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 های ساختمانی کربناتههای شبکه عصبی مصنوعی شعاعی و رگرسیون خطی در تخمین نرخ برش سنگاستفاده از روش
◊◊◊◊◊◊◊ 

:چکیده  

ها استت  بنتابراین بترای یستییابی بته یتک       ها نیازمند تخمین قابلیت برش سنگبینی هزینهیک کارخانه فرآوری سنگ و پیش طراحی

بینی قابلیت برش ستنگ و تییتین پارامیرهتای متدرر یر آر امتری  تروری       های فرآوری، پیشریزی یقیق یر کارخانهطراحی و برنامه

و بتا  سه پارامیر مقاومتت فاتاری تتک مهت رق، مقاومتت کااتی و تخلخت           خ برش بر مبنایهای تخمین نرمدلاست  یر این مقاله، 

نم نته ستنگ ستاخیمانی کربناتته      51  به همتین منوت ر   ارائه شدق است های رگرسی ر خطی و شبکه عصبی مصن عیاسیفایق از روش

هتای  سپس آزمایشگیری شدند و بری اندازقنگهای سها یر کارخانهقرارگرفیند  اطالعات مرب ط به برش این سنگ آزمایش م ری

ها یر آزمایاگاق مکانیک سنگ انجام شد  یر نهایت مقاییر تخمینی هر یو مدل با مقاییر واقیی مقایسته شتدند    مرب طه بر روی نم نه

R ریب 
و  938/0عصتبی   استیفایق از شتبکه  های آزم ر با بینی شدق برای یایقگیری شدق و مقاییر پیشنم یار همبسیگی مقاییر اندازقبرای  2

 .به یست آمد 33/4و  4/1نیز برای شبکه عصبی و رگرسی  ر خطی به ترتیب  RMSE  مقدار به یست آمدق است 889/0رای رگرسی ر خطی ب

 ، شبکه عصبی مصن عی، رگرسی ر خطیهای ساخیمانیسنگ نرخ برش :کلید واژه ها

Using artificial neural network and linear regression to predict the cutting rate of ornamental stones 

Abstract: 
Design of a stone processing plant and prediction of costs require to estimation stone sawability. So for achieve to 

a deatailed plan, prediction of stone cutting rate is very important. In this paper, estimation models of cutting 

rate proposed by using artificial neural network and linear regression based on uniaxial compressive strength, 

tensile strength and porosity. For this purpose, 15 samples of the carbonate stone are tested. Cutting rate of the 

each sample is measured in the stone processing plant and the tests are perforemed on sampeles in the rock 

mechanics laboratory. Then the estimation amount of  both model are compared. R
2
 coefficient is 0.839 and 

0.998 for correlation graph of measured values and prediction values for the test data in artificial neural network 

and linear regression, respectively. RMSE valus are 5.4 and 4.23 for artificial neural network and linear 

regression, respectively. 
Keywords : Cutting rate, artificial neural network, linear regression 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 مقدمه :-1

هتای  صنیت سنگ ساخیمانی، تخمین قابلیت برش یک سنگ است  با ت جه به اینکه امروزق اسیفایق از ییسک یریکی از مسائ  مهم 

های ساخیمانی رو به افزایش است، تخمین قابلیت برش یتک ستنگ عامت  مهمتی یر     های ت لید سنگسنگ یر کارخانه برش یهندق

ینت  نت س ستنگ و ماخصتات     یر زم  یاشین اطالعتات کتافی   [1]طراحی یک کارخانه فرآوری سنگ خ اهد ب ی ها وبینی هزینهپیش

فیزیکی و مکانیکی آر، با امکار ایجای تغییر یر پارامیرهای ماشین و طراحی مناسب ییسک، کمتک زیتایی بته بتاد بتریر بتازیهی و       

هم ارق انیخاب پارامیرهای مهم و ترکیب این پارامیرها یر کنار یر مهندسی سنگ [2].  های فرآوری شدق خ اهد کریکیفیت سنگ

بته  متت فاتاری تتک مهت رق و مقاومتت کااتی،       ترین مراح  یک تهقیق است  یر این تهقیق تأریر یو پارامیر مقاوهم یکی از مهم

هتای کربناتته،   گتی ستنگ  تترین و بتارزترین وی   سنگ یر فرآیند برش و تخلخ  بته عنت ار مهتم    مکانیکی ترین ماخصاتعن ار مهم
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 بتری     هتای ستنگ  ه یر برختی از کارخانته  هتای کربناتت  نم نته از ستنگ   51اسیفایق شدند  بدین منو ر اطالعات مربت ط بته نترخ بترش     

