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 تهران جنوب يآزاد اسالمدانشگاه: 

 خالصه طرح:

 

ترین مراحل استخراج معدن عملیات چالزنی و انفجار می باشد. برای انجام یک انفجار مناسب، در مرحله اول یکی از اساسی 

باید عوامل تاثیر گذار نظیر خصوصیات سنگ، پارامتر های مربوط به ماده منفجره و مشخصات هندسی شبکه انفجار تعیین 

 سبه شود. گردند و سپس الگوی انفجار بهینه بر مبنای این عوامل محا

خردایش ناشی از انفجار در معادن یکی از موارد و مسائل مهم در عملیات معدنکاری به شمار می رود که در صورت اجرای کم 

نقص و صحیح انفجار ها، اثرات مثبت این عملیات به بخش های دیگر معدنکاری از جمله ترابریو سنگ شکنی کشیده می شود. 

ملیات انفجاری برای بهبود خردایش در معادن اقدامات گسترده ای صورت گرفته که تا حد به همین سبب جهت بهینه سازی ع

زیادی به بهبود این مهم انجامیده است. تا کنون بخش گسترده ای از این اقدامات و تحقیقات به صورت تجربی صورت پذیرفته 

اما امروزه با  داده و اقدام به نتیجه گیری می نمود. است که در آنها فرد محقق با تعداد آزمایشات اندکی مورد بررسی قرار می

رونق گیری علوم جدید و دخول آنها به بخش های مختلف مهندسی معدن این آزمایشات جلوه دیگری یافته است. که از آن 

به تصمیم  جمله تعدد آزمایشات مورد بررسی که بزرگترین مزیت می باشد را می توان نام برد. از این جمله موارد می توان

و غیره، شبکه های عصبی، منطق فازی، الگوریتم ژنتیک و تحلیل   AHP  ،TOPSIS  ،DEAگیری های چند متغیره مانند 

 های آماری اشاره نمود؛ که به تازگی با استفاده از آنها اقدامات مربوط به بهینه سازی انفجار های معدنی آغاز گردیده است.

ه از شبکه های عصبی مصنوعی، مدلی مبتنی بر شبکه عصبی چند الیه برای شبیه سازی عملیات در این تحقیق ابتدا با استفاد

سنگ آهن گل گهر و پیش بینی مناسب ترین الگوی انفجار با توجه به شرایط محیطی ارائه شده  1انفجار در معدن شماره 

به طراحی شبکه های عصبی مصنوعی به نام  است. این شبکه عصبی به جای طراحی با نرم افزار مطلب با نرم افزاری مختص

Alyuda NeuroIntelligence  11طرح ریزی شده است. تعداد پارامتر های ورودی در نظر گرفته شده برای این شبکه عصبی 

، مقادیر 80dپارامتر می باشد. سپس با توجه به رفتار شبکه در قسمت های آموزش، آزمون و مقدار خطا ها در تخمین میزان 

بهینه ای برای تعداد الیه های میانی، تعداد نرون ها و توابع انتقال بدست آمد. به این ترتیب شبکه بهینه با دو الیه میانی که به 

نرون می باشند، تعیین شد. در بخش دوم از رگرسیون های خطی و غیر خطی جهت مقایسه نتایج با  11و  84ترتیب دارای 

دو رابطه یکی به صورت خطی و  SPSS15که عصبی استفاده شده است. در این بخش با استفاده از نرم افزار حاصله از شب

 دیگری غیر خطی بدست آمد.

آنالیز های انجام شده بیانگر تاثیر باالی پارامتر های طول چال، نسبت 
B

S  طول گل گذاری و میزان خرج بر تاخیر می ،

 متر افزایش پیدا نمود.  6/0/. متر به 11از  80dمتر مقدار  3/6متر به  1/1ین معدن با تغییر مقدار گل گذاری از باشد.در ا
 

 نتايج حاصله:

شبکه های عصبی می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای بررسی انفجار در معادن مطرح گردد.جمع آوری داده های مورد 

شبکه عصبی بسیار مشکل است. اما بعد از انجام تجزیه و تحلیل های الزم بدست آوردن نتایج خیلی سریع صورت  نیاز برای

می گیرد.رگرسیون های خطی و غیر خطی راهی ساده برای دستیابی به یک رابطه ریاضی می باشند. ولی قدرت پیش بینی 

نی با شبکه های عصبی بسیار نزدیک به واقعیت است در حالی آنها نسبت به شبکه های عصبی بسیار پایین می باشد. پیش بی

که با رگرسیون ها نتایج با میزان خطایی باالتر از شبکه عصبی حاصل گردیده است. به طور کلی شبکه های عصبی را می توان 
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از رگرسیون خطی   بدست آمده 2Rیکی از تکنیک های اقتصادی و آسان جهت پیش بینی موارد مورد نظر دانست. مقدار 

می باشد که  %44حاصله از رگرسیون غیر خطی  2Rو مقدار  80d ،48%چند متغییره بین مقادیر واقعی و پیش بینی شده 

 . بدست آمده از شبکه عصبی قابل قیاس نیست 2R  ،84%این مقادیر با

 
 

 

 

 

 

 

 

 


