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بررسی عددی روشهای مختلف برجا در تخمين باربری شمع
مهدی رجحانی* ،5علی

فاخر0

 5استادیار دانشکده فنی ،گروه مهندسی عمران ،عضو پژوهشکده علوم و فنآوریهای نوین ،دانشگاه شاهد
 0استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران
(دریافت ،91/8/02 :پذیرش ،99/0/35 :نشر آنالین)99/0/35 :
چکيده
با توجه به عدم اطمینان نتایج روابط متداول محاسبه ظرفیت باربری شمعها ،نیاز به انجام آزمایشهای برجا محسوس است .هدف تحقیق ارائهشده
در این مقاله مقایسه تئوریک آزمایشهای برجای تعیین باربری شمعها ،بهخصوص سه روش بارگذاری استاتیکی شمع ،استفاده از روابط دینامیکی کوبش
شمع ( )Dynamic Pile Driving Formulaو استفاده از روابط مبتنی بر تئوری موج تنشی میباشد .در این مقاله بهکمک مدلسازی عددی کوبش شمع و
آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع ،نتایج بهدستآمده از هر یک از سه روش فوق با هم و با نتایج حاصل از روابط متداول محاسبه ظرفیت باربری مقایسه
شده است .در روش استفاده از روابط دینامیکی ،از رابطه هیلی ( )Hileyکه تنها رابطه است که بر اساس مقدار فرورفت و برجهندگی سر شمع باربری را
تخمین می زند ،استفاده شده است .نتایج مقاله حاکی از آن است که روند تغییرات باربری در رابطه هیلی اصالحشده و روش مبتنی بر تئوری موج ،تطابق
خوبی با سایر روش ها از جمله بارگذاری استاتیکی و روابط کالسیک طراحی دارد .همچنین باربری بهدستآمده از این دو روش ،بهدلیل ماهیت دینامیکی
آنها ،از جواب سایر روشها بزرگتر است.
کليدواژهها :آزمونهای برجای شمع ،باربری شمع ،رابطه هیلی ،معادله موج ،بارگذاری شمع.

 -1مقدمه
بهدلیل عدم قطعیتهای زیادی که در تعیین ظرفیت باربری
شمع ناشی از تغییرات شرایط زیرسطحی ژئوتکنیکی ،کمبودهای
ذاتی روابط کالسیک طراحی شمع و همچنین دستخوردگی و
تغییر متغیرهای مکانیکی خاک اطراف شمع در حین اجرا وجود
دارد ،تعیین باربری شمع مبتنی بر اندازهگیری برجا در پروژههای
مختلف متداول و ضروری است .اهمیت موضوع بهحدی است که
برخی مراجع طراحی مثل استاندارد آلمان ،اجازه طراحی بدون
اندازهگیری برجا را نمیدهند ( .)0223 ،Ulrichجدول ( )5روش-
های برجا برای این منظور را بههمراه برخی مزایا و معایب آنها
نشان میدهد .اگرچه آزمایش بارگذاری استاتیکی دقیقتر از کلیه
روشهای دیگر است ،ولی مشکالت اجرایی زیادی بهخصوص در
شمعهای بزرگ دارد .بنابراین استفاده از روشهای سادهتر مثل
فرمولهای دینامیکی یا روشهای مبتنی بر تئوری پخش موج
تنش ضروری است .نتایج حاصل از روشهای مختلف تخمین
باربری برجای شمع با یکدیگر تفاوت دارند ،بخشی از این تفاوت

بهدلیل خطاهای اندازهگیری است که موضوع مقاله حاضر نمی-
باشد ،ولی بخش دیگر به تفاوت نظری این روشها مربوط میشود.
لذا بررسی تئوریک روشهای مختلف در این مقاله بحث میشود.
شایانذکر است اگرچه مطالعات مختلفی پیرامون این روشها
از کارهای  )5911( Felleniusو  )0223( Randolphگرفته تا
 Rosenvingeو همکارانش (Likins ،)0250( Bullock ،)0222
( Allin ،)0250( Rajagopal ،)0250و همکاران (،)0251
 Shooshpashaو همکاران ( )0252( Zhussupbekov ،)0252و
 )0251( Salgadoانجام شده یا در حال انجام است ،لیکن در اغلب
موارد بررسی پیرامون یک روش یا مقایسه آن با نتایج روش دیگری
انجام شده است .درحالیکه در این مقاله با شبیهسازی عددی ،سه
روش متداول و نسبتاً رایجتر تخمین درجای ظرفیت باربری شمع
با هم و با نتایج روابط طراحی شمع مقایسه شدهاند .روشهای
بارگذاری استاتیکی ،اندازهگیری برجهندگی شمع و روش مبتنی
بر تئوری پخش موج ،روشهای مطالعه شده در این مقاله می-
باشند.

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس2950-1539315 :
آدرس ایمیل( m.rojhani@shahed.ac.ir :م .رجحانی)( afakher@ut.ac.ir ،ع .فاخر).
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انجام این آزمایش طوالنی بودن و هزینههای بسیار باالی آن است
( .)5911 ،Felleniusاین مشکالت عمدتاً بهدلیل فراهم آوردن
نیروی عکسالعمل جکهای بارگذاری با بار مرده یا شمعهای
کششی میباشد .ضمناً تأمین جک با ظرفیت کافی و تیر بارگذاری
نیز مشکل است .این امر ممکن است منجر به عدم انجام آزمایش
در برخی پروژهها بهدلیل مشکالت اجرایی شود .هرچند که با وجود
روشهای سادهتر دیگر ،بهعلت دقت باال همچنان این روش جایگاه
ویژه و با اهمیتی دارد و بایستی برای کالیبره کردن بسیاری از
روشها موردتوجه قرار گیرد ( .)0250 ،Rajagopalاگر قدرت
سیستم بارگذاری برای اعمال بار بر شمع تا حد گسیختگی کفایت
نکند ،آنگاه روشهای مختلفی برای تفسیر نتایج و تخمین باربری
نهایی بهکار میرود .این حالت در بسیاری از پروژهها وجود دارد.
یکی از این روشها ،روش چین -کندنر 0است که بهطور مختصر
شرح داده میشود ( Khodaparastو  .)5311 ،Fakherبرای
استفاده از این روش ابتدا باید منحنی (تغییر مکان -بار /تغییر
مکان) را رسم کرد (شکل ( ))5و شیب قسمت مستقیم منحنی را
بهدست آورد .باربری نهایی شمع عکس شیب بهدستآمده می-
باشد.

