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آنالیز حساسیت جامع در پیش بینی نشست سطحی ناشی از فرآیند تونلسازی مکانیزه
لیال نیکاختر ،1شکراهلل زارع ،*1حسین میرزائی نصیرآباد

2

 -1دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،سمنان ،ایران
 -2دانشگاه صنعتی سهند ،آذربایجان شرقی ،ایران
خالصه :آنالیز حساسیت جامع یک ابزار مفید و کاربردی برای شناسایی عدم قطعیت پارامترهای ورودی میباشد که به طور گسترده
در علوم مختلف از جمله شبیهسازی مهندسی مورد استفاده قرار میگیرد .آنالیز حساسیت یکی از مراحل اساسی ساخت متا مدل یا مدل
جایگزین است که با شناسایی پارامترهای موثر در امر تونلسازی باعث کاهش زمان و میزان محاسبات الزم میشود .در این تحقیق

آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای ژئوتکنیکی و عملیاتی ساخت تونل با ماشین حفاری مکانیزه از نوع تعادلی فشار زمین در خاک انجام
شده است .به همین منظور فرآیند حفاری تونل با استفاده از روش تفاضل محدود در نرم افزار  FLAC3Dبه صورت سه بعدی مدل

شد و مدل عددی ساخته شده با استفاده از داده مانیتورینگ حاصل از مسیر شرقی -غربی خط  7مترو تهران اعتبارسنجی گردید .سپس

با استفاده از روش تاثیر مقدماتی  ،Morrisآنالیز حساسیت بر روی  6پارامتر ورودی انجام و  3پارامتر فشار سینهکار ،وزن مخصوص

و چسبندگی الیهی خاکی که تونل در آن حفر شده است ،به عنوان پارامترهای موثر و حساس در نتیجه نهایی شبیهسازی که در این

تحقیق نشست سطحی حداکثر میباشد ،انتخاب شد .در ادامه تعداد  100عدد نمونه تصادفی برای پارامترهای موثر با استفاده از روش

فرامکعب التین تولید و بعد از شبیهسازی عددی برای آنها ،با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشست سطحی حداکثر پیش بینی
شد .نتایج پیش بینی با متا مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی ساخته شده با داده در فاز طراحی حدود  %98تطابق نشان دادند.
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فرامکعب التین

حل این مسائل ،نیازمند شکلگیری یک تحقیق اساسی در همه جنبههای

1-مقدمه

برای توسعه شهرسازی درکنار حفظ محیط زیست ،نیاز به سیستمهای

حمل و نقل سریع ،مناسب و فنآوریهای ساخت آنها میباشد .در این میان،
اثرات ناشی از ساخت تونل در محیط شهری به سازههای سطحی آسیبپذیر
باید در حد کمینه نگهداشته شوند .تونلسازی مکانیزه فنآوری ساخت بسیار

رایجی است که اجازه پیشروی تونل در بازهی وسیعی از محیطهای خاکی

با کمترین آسیب به اطراف را میدهد .به منظور ایجاد نشستهای کم و
اطمینان از فرآیند ساخت مناسب و سالم ،تونلسازی مکانیزه جدید نیازمند

مدلهای عددی منطقی و قابل اعتماد در طول مراحل طراحی و ساخت
میباشد .استفاده از این مدلها در محیطهای دشوار ژئوتکنیکی و همچنین
شرایط مرزی خاص که پیشروی ماشین حفاری در این ساختارها مشکل

میباشد ،بسیار حیاتی است.

از ملزومات اولیه یک برنامه عددی قابل اعتماد ،ارزیابی صحیح از

اندرکنش میان اجزای تونلسازی ،محیط اطراف و سازههای موجود است.

فرآیند تونلسازی مکانیزه شامل بررسی فشار نگهدارنده سینهکار در سپرهای

 ،EPB1تزریق ،رابطهی اندازهگیریها با مقادیر پیشبینیشده ،استحکام

پوشش ناپیوسته ،تاثیر تزریق ما بین زمین و پوشش و در نهایت کاربرد آن در

زمان واقعی اجرای فرآیند تونلسازی با کمک مدلهای عددی پیوسته است.

شکل  1اجزای مختلف ماشین حفاری تونل  EPBو مدل عددی معادل
ساخته شده از آن را نشان می دهد [.]1

در مرحله طراحی همه پیشبینیها از مقادیر پارامترهای ژئوتکنیکی

بر اساس اطالعات محدود از بررسیهای مکانیک خاک ،آبشناسی و

زمینشناسی میباشد .تعداد گمانهها برای به دست آوردن دادههای الزم
محدود است .بر اساس نوع طرح و اطالعات زمین شناسی موجود ،گمانهها

در هر  50تا  300متر در طول مسیر تونل حفاری میشوند [ .]2در حالی که

نیمرخ کامل حاصل برونیابی مابین مناطق اکتشاف شده میباشد .در صورت

وجود تغییرات خاص در شرایط خاک و برآورد نادرست پارامترهای خاک ،این

* نویسنده عهدهدار مکاتباتzare@shahroodut.ac.ir :

Earth pressure balance

1

1

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
2497

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،6سال  ،1400صفحه  2497تا 2514

