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خالصه
مسأله نشست سطح زمین و تأثیر آن بر سازههای سطحی از مهمترین مخاطرات ناشی از حفاری تونلهای زیرزمینی است که باید کنترل گردد.
نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل به عوامل مختلفی از قبیل نحوه حفاری ،پارامترهای مربوط به حفاری ،هندسه تونل ،شرایط زمینشناسی و
خصوصیات ژئوتکنیکی بستگی دارد .روشهای تجربی ،تحلیلی و عددی گوناگونی برای پیشبینی نشست سطح زمین موجود است؛ یکی از
روشهای عددی پیشبینی میزان نشست سطحی ،استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی میباشد .خاصیت یادگیری این شبکهها از اهمیت ویژهای
برخوردار است ،لذا میتوان از این تکنیک به منظور پیشبینی نشست متناسب با خصوصیات هندسه تونل و ژئومکانیکی زمین پیرامون تونل کمک
گرفت .در این مقاله ،از روش جدیدی مبتنی بر تلفیق شبکههای عصبی و منطق فازی جهت پیشبینی نشست نیز استفاده گردیده است و نتایج حاصل
از آن با شبکه عصبی مقایسه شده است ،که در نهایت نشان میدهد شبکه عصبی  -فازی در مقایسه با شبکه عصبی به دلیل استفاده از استنتاج فازی
دارای قابلیت تطبیق بیشتری بین ورودیها و خروجیها میباشد.
کلمات کلیدی :پیش بینی نشست ،تونل ،شبکه عصبی ،شبکه عصبی فازی ،منطق فازی.

.1

مقدمه
حفر تونل منجر به حذف تودهای از خاک محل و بروز تغییراتی در وضعیت تنش اطراف آنها میگردد .از جمله پدیده ناشی از این

