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ثزرسی اثز اثعبد پیستًن ثبرگذاری ثز  ضزیت عکس العمل ثستز خبک در 

  CBRمحیط محصًر ضدٌ آسمبیص 

  3، مزیم َدَدی2ویب ، الجزس حبجیبن*1مجید طبَزسادٌ ديرثبطی

    (Majid_taherzadeh@yahoo.com)آببد، داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ ًجفخبن ٍ پی  داًطجَی وبسضٌبسی اسضذ -1

  آببد داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ ًجف، استبدیبس داًطىذُ هٌْذسی ػوشاى -2

آببد داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ ًجف، استبدیبس داًطىذُ هٌْذسی ػوشاى -3  

  چکیدٌ

ای اػضبی پی هَسد  فطبس ٍ تغییشضىل است وِ بِ عَس ٍسیغ دس تحلیل سبصُالؼول بستش سابغِ هفَْهی بیي  ضشیب ػىس

،ببسگزاسی صفحِ ٍ  هحَسی . ایي ضشیب بَسیلِ آصهبیطبت هتؼذدی چَى آصهبیص تحىین ،سِگیشد استفبدُ لشاس هی

بی ّوچٌیي سٍابظ تئَسیه ٍ تجشبی وِ تَسظ بشخی اص هحممیي اسائِ ضذُ است تؼییي هی گشدد.اص هیبى سٍش ّ

-ببضذ وِ بش اسبس سسن ًوَداس ببس ای استفبدُ اص ًتبیج آصهبیص ببسگزاسی صفحِ هی ًبهِ آصهبیطگبّی سٍش هستمین ٍ آئیي

آیذ.یىی اص  فَت( بش سٍی خبن بذست هی1هتش) سبًتی33ًطست ًبضی اص ببسگزاسی یه صفحِ هشبؼی بِ بؼذ تمشیبی 

ایي دس ٍ ّوچٌیي  بس هطىلتش اص سغح صهیي بسی دس اػوبق پبییياًجبم آى ّبی ٍاسد بش ایي آصهبیص آى است وِ  ضؼف

گیشد لزا ّوَاسُ ببیذ بب  گستشدُ ٍالؼی تحت تبًثیش لشاس هی سٍش ضخبهت بسیبس هحذٍدتشی اص خبن دس همبیسِ بب یه پی

ادُ ضَد وِ ایي اهش ّبیی بب اًذاصُ ٍالؼی تؼوین د استفبدُ اص سٍابظ هَجَد ًتبیج حبصل اص آصهبیص ببسگزاسی صفحِ بِ پی

ببضذ.بب تَجِ بِ یىسبى  الؼول بستش بب افضایص ابؼبد ًبحیِ ببسگزاسی هی خَد هستلضم آگبّی اص سًٍذ تغییشات ضشیب ػىس

بِ  CBRتَاى بَاسغِ ایجبد ّوبستگی بیي آًْب بب اًجبم آصهبیص  ٍ ببسگزاسی صفحِ هی CBRبَدى هىبًیسن آصهبیص 

الؼول  ص ایٌشٍ دس ایي تحمیك سؼی ضذُ است سًٍذ تغییشات ضشیب ػىسًتبیج آصهبیص ببسگزاسی صفحِ دست یبفت ،ا

اص عشیك هذل سبصی ػذدی بَسیلِ  CBRببسگزاسی دس فضبی هحصَس ضذُ آصهبیص  پیستَىبستش بب افضایص ابؼبد 

 CBRالؼول بستش اص ًتبیج آصهبیص  ؼییي ضشیب ػىسهَسد بشسسی لشاس گیشد ٍ ًْبیتبً سٍضی جْت ت  ABAQUSافضاس ًشم

   گشدد. اسائِ هی

هذٍل ػىس الؼول  ،(E)االستیسیتِ خبنهذٍل ، (CBR)ًسبت ببسبشی وبلیفشًیب (،PLT)آصهبیص ببسگزاسی صفحِ َبی كلیدی: ياصٌ

