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 مقدمه -1
این ماشین و  کاراییساخته شد آنالیز   TBMاز زمانی که اولین

بینی عملکرد آن هدف بسیاري از محققان بوده است.  دقت پیش
نیازمند تعیین تخمینی از نرخ نفوذ و  TBMبینی عملکرد  پیش

توان  ت زمان خالص حفاري به زمان کل دارد. بر این اساس مینسب
بینی تمرکز خود را بر روي  هاي پیش نتیجه گرفت که بیشتر مدل

هاي جدید نرخ  ) قرار دهند. در برخی مدلPRیا  ROP( نرخ نفوذ
هاي  وري دستگاه، طول عمر و هزینه تعویض دیسک پیشروي و بهره

ه اجراي تونل نیز جزء ، زمان تکمیل تونل و هزین حفاري
بینی  هاي پیش توان مدل باشند. به هرحال می هاي مدل می خروجی
 بندي نمود: را به دو دسته زیر تقسیم TBMعملکرد 
 هاي تجربی روش •

 (استاتیکی) تئوریک و یا تعادل نیرو هاي نیمه روش •
 جادیا يحفار نیدر ح TBM يها بر اساس داده یتجرب يها مدل

 نیماش کاراییسنگ و  اتیها شامل خصوص ادهد نیکه ا شوند یم
هاي تئوریک بر اساس نیروي برش و  مدلدر محل هستند. 

اي تئوریک میان  معادالت تعادل نیرو هستند و معموالً رابطه
کنند. برخی از  پارامترهاي سنگ و خصوصیات ماشین برقرار می

اي براي طراحی کاترهد و خصوصیات ماشین را  ها ایده این مدل
 TBMهاي سازنده  دهند و بسیاري از آنها را شرکت یز به ما مین

ها اشاره  به برخی از این مدل  کنند. در این بخش استفاده می
 شود. می

 

 نفوذ نرخ بینی پیش مختلف هاي مدل -2

 )1973( مدل تارکوي -2-1

مدلی را براي پیش بینی نرخ نفوذ ارائه کرد.  1973تارکوي در سال 
مبناي سختی کل سنگ با استفاده از بازگشت مدل تارکوي بر 

 باشد: چکش اشمیت و سختی سایشی سنگ می

)1(  
 

 HAسختی چکش اشمیت،  HRسختی کل،  HTکه در این رابطه 
این باشد.  نرخ نفوذ بر حسب متر بر ساعت می pسختی سایشی و 

متر  716/3تا  076/0و نرخ نفوذ  242تا  2رابطه براي سختی کل 
ط اولیه پیشنهادي براي نرخ اعتبار دارد. البته همانند رواببر ساعت  

 سنگ را نادیده گرفته است این رابطه نیز شرایط دستگاه و تودهنفوذ 
]1[. 

 

 چکیده:
 مردم هاي نیازمندي و زمینی ونقل حمل از روزافزون استفاده امروزه
 و جدید مسیرهاي احداث لزوم همچنین و آشامیدنی آب تهیه جهت
 بري تونل هاي ماشین گسترش و پیدایش به منجر طوالنی هاي تونل

 خصوصیات شناسی، زمین شرایط نظیر مختلفی عوامل. است گردیده
 کارایی میزان بر رفته کار به ماشین مشخصات نینهمچ و سنگ، توده

 کارایی میزان بینی پیش هاي راه از یکی. گذارند می تأثیر ها ماشین
 اکثر در مختلفی محققان. هاست آن نفوذ نرخ تخمین ها، ماشین این

 کارایی بر سنگ توده و بکرسنگ  خصوصیات اثر روي بر دنیا نقاط
TBM این از هرکدام. اند کرده بررسی نفوذ نرخ تخمین براي 

 هاي تحلیل از استفاده با پارامتر این تخمین جهت محققان،
 آن بر سعی مقاله این در. اند کرده ارائه را روابطی و ها مدل استاتیکی،

 با سپس و مشخص آن ترین مطلوب ها، مدل مقایسه با که است شده
 یتنها در. گیرد قرار ارزیابی مورد عصبی هاي شبکه عددي مدل
 دنبال به را رضایتبخشی نتایج یادشده مدل که گرفت نتیجه توان می

 نموده ایجاد را 91/0 به نزدیک همبستگی ضریب طوریکهه ب داشته
 .است
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 )1976( مدل گراهام -2-2

