بر تمرکز با عمیق رویکرد دیگر، طرف از است. یادگیری
یادگیری آنی نتایج و نمره کسب به که است فراگیرانی به متعلق نیز گرا نتیجه یادگیری رویکرد است. مطالعه مورد محتوای با فعال درگیری و جدید اطالعات با قبلی شده آموخته

. است[١۴] امتحانی های نیاز شناسایی شامل رویکرد این از منتج یادگیری رفتارهای دارند. توجه
فراگیران یادگیری رویکرد انتخاب در کننده مشارکت عوامل از یکی کند، می انتخاب درسی مطالب انتقال برای مدرس که تدریسی روش که کند می بیان ([١٣] [١۴] [١٢] بیگز

کند. می تعیین را درسی مطالب یادگیری با فراگیران برخورد چگونگی مدرس تدریس روش است.
و تشریحی سنجش روش دارد. فراگیران یادگیری رویکرد در مهمی سهم مدرس، آموزشی نقش مکمل عنوان به نیز ارزشیابی روش [١۶] ونگ و موک لیونگ، تحقیقات به بنا
از سطحی یادگیرندگان حالیکه در کند، می ترغیب عمیق یادگیری های رویکرد از استفاده به را فراگیران شوند، می طراحی الزم صحت و دقت با که ای چندگزینه های سوال
را درسی موضوع تنظیم و بیان های شیوه باید معلمان که کند می بیان صراحتا ([١٨] شولمن کنند. می استقبال گیرند، می اندازه را سطحی اطالعات که ای گزینه چند آزمونهای

بگیرند. یاد

ریاضی آموزش در معلمان نقش .٣

شمارند، می اندک آنها یادگیری مشکالت بروز در را خویش سهم و دارند گله ریاضی، مناسب درک در خود آموزان دانش آمادگی عدم و ضعف از ریاضی، معلمان از بسیاری
یادگیری، ذهنی، پردازش در فراگیران فردی یادگیری بر آنها، تدریس های روش نیز و دارند، خود مخاطبان از که شناختی و ریاضیات از ریاضی معلمان تلقی طرز که حالی در
معلمان برخورد و تدریس چگونگی و آموزشی اجتماعی، فرهنگی، عوامل در ریشه فردی، برون منشا با ریاضی برون مشکالت اما گیرند. می سرچشمه ها نگرش و ها انگیزش
همه دوش بر سنگین رسالتی و ریاضی آموزش جدی موضوع آنها رفع برای بینانه واقع تالش فراگیران ریاضی پیشرفت و رفتار شناختی آسیب و مشکالت علمی شناسایی دارد.

مشغولند[٧]. ریاضیات در فعالیت و تدریس به نوعی به که است کسانی
به پژوهشگران از جدیدی نسل رو، این از نیست. کافی ریاضی معلمان کردن آماده برای درسی، موضوع یک عنوان به ریاضی دانستن تنها که است این بیانگر جدید مطالعات
جای به باید معلمان ای حرفه «دانش که کند می بیان گویا کرد[٩]. اشاره تدریس برای نیاز مورد ریاضی دانش به توان می جمله از که اند رسیده معلمان آموزش برای الزاماتی
رابطه اغلب ملعلمان بپردازد». گاهانه آ های گیری تصمیم مورد در آنها های توانایی ارتقای و امکانات از معلمان نافذ گاهی آ افزایش به انتخاب، یک نادرستی و درستی بررسی
تا معلمان، اکثر گزارش به بینند. نمی شوند، می داده آموزش آنها به دانشگاهها در یادگیری و تدریس مورد در که هایی تعمیم و خود درس های کالس رخدادهای و وقایع بین
از عمیقی درک که است نیازمند معلمانی به جدید درسی های برنامه و استانداردها اند. نیاموخته تدریس مورد در ارزشمندی چیز اند، نکرده تدریس به شروع خودشان که زمانی

.[١٠] باشند داشته خود درسی موضوعات
مسئولیت این انجام برای لذا و هستند ریاضی یادگیری و آموزش روشهای در تغییر برای اصلی کلید «معلمان که است آمده ریاضیات تدریس برای ای حرفه استانداردهای کتاب در
در کاری هیچ آنان اعتقاد طلب و جانبه همه حمایت و معلمان کمک بدون که، شود اضافه دارد جا است» ضروری وسیعی علمی و مالی منابع اختصاص و مدت دراز حمایت مهم
کلیدی و مرکزی نقش ریاضی آموزش در «معلمان گوید: می هاوسون پروفسور دارد. بستگی معلم به صد در صد آن آموزش که ریاضی در بخصوص داد، انجام توان نمی آموزش
در معلم یک ولی باشیم، داشته ریاضی آموزش مسائل سایر در تحقیقات و جدید تکنولوژی تاثیر ها، برنامه توسعه ریزی، وبرنامه مسائل روی زیادی توجه است ممکن ما دارند.
دارد» بستگی کشور آن معلمان کار نحوه به کشور یک ریاضی خوبی میزان کنند. می تعیین را کشور آن ریاضی وضعیت که هستند کشور یک در معلمان مجموعه و درس کالس

.[۴]
راهبرها و نگرشها انواع بر باید ها معلم آید. می در جور پایی اندازه هر با که نیست کشی جوراب مانند فراگیران، فردی های تفاوت و خاص های پیچیدگی سبب به بهتر تدریس

انگیزه. و تعهد (٢ و ای حرفه مهارتهای و دانش (١ دارد: نیاز کلیدی عامل دو به کار، این و باشند پذیر انعطاف آنها کاربرد در و

هدف روشهای بر متکی عالی، آموزش های راهبرد از آنان دارند. تدریس اصلی مهارتهای و درس محتوای بر خوبی تسلط کارآمد معلمهای ای: حرفه مهارتهای و دانش .١
بطور فرهنگی مختلف های پیشینه با فراگیرانی با و بگیرند ارتباط کنند، انگیزه ایجاد چگونه که دانند می و کنند می استفاده کالس، اداره و آموزشی ریزی برنامه گذاری،

گیرند. بکار درس کالس در مناسب سطحی در را آوری فن چگونه که دانند می همچنین کنند. کار موثری

دلسرد و سخت لحظات گذراندن در انگیزه و تعهد باشد. دارا آنان به دادن اهمیت و فراگیران به نسبت خوب نگرش یعنی انگیزه تعهد باید گذار اثر معلم انگیزه: و تعهد .٢
یابد می انتقال دیگران به احساسات این آورند. می درس کالس به را تازه اشتیاقی و مثبت نگرشی روز هر کارآمد معلمهای کند. می کمک آمد کار معلم به تدریس، کننده

.[۵] خواهند می فراگیران که کند می محیطی به تبدیل را کالس و
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تدریس در انگیزش فنون .۴

از: عبارتند موارد این از برخی کنند. استفاده آنها از فراگیران در ریاضی، بهتر آموختن برای انگیزش، افزایش جهت در توانند می معلمان که است موجود عواملی

دریادگیری فراگیران به روش این بخشند. بهبود را مسئله حل مهارتهای توانند می فراگیران و است یادگیری های نظریه تلفیقی های شیوه از یکی گروهی کار در یادگیری .١
خوشایند تجارب کسب برای ریاضی کالس در فراگیران مشارکت مثبت، نگرشهای افزایش برای موثر های شیوه از یکی همچنین، .[١۵] کند می کمک آمد کار و تعاملی

.[١] است ریاضیات در

ببرد. بین از را وی اضطراب و ترس هم و شود وی تشویق موجب هم که تر ساده تمرینهای حل برای ضعیف فراگیران از استفاده یا و نوشتاری و کالمی تحسین از استفاده .٢

دهد. افزایش فراگیران در را تمرکز توان می ساده، تلکلیف چند دادن با .٣

ریاضی، مسئله حل با شود. می تر آسان نیز مطالب آوری یاد و یادگیری باشد، صحیح مفاهیم درک چه هر است. صحیح مطلب درک یادگیری، مهارتهای ترین مهم از یکی .۴
شوند. می جذب درس این به فراگیران

جلب نظر مورد مبحث به فراگیران توجه شود، می باعث صورت این در زیرا ریاضی: های ایده و ها اندیشه شدن پیدا چگونگی درباره گفتگو و مطالب تاریخچه بیان .۵
باشند. موثر آنها انگیزه ایجاد در و شده

. ریاضیات کاربردهای با فراگیران آشنایی .۶

شود. می گرفته بکار ریاضی، در دیگر موضوع حل برای ریاضی موضوع یک مواقع بعضی در بلکه نیست، ها رشته سایر در فقط ریاضی های کاربرد البته

ریاضی آموزش در بزرگ های چالش .۵

عنوان به گهگاه مسائل این است. شده تبدیل آموزش در مباحثه مداوم مسئله یک به ریاضیات، تدریس و ریاضیات تحصیلی برنامه مورد در ها نگرانی حاضر، قرن طول در
از: است متشکل اشتعال نقاط که شوند می ور شعله مورد چندین در بحران

دیگر. مباحث در یا و روزمره مسائل در یا کار محیط در اند، یادگرفته مدرسه از آنها که ریاضی دانش کاربرد عدم مورد در فراگیران اظهارات .١

عالی. آموزش ریاضی های دوره در مشارکت سطح کاهش .٢

اند[١۵]. وابسته همدیگر به نگرانی، های زمینه این انگیز. نفرت حتی و ”اضطراب” کننده”، ”خسته ”سخت”، صورت به ریاضیات درک از موجود شواهد و مدارک .٣
کرد: اشاره نیز نکاتی به توان می فوق موارد بر عالوه

مدیریت. و آموزش بهبود برای فناوری کاربرد .۴

یادگیری سطح با سازگار تدریس یافتن صدد در که هایی برنامه هستند. یادگیری سطوح از چشمگیری طیف یک شامل توسعه، حال در کشورهای درس کالسهای اکثر .۵
بازی را مهمی نقش یک تواند می که باشند می فراگیران برای دانش سطوح برای ساختاری یافتن صدد در که آموزشی فناوری و شوند می تهیه موثر) بهورت و ) فراگیران

کند.

پرورش. و آموزش در خصوصی بخش از حمایت و تنظیم برای مناسب های سیاست توسعه .۶
برخوردارند پایین کیفیت از مدارس این از بسیاری اما باشند. می شدن اضافه حال در خصوصی مدارس دولتی، پرورش و آموزش پایین کیفیت دلیل به بزرگی بخش در

داریم[١٧]. کمی اطالعات آنها کنترل و حمایت در دولت احتمالی نقش یا و عملکردشان بهبود چگونگی مورد در ما و

جامعه. در ریاضیات نقش مورد در عمومی درک تغییر .٧

دهد. می قرار تاثیر تحت را مردم از نفر میلیونها بالقوه بطور که اقتصادی و اجتماعی آموزشی، مثبت عواقب طریق از زندگی کیفیت بهبود .٨

ریاضی مفاهیم ای رایانه سازی شبیه .۶

کسی بر باشد، می آموزشی واحد هر مسئوالن های نگرش و ها مسئولیت مهمترین از فراگیران یادگیری توانایی افزایش و خالقیت ساختن شکوفا آفرینندگی، آموزش، آنجائیکه از
فناوری زیاد جذابیت شوند. واقع موثر فراگیران استعداد شکوفایی و یادگیری رشد در توانند می گیر چشم نحوی به آموزش، در ها فناوری و وسایل از استفاده که نیست پوشیده
پیشرفت دلیل به اخیر سالهای در ای رایانه های سازی شبیه میان، این در دهد. می آنی بازخوردهای آنها به زیرا شود می آنها در یادگیری مثبت انگیزه ایجاد باعث فراگیران، برای

کرد. استفاده آنها از توان ریاضی،می انتزاعی مطالب عینی ارائه دلیل به نیز ریاضی آموزش در و اند گرفته قرار توجه مورد ها رایانه افزاری نرم و افزاری سخت
نمود: اشاره زیر موارد به توان می سازی شبیه اهداف از

نگرش تغییر ایجاد .١

فراگیران در عالقه و انگیزه افزایش .٢

فراگیران در تحلیل و تجزیه های فرایند ایجاد .٣

با را مربوطه تابع انتگرال و مشتق نمودار توان می تابع نمودار رسم با نمود. اشاره توابع انتگرال و مشتق به مربوط نمودارهای بررسی در سازی شبیه از توان می نمونه عنوان به
نماییم. مقایسه آن با و کرده رسم موجود شده طراحی سازی شبیه های برنامه
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آن انتگرال و مشتق و تابع نمودار : :١ شکل

پیشنهادات و گیری نتیجه .٧

یادگیری بر رایانه کمک به آموزش دادند نشان [٣] راسخ همچنین شود. می یادسپاری و یادگیری کیفیت بهبود موجب تدریس در سازی شبیه از استفاده شده، بیان مطالب به بنا
نتایج است. تر موثر سنتی تدریس روش از فراگیران توسط ای رسانه چند ساخت روش که بود آن از حاکی نیز [٨] کرمی پژوهش از آمده بدست نتایج دارد. مثبت تاثیر دروس

باشد. می آموزان دانش مسئله حل در پویا ریاضیات افزارهای نرم مطلوب تاثیر از حاکی نیز [١١] گویا و حیدری تحقیق
کنار در توانمندی ابزار ای رایانه سازی شبیه است. ممکن سازی شبیه طریق از فهم این سازند. می را خود ریاضی فهم فعاالنه فراگیران که دهد می رخ زمانی یادگیری ماندگارترین
موارد حاضر پژوهش پایان در نماید. می فراهم فراگیران دیداری تفکر و تحلیلی تفکر بین ارتباط ایجاد برای را محیطی و باشد می ریاضی مفاهیم بررسی برای نظری، مطالعات

گردد: می پیشنهاد ذیل

گردد. تالیف و تدوین آموزشی های افزار نرم موثر تلفیق با همراه ریاضی آموزش دستاوردهای آخرین با مطابق درسی کتابهای .١

نمایند. استفاده محور یادگیری و اکتشافی و فعال تدریس روشهای از شود می توصیه مدرسان به .٢

باشند. داشته ریاضی مفاهیم از را بهتری درک تا نموده انگیزه ایجاد آموزان دانش در ریاضی مفاهیم های سازی شبیه مناسب تلفیق با .٣
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چکیده

مطالب این تدریس نحوه�ی و شاگردان نیاز مورد مطالب نگری باز حال در صنعتی رفته�ی پیش کشورهای در علوم و ریاضیات آموزشی مراکز
مدرسه رياضيات استاندارد شش از يكي عنوان به تكنولوژي بر رياضي معلمان ملي شوراي هستند. مطالب بهتر تعميق و يادگيري بر كيد تأ با
از استفاده مورد در كه متعددي تحقيقات به توجه با دارد.” اساسي نقش رياضي يادگيري و تدريس در تكنولوژي ” كه: است كرده كيد تأ اي
تدريس سنتي روش كنار در وقتي آموزشي افزارهاي نرم گفت ميتوان است يافته انجام تدريس امر در اي رسانه چند افزارهاي نرم و ها رايانه
و انگيزه بر تكنولوژي تأثير بررسي پژوهش اين اصلي هدف بخشند. مي بهبود را يادگيري نتايج گيرند مي قرار استفاده مورد درس كالس در و

باشد. مي آموزان دانش رياضي يادگيري

تحصيلي. عملكرد انگيزه؛ تكنولوژي؛ يادگيري؛ : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

رويكرد اين است. كرده معطوف يادگيري به تدريس از را خود توجه نقطه امروز وپرورش آموزش دنياي نياز است. بوده يادگيري تاريخ طول در بشر هاي دغدغه از يكي شك بدون
آوري فن گسترده دانش به توجه با رويكردي چنين هاي هدف تحقق الزمه دهد. مي قرار آموزشي هاي مشي خط و ها سياست و ها برنامه ي همه ي پايه و محور را يادگيري
احساس آنها دادن انجام از كه بپردازند هايي فعاليت به دارند تمايل افراد ١ بندورا نظر اساس بر است. دسترس در غني هاي آوري فن و امكانات تمام از وري بهره اطالعاتي
نموده صرف را بيشتري وقت تكليف آن انجام براي دارند را كاري انجام براي الزم هاي توانايي و ها قابليت كه باشند باور اين بر افراد كه هنگامي طرفي .از كنند مي اطمينان

.[۴] كرد خواهند پيدا دست بهتري نتايج به نهايت ودر
در جديد فناوريهاي روزمره بكارگيري همچنين شود. مي آنها در يادگيري انگيزه ايجاد باعث و است زياد اي مدرسه آموزان دانش براي فناوري جذابيت دهد مي نشان ها بررسي
نرم و ها رايانه از استفاده مورد در كه متعدد تحقيقات و شود مي منجر آموزان دانش بين در نفس به اعتماد ارتقاي و تحصيلي ي انگيزه افزايش به يادگيري، ـ ياددهي نظامهاي
نتايج گيرند مي قرار استفاده مورد درس كالس در و سنتي روش كنار در وقتي آموزشي افزارهاي نرم كه دهند مي نشان است يافته انجام تدريس امر در اي رسانه چند افزارهاي

بخشند. مي بهبود را يادگيري

فناوري ضرورت و اهميت .٢

كرد ادعا توان مي امروزه كه طوري به است، داده افزايش را مختلف موقعيتهاي با متناسب و متنوع روشهاي يا دانش كسب به عالقه جديد، هاي فناوري ورود ضرورت و اهميت
است اطالعاتي درصد يك از كمتر ١٩٩٧ سال در دانشجو براي دسترس قابل اطالعات مجموع ديگر عبارت به شود. مي چندان دو سال پنج يا چهار هر بشر اطالعات ميزان كه
نيازمند مدرن جامعه پيچيده نيازهاي به گويي پاسخ براي افراد جوامع، در فراگير و وسيع تحوالت به توجه با لذا .[٣] گيرد مي قرار ديگر دانشجوي دسترس در ٢٠۵٠ سال در كه
زير هاي قسمت در تواند مي فناوري بود. نخواهد ممكن يادگيري هاي محيط در تغيير و پرورش و آموزش نظام در تحول ايجاد جزء به امر اين كه هستند مدرن پرورش و آموزش

باشد: داشته بسزايي نقش

آموزش در فناوري كاربرد با رويارويي در يادگيري محيط مديران عنوان به معلمان آموزش: امر در اطالعات فناوري كاربرد و معلمان اي حرفه نفش توسعه .١-٢
كنند. ايجاد خود در جديد الگوهاي ايجاد و آموزشي محتواي روز به كاربرد در را آموزشي و فني مهارتهاي از وسيعي طيف بايد آنها دارند. فراواني اي حرفه نيازهاي

١Bandora
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معلمان اي حرفه رشد توسعه در كافي گذاري سرمايه بدون شود. تبديل آن به رسيدن براي ابزاري هم و سو يك از معلم اي حرفه رشد هدف عنوان به تواند مي هم فناوري
شد. نخواهد ايجاد هرگز جامعه در نتيجه در و مدارس در فناوري اثربخشي آنها فعاليتهاي ارتقاي و

ارتباط ايجاد خود، علمي ارتقا يادگيري، براي ابزاري بعنوان فناوري از توانند مي آمزان دانش آموزان: دانش در اطالعاتي سواد ارتقاي براي ابزاري فناوري .٢-٢
براي مناسب زمينه واقع در آموزان دانش بين در فناوري از استفاده لذا كنند. استفاده آنها بهتر درك و رياضي مفاهيم با موثرتر و بيشتر ارتباط ايجاد واقعي، دنياي با

شود. مي فراهم اطالعاتي سواد ابزار به آنها تجهيز و جامعه به آنها ورود

فناوري كارگيري به واقع در كنند. مي استفاده مختلف منابع ارزشيابي و اطالعات آوري جمه جستجو، براي فناوري از آموزان دانش پژوهش: ابزار فناوري .٣-٢
نتيجه براي و آورند دست به را خود نياز مورد اطالعات و شوند گاه آ خود عالقه مورد و مختلف هاي زمينه در شده ايجاد تغييرات از تا سازد مي قادر را آموزان دانش

كنند. گيري تصميم فناوري كارگيري به روش و حاصله تغييرات از گيري

دارد اساسي نقش رياضي يادگيري و تدريس در تكنولوژي ” كه: است كرده تاكيد اي مدرسه رياضيات استاندارد شش از يكي عنوان به تكنولوژي بر رياضي معلمان ملي شوراي
مدرسه آموزان دانش براي فناوري جذابيت كه دريافت خود پژوهش در حیدری . بخشد” مي ارتقا را آموزان دانش يادگيري و دهد مي قرار تاثير تحت را يادگيري مورد رياضيات
درس هاي كالس در دادن تكليف فرهنگ فناوري اكتشافي و تعاملي محيط از استفاده با توان مي همچنين .[١] شود مي آنها در يادگيري انگيزه ايجاد باعث و است زياد اي
آموزشي افزارهاي نرم گفت توان مي است يافته انجام تدريس امر در اي رسانه چند افزارهاي نرم و ها رايانه از استفاده مورد در كه متعدد تحقيقات به توجه با داد. تغيير را رياضي
به است ضروري كشور رياضي آموزش نظام در تحول و تغيير .[٢] بخشند مي بهبود را يادگيري نتايج گيرند مي قرار استفاده مورد درس كالس در و سنتي روش كنار در وقتي
منابع و داده تشخيص را خوب رياضي آموزش به نياز كشورها بيشتر دارد. تفاوت گذشته با دارند نياز حساب ماشين و كامپيوتر عصر در مردم كه رياضياتي نوع كه اين خاطر

اند. داده اختصاص آن اصالح امر به را ملي و مالي عظيم

مدارس در تكنولوژي تاثير .٣

مي مقاومت تحوالت مقابل در مدارس كه شود تصور است ممكن دهند. مي نشان واكنش كندي به اجتماعي تحوالت مقابل در مدارس معموال كه گفت توان مي تاريخي نظر از
گواهي زير موارد است. داده رخ آنها در آوري هيجان تحوالت كه دهد مي نشان ابتدايي مدارس ي برنامه از ساده بررسي يك نيست. افتد مي اتفاق كه چيزي ي همه اين اما كنند.

است: مدارس در تكنولوژي تاثير بر

است. آموزان دانش ي استفاده برای كامپيوتر و حساب ماشين با هايي فعاليت حاوي باشد، مقدماتي رياضيات ي درباره كه مرجعي درسي كتاب هر امروزه -١

حساب ماشين داراي خود يا پنجم كالس آموزان دانش از درصد ٩٠ و سوم كالس آموزان دانش از درصد ٨٠ كه دهد مي نشان رياضيات از ملي ارزشيابي چهارمين -٢
دارند. دسترسي آن به يا هستند

دارند. اختيار در كامپيوتر يك كم دست مدارس ي همه تقريبا حاضر حال در شوند. مي يافت منازل در هم و مدارس در هم كامپيوترها، ميكرو -٣

و است تدریجی جدید های فناوری اثر معتقدند، برخی دارد. وجود متفاوت رویکرد دو مدارس) خاص طور به (و آموزشی نظام بر ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیر ی درباره
به ارتباطات و اطالعات فناوری ورود است معتقد دیگر رویکردی شود. می تر سریع اطالعات به دسترسی واقع، در و سازد می کارآمدتر را سنتی درسی ی برنامه انتقال صرفاً
که این با آید. می فایق سنتی آموزش نظام ساختاری مرزهای بر اطالعات فناوری دیدگاه این از دهد. می تغییر اساسی طور به را تربیت و تعلیم ابزارهای و ها هدف ها، مدرسه
چند رایانه، اینترنت، آن: متفاوت های جلوه (در اطالعات فناوری ورود کنیم تصور اگر است لوحانه ساده حال این با است، اطالعات فناوری از استفاده دستاوردهای از باال موارد
نخواهد ایجاد تحولی تنها نه اطالعاتی های فناوری ورود نپذیرد، تحول آموزشی نظام در یادگیری – دهی یاد فرهنگ اگر شود. آموزشی انقالب باعث تنهایی به ( ... و ای رسانه
می کشور پرورش و آموزش نظام در تغییر نیازمند هوشمند مدرسه سوی به سنتی مدرسه در تغییر لذا شد. خواهد منجر آموزشی ی کارانه محافظه های سنت تقویت به بلکه کرد،
می و باشد می ساله بیست حداقل ریزی برنامه نیازمند امر این که یابد تغییر پرورش و آموزش نظام ساختار مگر شد نخواهد میسر هوشمند مدارس اندازی راه هیچگاه و باشد

باشد. تفکر و درایت با و قدم به قدم بایست

رايانه .۴

را آنان يادگيري بازدهي كه هدف اين با اند، كرده تالش ها ناتواني از وسيعي طيف با آموزان دانش آموزشي ي برنامه به تكنولوژي گنجاندن براي محققان تكنولوژي، پيشرفت با
دست به علوم و رياضي خواندن مثل درسي گوناگون هاي حيطه در را هايي موفقيت يادگيري ناتواني با آموزان دانش كه شده باعث اقداماتي چنين بخشند. بهبود بيشتر هرچه
نيز يادگيري ناتواناييهاي دچار آموزان دانش آموزش براي ابزاري حكم در آنها از توان مي تحصيلي سطوح ي همه در و درس هاي كالس در اي رايانه فناوري رواج با بياورند.
تحصيلي مشكالت با مدرسه در آنان است ممكن اگرچه است. موثر آموزان دانش اين آموزش در رايانه از استفاده كه است آن مبين ها پژوهش نتايج اين بر كرد.افزون استفاده
ناتواني دچار كودكان براي متعددي داليل به رايانه كه است شده آورند.ثابت مي بدست رايانه از استفاده در خاصي مهارت آنها از بسياري كه رسد مي نظر به شوند، روبرو زيادي
مهارت ساير و شناختي هاي مهارت زباني، هاي مهارت شنيداري، و ديداري مفاهيم حركتي، كنترل ياري، خود هاي مهارت استقالل، تا كند مي كمك كودكان به رايانه است. مفيد
فعاليت خودكار طور به فرد تا كنند مي كمك و آورند، مي فراهم يك به يك آموزش براي را الزم زمان اند، مهيج اي رايانه هاي برنامه ديگر طرفي از آورند. دست به تحصيلي هاي

بپردازند. گيري تصميم به و كنند مهار را خويش محيط توانند مي رايانه از استفاده از پس ناتواني دچار كودكان كند،
امر كردن ساده مسائل، حل براي رقابت حس ايجاد كالس، هاي بحث در شركت حضور، براي رغبت و ميل ايجاد و درس كالس و تدريس در لذت ايجاد براي رايانه ديگر طرفي از
و گوناگون هاي تكنولوژي در ها پيشرفت بدليل حاضر عصر در كه چرا است. مفيد بسيار روحي بي حالت از رياضي درس كار خارج و آموز، دانش براي تفهيم و معلم براي تدريس
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موقعيت هماهنگي بدليل آموز دانش خانه و مدرسه در رايانه تطابق خاطر به ونيز دارند. تكنولوژي اين فراگيري براي بيشتري رغبت و ميل و عالقه آموزان دانش ارتباطات دنياي
خارج دنياي به رياضي دادن ربط در هميشه كه رياضي معلمان براي این بر عالوه شود. مي حاصل او براي يادگيري زودتر و بهتر او براي كاربردش و مدرسه از خارج با يادگيري
تدريس امر هم تا كرده ايجاد پلي واقعي دنياي و مدرسه در آن تدريس و رياضي بين بتوانند تا كرده ايجاد مناسب موقعيت يك اند بوده مشكل دچار آموزان دانش به كالس از

افتد. اتفاق رياضي يادگيري آموز دانش براي هم و شود تر آسان

حساب ماشين ي زمينه در شايعات .۵

كامل ي استفاده مانع كه ترسي گردد. مي درس كالس در آنها ي بهينه بكارگيري از مانع ي تجربه وحشت هم باز باشند دسترس در فراواني به محاسب هاي ماشين اگر حتي
ماشين كاربرد مورد در بزرگ ي شايعه و گيري شكل سبب سخنان اين است. گوناگون تفسيرهاي و تعبير و نادرست سخنان شايعات وجود دليل به شود مي حساب ماشين از

زدود. اذهان از را آنها بايد كه اند شده حساب
ندارد. نيازي كردن فكر به حساب ماشين از استفاده اول: ي شايعه

به مسئله حل صحيح راهبرد كه كند حل را زير مسئله تواند مي وقتي حساب ماشين يك مثال براي كنند. مي اجرا را دستورها تنها بلكه كنند نمي فكر ها حساب ماشين
برده كار به سنت ۴٩ و دالر يك گالني قرار از بنزين گالن ١۵ و سنت ۴۵ و دالر يك كوارتي قرار از روغن ليتر ۵ مكانيك ماشين يك كردن سرويس براي شود. داده آن
خود كامپيوتر آيا كند؟ حل را مسئله تواند مي تنهايي به خود است رفته كار به جواب يافتن براي كه حسابي ماشين آيا است؟ چند بنزين و روغن كلي ي هزينه است.
هاي ماشين كه كند مي روشن نوع اين از مسئله چند كند؟ مي تفسير را جواب حساب ماشين آيا دهد؟ فشار ترتيبي چه با و را كليدهايي چه كه بگيرد تصميم تواند مي
رشد موجب واقعا حساب ماشين از استفاده كه داد نشان توان مي قوي استدالل يك با حقيقت در دهد. مي انجام را كار اين انسان بلكه كنند نمي حل مسئله حساب
اجازه آن به و كند مي معاف كننده وكسل پرزحمت محاسبات از را آموزان دانش حساب ماشين كه گفت توان مي بيشتر صراحت با شود. مي آموزان دانش ذهني قواي
شود. مي عددي محاسبات در آنها دانش و مهارت سطح ارتقاي سبب حساب ماشين كه گفت توان مي همچنين بپردازند. مسئله حل اساسي فرآيندهاي به كه دهد مي

زنند. مي صدمه آموزان دانش رياضي پيشرفت به حساب هاي ماشين دوم: ي شايعه
براساس كنند. فراموش را كردن محاسبه آنان كه دارند بيم و اند شده وابسته حساب ماشين به كه هستند آموزاني دانش نگران معلمان برخي و ها خانوده از بسياري
آيا كه دارد تاكيد سئوال اين بر ويژه به كه است گرفته صورت حساب ماشين از استفاده تاثير مورد در وسيعي تحقيق زيرا است، مورد بي نگراني اين متعدد تحقيقات
تاثير حساب ماشين از استفاده كه رسد نمي نظر (به است: بوده چنين همواره پاسخ خير. يا زند مي صدمه آموزان دانش رياضي پيشرفت به حساب ماشين از استفاده
بدگماني تا كنيم كمك ها شكاك به بايد بلكه كنيم استفاده خود تدريس در حساب ماشين از موثر طور به تنها نه بايد معلم يك عنوان به ما باشد). داشته پيشرفت ير بدي

بگذارند. كنار را خود

افزارها نرم هاي ضعف .۶

مشكالت تمام حل براي كليدي شاه ابزار، اين كه داشت توجه هم نكته اين به بايد دارد وجود رياضي آموزش افزارهاي نرم براي كه اي كننده اميدوار انداز چشم و مزايا تمام وجود با
و معلم كه تدابيري و هوشياري با داشت. توجه آنها به بايد كه است هايي دام و ها ضعف داراي و نيست آموزان دانش هاي فهمي بد و ها ضعف تمام رفع و رياضيات آموزشي
عملكرد و درك بهبود به تكنولوژي از استفاده كه دارد وجود عمومي باور يك كه معتقدند ٣ روبوتي و ٢ اوليورو كرد. اجتناب ها ضعف اين از توان مي انديشند مي دروس طراحان
استفاده زيرا شود، پرداخته نيز معلم نقش و ها روش درسي، محتواي مناسب تعريف به بايد تكنولوژي كاربرد بر عالوه هدف اين به رسيدن براي ولي كند مي كمك آموزان دانش
يك حضور و سازي حدسيه و جستجو فرصت دادن اند، شده طراحي دقت به كه مناسبي تكاليف از استفاده اثبات، مورد در مثال عنوان به نيست. رهگشا تنهايي به افزار نرم از
مي موارد اين از يك هر وجود عدم برعكس و باشد موثر بسيار آموزان دانش عملكرد و درك بهبود در تواند مي پويا، ي هندسه افزارهاي نرم همراه به حساس و بين نكته معلم

.[۶] شود مي منجر اثبات به به آموز دانش نياز احساس عدم به تواند
بصورت افزار نرم از استفاده هاي دام و ها ضعف مهمترين از تعدادي ۴ ويلر دي نظر از شد. قائل تمايز افزار نرم آموزش و رياضي آموزش بين بايد كه است اين ديگر مهم ي نكته

است: زير
آموزد مي را مهارت يك تنها آموز دانش صورت اين در كنند. پيدا عالي تبحر افزار نرم از استفاده در آموزان دانش بايد درس ارائه از قبل اينكه روي اندازه از بيش تاكيد •
آموز دانش اول ي مرحله در و كرده تهيه معلم كه آماده هاي شكل از استفاده با را درس توان مي مشكل اين رفع براي بگيرد. ياد را مهارت اين كاربردهاي اينكه از قبل

كرد. شروع دهد تغيير را آنها بايد فقط

وسيعي حجم در آموز دانش كه شود مي باعث گاهي دهد قرار اختيار در را متنوع هاي حالت و كند آوري جمع را اطالعات زيادي مقدار تواند مي افزار نرم كه آنجايي از •
برسد. كليدي نكات به نتواند و شود غرق اطالعات از

فراوان آزمايشهاي انجام با كه كند مي فراهم آموز دانش براي را امكان اين پويا هندسه افزارهاي نرم هاي قابليت از استفاده است. اثبات به نياز عدم تصور ديگر مشكل •
دانش ظريفي طور به كه است معلم وظيفه اين البته بداند. نياز بي استدالل و تفكر باالتر سطوح از را خود است ممكن باور اين اساس بر كند. باور را موضوع يك صحت

برهاند. دهد مي قرار سئوال زير را اثبات به نياز كه دام اين از را آموز

انجام علت به آموز دانش كه است اين كند مقابله آن با مناسبي نحوه به بايد معلم و دارد وجود افزارها نرم و تكنولژي از استفاده در كه اي تله و دام مهمترين شك بدون •
.[۵] كند اشتباه هم با رياضي استدالل و اثبات با را تجربي علوم در اثبات مختلف، حالتهاي بررسي و زياد آزمايشهاي

٢Olivero
٣Robuti
۴De Viller
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گيري نتيجه .٧

از و باشند گاه آ فناوري روز دانش به معلمان همه بايد كه برد پي مهم موضوع اين به توان مي بيشتر هرچه اين، به شبيه هاي پژوهش و پژوهش اين از آمده بدست نتايج به توجه با
را الزم استفاده آن از درسي هاي زمينه اكثر در تا شود داده آموزش فناوري اين از مطلوب استفاده هم آموزان دانش به تا كنند سعي و بگيرند بهره تدريس فرآيند در تكنولوژي اين
نشان خود از ها، ابزار نوع اين از استفاده در رغبتي و ميل ديگر آموزان دانش باشد، عاجز وجود، صورت در حتي افزارهايي نرم چنين از استفاده در خود، معلم، كه زماني ببرند.
آموزان دانش و شود مي نهادينه مهم اين موضوع شمردن مهم و تدريس فرآيند در فناوري از كردن استفاده با و شود شروع مجري خود از آموزش ابتدا است بهتر پس دهند. نمي
بايد نيز آموزشي نظام آموخت، بايد را آن از كارگيري به علم ابزار هر كارگيري به از پيش كه طور همان شوند. مي قدم پيش فناوري ابزار نوع اين پي در معلم دنبال به خود نيز
به نياز ديگر تغيير هر مانند نيز آموزشي نوين هاي فناوري كارگيري به كند. فراهم آموزشي نظام در را آن ورود بودن مساعد زمينه ها فناوري اين كارگيري به از پيش تا كند تالش
سنتي شكل از عبور و تغييرات اين راه سد موانع و عوامل جمله از گرفت. خواهد صورت زمان گذشت با تنها تغييرات اين و دارد را سنتي و موجود هاي ديدگا و ساختارها تغيير
تغييرات از تا كنند مي تالش مناسب سازي بستر و زمينه اين در كردن هزينه به نياز علت به كه است آموزشي مدارس خود ديگر عامل و هستند علم از بخش اين با آشنا نا معلمان
نمايد: زير ي ها زمينه در آنان به ي توجه قابل هاي كمك تواند مي جديد هاي فناوري از استفاده كه شد متذكر معلمان به توان مي آمده بدست نتايج به توجه با كنند. دوري جديد

ي شبكه در مختلف اشيا بين جديد ارتباطات كردن برقرار و اتصاالت دادن نشان پيوندها، كردن رنگ پر با فرد، دانشي ذخاير و ها آموخته روي اثرگذاري با افزار نرم •
سازد. مي تر غني مسئله از را او درك فرد دانشي ذخاير

از قبل كه برسد باور اين به مسئله براي متفاوت حاالت ديدن و مسائل با مواجهه در آموز دانش كند. مي تر غني مسئله به نسبت را فرد هاي تجربه افزار نرم از استفاده •
دهد. ارائه را مناسبتر پاسخي خود عملكرد روي تمركز با و داشته بيشتري تفكر و تامل مسئله مورد در بايد نهايي جواب ي ارائه

تنها معلم محيط اين در گردد. مي سنتي روش به نسبت متفاوت جهات برخي از و بارزتر و تر رنگ پر معلم هاي نقش افزار نرم از استفاده بر مبتني آموزشي محيط در •
بد مشكالت مسئله، حل هاي مهارت آموزش ضمن تا كند مي كمك معلم به افزار نرم است. آموز دانش دهنده پيشرفت و مشوق همراه، بلكه نداشته را سخنران نقش

كند. رفع و داده تشخيص افزاري نرم هاي نويس چك به توجه با تر سريع و بهتر را آموزان دانش هاي فهمي

بين ارتباط و كرده لمس را خود هاي آموخته كاربرد زندگي، محيط شناخت بر عالوه آموز دانش محيط اين در است. واقعي دنياي سازي مدل براي مناسب محيطي ايجاد •
و تر موفق مسئله حل فرآيند در و داشته پيشرو را مفهوم يك مختلف توصيفات و ها ارائه همزمان طور به همچنين گردد. مي مشخص او براي رياضي دروس و زندگي

كند. مي پيدا پيشرفت براي بيشتري ي انگيزه داراي و انديش مثبت ي روحيه يك داراي آموز دانش پس كند. مي عمل تر هوشمندانه

پيشنهادات .٨

دقيق درسي ريزي برنامه كه هم قدر هر كه است داده نشان تجربه باشد، می کارآمد معلمان تربیت دنيا در تربيت و تعليم نظامهاي وظايف ترين اصلي از يكي که این به توجه با
يا برنامه آن به باور نداشتن دليل به چه آنها از معلمان استقبال عدم صورت در باشد پژوهشي هاي يافته و تحقيق بر مبتني تدريس پيشنهادي هاي روش و شود انجام علمي و
ريزي برنامه و رياضي معلمان جامعه در موجود هاي ظرفيت شناسايي كه كرد ادعا توان مي رو اين از است. شكست به محكوم برنامه آن الزم، دانش نداشتن دليل به چه و روش

است. رياضي آموزش نظام در تحول ايجاد جهت در ها قدم اولين جزء آنها خدمت ضمن و قبل آموزش براي
مهارتهاي توسعه و باشند داشته آموزان دانش بهتر يادگيري در زيادي كمك تواند مي تدريس، فرآيند در افزار نرم بيشتر نقش به توجه كه شود، مي توصیه درسي ريزان برنامه به
و مشاركت به نياز مدت بلند در تغيير و توسعه اين باشد. آموزشي نوين فناوريهاي كارگيري به مشكالت از بسياري راهگشاي تواند مي آموزش از حيطه اين به ورود براي الزم
نظر به وضعيت بهبود براي مناسب شرايط آوردن فراهم و محوري آموز دانش به سنتي آموزش از گذار براي راهبرد بهترين عنوان به آنچه دارد. جامعه بخشهاي ساير استقبال
اهداف و نيازها با متناسب سازي ظرفيت و آموزشي جامعه سوي از تغييرات اين پذيرش و جامعه ميان در سازي فرهنگ جمله از ساختاري زير شرايط آوردن فراهم رسد، مي
در همچنین و درسي كتب تاليف و درسي ريزي برنامه در آن بر عالوه كند. تسريع را روند اين تواند مي كار اين در موفق كشورهاي ديگر تجربيات از استفاده كه است آموزشي

كرد. استفاده بيشتر ها فناوري اين از معلمان آموزش
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چکیده

اکثر می�باشد. پیچیده تصاویر در کنتراست محاسبه می�شود، گرفته نادیده محققان توسط اغلب چند هر کنتراست، تعریف در اصلی مشکل
تصویر سراسر در زیادی حد تا است ممکن شده درک کنتراست اما می�دهند، اختصاص تصویر کل به را کنتراست واحد مقدار یک تعاریف
تعریف در باید تصویر یک از مکان فرکانس محتوای بنابراین است. مکان فرکانس از تابع یک انسان، کنتراست حساسیت باشد. متفاوت
هم را پیچیده به ساده از کنتراست تعریف تعمیم برای خوبی چارچوب هار موجک تبدیل که شد خواهد داده نشان شود. گرفته نظر در کنتراست

می�کند. فراهم ریاضی هم و شهودی صورت به

موجک؛ تبدیل کنتراست؛ هار؛ موجک : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 65T60; 68P30; 68T45.

پیش�گفتار .١

به ابتدا بحث ادامه دقیق�تر درک برای می�باشد. مقیاس توابع از استفاده موجک�ها پایه�ای ساختار است. فشرده محمل موجک�های خانواده در پایه توابع ساده�ترین از هار موجک
می�شود. پرداخته موجک و مقیاس تابع برای مقیاسی دو روابط معرفی

و مقیاس ۱
۲ که شود نوشته ϕ(۲x−k) شکل به دودویی�اش مقیاس�دهی�های و صحیح عدد انتقال�های از خطی ترکیب یک صورت به می�تواند ϕ(x) مقیاس تابع .١.١ تعریف

.[۴] می�باشد ϕ(x) تابع انتقال نوع k
۲

ϕ(x) =
∞

∑
k=−∞

hkϕ(۲x− k). (١)

نامند. ϕ مقیاسی دو دنباله {hk} دنباله و مقیاسی دو رابطه را ϕ(x)

که دارد وجود {gk} نظیر مقیاسی دو دنباله .٢.١ تعریف

ψ(x) =
∞

∑
k=−∞

gkϕ(۲x− k). (٢)

می�شود. نامیده موجک برای مقیاسی دو رابطه فوق رابطه

می�شود[٢]. استفاده پایین و باال باند فیلترهای به�عنوان ٢.١ و ١.١ تعاریف در شده معرفی دنباله�های از .٣.١ توجه

صورت به هار مقیاس تابع می�شوند[٣]. معرفی زیر صورت به هار موجک و مقیاس توابع ترتیب بدین

ϕ(x) =

{
۱ ۰ ≤ x ≤ ۱,

۰ O.W.

مادر موجک همچنین می�باشد. صفر h j مقادیر سایر برای و است h۰ = h۱ = ۱ صفر غیر مقدار دو دارای هار مقیاس تابع برای {hk} مقیاسی دو دنباله می�شود. تعریف
رابطه با هار مقیاس تابع با متناظر

ψ(x) =


۱, ۰ ≤ x ≤ ۱

۲
,

−۱,
۱

۲
≤ x ≤ ۱,

۰, O.W.
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صورت به نیز هار موجک برای مقیاسی دو رابطه می�شود. تعریف

ψ(x) = ϕ(۲x)−ϕ(۲x−۱)

هستند. صفر {gk} دومقیاسی مقادیردنباله سایر g۱ =−۱ و g۰ = ۱ مقادیر بجز آن در که می�شود مالحظه می�آید. بدست

باشد. متناهی فیلتر ضرایب تعداد دارای اگر فقط و اگر گوییم فشرده محمل دارای را موجک یک .۴.١ تعریف

است. [۰,۱] برابر و فشرده هار موجک و مقیاس تابع محمل .۵.١ نتیجه

شکل روشنایی مقدار بیشترین و کمترین Lmax و Lmin اگر می�باشد. محرک و زمینه پس بین روشنایی شدت اختالف از تابعی انسان بینایی سیستم طورکلی، به .۶.١ تعریف
می��شود: تعریف زیر صورت به مایکلسون١ کنتراست فرمول نظرباشد، مورد دلخواه نقطه اطراف در موج

C = (Lmax −Lmin)/(Lmax +Lmin)

زیر صورت به و می��شود نامیده وبر٢ کسر یکنواخت، روشنایی با زمینه پس یک در یکنواخت روشنایی با محرک برای کنتراست محاسبه برای دیگر مقیاس یک .٧.١ تعریف
می�شود: تعریف

C = ∆L/L

می�باشد. زمینه پس روشنایی L و روشنایی اختالف ∆L آن در که

این اصلی مشکل می�دهند. ارایه تصویر یک برای را واحد مقدار یک روش دو این می�شود. استفاده وبر کسر و مایکلسون فرمول روش دو از کنتراست محاسبه برای اغلب
می�باشد. ندارد، وجود روشنایی حداکثر و حداقل آشکار یا و فرد به منحصر مقادیر که طبیعی تصاویر برای کنتراست تعریف در روش�ها

اصلی نتایج .٢

فیلتر برای ترتیب به فیلتر ضرایب هار، موجک برای داریم. هار موجک پایین�گذر و باالگذر فیلتر�های از کنتراست عبور به نیاز ابتدا کنتراست جدید تریف آوردن بدست برای
می�آیند: بدست زیر روابط با باال و پایین فرکانس بانک�های

h۰[n] =


۱√
۲
, n =−۱, ۰,

۰, O.W,

و

h۱[n] =


۱√
۲
, n = ۰,

− ۱√
۲
, n =−۱,

۰, O.W.

باشد. پلکانی کنتراست نمونه یک ،x[n] زمان-گسسته ورودی سیگنال کنید فرض

x[n] =

{
Lmax, n < ۰,

Lmin, n ≥ ۰.

می�آیند: بدست زیر صورت به y۱,۱[n] و y۰,۱[n] پاسخ�های ترتیب به h۱[n] باالگذر و h۰[n] پایین�گذر فیلترهای از فوق سیگنال� عبور از بعد سطح اولین در

y۰,۱[n] =


√

۲Lmax, n <−۱,
۱√
۲
(Lmax +Lmin), n =−۱,

√
۲Lmin, n > ۰.

و

y۱,۱[n] =


۱√
۲
(Lmax −Lmin), n =−۱,

۰, O.W.

آورد: بدست y۱,۱[n] و y۰,۱[n] نسبت محاسبه طریق از می�توان را سطح اولین در (−۱, ۰) بازه در C۱ کنتراست بنابراین،

C۱ =
Lmax −Lmin

Lmax +Lmin
=

y۱,۱[−۱]

y۰,۱[−۱]

١Michelson
٢Weber

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

۶٧



پاسخ سپس می�شود. اعمال y۰,۱[n] پایین فرکانس باند پاسخ روی دو ضریب با نرخ�نمونه کاهش عمل سطح، دومین در می�باشد[١]. مایکلسون کنتراست تعریف با مطابق که
از: عبارتند پاسخ�ها می�شود. داده عبور h۱[n] باالگذر و h۰[n] پایین�گذر فیلترهای از دوباره را آمده بدست

y۰,۲[n] =


۲Lmax n <−۱,

Lmax +Lmin n =−۱,

۲Lmin n >−۱.

و

y۱,۲[n] =

{
Lmax −Lmin n =−۱,

۰ O.W.

آورد: بدست زیر صورت به سطح دومین را کنتراست می�توان مشابه، صورت به

C۲ =
Lmax −Lmin

Lmax +Lmin
=

y۱,۲[−۱]

y۰,۲[−۱]

می�شود: محاسبه زیر صورت به i-ام سطح در کنتراست روند این ادامه با

Ci =
Lmax −Lmin

Lmax +Lmin
=

y۱,i[−۱]

y۰,i[−۱]

از همه، از مهم�تر دارد. وجود مختلف رزولوشن�های در چندگانه کنتراست تعریف برای زیادی دالیل می�دهد. نشان n = −۱ در را پایین باند و باال باند پاسخ�های نسبت که
سراسر در مختلف سطوح در مختلف تغییرات به آدرس�دهی برای می�تواند چندگانه کنتراست می�باشد، مکان فرکانس به وابسته شدت به انسان کنتراست حساسیت که آنجایی
کنتراست تعریف برای هار موجک از استفاده ایده پس کند. پیش�بینی دقیقاً مکانی مختلف نقاط در را کنتراست می�تواند هار موجک که می�شود مشاهده شود[١]. استفاده تصویر
اما است، شده مشتق پلکانی الگوی از جدید کنتراست تعریف که چند هر کند. محاسبه مختلف سطوح در را کنتراست و داده پوشش بخوبی را قبلی تعاریف مشکالت می�تواند

کرد. اعمال (٣) مثال مانند پیچیده�تر موارد به مستقیم طور به را آن می�توان

می�گیریم. نظر در زیر صورت به را مختلف فرکانس�های با سینوسی موج شکل دو .١.٢ مثال
f (x,y) = I۰(۱+a۱ cos(۲πω۱x)+a۲ cos(۲πω۲x)), ω۱ < ω۲ (٣)

مقدار کمترین در a۱ cos(۲πω۱x) موج شکل تغییر کمترین که ،a۲/(۱−a۱) برابر تقریباً A نقطه در کنتراست که می�شود مشاهده است. شده داده نشان ١ شکل در توری این

(٣) رابطه متناظر تصویر :١ شکل

این کنتراست بنابراین، می�باشد. روشنایی مقدار ماکزیمم در a۱ cos(۲πω۱x) که می�باشد a۲/(۱+a۱) حدوداً B نقطه در کنتراست که است حالی در این می�باشد. روشنایی
موجک پایه بر جدید کنتراست تعریف از استفاده با اکنون نیستند. مناسب تصاویر نوع این برای وبر و مایکلسون تعاریف نتیجه در است. متفاوت جا همه x جهت امتداد در توری
در B نقطه در و A نقطه در کنتراست صورت این در ،a۱ = a۲ = ۰٫۲۵ همچنین و ω۲ = ۰٫ ۰۶۲۵ و ω۱ = ۰٫ ۰۰۴ شود فرض اگر می�کنیم. محاسبه را کنتراست مقدار هار
و a۲ cos(۲πω۲x) سریع متغیر چهارم، سطح در باند، نیم تجزیه اساس بر شود، داده ادامه سطح چهار تا شده معرفی روند اگر می�آید. بدست ۰٫۳۳ و ۰٫۲ ترتیب به ١ شکل
هار موجک که می�شود مشاهده می�دهد. نشان را شده محاسبه کنتراست همچنین و باال و پایین فرکانس پاسخ�های ٢ شکل شد. خواهند جدا هم از a۱ cos(۲πω۱x) آرام متغیر
رزولوشن در پایین فرکانس پاسخ باال)، (شکل موج شکل آن در که دهد می نشان را ١ شکل هار تجزیه ٢ شکل کند. پیش�بینی دقیقاً مکانی مختلف نقاط در را کنتراست می�تواند

می�باشد. پایین) (شکل پاسخ دو این شده) محاسبه (کنتراست نسبت راست)، سمت وسط (شکل چهارم رزولوشن در باال فرکانس پاسخ چپ)، سمت وسط (شکل چهارم
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پارتو بتا-کوماراسوامی جدید توزیع معرفی
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چکیده

شناسایی در بودهاست. محققین استفاده مورد دیرباز از داده�ها تحلیل و تجزیه در مهم ابزاری عنوان به آماری توزیع�های
از خانواده�ای عنوان به تعمیم�یافته توزیع�های می�گیرند. قرار استفاده مورد باال، انعطاف قابلیت با توزیع�های مناسب، مدل
توزیع�های سری از پارتو بتا-کوماراسوامی جدید توزیع برخوردارند. ویژه�ای اهمیت از دارند باالیی انعطاف�پذیری که توزیع�هایی
کاربرد .... �و شرکت�ها اندازه�ی شهری، جمعیت درآمد، به مربوط داده�های در بیشتر توزیع�ها اینگونه می�باشد. پارتو تعمیم�یافته�ی
توزیع�های اینگونه بررسی می�کند، پیدا کاربرد دم�سنگین رفتار با توزیع�های مختلفی و مهم زمینه�های در اینکه به توجه با دارند.
و توزیع توابع توزیع این برای شده، معرفی پارتو بتا-کوماراسوامی جدید توزیع مقاله این در می�یابد. ضرورت تعمیم�یافته
است. شده محاسبه نیز خطر تابع و چگالی تابع رفتار محدوده�ی گشتاور، مولد تابع و گشتاورها همچنین شدهاست. معرفی چگالی

. تعمیم�یافته توزیع�های گشتاور، پارتو، بتا-کوماراسوامی توزیع کوماراسوامی، توزیع : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

.[١] می�شود معرفی زیر بصورت ترتیب به (Kw) توزیع چگالی و توزيع توابع آنگاه باشد، کوماراسوامی توزیع دارای x اگر .١.١ تعریف .١.١ تعریف

H(x) = ۱− (۱− xa)b, (١)

h(x) = abxa−۱(۱− xa)b−۱. (٢)

.[١] می�شود معرفی زیر بصورت ترتیب به توزیع چگالی و توزيع توابع آنگاه باشد، پارتو توزیع دارای x اگر .٢.١ تعریف

P(x) = ۱−
(

θ
x

)k

(k > ۰ & x ⩾ θ) (٣)

p(x) =
kθ k

xk+۱
(k > ۰ & x ⩾ θ) (۴)

.[١] می�شود معرفی زیر بصورت ترتیب به (Kw-p) توزیع چگالی و توزيع توابع آنگاه باشد، کواراسوامی-پارتو توزیع دارای x اگر .٣.١ تعریف

G(x) = ۱−

{
۱−

[
۱−

(
θ
x

)k
]a}b

(k,a,b > ۰ & x ⩾ θ) (۵)

g(x) =
abkθ k

xk+۱

[
۱−

(
θ
x

)k
]a−۱{

۱−

[
۱−

(
θ
x

)k
]a}b−۱

(۶)
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.[٢] می�شود معرفی زیر بصورت ترتیب به (BG) توزیع چگالی و توزيع توابع آنگاه باشد، تعمیم�یافته بتای� توزیع دارای x اگر .۴.١ تعریف

F (x) =
۱

B(α ,β )

G(x)
∫
۰

tα−۱(۱− t)β−۱dt (k,a,b,α ,β > ۰ & x ⩾ θ) (٧)

f (x) =
g(x)

B(α,β )
G(x)α−۱(۱−G(x))β−۱ (٨)

اصلی نتایج .٢

.١.٢

می�کنیم. اثبات و عنوان قضیه قالب در را پارتو بتا-کوماراسوامی توزیع با رابطه در آمده بدست نتایج بخش این در

بود. خواهد زیر بصورت توزیع چگالی تابع آنگاه باشد، (B-KwP) پارتو بتا-کوماراسوامی توزیع دارای x اگر .١.٢ قضیه

f (x) =
∞

∑
w=۰

Qwh(x;θ ,k (w+۱)) (٩)

Qw =

ab∑∞
q=۰ ∑∞

l=۰ ∑∞
j=۰ ∑∞

i=۰ (−۱)i+ j+w+q+l
(

a(i+ j+w+۱)−۱
q

)(
bl
w

)(
α −۱

l

)(
b(β −۱)

j

)(
b−۱

i

)
B(α ,β )(w+۱)

است. مذکور پارامترهای با پارتو توزیع چگالی تابع معرف h(x;θ ,k(w+۱)) ،(٩) در

داریم: (٢) و (۴) ،(٨) روابط از استفاده با اثبات: برهان.

f (x) =
abp(x)P(x)a−۱(۱−P(x)a)b−۱

B(α ,β )

(
۱−{۱−P(x)a}b

)α−۱(
۱−۱+{۱−P(x)a}b

)β−۱

=

abp(x)∑∞
i=۰ (−۱)i

(
b−۱

i

)
P(x)a(i+۱)−۱

B(α ,β )

(
۱−{۱−P(x)a}b

)α−۱
{۱−P(x)a}b(β−۱)

داشت: خواهیم نهایت در دوجمله�ای بسط از مکرر استفاده�ی نیز و p(x) و P(x) جای به ترتیب به (٩) و (٩) روابط جایگذاری با

=

abp(x)∑∞
w=۰ ∑∞

l=۰ ∑∞
j=۰ ∑∞

i=۰ (−۱)i+ j+w+l
(

bl
w

)(
α −۱

l

)(
b(β −۱)

j

)(
b−۱

i

)
P(x)a(i+ j+w+۱)−۱

B(α ,β )

=

ab∑∞
q=۰ ∑∞

w=۰ ∑∞
l=۰ ∑∞

j=۰ ∑∞
i=۰ (−۱)i+ j+w+q+l

(
a(i+ j+w+۱)−۱

q

)(
bl
w

)(
α −۱

l

)(
b(β −۱)

j

)(
b−۱

i

)
B(α,β )(w+۱)

× k (w+۱)θ k(w+۱)

xk(w+۱)+۱

=
∞

∑
w=۰

Qwh(x;θ ,k (w+۱))

است. کامل اثبات ترتیب بدین و

بود. خواهد زیر بصورت آن توزیع تابع آنگاه باشد، پارتو بتا-کوماراسوامی توزیع دارای x اگر .٢.٢ قضیه

F (x) =
∞

∑
w=۰

QwH (x;θ ,k (w+۱)) (١٠)

میباشد. ١.٢ قضیه�ی مشابه Qw و است مذکور پارامترهای با پارتو توزیع توزیع، تابع معرف H(x;θ ,k(w+۱)) ،(١٠) در

می�شود. حاصل نتیجه ،(٩) از گیری انتگرال با سادگی به اثبات: برهان.
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بود. خواهد زیر بصورت توزیع r-ام مرتبه�ی گشتاور آنگاه باشد، پارتو بتا-کوماراسوامی توزیع دارای x اگر .٣.٢ قضیه

E (X r) = kβ r
∞

∑
w=۰

(w+۱)Qw

[k (w+۱)− r]
(١١)

می�باشد. ١.٢ قضیه�ی مشابه Qw ،(١١) در

برهان.

