دوره سیزدهم ،شماره  ،۳۹تابستان  ،۱۳۹۷صفحه  ۲۶تا ۴۲

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

Vol. 13, No. 39, 2018, pp. 26-42

)Iranian Journal of Mining Engineering (IRJME

بهروزرسانی زمان و هزینههای مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل DAT
ارسالن محمودزاده ،۱شکرا ...زارع

*۲

1

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ ،دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود arissss.de@email.com

2

دانشیار ،هیاتعلمی گروه مکانیک سنگ ،دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود zare@shahroodut.ac.ir

(دریافت  ۰۶تیر  ،1۳۹۶پذیرش  ۰2خرداد )1۳۹۷

چکیده
زمانبندی در برنامهریزی و مدیریت ساخت پروژهها بسیار مهم است .وابستگی پیچیده بین فعالیتهای ساخت در تونلها ،زمان و هزینههای
ساخت را تا حدودی تحت تاثیر قرار میدهد .شرایط زمین و زمان و هزینههای ساخت از موارد اساسی در تصمیمگیریها برای مرحله برنامهریزی و
طراحی یک پروژه به حساب میآیند .در این مقاله ،روش  DATبرای ارزیابی احتماالتی شرایط زمین و زمان و هزینههای ساخت به کار گرفته شده
است .در طول ساخت ،دادههای زمینشناسی واقعی برای بخشهای حفاریشده تونل در دسترس قرار میگیرد و عدم قطعیتهای زمینشناسی
برای این بخشها به طور کامل از بین میرود .این دادههای جدید در بهروزرسانی شرایط زمینشناسی مورد انتظار مسیر تونل برای دستیابی به
پیشبینیهای دقیقتر برای بخش حفاری نشده ،مورد استفاده قرار میگیرند .برای نشان دادن چگونگی پیشبینی شرایط زمینشناسی مورد انتظار
در مسیر تونل ،زمان و هزینههای مورد نیاز ساخت و همچنین بهروزرسانی این موارد در طول فرآیند ساخت ،از تونل جاده گاران به عنوان مطالعه
موردی استفاده شده است .برای نشان دادن تاثیر بهروزرسانیها بر روی نتایج اولیه ،میزان زمان و هزینههای به دست آمده از مدل اولیه با زمان و
هزینههای به دست آمده از مدل به¬روزرسانی شده ،مقایسه شده است .در نهایت ،کاهش عدم قطعیت در مورد زمان و هزینههای ساخت تونل
نتیجه شده است .با توجه به نتایج به دست آمده ،بهروزرسانی دادهها در طول ساخت کمک بسیار خوبی در آگاه ساختن پیمانکارها و کارفرماهای
پروژه در پذیرفتن میزان ریسک و ارایه پیشنهادها برای ساخت بخشهای حفاری نشده تونل محسوب می¬شود.
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برای مدلسازی عدم قطعیت در پروژه خط زیرزمینی در شهر
نیویورک و برآورد زمان و هزینه نهایی ساخت تونلهای پروژه
خط راهآهن پرتقال ،روش  DATبه کار گرفته شد[ 8و .]۹

-۱م قدمه
از جمله مباحث مهم برای طراحی و برنامهریزی پروژهها ،به
حداقل رساندن عدم قطعیتها است .معموال عدم قطعیتها در
پروژههای زیرسطحی ،ناشی از شرایط ناشناخته زمین است که
باعث میشود در طراحیها نتوان کل مسایلی که ممکن است در
زمان ساخت اتفاق بیافتد ،در نظر گرفت .از مهمترین عدم
قطعیتها میتوان به زمان و هزینه نهایی پروژه اشاره کرد؛ زیرا
این زمان و هزینهها در ارتباط با شناخت کامل شرایط زیرسطحی
اند ،بنابراین در پروژههای زیرسطحی نمیتوان زمان و هزینهها ر ا
به طور قطعی بیان کرد بلکه باید از روشهای احتماالتی استفاده
کرد.

از جمله جدیدترین کارهایی که از روش  DATبهره گرفته
۳
شده است ،برآورد زمان و هزینه نهایی در حفاری چاه برای EGS
است[.]1۰
ابزار  DATبه پیشبینی زمان و هزینه نهایی ساخت تونل با
استفاده از دو مدل زمینشناسی و مدل ساخت میپردازد.
ضرورت و اهمیت بهروزرسانی مدل  DATاز آنجا ناشی میشود
که دادههای ورودی  DATقبل از شروع به ساخت تونل به صورت
احتماالتی است و ممکن است این دادههای اولیه دقیق نباشند و
یا اشتباه باشند که در نتیجه منجر به افزایش عدم قطعیتها و
افزایش ریسک تصمیمگیریها در مورد زمان و هزینههای به
دست آمده میشود ،بنابراین میتوان حین اجرای پروژه با دست
یابی به دادههای واقعی در بخشهای حفاریشده و تاثیر آنها در
مدل ،عدم قطعیتها را در مورد زمان و هزینه مورد نیاز اجرای
بخشهای حفاری نشده کاهش داد و برای برنامهریزیها و
تصمیمگیریهای دقیق تر در سایر بخشهای حفاری نشده از آن
بهره گرفت که در بحث مدیریت پروژه بسیار مهم است.

برای برآورد عدم قطعیتها به صورت احتماالتی ،ابزارها
(مدلهای احتماالتی) مختلفی ارایه شده است که از آن جمله
میتوان به ابزار  1 DATاشاره کرد DAT .اولین بار توسط
انیشتین در سال  1۹8۰ارایه شد ،بعد این مدل توسط گروه
انیشتین توسعه یافت و تا به امروز کارهای زیادی روی مدل
 DATدر پروژههای مختلف انجام شده است.
ابزار  DATدر ابتدا تنها شامل دو مدل ساخت و مدل
زمینشناسی بود تا این که یک م دل به نام مدل منابع به
مدلهای آن اضافه شد[ ،]2سپس روشی برای ارزیابی فناوری
تونلزنی تمام مقطع به روش  DATارایه شد[ .]۳بعد از آن مدل
 DATبهگونهای توسعه یافت که میتوانست در هنگام ساخت و
در صورت دستیابی به دادههای جدید و واقعیتر نسبت به
دادههای اولیه ،مدل را بهروزرسانی کند و عدم قطعیتها را در
مورد زمان و هزینه نهایی ساخت تونل نسبت به مدل قبلی کاهش
دهد[.]۴

برای مدل  DATدر دانشگاه  MITتوسط گروه انیشتین
نرم افزاری طراحی شده است که تمام مراحل مدل  DATرا
میتوان با آن اجرا کرد ولی به دلیل در دسترس نبودن این
نرم افزار ،نویسندگان از نرم افزار  MATLABبرای کدنویسی مدل
مارکوف و نرمافزار  PertMasterبرای انجام شبیهسازی های
مونتکارلو و نرم افزار اکسل ۴برای ترسیم نمودارها بهره گرفتهاند.
همچنین نویسندگان در اکثر مراحل کار برای دستیابی به
دادههای دقیقتر از نظرات افراد کارشناس تونلسازی به کمک
پرسشنامه بهره گرفتهاند.

