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 : دهیچک

و  یبانک اطالعات یدوم معرف بخششد. در  یمعرف وری بهره  ضریب ینیب شیپ یاول روش ها بخشر مقاله د نیا در 
 برشی مدول – Q آزمایش –درزه ها  یباشد. ]داده ها شامل: فاصله دار یم وری بهره  ضریببر  آنها ریآن و تأث یپارامترها

شبکه  یوم به صورت اختصار به معرفس بخش[ .در ستگاهد یعمود یروین Fn – تخلخل –خاک  کششی مقاومت –
 یهمبستگ زانیآورده شده و م یعصب یکار با شبکه ها جهیچهارم نت بخش یعنیپرداخته شده و در انتها  فازی–یعصب

% شده و نشان از همبستگی 5.78که برابر  پروژه آورده شده است یواقع وری بهره  ضریبمحاسبه شده با  وری بهره  ضریب
 .باال را دارد

 

 تونل گالب،منطق فازی ،تونل،شبکه عصبی ، وری بهره  ضریب : لماتکلیدیک

 

 : مقدمه
در اجرا تونل  یسنت یاز روش ها یو لزوم احداث تونل و خطرناک بودن  ناش ینیبا توجه به رو به رشد بودن حمل و نقل زم 

 ی[ رو به دستگاه هایزن ]تونل یعمران یژه هادر طول کل پروژه، به مرور زمان پرو نهیپارامتر  زمان و هز 2و با توجه به 
وارد  یالدیم 2552از سال  TBM [Tunnel Boring Machine] یها دستگاهصنعت  نیآورده و در ا زهیکامالً مکان

 .اند شدهچرخه نیا
پروژه و کاهش در کل  نهیتوان کاهش هز یآن م یایآالت آورد و از مزا نینوع ماش نیا هیاول نهیتوان هز یم آنها بیاز معا 

 ]یاشاره کرد، ]آتشبار یسنت ینسبت به روش ها ییکل پروژه و کاهش خطرات اجرا یزمان اجرا

تر  یبهتر و اقتصاد تیریمد یباشد و برا یآالت م نیماش طیو شرا نیزم طیاز شرا یتابع  وری بهره  ضریباست که  یهیبد
انجام  اتآزمایشداشته باشند و با توجه به مشخصات  ییل اجراپرسن یکل دید کیقبل از انجام مرحله اجرا  دیپروژه با کی

  ضریب ینیب شیبه پ توانیم می میکرده ا دایدست پ آنهامرحله اجرا ما به  ازشده در خاک پروژه و مشخصات دستگاه که قبل 
 .وارد پروژه شوند یبهتر دیبا د ییو پرسنل اجرا میبرس وری بهره
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  : که در این ضمینه
ماشین های حفر تونل باز با استفده از روش های  وری بهره  ضریبپارامتر های موثر در  معرفیاقدام به ( 2353مهدوری )

با توجه به نوع داده ها رسیده اند  و  وری بهره  ضریبکرده اند که در این رابطه به چندین فرمول جهت محاسبه  آماریتحلیل 
می قابل رویت وری بهره  ضریبک از داده در بازه های معین بر روی تاثیر تغییر هر ی هآمداز روی فرمول های بدست 

 ]2[.باشد

و پارامتر های موثر درماشین های حفر تونل بدون سپر با استفده از روش  وری بهره  ضریب( اقدام به بررسی 2351یاوری )
  ضریبمقادیر  آماریدر روش تحلیل که پس از بررسی به این نتیجه رسیدن که اند. نمودهو شبکه غعصبی اقدام  آماریهای 
در روش عصبی به % را کمتر تخمین بزند و 38یش از ب وری بهره  ضریب% را بیشتر و مقادیر 38کمتر از  وری بهره

 ]2[که نشان از کارایی باال شبکه عصبی در این تحقیقشان می باشد . ، 8.2..7.% با خطای متوسط 5572همبستگی

کرج پرداختند و در آب  در تونل وری بهره  ضریبیر شرایط زمین و پارامتر های توده سنگ بر ( به بررسی تاث.233فروغ )
 .3رابطه باالیی دارد که حدود   RMRتوقفات ناشی از شرایط سنگ و  آوردنبررسی ایشان با توجه به روابطی که بدست 

