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نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

تحلیل قابلیت اطمینان به روش ممان دوم مرتبه اول در پیشبینی نرخ نفوذ سرمته
فخرالسادات هاشمینسب ،1راحب باقرپور ،2علیرضا باغبانان ،3مسعود

منجزی4

 -1دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 -2دانشیار ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 -3دانشیار ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 -4دانشیار ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربیت مدرس

(دریافت :دی  ،3111پذیرش :آذر )3116

چکیده
با توجه به اهمیت عملیات چالزنی در معدنکاری و تأثیر آن بر ساارر مراحل اساتخرا  ،تاکنون ملالعات تستردهای بر روی
پیش بینی آهنگ نفوذ سارمته و بررسای پارامترهای مرثر بر آن انجام ترفته استت تخمیآ آهنگ نفوذ سرمته امجمله نیامهای
مرحله طراحی و برنامهررزی رک پروژه معدنی محسوب میشودت به منظور دستیابی به رک برآورد مناسب ام آهنگ نفوذ سرمته
در سانگ ،بارد عوامل مرثر شناساری و میزان تأثیر آنها بررسی و عدم قلعیت هررک تعییآ ترددت عوامل مورد بررسی در ارآ
تحقیق شاامل نیروی فشااری وارده بر مته ،مقاومت فشاری تک محوری ،سختی اشمیت ،شا ف فابررک سیستر ردهبندی Q

اسااتت پس ام انجاام برداشااتهای میدانی و آممونهای آممارشااگاهی رک پارگاه داده ام پارامترهای فود در معدن اررانکوه
تردآوری شاادت ام میان ارآ پارامترها ،سختی اشمیت کمتررآ انحراف معیار و بیشااتررآ اندرس قابلیت اعتماد و نیروی فشاری
پشت سرمته بیشتررآ انحراف معیار و کمتررآ اندرس قابلیت اعتماد را داردت ارآ بدرآ معناست که در میان متغیرهای ورودی،
سختی اشمیت کمتررآ و نیروی فشاری پشت سرمته بیشتررآ میزان عدم قلعیت را داردت همﭽنیآ انحراف معیار و انادرس
قاابلیات اعتماد مدل تجربی اراﺋه شده برای آهنگ نفوذ به ترتیب مقادرر  33/22و  2/927اسااتت ارآ مقادرر نشاااندهنده
پراکندتی کر و بنابرارآ عدم قلعیت پاریآ ارآ رابله استت

کلید واژهها
قابلیت چالخوری توده سنگ ،اندرس فابررک توده سنگ ،تحلیل عدم قلعیت ،تحلیل قابلیت اعتماد ،روش ممان دوم مرتبه
اول ،معدن سرب و روی اررانکوه

 عهده دار مکاتباتbagherpour@cc.iut.ac.ir :
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هاشمینسب و همکاران

ﺳال  3912در مدل ویﻠبر پارامﺘرﻫای ﺳﺨﺘﯽ مﻮس ،ﺑافت،
ﺷکسﺘگﯽ و ﺳاﺧﺘار تﻮده ﺳﻨگ ﺑه عﻨﻮان مهمترین پارامﺘرﻫا
مؤثر ﺑر قاﺑﻠﯿت ﭼاﻟﺨﻮری ﺳﻨگ ذﮐر ﺷد .مدل ویﻠبر ﺑهﺘرین
مدل از ﺑﯿن مدل ﻫای اراﺋه ﺷده تا آن زمان ﺷﻨاﺧﺘه ﺷد .در
این مدل ،ویﻠبر ﺑرای اوﻟﯿن ﺑار فاﮐﺘﻮرﻫای تﻮده ﺳﻨگ را
ﮐﻠاسﺑﻨدی ﻧﻤﻮد[ .]5در ﺳال  ،3116ﻫﻮارس و ﻫﻤکاراﻧﺶ
راﺑطهی قاﺑل قبﻮﻟﯽ مﯿان آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ و مﺸﺨﺼاتﯽ از ﺳﻨگ
از قبﯿل ﭼگاﻟﯽ ﺣﺠﻤﯽ ،مﻘاومت فﺸاری ﺳﻨگ در ﺣاﻟت
اﺷباع و تﺨﻠﺨل ﻇاﻫری ﺑﯿان ﮐردﻧد .ﻫﻤﭽﻨﯿن آﻧها ﺑه این
ﻧﺘﯿﺠه رﺳﯿدﻧد ﮐه راﺑطه مﯿان آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ ﺑا ﺳﺨﺘﯽ اﺷﻤﯿت
و مﻘاومت فﺸاری ﺳﻨگ در ﺣاﻟت ﺧﺸک ،راﺑطهی قاﺑل قبﻮﻟﯽ
ﻧﯿست[ .]6قهرمان در ﺳال  ،3111ﺑا اﺳﺘﻔاده از مدل
رﮔرﺳﯿﻮﻧﯽ ﭼﻨدﮔاﻧه ﺑه مﻨﻈﻮر پﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ در
ﺳﯿسﺘمﻫای ﺣﻔاری ﭼرﺧﺸﯽ DTH ،و ﺳﯿسﺘمﻫای ﺣﻔاری
ﻫﯿدروﻟﯿکﯽ ﭼکﺶ ﺑاﻻ ،ﺑه این ﻧﺘﯿﺠه رﺳﯿد ﮐه ،پارامﺘرﻫایﯽ
ﮐه در ﻫرﮐدام از این ﺳﯿسﺘمﻫای ﺣﻔاری ﺑر آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ تاثﯿر
دارﻧد ،مﺘﻔاوت ﻫسﺘﻨد .ﺑه طﻮری ﮐه پارامﺘرﻫای مؤثر ﺑر آﻫﻨگ
ﻧﻔﻮذ در ﺳﯿسﺘم ﺣﻔاری ﭼرﺧﺸﯽ ،وزن مﺘه ﺣﻔاری ،ﺳرعت
ﭼرﺧﺶ مﺘه ﺣﻔاری ،قطر مﺘه و مﻘاومت فﺸاری ﺳﻨگ
ﻫسﺘﻨد .این در ﺣاﻟﯽ اﺳت ﮐه در ﺳﯿسﺘم ﺣﻔاری ،DTH
فﺸار عﻤﻠﯿاتﯽ ،قطر پﯿسﺘﻮن و ﺳﺨﺘﯽ اﺷﻤﯿت ﺑﻮده و در
ﺳﯿسﺘم ﺣﻔاری ﻫﯿدروﻟﯿکﯽ ﭼکﺶ ﺑاﻻ ،فﺸار ﻫﻮا ،مﻘاومت
فﺸاری ﺳﻨگ و ﮐﻮارتﺰ محﺘﻮی ﺳﻨگ پارامﺘرﻫای مؤثر ﺑر
آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ ﻫسﺘﻨد[ .]9آﻟﺘﯿﻨداگ در تحﻘﯿﻘات ﺧﻮد طﯽ
ﺳالﻫای  2222 ،2222و  ،2221اﻧدیس تُردی را ﺑا تﻮجه ﺑه
مﻘاومت فﺸاری تکمحﻮره و مﻘاومت ﮐﺸﺸﯽ ﺑه دﺳت آورد.
ﻫﻤﭽﻨﯿن راﺑطه قاﺑل قبﻮﻟﯽ را ﺑﯿن این اﻧدیس و اﻧدیس قاﺑﻠﯿت
ﺣﻔاری در ﺳﯿسﺘمﻫای ﺣﻔاری ﭼرﺧﺸﯽ اراﺋه ﮐرده
اﺳت[ .]1-32آﮐﻮن و ﮐارپﻮز یکﯽ دیگر از پارامﺘرﻫا مؤثر ﺑر
آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ را ﺷاﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿت ﺳﻨگ مﻌرفﯽ ﻧﻤﻮدﻧد .آﻧها ﺑه
این ﻧﺘﯿﺠه رﺳﯿدﻧد ﮐه ﺷاﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿت ﺳﻨگ و آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ
راﺑطه ﺧطﯽ مسﺘﻘﯿم دارﻧد .ﻫمﭼﻨﯿن فراواﻧﯽ درزه از جﻤﻠه
پارامﺘرﻫای مؤثر ﺑر آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ از دیدﮔاه این محﻘﻘﯿن اﺳت.
آﻧها راﺑطه مﯿان تﻌداد درزهﻫا در ﻫر مﺘر و آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ را ﺑا
یک راﺑطه تﺠرﺑﯽ در ماﺳهﺳﻨگ ﺑه دﺳت آوردﻧد[ .]33یارعﻠﯽ
و قهرمان در ﺳال  ،2233تحﻘﯿﻘاتﯽ در مﻮرد تُردی ﮐه یکﯽ
از پارامﺘرﻫای مؤثر ﺑر قاﺑﻠﯿت ﺣﻔاری اﺳت ،اﻧﺠام دادﻧد .آﻧها
اﻇهار داﺷﺘﻨد ﮐه ﻫﯿﭻ تﻌریﻒ واﺣد یا روش اﻧدازهﮔﯿری

