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 خالصه

خواهد  حیتشر یبعدسه یمجزا یهایشکستگ یروش شبکه یبر مبنا D3FlowSHUT یافزار توسعه داده شدهنرم یهندس انیبن قیتحق نیدر ا

 گر،ید یهاست که نسبت به روشسنگ ادر توده هایشکستگ یههندس فیتوص یشناخته شده برا یمجزا، روش یهایشکستگ یشبکه شد. روش

 یتار هندسساخبر  قیتحق نیا کنند،یم هیارا ،یبعددو یهانسبت به نمونه یترقیدق جینتا یبعدسه یهامدل کهنیا لیدل. بهاردد یقابل توجه یایمزا

 یشبکه دیولتشده است و در بخش  یطراح یسنگ یهاطیدر مح الیس انیاثر تنش بر جر لیافزار مذکور جهت تحل. نرمتمرکز شده استم یبعدسه

ساخت  ،یبعدسه دلخواه از مدل یابیبا جهت یبزرگ، استخراج مقاطع دوبعد اریبا ابعاد بس یهاساخت شبکه تیقابلدارای  ،یبعدسه یهایگشکست

 .است الیس انیجر لیتحل یبرا گرید ازیرد نوم یهاهمزمان پارامتر دیمنظم و امکان تول شکستگی یهاشبکه

 .D3FlowSHUT، هیدرولیکسنگ، جریان، توده، DFNکلمات کلیدی: 
 

 

  مقدمه .1
 

 شتری. در بشودیرا شامل م یبندهیها و صفحات الها، گسلدرزه ها،یاست که تخلخل، شکستگ ییهایوستگیسنگ و ناپاز ماده یبیسنگ ترکتوده

 نییعسنگ را تدر توده انیجر اتیو خصوص ،یسنگ یهاسنگ؛ مثل استحکام سازه یید که کاراهستن یاتیح یفاکتور هایوستگیناپ ،یمهندس یهاکاربرد

هستند.  ن،یسطح زم ریدر ز ادیدر اعماق ز ژهیوسنگ، بهدر توده الیانتقال س یهاریمس نیترسنگ مهم یهایشکستگ یعنوان مثال، شبکه. بهکنندیم

 ئوترمال،ژ انیجر یسازفعال یبرا هایشکستگ کیبا تحر دیبا یکه درآن مخازن مصنوع )HDR1( یکیژئومکان یانرژ یهاستمی: سرینظ ییکاربردها

 یهایدر شکستگ یآلودگ انیجر لیآن پتانس یخطرناک که برا یهاو دفن زباله منیا یسازرهیذخ یبرا ینیرزمیو ساخت مخازن ز یابیشوند؛ ارز جادیا

توان نام برد. یرا م ،یدروکربوریو حرکت نفت و گاز در مخازن ه یدرولوژیه یها در مهندسدر سفره ینیرزمیشود؛ انتقال آب ز نییتع دیبا یعیطب

 .[5تا  1هستند ] ینیرزمیروباز و ز یکارو معدن یسنگ یهابیش یداریدر پا یاکننده نییتع عامل سنگ یهایشکستگ نیهمچن

ا ب سهیسنگ بکر در مقا یریپذنفوذ کهی. هنگامکندیم نییرا تعدر آن الیس انیجر یسنگ الگودر توده گریکدیبه  هایاتصال شکستگ ینحوه

به  یهایشکستگ یلهیوسشده به لیتشک یهاریمس در الیحجم س شتریب - کمبا تخلخل  یهاسنگ یبرا ژهویبه –کم باشد  اریبس هایشکستگ یریپذنفوذ

اتصال  یوالگ زانیبه م انیجر دانیم شود،یم تریکتراوش نزد حدبه  یکیزیمدل فهرچه  ها،یاز شکستگ یا. در مجموعهشودیهم متصل، منتقل م

 یتگشکس کیاضافه شدن  یعنوان مثال حت)به هایاتصال شکستگ یدر نحوه یکوچک رییتغ یحت ،یحالت نیچن. درشودیتر محساس هایشکستگ

و  یالبه چگ شتریسنگ بتوددر کرنش  نیادیم ای یریپذشکلرییوجود، تغ نیشود. با ا انیجر دانیقابل توجه در م رییموجب تغ تواندیکوچک به مدل( م

