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چکیده
ناهمساني و وجود ناپیوستگيها ،در مقاومت و رفتار توده سنگ نقش اساسي دارد .امروزه مهندسین با محدوده وسیعي از روشها ،بههمنظهور
تحلیل پايداری شیب های سنگي مواجه هستند .بهدلیل سادگي و سرعت اجرا ،روشهای بهکار رفته در تحلیلهای اسهتاتیکي همننهان جايگهاه
ويژهای در بررسي پايداری شیب های سنگي درزهدار دارند .يکي از معروفترين روشهای استاتیکي موجود در تحلیل پايداری توده سهنگههای
درزهدار ،تئوری بلوکي و روش بلوکها ی کلیدی است که تنها برمبنای يافتن و تحلیل بلوک کلیدی بوده و چنانچه هیچ يه

از ايهن بلهوکهها

ناپايدار نباشند ،داللت بر پايداری توده سنگ ميکند .در بعضي مواقع ،اجتماع تعدادی بلوک پايدار منجر به تشکلیل گروهي شده که اغلب سبب
ناپايداری ميشود؛ بنابراين تحلیل پايداری توده سنگ درزهدار ،منجر به بررسي گروههايي از بلوک ها ميشود که بهصورت بالقوه بهرای پايهداری
ي

شیب سنگي خطرناک ميباشند .روش گروه های کلیدی با عملکردی پیشرونده اقدام به معرفي اين گهروه ههای بحرانهي کهرده و محاسهبات

پايداری را در آنها متمرکز ميکند .برای افزايش کارايي ،دقت و سرعت روش گروههای کلیدی و همننین توسعه آن در سه بعد ،تلفیق آن با يکي
از روشهای عددی مورد توجه است ،تا ضمن توسعه اين روش مشکل زمان زياد محاسبه در کدهای رايآنهای مربوط به روشهای عهددی مرتفهع
شود .اين هدف در دو بخش تحقق مييابد :الف) تحلیل اندرکنش بلوکها ی ي

گروه کلیدی و يافتن گروه کلیدی بحراني ب) تحلیهل انهدرکنش

گروه کلیدی بحراني با توده سنگ و بررسي پايداری توده سنگ .در اين مقاله با هدف تحلیل اندرکنش بلوک های گروه کلیدی ،ابتهدا بهه بررسهي
عملکرد روش گروههای کلیدی پرداخته و سپس برای انتخاب بهترين روش عددی برای توسعه ،از روش تصمیمگیهری چندشاخصهه فهازی بههره
گرفته شده است .در پايان روش تحلیل تغییر شکل ناپیوسته ( )DDAبه عنوان سازگارترين روش عددی با معیارهای توسعه ،انتخاب شد و سهپس
تلفیق اين دو روش ،مورد توجه قرار گرفت و الگوريتم و برنامه اولیه در محیط نرم افزاری  Mathematicaتهیه شد .نتايج اين مرحلهه از توسهعه
روش گروههای کلیدی که عمال نوعي تلفیق با روش تحلیل تغییر شکل ناپیوسته است ،بیانگر قابلیت توسعه روش گروه های کلیدی در شناسايي
و تحلیل پايداری گروههای کلیدی بحراني در شیب های سنگي درزه دار است.

کلمات کلیدی
تحلیل پايداری ،بلوک کلیدی ،گروههای کلیدی ،تحلیل تغییر شکل ناپیوسته ،تصمیمگیری چندمعیاره فازی

*نویسنده مسئول مکاتبات
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انتها بحرانی ترین گروه کلیدی که مودب ناپایداری مویشوود را
معرفی میکند [ .]8مفاهیم اصلی بوهکوار رفتوه در روش بلوو
کلیدی در این روش نیوز تکورار شوده و بورای شناسوایی گوروه
کلیدی بهکاربسته شده اند.
پس ا آن ،این روش با نام گروههای کلیدی ادتماالتی []3
با هدف بررسی عدم اطعیت در ناپایداری گروه کلیودی معرفوی
شد و برای تحلی درکت بلو ها نسبت به یکدیگر ،گروههوای
کلیدی بر پایه روش سارما [ ]10معرفی شد .گروههوای کلیودی
توسط امامی و همکاران با عنوان گوروههوای کلیودی دهوتدار
برای یافتن سط بحرانی ریزش [ ]12و سپس توسط نورو ی و
همکاران در سه بعد گسترش یافت [.]11
روش گروههای کلیدی بر مبنای کاربرد اصوول اسوتاتیکی و
سینماتیکی بنا نهاده شده است و مانی که عالوه بر و ن بلو ،
تنش های بردا و القایی ،اثرات ناشی ا دریان سیال و غیره نیز
درنظر گرفته شوند ،سیستم معادالت داکم بوهطوور اسوتاتیکی
نامعین و سیستم بلوکی غیر ااب تحلی خواهد بود.
تلفیق روش گروه های کلیدی بوا روش هوای عوددی ،تودوه
مستقیم به گروهی ا بلو ها بجای مجموعه بلوو هوای تووده
سنگ است که مودب افزایش سرعت ،داوت و اابلیوت تحلیو
خواهد شد و همچنین امکان شبیهسا ی هرچه دایقتر محویط
مورد مطالعه ،ا طریق اعمال تنش های بردا ،نیروهای اینرسوی
وغیره بر مدل را ایجاد میکند .همچنین ضمن توسعه این روش
مشک مان یاد محاسبه و کمبود دافظه در روشهای عوددی
نیز تا ددودی رفع میشود.

