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نشریه روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

(مقاله پژوهشی)

ارایه روشی جدید برای شبیهسازی هندسی آماری زبری
ناپیوستگیها
2
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چکیده
شبیهسازی ویژگیهای هندسی و مکانیکی تودهسنگ ،همواره یکی از مهمترین اهداف در مهندسی سنگ بوده است .زبری
یکی از ویژگیهای مهم هندسی ناپیوستگی به شمار میآید .پستیوبلندیهای ناپیوستگی عامل تمایز زبری ناپیوستگیها از
یکدیگر است .اختصاص دادن مقدار عددی به هر زبری در عمل ناممکن است؛ بنابراین به ناپیوستگیهایی که پستی بلندی آنها
شبیه به هم باشند ،مقدار زبری یکسانی اختصاص داده میشود .در تحلیل اینگونه مسائل ،از میان تعداد زیاد ناپیوستگیها با
زبریهای مشابه یک زبری (ناپیوستگی) با یک نیمرخ هندسی مشخص انتخاب میشود .در روش شبیهسازی زبری ناپیوستگی
) (DRSبرای مقدار مشخصی از زبری ،حالتهای مختلف ناهمواری ناپیوستگی شبیهسازی میشود .در این روش ،زبری بهصورت
چند زوج پارهخط متصلبههم مدلسازی میشود بهگونهای که هر زوج دارای یک ناهمواری کوژ یا کاو باشد .بهاینترتیب یک سطح
ناپیوستگی با زبری مثلثی ایجاد میشود .روش  DRSبا استفاده از چیدمانهای متفاوت از زوج پارهخطها ،میتواند ناپیوستگیهای
متفاوتی تولید کند که مقدار زبری آنها تقریباً یکسان باشد .نتایج بررسی اعتبار سنجی روش  DRSبرای  JRCهای مختلف نشان
میدهد مقدار شاخص میانگین درصد خطای مطلق ( )MAPEبرای قسمتهای مختلف یک سطح ناپیوستگی شبیهسازیشده،
همواره کمتر از ده درصد است .همچنین مقدار  MAPEبه ازای صدبار تکرار روش  ،DRSبرای قسمتی از سطح شبیهسازیشده که
بهصورت تصادفی تعیین می¬شود کمتر از شش درصد است .این روش اساس اضافه شدن ویژگی زبری در شبکه شکستگی مجزا
( )DFNرا فراهم میکند و کمک شایانی در راستای دقیقتر شدن شبیهسازیها و تحلیلهای مکانیک سنگی خواهد بود.

کلمات کلیدی
شبیهسازی ،زبری ناپیوستگی و JRC

* عهدهدار مکاتباتjalalisme@shahroodut.ac.ir :
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عامری و همکاران

روشهای مختلفی برای اندازهگیری و بیان زبری در مقیاس
آزمایشگاهی و صحرایی بپردازند.

 -1مقدمه
ناپیوستگیهای تودهسنگ دارای ویژگیهایی همچون
جهتداری ،فاصلهداری ،پایایی ،بازشدگی و زبری است .بهجز
مقادیر پایایی و زبری در فضای سهبعدی ،مقدار عددی دیگر
ویژگیها با اندازهگیری مستقیم قابلبیان هستند و اختالف
بین مقدار واقعی و اندازهگیری شده بستگی به خطاهای
اندازهگیری دارد .مقدار عددی زبری که نشاندهندهی
پستیوبلندیهای سطح ناپیوستگی است با روشهای
غیرمستقیم تعیین میشود .تحقیقات زیادی توسط عدهای از
پژوهشگران همچون بارتون و چوبی [ ،]1دویلی و همکاران
[ ،]2گراسلی و همکاران [ ]3و هردا [ ]4در مورد برداشت
زبری در حالتهای دوبعدی و سهبعدی و در مقیاس
آزمایشگاهی و صحرایی انجامشده است .همچنین توسط
پژوهشگران سایر زمینههای مهندسی مختلف روشهایی
برای بیان زبری ارایه شده است .در مهندسی سنگ ،روش
ضریب زبری ناپیوستگی ( )JRC1بارتون متداولتر است،
بهطوریکه پژوهشگران زیادی همچون تسه و کوردن [،]5
یو و وایساده [ ،]6تاتون و گراسلی [ ،]7جانگ و همکاران
[ ]8به ارایه رابطه بین  JRCو دیگر روشهای بیان زبری
پرداختهاند .در این مقاله منظور از بیان مقدار زبری مقدار
 JRCآن است .موضوع تحقیق این مقاله با پژوهشهای
گذشته تفاوت اساسی دارد .در پژوهشهای پیشین
بهاندازهگیری دقیق و بیان درست زبری پرداختهشده است
ولی این تحقیق با فرض مشخص بودن مقدار زبری ،به دنبال
شبیهسازی سطح ناپیوستگی آن است .درواقع هدف این
پژوهش نوعی تحلیل برگشتی از بیان زبری است
بهعبارتدیگر در این تحقیق قرار است با معلوم بودن مقدار
 ،JRCسطح ناپیوستگی آن شبیهسازی شود .از آنجا که
چندین ناپیوستگی با پستیوبلندیهای مختلف میتوانند
دارای مقدار زبری یکسانی باشند ،بنابراین برای یک مقدار
زبری مشخص نیز میتوان ناپیوستگیهای با پستی و
بلندیهای مختلفی فرض کرد.