دستخوردگی ،وقوع نشستهایی در سطح زمین است که به ویژه در مناطق شهری و به خصوص به هنگام عبور از زیر مناطق مسکونی شهرها اهمیت
دارد؛ بنابراین برای جلوگیری از خسارتهای وارده ناشی از حفر تونل بر روی سازههای سطحی و زیرزمینی میزان نشست باید پیشبینی شود [.]7
برای پیشبینی میزان نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی ،تا کنون روشهای تجربی ،تحلیلی و عددی گوناگونی ارائه گردیده است .یکی از
روشهای پیشبینی میزان نشست سطحی ،استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی میباشد .شبکههای عصبی مصنوعی به دلیل انعطاف و قابلیت یادگیری
باال به عنوان سیستمهای یادگیر دارای توانایی هستند که از گذشته بیاموزند و رفتار خود را در حین یادگیری بهبود ببخشند ،لذا میتوان از این تکنیک به
منظور پیشبینی نشست متناسب با خصوصیات هندسه تونل و ژئومکانیکی زمین پیرامون تونل کمک گرفت [.]2
برخالف شبکههای عصبی که دادههای آموزشی را دریافت کرده و مدلهای مبهم تولید میکند ،منطق فازی اجازه میدهد تا بتوان بر تجربه
متخصصا نی که شناخت دقیقی از سیستم موردبررسی دارند ،تکیه نمود ،و دارای قابلیت مدلسازی توابع غیرخطی پیچیده میباشد .همچنین میتوان برای
برقراری ارتباط بین هر مجموعه از داده های ورودی و خروجی از سیستم فازی استفاده کرد؛ این فرایند از طریق تکنیکهایی نظیر  ANFISبسیار ساده
میشود .در شبکههای عصبی  -فازی ،نخست قسمت شبکه عصبی برای یادگیری و طبقهبندی کردن تواناییها و نیز پیوند و اصالح الگو به کار میرود.
7دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي عمران  -مکانیک خاک و پي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد ،اصفهان
2رئیس دانشکده مهندسي هستهای و علوم پايه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد ،اصفهان
1رئیس هیئت مديره و مديرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان
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شبکه عصبی بهطور خودکار ،قواعد منطق فازی و توابع عضویت را در طول دوره تناوب یادگیری ایجاد میکند .در مجموع ،حتی پس از یادگیری،
شبکه عصبی به اصالح توابع عضویت و قواعد منطق فازی ادامه میدهد ،بهگونهای که از سیگنالهای ورودی آن بیشتر و بیشتر یاد میگیرد [.]1
پک ( ،)7393اولین گزارش مستند درمورد پیشبینی نشست سطح زمین ناشی از حفاری تونل در زمینهای نرم را به کنفرانس مکانیک خاک
و پیسازی در مکزیکوسیتی ارائه کرد .پک اولین فردی بود که عقیده داشت شکل منحنی توزیع نشست در سطح زمین و در باالی تونل را میتوان
توسط منحنی توزیع نرمال (منحنی گوس) و با استفاده از اندازهگیریهای صحرایی برآورد نمود [.]4
بابت ( ،)2007برای بررسی نشست و تغییرشکلهای زمین در اثر حفر تونل در مناطق کمعمق و در محیطهای اشباع با استفاده از روش تحلیلی
اینستین و شوارتز برای تونلهای عمیق در شرایط خشک روشی تحلیلی را ارائه داد؛ این روش در مناطقی که نسبت عمق به شعاع بیش از  7/5است،
اعتبار دارد .در این روش تونلهای کمعمق در زمینهای خشک ،تونلهای کمعمق در زمینهای اشباع بدون اعمال هوای فشرده و تونلهای کمعمق در
زمینهای اشباع با اعمال هوای فشرده ،مورد بررسی قرار گرفتهاند [.]5
رودینی ،ابراهیمی فرسنگی و رحماننژاد ( ،)7115با بهکارگیری دادههای گردآوریشده از تونلهای حفرشده در کشورهای مختلف و با
استفاده از نرمافزار  MATLABو روش شبکههای عصبی مصنوعی ،نشست سطحی ناشی از ساخت این تونلها را پیشبینی کرده و با مقادیر
اندازهگیریشده آنها مقایسه کردند که منجر به ارزیابی کارایی شبکه شد .نتایج بهدستآمده ،نشاندهنده کارآیی خوب شبکه میباشد [.]9
سوانساوات و اینشتین ( ،)2009در مقاله خود به کمک شبکههای عصبی مصنوعی و با استفاده از دادههای پروژه متروی بانکوک ،نشست
سطحی ناشی از حفر تونل این پروژه را پیشبینی کردند .خروجیها که مقادیر پیشبینیشده نشست هستند با مقادیر اندازهگیریشده نشست مقایسه شده
و نشان میدهد مقادیر پیشبینیشده همبستگی خوبی با مقادیر اندازهگیریشده دارد [.]1
سنتوس و سلستینو ( ،)2001در مقاله خود نشست سطحی ناشی از تونلسازی در متروی سائوپائولو را با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
پیشبینی کرده و نتایج نشاندهنده کارایی خوب شبکه در پیشبینی نشست هستند [.]1
فتحآبادی ،محمدی و سعیدی ( ،)7137در مقاله خود ماکزیمم نشست در اطراف تونل خط هفت متروی تهران را با استفاده از شبکههای
عصبی پیشبینی کردند .نتایج این مقاله کارایی خوب شبکه را نشان میدهد؛ همچنین میزان نشست پیشبینیشده برای این مکان در شبکه عصبی میزان
 1/2میلیمتر میباشد ،که این میزان برای تونلهای شهری یک مقدار مناسب میباشد که موجب ایجاد خسارت در ساختمانهای اطراف تونل نمیشود
[.]3
در این مقاله ضمن به کارگیری شبکه عصبی ،از روش جدیدی مبتنی بر تلفیق شبکههای عصبی و منطق فازی جهت پیشبینی نشست استفاده
گردیده است .سیستم استفادهشده ANFIS ،میباشد که در مقایسه با شبکههای عصبی به دلیل استفاده از استنتاج فازی دارای قابلیت تطبیق بیشتری بین
ورودیها و خروجی میباشد .در نهایت ،مقایسهای بین نتایج شبکه عصبی و شبکه عصبی  -فازی در پیشبینی نشست سطحی انجام گرفته است.

