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  چکيده
  

 يهاسال در زها،يسرر نوع نيا يهندس يدگيچيپ ليدل به است. يطوالن تاج يزهايسرر از يديجد ،نوع پيانويي کليد زيسرر
 بهبود يراب پيانويي کليد سرريز ورودي کليد در چهيدر کردن اضافه ةديا است. شده انجام هاآن ةدربار ياديز مطالعات رياخ

 يراب شد. يبررس زيتبر دانشگاه آب يمهندس گروه کيدروليه شگاهيآزما در بار نياول يبرا زيسرر نوع نيا يکيدروليه عملکرد
 کليد در چهيدر يگذاريجا عمق چه،يدر ابعاد :مانند دار چهيدر پيانويي کليد زيسرر دبي  ضريب يور ثرؤم يپارامترها يبررس

 ةداد ۱۵۶ از ،دار چهيدر پيانويي کليد زيسرر يرو آبي بار و خروجي  کليد عرض به ورودي کليد عرض نسبت ،ورودي
 و خطي  رگرسيون يها مدل  از ادهاستف با نيهمچن شد. استفاده دارچهيدر پيانويي کليد يزهايسرر به مربوط يشگاهيآزما

 ۱۸۸ انيم از شد. ارائه دارچهيدر پيانويي کليد زيسرر يدب بيضر يبرا رابطه دو ،۲۰۱۸ متلب افزار نرم در چندمتغيره يخط ريغ
 پيانويي کليد زيسرر به مربوط داده ۱۵۶ تعداد دار، چهيدر پيانويي کليد زيسرر و پيانويي کليد زيسرر يبرا يشگاهيآزما ةداد
 شد. استفاده مدل آزمون يها داده عنوانهب درصد ۳۰ و آموزش يها داده عنوان به درصد ۷۰ داده تعداد نيا از .است دار چهيدر
 يگذاريجا عمق ،خروجي  کليد عرض به ورودي کليد عرض نسبت ،پيانويي کليد زيسرر يرو آبي بار داد نشان يبررس جينتا
 روش دارند. دار چهيدر  پيانويي کليد زيسرر يدب بيضر بر را ريثأت نيشتريب ترتيب به چهيدر ابعاد ،ورودي کليد در چهيدر

 با خطي  رگرسيون روش به نسبت يبهتر جينتا MARE=۵۶۲/۴% و R2=۹۶۱/۰ و RMSE=۰۳۵/۰ با يرخطيغ  ونيرگرس
۰۶۱/۰=RMSE ۸۶۵/۰ و= R2 ۹/%۴۹۱ و = MARE است. داده ارائه  

  
 يخط ريغ  ونيرگرس   ل مد ره،يچندمتغ خطي  رگرسيون   ل مد ،يدب بيضر دار، چهيدر پيانويي کليد سرريز :كليدي يها واژه

  .يشگاهيآزما مدل ،رهيچندمتغ
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  مقدمه
 است طوالني  تاج يزهايسرر از ينوع ،پيانويي کليد زيسرر
 آبي بار با شتريب يدب عبور امکان تاج  ل طو شيافزا با که

 به توجه با ،پيانويي کليد يزهايسرر .کند  يم  فراهم را ثابت
 مخازن تيظرف شيافزا سبب خود يباال يگذرآب تيظرف

 يالبيس يها بارش برابر در سد يداريپا بر و شوند  يم 
 ةسسؤم در رهيمپريل را پيانويي کليد زيسرر .نديافزا  يم 

 و کيدروليه شگاهيآزما در بالنک و فرانسه  دروکوپيه
 رهيمپري(ل داد توسعه ريالجزا سکايبر دانشگاه ستيز طيمح
 ٢٠٠٦ سال در پيانويي کليد زيسرر نياول ).٢٠٠٣ اومانه، و

 ر،ي(الگ شد اجرا فرانسه کشور در گلورس سد روي
 سنت سد يرو ٢٠٠٨ سال در زين نمونه نيدوم )،٢٠٠٧

 ).٢٠٠٩ همکاران، و ري(الگ شد اجرا فرانسه مارك 

 

  
  )٢٠١٢س،يتول و (اندرسون پيانويي کليد زيسرر يهندس يپارامترها - ۱ شکل

 
 پيانويي کليد زيسرر ارتفاع P کانال، عرض W ،١ شکل در
 کليد زيسرر ةمشخص ارتفاع Pm کانال، کف اي رمپ از

