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چکیده
یکی از مسائل مطرح در مراحل مختلف از عمر معدن ،طراحی بهینه موقعیت حفر گمانههای تکمیلی است .اگرچه هدف از این حفاریها در مراحل مختلف متفاوت بوده
و درنتیجه ساختار مسئله بهینهسازی نیز باید متفاوت باشد ،با این وجود در اکثر الگوریتمهایی که برای مکانیابی بهینه این گمانهها ارائه شدهاند ،اهداف اکتشافی
همچون کاهش عدم قطعیت مدل بلوکی و افزایش ارزش اطالعات حاصل از حفاری بهعنوان تابع هدف تعریف و به افزایش دقت در کالسهبندی باطله و ماده معدنی
توجه نشده است .در این مقاله سعی شده است تا بر اساس پارامتر احتمال کالسهبندی نادرست ،تابع هدف مناسب برای بهینهسازی موقعیت گمانههای تکمیلی تعریف
شود .کارایی این تابع هدف در مکانیابی بهینه گمانههای تکمیلی با استفاده از روش تبرید شبیهسازیشده در کانسار انگوران بررسی و ثابت شد .یکی از مزیتهای این
تابع هدف نسبت به توابع هدف معمول این است که عالوه بر رابطه مستقیمی که با واریانس کریجینگ دارد ،به عیار تخمینی و عیار حد نیز وابسته است .هرچه اختالف
عیار تخمینی و عیار حد افزایش یابد ،مقدار احتمال کالسهبندی نادرست کاهش مییابد .از آنجا که عیار حد و عیار تخمینی با افزایش تعداد گمانهها ثابت باقی خواهند
ماند ،تنها راه کاهش احتمال کالسهبندی نادرست کاهش واریانس تخمین در این مناطق درنتیجه حفر گمانه در موقعیتهای مناسب است.
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مطالعات امکانسنجی ،طراحی معدن ،برنامهریزی و جهتگیری
فعالیتهای معدن ،جریان نقدینگی و افزایش بهرهوری کارخانه
فراوری تأثیرگذار است .بنابراین اغلب تعدادی از گمانههای
حفاری با هدف کاهش خطای کالسهبندی نادرست ماده معدنی
و باطله حفر میشوند .در صورتی که موقعیت این گمانهها بر
اساس توابع هدف معمول (مبتنی بر کاهش واریانس تخمین)
طراحی شوند ،نتایج حاصل از آنها تأثیر بهینه را روی کاهش
خطای کالسهبندی نادرست نداشته و درنتیجه بهرهوری پایینی
خواهند داشت .از این رو در این مقاله تالش شده است تا با
تعریف تابع هدف بر اساس کمینهسازی خطای کالسهبندی
نادرست ،بهرهوری گمانههای حفر شده با هدف تعیین مرز
بلوکهای ماده معنی و باطله افزایش یابد.