 -1مقدمه
عﻤﻠﯿات ﭼاﻟﺰﻧﯽ و آتﺸباری ﺑﺨﺶ مهﻤﯽ از عﻤﻠﯿات
اﺳﺘﺨراج مﻌادن روﺑاز اﺳت .مﻘدار مﺼرف ماده مﻨﻔﺠره در ﻫر
ﮐﺸﻮر مﯽتﻮاﻧد ﺷاﺧﺼﯽ ﺑرای ارزیاﺑﯽ ﮐﻤﯿت ﺑرﻧامهﻫای
تﻮﺳﻌه آن ﮐﺸﻮر ﺑاﺷد .امروزه ﺑه ﺧاطر فراواﻧﯽ فﻌاﻟﯿتﻫای
عﻤراﻧﯽ و اﺳﺘﺨراج مﻌادن ،اﺳﺘﻔاده از ماده مﻨﻔﺠره ﺑه دﻟﯿل
تﻮﻟﯿد قدرت ﻟازم جهت ﺷکست ﺳﻨگ رو ﺑه افﺰایﺶ اﺳت.
زیرا ماده مﻨﻔﺠره ﺑه دﻟﯿل قدرت ﻻزم مطﻤئنترین اﺑﺰار ﺑرای
ﺷکست ﺳﻨگ اﺳت .ﻧکﺘه مهم این اﺳت ﮐه ﺑرای اﺳﺘﻔاده از
ماده مﻨﻔﺠره و عﻤﻠﯿات آتﺸباری ﺑاید عﻤﻠﯿات ﭼاﻟﺰﻧﯽ ﺑه
درﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔرفﺘه ﺑاﺷد .عﻤﻠﯿات ﭼاﻟﺰﻧﯽ ﺑه عﻨﻮان اوﻟﯿن
مرﺣﻠه در فرآیﻨد اﺳﺘﺨراج ﻧﻘﺶ تﻌﯿﯿن ﮐﻨﻨدهای ﺑر ﺳایر
مراﺣل اﺳﺘﺨراج دارد .جهت ﺑرآورد قاﺑﻠﯿت ﭼاﻟﺰﻧﯽ در مﻌدن
ﺑاید آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ ﺳرمﺘه مﻮرد ﺑررﺳﯽ قرار ﮔﯿرد و پارامﺘرﻫای
تأثﯿرﮔذار ﺑر آن مﺸﺨﺺ ﺷﻮد .این پارامﺘرﻫای را مﯽتﻮان ﺑه
دو ﮔروه پارامﺘرﻫای قاﺑل ﮐﻨﺘرل ماﻧﻨد قطر و ﻧﻮع ﺳرمﺘه ،ﺑار
وارده ﺑر مﺘه و عﻮامل غﯿرقاﺑل ﮐﻨﺘرل ماﻧﻨد مﺸﺨﺼات تﻮده
ﺳﻨگ و ﺳاﺧﺘارﻫای زمﯿنﺷﻨاﺳﯽ و عﻮامل محﯿطﯽ
تﻘسﯿمﺑﻨدی ﻧﻤﻮد[.]3
در ﺑحﺚ پﯿرامﻮن تأثﯿر ویژﮔﯽﻫای مادهﺳﻨگ و تﻮدهﺳﻨگ
ﺑر قاﺑﻠﯿت ﭼاﻟﺨﻮری ،مﺘﺨﺼﺼان ﺑسﯿاری ﺑا اﺳﺘﻔاده از
پارامﺘرﻫای مﺨﺘﻠﻒ ،رفﺘار ﺳﻨگﻫا را تﺸریﺢ ﮐردهاﻧد .فﯿﺶ
در ﺳال  ،3161مدﻟﯽ را ﺑرای پﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ در
ﺣﻔاری ﭼرﺧﺸﯽ اراﺋه داد ﮐه ﻧﺸان دﻫﻨده راﺑطه مسﺘﻘﯿم
آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ در ﺣﻔاری ﭼرﺧﺸﯽ ﺑا ﻧﯿروی فﺸاری وارده ﺑر مﺘه
و راﺑطه مﻌکﻮس ﺑا مﻘاومت فﺸاری تک محﻮری اﺳت[.]2
اﺷﻤﯿت در ﺳال  ،3192راﺑطهای را مﯿان آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ ﺑا
پارامﺘرﻫایﯽ از قبﯿل :مﻘاومت فﺸاری ،مﻘاومت ﮐﺸﺸﯽ،
ﺳﺨﺘﯽ ﺷﻮر ،ﭼگاﻟﯽ ،مدول یاﻧگ ،ﺳرعت مﻮج طﻮﻟﯽ ،عرضﯽ
و ﻧسبت پﻮاﺳﻮن ﺑﯿان ﮐرد .ﺑر این اﺳاس در ﺑﯿن پارامﺘرﻫای
ﺑﯿانﺷده ،مﻘاومت فﺸاری ،مﻘاومت ﮐﺸﺸﯽ و مدول یاﻧگ
راﺑطه ﺧﻮﺑﯽ ﺑا آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ دارد[ .]1اودﺳﻮن در ﺳال ،3191
راﺑطه ﺑﯿن آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ ،ﺷاﺧﺺ ﮐﯿﻔﯽ تﻮدهﺳﻨگ ،درجه
آﻟﺘراﺳﯿﻮن و ﺳﻨگﺷﻨاﺳﯽ در ﺳﻨگﻫای آذرین را مﻮرد
ﺑررﺳﯽ قرار داد .ﻧﺘایج این مطاﻟﻌه ﻧﺸان مﯽدﻫد ﮐه مﻘدار
ﺷاﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿت ﺳﻨگ ( ،)RQDدر ﺳﻨگﻫای ﺑسﯿار
ﺷکافپذیر و ﮔسسﺘه مﻮجﺐ آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ ﺑاﻟا مﯽﺷﻮد[ .]1در
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تحلیل قابلیت اطمینان به روش ممان دوم مرتبه اول...