 -1-2اندازهگیری زبری ناپیوستگی
روشهای زیادی برای اندازهگیری زبری ارایه شده است؛
که اساس همهی آنها مشخص نمودن مقدار
پستیوبلندیهای سطح است .از آنجا که مقدار زبری وابسته
به مقیاس است روشهای اندازهگیری به دودسته
آزمایشگاهی و صحرایی تقسیم میشود
 -1-1-2روشهای آزمایشگاهی اندازهگیری زبری

روش ارایه شده توسط بارتون برای اندازهگیری زبری
سطح ناپیوستگی یکی از سادهترین روشهای اندازهگیری
است در این روش از ابزاری موسوم به شانه بارتون استفاده
میشود .شانه بارتون ابزاری متشکل از مجموعه سوزنهایی
است که در راستای عمود بر سطح ناپیوستگی نسبت به محور
شانه قابلیت لغزش دارند .با جای گرفتن این ابزار بر روی
سطح ناپیوستگی و حرکت سوزنها ،هندسه سطح
ناپیوستگی توسط سوزنها تعیین میشود .پس از ترسیم
سطح ناپیوستگی ،مقدار زبری سطح از طریق مقایسه آن با
نیمرخهای استاندارد دهگانه ارایه شده توسط بارتون تعیین
میشود [.]9
یکی دیگر از این روشها ،روش نیمرخ پیمای نوک
سوزنی است .دویلی 2و همکاران ،در این روش بهمنظور ایجاد
و تعیین هندسه ناپیوستگی ،سیستم اندازهگیری رایانهای را
توسعه دادهاند که شامل قسمتهای مکانیکی ،واحد کنترل
و واحد پردازش رایانهای است .در این روش نگارندهای بر
روی سطح نمونه حرکت میکند و میزان جابهجایی عمودی
را نسبت به یک معیار ثابت اندازهگیری میکند .با حرکت
سوزن بر روی کل سطح ،دادههای زبری تمامی نقاط
ناپیوستگی به دست میآید [.]2
3
روش دیگر ،روش اندازهگیری توپوگرافی ( )ATSبر پایه
تهیه تصویر از سطح ،در دو جهت با مقیاسهای رنگی،
متفاوت است .در این روش الگوهای مختلف نور سفید به
سطح تابیده میشود و انعکاس آنها توسط دو دوربین که در
دو طرف سطح موردنظر قرارگرفته ،ثبت میشود .با پردازش
تصاویر حاصل از دو دوربین ،الگوی دوبعدی از سطح با دقت
باال حاصل میشود [.]3

 -2مروری بر روشهای اندازهگیری و کمیسازی زبری
مقدار زبری ناپیوستگی وابسته به مقیاس است و در
بیشتر روشها ،قضاوت مهندسی نیز بر مقدار عددی آن تأثیر
دارد .این موارد موجب شده است پژوهشگران به ارایه

56

نشریه روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

ارایه روشی جدید برای شبیهسازی هندسی آماری زبری ناپیوستگیها

با استفاده از روشهای مختلف تجربی ،آزمایشگاهی و تحلیلی
است.

یکی دیگر از روشها ،پردازش لیزری زبری سطح است
که از طریق تابش پرتو لیزر بر سطح ناپیوستگی و بررسی
پرتو بازگشتی تحت زاویهای مشخص ،به حسگر تحلیل
میشود .با تغییر فاصله میان منبع و سطح ،بسته به ارتفاع
دندانههای زبری ،موقعیت نور منعکسشده به حسگر تغییر
میکند .حسگرها با ایجاد امواج الکتریکی وابسته به فاصله،
ارتفاع دندانههای زبری را تعیین میکنند .در این روش با
توجه به برداشت پیوسته و تمرکز زیاد نقاط و به کمک
درونیابی ،ارتفاع زبری سطح با دقت باال تعیین میشود [.]4

 -1-2-2روشهای آزمایشگاهی کمیسازی زبری

روش مقایسه چشمی ،اولین و پرکاربردترین روش
کمیسازی زبری ناپیوستگی است .در این روش بارتون
بهمنظور بیان زبری ناپیوستگی ،پس از انجام آزمایشهای
زیاد پیشنهاد مقایسه نیمرخی به طول  10سانتیمتر از زبری
ناپیوستگی را با نیمرخهای استاندارد دهگانه داده است .بر
این اساس ،ضریب زبری ناپیوستگی ( )JRCمتناسب با
نیمرخی که بیشترین شباهت را با زبری ناپیوستگی داشته
باشد ،انتخاب میشود [ .]11 ،1لیو و همکاران [ ]12در سال
 2018با دقت باالیی طولهای استاندارد آزمایشگاهی بارتن
( 10سانتیمتر) را رقومی کردند و با حرکت برشی لبههای
باال و پایین ،مناطقی از درزه که از هم جدا میشوند و مناطقی
که بر روی هم قرار میگیرند را مشخص نمودند و با استفاده
از پارامترهای آماری روابطی بین مناطق جداشده و روی هم
قرارگرفته با  JRCدر حالتهای دوبعدی و سهبعدی ارایه
دادند.
عالوه بر این روش ،برای تبدیل کردن نمایش زبری به
یک مقدار عددی ،پژوهشگران در رشتههای مختلف مهندسی
روشهایی ارایه دادهاند؛ که از بین آنها میتوان به روش
ریشه میانگین مربعات (RMS) 7روش متوسط خط مرکزی8
) ،(CLAروش مایرز Z2 9و  Z3که مشتق اول و دوم RMS
است .روش  SF10و شاخص نیمرخ زبری (RP) 11اشاره کرد
[ ]8 ،5از آنجا که  JRCاز عمومیت بیشتری در مسائل
مکانیک سنگی برخوردار است ،اغلب روشهای بیانشده
توسط رابطهای به  JRCتبدیل میشوند .تعدادی از روابط در
جدول  1آورده شده است.