 -5مبانی تئوری و مرور ادبيات فنی
سادهترین روش تخمین باربری شمع استفاده از روابط
کالسیک طراحی است .این روشها صرفاً بر اساس مشخصات
مکانیکی خاک مثل زاویه اصطکاک داخلی  و چسبندگی C
بنانهاده شدهاند .روشهای مختلفی بدین منظور در مراجع و کتب
درسی موجود است ،که به جهت اختصار از ذکر آنها اجتناب می-
شود .در این مقاله برای تخمین باربری شمع با استفاده از روابط
کالسیک ،از روابط ارائهشده در آییننامه انستیتو نفت آمریکا
( 5)APIاستفاده شده است ( .)0222 ،APIدر روش  ،APIمقاومت
نوک و جدار شمع مبتنی بر سطح مقطع نوک و سطح پیرامونی
شمع و اعمال ضرایبی بر مشخصههای مقاومت برشی خاک تعیین
میشود .با توجه به عدم اطمینانهای روابط کالسیک ظرفیت
باربری در بسیاری از موارد انجام آزمایشهای برجا برای تخمین
باربری شمع اجتنابناپذیر است .در ادامه سه روشی که در این
مقاله برای مقایسه انتخاب شدهاند ،توضیح داده میشود.
 -1-5آزمايش بارگذاری
آزمایش بارگذاری شمع یکی از قابلاعتمادترین آزمایشهایی
است که برای تعیین باربری شمع انجام میشود .از مشکالت عمده

جدول  -1روشهای برجا برای تخمين باربری شمع
روش

دقت

هزینه

بارگذاری استاتیکی

بسیار خوب

بسیار باال

فرمولهای دینامیکی
(5925 ،Chellis؛  Flemingو همکاران،
نسبتاً خوب
5982؛ 5992 ،Mohan؛  Poulosو
)5992 ،Davis

بسیار کم

آزمونهای دینامیکی بر مبنای تئوری
موج تنشی
(5925 ،Chellis؛  Flemingو همکاران،
)5982

خوب

زیاد
(در ایران)

استاتنامیک3
( Rosenvingeو همکاران)0222 ،

خوب

زیاد (در ایران)

استربرگ2

( Rosenvingeو همکاران0222 ،؛
 Zhussupbekovو همکاران)0252 ،

خوب

نسبتاً باال

تجهیزات
ساده
-

توضیح
عدم امکان بار گسیختگی زیاد
بسیار زمانبر
عدم امکان تفکیک مقاومت نوک و جدار

-

دشواری انتخاب روش تفسیر مناسب
عدم در نظر گرفتن تمام عوامل مؤثر در کوبش

-

عدم در نظر گرفتن اثراتی مانند کاهش اصطکاک در گروه شمع

بسیار ساده
کاربرد بیشتر در خاکهای دانهای
-

عدم امکان تفکیک مقاومت نوک و جدار

-

تعدد فرمولها و دشواری انتخاب فرمول مناسب در شرایط مختلف

-

انجام خیلی سریع
نیاز به تجربه در تفسیر دادهها

-

عدم در نظر گرفتن اثراتی مانند کاهش اصطکاک در گروه شمع

مشکل

انجام خیلی سریع

-

تعیین تنش حین کوبش در شمع

-

امکان تفکیک مقاومت نوک و جدار
مناسب برای شمعهای با ظرفیت باال

مشکل

بهدلیل سرعت زیاد ،اثر بارهای استاتیکی را دقیقاً نشان نمیدهد

مشکل
-

عدم امکان تفکیک مقاومت نوک و جدار
تنها راه عملی برای شمعهای با ظرفیت بسیار باال (شمعهای با بیش از  92متر
طول و  3متر قطر)
امکان تفکیک مقاومت نوک و جدار

1. American Petroleum Institute
0. Chin-Kondner

3. Statnamic
4. Osterberg
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C1

Qu 

 Quبار نهایی C1 ،شیب قسمت خطی منحنی است .اگر منحنی بار-
تغییر مکان کامالً خطی باشد ،منحنی چین -کندنر حالت ایدهآل
خود را ،مثل منحنی خطچین در شکل ( ،)5پیدا میکند.
شایانذکر است در مواردی همچون کارهای شوشپاشا و همکاران
از روش بارگذاری در مقیاس آزمایشگاهی نیز برای بررسی ظرفیت
باربری و رفتار شمع استفاده شده است ( Shooshpashaو
همکاران 0252 ،و .)0253
 -5-5روش مبتنی بر اندازهگيری برجهندگی
از رایجترین روشها برای تخمین ظرفیت باربری شمع استفاده
از فرمولهای شمع کوبی است که وابسته به اندازهگیری فرورفت
دائمی شمع در هر ضربه میباشد .این فرمولها مقاومت حین
کوبش شمع را به باربری استاتیکی آن مرتبط میکند
( .)0223 ،Randolphبرخی از این فرمولها تجربی است و برخی
دیگر مبنای تئوریک دارد ،که مبتنی بر تساوی انرژی دینامیکی
ورودی چکش با کار استاتیکی انجامشده توسط خاک در فرورفت
شمع میباشد .اولین فرمول دینامیکی را تیلور 1ارائه کرد و از آن
زمان تاکنون تعداد بسیاری از این فرمولها برای شرایط مختلف
ارائه گردیده که جوابهای حاصل از آنها نیز بسیار متفاوت است.
یکی از انواع این فرمولها رابطه  Hileyاست ( .)5932،Hileyرابطه
 Hileyبا سایر روابط دینامیکی کوبش شمع تفاوت اساسی دارد،
زیرا تنها رابطه است که عالوه بر فرورفت از مقدار برجهندگی نیز
در تخمین باربری بهمنظور محاسبه مقدار انرژی هدررفته در
تغییرشکلهای استفاده میکند .برجهندگی در واقع فرورفت موقت
شمع تحت ضربه است ( Allinو همکاران Likins( ،)0251 ،و
همکاران.)0250 ،

18

همانطور که ذکر شد کلیه فرمولهای دینامیکی بر مبنای
برابر بودن کار انجامشده توسط چکش با کار مقاومی که خاک روی
شمع انجام میدهد ،بنانهاده شدهاند .این معنا در شکل ( )0به-
خوبی نشان داده شده است (.)5992 ،Mohan
) W .H  S OABD  S OABC  S BCD  R( s  c
2

()0

 Wوزن وزنه H ،ارتفاع سقوط R ،باربری شمع s ،فرورفت شمع در
هر ضربه Wp ،وزن شمع c ،بر جهندگی شمع A ،سطح مقطع شمع.
البته همواره بخشی از انرژی چکش هدر خواهد رفت که در
نمودار ساده شکل ( )0نشان داده نشده است .اگر انرژی هدررفته
در چکش با یک ضریب بازده و افت انرژی ناشی از برخورد نیز وارد
معادله گردد ،بهدست میآید:
()3

R.C q
WP (1  e 2 ) R 2 L
R 2 L



(W  WP ) 2. A.E 2. A.E 
2

e f .W .H  R.S  e f .W .H

 Cqنشست االستیک زمین L , A , E  ،طول ،سطح مقطع و مدول
ارتجاعی سرشمع e f ،ضریب بازده چکش e ،ضریب بازگشت ،اگر
R .L
A.E 

