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 یک آزمایش سه محوری سیکلی بر روی بتن آسفالتی عددی سازییهشب 

 

 2، علی اخترپور 1اشکان اسالمیان

        

 دانشگاه فردوسی مشهد-مکانیک خاک و پی-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -1

 دانشگاه فردوسی مشهد-استادیار دانشکده مهندسی -2

 الصهخ

سفالتی به  بیشتر   ست  ها و محوطه فرودگاهعنوان روکش جادهتحقیقات صورت گرفته روی بتن آ   ها صورت گرفته ا

ها مطالعه شده است. تحقیقات کمی وجود  که در آن تأثیر بارگذاری دینامیکی ترافیک روی رفتار مصالح و دوام آن

یا  های هیدرولیکی )رویه باالدست ند در سازه بعنوان پرده آبدارند که به بررسی رفتار دینامیکی بتن آسفالتی به  

های  های آستتفالتی مورداستتتفاده در ستتازه پردازند. رفتار دینامیکی مخلوطهستتته داخلی ستتدهای خاکی  می

،  ارگذاریتراکم، دما، فرکانس بهیدرولیکی به عوامل بستتیار متعددی وابستتته استتت ازجملها طرط اختالط، رو   

ستاتیکی می      ر سطح تنش و کرنش و...  شرایط ا سفالتی که تحت  صالح بتن آ یچیده تواند کامالً پفتار مکانیکی م

سیار پیچیده      شرایط بارگذاری دینامیکی ب شد طبعاً در  سی رفتار     تر خواهد بود، جهت مدلبا سازی عددی و برر

سازه  شاخص  دینامیکی  ست تا  سه محوری  های هیدرولیکی نیاز ا سفالت تحت آزمون  دینامیکی   های دینامیکی آ

دیگر تعیین و توستتعه مدل رفتاری دینامیکی جدیدی موردن ر نیستتت، بلکه هدل اصتتلی   عبارتتعیین گردد به 

شاخص     سنجی  صحت  شامل   های دینامیکی مخلوطتعیین و  سفالتی  شی حداکثر ، منحنی    𝐆𝐦𝐚𝐱های آ )مدول بر

𝐆
𝐆𝐦𝐚𝐱
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 مقدمه -1

سفالتی  سابقه طوالنی  3بتن آ صالح از اهمیت    و کاربرد متنوع  با توجه به  سازی      اییژهوآن در بین م ست، از رو برخوردار ا

سیال بلل میدد میییح به کار گرفته شید تا هییته سیدهای        526گرفته که اولین بار بابل حاشییه اروند در حدود    هاراه

به بعد  میددی 3691سییال  یعنی پسازآنو   میددی در کشییور آلمان اسییتفاده شیید 3653خاکی که اولین بار در سییال 

 . [1]ردتوسعه چشمگیری پیدا ک یسدسازکاربرد این مصالح در صنعت 

یترش   یهاسال در  ستفاده از   یهاروشاخیر با گ عددی   یهاروشپردازش باال، کاربرد  بابدرت هایانهرامختلف عددی و ا

 ه اسیت. در این میان تحلیل پاسی  دینامیکی انواع سیدهای خاکی، توسیعه زیادی یافت    ازجملهژلوتکنیکی  مییالل در حل 

و عدم وجود  سو یکایران و ژاپن( از  ازجملهجهان ) یزخزلزلهشروع به ساخت سدهای خاکی با هیته آسفالتی در مناطق       

  عددی در یهاروشاز رفتار نگاری این سدها به هنگام زلزله از سوی دیگر سلب گردیده که استفاده از      شده ثلت یهاداده

سدهای  سفالتی     آنالیز دینامیکی  یته آ سدها  یالرزهرفتار  بینییشپ منظوربهبا ه یی  موردتوجه یراًاخ، این  اری از  خاص ب

  یهاالماننروژ به روش  Storvanنتایج تحلیل دینامیکی سد هیته آسفالتی  3663محققان و طراحان برار گیرد. در سال 

تحلیل  2112در سال   . [3]را انجام داد کوپرمتحلیل پاس  دینامیکی سد    3666در سال   یلگور،  [2]اله گردیدمحدود ار