شکل  .1اجزای مدل شبیه سازی تونلسازی سپری :الف) توصیف ماشین( ،ب) مدل عددی []1
Fig. 1. Shield Tunnel Modeling Components: (a) Machine description, (b) numerical model

عدم قطعیت مستقیما به پیشبینی مدلهای شبیه سازی شده براساس این

هدف از مدل باید انجام شود .حساسیت ورودیها شدیدا به بازه پارامترهای

طراحی متفاوت باشد ،به هنگامرسانی پارامترهای زمین در مدل شبیهسازی

گزارشهای مکانیک خاکی یک بازه قابل قبول از پارامترها که خصوصیات

دادهها منتقل میشود .اگر شرایط موجود در زیرزمین از پیشبینی در فاز
الزم است تا از آن برای عکسالعمل مناسب در حین فرآیند ساخت استفاده

شود .از آنجایی که چنین تحلیلهایی نیازمند تعداد زیادی از شبیهسازیها

هستند ،منابع کامپیوتری سریع برای آن الزم است [.]3-5

انتخاب شده و هدف از تخمین بستگی دارد .در مورد پروژه تونلسازی ،در

مواد ،شرایط آب و خاک ،توپوگرافی و غیره را توصیف میکنند ،وجود دارد

که برای تحلیلهای حساسیت میتوانند استفاده شوند .نتایج این تحلیلها
سپس برای ساخت متامدل بر اساس پارامترهای حساس استفاده میشود [.]6

امروزه در طراحی مهندسی استفاده از فنون آماری برای تقریب کدهای

تحلیل حساسیت 1از جمله مفاهیم کلیدی در پویایی سیستمها است

گفته میشود .از جنبههای ساخت مدل های جایگزین (متامدل) قابل اعتماد

روشهای مختلفی برای انجام تحلیل حساسیت وجود دارد .این روشها در

کامپیوتری سنگین رایج شده است که به این فنون متا مدل یا مدل جایگزین
در فرآیند تونلسازی ،سر و کار داشتن با پیچیدگی شرایط زمین شناسی،
فرآیند ساخت و اندرکنش با سازههای موجود است .این پیچیدگی سیستم

مستقیما به مدل عددی منتقل میشود ،بنابراین قبل از ساخت متامدل یک

تحلیل حساسیت برای تعیین گروه پارامترهای مهم و حساس در خروجی
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که همه تحلیلگران نیازمند درک عمیق و به کارگیری صحیح آن هستند.
دو دسته مهم محلی 2و جامع 3دسته بندی میشوند .فنون تحلیل حساسیت
نقش مهمی در مدلسازی توسعه یافته در دو دهه اخیر دارد [.]7-9

Sensitivity analysis
Local
Global

1
2
3
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در سالهای اخیر محققان مختلفی برای شناسایی پارامترهای موثر

تونل های دایروی استفاده کردند .آنها برای مدلسازی از روش  FEMو

ل حساسیت جامع در مکانیک خاک ،برای اندازهگیری اهمیت
کاربرد تحلی 

از آنالیز حساسیت کلی برای بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی موثر در طراحی

در زمینه متامدل از آنالیز حساسیت جامع استفاده کردهاند ،نمونههایی از
پارامترهای داخل خاک ،در تخمین پارامتر و بررسی شرایط مرزی وجود دارد

[ .]10سانگ 1و همکارانش ( )2013از آنالیز حساسیت جامع برای شناسایی
پارامترهای موثر در مدلهای هیدرولوژیکی استفاده کردند و در نهایت نتایج

آن را برای ساخت متامدل با روش سطح پاسخ بهکار بردند [ .]11میرو

2

نرم افزار  ABAQUSEاستفاده کردند [ .]13فنگ 10و همکارانش ()2020

سیستم نگهداری تونل دایروی به منظور کاهش عدم قطعیت و استفاده در

طراحی مبتنی بر عدم اطمینان استفاده کردند [.]14

شبیه سازی عددی حفاری مکانیزه توسط محققین بسیاری بررسی

شده و هر کدام جنبهی تازهای به این فرآیند افزودهاند .به عنوان مثال،

و همکارانش ( )2014در کار تحقیقاتی خود دو روش واریانسی 3و تاثیر

بلوم11و همکارانش ( )1999یک تحلیل المان محدود س ه بعدی از ساختار

پارامترهای کلیدی خاک و شناسایی پارامترهای موثر در تونلسازی مکانیزه

همکارانش )2012(12یک مدل س ه بعدی با استفاده از کد تفاضل محدود

مقدمانی 4را برای تحلیل حساسیت جامع استفاده کردهاند .هدف آنها بررسی

بود.

