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  چكيده

هاي موجود در آن بسيار حائز اهميت است. امروزه با شكستگي مانندتشخيص خصوصيات فيزيكي سنگ در علوم زمين 
عت با دقت و سربرآورد خصوصيات از روي تصوير سنگ،  عصبي عميقهاي به خصوص شبكه يادگيري عميقگسترش 

ختلفي وجود م هايشبكه ها،عميق با هدف تشخيص شكستگي يادگيري. براي استفاده از بسيار بالا امكان پذير شده است
موزش اين براي آ. پرداخته شده است خودرمزنگارهاي هاي كانولوشني و شبكهشبكه به قابليتدر اين مطالعه  .دارد

ه ك دهدمي نشان نتايج اين مطالعهمغزه زغال سنگ استفاده شده است.  اسكن-تي-سي-ميكرو ويراها از تصشبكه
بهتر آموزش  درصد  ٠,٠٠٢٤  يكه حداكثر دقت ممكن است و هزينه درصد ١٠٠با دقت  هاي كانولوشني سادهشبكه

 ١,٧ي و هزينهدرصد  ٩٧,٧با دقت  خودرمزنگارهاي از شبكه ترهاي موجود در تصوير جديد را دقيقديده و شكستگي
  .ه استتشخيص داددرصد 

  

  شكستگي سنگ شبكه خودرمزنگار، عصبي كانولوشني،  يادگيري عميق، شبكههاي كليدي: واژه
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Abstract 

In geosciences, it is very important to recognize the physical properties of the rock, such as the 
fractures in it. Nowadays, with the development of deep learning, especially deep neural 
networks, it is possible to estimate the properties from the rock image with very high accuracy 
and speed. There are several networks of deep learning to use to diagnose fractures. In this study, 
the capability of convolutional networks and autoencoder networks has been investigated. Coal 
core micro computed tomography images were used to train these networks. The results of this 
study show that simple convolutional networks with accuracy of 100% which is the maximum 
possible accuracy and loss of 0.0024% are better trained and the fractures in the new image are 
more accurate diagnose than the autoencoder networks with accuracy 97.7% and a loss of  1.7%. 
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  مقدمه    ١

موجود  هايهاي شكسته قرار دارند. از اين رو تشخيص دقيق شكستگيو آب در سنگ ، گازبسياري از منابع معدني، نفت
 جهتو موردوري استخراج هميشه در بحث نگهداري فضاها و بالابردن بهرهچه در بخش اكتشاف اين منابع و چه در سنگ 
 بزرگ، يهادر كشف داده يريگچشم تيموفق نيماش يريادگي يهاتميالگور رياخ يهادر سال .است بوده انمتخصص

 قيعم يريادگي .)٢٠٢٠(طهماسبي و همكاران  ارائه نمودند دهيچيپ يرهايمتغ ينيبشيو پ دهيچيپ يشناخت الگوها



  ٢

 فيتعر ايو  هايژگيو جاديبدون ا يريادگي تمي) به الگورريتصو يهادر مورد داده كسليخام (پ يهااجازه وارد كردن داده
ار را به ك نيو ا رنديبگ اديرا  هايژگياز و يمجموعه درست تواننديم قيعم يريادگي يهاتميالگور .دهديرا م يژگيبردار و

 ياوارد كردن مجموعه يدست ي. به جادهنديانجام م يدست يبا استفاده از كدگذار هايژگيو نيا راجبهتر از استخ يروش
در طول  هايژگيو نيا يريادگيشامل  قيعم يريادگيخام،  يهااز داده هايژگياستخراج و يبرا هاتميو الگور نياز قوان

  .)٢٠٢٠(واني و همكاران  آموزش است نديفرآ

 يرابهاي يادگيري ماشين هاي زيادي به طور فزاينده در استفاده از تكنيكپيشرفتم زمين نيز به طور كلي ودر حوزه عل
در اين ميان، . )٢٠٢٠(رباني و همكاران  است گرفتهصورت  ونيو رگرس يندبطبقه ص،يتشخ ر،يتصو يبندميتقس

