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   ٣٨٣ 

 مقايسه مدل هاي تجربي و شبكه عصبي در برآورد لرزش ناشي از آتشكاري 
 در حفريات سد مسجدسليمان

 

 د فاروق حسينيمحّم

  دانشگاه تهران- دانشكده فني –استاديار گروه مهندسي معدن 
 مجتبي دادخواه

  دانشگاه تهران- دانشكده فني –فارغ التحصيل كارشناسي ارشد استخراج معدن 
 ميحسين كاظ

  دانشگاه تهران- دانشكده فني –فارغ التحصيل كارشناسي ارشد اكتشاف معدن
 )۸/۹/۸۲ ، تاريخ تصويب ۳۰/۱/۸۲تاريخ دريافت (

 
 چكيده

در طـرح توسـعه نـيروگاه مسجدسـليمان عملـيات حفـاري و آتشـكاري بـه طور همزمان با كارهاي مكانيكي و الكتريكي فاز يك انجام                         
لوگيري از آسيب ديدن سازه ها و تجهيزات نيروگاه فاز يك در اثر انفجارات انجام شده در طرح توسعه نيروگاه الزم است ميزان براي ج . مـي شود  

در اين مقاله   . لرزش ناشي از اين انفجارات پيش بيني شود تا بتوان با توجه به حد مجاز لرزش، عمليات آتشكاري را به نحو مناسبي طراحي كرد                       
كثر سرعت ذرات توسط روابط تجربي و شبكه عصبي و بر اساس دو عامل فاصله از محل انفجار و مقدار ماده منفجره مصرفي به                        پـيش بيني حدا   

نتايج نشان داد كه پنج مدل تجربي پاسخ هاي تقريبا مشابهي ارائه مي كنند اما شبكه عصبي عالوه بر خطاي                    . ازاي هـر تاخـير انجـام شده است        
جربي، به دليل غير خطي بودن، انعطاف پذيري زياد و همچنين امكان حذف و اضافه نمودن هر تعداد از عوامل موثر بدون         كمتر نسبت به روابط ت    

با توجه به جميع جهات پيشنهاد مي شود براي پيش بيني ميزان            . نـياز بـه كـار گسترده، قابليت هاي بسيار بيشتري نسبت به روابط تجربي دارد               
بررسي ها نشان مي دهد كه ميزان لرزش هاي اندازه گيري شده در حفريات فاز يك سد . شبكه هاي عصبي استفاده شودلـرزش ناشـي از انفجار از    

مسـجد سـليمان در اثـر آتشـكاري در طـرح توسـعه سـد، مقاديـر كوچكي نسبت به حد مجاز لرزش داشته و با توجه به استانداردهاي موجود،                         
 .هيچگونه خطري ايجاد نمي كند

 
 شبكه عصبي، روابط تجربي، لرزش، آتشكاري، سد مسجد سليمان :  كليديواژه هاي

 
 مقدمه

عملـيات انفجـار براي حفر فضاهاي روباز و زيرزميني          
كـه بـه مـنظور استخراج معادن يا مقاصد عمراني صورت            (

بـه دليل هزينه كم و سهولت كاربرد از اهميت          ) مـي گـيرد   
انرژي آزاد . ردخاصـي برخوردار بوده و كاربرد گسترده اي دا     

شـده از مـواد مـنفجره عـالوه بر خردايش سنگ ها موجب              
اين لرزش ها به صورت     . لـرزش مـناطق اطراف نيز مي شود       

يـك پديـده نامطلوب بر سالمت ساكنان و ساختمان ها اثر            
اگر ارتعاشات حاصل از انفجار از حد استاندارد        . مـي گـذارد   

 و از نظر    بيشـتر باشـد به سازه هاي اطراف خسارت رسانده         
 .زيست محيطي نيز تاثيرات نامطلوبي دارد

ــدها و     ــژه س ــه وي ــزرگ ب ــي ب ــاي عمران ــروژه ه در پ
نـيروگاه هـا، گاهي  الزم است عمليات آتشكاري در حفريات     

زيرزمينـي و در فاصـله كمـي از تجهـيزات و سـاختمان ها               
لــرزش ناشــي از انفجــارات ممكــن اســت بــر . انجــام شــود

ن هاي موجود و نيز پايداري      سـاختمان هـاي بـنا شـده، بتـ         
سقف فضاهايي كه قبال حفر شده اند اثرات نامطلوب داشته          

بنابراين الزم است انفجارها به گونه اي انجام شود كه          . باشد
خللي را در ساير عمليات ساختماني و تاسيسات موجود به          