 (FEM)،سٍش اجضاء هحذٍد (Ks)بستش 

 مقدمٍ  -1
دس سابغِ بب ایي هَضَع  .هىبًیه خبن هی ببضذ ػلنػىس الؼول هب بیي خبن ٍ فٌذاسیَى یىی اص هْوتشیي هسبئل دس 

بصی بَدى خبن ٍ ّوچٌیي ٍجَد تخویي فطبس توبسی ٍ ًطست  حبصل اص آى هی ببضذ وِ بِ دلیل چٌذ ف هْوتشیي هسئلِ

 ببضذ. بشآٍسد دلیك ٍ ٍالؼی هجَْالت هسئلِ حتی بب داًص اهشٍصی ًیض وبسی دضَاس هی ،شّبی ٍابستِ  بِ ّنهتغی

دادًذ ٍ  دس ًیوِ اٍل لشى بیستن همبالتی چبپ ضذًذ وِ همبدیش غیش ٍالؼی بشای ضشیب ػىس الؼول بستش اسائِ هی

هؼیي ٍ ٍاحذی است اهب تشصالی دس  هٌْذسبى تصَس هی وشدًذ وِ ایي ضشیب بشای بستش هفشٍض  ٍ هؼلَهی، داسای همذاس ػذدی

جضء هطخصبت راتی خبن ًوی ببضذ  Ksسا هَسد بشسسی لشاس داد ٍ بیبى وشد وِ  Ksهمبلِ جبهغ خَد تبثیش فبوتَسّبی هَثش بش  

وِ ػالٍُ بِ ٍابستگی بِ هطخصبت االستیه بستش بِ هطخصبت ٌّذسی سیستن اًتمبل ببس ٍ حتی ًَع ببس ٍاسدُ ًیض ٍابستِ 

اص آى صهبى بِ بؼذ ایي هسبلِ بِ تفصیل هَسد بشسسی لشاس گشفت ٍ سٍابظ هتؼذدی تَسظ هحممبى هختلف اسائِ ضذ وِ  (1).است

 اسائِ ضذُ است. ( 1بشخی اص آًْب سٍابظ تجشبی ٍ بشخی ًیض اص هذل االستیه پیَستِ بذست آهذُ اًذ.وِ بشخی اص آًْب دس جذٍل )

 



    International Conference on Civil Engineering 

    Architecture & Urban Sustainable Development 

    27&28 November 2013, Tabriz , Iran 

 2 

 

 العمل ثستز رياثط تجزثی ي تئًریک محبسجٍ ضزیت عکس: 1جديل 

 

 B، صهبیص ببسگزاسی صفحِلغش صفحِ ببسگزاسی دس آ D، ًسبت پَاسَى νsهذٍل االستیسیتِ خبن ، Esدس توبهی سٍابظ 

ضشیب ػىس الؼول بستشدس صیش ضبلَدُ بش حسب ًیشٍ  Ks،صلبیت خوطی ضبلَدُ  EIصفحِ ببسگزاسی ، هسبحت Aػشض پی ،

 ٍى بؼذی است وِ بشابش است بب ًسبت حجن تَدُ خبن بِ عَل .ذضشیب ب μ بش هىؼب عَل ٍ

(ضبهل آصهبیص تحىین، سِ هحَسی ،ببسگزاسی صفحِ هی Ks) دس حبلت ولی سٍش ّبی تؼییي ضشیب ػىس الؼول بستش

استفبدُ اص ًتبیج آصهبیص ببسگزاسی صفحِ اص هتذاٍل تشیي سٍش ّب بَدُ ٍ بیص اص بمیِ وبسبشد  بیي ایي سٍش ّباص  (2).ببضذ

بِ ًتبیج  دلیك تشی هٌتْی هی ضًَذ ٍلی ایي ًَع آصهبیطبت  ّضیٌِ ببالتشی  بذیْی است وِ آصهبیطبت بشجب اصَالً (3).داسد