 هاي سطح بالاي ماتريس ورودياست كه در بخش اول ويژگي قيعم يهااز شبكه نوعي ساده يكانولوشن يعصب يهاشبكه
د. دهها را به خروجي ارتباط ميرا استخراج كرده و در بخش دوم با استفاده از يك شبكه عصبي متداول، نقشه ويژگي

ها دوباره به يك خروجي مشابه ورودي تبديل هاي خودرمزنگار، شبكه عصبي وجود ندارد و نقشه ويژگيدر شبكهحال آن 
هاي زغال استفاده نمودند. هاي كانولوشني ساده براي تشخيص شكستگي) از شبكه٢٠٢٠( همكارانپولي و شود. كريممي

بندي تصوير ماسه سنگ به كار بردند. با خودرمزنگار را براي قطعههاي شبكه )٢٠١٩پولي و طهماسبي (از طرفي، كريم
ررسي نشده ها ديگر بها را نيز دارند، اما كارايي آنها در مقايسه با شبكهها قابليت تشخيص شكستگياين وجود، اين شبكه

گي ر مسئله تعيين شكستد هاي كانولوشني ساده و خودرمزنگاردو شبكهاين قابليت  مقايسه مطالعه،هدف از اين است. 
  باشد. از روي تصاوير سنگ مي

 
  روش تحقيق    ٢

غال سنگ زاسكن -تي-سي-هاي موجود در تصوير ميكروهاي كانولوشني براي تشخيص شكستگيدر اين مطالعه از شبكه
به طور يكسان براي آموزش هر دو  ١٠١٧×١١٢٢ تصوير دو بعدي از مغزه زغال سنگ در سايز ٩استفاده شده است. 

شبكه تهيه شد. اين تصاوير توسط كاربر متخصص قطعه بندي شدند. در ادامه نتايج حاصل از آموزش هر دو شبكه بررسي 
  شده است.

  شبكه كانولوشني ساده    ١-٢
 يعمولم هاي عصبيهمتصل همچون شبك هاي كاملاًهايي هستند كه در انتها به لايهشبكه هاي كانولوشني ساده شبكه

. آموزش اين شبكه به شده استمتصل استفاده  لايه كاملاً ٢و لايه كانولوشن و در انتها  ٣شوند. در اينجا از ختم مي
دو  ورودي به تصوير هر پيكسل شبكهسي و كلاسه بندي شدند. در اين رصورتي بود كه پيكسل به پيكسل تصاوير بر

بيني پيش ٢اين شبكه قابل مشاهده است. شكل  رساختا ١در شكل د. وشمي بنديتقسيمزمينه شكستگي يا كلاس 
 ٠,٠٠٢٤ (loss) و هزينه درصد ١٠٠اين شبكه با دقت . دهدشبكه در تشخيص شكستگي يك تصوير جديد را نشان مي

  .خوبي آموزش ديده استبه  درصد ٠,٠٠٠٣و هزينه  درصد ١٠٠و همينطور دقت تست درصد 
  كانولوشني خودرمزنگارشبكه     ٢-٢

ها را فشرده و آموزد چگونه به طور موثر دادهيبدون نظارت است كه م يمصنوع يشبكه عصب كي شبكه خودرمزنگار
كه تا حد ممكن  يشيبه نما افتهيشده كاهش  يكدگذار شيها را از نماآموزد كه چگونه دادهيكند و سپس م يرمزگذار
با همان ابعاد  يخروج هيلا كي استفاده از خودرمزنگار، داشتن ياصل دهيا كند. ياست بازساز كينزد ياصل يبه ورود

