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چکيده
عمليات انفجار با توجه به تأثيرگذاري بر ساير بخشهاي فرآيند استخراج مواد معدني (بارگيري ،باربري و سنگ شکني) بسيار مهم
است .در اين عمليات مالک ارزيابي عالوه بر دستيابي به خردايش مورد نظر ،كاهش پديدههاي نامطلوب از جمله عقبزدگي و پرتاب
سنگ است .پارامترهاي متعددي مانند مشخصات هندسي شبکه انفجار ،خصوصيات تودهسنگ و خصوصيات ماده منفجره در طراحي
الگوي انفجار تأثيرگذار هستند .با توجه به چند شاخصه بودن مسأله طراحي الگوي مناسب انفجاري و عدم دقت كافي روشهاي تجربي،
استفاده از مدلهاي تصميمگيري چند معياره به عنوان تأمينكننده اهداف عمليات (خردايش مطلوب ،كاهش عقبزدگي و پرتاب
سنگ) ،مي تواند مفيد باشد .در اين تحقيق ،كه در آن معدن شماره يک سنگ آهن گلگهر به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شده،
اطالعات مربوط به هفتاد و پنج الگوي انفجاري در معدن گل گهر سيرجان جمع آوري ميشود .سپس اوزان مربوط به اهداف موردنظر با
بهرهگيري از نظر كارشناسان ،مقايسات زوجي مشخص شده و رتبهبندي بين الگوها با در نظر گرفتن اوزان اهداف ،توسط روش
 TOPSISصورت ميگيرد. .در مرحله بعد سعي ميشود با بهكارگيري روش برنامهريزي آرماني( )GPهندسه انفجار طوري طراحي شود
تا مقادير اهداف الگوي موردنظر بهبود يابند .نتايج مقادير اهداف الگوي طراحي شده ،نشاندهنده بهبود خردايش سنگ به ميزان
 38/68درصد ،كاهش عقبزدگي به ميزان  0/31متر و افزايش پرتاب سنگ به ميزان  3/58متر است.

كلمات كليدي
الگوي انفجار ،معدن گلگهر سيرجان ،روش تصميمگيري چندشاخصه  ،TOPSISروش برنامهريزي آرماني()GP
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راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویتبندی راهکارها
مطرح است ،چند سالی است که روشهای تصمیمگیری با
شاخصهای چندگانه جای خود را باز کردهاند .در این میان
روش تحلیل سلسله مراتبی  AHPو روش تصمیمگیری چند-
شاخصه  TOPSISبیش از سایر روشها در علم مدیریت
استفاده شده است .در روش  ،AHPوابستگیها از باال به پایین
و برعکس ،باید به صورت خطی باشد .چنان چه وابستگی دو
طرفه باشد ،یعنی وزن معیارها به وزن گزینهها و وزن گزینهها
نیز به وزن معیارها وابسته باشد ،مسئله از حالت سلسله مراتبی
خارج شده و تشکیل یك شبکه یا سیستم غیرخطی یا سیستم
با بازخور را میدهد .در این صورت برای محاسبة وزن عناصر
نمیتوان از قوانین و فرمولهای سلسله مراتبی استفاده کرد و
چون وابستگی بین شاخصها وجود دارد باید از روش
 TOPSISاستفاده کرد [ .]18در این تحقیق سعی میشود تا
با استفاده از روش تصمیمگیری چندشاخصه TOPSIS
مناسبترین الگو از بین الگوهای انفجاری انجام گرفته در معدن
گلگهر سیرجان برای رسیدن به اهداف (خردایش مورد نظر،
کاهش عقبزدگی و کاهش پرتاب سنگ) انتخاب شود .سپس با
استفاده از روش برنامهریزی آرمانی ،الگویی کارا با بهینه کردن
مقادیر هدف الگوی انتخاب شده توسط روش ،TOPSIS
طراحی میشود.