بانونی و مهین روستا  با استفاده از روش غیرخطی توسط m336بتن آسفالتی به ارتفاع  یانمونهدینامیکی بر روی یک سد 

را با اسییتفاده روش  منجرانتحلیل دینامیکی سیید هیییته آسییفالتی   2113در سییال  ریابازسییالمی و  . [4]انجام گرفت

سییالمی و بازیار رفتار   2119در سییال  . [5]براردادند یموردبررسییو مدل االسییتوپدسییتیک   یدوبعدمحدود  یهاالمان

ستفاده از    ، بر ملنای روش 3DFLAC افزارنرمتوسط   یرخطیغو  یبعدسه عددی  هاییلتحلدینامیکی سد میجران را با ا

ضدت محدود   سال  .  [6]براردادند لعهموردمطاتفا سط اختر پور، خد  2116در  یته      ینتربزرگایی و همکاران تو سد ه

شور( تحت اثر نیروهای       سد  سفالتی ایران ) ستفاده از روش   یالرزهآ تحت تحلیل عددی برار گرفت. مراحل  یرخطیغبا ا

 .   [7]است شدهیلتحلاز مدل هایپربولیک بر اساس تفاضل محدود  استفادهمختلفی از ساخت و آبگیری این سد با 

Gmax G،های دینامیکی بتن آسییفالتی شییامل صییحت سیینجی شییاخ  تعیین وهدف در این مطالعه 
Gmax

و منحنی   ⁄

های سییه آزمایش ه اسییت. این کار با اسییتفاده از نتایجهای االسییتو پدسییتیک غیرخطی متداول بودمیرایی بر اسییاس مدل
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پس    2DFLAC افزارنرمدر  این آزمایش سه محوری سازی یکی از  یهشل  و توسط اخترپور و خدایی  شده انجاممحوری سیکلی  

 است. گرفتهانجامدینامیکی  هایاز مقاییه نتایج حاصل از تحلیل عددی با نتایج آزمایشگاهی و استخراج شاخ 

 

 های رفتاری دینامیکیمدل -2

 :[8]یرندگی برار میموردبررسها به شرح زیر دینامیکی مربوط به مصالح ژلوتکنیکی سه گروه عمده از مدل میاللدر بحث  

 های رفتاری پیشرفته ی مدل 3های غیرخطی سیکلی؛ ی مدل 2های خطی معادل؛ ی مدل3

 های خطی معادل مدل  -2-1

است؛  دهد. این حلقه به دو روش بابل توصیفنمونه مصالح بتن آسفالتی تحت بارگذاری سیکلی حلقه هییترزییی تشکیل می 

در  طورکلی چهکند. بههایی که شکل عمومی آن را بیان میوسیله شاخ وسیله مییر وابعی منحنی و روش دوم بهروش اول به

ب گیرد یکی شیعنوان خواص حلقه هییترزیس مدنظر برار میه دو شاخ  مهم بهمصالح آسفالتی و چه در مصالح خاکی و غیر

 . [8]متوسط حلقه و دیگری میاحت لوپ ایجادشده. این دو خاصیت مهم دربرگیرنده خواص دینامیکی مصالح است

 غیرخطی سیکلی یهامدل  -2-2

 ی سیکلی که از مییر وابعی تنش ی کرنش در زمانخطریغهای تر مصالح بتن آسفالتی ، استفاده از مدلبرای بررسی رفتار دبیق

 ستاهایی بادر به معرفی مقاومت برشی مصالح خاکی، بتن آسفالتی و غیره کند بییار مفیداست چنین مدلی تلعیت میبارگذار

 امتیازات نیترمهم. از استدر خدل بارگذاری سیکلی زهکشی نشده  مؤثرهای بادر به بیان تغییرات تنش هاخاکو حتی در 

های دالمی است. بابلیت مهم دیگری که های خطی، توانایی آن در توسعه کرنشهای غیرخطی سیکلی نیلت به سایر مدلمدل

، بابلیت نییت موردتوجهپذیری بییار کم چندان در بیشتر مصالح خاکی مطرح است و در مصالح بتن آسفالتی به دلیل نفوذ

