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کلیات. 1

 کاربرد پی هاي عمیـق در خاك هـاي مسـئله دار، بارهـاي بـزرگ و غیرعـادي و شـرایط
محیطی غیرعادي

بتاًپیچیدگی در رفتار ذاتی خاك، طول نسـ:چالش هاي تحلیل و طراحی پی هاي عمیق
سازه-پی سازي و فرآیند اندرکنش خاكعمیق این سیستم

شمع هايتعیین ظرفیت باربري محور:
روش هاي تحلیل استاتیکی
استفاده از نتایج آزمایش هاي درجا
 آزمایش بارگذاري استاتیکی
وش هاي دینامیکیر
آنالیزهاي عددي

ظرفیت باربری پی ھای عمیقظرفیت باربری پی ھای عمیق



کلیات.1
ظرفیت باربری پی ھای عمیقظرفیت باربری پی ھای عمیق

هــاي درجــاهــاي آزمایشــگاهی، مزایــاي آزمــایشمحــدودیت آزمــون افــزایش اســتفاده از
هاي مکملهاي درجا به عنوان آزمایشآزمایش

مزایاي آزمایش نفوذ مخروط:
سادگی
سرعت و دقت مناسب
قثبت پیوسته نتایج در عم
تکرار پذیري نتایج



کلیات.1
بانک ھای اطالعاتی در ژئوتکنیکبانک ھای اطالعاتی در ژئوتکنیک

به هایی است که به نحوي منطقیاي از دادهبانک اطالعاتی یا پایگاه داده، مجموعه
.ندشواند و به منظور بازیابی اطالعات در مواقع نیاز طراحی مییکدیگر مرتبط

بانک هاي اطالعاتی در مهندسی ژئوتکنیک:
 آزمایش بارگذاري شمع ها
 آزمایش بارگذاري شمع تحت بار جانبی
دیوار هاي حائل و جابجایی در اثر حفاري عمیق
آزمایش هاي درجا و پی هاي عمیق
ايهاي ژئوتکنیکی منطقهمشخصات گمانه

مزایا و کاربردها
هاجویی در هزینه و زمان اجراي پروژهصرفه
هاي طراحیسازي روشبهینه
هاي طراحیارزیابی روش
هاي نوینتوسعه روش
بهبود مطالعات ژئوتکنیک



کلیات. 1

هاي عمیقاستفاده از پیافزایش ایمنی
افزایش هزینه و معضالت اجرایی

گیري از تجارب موجود از سیستم هاي پی هاي عمیق و عملکرد آنهابهره
 تقویت به کارگیري اصولی این پی ها

بهینه سازي در هزینه ها و زمان
 به کارگیري روش هاي موجود در طراحی بازه نسبتاً وسیعی از نتایج

دشواري در انتخاب روش و ضریب اطمینان مناسب در طراحی ها
ارزیابی عملکرد روش هاضرورت

بیان مسئلھبیان مسئلھ

بانک هاي اطالعاتی پی هاي عمیق ابزاري کارا در طراحی، تحلیل، ارزیابی
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CPTها با استفاده از تعیین ظرفیت باربري شمع. 2

تعیین ظرفیت باربري با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط
روش مستقیم

روش غیر مستقیم

و ی پارامترهاي مقاومت برشتعیین
هـاي تعیین توان باربري پیسپس 
هـايبـا اسـتفاده از تحلیـلعمیق 

