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چکیده
ایجاد پدیده حفر بیش از اندازه مقطع تونل یا همان اضافهحفاری مقطع تونل در مراحل اجرایی پروژههای تونلسازی ،همواره از مهمترین
مسایلی است که ذهن متصدیان فنی و اجرایی این پروژه ها را به خود معطوف داشته است .امروزه با توجه به پیشرفت صنعت و ورود فناوریهای
نوین به صنعت تونلسازی و پذیرفته شدن تدریجی ،روشهای جدیدی جایگزین روشهای سنتی (حفاری و آتشکاری) شده است .اگرچه تا حد
زیادی مساله ایجاد حفاری خارج از طرح و نقشه ،به کنترل اجراکنندگان پروژه درآمده است ،ولی هیچگاه وجود این مساله مهم و اساسی در
پروژههای تونلی به طور کلی حذف نشده است .در این تحقیق با استفاده از شبکههای هوشمند پیشبینی و بهینهسازی اضافهحفاری مورد بحث
قرار گرفت .پس از انتخاب بهترین مدل بر اساس امتیازدهی ،مدل منتخب برای بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفت .مقادیر شاخصهای آماری
ضریب تعیین ( )R2و مجذور میانگین مربعات خطا ( )RMSEمدل منتخب به ترتیب برای آموزش و آزمایش برابر با  4/0421 ،4/721و  4/72۹و 4/0299
بود .الگوریتم زنبور عسل که یکی از الگوریتمهای جدید بهینهسازی است برای بهینه سازی این پارامترهای الگوی انفجار استفاده شد .با توجه به
اینکه اضافه حفاری از مشکالت اصلی در حفر تونل است ،کاهش این مقدار میتواند کمک به سزایی برای تونل و پایداری آن داشته باشد .پس از
ساختن چندین مدل بهینهسازی و تغییرات وزنهای آن ،مقدار بهینه آن برای اضافه حفاری مقطع تونل  1/۳۹مترمربع به دست آمد که نسبت به
کمترین مقدار تجربه شده در اجرا ( ۹/4۰۰مترمربع)  09درصد کاهش یافته است.

کلمات کلیدی
تونل ،اضافهحفاری مقطع تونل ،شبکههای عصبی مصنوعی ،الگوریتم زنبور عسل
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دانستهاند[ .]2منجزی و همکاران بیان میکنند که در معدن
سنگان شاخص کیفیت سنگ بیشترین و تعداد ردیفی چالها
کمترین تاثیر را بر اضافهحفاری داشته است[ .]3چانگ و توپال
با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون میزان اضافه حفاری را در
تونل گیبی کره جنوبی با ضریب همبستگی  0/149بین خروجی
شبکه عصبی و اضافهحفاری واقعی پیشبینی کردند .ورودی مدل
آنها شامل مقاومت فشاری تکمحوره تودهسنگ ،شاخص کیفی
تودهسنگ ،شرایط هوازدگی سنگ ،شرایط آب زیرزمینی و مقادیر
شاخص طبقهبندی ژئومکانیکی تودهسنگ و خروجی آن مقادیر
اضافهحفاری را نشان میداد[ .]4خندوال و منجزی با استفاده از
شبکه عصبی ماشین بردار پشتیبان مقادیر اضافهحفاری در
معدن مس سونگون را با ضریب تخمین  0/1۸۹و میانگین
مجموع قدر مطلق خطای  0/21پیشبینی کردند[ .]9منجزی و
همکاران برای ایجاد یک مدل جامع در معدن چادرملو
پارامترهای مقاومت فشاری تکمحوره سنگ ،حفاری ویژه،
محتوی آب زیرزمینی ،بارسنگ ،فاصلهداری چالها ،طول گل-
گذاری ،قطر چال ،ارتفاع پله ،خرج ویژه و خرج مصرفی در هر
تاخیر را به عنوان پارامترهای ورودی به شبکه عصبی استفاده
کردند .آنها با تحلیل حساسیت بر روی این پارامترها بارسنگ
را به عنوان موثرترین پارامتر و محتوای آب زیرزمینی را کم
اهمیتترین پارامتر بیان کردند[ .]6هوک و براون گزارش دادند
که هنگامی که امتداد صفحات ناپیوستگی موازی با محور تونل
باشد ،اثرات نامطلوبی بر روی اضافهحفاری دارد.