 -3مقدمه
از اواخر دهه  ،4321استفاده از روشهای مکانیابی گمانههای
تکمیلی بهعنوان ابزاری باارزش در طراحی و مدیریت پروژههای
اکتشافی تفصیلی مطرح شد [ .]4-9هزینه بسیار باالی
حفاریهای اکتشافی و محدودیتهای بودجهای پروژههای
اکتشافی بهعنوان محرکهای اصلی ،منجر به توسعه این
روشها در خالل سالهای گذشته شد [ .]1-2مسئله مکانیابی
گمانههای تکمیلی به این صورت قابل تعریف است که :
" انتخاب مجموعهای از مختصات نقاط S={s1,...,sn}⊂D
برای حفر گمانههای اکتشافی ،بهنحوی که ماکزیمم اطالعات
ممکن در رابطه با محدوده مورد مطالعه  Dاست بهدست آید".
در شرایطی که معیارهای ارزیابی در خصوص مکانیابی گمانه
مشخص و تعداد نقاط کاندیدا برای حفر گمانه محدود باشد،
مسئله مکانیابی گمانهها بهصورت یک مسئله بهینهسازی
ترکیبی قابل تعریف است .روش نیمهدستی بر اساس چنین
شرایطی ارائه شده است[ .]3،41هرچند استفاده از این روش
بهتر از انتخاب موقعیت حفاری براساس تجربه کارشناسان است
ولی این فرآیند قادر به یافتن مکان بهینه حفر گمانههای
اکتشافی نیست .بهاین دلیل که فرضهای سادهکننده باال حاکم
نیست ،تعداد نقاط کاندیدا برای حفر گمانه نامحدود است و
معیار ارزیابی کیفیت الگوی حفاری براساس هدف متغیر است؛
در عمده روشهای ارائه شده پس از روش نیمه دستی ،فضای
نمونهبرداری پیوسته فرض شده و درنتیجه تعداد نقاط کاندیدا
نامحدود است .همچنین گمانههای اکتشافی در مراحل مختلف
عمر معدن (از آشنایی تا نزدیک به بسته شدن معدن) [ ]44و
با اهداف متفاوتی همچون اندازهگیری مشخصات یا ساختار زون
کانیزایی شده ،مشخص کردن مرزهای کانیزایی ،ارتقا
ردهبندی ذخیره ،کنترل عیار و نمونهبرداری تودهای برای
مطالعات پایلوت متالورژی انجام میشود [ ]48و در نتیجه
معیارهای ارزیابی نیز باید متناسب با این اهداف بسیار متنوع
باشند .معیارهای ارزیابی تعریف شده تا کنون به تابع واریانس
تخمین [ ،]4،8،9میانگین واریانس تخمین وزندار نسبت به
عیار [ ،]49ارزش کمی اطالعات [ ]7و ارزش واقعی اطالعات
[ ]2محدود است .این توابع ارزیابی گمانههای اکتشافی در
شرایطی مناسب است که هدف از حفر گمانههای اکتشافی،
بهبود کیفیت تخمین و ردهبندی ذخیره است.
تخمین دقیق مرز ماده معدنی/باطله برای طراحی فنی و
اقتصادی ضروری است و دقت مرز تخمینی بر روی نتایج

 -2مرور مطالعات گذشته
پیشینه تحقیق جامع در مسائل نمونهبرداری ،به مطالعات
هاسل ( )4392و ماهاالنوبیس ( )4311در زمینه تغییرات
واریانس نمونهبرداری بهعنوان تابعی از خصوصیات هندسی
شبکه نمونهبرداری باز میگردد [ .]41،41کونوویل ( )4313و
داس ( )4311تحقیق در زمینه کارایی شبکههای نمونهبرداری
را توسعه داده و نشان دادند که در شرایطی که مدل
خودهمبستگی خطی است ،نمونهبرداری تصادفی ردیفی
واریانس کمتری نسبت به الگوی تصادفی دارد [.]41،47
مطالعات زوربرزیکی ( )4312برای حالتی که مدل
خودهمبستگی غیرخطی باشد ،نشان داد که در این شرایط
نمونهبرداری سیستماتیک کاراتر است و نمونهبرداری تصادفی
ردیفی و نمونهبرداری تصادفی کارایی کمتری دارند [.]42
درو ( )4371تحقیقات را به سمت شبکه حفاری گمانهها
