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چکیده
مدول دینامیکی مشخصه فتااف ویککاالستای

مصوا های آتفالای التت ک فوش طرالحی فوتازی مکانیکای

– تجربی ()MEPDG

نیز الز آن ب عناالن یکی الز وفودیهای مهم دف طرالحی و بهکخخخازی فوتخخخازی آتخخخفالای التخخخافاد میکند .مدلهای پیشبینی مدول
دینامیکی ب عناالن جایگزین الندالز گیری آزمایشخخگاهی الین مدول ،جزئی الز فوشهای تعیین مدول دینامیکی سی های آتخخفالای دف حال
بهر بردالفی نیز میباشند .الین دف حالی التت ک الین مدلها بر التاس دالد های آزمایشگاهی تاخا شد الند و نیاز ب تاتع مدلهایی
برالی تعیین مخدول دینخامیکی سی های آتخخخفالای دف حال بهر بردالفی دف شخ خرالیخ مصاور ترالتیکی و آ و هاالیی وجاد دالفد .دف الین
پژوهش د تخایت فوتخازی آتفالای دف فال های پرتردد التاانهای خازتاان و کرمان جهت النجام آزمایشهای میدالنی الناصا شد
التت .دف هر تایت ،آزمایش  FWDالنجام شد و مغز هایی برالی تجزی و تعیین خهاصیات حجمی مصوا ها و مشصهات ویککازیا
قیرهای بازیابی گرتا شخد التخت .با التافاد الز ناایآ آزمایشها و با الفزیابی مدول دینامیکی سی های آتفالای با التافاد الز مدلهای
پیشبینی جامع و جامع تخاد ک مدلهای فگرتیانی تاتع یاتا مبانی بر الصال ویککاالستای

هکاند ،المکان تاخت مدلهای جدید

با کالیبرالتخیان الین مدلها برفتی شد و مدلهای جدید پیشبینی مدول دینامیکی دفجای سی های آتفالای تحت عناوین مدل جامع
دفجا و مدل جامع تخخاد دفجا تاتخخع یاتا التخخت .با التخخافاد الز دالد های ماجاد ،مدلها مافد الفزیابی قرالف گرتا و العابافتخخنجی
شخخد الند .ناایآ پژوهش قابویت پیشبینی مدول دینامیکی دفجای سی های آتخخفالای فال تاتخخخ مدلهای جدید دفجا با دقت پیشبینی
بکیاف خا (ضریب تعیین  )0/96و الُفیب پیشبینی کم نشان میدهد.

واژههای کلیدی :آزمایش  ،FWDمدل جامع ،مدل جامع ساده .مدلهای پیشبینی مدول دینامیکی ،مدول دینامیکی الیههای آسفالتی
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[ ]Solatifar et al., 2019با انجام آزمایشهای میدانی و

مقدمه

آزمایشگاهی ،روش پیشنهادی  MEPDGدر بهسازی

مدول دینامیکی )|E*|( 2به عنوان مشخصه رفتار ویسکواالستیک

روسازیهای آسفالتی را در سه سطح تحلیل و طراحی مورد

الیههای آسفالتی یکی از مهمترین ورودیهای روش طراحی

ارزیابی قرار داده و امکان بهرهگیری از این روش را جهت تعیین

روسازی مکانیستیک – تجربی )MEPDG( 1برای طراحی و

مدول دینامیکی درجای الیههای آسفالتی با تصحیحاتی در مدلها

بهسازی روسازیهای آسفالتی است [ .]ARA, 2004به علت

و روند آزمایشها پیشنهاد کردهاند.

هزینه باال ،نیاز به تجهیزات خاص و گران قیمت ،پرسنل متخصص

دسته دوم شامل روشهای تحلیلی و عددی تعیین مدول دینامیکی

و نیز مدت زمان طوالنی مورد نیاز برای انجام آزمایش مدول

به طور مستقیم از نتایج آزمایش  FWDاست .کوتای و همکاران

دینامیکی در آزمایشگاه ،مدلهای تجربی پیشبینی مدول دینامیکی

[ ،]Kutay, Chatti and Lei, 2011وارما و همکاران

مخلوطهای آسفالتی مختلفی توسط پژوهشگران توسعه یافته

[ Varma, Kutay and Chatti, 2013; Varma, Kutay

است .این مدلها با استفاده از خصوصیات حجمی مخلوط و

 ]and Levenberg, 2013و نیز گوپاالکریشنان و همکاران

مشخصات ویسکوزیته قیر ،مدول دینامیکی مخلوطهای آسفالتی

[ ]Gopalakrishnan et al., 2014; 2015روشهایی برای

را با دقت خوبی پیشبینی میکنند .مدلهای معمول توسعه یافته

بهرهگیری مستقیم از نتایج آزمایشهای غیرمخرب برای تعیین

شامل مدل ویتزاک ،9مدل ویتزاک اصالح شده ،4مدل هیرش ،5مدل

مدول دینامیکی الیههای آسفالتی توسعه دادهاند.

الخَطیب ،6مدلهای رگرسیونی مبتنی بر مفاهیم ویسکواالستیک و

استفاده از مدلهای پیشبینی برای تعیین مدول دینامیکی مغزههای

اصل برهم نهی زمان-دما 7و نیز مدلهای مبتنی بر شبکههای

گرفته شده از سایتهای مورد آزمایش ،یکی از مهمترین اجزای

عصبی مصنوعی 4هستند [.]Solatifar, 2018

روشهای تعیین مدول دینامیکی الیههای آسفالتی در

با توجه به تاکید روش  MEPDGبرای تعیین مدول دینامیکی

روسازیهای در حال بهرهبرداری است .ساخت این مدلها بر

در ارزیابی سازهای الیههای آسفالتی در پروژههای بهسازی

اساس دادههای آزمایشگاهی بوده و در نتیجه به طور مستقیم

روسازیهای در حال بهرهبرداری ،روشهای مختلفی توسط

نمیتوان از آنها برای تعیین مدول دینامیکی درجای الیههای

پژوهشگران برای تعیین مدول دینامیکی این الیهها ارائه شده

آسفالتی در روسازیهای در حال بهرهبرداری بهره جست .از این

است .دسته اول این روشها بر اساس ترکیبی از نتایج آزمایشهای
غیرمخرب روسازی مانند آزمایش افت و خیزسنج وزنه افتان