Cc 

و

R .L
A.E

CP 

1


 R  S  ( C C  C P  C q )
2



()2
با فرض
زیر تبدیل میشود:

C  Cc  C P  Cq

()1

باشد نیز:
) e f .( W  e 2 .WP
) ( W  WP

و در حالت سادهشده ،رابطه هیلی بهصورت
2
) W .H e f .( W  e .WP

c
(
W

W
s
)P
2

R

روش فوق ،برای استخراج رابطه  ،Hileyمبتنی به قانون نیوتن و
اصل بقای انرژی است.
اندازهگیری برجهندگی بهسادگی با نصب کاغذ روی شمع و
اتصال قلم مناسب به آن انجام میشود .جزئیات روش کار و اندازه-
گیری برجهندگی و همچنین ارزیابی رابطه  Hileyو مقایسه نتایج
آن با آزمایش بارگذاری در چند پروژه در ایران انجام شده است.
بهنظر میرسد رابطه  Hileyبهدلیل در نظر گرفتن برجهندگی
دقیقتر از سایر روابط دینامیکی کوبش است (،Yahyazadeh
 .)5311لذا در اینجا برای مقایسه تئوریک انتخاب گردیده است.
 -8-5روش مبتنی بر تئوری پخش موج
سومین روش برجا که در این مقاله موردبررسی قرار میگیرد،
روش مبتنی بر تئوری پخش موج تنش در شمع در اثر ضربه است.

شکل  -1روش برونيابی چين -کندنر

5. Toylor
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در خصوص این روش  Bullockدر سال  0250مزیتهای استفاده
از این روش را بر میشمارد.
بعد از اینکه معلوم شد بررسی کوبش شمع با فرض شمع
بهصورت یک جسم صلب دقت چندانی ندارد ،روش تئوری پخش
موج گسترش یافت ( Salgadoو همکاران .)0251 ،در این روش
فرض میشود که با هر ضربه چکش یک موج تنش در شمع ایجاد
میشود که با سرعت مشخصی بهطرف پایین شمع حرکت میکند.
درنتیجه تمام طول شمع بهطور مشابه تحت تنش قرار نمیگیرد.
معادله موج عالوه بر تخمین باربری ،قابلیت محاسبه تنشهای
ایجادشده در شمع حین کوبش را نیز داراست (.)0222 ،Singh
معادله موجی که در اثر اعمال ضربه بر سر لولهای منشوری،
ایجاد میگردد بهصورت زیر است:
2D  E  2D 
  
t 2    x 2 

() 2

روش کیس با استفاده معادالت پخش موج در میلهای
منشوری ،رابطه سادهای برای تخمین باربری استاتیکی شمع ،با
استفاده از منحنیهای سرعت و نیروی سرشمع در هنگام کوبش،
ارائه میکند ،که عبارت است از:
()8

  1  J .P2  Z .V2 
C
2
2



RS  1  JC . P1  Z .V1

 P1نیرو در شمع در لحظه  P2 ،t1نیرو در شمع در لحظه t2
 V1سرعت در شمع در زمان t1
 V2سرعت در شمع در زمان t2

 Jcضریب میرایی
 Zامپدانس شمع
معموالً زمان  t1را زمانی میگیرند که منحنی سرعت سر شمع به
اولین قله خود میرسد .زمان  t2نیز برابر است با:
()9

C

t 2  t 1  2L

 Lطول شمع و  Cسرعت انتشار موج در شمع است که برابر است
با:
()52
شکل  -5ايده اوليه شکلگيری فرمولهای ديناميکی کوبش
شمع

()1

امپدانس شمع نیز از رابطه ( )55بهدست میآید:
()55

 Dتغییر مکان طولی نقطهای از میله از موقعیت اصلی آن E ،مدول
ارتجاعی میله  ،چگالی مصالح میله t ،زمان x ،جهت محور طولی
میله ،با در نظر گرفتن مقاومت خاک اطراف شمع بهدست میآید:
 E  2D 
 

R
t 2    x 2 

 2D

که  Rمقاومت خاک است.
معادله ( ) 1باید برای شرایط اولیه و مرزی مناسب حل شود،
تا رابطه بین تغییر مکان ،زمان ،موقعیت شمع و همچنین تغییرات
تنش در طول شمع بهدست آید .بهدلیل اینکه حل تحلیلی این
معادله بهدلیل پیچیدگی آن میسر نیست ،باید با روشهای عددی
حل گردد .اولین بار حل عددی مسئله توسط اسمیت ارائه شد.
بعداً معادله پخش موج تنش در شمع توسط افراد مختلف حل
گردید .در این تحقیق برای بررسی تئوری پخش موج تنشی در
شمع و تخمین باربری ،از روش کیس 2استفاده شده است .بههمین
منظور در اینجا این روش تشریح میگردد.

6. Case Method

P

C E

EA
C

Z

 Eمدول االستیسیته شمع A ،سطح مقطع شمع
شایانذکر است که تعیین مقدار ضریب میرایی در روش کیس
دشوار است .البته جدولهایی موجود است که با توجه به جنس
خاک مقدار تقریبی  Jرا پیشنهاد میکند Mohan .در کتاب خود
مقدار  Jرا برای خاکهای ماسهای از ( 2/308 )S/mتا ()S/m
 2/212و برای خاکهای رسی از ( 5/35 )S/mتا (3/08 )S/m
معرفی میکند (.)5992 ،Mohan
الزم است این نکته یادآوری شود ،روش کیس که بر مبنای
معادله پخش موج تنش در شمع بنانهاده شده است روش خیلی
دقیقی نیست و علت اصلی استفاده از آن در این تحقیق سادگی
آن میباشد .زیرا دیگر روشهای مبتنی بر تئوری پخش موج تنش
در شمع حل بسته ندارد و استفاده از آنها مستلزم نوشتن برنامه
رایانهای برای حل عددی معادله دیفرانسیل پخش موج است .نرم-
افزار  CAPWAPیکی از نمونههای تجاری این نرمافزارهاست که با
استفاده از منحنی سرعت و نیروی ثبتشده توسط دستگاه PDA
در هنگام کوبش شمع و حل عددی معادله دیفرانسیل پخش موج،
باربری را تخمین میزند.
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 -8مدلسازی عددی
 -1-8انتخاب نرمافزار
بهمنظور شبیهسازی عددی کوبش شمع و آزمایش بارگذاری
شمع از نرمافزار تفاضل محدود  FLACدر محیط سهبعدی استفاده
شده است .علت استفاده از نسخه سهبعدی مهیا بودن امکان بررسی
حالتهای مختلف دیگری همچون شمع مایل است که خارج از
موضوع مقاله حاضر میباشد.
 -5-8ابعاد هندسی مدل و مشبندی
در مدلسازی عددی همواره باید محدودهای مدل گردد که
عالوه بر شبیهسازی رفتار واقعی ،بهینه هم باشد .بهعبارتدیگر
مدل آنقدر بزرگ نشود که فاقد کارایی گردد .بر این اساس و با
مطالعه کارهای مشابه انجام گرفته ،خاک اطراف شمع تا ده برابر
قطر شمع مدل میگردد ( Mabsoutو همکاران .)5991 ،همچنین
عمقی از خاک که در زیر نوک شمع مدل میشود باید برابر طول
شمع و یا حداقل ده متر باشد .ابعاد المانها یا فاصله گرههای شبکه
تفاضل محدود نیز در شمع و نوک آن کوچکترین مقادیر را دارد
(شکل ( ))3و هرچه به انتهای مدل و طرفین آن نزدیک میشود
فاصله گرهها بیشتر میشود ( .)5999 ،Aziziزیرا در اطراف و
انتهای مدل ،دقت باالیی نیاز نیست و این کار موجب کم شدن
تعداد گرهها و تسریع حل مسئله میگردد .متذکر میگردد ،با توجه
به اینکه مدل شمع از هندسه سادهای برخوردار بوده و تجربه
زیادی از مدلسازی آن موجود است ،مبتنی بر تجارب و توصیه-
های قبلی ،در خصوص هندسه و ابعاد مش در مدلسازی تصمیم-
گیری شده است .در این پژوهش شمعهای بتنی با مقطع استوانه
توپر و با روش اجرای کوبش و با مشخصات زیر مدلسازی شده
است:
قطر شمع ( ،512 ،522 ،22 :)cmطول شمع ( 51 ،52 ،1 :)mو
 ،02مشخصات خاک مدلسازی شده نیز عبارت است از:
خاک )5
خاک )0
خاک )3
خاک )2

