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چکیده
سرعت و میرايي موج االستیک در هنگام عبور از سنگ های درزهدار ،يک مسأله ی مهم برای تعیین پايداری سازههای سنگي
تحت بارهای دينامیکي در مهندسي سنگ است .آزمايشهای لرزهای خیلي مفید و کارآمدتر از هر آزمايش ژئوفیزيکي ديگری
هستند که در تودهسنگ انجام ميشوند ،اين امر به اين دلیل است که پارامترهای موج ،نظیر سرعت موج فشاری ،برشي و
ضرايب میرايي ،همگي بهطور مستقیم با مقاومت و مدول االستیسیته و بهطور غیرمستقیم با چگالي ،تخلخل و ديگر ويژگي های
توده و ماده سنگ در ارتباط هستند .در اين مطالعه ،با استفاده از روش المان گسسته تأثیر ويژگي های تودهسنگ ،نظیر تعداد،
سختي نرمال و برشي ،جهتداری و فاصلهداری درزه ها و همچنین ابعاد متوسط بلوک ها که به واسطه ی درزه ها ايجاد شدهاند،
روی سرعت انتشار موج االستیک ،ضرايب عبور و بازتاب بررسي شده است .نتايج نشان ميدهد که کوچکترين تغییرات در
ويژگي های ناپیوستگي ها در سرعت و ضرايب عبور و بازتاب قابل مشاهده است ،همچنین استفاده از مشخصه های میرايي در
کنار مشخصهی سرعت موج ،ميتواند بیانکنندهی تغییرات پارامترهايي باشد که روی سرعت موج تأثیرگذار نیستند ،بنابراين
اين امکان وجود دارد که روشهای ژئوفیزيکي لرزهای در تودهسنگ بهعنوان يک ابزار کارآمد در ارزيابي کیفیت تودهسنگ
استفاده شود.

کلمات کلیدی
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بهصورت تئوری ،تأثیر تعداد درزه بر روی سرعت انتشار
موج را بررسی کردهاند ،در تمامی مطالعات فوق با افزایش
تعداد ناپیوستگیها ،از سرعت موج کاسته شده است ]-7
 .[3مطالعاتی نیز در ارتباط با بررسی تأثیر سختی
ناپیوستگی در انتشار موج فشاری انجام شده است،
ازجمله مطالعاتی که در این زمینه میتوان به آنها اشاره
کرد ،عبارتاند از :مطالعهی ونگ 7و همکاران ( )2007و
پرینو و همکاران ( )2010که به ترتیب با استفاده از روش
المان گسسته و روش های تئوری به بررسی تأثیر سختی
ناپیوستگی در ضرایب عبور و بازتاب پرداختهاند ،نتایج
این مطالعات حاکی از آن است که با افزایش سختی قائم
ناپیوستگی ،ضریب  Tافزایش و ضریب  Rکاهش مییابد
] .[6،7یکی از پارامترهای تأثیرگذار در انتشار موج
االستیک ،جهتداری ناپیوستگیها است .از مطالعاتی که
میتوان در این زمینه به آنها اشاره کرد ،مطالعهی
تئوری کوفی 6و تیموثی )1997( 7در ارتباط با تأثیر
ناپیوستگی در انتشار موج فشاری است که به دو صورت
تجربی و عددی انجام شده است ،مورد دیگر ،مطالعهی
اظهاری و همکاران ( )2013در ارتباط با بررسی
آزمایشگاهی تأثیر زاویهی برخورد موج نسبت به سطح
ناپیوستگی بر روی سرعت موج فشاری است ،نتایج هر دو
مطالعهی فوق ،حاکی از آن است که با کاهش زاویهی
برخورد موج نسبت به سطح ناپیوستگی ،سرعت موج
فشاری افزایش مییابد ].[9،10
در ادامه میزان تأثیر هر یک از پارامترهای مهم تودهسنگ
نظیر تعداد ،سختی ،جهتداری و فاصلهداری درزه ها و
همچنین ابعاد متوسط بلوکهایی که به واسطه ی درزهها
ایجاد شدهاند ،روی سرعت انتشار موج فشاری ،ضرایب
عبور و بازتاب بررسی شده است ،نتایج نشان میدهد که
سرعت موج و ضرایب عبور و بازتاب همگام با تغییرات
پارامترهای ذکر شده تغییر میکنند و در مورد پارامترهایی
که تغییرات آنها در سرعت موج بی تأثیر است ،ضرایب R
و  Tدر برابر این تغییرات واکنش نشان میدهند ،بنابراین
استفاده از مشخصه های میرایی در کنار سرعت موج،
موجب میشود تا ارزیابی کاملتری از تودهسنگ انجام
شود.