.2

شبکههای عصبی مصنوعی ()ANN
1

شبکههای عصبی مصنوعی  ،مجموعهای از عناصر پردازنده منفرد هستند .یک شبکه عصبی مصنوعی ،دارای اجزای مختلفی مانند ورودیها،
خروجیها ،بردار وزن و توابع فعالیت میباشد .ورودیها ،سیگنالهای ورودی  Xiتا  Xnمعادل سیگنالهای عصبی ورودی میباشند و در مجموع ورودی
نرون را تشکیل میدهند .بردار وزن ،بردار وزنهای  Wi2تا  Winمعادل مقادیر اتصاالت سیناپسی ورودیهای نرون میباشند .میزان تأثیر ورودی  Xiبر
خروجی  ،Yتوسط مشخصه وزن اندازهگیری میشود .تابع انتقال ،تابعی است که مقادیر خروجی یک نرون مصنوعی را بر اساس مقادیر ورودیاش
تعیین میکند .شکل  ،7نمودار این توابع را نشان میدهد [.]70

(الف)

(ب)

(ج)

Artificial Neural Networks
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شکل  -1نمودار توابع انتقال؛ (الف) تابع خطی( ،ب) تابع تانژانت هیپربولیکی و (ج) تابع لگاریتمی

نرون ،کوچکترین واحد پردازشگر اطالعات است که اساس عمل کرد شبکههای عصبی را تشکیل میدهد .نرونها میتوانند دارای یک
ورودی یا یک بردار به عنوان ورودی داشته باشند .در مسائل پیچیده نیازمند به نرونهایی بوده که به صورت موازی عمل کنند که تشکیل الیه را
میدهند .دو یا چند نرون میتوانند با هم ترکیب شده و تشکیل شبکه دهند ،شبکه میتواند از چندین الیه مانند شکل  2تشکیل شده باشد [.]70

شکل  -2یک شبکه سهالیه با  Rورودی و  Sنرون

شکل اتصال نرونها به هم یکی از متغیرهای اصلی در طراحی شبکههای عصبی مصنوعی و تنظیم نوع شبکه است .چنانچه در یک شبکه
عصبی مصنوعی ،خروجی هر نرون تنها به نرونهای الیه بعد وصل شود ،به آن پیشخور 1میگویند .شبکه عصبی پیشخور را کامالً متصل گویند اگر
هر سلول در هر الیه از همه نرونهای الیه قبل ،ورودی گرفته باشد [.]77
آموزش فرایندی است که در آن پارامترهای آزاد شبکه ،وزنها و بایاسها به شاخصهای بهینه خود نزدیک میشوند .عمدهترین کاربرد قانون
یادگیری پسانتشار خطا ،2در آموزش شبکههای عصبی چندالیه پیشخور است که عموماً شبکههای چندالیه پرسپترون هم نامیده میشوند .الگوریتم
یادگیری پسانتشار خطا مبتنی بر قانون یادگیری اصالح خطا میباشد .کلمه پسانتشار خطا جهت توضیح رفتار الگوریتم انتخاب شده است .پارامترهای
شبکه ،طوری تنظیم میشوند که پاسخ واقعی شبکه هر چه بیشتر به پاسخ مطلوب نزدیک شود .الگوریتم لونبرگ-مرکوات ،یکی از الگوریتمهای
پسانتشار خطا میباشند .در الگوریتم لونبرگ-مرکوات ،از سرعت شیب سطح عملکرد برای رسیدن به جواب بهینه استفاده میشود و در ساختار خود به
گونهای عمل میکند که احتمال در دام افتادن به حداقل میرسد [.]77