= 0, C = 120 kN, E = 38 MPa
= 20, C = 100 kN, E = 50 MPa
= 20, C = 50 kN, E = 75 MPa
= 20, C = 20 kN, E = 100 MPa

شایانذکر است در این مدلسازی خاک بهصورت خشک مدل شده
است و آب در محیط وجود ندارد.

7. Fixed boundary
8. Mohr-Coulomb
9. Local damping

شکل  -8مقطعی از مدل ساختهشده

 -8-8شرايط مرزی
در مدل استاتیکی که آزمایش بارگذاری شمع را شبیهسازی
میکند ،مرز ثابت 1بهخوبی شرایط واقعی را شبیهسازی میکند.
اما با توجه به اینکه در مدلسازی دینامیکی ،مرزها باید جاذب
انرژی باشند تا تحریکات ناشی از ضربه را منعکس نکنند ،در مدل
دینامیکی کوبش شمع از مرزهای ویسکوز استفاده شده است .مرز
ویسکوز  FLACبر اساس فرموالسیون ارائهشده توسط  Lysmerو
 Kuhlemeyerدر سال  5929میباشد.
 -0-8مدل رفتاری خاک
در کلیه مدلسازیهای انجامشده در این تحقیق رفتار خاک
بر مبنای مدل موهر -کولمب 8است .از جمله علل استفاده از این
مدل رفتاری ،سادگی تعیین پارامترهای آن و سابقه طوالنی
استفاده از آن در مدلسازیهای ژئوتکنیکی است .البته استفاده از
سایر مدلهای رفتاری خاک جهت تحقیقات آتی پیشنهاد میشود.
 -2-8ميرايی
بهدلیل اینکه نرمافزار  FLACهمواره معادله حرکت را به-
صورت کامل حل میکند ،یعنی مسائل استاتیکی نیز بهصورت
دینامیکی حل میشود ،در حل استاتیکی هم از متغیر میرایی
استفاده میکند .پیشفرض  FLACدر مسائل استاتیکی یک نوع
میرایی غیر ویسکوز بهنام میرایی محلی 9است که تنها زمانی که
سرعت تغییر عالمت دهد ،فعال میشود .امّا برای حل مسائل در
حالت پایا 52که حرکت یکنواخت قابلتوجهی وجود دارد (مانند
حرکت شمع در خاک) و سرعت تغییر عالمت نمیدهد ،یک نوع
میرایی دیگر در  FLACموجود است که برای انتقال انرژی جنبشی
از میرایی محلی کارآمدتر است .این میرایی در  FLACمیرایی
10. Steady state
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مرکب 55نام دارد و در مدلسازی استاتیکی بارگذاری شمع مورد
استفاده قرار گرفته است.
قبل از آنکه درباره مقدار میرایی در مدل دینامیکی صحبت
شود ،الزم است با روش تحلیل استفاده شده آشنایی حاصل شود.
تحلیل دینامیکی در  ،FLACتحلیل غیرخطی با انتگرالگیری
مستقیم عددی در حوزه زمان است .در این روش در ابتدای هر
گام زمانی به رابطه تنش -کرنش رجوع میشود تا خصوصیات
مناسب برای هر المان در آن گام زمانی مشخص گردد .در روش
تحلیل غیرخطی با تشکیل چرخه هیسترزیس 50تنش و کرنش
برشی ،مقدار انرژی مستهلکشده با توجه به نسبت  W Wمحاسبه
میشود .زیرا میرایی برابر است با:
W
4 .W

()50

D

امّا ازآنجاکه هیچ مدل رفتاری بهطور کامل میرایی
هیسترتیک 53را مدل نمیکند ،در محاسبات عددی میرایی اضافی
به برنامه داده میشود .البته چنانچه مسئله در مد کرنشهای بزرگ
باشد و جریان خمیری ایجاد شود ،مقدار استهالک انرژی در مدل
آنقدر زیاد است ،که تأثیر میرایی اضافی واردشده بسیار ناچیز
میشود .لذا تعیین دقیق آن لزومی ندارد و حداقل مقدار آن کفایت
میکند .مقدار میرایی در تحلیلهای انجام گرفته دو درصد انتخاب
شده است.
 -1-8سطح تماس شمع و خاک ()Interface
برای مدل کردن سطح تماس شمع و خاک از المان
اینترفیس 52موجود در  FLACاستفاده شده است که رفتار آن بر
مبنای تئوری کولمب است و دارای ویژگیهایی از قبیل اصطکاک،
چسبندگی ،اتساع ،سختی نرمال و برشی ،مقاومت کششی و برشی
است .شایانذکر است نرمافزار  FLACبهصورت پیشفرض اجازه
لغزش به اینترفیس را نمیدهد .لذا با توجه به اینکه در این مسئله
لغزش اتفاق میافتد میبایست این گزینه فعال شود .مقدار زاویه
اصطکاک و چسبندگی اینترفیس وابسته به خاک اطراف تعیین
میگردد .زاویه اصطکاک برابر  %21مقدار زاویه اصطکاک خاک
مبنا در نظر گرفته شده است .چسبندگی نیز معادل %32
چسبندگی خاک مبنا منظور شده است .زاویه اتساع صفر و سختی
در صفحه و عمود بر صفحه نیز معادل سختی خاک در نظر گرفته
شده است.