 ،خروجي کليد عرض oW ،ورودي کليد عرض iW ،پيانويي
iB پيانويي کليد زيسرر دست نييپا زيآو ةلب  ل طو، oB 

 بيش iS ،پيانويي کليد زيسرر باالدست زيآو ةلب ل طو
 واريد ضخامت sT ،خروجي کليد بيش oS ،ورودي کليد

 .است پيانويي کليد زيسرر ةدهند ليتشک يها ورقه اي
 و )٢٠٠٥( جان و رهيلمپر يشگاهيآزما مطالعات اساس  بر

 براي نهيبه مقدار ،)٢٠٠٦( همکاران و نيه نيهمچن
 -يدب ةرابط )٢٠١١( رهيلمپر است. ٢/١ برابر      نسبت
 رييبک د.کر ارائه پيانويي کليد زهاييسرر براي را اشل
 بيضر براي يتجرب روابط )٢٠١٢( جواهري و يسامان
 مستغرق و آزاد حالت دو در زهايسرر نوع نيا گذري آب
 عملکرد )٢٠١٢( سيتول و اندرسون .دندکر ارائه

 يليمستط پيانويي کليد و اي کنگره زهاييسرر يکيدروليه
 کاهش ليدل به پيانويي کليد زيسرر که کردند سهيمقا را

 برخوردار بهتري عملکرد از ورودي، هاي ديکل در افت
 پناه جان ةواريد ريتأث )٢٠١٣( همکاران و لسيماچ .است

 و ندکرد مطالعه زيسرر نوع نيا يکيدروليه عملکرد بر را

 کينزد و زيسرر ارتفاع شيافزا ةواسط به آن مثبت ريتأث به
   ند.دکر اشاره نهيبه ارتفاع به شدن

 يها روش کاربرد از يموارد به توان يم  رياخ يها سال در
  د.کر اشاره زهايسرر يدب بيضر نيتخم در يمصنوع هوش

 زيسرر يدب بيضر )،٢٠١١( همکاران و يراوغليام
 از استفاده با را ميمستق کانال در يجانب يمثلث يا کنگره

 مدل نيا جينتا دند.ز نيتخم مصنوعي  عصبي ةشبک ل مد
 تر موفق چندمتغيره غيرخطي  رگرسيون   ل مد به نسبت
 است.

 ةشبک روش از استفاده با )،٢٠١١( همکاران و لهانيب
 يا کنگره يجانب زيسرر يدب بيضر ،يمصنوع يعصب
 ةشبک ل مد دند.کر برآورد دار انحنا يها کانال در را يمثلث

 يخط ريغ  ونيرگرس   ل مد به نسبت مصنوعي  عصبي
   است. يدب بيضر نيتخم در توانمند يمدل رهيمتغچند

 يجانب زيسرر ةيتخل بيضر )،٢٠١٣( يس يک و يراوغليام
 يفاز-يعصب کرديرو از استفاده با را يا ذوزنقه يا کنگره

 يفاز يعصب استنتاج ستميس عملکرد دند.کر ينيب شيپ
 ونيرگرس  ،يمصنوع يعصب يها شبکه با )ANFIS( سازگار

 ؛شد سهيمقا رهيمتغچند يخط رگرسيون  ل مد و يخط ريغ 
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 بيضر برآورد در ANFIS مدل داد نشان سهيمقا جينتا
  .است غيرخطي  رگرسيون  يها مدل از برتر هيتخل
 هوش يهاکيتکن از استفاده با )۲۰۱۹( همکاران و ياکبر

 را دارچهيدر پيانويي کليد زيسرر يدب بيضر يمصنوع
 ونيرگرس روش دادند نشان شانيا دند.کر ينيب شيپ

 بعد دهد. ارائه را جينتا نيبهتر است توانسته يگاوس نديفرآ
 بردارنيماش مدل ،يگاوس نديفرآ ونيرگرس مدل از

 مدل است. گرفته قرار دوم ةرد در Rbf کرنل با ،بانيپشت
 ةرد در زين پنهان يةال در نرون دو با ،هيال چند پرسپترون