.3

سیستم استنتاج عصبی  -فازی تطبیقی ()ANFIS
3

شبکههای ( ANFISسیستم استنتاج عصبی  -فازی تطبیقی ) ،یک دسته از شبکههای وفقی هستند که عملکرد آنها مشابه سیستمهای استنتاج
فازی است .یک شبکه تطبیقی ،ساختاری شامل گرهها و اتصاالت جهتداری است که گرهها را به هم متصل میکنند .در این ساختار ،تمام یا بخشی از
گرهها تطبیقی هستند .در گره های وفقی ،خروجی وابسته به پارامترهایی است که به این گره نسبت داده شدهاند و یک قانون یادگیری تعیین میکند که
این پارامترها چگونه تغییر کنند تا اندازه خطا مینیمم شود .در شکل  ،1یک شبکه تطبیقی نشان داده شده است .گرههای تطبیقی که دارای پارامتر هستند
با مربع و گرههای ثابت که پارامتر ندارند با دایره مشخص شدهاند [.]72

شکل  -3یک شبکه تطبیقی
1

Feed Forward
Back Propagation
3 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
2
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اصلیترین قانون یادگیری در شبکههای وفقی بر اساس نزول گرادیان و قانون زنجیرهای است .تمام شبکههای عصبی پیشرو با قابلیت
یادگیری نظارتشده ،زیرمجموعهای از شبکههای وفقی هستند .سیستم استنتاجی با دو ورودی  xو  yو یک خروجی  zرا در نظر میگیریم که پایگاه
قانون آن شامل دو قانون فازی  Takagi-Sugenoبه صورت زیر باشد [.]72
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
برای رسیدن به نگاشت بین ورودیها و خروجیها ،پارامترهای گرههای وفقی ،بر طبق دادههای آموزشی و با استفاده از روال یادگیری بر پایه
گرادیان ،تغییر کرده و بههنگام میشوند .شبکه وفقی را در نظر میگیریم که دارای  Lالیه بوده و الیه kاُم دارای  kگره باشد .گره واقع در موقعیت iاُم
از الیه kاُم با ( )k,iو خروجی آن با  Oikنشان داده میشود .با توجه به اینکه خروجی یک گره ،وابسته به پارامترها و سیگنالهای واردشده به آن است،
خواهیم داشت [:]72
()7

)Oik  Oik (O1k 1 ,...O#k(k11) , a, b, c,...
که  aو  bو  cو  ...پارامترهای نسبتدادهشده به این گره هستند.
اگر مجموعه دادههای آموزشی دارای  Qعضو باشد ،تابع خطا برای qاُمین داده ورودی  ،1 ≤ q ≤ Qبه صورت جمع مربعات خطا محاسبه
میشود [.]72
() 2
l

E q   (Tm,q  Oml ,q ) 2
m 1

که m ،Tm,pاُمین جزء از pاُمین بردار هدف است و m ،Olm,qاُمین جزء از بردار خروجی واقعی تولیدشده با ارائه qاُمین بردار ورودی به عنوان
ورودی است .خطای کل به صورت مجموع Eqها به دست میآید .برای ایجاد یک فرآیند یادگیری نزول گرادیان بر روی فضای پارامترها ،باید ابتدا
نرخ خطا برای qاُمین داده آموزشی و برای هر گره خروجی  Oمحاسبه شود [.]72
در راستای تطبیق سیستم استنتاج فازی بر مجموعه دادههای ورودی/خروجی ،از تابع  anfisدر نرمافزار  MATLABاستفاده میشود .از
امکانات این تابع هم خط فرمان و هم با استفاده از رابط گرافیکی ویرایشگر  ANFISمیتوان استفاده نمود و هردو روش دارای عملکرد یکسان هستند.