11. Combined damping
12. Hysteresis
13. Hysteretic damping

 -7-8بارگذاری
در مدل استاتیکی شبیهسازی آزمایش بارگذاری شمع،
بارگذاری بهصورت سرعت یکنواختی بر سر شمع اعمال میشود.
البته اعمال سرعت بهصورت ناگهانی بر سر شمع صحیح نیست و
بهدلیل شُک ناگهانی ناشی از بارگذاری ،شمع دچار ارتعاش خواهد
شد و منحنی بار -نشست حالت نوسانی به خود میگیرد .لذا ابتدا
بهصورت تدریجی سرعت از صفر شروع شده و پس از رسیدن به
مقدار مشخصی ثابت میشود .سرعت ثابت نفوذ شمع در خاک -1
 52متر در هر گام حل است.
در مدل دینامیکی شبیهسازی کوبش شمع باید ضربه چکش
بر سر شمع اعمال شود .برای شبیهسازی ضربه از تابع بارگذاری
که توسط  Gobleو همکارانش ( )5982بدین منظور ارائه شد،
استفاده میشود .البته منحنی نیرو برای چکشی که در مدلسازی
مدنظر بوده ( )Delmag-D100تغییر کرده است.
 -1-8ارزيابی صحت مدل
قبل از آنکه از مدل ساختهشده استفاده شود ،باید صحت
جوابهای آن بررسی و تأیید گردد .یکی از مواردی که در هر
مدل سازی مطرح است کنترل درستی هندسه مدل است .هرچند
همانطور که ذکر شد برای مدلسازی ،با توجه به نکات ارائهشده
در منابع مربوطه ،تالش شده است که محدودهای از خاک که
مدلسازی میشود و موقعیت مرزها ،ابعاد المانها و  ...بهگونهای
انتخاب شود که اثرات ناشی از مدلسازی عددی به حداقل ممکن
کاهش یابد .درعینحال بعد از انجام تحلیلها نیز با کنترل تغییر
مکانها و تنشهای ایجادشده در خاک ،هندسه مدل مورد ارزیابی
قرار میگیرد .همانطورکه شکلهای ( )2و ( )1نشان میدهد،
محدوده تغییرات تنش ناشی از بارگذاری در مدل دینامیکی و
استاتیکی در فاصله قابل قبولی از مرزهای اطراف مدل قرار دارد
که نشاندهنده مناسب بودن ابعاد هندسی مدل است.
در اینجا برای کنترل بیشتر به مقایسه کیفی پاسخهای مدل
با موارد واقعی میپردازیم .با توجه به اینکه یکی از روشهای
موردبررسی در تحقیق حاضر رابطه هیلی است که با استفاده از
مقدار فرورفت و برجهندگی باربری را تخمین میزند ،لذا در شکل
( )2منحنیهای فرورفت و برجهندگی بهدستآمده از مدل
دینامیکی کوبش شمع با یک نمونه واقعی مقایسه شده است.
مشاهده میشود تطابق کیفی خوبی بین دو منحنی برقرار است.

14. Interface
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بهدستآمده از مدل در سر شمع را در مقایسه با یک نمونه از
منحنیهای سرعت و نیروی ثبتشده توسط دستگاه  PDAنشان
میدهد .برای نشان دادن همخوانی خوب این دو منحنی با هم،
نقاط مشترک بر روی آنها شمارهگذاری شده است .مالحظه می-
گردد که پاسخهای بهدستآمده از مدل بهلحاظ کیفی ،از همخوانی
خوبی نسبت به منحنی واقعی ثبتشده برخوردار است.
برای کنترل پاسخهای مدل استاتیکی با موارد واقعی نیز یک
نمونه از منحنیهای بار -نشست شمع که از مدل عددی
ساختهشده و شبیهسازی آزمایش بارگذاری شمع بهدستآمده در
شکل ( )8نشان داده شده است.

شکل  -0کانتور تنش خاک در مدل ديناميکی

(الف)

(ب)

شکل  -7منحنی سرعت و نيروی سر شمع :الف) الگوی کلی
منحنی سرعت و نيروی سر شمع در نرمافزار ،CAPWAP

شکل  -2کانتور تنش خاک در مدل استاتيکی

ب) منحنی سرعت و نيروی سر شمع ،بهدستآمده از مدل
ديناميکی کوبش شمع در محيط FLAC

شکل  -1منحنی فرورفت و برجهندگی
شکل  -1منحنی بار -نشست بهدستآمده از FLAC

همچنین با توجه به اینکه جهت تخمین باربری شمع با
استفاده از تئوری پخش موج تنشی ،به منحنی سرعت و نیرو در
سر شمع نیاز است؛ در اینجا الزم است از پاسخهای مدل دینامیکی
نیز اطمینان حاصل شود .شکل ( )1منحنی سرعت و نیروی

مقایسه این منحنی با شکل ( ،)5که مشابه منحنی مذکور در
منابع علمی مربوطه میباشد ،حاکی از همخوانی خوب آنها است.
عالوه بر این تطابق بسیار خوب نتایج حاصل از تخمین باربری
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شمع بهکمک مدل استاتیکی بارگذاری شمع ،که در ادامه مقاله
ارائه خواهد شد ،با نتایج روابط کالسیک طراحی نشاندهنده

صحت مدلسازی انجام شده است.
 -0بررسی نظری روشهای تعيين باربری
چنانچه ذکر شد روشهای مختلفی برای تخمین برجای
باربری شمع وجود دارد .این قسمت به بررسی و مقایسه نتایج
برخی از این روشها با هم و بر مبنای مدلسازیهای انجام شده
اختصاص دارد .مدل استاتیکی و دینامیکی مذکور در قسمت قبل
این مقاله برای مقادیر مختلف متغیرهای خاک ( cو  )و طول
شمع ،قطر شمع و  ...اجرا گردید و نتایج بهدست آمد.

 -1-0بحث در مورد آزمايش بارگذاری استاتيکی
پیش از آنکه نتایج بهدستآمده موردبررسی قرار گیرد الزم
است تذکر داده شود ،بهعلت اینکه در مدل عددی بارگذاری شمع،
بارگذاری تا حد تسلیم ادامه نیافته است؛ برای تخمین باربری از
روش چین -کندنر استفاده شده است ( Khodaparastو ،Fakher
 .)5311علت عدمبارگذاری شمع تا حد گسیختگی (تغییر مکان
حدود  52درصد قطر شمع) ،محدودیت سختافزار در دسترس
است که زمان حل را خیلی طوالنی میکند .همانطور که ذکر شد
سرعت بارگذاری  52-1متر در هر گام حل است.
با بررسی نمودارهای تغییرات باربری شمع با تغییر قطر و عمق
مدفون شمع و همچنین چسبندگی ،زاویه اصطکاک داخلی و
مدول االستیسیته خاک (منحنیهای شکلهای ( )9تا (،))53
مالحظه میگردد که روش تعیین باربری شمع بهکمک مدلسازی
بهصورت محیط پیوسته و شبیهسازی آزمایش بارگذاری استاتیکی
شمع از قابلیت باالیی برخوردار بوده و جوابهای بهدستآمده از
این روش تطابق بسیار خوبی با جوابهای حاصل از روابط کالسیک
ظرفیت باربری دارد .همچنین در مواردی از قبیل تغییر مدول
االستیسیته خاک نیز که روشهای کالسیک طراحی آن را در نظر
نمیگیرد ،این روش بهخوبی تغییرات را احساس میکند و با
سختتر شدن خاک باربری شمع نیز افزایش مییابد .البته همان-
طور که پیشتر ذکر شد یکی از مشکالت اصلی آزمایش بارگذاری
شمع انتخاب روش مناسب برای تفسیر نتایج است که طبیعتاً در
شبیهسازی آزمایش بارگذاری استاتیکی نیز این مشکل موجود
خواهد بود .لیکن مالحظه میگردد علیرغم وجود این مشکل با
انتخاب روش مناسب تفسیر دادهها ،نتایج بهدستآمده بسیار خوب
است و از درجه باالی اطمینان برخوردار است.