 -3مقدمه
کیفیت انفجار یکی از مسائل کلیدی در معادن است و
خردشدگی مناسب ماده معدنی استخراجی بسیتر مهم است.
ابعاد سنگهای منفجر شده باید از یك طرف به اندازهای باشد
تا حمل و نقل آنها به آسانی انجام شود و از طرف دیگر از
تولید سنگهای بسیار ریز به منظور جلوگیری از گرد و غبار نیز
اجتناب شود .هر چند اندازه جام سیستم بارگیری ،حد باالیی
اندازه سنگهای منفجر شده را تعیین میکند اما تعیین حد
پایینی اندازه سنگهای خرد شده در اثر انفجار مشکل است و
چنانچه اندازه سنگهای منفجر شده کوچكتر از اندازه مورد
نظر باشد موجب به هدر رفتن ماده منفجره و افزایش هزینهها
میشود .به همین دلیل با توجه به نوع ماشین بارگیری و اندازه
ورودی سنگشکن اولیه ،در هر معدن متوسط اندازه خردههای
انفجاری باید بهینه باشد[.]1-4
بدین ترتیب کیفیت خردایش سنگ در عملیات انفجار یکی
از پارامترهای مهم تأثیرگذار بر اقتصاد معادن روباز است [.]5
انجام یك انفجار مطلوب باعث کاهش هزینههای کلی خردایش
سنگ ،بهبود بازدهی چرخه تولید (عملیات حفاری ،بارگیری،
باربری) و بهبود عملیات بعد از استخراج مواد معدنی (ورود مواد
به سنگ شکنهای اولیه ،ثانویه) میشود[.]3
محققین زیادی در گذشته روابطی را برای طراحی الگوی
انفجار ارائه دادهاند [.]15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،3
اما با توجه به در نظر نگرفتن همزمان اغلب پارامترهای مؤثر و با
توجه به شرایط پیچیده حاکم بر عملیات انفجار ،نتایج چندان
مطلوب نبوده است [ 13و .]3
طراحی الگوی انفجار مناسب ،مهمترین مرحله در تأمین
خردایش مطلوب است .برای تأمین خردایش مطلوب،
محدودیتهای اجرایی مانند عقبزدگی ناشی از انفجار ،پرتاب
سنگ و محدودیت شرایط زمینشناسی وجود دارند [17و .]2
از بین این محدودیتها ،عقبزدگی و پرتاب سنگ از
بزرگترین و مهمترین معضالت عملیات انفجار در معدن گل-
گهر سیرجان میباشند .در یك ارزیابی جامع از عملیات انفجار
الزم است تا تمامی این معیارها در نظر گرفته شوند .در کتب و
مقاالت انتشار یافته اغلب به اصالح و بهینهسازی یك شاخص
(بهطور مثال خردایش) پرداخته میشود ،در حالیکه بررسی
همزمان چند معیار ،در طراحی مناسبترین الگوی انفجار
ضروری است .در علم تصمیمگیری که در آن انتخاب یك

 -5مدل تصميمگيري TOPSIS

این مدل تصمیمگیری توسط هوانگ و یون در سال 1981
ارائه شد .این مدل در رتبهبندی بین گزینه ها و کارهای موجود
در مسائل مختلف کاربرد دارد و از جمله مدلهای مطرح
تصمیمگیری چند شاخصه است[ .]19در این روش  mگزینه
توسط  nشاخص ارزیابی میشوند .این تکنیك بر این مفهوم بنا
میشود که گزینههای انتخابی باید کمترین فاصله را با راهحل
ایدهآل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه-
حل ایدهآل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشند . .علت
استفاده از این مدل در مقایسه با روشهای دیگر مانند AHP
کارایی این تکنیك در اولویتبندی با منطق شباهت به جواب
ایدهال و قابلیت وزندهی تمام معیارها و دقت این نرمافزار است
[ .]19حل مسئله با این روش مستلزم طی شش گام زیر است:
گام  :3كمي كردن و بيمقياسسازي ماتريس تصميم
در این مرحله در صورت وجود شاخصه های کیفی ،ابتدا این
شاخصهها توسط تکنیكهای کمیسازی مانند مقیاس دو
قطبی فاصلهای ،بهصورت اعداد کمی در میآیند و سپس توسط
نرم اقلیدسی به ماتریس بیمقیاس تبدیل میشوند.
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این روش یکی از قددیمیتدرین روشهدای تصدمیمگیدری

گام  :5به دست آوردن ماتريس بيمقياس موزون ()V

چندهدفه اسدت .چدارنز و کدوپر [ ]21اولدین مقالده را دربداره

ماتریس بیمقیاس شده ( )Nرا در ماتریس قطری وزنها ضرب
میکنیم ،یعنی:
V = N × Wn×n
)(1

برنامهریزی آرمانی در سال  1955منتشر کردند بدهطدوری کده
آنهددا حددداقل کددردن مجمددوع قدددرمطلق انحرافددات از مقصددد
مشخصی را بررسی کردند .بعدها این روش توسط لدی و ایگنیدز