E (X r) =
∞
∫
θ

xr f (x)dx
with(۹)→ =

∞
∫
θ

xr
∞

∑
w=۰

Qwh(x;θ ,k (w+۱))dx

=
∞

∑
w=۰

Qw
∞
∫
θ

xrh(x;θ ,k (w+۱))dx = kβ r
∞

∑
w=۰

(w+۱)Qw

[k (w+۱)− r]

است. کامل اثبات ترتیب بدین و

بود. خواهد زیر بصورت توزیع برای گشتاور مولد تابع آنگاه باشد، پارتو بتا-کوماراسوامی توزیع دارای x اگر .۴.٢ قضیه

MX (t) = k
∞

∑
w=۰

(w+۱)(−θ t)k( j+۱)QwΓ(−k ( j+۱) ,−θ t) (١٢)

می�باشد. ١.٢ قضیه�ی مشابه Qw

برهان.

MX (t)
∞
∫
θ

etx f (x)dx =
∞
∫
θ

etx
∞

∑
w=۰

Qwh(x;θ ,k (w+۱))dx =
∞

∑
w=۰

Qw
∞
∫
θ

etxh(x;θ ,k (w+۱))dx

= k
∞

∑
w=۰

(w+۱)(−θ t)k( j+۱)QwΓ(−k ( j+۱) ,−θ t)

می�شود. تعریف زیر صورت به آن چگالی تابع رفتار محدوده�ی آنگاه باشد، پارتو بتا-کوماراسوامی توزیع دارای x اگر .۵.٢ قضیه

lim
x→θ

f (x;k,θ ,a,b,α,β ) =


∞, ۰ < a < ۱

bk
θB(α,β ) , a = ۱

۰, a > ۱
(١٣)

داشت: خواهیم بنویسیم اولیه بصورت شده، ذکر تعاریف از استفاده با را پارتو بتا-کوماراسوامی توزیع اگر

f (x) =
abkθ k

xk+۱

[
۱−

( θ
x

)k
]a−۱{

۱−
[
۱−

( θ
x

)k
]a}b−۱

B(α,β )۱−

{
۱−

[
۱−

(
θ
x

)k
]a}b


α−۱۱−

۱−

{
۱−

[
۱−

(
θ
x

)k
]a}b




β−۱

بود. خواهد بدیهی شده ذکر حدود توزیع از صورت این از استفاده با که

میشود. تعریف زیر به�صورت آن خطر تابع آنگاه باشد، پارتو بتا-کوماراسوامی توزیع دارای x اگر .۶.٢ قضیه

h(x) =
(۱−G(x))β−۱G(x)α−۱g(x)

B۱−G(x) (β ,α)
(١۴)

می�باشد. (۵) و (۶) روابط معرف ترتیب به G(x) و g(x) ،(١۴) در که
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داشت: خواهیم چگالی و توزیع توابع تعریف نیز و خطر تابع تعریف از استفاده با اثبات: برهان.

h(x) =
f (x)

۱−F (x)
=

B(α,β )
Bs∗(x) (β ,α)

(۱−G(x))β−۱G(x)α−۱g(x)
B(α,β )

=
(۱−G(x))β−۱G(x)α−۱g(x)

Bs∗(x) (β ,α)
=

(۱−G(x))β−۱G(x)α−۱g(x)
B۱−G(x) (β ,α)

(١۵)

داریم: رابطه این در که
s∗(x) = ۱−G(x).
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چکیده

به می�کنیم. بررسی را R دلخواه حلقه روی گراف�ها این اساسی خواص برخی و کرده معرفی را حلقه�ها به وابسته یکه گراف�های مقاله این در
می�دهیم. قرار مطالعه مورد را گراف�ها این بودن مسطح و قطر همبندی، ویژه

همبندی. حلقه؛ به وابسته یکه گراف قطر؛ : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 05C75; 13A10; 13A15.

پیش�گفتار .١

صفر علیه مقسوم گراف�های و پوچتوان گراف�های جمله آن از است. شده داده نسبت خاصی گراف�های حلقه�ها، و گروه�ها مانند جبری ساختارهای از برخی به اخیر سال�های در
G(Zn) نماد با و مطرح Zn حلقه�ی روی ١٩٩٠ سال در ،[٣] مرجع در (Grimaldi) گریمالدی رالف توسط بار اولین حلقه�ها به وابسته یکه گراف مفهوم برد. نام می�توان را
یکدار حلقه�ی R (که R حلقه�ی به وابسته یکه گراف را آن و دادند تعمیم دلخواه حلقه روی را گراف این همکارانشان (Ashrafi)و اشرفی ،٢٠١٠ سال در ادامه در شد. داده نشان
اگر مجاورند y و x متمایز رأس دو و R رئوس مجموعه�ی با است گرافی G(R) واقع در دادند. نمایش ،G(R) نماد رابا آن و نامیدند. باشد) غیرصفر همانی با جابجایی لزوماً نه
شارما توسط ١٩٩۵ سال در هم�ماکسیمال گراف�های می�باشد. [۴] مرجع در شده مطالعه هم�ماکسیمال گراف زیرگراف، همان گراف این باشد. R در یکه یک x+ y اگر تنها و
از متشکل گراف این رئوس مجموعه�ی شدند. داده نشان Γ(R) نماد با و شد. مطرح R جابجایی حلقه�ی روی [٧] مرجع در (Bhatwadekar) وادکار هات و (Sharma)
شامل ترتیب به که Γ(R) از Γ۲(R) و Γ۱(R) گراف�های زیر همکارانشان و (Maimani) میمنی .Ra+Rb = R اگر تنها و اگر مجاورند، b و a رأس دو و R عناصر تمام

دادند. قرار مطالعه مورد را آن�ها اساسی خواص برخی و کرده مطرح [۴] مرجع در را می�باشند یکه غیر عناصر مجموعه و یکه عناصر مجموعه

می�شود: تعریف زیر صورت به و می�شود داده نمایش diam(G) نماد با G گراف قطر باشد. گراف یک G فرض�کنید .١.١ تعریف
diam(G) = sup{d(u,v)|u,v ∈V (G)}.

می�دهیم: قرار نباشد موجود فوق sup که صورتی در
diam(G) = ∞.

می�دهیم: قرار باشد دور فاقد گراف که صورتی در می�دهند. نمایش gr(G) نماد با و گویند آن کمر را G گراف در دور کوتاه�ترین طول .٢.١ تعریف
gr(R) = ∞

اصلی نتایج .٢

پرداخت. خواهیم گراف این خواص مطالعه به سپس می�کنیم. مطرح را گراف این از مثال�هایی و بیان را یکه گراف مفهوم ابتدا،

رأس دو و R رئوس مجموعه�ی با است گرافی می�شود داده نمایش G(R) نماد با که یکه باشد.گراف آن یکه�ی عناصر تمام U(R)مجموعه و حلقه یک R کنید فرض .١.٢ تعریف
.x+ y ∈ U(R) اگر تنها و اگر می�شوند وصل هم به y و x متمایز

می�دهند. نشان را Z۳×Z۳ و Z۵ یکه گراف�های زیر شکل�های .٢.٢ مثال
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هستند: برقرار زیر گزاره�های صورت این در باشد. متناهی حلقه یک R کنید فرض [٢] .٣.٢ قضیه

است. |U(R)|-منظم گراف یک G(R) آن�گاه ،۲ /∈ U(R) اگر الف)

داریم: x ∈ U(R) هر برای آن�گاه ،۲ ∈ U(R) اگر ب)
deg(x) = |U(R)|−۱.

داریم: ،x ∈ R\U(R) هر برای و
deg(x) = |U(R)|.

هستند: برقرار زیر گزاره�های آن�گاه ،x,y ∈ R اگر باشد. جابجایی حلقه یک R کنید فرض [٢] .۴.٢ لم

هستند. وصل هم به G(R) در y+ Jac(R) عضو هر با x+ Jac(R) عضو هر آن�گاه باشند، وصل هم به G(R/Jac(R)) در y+ Jac(R) و x+ Jac(R) عضو دو اگر الف)

است. G(R) در مستقل مجموعه یک x+ Jac(R) آن�گاه ،۲x /∈ U(R) اگر ب)

است. G(R) در خوشه یک x+ Jac(R) آن�گاه ،۲x ∈ U(R) اگر پ)

که طوری به باشند، G گراف مجزای یال زیرگراف�های از خانواده�ای {Gi}i∈I کنید فرض .۵.٢ تعریف
E(G) =

∪
i∈I

(E(Gi))

می�شود. گفته G گراف برای پوشش یک خانواده�ای چنین به گراف نظریه در که می�کنیم نشان خاطر می�شود. داده نمایش G =
⊕

i∈I Gi بانماد G صورت، این در

هستند: برقرار زیر گزاره�های صورت این در باشد. متناهی جابجایی حلقه یک R کنید فرض [٢] .۶.٢ قضیه

.G(R)∼=
⊕

|Jac(R)|۲
G(R/Jac(R)) آن�گاه ،۲ /∈ U(R) اگر الف)

.G(R)∼= (
⊕

|Jac(R)|۲
G(R/Jac(R))⊕ (

⊕
|U(R)|

K|Jac(R)|) آن�گاه ،۲ ∈ U(R) اگر ب)

[۵] شد. معرفی زیر صورت به ١٩۵۶ سال در ناگاتا توسط حلقه یک ایده�آل�ساز مفهوم

ضرب و جمع با R⊕M واقع در می�شود. داده نمایش R⊕M نماد با که R در M ایده�آل�سازی باشد یکانی R-مدول یک M و جابجایی حلقه�ای R فرض�کنید .٧.٢ تعریف
: است حلقه یک زیر

(r,x)+(r′,x′) := (r+ r
′
,x+ x

′
)

(r,x)(r′,x′) := (rr
′
,rx

′
+ r

′
x)

..x,x′ ∈ M و r,r
′ ∈ R آن در که

هستند: برقرار زیر گزاره�های صورت این در باشد. متناهی یکانی R-مدول یک M و جابجایی حلقه یک R کنید فرض [٢] .٨.٢ گزاره

.G(R⊕M)∼=
⊕

|M|۲ G(R) آن�گاه ،۲ /∈ U(R) اگر الف)

.G(R⊕M)∼= (
⊕

|M|۲ G(R))⊕ (
⊕

U(R) K|M|) آن�گاه ،۲ ∈ U(R) اگر ب)

می�کنند. رده�بندی را باشد بخشی دو کامل G(R) که حاالتی ترتیب به زیر قضایای

باشد. دو مشخصه با تقسیم حلقه یک R اگر تنها و اگر است کامل گراف یک G(R) صورت، این در باشد. حلقه یک R کنید فرض .٩.٢ قضیه

رو این از است. وصل ۰ به r لذا، است کامل G(R) چون بگیرید. نظر در را R حلقه�ی از r دلخواه ناصفر عضو باشد. کامل گراف یک G(R) کنید فرض ابتدا، برهان.
با لذا، .۱+(−۱) = ۰ /∈ U(R) زیرا نیست. وصل −۱ عضو به ۱ عضو دیگر طرف از است. تقسیم حلقه R نتیجه در است. یکه r بنابراین .r = r+ ۰ ∈ U(R):داریم

char(R) = ۲. نتیجه در ۱ =−۱. باشیم: داشته G(R)،باید بودن کامل فرض به توجه
حلقه R چون آن�گاه ،x+ y ̸= ۰ اگر .x+ y ∈ R داریم: بگیرید. نظر در را R حلقه�ی از y و x متمایز عضو دو باشد. دو مشخصه با تقسیم حلقه�ی یک R کنید فرض برعکس،
y و x بودن متمایز با تناقض که x = −x = y داریم: ،۲x = ۰ که این به توجه با نتیجه در .x = −y آن�گاه ،x+ y = ۰ اگر حال است. وصل y به x رأس لذا، است تقسیم

است. کامل گراف G(R) بنابراین نمی�دهد. رخ حالت این لذا است.
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گراف G(R) بعالوه، است. بخشی دو گراف G(R) صورت این در .| R
m |= ۲ که طوری به باشد آن ماکسیمال ایده�آل یک m و جابجایی حلقه یک R کنید فرض .١٠.٢ قضیه

باشد. موضعی حلقه یک R اگر تنها و اگر است کامل بخشی دو

[۶] است. شده ارائه (Nicholson)نیکولسون توسط ١٩٧٧ سال در زیر تعریف

فرد به منحصر نوشتن نوع این اگر نوشت. یکه عنصر یک و خودتوان عنصر یک مجموع شکل به بتوان را R هرعنصر که صورتی در گویند تمیز را R حلقه�ی .١١.٢ تعریف
گویند. یکتا تمیز را R آن�گاه باشد،

.| R
m |= ۲ ،m ماکسیمال ایده�آل هر ازای به اگر تنها و اگر است یکتا تمیز R حلقه [١] .١٢.٢ گزاره

است. تمیز حلقه یک موضعی حلقه .١٣.٢ مثال

داریم: حالت دو بگیرید. نظر در را x ∈ R دلخواه عنصر باشد. m ماکسیمال ایده�آل با موضعی حلقه R کنید فرض برهان.

.x = x+ ۰ آن�گاه باشد، x ∈ U(R) اگر اول: حالت
.x = (x−۱)+۱ داریم: بنابراین ،x−۱ ∈ U(R) لذا ،x ∈ m اگر دوم: حالت

است. تمیز R نتیجه در

باشد: زیر حلقه�های از یکی فرم به R کنید فرض .١۴.٢ قضیه

است. زوج صحیح عدد n آن در که R = Zn الف)

است. یکتا تمیز حلقه R ب)

است. دلخواه حلقه یک S′ و یکتا تمیز حلقه یک S آن در که R = S×S′ ج)

است. دوبخشی ،G(R) صورت این در

تعریف به یکه گراف همبندی بررسی برای است. شده تعریف گراف همبندی مورد این در مطرح سواالت از یکی شود تعریف گرافی مفهوم جبری ساختار یک روی هرگاه
داریم. نیاز حلقه یک یکه جمعی عدد و k-خوب حلقه�ی

به باشند موجود u۱ , . . . ,uk ∈U(R) عناصر که صورتی در گویند k-خوب را R حلقه از r عنصر باشد. مثبت صحیح عدد یک k و حلقه یک R کنید فرض .١۵.٢ تعریف
که طوری

r = u۱+ · · ·+uk.

باشد. k-خوب یک R عنصر هر هرگاه گویند -خوب k را R حلقه

می�آید: دست به زیر شکل به می�شود، داده نشان u(R) نماد با که R حلقه از یکه جمعی عدد .١۶.٢ تعریف
باشد. k-خوب حلقه یک k ≥ ۱ ازای به R که صورتی در min{ k|است −خوب k حلقه یک R } الف)

می�کنند. تعریف ω باشد k برخی ازای به -خوب k عنصر یک R عنصر هر اما نباشد، k-خوب kای، هیچ ازای به R اگر ب)

.∞ صورت این غیر در پ)

است. شده مطرح [٨] مرجع در (Zelinsky) زلینسکی توسط ١٩۵۴ سال در مفهوم این

و ۰ = ۱+ (−۱) و ۱ = (۱− r) + r داریم: ،r ̸= ۰,۱ فرض با واقع در u(D)؛ = ۲ آن�گاه ،|D| ≥ ۳ اگر باشد. تقسیم حلقه یک D کنید فرض .١٧.٢ مثال
است. ۲-خوب عنصر یک ۰ و ۱-خوب یک، عنصر حالت این در که داریم توجه .u(Z۲) = ω داریم: حالت این در .D = Z۲ آن�گاه ،|D|= ۲ اگر .r = (r−۱)+۱

.u(Z۲×Z۲) = ∞ داریم: Z۲×Z۲ برای همچنین

.u(R)≤ ω اگر تنها و اگر است همبند G(R) یکه گراف صورت این در باشد. حلقه یک R کنید فرض [٢] .١٨.٢ قضیه

است. ناهمبند گراف یک G(R[x]) آن�گاه باشد، یافته کاهش حلقه R اگر باشد. جابجایی حلقه یک R کنید فرض .١٩.٢ مثال

گراف یک G(Mn(R)) صورت این در باشد. R روی n× n ماتریس�های حلقه Mn(R) و |R| > ۲ میدان، یک R یک، از بزرگتر طبیعی عدد n کنید فرض .٢٠.٢ مثال
است. همبند

Gآن�گاه باشد، χ́(G) = k اگر می�باشد. یالی k-رنگ�پذیر ،G آن ازای به که است kای کوچکترین با برابر ،G طوقه بدون گراف یک برای χ́(G) یالی رنگی عدد .٢١.٢ تعریف
نامند. یالی k-رنگی را

آن�گاه باشد، ساده گراف G اگر (١ ویزینگ ) .٢٢.٢ قضیه
∆ ≤ χ ′(G)≤ ∆+۱

١vizing
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.χ ′(G(R)) = ∆ صورت این در باشد. متناهی حلقه یک R کنید فرض [٢] .٢٣.٢ قضیه

می�کند. ارائه یکه گراف کمر از جامعی اطالع زیر قضیه

داریم: صورت این در باشد. متناهی جابجایی حلقه�ی یک R کنید فرض .٢۴.٢ قضیه
gr(G(R)) ∈ {۳,۴,۶,∞}.

می�کند. حساب مختلف حاالت در را یکه گراف قطر که می�کنیم بیان [٢] مرجع از را گزاره�ای نهایت در

هستند: قرار بر زیر گزاره�های صورت این در باشد. متناهی جابجایی حلقه یک R کنید فرض .٢۵.٢ گزاره

باشد. دو مشخصه با میدان یک R اگر تنها و اگر diam(G(R)) = ۱ الف)
دهند: رخ زیر حاالت از یکی اگر تنها و اگر diam(G(R)) = ۲ ب)

char(R)؛ ̸= ۲ و است میدان یک R (١
نیست؛ R قسمت خارج Z۲ و نیست میدان R (٢

.R � Z۲ و |R/m|= ۲ که طوری به است m ماکسیمال ایده�آل با موضعی حلقه یک R (٣
نباشد. موضعی حلقه R و نباشد R قسمت خارج Z۲×Z۲ باشد، R قسمت خارج یک Z۲ اگر تنها و اگر diam(G(R)) = ۳ پ)

باشد. R قسمت خارج یک Z۲×Z۲ اگر تنها و اگر diam(G(R)) = ∞ د)

می�دهند. نشان را مطلب این زیر مثال�های است. الزم شرط ٢۵.٢ قضیه در R بودن متناهی

داریم: همچنین، هستند. نامتناهی دو هر G(Z×Z) و G(Z) یکه گراف�های .٢۶.٢ مثال
diam(G(Z×Z)) = diam(G(Z)) = ∞.

نیست. Z قسمت خارج Z۲×Z۲ و است Z قسمت خارج یک Z۲ که کنید توجه

داریم: صورت این در .R = Z۶ کنید فرض .٢٧.٢ مثال

diam(G(Z۶)) = ۳.
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چکیده

و جبران�ساز کنترل�گر از متشکل کنترل�گر می�گیرد. انجام احتمالی پارامترهای با آشفته همزمانی از کالسی از دقیقی بررسی مقاله این در
مرتبه lu سیستم و صحیح مرتبه چند سیستم بین همزمانی مثال یک در است. شده بنا کسری پایداری قضیه پایه بر که است فازی کنترل�گر
کنترل و غیرهمزمانی و همزمانی مفاهیم مورد در جدیدی دیدگاههای نهایت در و شود. لمس بوضوح کنترل�گر تاثیر تا می�شود داده نشان کسری

می�شود. ارائه کسری و صحیح مرتبه غیرخطی سیستم�های بین رابطه و

فازی T-S کسری، مرتبه آشفته سیستم صحیح، مرتبه آشفته سیستم همزمانی، : کلیدی واژگان

معرفی .١

را آشفته همزمانی Caroll’s و Pecora تحقیقاتی کار چون می�باشد. سیستم ٢ بین شده تولید مختلف تناوبی منظم نوسان�های بین فرکانسی نزدیکی مفهوم پایه بر همزمانی
پس ... و عصبی سیستم فیزیک، کنترل، مهندسی شیمی، مدرن، مدیریت اطالعات، علوم مانند داد گسترش زمینه�ها از بسیاری در غیرخطی علم در مهم موضوع یک عنوان به
می�شود داده توسعه همزمانی مفهوم لغزنده. کنترل و برگشتی پله کنترل تطبیقی، کنترل مانند داده�اند ارائه مقاله بسیاری محققین زمینه این در و است شده محدود آشفته همزمانی
با آشفته کنترل به شدن نزدیک برای و می�رود بکار آشفته همزمانی و آشفته کنترل برای فازی کنترل�گر شود. خور پس همزمانی و یافته تعمیم همزمانی و فازی همزمانی شامل تا
و نوعی آشفته سیستم�های دادن نشان برای فازی مدل از استفاده مهم و کلیدی نقطه آنجا در که شد خواهد کار فازی کنترل سیستم�های پایه بر (LMI) خطی ماتریس نامساوی

هستند. غیرخطی سیستم�های مختلط کنترل�های برای قدرتمند ابزاری که کرده�اند ثابت T-S فازی مدل�های می�باشد. فازی مدل برای کنترل�گر طراحی

کسری مرتبه سیستم�های در پایداری قضیه

می�گیریم نظر در را زیر کسری مرتبه خطی سیستم .١.١ قضیه
Dqx = Ax, x(٠) = x٠ (١)

از λi ویژه مقادیر همه ازای به |arg(λi)|> qπ
٢ اگر تنها و اگر است پایدار مجانبی بطور (١) سیستم .(٠< qi ≤ ١) q = [q١, ...,qi, ...,qn] و x ∈ Rn و A ∈Rn×n که

.A ماتریس
.A ماتریس از ویژه مقادیر همه ازای به |arg(λi)| ≥ qπ

٢ اگر تنها و اگر است پایدار (١) سیستم

یافته تعمیم T−S فازی مدل .٢

می�شود: داده نشان زیر بصورت یافته تعمیم T-S فازی مدل پیوسته غیرخطی سیستم و می�شود داده توضیح فازی منطق سیستم مختصر بطور اینجا در
آنگاه .zp(t) = Mi

p ... و z٢(t) = Mi
٢ و z١(t) = Mi

١ اگر :i قاعده
Dα x(t) = Aix(t), i = ١, ...,r

هستند. فرضی متغیرهای ( j = ١, ..., p) z j(t) و فازی اعداد مجموعه r و است کسری مرتبه α و Ai ∈Rn×n و می�باشد حالت بردار x(t) = [x١(t), ...,xn(t)]T ∈Rn که
می�شود تعریف زیر فرم به T-S فازی مدل خروجی

Dα x(t) =
∑r

i=١ wi.Aix(t)

∑r
i=١ wi

می�کنیم بازنویسی زیر صورت به را معادله hi(z(t)) = wi
∑r

i=١ wi
فرض با و wi = ∏p

j=١ Mi j(z j(t)) که

Dα x(t) =
r

∑
i=١

hi(z(t)).Aix(t)

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

٧٨



شود. تعبیر if-then قاعده�های عنوان به می�تواند hi(z(t)) و ∑r
i=١ hi(z(t)) = ١ آن در که

فازی کنترل .٣

شود: انتخاب زیر بصورت فازی کنترل�گر که کنیم فرض و داد نشان فازی T-S مدل بصورت دقیقاً بتوان را کسری مرتبه سیستم که کنیم فرض
شود: توصیف زیر فرم به می�تواند فازی کنترل�گر پس .u′

(t) =−Fi.x(t) صورت این در ،zp(t) = Mi
p و... z٢(t) = Mi

٢ و z١(t) = Mi
١ اگر :i قاعده

u
′
(t) =−

r

∑
i=١

hi(z(t)).Fix(t)

شود: توصیف زیر بصورت می�تواند کنترلی سیستم کل صورت این در

Dα x(t) =
r

∑
i=١

hi(z(t)).(Ai −BFi)x(t)

است. همانی ماتریس معموال که است کنترل�گر ماتریس B ماتریس که

بطوریکه باشد داشته وجود Fi فیدبک حلقه اگر .١.٣ قضیه
G = A١−BF١ = Ai −BFi, i = ١, ...,r

است. مجانبی پایدار Dα x(t) = Aix(t) کسری مرتبه آشفته سیستم صورت این در است برقرار |arg(eigG)|> απ
٢ شرط و

یافته تعمیم همزمانی .۴

سیستم: توصیف .١.۴

فرم به می�شوند توصیف پاسخ سیستم و گردان دیسک سیستم نامشخص. سیستم پارامترهای با می�گیریم نظر در را کسری مرتبه آشفته سیستم�های از کالسی

Dα x = Ax+ f (x), Dβ y = cy+g(y)+u(t)

n×١ بردارهای β و α است. سیستم برای پیوسته برداری تابع f , g : Rn → Rn و پاسخ و گردان دیسک سیستم برای هستند -بعدی n حالت بردارهای و x, y ∈ Rn که
پاسخ. و گردان دیسک سیستم�های از خطی بخش برای ماتریسی پارامترهای C و A پاسخ. و گردان دیسک سیستم�های از حالت هر برای آشفته مرتبه دادن نشان برای هستند
سرانجام که سیستم دو بین همزمانی و گردان دیسک سیستم به می�شود نزدیک مجانبی بطور پاسخ سیستم حرکت مسیر بطوری�که u(t) مناسب موثر کنترل�گر طراحی ما هدف

می�شوند. حاصل

احتمالی: پارامترهای با کسری مرتبه آشفته سیستم و صحیح مرتبه آشفته سیستم بیم همزمانی .١.۴ مثال
می�شود: نوشته زیر به�صورت صحیح مرتبه سیستم ẋ١ = a(y١− x١)

ẏ١ = (c−a)x١− x١z١+ cy١
ż١ = x١y١−bz١

طوری را پاییم و باال کران�های می�توان که شود توجه .(x١,y١,z١) = (١,٣,۵) d > ٠ و x١ ∈ [−d,d] که کنید فرض هستند. اولیه شرایط و (a,b,c) = (٣۵,٣,٢٨) که
می�شود: توصیف زیر فرم به فازی مدل در چن سیستم صورت این در باشد. برقرار خطی ماتریس�های آثار جمع اصل که کرد مشخص

Rule١ : If x١ = M١(x) then ẋ(t) = A١x(t)

Rule١ : If x١ = M٢(x) then ẋ(t) = A٢x(t)

که

A١ =

 −a a ٠
c−a c −d
٠ d −b

 , A٢ =

 −a a ٠
c−a c d
٠ −d −b

 ,
M١(x) =

١
٢

(
١+

x
d

)
, M٢(x) =

١
٢

(
١− x

d

)
, X = [x١,y١,z١]T , d = ٣٠

فرم به می�تواند گردان دیسک سیستم نهایی فرم باال معادله تبدیل از بعد

Ẋ(t) =
٢
∑
i=١

hi(z(t)).Aix(t)

بود. خواهد غیرحساس احتمالی اغتشاشات به نسبت فازی مدل مبنای بر شده بنا کنترل�گر پس شود. عوض خود پایین و باال کران�های با می�تواند x متغیر بوضوح شود تعریف
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عصبی شبکه� از استفاده با ۳×۳ غیرخطی معادله حل

آقاپور مهسا
تبریز نور پیام تبریز-دانشگاه

aqapour_mahsa@yahoo.com
کریمی�نیا مانیا

شیراز نور پیام شیراز-دانشگاه

many_karimi@yahoo.com

چکیده

الگوریتم�های حل با نظریه این است. چندجمله�ای معادالت با غیرخطی جبری سیستم�های حل به قادر که جلو به رو عصبی شبکه یک توصیف
تثبیت ورودی و واحد و عقب به رو انتشار الگوریتم توسط یافته آموزش حاصلضرب واحدهای می�شود. کامل ۳×۳ غیرخطی جبری سیستم

است. شده

محاسباتی. روش�های عددی؛ تحلیل عصبی؛ شبکه�های غیرخطی؛ جبری سیستم�های : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 90C05; 90C46; 90C70.

مقدمه .١

f۲(z۱,z۲) = ۰ و f۱(z۱,z۲) = ۰ معادله دو فقط سیستم�ها این حل برای که می�شود توصیف بعدی n بردار یک با F : Rn → Rn (n > ۱) نگاشت با F (⃗z) = ۰ سیستم
می�یابد. کاهش توابع صفر کانتورهای و شناسایی

غیرخطی جبری سیستم�های .٢

صورت به (s۱,s۲, . . . ,sn) درجات و معادله n با غیرخطی جبری سیستم یک

Fi(⃗z) =
n

∑
j۱, j۲,..., jsi

A j۱ j۲··· jsi z j۱ z j۲ . . .z jsi
= ۰

اگر فقط و اگر z j ̸= ۰ یک حداقل می�باشد.

Rs۱,s۲,...,sn

{
A

j۱ j۲... jsi
i

}
= ۰

آخرین در A ماتریس می�یابد. کاهش dn|s = degA Rn|s = nsn−۱ ساده چندجمله�ای یک به Rn|s برآیند باشد s۱ = s۲ = · · · = sn = s اگر است. برآیند تابع R و
مستقل: ضریب nMn|s شامل و متقارن متغیر-متضاد، شاخص�های

Mn|s =
(n+ s−۱)

(n−۱)!s!

کرامر قانون در R برآیند

Rs۱,s۲,...,sn

{
A(k)(Zk)

}
= ۰

.A ضرایب ماتریس kام ستون A(k) و غیرمتجانس سیستم حل راه kام جزء ،Zk می�کند. صدق

غیرخطی سیستم حل�کننده�های عنوان به ANNها .٣

نامعین، مقدار p و معادله p با غیرخطی جبری سیستم یک حل هدف، رفته�اند. بکار خطی و غیرخطی معادالت و سیستم�ها جبری مسائل حل برای مصنوعی عصبی شبکه�های
می�شود شبیه�سازی عصبی مدل توسط و بررسی غیرخطی جبری سیستم روش این با می�باشد. صفر با برابر (۱ ≤ ℓ ≤ p) آن مطلوب که خروجی نورون p با شبکه�ای ساختن

.[۴]
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۳×۳ کامل غیرخطی جبری سیستم برای عصبی مدل .۴

Fi(x۱,x۲,x۳) = αi,۱x۳
۱ +αi,۲x۳

۲ +αi,۳x۳
۱۳ +αi,۴x۲

۱x۲ +αi,۵x۱x۲
۲

+αi,۶x۲
۱x۳ +αi,۷x۱x۲

۳ +αi,۸x۲
۲x۳ +αi,۹x۲x۲

۳

+αi,۱۰x۱x۲x۳ +αi,۱۱x۱x۲ +αi,۱۲x۱x۳ +αi,۱۳x۲x۳

+αi,۱۴x۲
۱ +αi,۱۵x۲

۲ +αi,۱۶x۲
۳ +αi,۱۷x۱

+αi,۱۸x۲ +αi,۱۹x۳ +αi,۲۰ = ۰

تعریف زیر صورت به غیرصفر سیناپسی ارزش�های با ارتباطات می�شود. مشاهده ١ جدول در می�کند حل را سیستم این که عصبی ساختار می�باشد. [۴] در ۲×۲ از تعمیمی که
می�شوند:

W۱۲ =
[
W (۱)

۱۲ W (۲)
۱۲ W (۳)

۱۲

]
= [x۱x۲x۳]

W۲۳ =
{

W (i, j)
۲,۳

} j=۱,۲,۳,...,۹

i=۱,۲,۳
=

[
۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱

]

W۳۴ =
{

W (i, j)
۳,۴

} j=۱,۲,۳,...,۱۷,۱۸,۱۹

i=۱,۲,...,۹
=



۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱



W۴۵ =



α۱,۱۷ α۲,۱۷ α۳,۱۷

α۱,۱۴ α۲,۱۴ α۳,۱۴

α۱,۱ α۲,۱ α۳,۱

α۱,۱۱ α۲,۱۱ α۳,۱۱

α۱,۴ α۲,۴ α۳,۴

α۱,۵ α۲,۵ α۳,۵

α۱,۱۰ α۲,۱۰ α۳,۱۰

α۱,۱۸ α۲,۱۸ α۳,۱۸

α۱,۱۵ α۲,۱۵ α۳,۱۵

α۱,۲ α۲,۲ α۳,۲

α۱,۱۳ α۲,۱۳ α۳,۱۳

α۱,۹ α۲,۹ α۳,۹

α۱,۸ α۲,۸ α۳,۸

α۱,۱۲ α۲,۱۲ α۳,۱۲

α۱,۷ α۲,۷ α۳,۷

α۱,۶ α۲,۶ α۳,۶

α۱,۱۹ α۲,۱۹ α۳,۱۹

α۱,۱۶ α۲,۱۶ α۳,۱۶

α۱,۳ α۲,۳ α۳,۳



۳×۳ کامل غیرخطی جبری سیستم برای عصبی مدل :١ جدول

وزن نورون نوع نورون�ها الیه
W۱۲(۱×۳) مجموع ٠١ ١ الیه
W۲۳(۳×۹) مجموع ٠٣ ٢ الیه

W۳۴(۹×۱۹) مجموع و محصول ٠٩ ٣ الیه
W۴۵(۱۹×۳) مجموع ١٩ ۴ الیه

١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٣ ،٢ ،١ نورون�ها
W۴۵(۱۹×۳) مجموع ١٩ ۴ الیه

جمع واحدهای
١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ نورون�ها

محصول واحدهای
نیست موجود مجموع ٠٣ ۵ الیه

سوم: الیه .(i = ۱,۲,۳) ، f (i)۲ (v) = v دوم: الیه است؛ زیر صورت به شبکه ساختار نورون�های برای فعال�سازی تابع

f۳ =
[

f (۱)۳ f (۲)۳ f (۳)۳ f (۴)۳ f (۵)۳ f (۶)۳ f (۷)۳ f (۸)۳ f (۹)۳

]
=

[
v v۲ v۳ v v۲ v۳ v v۲ v۳

]
.
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.(i = ۱,۲,۳, . . . ,۱۷,۱۸,۱۹) ، f (i)۴ (v) = v چهارم: الیه

.(i = ۱,۲,۳) ، f (i)۵ (v) = tanh(v) (خروجی): پنجم الیه

عقب به انتشار معادالت .۵

می�شود: تخمین زیر صورت به مجموع نورون سه برای کلی ورودی می�شود. ساخته عصبی شبکه آموزش معادله سنتی، عقب به انتشار رویکرد با

v(۱)۵ =
۱۹

∑
j=۱

W ( j,۱
۴۵ v( j)

۴ = α۱,۱۷x۱ +α۱,۱۴x۲
۱ +α۱,۱x۳

۱ +α۱,۱۱x۱x۲ +α۱,۴x۲
۱x۲ +α۱,۵x۱x۲

۲

+α۱,۱۰x۱x۲x۳ +α۱,۱۸x۲ +α۱,۱۵x۲
۲ +α۱,۲x۳

۲ +α۱,۱۳x۲x۳ +α۱,۹x۲x۲
۳ +α۱,۸x۲

۲x۳

+α۱,۱۲x۱x۳ +α۱,۷x۱x۲
۳ +α۱,۶x۲

۲x۳ +α۱,۱۹x۳ +α۱,۱۶x۲
۳ +α۱,۳x۳

۳ −α۱,۲۰ = F۱(x۱,x۲,x۳),

v(۲)۵ =
۱۹

∑
j=۱

W ( j,۲
۴۵ v( j)

۴ = α۲,۱۷x۱ +α۲,۱۴x۲
۱ +α۲,۱x۳

۱ +α۲,۱۱x۱x۲ +α۲,۴x۲
۱x۲ +α۲,۵x۱x۲

۲

+α۲,۱۰x۱x۲x۳ +α۲,۱۸x۲ +α۲,۱۵x۲
۲ +α۲,۲x۳

۲ +α۲,۱۳x۲x۳ +α۲,۹x۲x۲
۳ +α۲,۸x۲

۲x۳

+α۲,۱۲x۱x۳ +α۲,۷x۱x۲
۳ +α۲,۶x۲

۲x۳ +α۲,۱۹x۳ +α۲,۱۶x۲
۳ +α۲,۳x۳

۳ −α۲,۲۰ = F۲(x۱,x۲,x۳),

v(۳)۵ =
۱۹

∑
j=۱

W ( j,۳
۴۵ v( j)

۴ = α۳,۱۷x۱ +α۳,۱۴x۲
۱ +α۳,۱x۳

۱ +α۳,۱۱x۱x۲ +α۳,۴x۲
۱x۲ +α۳,۵x۱x۲

۲

+α۳,۱۰x۱x۲x۳ +α۳,۱۸x۲ +α۳,۱۵x۲
۲ +α۳,۲x۳

۲ +α۳,۱۳x۲x۳ +α۳,۹x۲x۲
۳ +α۳,۸x۲

۲x۳

+α۳,۱۲x۱x۳ +α۳,۷x۱x۲
۳ +α۳,۶x۲

۲x۳ +α۳,۱۹x۳ +α۳,۱۶x۲
۳ +α۳,۳x۳

۳ −α۳,۲۰ = F۳(x۱,x۲,x۳),

می�شود: مشخص زیر معادالت توسط شبکه حقیقی خروجی و

v(۱)۵ ≡ o۱ = tanh[v(۱)۵ ] = tanh[F۱(x۱,x۲,x۳)] = f (F۱),

v(۲)۵ ≡ o۲ = tanh[v(۲)۵ ] = tanh[F۲(x۱,x۲,x۳)] = f (F۲),

v(۳)۵ ≡ o۳ = tanh[v(۳)۵ ] = tanh[F۳(x۱,x۲,x۳)] = f (F۳),

بردارهای از δ پارامترهای عقب-تخمین به رو گذر در می�کنیم. استفاده (i = ۱,۲,۳) ،Fi = Fi(x,y,z) قراردادهای از و f (x) = tanh(x) آن در که

δ۵ =
[
δ (۱)

۵ δ (۲)
۵ δ (۳)

۵

]
,

δ۴ =
[
δ (۱)

۴ δ (۲)
۴ δ (۳)

۴ · · · · · · · · · δ (۱۷)
۴ δ (۱۸)

۴ δ (۱۹)
۴

]
,

δ۳ =
[
δ (۱)

۳ δ (۲)
۳ δ (۳)

۳ δ (۴)
۳ δ (۵)

۳ δ (۶)
۳ δ (۷)

۳ δ (۸)
۳ δ (۹)

۳

]
,

δ۲ =
[
δ (۱)

۲ δ (۲)
۲ δ (۳)

۲

]
,

(i=۱,۲,۳) ،δ (i)
۲ =∑۹

j=۱W (i, j)
۲۳ δ (i)

۳ معادله طریق از δ (i)
۲ ،(i=۱,۲,۳) ارزش�های می�کنیم. استفاده دوم و سوم چهارم، پنجم، الیه�های بترتیب δ ارزش�های دادن نشان برای

می�باشند: زیر صورت به نتایج و می�شوند زده تخمین

δ (۱)
۲ = δ (۱)

۳ +δ (۲)
۳ +δ (۳)

۳ =
(
۳x۲

۱

۳

∑
j=۱

α j,۱ +۲x۱x۲

۳

∑
j=۱

α j,۴ + x۲
۲

۳

∑
j=۱

α j,۵

+۲x۱x۳

۳

∑
j=۱

α j,۶ + x۲
۳

۳

∑
j=۱

α j,۷ + x۲x۳

۳

∑
j=۱

α j,۱۰ + x۲

۳

∑
j=۱

α j,۱۱

+x۳

۳

∑
j=۱

α j,۱۲ +۲x۱

۳

∑
j=۱

α j,۱۴ +
۳

∑
j=۱

α j,۱۷

)
δ ( j)

۵ =
۳

∑
j=۱

(
∂Fj(x۱,x۲,x۳)

∂x۱

)
δ ( j)

۵ ,

δ (۲)
۲ = δ (۴)

۳ +δ (۵)
۳ +δ (۶)

۳ =
(
۳x۲

۲

۳

∑
j=۱

α j,۲ + x۲
۱

۳

∑
j=۱

α j,۴ +۲x۱x۲

۳

∑
j=۱

α j,۵

+۲x۲x۳

۳

∑
j=۱

α j,۸ + x۲
۳

۳

∑
j=۱

α j,۹ + x۱

۳

∑
j=۱

α j,۱۱ + x۳

۳

∑
j=۱

α j,۱۳

+۲x۲

۳

∑
j=۱

α j,۱۵ +
۳

∑
j=۱

α j,۱۸ + x۱x۳

۳

∑
j=۱

α j,۱۰

)
δ ( j)

۵ =
۳

∑
j=۱

(
∂Fj(x۱,x۲,x۳)

∂x۲

)
δ ( j)

۵ ,

δ (۳)
۲ = δ (۷)

۳ +δ (۸)
۳ +δ (۹)

۳ =
(
۳x۲

۳

۳

∑
j=۱

α j,۳ + x۲
۱

۳

∑
j=۱

α j,۶ +۲x۱x۳

۳

∑
j=۱

α j,۷

+x۲
۲

۳

∑
j=۱

α j,۸ +۲x۲x۳

۳

∑
j=۱

α j,۹ + x۱x۲

۳

∑
j=۱

α j,۱۰ + x۱

۳

∑
j=۱

α j,۱۲

+x۲

۳

∑
j=۱

α j,۱۳ +۲x۳

۳

∑
j=۱

α j,۱۶ +
۳

∑
j=۱

α j,۱۹

)
δ ( j)

۵ =
۳

∑
j=۱

(
∂Fj(x۱,x۲,x۳)

∂x۳

)
δ ( j)

۵ ,
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:١ شکل

صورت به انتشار الگوریتم توسط (i = ۱,۲,۳) W (i)
۱۲ = xi متغیر ارزش دو برای سیناپسی ارزش�های

W (i)
۱۲

(k+۱) =W (i)
۱۲

(k)+βδ (i)
۲ =W (i)

۱۲
(k)+β

۳

∑
j=۱

∂Fj

∂xi
δ ( j)

۵

.E =
۱

۲
∑۳

j=۱(d j −o j)
۲ =

۱

۲
∑۳

j=۱ o۲
j =

۱

۲
∑۳

j=۱ f ۲(Fj) عقب: به انتشار الگوریتم میانگین مربع خطای تعریف از کردیم. استفاده δ (i)
۵ و δ (i)

۲ پارامترهای از که می�شوند. روز به
آورد بدست را ارزش روز به معادله می�توان

W (i)
۱۲

(k+۱) =W (i)
۱۲

(k)−β
∂E

∂W (i)
۱۲

.

تجربی نتایج .۶

است زیر معادالت شامل حقیقی ریشه چهار با زیر سیستم .١.۶ مثال

F۱(x۱,x۲,x۳) = x۲
۱ + x۳

۲ + x۳
۳ −۳x۲

۱ −۲x۲
۲ −۲x۲

۳ +۲x۱ + x۲ + x۳ = ۰

F۲(x۱,x۲,x۳) = x۲
۱ + x۳

۲ + x۳
۳ − x۲

۱ −۵x۲
۲ − x۲

۳ +۸x۲ −۴ = ۰

F۳(x۱,x۲,x۳) = x۲
۱ + x۳

۲ + x۳
۳ −۴x۲

۱ −۴x۲
۲ −۵x۲

۳ +۴x۱ +۵x۲ +۸x۳ −۶ = ۰

می�کند: آشکار را زیر ارزش�های با ریشه�ها وجود سنتی، روش�های با سیستم این جواب

(x۱,x۲,x۳) = (۱٫۴۲۸۰۴۲,۰٫۳۸۴۱۳۲,۱٫۳۸۳۸۶۶)

(x۱,x۲,x۳) = (۱٫۱۰۷۰۰۷,۱٫۰۰۸۵۴۷, ۰٫۵۶۸۹۶۶)

(x۱,x۲,x۳) = (−۰٫ ۰۲۰۰۶۰, ۰٫۸۵۶۳۹۰,۱٫۱۴۳۸۶۰)

(x۱,x۲,x۳) = (۰,۱,۱).

است. شده داده نشان ١ شکل در سیستم این یادگیری میزان با تکرار تعداد تنوع می�کنند. شناسایی را ریشه چهار و حل را سیستم این عصبی مدل

نتیجه�گیری .٧

ساختاری ساخت با سیستم ساده جواب اصلی، مزیت می�یابد. عقب به انتشار عصبی شبکه�های کمک با را معادالت با کامل ۳×۳ غیرخطی جبری سیستم ریشه�های تحقیق، این
دربرگیرد. را غیرخطی جبری سیستم در پیچیده ضرایب و ریشه�ها حالت در تا داد بسط می�توان را ساختار این سرانجام می�کند. شبیه�سازی را برای مورد غیرخطی سیستم که است
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چکیده

حل روش تجربه به و شده پیچیده�تر او مسأله�های زمان گذشت با و است درگیر آن حل و مسأله با زندگی طول در همواره انسان
با شدن روبه�رو از قبل فرد اگر حال می�آموزد. را آن انسانی هر و است شخصی تجربه یک مسأله حل لذا می�یابد. را خود مسأله�های
را واقعی مسأله�های حل برای الزم مهارت باشد، آموخته را مسأله� با شدن روبه�رو روش�های و دیده آموزش واقعی، دنیای مسأله�های
کمک و نماید آن حل و مسأله درگیر را آن�ها باید بلکه باشد فراگیران سواالت پاسخگوی فقط نباید معلم یک لذا می�آورد. دست به
و یاددهی در مسأله حل روش معموأل بیاموزند. را پرسیدن و کردن فکر درست روش تا ببرند را بهره بهترین خود اطالعات از کند
مطرح کاربردی و عملی صورت به کمتر آن مراحل و می�شود بیان آن با رابطه در گوناگون نظریه�های بیان با و علمی صورت به یادگیری
شود. بیان تجربی صورت به آن از استفاده تأثیر و مطرح یادگیری و یاددهی جریان در مسأله حل مراحل که است این بر سعی مقاله این در می�گردد.

یادگیری. و یاددهی مساله؛ حل مساله؛ : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

اشکال است. نرسیده خود اهداف به نسبی طور به ریاضی آموزش ولی می�شوند متحمل ریاضی، درس کالس خارج و داخل در دانش�آموزان و معلمین که زیادی زحمات وجود با
.... آیا نیستند؟ مناسب تدریس روش�های آیا هستند؟ نارسا درسی کتب آیا کجاست؟ در

تاثیر تحت باشد، آن پاسخ نیازمند که را کسی هر که است این مسأله هر ویژگی�های از یکی گذشت. آن از باید مشخص هدفی به رسیدن برای که است مانعی مانند مسأله
انگیزه�بخش، سواالت طرح با سپس و کرده ارائه آموزان دانش معلومات با متناسب را مسایلی تواند می او دارد، آموزش برای زیادی موقعیت�های ریاضی معلم یک می�دهد. قرار
واقع در دارد فرق دیگر معلم به معلم یک از مساله با برخورد روش بیاموزد. خود دانش�آموزان به را مستقل صورت به کردن فکر این�گونه و نماید تحریک را دانش�آموزان کنجکاوی
آموزش در که باشد نداشته کارایی دیگر معلم برای می�کند کار معلم یک برای که روشی است ممکن حتی کرد پیشنهاد مسأله حل برای روشی می�توان تالشگر آموزگاران تعداد به

گیرد. قرار استفاده مورد فراگیران

کنیم؟ برخورد ریاضی مسأله یک با چگونه .٢

را ریاضی کار و تفکر یک نتایج معموأل ما ولی بیاموزند باید آن�ها که دارند وجود زیادی مطالب زیرا می�شوند ما بودن ای حرفه قربانی عجیب، شکلی به ما دانش�آموزان متأسفانه
کالس در ما که مسایلی اغلب داشت. برنخواهد در را خوبی نتایج یادگیری چنین ولی بگیرند یاد خوب را آن شاید هم دانش�آموزان می�کنیم. ارائه آن�ها به دقیق و منظم صورت به
به شد حل مسأله که همین و می�کنیم بیان را است نزدیک�تر دانش�آموزان ذهنی معلومات به و می�رسد ذهن به که جوابی اولین معموأل و هستند کتاب تمرینات می�کنیم حل درس
و بی�معنی برداشت�ها نوع این است. موجود صحیح حل راه تنها شده، ارائه حل راه که آید پیش دانش�آموزان برای برداشت این است ممکن این�جا در می�پردازیم. بعدی مسأله
کشف آن اثبات برای را جدیدی روش وقتی می�شویم خوشحال ما از کدام هر چقدر ولی دارد، وجود فیثاغورس قضیه�ی اثبات برای زیادی راه�های می�دانیم همه کننده�اند. نگران

است. جدید یافته�های همین شامل ریاضیات لذت از قسمتی زیرا کنیم؟ می
و عنوان مسایل، از نیمی برای که است این کرد توان می آن�چه کنند. حل دانش�آموزان برای را بیشتری تمرینات ممکن جای تا که هستند این نگران معلمان از بسیاری
شد. خواهد کشف دانش�آموزان توسط مطالب خیلی عوض در که کرد استفاده عمیق طور به مسایل دیگر نیم حل برای باقیمانده وقت از و کرده مطرح را آن کاربرد و حل روش
مسأله�ای با وقتی بنابراین باشد. مفید و کوتاه و نداشته خم و پیچ و بوده منطقی باید آن�ها حل روش می�کنند تصور دانش�آموزان زیرا است کننده نگران کار این حاصل گاهی حتی
حل در مهارت و توانایی ریاضیات، بر تسلط می�دهند. قرار نشدنی حل مسایل جزو را آن و می�گذارند کاغذ روی قلم و شده تسلیم نیست حل قابل فورأ که می�شوند به�رو رو
بر باید دبیرستان در بنابراین تحلیلی. و ترکیبی مسایل حل در خالقیت نیروی و سلیم عقل اندیشه، استقالل داشتن بلکه کلیشه�ای و عادی مسایل در تنها نه است، مسأله�ها
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از استفاده است. جدید موارد در قبلی ریاضی رفتارهای ار استفاده ریاضی، آموزش اصلی اهداف از یکی شود. زیادی توجه و تاکید مسأله حل روش بر متکی و منطقی جنبه�های
را مسأله که بدهد دانش�آموز به را توانایی این باید می�شوند، بیان کالس در که مفاهیمی و مهارت�ها پس دارد. نام انتقال خارجی، جهان از مسأله�ای حل در ریاضی، توانایی�های

نماید. ترجمه مسأله زبان به را ریاضی حل مجددأ پایان در و بپردازد آن ریاضی حل به و کند تبدیل ریاضی الگوی به را آن جزییات بشناسد،

آن حل و ریاضی مسأله با برخورد مراحل .٣

و فرض فهم عدم موجب این و می�گذرند آن از شتاب با ریاضی سواالت با برخورد در دانش�آموزان مساله خواسته و داده نمودن مشخص و سوال صورت دقیق خواندن (١
بود. خواهد موثر ضعف این شدن برطرف در زیر نکات از استفاده می�شود. مسأله حکم

وقت به توجه با کالس در دانش�آموزان توسط سواالت صورت حداقل یا و مباحث برخی رو�خوانی الف)

دانش�آموز عهده به مبحثی ارائه واگذاری ب)

شود رفع ابهامات معلم توضیح از پس به�طوری�که کالس در انحرافی پرسش�های طرح پ)

آموزان دانش توسط کالس در پرسش�هایی طرح ت)

امکان حد تا A −→ B شرطی گزاره صورت به و ریاضی زبان به سوال طرح بر تاکید ث)

دانستن مسأله حل در و شده آشنا قبل سال�های یا مباحث در که می�کند برخورد واژه�هایی با مسأله حل در فراگیر مسأله صورت در موجود اصطالحات و الفاظ دقیق درک (٢
ذهن در را مسأله صورت از روشن تصویر یک مفاهیم، دانستن با و می�گردد حاصل مفاهیم ترکیب و نمودن مرتب دنبال به مسأله حل گاهی زیرا است. ضروری آن�ها

مثال به�طور است. موثر مسأله حل کلی استراتژی انتخاب در که می�کند ایجاد

برابر محدب ضلعی n یک زوایای مجموع که بداند باید مسأله حل برای فراگیر بیابید. را اقطار تعداد است درجه ۱۰۸۰ زوایا مجموع که محدب ضلعی n یک در الف)
کند. حل را مسأله و است ۱/۲n(n−۳) با برابر ضلعی n هر اقطار تعداد و ۹۰۰(۴−n۲) با

دهید نشان حد تعریف از استفاده با ب)

lim
x→۱

۲

(x−۱)۲
=+∞

کند. حل را مسأله و برسد زیر گزاره�ی به بتواند تا باشد آشنا توابع حد تعاریف مختلف صورت�های به باید مسأله این حل برای فراگیر

lim
x→۱

۲

(x−۱)۲
=+∞ ⇐⇒∀N > ۰∃δ > ۰; ۰ < |x−۱|< δ ⇒ ۲

(x−۱)۲
> N

دنباله�ای به�کارگیری از مسأله حل که جایی آن از مسأله خواسته و داده و سوال صورت در موجود اصطالحات و الفاظ به مربوط قبلی اطالعات بین کاوش فضای یک ایجاد (٣
بین ارتباطی ماهیت گرفتن نظر در با باید مرحله این در فراگیر لذا می�پذیرد پایان مجهول، کشف یا حکم به رسیدن با و آغاز معلومات، با مرتبط ذهنی فعالیت�های از

باشد. مفید فوق ارتباط درک در تواند می (١) نمودار کند. ایجاد ارتباط قبلی دانش و خواسته و داده

قبلی دانش و خواسته و داده بین ارتباط :١ شکل

به موضوع و تحصیلی پایه�ی سنی، شرایط به توجه با روش این که می�نماید انتخاب را خاص روش فراگیر قبل مراحل به توجه با آن کنترل و آزمایشی روش یک ارائه (۴
می�باشد. کبوتری النه اصل و بازگشتی روش نقض، مثال مانند تکنیک�هایی از استفاده بر مبتنی و آن�ها از ترکیبی یا و استنتاجی استقرایی، شهودی، صورت
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رفتار و بیان طریق از را صبر با همراه درگیری استراتژی مسأله حل برابر در آموزش جریان در باید فراگیر شده ارائه روش موفقیت عدم صورت در قبل مرحله�ی تکرار (۵
فراگیران، توسط شده ارائه شیوه�های به نهادن ارزش با می�تواند معلم نماید. اتخاذ دیگری روش نگردد منتهی مسأله حل به انتخابی شیوه�ی اگر که طوری به دریابد معلم
را آن است آموزش خود نیز گاهی و آموزش الینفک جزو مسأله حل که این به توجه و تأمل با و گردد مسأله حل به منجر که روش ارائه و اندیشیدن بر تاکید با همچنین

کند. تقویت

شرایط در مسأله جواب که کند مطرح را پرسش این می�تواند مسأله ماهیت و تحصیلی پایه�ی به توجه با دانش�آموز گوناگون شرایط در مسأله جواب وجود پیرامون بحث (۶
باشد. مشهود می�بایستی نیز درسی کتب تألیف در بلکه شود تاکید باید معلم توسط تنها نه فراگیر برای نگرشی چنین وجود است؟ چگونه دیگر

متساوی�االضالع مثلث اگر که کند مطرح را سوال این می�تواند فراگیر هست. نیز قاعده میانه�ی راس، زاویه�ی نیمساز الساقین متساوی مثلث در کنید ثابت .١.٣ مثال
می�افتد؟ اتفاقی چه باشد

بیابد. را X۱+X۲+X۳ = ۴ معادله�ی مثبت و صحیح جواب�های تعداد .٢.٣ مثال
است؟ کدام معادله نامنفی صحیح جواب�های تعداد که نماید مطرح را سوال این می�تواند فراگیر

توسط نکات این اگر می�شوند. مطرح پرسش صورت به آزمون�ها در یا و رفته کار به مسایل حل در که هستند نکاتی حاوی مسایل، از بسیاری شمار مساله پیام ثبت (٧
هدفمند لذا می�ماند او ذهن در پایدار دانش یک صورت به یافته دست نکات این به مسأله، حل دنبال به چون و شده امیدوار خویش فعالیت نتیجه به شود بیان فراگیر

می�بریم. کار به را فوق نکات مثال یک در اینک داشت. خواهد پی در را درس موضوع و کالس بودن

چند ارائه شروع، بهترین شاید بکنیم؟ باید چه می�شویم روبه�رو مسأله�ای چنین با وقتی کنید. پیدا ax+by+ c = ۰ خط تا را A(x۰,y۰) نقطه�ی فاصله�ی .٣.٣ مثال
می�شود. پیشنهاد مسأله حل برای گوناگونی روش�های می�کنیم. پیدا x−y−۱= ۰ خط تا را A(۲,۳)نقطه�ی فاصله�ی کرد. پیدا سرنخی بتوان که باشد عددی ساده مثال

آن�گاه دهیم نشان dبا را B و A بین ی فاصله اگر کند. حرکت x− y−۱ = ۰ خط روی B(t, t −۱) نقطه�ی می�کنیم فرض اول: روش
D = d۲ = (t −۲)۲+(t −۴)۲ = ۲t۲−۱۲t +۲۰ = ۲(t −۳)۲+۲

d =
√

۲ و D = ۲ پس می�آید دست به B(۳,۲) نتیجه در و t = ۳ صورت این در و شود می�نیمم D که بود خواهد A به نقطه نزدیک�ترین B زمانی

زمانی حال m =
t −۴

t −۲
از است عبارت AB خط زاویه�ی ضریب صورت این در کند. حرکت x−y−۱= ۰ خط روی B(t, t −۱) نقطه�ی می�کنیم فرض دوم: روش

بنابراین می�باشد. t = ۳ جا آن از که −۱= (t −۴)/(t −۲) یعنی باشد x−y−۱= ۰ خط زاویه ضریب قرینه و عکس m که بود خواهد A به نقطه نزدیک�ترین B
است. مسأله جواب که می�آید دست به B(۳,۲) از A(۳,۲) فاصله�ی

