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 چکيده

درمـواقعی کـه در مرحلـه بعـد         .اسـت ر گذار   يد تاث ينه های عملی تول   يات انفجار بر مراحل بعدی و هز      يابعاد متوسط سنگهای خردشده درعمل    

ت الگوی آتشباری به گونه ای طراحی شود که محصـوال          .دي سنگ شکن کردن مواد استخراجی مدنظر است،ضروری می نما         −610،آتشباریاز
 .ه سنگ شکن به حداقل برسدياز به آتشباری ثانويتا ن نه برای سنگ شکن باشنديک خوراک بهيحاصل از انفجار 

 .مشکل می باشـد    ن مقدار را برآورد کند    يک فرمول خاص که ا    يش سنگ حاصل از انفجار،ارائه      يبه علت متعدد بودن پارامترهای موثر بر خردا       
 .د باشديار مفيتواند بسيان داده های ورودی و خروجی ميک ارتباط مينه برای بدست آوردن ين زميااستفاده از روش شبکه های عصبی در 

ربکران می باشد که هدف آن بدست آوردن        يقاتی برروی داده های حاصل از انفجار معدن سنگ آهک پ          يک کار تحق  يمقاله حاضر خالصه ای از      
 .ش مطلوب می باشديک درجه ی خردايدن به يجهت رسک الگوی مناسب با استفاده از روش شبکه های عصبی ي

 سـری داده    ۱۰۱فاده از   شبکه ی مورد نظـر بـا اسـت        .ش خور و نوع آموزش شبکه پس انتشار می باشد         يشبکه ی عصبی مورد استفاده از نوع پ       

ی تا مرتبه یشبکه ی مورد نظر برای خطا. سری داده تست شده است۱۳و با )validation( سری داده تاييد۲۰ آموزش و با
610−

 طراحی شده 
 .است

ـ  م،ت مصرفی و خروجی شبکه هميناميمقدار آنفو و د ، spacing،burdenطول متوسط چالها، تعداد چال، :داده های ورودی شبکه شامل زان ي
 .ش سنگ می باشديخردا

 ربکرانيآهک پمعدن سنگ ‐شخوريه پيتغذ‐شبکه های عصبی‐شيخردا–آتشکاری : دیيکلمات کل

Neural Network Application In Prediction Mine Explosion Rock 
Fragmentation Result 

Sayed Taghi Naemi,Mohammad Oraki,Sayed Esmaeil Rahimi 

Abstract 
Average dimension of fragmented rocks influence in explosion action and next steps operation cost operations. 
at times which after blasting in step, it is needed that crushing of extraction materials is desirable. pattern 
blasting is designed that  result production of explosion is a optimal feed for crusher in order to need to 
secondary blasting is minimized. 
Because of influence parameters is too many for production of fragmented rocks explosion, giving a special 
formulation that estimate this measure is very difficult. Using of neural network in this field for achieving a 
relation between output and input data could be very useful. 
This article is summary of action deriving in result data from mine explosion in pirbakran limestone mine 
that the aim is achieving a convenient method using of neural networks for attaching a fragmenting level. 
Using of neural network is feed forward type and training type of network back propagation. desirable 
network is with using of 101series of training data and with20series of data validation with 13 series of  testing 

data. Desirable network is designed for 
610−

 level error. 
Input data network compose of: the number of  holes, the length of holes, spacing, burden, measure of using 
dynamite and anfo and network output is value of fragmented rocks. 
Key words: blasting, fragmentation, neural network ,feed forward , pirbakran limestone mine  
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 مقدمه‐١
ات آتشباری برای اهداف گوناگون همـواره مـورد       يانجام عمل . ن ابزار عمران و توسعه در هر کشوری مواد منفجره است          يکی از مهمتر  ي

 .از داردياد نيبه طرحها و الگو های خاص و بررسی زم که انجام و اجرای آن يدرباره آتشباری در معادن روباز می دان.نظر بوده است 
ان يـ ربکـران سـعی در بدسـت آوردن رابطـه ای مناسـب م         ي داده خام عملی از معدن سـنگ آهـک پ          ۱۳۴با استفاده از    ن مقاله   يدر ا 