تونل با استفاده از نرم افزار  Ansysپیشنهاد کردند [ .]15المبورگی و
 FLAC 3Dبرای حفاری مکانیزه با استفاده از  TBM13فشار تعادلی زمین

در یک کار تحقیقاتی دیگر ،زائو و همکارانش )2015( 5با استفاده

انجام دادند که در این مدل جنبههای اصلی ساخت حفاری مکانیزه مانند

در پروژه تونل اسچلد غربی را شناسایی کردند .آنها شبیه سازی فرآیند

پشت دنباله و فرآیند گیرش سیمان تزریق مد نظر قرار گرفته است [.]16

از آنالیز حساسیت جامع پارامترهای حساس در فرآیند تونلسازی مکانیزه

تونلسازی را با استفاده از نرم افزار  Plaxisبه روش المان محدود انجام

دادند و در ادامه ،نشست در سطح زمین را با متامدل تجزیه متعامد همراه با
تابع دایروی اساسی610پیشبینی کردند [ .]12در

ماشین سپری ،پوشش بتنی ،نگهداری سینهکار حفاری ،بیشحفاری ،تزریق

چاکری و همکاران ( )2013نتایج جالبی از تاثیرات پارامترهای کلیدی و مهم
مانند عمق تونل ،فشار روباره ،ابعاد تونل و فشار سینهکار را با استفاده از
روشهای تجربی ،تئوری و عددی برای کنترل نشست سطحی ارائه دادهاند

سال  2017نینیچ و مسچکه7برای ساخت متامدل ،از شبکه عصبی

[ .]17دیاس14و همکاران ( )2015یک مدل سهبعدی از تونل منفرد با استفاده

از این کار بهروز رسانی مدل مطابق داده مانیتورینگ بهدست آمده در طول

اغلب المانهای حفاری مکانیزه مانند شرایط اولیه در مرزهای مدل ،شکل

مصنوعی همراه با الگوریتم بهینهسازی تراکم ذرات 8استفاده کردند .هدف

ساخت و بهینهسازی پارامترهای ماشین به منظور نگهداشتن نشست سطحی
در زیر بازه مورد قبول بود .در این کار به منظور کاهش حجم دادههای شبیه

سازی برای ساخت متامدل مربوطه ،ابتدا پارامترهای موثر در فرآیند با روش
آنالیز حساسیت جامع تعیین شد .آنها همچنین در تحقیق خود به این نتیجه

رسیدند که کاربرد این روش میتواند کمک شایانی در دستیابی به یک آنالیز
برگشتی معتبر با کاهش تعداد پارامترهای دخیل داشته باشد [ .]2در سال

 2019نازم عبدولنریمان 9و همکارانش از آنالیز حساسیت جامع به روش
 Sobolبرای شناسایی پارامترهای مهم و تاثیر گذار در تحلیل دینامیکی
Song
Miro
Variance based
Elementary Effect
Zhao
10
POD-RBF
Ninic & Meschke
PSO
Nazim Abdul Nariman

1
2
3
4
5
6
7
8
9

از روش تفاضل محدود در نرم افزار  FLAC 3Dتهیه کردهاند ،که در آن

مخروطی سپر ،فشار سینهکار ،فشار حلقوی عملکننده در سطح خاک در
اتاقک پشت سینهکار ،فشار حلقوی ایجادکننده جابهجایی مایع تزریق در

سطح خاک و دنباله سپر ،فشار تزریق در دنباله سپر ،فرآیند سختشوندگی
تزریق و نیروی جک را در نظر گرفتند [ .]10الی 15و همکارانش با استفاده
از مدلسازی سه بعدی در نرم افزار  FLACبه بررسی میزان نشست

حاصل از حفاری تونل جدید در زیر تونلهای موجود در خطوط متروی چین
پرداختند .آنها برای مدلسازی سه بعدی اکثر پارامترهای دخیل مانند فشار

سینهکار ،فشار تزریق ،سپر و پوشش سگمنتی را در نظر گرفتند [.]18

در این تحقیق کاربرد متامدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی

نشست سطحی حداکثر در پروژه خط  7مترو تهران در فرآیند تونلسازی
Fang
Blom
Lambrughi
Tunnel Boring Machine
Dias
Lai
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شکل  .2مراحل انجام تحقیق
Fig. 2. Research steps

مکانیزه با ماشین حفاری  EPBمورد بررسی قرار گرفت .به منظور آنالیز

سازی عددی با پارامترهای انتخاب شده

این تحقیق نشست سطحی حداکثر است) از روش آنالیز حساسیت جامع

ایجاد شده در مرحلهی قبل برای پیش بینی

حساسیت و شناسایی پارامترهای مهم و موثر در نتایج شبیه سازی (که در
 Morrisاستفاده شده است .تاکنون تمامی شبیه سازیهای انجام شده

برای ساخت متامدل در زمینه تونلسازی مکانیزه به روش المان محدود و
با استفاده از نرم افزارهای  ekateو  Plaxisمیباشند [ 20و  19و  12و

 .]2از اینرو در تحقیق حاضر از روش تفاضل محدود و نرمافزار شناختهشده
 FLAC3Dبه منظور شبیهسازی عددی استفاده شد ،تا عملکرد این روش
عددی در صحت پیشبینی مولفهی پاسخ (نشست سطحی) و کاربرد متامدل

بررسی شود .به طور کلی مراحل انجام این تحقیق به صورت زیر میباشد که
به صورت تصویری در شکل  2ارائه شده است:

•انتخاب مقطعی از مسیر تونل و ساخت مدل عددی سه بعدی

برای آن با دادههای اولیه از مرحله طراحی

•انتخاب بازه مناسب برای پارامترهای ورودی موردنظر از دفترچه

مطالعات ژئوتکنیک در فاز طراحی

•تولید داده تصادفی ،انجام شبیه سازی عددی برای دادههای تولید

شده و آنالیز حساسیت

•انتخاب پارامترهای حساس و تولید داده تصادفی برای شبیه

2500

•ساخت معماری شبکه عصبی مصنوعی و استفاده از بانک داده
•مقایسه نتایج با داده مانیتورینگ