فاصله�ی اینک آید، دست به B نقطه�ی تا دهید قطع هم با را دوخط حال باشد. عمود x− y−۱ = ۰ خط بر و بگذرد A(۲,۳) نقطه از که کنید رسم خطی سوم: روش
کنید. پیدا را B و A نقطه�ی

یافت. دست خط از نقطه فاصله�ی فرمول به و کرد حل فوق روش�های از یک هر به کلی حالت در را مسأله می�توان حال
آمد؟ وجود به کجا از مسأله کلی جوهر و ایده سوال:

مسأله شرایط بین رابطه�ی یافتن و زدن حدس دیگری آن، مطالعه�ی و خاص حالت�های بررسی یکی کردیم، نفوذ مسأله در جا دو در ما می�شویم متوجه شد، گفته چه آن از
راهبرد این و می�آید وجود به کجا از مسأله حل ایده�ی که می�شوند متوجه و می�سازد عملی دانش�آموزان برای را کار دو این مراحل، نمودن روشن و بازکردن آن. حکم و

باشد. استفاده قابل و مفید می�تواند هم دیگر جاهای در که بوده کلی

مراجع
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معادالت حل برای یانگ-الپالس تبدیل با موضعی کسری تغییراتی تکرار روش ترکیب
کانتور مجموعه در موضعی کسری شرودینگر و انتشار

افراز هما
تایباد نور پیام دانشگاه
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چکیده

با پژوهش این در می�باشد. جزئی مشتقات با دیفرانسیل معادالت حل برای کارآمد روش دو یانگ-الپالس روش و تکرارتغییراتی روش
که می�دهیم نشان و کرده حل را کانتور مجموعه در موضعی وشرودینگرکسری انتشار معادله دو می�آید، بدست کارآمدتری روش که آنها ترکیب
این از حاصل جواب�های بیشتر است. کارآمد و قدرتمند جزئی دیفرانسیل معادالت از گسترده رده یک برای جواب کردن پیدا در روش این
به قادر روش که داد خواهیم نشان عددی نتایج با همچنین می�شود. همگرا فیزیک مسائل در سرعت با که می�آید بدست سری به�صورت روش

می�باشد. باال دقت با کالسیک روش�های به نسبت محاسبات حجم کاهش

کانتور. مجموعه الپالس؛ یانگ تبدیل موضعی؛ کسری تغییراتی تکرار روش شرودینگر؛ معادله انتشار؛ معادله : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

دیفرانسیل حساب گذشته دهه طول در دارد. سروکار دلخواه مرتبه از انتگرال�های و مشتقات با که است کاربردی ریاضیات از شاخه یک کسری وانتگرال دیفرانسیل حساب
در مثال به�عنوان مسائل، برای فزاینده�ای طور به کسری دیفرانسیل معادالت از است. کرده پیدا مهندسی و علوم از متنوعی زمینه�های در متعددی کاربردهای کسری انتگرال و

است. شده استفاده دیگر فیزیکی فرآیندهای از بسیاری و انتشار الکترومغناطیس، زیست�شناسی، کوستیک، آ سیاالت، مکانیک
نیستند. اجرا قابل پذیر مشتق توابع مفاهیم در که دارند وجود فیزیکی موضعی طور به پارامترهای توصیف برای ناپذیر مشتق فیزیکی کمیت�های برخی

در ناشی موضعی کسری پواسن و الپالس معادالت فراکتال، دامنه در موضعی کسری استوکس ناویر معادالت موضعی، کسری هلمهولتز و انتشار معادالت مثال به�عنوان
آید. بدست مشتق�ناپذیری مسائل چنین برای مناسب حل�های راه تا می�دهد اجازه موضعی کسری حساب مفاهیم مواردی چنین در که فراکتال حوزه در الکترواستاتیک

و کسری نفوذ معادالت حل برای موضعی کسری تجزیه روش فراکتال، رسانه�های در حرارت انتقال معادله حل برای موضعی کسری تغییراتی تکرار روش مثال، به�عنوان
انتقال معادله حل برای بایانگ-الپالس تغییرات تکرار روش ترکیب و موضعی کسری مشتق با شرودینگر معادله حل برای موضعی کسری بسط روش موضعی، حرارت انتقال

شده�اند. استفاده فراکتال رسانه�های در حرارت
جواب�ها و کرده حل یانگ-الپالس تبدیل با موضعی کسری تغییراتی تکرار روش ترکیب با را کانتور مجموعه در موضعی کسری وشرودینگر انتشار معادله دو پژوهش این در

می�نماییم. مقایسه دیگر روش�های با را

اصلی نتایج .٢

[١] یانگ-الپالس: تبدیل با موضعی کسری تغییراتی تکرار روش ترکیب شرح
می�گیریم: درنظر را زیر کلی موضعی کسری جزئی مشتقات با دیفرانسیل معادله

Lα u(x, t)+Rα u(x, t)+Nα u(x, t) = f (x, t), t > ۰, x ∈ R, ۰ < α ≤ ۱ (١)

می�باشد. منبع جمله f (x, t)و کلی خطی غیر موضعی کسری عملگر Nα خطی، موضعی کسری عملگر Rα ،Lα = ∂ α

∂ tα که
می�کنیم. اعمال (١) طرف دو هر روی می�شود) داده نشان Lα با پژوهش این در (که را یانگ-الپالس تبدیل ابتدا

Lα {Lα u(x, t)}+Lα {Rα u(x, t)}+Lα {Nα u(x, t)}= Lα f (x, t) (٢)

داریم: یانگ-الپالس تبدیل خواص بردن کار به با
sαLα {u(x, t)}−u(x, ۰) = Lα { f (x, t)}−Lα {Rα u(x, t)}−Lα {Nα u(x, t)} (٣)

یا

Lα {u(x, t)}= ۱

sα u(x, ۰)+
۱

sα Lα { f (x, t)}− ۱

sα L
α
{Rα u(x, t)}− ۱

sα Lα {Nα u(x, t)}

داریم: (٣) دوطرف در الپالس - یانگ تبدیل معکوس بردن کار به با

u(x, t) = u(x, ۰)+L−۱
α

[
۱

sα Lα { f (x, t)}− ۱

sα Lα {Rα u(x, t)}− ۱

sα Lα {Nα u(x, t)}
]

(۴)
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می�گیریم: مشتق ∂ α

∂ tα وسیله به (۴) طرف دو از حال

uα
t (x, t)− ∂ α

∂ tα L−۱
α

[
۱

sα Lα { f (x, t)}− ۱

sα Lα {Rα u(x, t)}− ۱

sα Lα {Nα u(x, t)}
]
−uα

t (x, ۰) = ۰ (۵)

داریم فوق، عبارت برای موضعی کسری تغییراتی تکرار روش تصحیح تابع بردن کار به با

un+۱ (x, t) = un (x, t)−
۱

Γ(α +۱)

∫ t

۰

(
(un)

α
ξ (x,ξ )− ∂ α

∂ξ α L−۱
α

[
۱

sα Lα { f (x,ξ )}

− ۱

sα Lα {Rα un (x,ξ )}−
۱

sα Lα {Nα un (x,ξ )}
]
− (un)

α
ξ (x, ۰)

)
(dξ )α (۶)

می�باشد. همگرا که می�آید بدست سری به�صورت u(x, t) جواب دلخواه، اولیه جواب یک از بااستفاده
u(x, t) = limn→∞un(x, t) (٧)

معادالت .٣

[٣] می�گیریم: نظر در زیر به�صورت را کانتور مجموعه روی انتشار معادله .١.٣ مثال
∂ α u(x, t)

∂ tα − ∂۲α u(x, t)
∂x۲α = ۰, u(x, ۰) =

xα

Γ(۱+α)
, ۰ < α ≤ ۱

اعمال را یانگ-الپالس تبدیل معادله دوطرف به ابتدا کار این برای آوریم. بدست یانگ-الپالس تبدیل با تکرارتغییراتی روش ترکیب از استفاده با را مسئله این جواب می�خواهیم
داریم: و می�کنیم

sαLα {u(x, t)}−u(x, ۰) = Lα

{
∂۲α u(x, t)

∂x۲α

}
=⇒

Lα {u(x, t)}= ۱

sα u(x, ۰)+
۱

sα Lα

{
∂۲α u(x, t)

∂x۲α

}
می�کنیم: استفاده یانگ-الپالس تبدیل معکوس از حال

u(x, t) = u(x, ۰)+ L−۱
α

{
۱

sα Lα

{
∂۲α u(x, t)

∂x۲α

}}
داریم: اولیه شرط اعمال با

u(x, t) =
xα

Γ(α +۱)
+L−۱

α

{
۱

sα Lα

{
∂۲α u(x, t)

∂x۲α

}}
داریم: فوق رابطه طرف دو از ∂ α

∂ tα وسیله به مشتق�گیری با

uα
t (x, t)− ∂ α

∂ tα

{
L−۱

α

[
۱

sα Lα

{
∂۲α u(x, t)

∂x۲α

}]}
= ۰

می�سازیم: را تصحیح تابع حال

un+۱ (x, t) = un (x, t)−
۱

Γ(۱+α)

∫ t

۰

[
(un)

α
ξ (x,ξ )− ∂ α

∂ξ α

{
L−۱

α

[
۱

sα Lα
{
(un)

۲α
x (x,ξ )

}]}]
(dξ )α

می�کنیم: انتخاب زیر به�صورت تکرار اولین برای را اولیه شرط حال

u۰ (x, t) = u(x, ۰) =
xα

Γ(۱+α)

می�کنیم: محاسبه را u۱ و داده قرار فرمول در را اولیه مقدار

u۱ (x, t) = u۰ (x, t)−
۱

Γ(α +۱)

∫ t

۰

[
(u۰)

α
ξ (x,ξ )− ∂ α

∂ξ α

{
L−۱

α

[
۱

sα Lα
{
(u۰)

۲α
x (x,ξ )

}]}]
(dξ )α

u۱ (x, t) =
xα

Γ(α +۱)
+

۱

Γ(α +۱)

∫ t

۰

∂ α

∂ξ α

{
L−۱

α

[
۱

sα Lα

{(
xα

Γ(α +۱)

)۲α

x

}]}
(dξ )α =

xα

Γ(α +۱)

می�کنیم. محاسبه را تکرارها بقیه و داده ادامه ترتیب همین به

u۲ (x, t) =
xα

Γ(α +۱)
+

۱

Γ(۱+α)

∫ t

۰

∂ α

∂ξ α

{
L−۱

α

[
۱

sα Lα

{(
xα

Γ(α +۱)

)۲α

x

}]}
(dξ )α =

xα

Γ(۱+α)
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که گرفت نتیجه می�توان روند این ادامه با

un (x, t) =
xα

Γ(α +۱)

limn→∞un (x, t) =
xα

Γ(α +۱)

است. یکسان [۴] موضعی کسری سری�های بسط روش به مسئله جواب با حاصل جواب که می�کنیم مالحظه

می�گیریم: نظر در زیر به�صورت را کانتور مجموعه روی شرودینگر معادله .٢.٣ مثال

∂ α u(x, t)
∂ tα + i

∂۲α u(x, t)
∂x۲α = ۰, u(x, t ) = Eα (xα )

اعمال را یانگ-الپالس تبدیل معادله دوطرف به ابتدا کار این برای آوریم. بدست یانگ-الپالس تبدیل با تکرارتغییراتی روش ترکیب از استفاده با را مسئله این جواب می�خواهیم
داریم: و می�کنیم

sαLα {u(x, t)}−u(x, ۰) =−iLα

{
∂۲α u(x, t)

∂x۲α

}
Lα {u(x, t)}= ۱

sα u(x, ۰)− i
sα Lα

{
∂۲α u(x, t)

∂x۲α

}

می�کنیم: استفاده یانگ-الپالس تبدیل معکوس از حال

u(x, t) = u(x, ۰)−L−۱
α

{
i

sα Lα

{
∂۲α u(x, t)

∂x۲α

}}
داریم: اولیه شرط اعمال با

u(x, t) = Eα (xα )− i L−۱
α

{
۱

sα Lα

{
∂۲α u(x, t)

∂ x۲α

}}
داریم: فوق رابطه طرف دو از ∂ α

∂ tα وسیله به مشتق�گیری با

uα
t (x, t)+ i

∂ α

∂ tα L−۱
α

{
۱

sα Lα

{
∂۲α u(x, t)

∂x۲α

}}
= ۰

می�سازیم: را تصحیح تابع حال

un+۱ (x, t) = un (x, t)−
۱

Γ(α +۱)

∫ t

۰

[
(un)

α
ξ (x,ξ )+ i

∂ α

∂ξ α L−۱
α

{
۱

sα Lα

{
∂۲α un (x,ξ )

∂x۲α

}}]
(dξ )α

می�کنیم: انتخاب زیر به�صورت تکرار اولین برای را اولیه شرط

u۰ (x, t) = u(x, ۰) = Eα (xα )

می�کنیم: محاسبه را u۱ و داده قرار فرمول در را اولیه مقدار

u۱ (x, t) = u۰ (x, t)−
۱

Γ(α +۱)

∫ t

۰

[
(u۰)

α
ξ (x,ξ )+ i

∂ α

∂ξ α L−۱
α

{
۱

sα Lα

{
∂۲α u۰ (x,ξ )

∂x۲α

}}]
(dξ )α

u۱ (x, t) = Eα (xα )− ۱

Γ(α +۱)

∫ t

۰

[
i

∂ α

∂ξ α

(
Eα (xα )L−۱

α

{
۱

s۲α

})]
(dξ )α

u۱ (x, t) = Eα (xα )

[
۱− i

Γ(α +۱)

∫ t

۰

∂ α

∂ξ α

(
ξ α

Γ(۱+α)

)
(dξ )α

]
u۱ (x, t) = Eα (xα )

[
۱− itα

Γ(α +۱)

]
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می�کنیم: محاسبه را تکرارها بقیه و داده ادامه ترتیب همین به

u۲ (x, t) = u۱ (x, t)+
۱

Γ(α +۱)

∫ t

۰

[
(u۱)

α
ξ (x,ξ )+ i

∂ α

∂ξ α L−۱
α

{
۱

sα Lα

{
∂۲α u۱ (x,ξ )

∂x۲α

}}]
(dξ )α

u۲ (x, t) = Eα (xα )

[
۱− itα

Γ(α +۱)

]
− ۱

Γ(α +۱)

∫ t

۰

[
−iEα (xα )+ i

∂ α

∂ξ α L−۱
α

{
۱

sα Lα

{
Eα (xα )

(
۱− iξ α

Γ(α +۱)

)}}]
(dξ )α

u۲ (x, t) = Eα (xα )

[
۱− itα

Γ(α +۱)
− i

Γ(α +۱)

∫ t

۰

(
−۱+

∂ α

∂ξ α L−۱
α

{
۱

sα

(
۱

sα − i
s۲α

)})
(dξ )α

]
u۲ (x, t) = Eα (xα )

[
۱− itα

Γ(۱+α)
+

itα

Γ(۱+α)
− i

Γ(۱+α)

∫ t

۰

∂ α

∂ξ α

(
ξ α

Γ(۱+α)
− iξ۲α

Γ(۱+۲α)

)
(dξ )α

]
u۲ (x, t) = Eα (xα )

[
۱− itα

Γ(۱+α)
+

i۲t۲α

Γ(۱+۲α)

]
که گرفت نتیجه می�توان روند این ادامه با

un (x, t) = Eα (xα )
n

∑
k=۰

(−it)kα

Γ(۱+ kα)

limn→∞un (x, t) = lim
n→∞

Eα (xα )
n

∑
k=۰

(−it)kα

Γ(۱+ kα)
= Eα (xα )Eα

(
(−it)α)= Eα

(
(x− it)α)

است. یکسان [٢] موضعی کسری سری�های بسط روش به مسئله جواب با حاصل جواب که می�کنیم مالحظه

نتیجه�گیری .۴

جواب و کرده حل یانگ-الپالس تبدیل با موضعی کسری تغییراتی تکرار روش ترکیب با را کانتور مجموعه�های روی موضعی کسری وشرودینگر انتشار معادله دو مقاله این در
برای روش این در می�باشد. نتایج در باال دقت با کالسیک روش�های به نسبت محاسبات کاهش به قادر فوق روش که کردیم مالحظه نمودیم. مقایسه دیگر روش�های با را حاصل
به وهمگرا باال دقت با تقریبی جواب�های خطی غیر معادالت در همچنین می�شود. همگرا دقیق جواب به سرعت به که می�آید بدست سری به�صورت معموال جواب خطی معادالت

می�آید. بدست دقیق جواب

مراجع
[1] H. Jafari, H. K. Jassim, A Coupling Method of Local Fractional Variational Iteration Method and Yang-Laplace Transform

for Solving Laplace Equation on Cantor Sets, Int. J. Pure Appl. Sci. Technol., 26(1) (2015), 24–33.
[2] H. Jafari and H.K. Jassim, Local fractional series expansion method for solving Laplace and Schrodinger equations on

cantor sets within local fractional operators, International Journal of Mathematics and Computer Research, 2(11) (2014),
736–744.

[3] H. K. Jassim, C. Ünlü, S. P. Moshokoa, C. M. Khalique, Local Fractional Laplace Variational Iteration Method for
Solving Diffusion and Wave Equations on Cantor Sets within Local Fractional Operators, Hindawi Publishing Corporation
Mathematical Problems in Engineering Article ID 309870, 2015.

[4] A. M. Yang, X. J. Yang, and Z. B. Li, Local fractional series expansion method for solving wave and diffusion equations
on Cantor sets, Abstract and Applied Analysis, vol. 2013, Article ID 351057, 5 pages, 2013.

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

٩١



معامله هزینه با اوراق انتخاب برای چندهدفه توزیع مدل

ایزدی زینب
ممسنی نورآباد کز مر نور پیام دانشگاه علمی عضوهیات و دکتری دانشجوی ریاضی، گروه

zynab680@gmail.com

چکیده

را هدفه چند سهام پایه مدل یک کنیم. می معرفی احتمال توزیع به نسبت را پیوسته های توزیع ومغایرت ارزش احتمالی مفهوم مقاله این در
سنجش .برای کنیم می اضافه بهینه دارایی تخصیص با متنوع سهام دارایی وتوسعه تعمیم برای را تحلیلی هدف تابع ویک کنیم می پیشنهاد
معامله هزینه با نامتعادل اوراق ی برا چندهدفه خطی غیر ریزی برنامه مدل گیریم.یک می نظر در نیز را اوراق ،نقدینگی وریسک بالقوه درامد

شود. می گرفته درنظر نیز

معامله. هزینه چندهدفه؛ مسائل انتروپی؛ نامتعادل؛ اوراق احتمال؛ تئوری : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 47A55; 39B52; 34K20; 39B82.

پیش�گفتار .١

بندی مدل برای را سازی وبهینه احتمال تئوری کند می هموار مدرن مفاهیم تحلیل برای را راه که ماکویتز .اثر است امده [٢ ،٣] در بار اولین -میانگین واریانس تئوری
مطلق انحرافی ریسک تابع ویامازاکی کونو است. داشته درپی را زیادی انتقادهای میانگین - واریانس روش کند. می ترکیب ، تردید با همراه اقتصادی عاملهای رفتار

انها ومانند واریانس انتظار،نیمه مورد ،کمبود ( VAR)ارزش مانند: ریسک دیگر های اندازه ، کردند.درنتیجه معرفی مارکویتز مدل ریسک تابع جایگزینی رابرای
گیری تصمیم [١] وزاده بلمن مفهوم این اساس شد.بر معرفی ١٩۶۵ در فازی های مجموعه مفهوم روزمره زندگی در ابهامات دادن نشان منظور شود.به می استفاده
برای اصلی های نگرانی از یکی معامله هزینه میکنند. تعریف پیوندد می بهم را فازی وهدف فازی محدودیت یک که تصمیم مجموعه بایک فازی محیط یک در

ناکارا اوراق تواند می معامله هزینه گرفتن نادیده که اند دریافته وونگر ارنوت دارد. افراد عملکرد ی رو مستقیم تاثیر معامله هزینه است است.بدیهی سهام مدیران
بگیرند. نظر در ریسک درامدو اساسی دوفاکتور کنار در را نقدینگی مانند دیگری فاکتورهای است ممکن گذاران سرمایه موارد دربعضی دهد. نتیجه را بازده وبی

غیر ریزی برنامه مدل یک ما هدف هستند.اینجا نامفهوم مطمئن نهایی محیط یک در سهام ونقدینگی است ان خواهان ریسک برای گذار سرمایه یک که درامد سطح
است شده اورده فازی های مجموعه اساسی ومفاهیم اوراق انتخاب مساله ابتدا است. نقدینگی گرفتن نظر ودر معامله هزینه با نامتعادل اوراق برای چندهدفه خطی

نماده مختلف قرضه واوراق سهام n در شخص یک های دارایی گذاری سرمایه برای شود. می بیان عددی مثالهای ان از شودوبعد می ارائه هدفه چند احتمالی مدل یک سپس
هستند: زیر بصورت

شود می i بهادار اوراق صرف که پولی مجموع از کلی :سهم xi

i. بهادار اوراق در شده صرف سهم ومینیمم :ماکزیمم Li,Ui

i. گذاری سرمایه ریسک روی برگشت احتمالی :سرعت Ri
COV (Ri,R j) یعنی Ri,R j میان :کواریانس σi, j

iگذاری سرمایه ریسک معامله هزینه :نرخ Ci

جدید گذاری سرمایه برای هستند. قبلی اوراق x۰ = (x۰
۱, ...,x

۰
n) جدیدو اوراق x = (x۱,۲ , ...,xn) که ∑n

i=۱ ci|xi − x۰
i | با است برابر اوراق معامله کلی هزینه

را وکارا موثر اوراق همیشه باید گذار سرمایه یک که دهد می نشان سادگی به (MV) مارکویتز میانی واریانس معیار .x۰
i = ۰, i = ۱,۲, ...,n دهیم قرار توانیم می

کنیم می وماکزیمم معرفی را زیر انتروپی تابع ما مقاله این شوند.در می متمرکز کم دارایی یک روی که هستند اوراقی ان بهینه اوراق در اصلی کند.مساله انتخاب
S(x) =−∑n

i−۱ xilogxi
شود: نوشته زیر بصورت تواند می که است تمایزاتی با اوراق انتخاب مساله یک اساسی مساله
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:٢ مدل

Max S(x) =
n

∑
i=۱

xiLn(xi)

Max M(x) = E(R)−
n

∑
i=۱

ci|xi − x۰
i | ,R =

n

∑
i=۱

Rixi

Min V (x) =
n

∑
i=۱

n

∑
j=۱

COV (Ri,R j)xix j (۲)

s.t
n

∑
i=۱

xi = ۱ Li ≤ xi ≤Ui xi ≥ ۰ i = ۱,۲, ...,n

فازی اعداد .٢

در x عضویت مرتبه µÃ(x) شود می تعریف µÃ : X → [۰,۱] عضویت تابع با Xاز Ã فازی مجموعه یک باشد سخن عالم بنام اهداف از ای مجموعه Xکنید فرض
کند. می صدق بودن ومحدب بودن نرمال شرایط در که است حقیقی اعداد خط از فازی مجموعه Ãیک فازی عدد یک Ã = {(x,µÃ(x)) : x ∈ X} است. Ã

است زیر بفرم عضویت تابع واین شود داده نشان Ã = (al ,a۱,a۲,ar) چهارتایی با کامل بطور تواند می TrFN ای(TrFN):یک ذوزنقه اعدادفازی

µÃ(x) =


µ l

Ã
(x) = x−al

a۱−al
i f al ≤ x ≤ a۱

۱ i f a۱ ≤ x ≤ a۲

µr
Ã(x) =

ar−x
ar−a۲

i f a۲ ≤ x ≤ ar
۰ i f ۰.w


TrFN از خاصی نوع (TFN) مثلثی اعدادفازی دهد می نشان هستند.این Ã ادفازی اعد وچپ راست عضویت تابع µr

Ã,µ
l
Ã
هستندو اعدادحقیقی al ≤ a ≤ ar که

شوند. می دیده همخوان فازی های مجموعه بعنوان که کردند تعریف را اعدادفازی از انتظار مورد ارزشی فاصله یک [ وپرید[١١ دوبیوس ١٩٨٧ در . a۱ = a۲ با هستند
احتمالی میانگین مقدار سپس Aα = [u۱(α),u۲(α)] کنیم.قراردهید می استفاده را پیوسته احتمالی های توزیع از ناهموار وواریانس میانگین ما مقاله این در

Ã = (al ,a۱,a۲,ar) ناهموار

E(Ã) =
∫ ۱

۰
α[u۱(α)+u۲(α)]dα

=
∫ ۱

۰
α[al +α(a۱ −al)+ar −α(ar −a۲)dα =

a۱ +a۲

۳
+

al +ar

۶
(۴)

کنیم. می تعریف را Ã احتمالی واریانس حاال

Var(Ã) =
۱

۲

∫ ۱

۰
α[u۲(α)−u۱(α)]۲dα

=
۱

۲

∫ ۱

۰
α[ar −α(ar −a۲)−al −α(a۱ −al)]

۲dα

=
(a۱ +ar −al −a۲)

۲

۸
+

(ar −al)
۲

۴
− (a۱ +ar −al −a۲)(ar −al)

۳
(۵)

کنیم می تعریف زیر بصورت Ã = (al ,a۱,a۲,ar), B̃ = (bl ,b۱,b۲,br)فازی اعداد بین احتمالی کواریانس

cov(Ã, B̃) =
۱

۲

∫ ۱

۰
α[[u۲(α)−u۱(α)][v۲(α)− v۱(α)]]dα

=
(a۱ +ar −al −a۲)(b۱ +br −bl −b۲)

۸
+

(ar −al)(br −b۱)

۴

− (a۱ +ar −al −a۲)(br −bl)+(b۱ +br −bl −b۲)(ar −al)

۶
(۶)

هدفه چند توزیع مدل .٣

نقدینگی شود. می گرفته نظر در نیز مطمئن برگشت وسرعت نقدینگی مانند عواملی اما شود می شروع وریسک درامد دوفاکتور با معیاری چند اوراق سازی بهینه
دهند. می ترجیح را بزرگتر نقدینگی گذاران سرمایه داد.معموال تغییر را وثیقه یک توان می وسریع اسان چگونه اینکه یعنی

از است عبارت اوراق گذاری سرمایه نرخ ناهموار میانگین ومقدار گیریم می درنظر T̃i = (Til ,Ti۱,Ti۲,Tir) فازی بااعداد را وثیقه i از گذاری سرمایه مانرخ
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E(T̃ ) = ∑n
i=۱(

Ti۱+Ti۲
۳ + Til+Tir

۶ )xi, xi ≥ ۰, (۷)
کنید: فرموله ٣ مدل بعنوان را احتمالی اوراق مدل

:٣ مدل

Maximize S(x) =−
n

∑
i=۱

xiln(xi)

maximize M(x) = E(
n

∑
i=۱

R̃ixi)−
n

∑
i=۱

ci|xi − x۰
i |

Minimize V (x) =
n

∑
i=۱

n

∑
j=۱

cov(R̃i, R̃ j)xix j s.tE(
n

∑
i=۱

T̃ixi)≥ λ

∑xi = ۱,li ≤ xi ≤ ui, Li,ui > ۰ , i = ۱,۲, ...,n

whereE(
n

∑
i=۱

R̃ixi) = ∑(
Ri۱ +Ri۲

۳
+

Ril +Rir

۶
)xi

cov(R̃i, R̃ j) =
(Ri۱ +Rir −Ril −Ri۲)(R j۱ +R jr −R jl −R j۲)

۸

+
(Rir −Ri j)(R jr −R jl)

۴

−
(Ri۱ +Rir −Ril −Ri۲)(R jr −R jl)+(R j۱ +R jr −R jl −R j۲)(Rir −Ril)

۶

عددی مثالهای .۴

بگیرید. درنظر را زیر احتمالی توزیع با مساله مدهیم.۶ ارائه هدفه چند احتمالی اوراق انتخاب مدل دادن نشان برای برای عددی مثال یک بخش این در
۰ ≤ xi ≤ ۰٫۵

(Til ,λTi۱,λTi۲,Tir),λ = ۰٫۳ x۰
i ci (Ril ,Ri۱,Ri۲,Rir) i

(۰٫ ۰۰۲, ۰٫ ۰۱۲, ۰٫ ۰۲۴, ۰٫ ۰۴۲) ۰٫۱۵ ۰٫ ۰۰۳ (۰٫ ۰۴۶, ۰٫ ۰۶۹, ۰٫ ۰۷۴, ۰٫ ۰۸۱) ۱
(۰٫ ۰۰۳, ۰٫ ۰۱۵, ۰٫ ۰۲۷, ۰٫ ۰۴۵) ۰٫۲۰ ۰٫ ۰۰۱ (۰٫ ۰۴۸, ۰٫ ۰۷۰, ۰٫ ۰۷۶, ۰٫ ۰۸۴) ۲
(۰٫ ۰۰۱, ۰٫ ۰۱۲, ۰٫ ۰۱۵, ۰٫ ۰۲۸) ۰٫۱۵ ۰٫ ۰۰۵ (۰٫ ۰۴۸, ۰٫ ۰۷۲, ۰٫ ۰۷۸, ۰٫ ۰۸۸) ۳
(۰٫ ۰۰۲, ۰٫ ۰۱۲, ۰٫ ۰۴۲, ۰٫ ۰۷۲) ۰٫۱۵ ۰٫ ۰۰۴ (۰٫ ۰۵۰, ۰٫ ۰۷۶, ۰٫ ۰۸۲, ۰٫ ۰۹۰) ۴
(۰٫ ۰۰۱, ۰٫ ۰۰۹, ۰٫ ۰۲۴, ۰٫ ۰۳۹) ۰٫۲۰ ۰٫ ۰۰۳ (۰٫ ۰۶۰, ۰٫ ۰۷۸, ۰٫ ۰۸۶, ۰٫ ۰۹۵) ۵
(۰٫ ۰۰۱۵, ۰٫ ۰۰۶, ۰٫ ۰۳۰, ۰٫ ۰۴۵) ۰٫۱۵ ۰٫ ۰۰۱ (۰٫ ۰۶۲, ۰٫ ۰۸۸, ۰٫ ۰۹۸, ۰٫۱۰۰) ۶

گیری نتیجه .۵

،ریسک، معیار:برگشت چند اوردن حساب به با گرفتیم درنظر گذار سرمایه یک برای بهینه اوراق یک مقاله این است.در معمولی چندهدفه مساله یک اوراق انتخاب
احتمالی توزیع یک کردیم.ما بررسی فازی عبارات در ماانهارا بنابراین نیستند هموار گذار سرمایه نظر نقطه از عموما توابع کردیم.این ارائه انتروپی بعالوه و نقدینگی

معامله، هزینه با دادیم نشان را هدفه چند غیرخطی ریزی برنامه مدل یک ما پژوهش این گرفتیم.در نظر در امنیت برگشت نرخهای احتمال توزیع بعنوان را ای ذوزنقه
دادیم. قرار استفاده مورد ان حل برای را فازی غیرخطی ریزی برنامه تکنیک ویک

مراجع
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[3] H. Markowits, Portfolio Selection:Efficient Diversification of investment, John Wiley, Sons, New York, 1959.
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مدل مرحله دو DEA بخشي و دوم مرحله در اضافي ورودي�هاي با داده�ها پوششي تحليل
نهايي خروجي عنوان به مياني محصوالت

جاللت سميرا
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چکیده

توسط شده معرفي كه شود مي استفاده گيرنده تصميم موثر واحدهاي در مرتبط وري بهره تحليل و تجزيه براي روش يك دادها، پوششي تحليل
ساختار شامل است ممكن موارد از بسياري در است. متعدد هاي خروجي و ها ورودي شامل (DEA) ،١٩٧٨ سال در روديز و كوپر چارز

باشد. مياني گيري اندازه با اي دومرحله

.DMUتصميم واحدهاي مرحله�ايDEA؛ دو داده�هاDEA؛ پوششي تحليل : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 91BXX; 62P20.

پيشگفتار .١

گيري اندازه از حاصل مرحله بين ممكن ابهامات مدل اين شود مي استفاده تجاري هاي بانك از آمريكا بازار سنجش و مدل سودآوري گيري اندازه براي DEA استاندارد مدل از
عنوان به مياني معيارهاي و هدف وري بهره مدل عنوان به DEA هاي مدل از يكي آنها مدل در كه حالي در كردند استفاده DEA استاندارد مدل از طرفي از نداد نشان را مياني

گرفتند. قرار استفاده مورد وري بهره محاسبات
از داخلي متوالي مرحله دو از نهايي وري بهره نهايي، مرحله از مرحله دو بر روابط اين گرفتند نظر در را ها سري روابط آن در كه كردند. تعيين DEA مدل بر را استانداردي

است. بوده منفرد مرحله دو از وري بهره

اصلی نتایج .٢

مرحله دو از نهايي وري بهره آن در كه نهادند. مشخص را DEA اي مرحله دو مدل كردند تعيين مجزا مرحله دو وري بهره جمع از متاثر را متوالي مرحله دو از نهايي وري بهره
بازي طراحي NASH مدل اند. شده تعريف مستقل و مجزا مرحله دو از ها وري بهره آن در كه شود تعريف متوازن مدل عنوان به اي مرحله دو مدل تواند مي متوالي و مرتبط
كه DMUS ساختاري شبكه و اي مرحله دو مراحل آن بر مضاف است. ساختاري مرحله دو شامل كه گرفت اندازه را DMUS عملكرد توان مي آن توسعه كه داد توسعه را ها

است. مياني گيري اندازه روش بر عالوه باشند داشته دوم مرحله در هاي ورودي است ممكن
ها رابطه عنوان به مياني گيري اندازه معيارهاي آن در كه رسمي طور به مياني توليدات مدل اين در كه كردند پيشنهاد كمكي مدل ساختار بر مبتني اي شبكه DEA مدل يك
به مطالعات از بعضي اخير هاي سال در شده گرفته كار به منابع تخصيص و گيرد مي قرار استفاده مورد وري بهره گيري اندازه مباني عنوان به مشترك جريان شود. مي ناميده
ورودي دسته آن براي گرفته اندازه را DMUها وري بهره كه است اين تقسيمي جريان اوليه مباني پرداخت توان مي جمله آن از پرداختند تقسيمي جريان بيان با DMUS بررسي
بخش يك است گرفته قرار بررسي نورد كم شوند توزيع و تقسيم آزاد طور به است ممكن مياني توليدات كه اصل اين ولي اند شده تعيين مختلف مراحل بين در كه ها خروجي و ها
ممكن امروزي DMUهاي يك توسط استفاده مورد مياني خروجي خاص طور به است گرفته قرار بررسي مورد نهايي خروجي عنوان به دوم بخش و دوم مرحله ورودي عنوان به

باشد. داشته آينده در را خروجي هاي سطح بر تاثير پتانسيل است
مكمل از سري يك است الزم همچنين كند پيدا ادامه برنامه يا برسد فروش به مياني محصول آيا كه بگيرند تصميم است الزم گيرنده تصميم نكه است فرآيند و تفكيك نقطه در
به زير مراحل اين و است مراحل تلخيص بعد مرحله در مراحل، كردن تفكيك اول مرحله كه دارد مرحله چند محصول انحصار اين كنند تعيين مياني محصول جهت مناسب هاي

باشند. همكار و مرتبط يكديگر با است ممكن مجموع
كه DEA براي را نسبتي كه است اين است مهم كه فرضيه اين در اي مقاله هيچ ها يافته اساس بر نهايي محصول سازي بهينه در نظر مورد موارد به خاصي تخصيص با
DMU از مرحله ٢ بين مياني توليدات و محصوالت تعامل منظر اين DMU بيابيد از يابد بهبود آن عملكرد تا دهد افزايش را هايش خروجي يا و داده كاهش را هايش ورودي
روش اين در يافته بسط خوب اوليه نظريات كه اصل اين توسعه با تحقيقات كمبودهاي بين را ارتباطي پلي تحقيق اين اساس اين بر است آن در ارزش مديريت بارز دهنده نشان
به آن بر مضاف اند شده استخراج نهايي محصوالت عنوان به مابقي و اند شده استفاده دوم مرحله در كه مياني محصوالت از بعضي كه كند بررسي را شرايطي كه است آن بحث
DEA از سري يك در اند شده توزيع مراحل بين آزاد طور به چگونه مياني محصوالت كه پردازد مي بحث اين به تحقيق اين DEA مدل در نهايي وري بهره كردن حداكثر منظور

دهند. تخصيص مناسب طور به مرحله ٢ بين در را منابع تا مديران براي مناسب پيشنهادهاي ارايه همچنين و يافته مياني محصوالت جهت مناسب هاي مكمل
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بهره بود شده استفاده DMUS داد. خواهيم قرار بحث مورد عملكرد گيري اندازه هاي مدل توسعه براي كه راهبردي اصول پيروي اساس بر ناهماهنگ مدل بخش اين در
منحصر را سيستم اول مرحله در آورد خواهيم بدست ناهماهنگ شرايط تحت را آنها هاي وري بهره از پايين و باال مراحل وسيله بدين زيرگروه و ناهماهنگ شرايط تحت را ها وري
اساس بر اول مرحله زيرگروه از وري بهره DMU كند مي پيروي را اول مرحله در گروه زير DMU آن در در كند مي پيگيري را مدلي دوم مرحله در زيرگروه اين كه حالي در كرد

است: زير

θ u
۱ = max

∑D
d=۱ wdzdo

∑m
i=۱ vixi j

s.t.
∑D

d=۱ wdzdo

∑m
i=۱ vixi j

≤ ۱ ∀ j viwd ≥ ۰ ∀i,d (١)

باال وري بهره توان مي مدل اس بر

θ u
۱ = max

D

∑
d=۱

wdzdo (٢)

s.t.
m

∑
i=۱

vixio = ۱
D

∑
d=۱

wdzd j −
m

∑
i=۱

vixi j ≤ ۰ ∀ j vi,wd ≥ ۰

CCR كرديم محاسبه مناسب مدل اساس بر دوم مرحله در را معمول بهينه DEA و پيشرو عنوان به دوم مرحله در كه كرديم فرض ما

θ u
۲ = max

∑s
r=۱ uryro

∑D
d=۱ wdαdzdo +∑H

h=۱ qhx۲
ho

s.t

∑s
r=۱ uryr j

∑D
d=۱ wdxdzd j +∑H

h=۱ qhx۲
h j

≤ ۱ ∀ j

يك مرتبط مراحل اين كه جايي در شود گرفته نظر مورد يك عنوان به تواند مي جريان از دوم مرحله در هماهنگ تنوري و مفهوم از استفاده كه داديم نشان هماهنگ مدل در همچنين
مطابق بها و ارزش كه كرديم استدالل فرضيه براي همچنين و موثرند بهينه ضرائب سازي حداكثر در مياني فاكتورهاي عنوان به كه كند مي مشخص را حداكثر هاي وزن از سري
هاي ورودي با توليد جريان مرحله ٢ از هماهنگ بهينه مدل باشند. شده گرفته نظر در خروجي يا ورودي عنوان به آنها آنكه از نظر صرف بود خواهد برابر و مياني متغيرهاي با

شود تشريح توان مي نهايي خروجي عنوان به مياني توليد از بخشي و دوم مرحله در شده اضافه

θ = maxθ۱ ∗θ۲ = max
∑D

r=۱ wdzdo

∑m
i=۱ vixio

.
∑s

r=۱ uryro

∑D
d=۱Wdαdzdo +∑H

h=۱ qhx۲
ho

s.t
∑D

d=۱ wdzd j

∑m
i=۱ vixi j

≤ ۱ ∀ j

∑s
r=۱ uryr j

∑D
d=۱ wdαdzd j +∑H

h=۱ qHX۲
h j

≤ ۱ ∀ j

۰ ≤ αd ≤ ۱ ∀d همچنين و ∀i,r,h,d wd ،vi ،ur ،qh كه جايي در
و است نهايي خروجي عنوان به آنها از يكي كند مي آناليز شود مي تقسيم بخش ٢ به اول مرحله از مياني محصول كه جايي شبكه ساختار ٢ از وري بهره ضريب مقاله اين
مراحل هاي وري بهره از يكي دادن قرار با است خطي تابع يك هماهنگ مدل اينكه وجود با كند مي تحمل دوم مرحله براي ورودي عنوان به و شود مي وارد دوم مرحله به ديگر

كرد. تبديل خطي تابع به را خطي غير تابع مدل تواند مي ثابت پارامتر عنوان به
است. شده طراحي هماهنگ مدل از حداكثر نهايي بهينه ضريب بررسي براي huristic الگوريتم يك

و شوند مي توزيع بازي تئوري از استفاده مراحل بين رواني و آساني به مياني محصوالت اينكه بررسي به آن در كه است تحليلي چهارچوب يك تعيين تحقيق اين از هدف
مديران براي مناسب عملي پيشنهاد يك است ممكن كه است ١ DUM مدل از نهايي وري بهره افزايش جهت مياني محصوالت كردن حداكثر براي ها مكمل از سري يك يافتن
نپرداخت آن امتحان بررسي به ولي شد اشاره هماهنگ مفاهيم بازي به مقاله اين در شوند. ارجاع بعد مرحله به تفكيك نقطه از يا شود فروخته بايد مياني محصوالت آيا كه باشد

گردد. بررسي بعدي تحقيقات در تواند مي بحث اين نبود بپردازد، مرحله دو هماهنگ غير يا و هماهنگ رفتار بررسي به آنكه منظور به تغيير اين از استفاده مواقع در
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چکیده

به (DEA) ها داده پوششي تحليل واسطه به اندازه كارايي براي ارزش با هاي داده بردن كار به براي مفهوم، به توجه با آموزد مي مقاله اين در
كارايي ارزش با هاي داده و كميت از ناشي تحليل براي را پيشين مطبوعات كردن تلفيق براي اين (١) و ميشود برابر دو سهم هر كه معني اين
ارزش اند شده (جايگذاري) جايگزين ها داده كه هنگامي دهيم انجام را كاري چه كه سازد مي ميسر را هايي راهنمايي اينكه ديگر (٢) و اندازه

گردند. مي چيز چه باعث وري بهره گيري اندازه هاي تكنيك و اقتصاد در عددي محاسبات و

هزينه. كارآيي DNU تكنيكي؛ كارآيي داده�ها؛ پوششي تحليل DEA : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 91BXX; 62P20.

پيشگفتار .١

بريم: مي پي موارد اين به مقاله اين در

موجود ها داده مقدار مقابل در ها مدل كارايي براي ارزش با هاي داده از استفاده براي (١

شود مي ناشي كنترل تصميم واحد از متفاوت - كيفيت از ارزش با داده تحليل (٢

(٢) و (١) مورد دو هر روي بر دارند كاربرد كه هايي مدل نوشتن به راجع ميكند پيشنهاد و راهنمايي (٣

شدند برگزيده هستند ارزش بي هاي اندازه داراي ها داده كه شوند داده برتري هنگامي بايد ها مدل كارايي هزينه (۴

شوند. انگاشته (بحراني) ناگهاني قيمت روي از ارزش با هاي داده عهده بر كارايي هزينه (۵

و تكنيكي اقتصادي وري بهره ارزيابي و تكنيك در ها داده درآمد يا و هزينه از استفاده پيامدهاي به وري بهره به كافي توجه كه است واقعيت اين از ناشي مقاله اين اصلي انگيزه
يك از (دريافت) خروجي بيشترين و امكان حد بيشترين به توليد در موفقيت معني به (سازمان) شركت يك در مولد و تكنيكي وري بهره است. نشده وري بهره مقاالت در مولد
ديدگاهي تمايز، اين و ميداند خروجي از سري يك ارايه و توليد در ورودي ممكن حداقل بكارگيري در (سازمان) شركت موفقيت در را مولد وري بهره وضوح به ها ورودي از سري
به اول ديدگاه گيرند، قرار توجه مورد وري بهره گيري اندازه معيارهاي به و است دسترس در هزينه گزينه كه زماني است. ورودي به متمايز ديدگاه از تر گسترده كه دارد خروجي به

دهد. مي ارزش وري بهره معيار عنوان به هزينه به دوم ديدگاه و ميدهد ارزش وري بهره معيار عنوان به درآمد

اصلی نتایج .٢

است. بودن دسترس در ارزش، گيري اندازه معيار تنها و نيستند دسترس در جداگانه، متغيرهاي عنوان به ها قيمت خروجي، مقادير يا و تجربي ورودي تنظيمات از بسياري در
است. ورودي هاي سرمايه گيري اندازه براي سرمايه ارزش از استفاده تجربي كاربردي هاي برنامه از بسياري در متداول نمونه

دار معني يا و دسترس در واقعي هاي قيمت كه براي غيره. و تجهيزات، نقليه، وسايل ها، ساختمان مانند اقالم، زير از بسياري توسط تشكيل واقع در سرمايه كه آنجا از
است. معمول شركت يك سرمايه ارزش گيري اندازه براي حسابداري روش از برخي از استفاده نيست،

به توان نمي كه آنجا از است، شده محاسبه وري بهره گيري اندازه نوع چه كه است برانگيز سوال اين ميگيرد قرار استفاده مورد وري بهره مدل در ارزش با ها داده كه هنگامي
است. دسترس در ها خروجي و ها ورودي براي مقادير و ها قيمت دو هر آنكه فرض با كاربرد به وري بهره ارزيابي روش عنوان به را درآمد يا هزينه سنتي طور

اين از كه زماني ها داده پوششي تحليل مدل از استفاده با آنچه از تمايز اين هستند. قيمت، و مقادير دو هر كننده منعكس ها داده درآمد شده تفكيك هزينه از اينكه به توجه با
ارزش DEA واقع در پس شوند، نمي حاصل همزمان آنها اگر است. مرتبط محور مقدار DEA مدل با محور ارزش DEA چگونه ديگر، عبارت به يا شود. مي استفاده ها داده
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تمايز وجه و هستند موجود ارزش ي ها داده آن در كه كنيم مي اشاره شرايطي به ما مقاله اين در ميشوند مرتبط هم با ها تفاوت اين چگونه و گيرد مي اندازه را چيزي چه محور
بردارد: در را شرط دو مورد اين

هستند يكسان توليد واحدهاي طول در ها قيمت -١

هستند متفاوت توليد واحدهاي سراسر در قيمت -٢

پردازد: مي روش دو از موجود هاي مقاله به مقاله هستند. ارزش داده ديگر براي و مقدار داده عوامل از تعدادي آن در كه شرايطي و

DEA هاي مدل در داده ارزش از استفاده با تحليل و تجزيه در قبلي مطبوعات از تلفيق و ارائه با (١

ندهد انجام يا دهد انجام چگونه كه دستورالعمل از برخي ارائه با (٢

خروجي متغير s از بردار يك توليد براي مصرف m ورودي متغير بازگرداندن براي x j = (xi j, ...,xm j) متغير و ، j( j = ۱, ...,n) گيري تصميم واحد هر براي بگيريد نظر در
مفاهيم گسترش اما گرفت، خواهد قرار تحليل مورد مقاله اين در هزينه تنظيم w j = w۱ j, ...,wm j شده داده بردار يك توسط ورودي از قيمت آن در كه y j = (y۱ j, ...,ys j)

مقادير آن در كه ،(١) بود خواهد خطي برنامه از حل راه كه را DMUS براي مدل هاي هزينه وري بهره متداول روش بود. خواهد ساده و معمول طور به منبع محدوده يك به را
هستند. λ j تصميم متغيرهاي مركزي، متغيرهاي و ،xi ورودي،

min
λ j ,xi

{
n

∑
j=۱

wioxi j |
n

∑
j=۱

λ jxi j ≤ xi, i = ۱, ...,m
n

∑
j=۱

λ jyr j ≥ yror = ۱, ...,s,λ j,xi ≥ ۰} (١)

است، برابر هزينه وري بهره معيار با تخصيصي وري بهره و تكنيكي وري بهره از محصول

min
λ j ,θ

{θ |
n

∑
j=۱

λ jxi j ≤ θxio, i = ۱, ...,m,

n

∑
j=۱

λ jyr j ≥ yro, i = r, ...,s,λ j ≥ ۰}. (٢)

دارد. وجود خاص مورد است ناشناخته ها قيمت كه زماني
تكنيكي كارايي و هزينه وري بهره است برابر DMUS سراسر در قيمت كه هنگامي

min
λ j ,C

{C |
n

∑
j=۱

λ jC۱ ≤C,
n

∑
j=۱

λ jyr j ≥ yro,r = ۱, ...,s,λ j.C ≥ ۰} (٣)

اطالعات واقع در هستند، برابر واحد سراسر در قيمت كه زماني كه، است معني بدين اين شود. محاسبه ها داده قيمت و مقدار محاسبه جاي به هزينه داده از استفاده با توان مي
بپردازد. تخصيصي و تكنيكي اجزاي به آن تجزيه و وري بهره هزينه محاسبه به كه نيست الزم قيمت

كه مطلب اين آموختن كه نكته اين به هدف و ٢ مدل در تكنيكي وري بهره از استفاده منابع به توجه با كند مي اشاره موارد تفكيك خصوص در مهمي نكات به است ٣ مدل
شوند مي پرداخته ها داده شده تفكيك هاي هزينه كه زماني به نسبت را صعود ميزان همان شوند مي داده ها داده مقادير بر تكنيكي وري بهره اساس بر گيري اندازه هاي ورودي
هيچ كه بود خواهد برابر (تكنيكي) فني كارايي مدل يك به زماني تنها را آن كه است معني بدان تكنيكي، كارايي مدل يك نه و است هزينه مدل يك ٣ مدل حال، اين با دارند.

باشد. نداشته وجود تخصيصي ناكارآمدي

در تواند نمي تكنيكي وري بهره ولي باشد مي وري بهره هاي هزينه در تاثيري بدون مستقل وري بهره هزينه و هزينه مستقل ارزش در ورودي هاي هزينه اجتماع .١.٢ قضیه
مدل يك در غيرتفكيكي هزينه هاي داده از استفاده جهت يك از ارزش هاي داده وجود با تكنيكي وري بهره گيري اندازه خصوص در كند ارزيابي را هزينه ارزش سيستم يك طول
مبني فرضيه و است محاسبه قابل ها هزينه تفكيكي ها روش طريق از ديگر جهت از وري بهره هزينه هستند. يكسان DMUS طول در ها هزينه كه اصل اين بر فرض و شعاعي

. [٣] مرجع طبق بر ندارد. شدن حفظ به لزومي برابر هاي هزينه بر

هزينه اساس بر وري بهره هزينه هستند متغير DMUS طول در و نامشخص ها قيمت كه زماني هستند متفاوت DMUS سراسر در و ناشناخته قيمت كه هنگامي .٢.٢ قضیه
دست به وقتي تنها هزينه حداقل (DMU) سراسر در قيمت تفاوت و قيمت اطالعات وجود عدم صورت در ١.٢ قضيه شود مي محاسبه هزينه هاي داده از استفاده با و ارزش

. [٨] [۵] مرجع طبق بر باشد. كننده مصرف شده گرفته نظر در قيمت از تواند نمي (DMU) بنابراين و داد تغيير يا كرد كنترل حدي تا توان مي را قيمت كه آيد مي

كه زماني و شود محاسبه بايد بردار زير هزينه وري بهره فني بردار زير بقيه، مقدار و ها داده از موجود مقدار و ورودي از برخي براي را هزينه هاي داده كه زماني .٣.٢ قضیه
زير گيرنده تصميم واحد سراسري متفاوت قيمت كه زماني شود، محاسبه بايد نبود بردار زير فني كارايي گيري اندازه هيچ و گيرنده تصميم واحد ميان در فرض همان ها قيمت
فرضيات از بعضي براي پاسخ به توجه با كه است اين مقاله اين از هدف شود تاييد بايد مدل اين مفروضات اما تنظيم اين تحت كرد محاسبه توان مي را وري بهره هزينه بردار
موقعيت ما اند. داده انجام DEA هاي مدل طريق از كه كساني خصوص به وري، بهره ارزيابي در ها داده استفاده مورد مقدار جاي به ارزش داده كه هنگامي استناد حال در كه
در بقيه كه حالي در است، شده گرفته شده بيان مقدار در ورودي از برخي آن در كه شرايطي و ارزش شكل در ها خروجي تمام يا و ها ورودي تمام آن در كه تحليل و تجزيه هاي
سراسر در شود گرفته نظر در (ارزش) قيمت كه شرطي به تخصيصي و فني كارايي به تجزيه و اعمال توان مي هزينه وري بهره مدل همه سابق، وضعيت براي است شده بيان مقدار
دوم وضعيت براي حل راه يك عنوان به است، ممكن تجزيه بدون و شده محاسبه توان مي هزينه وري بهره تنها نباشد مورد اين كه زماني باشند برابر گيرنده تصميم كنترل واحد
به (تكنيكي) فني كارايي كه است برقرار هنگامي اين شود، برابر فني اقدامات و بردار زير ها گيرنده تصميم واحدهاي هزينه فرض سراسر در قيمت كه زماني كه گيريم مي نتيجه
حالي در هستند شده بيان مقدار در ها ورودي از برخي آن در كه شرايطي و شده گرفته ارزش شكل در خروجي تمام يا و ورودي همه آن در كه كنيد استفاده نبايد بردار زير صورت
فرض برابر ها قيمت كه شرطي به تخصيصي كارايي و تكنيكي به تجزيه و شود استفاده توان مي وري بهره مدل هزينه تمام سابق، وضعيت براي است. آمده بدست مقادير بقيه كه
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محاسبه براي راه يك عنوان به است، ممكن تجزيه بدون و محاسبه هزينه وري بهره تواند مي تنها نيست، مورد اين كه هنگامي شوند داده قرار باشد. مي ها DMU سراسر در
استفاده مورد تواند مي فني وري بهره اقدامات و فرض برابر بردار زير هزينه واحدها سراسر در ها قيمت كه زماني كه گيريم مي نتيجه دوم وضعيت براي ندارد وجود فني كارايي

شود. استفاده نبايد بردار زير مورد فني كارايي اين كه هنگامي و گيرد، قرار
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چکیده

از بسیاری حل که چرا داریم برخورد آن با مسائل از بسیاری حل برای که است ریاضی عملیات در معمول های کار از یکی ریشه کردن پیدا
مسئله ازمهمترین یکی غیرخطی معادله حل شد. با می f (x) = ۰ شکل به ای معادله حل به منجر علمی، و اقتصادی اجتماعی، مسائل
روش بکارگیری با کنیم. می معرفی خطی غیر معادله حل برای را نیوتن روش از جدید اصالح یک ما تحقیق این در است. عددی درآنالیز
به نسبت محاسبات خطای در ای توجه قابل بهبود که رسید خواهیم FHN بنام دیگری روش به HN از استفاده با و CN کالسیک نیوتن
نظریه این تایید در عددی های آزمون . باشد می ۵ همگرایی مرتبه از روش این که دهد می نشان همگرایی از وتحلیل تجزیه . دارد HN روش
برنامه با فوق روش از آمده دست به نتایج و است شده داده تعمیم جدید ای مرحله چند تکرار از نوع یک روش این اساس بر و شود می داده

همگراست. ریشه به سریعتر مدل این که دهد می نشان و گرفته انجام متلب

ریشه. کردن پیدا تکراری؛ روش غیرخطی؛ معادالت نیوتن؛ روش : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

های فرایند از استفاده با دقیق حل راه آوردن بدست همیشه که آنجا است.از ومشکل پیچیده طبیعتاً داردکه وجود وغیرجبری غیرخطی مسائل از بسیاری ومهندسی، پایه درعلوم
موثرند، خیلی روشها این چه اگر شوند. می استفاده مسائل این تقریبی جواب آوردن بدست برای اغلب نیوتن، مانندروش عددی تکراری های ،روش نیست ممکن معمول جبری
نیوتن روش ٢ درجه همگرایی بهبود برای که روش تعدادی دهد. می متعدد درتکرارهای و دهند نمی خواهیم می که آنطور را سریعی نتایج آنها که دارد وجود هایی محدودیت ولی

رسد. می نیوتن از باالتر همگرایی مرتبه به بنابراین، دارد. وجود شود، می داده تعمیم

روش تحلیل .٢

شود: می نوشته صورت این به منفرد غیرخطی معادله یک برای CN کالسیک نیوتن روش

xn = xn −
f (xn)

f ′ (xn)
(١)

[۵ ،١ ،٢] به رجوع شود. می استفاده نیوتن قضیه از زیر انتگرال محاسبه برای متفاوت سازی مربع فرمول بررسی با

f (x) = f (x)−
∫ x

xn

f ′ (t)dt (٢)

بدست گرفتند. نتیجه رامجددا کالسیک نیوتن روش ترتیب وبدین کردند محاسبه را ٢ رابطه وانتگرال نگرفتند نتیجه مستطیلی قاعده از استفاده با ٢ فرناندو و ١ ویراکن
[۴] است. کارایی بهترین از یکی (Newton− type) روش مکعب شکل به ازهمگرایی نوع یک آوردن

xn+۱ = xn −
f (xn)

۲

(
۱

f ′ (xn)
+

۱

f ′
(
x∗n+۱

)) (٣)

آن در که

x∗n+۱ = xn −
f (xn)

f ′ (xn)
(۴)

١Weerakon
٢Fernando
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روشهای در هرتکرار در است. شده ثابت ۵ منظورهمگرایی به روش این [٣] کردند. پیشنهاد چبیشو اولر- روش بهبود برای اصالح یک ۴ گراو و ٣ باررو دیاز دیگر، طرف از
است. الزم اول های مشتق از تا دو و تابع از ارزیابی دو جدید

همگرایی تحلیل و تجزیه .٣

شود. می نتیجه نیوتن قضیه از خود این که کرده، بررسی گیری انتگرال از جدید بازه در را نامحدود انتگرال محاسبات حال

f (x) = f (un+۱)+
∫ x

un+۱

f ′ (t)dt (۵)

داریم کند، می محاسبه ۵ رابطه از را انتگرال که مستطیلی قاعده بوسیله

xn+۱ = un+۱ −
f (un+۱)

f ′ (un+۱)
(۶)

شود. می زده تقریب است نیوتن تکرار x∗n+۱ = xn − f (xn)
f ′(xn)

آن در که f ′
(
x∗n+۱

)
از استفاده با ۶ رابطه از را f ′ (un) نیوتن، ی شده اصالح های روش از گیری مشتق مشابه

بنابراین

x∗n+۱ = xn −
f (un+۱)

f ′ (xn+۱)
(٧)

ی رابطه با un+۱ آن در که است، این جدید های روش از نوع یک

un+۱ = g۳ (xn) (٨)

با متناظر هم این که آورد بدست را نیوتن نوش از جدید پنجم مرتبه ی شده اصالح روش یک توان می ٣ و ۶ و ٧ ی رابطه از شود. می تعریف
un+۱ = xn − f (xn)

۲

(
۱

f ′(xn)
+ ۱

f ′(x∗n+۱)

)
xn+۱ = un+۱ − f (un+۱)

f ′(un+۱)

است.

