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  مقدمه .1
 

های زیرزمينی برای طراحی بهينه های اطراف سازهمکان ها و تغييربررسی تنش

های مختلفی تواند به روشکه می حفاری و ارزیابی پایداری سازه بسيار اهميت دارد

قریبًا غير ممکن های عددی تشود. بدون بکارگيری روش عددی انجام تجربی، تحليلی و

است بتوان مسائل کاربردی مهندسی را با درجه قابل قبولی از دقت حل نمود. اغلب 

شوند، بر پایه این اصل های پيوسته استفاده میهای عددی که در مکانيک محيطروش

ورت دقيق رفتار یک المان توان معادالت و روابطی را که به صاستوارند که می

کنند، از فيزیک مسئله استخراج نمود. دیفرانسيلی کوچک از یک جسم را توصيف می

های کوچک و استفاده از سپس با تقسيم کل جسم به تعداد زیادی از این المان

توان برای مقادیر ها در کنار هم، میروابط مکمل و یا فرآیند تلفيق این المان

بينی ها در هر نقطه از جسم یک پيشها و جابجاییها، تغييرشکلنشمتغيرها مانند ت

 ،)FEM( 4های عددی اصلی شامل روش المان محدوددقيق و معقوالنه به دست آورد. روش

-می )FDM( 7و روش تفاضل محدود )DEM( 6، روش المان مجزا)BEM( 5روش المان مرزی

ای همسانگرد و هندسه سادهباشد. روش حل تحليلی مسائل زمانی كه سنگ همگن، 

 المان روشتواند به طور خطی به راحتی مورد استفاده قرار گيرد. داشته باشد، می

مستقيم و غيرمستقيم روش دو به مرزي
 

اند. شده داده توسعه موازات هم به كه گرددمي تقسيم

 یك مستقيم روش حالي كه در است مرز هايالمان روي بر فيزیكي مفهوم داراي غيرمستقيم روش

 غيرمستقيم مرزي المان روش[. 1]دارد ارتباط پتانسيل تئوري به و است ریاضياتي تكنيك

 شود. تركيبمي ( تقسيمDDM) 9جابجایی -( و ناپيوستگیFSM) 8موهومي تنش گروه دو به

 این باشند. درمي مناسب سنگ توده درون در ناپيوستگي داراي مسائل حل روش در این دو

یك جابجایی  -ها و روش ناپيوستگیحفاري مرز كردنمدل تنش موهومی برايروش  تكنيك

باشد كه كروچ و و روش غيرمستقيم حل مسائل االستيك در شرایط مرزی می

در  این روش را برای شبكه غير متخلخل توسعه دادند و 1983، در سال 10استارفيلد

                                                 
  دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافق 1
  گروه معدن دانشگاه یزدعضو هیئت علمی و دانشیار  2
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافق 3
4 )FEM( Finite Element Method 
5 Boundary Element Method (BEM) 
6 )(DEMDistinct Element Method  
7 (FDM( Method Finite Difference  
8 Fictitious Stress Method (FSM) 
9 ty Method (DDM)Displacement Discontinui 

10 Starfield & Crouch 
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 نياز عدم دليل به امر ین. اهای سنگی به كار بردندتعيين تغيير شكل و لغزش درزه

 ترك گسترش مسائل مربوط به با متناسب مجدد بنديمش به جابجایي -روش ناپيوستگي

آبادی از روش المان مرزی مرجی و علی[. همچنين افرادی مانند فاتحی1]باشدمي

 [.2،3اند]برای بررسی انتشار ترک استفاده کرده
 -ناپيوستگیالمان مرزی )روش های عددی در این مقاله با استفاده از روش