 ]3.[را نشان می دهد وری بهره  ضریبرا در محاسبه  آنهادر صد را ایشان بیان می کنند که ارزش و تاثیر 

 

 (یوربهرهبیضرینیبشیپیهااول)روشبخش

کرد.  میتقس یتجرب/یتئور یو روش ها یکامالً تجرب یارائه شده را به دو گروه روش ها یتوان روش ها یم یحالت کل در
خواص سنگ و  ن،یماش یپارامترها انیم ونیرگرس لیو استفاده از تحل نیشده از زم یجمع آور یداده ها یگروه اول بر مبنا
 .اند شدهنرخ نفوذ حاصل 

 روشها است.  نینمونه از ا کی NTH (Norwegian Institute Technology) روش

وارد بر هر  یروهایو ن یکیشکست سنگ با ابزار مکان ندیفرآ ینظر لیبرش در سنگ، تحل ندیفرا اتیبر جزئ گریگروه د
 .اند شدهنرخ نفوذ مشخص متمرکز  کیبه  یابیبه منظور دست سکید

 ]4[.ردیگ یگروه قرار م نیدر ا CSM (Corlorado School of Mine)روش  

  CSM روش

سال مطالعات  .2 یبر مبنا TBM وری بهره  ضریب ینیب شیمعدن کارادو جهت پ یحفار یمهندس تویمدل را انس نیا
روش  نیارائه کرده است. فلسفه ا ییصحرا یاز برداشت هاحاصل  یداده ها یابیو ارز یگاهآزمایش یآزمون ها ک،یتئور

(، Thrust) یشرویپ یروین نیینفوذ و متعاقباً تع نیمقدار مع کی ی( براDisc Cutter) سکیوارد بر د یروهاین نییتع
 یشرویپ یرویزده شده با ن نیتخم ریاست. مقاد روهاین نیا ی( بر مبناCutter Headکله حفار ) یگشتاور و توان الزم برا

ن با مقاومت یخاص در زم یبا مشخصات فن نیماش یبرا یابیشده و حداکثر نرخ نفوذ قابل دست سهیموجود مقا نیو توان ماش
ها، جلو راندن  سکید ضیاز تعو یناش یرهایدرزه ها و تأخ یشود. نرخ نفوذ محاسبه شده با توجه به فراوان یمحاسبه م نیمع

 راتیتونل و تأخ یو نگهدار ینقشه بردار رات،یتعم ،یحمل مواد حاصل از حفار ،یمات رسانخد ،ینیرزمیزآب  انیجر ن،یماش
 یمحاسبه م وری بهره  ضریبو  یشرویو زمان نهار، اصالح شده و نرخ پ فتیش ضیاز تعو یناش ریمانند تأخ یانسان یروین

 شود.

  NTH روش

شاخص عمر  ن،یها، توان ماش سکید یه حفار، فاصله دارسرعت چرخش کل سک،ینفوذ هر د یروین یروش پارامترها نیا در
ها منظور  ی(، درزه ها و شکستگDrilling Rate Index) ی(، شاخص نرخ حفارCutter Life Index) سکید
 ورزی(، سAbrasive Value) شیسا یبا استفاده از آزمون ها سکیو شاخص عمر د یشود. شاخص نرخ حفار یم
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(Sievers’J Valueو ترد )ی (Brittleness و روابط مربوطه به دست )نرخ نفوذ، با توجه به شاخص نرخ آیند می .
توده سنگ محاسبه شده و سپس با توجه به  یها و درزه ها سکید انیفاصله م سک،یقطر د سک،ینفوذ هر د یروین ،یحفار

 راتیجهت تعم ازیزمان مورد ن ن،یماش یاز خراب یناش راتیتأخ ن،یزمان جلو راندن ماش ه،شد ضیتعو یها سکیتعداد د
 ]8[شود. یمحاسبه م وری بهره  ضریبو  یشرویشده و نرخ پ لیمتفرقه تعد راتیو تأخ یبانیپشت ستمیس

