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چکیده

هدف این مقاله تحلیل قابلیت اعتماد روشهای تجربی و تحلیلی پیشبینی گام تخریب اول بهمنظور
کمّی سازی عدم قطعیت مدلها و پارامترها است .برای این منظور پروژه استخراج جبههکار طوالنی
مکانیزه در معدن بلوک  3پروده  4انتخاب شده است .در این راستا با استفاده از دو روش ممان دوم
مرتبه اول ( )FOSMو شبیهسازی مونتکارلو ( )MCSقابلیت اعتماد دو روش تجربی  RQIو  CMRIو
مدل تحلیلی مبتنی بر مکانیک تیر با تعیین شاخص قابلیت اعتماد ( )βتحلیل شده است .یافتهها نشان
داد که نتایج دو روش  FOSMو  MCSنزدیک به هم است .همچنین شاخص قابلیت اعتماد مدل RQI
(میانگین  )93/29بیش از دو روش دیگر است و پسازآن به ترتیب مدل تحلیلی (میانگین  )91/11و
مدل ( CMRIمیانگین  )2/11قرار میگیرند .تحلیل این نتایج نشان میدهد که اختالف کم شاخص
قابلیت اعتماد روش  RQIو مدل تحلیلی با در نظر گرفتن تعداد پارامترهای دخیل بیشتر در مدل
تحلیلی قابل توجیه است .از سویی دیگر مقدار متوسط گام تخریب پیشبینی شده دو روش تحلیلی
(میانگین  )93/33و ( CMRIمیانگین  )12/11نزدیک به هم بوده و بر اساس تجارب گذشته ناحیه
پروده قابلقبول است .بر اساس این دو موضوع ،مدل تحلیلی بهعنوان مدل با قابلیت اعتماد بیشتر برای
پیشبینی گام تخریب اول در معدن بلوک  3پروده  4معرفی شده است.
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 -1مقدمه 
تخریب سقف که بهطور معمول از پایینترین الیه سقف
بالواسطه آغاز شده و به سمت باال گسترش پیدا میکند یک
فرایند دینامیکی پیچیده شامل شکستگی ،از دست دادن
ساختار و حرکت سنگ است؛ بنابراین رویداد اولین تخریب
در یک پهنه شامل فرآیندهای خمش ،جدایش ،ایجاد
شکستگی و نهایتاً ریزش تیرهای سنگی است .طی این

