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چكيده
برآورد صحيح پارامترهاي راهبري ماشين حفار تونل ،جهت تعيين شرایط بهينه عملكرد ماشين و افزایش راندمان پروژه هاي تونلسازي مكانيزه امري
ضروري است .به ویژه تعيين دامنه تغييرات مناسب دو پارامتر کليدي نيروي رانش و گشتاور کله حفار در دستيابی به عملكرد بهينه ماشين بسيار
حائز اهميت است .به ویژه اگر ماشين در شرایطی به کار گرفته شود که براي به کارگيري در آن شرایط طراحی نشده باشد ،ضرورت برآورد این
پارامترها دوچندان میشود .در این مطالعه با استفاده از روشهاي شبكه عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه ) (ANN-MLPو رگرسيون چند متغيره
) (MVRمدلهایی تجربی براي تخمين پارامترهاي راهبري ماشين حفار  ،EPBشامل گشتاور کله حفار و نيروي رانش ،در بخشی از پروژه توسعه
جنوبی خط  6متروي تهران توسعه داده شده است که حفاري در سنگ آهک مستحكم توسط ماشين  EPBو با ابزار برشی از نوع دیسک کاتر صورت
گرفته است .حفاري در چنين شرایطی با این نوع ماشين معمول نمیباشد .پارامترهاي مورد استفاده جهت توسعه مدلها شامل پارامترهاي اپراتوري
و عملكردي ماشين حفار نظير نفوذ کاترهد ،فشار جبهه کار ،سرعت چرخش کاترهد و بار کاتر میباشند.

مقایسه نتایج بدست آمده از روش ANN-

 MLPبا دادههاي واقعی اندازهگيري شدهي ماشين حفار توسط توابع خطا در یادگيري عميق ،موید دقت و صحت قابل قبول نتایج حاصل از مدل
میباشد .مقادیر تابع خطا ميانگين قدر مطلق تفاضل ) (MAEبراي گشتاور در مرحله آموزش و صحت سنجی به ترتيب  0100010و  01000محاسبه
گردیدند .همچنين مقادیر تابع  MAEدر برآورد نيروي رانش بر اساس دادههاي آموزش و آزمایش به ترتيب  0100016و  01010برآورد شدند .مقایسه
مابين نتایج روش  MVRبا داده هاي واقعی اندازه گيري شده توسط ماشين حفار نيز بيانگر صحت روابط توسعه داده شده است ،به صورتيكه مقدار
تابع خطا  MAEدر برآورد گشتاور  010010و براي نيروي رانش  010010بدست آمد.

كليد واژهها :یادگيري عميق ،تونلسازي مكانيزه ،پارامترهاي راهبري ،گشتاور کاترهد ،ماشين .EPB
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 .1مقدمه

( .)Ates et al., 2014ارتباط ميان پارامترهاي عملكردي و

در چند دهه اخير ،ماشين حفار مكانيزه  EPBبه دليل سازگاري

اپراتوري ماشينهاي سنگ سخت با شرایط زمين شناسی در

با انواع شرایط زمين شناسی و ویژگیهاي ژئوتكنيكی مختلف

توده سنگهاي مختلف توسط محققين مورد بررسی قرار گرفته

جبهه کار حفاري ،پيشرفت چشمگيري به جهت کارکرد آن در

است (.)Hassanpour at al., 2010, 2011, Liu et al., 2020

محيطهاي شهري و براي حفاري فضاهاي زیرزمينی داشته

اگرچه برخی از این مدلها براي ماشينهاي  EPBکه در سنگ

است .حفظ پایداري جبهه کار تونل ،به حداقل رساندن

به کار گرفته می شوند نيز قابل کاربرد هستند ،اما احتياط الزم

جابجاییها و کنترل نشست سطح زمين در محيط شهري ،کنترل

در زمينه محدودیت هاي مدلها باید در نظر گرفته شود.