(الگوی حفاری و فاصلهداری گمانهها) هدایت کرد [.]43
محققین مختلف برای طراحی شبکه حفاری ،اهداف مختلفی
همچون ارتقا احتمال کشف و دستیابی به دقت تخمین عیار
مطلوب را ارائه کردند .در مواردی که هدف از حفاری کشف
کانسار است ،تابع هدف بهصورت بیشینهسازی احتمال کشف
کانسار تعریف شد .احتمال کشف کانسار تابعی است از
پارامترهای هندسی و جهتی کانسار مورد جستجو و پارامترهای
شبکه حفاری [ .]81در این راستا ،تحقیقات وسیعی در فضای
دوبعدی [ ]88،84و سهبعدی [ ]89،81در اکتشاف ذخایر نفتی
[ ]43و معدنی [ ]84انجام شده است .از آنجا که کاهش
فاصلهداری گمانهها باعث افزایش هزینهها میشود ،شاریجین
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میانگین هزینه خطا با استفاده از الگوریتم تبادل تدریجی حل
کردند [ .]83بورگر و بیرکنهاک ( )4331بیان کردند که در
فعالیتهای اکتشافی تصمیمگیری نهایی در مورد نمونههای
اضافی باید بر اساس مالکهای زیر صورت گیرد )4 :بخشهای
با عیار بیشتر جذابیت بیشتری نسبت به بقیه دارند و درنتیجه
نیاز به نمونهبرداری چگالتری دارند )8 .بخشهای با واریانس
تخمین بیشتر ،نیازمند نمونههای چگالتری هستند)9 .
بخشهای با تغییرپذیری محلی ،نمونهبرداری چگالتری را
میطلبد [ .]91گوریا و همکارانش (8114و  )8118کاربرد
آنالیز بیزین را برای ارزیابی تأثیر اطالعات (حفاری) اضافی در
ارزیابی ذخیره را بررسی کردند [ .]94،98حسنی پاک و
همکاران ( )8119با ارائه تابع  GETکه در آن عالوه بر تأثیر
واریانس تخمین در مکانیابی گمانهها به ضخامت و عیار ماده
معدنی نیز توجه شده است ،مسئله مکانیابی گمانههای
تکمیلی را حل کردند [ .]99سلطانی و هزارخانی ()8113
مسئله بهینهسازی حفر گمانههای اکتشافی تکمیلی را بر اساس
مدل سهبعدی کانسار و با هدف کمینهسازی واریانس تخمین به
کمک الگوریتم تبرید شبیهسازی شده حل کردند [ .]1بر اساس
این مطالعه مشخص شد که تمایل بیشتری به حفر گمانههای
تکمیلی در قسمتهای ضخیمتر کانسار وجود دارد ،زیرا حفاری
گمانههای تکمیلی در این بخشها ،منجر به کاهش واریانس
تخمین و عدم قطعیت برای حجم بیشتری از کانسار میشود.
سلطانی و همکاران ( ) 8144کارایی الگوریتم ژنتیک را در حل
مسئله مکانیابی گمانههای حفاری تکمیلی را در گستره سه-
بعدی کانسار نشان دادند [ .]1سلطانی و همکاران (  ) 8148بر
اساس رهنمودهای بورگر و بیرکنهاک ( )4331تابع هدف
سنتی (کمینهسازی واریانس تخمین) را تغییر داده و
کمینهسازی واریانس تخمین وزندار نسبت به عیار تخمینی
بلوک را پیشنهاد و مسئله را با استفاده از روش تبرید شبیه
سازی شده حل کردند [ .]49،91نتیجه این تغییر در تابع
هدف ،تمایل بیشتر گمانههای تکمیلی در زونهای با عیار باال
مشاهده شد .سلطانی و هزارخانی( )8149توابع جدیدی را بر
مبنای تئوری اطالعات برای اندازهگیری ارزش واقعی و آماری
اطالعات ارائه کرده و از آنها در مکانیابی بهینه گمانههای
تکمیلی با استفاده از روشهای مبتنی بر تبرید شبیهسازی شده
استفاده کردند [ .]2همچنین سلطانی و هزارخانی ()8149
الگوریتمی برای مکانیابی بهینه گمانههای جهتدار ارائه دادند
[.]7