رو عدم کارایی این مدلها در تعیین مدول دینامیکی درجای

9

الیههای آسفالتی در روسازیهای در حال بهرهبرداری در شرایط

( )FWDو نیز مغزهگیری برای انجام آزمایشهای آزمایشگاهی

مختلف ترافیکی و آب و هوایی ،نیاز به توسعه مدلهای بومی

از جمله تجزیه مخلوط ،دانهبندی ،تعیین فضای خالی ،بازیابی قیر

پیشبینی مدول دینامیکی درجای الیههای آسفالتی را نشان می-

و تعیین مشخصات ویسکوزیته آن میباشد .روش پیشنهادی

دهد .هدف اصلی این پژوهش بررسی انطباقپذیری مدولهای

آشتو 21در  ،]ARA, 2004[ MEPDGسئو و همکاران [ Seo

حاصل از مدلهای پیشبینی رگرسیونی مبتنی بر اصول

 ،]et al., 2013گِئورگولی و همکاران [ Georgouli, et al.,

ویسکواالستیک با مدول محاسبات بازگشتی  FWDو توسعه

 ]2015و نیز صولتیفر و همکاران []Solatifar et al., 2017

مدلهای پیشبینی مدول دینامیکی درجای جدید با پرداخت و

از جمله این روشهای توسعه یافته هستند .همچنین لولیزی و

کالیبراسیون مدلهای اصلی با استفاده از نتایج آزمایش FWD

همکاران [،]Loulizi, Flintsch and McGhee, 2007

است.

کاووسی و همکاران [ Kavussi, Solatifar and
 ]Abbasghorbani, 2016و نیز صولتیفر و همکاران
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.2

چند متغیر مستقل هستند .از مهمترین مدلهای رگرسیونی جدید

مدلهای رگرسیییونی مبتنی بر اصییول

22

در پیشبینی مدول دینامیکی مخلوطهای آسفالتی ،دو مدل جامع

ویسکواالستیک

و جامع ساده

21

هستند که توسط سخاییفر و همکاران

مدلهای رگرسیونی روشهایی آماری برای مدلسازی و تحلیل

[ ]Sakhaeifar, Kim and Kabir, 2015توسعه یافتهاند.

متغیرهای مختلف برای یافتن رابطهای بین متغیر وابسته و یک یا

رابطه  2مدل جامع و رابطه  1مدل جامع ساده را ارائه میکند.

log|𝐸 ∗ | = 6.1716 − 0.00269𝜌34 − 0.00137𝜌38 − 0.10641𝜌200 − 0.05248𝑉𝑎 − 0.1774𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 +

() 2

2
𝑓𝑓𝑒𝑏𝑉1.0154+0.08395𝜌200 +0.0142𝑉𝑎 +0.17103𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 −0.00757

) 𝐺𝑋1+𝑒 (−0.81189−0.54698

2
𝑓𝑓𝑒𝑏𝑉0.00618
+

2
log|𝐸 ∗ | = 6.4197 − 0.00014𝜌34
− 0.00547𝜌38 − 0.11786𝜌200 − 0.05528𝑉𝑎 − 0.16266𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 +

() 1

2
𝑓𝑓𝑒𝑏𝑉0.57677+0.00713𝜌38 +0.16167𝜌200 −0.0052(𝜌200 )2 +0.01889𝑉𝑎 +0.16031𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 −0.00592
∗
)| 𝐺|𝑔𝑜𝑙1+𝑒 (1.8645−0.95991

2
𝑓𝑓𝑒𝑏𝑉0.00487
+

در این روابط | ∗ 𝐸| مدول دینامیکی (پوند بر اینچ مربع)𝜌34 ،

میدانی در این پژوهش انتخاب شده است .در انتخاب این

اینچ (درصد) 𝜌38 ،درصد

سایتهای آزمایشی سعی شده است محدوده وسیعی از

تجمعی مانده روی الک اینچ (درصد) 𝜌200 ،درصد عبور کرده

مشخصات الیههای آسفالتی از جمله عمر ،ضخامت و تعداد

از الک شماره ( 111درصد) 𝑉𝑎 ،فضای خالی (درصد)𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 ،

الیهها ،دانهبندی ،خصوصیات حجمی و مشخصات سختی و

درصد حجمی قیر موثر (درصد) |𝐺 ∗ | ،مدول دینامیکی برشی قیر

ویسکوزیته قیرها در نظر گرفته شود .موقعیت جغرافیایی و نیز

(پوند بر اینچ مربع) و 𝐺𝑋 فرکانس پیشبینی مطابق رابطه 9

اطالعات عمومی وضعیت آب و هوایی سایتهای آزمایشی (با

(هرتز) است که در آن 𝑇 دما (درجه) میباشد.

کدهای  S01تا  )S10در دو استان فوق در شکل  2ارائه شده

درصد تجمعی مانده روی الک

3
4

3
8

() 9

)

2
2.4392∗10−0.0004𝑇 +0.0135𝑇−0.1003
7.72273
145000 0.12332
]−1
) | ∗𝐺| ([

است .جدول  2نیز مشخصات روسازیهای انتخابی شامل نوع
( 𝑔𝑜𝑙 = 𝐺𝑋

روسازی (جدید یا بهسازی شده) ،عمر روسازی ،تعداد و
ضخامت الیههای آسفالتی و همچنین مشخصات قیر مخلوطهای

این مدلسازی مبتنی بر مفاهیم ویسکواالستیک و اصل بر هم نهی

آسفالتی را ارائه میکند.

زمان – دما بوده است .در واقع این مدلها قابلیت پیشبینی مدول

سایتهای انتخابی شامل روسازیهای جدید و بهسازی شده

دینامیکی مخلوطهای آسفالتی را برای محدوده وسیعی از دماها

هستند .عمر روسازیها با یکدیگر متفاوت بوده و از دو هفته تا

( 97/4 ،4/4 ،-21و  54/4درجه سلسیوس) که در استاندارد

 15سال عمر دارند .سختی قیرها نیز در دو درجه شامل قیر با

آزمایش مدول دینامیکی [ ]AASHTO, 2012نیز توصیه شده

درجه نفوذ  61/71و قیر با درجه سختی باالتر ( 41/51سایت

است ،دارند [.]Sakhaeifar, Kim and Kabir, 2015

.3

 )S03وجود دارد .ضخامت و تعداد الیههای آسفالتی و نیز الیه

آزمایشها

های اساس و زیراساس هم با یکدیگر متفاوت بوده و متغیر است.