 .وجود نياورد
بـراي كـاهش اثـرات نامطلوب لرزش زمين بيشترين          

ر زميـنه پـيش بيني ميزان لرزش بوده         فعاليـت محققـان د    
بديـن ترتيـب مـي تـوان محدوده خطر اطراف محل         . اسـت 

انفجـار را بدسـت آورد يـا بـا توجـه بـه حـد مجاز لرزش،                  
عملـيات آتشـكاري مناسـبي را طراحـي كـرد تـا كمترين              

   بــــهبراي اين مقاله. آسيب به سازه هاي مجاور وارد شود
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   ٣٨٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .]١[عوامل موثر بر لرزش ناشي از آتشكاري و تقسيم بندي آن ها : ١شكل 
 

بـه بررسي روابط تجربي و شبكه عصبي و مقايسه آن ها در             
پيش بيني لرزش ناشي از انفجار در فضاهاي زيرزميني سد          

از آنجـا كـه عمليات حفاري و       . مسجدسـليمان مـي پـردازد     
آتشـكاري طـرح توسـعه نـيروگاه مسجدسـليمان بـه طور             

مـزمان بـا كارهـاي مكانيكـي و الكتريكـي فاز يك انجام              ه
مـي شـود لـذا نتايج حاصل از مدلسازي ارتعاشات مي تواند             
بـراي جلوگيري از آسيب ديدن سازه ها و تجهيزات نيروگاه           
فاز يك در اثر انفجارات انجام شده در طرح توسعه نيروگاه           

 .سد به كار رود
 

 پيش بيني لرزش زمين در اثر آتشكاري
مهمتريـن پارامتري  ) PPV (١داكـثر سـرعت ذرات   ح

اسـت كه براي ارزيابي و پيش بيني ميزان خسارت ناشي از            
تا به حال روابط    . لـرزش زميـن در اثر انفجار به كار مي رود          

تجربـي مختلفـي بـراي پـيش بينـي حداكثر سرعت ذرات             
در اين روابط پيش بيني لرزش صرفا بر       . پيشنهاد شده است  

محل انفجار و مقدار ماده منفجره مصرفي       اسـاس فاصله تا     
به جز روابط تجربي مي توان از       . در هر تاخير انجام مي شود     

شـبكه هـاي عصـبي مصـنوعي نيز براي پيش بيني استفاده             
ايـن شـبكه ها مي توانند پس از مشاهده تعداد كافي            . نمـود 

و ) پارامترهاي موثر بر ارتعاش   (مثال، ارتباط بين ورودي ها      
 را بيابند و از اين ارتباط ) اكثر سرعت ذراتحد(خروجي 

 .براي مقاصد پيش بيني استفاده نمايند

در ادامـه نحـوه پـيش بينـي حداكـثر سرعت ذرات با              
روابـط تجربـي و شـبكه عصـبي بـا جزئـيات بيشتري ارائه        

 . مي گردد
  روابط تجربي-الف 

همـان طـور كه ذكر شد اين روابط بر اساس فاصله تا             
مقـدار مـاده مـنفجره بـه ازاي هـر تاخير،            محـل انفجـار و      

شكل كلي اين   . حداكثر سرعت ذرات را پيش بيني مي كنند       
 :]٢[روابط به صورت زير است 

                                     baQkRPPV = 
)١( 

 حداكــثر ســرعت ذرات بــر حســب PPVكــه در آن 
 Qر حسب متر،  فاصله تا محل انفجار ب Rميليمتر بر ثانيه،    

حداكـثر خرج منفجر شده در هر تاخير بر حسب كيلوگرم           
 . ضرايب ثابت مي باشندb و k ،aو 

 در زيـر مهـم ترين روابط تجربي موجود آورده شده اند      
]٢[: 

 )١٩٧١(رابطه اداره معادن امريكا ) الف
                              aaQkRPPV 5.0−= 

)٢( 
 )١٩٦٢( هندرون –س رابطه آمبراي) ب

                              aaQkRPPV 33.0−= 
)٣( 
 )١٩٧٣( كيلستروم –رابطه النگفورس ) ج

 عوامل موثر بر لرزش ناشي از انفجار

 عوامل قابل كنترل كنترلعوامل غير قابل 

 فاصله از محل انفجار •
 خصوصيات زمين شناسي •

ناپيوستگي ها، جنس زمين، (
 )كيفيت و مقاومت توده سنگ

 
 
 
 