ای از هر سنگ نیز برای تییین پارامیرهای ذکر شدق بته آزمایاتگاق مکانیتک ستنگ انیقتال یایق شتدند  یر       گیری شدند و نم نهاندازق

 های عصبی تخمین زیق ش ی شبکهو  سیی شدق تا با اسیفایق از اطالعات به یست آمدق، نرخ برش با اسیفایق از رگرسی ر خطینهایت 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 مطالعات آزمایشگاهی و میدانی:-2

ر هتای ستاخیمانی ی  نترخ بترش ستنگ    بته منوت ر تییتین    ،مطالیات میدانیبه منو ر بررسی ارتباط میار نرخ برش و ماخصات سنگ، 

مقاومت فااری تک مه رق، مقاومت کاای و تخلخ  بر روی  بری و مطالیات آزمایاگاهی برای تییینهای سنگبرخی از کارخانه

 ها انجام شد نم نه

 (UCSالف(مقاومت فشاری تک محوره)

ستنگ ماننتد مقاومتت،    ترین پارامیرهای مهندسی سنگ و نمایندق بسیاری از ماخصتات فیزیکتی و مکتانیکی    این پارامیر یکی از مهم

هتای  ، از نم نته ISRM، طبتق استیانداری   NXهای چگالی، ه ازیگی، کیفیت و ن س ماتریکس سنگ است  این آزمایش با تهیه مغزق

هوت   ها تا لانجام شد  یر نهایت با تییین حداکثر بار واریق بر نم نه 51م ری مطالیه و ت سط یسیگاق جک فااری با نرخ بارگذاری 

  [3] مهاسبه شد 5 شکست و مهاسبه سطح مقطع مدرر هر مغزق، مقاومت فااری برای هر نم نه از رابطه

(5) 
A

F
c   

mmسطح مقطع نم نه ) A( و Nنیروی واری بر سنگ یر لهو  گسیخیگی ) Fیر این رابطه  
 است  ( MPa) مقاومت فااری  ،(2

 ب(مقاومت کششی

مقاومت کاای حداکثر تنش کاای است که یک مایق قایر است تا رسیدر به مرحل  گستیخیگی تهمت  کنتد  بتا ت جته بته ماتک         

های م ری نیتاز بترای ایتن آزمتایش     ب یر انجام یقیق آزمایش کاش مسیقیم، برای تییین آر از روش برزیلی اسیفایق شدق است  نم نه

 ها بین یو فک بارگتذاری ق ستی شتک    هسیند  نم نه 1/0میر و نسبت ارتفاس به قطر میلی 14 هایی با قطر، مغزقISRMطبق اسیانداری 

گیری  یر نهایت با تییین حتداکثر بتار واریق   تهت فاار قرار می3/0 گیرند و ت سط یسیگاق جک فااری با نرخ بارگذاری قرار می

  [3] مهاسبه شد 3خامت هر نم نه، مقاومت کاای برای هر نم نه از رابطه گیری قطر و  ها تا لهو  شکست و اندازقبر نم نه

(3) 
tD

F
t

.

2



  

مقاومتت  ( و mm تخامت )طت ل( نم نته )    t(، mmقطتر نم نته )   D(، Nبار واری بتر نم نته یر لهوت  گستیخیگی )     Fکه یر آر 

 ( است MPaکاای نم نه )

 ج(تخلخل

شت ی   ییتدق متی   هتا ستنگ های میفاوت یر ها و اندازقشک  های مرتبط و مجزا یر ها و یا حفرقبه ص رت شکافق هم ارخل  و فرج 

هتای ستنگی از روش   ها اهمیت زیایی یر تییین خ اص مکانیکی و مهندسی سنگ یاری  برای تییین تخلخ  نم نته بنابراین مطالیه آر
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گرم یر یاخ  آب و یر خت   کمیتر از    500تا  10از هر نم نه سنگ با وزنی میایل  طیاتیورسازی اسیفایق شدق است  قو غ طه اشباس

فاصله پتس از  ب  (Msat) هاجرم اشباس با سطح خاک نم نهو همچنین  (Msub) هاور نم نهپاسکال اشباس شدند  جرم اشباس غ طه 900

گیتری شتد  یر   دازق( نیز انت Ms) هانه، جرم خاک نم نهها یر گرمخاگیری شد  پس از خاک شدر نم نه، اندازقها از آبآر خروج

  [3] مهاسبه شدند 1تا  3نهایت حجم ک ، حجم منافذ و تخلخ  طبق روابط 

(3) 
W

subsat MM
V




  

