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چكیذُ

ثش اسبس ًتبیج آصهبیص ًسجت ثبسثشی   (Ks)هذٍل ػىس الؼول ثستش ٍ (E) اسصیبثی هذٍل االستیسیتِدس ایي همبلِ سٍش 

دس  CBRتغییش هىبى خبن دس لبلت  -گشدد. هىبًیسن ثبسٍ ّوچٌیي تجضیِ ٍ تحلیل اجشاء هحذٍد اسائِ هی (CBR) وبلیفشًیب

ضجیِ سبصی ضذُ است وِ ایي هذل ضبهل خبن،پیستَى ثبسگزاسی ٍ لبلت فَالدی  ABAQUS افضاس اجضاء هحذٍدهحیط ًشم

CBR  االستیسیتِهی ثبضذ .تغییشات هذٍل (E )  ثب استفبدُ اص ًتبیج آصهبیصCBR  ًوًَِ خبن  خَاظ االستیهثش اسبس

تِ یگشدد.ثب استفبدُ اص هذٍل االستیس هیای جْت تؼییي هذٍل االستیستِ اسائِ    ساثطِ ب ًًَْبیت هَسد ثشسسی لشاسخَاّذ گشفت ٍ

 ًطست آصهبیص ثبسگزاسی صفحِ -خبن سا ًیض تؼییي ٍ تخویٌی اص ًوَداسثبس (Ks)تَاى هذٍل ػىس الؼول ثستش  حبصلِ هی

(PLT)سٍد آصهبیص  داضتِ ثبضین .ثٌبثشایي اًتظبس هی ساCBR ُای جْت تؼییي هذٍل ػىس الؼول ثستش هی ثبضذ وِ  سٍش سبد

  ّب وبسثشد داسد .  ّب ٍ سٍسبصی ّبی گستشدُ ٍ ثستش ساُ پی دس طشاحی

 

کلیذی:ٍاطُ هذٍل ػىس الؼول ثستش  ،(E)االستیسیتِ خبنهذٍل  ،(PLT)آصهبیص ثبسگزاسی صفحِ ،(CBR)ًسجت ثبسثشی وبلیفشًیب ّای

(Ks) سٍش اجضا هحذٍد،(FEM)  
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هقذهِ-1

اسصیبثی  وٌٌذ ثبیذ ثب ًْبیت دلت طشاحی ضًَذ. اصلی طشح ػول هی ػٌَاى ضبلَدُ دسطشاحی ثضسگشاُ ّب الیِ ّبی سٍسبصی وِ ثِ

ًسجت ثبسثشی  چِ دس صهبى سبخت ٍ چِ دس صهبى طشاحی اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس است.آصهبیص همبٍهت ثستش

 ّب استفبدُ  ثبًذ فشٍدگبٍُ  ّب ثشای تؼییي همبٍهت ًسجی خبن ثستش ٍ سٍسبصی جْت طشاحی ثضسي ساُ (هؼوَال CBRًَوبلیفشًیب)

ّب ٍ  حبصل اص ثبسگزاسی ،تؼییي ظشفیت ثبسثشی پی ّبی ًیض دس ثشآٍسد تغییش ضىل (PLTآصهبیص ثبسگزاسی صفحِ) (1.)ضَد هی

 ّوچٌیي تؼییي پبساهتشّبی االستیه خبن وبسثشد داسد.

صلت ٍ اًؼطبف  دس طشاحی سٍسبصی ّبیضشیت فٌشیت خبن یىی اص پبساهتشّبی هَثش  ثستش یب ثِ تؼجیشیهذٍل ػىس الؼول  

ضشیت اص طشیك آصهبیص ثبسگزاسی صفحِ ثش سٍی ثستش هَسد ًظش ثِ ي ای (2.)ثبضذ ّبی گستشدُ هی ّبی پیَستِ ،پی ضبلَدُپزیش ،

دس اػوبق ّوچٌیي اًجبم آى  ،ّبی ثبالیی ًیض دس پی داسد ثِ ّش حبل اًجبم ایي آصهبیص ػالٍُ ثش صهبى ثش ثَدى ّضیٌِ دست هی آیذ.

