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 خالصه

           تاثير عميقي در رفتار مکانيکيناپيوستگي ها به عنوان یکي از مهمترین عوامل آنيزتروپي وناهمگني درتوده هاي سنگي محسوب مي شوند و

معدني  عمراني،هاي دار مرتبط با پروژههاي درزهها در توده سنگسازي شبکه هندسي ناپيوستگيرو مدل نیها دارند. از ا و هيدورليکي این محيط

      آماري، روش قطعيشامل دار هاي درزهتوده سنگ شبکه ناپيوستگي هاي سازيشبيههاي استفاده شده  روش باشد.مي و مهندسي نفت ضروري

      تصادفي در نظر گرفتن  متغييرها گيرند. ها مورد توجه قرار ميناپيوستگي يپارامترها عیهاي آماري توابع توزروش در شند.مي با زمين آماريو 

توانند ها ميپارامترهاي هندسي درزه مهمترین عيب این روش مي باشد. ها در توده سنگویژگي فضایي پارامترهاي ناپيوستگيو عدم توجه به 

علي رغم مزایاي این روش، . قرار گيرند تخمينبين آنها مورد  فضایيخودهمبستگي و یا وابستگي به حسب وجود  زمين آماري هايتوسط روش

        آمار نيازمند اطالعات زیاد توزیع شده در توده و دقت باال در واریوگرافي و تخمين است كه معموال دسترسي به آن پر هزینه و پيچيده زمين 

گر قدرتمند توانسته است پيچيدگي هاي ارتباط بين این پارامتر ها را مدل سازي نماید و  روزه روش شبکه عصبي به عنوان یک تخمينمي باشد. ام

   نتایج حاصل از تخمين پارامترهاي هندسي بلوك تکتونيکي یک معدن چغارت با استفاده از روش شبکه عصبي حاكي از آن است كه این تکنيک

با پارامترهاي هندسي را شناخته و ت و پيچيدگي هاي تخمين بروش زمين آماري و تنها با استفاده ازمحاسبات ساده الگوي توزیعبا عبور از مشکال

سازي و تخمين  پارامترهاي هندسي ناپيوستگي ها پيشنهاد دقتي باالتر از زمين آمار به تخمين آنها پرداخته است. لذا استفاده از شبکه عصبي در مدل

 دد.مي گر

 
 

  ، زمين آمارفيواريوگرا ،سازي هندسيمدل ناپيوستگي ها، شبكه عصبي، پارامترهاي هندسيکلمات کليدي: 

 

 

  مقدمه .1

 
مدل هندسي سه بعدي توده سنگ با  ها دارد.هاي مهندسي، نياز به مدل هندسي و مشخصات درزهدار بمنظور طراحيهاي درزهآناليز پایداري توده سنگ

به سبب عدم دسترسي به كل  مترهاي متعددي از ناپيوستگي ها شامل جهت داري، شکل، اندازه، موقعيت و چگالي حجمي توصيف مي شود.داشتن پارا

این ابهامات به سبب عدم امکان  توده سنگ همراه با ابهاماتي است.ها، شناخت ما از پارامترهاي گيري مشخصات ناپيوستگيتوده سنگ در اندازه

 ب،يها، شيوستگيناپ يهندس يپارامترها نيگردد. از بيم جادیشوند.( ايبرداشت م يدوبعد ایو  يبعدها )معموال تکيوستگيناپ يعدببرداشت سه

 بایتقر يوستگيباشد. شناخت ما از ابعاد و گسترش ناپيم گاهي با نواقصهستند كه شناخت ما از آنها مطلوب  يجزء اطالعات يدارو  فاصله يدارجهت

تعيين این پيچيدگي در علتبه با این حال باشد.يممکن مريغ بایتقر يآنها در بلوك سنگ قيدق یيها و جانمايوستگيشکل ناپ نييتعو بوده فيضع

                                                 
 ارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافق دانشجوي ك1
 استاديار و عضو هيأت علمي دانشكده معدن و متالورژي، دانشگاه يزد 2
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 مختلف شبيه سازي مي تواند ما را در تکنيک هاي لذا.پارامترها، ارائه توصيفي دقيق از هندسه سنگ بسيار مشکل و در مواردي غير ممکن مي باشد