 [.6ا ]هآن اتصال یدارد تا به نحوه یها بستگدسته درزه یابیجهت

                                                                                                                                                    
1 Hot Dry Rock 
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 تواندیم یمختلف یو عدد یلیتحل یهابا استفاده از روش ،یدر هر شکستگ انیجر دانیبه م یابیدست یبرا هایدر امتداد شکستگ انیجر حل

 شود،یمتن سنگ صلب و ناتراوا در نظر گرفته م کهیاست. هنگام )DFN (1مجزا یهایشکستگ یروش شبکه ،هاروش نیاز ا یکی. دیدست آبه

 یهاا در تودهر الیس انیاست که جر ژهیو یروش ،DFN. روشردیمورد استفاده قرار گ تواندیم هایرفتار شکستگ فیتوص یبرا انیجر یهساد نیقوان

شد و پس از آن  دجایا یدو و سه بعد لیمسا یبرا یالدیم هشتاد یروش در دهه نی. اکندیم سازیمدلهم متصل به یهایسنگ در امتداد شکستگ

 انیجر یمطالعه یاهروش نیتراز شاخص یکیروش  نی[. ا13تا  7] افتیتوسعه  نیسنگ و علوم زم یدر مهندس یروزافزون یهاکاربرد باطور مداوم به

 یوستهیپ انیجر یمحاسبه یبرا توانیم یحت ایمشکل است و  امری یلیمعادل تحل وستهیآن ساخت مدل پ یشکسته است که برا یهادر سنگ الیس

  .[15و  14از آن استفاده نمود ] یسنگ یهامحیطمعادل در 

و  یدو و سه بعد DFNو  هایشکستگ-تک دیتول یبرا تواندیکه م دینمایم فیرا توص D3FlowSHUTافزار نرم یهندس انیمقاله بن نیا

 یهادر توده هایتگشکس یآمار یسازدلمدر  -تحقیق حاضر گانسندینو یو بر اساس مطالعات قبل ردیمنظم، مورد استفاده قرار گ یشکستگ یهاشبکه

و  دینما دیولبا ابعاد دلخواه ت یها DFN ت تصادفی مختلف ازحاال ادر استمذکور ق یافزار توسعه داده شده[. نرم16داده شده است ] وسعهت - یسنگ

تر است. مناسب انیجر اسیمق-بزرگ یهالیتحل یکرد که برا دیتر تولرا بزرگ ییمدل نها توانیاجازه دهد، م یافزارامکانات سخت کهییتا جا

نوآورانه،  یهاتمیلگورا قیافزار با تلفنرم نی. ادینما هیهت یدو بعد یشبکه کیو مقطع گرفته  یقادر است در هر جهت دلخواه از مدل سه بعد نیهمچن

شامل  نآ یو خروج رودیکار مهببا استفاده از روش المان محدود و  یسه بعد یمجزا یشکستگ یهادر شبکه الیس انیاثر تنش بر جر عیسر لیتحل یبرا

 تمرکز دارد. یدسه بع DFNساخت  یعنی D3FlowSHUT افزارنرم یچارچوب هندس فیحاضر بر توص یاست. مقاله یو بصر یکم یهاداده

 
 

 روش اتیکل .2
 

. فاکتور اول بر هایشکستگ-تک انیجر اتیو خصوص هایشکستگ ستمیس ی: هندسهشودیساخته ماصلی دو فاکتور  یمعموالً بر مبنا DFN مدل کی

با  بقمطا و اندازه( که یابیجهت ،ی)چگال هاآن یهندس یهاپارامتر یآمار عیبا استفاده از توابع توزکه  هایشکستگ ستمیس یآمار یهایسازهیاساس شب

 یشبکه نانیماط تی. قابلشودیم دی(، تولیضلعچند ایو  یویب یارهی)دا هایشکستگ یشکل فرض نیو همچن شودیم هیته یدانیم برداشت یهاداده

 یموعهمج یگبازشد زانیم نییتع گریاست. مشکل د دهیچیپ یابیجهت ارز نیدارد و بنابرا یبستگ یدانیم یریگونهبرداشت و نم تیفیبه ک هایشکستگ