دس ّویي  .ببضذسیبسی اص هَاسد اًجبم آًْب هطىل  ٍ یب حتی غیش هوىي هیٍ دس ب بیطتشی تحویل خَاٌّذ وشدداضتِ ٍ صهبى 

ساستب بسیبسی اص هحممیي سؼی ًوَدًذ  بب هذل وشدى آصهبیطبت بشجب دس آصهبیطگبُ  بیي ًتبیج  آًْب استببعی بشلشاس وٌٌذ .دس ایي 

تحمیك سؼی ضذُ است ابتذا بب اًجبم آصهبیطبت هتؼذد ببسگزاسی صفحِ بشجب ٍ تحلیل ًتبیج آى ضشیب ػىس الؼول  خبن 

اص عشیك ببصسبصی خبن تحت آصهبیص  CBRیىسبى بَدى هىبًیسن آصهبیص ببسگزاسی صفحِ ٍ تؼییي گشدد ٍ بب تَجِ بِ 

بب لغش پیستَى  CBRٍ اًجبم ایي آصهبیص ٍ ّوچٌیي بب هذل سبصی ػذدی آصهَى  CBRببسگزاسی صفحِ دس لبلب آصهبیص 

 (اسائِ گشدد.Ksي همذاس )ییای جْت تؼ سابغِ الؼول پشداختِ ٍ ًْبیتبً بشسسی اثش ایي پبساهتش بش ضشیب ػىسبِ ببسگزاسی هتفبٍت 
 

 تحقیقبت گذضتٍ -2
ٍ ّوچٌیي  CBRٍ ًتبیج آصهبیص (Ks)تبوٌَى تحمیمبت بسیبس اًذوی بشسٍی ّوبستگی هیبى هذٍل ػىس الؼول بستش 

  (4.)اًجبم ضذُ است CBRالؼول بستش بب افضایص ابؼبد ًبحیِ ببسگزاسی دس فضبی هحصَس ضذُ آصهبیص  تغییشات ضشیب ػىس

ببضذ وِ اگش بشآٍسد صحیحی  هی(E)،هذٍل االستیسیتِ  (Ks)یىی اص پبساهتشّبی تبثیش گزاس دس بشآٍسد هذٍل ػىس الؼول بستش 

ببضذ. سٍابظ صیبدی  استخشاج ضذُ چٌذاى لببل اعویٌبى ًوی( Ks)ًذاضتِ ببضین هسلوب ً هذٍل ػىس الؼول بستش  ایي پبساهتشاص 

 تَاى بِ:  تَسظ هحممیي اسائِ ضذُ است وِ اص جولِ آًْب هی  CBRجْت بشآٍسد هذٍل االستیسیتِ اص ػذد 
NAASRA (1950) 

(1) E=16.2 CBR0.7(MPa)                     CBR<5                                                                                  

                        

(2)                     E=22.4 CBR0.5(MPa)                     CBR>5 

 

Heukelom and klomp (1962) دس سابغِ بب ّوبستگی هیبى  بتیهغبلؼE ػذد ٍ CBR ای جْت  ٍ سابغِ اًجبم دادًذ

بِ ضشح صیش اسائِ  CBR<100%ٍ  پبییي خبصیت تَسم پزیشی ببسیض داًِ  یخبن دس خبن ّب همذاس هذٍل االستیسیتِبشآٍسد  

  وشدًذ:
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(3                                                    ) E=1500CBR(Psi) 

Powell et. al (1984) ِاالستیسیتِ  جْت بشآٍسد هذٍل دیگش ای سابغ(E ) اص ػذدCBR  :بِ ضشح صیش اسائِ دادًذ 

(4                                                 )E=17.6 CBR
0.64

(MPa) 
Garg,N et al. (2002) ِای جْت بشآٍسد هذٍل ػىس الؼول بستش اص عشیك هذٍل االستیسیتِ خبن صهبًی وِ  سابغ