 هختلف ثسیبس دضَاس است .

صفحِ هی  (PLTتب حذٍدی ضجیِ ثِ آصهبیص ثبسگزاسی ) CBRًوبیص دادُ ضذُ است سٍش آصهبیص  1ّوبًگًَِ وِ دس ضىل 

،صفحِ هَسد ًظش سا دس سطح  PLTدس آصهبیص  .ثبضٌذ تغییش هىبى هی -دٍ آصهبیص داسای هىبًیسن ثبس ّش ثبضذ ثِ طَسی وِ

ٍ ثب  760mmتب  300mmاص  تَاًذ اًذاصُ ایي صفحبت هی،دّین پیطٌْبدی لشاس دادُ ٍ آى سا تحت ثبسگزاسی ثِ صَست تذسیجی لشاس هی

 (3.)ضىل ّبی هشثغ ، دایشُ ،هستطیل ثبضذ
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CBRٍPLTهكاًیسناًجام:1ضكل

 

وِ دس ایي صهیٌِ ًیض ضجبّت  استفبدُ لشاسگیشد هَسد ًطست خبن -جْت تشسین هٌحٌی ثبستَاًذ  هی CBRّوچٌیي آصهَى 

سا ثِ ضشح صیش ثِ دست  (Ks)ثب ایي ایذُ هی تَاى همذاس هذٍل ػىس الؼول ثستش  داسد. (PLT) صیبدی ثِ آصهبیص ثبسگزاسی صفحِ

 . آٍسد

ثذست آٍسدُ ، ثب تَجِ ثِ ایٌىِ  CBRج حبصل اص آصهبیص (سا اص طشیك ًتبیEدس ایي تحمیك همذاس هذٍل االستیسیتِ خبن )

 هی تَاى تخویي  Eثبضذ ثب تؼییي هی (Ks)(یىی اص پبساهتشّبی هَثش دس تؼییي هذٍل ػىس الؼول ثستش Eهذٍل االستیسیتِ )

 

 

 

یىی اص هْوتشیي  CBRسا  داضتِ ثبضین ، ثش ایي اسبس اص طشیك آصهبیص   (Ks)هٌبسجی اص همذاس هذٍل ػىس الؼول ثستش

 ّب حبصل هی ضَد. پبساهتشّب دس طشاحی سٍسبصی
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 تحقیقاتگزضتِ-2

 (4).اًجبم ضذُ است CBR(ٍ ًتبیج آصهبیص Ksتبوٌَى تحمیمبت ثسیبس اًذوی ثشسٍی ّوجستگی هیبى هذٍل ػىس الؼول ثستش)

ثبضذ وِ اگش ثشآٍسد صحیحی اص  (هیEاالستیسیتِ )( ،هذٍل Ksیىی اص پبساهتشّبی تبثیش گزاس دس ثشآٍسد هذٍل ػىس الؼول ثستش ) 

 .ثبضذ استخشاج ضذُ چٌذاى لبثل اطویٌبى ًوی (Ksهذٍل ػىس الؼول ثستش ) ( ًذاضتِ ثبضین هسلوب Eًَ) ِیتهمذاس هذٍل االستیس

  تَاى ثِ:  تَسط هحممیي اسائِ ضذُ است وِ اص جولِ آًْب هی  CBRسٍاثط صیبدی جْت ثشآٍسد هذٍل االستیسیتِ اص ػذد 
NAASRA (1950) 

(1) E=16.2 CBR
0.7

(MPa)                     CBR<5                                                                                                          

(2)                     E=22.4 CBR
0.5

(MPa)                     CBR>5 

Heukelom and klomp (1962) دس ساثطِ ثب ّوجستگی هیبى  بتیهطبلؼE ػذد ٍ CBR ای جْت ثشآٍسد   ٍ ساثطِ اًجبم دادًذ

  :وشدًذثِ ضشح صیش اسائِ  CBR<100%ٍ  پبییي خبصیت تَسم پزیشی ثبسیض داًِ  یخبن دس خبن ّب همذاس هذٍل االستیسیتِ