رسد، يافتاده به نظر م پا شيپ ي، امرگريد هيبه لا هيلا كيها از از داده يبردار يها با كپداده ياست. اگرچه بازساز يورود
 هيموجود در هر لا ي، تعداد واحدهاگريامكان وجود ندارد. به عبارت د نيشود، ا كوچكوسط  يتعداد واحدها ياما وقت

 يينها هيها دارند و لااز داده افتهيكاهش  يشيواحدها نما ني، اجهي) است. در نتيخروج اي( يورود زمعمولاً كمتر ا يانيم
 استفاده يو خروج يورود نياختلافات ب از مربع يشبكه عصب نيا هزينهتابع  كند. يبازساز قاً يها را دقتواند دادهينم گريد
نمايش كلي شبكه  ٣شكل . )٢٠١٨(آگروال  شباهت داشته باشد يرا مجبور كند تا حد امكان به ورود يكند تا خروجيم

لايه  ٧دهد. در اين جا، شبكه خودرمزنگار مورد استفاده داراي خودرمزنگار استفاده شده در اين مطالعه را نمايش مي
نگار باشد. در شبكه خودرمزي تصوير ميكننده مقياس تصوير ورودي براي رسيدن به ابعاد اوليهلايه بزرگ ٣و كانولوشني 



  

  

٣

 هاي موجود در تصاويري كه به قطعاتباشد بلكه تمام پيكسلاساس كار مانند شبكه ساده به صورت تك پيكسل نمي
 ١,٧آن  (loss)و هزينه  درصد ٩٧,٧در آمورش بكه تقسيم شده و مورد كلاسه بندي قرار گرفتند. دقت اين ش ٢٠×٢٠

همچون شبكه كانولوشني ساده، از  باشد.ميدرصد  ١,٨و هزينه آن درصد  ٩٧,٥ و همينطور دقت آن در تست درصد
تصوير مشابه جديدي براي تشخيص شكستگي توسط شبكه خودرمزنگار آموزش ديده استفاده شده است كه نتيجه آن 

  ه شده است.نشان داد ٥در شكل 
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  شبكه خودرمزنگار . ساختار٢شكل 

  



  ٤

 
 خودرمزنگاربيني شبكه . پيش٣شكل 

  
  گيرينتيجه    ٣

تري هاي كانولوشني ساده تشخيص دقيقها حاكي از آن است كه شبكهتصاوير مقايسه شده اين شبكهنتايج حاصل از 
با  شبكه كانولوشني ساده. دندارهاي خودرمزنگار نسبت به شبكههاي موجود در زمينه و شكستگي براي تفكيك رنگ

بهتر درصد  ١,٧و هزينه درصد  ٩٧,٧نسبت به شبكه خودرمزنگار با دقت درصد  ٠,٠٠٢٤ و هزينه درصد ١٠٠دقت 
فته كه گر طو ها باشد. همانشبكه آموزشبيني تصوير جديد و پيشتواند در نحوه دليل اين دقت ميآموزش ديده است، 

اده شده ص به شبكه آموزش دهاي تصاوير تك به تك توسط كاربر متخصتمام پيكسل هاي كانولوشني سادهدر شبكهشد 
ني بي. اين دقت در آموزش و نحوه پيشي خود شبكه بوده استهاي خودرمزنگار اين تشخيص به عهدهاست اما در شبكه

ي تصوير جديد منجر به تشخيص بهتر شكستگي از زمينه در شبكه كانولوشني ساده شده است. علاوه بر اين، اين دوباره
ها وجود هايي همرنگ با شكستگيزيرا در تصاوير هاله ،اساس كار آنها فقط تفكيك رنگ نيستها نشان دادند كه شبكه

هاي ورودي ي دادهمهمترين موضوع در اينجا تهيه و شبكه قادر به تشخيص درست بوده است دارند كه شكستگي نيستند
   .بدايهاي آموزش بيشتر باشد شبكه نيز بهتر آموزش مياست كه هر چه تعداد داده
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