پنج محور منتهی به شهر اهواز در استان خوزستان و پنج محور
منتهی به شهر سیرجان در استان کرمان برای انجام آزمایشهای
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی و وضعیت آب و هوایی سایتهای آزمایش در استانهای خوزستان و کرمان
جدول  .1مشخصات عمومی روسازیهای مورد آزمایش در این پژوهش

استان

خوزستان

کرمان

کد
سایت

محور آزمایش

نوع روسازی

عمر
روسازی

مجموع ضخامت

ضخامت هر زیرالیه

درجه نفوذ

الیههای آسفالتی

آسفالتی ()mm

قیر الیه

()mm

1

2

3

4

آسفالتی

S01

اهواز – شیرین شهر

جدید

 1هفته

75

75

-

-

-

61/71

S02

اهواز – شوش

جدید

 4سال

95

95

-

-

-

61/71

S03

اهواز – حمیدیه ()2

بهسازی شده

 5سال

225

225

-

-

-

41/51

S04

اهواز – حمیدیه ()1

بهسازی شده

 21سال

291

41

71

41

-

61/71

S05

اهواز – خرمشهر

بهسازی شده

 15سال

111

61

211 41

-

61/71

S06

سیرجان – بافت

جدید

 6ماه

211

61

61

-

-

61/71

S07

رمپ خروجی سیرجان

جدید

 2سال

211

61

61

-

-

61/71

S08

کمربندی سیرجان

بهسازی جدید

 2سال

245

45

51

51

-

61/71

S09

سیرجان – بندرعباس ()2

بهسازی شده

 25سال

911

61

61

211 41

61/71

S10

سیرجان – بندرعباس ()1

بهسازی شده

 25سال

411

61

61

111 41

61/71

 1-3آزمایش FWD

در هر سایت از ساعت  6صبح تا ساعت  6عصر در بازههای زمانی

آزمایش  FWDدر هر یک از سایتهای روسازی با استفاده از

نیم ساعتی انجام شده و در نتیجه  15سری داده برای هر سایت

دستگاه  29HWDمدل  4111دایناتست انجام شده است .عملیات

به دست آمده است .انتخاب این بازه زمانی برای تامین گستره
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دوازدهم /شماره چهارم (/)49تابستان 2411

996

کالیبراسیون مدلهای رگرسیونی مبتنی بر اصول ویسکواالستیک برای پیشبینی مدول دینامیکی الیههای آسفالتی در حال بهرهبرداری
بزرگ دمایی در حدود  11درجه سلسیوس (تغییرات در محدوده
 91تا  51درجه سلسیوس) بوده است .در انجام این آزمایشها
برای تعیین دقیق مدول الیه آسفالتی ،از چهار سطح تنش برای
بارگذاری استفاده شده است .همچنین پیکربندی ژئوفونها به
صورتی بوده که تعداد بیشتری ژئوفون در نزدیکی صفحه
بارگذاری قرار گرفته است .به عنوان نمونه شکل  1انجام آزمایش
 FWDرا در یکی از سایتهای انتخابی پژوهش حاضر همراه با
اندازهگیری دمای الیه آسفالتی در عمقهای مختلف [ Solatifar
 ]et al., 2018نشان میدهد .همان گونه که در این تصویر دیده
میشود مطابق توصیه  MEPDGآزمایش در مسیر چرخ خارجی
(راست) جاده انجام شده است [.]ARA, 2004
محاسبات بازگشتی مدول الیهها توسط نرمافزار  ELMODانجام
شده است .در این نرمافزار روسازی به صورت یک سیستم سه

شکل  .2آزمایش  FWDهمراه با اندازهگیری دمای عمق الیه

الیهای مدل شده و از روشهای مختلف محاسبات بازگشتی مانند

آسفالتی در یک سایت روسازی

روش االستیک خطی ( ،)LETروش ضخامت معادل ( )METو

که در این رابطه  ECMمدول مرکب الیههای آسفالتی Ei ،مدول

نیز روش اجزای محدود ( )FEMبرای تعیین مدول الیهها استفاده

زیرالیه  hi ،iضخامت زیرالیه  iو  nتعداد زیرالیههای آسفالتی

میشود .در فرآیند محاسبات بازگشتی در این پژوهش از روش

است.

ضخامت معادل با توجه به برتری این روش نسبت به سایر روش-

 2-3مغزهگیری از سایتها و تهیه نمونهها

ها بهره گرفته شده است [ Ullidtz, 2000; Kavussi et al.,

پس از انجام آزمایش  ،FWDسونداژ به منظور تعیین دقیق

.]2014

ضخامت الیهها برای استفاده در محاسبات بازگشتی و همچنین

در این تحلیل همه زیرالیههای آسفالتی با یکدیگر به صورت

مغزهگیری برای تهیه نمونههای آزمایشگاهی در سایتهای

مرکب در قالب الیه اول ،الیههای اساس و زیراساس در قالب الیه

روسازی انجام شده است .در هر سایت ،دو مغزه برای انجام

مرکب دوم با فرض رفتار االستیک ،و در نهایت بستر روسازی به

آزمایش تجزیه مخلوط آسفالتی جهت تعیین مشخصات مخلوطها

عنوان الیه سوم با ضخامت نامحدود و فرض رفتار االستیک

تهیه و به آزمایشگاه منتقل شده است .شکل  9تصویری از عملیات

غیرخطی مدل شده است .با توجه به وجود تنها یک مدول

سونداژ ،اندازهگیری ضخامت الیهها و مغزهگیری را در یکی از

محاسبات بازگشتی برای همه زیرالیههای آسفالتی در روسازی-

سایتهای انتخابی نشان میدهد.

های تشکیل شده از چندین زیرالیه آسفالتی ،برای تعیین مدول
هر زیرالیه بر اساس فرض ادمارک و یا به عبارتی دیگر همان
روش ضخامت معادل از رابطه  4بهره گرفته شده است
[.]Odemark, 1949; Ullidtz, 1998
n

()4

hi × 3√Ei
i=1
3
n
∑i=1 hi

)

∑

( = ECM
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نادر صولتیفر ،مجتبی عباسقربانی
 ]ASTM, 2015[ ASTM-D7175و AASHTO-T315
[ ]AASHTO, 2012اندازهگیری میکند.
فرکانس انجام آزمایش  2/59هرتز معادل  21رادیان بر ثانیه بوده
و اندازهگیری مدول برشی و زاویه فاز قیر در محدوده دمایی پنج
تا  61درجه سلسیوس با گام افزایش یک درجهای انجام شده
است .آزمایش از دمای پایین شروع شده و دمای نمونه با نرخ سه
درجه سلسیوس در دقیقه افزایش یافته است .برای تعیین
خصوصیات ویسکوزیته قیر جهت استفاده در تحلیل مدول
دینامیکی الیههای آسفالتی در ادامه پژوهش ،از روش ارائه شده
 ]ARA, 2004[ MEPDGبهره گرفته شده است .طبق این
روش با داشتن مقادیر مدول برشی قیر با انجام آزمایش  DSRدر
شکل  .3انجام سونداژ و مغزهگیری در یک سایت روسازی

چندین دما و حداقل یک فرکانس ،پارامترهای ویسکوزیته ( Aو

 3-3خصوصیات حجمی الیهها و ویسکوزیته قیرها

 )VTSو عامل انتقال قیر به دست میآید .خصوصیات حجمی

در این مرحله آزمایش تجزیه مخلوط ،بازیابی قیر و تفکیک

الیهها و مشخصات ویسکوزیته قیرهای بازیابی شده در جدول 1

سنگدانهها برای دانهبندی جهت تعیین خصوصیات حجمی

ارائه شده است.