 -1مقدمه
امروزه حفر تونلها برای اهداف مختلفی از جمله استخراج
مواد معدنی و پروژههای معدنی مانند راهسازی ،انتقال آب و نظایر
آن انجام میشود .در ایران به علت وجود رشتهکوههای بزرگی که
قسمت عظیمی از مساحت آن را فرا گرفته است احداث تونل
برای مقاصد مختلف الزامی است و با توجه به پیشرفت صنعت و
ورود فناوریهای نوین به صنعت تونلسازی و پذیرفته شدن
تدریجی ،روشهای حفاری نیمه مکانیزه و مکانیزه جایگزین
روشهای حفاری سنتی شدهاند؛ اما در مواردی مانند پروژههای
کوچک و با مقیاس کم که بخش عمدهای از پروژههای عمرانی را
در برمیگیرد ،در حفاری سنتی ایجاد اضافهحفاری 1در مراحل
اجرایی یک پروژه تونلسازی ،همواره از مهمترین مسایلی است
که ذهن متصدیان فنی و اجرایی این پروژهها را به خود معطوف
داشته است.
آشنایی با مهمترین علل پیدایش یک پدیده ،به عنوان
نخستین گام در پیشبینی و کنترل آن مطرح است؛ با در نظر
گرفتن این دیدگاه ،در تحقیق حاضر نیز با توجه به موضوع این
تحقیق به مطالعات و بررسیهای الزم برای شناسایی نتایج
قابلدسترس و قابلاندازهگیری در ساختگاه تونل آببر ،طرح سد
و نیروگاه سردشت انجام گرفت .از آنجا که پارامترهای تاثیرگذار
زیادی بر روی ایجاد پدیده اضافهحفاری ناشی از فرآیند انفجار
در این پروژه شناسایی شد ،بررسی و مطالعه ارتباط بین آنها بر
روی این پدیده با استفاده از روشهای آماری امکانپذیر نبود،
بنابراین لزوم به کارگیری یک وسیله هوشمند قوی برای تجزیه
و تحلیل این پارامترها ضروری به نظر میرسید .از اینرو
شبکههای عصبی مصنوعی به عنوان یکی از شاخههای محاسبات
هوشمند در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .شبکههای
عصبی به دلیل قابلیت یادگیری ،انعطافپذیری و دقت باالی آن
و قوانین یادگیری آن که بر پایه دستیابی به کمترین مجذور
میانگین مربعات خطا ( )RMSEممکن بین مقادیر واقعی و
پیشبینیشده از شبکه بناشده انتخاب شده است.

الویر 2تاخیرهای بسیار کوتاه را عامل اصلی و ازدیاد بارسنگ
را یکی از مهمترین عوامل اضافهحفاری میداند[ .]۹منجزی و
همکاران طول گلگذاری ،عمق چال و فاصله چالها را از مهم-
ترین عوامل موثر بر اضافهحفاری میدانند .از نظر شیباتا فراوانی
درزه به میزان سه تا چهار صفحه درزه تاثیر معکوسی بر روی
اضافهحفاری دارد[ .]۸ابراهیمی و همکاران بارسنگ ،فاصلهداری
طول چال ،اضافهحفاری و خرج ویژه را موثر بر اضافهحفاری می-
دانند[.]1
ساقتفروش 3و همکاران با ترکیب شبکههای عصبی
مصنوعی ( )ANNو الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان با
استفاده از متغیر در نظر گرفتن پارامترهای موثر میزان پرتاب
سنگ و اضافهحفاری را هر کدام  61و  9۸درصد کاهش
دادند[ .]10منجزی و دهقانی گزارش دادند که نسبت شارژ
آخرین ردیف چال به شارژ کل از مهمترین عوامل موثر بر اضافه
حفاری است[ .]2اسماعیلی و همکاران بیان کردند که شارژ
ردیف آخر ،فاکتور پودر و اضافهحفاری از مهمترین عوامل موثر