 -6مقدمه
اغلب تودههای سنگی شامل تعداد زیادی ناپیوستگی از
قبیل درزهها ،گسلها ،ترکها و میکروترکها هستند .در
اغلب موارد یک تودهسنگ بهقدری پیچیده است که
توصیف آن با روشهای معمول امکانپذیر نیست ،در این
موارد استفاده از روشهای ژئوفیزیکی نظیر لرزهنگاری
میتواند موجب افزایش اطالعات ژئومکانیکی از
تودهسنگ شود .در این مطالعه ،تأثیر ناپیوستگیها در
انتشار موج فشاری ،با استفاده از کدهای المان گسستهی
دوبعدی ( )UDECو سهبعدی ( )3DECبررسی
شدهاند .هدف از این مطالعه ،تخمین میرایی و سرعت
موج فشاری طی عبور از تودهسنگ درزهدار با تمرکز بر
تأثیر پارامترهای درزهداری است .سرعت امواج لرزهای در
سنگهای درزهدار ،ضعیف و یا گسلها در مقایسه با
سنگ سالم کمتر است ،بنابراین سرعت امواج لرزهای
میتواند بهعنوان یکی از شاخصهای طبقهبندی مورد
استفاده قرار گیرد .همچنین ،سنگهای هوازده و
خردشده نسبت به سنگهای سالم موجب میرایی قابل
توجهی در امواج لرزهای میشوند .میرایی خیلی بیشتر از
سرعت انتشار امواج لرزهای در برابر خواص فیزیکی
تودهسنگ حساس است ] .[1عالوه بر این ،معیارهای
شکست برای تودهسنگهای تحت بار دینامیکی ،بر
اساس دامنههای موج ،نظیر حداکثر جابجایی ،حداکثر
سرعت ذرات )PPV( 1و حداکثر شتاب ذرات،)PPA( 2
عمل میکنند ] ،[2بنابراین آگاهی از نحوهی انتشار
امواج االستیک در تودهسنگ کمک شایانی در شناخت
رفتار دینامیکی تودهسنگ خواهد داشت.
مطالعات تئوری و عددی زیادی در ارتباط با تأثیر تعداد
درزه ،در انتشار موج فشاری انجام شده است ،در اکثر این
مطالعات ،درزهها در جهت عمود بر انتشار موج قرار
گرفتهاند ،ازجمله مطالعاتی که در این زمینه انجام شده
است ،عبارتاند از مطالعهی لی 3و همکاران ( )2006که
تأثیر یک دستهدرزه ،شامل درزههای موازی در جهت
عمود بر انتشار موج را با استفاده از روش المان گسسته
بررسی کردهاند ،مطالعات پرینو و همکاران (،)2010
ژائو و همکاران ( )2007و لی و همکاران ( ،)2010که
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( )
 -2انتشار موج االستیک

 -5تأثیر تعداد درزه در انتشار موج فشاری

هنگامیکه یک موج تنش در تودهسنگ منتشر میشود،

در این بخش ،تأثیر چگالی یا تعداد درزه روی سرعت و

عالوه بر میرایی هندسی و جرمی ،بخش اعظم دامنهی

ضرایب گذر ) (Tو بازتاب ) (Rبا استفاده از نرمافزار

موج براثر حضور ناپیوستگیها میرا شده و از سرعت ذرات

 3DECبررسی شده است ،هندسهی مدل مطابق شکل 1

کاسته میشود .هنگامیکه یک تکانه به مرز یک تودهسنگ

یک تیر سنگی به ابعاد  300متر طول 20 ،متر عرض و

وارد میشود ،هر یک از امواج فشاری و برشی به ترتیب با

 20متر ارتفاع است ،که مرزها در هر دو انتهای مدل ،برای

سرعت  VPو  VSدر ماده سنگ منتشر میشوند که به-

جلوگیری از بازتاب موج ،ویسکوز و مرزهای جانبی برای

ترتیب از روابط  1و  2قابلمحاسبه هستند ].[11

شبیهسازی بینهایت بودن زمین ،در جهت انتشار موج،
آزاد و در جهت بردار نرمال صفحهی مرز ،ثابت در نظر
گرفته شد .یک درزه در نقطهی ( )0,0,0واقع در مرکز

()1

مدل ایجاد شده و سپس ،تا  21درزه بهصورت متقارن
نسبت به درزهی اول با فاصلهداری یکسان و برابر با  3متر،
()2

در جهت عمود بر انتشار موج تولید شد .خواص مکانیکی
مدل نیز به شرح جدول  1است.