 -5مقدمه
سنگها اغلب سطوح ضعیفی دارند که بلوو هوای مجوزا ا
هم را بهصورت کامالً درگیر با یکدیگر ،در کنوار هوم اورار موی-
دهند .چنین سنگهایی ،سنگهای ناپیوسته نامیده مویشووند.
برای تحلیو پایوداری شویروانی هوای مودوود در سونگهوای
ناپیوسته ،روش های متنوو اسوتاتیکی (تعوادل دودی) ،شوبه-
اسووتاتیکی و دینووامیکی اسووتفاده موویشوووند کووه در ایوون میووان
روشهای استاتیکی بهدلی سادگی و مان محاسبه بسیار کم و
ودود تجربه یاد همواره مورد توده هستند.
یکی ا معروف ترین روش های تعادل دودی شوناخته شوده
برای تحلی پایداری شویب سونگهوای در هدار ،روش تحلیو
بلو کلیدی (تئوری بلو کلیدی) است [ ،]1کوه بوا دو روش
گرافیکی [ ]1براساس نگاشوت اسوتریوگراف و بورداری [ ]2بوه
بررسی ناپایداری میپردا د.
تئوری بلو کلیدی به بررسی دابجایی بلو های سنگی و
تحلی تعادل ددی این بلوو هوا در سوط دفریوات مختلو
می پردا د .دابجایی یک بلو  ،فضایی را بهودوود مویآورد کوه
باعث درکت بلو های محدود شده دیگر میشود .بدین ترتیب
ممکن است گسیختگی شدیدی به صورت پسرونده اتفوا افتود
که اغلب بسیار سریع است.
پس ا معرفی تئوری بلو کلیدی توسط گودمن ،مطالعات
یادی توسط گیانی [ ،]3مولدن و اورتا [ ،]1مولدن و همکواران
[ ،]5فالویو و تونتون [ ]6و سگاستا [ ،]7بورای توسوعه ی روش
بلو های کلیدی انجام شده است.
این روشها تنها به مطالعه رفتار بلو کلیدی پرداخته انود.
نکته ااب تأم در این روشها ،این است که با فرض مهار بلو
کلیدی ،ترکیب بلو ها ی همسایه بلو کلیدی با آن میتواند
ایجاد یک گروه بحرانی کند که مستعد ریزش است .ا طرفی بوا
توده به اینکوه ایون روشهوا تنهوا بوه تحلیو بلوو کلیودی
میپردا ند ،چنانچه هیچ یوک ا بلوو هوا  ،کلیودی شوناخته
نشوند ،این نتیجه داص مویشوود کوه سیسوتم بلووکی پایودار
است؛ دردالی که میتوان گروهی ا بلو ها را فرض کورد کوه
درصورت ادغام باهم ایجاد ناپایداری کنند.
یکی ا روش های معرفی شده برای رفع مشکالت بیان شده
در روش بلو کلیدی ،روش گوروههوای کلیودی یارادمودی و
وردل ( )2003است که این روش در یک تحلی تکرار شونده و
پیشرونده پایداری شیب سنگهای در هدار را بررسی کرده و در

 -3گروههای کلیدی
در شیبهای سنگی انوا مختلفوی ا گسویختگیهوا اتفوا
مویافتود .بووا بررسوی دایووق مویتوووان دریافوت کووه هموه ایوون
گسیختگیها ا چند نوو گسویختگی اصولی ناشوی مویشوود.
گسیختگیهای اصلی عبارتند ا  :لغوزش بلوو در امتوداد یوک
سط ؛ لغزش بلو روی دو سط و به مووا ات فصو مشوتر
آنها؛ چرخش بلو دول یکوی ا لبوههوای آن؛ و گسویختگی
سنگ در اثر یکی ا تنشهای برشی یا خمشی .گسیختگیهای
وااعی در شیبهای سنگی ترکیبوی ا گسویختگیهوای اصولی
بوده و ممکن است با ایجاد تر های ددید هموراه باشود .بورای
مثال گسیختگی شیب سنگی شوک  1ناشوی ا دابجواییهوای
همزمان چهار بلو مختل است که هر یک ا طریق مکانیزم-
های خاصی انجام می شود .در این دالت ادتمال یوادی ودوود
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 )11+27 ، 13+25 ، 12+21 ،12+13 ،را موویتوووان شناسووایی
کرد .در این مردلوه تنهوا گوروه کلیودی داصو ا بلوو هوای
کلیدی  12و  13ناپایدار خواهد بود ،بنابراین در مردله بعد این
گروه دذف خواهد شد .سپس بلوو هوای شوماره  11و  22بوا
یکدیگر ترکیب شده و گروه کلیدی  1122را بهودود موی آورد
که کمترین فاکتور ایمنی را دارد (شک  -2پ) .در این مردلوه
سه مواعیت گروهبندی با گروه  1122ودود دارد ( ، 1122+23
 )1122+21 ، 1122+28کووه تنهووا گووروه  ،1122+23گووروه
کلیدی است .در این مردله سه گوروه کلیودی دیگور نیوز اابو
تشووکی اسووت؛ ( 16+30 ، 15+16و  .)11+27مطالعووه بوورروی
کلیه گروهها منجر به شناسایی گروه داص ا بلو های 1122
و  23بهعنوان ناپایدارترین گروه میشود (شک .]8[ )2