ﺣاﺻلضرب مؤﻟﻔه محﻮرﻫای این دو مؤﻟﻔه تﻌﯿﯿن ﮐﻨﻨده
ﺷاااﺧﺺ فاﺑریک تﻮدهﺳااﻨگ در این ردهﺑﻨدی اﺳاات ﮐه ﺑه
ﺻﻮرت راﺑطه  2ﺑﯿان مﯽﺷﻮد:

مﺸﺨﺼﯽ در ﺑﯿن پژوﻫﺸگران مﺨﺘﻠﻒ وجﻮد ﻧدارد.
ازآﻧﺠایﯽﮐه تُردی ،ترﮐﯿبﯽ از پارامﺘرﻫای مﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨگ اﺳت،
مﯽتﻮان اﻫﻤﯿت این پارامﺘر را در زمﯿﻨه قاﺑﻠﯿت ﺣﻔاری درك
ﮐرد[ .]32ﭼﻨﯿاﻧﯽ و ﻫﻤکاران در ﺳال  ،2232یک مدل
تﺠرﺑﯽ ﺑرای تﻮﺳﻌه ﺷاﺧص قاﺑﻠﯿت ﺣﻔاری ویژه تﻮده ﺳﻨگ
 SRMDتﻮﺳﻌه دادﻧد .در مدل آﻧها ،آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ ﺑا اﺳﺘﻔاده
از پارامﺘر ﻧﯿروی فﺸاری وارده ﺑر مﺘه و مﻘدار ﺳرعت ﭼرﺧﺶ
ﺳرمﺘه ﻧرمال ﺷده اﺳت[.]31
در این پژوﻫﺶ از ﺷاﺧﺺ فاﺑریک تﻮدهﺳﻨگ ﺳﯿسﺘم
ردهﺑﻨدی  Qﺑرای پﯿﺶﺑﯿﻨﯽ قاﺑﻠﯿت ﭼاﻟﺨﻮری اﺳﺘﻔاده ﺷده
اﺳت .اما ﭼﻮن ﺷاﺧﺺ فاﺑریک تﻨها در ﺑرﮔﯿرﻧده مﺸﺨﺼات
مرﺑﻮط ﺑه ﻧاپﯿﻮﺳﺘگﯽﻫای تﻮدهﺳﻨگ اﺳت ،پارامﺘرﻫای
مﻘاومت فﺸاری تکمحﻮری مادهﺳﻨگ و عﻮامل عﻤﻠﯿاتﯽ
دﺳﺘگاه ﭼاﻟﺰﻧﯽ ﻧﯿﺰ مﻮرد اﺳﺘﻔاده قرار ﮔرفﺘه اﺳت.

RQD J r
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ﺷااﺧﺺ فاﺑریک تﻮده ﺳﻨگ مﻌرف ﮐﯿﻔﯿت زمﯿنﺷﻨاﺳﯽ
آن اﺳات و ﺑا تﻮﺻاﯿﻒ ﺧﺼاﻮﺻاﯿات ذاتﯽ تﻮدهﺳﻨگ قدرت
درك و فهم ﺑﯿﺸﺘری از ﮐﯿﻔﯿت آن ﺑه ﮐارﺑران مﯽدﻫد[.]36
FQ 

-3تحلیل عدم قلعیت
عدم قطﻌﯿت ﺑه عﻨﻮان یک عبارت مﺼطﻠﺢ دارای مﻔهﻮم
مﺸﺨﺼﯽ اﺳت ﮐه مﻤکن اﺳت این مﻔهﻮم در تﻘاطع ﺑا عﻠﻮم
مﺨﺘﻠﻒ تﻌاریﻒ مﺘﻔاوتﯽ را ﺑﯿان ﻧﻤاید .در ﻫر عﻠم و ﻫر ﺣﻮزه
عدم قطﻌﯿت ،اﺑهامات مﻮجﻮد در آن فضا را در ﺑر مﯽﮔﯿرد و
ﻟذا تﻌاریﻒ مﺘﻌددی دارد .اما عدم قطﻌﯿت ﺑه عﻨﻮان یک
مﻔهﻮم عﻤﻮمﯽ ،اﺻطﻠاﺣﯽ اﺳت ﮐه عدم اطﻤﯿﻨان اﻧسان را در
مﻮرد ﺑرﺧﯽ اﺷﺨاص یا اﺷﯿا مﻨﻌکس مﯽﻧﻤاید ،و ﺑازهی ﺑاز
مﯿان اطﻤﯿﻨان ﮐامل و عدم اطﻤﯿﻨان محض را در ﺑر
مﯽﮔﯿرد[ .]39عدم قطﻌﯿت در مهﻨدﺳﯽ ﺳﻨگ ،پارامﺘری غﯿر
مﻨﻔﯽ اﺳت ﮐه پراﮐﻨدﮔﯽ مﻘادیر ﺣﻮل مﻘدار واقﻌﯽ را ﻧﺸان
مﯽدﻫد.
ﺧاك و ﺳﻨگ از جﻤﻠه محﯿطﻫای غﯿر ﻫﻤگن و
ﻧاﻫﻤساﻧگرد ﻫسﺘﻨد ﮐه مﻌﻤﻮﻟاً تﻮﺳط یکسری پارامﺘرﻫای
ﻫﻨدﺳﯽ ،مکاﻧﯿکﯽ و مﻘاومﺘﯽ ( وزن مﺨﺼﻮص ،مدول یاﻧگ،
ﭼسبﻨدﮔﯽ ،زاویه اﺻطکاك و غﯿره) تﻌریﻒ مﯽﺷﻮﻧد .این
پارامﺘرﻫا در دو ﻧﻘطه مﺨﺘﻠﻒ مﯽتﻮاﻧﻨد مﻘادیر مﺘﻔاوتﯽ را
ﻧﺸان دﻫﻨد ،ﻟذا تﻌریﻒ آﻧها ﺑهطﻮر دقﯿق مﻤکن ﻧﯿست ،مگر
ﺑا اﻧدازهﮔﯿری در ﻫر ﻧﻘطه ﮐه ﭼﻨﯿن امری مسﻠﻤ ًا امکانپذیر
ﻧﯿست .ﺑه عبارت دیگر پارامﺘرﻫا ،مﻘادیری را ﮐسﺐ مﯽﮐﻨﻨد
ﮐه ﺷﻨاﺧت دقﯿق آﻧها ﺑرای ما مﻤکن ﻧﯿست .در واقع ﺑه یک
ﻧﻘطه در فضا مﻤکن اﺳت مﻘداری از مﻨحﻨﯽ تغﯿﯿرات آن
پارامﺘر اﺧﺘﺼاص داده مﯽﺷﻮد ،ﻟذا پارامﺘرﻫا مﻠﺰم ﺑه تﻌریﻒ
ﺷدن تﻮﺳط یک فرآیﻨد آماری ﻫسﺘﻨد.
دﻟایل زیادی ﺑرای عدم قطﻌﯿت در تحﻠﯿل ﻧرخ ﻧﻔﻮذ وجﻮد
دارد .این عدم قطﻌﯿتﻫا ﺑه طﻮر ﮐﻠﯽ ﺷامل عدم قطﻌﯿت
مکاﻧﯽ ماﻧﻨد تﻮپﻮﮔرافﯽ ،ﭼﯿﻨهﺷﻨاﺳﯽ محل ،مﻨﺸأ
زمﯿنﺷﻨاﺳﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿات مﻮاد زیر ﺳطحﯽ ،وجﻮد آب
زیرزمﯿﻨﯽ ،عدم اطﻤﯿﻨان دادهای ماﻧﻨد ﺧﺼﻮﺻﯿات ﺑرجای