در اینجا K ،و  Gبهترتیب مدول بالک و برشی برحسب
پاسکال و  ρدانسیتهی ماده سنگ برحسب کیلوگرم بر
مترمکعب است.
هنگامیکه موج به مرز ناپیوستگی میرسد بخشی از

 y= -1 0وارد میشود ،دو نقطه نیز جهت نمایش تنش و

دامنهی موج از ناپیوستگی عبور کرده و بخشی از آن

سرعت در نقاط ( A)-10،120،10و ( B)10،120،10در

9

نظر گرفته شده است تا تغییرات سرعت و تنش موج

و بازتاب 10برای این مسئله مطرح میشود ،برای حالتی که

ورودی و خروجی را نسبت به زمان ثبت کنند ،عالوه بر

موج عمود بر صفحهی درزه باشد و مدل رفتاری درزه

این ،نقاطی بین هر دو ناپیوستگی جهت اندازهگیری تنش

االستیک خطی باشد ضرایب گذر ) (Tو بازتاب ) (Rبرای

و سرعت ذرات ( )PPVتعبیه شد.

موج فشاری ،بهصورت زیر تعریف میشوند ]:[11

مطابق با تئوری انتشار امواج االستیک ،سرعت انتشار موج

بازتاب میکند ،بنابراین ضرایبی تحت عنوان ضرایب گذر

یک پالس تنش ( )Syyبا دامنهی یک مگا پاسکال
بهصورت نیمه سینوسی در راستای محور  yبه صفحهی

فشاری در محیط االستیک ،قبل و بعد از عبور از
ناپیوستگی با استفاده از رابطهی  7قابل محاسبه

()3

است].[12

( )

()7
در اینجا،

در اینجا،

I,T,R

 ،سختی نرمال درزه برحسب پاسکال بر متر و

سرعت موج فشاری برحسب متر بر ثانیه،

دانسیتهی محیط برحسب کیلوگرم بر مترمکعب،

 ،zامپدانس مواد است که از رابطهی حاصل میشود.

تنش موج برحسب پاسکال و
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) (Tو موج بازتابی ) (Rقابل محاسبه است.

راستای محور  yبرحسب متر بر ثانیه است ،که مطابق با
شکل  2برای سه حالت موج برخورد ) ،(Iموج عبوری

شکل  :6مشخصات هندسي و مرزهای مدل تعريفشده در3DEC
جدول  :6خواص مکانیکي مدل المان گسسته در 3DEC

خواص مکانیکی

نماد و واحد

دانسیته

مقدار
27 0

مدول بالک

)K (GPa

17/6

مدول برشی

)G (GPa

10/2

سرعت موج فشاری

-1

) VP (m.s

3369

سرعت موج برشی

)VS (m.s-1

1939

-1

سختی نرمال ناپیوستگی

) kn (GPa.m

12

سختی برشی ناپیوستگی

)ks (GPa.m-1

10

چسبندگی ناپیوستگی

)Cj (MPa

2

زاویه اصطکاک ناپیوستگی

)(Degrees

مقاومت کششی ناپیوستگی

20
2

شکل  :2عبور و بازتاب موج فشاری از ناپیوستگي
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با استفاده از رابطهی  7میتوان سرعت متوسط عبوری

درزه ،با فاصلهداری  3متر ،در جدول  2آورده شده

از تودهسنگ را بهصورت رابطهی  6تعریف کرد.

است.
نمودار شکلهای  3الی

بیانگر این است که با

افزایش تعداد درزهها ،سرعت انتشار موج فشاری

()6

بهطورکلی کاهش مییابد ولی کاهش سرعت،
در اینجا L ،فاصلهی بین مرز تا ناپیوستگی یا فاصلهی

هنگامیکه تعداد درزهها بیش از عدد باشد ،بهصورت

بین هر دو ناپیوستگی و  VPنیز ،سرعت موج فشاری

خطی است؛ ضریب  Tنیز با افزایش تعداد درزهها ابتدا

بین مرز تا ناپیوستگی یا بین هر دو ناپیوستگی است.