 .[8]است موردتوجهیی روانگرااست که در ارزیابی مخاطرات  مؤثرهای ای و طلعاً تغییرات تنشحفرهمحاسله تغییرات فشار آب 

 های رفتاری پیشرفته مدل -2-3

که جهت توصیف رفتار  استهای رفتاری پیشرفته ها برای معرفی رفتار خاک، ملتنی بر مدلترین روشو عمومی نیترقیدب

ر، اصول پایه مکانیک را برای شرایط تنش اولیه عمومی محدوده شرایط تنش را در وضعیتی مصالح بتن آسفالتی یا هر مصالح دیگ

ی که تغییرات در اندازه و شکل سطح شوندگسختشود توصیف نماید و همچنین نیاز به بانون  مدحظهکه رفتار االستیک 

 . [8]ی پدستیک مشخ  نمایدهاشکلشکیت را در زمان تغییر 
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ی زیادی در مدل کردن رفتار مصالح ژلوتکنیکی تحت بارگذاری سیکلی ریپذانعطافپیشرفته عمومیت و های رفتاری گرچه مدل

های های خطی معادل یا مدلی خطی معادلهامدلها معموالً به تعداد بییار زیادی شاخ  نیلت به دارند لیکن تعریف آن

ها آمده و مقاییه ازنظر سادگی تعریف و تعداد شاخ دستبهها، نتایج با توجه به تعریف این مدلی سیکلی نیاز دارد. رخطیغ

های دینامیکی  به علت سرعت، سهولت استفاده از آن و دبت نتایج توان نتیجه گرفت مدل غیرخطی معادل برای تحلیلمی

 .گیردها مورداستفاده برار میبیشتر از بقیه مدل

 تحلیل عددی -3

یالل های عددی در انجام تحلیل شگران مختلف   موردتوجهعلم مکانیک خاک از دیرباز  ازجملهبه علوم مختلف   مرتلط م پژوه

ف ی مختلهایدگیچیپ که یزمانتوان به نتایج آنالیزهای عددی اطمینان کرد خصییوصییاً کلی نمی صییورتبه اگرچهبوده اسییت. 

ها و بضاوت مهندسی در مورد نتایج آن    نحوه مدل کردن، شرایط مرزی و بارگذاری مطرح است ولی با انجام این تحلیل   ازجمله

 توان تجارب ارزشمندی کیب کرد.می

ستفاده روش عددی   ست این روش یکی از بدیمی   در این مطالعه موردا های حل دسته  ترین تکنیکروش تفاضل محدود بوده ا

تفاضل محدود هر مشتق در معادالت حاکم میتقیماً توسط       درروش. است ییل با مقادیر اولیه و مرزی مشخ    معادالت دیفران

. مشیابه با  شیود یمای از معادالت جلری تولید شیود و مجموعه جایگزین می اسیت ی میدان رهایمتغیک علارت جلری که تابع 

 است.   شدهساختهتلف روش المان محدود از یک فرم ضعیف شده با توابع وزنی مخ

به کاربر این امکان را   4FLAC افزارنرمبوده اسییت،  FLAC2Dبدرتمند تفاضییل محدود  افزارنرم در این مطالعهابزار تحلیلی 

 تحلیل دینامیکی انجام دهد.  جادشدهیاای و تقارن محوری بر روی مدل ی، کرنش صفحهدوبعدکه در محیط  دهدیم

 ی تحلیل عددیهاروش -3-1

غیرخطی فرایند    درروش، اسیییت یرخطیغروش خطی معادل و روش   افزارنرمدو روش متداول برای تحلیل دینامیکی در این    

  شده استفاده ی از رابطه غیرخطی مناسلی  ساز مدل مشروط بر اینکه در  ردیگیمی تنها در یک مرحله صورت  ساز مدلتحلیل و 

خطی معادل که توسط   درروش، شود یمخودکار مدل  صورت بهو با توجه به آن رابطه میرایی و مدول برشی روی سطح کرنش   

                                                           
4 Fast Lagrangian Analysis of Continua 
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یلت میرایی    شده یمعرف 6سید و ادریس  صاص مقادیر اولیه برای ن شی 5تحلیل خطی با اخت در نواحی مختلف مدل  9، مدول بر