ها انجام شوند و در نظر از نمونه یدبا استفاده از تعداد محدو توانندیو برجا تنها م یشگاهیآزما یهااست که آزمون تیواقع نیا لیبه دل هایشکستگ

شکسته  یهادر سنگ الیس انیجر لیمسا یبرا یادیز یکاربردها DFN مدل هاتیمحدود نیا رغمیاست. عل دهیچیپ زینمونه ن یگرفتن اثر اندازه

  به توانیها مآن نیکه از مهمتر توسعه داده شده است DFN در ارتباط با مدل زین یادیز یوتریکامپ یهاو کد ونیتاکنون فرموالس دارد.

 .[19تا  17ود ]اشاره نم NAPSAC و  FRACMAN/MAFICکدهای

بر  یبندمیتقس نیشوند. ا میها تقسآن یابیمطابق با جهت ییهادسته ریبه ز هایمعمول است که شکستگ هایشکستگ یشبکه یسازمدل در

. دهندی( نشان میابیهتج)شامل  یکسانی یهایژگیو کسان،ی یشناسنیزم یهاتیشده توسط فعال جادیا یهایمفهوم است که شکستگ نیاساس ا

. هر شودیانجام م (یسه بعد یهادر کاربرد) یاکرهمین یهاو طرح (یدو بعد یهادر کاربرد)گل رز  یهاها به کمک نموداردسته درزه یبندطبقه

شده  یسازهیطور مستقل شببه یهازهدسته در یاز همه یاساده بیترک یینها یسازهیو شب شودیم یسازطور مجزا مدلدرزه به در هر دسته یشکستگ

 [.20] تاس

 یراحتبتواند به 2کیقانون کوب کهیطوربه شود،یم در نظر گرفتهو صاف  یمواز یجفت صفحه کیصورت سنگ معموالً به یهایشکستگ

سر و کار دارند، مناسب  یشکستگ یادید زکه با تعدا اسیمق-بزرگ DFN یهامدل یبرا ژهیبه و یاکنندهساده فرض نی. چنردیمورد استفاده قرار گ

 یافتهی کیممکن است در همه جا مناسب نباشد.  کیو کاربرد قانون کوب ستندین یقلیکامالً صاف و ص هایسطوح شکستگ ت،یاقعاست. اما در و

 شود،یم نییتع 4یاز تابع توان 3هورست ینما یلهیوسکه معموالً به دهندیاز خود نشان م یفراکتال یژگیو هایپرتکرار آن است که سطوح شکستگ

در  یقیعم ریرا که ممکن است تأث اسیوجود اثر مق یتوان یهاسیاند نیداده نشده است. ا حیتوض یخوبهنوز به یجالب یدهیپد نینچ دلیلهرچند، 

                                                                                                                                                    
1 Discrete Fracture Network 
2 Cubic law 
3 Hurst 
4 Power-law 
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 دیبا هایشکستگ یکیزیف یهایژگیاشته باشد، ووجود د هااسیمق یاثر در همه نی. اگر ادهدیداشته باشد را نشان م هایشکستگ یاضیر یسازمدل

 اسیمق-بزرگ یهایشکستگ یکیزیف یهایژگیو نییتع یبرا ینیچالش سنگ تواندیامر م نیسطوح باشد که ا یدر همه هایشکستگ یاندازه زا یتوابع

 قتیحقسطوح ممکن است وجود داشته باشد و در یاز زبر ییستایحد ا کینشان دهد. هرچند، مشخص شده است که  ،یشگاهیآزما اسیرا در کنار مق

  .[24تا  21شود ] نییتع ژهیو اسیمق نیدر ا تواندیم ندهینما یکیزیف یهایژگیو

 بیضر یابیارز یبرا یبازشدگ یریگو اندازه فیتعر گرید زیمورد چالش برانگ ،یسطوح شکستگ یزبر لیبه دل اسیکنار اثر مق در

. یکیولدریه یزشدگو با یکیمکان یبازشدگ ،یهندس یوجود دارد: بازشدگ یبازشدگ یبرا یمختلف فیاست. تعار هایشکستگ-تک یریپذانتقال