 -2-1-2روشهای صحرایی اندازهگیری زبری

یکی از روشهای متداول اندازهگیری زبری در مقیاس
بزرگ روش اندازهگیری استریوتاپومتریک است که در هر دو
مقیاس صحرایی و طبیعی کاربرد دارد .اساس این روش
استفاده از سیستم اندازهگیری دیجیتال نوری 4است .در این
روش سطح ناپیوستگی سنگ بهصورت رقومی 5برداشت
میشود .سپس بهطور سیستماتیک مورد تجزیهوتحلیل قرار
میگیرد و زبری سطح تعیین میشود [.]9
روش دیگر ،روش نقشهبرداری دقیق ،6روشی بدون تماس
با سطح ناپیوستگی در مقیاس بزرگ است که در آن زبری
سطح ناپیوستگی توسط اسکنر لیزری نقطهای ،بهصورت
خودکار از فاصله چند ده متری اندازهگیری میشود [.]10
 -2-2کمیسازی زبری ناپیوستگی
زبری یک ویژگی هندسی است که پستیوبلندیهای
سطح ناپیوستگی در مقیاسهای آزمایشگاهی و صحرایی را
نشان میدهد .کمیسازی ،زبری درواقع تبدیل نمودن تصویر
هندسی پستیوبلندیهای سطح ناپیوستگی به مقدار عددی

تعدادی از رابطههای بین  JRCو دیگر روشهای تعیین زبری سطوح
ردیف

ارایهدهنده

عامل کمیسازی زبری

1

Tse & Cruden DM

Z2

2

Yu & Vayssade

Z2

3

Tatone & Grasselli

Z2

4

Jang & Jang

Z2

5

Tse & Cruden DM

SF

6

Yu & Vayssade

SF

7

Yu & Vayssade

RP

توصیف
مجذور میانگین
مربعات مشتق اول
نیمرخ زبری
تابع ساختاری
شاخص نیمرخ زبری
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رابطه

شماره مرجع

JRC = 32.20 + 32.47 log Z2

[]5

JRC = 61.79Z2 − 3.47

[]6

− 10.37

)0.60

− 11.44

)0.531

JRC = 51.85(Z2
JRC = 51.16(Z2

[]7
[]13

JRC = 37.28 + 16.58 log SF

[]5

JRC = 121.13√SF − .28

[]6

JRC = 92.07√R P − 1 − 3.28

[]6
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بر اساس پیشنهاد بارتون ،در رابطه با ناپیوستگیهای
بزرگمقیاس ،میتوان  JRCرا با یک روش ساده مبتنی بر
نمودار و با اندازهگیری طول نیمرخ پیمای صحرایی و فاصله
میان بیشینه و کمینه پستی بلندیهای آن تعیین کرد .در
این روش ،همانطور که در شکل  1نشان دادهشده است،
ابتدا طول مشخصی از ناپیوستگی برحسب متر و بیشترین
فرورفتگی آن برحسب میلیمتر در نظر گرفته میشود و با
پیاده کردن این اعداد بر روی نمودار شکل  ،1مقدار JRC
متناسب با زبری سطح ناپیوستگی به دست میآید.

گذشته از موارد پیشگفته لی 12و همکاران [ ]14در سال
 ،1990واکابایاشی 13و فوکوشیگ ]15[ 14در سال ،1995
جانگ 15و همکاران [ ]16 ،8در سال  2006و سپس 2014
به بررسی تعیین بعد برخال نیمرخهای  JRCبارتون
پرداختهاند و رابطهای را بین بعد برخال و  JRCارایه دادهاند.
 -2-2-2روش صحرایی کمیسازی زبری

در مکانیک سنگ ،اندازهگیری مقدار زبری در محل و
بهصورت بزرگمقیاس و درک اثر مقیاس بر زبری ناپیوستگی
که تأثیر قابلتوجهی بر تغییر شکل تودهسنگ و رفتار
هیدرومکانیک آن دارد ،بسیار مهم است [.]17

نمودار تعیین  JRCپیشنهادی بارتون در مقیاس صحرایی []18 ،11
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از آنجا که مقدار  JRCدرزه تحت تأثیر مقیاس نمونه
است .با افزایش اندازه ناپیوستگیها مقدار  JRCکاهش
مییابد زیرا بسته به ابعاد ناپیوستگی ،زبری یک سطح کوچک
نسبت به موجداری در یک سطح بزرگ ،از اهمیت کمتری
برخوردار است .همانطور که در شکل 2نشان دادهشده است،
زبریهای درجه اول که مربوط به موجهای اصلی سطح
الیهبندی است نسبت به زبریهای درجه دوم که مربوط به
برآمدگی و تورفتگیهای کوچک سطح است ،از همخوانی
بهتری برخوردار هستند [ .]19تأثیر مقیاس را میتوان با
استفاده از رابطه ( )1نشان داد.
()1