 (5).عشاحی سٍسبصی صلب بب ضشیب اعویٌبى ببال هذ ًظش ببضذ اسائِ دادًذ

(5                 )                                            E=26   K
1.284 

E: هذٍل االستیسیتِ بِ حسب Psi 

Kهذٍل ػىس الؼول بستش بش حسب : Pci  

Elsa Eka Putri et al. 2012  بِ بشسسی ػذدی آصهبیصCBR ِایی جْت بشآٍسد هذٍل  پشداختٌذ ٍ ًْبیتب ً سابغ

 االستیسیتِ بِ ضشح صیش اسائِ دادًذ:

(6                                                       ) E=810 CBR (KPa) 

    ) CBRػذد اص (E) تِیدس توبهی سٍابظ لبل بشآٍسد همذاس هذٍل االستیس
 ببس استفبدُ ضذُ

ببس استبًذاسد
،دس ایي تحمیك تؼییي است( 

 هی ببضذ.2.54mm  (0.1'')بشاسبس تٌص فطبسی الصم جْت ًفَر پیستَى بِ هیضاى تِییستهذٍل االس

تبوٌَى هغبلؼبت صیبدی بش سٍی تبثیش ابؼبد ضبلَدُ بش همذاس ضشیب ػىس الؼول بستش اًجبم ضذُ است.تَساًی سوب ٍ 

ًین فضبی االستیه ًبّوگي  ( دس1هغببك ضىل)ّوىبساى بِ بشسسی ػذدی اثش ابؼبد ضبلَدُ بش همذاس ضشیب ػىس الؼول بستش 

ٍ  Terzaghiسٍابظ ًتبیج حبصل اص ای هیبى ًتبیج حبصلِ بب  )تشاون الیِ( پشداختٌذ ٍ ًْبیتبً همبیسِ βبشای همبدیش هختلف 

Bjerrum & Eggestad  (.2)ضىل اًجبم دادًذ 
 
 
 
 

 
 ویم فضبی االستیک وبَمگه: 1ضکل 
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   Bjerrum & Eggestad (1963) (ةTerzaghi  (1955)مقبیسٍ ثیه تحلیل اجشا محديد ي الف(، : 2ضکل 

 

ػىس الؼول بستش بب افضایص ابؼبد صفحِ ببسگزاسی دس آصهبیص ببسگزاسی  احوذی ٍ هطىَُ بِ بشسسی تغییشات ضشیب

ػىس الؼول بستش بِ صَست یه سابغِ تَاًی  ضشیب وِ بب افضایص بؼذ صفحِ ببسگزاسی همذاس اظْبس داضتٌذ ٍ پشداختٌذصفحِ 

ّبی هتىی بِ  ػىس الؼول بستش فٌذاسیَى ٍ سضبئی بِ بشسسی تبثیش ابؼبد فٌذاسیَى بش سٍی ضشیبجبًببص  (6).یببذ یوبّص ه

ایي  ًتبیج(7).یببذ هیػىس الؼول بستشوبّص  ضشیب خبن سس پشداختٌذ ٍ ًْبیتب  دسیبفتٌذ وِ بب افضایص ابؼبد فٌذاسیَى همذاس

 اسائِ ضذُ است. 4ٍ  3دٍ تحمیك دس اضىبل 

 : مىحىی تغییزات مديل عکس العمل ثب افشایص ثعد فىداسیًن3ضکل 

 

 :مىحىی تغییزات مديل عکس العمل ثستز ثب اوداسٌ صفحبت4ضکل 

. 
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 Alene Araya  دس سسبلِ خَد بب تغییش دس ابؼبدCBR  بِ عشح دستگبّی پشداخت وِ آى ساRL-CBR  ًصببب ًبهیذ ،ٍی 

ببسّبی دیٌبهیىی پشداخت،ّوچٌیي بب هذل سبصی بِ بشسسی پبساهتشّبی االستیه خبن تحت  9هغببك ضىل  ّبی جبًبی وشًص