گام  : 1تعيين راهحل ايدهآل مثبت و راهحل ايدهآل
منفي كه به صورت زير تعريف ميشوند:

توسددعه داده شددد [ .]21-22در ای دن روش بددرای هددر ی دك از

گزینه ایدهآل مثبت  = Vj+بردار بهترین مقادیر هر شاخص V

اهداف ،عددی مشخص به عنوان آرمان تعیین میشود و سدپس
تابع هدف مربوط به آن تشکیل میشود .سپس پاسخی جستجو
میشود که عالوه بر قرار گرفتن در محدودیتها ،مجموع وزندی
انحراف هر هدف را نسبت به آرمدان تعیدین شدده بدرای همدان
هدف ،حداقل کند [.]25-23

گزینه ایدهآل منفی  = Vjبردار بدترین مقادیر هر شاخص V
گام  :3بهدست آوردن ميزان فاصله هر گزينه تا ايدهآل-
هاي مثبت و منفي
+

فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایدهآل مثبت (  )djو فاصله هر

 -3-1مدلسازي برنامهريزي آرماني

-

گزینه تا ایدهآل منفی (  )djبر اساس فرمولهای زیر محاسبه
میشود.

مرحله ابتدایی در ساخت مدل برنامهریزی آرمانی مانند هر
مدل برنامهریزی ریاضی دیگر ایجاد چهار چوبهای اصلی مدل
شامل "تعریف متغیرهای تصمیم" و "فرموله کردن تمامی
اهداف مربوطه" است .سپس مدلسازی برنامهریزی آرمانی طی
چهار مرحله زیر صورت میگیرد [.]24-25

i= 1,2,…,m
i= 1,2,…,m
گام  :2تعيين نزديکي نسبي (* )CLيک گزينه به راهحل

گام اول :تعيين سطح تمايل براي تمامي اهداف و تبديل
آنها به آرمان

ايدهآل:

سطح تمایل عبارت از یك مقدار عددی خاص همراه با یك
سطح توفیق قابل قبول یا مطلوب برای هدف معین است.

چنانچه  Vi=Vi+باشد ،آنگاه  di+=0و  CLi=1میشود و در
صورتی که  Vi=Vi-باشد ،آنگاه  di-=0و  CLi=0خواهد شد.
بنابراین هر گزینه  Viبه راهحل ایدهآل نزدیكتر باشد ،مقدار
 CLiآن به یك نزدیكتر است.

گام دوم :قرار دادن متغيرهاي انحراف از آرمان مثبت يا
منفي براي هر آرمان

i= 1,2,…,n

در بسیاری از موارد ممکن است بین آرزوها ،تمایالت و
خواستههای تصمیمگیرنده وآنچه که در عمل میتوان به آن
دست یافت ،تفاوت و اختالف وجود داشته باشد .این میزان
تفاوت در مدلهای برنامهریزی آرمانی توسط متغیری که به آن
متغیرهای انحراف از آرمان گفته میشود اندازهگیری میشود.
به عبارت دیگر تفاوت بین اکتسابات و خواستهها را انحراف از
آرمان مینامند .متغیرهای انحراف از آرمان با  di+و  di-نمایش
داده میشوند که  di+معرف یك متغیر مازاد و  di-معرف یك
متغیر کمبود است .در ارتباط با  di+و di-چهار حالت را میتوان
متصور شد که سه حالت امکانپذیر و حالت چهارم امکان
ناپذیر است .جدول شماره  1این چهار حالت مختلف را نمایش
میدهد [.]23

گام  :8رتبهبندي گزينهها:
هر گزینه که * CLآن بزرگتر باشد بهتر است .بدینوسیله
مدل  TOPSISدر انتخاب گزینه ارجح ما را یاری میکند .در
خصوص مسائلی که ناگزیر به انتخاب بین تعداد زیادی گزینه با
شاخصههای متعدد باشیم مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه
به یاری ذهن تصمیمگیرنده آمده و او را در در انتخاب یك
گزینه مناسب و متناسب با شیوه علمی و مورد قبول یاری
میرساند.
 -1مدل برنامهريزي آرماني:3
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جدول  :3رابطه بين متغيرهاي انحراف از آرمان مثبت و منفي []23
حالت

وضعيت متغيرهاي
انحراف

توضيح

اول

d+ = 0 , d - = 0

دستیابی کامل به آرمان تعیین شده

دوم

d+ ≠ 0 , d- = 0

سوم

d+ = 0 , d- ≠ 0

چهارم

d+ ≠ 0 , d- ≠ 0

پیشی گرفتن از آرمان تعیین
شده
عدم دستیابی به آرمان تعیین
شده
امکانپذیر نیست

نظر بیشترین اهمیت را دارد و انحراف نامطلوب از آن
در ابتدا باید حداقل شود.