طول واقعی ناپیوستگی و  ،JRCnضریب زبری اصالحشده
است [.]20
یانگ و همکاران [ ]18در سال  2020به بررسی و تأثیر
آنیزوتروپی درزههای صحرایی بر روی زبری پرداختهاند و
خاطرنشان کردند با افزایش نمونه ضریب صافی زبری افزایش
مییابد و مقدار آن در جهات مختلف به هم نزدیک میشود.
هدف ،اندازهگیری زبری و درنهایت ،کمیسازی آن است.
ازآنجاکه کمیسازی زبری نیاز ،به تحلیل و قضاوت مهندسی
دارد ،پژوهشهای زیادی در زمینه اندازهگیری و کمیسازی
زبری ناپیوستگی باهدف ارایه یک مقدار عددی که نماینده
درستی از ناهمواری سطح باشد ،انجامشده است .ولی هدف
این تحقیق که به توسعه روش  DRS17پرداخته است عکس
پژوهشهای انجامشده تاکنون است .درروش  DRSمقدار
 JRCزبری مشخص است و هدف شبیهسازی ناهمواری سطح
ناپیوستگی است بهطوریکه ناهمواری شبیهسازیشده
نماینده درستی از مقدار  JRCزبری مشخص باشد.

−0.02𝐽𝑅𝐶0

) 𝐽𝑅𝐶𝑛 = 𝐽𝑅𝐶0 (𝐿𝑛 ⁄𝐿0

که در آن؛  ،L0طول نیمرخ پیمای بارتون  -بندیس؛
 ،JRC0مقدار ضریب زبری ناپیوستگی برگرفته از نیمرخ
پیمای بارتون -بندیس؛  ،Lnطول واقعی ناپیوستگی و ،JRCn
ضریب زبری اصالحشده است [.]19
همچنین تحلیلهای انجامشده برای مقادیر JRC
ناپیوستگی سنگ با توجه به آزمون مدل مشترک ،بارتون و
بندیس ،16نشان میدهد با افزایش طول نمونه ،به دلیل اثر
مقیاس ،مقدار  JRCکاهش مییابد .در شکل ،3مقدار
اصالحشده  JRCبا در نظر گرفتن اثر مقیاس نشان دادهشده
است [ .]20بعد برخال برای  JRCبا توجه به اثر مقیاس از
رابطه ( )2محاسبه میشود.
()2

] 𝑙𝑜𝑔[𝐽𝑅𝐶𝑛 ⁄𝐽𝑅𝐶0
) 𝑛𝐿(𝑔𝑜𝑙 1 −

 -3روش پیشنهادی DRS

امروز در اغلب کارهای مهندسی سنگ ساخت مدل
هندسی تودهسنگ بهمنظور مدلسازی عددی تودهسنگ یک
ضرورت است و این مستلزم تعریف دقیق شبکه ناپیوستگی
است.

=𝐷

اندازهگیری زوایای زبری برای ناهمواریهای درجه اول

اثر مقیاس بر روی مقدار  JRC0در مقیاس

و دوم بر روی سطوح سنگی ناهموار در مقیاس صحرایی []19

آزمایشگاهی []20

که در آن؛  ،Dبعد برخال؛  ،JRC0مقدار ضریب زبری
ناپیوستگی برگرفته از نیمرخ پیمای بارتون -بندیس؛ ،Ln

یکی از ویژگیهای هندسی ناپیوستگیها ،زبری سطح
آنها است که شبیهسازی آن گامی در جهت ساخت دقیقتر
59

نشریه روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

عامری و همکاران

رابطه ( )3از ساده کردن رابطه ( )4به دست میآید و
رابطه ( )4از معادله خطوط شکل ،1استنتاج شده است.

مدل هندسی تودهسنگ است .با توجه به اینکه شکل
ناپیوستگی اعم از اینکه چندضلعی ،بیضوی ،یا شکل دیگری
باشد بر نفوذپذیری ناپیوستگیها و مقاومت ،تغییر
شکلپذیری و نفوذپذیری تودهسنگ تأثیر دارد []23-21
غیرمسطح بودن ناپیوستگی با اعمال ویژگی زبری نیز
میتواند بر تمام خواص گفتهشده تأثیر داشته باشد .با
استفاده از روش  DRSمیتوان هر یک از ناپیوستگیهای
مدل دوبعدی را با زبری خود ناپیوستگی بهصورت آماری
شبیهسازی کرد.