مرحله حداکثر فشار به جبههکار و وسایل نگهداری وارد
میشود .ازاینرو تخمین گام تخریب اول رویکردی اساسی
در برآورد بیشینه تنشهای وارده بر سیستم نگهداری در
طی فرآیند استخراجی و متعاقب آن تخریب تدریجی
الیههای سقف بالواسطه است .بهمنظور پیشبینی گام
تخریب اول روشهای مختلف تجربی ،تحلیلی و مدلسازی
عددی قابل کاربرد است [.][1
ازآنجاییکه مدلسازی عددی مستلزم پارامترهای
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دقیق زیادی است ،کاربرد روشهای تجربی و تحلیلی بهویژه
در فازهای اولیه طراحی بسیار گسترده است .در تعیین گام
تخریب اول با استفاده از این مدلها دو چالش اساسی وجود
دارد:
 .1عدم قطعیت مدلها :مدلهای تجربی ارائه شده
عموماً بر اساس دادههای محدود از یک یا چند معدن توسعه
یافتهاند و ازاینرو برای استفاده در شرایط دیگر باید این
موضوع را مدنظر قرار داد .روابط تحلیلی نیز اگرچه دارای
بنیانی ریاضیاتی و مکانیکی هستند اما دارای سادهسازی
میباشند که کاربرد آنها را در شرایط پیچیده ژئومکانیکی و
ژئوتکنیکی زمین با چالشهایی مواجه میکنند.
 .9عدم قطعیت در دادههای ورودی :خاک و سنگ از
جمله محیطهای غیر همگن و ناهمسانگرد هستند که
معموالً توسط یکسری پارامترهای هندسی ،مکانیکی و
مقاومتی 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 مسلماً امکانپذیر نیست .بهعبارتدیگر
پارامترها ،مقادیری را کسب میکنند که شناخت دقیق آنها
برای ما ممکن نیست .درواقع به یک نقطه در فضا ممکن
است مقداری از منحنی تغییرات آن پارامتر اختصاص داده
میشود ،لذا برای فائق آمدن بر خصوصیت ذاتی عدم قطعیت
پارامترها در مهندسی سنگ ،نیاز به تعریف آنها توسط یک
فرآیند آماری است [.][2
با توجه به این دو چالش اساسی به روشهایی نیاز
است که نقش عدم قطعیت مقادیر پارامترها را در مدلها
مدنظر قرار دهد و از سویی دیگر قابلیت اعتماد به نتایج
مدلها را بهصورت کمّی تعیین کند .تحلیل قابلیت اعتماد
شامل یک مجموعه روشهایی است که عدم قطعیتها را با
استفاده از توزیع احتماالتی 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 .مجموعه روشهای تحلیل
قابلیت اعتماد به سه سطح شامل سطح ( 1نیمه احتماالتی)،
سطح ( 9کامالً احتماالتی با تقریب) و سطح ( 3کامالً
احتماالتی) تقسیمبندی میشوند [ ][2و [ .][3در مهندسی
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ژئوتکنیک و مکانیک سنگ ،روشهای سطح  9و سه دارای
کاربرد بیشتری هستند .در روشهای سطح  9تمام
خصوصیات احتماالتی متغیرهای تصادفی را در نظر میگیرد،
البته با تقریبهایی که در بعضی موارد کاربرد آنها را
محدود میکند .این سطح شامل روشهایی مانند قابلیت
اعتماد مرتبه اول ( First Order Reliability Method
)( )(FORMشامل روشهای ممان دوم مرتبه اول ( First
) ،)Order Second Moment (FOSMپیشرفته ممان دوم
() ،))Advanced second moment (ASMقابلیت اعتماد
مرتبه دوم ( Second Order Reliability Method
) ،)(SORMروش تخمین نقطهای ( Point Estimate
 )Methodاست .روشهای سطح  3بهعنوان روشهای کامالً
احتماالتی و دقیق (به این مفهوم که هیچ سادهسازی و
تقریبی صورت نگرفته) شناخته میشوند .مهمترین روش در
این قسمت شبیهسازی مونتکارلو ( Monte Carlo
) )simulation (MCSاست .هریک از این روشها دارای
محدودیتها ،مزایا و معایب مختلفی هستند .از مهمترین
معیارهای برای انتخاب از میان آنها میتوان به دقت و
سرعت آنها اشاره کرد .در شکل  1مقایسه بین این روشها
از این دو منظر انجام شده است [.][2

شکل -1مقایسهروشهایتحلیلقابلیتاعتماد[ ][4

با توجه به حوزه کاربرد هریک از روشها و همچنین
بر اساس شکل میزان دقت و سرعت هریک از آنها روش
 FOSMبهعنوان سریعترین و روش مونتکارلو بهعنوان
دقیقترین روشها در این مجموعهها برای این مقاله انتخاب
شدهاند.
نکته قابل توجه این است که این مجموعه روشها
عموماً برای تعیین پایداری و شکست سیستمها (شیروانیها،
پایههای معدنی ،پایههای پل و  )...استفاده میشود
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درحالیکه در این مقاله هدف پیشبینی احتماالتی گام
تخریب اول و ارزیابی قابلیت اعتماد نتایج حاصل از
روشهای تجربی و تحلیلی است .برای این منظور معدن
زغالسنگ بلوک  3پرورده  4طبس مدنظر قرار گرفته است.

