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 چکیده
هاي  دیسک حفار به واسطه هایی هستند که با اعمال نیروي رانش و دوران کله حفاري تمام مقطع تونل، ماشینهاي  ماشین

و لزوم  ینیونقل زم امروزه استفاده روزافزون از حمل. کنند اي حفر می دهنده، تونل را به صورت یکپارچه و دایره برش
. است یدهگرد TBM يبر تونل هاي ینو گسترش ماش یدایشمنجر به پ یطوالن يها و تونل یدجد یرهاياحداث مس

 یسنت يحفار يها ها را قابل رقابت با روش آن ها، ینماش ینا يحفار يباال یفیتسرعت و ک یه،اول گذاري یهسرما یرغمعل
مشکالت مرتبط  یگرو د یدهد کار باال، وسعت زون خسارت یمنیو ا یعسر یشرويعالوه بر نرخ پ ها ینماش ینا. کرده است

 یبسنگ، ش توده یاتخصوص شناسی، ینزم یطشرا یرنظ یعوامل مختلف .دهند یرا کاهش م يآتشبار يبا روش حفار
و  TBM ییکارا یلتحل. گذارند یم یرتأث ها ینماش ییکارا یزانبه کار رفته بر م ینمشخصات ماش ینو همچن یرمس

از  یکی. است یساخت هر پروژه تونل يو برنامه زمانبند ینهبرآورد هز هاي یبررس يساختگاه مبنا یکیژئوتکن يپژوهشها
باعث  يو منطق فاز یعصب استفاده توام از شبکه .هاست نفوذ آن نرخ ینتخم ها، ینماش ینا ییکارا یزانم بینی یشپ يها راه

 ینا یراباشد ز یمربوطه م یتهايبه کم ياز نگرش فاز یگردد که ناش ینفوذ م نرخ یندر تخم یشبکه عصب ردارتقاء عملک
 ،اي شاخص بار نقطهمحوره،  تک يمقاومت فشار يفاز -یعصب شبکه يدر واقع ورود. دارند يفاز یتماه یشترب یتهاکم

پس از تجزیه و تحلیل ضریب .ین میباشدنفوذ ماش آن نرخ یخروجتعداد دور کاترهد در دقیقه و  دیسک،نفوذ هر  یروين
 .آمد بدست 0,92همبستگی در حدود 

 
 .هاي عصبی، منطق فازي، تونل گالب ، شبکهtbmبري،  نرخ نفوذ، ماشین تونل :هاي کلیدي واژه

 

 مقدمه -1
هاي طوالنی به صورت روشی استاندارد، در صنعت تونل مورد توجه قرار گرفته  بري در حفر تونل هاي تونل کاربرد ماشین

سازي و  انتخاب روش مناسب تونل. متفاوت طراحی و ساخته شده است هاي بري براي زمین هاي تونل انواع مختلف ماشین .است
بدیهی است .آالت است آالت متناسب با روشهاي فوق منوط به امکان برآورد سرعت حفاري این ماشین در نتیجه انتخاب ماشین

 دهد و نقش اساسی در ر مینفوذ ماشین زمان تکمیل پروژه و به تبع آن هزینه را تحت تاثیر قرا که در حفاري مکانیزه، نرخ
نفوذ بخش مهمی از هر پروژه حفاري  بینی نرخ لذا پیش .کند انتخاب شدن یا نشدن حفر مکانیزه به عنوان روش حفر بازي می

 تعریف ماشین در طی یک مرحله حفاري پیوسته این ضریب بصورت فاصله حفاري شده تقسیم بر زمان عملیات .مکانیزه است
تخمین دقیق نرخهاي نفوذ براي زمان طرحریزي، . باشد پارامترهاي سنگ، مشخصات ماشین و اپراتور می شود و تابعی از می

عصبی، تئوري  هاي نرم از اجزاي محاسباتی مختلفی مثل شبکه محاسبات .کنترل هزینه و انتخاب روش حفاري نیازمند است
سازي گرم و  هاي ژنتیک و شبیه گیري مثل الگوریتم شتقسازي بدون م هاي بهینه هاي فازي، استدالل تقریبی و روش مجموعه
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ترکیب روشهاي یاد شده، . . باشد هر یک از روشهاي یادشده داراي نقاط قوت مختص به خود می. شود سرد کردن تشکیل می
موثر در نرم را قادر به گردآوري دانش انسان به شکل  این همکاري، محاسبات. دهد نرم را تشکیل می هسته اصلی محاسبات