 ].4[جهت نزدیک كردن مدل به واقعيت كمک كند

هاي آماري است. در این روش هر یک از رود، استفاده از روشها بکار ميسازي هندسي ناپيوستگيهایي كه بمنظور مدلاز جمله روش

 نآید. از معایب ایك مورد مطالعه بدست ميآماري، مقادیر آن براي بلو عیگردد و بر اساس توابع توزپارامترها به عنوان یک متغير تصادفي منظور مي

شود و متغير تصادفي ها در توده سنگي و خاصيت خود همبستگي آنها در نظر گرفته نميروش این است كه ویژگي فضایي بودن پارامترهاي ناپيوستگي

وابستگي فضایي خصوصيات  این روشدر ه شوند.زمين آماري نيز تخمين زد هايتوانند توسط روشها ميپارامترهاي هندسي درزه گردد.مفروض مي

سازي مورد استفاده قرار از سنگ نسبت به زماني كه روابط فضایي در شبيه يترهاي واقعيمدل گردند.ومي سازي آنها تلفيق تواند با شبيهها ميدسته درزه

، موجب شده كه رهيافتي كامالً متفاوت براي یتم هاي یادگيرير الگورپيشرفت هاي انجام شده درزمينه شبکه عصبي به ویژه د.آید بدست ،گيردنمي

انند به تخمين پارامترهاي هندسي توده سنگ درزه دار توسعه یابد. شبکه هاي عصبي سيستم هاي پویا و غيرخطي براي تخمين در اختيار دارد.كه مي تو

تایج آن و عالوه بر محاسبات ساده ن، ي به مدل ریاضي پيچيده نداشتهاین تکنيک جهت شناخت الگوي تخمين نيازهمچنين .بزنند طور غير خطي تخمين

هندسي  براي تخمين و مدلسازي  این مقاله قابليت هاي شبکه  عصبي مصنوعي  دروبراي هر نوع تابع توزیع مي تواند به كار رود.قابل اعتماد نيزمي باشد.

نوع پارامترهایي كه این نوع تخمين براي آنها  ،العات موردي و مقایسه با روش زمين آمارمي شود باانجام مط و سعي شدهتوده سنگ درزه دار نشان داده 

 ].4[مناسب است شناخته شوند

 
 

 تعيين مناطق هموژن آماري.2

 
 و در آنهاداراي پراكندگي كم  ،مشخص بوده يآمار عیتابع توز يكه دارا است يبه جوامع افتنیدست آماري  هموژن هدف از تفکيک مناطق

ها گسلباشند. و ساختاري ميسازي كاني ،شناسيهاي زمينعوامل موثر در تفکيک مناطق در علوم زمين اغلب ویژگيوجود نداشته باشد.  يروند خاص

 اتيصبا خصو هايهیال تواننديم اسيو بسته به مق كننديعمل م يکيطبيعي یک بلوك تکتون يغالباً بصورت مرزها شناسينيزم يو سایر ساختارها

 شوند عبارتند از:ها را شامل ميبندي درزهتعاریف دیگري كه معموال تقسيم قرار دهند. گریکدیمختلف را در كنار  داريدرزه

 رويمنشاء و ن کی ريو...( مشابه هستند كه معموال تحت تاث داريفاصله ب،يجهت ش ب،ي)شداريدرزه اتيبا خصوص هايدسته درزه: درزه -

 اند.شده ليتشک

 هستند. يوستگيناپ ای: شامل حداقل سه دسته درزه و يوستگيبکه ناپش -

درزه  ای يوستگيشبکه ناپ نیچند يكه دارا شونديگفته م يبه مناطق بزرگ يوستگيناپ يهاداني: ميوستگيناپ ستميس ای يوستگيناپ دانيم -

 باشند.

