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  چکیده

-شوند، داراي سطح صاف و صیقلی نیستند و به وسیله زبري با توزیع نامنظم پوشیده شدهکه بر روي سطح زمین مشاهده می ییهاها یا ناپیوستگیدرزه
هاي زیر پارامتر مهم در پروژهباعث شده است که زبري سطح به عنوان یک ها و مقاومت برشی نقش موثر زبري سطح بر روي رفتار ناپیوستگی. اند

گیري زبري بنابراین اندازه. شود، به حساب آیدسازي و ساخت سد که اثر مقاومت برشی زیاد در آن دیده میساختمان،سازيزمینی و سطحی مانند تونل
پس باید ابتدا به وسیله یک . برخوردار استبه وسیله یک روش و ابزار مناسب و نمایش کمی آن با استفاده از یک روش مناسب ریاضی از اهمیت زیادي 

هاي متفاوتی براي برداشت ابزار. گیري نمودکرد و سپس به وسیله یک روش مناسب زبري را اندازه برداشتابزار مناسب سطح را به صورت سهبعدي 
 مختلفیهاي همچنین از مبدل .سهبعدي است ها، دستگاه برداشت هندسی سطح به صورتوجود دارد که یکی از این ابزارها ناهمواريهندسی سطح 

سازي برداشت هندسی سطح و شبیه ،در این مقاله به توضیح چگونگی ساخت دستگاه .هاي لیزري یکی از انواع آنها استمی توان استفاده کرد که مبدل
  .استمزایا و معایب آن بحث شده ،گیريو در مورد دقتهاي این سیستم اندازه آن پرداخته شده است

  

  سازيشبیه-مبدل لیزري-سطح هندسیبرداشت -سطح زبري:هاي کلیديواژه

    

  

  مقدمه- 1

و ها  درزهبهخواص هیدرولیکی و مکانیکی  بسیار 1خواص توده سنگ
ها نیز  سنگ وابسته است، که رفتار این ناپیوستگی هاي شکستگی

  ].1[باشد میآنها وابسته سطح  ٢شناسیبهشکل

شناسی سطح، تاثیر مهمی در  ترین خواص شکل عنوان مهم به 3زبري
  .]2[ها دارد خواص هیدورلیکی و مکانیکی ناپیوستگی

  

                                                             
1Rock Mass 
2Morphological 
3Roughness 

هاي مشابه  گیري در بعضی موارد، براي نمونه اندازههاي متفاوت روش
 گیري لذا الزم است توسط ابزاري دقیق اندازه ،دهد نتایج متفاوتیمی

و  صورت گرفته و با روش مناسب داده هاي بدست آمده کمی شده
  .]3[تعیین شود و رفتار هیدرولیکی سنگ تاثیر آن بر مقاومت برشی

نقطه به  و به صورت دستگاه ساخته شده با استفاده از مبدل لیزري
نماید و سپس نقاط برداشت شده  ي سطح را برداشت می هندسهنقطه 

ت سه افزاري که طراحی شده است، سطح را به صوربا استفاده از نرم 
-داده ها و روشاین  استفاده از نماید، تا بتوان با میسازي  بعدي شبیه

بینی رفتار  هاي مورد نیاز براي پیش ثابتهاي کمی کردن زبري، 
  .ها را محاسبه نمود مکانیکی و هیدرولیکی ناپیوستگی

 

  

  جزئیات طراحی - 2
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و  1هاي  ت هندسی سطح ناهمواري در شکلرداشدو نما از دستگاه ب
با  این دستگاه داراي یک چهار چوب صلب. نشان داده شده است 2

طول و  به میلیمتر و 460با ارتفاع ) 1قسمت ( ST37آلیاژ فوالد 
لیت برداشت سطح این دستگاه قاب. میلیمتر است  400×400عرض 

و ارتفاع بین  میلیمتر 160، عرض  میلیمتر 200یک نمونه تا طول 
این محدودیت ارتفاع به علت . باشد میلیمتر را دارا می 100تا  55