2-آنالیز حساسیت جامع

روشهای آنالیز حساسیت به دو دسته کلی ،روش محلی و روش جامع

تقسیمبندی میشوند .در روش تحلیل حساسیت محلی معموال پارامترهای
مدل را به عنوان متغیر ورودی در نظر گرفته و هدف از آن ارزیابی تاثیر

عدم قطعیت یک پارامتر ورودی بر عملکرد مدل است .به عبارتی در این
ش چگونگی تغییر عملکرد مدل با دور شدن آن از مقادیر بهینه یا
رو 

ش تحلیل حساسیت جامع ،هم
مرجع پارامترها بررسی میگردد [ .]21رو 
پارامترهای مدل و هم اندرکنش این پارامترها را با سایر عوامل ورودی مدل
در فرآیند شبیه سازی در نظر میگیرد [ .]22از دیدگاه نحوه تفسیر نتایج،
روشهای تحلیل حساسیت جامع به دو دسته کیفی و کمی تقسیم میشوند.

در روشهای کیفی یا تصویری ،ارزیابی با بررسی بصری پیشبینی مدل یا
ابزارهای تصویرسازی مخصوص مانند نمودارهای پراکنده یا نقطهای ،توزیع

پسین پارامترهای ورودی انجام میشود .اما در روشهای کمی هر یک از

i

Δ
()2

1 n
EE i j

n i 1
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تاثیر درجه باالی پارامتر ورودی یا همان اندرکنش i jبینEE
ورودی

2- 1آنالیز حساسیت تاثیر مقدماتی Morrisn i 1
را نشان میدهد.کامپولونگو 3در سال  2007پیشنهاد کرد که به جای  μاز*μ
های آنالیز حساسیت جامع با تحلیل کیفی ،روش تاثیر
یکی از روش()5



تاثیراتo k  x
,w1  
f
w
f
w
x
مقدماتی
مطلق
مقادیر
از
توزیع
میانگین
تخمین
که
شود
استفاده
n
  kj   ji i  
()3
مقدماتی  Morrisاست .در این روش ،ورودیها از لحاظ حساسیت در
jj    i





EE
*
محاسبات 1
i
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مقدماتی میiشود.
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سه گروه تقسیمبندی میشوند :ورودیهایی با تاثیرات قابل چشمپوشی،





ورودیها با تاثیرات()6خطی بزرگ بدون اندرکنش و ورودیهایی با تاثیرات
()4
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()1

شکل  .3ساختار اساسی یک شبکه عصبی مصنوعی
[Y  X 1; X 2 ,..X j  Δ,, X]28
k  Y  X 1 , X 2 , , X j , , X k 

Fig. 3. The
Δbasic structure of an artificial neural network

EE 
j
i

()2
1 n
EE i j
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استفاده از افزایش اندازه مرحله خطی زیادتر میشود .به محض اینکه تغییر
در عالمت گرادیان ایجاد شد ،نرخ یادگیری با استفاده از کم کردن اندازه
مرحله نمایی ،کاهش مییابد [.]28
4معرفی خصوصیات پروژهخط  7متروی تهران از خطوط چندگانه طراحی شده برای تهران است
که مطابق شکل  4به دو قطعهی شمالی– جنوبی و شرقی – غربی تقسیم
شدهاست .تحقیق حاضر مربوط به بخش شرقی -غربی است .این مسیر از
تونل در طولی به اندازه  12کیلومتر و با استفاده از دستگاه حفاری مکانیزه به
روش تعادلی فشار زمین به قطر  9/164متر حفاری شدهاست .پوشش نهایی
تونل به صورت سگمنتهایی با ضخامت  35سانتیمتر میباشد .رسوبات
آبرفتی تهران در مسیر متروی خط  ،7بیشتر شامل ترکیبی از رسوبات
ریزدانه ،شن و ماسه و قلوه سنگ است .در مجموع از شرق به غرب رسوبات
دانهریزتر میشوند ،به طوریکه در قسمتهای غربی مسیر تونل ،الیههای
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جدول  .1خصوصیات ژئوتکنیکی الیههای خاک در کیلومتر  10+500خط  7متروی تهران []31
Table 1. Geotechnical properties of soil layers in 10 + 500 km of Tehran Metro line 7

الیه ها

نوع خاک

1

سیلت و رس
ماسه ای

2
3

ضریب

مدول

وزن مخصوص

االستیسیته

پواسون

(مگا

0/15

15

(گرم برسانتی متر
مکعب)

پاسکال)

3/7

ضخامت
(متر)

چسبندگی

(کیلو پاسکال)

5

13

زاویه اصطکاک
داخلی

(درجه)
82

ماسه شنی به
همراه سیلت و
رس

0/13

25

3/28

31

85

15

ماسه رس

0/18

70

3/1

87

10

12

ریز رسی توسعهی بیشتری دارد .در طی مطالعات فاز اول ،تعداد  15گمانه

شکل  5است که براساس ابعاد پیشنهادی لمبروگی 1میباشد ،که این ابعاد به

تکمیلی  13گمانه و  5چاهک بر روی مسیر تونل و  33گمانه و  8چاهک در

ارتفاع مدل بیش از مجموع روباره و چهار برابر قطر تونل و عرض مدل بیش

و چاهک اکتشافی بر روی بخش شرقی -غربی حفر شده است و در مرحله

محل ایستگاهها اضافه شدهاست .براساس مطالعات آبشناسی ،جهت جریان

آبهای زیرزمینی در محدودهی مسیر تونل ،از شمال شرق به جنوب غرب
است .با توجه به متوسط سطح آب اندازهگیری شده در گمانهها 35 ،درصد