[ و المان محدود )با بکارگيری 2(]TDDQCRافزار ( )با بکارگيری نرمجابجایی

ها ها بر روی مقادیر تنشسنگپالستيک توده -(، تُاثير رفتار االستو2phaseافزار نرم

ها در ناحيه پالستيک و در شرایط هيدرواستاتيک و غير هيدرواستاتيک، و و جابجایی

های مماسی مقادیر تنش .های مختلف بررسی شده استایط بارگذاری برای نسبت تنششر

دست آمده و با یکدیگر مقایسه شده است و پس از ها بهو شعاعی و همچنين جابجایی

سنگ بررسی شده شده و شکست توده 1کولمب -محاسبات اوليه، و بر اساس معيار موهر

 گردد.ه شکست در اطراف سازه مشخص میبر اساس ضریب ایمنی بدست آمده، ناحي

  

 

 ایسازی بازشدگی دایرههندسه، مصالح و مدل .2

 
 شوند:ترتيب شرح داده میبهجهت آناليز عددی های برنامه زیر ورودی در 

در ایان  TDDQCR افازار الماان مارزیمشخصات هندسی مدل سااخته شاده توساط نارم 

الماان،  99مرز حفااری، های مرزی در مانتعداد ال،  a=1mآناليز، تونلی با شعاع 

هاای خاارج از مارز مربوط باه قطعاه یهایا جابجایی ها وجهت محاسبه تنشهمچنين 

 5المان در در نظر گرفته شده و تاا  19امتداد سقف و دیواره تونل در  ()ميدانی

مدل مورد نظر ساخته شده است، همچناين مشخصاات مکاانيکی  r=5)) برابر شعاع تونل

،  P=1Mpاستخراج شده است، شامل مقدار تنش اوليه [4]ده سنگ که از مرجع شماره تو

، مقاادیر پارامترهاای چسابندگی و زاویاه =0.2، ضریب پواسون  E=50Gpaمدول یانگ

 باشد.می =55و  C=0.173Mpaکولمب به ترتيب برابر  -اصطکاک معيار شکست موهر

 

 

 2Phaseافزار و مقایسه آن با نرم DDQCRT افزارنتایج تحليل عددی توسط نرم .3

 

 
افزار ای بين نتایج حاصل از مقادیر بدست آمده توسط نرممقایسه 6تا  1های شکل

های تنش برای نسبت FE( 2phase(افزار المان محدودو نرم TDDQCR )BEM(المان مرزی

ای افقی نسبت ها محوره)در این شکل دهدرا نشان می k=1و  k=0 ،k=0.6افقی به قائم 

و محورهای عمودی مقادیر  (r/a) فاصله شعاعی از مرکز بازشدگی به شعاع بازشدگی

 صورت پارامتر بی بعد)به شعاعیهای و تغيير مکان  مماسی ، در r شعاعی یهاتنش

(uE/pa) پيداست که نتایج حاصل از  3و  2، 1های دهد(. با توجه به شکلرا نشان می

ها در دیواره و سقف تونل مطابقت بسيار خوبی با ای تعيين تنشافزار بردو نرم

 rدهد که اثر تمرکز تنش در حفره با افزایش فاصله نشان میو  یکدیگر دارند
رود به این معنی که در فاصله دور از جدار حفاری، تنش نسبتًا بسرعت از بين می

که  6و  5، 4های ه شکلهمچنين با توجه ب گيرد.در سنگ تحت تأثير حفاری قرار نمی

که با دور دهد، افزار را نشان میهای شعاعی توسط دو نرممقایسه مقادیر جابجایی

پيداست که نتایج با یکدیگر  و ها کمتر شده استشدن از مرز تونل مقادیر جابجایی

 TDDQCRافزار نسبت به نرم 2phaseافزار فقط در دیواره تونل، نرم. مطابقت دارند

 2phaseافزار دهد و در سقف تونل، نرمها را نشان میکمتری از جابجاییمقادیر 

 دهد.ها را نشان میمقادیر بيشتری از جابجایی TDDQCRافزار نسبت به نرم

 
 