گیري فاصله  یري فاصله به وسیله سنسور اندازهگ اندازهمحدودیت
  .وضیح آن پرداخته شده استانتخاب شده است که در ادامه به ت

 ي سطح ناپیوستگی توسط سنسور لیزري گیري هندسه براي اندازه
تفاع نقاط مختلف سنگ را با فواصل مشخص توسط بایست ار می

به منظور دستیابی به این هدف سنسور را در . سنسور قرائت کرد
مشخص حرکت  عرض دستگاه و سنگ را در طول دستگاه در فواصل

  .شود در هر نقطه قرائت و ثبت می داده و ارتفاع نقاط

شود که صفحه  مشاهده می) 1شکل (روبروي دستگاه در نما از 
. کند تاي عرضی در باالي نمونه حرکت میدر راس) 4قسمت (سنسور 

به این صفحه متصل شده ) 5قسمت ( 1گیري فاصله سنسور اندازه
 3ايمرحلهبه وسیله یک موتور)3قسمت ( 2اسکرو است که در طول بال

  .شود حرکت داده می)1قسمت (

 اسکرو به حرکت خطی اي به وسیله بال حرکت دورانی موتور مرحله
شود  یی صفحه سنسور شده و این باعث میتبدیل و سبب جابجا

در  و ارتفاع سطح نمونهصفحه سنسور در راستاي عرضی حرکت کند 
 طور که در همان. نقطه برداشت شودبه صورت نقطه به  جهت عرض

شود، براي حرکت سنسور در  مشاهده می) 1شکل (نما از روبرو 
قسمت ( والد با روکش کرومجنس ف میله ازراستاي عرضیاز دو عدد 

ي  مهرهی وسیله صفحه سنسور به اسکرو استفاده شده است و و یکبال) 2
ها با  بلبرینگ. شود به این اجزاء متصل می 4ها اسکرو و بلبرینگ بال

حرکت و  تر نمودن آسان وظیفه ایجاد تعادل، ها میله رويحرکت 
هاي سنسور در حین حرکت را بر عهده  کاهش نواسانات و لرزش

  .دارند

                                                             
1Displacement Sensor 
2Ball Screw 
3Stepper Motor 
4Ball Bearing 

  

هاي مختلف دستگاه متدر این شکل قس. نما از روبروي دستگاه -1شکل 
  .هاي همرنگ با همان قسمت هستند داراي شماره

  

شود که صفحه نمونه  مشاهده می) 2شکل (باالي دستگاه  در نما از
. کند طولی در زیر صفحه سنسور حرکت می در راستاي) 6قسمت (

حرکت صفحه  با نیز مکانیزمی مشابه نمونهبراي حرکت صفحه 
سنسور طراحی شده است، با این تفاوت که براي حرکت صفحه 

بر روي پایه نصب شده، اي که  اسکرو و موتور مرحله وبال ها میلهسنسور
حرکت هستند هادر حال  اسکرو و بلبرینگ ي بال ثابت هستند و مهره

سیستم برعکس بوده و  در مورد مکانیزم حرکتی صفحه نمونه ولی
صفحه نمونه نصب  اي که در کنار اسکرو و موتور مرحله بالها و  میله

  .باشند ها ثابت می اسکرو و بلبرینگ ي بال شده، متحرك بوده و مهره

-پالساي بر اساس تعداد و سرعت دورانی موتور مرحله 5ها تعداد گام

. شود تعیینمی به موتور ي الکتریکی و فرکانس سیگنال وروديها
-درجه دوران می 8/1اي به کار رفته در هر مرحله  مرحلهموتورهاي 

با تغییر . مرحله می باشد 200ر دور کامل داراي ه کنند که در نتیجه
اي میزان  داده شده به موتورهاي مرحله هاي دادن تعداد پالس

  . توان کنترل کرد را میفحه سنسور جابجایی صفحه موتور و ص

 

                                                             
5Pitch 
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هاي مختلف دستگاه داراي در این شکل قسمت. نما از باالي دستگاه -2شکل 
 .هاي همرنگ با همان قسمت هستندشماره