( )4371بحث شبکه موثر بهینه را مطرح کرد[ .]81در مواردی
که هدف از حفر گمانه ،تخمین عیار کانسار در یک سطح
اطمینان مطلوب باشد ،تابع هدف بهصورت کمینهسازی
واریانس کریجینگ گلوبال تعریف میشود [ .]4-9قهواش در
سال  4327با اشاره به لزوم توجه به دادههای در دسترس در
مکانیابی گمانه ،روشی را برای مکانیابی بهینه گمانه و عمق
آن بر اساس دادههای ژئوفیزیک برداشتشده ارائه داد [.]81
کیم و همکاران (4377و )4324و والتون و کاوفمن ()4328
تحقیق درزمینه مکانیابی گمانههای تکمیلی به روش نیمه-
دستی برای انتخاب موقعیت حفر گمانهها ارائه دادند
[ .]41،3،87مبنای این روش بر تقسیم منطقه مورد نظر به
چندین بلوک ،محاسبه واریانس تخمین برای هر بلوک ،انتخاب
بلوکهایی با بیشترین واریانس تخمین بهعنوان موقعیت حفر
گمانه بعدی و سپس محاسبه تأثیر این گمانه (به فرض حفر
آن) بر روی واریانس تخمین کل است .این فرآیند آنقدر تکرار
میشود تا مقدار قابل قبولی برای واریانس کریگینگ کل
محاسبه شود .در ادامه اسچک و چو ( )4329روشی را بر پایه
روش بهینهسازی ریاضی ارائه کردند که بر خالف الگوریتم نیمه
دستی توانایی یافتن جوابهای بهینه مسئله را دارد [ .]8اما در
این الگوریتم نیز از دو فرض ساده کننده زیر استفاده شده بود:
 )4از گسترش سهبعدی گمانهها و ماده معدنی چشمپوشی شده
و  )8اوزان کریجینگ در فرایند بهینهسازی ثابت در نظر
گرفته شدهاند .زیدروسکی ( )4329الگوریتم دیگری را بر اساس
روش بهینهسازی انشعاب و تحدید مطرح کرد [ .]4این
الگوریتم از نظر توابع هدف تعریفشده جامعیت بیشتری داشته
و قادر به محاسبه موقعیت بهینه گمانهها (با هدف کمینه کردن
واریانس تخمین) و کمینهسازی تعداد گمانهها (تحت شرایطی
است که واریانس تخمین هر یک از بلوکها از حد مشخصی
تجاوز نکند) است .گرشون در سال  4329استفاده از یک
الگوریتم جستجو انشعاب و تحدید را برای تعیین موقعیت
گمانههای اکتشافی پیشنهاد کرد [ .]82در ادامه گرشون و
همکاران در سال  4322با استفاده از یک روش جدید توانستند
ترکیبی از روشهای قدیمی بهینهسازی موقعیت گمانههای
اکتشافی تکمیلی را در کنار استفاده بهتر از کامپیوتر ارائه
دهند ،در این روش ضمن توجه به کاهش واریانس ،محدودیت-
های هزینه نیز لحاظ شده و برای اولین به گسترش سهبعدی
گمانههای تکمیلی توجه شد [ .]9آسپیه و همکاران () 4331
هزینه ناشی از خطای کم تخمینی و بیش تخمینی را تعریف و
مسئله مکانیابی گمانههای تکمیلی را با هدف کمینه کردن
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کالسهبندی اشتباه ماده معدنی به یکی از دو شکل کم
کالسهبندی و بیش کالسهبندی خواهد شد [.]91
اگر بلوک باطله (یعنی  ) z(xi)<gcدرنتیجه خطای تخمین به
اشتباه بهعنوان ماده معدنی طبقهبندی شود ،خطای بیش
کالسهبندی اتفاق میافتد(شکل الف .)4-همچنین اگر بلوک
ماده معدنی ( )z(xi)>gcدرنتیجه خطای تخمین به اشتباه به
عنوان باطله طبقهبندی شود ،خطای کم کالسهبندی اتفاق
میافتد (شکل ب.)4-
احتمال کالسهبندی نادرست هر بلوک را میتوان بر اساس
شکل تابع توزیع و انحراف استاندارد تخمین محاسبه کرد [.]97
مساحت زیر سطح منحنی بخشی از تابع توزیع که در آن عیار
از عیار حد بزرگتر است ولی عیار تخمینی ( )Zاز عیار حد
کوچکتر است(شکل -8الف) ،معادل احتمال کم کالسهبندی و
مساحت زیر سطح منحنی بخشی از تابع توزیع که در آن عیار
از عیار حد کوچکتر است ولی مقدار تخمینی ( )Zاز عیار حد
بزرگتر است(شکل -8ب) ،معادل احتمال بیش کالسهبندی
است .احتمال کم کالسهبندی( )Pucو بیش کالسهبندی هر
بلوک ( )Pocرا میتوان با محاسبه انتگرال احتمال بر روی
محدوده خطای تصمیم بهصورت زیر محاسبه کرد:

