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Giới thiệu
Mục tiêu của sổ tay kỹ thuật này để hướng dẫn những chức năng cơ bản của chương trình “địa kỹ
thuật”. Chức năng chính của chương trình là tạo ra mô hình địa kỹ thuật từ tất cả các số liệu thu
được từ khảo sát địa chất.
Đối với những điều kiện địa chất đơn giản, mô hình sẽ được tạo ra một cách tự động từ tất cả các hố
khoan và thí nghiệm hiện trường, những công việc có thể thực hiện ngoài công trường.
Đối với những điều kiện phức tạp hơn thì cần thiết hiệu chỉnh mô hình khởi tạo để phù hợp với trạng
thái thực tế, hoặc là yêu cầu của chuyên gia địa chất. Ta có thể thực hiện điều đó bằng cách hiệu
chỉnh lớp đất (mở rộng, sát nhập, chia nhỏ) hoặc bằng cách tạo ra những vị trí địa kỹ thuật bất
thường (thấu kính đất, đứt gãy địa kỹ thuật…). Sổ tay kỹ thuật này tập trung vào những hiệu chỉnh
đó.
Mô hình ví dụ được sử dụng trong sổ tay tốn chưa tới 1h để đựng. Kết quả được chỉ ra trong những
hình ảnh dưới đây.

Mô hình địa kỹ thuật cuối cùng

Quá trình dựng được mô tả theo từng bước. Để hiểu rõ hơn quá trình dựng mô hình, chúng tôi
khuyến khích việc dựng một mô hình độc lập. Để kiểm tra mô hình được dựng, bạn có thể xem ví dụ
Demo02.gsg, đã được cài đặt vào máy cùng với chương trình “Địa tầng học”.

Khởi tạo mô hình địa hình
Việc tạo ra mô hình số địa hình là bước đầu tiên của hầu hết công việc. Mô hình số của địa hình được
tạo ra từ những kích thước ngoài hiện trường bằng cách nhập tọa độ các điểm địa hình.
Các điểm địa hình có thể nhập tay hoặc nhập từ dữ liệu. Địa hình sẽ được khởi tạo một cách tự động
khi thay đổi những điểm đã nhập. Hình dạng của địa hình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thí nghiệm hiện
trường với tọa độ z được định nghĩa.
Trong ví dụ này, mô hình mái dốc từ 6 điểm được thể hiện. Tọa độ như sau: [0, 0, 0], [0, 10, 0], [7, 0,
3], [7, 10, 3], [20, 0, 5], [20, 10, 5].

Địa hình với độ mịn trung bình
Hình dạng mủa mô hình chịu ảnh hưởng lớn bởi độ mịn của những mặt giữa các tấm tam giác. Độ
mịn được nhập trong thanh công cụ “Settings”. Mô hình trên được thiết kế với độ mịn “trung bình”.
Nếu độ mịn được đặt là “Không” thì mô hình sẽ có hình dạng như sau:
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Địa hình không có độ mịn
Độ mịn lớn cho phép tạo những mô hình thực tế hơn, nhưng việc khởi tạo có thể chậm hơn trong
trường hợp có số lượng lớn các lớp. Đôi khi, đối với những mô hình lớn,ta nên tạo ra một mô hình
không có độ mịn và sẽ khởi tạo độ mịn khi cần tạo báo cáo hoặc các mặt cắt ngang.

Mô hình địa kỹ thuật với những lớp ngang
Ta sẽ tạo ra mô hình địa kỹ thuật với những lớp ngang như hình ảnh dưới đây:

Đầu tiên, chúng ta nhập thí nghiệm hiện trường (loại hố khoan) vào thanh công cụ “Tests” – tọa độ
của thí nghiệm hiện trường và lớp đất có thể quan sát từ hộp hội thoại dưới đây:
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Borehole input
Các lớp đất có thể được thêm trực tiếp vào cửa số các lớp đất của hố khoan hoặc trong thanh công
cụ “Soils”.
Hồ sơ thí nghiệm và hố khoan sẽ được khởi tạo một cách tự động từ thí nghiệm (loại hố khoan). Sau
khi chuyển sang thanh công cụ “Geological model”, mô hình yêu cầu sẽ được chia nhỏ (nếu việc chia
nhỏ bằng tay được lựa chọn trong thanh công cụ “Settings”, ta cần ấn vào nút “Generate”). Chia nhỏ
bằng tay phù hợp đặc biệt cho những mô hình lớn, hoặc khi làm việc với những máy tính cấu hình
thấp.
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Mô hình khởi tạo
Để quan sát rõ hơn, ta có thể nhập thêm mặt cắt ngang trong thanh công cụ “Mặt cắt ngang” – tọa
độ điểm [x, y]: [0, 5], [20, 5]

Hình ảnh của mô hình khi sử dụng Mặt cắt ngang
Để hiển thị được mặt cắt ngang khai báo, ta cần thay đổi phần cài đặt hiển thị:
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Thanh công cụ “Mô hình địa kỹ thuật”- Cài đặt hiển thị

Mô hình địa kỹ thuật với những lớp đất theo bề mặt địa hình
Bây giờ, chúng ta tạo mô hình địa kỹ thuật với những lớp đất theo bề mặt địa hình

Quá trình chỉnh sửa được chỉ ra trong hình dưới đây – cần thiết phải nhập những hố khoan mới ở
ranh giới của khu đất.