استاتیکی

یتحلیلی و تجربجنبه 



CPTها با استفاده از تعیین ظرفیت باربري شمع. 2

No. Method No. Method

1 Begemann ( 1963, 1965, 1969) 14 TCD-03 (Gavin and Lehane, 2003)

2 Meyerhof ( 1956, 1976, 1983) 15 Fugro-05 (Kolk et al., 2005)

3 Aoki and Velloso (1975) 16 UCD-05 (Gavin and Lehane, 2005)

4 Nottingham (1975), Schmertmann (1978) 17 ICP-05 (Jardine et al., 2005)

5 Penpile (Clisby et al.1978) 18 UWA-05 (Lehane et al., 2005)

6 Dutch (de Ruiter & Beringen, 1979) 19 NGI-05 (Clausen et al., 2005)

7 Philipponnat (1980) 20 Cambridge-05 (White & Bolton, 2005)

8 LCPC (Bustamante & Gianeselli, 1982) 21 German (Kempfert and Becker, 2010)

9 Cone-m (Tumay & Fakhroo, 1982) 22 UCD-11 (Igoe et al. 2010, 2011)

10 Price and Wardle (1982) 23 V–K (Van Dijk and Kolk 2011)

11 Gwizdala (1984) 24 SEU (Cai et al. 2011, 2012)

12 Unicone (Eslami & Fellenius, 1997) 25 HKU (Yu and Yang, 2012)

13 KTRI (Takesue et al., 1998) 26 UWA-13 (Lehane et al., 2013)
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16/64
یري نمودار بار پیش بینی شده در برابر بار اندازه گ

Briaud-Tuckerشده براي روش 

و شمعCPTبانک هاي اطالعاتی . 3

 روش تعیـین ظرفیـت بـاربري و نشسـت 13ارزیابی عملکرد
خروط، ي نتایج آزمایش نفوذ استاندارد، نفوذ مها بر پایهشمع

هاي دینامیکی فشارسنجی و فرمول
98 ،شمع بتنی با مقطع مربعHايو شمع درجاریز دایره
متر 12.2متر و میانگین 25تا 3ها بین طول شمع
	 ــین ــایی ب ــادیر بارهــاي نه ــا 307مق ــوتن و 2890ت کیلونی

کیلونیوتن1213میانگین 
اي و مخلوطهاي رسی، ماسهخاك
هاارزیابی

مقایسه بار نهایی پیش بینی شده و اندازه گیري شده
تحلیل آماري بارهاي نهایی پیش بینی شده

Briaudبانک اطالعاتی  (1988) Briaudبانک اطالعاتی  (1988)



و شمعCPTبانک هاي اطالعاتی . 3

95 شمع هاي درجامورد عملی از آزمایش بارگذاري محوري بر روي
29 کشور8ساخت گاه مختلف و از
48 آزمایش 31و خاك چسبنده آزمایش در 16، خاك دانه ايآزمایش بارگذاري در

خاك هاي مخلوط در 
 میلیمتر2130تا 300قطر شمع ها بین
متر 42تا 4.6ها بین عمق مدفون شمع
 پنج روش تعیین ظرفیت باربري با استفاده از نتایج ارزیابی عملکردCPT
 ارائه ي یک روش جدید

)1995(بانک اطالعاتی الزمان  )1995(بانک اطالعاتی الزمان 



و شمعCPTبانک هاي اطالعاتی . 3

 کشور13وسایت 40مورد عملی از 102نتایج
 رسوبات رسی، سیلت و ماسهخاك سایت ها شامل
80 درصد داده هايCPT 20با استفاده از مخروط الکتریکی و

درصد به وسیله مخروط مکانیکی 
 بیشتر اندازه گیري هايCPT میلیمتر و 300فاصله عمودي در

کمتر
 تن و مصالح فوالد و بمقطع مربع یا دایره اکثر شمع ها داراي سطح
 شمع کوبشی 10کلیه شمع ها به جز
 تا 200متر و قطر شمع ها بین 67تا 5عمق گیرداري شمع ها بین

میلیمتر 900
کیلونیوتن 8000تا 80ها ظرفیت باربري شمع
 ج تعیین ظرفیت باربري شمع ها بر اساس نتایارائه یک روشCPTu
پنج روش تعیین ظرفیت باربري شمع ها رزیابیاCPT

مقایسه روش ها با استفاده از احتمال تجمعی 18/64

)1997(بانک اطالعاتی اسالمی و فلنیوس  )1997(بانک اطالعاتی اسالمی و فلنیوس 



و شمعCPTبانک هاي اطالعاتی . 3

ه از تعدادي روش تعیین ظرفیت باربري با استفادبررسیCPT

اياي کوبشی در خاك ماسههاي بتنی و لولهشمع
50هایی که نوك آنها در الیه ماسه قرار گرفته و بـیش ازشمع