دارد که با دلوگیری ا درکت بلو  ،1تمام دابجاییها متوا
شود .اما در عین دال این امکان ودود دارد که همراهوی بلوو
 1با بلو های مودود در همسایگی آن ،مودب ایجاد ناپایوداری
در مقیاسی بزرگتر شود .بنابراین عدم امکان پیشبینوی برخوی
ا گسیختگیها توسط روش ساده بلو کلیدی را نمیتووان رد
کرد.
روش گروههوای کلیودی بور اسواس یوک تحلیو پایوداری
پیشرونده ادرا میشود .به این صورت که اگر بلو ها با یکدیگر
در نظر گرفته شوند میتوانند یک گروه کلیدی را بهودود آورند
که بهصورت بالقوه خطرنا تر ا یک بلو کلیودی تنهوا اسوت
[ .]8برای تعیین گروه های کلیدی بایستی شرایط یر را درنظور
گرفت:

شکل :5گسیختگي فزاينده شیب سنگي []53

 -1یک گروه کلیدی دداا یک بلو کلیدی اولیه را دربر
دارد (بلو کلیدی ،بلوکی است که یوک سوط آ اد یوا سوط
استخرادی دارد و کلید درکت دیگر بلو ها است) .بنابراین در
هنگام دستجوی گروههای کلیدی ،این نتیجه بوهعنووان شور
اولیه محسوب میشود.
 -2یک گروه کلیدی باید خاصیت کلیدی داشته باشود (بوه
عبارتی فعال ،محدود و ا نظر هندسی ااب درکت باشد).
برای مثال در شوک  2بوهطوور شوماتیک چهوار مردلوه ا
تکنیک گروهبندی انجام شده برروی یک شویب سونگ در هدار
فرضی نشان داده شده است .در مردله ابتدایی (شک  -2ال )،
چهار بلو کلیدی شناسایی و مشخص شده است .اگور ا روش
بلو های کلیدی برای تحلی استفاده شود ،هیچ یک ا بلو -
ها ناپایدار نبوده و تحلی در این مردله پایان موی یابود .اموا در
صورت استفاده ا روش  KGMپنج نامزد گروه کلیدی (11+22

شکل  :3الف :هندسه اولیه شیب ،ب :گروهبندی
بلوکهای53و ،52پ :گروهبندی بلوکها ی 55و ،33ت :گروهبندی
بلوکهای 5533و]3[ 32

همانگونه که مشخص شد ،استفاده ا روش  KGMبه دای
روش  KBMمنجر به در نظر گرفتن تعداد بیشتری ا بلوو هوا
در تحلی پایداری خواهد شد و روش  KGMدجم بزرگتری ا
بلو های ناپایدار را نسبت به روش  KBMبهدست خواهد داد.
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تحلی پایداری تودهسنگ در هدار ،منجر به بررسوی گوروه-
هایی ا بلو ها و نه فقط یک بلو منفورد خواهود شود .روش
گروه های کلیدی یک تکنیک گروهبندی بر مبنای تحلی تموام
بلو های همسایه یک بلو کلیدی است که به دستجوی یک
گروه کلیدی ناپایدارتر ا بلو های کلیدی مجزا میپوردا د کوه
سط ریزش آن ،سط بحرانی ریزش خواهد بود.

اص بیشینه و کمینه بالمن و اده ،گزینه برتر تعیین مویشوود.
مراد روش یاگر عبارتند ا [:]11
الف -تشکیل ماتريس تصمیم فازی

اگر مجموعوه گزینوههوای ممکون } A={A1,A2,…,Amو
مجموعه معیارهای مؤثر در تصومیمگیوری }C={C1,C2,…,Cm
باشد ،ماتریس تصمیم بهصورت یر خواهد بود:
()1

 -2انتخاب روش عددی مناسب
همانگونه که پیشتر بیان شد ،برای غلبه بر محدودیتهای
مودووود در روش گووروههووای کلیوودی ،تلفیووق آن بووا یکووی ا
روشهای عددی مورد نظر است .با توده به تنو و اابلیتهوای
گسترده روشهای عددی ،ا روش تصمیمگیری چنود شاخصوه
بوورای انتخوواب سووا گارترین مووورد بووا معیارهووای توسووعه روش
گروههای کلیدی استفاده میشود .همچنین باتوده بوه طبیعوت
فا ی معیارها ،استفاده ا روش های تصمیمگیری چند شاخصوه
فا ی ،به انتخاب مناسبتورین گزینوه مویانجامود؛ چوون مودل
کردن عدم اطعیت در مسائ تصومیمگیوری بوهوسویله تئووری
مجموعههای فا ی انجام میشود [.]13