 -5-0بحث در مورد فرمول هيلی
برای تخمین ظرفیت باربری شمع با استفاده از فرورفت و
برجهندگی که در واقع استفاده از رابطه هیلی میباشد ،باید
پارامترهای ورودی این رابطه اندازهگیری شود .مقدار فرورفت ()S
و برجهندگی شمع ( )Cدر این رابطه از نتایج تحلیل دینامیکی
شمع تحت بار کوبش چکش در تحقیق حاضر حاصل شد .مقادیر
متغیرهای وزن چکش  Wو وزن شمع  Wpنیز با توجه به نوع
چکش مدل شده و ابعاد و جنس شمع قابلتعیین است .چکش
استفاده شده در این پژوهش از نوع دلماگ )D100( 51با وزن کوبه
 52تن و انرژی هر ضربه بین  322-052کیلونیوتن -متر میباشد.
ضریب بازده چکش ( )efنیز ،یک در نظر گرفته میشود ،چراکه در
مدل عددی استهالک انرژی نداریم و نیرو مستقیماً بر سر شمع
اعمال میگردد .در مورد ضریب بازگشت ( )eبا استفاده از جداول
راهنمای موجود در مراجع برای انتخاب مقدار آن اقدام شده و عدد
 2/1منظور میشود ( .)5925 ،Chellisتعیین مقدار  Enنیازمند
دقت بیشتری است .در مدل دینامیکی ساختهشده نیروی
مشخصی بر سر شمع بهعنوان اثر چکش بر شمع اعمال گردیده
است ،درحالیکه در واقعیت انرژی ورودی از طرف چکش به شمع
است که مقدار مشخصی است و نه نیرو ،و در واقع نیروی اعمالی
از جانب چکش بر شمع بستگی بهسختی شمع و خاک پیرامون
آن دارد .بهعبارتدیگر اگر چکش با انرژی مشخص بر شمع فرضی
صلب اثر کند نیرو به بینهایت میل میکند درحالیکه اثر همان
چکش به یک شمع فرضی با سختی خیلی کم نیروی خیلی
کوچکی خواهد بود .زیرا انرژی ورودی از جانب چکش برابر با کار
مقاوم انجام شده ،یعنی حاصلضرب نیرو در جابهجایی ،است .پس
هرچه تغییر مکان بزرگتر شود نیرو کوچکتر خواهد بود .لذا مقدار
 Enدر هریک از موارد با محاسبه سطح زیر منحنی نیرو -تغییر
مکان سر شمع بهدستآمده و در رابطه هیلی قرار داده میشود.

شکل  -2نمودار نحوه تغييرات باربری شمع با تغيير قطر شمع

15. Delmag
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شکل  -14نمودار نحوه تغييرات باربری شمع با تغيير طول شمع
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شکل  -18نمودار نحوه تغييرات باربری شمع با تغيير مدول
االستيسيته خاک

شکل  -11نمودار نحوه تغييرات باربری شمع با تغيير چسبندگی
خاک

شکل  -15نمودار نحوه تغييرات باربری شمع با تغيير زاويه
اصطکاک خاک
16. Momentum

همانطور که در نمودار شکلهای ( )9تا ( )53مشخص است
کیفیت پاسخهای بهدستآمده از رابطه هیلی در حاالت مختلف
متفاوت است .روند تغییر باربری بهدستآمده از رابطه هیلی با
تغییر قطر روندی منطقی و تقریباً مطابق با جواب روشهای
کالسیک طراحی است .زیرا با افزایش قطر ،گوه خاک تشکیلشده
در نوک شمع نیز بزرگتر و درنتیجه نیروی مقاوم بیشتر میشود.
در حالتی که طول مدفون شمع تغییر میکند همخوانی مقدار
تغییرات در باربری بهدستآمده از رابطه هیلی با باربری حاصل از
روشهای کالسیک طراحی کمتر است (.)0225 ،Triantafyllidis
 Triantafyllidisنیز در تحقیقات خود به نتیجهای مشابه این
دست یافت و علت آن را اینگونه بیان کرد که بهدلیل آنکه نیروی
ناشی از ضربه چکش بهصورت موج در شمع منتشر میگردد ،لذا
مدت زمانی طول خواهد کشید تا این موج به نوک شمع برسد.
درنتیجه در شمعهای با طول زیاد ممکن است مدت زمان اعمال
ضربه ،از زمان الزم برای رسیدن موج به نوک شمع کوتاهتر باشد.
پس منحنی فرورفت و برجهندگی ثبتشده مربوط به زمانی خواهد
بود ،که هنوز موج تمام طول شمع را طی نکرده است .و این بدان
معناست که در معادالت ضربه -ممنتم 52نوشتهشده بین کوبه و
شمع ،کل شمع مشارکت ندارد .درنتیجه وزن شمع بهکار رفته در
رابطه هیلی باید اصالح شود و وزن طولی از شمع که در حین
ضربه ،موج را احساس کرده است بهجای آن قرار داده شود .بر این
اساس و با توجه به رابطه هیلی ،بدیهی است اگر در شمعهای بلند
از وزن کل شمع در رابطه هیلی استفاده شود ،باربری را کمتر
تخمین خواهد زد .لذا نمودار باربری از رابطه هیلی اصالحشده با
روشی که  Triantafyllidisارائه میکند نیز در کنار سایر روشها
رسم شده که مالحظه میگردد نمودار اصالحشده از همخوانی
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بهتری برخوردار است .امّا در رابطه هیلی باربری با تغییر
چسبندگی ،زاویه اصطکاک داخلی و مدول االستیسیته خاک
تغییراتی ندارد .علت بروز این مشکل بهطور مفصل در بخش بعدی
بحث خواهد شد.
موارد مذکور درباره نتایج رابطه هیلی ،پیرامون نحوه تغییرات
باربری با تغییر قطر و طول شمع و همچنین چسبندگی ،زاویه
اصطکاک داخلی و مدول االستیسیته خاک بود .آنچه درباره کلیه
حالتها برقرار است این است که جوابهای رابطه هیلی همگی
دست باال و بیشتر از مقدار واقعی است .علت بروز این مشکل در
بخش ( )3-2توضیح داده خواهد شد.