 -2روششناسی 
تخریباول 
-1-1-2روشتجربیشاخصکیفیتسنگ( Rock

) )Quality Index (RQI
در سال  1291پاولوویچ لهستانی ،شاخص کیفیت سنگ را
برای ارزیابی رفتار تخریب الیههای سقف بالواسطه پیشنهاد
کرد [ .][5پس از آن بیلینسکی و کونوپکو در سال 1213
 RQIرا بر اساس مطالعات آزمایشگاهی اصالح کردند و در
نهایت رابطه زیر را برای تعیین گام تخریب اول ارائه دادند
[:][6

L  4.47 (0.0064K 1K 2 K 3 )0.4  c0.68

-2-1-2روشتجربی CMRI
در سال  ،1221انستیتوی مرکزی تحقیقات معدنی و سوخت
هندوستان ( )CMRIروشی آماری و تجربی را برای ارزیابی
قابلیت تخریب الیهها ارائه کرد .بر این اساس گام تخریب
اول به صورت زیر محاسبه میشود [:][7
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که مقدار  nاز رابطه زیر محاسبه میشود:
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نظر گرفت .بر این اساس رابطه نهایی تعیین گام تخریب اول
بهصورت رابطه  4است:

33.3  RQD  66.6
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-3-1-2روشتحلیلی 
بهمنظور پیشبینی و تعیین گام تخریب اول مبتنی بر روش
تحلیلی ،از تحلیل استاتیکی تیر دوسرگیردار استفاده شده
است [ .][8در این مدل میتوان سقف کارگاه را بهصورت
تیرهای موازی دوسرگیردار که یکسر آن بر جبههکار و سر
دیگر آن بر پایه زغالی مرزهای پهنهای تکیه دارد (از اثرات
متقابل جانبی تیرها نسبت به هم صرفنظر شده است) در

 t
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() 5
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n
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 -2-2روشهایقابلیتاعتماد 
-1-2-2روشمماندوممرتبهاول 
در روش  FOSMمنحنی تابع پایه (تابع متغیرهای تصادفی
ورودی) توسط چندجملهای تیلور معادلسازی میشود،
بهعبارتدیگر این منحنی توسط بسط سری تیلور در اطراف
نقطه هدف بهصورت خطی تقریب زده خواهد شد .در این
روش تنها از جمله اول بسط سری تیلور استفاده میشود و از
بقیه جمالت صرفنظر خواهد شد [ .][9به این ترتیب امید
ریاضی (میانگین) ) gیا ] (E[gو انحراف معیار ) (gتابع
پایه بر اساس متوسط و انحراف معیار متغیرها بهسادگی
محاسبه میشوند.
اگر تابع پایه (مدل) مدنظر بهصورت ) g(Xiباشد که در
آن  Xiمتغیرهای تصادفی هستند (معموالً تابع ترکیبی از
متغیرهای ورودی ثابت و تصادفی است) ،میانگین و انحراف
از معیار آن در حالت غیرهمبسته بودن متغیرهای ورودی به
ترتیب با استفاده از روابط  9و  1محاسبه میشود.

) g  g ( X

()9
() 1

i

2

g
(g  
i 1 X i
n

)  X i 
 Xi

فرض مستقل (غیرهمبسته) بودن خواص اصلی
فیزیکی و مقاومتی سنگ و خاک ،بهوسیله محققان مختلفی
گزارش شده است [.][10
-2-2-2شبیهسازیمونتکارلو 
روش مونتکارلو عمومیترین روش تقریب احتماالتی حالت-
های یک مدل از طریق نمونههای آزمایشی است .هدف از
این روش ایجاد یک توزیع احتمالی از خروجی یک مدل بر
اساس متغیرهای دخیل در آن است .بر این اساس با تولید
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اعداد تصادفی یا شبه تصادفی ،از توزیع چگالی مربوط به
هریک از متغیرهای تصادفی مستقل نمونهگیری کرده و با
قرار دادن این نمونهها در رابطه مدل ،توزیع خروجی مدل
حاصل میشود .این روش برای هر نوع توزیع ورودی و
خروجی قابل استفاده است .ازجمله مهمترین ویژگیهای این
روش میتوان به انعطافپذیری باال و عدم وابستگی به ابعاد
سیستم اشاره نمود [ ][11و [ .][12گامهای اجرای
شبیهسازی مونتکارلو به شرح زیر است [:][13
گام اول) تعریف تابع توزیع احتمال برای هر یک از
متغیرهای ورودی با استفاده از دادههای تجربی
گام دوم) نمونهگیری تصادفی از توزیع احتمال هر
متغیر ورودی
گام سوم) استفاده از مقادیر انتخاب شده بهعنوان
پارامترهای ورودی و محاسبه خروجی
گام چهارم) تکرار گامهای ( )9و ( )3تا جایی که یک
توزیع احتمال پایدار برای خروجی حاصل شود
گام پنجم) محاسبه احتمال رخداد خروجی با مقدار دلخواه
با استفاده از هیستوگرام به دست آمده.
-3-2-2اندیسقابلیتاعتماد( )β
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 احتماالتی این پارامترها و تنها با توجه به
بعضی از مشخصههای آماری آنها )میانگین و انحراف معیار(
این مهم صورت میگیرد .برای یک تابع پایه ) ،g(Xاندیس
قابلیت اعتماد بر اساس نسبت دو ممان اول آماری بهصورت
رابطه  Error! Reference source not found.تعریف
میشود.
() 1

