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  خالصه

 .کنترل گردد دیاست که با ینیرزمیز يها تونل ياز حفار یمخاطرات ناش نیتر از مهم یسطح يها آن بر سازه ریو تأث نیمسأله نشست سطح زم

و  یشناس نیزم طیهندسه تونل، شرا ،يمربوط به حفار يپارامترها ،ينحوه حفار لیاز قب یاز حفر تونل به عوامل مختلف یناش نینشست سطح زم

از  یکیموجود است؛  نینشست سطح زم ینیب شیپ يبرا یگوناگون يو عدد یلیتحل ،یتجرب يها روش. دارد یبستگ یکیژئوتکن اتیخصوص

 يا ژهیو تیها از اهم شبکه نیا يریادگی تیخاص. باشد یم یمصنوع یعصب يها استفاده از شبکه ،ینشست سطح زانیم ینیب شیپ يعدد يها روش

تونل کمک  رامونیپ نیزم یکیهندسه تونل و ژئومکان اتیبا خصوص نشست متناسب ینیب شیبه منظور پ کیتکن نیا از توان یبرخوردار است، لذا م

حاصل  جیاست و نتا دهیاستفاده گرد زینشست ن ینیب شیجهت پ يو منطق فاز یعصب يها شبکه قیبر تلف یمبتن يدیمقاله، از روش جد نیدر ا. گرفت

 ياستفاده از استنتاج فاز لیبه دل یبا شبکه عصب سهیدر مقا يفاز - یشبکه عصب دهد ینشان م تیاست، که در نها هشد سهیمقا یاز آن با شبکه عصب

  .باشد یم ها یو خروج ها يورود نیب يشتریب قیتطب تیقابل يدارا

 
 .يمنطق فاز ،يفاز یشبکه عصب ،ینشست، تونل، شبکه عصب ینیب شیپ: کلمات کلیدي

 
 

  مقدمه  .1

 نیاز ا یناش دهیاز جمله پد. گردد یها م تنش اطراف آن تیدر وضع یاترییمحل و بروز تغاز خاك  يا منجر به حذف تودهحفر تونل 

اهمیت  شهرها یمناطق مسکون ریبه هنگام عبور از ز وصو به خص يدر مناطق شهر ژهیاست که به و نیدر سطح زم ییها وقوع نشست ،یخوردگ دست

  .]1[ شود ینیب شیپ دینشست با زانیم ینیرزمیو ز یسطح يها سازه يواز حفر تونل بر ر یوارده ناش يها از خسارت يریجلوگ يبرا نی؛ بنابرادارد

از  یکی. است دهیارائه گرد یگوناگون يو عدد یلیتحل ،یتجرب يها تا کنون روش ،يساز از تونل یناش نینشست سطح زم زانیم ینیب شیپ يبرا

 يریادگی تیانعطاف و قابل لیدل به مصنوعی یعصب هاي شبکه. اشدب یم یمصنوع یعصب يها استفاده از شبکه ،ینشست سطح زانیم ینیب شیپ يها روش

به  کیتکن نیاز ا توان یبهبود ببخشند، لذا م يریادگی نیو رفتار خود را در ح اموزندیهستند که از گذشته ب ییتوانا يدارا ریادگی يها ستمیباال به عنوان س

  .]2[ گرفت کمکتونل  رامونیپ نیزم یکیمکانهندسه تونل و ژئو اتینشست متناسب با خصوص ینیب شیمنظور پ

دهد تا بتوان بر تجربه  کند، منطق فازي اجازه می هاي مبهم تولید می هاي آموزشی را دریافت کرده و مدل هاي عصبی که داده برخالف شبکه

همچنین . باشد زي توابع غیرخطی پیچیده میسا منطق فازي داراي قابلیت مدل. متخصصانی که شناخت دقیقی از سیستم مورد بررسی دارند، تکیه نمود