 -1خطای ردهبندی نادرست
فرض کنید که در کانسار  Dمتشکل از  Nبلوک viDR3, i

 ، =1,…,Nتعداد  Kگمانه اولیه حفر و از آنها تعداد  Mنمونه
با مقادیر ) j= 1,..., M ،Z(xjبرداشت شده باشد .عیار متوسط
بلوکها ) z(viیکی از پارامترهای کلیدی در مراحل
امکانسنجی فنی و اقتصادی و طراحی معدن است .چون مقدار
واقعی این پارامتر تنها پس از استخراج بلوک ،قابلاندازهگیری
است ،در مراحل امکانسنجی و طراحی (پیش از استخراج
بلوک) از مقدار تخمینی آن ) z*(viبر اساس دادههای مجاور
استفاده میشود که از رابطه زیر محاسبه میشود:
M

) Z * (v )    j Z ( x j

()4

j 1

که  λjوزن اختصاص یافته به نمونه jام است که مقدار آن بر
اساس حل سیستم معادالت خطی زیر تعیین میشود:
M

)    ( x , x )     ( v, x
i

i

j

j

()8

1

j 1
M

j


j 1

که در آن )   ( xi , x jمقدار واریوگرام بین موقعیتهای  xiو

gc

 f ( X )dX

 x jو )   (v, xiمیانگین واریوگرام بین بلوک  vو موقعیت

 xiاست [ .]91متداولترین روش تخمین مورد استفاده در
علوم زمین و مهندسی معدن ،روش کریجینگ است [.]91

()1

 f ( X )dX
()1

) Z* ( vi )  3 ( vi

Z *  3

که فراوانی توزیع احتمال ) f(xبرای هر بلوک از رابطه زیر
تبعیت میکند:
()1

  ( X  Z * )2 

exp 
2 2
2


1

o

f (X ) 

از آنجا که در هر بلوک تنها یکی از این دو نوع خطا ممکن
است اتفاق بیفتد (با توجه به مقادیر عیار حد و عیار تخمینی)،
احتمال خطای کالسهبندی را میتوان از رابطه زیر محاسبه
کرد:

cut  off

 f ( X )dX  I

Puc 

gc

کریجینگ  SKتعریف میشود.
براساس ) z*(viو عیار حد  ، gcبلوکها را میتوان به دو رده
ماده معدنی و باطله کالسهبندی نمود .اگر  z*(vi)>gcآنگاه
بلوک به رده ماده معدنی تعلق دارد و در غیر این صورت باطله.
یکی از مشکالت متداول تمامی تخمینگرها کم تخمینی و
بیش تخمینی عیار است که این مسئله باعث بروز مشکل
cut  off

Z * 3

 f ( X )dX

محصول جانبی کریجینگ  ،واریانس کریجینگ   k 2است که
به صورت زیر بیان میشود:
2
( k  2 j  (v, si ) i  j  ( xi , x j )  (v, v) )9
همچنین جذر واریانس تخمین بهصورت خطای استاندارد

Poc 

)Pr(vi )  I uc (vi ) Puc (vi )  I oc (vi ) Poc (vi )  I u (i

) Z * ( vi )  3 ( vi

) 1 ; cutoff  Z(vi
I uc (vi )  
 0 ; otherwise

,
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مکان یابی بهینه گمانه های تکمیلی در کانسار انگوران با هدف کمینه سازی خطای رده بندی

شکل :3بیش کالسهبندی (الف) و کم کالسهبندی(ب)

شکل :2تابع توزيع احتمال نرمال برای مقدار تخمیني * Z

با خطای استاندارد کريجینگ  ،σخطای کم کالسهبندی (الف) و بیش کالسهبندی(ب)

ردهبندی ذخیره است ،ثابتشده است ،ولی استفاده از آن در
شرایطی که هدف از حفر گمانه تکمیلی تفکیک باطله و ماده
معدنی است مناسب نیست .بر این اساس کمینهسازی مجموع
خطای کالسهبندی ذخیره بهعنوان تابعی از عیار متوسط
تخمینی و واریانس کریجینگ بلوکها به صورت تابع هدف
تعریف شد:

در شکل  9رابطه بین واریانس تخمین و احتمال کالسهبندی
اشتباه را برای مقادیر متفاوتی از "اختالف میان عیار تخمینی و
عیار حد" ( )dنشان داده شده است .بر این اساس با افزایش
واریانس تخمین احتمال کالسهبندی اشتباه نیز افزایش یافته
است .همانطور که در شکل  1نیز مشاهده میشود احتمال
کالسهبندی اشتباه عالوه بر رابطه مستقیم با واریانس تخمین
بلوک ،با  dرابطه عکس دارد و هر چه  dافزایشیافته احتمال
کالسهبندی اشتباه نیز افزایش یافته است.

N

()7

)  Pr(v
i

Min

i 1

اثرات مختلف کم کالسهبندی و بیش کالسهبندی در
برنامهریزی عملیات استخراج معدن و اهمیت آنها با استفاده از
وزنهای مختلف برای هر یک از آنها در تابع هدفی به شرح
زیر در نظر گرفته شده است:

 -1تعريف تابع هدف
یکی از نکات کلیدی در کارایی نتایج مسائل بهینهسازی ،میزان
تطابق تابع هدف با نیازی است که بر اساس آن مسئله تعریف
شده است .تابع هدف متداول در بهینهسازی گمانههای تکمیلی
(و بهصورت مشابه نمونههای تکمیلی) ،کمینهسازی واریانس
تخمین است .اگرچه کارایی این تابع هدف در مواردی که هدف
از حفر گمانههای تکمیلی ،بهبود کیفیت تخمین و یا ارتقا
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) Min W (vi )  I uc (vi ) Puc (vi )  I oc (vi ) Poc (vi

()2

که در آن  w1و  w2بهترتیب اوزان مربوط به کم کالسهبندی و
بیش کالسهبندی میباشند.