g
g
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غیرمنظم و با وسعت  1/2کیلومترمربع (ناحیه مشخص شده
در شکل  )9واقع شده است [.][14
بر اساس اطالعات اکتشافی ،این معدن دارای ذخایری
مطابق با جدول  1است که بهعنوان هدف استخراج جبههکار
طوالنی مکانیزه پسرو به ترتیب الیههای  C1و  B2مدنظر
قرار گرفته است .مقادیر ذکر شده بر اساس اطالعات 51
گمانه اکتشافی در  13پروفیل در محدوده معدن است .فاز
اول این معدن شامل استخراج الیه  C1تا افق  +113متر
است که نسبت به سطح زمین در عمق کمتر از  933متر
قرار میگیرد .ارتفاع طراحی شده کارگاه استخراج 3/2-1/95
متر و بهطور میانگین  1متر است که با تغییرات مربوط به
ضخامت الیهها سازگاری دارد [ .][14طراحی این معدن
برای استخراج جبههکار طوالنی تمام مکانیزه با ظرفیت تولید
زغالسنگ ساالنه  153هزار تن انجام شده است.
با توجه به اینکه طراحی ،آمادهسازی و تجهیز این
معدن در مرحله طراحی پایه قرار دارد ،لذا اطالعات
ژئومکانیکی کاملی از ناحیه تهیه نشده است .ازاینرو به دلیل
شباهتهای کلی این معدن با دیگر نواحی پروده ،اطالعات
محدودههای دیگر پروده نیز جمعآوری و پس از پردازش با
اطالعات موجود در این معدن ترکیب شده است .برای این
هدف ارتفاع کارگاه استخراج طراحی شده برابر با  1متر
[ ،][14مقدار ( cنسبت شکمدادگی الیه قبل از شکسته
شدن) برابر با  3/5و مقدار ضریب انبساط حجمی برابر با
 1/95در نظر گرفته شده است [ .0بر این اساس ارتفاع سقف
بالواسطه برابر با  9متر حاصل میشود؛ بنابراین در جدول 9
اطالعات آماری متغیرهای سقف بالواسطه (کامالً از جنس
سیلتستون) ارائه شده است .قابل ذکر اینکه ازآنجاییکه
اطالعات ژئومکانیکی معدن موردنظر بهطور کامل تعیین و
جمعآوری نشده است ،لذا بر اساس نظر بسیاری از
پژوهشگران برای متغیرهای بکار رفته در این قسمت ،توزیع
نرمال در نظر گرفته شده است.