.4

معرفی مسیر موردمطالعه و نحوه اندازهگیری نشست
موقعیت جغرافیایی مسیر خط  2متروی مشهد در راستای شمال شرق به جنوب غرب (از بلوار طبرسی به بلوار فضلبنشاذان) امتداد مییابد.

مسیر مورد مطالعه 4 ،کیلومتر و  100متر میباشد .یک طرف مسیر از شفت شمالی شروع شده ،از ایستگاههای  B2 ،A2و  C2میگذرد و به  D2ختم
میشود ،همچنین مطالعه بر روی قسمتی دیگر از مسیر که از شفت جنوبی شروع شده و به ایستگاه  L2ختم شده ،نیز انجام گرفته است .بنابراین بانک
اطالعاتی مورداستفاده در این تحقیق از کیلومتراژ  -195تا  +1400و از کیلومتراژ  +71010تا  +71974خط  2متروی مشهد جمعآوری شده است.
در مسیر مورد مطالعه خاک شفت شمالی تا ایستگاه  D2عمدتاً دوالیه و از نوع رسی و ماسهای یا ماسه رسدار میباشد .همچنین خاک شفت
جنوبی تا ایستگاه  L2نیز دوالیه و از جنس رس ،ماسه و شن میباشد .ارتفاع آب زیرزمینی نیز در طول مسیر فقط در زیر تاج تونل تغییر میکند [.]71
تونل خط  2متروی مشهد با استفاده از حفاری مکانیزه و به کار گیری دستگاه  TBMاز نوع سپر  EPBنیز حفر گردیده است .تعداد
TBMها دو عدد است که یکی از شفت شمالی حفاری را انجام میدهد و دیگری از شفت جنوبی حفاری میکند؛ قطر خارجی تونل نیز  3/7متر
میباشد .در طول مسیر مورد مطالعه ،عمق تونل از  71/75متر تا  27/95متر متغیر است.
فشار تزریق گروت در کنترل نشستهای سطحی زمین نقش مهمی ایفا میکند .در مسیر مورد مطالعه نیز تزریق گروت تا فشار  1/2بار انجام
شده است .عملیات تزریق در طول این مسیر در قسمت شمالی از رینگ  72تا رینگ  2291و در قسمت جنوبی از رینگ  24تا رینگ  110میباشد.
عملیات اندازهگیری نشست ،شامل عملیات مربوط به کاشت و نصب نشانهها ،قرائت نشانهها توسط دوربین نقشهبرداری مناسب ،ثبت ،انجام
پردازش اولیه و ارائه اطالعات تشکیلشده میباشد .برای اندازهگیری نشست در خط  2متروی مشهد از پینهای اندازهگیری نشست سطحی استفاده
گردیده است .پینها در فاصله  5متری و یا  70متری از هم در راستای محور و همچنین در فواصل  5متری در سمت چپ و راست محور ،نصب
میشوند .در این مقاله از مقادیر اندازهگیریشده نهایی حاصل از تغییر ارتفاع پین مرکزی در هر مقطع عرضی استفاده شده است.
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.5

پیشبینی نشست سطحی توسط شبکه عصبی
شبکه عصبی مصنوعی مورداستفاده در این مقاله با به کار گیری نرمافزار  MATLABطراحی شده است .بانک اطالعاتی موجود دارای 149

داده در مقاطع عرضی مسیر مورد مطالعه میباشد؛ دادههای مربوط به آموزش ،آزمایش و ارزیابی شبکه در هر مدل توسط نرمافزار به طور تصادفی
انتخاب شدهاند .تعداد و توصیف ورودیها و خروجی شبکه در جدول  7ارائه شده است.
جدول  -1توصیف ورودیها و خروجی شبکه
ورودی 7
ورودی 2

ورودی 1

عمق تونل (متر)
وزن مخصوص خشک خاک الیه

اول ()kN/m3

ورودی 1

چسبندگی خاک الیه اول ()kg/cm2

ورودی 4

زاویه اصطکاک داخلی خاک الیه اول (درجه)