مسیر تونل باالتر از سطح ایستابی است و در حدود  65درصد از مسیر تونل

در زیر سطح ایستابی قرار گرفته است [ .]29در این تحقیق کیلومتر10+500
برای مدلسازی و پیشبینی نشست به روش متا مدل انتخاب شده است.

ترتیب برابر است با طول مدل بیش از مجموع روباره و سه برابر قطر تونل،
از سه برابر ارتفاع روباره است [.]16

نسبت تنش افقی به تنش قائم با استفاده از فرمول K = 1-sinφ

محاسبه و در مدل اعمال شدهاست .به طور متوسط عمق روباره در این مسیر

تونل  11متر میباشد .از آنجا که این قسمت از مسیر تونل در زیر اتوبان قرار
دارند و وجود سازه سطحی گزارش نشده است ،بار سطحی زنده به اندازه 20

کیلو پاسکال به صورت بار گسترده در سطح مدل در نظر گرفته شده است.
آب زیرزمینی به صورت فشار آب منفذی در نظر گرفته شده است و فشار

5-مدلسازی عددی

برای مدلسازی عددی در این تحقیق از روش تفاضل محدود با نرم

تزریق هم به صورت فشار دایرهای و یکنواخت در پشت سگمنت به دیواره

تونل و متقابال به دیواره سگمنتها وارد شده است.

افزار  FLAC 3Dاستفاده شدهاست .بعضی سادهسازیها و فرضیات از جمله

در مدلسازی به منظور حفر تونل ،ابتدا حفاری تونل به اندازه 1/5متر

شده است .برای خاک اطراف ،مدل رفتاری موهرکلمب و برای سگمنتها

متراژ  1/5متری ،نگهداری فضای حفر شده صورت گرفت .این روند تا متراژ

خصوصیات ذکر شده در جدول  1به مدل معرفی شده است .

 10/5پوشش بتنی و تزریق پشت پوشش بتنی در قسمت صفر تا  1/5متری

در نظر گرفتن خاک محدوده تونل به صورت همگن و همسان در مدل منظور

انجام شد و سپس با اعمال فشار سینه کار و همچنین اعمال شرایط سپر در

رفتار االستیک در نظر گرفته شدهاست .مسیر تونل به صورت سه الیه و با

( 9به اندازه طول سپر) ادامه یافت .پس از آن با پیشروی سپر و ورود به متراژ

برای مدلسازی عددی ،ابتدا هندسه مدل تعریف شد و سپس خصوصیات

ابتدای تونل به مدل اعمال شده و این مراحل تا انتهای حفاری تونل تکرار

مرزی و اولیه به مدل اعمال گردید .ابعاد مدل به صورت نشان داده شده در

گردیده است .بنابراین مراحل شبیهسازی بعد از رسیدن مدل به تعادل اولیه
Lambrughi
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شکل  .5ابعاد مدل سه بعدی ،موقعیت تونل و ضخامت الیه های موجود
Fig. 5. 3D model dimensions, tunnel position and layers thickness

جدول  .2خصوصیات مکانیکی سپر و سگمنت در پروژه خط  7مترو تهران
Table 2. Mechanical properties of shield and segments in Tehran Metro Line 7 project

مدول یانگ (گیگا

چگالی (کیلوگرم بر متر

سپر

0/8

830

7250

0/845

سگمنت

0/8

10

8500

0/15

ضریب پواسون

مکعب)

پاسکال)

به صورت زیر است:

6-انجام مدلسازی عددی برای نقطه کنترلی

•حفر تونل به اندازه طول سگمنت ( 1/5متر)
•اعمال فشار سینهکار در سطح حفاری

•به کار بردن المانهای پوستهای برای مدلکردن سپر

ضخامت(متر)

به منظور اعتبارسنجی و بررسی صحت روند مدلسازی عددی سه

بعدی از نتایج ابزاربندی و رفتارنگاری استفاده شدهاست .برای پایش نشست
سطحی در مدلسازی ،نقطهای در سطح زمین به فاصله  25متری از جبهه

•اجازه همگرایی به خاک به اندازه فضای مخروطی شکل سپر

کار تونل انتخاب شد .شکل -6الف مقادیر تغییر شکل قائم محاسبه شده بر

•اعمال فشار تزریق بعد از  9متر حفاری (معادل طول سپر)

میدهد .شکل-6ب مربوط به میزان جا به جایی قائم نسبت به مراحل حفاری

•برداشتن فشار سینهکار و حفاری جدید و ادامه مراحل باال
•حل مدل

•تکرار مراحل باال تا اتمام حفاری

ویژگیهای مکانیکی سپر و سگمنت در جدول  2ارائه شدهاست.