 یدانیم یهاشیدر آزما یبرگشت زیآنال قیاز طر ایو  شگاهیدر آزما یکیدرولیه یاست. عماًل بازشدگ یکیدرولیه یاز بازشدگ یتابع یریپذانتقال بیضر

 [.25] (شودینم یریگاندازه میطور مستقبه یعنی) شودیزده م نیتخم ک،یکوببا فرض معتبر بودن قانون و 

شکل  رای. زشوندسازی میمدل یضلعو چند یلیمستط ،یارهیصورت دابه، سهولت یبرا DFN یهاکد شتریدر ب هایتک شکستگ اشکال

 ها،یاز شکستگ ییباال یبا چگال اسیقم-بزرگ DFN یهامدل یبرا ،یف. از طرردیکامالً مورد مطالعه قرار گ تواندینم یرسطحیز یهایشکستگ یواقع

بر  تواندمی هایتگشکس-محدود باشد، شکل تک هایاگر تعداد شکستگ گر،یاز طرف د و است تیکم اهم یینها جینتا یبر رو یشکل شکستگ ریتأث

 مؤثر باشد.ها اتصال آن یالگو

 یهامدل نانیاطم تیو قابل ییدر کارا یاتیح یو نقش دهدیم لیرا تشک DFN روش یندسه انیبن یشکستگ یهاستمیس یآمار یسازهیشب

 DFN1احتمال عیساخت توابع توز یدیکل ندی. فرآکندیم فایا) PDF( و اندازه بر  یابیمکان، جهت ،یها: چگالدسته درزه یهندس یهااز پارامتر

. پس از آن، شودیانجام م یکیزیژئوف یهاروش ایبرداشت و  یپنجره ن،یاسکن ال ،یشت سطحبردا ،ینگارمثل، چاه یدانیم یهاج برداشتیاساس نتا

خواهد بود  شرویمعکوس پ یعدد ندیفرآ کی ،یبا فرض شکل شکستگو ها  PDF نیمطابق با ا یشکستگ یهاستمیمختلف س یحاالت تصادف دیتول

  .[29تا  26، 17]

 یسازمدل یشکستگ یشبکه یهاارامترپ گریصورت مجزا از داست و معموالً به هایشکستگی هشبک عیپارامتر توز نیمهمتر یشکستگ مکان

 ای رهیعد و دا)خط در دو ب یعنوان مرکز شکستگمنفرد به ینقطه کیاستفاده از  ،یمکان شکستگ شینما یها براروش نیتریاز معمول یکی. شودیم

  .[31و 30] ردیر گمورد استفاده قرا هایشکستگ ییفضا عیتوز یبرا تواندیم ،یانقطه ندیفرآ کی ای ارآمنیدر سه بعد( است. سپس روش زم یضلعچند

-مونت یسازبا نمونه یشکستگ کی یبرا یهندس یهاحالت، پارامتر نیتر. در سادهشودیم یسازمدل PDFبا استفاده از  یکلطوربه یشکستگ یاندازه

 یشکستگ دیگر یهایژگیاشد، وب ازی. اگر نردیگیمورد استفاده قرار م ،یساخت شکستگ یو سپس برا شودیم یسازهیمتناظر آن شب PDF یکارلو برا

 .دشویم یسازدلمکارلو، -مونت یسازو نمونه PDF یلهیوسبه زین هایژگیو نیدر مدل شامل شود. ا توانندیم زین یو زبر یمانند بازشدگ
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تحقیق  در ایناست.  هایتک شکستگ یهندسه یسازهیبعد شب یمرحله و هایشکستگی شبکه یسازهیمرحله در شب نیاول یمکان شکستگ یسازهیشب

ا ای رها، فرآیند پواسن همگن است که در ذیل شرح داده خواهد شد. این روش، یک الگوی نقطهسازی مکان شکستگیروش مورد استفاده برای شبیه

ی وسیلهای توصیف شده بهسازی الگوی نقطهشبیه D3FlowSHUTافزار دهد. در نرمحالت تصادفی فضایی کامل را نشان مییک کند که توصیف می

 [:32صورت زیر است ]به توصیف شده فرآیند پواسن همگن

 ی های مورد نظر توسط رابطهمیانگین توزیع پواسن برای مدل شکستگی. ,v  شود که درآن داده می ها و چگالی شکستگیv 

 حجم مدل است. 