برای برآورد زمان و هزینه نهایی ساخت تونل ،روش DAT

در پروژه تونل سوچوون ،تونل وونهیو و تونل کنمور شمال ی
استفاده شد[ ۶ ،5و .]۷

 -۲روش کار

مین و انیشتین 2در سال  2۰۰5برای بررسی تاثیر به
روزرسانی مدل  DATدر زمان ساخت تونل ،ابتدا زمان و هزینه
نهایی ساخت یک تونل را با به کارگیری دادههای زمینشناس ی
اولیه به کمک این روش ارزیابی کردند؛ سپس با بهروزرسانی
دادههای زمینشناسی در زمان ساخت تونل و به کارگیری آنها
در مدل  ،DATزمان و هزینه نهایی جدیدی برای ساخت تونل
به دست آمد و در نهایت این زمان و هزینهها را با هم مقایسه
کردند[.]۷

مطالعه حاضر بر روی تونل گاران با طول  1۹۰۰متر و سطح
مقطع  ۹۷مترمربع به عنوان بخشی از جاده جدید در دست
احداث سنندج  -مریوان انجام شده است .البته اکنون در زمان
انجام این مطالعه ،پروژه تونل گاران به اتمام رسیده است و هدف
از انتخاب این پروژه به عنوان مطالعه موردی ،مقایسه زمان و
هزینه حاصل از مدل  DATکه در آن دادههای قبل از شروع به
ساخت تونل مورد استفاده قرار گرفته شده ،با زمان و هزینه
اجرای تونل در حالت واقعی است و البته قبال تمام این کارها در
منابع ] [1۳] ،[12و ] [1۴توسط نویسندگان انجام شده است؛

2۷

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

ارسالن محمودزاده ،شکرا ...زارع

زمین را در داخل هر سلول به دست م یداد و نیمرخ کالس زمین
نامیده شد .با توجه به اینکه هر کالس زمین یک زمان و هزین ه
متفاوتی دارد ،بنابراین احتمال وقوع زمان و هزینههای مختلف
در داخل هر بخش نیز موجود بود ،سپس برای دستیابی به زمان
و هزینه نهایی ساخت تونل ،با استفاده از روش شبیهسازی
مونتکارلو در نرمافزار  PertMasterزمان و هزینه تمام بخشها
با هم جمع شدند .در نهایت به کمک نمودار پراکندگی ،زمان و
هزینههای متفاوتی با احتمال وقوع (عدم قطعیت)های مشخص ی
به دست آمد.

بنابراین در مقاله حاضر ضرورتی بر تکرار کارهای قبلی از جمله
اعتبارسنجی مدل  DATدیده نشد بلکه بیشتر به بدنه اصلی
مقاله حاضر که تصحیحات مدل  DATحین حفاری برای پروژه
تونل جاده گاران است ،پرداخته شده است.
در ابتدا برای برآورد زمان و هزینه ،از دادههای به دست آمده
قبل از شروع به ساخت تونل استفاده شد و برای دستیابی ب ه
ماتریسهای احتمال انتقال برای پارامترهای در نظر گرفته شده
که در روش مارکوف از آنها استفاده م یشود ،کالسهای زمین
متناسب با شرایط زمینشناسی اولیه و همچنین زمان و هزینه
مربوط به اجرای هر متر از کالس زمین مورد نظر ،پرسش
نامههایی تهیه و به کمک افراد باتجربه تکمیل شد .در نهایت از
مجموع جوابهای مربوط به این پرسشنامهها ،یک جواب نهایی
به دست آمد و در روابط آماری به کار گرفته شد .روش کار به
این شکل بود که در مدل زمینشناسی ابتدا کل مسیر تونل به
بخشها (سلولها)ی مساوی هر یک به طول  2۰متر تقسی م
شدند؛ شش تا از این سلولها مربوط به موقعیت چهار گمانه و
موقعیت دهانه ورودی و خروجی تونل بودند و به دلیل مشخص
بودن احتمال وقوع حاالت پارامترهای در نظر گرفته شده در این
مطالعه (پارامترهای نوع سنگ RMR ،و آب زیرزمینی) ،با عنوان
سلولهای مشاهدهای از آن ها اسم برده شده است .در این مطالعه
از دادههای دقیقی که قبل از شروع به ساخت تونل در مورد
موقعیت گمانهها و دهانههای ورودی و خروجی تونل برای
پارامترهای در نظر گرفته شده موجود بودند استفاده شده است؛
بنابراین برخالف کارهای انجام شده قبلی در منابع ] [1۳] ،[12و
] [1۴که در آنها به دلیل در دسترس نبودن دادههای اولیه در
مورد پارامترهای در نظر گرفته شده در موقعیت گمانهها و
دهانههای ورودی و خروجی تونل مشاهدات به صورت غیرقطعی
در نظر گرفته شدهاند ،در این مطالعه تمام مشاهدات به صورت
قطعی در نظر گرفته شد؛ بنابراین در این مطالعه فرمولی دیگر
در مدل مارکوف استفاده شده است .در مرحله بعد برای مشخص
ساختن احتمال وقوع حاالت پارامترها در سایر سلولها ،مدل
مارکوف در نرمافزار  MATLABکدنویسی شد و در نتیجه برای
هر پارامتر ،نمیرخی با عنوان نیمرخ پارامتر به دست آمد که
احتمال وقوع هر حالت از هر پارامتر را در داخل هر سلول
مشخص میسازد .در نهایت از ترکیب حاالت مختلف پارامترها،
شرایط زمینشناسی مختلفی برای مسیر تونل به دست آمد که
توسط  1۰نفر کارشناس تونلسازی ،چند کالس زمین معرفی ش د
بهگونهای که هرکدام از این کالسها برای تعدادی از شرایط زمین
به دست آمده جوابگو بودند ،سپس از ترکیب نیمرخهای پارامتر،
نیمرخی به دست آم د که احتمال وقوع هرکدام از کالسهای

از آنجا که بدنه اصلی این مطالعه بهروزرسانی ابزار DAT

حین حفاری است ،بنابراین بعد از دستیابی به زمان و هزینه
نهایی به کمک دادههای قبل از شروع به ساخت تونل ،با به -
روزرسان ی دادهها (بهروزرسان ی حاالت پارامترهای نوع سنگ،
 RMRو آب زیرزمینی و همچنین بهروزرسانی ماتریسهای
احتمال انتقال و شدت انتقال برای هرکدام از این پارامترها) برای
 ۳۰۰متر حفاریشده از دو طرف ورودی و خروجی تونل ،مدل
بهروزرسانی شد و عدم قطعیتهای کمتری نسبت به حالت قبل
از بهروزرسانی برای زمان و هزینهها به دست آمد.
 -۳نتایج و بحث
 -۱-۳مدل زمینشناسی

شرایط زمین شناسی ی ک فاکتور اصلی در انتخاب روش
حفاری و نگهداری است .از آنجاییکه دادههای مربوط به شرای ط
زمینشناسی مسیر تونل بسیار کم و یا اصال موجود نیست ،
توصیف پیشبین یها بر اساس عدم قطعیت خواهد بود .مدل
پیشبینی زمینشناسی با استفاده از دادههای اولیه مانند
نقشههای زمینشناسی ،بررس یهای ژئوفیزیکی ،بررسیهای
ژئوتکنیکی و نظایر آن به پیشبینی شرایط زمینشناسی مورد
انتظار در مسیر تونل میپردازد .معموال شرایط مورد انتظار در
مسیر تونل نم یتواند به صورت قطعی بیان شود و بنابراین باید از
روشهای آماری برای بیان احتماالتی این شرایط استفاده کرد.
یکی از مهمترین روشهای آماری که به پیشبینی شرای ط
زمینشناسی میپردازد ،روش مارکوف است که حالت مربوط به
هرکدام از پارامترها را با توجه به حالت قبل از آن تخمین م ی
زند .در ادامه مراحل مختلف پیشبینی مدل زمینشناسی به
ترتیب و به صورت مختصر ارایه شده است:
الف) ارزیابی احتمال انتقال از حالت  iبه حالت  ) p ij ( jو
ضریب شدت انتقال حالت  ) C x ( iپارامتر زمین شناسی مورد
i