کوووووه در آن ) µc1(A1دردوووووه عضوووووویت گزینوووووه iام
( )i=1,2,3,…,mدر رابطه با شاخص  jام ( )j=1,2,3,…,nاسوت.
مقدار ) µc1(A1بین  0و  1ارار دارد و نشان میدهد گزینوه A1
چقدر شاخص  Cjرا ارضا میکند.
ب -محاسبه وزن هر شاخص به روش ساعتي

در این مردله ماتریس مقایسه ودی بین معیارها تشکی و
با بهکار بردن یکی ا روشهای مودود ،و ن هور شواخص ()Wj
تعیین میشود .این بردار و نهای نمایی روش یاگر است.
پ -تشکیل ماتريس تصمیم وزن دار

برای تشکی این ماتریس ،درایههای ماتریس بوه تووان و ن
شاخص مربوطه رسانده مویشوود .بوهعبوارت دیگور درایوههوای
ماتریس به صورت  )µc1(A1)(wjخواهند بود.

 -5-2تصمیم گیری چند شاخصه فازی

در مسائ تصمیمگیری چند معیاره ،هر گزینه با چند معیار
ار یابی میشود و انتخاب گزینه ا طریق تعیین سط مورد نظر
برای معیارها و یا ا طریق مقایسههای ودی معیارها و گزینهها
انجام میشود .در این روشهوا ،شاخصوههوای کیفوی بوه اعوداد
کمی تبدی میشوند و با مقایسه شاخصها با یکدیگر ،اهمیت و
برتری هر یک تعیین و گزینه بهتر انتخاب میشود [.]11
در تصمیمگیریهای چندمعیاره کالسیک سعی میشود کوه
تأثیر عوام مختل در تصمیمگیری با استفاده ا مفاهیم ریاضی
محاسبه شود .اموا بیوان بسویاری ا عوامو بوا منطوق ریاضوی
کالسیک امکانپذیر نیست .ا طورف دیگور همیشوه در دنیوای
وااعی عدم اطعیت ودود داشته و شرایط نامطمئن ،هموواره در
مراد مختل مطالعه و بررسی یک مسأله ودود دارد .بنابراین
در بسیاری موارد ،تمام و یوا اسومتی ا دادههوای یوک مسوأله
تصمیمگیری چندمعیاره ،فا ی هستند.

ت -تعیین کوچ ترين مقدار هر سهطر مهاتريس تصهمیم
وزن دار

بدین منظور بها ای هر سوطر مواتریس تصومیم و ندارکوه
مربو به هر گزینه است ،کوچکترین مقدار تعیوین مویشوود.
بنابراین یک بردار ستونی  m×1بهدست خواهد آمد .بوهعبوارت
دیگر:
()2

µD(Ai) = min{ (µc1(Ai))W1, (µc2(Ai))W2, … ,
} (µcn(Ai))Wn
I = 1,2,…,m

ج -تعیین گزينه برتر

در این مردله بیشترین مقدار در بردار ستونی مردلوه ابو
تعیین و گزینه مربو به این مقدار بهعنوان گزینه برتر انتخواب
میشود .بهعبارت دیگر:
*
()3
} )µD(Ai ) = max { µD(Ai

 -3-2روش ياگر در تصمیمگیری چند شاخصه فازی

در روش یاگر درایه های مواتریس تصومیم بیوانگور دردوه
عضویت هرگزینوه ا نظور هور معیوار اسوت .در ایون روش و ن
معیارها براساس روش ساعتی (مقایسه هوای ودوی) بوهدسوت
میآید .سپس برای هر گزینه ا نظر هر شاخص درده عضویت-
ها به توان و ن شاخصها رسانده میشود .در نهایت بور اسواس

 -2-2انتخاب بهترين روش عددی

پس ا دمعآوری دادهها به فا یسا ی آن پرداخته شود .در
ای ون تحقیوق ،روشهووای عووددی مووورد بررسوی شووام تبووادل
مومنتوم ،المان مجوزا ( ،)DEMتحلیو تغییور شوک ناپیوسوته
( )DDAو روش مودال ( )Modalبوده و شاخصه های سونجش،
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رتبهبندی نهایی عبارتست ا :

برمبنای بهتورین تطوابق بوا اهوداف گسوترش روش گوروههوای
کلیدی ( )KGMبه شرح شک  3انتخاب شدهاند.
برای تبدی شاخصهای کیفوی بوه شواخصهوای کموی ،ا
روش مقیاس دواطبی با دنبه مثبت استفاده مویشوود .ار ش-
هووای  6 ،1 ،2و  8ار شهووای واسووط بووین دو ار ش دیگوور
میباشند .در این نو اندا هگیری فرض میشود فاصلههای بوین
ار شها یکسان است و امتیا ها مقیاس نسبی دارند.