α ∈ D مانند ساده ریشه یک D باز بازه یک برای باشد f : D ⊂ R −→ R تابع که کنیم فرض .١.٣ قضیه
شود می تعریف ٨ رابطه با un+۱ آن در که شود می تعریف ٧ رابطه با روش این پس دارد، D بازه در را مشتق وسومین ودومین اولین f (x) کنیم، می فرض . دارد وجود

کند. می زیرصدق رابطه ودر
un+۱ −α = Ae۳

n +O
(

e۴
n

)
(٩)

داریم. را ۵ مرتبه همگرایی ، en = xn −α و A ̸= ۰ از تعدادی برای

داریم: f (α) = ۰ درنظرگرفتن با و تیلور بسط از استفاده با برهان.

f (xn) = f ′ (α)
[
en + c۲ e۲

n + c۳ e۳
n +o

(
e۴

n

)]
(١٠)

آن: در که

cn =
۱

k!

(
f (k) (α)

f ′ (α)

)
,k = ۱,۲, · · ·

داریم: همچنین

f ′ (xn) = f ′ (α)
[
۱+۲c۲ e۱

n +۳c۳ e۲
n +o

(
e۳

n

)]
(١١)

داریم: ۴ رابطه در جایگذاری و ١١ بر ١٠ رابطه تقسیم با

x∗n+۱ = α + c۲e۲
n −۲

(
c۲
۲ − c۳

)
e۳

n +o
(

e۴
n

)
(١٢)

٣Diaz Barrero
۴Grau
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: داریم ١٢ رابطه از استفاده با α حول f ′
(
x∗n+۱

)
بسط دیگربا ازطرف

f ′
(
x∗n+۱

)
= f ′ (α)

[
۱+۲c۲

۲e۲
n +o

(
e۳

n

)]
(١٣)

شود می نتیجه کردن ساده از پس باال روابط از است. دوطرفه عمل هم این که

en+۱ = ۲c۲
۲e۲

n (un+۱ −α)+o
(

e۶
n

)
= ۲c۲

۲Ae۵
n +o

(
e۶

n

)
(١۴)

است. پنجم مرتبه همگرایی همان این که

کارایی شاخص .۴

دارای ٣ در شده ارائه روش که که آنجایی از دارد. الزم هرتکرار در روش یک که است توابع های ارزیابی تعداد W و است روش مرتبه p آن در که است p
۱
w برابر کارایی شاخص

محققین توسط شده انجام تحقیقات به توجه با است. روش آن بودن بهتر نشانه به روش یک برای بزرگتر کارایی شاخص هستند، ۵
۱
۵ ≃ ۱٫۴۹۵ مساوی کارایی های شاخص

است. ۲
۱
۲ ≃ ۱٫۴۱۴ شاخص با نیوتن روش و ۳

۱
۳ ≃ ۱٫۴۴۲ کارایی شاخص با HN مانند مکعبی همگرایی روشهای بهتراز روش این

ی الزمه که طوری به است (NFEs) توابع های ارزیابی تعداد همان دهنده نشان زیر های داده است. شده مقایسه هم با FHN و HN و CN روش عملکرد ١ جدول در
است. (NFEs) نیازمند دیگر گوناگون های روش از کمتر FHN روش شود می مالحظه که آنجا تا است. | f (xn)|< ۱۰.e−۱۴ آن

بگیرد نظر در را زیر تابع دو مثال عنوان به .١.۴ مثال

f۱ = x۳ +۴x۲ −۱۰ ,α = ۱٫۳۶۵۲۳۰۰۱۳۴۱۴۰۹۶۹

f۲ = (x−۱)۳ −۱ ,α = ۲

ها روش تکرار تعداد ی مقایسه :١ جدول
x۰ CN HN FHN

f۱ ١ ١٠ ٩ ۴
f۲ ١/۵ ١۴ ١٢ ١٢

دهیم می ارایه را کردیم اجرا شده یاد روش برای متلب ی برنامه در که را الگوریتمی پایان در

اصلی نتایج .۵

دارد. نیاز توابع ارزیابی از کمتری تعداد به و داشته دیگر تکرارهای به نسبت کمتری تعداد فعلی روش .١

تعداد لحاظ از و دارد کمتری محاسبات حجم مطرح های روش ی همه میان در روش این دهد می نشان شده ارائه های مثال بلکه است سریعتر تنها نه حاضر روش .٢
باشد. می صرفه به مقرون تکرارها

است. ای مرحله چند نیوتن های روش از بهتر و شود می کامل نیوتن روش با تواند می روش این که دهد می نشان کارایی از تحلیل و تجزیه .٣

الگوریتم ی ارایه .۶

کنیم می ارایه را شده استفاده روش این به مربوط محاسبات برای متلب ی برنامه در که را الگوریتمی پایان در

FHN
function [x,err,k]=FHN(x_0,epsilon)
format long;
x(1)=x_0;
y(1)=x(1);
u(1)=x(1);
err(1)=abs(f(x(1)));
k=1;
while (abs(f(x(k)))>epsilon)
y(k+1)=x(k)-f(x(k))/ff(x(k));
u(k+1)=x(k)-f(x(k))/ff(0.5*(x(k)+y(k+1)));
x(k+1)=u(k+1)-f(u(k+1))/(2*ff(0.5*(x(k)+y(k+1))-ff(x(k))));
err(k+1)=abs(f(x(k+1)));
k=k+1;
end
end
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تعویضپذیر مشتق عملگر متناهی تعداد با دیفرانسیلی حلقه�های جبری خواص بر مطالعه�ای

دری فاطمه
نور پیام دانشگاه

dorri.f@gmail.com

چکیده

این معرفی به مقاله این در باشد. شده مجهز مشتق عملگر یا دیفرانسیلی عملگر چند یا یک به که است حلقه�ای دیفرانسیلی، حلقه یک
دیفرانسیلی های ای چندجمله ی حلقه و دیفرانسیلی های آل ایده دیفرانسیلی، های هیات جمله از دیگر جبری ساختارهای و ساختارها
ای چندجمله در که تقسیم الگوریتم از صورتی ساختارها، این روی ترتیب یک تعریف با ادامه در آوریم؛ می را آنها خواص برخی و پرداخته
قضیه با را بحث دیفرانسیل، معادله یک دیفرانسیلی و جبری های جواب معرفی ضمن انتها در و نموده بیان را است برقرار دیفرانسیلی های

بریم. می پایان به دیفرانسیلی نامعادالت و معادالت از دستگاه یک جواب مورد در جالب ای

∆-چندجمله�ای. ∆-ایده�آل؛ ∆-حلقه؛ دیفرانسیلی؛ هیأت دیفرانسیلی؛ حلقه�ی : کلیدی واژگان

مقدمه .١

جبر توان می مشابه، بسیار بطور ندارد. بحث جای است گرفته سرچشمه عددی ضرایب با جبری معادالت ی مطالعه از جبری ی هندسه همینطور و جبر دانش که حقیقت این
که است ذکر به الزم گرفت. نظر در باشند، می Cm از ای ناحیه روی تحلیلی توابع بصورت ضرایب آن در که دیفرانسیلی معادالت ی مطالعه از گرفته نشأت نیز را دیفرانسیلی
دیفرانسیلی جبر ی مطالعه .(١٩۵١٨٩٣-١) Ritt J.F. جز نیست کسی آن و است مدیون شخص یک های تالش به را خود گسترش و موجودیت دیفرانسیلی، جبر وزین دانش
را ما است، مشهود [٣] کتابش دومین نگارش در بخصوص که زمینه این در او ی برجسته دستاوردهای بود، آنالیزدان Ritt اگرچه و شود می محسوب محض جبر از شاخه یک

آیند. می [٣] از نیز اند شده حذف بودن طوالنی و پیچیدگی بدلیل که مقاله این های اثبات از بسیاری آوریم. شمار در نیز قابل جبردانی را او که رساند می نتیجه این به

دیفرانسیلی های حلقه .٢

باشد. می صفر مشخصه با یکدار و تعویضپذیر ای حلقه حلقه، از منظور مقاله این در

x,y ∈ R هر ازای به هرگاه نامیم می مشتق یا دیفرانسیلی عملگر یک را R ی حلقه روی D جمعی همریختی .١.٢ تعریف

D(xy) = xD(y)+ yD(x)
هر برای که معنی بدین باشد، شده تجهیز تعویضپذیر مشتق عملگر m از ∆ = {δ۱, . . . ,δm} ی مجموعه با R اگر حال نامیم. می دیفرانسیلی حلقه یک را R اینصورت در

داریم i, j ، a ∈ R
δiδ j(a) = δ jδi(a)

دیفرانسیلی ی زیرحلقه یک آنرا است بسته δm ،… ،δ۲ ،δ۱ تحت که باشد R از ای زیرحلقه R′ اگر شود. می نامیده -حلقه ∆ یک یا جزئی دیفرانسیلی حلقه یک R آنگاه
خوانیم. می -هیأت ∆ یک را k باشد، آن بر شده تعریف مشتق عملگر چند با هیأتی k اگر همچنین نامیم. می R

دارد: را مفهوم همان و رود می کار به زیر عبارت جای به δ e۱
۱ . . .δ em

m (a) نماد a ∈ R اگر

δ۱ . . .δ۱︸ ︷︷ ︸ . . .δm . . .δm︸ ︷︷ ︸(a)
بار e۱ … بار em

برقرارند: δi عملگرهای برای گیری مشتق آشنای قوانین تمام که شود می نتیجه تعریف از آسانی به و

توان قانون δi(an) = nan−۱δi(a)
قسمت خارج قانون δi(

a
b ) =

bδi(a)−aδi(b)
b۲

.٢.٢ مثال
D دیفرانسیلی عملگر با دیفرانسیلی ای حلقه R آنگاه باشد، توابع این معمولی مشتق D و (۰,۱) بر پذیر مشتق بار بینهایت حقیقی توابع تمام ی حلقه R =C∞ اگر الف)

است.
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iام متغیر به نسبت جزئی مشتق δi : R −→ R که باشد ∆ = {δ۱, . . . ,δn} و f : U −→ C تحلیلی توابع ی حلقه R ناتهی، و همبند و باز ای Uناحیه ⊂ Cn اگر ب)
است. -حلقه ∆ یک R اینصورت در است، f ∈ R توابع در

رادیکال
√

I = {a ∈ R : aρ ∈ R f or some ρ ∈N} گوییم. R آل ایده - ∆ یک را آن است، بسته ها δi تحت که باشد R ی -حلقه ∆ آل ایده یک I اگر .٣.٢ تعریف
.I =

√
I اگر است رادیکال آل ایده یک I و شود می نامیده I آل ایده - ∆

.aδi(b),bδi(a) ∈ I. داریم ۱ < i < m برای آنگاه ab ∈ I اگر باشد. R دیفرانسیلی ی حلقه آل ایده - ∆ یک I کنید فرض [۴] .۴.٢ لم

است. R رادیکال آل ایده - ∆ یک
√

I آنگاه باشد، R آل ایده - ∆ یک I و جزئی دیفرانسیلی ی حلقه یک R ⊇Q اگر [۴] .۵.٢ لم

اثباتند: قابل زرن لم و فوق لم دو از استفاده با بسادگی زیر ی قضیه و نتیجه

اول دیفرانسیلی آل ایده اینصورت در I؛ ∩S = /0 که چنان ضربی ی بسته ای مجموعه S باشدو R دیفرانسیلی ی حلقه از دیفرانسیلی آلی ایده I ̸= [۰] کنید فرض .۶.٢ نتیجه
.J∩S = /0 که دارد وجود I شامل J

است؛ مولد متناهی R رادیکال آل -ایده ∆ هر یعنی باشد، رادیکالش های آل -ایده ∆ روی ACC شرط با حلقه - ∆ یک R کنید فرض تجزیه). ی (قضیه [١] .٧.٢ قضیه
باشد. می R اول های آل -ایده ∆ از متناهی تعداد اشتراک R رادیکال آل -ایده ∆ هر اینصورت در

تقسیم الگوریتم و دیفرانسیلی های ای چندجمله ی حلقه .٣

که متغیرهاست از جدید ای مجموعه Θ(ȳ) = {θy j :∈ Θ, j = ۱, . . . ,n} Θ؛ = {δ e۱
۱ . . .δ em

m : ei ≥ ۰} ، باشد متغیر n از ای مجموعه ȳ = {y۱, . . . ,yn} کنید فرض
بطور را R روی δm ،… ،δ۱ مشتق عملگرهای است. R روی Θȳ متغیرهای توسط شده تولید های ای چندجمله ی حلقه همان R{ȳ} دیفرانسیلی های ای جمله چند ی حلقه
می ترتیب همین به نامیم. می ای -چندجمله ∆ یک اختصار به را R{ȳ} عضو یک دهیم. می گسترش R{ȳ} کل به حاصلضرب و ضرب بودن خطی قوانین با و Θȳ به بدیهی

داد. گسترش میدهیم نمایش R⟨ȳ⟩ نماد با آنرا که R{ȳ}های قسمت خارج هیأت به را δiها قسمت خارج قانون با توان

Θ f = {θ f : θ ∈ Θ} توسط شده تولید آل ایده شود، می داده نشان [ f ] با که f توسط شده تولید آل -ایده ∆ آنگاه باشد ای -چندجمله ∆ یک f (ȳ)∈ R{ȳ} اگر .١.٣ تعریف
دهیم. می نمایش [ f۱, . . . , fn] با و کرده تعریف را f۱, . . . , fn های ای چندجمله - ∆ توسط شده تولید آل -ایده ∆ مشابه بطور است. R{ȳ} روی

است: برقرار دیفرانسیلی های حلقه مورد در که است هیلبرت ی پایه ی قضیه از صورتی زیر قضیه

معادال است. شده تولید متناهیاً نیز R{ȳ} رادیکال آل -ایده ∆ هر آنگاه است، شده تولید متناهیاً آن رادیکال آل -ایده ∆ هر که باشد -حلقه ∆ یک R ⊇Q اگر .٢.٣ قضیه
است. برقرار نیز R{ȳ} رادیکال های آل -ایده ∆ برای باشد، برقرار R رادیکال های آل -ایده ∆ برای ACC اگر

ببینید. را [٣] برهان.

کرد. آن جایگزین را دیگری بندی رتبه توان می و است اختیاری بندی رتبه این پردازیم. می R{ȳ} روی ١ کانونی بندی رتبه عنوان تحت ترتیب یک معرفی به اینجا در
باشد. می دیفرانسیلی های حلقه روی جواب و تقسیم الگوریتم جمله از بعدی مطالب بیان سهولت تنها بندی، رتبه یک عملی کاربرد

قاموسی ترتیب با فقط و اگر [θ۱yi < θ۲yi′ ] گوییم .e′ = ∑m
j=۱ e′j و e = ∑m

j=۱ e j دهید: قرار .θ۲ = δ e′۱
۱ . . .δ e′m

m و θ۱ = δ e۱
۱ . . .δ em

m کنید فرض [١] .٣.٣ تعریف
نامیم. می Θȳ روی کانونی بندی رتبه را بندی رتبه این .[(e, i,em, . . . ,e۱),(e′, i′,e′m, . . . ,e

′
۱)] باشیم: داشته Nm+۲ روی

بندی رتبه lام مکان Yl = δ e۱
۱ . . .δ em

m y j آن در که باشد متغیرها از جدید ای مجموعه {Yl}∞
l=۱ کنید فرض داد. خواهیم گسترش R{ȳ} کل به را بندی رتبه این ادامه در

داراست. را کانونی

ضریب ٢ f آغازگر شود. می تعریف f در Yh f ی درجه نیز d f یا f ی درجه است. شده ظاهر f در Yh که است hی بزرگترین h f یا f ارتفاع ، f ∈ R{ȳ}\R اگر .۴.٣ تعریف

زوج rank( f ) همان یا f ی رتبه f ∈ R{ȳ} اگر خوانیم. ٣ f ی جداکننده آنرا و دهیم می نمایش S f با را Yh f به نسبت f مشتق و داده نشان I f با را آن که است f در Y d f
h f

قاموسی ترتیب با اگر و (h f ,d f ) < (hg,dg) قاموسی ترتیب با اگر rank( f )< rank(g) ،g و f ای -چندجمله ∆ دو برای همچنین و شود می تعریف (h f ,d f ) مرتب
.rank( f ) = rank(g) گوییم (h f ,d f ) = (hg,dg)

باشد. نشده ظاهر f در Yhg از ای سره مشتق هیچ اگر ۴ است g به نسبت یافته تحویل جزئاً f گوییم . f ,g ∈ R{ȳ} کنید فرض .۵.٣ تعریف

باشد: برقرار زیر شرط دو اگر است، یافته تحویل g به نسبت f گوییم ، f ,g ∈ R{ȳ} اگر .۶.٣ تعریف

باشد. یافته تحویل جزئاً g به نسبت f (١

١Canonical ranking
٢The initial of f
٣The separator of f
۴ f is partially reduced with respect to g
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.degYhg
f < degYhg

g = dg (٢

باشد. یافته تحویل Λ اعضای ی همه به نسبت اگر است یافته تحویل Λ به نسبت f گوییم آنگاه f ∈ R{ȳ} و باشد ها ای -چندجمله ∆ از ای مجموعه Λ اگر

:R{ȳ} از خاصی های زیرمجموعه به بار این دهیم؛ گسترش را کانونی بندی رتبه بازهم داریم قصد

Λ = اگر باشد. یافته تحویل f j به نسبت fi ،i ̸= j هر ازای به اگر گوییم ۵ خودکاهیده ی مجموعه یک را Λ = { f۱, . . . , fs} ⊂ R{ȳ} ی مجموعه .٧.٣ تعریف
باشد: برقرار زیر حالت دو از یکی اگر است کمتر Λ′ ی رتبه از Λ ی رتبه گوییم باشند، خودکاهیده ی دومجموعه Λ′ = { f ′۱, . . . , f ′r} ⊂ R{ȳ} و { f۱, . . . , fs} ⊂ R{ȳ}

و t ≤ min{r,s} که باشد موجود t ∈ N (١
rank( fi) = rank( f ′i ) (۱ ≤ i < t), rank( ft)< rank( f ′t )

و s > r (٢
rank( fi) = rank( f ′i ) (۱ ≤ i ≤ r)

توجه همچنین است. آمده human از قبل humane ی کلمه مثال آن در که است قاموسی ذاتاً ترتیب یک خودکاهیده های مجموعه روی فوق ترتیب گفت توان می .٨.٣ توجه
.Yh fi

̸= Yh f j
داریم i ̸= j هر برای آنگاه باشد خودکاهیده Λ اگر که کنید

دارد. وجود رتبه کمترین با خودکاهیده ی زیرمجموعه یک R{ȳ} ی خودکاهیده های زیرمجموعه از غیرتهی ی مجموعه هر در .(٨١ (ص [٢] .٩.٣ گزاره

است. غیرتهی A آنگاه ؛ S f /∈ J ، f ∈ Λ هر ازای به که باشد Λ ⊆ J ی خودکاهیده های زیرمجموعه تمام ی مجموعه A و R{ȳ} آل ایده - ∆ یک J اگر .١٠.٣ تعریف
گوییم. J آل ایده - ∆ ی ۶ مشخصه مجموعه را A ی مجموعه در رتبه کمترین با عضو . /0 ∈ A مثال بعنوان

کند: می بیان ها ای -چندجمله ∆ برای را تقسیم الگوریتم از صورتی زیر ی گزاره

F۰ که دارند وجود ( f ∈ Λ) i f و s f طبیعی اعداد و F۰ دیفرانسیلی ای چندجمله f ∈ R{ȳ} برای باشد، R{ȳ} در خودکاهیده ی مجموعه یک Λکنید فرض .١١.٣ گزاره
داریم: و rank(F۰)≤ rank(F) و است یافته تحویل Λ به نسبت

∏ f∈Λ Ii f
f Ss f

f F ≡ F۰ (modΛ)

θYh f ی رتبه ، f ∈ Λ هر ازای به و f ∈ Λ و θ ∈ Θ که نوشت R{ȳ} روی θ f مشتقات از خطی ترکیب بصورت توان می را ∏ f∈Λ Ii f
f Ss f

f F −F۰ تر دقیق طور به یا
است. YhF ی رتبه مساوی یا کمتر

دیفرانسیلی های حلقه روی جواب .۴

توان می کنیم. می تعریف R در f = ۰ ی معادله برای جواب نوع دو ، f ∈ R۰{ȳ} و ȳ = {y۱, . . . ,yn} اگر باشد. آن گسترش یک R و -حلقه ∆ یک R۰ کنید فرض
نوشت: صورت بدین را f ∈ R۰[Y۱, . . . ,Yh f ]

f (ȳ) =
t

∑
j=۱

a j

h f

∏
l=۱

(θlyil )
µ jl . (١)

که: R عناصر از ᾱ = (α۱, . . . ,αh f ) -تایی h f از عبارتست R در f = ۰ جبری جواب یک . a j ∈ R۰ و µ jl ≥ ۰ ،θlyil = Yl ،θl ∈ Θ آن در که

t

∑
j=۱

a j

h f

∏
l=۱

(αl)
µ jl = ۰ (٢)

که: طوری به R عناصر از β̄ = (β۱, . . . ,βn) n-تایی از عبارتست f = ۰ برای R در دیفرانسیلی جواب یک طرفی از

t

∑
j=۱

a j

h f

∏
l=۱

(θlβil )
µ jl = ۰ (٣)

دارد. جواب C خود در آیند، می C از f ضرایب که f = بصورت۰ جبری ی معادله هر که معنی این به است. جبری ی بسته هیأت یک C داریم یاد به جبر از که همانگونه
داریم: را زیر تعریف ابتدا نماییم. معرفی را دیفرانسیلی ی بسته هیأت یک مفهوم داریم قصد ادامه در

تولید h مساوی یا کمتر ارتفاع با ها fi از مشتقاتی ی بوسیله که بگیرید نظر در R{ȳ} در آلی ایده - ∆ را (Λ)h ،h هر برای ،Λ = { f۱, . . . , fs} ⊂ R{ȳ} اگر .١.۴ تعریف
.[Λ] = ∪h∈N(Λ)h اینصورت در که داریم توجه است. شده

Y = Yh چنانکه θiYh fi
= θ jYh f j

= Y که باشند موجود θi,θ j ∈ Θ اگر i ̸= j ازای به هرگاه گوییم ٧ منسجم را Λ = { f۱, . . . , fs} ⊂ R{ȳ} ی خودکاهیده ی مجموعه
( است. برقرار تعریف به توجه با S fi θi fi −S f j θ j f j ∈ (Λ)h که داریم (توجه .S fi θi fi −S f j θ j f j ∈ (Λ)h−۱ آنگاه باشد، خاصیت این با Θȳ عنصر کوچکترین

۵Autoreduced
۶Characteristic set
٧Coherent
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زیر فرم به {b j : ۱≤ j ≤ (h′)t} و {ai, j : ۱≤ i ≤ s,۱≤ j ≤ (h′)t} ،{y} متغیرهای با دیفرانسیلی های ای چندجمله g(y), f۱(y), . . . , fs(y) کنید فرض حال
باشند:

fi(y) =
(h′)t

∑
j=۱

ai, j

h′

∏
l=۱

(θly)
ei, j,l ,(y) =

(h′)t

∑
j=۱

b j

h′

∏
l=۱

(θly)
e j,l (۴)

نظر در را زیر شرایط مجموعه حال است. t از نابیشتر {Y۱, . . . ,Yh′} ی مجموعه به نسبت g و ها fi از هرکدام ی درجه و h′ = max{hg,h fi(۱ ≤ i ≤ s)} آن در که
بگیرید:

باشد؛ d fi از کمتر Yh fi
به نسبت f ′i ی درجه i < i′ اگر i)

نباشد؛ Yh fi
از ای سره مشتق هیچ شامل f ′i ،i < i′ اگر ii)

باشد؛ d fi از کمتر Yh fi
به نسبت g ی درجه ،i هر برای iii)

نباشد؛ Yh fi
از ای سره مشتق هیچ شامل g ،i هر برای iv)

داریم: و اند شده تعریف آن بر δ۱, . . . ,δm دیفرانسیلی عملگرهای که باشد جبری ی بسته هیأت یک k کنید فرض .٢.۴ تعریف

ای مجموعه نیز Λ = { f۱, . . . , fs} ⊂ R{ȳ} و کنند صدق فوق i-iv شرایط در و باشند (۴) فرم به g و fi اگر ها b j و ها ai, j از مجموعه هر ازای به
دیفرانسیلی معادالت دستگاه برای k در جبری جواب وجود آنگاه باشد، منسجم

f۱ = ۰, . . . , fs = ۰,∏ f∈Λ I f S f g = ۰

است. k در دستگاه این برای دیفرانسیلی جواب وجود برای کافی شرط

گوییم. دیفرانسیلی ی بسته هیأت یک را k اینصورت در

است: اثبات قابل توأماً ریاضی منطق و جبری ابزارهای از استفاده با زیر ی قضیه

-∆ یک در جوابی دارای Σ اگر باشند. y۱, . . . ,yn متغیرهای با k روی جبری نامعادالت -∆ و ∆-معادالت از متناهی دستگاهی Σ و ∆-هیأت یک k کنید فرض .٣.۴ قضیه
دارد. جواب k شامل دیفرانسیلی ی بسته ∆-هیأت هر در Σ آنگاه ،L ⊇ k که است L ی حلقه

.[۶] و [۵] برهان.
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چکیده

در همچنین و کنیم می تعریف را آل ایده یک روی مجانبی ی دنباله و مجانبی دنباله سپس و آل ایده یک صحیح بستار ابتدا مقاله این در
داشته و باشند I آل ایده روی مجانبی ی رشته یک x۱,x۲, ...,xn و R نوتری ی حلقه از آل ایده دو I,J :اگر کنیم می ثابت خاص حالت

.p ∈ Ā∗(J) آنگاه (I,x۱, ...,xn)R ⊆ J ⊆ p ∈ Ā∗((I,x۱, ...,xn)R) باشیم

مجانبی. درجه ایده�آل؛ یک روی مجانبی دنباله مجانبی؛ دنباله�ی بستارصحیح؛ : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 11Sxx; 11Uxx.

پیش�گفتار .١

ی ریشه یک x که x ∈ R با است برابر Ia بنابراین نامیم I صحیح بستار یک را Ia آنگاه ، باشد R آل ایده یک I اگر . R در صفر های علیه مقسوم مجموعه AssR ی مجموعه
باشد، R در ال ایده یک I و نوتری R اگر . I ⊆ Ia ⊆ RadI و باشد می R در آل ایده یک Ia نتیجه در باشد. می {Xn + i۱Xn−۱+ ...+ in; i j ∈ I j} شکل به ای جمله چند
[۴] بزرگ. مقادیر تمام برای Ā∗ = AssR/(In)a دهیم: می نمایش زیر صورت به را مجموعه این هستندکه ثابت n بزرگ عدد هر برای Ass(R/(In)a) های مجموعه آنگاه

اصلی نتایج .٢

هرگاه نامیم مجانبی ی دنباله را R ی حلقه در x۱,x۲, ...,xn عناصر .١.٢ تعریف

(x۱,x۲, ...,xn)R ̸= R الف)
xi /∈ ∪{p ∈| p ∈ Ass(P/(x۱, ...,xi−۱)R)a∀i = ۱, ...,g,∃n ≥ ۱} ب)

مجانبی های دنباله های طول تمام اشتراک با است برابر دهیم می نمایش grade∗I با که را I مجانبی درجه آنگاه ، باشد R نوتری ی حلقه از آل ایده یک I اگر .٢.٢ تعریف
. I در ماکسیمال

grade∗(I)≤ grade∗(J) آنگاه باشند R از هایی آل ایده I ⊆ J اگر .٣.٢ قضیه

grade∗I ≤ grade∗J بنابراین است J در مجانبی ی دنباله یک I در مشمول مجانبی ی دنباله یک پس I ⊆ J آنجاییکه از برهان.

باشد: نوتری ی حلقه یک R اگر .۴.٢ نتیجه

grade∗(B)≥ g آنگاه B = (b۱, ...,bg)R اگر (١

grade∗(B) = g آنگاه باشند مجانبی دنباله یک bg, ...,b۱ اگر (٢
∀I ⊆ R;grade∗(I)≤ height(I) (٣

(Rad(I) =
√

I) برقرارند R نوتری حلقه در I,J های آل ایده برای زیر های نتیجه .۵.٢ نتیجه

grade∗(I) = grade∗(J) آنگاه Rad(I) = Rad(J) اگر (١
grade∗(I) = grade∗(Rad(I)) (٢

grade∗(IJ) = grade∗(I ∩ J) = min{grade∗(I),grade∗(J)} (٣
grade∗(I) = min{grade∗(p)} بنابراین: باشد I نیمال می اول علیه مقسوم p کنیم فرض (۴
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معادلند: زیر های گزاره آنگاه باشند. R در دنباله یک عناصر xn, ...,x۱ و موضعی ی حلقه یک (R,M) کنید فرض .۶.٢ توجه
باشد. می R در مجانبی ی دنباله یک xn, ...,x۱ الف)

باشد. می R/q در مجانبی ی دنباله یک xn +q, ...,x۱+q ، R از q اول آل ایده هر برای ب)

کنیم: می تعریف زیر صورت به را z(p)اینصورت باشد.در Rp کامل ی حلقه در نیمال می اول آل ایده یک q و R نوتری ی حلقه از اول آل ایده یک P کنید فرض .٧.٢ تعریف
z(p) = min{depthq}

n = min{z(p) | p ⊇ I}= min{z(p) | p ∈ Ā∗(I)} آنگاه باشد، I در مشمول ماکسیمال مجانبی دنباله یک xn, ...,x۱ و R نوتری ی حلقه از آل ایده I اگر .٨.٢ لم

[٢](۶.۵) برهان.

. Q ∈ Ā∗(I) آنگاه (x۱, ...,xn)⊆ I ⊆ Q که باشد آلی ایده I باشد.اگر Q ∈ Ā∗(x۱, ...,xn) و مجانبی ی دنباله یک xn, ...,x۱ کنید فرض .٩.٢ لم

[٢](٧.۵) برهان.

را آل ایده یک روی مجانبی ی دنباله ریس کنیم. تعریف آنرا که رسیده آن وقت اآلن ، آوریم می را آل ایده یک ی رو مجانبی ی دنباله از تعریفی که شد گفته مقاله ابتدای در
است. نامیده I آل ایده روی مجانبی اول دنباله آنرا و کرده تعریف زیر صورت به

هرگاه نامیم I روی مجانبی ی دنباله را R ی حلقه از xn, ...,x۱ عناصر باشد، R نوتری ی حلقه از آل ایده یک I کنید فرض .١٠.٢ تعریف

(I,x۱, ...,xn) ̸= R الف)
xi /∈ Ā∗(I,x۱, ...,xn) باشیم: داشته i = ۱, ...,n هر برای ب)

شود: می حاصل زیر نتیجه (٨.٢)و(٩.٢) لمهای از

. p ∈ Ā∗(I) آنگاه ، graed∗(I) = z(p) و p در مشمول که باشد آلی ایده I و اول آل ایده یک p اگر .١١.٢ نتیجه

pp از ماکسیمال مجانبی دنباله یک نیز xn, ...,x۱ باشدپس I از ماکسیمال مجانبی دنباله یک xn, ...,x۱ کنید فرض z(p) = grade∗(pp) شود می نتیجه (٨.٢) لم از برهان.
p ∈ Ā∗(I) شود: می نتیجه (٩.٢) لم از نهایت در p ∈ Ā∗((x۱, ...,xn)R)پس pp ∈ Ā∗((x۱, ...,xn)Rp) نتیجه در . grade∗(pp) = z(pp) = n باشدبنابراین می

شود. می تولید n طول به مجانبی ی دنباله یک توسط I آنگاه باشد grade∗(I) = n اگر و grade∗(I)≤ n که شود می ثابت I = (a۱, ...,an) کنید فرض
باشد.یعنی: می صحیح نیز فوق مطلب عکس باشد حلقه جیکوبسن رادیکال در I اگر حال

grade∗(I) = n اگر فقط اگرو است مجانبی دنباله an, ...,a۱ باشد.آنگاه R جیکوبسن رادیکال در آلی ایده I = (a۱, ...,an) کنید فرض .١٢.٢ قضیه

[٢](١٩.۵) برهان.

فرضیات): نمودن اضافه با پردازم(البته می شده مطرح که سؤالی اثبات به اینک
روی مجانبی دنباله یک xn, ...,x۱ و (R,M) موضعی حلقه از آل ایده یک I اگر [٢] (٢٠.۶) قضیه باشدطبق M ماکسیمال آل ایده با و موضعی ی حلقه R که کنیم فرض
R جیکوبسن رادیکال در مشمول و ماکسیمال است، J در مشمول که مفروض مجانبی دنباله که کنیم می فرض اینک است، مجانبی ی دنباله یک xn, ...,x۱ باشند،آنگاه I آل ایده
grade∗(J) = z(p)پس grade∗(J) = n داریم قضیه(١٢.٢) از همچنین n = min{z(p) | p ⊇ J}= min{z(p) | p ∈ Ā∗(J)} دهد: می نتیجه (٨.٢) لم طبق باشد،
موضعی، مسئله(حلقه فرضیات از کدام هر اگر حال باشد. می چکیده در شده بیان مطلب از خاصی حالت این که شود. می حاصل p ∈ Ā∗(J) نهایی، نتیجه (١١.٢) از بنابراین

شد؟ خواهد حاصل مطلوب نتیجه هم باز کنیم حذف را جیکوبسن) رادیکال در مشمول مجانبی دنباله ماکسیمال، مجانبی دنباله
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چکیده

بعضی ولی می�کند. مشخص را ناکارا و کارا تصمیم�گیری واحدهای و ارزیابی را نهادها و سازمان�ها عملکرد داده�ها پوششی تحلیل
کارا واحدهای که است الزم دارد، بهتری عملکرد واحد کدام اینکه تشخیص برای و می�شوند معرفی کارا واحد به�عنوان واحد چند مواقع
دنیای در ولی می�شوند، گرفته نظر در قطعی داده�ها شده�اند، مطرح کنون تا که رتبه�بندی روش�های از بسیاری در کنیم. رتبه�بندی نیز را
است. گرفته قرار بررسی مورد بازه�ای داده�های با کارا واحدهای رتبه�بندی مقاله این در لذا است، روبه�رو قطعیت عدم شرایط با تصمیم�گیری واقعی

بازه�ای. داده�های بازه�ای؛ DEA تصمیم�گیری؛ واحدهای داده�ها؛ پوششی تحلیل : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

حالت در متجانس تصمیم�گیری واحدهای از متناهی تعداد کارایی ارزیابی برای غیرپارامتریک روش یک که است داده�ها پوششی تحلیل عملیات، در تحقیق مهم شاخه�های از یکی
شدن کاربردی�تر جهت ولی �شوند، سنجیده دقیق مقادیر به�وسیله�ی خروجی�ها و ورودی�ها که می�شود فرض داده�ها پوششی تحلیل اصلی قالب در است. خروجی چند و ورودی چند
با مساله�ی یک بازه�ای، محیط�های در تصمیم�گیری واحدهای از مجموعه یک کارایی ارزیابی نحوه اینرو، از داد، قرار مدنظر محاسبه در هم را قطعیت عدم شرایط باید رتبه�بندی

است. بررسی برای ارزش

(IDEA) بازه�ای DEA .٢

رویکرد توسط به�ترتیب که می�شود ارائه آن پایین و باال کران�های به�وسیله�ی کارایی بازه�ی کردند. مطرح کارایی بازه�ی محاسبه برای را بازه�ای DEA قالب [٣] تاناکا و اینتانی
n که کنید فرض است. نسبی کارایی مینیمم یافتن هدف بدبینانه رویکرد در و نسبی کارایی ماکزیمم یافتن هدف خوش�بینانه رویکرد در می�آیند. به�دست بدبینانه و خوش�بینانه
بیان این�صورت در باشند، خروجی بردار درایه��های r = ۱,۲, ...,s ،yr j و ورودی بردار درایه��های i = ۱,۲, ...,m ،xi j ،(DMU j) ام j واحد برای که داریم تصمیم�گیری واحد

به�صورت آنها ریاضی

θU
o =max

ur ,vi

∑s
r=۱ uryro

∑m
i=۱ vixio

max j
∑s

r=۱ uryr j

∑m
i=۱ vixi j

, θ L
o = min

ur ,vi

∑s
r=۱ uryro

∑m
i=۱ vixio

max j
∑s

r=۱ uryr j

∑m
i=۱ vixi j

,

s.t. ur,vi ≥ ε, i = ۱,۲, ...,m, r = ۱,۲, ...,s, s.t. ur,vi ≥ ε, i = ۱,۲, ...,m, r = ۱,۲, ...,s,

به�صورت آن معادل خطی شکل خوش�بینانه رویکرد برای مثال به�عنوان که هستند کسری قالب��های قالب��ها، این است.

max
ur ,vi

θU
o =

s

∑
r=۱

uryro

s.t.
m

∑
i=۱

vixio = ۱, (١)

s

∑
r=۱

uryr j −
m

∑
i=۱

vixi j ≤ ۰, j = ۱,۲, ...,n,

ur,vi ≥ ε, i = ۱,۲, ...,m, r = ۱,۲, ...,s,

است. مشابه نیز بدبینانه رویکرد برای فوق، روند است.
قالب یک به (١) قالب که است روشن پس .yr j ∈ [yL

r j,y
U
r j] و xi j ∈ [xL

i j,x
U
i j ] می�کنیم، فرض (١) قالب در این�صورت در باشند، بازه�ای به�صورت بررسی مورد داده�های اگر
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خطی برنامه�ریزی به آنها تبدیل با و می�شود گرفته نظر در نسبی کارایی پایین کران و باال کران آن برای درآید، خطی شکل به قالب این اینکه برای لذا می�شود، تبدیل غیر�خطی
،[١] داریم

HU
o =max

s

∑
r=۱

uryU
ro, LU

o = max
s

∑
r=۱

uryL
ro

s.t.
m

∑
i=۱

vixL
io = ۱, s.t.

m

∑
i=۱

vixU
io = ۱,

s

∑
r=۱

uryU
ro −

m

∑
i=۱

vixL
io ≤ ۰,

s

∑
r=۱

uryL
ro −

m

∑
i=۱

vixU
io ≤ ۰, (٢)

s

∑
r=۱

uryL
r j −

m

∑
i=۱

vixU
i j ≤ ۰, j = ۱,۲, ...,n, j ̸= o,

s

∑
r=۱

uryU
r j −

m

∑
i=۱

vixL
i j ≤ ۰, j = ۱,۲, ...,n, j ̸= o,

ur,vi ≥ ε, i = ۱,۲, ...,m, r = ۱,۲, ...,s, ur,vi ≥ ε, i = ۱,۲, ...,m, r = ۱,۲, ...,s.

.[١] هستند معادل (١) قالب با (٢) قالب��های می�دهند. نشان خوش�بینانه رویکرد برای را کارایی پایین کران و کارایی باالی کران به�ترتیب LU
o و HU

o آنها در که

بازه�ای داده�های با تصمیم�گیری واحدهای رتبه�بندی .٣

می�شوند، تقسیم زیر به�صورت گروه سه به DMUها ،(IDEA) بازه�ای DEA قالب��های حل با

E++ = { j ∈ J | LU
j = ۱},

E+ = { j ∈ J | LU
j < ۱,HU

j = ۱},

E− = { j ∈ J | HU
j < ۱}.

روش با را آنها می�توان این�صورت در دارد، عضو یک از بیش مجموعه این گاهی اما دارد. را رتبه باالترین باشد، E++ مجموعه�ی عضو آن اندیس که DMUای j است، روشن
ماکزیمم مقدار به آنها پایین کران�های که ��یابند بهبود حدی تا DMU واحدهای عملکرد اینکه فرض با [۴ ،٢] برطبق کرد. رتبه�بندی [۴] همکاران و جهانشاهلو توسط شده پیشنهاد

به�صورت بازه�ای داده�های با مطلوب نقاط یابد، دست یک

xL
io = min

r
{ yU

ro

max j
yL

r j

xU
i j

}, i = ۱,۲, ...,m, xU
io = min

r
{ yL

ro

max j
yU

r j

xL
i j

}, i = ۱,۲, ...,m,

yL
ro = max

i
{(max

j

yU
r j

xL
i j
)xU

io}, r = ۱,۲, ...,s, yU
ro = max

i
{(max

j

yL
r j

xU
i j
)xL

io}, r = ۱,۲, ...,s,

می�شود. معرفی PPS در مجازی DMU بدترین به�عنوان زیر مختصات با ویژه� DMU یک همچنین می�شوند. تعریف

x̃i = max ( max
j∈E++

xU
i j , max

j
xU

i j), ỹr = min ( min
j∈E++

yL
r j, min

j
yL

r j).

یک مطلوب نقطه�ی بین فاصله�ی سنجیدن برای زیر قالب از سپس و می�شود محاسبه ویژه DMU همچنین و E++ عضو DMU واحد هر برای مطلوب نقاط ابتدا روش این در
نقطه�ی فاصله�ی Γb

o و ویژه DMU از ،(xL
o , yU

o ) شرایط بهترین در را، DMUo مطلوب نقطه�ی فاصله�ی Γg
o که کنید فرض می�گردد. استفاده ویژه DMU از DMU واحد

داریم، لذا �دهند، نشان ویژه DMU از ،(xU
o ,yL

o) شرایط بدترین در را، DMUo مطلوب

Γg
o =min

( ۱
m ∑m

i=۱ θi)

(۱
s ∑s

r=۱ φr)
Γb

o = min
( ۱

m ∑m
i=۱ θi)

(۱
s ∑s

r=۱ φr)

s.t. x̃i = θixL
io, i = ۱,۲, ..., s.t. x̃i = θixU

io, i = ۱,۲, ...,m, (٣)

ỹr = φryU
ro, r = ۱,۲, ...,s, ỹr = φryL

ro, r = ۱,۲, ...,s.

به�صورت DMU واحدهای این رتبه�بندی معیار کنید فرض حال باشد. کوچکتری Γb
o و Γg

o دارای اگر دارد را رتبه بهترین DMU واحد یک
ϒo = Γg

o +Γb
o,

به�صورت ساده محاسبه�ی یک با و نیست الزم (٣) قالب حل نویسندگان نظر به ولی باشد. پایین�تری ϒo با اگر دارد بهتر رتبه�ی DMUo این�صورت در شود، معرفی

Γg
o =

( ۱
m ∑m

i=۱ θi)

(۱
s ∑s

r=۱ φr)
; θi =

x̃i

xL
io
, i = ۱,۲, ...,m, φr =

ỹr

yU
ro
, r = ۱,۲, ...,s,

Γb
o =

( ۱
m ∑m

i=۱ αi)

(۱
s ∑s

r=۱ βr)
; αi =

x̃i

xU
io
, i = ۱,۲, ...,m, βr =

ỹr

yL
ro
, r = ۱,۲, ...,s, (۴)
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DMU از مطلوب نقطه�ی دقیق فاصله�ی واقع در و می�شود استفاده فاصله از تقریبی به�عنوان Γb
o و Γg

o از (٣) قالب در البته کرد. محاسبه را نظر مورد شعاعی فاصله�ی می�توان
با یک نرم با فاصله مثال به�عنوان می�باشد، Lp نرم�های با فواصل این محاسبه�ی مقاله، این نویسندگان پیشنهاد لذا نمی�آید. به�دست ویژه

Γg
o = [

m

∑
i

x̃i − xL
io

xi
]+ [

s

∑
r

yU
ro − ỹr

r
], i = ۱,۲, ...,m, r = ۱,۲, ...,s,

Γb
o = [

m

∑
i=۱

x̃i − xU
io

xi
]+ [

s

∑
r=۱

yL
ro − ỹr

r
], i = ۱,۲, ...,m, r = ۱,۲, ...,s, (۵)

به�صورت r و xi آن در که می�آید، به�دست

xi = max[ max
j∈E++

xU
i j , max jxU

i j , x̃i], i = ۱,۲, ...,m,

r = max[ max
j∈E++

yU
r j, max jyU

r j, ỹr], r = ۱,۲, ...,s.

داریم، همواره چون است ذکر به الزم شده�اند. اضافه آن به (۵) رابطه�ی کردن نرمال جهت و هستند

x̃i ≥ xL
io, x̃i ≥ xU

io, i = ۱,۲, ...,m,

ỹr ≤ yL
ro, ỹr ≤ yU

ro, r = ۱,۲, ...,s,

به�دست (۴) رابطه�ی با که نتایجی با آمده به�دست جواب�های و محاسبه بینهایت و یک نرم�های با را فواصل این زیر مثال در است. شده حذف (۵) رابطه�ی در نرم قدرمطلق لذا
می�شود. مقایسه می�آید

عددی مثال .۴

داده�های و ١ جدول در خروجی�ها و ورودی�ها برچسب�های می�کنیم. رتبه�بندی می�کنند، مصرف خروجی چهار تولید برای را ورودی سه یک هر که بانک، شعبه�ی ۶ مثال این در
کنیم. رتبه�بندی را شعبه�ها است، شده پیشنهاد [۴] مقاله�ی در که روشی با همچنین و نمودیم پیشنهاد که روشی با می�خواهیم ما شده�اند. درج ٢ جدول در بازه�ای

خروجی�ها و ورودی�ها برچسب�های :١ جدول
خروجی�ها ورودی�ها

O۴ O۳ O۲ O۱ I۳ I۲ I۱
امانات صندوق وام�ها کل مجموع بهادار اوراق تعداد سپرده�ها کل مجموع شعبه مساحت کامپیوتر�ها کل تعداد کارمندان تعداد

بانک شعبه�ی شش خروجی�های و ورودی�ها :٢ جدول
OL
۴ OU

۴ OL
۳ OU

۳ OL
۲ OU

۲ OL
۱ OU

۱ IL
۳ IU

۳ IL
۲ IU

۲ IL
۱ IU

۱ شعبه
۱۲۴ ۱۸۴ ۷۴۲۲ ۷۶۲۴ ۱۱ ۳۱ ۳۹۵۸۲ ۳۹۶۲۰ ۴۴۳۳ ۴۴۳۳ ۸۹ ۸۹ ۷۸ ۷۹ ١
۵۱ ۱۶۷ ۶۳۰ ۶۶۰ ۲۸ ۴۳ ۸۷۷۱۶ ۹۰۲۵۰ ۲۸۰۰ ۲۸۰۰ ۹۲ ۹۴ ۸۲ ۸۸ ٢
۲۸ ۲۹۵ ۱۰۲۴۷ ۱۰۲۵۶ ۶ ۱۶ ۵۰۲۱۰ ۵۰۵۹۳ ۱۶۳۰ ۱۶۳۰ ۹۲ ۹۴ ۷۷ ۸۲ ٣
۱۰۹ ۲۴۰ ۴۷۴۰ ۵۰۵۸ ۱۵ ۲۸ ۵۲۹۲۳ ۵۳۲۴۹ ۳۴۰۰ ۳۴۰۰ ۱۰۴ ۱۰۴ ۸۴ ۹۰ ۴
۷۲ ۲۲۴ ۴۷۴۵ ۵۱۵۱ ۱۳ ۲۵ ۷۸۵۵۰ ۸۹۱۱۱ ۱۳۰۴ ۱۳۰۴ ۹۱ ۹۲ ۹۴ ۱۰۸ ۵
۱۲۹ ۴۴۷ ۷۲ ۲۲۴ ۱۳ ۲۱ ۴۶۱۵۴ ۴۶۷۹۱ ۴۲۰۶ ۴۲۰۶ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۱۰۳ ۶

مجموعه�ی عضو ۵ و ۳ ،۲ شعبه�های که می�شود مشاهده ،٣ جدول در شده درج نتایج برطبق می�شود. محاسبه j = ۱,۲, ...,n ،LU
j ابتدا شعبه ۶ این رتبه�بندی برای حال

برای داشت. خواهد بهتری رتبه�ی باشد، بزرگتری LU
j با DMU j چقدر هر هستند E+ در که شعبه�هایی رتبه�بندی برای هستند. E+ مجموعه�ی عضو شعبه�ها مابقی و E++

دارد. ۴ شعبه�ی به نسبت بهتری رتبه�ی ١ شعبه�ی پس ،LU
۴ < LU

۱ چون هستند. LU
۴ = ۰٫۶۸ و LU

۱ = ۰٫۷۷ با به�ترتیب ۵ و ۱ شعبه�ی مثال

(۴) رابطه�ی با بانک شعبه�ی شش رتبه�بندی و LU
o :٣ جدول

DMU۶ DMU۵ DMU۴ DMU۳ DMU۲ DMU۱ شعبه
۰٫۵۲ ۱٫۰۰ ۰٫۶۸ ۱٫۰۰ ۱٫ ۰۰ ۰٫۷۷ LU

o
۶ −− ۵ −− −− ۴ رتبه�بندی

خروجی�های و ورودی�ها پایین و باال کران�های می�کنیم. تعیین را ویژه DMU و آنها مطلوب نقاط ابتدا این�کار برای دارند. قرار E++ در که است شعبه�هایی رتبه�بندی نوبت حال
شده�اند. درج ۵ جدول در ویژه DMU خروجی�های و ورودی�ها و ۴ جدول در E++ عضو شعبه�ی هر برای مطلوب نقاط
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E++ مجموعه�ی عضو تصمیم�گیری واحدهای مطلوب نقاط خروجی�های و ورودی�ها :۴ جدول
xU
۳ xL

۳ xU
۲ xL

۲ xU
۱ xL

۱ شعبه
۱۰۴٫۹۹ ۱۰۰٫۱۳ ۶٫۰۵ ۵٫۶۵ ۵٫۲۸ ۴٫۷۳ ٢
۸۳۹٫۸۹ ۱۵۴٫۷۱ ۵۳٫۷۱ ۵٫۵۸ ۵۰٫۲۹ ۵٫۶۹ ٣
۸۱۹٫۳۷ ۳۹۷٫۸۳ ۴۷٫۲۵ ۱۴٫۳۴ ۴۱٫۲۲ ۱۴٫۶۴ ۵

yU
۴ yL

۴ yU
۳ yL

۳ yU
۲ yL

۲ yU
۱ yL

۱ شعبه
۵۰۶٫۷۵ ۱۵۴٫۶۰ ۱۷۶۱۷٫۶۷ ۱۷۶۰۲٫۲۱ ۵۳٫۶۸ ۲۸٫۰۰ ۱۹۱۳۴۲٫۶۴ ۱۶۸۶۶۵٫۶۴ ٢
۴۷۱٫۹۸ ۱۲۸٫۱۸ ۱۰۹۲۱٫۹۷ ۱۰۲۴۷٫۰۰ ۴۳٫۹۳ ۲۷٫۴۰ ۱۱۱۳۸۸٫۷۵ ۹۸۱۸۷٫۵۰ ٣
۵۳۱٫۰۹ ۱۴۷٫۵۴ ۱۴۳۸۵٫۰۴ ۱۱۷۴۶٫۵۶ ۵۶٫۶۳ ۲۹٫۹۱ ۱۱۸۸۶۵٫۸۵ ۹۳۶۹۶٫۶۴ ۵

ویژه DMU خروجی�های و ورودی�ها :۵ جدول
ỹ۴ ỹ۳ ỹ۲ ỹ۱ x̃۳ x̃۲ x̃۱ D̃MU

۲۸ ۶۳۰ ۶ ۳۹۵۸۲ ۴۴۳۳ ۱۰۴ ۱۰۸ (x̃, ỹ)

(۴) رابطه�ی با E++ مجموعه�ی عضو شعبه�های رتبه�بندی :۶ جدول
رتبه�بندی ϒ j Γb

o Γg
o شعبه

۳ ۴۳۸٫۲۵۳۳۰ ۱۵۹٫۹۲۷۳۴ ۲۷۸٫۳۲۵۹۶ ٢
۱ ۳۷٫۵۳۳۷۴ ۱۳٫۸۳۸۳۴ ۲۳٫۶۹۵۳۹ ٣
۲ ۷۹٫۹۱۸۸۹ ۱۵٫۷۴۴۳۳ ۶۴٫۱۷۴۵۵ ۵

١ نرم توسط E++ مجموعه�ی عضو شعبه�های رتبه�بندی :٧ جدول
رتبه�بندی ϒ j Γb

o Γg
o شعبه

۳ ۱۱٫۵۱۴۱۷ ۵٫۱۳۴۱۰ ۶٫۳۸۰۰۷ ٢
۱ ۸٫۰۴۸۴۹ ۳٫۲۴۷۱۳ ۴٫۸۰۱۳۷ ٣
۲ ۹٫۲۱۳۵۳ ۳٫۵۴۰۲۸ ۵٫۶۷۳۲۵ ۵

بینهایت نرم توسط E++ مجموعه�ی عضو شعبه�های رتبه�بندی :٨ جدول
رتبه�بندی ϒ j Γb

o Γg
o شعبه

۳ ۳٫۸۸۱۳۳ ۱٫۹۳۹۶۸ ۱٫۹۴۱۶۵ ٢
۱ ۳٫۱۵۷۴۹ ۱٫۳۵۶۴۱ ۱٫۸۰۱۰۸ ٣
۲ ۳٫۳۰۳۶۹ ۱٫۴۴۶۱۶ ۱٫۸۵۷۵۴ ۵

نتیجه�گیری .۵

پیشنهاد ما که رتبه�بندی در ولی است، یکسان روش سه هر طریق از آمده به�دست نتایج مثال این برای هرچند می�شود مشاهده آمده به�دست جواب�های مقایسه�ی از که همان�طور
هم و راسی کارای واحدهای هم می�تواند، شده پیشنهاد روش که است ذکر به الزم دارد. قبلی روش به نسبت بهتری تعبیر لذا و است شده محاسبه مستقیم به�طور فاصله کرده�ایم

کند. رتبه�بندی همزمان را غیرراسی کارای واحدهای
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چکیده

نظر در جامعه میانگین برآورد برای آن ویژگیهای و DRERSS دوگانه استوار فرین رتبهدار مجموعهی نمونهگیری مقاله، این در
از هدف همچنین میکند. تولید جامعه میانگین برای نااریبی برآوردگرهای DRERSS روش متقارن، توزیع تحت شدهاند. گرفته
مجموعهی نمونهگیری و (SRS) ساده تصادفی نمونهگیری روشهای به نسبت بیشتری کارایی که است دلیل این به DRERSS روش معرفی
است. RSS و SRS از کاراتر و دارد کوچکی اریبی DRERSS مطالعه، این در شده گرفته نظر در نامتقارن توزیعهای برای دارد. (RSS) رتبهدار

رتبهدار. مجموعهی نمونهگیری کارایی؛ نامتقارن؛ توزیع متقارن؛ توزیع دوگانه؛ فرین رتبهدار مجموعهی نمونهگیری : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

واحدهای رتبهبندی هرگاه است. ساده تصادفی نمونهگیری از بیشتر آن کارایی که شده ارائه اینتایر[٣] مک توسط میانگین برآورد برای (RSS) رتبهدار مجموعهی نمونهگیری
برآورد برای را RSS رتبهدار مجموعهی نمونهگیری از nتایی نمونهی واحدهای میانگین اینتایر مک باشد، آن کیفیت اندازهگیری از آسانتر مطالعه یک در آزمایشی یا نمونهگیری

کردند. پیشنهاد را استوار فرین رتبهدار مجموعهی نمونهگیری مصطفی[١] بنی و الناصر است. کرده پیشنهاد جامعه میانگین
SRS روش با مقایسه در روش این برآوردگرهای کارایی است. شده پیشنهاد جامعه میانگین برآورد برای (DRERSS) دوگانه فرین رتبهدار مجموعهی نمونهگیری مقاله، این در
این جایگزینی یا دادهها مجموعه از دنبالهای در (واحدها) واحد انداختن دور استوار، آمارهی از اصلی هدف مییابد. افزایش یکسان، شدهی اندازهگیری واحدهای تعداد اساس بر
هدف جامعهی از n اندازهی با کدام هر ساده تصادفی نمونهی n ابتدا که است صورت بدین خالصه طور به RSS نمونه انتخاب روش است. بعدی فرین دادههای مقدار با واحدها
نمونهگیری واحد امین i ،(i = ۱, · · · ,n) iام نمونهی از سپس میشود. رتبهبندی عالقه مورد متغیر یک به رجوع با بصری صورت به نمونه هر داخل واحدهای و کرده انتخاب

میکنیم. تکرار بار m را کار این باشد واحد nm به نمونه حجم افزایش به نیاز اگر میشود. اندازهگیری رتبهدار شدهی
میانگین برآورد برای DRERSS و RSS ،SRS روشهای به مربوط برآوردگرهای سوم، بخش در میشود. معرفی دوگانه فرین رتبهدار مجموعهی نمونهگیری روش مقاله ٢ بخش در

شد. خواهد آورده نتیجهگیری و بحث ۴ بخش در باالخره، و میشود. پرداخته آنها کارایی مقایسه به و شده معرفی جامعه

DRERSS نمونهگیری روش .٢

شود: طی بایستی زیر مراحل DRERSS نمونه انتخاب برای

:١ گام

میکنیم. انتخاب هدف جامعهی از تصادفی طور به n اندازهی به نمونه تا n۲

:٢ گام

است. x با مساوی یا کمتر صحیح مقدار بزرگترین [x] ، ۰ ≤ β < ۱ برای ،k = [βn] ضریب انتخاب

:٣ گام

فرد n اگر میکنیم. انتخاب را رتبه کوچکترین دارای واحد امین (n− k) نمونه دوم n۲

۲ از و رتبه، کوچکترین دارای واحد امین (k+۱) نمونه اول n۲

۲ از باشد، زوج n اگر

امین (n− k) نمونه پسین n(n−۱)
۲ از و رتبه کوچکترین دارای واحد امین

( n+۱
۲

)
بعدی نمونهی n از و رتبه، کوچکترین دارای واحد امین (k+۱) نمونه n(n−۱)

۲ از باشد،
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میدهد. حاصل را n اندازهی از کدام هر نمونه تا n گام این میکنیم. انتخاب را رتبه کوچکترین دارای واحد

:۴ گام

واحد امین (n− k) نمونه دوم n
۲ از و رتبه کوچکترین دارای واحد امین (k+۱) نمونه n

۲ از واقعی اندازهگیری برای باشد، زوج n اگر ،٣ گام در آمده دست به نمونهی n برای
(n−k) نمونه پسین n−۱

۲ از و بعدی نمونهی از میانه رتبه، کوچکترین دارای واحد امین (k+۱) نمونه اول n−۱
۲ از باشد، فرد n اگر میکنیم. انتخاب را رتبه کوچکترین دارای

اندازه با نمونه یک کردن فراهم به نیاز اگر میدهد. نتیجه را DRERSS دادههای از واحد n اندازهی از نمونه یک گام، این میکنیم. انتخاب را رتبه کوچکترین دارای واحد امین
کرد. تکرار بار m را فرآیند میتوان باشد، واحد mn۲ از خارج nm

DRERSS و RSS ،SRS روشهای از استفاده با جامعه میانگین برآورد .٣

است: زیر صورت به برآوردگرها این میشود. آورده آنها واریانس همراه به جامعه میانگین برآورد جهت DRERSS و RSS ،SRS برآوردگرهای بخش، این در

X̄SRS =
۱

nm

m

∑
h=۱

n

∑
i=۱

Xih (١)

Var(X̄SRS) =
σ۲

mn
(٢)

X̄RSS =
۱

nm

m

∑
h=۱

n

∑
i=۱

Xi(i:n)h (٣)

Var(X̄RSS) =
σ۲

mn
− ۱

n۲m

n

∑
i=۱

(
µi(i:n)−µ

)۲
(۴)

X̄∗
DRERSSE =

۱

mn

m

∑
h=۱

 n
۲

∑
i=۱

X∗
i(k+۱:n)h +

n

∑
i= n+۲

۲

X∗
i(n−k:n)h

 (۵)

Var(X̄∗
DRERSSE) =

۱

۲nm
(σ۲∗

(k+۱:n)+σ۲∗
(n−k:n)) (۶)

MSE(X̄∗
DRERSSE) =

۱

۲nm
(σ۲∗

(k+۱:n)+σ۲∗
(n−k:n))+(E(X̄∗

DRERSSE)−µ)۲ (٧)

X̄∗
DRERSSO =

۱

mn

m

∑
h=۱

 n−۱
۲

∑
i=۱

X∗
i(k+۱:n)h +X∗

( n+۱
۲ )( n+۱

۲ :n)h +
n

∑
i= n+۳

۲

X∗
i(n−k:n)h

 (٨)

Var(X̄∗
DRERSSO) =

۱

n۲m

(
n−۱

۲
(σ۲∗

(k+۱:n)+σ۲∗
(n−k:n))+σ۲∗

( n+۱
۲ ( n+۱

۲ :n)

)
(٩)

MSE(X̄∗
DRERSSO) =

۱

n۲m

(
n−۱

۲
(σ۲∗

(k+۱:n)+σ۲∗
(n−k:n))+σ۲∗

( n+۱
۲ ( n+۱

۲ :n)

)
+(E(X̄∗

DRERSSO)−µ)۲ (١٠)

کارایی .١.٣

است: زیر صورت به SRS روش به نسبت DRERSS و RSS روشهای کارایی متقارن، توزیعهای برای

e f f (X̄∗
RSS, X̄SRS) =

Var(X̄SRS)

Var(X̄∗
RSS)

(١١)

e f f (X̄∗
DRERSS, X̄SRS) =

Var(X̄SRS)

Var(X̄∗
DRERSS)

(١٢)

=


۲σ۲

σ۲∗
(k+۱:n)+σ۲∗

(n−k:n)
، باشد nزوج اگر

۲nσ۲

(n−۱)(σ۲∗
(k+۱:n)+σ۲∗

(n−k:n))+۲σ۲∗
n+۱
۲ ( n+۱

۲ :n)

، باشد nفرد اگر

داریم نامتقارن توزیعهای برای همچنین

e f f (X̄∗
DRERSS, X̄SRS) =

Var(X̄SRS)

MSE(X̄∗
DRERSS)

(١٣)
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=


۲σ۲

σ۲∗
(k+۱:n)+σ۲∗

(n−k:n)+۲nm(E(X̄∗
DRERSS)−µ)۲ ، باشد nزوج اگر

۲nσ۲

(n−۱)(σ۲∗
(k+۱:n)+σ۲∗

(n−k:n))+۲σ۲∗
( n+۱

۲ ( n+۱
۲ :n)

+n۲m(E(X̄∗
DRERSS)−µ)۲ ، باشد nفرد اگر

میآید: دست به زیر نتایج [٢] العمری ابراهیم عامر مقاله در شده انجام شبیهسازی به توجه با و فوق فرمولهای به توجه با
مییابد. افزایش توجهی قابل طور به SRS روش به نسبت روش این کارایی جامعه، میانگین برآورد برای DRERSS روش بردن کار به با (١

RSS از کاراتر k > ۰ ازای به DRERSS الپالس، و لوجستیک توزیعهای برای اما است، RSS از کاراتر k ≥ ۰ برای DRERSS روش نرمال، یا یکنواخت توزیعهای تحت (٢
است.