 (8)د.سٍابغی جْت بشآٍسد هذٍل االستیسیتِ بِ ضشح اسائِ دا RL-CBRػذدی 

 

 

 

  Repeated Load CBR(RL-CBR):5ضکل 

  

                                                                       
     ( -      )  

    

      
                                                             

 (7)   

سا وبهالً صلب دس  RL-CBRببضذ وِ وشًص جبًبی دس سیستن بشابش صفش ببضذ یب بِ ػببستی لبلب  بشای حبلتی هی 7سابغِ 

تَاى اص  ّبی جبًبی همذاس هذٍل االستیسیتِ سا هی گیشی وشًص ًظش بگیشین.دس صَستی وِ ایي لبلب اًؼغبف پزیش ببضذ بب اًذاصُ

 ست آٍسد. ذب 8سابغِ 

  
     (   -    )

   
                                                              (8)   

                  -                                       -                           (9)   

تغییش  uهذٍل االستیستِ،  Eًسبت پَاسَى ،  ضؼبع پیستَى،   rتٌص ػوَدی دس سغح توبس پیستَى،  pσوِ دس آى 

 .ّبی وَچه( )وشًصببضذ هی وشًص جبًبی دس لسوت هیبًی لبلب Lm تٌص افمی ، hσتٌص ػوَدی ، vσ هىبى االستیه ،
 

 ريش كبر -3
ػىس الؼول بستش دس ّش  ضشیبّبی هَسد ًظش آصهبیص ببسگزاسی صفحِ اًجبم ضذُ ٍ هذٍل االستیسیتِ ٍ  ابتذا دس هحل

بِ  ػذدی تَاى اص عشیك هذل سبصی هذٍل االستیسیتِ،داًسیتِ حجوی ٍ ًسبت پَاسَى هیبب داضتي ضَد، آصهبیص استخشاج هی

بِ هٌظَس بشسسی اثش بب ابؼبد هختلف پشداخت. CBRخبن هَسد ًظش دس هحیظ هحصَس ضذُ  (Linear Elastic)االستیه تحلیل 

-30هختلف) لغش پیستَىبب    CBRول بستش اص هذل سبصی ػذدی آصهبیصػىس الؼ ضشیبپیستَى ببسگزاسی بش  تغییشات لغش

1000mm)  بِ ٍسیلِ ًشم افضاس اجضاء هحذٍدABAQUS  ایجبد ضشایظ هحصَس استفبدُ ضذُ است.الصم بِ روش است بِ هٌظَس

   آصهبیص ابؼبدی هَجَد دس ًیض بِ ًسبت CBRضذگی یىسبى بب افضایص لغش پیستَى ببسگزاسی لغش ٍ استفبع لبلب 

CBRاس گشفت ،  سبختِ ٍ هَسد بشسسی لشلغشّبی هختلف پیستَى ببسگزاسی ّبی ػذدی هختلفی بِ اصاء  .هذلیببذ افضایص هی

ػىس الؼول بستشحبصل اص هذل  ضشیبببسگزاسی صفحِ ٍ  ػىس الؼول بستش حبصل اص آصهبیص ضشیب بب داضتي همذاس ًْبیتب ً

ػىس الؼول بستش بب تغییش لغش پیستَى  ضشیب سبصی ػذدی بِ اصای لغشّبی هتفبٍت پیستَى ببسگزاسی هیتَاى تغییشات

تَاى اص ًتبیج  هی ػىس الؼول بستش ضشیبهذٍل االستیسیتِ ٍ  جْت تؼییي همبدیشم بِ روش است صال.ببسگزاسی بشسسی وشد

 ِ ضذُ است استفبدُ ًوَد.اسائاص عشیك سٍابغی وِ دس صیش CBR آصهبیص 
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 (E) ل االستیسیتٍيتعییه مد -3-1

ضبیِ استبتیه اٍلیِ اص عشیك جبیی دس یه هحیظ ًیوِ بیٌْبیت االستیه تحت ببس  بِ بش اسبس تئَسی االستیسیتِ ، هیضاى جب 