)  w ; g c  Z(vi
I o (v i )   1
0 ; otherwise
) w ; g c  Z(vi
I u (v i )   2
 0 ; otherwise

,

0.5

0.3
d=0.05
d=0.1
d=0.15
d=0.2
d=0.25
1

0.9

0.2
0.1

0.8

0.4
0.5
0.6
0.7
Block Estimation Variance

0.3

0.2

Misclassifiation Probablity

0.4

0
0.1

شکل :1رابطه بین واريانس تخمین و احتمال کالسهبندی اشتباه

0.35

BKV=0.25
BKV=0.35
BKV=0.4
0.25

0.2

Misclassification Probability

BKV=0.3
0.3

0.15
0.25

0.2

0.15

0.1

Difference between estimated block value and cut-off grade

0.05

شکل :1رابطه بین احتمال کالسهبندی اشتباه و اختالف بین مقدار عیار تخمیني بلوک و عیار حد BKV( .واريانس کريجینگ بلوک است).

کربناتی است [ .]92ذخیره کل کانسار  4399میلیون تن
مخلوط کانسنگ سولفیدی-غیر سولفیدی است که 4191
میلیون تن این ذخیره غیر سولفیدی با عیار  %88روی و % 191
سرب و  197میلیون تن ذخیره سولفیدی با عیار  %8797روی و
 %891سرب و  411گرم در تن نقره را شامل میشود[.]93
از مجموع  11گمانه اکتشافی اولیه حفر شده در محل کانسار،
با در نظر گرفتن عیار  Zn %41به عنوان عیارحد ،تعداد 99

 -1مطالعه موردی
بهمنظور بررسی کارایی الگوریتم ارائه شده ،یک مطالعه موردی
درزمینهٔ مکانیابی گمانههای تکمیلی در کانسار انگوران ارائه
شده است .کانسار روی و سرب انگوران در  41کیلومتری غرب
زنجان و در شمال شرق شهرستان تکاب قرار دارد .کانسار
انگوران یکی از مهمترین نهشتههای سرب و روی سولفیدی-
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مکان یابی بهینه گمانه های تکمیلی در کانسار انگوران با هدف کمینه سازی خطای رده بندی

تکمیلی و  )1پارامترهای کلیدی روش تبرید شبیهسازی شده.
تمامی نمونههای اولیه برداشت شده از گمانهها بهعنوان ورودی
مرحله مکانیابی تعریف شده و بر اساس آنها مدل بلوکی
سهبعدی کانسار نیز به روش مدلسازی محدود و بر اساس ابعاد
بلوک  81×81×81متر تهیه شد .در شکل  1واریوگرام تجربی
دادههای نرمال شده عیار  Znنشان داده شده است که به آن
یک مدل کروی با رنج  17متر و سقف و اثر قطعهای به ترتیب
برابر با  4و  1994برازش یافته است .سپس بر اساس روش
کریجینگ عیار  Znدر بلوکها تخمین زده شد.

گمانه به متراژ  4471متر با ماده معدنی برخورد کرده است.
نقشه پراکندگی موقعیت گمانههای اولیه در شکل  1ارائه شده
است .پس از اعمال عیارحد و کامپوزیت کردن گمانهها با طول
 1متر 4111 ،متر از گمانههای اولیه عیار باالتر از عیارحد و
 831متر عیاری پایینتر از عیار حد داشتند.
ورودیهای الگوریتم مکانیابی بهینه گمانههای تکمیلی بر
اساس کمینهسازی خطای کالسهبندی اشتباه عبارتند از )4
موقعیت گمانههای اولیه و نمونه برداشتشده از آنها )8 ،مدل
بلوکی کانسار  )9مدل واریوگرام )1 ،عیار حد )1 ،تعداد گمانه

شکل  :1نقشه پراکندگي موقعیت گمانههای اولیه کانسار انگوران ،دايره توخالي :گمانه باطله ،دايره توپر :گمانه ماده معدني