هزینهها و زمان بندي پروژه و بهرهوري مطلوب ،از ویژگیهاي

دامنه تغييرات پارامترهاي ژئوتكنيكی جبهه کار همواره با عدم

شاخص ماشين حفار تعادلی فشار زمين است .لذا بر اساس

قطعيت همراه است و نمیتوان با اطمينان به صورت قطعی

توضيحات فوق ،استفاده از ماشين  EPBبه صورت روز افزون

مقدار آن را تعيين کرد .از سوي دیگر ارتباط این پارامترها با

در حال افزایش است .اگرچه این ماشينها براي حفاري

پارامترهاي راهبري ماشين به ویژه در ماشينهاي  EPBنيز تا

زمين هاي نرم با درصد ریزدانه باال مناسب هستند ،اما با در نظر

حدود زیادي ناشناخته است (صمدي و حسن پور،1933 ،

گرفتن برخی تمهيدات ،حفاري در زمينهاي سنگی سخت و

.)Delisio et al., 2013, Gong et al., 2009, Cigla et al., 2001

مقاوم نيز توسط اینگونه ماشينها امكان پذیر است .بدیهی است

بنابراین الزم است با بكارگيري روشهاي یادگيري عميق و

حفاري در این شرایط زمين شناسی دشواريهاي خاص خود

هوش مصنوعی نظير ماشين بردار پشتيبان ،الگوریتم ژنتيک،

را دارد و عملكرد ماشين و پارامترهاي راهبري آن تفاوت اساسی

شبكههاي عصبی بازگشتی ،شبكههاي عصبی پيچشی و

با شرایط معمول دارد .بنابراین ،مطالعه عملكرد و راهبري ماشين

روشهاي فازي ،مدلهایی براي پيش بينی پارامترهاي راهبري

 EPBدر سنگ سخت و توسعه مدلهایی براي پيش بينی آنها

و عملكرد ماشين در شرایط مختلف زمين شناسی توسعه داده

میتواند موضوعی مفيد براي کاربرد بهينه این ماشينها در

شوند ( Grima et al., 2000, Jalalkamali et al., 2015, Afradi

شرایط جدید باشد.

 .)et al., 2016, Huang et al., 2018تاکنون ،تالشهایی براي

در سالهاي اخير مطالعاتی جهت برآورد گشتاور ماشين در

استفاده از این روشها صورت گرفته است .به عنوان مثال ،گائو

مصالح خاکی توسط محققين مختلف صورت گرفته که بر پایه

و همكاران شبكهاي بر اساس روش شبكه عصبی بازگشتی

( Godinez et

 RNNجهت پيش بينی عملكرد ماشين ارائه کردند ( Gao et al.,

 .)al., 2015, Wang et al., 2012, Shi et al., 2011همچنين

 .)2019یاگيز و کاراهان نيز با بهکارگيري روش بهينهسازي

جهت برآورد نيروي رانش مورد نياز ماشين در مصالح خاکی

ازدحام ذرات ( )PSOشبكهاي پيش بينی کننده جهت برآورد

یک مدل تحليلی توسط انجمن مهندسين عمران ژاپن ارائه شده

نرخ نفوذ ماشين  TBMتوسعه دادند

( Yagiz and Karahan,

است ( .)JSCS, 2007در این مدلها سهم فرایند حفاري زمين

 .)2011در مطالعهاي دیگر ،شبكه عصبی مصنوعی  MLPجهت

در محاسبه گشتاور و نيروي رانش دستگاه اندک است .این در

برآورد نرخ پيشروي ماشين حفار  TBMبر اساس دادههاي

حاليست که در زمين هاي سنگی ،بخش زیادي از گشتاور کل

واقعی حاصل از تونل متروي آتس یونان توسط بناردو و

ماشين شامل گشتاور ناشی از برش سنگ توسط ابزار برشی

کاليامپاکوس ارائه شد (.)Benardos and Kaliampakos, 2004

است ( .)Bilgin et al., 2008همچنين بخش زیادي از نيروي

همچنين تخمينی از نرخ نفوذ ماشين حفار  TBMدر شرایط

رانش کل ماشين صرف نفوذ ابزار برشی در سنگ میگردد

سنگی با ميانگين  RQD = 70با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی

مدلهاي تحليلی و مدلسازي فيزیكی میباشند
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 MLPتوسط غالم نژاد و طيارانی صورت گرفت

شده است .مشخصات فنی این ماشين نيز در جدول  1ارائه شده

( .)Gholamnejad and Tayarani, 2010سليمی و همكاران نيز

است.