 )جناحي و رديفي(فاصله چال ها از هم  •
  طول چال ها •
 الگوي آتشكاري •
 راندمان آتشكاري •
 زمان تاخير •
دار ماده منفجره مصرفي به ازاي هر تاخيرمق •
 )جهت تونل(جهت انفجار  •
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 .....     مقايسه مدل های تجربی و 

 

٣٨٥ 

                           aaQkRPPV 5.075.0−= 
)٤( 
 )١٩٨٠( فري –رابطه جاست ) د

      )exp( 33.033.0 −− −= bRQQkRPPV aa 
)٥( 
 )١٩٩١( هند رابطه موسسه تحقيقات مركزي) ه

    )exp( 5.05.0 −− −= bRQQkRPPV aa 
)٦( 

  شبكه عصبي مصنوعي–ب 
شـبكه عصـبي، يـك سيسـتم غيرخطـي است كه از             

و اتصاالت بين   ) سلول عصبي يا نرون   (واحدهـاي پردازشي    
مدلسازي . ]٣[ايـن واحدهـاي پـردازش تشـكيل مـي شـود         

لـرزش به روش شبكه عصبي بر اين اساس است كه شبكه            
بــا مشــاهده تعــداد كافــي داده لرزشــي عصــبي مــي توانــد 

انـدازه گـيري شـده، رابطـه بين فاصله تا محل آتشكاري و              
 .خـرج مصـرفي هـر تاخير را با حداكثر سرعت ذرات بيابد            

توسط ) ها(تشخيص الگوي موجود بين ورودي ها و خروجي       
پس از طي مرحله    . شـبكه عصبي يادگيري ناميده مي شود      

به شبكه عصبي ارائه نمود     مي توان داده هاي جديد      ، آموزش
ــي  ــن زد) PPV(و خروج ــلي   . را تخمي ــاي اص ــت ه مزي

شبكه هاي عصبي نسبت به ساير روش هاي مرسوم عبارتند          
از . ۲فهتوانايـي تشـخيص الگوهـاي غيرخطي و حذف نو         : از

آنجـا كه در علوم زمين الگوهاي غيرخطي فراوانند و وجود           
اربرد شبكه هاي   نويز در داده ها غير قابل اجتناب است لذا ك         

 .]٤[عصبي مي تواند نتايج بسيار مطلوبي در بر داشته باشد
 

پيش بيني لرزش در مغار فاز يك نيروگاه سد 
 سليمان مسجد

 كيلومتري شمال شرق    ٥/٢٢سـد مسـجد سليمان در       
 كيلومـتري پاييـن دست سد       ٢٦مسـجد سـليمان و حـدود        

ــه كــارون واقــع اســت  ــر روي رودخان . شــهيد عباســپور، ب
 .  آورده شده است)١(ات فني سد در جدول مشخص

ــرق  ــيروگاه ب ــوع  –ن  آبــي ســد مســجد ســليمان از ن
 مگاوات ساعتي بوده و پس ٢٥٠ واحد  ٨زيرزميني و داراي    

 مگاوات ساعت انرژي توليد  ٢٠٠٠از اجـراي طـرح توسـعه        
زمين شناسي محل شامل سازندهاي آسماري،      . خواهد نمود 

مطالعـات مكانيك   . گچسـاران، ميشـان و بختـياري اسـت        

سـنگي انجـام شـده نشـان مـي دهد كه كيفيت سنگ هاي         
 مشخصات  ٢جدول  . ]٥[خـوب مـي باشـد     ) RMR(محـل   

 طـرح توسعه سد را       زیـر زمینـی    آتشـكاري در حفـريات    
 .نشان مي دهد
 .]٥[مشخصات فني سد مسجدسليمان: ١جدول 

 نوع سد سنگريزه اي با هسته رسي
 ارتفاع سد  متر١٧٧
 اجطول ت  متر٤٨٠
 عرض تاج  متر١٥
 عرض پي  متر٧٠٢

 نوع سرريز سرسره اي دريچه دار با حوضچه آرامش
 حجم بدنه سد  ميليون متر مكعب٤/١٣

 حجم مخزن سد  ميليون متر مكعب٢٣٠
 

مشخصات آتشكاري در طرح توسعه سد : ٢جدول 
 .مسجدسليمان
 قطر چال ها  ميلي متر٥١ و ٤٨
 هاطول چال   متر٥/٣ و ٢/٣، ٥/٢