سریع را برای تعداد  1گمانه تکمیلی نشان میدهد .نتایج
اجرای الگوریتم برای تابع سریع در عیار حد  %41روی برای
تعداد  1گمانه تکمیلی در جدول  4ارائه شده است .در شکل 2
موقعیت گمانههای تکمیلی و اولیه بر روی مدل توزیع عیار در
سه تراز ارتفاعی مختلف ارائه شده است .همانطور که مشاهده
میشود اکثر گمانههای تکمیلی در بلوکهایی با مقادیر عیاری
نزدیک به عیار حد و به عبارت دیگر در محدوده عیاری مرز بین
ماده معدنی و باطله پیشنهاد شدهاند .در شکل  3نیز موقعیت

بهمنظور تعیین پارامترهای کلیدی تبرید شبیهسازیشده شامل
دمای اولیه ،تابع بروز رسانی دما از روش سعی و خطا استفاده
شد .نتایج این مطالعات نشان داد که دمای اولیه  111و تابع
بهروزرسانی دمای خطی از بین تمامی توابع (نمایی ،لگاریتمی و
خطی) بهعنوان بهترین گزینهها برای اجرای الگوریتم میباشند.
سپس الگوریتم موردنظر برای دو تابع بولتزمن و سریع اجرا شد.
نتایج نشان داد تابع سریع برای اجرای این الگوریتم مناسبتر
میباشد .شکل  7روند بهینهسازی و مقدار تابع هدف برای تابع
011
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بین باطله و کانسنگ که واریانس تخمین باالست (درنتیجه
تعداد کم گمانههای اولیه در آن محدوده) پیشنهاد شدهاند .این
نکته تأییدی بر کارایی الگوریتم ارائهشده است.

گمانههای تکمیلی و اولیه بر روی مدل توزیع واریانس تخمین
در سه تراز ارتفاعی مختلف ارائه شده است .همانطور که نشان
داده شده است اکثر گمانههای تکمیلی در محدودههای مرز

شکل  :6واريوگرام دادههای نرمال شده

شکل  :7نتايج اجرای الگوريتم تبريد شبیهسازیشده برای تابع سريع برای تعداد  1گمانه تکمیلي
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جدول  :3گمانههای تکمیلي بدست آمده از الگوريتم

BH5
118
313
9111

BH4
111
341
9111

BH2
114
4147
9111

BH3
222
4111
8321

BH1
244
4128
8321

X
Y
Z

شکل  :8موقعیت گمانههای تکمیلي و اولیه روی مدل توزيع عیار در سه تراز ارتفاعي  2310 ،2330و  2310متری .ستاره سیاه موقعیت گمانه اولیه،
دايره سیاه موقعیت گمانه تکمیلي ،نوار خطچین گمانه تکمیلي است.
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شکل  :3موقعیت گمانههای تکمیلي و اولیه روی مدل توزيع واريانس تخمین در سه تراز ارتفاعي  2310 ،2330و  2310متری .ستاره سیاه موقعیت گمانه
اولیه ،دايره سیاه موقعیت گمانه تکمیلي ،نوار خطچین گمانه تکمیلي است.
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مکان یابی بهینه گمانه های تکمیلی در کانسار انگوران با هدف کمینه سازی خطای رده بندی

کاهش تابع هدف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در
جدول  8و شکل  41ارائه شده است .در این مطالعه متوسط
متراژ هر گمانه  411متر و هزینه هر متر حفاری  811هزار
تومان در نظر گرفته شده است .میزان تغییرات تابع هدف و
روند بهینهسازی برای تعداد مختلف گمانههای تکمیلی در
شکل  44ارائه شده است .همانطور که در شکل  41و جدول 8
نشان داده شده است ،اضافه شدن گمانههای تکمیلی تأثیر
مثبتی بر روند کاهشی تابع هدف داشته است ،این روند کاهشی
در مورد تعداد  41 ،41 ،1و حتی  81گمانه تکمیلی قابل
توجه است ،اما اضافه شدن تعداد گمانههای تکمیلی به بیش از
 81گمانه با توجه به تغییرات کاهشی اندک مقدار تابع هدف و
افزایش هزینهها توجیهپذیر نمیباشد .درنتیجه درصورتی که
محدودیتهای مالی و زمانی اجازه دهد مناسبترین تعداد
گمانههای تکمیلی بهمنظور کاهش عدم قطعیت مرزهای کانسار
 81حلقه گمانه است.