) با استفاده از یکی از خصوصیات دستگاه (حداکثر 1976( گراهام
دلی براي محوري سنگ، م نیروي وارد بر کاتر) و مقاومت فشاري تک

مگاپاسکال  200تا  140هایی با مقاومت  بینی نرخ نفوذ سنگ پیش
 یافت:

)2(  

نیروي پیشران  Tگر نرخ نفوذ به میلیمتر بر دور، بیان P ،در اینجا
مقاومت فشاري نمونه  σcو حسب کیلونیوتن کاتر بر وارد بر هر

این رابطه به صورت زیر نیز باشند.  سنگ بر حسب مگاپاسکال می
 ورده شده است:آ

)3( 
 

مقاومت  UCSنرخ نفوذ بر حسب میلیمتر بر دور،  P ،در این رابطه
نیروي پیشران اعمالی  Fnمحوره بر حسب کیلوپاسکال و  فشاري تک

ه دلیل در البته این رابطه بباشد.  بر هرکاتر بر حسب کیلونیوتن می
سنگ و هندسه ماشین یک رابطه  پارامترهاي تودهنظر نگرفت 

 ].2[ ریبی استتق

 )1986( مدل هوگس -2-3

دست ه سنگ ب اي را از معادن حفرشده زغال رابطه 1)1986هوگس (
 آورد:

)4( 
 

 Fnقطر دیسک کاترها بر حسب میلیمتر،  D ،که در این رابطه
مقاومت  UCSمتوسط نیروي پیشران اعمالی بر حسب کیلونیوتن و 

 ].3[ باشد محوره بر حسب مگاپاسکال می فشاري تک

 )1980( گلوسوپ فارمر و مدل -2-4

هاي  اي شامل سنگ ) بر اساس بانک داده1980( فارمر و گلوسوپ
 بینی نرخ نفوذ ارائه کردند: رسوبی رابطه زیر را براي پیش

)5(  

1 Hugs 

 Fnو  کاترهد نرخ نفوذ بر حسب میلیمتر بر دور PRevکه در آن 
مقاومت  σtbمتوسط نیروي پیشران اعمالی بر حسب کیلو نیوتن و 

نیوتن بر متر مربع از آزمون کشش برزیلی برحسب کیلوحاصل 
 ].4[ باشد می

 )1982( مدل کاسینلی -2-5

هاي  و داده RSRبندي  با استفاده از رده 1982کاسینلی در سال 
هایی با  ایتالیا که در سنگ کشور حاصل از اطالعات تونلی در

د بود، نرخ نفوذ را مگاپاسکال حفر گردی 150تا  50مقاومت فشاري 
 بر حسب متر بر ساعت به صورت زیر تعیین کرد:

)6(  
باشد. این رابطه به دلیل این  می m/hنرخ نفوذ بر حسب  P ،در اینجا

مدل قابل  ،که از پارامترهاي ماشین حفاري استفاده نکرده است
 ].5[ باشد اعتمادي نمی

 )2008( مدل رامامورتی -2-6

را ) 7( رابطه ،سنگ اثر مدول االستیک تودهرامامورتی با در نظر 
 براي محاسبه نرخ نفوذ پیشنهاد نمود:

)7( 

 
، بر حسب متر مربع  مساحت کله حفار A ،در این رابطه

مقاومت  سنگ بر حسب مگاپاسکال،  مقاومت فشاري ماده
حفاري  تعداد چرخش کله Rکششی سنگ بر حسب مگاپاسکال، 

شاخص  DRIتعداد دیسک کاترها در متر مربع،  Nر ساعت، د
متوسط تنش دو  P0 طول واحد حفاري بر حسب متر،S ، چالخوري

نسبت  Mrjبعدي در جبهه کار تونل بر حسب تن برمترمربع و 
 ].6[ باشد سنگ می مدولی توده

 
 گالب آب انتقال تونل جغرافیایی موقعیت -3

انتقال آب از دریاچه سد  ،بآب گالهدف از پروژه تونل انتقال 
رود به  ندهرسانی از زای تنظیمی به دشت کارون در امتداد طرح آب

کیلومتري غرب اصفهان و شمال  100 ،طرحباشد. گستره  کاشان می
ترین شهرها به آن  باشد و نزدیک استان چهارمحال و بختیاري می