نتیجهگیری و بحث .۴

جامعه میانگین برآورد برای را DRERSS که است شده توصیه مورد این در بنابراین، هستند. RSS و SRS از کاراتر و نااریب شده پیشنهاد برآوردگرهای متقارن، توزیعهای تحت
رود. کار به جامعه میانگین برآورد برای میتواند DRERSS باشد، کوچک اریبی وقتی نامتقارن، توزیعهای برای ببریم. کار به
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مقدمه .١

که می�باشد گاما تابع کاربردی، توابع این از یکی باشیم. داشته خاص توابع خصوص به کاربردی ریاضیات از کاملی شناخت که می�کند ایجاب فیزیک و مهندسی کاربردهای
آن به بعدی بخش در که می�گیرد قرار استفاده مورد نیز احتمال و آمار در تابع این دارد. گرما منبع و لیزر حرارت گرما، انتقال جمله از مهندسی و فیزیک در فراوانی کاربردهای

می�پردازیم.
σ > ۰ و α = σ + iτ آن در که Γ(α) =

∫ ∞
۰ tα−۱e−tdt صورت به را گاما تابع گلدباخ و شد حل اویلر توسط باشد نامنفی عدد یک x که زمانی x! محاسبه مساله

شد. معرفی لژاندر توسط بار اولین برای گاما تابع نام و Γ(α) نماد البته کرد. تعریف
: ۰ < σ < ۱ برای جردن، لم براساس ساده، متغیر تغییر یک با نمونه عنوان به می�شوند. بیان گاما تابع برحسب سری�ها و انتگرال�ها از وسیعی ∫دسته ∞

۰
tσ−۱e−itdt = e

−
πiσ
۲ Γ(α)

نتیجه
∫ ∞
۰ tσ−۱sin tdt = sin (

σπ
۲

)Γ(σ);−۱ < σ < ۱ و
∫ ∞
۰ tσ−۱cos tdt = cos (

σπ
۲

)Γ(σ); ۰ < σ < ۱ روابط موهومی، و حقیقی قسمت جداسازی با که

: t = x۲ متغیر تغییر با نمونه عنوان به می�شوند. محاسبه گاما تابع برحسب بتا و شبه�هذلولوی دایره�ای، نمایی، تابع مثل معروف توابع برخی همچنین می�شود.

Γ(α) = ۲
∫ ∞

۰
e−x۲

x۲α−۱dx ; Re(α)> ۰.

داریم: قطبی مختصات به تبدیل با که می�آید دست به Γ(α) Γ(β ) = ۴
∫ ∞
۰

∫ ∞
۰ e−(x۲+y۲)x۲α−۱y۲β−۱dx dy ; Re(α),Re(β )> ۰ هم، در انتگرال�ها چنین ضرب با

Γ(α)Γ(β ) = ۴
∫ ∞

۰

∫ π
۲

۰
e−r۲

r۲(α+β )−۱(cos θ)۲α−۱(sin θ)۲β−۱dr dθ

= ۴

(∫ ∞

۰
e−r۲

r۲(α+β )−۱dr
)∫ π

۲
۰

(cos θ)۲α−۱(sin θ)۲β−۱dθ


،x = cos۲ θ جایگذاری با .

∫ π
۲

۰ (cos θ)۲α−۱(sin θ)۲β−۱dθ =
۱

۲

Γ(α)Γ(β )
Γ(α +β )

; Re(α),Re(β ) > ۰ نهایت، در و

داریم: u =
x

۱− x
جایگذاری با همچنین است. معروف B(α,β ) تابع به که می�آید دست به

∫ ۱
۰ xα−۱(۱− x)β−۱dx =

Γ(α)Γ(β )
Γ(α +β )

;Re(α),Re(β )> ۰∫ ∞

۰

xα−۱

(x+۱)α+β dx =
Γ(α)Γ(β )
Γ(α +β )

; Re(α),Re(β )> ۰.
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آن در که Γ(σ + iτ) = eiθ |Γ(σ)|∏∞
n=۰

|σ +n|√
τ۲ +(σ +n)۲

،[٢] با است برابر α = σ + iτ مختلط عدد یک گامای تابع

همچنین .Ψ(σ) =
d

dσ
lnΓ(σ) =

Γ′(σ)

Γ(σ)
یعنی می�باشد دای�گاما تابع Ψ تابع و [٣] θ = τΨ(σ) + ∑∞

n=۰(
τ

σ +n
− arctan(

τ
σ +n

))

به موهومی عدد یک گامای تابع .Γ(
۱

۲
+ iτ)Γ(

۱

۲
− iτ) = πsech(πτ) و Γ(۱+ iτ)Γ(۱− iτ) = πτcsch(πτ) ،مثال است، حقیقی عدد یک Γ(σ + iτ)Γ(σ − iτ)

γ = limn→∞ ∑n
k=۱ (

۱

k
− ln n) = ۰٫۵۷۷۲۱۵۶۶ · · · و θ =−γ τ +∑∞

n=۱(
τ
n
−arctan(

τ
n
)) آن، در که می�شود Γ(iτ)محاسبه = e−iθ

√
π
τ

csch(πτ)صورت

کرد: پیدا را گاما تابع از مختلفی نمایش�های ١١]می�توان ،٨ ،٣ ،٢] نظیر مراجعی در .Γ(iτ)Γ(−iτ) =
π
τ

csch(πτ) بنابراین است. ماسچرونی) (ثابت اویلر ثابت

Γ(α) =
∫ ∞

۰
xα−۱

[
e−x −

∞

∑
k=۰

(−۱)k xk

k!

]
dx ; −n−۱ < σ <−n

همچنین: و Γ(α) =
∫ ∞
۰ xα−۱

[
e−x −۱

]
dx ; −۱ < σ < ۰ آن خاص حاالت و

Γ(α) = lim
n→∞

n! nα

α(α +۱) · · ·(α +n)
; α /∈ −N∪{۰}

۱

Γ(α)
= αeγα

∞

∏
n=۱

(۱+
α
n
)e

−
α
n


Γ(α) =

∫ ∞

−∞
eαt−et

dt ; Re(α)> ۰

۱

Γ(α)
= αΠ∞

n=۱

۱+
α
n

(۱+
۱

n
)α

(١)

Γ(α) = bα
∫ ∞

۰
e−bt tα−۱dt ; Re(α),Re(b)> ۰, (٢)

Γ(
α
ν
) = νb

α
ν
∫ ∞

۰
e−btν

tα−۱dt ; Re(α),Re(b),Re(ν)> ۰

Γ(α) =
∫ ۱

۰
(ln

۱

t
)α−۱dt ; Re(α)> ۰

Γ(α) =
∞

∑
n=۰

(−۱)n

(n+α)

۱

n!
+
∫ ∞

۱
tα−۱e−tdt

(٣)

است. تحلیلی α ∈ −N جز به نقاط همه در گاما تابع می�دهد، نشان اخیر معادله که
:[٣ ،٢] است آمده ذیل در گاما تابع خواص برخی

Γ(
۱

۲
+n) =

√
π(۲n)!
۴nn!

=
√

π
(

n− ۱

۲
n

)
n! ; n ∈ N∪{۰}

Γ(
۱

۲
−n) =

(−۴)nn!
(۲n)!

√
π =

√
π(−۱

۲n

)
n!

; n ∈ N∪{۰}

همچنین و Γ(
۱

۲
) =

√
π ،n = ۰ برای خاص حالت در که

Γ(nb) =

√
۲π
n

nnb

(۲π)
n
۲

n−۱

∏
j=۰

Γ(
j
n
+b) ; n ∈ N−{۱}

Γ(α +۱) = αΓ(α)

Γ(α)Γ(۱−α) = πcsc(πα) ; α /∈ Z
Γ(n+α)

Γ(α)
= (α)n = α(α +۱) · · ·(α +n−۱) ; n ∈ N

Γ(α −n)
Γ(α)

=
(−۱)n

(۱−α)n
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:١ شکل

lim
n→∞

Γ(n+α)

Γ(α)nα = ۱ ; α ∈ R

lim
n→∞

Γ(n+a)
Γ(n+b)

xb−a = ۱ ; n > ۰,n+a,n+b /∈ −N∪{۰}

lim
x→۰+

xΓ(x) = ۱∫ a+۱

a
ln Γ(t)dt =

۱

۲
ln۲π +aln a−a ; a > ۰.

است: شده داده زیر صورت به [١٢ ،٩] در گاما تابع برای مجانبی فرمول

Γ(α)∼ e−α α
α−

۱

۲
√

۲π
[
۱+

۱

۱۲α
+

۱

۲۸۸α۲ − ۱۳۴

۵۱۸۴۰α۳ + · · ·
]

می�شود. محاسبه Γ(σ)∼
√

۲π
σ

e−σ σσ (۱+
۱

۱۲σ
);σ ≥ ۰٫۴ صورت به استرلینگ تقریب ،(١) رابطه به توجه با .|α| → ∞ ،|αrgα |< π برای آن در که

بگیرید: نظر در را می�کند صدق زیر شرایط در که f : (۰,∞)→ R تابع .[١٣] -مولروپ بوهر .١.١ قضیه

. f (x+۱) = x f (x) ،x > ۰ هر برای −۱

f (۱) = ۱ −۲

. f (ux+(۱−u)y)≤ ( f (x))u( f (y))۱−u ،۰ < u < ۱ و x,y > ۰ برای یعنی است، لوگ-محدب ، f −۳

. f = Γ صورت این در

همچنین صعودی�اند. x > ۰ برای x(Γ(۱+
۱

x
))x ، (Γ(۱+

۱

x
))x توابع که می�شود داده نشان [۵] و [۴] در است. لوگ-محدب اکیداً گاما تابع باال قضیه از استفاده با

شد. اثبات [٧] توسط (۰,∞) روی
Γ(۲x)
Γ۲(x)

بودن لوگ-مقعر و
Γ(۲x)
xΓ۲(x)

توابع بودن لوگ-محدب

و Γ(x),Γ′′
(x)> ۰ ،x > ۰ هر برای بنابراین می�شود. نتیجه

d۲

dx۲ Γ(x) =
∫ ∞
۰ tx(logt)۲e−t dt

t
و

d
dx

Γ(x) =
∫ ∞
۰ tx(logt)e−t dt

t
روابط ،

d
dx

tx = txlogt که این از

در و Ψ(x+۱) = Ψ(۱)+∑∞
k=۰

۱

k
آن، پی در و Ψ(x+۱) =

۱

x
+Ψ(x) داریم x > ۰ که Γ(x+۱) = xΓ(x) معادله از مشتق�گیری با است. صعودی تابع یک Γ′ لذا

یکتای عدد نتیجه در .lim
x→۰

Γ′(x) =−∞ و lim
x→∞

Γ(x) = lim
x→۰

Γ(x) = α همچنین و lim
x→∞

Γ′(x) = limx→∞ Ψ(x)Γ(x) = ∞ هارمونیک، سری واگرایی به توجه با پایان
صعود ∞ سمت به سرعت به x > c برای و می�کند نزول Γ(c)< ۱ مینیمم مقدار تا ∞ از پیوسته طور به Γ تابع ۰ < x < c برای همچنین و Γ′(c) = ۰ که دارد وجود c > ۰

است. آن افقی مجانب yها محور و است اول ربع در مقعر تابع یک Γ تابع ١ شکل مطابق رو این از و باشد ۱ < c < ۲ باید ،Γ(۱) = Γ(۲) = ۱ که این از کرد. خواهد

احتمال و آمار در گاما تابع کاربردهای .٢

بگیرید. نظر در را است N(۰,
۱

۲
) توزیع چگالی تابع با متناظر که φ(x) =

۱√
π

e−x۲ شکل زنگوله�ای تابع است. احتمال در آن کاربرد گاما تابع به عالقه�مندی دالیل از یکی

که ۱ = Φ(∞) =
۱√
π
∫ ∞
−∞ e−tdt =

۲√
π
∫ ∞
۰ e−tdt =

Γ(
۱

۲
)

√
π

،t =
√

u متغیر تغییر با صورت این در دهیم، نمایش Φ(x) =
∫ x
−∞ φ(t)dt با را آن توزیع تابع اگر
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و است f (x) =
xα−۱

β α Γ(α)
e
−

x
β > ۰ ،x > ۰ هر برای آن در که

∫ ∞
۰ f (x)dx = ۱ داریم b =

۱

β
دادن قرار و (٢) رابطه به باتوجه می�شود. Γ(

۱

۲
) =

√
π رابطه به منجر

و نامند گاما تصادفی متغیر را است f آن چگالی تابع که X تصادفی متغیر است، شده ساخته گاما تابع روی از چون که گویند احتمال چگالی تابع یک f تابع به حالت این در
می�شود: نوشته (Ψ یعنی دای�گاما تابع (مشتق تری�گاما تابع برحسب گاما تصادفی متغیر اطالع ماتریس حالت این در .X ∼ Γ(α,β ) می�نویسند اصطالحاً

I(α,β ) =

 Ψ′(α)
۱

β
۱

β
α
β۲

 .

با: است برابر درست�نمایی تابع لگاریتم باشد، Γ(α ,β ) توزیع از تصادفی نمونه یک X۱, · · · ,Xn اگر

L(α,β ) = log f (x۱, · · · ,xn) =−nαlog β −nlogΓ(α)+(α −۱)
n

∑
i=۱

log xi −
۱

β

n

∑
i=۱

xi

معادالت در که β̂ و α̂ و داریم را −n
α
β

+
۱

β ۲ ∑n
i=۱ xi = ۰ و −nlogβ − n

Γ′(α)

Γ(α)
+ ∑n

i=۱ logxi = ۰ پارامترها، به نسبت مشتق�گیری با که

عددی روش�های از باید α̂ محاسبه برای که نامند β و α درست�نمایی حداکثر برآوردگرهای را کنند صدق β̂ =
x̄
α̂

و logα̂ −ψ(α̂)+
۱

n
∑n

i=۱ logxi − logx̄ = ۰

داده�اند. قرار بررسی مورد را آن�ها نیرومندی و کارایی مجانبی، خواص همچنین و کرده�اند محاسبه را گاما توزیع برای گشتاوری برآورهای [١] اسکوئی برقی و شمس کرد. استفاده

توزیع β = ۲ و α =
n
۲
و ارالنگ توزیع α = n ∈N نمایی، توزیع α = ۱ خاص حالت در زیرا است آمار در مهم توزیع خانواده�های از یکی گاما توزیع که است یاد�آوری قابل

باشد، پواسن فرآیند یک اساس بر مشتری�ها ورود اگر حالت این در است. تصادفی فرآیندهای در گاما توزیع کاربردهای از دیگر یکی می�شود. شامل را آزادی درجه n با کای�دو
توزیع طبق مشتری�ها متوالی ورود دو بین زمان آن در که می�شود استفاده EK/M/۱ مدل از صف نظریه در همچنین است. گاما توزیع دارای پیشامد nامین وقوع تا انتظار زمان
شکل پارامترهای برآورد به می�توان کاربردها دیگر از .[۶] می�شود استفاده مالی ریاضیات در دوطرفه گامای توزیع از می�شود. مدل�بندی نمایی توزیع طبق سرویس زمان و ارالنگ
آماری کاربردهای طریق از گاما توزیع برای نامساوی�هایی اثبات و [١٠] گاما توزیع�های بین رائو فاصله محاسبه و [١٣] است مجهول مقیاس پارامتر که حالتی در گاما توزیع
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چکیده

آمده، بدست نتایج از استفاده با کرد. خواهیم ایجاد مدول برای بودن تخت خاصیت و تزریقی خاصیت میان دوگانگی نوعی ابتدا مقاله این در
نیز جابجایی، حلقه یک از بیش تزریقی های مدول تانسور حاصل باشد، ناپذیر جدایی دامنه حلقه که وقتی آیا کنیم: می مطرح را سوال این
یک فوق سوال به مثبت پاسخ برای باشد، نوتری حلقه اینکه صورت در و است مثبت پاسخ مورد این در میابیم در آخر در و است؟ تزریقی

دارد. وجود آن معادل شرط چند و شرط

تصویری. مدول تزریقی؛ مدول وفا؛ با مدول تخت؛ مدول : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

آنگاه، باشد. باوفا تزریقی مدول یک E کنید فرض که: صورت بدین کرد. خواهیم ایجاد مدول برای بودن تخت خاصیت و تزریقی خاصیت میان دوگانگی نوعی ابتدا مقاله این در
این، بر عالوه .(۴.٢ (قضیه باشد. وفادار تزریقی Hom(A,E) اگر تنها و اگر است تخت وفادار A این بر عالوه و W.dimA = Id Hom(A,E) داریم ،A مدول هر برای
همچنین حالت این در .(٣.٢ قضیه ) باشد تخت وفادار Hom(A,E) اگر تنها و اگر است تزریقی وفادار A و IdA =W.dim Hom(AE) داریم: باشد، نوتری حلقه هرگاه
گفته نتایج از صورت، این در . (٣.٢ قضیه به (بنا باشد چنین نیز A⊗M اگر تنها و اگر تزریقی وفادار A و است، تخت وفادار مدول ،M آن در که IdA = IdA⊗M داریم:
بعد، مرحله در . حلقه یک از کانونی تزریقی مدول یک از ضعیفی بعد با است برابر حلقه یک تزریقی خود بعد کنیم ثابت توانیم می موضعی، های) حلقه نیمه حالت (در شده
جدایی دامنه یک که هنگامی است؟ تزریقی نیز جابجایی، حلقه یک روی تزریقی های مدول تانسوری ضرب دهیم: می قرار بررسی مورد را زیر مساله فوق، نتایج از استفاده با
ناپذیر جدایی های دامنه از محدودی تعداد مستقیم جمع حلقه، این باشد، تخت) (یا تصویری آل ایده هر و باشد نوتری حلقه اگر ”بله”. بگوییم می�توانیم راحتی به باشد، ناپذیر
چند شامل آن و داشت خواهیم شرط یک فوق سوال به مثبت پاسخ برای باشد، نوتری حلقه صورتیکه در است. مثبت پاسخ مورد این در بنابراین ، [٣ لم ، [٣] [مرجع است

.(۴.٢ قضیه به (بنا است آن معادل شرط

دوگانگی .٢

چپ S−مدول یک C و راست S−مدول و چپ R−مدول یک B و چپ R−مدول یک A که صورت بدین ،(RA,R BS,S C) باشیم: داشته باشند. حلقه دو S و R کنید فرض
کنیم: تعریف تعریف توانیم می اینصورت در باشد.

τ : HomR(A,B)⊗S C → HomR(A,B⊗S C)

می�باشد. ci ∈C و a ∈ A ، fi ∈ HomR(A,B) آن در که [τ(∑t( fi ⊗ ci))]a = ∑i( fi(a)⊗ ci) دادن قرار با

باشد. متناهی تولید با و R−تصویری ،A اگر است، ریختی یک τ (١ .١.٢ لم
باشد. تخت S−مدول یک C و باشد.) R مرتبه از متناهی تولید با .resp) باشد R−مدول از متناهی تولید با A اگر یکریختی)، .resp) است ریختی تک τ (٢

است. همریختی که است بدیهی τ ،A = R اگر برهان.
نیست. اثبات به نیاز و است مستقیم مجموع که است روشن سهولت به (١ قسمت اثبات بنابراین

پایه با F ′ ،F آزاد R−مدول .resp) داریم متناهی پایه یک با را �F آزاد R−مدول آنگاه .( باشد متناهی تولید با .resp) باشد متناهی تولید با A کنید فرض اکنون،
که دارد، وجود C تخت مدول S وجود با S−تخت ای C است. دقیق (F ′ F, آزاد R−مدول .resp) متناهی های پایه با F ′ ،F آزاد های R−مدول بطوریکه ( متناهی ی

نمودار سطرهای
هستند: دقیق (F ′ → F → A → ٠) F → A → ٠

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

١٢١



٠→ HomR(A,B)⊗S C → HomR(F,B)⊗s C → HomR(F ′,B)⊗S CyτA

yτF

yτF ′

٠→ HomR(A,B⊗s C)→ HomR(F,B⊗s C)→ HomR(F ′,B⊗s C)

. کوتاه پنج لم به توجه با یکریختی) و resp.) است تکریختی یک τA هستند)، یکریختی ، τF ′ و resp.τF ) است یکریختی (١ قسمت از τF چون

تخت S−مدول ،C باشد) متنهای تولید با A و باشد چپ نوتری R اگر مثال عنوان (به باشد متناهی تولید با های مدول از متشکل تصویری تجزیه دارای A اگر .٢.٢ نتیجه
داریم: آنگاه باشد،

Extn
R(A,B)⊗S C ∼= Extn

R(A,B⊗S C) (n ≧ ٠)

شود. می نتیجه فوراً [ IV قسمت ، ٧.٢ قضیه ، [٢] مرجع ] و ١.٢ لم از اثبات برهان.

R-راست یک A و باوفا چپ S-مدول یک M چپ، نوتری R کنید فرض .٣.٢ قضیه
داریم: آنگاه باشد. مدول S−بی

IdRA = IdR(A⊗S M)

بگیریم: نتیجه اگر تنها و اگر است باوفا تزریقی A این، بر عالوه
A⊗S M

شود. می حاصل باال نتیجه از مستقیم طور به اول بخش برهان.
داریم: ١.٢ لم از دوم، بخش برای

HomR(R/m,A)⊗S M ∼= HomR(R/m,A⊗S M)

.HomR(R/m,A⊗S M) = ٠ اگر تنها و اگر HomR(R/m,A) = ٠ و است وفا با تخت M بنابراین. R از m ماکسیمالِ چپ های آل ایده ی همه برای

داریم: آنگاه باشد. راست مدول S−بی و چپ R−مدول ،A و تزریقی وفادار راست S−مدول یک E کنید فرض .۴.٢ قضیه
(١) W.dimRA = (r)IdRHoms(A,E)

١ باشد. تزریقی وفادار Homs(A,E) اگر تنها و اگر است تخت وفادار A این، بر عالوه

داریم: X راست R−مدول هر برای [V I قسمت ۵.١ گزاره . [٢] [مرجع از برهان.
Extn

R(X ,Homs(A,E))∼= Homs(TorR
n (X ,A),E)

به دوم بخش شد. اثبات قضیه از اول قسمت یعنی این و [٣.١ قضیه. ،[٣] [مرجع از استداللی با .TorR
n (X ,A) = ۰ اگر تنها و اگر Extn

R(X ,Homs(A,E)) = ٠ بنابراین
[ IIقسمت ،۵.٢ گزاره. ،[٢] مرجع ] یکریختی از استفاده با شده، اثبات ٣.٢ قضیه اثبات در مشابه طور

HomR(R/m,Homs(A,E))∼= Homs(R/m⊗R A,E)

.R از m راست ماکسیمال آل ایده هر برای

کنیم: می اثبات و بیان زیر صورت به را ۵.٢ دوگانه قضیه اکنون،

داریم: آنگاه شده معرفی ۵.٢ قضیه در که باشند همان A ، E و چپ نوتری R کنید فرض .۵.٢ قضیه
(l)IdRA = (r)W.dimR Homs(A,E)

باشد. تخت وفادار Homs(A,E) اگر تنها و اگر وفادار تزریقی A این، بر عالوه

یکریختی از استفاده با قضیه٢.۵، در مشابه طور به شده بیان زیر در که اول بخش برهان.
TorR(Homs(A,E),X)∼= Homs(ExtR(X ,A),E)

است. زیر لم از استفاده با مشابه طور به نیز دوم بخش اثبات است. متناهی تولید با چپ R−مدول ،X هر آن در که ،[V I قسمت ۵.٣ . گزاره ،[٢] مرجع ]

[V I قسمت مرجع[٢]، ] به بنا زیر همریختی آنگاه است، شده تولید R−متناهیاً ،X و باشد تزریقی S−مدول ،E اگر باشد. ما شرایط (RX ,R AS,Es) کنید فرض .۶.٢ لم
است. یکریختی

σ : Homs(A,E)⊗R X → Homs(HomR(X ,A)E

با جابجایی های نمودار است، تزریقی E که آنجا از هستند. متناهی های پایه یا مولد با آزاد R−مدول ،F و F ′ که دارد وجود F ′ → F → X → ٠ دقیق دنباله برهان.
داریم: را زیر دقیق سطرهای

باشد. دقیق F ′ → F → A → ٠ دنباله که طوری به متناهی های پایه با F,F ′ آزاد های R−مدول باشد داشته وجود اگر شود، می نامیده شده تولید متناهیا A R−مدول ١
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Homs(A,E)⊗R F ′ → Homs(A,E)⊗R F → HomS(A,E)⊗R X → ٠yσF ′

yσF

yσX

Homs(HomR(F ′,A),E)→ Homs(HomR(F,A),E)→ HomS(HomR(X ,A),E)→ ٠

باشند. یکریختی [V I قسمت ۵.٢. گزاره ،[٢] مرجع ] بنابر σF ′ و σF که زمانی است، یکریختی ،σX بنابراین

می�کنیم. بیان جابجایی نوتری موضعی (نیمه) های حلقه حالت در را باال ۵.٢ قضیه حال

داریم: را زیر موارد آنگاه باشد. R شده کامل R̃ و باشد جاکوبسن) (رادیکال ماکسیمال آل ایده m و باشد جابجایی نوتری موضعی (نیمه) ی حلقه یک R کنید فرض .٧.٢ قضیه

است. تخت وفادار R−مدول یک R̃ (١)
.IdR(R/m) = gl.dimR (٢)

IdRR =W.dimR ER(R/m) ٢ = IdR̃R̃ = IdRR̃. (٣)

با: است یکریختی R−مدول یک عنوان به R̃ کنیم، می بیان [٣.٧ قضیه. ،[۴] [مرجع توسط را جدیدی اثبات اینجا در است. معروف بسیار ی نتیجه این (١) برهان.

HomR(ER(R/m),ER(R/m))

است. وفادار تزریقی ER(R/m) ،A = E = ER(R/m) و S = R دادن قرار با ۵.٢ قضیه از آمده بدست نتیجه از رو، این از
IdRR/m=W.dimR R/m آن در که .HomR(R/m,ER(R/m))∼= R/m داریم [٣.۴ قضیه. ،[۴] [مرجع توسط (٢)

است. معروف بسیار که W.dimR R/m= hdRR/m= g۱.dimR داریم: ۵.٢ ی قضیه توسط
.IdRR =W.dimR ER(R/m̃) داریم و ۵.٢ ی قضیه در E = ER(R/m) و S = A = R دهید قرار (٣)

.IdRR̃ =W.dim∼
R E∼

R (R̃/m̃) داریم: R̃ با R جابجایی با همچنین
.IdRR̃ =W.dimR E∼

R (R̃/m̃) داریم: و E = ER̃(R̃/m̃) و S = A = R̃ دهید قرار براین عالوه
.ER(R/m) = ER̃(R̃/m̃) داریم: .[٣.۶ قضیه ،[۴] [مرجع توسط دیگر طرف از

دنباله دهیم نشان توانیم می راحتی به است، تخت وفادار R̃ آن در که .W.dimR ER(R/m) =W.dim∼
R ER(R/m) بگوییم: است کافی فقط اثبات برای بنابراین

٠→ Xn → . . .→ X٠ → ER(R/m)→ ٠
دنباله اگر تنها و اگر است دقیق ها R−مدول از

٠→ Xn ⊗R R̃ → . . .→ X٠⊗R R̃ → ER(R/m)⊗R R̃ → ٠
W.dimR E(R/m)=W.dim∼

R (ER(R/m)⊗R داریم: بنابراین باشد. تخت R−مدول ،X⊗R R̃ اگر تنها و اگر است، تخت R−مدول ،X که این و باشد، دقیق ها R−مدول از
.R̃)

تخت وفادار R−مدول یک R̃ و است اولیه m-مدول یک ER(R/m) چون ER(R/m) با است یکریخت ER(R/m)⊗R R̃ شود می دیده راحتی به دیگر طرف از
است.

تزریقی. های مدول از تانسور ضرب .٣

از یک هر که است ناپذیر تجزیه تزریقی های مدول از مستقیم جمع یک حاصل R نوتری جابجایی حلقه یک روی تزریقی مدول هر دهد، می نشان [۴] مرجع در E.Matlis

های مدول تانسوری ضرب بررسی در جابجایی های نوتری حالت در بنابراین، است. R از p اول های آل ایده از برخی برای ER(R/p) با یکریخت ناپذیر تجزیه تزریقی مدول
مستقیم جمع به تبدیل تانسوری ضرب زیرا هستند، R از اول آلهایی ایده p′ و p آن در که باشد، ER(R/p)⊗R ER(R/p′) های مدول محدود به ما توجه است ممکن جابجایی،
.[ I قسمت ،٨ مثال. ،[٢] [مرجع است تزریقی دوباره نوتری حلقه یک روی تزریقی های مدول از خانواده هر مستقیم جمع اینکه و [Vقسمت گزاره.٩.٢ ، [٢] [مرجع شود. می

کرد. خواهیم آغاز زیر آسان لم با شود. می نامیده جابجایی نوتری حلقه یک همیشه R بعد، به حاال از

باشد. صفر غیر علیه مقسوم شامل p= p′ یا p ̸= p′ اگر ER(R/p)⊗R ER(R/p′) = ٠ آنگاه باشند. R از اول آل ایده دو p′ و p کنید فرض .١.٣ لم

برای آنگاه نباشند. معادل هم با که باشند ER(R/p′) و ER(R/p) از صفر غیر پارامتر دو ترتیب به y و x کنید فرض باشد. نگرفته قرار p′ در p که کنیم فرض نخست برهان.
عنصر یک نیست، p′ درون pn که آنجا از .[٣.٢ لم [مرجع[۴]، است P−اولیه آل ایده (X از آلی ایده (منظور ٠(x) که آنجا از ،pnx = ٠ داریم، n مثبت صحیح اعداد برخی
f : Rr → ER(R/p′) همریختی توانیم می بنابراین است. ′p−اولیه ،٠(y) چون است، موجود ٠(y) در ٠(r) سپس باشد. نمی موجود p′ در که دارد وجود pn در r چون
i آن در که ، f = gi بطوریکه دارد وجود g : R → ER(R/p′) همریختی است، تزریقی ER(R/p′) آن در که ،λ r ∈ Rr برای f (λ r) = λy دادن قرار با کنیم، تعریف را
بنابراین .y = ry′ بطوریکه داریم ER(R/p′) از y′(= g(١)) چون عنصری است. پذیر بخش ER(R/p′) در r توسط y رو این از است. R توی به Rr از شمول نگاشت

ماست. ادعای اثبات معنی به که ،x⊗ y = x⊗ ry′ = xr⊗ y′ = ٠

مقسوم هر بوسیله تزریقی مدول یک عضو هر که شده استنباط واقعیت این از مشابه طور به کامال زیر نتیجه باشد، صفر غیر علیه مقسوم یک شامل p= p′ که صورتی در
است. پذیر بخش صفر غیر علیه

ببینید. را [۴] مرجع اساسی خواص و تعریف برای است. R−مدول یک عنوان به A از تزریقی توسعه دهنده نشان ER(A) ٢
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اگر تنها و اگر است تزریقی دوباره تزریقی های مدول از تانسور ضرب هر آنگاه نیست. یک از بیشتر صفر، اول آل ایده به متعلق عضو هر رتبه که کنیم فرض .٢.٣ لم
باشد. تزریقی ER(R)⊗R ER(R)

مقسوم هیچ شامل که است تزریقی اول آل ایده هر برای ER(R/p)⊗R ER(R/p) که کنیم ثابت باید تنها ١.٢ لم به بنا باشد تزریقی ER(R)⊗R ER(R) کنید فرض برهان.
نیست. یک از بزرگتر صفر اول آل ایده به متعلق عضو هر ی رتبه چون است، صفر به متعلق ای p چنین اما نیست. صفری غیر علیه

جمع�وند یک با یکریخت ER(R/p)⊗ER(R/p) بنابراین .[٣.١ گزاره. و ٢.٣ قضیه. [مرجع[۴]، است ER(R) مستقیم جمع�وند یک با یکریخت ER(R/p) رو این از
است. تزریقی لذا و است ER(R)⊗ER(R) از مستقیم

.ER(R) = ER(K) = EK(K) داریم آنگاه باشد. R قسمت خارج از پر تو حلقه یا دیسک K کنیم فرض .٣.٣ لم

این از و R−مدول یک عنوان به R از است ضروری گسترش ER(K) .ER(R) = ER(K) داریم R−مدول، یک عنوان به R از است ضروری گسترش K که آنجا از برهان.
.ER(K) = EK(K) داریم: بنابراین است. K−تزریقی K−مدول R−تزریقی مدول هر که است واضح این، بر عالوه است، K−مدول یک عنوان به رو

دهد. می را تزریقی های مدول از تانسور ضرب بودن تزریقی برای کافی شرایط که بود خواهد مهیا قضیه یک اثبات برای کافی شرایط ادامه در

هستند: برابر زیر شرایط آنگاه باشد. قسمت خارج کامل حلقه K و باشد نوتری جابجایی حلقه یک R کنید فرض .۴.٣ قضیه
است. R−تزریقی) (یا K−تزریقی ،K مثال عنوان به K = ER(R) (١)

.( IdRK < ∞ (یا IdKK < ∞ (٢)
باشد. می ناپذیر کاهش آن اصلی اجزای و است نشده مخلوط ٠ (٣)

است. تخت) K-مدول ،ER(R) = EK(K) (یا تخت R-مدول ،ER(R) (۴)
.(W.dimK EK(K)< ∞ (یا W.dimR ER(R)< ∞(۵)
است. تزریقی R−مدول ،HomR(ER(R),ER(R)) (۶)

است. ER(R) با ریخت یک ،HomR(ER(R),ER(R)) (٧)
تزریقی دوباره تزریقی های مدول از خانواده هر تانسوری ضرب مورد این در همچنین، است. ER(R) با ریخت یک ER(R)⊗R ER(R) و متناهی K-مدول ،ER(R) (٨)

است.

،K اینکه از مستقیماً (١)⇒ (٨) و (١)⇒ (۴)⇒ (۵),(١)⇒ (٧)⇒ (۶) مفاهیم و می�شود. نتیجه [۶.١ گزاره. [مرجع[١]، از (٣) و (٢) ،(١) بودن ارز هم برهان.
می (٨) ⇒ (٣) و (۵) ⇒ (٢),(۶) ⇒ (١) مفاهیم اثبات به حال هستند. K با طبیعی یکریخت دو هر K ⊗R K و HomR(K,K) شده. نتیجه است تخت R−مدول

شود. می اثبات ٢.٣ لم وسیله به (٨) و (٣) های قسمت از مستقیم طور به دوم بخش می�کند. کامل را اول قسمت اثبات که پردازیم،
نیمه K است، نوتری R چون .W.dimK EK(K) < ∞ با است معادل که است روشن ،W.dimR ER(R) < ∞ باشیم داشته ٣.٣ لم توسط کنید فرض :(۵)⇒ (٢)
متعارف تزیقی K−مدول شامل EK(K) بنابراین باشد. می ماکسیمال K در صفر اول آل ایده به معتلق مجموعه در که هستند اول آل ایده ماکسیمال، های آل ایده و (موضعی)

.IdKK < ∞ داریم: (٣) قسمت ،٧.٢ قضیه از که ،W.dimK EK(K/n)< ∞ باشیم: داشته باید رو این از است. K ژاکوبین رادیکال n آن در که است، EK(K/n)

،K̃m آنگاه باشد. K از ماکسیمال آلی ایده m کنید فرض است. HomK(EK(K),EK(K)) از پذیری K−تزریق با معادل فرض این است بدیهی :(۶) ⇒ (١)
است. HomK(EK(K),EK(K)) مستقیم جمع�وند با یکریخت رو این از و است یکریخت قضیه.٣.٧] ، [مرجع[۴] HomK(EK(K/m),EK(K/m)) با است، Km مکمل
،٧.٢ قضیه به بنا است تزیریقی خود مدولی، K بنابراین است. تزریقی K−مدول ،K̃ دهد می نشان که است، K−تزریقی ،K از m ماکسیمال آل ایده هر برای K̃m بنابراین

.(٣) قسمت
بنابراین است. EK(K) = ER(R) از مستقیمی جمع�وند با یکریخت EK(K/pK) آنگاه باشد. R در صفر اول آل ایده به متعلق p هر کنید فرض :(٨) ⇒ (٣)
است، شرایط حداقل دارای KpK آنگاه است. شده تولید KpK−متناهیاً ،EK(K/pK)pK = EKpK(KpK/pKpK ) رو ازین و است شده تولید K−متناهیاً EK(K/pK)

از ای تجزیه دو هر آید، می بدست ER(R/p) با یکریخت ناپذیر تجزیه اجزای از اعداد بین زیر مقایسه از P−اولیه مولفه ناپذیری تقلیل است. حداقلی p دهد می نشان که
هستند. ER(R) و ER(R)⊗ER(R)
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چکیده

بازه�ی یافتن روی می�کند.تمرکز مطرح باشند همراه خطا با آن�ها هردوی که زمانی را دومتغیر مابین خطی وابسته�های برآورد مشکل مقاله این
خواهدشد. ارائه جدیدی نتایج مختصر صورت به موجود نتایج از و می�باشد ازمبدأ عرض و شیب پارامترهای برای اطمینان

فراساختاری. وابسته�ی ساختاری؛ وابسته�ی تابعی؛ وابسته�ی مدل؛ متغیرهای در خطا اطمینان؛ مجموعه�ی : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

یک دهنده�ی ارائه حاضر داد.مقاله�ی انجام بودند شده مشاهده خطا با متغیرها هردوی که زمانی خطی وابسته�های برآورد روی (١٩٧١)مطالعه�ای موران پیش سال ٢٠ از بیش
در عمومی خطی خطای اندازه�گیری مدل مقاله،برای دراین می�باشد. جدید نتایج بیان و موجود نتایج اصالح مختلف، نظریه�های با برآوردیابی مشکل روی شده، روز به مطالعه�ی

خطی رابطه�ی در دارندکه وجود (ξi,ηi) مشاهده�ی غیرقابل صحیح متغیرهای شده نظرگرفته
ηi = α +βξi, i = ۱, ...,n (١)
یعنی: (δi,εi)می�باشد جمعی خطاهای اضافه�ی به صحیح متغیرهای ،(xi,yi) مشاهده�ی و می�کنند صدق

xi = ξi +δi, yi = ηi + εi i = ۱, ...,n (٢)

یک شده مشخص مدل آنگاه باشد نامعلوم ثابت�های ξi اگر می�باشند. مستقل تصادفی متغیرهای دو به دو ε۱, ...,εn و δ۱, ...,δn و ε ∼ N(۰,σ۲
ε ) و δi ∼ N(۰,σ۲

δ ) که
مزاحم پارامترهای ها ξi بود. خواهد ساختاری مدل شده مشخّص مدل باشد، εi و δi از مستقل N(µ,σ۲) با شده توزیع تصادفی متغیرهای ξi اگر که حالی در است تابعی مدل
می�باشند. N(µ,σ۲) از شده توزیع تصادفی متغیرهای ξiها که کند می فراساختاری(دالبی،١٩٧۶)فرض در،مدل سوم می�یابد.مدل افزایش نمونه اندازه�ی با تعدادشان و هستند
باشد صفر برابر σ۲ اگر که درحالی می�شود. ساختاری مدل به تبدیل فراساختاری مدل باشد، µ۱ = ...= µn اگر می�باشد. ساختاری و تابعی مدل از فراساختاری،تعمیمی مدل
و ساختاری مدل�های در ساختاری، پارامترهای خواهدشد. بیان مدل سه هر مدل”برای خطای ”اندازه�گیری عبارت مقاله، این در می�شود. تابعی مدل به تبدیل فراساختاری مدل
فراساختاری مدل در ξiو نامعلوم ثابت�های تابعی مدل در می�باشند. σ۲ برابر ξiها ،واریانس µو،میانگینσ۲

ε و σ۲
δ خطا ،واریانس�های βشیب، α مبدأ از عرض فراساختاری

می�باشند. ضمنی پارامترهای µiها نامعلوم میانگین�های

اطمینان بازه�های .٢

روی می�دهد.تمرکز ارائه را جدیدی نتایج و آزمون را موجود نتایج بخش این می�باشد. اطمینان ناحیه�های شده خطا،بحث اندازه�گیری رگرسیون در که مواردی کمترین از یکی
اندازه�گیری مدل�های مورد در کننده نگران اما جالب نتیجه�ی شدیک خواهد انجام (α,β برای( اطمینان ناحیه�های از مختصری بحث و بود خواهد β برای اطمینان بازه�های یافتن
بی�کران مثبت بااحتمال (۰≤ γ < ۱ (یعنی ۱− γ بدیهی غیر اطمینان سطح با (α,β ) برای اطمنان مجموعه�ی هر می�دهدکه نشان ،(١٩٨٧) هوانگ و گلیسر به توجه خطا،با
بسته بازه در g(α,β ) و باشد اسکالر تابع هر g براین،اگر دارد.عالوه صفر برابر اطمینانی سطح یک احتمال ،با (α,β ) برای کران�دار اطمینان .برعکس،هرمجموعه�ی بود خواهد

باشد. [α ,β ] محدوده�ی کل مثبت،شامل احتمال با باید ۱
۲ از بزرگتر اطمینان باسطح g(α,β ) برای اطمینان سطح هر کند،آنگاه صدق [α,β ]

معلوم خطای های واریانس هردوی با محوری آماره�های کاربرد .٣

همان دارای که پارامتر و داده از تابع ،یک محوری یککمیت از استفاده به نظریه است.این کرده بیان باشد معلوم خطا واریانسهای هردوی که زمانی برای براون(١٩۵٧)روشدیگری
می نرمال ξi روی ها فرضیه نظرگرفتن در σ۲بدون

ε +βσ۲
δ واریانس و صفر میانگین با (yi−α −βxi) باشیدکه داشته کند.توجه می اشاره باشد پارامتر مقادیر برای ثابت توزیع

Σ(yi−α −βxi)
۲(۱+β۲) باشد،آنگاه واحد هردوبرابر مقدار باشد،اگر معلوم هردو σ۲

δ یا σ۲
ε که باشد.زمانی فراساختاری یا ساختاری تابعی، مدل که نیست مهم باشد،یعنی
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ناحیه یک
{
(α,β )|Σ (yi−α−βxi)

۲

(۱+β۲)
≤ cγ

}
ی کندمجموعه می صدق P(χ۲

n ≤ cγ ) = ۱− γ رابطه در که cγ باشد.برای می آزادی درجه n با دو) (کای χ۲ توزیع درای
با معلوم واریانس با نرمال توزیع یک میانگین برای اطمینان ی مجموعه حدود که کند می بیان (١٩٧٩،p.۴١۶)، استوارت و کندال می�دهد. (α,β ) برای ۱− γ اطمینان
براون ی وسیله به شده بیان ناکارآمد روش استوارت و کندال روش اساس و ،پایه که آنجا از نیست. مفید و ،کارآمد میانگین مربعات مجموع و دو) (کای χ۲ توزیع از استفاده
نرمال توزیع دارای ی آماره یک کردن جانشین آمده بدست ی نتیجه ، براون روش بهبود برای باشد ناکارآمد شاید نیز استوارت و کندال روش صورت این باشددر (١٩۵٧)می

: شود می خطافرض های واریانس هردوی برای اینجا باشد.در می دو) (کای χ۲ توزیع دارای ی آماره بایک

می�تواند β برای ۱− γ اطمینان سطح و است استاندارد نرمال
{

n(۱+β۲)
}− ۱

۲ Σ(yi −βxi) کرد.آنگاه فرض نیز صفر توان باشد.می α مبدأمعلوم از عرض دارای .١

یا
∣∣∣∣n− ۱

۲ Σ (yi+βxi)

(۱+β )
۱
۲

∣∣∣∣≤ Z γ
۲
حل با

n(ȳ−β x̄)۲ ≤ Z۲
γ
۲
(۱+β۲) (٣)

این های آید.ریشه می بدست c = Ȳ۲ − Z γ۲
۲

/n ,b = x̄ȳ ,α = x̄۲ − Z γ۲
۲

/n ,αβ۲ − ۲bβ + c ≤ ۰ دوم درجه نامعادالت نتیجه در آید. بدست

ی بازه یعنی باشد می دوریشه مابین ۱− γ اطمینان بازه باشد، a > ۰ ،اگر الف مورد در هستند. مختلط ب)هردو یا هستند. حقیقی الف)هردو دوم درجه معادالت

حقیقی خط یک اطمینان ی ،بازه ب مورد .در است فاصله این متمم ، ۱− γ اطمینان بازه باشد، a < ۰ اگر و
[
{b−

√
b۲−ac}/a, [{b+

√
b۲−ac}/a

]
باشد. می مثبت همیشه یا منفی همیشه αβ۲−۲bβ + c دوم درجه تابع زیرا خواهدبود

معلوم خطای های واریانس نسبت با محوری های آماره کاربرد .١.٣

باشد، βxi − yi و xi +βyi مابین نمونه همبتگی r(β ) کنید کرد..فرض باشنداستفاده ناصحیح و توأماًنرمال βxi − yi و xi +βyi که حقیقت ویلیامز(١٩۵٩،١٩٧٣)ازاین
آنگاه:

τ = (n−۲)
۱
۲

r(β )
{۱− r۲(β )}

= (n−۲)
۱
۲

β۲sxy +β (sxx − syy)− sxy

(۱+β۲)(sxxsyy − s۲xy)
۱
۲

(۴)

β برای ویلیامز ۱− γ اطمینان بازه�ی بنابراین باشد می آزادی درجه n با t توزیع دارای

{β :
(n−۲)r۲(β )
۱− r۲(β )

≤ F۱,n−۲,γ} (۵)

مقدار دو باشددارای صفر تابع که وقتی ۵ شده�ی توصیف مجموعه�ی تابع که دادند (١٩٩٠)نشان می�باشد.کسالوبرگر فیشر توزیع درصد ۱۰۰(۱− γ) ،F۱,n−۲,γ که می�باشد
برای براین باشد.عالوه حقیقی خط کرانداریااطراف بازه�ی ویک بی�کران توأماً بازه�ی ،دو کراندار توأماً بازه�ی دو شامل می�تواند اطمینان مجموعه�ی خواهدبود.بنابراین مینیمال
نمی�توان آنجا از شوندو داده تشخیص و توانندبرجسته نمی − ۱

β و β بود.یعنی خواهد چنین نیز − ۱
β باشد، اطمینان مجموعه در β اگر بنابراین r(− ۱

β ) = −r(β ) ،β هر
می�کند. ضمانت را اطمینان فاصله�ی کران�داری کریزی دوباره�ی کردپارامترسازی تعیین را اطمینان مجموعه�ی این در βهرگزعالمت

باشد تشخیص غیرقابل مدل که حالتی .٢.٣

برای کاربردی روش یک (1971,p.237)است.موران توجه مورد باشد تشخیص غیرقابل مدل که زمانی حتّی اطمینان بازه�ی پیداکردن
|sxy|/sxx ≤ |β̂ | ≤ syy/|sxy|, sxy ̸= ۰ (۶)

باشد.فرض مثبت صحیح مقدار β کنیدکه بگیریدوفرض نظر در را ساختاری مدل داد. بسط را نظریه این (١٩٨۴)جزئیات ویلسن سپس کرد پیشنهاد ساختاری مدل برای را

t۱ =
(b۱−β۱){(n−۲)sxx}

۱
۲

{(۱−r۲)syy}
۱
۲

کنید فرض باشند. y روی xو xرویy ترتیب،رگرسیون به صحیح شیب�های نشان�دهنده�ی که β۲ = βσ۲

(β۲σ۲+σ۲
ε )

و β۱ = βσ۲

(σ۲+σ۲
δ )

کنید

هستند. آزادی درجه�ی n-2با t توزیع دارای t۲ و t۱ که است معلوم خوبی می�باشد.به نمونه همبستگی مربع r۲ =
s۲xy

sxxsyy
آن در که باشد t۲ =

(b۲−β۲){(n−۲)syy}
۱
۲

{(۱−r۲)sxx}
۱
۲

و

،با�ز�ه�ی جبری عملیات انجام از بعد می�باشد. [d۱,d۲] = {β۱ : t۱ ≤ t γ
۲
}∩{β۲ : t۲ ≤ t γ

۲
} بازه�ی [β۱,

۱
β۲
] برای اطمینان بازه�ی بنابراین، .((1946,p.403)کرامر)

می�باشد: ۱− γ از کوچکتر اطمینان سطح دارای می�آیدکه بدست زیر صورت ویلسن(١٩۴٨)به وسیله�ی به −b۱اطمینان t γ
۲

{
(۱− r۲)syy

(n−۲)sxx

} ۱
۲

,

[
b۲− t γ

۲

{(۱− r۲)syy}
۱
۲

(n−۲)sxx

]−۱
 (٧)

خیلی اطمینان سطح آنگاه β۲باشد و β۱ مابین β اگر کردکه ندارد.ویلسن(١٩٨۴)بیان میل بی�نهایت به و می�کند میل [β۱,
۱
β۲
] به اطمینان بازه�ی این طول که کنید توجه

می�کند. ایجاب را b۲ و b۱ توأم توزیع از گاهی آ دقیق پاسخ اما صفرخواهدبود به نزدیک
نابرابری این که می�دهد نشان جبری عملیات براین،انجام معنی�دارمی�باشند.عالوه تجربه به هستند مثبت مقدار که مقادیرtای تنها می�کندکه بیان (1984,p.226) ویلسن

می�باشد. هم�ارز(معادل)رابطه�ی٨

r۲ >
t۲γ

۲

n−۲+ t۲γ
۲

(٨)
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می�باشد پیوسته چگالی تابع دارای r زیرا می�باشد. P

{
r۲ ≤

t۲γ
۲

n−۲+t۲γ
۲

}
> ۰ که است روشن بود. خواهد ۰,۱ مابین اکیدا باشد، n > ۲ اگر عبارت، راست سمت ٨ رابطه در

[d۱,d۲] مجموعه�ی نباشد برقرار مثبت احتمال با ٨ اگرنابرابری می�باشد. دارا را عالمت همان ٧ بازه�ی انتهایی نقطه�ی دو می�شودکه مشاهده است. مثبت (−۱,۱) در اکیدا که
می�باشدیعنی صفر شامل هم اطمینان وبازه�ی هستند ٧منفی بازه�ی انتهایی نقطه�ی مورد،دو ٧می�باشد.دراین بازه�ی انتهایی نقطه�ی مینیمم چپ سمت انتهایی نقطه�ی با خط نیم یک
شامل بازه که می�دانیم دارد.مافقط وجود زیادی مشکالت هنوز باشد محدود(نامتناهی) اطمینان بازه�ی اگر حتّی است. شده فرض مثبت β زیرا هستند قبول قابل مقادیر همه�ی
می�کند میل بی�نهایت به nوقتی آن (٣.١١)وحدّ اطمینان بازه�ی بود. نخواهد رضایت�بخش خیلی بازه باشد وسیع خیلی [β۱,

۱
β۲
] اگر می�باشد. آن داخل نیز β و است [β۱,

۱
β۲
]

می�شود. بیان زیر صورت به β۱ < β < ۱
β۲

نابرابری باشد، k۱ = σ۲

σ۲
ε
و k۱ = σ۲

σ۲
δ
کنید فرض می�پوشاند. را [β۱,

۱
β۲
]

βk۱

۱+ k۲
< β <

۱

βk۲
(٩)

باشد بزرگ خیلی یا صفر به نزدیک β که زمانی مشکل می�باشد. اطمینان بازه��ی کوتاهترین می�باشندوازاین�رو [β۱,
۱
β۲
] بازه��ی کوتاهترین k۲ و بزرگترین k۱ که است واضح

به نزدیک باشدآنگاه صفر به نزدیک β اگر می�شود. بیان β
۲ < β < β + ۱

β صورت به ٩ نابرابری باشد.آنگاه یک برابر هردو k۲ و k۱ که کنید فرض سهولت می�یابد.برای تعمیم
مشکل باشد بزرگ خیلی یا کوچک خیلی β اگر اما خواهدکرد کمک ٩ نا�برابری طول کاهش برای بزرگ k۲ و k۱ گرچه بود. خواهد β۲ به نزدیک باشدآنگاه بزرگ β اگر و β۱