 -3معدنبلوک3پروده 0
معدن بلوک  3در قسمت شمالی ناحیه پروده  4با شکلی
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شکل-2محدودهمعدنبلوک3درناحیهپروده ][14[0

جدول-1ذخایرالیههایزغالسنگC1وB2درمعدنبلوک3پروده ][14[0
نام الیه

مقدار ذخیره محاسبه شده (تن)

C1

289118333
1383438333
9383918333

B2

مجموع


جدول-2اطالعاتآماریمتغیرهایسقفبالواسطهالیه C1
پارامتر
مقاومت فشاری تکمحوری
مقاومت کششی

واحد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

MPa

99/11
999/43
1/19
93333
9/35
35

31/12
319/93
3/11
99154
9/13
53

39
399/53
9/5
94129
9/54
44

1/29
93/33
3/93
993/91
3/39
3

Kg/cm2
MPa
3

وزن مخصوص
RQD

N/m

ton/m3
%

 -0تحلیلقابلیتاعتماد
 -1-0تحلیلقابلیتاعتمادباروشFOSM
-1-1-0قابلیتاعتمادمدل RQI
تنها متغیر تصادفی رابطه  1مقاومت فشاری سقف ()σc
است؛ بنابراین مقدار میانگین رابطه  2بهعنوان تابع پایه با
جایگذاری مقدار متوسط مقاومت فشاری سقف برابر با

 15/911متر خواهد بود .مشتق تابع پایه این رابطه بهمنظور
محاسبه انحراف معیار آن بهصورت رابطه  2حاصل میشود.
() 2

3.0396 (0.0064K 1K 2 K 3 ) 0.4



g RQI
 c

 c0.32
بر این اساس انحراف معیار تابع پایه برابر با 3/9311

حاصل میشود .بر این اساس مقدار اندیس قابلیت اعتماد
این روش برابر با  93/292است.
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-2-1-0قابلیتاعتمادمدل CMRI
مقدار متوسط تابع پایه مدل  CMRIبا استفاده از مقادیر
جدول  9برابر با  12/931به دست میآید .مشتق جزئی مدل
 CMRIنسبت به دو پارامتر تصادفی آن یعنی  σcو  RQDبه
ترتیب بهصورت روابط  13و Error! Reference 11
 source not found.است.
1.1

()13

()11

 100 RQD 2675 
459* 20.5 *  C * 


303 
 303
1.1 0.49
 0.5
 100 RQD 2675  

 2 * C * 
 
303  
 303
6250* 


5





gCMRI

 C

0.1

با استفاده از روابط ،مقدار انحراف معیار تابع پایه مدل
 CMRIبرابر  1/291حاصل میشود و بنابراین مقدار  βمدل
 CMRIبرابر با  2/193حاصل میشود.

بر اساس رابطه  4مقدار متوسط تابع پایه مدل تحلیلی برابر
با  93/343به دست میآید .مشتق جزئی  5نسبت به دو
متغیر  σtو  γeبه ترتیب برابر با روابط  19و  13است.
1

()13

t
t
e

بر این اساس مقدار انحراف معیار تابع پایه مدل
تحلیلی برابر با  3/942و مقدار اندیس قابلیت اعتماد برابر با
 91/992حاصل میشود.

 -2-0تحلیلقابلیتاعتمادباروشMCS
بهمنظور تحلیل قابلیت اعتماد روشهای عنوان شده از طریق
شبیهسازی مونتکارلو ،تعداد دورههای شبیهسازی در نرم-
افزار  Crystal Ballبرابر با  53333در نظر گرفته شده
 0.4این اساس نتایج حاصل از شبیهسازی در ادامه ارائه
است .بر
L  4.47 (0.0064K 1K 2 K 3 )  c0.68
شده است.
برای 0.4
0.68
استفاده از روش RQI
(0.0064اول با
گام تخریب
شبیه
L  4.47
سازیK 1K
2K 3 ) c

(رابطه ( ))1با توجه به جنس سقف بالواسطه که سیلتستون
بوده و اینکه مقدار آب در سقف بسیار کم است ،بنابراین
مقادیر ضرایب  K2 ،K1و  K3به ترتیب برابر با  3/9 ،3/5و
 3/9در محاسبات در اعمال شده است .با استفاده از روش
شبیهسازی مونتکارلو گام تخریب ،مشخصات آماری و
شاخص قابلیت اعتماد در جدول  3و نمودارهای توزیع
فراوانی و فراوانی تجمعی پیشبینی شده در شکل  3ارائه
شده است.