کاهش یافته و سپس ،تقریباً به مقدار ثابتی میرسد و

اگر معادلهی سرعت ذرات موج فشاری بهصورت زیر

در مقابل ،ضریب  Rنیز ابتدا افزایش یافته و سپس،

باشد:

تقریباً به مقدار ثابتی میرسد.
 -1تأثیر ضرايب سختي ناپیوستگي در انتشار

()7

موج فشاری

مطابق با نظر میلر )1967( 11ضرایب  Tو  Rبهصورت

ضرایب سختی قائم و برشی از پارامترهایی هستند که

زیر قابل محاسبه خواهند بود ]: [13

بهشدت در انتقال موج تنش در تودهسنگهای درزهدار
مؤثرند]  ،[1با اینحال ،تعیین این ضرایب در حالت
بزرگمقیاس امکانپذیر نیست و اغلب سختی قائم و

()9

برشی را مساوی و در محدودهی  1تا  100گیگا

()10

پاسکال در نظر میگیرند ]  .[1در حالتی که صفحهی
ناپیوستگی عمود بر جهت انتشار موج فشاری باشد،
،

فقط سختی قائم ،و در غیر این صورت هر دو پارامتر

فرکانس زاویهای و  ،tزمان است ET ،EI .و  ERبه

سختی قائم و برشی در عبور موج تنش ،مؤثر خواهند

ترتیب انرژی موج برخورد ،انرژی موج عبوری و انرژی

بود .سختی قائم و برشی وابسته به نوع مادهی

موج بازتابی هستند که از رابطهی  11قابل محاسبه

پرکننده ،هوازدگی ،زاویهی اصطکاک و حتی زبری

هستند.

سطح درزه هست ،بدین ترتیب ،آگاهی از سختی قائم

در اینجا  ،Iماکزیمم سرعت ذرات

12

)،(PPV

و برشی تا حد زیادی وضعیت سطح درزه را آشکار
خواهد کرد.

()11

در این بخش با تغییرات سختی قائم ناپیوستگی بین
در اینجا  ،δدورهی تناوب موج،

 ،سرعت ذرات

مقادیر صفر الی  12گیگا پاسکال ،تغییرات سرعت

محیط در راستای  ،yو  Zامپدانس مواد است ،که از

انتشار موج فشاری و ضرایب  Tو  Rبه دو روش

حاصل میشود .نتایج مطالعه با روش المان

تحلیلی (روابط  3و ) و عددی (روابط  9الی )11

گسسته روی سرعت و ضرایب  Tو  Rنسبت به تعداد

بررسی شد که نتایج آن در جدول  3آورده شده است،

رابطه
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جدول  :2تغییرات سرعت و ضرايب  Tو  Rدر مقابل تغییرات تعداد درزه

تعداد درزه

سرعت )(m/s

T

R

1

3366/1 772

0/99977797

0/0 379902

3

3370/3 7396

0/993 7 271

0/12129 66

3379/ 6 20

0/97 11207

0/1632291 3

6

33 /19 96

0/970 27997

0/202067 69

9

3320/37 769

0/967012319

0/212133302

11

3296/23313

0/96797 963

0/212669999

13

326 /776 06

0/967910003

0/212797033

1

32 6/22 1

0/966130779

0/212727 19

16

3229/0729 3

0/966169937

0/212713 2

19

320 / 1236

0/96677 13

0/212722023

21

3171/701 17

0/9677 1 3

0/212 7337

)P-Wave velocity (m/s

)Joint number (Jn
شکل  :5تغییرات سرعت انتشار موج فشاری در برابر تغییرات تعداد درزه
)Transmition coefficient (Jn

)Joint number (Jn
شکل :1تغییرات ضريب عبور در برابر تغییرات تعداد درزه

)Reflection coefficient (Jn

Joint number
بازتاب(Jn
)
در برابر تغییرات تعداد درزه
شکل  :3تغییرات ضريب
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مشاهده میشود.