ورودی 5

مدول االستیسیته خاک الیه اول ()kg/cm2

ورودی 9

وزن مخصوص خشک الیه دوم ()kN/m3

چسبندگی خاک الیه

دوم ()kg/cm2

ورودی 1

زاویه اصطکاک داخلی خاک الیه دوم (درجه)

ورودی 3

مدول االستیسیته خاک الیه دوم ()kg/cm2

ورودی
70
ورودی
77
خروجی

فشار تزریق گروت (بار)
وضعیت آب زیرزمینی (عدد  7برای باالی تونل،
عدد  0/5برای داخل تونل و عدد  0برای زیر تونل)
نشست سطحی (میلیمتر)

الزم به ذکر است که چون تونل خط  2متروی مشهد در کل مسیر دارای قطر یکسان و نوع حفاری یکسان میباشد ،از اعمال این نوع پارامترها
در ورودی شبکه خودداری شده است.
با توجه به توابع انتقال ،بهتر است که دادههای ورودی و هدف بین  0تا  7قرار گیرند ،بنابراین دادهها پس از نرمالسازی ،به عنوان ورودیها و
خروجی شبکه وارد فضای کاری نرمافزار گردیدند .شبکه عصبی طراحیشده از نوع پسانتشار پیشخور میباشد و در این شبکه از الگوریتم لونبرگ-
مرکوات به عنوان تابع آموزش استفاده شده است .همچنین تابع عملکرد شبکه از نوع خطای میانگین مربعات میباشد 39 .مدل از شبکه عصبی با تعداد
 7تا  1الیه پنهان و  7الیه خروجی طراحی شده ،آموزش دیدند و آزمایش گردیدند .این شبکهها با انواع توابع انتقال در هر الیه و با تعداد نرونهای
مختلف مدل شدند .با توجه به نتایج حاصل از آموزش و آزمایش شبکه ،مدل چهارالیه با توابع انتقال  Logsig ،Logsig ،Purelinو  Tansigبه
ترتیب با تعداد  71 ،71 ،20و  7نرون در هر الیه نسبت حالتهای دیگر نتیجه خوبی در آزمایش شبکه نشان میدهد که درنتیجه ضریب همبستگی
حاصل از این مدل بین مقادیر واقعی و پیشبینیشده نشست 0/19 ،است .مقدار خطای میانگین مربعات این مدل در آزمایش 9/019×70-9 ،و در
ارزیابی 4/143×70-9 ،میباشد .شکل  ،4ضرایب همبستگی بین دادهها را نشان میدهد.
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شکل  -4مقادیر واقعی نشست در مقابل مقادیر پیشبینیشده نشست توسط شبکه عصبی

.6

پیشبینی نشست سطحی توسط شبکه عصبی  -فازی
شبکه عصبی  -فازی مورداستفاده نیز با به کار گیری نرمافزار  MATLABو با استفاده از  ANFISطراحی شده است .بانک اطالعاتی

موجود دارای  149داده در مقاطع عرضی مسیر مورد مطالعه میباشد؛ که از این تعداد 225 ،داده برای آموزش شبکه 52 ،داده برای آزمایش شبکه و
 93داده برای وارسی شبکه به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .تعداد ،توصیف و ترتیب ورودیها و خروجی این شبکه هم مطابق با جدول  7میباشد.
دادهها پس از نرمالسازی ،به عنوان ورودیها و خروجیهای شبکه بارگذاری گردیدند 9 .مدل از شبکه بررسی گردیده است به طوری که
ساختار اولیه سیستم استنتاج فازی ( )FISبا تعداد تابع عضویت ورودی  2با انواع مختلف توابع عضویت ورودی ،gauss2mf ،gaussmf ،gbellmf
 dsigmf ،primfو  psigmfو همچنین با تابع عضویت خروجی ثابت تشکیل شده و شبکه با روش بهینهسازی  hybridو با  40دوره ،آموزش دیده
است .با توجه به نتایج حاصل از آموزش و ارزیابی شبکه ،تابع عضویت ورودی  gauss2mfبه نسبت حالتهای دیگر دارای خطای کمتری در ارزیابی
مخصوصاً در آموزش میباشد .بنابراین این حالت به عنوان بهترین حالت جهت آموزش شبکه استفاده شده است .میانگین خطای ارزیابی این مدل در
آزمایش 0/0050442 ،و در وارسی 0/0021209 ،میباشد .شکل  ،5نمودار سطح بین فشار تزریق و دانسیته الیه معادل اول خاک و میزان نشست را
نشان میدهد.