 

 دادهها(یدوم)بانکاطالعاتبخش

 نتقالآب گالب ا آورده شده مربوط به پروژه تونل انتقال یشده است. داده ها یآور مجموعه داده جمع 223مقاله حاضر،  در
 ..2طرح  . گسترهباشد یبه کاشان م رود ندهیاز زا یرسان به دشت کارون در امتداد طرح آب یمیسد تنظ اچهیاز درآب 

و چادگان هستند.  رانیشهرها به آن ت نیتر کیو نزد باشد یم یاریغرب اصفهان و شمال استان چهارمحال و بخت یلومتریک
متر  ..23رود با ارتفاع  ندهیمنطقه آن دره زا نیتر متر ارتفاع و پست .353االن با کوه د منطقه رشته نیرشته کوه ا نیبلندتر
 ]1[.است

 :[ انتخاب شد Excelنرم افزار  تی]توسط قابل یهمبستگ زیپارامتر بعد از آنال 1پارامترها،  انیم از

 2- Fn رییه که در طول پرونده با تغاز دستگاه انتخاب شد یپارامتر به عنوان پارامتر نیدستگاه[ ا یعمود یروی]ن 
 باشد. یم 5/25آن  یهمبستگ بیداشته است و ضر ییبسزا ریتأث یواقع وری بهره  ضریب یآن بر رو

  .2آن حدوداً  یهمبستگ بیباشد و ضر یاجرا م یاز مشخصات محل پارامتری عنوان به –درزه ها  یفاصله دار-2 
 باشد. یم

 روش بارتن: توده سنگ توسط تیفیک ای Q آزمایش-3 

 ( :2) در هر مرحله و با توجه به فرمول  هآمد یپروژه انجام و بدست م نیبوده است که در ا یاتآزمایشپارامتر از جمله  نیا

(1) 

 
 باشند: یم ریرابطه فوق پارامترها به شرح ز در

RQD  یفیک سی: اند  

jn تعداد دسته درزه ها سی: اند 

jr درزه ها  یزبر سی: اند 

ja   :درزه ها  یهوازدگ سیاند 

jw  درزه ها آب  کاهش سی: اند 

SRF  کاهش تنش  بی: ضر 

مربوط به اندازه بلوک  اسیمق  RQD/Jn یعنیباشند و کسر حاصل از آن دو  یسنگ م یساختار کل ندهیپارامتر اول نما دو
 باشد. یم یسنگ

 Jw/SRFاست و کسر سوم  یسنگ یبلوک ها نیب یرشمقاومت ب ندهینما  Jr/Ja یعنیحاصل از دو پارامتر دوم و سوم  کسر
رس و تنش در سنگ  یدر مناطق حاو یو مخرج آن داللت بر سست شدگآب  که صورت کسر نشان دهنده کاهش فشار

 تنش در منطقه است. ندهیدارد نما یفشارنده و آماس یسنگ ها یمستحکم و تنش در مناطق دارا یها

 شود: یمحاسبه م (2فرمول )به صورت   RQD پارامتر-

 

(2) 
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[ ] 

 

 باشد. یم .2حدوداً   Q آزمایش یهمبستگ بیضر  

 .2 یهمبستگ بیبا ضر یمدول برش-4

 .2/. یهمبستگ بیخاک با ضر یمقاومت کشش-8

 21 یهمبستگ بیتخلخل با ضر-1
 

سوم)معرفیشبکهعصبی(بخش

ه اند و تا به حال نتایج شگف آوری به آمدرد موازی آن به وجود شبکه های عصبی مصنوعی با الهام از ساختار مغز و عملک
دنبال داشته اند. شبکه عصبی یک سیستم پویا و غیر خطی است که از تعداد زیادی واحد پردازش )نرون( و اتصاالت بین 

ارزیابی، ج: واحدهای پردازش تشکیل می شود. شبکه عصبی برای حل مسائل سه مرحله را طی می کند: الف: آموزش، ب: 
اجرا. آموزش فرایندی است که طی آن شبکه می آموزد تا الگوی موجود در ورودی ها را )که به صورت مجموعه داده های 
آموزشی است( بشناسد. برای این منظور هر شبکه عصبی از مجموعه ای از قوانین یادگیری که نحوه یادگیری را تعریف می 