موجود است و در واقع  هايمختلف و سپس دسته درزه هايشبکه کيمنوط به تفک يوستگيناپ دانيم کی آمارينيو زم يآمار هاييبررس

 يجامعه آمار کیهر دسته درزه جداگانه به عنوان منطقه همگن و  يوستگيشبکه ناپ ،فرض نیبا ا.دهنديم لها تشکيما را دسته درزه يجامعه آمار

 ].4[شوديمحسوب م

معدن به عنوان از این  کیبلوك شماره  ،یيو مشاهدات صحراچغارت عدن موجود در م يکيو تکتون يشناسنيزم يهانقشه بررسيبا توجه به 

مختلف و در ترانشه مجاور بلوك كه  يارتفاع يدر ترازها برداشت كار در چند خطاز جبهه ازيمورد ن يها. دادهدیگرد مطالعهجداگانه  يکيبلوك تکتون

 ب،يش ب،يشامل امتداد شدرزه  6۲4يهندس يپارامترهاخط برداشت،  18در مجموع از  .انددهیبرداشت گرد سازد،يدرجه م 70حدود هیاوكار زبا جبهه

هاي مختلف محدوده برداشتي و خط برداشت 1شکل شماره  .اندشده يريگاندازه يبردارنقشه نيدورب متر و ،و گسترش با استفاده از كمپاس يدارفاصله

 قرار گرفته است.  800-1150و تراز    5۲00-5500شرقي  ، 8150  - 8550شمالي  دهد كه در محدودهرا در محدوده معدن چغارت نشان مي
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 ] 4[هاو موقيعت خطوط برداشت ناپيوستگي معدن چغارت 1محدوده بلوک تكتونيكي شماره  -1شكل
 

 درزه نگاري بلوک.3

 
و توضيحات قبل  1ها است. عمليات برداشت بلوك طبق نقشه شکل وستگيتفکيک و تحليل ناپي ،ترسيم ،نگاري معموال شامل مراحل برداشتدرزه

افزار اتفاق صورت گرفت و تفکيک توسط كنتور تجمع درزه و امکانات نرم شبکه اشميتدر  5نسخه  Dipsها در نرم افزار انجام گرفت. ترسيم درزه

 . ستها معموال بر پایه تجربه و قضاوت مهندسي اانتخاب دسته درزهافتاد. 

 ،گسترشو داريفاصله ،جهت شيب ،شيب ،مثل مختصات جغرافيایي هر درزه مربوط به آن يهاداده يدرزه و جداساز هر دستهتفکيک 

توان از دسته درزه شماره ، چهار دسته درزه در منطقه شناسایي شده است)مي۲مطابق شکل .گردديآماده م يآمار نيزم مطالعات ياطالعات الزم برا

گيرد ولي در اینجا تحليل به ها عموما جهت تعيين پتانسيل ریزش انجام مينظر نمود(. تحليل درزهكم بودن تمركز و تعداد درزه صرفل دلي چهار به

 شده است.معناي تحليل آماري آنها در نظر گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dipsافزار ها در شبكه اشميت، بلوک يك معدن چغارت، نرمجدايش دسته درزه -2شكل
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 تخمين ويژگيهاي هندسي بوسيله شبكه  عصبي مصنوعي.4
 

شبکه درپيوستگي ها جهت تخمين پارامترهاي هندسي نابرداشت شده از جبهه كارهاي مختلف به صورت خام قابل استفاده با توجه به اینکه داده هاي 

و درمدلسازي آماري  .گيرندقراراستفاده  مورد شبکه براي وروديطبقه بندي و آناليز شده وسپس به عنوان داده مي بایست دادها .نمي باشندعصبي 

به همين دليل در گردد.ي خطا مباالرفتن  و ها باعث انحراف نتایج مطلوبها الزامي است و نرمال نبودن دادهآماري، نرمال بودن دادهزمين  هايتخمين

اي است كه مستقل از تابع توزیع است و لزومي براي بکه عصبي، چون این روش به گونهكنند. اما در رابطه با تکنيک شها را نرمال ميابتدا توزیع داده

اما در مورد مقادیر كار برد.ها صرفنظر كرد و هر تابع توزیعي را براي آن بهتوان از نرمال سازي دادهدر نتيجه درباره آن مي تغيير تابع توزیع آن نيست،

این مقادیر باید به طریقي از مجموعه  (.دهندها از خود نشان ميوت معني داري با سایر مقادیر و یا با ميانگين دادهمقادیري هستند كه تفاخارج از ردیف،)

استفاده Minitab در نرم افزار  Boxplotمقادیر از رسم نمودار  این براي پيدا كردنكه دهد.ها حذف گردد، چون تخمين را تحت تأثير قرار ميداده

 شده است.