نیست. منطقی صورت این غیر می�رسدودر نظر به منطقی ٩ بازه�ی از استفاده آنگاه باشد کوتاه [β۱,
۱
β۲
] اگر درعمل است. پایدار

مدل مفروضات مقایسه�ی .۴

بیشتر می�باشداما مدل�ها این از تعمیمی فراساختاری مدل بگیرید.کاربردهای نظر در را تابعی و ساختاری فرضیه�های می�کند.ابتدا بحث مدل�ها مختلف فرضیه�های از بخش، این
آورد.نتایج بدست وساختاری تابعی مدل دو برای یک�پارچه روش گلیسر(١٩٨٣)یک می�یابد. افزایش نمونه اندازه�ی با پارامترها تعداد زیرا می�کند رفتار تابعی مدل یک شبیه

آمده�اند: زیر صورت به اصلی

نمی�باشد. صحیح مطلب عکس اما بود خواهند سازگار نیز ساختاری مدل باشنددر سازگار تابعی مدل در که زمانی ساختاری پارامترهای برآوردگرهای .١

باشد،هیچ تشخیص قابل ساختاری مدل در پارامتر یک ،اگر هرحال نخواهدبود.به تشخیص قابل نیز تابعی مدل نباشددر تشخیص قابل ساختاری مدل در پارامتر یک اگر .٢
وجودندارد. باشد تشخیص قابل تابعی مدل در پارامتر همان اینکه برای تضمینی

بودن تشخیص قابل بررسی برای موضوع کنیم.این شروع ساختاری مدل یک با جدید،باید خطای اندازه�گیری مدل یک از مطالعه یک شروع در می�کندکه پیشنهاد گلیسر نتایج
افزایش نمونه اندازه�ی با پارامترها تعداد که واقعیت این با وضعیت تابعی مدل�های در ندارد. وجود تابعی مدل مدل،در شناسایی برای عمومی زیراقضیه�ی آسان�تراست مدل

است. شده پیچیده می�یابد

نتایج .۵

خطاومدل�های اندازه�گیری خطی،تابعی،ساختاری،مدل�های متغیره�ی تک مدل�های برای که است آن از (١٩٧١)حاکی موران توسط پارامترها برآوردهای دربررسی نتایج از خالصه�ای
گرفت انجام اصالحاتی پیشین نتایج برای نمود. بحث تشخیص قابل مدل برای اطمینان ناحیه�ی و برآوردها درباره�ی مقاله است.این شده انجام توجهی قابل پیشرفت ساختاری
حال هر وجوددارد.به آید می�تواندبدست که شیب پارامتر شامل اطمینان مجموعه��ی در توجهی قابل کل،محدودیت در شد. ارائه مبدأوشیب از عرض جدیدبرای اطمینان ناحیه�ی و

آید. بدست می�تواند عملی کاربردهای در خوبی نتایج آنگاه باشیم داشته باالیی اطمینان x اندازه��های از اگر
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چکیده

یافتن برای کووراتیو از استفاده با آزمون ی آماره یک نامه، پایان این در رود. می شمار به نگرانی یک ها داده تحلیل در پرت های داده یافتن
از بیشتر افتاده پرت بخش یافتن برای توان عملکرد که دهیم می نشان همچنین آوریم. می بدست خطی ی وابسته مدل در پرت های داده

است. استاندارد انحراف

توان. عملکرد پرت بخش کووراتیو؛ آماره مدل؛ متغیرهای در خطا : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

١٩٧٣؛فولر،١٩٨٧؛ ، استوارت - کندال ) کردند می مطالعه را متغیرها مابین ارتباط محققین نیز پیش قرن یک از است مهمی بسیار موضوع (EIVM) مدل متغیرهای در خطا
برای می�آید(پتفیلد،١٩٨۵؛الفسی-هاوار،٢٠٠١؛گیالرد،٢٠٠٧). بوجود خطاها اندازه�گیری� باشد، ها جامعه یا ها گروه مابین ارتباط برآورد هدف که زمانی .( ٢٠٠۵، گیالردوآیلس
نخواهد وجود β و α کردن پیدا برای آماری مشکل هیچ شوند، مشاهده درستی به Y و X متغیرهای هردوی اگر می�شوند. Y = α +βX وسیله�ی به Y و X متغیرهای مثال،
سه (EIVM) مدل متغیرهای در خطاها تحت می�آیند. بدست (EIVM) تحت β و α از برآوردهایی آنگاه نشوند، مشاهده درستی به Y یا X متغیر دو از هریک اگر داشت.
وابسته�ی Y و X مابین باشد ریاضی متغیر یک X که زمانی دارند. وجود فراساختاری وابسته�ی مدل و ساختاری وابسته�ی مدل تابعی، وابسته�ی مدل نام�های با زیرگروه نوع
تابعی وابسته�ی مدل از ترکیبی هم فراساختاری وابسته�ی مدل دارد. وجود ساختاری وابسته�ی مدل یک Y و X مابین صورت این در باشد تصادفی متغیر یک X اگر و تابعی
خطی تابعی وابسته مدل ماروی توجه بیشتر مقاله این در .(٢٠٠٩ ١٩٩١؛لیائو دانستون و ١٩٧١؛نیک ١٩۵١-ماندانسکی١٩۵٩؛موران (کندال باشد. ساختاری وابسته�ی و
و باشد استفاده مورد الگوی از بیرون که است مشاهدات از نقاطی یا نقطه پرت بخش یک است. مهم بسیار داده مجموعه یک در پرت داده�های مفهوم می�باشد. (LFRM)
در می�باشد. متداول پرت بخش در داده مجموعه�ی درصد ده تا یک قرارگرفتن (١٩٨۶) همکاران و هامپل به باتوجه (چن٢٠٠٢). نباشد کاربردی و مشخص الگوی هیچ دارای
ارزیابی و مشاهداتی چنین کردن می�باشند.مشخص پرت داده�ی کوچکی بخش یک داشتن مستعد شوند مشاهده (خصوصیت) کیفیت بهترین با داده�ها مجموعه�ی اگر حتی حقیقت
مقاله این می�کنیم. بررسی را کووراتیو عملکرد پرت بخش یافتن برای مقاله دراین هستند. محدود تاحدی پرت بخش شناسایی روش�های است. مهم بسیار مدل روی آنها شدید اثر

می�باشد: ذیل بخش�های از متشکل
تابعی وابسته�ی مدل برای کووراتیو آماره�ی نیز سوم (LFRM)،بخش خطی تابعی وابسته�ی مدل از فرمول�هایی شامل دوم بخش می�شود شروع مقاله از بامقدمه�ای اول بخش

می�شود. آورده منابع و نتایج نیز درپایان و بود خواهد آماره این برای بیرونی)وعملکردتوان افتاده�ی دور برش(نقاط نقاط شامل (LFRM)که خطی

خطی تابعی وابسته�ی مدل .٢

وسیله�ی به (LFRM) خطی تابعی وابسته�ی مدل

Y = α +βX (١)

خط شیب دهنده�ی نشان β و مبدا از عرض دهنده�ی نشان α شده بیان مدل در شده�اند. مشاهده خطا با اما هستند، خطی رابطه دارای Y و X متغیرهای که می�شود بیان
یعنی: به داریم را xi مشاهده�ی Xi ثابت هر برای می�باشد.

xi = Xi +δi,yi = Yi + εi (٢)

یعنی: باشند، نرمال توزیع دارای و مستقل متقابال خطاها کنید فرض

δi ∼ N(۰,σ۲
δ ),εi ∼ N(۰,σ۲

ε ) (٣)
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و α پارامترهای روی ما عمده توجه مقاله این در دارند. شدن برآورد به نیاز که دارند وجود X۱, ...,Xn ضمنی پارامترهای و σ۲
δ ،σ

۲
ε ، β ، α نام�های با پارامتر (n+4) تعداد

می�شود. تعریف زیر صورت به درستنمایی تابع لگاریتم بود. خواهد β

logL(α ,β ,σ۲
δ ,σ

۲
ε ,X۱, ...Xn,x۱, ...,xn,y۱, ...,yn) = (۴)

−n log(۲π)− n
۲
(logσ۲

δ + logσ۲
ε )−

Σ(xi −Xi)
۲

۲σ۲
δ

− Σ(yi −α −βXi)
۲

۲σ۲
ε

(۵)

می�شود. تعریف زیر رابطه وسیله به درستنمایی تابع لگاریتم صورت این در بگیریم نظر در معلوم λ با را σ۲
ε = λσ۲

δ اضافی فرض اگر

logL(α,β ,σ۲
δ ,X۱, ...Xn;λx۱, ...,xn,y۱, ...,yn) = (۶)

−n log(۲π)− n
۲

logλ −n logσ۲
δ − ۱

σ۲
δ
{Σ(xi −Xi)

۲ +
۱

λ
Σ(yi −α −βXi)

۲} (٧)

می�آید: بدست زیر صورت به آنها مقادیر درستنمایی تابع از گیری مشتق با که دارند وجود پارامتر (n+3) تعداد حاال

α̂ = ȳ− β̂ x̄ (٨)

β̂ =
syy −λ sxx +{(syy −λ sxx)

۲ +۴λ s۲
xy}

۱
۲

۲sxy

σ̂۲
δ =

۱

(n−۲)

{
Σ
(
xi − X̂i

)۲
+

۱

λ
Σ
(

yi − α̂ − β̂ X̂i

)۲
}

X̂i =
λxi(yi − α̂

λ + β̂ ۲

x̄ =
۱

n
ΣXi ȳ =

۱

n
ΣYi

Sxx = Σ(xi − x̄)۲

syy = Σ(yi − Ȳ )۲

sxy = Σ(xi − X̄)Σ(yi − Ȳ ) (٩)

سازگار ثابت�های از مشتق�گیری با کرد. جستجو می�توان (١٩٧٣ استوارت و ١٩٨٩؛کندال (اسپرنت مطالعات در پارامترها، برآورد مورد در بیشتر جزئیات از اطالع برای
است: زیر صورت به اطالع ماتریس که می�آید بدست β و α واریانس�های برای ML برآورد کواریانس، ماتریس (١٩٧٧ (پتفیلد ](نامتناقض)

ˆvar(α̂) ˆcov(α̂, β̂ )
ˆcov(α̂, β̂ ) ˆvar(β̂ )

]

ˆvar(α̂) =
(λ + β̂ ۲)σ̂۲

y β̂
sxy

{۱+ T̂}

ˆcov(α̂, β̂ ) =
(λ + β̂۲)σ̂۲

δ β̂ x̄
sxy

{۱+ T̂} (١٠)

T̂ =
nλβ̂ σ̂۲

δ
(λ + β̂۲)sxy

(١١)

خطی تابعی وابسته مدل برای کووراتیو آماره�ی .٣

در که شود می داده توسعه و بررسی LFRM خطی وابسته�ی رگرسیون مدل برای کووراتیو آماره�ی مقاله این در می�باشد. مهم بسیار پرت داده�های یافتن داده�ها تحلیل زمینه�ی در
های مدل در پرت بخش تشخیص آن هدف که کنیم رجوع ( ١٩٨٠ همکاران و اسلی بل ) به توانیم می کووراتیومی عملکرد مورد در یادآوری برای شود. نمی یافت ای نوشته هیچ

نسبت اساس و پایه عددی ی آماره این بود. عددی ی آماره از استفاده با خطی رگرسیون

COV RAT IO(−i) =
|cov|

|cov(−i)|
(١٢)

i سطر حذف از یافته تقلیل ی داده مجموعه برای کواریانس ماتریس دترمینان |cov(−i)| و داده ی مجموعه تمام برای کواریانس ماتریس دترمینان ، |cov| آن در که باشد. می
می�باشد نامتناقض دیگر مشاهدات با مشاهده امین i دیگر عبارت به ندارد وجود ها آن مابین توجهی قابل و دار معنی تفاوت باشد یک به نزدیک نسبت این اگر باشد. می ام
افتاده پرت پخش در دلخواه مشاهده امین i که است این دهنده نشان است) نمونه اندازه n و پارامتر تعداد p باشد( (۳p

n ) مساوی بزرگتر COV RAT IO(−i) مقدار اگر متناوبا
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کووراتیو آماره�ی می�آید. بدست مربوطه فرمول�های و برش مقادیر آن در که می�دهیم عمومیت (LFRM) خطی وابسته�ی رگرسیونی مدل در را نظریه این مطالعه این در دارد. قرار

می�آید: بدست زیر صورت به کواریانس ماتریس دترمینان |cov| آن در که می�شود داده COVنشان RAT IO(−i) =
|cov|

|cov(−i)|
رابطه�ی با مشاهده امین i برای

|COV |= ˆvar (α̂) ˆvar
(

β̂
)
− ˆcov

(
α̂, β̂

)۲

ˆvar(α̂) =
(λ + β̂ ۲)σ̂۲β̂

Sxy

{
x̄۲(۱+ T̂ )+

Sxy

nβ̂

}

ˆvar(β̂ ) =
(λ + β̂۲)+ σ̂۲

δ β̂
sxy

{۱+ T̂}

ˆcov(α̂, β̂ ) =−
(λ + β̂ ۲)+ σ̂۲

δ β̂ x̄
sxy

{۱+ T̂} (١٣)

آمده بدست بیرونی افتاده�ی دور نقاط می�شود. شناسایی افتاده پرت بخش عنوان به کند تجاوز بیرونی) افتاده�ی دور (نقاط برش نقاط از COV RAT IO(−i) با مشاهده�ای هر
می�شوند. مطالعه سازی شبیه واسطه به

کووراتیو آماره�ی وسیله به بیرونی) افتاده دور (نقاط برش نقاط تعیین .١.٣

از می�آید. بدست کارلو مونت سازی شبیه روش بردن کار به با تابعی وابسته�ی مدل در پرت بخش کردن مشخص برای کووراتیو آماره�ی از برش) (نقاط بیرونی افتاده�ی دور نقاط
رفت: خواهیم پیش زیر مراحل با ما بعد به این

و β = ۱ در ترتیب به (LFRM) خطی وابسته�ی مدل از مبدا، از عرض و شیب پارامترهای کلیت، از کاستن بدون n نمونه�ی اندازه�ی با Xi = ۱۰
( i

n
)
تولید اول) مرحله�ی

هستند. ثابت α = ۰
.٣ معادله از δi ∼ N(۰,σ۲

δ ) و εi ∼ N(۰,σ۲
ε ) از ترتیب به n نمونه�ی اندازه با δi و εi تصادفی خطای دو تولید دوم) مرحله�ی
.٢ معادله�ی از استفاده با Yi و Xi شده�ی مشاهده مقدار محاسبه�ی سوم) مرحله�ی

.٢ معادله�ی از استفاده با LFRM خطی وابسته�ی تابعی رگرسیون مدل از استفاده با شده تولید داده�های برازندگی چهارم) مرحله�ی
.١٣ معادله وسیله به |cov| محاسبه�ی پنجم) مرحله�ی

.|cov(−i)| آوردن بدست برای ۶ تا ۴ مراحل تکرار و i=1,2,...,n هر برای شده تولید نمونه�ی از سطر �iامین حذف ششم) مرحله�ی
.i هر برای COV RAT IO(i)−۱ مقدار کردن پیدا و ١٢ معادله�ی بردن کار به با COV RAT IO(i) محاسبه�ی هفتم) مرحله�ی

.COV RAT IO(i)−۱ مقدار ماکسیمم هشتم)تعیین مرحله�ی
شناسایی برای بیرونی) افتاده�ی دور (نقاط برش نقاط در باال صدک�های این می�شود. محاسبه COV RAT IO(i)−۱ مقدار ماکسیمم باالی صدک�های ١٠٪ و ۵٪ ،١٪ سپس،

می�شود. استفاده LFRM خطی تابعی وابسته مدل در پرت بخش

کووراتیو آماره�ی برای توان عملکرد .٢.٣

داری، معنی سطح σε شده�اند گرفته نظر در که عامل�هایی بنابراین می�باشد. پرت بخش صحیح یافتن گرو در ،COV RAT IO(i)−۱ آماره�ی برای توان عملکرد آوردن بدست
رسم σε = ۰٫۲, ۰٫۴, ۰٫۶, ۰٫۸,۱ و n=70 برای را COV RAT IO(i)−۱ عملکرد نمودار و رویم پیش قبل مراحل طبق اگر می�باشند. n = ۳۰,۵۰,۷۰,۱۰۰ نمونه اندازه�ی

می�یابد. افزایش پرت بخش برای توان عملکرد می�یابد، کاهش σε وقتی گرفت نتیجه می�توان کنیم،

نتیجه�گیری .۴

خطی تابعی وابسته مدل برای کووراتیو آماره مقاله این در داده�می�شود. توسعه و بسط آماری مدل�های مختلف انواع با پرت بخش یافتن برای متنوعی تکنیک�های روش�هاو
واقعی داده�های و شبیه�سازی استفاده�ی شرح یافت.با خواهد افزایش توان عملکرد یابد کاهش σε که زمانی ،nهر برای دانستیم شد. بررسی بیرونی افتاده�ی دور نقاط LFRMدر

دارد. LFRMیخط تابعی وابسته�ی مدل در پرت بخش یافتن برای را کاربرد ،بهترین کووراتیو آماره�ی که کردیم مشاهده
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چکیده

های بخش جمله از ها سازمان ارزیابی برای گسترده طور به باشدکه می عملیات در تحقیق های شاخه از یکی (DEA) ها داده پوششی تحلیل
این در است. مشترک وزن روش ،DEA در بندی رتبه های روش از یکی شود. می گرفته کار به مختلف های زمینه در خصوصی و عمومی
با و پردازیم می باشند، می نامطلوب خروجی دارای که نور پیام دانشگاهی های واحد بندی رتبه به مشترک وزن های مدل ارائه با ما مقاله

شد. خواهد داده توضیح شده ارائه روش مثال، یک ارائه

رتبه�بندی. خطی؛ برنامه�ریزی DEA؛ : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 29B90; 90C90; 62F07.

پیش�گفتار .١

علت به كه می�باشد خطي ريزي برنامه �ی شاخه عمليات، در تحقيق علم شاخه�هاي جمله از است. بوده محققان و دانشمندان توجه مورد گذشته زمان�های از عمليات در تحقيق علم
شامل خود كه بوده اي گونه به خطي ريزي برنامه است.كابردهاي نموده پيدا فراواني كاربردهاي و گرفته انجام آن روي بر فراوانی تحقيقات مسائل، اين باالي بسيار هاي قابليت
گيری تصميم واحدهاي عملكرد ارزيابي منظور به علمي روشهاي از استفاده آن هدف كه باشد می ها داده پوششی تحلیل ها، شاخه زير اين از يكي است. گرديده شاخه زير چندين
اثرات عملكرد، بسيار حجم اطالعات، پيچيدگي است. آنان هدايت منظور به گيری تصميم واحدهاي با رابطه در مدير وظيفه مهمترين مدير، امر تحت هاي واحد از اطالع است.
به مشي خط ناگهاني تغييرات واحدها)، بودن دولتي علت به (مثال مناسب هاي گيری تصميم با رابطه در واحدها بودن محدود عملكرد، بر رقيب واحدهاي اثرات بيروني، عوامل
تصميم و شده مطلع خود امر تحت واحدهاي كاركرد از تواند نمي علمي برخورد بدون مدير كه است عواملي جمله از غيره و بيكاري مانند حاد، مشكالت با انفعالي برخورد علت
بود. گرفته صورت سيستم يك گيری تصميم واحدهاي كارايي محاسبه براي زيادي تحقيقات ١٩٨٧ سال از قبل تا نمايد. اتخاذ وري بهره و كارايي بهبود جهت در را مناسبي گيري
تصميم واحدهاي كه گرفت نظر در سيستم عنوان به را دانشگاه توان مي مثال عنوان به مي�شوند. انتخاب آن از ارزيابي، تحت واحدهاي كه است اي مجموعه سيستم، از منظور
را توليد تابع تخمين كه بود كسي اولين او درواقع در. داد. انجام پارامتری غیر های روش زمینه در را اي گسترده تحقيقات فارل، ١٩۵٧ سال در هستند. دانشكده�ها آن، در گيری
که روشی ارائه در او وجود، این با نمود. خروجی) یک و ورودی یک شامل ) تولیدی واحد یک کارایی گیری اندازه به اقدام آن از استفاده با و آورد دست به غيرپارامتري طريق به
اندازه توانایی که کردند ارائه را مدلی و داده توسعه را فارل دیدگاه رودز و كوپر چارنز، ١٩٧٨ سال در دلیل همین به نبود. موفق باشد، متعدد خروجی�های و ها ورودی برگیرنده در
واحدها تمام آن در که است روشی مشترک، وزن مجموعه با بندی رتبه روش است. معروف CCR مدل به مدل، این داشت. را خروجی چندین و ورودی چندین با کارایی گیری
که طوری به شود می تعیین وزن مجموعه یک معیار، یک به توجه با معموال روش این در میباشد. تر منطقی واحدها بین مقایسه و گیرند می قرار ارزیابی مورد یکسان شرایط در
دیگر تکنیکهای بعضی و DEA دادن ارتباط با محققان می�شوند. بندی رتبه واحدها ها کارایی این بزرگی براساس و شده تعیین وزن مجموعه این براساس واحدها تمام کارایی
بیلتون ،[٣] گرین و دویل ،[١٠] گوالنی و رول به شود (رجوع دادند ارائه آنها بندی رتبه و گیری تصمیم های واحد ارزیابی برای مشترک وزن مدلهایی چندهدفه، ریزی مانندبرنامه

.([١۴] همکاران و بندیان زهره و [٢] همکاران و چن وانگ[٨]، و کاوو ، [٩] رو و لی ،[١] ویکر و
ویمن و ۵]هایلو ،۶] همکاران و پرداختند.(فار مهم این به محقیقن بعضی DEA در کنند. می تولید نامطلوب های خروجی مطلوب های خروجی بر عالوه گیری تصمیم های واحد
ارزیابی برای مشترک وزن های مدل [٨] وانگ و کاو کار راستای در و ژو[١١] و سیفورد مدل از استفاده با مقاله این در ([١٢] گوتو و [١٣]سویوشی [١١]تون ژو و سیفورد [٧]
جواب روش و است نامطلوب کارایی ارزیابی مدل یک که [١١] ژو و سیفورد مدل از استفاده با که اینصورت به شد. خواهد ارائه نامطلوب خروجی با گیری تصمیم های واحد
را شده ارائه روش نور پیام دانشگاهی واحد ده گرفتن نظر در با سپس شود. می [٨]ارائه وانگ و کاوو کار به شبیه مشترک وزن های مدل ،[۴] هدفه چند ریزی برنامه از توافقی

داد. خواهیم توضیح

اصلی نتایج .٢

است: زیر صورت به [٨] وانگ و کاوو مشترک وزن مدل .١.٢ تعریف
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min Dp =

[
n

∑
j=۱

(
E∗

j −E j(u,v)
)p

] ۱
p

s.t

E j(u,v) =
∑p

r=۱ uryr j

∑m
i=۱ vixi j

≤ ۱ j = ۱, ...,n

ur,vi ≥ ε > ۰ r = ۱, ...,s i = ۱, ...,m

است: زیر صورت به توافقی ریزی برنامه روش از استفاده با گیری تصمیم واحدهای در نامطلوب های خروجی با مشترک وزن مدل .٢.٢ تعریف

min Dp =
m

∑
i=۱

(
E∗

j −
∑m

i=۱ vixi j + v۰

∑s
r=۱ uryr j +∑k

t=۱ ηt b̄t j

)p

۱ ≤ p ≤ ∞

s.t

∑m
i=۱ vixi j + v۰

∑s
r=۱ uryr j +∑k

t=۱ ηt b̄t j
≥ ۱ j = ۱, ...,n

ur,vi ≥ ۰ r = ۱, ...,s i = ۱, ...,m

است. تعریف pقابل = ۱,۲,∞ مقدار سه به توجه با گیری تصمیم واحدهای در نامطلوب های خروجی با مشترک وزن مدل .٣.٢ توجه

سه توان می مشترک، وزن روش نام به نامطلوب، خروجی با DEA در بندی رتبه های روش از یکی از استفاده با و DEA ها داده پوششی ازتحلیل استفاده با .۴.٢ نتیجه
کرد. ارائه هدفه چند ریزی برنامه در توافقی جواب روش پایه بر نامطلوب های خروجی با گیری تصمیم های واحد ارزیابی برای مشترک وزن مدل

جداول� .٣

اساتید تعداد دوم ورودی الورود، جدید دانشجویان تعداد اول ورودی ایم. گرفته نظر در را آنها از خروجی دو و ورودی دو که داریم دانشگاهی واحد ده کنید فرض .١.٣ مثال
خروجی دادها این در که آنجایی هستند.از انصرافی و مشروط دانشجویان تعداد دوم خروجی و التحصیل فارغ دانشجویان تعداد اول خروجی باشند. می کارمندان و علمی هیئت
شامل نیز ها خروجی که باشند، می خروجی دو و ورودی دو با گیری تصمیم واحد ١٠ شامل ها داده این میکنیم. استفاده مقاله این در شده ارائه های مدل از است نامطلوب دوم
در ها داده باشند. می مقایسه قابل را نتایج و شده اجرا مثال این برای مقاله این در شده ارائه مشترک وزن مدل سه هستند. نامطلوب خروجی یک و مطلوب خروجی یک

است. شده آورده جدول١.٣
ورودی های :داده ١.٣ جدول

Out put۲ Out put۱ Input۲ Input۱ DMU
٣١ ۴۶٩ ٣۵ ۵٠٠ ١
۴٠ ١۶٠ ٣٠ ٢٠٠ ٢
٢١ ٢٧٩ ۴٠ ٣٠٠ ٣
٨۶ ٣١۴ ۴٧ ۴٠٠ ۴
٧٢ ۴٢٧ ٣۶ ۵٠۵ ۵
۵۴ ١٩۶ ٢٣ ٢۵٠ ۶
٢۵ ٣٢۵ ٣٠ ٣۵٠ ٧
١٩ ٢۶١ ٢۴ ٢٨٠ ٨
٢٧ ٢٩٣ ١٩ ٣٢٠ ٩
١٧ ١٩٣ ١٧ ٢١٠ ١٠

شده آورده زیر جدول در اجرایی نتایج است. ١١ لینگو افزار نرم مقاله این در استفاده مورد افزار نرم است. شده اجرا مثال این برای مقاله این در شده ارائه مشترک وزن مدل سه
است.

خروجی های :داده ٢.٣ جدول
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norm∞ norm۲ norm۱ DMU
١.١۶٠۴٠٣ ١.١١٠۴٧۶ ١ ١
١.٣۶٧٨٧۴ ١.١۴۵٠٢۵ ١ ٢
١.٢٣۴۵۶٧ ١.١١٢۴٢٢ ١ ٣
١.٣۴١۶۵١ ١.١۴٨٩١٠ ١ ۴
١.٢۴٠٨٠٠ ١.١۴۴۴١٩ ١.٠١٢٠٢۴ ۵
١.٣١۴۶٨٧ ١.١۴٩١٧٠ ١ ۶
١.١٨۴٩٢٢ ١.١١٢٧٧٠ ١ ٧
١.١٨٢٩٧٢ ١.١١١٩٠٠ ١ ٨
١.١۶٧٠٩٣ ١.١١۵٩٣۶ ١ ٩
١.١٨٩١٨۶ ١.١١۵٠٩٧ ١ ١٠

می�باشد. ناکارایی از نشان ١ از بیشتر کارایی ونمره است کارا واحد باشد ١ کارایی نمره دارای واحدی اگر باشیم. داشته را زیر های تحلیل توان می فوق جدول به توجه با
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چکیده

روی متقارن بهینه�سازی مسائل برای اولیه-دوگان مسیر تعقیب درونی نقطه الگوریتم مطالعه به اقلیدسی جردن جبر از استفاده با مقاله این در
تکرار هر در الگوریتم این است. استوار جستجو جهت�های یافتن برای شده اصالح شیوه�ای پایه�ی بر الگوریتم می�پردازیم. متقارن مخروط�های
شد. خواهد نتیجه کوچک سازی بهنگام روش�های برای رایج تکرار کران بهترین پایان در می�کند. استفاده نسترو-تاد کامل گام�های از فقط

است. مطلوب دقت ε و وابسته اقلیدسی جردن جبر رتبه r آن در که است O(
√

r log
r
ε
) تکرار کران این

خودتوان. محدب؛ مخروط بهینه�سازی؛ : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 90C26; 47L07; 17C27.

پیش�گفتار .١

محاسباتی دیدگاه از اولیه-دوگان مسیر تعقیب روش�های درونی، نقطه روش�های میان در هستند. بهینه�سازی مسائل از بسیاری حل برای روش�ها موثرترین از یکی IPMs امروزه
مخروط یک و آفین فضای یک اشتراک روی خطی تابع یک مخروطی بهینه�سازی در می�روند. کار به مخروطی بهینه�سازی مسائل حل برای روش�ها این هستند. موثر بسیار
زیر عنوان به را دو مرتبه مخروط بهینه�سازی و نیمه�معین بهینه�سازی ،LO مسائل می�توان مناسب بسته محدب مخروط و آفین فضای انتخاب با می�شود. کمینه بسته محدب

آورد. حساب به مخروطی بهینه�سازی مسائل از مجموعه�ای
اولیه-دوگان درونی نقطه روش�های [۴ ،۶] تاد و نسترو کردند. مطالعه را محدب بهینه�سازی مسائل مخروطی مقطع فرمول که بودند کسانی اولین [۵] نمیروسکی و نسترو
مخروط یک با بودن، نامنفی قیدهای (LCP) مسئله یک یا LO مسئله یک در اگر ترتیب این به کردند. بیان خودمقیاس مخروط چارچوب در را محدب بهینه�سازی مسائل برای
مسیر معرفی از پس و پرداخته SO مساله معرفی به ابتدا مقاله این در می�کنند. حفظ را خود کارایی هم باز اولیه-دوگان الگوریتم�های شوند، تعویض خود�دوگان و همگن محدب
شده گرفته نظر در ψ(t) =

√
t تابع رسید، چاپ به ۲۰۱۰ سال در که بای[٨] و ونگ مقاله در می�کنیم. بیان را الگوریتم آن، برای جستجو جهت�های آوردن دست به و مرکزی

آورده�ایم. دست به را نتایج همان و داده تغییر جزئی صورت به را تابع این مقاله این در است.

اصلی نتایج .٢

x,y ∈V هر برای هرگاه است متقارن h گوییم باشد V برداری فضای روی دوخطی فرمی h کنید فرض .١.٢ تعریف
h(x,y) = h(y,x).

x ̸= ۰ هر برای هرگاه است مثبت معین و
h(x,x)> ۰.

می�نامیم. (V,◦)ضرب را ◦ آن در که می�شود نامیده R-جبر یا R روی جبر یک (V,◦) آنگاه باشد، داشته وجود V توی به V ×V از (x,y)→ x◦y دوخطی نگاشت اگر

x,y ∈V هر برای هرگاه می�گوییم جردن جبر یک را (V,◦) متناهی بعد با جبر .٢.٢ تعریف

x◦ y = y◦ x, الف)
x◦ (x۲ ◦ y) = x۲ ◦ (x◦ y). ب)
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.x۲ = x◦ x آن در که

می�گویند. جردن اصل را جردن جبر دوم ویژگی

که طوری به باشد داشته وجود V روی Q مانند متقارنی و معین�مثبت دوخطی فرم اگر می�شود نامیده اقلیدسی e همانی عنصر با R روی (V,◦) جبرجردن .٣.٢ تعریف
x,y,z ∈V هر برای یعنی است، شرکت�پذیر

Q(x◦ y,z) = Q(x,y◦ z).

یعنی است، آن اعضای مربع�های همه مجموعه�ی K(V ) � و اقلیدسی جبرجردن یک V کنید فرض
K(V ) = {x۲ : x ∈V}.

می�نامیم. V اقلیدسی جردن جبر مربع�های مخروط را مخروط این است. مخروط یک K(V )

.c۲ = c و c ̸= ۰ اگر تنها و اگر می�شود گفته خودتوان c ∈V عنصر الف) .۴.٢ تعریف
.c۱ ◦ c۲ = اگر۰ متعامدند c۲ و c۱ خودتوان دو ب)

بنویسیم. غیرصفر خودتوان دو مجموع صورت به را آن نتوانیم که است غیرصفری خودتوان اولیه، خودتوان پ)

و بوده اولیه خودتوان یک ci هر اگر است جردن پایه یک یا متعامد اولیه خودتوان�های از کاملی دستگاه {c۱, . . . ,cr} مجموعه ت)

ci ◦ c j = ۰ i ̸= j ∈ {۱,۲, . . . ,r},
r

∑
i=۱

ci = e.

که طوری به دارند وجود λ۱(x), . . . ,λr(x) حقیقی اعداد ,c۱}و . . . ,cr} جردن پایه ،x ∈V برای ([٢] در III.١.٢ (قضیه .۵.٢ قضیه

x =
r

∑
i=۱

λi(x)ci. (١)

براین عالوه هستند. x ویژه مقادیر ها) آن تکرار مرتبه با (همراه λi(x) اعداد

tr(x) =
r

∑
i=۱

λi(x) , det(x) =
r

∏
i=۱

λi(x). (٢)

می�شود. نامیده طیفی تجزیه قضیه باال قضیه هستند. f (λ ;x) مشخصه چندجمله�ای ریشه�های λ۱, . . . ,λr حقیقت در
می�کنیم. تعریف زیر صورت به را L(x) : V −→V خطی نگاشت ،◦ نگاشت بودن دوخطی به توجه با

x◦ y = L(x)y ∀y ∈V.

به را L(x) : V −→V خطی نگاشت ،◦ نگاشت بودن دوخطی به توجه با می�شود. مشخص I با که است همانی عملگر L(e) و L(x)x = x۲ ،L(x)e = x خاص حالت در
می�کنیم. تعریف زیر صورت

x◦ y = L(x)y ∀y ∈V.

می�شود. مشخص I با که است همانی عملگر L(e) و L(x)x = x۲ ،L(x)e = x خاص حالت در

می�کنیم. تعریف زیر صورت به را دوم مرتبه نمایش ،x ∈V هر برای .۶.٢ تعریف
P(x) = ۲L(x)۲−L(x۲),

می�شود. نامیده V دوم مرتبه نمایش P(·) نگاشت .L(x)۲ = L(x)L(x) که

می�گیریم: نظر در زیر صورت به استاندارد شکل در را (SOP) متقارن بهینه�سازی اولیه مساله

min{⟨c,x⟩ : Ax = b , x ∈ K},

می�شود. ارائه زیر صورت به نیز (SOD) متقارن بهینه�سازی دوگان مساله و

max{bT y : AT y+ s = c , s ∈ K},

.b ∈ Rm و است متقارن مخروط همان K و دارند قرار V در A سطرهای و c که

اگر مشابه طور به است. یکی مساله دو هر برای بهینه مقادیر و است حل قابل SOD آنگاه باشد، کراندار پایین از و شدنی اکیداً SOP اگر ([١] در ١.۴.٢ (قضیه .٧.٢ قضیه
شدنی اکیداً SOD و SOP مساله دو هر اگر این بر عالوه است. یکی مساله دو هر برای بهینه مقادیر و است حل قابل SOP آنگاه باشد، کراندار باال از و شدنی اکیداً SOD

بهینه�اند. مقدار یک دارای و حل�اند قابل آنها دوی هر آنگاه باشند،

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

١٣۶



صورت این در ،x,s ∈ K کنید فرض ( [٣] در ٢.٢ لم ) .٨.٢ گزاره
tr(x◦ s) = ۰ ⇐⇒ x◦ s = ۰.

است. هم�ارز زیر دستگاه حل با SOD و SOP برای بهینه جواب کردن پیدا که گرفت نتیجه می�توان ٨.٢ گزاره و ٧.٢ قضیه از درونی، نقطه شرط تحت

Ax = b, x ∈ K,

AT y+ s = c, s ∈ K,y ∈ Rm, (٣)
x◦ s = ۰.

معادله با در(٣) سوم معادله کردن عوض اولیه-دوگان درونی نقطه روش�های در اصلی ایده می�شود. نامیده SOD و SOP برای مکمل شرط (٣) دستگاه در سوم معادله
داشت. خواهیم را زیر دستگاه بنابراین است. µ > ۰ با x◦ s = µe پارامتری

Ax = b, x ∈ K,

AT y+ s = c, s ∈ K, (۴)
x◦ s = µe.

. است µ > ۰ هر برای
(
x(µ),y(µ),s(µ)

)
یکتا جواب دارای (۴) شده پارامتری دستگاه است، برقرار IPC و بوده کامل رتبه دارای A چون

است. آمده دست به ψ(t) یک�متغیره تابع از که است برداری تابع ψ(·) که می�کنیم عوض ψ
( x◦ s

µ

)
= ψ(e) با را x◦ s = µe استاندارد مرکزی معادله ،LO با مشابه

بنابراین

Ax = b, x ∈ K,

AT y+ s = c, s ∈ K, (۵)

ψ
( x◦ s

µ

)
= ψ(e).

به�طوری�که کنیم پیدا را (∆x,∆y,∆s) که می�کند ایجاب ثابت µ با (۵) غیرخطی دستگاه حل برای نیوتن روش به�کاربردن

A∆x = ۰,

AT ∆y+∆s = ۰, (۶)

ψ
( (x+∆x)◦ (s+∆s)

µ

)
= ψ(e).

صورت این در .u ∈ intK کنید فرض ( [٧] در ٢٨ (لم .٩.٢ لم
x◦ s = µe ⇐⇒ P(u)x◦P(u)−۱s = µe.

عبارت با را (۶) دستگاه از سوم معادله حال

ψ
(P(u)(x+∆x)◦P(u)−۱(s+∆s)

µ

)
= ψ(e). (٧)

رسید. خواهیم زیر دستگاه به سازی ساده مرتبه چند با و می�کنیم عوض

Ādx = ۰,

ĀT ∆y+ds = ۰, (٨)
dx +ds = pv.

pv = v−۱ ◦
(
ψ ′(v◦ v)

)−۱ ◦
(
ψ(e)−ψ(v◦ v)

)
.

است یکتا جواب دارای intK در دستگاه این داد نشان می�توان
داریم: و بود خواهد برقرار مثبت q هر برای ،که نظرگرفته در ψ(t) = q

√
t صورت به را ψ(t) تابع داروی جستجوی جهت براساس مقاله این در

pv = ۲(e− v). (٩)

حداکثر به الگوریتم صورت این در .θ =
۱

۲
√

r
کنید فرض ([٨] در ۴.١ (قضیه .١٠.٢ قضیه

O
(√

r log
⟨x۰,s۰⟩

ε

)
,

کند. صدق ⟨x,s⟩ ≤ ε شرط در (x,s) دوگان - اولیه خروجی تا دارد، نیاز تکرار
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تکرار کران صورت این در ،x۰ = s۰ = e کنید فرض .١١.٢ نتیجه
O
(√

r log
r
ε

)
,

است. کوچک بهنگام�سازی روش برای رایج تکرار کران بهترین که می�شود حاصل

دیگر جالب موضوع آمد. دست به کوچک بهنگام�سازی روش برای رایج تکرار کران بهترین باال نتیجه و قضیه طبق و شد گرفته نظر در ψ(t) = q
√

t تابع مقاله این در
شود. ارائه زیر صورت به ψ(t) تابع که است موردی برای درونی نقطه الگوریتم�های تعمیم

ψ(t) = t
q+۱

۲ , q ≥ ۰.
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چکیده

یک ریاضیات بنابراین شود. بیان ریاضی اصول با آن نتایج تمام حاضر علمی روش اساس بر باید و است نظری و تجربی علم یک فیزیک
فیزیک در نسبیت نظریه است. آمده بوجود فیزیکدانان مشکل حل برای ریاضیات از هایی بخش حتی شاید و است فیزیک برای مهم ابزار
مجاورت در که کنیم می زندگی فضا-زمانی در ما نسبیت نظریه طبق است. شده بنا ریمانی هندسه پایه بر که است مباحثی از یکی جدید
نیست. پذیر توجیه اقلیدسی هندسه اساس بر خمیده فضا-زمان این که شود می خمیده چگال، اجرام نزدیکی در ولی است تخت سبک، اجرام

است. شده نوشته اقلیدسی نا هندسه اساس بر خمیده فضا-زمان در فاصله عنصر حاضر مقاله در

نسبیت. نظریه فضا-زمان؛ ریمانی؛ هندسه : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 53B50; 83C75; 53Z05.

مقدمه .١

بنا را کالسیک فیزیک .. و نیوتن گالیله، کپلر، کپرنیک، چون فیزیکدانانی است. بوده فیزیک علم هدف خاص طور به بعدها و باستان دوران در فلسفه و علم هدف عالم شناخت
موجود سوالهای برای کالسیک فیزیک قوانین بنابراین و کرد نمی تجاوز شمسی منظومه از بگوییم است بهتر و روزمره زندگی های پدیده مرز از عالم شناخت زمانها آن در نهادند.
کرد؛ ویران را کالسیک فیزیک اصول از بسیاری و گذاشت حضور عرصه به پا نسبیت نظریه رفت تر پیش خود اطراف عالم از انسان شناخت وقتی ولی داشت درستی پاسخهای
نسبیت اصول حدی حالت نور) سرعت با مقایسه (در پایین سرعتهای در کالسیک فیزیک اصول نیز اکنون بلکه شدند گذاشته کنار کالسیک فیزیک اصول که معنا این به نه البته

هستند.
ورود برای چیست؟ فضا-زمان نام به واحد کمیتی ولی هستند همه برای آشنایی مفهوم دو زمان و فضا است. فضا-زمان کمیت معرفی جالب مطالب از یکی جدید، فیزیک در

شود: آورده ریاضی بحث چند است الزم بحث این به

اقلیدسی هندسه .٢

و تخت هندسه بخش دو دارای و باشد می اصل پنج شامل و پردازد می خط و نقطه مانند مفاهیمی بررسی به که شود می اطالق هندسی های گزاره مجموعه به اقلیدسی هندسه
دهیم. می ارائه اقلیدسی فضای در را هایی متریک بحث ادامه در شود. می منجر کلی حالت در متریک تعریف به اقلیدسی صفحه در نقطه دو فاصله مفهوم است. فضایی هندسه

است. R در متریک یک d شود، x,yفرض ∈ R که d(x,y) = |x− y| اگر .١.٢ مثال

است. Rnدر متریک dیک شود، d(x,y)فرض = (∑n
i=۱ |xi − yi|۲)

۱
۲ که x = (x۱, ...,xn),y = (y۱, ...,yn) ∈ Rn اگر .٢.٢ مثال

[٧] است معمولی فاصله تابع همان که نامند اقلیدسی متریک را فوق مثالهای در شده تعریف متریک
است خطی پاره بعدی دو فضای در صلب جسم روی A,B نقطه دو بین فاصله مثال است. سازگار اقلیدسی هندسه با کامل صلب اجسام آرایش قوانین نسبیت، از قبل درفیزیک

بگیریم، نظر در ای کره روی را A,B نقطه دو اگر حال .∆S = (∑n
i=۱ |∆xi|n)

۱
۲ بعدی n فضای یک در و ∆S =

√
∆x۲+∆y۲ یعنی کند می وصل هم به را نقطه دو این که

است. ∆S =
√

(x۲− x۱)۲+(y۲− y۱)۲+(z۲− z۱)۲ صورت به آنها فاصله
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اقلیدسی فضای در فاصله :١ شکل

اقلیدسی نا هندسه .٣

به جدیدی هندسه میالدی نوزده قرن اوایل در و شد منجر دیگری نتیجه به تالشها این که کنند ثابت اصول سایر روی از را پنجم اصل که کردند تالش ریاضیدانان اقلیدس از پس
مطالعه ریمانی هندسه باشد. می بیضوی) هندسه ) ریمانی هندسه و هذلولوی) (هندسه لباچوفسکی هندسه بخش دو شامل اقلیدسی نا هندسه آمد. بوجود اقلیدسی نا هندسه نام
داشته g(p)(x,y) مثبت معین داخلی حاصاضرب یک ،p نقطه هر در مماس فضای که است منیفلدی ریمانی، منیفلد یک است. اقلیدسی موضعا منیفلدهای هندسی خواص
در کرد. رسم مفروضی خط موازات به خطی توان نمی خط یک بر واقع غیر نقطه یک از ریمانی، هندسه توازی اصل طبق . [١١] کند می تغییر پیوسته بطور p نقطه با که باشد
صفحه آن در مستقیم خط یک پیمودن و نقطه یک از حرکت با است. درجه ١٨٠ از بیشتر مثلث داخلی یک زوایای مجموع و ندارند وجود موازی خطوط ریمانی هندسه در واقع

است. شده تعریف متریکی هندسه این در بازگشت. اول نقطه به توان می

یعنی باشد متقارن gp ،M از p نقطه هر در بطوریکه M منیفلد روی g تانسور یک از است عبارت n بعد با M پذیر دیفرانسیل منیفلد روی ریمانی متریک یک .١.٣ تعریف

∀X ,Y ∈ TpM,gp(X ,Y ) = gp(Y,X) (١)
. باشد[۵] X ̸= ۰ اگر gp(X ,Y )> ۰ یعنی باشد، مثبت معین و

ژئودزیک .۴

از پس نمود. تعریف فیزیکی پدیده آن برای را مسیر کوتاهترین یا را راست خط توان می چگونه ببینیم باید ابتدا حرکت یک یا فیزیکی پدیده یک به مربوط هندسه تعیین برای
اقلیدسی هندسه در را راست خط یا مسیر کوتاهترین نقش بهینه مسیرهای پردازیم. می حرکت آن بهینه مسیرهای تعیین به حرکت آن ریاضی مدل یا ریاضی روابط آوردن بدست
حرکت آن هندسه تعریف در را خاصیت همین فیزیکی، پدیده یک در بهینه مسیرهای شود، می آغاز هندسه آن در راست خط مطالعه با هندسه هر تعریف شروع که آنجا از دارند.
آن هندسه نوع کننده تعیین متریک این آوریم. بدست حرکت آن برای متریک یک توانیم می فیزیکی پدیده یک ژئودزیکهای یا بهینه مسیرهای کردن پیدا از پس دارند. فیزیکی
آن ژئودزیکهای مطالعه به توانیم می متریک آن تعریف از استفاده با است. حرکت آن به وابسته متریک آوردن بدست حرکت یک هندسه تعیین از ما منظور بنابراین است. حرکت
ژئودزیک . [۴] است اقلیدسی هندسه در مستقیم خط تعمیم دلخواه هندسی رویه یک در ژئودزیک . [١٠]،[٨]،[۶] برد پی حرکت آن هندسی خواص دیگر به و پرداخته حرکت

هستند. عظیمه های دایره که دارد وجود زیادی های ژئودزیک جنوب، و شمال های قطب بین مثال نیست فرد به منحصر همیشه نقطه دو بین

آید. می بکار ریمانی متریک واقع در بیابیم ای کره روی را A,B دلخواه نقطه دو بین فاصله بخواهیم اگر .١.۴ مثال

نقطه دو بین ژئودزیک :٢ شکل

رویداد یک اگر مثال باشد. می نسبیتی مکانیک حدی حالت نیوتنی مکانیک که همانطور است ریمانی هندسه در ژئودزیک حدی حالت اقلیدسی هندسه در نقطه دو بین فاصله
کند(سرعت می حرکت S۲ به نسبت x۱ محور جهت در v سرعت با S۱ که بگیریم نظر در S۲(x۲,y۲,z۲, t۲) و S۱(x۱,y۱,z۱, t۱) مختصات دستگاه دو به نسبت را واحد

لورنس تبدیالت طبق باشد) C نور، سرعت با مقایسه قابل v

x۲ =
x۱− vt۱√
۱− v۲

C۲

,y۲ = y۱,z۲ = z۱, t۲ =
t۱− ( v

C۲ )x۱√
۱− v۲

C۲

(٢)

شوند: می نوشته زیر صورت به فوق معادالت و آید می بکار کالسیکی قوانین باشد v <<C اگر که
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x۲ = x۱− vt۱,y۲ = y۱,z۲ = z۱, t۲ = t۱ . (٣)

. [٢]

فضا-زمان .۵

کند. می ترکیب یکدیگر با پیوسته کمیت یک عنوان به و تنیده هم در صورت به را زمان و فضا که ریاضی مدل یک از است عبارت فیزیک در فضا-زمان
طوری را میز روی متحرک گوی از شده گرفته عکسهای از حاصل متوالی تصاویر اگر که داد توضیح صورت بدین توان می دهیم نمایش عینی بصورت را فضا-زمان بخواهیم اگر
عکس دسته این در داد. خواهد نشان را زمان گذشت با ها گوی ترتیب تغییر نحوه تصاویر دسته این به نگاه ترتیب بدین باشد، پایین در عکس اولین بطوریکه دهیم قرار هم روی

. [٣] شود می داده نشان فضا-زمان اساسی ایده

شده گرفته قرار هم روی عکسهای :٣ شکل

نظریه در گرانش اثر توضیح برای تواند می ریمانی هندسه دهیم، می تعمیم فضا-زمان به را فضا که موقعی کند. می توصیف را خمیده های رویه باالتر ابعاد در ریمانی هندسه
هندسه که خمیده های رویه عمومی هندسه همانند دارد بر در را اقلیدسی هندسه -بعدی n فضای مشابه روابطی ریمانی هندسه -بعدی n فضای . [١٢] شود برده بکار نسبیت عام
معادله بوسیله آن بهم نزدیک بینهایت نقطه دو بین فاصله که دارد وجود مختصات دستگاه یک خمیده، رویه روی نقطه یک از کوچک بینهایت همسایگی برای دارد. بر در را صفحه

ds۲ = dx۲+dy۲+dz۲ (۴)

های هندسه و فضاها خواص متریکها این از یک هر که کرد استفاده ای عدیده فاصله فرمولهای از توان می که کرد نشان خاطر ریمان . [١٣] است موجود شود، می داده
کند. می معین را آنها از ناشی

را موردنظر نقطه اگر سازند. می را خط خمیده جدید مختصات که بدانیم سطحی سه برخورد محل یا دکارتی مختصات در صفحه سه برخورد محل توان می را (x,y,z) نقطه هر
که نماییم مشخص (q۱,q۲,q۳) توسط

x = x(q۱,q۲,q۳),y = y(q۱,q۲,q۳),z = z(q۱,q۲,q۳) (۵)

داریم: x از گیری دیفرانسیل با

dx =
∂x

∂q۱
dq۱+

∂x
∂q۲

dq۲+
∂x

∂q۳
dq۳ (۶)

است زیر قرار به دکارتی مختصات در فیثاغورث، قضیه بر بنا مجاور، نقطه دو بین فاصله مجذور .z و y دیفرانسیل برای طور همین و
ds۲ = dx۲+dy۲+dz۲ (٧)

نوشت: کلی مجذوری صورت به بتوان را فاصله عنصر نظر، مورد خط خمیده مختصات فضای در که کنیم فرض

ds۲ = g۱۱dq۲
۱+g۱۲dq۱dq۲+g۱۳dq۱dq۳

+g۲۱dq۲dq۱+g۲۲dq۲
۲+g۲۳dq۲dq۳ (٨)

+g۳۱dq۳dq۱+g۳۲dq۳dq۲+g۳۳dq۲
۳

= ∑gi jdqidq j

معادله در dz۲ و dy۲ برای متناظر نتیجه با همراه و رسانیم می دو توان به را (۶) معادله نامند. می ریمانی فضاهای را کند می صدق فوق معادله آنها در که را فضاهایی
به: رسیم می نهیم، می برابر (٨) معادله در مربوط ضرایب با را dqidq j ضرایب و نشانیم می (٧)

gi j =
∂x
∂qi

∂ x
∂q j

+
∂y
∂qi

∂y
∂q j

+
∂ z
∂qi

∂ z
∂q j

(٩)

را ریمان هندسه و فضا وسیع مفهوم دیگران و اینشتین بعدا صفرند. دیگر های g همه و g۱۱ = g۲۲ = g۳۳ = ۱ آن در که است خاصی بسیار حالت اقلیدسی فضای
فرمول این کمک با و کنیم محاسبه را ds طول رویه، روی بهم، نزدیک بینهایت نقطه دو برای توانیم می رابطه این با . [١] یافتند نسبیت عمومی نظریه برای الزم ریاضی محیط
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. [١٣] شود محاسبه تواند می رویه از نقطه هر در ”انحنا” بخصوص نماییم. محاسبه را اند شده ساخته کوچک این با رویه روی که را هایی شبکه همه توان می

مفهوم اقلیدسی، بعدی سه و مسطحه هندسه دلیل همین به کنند می سقوط یکدیگر بر اجسام که دهد می تاب و پیچ آنچنان را فضا-زمان ماده و است ماده از سرشار جهان
بریتانیایی هیئت یک که هنگامی ١٩١٩ سال در و گرفت نام عام نسبیت نظریه خمیده فضا-زمان نظریه دهد. می اقلیدسی نا هندسه به را خود جای و دهد می دست از را خود
خوردن پیچ بر زنده گواهی اتفاق، این که کرد مشاهده گذشت می خورشید نزدیکی از که ای ستاره نور مسیر در جزئی انحراف کردند، می رصد را گرفتگی خورشید یک آفریقا در

. [٩] بود خورشید مانند چگالی ماده مجاور در فضا-زمان
که کنیم می زندگی فضا-زمانی در که داد نشان خاص نسبیت نظریه اما کند می زندگی فضا از مستقل زمان و نامحدود و مسطح فضای در بشر که بود این بر تصور گذشته در
از هایی قسمت چنین در و است کم بسیار ماده چگالی که است مسطح فضا از قسمتی آن عام نسبیت نظریه طبق است.همچنین متفاوت مختلف ناظرهای برای زمان و طول

شود. می ایجاد فضا-زمان در موبیوس) نوار (مثل پیچش یا خمیدگی یک که است قوی آنقدر جاذبه میدان چگال، مواد مجاور در ولی است صادق اقلیدسی هندسه فضا
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چکیده

این در که مشکلی هستند. مختلف های زمینه در گیری تصمیم به مجبور همیشه ها انسان و است مالکه چند مسائل از مملو ما اطراف دنیای
از هدف بهينه، مدل عنوان به مدل ترين كاربردي گذاري نام با است. معیارها مقیاس و ساختار در تفاوت دارد، وجود گیری تصمیم از نوع
می استفاده بهينه، تصميم اتخاذ منظور به مختلف معيار چند به همزمان توجه از كه است ساختار از فارغ و واحد معياري ساختن مقاله، اين

باشد. داشته قبولی قابل حد تا معیار هر دیدگاه از را الزم مطلوبیت باید بهینه مدل که است ذکر به الزم کند.

بهینه. مدل مالکR؛ مالکBIC؛ مالکAIC؛ : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

در موجود نهفته حقايق كشف گيرد. مي قرار استفاده مورد دفعات به نيز روزمره زندگي در بلكه علمي، اهداف پيشبرد جهت در تنها نه كه است ذهنی تكنيك�هاي از يكي مدل�سازي
رو اين از است. محال مواردي در حتي و گير وقت پرهزينه، مشكل، مواقع اغلب مشمول، اجزاي كل به مستقيم مراجعه با آن، رفتار بيني پيش و اجزا كنترل واقعي، محيط يك
روابط مجموعه مدل، از منظور آمار علم در كند. مي ايفا مطلوب نتايج به بخشيدن سرعت در را مهمي نقش شده، تعيين پيش از اهداف با منطبق فرضي ساده محيط يك ساخت
بود. خواهد تجربه و تحليل طريق از روابط اين آوردن دست به مدل�سازی، از هدف و می�کند فراهم را سيستم آن رفتار پيش�بينی توانايی که است سيستم يک بر حاکم رياضی
دو آن، با مقايسه در که است واقعی وضع از تجريدی مدلی، چنين می�گيرند، قرار رياضی مطالعه حيطه�ی در پديده�ها اين مشاهده�ای، پديده�های برای رياضی مدل�های ساختن با

دارد: مهم مزيت

آورد. دست به رياضی) قضايای صورت (به مستدل گونه�ای به می�توان برقرارند، تقريبی صورت به فقط واقع در که را روابطی و خواص (الف)

ولی بود، خواهند محدودی بسيار کاربرد دارای آمده�اند دست به مستدل صورتی به مستقيما که نتايجی رو اين از می�باشد، فرد به منحصر لحاظی به واقعی محيط هر (ب)
کليه در مدل، در آمده دست به نتايج بنابراين، می�شود. پيراسته است، نيز نامربوط و است ويژگی دارای که آنچه تمام از مطالعه، مورد وضع مدل، در ديگر طرف از

استفاده�اند. قابل هستند، يکسانی و عام ساختار دارای که واقعی وضعيت�های

حاصل نتايج که گونه�ای به بوده واقعی وضعيت نمايانگر کافی حد به استفاده، مورد مدل تا گردد مراقبت که است اين رياضی، مدل�های کارگيری به در وظايف مهم�ترين از يکی
بر مقاديرشان که پارامترهايی، صورت به را آن از مشخصه�هايی معموال كه است آماري جامعه بررسي، مورد سيستم آماري، درمطالعات غالبا باشد. مطلوب دقت دارای آن از
محقق اطالعات همچنين و هيستوگرام) و پراکنش (نمودار تشخيصی نمودارهای از استفاده با ابتدا در داده�ها، برای مناسب الگويی کردن پيدا می�دهيم. نشان است نامعلوم ما
به و بوده آزمايشی می�شوند، ساخته مرحله اين در که الگوهايی می�پذيرد. صورت بيولوژی يا شيمی فيزيک، اقتصاد، مانند آمده�اند، دست به آن از داده�ها که موضوعی زمينه در

است. نيازمند برگزيده، مدل پايه بر جامعه پيرامون استنباط برای مناسب�ترين انتخاب و آن�ها بودن خوب ميزان برای محک�هايی
با می�کنند. فراهم همزمان طور به را مدل چند مقايسه امکان که مشاهدات�اند از تابعی معيارها، اين است. مدل انتخاب معيارهای از استفاده مدل، مناسبت ارزيابی محک
ارائه را متفاوتی نتايج است ممکن نمونه�گيری هر در و کرده تغيير نيز آن�ها مقدار نمونه تغيير با که هستند تصادفی متغيرهای معيارها، که می�شود مشخص تعريف، اين به توجه
يکی درست، مدل که اين فرض با درست، مدل انتخاب احتمال و توزيع بررسی به نويسنده مقاالت، از بسياری در که هستند گشتاور و توزيع دارای آن�ها همگی همچنين دهند.