خاک اطراف شمع بهاندازه کافی پالستیک نشده و درنتیجه رفتار
آن بهمقدار  Cو  خیلی وابسته نیست .شکل ( )52قسمتهایی از
مدل را که در هنگام کوبش وارد ناحیه خمیری شده است نشان
میدهد .کوچکی نواحی پالستیک شده مؤید مطلب فوق میباشد.
راهحل این مشکل مدل کردن تعداد ضربات کافی برای پالستیک
شدن خاک اطراف شمع است ،تا مدل مطابق با واقعیت گردد .امّا
با توجه به اینکه در واقعیت حدوداً در هر  5/1ثانیه یک ضربه زده
میشود ،درنتیجه اگر بخواهیم برای مدلسازی کوبش تعداد زیادی
ضربه را مدل کنیم ،با امکانات سختافزاری موجود زمان تحلیل
آنقدر طوالنی میشود که انجام آن عمالً غیرممکن است.

 -8-0بحث در مورد روش مبتنی بر پخش موج تنش
همانطور که از نمودارهای ارائهشده در شکلهای ( )9تا ()53
برمیآید ،روند تغییرات باربری در این روش در حاالت مختلف
نسبت به باربری بهدستآمده از رابطه هیلی تطابق بهتری با باربری
بهدستآمده از روابط کالسیک طراحی دارد .بهاستثناء حالتی که
قطر تغییر میکند که شاید ناشی از خطاهای عددی باشد .مالحظه
میگردد که روند تغییرات باربری بهدستآمده از این روش با روند
تغییرات باربری بهدستآمده از آزمایش بارگذاری استاتیکی و
رابطه هیلی اصالحشده همخوانی خوبی دارد .البته در حاالتی که
چسبندگی ،زاویه اصطکاک داخلی و مدول االستیسیته خاک تغییر
میکند ،این روش نیز تغییر چندانی را نشان نمیدهد که خالف
واقع است و علت بروز آن در ادامه خواهد آمد .همانطور که
مالحظه میگردد مقدار باربری بهدستآمده از روش کیس خیلی
بیشتر از مقدار باربری بهدستآمده از روابط کالسیک طراحی،
آزمایش بارگذاری استاتیکی و حتی رابطه هیلی است .در ادامه
دلیل این مسئله ذکر خواهد شد.
چنانچه ذکر شد ،برخالف آنکه انتظار میرود با افزایش
چسبندگی یا زاویه اصطکاک داخلی خاک ،باربری شمع افزایش
یابد ،نمودارهای ارائهشده چنین چیزی را نشان نمیدهند .عدم
وجود حساسیت در پاسخهای مدل نسبت به این دو پارامتر می-
تواند بهدلیل آن باشد که ،خاک اطراف شمع در مدل کامالً
پالستیک نشده است ،درنتیجه تغییر  Cو  اثری بر پاسخ مدل
ندارد .با توجه به آنکه برخی مراجع مقدار تغییر مکان الزم برای
گسیختگی شمع را  2/5قطر شمع ذکر میکنند ،اگر این مقدار
تغییر مکان را بهعنوان مثال معیاری برای پالستیک شدن خاک
اطراف شمع بدانیم ،در این مدل خاک اطراف شمع کامالً وارد
ناحیه پالستیک نشده است .زیرا همانطور که از منحنی تغییر
مکان مشخص است در مدل مذکور دو ضربه متوالی
شبیهسازیشده است و مقدار تغییر مکان اتفاق افتاده در حدود
چهار تا پنج سانتیمتر است که کمتر از  2/5قطر شمع است ،لذا

شکل  -10نواحی پالستيک شده در مدل ديناميکی کوبش شمع

در مدلسازی انجام شده دو ضربه مدل شده است و با توجه
به اینکه در دو ضربه تسریع بارگذاری اثرات چندانی ندارد ،فاصله
زمانی بین دو ضربه به  2/23ثانیه کاهش یافته است .امّا ازآنجاکه
در چندین ضربه متوالی ،بهدلیل شکل گرفتن جریان خمیری در
خاک ،نمیتوان از فاصله زمانی بین ضربات و اثرات ناشی از کاهش
آن صرفنظر کرد ،اگر قرار باشد تعداد زیادی ضربه با زمان تناوب
معمول ( 5/1ثانیه) مدل گردد ،زمان الزم برای انجام تحلیل در هر
حالت نزدیک به یک ماه خواهد بود که انجام آن میسر نیست .در
ادامه به بررسی اثرات این مشکل در پاسخهای مدل میپردازیم.
عدم ایجاد ناحیه خمیری قابلتوجه ،بر مقدار برجهندگی شمع
اثری ندارد .زیرا برجهندگی تغییر شکلهای برگشتپذیر شمع و
خاک است و تابع متغیرهای تغییرشکلپذیری مصالح است .امّا این
مسئله بر مقدار فرورفت شمع اثر داشته و موجب کاهش آن می-
شود .که نتیجه آن افزایش باربری تخمین زده شده از رابطه هیلی
است .بهعبارتدیگر وجود این مشکل موجب شده خاک بهطور
کاذب محکمتر از آنچه هست ،بهنظر آید .بههمین دلیل باربری
بهدستآمده از رابطه هیلی و روش مبتنی بر معادله موج ،که هر
دو از نتایج مدل دینامیکی کوبش شمع استفاده میکنند ،نسبت
به روشهای دیگر دست باالتر میباشد .البته بهدلیل اینکه اثر این
مسئله در همه حاالت یکسان است ،در کلیه حاالت ،بهجز شرایطی
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که  و  Cتغییر میکند ،روند تغییرات باربری متأثر از آن نخواهد
شد.
شکل ( )51یک نمونه از نتایج تست  PDAانجام شده در بندر
خدماتی پارس عسلویه را نشان میدهد .مشاهده میشود تخمین
باربری از معادله موج چندین برابر باربری بهدستآمده از روابط
کالسیک طراحی است .لذا چند برابر بودن پاسخ معادله موج پدیده
نادری نیست و حتی در خروجی برنامه  CAPWAPنیز که از روش
کیس دقیقتر است دیده میشود.