  است. گرفته قرار سوم
 بهبود هدف با يورود يها ديکل در چهيدر دنکر اضافه

 در بار نياول يبرا پيانويي کليد زيسرر يکيدروليه عملکرد
 نيا در .شد يبررس زيتبر دانشگاه کيدروليه شگاهيآزما

 بر ثرؤم بعد يب يپارامترها يابعاد زيالنآ اب ابتدا مطالعه
 و آمد دست هب ردا چهيدر پيانويي کليد زيسرر يدب بيضر

 با يشگاهيآزما يها داده ليتحل از استفاده اب سپس
 يدب بيضر روابط يخط ريغ و يخط ونيرگرس يها مدل
 ارائه به باتوجه آمد. دستهب دار چهيدر پيانويي کليد زيسرر
 يرخطيغ و يخط ونيرگرس يها مدل با يدب  بيضر ةرابط

 قرار توجه مورد حاضر ةمطالع در هامدل نيا ره،يچندمتغ
 گرفتند.

  
  ها روش و مواد
  يابعاد زيآنال

 مورد ةديپد در ثرؤم يپارامترها شناخت کار نيا از هدف
 ليدل به .است بعد بدون يهانسبت نييتع و مطالعه

 از يعبور يدب پيانويي کليد يزهايسرر يهندس يدگيچيپ
  است: )١( معادلة يها پارامتر تابع پيانويي کليد زيسرر يرو
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 H دار، چهيدر پيانويي کليد سرريز يدب Q ،)١( معادلة در
 بار upH دار،چهيدر پيانويي کليد زيسرر تاج يرو آبي بار

 بار downHدار،چهيدر پيانويي کليد زيسرر باالدست آبي
 چهيدر عرض d ،يليمستط چهيدر طول b دست، نييپا آبي

از تاج  يليچه مستطيفاصله مرکز در Hgate ،يليمستط
 عرض W تاج، ثرؤم طول L  ،چه داريدر ييانويدپيزکليسرر

 کانال، کف اي رمپ از پيانويي کليد زيسرر ارتفاع P کانال،

iW ورودي کليد عرض، oW خروجي کليد عرض، iB 
 N باالدست، زيآو ةلب ل طو oB دست، نييپا زيآو ةلب ل طو

 ها،کليس تعداد
iSورودي کليد بيش، 

oS کليد بيش 
 ،خروجي

sT ةدهند ليتشک يها ورقه اي واريد ضخامت 
 شتاب g آب، يکيناميد لزجت µ ،پيانويي کليد زيسرر
 است. آب يچگال ρ و يسطح کشش σ ن،يزم ثقل

 از يتابع دست نييپا و باالدست آب عمق نکهيا به توجه با
 ها آن توان يم ،هستند پيانويي کليد زيسرر يرو آب عمق

 ورودي کليد بيش ها، کليس تعداد نيهمچن کرد. حذف را
 پارامترها ريسا از ينسبت صورت به توان يم را يخروج و

  د.کر حذف زين را هاآن توان يم لذا ؛دانست
 بعديب اعداد گرفتن نظر در و يابعاد زيآنال از استفاده با
 معادلة يپارامترها يجا به بعد يب يها نسبت و وبر نولدز،ير
   داشت: ميخواه را )٢( معادلة ،)١(
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 تابع دبي  ضريب گفت توان يم )٢( معادلة به باتوجه
 اعداد و دار چهيدر پيانويي کليد زيسرر ةهندس يپارامترها

 عدد ها کانال در معموالً است. وبر و نولدزير بعدبدون
 از توان يم نيبنابرا ؛است بزرگ يکاف ةانداز به نولدزير

 اعداد نيهمچن ).١٩٦٦ هندرسون،( کرد نظر صرف لزجت
 يبرا لذا ؛شوند يم حذف )٢( معادلة از وبر و نولدزير

 پيانويي کليد زيسرر يهندس يپارامترها ريثأت يبررس
 را )٣( معادلة توان يم ،آن يدب بيضر يرو دار چهيدر
  :داد شنهاديپ
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  يشگاهيآزما روش
 دانشگاه كيدروليه شگاهيآزما در مطالعه نيا يهاشيآزما
 يفلوم يرو هاشيآزما شد. انجام آب يمهندس گروه ز،يتبر
 ٩٣٣/٠ عرض با متر، ١٠ طول به يافق ياشهيش -يفلز
 کي رمپ يرو پيانويي کليد زيسرر گرفت. انجام متر
 يمخزن شامل آب گردش ستميس شد. نصب يمتر يسانت
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 ١٠٠ قدرت به پمپ دستگاه کي به مجهز که ينيرزميز
 پمپاژ ييهوا مخزن کي به را آب و است بخار اسب