است. پرداخته باشد، پيشنهادی مدل�های از

مدل انتخاب مالک�های ترکيب .٢

است: شده فراهم زير صورت به ، M رقيب مدل�های مجموعه ارزيابی جهت مختلف مالک k شامل مجموعه�ای کنيد فرض
{MSC۱(Mi),MSC۲(Mi), . . . ,MSCk(Mi)}

j مالک به توجه با را رقيب مدل�های از هريک ادامه، در نمود. وارد می�توان را می�شود صرف ام i مدل انتخاب با که هزينه�ای ميزان حتی مالک�ها مختلف انواع مجموعه، اين در
می�دهيم. قرار بررسی مورد زير صورت به را مالک�ها ترکيب مدل ”مناسب�ترين” به راجع مختلف ديدگاه�های از مجموعه�ای از استفاده منظور به و نموده رتبه�بندی اولويت ترتيب به و ام

MSCα (Mi) = α۱RMSC۱
(Mi)+α۲RMSC۲

(Mi)+ . . .+αkRMSCk (Mi) (١)
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که صورتی به است ضرايب از برداری ، α = (α۱,α۲, . . . ,αk)
T آن در که

αi ≥ ۰,
k

∑
i=۱

αi = ۱

مجموعه� بين در MSC j(Mi) رتبه� نشان�دهنده� RMSC j (Mi)

{MSC j(M۱),MSC j(M۲), . . . ,MSC j(Ms)}
است.

دست به مدل�ها از هريک برای متفاوتی عددی مقادير ، (١) عبارت تشکيل و α بردار از استفاده با رتبه�ها از هريک به وزن دادن اختصاص از بعد آميخته] [رتبه .١.٢ تعریف
صورت به و ناميده آميخته رتبه را بهينه تصميم اتخاذ منظور به مقادير، اين به مجدد دهی رتبه می�آيد.

Rα (Mi) = rank{MSCα (Mi)},
است. مدنظر {MSCα (M۱),MSCα (M۲), . . . ,MSCα (Ms)} مجموعه� اعضای رتبه� واقع، در می�شود. تعريف

است. مالک بهترين نمايد ماکسيمم را زير احتمال که مالکی α متفاوت مقادير بين در باشد، رقيب مدل�های مجموعه� عضو و درست مدل M⋆ اگر .٢.٢ توجه
P(Rα (M⋆) = ۱)

ستون�های با ماتريسی B تصادفی ماتريس اگر يافت. را بهينه α بايد لذا
(RMSC j (M۱),RMSC j (M۲), . . . ,RMSC j (Ms)), j = ۱,۲, . . . ,k

صورت به B ماتريس نمايش بود. خواهد s تا ۱ از جايگشتی آن ستون هر و برداشته در را رقيب مدل�های از يکی رتبه�های ماتريس اين سطر هر شود گرفته نظر در
RMSC۱

(M۱) RMSC۲
(M۱) · · · RMSCk (M۱)

RMSC۱
(M۲) RMSC۲

(M۲) · · · RMSCk (M۲)
...

...
...

...
RMSC۱

(Ms) RMSC۲
(Ms) · · · RMSCk (Ms)


صورت به B ماتريس تعريف به توجه با نظر مورد مالک است.

MSCα = Bα
می�شود. تعريف

جهت ضرايب، از متناهی تعداد از استفاده که قسمی به است مشهود شبيه�سازی در قضيه اين اهميت می�دهد. نشان MSCα مالک رتبه توزيع در را α ضرايب نقش زير قضيه�
نيست. حساس جزئی تغييرات به نسبت رتبه�ها جايگشت قضيه اين به بنا چون می�رسد. نظر به کافی آميخته رتبه توزيع تعيين

تصادفی متغيرهای از متشکل B ماتريس ممکن مقادير همه برای همچنين و ∑k
i=۱ αi = ۱ که باشد نامنفی مقادير با برداری ، α = {α۱, . . . ,αk} اگر .٣.٢ قضیه

RMSC j (Mi) j = ۱, . . . ,k, i = ۱, . . . ,s

که: قسمی به دارد وجود ε > ۰ آن�گاه باشد گسسته B.α بردار مقادير ،
∥ α −α

′
∥< ε ⇒ rank(Bα) = rank(Bα

′
)

آميخته رتبه توزيع تابع از استفاده با مدل�ها مقايسه .١.٢

به می�توان توزيع تابع یک مختلف توابع از استفاده با واقع در می�کند. بازی متغير يک ویژگی�های� تعيين در را مهمی نقش تصادفی، متغير يک CDF تجمعی، توزيع تابع
صورت به ترتيب به ميانه و واريانس، ميانگين، قبيل از مهمی ويژگی�های

µ =
∫

ydF(y) σ۲ =
∫
(y−µ)۲dF(y) m = F−۱(

۱

۲
)

جايگذاری قاعده طبق شوند بيان θ = T (F) صورت به تابعک حسب بر توزيع يک پارامترهای اگر است. F از تابعی هر T (F) آماری تابعک١ تعريف، به بنا يافت. دست
می�شود. محاسبه زير صورت به پارامتر برآورد ٢

θ̂n = T (F̂n)

به توجه ميزان و است تصادفی متغيری α چون دهيم. قرار نظر مد بزرگتر کالسی در رقيب مدل�های مقايسه منظور به را Rα (Mi) تجربی توزيع تابع داريم قصد بخش اين در
بين تصادفی ترتيبی رابطه از استفاده مقايسه روش يک شود. برده کار به کند فراهم را تصادفی متغيرهای مقايسه امکان که روشی بايد لذا می�دهد، قرار مدنظر را مالک هر رتبه

می�شود. پرداخته نياز مورد تعريف چند ارائه به آن بيان از قبل که است تصادفی متغيرهای

کلی طور به لذا می�دهد. نسبت Yi نقاط از هريک به را ۱/n مقادير F̂n تجربی توزيع تابع .۴.٢ تعریف

F̂n(y) =
۱

n

n

∑
i=۱

I(Yi ≤ y)

آن در که

I(Yi ≤ y) =
{

۱ Yiاگر ≤ y
۰ Yiاگر > y

١Functional
٢Plug-in Rule
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متفاوت مالک سه با رقيب مدل�های رتبه�بندی :١ جدول
Model BIC Cp R۲

ad j R(BIC) R(Cp) R(R۲
ad j)

y ∼ ۱ ۲۶۴٫۰۴۹ ۳٫۰۷۲ ۰٫ ۰۰۰ ۱ ۵ ۴
y ∼ X۱ ۲۶۸٫۵۲۷ ۴٫۹۹۵ ۰٫ ۰۱۰ ۶ ۱۳ ۲
y ∼ X۲ ۲۶۸٫۴۱۳ ۴٫۸۸۰ ۰٫ ۰۰۹ ۵ ۱۲ ۳
y ∼ X۳ ۲۶۵٫۸۶۴ ۲٫۳۴۱ −۰٫ ۰۱۸ ۳ ۳ ۹
y ∼ X۴ ۲۶۵٫۳۹۹ ۱٫۸۸۶ −۰٫ ۰۲۳ ۲ ۲ ۱۲

y ∼ X۱+X۲ ۲۷۲٫۶۳۷ ۶٫۵۴۸ ۰٫ ۰۱۶ ۱۳ ۱۶ ۱
y ∼ X۱+X۳ ۲۶۷٫۸۳۵ ۱٫۸۳۸ −۰٫ ۰۳۴ ۴ ۱ ۱۶
y ∼ X۱+X۴ ۲۶۹٫۲۴۷ ۳٫۱۹۹ −۰٫ ۰۱۹ ۸ ۶ ۱۰
y ∼ X۲+X۳ ۲۶۸٫۸۱۶ ۲٫۷۸۱ −۰٫ ۰۲۴ ۷ ۴ ۱۴
y ∼ X۲+X۴ ۲۶۹٫۶۹۴ ۳٫۶۳۳ −۰٫ ۰۱۵ ۹ ۸ ۸
y ∼ X۳+X۴ ۲۶۹٫۸۹۱ ۳٫۸۲۵ −۰٫ ۰۱۳ ۱۰ ۱۰ ۶

y ∼ X۱+X۲+X۳ ۲۷۱٫۷۲۲ ۳٫۲۰۳ −۰٫ ۰۳۰ ۱۱ ۷ ۱۵
y ∼ X۱+X۲+X۴ ۲۷۳٫۸۰۰ ۵٫۱۹۸ −۰٫ ۰۰۹ ۱۵ ۱۵ ۵
y ∼ X۱+X۳+X۴ ۲۷۲٫۳۵۸ ۳٫۸۰۸ −۰٫ ۰۲۴ ۱۲ ۹ ۱۳
y ∼ X۲+X۳+X۴ ۲۷۳٫۳۳۴ ۴٫۷۴۶ −۰٫ ۰۱۴ ۱۴ ۱۱ ۷

y ∼ X۱+X۲+X۳+X۴ ۲۷۶٫۰۶۲ ۵٫۰۰۰ −۰٫ ۰۲۲ ۱۶ ۱۴ ۱۱

E[Rα (Mi)]≥ E[Rα (M j)] آن�گاه ، Rα (Mi)≥
st

Rα (M j) اگر .۵.٢ لم

تصادفی طور ”به آن، آميخته رتبه که طوری به آورد دست به را کمتری رتبه متوسط طور به متفاوت وزن�های اختصاص با که است بهينه مدلی می�دهيم نشان لم٢.۵ به توجه با
اگر می�کند کسب را کمتر رتبه ، j مدل با مقايسه در i مدل لذا باشد. F(a)≥ G(a) بايد a مقدار هر ازای به تعريف به بنا باشد. کوچکتر”

F(Rα (Mi) = a)≥ F(Rα (M j) = a) a = ۱,۲, . . . ,s

داد. خواهيم شرح زير، مثال در عملی صورت به را پيشنهادی روش

مقايسه به امکان حد تا داريم سعی است. شده محاسبه مقاديرشان با متناظر رتبه همراه به رقيب مدل ۱۶ برای R۲
ad j و BIC ،Cp مالک سه مقادير (۱) جدول در .۶.٢ مثال

بپردازيم. متفاوت مالک دو با رقيب مدل�های
اختصاص ،٣.٢ قضيه به بنا می�آوريم. دست به را آميخته رتبه مالک، دو از هريک به متفاوت وزن�های اختصاص با و گرفته نظر در را Rad j و BIC مالک دو مالک�ها مجموعه از
يعنی آميخته رتبه تجربی توزيع تابع به توجه با همچنين می�آيد. دست به بار هر مدل هر آميخته رتبه متناهی، وزن�های از تعدادی با لذا است. کافی وزن�ها از متناهی تعدادی
موضوع اين گويای است، باالتر مدل�ها همه از هفتم مدل توزيع تابع چون شکل١ در نموده�ايم. i = ۱,۲, . . . ,۱۶ ازای به F̂(Rα (Mi)) رسم به اقدام مدل، ۱۶ برای F̂(Rα )

زيرا است، بيشتر مالک�ها ديگر رتبه بودن کوچک احتمال از باشد، کوچکی رتبه هفتم مدل توسط شده کسب رتبه اين�که احتمال مالک�، دو به توجهی ميزان هر با که است
F̂(Rα (M۷) = a)≥ F̂(Rα (Mi) = a) i = ۱,۲, . . . ,s a هر ازای به

اول سطر اعداد ندارند. را شوند انتخاب بهينه مدل عنوان به اين�که قابليت مالک�ها، برای ضريبی هر داشتن نظر در با مدل�ها از برخی که می�دهد نشان (۲) جدول همچنين
شوند. انتخاب بهينه مدل عنوان به خاص ضريبی اختصاص با که دارد وجود قابليت اين M۷ و M۵ ،M۱ مدل�های برای فقط که می�دهد نشان را ۱ رتبه کسب احتمال جدول
آميخته رتبه توزيع تابع برآورد به توجه با که صورت بدين داشت. کوچک�تر” تصادفی طور ”به مفهوم به توجه با زوجی صورت به مقايساتی مدل�ها از برخی برای می�توان همچنين

که می�شويم متوجه ،M۲ و M۱ برای
F̂(Rα (M۱) = a)≥ F̂(Rα (M۲) = a)) a = ۱,۲, . . . ,۱۶

رتبه�های متوسط طور به و دارد کمتری اميد چون است بهتر M۲ مدل از M۱ مدل ۵.٢ لم به بنا و است کوچک�تر Rα (M۲) از تصادفی طور به Rα (M۱) تصادفی متغير لذا
می�پذيرد. را کوچک
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چکیده

هدف است. گرفته قرار بررسی مورد [٢] همکاران و گارگ توسط گومپرتز توزیع پارامترهای برای ماکزیمم درستنمایی برآوردهای
اولین و کامل داده�های اساس بر گومپرتز توزیع پارامترهای برای وزنی غیر و وزنی مربعات کمترین برآوردهای ارائه مقاله این

داده�هاست. شکست-سانسور

سری. سیستم شکست-سانسور اولین ماکزیمم؛ درستنمایی برآورد مربعات؛ کمترین برآورد گومپرتز؛ توزیع : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

گومپرتز توسط بار اولین برای گومپرتز توزیع تاریخی لحاظ از می�کند. ایفا را مناسب آماری جداول و انسانی میر و مرگ مدل�سازی در مهمی نقش گومپرتز توزیع
،[۴] ماکانی به می�توان مثال عنوان به پرداخته�اند. توزیع این مشخص�سازی و آماری روش�های مطالعات به نویسندگان از بسیاری تازگی به شد. معرفی [٣]
گومپرتز توزیع پارامترهای برآورد برای غیروزنی و وزنی مربعات کمترین روش�های ،٢ بخش در است: زیر شرح به مقاله این کرد. اشاره [۵] رائوودامارجو
برخی ،۴ بخش در است. شده داده عددی شبیه�سازی مطالعات ،٣ بخش در .[١] می�گیریم نظر در را شکست-سانسور اولین نمونه و کامل نمونه دو هر برای

است. شده ارائه نتیجه�گیریها

کامل داده�های اساس بر مربعات کمترین برآورد .٢

گومپرتز توزیع احتمال چگالی تابع

f (x) = λecx.exp{−λ
c
(ecx −۱}, x > ۰, (١)

صورت به مربوط تجمعی توزیع تابع داشت. خواهد تمایل توزیع�نمایی به گومپرتز توزیع c → ۰ زمانیکه می�دانیم هستند. پارامترها λ > ۰ و c > ۰ آن در که
است: زیر

F(x) = ۱− exp{−λ
c
(ecx −۱)}, (٢)

می�کند. صدق ٣ در تجمعی توزیع تابع F(x) و

ln{− ln(۱−F(x))}= lnλ + ln(
ecx −۱

c
) (٣)

مشاهده باشد. آن ترتیبی آماره X(۱) < X(۲) < · · · < X(n) و λ ،c پارامترهای با گومپرتز توزیع از n اندازه نمونه یک X۱,X۲, . . . ,Xn کنیم فرض حال
داریم: (٣) از x(۱) < x(۲) < · · ·< x(n) مشاهدات دستور

ln{− ln(۱−F(x(i)))}= lnλ + ln(
ecx(i) −۱

c
), i = ۱,۲, . . . ,n (۴)
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به: می�دهیم تغییر را F̂(x(i)) ما ،۴ در ln(۰) از اجتناب منظور به .i|n برای F̂(x(i)) آن در که F̂(x) با شده داده نشان تجربی توزیع تابع F(x) کنیم فرض

pi =
i−d

n−۲d +۱
, (۰ ≤ d ≤ ۱)

و P۲i = (i − ۰٫۵)|n ،P۱i = i|(n + ۱) می�کنیم فرض و d = ۰, ۰٫۵, ۰٫۳ می�کنیم انتخاب مقدار سه تنها ما مقاله این در

می�کنیم. استفاده ۴ در − ln(۱−F(x(i))) کردن برآورد برای P۴i =
i

∑
j=۱

{۱/(n− j+۱)} از دیگر، روش .P۳i = (i− ۰٫۳)|(n+ ۰٫۴)

کنیم فرض می�کنیم. برآورد (UWLS) غیروزنی مربعات کمترین روش با را λ و c ما ابتدا

GK(c,λ ) =
n

∑
i=۱

{ln(− ln(۱−Pki))− lnλ − ln(
ecx(i) −۱

c
)}۲, k = ۱,۲,۳

است: زیر شرح به k = ۱,۲,۳,۴ برای نرمال معادالت برآورد است. λ و c ،(UWLS) برآورد مطابق سپس

ĉk = {
n

∑
i=۱

(
−ĉkx(i)e

ĉkx(i) + eĉkx(i) −۱

eĉkx(i) −۱
) ln(

eĉkx(i) −۱

ĉk
)}

×{
n

∑
i=۱

(
−ĉkx(i)e

ĉkx(i) + eĉkx(i) −۱

ĉk(e
ĉkx(i) −۱)

)(ln(−ln(۱− pki))

−۱

n

n

∑
i=۱

ln(−ln(۱− pki))+
۱

n

n

∑
i=۱

ln(
eĉkx(i) −۱

ĉk
)}−۱

و

λ̂k = {
n

∏
i=۱

(− ln(۱− pki))}
۱
n {

n

∏
i=۱

(
eĉkx(i) −۱

ĉk
)}−

۱
n

کنیم فرض k = ۱,۲,۳ و a = ۱,۲ برای آوریم. بدست (WLS) وزنی مربعات کمترین روش طریق از را λ و c برآورد می�توانیم ما هم�چنین دومی،

Kak(c,λ ) =
n

∑
i=۱

Waki{ln(− ln(۱− pki)− lnλ − ln(
ecx(i) −۱

c
)}۲

جائیکه
W۱ki = {(۱− pki ln(۱− pki)}۲

W۲ki = {۳٫۳pki −۲۷٫۵(۱− (۱− pki)
۰٫۰۲۵)

n
}۲

W۳ki = {
n

∑
i=۱

۱

n− j+۱
}۲

است. زیر شرح به نرمال معادالت برآورده λ و c ،(WLS) است قبل مانند نرمال معادالت حل

ĉwak = {
n

∑
i=۱

waki(
−ĉwakx(i)e

ĉwakx(i) + eĉwakx(i) −۱

eĉwakx(i) −۱
) ln(

eĉwakx(i) −۱

ĉwak
)}

×{
n

∑
i=۱

waki(
−ĉwakx(i)e

ĉwakx(i) + eĉwakx(i) −۱

ĉak(e
ĉakx(i) −۱)

)(ln(−ln(۱− pki))

−

n
∑

i=۱
waki ln(−ln(۱− pki))−

n
∑

i=۱
waki ln( e

ĉw۳۴ x(i)−۱
ĉw۳۴

)

n
∑

i=۱
waki

}−۱

و

λ̂wak = exp{

n
∑

i=۱
waki ln(−ln(۱− pki))−

n
∑

i=۱
waki ln( e

ĉw۳۴ x(i)−۱
ĉwak

)

n
∑

i=۱
waki

}
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است: زیر صورت به λ و c ،ML برآوردهای [٢] همکاران و گارک

ĉ = {−n
n

∑
i=۱

(eĉx(i) −۱)}{
n

∑
i=۱

x(i)
n

∑
i=۱

(eĉx(i) −۱)−n
n

∑
i=۱

x(i)e
ĉx(i)}−۱ (۵)

و

λ̂ = {−ĉ
n

∑
i=۱

x(i)}{
۱

ĉ

n

∑
i=۱

(eĉx(i) −۱)−
n

∑
i=۱

x(i)e
ĉx(i)}−۱. (۶)

نیوتون روش با را ĉ است. معادله برای شونده تکرار حل راه یک که شد خواهد c ،۵ MLE است. الزم تنها معادله حل راه یک آوردن بدست برای بنابراین
آید. بدست (۶) معادله از می�تواند λ̂ MLE، پس شود. انتخاب c ،LSE صورت به است ممکن ĉ۰ اولیه براورد آورد. بدست می�توان

شکست-سانسور نمونه�گیری طرح اولین اساس بر مربعات کمترین برآورد .٣

است: صورت به x(۱) اول مرتبه ترتیبی آماره (pdF) چگالی تابع

f (x;c,λ ∗) = λ ∗ecxexp{−λ
c
(ecx −۱)}, (٧)

است: زیر فرم به توزیع تابع λ ∗ = nλ جائیکه

F(x) = ۱− exp{−λ ∗

c
(ecx −۱)}. (٨)

مربوط Y(۱) < Y(۲) < .. . < Y(m) می�کنیم فرض و ١ از n اندازه با m نمونه ترتیبی آماره اولین نشاندهنده مجموعه X(۱)۱,X(۱)۲, . . . ,X(۱)m کنید فرض
می�کند. صدق (٨) در F(x) پس شود. گرفته نظر در (٧) از تصادفی متغیر یک عنوان به می�تواند X(۱)۱,X(۱)۲, . . . ,X(۱)m هم�چنین شود. ترتیبی آماره به

ln{− ln(۱−F(x))}= lnn+ lnλ + ln(
ecx −۱

c
), (٩)

کرد: بازنویسی زیر صورت به می�توان را (٩) می�توان .y(۱) < y(۲) < .. . < y(m) مشاهدات دستور مشاهده برای

ln{− ln(۱−F(y(i)))}= lnn+ lnλ + ln(
ecy(i) −۱

c
), i = ۱, . . . ,m. (١٠)

آخر مالحظات .۴

پیش�بینی را شکست-سانسور داده اولین و کامل داده�های با برآوردها آوردن بدست برای ساده و موثر نسبتاً راههای غالباً مربعات کمترین روش خالصه طور به
نشان شبیه�سازی، مطالعات از آمده دست به نتایج است. گومپرتز تجمعی توزیع تابع F(x) بودند. F(x) دادن شکل تغییر روی پایه توصیف روش�های می�کند.

است. WLS پارامترهای عملکرد بودن قبول قابل دادن
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چکیده

وسیعی ارائه برای که مفروض حدی شرایط با بیشتر، یا بعد دو به خطی PDE هر برای تقریبی جواب�های یافتن منظور به متغیر�ها شیوه تجزیه
می�رود. بکار انتگرال معادالت و دیفرانسیل معادالت از

که است بعدی یک پیچیدگی رویه از مکرر استفاده�های با بعدی یک انتگرال�های به نسبت گرین تابع بعدی چند انتگرال ارزیابی کالم لب
می�گیرد. انجام گرین تابع الپالس بعدی چند تبدیل با اکنون

Mathematics Subject Classification 2010: 90C05; 90C46; 90C70.

مقدمه .١

کردن حل به مقاله این خصوصیات می�باشد. sinC وشیوه�های (BIE) حدی انتگرال معادله ترکیب طریق از PDE جزئی دیفرانسیل معادالت حل راه یافتن پی در بحث این
از: عبارتند هزلولی و سهمی�وار بیضی، PDEهای

خطی. PDE حل برای ابعادی شیوه�های از استفاده الف)
خطی. PDE حل در بزرگ ماتریس�های از استفاده حذف ب)

خط. منحنی حوزه�های در حتی هزلولی و سهمی�وار بیضی، PDE حل و متغیرها» «تجزیه به دستیابی ج)

خطی. PDE مشخصه ویژگی�های کردن مشخص د)
می�گیرند. قرار بحث مورد گرین توابع همه بعدی چند الپالس تبدیل و گرین تابع کالسیک شیوه�های گرین، استاندارد توابع گرین، توابع �شده شناخته ویژگی�های بنابراین

گرین توابع ویژگی�های برخی .٢

می�کنیم. تعریف سطح مسیر و قوس انتگرال�های برای هدایتی مشتقات ابتدا می�شود. استفاده انتگرال معادالت به حدی دیفرانسیل معادالت تبدیل در توابع این از

∇u(r̄) =
(
ux(r̄),uy(r̄),uz(r̄)

)
با r در را u گرادیان ،u(r̄) تابع با R۳ در واحد بردار n = (n۱,n۲,n۳) و r̄ = (x,y,z)∈R۳ کنیم هدایتی:فرض مشتقات .١.٢ تعریف

با n مسیر در هدایتی مشتقات می�کنیم. مشخص

∂u
∂n

(r̄) = n ·u(r̄) (١)

و است S از مستقل دلخواه بردار یک انگاه V = (v۱,v۲,v۳) اگر است. شده داده

d
ds

u(r̄+SV )|S=۰ =V ·∇u(r̄) (٢)

می�کنیم: تعریف زیر شکل به صفحه در را P کمان .٢.٢ تعریف

P = {P̄ = (x,y) =
(
ε(t),η(t)

)
, ۰ ⩽ t ⩽ ۱} (٣)

P موازی f انتگرال باشد. P در کمان طول عنصر ds =
√
(dx)۲+(dy)۲) کنید فرض .

(
ε ·(t)

)۲
+
(
η ·(t)

)۲
> ۰ ،t ∈ (۰,۱) هر برای و ε,η ∈C۱[۰,۱] که

با ∫را
P

f (x,y)dS =

∫ ۱

۰
f
(
ε(t),η(t)

)ds
dt

dt. (۴)
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که می�کنیم تعریف

ds
dt

=

√(
ε ·(t)

)۲
+
(
η ·(t)

)۲
. (۵)

با: را سطح S ،P̄ = (ε,η) جانشینی با رویه(سطح): انتگرال .٣.٢ تعریف

S = {r̄ = (x(p̄),y(p̄),z(p̄), p̄ ∈ (۰,۱)۲}, (۶)

می�شود: بیان صورت این به سطح حوزه وعامل

dA = |r̄ε (p̄)× r̄η (p̄)|dη (٧)

داریم: دترمینان از استفاده با که

r̄ε × r̄η =

∣∣∣∣∣∣
i j k

xε yε zε
xη yη zη

∣∣∣∣∣∣ (٨)

واحدند. بردارهای i, j,k

بعدی�ها؛ دو در ابتدا گرین: مشخصه�های برخی .۴.٢ تعریف

نرمال از خارج واحد n′ = n(p̄′) اگر می�باشد. B خاتمه B̄ و p,q ∈C۲(B̄) و باشد ∂B تکه�ای هموار حد به متصل حوزه�ای B ⊆R۲ کنید فرض گرین): (قضیه .۵.٢ قضیه
لذا: p̄′ ∈ ∂ B در کمان طول عامل ds(p̄′) و d p̄′ = dx′dy′ ،p̄′ = (x′,y′) ،p̄ = (x,y) که دهد نشان p̄′ ∈ ∂B در را ∂B ∫برای ∫
B

(
P(p̄)∇۲q(p)−q(p̄)

)
d p̄ =

∫
∂B

(
p(p̄′)

∂q(p̄′)
∂n(p̄′)

−q(p̄′)
∂ p(p̄′)
∂n(p̄′)

)
ds(p̄′).

(٩)

می�کنیم: معرفی زیر صورت به را گرین تابع و R = |p̄− p̄′| می�دهیم قرار نخست کنیم. گیری مشتق گرین تابع انتگرال با تا می�شویم قادر قضیه این کمک با

g(p̄− p̄′) =
۱

۲π
log

۱

R
, (١٠)

می�گیریم: نتیجه می�کنیم، پوشی چشم نیست متعلق C۲(B̄) به تابع این این�گه از و می�کنیم جایگزین g(p̄− p̄′) با را p = p(p̄′)∫ ∫
B

(
g∇۲

p′q−q∇۲
p′g
)
d p̄′ =

∫
∂B

(
g

∂q
∂n′

−q
∂g
∂n′
)
ds(p̄′). (١١)

معرفی را ε شعاع و p̄ مرکز با دایره ، p̄ ∈ R۲ با لذا است. صحیح ،
∫ ∫

B q(p̄′)∇۲
p′g(p̄− p̄′)d p̄′ انتگرال به مناسب «معنای» تخصیص با نتیجه این می�کنیم استنباط
است. ۲πε ،∂D(p̄,ε) طول ،D(p̄,ε) = { p̄′ ∈ R۲ : |p̄− p̄′|< ε} می�کنیم:

که فرض و شده تقسیم ۲πε بر که باشد Γ(p̄,ε) طول کننده تعریف B(p̄,ε) و است B در که ∂D(p̄,ε) از بخشی کننده تعریف Γ( p̄,ε) که فرض

B(p̄) = lim
ε→۰

B(p̄,ε), (١٢)

نقاط در است ممکن و است ۱/۲ برابر باشد ∂B سطوح از نقطه�هایی p̄′ اگر و صفر برابر باشد p̄ ∈ R۲/B̄ اگر یک، با برابر p̄ ∈ B صورتی�که در B(p̄) مقدار باشد. موجود
باشد. این�ها از غیر هالل نوک و مرکزی

پس باشد g ∈C(B̄) اگر .R = |p̄− p̄′| و p̄ ∈ R۲ که فرض ۵.٢ قضیه در .۶.٢ ∫قضیه ∫
B

g(p̄′)∇۲
p′g(p̄− p̄′)d p̄′ =−B(p̄)g(p̄). (١٣)

و ∇۲g = g بطوری�که q ∈C۲(B̄) این�جا در Bε = B/D(p̄,ε) بصورت Bε با B جایگزینی و ۵.٢ قضیه گذاری نشان از استفاده با برهان.

P(p̄′) = g(p̄− p̄′) =
۱

۲π
log

۱

|p̄− p̄′|
. (١۴)

n′ و Γ(p̄,ε) کمان شامل ∂Bε می�دانیم است. معتبر قضیه این نتایج و کامل ۵.٢ قضیه فرضیات تمام نتیجه در ، p̄′ = p̄ و است. صفر ،∇۲
p′P مقدار Bε در که است واضح

بنابراین R = |p̄− p̄′|= ε و n′ =
p̄− p̄′

R
یعنی دارد اشاره p̄ به D̄(p̄,ε) دایره به p̄′ در بیرونی نرمال

∂
∂n′

g(p̄− p̄′) = ∇p′g(p̄− p̄′) ·n′ = −۱

۲π
p̄′− p̄

ε۲ · p̄′− p̄
ε

=
۱

۲πε
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داریم: ،θ با برابر C راستای در انتگرال�گیری برای ds(p̄′) و C = Γ(p̄,ε) اگر یعنی

∫
∂B

(
g(p̄− p̄′)

∂q(p̄′)
∂n′

−q(p̄′)
∂

∂n′
g(p̄− p̄′)

)
ds( p̄′)

+
∫
C
( log(۱/ε)

۲π
∂q(p̄′)

∂n′
−q(p̄′)

۱

۲πε
)
θ

=
∫ ∫

B/D(p̄,ε) g(p̄− p̄′)∇۲
p′g(p′)d p̄′.

∫و
C

g
∂q
∂n′

θ → ۰,
∫

C
q

∂g
∂n′

θ →−B( p̄)g(p̄); (ε → ۰) (١۵)

معادله: به ε → ۰ با و ∇۲q = g چون

∫ ∫
B

g(p̄− p̄′)q(p′)d p̄′+Bg(p̄)∓
∫

∂B

( ∂q
∂n′

−q
∂

∂n′
g
)
ds(p̄′). (١۶)

داریم: ∇۲
p′g(p̄− p̄′) از که می�کند مقرر ،P(p̄′) = g(p̄− p̄′) و برقرار q ∈C۲(B̄) برای ٩ معادله می�گیریم نتیجه ١١ و ١۶ مقایسه با

∇۲
p′g(p̄− p̄′) =−δ۲( p̄− p̄′) (١٧)

دلتاست. بعدی دو تابع δ۲( p̄− p̄′) که

بعدی سه روش .٣

حوزه عامل dA = dA(r̄) کنید فرض و می�دهد نشان را B خاتمه B̄ و p,q ∈C۲(B̄) و باشد هموار تکه�ای حد به یافته اتصال حوزه یک B ∈ R۳ کنید فرض .١.٣ قضیه
لذا: باشد، ∂B برای r̄ در سطح

∫ ∫ ∫
B

(
p∇۲q−q∇۲p

)
dr̄ =

∫ ∫
B

(
p

∂q
∂n

−q
∂ p
∂n

g
)
dA. (١٨)

کرد. استنباط گرین تابع طریق از بعدی سه نمونه برای را مفید نتایج می�توان بعدی دو نمونه برای

g(r̄− r̄′) =
۱

۲π|r̄− r̄′|
. (١٩)

.r̄′ ̸= r̄ اگر است صفر ،∇۲
p′g(r̄− r̄′) که می�شود استنباط به�وضوح

گیری نتیجه .۴

انتگرال�های متناهی توالی پایانی نقطه تا گرین تابع انفرادی حرکت با را PDE ،IE تبدیل در بعدی چند پیچیدگی انتگرال�های دقیق ارزیابی اجازه بعدی چند الپالس تبدیالت
می�کند. فراهم بعدی یک نامعین پیچیدگی
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اعشار و کسر مباحث در مسأله حل بر فراشناختی راهبردهای آموزش تأثیر بررسی
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چکیده

پژوهش روش است. ابتدایی ششم پایه دانش�آموزان ریاضی مسأله حل بر فراشناختی راهبردهای آموزش تأثیر حاضر،بررسی پژوهش از هدف
١ ناحیه از ابتدایی ششم سال دختر دانش�آموز ۶۶ تعداد است. کنترل و آزمایش گروه دو در پس�آزمون - پیش�آزمون طرح با آزمایشی شبه
قرار فراشناخت دانش اجزا آموزش معرض در آزمایش گروه که گرفتند. قرار کنترل و آزمایش گروه دو در آزمودنی عنوان به یزد شهرستان
استفاده کواریانس تحلیل و t − test آزمون از گروه دو میانگین بین مقایسه برای دیدند. آموزش متداول سنتی روش با کنترل گروه و گرفت
نمرات میانگین از بیشتر معنی�داری به�طور آزمایش گروه نمرات میانگین که بود این دهنده نشان فرضیه�ها آزمون از آمده دست به نتایج گردید.

بودند. دیده آموزش معمولی شیوه به که بود دانش�آموزانی

بازتابی. نوشتن مسئله؛ حل کوچک؛ گروه�های در کار فراشناخت؛ : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 97A99.

پیش�گفتار .١

افراد پايه دانش به تنها نه رياضي، درس در تحصيلي پيشرفت که داده�اند نشان مختلف پژوهش�هاي است[١]. مسأله حل ریاضی درس در دانش�آموزان مشکالت رایج�ترین از یکی
توانايي فراشناخت مي�شود. مربوط نيز تکاليف دادن انجام طي دانش اين از بهره�گيري چگونگي و يادگيری گوناگون راهبردهاي از گاهي آ نظير ديگر عواملي به بلکه دارد، بستگي
با فراشناختی راهبردهای از استفاده با ریاضی درس آموزش بین مقاسه�ای که شد انجام دلیل این به حاضر پژوهش است[٢]. خويش ندانسته�هاي و دانسته�ها شناسايي به فرد
به دهد. نشان درس این در دانش�آموزان تحصیلی پیشرفت بر را فراشناختی راهبردهای با همراه آموزشی روش بخشی اثر میزان و دهد انجام سنتی طریق از درس این آموزش
چهارم، پایه�های و راهنمایی درمقطع گذشته سال چند طی محقق که جایی آن از کنند[٢]. ارزیابی را خودشان درک تا داد یاد آموزان دانش به را راهبردهایی باید اسالوین١ ی گفته
آموزش با آیا که آمده پیش پرسش این است، کرده امتحان را دانش�آموزان به مسئله حل به�ویژه ریاضی، آموزش برای مختلفی روش�های و نموده تدریس ابتدایی ششم و پنجم

داد؟ افزایش آن�ها در را مسئله حل مهارت می�توان دانش�آموزان به فراشناختی راهبردهای
پژوهش: فرضیه�های

می��گردد. دانش�آموزان مسئله حل توانایی افزایش باعث فراشناختی، راهبردهای آموزش (١

می�شود. آزمایش و کنترل گروه بین آزمون، پس در معنی�دار، تفاوت ایجاد باعث فراشناختی راهبردهای آموزش (٢

اصلی نتایج .٢

١٣٩۴-١٣٩٣ تحصیلی سال در یزد ١ ناحیه در ششم پایه دختر دانش�آموزان پژوهششامل آماری می��باشد.جامعه آزمایش و کنترل گروه با آزمون پس و آزمون پیش طرح با پژوهش
در نمونه تحقیق این نمونه�گیری روش داشتند. قرار دانش�آموز نفر ٣٣ گروه هر در شدند. انتخاب کنترل یکی و آزمایش گروه به�عنوان یکی مدرسه، یک در کالس دو می�باشد.

شد. نمره�گذاری و تصحیح سواالت بارم، به توجه با و بررسی تجربه با معلمان توسط که است ساخته معلم سواالت تحقیق این در می�باشد. دسترس

١Slavin
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کار: انجام روش .١.٢

گروه در سپس شد. گرفته گواه و آزمایش گروه دو دانش�آموزان از زمینه همین در آزمونی پیش ششم پایه ریاضی کتاب از اعشار و کسر موضوعات انتخاب و نمونه انتخاب از پس
شد. داده آموزش شناختی فرا راهبردهای از استفاده با درسی مباحث زیر جدول مطابق آزمایش

شد: انجام زیر به�صورت دقیقه�ای ۵٠ جلسه ده طی آموزش

:١ جدول
توضیحات

باوری) نظام کنترل، گاهی، آ آن(خود اجزای و فراشناخت مورد در توضیح اول
و خود زبان به مسأله آن،بیان خواندن چندبار ازطریق مسئله فهم چگونگی آموزش دوم

مسأله شرط وجود صورت در و داده،خواسته کردن مشخص
کلی) تصویر یا شکل یک مسئله(رسم حل راهبردهای ارائه نقشه، طرح سوم

آزمایش و حدس یابی، الگو نظام�دار، جدول تنظیم چهارم
نقشه اجرای اصلی، مسئله با مرتبط ساده مسئله�های مسئله، زیر پنجم

دیگر) مسئله�ای در نتیجه کاربرد دیگر، راه از نتیجه آوردن به�دست نتیجه، بازنگری(وارسی ششم
است. ضعیف یکی و متوسط یکی قوی، دانش�آموز یک شامل گروه هر که دانش�آموزان نفره سه گروه�بندی هفتم

کنم؟ آغاز باید کجا نویسی(از ژورنال اجرای و آموزش هشتم
بکنم؟ می�توانم چه

می�شود؟) من عاید سودی کارچه این از
کالس کل برای توضیح بازتابی، نوشتن پولیا، روش از استفاده با گروه�ها در مسائل حل نهم

دانش�آموزان. کار معایب اصالح و شده داده آموزش روش�های از استفاده با کتاب تمرینات و مسائل حل دهم

تدریس: نمونه�ی .٢.٢

آموزش، چهارم جلسه در مثال به�عنوان

نظام�دار: جدول تنظيم (١
شد. پرداخته آن حل به دانش�آموزان کمک با و عنوان زیر مسئله نظام�دار جدول از استفاده روش آموزش براي

حاصل�ضرب صورتی در که کردیم نتیجه�گیری مسئله حل از بعد شد؟ خواهد ممکن مقدار بيشترين آنها حاصل�ضرب صورت چه در باشد ١٢ طبيعي عدد دو مجموع هرگاه

رسيديم صحيح جواب به ، ١ عدد از شروع و ترتيب و نظم با مي�شود ١٢ آن�ها جمع که جدول درون اعدادي قراردادن با :٢ جدول

اول عدد دوم عدد حاصل�ضرب
١ ١١ ١١
٢ ١٠ ٢٠
٣ ٩ ٢٧
۴ ٨ ٣٢
۵ ٧ ٣۵
۶ ۶ ٣۶

کنند. مبادرت آن حل به شد خواسته آن�ها از و داده دانش�آموزان به مسائل این از دیگری نمونه�های سپس باشند. مساوی عدد دو که بود خواهد ممکن مقدار بیشترین

الگويابي (٢
شد: مطرح زير مسئله روش اين آموزش براي

بنويسيد کسرها اين ادامه در ديگر کسر چهار الگو به توجه با
۱

۲
,
۲

۴
,
۳

۶
,−,−,−,−.
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اعداد کسرها صورت شدند متوجه مسئله حل با که بيابند. را آنها بين ارتباط و کرده نگاه کسرها مخرج و به�صورت دقت با الگو پيداکردن براي شد گفته دانش�آموزان به
شد. داده دانش�آموزان به تمرین به�عنوان دیگر مورد چند آن از بعد مي�باشد. صورت برابر دو آنها مخرج و فرد

آزمايش: و حدس (٣
شد: انجام زير مسئله دادن با روش اين آموزش

دارد؟ وجود گاو و مرغ چند مزرعه در باشد تا ۵۶ مجموعاً آنها پاهاي تعداد و باشد داشته وجود گاو و مرغ ١٨ هم روي مزرعه يک در اگر
شد گفته آموزان دانش به برسد. صحيح جواب به که زماني تا داد نشان دانش�آموزان به تخته پاي را آن�ها آزمودن چگونگي و خود حدس�هاي مسئله حل ضمن در معلم

می�باشد. حل قابل نیز شکل رسم همچنین و نظام�دار جدول از استفاده با مسئله این که

آماری: نتایج .٣.٢

پس�آزمون و پیش�آزمون در کنترل و آزمایش گروه استاندارد انحراف میانگین :٣ جدول

پس�آزمون پیش�آزمون استانداردمتغیر انحراف میانگین استاندارد انحراف میانگین
۵/٨٠ ١۴/١٢ ٣/٢٢ ٩/٨٧ آزمایش گروه
٣/۵۵ ٩/٨۶ ٣/۶۴ ۶/١٨ آزمایش گروه

پس�آزمون نمرات کوواریانس تحلیل :۴ جدول

F مجذورات میانگین آزادی درجه منبع
مباحث در مسئله حل بر فراشناختی راهبردهای پیش�آزمون

٠/٠٣٢ ٢/۴۵٧ ١ ابتدایی ششم پایه�ی دانش�آموزان اعشار و کسر
***٣/٨۶۵ ٢٩٩/٩٠١ ١ آزمایشی شرایط

٧٧/۶٠٢ ۶٣ خطا
۶۶ کل

پیشنهادها: و نتایج .۴.٢

آورند. به�دست موفقیت و پیشرفت برای خوبی انگیزه�ی و کرده پیدا را خود ضعف نداشتند،نقاط مسأله حل توانایی که دانش�آموزانی که شد باعث روش�ها این اجرای و آموزش
به فراشناختی روش�های آموزش با گرفتند. فرا خود مسئله�ی حل توانایی�های گسترش و درس بیشتر فهم و تسلط برای راه�هایی نیز ریاضی درس در موفق دانش�آموزان همچنین
نقشه، طرح مسئله، پولیا(فهم مسئله حل گام چهار اجرای با در�آورند. اجرا به را آن مسئله حل موقع و کرده ایجاد خود ذهن در فکری نظم یک توانستند آنها همه�ی دانش�آموزان
توانستند فراشناختی پرسش�های به دادن پاسخ و یادگیری کوچک گروه�های در کار با همچنین کنند. کسب ریاضی مسائل حل در زیادی بسیار توانایی بازنگری) و نقشه اجرای
اختالف ایجاد باعث آزمایش گروه به فراشناختی راهبردهای آموزش که است مطلب این مؤید نیز آمده به�دست آماری نتایج کنند. حل را آن�ها و فهمیده خوب را ریاضی مسائل
کامال نیز آن�ها کالسی فعالیت�های در که چیزی می�دادند نشان را مالحظه�ای قابل پیشرفت آزمایش گروه که به�طوری بود. کنترل گروه با گروه این پس�آزمون نمرات در معنا�داری
در یادگیری کوچک گروه�های در کار و فراشناختی راهبردهای از ریاضی معلمان به�ویژه معلمان استفاده�ی زمینه می�شود پیشنهاد پرورش و آموزش تصمیم�گیرندگان به بود. مشهود
حضور با تخصصی دوره�های می�شود پیشنهاد خدمت ضمن آموزش مسئوالن به سازند. فراهم هفتگی ی برنامه در ریاضی تدریس برای کافی زمان گرفتن نظر در با را درس کالس
باز�خورد چگونگی بازتابی، نوشتن با همراه یادگیری کوچک گروه�های در کار شناختی، فرا راهبردهای آموزش آن طی که کنند برگزار ریاضی دبیران و معلمان برای مجرب اساتید
می�شود توصیه نیز معلمان به باشند. داشته نظارت درس کالس�های در روش�ها این اجرای بر که می�شود توصیه مدیران به شود. داده آموزش کالس در آن اجرای و دانش�آموزان به
به بیشتر انگیزه با دانش�آموزان تا بپردازند درس کالس در روش�ها این اجرای به سپس و کرده آشنا یادگیری کوچک گروه�های در کار و فراشناخت فواید با را دانش�آموزان ابتدا که
زیادی حوصله و صبر باید روش�ها این اجرای در معلمین هم�چنین باشند. نداشته سنتی آموزش روش�های همان اجرای به میل و بپردازند آموزگار با همکاری و روش�ها این یادگیری
به دانش�آموزان تا بیاورد زبان به را مسئله حل مراحل و خود فکر چگونگی باید معلم تخته پای مسئله حل زمان در دهند. نشان را خود مثبت نتایج زمان مرور به تا دهند خرج به

باشند. خود آموزگار توسط فراشناختی راهبردهای اجرای شاهد عملی صورت

مراجع

.١٣٨٢ سال٢٠، ،٧۴ ریاضی آموزش رشد ریاضی، مساله حل آموزش در فراشناخت نقش زهرا، گویا، و مرتضی ایوبیان، [١]
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بتا-نرمال توزیع ترتیبی آماره�های گشتاورهای و توزیع چگالی، توابع

ماکویی رقیه
تبریز پزشکی علوم دانشگاه پزشکی- دانشکده

rmakuyi@yahoo.com

خامنه�ای جباری حسین دکتر
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مقامی هادی
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hadi_mr_20013@yahoo.com

چکیده

مدل شناسایی در بودهاست. محققین استفاده مورد دیرباز از داده�ها تحلیل و تجزیه در مهم ابزاری عنوان به آماری توزیع�های
توزیع�هایی از خانواده�ای عنوان به تعمیم�یافته توزیع�های می�گیرند قرار استفاده مورد باال، انعطاف قابلیت با توزیع�های مناسب،
پژوهشگران توجه مورد دیرباز از توزیع�ها ترتیبی آماره�های بحث برخوردارند. ویژه�ای اهمیت از دارند باالیی انعطاف�پذیری که
توزیع ترتیبی آماره�های -ام مرتبه�ی گشتاور نیز و ترتیبی آماره�های توزیع و چگالی توابع می�کنیم سعی ما مقاله این در است. بوده

نماییم. محاسبه می�باشد، بتا تعمیم�یافته�ی توزیع�های خانواده�ی از که را بتا-نرمال

تعمیم�یافته. توزیع�های ترتیبی؛ آماره�های گشتاور بتا-نرمال؛ توزیع : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

بتا-نرمال: توزیع معرفي

[٢]. میشود معرفی زیر بصورت ترتیب به (BN) بتا-نرمال توزیع چگالی و توزيع توابع آنگاه باشد نرمال توزیع دارای x اگر .١.١ تعریف

F (x) =
۱

B(α ,β )

Φ(x)
∫
۰

tα−۱(۱− t)β−۱dt (١)

f (x) =
∂
∂x

F (x) =
φ (x)

B(α,β )
(Φ(x))α−۱(۱−Φ(x))β−۱ (٢)

بصورت دوجمله�ای بسط از استفاده با می�توان را (١) رابطه�ی می�باشد. نرمال توزیع چگالی و توزیع توابع معرف ترتیب به φ(x) و ϕ(x) ،(١) رابطه�ی در که
است. شده اثبات کامل بصورت [١] در که نوشت زیر

F (x) =
۱

B(α ,β )

Φ(x)
∫
۰

tα−۱(۱− t)β−۱dt =
∞

∑
t=۰

bt(Φ(x))t (٣)

است: برقرار زیر تساوی�های ،(٣) رابطه�ی

bt =
∞

∑
j=۰

∞

∑
l=t

p j(−۱)l+t
(

α + j
l

)(
l
t

)
& p j =

(−۱) jΓ(α +β )
Γ(α)Γ(β − j)Γ( j+۱)(α + j)

(۴)
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.[٣] نمود بازنویسی زیر بصورت را (F(x))i+ j می�توان توانی سری بسط از استفاده با

(F (x))i+ j =

( ∞

∑
t=۰

btΦ(x)t
)i+ j

=
∞

∑
t=۰

Ci+ j,tΦ(x)t (۵)

است. شده اشاره آن به [٣] در که است بازگشتی رابطه�ی با ضریبی Ci+ j,t ،(۵) رابطه�ی در

داد: نشان زیر توانی سری بصورت می�توان را نرمال توزیع تابع طرفی از

Φ(x) =
∞

∑
k=۰

akxk (۶)

نوشت: می�توان نیز (۶) برای را (۵) رابطه�ی مشابه ترتیب بدین .[۴] است شده اشاره آن به Rêgo et al در که است ضریبی (۶) رابطه�ی در

(Φ(x))t =

(
∞

∑
k=۰

akxk

)t

=
∞

∑
k=۰

Ct,kxk (٧)

است: محاسبه قابل زیر رابطه�ی از f (x) توزیع ترتیبی آماره�ی i-امین چگالی تابع کلی حالت در .٢.١ یادآوری

fi:n (x) =
۱

B(i,n− i+۱)
(F (x))i−۱(۱−F (x))n−i f (x) (٨)

اصلی نتایج .٢

.١.٢

پرداخت. خواهیم آنها اثبات به و کرده عنوان قضیه قالب در را بتا-نرمال توزیع ترتیبی آماره�های چگالی و توزیع توابع با رابطه در آمده بدست نتایج بخش این در

بود. خواهد زیر بصورت F ترتیبی آماره�ی i-امین چگالی و توزیع توابع آنگاه باشد، بتا-نرمال توزیع معرف F اگر .١.٢ قضیه

(I)Fi:n (x) =
∞

∑
t=۰

n−i

∑
j=۰

(−۱) j
(

n− i
j

)
Ci+ j,t

B(i,n− i+۱)(i+ j)
Φ(x)t (٩)

(II) fi:n (x) =
∞

∑
t=۰

n−i

∑
j=۰

t(−۱) j
(

n− i
j

)
Ci+ j,t

B(i,n− i+۱)(i+ j)
Φ(x)t−۱φ (x) (١٠)

است. شده تعریف (۵) رابطه�ی در Ci+ j,t وضریب می�باشد نرمال توزیع چگالی و توزیع توابع معرف ترتیب به φ(x) و ϕ(x) فوق، قضیه�ی در که

: نوشت میتوان ترتیبی آماره�های چگالی تابع برای (٧) رابطه�ی از استفاده با برهان.

fi:n (x) =
۱

B(i,n− i+۱)
(F (x))i−۱(۱−F (x))n−i f (x)

=
۱

B(i,n− i+۱)

n−i

∑
j=۰

(−۱) j
(

n− i
j

)
(F (x))i+ j−۱ f (x)

بود: خواهد زیر بصورت توزیع تابع چگالی تابع از انتگرالگیری با

Fi:n (x) = ∫ fi:n (x)dx = ∫
۱

B(i,n−i+۱)
n−i

∑
j=۰

(−۱) j
(

n− i
j

)
(F (x))i+ j−۱ f (x)dx

=
n−i

∑
j=۰

(−۱) j
(

n− i
j

)
B(i,n− i+۱)

∫ (F(x))i+ j−۱
f (x)dx =

n−i

∑
j=۰

(−۱) j
(

n− i
j

)
B(i,n− i+۱)

× ۱

(i+ j)
(F (x))i+ j
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بگیریم. مشتق زیر رابطه�ی از کافیست (II) اثبات برای بود. خواهد کامل (I) اثبات ،(۵) رابطه�ی از استفاده با

Fi:n (x) =
∞

∑
t=۰

n−i

∑
j=۰

(−۱) j
(

n− i
j

)
Ci+ j,t

B(i,n− i+۱)(i+ j)
Φ(x)t (١١)

داشت خواهیم بنابراین

fi:n (x) =
∂
∂x

(Fi:n (x)) =
∂
∂x


∞

∑
t=۰

n−i

∑
j=۰

(−۱) j
(

n− i
j

)
Ci+ j,t

B(i,n− i+۱)(i+ j)
Φ(x)t


=

∞

∑
t=۰

n−i

∑
j=۰

t(−۱) j
(

n− i
j

)
Ci+ j,t

B(i,n− i+۱)(i+ j)
Φ(x)t−۱φ (x) (١٢)

.٢.٢

پرداخت. خواهیم آنها اثبات به و کرده عنوان قضیه قالب در را بتا-نرمال توزیع ترتیبی آماره�های چگالی و توزیع توابع با رابطه در آمده بدست نتایج بخش این در

می�آید. بدست زیر رابطه�ی از ترتیبی آماره�ی i-امین ، i-ام مرتبهی گشتاور آنگاه باشد، بتا-نرمال توزیع معرف F اگر .٢.٢ قضیه

µ(r)
i:n(F)

=
∞

∑
t=۰

n−i

∑
j=۰

(−۱) j
(

n− i
j

)
Ci+ j,t

B(i,n− i+۱)(i+ j)
µ(r)

t:t(Φ)
(١٣)

شده تعریف (۵) رابطه�ی در Ci+ j,t ضریب و می�باشد نرمال توزیع ترتیبی آماره�ی t-امین r-ام، مرتبه�ی گشتاور معرف µ(r)
t:t(ϕ) ،(١٣) رابطه�ی در برهان.

داریم: (١٢) رابطه�ی از استفاده با است.