به این ترتیب امکان فراگیري و سازگاري با محیط هاي ناشناخته و . سازد هاي نادقیق و نامعین می تقابل با مسائل و محیط
 .شود متغیر با کارایی باالتري فراهم می

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

 :باشد ت چکش اشمیت و سختی سایشی سنگ میاز بازگش

P= 3.716-0.019*HT                                               (1) 

HT=HR*HA
O.5                                                        (2) 

 نرخ نفوذ بر حسب متر بر ساعت  pسختی سایشی و  HA، سختی چکش اشمیت HR، سختی کل HTکه در این رابطه       
البته همانند روابط اولیه . متر بر ساعت  اعتبار دارد 3,716تا  0,076و نرخ نفوذ  242تا  2این رابطه براي سختی کل  .می باشد

 ].1[و توده سنگ را نادیده گرفته است پیشنهادي براي نرخ نفوذ  این رابطه نیز شرایط دستگاه

محوري و مقاومت فشاري تک) ارد بر کاتر حداکثر نیروي و( با استفاده از یکی از خصوصیات دستگاه ) 1976(راهامگ      
 :مگاپاسکال یافت 200تا  140هایی با مقاومت بینی نرخ نفوذ سنگسنگ، مدلی براي پیش

P= 3.94T/6C                                                        (3) 

ي مقاومت فشار 6cنیروي پیشران وارد بر هر کاتر بر حسب کیلو نیوتن  T، گر نرخ نفوذ به میلیمتر بر دوربیان Pدر اینجا       
 :این رابطه به صورت زیر نیز آورده شده است .باشندنمونه سنگ بر حسب مگاپاسکال می

P= 3940Fn/UCS                                                  (4) 

نیروي  Fnو محوره بر حسب کیلوپاسکال مقاومت فشاري تک UCSنرخ نفوذ بر حسب میلیمتر بر دور ،  Pدر این رابطه       
سنگ و هندسه یل در نظر نگرفت پارامترهاي تودهالبته این رابطه بدل .باشدبر هر کاتر بر حسب کیلونیوتن می پیشران اعمالی

 ].2[ماشین یک رابطه تقریبی است

هایی با عات تونلی در ایتالیا که در سنگهاي حاصل از اطالو داده RSRبندي با استفاده از رده )1982(کاسینلی در سال       
 :مگاپاسکال حفر گردید بود ، نرخ نفوذ را بر حسب متر بر ساعت به صورت زیر تعیین کرد 150تا  50مقاومت فشاري 

P= -0.59RSR + 1.59                                                 (5) 

نکرده است  این رابطه به دلیل این که از پارامترهاي ماشین حفاري استفاده. باشدمی m/hنرخ نفوذ بر حسب  Pدر اینجا       
 ].3[باشدمدل قابل اعتمادي نمی

اي را هاي رسوبی رابطهتونل حفر شده در سنگشده از چهار با تحلیل اطالعات جمع آوري  ،)1991( نلسون و همکاران      
می) FPI(ارئه کردند که ورودي آن سختی کل و نیروي پیشران وارد بر هر دیسک کاتر و خروجی آن شاخص نفوذ در محل 

 ].4[باشد

FPI= 5.95 + 0.18*HT                                                            (6) 

 :به صورت زیر تعریف شده است) 1986(باشد و توسط تارکوي سختی کل می HT در این رابطه      
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FPI= Fn(KN)/Penetration(mm/rev)                         (7) 

کیلومتر حفاري در تونل کویینز واقع در نزدیکی نیویورك مدل خود را  7,5هاي حاصل از با بررسی داده) 2007(یاگیز       
. نه انجام دادنمو 150و آزمایش نفوذ سوراخ کننده را بر روي  UCSو  BTSهاي براي نمونه سنگ آزمایش یاگیز. ادارائه د

 :ها رابطه زیر را ارائه کردهاي آماري بر روي دادهیاگیز پس از بررسی

ROP(m/h)= 1.093+0.29*PSI-0.003*UCS+0.437*log(α)-0.219*DPW                                    (8) 

 𝑘𝑁/𝑚𝑚  ،UCSجایی در آزمایش نفوذ سوراخ کننده بر حسب نسبت نیروي ماکزیمم به جابه PSIکه در این رابطه       
فاصله  DPWزاویه بین محور تونل و صفحات ضعیف بر حسب درجه و  𝑀𝑃𝑎  ،αمحوري نمونه سنگ بر حسب مقاومت تک
 :توان از رابطه زیر استفاده نمودمی αسبه براي محا. باشدضعیف  برحسب متر می بین صفحات