(3                                                    ) E=1500CBR(Psi) 

Powell et. al (1984)االستیسیتِ جْت ثشآٍسد هذٍل دیگشی ساثطِ ای (E) اص ػذد CBR  :ثِ ضشح صیش اسائِ دادًذ 

(4                                              )   E=17.6 CBR
0.64

(MPa) 
Garg,N et al. (2002)  ساثطِ ای جْت ثشآٍسد هذٍل ػىس الؼول ثستش اص طشیك هذٍل االستیسیتِ خبن صهبًی وِ طشاحی

 سٍسبصی صلت ثب ضشیت اطویٌبى ثبال هذ ًظش ثبضذ اسائِ دادًذ:

(5                                                            ) E=26  
 
K

1.284 

E:  هذٍل االستیسیتِ ثِ حستPsi 

Kهذٍل ػىس الؼول ثستش ثش حست :Pci  

Elsa Eka Putri et al. 2012  ثِ ثشسسی ػذدی آصهبیصCBR ًَ یی جْت ثشآٍسد هذٍل االستیسیتِ ثِ ا ساثطِ پشداختٌذ ٍ ًْبیتب

 ضشح صیش اسائِ دادًذ:

(6                                                       ) E=810 CBR
 
(KPa) 

 

 (4.)هطبّذُ وشد 2تَاى دس ضىل  سٍاثط گفتِ ضذُ سا هیخالصِ ای اص 
 

 :ًسبتباسبشیکالیفشًیادسهقابلهذٍلاالستیسیت2ِضكل
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    ) CBR ػذداص (E) تِیدس توبهی سٍاثط لجل ثشآٍسد همذاس هذٍل االستیس
استفاده بار  شده

استاندارد بار
،دس ایي تحمیك تؼییي هذٍل است( 

 هی ثبضذ.2.54mm  (0.1'')فطبسی الصم جْت ًفَر پیستَى ثِ هیضاىثشاسبس تٌص  تِییستاالس

 

سٍشکاس-3 
 ّبی ثبصسبصی ضذُ اص هذل سبصی ػذدی آصهبیص ثش سٍی ًوًَِ CBRافضایص داهٌِ ًتبیج ػالٍُ ثش اًجبم آصهبیص  ثِ هٌظَس

CBR ثِ ٍسیلِ ًشم افضاس اجضاء هحذٍدABAQUS .تحلیل اص ًَع  استفبدُ ضذُ است( االستیه خطیLinear Elastic)  ثب

ّبی ػذدی هختلفی  دسًظش گشفتِ ضذُ است.هذل (ν) ٍ ًسجت پَاسَى (E)االستیسیتِ خبن هذٍل (،ɣ)حجوی  داًسیتِ پبساهتشّبی

سبختِ ٍ هَسد  ν (0.45–0.15 )ٍ همبدیش هختلف ًسجت پَاسَى ( 200 MPa -    50) (E) هذٍل االستیستِ Eثِ اصاء همبدیشهختلف 

 ٍ ثبضٌذ ًوی حسبس (νپَاسَى )ًسجت خبن چٌذاى ثِ تغییشات  االستیه ثشسسی لشاس گشفت ، الصم ثِ روش است پبساهتشّبی

اص طشیك سٍاثط هَجَد ٍ ًتبیج  ًْبیتب ًَ (5).خبن ایجبد ًوی وٌٌذ تِیسیاالستهذٍل  چٌذاًی دسهمذاس تغییش  0.5 تب 0 تغییشآى اص

همبیسِ  PLTًطست آصهبیص ثبسگزاسی صفحِ پشداختِ ٍ ثب ًوَداسّبی حبصل اص آصهبیص  -استخشاج ضذُ ثِ تخویٌی اص هٌحٌی ثبس

 وٌین . سا تشسین هی PLTًطست آصهبیص -هٌحٌی ثبس CBRوٌین ثِ ػجبستی اص طشیك ًتبیج حبصل اص آصهبیص  هی

 