عوامل موثر در اضافهحفاری را میتوان در سه گروه ویژگی-
های توده سنگ ،خصوصیات ماده منفجره و مشخصات هندسی
الگوی انفجار دستهبندی کرد[ .]1تاکنون تحقیقات زیادی بر روی
اضافهحفاری در معادن و تونلها انجام شده است .منجزی و
دهقانی نسبت طول گلگذاری به بارسنگ ،نسبت خرج ردیف
آخر به کل خرج مصرفی ،خرج ویژه مصرفی در کل الگوی انفجار،
میزان خرج مصرفی در هر تاخیر و تعداد ردیفهای انفجاری در
هر مرحله را در معدن گلگوهر از عوامل موثر بر اضافهحفاری
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بر اضافه حفاری است ،در صورتی که نسبت بارسنگ به فاصله-
داری ،سختی و چگالی کمترین اهمیت را دارند[ .]11ایبارا و
همکاران خرج ویژه محیط را عاملی از ماده منفجره میدانند که
باعث حفاری کمتر از حد نیاز 4در تونلها میشود و کیفیت سنگ
باعث افزایش اضافهحفاری خواهد شد[ .]12مندال بیان میدارد
که عالوه بر شرایط سنگ تنش درجا نیز بر اضافهحفاری
تاثیرگذار است .چندین پژوهشگر مدلهای تجربی را برای
تخمین میزان پرتاب سنگ و عقبزدگی پیشنهاد کردند[,13
 .]14سینگ 9آزمایش تجربی بر روی مدلهای کوچک مقیاس
فیزیکی برای پیشبینی خسارات ناشی از انفجار انجام داد .در این
مقاله آنها ویژگیهای تودهسنگ ،ویژگیهای ماده منفجره و
پارامترهای طراحی را موثر در اضافهحفاری میدانند[ .]19در
تونلسازی تعداد معدودی تحقیق در زمینه پیشبینی اضافه-
حفاری انجام گرفته است .جانگ و توپال [ ]4با استفاده از شبکه
عصبی به پیشبینی اضافهحفاری در تونلی در کرهجنوبی
پرداختند .در این کار آنها از یک مجموعه داده 41تایی که شامل
 6ورودی بود استفاده کردند .این ورودیها به ترتیب ،RMR
مقاومت سنگ ،شاخص کیفیت سنگ ،فاصله درزهها ،جهت
درزهها و سطح آب زیرزمینی بوده است .پژوهش دیگری برای
اضافه حفاری در تونلی در چین توسط سان و همکاران ارایه
شد[ .]16بر اساس تحقیقات آنها ،شبکههای عصبی میتوانند
برای پیشبینی اضافهحفاری در تونلها به کار روند و با تقریب
مناسبی این پدیده را پیشبینی کنند.

و عرض  13متر است که در استان چهارمحالوبختیاری و در
فاصله  30کیلومتری از شهرکرد واقع شده است .مقطع تونل نعل
اسبی است .مشخصات این تونل در جدول  1و محل تقریبی این
تونل در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -1محل تونل بر روی نقشه

در این تحقیق از  290دسته داده استفاده شد .هر دسته داده
شامل پارامترهای  RMRتودهسنگ ،میزان پیشروی در هر مرحله
از انفجار ،خرج ویژه مصرفی ،بارسنگ چالهای محیطی ،بارسنگ
چالهای ماقبل محیط ،فاصلهداری چالهای محیطی ،فاصله-
داری چالهای پیرامون ،حفاری ویژه و تعداد تاخیرهای اعمال-
شده در هر مرحله حفاری برای دادههای ورودی مدل شبکه
عصبی انتخاب شدند ،سپس با توجه به این دادهها ،مقدار اضافه-
حفاری که به عنوان خروجی شبکه به کار میرود ،پیشبینی
میشود .خالصهای از ویژگیهای آماری این دادهها در جدول 2
ارایه شده است.

در تحقیق حاضر ،با استفاده از شبکههای عصبی به پیشبینی
اضافهحفاری در تونلهایی که با چالزنی و انفجار حفر میشوند،
پرداخته شده است .پس از ایجاد مدلهای مختلف از سیستم
امتیازدهی بهترین مدل انتخاب شد .سپس در ادامه ،الگوریتم
بهینهسازی زنبورعسل برای به دست آوردن مقادیر بهینه الگوی
انفجار برای کاهش مقدار اضافهحفاری مورد استفاده قرار گرفت.
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان الگوهای مناسب برای
کاهش اضافهحفاری در تونلها را به کار گرفت.
 -2اصول و تئوری مقاله (جمع آوری دادهها)
تونل گردنه رخ یکی از مهمترین تونلهای منطقه غرب کشور
ایران است .این تونل راه اصلی ارتباطی بین دو مرکز استانهای
اصفهان و چهارمحالوبختیاری است .جاده اصفهان -شهرکرد از
نظر اقتصادی و استراتژیکی از شاهراههای بسیار مهم و حیاتی در
کشور ایران به شمار میرود .تونل مسیر ارتباطی بین دو مرکز استان
را هفت کیلومتر کوتاهتر و حدود یکصد پیچ و نقطه حادثهخیز در این
محور را حذف میکند[ .]1۹تونل مورد مطالعه به طول  1300متر
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جدول  -1مشخصات کلی حفاری بخش تاق تونل با استفاده از چالزنی و انفجار