درصد از مقاومت جداري از ماسه تامین شده
 0.1پروفیل داده هاي آزمایش ها در بازه هايmیا کمتر
77آزمایش بارگذاري فشاري و کششی
مگانیوتن 5ها داراي ظرفیتی کمتر از ي شمععمده
میلیمتر800ها قطر کمتر از غالب شمع
متر 20تا 10ي متر و اکثراً در بازه80تا 5ها بین طول شمع
 هفته4زمان بین نصب و آزمایش بارگذاري غالباً کمتر از
	ظرفیت میانگین هندسی و انحراف معیار لگاریتم نرمال نسبت

نهایی محاسبه شده به اندازه گیري شده 

CPTنمونه اي از طبقه بندي رفتار خاك با نتایج
UWAداده هاي بانک اطالعاتی 

)UWA(بانک اطالعاتی دانشگاه استرالیای غربی  )UWA(بانک اطالعاتی دانشگاه استرالیای غربی 



20/64 Abuمشخصات شمع هاي مورد مطالعه در بانک اطالعاتی 
Farsakh & Titi (2004)

و شمعCPTبانک هاي اطالعاتی . 3

 روش تعیین ظرفیت باربري با استفاده از8عملکردCPT

35شمع بتنی پیش تنیده با مقطع مربعی
 تـا 356متر و بعد مقطع بـین 38تا 9عمق مدفون بین

میلی متر 762
26 شمع در خاك الیه اي 9شمع در خاك رس و
	آزمایش بارگذاري حداقل دو هفته پس از اجراي شمع
هاارزیابی:

 معادلــه بهتــرین خــط عبــوري از نمــودار ظرفیــت نهــایی
پیش بینی شده در برابر اندازه گیري شده

 میانگین حسابی و انحراف معیار
 درصد 90و 50احتماالت تجمعی
 درصد  از لگاریتم توزیع نرمال20سطح دقت

بازه زمانی بین کوبش شمع ها و انجام آزمایش بارگذاري

Abu-Farsakhبانک اطالعاتی  &Titi Abu-Farsakhبانک اطالعاتی (2004) &Titi (2004)



و شمعCPTبانک هاي اطالعاتی . 3

33 ـــی ـــوالدي کوبش ـــه اي ف ـــمع لول 15از ش
ساخت گاه

 اطالعاتCPT متر0.1موجود در بازه هاي
 ع هاي شمارائه ي یک روش تعیین ظرفیت باربري

دریایی در رس 
مترین بر پایه ي تحلیل هاي رگرسیونی و تعیین ک

انحراف معیار
بـیش بررسی تـاثیر پالستیسـیته خـاك، نسـبت

و تحکیم یافتگی، طـول و نسـبت الغـري شـمع
ريزمان بین کوبش شمع و انجام آزمایش بارگذا

بررسی اثر الغري و مقاومت مخروط اصالح شده بر نتایج 
)Van Dijk & Kolk, 2010(

Vanبانک اطالعاتی  Dijk & Kolk (2010) Vanبانک اطالعاتی  Dijk & Kolk (2010)



و شمعCPTبانک هاي اطالعاتی . 3

 کشور12از شمع 70شامل اطالعات

متر67تا 5.5ها بین عمق مدفون شمع

 یت به منظور تعیین ظرفارائه مدل هوش مصنوعی
هاباربري شمع

آموزش و صحت سنجی مدل

ه به ها با توجمقایسه مدل پیشنهادي با سایر روش
هاي آماري مختلفشاخص

)1389حسنی، (ي توپولوژي شبکه با دو الیه پنهاننمونه

)1389(بانک اطالعاتی حسنی  )1389(بانک اطالعاتی حسنی 



و شمعCPTبانک هاي اطالعاتی . 3



و شمعCPTبانک هاي اطالعاتی . 3

خالصه اي از بانک ها
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هاي اطالعاتی  سوابق بانک. 4
)1995(بانک اطالعاتی الزمان  )1995(بانک اطالعاتی الزمان 



هاي اطالعاتی سوابق بانک. 4
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 رکوردهاي نتایج آزمایش بارگذاري محوري شمع ها به همراه نتایج آزمایشCPT یـا
CPTuانجام شده در مجاورت آن ها

 کشور 23منبع و از 48مورد عملی از 466شامل

جابجـایی حاصـل از آزمایش هـاي بارگـذاري و پروفیل هـاي -تبدیل دیاگرام هاي بـار
GetDataبه داده هاي دیجیتـال بـا اسـتفاده از نرم افـزار CPTآزمایش  Graph