نظر به کمک روشهای آماری (رابطه .[1])1
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که در آن:
 Iماتریس واحد از مرتبه  n( nتعداد حالتهای پارامتر )X
 mعدد خیلی بزرگی که میتواند تا بینهایت ادامه پیدا کند.
د) محاسبه احتمال وقوع حالتهای پارامتر در شرایطی که
در موقعیت  ،O0حالت پارامتر به طور قطعی مشخص نباشد و یک
تابع چگالی احتمال در مورد آن داده شده باشد .برای این حالت

 p ijاحتمال انتقال از حالت  iبه حالت j
 Tijتعداد انتقالها از حالت  iبه حالت j
n
 Tik
k 1

2

u A

1

VX (u) = exp(uA ) = I+ uA X +

مجموع انتقالها از حالت  iبه سایر حالتهای پارامتر

مربوطه ( nتعداد کل حالتهای پارامتر موردنظر)
 C xضریب شدت انتقال حالت  iکه عبارت است از معکوس
i

وسعت (طول) مورد انتظار حالت  ) H x ( iدر طول مسیر تونل

) Sx (uاحتمال وقوع حالت  jاز پارامتر  Xدر موقعیت

ب) محاسبه ماتریس شدت انتقال پارامتر  ) A x ( Xبه کمک
احتمال انتقال و ضریب شدت انتقال (رابطه )2

است (رابطه .[15])5

i

C x px 
1 1n 
C x px 

()2









2n

.

2

.
.
n

-C x

...

C x px
1 12
-C x

.

.

...
.

2

.

.

.

...

C x px
n
n2

 -C x
1

 C x 2 px 21

.
=
.


.

 C x px
 n n1

j

()5

i=1

بعد از دستیابی به احتمال وقوع حالتهای تمام پارامترها ،ب ه
کمک آن ها نیمرخ مربوط به هر پارامتر و در نهایت از ترکیب این
نیمرخها ،نیمرخ کالس زمین به دست میآید .هدف مدل
زمینشناسی ،تشکیل نیمرخ کالس زمین است تا از آن بتوان در
مدل ساخت برای برآورد زمان و هزینههای هر کالس در هر
موقعیتی در مسیر تونل استفاده کرد.
)X(O0
)X(L
حالت
...
...

Ax

...

J

...

i

سلول

شکل  -۱پیشبینی احتمال حاالت پارامتر  Xدر سایر بخشها ][۱۴

 -۲-۳مدل ساخت تونل

در پروژههای تونلسازی ،اغلب به دلیل عدم قطعیت در مورد
میزان زمان و هزینه مورد نیاز روش حفاری و سیستم نگهداری
در نظر گرفته شده است ،پیشبینی زمان و هزینه نهایی بسیار
مشکل است و در نتیجه در برنامهریزیهای اولیه نمیتوان به
نتایج دقیقی در مورد آن دست ی افت .مدل ساخت با در نظر
گرفتن فرآیند ساخت در مسیر تونل برای هر کالس زمین ،زمان
و هزینه مورد انتظار را برآورد میکند .هر کالس زمین روش
حفاری و سیستم نگهداری معینی دارد که در هر سیکل از
ساخت ،طی یک سری فعالیت ها انجام میشود که شبکه فعالیت
نام دارد .در مدل ساخت میتوان با توجه به شبکه فعالیت مربوط
به هر کالس زمین ،زمان و هزینه هر سیکل از ساخت کالس
مورد نظر را با تجربه پروژههای اجرا شده در شرایط مشابه و نظر
افراد متخصص برآورد و از آن برای پیشبینی زمان و هزینه نهایی
ساخت تونل استفاده کرد.

برای محاسبه احتمال وقوع حالتهای یک پارامتر معین (به
عنوان مثال پارامتر  )Xدر یک سلول به فاصله مشخصی (فاصله
 )uنسبت به سلول اولیه ،ماتریسی به کار برده میشود که ماتریس
احتمال انتقال فاصله ( ) ) Vx (uنام دارد (رابطه .[11])۳

 

} Vx u = {v x u
ij

()۳

)SX (u)   SX  0  v X (u
j
i
ij
n

ج) محاسبه ماتریس احتمال انتقال فاصله :به کمک مدل
مارکوف ،احتمال وقوع یک حالت معین از پارامتر زمینشناس ی
 Xدر موقعیتهای بعدی محاسبه میشود .با توجه به شکل ، 1
در اینجا احتمال وقوع حالت  :n ، j  1, 2, …, n ( jتعداد
حالتهای پارامتر  )Xاز پارامتر  Xدر یک موقعیت معین ()L
نسبت به موقعیت اولیه (  ) O0به فاصله ) u = ( L - O0مدنظر
است (  ) L > O0همواره باید موقعیتی باشد که احتمال وقوع
حالتهای یک پارامتر معین در آن مشخص باشد تا فرآیند
مارکوف بتواند با استفاده از آن ،این احتمالها را در نقاط بعدی
پیشبینی کند].[1۶

 

O0 + u

که در آن:
) v x ij (uاحتمال وقوع حالت  jاز پارامتر  Xبه فاصله  uاز سلول
 O0که دارای حالت  iاست.

معادله باال را م یتوان به شکل رابطه  ۴نیز بیان کرد ].[1
2۹
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 -۳-۳بهروز رسانی مدل DAT

سلول
معلوم

در ابزار  DATبه واسطه ناشناخته بودن شرایط زیرسطح ی
قبل از شروع به ساخت ،در مورد دادههای ورودی این ابزار عدم
قطعیتها یی وجود دارد؛ ولی با شروع فرآیند ساخت و حفاری
بخشهایی از آن میتوان با دستیابی به دادههای واقعی در این
بخشها ،ابزار  DATرا بهروزرسانی کرد و عدم قطعیتهای زمان
و هزینه نهایی ساخت تونل را کاهش داد .برای بهروزرسان ی ابزار
 DATدر صورت دستیابی به دادههای واقعی که در نتیجه
حفاری بخشی از آن به دست آمده اند ،باید دادههای واقعی را به
جای دادههای قبلی در موقعیتهای مشابه جایگزین و سپس
کلیه مراحل روش  DATبرای دو مدل زمینشناسی و مدل
ساخت که در بخشهای قبلی بیان شد ،از اول تا آخر را دوباره
اجرا کرد.

سلولهای مجهول
...

2

سلول
معلوم

1

↓ یک سلول از حالت مجهول درآمد
...