ردیف

خصوصیت

توضیحات

1

شکل مقطع

نعل اسبی

2

سطح مقطع تونل در قسمت تاق

 32/19مترمربع

3

محیط تونل در قسمت تاق

 19/092متر

4

قطر چال

 49و  91میلیمتر

9

نوع ماده منفجره مصرفی

دینامیت ژالتینی

6

تعداد چال

 49تا  ۸۸عدد

۹

عمق چال

 1/2تا  3متر

۸

آرایش چالهای منطقه برش

گوهای

1

زاویه چال منطقه برش نسبت به خط عمود بر محور
تونل

 61تا  ۹2درجه

10

کل وزن ماده منفجره مصرفی

 4۸تا  11۸کیلوگرم

11

نحوه خرجگذاری چالها

پیوسته

12

طول گلگذاری چالها

متناسب با شرایط سنگ از  19تا 60
سانتیمتر

جدول  -2ویژگیهای آماری دادههای مورد استفاده در شبکه

ردیف

پارامتر

حداقل

حداکثر

انحراف
استاندارد

نوع داده

1

تعداد تاخیرها

4

10

1/ 2

ورودی

2

بار سنگ چالهای ردیف آخر (متر)

0/ 6

2

0/ 2

ورودی

3

بار سنگ چالهای ردیف پیرامون(متر)

0/ 6

1/ ۸

0/22

ورودی

4

فاصلهداری چالهای ردیف آخر (متر)

0/ 3

1/ ۹

0/1۹

ورودی

9

فاصلهداری چالهای ردیف پیرامون(متر)

0/ 6

1/29

0/1۹

ورودی

6

خرج ویژه (کیلوگرم /مترمکعب)

0/41

1/69

0/23

ورودی

۹

طول پیشروی (متر)

0/ 9

3/16

0/9۸

ورودی

۸

شاخص طبقهبندی ژئومکانیکی تودهسنگ
()RMR

30

31

6/4۹

ورودی

1

اضافهحفاری مقطع تونل (مترمربع)

3/099

11/39

2/4۹

خروجی

میتوان آن را تعمیم الگوریتم موسوم به حداقل میانگین دانست.
به طورکلی ،یادگیری پیشخور شامل دو مرحله پیشروی و
بازگشت است .در مرحله پیشروی ،ورودیها الیه به الیه در شبکه
پیش میروند و در نهایت یکسری خروجی به عنوان پاسخهای
واقعی شبکه حاصل خواهد شد .در مدت مرحله پیشروی ،اوزان
سیناپسی به دست خواهد آمد .از طرف دیگر ،در مرحله بازگشت،

 -۹نتایج و بحث
 -1-۹شبکه عصبی

یکی از پرکاربردترین الگوریتمهای یادگیری در شبکههای
عصبی پرسپترون ،الگوریتم یادگیری پیشخور 6است[ .]1۸این
الگوریتم بر مبنای قانون یادگیری تصحیح خطا عمل میکند که
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این اوزان با قوانین تنظیم خطا تنظیم میشوند .تفاضل پاسخ
پیشبینیشده شبکه و پاسخ مطلوب (مورد انتظار) که سیگنال
خطا نامیده میشود در جهت مخالف اتصاالت در شبکه منتشر
میشود و اوزان به گونهای تغییر میکنند که پاسخ پیشبینیشده
به پاسخ مطلوب نزدیکتر شود .چون توزیع اخیر ،در خالف
اتصاالت وزنی انجام میگیرد ،کلمه پیشخور برای توضیح اصالح
رفتاری شبکه انتخاب شده است .برای سنجش میزان همبستگی
دو متغیر از  R2و  RMSEاستفاده شد.