یك از انحرافات داده میشود .این وزنها اهمیت
نسبی هر انحراف را نشان میدهند.


گام چهارم :ايجاد تابع ( )Zاز تمامي آرمانهاي بند قبل
بهعنوان تابع هدف مدل برنامهريزي آرماني

) Zi = ( xj

در نهایت شکل کلی مدل برنامهریزی آرمانی به صورت زیر
تشکیل میشود:

در اینصورت سه شکل مختلف زیر را برای آرمان میتوان
در نظر گرفت:
الف Zi (xj) ≤ bi :؛ بدین معنا که تصمیمگیرنده حداکثر مایل
به کسب ارزشی معادل  biاست.
ب Zi (xj) ≥ bi :؛ بدین معنا که تصمیمگیرنده حداقل مایل به
کسب ارزشی معادل  biاست.
ج Zi (xj) = bi :؛ بدین معنا که تصمیمگیرنده دقیقا مایل به
کسب ارزشی معادل  biاست.
در صورتی که متغیرهای انحراف از آرمان  d+و  dاعمال
شوند ،شکل محدودیتهای آرمانهای ذکر شده در باال ،مطابق
با جدول شماره  2میشود [.]27-29

= Min Z
Subject t
o:
)(i = 1,2,…,m) , (j = 1,2,…,n

متغير انحراف از

روشهای مختلف حل برنامهریزی آرمانی عبارتند از
روشهای ترسیمی ،لکسیکوگراف ،انتقاالت متوالی و روش
سیمپلکس که در ادامه روش انتقاالت متوالی به دلیل استفاده
در این تحقیق تشریح میشود.

آرمان

آرمان

di+

= bi

– )Zi (xj

di-

Zi (xj) – di+ + di- = bi

Zi (xj) ≥ bi

di+ , di-

Zi (xj) – di+ + di- = bi

Zi (xj) = bi

di-

+

di+

 -3-5-1روش انتقاالت متوالي

نوع آرمان
Zi (xj) ≤ bi

مراحل مختلف الگوریتم انتقاالت متوالی در حل برنامهریزی
آرمانی به شرح زیر میباشند[:]24،27
قدم اول -مساله به  Iمساله تكهدفه به ترتیب رتبههای wj

تبدیل میشود ،بهطوری که اولین مسأله شامل هدف در رتبه
یکم اهمیت بوده و آخرین مسأله شامل هدف در آخرین رتبه
اهمیت باشد.

گام سوم :رتبهبندي آرمانها برحسب اهميت

)مساله یکم

در روش  GPآرمانها را به سه روش متفاوت میتوان
اولویتبندی(2
کرد.])243[-


Xj, di+, di- ≥ 0

 -5-1الگوريتمهاي موجود در حل برنامهريزي آرماني

جدول  :5فرموله كردن آرمان در ]51[ GP

شکل محدوديت

رتبهبندي تركيبي :در این روش رتبهبندی به
صورت ترکیبی از ترتیبی و اصلی صورت میگیرد

در صورتی که نمایش ریاضی iامین تابع هدف با متغیرهای
تصمیم  xjبه صورت زیر باشد:
)xj = (x1,x2,…,xn
 :biمیزان سطح تمایل هدف

رتبهبندي اصلي :در این روش وزن مشخصی به هر

)Min : h1 (d , d
i = 1,2,…,m

رتبهبندي ترتيبي :در این روش آرمانها برحسب
اهمیتشان فهرست میشوند ،از ( Piحرف اول
 )priorityبرای نشان دادن شمارهی اولویت استفاده
میکنیم .برای مثال  p1نشان میدهد که آرمان مورد

;

s.t : gi (x) + di – di = bi
d , dʹ ≥ 0

ارجحیت یکم ( )w1همیشه به تأمین محدودیتهای اصلی
مسأله داده میشود که مجموعه عملی آن تهی نباشد.
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كاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره در طراحی الگوی انفجاری در معدن گلگهر