1

↓ در نهایت تمام سلولها از حالت مجهول درمیآیند

شکل -۲روش کار مدل مارکوف در روش DAT

شبیهسازی مونتکارلو در مدل ساخت ابزار  DATکاربرد
دارد .در مدل ساخت بعد از اینکه زمان و هزینهها برای روشهای
حفاری و سیستمهای نگهداری متناسب با شرایط زمینشناس ی
پیشبینی شده در نظر گرفته شد ،در داخل هر سلول هر کدام
از روشهای حفاری و سیستمهای نگهداری که زمان و هزینه
مخصوص به خود را دارند با احتمال مشخصی اتفاق خواهند افتاد.
روش کار شبیهسازی مونتکارلو به ا ین صورت است که در هر
بار شبیه سازی ،در داخل هر سلول یک زمان و هزینه را در نظر
میگیرد و زمان و هزینههای تمام سلولها را در هر بار
شبیهسازی با هم جمع میکند .همچنین در روش شبیهسازی
مونتکارلو در مجموع دورهای شبیه سازی در داخل هر سلول
زمان و هزینه ای که با احتمال بیشتری رخ داده باشد ،بیشتر
تکرار خواهد شد .امروزه نرمافزارها ی زیادی برای انجام
شبیهسازی مونتکارلو وجود دارد که در این مطالعه از نرمافزار
 PertMasterبهره گرفته شده است.

 -۴-۳مدل مارکوف و شبیهسازی مونتکارلو

مدل مارکوف برای پیشبینی شرایط زمینشناسی مسیر
تونل در ابزار  DATبه کار میرود .کار مدل مارکوف در روش
 DATبهگونه ای است که به کمک دادههای موجود اولیه ،شرایط
زمینشناسی را برای بخشهای حفاری نشده زمین پیشبینی
میکند .در ابزار  DATبرای اجرای مدل مارکوف ابتدا کل مسیر
تونل به بخشها ی مساوی تقسیم شده که هر بخش یک سلول
نیز نامیده میشود .در مرحله بعد ممکن است تعداد سلولهایی
در مسیر تونل باشند که حاالت مربوط به پارامترهای در نظر
گرفته شده در آنها به صورت قطعی یا غ یرقطعی مشخص باشند
(برای مثال موقعیت گمانهها و یا هر موقعیتی در مسیر تونل که
دادههای مربوط به حاالت پارامترهای در نظر گرفته شده در آنها
مشخص باشند) که این موقعیتها هر کدام در داخل یک سلول
قرار خواهند گرفت و آن سلول ،سلول مشاهده ای خواهد بود .کار
مدل مارکوف ،پیشبینی شرایط زمین شناسی مسیر تونل به
کمک سلولهای مشاهدهای است .برای مثال مطابق شکل ، 2
ابتدا مدل مارکوف به کمک سلولهای مشاهدهای سبزرنگ ،اولین
سلول مجهول را پیشبینی می کند ،سپس به همین ترتیب اولین
سلول پیشبینی شده جای یکی از سلولهای مشاهده ای اول را
میگیرد و اولین سلول مجهول میان سلولهای مشاهده ای جدید
نیز پیشبینی میشود و این روند ادامه مییابد تا تمام سلولهای
مجهول پیشبینی شوند .در نتیجه به کمک مدل مارکوف برای
هر پارامتر در نظر گرفته شده ،حاالت پارامتر به صورت احتماالتی
در مسیر تونل در نیمرخی به نام نیمرخ پارامتر به دست میآید.

 -۵-۳به کارگیری ابزار  DATدر تونل جاده گاران
 -۱-۵-۳سیمای پروژه تونل گاران

تونل جاده گاران بخشی از جاده جدید در دست احداث
سنندج ‒ مریوان با طول حفاری  1۹۰۰متر و سطح مقطع ۹۷
مترمربع است .این تونل در شرق استان کردستان واقع شده است
و دهانه ورودی و خروجی آن به ترتیب در کیلومتر  ۳۹ + ۴۹۰و
 ۴1 + ۳۹۰قرار دارد .منطقه مورد مطالعه مربوط به زون سنندج ‒
سیرجان و گستردهترین واحد چینهشناسی تفکیک شده در
منطقه از نظر سنی مربوط به پالئوسن ائوسن پایینی است و به
لحاظ سنگ شناسی متشکل از سنگهایی از جنس شیل های
ماسهای همراه با عدسیهای آهکی و سنگهای آتشفشانی
میشود .از جمله سایر واحدهای چینهشناسی که در فواصل دورتر
نسبت به منطقه مورد مطالعه رخنمون دارند میتوان به واحد
چینهشناسی مربوط به کرتاسه باالیی پالئوسن اشاره کرد که از

۳۰

بهروزرسانی زمان و هزینههای مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل DAT

نظر سنگشناسی شامل شیل خاکستری و قرمز رنگ ،آهک با
رنگهای خاکستری ،زرد و قرمز و الیههای ماسهسنگ میشود،
همچنین میتوان به رخنمونهای پراکنده ای از واحد سنگ -
چینهای در بخشهای شمالی منطقه اشاره کرد که از نظر سنگ -
شناسی از آهکهای ماسهای نومولیتدار تشکیل شده اند.
درنتیجه مطالعات انجام شده از منطقه در بازدیدهای
زمینشناسی و زمینشناسی مهندسی ،در مجموع چهار گونه
زمینشناسی مهندسی در مسیر تونل قابل شناسایی و تفکیک از
یکدیگرند .این گونههای زمینشناسی مهندسی عبارت از آهک
(  ،)Liشیل ( ،)Shتناوب شیلهای ماسهای و آهکهای شیلی
( )ShLو تناوب آهک و شیل ( )LShاست .در شکل  ۳نیمرخ
طولی و سطح مقطع تونل گاران همراه با اطالعات زمینشناسی
و ژئوتکنیکی نشان داده شده است.
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بخشهای مساوی تقسیم میکند ،سپس به کمک نیمرخ طولی
تونل و دادههای موجود ،برای هر پارامتر مشخص میکند که اگر
در مسیر تونل از یک بخش تعیین شده وارد بخش بعدی شویم،
برای چند بار حالت پارامتر تغییر میکند .همچنین مشخص
میسازد که در هر انتقال ،حالت پارامتر از چه حالتی به چه حالت
دیگری تغییر یافته است .در صورتی که حالت پارامتر تغییر نکند
و در همان حالت خود باقی بماند ،با عنوان یک انتقال به حساب
نمیآید به عبارتی دیگر زمانی انتقال انجام گرفته است که با ورود
از یک بخش به بخش بعدی ،حالت پارامتر به حالتی دیگر تغییر
کند به همین دلیل در ماتریس های احتمال انتقال ،احتمال
انتقال از یک حالت به خودش برابر صفر در نظر گرفته میشود.
بعد از اینکه تعداد انتقالها از یک حالت به سایر حالتها برای
هر پارامتر مشخص شد ،میتوان درایههای ماتریس احتمال
انتقال را محاسبه کرد .برای مثال اگر پارامتر نوع سنگ با چهار
حالت در نظر گرفته شود و درایههای سطر اول ماتریس احتمال
انتقال را محاسبه کند ،در انتقال از حالت اول به سایر حالتهای
 ۳ ،2و  ،۴برای محاسبه احتمال انتقال از حالت  1به حالت 2
باید تعداد انتقالها از حالت  1به حالت  2را بر مجموع کل
انتقالها از حالت  1به حالتهای  ۳ ،2و  ۴تقسیم کرد .سایر
درایهها نیز به همین صورت تعیین میشوند و در نهایت میتوان
آنها را به صورت درصدی بیان کرد .حال با توجه به فرمول
ماتریس شدت انتقال که قبال بیان شد (فرمول  ،)2به کمک
ضریب شدت انتقال و ماتریس احتمال انتقال ،ماتریس شدت
انتقال برای هر پارامتر به دست میآید.