 :مي باشد زیر مصنوعي به شرح ل انجام تخمين پارامترهاي هندسي توده سنگ با استفاده از شبکه عصبيمراح 

 ها. ها به منظور همگن سازي و كاهش تغيير پذیري دادهكامپوزیت سازي دادهـ 1

 هاي مورد تخمين جهت تخمين چگالي درزه داري.تعيين ابعاد بلوك ـ ۲

اي كه تخمين پارامترهاي هندسي) چگالي درزه داري ، شيب ، جهت شيب و قطر درزه ها در آن صورت دودهتعيين فضاي تخمين، یعني محـ 3

 گيرد.مي

 یک شبکه عصبي بهينه جهت عمليات تخمين. طراحيـ 4

 هاي كامپوزیت شده. آموزش شبکه عصبي مصنوعي با دادهـ 5

 يب و قطردرزه ها با شبکه عصبي آموزش دیده. هاي مشخص شده و شيب ،جهت شتخمين چگالي درزه داري بلوك ـ 6

 هاي مختلف چگالي درزه داري در افق هاي مختلف .رسم نقشه پالنـ 7

چگالي درزه داري اصلي ترین و مهمترین پارامتر هندسي توده سنگ است. و برابر است با تعداد درزه هاي مشاهده شده در یک حجم ،سطح 

مطالعه ، با استفاده ار داده هاي خام حاصل از برداشت ناپيوستگي ها نمي توان این پارامتر را محاسبه وبه عنوان  و یا طول  واحد از بلوك سنگي مورد

هاي متعلق به یک دسته درزه را محاسبه داري واقعي درزهابتدا متوسط فاصلهلذا جهت توليد چگالي درزه داري داده آموزشي به شبکه عصبي ارائه نمود. 

داري متوسط و یا بيشتر از آن تقسيم و از پارامترهاي هندسي درزه ا توجه به مقدار به دست آمده، خط برداشت را به دوایري با فاصلهنموده و سپس ب

را هاي متناسب با هر گام از واریوگرام دهيم جهت محاسبه واریوگرام، زوج نمونهگرفته و به مركز دایره نسبت مي گرفته در هر دایره، ميانگينقرار

هاي مناسب براي هر گام در هر خط برداشت نمائيم. بدین منظور ابتدا زوج نمونهتشکيل داده و به ازاي هر گام، مقدار تابع چگالي مربوطه را محاسبه مي

 .گرددر محاسبه ميجداگانه محاسبه شده و انتهاي یک ليست از هر خط برداشت به ابتداي ليست دیگر اضافه شده و سپس مقدار چگالي مطابق فرمول زی
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 ها،زوج نمونه نيفاصله ب: hبطوریکه:  ixz: مقدار نمونه در نقطهix ، hxz i مقدار نمونه در نقطه :hxi  ، hN تعداد :

 .[1]یابد( با یک مقدار ثابت افزایش مي hاست )معموال مقدار  hها با توجه به فاصله زوج نمونه

ها در تخمين كریجينگ چگالي شود. این دادههاي محاسبه شده به این نقاط نسبت داده ميگردند و چگاليدار ميمختصاتدر ادامه نقاط منظم تهيه شده 

 شوند.استفاده مي

اند. جهت برازش مدل مناسب، روش كمترین مربعات ها انتخاب گردیدههاي تئوري كروي، نمایي و گوسي جهت برازش به واریوگراممدل

 ،يمربعات وزن نیاز روش كمتر توانيها برازش شود، مبه داده دیكه با يوگرامیوار يکیروش بعد از انتخاب مدل تئور نیدر اوزني استفاده شده است. 

 شود: ممينيم ریتابع ز دیمنظور با نیا يزد. برا نيمدل مورد نظر را تخم يپارامترها
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 مختلف يهاjيدر به ازا كه jh ابدی يم شیافزا . jNhم،وگرایها در محاسبه وارتعداد جفت نمونه   jhدر  يتجرب وگرامیمقدار وار

 jh ،   ;jhينيتخم يبازاء پارامترها يتئور وگرامیمقدار وار  است. نسبت 
   ;2 jh

jNh وزن موجب  نی. اشوديم دهيوزن نام   

 يشتريدر محاسبه آنها موثر است، وزن ب يشتريتعداد زوج نمونه ب ایكوچک است و  ريتاث دامنهكه فاصله آنها  نسبت به  وگرامیاراز و يبه نقاط شوديم

بيني شده درون هر بلوك را با هاي پيشتعداد درزهدر قدم بعدي بلوك بزرگ در نظر گرفته شده به بلوك هاي كوچکتر تقسيم شده و داده شود.