 .پارامترهای مختلف آتشباری شده است
گر ي داده خام د   ۱۳  داده برای تاييد شبکه و     ۲۰  مورد از آن برای آموزش شبکه عصبی و        ۱۰۱ داده خام مورد  استفاده؛       ۱۳۴از تعداد   

برای راحتی عمل در شبکه عصبی با استفاده از نرم افـزار مطلـب داده هـا را                  .  تست شبکه مورد استفاده قرار گرفته است         آن بعنوان 
 رقـم   ۱۴تـا    ۱۳(ز توسـط نـرم افـزار مطلـب رسـم شـده اسـت و دقـت آن                  يـ نمودار خطای داده هـا ن     .زه شده اند  يل نرما ۱‐ تا   ۱ن  يب

 که نشان دهنده مناسب بودن اطالعـات ورودی در مرحلـه آمـوزش              مطلوبی است ربسيار بسيا ن زده شده است که دقت       يتخم)اعشار
 ]۳[)۱(شکل .شبکه است

 
 نمودار خطا ی داده ها در شبکه عصبی) ۱(شکل
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 بررسی رگرسيون حاصل از نقاط ورودی و خروجی) ۲(شکل

 آموزش شبکه  ‐۲‐۱

ن يـ  پارامتر موثر در آتشـباری در ا ۶ سطر آن ۶منظور از . ستونی است۱۰۱ سطری و ۶س  يک ماتر يبطور کلی مرحله آموزش شامل      
 . داده مورد استفاده است۱۰۱ ستون ۱۰۱مقاله است و 

 تست شبکه ‐۳‐۱

م که هـر سـری از     ي عدد داده بکار برد    ۱۳ز ما تعداد    يبرای تست شبکه ن   .  ستونی است  ۱۰۱ سطر     ۱س  يک ماتر ي ما   target يسماتر
 .در آتشباری است عدد پارامتر موثر ۶ سری شامل ۱۳

 شبکه های عصبی مصنوعی ‐٢
ه سـاری شـبکه سـلولهای       يداست ؛شبکه های محاسباتی هستند که به منظور شـب         يشبکه های عصبی مصنوعی چنانچه از نامشان پ       

 تيـ ولوژی از چگـونگی فعال    يشناخت دانشمندان علوم ب   .روند بکار می ) وانيا ح يانسان  (موجودات زنده   ) مغز(ستم مرکزی   يعصبی س 
ستم های خبـره کـه دانـش        يبر خالف س  .ن شبکه ها بوده است    ينه در طراحی ا   ين مبنا وزم  يسلولهای عصبی در چند دهه گذشته اول      

ق ياز خود را از طر    ين مورد ن  ياز قبال بصورت روابط و قواعد مشخص در ساختمان آنها داده شده است ؛شبکه های عصبی قوان                يمورد ن 
ژگـی  يگفته می شـود ؛ و     )  learning(ری  يادگيی به که اصطالحا به آن       ين توانا يا. دا می کنند  يآموزش به کمک مثالهای آموزشی پ     

تم هـای مختلفـی جهـت       يشـبکه هـای عصـبی از الگـور        . ک های حل مساله می باشد     ير تکن يز کننده شبکه های عصبی از سا      يمتما
ات تکـراری اسـت کـه طـی آن     يـ ک عمليـ طـور کلـی   ری بيادگيد ولی صرف النظر از روش استفاده شده ؛ يری استفاده می نما   يادگي

ک يـ نکـه  يدر تشـابه بـرای ا  .ده شـود  يـ م تا کامال آمـوزش د يمجموعه ای از مثالهای آمورشی را هزاران مرتبه به شکل نشان می ده 
 .ص آنها باشديخم تا زمانی که قادر به تشين حروف را هزاران مرتبه به او نشان دهيد ايرد ؛باياد بگيکودک  بتواند حروف الفبا را 
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 ساختمان شبکه های عصبی ‐۱‐۲

ه يـ ن نوع شبکه ها سه نوع الياساسا در ا.ل شده استيه های متوالی قرار گرفته اند تشک يک شبکه عصبی از تعدادی سلول که در ال        ي
ک يـ انی و يـ ه ميـ ا چنـد ال يک ير ورودی شبکه عمل می کند؛ يفت مقادايجهت در تی  يه ورودی که به عنوان ظرف     يک ال ي.وجود دارد 