 آن داخل که يزيسرر قيطر از ييهوا مخزن کند. يم
 از پس انيجر .است آب ثابت آبي بار ةکنندنيمأت ،هيتعب

 ينيرزميز مخزن سمت به دست نييپا به فلوم از عبور
 شود. يم   پمپاژ ييهوا مخزن سمت به دوباره و گردديمبر
 در ه)يثان بر تريل ١٣٠ تا ١٠ محدوده (در انيجر يدب

 ١ دقت با کياولتراسون سنج يدب از استفاده با هاشيآزما
   شد. يريگاندازه درصد

 يهاصفحه با شده جاديا متخلخل طيمح از آب انيجر
 گذرانده يشگاهيآزما فلوم اول متر سه در يمتوال مشبک

 سطح در تيونولي دادن قرار با کانال طول ،ادامه در و شد
 در آب ارتفاع و افتي کاهش يسطح يها نوسان آب،

 ارتفاع د.ش تيتثب دار چهيدر پيانويي کليد زيسرر باالدست
 کانال طول در دارچرخ ياارابه يرو که جيگ نتيپو با آب

   شد. يريگ اندازه متريليم ١/٠ دقت با بود، متحرک

  

  
  آب گردش وهيش و استفاده مورد يشگاهيآزما فلوم کيشمات شکل - ٢ شکل

  
 پيانويي کليد زيسرر ةهندس مشخصات

 چهار تعداد با پيانويي کليد زيسرر از ،پژوهش نيا در
 چهيدر وجود عملکرد شد. استفاده ٣ شکل مطابق و کليس
 يها عمق چه،يدر مختلف ابعاد ،يورود يدهايکل در

 کليد عرض مختلف يها نسبت چه،يدر يکارگذار مختلف
 يبررس مختلف يآب يبارها در ،خروجي  کليد به ورودي

  .دش
 پيانويي کليد زيسرر يهندس يپارامترها ٢ و ١ جدول در
 داده نشان يکيزيف ل مد در دار چهيدر پيانويي کليد زيسرر و

 ان،يجر امتداد در زيسرر طول B ،١ جدول در .است شده
L تاج، ثرؤم طول N و ها کليتعدادس n ثرؤم طول نسبت 

 d ،٢ جدول در است. .(n= L/W)زيسرر کل عرض به تاج
 بار H ،يليمستط ةچيدر طول b ،يليمستط ةچيدر عرض
 يليچه مستطيفاصله مرکز در Hgate و زيسرر تاج يرو آبي

 ها مدل همه .است دار چهيدر ييانويدپيکل سرريز تا لبه تاج
 شدند. ساخته متر يليم ١٢ ضخامت به لنيات يپل ورق از

 ساخته متر يليم ١ ضخامت با يس يو يپ از چهيدر قاب
  شد.

 

 
 يها حالت و ابعاد با دار چهيدر پيانويي کليد زيسرر - ٣ شکل

ور ديکل يرو چهيدر يگذاريجا مختلف
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  )باشد. يطول به متر م ي(واحدها پيانويي کليد زيسرر يهندس پارامترهاي -١ جدول

  
  )باشد. يطول به متر م ي(واحدها فيزيکي هاي مدل در دريچه جايگذاري مختلف هاي حالت و ابعاد مشخصات -٢ جدول

 است. شده يبررس دريچه بدون پيانويي کليد سرريز هستند، صفر Hgate و b، d که حالتي در تذکر:*

  
  بحث و نتايج
  چندمتغيره يخط ونيرگرس

 يها داده يبرا رهيچندمتغ خطي  رگرسيون   ليتحل
 نيتخم يبرا )٤( بعد بدون ةمعادل د.ش انجام يشگاهيآزما

 آمد. دستهب دار چهيدر پيانويي کليد سرريز يدب بيضر
 شکل است. گرفته انجام MATLAB افزار نرم در ها ليتحل
 و يمشاهدات يها داده يپراکندگ نمودار به مربوط ٤

