
 نرم افزارهای کاربردی مهندسی معدن

 

Dips : برای آنالیز تاثیرات جهت یافتگی داده های زمین شناسی توسط شرکت نرم افزاری Rocscience  طراحی

ن تاری، از تکنیک های مختلفی همچوخشده است. این نرم افزار ضمن رسم استریو گرام و آنالیز و نمایش داده های سا

یافتگی ها، تعیین متوسط جهت یافتگی های فضایی و آنالیز کمی و کیفی جهت یافتگی  طرح آماری یر اساس جهت

  .های ساختارهای گوناگون بر اساس داده های زمین شناسی استفاده می نماید

Swedge :یک برنامه المان محدود برای آنالیز پایداری گوه در شیب سنگی است. به عبارت دیگر Swedge  یک

های ر شیبهای مسطح دتحلیل تعاملی، سریع و ساده برای استفاده برای ارزیابی هندسه و پایداری گوهابزار تجزیه و 

 . سنگی است

Unwedge :زمینی شامل مقاطعی با های سنگی زیربعدی حفاریافزار برای آنالیز و نمایش سهیک نرم

 توان استفاده نمود.معدن و حفاری میتونل ها،  باشد. از این نرم افزار در های ساختاری، میناپیوستگی

Phase2 :محصول شرکت راک ساینس(.Rocscience Inc)   و یک نرم افزار تحلیل تنش المان محدود

 .االستوپالستیک قدرتمند است که قادر به تحلیل تنش در محیط های خاکی یا سنگی روباز و زیرزمینی است

Flac :  شناس و عمران مورد استفاده آنالیز و طراحی توسط مهندسین معدن، زمینافزار به منظور آزمایش، این نرم

 .مودتوان استفاده نافزار درهر پروژه ژئوتکنیکی که نیاز به آنالیز پیوسته دارد میگیرد. از این نرمقرار می

Udec :تکتونیزه  مثال سنگاین نرم افزار واکنش یک محیط ناپیوسته )به عنوان  باشدیک برنامه عددی دو بعدی می

  .و شدیدا درزه دار( را در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی شبیه سازی می کند

3Dec سه بعدی نرم افزار :Udec .است 

Osis montaj :نام یکی از محصوالت قدرتمند شرکت Geosoft  است که به طور تخصصی برای مطالعه و

 .طراحی و توسعه پیدا کرده استدر زمینه اکتشافات ژئوفیزیکی های مختلف کره زمین اکتشاف قسمت

GIS : سیستم اطالعات جغرافیایی است که مجموعه ای قوی از امکانات و قابلیت هابوده که به اخذ و ذخیره سازی

 شد.اد و در تهیه و ویرایش نقشه های زمین شناسی بسیار تاثیر گذار می بو سپس تحلیل و پردازش داده ها می پرداز

Envi :و در کارهای  یکی از نرم افزارهایی که وظیفه پردازش تصاویر ماهواره ای را به نحو احسن انجام می دهد

 اکتشافی مورد استفاده قرار میگیرد.



Datamine :،سنگ ، زمین شناسی، ژئوشیمی، مکانیکاکتشاف کاربرد این نرم افزار در زمینه تحلیل داده ها ،

 .پیکره ماده معدنی و طراحی معادن روباز و زیرزمینی میباشدپیمایش، مدلسازی 

Surpac : .معروفترین نرم افزار زمین شناسی و برنامه ریزی معدن است 