سـتم و تعـداد   يه هـای خروجـی و ورودی بـر اسـاس تعـداد عوامـل ورودی و خروجـی س                  يتعداد سلولهای موجود در ال    .ه خروجی يال
بر اساس نحوه ارتباط سـلولهای موجـود در         . ن می گردد  ييدگی مساله به صورت تجربی تع     يچيانی با توجه به پ    يه های م  يسلولهای ال 

 feed(شـرو  يه پيـ نجـا تنهـا شـبکه هـای بـا تغذ     ي های عصبی داراری انواع مختلفی می باشند کـه در ا گر؛ شبکهيکديک شبکه با ي
forward (    ه هـای بعـدی متصـل مـی         يـ ه سلول هـای موجـود در ال       ين شبکه ها هر سلول به کل      يدر ا . رند  يمورد بررسی قرار می گ

چگونه اتصال برگشـتی     يانی  و خروجی می باشد و ه       يه های م  يه ورودی به ال   يه از ال  يه به ال  يان اطالعات به صورت ال    يجهت جر .باشد
ر مـی باشـند کـه       ييک شبکه دارای وزنهای قابل تغ     ياتصاالت موجود در    . ه وجود ندارد  يک ال يدر  ن سلول ها ی موجود      يا اتصال ب  يو  

 .ن می شوندييری تعيادگيند يابتدا بصورت تصادفی مقداردهی و در طول فرآ
ه يـ رد و سـلولهای ال يه های خروجی انجام می گيانی و اليم) های(ه يک اليعات توسط سلول های موجود در کار اصلی پردازش اطال 

ک سـلول را  يـ ساختمان ) ۲(شکل.انی  می فرستديه مين اليافت و بدون هبچ گونه پردازشی آنها را به اول   يورودی تنها اطالعات را در    
 ]۱[.می نامند)processing element( کننده ن سلول ها را اصطالحا واحد پردازشينشان می دهد ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واحد پردازش کننده سلولهای عصبی) ۳(شکل

nXXX ,...,  ر ورودی سلولي مقاد21
F : تابع انتقال)Transfer Function(  
Y :خروجی سلول 

nWWW ,....,,  )Connection weight(وزنهای اتصال:21
ی سلول محاسبه می شـود      ي عمل کرده و خروجی نها     I بر   fمحاسبه شده  و سپس تابع       (موع اتصاالت وزن دار     در هر سلول ابتدا مج    

 .ن صورت خالصه نموديک سلول را می توان بدين ورودی و خروجی های ين روابط بيبنا برا.

I j = ∑ w ji  * x i             , i=1,2,3,……… 
 

Y J =F(I J ) = f(∑ w ji  * x i ) ,                i=1,2,3,…………. 
 تم پس انتشاري الگور–٣

 توسـط   ۱۹۸۶شـرو مـی باشـد ؛ در سـال           يه پ يه با تغذ  يری در شبکه های عصبی چند ال      يادگيتم  ي الگور نيتشار که متداول تر   نپس ا 
Williams,Hinton,Rumel hurt نی بـرای حـل   ياه ميک الياز آنجا که در کاربردهای مهندسی معموال وجود .ده است ي  ارائه گرد

X1  
                                          W1  
                                  
                       X 2         W 2                                                 Y1  
                                                            IG I  R  
 
                                     W 3  

X 3
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مورد بررسی قرار مـی  ) ۳شکل (ه ای يک شبکه سه الينهای اتصال ح وز يتم برای تصح  ين الگور ينجا ا يت می کند لذا در ا     يمسائل کفا 
ه ی سـلولهای    يـ ک مقدار ثابـت بـوده و بـه کل         يز وجود دارد که همواره دارای       ي ن Biasک واحد   يرد در شبکه های عصبی معموال       يگ

ونهای ير ثابـت در رگرسـ      در شبکه های عصبی همانند نقش مقدا       Biasنقش  . انی و خروجی متصل می باشد       يه های م  يموجود در ال  
  .ی آن می گردديش کارايدر شبکه های عصبی اغلب سبب افزان واحد يخطی می باشد نشان داده شده است که وجود ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شبکه عصبی سه اليه ای :۴شکل 

nXXXو   ,....,,  –انی يه ميانی و اليه مي ال–ه های ورودی ين اليب وزنهای اتصال بي به ترتjkw وjiwو ر ورودی شبکه يمقاد21