=    است. يخط ةمعادل با شده يساز ل مد 0.672 − 1.618     + 0.23     + 0.056     + 0.534         + 0.125                                        )٤(  
 

    چندمتغيره غيرخطي  رگرسيون 
 يدب بيضر برآورد در غيرخطي  رگرسيون  يابيارز يبرا

 يکل فرم به يا معادله دار، چهيدر پيانويي کليد زيسرر
  .شد يابيارز )٥( ةمعادل

,́  ضرايب MATLAB افزار نرم از استفاده با   ,  ́,  ,  ́,    
   شد: تعيين
 و مشاهداتي هاي داده پراکندگي نمودار به مختص ٤ شکل

=    است. غيرخطي معادله با شده سازي ل مد  ́            ́                ́                                                                                                                        )٥(  
   = 0.375       .       .        .            .          .   

 )٦(                                                         
  

           
  يرخطيغ و خطي  رگرسيون يها مدل يدب بيضر مقابل در يمشاهدات يدب بيضر يپراکندگ ينمودارها - ٤ شکل

P  Pm L W Wi Wo Si 
١٩٧/٠  ١٢٩/٠  ٧٤٤/٤  ٩٣٣/٠ ٠٩٣/٠و  ١١٦/٠  ١١٦/٠و  ٠٩٣/٠   ٠٠٦/٠ 
So  B Bi Bo Ts N n 
٠٠٦/٠  ٤٨٩/٠  ١٢١/٠  ١٢١/٠  ٠١٢/٠  ٥ ٤ 

d  b Hgate wi/wo d b Hgate wi/wo 
٢٥/١ ٠ ٠ ٠ ٨/٠ ٠ ٠ *٠ 
٢٥/١ ٠٢٧٢/٠ ٠٨/٠ ٠٥/٠ ٨/٠ ٠٢٧٢/٠ ٠٨/٠ ٠٥/٠ 
٢٥/١ ٠٣٤٨/٠ ٠٨/٠ ٠٥/٠ ٨/٠ ٠٣٤٨/٠ ٠٨/٠ ٠٥/٠ 
٢٥/١ ٠٢٠١/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٨/٠ ٠٢٠١/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠ 
٢٥/١ ٠٤٤٢/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٨/٠ ٠٤٤٢/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠ 
٢٥/١ ٠٢٠١/٠ ٠٥/٠ ٠٨/٠ ٨/٠ ٠٢٠١/٠ ٠٥/٠ ٠٨/٠ 
٢٥/١ ٠٤٤٢/٠ ٠٥/٠ ٠٨/٠ ٨/٠ ٠٤٤٢/٠ ٠٥/٠ ٠٨/٠ 



  دار چهيسرريز کليد پيانويي در يدب بيثر بر ضرؤمهندسي  يپارامترها                                                                                                ١٢٠

 و يخط ونيرگرس  ليتحل يها روش سهيمقا
  يرخطيغ
 يرخطيغ و خطي  رگرسيون  يها مدل جينتا ،٣ جدول در
 ،RMSE يآمار يپارامترها ٣ جدول در .است شده سهيمقا
R2، MARE، NRMSE و آموزش يها داده مجموعه يبرا 

 ،يشگاهيآزما ةداد ١٨٨ تعداد از .است  شده ارائه آزمون
 پيانويي کليد زيسرر با مرتبط يشگاهيآزما ةداد ١٥٦ تعداد

 عنوانهب ها داده نيا از درصد ٧٠ شد. استفاده دار چهيدر
 يها داده عنوان به گريد درصد ٣٠ و آموزش يها داده

 جدول به توجه با گرفتند. قرار استفاده مورد مدل، آزمون
 ةدهندنشان شده ارائه يرگرسيون  ل مد دو نيب ةسيمقا ،٣

 .است  يخط ل مد به نسبت يخط ريغ  ونيرگرس   ل مد يبرتر
 و =٩٦١/٠R2 و =٠٣٥/٠RMSE با غيرخطي  رگرسيون

%٥٦٢/٤MARE= يبرا را يقبول قابل جينتا است  توانسته 
 کند. ارائه دار چهيدر پيانويي کليد زيسرر يدب بيضر برآورد