جدول  -۹روابط موجود برای تعیین نرونهای الیه پنهان

رابطه

مرجع

≤ 2 × Ni + 1

[]20
[]21

2

[]22

2 + N0 × Ni + 0.5 N0 × (N0 + Ni ) − 3
Ni + N0
2Ni /3

[]24

√Ni × N0

[ 29و
]26

2Ni

[]23

در این تحقیق در ابتدا شبکه عصبی طبق الگوریتم یادگیری
لونبرگ -مارکوات پیادهسازی شد .این الگوریتم از جمله متداول-
ترین الگوریتمهای شبکه عصبی است .تعداد الیههای یک مدل
شبکه عصبی مطابق با برخی از تحقیقات انجام گرفته [ ،]11سه
الیه انتخاب شد .این الیهها شامل یک الیه ورودی با  1داده و
الیه خروجی با یک خروجی و یک الیه پنهان انتخاب شد .بر
اساس مطالعه هورنیک ۹و همکاران [ ،]11یک الیه پنهان
میتواند هرگونه تابع غیرخطی را حل کند .برای انتخاب تعداد
نرونهای الیه پنهان تحقیقاتی انجام گرفته است که در آن تعداد
مناسب را پیشنهاد دادهاند .این کار برای جلوگیری از روشهای
سعی و خطا برای رسیدن به مقدار مناسب است .روشهای
موجود برای تعیین تعداد نرونهای الیه پنهان در جدول  3ارایه
شده است .در این جدول  Niتعداد ورودی No ،تعداد
خروجیهای مدل است.

(Ni + N0)/2

با توجه به مقادیر پیشنهادی از روابط جدول  ،3برای الگوریتم
یادگیری از نوع لونبرگ -مارکوات ،شبکه عصبی از محدودهای
بین  2تا  1۸نرون برای الیه پنهان الگوریتمها استفاده شد .با
توجه به اهمیتی که ( R2مجذور ضریب همبستگی بین دادهها)
و ( RMSEریشه دوم میانگین مربعات خطا) هر سری از
بخشهای آموزش و آزمایش سیستمها دارد ،مقایسهای بین آنها
برای انتخاب بهترین مدل انجام شد .به هر بخش امتیازبندی
اختصاص داده میشود و در پایان ،امتیاز هر ردیف از مدلها جمع
شده و به عنوان امتیاز کلی در نظر گرفته میشود[ .]2۹برای
امتیازدهی ترتیب مدلی که دارای بزرگترین مقدار  R2است
بیشترین امتیاز و با کاهش آن امتیاز کمتری میگیرد و برای
خطای  RMSEبه ترتیب مدلی که دارای کمترین مقدار خطای
 RMSEاست دارای بیشترین امتیاز و با افزایش آن امتیاز کمتری
به آن اختصاص خواهد یافت .در جدول  4نتایج این شبکه عصبی
آورده شده است.
همانطور که در جدول  4دیده میشود ،مدل شماره  ۹که با
الگوریتم یادگیری ( LMلونبرگ -مارکوات) ایجاد شده ،به عنوان
بهترین مدل بر اساس امتیازدهی انتخاب شد .در شکلهای  2و
 3نمودارهای مدل شماره  ۹رسم شده است.
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جدول  -0مقادیر پیشبینی برای اضافه حفاری
Test
Total rank

rank
RMSE

rank R2

Train
rank
rank R2
RMSE

Train

Test
RMSE

R2

RMSE

R2

No.
No. Neuron
Model

3۸

۸

10

11

1

0/4414

0/106

0/123 0/3۹1۸

2

1

2۹

۹

۸

6

6

0/4911

0/102

0/11۹

3

2

30

6

۸

۹

1

0/4۹16

0/102

0/123 0/3۸43

4

3

39

14

11

9

9

0/3۸16

0/112

0/113 0/4062

9

4

44

13

1

12

10

0/4131

0/104

0/129 0/3۹۸1

6

9

3۹

1

12

1

۹

0/44۹۹

0/113

0/111 0/3۸22

۹

6

46

11

14

13

۸

0/430۸

0/123

0/121 0/3۹16

۸

۹

21

4

۹

3

۹

0/4199

0/۸16

0/111 0/410۹

1

۸

31

12

13

2

4

0/41۸۹

0/121

0/104 0/411۹

10

1

31

9

4

10

12

0/4۸16

0/۸۸3

0/121 0/3۸02

11

10

21

10

6

1

4

0/4421

0/۸۸۹

0/104 0/9493

12

11

29

1

9

۸

11

0/991۹

0/۸۸6

0/12۹ 0/3۸36

14

12

21

2

2

4

13

0/942۸

0/۸66

0/139 0/40۹1

16

13

34

3

3

14

14

0/901۸

0/۸6۸

0/144 0/321۹

1۸

14

0/ 4

شکل  - 2مقادیر پیشبینی شده اضافهحفاری مقطع تونل برای آموزش مدل شماره 9
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شکل  – ۹مقادیر پیشبینی شده اضافهحفاری مقطع تونل برای آزمایش مدل شماره 9