(4) 
W

ssat
v

MM
V




  

(1) 
V

V
n v100
  

cmحجم ک  نم نه ) Vیر این روابط 
3 ،)vV حجم منافذ (cm

 تخلخ  )%( است  nو (3

 های ورودی داده-3

بری و اطالعات مرب ط به سه پارامیر مقاومت فااری های سنگگیری شدق یر کارخانههای ورویی شام  مقاییر نرخ برش اندازقیایق

گتر مت ری   های تخمینتییین مدل ها برایت  یایقنم نه سنگ کربناته م ری مطالیه اس 51تک مه رق، مقاومت کاای و تخلخ  برای 

  های آم زشی و آزم ر تقسیم شدنداسیفایق به یو یسیه یایق

 های آموزشداده-3-1

نم نته از   53ش ند  یر این تهقیتق نیتز   های آم زش یر نور گرفیه میهای م ج ی به عن ار یایق% از ک  یایق90 ات %51به ط ر میداول 

 آمدق است  5ها یر جدولاند که اطالعات آماری مرب ط به آرهای آم زش یر نور گرفیه شدقیه به عن ار یایقهای م ری مطالسنگ

 های آزمونداده-3-2

گیرنتد  یر حقیقتت   اند و برای آزمایش م ری اسیفایق قرار میهاست که یر آم زش اسیفایق نادقهای آزم ر شام  بخای از یایقیایق

% 31% تتا  30نیتز  هتا    این بخش از یایقش یگیری شدق مقایسه میتخمین زیق شدق و با مقاییر اندازقها ه از یایقنرخ برش برای این یسی

 یهد را ناار می هااطالعات آماری مرب ط به این یایق (3جدول )  ش ند ها را شام  میاز ک  یایق

 های آم زشیاطالعات آماری یایق -5جدول 

 واریانس میانگین بیاینه کمینه 

 08/485 89/18 51/508 18/35 مقاومت فااری تک مه رق

 19/5 98/1 5/9 55/3 مقاومت کاای

 35/53 15/1 91/50 88/0 تخلخ 

 15/508 31/58 59/31 1/5 نرخ برش
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 های آزم راطالعات آماری یایق -3جدول 

 واریانس میانگین بیاینه کمینه 

 08/145 49/51 13/505 18/10 مقاومت فااری تک مه رق

 58/0 113/1 1/5 531/1 مقاومت کاای

 81/53 4/4 353/9 011/5 تخلخ 

 98/551 83/51 31/33 1/9 نرخ برش

 رگرسیون خطی چند متغیره--4

انجام شتد    SPSSبه کمک نرم افزار  ها، رگرسی ر خطی چند میغیرق رها و نرخ برش آبه منو ر بررسی ارتباط بین ماخصات سنگ

یر یهد که تأریر کدام پارامیرها بر میغیر م ری بررسی بیایر است  ند میغیرق با تییین میزار نقش هر پارامیر مسیق  ناار میرگرسی ر چ

و متدل رگرستی ر    های آم زش تخمین زیق شتد این بخش از تهقیق ، رابطه خطی بین میغیرهای بررسی و نرخ برش با اسیفایق از یایق

  همبسیگی بتین مقتاییر   آوریق شدق است 3شد   نیایج تخمین نرخ برش با اسیفایق از این مدل یر جدولارائه  1خطی به ص رت رابطه 

 ناار یایق شدق است  3نیز یر شک   های آم زش و آزم ربرای هر یو یسیه یایق گیری شدقبینی شدق و مقاییر اندازقپیش

(1) CR= 458/34  + 055/0  UCS – 909/3  T + 353/3  P 
   های آزم ر با اسیفایق از رگرسی ر خطیبینی شدق برای یایقمقاییر نرخ برش پیش -3جدول  

 نام نم نه بینی شدقنرخ برش پیش شدقگیرینرخ برش اندازق

 تراورتن ماک  15985/50 50

 تراورتن شکالتی کاشار 54133/31 31/33

 مرمریت هسیی جار 5915/50 1/9

  
 )ب( )الف(

 آزم ر با اسیفایق از رگرسی ر خطی آم زش و هایبینی شدق برای یایقگیری شدق و مقاییر پیشنم یار همبسیگی مقاییر اندازق -5شک 

 های آزم رهای آم زش                        ب( نم یار همبسیگی یایقالف(نم یار همبسیگی یایق
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 شبکه عصبی مصنوعی-5

ی بته نتام نترور    ا سایقی از عناصر بیترکانسار الهام گرفیه شدق است که  کی ل ژیبی  شبکهاز  یمصن عی عصبی ها شبکهی کلساخیار 