با استفاده از فاکتورهاي ژئومكانيكی توده سنگ ،پارامترهاي
اجرایی ماشين را توسط الگوریتم هوش مصنوعی و درخت
رگرسيونی مورد ارزیابی قرار دادند (.)Salimi et al., 2019
با وجود این ،تاکنون هيچ مدلی براي برآورد پارامترهاي راهبري
ماشين  EPBدر حالت نيمه باز ،با در نظر گرفتن شرایط ویژهاي
که حفاري در سنگ انجام میشود ،توسعه داده نشده است .در
این مطالعه ،از روشهاي شبكه عصبی مصنوعی پرسپترون چند
الیه ( )ANN-MLPو رگرسيون چند متغيره ( )MVRجهت
توسعه مدلهایی براي تخمين گشتاور کاترهد و نيروي رانش
ماشين  EPB-S523مورد استفاده در پروژه توسعه جنوبی خط
 6متروي تهران ،هنگامی که حفاري در سنگ آهک مستحكم
صورت گرفته ،استفاده شده است .این مدلها می توانند براي
شرایط مشابه از نظر زمين شناسی و نوع ماشين به کار گرفته

شكل  .1موقعيت مسير توسعه جنوبی خط  6متروي تهران بر
روي نقشه زمين شناسی محدوده

شوند.

طرح ( Firouzei et al.,

)2019
همانطور که در شكلهاي  1و  2مشاهده میشود ،بخشی از

 .9معرفی پروژه

قسمت شمالی پروژه توسعه جنوبی خط  ،6به طول حدود

پروژه توسعه جنوبی خط  6متروي تهران بخشی از طرح توسعه

 1200متر (از متراژ تقریبی  000تا  )200در ميان واحدهاي

حمل و نقل شهري تهران است که از دولت آباد تا حرم

سنگی آهک کرتاسه قرار گرفته است که براي حفاري با ماشين

عبدالعظيم امتداد دارد .موقعيت این پروژه بر روي نقشه ساده

 EPBشرایط مناسبی نداشته و حفاري آنها با چالشهایی روبرو

شده زمين شناسی جنوب شرق تهران در شكل  1نشان داده

بوده است .بقيه مسير تونل در واحدهاي آبرفتی با ویژگیهاي

شده است .پروفيل زمين شناسی محدودهي مورد مطالعه در

مناسب براي حفاري با  EPBقرار دارد .براي حفاري بخش

شكل  2ارائه شده است .پروژه مذکور با طول  616کيلومتر با

سنگی تونل ،از  26دیسک کاتر دوبل به قطر  17اینچ (09110

استفاده از یک ماشين دست دوم از نوع  EPBساخت شرکت

سانتی متر) که بر روي کاترهد به جاي ابزار برش زمين نرم

هرنكنشت ( )Herrenknechtآلمان ،با قطر  3113متر و ضریب

(درگ بيت ها) نصب شده اند ،استفاده شده است .این دیسک

بازشدگی کاترهد برابر با  ،0120حفاري و سگمنت گذاري شده

کاترها در مجموع  02حلقه داشته و  02اثر بر روي جبهه کار

است .این ماشين براي حفاري در زمين نرم (خاکهاي آبرفتی

تونل باقی می گذارند.

با درصد ریزدانه باال) طراحی شده است و قبالً براي حفاري

توده سنگهاي موجود در مسير پروژه را میتوان به دو واحد

بخشی از خط  9متروي تهران به کار گرفته شده است .تصویري

زمين شناسی مهندسی تفكيک نمود .مشخصات واحدهاي

از ماشين به کار گرفته شده در این پروژه در شكل  9نشان داده

سنگی و پارامترهاي ژئومكانيكی توده سنگهاي مسير تونل که
در رخنمونهاي سطحی و سينه کار تونل مطالعه شده اند ،در
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جدول  2ارائه شده است .تصاویري تيپيک از این توده سنگ ها

الیهبندي متوسط تا ضخيم (در حدود  100-90سانتی متر) است

در جبهه کار تونل نيز در شكل  0نشان داده شده است.