 ذ.سابغِ صیش بِ دست هی آی

(13                                                         )                                             
 (    )   

 
 

ضشیب ثببتی  fهذٍل االستیستِ،  Eًسبت پَاسَى ،  ضؼبع صفحِ ببسگزاسی دایشٍی،   rتٌص دس سغح توبس،  σوِ دس آى 

πٍ دس صَستی وِ تَصیغ ببس تَسظ صفحِ صلب اًجبم گیشد بشابش  2است وِ اگش تَصیغ ببس یىٌَاخت ببضذ بشابش 

 
عبك  ذ.ببض هی    

 تَاى اص سابغِ صیش همذاس هذٍل االستیسیتِ سا بِ دست آٍسد. هی (u)بب داضتي هیضاى جببِ جبیی لبئن  7سابغِ 

 (11)    
 ( -  )   

 
                                                                         

تَاى بشای تؼوین ایي سابغِ دس هحیظ  ببضذ هی بی ًْبیت هی ًیوِهشبَط بِ هحیظ ّبی االستیه  8 بب تَجِ بِ ایٌىِ سابغِ

 (8.)ًَیسی وشدببص  9هتفبٍت ٍ تَاى ّبی هتفبٍت بِ ضىل سابغِ  f ، سابغِ سا بب ضشیبCBRهحصَس ضذُ 

      (12)                                                         
  ( -   )   

   
 

    - 200 MPa) (E)ًظیش آى بِ اصای همبدیش هختلف هذٍل االستیسیتِ  u=2.54mm  ٍσبب داضتي همذاس جببجبیی لبئن 

ایی  سا هحبسبِ وشد ٍ ًْبیتب ً سابغِ K1 ،K2 ،K3هی تَاى اص عشیك هذل سبصی ػذدی همبدیش (   0.15–0.45)پَاسَىٍ ًسبت  ( 50

 اسائِ داد.  CBRجْت تؼییي هذٍل االستیسیتِ اص آصهبیص  13بِ ضىل سابغِ 

 

                                                                       
    ( -      )  

      

      
                                                          

    (13)   

K1=1.46      K2=0. 983       K3=1.031  

   

    2.54mm ،(MPa)بشابش بب u وِ دس آى
( وِ خَد تببغ تٌص 2.54mmجبیی  بِ تٌص اصالح ضذُ توبسی )هؼبدل جب 

    (MPa)توبسی
هی ببضذ ٍ اص سابغِ  (e) ٍ ًسبت تخلخل ًوًَِ ببص سبصی ضذُ CBRآصهبیص  2.54mm (0.1'') هؼبدل ًفَر   

 بِ دست هی آیذ . 14
 

                                     
        (    )

 -      (    )
        (    )

 -                                (14)  

 13اص عشیك سابغِ   2.54mmهؼبدل ًفَر p σبش سٍی ًوًَِ ّبی ببصسبصی ضذُ ٍ استخشاج   CBRبٌببشایي بب اًجبم آصهبیص 

خَد تببغ هذٍل االستیسیتِ  ػىس الؼول بستش تَاى همذاس هذٍل االستیستِ خبن سا تؼییي ًوَد.بب تَجِ بِ ایي وِ ضشیب هی

 تَاى اص عشیك سابغِ صیش همذاس آى سا تؼییي ًوَد. ببضذ هی خبن هی

(15)          
  

    -   
                                                                               

 داسین: CBRبشای آصهبیص  13ٍ  15بب تَجِ بِ سابغِ 

      
  

       -  )
 =  

       
 ( -      ) 

  -  )
                                                 (16)  
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 (ثحث ي وتبیجFEMمحديد ) مدل اجشا  -2 -4

سبختِ ضذُ وِ ضبهل خبن ، پیستَى ببسگزاسی ،  6هغببك بب ضىل  ABAQUSهذل ّبی اجضا هحذٍد تَسظ ًشم افضاس 