-2-2-0شبیهسازیمونتکارلومدل CMRI

-3-1-0قابلیتاعتمادمدلتحلیلی 

()19



-1-2-0شبیهسازیمونتکارلومدل RQI

 100 RQD 2675 
1683* 20.5 *  C * 


gCMRI
303 
 303

1.1 0.49
RQD
 0.5
 100 RQD 2675  

 2 * C * 
 
303  
 303
63125* 


5





t
e
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e


 e2

جدول  4و شکل  4نتایج شبیهسازی مونتکارلو گام تخریب
اول با استفاده از روش  CMRIرا نمایش میدهند.
-3-2-0شبیهسازیمونتکارلومدلتحلیلی 
با استفاده از رابطه Error! Reference source not

g Analitycal

 found.نتایج حاصل از شبیهسازی در جدول  5و شکل 5
ارائه شده است.
L  4.47 (0.0064K 1K 2 K 3 )0.4  c0.68

g Analitycal

L  4.47 (0.0064K 1K 2 K 3 )0.4  c0.68

 t

 e

سازیمونتکارلوگامتخریببااستفادهازمدل RQI

جدول-3نتایجآماریشبیه
پارامتر

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

β

مقدار (متر)

11/29

11/31

15/91

3/94

93/11
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الف-نمودارتوزیعفراوانی

ب-نمودارتوزیعفراوانیتجمعی 

سازیمونتکارلوگامتخریباولبااستفادهازشاخص RQI

شکل-3شبیه
سازیمونتکارلوگامتخریببااستفادهازمدل CMRI

جدول-0نتایجآماریشبیه
پارامتر

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

β

مقدار (متر)

1/5

99/11

12/13

1/21

2/99
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الف-نمودارتوزیعفراوانی

ب-نمودارتوزیعفراوانیتجمعی 
مونتکارلوگامتخریبباروش CMRI

شکل-0شبیهسازی
سازیمونتکارلوگامتخریببااستفادهازمدلتحلیلی 

جدول-5نتایجآماریشبیه
پارامتر

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

β

مقدار (متر)

15/23

93/55

93/39

3/25

91/31
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الف-نمودارتوزیعفراوانی

ب-نمودارتوزیعفراوانیتجمعی 
سازیمونتکارلوگامتخریبباروشتحلیلی 

شکل-5شبیه
جدول-6خالصهنتایجارزیابیقابلیتاعتمادروشهاتجربیوتحلیلیپیشبینیگامتخریب
روش
FOSM
MCS

مدل RQI

مدل تحلیلی

مدل CMRI

µ

σ

β

µ

σ

β

µ

σ

β

15/92
15/91

3/94
3/94

93/21
93/11

12/91
12/13

1/21
1/21

2/19
2/99

93/34
93/39

3/24
3/25

91/91
91/31
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 -5بحث
جدول  9خالصه نتایج حاصل از دو روش  FOSMو MCS