اگر  Min h1 (d , dʹ) = h1* = 0باشد ،آنگاه  GPدارای
جواب است و چنانچه  h1* ≠ 0باشد ،ناحیه تشکیل شده توسط
محدودیتها تهی بوده و مسأله جواب ندارد .بنابراین در صورتی
که  h1* = 0باشد به مسأله دوم میرویم:

برای تعیین توزیع اندازه قطعات خرد شده از آنالیز تصویری،
به علت دقت و سرعت باال و همچنین اقتصادی بودن آن
استفاده می شود و همچنین پرتاب سنگ و عقبزدگی پله بعد
از انفجار اندازهگیری و ثبت میشوند[.]33
بهمنظور تهیه مدل ،از نتایج الگوهای انفجاری صورت گرفته
در معدن گلگهر استفاده میشود .برای این کار پارامترهای
مربوط به  75انفجار و نتایج این انفجارها برداشت و ثبت شد.
جداول  3و  4پارامترهای طراحی الگوها و نتایج حاصل از
انفجارها را نشان میدهند.

)مساله دوم
)Min : h2 (d , d
i = 1,2,…,m

;

s.t : gi (x) + di – di = bi
*h1 (d , d) ≤ h1

اولین تابع هدف در ارجحیت دوم f1 (x) + dm+1 – dm+1 = b1
d , dʹ ≥ 0

مالحظه میشود که کمینه کردن انحراف از مقصد موجود برای
مهمترین هدف از اهداف مسأله همواره در رتبه دوم ()w2
اهمیت نسبت به محدودیتهای اصلی مسأله واقع میشود که
در نتیجه دومین مسأله از  lمسأله را به وجود میآورد.
قدم دوم – حل هر مسأله از  lمسأله به گونهای انجام می-
پذیرد که توابع هدف مسأله حل شده قبل از آن هرگز از بهینه
یافت شده برای آن تجاوز نکند ،یعنی بهینه شدن یك هدف از
رتبه پائینتر ،نمیتواند به ضرر یك هدف از از رتبه باالتر شود.
این پروسه تا حل مسأله  Iام ادامه مییابد.
 -3معرفي اجمالي معدن سنگآهن گلگهر سيرجان
شکل :3موقعيت جغرافيايي معدن سنگ آهن گل گهر

ناحیه معدنی سنگ آهن گل گهر مطابق شکل شماره  1در
 55کیلومتری جنوب غربی سیرجان در استان کرمان واقع شده
است .این معدن با ارتفاع  1751متر از سطح دریا در بین
مثلثی به رئوس کرمان ،شیراز و بندرعباس قرار گرفته
است[ .]29معدن سنگآهن گلگهر سیرجان از شش آنومالی
در محدودهای به طول  11کیلومتر و عرض  4کیلومتر واقع
شده است .این معدن با برخورداری از 1/1میلیارد تن ذخیره از
مهمترین ذخایر سنگآهن کشور به حساب میآید .ماده
منفجره مورد استفاده در عملیات انفجار آنفو بوده و از مواد به-
دست آمده از چالزنی برای گل حفاری استفاده میشود است.
زمان تأخیر بین ردیفهای اول و دوم  81msو در سایر ردیفها
 51 msاست .تعداد ردیفها و چالها به ترتیب بین  2-7و
 11-21و ارتفاع چالها مابین  5-15متر متغیر است .قطر
چالها نیز  251mmمیباشد که به صورت عمودی و با دقت
باال حفر میشود [.]31،32

جدول  -1پارامترهاي ورودي در طراحي مدل
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مقدار

مقدار

پارامتر ورودي

نماد

حداكثر

حداقل
2

بار سنگ ()m

B

3.5

فاصله چالها در یك ردیف ()m

S

8

3

عمق چال ()m

K

7.5

5

حفاری ویژه ()m/m3

SD

1.131

گلگذاری ()m

T

3

1.119
1

خرج ویژه ()Kg/Ton

PF

1.35

1.13
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در تصمیمگیری چندهدفه فرآیند بهینهسازی بر روی توابع
هدف صورت میپذیرد .بنابراین برای طراحی الگوی مورد نظر
که هدف آن بهینه کردن خردایش سنگ ،پرتاب سنگ و غیره
عقبزدگی است نیاز به روابطی داریم که رابطه بین پارمترهای
الگوی انفجار و اهداف مورد نظر را نشان دهد .برای این کار
رگرسیون چند متغیره بین پارامترهای طراحی نسبت به هر
یك از اهداف جدول شماره  4گرفته میشود.