 آرايش چال ها  شكل در مركزVموازي با برش 

 انفو و ديناميت
نوع مواد منفجره 

 مصرفي
 نوع فتيله كورتكس

 خرج ويژه  كيلوگرم بر متر مكعب٦٤/١ تا ١٣/١

 نوع چاشني مصرفي  ميلي ثانيه٥٠٠ و ٢٥٠ ،آني
 

 ثبت داده هاي لرزه اي
بـه مـنظور بررسـي تاثـير ارتعاشات انفجارهاي انجام           

ده در حفريات طرح توسعه بر روي مغار نيروگاه فاز يك           شـ 
 ٣٧سـد مسجدسـليمان، عملـيات ثبـت داده هـاي لرزه اي              

 USV1500انفجــار توســط يــك دســتگاه ژئوفــن مــدل  
ژئوفـن به كار رفته قادر است       . )۳جـدول (صـورت پذيرفـت   

سـرعت جابـه جايـي ذرات در سـه جهت اصلي و همچنين              
همچنين مي تواند نمودار    . مايدبرآيند آن ها را اندازه گيري ن      

  بر حسب زمان را به صورت گرافيكي ارائه   PPVتغيـيرات   
بـراي هر انفجار، فاصله محل انفجار تا ژئوفن، ميزان          . دهـد 

 خـرج مصـرفي بـه ازاي هـر تاخير و حداكثر سرعت ذرات              
)PPV (       محل نصب  . ايجـاد شده در اثر آتشكاري ثبت شد

 و انفجارهاي   )۲شکل  (بودهژئوفـن در مغار نيروگاه فاز يك        
مـورد بررسي در تونل دسترسي به تاج نيروگاه ترانسفورمر          

)T4(به مغار اصلــــی ، تونل دسترسي )Audit No 1( ، 
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   ٣٨٦

داده های لرزه ای ثبت شده در طرح توسعه نيروگاه  : ۳جدول 
 .سد مسجد سليمان

 
 فاصله از محل

 انفجار
)m( 

خرج در 
 هرتاخير 

)kg( 

PPV 
(mm/sec) 

 شماره 

145 7.7 0.65 ۱ 
116.12 24 2.7 ۲ 
174.5 20.4 3.55 ۳ 
112.48 7.7 0.55 ۴ 
114.74 24 5.9 ۵ 
144.1 7.7 0.9 ۶ 
112.45 24 5.15 ۷ 
193.33 29.1 3.4 ۸ 
195.8 26 2.5 ۹ 
110.76 24 5.15 ۱۰ 
108.5 24 5.9 ۱۱ 
178 30 6.1 ۱۲ 
83 24 11.3 ۱۳ 
213 34.3 11.6 ۱۴ 
78 25.7 13.7 ۱۵ 
63 25.7 19.2 ۱۶ 

81.77 11 1.5 ۱۷ 
80.61 18 11.6 ۱۸ 
79.31 18 9.2 ۱۹ 
29.46 17.9 15.5 ۲۰ 

53 18 10.6 ۲۱ 
29.46 14.06 13 ۲۲ 

74 18 6.4 ۲۳ 
217 27.14 3.2 ۲۴ 
218 34.3 5.65 ۲۵ 
109 24 9.05 ۲۶ 

35.13 12.9 11.1 ۲۷ 
37.7 23 23.2 ۲۸ 
209 15.2 1.95 ۲۹ 
37.7 12.6 7.35 ۳۰ 
199 14.8 2.95 ۳۱ 
40 17.1 15.8 ۳۲ 
80 24 12.2 ۳۳ 
40 13 15 ۳۴ 
99 17 2.35 ۳۵ 
95 16.7 9.3 ۳۶ 
42 14.4 13.2 ۳۷ 

، )R-Pilot(تونـل سـمت راسـت خروجـي آب از نيروگاه            
و مغار  ) L-Pilot(تونل سمت چپ خروجي آب از نيروگاه        

 .واقع بودند) PHC(نيروگاه 
 

 مقايسه مدل هاي مختلف پيش بيني لرزش
 انفجار  ٣٧داده هاي لرزه اي جمع آوري شده مربوط به          

در سـاخت مدل هاي تجربي و آموزش شبكه عصبي به كار            
را در فضاي   حداكثر سرعت ذرات     داده هاي    )۳( شكل   .رفت

سـه بعدي بر حسب فاصله از محل انفجار و ميزان خرج هر             
 .تاخير نشان مي دهد

از آنجـا كه هدف، مقايسه مدل هاي پيش بيني كننده           
لرزش و بررسي كارايي آن ها مي باشد لذا تعداد پنج داده به        

دل ها  عـنوان مجموعه تست براي سنجش قدرت تخمين م        
ايـن مجموعه به عنوان معيار سنجش       . كـنار گذاشـته شـد     