را ارائه میدهد .همانطور که در جدول  4-3مشاهده
میشود نتایج دو روش ممان دوم مرتبه اول و شبیهسازی
مونتکارلو بسیار نزدیک به هم است .بر اساس نتایج حاصل
شده مدل  RQIدارای بیشترین اندیس قابلیت اعتماد است و
پس از آن به ترتیب مدلهای تحلیلی و مدل  CMRIقرار
میگیرند .دلیل این موضوع را باید در تعداد پارامترهای
متغیر در هریک از روشها جستجو کرد .روش  RQIتنها
دارای یک متغیر تصادفی است درحالیکه دو روش دیگر
دارای دو متغیر تصادفی هستند و ازاینرو مقدار قابلیت
اعتماد مدل  RQIبیشتر از دو روش دیگر به دست آمده
است .نکته قابل توجه مقدار میانگین حاصل از روشهاست
که بر این اساس مقادیر دو مدل تحلیلی و  CMRIنزدیک به
هم هستند درحالیکه مدل  RQIمیانگین گام تخریب اول
بسیار متفاوتی را نسبت به دو مدل دیگر ارائه کرده است؛
بنابراین نتایج این طرح نشان میدهد روش تحلیلی با اینکه
دارای دو متغیر تصادفی است ولی شاخص قابلیت اعتمادی
تنها دو واحد کمتر از روش  RQIدارد .از سوی دیگر با توجه
به اینکه بررسیهای میدانی و تجارب پیشین در ناحیه پروده
نشان میدهد گام تخریب اول بلوک  3پروده  4باید بیش از
مقدار آن در معدن مکانیزه پروده ( 1بین  14تا  19متر)
باشد ،بنابراین نتایج دو روش تحلیلی و  CMRIقابل قبول
هستند؛ بنابراین روش تحلیلی بر اساس مقدار شاخص
قابلیت اعتماد (مقدار متوسط  )91/11و همچنین مقدار
متوسط گام تخریب اول پیشبینی کرده ( 93متر) بهترین
مدل برای معدن بلوک  3پروده  4است.
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انحراف معیار و اندیس قابلیت اعتماد مدل  RQIبه ترتیب
برابر با  3/94 ،15/92و  93/21است .این مقادیر برای مدل
تجربی  CMRIبه ترتیب برابر با  1/21 ،12/91و  2/19به
دست آمد .نتایج این روش برای مدل تحلیلی نیز به ترتیب
مقادیر  3/24 ،93/34و  91/91را حاصل کرد.
 .9شبیهسازی احتماالتی با روش مونتکارلو نشان داد
که مقادیر متوسط ،انحراف معیار و اندیس قابلیت اعتماد
مدل  RQIبه ترتیب برابر با  3/94 ،15/91و  93/11است.
این مقادیر برای مدل  CMRIبه ترتیب برابر با ،12/13
 1/21و  2/99است درحالیکه برای مدل تحلیلی برابر با
 3/25 ،93/39و  91/31به دست میآید.
 .3نتایج نشان میدهد که روش  RQIدارای بیشترین
قابلیت اعتماد است و پس از آن مدلهای  CMRIو تحلیلی
قرار میگیرند.
 .4تحلیل نتایج نشان میدهد که روش تحلیلی بر
اساس مقدار شاخص قابلیت اعتماد و همچنین مقدار
متوسط گام تخریب پیشبینی شده قابلاطمینانترین روش
برای پیشبینی گام تخریب اول در معدن زغالسنگ پروده
( 4هدف پروژه جبههکار طوالنی مکانیزه) است.

 -7سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از دانشگاه صنعتی شاهرود برای حمایت
مالی از انجام این تحقیق در قالب طرح پژوهشی با کد
 11343قدردانی مینمایند .همچنین از مدیریت و تمامی
کارشناسان دفتر فنی مجتمع معادن زغالسنگ طبس برای
همکاری صمیمانه در انجام این پژوهش سپاسگزاری میشود.

 -6نتیجهگیری
در این طرح مقاله قابلیت اعتماد مدلهای مختلف تجربی
( RQIو  )CMRIو تحلیلی پیشبینی گام تخریب اول در
معدن بلوک  3پروده  4با استفاده از دو روش ممان دوم
مرتبه اول ( )FOSMو شبیهسازی مونتکارلو ()MCS
بررسی شد .مهمترین نتایج حاصل از مطالعه بهصورت زیر
است:
 .1نتایج روش  FOSMنشان داد مقدار متوسط،
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 واحد

گام تخریب
 سنگ بکر سقف در حالت خشکUCS

m

ضریب مقاومت برجا
ضریب خزش
ضریب آب محتوی یا ضریب رطوبت
ضخامت الیه
شاخص کیفیت توده سنگ
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امi مدول یانگ سنگ الیه
امi وزن مخصوص سنگ الیه
ام سقفi ضخامت الیه

 نماد

m

L
 σc
 K1
K2
K3
tb
RQD
σt
t

N/m3

γe

GPa

Ei

3

N/m

γi

m

ti

kg/cm
m
MPa
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