ناپیوستگیها

 Tو  Rدر مقابل تغییرات سختی قائم نرمالیزه شده
جدول  :5نتايج تحلیلي و عددی تغییرات سرعت و ضرايب  Tو  Rدر مقابل

VP

( Tعددی)

( Rعددی)

( Tتحلیلی)

( Rتحلیلی)

)kn (GPa

0

0

1

0

1

0

336 / 71

0/907 3

0/ 1907

0/761372

0/ 9070

1

336 /977

0/9791 9

0/2 7997

0/972 77

0/260966

2

3367/396

0/97 97

0/1623

0/9727 1

3

0/17

3

3367/ 66

0/99109

0/13177

0/990239

0/139371

3367/222

0/99 0 7

0/107291

0/993620

0/111796

3367/09

0/99 61

0/079030

0/99 727

0/093 27

7

3367/ 06

0/99762

0/067 0

0/997671

0/070162

6

3367/237

0/99637

0/076122

0/996 33

0/06020

7

3367/263

0/9967 7

0/070207

0/9970 9

0/072 37

9

3367/263

0/997161

0/0 3716

0/997 19

0/0 7213

10

3367/713

0/997 2

0/0 9119

0/997793

0/0 1116

11

3367/309

0/99761

0/0 117

0/997901

0/0 7776

12

نمودار اشکال  7و  6نشان میدهند که با افزایش

قائم ناپیوستگی بسیار کم بوده و تنها در حالتی که

سختی نرمال ،ضریب  Tافزایش یافته و تقریباً به

سختی قائم صفر باشد ،به دلیل عدم عبور موج تنش از

مقدار ثابتی میرسد ،همچنین ،ضریب  Rنیز با

ناپیوستگی سرعت به صفر میرسد ،ولی در حالت کلی

افزایش سختی نرمال کاهش یافته و با میل سختی

سرعت انتشار موج نسبت به افزایش سختی قائم ،سیر

نرمال به بینهایت ،ضریب  Rبه صفر و ضریب  Tبه

صعودی داشته است.

یک نزدیک میشود.
همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،تغییرات
سرعت انتشار موج فشاری نسبت به تغییرات سختی

Normalized joint normal stiffness
)(GPaناپیوستگيها
شکل  :1تغییرات ضرايب  Rو  Tنسبت به سختي قائم نرمالیزه شده
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)P-Wave velocity (m/s
)(M/S
Normalized joint normal stiffness
)(GPa
شکل  :5تغییرات سرعت انتشار موج فشاری در برابر تغییرات سختي قائم نرمالیزه شده ناپیوستگيها

فاصلهی  0متری از پایین مدل قرار دارد ،مرزهای

 -3تأثیر جهتداری ناپیوستگيها در انتشار موج

مدل در پایین و باالی مدل در دو راستای  xو y

فشاری

ویسکوز در نظر گرفته شد ،مرزها در دو طرف چپ و

همانگونه که شرح داده شد ،هنگامیکه یک موج

راست مدل نیز برای شبیهسازی منطقهی نامحدود ،به

فشاری به سطح ناپیوستگی برخورد میکند ،بخشی از

دو منطقهی آزاد با رفتار االستیک خطی و همسانگرد

دامنهی آن بازتاب کرده و بخشی هم ،عبور میکند،

متصل شد .هیچگونه تنش و جاذبهای به مدل اعمال

پارامترهایی که در این مورد تأثیرگذارند ،ضرایب

نشده و میرایی مواد روی صفر تنظیم شد تا فقط

سختی نرمال و برشی ناپیوستگی هستند ،چون در

میرایی حاصل از جهتداری اندازهگیری شود.

آزمایشهای صحرایی فاصلهی ژئوفونها از منبع موج

موج تنش بهصورت نیم سیکل سینوسی در راستای

زیاد بوده و یا منبع موج دامنهی کوچکی تولید میکند

محور  ،(Syy) yبا دامنهی یک مگا پاسکال و فرکانس

(چکش) ،موج تنش بهقدری نیست که باعث شود مدل

 20هرتز به مرز پایین مدل اعمال میشود .یک نقطه

رفتاری ناپیوستگیها به آستانهی غیرخطی برسد ،به

در فاصلهی  10متری از مرز پایین مدل )،(Point A

همین دلیل ،در اینجا مدل رفتاری درزهها االستیک

یک نقطه در مرکز زون درزهدار ) (Point Cو یک

خطی در نظر گرفته شد.

نقطه هم در فاصلهی  10متری از باالی زون درزهدار

برای بررسی تأثیر جهتداری ناپیوستگیها در انتشار

) (Point Bجهت مانیتورینگ تاریخچهی تنش و

موج فشاری ،شرایط محیط ناپیوسته با استفاده از

سرعت ذرات در نظر گرفته شد .مشخصات فیزیکی و

نرمافزار  UDEC13مدل شد .این نرمافزار برای

مکانیکی مدل نیز به شرح جدول  1است.