()4

رابطه ( )3یک معادله دو مجهولی است که میتوان با L

و  JRCمتفاوت به مقادیر یکسان  aدستیافت .بهمنظور
برقراری رابطه یکبهیک بین مقدار  aو مقدار  ،JRCدر عمل
از طول نیمرخ پیمای صحرایی با طول ثابت  Lاستفاده
میشود.
از آنجا که سطوح مختلف ناپیوستگی با
پستیوبلندیهای متفاوت میتواند مقدار  JRCیکسان داشته
باشد؛ بنابراین هدف این تحقیق آن است که با داشتن یک
 JRCمعین یکی از سطوح ناپیوستگی پرشمار را که بیانگر
 JRCمدنظر باشد ،شبیهسازی کند .درروش  ،DRSفرض بر
این است که طول ناپیوستگی در فضای دوبعدی از اتصال
چندین قطعه تشکیلشده است بهطوریکه طول هر قطعه
کمتر از مقدار  Lو دارای یک ناهمواری بهاندازه بیشینه عمق
ناهمواری  aباشد.
بدون آنکه از کلیت مسئله کاسته شود نقطه شروع یا
ابتدایی ناپیوستگی در حالت دوبعدی به مرکز مختصات
انتقال داده میشود .سپس بهاندازه زاویه بین محور  xها و
محور ناپیوستگی دوران داده میشود بهطوریکه ناپیوستگی
در دستگاه مختصات و بر روی محور  xها قرار داده شود .پس
از اعمال زبری بر روی آن ،ناپیوستگی از مرکز مختصات به
نقطه شروع ناپیوستگی منتقل میشود و بهاندازهای دوران
داده میشود که ناپیوستگی به حالت قبلی خود برگردانده
شود.

 -1-3تشریح روش DRS

روش ارایه شده در این تحقیق ،با عنوان شبیهسازی زبری
به روش  ،DRSبرای اندازهگیری زبری در مقیاس صحرایی
کاربرد دارد .همانطور که در شکل-4الف مشاهده میشود
قسمتی از ناپیوستگی که زیر نیمرخ پیمای صحرایی قرار دارد
در چندین نقطه با نیمرخ پیمای صحرایی در تماس است
ولی آنچه در این روش مانند روش صحرایی بارتون مهم است،
بیشینه فاصله بین سطح ناپیوستگی تا نیمرخ پیمای صحرایی
( )aاست بنابراین ،سادهسازی زبری بهگونهای که در شکل-4ب
نشان دادهشده است تأثیری بر مقدار زبری ناپیوستگی روش
صحرایی ندارد.
درروش صحرایی بارتون ،مقدار بیشینه عمق ناهمواری
) (aبرحسب میلیمتر از رابطه ( )3محاسبه میشود.
()3

20JRCLlog√80
√80

20
( LogJRC = Loga − Log
) × Llog√80
√80

= a

که در آن  ،JRCضریب زبری ناپیوستگی و  ،Lطول
نیمرخ پیمای صحرایی برحسب متر است.

ب -سطوح ناپیوستگی متفاوت با مقدار  aبرابر در طول

الف -اندازهگیری صحرایی با شاخص به طول [11] L

سادهسازی زبری ناپیوستگی
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همانطور که در شکل  ،5دیده میشود فرض میشود که
 ... ،Pi ... ،P1 ،P0و  Pnنقاط برآمدگی و  ... ،di ... ،d2 ،d1و dn
اندازه پارهخطهای  ... ،Pi-1Pi ... ،P1P2 ،P0P1و  Pn-1Pnباشند.
ازآنجاییکه مقدار  JRCمتأثر از  Lاست و مقادیر  diها
( )i=1,2,…,n-1تأثیری بر مقدار  JRCندارد بنابراین  diها
اعداد تصادفی بین صفر تا  Lدر نظر گرفته میشوند که با
تعیین آنها میتوان تصاویر پارهخطهای (i=1,2,…,n-1) Pi-1Pi
را بر روی محور  xها با اندازهی  xPi-xPi-1مشخص کرد .تعداد
نقاط برآمدگی ( )nو بهتبع آن  dnاز شرط مذکور در رابطه
( )5به دست میآید که در آن D؛ اندازه طول ناپیوستگی
 P0Pnاست.
()5

2

()6

2

) di = √(xPi − xPi−1 ) + (yPi − yPi−1
𝑖 = 1, ⋯ , n

شایانذکر است ازآنجاییکه مقدار  aبر روی JRC

تأثیرگذار است و اینکه چه مقدار از  aسهم برآمدگی شود
تأثیری بر مقدار  JRCندارد مگر آنکه تعداد برآمدگیهای
زیر نیمرخ پیمای صحرایی بیشتر از دو تا باشد که در آن
صورت مقدار  JRCافزایش مییابد و خطا به وجود میآید که
قابلمحاسبه است به همین دلیل  yPiعددی تصادفی بین
صفر تا  aانتخاب میشود.
ب) ازآنجاییکه موقعیت طولی نقطه فرورفتگیها تأثیری
بر مقدار  JRCندارد برای تعیین مکان هندسی نقاط
فرورفتگی  Tiها با مختصات ) ،(xTi, yTi,مقدار  xTiاز رابطه
 xTi = xPi-1+eiبه دست میآید که در آن  eiعددی تصادفی
بین صفر تا ( xPi- xPi-1تصویر  diبر روی محور  )xاست.
همچنین مقدار  yTiاز رابطه ( )7محاسبه میشود.