بحثًٍتایج-4
(CBR(ًٍسبتباسبشیکالیفشًیا)PLTًتایجآصهایصباسگزاسیصفحِ)- 1 -4

ّبی هَسد ًظش اثتذا آصهبیص ثبسگزاسی صفحِ  هی ثبضذ دس هحل  GC-GMخبن هَسد ثشسسی دس طجمِ ثٌذی یًَیفبیذ اص ًَع 

ٍ دس صذ  داًسیتِصهبیص پس دس هحل اًجبم آصهبیص ثبس گزاسی صفحِ آسَطِ تشسین ضذ، ثًطست هش -اًجبم گشدیذ ٍ هٌحٌی ثبس 

 اًجبم  جْت اییّبی ثبصسبصی ضذُ ٍ دس صذ سطَثت هَجَد ًوًَِ داًسیتِخبن اًجبم ضذ . ثش اسبس  ٍیژُسطَثت هحلی ٍ چگبلی 

 

 

ًتبیج یه  4ًفَر هشثَط ثِ آًْب تشسین گشدیذ دس ضىل  -هٌحٌی ثبس  CBRآصهبیص پس اص اًجبم سبختِ ٍ  CBRآصهبیص 

 آٍسدُ ضذُ است . CBRٍPLT  ّبیًوًَِ اص آصهبیص 

 

 CBR :باصساصیکشدىًوًَِدسآصهایطگاُجْتاًجام3ضكل
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CBRٍPLT:ًوَداسّایحاصلاصآصهایص4ضكل

 

 

ضجیِ ثِ ًتبیج هىبًیسن فتذ وِ ایي ا ّبی ثضسگتش دس ثبسّبی ثضسگتش اتفبق هی ضَد ًفَر هالحظِ هی 4ّوبًگًَِ وِ دس ضىل  

 ثبسگزاسی صفحِ هی ثبضذ.آصهبیص 

 

(بحثًٍتایجFEMهذلاجضاءهحذٍد)-4-2

سبختِ ضذُ وِ ضبهل خبن ، پیستَى ثبسگزاسی ، لبلت  5هطبثك ثب ضىل  ABAQUSهذل ّبی اجضاء هحذٍد تَسط ًشم افضاس 

هی ثبضذ. ثب تَجِ ثِ ایي وِ سبختبس هذل هَسد ًظش دایشٍی ثب همطغ  CBRفَالدی وِ هطبثك ثب اثؼبد ٍ اًذاصُ ّبی استبًذاسد آصهبیص 

ثِ جبی  Axisymmetric Model))ػشضی ضؼبػی یىٌَاخت هی ثبضذ ثِ هٌظَس وبّص حجن هحبسجبت اص هذل تمبسى هحَسی 

 ( استفبدُ ضذُ است .Three Dimensional Modelهذل وبهل )



(ABAQUS):هذلاجضاءهحذٍد5ضكل 
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تشسین  6ًفَر ّش یه هطبثك ثب ضىل  -ّبی هختلفی سبختِ ضذ ٍ هٌحٌی ثبس  ( هذلEِ )الستیستل اٍثِ اصای همبدیش هختلف هذ

 ضذ.

 

هختلفهذٍلاالستیسیتًِفَربشایهقادیش-باسًوَداس:6ضكل

 

 دّذ. دس یه هیضاى ًفَر یىسبى سخ هی Eثشای همبدیش ثبالی  وَچىتشّبی  ضىل فَق ًطبى هی دّذ وِ تغییش ضىل

 

 (E) لاالستیسیتٍِتعییيهذ -4-3

ثیٌْبیت االستیه تحت ثبس ضجیِ استبتیه اٍلیِ اص طشیك ًیوِ  جبیی دس یه هحیط ثِ ثش اسبس تئَسی االستیسیتِ ، هیضاى جب 

 ساثطِ صیش ثِ دست هی آیذ.