کوه  تیران و چادگان هستند. بلندترین رشته کوه این منطقه رشته
                                                           



ترین منطقه آن دره زاینده رود با  متر ارتفاع و پست 3890داالن با 
 ].7[ متر است 1900ارتفاع 

 مطالعات ژئوتکنیکی انجام گرفته در مسیر تونل -3-1

گالب، شرکت آزمونه فوالد به  کیلومتري تونل 10بر روي مسیر 
 3105گمانه ژئوتکنیکی با مجموع عمق  9دستور مشاور طرح تعداد 

گمانه در موقعیت کانال آبگیر به ورودي تونل اصلی  2تر و تعداد م
ها به صورت  حفاري متر حفاري نموده است. 100وع عمق با مجم

اي و آزمایشگاهی  گیري ممتد و آزمایشهاي گمانه دورانی و مغزه
توسط شرکت آزمونه فوالد انجام شده است. یکی از اهداف این 

ها بوده  یکی تا عمق تونل در گمانهها، کسب اطالعات ژئوتکن حفاري
 ].8[ است

 شده حفاري شناسی مسیر زمین -3-2

روز حفاري سرانجام به پایان رسید.  290پروژه تونل گالب پس از 
در طول مسیر حفاري مشکالت زیادي ایجاد گردید که از جمله آن 

ها در طی مسیر، شرایط آب زیرزمینی،  توان قرارگرفتن گسل می
توان ذکر کرد. وجود  ا و سایر موارد را نیز میه وجود درزه

و سست در حین انجام عملیات حفاري  هاي ریزشی سنگ توده
مشکالتی را براي ماشین حفاري ایجاد کرد و باعث گیرکردن 

 .]8[ دستگاه در زمین و به تاخیر افتادن عملیات گردید

 ها آوري داده جمع -3-3

زه، معموالً سه دسته اطالعات سازي به روش مکانی هاي تونل در پروژه
، ثبت، محاسبه و بایگانی آوري از عملکرد واقعی ماشین؛ جمع

 شود: می
(گشتاور، نیروي پیشران، توان  پارامترهاي راهبري ماشین -1

 )... مصرفی، سرعت دوران و
رکرد دستگاه ( ساعت شروع و پایان اطالعات مربوط به کا -2

 )... سیکل حفاري، تاخیرات دستگاه و
 ی از پارامترهاي ترکیبیبعض -3

هاي حفاري مکانیزه یکی از مهمترین  در پروژه ها آوري این داده جمع
باشد. اما معموالً به  می TBMمراحل در مطالعات مربوط به عملکرد 

هاي حفاري به صورت  هاي ثبت سنتی (بایگانی لوگ دلیل سیستم

ل ها دستیابی به آنها مشک  سازي داده کاغذي) و عدم یکپارچه
هاي حفاري مکانیزه مدرن داراي سیستم ثبت  دستگاه باشد. می

باشند ولی به رغم آن ثبت اطالعات به  خودکار اطالعات حفاري می
صورت دستی و نگهداري آن به صورت کاغذي هنوز رایج است. در 

هاي  تونل گالب نیز پارامترهاي حفاري به صورت دستی در لوگ
نوان پارامترهاي روزانه در ها به ع حفاري ثبت و میانگین آن

 ].9[ گزارشات حفاري ارائه شده است

 انتخاب پارامترهاي موثر -3-4

تک  متغیره بین تک ها و برقراري رگرسیون تک پس از انجام بررسی
پارامترهاي حفاري و ژئوتکنیکی و به دنبال آن، ایجاد رگرسیون 

، Microsoft Excelافزار  ه از نرمها با استفاد چندمتغیره بین داده
)، اندیس شاخص بار UCS( محوره پارامترهاي مقاومت فشاري تک

و نیروي  )RPM( )، تعداد دور کاترهد بر دقیقهIS(50)( اي نقطه
عنوان پارامترهاي موثر در مدل مورد  ) بهFn( نرمال بر هر دیسک

ثیر را بر أدر واقع این پارامترها بیشترین ت نظر تعیین گردیدند.
 .اند داشته روي نرخ نفوذ

 
 مصنوعی عصبی هاي شبکه -4

ساختار مغز و عملکرد موازي  عصبی مصنوعی با الهام از هايشبکه
دنبال  آوري به شگفتج حال نتای اند و تا بهوجود آمدهآن به 