) xP1 + (xP2 − xP1 ) + ⋯ + (xPn−1 − xPn−2
+(xPn − xPn−1 ) = D

درروش  ،DRSابتدا مکان هندسی نقاط برآمدگی و
سپس نقاط فرورفتگی به دست میآید .بدین منظور بهصورت
زیر عمل میشود:
الف) فرض میشود نقاط ابتدا ( )P0و انتهای ناپیوستگی
( )Pnبهعنوان برآمدگی باشند .با توجه بهشرط مذکور در
رابطه ( )5تعداد  n-1برآمدگی بین این دونقطه بهصورت
 )i=1,2…,n-1,Pi=(xPi,yPiانتخاب میشوند بهطوریکه
 yPiعددی تصادفی بین صفر تا  aباشد و  xPiاز رابطه ()6
که فاصله اقلیدسی بین دونقطهی  xPiو  xPiاست ،به دست
آید.



()7

| |k1 xTi + k 2 yTi + k 3

=a

√k 1 2 + k 2 2
i = 1,2, ⋯ , n

که در آن؛  ،aمقدار بیشینه عمق ناهمواری؛  k2 ،k1و k3

ضرایب معادله خط است .پرواضح است که رابطه ( )7فاصلهی
نقطهی  Tiتا پارهخط  Pi-1Piاست.

ترسیم شبیهسازی زبری ناپیوستگی به روش DRS

بر اساس آنچه گفته شد ،مراحل انجام کار را میتوان بهصورت الگوریتم جدول  2بیان کرد:
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الگوریتم روش  DRSبهمنظور شبیهسازی زبری سطح ناپیوستگی
گام اول

مقدار  JRCو مقدار طول نیمرخ پیمای صحرایی ( )Lعالوه بر طول ،شیب و نقطه شروع خط اثر ،مشخص شود.

گام دوم

مقدار بیشینه عمق ناهمواری ( )aبا استفاده از رابطه ( )4محاسبه شود.

گام سوم

با انتقال نقطه شروع ناپیوستگی در حالت دوبعدی به مرکز مختصات و دوران ناپیوستگی بهاندازه منفی شیب،
ناپیوستگی بر روی محور  xها در دستگاه مختصات قرار داده میشود.

گام چهارم

با توجه بهشرط مذکور در رابطه ( ،)5طول ناپیوستگی به  nقطعه تقسیم شود بهطوریکه طول هر قطعه کمتر از مقدار
 Lو هر قطعه دارای یک ناهمواری بهاندازه  aباشد.

گام پنجم

با در نظر گرفتن یک عدد تصادفی بین صفر و  aبهعنوان ارتفاع برآمدگی و مقداری تصادفی بین صفر و  Lبهعنوان
فاصله بین دو برآمدگی مجاور و استفاده از رابطه ( )6میتوان مکان هندسی نقاط برآمدگی ناپیوستگی در حالت دوبعدی
را تعیین کرد.

گام ششم

با تعیین فاصله افقی نقطه فرورفتگی از برآمدگی مجاورش که عددی تصادفی بین صفر و فاصله افقی دو برآمدگی مجاور
فرورفتگی است و مقدار  ،aبه کمک رابطه ( )7میتوان مکان هندسی نقاط فرورفتگی را تعیین کرد.

گام هفتم

برعکس گام سوم ،با انتقال ناپیوستگی به نقطه شروع و دوران آن بهاندازه شیب ،ناپیوستگی به حالت اولیه خود
برگردانده میشود.

بهمنظور بررسی پایایی (قابلیت اعتماد) روش پیشنهادی،
باید مطمئن شد که با هر بار تکرار روش  DRSمقدار JRC
زبری شبیهسازیشده نزدیک به  JRCمبنا میشود .برای
محاسبهی پایایی کافی است روش  ،DRSبه تعداد  mبار
بهطور تصادفی تکرار شود و مقدار ̂ i
 JRC( JRCزبری
شبیهسازیشدهی  iام  )i=1,2,…mبه ازای یک نقطه
تصادفی در طول ناپیوستگی شبیهسازیشده به روش
صحرایی بارتون با طول  Lمطرحشده درروش  ،DRSمحاسبه
شود؛ و برای سنجش دقت آن ،از رابطه ( )9استفاده میشود.

 -2-3اعتبارسنجی روش DRS

بهمنظور آزمودن درستی روش پیشنهادی ،ضروری است
روایی 18و پایایی 19آن بررسی شود.
برای بررسی روایی روش پیشنهادی ،باید مقدار  JRCدر
سراسر سطح ناپیوستگی شبیهسازیشده نزدیک به  JRCمبنا
( JRCکه شبیهسازی ناپیوستگی برای تأمین آن صورت
گرفته است) باشد .برای محاسبهی روایی کافی است با
استفاده از رابطه ( m ،)8بار مقدار  JRCبرای سطح
ناپیوستگی شبیهسازیشده با استفاده از روش صحرایی
بارتون با طول  Lمطرحشده درروش  DRSاندازهگیری شود
بهطوریکه اندازهگیری از ابتدای ناپیوستگی شروع و با
همپوشانی  L-lدر هر بار اندازهگیری تا انتهای ناپیوستگی
ادامه یابد.
()8