محاسبات عددی دوبعدی به روش المان گسسته که

مطابق با تحقیقات لیسمر

قابلیت شبیهسازی محیطهای ناپیوسته تحت بارهای

1

و کوهلمیر

1

(،)1979

سایز المانها در تحلیل عددی انتشار موج باید

دینامیکی و استاتیکی را دارد ].[17

کوچکتر از

مدل مورد استفاده مطابق با شکل  7دارای  00متر

باشد ] ،[16که در اینجا سایز المانها

برابر با  21متر به دست میآید ،ولی برای اطمینان و

عرض و  2 0متر ارتفاع است .یک زون ناپیوستهی

دقت بیشتر ،سایز المانها  2متر در نظر گرفته شد.

درزهدار بهصورت نواری به ضخامت  90متر در

72

تحلیل حساسیت ویژگی ناپیوستگیها در انتشار موج االستیک در تودهسنگ بااستفاده از روش المان گسسته

درزهها با فاصلهداری

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی معدن

متر در  6مرحله بین صفر تا

کردهاند ،آنها به این نتیجه رسیدند که زمانی که

 90درجه نسبت به خط افق تغییر زاویه دادهاند و در

نسبت فاصلهداری ناپیوستگیها به طولموج بزرگ

هر مرحله 1درجه به شیب آنها اضافه شد .نتایج

باشد ،هر ناپیوستگی ،منحصراً در میرایی موج

تغییرات سرعت و ضرایب  Tو  Rدر برابر تغییرات

تأثیرگذار است ،و زمانی که طولموج به فاصلهداری

و نمودار شکلهای  9و 10

ناپیوستگیها نزدیک باشد ،امواج دچار تشدید شده و

شیب درزهها ،در جدول
آمدهاست.

این امر باعث افزایش ضریب  Tمیشود ] [.

با توجه به نمودار شکل  9شیب نمودار سرعت تا قبل
از زاویهی  1درجه ،بسیار کم بوده است و از زاویهی
 1الی  70درجه شیب افزایش پیدا کرده و بعد از
زاویهی  70درجه ،شاهد کاهش اندک شیب نمودار
هستیم .با توجه به نمودار شکل  ،10تغییرات ضریب
درجه سیر نزولی داشته و
 Tتا قبل از زاویهی
سپس تا  6درجه سیر صعودی داشته و سپس به
مقدار ثابتی میرسد .با توجه به نمودار شکل ،11
تغییرات ضریب  Rتا قبل از زاویهی  70درجه سیر
نزولی داشته است و از زاویهی  70درجه به بعد تقریباً
به مقدار ثابتی رسیده است.

مشخصات مدل مورد استفاده ،مشابه مدل معرفیشده
در بخش قبل بوده با این تفاوت که در اینجا درزهها در
جهت عمود بر انتشار موج فشاری بوده و تعداد آنها
محدود و برابر  3عدد است ،فاصلهی بین درزهها نیز از
 1متر الی  0متر متغیر بوده است .نتایج تغییرات
سرعت انتشار موج فشاری و ضرایب  Tو  Rدر برابر
تغییرات فاصلهداری در جدول

آمده است،

ازآنجاییکه تأثیر فاصلهداری و طولموج ،در انتشار
موج به یکدیگر وابسته است ،نمودار شکلهای  12تا
 1برحسب تغییرات نسبت فاصلهداری به طول موج

 -1تأثیر فاصلهداری ناپیوستگيها در انتشار

) (ζرسم شدهاند .در اینجا برای فرکانس 20هرتز و

موج فشاری

سرعت انتشار  3369متر بر ثانیه ،طولموجی معادل

ژائو و همکاران ( )2007عبور موج از ناپیوستگیهای

با  177/9متر خواهیم داشت.

موازی در جهت عمود بر جهت انتشار موج را بررسی

شکل  :9هندسهی مدل المان گسسته در  UDECبرای زون درزهدار
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جدول  :1تغییرات سرعت و ضرايب  Tو  Rدر مقابل تغییرات شیب درزهها
زاویه شیب درزه (درجه)

T

R

VP

0

0/97

0/117

3129/761

1

0/969

0/112

3137/169

30

0/960

0/90

3171/9 3

0/960

0/79

32 2/337

70

0/966

0/ 9

3307/39

6

1/000

0/ 96

3333/737

90

1/000

0/ 71

33 /9 7

)P-Wave velocity (m/s

)Angle of joints dips (Degree
شکل  :3تغییرات سرعت انتشار موج فشاری نسبت به شیب درزهها
Transmission coefficient