.4

مخلوط انجام شده است .نمونهها تحت آزمایش تجزیه مخلوط
آسفالتی به روش استخراج قیر مطابق استانداردهای ASTM-
D2172

[2011

]ASTM,

و

ارزیابی عملکرد مدلهای رگرسیونی در

پیشبینی مدول دینامیکی الیههای آسفالتی

AASHTO-T164

[ ]AASHTO, 2014قرار گرفتهاند .در این روش از حالل

در این بخش مدول دینامیکی پیشبینی الیههای آسفالتی توسط

تریکلروراتیلن برای شستشوی مخلوط استفاده شده تا کمترین

مدلهای رگرسیونی جامع و جامع ساده (با استفاده از خصوصیات

اثری را بر روی مشخصات قیر بازیابی از مخلوط داشته باشد .پس

حجمی مخلوطهای آسفالتی تعیین شده از تجزیه مغزههای گرفته

از شستشو و تجزیه مخلوط ،محلول محتوی حالل ،قیر و مصالح

شده از محل و نیز پارامترهای سختی و ویسکوزیته قیر بازیابی از

ریزدانه عبوری از فیلتر جمعآوری شده است .به منظور بازیابی

آنها) با نتایج محاسبات بازگشتی مدول میدانی (از آزمایش

قیر از محلول ،ابتدا مصالح ریزدانه درون آن توسط دستگاه

 )FWDمقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته است .با توجه به

سانتریفیوژ با سرعت  9111دور در دقیقه جداسازی و از محلول

محدوده دمایی انجام آزمایش  ،FWDبرای هر الیه آسفالتی در

خارج شده است.

هر سایت  12داده دمایی از  91تا  51درجه سلسیوس (با گام یک

پس از استخراج قیر الیهها توسط دستگاه تقطیر ،جهت تعیین

درجه) (برای سایتهای  S09و  S10تا  45درجه با توجه به
دادههای موجود) در نظر گرفته شده است .از آن جایی که مخلوط-

24

مشخصات ویسکوزیته قیر از آزمایش رئومتر برشی دینامیکی

(( )DSRدر حالت آزمایش طیف دما )25بهره گرفته شده است.

های آسفالتی در سایتهای  S09و  S10مشابه یکدیگر بودهاند،

این آزمایش خواص رئولوژیکی و تغییرشکلپذیری قیر مانند

تنها از دادههای سایت  S09در تعیین مدول دینامیکی پیشبینی

مدول برشی ( ∗ )Gو زاویه فاز ( )δرا در دماهای میانی تا دماهای

استفاده شده است .بنابراین تعداد  11الیه آسفالتی در نه سایت

باالی وضعیت خدمتدهی روسازی مطابق با استانداردهای

روسازی در حال بهرهبرداری در محدوده دمایی  91تا  51درجه
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کالیبراسیون مدلهای رگرسیونی مبتنی بر اصول ویسکواالستیک برای پیشبینی مدول دینامیکی الیههای آسفالتی در حال بهرهبرداری
سلسیوس و در مجموع  411سری داده در ارزیابی مدلهای پیش-

که در آن 𝐷𝑊𝐹𝑓 فرکانس بارگذاری سقوط وزنه ( FWDهرتز)

بینی در این بخش و کالیبراسیون این مدلها برای ساخت مدلهای

و 𝑡∆ مدت زمان بارگذاری (ثانیه) است .مدول دینامیکی پیشبینی

جدید درجا در بخش بعدی مورد استفاده قرار گرفته است.