(شرکت سابير بين الملل .)1930 ،در دو سوي این آهکها،

همانطور که مشاهده میشود توده سنگ اصلی تشكيل دهنده

ضخامت محدودي از سنگهاي آهكی هوازده و خردشده و با

مسير این بخش از پروژه (واحد زمين شناسی مهندسی ،)RT1

مقاومت تک محوري کمتر نيز مشاهده شده است که در این

متشكل از سنگهاي آهكی مستحكم ( )UCS=80-120 MPaبا

شدهاند.

مطالعه

با

عالمت

RT2

نامگذاري

شكل  .9پروفيل زمين شناسی محدودهي مورد مطالعه در پروژه توسعه جنوبی خط  6متروي تهران ).(Firouzei et al., 2019

(ب)

(الف)

شكل  .3الف) ماشين  EPBخط  6متروي تهران ،ب) خطوط تاثير چرخش دیسک کاترها در مصالح سنگی جبهه کار.
جدول  .1مشخصات فنی ماشين حفار  EPB-S523در پروژه توسعه جنوبی خط  6متروي تهران.
Specifications
9.19 m
52
)17 (in
26
)2400 (kW
0.3-8 RPM
)17197 (kN.m
33
)30000 (kN
)0-22 (kN.m
2.3 RPM

Descriptions
TBM diameter
Number of cutting tools
Disc cutter diameter
Number of central and peripheral D. cutting tools
Electromotor power
Ave. Cutterhead rotation speed
Max. cutterhead torque
Number of thrust cylinder
Max. total Thrust
Ave. screw conveyor torque
Ave. screw conveyor rotation speed

Cutterhead

Driver system
Thrust system
Screw conveyor
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جدول  .9مشخصات و پارامترهاي ژئومكانيكی واحدهاي سنگی مسير پروژه (شرکت سابير بين الملل.)1930 ،
Rock mass geomechanical parameters
Q

RQD

GSI

UCS
)(MPa

BRMR

Geotechnical characteristics
Stability

Strength

condition

degree

Local
6.27

90-100

60-65

80-120

60-75

1.85

60-80

40-45

50-80

45-55

structural
instability
Unstable

Structure

Strong, very

Layered,

Strong

Jointed

Strong

Weathered

Eng.
lithology

Limestone

Limestone

Geological
units

RT1

RT2

شكل  .0تصاویري از توده سنگ آهكی در جبهه کار تونل ).(Firouzei et al., 2019
 .3مواد و روشها
روش ارائه شده براي بررسی شاخص آسيبپذیري فرونشست
دشت مورد مطالعه به صورت مدل سيستم امتيازدهی نقطهاي

 .1-9توسعه بانک اطالعاتی

( )PCSMاست .بطوریكه با استفاده از مدل  ALPRIFTکه یک

یكی از گامهاي اساسی در مطالعات مربوط به تحليل عملكرد

روش براي ارزیابی شاخص آسيبپذیري و شامل  7الیه موثر

ماشين ،جمع آوري داده هاي مناسب در قالب یک بانک

بر فرونشست میباشد ،نقشه الیه هاي موثر بر فرونشست را در

اطالعاتی کامل میباشد .در این مطالعه نيز براي به دست آوردن

بازه زمانی یک سال ( ،)30-30با استفاده رتبههاي مشخص شده

داده هاي مورد نياز ،شامل دادههاي زمين شناسی و اپراتوري

 ،در نرم افزار  ArcGISکالس بندي کرده و با توجه به وزن داده

ماشين (گشتاور و سرعت چرخش کاترهد ،نيروي رانش کل،

شده ،بر روي هم تلفيق و همپوشانی گردیده و نقشه آسيب

بار کاتر ،فشار جبهه کار) و اطالعات مربوط به عملكرد دستگاه

پذیري فرونشست به دست آمده و با استفاده از مدل ماشين

(نفوذ کاترهد) ،ضمن انجام بازدیدهاي متعدد از سينه کار تونل

بردار پشتيبان ( )SVMبهينه سازي میشود .در نهایت ضریب

و بررسی مصالح خروجی ،به مرور گزارشات کارگاهی و

InSAR

بررسی آماري و غربال داده هاي ثبت شده در  PLCدستگاه نيز

همبستگی مدل هاي به دست آمده با نقشه ماهوارهاي
به منظور صحت سنجی اطالعات ،تطبيق داده میشود

پرداخته شده است .در نهایت ،داده هاي مورد نياز براي هر
کورس حفاري ،متوسط گيري و در بانک اطالعاتی مربوط به

بهار  ،1001جلد پانزدهم ،شماره 1
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این تحقيق درج شده است .نتایج تحليل آماري پارامترهاي

مصنوعی شامل الیهها و نورونهاي مختلفی است که محاسبات

اپراتوري و عملكرد ماشين در جدول  9ارائه شده است.