یک سیستم پویا و خطی است که از تعداد  ،عصبی اند. شبکه داشته
اي پردازش و اتصاالت بین واحده  زیادي واحد پردازش (نرون)

سه مرحله را  یعصب شبکه يا حل هر مسأله يبراشود.  تشکیل می
 .اجرا ج)،     میتعم) ب،     آموزش الف) :کند یم یط

آموزد تا الگوي موجود  فرایندي است که طی آن شبکه می ،آموزش
هاي آموزشی است)  ها را (که به صورت مجموعه داده در ورودي
اي از قوانین  عصبی از مجموعهکه راي این منظور هر شببشناسد. ب

کند.  کنند استفاده می یادگیري که نحوه یادگیري را تعریف می
تعمیم، توانایی شبکه است براي ارائه جواب قابل قبول در قبال 

اند. استفاده از شبکه براي  هایی که در مجموعه آموزشی نبوده ورودي
جرا  انجام عملکردي که به منظور آن طراحی شده است را ا

که  یعصب شبکه یداخل يها مرحله آموزش، وزن یدر طگویند.  می
 تیتا به وضع کنند یم رییآن قدر تغ شود یاعمال م ها يورود يبر رو

 ه،یال نیدارند. اول يا هیساختار ال ،یعصبي ها شبکه مناسب برسند.
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 يها ها درسلول است. داده یخروج هیآخر ال هیاست و ال يورود هیال
و  دهد یانجام نم یکار خاص يورود هی. الرندیگ یم يجا يورود هیال

. به کنند یم یخود کپ یرا در قسمت خروج يورود يها داده صرفاً
در کار پردازش  یصبع شبکه گرید يها هیتمام ال ،يورود هیال جز

 نیب يها هی. الدیآ یبه دست م یخروج تیو در نها کنند یشرکت م
 .نامند یپنهان م ای یداخل يها هیرا ال یخروج هیو ال يورود هیال

 .]10[ دهد یرا نشان م یعصب سلول کی یاضیمدل ر )1( شکل
 

 
 مصنوعی عصبی  سلول یک ریاضی مدل) 1شکل (

 
 بینی نرخ نفوذ هاي مختلف استاتیکی پیش مقایسه مدل -5

بینی نرخ نفوذ حاصل از  در این بخش به مقایسه مقدار پیش
ماشین آمده در  دست هنرخ نفوذ ب هاي مختلف و مقدار واقعی مدل

پردازیم. سپس ضرایب همبستگی حاصل  میتونل گالب حفاري 
و بهترین مدل را هاي مختلف را با یکدیگر مقایسه  شده از مدل

 کنیم. و در نهایت مدل مطلوب را با مدل حاصل از تعیین می
اشکال مربوط به  دهیم. شبکه عصبی مورد ارزیابی قرار می

 ) نشان داده شده است.2( هاي مختلف استاتیکی در شکل مدل
 
 
 

 

 (ب) (الف)

 (د) (ج)

 (و) (هـ)

آمده  دست نمودار پراکنش مقدار نرخ نفوذ واقعی و مقادیر نرخ نفوذ به) 2شکل (
زاده، ب) رامامورتی، ج)  رمضان؛ الف) وسیله روابط مختلف (متر بر ساعت) به

 ) گلوسوپ، و) هیوزکاسینلی، د) هوگس، هـ

 
هاي متفاوت در تونل گالب از دو طریق  مدل کاراییبراي مقایسه 

بینی با  روش اول بر مبناي اختالف مقادیر پیش .عمل شده است
مقادیر واقعی استوار است. براي این مقایسه میانگین اختالف 

هاي مختلف ترسیم  نفوذ را در مدل شده براي نرخ بینی مقادیر پیش
 )1( جدول نیو همچن )3( همانگونه که در شکل .شده است

 CSMو  ناروتویا يها مدل ،فاصله نیاز لحاظ کمتر ،مشخص است
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حالت را  نیو گلوسوپ بدتر یرامامورت هاي حالت و مدل نیبهتر
 نیاند و ا نموده ینیب شیرا پ يکمتر ریها مقاد مدل تید. اکثرندار

 ینیب شیپ ریز مقادبهتر ا یبدان معناست که تونل گالب در حالت
 .شده است يحفار

 
 و مختلف هاي مدل از حاصل نفوذ نرخ مقادیر هندسی فاصله ماتریس) 1جدول (

 واقعی مقدار

 
 