 .   [9]گرددیمانجام 

  شدهاستخراجهای ی مقدار میرایی و مدول برشی منحنیریگاندازهو برای  شدهثلتهر المان ماکزیمم سیکل کرنش برشی برای 

 .  [9]ردیگیمبرار  مورداستفادههای آزمایشگاهی از آزمون

یابد . این فرآیند تا زمانی ادامه میشودیممقادیر جدید نیلت میرایی و مدول برشی مجدداً در یک تحلیل عددی دیگر استفاده 

صل از تحلیل عددی و   شگاهی  هاآزمونکه مقادیر حا صل به مقادیر  توانیم تیدرنهاتطلیق پیدا کند.  باهمی آزمای ز  ا شده حا

 .  [9]ی کامپیوتری اطمینان حاصل کردسازهیشل

عا       قاط ضیییعف و بو تی دارند، روش خطی م عادل و غیرخطی ن تایج   تر بوده و میدل آسیییانهر یک از دو روش خطی م توان ن

  دبتبههای متناوب را میتقیماً در آن وارد کرد. از طرفی روش غیرخطی، فیزیک کلی سییتم را    آزمایشگاهی ناشی از آزمایش  

 .  ستادینامیکی  میاللتر بوده و نیازمند دانش عمیق کاربر به نیلت به روش خطی معادل پیچیده کهیدرحالی کرده سازمدل

 . [9]بوده است یرخطیغدر این مطالعه روش  مورداستفادها به توضیحات بیا شده روش بن

 مشخصات رو  خطی معادل 3-1-1

و از   ماندهیبابکه در تمام مدت ارتعاش ثابت  شود یمدر این روش برای هر المان خواص خطی خاصی در نظر گرفته   -3

ی با فرکانس    ها مؤلفه و همچنین از پدیده تداخل که بین        شیییودیمطریق میانگین حرکت دینامیکی تخمین زده    

 .   [9]شودیم نظرصرف دهدیممتفاوت در مواد غیرخطی رخ 

صییرفاً   چراکهو تغییرات دالمی اسییتخراج کرد  ریناپذبرگشییتتوان اطدعاتی در خصییوص جابجایی از این روش نمی -2

 توان اثرات دالمی را نیز مدل نمود.  تجربی می روابطبا استفاده از  حالنیباا شودیمارتعاشات نوسانی هیتند مدل 

ستفاده    س خطی معادل از تئوری اال درروش -3 یته ا ساس روابط     شود یمتی یورهای کرنش و تنش بر ا . لذا ارتلاط تان

یت        ییته نی ستی یورهای کرنش در تئوری پد شی در مدل جریان می   درزمانافزایش تان شاری و بر یابد، ی که امواج ف

                                                           
5 Seed and Idriss 
6 Damping ratio 
7 Shear modulus 
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ن  ای اندرکنش واثر متقابل   افزارنرم جهیدرنتمییییتقیم در نظر گرفته و  طوربهروش معادل خطی این دو نوع موج را 

 .  [9]کندنمی محاسله رادو موج با یکدیگر 

 ی دینامیکیبندفرمول 3-1-2

ی کدسیک تفاضل محدود است. سختی      هایبندفرمولهمانند  FLACی در ی دینامیکساز مدلی تفاضل محدود در  بندفرمول

 :   [9]است محاسلهبابل( 3به رابطه ) توجه با موردمطالعههای هر یک از زون

(3                                                                                       )kz = (k +
4

3
G)

Ld
2

Az
 T 

K  المانمدول بالک، میاحت ZA  وT در نظر گرفته  3ای برابر که برای حالت کرنش صفحه شدهیطراح ایضخامت صفحه

 . شودیم

 . شودیمهای زمانی حل استفاده ( برای محاسله گام2از رابطه ) نیچنهم

     

(2                                                                  )                                             ∆tCrit = min {
A

Cp∆Xmax
} 

شاری بوده و     Cpکه در این رابطه  یاحت زیر منطقه مثلثی   Aسرعت موج ف ست م شینه زون   Xmax∆. ا   موردمطالعهطول پی