در دماهای محدوده انجام آزمایش  91( FWDتا  51درجه

فرکانس بارگذاری  FWDبا استفاده از تاریخچه زمانی بار و افت

سلسیوس) با استفاده از دو مدل جامع و جامع ساده با استفاده از

و خیز و فرض مقدار میانگین  91میلی ثانیه برای مدت زمان هر

دادههای ارائه شده در جدول  1تعیین شده است .برای بررسی

بارگذاری سقوط وزنه این آزمایش به دست آمده است .در این

عملکرد مدلها ،از دو معیار دقت 26و اُریب 27پیشبینی استفاده

پژوهش فرکانس  FWDاز رابطه  5محاسبه شده و برابر 26/67

شده است .برای این منظور مدول دینامیکی به عنوان متغیر مستقل

هرتز تعیین شده است [.]Lytton et al., 1990

تعریف و خطاها به صورت زیر محاسبه شده است.
1

()5

𝑡∆2

= 𝐷𝑊𝐹𝑓

جدول  .2خصوصیات حجمی مخلوطهای آسفالتی و مشخصات ویسکوزیته قیر الیهها
کد الیه

پارامترهای قیر

خصوصیات حجمی مخلوط آسفالتی
ρ200

ρ4

ρ38

ρ34

Va

Vbeff

A

VTS

S01L1

5/1

51/1

11/1

1/1

6/1

4/5

7/4214

-1/5127

S02L1

7/9

99/1

22/1

2/1

5/7

7/2

7/1426

-1/1424

S03L1

6/4

49/1

17/1

1/1

6/6

7/1

5/9441

-2/4171

S04L1

4/2

47/9

14/9

9/7

6/9

6/1

5/5214

-2/6516

S04L2

9/7

41/6

24/9

4/4

5/9

6/4

5/6945

-2/6999

S04L3

6/1

61/9

97/4

29/1

5/1

7/7

6/2744

-2/9161

S05L1

4/7

42/1

29/7

1/4

5/7

4/1

6/4511

-2/9416

S05L2

4/7

96/4

25/1

1/1

9/1

4/4

6/1957

-2/4911

S05L3

4/9

55/5

94/9

7/1

9/1

4/1

6/1991

-2/9226

S06L1

21/1

91/1

29/1

5/1

5/5

9/4

7/7497

-1/5114

S06L2

7/1

91/1

22/1

1/1

4/5

22/1

4/7667

-1/4626

S07L1

4/5

91/1

7/1

1/1

6/9

7/6

4/9994

-1/7166

S07L2

7/6

95/2

29/9

6/6

6/9

7/5

7/1111

-1/1924

S08L1

7/7

94/4

5/9

1/1

4/1

7/2

7/7417

-1/5142

S08L2

7/1

46/1

91/1

5/1

7/2

5/9

4/9516

-1/7199

S08L3

4/1

95/1

29/1

1/1

4/1

6/4

4/6155

-1/4149

S09L1

7/1

94/1

25/2

1/1

1/2

9/5

6/1579

-2/9272

S09L2

4/7

97/4

14/9

1/1

1/2

21/6

6/1411

-2/9275

S09L3

4/4

97/1

11/1

2/1

4/1

7/9

4/1914

-1/6259

S09L4

6/1

42/1

92/1

9/1

5/5

6/4

7/9457

-1/9621

S10L1

7/1

94/1

25/2

1/1

1/2

9/5

6/1579

-2/9272

S10L2

4/7

97/4

14/9

1/1

1/2

21/6

6/1411

-2/9275
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کد الیه

پارامترهای قیر

خصوصیات حجمی مخلوط آسفالتی
ρ200

ρ4

ρ38

ρ34

Va

Vbeff

A

VTS

S10L3

4/4

97/1

11/1

2/1

4/1

7/9

4/1914

-1/6259

S10L4

6/1

42/1

92/1

9/1

5/5

6/4

7/9457

-1/9621

()6

دهنده عدم عملکرد مناسب این دو مدل در تعیین مدول دینامیکی

𝑆𝑆𝐸 = ∑[|𝐸 ∗ |𝑃 − 𝐸𝑚 ]2
𝐸𝑆𝑆

()7

الیههای آسفالتی روسازیهای در حال بهرهبرداری است .همچنین

√ = 𝑒𝑆

𝑛−1

در این شکلها خط روند بین مقادیر پیشبینی و مقادیر محاسبات

∑[𝐸𝑚 −𝐸̅𝑚 ]2

()4

𝑛−1

بازگشتی ترسیم شده و معادله این خط همراه با ضریب تعیین

√ = 𝑦𝑆

( )R2آن در شکل ارائه شده است.

در این روابط 𝐸𝑆𝑆 مجموع مربعات خطا |𝐸 ∗ |𝑃 ،مدول دینامیکی
پیشبینی و 𝑚𝐸 مدول اندازهگیری 𝐸̅𝑚 ،میانگین مقادیر مدول

11111

Global
LOE
)Linear (Global

اندازهگیری 𝑆𝑒 ،خطای استاندارد (انحراف معیار خطاها)𝑆𝑦 ،

25111

مدول پیشبینی ()MPa

انحراف معیار مقادیر اندازهگیری مدول و 𝑛 تعداد مشاهدات
است.

21111

𝑒𝑆
برای ارزیابی دقت پیشبینی مدل از پارامترهای 𝑆⁄
𝑦

نسبت

خطای استاندارد به انحراف معیار مقادیر اندازهگیری و  𝑅2ضریب

5111

y = 0.61x + 1,263.33
R² = 0.47

تعیین نسبت به خط برابری )LOE( 24به صورت رابطه ( )9و

1

5111
21111
25111
11111
مدول محاسبات بازگشتی )MPa( FWD

برای محاسبه اریب پیشبینی مدل از پارامترهای شیب و عرض از
مبدأ خط روند 29مقادیر پیشبینی در مقابل مقادیر اندازهگیری

شکل  .4مدول دینامیکی پیشبینی توسط مدل جامع در برابر مقادیر

استفاده شده است.
()9

محاسبات بازگشتی FWD
2

𝑆

)𝑒 (

𝑝𝑛−

𝑦𝑆 𝑛−1

𝑅2 = 1 −

11111

Simp. Global
LOE
)Linear (Simp. Global

که در این رابطه 𝑝 تعداد پارامترهای مدل است .بدیهی است هر

25111

کمتر و به صفر نزدیک باشد و نیز مقدار 𝑅2

مدول پیشبینی ()MPa

𝑒𝑆
چه نسبت 𝑆⁄
𝑦

1

به یک میل کند ،دقت پیشبینی مدل باالتر است .از سوی دیگر

21111

هر چه شیب خط روند به یک و همچنین عرض از مبدأ این خط
به صفر نزدیک باشد ،مدل دارای اریب پیشبینی کمتری خواهد

5111

y = 0.61x + 1,508.34
R² = 0.40

بود.

1

شکل  4و شکل  5مقادیر مدول دینامیکی پیشبینی را به ترتیب

5111
21111
25111
11111
مدول محاسبات بازگشتی )MPa( FWD

توسط مدلهای جامع و جامع ساده در برابر مدول محاسبات

1

شکل  .5مدول دینامیکی پیشبینی توسط مدل جامع ساده در برابر

بازگشتی  FWDارائه میکند .همان طوری که انتظار میرود

مقادیر محاسبات بازگشتی FWD

مقادیر پیشبینی توسط مدلهای جامع و جامع ساده نسبت به خط
برابری ( )LOEبه صورت پراکنده قرار گرفتهاند که این نشان
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کالیبراسیون مدلهای رگرسیونی مبتنی بر اصول ویسکواالستیک برای پیشبینی مدول دینامیکی الیههای آسفالتی در حال بهرهبرداری
از این رابطه میتوان به نوعی برای تصحیح مقادیر پیشبینی با

مدل پیشبینی

جامع

جامع ساده

مقادیر محاسبات بازگشتی استفاده نمود .همان طوری که در این

Se

1442

1711

شکلها دیده میشود ،خط روند در مدل جامع با ضریب تعیین

Se/Sy

1/74

1/46

 1/47رابطه خطی مقادیر پیشبینی با مقادیر محاسبات بازگشتی

)LOE( R2

1/99

1/17

مدول دینامیکی الیههای آسفالتی بهتری را در مقایسه با مدل جامع

شیب

1/629

1/629

عرض از مبدأ

2169

2514

ساده با ضریب  1/41دارد.

.5

پارامترهای ارزیابی عملکرد مدلهای پیشبینی در جدول  9ارائه
شده است .همان طوری که در این جدول آمده است مقدار بیشتر

ارائه مدلهای جدید درجا

در این بخش با استفاده از روش برازش غیرخطی ،پرداخت مدل-

ضریب تعیین ( )R2نسبت به خط برابری ( )LOEبرای مدل

های رگرسیونی مبتنی بر اصول ویسکواالستیک برای استفاده در

جامع با مقدار  1/99بوده و مقدار کمتر این پارامتر برای مدل جامع

پیشبینی مدول دینامیکی الیههای آسفالتی روسازیهای در حال

ساده بوده و برابر  1/17است .در مورد نسبت خطای استاندارد

بهرهبرداری با استفاده از دادههای  FWDانجام شده و مدلهای

𝑆
پیشبینی به انحراف معیار اندازهگیری ( 𝑆 ) 𝑒⁄نیز مقدار کمتر
𝑦

جدیدی ارائه شده است .برای این منظور دادههای موجود به دو

برای مدل جامع با مقدار  1/74و مقدار بیشتر برای مدل جامع

دسته  41درصد ( 911سری داده) و  11درصد ( 41سری داده) به

ساده برابر  1/46میباشد.

ترتیب برای مدلسازی و اعتبارسنجی مدلهای جدید تفکیک

پارامترهای خط روند مقادیر پیشبینی و مقادیر محاسبات

شدهاند .قبل از تفکیک ،برای توزیع یکنواخت دادهها از اعداد

بازگشتی نیز نشان میدهد هر دو مدل دارای شیب  1/629هستند.