µ(r)
i:n = E (X r

i:n) =
+∞
∫
−∞

xr fi:n (x)dx

=
+∞
∫
−∞

xr
∞

∑
t=۰

n−i

∑
j=۰

t(−۱) j
(

n− i
j

)
Ci+ j,t

B(i,n− i+۱)(i+ j)
Φ(x)t−۱φ (x)dx

=
∞

∑
t=۰

n−i

∑
j=۰

t(−۱) j
(

n− i
j

)
Ci+ j,t

B(i,n− i+۱)(i+ j)

+∞
∫
−∞

xrΦ(x)t−۱φ (x)dx

=
∞

∑
t=۰

n−i

∑
j=۰

(−۱) j
(

n− i
j

)
Ci+ j,t

B(i,n− i+۱)(i+ j)
µ(r)

t:t(Φ)

است. کامل قضیه اثبات ترتیب بدین و
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چکیده

توانی توزیع است.ما شده معرفی کوتاز و دروپ وان توسط [٠،١] فاصله روی که است دوپارامتری دوطرفه توانی توزیع به مربوط مقاله این
و دروپ وان توسط که است آن تراز پذیر انعطاف جدید توزیع که آوریم می دالیلی و میکنیم معرفی پارامتر) تعداد همان (با را جدید دوطرفه

است. کوتاز

یکنواخت. توریع دوطرفه؛ توانی توزیع بتا؛ توزیع : کلیدی واژگان

پیش�گفتار .١

: کردند معرفی زیر چگالی تابع با طرفه دو توانی تابع یک کوتاز و دروپ وان

f (x|θ ,n) =

{
n
( x

θ
)n i f ۰ < x ≤ θ

n
(

۱−x
۱−θ

)n−۱
i f θ ≤ x < ۱

, (١)

بدست را ١ ازمعادله مختلفی کوتازخواص و دروپ میباشد.وان یکنواخت توزیع و استاندارد توانی تابع ،توزیع مثلثی توزیع خاص موارد شامل توزیع این ۰ ≤ θ ≤ ۱ و n > ۰ که
بندی فرمول بیشتر پارامترهای کردن اضافه بدون روش یک در را ١ توان می که دهیم می نشان مقاله این کردند.در بحث بتا خانواده با مقایسه در را آن پذیری انعطاف و آوردند

۰ ≤ θ ≤ ۱ .برای ترباشد پذیر انعطاف شده نتیجه توزیع که کرد

f (x|θ ,n) =
{

cxm−۱ i f ۰ < x ≤ θ
c(۱− x)n−۱ i f θ ≤ x < ۱

, (٢)

است پیوسته θ در f و شده انتخاب m > ۰ و n > ۰ که
θ m−۱ = (۱−θ)n−۱ (٣)

است. تناسب فاکتور c و

c = c(n,θ) =
۱{

θ m

m +
(۱−θ)n

n

} (۴)

می�شود. کنترل زیر شرح به θ و توانها دو هر توسط ٢ معادله از نامتقارنی ندارد. وجود n و m توانهای بودن مساوی به ضرورتی بندی فرمول این در

m=n=1 یا و θ = ۱
۲ اگر فقط و اگر m=n •

n > m > ۱ ، θ < ۱
۲ یا و m < n < ۱ ، θ > ۱

۲ اگر فقط و اگر m < n •

n < m < ۱ ، θ < ۱
۲ یا و m > n > ۱ ، θ > ۱

۲ اگر فقط و اگر m > n •
نامتقارنی . هستیم) m = n برقراری به مجبور θ = ۱/۲ وقتی (هرچند باشیم. داشته را m > n و m < n هردو می�توانیم ما باشد، ۱/۲ راست یا چپ در θ وقتی که کنید توجه
تابع برگیرنده در آن و دارد. آزاد پارامتر دو نیز ٢ ،١ مانند باشد. ١ از پذیرتر انعطاف ٢ داریم انتظار چرا که این از توضیحی است ممکن این می�شود. کنترل θ توسط فقط ١ از

است. خاص موارد همچون (θ = ۱/۲ و n = ۱) یکنواخت توزیع و استاندارد توان تابع توزیع و (θ = ۱/۲ و n = ۱ (برای مثلثی

گشتاورها .٢

است: زیر صورت به ٢ به مرتبط گشتاور kمین

E(Xk) =
cθ k+m

k+m
+ c

k

∑
i=۰

(−۱)i
(

k
i

)
(۱−θ)n+i

n+ i
(۵)
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بخصوص

E(X) =
m{n(n−m)θ۲ +(m+۱)(n−۱)θ +m+۱}

(m+۱)(n+۱){m+(n−m)θ}
(۶)

و

Var(X) =
m{n(n+۱)(n−m)θ۳ +(m+۲)n(n−۱)θ۲ +۲(m+۲)(n−۱)θ +۲m+۴}

(m+۲)(n+۱)(n+۱)(n+۲){m+(n−m)θ}
(٧)

− m۲{n(n−m)θ۲ +(m+۱)(n−۱)θ +m+۱}۲

(m+۱)۲(n+۱)۲{m+(n−m)θ}۲ (٨)

است: زیر صورت به ١ به مربوط بسط

E(X) =
(n−۱)θ +۱

n+۱
(٩)
و

Var(X) =
۲(n−۱)θ۲ −۲(n−۱۰)θ +n

(n+۱)۲(n+۲)
(١٠)

مورد در (E(X)→ θ صورت این در (که n → ∞ اگر Var(X)→ ۰ ،١ مدل مورد در می�دهد. را Var(X) و E(X) مقادیر از وسیع�تری طیف ٢ فرمول مدل است بدیهی
کند: صدق را زیر شرط سه از هریک اگر Var(X)→ ۰ ،٢ مدل

(E(X)→ θ صورت این (در n → ∞ •
(E(X)→ ۰ صورت این (در θ > ۱/۲ و n < ۱ و m → ۰ •
(E(X)→ ۱ صورت این (در θ = ۱ و n > ۱ و m → ∞ •

شکل ٢ مدل تحت .θ = ۱/۲ اگر فقط و اگر E(X) = θ و θ > ۱/۲ اگر فقط و اگر E(X)< θ ،١ مدل تحت می�شود. مقایسه θ با E(X) چطور که بدانیم عالقه�مندیم
می�آید. بدست دوم درجه معادله از E(X) = θ ظاهری

(m−n)(m+n+۱)

m(m+۱)
θ۲ −۲θ +۱ = ۰ (١١)

می�کنند: مشخص را معادله این از ریشه�هایی θ− و θ+

θ+ =
m(m+۱)+

√
mn(m+۱)(n+۱)

(m−n)(m+n+۱)
(١٢)

و

θ− =
m(m+۱)−

√
mn(m+۱)(n+۱)

(m−n)(m+n+۱)
(١٣)

گرفت: نتیجه را زیر موارد از یکی می�توان
E(X) = θ = ۱/۲ پس m = n اگر •

θ− < θ ≤ ۱ اگر فقط و اگر E(X)< θ پس m > n اگر •
۰ ≤ θ < θ− اگر فقط و اگر E(X)< θ پس m < n اگر •

گشتاور نسبت نمودار .٣

گشتاور نسبت نمودار بگیرید. نظر در را زیر شکل در شده داده نمایش مدل�های برای گشتاور نسبت نمودار می�باشد، گشتاور نسبت ١،نمودار روی ٢ پذیری انعطاف از دیگری دالیل
عرضاست. بعنوان کشیدگی مقابل در طول بعنوان چولگی دوم ریشه می�کند) حفظ را سوم مرکزی گشتاور دوم،عالمت ریشه که داد قرار (بااین است چولگی دوم ریشه از نقطه یک

میگیرد. بر در را ١ مدل کامال ٢ مدل برای پوشش منطقه که است .واضح کردیم استفاده نقشه مقیاس همان ۰ ≤ θ ≤ ۱ و ۰٫۱ ≤ m ،n ≤ ۲۵ به محدود پارامترهای با ما
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تجمعی توزیع تابع .۴

است: زیر بصورت ٢ با مرتبط (cd f ) تجمعی توزیع تابع

F(x|θ ,n) =

{
cxm

m i f ۰ < x ≤ θ
۱− c(۱−x)n

n i f θ ≤ x < ۱
, (١۴)

n > ۱ وقتی است زیر تصادفی افزایشی خاصیت دارای ٢ برای ١۴ تجمعی توزیع تابع
θ۱ < θ۲,x ∈ (۰,۱)⇒ F(x|θ۱,n)> F(x|θ۲,n) (١۵)

n < ۱ وقتی است زیر تصادفی افزایشی وخاصیت
θ۱ < θ۲,x ∈ (۰,۱)⇒ F(x|θ۱,n)< F(x|θ۲,n) (١۶)

نتایج .۵

توزیع تابع است.و ٢ چگالی تابع دارای جدید توزیع دادیم.که تعمیم تر کلی حالت به را بود شده معرفی ١ چگالی تابع با کوتاز و دروپ وان توسط که پارامتری دو توانی توزیع
ثابت ٣ و ٢ بخش در و است. جدید توزیع ازاین خاصی حالت بود شده معرفی کوتاز و دروپ وان توسط که پارامتری دو توانی توزیع آوردیم. ۴ قسمت در را جدید توزیع تجمعی

است. پذبرتر انعطاف جدید توزیع که کردیم
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کسری مشتقات خواص مورد در نکاتی
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چکیده

و ریمن-لیوویل مشتق گرانوالد-لتنیکوف، کسری مشتق می�کنیم: بیان را نکاتی کسری مشتقات از نوع ٣ خواص مورد در مقاله این در
تبدیل در که شد خواهد نتیجه کاپوتو مشتق خواص و می�دهیم قرار بحث مورد کاپوتو مشتق با را ریمن-لیوویل مشتق ادامه در کاپوتو. مشتق
با را کاپوتو مشتق و ریمن-لیوویل مشتق همچنین بود، خواهد مفید پایین مرتبه سیستم�های به باالتر کسری مرتبه دیفرانسیلی سیستم�های

کرد. خواهیم مقایسه کالسیک مشتق

ترتیبی. خواص کاپوتو؛ مشتق ریمن-لیوویل؛ مشتق گرانوالد-لتنیکوف؛ مشتق : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 26A33.

معرفی .١

فکر زمانی مدت از پس هوپیتال نه؟ یا شوند داده تعمیم صحیح مرتبه مشتقات به می�توانند صحیح مرتبه مشتقات آیا که پرسید و نوشت هوپیتال به نامه�ای البنیتز ١۶٩۵ سال در
به منجر حالت این که کرد پیش�بینی سال همان سپتامبر ٣٠ در نامه پاسخ در الیبنیز شد؟ خواهد چه باشد ١

٢ مرتبه اگر که گفت و پرسید ساده�ای سوال جواب در مساله مورد در
انتگرال و کسری مشتقات از اعم کسری حساب نظریه بعدی قرون در شد. متولد کسری حساب نام به مفیدی و مهم اتفاق زمان همان از ست در و شد. خواهد پارادوکس وقوع
کسری دیفرانسیل معادالت که رسیدند نتیجه این به مهندسان و دانشمندان اخیر دهه�های در نبود. استفاده قابل زیاد مقدماتی نظریه�های ابتدا در کرد. پیدا توسعه بسیار کسری

... و سازی دوقطبی و ویسکواالستیک سیستم�های مانند باشد، می�تواند داده رخ معادالت مدل�های از بسیاری مورد در تبادل و بحث برای طبیعی بستر یک
گرانوالد-لتنیکوف کسری مشتق هستند. پرکاربرد اغلب که کسری مشتقات از نوع ٣ مخصوصاً شد، خواهد بیان کسری مشتقات از مفیدی و جالب خواص مقاله این در
مورد در بخواهیم کلی حالت در اگر می�دهیم. نشان CDα

٠,t نماد با را کاپوتو مشتق و می�شود داده نشان RLDα
٠,t نماد با ریمن-لیوویل مشتق و می�شود بیان GLDα

٠,t نماد با

بازای CDα
٠,t .CDβ

٠,t = CDα+β
٠,t صحیح مرتبه مشتقات خالف بر می�باشد. باال کسری مشتق نوع ٣ بر مشتمل واقع در که می�کند. کفایت Dα

٠,t نماد کنیم بحث کسری مشتقات

α مرتبه از کسری انتگرل را D−α
٠,t اغلب که بود خواهد برقرار CD−α

٠,t .CD−β
٠,t = CD−α−β

٠,t هستند مثبت β و α وقتی�که ولی بود، نخواهد برقرار β و α مثبت ثابت�های
از است عبارت که دارد وجود نیز دیگری مهم نکته گفت. خواهیم

GLD−α
٠,t = RLD−α

٠,t = CD−α
٠,t , ∀α ∈ R+

مقدمات .٢

نماد با و می�کنیم تعریف α ∈ R+ مرتبه کسری انتگرال�های برای کانولوشن هسته را Yα می�کنیم، تعریف را کسری انتگرال ابتدا

Yα (t)≜
tα−١
+

Γ(α)
∈ L١

Loc(R
+)

و است اویلر تابع همان Γ که

tα−١
+ =

{
tα−١ t > ٠
٠ t ≤ ٠

می�شود تعریف زیر بصورت x(t) تابع از α ∈ R+ کسری مرتبه با D−α
٠,t ریمن-لیوویل) انتگرال (یا کسری انتگرال .١.٢ تعریف

D−α
٠,t x(t)≜ Yα ∗ x(t) =

١
Γ(α)

∫ t

٠
(t − τ)α−١x(τ)dτ

می�شود. گرفته نظر در صفر مجموعه اولیه زمان در تعریف این در

.Re(s)> ٠ برای L[Yα ](s) = s−α با است برابر Yα الپالس تبدیل (١) .٢.٢ خاصیت
که می�کند ایجاب حالت این و Yα ∗Yβ = Yα+β یعنی است، برقرار β > ٠ و α > ٠ بازای کانولوشن خاصیت (٢)

D−α
٠,t .D

−β
٠,t = D−α−β

٠,t .
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صورت به صحیح مرتبه انتگرال برای الزم خاصیت (٣)
lim

α→m
D−α
٠,t x(t) = D−m

٠,t x(t)

و m ∈ Z+ و α > ٠ که

D−m
٠,t x(t) =

∫ t

٠

∫ tm−١

٠
...
∫ t١

٠
x(τ)dτdt١...dtm−١ =

١
Γ(m)

∫ t

٠
(t − τ)m−١x(τ)dτ.

x(t) ∈Cm[٠, t] اگر می�شود: تعریف زیر صورت به α کسری مرتبه با گرانوالد-لتنیکوف کسری مشتق .٣.٢ تعریف

GLDα
٠,tx(t) =

m−١
∑
k=٠

x(k)(٠)t−α+k

Γ(−α + k+١)
+

١
Γ(m−α)

∫ t

٠
(t − τ)m−α−١x(m)(τ)dτ, m−١≤ α < m ∈ Z+

می�شود تعریف زیر نحو به حدی صورت به گرانوالد-لتنیکوف کسری مشتق اولیه تعریف

GLDα
٠,tx(t) = lim

h→٠
nh=t

h−α
n

∑
k=٠

(−١)k
(

p
k

)
x(t − kh)

نیست. کاربردی و استفاده قابل حدی نمایش این

.X(s) = L[x](s) که L
[

GLDα
٠,tx(t)

]
(s) = sα X(s) ≥٠؛ α < ١ که وقتی (١) .۴.٢ خاصیت

بصورت الپالس تبدیل صورت این در بگیریم نظر در متناهی زمان انتگرال اگر ولی باشد. داشته وجود نمی�تواند گرانوالد-لتنیکوف کسری مشتق الپالس تبدیل α > ١ اگر (٢)
.X(s) = L[x](s) که L

[
GLDα

٠,tx(t)
]
(s) = sα X(s)

باشد. Cm[٠, t] در باید x(t) ٣.٢ تعریف به توجه با است. ثابت عدد یک C که GLDα
٠,tC =C t−α

Γ(١−α)
(٣)

می�شود بیان زیر فرم به x(t) تابع مورد در α کسری مرتبه از ریمن-لیوویل مشتق .۵.٢ تعریف

RLDα
٠,tx(t) =

dm

dtm D−(m−α)
٠,t x(t) =

١
Γ(m−α)

dm

dtm

∫ t

٠
(t − τ)m−α−١x(τ)dτ.

می�شود. نتیجه جز به جز انتگرال�گیری با که RLDα
٠,tx(t) = GLDα

٠,tx(t) ،x(t) ∈Cm[٠, t] اگر که می�شود دیده ۵.٢ و ٣.٢ تعریف به توجه با .m−١≤ α < m ∈ Z+ که

.۶.٢ خاصیت

(١) L
[

RLDα
٠,tx(t)

]
(s) = xα X(s)−

m−١
∑
k=٠

[
RLDα−k−١

٠,t x(t)
]

t=٠

(٢) RLDα
٠,tC =

Ct−α

Γ(١−α)
, ثابت عدد C

.m−١≤ α < m ∈ Zt و X(s) = L[x](s) که

می�شود تعریف زیر فرم به x(t) تابع از α کسری مرتبه از کاپوتو مشتق .٧.٢ تعریف

CDα
٠,tx(t) = D−(m−α)

٠,t .
dm

dtm x(t) =
١

Γ(m−α)

∫ t

٠
(t − τ)m−α−١x(m)(τ)dτ

m−١< α < m ∈ Z+ که

.٨.٢ خاصیت

(١) L
[
CDα

٠,tx(t)
]
(s) = sα X(s)−

m−١
∑
k=٠

sα−k−١x(k)(٠)

(٢) CDα
٠,tC = ٠, ثابت عدد C

.m−١≤ α ≤ m ∈ Z+ و X(s) = L[x](s) که

کسری مشتق مورد در بحث .٣

صورت این در باشد هموار کافی قدر به x(t) تابع که کنیم فرض اگر می�کنیم. بحث کاپوتو مشتق و ریمن-لیوویل مشتق و گرانوالد-لتنیکوف مشتق خواص مورد در این�جا در
بود. خواهد معادل ریمن-لیوویل مشتق با گرانوالد-لتنیکوف مشتق

.CDα
٠,tx(t) = ٠ صورت این در m−١< α < m ∈ Z+ و T > ٠ برای x(t) ∈Cm[٠,T ] اگر .١.٣ قضیه
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داریم کاپوتو مشتق تعریف بنابه برهان.

CDα
٠,tx(t) =

١
Γ(m−α)

∫ t

٠
(t − τ)m−α−١.x(m)(τ)dτ, t < T

صورت این در می�باشد، ثابت عدد M که M = maxt∈[٠,T ]

∣∣∣x(m)(t)
∣∣∣ می�دهیم CDα∣∣قرار

٠,tx(t)
∣∣≤ M

Γ(m−α)

∫ t

٠
(t − τ)m−α−١dτ =

M
Γ(m−α +١)

tm−α

می�شود. نتیجه CDα
٠,tx(٠) = ٠ شرط از که

.D−α
٠,t x(٠) = ٠ یا limt→٠

١
Γ(α)

∫ t
٠(t − τ)α−١x(τ)dτ = ٠ صورت این در α > ٠ و T > ٠ برای x(t) ∈C٠]٠,T ] اگر (١) .٢.٣ نتیجه

نیست. برقرار ریمن-لیوویل مشتق برای ٣.١ قضیه (٢)

صورت این در m−١< α < m ∈ Z+ و x(t) ∈ cm[٠,∞) اگر .٣.٣ قضیه

(١) CDα
٠,tx(t) = RLDα

٠,t

(
x(t)−

m−١
∑
k=٠

tk

k!
x(k)(٠)

)
(٢) CDα

٠,t .D
−α
٠,t = RLDα

٠,tD
−α
٠,t x(t), m = ١

(٣) D−α
٠,t .CDα

٠,tx(t) = x(t)−
m−١
∑
k=٠

tk

k!
x(k)(٠)

(۴) D−α
٠,t .RLDα

٠,tx(t) = x(t)−
m

∑
k=١

[
RLDα−k

٠,t x(t)
] tα−k

Γ(α − k+١)

(۵) RLDm
٠,t .D

−m
٠,t x(t) = x(t), D−m

٠,t .RLDm
٠,tx(t) = x(t)−

m−١
∑
k=٠

tk

k!
x(k)(٠)
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چکیده

نوع تعمیم�یافته لجستیک توزیع و آلفا - چوله - لجستیک توزیع از استفاده با سه نوع آلفا - چوله - تعمیم�یافته لجستیک توزیع مقاله این در
است. شده معرفی توزیع این برای گشتاورها و گشتاور مولد تابع تجمعی، توزیع تابع چاکرابرتی). و (هازاریکا است. شده معرفی سه

تعمیم�یافته. هارویتز لرچ؛ زتا تابع گشتاور؛ مولد تابع چوله؛ لجستیک توزیع : کلیدی واژگان

مقدمه .١

می�باشد زیر به�صورت آن احتمال چگالی تابع که چوله نرمال توزیع بار اولین برای [١] ازالینی می�شود. ایجاد نامتقارن پارامتر چند یا یک افزودن با و متقارن توزیع از چوله توزیع
است. کرده معرفی را

fZ(z;λ ) = ۲ϕ(z)Φ(λ z); z ∈ R , λ ∈ R (١)

چوله، متقارن توزیع�های ساخت برای کلی فرمول می�باشد. نامتقارن پارامتر λ و استاندارد نرمال توزیع از تجمعی توزیع تابع و احتمال چگالی تابع به�ترتیب Φ(.) و ϕ(.) که
زیر احتمال چگالی تابع دارای اگر Z تصادفی متغیر یک [٧] چن و هانگ نظرات طبق است. شده مطرح G(.) چوله تابع مفهوم معرفی از استفاده با [٧] چن و هانگ توسط

می�شود. نامیده متقارن چوله به�عنوان باشد

fZ(z) = ۲h(z)G(z); z ∈ R (٢)

.[٣] است صفر حول متقارن چگالی تابع h(.) و z ∈ R ،G(z)+G(−z) = ۱, ۰ ≤ G(z)≤ ۱ و است اندازه�گیری قابل تابع یک چوله)، (تابع G(.)

تابع دارای اگر است شده شناخته آلفا - چوله - نرمال توزیع یک به�عنوان Z تصادفی متغیر یک است. شده معرفی [۴] الیورو - االل توسط (ASN) آلفا - چوله - نرمال توزیع
باشد: زیر احتمال چگالی

fASN(z;α) =
{(۱−αz)۲+۱}

۲+α۲ ϕ(z); −∞ < x < ∞,α ∈ R (٣)

ویژگی�ها از بسیاری چاکروباتی و هازارینی اخیراً است. شده معرفی [۵] هندام توسط ASN توزیع از تعمیم�یافته مدل می�باشد. استاندارد نرمال توزیع احتمال چگالی تابع ϕ(z)
داده�اند. قرار مطالعه مورد و معرفی زیر احتمال چگالی تابع با را (ASLG) آلفا - چوله - لجستیک توزیع از داده�ها برازش کاربرد و پارامترها برآورد همراه به

fZ(z;α) =
{(۱−αz)۲+۱}exp(−z)

C{۱+ exp(−z)}۲ ; z ∈ R, α ∈ R (۴)

می�شود. داده نشان Z ∼ ASLG(α) نماد با مقاله این در آن�گاه باشد α پارامتر با آلفا - چوله - لجستیک تصادفی متغیر یک Z اگر .C = ۲+ α۲π۲

۳

[۴] الیورو - االل اصول علم اساس بر توزیع این ریشه که سه نوع تعمیم�یافته لجستیک توزیع گرفتن نظر در با (ASGL) آلفا - چوله - تعمیم�یافته لجستیک توزیع مقاله این در
است. گرفته قرار مطالعه مورد آن ویژگی�های از برخی و معرفی می�باشد

آلفا - چوله - تعمیم�یافته لجستیک توزیع .٢

�
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می�باشد زیر احتمال چگالی تابع دارای ([۶] جانسون و [٨] ریشنان (بارلک سه نوع تعمیم�یافته لجستیک توزیع اساس بر Z تصادفی متغیر یک .١.٢ تعریف

fGL(z) =
۱

B(β ,β )
exp(−β z)

{۱+ exp(−z)}۲β ; −∞ < z < ∞, β > ۰ (۵)

می�شود. داده نشان Z ∼ GL(β ) نماد با و B(β ,β ) = {Γ(β )}۲

Γ(۲β )

باشد: زیر احتمال چگالی تابع دارای اگر است شده شناخته ASGL(α,β ) آلفا - چوله - تعمیم�یافته لجستیک توزیع به�عنوان Z تصادفی متغیر یک .٢.٢ تعریف

fASLG(z;α) =
(۱−αz)۲+۱

D
exp(−β z)

B(β ,β ){۱+ exp(−z)}۲β ; −∞ < z < ∞, β > ۰, α ∈ R (۶)

D = ۲[۱+α۲ψ(۱)(β )] که

.( [٩] ریزیک و (گردشتین می�باشد چندتایی گامای تابع به�صورت n مثبت صحیح عدد هر برای که ،ψ(n)(a) = dn

dan Γ(a) = ∑∞
k=۰

(−۱)n+۱n!
(a+k)n+۱ و

خاص: موارد

.( [٢] چاکروباتی و (هازریکا ASGLG(α,۱) = ASLG(α) (١

ASGLG(۰,β ) = GL(β ) (٢

می�باشد: زیر احتمال چگالی تابع با استاندارد لجستیک توزیع L(۰,۱) که ،ASGLG(۰,۱) = ASGL(۰,۱) = L(۰,۱) (٣

f (z) =
exp(−z)

{۱+ exp(−z)}۲ ; −∞ < z < ∞

.−Z ∼ ASGLG(−α ,β ) آن�گاه باشد Z ∼ ASGLG(α ,β ) اگر (۴

می�باشد: زیر به�صورت ASGL(α,β ) تجمعی توزیع تابع .٣.٢ توجه

F(z) =
۱

DB(β ,β )

[
β−۳ exp(−β z){۱+ exp(−z)}−۲β {۱+ exp(z)}۲β

{
β۲(۲+αz(−۲+αz))

۲F۱(β ,۲β ,۱+β ,−exp(z))+۲αβ (−۱+αZ) ۳F۲(β ,β ,۲β ;β +۱,β +۱;−exp(z))+

۲α۲
۴F۳(β ,β ,β ,۲β ;β +۱,β +۱,β +۱;−exp(z))

}]
می�باشد: زیر به�صورت و ( [٩] رزیک و (گردشین تعمیم�یافته هندسی فوق تابع یک pFq(a;b;x) که،

pFq(a;b;x) =
∞

∑
k=۰

(a۱)k(a۲)k . . .(ap)k xk

(b۱)k(b۲)k . . .(bq)k k!
و (g)k = g(g+۱) . . .(g+ k−۱)

آن�گاه Z ∼ ASGLG(α,β ) اگر ( [٩] ناداراجا و (پوگانی .۴.٢ تعریف

E(Z۲n−۱) = ۰

E(Z۲n) =
۲n+۱(n!)۲

B(β ,β )
Φ∗

۲u(−۱,۲n+۱,β ); ∀n > β .

.( [۵] لدا و (گویال می�باشد لرچ - هارویتز زتای تابع Φ∗
u(z,s,a) = ∑∞

j=۰
µ jz j

(a+ j)s j! که

داریم: آن�گاه Z ∼ ASGLG(α,β ) اگر .۵.٢ نتیجه

E(Zn) =
۱

DB(β ,β )



−۲
n+۵
۲ α۲

(
( n+۱

۲ )!
)۲

Φ∗
۲u(−۱,n+۲,β ); باشد زوج n(> ۲β −۱) اگر

۲
n+۴
۲

[(
( n+۱

۲ )!
)۲

Φ∗
۲β (−۱,n+۱,β )+α۲

(
( n+۱

۲ )!
)۲

Φ∗
۲β (−۱,n+۳,β )

]
;

باشد فرد n(> β ) اگر
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داریم: خاص شرایط در

۱) E(Z) = {−۴αψ(۱)(β )}/D = µ(say)

۲) E(Z۲) =
۲

D

[
۲ψ(۱)(β )+α۲{۶(ψ(۱)(β ))۲+ψ(۳)(β )}

]
۳) Var(Z) =

۲

D۲

[
۲α۲(۳D−۴)(ψ(۱)(β ))۲+α۲Dψ(۳)(β )+۲Dψ(۱)(β )

]
می�شود: حاصل زیر رابطه�ی از α پارامتر .۶.٢ توجه

α =

−۱±
√

۱− µ۲

ψ(۱)(β )

µ
∀ β > ۱

می�باشد: زیر به�صورت گشتاور مولد تابع آن�گاه Z ∼ ASGLG(α,β ) اگر .٧.٢ نتیجه

MZ(t) =
۱

DB(β ,β )

[ α۲I۱(t)
(β + t)۳

+
α۲I۱(−t)
(β − t)۳

− αI۲(t)
(β + t)۲

+
αI۲(−t)
(β − t)۲

+
I۳(−t)
β − t

+
I۳(t)
β + t

]

I۱(t) =۴ F۳(۲β , t +β , t +β , t +β ; t +β +۱, t +β +۱, t +β +۱;−۱)

I۲(t) =۳ F۲(۲β , t +β , t +β ; t +β +۱, t +β +۱;−۱)

I۳(t) =۲ F۱(۲β ,β − t;−t +β +۱;−۱)

داریم: که آید به�دست می�تواند آن مشتق و گاما تابع از ASGLG(α,β ) گشتاور مولد تابع برای دیگر بیان یک .٨.٢ توجه

۱

Γ(β )۲[۱+α۲ψ(۱)(β )]

[
Γ(β + t)Γ(β − t)−α{Γ′(β + t)Γ(β − t)−Γ(β + t)Γ′(β − t)}

+
α۲

۲
{Γ′′(β + t)Γ(β − t)+Γ′(β + t)Γ′′(β − t)}

]
مراجع

[1] Azzalini, A. (1985). A class of distributions which Includes the Normal Ones. Scand J. Stat., 12, 171-178.
[2] Balakrishnan, N. (1992). Handbook of Logistic distribution, Marcel Dekker, New York.
[3] Chakraborty, S. and Hazarika, P.J. (2011). A survey of the theoretical developments in univariate skew normal distributions.

Assam Statist. Rev., 25(1), 41-63.
[4] Elal-Olivero, D. (2010). Alpha-skew normal distribution, Proyecciones 29: 41-63.
[5] Goyal, S. P., Laddha, R. K. (1997). On the generalized Riemann - Zeta functions and the generalized Lambert transform,

Gan, Ita, Sandesh, 11: 97-108.
[6] Gradshteyn, I. S., Ryzhik, I. M. (2007). Tables of Integrals, Series and Products, (7th end). Academic Press, USA.
[7] Huang, W.J. and Chen, Y. H. (2007). Generalized skew Cauchy distribution, Statist. Prob. Lett., 77, 1137-1147.
[8] Johnson, N. L., Kotz, S. and Balakrishnan, N. (2004). Continuous Univariate distributions (volume 2), A Wiley - Inter-

science Publication, John Wiley Sons Inc, New York.
[9] Pogany, T. K., Nadarajah, S. (2013). Moments of generalized logistic random variables.

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

١۶٩



چبیشف نرم از استفاده با بانکی شعبه ٢٠ رتبه�بندی

واحدی معصومه
تبریز دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده کاربردی، ریاضی گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی

m.vahedi92@ms.tabrizu.ac.ir

وکیلی جواد
تبریز دانشگاه ریاضی، علوم دانشکده کاربردی، ریاضی گروه استادیار،

javad_vakili1360@yahoo.com

چکیده

کارایی عنوان تحت را مقیاسی کار این برای می�باشد. تصمیم�گیری واحدهای عملکرد ارزیابی برای غیرپارامتری روش داده�ها، پوششی تحلیل
تقسیم ناکارا و کارا تصمیم�گیری واحدهای گروه دو به را واحدها آنها، از استفاده با و می�کند تعریف تصمیم�گیری واحدهای از کدام هر برای
کارا تصمیم�گیری واحدهای ولی می�باشد بهتر آنها عملکرد باشد، بیشتر کارایی مقیاس چقدر هر ناکارا تصمیم�گیری واحدهای برای می�کند.
رتبه�بندی برای مختلفی روش�های است. موردنیاز کارا واحدهای رتبه�بندی برای دیگری روش�های بنابراین می�باشند. برابر مقیاس دارای
با رتبه�بندی مدل ابتدا مقاله این در است. رتبه�بندی برای معیاری به�عنوان خاصی ویژگی دارای یک هر که است شده ارائه کارا واحدهای
ارزیابی GAMS برنامه�نویسی به�کارگیری با مدل این از استفاده با را بانکی شعبه تعدادی کارایی سپس و معرفی را چبیشف نرم از استفاده

می�کنیم.

کارایی. رتبه�بندی؛ داه�ها؛ پوششی تحلیل : کلیدی واژگان

مقدمه .١

شده معرفی ١٩٧٨ سال در (CCR) ٣ رودز و ٢ کوپر ،١ چارنز توسط بار نخستین می�باشد، خطی برنامه�ریزی بر مبتنی ریاضی روش یک که ،(DEA) داده�ها پوششی تحلیل
برای DEA �منظور، بدین می�باشد. چندگانه خروجی�های تولید برای چندگانه ورودی�های با (DMUها) تصمیم�گیری واحدهای از گروهی کارایی تعیین برای روش یک ،[٣] است
مرز و تولید امکان مجموعه�ی به�عنوان را مجموعه�ای این�کار، برای می�دهد. نسبت DMU هر به کارایی مقیاس به�عنوان را یک و صفر بین اندازه�ای DMUها، عملکرد ارزیابی
و هستند عملکرد بهترین دارای واحدها این واقع در و می�گیرند نظر در کارا واحدهای به�عنوان را مرز این بر واقع تصمیم�گیری واحدهای می�گیرد. نظر در کارا مرز به�عنوان را آن

می�باشد. یک و صفر بین عددی اکیدا آنها کارایی مقیاس و دارند نام ناکارا واحدهای ندارند، قرار مرز این روی که آنهایی حالی�که در می�باشد، یک آنها کارایی مقیاس
کارا واحدهای بین تمایز ایجاد برای رایج راهکارهای از یکی شود. یک تصمیم�گیری واحدهای از زیادی تعداد کارایی که باشد به�گونه�ای داده�ها پوششی تحلیل نتایج است ممکن
و ۴ اندرسن روش به می�توان روش�ها این جمله از است؛ شده ارائه عملکرد بهترین با تصمیم�گیری واحدهای رتبه�بندی به�منظور زیادی روش�های می�باشد. واحدها این رتبه�بندی

به�صورت ارزیابی) تحت (واحد DMUp رتبه�بندی برای مدل این .[٢] کرد اشاره (AP) ۵ پترسن

min θ

s.t.
n

∑
j=۱, j ̸=p

λ jxi j + s−i = θxip, i = ۱,۲, . . . ,m,

n

∑
j=۱, j ̸=p

λ jyr j − s+r = yrp, r = ۱,۲, . . . ,s,

λ j ≥ ۰, j = ۱,۲, . . . ,n, j ̸= p,

s−i ≥ ۰, i = ۱,۲, . . . ,m,

s+r ≥ ۰, r = ۱,۲, . . . ,s.

١Charnes
٢Cooper
٣Rhodes
۴Andersen
۵Petersen
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تغییر برای روش این اول، دارد. وجود روش این در احتمالی مشکل�ساز زمینه�ی دو .۰ < θ∗ < ۱ داریم ناکارا واحدهای برای و θ∗ ≥ ۱ داریم کارا واحدهای برای که است
دهد، رخ اگر که می�شود مربوط AP مدل احتمالی بودن نشدنی به دوم، مشکل می�باشد. ناپایدار یعنی می�دهد به�دست هدف تابع بهینه�ی در را زیادی تغییرات داده�ها، از کوچکی

کند. فراهم را تصمیم�گیری واحدهای همه�ی از کامل رتبه�بندی یک نمی�تواند روش این که است معنی این به
به�صورت مدل این داشت. وجود همچنان داده�ها بعضی برای بودن نشدنی مشکل ولی شد رفع ناپایداری مشکل آن در که کردند پیشنهاد مدلی یک [۴] همکاران و ۶ محرابیان

min w

s.t.
n

∑
j=۱, j ̸=p

λ jxi j ≤ xip +w, i = ۱,۲, . . . ,m,

n

∑
j=۱, j ̸=p

λ jyr j ≥ yrp, r = ۱,۲, . . . ,s,

λ j ≥ ۰, j = ۱,۲, . . . ,n, j ̸= p.

به�طوری�که باشد داشته وجود DMUای j ( j ̸= p) یا r = ۱,۲, . . . ,s ،yrp = ۰ یا ،DMUp ارزیابی در که است این MAJ مدل بودن شدنی برای کافی و الزم شرایط است.
.yr j ̸= ۰

.[۵] می�شود حل نیز بودن نشدنی مشکل ناپایداری، مشکل شدن حل بر عالوه چبیشف نرم با رتبه�بندی روش در

چبیشف نرم از استفاده با رتبه�بندی .٢

مدل آنها .[۶] دادند پیشنهاد L∞ نرم از استفاده با را کارایی ارزیابی مدل یک ٨ انتونیز و ٧ تاوارز

min

∥∥∥∥∥(xp,yp
)
−

(
n

∑
j=۱

λ jx j,
n

∑
j=۱

λ jy j

)∥∥∥∥∥
∞

s.t.
n

∑
j=۱

λ jxi j ≤ xip, i = ۱,۲, . . . ,m,

n

∑
j=۱

λ jyr j ≥ yrp, r = ۱,۲, . . . ,s,

n

∑
j=۱

λ j = ۱,

λ j ≥ ۰, j = ۱,۲, . . . ,n. (١)

بردند. به�کار DMUها کارایی کردن مشخص برای را
به�صورت می�توان را (١) مدل بنابراین، می�کند. مینیمم کارا مرز روی را آن شده�ی تصویر نقطه�ی و DMUp بین فاصله�ی ،(١) مدل هدف تابع

max Up

s.t. Up +
n

∑
j=۱

λ jxi j ≤ xip, i = ۱,۲, . . . ,m,

Up −
n

∑
j=۱

λ jyr j ≤−yrp, r = ۱,۲, . . . ,s,

n

∑
j=۱

λ j = ۱,

λ j ≥ ۰, j = ۱,۲, . . . ,n,

Up ≥ ۰. (٢)

(٢) مدل در DMUp ،Up ∈ [۰,+∞) که θp =
۱

۱+Up
به�عنوان کارایی شاخص معرفی با .Up = ۰ اگر تنها و اگر کاراست DMUp است. کارایی مقدار Up که نوشت

.θp = ۱ یا Up = ۰ باشیم داشته بهینه جواب�های در اگر تنها و اگر کاراست

۶Mehrabian
٧Tavares
٨Antunes
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مدل ،DMUp رأسی کارای تصمیم�گیری واحد رتبه�بندی برای

min ∥P− P̄∥∞

s.t.
n

∑
j=۱, j ̸=p

λ jxi j ≥ xip, i = ۱,۲, . . . ,m,

n

∑
j=۱, j ̸=p

λ jyr j ≤ yrp, r = ۱,۲, . . . ,s,

λ j ≥ ۰, j = ۱,۲, . . . ,n. (٣)

مغلوب براساس (٣) مدل که کنید توجه .P̄ =
(

∑n
j=۱, j ̸=p λ jxi j,∑n

j=۱, j ̸=p λ jyr j

)
و ارزیابی تحت نقطه�ی P = (xp,yp) که است شده پیشنهاد DMUp رتبه�بندی برای

است. شده نوشته P̄ و P بین شدن

خطی مدل به (٣) مدل دستکاری، از بعد است. غیرخطی (٣) مدل هدف تابع

min Vp

s.t. Vp ≥
n

∑
j=۱, j ̸=p

λ jxi j − xip, i = ۱,۲, . . . ,m,

Vp ≥ yrp −
n

∑
j=۱, j ̸=p

λ jyr j, r = ۱,۲, . . . ,s,

λ j ≥ ۰, j = ۱,۲, . . . ,n.

.[۵] می�باشد حل قابل به�سادگی که می�شود تبدیل

مثال .٣

کامپیوتری ترمینال�های تعداد کارکنان، تعداد به�صورت ورودی متغیر سه اطالعات این از است. شده جمع�آوری ماه ۶ مدت در ایران مناطق از یکی در بانکی شعبه ٢٠ اطالعات
می�شود. مشاهده ١ جدول در شده نرمال های داده لیست .[١] است شده گرفته نظر در اعتبارات و وام�ها سپرده�ها، مقدار خروجی سه و (m۲) فضا و

١٧ ،١۵ ،١٢ ،٧ ،۴ ،١ شعب برای چون می�دهیم. تشخیص GAMS نویسی برنامه به�کارگیری با CCR محور ورودی پوششی مدل از استفاده با را کارا تصمیم�گیری واحدهای
می�باشند. کارا شعب این پس ،θp = ۱ ،٢٠ و

کارایی ٣ خروجی ٢ خروجی ١ خروجی ٣ ورودی ٢ ورودی ١ ورودی شعبه
۱٫۰۰ ۰٫۲۹۲۶ ۰٫۵۲۱۴ ۰٫۱۹۰۰ ۰٫۱۵۵۰ ۰٫۷۰ ۰٫۹۵۰۳ ١
۰٫۸۳ ۰٫۴۶۲۴ ۰٫۶۲۷۴ ۰٫۲۲۶۶ ۱٫۰۰۰۰ ۰٫۶۰ ۰٫۷۹۶۲ ٢
۰٫۹۹ ۰٫۲۶۰۶ ۰٫۹۷۰۳ ۰٫۲۲۸۳ ۰٫۵۱۲۵ ۰٫۷۵ ۰٫۷۹۸۲ ٣
۱٫۰۰ ۱٫ ۰۰۰۰ ۰٫۶۳۲۴ ۰٫۱۹۲۷ ۰٫۲۱۰۰ ۰٫۵۵ ۰٫۸۶۵۱ ۴
۰٫۹۰ ۰٫۲۴۶۳ ۰٫۷۲۲۱ ۰٫۲۳۳۳ ۰٫۲۶۷۵ ۰٫۸۵ ۰٫۸۱۵۱ ۵
۰٫۷۵ ۰٫۵۶۸۹ ۰٫۶۰۲۵ ۰٫۲۰۶۹ ۰٫۵۰۰۰ ۰٫۶۵ ۰٫۸۴۱۶ ۶
۱٫۰۰ ۰٫۷۱۵۸ ۰٫۹۰۰۰ ۰٫۱۸۲۴ ۰٫۳۵۰۰ ۰٫۶۰ ۰٫۷۱۸۹ ٧
۰٫۸۰ ۰٫۲۹۷۷ ۰٫۲۳۴۰ ۰٫۱۲۵۰ ۰٫۱۲۰۰ ۰٫۷۵ ۰٫۷۸۵۳ ٨
۰٫۷۹ ۰٫۲۴۳۹ ۰٫۳۶۴۳ ۰٫ ۰۸۰۱ ۰٫۱۳۵۰ ۰٫۶۰ ۰٫۴۷۵۶ ٩
۰٫۲۹ ۰٫ ۰۴۸۶ ۰٫۱۸۳۵ ۰٫ ۰۸۱۸ ۰٫۵۱۰۰ ۰٫۵۵ ۰٫۶۷۸۲ ١٠
۰٫۶۰ ۰٫۴۰۳۱ ۰٫۳۱۷۹ ۰٫۲۱۱۷ ۰٫۳۰۵۰ ۱٫۰۰ ۰٫۷۱۱۲ ١١
۱٫۰۰ ۰٫۶۲۷۹ ۰٫۹۲۲۵ ۰٫۱۲۲۷ ۰٫۲۵۵۰ ۰٫۶۵ ۰٫۸۱۱۳ ١٢
۰٫۸۲ ۰٫۲۶۰۵ ۰٫۶۴۵۲ ۰٫۱۷۵۵ ۰٫۳۴۰۰ ۰٫۸۵ ۰٫۶۵۸۶ ١٣
۰٫۴۷ ۰٫۲۴۳۳ ۰٫۵۱۴۳ ۰٫۱۴۴۳ ۰٫۵۴۰۰ ۰٫۸۰ ۰٫۹۷۶۳ ١۴
۱٫۰۰ ۰٫ ۰۹۸۲ ۰٫۲۶۱۷ ۱٫۰۰۰۰ ۰٫۴۵۰۰ ۰٫۹۵ ۰٫۶۸۴۵ ١۵
۰٫۶۴ ۰٫۴۶۴۱ ۰٫۴۰۲۱ ۰٫۱۱۵۱ ۰٫۵۲۵۰ ۰٫۹۰ ۰٫۶۱۲۷ ١۶
۱٫۰۰ ۰٫۱۶۱۴ ۱٫۰۰۰۰ ۰٫ ۰۹۰۰ ۰٫۲۰۵۰ ۰٫۶۰ ۱٫۰۰۰۰ ١٧
۰٫۴۷ ۰٫ ۰۶۷۸ ۰٫۳۴۹۲ ۰٫ ۰۵۹۱ ۰٫۳۳۵۰ ۰٫۶۵ ۰٫۶۳۳۷ ١٨
۰٫۴۱ ۰٫۱۱۱۲ ۰٫۱۸۹۸ ۰٫ ۰۳۸۵ ۰٫۲۳۷۵ ۰٫۷۰ ۰٫۳۷۱۵ ١٩
۱٫۰۰ ۰٫۷۶۴۳ ۰٫۶۱۴۵ ۰٫۱۱۰۱ ۰٫۵۰۰۰ ۰٫۵۵ ۰٫۵۸۲۷ ٢٠

خروجی�ها و ورودی�ها مقادیر :١ جدول

می�شود. مشاهده ٢ جدول در که می�کنیم بندی رتبه GAMS نویسی برنامه به�کارگیری با چبیشف نرم از استفاده با را کارا واحدهای این حال

ایران تبریز، ،١٣٩۴ آبان ٧ و ۶ نور، پیام اه دانش ریاض مل همایش هفتمین

١٧٢



رتبه V ∗
p کارا شعبه

٧ ۰٫ ۰۱ ١
٢ ۰٫۱۸ ۴
۵ ۰٫ ۰۵ ٧
۶ ۰٫ ۰۳ ١٢
١ ۰٫۶۲ ١۵
٣ ۰٫ ۰۶ ١٧
۴ ۰٫ ۰۶ ٢٠

چبیشف نرم از استفاده با کارا شعبه�های رتبه�بندی :٢ جدول

رتبه آخرین ،١ بانکی شعبه و داشته را عملکرد بهترین شعبه این پس داراست را رتبه اولین ،١۵ بانکی شعبه کارا، بانکی شعب بین از می�شود مشاهده جدول در که همان�طوری
است. داده اختصاص خود به را

نتیجه�گیری .۴

θ∗ در را زیادی تغییرات داده�ها، در کوچکی تغییرات است ممکن موارد از بعضی در نیز و شود نشدنی است ممکن داده�ها از خاصی نوع برای AP محور ورودی پوششی مدل
یا ندارد شدنی جواب مساله صورت این در که نکند قطع را PPS پوششی سطح است ممکن که می�شود انجام شعاعی امتداد در مرز سوی به حرکت مدل، این در کند. ایجاد
محورهای امتداد در مرز سوی به حرکت MAJ مدل در .[٢] بود خواهد ناپایدار مساله صورت این در نماید، قطع را PPS پوششی سطح دور، بسیار ی فاصله در است ممکن
پایدار و شدنی همواره چبیشف نرم از استفاده با رتبه�بندی مدل اما ،[۴] شود نشدنی MAJ مدل حالت�ها، بعضی در است ممکن که می�شود انجام مساوی قدم�های با و ورودی
استفاده مورد خروجی�ها ورودی�های از بعضی برای صفر مقدار و نامنفی داده دو هر رتبه�بندی در می�تواند که نظر این از دارد. نسبی برتری دیگر روش�های به نسبت مدل این است.

.[۵] می�باشد محور) خروجی و (ورودی محوریت از مستقل مدل این همچنین می�کند. حذف را مدل�ها سایر بودن نشدنی مشکالت برخی روش این پس گیرد. قرار
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چکیده

از آن در که است شده ارائه ثابت ضرایب با دیفرانسیل معادالت حل برای بزیه جمله�ایهای چند اساس بر عددی روش یک مقاله این در
معادالت حل در انتگرال عملگر ماتریس بیشتر محاسبات داشتن ، عملگر این از استفاده علت و است شده استفاده مشتق عملگر ماتریس
اشمیت گرام سازی متعامد روش گرفتن نظر در بدون و آنها بودن متعامد عدم بخاطر بزیه جمله�ایهای چند از استفاده برای است. دیفرانسیل
این آوردن بدست برای ولی می�شود حاصل انتگرال عملگر ماتریس آنها مابین موجود روابط با و است شده استفاده لژاندر چندجمله�ایهای از
و محاسبات کاهش برای لذا . می�باشد نیاز کار این انجام برای زیادی زمان همچنین و شد خواهیم روبرو بیشتری محاسبات با ماتریس
می�شود. آشکار مذکور روش اهمیت و کارایی مثال چندین ارائه با که کرد خواهیم استفاده آن جای به مشتق ماتریسعملگر از وقت در جویی صرفه

دیفرانسیل. معادالت تقریب؛ نظریه لژاندر؛ چندجمله�ایهای برنشتاین؛ و بزیه چندجمله�ایهای : کلیدی واژگان

Mathematics Subject Classification 2010: 13F20; 11Gxx; 11K60.

پیش�گفتار .١

تقریبی روش�های با دیفرانسیل معادالت حل برای چندجمه�ایها این است. شده مختلف علوم در زیادی محقیقین توجه مورد بیشتر ، برنشتاین چندجمله�ایهای اخیر سالهای در
یک بهروزیفر و یوسفی است. گرفته قرار استفاده ١]مورد ،٨ ،٩] دیفرانسیل معادالت و [٢] ولترا ، [۶] فردهلم انتگرالی معادالت حل برای جمله از است رفته بکار متنوعی
و شده انجام در[٨] اشمیت گرام روش به بار اولین برنشتاین چندجمله�ایهای سازی متعامد . [٩] کردند ارائه دیفرانسیل معادالت حل برای مختلف روشهای به عملگر ماتریس
، انتگرال عملگر ماتریس بر عالوه تیلور چندجمله�ای حسب بر برنشتاین چندجمله�ایهای توسعه با بهروزیفر و یوسفی باالخره و است آمده بدست انتگرال عملگر ماتریس نهایتا
ضرب و انتگرال عمگر ماتریس لژاندر چندجمله برحسب برنشتاین چندجمله�ایهای بسط با فر دافعی و اروخانی همچنین و کردند پیدا را چندجمله�ایها این ضربی عمگر ماتریس
برنشتاین چندجمله�ایهای خطی ترکیب که را بزیه منحنی�های ، است شده سعی مقاله این در ، بودنش زمانبر و زیاد عددی محاسبات داشتن بخاطر ولی . آوردند[٧] بدست را
تقریب سوم فضل در و می�شود عنوان مطالبی مذکور چندجمله�ایهای مورد در مختصر بطور دوم فضل در که شود استفاده مشتق عملگر از انتگرالی عملگر جای به و برده بکار است
شدند مطرح بحال تا که روشهای با آنها مقایسه و عددی مثالهای چهارم فضل در و می�شود آورده مشتق عمگر ماتریس از استفاده و بزیه منحنی با دیفرانسیل معادالت جواب

شد. خواهد آورده ، آمده بدست نتایج آخر فصل در نهایتا و می�گردد ارائه

تقریب نظریه و بزیه و برنشتاین چندجمله�ایهای با آشنایی .٢

می�شود. آورده تقریب مورد در مطالبی نهایتا و یکدیگر با آنها ارتباط و بزیه منحنی و برنشتاین چندجمله�ای تعریف ابتدا قسمت این در

شود: می تعریف زیر صورت به n درجه از برنشتاین ام i ای جمله چند . برنشتاین ای جمله چند .١.٢ تعریف

Bn
i (t) =

(
n
i

)
t i(۱− t)n−i , t ∈ [۰,۱] , i = ۰, . . . ,n. (١)
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آن در که

(
n
i

)
=


n!

i!(n−i)! ۰ ≤ i ≤ n

۰ else

داشت: خواهیم زیر صورت به را برنشتاین چندجمله�ای آنگاه ، f ∈C[۰,۱] کنید فرض حال

(Bn f )(t) =
n

∑
i=۰

f (
i
n
)Bn

i (t). (٢)

است. همگرا f به یکنواخت طور به زیر مشهور قضیه طبق فوق دنباله

| f (x)− p(x) |≤ ε نامساوی در [a,b] روی بر که دارد وجود p یکچندجمله�ای آنگاه ، ε > ۰ اگر و باشد پیوسته [a,b] روی بر f اگر وایرشتراس. تقریب قضیه .٢.٢ قضیه
کند. می صدق

می�شود: تعریف زیر صورت به بزیه منحنی آنگاه ، f ( i
n ) = b[۰<n−i>,۱i] دهیم: قرار ٢ رابطه در اگر

bn(t) =
n

∑
i=۰

biBn
i (t). (٣)

و b۰ = b[۰, . . . , ۰] مثال برای می�آیند، بدست مشتقات همچنین و مرزی شرایط از استفاده با که می�نامند بزیه منحنی کنترلی نقاط را bi = b[۰<n−i>,۱<i>] آن در که
. x(۱) = bn و x(۰) = b۰ آنگاه شود زده تقریب ٣ رابطه با دیفرانسل معادالت جواب x(t) اگر و هستند انتها و ابتدا کنترلی نقاط ترتیب به bn = b[۱, . . . ,۱]

توابع تقریب .١.٢

می�توان را n درجه از f ∈ H چندجمله�ای هر که می�کنیم ادعا حال باشد. < f ,g >=
∫ t f

t۰ f (t)g(t)dt داخلی ضرب با هیلبرت فضای یک H = L۲[t۰, t f ] کنید فرض
: t ∈ [t۰, t f ] آن در که نوشت زیر صورت به بزیه چندجمله�های برحسب

f (t)≃
n

∑
i=۰

ciBn
i (t). (۴)

مجموعه�ای زیر ، برنشتاین چندجمله�ایهای از مجموعه�ای Φn(t) اینکه بر علم با هستند. مجهول ، بزیه منحنی کنترلی نقاط عنوان به ci = c[t<n−i>
۰ , t<i>

f ضرایب[ فوق رابطه در
است H از کامل مجموعه زیر یک Sn لذا ، است بسته فضای زیر همچنین و دارد متناهی دامنه Sn چون ، Sn = span(Φn(t)) می�دهیم قرار حال ، است H هیلبرت فضای از
صورت به بزیه چندجمله�ایهای توسط می�تواند f تابع طوریکه به دارند وجود ci یکتایی ضرایب پس دارد. Sn از خارج یکتا تقریب بهترین ، H از f دلخواه تابع هر بنابرین ،

داشت: خواهیم لذا باشد f برای تقریب تابع s۰ ̸∈ Sn کنید فرض ، ci ضرایب پیدایش با حال ، شود زده تقریب ٣ رابطه

f (t)≃ S۰ =
n

∑
i=۰

ciBi,n(t) =CT Φn(t). (۵)

می�شوند: پیدا زیر صورت به بعدی (n+۱) بردار یک CT = [c۰, . . . ,cn] و است ترانهاده T آن در که

CT < Φn,Φn >=< f ,Φn >=
∫ t f

t۰
f (t)Φn(t)dt = [< f ,Bn

۰ (t)>,. . . ,< f ,Bn
n(t)>]. (۶)

می�آید: بدست ریز صورت به ، می�شود نامیده دوال ماتریس و است بعدی (n+۱)× (n+۱) ماتریس یک که R =< Φn,Φn > کنید فرض

Ri+۱, j+۱ =< Bn
i ,B

n
j >=

∫ t f

t۰
Bn

i (t)B
n
j(t)dt = (t f − t۰)۲n+۱

(n
i
)(n

j
)

(۲n+۱)
( ۲n

i+ j
) , i, j = ۰ . . .n. (٧)

بزیه منحنی با دیفرانسیل معادالت جواب�های تقریب .٣

مشتق عملگر ماتریس .١.٣

می�شوند. مطرح لژاندر چندجمله�ای از استفاده نحوه و انتگرال ، مشتق عملگر ماتریس�های فصل این در
باشد: زیر صورت به برنشتاین چندجمله�ای حسب بر Φn(t) کنید فرض

Φn(t) = [Bn
۰ (t),B

n
۱(t), . . . ,B

n
n(t)]

T . (٨)
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است: زیر صورت به خودش حسب بر فوق رابطه مشتق هستند. t ∈ [۰,۱] و ترانهاده نشانه ، T آن در که

Φ′
n(t) = DΦΦn(t). (٩)

است: صورت به (n+۱)× (n+۱) مرتبه از مشتق عملگر ماتریس DΦ آن در که

Dϕ =



−n −۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
n −(n−۲) −۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۰ (n−۱) −(n−۴) ۰ ۰ ۰ ۰
۰ ۰ (n− k+۱) −(n−۲k) ۰ ۰ ۰
...

...
...

...
. . .

...
...

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ −(n−۲n)


(١٠)

انتگرال عملگر ماتریس .٢.٣

از استفاده با آن فرمول که است شده استفاده لژاندر چندجمله�ایهای از مقاله این در که کرد استفاده متعامد چندجمله�ایهای از بایستی انتگرال عملگر ماتریس آوردن بدست برای
است: زیر صورت به [۰,۱] بازه xدر = ۲t −۱ متغیر تغییر [٣]با رودریگز فرمول

Lk(t) =
۱

k!
dk(t۲− t)k

(dt)k , k = ۰, . . . ,n. (١١)

Φn(t) پایه انتگرال عملگر ماتریس Pb اگر که گفت می�توان چندجمله�ایها این متعامدی خاصیت از آورد. بدست را بعدی چندجمله�ایهای L۰(t) = ۱,L۱(t) = ۲t−۱ آن در که
داشت: خواهیم آنگاه ∫باشد t

۰
Φn(x)dx ≃ PbΦn(t), ۰ ≤ t ≤ ۱ (١٢)

هستند. لژاندر چندجمله�ایهای انتگرال عملگر ماتریس عنوان به P ماتریس و L(t) =V Φn(t) و Φn(t) =WL(t) ، Pb =WPV آن: در که

عددی مثالهای با همراه روش توضیح .۴

بگیرید: نظر در را زیر s مرتبه دیفرانسیل معادله کلی حالت در
s

∑
i=۰

aix(i)(t) = g(t) , ۰ ≤ t ≤ ۱ , x(i)(۰) = bi i = ۰,۱, . . . ,s−۱. (١٣)

هستند. ۱× (n+۱) مرتبه از مجهول بردار دو هر C,G که g(t) = GΦn(t) و x(t) =CΦn(t) فرض با حال

[C
s

∑
i=۰

aiDi −G]Φn(t) = ۰ , ۰ ≤ t ≤ ۱ , CT Di(۰) = bi i = ۰,۱, . . . ,s−۱. (١۴)

: بگیرید نظر در مرزی شرایط با همرا را زیر ٨ مرتبه دیفرانسیل معادله .١.۴ مثال

x(viii)(t)− x(t) =−۸et , ۰ ≤ t ≤ ۱ , x(i)(۰) = ۱− i , i = ۰,۱, . . . ,۷.

است. ١ شکل صورت به تقریبی و واقعی جواب دو اختالف و است فوق معادله واقعی جواب xe(t) = (۱− t)et

جوابها سایر و واقعی جواب با تقریبی جواب مقایسه :١ جدول
تقریبی جواب [١] جواب [٩] جواب جواب[٨] واقعی جواب t

١ ٠.٩٩٩٩٩٩٩٩٢ ١ ١ ١ ٠
٠.٩٧٧١٢٢٠۶۵ ٠.٩٧٧١٢٢٢٠۶۵ ٠.٩٧٧١٢٢٢٠٩٣ ٠.٩٧٧١٢٢٢٠۶۵ ٠.٩٧٧١٢٢٢٠۶۵ ٠.٢
٠.٨٩۵٠٩۴٨٠٨۴ ٠.٨٩۵٠٩۴٨١٨۴ ٠.٨٩۵٠٩۴٨۴٨٧ ٠.٨٩۵٠٩۴٨١٨۶ ٠.٨٩۵٠٩۴٨١٨۶ ٠.۴
٠.٧٢٨٨۴٧٣۴١٧ ٠.٧٢٨٨۴٧۵٢٠۴ ٠.٧٢٨٨۴٧٨۶٠۴ ٠.٧٢٨٨۴٧۵٢٢ ٠.٧٢٨٨۴٧۵٢٠٢ ٠.۶
٠.۴۴۵١٠٧٢٧٣١ ٠.۴۴۵١٠٨١٨۵٧ ٠.۴۴۵١١١٧۶۶٩ ٠.۴۴۵١٠٨٢٢٠١ ٠.۴۴۵١٠٨١٨۵٧ ٠.٨

٠ ٨e-١٠ ٢.۵٧e-۵ ٣.٣٢۶e-٧ ٠ ١

.٢.۴ مثال

x(viii)+ x(vi) = cos(۲t) , ۰ ≤ t ≤ ۱, x(i)(۰) = (−۱)ki, i = ۲k, x(i)(۰) = (−۱)k, i = ۲k+۱,k = ۰, . . . ,۴.

است: شکل٢ صورت به جواب دو اختالف نمودار و است x(t) = (۱− t)sin(t) معادله این واقعی جواب
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[١] جواب و واقعی جواب با تقریبی جواب خطای مقاسه :١ شکل

واقعی جواب با تقریبی جواب خطای مقاسه :٢ شکل

اصلی نتایج .۵

اطراف و است برخودار کمی محاسبات از انتگرال عملگر به نسبت همچنین و بیشتر مرزی شرایط به نسبت مشتق حساسیت که می�شود مالحظه ول جد و شکلها به توجه با
هستند. برخودار کمتر دقت از روش[١] به نسبت نقاط این غیر و بیشتر دقت از است حاکم آنجا در مرزی شرایط که نقاطی
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