انتخاب پنج داده تست    . توانايي هر مدل به كار خواهد رفت      
از قسمت هايي كه تراكم داده ها بيشتر بود به تصادف انجام            

در . شـد تـا به معرف بودن بقيه داده ها لطمه اي وارد نشود             
اده لرزه اي  د٣٢مرحله بعد پنج مدل تجربي معرفي شده با      

باقـيمانده سـاخته شد و ضرايب ثابت آن ها توسط نرم افزار             
Excel  ضرايب بهينه را براي روابط      )٤(جدول.  بدست آمد 

همچنين براي هر مجموعه از داده ها       . تجربي نشان مي دهد   
بين داده هاي اندازه گيري شده و       (ميانگيـن مـربعات خطـا       

ه شده  ، ضـريب همبسـتگي و درصد پراش توجي        )تخمينـي 
 نتايج روابط  )٤(مطابق جدول . توسط مدل آورده شده است    

با توجه به ميانگين    . تجربي اختالف هاي اندكي با هم دارند      
رابطه النگفورس  (مربعات خطا، به نظر مي رسد كه مدل ج          

نـتايج نسـبتا بهـتري نسبت به بقيه مدل ها           )  كيلسـتروم  –
 و بقيه   البـته اگـر بين جواب هاي اين مدل        . ارائـه مـي كـند     

مـدل هـا اخـتالف معنـي دار آمـاري وجـود نداشـته باشد،                
رجحان دادن آن بر ديگر روابط چندان صحيح نخواهد بود،          
زيـرا به علت كم بودن تعداد داده هاي به كار رفته در مدل              
ممكـن است افزودن چند داده جديد باعث شود كه خطاي         

روابط تجربي در   . مـدل هـاي ديگـر كمـتر از مدل ج شوند           
ين سادگي و سرعت محاسبه، تعداد محدودي انتخاب در         ع

اختـيار مـي گذارنـد كـه ممكـن اسـت تطـابق مناسـبي با                 
عالوه بر اين،   . داده هـاي يـك مـنطقه خاص نداشته باشند         

گزيـنش بهتريـن رابطـه تجربـي از بيـن چندين رابطه كه              
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 . انفجار موقعيت محل ثبت داده های لرزه ای و محلهای : ۲شکل
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   ٣٨٨

 . ضرايب بهينه مدل هاي تجربي پيش بيني لرزش و نتايج سنجش قدرت تخمين هر مدل:  ٤جدول

   ربيمدل تج
   الف ب ج د ه
٠٧/٣٠ ٧١/٣٣ ٩٧/٧٢ ١٧/١٢٦ ٠٤/٩٩ k 
٨٦/٠ -٨٠/٠ ٢١/١ -١٣/٠ -٢١/٠- A 
٠٢/٠ ٠٤/٠ - - - B 

 ضرايب ثابت مدل

)MSE(ميانگين مربعات خطا  ٤/١١ ٠/١٣ ٠/١٠ ٣/١٢ ٧/١٠
  (%)ضريب همبستگي ٧/٧٩ ٥/٧٦ ٦/٨٢ ٨/٧٧ ٠/٨١
(%)درصد واريانس توجيه شده  ٨/٥٨ ٣/٥٤ ٠/٦٣ ٥/٦٢ ٤/٦٦

داده هاي به كار  رفته در 
 ) داده٣٢(ساخت مدل 

)MSE(ميانگين مربعات خطا  ٢/٥ ١/٦ ٠/٤ ٨/٤ ٩/٣
 (%)ضريب همبستگي  ٧/٩٤ ٣/٩٣ ٦/٩٥ ٨/٩٣ ٣/٩٤
(%)درصد واريانس توجيه شده  ٣/٤٤ ٣/٤٠ ٤/٥٢ ٤/٥٣ ٨/٦١

)پنج داده(داده هاي تست 

 
 .)PPV(به كار رفته براي پيش بيني حداكثر سرعت ذرات مشخصات شبكه عصبي  : ٥ جدول

 پارامتر مقدار پارامتر مقدار
 هندسه شبكه ٢-١٠-١ خطاي مطلوب ٠٠١/٠
 تابع انتقال اليه مياني )سيگموئيدي(لجستيك  حداكثر تعداد دورهاي آموزش ١٠٠

 قال اليه خروجيتابع انت خطي روش تغيير مقياس داده هاي ورودي ]٠ ١[روش مستقيم به بازه 
 نوع تابع خطا )MSE(ميانگين مربعات خطا  روش تغيير مقياس داده هاي خروجي ]٠ ١[روش مستقيم به بازه 