تصادفی جهت مرتبسازی سریهای داده بهره گرفته شده و

همچنین مدل جامع با مقدار  2169و مدل جامع ساده با مقدار

ترتیب دادهها به صورت کامالً یکنواخت و تصادفی در آمده است.

 ،2514به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار عرض از مبدأ رابطه

در این بخش دو مدل جدید با پرداخت (کالیبراسیون) مدلهای

خطی روند مقادیر پیشبینی و محاسبات بازگشتی مدول دینامیکی

پیشبینی در بخش قبل آمده است .البته باید توجه داشت که نتایج

الیههای آسفالتی را دارند.

پیشبینی مدولهای دینامیکی توسط مدلهای توسعه یافته در

بنابراین با مقایسه دو مدل ،مدل جامع توانسته است پیشبینیهای

محدوده دمایی آزمایشهای این پژوهش یعنی دمای عمق الیه

دقیقتری نسبت به مدل جامع ساده انجام دهد .همچنین هر دو

آسفالتی  91تا  51درجه سلسیوس معتبر است .همچنین در کاربرد

مدل دارای اریب قابل توجه پیشبینی مدول دینامیکی برای الیه-

این مدلها توجه به خصوصیات حجمی مخلوطها شامل دانهبندی

های آسفالتی بوده و اریب بیشتر نیز متعلق به مدل جامع ساده

و درصد فضای خالی و سختی قیر مورد استفاده (قیر با درجه نفوذ

میباشد .نتایج ارزیابی عملکرد مدلهای پیشبینی مدول دینامیکی

 41/51و  )61/71نیز باید مد نظر قرار گیرد که در محدوده

در قالب دو معیار دقت و اریب ،قابلیت پرداخت و نیاز به ارائه

دادههای مدلسازی این پژوهش باشد.

مدلهای جدیدی را برای پیشبینی مدول دینامیکی الیههای

 1-5مدل رگرسیونی جامع درجا

آسفالتی در روسازیهای در حال بهرهبرداری نشان میدهد .در

مدل پیشبینی مدول دینامیکی جامع با استفاده از دادههای مدل-

بخش بعدی ،مدلهای جدید درجا ارائه شده است.

سازی پرداخت شده است .شکل ریاضی این مدل مطابق رابطه

جدول  .3پارامترهای ارزیابی عملکرد مدلهای پیشبینی اصلی
مدل پیشبینی

جامع

جامع ساده

SSE

1/5×219

9/1×219

اصلی آن به صورت روابط  21و  22میباشد که تمامی پارامترهای
آن قبالً تعریف شده است .ضرایب  𝑏1تا  𝑏20پارامترهای مدل
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نادر صولتیفر ،مجتبی عباسقربانی
اصلی و مدل درجا برای الیههای آسفالتی در حال بهرهبرداری که

رابطه  21است که تمامی پارامترهای آن قبالً تعریف شده است.

مدل جامع درجا 11نامیده شده است در جدول  4ارائه شده است.

ضرایب  𝑏1تا  𝑏16مربوط به پارامترهای مدل اصلی و مدل درجا
برای الیههای آسفالتی در حال بهرهبرداری که مدل جامع ساده

جدول  .4ضرایب پارامترهای مدل جامع و جامع درجا (کالیبره)

12

درجا نامیده شده است به صورت جدول  5ارائه شده است.

ضریب

مقدار اولیه

مقدار کالیبره

b1

6/27261

4/51441

b2

-1/11169

1/11574

b3

-1/11297

-1/11956

b4

-1/21642

1/14446

b5

-1/15144

-1/11145

b6

-1/27741

-1/49666

دینامیکی پیشبینی را به ترتیب توسط مدل جامع درجا و مدل

b7

1/11624

1/15156

جامع ساده درجا در برابر مقادیر مدول محاسبات بازگشتی FWD

b8

2/12541

-22/11641

ارائه میکند .همان طوری که مشاهده میشود مدلهای جدید

b9

1/14995

-1/14966

نتایج پیشبینی مدول دینامیکی را در امتداد خط برابری ()LOE

b10

1/12411

-1/144969

ارائه کردهاند .بنابراین میتوان مشاهده کرد مدلهای جدید قابلیت

b11

1/27219

9/57996

بسیار خوبی در تعیین مدول دینامیکی درجای الیههای آسفالتی

b12

-1/11757

-1/11492

دارند.

b13

-1/42249

1/62429

برای مدلهای درجا پارامترهای ارزیابی عملکرد در جدول  6ارائه

b14

-1/54694

-1/51561

b15

1/49911

1/71594

b16

-1/11141

-1/11529

b17

1/12951

1/41145

b18

-1/21191

-6/96514

b19

1/21991

1/26961

b20

7/71179

29/11467

.6

ارزیابی عملکرد مدلهای درجا

همانند مدلهای اصلی ،عملکرد مدلهای جدید تعیین مدول
دینامیکی الیههای آسفالتی توسط دو معیار دقت و اریب پیشبینی
مورد ارزیابی قرار گرفته است .شکل  6و شکل  7مقادیر مدول

شده است .همان طوری که در این جدول آمده است مقدار ضریب
تعیین ( )R2نسبت به خط برابری ( )LOEبرای مدل جامع درجا
و مدل جامع ساده درجا به ترتیب برابر  1/96و  1/99است .در
مورد نسبت خطای استاندارد پیشبینی به انحراف معیار اندازه-
𝑆
گیری ( 𝑆 ) 𝑒⁄نیز مقدار کمتر برای مدل جامع درجا برابر 1/12
𝑦
و مقدار بیشتر برای مدل جامع ساده درجا با مقدار  1/16میباشد.
بنابراین هر دو مدل جامع درجا و جامع ساده درجا دارای دقت

 2-5مدل رگرسیونی جامع ساده درجا
مدل پیشبینی مدول دینامیکی جامع ساده نیز با استفاده از دادههای

پیشبینی بسیار خوبی هستند .از بین این دو مدل نیز ،مدل جامع

مدلسازی پرداخت شده است .شکل ریاضی این مدل به صورت

درجا قدرت پیشبینی دقیقتری دارد.