انایی شبکه است برای ارائه جواب قابل قبول در قبال ورودی هایی که در مجموعه آموزشی کنند استفاده می کند. ارزیابی، تو
نبوده اند. استفاده از شبکه برای انجام عملکردی که به آن منظور طراحی شده است را اجرا می گویند. شبکه های عصبی از 

لول عصبی، واحد پردازش یا گره میرا سیک سری واحدهای ساختمانی اولیه تشکیل می شوند. این واحدهای ساختمانی 
نامند. هر سلول عصبی دارای چندین ورودی است. بدنه سلول عصبی از دو بخش تشکیل شده است. تابع ترکیب در اولین 
بخش قرار دارد. وظیفه تابع ترکیب این است که تمام ورودی ها را ترکیب و یک عدد تولید کند. بخش دوم سلول عصبی 

 ام دارد. تابع انتقال مقدار تابع ترکیب را به خروجی سلول تبدیل می کند. تابع انتقال را تابع تحریک نیز می نامند.تابع انتقال ن
شبکه های عصبی ساختار الیه ای دارند. اولین الیه، الیه ورودی است والیه آخر الیه خروجی است. داده ها در سلول های 

ر خاصی انجام نمی دهد و صرفاً داده های ورودی را در قسمت خروجی خود کپی الیه ورودی جای می گیرند. الیه ورودی کا
های دیگر شبکه عصبی در کار پردازش شرکت می کنند و در نهایت خروجی به دست ند. به جزء الیه ورودی تمام الیهمی ک

گره در الیه  mاگر شبکه دارای  نامند.یه های داخلی یا پنهان میمی آید. الیه های بین الیه ورودی و الیه خروجی را ال
 mn1n2pگره در الیه خروجی باشد، آن را به صورت  pگره در الیه پنهان دوم و  n2گره در الیه پنهان اول،  n1ورودی، 

نشان می دهند. شبکه استفاده شده در این مطالعه از نوع تغذیه پیشرو است، بدین معنی که تنها یک جریان یک طرفه از 
ه سمت الیه خروجی موجود است و هیچ مسیر برگشتی وجود ندارد. این نوع شبکه ساده ترین و پرکاربردترین الیه ورودی ب

 ].[.نوع شبکه عصبی است و برای مسائل تخمین بسیار مناسب می باشد

وارسی و در % برای .2ها برای آموزش،  % داده..آوری شده است. از این تعداد،  مجموعه داده جمع 223در مقاله حاضر،     
 %. برای آزمایش انتخاب شدند. .2نهایت 

 

 بخشچهارمکارباشبکه

های ورودی و خروجی نرمالیزه شدند. سپس شبکه عصبی مورداستفاده در این مقاله با به  پس از تعیین پارامترها، داده
مطابق  بارگذاری گردیدند رودیهای و طراحی شد. داده nntoolابزار  و با استفاده ازجعبه MATLABافزار  کارگیری نرم

(.2جدول)
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 ( توصیف ورودی 1جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
ه برای بهترین آمدنتایج بدست  ،مدل .22دود حدر  ،ل قرار گرفتندمورد تجزیه و تحلیالیه  4تا  2از های مختلفی  مدل 

با یک  الیه 3ی یک چند الیه به عنوان مثال ها الزم به ذکر که ابتدا تمامی مدل ( نشان داده شده است.2ها در جدول) مدل
هر الیه آنها  بازه نرون در الیه،3مجموعه های با همبستگی باالتر  انجام شده و سپس در مدل ها نرون مشابه در تمامی مدل

مرتبه اجرا شده اند تا بهترین آموزش را شبکه  3حداقل  ها تمامی مدلتا به بهترین مدل ایجاد شود. مقادیر متفاوتی داده شده 
 عصبی دیده باشد.