هایی نظیر  هاي ورودي و خروجی از سیستم فازي استفاده کرد؛ این فرایند از طریق تکنیک توان براي برقراري ارتباط بین هر مجموعه از داده می

ANFIS و اصالح  وندیپ زیو ن ها ییکردن توانا يبند قهو طب يریادگی يبرا ینخست قسمت شبکه عصب ،يفاز - یعصب يها در شبکه .شود بسیار ساده می
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 آباد، اصفهان گاه آزاد اسالمی واحد نجفاي و علوم پایه، دانش رئیس دانشکده مهندسی هسته
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 اي اصفهان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه
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در . کند یم جادیا يریادگیرا در طول دوره تناوب  تیو توابع عضو يبه طور خودکار، قواعد منطق فاز یقسمت شبکه عصب. رود یالگو به کار م

 تر شیآن ب يورود يها گنالیکه از س يا به گونه. دده یادامه م يو قواعد منطق فاز تیبه اصالح توابع عضو یشبکه عصب ،يریادگیپس از  یمجموع، حت

  .]3[ ردیگ یم ادی تر شیو ب

خاك و  کینرم را به کنفرانس مکان يها نیتونل در زم ياز حفار یناش نینشست سطح زم ینیب شیگزارش مستند درمورد پ نی، اول)1969(پک 

توسط  توان یتونل را م يو در باال نینشست در سطح زم عیتوز یشت شکل منحندا دهیبود که عق يفرد نیپک اول. ارائه کرد یتیکوسیدر مکز يساز یپ

  .]4[ برآورد نمود ییصحرا يها يریگ و با استفاده از اندازه) گوس یمنحن(نرمال  عیتوز یمنحن

 یلیا استفاده از روش تحلاشباع ب يها طیعمق و در مح در اثر حفر تونل در مناطق کم نیزم يها رشکلیینشست و تغ یبررس ي، برا)2001(بابت 

است،  5/1از  شیکه نسبت عمق به شعاع ب یروش در مناطق نیرا ارائه داد؛ ا یلیتحل یخشک روش طیدر شرا قیعم يها تونل يو شوارتز برا نینستیا

عمق در  کم يها فشرده و تونل يوااشباع بدون اعمال ه يها نیعمق در زم کم يها خشک، تونل يها نیعمق در زم کم يها روش تونل نیدر ا. دارد عتبارا

  .]5[ اند قرار گرفته یفشرده، مورد بررس ياشباع با اعمال هوا يها نیزم

مختلف و با  يحفرشده در کشورها يها از تونل شده يگردآور يها داده يریکارگ با به ،)1385(نژاد  رحمان و یفرسنگ یمیابراه ،ینیرود

 ریکرده و با مقاد ینیب شیها را پ تونل نیا ساختاز  یناش ینشست سطح ،یمصنوع یعصب يها هو روش شبک MATLABافزار  استفاده از نرم

  .]6[ دباش یخوب شبکه م ییدهنده کارآ ، نشانآمده دست به جینتا. شبکه شد ییکارا یابیکردند که منجر به ارز سهیها مقا آن شده يریگ دازهان

بانکوك، نشست  يپروژه مترو يها و با استفاده از داده یمصنوع یعصب يها کمک شبکه، در مقاله خود به )2006( نینشتیسوانساوات و ا

شده  سهینشست مقا شده يریگ اندازه رینشست هستند با مقاد شده ینیب شیپ ریکه مقاد ها یخروج. کردند ینیب شیپروژه را پ نیاز حفر تونل ا یناش یسطح

  .]7[ دارد شده يریگ اندازه ریبا مقاد یخوب یهمبستگ شده ینیب شیپ ریمقاد دهد یو نشان م

 یمصنوع یعصب يها سائوپائولو را با استفاده از شبکه يدر مترو يساز از تونل یناش ینشست سطح ، در مقاله خود)2008( نویسنتوس و سلست