 
 .نتايج حاصل از ارزيابي تخمين هاي شبكه عصبي: ٦جدول

پنج داده 
 اعتبارسنجي

پنج داده 
 تست

 داده به كار رفته در مدل ٢٧
 )داده هاي آموزش(

 

 )MSE(نگين مربعات خطا ميا ٧/٦ ٧/٣ ٨/٢
 (%)ضريب همبستگي  ٣/٨٩ ١/٩٧ ٧/٩٢
 (%)درصد واريانس توجيه شده  ٣/٧٢ ٦/٥٦ ٢/٩٠

 
عـالوه بـر روابط تجربي مي توان از شبكه عصبي چند          
اليـه با تغذيه رو به جلو نيز براي پيش بيني لرزش استفاده             

 داده اي كه براي ساخت مدل در        ٣٢به اين منظور از     . نمود
ختـيار بـود تعـداد پنج داده به تصادف براي اعتبارسنجي            ا

 داده براي آموزش    ٢٧به عبارت ديگر    . كـنار گذاشـته شـد     
آموزش شبكه عصبي هنگامي    . شـبكه عصـبي بـه كار رفت       

ــنج داده       ــن پ ــاي تخمي ــه خط ــد ك ــد ش ــتوقف خواه م
شبكه عصبي نهايي   . اعتبارسـنجي بـه حداقـل خـود برسد        

 به دست آمد ٢-١٠-١پـس از چند سعي و خطا به صورت         
كـه دو سلول در اليه ورودي فاصله از محل انفجار و مقدار             
مـاده منفجره مصرفي به ازاي هر تاخير را دريافت نموده و            

ــه خروجــي   ــثر ســرعت ذرات يــك ســلول در الي را حداك
مشخصات شبكه به كار رفته در      . پـيش بينـي خواهـد نمود      

 . آمده است)٥(جدول
 قابليـت تخميـن هاي       معـيارهاي ارزيابـي    )٦(جـدول 

همـان طور كه مشاهده     . شـبكه عصـبي را نشـان مـي دهـد          
با اينكه تنها از    (مـي شود خطاي تخمين هاي شبكه عصبي         

به مراتب  )  داده براي مجموعه آموزشي استفاده مي كند       ٢٧
كمـتر از روابط تجربي است و اين نشان دهنده توانايي زياد            

 باعث  دارا بـودن خاصـيت غيرخطي     . شـبكه عصـبي اسـت     
مـي شـود كه شبكه عصبي رابطه بين پارامترهاي ورودي و            

 .خروجي را بهتر تشخيص دهد
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 بحث
بـر اسـاس نتايج مدلسازي لرزش هاي ايجاد شده      
در مغـار فـاز يـك سد مسجد سليمان مشاهده مي شود كه              

 ٢٥  انــدازه گــيري شــده در حــدود PPVحداكــثر مقــدار 
 استانداردهاي ميلـي مـتر بـر ثانـيه مـي باشد كه با توجه به        

كمتر از حد خطرناك است و مشكلي        ) ٧جـدول   (موجـود   
 .ايجاد نمي كند

 مشـخص اسـت ميزان      )١(طـور كـه از شـكل        همـان   
قاعدتا .  تابعي از چندين پارامتر استلـرزش در اثـر انفجـار    

 بايد از همه عوامل     حداكثر سرعت ذرات  بـراي پـيش بينـي       
. استفاده نمود ) يـا الاقل پيش بيني كننده هاي اصلي       (موثـر   

در روابـط تجربـي ذكـر شـده تنها نقش دو عامل فاصله از               
محـل انفجـار و مقـدار مـاده مـنفجره مصـرفي به ازاي هر             

اين روابط براي مقدار ثابتي . تاخـير در نظـر گرفته مي شود   
از خـرج همـزمان بـه ازاء نقاطـي كـه در فاصله يكساني از                

 بيني مي كنندمحـل انفجار قرار دارند لرزش برابري را پيش     
 .داردهمخوانی ن واقعيت با  اين که 

 
معيار لرزش بر اساس حداكثر سرعت ذرات براي   : ۷  جدول

 .]٦[حفريات زيرزميني

حداكثر سرعت  ميزان خطر
 ذرات 

 )ميليمتر بر ثانيه(
 ۵۰ – ۴٠٠ خطرسبك

 ٢٠٠ – ٧٠٠ خطر متوسط
 ٦٠٠ – ٢٠٠٠ خطر سنگين

 
ي ناهمســانگردي  دارا معمــوال PPVخطــوط مــيزان 

ــي( ــد  ) آنيزوتروپ ــي باش ــتلف م ــاي مخ ــت ه ــن . در جه اي
ناهمسـانگردي در ميزان حداكثر سرعت به ناپيوستگي ها و          
خـواص سـنگ هـا ارتـباط دارد كه روابط تجربي ذكر شده              