اساس پارامترهای به کار رفته (جدول  )1و موقعیت نقطه کنترلی را نشان

در نقطه کنترلی و میزان نشست سطحی حاصل از داده مانیتورینگ است.

برای پایش میزان نشست سطحی پین هایی به طول  1/2متر در سطح

زمین و در مسیر حفر تونل نصب شده است .در شکل -7الف ساختار پین
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(الف)

(ب)

شکل  .6الف) جابه جایی قائم برای نقطه کنترلی و جایگاه نقطه کنترلی در مدل ب )نمودار جابه جایی قائم نسبت به مراحل حفاری در
نقطه کنترلی و داده مانیتورینگ
)Fig. 6. (a) Vertical displacement for the control point and position of the control point in the model (b
Vertical displacement diagram for excavating steps at the control point and monitoring data

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  .7مقایسه نمونههای آزمایشگاهی و پیش بینی :الف) مجموعه آموزش ،ب) مجموعه آزمایش.
Fig. 7. Comparison of test and prediction results: a) training dataset, b) test dataset
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جدول  .3بازه پارامترها برای انجام آنالیز حساسیت []31
Table 3. Parameter range for sensitivity analysis

پارامترها

بازه داده ورودی

وزن مخصوص الیه اول(گرم بر سانتی متر مکعب)

3/5-3/2

وزن مخصوص الیه دوم (گرم بر سانتی متر مکعب)

3/7-3/15

چسبندگی الیه دوم(کیلوپاسکال)

0-10

35-40

چسبندگی الیه اول(کیلو پاسکال)

35-40

چسبندگی الیه سوم(کیلوپاسکال)

30-350

فشار سینهکار(کیلو پاسکال)

و شکل (ب) مراحل نصب آن و شکل (ج) نحوه قرائت جابهجایی قائم

توصیف پارامتر
در نمودارها
ɣ1
ɣ2
C1
C2
C3
Pf

7-آنالیز حساسیت و تعیین پارامترهای موثر

نشان داده شده است .میزان جا به جایی در طول زمان با پیشروی تونل و

صحت یک متامدل بستگی به تعداد نقاط نمونهبرداری و توزیع آنها در

میشود .این پینها در فواصل طولی  10متری در مسیر تونل و در جوانب

باید تعدادی نمونهی محدود تولید شود .بنابراین روش نمونهبرداری تصادفی

سپر از زیر نقطه کنترلی عبور میکند .میزان نشست تا رسیدن به یک مقدار

استراتژی نمونه برداری تصادفی ،تولید یک سری از نقاط است که به صورت

این تحقیق از سه مقدار نشست پین نصب شده در نقطه کنترلی در فواصل

فرامکعب التین برای نمونه برداری استفاده شده است.

شده است [.]32

محاسباتی زیادی میباشد .بنابراین کاهش تعداد پارامترهای موثر با کاربرد

در بازههای زمانی مشخص با استفاده از دوربینهای نقشه برداری تعیین

فضای پارامتر ورودی دارد .به منظور صرفهجویی در زمان و هزینه محاسبات،

آن به فواصل  5متری نصب شدهاند .در مراحل حفاری  16تا  22مرحله،

برای یافتن بهترین نقاط درون دامنه طراحی استفاده شده است .ایدهی کلی

حداکثر در حدود مرحله  30افزایش می یابد و سپس تقریبا ثابت میشود .در

یکنواخت در فضای پارامتر ورودی توزیع شده باشد .در این تحقیق از روش

حفاری ده مرحله ای پیشروی دستگاه حفاری برای اعتبارسنجی مدل استفاده

برای یک مسئله غیرخطی پیچیده ،شبیه سازی عددی دارای هزینه

میزان فشار سینهکار و فشار تزریق در این مقطع  60و  110کیلوپاسکال

آنالیز حساسیت یک راهبرد مفید و موثر برای کاهش هزینه و زمان مورد نیاز

مدلسازی ناشی از عوامل مختلف مثل انتخاب نوع رفتار خاک ،عدم قطعیت

گرفتن پاسخ مدل تخمین میزند و موجب کاهش تعداد پارامترهای موثر

این فاکتورها ،به منظور بررسی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی و عملیاتی نادیده

الیههای اول و دوم ،چسبندگی الیهی اول ،دوم و سوم و از پارامترهای

نزدیک به هم هستند و اعتبار مدل عددی قابل قبول میباشد.

ورودی آنها در جدول 3ارائه شده است .که این بازهها کمینه و بیشینه

میباشد .باید در نظر داشت که اختالف ما بین داده ابزاربندی و نتایج

شبیه سازیها میباشد .این آنالیز ،اهمیت هر پارامتر ناشناخته را با در نظر

در بیش حفاری ،نرخ نفوذ  TBMو غیره میباشد که در این تحقیق همه

در تولید متامدل میگردد [ .]33از پارامترهای ژئوتکنیکی وزن مخصوص

گرفته شده است .با این وجود ،نتایج داده مانیتورینگ و مدلسازی در بازه

عملیاتی فشار سینهکار برای انجام آنالیز حساسیت انتخاب و بازه مقادیر

مقادیر مربوط به پارامترها حاصل از نتایج آزمایشهای برجا وآزمایشگاهی
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شکل  .8مقادیر میانگین مطلق و انحراف معیار برای  6پارامتر انتخابی بعد از  12مرحله حفاری در نقطه کنترلی
Fig. 8. Absolute mean values and standard deviation for the 6 selected parameters after 12
excavation steps