  .]8[ نشست هستند ینیب شیخوب شبکه در پ ییدهنده کارا نشان جیکرده و نتا ینیب شیپ

 یعصب يها تهران را با استفاده از شبکه ينشست در اطراف تونل خط هفت مترو ممی، در مقاله خود ماکز)1391( يدیسع و يمحمد ،يآباد فتح

 2/8 زانیم یمکان در شبکه عصب نیا يبرا شده ینیب شینشست پ زانیم نیهمچن دهد؛ یخوب شبکه را نشان م ییمقاله کارا نیا جینتا. کردند ینیب شیپ

  .]9[ شود یاطراف تونل نم يها خسارت در ساختمان جادیکه موجب ا باشد یمقدار مناسب م کی يشهر يها تونل يبرا زانیم نیا که باشد، یم متریلیم

نشست استفاده  ینیب شیجهت پ يو منطق فاز یعصب يها شبکه قیبر تلف یمبتن يدیاز روش جد ،ضمن به کارگیري شبکه عصبی مقاله نیدر ا

 نیب يشتریب قیتطب تیقابل يدارا ياستفاده از استنتاج فاز لیبه دل یعصب يها با شبکه سهیکه در مقا باشد یم ANFISشده،  استفاده ستمیس. است دهیگرد

  .انجام گرفته است ینشست سطح بینی پیشدر  فازي -شبکه عصبی و  یشبکه عصب جینتا نیب اي سهیمقادر نهایت،  .باشد یم یو خروج ها يورود

 
 

  )ANN(صنوعی هاي عصبی م شبکه  .2

 ها، يمانند ورود یمختلف ياجزا يدارا ،یمصنوع یشبکه عصب کی. از عناصر پردازنده منفرد هستند يا مجموعه ،1یمصنوع یعصب يها شبکه

موع و در مج باشند یم يورود یعصب هاي گنالیمعادل س Xnتا  Xi يورود هاي گنالیس ها، يورود .باشد یم تیبردار وزن و توابع فعال ها، یخروج

 يورود ریتأث زانیم. باشند ینرون م يها يورود یناپسیاتصاالت س ریمعادل مقاد Winتا  Wi2 يها بردار وزن ،بردار وزن. دهند یم لینرون را تشک يورود

Xi یبر خروج Yریمقادرا بر اساس  ینرون مصنوع کی یخروج ریاست که مقاد یتابع ،تابع انتقال. شود یم يریگ ، توسط مشخصه وزن اندازه 

  .]10[ دهد ، نمودار این توابع را نشان می1شکل . کند یم نییتع اش يورود

  

  

  

  

  

  )ج(                                   )          ب(                                        )     الف(                                                    

  تابع لگاریتمی) ج(تابع تانژانت هیپربولیکی و ) ب(تابع خطی، ) الف(انتقال؛  توابعنمودار  -1شکل 

                                                 
1 Artificial Neural Networks 
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 کی يدارا توانند یها م نرون. دهد یم لیرا تشک یعصب يها واحد پردازشگر اطالعات است که اساس عمل کرد شبکه نیتر کوچک ،نرون

را  هیال لیعمل کنند که تشک يبوده که به صورت مواز هایی به نرون زمنداین دهیچیدر مسائل پ. داشته باشند يبردار به عنوان ورود کی ای يورود

  .]10[ شده باشد لیتشک 2مانند شکل  هیال نیاز چند تواند یشبکه دهند، شبکه م لیشده و تشک بیبا هم ترک توانند یچند نرون م ایدو . دهند یم

  نرون Sورودي و  Rالیه با  یک شبکه سه -2شکل 

  

شبکه  کیچنانچه در . نوع شبکه است میو تنظ یمصنوع یعصب يها شبکه یدر طراح یاصل يرهایاز متغ یکیا به هم ه شکل اتصال نرون

اگر  ندیرا کامالً متصل گو خور شیپ یشبکه عصب. ندیگو یم 1خور شیآن پبعد وصل شود، به  هیال يها هر نرون تنها به نرون یخروج ،یمصنوع یعصب