α=sin-1(sinαf.sin(αt-αs))                                             (9) 

 ].5[زاویه محور تونل هستند 𝛼𝑡و زوایاي شیب و راستاي برخورد صفحات ضعیف در توده سنگ   𝛼𝑠و  𝛼𝑓در این رابطه       

نفوذ مصنوعی براي مدلسازي نرخهاي عصبینتایج یک مطالعه بر روي کاربرد یک روش شبکه )2010(نژادطیرانی و غالم      
مقاومت فشاري تک  گیري شده و واقعی،اندازه TBMیک بانک اطالعاتی، شامل نرخهاي نفوذ  .بري ارائه دادندهاي تونلماشین

متفاوت TBMها از سه پروژه  داده .تاسیس شد ) RQD(سنگ  تودهسنگ و کیفیت  محوره، فاصله بین صفحات ضعیف در توده
. آوري شد جمع) کرج در ایران و پروژه هیدرولیکی کیب دو در اتیوبی-ب تهرانآتونل انتقال آب کویینز در آمریکا، تونل انتقال (

هاي مخفی  ا، بترتیب در الیهنرون در ابتد 3،و 7، 9الیه مطلوب با یک معماري سه نرون در الیه ورودي،  5یک شبکه عصبی 
تعیین  0,94هاي عصبی  بینی شده بوسیله شبکه نفوذ پیش همبستگی براي نرخ  ضریب .دوم و سوم، و یک نرون در الیه خروجی

 ].۶[شد

  

 نژاد و طیرانی مدل ارائه شده توسط غالم: 1 شکل

 

 توصیف منطق فازي -2

محدوده این کاربردها از محصوالتی نظیر . باشد شدت در حال گسترش میفازي به  هاي اخیر کاربردهاي منطق در سال      

هاي  هاي لباسشویی و مایکروویوها تا کنترل فرایندهاي صنعتی، ساخت ابزارآالت پزشکی، سیستم ها، ماشین دوربین

 .باشد گیري و غیره می تصمیم
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فازي یک  منطق -که داراي دید محدودتري است -در معناي اول. باشد داراي دو معناي متفاوت می )FL( فازي منطق      
هاي  تر تقریباً مترادف با تئوري مجموعه سیستم خطی است که از منطق چند مقداري منتج شده است؛ اما در معناي گسترده

ها عضویت  در این کالس. رزدهی غیربرجسته در ارتباط استهایی از اشیاء با م هاي فازي با کالس تئوري مجموعه. باشد فازي می
 .شود عضویت توصیف می ها با مفهومی تحت عنوان درجه اشیاء در هر یک از کالس

فازي و یا به شکل  if-thenکند، قاعده  ایفاء می FLیک مفهوم اساسی دیگر که نقش کلیدي را در بسیاري از کاربردهاي       

مصنوعی هستند، اما این  هاي قاعده مبنا، داراي پیشینه تاریخی در هوش اگرچه سیستم. باشد ي میفاز تر یک قاعده ساده

فازي، این سازوکار از طریق جبر فازي فراهم  در منطق. ها و نتایج فازي هستند ها فاقد سازوکار براي رویارویی با فرض سیستم

 .شده است

 

 مجموعه هاي فازي -2-1

یک مجموعه فازي، یک مجموعه با مرزهاي نامشخص . هاي فازي شکل گرفته است ي مفاهیم مجموعهفازي برمبنا منطق      
 .ي عضویت در آن عضویت داشته باشند توانند به صورت جزئی و براساس درجه در واقع اعضاي آن می. باشد می

) درجه عضویت(یک مقدار عضویت اي است که نحوه نگاشت هر نقطه از فضاي ورودي را به منحنی) MF(عضویت تابع      
    .کندتعریف می 1و 0بین 

تواند هر منحنی با این تابع می. باشد 1و 0عضویت باید ارضاء کند این است که خروجی آن باید بین تنها شرطی که تابع      

 .هاي ساده، سرعت و کارایی برخوردار باشد را در بربگیردشکل دلخواه که از ویژگی

براي فرموله کردن  if-thenقوائد . دهند هاي فازي و عملگرهاي فازي، موضوع و افعال منطق فازي را شکل می مجموعه      
 :باشد فازي داراي ساختار زیر می ساده در منطق if-thenیک قاعده . گیرند فازي مورد استفاده قرار می دستورات شرطی منطق