Digitizer 2.2

)2(عراق )16(ایران  )8(ژاپن 
)10(چین 

)218(آمریکا )2(کره 

)42(کانادا 

)15(استرالیا 

)6(برزیل 

)3(پورتوریکو 
)3(تایوان 

)3(پرتغال   )6(ایتالیا 

)14(انگلستان 

)4(ایرلند 
)49(بلژیک 

)17(هلند 

)24(فرانسه 

)8(نروژ 

)7(آلمان  )4(لهستان 

)2(یوگسالوي 

)3(سوئد 

توزیع موارد عملی بانک 
اطالعاتی در کشورهاي 

مختلف
GetDataتصویري از رابط کاربري برنامه ي  Graph Digitizer 2.24

AUT:Geo-CPT&Pileبانک اطالعاتی جدید. 5 Database



هـاي رسـی، شامل محدوده وسیعی از خاك
اي سیلتی و ماسه

بندي موارد عملی براساس نـوع خـاكطبقه
:ساختگاه

خاك هاي ماسه اي
 خاك هاي رسی
 خاك هاي مخلوط

فراوانی موارد عملی بر اساس نوع خاك

ماسه 
35%

رس
42%

مخلوط
23%

ع براساس نوع خاك الیه استقرار نوك شم
عمق مدفون شمع% 70و 

ع براساس نوع خاك الیه استقرار نوك شم
عمق مدفون شمع% 70و 

مشخصات خاکمشخصات خاک

AUT:Geo-CPT&Pileبانک اطالعاتی جدید. 5 Database



هاي تبدیل به داده هاي دیجیتال در بازه
متر0.5و 0.3، 0.2، 0.1، 0.05

CPTھای داده CPTھای داده

)  در آمریکاCPT)Sandpointاي از دیاگرامنمونه

0

50
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150

200

250

qc qc, fs qc, fs, u qc, u

لی
عم

رد 
موا

داد 
تع

28%

45%

23%

4%

CPTتعداد موارد عملی براساس اطالعات موجود 
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متر 79تا 1.8بین 
متر15تا 5عمدتاً  بین 

عمق مدفونعمق مدفون
ھامشخصات شمعھامشخصات شمع

بعد مقطعبعد مقطع
رنسبت طول به قطرنسبت طول به قط

توزیع موارد عملی بانک اطالعاتی بر اساس عمق مدفون شمع ها

0
20
40
60
80

100
120
140
160

≤5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-40 40-50 >50

لی
عم

رد 
موا

داد 
تع

)m(عمق مدفون 

AUT:Geo-CPT&Pileبانک اطالعاتی جدید. 5 Database



اً میلیمتر عمدت1500تا 33.7بین 
میلیمتر 500تا 300بین 

عمق مدفونعمق مدفون
ھامشخصات شمعھامشخصات شمع

بعد مقطعبعد مقطع
رنسبت طول به قطرنسبت طول به قط

توزیع موارد عملی بانک اطالعاتی بر اساس قطر شمع ها

0

50

100

150

200

لی
عم

رد 
موا

داد 
تع

)mm(قطر 
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لی
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رد 
موا

داد 
تع

نسبت طول به قطر

عمق مدفونعمق مدفون
ھامشخصات شمعھامشخصات شمع

بعد مقطعبعد مقطع
رنسبت طول به قطرنسبت طول به قط

توزیع موارد عملی بانک اطالعاتی بر اساس نسبت طول به قطر شمع ها
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ايدایره
مربع
اي لوله
مثلثی

ھامشخصات شمعھامشخصات شمع
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فوالدي
بتنی
 فوالد و بتن(مرکب(
CFG)سیمان،خاکستر بادي و شن(

ھامشخصات شمعھامشخصات شمع

شکل مقطعشکل مقطع
جنسجنس

روش اجراروش اجرا

توزیع موارد عملی بانک اطالعاتی بر اساس جنس شمع ها

0
50

100
150
200
250
300

فوالدي بتنی سایر

لی
عم

رد 
موا

داد 
تع

AUT:Geo-CPT&Pileبانک اطالعاتی جدید. 5 Database



 اطلس)Atlas(
 فاندکس)Fundex(
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کوبشی
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ھامشخصات شمعھامشخصات شمع