 -2شا ف فابررک توده سنگ
تاﮐﻨﻮن روشﻫای تﺠرﺑﯽ فراواﻧﯽ جهت اﻫداف مهﻨدﺳﯽ
پﯿﺸﻨهاد ﺷده اﺳت ﮐه ﺳﯿسﺘمﻫای ردهﺑﻨدی مهﻨدﺳﯽ ﺳﻨگ
جﺰء جدایﯽﻧاپذیر روشﻫای تﺠرﺑﯽ طراﺣﯽ ﺑه ﺷﻤار مﯽآید.
از مﯿان ﺳﯿسﺘمﻫای اراﺋه ﺷده تاﮐﻨﻮن ﭼهار ﺳﯿسﺘم ،RMR
 GSI ،Qو  RMiرایجتر ﻫسﺘﻨد .تﺰامﻮس و ﺳﻮفﯿاﻧﻮس ﺑه
ﺑررﺳﯽ ﻫﻤبسﺘگﯽ ﺑﯿن این ﭼهار ﺳﯿسﺘم مﺘداول پرداﺧﺘد و
ﺷاﺧﺺ فاﺑریک تﻮدهﺳﻨگ را ﺑه عﻨﻮان فﺼل مﺸﺘرك این
ﭼهار ﺳﯿسﺘم ردهﺑﻨدی مﻌرفﯽ ﮐردﻧد[ .]31از این ﺷاﺧﺺ ﺑه
عﻨﻮان داده ورودی در مدل ﮐردن تﻮدهﺳﻨگ در مکاﻧﯿک
ﺳﻨگ اﺳﺘﻔاده مﯽﺷﻮد .این ﺷاﺧﺺ دو مؤﻟﻔه اﻧدازه ﺑﻠﻮك و
ﺷرایط ﺳطﺢ درزه دارد(راﺑطه .)3
) F  f ( BS, JC
()3
ﮐه در آن  Fﺷااااﺧﺺ فاﺑریک تﻮده ﺳاااﻨگ BS ،مؤﻟﻔه
ﺳااﺧﺘار تﻮدهﺳﻨگ (اﻧدازه ﺑﻠﻮك) ،و  JCمؤﻟﻔه ﺷرایط ﺳطﺢ
درزه اﺳت[.]35
ﺑرای تﻌﯿﯿن ﺷاااﺧﺺ فاﺑریک تﻮدهﺳااﻨگ ﺳااﯿسااﺘم ،Q
اﻧدیس ﮐﯿﻔﯽ تﻮدهﺳاااﻨگ  RQDو تﻌداد دﺳاااﺘهدرزهﻫا ،Jn
پارامﺘرﻫای مرﺑﻮط ﺑه ﺳااﺧﺘار ﺳاﻨگ ﻫسﺘﻨد .ﻧسبت این دو
پارامﺘر مﻌرف اﺑﻌاد ﺑﻠﻮك اﺳت .پارامﺘر ﺷرایط درزه ﺑه وﺳﯿﻠه
پارامﺘر زﺑری  Jrو مﯿﺰان ﻫﻮازدﮔﯽ درزه  Jaمحاﺳبه مﯽﺷﻮد.
ﻧسبت این دو پارامﺘر مﻌرف ﺷرایط درزه اﺳت.

35

نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

هاشمینسب و همکاران

 ،)Methodروش مﻮﻧات ﮐاارﻟﻮ و  ...وجﻮد دارد .روش مﻤان
دوم مرتبه اول محاﺳاابات ﺑه ﻧساابت ﺳااادهای دارد و تﻨها
اطﻠااعاات مﻮرد ﻧﯿاز ﺑرای محاﺳااابه آن ،اطﻠاعات مرﺑﻮط ﺑه
مﻤانﻫای مﺘغﯿرﻫای ورودی اﺳت ﺑﻨاﺑراین در این تحﻘﯿق ،از
این روش اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت.

ﺧاك و یا ﺳﻨگ ،رفﺘار ﺧاك و یا ﺳﻨگ وعدم قطﻌﯿت در
ﺑرآورد پارامﺘرﻫای مؤثر در ﻧﻔﻮذ در دﺳﺘگاه ﺣﻔاری اﺳت .ﺑه
دﻟﯿل ایﻨکه از این عدم قطﻌﯿتﻫا ﻧﻤﯽتﻮان ﺑهطﻮر ﮐامل
ﭼﺸمپﻮﺷﯽ ﮐرد ،از این رو روشﻫای مﺨﺼﻮﺻﯽ جهت
محاﺳبه و یا مدیریت آﻧها در مدل ﺑه وجﻮد آمده اﺳت[.]31
از جﻤﻠه روشﻫای محاﺳبه تأثﯿر عدم قطﻌﯿتﻫای ورودی
مﯽتﻮان روش تحﻠﯿل ﺣساﺳﯿت ،ﺣدود اطﻤﯿﻨان (ﺑررﺳﯽ
قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد) ،محاﺳبه مسﺘﻘﯿم ﺧطاﻫا در اطﻠاعات ،تﻔسﯿر
قضاوتﻫا ی تﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻧﻈرات تﺨﺼﺼﯽ را ﻧام ﺑرد .در این
تحﻘﯿق از روش تحﻠﯿل قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد ﺑرای محاﺳبه عدم
قطﻌﯿت دادهﻫای ورودی اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت ﮐه در ادامه ﺑه
ﺑررﺳﯽ آن ﺑه طﻮر مﻔﺼل پرداﺧﺘه ﺷده اﺳت.

 -2-3تحلیل قابلیت اعتماد با استفاده ام روش ممان دوم
مرتبه اول

در این روش مﻨحﻨﯽ تاﺑع پایه (تاﺑع مﺘغﯿرﻫای تﺼااادفﯽ
ورودی) تﻮﺳاط ﭼﻨد جﻤﻠهای تﯿﻠﻮر مﻌادلﺳازی مﯽﺷﻮد .ﺑه
عبارت دیگر این مﻨحﻨﯽ تﻮﺳاط ﺑسط ﺳری تﯿﻠﻮر در اطراف
ﻧﻘطه ﻫدف ﺑهﺻااﻮرت ﺧطﯽ تﻘریﺐ زده ﺧﻮاﻫد ﺷااد .در این
روش تﻨها از جﻤﻠه اول ﺑسط ﺳری تﯿﻠﻮر اﺳﺘﻔاده مﯽﮔردد و
از ﺑﻘﯿاه جﻤﻠاات ﺑاه دﻟﯿال ﮐﻮﭼکﯽ مﺸاااﺘق مراتاﺐ ﺑااﻟاتر
ﺻرفﻧﻈر ﺧﻮاﻫد ﺷد .ﺑه این ترتﯿﺐ مﯿاﻧگﯿن و اﻧحراف مﻌﯿار
تااﺑع پاایااه ﺑر اﺳااااس مﯿاااﻧگﯿن و اﻧحراف مﻌﯿاار مﺘغﯿرﻫااا

 -1-3تحلیل قابلیت اعتماد

تحﻠﯿل قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد ﺷامل یک مﺠﻤﻮعه روشﻫایﯽ اﺳت
ﮐه عدم قطﻌﯿتﻫا را ﺑا اﺳﺘﻔاده از تﻮزیع اﺣﺘﻤاﻟاتﯽ تاﺑع پایه،
مدیریت مﯽﮐﻨﻨد .در ﺣﻘﯿﻘت روشﻫای تحﻠﯿل قاﺑﻠﯿت
اعﺘﻤاد ،عدم قطﻌﯿتﻫای پارامﺘرﻫای ورودی را ﺑه مﻘدار
ﺧروجﯽ تاﺑع اﻧﺘﻘال مﯽدﻫﻨد و یا ﺑه عبارتﯽ تأثﯿر عدم
قطﻌﯿتﻫای پارامﺘرﻫای ورودی ﺑر مﻘدار ﺧروجﯽ اعﻤال
ﺧﻮاﻫد ﺷد .این روش دارای دو مﺰیت اﺳت ،اﺑﺘدا ایﻨکه اجازه
مﯽدﻫد عدم قطﻌﯿتﻫا ﺑه روش مﻨطﻘﯽ در طراﺣﯽ و
محاﺳبات مدیریت ﺷﻮد و ﺑه ﺻﻮرت دقﯿق ﺑه تحﻠﯿل یا تﻌﯿﯿن
ﺣساﺳﯿت مﺘغﯿرﻫای مﺘﻔاوت پرداﺧﺘه ﺷﻮد .دوم ایﻨکه
تﺼﻤﯿمﮔﯿریﻫا ﺑﻨدرت مطﻠﻮب ﻫسﺘﻨد و این روشﻫا پایه
مﻨطﻘﯽتری را ﺑرای تﺼﻤﯿمﮔﯿری در یک تحﻠﯿﻠﯽ ﮐه ﮐامﻠ ًا
قطﻌﯽ اﺳت ایﺠاد مﯽﮐﻨﻨد
در مﻔهﻮم اﺳاﺳﯽ تحﻠﯿل قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد فاﮐﺘﻮرﻫای
ژﺋﻮتکﻨﯿکﯽ ،ﮐﻤﯿتﻫایﯽ آماری ﻫسﺘﻨد ﮐه دارای یک مﻘدار
مرﮐﺰی (مﯿاﻧگﯿن) و یک پراﮐﻨدﮔﯽ(واریاﻧس) ،اطراف این
مﻘدار مﯿاﻧگﯿن ﻫسﺘﻨد ( مﻤان آماری درجه اول و دوم) .در
ﺑﻌضﯽ از روشﻫای اﺣﺘﻤاﻟاتﯽ پارامﺘرﻫای آماری دیگری ﻧﯿﺰ
ﺑرای تﺸریﺢ ﺑﯿﺸﺘر تﻮاﺑع تﻮزیع مﺘغﯿرﻫای ورودی ﻟازم اﺳت
مثل :ﭼﻮﻟگﯽ ،ﮐﺸﯿدﮔﯽ و … (مﻤان آماری درجه ﺳﻮم،
ﭼهارم و )...
ﺑرای اﻧاادازهﮔﯿری قاااﺑﻠﯿات اعﺘﻤااد ،روشﻫاای مﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻫﻤﭽﻮن روش مرتبه اول ( ،)FORMروش مﻤان دوم مرتبه
اول ( ،)FOSMروش تﺨﻤﯿن ﻧﻘطهای ( Point Estimate