ی و ورویی هتا  یایق نیبت ی  رابطته ی، تجربت ی ها یایقی با پریازش مصن عی عصبی ها شبکه  کنند یمعم   گریکداست که به م ازات ی

  [4] ی استت خروجی و پنهان ای یانیمی، ورویی  هیدی سه یارا  ی حداقعصبی  شبکه  هر کنند یمی را به ساخیار شبکه منیق  خروج

ی اییت ز ریرأتت عملکتری شتبکه    تیفیکی شبکه یر ها یوروی  انیخاب ن س و تیدای رییگ یمی، اطالعات م ری نور شبکه را ورویی  هید

ناتار یایق   5بته طت ر ستایق یر شتک       ها هیدی را یارند  ارتباط میار عصبی  شبکه کی عملکری یسازماندهی پنهار نقش ها هیدیاری  

، تیتدای  هتا  یخروج، تیدای ها یورویی پنهار به ساخیار شبکه، تیدای  هیدی م ج ی یر عصبی ها سل لی تیدای کلشدق است  یر حالت 

ی هتر   هیت د نیآختر ی خروجت ی  هیدی یاری  بسیگآم زش شبکه  یمیالگ ری ت ابع و دگیچیپ، ها یایقی خطا زاریمی، آم زشی ها یسیه

  [5] یهد یمی م ری نور را ارائه پارامیرهای و عصبی  شبکهی عملکری  جهینیشبکه است که 

 

 

 

 

 

 
 [6] عصبی هایها یر شبکهارتباط دیه -3شک 

 مصنوعی شعاعی عصبیشبکه -5-1

است که البیه بته همتین    [7]ها ر آرتتر و طرز کار سایقینانیاار، زمار طراحی پایهای پسهای پایه شیاعی نسبت به شبکهحسن شبکه

ی تتابع  خروجت ی  هیدی و یر گ سی، تابع انیمی  هیدروش اغلب ت ابع انیقال یر  نیاها اسیفایق شدق است  یر عل  یر این مطالیه از آر

خش اول بته طت ر     بش ی یم میتقس  عم ماً آم زش شبکه پایه شیاعی به یو بخش [8,9] اند شدقناار یایق  3  شک ی است که یر خط

(، با اسیفایق ها عرض)مراکز و  هیپای ت ابع پارامیرهای، بندی خ شه ها روشی از ن س بدور نوارت است که با اسیفایق از ریایگعمدق ی

ی بتا  خروجت ی  هیت دی و انیت م هیت د نیبی ها وزراز ن س با نوارت است ی ریایگو یر بخش یوم که ی ش ی یم نییتیی ورویاز اطالعات 

از  کیت هتر  ی وزر بته  پارامیرهتا ی پایته شتیاعی بتا    انیت منترور    شت ند  یمت  نیتی تیی خط  ریرگرسو  بیشی کاهش ها روشیق از اسیفا

ی، ورویبتریار   نیبت ی از فاصتله  تتابی ی انیت می هتر نترور   خروجهسیند   ها نرورپارامیرها مرکز  نیااست  ی میص  شدق ورویی ها نرور

X=[x1,x2,…,xn] ها، ری وزشیاع، و بریار مرکزW=[w1j,w2j,…,wnj] تتابع   نیتر عمدق  ش ی یممهاسبه  5، است که از رابطه

 تیت نهایر   رابت است  بی ر ، ش ی که یر آرت صیف می 9مانند رابطه  ،3ی یر شک  گ سی تابع انیمی نرور خروجی براانیقال 
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 هیت دنترور   نیامت kی و انیت می  هیت دنترور   نیامj نیبوزر  بی ر bjkن رابطه نیز   یر ایش ند یممهاسبه  8ی  رابطهاز  هیدی ها یخروج

  [10]. ی استانیمی  هیدنرور  نیامjی خروج، yjی و خروج

(5) 
 




n

i

iji WX
1

)(  

(9) ).(( 2

ii Expf      
(8) 

j

j

i jkk ybZ  


1
 

             

 

 

                    
 )ب(                                                          )الف(                                                                         

 نم یار تابع میانی ب(  نم یار تابع خطی  الف(  [4] های میانینم یار ت ابع انیقال یر دیه -3شک 

آوریق شدق است برای تخمین نرخ برش با اسیفایق از شبکه عصبی مت ری استیفایق قترار گرفتت و بتا       5ه یر جدول های آم زش کیایق