  

، به این معنی که در اثر باشد میلیمتر می 5اسکرو به کار رفته  گام بال
میلیمتر  5میزان جابجایی افقی اسکرو،  چرخش یک دور کامل بال

 ماییم برن اي متصل می اسکرو را به موتور مرحله زمانی که بال. شود می
 25قی اي میزان جابجایی اف اثر یک مرحله دوران موتور مرحله

  :شودکه به صورت زیر محاسبه می باشد میکرومتر می

8/1 ◦ ÷ 360◦ × 5(mm) = 25(µm) 

در یک  ناپیوستگی نقاط سطح این دستگاه توانایی برداشت به عبارتی
 . میکرومتر را دارا می باشد 25با مضرب صحیحی از  شبکه

فاصله سنج ساخته شده توسط  سور لیزريدر این دستگاه از یک سن
در حد چند  به علت دقت باال و زمان واکنش سریعOmronشرکت

لیزري  1در این سنسور از یک دیود. شده است ثانیهاستفاده میلی
نانومتر و یک  650وات که نور مرئی با طول موج  رسانا یک میلی نیمه
این . کند، استفاده شده استمیکرومتر تولید می 50با قطر  2لکه

به این . میلیمتر است 40±10گیري سنسور داراي محدوده اندازه
میلیمتري سطح نمونه  50تا  30معنی که این سنسور در فاصله 

نمونه قادر به برداشت  محدودهخارج از این داراي باالترین دقت و در 
میکرومتر  2این سنسور داراي دقت . باشد مناسب نمیفاصله با دقت 

 50باشد که قطر  الزم به ذکر می .گیري خود است اندازهدر محدود

                                                             
1Diode 
2Spot 

در فواصل  باشد و میلیمتري نمونه می 40ي  لکه در فاصله مترمیکرو
بودن دامنه  محدودبراي کاهش اثر  .دبای دیگر قطر لکه افزایش می

سنسور را در مکانیزمی طراحی شده که بتوان گیري سنسور،  اندازه
باشد که  میلیمتر می 45میزان این جابجایی . ابجا نمودراستاي قائم ج

هایی با ارتفاعات  گیري نمونه این میزان توانایی دستگاه را براي اندازه
 .دهد متفاوت افزایش می

به این نحو که  .طراحی شده است) 7قسمت (بر روي سطح یک گیره 
چهار صفحه قرار داده شده است، دو صفحه  ،در دو طرف صفحه نمونه

دو . متحرك و دو صفحه به صفحه نمونه پیچ شده و ثابت هستند
علت استفاده از .گیرند می صفحه متحرك از دو طرف نمونه را در بر

کاهش خطا به صورت گیره این است که صفحه نمونه براي 
شود بر اثر حرکت  این عامل باعث می .طیسی سائیده شده استمغنا

راحی شده از صفحه نمونه، نمونه بر روي سطح جابجا شود، که گیره ط
  .نماید این عامل جلوگیري می

  

  سازي آنروش برداشت سطح ناهمواري و شبیه - 3

گیري به  به علت محدود بودن فاصله اندازه ضخامت محدودي از نمونه
در ابتدا نمونه بر روي . وسیله سنسور لیزري قابل برداشت است

طح اجرا شده گیرد و برنامه برداشت س قرار می ي نمونه صفحه
اي شروع به  در ابتدا موتورهاي مرحله. شود وبرداشت سطح شروع می

وسیله برنامه  ، که بهگیرد و سنسور در موقعیت شروع قرار می کار کرده
سپس صفحه نمونه در راستاي طولی شروع . گیرد میتاین عمل صور
نماید تا  میکرومتر یک توقف می 100و در هر نماید  به حرکت می

اي  نماید، اما زمان توقف به اندازه سنسور لیزري ارتفاع را برداشت
آید صفحه نمونه بدون توقف  کوتاه است که به نظر می

گیري  لیت اندازههمانطور که گفته شد دستگاه قاب.نماید حرکتمی
بر اساس دقت باشد ولی  میکرومتر را دارا می 25فواصلی با مضرب 