 یک متغیر تصادفیN شود.( تولید می1ی )از تابع توزیع پواسن مانند رابطه 

(1) 
( ) ,

!

n

P N n e
n

  
 

 گی برای هر شکستn سه عدد تصادفی از تابع توزیع یکنواخت با احتمال ،P عنوان مختصات مرکز شکستگی در نظر شود و بهتولید می

 شود.گرفته می

                                                                                                                                                    
1 Probability Density Function 
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ی مورد ها به نوعی از محدودهتداد آنهایی که امهایی که درون محدوده قرار دارند و یا مراکز شکستگیتصویری از مراکز شکستگی 1شکل 

 دهد.بعدی، نشان میدر فضای سه D3FlowSHUTافزار کند را با استفاده از نرمنظر عبور می

 
 .شودیداده م شینما FlowSHUT3Dکه توسط  یبعددر مختصات سه  هایمراکز شکستگ - 1شکل 

 

 

 ها یشکستگ دیتول .4
 

-شوند و با استفاده از نمونه سازی مونتی قبل نسبت داده میهای تولید شده در مرحلهستند که به نقاط مرکز شکستگییابی دو پارامتری هاندازه و جهت

های دو بعدی ی خطوط اثر شکستگیبرای پارامتر اندازه نرمال و گاما-شوند. در عمل توابع توزیع نمایی منفی، الگمتناظر آن تولید می PDFکارلو از 

 آورده شده است.  1های الزم برای توابع توزیع آماری مختلف در جدول [. پارامتر33شود ]اده میستفبرداشت شده، ا

 

 ها.توابع توزیع احتمال و پارامترهای آن - 1جدول 

 پارامترها رابطه تابع توزیع

1 یکنواخت
     

( )

0            otherwise

a x b
f x b a


 

 

 

a  وb 

)Cos فیشر ) Sin /k k kf k e e e    Average  وk 
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f x
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( )

0                  

x x
f x

x

  



  
 

 

  و 



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، ین کنفرانس هیدرولیک ایرانشانزدهم

 1396شهریور    16و  15

 

 5

بعدی سه بعدی دارند. برای کاربردهای دوبعدی خصوصیات آماری مشابهی با برداشتهای سهی شکستگیاندازهشود که عمل، فرض میدر

DFN عنوان پارامتر اشکال به شود و بنابراین، در هر دو حالت قطر اینمی فرض چندضلعیای و صورت دایرهها بهدر تحقیق حاضر، شکل شکستگی

 [. 34است ] 2ی ها مطابق با رابطهها و خط اثر آنی بین توزیع طول شکستگیشود. رابطهاندازه در نظر گرفته می

(2) 
2 2

1 ( )
( )

l

g s ds
f l

m s l







 

)که در آن،  )g sها و ی دیسک، تابع توزیع اندازه( )f l گیری است. امکان ی نمونههای متقاطع با صفحهتابع توزیع طول خط اثر شکستگی

)سازی عبارت فوق وجود ندارد، اما ساده )f l که تواند به محض اینمی( )g s صورت عددی تخمین زده شود.تعریف شد، به 

 از ها الزم است. این پارامتر معموالًسازی آزیموت شکستگییک مجموعه از پارامترها برای شبیهتنها ، بعدها در دویابی شکستگیبرای جهت

یابی صفحه الزم است: جهت شیب سه زاویه برای توصیف کاملی از جهت بعدی،شود. برای کاربردهای سهبعدی شکستگی ها مشتق میهای دوبرداشت

( ،)زاویه( ی شیب سطح شکستگیو زاویه )( ی چرخش جهت شیب بنابراین سه مجموعه از پارامتر2( )شکل .) ها مورد نیاز است. این امکان

های سطحی محاسبه کنیم اما تگی از رخنمونهای شکسی شیب و جهت شیب صفحات شکستگی را بر اساس برداشتهای زاویهوجود دارد که پارامتر

گیرد، هرچند ها مورد استفاده قرار مییابی شکستگیسازی جهتطور جدی دارای خطا هستند. توزیع فیشر معموالً برای مدلهایی اغلب بهچنین برداشت