 د.ندهمي نگ به مركز هر بلوك نسبتگركریجيتخمين

ها و برازش مدل ها، تهيه واریوگرامسازي دادههاي برداشتي، منظمالزم به ذكر است كليه مراحل محاسباتي شامل بدست آوردن مختصات درزه

 نویسي شده و انجام گرفته است.برنامه Mathematicaافزاري مناسب در محيط نرم

براي جلوگيري از آموزش بيش از  د.انطراحي و اجرا شده 0۲/5نسخه  NeuroSolutionsافزار در محيط نرمكليه شبکه هاي بررسي شده 

یي كه هاورودي شبکه سنجي انتخاب و به مدل معرفي شدند.ها جهت اعتباردرصد از داده15 ،شودمناسب مدل مي باعث یادگيري نا حد شبکه كه غالباً

تهيه شده است.  Mathematica( كه با استفاده از محيط برنامه نویسي X,Y,Zمختصات مراكز بلوكهاي) ندجهت تخمين چگالي طراحي شده بود

ازمختصات نقاط برداشت شده . در مورد شيب،جهت شيب و قطر درزه ها وخروجي آن مقدار چگالي درزه داري هردسته درزه براي هربلوك مي باشد

باشد. ذكر این نکته قابل مي ، جهت شيب و قطردرزه در آن نقطه خاصشد.و خروجي آن مقدار شيباستفاده به عنوان ورودي از روي خط برداشت 

هاي داده هاي درزه ، جهت شيب و قطر (شيب)شبکه اي مجزا طراحي شده است. این شبکه ارتباط بين مختصات و  توجه است كه براي هر دسته درزه

 قابل تخمين است ، جهت شيب و قطر درزهدهد.بنابراین براي هر مختصات در فضا، مقدارشيبمي شناسد و آن را به كل فضا تعميممي   معلوم را 

شبکه هاي مختلفي با هندسه هاي متنوع و   .بلوك یک داشته باشد پارامترهاي هندسيكارایي قابل قبولي در زمينه تخمين ي كه جهت طراحي شبکه های

 این پارامترهاهاي حساسيت مختلفي كه براي تخمين ن شبکه ها موردآزمایش قرار گرفت. پس از آناليزو داده ها در ایامترهاي مختلف طراحي شد.پار

ریک الیه انجام گرفت.بهترین شبکه ها براي آموزش انتخاب شدند.كه این شبکه ها عبارتند از شبکه پرسپترون چهار الیه با دو الیه مخفي كه تابع تح

ه یک را مي توان در جدول سته درزشبکه هاي بهينه جهت تخمين  پارامترهاي هندسي دهندسه و مشخصات  نمونه براي  كهخطي مي باشد. خروجي آنها

 مشاهده نمود.1شماره

 

 پارامترهاي هندسي دسته درزه يكمشخصات شبكه هاي عصبي بهينه بكار رفته جهت تخمين   -1جدول 
 

 

  Density Dip Dip direction diameter joint مشخصه

 3-1۲-6 -1 3-۲0-10 -1 3-۲0-8 -1 3-18-8 -1 سه شبکههند

 تانژانت هيپربوليک سيگموئيد سيگموئيد سيگموئيد 1تابع تحریک الیه مياني

 تانژانت هيپربوليک سيگموئيد سيگموئيد سيگموئيد ۲تابع تحریک الیه مياني

 مومنتوم ماركوارت -لونبرگ  ماركوارت -لونبرگ  ماركوارت -لونبرگ  الگوریتم آموزش

 0115۲7۲/0 0117۹/0 0105/0 ۹1667۲4/1×۲5-10 ميزان خطاي آموزش

 01۲7880/0 13570/0 0۲33/0 0141۹705/0 ميزان خطاي اعتبار سنجي

 14۹ 146 14۹ 17۲ تعداد داده آموزشي

 34 3۲ 34 35 تعداد داده اعتبار سنجي



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 13۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 6

 

 را نيز مي توان مشاهده كرد.براي پارامترهاي هندسي دسته درزه یک  اي طراحي شدهنتایج تست كارایي شبکه همي توان  ۲همچنين در جدول شماره 

 