ﺑهﺳااادﮔﯽ محاﺳاابه ﺷااده و امﯿد ریاضااﯽ (مﯿاﻧگﯿن) ) یا
] (E[gو اﻧحراف مﻌﯿار ) (gتاﺑع پایه ،ﺑر اﺳااس مﯿاﻧگﯿن و
اﻧحراف مﻌﯿار مﺘغﯿرﻫا ،ﺑهﺳادﮔﯽ محاﺳبه مﯽﺷﻮد.
تاﺑع پایه را مﯽ تﻮان ﺑا اﺳاﺘﻔاده از جﻤﻠه اول ﺑسط ﺳری
تﯿﻠﻮر ﺑهﺻﻮرت راﺑطه  1ﻧﻮﺷت:
) '( X i  X i

()1



m

i 1

G  Y 1

ﮐه در این راﺑطه :Y ،تاﺑع پایه : X i ،مﺘغﯿرﻫای تﺼااادفﯽ
و ' : X iمﺘﻮﺳط مﺘغﯿرﻫای تﺼادفﯽ اﺳت.
ﺑرای محاﺳبه مﺘﻮﺳط و اﻧحراف مﻌﯿار تاﺑع پایه ﺑاید تاﺑع
پایه را اطراف مﺘﻮﺳاط مﺘغﯿرﻫای تﺼاادفﯽ ﺑا ﺳری تﯿﻠﻮر ﺑاز
ﻧﻤﻮد (راﺑطه :)1
Y  g  X 1 , X 2 ,..., X n 
()1
تﻮﺳﻌه ﺳری تﯿﻠﻮر اطراف ﺑردار تﺼادفﯽ مﺘﻮﺳط ﺑه ﺷرح
راﺑطه  5اﺳت:





Y  g  X1 ,  X 2 ,..., X n 

()5


 g
 ...
xi x j
2

 X i  i  g

xi

 X i  i X j   j 

n



i 1

 

n

n

j 1

i 1

1
!2

امﯿد ریاضﯽ جﻤﻠه دوم راﺑطه قبل ﺑا تﻮجه ﺑه تﻌریﻒ
مﺘﻮﺳط ،ﺻﻔر اﺳت ،ﺑه طﻮری ﮐه ﺑا ﺻرفﻨﻈر از جﻤﻠات
ریﺸهﻫای ﺑاﻟاتر راﺑطه  6ﺑه دﺳت مﯽآید:
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EY    g  g  x1 ,  x2 ,..., xn

()6
ﮐه در این راﺑطه : EY  ،امﯿد ریاضﯽ تاﺑع پایه و :  g
مﯿاﻧگﯿن تاﺑع اﺳت .ﻫﻤﭽﻨﯿن واریاﻧس  Yﺑا اﺳﺘﻔاده از راﺑطه
 9محاﺳبه مﯽﺷﻮد:
2
()9
VarY   EY  EY    g
ﺑﻨاﺑراین ﺑا در دﺳت داﺷﺘن   gو   gو ﺑا اﺳﺘﻔاده از
راﺑطه  1مﯽ تﻮان اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد )  ( را محاﺳبه ﻧﻤﻮد:
()1

g

g

ﺣدود  122مﺘر اﺳت ﮐه ﺑه طﻮر عﻤﻮمﯽ از آﻫک و دوﻟﻮمﯿت
ﻫﻤراه مﻘدار ﮐﻤﯽ ﺷﯿل و مارن تﺸکﯿل ﺷده اﺳت.



اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد ،ﮐﻤﯿﺘﯽ اﺳت ﮐه اجازه مﯽدﻫد
قضاوتﻫا ﺑا ﺷﻨاﺧت عدم قطﻌﯿتﻫای پارامﺘرﻫای ورودی
اﻧﺠام پذیرد .این اﻧدیس ﺑرای تهﯿه یک مبﻨای مﻘایسهای
قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد ،تﻮﺳﻌه یافﺘه اﺳت و جهت ﺑﯿان درجه عدم
قطﻌﯿت محاﺳبه ﺷده ﺑه ﮐار مﯽرود .یﻌﻨﯽ ﺑدون ﺷﻨاﺧت
ﮐامل تاﺑع تﻮزیع اﺣﺘﻤاﻟاتﯽ این پارامﺘرﻫا و تﻨها ﺑا تﻮجه ﺑه
ﺑﻌضﯽ از مﺸﺨﺼهﻫای آماری آﻧها (مﯿاﻧگﯿن و اﻧحراف مﻌﯿار)
این مهم ﺻﻮرت مﯽﮔﯿرد.

شکل  :1موقعیت جغرافیاری معدن سرب و روی اررانکوه در نقشه
صنعت و معدن ارران []22

 -3دادههای جمعآوری شده
در این تحﻘﯿق در راﺳاااﺘای ﺑررﺳاااﯽ تأثﯿر پارامﺘرﻫای
مﺨﺘﻠﻒ زمﯿنﺷااﻨاﺳااﯽ ،ژﺋﻮمکاﻧﯿکﯽ و پارامﺘرﻫای عﻤﻠﯿاتﯽ
دﺳاااﺘگاه ﺑر مﯿﺰان ﻧرخ ﻧﻔﻮذ و پﯿﺶﺑﯿﻨﯽ عﻤﻠکرد دﺳاااﺘگاه
ﭼاﻟﺰﻧﯽ ،پس از ﺑررﺳااﯽ پﯿﺸااﯿﻨه تحﻘﯿق و ﺷااﻨاﺧت ﻧﻘاط
ضاااﻌﻒ و قﻮت آﻧها ،پارامﺘرﻫای ﻟازم در پﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳااارعت
ﺣﻔاری اﻧﺘﺨاب ﺷد .این پارامﺘرﻫا ﺷامل پارامﺘرﻫای عﻤﻠﯿاتﯽ
دﺳااﺘگاه ﭼاﻟﺰﻧﯽ از جﻤﻠه ﻧﯿروی فﺸاااری پﺸاات ﺳاارمﺘه و
ﺳاارعت ﭼرﺧﺶ ﺳاارمﺘه ،پارامﺘرﻫای مرﺑﻮط ﺑه مادهﺳااﻨگ
ﺷامل مﻘاومت فﺸاری تک محﻮری ،مﻘاومت ﮐﺸﺸﯽ ﺑرزیﻠﯽ
و ﭼکﺶ اﺷاﻤﯿت و پارامﺘرﻫای مرﺑﻮط ﺑه تﻮده ﺳاﻨگ ﺷامل
اﻧدیس فاﺑریک تﻮده ﺳﻨگ ﺳﯿسﺘمﻫای  RMR ،Q ،RMiو
 GSIﺑﻮد .پس از اﻧﺠاام ﺑرداﺷاااتﻫای مﯿداﻧﯽ و آزمﻮنﻫای
آزمایﺸاااگاﻫﯽ ﺑاﻧک اطﻠاعاتﯽ جامﻌﯽ از پارامﺘرﻫای مﻘاومت
فﺸاری تک محﻮری ،ﺳﺨﺘﯽ اﺷﻤﯿت ،ﻧﯿروی فﺸاری وارده ﺑر
مﺘه و اﻧدیس فاﺑریک ﺳااﯿسااﺘم  ،Qﮐه ﺑه عﻨﻮان مﺘغﯿرﻫای
ورودی محسﻮب مﯽﺷﻮﻧد ،در مﻌدن ﺳرب و روی ایراﻧکﻮه ﺑه
دﺳت آمد[.]23
ﺑرای ﺑررﺳﯽ دادهﻫای ﺑه دﺳت آمده ﺣاﺻل از
ﺑرداﺷتﻫای مﯿداﻧﯽ و آزمﻮنﻫای آزمایﺸگاﻫﯽ از ﻧﻈر مﯿﺰان
پراﮐﻨدﮔﯽ و یا ﺑه عبارتﯽ قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد آﻧها ،ﺑاید مﯿاﻧگﯿن،