 و =٠٦١/٠RMSE ريمقاد زين خطي  رگرسيون  ل مد در
٨٦٥/٠R2= ٤٩١/٩% وMARE= آمدند. دستهب  

هاي  براي مدل Box-whisker، نيز نمودار ٥در شکل 
هاي مشاهداتي نشان  خطي و غيرخطي و داده  رگرسيون 
هاي  ها، ميانة داده داده شده است. عدد داخل جعبه 

دهد. نزديک بودن اعداد  مي ها را نشان  مشاهداتي و مدل
دهندة دقت ها نشان هاي مشاهداتي و مدل مربوط به داده

ها  است. خطوط باال و پايين جعبه باالتر آن مدل 

آماري  ها در جامعه  دهندة حداقل و حداکثر داده نشان
است.  دست آمده از مدل هاي به هاي مشاهداتي و داده داده

  ل گيري کرد که مدتوان نتيجه مي ، ٥باتوجه به شکل 
نيز ديده  ٣طور که در جدول غيرخطي همان رگرسيون 

  هاي مشاهداتي دارد. شد، بيشترين شباهت را به داده
 

  
خطي و   رگرسيون هاي  براي مدل Box-whiskerنمودار  - ٥شکل 

  هاي مشاهداتي غيرخطي و داده

  
  غيرخطي  رگرسيون  ل مد با خطي  رگرسيون  ل مد نتايج مقايسه - ٣ جدول

  
  يريگجهينت

 دادن عبور يبرا باال يةتخل تيظرف با ييزهايسرر يطراح
 با سدها مخازن و ها رودخانه به يورود يالبيس يها انيجر

 پيانويي کليد زيسرر است. تياهم حائز من،يا تراز حفظ
 تيظرف شيافزا جهت ديجد ةديا کي عنوانهب دار چهيدر
 در آن عملکرد بهبود و پيانويي کليد سرريز هيتخل
 زيتبر دانشگاه آب يمهندس گروه کيدروليه شگاهيآزما
 يشگاهيآزما ةداد ١٨٨ تعداد از قرارگرفت. سنجش مورد

 ،دار براي سرريز کليد پيانويي و سرريز کليد پيانويي دريچه

 پيانويي کليد زيسرر با مرتبط يشگاهيآزما ةداد ١٥٦ تعداد
 يها داده عنوانهب ها داده نيا از درصد ٧٠ .است دار چهيدر

 مدل، آزمون يها داده عنوان به گريد درصد ٣٠و  آموزش
 کليد زيسرر يدب بيضر يرو ثرؤم يپارامترها .شد استفاده
 يگذاريجا عمق چه،يدر ابعاد :مانند دار چهيدر پيانويي

 عرض به ورودي کليد عرض نسبت ،ورودي کليد در چهيدر
 ،دار چهيدر پيانويي کليد زيسرر يرو آبي بار ،خروجي  کليد

 يبررس يخطريغ و خطي  رگرسيون  يها روش از استفاده با
 کليد زيسرر يرو آبي بار داد نشان يبررس جينتا شدند.

 مدل
RMSE R2 MARE% NRMSE% RMSE R2 MARE% NRMSE% 

 آزمون هاي داده آموزش هاي داده

 ۲۸۳/۱۰ ۴۹۱/۹ ۸۶۵/۰ ۰۶۱/۰ ۵۶۶/۱۷ ۲۶۷/۱۰ ۷۱۷/۰ ۱۰۴/۰ خطي  رگرسيون 
 ۸۸۲/۵ ۵۶۲/۴ ۹۶۱/۰ ۰۳۵/۰ ۴۴۰/۶ ۳۳۶/۴ ۹۶۳/۰ ۰۳۸/۰ غيرخطي  رگرسيون 
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 عرض به ورودي کليد عرض نسبت ،دار چهيدر پيانويي
 ،ورودي کليد در چهيدر يگذاريجا عمق ،خروجي  کليد
 يدب بيضر يرو را ريثأت نيشتريب ترتيب به چهيدر ابعاد
  ل مد دو نيب ةسيمقا دارند. دار چهيدر پيانويي کليد زيسرر

 رگرسيون  ل مد يبرتر ةدهندنشان ،شده ارائه يرگرسيون
  .است  يخط ل مد به نسبت غيرخطي 
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