شکل  -12مقايسه نتايج تست  PDAبا نتايج روابط کالسيک
طراحی در بندر خدماتی پارس عسلويه

 -2نتيجهگيری
روند تغییرات نتایج حاصل از مدلسازی آزمایش بارگذاری
شمع نسبت به متغیرهای مختلف تطابق خوبی با نتایج
بهدستآمده از روابط کالسیک تعیین ظرفیت باربری شمعها دارد
و از قابلیت اطمینان باالیی برخوردار است.
 روند تغییرات جوابهای بهدستآمده از رابطه هیلیاصالحشده ،با روش  ،Triantafyllidiبا نتایج روشهای دیگر
ازجمله بارگذاری استاتیکی شمع و روابط کالسیک طراحی تطابق
نسبتاً خوبی دارد .البته این تطابق در برخی حاالت مثل تغییر
چسبندگی ،زاویه اصطکاک داخلی و مدول االستیسیته خاک خوب
نیست ،که بهعلت نحوه مدلسازی انجام گرفته و فقدان امکانات
سخت افزاری مناسب برای مدل کردن تعداد ضربات کافی برای
پالستیک شدن خاک اطراف شمع است .همچنین نتایج حاصل
شده از تخمین باربری شمع با رابطه هیلی بهطورکلی در همه
حاالت ،نسبت به جوابهای روابط کالسیک طراحی و روش
بارگذاری استاتیکی ،دست باالتر میباشد .که علت آن بیان شد.
 روند تغییرات باربری بهدستآمده از روش کیس با تغییراتباربری در روش بارگذاری استاتیکی و همچنین تغییرات باربری
حاصل از روابط کالسیک طراحی تطابق خیلی خوبی دارد.
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همچنین باربری بهدستآمده از روش کیس معموالً از جواب روش-
های دیگر مثل بارگذاری استاتیکی ،رابطه هیلی و روابط کالسیک
طراحی بزرگتر است که در بخش  3-2بهدالیل آن اشاره شد.
همچنین ممکن است این مسئله ناشی از خطاهای موجود در روش
کیس باشد .زیرا همانطور که بیان شد ،روش کیس سادهترین
روش تخمین باربری شمع از معادله موج است و روشهای دقیقتر
از این روش نیز در تخمین باربری شمع بر مبنای معادله موج وجود
دارد که در آنها معادله دیفرانسیل بهصورت عددی و بهطور کامل
حل میشود.
با توجه به دستاوردهای این تحقیق به نظر میرسد روشی که
در ذیل خواهد آمد ،برای تخمین باربری شمع مناسب است.
بهنحویکه سادگی آزمایش اندازهگیری فرورفت و برجهندگی را با
دقت آزمایش بارگذاری استاتیکی ترکیب میکند:
الف) ثبت منحنی فرورفت و برجهندگی شمع در حین کوبش،
ب) ایجاد مدل عددی کوبش شمع با استفاده از مدل رفتاری
مناسب خاک و کالیبره کردن آن با استفاده از منحنی فرورفت و
برجهندگی ثبتشده در محل و تعیین پارامترهای مکانیکی و تغییر
شکلپذیری خاک دستخورده .بهعبارتدیگر پارامترهای خاک در
مدل آنقدر تغییر داده شود تا منحنی فرورفت و برجهندگی
بهدستآمده از مدل ،مطابق منحنی ثبتشده در محل شود .در
این تحقیق مبتنی بر نوع خاک مدل شده از مدل رفتاری موهر-
کولمب استفاده شده،
ج) مدلسازی عددی آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع با
پارامترهای بهدستآمده از بند (ب) برای خاک،
د) تخمین باربری استاتیکی شمع با استفاده از نتایج مدل-
سازی عددی آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع ،مشابه روش
بهکاررفته در این تحقیق.
شایانذکر است استفاده از روش فوق ،در صورت تکمیل مدل
دینامیکی کوبش شمع در تحقیقات آتی امکانپذیر میباشد.
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1. Introduction
Pile capacity estimation by conventional design equations is not so accurate. Besides of uncertainty of
geotechnical parameters and the defect of design equations, during pile installation, the soil is highly disturbed.
In pile foundation projects, it is necessary to confirm pile capacity by in-situ tests. Many methods are proposed
to perform in-situ such as static pile loading test, pile driving formulas based on penetration and rebound of
the pile during driving, and wave equation method. Among these methods, the use of the pile driving formula
is the easiest and the most economical method.( Randolph, 2003; Rosenvinge et al., 2004; Bullock, 2012; Likins, 2012;
Rajagopal, 2012; Allin et al., 2015; Shooshpasha et al. 2016; Zhussupbekov, 2016; Salgado, 2017) Hiley formula is the
only pile driving formula that uses pile rebound in combination with pile penetration for pile capacity
estimation(Hiley, 1930). Static pile loading is the most accurate and also expensive test(Fellenius, 1975).
Evaluation of capacity by wave equation method is newer than static loading and Hiley formula and with
moderate accuracy and cost. In this research, by numerical simulating of the pile driving and pile loading, the
results of the mentioned methods (Hiley formula, Wave equation, pile loading test) will be compared.

2. Methodology
In this study, the experimental research by the numerical modeling method was planned. The FLAC 3D
software is used for numerical modeling and analysis of two types of models. First, pile driving has been
simulated. Then the velocity and force of the pile's head are monitored to evaluate pile capacity by the Hiley
formula and so wave equation method or Case method. Second, the pile has been loaded statically according to
the pile load testing procedure to estimate pile capacity. During numerical modeling, many details such as mesh
generation, dimensions of the model, appropriate constitute model of soil, boundary conditions, damping
types, interface between pile and soil, loading conditions, and also verification of models and their results have
been considered and discussed.

3. Results and discussion
In this paper, the Hiley formula has been evaluated using numerical simulation of pile driving and variation
of penetration and rebound of pile (Fig. 1). Then, the pile capacity estimation using the Hiley equation based
on penetration and rebound of pile was obtained from the numerical simulation. The pile capacity has also
been calculated by the Case method using the force and velocity of the pile head obtained from the numerical
simulation. In addition to numerical simulation of pile driving, a static pile loading test has been numerically
simulated and its results have been used in the estimation of pile capacity(Khodaparast M, Fakher A, 1377).
Finally, pile capacity values obtained by these three methods have been compared as shown in Fig. 2.
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(a)
(b)
Fig. 1. Numerical modeling of pile Driving: a) Velocity and force of head pile during an impact, b) Szz stress counters during
driving

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 2. Test setup: a) Diameter effect, b) Length effect, c) Soil cohesion effect, d) Soil friction angle () effect

The results of numerical simulation have shown that the trend and also the amount of pile capacity
estimation by pile loading tests have the best fit with the results of the design equation. The pile capacity
estimated by the wave equation is usually overestimated. Because the soil strain due to wave propagation is
low and elastic, and doesn’t reach to plastic range. Also, the trend of the modified Hiley formula is in good
agreement with the wave equation. The result of the Hiley formula is overestimated, but not as high as the wave
equation results. The results of the Hiley formula are insensitive to friction angle, cohesion, and also modulus
of elasticity of soil.
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4. Conclusions
According to these results, the trend of capacity variation in static pile loading test modified Hiley formula,
and Case methods are all, to some extent, in good agreement with the results of design equations. However,
capacity values obtained from the Hiley formula and Case method are, almost in all cases, higher than capacity
by static loading test and design equation(Triantafyllidis, 2001).
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