که در آن:

 -2-۹تحلیل حساسیت

𝑖𝑋 ورودی

برای تعیین تاثیر موثرترین پارامترها بر پدیده اضافه حفاری،
تحلیل حساسیت انجام شد .برای این هدف ،از روش دامنه
کسینوسی ۸استفاده شد .در این روش ،همه جفت دادهها به
عنوان یک نقطه ویژه در فضای  nبعدی تعریف میشوند .بدین
ترتیب ،هر پارامتر به صورت مستقیم به خروجیها وصل میشود
(رابطه .]21 ,2۸[ )1
()1






𝑗𝑋 خروجی
 mتعداد مجموعه دادهها
هر چه مقدار 𝑗𝑖𝑟 بیشتر باشد ،نشان میدهد که تاثیر آن
پارامتر بیشتر است .مقادیر به دست آمده از 𝑗𝑖𝑟 در شکل  4نشان
داده شده است .پارامترهای  RMRو طول پیشروی بیشترین تاثیر
را روی پدیده اضافهحفاری دارند.


 mk1 Xik X jk

rij 
 m X2 m X2
k 1
ik
k 1
jk


شکل  -0تحلیل حساسیت پارامترهای ورودی بر اضافهحفاری
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ارسال زنبورهای ناظر به منابع غذایی

 -۹-۹الگوریتم بهینهسازی زنبورعسل

الگوریتم بهینهسازی زنبورعسل از زندگی اجتماعی زنبورها
الهام گرفته شده است .در یک کلونی زنبور ،هر یک از زنبورهای
یک جزو سادهای است ،اما زمانی که این اجزا ساده با هم تشکیل
یک کلونی زنبور را دهند دارای یک رفتار منسجم و پیچیده می-
شوند که توانایی ایجاد سیستمی یکپارچه برای کشف و بهره-
برداری از شهد گلها را دارد .هر کلونی زنبور از سه دسته زنبور
تشکیل شده است که هر یک از آنها وظیفهای را بر عهده دارد.
اولین گروه از زنبورها را زنبورهای پیشآهنگ تشکیل میدهند.
این دسته از زنبورها وظیفه کشف منابع جدید را برعهده دارند.
زنبورهای پیشآهنگ به صورت تصادفی محیط اطراف را جست
و جو میکنند و پس از یافتن یک منبع غذایی مکان آن را در
حافظه خود ذخیره میکنند .پس از بازگشت هر زنبور پیشآهنگ
به کندو اطالعات حاصل از منبع را در یک رقص چرخشی با سایر
زنبورهای درون کندو به اشتراک میگذارد و تعدادی از آنها را
برای بهرهبرداری از آن کندو استخدام میکند .گروه دوم از
زنبورهای درون یک کندو را زنبورهای کارگر تشکیل میدهند.
زنبورهای کارگر وظیفه بهرهبرداری از منابع غذایی از پیش
تعیینشده را بر عهده دارند .سومین گروه از زنبورهای یک کندو
را زنبورهای ناظر تشکیل میدهند .این دسته از زنبورها درون
کندو منتظر سایر زنبورها میمانند و پس از تبادل اطالعاتی با
سایر زنبورها در رقص چرخشی یکی از منابع را بر اساس
شایستگی جواب برای بهرهبرداری انتخاب میکنند.