 4هتای آزمت ر تخمتین زیق شتد  جتدول      های آزم ر، مقاییر نرخ برش برای هر یک از یایقفرض مجه ل ب یر نرخ برش برای نم نه

گیتری شتدق   بینی شدق و مقاییر انتدازق همبسیگی بین مقاییر پیش 4اقیی و شک  بینی شدق ت سط شبکه را یر کنار مقاییر ومقاییر پیش

 یهد های عصبی را ناار میبرای هر یایق آزم ر با اسیفایق از شبکه
 های آزم ر با اسیفایق از شبکه عصبیبینی شدق برای یایقمقاییر نرخ برش پیش -4جدول 

 نام نم نه قبینی شدنرخ برش پیش گیری شدقنرخ برش اندازق

 تراورتن ماک  331/51 50

 تراورتن شکالتی کاشار 1111/34 31/33

 مرمریت هسیی جار 1/5 1/9
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 )ب( )الف(

 شبکه عصبیآزم ر با اسیفایق از  آم زش و هایبینی شدق برای یایقگیری شدق و مقاییر پیشنم یار همبسیگی مقاییر اندازق -4شک 

 های آزم رهای آم زش                        ب( نم یار همبسیگی یایقالف(نم یار همبسیگی یایق

◊◊◊◊◊◊◊ 
 بحث:-6

گیتری شتدق   بینتی شتدق یر مقایسته بتا مقتاییر انتدازق      ، نیایج حاص  از مقاییر پیشرگرسی ر خطینخست با اسیفایق از یر این تهقیق، 

بته یستت آمتدق استت       93/0 یر شبکه عصبی مصن عی شیاعی را ناار یای  این یر حالی است که این مقدار 88/0  ریب همبسیگی

ای هتر  ها براند که مقاییر آرتخمینی به کار رفیه، مهاسبه شدق نیز برای ارزیابی عملکری یو مدل RMSE ،VAF ،MAPEمقاییر 

ی یایق ستر استا  چنتد    ، شبکه بایتد بتر  جهینیی به ابی یستی برای عصبی ها شبکه  از آنجایی که یر آمدق است 1یو روش یر جدول 

بینتی شتدق نترخ بترش یر     ت ار عام  نزییکتی مقتاییر پتیش   می ا های م ری مطالیه یر این تهقیق رآم زش یایق ش ی، تیدای کم نم نه

 گیری شدق نرخ برش برای هر نم نه یانست رگرسی ر خطی به مقاییر اندازق

 های تخمینیبرای ارزیابی عملکری مدل RMSE ،VAF ،MAPEمقاییر  -1جدول 

  شبکه عصبی ت سط بینی شدقمقاییر پیش رگرسی ر خطی ت سط بینی شدق مقاییر پیش

33/4 4/1 RMSE 

55/95 4/51 VAF 

005/5- 141/1- MAPE 

 نتیجه گیری :-7

قترار یایق  از آنجایی که ذخایر بادی سنگ یر کا ر زمینه مناسبی را برای یاشتین جایگتاق بتاد یر بتازار جهتانی ستنگ یر یستیر         

است، ت جه به انیخاب تجهیزات برش میناسب با خص صیات سنگ تا حد زیایی به کاهش مصرف انرژی و همچنتین افتزایش میتزار    

هتای یقیتق و   آدت برش یر این صنیت کمک خ اهد کری  یر این تهقیتق ستیی شتد تتا بتا انجتام آزمتایش       بازیهی و راندمار ماشین

   نم نته از  51برش و ماخصات ستنگ بررستی شت ی  بته همتین منوت ر اطالعتات مربت ط بته بترش            مطالیات آماری، ارتباط میار نرخ
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های برش سنگ ربت شدند  اطالعات مرب ط بته سته پتارامیر مقاومتت فاتاری تتک مهت رق، مقاومتت         های کربناته یر کارخانهسنگ

گیتری شتدند    ها به آزمایاگاق مکانیک سنگ اندازقآر ها )به نمایندگی از پارامیرهای مهم سنگ( نیز با انیقالکاای و تخلخ  نم نه

انجام شد  نیایج حاص  ناار یای کته بتا ت جته بته نیتاز شتبکه       با اسیفایق از رگرسی ر خطی و شبکه عصبی  پس از آر مطالیات آماری

هتای مت ری   تیتدای کتم نم نته    های جدید و بتا ت جته بته   تر برای یایقهای ورویی یر رسیدر به پاسخی یقیقعصبی به تیدای بادی یایق

 . یهدتر به واقییت را ارائه میبررسی یر این تهقیق، رگرسی ر خطی پاسخی نزییک
◊◊◊◊◊◊◊ 
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