 .قادر به در نظر گرفتن آن نيستند
 ايـن عوامـل را بـه راحتـي مـي تـوان در اليه ورودي            

اقع اين يك امتياز شبكه عصبي      در و . شبكه عصبي قرار داد   
اسـت كـه مـي توانـد هـر تعـداد از عوامل موثر را به عنوان              

بديـن ترتيـب بـا صـرف هزينه اي اندك و            . ورودي بـپذيرد  
انـدازه گـيري پارامـترهاي زيـر مـي توان لرزش ها را با دقت         

 :بسيار بيشتر توسط شبكه عصبي پيش بيني نمود

محل فاصـله بيـن نقطـه انـدازه گـيري لرزش و              -١
 آتشكاري

 خرج مصرفي در هر تاخير -٢
  طول چال ها -٣
  راندمان آتشكاري -٤
٥-  RQD 
٦-   RMR 
 مقاومت سنگ  -٧
  جهت تونل -٨
ــترهاي ناپيوســتگي هــاي اصــلي   -٩ شــيب، ( پارام

 )…، و ٣، تداوم2فاصله داري، بازشدگي
 پارامترهاي ناپيوستگي هاي ثانويه  -١٠
١١-  … 

در نظـر گرفتـن ايـن پارامـترها در مـدل هاي تجربي              
هـاي بسياري دارد، از جمله اينكه هر چه تعداد          محدوديـت   

متغـيرها افـزايش مي يابد تعداد بسيار زيادي مدل مي توان            
همچنين حذف يا اضافه كردن پارامترهاي      . پيشـنهاد نمود  

جديـد مسـتلزم سـاخت مـدل هاي تجربي جديد است كه             
به جز موارد فوق، روابط     . امـري وقتگـير و نـامطلوب اسـت        

خوبي ارائه نمي دهند زيرا شكل كلي       تجربـي گاهي برازش     
به . مـدل ثابـت است و تنها ضرايب آن تغيير داده مي شود            

هميـن دلـيل اسـت كه بسياري از روابط تجربي تنها براي             
شبكه هاي عصبي مشكالت فوق     . يـك مـنطقه كاربرد دارند     

انعطاف پذيري اين شبكه ها موجب مي شود كه در          . را ندارند 
به . داد عامل را حذف يا اضافه نمود      صورت نياز بتوان هر تع    

عنوان مثال وقتي كه تحليل حساسيت نشان بدهد كه يك          
متغـير تاثير كمي در خروجي دارد مي توان آن را به راحتي    
. از ورودي شـبكه حـذف كرد و آموزش را دوباره تكرار كرد            

بديهي است از ميان پارامترهاي پيشنهاد شده براي ورودي         
قش مهمتري دارند كه از آن جمله       شـبكه، چنديـن عامل ن     

مـي توان به فاصله تا محل انفجار، پارامترهاي ناپيوستگي و           
احتماال عواملي چون جهت    . ]١[مقاومـت سنگ اشاره كرد    

 دارند كه مي توان     PPVتونـل اهميـت كمي در پيش بيني         
با . آن هـا را در صـورت تمـايل از روند بررسي ها حذف كرد              

ان ادعا نمود كه اساسا شبكه      توجـه بـه جميع جهات مي تو       
عصـبي راه حـل مناسـب مسـاله پيش بيني حداكثر سرعت             

 . ذرات است
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نكـته مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است            
كـه اسـتفاده مسـتقيم از مـدل ها براي پيش بيني حداكثر              
سـرعت ذرات و بـه كـار بـردن مقدار پيش بيني شده براي               

مقدار پيش بيني   . تمقاصد عملي كار چندان صحيحي نيس     
شـده در حقيقـت محـتمل تريـن مقـدار يا به عبارت ديگر               

تحت شرايط   (PPVميانگينـي از مقاديـر مشـاهده شـده          
در صورتي كه ماهيت حداكثر سرعت ذرات       . است) تخمين

ده براي  ش مشاهده   ادیرايجـاب مـي كـند كـه حداكـثر مق          
 به). نه ميانگين آن ها   (كاربـردهاي عملـي به كار برده شود         

عـنوان يـك مثال مي توان به مدل هاي ساخته شده در اين           
 بـا توجه به     )٤ ( و )٣(مطـابق جـداول     . مقالـه اشـاره كـرد     