  .]11[ گرفته باشد يقبل، ورود هیال يها روناز همه ن هیهر سلول در هر ال

کاربرد قانون  نیتر عمده. شوند یم کیخود نزد نهیبه يها به شاخص ها اسیها و با آزاد شبکه، وزن ياست که در آن پارامترها يندیآموزش فرا

 تمیالگور. شوند یم دهیپرسپترون هم نام هیدالچن يها است که عموماً شبکه خور شیپ هیچندال یعصب يها آموزش شبکه ، در2انتشار خطا پس يریادگی

 يپارامترها. انتخاب شده است تمیرفتار الگور حیانتشار خطا جهت توض کلمه پس. باشد یاصالح خطا م يریادگیبر قانون  یانتشار خطا مبتن پس يریادگی

 يها تمیاز الگوریکی ، مرکوات-لونبرگ تمیالگور. دشو کیبه پاسخ مطلوب نزد شتریشبکه هر چه ب یکه پاسخ واقع شوند یم میتنظ يشبکه، طور

و در ساختار خود به  شود یاستفاده م نهیبه جواب به دنیرس يسطح عملکرد برا بیمرکوات، از سرعت ش-لونبرگ تمیدر الگور. باشند یانتشار خطا م پس

  .]11[ رسد یکه احتمال در دام افتادن به حداقل م کند یعمل م يا گونه

  

  

  )ANFIS(فازي تطبیقی  -استنتاج عصبی سیستم   .3

هاي استنتاج  ها مشابه سیستم هاي وفقی هستند که عملکرد آن از شبکه ، یک دسته)3یقیتطب يفاز - یاستنتاج عصب ستمیس( ANFISهاي  شبکه

در این ساختار، تمام یا بخشی از . نندک به هم متصل می راها  داري است که گره ها و اتصاالت جهت  ساختاري شامل گره ،یقییک شبکه تطب. فازي است

کند که  اند و یک قانون یادگیري تعیین می هاي وفقی، خروجی وابسته به پارامترهایی است که به این گره نسبت داده شده در گره. هستند یقیها تطب گره

که داراي پارامتر هستند  یقیهاي تطب گره. شان داده شده استن یقییک شبکه تطب ،3 در شکل. اندازه خطا مینیمم شود این پارامترها چگونه تغییر کنند تا

  .]12[ اند هاي ثابت که پارامتر ندارند با دایره مشخص شده با مربع و گره

  

  یک شبکه تطبیقی -3شکل 

                                                 
1 Feed Forward 
2 Back Propagation 
3 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 
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رو با قابلیت  یشهاي عصبی پ  تمام شبکه. است اي هاي وفقی بر اساس نزول گرادیان و قانون زنجیره هترین قانون یادگیري در شبک اصلی

گیریم که پایگاه  را در نظر می zو یک خروجی  yو  xسیستم استنتاجی با دو ورودي . هاي وفقی هستند اي از شبکه شده، زیرمجموعه یادگیري نظارت

  .]12[ به صورت زیر باشد Takagi-Sugenoقانون آن شامل دو قانون فازي 

Rule 1: if x is A1 and y is B1, then f1 = p1x+q1y+r1  
Rule 2: if x is A2 and y is B2, then f2 = p2x+q2y+r2  

از روال یادگیري بر پایه هاي آموزشی و با استفاده  هاي وفقی، بر طبق داده ها، پارامترهاي گره ها و خروجی براي رسیدن به نگاشت بین ورودي

اُم iگره واقع در موقعیت . ره باشدگ k اُم دارايkالیه بوده و الیه  Lیریم که داراي گ شبکه وفقی را در نظر می. شوند هنگام می ، تغییر کرده و بهگرادیان

هاي واردشده به آن است،  با توجه به اینکه خروجی یک گره، وابسته به پارامترها و سیگنال. شود داده می نشان Oikو خروجی آن با ) k,i(اُم با kاز الیه 

