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 خالصه

 روند است. گرفته تحليل قرار و استفاده مورد و شده شناخته سنگ مقاومتي ویژگيهاي ارزیابي جهت مفيد مالك یک عنوان به شکست معيار دیرباز از

 و باال كارایي دهنده ي نشان مختلف، جانبي تحت فشارهاي سنگ مقاومت بيني پيش در معيارها این دقت ميزان رفتن باال نيز و شکست معيارهاي تکوین

 و براساس اوليه، شروع شده تئوریک معيارهاي از شکست معيارهاي سنگ است. روند تکوین مقاومتي ویژگي هاي ارزیابي امروزي در مالكهاي زیاد دقت

 سنگ مقاومت بيني پيش براي تئوریک دقيق معيارهاي جوابگویي عدم انجامد. مي تجربي معيارهاي به محوري شکست داده هاي سه منحني روي برازش

 انجام  آزمونهاي و انجام مطالعات مستلزم نيز تجربي معيارهاي ارائه حال عين در است. رسيده اثبات به سنگ ها، طبيعي به علت ماهيت ها كثر سنگا براي

 نظر است. مورد سنگ برروي محوري سه

 این هاي بيني پيش شده سپس صحت انتخاب تجربي معيارهاي عنوان به  بنياوسکي معيارهاي فایرهاست، فرانکلين و  براون، -هوك معيار تحقيق این در

یکدیگر مقایسه با استفاده از دو روش برازش  با آنها برتري گرفته و قرار بررسي مورد نمونه هاي مختلف سنگ آزمایشگاهي داده هاي مورد در معيار چهار

 .منحني و بهينه سازي به روش جستجوي تابو، ثابتهاي هر معيار بدست آمده گردید

 

  سنگ برازش منحنی، بهينه سازی، معيار شکست، معيارهای تجربی، مقاومت کلمات کليدی:

 

 

  مقدمه .1
 

است كه آیا تنش هاي ایجاد شده در سنگ از مقدار تنش هاي مجاز  نیشود ا يعدم شکست سنگها مطرح م يكه در بررس ياساس ياز جمله سوالها

      سنگ كمتر است ؟ آیا كرنش هاي ایجاد شده در اثر این تنش ها براي سازه قابل قبول است و بهره برداري از آن را به مخاطره نمي اندازد ؟

شکست آن الزم است. سنگها تحت بارهاي فشاري ، كشش ، برش و براي پاسخ به این دو سوال اطالع از رفتار سنگ و معيار هاي خرابي و 

كنند. در سقف معادن و تونل ها  يم جادیرسند معموال تركيب بارهاي متفاوتي به سنگ اعمال شده و انواع شکستها را در سنگ ا يخمش به شکست م

مي  هاي كششي در اثر خمش در تارهاي تحتاني گسترشيالیه اي باشند ممکن است شکست خمشي را رخ دهد. در این محدوده ترك  ااگر سنگ ه

وال یابند تا جائيکه به شکست خمشي منجر مي شوند. در كناره هاي باز شدگي ها ممکن است شکست برشي داشته باشيم. در هنگام حفاري سنگ ها معم

  آنها تحت اثر فشار خرد شده و سپس با شکست برشي تکه هاي سنگ جدا مي شوند.
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ممکن است شکست كششي داشته باشيم. با بزرگ شدن اندازه نمونه ميزان تركها افزایش یافته و مقاومت توده سنگ كاهش مي  در شيب ها

مهندسي و طبقه بندي توده سنگها براي اهداف مهندسي است. در  اتيمکانيکي توده سنگها پارامترهاي مهمي در طراحي عمل -یابد. خواص فيزیکي

خت و تهيه اطالعات دقيق ازاندیسهاي مقاومتي و پارامترهاي رفتاري توده سنگ بسيار ضروري ومهم است. جهت پایداري یک شنا هندسيهاي م تيفعال

فضاي سنگي، تنش هاي اصلي اطراف آن را با یک معيار گسيختگي مورد مقایسه قرار مي دهند تا پایداري آن تخمين زده شود. در این مطالعه، 

 اعم از نظري و تجربي در نظر گرفته شد. معيارهاي مختلف شکست سنگ

اگر چه معيارهاي نظري و تئوریک از لحاظ درك بهتر موضوع ضروري و مهم هستند ولي كاربرد آنها در عمل محدود مي باشد و در طراحي 

مونه هاي سنگ، چندین معيار تجربي ارائه ها بيشتر از معيارهاي تجربي استفاده مي شود. در طول پنج دهة گذشته به منظور شبيه سازي رفتار سه محوري ن