مقاديـر كـم مقـدار واريـانس توجـيه شـده توسـط مدل ها              
. مـي تـوان نتـيجه گرفـت كه بازماندها مقادير بزرگي دارند            

علـت ايـن امـر اين است كه تنها از دو عامل در پيش بيني                
ه شـده اسـت و در واقـع مدل هاي برازش يافته اثر              اسـتفاد 

هنگامـي كه بازماندها مقادير     . هموارشـدگي زيـادي دارنـد     
بزرگي داشته باشند بعيد نيست كه در بعضي حاالت مقدار          

 نسبت به مقدار واقعي بسيار كمتر       PPVپـيش بينـي شده      
در واقـع اگر مقدار پيش بيني شده را به كار بريم به             . باشـد 

 را كم تخمين خواهيم زد و اين     PPVمقدار  %  ٥٠احتمال  
كه مقدار تخميني كمتر از حد مجاز       (امـر در موارد خاصي      

) لـرزش ولـي مقـدار واقعي لرزش بيشتر از حد مجاز باشد            
ممكـن اسـت خسـارات و پيامدهاي ناگواري در پي داشته            

 .باشد
بـه مـنظور برطـرف نمودن اين مساله، بايد از مقادير            

مقاديـر بازماند ناشي از يك برازش       . فـت بازمـاند كمـك گر    
. مناسـب از نظر آماري جامعه اي نرمال را تشكيل مي دهند           

انحـراف معـيار ايـن جامعـه معياري از پراكندگي داده هاي             
اگر دو  . مشـاهده اي نسـبت به مدل برازش داده شده است          

برابر انحراف معيار بازماندها به مقدار پيش بيني شده اضافه          
موارد از مقادير   % ٩٥سـت مـي آيـد كه در         شـود عـددي بد    

، %٩٥به عبارت ديگر به احتمال      . مشاهده شده بيشتر است   
به اين  . حداكـثر سـرعت ذرات به درستي تخمين مي خورد         

بدست % ٩٥ در سطح اعتماد PPVترتيـب مقدار تخميني     
 .مي آيد
 
 ه گيرینتيج

 بـراي پـيش بينـي لـرزش ناشي از انفجار در فضاهاي          -١
د مسجدسليمان از روابط تجربي و شبكه       زيرزميني س 

عصـبي مـي توان استفاده نمود و با توجه به حد مجاز             
لـرزش، طراحي عمليات آتشكاري را به گونه اي انجام          
داد كـه آسيبي به سازه ها و تجهيزات نيروگاه فاز يك            

 .سد نرسد
 مـيزان ارتعاشـات انـدازه گيري شده در سازه هاي فاز             -٢

ديـر كمتر از حد مجاز      يـك سـد مسـجد سـليمان مقا        
 .داشته و مشكلي ايجاد نمي كند

 نـتايج پـنج رابطـه تجربي بررسي شده تقريبا مشابه            -٣
 -با اين حال از بين آن ها رابطه النگفورس          . مـي باشند  

 .كيلستروم پاسخ هاي نسبتا مناسب تري ارائه مي كند
 مزيت روابط تجربي سادگي و سرعت محاسبات است         -٤

  آنها  فرضيات اینکه برخی از   امـا در عـوض بـه دليل       
ه  در نظر گرفت    است و یرخی از عوامل مهم      غيرواقعي

 . جواب هاي پرخطا ارائه مي كنندمی شوندن
شـبكه عصبي به دليل غير خطي بودن، انعطاف پذيري           -٥

زيـاد، خطـاي كـم و همچنيـن قابليت حذف و اضافه             
نمـودن هـر تعداد از عوامل بدون نياز به كار گسترده،            

ي بسـيار بيشـتري نسبت به روابط تجربي         قابليـت هـا   
بـا توجـه بـه كاربـردهاي وسـيع و موفقيت آميز             . دارد

شـبكه هـاي عصبي در علوم زمين پيشنهاد مي شود از            
ايـن بـه بعـد از ايـن تكنـيك بـراي پيش بيني ميزان                

 .لرزش ناشي از انفجار استفاده شود
 در كاربـردهاي عملي بايد از حداكثر سرعت ذرات در         -٦

استفاده نمود نه از مقدار تخميني      % ٩٥تماد  سـطح اع  
 .مدل پيش بيني كننده لرزش
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 واژه هاي انگليسي به ترتيب استفاده در متن

 
1  -Peak Particle Velocity 
2 - Noise 
3 - Separation 
4 - Persistence 
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