If  x   is  A   then   y   is  B 

تحت عنوان  "x   is   A".باشند می) مجموعه هاي مادر(Y و Xازي با برد ف مقادیر تعیین شده در مجموعه Bو  Aکه 
 .شوند تحت عنوان نتیجه شناخته می ”y  is  B“فرض 

 

 سیستم هاي استنتاج فازي -2-2

با . گردد می مند فازي ضابطه منطقها با استفاده از  ها به خروجی استنتاج فازي فرایندي است که طی آن نگاشت از ورودي      
 .شود توجه به نگاشت انجام شده یک تصمیم اتخاذ شده، و یا یک الگو تشخیص داده می

) ORیا AND( ورودي، اعمال عملگرهاي منطقی سازي متغیرهاي شود؛ فازي بخش تشکیل می 5فرایند استنتاج فازي از       
 .ایج و در نهایت غیرفازي کردن خروجیدر قسمت فرض، داللت فرض بر نتیجه، تجمیع نت
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 ANFISیادگیري مدل و استنتاج از طریق  -2-3

 انطباقی، -هاي یادگیري عصبی تکنیک. باشد لگردي مشابه با شبکه هاي عصبی میانطباقی داراي عم -یادگیري عصبی      
ي ابزار  جعبه. آورند مجموعه داده فراهم می عات از یکسازي فازي در راستاي یادگیري اطال روشی را براي ایجاد یک رویه مدل

خروجی /هاي ورودي تنتاج فازي بر مجموعه دادهکند که سیستم اس اي تابع عضویت را طوري محاسبه میمنطق فازي پارامتره
 .شود استفاده می anfisدر این راستا از تابع . منطبق گردد

      ANFIS یک واژه اختصاري است که از حروف اول Neuro- Fuzzy Inference System   Adaptiveساخته شده است .
ANFIS خروجی، یک سیستم استنتاج فازي/هاي ورودياي از دادهبه کمک مجموعه)FIS (پارامترهاي توابع . کندایجاد می

تنظیم به  این عملیات. شوندمی انتشار یا ترکیب آن باروش حداقل مربعات تنظیمعضویت این سیستم، از طریق الگوریتم پس
 .ها فرا بگیرددهد تا ساختار خود را از مجموعه دادههاي فازي اجازه میسیستم

از طریق ) ها و یا تنطیم آن(محاسبه این پارامترها. کنند عضویت طی فرایند یادگیري تغییر می پارامترهاي مربوط به توابع      
سازي پارامترهاي سیستم  گیري براي مطلوبیت مدل این بردار گرادیان یک معیار اندازه. شود یک بردار گرادیان تسهیل می

سازي  سازي دیگر، براي بهینه هاي بهینه توان از روال راهم آوردن بردار گرادیان، میاز ف پس. آورد استنتاج فازي فراهم می
 Anfis. گردد ي مجموع مربعات خطاها محاسبه می معموالً خطا با استفاده از محاسبه. پارامترها و کاهش خطا استفاده نمود

 .کند تخمین حداقل مربعات استفاده می انتشار و یا ترکیب آن با عضویت از روش پس براي تخمین پارامترهاي تابع

 

 هاي آزمایشی و وارسی معتبرسازي مدل با استفاده از مجموعه داده -2-4

اند، به مدل  خروجی که در فرایند آموزش مدل شرکت نداشته/معتبرسازي مدل فرایندي است که طی آن بردارهاي ورودي      
 .مدل مشخص شودشوند تا به این ترتیب میزان صحت عمل  اعمال می

ایده اصلی استفاده از . دهد هاي آزمایشی، قابلیت برررسی عمومیت سیستم استنتاج فازي را به دست می مجموعه داده      
که روال آموزش به شکل نامناسبی انجام شود، مدل  برازش در مدل است؛ زیرا در صورتی هاي وارسی، بررسی بیش مجموعه داده

هاي  در صورت استفاده از داده. دهد هاي غیرآموزشی پاسخ مناسبی نمی شود، اما داده کامالً منطبق میهاي آموزشی  برروي داده
برازش را تشخیص داد؛ زیرا با شروع روال آموزش، خطاي مدل روي مجموعه وارسی رو به کاهش  توان رخداد بیش وارسی، می