ورد مقاومت هر شده است كه تنها تعدادي از آنها عموميت یافته اند. شکل تابع در این معيارها متفاوت بوده و در هر كدام ثابتهاي جداگانه اي براي برآ

                  . نوع سنگ تعریف شده است
 
 

 قیتحق نهیشیپ .2

 

اجتناب از انجام  يناهمسانگرد برا يسنگ ها يهوك و براون برا اريدر مع Sپارامتر  نيتخم يبرا ي، از شبکه عصب103۳پورو همکاران در سال  يميحک

  .[1] قابل قبول است يشبکه عصب يخطا زانينشان داد كه م شانیا يها يبررس جیو انجام محاسبات استفاده كرده اند. نتا شیآزما

شکست سنگ را  يدر بررس ياوسکيموهركولومب، هوك و براون و بن يتجرب ياراهايدقت مع سهی، مقا1031در سال  ريجهانگقاسم زاده و 

چند  کیكه  دنديرس جهينت نیبه ا شانیحداقل مربعات پرداختند و ا بیبه روش تقر يخط ريغ دیمدل جد کیمورد مطالعه قرار دادند آنها و به ارائه 

، به 1031خندان و همکاران در سال  نيهمچن . [2]خواهد داشت يشگاهیآزما يتطابق را با داده ها نیدوم با داشتن سه مجهول، بهتر درجه يجمله ا

دو  يثابت ها نانيپرداختند. آنها با محاسبه فواصل اطم اريهر مع يثابت ها تيمقدار عدم قطع ليتحل يشکست بر مبنا يتجرب يارهايمع یيكارا سهیمقا

 .[3]ارائه دادند ارهايمع نیا یيكارا سهیمقا يبرا يدیو هوك و براون اصالح كردند و مالك جد ياوسکيبن رايمع

چند  يچند محوره برا شیسنگ بکر با آزما يشکستگ اريمع يآمار يابیبا عنوان ارز يقيتحق ۱33۱زباك در سال  ،يكلمنارس و ام، د ،يال، ب

در  يسه محور شیآزما يكه اگر داده ها دنديرس جهينت نیبه ا ند. سپسپرداخت اريهفت مع يبررس به كه در آن انجام دادند آنها نوع سنگ مختلف

قرار گرفت،  يمورد بررس وهيش نیكه به ا يدو نوع از سه نوع سنگ جیچند محوره در نظر گرفت. نتا يختگيرا در گس   توان اثر  يم .دسترس باشد

 يمختلف آمار يسنگ بکر با استفاده از روشها يختگيگس يارهايمع سهیبه مقا ۱33۳باسودار در سال  ،يك ،يداس و پ ،ياس، ك .[4]كننده بود دواريام

مورد  يمختلف آمار يكه با استفاده از روشها افتندیقرار دادند در سهیمختلف مورد مقا يسنگ را با سه روش آمار يختگيگس اريمع 4پرداختند، در آن 

و همکاران پوش  ادبریكردند كه در اكثر سنگها مدل  يريگ جهينت نيمتفاوت است. همچن گریکدیبدست آمده از هر روش با  يرامترهااستفاده، پا

 .[5]دهد يارائه م يكمتر يبا خطا يختگيگس

 
 

 توده سنگ  یکیرفتار ژئوتکن .3
 

داده مربوط به  03كه از  )سنگ آهک( limestoneجنس ، از سنگ اول سنگ استفاده شد. سه نمونهي سه محور شیآزما جینتا از تحقيق نیدر ا

و     ،   داده مربوط به  01كه با  )سنگ ماسه( sandstoneجنس ، از سنگ دوم ينمونه استفاده شد،          با     ،   

جنوب  يلومتريك 13چغاخور در  -مربوط به تونل انتقال آب سبزكوه يشگاهیآزما يداده ها، سنگ سوم ينمونه  ،[6]بررسي شد            

داده  13د در یک مطالعه موردي باش يم آهکي شتريباشد كه ب يل و مارن ميشامل آهک و شهاي جنس سنگ از  ياريشهركرد در استان چهارمحال بخت

 تعيين شد.            و     ،   مربوط به 
 رايهر مع يراب بدست آمد. هر نمونه سنگ يبرا يختگيپوش گس جهيو درنت اريهر مع يثابت هابا محاسبه  سه نمونه سنگ يرو مطالعه بر  

تقسيم بر تعداد محاسبه شد و با مقایسه آنها بهترین معيار براي هر نمونه  (SSE)كه برابر است با مجموع مربعات خطا   (MSE)ميانگين مربعات خطا 

 سنگ مشخص گردید.