 -۲-۵-۳مدل زمینشناسی تونل گاران

مهمترین پارامترهای موثر بر روی تونلزنی ،نوع سنگ،
 ،RMR ،RQDجهت درزهداری ،ناپیوستگیهای اصلی ،جریان
آب ،سختی ،مقاومت فشاری و شیستوزیته است ] .[11در این
مطالعه چون در ابتدا دادههای مربوط به پارامترهای نوع سنگ،
 RMRو آب زیرزمینی به صورت دقیق تر موجود بودند و به دلیل
عدم اطمینان از صحت دادههای در دسترس در مورد سایر
پارامترها ،این پارامترها به عنوان پارامترهای زمینشناسی در نظر
گرفته شدند که حاالت مربوط به هرکدام در شکل  ۳نشان داده
شده است.
مطابق جدول  ،1برای هر حالت از سه پارامتر در نظر گرفته
شده ،طول میانگین به کمک نظرات افراد کارشناس با حداقل
تحصیالت کارشناسی ارشد در رشتههای مهندسی معدن و
زمینشناسی و نیز حداقل  5سال سابقه کاری در پروژههای تونل،
با توجه به نیمرخ طولی تونل که قبل از شروع به ساخت تهیه
شده بود ،برآورد و در نهایت از میانگین نظرهای این افراد استفاده
شد ،سپس با معکوس طول میانگین حاالت ،ضریب شدت انتقال
هرکدام از حالتهای پارامترها نیز مطابق جدول  1به دست آمد.

ماتریس های پارامتر نوع سنگ:
2
3
4
0/14 0/75 0/11



0

1
1 0


2 0/56

0/40 0/04 

3 0/48 0/40 0 0/12 

0 

در ادامه به کمک پرسشنامههایی که در اختیار  1۰نفر
کارشناس تونلسازی با مشخصات یاد شده قرار داده شد،
ماتریسهای احتمال انتقال و شدت انتقال برای هرکدام از
پارامترها همانطور که در ادامه آورده شده است ،به دست آمد.
روش تعیین هر کدام از درایههای ماتریس احتمال انتقال به این
شکل است که در ابتدا هر فرد کارشناس کل مسیر تونل را ب ه

4
0/0001 

3
0/0009

2
0/0001

0/0002 
0/0003 

0/0012

0/0031

2  0/0017

0/0016

0/0006

0/0021

0/0008

0/0064 

۳1

l

4 0/55 0/13 0/32
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شکل -۳نیمرخ طولی و سطح مقطع تونل گاران].[۱۷
جدول  -۱طول میانگین و ضریب شدت انتقال حاالت هر پارامتر

پارامتر

حاالت پارامتر

طول میانگین (متر)

ضریب شدت انتقال ( )m-1

نوع سنگ

Li

8۰۰
۳2۰
۶25
155

۰/ ۰۰12
۰/ ۰۰۴1
۰/ ۰۰1۶
۰/ ۰۰۶۴

۶۰۰
115۰
15۰
۳85
۳2۰
8۰۰
۹5

۰/ ۰۰1۶
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برای پیدا کردن احتمال وقوع حاالت پارامترهای در نظر
گرفته شده ،رابطه  ۶در  MATLABکدنویسی شد و نتایج مطابق
شکلهای  5 ،۴و  ۶به دست آمد.

شکل  -۴تعداد و موقعیت سلولهای مشاهدهای در مسیر تونل
گاران.
جدول  -۲حاالت هر پارامتر در موقعیت سلولهای مشاهدهای

) (L - O t-1
0

m z0

VX

احتمال وقوع حالت

0

z

حالت

0

ورودی

مشاهدهای  Otبه شرط اینکه حالت در سلول ، L

0






2




1

باشد.

آب زیرزمینی

پارامتر  Xدر سلول

۴

 L 0به شرط اینکه حالت در سلول مشاهده ای  m ،Ot-1باشد.

۳۳






2
۳





۳

0

z

گمانه 1

از پارامتر  Xدر سلول

گمانه 2

1
RMR





۳
۴

 L 0به شرط این که حالت در سلول مشاهدهای  m ، Ot-1باشد
(باالنویس  nsمعرف چند مشاهدهی قطعی است).
)  VX z w (O t - Lاحتمال وقوع حالت  wاز پارامتر  Xدر سلول
0

2



گمانه ۳

0

m z0

نوع سنگ

1



گمانه ۴

) (L - O t -1

ns

پارامتر
نوع

سلولهای مشاهدهای

خروج

در تشکیل نیمرخ پارامتر ،برای هر پارامتر ،احتمال وقوع
حالتها ی آن در تمام سلولها در مسیر تونل قابل دستیابی است.
برای به دست آوردن نیمرخهای پارامتر ،چون احتمال وقوع
حالتها در موقعیت سلولهای مشاهدهای به صورت قطعی بیان
شد ،از فرمول  ۶استفاده شده است .فرمول  ۶مربوط به سلول های
مجهول میان دو سلول مشاهده ای مانند  O1و ( O2سلول ورودی
و گمانهی  )1است که احتمال وقوع هرکدام از حالتهای سه
پارامتر آب زیرزمینی RMR ،و نوع سنگ را در سلول مجهول L 0
پیشبینی میکند.
در رابطه  ۶که برای شکل  5بیان شده است:
 mو  wنوع حالت پارامترها در سلولهای مشاهدهای  O t -1و O t
 nتعداد حالتهای پارامتر مورد نظر
VX

مجهول L 1

میرسد بهگونهای که در رابطه

 L 1 ،۶جایگزین  L 0و  z1جایگزین  z 0خواهد شد و به همین
ترتیب برای سایر سلولهای مجهول تا به سلول مجهول آخر در
فاصله میان دو مشاهده میرسد.

دلیل در نظر گرفتن سلول های مشاهدهای به صورت قطعی
این بود که دادههای مربوط به موقعیت دهانههای ورودی و
خروجی تونل و همچنین موقعیت چهار گمانه برای پارامترها به
صورت دقیق مطابق جدول  2در دسترس بودند.

احتمال وقوع حالت

VX

 ، L 0نوبت به سلول

با توجه به شکل  ،۴سلولهای مشاهده ای مربوط به گمانهها
و دهانههای ورودی و خروجی تونل به صورت رنگی نشان داده
شدهاند و برای هرکدام از این حالتهای مشاهدهای ،یک سلول
با طول  2۰متر در نظر گرفته شده است ،بنابراین در کل مسیر
تونل ،شش سلول مشاهدهای موجود است که همه آنها به
صورت قطعی در نظر گرفته شدهاند.

0

mw

احتمال وقوع حالت  wاز پارامتر  Xدر سلول

 Otبه شرط اینکه حالت در سلول  m ،Ot-1باشد.
بعد از پیدا کردن احتمال وقوع حالتها در سلول مجهول

برای پیشبینی احتمال وقوع حالتهای پارامترها (نیمرخ
پارامتر) در مسیر تونل گاران به کمک مدل مارکوف ،فاصله میان
هر دو سلول مشاهده ای به تعداد سلولهایی با طول هرکدام برابر
 2۰متر مطابق شکل  ۴تقسیم شد.

z
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ارسالن محمودزاده ،شکرا ...زارع

البته چنین مشکلی میتواند حین حفاری تونل و با دستیابی به
دادههای واقعی پارامترها برای بخش های حفاریشده برطرف
شود تا کمتر با چنین تغییرات سریعی مواجه شد.