(7                                                         )                                             
 ( -  )   

 
 

ضشیت ثبثتی  f هذٍل االستیستِ، Eًسجت پَاسَى ،   ضؼبع صفحِ ثبسگزاسی دایشٍی،  r ،تٌص دس سطح توبس σوِ دس آى 

πٍ دس صَستی وِ تَصیغ ثبس تَسط صفحِ صلت اًجبم گیشد ثشاثش  2تَصیغ ثبس یىٌَاخت ثبضذ ثشاثش  وِ اگش است

 
طجك  (6) .ذثبض هی    

 تِ سا ثِ دست آٍسد.یتَاى اص ساثطِ صیش همذاس هذٍل االستیس ( هیuداضتي هیضاى جبثِ جبیی لبئن )ثب  7 ساثطِ

 (8)    
 ( -  )   

 
                                                                      

تَاى ثشای تؼوین ایي ساثطِ دس هحیط  ثبضذ هی ثی ًْبیت هی ًیوِهشثَط ثِ هحیط ّبی االستیه  8 ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ساثطِ

 (6.)ًَیسی وشدثبص  9هتفبٍت ٍ تَاى ّبی هتفبٍت ثِ ضىل ساثطِ  f، ساثطِ سا ثب ضشیت CBRهحصَس ضذُ 
 

     (9)                                                         
  ( -   )   

   
 

 ( 200 MPa -    50) (E)تِ سیًظیش آى ثِ اصای همبدیش هختلف هذٍل االستی u=2.54mm  ٍσثب داضتي همذاس جبثجبیی لبئن 

ایی ثِ ضىل  ساثطِ ب ًَسا هحبسجِ وشد ٍ ًْبیت K1 ،K2 ،K3هی تَاى اص طشیك هذل سبصی ػذدی همبدیش  (  0.15–0.45)پَاسَىٍ ًسجت 

 اسائِ داد.  CBRآصهبیص  اصِ تسییجْت تؼییي هذٍل االست 11ساثطِ 

 

                                                                       
    ( -      )  

      

      
                                                              

(11)   
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K1=1.46      K2=0. 983       K3=1.031    
    2.54mm،  (MPa)ثشاثش ثب  u وِ دس آى

( وِ خَد تبثغ تٌص 2.54mmجبیی  ثِ ی )هؼبدل جبستٌص اصالح ضذُ توب 

    (MPa)یستوب
ٍ اص ساثطِ  ( هی ثبضذeٍ ًسجت تخلخل ًوًَِ ثبص سبصی ضذُ ) CBRآصهبیص  2.54mm (0.1'')     هؼبدل ًفَر  

 ثِ دست هی آیذ . 11

                                     
        (    )

 -      (    )
        (    )

 -                                (11)  

  11 ساثطِ اص طشیك  2.54mmهؼبدل ًفَر p σثش سٍی ًوًَِ ّبی ثبصسبصی ضذُ ٍ استخشاج   CBRثٌبثشایي ثب اًجبم آصهبیص 

 .تَاى همذاس هذٍل االستیستِ خبن سا تؼییي ًوَد هی

. 

جْتپیصبیٌیًتایجآصهایصباسگزاسیصفحCBRِآصهایص -5
 ثبضذ وِ جْت تخویي ظشفیت ثبسثشی دس حبل ثبسگزاسی هی اص فٌذاسیَىوَچه یىی فیضهذل  یهآصهبیص ثبسگزاسی صفحِ 

تَاى ثشخی پبساهتشّبی االستیه خبن هبًٌذ هذٍل  هی ایي آصهبیصسٍد . اص ًتبیج  ٍ تؼییي ًطست آًْب ثِ وبس هیّب  ضبلَدُ

ِ ی ثحبتی هشثؼی ، هستطیلی ٍ یب دایشٍ.ایي آصهبیص ثَسیلِ صف ثذست آٍسدسا  (KS)ٍ هذٍل ػىس الؼول ثستش سا  (Eِ )سیتاالستی

ثب افضایص  (KS)دّذوِ همذاس هذٍل ػىس الؼول ثستش  ّبی اًجبم ضذُ ًطبى هی گیشد . ثشسسی اًجبم هی  760mmتب  300mmلطش 

.ثشسسی ّبی دیگشی ًیض ثب اًجبم آصهبیص ثبسگزاسی  .ضذُ است ًطبى دادُ 7دس ضىل  ثِ ٍضَحوِ  (7)،یبثذ اسیَى وبّص هیذثؼذ فٌ