 -6بررسي تأثیر تعداد گمانه حفاری تکمیلي بر تغییرات
تابع هدف و هزينه حفاری
هدف از حفاری تکمیلی بدست آوردن اطالعات بیشتر در مورد
تغییرپذیری در کانسار و کاهش عدم قطعیت است .دستیابی به
این اطالعات مستلزم پرداخت هزینه است .حتی در شرایط
فقدان محدودیتهای بودجهای و زمانی ،صرف هزینههای
مرتبط با گردآوری اطالعات تا میزان مشخصی امکانپذیر و
توجیهپذیر است و انجام هزینه بیش از این مقدار توجیهپذیر
نیست .روند کاهش عدم قطعیت ،مقدار تابع هدف و یا خطای
مربوطه میتواند معیار مناسبی برای تعیین تعداد مطلوب
گمانههای تکمیلی در صورت عدم وجود محدودیتهای
بودجهای باشد .برای بررسی این روند در مطالعه حاضر تعداد
گمانههای تکمیلی پیشنهادی از صفر تا  11گمانه تکمیلی از
نظر متراژ حفاری ،هزینه حفاری ،مقدار تابع هدف و میزان

جدول  :2تغییرات تابع هدف و متراژ و هزينه حفاری بر اساس تعداد گمانه حفاری تکمیلي

متراژ حفاری

تعداد گمانه

میزان کاهش تابع هدف

مقدار تابع هدف

هزینه حفاری تکمیلی (میلیون تومان)

1

4149319

1

1

1

39381

4149377

411

7111

1

99111

4929397

911

4111

41

99334

4919311

111

8811

41

49174

4999171

111

9111

81

19128

4999939

711

9711

81

19819

4999411

311

1111

91

19197

4989719

4111

1811

91

19819

4989111

4811

1111

11
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شکل  :30تغییرات تابع هدف و هزينه حفاری بر اساس تعداد گمانههای تکمیلي

شکل  :33نتايج اجرای الگوريتم تبريد شبیهسازیشده برای تعداد گمانههای تکمیلي مختلف

طراحی شود .در اکثر الگوریتمهایی که پیش از این برای این
منظور ارائه شدهاند ،اغلب اهداف اکتشافی همچون کاهش عدم
قطعیت مدل بلوکی و افزایش ارزش اطالعات حاصله مطرح
شدهاند و به اهداف معدنکاری توجهی نشده است .در این مقاله
با وارد کردن مفهوم خطای کالسهبندی ،تابع هدف جدیدی
ارائه شده است که با اهداف مطرح در فاز استخراج مطابقت

 -7نتیجهگیری
طراحی موقعیت حفر گمانههای تکمیلی یک از موضوعات
چالشبرانگیز در طراحی پروژههای اکتشافی و معدنی است که
در فازهای مختلف از عمر معدن مطرح میشود و در هر مرحله
باید بر اساس نیازهای آن مرحله موقعیت گمانههای تکمیلی
002
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مکان یابی بهینه گمانه های تکمیلی در کانسار انگوران با هدف کمینه سازی خطای رده بندی

 کارایی این تابع هدف در مکانیابی بهینه گمانههای.دارد
تکمیلی با استفاده از روش تبرید شبیهسازیشده در کانسار
، یکی از مزیتهای این تابع هدف.انگوران بررسی و ثابت شد
نسبت به واریانس تخمین این است که عالوه بر وابستگی به
 به عیار بخشهای مختلف کانسار نیز وابسته،پراکندگی دادهها
) تالش کرده8144(  پیش از این سلطانی و هزارخانی.است
بودند تا با استفاده از میانگین وزندار واریانس کریجینگ نبست
 بر.]1[  تأثیر عیار بلوکها را در تابع هدف وارد سازند،به عیار
 هرچه عیار بلوک بیشتر باشد،اساس تابع هدف میانگین وزندار
 اما بر.کاهش واریانس تخمین ارزش بیشتری خواهد داشت
اساس معیار خطای کالسهبندی هرچه اختالف عیار تخمینی
 تأثیر کاهش واریانس تخمین،بلوک و عیار حد افزایش یابد
بلوک در کاهش خطای کالسهبندی کاهش یافته و درنتیجه
 از آنجا که خطای.ارزش کمتری در تابع هدف خواهد داشت
کالسهبندی اغلب در بلوکهایی اتفاق میافتد که عیار آنها به
 تأثیر پارامتر عیار بلوکها در نتایج بسیار،عیار حد نزدیک است
 پیشنهاد میشود تا در ادامه مطالعات بیشتری در.مطلوب است
خصوص تطبیق دادن الگوریتمهای مکانیابی با نیازهای
.اطالعاتی مرحله طراحی معدن صورت پذیرد
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