این نیمرخها (نیمرخ پارامتر) اگر با نیمرخ طولی تونل که در
شکل  ۳نشان داده شد مقایسه شوند ،ارتباط خوبی را میتوان
میان آنها مشاهده کرد به طوریکه اگر در نیمرخ طولی تونل
در موقعیتی ،حالت مشخصی از یک پارامتر اتفاق افتاده باشد ،در
نیمرخ پارامتر نیز همان حالت در همان موقعیت در بیشتر موار د
با احتمال بیشتری اتفاق افتاده است .همچنین در نیمرخ های
پارامتر در بعضی از موقعیتها احتمال وقوع حاالت ب ه صورت
زیگزاگی و با تغییرات سریعی همراه است که در چنین وضعیتی
میتوان گفت نتایجی که برای ماتریسهای احتمال انتقال و
شدت انتقال به دست آمده است با نتایج حاصل از نظر افراد
کارشناس برای موقعیت گمانهها متفاوت و یا شباهت کمتری ب ا
هم دارند ،بنابراین هرچه دادههای ورودی روش  DATدقیق تر
باشند ،در نیمرخ های پارامتر کمتر حالت زیگزاگی و تغییرات
سریع برای احتمال وقوع حاالت یک پارامتر در مسیر تونل اتفاق
میافتد.

با توجه به پارامترها و حالت های در نظر گرفتهشده ،درکل
 ) 4  3  3  ( ۳۶شرایط مختلف زمینشناسی میتواند در
مسیر تونل اتفاق بیافتد .بدیهی است که نمی توان برای هرکدام
از این شرایط یک روش حفاری و سیستم نگهداری در نظر گرفت
بلکه چند روش حفاری و سیستم نگهداری (در این مطالعه 5
روش) میتوان در نظر گرفت که هرکدام برای تعدادی از این
شرایط مناسب باشند .شرایط زمین شناسی بنا به نظر افراد
کارشناس ،به کمک پرسشنامه در تعداد  5کالس مطابق جدول
 ۳جای گرفت که مشخصات مربوط به هرکدام از کالسهای
زمین در نظر گرفتهشده در جدول  ۴آمده است.
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شکل  -۵روش پیشبینی احتمال وقوع حاالت پارامترها در سلولهای مجهول میان سلولهای مشاهدهای رنگی .طول هر سلول برابر  ۲0متر است.

۳۴
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شکل  -۶نیمرخ پارامتر نوع سنگ.

شکل  -۷نیمرخ پارامتر .RMR

شکل  -8نیمرخ پارامتر شرایط آب زیرزمینی.

این مطالعه ،کالس زمین  5را در نظر گرفته شده است که مطابق
جدول  ۴شامل  5بردار زمینشناسی زیر است:

برای تشکیل نیمرخ کالس زمین ،از بردارهای زمینشناس ی
مربوط به هر پارامتر در جدول  ۳و دادههای به دست آمده برای
احتمال وقوع حالتهای هر پارامتر استفاده شد .برای این کار،
ابتدا دادههای به دست آمده برای تشکیل نیمرخهای پارامتر در
نرم افزار اکسل وارد شد ،سپس با توجه به جدول  ۳که بردار یا
بردارهای زمینشناسی هر کالس زمین را معرفی میکند ،احتمال
وقوع هر یک از کالسهای زمین در داخل هر سلول به کمک
نرم افزار اکسل به دست آمد.

)g 53  (2, 3,1

)g 55  (4, 3,1

)g 52  (1, 3, 2

)g 51  (1, 3,1

)g 54  (3, 3,1

اگر هر یک از بردارها را به صورت ( )i،j،kدر نظر گرفته شود،
 j ،iو  kبه ترتیب بیانکننده حالت پارامتر نوع سنگ RMR ،و
آب زیرزمینیاند .بنابراین بردار ( )i،j،kبرای یک کالس زمین
معین به این معنی است که در این کالس برای هر سلول ،حالت
 iاز پارامتر نوع سنگ ،حالت  jاز پارامتر  RMRو حالت  kاز پارامتر

برای بیان شیوه کار در نرم افزار اکسل به منظور دستیابی ب ه
احتمال وقوع هر کالس زمین در داخل هر کدام از سلولها برای

۳5
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جدول  -۳معرفی بردارهای زمینشناسی مربوط به هرکدام از کالسهای زمین در نظر گرفتهشده

کالس زمین

حالت پارامتر نوع سنگ

حالت پارامتر RMR

حالت پارامتر آب زیرزمینی

1

1،2،۳
۴

1
1

2،۳،۴
2،۳،۴

2

1
1،2،۳،۴
2
۳
۴

2
1
2
2
2

1،2،۳،۴
1
2،۳،۴
۳،۴
2،۳

۳

1
2،۳،۴
2
۳
۳،۴

۳
2
۳
2
۳

۴
1
۳،۴
2
۳،۴

۴

1
2،۳،۴

۳
۳

۳
2

5

1
2،۳،۴

۳
۳

1،2
1

جدول  -۴مشخصات مربوط به هرکدام از کالسهای زمین

شماره کالس زمین

مشخصات

1
(خیلی ضعیف)

روش تونلهای جانبی– نگهداری ،IPE 180 :فاصلهداری  ۰/5 – ۰/۷5متر و  2۰سانتیمتر
شاتکریت تقویتشده به وسیله دو الیه مش 8@100×100 mm

2
(ضعیف)

روش دیافراگم مرکزی– نگهداری ،IPE 180 :فاصلهداری  ۰/۷5 – 1متر و  2۰سانتیمتر
شاتکریت تقویتشده به وسیله دو الیه مش 6@100×100 mm

۳
(ضعیف تا متوسط)

روش طاق و پاطاق– نگهداری ،IPE 180 :فاصلهداری  1 – 1/2متر و  2۰سانتیمتر
شاتکریت تقویتشده به وسیله دو الیه مش 8@100×100 mm

۴
(متوسط)

روش طاق و پاطاق– نگهداری ،IPE 180 :راک بولت تمام تزریقی, 25 mm, L : 4- ،
 6 mفاصلهداری  2 × 2و  15سانتیمتر شاتکریت تقویتشده به وسیله دو الیه
مش6@100×100 mm

5
(متوسط تا خوب)

روش طاق و پاطاق– نگهداری ،IPE 180 :راک بولت تمام تزریقی, 25 mm, L: 4- ،
 6 mفاصلهداری  2 × 2و  1۰سانتیمتر شاتکریت تقویتشده به وسیله یک الیه مش
6@100×100 mm

۳۶

بهروزرسانی زمان و هزینههای مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل DAT

آب زیرزمینی با احتمال مشخصی اتفاق میافتد ،بنابراین برای
پیدا کردن احتمال وقوع هر کالس زمین در یک سلول معین باید
احتمال وقوع حاالت  j ،iو  kرا در داخل آن سلول مشخص و
سپس این احتمالها را برای هر بردار در هم ضرب کرد .اگر
کالس زمین شامل چند بردار زمینشناسی باشد ،برای هر یک از
بردارها باید در داخل هر سلول این محاسبات را انجام داد و در
نهایت آنها را با هم جمع کرد تا احتمال وقوع آن کالس در
داخل هر سلول به دست آید .در ادامه چگونگی دستیابی
به احتمال وقوع کالس زمین  5در داخل سلول  xنشان داده شده
است:

برای سایر کالسهای زمین نیز به این صورت عمل شد و در
نهایت نیمرخ شکل  ۹به دست آمد که احتمال وقوع هر یک از
کالسهای زمین را در داخل هر سلول نشان میدهد و به عنوان
نیمرخ کالس زمین شناخته شده است.
هدف مدل زمینشناسی ،دستیابی به نیمرخ کالس زمین
است تا بتوان از آن به عنوان ورودی مدل ساخت استفاده کرد.
در شکل  ۹نیز همانند نیمرخهای پارامتر ،حالت زیگزاگی و
تغییرات سریع در احتمال وقوع کالسهای زمین مشاهده
می شود که این وضعیت نیز به دلیل همان نیمرخهای پارامتر
است بهگونهای که اگر دادهها ی اولیه دقیق نباشد عالوه بر
نیمرخ های پارامتر ،بر روی نیمرخ کالس زمین هم تاثیرگذارند و
یا به عبارتی هر چه نیمرخهای پارامتر دقیقتر باشند ،نیمرخ
کالس زمین دقیقتری به دست میآید.