های بعدی بر اساس مکانتولید شده برای حالت سه  DFNیک  3هام نیز گزارش شده است. شکل های نامتقارن مثل توزیع بینگدر منابع مختلف مدل

 شده است. تولید ،D3FlowSHUTافزار را ارایه می نماید که توسط نرم 1مرکز نشان داده شده در شکل 

 
 بعدی و پارامترهای هندسی آن.شکل شماتیک یک شکستگی سه - 1شکل 

 
 .D3FlowSHUTافزار های ساخته شده توسط نرمی شکستگیای از شبکهنهنمو - 2شکل 
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 یشکستگ گرید یهایژگیو یسازهیشب .5
 

ها سازی شده و به شکستگیتواند شبیهمی -بنا به نیاز  – زشدگی و زبری سطوح درزهنظیر با دیگریهای ها، ویژگیسازی هندسی شکستگیپس از شبیه

و نمایی  نرمال، توانی-مختلف مثل، یکنواخت، فیشر، نرمال، الگ احتمالارلو از توابع توزیع ک-سازی مونتی نمونهوسیلهر نیز بهنسبت داده شود. این ام

 گیرند. های ژئومکانیکی و هیدرولیکی مورد استفاده قرار میسازیها و مدلهای تولید شده جهت تحلیلشود. مقادیر پارامترمنفی انجام می
 

 

 الیس انیجر لیبست جهت تحلمنفرد و بن یهایشکستگحذف  .6
 

های دیگر داشته باشند: اتصال چندگانه )امتداد یافتگی(، بدون اتصال )شکستگی توانند یکی از سه نوع اصلی اتصال را با شکستگیها میشکستگی

تری ی بزرگگانه معمواًل دارای اندازههای با اتصال چنددهد، شکستگینشان می 4طور که شکل بست(. همانمنفرد( و تنها یک اتصال )شکستگی بن

های مدل مورد نظر قطع شود و یا ی مرزوسیلهتواند بهگانه میهای دیگر دارند. یک شکستگی با اتصال چندهستند و چند )حداقل دو( تقاطع با شکستگی

توانند تأثیر قابل توجهی در مقاومت یمبست و منفرد -های بنهرچند شکستگیی آن و کامالً داخل مدل باشد. بست در انتها-تواند دارای قطعات بنمی

که در این مطالعه [. با توجه به این35]ی مدل نخواهند داشت های هیدرولیکی کلسنگ داشته باشند اما تأثیر مهمی در ویژگیو خواص مکانیکی توده

ی مدل بست از دامنه-های منفرد و بنهیدرولیکی است، لذا بهتر است که شکستگیهای بعدی انجام تحلیلهای سهی شکستگیهدف از ساخت شبکه

ها سر و کار داشته ویژه اگر با تعداد زیادی از شکستگیطور چشمگیری افزایش خواهد داد، بهحذف شوند. این امر کارایی و سرعت حل مسئله را به

 باشیم. 

 
 ها.ی شکستگیست و با تقاطع چندگانه( در شبکهب-های موجود )منفرد، بنز انواع شکستگیشکل شماتیک ا - 3شکل 

 

 

های دیگر طی یک فرآیند تکراری پیشرو یافت شود. های مذکور، ابتدا باید خطوط تقاطع هر شکستگی با شکستگیجهت حذف شکستگی

 تعیین  D3UTFlowSHافزار دهد که توسط نرمرا نشان می ای متفاوتهدر دو شبکه با چگالی هااز خطوط تقاطع شکستگی دو تصویر 5شکل 

های مدل به رنگ مشکی، ترسیم شده است. ها با مرزها با یکدیگر به رنگ سبز و خطوط تقاطع شکستگیشوند. در این شکل خطوط تقاطع شکستگیمی

 ند شد.، از مدل حذف خواهبست()بن اطعها با یک خط تقهای تنو شکستگی)منفرد( های بدون خط تقاطع پس از آن، به ترتیب شکستگی
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 )ب(           )الف(           

 

ی برای دو شبکهرنگ مشکی( های مدل )بهرنگ سبز( و با مرزهای دیگر )بهها با شکستگیخطوط تقاطع شکستگی - 4شکل 