 
 پیش بینی ضریب بهره وری با استفاده از شبکه عصبی ( 2جدول )

ف 
ردی

 

تعداد 

 الیه 

د نرون تعدا نوع تابع انتقال 

 ها 

همبستگی داده های 

 آزمایش 

همبستگی کل 

 داده ها 

خطای میانگین 

 مربعات ارزیابی 

1 2 Tansig 26 86% 81% 7.12*10^-5 
Tansig 1 

2 2 Logsig 22 70% 88% 9.17*10^-5 
purlin 1 

3 3 Tansig 26 80% 81% 5.74*10^-5 
Purlin 13 
tansig 1 

4 3 logsig 28 82% 81% 5.91*10^-5 
tansig 14 
purlin 1 

 
بیشتر و (  trainlmانجام شده ) معادل تابعی آن می شود  levenberg-marquardtآموزش توسط الگوریتم مراحل 

 اند و برای گزاشته شده است متوقف شده 1رابر که ب validation checksهای موجود مورد بررسی توسط آیتم  مدل
های  ( نمودار2استفاده کرد،که مطابق شکل ) performanceتوان از گزینه  مییک مدل تا توقف روند آموزش  تماشا

 اشند.بمراحل آموزش )رنگ آبی( و ارزیابی )رنگ سبز( و آزمایش )رنگ قرمز( می 
 
 

 

 

 

 ستگاهد یعمود یروین Fn 1ورودی 

شآزمای Q  2ورودی    

  خاک کششی مقاومت 3ورودی 

درزه ها یفاصله دار 4ورودی   

برشی مدول  5ورودی   

 تخلخل 6ورودی 
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 ( روند آموزش تا توقف یک مدل1شکل)

 
 

 که به شرح زیر می باشد : مدآها چند برداشت و نتیجه بدست  طی انجام مدل
  .در الیه خروجی باعث کاهش بسیار زیاد عملکرد شبکه می شود  logsigتابع -2
، به همین منظور در جدول باال به علت همبستگی بسیار پایین الیه باعث کاهش عملکرد شبکه می شود 3بیشتر از -2

 الیه آورده نشده است. 4های  مدل
 .ذکر شده می باشدبهینه ورده شده درنمونه های آان مقادیر بهترین بازه نرون ها هم– 3
مدل دیگر و همبستگی خوب آن در آزمایش و کل  3مدل بهینه باال، مدل اول به علت کارایی باالتر نسبت به  4از بین -4

همبستگی   ودارنم( 3در شکل )گرافیکی از مدل و  (2)شکلدر گردد،  وان مدل بهینه تحقیق پیش نهاد میمراحل شبکه به عن
 شده است.آن آورده 

 
 گرافیکی از مدل اول در شبکه عصبی( 2)شکل 

 
 
، باشد آزمایش میموزش و رنگ سبز مربوط به مرحله ارزیابی و رنگ قرمز مربوط به مرحله آبی مربوط به آرنگ ( 3شکل ) در

 .در انتها با رنگ مشکی ضریب همبستگی کل نشان داده شده
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وری و ضریب همبستگی آنها در مراحل  بهره ضریبمدل بهینه بینی شده  وری در مقابل مقادیر پیش مقادیر واقعی ضریب بهره ( نمودار3شکل )

 شبکه عصبی

 
 

 : مدل بهینه دیگر آورده شده است 2نمودار همبستگی ( 4شکل )در در انتها 
 

 مدل بهینه دیگر  3( ضرایب همبستگی 2نمودار )
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:گیرینتیجه

های  ها و تحلیل باشد. بررسی عصبی یک روش جالب و در عین حال آسان و بسیار دقیق برای حل مسائل تخمین میروش 
باشد.  ها می دهد که این روش قابل اعتماد و کم هزینه در مقایسه با سایر روش انجام شده با استفاده از این تکنیک نشان می

از  ،%(52)باشد گیری شده زیاد می ازهبینی شده با مقادیر اند مقادیر پیشهمچنین این مدل نشان داد که ضریب همبستگی بین 
 یک روش قابل اعتماد می باشد. ،که اینها نشان از(5-^10*7.12)آمده اندک و ناچیز می باشدطرفی خطاهای بدست 
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