  :]12[ خواهیم داشت
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  .شده به این گره هستند داده پارامترهاي نسبت... و  cو  bو  aکه 

، به صورت جمع مربعات خطا محاسبه q ≤ Q ≥ 1 ده ورودياُمین داqعضو باشد، تابع خطا براي  Qهاي آموزشی داراي  اگر مجموعه داده

  .]12[ شود می
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Olاُمین بردار هدف است و pاُمین جزء از Tm,p ،mکه 
m,q ،m اُمین جزء از بردار خروجی واقعی تولیدشده با ارائهq اُمین بردار ورودي به

براي ایجاد یک فرآیند یادگیري نزول گرادیان بر روي فضاي پارامترها، باید  .آید ها به دست میEqخطاي کل به صورت مجموع . عنوان ورودي است

  .]12[ محاسبه شود  O داده آموزشی و براي هر گره خروجیاُمین qابتدا نرخ خطا براي 

از . شود استفاده می MATLABافزار  در نرم anfisاز تابع خروجی، /هاي ورودي در راستاي تطبیق سیستم استنتاج فازي بر مجموعه داده

  .استفاده نمود و هردو روش داراي عملکرد یکسان هستندتوان  می ANFISامکانات این تابع هم خط فرمان و هم با استفاده از رابط گرافیکی ویرایشگر 

 
 

 گیري نشست اندازه و نحوهمعرفی مسیر موردمطالعه   .4
. ابدی یامتداد م) شاذان بن به بلوار فضل یاز بلوار طبرس(شمال شرق به جنوب غرب  يمشهد در راستا يمترو 2خط  ریمس ییایجغراف تیموقع

ختم  D2و به  گذرد یم C2و  A2 ،B2 يها ستگاهیشروع شده، از ا یاز شفت شمال ریطرف مس کی. باشد یمتر م 300و  لومتریک 4مورد مطالعه،  ریمس

بانک  نیبنابرا. انجام گرفته است زیختم شده، ن L2 ستگاهیشروع شده و به ا یکه از شفت جنوب ریاز مس گرید یقسمت يمطالعه بر رو نیشود، همچن یم

  .شده است يآور جمع هدمش يمترو 2خط + 13614تا + 13080 لومتراژیو از ک+ 3400تا  -365 لومتراژیاز ک قیتحق نیدر امورداستفاده  یاطالعات

خاك شفت  نیهمچن. باشد یدار م ماسه رس ای يا و ماسه یو از نوع رس هیعمدتاً دوال D2 ستگاهیتا ا یشفت شمال مورد مطالعه خاك ریدر مس

  .]13[ کند یم رییتاج تونل تغ ریفقط در ز ریدر طول مس زین ینیرزمیارتفاع آب ز. باشد یو از جنس رس، ماسه و شن م هیالدو زین L2 ستگاهیتا ا یجنوب

تعداد . است دهیحفر گرد زین EPBاز نوع سپر  TBMدستگاه  يریو به کار گ زهیمکان يمشهد با استفاده از حفار يمترو 2تونل خط 

TBM متر  1/9 زیتونل ن یقطر خارج کند؛ یم يحفار یاز شفت جنوب يگریو د دهد یرا انجام م يحفار یشمال از شفت یکیها دو عدد است که

  .است ریمتر متغ 65/21متر تا  15/13مورد مطالعه، عمق تونل از  ریدر طول مس. باشد یم

انجام  بار 2/3گروت تا فشار  قیتزر نیز مورد مطالعه ریدر مس .کند یم فایا ینقش مهم نیزم یسطح يها گروت در کنترل نشست قیفشار تزر

  .باشد یم 380 نگیتا ر 24 نگیاز ر یو در قسمت جنوب 2267 نگیتا ر 12 نگیاز ر یدر قسمت شمال ریمس نیا طول در قیتزر اتیعمل. شده است

مناسب، ثبت، انجام  يبردار نقشه نیها توسط دورب ها، قرائت نشانه مربوط به کاشت و نصب نشانه اتینشست، شامل عمل يریگ اندازه اتیعمل