 پارامترهاي هندسي دسته درزه يكجهت تخمين بهينه بكار رفته  نتايج تست کارايي شبكه هاي  -2جدول 
 

 

Performance Density Dip Dip direction diameter joint 

MSE 34۹86/16  8004۲/15  44716/5۹  ۹81۲4/41  

NMSE 03886/0  07۲88/0  18744/0  ۹4۹53/0  

MAE 6۹765/۲  14076/3  46735/6  5167۹/4  

Min Abs Error 07۹46/0  0۲5۹۲/0  07140/0  04174/0  

Max Abs Error 18446/1۲  0۲۹33/10  18370/14  ۹0731/10  

r ۹814۹/0  ۹6۲۹4/0  ۹1۲58/0  56۹1۲/0  

 

 Min Abs Errorخطا،   مقدار ميانگين MAE، مجذور خطاي ميانگين نرمال شدهNMSE  ، ينمجذور خطاي ميانگMSE در  جدول ارائه شده 

مهمترین پارامترهاي تعيين  rو MSE.كه مقدارضریب همبستگي شبکه است r ماكزیمم قدر مطلق خطا و Max Abs Error مينيمم قدر مطلق خطا، 

شبکه جهت تخمين چگالي ،شيب و جهت شيب خيلي باال بوده اما در مورد تخمين قطر  همانطور كه مشاهده مي شود كارایي كننده شبکه بهينه هستند.

 كارایي چندان مطلوبي ندارد.عصبي  درزه ها شبکه
 

 

 دسته درزه ها پارامترهاي هندسيمقايسه نتايج تخمين شبكه عصبي و زمين آمار براي  .5
 

مجهول  ،د استفاده، تعدادي از نقاط معلومهاي موربررسي ميزان دقت تخمين به منظور مقایسه نتایج تخمين شبکه هاي عصبي و زمين آمارو 

با هردوش تخمين زده شد و با عدد واقعي مقایسه گردید.الزم به توضيح است كه مقدار ميانگين خطاي محاسبه شده براي زمين فرض شد و مقدار آنها 

 Mathematicaبرنامه اي در محيطآمارهاي ارائه شده توسط زمين ارسنجي تخميناعتبكميت مورد تخمين است.جهت ازاي واحد آمار، ميزان خطا به

هاي معلوم را حذف نموده و آنها را مطابق پارامترهاي تخمين در نظر است. الگوریتم برنامه به این ترتيب است كه تعداد مشخصي از دادهگردیدهتهيه 

گردد. توان ميزان خطا محاسبه ميهاي واقعي ميهاي بدست آمده با جوابا مقایسه جوابزند. سپس بشده در محاسبه نقاط مجهول تخمين مي گرفته

 فرمول خطاي تخمين به صورت زیر در نظر گرفته شده است. 

                                                                  

 
 1 , 1,...,
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i i
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x x
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*در آن 

ix  ه توسط برنامه از پارامتر مورد مطالعه، مقدار تخمين زده شدix  مقدار واقعي داده تخمين زده شده وN  تعداد نقاط بررسي شده در

 MSEدر قسمت تست كارایي شبکه به صورت و محاسبه  NeuroSolutionsبرنامه است. ميزان خطا در شبکه عصبي هم كه توسط خود نرم افزار 

با مقدار واقعي و ميزان  كریجينگتوسط شبکه عصبي و ۲و  1دسته درزه گسترش و،جهت شيب تخميني شيبمقادیر ۲. در شکل شماره مي شود ارائه 

 خطا ارائه شده است.
 

 

 معدن سنگ آهن چغارت با استفاده از روش ديسك هاي عصبي Iمدلسازي هندسي بلوک تكتونيكي شماره .6
 

سازي براي شبيهه از مدل دیسک بيچر .دراین مقالگيریممي نظر در راخاصي  ، محدوده مختصاتيIجهت مدلسازي هندسي بلوك تکتونيکي  

كم  ضخامتباهاي دایروي اي بوده و به شکل دیسکها صفحهجمله اینکه تمامي ناپيوستگيگرفتن فرضياتي ازرنظرمدلسازي با دشد. وها استفاده درزه

مراحل مدلسازي هندسي بلوك اند،صورت گرفته است.پواسون در فضا توزیع شده ها بصورت تصادفي و به طور مستقل با توزیع و مراكز درزه مي باشند