از نمونه های خاک برای عمقهای مختلف مقطع مورد نظر میباشد .در

نشست حداکثر میباشد .بنابراین معیار انتخاب ،میزان نشست حداکثر بعد

سازی در فرآیند آنالیز حساسیت انجام شد ه است .فشار تزریق در تمامی شبیه

مطلق ،همانطور که از شکل  10قابل مشاهده است ،پارامترهای ɣ2 ،C2

نظر گرفته شده است .در طول ساخت تونل ،نشست سطحی حداکثر یکی

سینهکارهستند ،بیشترین مقدار میانگین مطلق را دارند و از اینرو به عنوان

مراحل مختلف نسبت به نقطه کنترلی برآورد شده است.

انتخابی با واقعیت تطابق دارد ،چرا که خصوصیات الیهای که تونل در آن

نهایت برای  6پارامتر انتخاب شده ،به ازای  r=7تعداد  49نمونه برای شبیه

از 30مرحله حفاری است،که با در نظر گرفتن این شرایط و مقدار میانگین

سازیهای با نمونه تصادفی 50 ،کیلو پاسکال بیشتر از فشار سینهکار در

و Pfکه به ترتیب چسبندگی الیه دوم ،وزن مخصوص الیه دوم و فشار

از مهمترین پاسخهای مدل است که مقادیر آن در طول پیشروی تونل در

پارامترهای حساس انتخاب میشوند .نتایج آنالیز حساسیت از پارامترهای

نتایج هر شبیه سازی با در نظر گرفتن جابهجایی قائم به عنوان نتیجه

حفر شده است (الیه دوم) نسبت به خصوصیات الیههای باالتر ،بیشترین

نهایی جمعآوری و پارامترهای مربوط به آنالیز (انحراف معیار و میانگین

استاندارد) محاسبه گردید .تمامی مراحل فوق در نرم افزار  MATLABو
با استفاده از جعبه ابزار  SAFEانجام شده است [.]34

همانطور که از شکل  8و  9مشاهده میشود پارامتر  Pfو C2دارای

بیشترین مقدار میانگین مطلق و انحراف معیار میباشد که نشان دهندهی
اندرکنش زیاد این دو پارامتر با بقیه پارامترهای موجود در کنار تاثیر زیاد
آنها میباشد .بنابراین از بین  6پارامتر ،فشار سینهکار و چسبندگی الیهی

خاک دوم بیشترین تاثیر را بر روی میزان نشست در مراحل  12و 18

پیشروی تونل دارد .اما از این نمودارها امکان انتخاب پارامتر موثر سوم

وجود ندارد ،هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پارامترهای انتخابی در میزان
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تاثیر را در نشست سطحی حداکثر دارد.

8-تولید داده برای متا مدل و ساخت شبکه عصبی مصنوعی

همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد ،از بین  6پارامتر انتخاب

شده برای آنالیز حساسیت 3 ،پارامتر وزن مخصوص و چسبندگی الیه دوم و
فشار سینهکار به عنوان پارامترهای حساس انتخاب شد .به منظور ایجاد متا

مدل  100نمونه با استفاده از روش تولید داده تصادفی فرامکعب التین از بازه
این پارامترها تولید و سپس شبیه سازی عددی سه بعدی برای آنها انجام

شده است .انجام شبیه سازیها برای تولید دادههای متا مدل با کامپیوتر2

هستهای2/8 ،گیگا هرتز و حافظه 4گیگابایت حدود  20روز طول کشید .با
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شکل  .9مقادیر میانگین مطلق و انحراف معیار برای  6پارامتر انتخابی بعد از  18مرحله حفاری در نقطه کنترلی
Fig. 9. Absolute mean values and standard deviation for the 6 selected parameters after 18
excavation steps

شکل  .10نمودار کلی میانگین مطلق  6پارامتر نسبت به مراحل حفاری
Fig. 10. Overall graph of the absolute average of 6 parameters relative to the excavating
steps
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استفاده از نتایج شبیه سازی برای هر  100نمونه ،تعداد  1500داده برای
1
بار سعی و خطاf  x
بهترین
پیشبینی شبکه عصبی آماده شد .پس از چندین 1  e cx
معماری شبکه عصبی شامل  4نورون ورودی ،یک الیه مخفی 18 ،نورون

𝑚𝑚 شبکه عصبی
مخفی و یک خروجی انتخاب شد .در این تحقیق از روش
1
خطی =
∑(𝑜𝑜 − 𝑡𝑡 )2
برای𝐸𝐸الیه
پس انتشار ،تابع سیگموند تانژانتی برای الیه 𝑘𝑘مخفی و𝑘𝑘 تابع 2
𝑘𝑘=1
خروجی استفاده شده است .برای تربیت شبکه عصبی از  70درصد دادهها
و برای آزمایش و اعتبارسنجی هر کدام  15درصد دادهها مورد استفاده
E
w ij 
 ij
شدگیضمن تربیت دادهها و
قرارگرفت .به منظور جلوگیری از پدیده اشباع w ij
خروجی دادهها با استفاده از
بهدست آوردن نتایج صحیحتر ،مقادیر ورودی وE
w jk 
 jk
فرمول زیر نرمالیزه شده است.
w jk

)(10


ورودی و خروجی میباشند .نتایج خطیسازی و میزان خطا در هر سه نوع
داده آموزش ،آزمایش و اعتبارسنجی برای شبکه عصبی در جدول  4آورده
شدهاست .