 -4مثال عددی
در این بخش ،برای تشریح روش  DRSبه بیان یک مثال
عددی پرداختهشده است .به این منظور ابتدا یک برنامه
کامپیوتری برای انجام محاسبات تهیهشده است .در
برنامهنویسی الگوریتم شبیهسازی زبری به روش  DRSاز
نرمافزار آماری  Rاستفادهشده است R .یک زبان برنامهنویسی
و یک محیط نرمافزاری رایگان برای محاسبات آماری و
گرافیک است که توسط بنیاد  Rپشتیبانی میشود R .و
کتابخانههای آن طیف گستردهای از روشها و الگوریتمهای
آماری و گرافیکی ،ازجمله مدلسازی خطی و غیرخطی،
آزمونهای آماری کالسیک ،آنالیز سری زمانی ،طبقهبندی،
خوشهبندی و موارد دیگر را پشتیبانی میکنند .بسیاری از
کارکردهای استاندارد  Rدر خود  Rنوشتهشده است،
بهطوریکه کاربران را از تدوین الگوریتم بینیاز میکند.
همچنین  Rاین قابلیت را دارد که برای امور محاسباتی
فشرده ،کدهای  C++ ،Cو  Fortranرا فراخوانی کند [.]24

D−L
( m = int
)+1
l

که در آن؛  ،Dطول ناپیوستگی ،L ،طول نیمرخ پیمای
صحرایی و  lفاصله نقاط اندازهگیری  JRCاز هم که همگی
برحسب متر هستند.
سپس برای محاسبهی میزان خطای آن از شاخص
میانگین درصد خطای مطلق ( )MAPE20که در رابطه ()9
بیانشده است استفاده میشود.
m

()9

|̂ i
|JRC − JRC
1
∑
m
JRC

= MAPE

i=1

که در آن؛  ،JRCمقدار زبری مبنا̂ i ،
)i=1,2,…m( JRC
مقدار زبری تعیینشده در قسمت  iام است.
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نقاط برآمدگی ( ،)yPiمکان هندسی نقاط برآمدگی ()xPi,yPi
مشخص میشود .مختصات این نقاط در ستون دوم جدول 3
آورده شده است.
برای تعیین موقعیت سیزده نقطه فرورفتگی بین نقاط
برآمدگی ،ابتدا طول آنها را محاسبه میشود .طول اولین
فرورفتگی عددی تصادفی بین صفر و تصویر  d1بر روی محور
 xاست و طول دیگر فرورفتگیها به ترتیب از اضافه شدن
عدد تصادفی بین صفر و تصویر  diمتناسب آن ،با طول
فرورفتگی قبلی به دست میآید .مختصات این نقاط در ستون
سوم جدول  3آورده شده است.
ستون چهارم و پنجم جدول  3از انتقال نقطه  P0به نقطه
شروع ناپیوستگی ( )2m ،2/5mو دوران  60درجهای
ناپیوستگی حاصل میشود.
با مشخص شدن مکان هندسی زبری سطح ناپیوستگی
که در ستون چهارم و پنجم جدول  3آورده شده است،
میتوان آن را در صفحه مختصات ،به صورتی که در شکل6
نشان دادهشده ترسیم نمود.

برای مثال یک ناپیوستگی با طول خط اثر  560سانتیمتر
و شیب  60درجه و نقطه شروع ،به مختصات ()2m ،2/5m
در نظر گرفتهشده است.
هدف شبیهسازی زبری سطح ناپیوستگی به روش DRS
به ازای  JRC=10و  L=1mاست .برای این منظور ابتدا با
استفاده از رابطه ( )4مقدار بیشینه عمق ناهمواری
 a=0/02236mبه دست میآید .سپس با انتقال نقطه شروع
به مرکز مختصات ( )0،0و دوران ناپیوستگی بهاندازه منفی60
درجه ،ناپیوستگی در دستگاه مختصات و بر روی محور  xها
قرار داده میشود.
با تولید اعداد تصادفی بین صفر و یک متر ،معادل طول
نیمرخ پیمای صحرایی (که در ستون ششم جدول  3آورده
شده است ).و با توجه بهشرط مذکور در رابطه ( ،)5تعداد 7
نقطه برآمدگی (بدون احتساب نقطهی ابتدا و انتها) به دست
میآید.
با توجه به رابطه ( )6و تولید دوازده عدد تصادفی بین
صفر و  0/0335متر (بیشینه عمق ناهمواری) بهعنوان ارتفاع

مختصات مکان هندسی زبری سطح ناپیوستگی به ازای JRC=10

فرورفتگی بر روی محور
مختصات
(Ti)xTi,yTi

شماره i

برآمدگی بر روی محور
مختصات
(Pi)xPi,yPi

0

()0, 0

1

()0/507, 0/010

()0/156, -0/019

برآمدگی در موقعیت
واقعی
(Pi)xPi,yPi

فرورفتگی در موقعیت
واقعی
(Ti)xTi,yTi

di

()2, 2/5

---

---

()2/245, 2/944

()2/095, 2/625

0/507

فاصله بین دو برآمدگی
مجاور

2

()1/200, 0/005

()0/566, -0/013

()2/596, 3/542

()2/295, 2/984

0/693

3

()1/475, 0/014

()1/275, -0/015

()2/726, 3/784

()2/651, 3/597

0/275

4

()1/905, 0/013

()1/755, -0/009

()2/941, 4/156

()2/886, 4/015

0/430

5

()2/018, 0/008

()1/972, -0/012

()3/002, 4/252

()2/997, 4/202

0/114

6

()2/447, 0/006

()2/041, -0/014

()3/218, 4/622

()3/033, 4/26

0/429

7

()2/845, 0/010

()2/781, -0/005

()3/406, 4/974

()3/395, 4/905

0/399

8

()3/461, 0/010

()3/323, -0/012

()3/723, 5/501

()3/672, 5/372

0/615

9

()3/866, 0/010

()3/748, -0/007

()3/917, 5/858

()3/88, 5/743

0/406

10

()4/106, 0/010

()4/052, -0/012

()4/046, 6/06

()4/036, 6/003

0/240

11

()4/641, 0/010

()4/157, -0/015

()4/317, 6/521

()4/091, 6/092

0/536

12

()5/541, 0/010

()5/023, -0/013

()4/756, 7/307

()4/523, 6/843

0/900

13

()5/6, 0/010

()5/597, -0/022

()4/8, 7/35

()4/818, 7/336

0/061
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ترسیم زبری  JRC=10در صفحه مختصات