 ]۱[:صورت محاسبه می گردند  نيم بدي نشان می دهjHانی که آنها را بايه ميخروجی واحد های ال. ه خروجی می باشند يال

H h = f (I J ) = f (∑ jiw * x i )                           i= 1,2,3,……..,    j= 1,2,3,……. 
سـته مسـئله    ي خروجی های با   ر بردا Dر ورودی و    ي بردار مقاد  Xمی باشند که    ) X,D(مثالهای آموزشی شبکه بصورت مجموعه های       

ن صـورت تـابع   ي نشان دهنده جوابهای محاسبه شده توسط شبکه باشد ؛در ا Y ؛ بردار Xد برای بردار ورودی يفرض کن. می باشند
 :ر تعریف می شوديخطا بصورت ز

E= 
,........3,2,1,)(

2
1 2 =−∑ KDY KK

 
ن يـ ر اکنـد د  مم میينير داده و تابع خطا را مييوزنهای اتصال را تغ) Gradiant Descent(ب يق کاهش شيروش پس انتشار به طر
 :ن صورت محاسبه می گردديد بديحالت وزن اتصال جد

mmm www ∆+=+1  
ر محاسبه می   ين الیه های مختلف بصورت ز     ي مقدار جزئی است که برای وزنهای اتصال ب        ∆mw وزن اتصال قبلی و      mwکه در آن    

 :شود

 ر محاسبه می گردد؛ي برای اتصاالت از رابطه ز∆wانی مقدار يه های خروجی و مين اليح وزنهای اتصال بيتصح) الف

)(
kj

kj w
Ew

∂
∂

−=∆ ε
 

εری ي مقدار ثابتی است که از آن ثابت انتگرال گ)Learning Coefficient (م يمی نام. 

 
 

x1                             w ji  
w kj                  Y1  

x 2                                                                                         . 
.                                   .                                   . 

Y K  
 

Xk 
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 :ی جزئی ريبا مشتق گ

JKKKkj HDYIfw ))(( −′−=∆ ε
 

 ن اتصاالتيانی و ورودی برای ايه های مين اليح وزنهای اتصال بيتصح) ب

[ ] iWDYIfIfw

W
EW

KJKKKjji

ji
JI

*))(()( ∑ −′−=∆

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

−=∆

ε

ε

 
f(...)در روابط فوق  د و بـا تانژانـت   يئگمويمعموال در شبکه هـای عصـبی از تـابع سـ    . نشان دهنده مشتق تابع انتقال می باشد  ′′

 ]۲[.ک به عنوان تابع انتقال استفاده می شود يربولپيها
 :د يگموئيبرای تابع س

))(1)(()(,
1

1)( xfxfxf
e

xf x −=′
+

= − 
 :کيپربوليو برای تابع تانژانت ها

))(1))((1()(,)( xfxfxf
ee
eexf xx

xx

−+=′
+
−

= −

−

 
 ات شبکهيخصوص ‐۱‐۳

 .  Feed Forwardن مقاله ينوع شبکه عصبی بکار رفته در ا
 .Back propagation    روش آموزشی به شبکه

  استTRAILMتابع آموزشی شبکه 
 )۴(شکل.ک نرون يه سوم ي نرون و ال۶ه دوم ي نرون ال۴ه اول يال: ن صورت استيه ها  به ايتعداد ال

 
  تعداد اليه ها در شبکه عصبی مورد استفاده‐۵شکل

 ورودی ها و خروجی ها ‐۲‐۳

 ۶ن  يا.ميات را انجان داد   يم و با آنها عمل    يدی به شبکه عصبی وارد کرد      نوع پارامتر را به عنوان را ورو       ۶ ه سازی ما  يبرای انجام کار شب   
 :پارامتر شامل