                                                 
1 Coulomb–Mohr 
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 )ب( )الف(   
 الف(دیواره تونل ب(سقف تونل k=0های شعاعی و مماسی با مقایسه مقادیر تنش -1شکل 

 

  
 )ب(  )الف( 

 الف(دیواره تونل ب(سقف تونل k=0.6های شعاعی و مماسی با ایسه مقادیر تنشمق -2شکل 

 

 )ب( )الف(   
 الف(دیواره تونل ب(سقف تونل k=1های شعاعی و مماسی با مقایسه مقادیر تنش -3شکل 

  
 )ب(  )الف( 

 الف(دیواره تونل ب(سقف تونل k=0های شعاعی با مقایسه مقادیر جابجایی -4شکل 
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 )ب(  )الف(   
 الف(دیواره تونل ب(سقف تونل k=0.6های شعاعی با مقایسه مقادیر جابجایی -5شکل 

 

 )ب(  )الف(   
 الف(دیواره تونل ب(سقف تونل k=1های شعاعی با مقایسه مقادیر جابجایی -6شکل 

 
 

 ایهای دایرهبر ناحيه پالستيک اطراف تونل kاثر ضریب فشار جانبی  .4

 
ير تنش در سنگ اطراف سازة زیرزمينی روی پایداری آن سازه مورد مطالعه وقتی تأث

 گيرد، مهم است که ارزیابی از امکان توسعة منطقة شکست درو بررسی قرار می

های اصلی های سخت بستگی به مقادیر تنشاطراف سازه نيز بعمل آید. خرابی سنگ

کنند، دارد. با استفاده از روابط بيشتر و کمتر، که در نقطة مورد بررسی اثر می

آورده شده است، مقادیر ضریب پایداری توسط  1کولمب که در جدول  -معيار موهر

 تعيين شد: TDDQCRافزار نرم

 
 [5]کولمب -وابط مقادیر مقاومت فشاری و کششی معیار شکست موهرر -1جدول 
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های افقی برجا، شکل و ابعاد ناحيه پالستيک دانيم با تغيير تنشهمانطور که می

گردد. های مختلف تونل دستخوش تغييراتی مییر جابجایی بخشتغيير یافته و مقاد

با فرض رفتار خميری کامل، با ضرایب فشار جانبی  kجهت بررسی چگونگی تأثير 

سنگ مورد نظر صورت گرفته است. با توجه روابط مربوط به مختلف بر روی توده

يک اطراف های مختلف حاصل شد، نواحی پالستکولمب ضریب اطمينان -معيار موهر

برابر شعاع تونل رسم شد، که همانطورکه از  5افزار اتوکد تا بازشدگی با نرم

ای از سقف تونل ضریب در ناحيه k=0.3و  k=0 ،k=0.2پيداست برای  8و  7های شکل
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مقادیر  1و  0.6، 0.4های k شود، و برای بوده و شکست ایجاد می 1اطمينان کمتر از 

 حاصل شده که ناحيه پایدار خواهد بود. 2.5ضریب اطمينان بيشتر از 

 

 
 )ج( )ب(  )الف( 

 k=0.3و ج(  k=0.2، ب( k=0ازای الف( ناحیه پالستیک پیرامون تونل به -7شکل 

 

 
 )ج( )ب( )الف( 

 k=1و ج(  k=0.6، ب( k=0.4ازای الف( ناحیه پالستیک پیرامون تونل به -8شکل 

 

 

 گيرینتيجه .5

 
ای با فرض ها در اطراف یک تونل دایرهها و جابجاییادیر تنشدر این مقاله مق

های مختلف با سنگ و شرایط بارگذاری برای نسبت تنشرفتار االستيک خطی توده

( و TDDQCRافزار استفاده از دو آناليز عددی المان مرزی )با استفاده از نرم

-ارزیابی شدند که می( مقایسه و 2Phaseافزار المان محدود ) با استفاده از نرم
 توان نتيجه گرفت: 