 

  بررسی روابط تئوریک .4
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یا و  يساز نهيبه انتخاب شد. سپس با استفاده از تجربي معيارهاي عنوان به بنياوسکي براون، فایرهاست، فرانکلين و -هوك معيارهاي قيتحق نیدر ا  

 خطي ضرایب هر معيار تعيين گردید. ونيرگرس

 

 رگرسيون خطی -4-1

یک رابطه خطي وجود داشته باشد مي توانيم یک خط را طوري رسم كنيم كه    و    روش رگرسيون خطي بدین گونه است كه اگر بين دو متغير 

با  a   + b =  ( كمترین فاصله را با خط مورد نظر داشته باشند كه به این عمل  برازش منحني گویند. معادله خط را به صورت       نقاط )

 متغير وابسته است.  قل و متغير مست  در نظر گرفته مي شود و در این حالت   bو a پارامترهاي

براي حداقل نمودن  .حداقل شود  a   + b =  ( از خط       مي بایستني طوري محاسبه شود كه مجموع فاصله نقاط ) bو  aمقادیر 

 تعيين شود. 1را مطابق شکل    از خط رگرسيون مقدار خطاي (      فاصله  نقاط )

 

 
   تعيين خطا-1شکل

 

فاصله دارد، این   |      |   به اندازه     مقدار پيش بيني توسط خط رگرسيون مي باشند كه با مقدار واقعي    ، 1با توجه به شکل

 ( حدااقل مي كنيم.1فاصله همان خطاي پيش بيني مي باشد. براي به دست آوردن بهترین نتيجه مجموع مربعات آنها را طبق معادله )

      ∑        
  

                                                                                                                        (1)   
 جاگذاري مي كنيم.  (،  ۱طبق معادله ) كه در آن

                  ∑           
  

                                                                        (2)  

 بدست آورده و برابر صفر قرار مي دهيم.  bو  a( مشتقات جزئي آن را نسبت به4( و )0طبق معادالت)   براي كمينه نمودن 

  

  
 ∑    

 
                                                                                                                           (3) 

  

  
 ∑    

 
                                                                                                                           (4) 

 [7] .بدست مي آیند bو  aبا حل دستگاه معادالت حذف مقادیر 

 

 (TS) روش جستجوی تابو -4-2

 است دليل همين به. ندارد وجود بهينه پاسخ به مستقيم دستيابي جهت مشخص عمومي روش یک مهندسي، سازي بهينه مسائل از بسياري براي عمل در

 طيف مقابل در بيشتري پذیري انعطاف كه روشهایي بين، این از. اند توسعه حال در چنان هم و شده معرفي كنون تا زیادي سازي بهينه تکنيکهاي كه

 .برخوردارند ویژهاي اهميت از باشند داشته سازي بهينه مسائل از وسيعي

سازي  نهيبه عنوان ابزار قدرتمندي در به توانديكه دارد م يقابل توجه هاييژگی( كه با وTSپژوهش با استفاده از روش جستجوي تابو ) نیدر ا

نرم  درآن  تمیپژوهش، الگور نیاستفاده از روش جستجوي تابو در ا يمذكور پرداخته شده است. برا يارهايمع يساز نهيمسائل دشوار به كار رود، به به

در تابع هدف  ريباشد را به تابو داده و ثابت ها را به عنوان متغ يم ارهاياز مع يکیروش ابتدا تابع هدف كه معادله  نیافزار متلب نوشته شده است. در ا

 .دیآ يبرازش بدست م نیبهتر يبرا يثابت ها را به عنوان خروج نیتابو بهتر تمیربه الگو يشگاهیآزما ي. سپس با دادن داده هاميكن يم فیتعر
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 ارهايمع یمعرف -4-3

معادله  لیبا استفاده از تبد اريمع نیپژوهش ا نیدر اگردید. از سنگ بکر ارائه  ثيفیگر يتئور يتجرب ميبا تعم ایشانتوسط ( 1۳14) رهاستیفا اريمع

 .[8]به دست آمد اريمع نیا يثابت ها يخط ونيبه رگرس رهاستیفا اريمع

با دو  نيفرانکل اريمعادله مع تحقيق نیدر اه است. نمونه سنگ بکر ارائه شد 033 يبر رو يتجرب شیو با آزما يكه با برازش منحن (1۳11) نيفرانکل اريمع

آن در قسمت مدل  جیشده و نتا يبررسارائه مي شود. هر دو روش در ادامه  حاتيكه توض يبا برازش منحن زين تابو و و تمیبا الگور يساز نهيروش به