هی ببضذ. بب تَجِ بِ ایي وِ سبختبس هذل هَسد ًظش  CBRلبلب فَالدی وِ هغببك بب ابؼبد ٍ اًذاصُ ّبی استبًذاسد آصهبیص 

  Axisymmetric))دایشٍی بب همغغ ػشضی ضؼبػی یىٌَاخت هی ببضذ بِ هٌظَس وبّص حجن هحبسببت اص هذل تمبسى هحَسی 

 .استفبدُ ضذُ است  5هغببك بب ضىل  (Three Dimensional Model)بِ جبی هذل وبهل 

 
 Axisymmetric Model))مدل تقبرن محًری: 5ضکل 

 

تَاى  ی هتفبٍت هیهذٍل االستیسیتِ ٍ لغش پیستَى ببسگزاس یه همذاس یاصا ِب بستشػىس الؼول  ضشیب بب داضتي همبدیش

 .ٍ لغش پیستَى ببسگزاسی اسائِ داد بستشػىس الؼول  ضشیبای هیبى  ٍ سابغِ سسن7ًوَداسی هغببك بب ضىل 
 

 (ABAQUS): مدل اجشاء محديد 6ضکل 
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 ثب افشایص قطز پیستًن ثبرگذاری Ksريود تغییزات :  7ضکل 
(17)        

     

    
           

  

    -  )
                                                                      

بشای پیستَى  ػىس الؼول بستش ضشیب   KSD،   حبصل اص آصهبیص ببسگزاسی صفحِ ضشیب ػىس الؼول بستش   KSPLT وِ دس آى

 ببضذ هی Dبِ لغش ببسگزاسی دایشٍی

هذٍل  هختلف الؼول بستش سا بِ اصای لغشّبی هتفبٍت پیستَى ببسگزاسی بشای همبدیش تَاى تغیشات ضشیب ػىس ّوچٌیي هی

الؼول بستش سابغِ هستمین بب  ػىسهمذاس ضشیب آیذ  بش هی15ٍ سابغِ  8ضىل  اصهَسد بشسسی لشاس داد.ّوبًگًَِ وِ   االستیسیتِ

الؼول بستش ًیض بِ صَست خغی  بب افضایص هذٍل االستیسیتِ خبن ،ضشیب ػىس ،بغَسی وِ هذٍل االستیستِ خبن داسد

  ببذ.ی افضایص هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثب افشایص مديل االستیسیتٍ Ksريود تغییزات :  8ضکل 
 

 ببصًَیسی وشد: CBRبشای آصهبیص سا بِ صَست صیش  17تَاى سابغِ  هی 13بب استفبدُ اص سابغِ 

      *         
  

 -      

 -  
                                                                 (18)  

الؼول بستش ٍ هذٍل  تَاى ضشیب ػىس ًطست حبصل اص آصهبیص ببسگزاسی صفحِ هی -ًوَداس ببس بب داضتي  9هغببك ضىل 

ٍ بب ًتبیج بذست آهذُ اص سٍابظ حبصل اص ایي تحمیك همبیسِ ًوَد وِ بِ ٍضَح دس  هحبسبِاالستیسیتِ خبن هَسد ًظش سا 

 اسائِ ضذُ است. 2جذٍل 

 
 

 

 

 

 

 

 آسمبیص ثبرگذاری صفحٍوطست حبصل اس  -ومًدار ثبر :  9ضکل 
 

 CBRالعمل ثستز حبصل اس آسمبیص ثبرگذاری صفحٍ اس طزیق وتبیج آسمبیص تعییه ضزیت عکس: 2جديل 

PLT Test Eq:18 Eq:16 Eq:11  FDT CBR Test 
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(MN/m3) 
E(MPa) 
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(MN/m3) 
  
       ν e 

ω 

(%) 
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(gr/cm3) 

uCBR 

(mm) 
  
       

245.01 78.8  245 2222.79 6.62 0.3 0.26 4.16 2.18 2.54 8.75 