ستاهاي طولی و عرضی فاصله مورد نیاز براي برداشت سطح در را
، به عبارتی بعد از هر چهار میکرومتر انتخاب شده است 100توقف 

ور تا سنس گیرد اي یک توقف صورت می همرحله دوران موتور مرحل
این حرکت طولی تا . را قرائت کند ي مورد نظر از نمونه طهارتفاع نق

ري شده به وسیله سنسور به گی شود که فاصله اندازه میزمانی انجام 
ي فاصله سر سنسور تا صفحه نمونه شود به این معنی که یک  اندازه

خط از سطح نمونه برداشت شده و سطح نمونه در آن راستا تمام شده 
 100ي  شروع به حرکت کرده و به اندازهر است، سپس صفحه سنسو

نماید و دوباره همین مراحل  میکرومتر در راستاي عرضی حرکت می
  .شود تا تمام سطح برداشت شود می انجام
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ي بین  ي فاصله دقت و ارتباط نتایج بدست آمده از برداشت به وسیله
از فاصله زیاد سبب . گیرد ت تأثیر قرار مینقاط برداشت شده سطح تح

در حالی که شود  اي از اطالعات مورد نیاز می ست دادن محدودهد
سبب افزایش تعداد نقاط برداشت و درنتیجه افزایش هاي کم  فاصله

زمان برداشت سطح از یک سو و از سوي دیگر سبب افزایش زمان 
-بعدي کامل از یک سطح زبر می ها براي ایجاد نمایش سه تحلیل داده

برداشت زبري سطح سنگ پیشنهاد  براي 2و جانستون 1لم. شود
هاي برداشت  ، فاصلهLکنند که براي یک نمونه به طول  می

200/L 4[براي نمایش یک پروفیل مناسب است.[  

سازي سطح نمونه نیاز به داشتن سه درجه آزادي از هر  براي شبیه
گیري فاصله و  ع هر نقطه به وسیله سنسور اندازهارتفا. نقطه است

سیله میزان دوران رضی هر نقطه از نمونه به ومختصات طولی و ع
ها در یک فایل  هر دسته از داده. شود اي ثبت می موتورهاي مرحله
شوند، به این  ارتی به صورت یک ماتریس ذخیره میجداگانه یا به عب

صورت که در یک فایل ارتفاع نقاط، در یک فایل مختصات طولی و در 
  .شوند می یل دیگر مختصات عرضی نقاط ثبتیک فا

افزار طراحی شده با داشتن سه درجه آزادي از  سپس با استفاده از نرم
  .شود سازي می سطح شبیه ،هر نقطه

  

  هاي زبري تفسیر پروفیل - 4

د نقاط کافی براي توان میها  ستگاه برداشت هندسی سطح ناهمواريد
هاي ناپیوسته و یک سري داده براي  بعدي از سطح ایجاد تصویر سه

شوند،  ي که براي تعیین زبري استفاده میهاي دو بعد پروفیلایجاد 
  .ایجاد نماید

ها قبل و بعد از برش، تعیین تغییر ایجاد شده  با برداشت ناپیوستگی
یک تصویر از  3شکل . پذیر است زبري به وسیله فرآیند برش امکان در

 همان سطح 4قبل از برش و شکل  3سطح ناپیوسته از یک دولوریت
  ].5[دهد ه را بعد از برش نشان میناپیوست

هاي دوبعدي زیادي  بعدي، پروفیلسازي یک سطح سه  بعد از شبیه
است ساده  فعالیتهاي دوبعدي یک  ایجاد این پروفیل. شود ایجاد می

هاي استاندارد  هاي ایجاد شده به وسیله روش پروفیلو سپس این 
تگی قبل و بعد از برش یک پروفیل از ناپیوس 5شکل . شوند میآنالیز 

                                                             
1Lam 
2Johnston 
3Dolerite 

هاي  وع که فرآیند برش یک سري از زبرياین موض. دهد را نشان می
  .است ها به وضوح نمایان در شکلبرد،  کوچک را از بینمی