 -4ملالعه موردی
ﺑرای ﺑه دﺳت آوردن اطﻠاعات تکﻤﯿﻠﯽ در ﺧﺼﻮص عدم
قطﻌﯿت ﻧرخ ﻧﻔﻮذ دﺳﺘگاه ﭼاﻟﺰﻧﯽ در مﻌادن روﺑاز ،ﭼﻨدین
جبهه ﮐار از مﻌدن ﺳرب و روی ایراﻧکﻮه ،مﻮرد مطاﻟﻌه قرار
ﮔرفت و اطﻠاعات زمﯿنﺷﻨاﺳﯽ ،ﺳﻨگﺷﻨاﺳﯽ و مﻘاومﺘﯽ
ﺳﻨگ و اطﻠاعات دﺳﺘگاه ﭼاﻟﺰﻧﯽ و ﻧرخ ﻧﻔﻮذ ﺑهطﻮر ﮐامل ثبت
و ضبط ﮔردید.
محدوده این مﻨطﻘه در رﺷﺘهﮐﻮه ایراﻧکﻮه ،در فاﺻﻠه 22
ﮐﯿﻠﻮمﺘری جﻨﻮبغرﺑﯽ اﺻﻔهان ﺑﯿن طﻮل جغرافﯿایﯽ 53
درجه و  13دقﯿﻘه تا  53درجه و  15دقﯿﻘه و عرض
جغرافﯿایﯽ 12درجه و  21دقﯿﻘه تا  12درجه و  19دقﯿﻘه
واقع ﺷده اﺳت .ﺷکل  3مﻮقﻌﯿت جغرافﯿایﯽ مﻌدن ﺳرب و
روی ایراﻧکﻮه را در ﻧﻘﺸه ﺻﻨﻌت و مﻌدن ایران ﻧﺸان مﯽدﻫد.
ﺑﻠﻨدترین ﻧﻘطه محدوده از ﺳطﺢ دریا ﺑراﺑر  2952مﺘر و
پستترین آن ﺑراﺑر 3662مﺘر اﺳت[ .]31قدیﻤﯽترین
ﺳﻨگﻫای این مﻨطﻘه مﺘﻌﻠق ﺑه ژوراﺳﯿک زیرین ﺑﻮده ﮐه از
ﺷﯿلﻫای ﺳﯿاه ﻫﻤراه ﺑا ﺳﯿﻠتاﺳﺘﻮن و ماﺳهﺳﻨگ تﺸکﯿل
ﺷدهاﻧد و تﻨها در یال ﺷﻤاﻟﯽ این رﺷﺘهﮐﻮه و ﺑه ﺻﻮرت
ﺑﯿرونزدﮔﯽ دیده مﯽﺷﻮﻧد .این رﺳﻮﺑات از ﻧﻈر ﺳﻨﯽ مﺘﻌﻠق
ﺑه ﺑارمﯿن تا آﻟبﯿن زیرین اﺳت .ضﺨامت این رﺳﻮﺑات در
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اﻧحراف مﻌﯿار و در ﻧهایت اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد ﻫریک از تﻮاﺑع
پایه محاﺳبه ﺷﻮد[.]22
در اﺑﺘدا تﻮاﺑع پایه ﻫر یک از مﺘغﯿرﻫای ورودی ،ﺑه ﺻﻮرت
جداﮔاﻧه محاﺳبه مﯽﺷﻮد و در ﻧهایت تاﺑع پایه ﻧهایﯽ ﮐه
ﺷامل تﻤام پارامﺘرﻫای ورودی اﺑﺘدا ﺑدﺳت آمده و مﯿاﻧگﯿن و
اﻧحراف مﻌﯿار آن محاﺳبه مﯽﺷﻮد .تﻮاﺑع پایه ﻫریک از
مﺘغﯿرﻫای ورودی ﺑه ﺻﻮرت جداﮔاﻧه ﺑه ﺷرح جدول  3اﺳت.
این تﻮاﺑع ﺑا اﺳﺘﻔاده از روش تحﻠﯿل آماری تک مﺘغﯿره و ﺑا
اﺳﺘﻔاده از روش  SPSSمحاﺳبه ﺷده اﻧد.
در ادامه مﯿاﻧگﯿن و اﻧحراف مﻌﯿار ﺑرای ﻫر یک از تﻮاﺑع
پایه مﺘغﯿرﻫای ورودی ﺑا اﺳﺘﻔاده از رواﺑط  1و  33محاﺳبه
مﯽﺷﻮد .ﻧﺘایج در جدول  2قاﺑل مﺸاﻫده اﺳت .در جدول 2
ﻫﻤﭽﻨﯿن ﺷاﺧﺺ قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد ﺑرای ﻫریک از مﺘغﯿرﻫای
ورودی ،ﮐه از راﺑطه  1محاﺳبه ﺷده اﻧد ،مﺸاﻫده مﯽﺷﻮد.



  m1mx1  xf ( x)dx

()1

0




m2  mx2  x 2 f ( x)dx

()32

0

  m2   2

()33
ﺑا تﻮجه ﺑه جدول  2ﮐه ﺧﺼﻮﺻﯿات آماری مﺘغﯿرﻫای
ورودی را ﺑه طﻮر ﺧﻼﺻه ﻧﺸان مﯽدﻫد ،ﺳﺨﺘﯽ اﺷﻤﯿت ﻧرمال
ﺷده ﺑﯿﺸﺘرین اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد و ﻧﯿروی فﺸاری وارده ﺑر
مﺘه ﮐﻤﺘرین اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد را دارد .این ﻧﺸان دﻫﻨده
پراﮐﻨدﮔﯽ دادهﻫا و عدم قطﻌﯿت ﺑاﻻ ﺑرای دادهﻫای ﻧﯿروی
فﺸاری پﺸت ﺳرمﺘه ﻧسبت ﺑه ﺳایر مﺘغﯿرﻫای ورودی اﺳت.