ارسال زنبورهای پیشآهنگ برای جستجوی برای منابع
غذایی جدید
تا (وضعیت مورد دلخواه بدست آید).
این مراحل را به صورت زیر میتوان تشرح کرد:
مرحله اول :در الگوریتم  ،ABCبرای اولین بار نیمی از
جمعیت زنبورها ،زنبور کارگر و نیمی دیگر زنبور غیرکارگرند.
برای هر منبع غذایی ،فقط یک زنبورعسل کارگر وجود دارد؛ به
عبارت دیگر ،تعداد زنبورهای کارگر با تعداد منابع غذایی اطراف
کندو با هم برابرند ،بنابراین به هر منبع غذایی یک زنبور کارگر
اختصاص داده میشود که در محدوده جواب به تعداد منابع
غذایی جواب اولیه ایجاد میشود .پس از ایجاد جوابهای اولیه
باید ارزش هر جواب با استفاده از روابط مربوط به مساله محاسبه
شود.
مرحله دوم :در این مرحله به ازای هر یک از جوابهای
مساله یک جواب جدید با استفاده از رابطه  2ایجاد میشود.
()2

) 𝑗𝑣𝑖,𝑗 = 𝑥𝑖,𝑗 + 𝜑𝑖,𝑗 (𝑥𝑖,𝑗 − 𝑥𝑘,
}𝑁𝐵 𝑖ϵ {1, 2, . . . ,
}𝐷 𝑗ϵ {1, 2, . . . ,
𝑖 ≠ 𝑘 & }𝑁𝐵 𝑘ϵ {1, 2, . . . ,
]φϵ [−1,1

که در آن:

الگوریتم زنبور عسل برای اولین با توسط کارابوگا در سال
 2009ارایه شد[ .]30از این الگوریتم در حل بسیاری از مسایل
مهندسی ،صنعتی و ریاضی همچون بهینهسازی مکان حفر چاهها
در مخازن نفتی[ ،]31بهینهسازی تخلیه آب از سدها[،]32
خوشهبندی دادهها[ ]33و زمانبندی کار ماشینها[،]34
خطایابی تصادفی نیروگاه اتمی[ ]39و تلفیق آن با شبکههای
عصبی مصنوعی مانند پیشبینی فشار انتهای چاه به همراه شبکه
[ ]36استفاده شده است .یکی از معدود مشاهدات استفاده شده
از این الگوریتم در معدن ،پیشبینی و بهینهسازی عقبزدگی1
ناشی انفجار در معادن است[.]1

 xi,jپارامتر  jام از جواب  iام مساله
 vi,jپارامتر  jام در جواب جدید
 iعددی از یک تا تعداد جوابهای مساله
 φعددی تصادفی در بازه منفی یک تا یک
 kعددی تصادفی از یک تا تعداد جوابهای مساله
 BNتعداد جوابهای اولیه برای مساله
 Dتعداد پارامترهای بهینهسازی

این الگوریتم از چهار مرحله تشکیل شده است .مراحل اصلی
از الگوریتم زنبور در زیر آورده شده است[:]3۹

پس از ایجاد جواب جدید اگر ارزش این جواب بیش از ارزش
جواب قبل باشد ،جایگزین آن خواهد شد در غیر این صورت این
جواب فراموش میشود.

 -مقداردهی اولیه

مرحله سوم :در این مرحله احتمال دریافت زنبور به وسیله
هر منبع از رابطه  3محاسبه میشود[.]3۹

 تکرارارسال زنبورهای کارگر به منابع غذایی
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تعداد عدم بهبود جواب ایجاد شود و در صورتی که در جواب
بهبود حاصل نشود یک واحد به مقدار آن افزوده خواهد شد.

= 𝑖𝑝

مرحله چهارم :در این مرحله اگر شمارنده تعداد عدم بهبود
جواب برای آن به حد از پیش تعیینشده ( )Cmaxبرسد این جواب
با یک جواب تصادفی جایگزین خواهد شد .همچنین در این
مرحله شرایط پایان تکرارها نیز در صورتی که شرایط پایان
الگوریتم برقرار باشد تکرارها پایان میپذیرد و در غیر این صورت
به مرحله دو باز خواهد گشت.

که در آن:
𝑖𝑡𝑖𝑓 شایستگی منبع

𝑖

𝑖𝑝 احتمال انتخاب منبع  iتوسط زنبورهای ناظر
با توجه به شایستگی به هر منبع تعدادی زنبور اختصاص
داده میشود .در این مرحله ممکن است تمام زنبورهای ناظر به
یک سایت غذایی با توجه به شایستگی اختصاص یابد .پس از
محاسبه ارزش هر منبع با استفاده از رابطه  2جواب جدیدی به
ازای جوابهای انتخاب شده ایجاد میشود .اگر این جواب دارای
ارزش بیشتری نسبت به جواب قبل باشد ،این جواب جایگزین
جواب قبل میشود و در غیر این صورت به این سایت جریمه
تعلق میگیرد .جریمه به این منظور است که شمارندهای برای

در این تحقیق ،بعد از انتخاب بهترین شبکه ساخته شده از
الگوریتم زنبور عسل برای کمینهسازی اضافهحفاری تونل استفاده
شد .با توجه به اینکه مقدار  RMRدر محدوده  30تا  31متغیر
است ،بیشترین تعداد نمونهها با  RMRکه در حدود  36بوده
انتخاب شد و بهینهسازی برای این محدوده از تودهسنگ مسیر
تونل به دست آمد .در شکل  6هیستوگرام  RMRآورده شده
است.