  

  

استاي قائم داراي در ر(ناپیوستگی برداشت شده قبل از برش سطح  -3شکل 
  ]5[ .)نمایی دو برابر است بزرگ

  

  

در راستاي قائم داراي (برش  برداشت شده بعد ازسطح ناپیوستگی  -4شکل 
  ]5[ .)نمایی دو برابر است بزرگ

  

هاي زبري دو بعدي توسعه  ها براي آنالیز پروفیل تعدادي از روش
را که فرض هاي تصادفی  یک سري از روش5و توماس 4سیلس. اند یافته

ثابت است، مورد بررسی  کنند، یک پروفیل، یک پردازش تصادفی و می
  نماید که  این موضوع به طور ضمنی بیان می .]6[اند  قرار داده

                                                             
4Sayles 
5Thomas 
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پروفیل ( هاي ناپیوستگی از سطح نمونه قبل و بعد از برش پروفیل -5شکل 
  ]5[. باشد باالتر قبل از برش و پروفیل پایین تر بعد از برش می

  

تابع . زبري مستقل از موقعیت و جهت در طول پروفیل است
همبستگی، وابستگی دامنه در یک موقعیت را با یک دامنه در 

تابع . نماید ا یک تأخیر فاصله دائمی توصیف میموقعیت دیگر را ب
ست به این علت هایی نسبت به تابع همبستگی ا ساختار داراي برتري
تواند بخشی از پروفیل را بدون هیچ خطاي مهمی  که تابع ساختار می

براي  2و کرودن 1ها به وسیله تیس این روش. ر دهدمورد استفاده قرا
  .]7[مورد استفاده قرار گرفتند 3تخمین ضریب زبري درزه

 5تواند با استفاده از توابع چگالی طیفی هم می 4همچنین آنالیز فوریه
بعد فرکتال از  لی و همکاران. طح را تعیین نمایدهاي زبري س ویژگی
تعریف شده بود ن و چوبیوسیله بارتو هاي زبري استاندارد که به پروفیل

، که باعث شد ضریب زبري ]8[را به ضریب زبري درزه مربوط کردند
تواند براي  این روش می. ر پروفیلی تعیین شوددرزه به سهولت براي ه

  .هاي بدست آمده از دستگاه برداشت استفاده شود پردازش داده

  

  نتیجه گیري - 5

انتخاب اي  موتورهاي مرحلهدستگاه ساخته شده با توجه به سنسور و 
و سرعت باال و کافی براي برداشت سطح  شده، داراي دقت مناسب

ا وزن کم طراحی شده ابعاد دستگاه کوچک و ب. استها  ناپیوستگی
                                                             

1Tse 
2Cruden 
3Joint Roughness Coefficient (JRC) 
4Fourier 
5Spectral Density 

هاي کوچک را  قابل حمل و استفاده در مکان راحتی است که به
هاي مشابه  اخته شده در مقایسه با نمونهاه سهزینه دستگ. داشته باشد
برداشت  بعديدو  هاي ر است ولی در مقایسه با سایر روشبسیار کمت

  .تري است هندسی سطح درزه داراي هزینه بسیار بیش

گیري فاصله استفاده شده است  ین دستگاه از سنسور لیزري اندازهدر ا
، سبب ي انسانکه به علت مخاطرات ناشی از تأثیر لیزر بر رو

فاصله  همچنین به علت محدود بودن. شود محدودیت استفاده می
گیري سطح نمونه با محدودیت ضخامت  عملکرد سنسور براي اندازه

  .روبرو هستیم

هاي آزمایشگاهی  این دستگاه به منظور بررسی و مطالعه بر روي نمونه
الزم به . باشد ساخته شده و از جهت ابعاد نمونه داراي محدودیت می

اي دقیقتر و کاهش طول  ذکر است که با استفاده از موتورهاي مرحله
ي  ي شبکه و فاصله اندازه گیري را افزایش توان دقت اسکرو می گام بال

  .کاهش داد برداشت سطح ناپیوستگی را
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