مقـدار  , )BURDEN(فاصله تـا فضـای آزاد     ,  )SPACING(فی چالها يفاصله رد ,  )AVHL(متراژمتوسط چال , )NAH( تعداد چال 
 )AMDY (تيناميمقدار د, )AMAN(آنفو
ن زده شده   يباری تخم شکل آت يد در هر س   يه سازی با شبکه عصبی مقدار کل تول       يات شب يلن ورودی ها و انجام عم     يبا استفاده از ا   اما  
 ]۴[)خروجی شبکه.(است
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 ه سازیي شبيجنتا ‐٤
ن کـردن  يـي ر و تعيياری از آنها قابل تغيل هستند که بس  يادی دخ يک آتشباری خوب و مطمئن پارامترهای ز      ي که در انجام     ميمی دان 

 ... مثل مقاومت فشاری سنگ و ستندير نييک سری از پارامتر ها هم قابل تغيا ام.رد يآن توسط ما صورت می گ
سنگ يا اندازه سنگ هـا      ميزان خردايش   م  يخواست) ريياغلب قابل تغ  ( پارامتر موثر در آتشباری      ۶ن مقاله با استفاده از اطالعات       يدر ا 

 .ميربکران حدس بزني در معدن سنگ آهک پخرد شده را

ی يم در فضا  يتوان د ممکن است و می    يا دو پارامتر با هم و بدست آوردن مقدار تول         يک  يهای دستی و تجربی ارتباط      با استفاده از روش   
 .مين چند پارامتر محدود با هدف خود بدست آورياضی برای ايک رابطه ريز به عنوان يسه بعدی حتی معادله ای را ن

گر نمی توان با استفاده از روشـهای تجربـی و دسـتی را بدسـت     يموثر د) زمان(تر پارام۴عنی از ياد باشد ياما وقتی تعداد پارامتر ها ز    
 . پارامتر بستگی دارد۴ش از يبه بک آتشباری يم که يآورد و البته می دان

ک هـدف خـاص بصـورت    يـ  بعنـوان  هام هر تعداد پارامتر را با هم بصورت ورودی به شبکه و از آنيبا استفاده از شبکه عصبی می توان      
اضی به مسئله   يگر نمی توان رابطه ر    ي عدد شد د   ۴ش از   ين موضوع کامال مشهود است که وقتی تعداد پارامترها ب         يالبته ا .ديه رس نيبه
 .شنهاد داديپ

از بـرای  يـ اطالعـات مـورد ن   هر آتشباری شده است که در ميزان خردايشن پارامتر ها و بدست آوردن  ين مقاله سعی بر ارتباط ا     يدرا
 .دينيمی ب) ۱(جدولتست شبکه را در

 اطالعات مورد استفاده در تست شبکه ‐۱جدول
 

 e ۱۶ معلوم شـد کـه خطـای تسـت شـبکه برابـر       ه سازی با استفاده از شبکه عصبی و نرم افزار مطلبيات شبياما بعد از انجام عمل
 .  محاسبه شد که بسيار دقت بااليي را نويد بخش است۱e - ۹,۹۹۹۹۹و ضريب همبستگی آن برابر    ۵,۳۲۸۰۲-
 .ده می شوديد)۲(جدولزه در ي بصورت نرمال شبيه سازی داده های تست شده ج حاصل شده ازينتا
 
 
 
 
 

B S مقدار ديناميت مقدار آنفو متراژ  متوسط چالها تعداد چال 
-0.5 0.5 0.407407 -0.08609 0.109589 1 

-1 -1 0.148148 -0.19205 -0.64384 0.176471 
-0.5 0.5 0.037037 -0.45695 -0.52055 0.294118 
-0.5 0.5 -0.18519 0.178808 0.712329 0.529412 
-0.5 0.5 -0.18519 -0.09934 -0.31507 0.647059 
-0.5 0 0.333333 -0.98675 -0.60274 -0.17647 
-0.5 0.5 0.148148 -0.60265 -0.76712 0.411765 
-0.5 0.5 -0.11111 -0.03311 -0.13699 0.176471 
-0.5 0.5 -0.11111 -0.01987 0.09589 -0.29412 
-0.5 0.5 0.37037 -0.07285 0.342466 -0.05882 

0 1 -0.77778 0.337748 -0.50685 -0.88235 
-0.5 0.5 -0.2963 -0.4702 -0.64384 -0.64706 
-0.5 0.5 0.259259 -0.04636 0.30137 -0.05882 
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  در داده های تستکل آتشباری بصورت نرمال شدهي سدر هراندازه سنگ توليد شده  ‐۲جدول

