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 یپژوهش شنهادنامهیف پیتعردرخواست 
RFP 

 

 شماره کد پروژه:

 

 مشخصات طرح -1
 عنوان، شرح، شماره کد و واژگان کلیدی -1-1

   :عنوان طرح 
 

 فارسی: 

 (DFNتحلیل پایداری شیب دیواره شمالی معدن با استفاده از روش شبکه شکستگی مجزا)
. 

 :مقیاس آنماهیت طرح و 

 ماهیت طرح 
                       فناوری جدید ایجادج(                          ب( توسعه محور                         محور     مسئلهالف( 
 نیادید(بن

 مقیاس طرح 

                       سرباز نخبه  ج(        انیدانش بن یو شركت ها دانشگاه هاب(      یلیالت تكمیتحص ییالف( دانشجو
  دیاسات ی(  فرصت مطالعاتد

 ت طرح:یاولو 
              بلند مدت                 ان مدت   یم              كوتاه مدت   

 (تحقیقاتی )تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح ضرورت انجام -2-1
سیال از آن ها  هدف مدل سازی مجموعه شکستگی ها جهت ارزیابی رفتار توده سنگ هنگام عبور DFN در روش

توده سنگ و کل  این مدل سازی با توجه به امکان تعمیم شرایط  ناپیوستگی ها در سینه کارهای معدن به .است
امکان تحلیل  ،مدلسازی تغییرات فضایی پارامتر شدت درزه داریبا پیش بینی شرایط پشت دیواره های معدن 
 دن را فراهم می آورد. دیواره های معسینماتیکی و بررسی مکانیزم های شکست 

 
نیازها و انتظارات کارفرما  بر اساسفناوری هدف و نقشه راه فناوری چرایی انجام کار و اهداف کلی  هایحوزه)براساس سند 

 ذکر گردد.( موردنظرتبیین گردند و گزارش کاملی از مشکل 

 اثربخشی بینیپیش  -3-1
 

 می باشد.معدن  دیواره ها و شرایط آب های زیر زمینی اطراف ناحیه پیتاثر بخشی این مدل در تحلیل های پایداری شیب 
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 محدوده طرح -2

  پیشنهادی شرح کار -1-2
 ها، شیستوزیته و گسلها به مدل  بررسی و اعمال روش بهینه معرفی پارامتر های ورودی هندسه درزهDFN 

 در مقیاس پله و بزرگ معدن
  درزه داری معدنمدلسازی تغییرات فضایی پارامتر شدت 
 ساخت و اعتبار سنجی مدل سه بعدیDFN معدن 
  پله ها با استفاده از مدل  ریزش لبهتحیل سینماتیکی و تخمین میزانDFN 
  بررسی مکانیزم شکست دیواره نهایی شمالی بر اساس مدلDFN 

 
 
 
 
 
 
 

 (هامحدودیت، مدارک تحویلی اصلی، فرضیات و هاآن)کلیات کارهای قابل انجام، نحوه انجام 
 (و محصول مورد انتظار  هاخروجینتایج مورد انتظار )  -2-2

 نتایج مربوط به هریک مراحل شرح کار:
  به مدل و گسلها  ، شیستوزیتهها درزههندسه ورودی پارامتر های معرفی روش بهینه بررسی و اعمالDFN 

 معدنبزرگ پله و در مقیاس 
  معدنمدلسازی تغییرات فضایی پارامتر شدت درزه داری 
 ساخت و اعتبار سنجی مدل سه بعدیDFN معدن 
  با استفاده از مدل  پله ها ریزش لبهمیزان تخمین تحیل سینماتیکی وDFN 
 مکانیزم شکست دیواره نهایی شمالی بر اساس مدل  بررسیDFN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پروژه یمحل اجرا -3-2
 

 دیواره شمالی معدن شماره یک گل گهر 
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به  یقات و فناور یت مركز تحقیبه سا ،صیقابل تخص یو رفاه یشگاهیجهت كسب اطالعات در خصوص امكانات آزما*
 د.ییمراجعه نما  RT.GEG.irآدرس