)Angle of joints dips (Degree
شکل  :61تغییرات ضريب  Tنسبت به شیب درزهها

Reflection coefficient

)Angle of joints dips (Degree
شکل  :66تغییرات ضريب  Rنسبت به شیب درزهها
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جدول  :3تغییرات سرعت انتشار موج فشاری و ضرايب  Tو  Rدر برابر تغییرات فاصلهداری درزهها

فاصلهداری )(m

ζ

T

R

VP

1

0/00 92

0/972 33

0/232 7

337 /30

3

0/01667

0/9739

0/1 1772

3367/ 6

0/029 9

0/997 22

0/093202

33 9/6 0

16

0/10072

1/0061 7

0/072691

33 2/221

20

0/11737

1/012 22

0/0 266

3336/737

3

0/2012

0/9927

0/0 902

3269/090

0

0/29 9

0/9927

0/0 373

3370/ 17

60

0/ 1 32

0/9927

0/0 373

3372/077

Transmission coefficient

ζ
شکل  :62تغییرات ضريب  Tدر برابر تغییرات نسبت فاصلهداری درزهها به طولموج

Reflection coefficient

ζ
شکل  :65تغییرات ضريب  Rدر برابر تغییرات نسبت فاصلهداری درزهها به طولموج

)P-Wave velocity (m/s

ζ
شکل  :61تغییرات سرعت انتشار موج فشاری در برابر تغییرات نسبت فاصلهداری درزهها به طولموج
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سیمانی به یکدیگر متصل شدهاند؛ در این بخش تأثیر
ابعاد اینگونه بلوکها بر روی انتشار موج فشاری
بررسی شده است.
مدل مورد بررسی ،مشابه بخش قبل بوده ،با این
تفاوت که بهجای زون درزهدار ،از زون خردشده
استفاده شده است .هندسهی مدل در شکل 1
مشاهده میشود .به دلیل طوالنی بودن مدتزمان
پاسخ نرمافزار ابعاد متوسط بلوکها بین  10متر تا 0
متر متغیر بوده و تنها ،تغییرات سرعت انتشار موج
نسبت به کاهش ابعاد بلوکها بررسی شد ،شایان ذکر
است که بلوکها بهطور تصادفی توزیع شدهاند .در
اینگونه مناطق به دلیل مشخص نبودن حدود
فاصلهداری و دیگر پارامترهای درزهداری ،ضرایب  Tو
 Rاندازهگیری نشد و با توجه به تصادفی بودن توزیع
ابعاد بلوکها نمیتوان به نتایج این ضرایب اعتماد
کرد ،در این حالت سرعت متوسط موج عبوری از
تودهسنگ اطالعات بهتر و واقعیتری از وضعیت
تودهسنگ به دست میدهد .به دلیل تصادفی بودن
توزیع ابعاد بلوکها ،از تغییرات سرعت انتشار موج
فشاری نسبت به متوسط ابعاد بلوکها رگرسیون
خطی گرفته شد و نتایج آن در نمودار شکل  17آورده
شده است.

همانطور که در شکل  12مشاهده میشود در
فاصلهداری  16و  20متر ضریب  Tبزرگتر از یک
بهدستآمده است ،در برخی شرایط ،دامنهی سرعت
عبوری از ناپیوستگیها بزرگتر از دامنهی موج ورودی
است این حالت به دلیل انطباق موجهای بازتاب شده
بین ناپیوستگیها و پدیدهی تشدید اتفاق میافتد که
وابسته به طولموج و فاصلهداری ناپیوستگیها است.
شایان ذکر است ،این پدیده به این معنا نیست که
انرژی عبوری افزایش پیدا کرده است .مشاهده میشود
که با افزایش فاصلهداری ،این ضریب به مقدار ثابتی
میرسد که این مقدار وابسته به تعداد ناپیوستگیها و
ضریب سختی درزه است .با توجه به شکل  ،13ضریب
 Rنیز با افزایش نسبت فاصلهداری به طولم وج،
کاهش یافته و درنهایت به مقدار ثابتی میرسد .سرعت
انتشار موج فشاری نیز با افزایش نسبت فاصلهداری به
طولموج ،ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش یافته و
تقریباً به مقدار ثابتی میرسد.
 -5تأثیر ابعاد متوسط بلوکها در سرعت انتشار
موج فشاری
در برخی موارد به دلیل خرد بودن بیش از حد
بلوکها ،امکان درزه نگاری منطقه وجود ندارد ،این
مناطق بهصورت بلوکهایی هستند که بهوسیلهی مواد

شکل  :63هندسهی مدل المان گسسته در  UDECبرای زون خردشده
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فشاری نسبت به متوسط ابعاد بلوکها با ضریب
همبستگی  97درصد ،بیانگر سیر صعودی سرعت
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انتشار موج با افزایش ابعاد متوسط بلوکها است ،که
رابطهی آن در زیر مشاهده میشود.