شکل -۰کمینهسازی میزان اضافه حفاری مقطع تونل (مترمکعب)

شکل  -۳تحلیل حساسیت پارامترها
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آماری ضریب تعیین ( )R2و مجذور میانگین مربعات خطا
( )RMSEمدل منتخب به ترتیب برای آموزش و آزمایش برابر با
 0/402۸ ،0/121و  0/123و  0/42۹۹بود .تحلیل حساسیت بر
روی دادهها نشان داد که  RMRبیشترین و تعداد تاخیرات
کمترین تاثیر را بر روی اضافهحفاری دارد .الگوریتم زنبورعسل
که یکی از الگوریتمهای جدید بهینهسازی است برای بهینهسازی
پارامترهای الگوی انفجار استفاده شد .با توجه به اینکه اضافه-
حفاری از مشکالت اصلی در حفر تونل است ،کاهش این مقدار
میتواند کمک به سزایی برای صرفهجویی و ایمنی داشته باشد.
پس از ساختن چندین مدل بهینه -سازی و تغییرات وزنهای
آن ،مقدار بهینه آن برای اضافه حفاری مقطع تونل  1/63مترمربع
به دست آمد که نسبت به کمترین مقدار ( 3/099مترمربع) 4۹
درصد کاهش یافته است .به این ترتیب میتوان الگوی بهینه با
کمترین مقدار اضافهحفاری را به دست آورد .این روش بهینه-
سازی را میتوان در کارهای دیگر مهندسی معدن و عمران برای
به دست آوردن الگویهای اقتصادی و ایمن استفاده کرد.

همانطور گفته شد ،این جستجو تا یافتن کمینه مقدار اضافه-
حفاری ادامه مییابد .چندین مدل از الگوریتم زنبورعسل با تعداد
زنبورهای مختلف اجرا شد .در شکل  9اجرای الگوریتم برای
کمینهسازی میزان اضافه حفاری نشان داده شده است.
پس از اجرای الگوریتم زنبور عسل ،پارامترهای بهینهشده در
جدول  9آورده شده است .با توجه به الگوریتم زنبورعسل ،پارامتر
بهینهشده برای اضافهحفاری در تونلها که به روش چالزنی و
انفجار اجرا میشود 1/63 ،مترمربع به دست آمد .همانطور که در
جدول  2اشاره شد ،کمترین مقدار برای اضافهحفاری در حدود
 3/099مترمربع بوده است که با استفاده از مقدار الگوریتم بهینه-
سازی زنبورعسل این مقدار به  4۹درصد نسبت به حالت اولیه
کاهش یافته است .همچنین مقادیر ،1/619 ،1/۹16 ،0/121 ،4
 1/239 ،1/242و  1/12۹به ترتیب برای تعداد تاخیرها ،بارسنگ
چالهای ردیف آخر ،بارسنگ چالهای ردیف ماقبل آخر ،فاصله-
داری چالهای ردیف آخر ،فاصلهداری چالهای ردیف ماقبل
آخر ،خرج ویژه و طول پیشروی به دست آمد.

پینوشتها

جدول  -۰مقادیر بهینهسازی الگوی انفجار

مقادیر
بهینه
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Overbreak
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Saghatforoush
Underbreak
Singh
Feed-forward
Hornik
)Cosine Amplitude Method (CAM
Back break

پارامتر

4

تعداد تاخیرها

0/121

بارسنگ چالهای ردیف آخر (متر)

1/۹16

بارسنگ چالهای ردیف پیرامون(متر)

1/619

فاصلهداری چالهای ردیف آخر (متر)

1/242

فاصلهداری چالهای ردیف
پیرامون(متر)

1/239

خرج ویژه (کبلوگرم /مترمکعب)

3/12۹

طول پیشروی (متر)

1/63

اضافه حفاری مقطع تونل (مترمربع)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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