عضویت طوري تعیین  به این ترتیب پارامترهاي تابع. کند دا میبرازش این خطا به شدت افزایش پی گذارد، اما با شروع بیش می
 ].7[آموزشی، به حداقل مقدار خود برسدشود که خطاي مدل روي مجموعه وارسی نیز عالوه بر خطا روي مجموعه  می

 

 موقعیت جغرافیایی تونل گالب -3

رسانی از  به دشت کارون در امتداد طرح آب آب گالب انتقال آب از دریاچه سد تنظیمی هدف از پروژه تونل انتقال      
باشد و  کیلومتري غرب اصفهان و شمال استان چهارمحال و بختیاري می 100طرح  گستره. باشد رود به کاشان می زاینده
متر ارتفاع و  3890کوه داالن با  بلندترین رشته کوه این منطقه رشته. ترین شهرها به آن تیران و چادگان هستند نزدیک

 ].8[تمتر اس 1900ترین منطقه آن دره زاینده رود با ارتفاع  تپس
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 مطالعات ژئوتکنیکی انجام گرفته در مسیر تونل -3-1

گمانه ژئوتکنیکی با مجموع  9گالب ، شرکت آزمونه فوالد به دستور مشاور طرح تعداد  کیلومتري تونل 10بر روي مسیر       
.  متر حفاري نموده است 100ت کانال آبگیر به ورودي تونل اصلی با مجموع عمق گمانه در موقعی 2متر و تعداد  3105عمق 

اي و آزمایشگاهی توسط شرکت آزمونه فوالد انجام شده  گیري ممتد و آزمایشهاي گمانه و مغزه 1ها به صورت دورانی حفاري
 .ها بوده است ا عمق تونل در گمانهها ، کسب اطالعات ژئوتکنیکی ت یکی از اهداف این حفاري. است

 
 ]9[)متري از ورودي تونل 2900در فاصله  BH2گمانه ( هاي حفاري شده  نمونه لوگ گمانه: 2شکل

 

 پارامترهاي ورودي -4

حال همه پارامترها مستقل نیستند و به هر. ثیر دارند بسیار مشکل استتعیین همه پارامترهایی که بر روي نرخ نفوذ تا      
تک پارامترهاي حفاري و ژئوتکنیکی آنالیز همبستگی پیرسون  تکبنابراین بین . تعدادي از آنها ارتباط قوي با یکدیگر دارند

محوره  و مقاومت فشاري تک) IS(50)(اي مترها، دو پارامتر شاخص بار نقطهانجام شد ؛ که مشخص گردید از میان این پارا
از . وکمترین ضریب همبستگی را بین خود برقرار نمودند) FPI(بیشتر ضریب همبستگی را با اندیس نفوذ میدانی) UCS(گسن

و ) RPM(در نهایت دو پارامتر میزان چرخش کاترهد. طرفی اندیس نفوذ میدانی که خود رابطه مستقیمی با نرخ نفوذ دارد
 .ورودي تعیین گردیدندبعنوان پارامترهاي ) Fn(نیروي نفوذ هر دیسک

 

 هاي ورودي مجموعه داده -5

ل از آموزش و اجراء، قب. هاست و منطق فازي جمع آوري داده -عصبیهاي  رین مراحل در استفاده از فن شبکهیکی از مهمت      
 . شوند موزش، ارزیابی و آزمایش تقسیم میهاي آ ها بطور اتفاقی به زیر مجموعه مجموعه داده

براي وارسی و در /. 20ها براي آموزش،  داده/. 65از این تعداد، . ده استآوري ش مجموعه داده جمع 289مقاله حاضر، در       
مجموعه آموزش براي تولید مدل، مجموعه وارسی براي برررسی میزان صحت عمل . براي آزمایش انتخاب شدند/. 15نهایت 

 .دهد استنتاج فازي را به دست می سیستممدل و مجموعه آزمایش، قابلیت بررسی عمومیت 

 

1 Rotary 
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 ANFISطراحی و آنالیز  -6

مقاله با  نیمورداستفاده در ا يفاز - یشبکه عصبسپس . هاي ورودي و خروجی نرمالیزه شدند پس از تعیین پارامترها، داده      
. بارگذاري گردیدند anfisهاي ورودي در  داده. شد یطراح ANFIS ابزار جعبهو با استفاده از MATLABافزار  نرم يریگبه کار
نشان داده ) 1(ها در جدول کیفیت نتایج بدست آمده براي تعدادي از مدل. هاي مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند مدل

 .شده است

 