شکل  -5نمودار سطح بین فشار تزریق و دانسیته الیه معادل اول خاک و میزان نشست
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با توجه به قوانین ساختهشده توسط شبکه ،با استفاده از ورودیها مقادیر پیشبینیشده نشست در تمامی دادهها به دست میآیند .شکل ،9
شماتیکی از قوانین مربوط به نمونهای از دادهها را نیز نشان میدهد.

شکل  -6شماتیک نمونهای از قوانین ارائهشده توسط ANFIS

مقادیر پیشبینیشده نشست توسط شبکه عصبی  -فازی درمقابل مقادیر واقعی نشست رسم شده که درنتیجه نشاندهنده همبستگی باالیی بین
مقادیر پیشبینیشده و مقادیر واقعی نشست میباشد .شکل  ،1نمودار مقادیر واقعی درمقابل مقادیر پیشبینیشده نشست را نشان میدهد.

شکل  -7مقادیر واقعی نشست در مقابل مقادیر پیشبینیشده نشست توسط شبکه عصبی  -فازی

.7

مقایسه و بررسی نتایج
همانطور که نتایج آنالیز شبکهها نشان دادند ،همبستگی بین نشستهای واقعی و نشستهای پیشبینیشده در شبکههای عصبی  0/19و در

شبکههای عصبی  -فازی  0/37میباشد .همچنین نمونهای از مقادیر نشست پیشبینیشده با هر دو روش ،در مقایسه با مقادیر واقعی مربوط به
کیلومتراژهای  1+200 ،7+120 ،441 ،-715 ،-220 ،-175و  71+140در جدول  2ارائه شدهاند.
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جدول  -2مقادیر نشست واقعی و پیشبینیشده توسط شبکه عصبی و شبکه عصبی  -فازی
نشست اندازهگیریشده با

نشست پیشبینیشده توسط

نشست پیشبینیشده توسط

ابزار دقیق (میلیمتر)

شبکه عصبی (میلیمتر)

شبکه عصبی  -فازی (میلیمتر)

-175

1

5/4

9

-220

5

4/3

5/5

-715

1

9/4

1

441

77

75/2

3/5

7+120

2

2/3

2

1+200

4

2/7

4/7

71+140

0

0

0

کیلومتراژ

با توجه به نمونههای تصادفی ذکرشده در جدول  ،2می توان به این نتیجه رسید که در اکثر موارد مقادیر نشست پیشبینیشده توسط شبکه
عصبی  -فازی نزدیکتر به واقعیت میباشند .البته در مواردی نیز همچون کیلومتراژ  ،-220نتایج شبکه عصبی نزدیکتر به واقعیت است .اما الزم به
ذکر است که ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی و پیشبینیشده توسط هر دو روش با توجه به کل دادهها به دست آمده است .پس به طور کلی با توجه
به ضرایب همبستگی بهدستآمده ،شبکه عصبی  -فازی کارایی بهتری نسبت به شبکه عصبی نشان میدهد .اختالف جزئی بین مقادیر واقعی و
پیشبینیشده نشست ،به علت خطای برداشت شبکهها میباشد.
.8