استفاده  ینشست سطح يریگ اندازه يها نیمشهد از پ يمترو 2نشست در خط  يریگ اندازه يبرا. باشد یم شده لیو ارائه اطالعات تشک هیپردازش اول

، نصب سمت چپ و راست محور در يمتر 5در فواصل  نیمحور و همچن ياز هم در راستا يمتر 10 ایو  يمتر 5در فاصله  ها نیپ. است دهیگرد

  .است شدهاستفاده  یدر هر مقطع عرض يمرکز نیارتفاع پ رییحاصل از تغ یینها شده يریگ اندازه ریمقاله از مقاد نیدر ا. شوند یم
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 بینی نشست سطحی توسط شبکه عصبی پیش  .5
 346 يموجود دارا یبانک اطالعات. شده است یطراح MATLABافزار  نرم يریمقاله با به کار گ نیمورداستفاده در ا یمصنوع یشبکه عصب

 یافزار به طور تصادف شبکه در هر مدل توسط نرم یابیو ارز شیمربوط به آموزش، آزما يها داده باشد؛ یمورد مطالعه م ریمس یداده در مقاطع عرض

  .ارائه شده است 1شبکه در جدول  یو خروج ها يورود فیتعداد و توص. اند انتخاب شده

  

  ها و خروجی شبکه توصیف ورودي - 1ول جد

  )kg/cm2(چسبندگی خاك الیه دوم   7ورودي   )متر(عمق تونل   1ورودي 

  )درجه(زاویه اصطکاك داخلی خاك الیه دوم   8ورودي   )kN/m3(وزن مخصوص خشک خاك الیه اول   2ورودي 

  )kg/cm2(ه دوم مدول االستیسیته خاك الی  9ورودي   )kg/cm2(چسبندگی خاك الیه اول   3ورودي 

  )بار(فشار تزریق گروت   10ورودي   )درجه(زاویه اصطکاك داخلی خاك الیه اول   4ورودي 

  11ورودي   )kg/cm2(مدول االستیسیته خاك الیه اول   5ورودي 
براي باالي تونل،  1عدد (وضعیت آب زیرزمینی 

  )براي زیر تونل 0براي داخل تونل و عدد  5/0عدد 

  )میلیمتر(نشست سطحی   خروجی  )kN/m3(خشک الیه دوم  وزن مخصوص  6ورودي 

  

نوع پارامترها  نیاز اعمال ا باشد، یم کسانی يو نوع حفار کسانیقطر  يدارا ریمشهد در کل مس يمترو 2الزم به ذکر است که چون تونل خط 

  .شده است يشبکه خوددار يدر ورود

و  ها يبه عنوان ورود ،يساز ها پس از نرمال داده نیبنابرا رند،یقرار گ 1تا  0 نیو هدف ب يورود يها با توجه به توابع انتقال، بهتر است که داده

-لونبرگ تمیشبکه از الگور نیو در ا باشد یم خور شیانتشار پ از نوع پس شده یطراح یشبکه عصب. دندیافزار گرد نرم يکار يشبکه وارد فضا یخروج

 1با تعداد  یمدل از شبکه عصب 96. باشد یمربعات م نیانگیم يتابع عملکرد شبکه از نوع خطا نیهمچن. استمرکوات به عنوان تابع آموزش استفاده شده 

 يها و با تعداد نرون هیال رها با انواع توابع انتقال در ه شبکه نیا. دندیگرد شیو آزما دندیشده، آموزش د یطراح یخروج هیال 1پنهان و  هیال 3تا 

به  Tansigو  Purelin ،Logsig ،Logsigبا توابع انتقال  هیشبکه، مدل چهارال شیحاصل از آموزش و آزما جیبه نتا با توجه. مختلف مدل شدند