و پردازش دادهها در الیه پنهان صورت میگيرد .امروزه با توسعه
تكنولوژي و پيشرفت علم از روشهاي بهروز یادگيري عميق
جهت پيش بينی و بهينه سازي پارامترهاي مورد نظر استفاده

 .2-9روشهاي توسعه مدلها

میشود تا با دقت باال و حداقل زمان پردازش ،فرایند تحليل

همانطور که اشاره شد ،در این مطالعه از دو روش رگرسيون

محاسبات صورت گيرد .لذا ساخت یک شبكه پيش بينی کننده

چند متغيره ( )MVRو شبكه عصبی مصنوعی پرسپترون چند

بر اساس ویژگیهاي موجود در پایگاه دادهي تعریف شده لزوم

الیه ( )ANN-MLPبراي توسعه مدلهاي پيش بينی استفاده

استفاده از هوش مصنوعی به عنوان تكنيكی کارآمد را مهيا

شده است.

میکند.

اساس مدل رگرسيون خطی ساده بر حداقل نمودن مجموع

در این روش پس از جمع آوري اطالعات و طراحی شبببكه

مربعات خطا بين مشاهدات و خروجی مدل از طریق محاسبه

یادگيري ،دادهها به دو قسبمت آموزشبی و آزمایشبی تقسبيم

مشتق تابع معادل با صفر پایهگذاري شده است .مدل رگرسيونی

بندي میشببود که بر اسبباس الگوریتم آموزشببی مورد نظر

به شكل ماتریسی در (رابطه  )1ارائه شده است .در این رابطه β

یادگيري شبكه انجام میشود .هر نورون الیه ورودي با نماد

ماتریس ضرایب رگرسيون e ،ماتریس خطاي برازش و  Yنيز

وزن خود را به نورون  Yموجود در الیه هاي پنهان میفر ستد

ماتریس پاسخ میباشد .جهت انجام محاسبات مشتق تابع معادل

که طبق (رابطه  )9میباشد (.)Simpson, 1990

صفر الزم است رابطه مورد نظر بر حسب  βحل شود که به
شكل (رابطه  )2میباشد .در رابطه  X’ ،2ترانهاده ماتریس

X

است (.)Natarajan, 1995

()9

X

)Yin = W1 X1 + W2 X2 + W3 X3, Y = f (Yin

پيش از معرفی دادهها به سيستم شبكه عصبی باید کنترل،
نرمالسازي ،دسته بندي و بی بعد سازي روي دادهها انجام شود

() 1

Y = Xβ + e

( .)Menhrotra et al., 1997نرمالسازي داده ها طبق فرمول

()2

)β = (X’X)-1 (X’Y

(رابطه  )0میباشد .در رابطه بيان شده  X, Xn Xmax, Xminبه

الزم است متغيرهاي مستقل تعریف شده در پایگاه داده

ترتيب نمایانگر حداقل ،حداکثر ،مقادیر نرمال شده و مقادیر

همپوشانی و هم خطی زیادي نداشته باشند ،زیرا در این صورت

واقعی پارامتر مورد نظر هستند .ساختار توابع فعالسازي و توابع

ماتریس ( )X’Xرا نمیتوان معكوس کرد و باعث افزایش خطا

انتقال در شكل  0ارائه شده است.