 

 
 نفوذ نرخ با واقعی نفوذ نرخ اختالف مقادیر میانگین اي میله نمودار) 3شکل (

 بینی پیش هاي مدل در آمده بدست

 
پ که نتایج غیرقابل گلوسوهاي رامامورتی و  با حذف نتایج مدل

آورده ) 4( بینی شده در شکل ، میانگین نتایج پیشقبولی داشتند
 .شده است

 

 
 آمده بدست نفوذ نرخ با واقعی نفوذ نرخ مقدار میانگین اي میله نمودار) 4شکل (

 بینی پیش هاي مدل در

 
شده تونل گالب از  نفوذ در حفاري انجام)، نرخ 4( با توجه به شکل

این به  بینی باالتر است و هاي پیش آمده از مدل دست هب مقادیر
پروژه شده در دستگاه حفار این  روز استفاده دلیل تکنولوژي به

کردند که نتایج حاصل  اي استفاده می داده  هاي قبلی از پایگاه (مدل
آوري کرده بودند) و  تر را جمع هاي قدیمی از حفاري با دستگاه

هایی با پارامترهاي مقاومتی پایین در  سنگ همچنین میزبانی توده
اند)  ها بر مبناي سنگ سخت ایجاد شده تونل گالب (بیشتر مدل

 رسونیپ حیتصح بیضر قیاز طر سهیمقا يبرا ،روش دوم باشد. می
نمودار پراکنش  ،شدهادیبا توجه به مورد استفاده شده است. 

با  مختلف را يها شده از مدل نفوذ حاصل نرخ ریمقاد یسیماتر
 سی) ماتر2( شده است و در جدول مینفوذ ترس نرخ یواقع ریمقاد

تر به عدد  نزدیک(مقادیر  ها آورده شده است آن رسونیضرائب پ
حالت و  نیزاده بهتر . مدل رمضانیک بیشترین هماهنگی را دارد)

 نرخ یبا مقدار واقع رحالت را در مورد روند نمودا نیمدل آلبر بدتر
، ناروتوی، سه مدل اوزی، هوگس و هل گلوسوپنفوذ دارند. سه مد

مقدار  نیشتریب زیزاده ن آلبر و پالمستروم و دو مدل بارتن و رمضان
 .دارند گریکدیرا با  رسونیپ بیضر

 
 نرخ و مختلف هاي مدل نفوذ نرخ مقادیر پیرسون همبستگی ضریب) 2جدول (

 واقعی نفوذ
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مقاومت کششی و روي پیشران اعمالی و نی گلوسوپ،  ورودي مدل
  نیروي پیشران اعمالی، قطر دیسک کاترها و مقاومت ،هوگسمدل 

نیروي پیشران، مقاومت فشاري  مدل هیوز، محوره و تک  فشاري
باشند و  و قطر کاترهد می کاتر ، شعاع متوسطسنگ، دور کاترهد

ها بیشترین هماهنگی  تواند توجیحی باشد که این مدل این خود می
 ارند.را با یکدیگر د

 بینی نرخ نفوذ ترین مدل استاتیکی پیش تعیین مطلوب -5-1

بینی نرخ نفوذ ماشین  هاي متفاوت پیش هاي قبلی، مدل در بخش
حفار تونل گالب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. همانطور که 

 ) بهCSMی(مدل رستم ،آید ) برمی4( ) و شکل1( از جدول
ی را ارائه داده است. نتیجه این ها نتایج قابل قبول نسبت سایر مدل

 ) نشان داده شده است.5( مدل در شکل
 

 
و  CSMنمودار پراکنش مقادیر نرخ نفوذ بدست آمده بوسیله رابطه ) 5شکل (

 مقدار نرخ نفوذ واقعی بر حسب متر بر ساعت

 
 هاي عصبی هاي مختلف استاتیکی با مدل شبکه مقایسه مدل -5-2

پارامتر مقاومت فشاري گفتیم، چهار  )3-3(  همانطورکه در بخش
اي، تعداد دور بر دقیقه  بار نقطه مقاومت محوره، اندیس شاخص تک

عنوان پارامترهاي ورودي و نرخ نفوذ  هکاترهد و نیروي نرمال ب
ی شبکه عصبی تعیین گردید. جهت به عنوان خروج هدستگاه ب