 .[9]گرفته استقرار  سهیمورد مقا يساز

ثابت بررسي گردید و درزه دار  اريبکر و بس يتوده سنگها يبرا يتجرب يو برازش منحن ثيفیگر هیبا استفاده از كاربرد نظر (1۳33) هوك براون اريمع

 .[10] و [11]تعيين شدپژوهش  نیسنگ مورد مطالعه در ا نمونهسه  يبرا يبا استفاده از روش برازش منحن زين اريمع ي اینها

با  يساز نهيبا روش به زين تعيين شد. ضرایب مربوطهدرزه دار  ارينمونه توده سنگ بکر و بس 133 يبرا يتجرب يبا برازش منحن (1۳14)ي اوسکيبن اريمع

 نهيو به ونيبه دست آمده با دو روش رگرس يبا توجه به ثابت ها يختگيپوش گس مذكور مشخص گردید.سنگ نمونه سه  يتابو برا تمیاستفاده از الگور

( 8( و )7( ، )6( ، )5) گردید. روابط  سهیمقا گریکدیسنگ با  نمونه هر سه يبرا يختگيپوش گس ينيب شيپ تیدر نها .رسم شد اريهر مع يبرا يساز

 .[13]و  [12]مي باشدمعيارهاي مذكور  مربوط به چهار
         (1691فایرهاست)

                                                                                                                                                         
               

             

                 (1۳11)فرانکلین

        
   

       
                                                                                                                                            

                

 (1691هوک براون)

 

                                                                                                                                       
      

  

                                                                              (1691بنیاوسکی)

                                                   

                       8                                                                                                                      ⁄          ⁄                    
 

 

1 : سه محوري،تنش بيشينه در آزمایش 
3 :،مقاومت فشاري تک محوري سنگ بکر، :تنش كمينه در آزمایش سه محوري,a b : ثابت

a,براون، –ثابت هاي معيار هوك : معيار فرانکلين، ثابت: هاي معيار فایرهاست، bوα : معياربنياوسکيثابت هاي 

 

 

 روند بررسی معیارها .5
 

 (limstoneاول ) يالف( نمونه 

 .رديگ يقرار م يهر سنگ به طور جداگانه مورد بررس يبراداده ها با توجه به اطالعات 

 .[6]دهد را نشان مي اول ي نمونه به مربوط هاي داده پراكندگي2  شکل

و    به ترتيب معرف    yو  xنتایج مدل را نشان مي دهد و همچنين محورهاي  منحنينتایج آزمایش سه محوري نمونه سنگ و  )در كليه نمودارها 

 ( مي باشند.    

c

,m s
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 ی اول ها در نمونه داده پراکندگی -2شکل

 
 .باشد مي 1و 0، 4، 0 نمونه اول مطابق شکلهاي معيار چهار شده برازش هاي منحني

 

        
 منحنی برازش فایرهاست نمونه اول -4شکل                              منحنی برازش فرانکلين نمونه اول                       -3شکل                    

 

 

       
 منحنی برازش هوک و براون نمونه اول -6شکل                           منحنی برازش بنياوسکی نمونه اول                         -5شکل       
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 (sandstone) دوم ي نمونه( ب

 .[6]باشد مي 1مطابق شکل  دوم ي نمونه به مربوط هاي داده پراكندگي

 

 
 ی دوم ها در نمونه داده پراکندگی -7شکل

 

 .باشد مي 11و 10، 9، 8نمونه دوم طبق شکلهاي  معيار چهار شده برازش منحني هاي

 

          
 منحنی برازش فایرهاست نمونه دوم - 9شکل                                      منحنی برازش فرانکلين نمونه دوم            - 8شکل               

 
 

          
 منحنی برازش هوک و براون نمونه دوم -11شکل                            منحنی برازش بنياوسکی نمونه دوم                  -10شکل
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 (موردي ي مطالعه) سوم ي نمونه( ج

 .نشان داده شده است 1۱ در شکل به سوم ي نمونه به مربوط هاي داده پراكندگي

 

 
 ی سوم ها در نمونه داده پراکندگی -12شکل

 

 .باشد مي 11و  10، 14، 10شکلهاينمونه سوم طبق  معيار چهار شده برازش منحني

 

                                  
 منحنی برازش فایرهاست نمونه سوم -14شکل                                منحنی برازش فرانکلين نمونه سوم             -13شکل

 

 

           
          منحنی برازش هوک و براون نمونه سوم -16شکل                                        منحنی برازش بنياوسکی نمونه سوم -15شکل           
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 باشد: يشرح  م دینب جیارائه شده، نتا يبا توجه به نمودارها