 یهمبستگ بیضر جهیکه درنت دهد یشبکه نشان م شیدر آزما یخوب جهینت گرید يها نسبت حالت هینرون در هر ال 1و  13، 18، 20با تعداد  بیترت

 و در  086/6×10-6، آزمایشخطاي میانگین مربعات این مدل در مقدار  .است 86/0نشست،  شده ینیب شیو پ یواقع رین مقادیمدل ب نیحاصل از ا

  .دهد ینشان م ها را داده نیب یهمبستگ بی، ضرا4 شکل. باشد می 349/4×10-6ارزیابی، 

  

  
  شده نشست توسط شبکه عصبی بینی مقادیر واقعی نشست در مقابل مقادیر پیش -4شکل 
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 یبانک اطالعات. شده است یطراح ANFISو با استفاده از  MATLABافزار  نرم يریبا به کار گ نیزمورداستفاده  يفاز - یشبکه عصب

 69شبکه و  شیآزما يداده برا 52وزش شبکه، آم يداده برا 225تعداد،  نیکه از ا باشد؛ یمورد مطالعه م ریمس یداده در مقاطع عرض 346 يموجود دارا

  .باشد می 1جدول  مطابق با هم شبکهاین  یو خروج ها يورود بیو ترت فیتعداد، توص. اند انتخاب شده یشبکه به صورت تصادف یوارس يداده برا

 است به طوري که گردیدهبکه بررسی مدل از ش 6 .دندیگرد يشبکه بارگذار يها یو خروج ها يبه عنوان ورود ،يساز ها پس از نرمال داده

، gbellmf ،gaussmf ،gauss2mf يورود تیبا انواع مختلف توابع عضو 2 يورود تیبا تعداد تابع عضو) FIS( ياستنتاج فاز ستمیس هیساختار اول

primf ،dsigmf  وpsigmf يساز نهیشده و شبکه با روش به لیثابت تشک یخروج تیتابع عضو همچنین با و hybrid دیده دوره، آموزش  40 او ب

 یابیدر ارز يکمتر يخطا يدارا گرید يها به نسبت حالت gauss2mf يورود تیشبکه، تابع عضو یابیحاصل از آموزش و ارز جیبا توجه به نتا. است

گین خطاي ارزیابی این مدل در میان .حالت جهت آموزش شبکه استفاده شده است نیحالت به عنوان بهتر نیا نیبنابرا. باشد یمخصوصاً در آموزش م

  .دهد یرا نشان م 1 يمربوط به ورود تی، نمودار تابع عضو5شکل  .باشد می 0028206/0و در وارسی،   0050442/0آزمایش، 

  

  
  1نمودار تابع عضویت مربوط به ورودي  -5شکل 

  

، 6شکل  .ندیآ یها به دست م داده ینشست در تمام شده ینیب شیپ ریمقاد ها يشده توسط شبکه، با استفاده از ورود ساخته نیبا توجه به قوان

  .دهد ینشان م زیها را ن از داده يا مربوط به نمونه نیاز قوان یکیشمات

  

  
  ANFISشده توسط  اي از قوانین ارائه شماتیک نمونه -6شکل 
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 نیب ییباال یدهنده همبستگ نشان جهیده که درنتنشست رسم ش یواقع ریدرمقابل مقاد يفاز - ینشست توسط شبکه عصب شده ینیب شیپ ریمقاد

  .دهد ینشان م نشست را شده ینیب شیپ ریدرمقابل مقاد یواقع ری، نمودار مقاد7شکل . باشد ینشست م یواقع ریو مقاد شده ینیب شیپ ریمقاد

  

  
  فازي -شده نشست توسط شبکه عصبی  بینی مقادیر واقعی نشست در مقابل مقادیر پیش -7شکل 

 
 

 نتایج بررسیو  مقایسه  .7
و در  86/0هاي عصبی  شده در شبکه بینی هاي پیش هاي واقعی و نشست ها نشان دادند، همبستگی بین نشست طور که نتایج آنالیز شبکه همان