()21

𝑙𝑜𝑔|𝐸 ∗ | = 𝑏1 + 𝑏2 𝜌34 + 𝑏3 𝜌38 + 𝑏4 𝜌200 + 𝑏5 𝑉𝑎 + 𝑏6 𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑏7 (𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 )2 +
𝑏8 +𝑏9 𝜌200 +𝑏10 𝑉𝑎 +𝑏11 𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 +𝑏12 (𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 )2
) 𝐺𝑋 1+𝑒 (𝑏13+𝑏14

)

()22

2
𝑏15 ×10𝑏16𝑇 +𝑏17 𝑇+𝑏18
𝑏20

]−1

145000 𝑏19

( 𝑔𝑜𝑙 = 𝐺𝑋

) | ∗𝐺| ([
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کالیبراسیون مدلهای رگرسیونی مبتنی بر اصول ویسکواالستیک برای پیشبینی مدول دینامیکی الیههای آسفالتی در حال بهرهبرداری
𝑙𝑜𝑔|𝐸 ∗ | = 𝑏1 + 𝑏2 (𝜌34 )2 + 𝑏3 𝜌38 + 𝑏4 𝜌200 + 𝑏5 𝑉𝑎 + 𝑏6 𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑏7 (𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 )2
𝑏8 + 𝑏9 𝜌38 + 𝑏10 𝜌200 + 𝑏11 (𝜌200 )2 + 𝑏12 𝑉𝑎 + 𝑏13 𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 + 𝑏14 (𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓 )2
+
∗
)| 𝐺|𝑔𝑜𝑙 1 + 𝑒 (𝑏15+𝑏16

()21

جدول  .5ضرایب پارامترهای مدل جامع ساده و مدل جامع ساده

11111

In-situ Global
LOE
)Linear (In-situ Global

درجا (کالیبره)

مدول پیشبینی ()MPa

25111

ضریب

مقدار اولیه

مقدار کالیبره

b1

6/42971

4/66955

b2

-1/11124

1/11291

b3

-1/11547

-1/12116

b4

-1/22746

1/19112

b5

-1/15514

1/11699

b6

-1/26166

-1/41159

b7

1/11447

1/14754

شکل  .6مدول دینامیکی پیشبینی مدل جامع درجا در برابر مقادیر

b8

1/57677

-4/19765

محاسبات بازگشتی ( FWDمدلسازی)

b9

1/11729

1/12596

b10

1/26267

-1/24146

b11

-1/11511

1/12244

b12

1/12449

-1/16561

b13

1/26192

1/49714

b14

-1/11591

-1/25649

b15

2/46451

6/71717

b16

-1/95992

-1/49411

y = 0.96x + 220.98
R² = 0.96

21111

5111

1
1

5111
21111
25111
11111
مدول محاسبات بازگشتی )MPa( FWD

11111

In-situ Simp. Global
LOE
)Linear (In-situ Simp. Global

مدول پیشبینی ()MPa

25111

21111

y = 0.93x + 340.79
R² = 0.93

5111

1

پارامترهای خط روند مقادیر پیشبینی مدلهای درجا و مقادیر

5111
21111
25111
11111
مدول محاسبات بازگشتی )MPa( FWD

اندازهگیری نیز نشان میدهد مدل جامع درجا با شیب 1/956

1

شکل  .7مدول دینامیکی پیشبینی مدل جامع ساده درجا در برابر

نزدیکترین مقدار به شیب یک و مدل جامع ساده درجا نیز دارای

مقادیر محاسبات بازگشتی ( FWDمدلسازی)

شیب  1/916است .همچنین این دو مدل با مقادیر  112و ،942
به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار عرض از مبدأ رابطه خطی

جدول  .6پارامترهای ارزیابی عملکرد مدلهای پیشبینی درجا

روند مقادیر پیشبینی و محاسبات بازگشتی مدول دینامیکی الیه-

(دادههای مدلسازی)

های آسفالتی را دارا هستند .در نتیجه مقایسه اریب پیشبینی مدل-

مدل پیشبینی

های درجا نیز نشان میدهد دو مدل درجا دارای اریب پیشبینی

SSE

بسیار کم بوده و اریب پیشبینی کمتر نیز متعلق به مدل جامع
درجا میباشد.
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جامع
4

2/4×21

جامع ساده
4

1/1×21

Se

679

496

Se/Sy

1/12

1/16

)LOE( R2

1/96

1/99

شیب

1/956

1/916

نادر صولتیفر ،مجتبی عباسقربانی
مدل پیشبینی

جامع

جامع ساده

جامع درجا و مدل جامع ساده درجا دارای دقت بسیار خوبی

عرض از مبدأ

112

942

بودهاند .مقایسه اریب پیشبینی مدلهای درجا نیز نشان میدهد

اعتبارسنجی مدلهای جدید درجا

دو مدل درجا دارای اریب پیشبینی کم و قابل قبولی هستند و بین

.7

آن دو ،مدل جامع درجا دارای اریب کمتری است.

برای اعتبارسنجی مدلهای جدید درجا ،ارزیابی عملکرد این

11111

In-situ Global
LOE
)Linear (In-situ Global

مدلها با استفاده از دادههای اعتبارسنجی تفکیک شده از مجموعه

مدول پیشبینی ()MPa

دادههای پژوهش (دادههای غیر از ساخت و پرداخت مدل)

25111

استفاده شده است .عملکرد پیشبینی مدلهای جدید تعیین مدول

21111

دینامیکی درجای الیههای آسفالتی نیز توسط دو معیار دقت و

y = 0.91x + 498.14
R² = 0.92

اریب پیشبینی اعتبارسنجی شده است .شکل  4و شکل  9مقادیر

5111

مدول دینامیکی پیشبینی را به ترتیب توسط مدلهای جامع درجا
و جامع ساده درجا در برابر مدول محاسبات بازگشتی FWD

1
11111

ارائه میکند .با استفاده از دادههای اعتبارسنجی نیز نتایج مشابهی
با نتایج پیشبینیهای مدول دینامیکی با دادههای ساخت مدلها

25111

21111

1

5111

مدول محاسبات بازگشتی )MPa( FWD

شکل  .8مدول دینامیکی پیشبینی مدل جامع درجا در برابر مقادیر
محاسبات بازگشتی ( FWDاعتبارسنجی)

در بخش قبل به دست آمده است.
پارامترهای ارزیابی عملکرد مدلهای درجا در اعتبارسنجی این

11111
In-situ Simp. Global
LOE
)Linear (In-situ Simp. Global

مدلها در جدول  7ارائه شده است .مدل جامع درجا دارای مقدار

مدول پیشبینی ()MPa

ضریب تعیین ( )R2نسبت به خط برابری ( )LOEبیشتر و برابر

25111

 1/91است .این مقدار برای مدل جامع ساده درجا برابر 1/49
میباشد .در مورد نسبت خطای استاندارد پیشبینی به انحراف

21111

y = 0.88x + 628.09
R² = 0.90

𝑆
معیار اندازهگیری ( 𝑆 ) 𝑒⁄نیز مقدار کمتر به مدل جامع درجا با
𝑦

5111

مقدار  1/14و مقدار بیشتر به مدل جامع ساده درجا برابر 1/99
تعلق دارد.