()12
که  Dمتوسط ابعاد بلوکها برحسب متر است.

)P-Wave velocity (m/s

)Average block size (m
شکل  :61تغییرات سرعت انتشار موج فشاری نسبت به ابعاد متوسط بلوکها

ضرایب  Rو  Tنیز بهترتیب افزایش و کاهش یافته و

 -9نتیجه گیری

سپس هر دو به مقدار ثابتی می رسند.

در این مطالعه امکان سنجی ارزیابی کیفیت



تودهسنگ بهوسیلهی مشخصههای انتشار موج فشاری

خیلی کم افزایش مییابد و تقریبا نسبت به این

مطالعه شد ،بدین منظور ،تغییرات این مشخصه ها

پارامتر حساس نیست ،ولی ضرایب  Rو  Tهر دو

نسبت به تغییرات پارامترهای مهم تودهسنگ نظیر

تغییر کرده اند ،بطوری که در نهایت به ترتیب به

تعداد ،سختی ،جهتداری و فاصلهداری درزهها و

مقادیر ثابت صفر و یک رسیده اند ،که این نشان می-

همچنین ابعاد متوسط بلوکها که به واسطه ی درزه

دهد ،استفاده از مشخصههای میرایی به همراه سرعت

ها ایجاد شده اند که اکثرا در طبقهبندیهای مهمی

موج فشاری بهمنظور ارزیابی کیفیت تودهسنگ ،طیف

همچون  RMRاستفاده میشوند ،بررسی شد ،الزم به

کاملتری از پارامترهای تودهسنگ را پوشش میدهد.

ذکر است پارامترهای موثر دیگری از درزه مثل



مقاومت برشی درزه (چسبندگی ،زاویه اصطکاک و یا

با افزایش زاویهی شیب درزه از صفر تا 90

درجه ،سرعت همواره افزایش مییابد ،ضریب  Tابتدا

زبری و موجداری و  ). . .در این مطالعه مورد توجه

کاهش مییابد و در شیب

قرار نگرفتند .نتایج حائز اهمیت این مطالعه در زیر به

درجه به حداقل

میرسد و دوباره تا شیب  60درجه افزایش یافته و

تفکیک آمده است:


با افزایش سختی نرمال ،سرعت به مقدار

سپس به مقدار ثابت یک میرسد .ضریب  Rنیز با
افزایش زاویهی شیب همواره کاهش مییابد.

با افزایش تعداد درزههای عمود بر جهت

انتشار موج ،سرعت موج فشاری کاهش مییابد،
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 از سرعت موج،با افزایش فاصلهداری درزهها



 ابتدا افزایش یافته و حتی ازT کاسته شده و ضریب
یک بیشتر میشود که این امر به خاطر پدیدهی
 سپس از مقدار آن کاسته شده و،تشدید رخ میدهد
 با افزایش فاصلهداری ضریب.به مقدار ثابتی میرسد
. کاهش یافته و درنهایت به مقدار ثابتی میرسدR
با افزایش ابعاد متوسط بلوکها سرعت



 که این بیانکنندهی،انتشار موج افزایش مییابد
.کاهش ناپیوستگی های تودهسنگ است
،حساسیت

تحلیل

نتایج

با

مطابق



پارامترهایی که بیشترین تأثیر را روی سرعت و هر دو
 دارند بهترتیب عبارتاند از ابعادR  وT ضرایب
.متوسط بلوک و سختی نرمال
،حساسیت

تحلیل

نتایج

با

مطابق



پارامترهایی که کمترین تأثیر را روی سرعت موج و
 دارند بهترتیب عبارتاند از سختیR  وT ضرایب
. تعداد درزه و شیب درزه،نرمال
 سرعت انتشار موج،با افزایش تنش برجا



.فشاری در ماده سنگ تقریباً افزایش مییابد
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