جدول  :1توابع پاره متغیرهای ورودی
متغیرهای ورودی

توابع پاره متغیرهای ورودی
2

ﻧﯿروی فﺸاری وارده ﺑر مﺘه

) x  290.5 x

( 0.00597

)x  20.4 x

( 0.002258

2

مﻘاومت فﺸاری تک محﻮری

2

ﺳﺨﺘﯽ اﺷﻤﯿت ﻧرمال ﺷده

e

) x  90.396 x

( 0.0657

) x 83.582 x

( 0.0129

2

Qﺷاﺧﺺ فاﺑریک ﺳﯿسﺘم

e

1
72.517
1
G
27.32
1
G
0.144
1
G
15.95

G

e

e

جدول  :2صوصیات آماری متغیرهای ورودی
متغیرهای ورودی

  m1

𝟐𝒎

𝟐 𝝁 𝝈 = 𝒎𝟐 −

β

نیروی فشاری وارده بر مته

315/25

23116/125

211/11

2/522

مقاومت فشاری تک محوری

322/22

32563/325

311/16

2/615

سختی اشمیت نرمال شده

15/311

2215/21

52/191

2/161

شا ف فابررک سیستر Q

13/913

3911/91

52/21

2/1

رﮔرﺳﯿﻮن عﻤﻮمﯽ ﺷبکه عﺼبﯽ ) (GRNNﮐه در
ﺳاﺧﺘار آﻧها تﻮاﺑع پایهی ﺷﻌاعﯽ ﺑه ﮐار ﮔرفﺘه ﺷده،
زیرمﺠﻤﻮعهی ﺷبکهﻫای ﺷﻌاعﯽ ﺑﻮده و دارای ﺳه ﻟایه ﺷامل
ﻟایهی ورودی ،ﻟایهی پایهی ﺷﻌاعﯽ و ﻟایهی ﺧطﯽ ﻫسﺘﻨد.
در ﺷبکهﻫای  GRNNتﻌداد ﻧرونﻫا در ﻟایهی ورودی و
ﺧروجﯽ واﺑسﺘه ﺑه ﺷرایط مسئﻠه اﺳت در ﺣاﻟﯽ ﮐه تﻌداد
ﻧرونﻫای ﻟایهی دوم ﺑراﺑر تﻌداد دادهﻫای آمﻮزش اﺳت .در

ﺑرای یافﺘن رواﺑط تﺠرﺑﯽ ﺑا ﺑهﺘرین تطاﺑق ﺑا دادهﻫای
مﻮجﻮد در تﻌﯿﯿن تاﺑع پایه ﻧهایﯽ ﮐه ﺷامل تﻤام مﺘغﯿرﻫای
ورودی اﺳت ،از روش تحﻠﯿل آماری ﭼﻨد مﺘغﯿره ﺑا اﺳﺘﻔاده
از ﺷبکه عﺼبﯽ مﺼﻨﻮعﯽ اﺳﺘﻔاده ﺷد.
 -1-3روش تحلیل آماری چند متغیره را اساتفاده ام روش
شبکه عصبی مصنوعی
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تحلیل قابلیت اطمینان به روش ممان دوم مرتبه اول...

در ﻧهایت تاﺑع پایه مﺘغﯿرﻫای ورودی ﺑا اﺳﺘﻔاده از روش ﺷبکه
عﺼبﯽ مﺼﻨﻮعﯽ ﺑه ﺻﻮرت راﺑطه  31ﺑه دﺳت آمد:

این روش ﺑرﺧﻠاف روشﻫایﯽ ﻧﻈﯿر اﻧﺘﺸار ﺑه ﺳﻤت عﻘﺐ
( )BPNNو ﺷبکه عﺼبﯽ ﻫاپﻔﯿﻠد ( ،)HNNوزنﻫای
ﻟایهﻫای پایهی ﺷﻌاعﯽ و ﺧطﯽ تﻮﺳط ﺧﻮد ﺷبکه و ﺑدون ﻧﯿاز
ﺑه در ﻧﻈر ﮔرفﺘن ﻫرﮔﻮﻧه پﯿﺶفرض تﻌﯿﯿن مﯽﮔردﻧد[.]21
این ﻧﻮع ﺷبکهﻫا اغﻠﺐ ﺑه عﻨﻮان تﻮاﺑع تﺨﻤﯿن اﺳﺘﻔاده
مﯽﺷﻮﻧد و ﺷامل دو تاﺑع محرك ﮔﻮﺳﯿن و ﺧطﯽ در ﺳاﺧﺘار
ﺧﻮد ﻫسﺘﻨد .تﻮاﺑع ﺧطﯽ ﺑه ﺻﻮرت راﺑطه  32تﻌریﻒ مﯽﺷﻮد:.
()32

()31

این ﺑدان مﻌﻨﯽ اﺳت ﮐه ﺧروجﯽ این تاﺑع ﺑراﺑر ورودی
آن اﺳت .این تاﺑع ﺑﯿﺸﺘر در ﺷبکهﻫای آدﻟاین مﻮرد اﺳﺘﻔاده
قرار مﯽﮔﯿرﻧد .ﺑاید تﻮجه ﺷﻮد ﮐه جﻤﻠه ﺑایاس  bﮐه در
مﻌادﻟه فﻮق ﻧﺸان داده ﺷد مﻮجﺐ جاﺑهجایﯽ مﻨحﻨﯽ در
فضای ورودی مﯽﺷﻮد (ﺷکل  .)2تﻮاﺑع ﮔﻮﺳﯿن ﺑه ﺻﻮرت
راﺑطه  31اﺳت:
( n b ) 2

()31

2C 2

) 0.15FQ  0.057 Ln( Sch

ﺷکل  1مﻘادیر اﻧدازیﮔﯿری ﺷده (محﻮر افﻘﯽ) و مﻘادیر
تﺨﻤﯿﻨﯽ (محﻮر عﻤﻮدی) ﻧرخ ﻧﻔﻮذ ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﺷبکه را
ﻧﻤایﺶ مﯽدﻫد R2 .مﯿﺰان ﻫﻤبسﺘگﯽ ﺑﯿن مﻘادیر واقﻌﯽ و
تﺨﻤﯿﻨﯽ را ﻧﺸان مﯽ دﻫد .مﻘدار آن در ﺑازه ﺻﻔر تا یک تغﯿﯿر
مﯽﮐﻨد و مﻘدار یک ﻧﺸان دﻫﻨده تطاﺑق ﮐامل دادهﻫا ﺑر ﻫم
و طبﯿﻌﺘاً مﻘدار ﺻﻔر عدم ﻫﻤبسﺘگﯽ ﺑﯿن دادهﻫا را ﻧﺸان
مﯽدﻫد .مﻘدار  R2محاﺳبه ﺷده ﺑرای مدل ﺑراﺑر  2/121اﺳت
ﮐه ﺑه عدد یک ﻧﺰدیک اﺳت .مﻘدار  RMSEمحاﺳبه ﺷده
ﺑرای مدل ﻧﯿﺰ ﺑراﺑر ﺑا  2/11اﺳت .ﺑر اﺳاس این دو پارامﺘر
( R2و  )RMSEمﯽتﻮان ﻧﺘﯿﺠه ﮔرفت ﮐه مدل ﺷبکه عﺼبﯽ
آمﻮزش یافﺘه قاﺑﻠﯿت اﺳﺘﻔاده ﺑرای پﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧرخ ﻧﻔﻮذ
دﺳﺘگاه ﭼاﻟﺰﻧﯽ در مﻌدن ﺳرب و روی ایراﻧکﻮه را دارد.