 مورد مطالعه با استفاده از شبکه عصبي به صورت زیر مي باشد :

(3)  
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 :جانمایي مراكز درزه ها درون بلوك ـ1

چگالي درزه داري را براي ادیر به عنوان ورودي ارائه مي شود و هرشبکه  مقعصبي  بهينه طراحي شده شبکه  بلوك بههرمختصات مركز كه  

، مراكز درزه درون هر پواسونگرفته درون هر بلوك، با استفاده از تابع توزیع داشتن تعداد مراكز درزه قرار .سپس بانقطه مركز بلوك تخمين خواهد زد

 .بلوك جانمایي مي شود

    :تعيين مشخصات دیسک هاي عصبي و ترسيم آنها ـ۲

با داشتن  و .و قطر درزه ها توسط شبکه عصبي تخمين زده شدهمقدار پارامترهاي شيب و جهت شيب ز دیسک ها مختصات مراكبا توجه به 

 د.گرافيکي  دیسک ها توليد خواهد شنقطه مركز دیسک ،بردار نرمال شده و قطر دیسک ها شکل 

    :تهيه مقطع  از  دیسک هاي شبيه سازي شده عصبيـ 3

مختصات یک نقطه در فضا و شيب و جهت شيب صفحه قطع كننده دیسک ها با توجه به معادالت نوشته ه با داشتن برنامه این قابليت را دارد ك

 مشاهده نمود. 4مراحل مدلسازي را مي توان بصورت گرافيکي در شکل شماره  م  نماید.را تهيه و ترسي و دوبعدي شده مقطع سه بعدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسط شبكه عصبي وکريجينگ  2و  1دسته درزه  پارامترهاي هندسيمقاديرتخميني مقايسه   -3شكل

توسط شبکه عصبي و كریجينگ  دوسه مقادیرتخميني شيب دسته درزه مقای( ب

 مقابل مقدار واقعي

مقایسه مقادیرتخميني شيب دسته درزه یک توسط شبکه عصبي و كریجينگ ( الف

 در مقابل مقدار واقعي

شيب دسته درزه یک توسط شبکه عصبي و كریجينگ  جهت مقایسه مقادیرتخميني( ج

 در مقابل مقدار واقعي

توسط شبکه عصبي و كریجينگ  جهت شيب دسته درزه  دو مقایسه مقادیرتخميني( د

 در مقابل مقدار واقعي

 توسط شبکه عصبي و كریجينگ  قطر  دسته درزه  دو مقایسه مقادیرتخميني( و  توسط شبکه عصبي و كریجينگ قطر  دسته درزه  یک مقایسه مقادیرتخميني( ه
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 با استفاده از روش ديسك هاي عصبي Iمدلسازي هندسي بلوک تكتونيكي شماره مراحل  -4شكل

 

 گيرينتيجه.7
دقت باال پيش بيني و طبقه بندي مي نماید. و با توجه به مقایسه هاي انجام شبکه عصبي  الگو هاي  دسته  درزه ها را  بخوبي تشخيص داده و آنها را باـ 1

 مي باشد. ار در تخمين پارامترهاي هندسيشده بين روش شبکه عصبي و زمين آمار  نشان دهنده قابليت باالي شبکه عصبي نسبت به زمين آم

واریوگرام تجربي است. كه شبکه عصبي  مي تواند در جهت رفع این محدودیت به مهمترین انتقاد وارد به روش زمين آمار، انتقاد به برازش مدل به ـ ۲

يک شناخته عنوان مکمل تکنيک شبيه سازي زمين آماري عمل نموده.یا بطور مستقل با استفاده از قابليت تشخيص الگو،  ساختار فضایي را به طور اتومات

 .و آنرا مجدداً توليد نماید

دهد. بکارگيري نتایج و هاي بوجود آمده را نشان ميها در عمق و شکل بلوكها، جانمایي درزهاطالعات كاملي از درزه بعدي تهيه شدهمدل سه ـ 3

بجاي توابع توزیع آماري در  خروجي برنامه مدلسازي دیسکهاي عصبي مي تواند به عنوان اطالعاتي باتطابق بيشتر با واقعيت، جهت تعریف هندسه مدل 

 شود.استفاده  3DECو UDECددي نرم افزارهاي ع
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