در اثر گرد کردن دادهها و محاسبات میشود .مهمترین فاکتور

()0

X −X min
X max − X min

=X

جهت برآورد هم خطی چند گانه پارامترهاي ورودي ،استفاده
از شاخص احتماالتی واریانس و فاکتور تورم واریانس ()VIF

 .0تحليل دادهها

است ( .)Neter, 1999مقدار ایده آل براي فاکتور تورم واریانس

 .1-0توسعه مدل تجربی بر اساس رگرسيون چند متغيره

یک میباشد و مقادیر بزرگتر از  10براي فاکتور مذکور نشانه

)(MVR

ناپایداري مدل رگرسيونی میباشد.
در این مطالعه ،جهت برآورد پارامترهاي گشتاور و نيروي رانش
ماشين  EPBعالوه بر روش رگرسيون چند متغيره ،از شبكه
عصبی مصنوعی  MLPنيز استفاده شده است .شبكه عصبی

جهت تحليل و پيش بينی پارامترهاي راهبري ماشين براي
حفاري سنگهاي آهک مسير تونل ،فاکتورهاي موثر ،با توجه
به اهميت آنها در مدل ،با استفاده از آناليز رگرسيون تک متغيره
و تحليل واریانس انتخاب گردیدند .روابط حاصل از رگرسيون
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تک متغيره خطی جهت تعيين ارتباط ميان پارامترهاي اپراتوري

جدولهاي  1و  )2در سنگ آهک با ميانگين

(گشتاور و نيروي رانش) و فاکتورهاي اجرایی ماشين حفار نظير

و ميانگين مقاومت تک محوره  100-30مگا پاسكال صورت

فشار نگهدارنده داخل محفظه حفاري ،نفوذ کاترهد ،بار کاتر و

گرفته ،توسعه یافته است .الزم به ذکر است ،پارامترهاي ثابت

سرعت چرخش کاترهد در جدول  0خالصه شده است .الزم

نظير مشخصات هندسی کاترهد و ویژگیهاي مكانيكی ماشين

است تاکيد گردد ،این روابط بر اساس شرایط این پروژه خاص

حفار را نمیتوان به عنوان ورودي در مدل در نظر گرفت.

RQD = 80-90%

که حفاري توسط ماشين ( EPBبا ویژگیهاي مشخص شده در
همچنين امكان بكارگيري پارامترهاي ژئومكانيكی توده سنگ،

 0ارائه شده است .همانطور که مالحظه میشود ،مقادیر

به دليل اینكه در هر دو واحد زمين شناسی مهندسی مقدار تقریباً

بدستآمده در شاخص عامل تورم واریانس کمتر از  10میباشد

ثابتی را دارا میباشند ،وجود ندارد .نتایج فاکتورهاي احتماالتی

که بيانگر عدم هم خطی چندگانه پارامترهاي موجود در پایگاه

مربوط به پارامترهاي تعيين شده در مدلهاي تجربی در جدول

داده تعریف شده است.

جدول  .3شاخصهاي آماري داده هاي ثبت شده در بانک اطالعاتی و پارامترهاي مورد استفاده در مدلهاي توسعه داده شده.
Med.
2.8
3
0.04
0.09
2.2
15.4

Ave.
2.6
3.5
0.04
0.08
2.2
15.8

Var.
0.07
1.4
0.006
0.001
0.1
9.7

Std. V
0.2
1.1
0.02
0.04
2.2
3.1

Max.
3.1
8
0.11
0.23
4.7
27.6

Min.
1
0
0
1E-4
1.4
9

Type
Input
Input
Input
Input
Output
Output

Unit
RPM
mm/rev
MPa
MN
MN.m
MN

Sym.
RPM
P
S
Fn
Tq
Th

Parameters
Cutterhead rotation speed
Cutterhead penetration
Chamber pressure
Cutter load
Cutterhead torque
Thrust force

شكل .5ساختار توابع فعالسازي و توابع انتقال در شبكه عصبی مصنوعی .ANN
جدول .0روابط توسعه داده شده جهت برآورد پارامترهاي راهبري ماشين  EPB-DSU.0916.127در شرایط سنگی.
Equation
Tq = 0.143 P + 1.731
Tq = - 0.644 RPM + 3.965
Tq = 0.588 S + 1.955
Th = 8.623 S + 11.639
Th = -0.0754 P + 4.759

Regression type
Linear
Linear
Linear
Linear
Linear

R2
0.4
0.39
0.33
0.68
0.22

Operation parameters
Cutterhead torque
Thrust force

No.
5
6
7
8
9
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روابط بدست آمده از رگرسيون چند متغيره خطی جهت برآورد

شده است .مقادیر توابع هزینه و خطا جهت ارزیابی صحت

گشتاور و نيروي رانش ماشين حفار به ترتيب در روابط  10و

مدل ،در جدول  6ارائه شده است .همانگونه که مشاهده

 11ارائه شده است .نتایج بدستآمده از روابط مذکور با

میشود ،ارتباط خوبی ميان نتایج وجود دارد که بيانگر صحت

دادههاي واقعی ماشين حفار جهت برآورد گشتاور در شكل 6

مدلهاي ارائه شده است.