]P[g( x ) belongs to GC5 ]  P[g( x )  g 51
]  P[g( x)  g 52 ]  P[g( x)  g 53 ]  P[g( x)  g 54
] P[g( x )  g 55 ]  P[l ( x )  1 & r( x )  3 & w( x )  1
]w( x )  2

&

r( x )  3

&

 P[l ( x )  1

 -۳-۵-۳مدل ساخت برای تونل گاران

] P[l ( x )  2 & r( x )  3 & w( x )  1
] P[l ( x )  3 & r( x )  3 & w( x )  1

]r( x )  3 & w( x )  1

&
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در مدل ساخت ،زمان و هزینه اجرای تونل در هر سلول برای
هر کالس زمین به دست میآید .برای برآورد زمان و هزینه برای
هر سلول در تونل گاران ،به کمک پرسشنامه از افراد کارشناس
( 1۰نفر) خواسته شد که ابتدا برای هرکدام از کالسهای زمین،
فعالیتهایی که یک سیکل ساخت (حفاری و نگهداری) از کالس
مورد نظر را کامل میکند در نظر بگیرند؛ سپس به کمک این
فعالیتها ،میزان زمان و هزینه حداقل ،متوسط و حداکثر مربوط
به هر فعالیت (برای سال  )1۳۹۶را با تجربه از پروژههای اجرا
شده قبلی در شرایط زمین شناسی مشابه تقریب زنند تا در نهایت
زمان و هزینه حداقل ،متوسط و حداکثر برای هر سیکل ساخت
از کالسهای زمین به دست آید ،سپس از میانگینگیری نظرهای
ارایه شده به وسیله افراد کارشناس مختلف برای هر کالس زمین،
زمان و هزینه حداقل ،متوسط و حداکثر به ازای هر  2۰متر
ساخت (هر سلول) مطابق جدول  5به دست آمد.

 P[l ( x )  4

 P l ( x ) 1 * P  r( x )  3  * P  w ( x ) 1
 P l ( x ) 1 * P  r( x )  3  * P  w ( x ) 2
 P l ( x ) 2 * P  r( x )  3  * P  w ( x ) 1
 P l ( x )  3  * P  r( x )  3  * P  w ( x ) 1
 P  l ( x )  4  * P  r( x )  3  * P  w ( x ) 1

که در آن:
]  : P[g( x ) belongs to GC5احتمال وقوع کالس  5در سلول .x
)  l ( xحالت پارامتر نوع سنگ در سلول x
)  r( xحالت پارامتر  RMRدر سلول x
)  w( xحالت پارامتر آب زیرزمینی در سلول x
] P[l ( x)  iاحتمال وقوع حالت  iپارامتر نوع سنگ در سلول .x
] P[ r ( x )  jاحتمال وقوع حالت  jپارامتر  RMRدر سلول x
] P[ w( x)  kاحتمال وقوع حالت  kپارامتر آب زیرزمینی در
سلول x

شکل  -۹نیمرخ کالس زمین برای تونل گاران.
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اجرای شبیهسازی از توابع توزیع مثلثی استفاده شد (در تابع
توزیع مثلثی برای مقدار مد از مقدار متوسط زمان و هزینهها
استفاده شده است) .در نهایت بعد از اجرای شبیهسازی
مونتکارلو (برای  1۰۰۰۰بار تکرار) ،نمودار پراکندگی زمان-
هزینه به صورت شکل  1۰به دست آمد .در شکل  1۰زمان و
هزینه حداقل و حداکثر نشان داده شده است که میتوان در یک
حالت بهینه نقطه ای را به عنوان زمان و هزینه نهایی ساخت تونل
انتخاب کرد که بیش ترین تکرار در اجرای شبیهسازیها را داشته
باشد.

جدول  -۵زمان و هزینه هر سلول ( ۲0متر) از کالس زمین موردنظر

زمان و هزینه برای
هرسلول

کالس های زمین

زمان (روز)
هزینه (هزار تومان)

۱

۲

۳

۴

۵

حداکثر

18/۴

1۷/2

1۳/۹

12/8

1۰/5

متوسط

1۶/۷

1۴/2

11/۷

1۰

8/۴

حداقل

1۳/8

12/۷

1۰/1

8 /۶

۷/2

حداکثر

۴۹۰

۴۷۳

۴۴۰

۳8۷

۳۳۶

متوسط

۴۷8

۴۶۶

۴2۴

۳۶۹

۳1۴

حداقل

۴۶8

۴5۳

۴1۷

۳5۷

2۹۳

 -۵-۵-۳بهروزرسانی مدل  DATبرای تونل گاران

برای به روزرسانی مدل  ،DATدادههای واقعی حاالت
پارامترها به جای دادههای قبلی در موقعیت های مشابه در ۳۰۰
متر اول ورودی و خروجی تونل جایگزین شدند و ماتریس های
احتمال انتقال و شدت انتقال جدیدی به واسطه تغییر در ضریب
شدت انتقال و وسعت هرکدام از حالتهای پارامترها ،توسط افراد
کارشناس به دست آمد .شکل  11تعداد و موقعیت سلول های
مشاهدهای را بعد از به روزرسانی نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،برای بهروزرسانی مدل از چهار سلول
مشاهدهای استفاده شده است .جدول  ۶حالتهای تمام پارامترها
را در موقعیت سلولهای مشاهدهای بعد از بهروزرسانی نشان
میدهد .در نهایت نیمرخهای پارامتر و کالس زمین بعد از
بهروزرسانی مطابق شکلهای  12تا  15به دست آمدند.