 نشان داده مي شود. ۱جدولسنگ در نمونه هر  ثابت هاي هر معيار در  -الف

در نظر گرفته شده بنا بر محاسبات انجام   60/7و  1۳3، ۳0ي نمونه اول، دوم و سوم به ترتيب جزء فرانکلين برا، براي تمام معيارها به   قابل ذكر است 

 ارائه شده است . ۱براي معيار فرانکلين در جدول    شده 

 

 

 اريهر مع یثابت ها -2جدول

 
  

تعيين   4طبق جدول  سنگ نمونه سه يبرامعيار مناسب و  MSEحداقل مقدار ،  0طبق جدول  بدست آمده MSE ادیربا توجه به مق  -ب

 گردید.

 در معيارهای شکست  MSE مقادیر -3جدول                                                           

                           
 
 

 

 و معيار مناسب MSE حداقل مقدار  -4جدول

                                       
 

 

معيار  ثابت هاي نمونه ي اول نمونه ي دوم نمونه ي سوم

a -8207.8 -46423 -11866

b 165.26 413.45 227.83

m 7.2222 12.871 83.885

s 0.9385 1.126 1.5273

β 0.6744 0.7873 0.9612

σc 95 190 51.654

a 0.974 1.0804 1.276

b 3.454 4.0963 10.203

α 0.974 0.86801 0.896

فایرهاست

هوك و براون

بنياوسکي

فرانکلين

سوم دوم اول

فایرهاست 317.861 2802.349 3859.596

فرانکلين 345.694 2653.265 1987.817

هوك براون 264.909 5035.997 1741.091

بنياوسکي 363.600 2479.337 1685.929

نمونه/معيار
MSE

نمونه  معيار مناسب MSE حداقل

اول  هوك براون 264.909

دوم بنياوسکي 2479.337

سوم بنياوسکي 1685.929
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 :بدین شرح مي باشد جیسنگ، نتا يدر هر نمونه 

 دهد. يبدست م يبهتر ينيب شيپ ارهايمع گریهوك و براون نسبت به د اري( معlimestoneسنگ اول ) يدر نمونه  (1

 دهد. يبدست م يبهتر ينيب شيپ ارهايمع گرینسبت به د ياوسکيبن اري( معsandstoneسنگ دوم ) ي( در نمونه ۱

 دهد. يبدست م يبهتر ينيب شيپ ارهايمع گرینسبت به د ياوسکيبن اريمع زي( نيمورد يسنگ سوم )مطالعه  ي( در نمونه 0

 

 حاصل شد:11 مطابق شکل ریز جینتا يساز نهيبه دو روش برازش و به نيفرانکل اريمع يثابت ها يبا محاسبه   - ج

 
 بررسی معيار فرانکليننتایج  -17شکل

 

 اريمع نیدر ا          دهد. از روش برازش با يبدست نم يقابل قبول ينيب شيپ          شود كه با يمشاهده م

تابو و بدست آوردن دو  تمیمستقل در تابع هدف استفاده شده در الگور ريمتغ کیبه عنوان    . اما با در نظر گرفتن دیآ يبدست م          

و            يساز نهيبه ي وهيكه با شدیآ يبدست م يقابل قبول يختگيشود كه پوش گس ي( مالحظه م     ) اريمع نیا يثابت برا

 .دیآ يبدست م         

 
 

  گیرینتیجه .6
 

تواند پوش  ي( موني)رگرسي با برازش منحن سهیدر مقا ،يساز نهيبه يها تمیدهد كه استفاده از الگور يپژوهش نشان م نیبدست آمده در ا جینتا

 يبرا امترپار کیبه عنوان  نيفرانکل اريدر مع   با در نظر گرفتن  نيكند. همچن ينيب شيبهتر پ يمتفاوت بطور قابل مالحظه ا يسنگها يرا برا يختگيگس

شود كه  يم دهیپژوهش، د نیمورد مطالعه درا اريدر هر چهار مع يختگيپوش گس نييباشد. با توجه به تع يقابل قبول تر م اريحاصله بس جینتا ار،يمع نیا

 يآوردن ثابت ها ست( در بدTS) تابو يروش جستجو زيداشته است. و ن يكمتر يخطا ارهايمع گریاز د ،يختگيپوش گس ينيب شيدر پ ياوسکيبن اريمع

  .رديقدرتمند مورد استفاده قرار گ يتواند به عنوان ابزار يم اريهر مع
 

 

 تقدیر و تشکر  .7
 

 .مهندس وحيد حسين زاده جنابمهندس محسن سليمي بروجني وجناب با تشکر و قدر داني فراوان از 
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