ارائه شده است .همچنين همبستگی ميان نتایج محاسباتی با
دادههاي واقعی نيروي رانش ماشين حفار در شكل  7نشان داده

– Tq = 2.278 + 0.882 * S + 0.167 * P + 1.817 * Fn
0.455 * RPM
()10

()11

Th = 11.06 + 8.843 * S + 0.130 * P

جدول  .5ارزیابی شدت هم خطی چند گانه پارامترهاي ورودي بر اساس تحليل احتماالتی.
)VIF (variance inflation factor
1.16
1.32
1.15
1.04
1.43
1.14

همبستگی ميان نتایج محاسباتی و دادههاي واقعی

Tolerance
Cutterhead torque
0.859
0.753
0.863
0.956
Thrust force
0.697
0.852

Independent variable
)Cutterhead rotation speed (RPM
)Cutterhead penetration (P
)Chamber pressure (S
)Cutterload (Fn
)Chamber pressure (S
)Cutterhead penetration (P

مقایسه ميان نتایج محاسباتی و اندازهگيري شده واقعی

شكل  .6مقایسه ميان نتایج واقعی و محاسباتی از مدل  MVRجهت برآورد گشتاور ماشين حفار

همبستگی ميان نتایج محاسباتی و دادههاي واقعی

.EPB

مقایسه ميان نتایج محاسباتی و اندازهگيري شده واقعی

شكل  .7مقایسه ميان نتایج واقعی و محاسباتی از مدل  MVRجهت برآورد نيروي

رانش ماشين حفار .EPB
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جدول  .6نتایج توابع خطا در مدلهاي تجربی ) (MVRتوسعه داده شده بر اساس بانک اطالعاتی پروژه.
Thrust force
0.13
0.0017
0.47
0.68

Cutterhead torque
0.0006
0.0018
0.50
0.71

Loss function
RMSE
MAE
R2
R

 .2-0توسعه مدل تجربی با شبكه عصبی مصنوعی پرسپترون
چند الیه

)(ANN-MLP

در این روش  966( %00داده) از دادهها جهت آموزش شبكه و

جهت برآورد گشتاور و نيروي رانش بر اساس نورونهاي

 32( %20داده) باقيمانده از آن جهت ارزیابی و صحت سنجی

مختلف تعریف شده در الیه پنهان به تفكيک در جدول 7

مدل توسعه یافته تفكيک شد .ساختار شبكهي توسعه یافته

خالصه شده است.

جدول  .7ساختار شبكه  MLPجهت برآورد پارامترهاي راهبري ماشين با در نظر گرفتن نورونهاي مختلف در الیه پنهان.
Noroun Number
2
4
5
6
7
9
11
14
2
4
5
6
7
9
11
14
30

Designed models for prection operation parameters
Gradient
Performance
Time
Epoch
8.81E -12
0.0055
00:00:03
117
9.10E-07
0.00485
00:00:11
500
6.72E-010
0.0048
00:02:47
500
2.51E-06
0.0043
00:00:10
500
5.68E-08
0.0038
00:00:10
500
7.40E-12
0.0039
00:00:10
500
2.43E-05
0.0035
00:00:15
485
2.82E-04
0.0032
00:00:18
500
5.56E -12
0.00667
00:00:15
145
4.47E-06
0.00559
00:00:11
500
1.16E-06
0.00518
00:02:12
500
1.17E-04
0.00528
00:00:13
500
7.69E-06
0.00515
00:00:12
500
4.86E-03
0.00444
00:00:11
500
7.40E-05
0.00398
00:00:19
500
5.08E-03
0.00335
00:00:16
500
8.45E-04
0.00132
00:01:14
700