Modal methods > Momentum-exchange methods
> DDA > DEM

آن گونه که بررسی شود ،اابلیوتهوای موورد انتظوار بورای
توسعه روش گروههای کلیدی بهتورین انطبوا را بوا ایون روش
عددی دارد.
 -4تلفیههق روشهههای گههروههههای کلیههدی و تحلیههل
تغییرشکل ناپیوسته ()DDA
پس ا در ضرورت تلفیق روش گروههای کلیدی بوا یوک
روش عددی و یافتن مناسبتورین روش سوا گار بوا معیارهوای
توسعه روش گروههای کلیودی ،تلفیوق ایون دو روش ا طریوق
اعمال معادالت داکم بر سیستم بلوکی در روش تحلیو تغییور
شک ناپیوسته بر گروه کلیدی بحرانی مورد نظر ارار گرفت.
روش تحلی تغییر شک ناپیوسته ( )DDAالگوریتمی است
که در ابتدا توسط شوی [ ]15بورای تحلیو تووده سونگهوای
ناپیوسته تحت شرایط بارگذاری متفاوت پیشنهاد شده است .در
فرموالسیون  DDAیک تابع دابجایی چند دملهای مرتبوه اول
در نظر گرفته شده است ،بهطوری که تونشهوا و کشوشهوا در
داخ یک بلو در مدل ثابت است .با اتخوا تقریوب دابجوایی
مرتبه اول ،روش  DDAفرض می کند که تنشها و کرنشها در
سط یک بلو ثابت است.

جدول  :5فازی سازی داده ها

عبارت کالمی
بسیارخوب
خوب
متوسط
نا مطلوب
بسیار نامطلوب

اعداد فا ی مثلثی
()7،3،3
()5،7،3
()3،5،7
()1،3،5
()1،1،3

اعداد اطعی
3
7
5
3
1

پس ا فا ی کردن دادهها ددول ،1فرآیند یاگر در تصمیم-
گیری چند معیاره ،آنچنان که بیان شد ،بهکار بورده مویشوود.
ددول  2ماتریس تصمیم کمی شده را نمایش میدهد.
در تحلی انجام شده ،برای توسعه روش تحلیلی گوروههوای
کلیدی و افزایش دات آن ،روشهای عددی مذکور بوه ترتیبوی
که بیوان شود ،توسوط روش تصومیمگیوری چنودمعیاره فوا ی
سوونجیده شوود و در نهایووت روش عووددی تحلیو تغییوور شووک
ناپیوسته ( )DDAبهعنوان مناسبترین روش معرفی شد.

شکل  :2معیارهای انتخاب سازگارترين روش
جدول  :3ماتريس تصمیم کمي شده

C6

C5

C4

C3

C2

C1

6

7

1

5

1

2

روش تحلی
تبادل مومنتوم

1

7

3

8

3

1

المان مجزا

7

3

8

3

8

3

تحلی تغییر شک ناپیوسته

7

7

3

3

3

7

مودال
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میر حسین شهامی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ روزبه گرایلی میکال

دابجاییهای ( )u ،vدر هور نقطوه ( )x ،yدر یوک بلوو
میتواند در دو بعد با شش متغیر دابجایی مرتبط باشد [:]16
()1

) (n
دو بلو با یکدیگر تمواس پیودا مویکننود و  fixpo intانورژی
پتانسی ناشی ا ایود دابجایی در نقا مشخص است.
برای تنها یک بلو  ،معادالت همزمانی در هر گام موانی ا
طریق کمینه کردن انرژی پتانسی ک  نسبت به هور یوک
ا متغیرهای دابجایی داص میشود [:]17،15



; 0
; 0
; 0
v 0
u 0
 x
()8



; 0
0
; 0
 y
 xy
r0
این ااعده ،دالتی مشابه معادالت الگرانژی درکت است ،که
ا اانون همیلتون برای یک سیستم دینامیک منتج شوده اسوت
[:]17

،i

Di= (d1i d2i d3i d4i d5i d6i)T

)T

v 0 r0  x  y  xy

= (u 0

که در آن ( )u0 ،v0دابجوایی انتقوالی دسوم صولب در یوک
نقطه خاص ( )x0 ،y0در بلو است r0 ،اویه چورخش بلوو بوا
مرکز چرخش در ( )x0 ،y0و   xو   yو   xyکرنشهای برشی
و نرمال در بلو اسوت .هموانطوور کوه شوی نشوان داد[،]15
تقریب کام دابجایی مرتبه اول بهصورت یر است:
u 
()5
v   T i D i
 
که در آن
()6

(y y 0 ) / 2 
(y y0 ) (x  x 0 ) / 2 
0

) (x  x 0
0

) 1 0  (y y0
Ti  
) 0 1 (x  x 0

()3

که در آن   M ماتریس درم A  ،بردار شوتاب K  ،
مواتریس سووختی D  ،بووردار دابجوایی و  F بووردار نیوورو

این معادله محاسبه دابجاییهوا را در هور نقطوه در داخو
بلو (به طور خاص ،در گوشه ها) ،هنگامی که دابجواییهوا در
مرکز دوران داده شدهاند و نیز کرنشها (ثابت در سوط بلوو )
شناخته شدهاند اادر مویسوا د .در فرموالسویون روش ، DDA
مرکز چرخش با مختصات ( )x0,y0منطبق بر مرکز بلو است.