جدول  :3مقادير اهداف در مدلسازي

مقدار

مقدار

اهداف

نماد

حداكثر

حداقل
31

خردایش
(درصد نسبت به حالت
ایدهآل)

Frag

111

عقبزدگی ()m

B.B

11

1

پرتاب سنگ ()m

F.R

71

11

Fragmentation = 103.01 - 15.12B + 4.391S +
0.3232K -1019SD-2.7053T + 276.7PF

برای حل مسئله با مدل  ،TOPSISالزم است تا جدول
تصمیمگیری تشکیل شود .این جدول از چهار ستون و هفتاد

Back Break = -7.21 + 1.467B + 0.112S +
0.05907K - 47.28SD -0.3328T + 3.105PF

و پنج ردیف تشکیل میشود .ستون نخست ،ستون مربوط به
گزینهها یا در واقع شماره انفجارهای صورت گرفته است که
قرار است رتبهبندی بین آنها انجام شود .بقیه ستونها مربوط
به شاخصهها هستند که در واقع همان اهداف موردنظر هستند
که قرار است الگوها بر اساس آنها رتبهبندی شوند.
برای بهدست آوردن وزنهای مربوط به هر شاخص در این
تحقیق ،از روش بردار ویژه یا  AHPاستفاده شده که با بهره-
گیری از نظر کارشناسان و خبرگان و مقایسات زوجی بین
شاخصها اوزان مربوط به هر شاخص به صورت جدول شماره 5
مشخص میشود.

Fly Rock = - 39.52 - 37.442B + 30.581S + 2.614K
- 119.335S - 6.4T + 303.787PF

برای ارزیابی عملکرد مدلهای بهدست آمده از رگرسیون
چندمتغیره ،از شاخصهای عملکرد ضریب تصمیمگیری جذر
متوسط مربعات خطا  )RMSE(21و )R2(1استفاده میشود که
نتایج در جدول شماره  7نشان داده میشود.
مدلهاي به دست آمده از رگرسيون چند متغيره
جدول :1عملکرد 

جدول  :2اوزان محاسبه شده براي شاخصها

مدل

مدل

مدل

شاخصها

خردايش

عقب زدگي

پرتاب سنگ

پرتاب سنگ

عقبزدگي

خردايش سنگ

نماد

Frag

B.B

F.R

وزن شاخصها

1.43

131

1.23

%83.2447

%84.3383

%91.3143

3.8748

1.331345

3.2313

پس از حل مدل مسئله با مدل  TOPSISطبق گامهای
ذکر شده ،الگوهای انفجاری انجام شده در معدن بر اساس
نزدیکی نسبی به راهحل ایدهآل (* )CLرتبهبندی میشوند که
الگوی شماره چهل و سه به عنوان مناسبترین الگو معرفی
میشود .پارامترهای طراحی این الگو در جدول شماره  3نشان
داده میشود.

F.R

B.B

Frag

S

پرتاب سنگ

عقب زدگی

خردایش

فاصله ردیفی

بارسنگ

21

1

75

7

5.5

R2

RMSE

برای بهدست آوردن محدودیتهای مدل ،از هر پارامتر
نسبت به سایر پارامترها رگرسیون چند متغیره گرفته و رابطه
بهدست آمده در بازه حداکثر و حداقل مقدار آن پارامتر قرار
داده میشود .نتایج در زیر نشان داده میشود:

جدول شماره  :8پارامترهاي الگوي شماره چهلوسه معدن گلگهر
B

شاخصها

41

2 ≤ 0.999+0.705S+0.036K-15.803SD-0.046T+0.493PF ≤ 6.5
3 ≤ 3.170-0.042K-28.893SD+0.073T+0.231PF+0.84B ≤ 8
5 ≤ 6.274-130.626SD+0.98T+13.449PF+4.15B-4.016S ≤ 7.5
0.019 ≤ -8.231+89.228SD+-2.049B+2.745S+0.384K-8.287PF≤ 0.061
2 ≤ 0.082-0.003B-0.005S+0.001K+0.009PF+0.001T ≤ 10
0.13 ≤ -0.174+0.032B+0.012S+0.007K-0.012T+2.785SD ≤ 0.35