Mu
1.00E-14
1.00E-08
1.00E-07
1.00E-06
1.00E-10
1.00E-07
1.00E-07
1.00E-07
1.00E-07
1.00E-06
1.00E-06
1.00E-06
1.00E-07
1.00E-07
1.00E-06
1.00E-06
1.00E-07

نتایج حاصل از مدلهاي مختلف توسط توابع خطا (هزینه) نظير

همچنين شبكهي طراحی شده با  2نورون در یک الیه پنهان به

 MAE, RMSEو  R2مورد آناليز و بررسی قرار گرفت که نتایج

عنوان مدل بهينه در برآورد نيروي رانش مورد نياز ماشين در

حاصل از تحليل صورت گرفته جهت برآورد گشتاور در شكل

نظر گرفته شد .ساختار شبكه پذیرفته شده براي پيش بينی

 0ارائه شده است .همچنين شكل  3بيانگر نتایج بدستآمده از

گشتاور  0،0،1میباشد ،که بيانگر  0نورون در الیه ورودي0 ،

تحليل شبكههاي طراحی شده در برآورد نيروي رانش است .در

نورون در الیه پنهان و  1نورون در الیه خروجی میباشد.

نهایت بر اساس آناليز فوق ،شبكهي طراحی شده با  0نورون در

همچنين ساختار شبكهي تعليم یافته براي پيش بينی نيروي

یک الیه پنهان به جهت دقت بيشتر و صحت باالتر به عنوان

رانش  2،2،1در نظر گرفته شد ،الگوریتم آموزشی شامل 2

مدل بهينه در پيش بينی گشتاور ماشين حفار انتخاب شد.
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.

نورون در الیه ورودي 2 ،نورون در الیه پنهان و  1نورون در
الیه خروجی میباشد.

ب

الف

ج

شكل  .8نتایج شاخصهاي احتماالتی در مرحله آموزش و اعتبار سنجی مدلها جهت پيش بينی گشتاور ،الف) ميانگين قدر مطلق
تفاضل ) ،(MAEب) ضریب رگرسيون ) ،(R2ج) جذر ميانگين مربعات خطا

).(RMSE

مقایسه ميان نتایج حاصل از مدل ارائه شده با دادههاي واقعی

این شرایط ،برخالف حالتی که ماشين در واحدهاي خاکی به

گشتاور ماشين و همبستگی ميان آنها در شكل  10ارائه شده

کار گرفته میشود ،مقدار زیادي از نيروي رانش اعمال شده

است .شكل  11بيانگر همبستگی نتایج بدستآمده از مدل ارائه

صرف حفاري سينه کار سنگی توسط دیسک کاتر میشود.

شده با دادههاي واقعی اندازهگيري شده نيروي رانش ماشين

همچنين بيشتر از نيمی از گشتاور کل کاترهد ،گشتاور ناشی از

است .همانطور که مالحظه میشود ارتباط خوبی ميان

برش سنگ توسط ابزار برشی است.

پارامترهاي محاسباتی و دادههاي واقعی وجود دارد که بيانگر

در این مطالعه ،شبكه  ANN-MLPجهت برآورد پارامترهاي

صحت و دقت کافی مدل ارائه شده می باشد.

راهبري ماشين  EPBنظير گشتاور و نيروي رانش بر اساس

نتيجه گيري و جمع بندي
در پروژه توسعه جنوبی خط  6متروي تهران بخشی از حفاري
در سنگ آهک با استفاده از ماشين  EPBکه در اصل براي زمين
نرم طراحی شده است ،صورت گرفت .پارامترهاي اپراتوري و
عمكلرد این نوع ماشين در چنين شرایطی با استفاده از
روشهاي تحليلی موجود قابل پيش بينی و محاسبه نيست .در

فاکتورهاي ورودي ،شامل نفوذ کاترهد ،فشار سينه کار ،سرعت
چرخش کاترهد و بار کاتر طراحی و توسعه یافت .بر اساس
شاخص تلرانس و عامل تورم واریانس پدیده هم خطی چندگانه
در ميان دادههاي ورودي وجود ندارد .مقدار تابع خطا

RMSE

در برآورد گشتاور و نيروي رانش در مرحله صحت سنجی به
ترتيب  0100و  011محاسبه گردید ،همچنين نتایج تابع

MAE

بر اساس دادههاي صحت سنجی گشتاور و نيروي رانش به
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