است.

در تحلیو تغییوور شووک ناپیوسووته ،بووردار شووتاب  A را
میتوان بهعنوان تابعی ا بردار دابجایی و سرعت تخموین د؛ و
بهعنوان یک نتیجه معادله باال را میتوان بهصورت یر بیان کرد
[:]17

 -4-5معادالت تعادل همزماني

()10
 K  .D   F 
برای تحلی تودهسنگی متشک ا  mبلو  ،معادالت تعادل
کلووی ،مجمووو یوور موواتریسهووای هریووک ا بلووو هووا اسووت
[:]15،18،13،20

روش  DDAبر مبنای کمینه کردن مجمو انرژی پتانسوی
بنا نهاده شده است .انرژی پتانسی کو  ،مجموو تموام منوابع
انرژی پتانسی نشان داده شده در معادله یور بورای هور بلوو
است .انرژی پتانسی ک برای همه بلو ها به کمک  DDAدر
گام مانی nام را میتوان بهصورت یر بیان کرد[:]17

()7

 M .A   K  .D   F 

()11

) (n
) (n
( n )  elastic
 initialstress
 (pon )int load
) (n
) (n
) (n
) (n
 body
force  inertia  contact   fixpo int

 D1  F1 
D  F 
2
2

 
 
 

D

F
 3  3
   
   

D n 
 
Fn 


K 1n 

K 2n 
K 3n 


K nn 

K 13

K 12

K 23

K 22

K 33

K 32

K n3

K n2

 K 11

 K 21
 K 31


K
 n1

 D i و  Fi در معادلووه بوواال بردارهووایی بووا بعوود 6×1

هستند که  D i بیانگر  6متغیر دابجایی و  Fi بیانگر بارها
و ممان های ناشی ا نیروهوای خواردی و تونشهوای موؤثر بور

) (n
 elasticانوورژی
کووه در آن )  ( nانوورژی پتانسووی کوو ،

iام است .یر ماتریس سختی   K ii با بعد  6×6مربو

) (n
 initialstressانورژی
پتانسی ناشی ا تغییر االستیک بلو ها ،

بلو

) (n
ناشی ا بارگذاری نقطهای body force ،انرژی پتانسی ناشی ا

به خصوصیات موواد بلوو iام و یور مواتریس   K ij بوا
ij
توده به شرایط تماس بین بلو ها ی iام و jام تعیین میشود.

) (n
پتانسی ناشی ا تنشهای اولیه  po int load ،انورژی پتانسوی

) (n
 inertiaانورژی پتانسوی ناشوی ا نیروهوای
بار های دجموی،

) (n
 contactانرژی پتانسیلی است مربو بوه موانی کوه
اینرسی،
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نتایج مردله اب وارد چرخهی با و بسوته (]21[ )open-close
شده و با تغییر یر مواتریسهوای تماسوی ،شورایط بیوان شوده
تحقق مییابند .در مردلوه بعود دابجواییهوای داصو ا نظور
معقول و منطقی بودن بررسی و درصورت نیا  ،با کواهش طوول
گام مانی و به تبع آن تغییر یر ماتریسهوای اینرسوی ،میوزان
دابجایی در هر سیک کنترل میشود.
نتایج تحلی تغییر شک ناپیوسته با میزان دابجوایی مجوا
ا پیش تعیین شده مقایسه شده و چنانچه گروه ناپایودار تلقوی
شود ،ضمن دذف آن و تشکی هندسوه ددیود بلووکی ،توالش
برای یافتن گروه کلیدی ددید ا سر گرفته میشود .این فرآیند
تا مانی تکرار می شود که دستجو بورای یوافتن گوروه کلیودی
ددید داکی ا عدم ودود نامزد ددید بووده و درنتیجوه گوروه
کلیدی بحرانی معرفی شود .ال م به کر است در این مردلوه ا
تحلی  ،بلو های خارج ا گروه کلیدی نامزد تحلی نمیشوند.