ريآزمایش بارگذاري و ظرفیت باربريآزمایش بارگذاري و ظرفیت بارب

شده به تفکیک نوع آزمایش بارگذاريآوريتعداد موارد عملی بانک جمع
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 کیلونیوتن 36000تا 7از
 کیلونیوتن3000عمدتاً کمتر از
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 استفاده از نرم افزارMicrosoft Access براي سازمان دهی و طبقه بندي داده ها2010
       اکسس

برنامه اي براي ایجاد پایگاه داده و بازیابی و مدیریت مجموعه هاي اطالعات
هر جدول به صورت پیش فرض به شکل یک شبکه صفحه گسترده
ها براي سهولت وارد کردن داده ها و نمایش آن ها استفاده از فرم	

نامگذاري داده ها
 اختصاص یک شناسه)Case ID (به هریک از رکوردها بر اساس مرجع
107-TOKYO PORT1

 107مرجع شماره
 محل اجرا در بندرگاه توکیو)Tokyo port  (
 نام شمع در مرجع اصلیTP1

ساختار بانک اطالعاتی ساختار بانک اطالعاتی 

AUT:Geo-CPT&Pileبانک اطالعاتی جدید. 5 Database



)General Records Form(فرم عمومی رکوردھا  )General Records Form(فرم عمومی رکوردھا 
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CPTنتایج آزمایش CPTنتایج آزمایش 
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CPTنتایج آزمایش CPTنتایج آزمایش 

)دیاگرام(CPTنمونه نتایج آزمایش 

)دیجیتال(CPTنمونه نتایج آزمایش 
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ھااطالعات شمعھااطالعات شمع
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ھااطالعات شمعھااطالعات شمع
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ھااطالعات شمعھااطالعات شمع

)دیاگرام(نمونه نتایج آزمایش بارگذاري 

)دیجیتال(نمونه نتایج آزمایش بارگذاري 
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منابعمنابع
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جستجوجستجو
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نتایج جستجونتایج جستجو
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جزییاتجزییات
AUT:Geo-CPT&Pileبانک اطالعاتی جدید. 5 Database



فهرست

کلیات
CPT ها با استفاده از تعیین ظرفیت باربري شمع

هاي اطالعاتی مروري بر بانک
هاي اطالعاتی  سوابق بانک

AUT:Geo- CPT&Pile Database

هانمونه اي از پردازش داده
جمع بندي



هاپردازش داده. 6

به جز روش هاي
Schmertman-1978
Dutch-1979
LCPC-1982
Unicone-1997

سایر روش ها تنهـا بـراي شـمع هاي کوبشـی در 
خاك هاي ماسه اي

ھای مورد بررسیدادهھای مورد بررسیداده

60 فشاري آزمایش 
30بارگذاري کششی

56 فوالدي
جنس

34 بتنی

44 ايلوله

شکل مقطع

6 دایره

26 مربع

12 H

2 هشت ضلعی

مورد شمع کوبشی در ماسه90 مورد شمع کوبشی در ماسه90

تعداد موارد عملی مورد بررسی براساس 
بارگذاري، جنس وشکل مقطع
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معیار  جھت انتخاب بار نھاییمعیار  جھت انتخاب بار نھایی

Unicone-1997

عدم تعیین معیار مشخصعدم تعیین معیار مشخصبار گسیختگیبار گسیختگی قطر% 10بار معادل جابجایی  قطر% 10بار معادل جابجایی 
Fugro-2005

NGI-2005

ICP-2005

UWA-2005

Schmertmann-1978

Dutch-1979

Meyerhof-1976

LCPC-1982

German-2010
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معیار  جھت انتخاب بار نھاییمعیار  جھت انتخاب بار نھایی
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ھابررسی عملکرد روش

)بھترین خط برازش یافتھ(
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ھابررسی عملکرد روش

)بھترین خط برازش یافتھ(
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)ھاکل داده(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش )ھاکل داده(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش

R2
pQ/mQنسبت 

برازش شده
انحراف معیار 

هندسی
میانگین 
هندسی روش ردیف

0.66 1.07 1.56 0.99 Meyerhof-1976 1
0.72 0.83 1.52 0.89 Schmertman-1978 2
0.79 0.76 1.73 0.62 Dutch-1979 3
0.70 0.86 1.48 0.98 LCPC-1982 4
0.82 1.1 1.49 1.05 Unicone-1997 5
0.61 0.78 1.56 0.90 UWA-2005 6
0.57 1.03 1.67 0.96 NGI-2005 7
0.56 0.88 2.02 0.77 Fugro-2005 8
0.49 0.88 1.64 0.96 ICP-2005 9
0.62 0.99 1.57 1.02 German-2010 10



هاپردازش داده. 6

)ھای کششیداده(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش )ھای کششیداده(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش

R2
pQ/mQنسبت 

برازش شده
انحراف معیار 

هندسی
میانگین 
هندسی روش ردیف

0.76 1.33 1.62 0.84 Meyerhof-1976 1
0.62 1.18 1.6 0.86 Schmertman-1978 2
0.63 0.46 1.68 0.36 Dutch-1979 3
0.88 1.13 1.48 0.97 LCPC-1982 4
0.85 1.20 1.62 0.81 Unicone-1997 5
0.75 0.78 1.61 0.88 UWA-2005 6
0.79 0.93 1.68 0.76 NGI-2005 7
0.71 0.66 1.94 0.44 Fugro-2005 8
0.71 0.83 1.67 0.87 ICP-2005 9
0.78 1.35 1.71 0.99 German-2010 10



هاپردازش داده. 6

)ھای فشاریداده(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش )ھای فشاریداده(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش

R2
pQ/mQنسبت 

برازش شده
انحراف معیار 

هندسی
میانگین 
هندسی روش ردیف

0.60 1.02 1.50 1.09 Meyerhof-1976 1
0.84 0.88 1.48 0.91 Schmertman-1978 2
0.83 0.82 1.38 0.81 Dutch-1979 3
0.6 0.81 1.49 1 LCPC-1982 4
0.78 1.08 1.32 1.19 Unicone-1997 5
0.52 0.79 1.54 0.92 UWA-2005 6
0.48 1.05 1.59 1.1 NGI-2005 7
0.47 0.92 1.73 1.01 Fugro-2005 8
0.36 0.89 1.61 1.02 ICP-2005 9
0.56 0.93 1.49 1.04 German-2010 10
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)مقایسھ دقت نتایج(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش )مقایسھ دقت نتایج(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش
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هاپردازش داده. 6

)مقایسھ دقت نتایج(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش )مقایسھ دقت نتایج(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش

بررسی کلی:
 روش هايSchmertman-1978 ،Dutch-1979 ،UWA-2005 وFugro-2005

تخمین هاي نسبتاً دست پایین
شمع هاي کششی

 تخمین دست پایین کلیه روش ها به جزLCPC-1982 وGerman-2010

ظرفیت هاي فشاري
 نتایج دست پایین روش هايSchmertman-1978  ،Dutch-1979 وUWA-2005

 نتایج دست باال روش هايMeyerhof-1976 ،Unicone-1997 وNGI-2005

 عملکرد مناسب روش هايLCPC-1982 ،Fugro-2005 ،ICP-2005 وGerman-2010



هاپردازش داده. 6

)تایجمقایسھ پراکندگی ن(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش )تایجمقایسھ پراکندگی ن(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش
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بررسی کلی:
 روش هايLCPC-1982 ،Unicone-1997 وSchmertman-1978کمترین پراکندگی
 روش هايFugro-2005 ،Dutch-1979 وNGI-2005بیشترین پراکندگی
شمع هاي کششی

 روش هايLCPC-1982 ،Schmertman-1978 وUWA-2005 کمترین پراکندگی
 روش هايFugro-2005  ،German-2010 وDutch-1979بیشترین پراکندگی
ظرفیت هاي فشاري

 روش هايUnicone-1997 ،Dutch-1979 وSchmertman-1978کمترین پراکندگی
 روش هايFugro-2005 ،ICP-2005 وNGI-2005بیشترین پراکندگی

)مقایسھ پراکندگی نتایج(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش )مقایسھ پراکندگی نتایج(ھا در تخمین ظرفیت باربری بررسی عملکرد روش