پس از ایجاد چهارچوبهای اصلی مدل شامل "تعریف
متغیرهای تصمیم"" ،فرموله کردن تمامی اهداف مربوطه" و
"محدودیتها" ،مدل برنامهریزی آرمانی طبق مراحل زیر
ساخته میشود.
ابتدا سطوح تمایالت اهداف به نحوی که مقادیر اهداف
الگوی انتخابی مدل  TOPSISبهبود یابند ،طبق جدول شماره
 8مشخص میشود.
جدول  :6سطح تمايالت در نظر گرفته شده براي آرمانها
پرتاب سنگ
FF.R <= 20

عقبزدگي
FB.B <= 1

خردايش
Ffrag =>75

اهداف

B:
S:
K:
T:
SD:
PF:

p(1) Ffrag > p(2) Fback break > p(3) Ffly rock
جدول :3متغيرهاي انحرافي و شکل محدوديت آرمانها
متغير انحرافي

شکل محدوديت آرمانها

آرمانها

كه حداقل مي-
شود
d -i

-

+ d i = 75

d+i

– Ffrag

Ffrag => 75

d+i

Fback break – d+i + d-i =1

Fback break <= 1

d+i

= Ffly rock – d+i + d-i
20

Ffly rock <= 20

سطح تمایل

بعد از مشخص کردن سطح تمایالت برای آرمانها،
متغیرهای انحراف به صورت جدول شماره  9وارد مدل می-
شوند.
در این مرحله آرمانها برحسب اولویت و اهمیت به شکل
زیر رتبهبندی میشوند.

در نهایت بعد از وارد کردن متغیرهای انحراف ،شکل کلی
مدل برنامهریزی آرمانی به شکل زیر ساخته میشود .برای حل
مدل ،در این تحقیق از روش حل برنامهریزی آرمانی با شیوه
انتقاالت متوالی استفاده میشود .دقت شود که در روش
انتقاالت متوالی اولویت اول به محدودیتها داده میشود:

)MinD={w1(d-1+d+2+d-3+d+4+d-5+d+6+d-7+d+8+d-9+d+10+d-11+d+12),w2(d-13),w3(d+14),w4(d+15
FFrag: 103.01-15.12B+4.391S+0.3232K-1019SD-2.7053T+276.7PF+d+13-d-13=75}w2
Fbb:-7.21+1.467B+0.112S+0.05907K-47.28SD-0.3328T+3.105PF+d+14-d-14=1}w3
+
Ffr:-39.52-37.442B+30.581S+2.614K-119.335SD-6.4T+303.787PF+d
15-d 15=20}w4+
1.001+0.705S+0.036K-15.803SD-0.046T+0.493PF+d 1-d 1
-5.501+0.705S+0.036K-15.803SD-0.046T+0.493PF+d+2-d-2
0.170-0.042K-28.893SD+0.073T+0.231PF+0.84B+d+3-d-3
-4.83-0.042K-28.893SD+0.073T+0.231PF+0.84B+d+4-d-4
1.274-130.626SD+0.98T+13.449PF+4.15B-4.016S+d+5-d-5
-1.226-130.626SD+0.98T+13.449PF+4.15B-4.016S+d+6-d-6
w1
-10.231+89.228SD-2.049B+2.745S+0.384K-8.287PF+d+7-d-7
-18.231+89.228SD-2.049B+2.745S+0.384K-8.287PF+d+8-d-8
0.063-0.003B-0.005S+0.001K+0.009PF+0.001T+d+9-d-9
0.021-0.003B-0.005S+0.001K+0.009PF+0.001T+d+10-d-10
-0.304+0.032B+0.012S+0.007K-0.012T+2.785SD+d+11-d-11
-0.524+0.032B+0.012S+0.007K-0.012T+2.785SD+d+12-d-12

*نویسنده مسئول مکاتبات
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کاهش عقبزدگی و پرتاب سنگ است .با توجه به امکان
اولویتبندی اهداف در این روش میتوان با توجه به شرایط
موجود در هر معدن اهداف مهمتر را در اولویت باالتری قرار داد.

مدل برنامهریزی آرمانی باال در  4مرحله و با توجه به
اولویتهای تعیین شده با استفاده از نرم افزار  Lingoحل می-
شود که در نهایت مقادیر بهینه برای پارامترهای طراحی الگوی
انفجار و مقادیر اهداف به صورت جداول شماره  11و  11تعیین
میشوند.
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