نتیجهگیری
کنترل میزان نشست سطح زمین در حین حفاری تونل ،جهت جلوگیری از خطرات جانی و مالی امری ضروری است ،پس باید سعی شود تا با

ابزاری قدرتمند مقادیر نشست را پیشبینی نمود .بهکارگیری شبکههای عصبی مصنوعی که توانایی استفاده از دادههای عددی موجود را به منظور
پیشبینی نتایج دارند ،میتواند روش مناسبی در این زمینه باشد .همچنین استفاده ترکیبی از سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی مصنوعی میتواند ابزار
قدرتمندتری تحت عنوان سیستم استنتاج عصبی  -فازی تطبیقی ( )ANFISرا ایجاد کند .به طوری که مشاهده شد ،فرایند یادگیری و ارزیابی دادهها در
این مطالعه موردی بسیار خوب میباشد و با توجه به تطابق دادهها با نتیجه شبکه عصبی  -فازی ،ضریب همبستگی بین مقادیر پیشبینیشده و مقادیر
واقعی نشست  0/37است .از طرفی ،نتایج حاصل از پیشبینی شبکه عصبی ،ضریب همبستگی  0/19را بین مقادیر واقعی و پیشبینیشده نشان میدهد.
این نتایج ،حاکی از آن است که تلفیق منطق فازی با شبکه عصبی به پیشبینی دقیقتر شبکه کمک میکند و نتایج واقعیتری نسبت به شبکه عصبی دارد.
.9

قدردانی
شایسته است از زحمات ارزنده و صمیمانه مسئولین پروژه خط  2قطارشهری مشهد به خصوص آقای دکتر حسین میرمحرابی که با ارائه آمار و

اطالعات الزم ،ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند ،تشکر و قدردانی نماییم.
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 .1کیا ،س.م" ،)7130( .منطق فازی در  ،"MATLABچاپ دوم ،انتشارات کیان رایانه سبز 104 ،صفحه.
4. Peck, R.B. (1969), “Deep Excavations and Tunneling in Soft Ground”, 7th International Conference on
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 .9رودینی ،ع ،.ابراهیمی فرسنگی ،م.ع .و رحماننژاد ،ر" ،)7115( .کاربرد شبکههای عصبی در پیشبینی ماکزیمم نشست در اطراف تونلهای
کمعمق" ،هفتمین کنفرانس تونل ایران ،تهران ،ایران.
7. Suwansawat, S. and Einstein, H.H. (2006), “Artificial neural networks for predicting the maximum surface
settlement caused by EPB shield tunneling”, Tunneling and Underground Space Technology, Vol. 21, pp.
133-150.
8. Santos Jr., O.J. and Celestino, T.B. (2008), “Artificial neural networks analysis of São Paulo subway
tunnel settlement data”, Tunneling and Underground Space Technology, Vol. 23, pp. 481-491.
 .3فتحآبادی ،ب ،.محمدی ،م .و سعیدی ،غ" ،)7137( .پیشبینی ماکزیمم نشست در اطراف تونل خط هفت متروی تهران از طریق شبکه عصبی"،
دومین کنفرانس ملی مدیریت بهران ،تهران ،ایران.
 .70کیا ،س.م" ،)7130( .شبکههای عصبی در  ،"MATLABچاپ اول ،ویرایش دوم ،انتشارات کیان رایانه سبز 401 ،صفحه.
 .77احسانی ،ع" ،)7137( .پیشبینی نشست سطح زمین در اثر حفر تونلهای سطحی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی" ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه فردوسی مشهد.
 .72حاجیان ،ع" ،)7130( .تفسیر بیهنجاریهای خردگرانیسنجی با استفاده از شبکههای عصبی و منطق فازی" ،رساله دکتری تخصصی ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 .71مهندسین مشاور ساحل (" ،)7113مطالعات ژئوتکنیک ایستگاههای خط  2قطار شهری مشهد" ،شرکت قطار شهری مشهد و حومه.
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