Trên thanh công cụ “Mô hình địa kỹ thuật”, chọn một hố khoan và định nghĩa các hố khoan khác tại
điểm [0, 5], [20, 5] (sử dụng nút “Add graphically” hoặc "Add textually"). Ta cần chọn hố khoan trước.
Nếu hố khoan không được chọn, những hố khoan mới sẽ không trở thành bản sao của hố khoan
“BH1” nhưng chúng sẽ phù hợp với mô hình địa kỹ thuật đã tạo.
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Giao diện nhập hố khoan mới
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Trên hộp hội thoại “ Hố khoan mới“, ta có thể thấy dữ liệu của hố khoan mới được sao chép từ hố
khoan “BH1“. Những hố khoan mới được đặt tại tọa độ [0, 5] và [20, 5].

Hộp hội thoại “Thí nghiệm hiện trường mới (hố khoan)”
Theo cách này, mô hình đã được tạo ra.

Mô hình cuối cùng
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Các biên công trường xây dựng – Biên hoạt động
Trước tiên, bật "Khung hiển thị của đất" trong các thiết lập bản vẽ.

Khung "Mô hình địa chất" - thiết lập bản vẽ
Các cạnh của mô hình được tạo ra từ các lỗ khoan phụ trợ trong các góc của mô hình - các lớp gần
như thẳng trên các cạnh của mô hình.

Mô hình trụ địa chất các lớp trên các cạnh
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Sau đó, chuyển sang khung "công trường xây dựng" và nhập "Cạnh hoạt động" là 1 m. Cạnh hoạt
động là màu đỏ.

Cạnh hoạt động trong khung "Công trường xây dựng"

Lỗ khoan "BH1" không ở cạnh hoạt động, do đó mô hình tạo ra vẫn giữ nguyên. Chuyển sang mô hình
"Mô hình địa chất", chọn lỗ khoan BH1, và thêm hai lỗ khoan mới "BH1 (4)" [5; 0.5] và "BH1 (5)" [5;
9.5] bằng cách sử dụng nút "Thêm textually".

Nhập các lỗ khoan mới vào khu vực hoạt động
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Cả hai lỗ khoan nằm trong khu vực hoạt động. Các đường màu vàng trên bề mặt địa hình cho thấy
cách tạo ra các lỗ khoan phụ trợ.

Mô hình cuối cùng
Mô hình ở các cạnh đã được thay đổi đáng kể. Bây giờ nó giống như mặt cắt ở giữa.
Khi mô hình các công trình thực, hợp lý là phải nhập một cạnh hoạt động để đạt được điểm gần nhất
và các lỗ khoan từ cạnh của công trình.
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Chỉnh sửa lớp đất
Bây giờ chúng tôi sửa đổi các lớp màu xanh lá cây để mở rộng vào các cạnh của mô hình.

Chúng ta sử dụng hộp thoại "Chỉnh sửa lỗ khoan". Chúng ta thực hiện những sửa đổi tương tự cho cả
hai lỗ khoan mới BH1 (2) và BH1 (3) - tăng độ dày lớp màu xanh lá cây từ 1m đến 3m và làm giảm độ
dày của lớp xanh từ 2m đến 1m.

Cửa sổ hộp thoại "Chỉnh sửa lỗ khoan"
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Bằng cách này mô hình được chỉnh sửa.

Mô hình chỉnh sửa
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Tạo các thấu kính của đất
Bây giờ chúng ta mô hình một "ống kính đất" theo hình ảnh sau.

Trong "Mô hình địa chất", chúng ta tạo ra một đường viền của thấu kính từ một vài lỗ khoan mới, [S,
S (2) - S (6)] tương ứng với cấu tạo đã tạo ra. Các tọa độ của các lỗ khoan trong bài tập của chúng ta
là [5,7, 5], [9, 8], [13, 8], [17, 5], [13, 2], [9, 2].
Khi nhấn "Thêm textually " không có lỗ khoan có thể được chọn trong bảng.
Trong cửa sổ hộp thoại "Lỗ khoan mới", thông tin về việc tạo lỗ khoan sẽ được hiển thị. Trong trường
hợp của chúng ta, mô tả "Lớp được tạo ra từ mô hình địa chất" được hiển thị. Nếu thông tin là khác
nhau (chúng tôi sao chép lỗ khoan khác), có thể thay đổi nó bằng cách nhấn nút "Thay đổi trạng
thái".

Các lỗ khoan mới được tạo ra tương ứng với mô hình địa chất đã được tạo ra
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Vị trí của lỗ khoan mới
Sau đó, xác định một lỗ khoan mới ở giữa thấu kính (tọa độ: [11, 5]) và vào một lớp đất đỏ mới (màu
đỏ), với độ dày 0,5 m, sử dụng nút "Chèn (trước 3 ) ". Chúng ta làm giảm độ dày của lớp nâu (dưới
lớp thêm) bằng 0,5 m để giữ mô hình không thay đổi. Sau khi thêm, lỗ khoan này được hiển thị bằng
màu đỏ và nó không hoạt động - bởi vì nó không tương thích với các lỗ khoan khác.