بهمنظور بررسی بیشتر ،شبیهسازی برای  JRCهای ،1
 ... ،2و  20انجامشده است و مقادیر مربوط به اعتبارسنجی
آنها در جدولهای  4و  5آمده است .همانطور که مشاهده
میشود درصد خطای مطلق به ازای بررسی روایی و پایایی
روش  ،DRSبرای تمامی مقادیر  JRCکمتر از ده درصد است
که از دقت قابل قبولی برخوردار است.

برای بررسی روایی روش  ،DRSمقدار  JRCبرای 47
نقطه به فاصله ده سانتیمتر از یکدیگر روی سطح ناپیوستگی
شبیهسازیشده ،تعیینشده است .در این شرایط ،مقدار
شاخص  MAPEاز رابطه ( )8برابر  1/11درصد به دست
میآید .همچنین بهمنظور بررسی پایایی (قابلیت اعتماد)
سطح ناپیوستگی ،شبیهسازیشده مقدار شاخص  MAPEبه
ازای صدبار تکرار شبیهسازی برابر با  1/89درصد محاسبه
میشود که از دقت خوبی برخوردار است.

بررسی روایی و مقایسه مقدار  JRCبه ازای  50نقطه روی زبری ناپیوستگی شبیهسازیشده با  JRCمبنا
 JRCمبنا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MAPE
)(%

3/51

9/59

1

3/01

8/73

2/50

1/36

0/00

6/48

1/11

 JRCمبنا

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MAPE
)(%

1/76

0/09

3/88

1/86

0/00

3/22

0/00

3/25

0/50

6/06

بررسی پایایی مقایسه مقدار  JRCزبری ناپیوستگی شبیهسازیشده با  JRCمبنا به ازای صدبار اجرا
 JRCمبنا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

)MAPE (%

1/51

2/39

1/24

1/22

2/14

2/53

2/47

1/05

2/90

1/89

 JRCمبنا

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

)MAPE (%

2/15

6/12

3/05

3/17

1/45

1/96

1/33

2/30

2/93

1/58

سطح ناپیوستگی را با مقدار زبری یکسان ،شبیهسازی و
تولید کرد .بهمنظور اعتبارسنجی و اطمینان از صحت نتایج
حاصل از کاربرد روش  ،DRSبرای تمامی  JRCهای ممکن
روایی و پایایی روش بررسیشده است .نتایج بررسی روایی
برای  JRCهای مختلف حاکی از آن است که مقدار شاخص

 -5نتیجهگیری و جمعبندی
ساخت مدل هندسی تودهسنگ ،مستلزم شبیهسازی
ویژگیهای هندسی تودهسنگ است .یکی از این ویژگیها
زبری سطوح ناپیوستگیهای تودهسنگ است .با استفاده از
روش ارایه شده در این تحقیق ،DRS،میتوان تعداد زیادی
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ارایه روشی جدید برای شبیهسازی هندسی آماری زبری ناپیوستگیها

Yu XB, Vayssade B. Joint profiles and
their roughness parameters. Int J Rock Mech
Min Sci Geomech Abstr 1991; 28:333–6.

) برای قسمتهایMAPE( میانگین درصد خطای مطلق
 همواره کمتر،مختلف یک سطح ناپیوستگی شبیهسازیشده
از ده درصد است این بدان معنا است که اگر قرار باشد با
 یک سطح ناپیوستگی بهمنظور تولیدDRS استفاده از روش
 به ازایJRC  شبیهسازی شود مقدارJRC=10 مقدار زبری
 تا9 تمامی قسمتهای سطح شبیهسازیشده مقادیری بین
 نیز برایDRS  همچنین بررسی پایایی روش. میشود11
 نتایج نشان میدهد. های مختلف انجامشده استJRC
 برای،DRS  به ازای صدبار تکرار روشMAPE مقدار
قسمتی از سطح شبیهسازیشده که بهصورت تصادفی
تعیین می¬شود کمتر از شش درصد است که مقدار قابل
 برای شبیهسازی وDRS قبولی و تأییدی بر صحت روش
 نتایج مربوط به بررسی.تولید زبری سطح ناپیوستگی است
 های مختلف بهصورتJRC  برای،DRS روایی و پایایی روش
 در انتها. آورده شده است4 جداول جداگانه در بخش
 این قابلیت و توانمندی راDRS شایانذکر است که روش
 زمینه اضافه،دارد تا با برخورداری از ماهیت تصادفی بودن
شدن ویژگی زبری به شبکه ناپیوستگی مجزا را فراهم نماید
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