مربوط به  یواقع ریبا مقاددر مقایسه  ،روشبا هر دو  شده بینی پیشنشست  ریمقاداي از  نمونههمچنین . باشد می 91/0فازي  - هاي عصبی شبکه

  .اند ارائه شده 2در جدول  13+340و  3+200، 1+820، 443، -185، -220، -315 يلومتراژهایک

  

 فازي -شده توسط شبکه عصبی و شبکه عصبی  بینی مقادیر نشست واقعی و پیش - 2جدول 

  کیلومتراژ
شده با  گیري نشست اندازه

  )میلیمتر(ابزار دقیق 

شده توسط  بینی شنشست پی

  )میلیمتر(بکه عصبی ش

شده توسط  بینی شست پیشن

  )میلیمتر( فازي - شبکه عصبی 

315-  7  4/5  6  

220-  5  9/4  5/5  

185-  7  4/6  7  

443  11  2/15  5/9  

820+1  2  9/2  2  

200+3  4  1/2  1/4  

340+13  0  0  0  

  

شده توسط شبکه  بینی اکثر موارد مقادیر نشست پیشتوان به این نتیجه رسید که در  ، می2هاي تصادفی ذکرشده در جدول  با توجه به نمونه

اما الزم به ذکر . تر به واقعیت است ، نتایج شبکه عصبی نزدیک-220البته در مواردي نیز همچون کیلومتراژ  .باشند تر به واقعیت می فازي نزدیک -عصبی 

پس به طور کلی با توجه به . ها به دست آمده است وجه به کل دادهشده توسط هر دو روش با ت بینی است که ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و پیش

و  یواقع ریمقاد نیب یاختالف جزئ .دهد بهتري نسبت به شبکه عصبی نشان میکارایی  فازي -، شبکه عصبی آمده دست به ضرایب همبستگی

  .باشد یم ها هبرداشت شبک يشده نشست، به علت خطا بینی پیش
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 گیرينتیجه  .8
شود تا با  یسع دیبا پساست،  يضرور يامر یو مال یاز خطرات جان يریتونل، جهت جلوگ يحفار نیدر ح نینشست سطح زم میزانکنترل 

موجود را به منظور  يعدد يها استفاده از داده ییکه توانا یمصنوع یعصب يها شبکه يریکارگ به. نمود بینی پیشرا  نشست ریقدرتمند مقاد يابزار

ابزار  تواند یم یمصنوع یو شبکه عصب ياستنتاج فاز ستمیاز س یبیاستفاده ترک نیهمچن. باشد نهیزم نیدر ا روش مناسبی تواند یدارند، م جینتا ینیب شیپ

ر ها د داده یابیو ارز يریادگی ندیکه مشاهده شد، فرا يبه طور. کند جادیرا ا) ANFIS( یقیتطب يفاز - یاستنتاج عصب ستمیتحت عنوان س تريقدرتمند

 ریو مقاد شده ینیب شیپ ریمقاد نیب یهمبستگ بیضر ،يفاز - یشبکه عصب جهیها با نت و با توجه به تطابق داده باشد یخوب م اریبس يمطالعه مورد نیا

. دهد ان میشده نش بینی مقادیر واقعی و پیشبین  را 86/0ضریب همبستگی  ،بینی شبکه عصبی پیشحاصل از  جینتا ی،از طرف. است 91/0نشست  یواقع

  .دارد شبکه عصبینسبت به  تري و نتایج واقعی کند تر شبکه کمک می بینی دقیق به پیش حاکی از آن است که تلفیق منطق فازي با شبکه عصبی ،نتایج نیا

 
 

 قدردانی  .9
با ارائه آمار و  که محرابییرم حسین دکتر يآقا قطارشهري مشهد به خصوص 2مسئولین پروژه خط  مانهیاست از زحمات ارزنده و صم ستهیشا

  .میینما و قدردانی تشکر ،نمودند انجام این تحقیق یاريرا در ا م ،الزماطالعات 
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