در این پرسشنامه ،برای برآورد زمان و هزینهها برای هر
سیکل ساخت از یک کالس زمین معین ،از افراد کارشناس
خواسته شد تا فرض کنند تونل تنها از یک طرف (ورودی یا
خروجی) حفاری شود و نتایج به دست آمده برای زمان و
هزینههای ساخت نیز بر این فرض است .همچنین در برآورد زمان
و هزینهه ا ،روسازی کف تونل (عملیات مربوط به ساخت جاده
تونل) در نظر گرفته نشده است .برای تخمین زمان و هزینه نهایی
ساخت کل تونل ،باید زمان و هزینه تمام سلولها با هم جمع
شود .از آنجاییکه در داخل هر سلول ،هر یک از کالسهای زمین
با احتمال مشخصی اتفاق میافتد ،میتوان برای ارزیابی زمان و
هزینه نهایی ساخت ،روش شبیهسازی مونتکارلو را به کار برد.
 -۴-۵-۳برآورد احتماالتی زمان و هزینه ساخت تونل گاران
با استفاده از روش شبیهسازی مونتکارلو
برای روش شبیهسازی مونتکارلو ،نرم افزار PertMaster

استفاده شد .پس از وارد کردن دادهها در این نرمافزار ،میتوان
نسبت به اجرای شبیهسازی مونت کارلو اقدام کرد .در خالل
اجرای شبیهسازی ،برنامه تهیهشده به تعداد مشخصی تکرار
می شود .در هر یک از این تکرارها ،مقادیر غیرقطعی برنامه (زمان
و هزینه) بر اساس توزیعها و دادههای واردشده به صورت تصادفی
تعیین میشوند .این نرم افزار در انتهای هر تکرار ،میزان زمان و
هزینه نهایی را در خود ذخیرهسازی میکند  .در نهایت ،از این
مقادیر برای رسم نمودارهای موردنظر و نیز تهیه تابع احتمالی
مربوط به اجرای هر یک از این موارد استفاده میکند .به دلیل
اینکه برای هرکدام از زمان و هزینهها سه مقدار حداقل ،متوسط
و حداکثر موجود بود ،بنابراین در نرمافزار  PertMasterبرای

شکل  -۱۱تعداد و موقعیت سلولهای مشاهدهای در مسیر تونل
گاران بعد از بهروزرسانی.

۳8

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

کاربرد تحلیل درخت خطای فازی در ارزیابی ریسک خطرات دستگاه سیمبرش...

شکل  -۱0نمودار پراکندگی زمان – هزینه ساخت تونل قبل از بهروزرسانی .DAT

جدول  - ۶حاالت پارامترها در سلولهای مشاهدهای بعد از
بهروزرسانی

پارامتر
نوع

حالت ش ۱۵.گ۲.
1

سنگ

سلولهای مشاهدهای




2



۳
۴
1

RMR

گ ۳.ش80.





2




۳
1
آب



2
۳
۴






در بخشهای قبلی گفته شد که حالت زیگزاگی و تغییرات سریع
در نیمرخهای پارامتر و نیز نیمرخ کالس زمین ناشی از عدم

همخوانی دادههای مربوط به موقعیت گمانهها و ماتریسهای
احتمال انتقال و شدت انتقال است .حال در این بخش بعد از
حفاری  ۳۰۰متر از هر دو بخش ورودی و خروجی تونل و نیز با
تاثیر دادن دادههای واقعی این بخشهای حفاری شده برای
پارامترهای در نظر گرفته شده در مدل ،حالتهای زی گزاگی و
تغییرات سریع در احتمال وقوع حاالت پارامترها و کالسهای
زمین خیلی کمتر شده است و در نتیجه آن مطابق شکل 1۶
زمان و هزینههای ساخت تونل با عدم قطعیتهای کمتری ب ه
دست آمدهاند.
همانطور که از شکل  1۶مشخص است ،میزان حداقل و
حداکثر زمان و هزینهها به همدیگر نزدیک تر شده اند و این یعنی
عدم قطعیتهای مربوط به زمان و هزینه ساخت تونل در نتیجه
بهروزرسانی ،کاهش یافته است .در جدول  ۷میانگین حداکثر و
حداقل زمان و هزینههای کل ساخت تونل گاران که از روش
 DATبه دست آمد ،قبل و بعد از بهروزرسانی همراه با انحراف
معیار نشان داده شده است .با توجه به انحراف معیارها می توان
گفت تقریبا  ۳۰درصد برای زمان و هزینهها در اثر بهروزرسانی
مدل کاهش عدم قطعیت رخ داده است؛ بنابراین بهروزرسانی
مدل  DATحین حفاری میتواند تاثیر قابلمالحظهای در نتایج
این ابزار داشته باشد و عدم قطعیتهای زمان و هزینه ساخت
بخشهای حفاری نشده تونل را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
.
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شکل  -۱۲نیمرخ پارامتر نوع سنگ بعد از بهروزرسانی.

شکل  -۱۳نیمرخ پارامتر  RMRبعد از بهروزرسانی.

شکل  -۱۴نیمرخ پارامتر آب زیرزمینی بعد از بهروزرسانی .

شکل  -۱۵نیمرخ کالس زمین بعد از بهروزرسانی.
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شکل  -۱۶نمودار پراکندگی زمان – هزینه ساخت تونل بعد از بهروزرسانی مدل.
جدول -۷میانگین حداکثر و حداقل زمان و هزینههای ساخت کل تونل گاران قبل و بعد از به روزرسانی مدل DAT

کل هزینه ساخت (میلیارد تومان)

کل زمان ساخت (روز)
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

قبل از بهروز رسانی

۳۳55

۳۶/۶۳

11۰/۶۷1

۰/8۶

بعد از بهروز رسانی

۳۳25

25/۷۶

11۰/515

۰/5۹

 -۴نتیجه گیری
عدم قطعیت زمین شناسی ،منبع اصلی ریسک در ساخت
زیرزمینی است که اغلب منجر به فرض بدترین شرایط
زمینشناسی ممکن میشود و در نتیجه ،هزینهها به مقدار
قابلتوجهی افزایش مییابد .انتخاب روش حفاری و نگهداری بر
اساس شرایط زمینشناسی موجود ،منجر به صرفهجویی
قابلتوجهی در طول ساخت خواهد شد .برای کاهش عدم
قطعیتها ،ابزارهای مختلفی ارایه شده است که از آن جمله
میتوان به ابزار  DATاشاره کرد DAT .ابزاری آماری است که
با استفاده از دادههای موجود ،به پیشبینی احتماالتی زمان و
هزینه مورد نیاز اجرای تونل میپردازد
در این مقاله ابتدا به کمک ابزار  DATبا به کارگیری دادههای
قبل از شروع به ساخت تونل گاران ،زمان و هزینه ساخت کل
این تونل به صورت احتماالتی پیشبینی شد بهطوریکه میانگین
حداقل و حداکثر زمان و هزینههای پیشبینی شده به ترتیب
برابر  ۳۳55روز و  11۰/۶۷1میلیارد تومان به دست آمد .سپس
با بهروزرسانی دادهها در هنگام ساخت برای  ۳۰۰متر در هرکدام
از موقعیتهای ورودی و خروجی تونل ،مدل  DATبهروزرسانی
شد و میانگین حداقل و حداکثر زمان و هزینههای پیشبینیشده
به ترتیب برابر  ۳۳25روز و  11۰/ 515میلیارد تومان به دست

آمد .همچنین با مقایسه انحراف معیارهای زمان و هزینه ساخت
تونل در قبل و بعد از بهروزرسانی ،مشخص شد که عدم قطعیتها
تقریبا به میزان  ۳۰درصد در اثر بهروزرسانی کاهش یافتهاند که
این نشان از تاثیر قابلتوجه بهروزرسانیها بر روی ابزار DAT
دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده ،بهروزرسانی دادهها در طول
ساخت کمک بسیار خوبی در آگاه ساختن پیمانکارها و
کارفرماهای پروژه در پذیرفتن میزان ریسک و ارایه پیشنهادها
برای ساخت بخشهای حفاری نشده تونل است .به عنوان
پیشنهاد میتوان مدل  DATرا در سایر پروژه های عمرانی و
معدنی از جمله تونلهای شهری ،تونلهای معدنی ،مخازن
هیدروکربوری ،مغارها و نظایر آن به کار گرفت.
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