هاپردازش داده. 6

تعیین ریسک و ضریب اطمینان بھینھتعیین ریسک و ضریب اطمینان بھینھ

هاهاي موجود در پیش بینی ظرفیت باربري شمعخطاها و عدم قطعیت:
خطا بر اثر تنوع طبیعی خاك
خطا در آزمایش کردن خاك
خطا در روش طراحی
خطا در آزمایش بارگذاري
خطا در ساخت

از بار نهایی احتمال اینکه بار نهایی پیش بینی شده تقسیم بر ضریب اطمینان: ریسک
.اندازه گیري شده بیشتر باشد
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تعیین ریسک و ضریب اطمینان بھینھتعیین ریسک و ضریب اطمینان بھینھ
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ھتعیین ریسک و ضریب اطمینان بھینھتعیین ریسک و ضریب اطمینان بھین
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تعیین ریسک و ضریب اطمینان بھینھتعیین ریسک و ضریب اطمینان بھینھ
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ضریب اطمینان حداقل براي ریسک صفر ضریب اطمینان روش
3.5 3 2.5 2 1.5

2.4 0 0 0 5.7 15.9 Meyerhof-1976

2.3 0 0 0 2.3 5.7 Schmertman-1978

1.5 0 0 0 0 0 Dutch-1979

2 0 0 0 0 15.9 LCPC-1982

2.5 0 0 0 2.3 17.0 Unicone-1997

2.2 0 0 0 1.1 7.9 UWA-2005

3 0 0 1.1 7.9 15.7 NGI-2005

2.4 0 0 0 4.5 14.6 Fugro-2005

3.1 0 1.1 3.4 4.5 12.4 ICP-2005

2.2 0 0 0 4.5 16.8 German-2010

تعیین ریسک و ضریب اطمینان بھینھتعیین ریسک و ضریب اطمینان بھینھ



FSopt روش
2.4 Meyerhof-1976

1.5-2.3 Schmertman-1978

1.4, 1.5 Dutch-1979

2.0 LCPC-1982

1.6-2.5 Unicone-1997

1.7, 2.2 UWA-2005

1.8,2.5 NGI-2005

2.4 Fugro-2005

1.6-3.1 ICP-2005

2.2 German-2010

هاپردازش داده. 6

ل مقادیر ضرایب اطمینان حاص
هـا دهنده عملکـرد روشنشان

.نیست

ار نتــایج بــا درنظرگــرفتن معیــ
برینچ هنسن% 80

تعیین ریسک و ضریب اطمینان بھینھتعیین ریسک و ضریب اطمینان بھینھ



فهرست

کلیات
CPT ها با استفاده ازتعیین ظرفیت باربري شمع

هاي اطالعاتی مروري بر بانک
هاي اطالعاتی  سوابق بانک

AUT- CPT&Pile Database

)خانم مهندس مشفقی(هاپردازش داده
جمع بندي



بنديجمع. 7
 و گسترش استفاده از تعیین ظرفیت باربري پی هاي عمیق اهمیتCPT

 روش تعیین ظرفیت باربري شمع با استفاده از 25بیش از توسعهCPT

ول طرحی حصبراي با توجه به بازه ي نسبتاً وسیع نتایج لزوم بررسی عملکرد روش ها
ایمن و بهینه

 در طراحی، تحلیل و ارزیابیمناسببانک هاي اطالعاتی ابزاري

ج تشکیل بانک اطالعاتی از موارد عملی آزمایش بارگذاري محـوري شـمع ها و نتـای
رکـورد از انـواع 466انجام شده در مجاورت آن ها، شـامل CPTuیا CPTآزمایش 

گوناگون شمع ها با محدوده ي نسبتا ً وسیعی از طول و قطر 



بنديجمع. 7
ها با استفاده از نرم افزار بندي دادهطبقهMicrosoft Access فـرم شامل 2010

، اطالعات شمع ها، منابع و فرم جستجوCPTعمومی رکوردها، نتایج آزمایش 

 اري بـر ا استفاده از تحلیل هـاي آمـبارزیابی عملکرد ده روش تعیین ظرفیت باربري
شمع هاي کوبشی اجرا شده در خاك ماسه اي رکورد 90روي 

نانبررسی تغییرات ریسک یا خطر گسیختگی شمع با تغییر ضریب اطمی

یر شمع  هاي ساخت و تعمتعیین ضریب اطمینان بهینه با محاسبه پارامتریک هزینه
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