0.892901616 DATA 1 
0.280199252 DATA 2 
0.815691158 DATA 3 

-0.855541718 DATA 4 
-0.300124533 DATA 5 
0.454545454 DATA 6 

-0.479452054 DATA 7 
-0.412204234 DATA 8 
-0.808219178 DATA 9 
0.227895392 DATA 10 

-1 DATA 11 
0.354919053 DATA 12 

1 DATA 13 
 

 )۳جدول(.ل کرديج را به صورت اعداد مورد استفاده در معدن تبدين نتاطبا استفاده از نرم افزار می توان ا
 

 مترميلی  تست شبکه بر حسب از اندازه سنگ بدست آمده ‐۳جدول

شبکهداده های تست  اندازه سنگ توليد شده بطور نسبی بر حسب ميلی متر  
901 DATA 1 
655 DATA 2 
870 DATA 3 
199 DATA 4 
422 DATA 5 
725 DATA 6 
350 DATA 7 
377 DATA 8 
218 DATA 9 
451 DATA 10 
141 DATA 11 
400 DATA 12 
944 DATA 13 

 

 جينتا ‐٥
 .ق بدست آوردين را بصورت دقک معدي در اندازه سنگهای توليد شده از آتشباری با استفاده از شبکه عصبی می توان  ‐۱
ک هدف خاص با استفاده از روشـهای دسـتی و   ياضی برای پارامترهای مختلف موثر در آتشباری و     يبدست آورن رابطه ای ر     ‐۲

 .ن عمل را انجام داديتوان اير ممکن است و تنها با استفاده از شبکه عصبی ميتجربی غ
ی به نوع سـنگ     يار باال ين معدن وابستگی بس   ي در ا  ندازه سنگهای توليد شده     اج حاصل از شبکه عصبی معلوم شد که         ياز نتا  ‐۳

ن مسـاله  يکه متاسفانه نسبت به ا و ميزان درزه و شکاف و گسله های موجود در معدن دارد            ...)هاو مقاومت فشاری؛درزه (منطقه
 .ال بی توجهی شده استمکا
 
 
 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران  87- دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

 

 ٩

پيشنهادات‐٦  
ت احتياطی جهت کاهش تاثير پيامدهای نامطلوب ناشی از عمليـات انفجـار بخصـوص    در خاتمه پيشنهاداتی در قالب اقداما     ‐۱

 :پرتاب سنگ بشرح زير ارائه می شود
 امتداد و تناسب ضخامت بار سنگ و ميزان گل گذاری,حفر صحيح چال های انفجاری از نظر شيب ‐۲
 ای سست قبل از شروع عمليات چالزنیلق گيری و پاکسازی اطراف دهانه چال و ديواره جبهه های آزاد از سنگ ه ‐۳
 استفاده از مدارهای صحيح و زمانبندی مناسب برای عمليات آتشکاری ‐۴
 صرفنظر نمودن از خرج گذاری چالی که شرايط نامناسب دارد ‐۵
 استفاده از رله های تاخيری در بين رديفهای متوالی ‐۶
 وع انفجارقرار دادن چاشنی يا پرايمر در ته چال و در نتيجه شر ‐۷
 ]۳[رعايت نمودن تمامی قوانين ايمنی انفجار و خارج کردن افراد متفرقه از نقاط خطرناک ‐۸

 

  مراجع‐٧
 )۱۳۸۱(ر،ير کبيمبانی شبکه های عصبی مصنوعی؛دانشگاه صنعتی ام،)جلد اول(هوش محاسباتی،منهاج،محمد باقر ]۱[
 )۱۳۸۰(,موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شريف , شبکه های عصبیآشنايي با ,ترجمه محمود البرزی, آربيل و تی جکسون  ]۲[

نی خواص مقاومتی سنگ در معدن گل گهر،کنفرانس مهندسـی    يش ب يری روش شبکه عصبی در پ     يد؛بکار گ يمی نسب،سع يمی،بهروز؛کريرح ]۳[
 .معدن

[4]Mattew.,1991.”Neural Network in Artificial Intellhgence”.Ellis Horwood Limited. 
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