 ها مقایسه بین تعدادي از مدل: 1جدول 

میانگین 
خطا 

 آزمایش

میانگین 
 خطا وارسی

میانگین 
 خطا آموزش

 خطا در
 پایان آموزش

نوع تابع 
عضویت 
 خروجی

نوع تابع 
عضویت 
 ورودي

تعداد تابع 
عضویت 
 ورودي

 ردیف

0.46836 0.56022 0.09222 0.09222 Linear Gbell 2 1- 
0.23620 0.25984 0.09579 0.89491 Linear Gauss 2 2- 
0.49975 0.64165 0.08882 0.08882 Linear Gauss2 2 3- 
0.35526 0.45962 0.09285 0.08812 Linear Pi 2 4- 
0.92086 0.43241 0.09134 0.08780 Linear Dsig 2 5- 
0.92086 0.43241 0.09134 0.08780 Linear psig 2 6- 
0.17915 0.13451 0.10903 0.10903 Constant Gbell 2 7- 
0.16542 0.12607 0.10751 0.10751 Constant Gauss 2 8- 
0.12302 0.13476 0.12754 0.11159 Constant Gauss2 2 9- 
0.13284 0.13584 0.12052 0.11334 Constant Pi 2 10- 
0.12615 0.13589 0.12152 0.10945 Constant Dsig 2 11- 
0.12615 0.13589 0.12152 0.10945 Constant Psig 2 12- 
1.4462 1.9222 0.08262 0.07366 Linear Gbell 3 13- 
1.0168 1.2339 0.08472 0.07411 Linear Gauss 3 14- 
11.391 10.537 0.06983 0.06983 linear Gauss2 3 15- 

0.33994 0.33959 0.09087 0.08742 Constant Gbell 3 16- 
0.25641 0.18267 0.09585 0.08470 Constant Gauss 3 17- 
2.7197 1.7743 0.09593 0.07642 Constant Gauss2 3 18- 
2.6097 4..0936 0.06548 0.06459 Constant gauss 4 19- 
2.651 3.605 0.06404 0.05893 linear gauss 4 20- 

 

بنابراین پس از تحلیل و بررسی خطاها، مشخص گردید که بهترین مدل براي مسئله مورد نظر؛ مدلی با تعداد تابع عضویت       
با خطاي تولرانس صفر  constantدر قسمت ورودي و در نهایت تابع عضویت خروجی از نوع  gausss، تابع عضویت 2ورودي 

 .باشد می

 .دهد فازي نشان می -گیري شده براي مدل مرجع شبکه عصبی بینی شده و اندازه یک مقایسه بین مقادیر پیش) 3(شکل       
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گیري شده بینی شده و اندازه همبستگی بین نرخ نفوذ پیش: 3شکل  

 
باشد و این  گیري شده بسیار نزدیک می بینی شده و اندازه شود ضریب همبستگی بین مقادیر پیش می همانطور که دیده       

. دهد ها را نشان می هاي تعدادي از مدلشکل زیر خطا. باشد رائه شده دلگرم کننده و مطلوب میدهد که مدل ا نشان می
.دهد ها را نشان می رضایتبخش تحلیل ین ارزیابی کیفیتخطاهاي بدست آمده براي ا  

 

 
ها مقایسه خطاها بین تعدادي از مدل :4شکل  

 
 گیري نتیجه -7

دلیل  همچنین به. طور کامل نرخ نفوذي مطابق با واقعیت را ارائه کنند توانند به بینی نمی هاي پیش کدام از مدل هیچ      
از مقدار هاي قدیمی نرخ نفوذ کمتر  هاي حفاري، بیشتر مدل پیشرفت تکنولوژي و استفاده از ابزار با کارآیی بیشتر در دستگاه

 .دهند واقعی را بدست می

این روش که . باشد منطق فازي یک روش جالب و در عین حال آسان و بسیار دقیق براي حل مسائل تخمین میروش       
نشان  تکنیکهاي انجام شده با استفاده از این  ها و تحلیل بررسی. شود می if- thenو در غالب قوائد  ،تکنولوژي آن جدید

که ضریب  نشان داداین مدل همچنین . باشد ها می دهد که این روش قابل اعتماد و کم هزینه در مقایسه با سایر روش می
از طرفی خطاهاي بدست آمده  .باشد گیري شده بسیار زیاد می بینی شده در مقایسه با مقادیر اندازه همبستگی بین مقادیر پیش

 .اندك و ناچیز می باشد
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