1
11111

پارامترهای خط روند مقادیر پیشبینی مدلهای درجا و مقادیر

5111
21111
25111
مدول محاسبات بازگشتی )MPa( FWD

1

محاسبات بازگشتی در اعتبارسنجی مدلها نیز نشان میدهد مدل

شکل  .9مدول دینامیکی پیشبینی مدل جامع ساده درجا در برابر

جامع درجا با شیب  1/915نزدیکترین مقدار به یک و مدل جامع

مقادیر محاسبات بازگشتی ( FWDاعتبارسنجی)

ساده درجا با مقدار شیب  1/477بیشترین اختالف با مقدار شیب

جدول  .7پارامترهای ارزیابی عملکرد مدلهای پیشبینی درجا

یک را دارا است .همچنین این دو مدل با مقادیر  494و  ،614به

(دادههای اعتبارسنجی)

ترتیب کمترین و بیشترین مقدار عرض از مبدأ رابطه خطی روند

مدل پیشبینی

جامع

جامع ساده

مقادیر پیشبینی و محاسبات بازگشتی مدول دینامیکی الیههای

SSE

5/9×217

7/2×217

Se

412

952

بنابراین نتایج این بخش نیز مشابه نتایج ارزیابی دقت و اریب

Se/Sy

1/14

1/99

مدلها توسط دادههای ساخت مدلها است .هر دو مدل پیشبینی

)LOE( R2

1/91

1/49

آسفالتی را دارا هستند.
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کالیبراسیون مدلهای رگرسیونی مبتنی بر اصول ویسکواالستیک برای پیشبینی مدول دینامیکی الیههای آسفالتی در حال بهرهبرداری
مدل پیشبینی

جامع

جامع ساده

مصالح الیهها با دقت قابل قبول ،مهمترین مزیت مدلهای

شیب

1/915

1/477

پیشبینی جدید درجای توسعه یافته در این پژوهش به شمار

عرض از مبدأ

494

614

میآید.

از این رو میتوان نتیجه گرفت اعتبارسنجی مدلهای درجا که با



ارزیابی دقت و اریب پیشبینی مدلها انجام شده است ،نتایج قابل

موجود ،قابلیت پیشبینی مدول دینامیکی الیههای آسفالتی

قبولی در مقایسه با دقت و اریب مدلها با دادههای ساخت مدلها

روسازیهای در حال بهرهبرداری را در محدوده دمایی

دارد .با جمعبندی نتایج هر دو ارزیابی عملکرد ساخت و

آزمایشهای این پژوهش ،یعنی دمای عمق الیه آسفالتی  91تا

اعتبارسنجی مدلهای درجا ،قابلیت پیشبینی مدول دینامیکی

 51درجه سلسیوس و همچنین خصوصیات حجمی مخلوطها

الیههای آسفالتی در روسازیهای در حال بهرهبرداری به ویژه در

شامل دانهبندی و درصد فضای خالی و مشخصات سختی قیر

محدوده دمایی آزمایشهای این پژوهش ،با دقت باال و اریب

مورد استفاده (قیر با درجه نفوذ  41/51و  )61/71در محدوده

پیشبینی پایین توسط این مدلها مشخص میشود .همچنین با

دادههای مدلسازی این پژوهش ،با دقت پیشبینی بسیار باال و

بررسی دو مدل درجای جدید ارائه شده در این پژوهش ،بهترین

اریب پیشبینی پایین دارند .در بین دو مدل توسعه یافته ،بهترین

عملکرد پیشبینی به ترتیب به مدلهای جامع درجا و جامع ساده

عملکرد پیشبینی نیز به مدل جامع درجا با ضریب تعیین 1/96

درجا تعلق میگیرد.

تعلق دارد.

نتیجهگیری

.8

.9

پیشبینی مدول دینامیکی مخلوطهای آسفالتی مبتنی بر مفاهیم
ویسکواالستیک هستند مورد بررسی قرار گرفته و با کالیبراسیون
آنها مدلهایی برای تعیین مدول دینامیکی درجای الیههای
آسفالتی در روسازیهای در حال بهرهبرداری توسعه یافته است.
دو مدل توسعه یافته تحت عنوان مدل جامع درجا و مدل جامع
ساده درجا با انجام آزمایشهای میدانی و آزمایشگاهی در ده
سایت روسازی آسفالتی در راههای پرتردد کشور ،مورد ارزیابی
قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شده است:
مقایسه نتایج مدول دینامیکی الیههای آسفالتی

روسازیهای در حال بهرهبرداری توسط دو مدل پیشبینی
مدول دینامیکی جامع و جامع ساده با نتایج محاسبات بازگشتی
 ،FWDنشان دهنده امکان استفاده از این مدلها در ساخت
مدلهای جدید پیشبینی مدول دینامیکی درجای الیههای
آسفالتی است.


پینوشتها
1. Dynamic Modulus
2. Mechanistic-Empirical Pavement Design
Guide
3. Witczak
4. Modified Witczak
5. Hirsch
6. Al-Khateeb
7. Tie-Temperature Superposition
8. Artificial Neural Network
9. Falling Weight Deflectometer
10. AASHTO
11. Global Model
12. Simplified-Global Model
13. Heavy Weight Deflectometer
14. Dynamic Shear Rheometer
15. Temperature Sweep
16. Goodness-of-fit
17. Bias
18. Line of Equality
19. Trend Line
20. In-situ Global Model
21. In-situ Simplified Global Model

در این مقاله دو مدل رگرسیونی جامع و جامع ساده که مدلهای



مدلهای توسعه یافته جدید با کالیبراسیون مدلهای

عدم نیاز به انجام آزمایش میدانی  FWDو پیشبینی

مدول درجای الیههای آسفالتی به طور مستقیم از خصوصیات
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نادر صولتیفر ،مجتبی عباسقربانی
نادر صولتیفر ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  2944از دانشگاه ارومیه و درجه
کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران – راه و ترابری را در سال  2991از دانشگاه تهران اخذ نمود .در
سال  2995موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی عمران – راه و ترابری از دانشگاه تربیت مدرس
گردید .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان سیستم مدیریت روسازی ( ،)PMSآزمایشهای غیرمخرب
( ،)NDTبارگذاری تسریع یافته روسازی ( )APTو تکنولوژی قیر و آسفالت بوده و در حال حاضر عضو
هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه ارومیه است.
مجتبی عباسقربانی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  2979از دانشگاه آزاد اسالمی و
درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران – راه و ترابری را در سال  2944از دانشگاه تربیت مدرس
اخذ نمود .در سال  2994موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی عمران – راه و ترابری از دانشگاه
تربیت مدرس گردید .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان سیستم مدیریت روسازی ( )PMSو ارزیابی
غیرمخرب روسازی بوده و در حال حاضر مدیر دفتر مهندسین مشاور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک
خاک کشور است.
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