 .  است

ضریب اطمینان نیز   ستفاده در حالتیکه میرایی وجود ندارد از یک    رالهاتخمینی از بازه زمانی بحرانی تا بتوان از طریق آن  شده ا

 .  [9]شودیمهای زمانی حل پیشنهاد ( برای محاسله گام3داد لذا در این حالت رابطه )

(3                                                                               )                                                 ∆td =
∆tcrit

2
 

شود، گام   چنا ستفاده  مقدار آن برابر خواهد  8و طلقه رابطه بلیچکو افتهیکاهشهای زمانی های بازهنچه میرایی نیز در معادالت ا

 بود با :  

                                                           
8 Bilychko 



 

7 
 

(4                                        )                                                           ∆tB = {
2

ωmax
} (√1 − λ2 − λ) 

ωmax  ای موجود ناشی از بیشترین فرکانس ارتعاشی سییتم بوده      سرعت زاویه λ  با استفاده از   است کیری از میرایی بحرانی .

 :  [9]توان مقدار این دو شاخ  را تخمین زد( می6روابط )

(6       )                                                                                                                           ωmax =
2

Δtd
 

λ =
0.2 B

Δtd
 

B =
ξmin

ωmin
⁄  

 ξmin نیلت میرایی بحرانی وωmin استای برای حالت میرایی ریلی فرکانس زاویه  . 

 ی  عددیسازهیشب -4

سازه  ساز مدلجهت  ستفاده از نتایج       ی عددی و بررسی رفتار دینامیکی  های هیدرولیکی )سد هیته آسفالتی( در این بخش با ا

صل از آزمایش  سیکلی    حا سه محوری  شده         شده انجامهای  صری از آن در ادامه آورده  شرح مخت سط اخترپور و خدایی که  تو

 گردیده است. FLAC تفاضل محدود افزارنرمدر  لیتحل وی سازمدلاست ابدام به 

 سه محوری سیکلی اخترپور و خدایی یهاشیآزما -4-1

ها دارای درصدهای مختلف  ها نمونهآزمایش سیکلی سه محوری توسط اخترپور و خدایی انجام گرفت در این آزمایش    63تعداد 

ضریب   اند، بارگذاری در این آزمایشدرصد بوده  9الی  6/6بیر بین  شرایط ایزوتروپ  و غیر ایزوتروپ با  صورت    3و  2ها در دو 

ضریب غیر ایزوترو  یلت تنش محوری به تنش  گرفته )منظور از  ست  جانلههمهپ ن ها  در این آزمایش جانلههمه(، مقدار تنش ا

سکال  لویک 500 - 100در بازه  شرایط       پا سدها در  صورت گرفته بر روی  ساس مطالعات   بار اعمالی شده انتخاب لرزهنیزمبر ا

شاری   دو دردینامیکی  شاری   (Extension)کششی   - (Compression)حالت ف در فرکانس بارگذاری   61سیکل   تعداد باو ف

یترزیس برای آزمایش حلقه تیدرنهاو  گرفتهانجامهرتز  2 سیم     های هی سیکل بارگذاری اول، دهم و پنجاهم تر های مذکور در 

 . [10](2( و )3)(.شکل استگردیده است )حلقه هییترزیس در حقیقت نمایان گر تنش برشی در برابر کرنش محوری 
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 ی حالت دومبارگذاربارگذاری حالت اول                                                 

  [10]ی مختلف بارگذاری در آزمایشهاحالت -1شکل 
 

 

گراد و تنش درجه سانتی 22دمای  3حلقه هیسترزیس تنش برشی سیکلی در برابر کرنش محوری در ضریب غیر ایزوتروپ  -2شکل 

  [10]کیلو پاسکال 252 جانبههمه

 

ستفاده از روابط             شی در برابر کرنش محوری با ا ستفاده از نمودار تنش بر ضریب میرایی با ا شاخ   سختی محوری و  سله  محا

 ( خواهد بود:  5)

(5                                          )E =
𝜏

2𝜀𝑎
                                           γ = (1 + ϑ)εa                      G =

E

2(1+ϑ)
 

مدول برشی است، مقدار مدول در  Gضریب پواسون  و  𝜗کرنش برشی،  𝛾کرنش محوری،  εaتنش برشی،  𝜏در روابط فوق 