مقادیر   (k=0)های عددی صورت گرفته در شرایط تنش تک محوره بر اساس تحليل -1

در دیواره و سقف تونل صفر است كه این وضعيت در تمام نقاط  r های شعاعیتنش

در امتدا افقي )دیواره( به صفر و در  r كند. در فواصل دورمحيطي تونل صدق مي

  در سقف تا زمانيكه r كند.( ميل ميpهاي قبلي )امتداد محور قائم )سقف( به تنش

r/a<1.4 باشد كه این مسئله نامطلوب است. است، كششي ميr  ،در دیواره تونل از صفر

كند. به صفر ميل مي r/a>5تغيير مي كند و سپس در  r/a=1.4در  p37%در مرز، تا 

 -pو  p3در دیواره و سقف بترتيب تقریبًا برابر   های مماسیهمچنين مقادیر تنش

( در جهت افقي و صفر در امتداد قائم pاش )است و در فواصل دور به مقادیر اوليه

 كندميل مي

تنش ، (k=1)یعنی با رسيدن توده سنگ به فشار هيدرواستاتيک  kبا افزایش مقدار  -2

كند و ( ميل ميpهاي قبلي )نششعاعی در فواصل دور از دیواره بيشتر شده و به ت

كند. همچنين با ( ميل ميpهاي قبلي )در سقف تغيير چندانی نکرده و به همان تنش



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

در دیواره و سقف با یکدیگر برابر   های مماسی، مقادیر تنشkافزایش مقدار 

و در فواصل دور هم با یکدیگر برابر و به مقادیر  p2شوند، تقریبًا برابر می

 كنند.( ميل ميpن )شااوليه

ای با های دایرهها در اطراف دیواره و سقف تونلنتایج حاصله از توزیع تنش -3

همخوانی بسيار خوبی با یکدیگر  2Phaseو  TDDQCRافزارهای استفاده از نرم

های شعاعی هم در دیواره دارند. همچنين با دور شدن از مرز تونل مقادیر جابجایی

-ه است. با مقایسه مقادیر جابجایی که با استفاده از نرمو هم در سقف کمتر شد

صورت گرفته است، نتایج مطابقت خوبی با یکدیگر  2Phaseو  TDDQCRافزارهای 

مقادیر  TDDQCRافزار نسبت به نرم 2phaseافزار داشته و فقط در دیواره تونل، نرم

نسبت به  2phaseار افزدهد و در سقف تونل، نرمها را نشان میکمتری از جابجایی

 دهد.ها را نشان میمقادیر بيشتری از جابجایی TDDQCRافزار نرم

تغييرات ناحيه گسيختگی با توجه به تغييرات فشار جانبی مورد بررسی قرار  -4

به ترتيب  k=0.3و  k=0.2در سقف تونل شکست ایجاد شده و برای  k=0گرفت که برای 

مقدار ناحيه پالستيک  kکند و با افزایش ا میمقادیر شکست در سقف تونل کاهش پيد

 باشد.ترین حالت را دارا میترین و بهينهایمن k=1و  k=0.6کاهش یافته که در 

گيرد بندی تنها روی مرز صورت میهای المان مرزی، از آنجا که الماندر روش -5

تری مورد های ورودی کمیابد و حجم دادهطور طبيعی یک بعد از مسئله کاهش میبه

بندی مجدد هستند مزیت روش نياز است لذا مخصوصًا در تحليل مسائلی که نياز به مش

 به مرزي المان روشدهد. همچنين المان مرزی نسبت به روش المان محدود را نشان می

 با وجود گيرد. قرار استفاده مورد پيچيده هندسه با مسائلي حل براي تواندمی خوبي
 كه در نواحي براي روش این ولي گيرندمي صورت سطح روي بر هاتقریب مامت روش این در اینكه

 .دارد محدود المان روش به نسبت بهتري دقت كنند،مي تغيير سرعت به متغيرها آنها
. 
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