 .D3FlowSHUTافزار توسط نرمنمایش داده شده های متفاوت الیشکستگی با چگ
 

 

 شده دیتول یهایشکستگ یاعتبارسنج .7
 

شود. به همین منظور، ابتدا نوع و پرداخته می D3FlowSHUTافزار ی نرمتولید شده به وسیله DFNهای در این قسمت به شرح اعتبارسنجی مدل

 یهالیحلبا استفاده از تها های میدانی برداشت شده از شکستگیادهگی از دها، چگالی، شیب، جهت شیب و بازشد، تعداد دسته درزهPDFهای پارامتر

افزار ای به کمک نرمهای دایرهبعدی با شکل شکستگیسه DFNهای موجود، یک ( و سپس با استفاده از پارامتر2)جدول  محاسبه شدی آمار
D3FlowSHUTی سه بعدی از شبکه درجه 180و  90که، دو مقطع دو بعدی با امتداد ، ساخته شد. جهت اعتبارسنجی و اطمینان از کیفیت ساخت شب

های آماری تخمین زده شد. از تحلیلها با استفاده ی شکستگیاستخراج شد و با روش اسکن الین در دو جهت قائم و افقی برای هر مقطع، چگالی شبکه

احد سطح شکستگی بر و 27/5برابر با  کهمیزان چگالی میانگین شب ،3ی اده از رابطه. با استفدهدتصویری از یکی از مقاطع دو بعدی را نشان می 6شکل 

 [. 36دهد ]افزار را نشان میتوسط نرم DFN( قرابت زیادی دارد و دقت باالی ساخت ی دسته درزه ها)مجموع چگالی همه 6محاسبه شد که با مقدار 

(3) 

1

(cos( )cos cos sin sin ),
N

i si mi si mi si mi

i

       


  
 

جهت شیب هر دسته  siشیب هر دسته درزه،  siچگالی هر دسته درزه،  iها، تعداد دسته درزه Nچگالی کلی شبکه،  آن، که در

 جهت شیب صفحه مقطع است. miصفحه مقطع و  شیب miدرزه، 
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 ها.ههای هندسی دسته درزهای آماری ویژگیپارامتر - 2جدول 

 متر(بازشدگی )میلی **طول )متر( جهت شیب )درجه( *شیب )درجه( چگالی )تعداد بر سطح( دسته درزه

 5/2تا  5/0 (78/1) 40تا  8/0 55/43 (59/22) 29/84 2 1

 5/2تا  5/0 (78/1) 40تا  8/0 6/131 (75/13) 99/84 2 2

 5/2تا  5/0 (78/1) 40تا  8/0 33/246 (3/14) 1/38 2 3

 یکنواخت توانی یکنواخت فیشر پواسن تابع توزیع

 دهد.* عدد داخل پرانتز ثابت فیشر را نشان می

 دهد.ی تابع توزیع توانی را نشان می** عدد داخل پرانتز نما

 

 

 
 استخراج شده است. D3FlowSHUTافزار ط نرمدرجه توس 90بعدی در امتداد یک مقطع دوبعدی که از مدل سه - 5شکل 

 

 

 یریگجهینت .8
 

است. در این تحقیق از روش  سنگلیل مسایل جریان در تودههای تحترین روشترین و پرکاربردبعدی جزو دقیقهای مجزای سهی شکستگیروش شبکه

ل جریان در معرض تنش بهره گرفته شده است. همچنین، تحلیل مسای منظوربه D3FlowSHUTافزار ی چارچوب هندسی نرممذکور جهت توسعه

های ز قابلیتاتوصیف شده است. یکی  ،سنجی مدلعتبارطور مستقیم برداشت شده تا اهای میدانی بههای مجزا از دادهی شکستگیمراحل ساخت شبکه

ی های هیدرولیکی بسیار اهمیت دارد. توسعهی مقاطع دو بعدی از آن است که برای تحلیلهایی با ابعاد بسیار بزرگ و تهیهافزار ساخت شبکهمهم این نرم

 نویسندگان قرار دارد.ی بعدی تحقیق نش در مرحلهافزار برای انجام تحلیل جریان در معرض تنرم
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