)a  purelin(n



ROP  0.48UCS  0.17Thrust

a  a' e

ﮐه در آن ’ b ،aو  cضرایﺐ ثاﺑت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳت  .ﺷکل
این تاﺑع زﻧگﻮﻟه ای مﺘﻘارن اﺳت ﮐه ﺑه ﺳرعت ﺑه ﺻﻔر ﻧﺰول
مﯽﮐﻨد .ثاﺑت ’ aتﻌﯿﯿن ﮐﻨﻨده ارتﻔاع قﻠه مﻨحﻨﯽ b ،تﻌﯿﯿن
ﮐﻨﻨده محل مرﮐﺰ قﻠه و ( cاﻧحراف مﻌﯿار) تﻌﯿﯿن ﮐﻨﻨده مﯿﺰان
ﮐﺸﯿدﮔﯽ و یا پهنﺷدﮔﯽ زﻧگﻮﻟه اﺳت (ﺷکل .)1

شکل  :2نمودار تابع لی
شکل  :4تغییرات نرخ نفوذ واقعی و نرخ نفوذ محاسبه شده

 -6تحلیل آماری قابلیت اعتماد
در ادامه ﺑاید مﯿﺰان قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد مﻌادﻟه ﻧرخ ﻧﻔﻮذ جهت
ﺑررﺳﯽ مﯿﺰان عدم قطﻌﯿت ،از روش مﻤان دوم مرتبه اول،
محاﺳبه ﺷﻮد .راﺑطه  35ﺑسط تﯿﻠﻮر راﺑطه  31را ﻧﺸان مﯽدﻫد
ﮐه در ﻧهایت ﺑا ﺑسط دادن راﺑطه ،مﻌادﻟه  36ﺣاﺻل مﯽﺷﻮد:





Y  f UCS , Thrust ,  Sch ,  FQ 

شکل  :3نمودار تابع توسیآ
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نشریه علمی-پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

هاشمینسب و همکاران

Y  g 102.04,145.25,45.198,41.791 
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()39

UCS  102.04    0.48  
Thrust  145.25  0.17   


 FQ  41.791   0.15  


Sch  45.198   0.057  
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در مرﺣﻠه ﺑﻌد ﺑاید اﻧحراف مﻌﯿار و مﯿاﻧگﯿن و در ﻧهایت
اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد تاﺑع پایه محاﺳبه ﮔردد .ﺑه مﻨﻈﻮر
محاﺳبه این ﺳه پارامﺘر از راﺑطهﻫای  31 ،39و  31اﺳﺘﻔاده
ﺷده اﺳت ﮐه این رواﺑط ﺑه ترتﯿﺐ اﻧحراف مﻌﯿار ،مﯿاﻧگﯿن و
اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد را محاﺳبه مﯽﮐﻨﻨد.
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ﺑﻨاﺑراین ﺑا اﺳﺘﻔاده از رواﺑط  31 ،39و  31مﻘدار مﯿاﻧگﯿن،
اﻧحراف مﻌﯿار و در ﻧهایت اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد تاﺑع پایه ﺑه
دﺳت آمد ﮐه جدول  1ﻧﺘایج ﺣاﺻل از محاﺳبات را ﺑهطﻮر
ﺧﻠاﺻه ﻧﺸان مﯽدﻫد.

جدول  :3لاصه نتارج محاسبات انجام شده

m1  
g  ROP

11/652

  m2  m12

m2
3516/119

ﺑا ﺑررﺳﯽ محاﺳبات ﺻﻮرت ﮔرفﺘه و ﺑا تﻮجه ﺑه این اﺻل
ﮐه ،ﻫرﭼه اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد ﺑﯿﺸﺘر ﺷﻮد ،قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد
ﺑه آن ﺑﯿﺸﺘر و در ﻧﺘﯿﺠه عدم قطﻌﯿت ﮐﻤﺘر اﺳت ،مﯽتﻮان
ﻧﺘﯿﺠه ﮔرفت ﮐه ﭼﻮن اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد در ایﻨﺠا ﺑاﻟا و
مﻘدار  2/921را دارد ،ﺑﻨاﺑراین قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد ﺑه راﺑطه ﺑه
دﺳت آمده (راﺑطه  ) 31ﺑا روش ﺷبکه عﺼبﯽ مﺼﻨﻮعﯽ ﺑرای
پﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧرخ ﻧﻔﻮذ ﺳرمﺘه در ﺣﻔریات روﺑاز مﻌدن ﺳرب و
روی ایراﻧکﻮه ،ﺑاﻟاﺳت و این راﺑطه مﯽتﻮاﻧد جﻨبه عﻤﻠﯽ در
این مﻌدن را داﺷﺘه ﺑاﺷد.

51/22






2/921

دﻫﻨده پراﮐﻨدﮔﯽ ﺣﻮل مﻘدار واقﻌﯽ ﻧرخ ﻧﻔﻮذ اﺳت ،محاﺳبه
مﯽﺷﻮد.
از مﯿان مﺘغﯿرﻫای ورودی ،ﺷامل ﻧﯿروی فﺸاری وارده ﺑر
مﺘه ،مﻘاومت فﺸاری تک محﻮری ،ﺳﺨﺘﯽ اﺷﻤﯿت و ﺷاﺧﺺ
فاﺑریک تﻮده ﺳاااﻨگ ،ﺳﺨﺘﯽ اﺷﻤﯿت ﻧرمال ﺷده ﺑا اﻧدیس
قااﺑﻠﯿات اعﺘﻤااد  2/161ﺑااﻟااترین اﻧادیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد و
ﻧﯿروی فﺸاری پﺸت ﺳرمﺘه ﺑا اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد ﮐﻤﺘرین
اﻧدیس قاﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد  2/521را دارد .این ﺑدین مﻌﻨاﺳت ﮐه
در مﯿان مﺘﯿرﻫااای ورودی در این تحﻘﯿق ،ﺳﺨﺘﯽ اﺷﻤﯿت
ﮐﻤﺘرین مﯿﺰان عدم قطﻌﯿت و ﻧﯿروی فﺸاری پﺸت ﺳرمﺘه
ﺑﯿﺸﺘرین مﯿﺰان عدم قطﻌﯿت را دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿن اﻧحراف مﻌﯿار و اﻧادیس قااﺑﻠﯿت اعﺘﻤاد مدل
تﺠرﺑﯽ ﮐﻠﯽ اراﺋه ﺷده ﺑرای آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ ﺳرمﺘه ﺑه ترتﯿﺐ
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عادم قطﻌﯿت مﯽتﻮاﻧد تﻮﺻاااﯿﻒ ﮐﻨﻨدهی ﮐﯿﻔﯿت داﻧﺶ
اﻧساان در راﺑطه ﺑا یک مﻮرد ﺧاص ﺑاﺷاد ﮐه عبارت اﺳت از
عادم اعﺘﻤااد در راﺑطاه ﺑاا یک مسااااﻟهی ﺧاص در محﯿط
پﯿرامﻮن آن مساﻟه.
در این تحﻘﯿق ﺑاه دﻟﯿال محﯿط اﻧﺠاام ﺑرداﺷااات ﻫای
مﯿداﻧﯽ و آزمﻮن ﻫای آزمایﺸگاﻫﯽ عدم قطﻌﯿﺘﯽ در اطﻠاعات
ثبت ﺷااده وجﻮد دارد .ﺑﻨاﺑراین در راﺑطه تﻮﺳااﻌه یافﺘه ﺑرای
محااﺳااابه ﻧرخ ﻧﻔﻮذ در مﻌدن ایراﻧکﻮه عدم قطﻌﯿت و اﺑهام
وجﻮد دارد .در این تحﻘﯿق تﻠاش ﺷده اﺳت ﮐه ﺑا اﺳﺘﻔاده از
تحﻠﯿاال قاااﺑﻠﯿاات اعﺘﻤاااد ﺑااه روش مﻤااان دوم مرتبااه اول
 ،FOSMمﯿﺰان اﺑهاام و در واقع مﯿﺰان تغﯿﯿرات ﮐه ﻧﺸاااان

مﻘدار  𝜎=51/22و  𝛽=2/921اﺳت .این مﻘادیر ﻧﺸاندﻫﻨده
پراﮐﻨدﮔﯽ ﮐم ﺣﻮل مﻘدار واقﻌﯽ و ﺑﻨاﺑراین عدم قطﻌﯿت پایﯿن
این راﺑطه اﺳاات .پس مﯽتﻮان ﺑه این راﺑطه ﺑرای پﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
آﻫﻨگ ﻧﻔﻮذ ﺳرمﺘه در مﻌدن ﺳرب و روی ایراﻧکﻮه اطﻤﯿﻨان
ﻧﻤﻮد.
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