حبلت لجل ثب افضایص اثؼبد صفحبت همذاس هذٍل ػىس الؼول ثستش  هطبثِ (8.)گشفتصفحِ ثش سٍی صفحبتی ثب اثؼبد هختلف اًجبم 

(KS)ًوبیص دادُ ضذُ است . 8دس ضىل  هزوَس یبثذ . ًتبیج وبّص هی 

 

فٌذاسیَى:هٌحٌیتغییشاتهذٍلعكسالعولباافضایصبعذ7ضكل
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:هٌحٌیتغییشاتهذٍلعكسالعولبستشبااًذاصُصفحات8ضكل

 

ثب افضایص لطش  9ًیض هَسد ثشسسی لشاس گشفت . هطبثك ضىل  CBRدس تحمیك حبضش تغییش ثؼذ دس هحیط هحصَس ضذُ آصهبیص  

 CBRلطش پیستَى  Dpوبّص هی یبثذ وِ دس آى  12ساثطِ  هطبثك Ksهمذاس  لبلت ٍ پیستَى ثب حفظ ًسجت اثؼبد گزاسی  پیستَى ثبس

 هی ثبضذ.

:هٌحٌیتغییشاتهذٍلعكسالعولبستشباافضایصقطشپیستَىدسهحیطهحصَس8ضكل

 

 (12)                                                    -1  Ks(MN/m
3
)=110.41DP 

 

(Ksتعییيهقذاسهذٍلعكسالعولبستش)-5-1

 2.54mmجْت ًفَر ( p σ) ی الصمسهمذاس تٌص توب 4سبصی ضذُ هطبثك ثب ضىل  ثش سٍی ًوًَِ ّبی ثبص CBRثب اًجبم آصهبیص 

ل ًوًَِ سا ثذست خهمذاس تخلتِ حجوی ٍ چگبلی ٍیژُ ٍ ّوچٌیي دسصذ سطَثت هَجَد هی تَاى یاستخشاج وشدُ ٍ ثب داضتي داًسسا 

  ذُی اصالح ضستَاى تٌص توب هی 11آٍسد .حبل اص طشیك ساثطِ 
 تِ سا ثذست آٍسد.یهمذاس هذٍل االستیس 11 اص طشیك ساثطٍِ    

ثی ًْبیت االستیه هی تَاى اص  ًیوِ طجك تئَسی االستیستِ ثشای یه صفحِ صلت تحت ثبسگزاسی هتوشوض دس یه هحیط

  .َدهمذاس هذٍل ػىس الؼول ثستش سا تؼییي ًو 13طشیك ساثطِ 

 

 
 
     

 

 -  
 

١

√ 
                                                                              (13)  

ٍ هسبحت  آصهبیص ثبس گزاسی صفحِ دسهسبحت صفحِ ثبس گزاسی  A سجت پَاسَى ،ً   هذٍل االستیِ خبن ، Eوِ دس آى 

 هی ثبضذ.  CBRپیستَى دسآصهبیص 

 

CBRًطستباسگزاسیصفحِاصطشیقًتایجآصهایص–تشسینهٌحٌیباس-5-2
س یه هحیط ًیوِ د CBRثشای آصهبیص  (Ksهمذاس هذٍل ػىس الؼول ثستش خبن ) تَاى هی 13ساثطِ ثب استفبدُ اص طشیك 

ًطست حبصل اص  -تَاى هٌحٌی ثبس هی اص طشیك ّوجستگی ثیي آًْب هحبسجِ هی وٌین ٍ ًْبیتب ًَ سا صفحِ ثبسگزاسی آصهبیص ٌٍْبیت ثی

 آصهبیص ثبسگزاسی صفحِ سا تشسین ًوَد.سٍش هزوَس لبثل استفبدُ ثشای سفتبسّبی االستیه خطی ٍ یب ًضدیه ثِ االستیه هی ثبضذ.
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بیًْایتًیوِدسهحیطCBRایجادّوبستگیهیاىآصهایصباسگزاسیصفحٍِ