 است. شدهدادهنشان  eGو در بیمت پایین حلقه یا همان بخش کششی یا  Gcبخش فشاری  همان ابیمت باال حلقه ی

 است:   گرفتهانجام( 9استفاده از رابطه ) محاسله ضریب میرایی با

D =
1

4π
×

ωD

ωS
× (100%)        (9                               )                                                                                                   
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 .  است( 3در شکل  ) شدهدادهمیاحت مثلثِ نشان  ωSمیاحت حلقه  هییترزیس و  ωDکه 

 

 گرفتهشکلنحوه اعمال تنش نمونه در آزمایش سیکلی و حلقه هیسترزیس  -7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آورده شده است: (3های صورت گرفته در جدول)آزمایشجزلیات 
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  [10]اخترپور و خدایی شدهانجامی سیکلی هاآزمونشرایط   -1جدول 

 

 
 افزارنرمی عددی در سازمدل -4-2

 

که در بیییمت پیشییین بیان شیید انتخاب مدل رفتاری مناسییب منطلق بر رفتار مصییالح     طورهمانی سییازمدلاولین گام در 

ی  زیرا  ضمن سادگی توانای   است ، مدل االستوپدستیک موهر کولمب با میرایی هییترزیس انتخاب مناسلی      است  موردمطالعه

ضمن این    بارگذارالزم در مدل کردن  شت  یترزیس را خواهد دا شده مدل توانایی   ی و باربرداری در یک حلقه هی که باید یادآور 

 ( آورده شده است:  2ی مدل در جدول )هاشاخ ها را ندارد، های ماندگار ناشی از تعداد سیکلایجاد کرنش
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 کولمب-ی ورودی مدل موهرهاشاخص -2جدول

زاویه  مدول برشی حد کششی

اصطکاک 

 داخلی

 زاویه اتیاع

 

جرم 

 مخصوص

 مدول حجمی چیلندگی

𝜎𝑡  G 𝜑 Ψ ρ C K 
 

 میئله ، هاشاخ  . پس از معرفی مدل و اختصاص  ردیگیمانجام  3*3 انجام تحلیل در حالت کرنش میطح و برای یک المان  

ضرایب میرایی       صل  ضریب میرایی به مدل خواهد بود. در این ف شد، در     FLAC افزارنرمدر  شده یمعرفمهم معرفی  معرفی 

FLAC    هییییتیم : میرایی ریلی، میرایی موضیییعی و میرایی هیییییترتیک با توجه به نتایج         روروبه ضیییریب میرایی   3ما با

ست         از آزمایش آمدهدست به سفالتی بوده ا صالح بتن آ ضریب میرایی برای م یترتیک بهترین  های اخترپور و خدایی؛ میرایی هی

و به سییطح کرنش وابیییته نییییت    تحلیل دینامیکی مقداری ثابت داشییته طول درزیرا در درجه اول میرایی ریلی و موضییعی 

شی مانند       کهیدرحال سفالتی با توجه به میزان کرنش بر سیکل از بارگذاری بتن آ ش    آنچهدر هر  صالح ژلوتکنیکی به چ م در م

 خواهد بود.   ریمتغخورد می

صالحی نظیر فوالد           سب م یته بوده منا ضعی و ریلی به فرکانس واب ضریب مو ست در درجه دوم  که در   طورهمان کهیدرحال ا

 (.8)است در مصالح بتن آسفالتی این مصالح چندان به فرکانس وابیته نییت. شکل  شدهارالهنتایج 

 
  [10]بارگذاری بر نسبت میرایی فرکانس ریتأث -8شکل 
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ست ا  ذکر بهاست الزم   شده فیتعر افزارنرمبرای میرایی هییترتیک چهار تابع برای معرفی نیلت میرایی به مدل در      نتخابا

 :[9] استی ورودی ما هادادهوابیته به نوع  افزارنرماین تابع ورودی به 

 شاخ  است.  2که دارای  (Default Model)حالت معمول  .3

 (Sigmoidal Model 3)سیگمیدال سه شاخصی   .2

 (Sigmoidal model 4)سیگمیدال چهار شاخصی   .3

 (Hardin and Drnevich)هاردین / درنویچ یک شاخصی  .4

  ه اسییت مشییخصییات این آزمایش درگردید شییدهانجاماخترپور و خدایی  شییدهانجامها ی یکی از آزمایشسییازمدلبرای شییروع 