 -4-3فلوچارت روش توسعه يافته

فلوچارت نمایش داده شده در شوک  ،1مرادو محاسوبات
ال م برای توسعه روش گروههای کلیدی را نمایش میدهد .ایون
فلوچارت برای شفافتر بودن نحوه تلفیق دو روش و نیز دایگواه
هر یک در روش توسعه یافته ،در چهوار بخوش ورود اطالعوات،
تحلی گروه کلیدی ،تحلی تغییر شک ناپیوسته و نتوایج ارائوه
شده است.
هدف ا تلفیق  KGMو  ،DDAاستفاده ا اابلیتهای روش
 DDAدر تحلی پایداری گروه کلیودی و یوافتن گوروه کلیودی
بحرانی در یک پروسه تکراری و پیشرونده است که بوه تبوع آن
سوط ریوزش بحرانوی در تووده سونگ تخموین ده مویشوود.
بنابراین طی این فرآیند پس ا شناخت گروه کلیدی ،محاسبات
برای بررسی اندرکنش بلو های یک گروه کلیودی بوا یکودیگر
بهکار برده میشوند .در مردله بعود بوا شوناخت گوروه کلیودی
بحرانی ،فا ددید محاسبات شام بررسی اندرکنش میان گروه
کلیدی بحرانی و توده سنگ خواهد بود .الگوریتم ارائه شوده در
این مقاله ،تالش دارد عالوه بر مدلسوا ی مردلوه اول توسوعه،
دات و کیفیت تحلی در یک گروه کلیدی را ارتقا دهد.
همانگونه که در شوک  1مشواهده موی شوود ،پوس ا ورود
اطالعات اولیه ،تالش برای دستجوی گروه کلیودی در سیسوتم
بلوکی آغا می شود .پس ا شناسایی این گروه و دصول تعوادل
اولیه در مدل ،تحلی پایداری گروه کلیدی با هدف یافتن گوروه
کلیدی بحرانی توسط روش تحلی تغییر شک ناپیوسته صورت
میپذیرد .بر این مبنا ،تحلی تغییر شک ناپیوسته گروه کلیدی
نامزد را مورد تحلیو اورار مویدهود .بورای تحلیو  ،ابتودا یور
ماتریسهای غیر تماسوی تشوکی و سوپس یور مواتریسهوای
تماسی برمبنای شرایط تماس میان بلو ها ایجاد مویشووند و
با د معادالت تعادل داص  ،نتایج اولیه داصو موی شوود .بوا
توده به این نکته که در طول هرگام مانی ،تکرار بورای تحقوق
شرایط عدم نفو و عدم کشش میوان بلوو هوا الزاموی اسوت،

 -2-4حل ي

روش توسعه يافته اولیه

مثال ساده به کم

موودلسووا ی الگوووریتم برنامووه در محوویط نوورمافووزاری
 Mathematicaانجام گرفت و برناموه تهیوه شوده DDA-KGM
نام گرفت و یک مثال ساده (شک  )1توسط آن د شد .بورای
بررسی صوحت روش ،نتوایج بوا روش عوددی ادوزای مجوزا در
محیط نرمافزاری  ]22[ UDECکه در دال داضر بهعنوان یوک
روش کاربردی در تحلی دو بعودی شویب سونگهوای در هدار
مرسوم است ،مقایسه شد.
مدل مورد مطالعه مجموعه ای متشوک ا سوه بلوو اورار
گرفته روی یوک سوط شویبدار اسوت کوه خوواص فیزیکوی و
مکانیکی تووده سونگ فرضوی ،در دودول  3ارائوه شوده اسوت.
مطالعه این مدل ساده امکان مدلسا ی هرچه دایق تور عوامو
مؤثر بر پایداری سیستم بلوکی را فوراهم آورده و بررسوی گوروه
کلیدی فارغ ا تأثیر عوام مؤثر نامأنوس صورت میگیرد.

جدول  :3خواص فیزيکي و مکانیکي بهکار رفته در ساخت مدل

مشخصات فیزیکی و
مکانیکی ماده سنگ
و در هها

چگالی

سختی نرمال
سط در ه

سختی برشی
سط در ه

چسبندگی

وادد

Kg/ m3

GPa m-1

GPa m-1

MPa

MPa

مقدار

2500

1

1

0/02

0
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اویه
اصطکا

مقاومت
کششی

درده
11

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

میر حسین شهامی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ روزبه گرایلی میکال

شکل  :4الگوريتم روش گروههای کلیدی توسعه يافته برمبنای روش تحلیل تغییر شکل ناپیوسته

شک ( -5ال ) هندسه بلو ها را در شرایط اولیهی تحلی
نشان میدهد .با توده به شوک  ،بلوو اورار گرفتوه در سوط
پایینی سایر بلو ها در دهات افقی و عمودی ثابت شده است.
اویه اصطکا بحرانی محاسبه شده توسوط ( KGMبیشوترین
مقداری که منجر به شکست کام مویشوود) برابور  11دردوه
است [ .]8همانطور که در شک ( -5ب) مشاهده میشود ،این
مقدار منجر به شرو ناپایداری در نرم افزار  UDECنیز میشود.