 داسین. 13ی ًْبیت االستیه طجك ساثطِ ثًیوِ  حیطدس ه CBRثشای آصهبیص 

 

   
     

 

    
 
 

√  

 
 

 

 
 

                                                               (١1)     

 ثبضذ. هی CBRهسبحت پیستَى دس آصهبیص  Ai وِ دس آى

  :ثبسگزاسی صفحِ داسینثِ طَس هطبثِ ثشای آصهبیص 

 
    

     
 

    
 

 

√ 
   

                                                                        (١1)    

 ثبضذ. گزاسی هی هسبحت صفحِ دس حبل ثبس APLTوِ دس آى 

 

 :داسین ثشای صفحِ دایشُ ای   13ٍ 14اص ساثطِ 
 

  

 
 

 
   

 
   

 
   

     

 √
 

   

 
 

 √
  

   

 

  
 

 
 
 
   

 
 

                                                         (١1)      

 rPLT ،ىهىبتغییش  uPLT ٍ ثبضذثی ًْبیت االستیه هیًیوِ دس هحیط  CBRهسبحت  Ai ضؼبع، ri  تغییش هىبى،  uiوِ دس آى

 ثبضذ. هسبحت صفحِ دس حبل ثبسگزاسی دس آصهبیص ثبسگزاسی صفحِ هی APLT ،ؼبعض

 داسین:) Pi= PLT)σثشای یه همذاس ثشاثش تٌص

 
   

 
 

 √
 

   

 
 

 
 
   

 
 

                                                                           (١1)      

 

    ًطبى هی دّذ وِ تغییش هىبى حبصل اص آصهبیص ثبسگزاسی صفحِ  17هؼبدلِ 

  
دس  CBRشاثش تغییش هىبى حبصل اص آصهبیص ث  

 ضَد. ثبضذ ٍ طجك ساثطِ صیش هحبسجِ  هی یه هحیط ثی ًْبیت هی

 

 
   
 
 
   

 
 

                                                                           (١1)      

ًطست آصهبیص ثبسگزاسی صفحِ سا تشسین  -هیتَاى ًبحیِ االستیه هٌحٌی ثبس (P, uPLT σ)ٍ  (0,0) حبل ثب داضتي دٍ هختصبت

وشد.
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 CBRاصًتایجحاصلاصآصهایصPLTًطستآصهایص-بیٌیًوَداسباسپیص:1جذٍل

Eq:18 Eq:14 Eq:13 Eq:10 Eq:11  FDT CBR Test 

uPLT* 

(mm) 

ui 

(mm) 
Ks(MN/m3) E(MPa)   

 (   ) ν e 

ω 

(%) 

 

ɣ 
(gr/cm3) 

uCBR 

(mm) 
  
 (   ) 

35.67 3.93 2225.25 78.8 6.62 0.3 0.26 4.16 2.18 2.54 8.75 

 

 

 (*PLT)ًٍتایجحاصلاصهطالعِحاضش(PLT)ًطستآصهایصباسگزاسیصفحِ-:هقایسًِوَداسباس9ضكل

 

ًتیجِگیشی-6
هی تَاى جْت تؼییي هذٍل ػىس الؼول ثستش دس  CBR( ٍ ًتبیج حبصل اص آصهبیص Eاص ّوجستگی هیبى هذٍل االستیستِ ) -

 طشاحی سٍسبصی ّب ٍ پی ّبی گستشدُ استفبدُ وشد .

هی تَاى ثشای پیص ثیٌی ًتبیج آصهبیص ثبسگزاسی صفحِ ٍ سسن  CBR (ٍ آصهبیصKsاص استجبط ثیي هذٍل ػىس الؼول ثستش ) -

 ًطست آى استفبدُ ًوَد. -ًوَداس ثبس

ی ثبص سبصی ضذُ دس آصهبیطگبُ ثسیبس آسبى است ٍ ّوچٌیي هی تَاى ثشای ًوًَِ ّبیی دس ثشای ًوًَِ ّب CBRآصهبیص  -

 اػوبق هختلف ًیض هَسد اسصیبثی لشاس گیشد.
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