 .( آورده شده است31و ) (6) یهاشکل

 

 70K50e [10]مودار مدول برشی در برابر کرنش برشی به ازای سیکل اول، دهم و پنجاهم بارگذاری آزمایش ن -9شکل 
 



 

13 
 

 

 70K50e [10]هیسترزیس در سیکل اول، دهم و پنجاهم آزمایش  هحلق -12شکل 

 

صاص   ست شاخ  پس از معرفی مدل موهر کولمب نوبت اخت سله     نیا در ها یمت برای محا سط   شده ارالهرابطه  maxGب تو

 : [10]است شدهاستفاده اخترپور

(8)                                                                                       Gmax = Kmax × (
𝜎0

100
) 

σ0  سکال  لویک برحیب  جانلههمهتنش ست  )paK( پا سطح کرنش      maxK، ا یته به  ضریب واب ست یک  ساس تحلیل    ا که بر ا

ست. برای معرفی    آمدهدست بهبرای آن  پاسکال  لویک 311 - 611بین  جانلههمهبه ازای تنش  323نتایج آزمایشگاهی مقدار   ا

شده ناکامورا        ستفاده از منحنی نیرمالیزه  یترتیک نیز به دلیل ا شی حداکثر در برابر    33) شکل  6ضریب میرایی هی ( مدول بر

شی از تابع   شد که        کرنش بر ستفاده  صی ا شاخ یمت     هاشاخ  معمول دو  شی در ملنای ده در دو ب ی آن لگاریتم کرنش بر

 .  ه استاستخراج گردید استای که شیب منحنی برابر صفر ابتدایی و انتهایی نمودار یعنی لحظه

                                                           
9 Nakamura 
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  [11] ناکامورا نمودار مدول برشی و نسبت میرایی در برابر کرنش برشی برای بتن آسفالتی پیشنهادی -11شکل 

 
 

 یسازمدلنتایج   -5

صل از تحلیل دینامیکی در   یهایخروج یترزیس     FLAC2D افزارنرمحا صورت حلقه هی شک به دو  در نمودار تنش   شده لیت

شده مدول برشی به ازای مدول برشی حداکثر و     -برشی  یلت میرایی در برابر کرنش برشی    کرنش محوری  و نمودار نرمالیزه  ن

 گردیده است. اراله (33و ) (32) فضای لگاریتمی بوده در شکل در

 

 با نتایج آزمایشگاهی افزارنرممقایسه نتایج حاصل از   -12 شکل
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 .با نمودار پیشنهادی ناکامورا افزارنرممقایسه نتایج حاصل از تحلیل  -13شکل 

 نتایج -6

سط اخترپور و خدایی       آزمون یساز هیشل  رایباین مطالعه در  سیکلی که تو ضدت  افزارنرمبود در  شده انجامسه محوری    تفا

ار  اکی از توانایی مدل بکح افزارنرمتحلیل دینامیکی نتایج متداول موهر کولمب استفاده شد  یرخطیغمدل   2DFLACمحدود 

سله  حام ده برایو صحت روابط بکار برده ش   است  آزمایش سه محوری سیکلی  رفته برای توضیح رفتار بتن آسفالتی در شرایط    

امورا برای نیییلت میرایی با توجه به نتایج  صییحت منحنی پیشیینهادی توسییط ناک نیچنهم کرده اسییت. دیتالمدول حداکثر را 

ست.   دیتال آمدهدست به   نی برملت شده لیتشک  آمده در حلقه هیترزیس  به وجودفاز  دلیل اختدف که الزم به ذکر است  شده ا

ار پدید  ماندگ یهاکرنشو نتایج آزمایشییگاهی عدم توانایی مدل برای در نظر گرفتن  افزارنرمنتایج حاصییل از تحلیل دینامیکی 

 که سلب شده حلقه به ازای سیکل دهم در همان سیکل اول بابی بماند. استآمده در طول آزمایش 
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