در روش گروه کلیدی توسعه یافته اولیه ،با توده به ماهیوت
تعادل ددی آن ،تنها رفتار گوروه کلیودی در لحظوه ناپایوداری
توده سنگ مطرح است ،به عبارت دیگر در این مردله این روش
تنها امکان ودود ناپایداری در سیستم بلوکی را بررسی میکنود
و رفتار بلو ها بعد ا ریزش را مد نظر اورار نمویدهود .بودین
ترتیب طبق فلوچارت شوک  ،1بلوو هوای ناپایودار طوی یوک
فرآیند به رو رسانی ا هندسه مدل دذف میشوند.
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بررسی قابلیت توسعه روش گروههای کلیدی با روشهای عددی برای یافتن گروه

ب

الف

ت

پ

شکل  :1الف :هندسه اولیه ،ب :مدل تحلیل شده به کم

روش اجزای مجزا ( ،)UDECپ :هندسه مدل پس از شناسايي گروه کلیدی در

روش  ، DDA-KGMت:مدل تحلیل شده به کم

شک ( -5پ) هندسه بلو هوا را پوس ا شناسوایی گوروه
کلیدی نشان میدهد .هموانگونوه کوه در ایون شوک مشواهده
میشود ،در این مردله بلوو هوا ی خوارج ا گوروه کلیودی بوا
یکدیگر ترکیب شده و اندرکنش آنها با یکدیگر بررسوی نموی-
شود .پس ا معرفی هندسه گروه کلیدی ،تحلیو آن بوا اعموال
معادالت تحلی تغییر شک ناپیوسته صورت گرفته که نتایج آن
در شک ( -5ت) مشاهده می شود .پوس ا مشواهده ناپایوداری
گروه کلیدی و دذف آن ،عدم ودود گروه کلیدی ددیود سوبب
معرفی این گروهها بهعنوان گوروه کلیودی بحرانوی و شناسوایی
سط ریزش بحرانی می شود.
مقایسووه نتووایج روش توسووعه یافتووه اولیووه و  UDECو نیووز
بررسی هندسی و مکانیکی بلو ها ی ناپایودار ،بیوانگر شوباهت
دابجاییهای انجام شده در دو روش اسوت .بوا تودوه بوه اتموام
چرخه محاسبات ،گروه کلیودی بررسوی شوده بوهعنووان گوروه
کلیدی بحرانی تلقی میشود و در ادامه دوذف مویشوود .نکتوه
مهم دیگر درمورد اابلیت روش توسعه یافتوه ،امکوان تشوخیص
مُد شکست در آن است.

روش DDA-KGM

 -1نتیجه گیری
یکی ا روشهای معرفی شده برای رفع مشکالت مودود در
روش بلو کلیدی ،روش گروههای کلیدی است .ایون روش در
یک تحلی تکرار شونده و پیشرونده پایداری شیب سونگهوای
در هدار را بررسووی موویکنوود و بحرانووی توورین گووروه کلیوودی را
تعیینمی نماید.
برای افزایش دات و توانایی تحلیو انودرکنش بلوو هوای
مودووود در گووروه هووای کلیوودی ،طووی فرآینوود تصوومیمگیووری
چندشاخصه فا ی ،روش عددی تحلیو تغیور شوک ناپیوسوته
( )DDAبه عنوان روشی سا گار با معیارهای توسعه انتخاب شد.
الگوریتم مورد نیا برای توسعه روش گروههای کلیدی برمبنوای
روش تحلی تغییور شوک ناپیوسوته ،ارائوه شود و مودلسوا ی
هندسی و مکانیکی الگوریتم گروه کلیدی توسعه یافتوه ،توسوط
نویسندگان در محیط برنامه نویسوی  Mathematicaو در بویش
ا  2000سطر صورت گرفت.
مقایسه نتایج یک مثوال سواده روش توسوعه یافتوه اولیوه و
روش عددی الموان مجوزا ( )UDECو نیوز بررسوی بلوو هوای
ناپایدار ،بیانگر دات در بررسی دابجایی گوروه کلیودی توسوط
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analysis", International Journal for Numerical and
Analytical Methods in Geomechanics, 29:1019ghi A.

 ا سوووی دیگوور عوودم دابجووایی در سووایر. اسووتDDA-KGM
 نشوان ا،بلو ها پس ا بوه تعوادل رسویدن سیسوتم بلووکی
صحت عملکرد روش توسعه یافته در ترکیب کردن این بلو هوا
 در روش گروههای کلیودی.در مردله تحلی گروه کلیدی دارد
 اموا در روش،اندرکنش بین بلو هوا درنظور گرفتوه نمویشود
توسعه یافته با محاسبه تغییر شک و تغییر مکان این بلوو هوا
 ریزش و یا عدم ریوزش گوروه کلیودی بواDDA به کمک روش
داتی باالتر پیشبینی میشود و همچنین توانایی تشخیص مُود
.شکست در روش گروه کلیدی نیز فراهم میشود

[11] M. Noroozi, S. E. Jalali, and A. R. YarahmadiBafghi.; 2011; "3D key-group method for slope stability
analysis", International Journal for Numerical and
Analytical Methods in Geomechanics.
؛ روش1387 ؛. سواالری راد ح،. . یارادمدی بافقی،. ] امامی میبدی12[
گروه های کلیدی جهت دار در تحلیل پايهداری شهیب سهنگ ههای
.63-1:55 ، نشریه مهندسی معدن،درزهدار
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