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چکیده
پرتاب سننگ یکی از ماال بحرانی عملیات آتشباری در معادن روباز است که به شدت ایمنی پرسن و تجهیزات را تحت
تأثیر قرار میدهد .یکی از راههای کاهش ریاک حوادث ناشی از پرتاب سنگ ،پیشبینی دقیق آن است .طی سالیان گذشته با
اسنتفاده از رو های هو

مصننوعی ،مد های تجربی بایاری برای پیشبینی پرتاب سنگ توسعه داده شده است .اغلب این

مد ها شفاف و قاب فهم نبوده و در آنها ارتباط بین پارامترهای ورودی و خروجی به وضوح نشان داده نشده است .هدف از این
مقاله ارالهی مدلی صریح و قاب فهم برای پیشبینی پرتاب سنگ است .برای این منظور از تکنیک  M5Pاستفاده و به کمک آن
سناختاری درخت مانند برای تممین فاصنله پرتاب سننگ اراله شنده اسنت .در این مد پرتاب سننگ بر اسنای یک سری
معادلههای خطی پیشبینی میشننود ،از اینرو اسننتفاده از آن باننیار سنناده اسننت .به منظور آموز
پیشننهادی ،دادههای آتشنباری معدن م

و آزمایش مد درختی

سنونگون به کار گرفته شده است .در این مد فاصلهی پرتاب سنگ با استفاده از

مهمترین پارامترهای قاب کنتر آتشباری یعنی بار سنگ ،فاصلهداری چا ها ،طو گ گذاری ،طو چا  ،قطر چا  ،خرج ویژه
و متوسن خرج در هر چا تممین زده میشنود .دقت و کارایی مد پیشننهادی با استفاده از شاخصهای آماری  VAF ،R2و
 RMSEمورد ارزیابی قرار گرفت .مقدار این شاخصها به ترتیب  29/1درصد 29 ،درصد و  3/2به دست آمدند .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که تکنیک درختی  M5Pابزاری مفید و قدرتمند برای پیشبینی پرتاب سنگ است .همچنین ،نتایج نشان داد که
بار سنگ و قطر چا به ترتیب با اهمیتترین و کم اهمیتترین پارامترها در پیشبینی پرتاب سنگ میباشند.
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