نتایج پیشبینی نشست با شبکه عصبی برای نقطهی کنترلی و شبیه

سازی اولیه با  FLAC 3Dدر شکل  11آورده شد ه است .با توجه به شکل
میتوان دریافت نتایج به دست آمده با متامدل شبکه عصبی و تک شبیه
سازی عددی تفاضل محدود تطابق نزدیکی دارند و در نتیجه شبکه عصبی
قابلیت پیشبینی مکانی–زمانی میزان نشست ناشی از حفاری مرحله به
مرحله در فرآیند تونلسازی را دارد .نتایج چنین متا مدلی میتواند در فرآیند

تونلسازی و به منظور پیشبینی در زمان واقعی ساخت تونل مورد استفاده
قرار گیرد .جدول  5میزان هزینه محاسباتی الزم برای هر دو نوع شبیه

سازی و همچنین تولید متامدل را نشان میدهد .همان طور که از جدول

x x
x 
0 / 8
0 / 9  max
x max  x min

قابل مشاهده است با متامدل می توان در عرض چند ثانیه میزان نشست

را پیش بینی کرد .بنابراین ،با انتخاب بازه مناسبی از پارامترهای ورودی و

که در آن  xmaxو  xminبیشترین و کمترین مقدار در بازهی پارامترهای

2510
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جدول  .4نتایج شبکه عصبی مصنوعی
Table 4. The results of ANN prediction

مرحله

ضریب

میانگین مربع خطا

تعداد نمونه

آموزش

0/1217

4/11×30

3050

0/1234

8/83×30

885

رگرسیون

-4

0/1285

آزمایش

اعتبارسنجی

8/88×30

-4
-4

885

جدول  .5مقایسه زمان محاسبات برای روشهای مختلف با استفاده از کامپیوتر 2هستهای
Table 5. Computational time comparison for different methods using a dual-core computer

نوع محاسبه

شبیه سازی با نرم افزار

3D

Flac

 111عدد شبیه سازی برای ساخت متامدل
شبیه سازی با متامدل ANN

الیههای خاک (به علت وجود گسل) میتوان از این متامدل برای پیشبینی
میزان نشست و استفاده از آن در تحلیل برگشتی و برآورد صحیح پارامترهای

عملیاتی در حین فرآیند ساخت در زمان بسیار ناچیز استفاده نمود.
9-نتیجهگیری

مدت زمان

واحد

4

ساعت

400

ساعت

0/004

ساعت

سپر ،فشارسینه کار ،فشار تزریق ،پوشش سگمنتی تونل به صورت مرحله به

مرحله انجام شد .مدل ساخته شده با مقادیر ژئوتکنیکی اولیه با میزان اختالف
نشست در حدود  %10تطابق قابل قبولی را با داده مانیتورینگ نشان داد و
اعتبار مدل عددی تایید شد .

 -2با تعیین تعداد نمونه الزم برای انجام آنالیز حساسیت برای  6پارامتر

شبیهسازی عددی یک ابزار مهم و نیرومند در پیشبینی میزان نشست

انتخابی 49 ،شبیه سازی در بازه تعریف شده برای پارامترها انجام شد .نتایج

شبکه دقیق و کافی از پارامترهای ژئوتکنیکی محل (به دلیل ناکافی بودن

نظر گرفتن مقدار میانگین مطلق به دست آمده سه پارامتر فشار سینه کار،

آنالیز حساسیت جامع در کاهش میزان عدم قطعیت در پارامترهای ژئوتکنیکی

گرفتن نشست سطحی حداکثر انتخاب شد.

چرا که قادر به تشخیص پارامترهای کلیدی حاکم بر پاسخ مدل میباشد.

تصادفی به روش فرامکعب التین تولید و بعد از شبیه سازی برای هر نمونه،

پارامتر ژئوتکنیکی و عملیاتی انجام شد و نتایج به قرار زیر است:

عصبی با  4نورون ورودی ،یک الیه مخفی 18 ،نورون مخفی و یک خروجی

در تونلسازی مکانیزه است .با این وجود ،اغلب اوقات دسترسی به یک

آنالیز حساسیت برای مراحل  18 ،12و در نهایت مرحله  30بررسی و با در

آزمایشهای برجا و آزمایشگاهی) مشکل و یا زمان بر است .در این میان،

چسبندگی و وزن مخصوص الیه دوم به عنوان پارامترهای حساس با در نظر

خاک زیرسطحی و پارامترهای رفتاری و عملیاتی نقش موثری ایفا میکند،

 -3برای ساخت متامدل با این سه پارامتر انتخاب شده 100 ،عدد نمونه

دراین تحقیق با استفاده از روش  ،Morrisآنالیز حساسیت جامع برای 6

برای تربیت شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت .معماری شبکه

 -1ساخت مدل عددی با در نظر گرفتن پارامترهای ژئوتکنیکی خاک،

ساخته و برای داده های نرمالیزه شده ورودی و خروجی ،با  70درصد داده
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