Nhập lỗ khoan mới ở giữa thấu kính đất
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Vị trí của lỗ khoan ở giữa thấu kính đất

Chúng ta chỉnh sửa lỗ khoan này - chúng ta nhập vào một lớp màu đỏ với độ dày bằng không đến lỗ
khoan gốc (luôn ở phía bên phải). Lớp này được truyền đến tất cả các lỗ khoan khác.

Tạo lỗ khoan tương thích
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Tạo lỗ khoan tương thích

Bằng cách này thấu kính đất được tạo ra. Để hình dung tốt hơn, chúng ta thêm một mặt cắt mới với
tọa độ [10; 0], [10; 10].

Mô hình cuối cùng có thấu kính đất
Khởi tạo một lớp địa chất mới trong mô hình
Chúng ta muốn chia lớp địa chất màu xanh nước biển ở ví dụ trước thành hai lớp: màu xanh thường
và màu xanh đậm. Phân chia và hợp nhất các lớp địa chất chủ yếu là do sự thay đổi thông số đất theo
chiều sâu địa tầng.
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Trong thanh công cụ „Geological model“, chúng ta chỉnh sửa hố khoan địa chất chính trước, sau đó
sẽ tiến hành chia lớp địa chất màu xanh nước biển bằng công cụ „Divide layer (Số 1)“, tiếp theo đó sẽ
tiến hành thay đổi lớp phía dưới thành màu xanh đậm bằng công cụ „Change soile (Số 2)“.

Cửa sổ hộp thoại “Edit master borehole” – Trước khi chỉnh sửa
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Cửa sổ hộp thoại “Edit master borehole” – Sau khi chỉnh sửa
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Mô hình cuối cùng
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Mô hình hóa các gián đoạn của địa chất
Ví dụ này sẽ hướng dẫn mô hình hóa các gián đoạn về cấu tạo địa chất trong phạm vi công trường
xây dựng. Trong cửa sổ phía bên trái, lớp đất mặt ký hiệu màu vàng có chiều dày 3 m, các lớp đất
khác nằm dưới lớp này.
Chúng ta tạo hố khoan mới "ZZ" (tọa độ: [3.3, 5]) và thêm lớp đất màu vàng (chiều dày 3 m) bằng
cách sử dụng công cụ "Insert (before 1)".

Yellow soil input into a new generated borehole

Chúng ta chọn hố khoan này và sao chép nó dọc theo mặt cắt địa chất giả định có sự gián đoạn- hố
khoan ZZ (2) – ZZ (5) được khởi tạo có tọa độ [3.0, 0.7], [3.1, 3.0], [3.4; 7.3], [3.5; 9.6].

Tiếp theo, chúng ta chọn hố khoan ban đầu "BH1" và sao chép nội dung này cho các hố khoan ZZ – ZZ
(5) – hố khoan VV – VV (5) được tạo ra – chúng ta dịch chuyển chúng khoảng 0.1 m qua các hố khoan
"ZZ" tới các tọa độ [3.1, 0.7], [3.2, 3.0], [3.4, 5], [3.5, 7.3], [3.6, 9.6]. Hai hang hố khoan được hiển thị
như hình dưới đây.
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Nhập các hố khoan mới để tạo các gián đoạn về tầng địa chất
Giờ chúng ta kiểm tra sự tương thích giữa các hố khoan – Chúng ta tạo lớp đất ký hiệu màu vàng với
chiều dày bằng 0 đối với hố khoan chính.

Hiệu chỉnh hố khoan ZZ không tương thích
Sau khi mô hình được thiết lập, sự gián đoạn địa chất đã được khởi tạo. Tuy nhiên, phần phía trước
mô hình không thực sự chính xác.
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Mô hình hoàn chỉnh với lớp địa chất ký hiệu màu vàng bị nghiêng
Chúng ta có thể hiệu chỉnh các lớp ở hố khoan "BH1 (2)" (tọa độ: [0, 5]), nhưng để đơn giản chúng ta
bỏ nó ra khỏi mô hình (hố khoan không được kích hoạt)

Chuyển đổi hố khoan BH1 thành không kích hoạt
Mô hình được thiết lập
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Final model
Kết luận
Trên mô hình đã được khởi tạo này, chúng ta đã hiểu cách thực hiện công việc đối với chương trình
“Stratigraphy”. Mặc dù phần hướng dẫn này không mô tả đầy đủ các chức năng của chương trình
này, chúng tôi tin tưởng là phần hướng dẫn đã có thể cung cấp cho người dùng những hiểu biết căn
bản nhất. Nội dung quan trọng khác liên quan đến hiệu chỉnh mô hình địa chất với kết quả thí
nghiệm hiện trường được thể hiện trong phần hướng dẫn thực hành số 38.
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