ی هاي زیادي مورد بررس دست آوردن بهترین معماري شبکه، مدل
و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مدلی با یک الیه ورودي، دو الیه 

شبکه  کمخفی و یک الیه خروجی انتخاب گردید. بنابراین ی

و  یمخف هاي  هیدر ال دیگموئیتابع انتقال س تمیبا الگور هیالچهار
انتخاب  یخروج هیمشابه با نرخ نفوذ در ال یتابع انتقال خط کی

رون و در الیه پنهان دوم تعداد ن 13 تعداد ،ل. در الیه پنهان اوشد
نرون قرار گرفت. در نهایت، پس از تعیین مدل مطلوب، شبکه با  4

هاي جدید مورد ارزیابی قرار گرفت که ضریب همبستگی در  داده
نمودار ضریب همبستگی  ،)6( ایجاد گردید. در شکل 91/0 حدود

رخ نفوذ آورده بین نرخ  نفوذ پیش بینی شده و مقادیر واقعی ن
 شده است.

 

 
 شده بینی پیش نفوذ نرخ و شده گیري اندازه نفوذ نرخ بین مقایسه) 6شکل (

 
هاي گذشته مشاهده  بخش جداول و نمودارهاي در همانطور که

هاي استاتیکی که در  کردیم، مدل رستمی نسبت به سایر مدل
مورد بررسی قرار گرفته،  مختلف هاي گذشته توسط محققان سال

نتایج بهتر و ضریب همبستگی باالتري ایجاد نموده است به طوري 
طبق نتایج  همچنین، شد.با می 60/0از  مقدار بیشکه این 

شبکه عصبی، میزان  هاي مختلفی از مدل آمده از آنالیز دست به
شده،  بینی ضریب همبستگی ایجادشده بین مقادیر واقعی و پیش

دهند روش  ها نشان می تحلیل این باشد، که می 91/0در حدود 
هاي آماري  هاي عصبی مصنوعی نسبت به مدل عددي شبکه

 .تر به مقادیر واقعی ایجاد نموده است استاتیکی، مقادیري نزدیک
 

 گیري  نتیجه -6
بهترین نتایج  CSMهاي ایناروتو و  مدل ،از لحاظ کمترین فاصله

  ورد نرخرامامورتی و گلوسوپ بدترین نتایج را براي برآ هاي و مدل
زاده  مدل رمضان ،دهند. همچنین از لحاظ تطابق و روند نفوذ می

نفوذ   بهترین نتایج و مدل آلبر بدترین نتایج را با مقدار واقعی نرخ
، کنند هاي متشابه استفاده می هایی که از ورودي دارند. مدل
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ها مقادیر کمتري  بیشترین تطابق را با یکدیگر دارند. اکثریت مدل
نل گالب در اند و این بدان معناست که تو بینی نموده را پیش

کدام از  بینی حفاري شده است. هیچ پیش حالتی بهتر از مقادیر
نفوذي مطابق با توانند به طور کامل نرخ  بینی نمی هاي پیش مدل

واقعیت را ارائه کنند. همچنین به دلیل پیشرفت تکنولوژي و 
فاري، بیشتر هاي ح ستگاهبیشتر در د کاراییاستفاد از ابزار با 

نفوذي کمتر از مقدار واقعی را بدست هاي قدیمی نرخ  مدل
سنگ و  سنگ و توده هاي که از پارامترهاي ماده دهند. مدل می

همچنین پارامترهاي حفاري (طراحی، اپراتوري) به طور همزمان 
نفوذ دقت   ها در ارائه نرخ بیشتر از سایر مدل ،کنند استفاده می

یک روش مفید و سودمند براي  ،عصبی مصنوعی  بکهشدارند. 
باشد. به هرحال  ري میب بینی نرخ نفوذ یک ماشین تونل پیش

ها خیلی پیچیده است.  ها و خروجی برقراري ارتباط میان ورودي
بخش  کننده و رضایت آمده از این مدل دلگرم دست هنتایج ب

یک روش باشد. یکی از نکات برجسته این است که این روش  می
تر در مقایسه با کار آزمایشگاهی پردردسر و  اقتصادي و آسان

که قسمتی از این مدل بر پایه  باشد. از آنجایی پرهزینه می
بینی نرخ نفوذ نیز قابل استفاده در  هاي ژئوتکنیکی است پیش داده

 .باشد سایر موارد مشابه آن می
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