
با استفاده از  مالت و مخلوط آسفالتیمدول دینامیکی و زاویه فاز تولید منحنی جامع 

 کمترین تعداد دمای آزمایش و فرکانس بارگذاری

 4ییخدا یعل ،3*یمیکریحاج ایپور، 2مجتبی خدادادی ،1یغالم مسعود

 تکنیک تهران(، تهران، ایراندانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی1،2،3،4

 چکیده

شود. استفاده می های آسفالتی و مالتمخلوطهای جامع مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز جهت بیان خواص ویسکواالستیک منحنی

های مختلف به کمک ضرایب جامع از طریق انتقال افقی نمودارهای مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز در دماها و فرکانس هایاین منحنی

 التیآسف های جامع مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز در دو مقیاس مالت و مخلوطدر این پژوهش، تولید منحنیشوند. انتقال مناسب ایجاد می

مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور آزمایش مدول رین تعداد آزمایش )کمترین تعداد دما و فرکانس بارگذاری( با استفاده از کمت

به منظور   Laboratoire Central des Ponts et Chaussees مخلوط انجام و روش های مالت ودر مقیاس و دما دینامیکی در شش فرکانس

 ر ازهای مذکوخواص ویسکواالستیک مقیاسبینی پیش به منظورهای جامع استفاده شد. انتقال مناسب جهت تولید منحنی محاسبه ضرایب

های با کاهش تعداد فرکانسشد. نتایج نشان داد  استفادههای جامع بر منحنی Christensen-Anderson-Marasteanu شدهاصالح مدلبرازش 

با کاهش تعداد دماها  . از طرفیدهدیم ارائهشده مقادیری با دقت مشابه با مدل اصلی دمای ثابت، مدل برازش در تعداد به دو فرکانسآزمایش 

شده با تمامی مدل ساختهبا  مشابهمقادیر و الگوهای  ،جدید برازش شده ، مدل(فرکانس ششتا سه های مختلف )تعداد فرکانس دربه سه دما 

بدون هدررفت زمان، هزینه و اطالعات  توانمی آزمایش،های . بنابراین با کاهش تعداد دماها و فرکانسددهیم ارائه های دمایی و فرکانسیداده

بینی خصوصیات ویسکواالستیک مخلوط و جهت پیش ،مدل اصلی نسبت به %92بیش از دقت  با حنی جامعنم ،آزمایش مدول دینامیکیمفید 

 .بدست آورد آسفالتی مالت

 لغات کلیدی

، دما.، منحنی جامع، فرکانسآسفالتی آسفالتی، مالت مخلوط
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 مقدمه -1

 خواص مکانیکی متفاوتی را ،هستند که به واسطه رفتار ویسکواالستیک در دماهای مختلف یهای آسفالتی از جمله موادمخلوط

سایل نقلیه و تغییرات های ناشی از حرکت و، تحت تاثیر تنشدهیعمر خدمت در طول هامخلوط. این [1] دهنداز خود نشان می

سازی کلیه این شرایط در محیط شبیهکه  با توجه به اینکهتاثیر زیادی بر عملکرد روسازی دارد. گیرند که قرار میدمای محیط 

، ترافیکی یهابارگذاریهای آسفالتی در بازه قابل قبولی از دماها و مخلوط و عملکرد آزمایشگاهی میسر نیست، به منظور بررسی رفتار

پارامترهای بنیادی در ( δ( و زاویه اختالف فاز )E*) مدول دینامیکی. [4-2] دریگمیقرار استفاده مورد دما -نهی زماناصل برهم

ارامتر این دو پ جامعهای منحنیتولید نهی به منظور و اصل برهم هستند های آسفالتیمخلوط خصوصیات ویسکواالستیک توصیف

، هاآن با استفاده ازکه شوند شامل میرا  های بارگذاریبازه وسیعی از دماها و فرکانس جامعهای . منحنی[6, 5] شودبه کار گرفته می

جامع با انتخاب یک های منحنی .[7] شودهای مختلف ممکن میدر حالتآسفالتی  هایفیزیکی و مکانیکی مخلوط واصخبینی پیش

ر در سای (و زاویه اختالف فاز مدول دینامیکی) های آسفالتیمخلوطویسکواالستیک  خواصنمودارهای  افقی و جابجاییمرجع دمای 

نشان داد که با توجه به محدود بودن بازه دمایی  3و هیروس 2وادا همطالع .[9, 8] دنشوایجاد میدمایی  1ضرایب انتقالدماها به کمک 

های مختلفی به روش. [10] صرف نظر کردقائم نمودارها توان از جابجایی کند، میآسفالتی در طول عمر خود تجربه میکه مخلوط 

 هااین روشاز جمله  اند.در پژوهش خود به آن پرداخته [5] و همکاران 4یوسفوجود دارد که ( Tα)منظور تعیین ضریب انتقال 

 LCPC (Laboratoire Central des Ponts etروش ، WLF (Williams, Landel and Ferry Equation)توان به معادله می

Chaussees) ،معادله، 5خطی-روش لگاریتمی VTS (Viscosity Temperature Susceptibility)که  و... اشاره کرد 6، معادله آرنیوس

، WLFهای در پژوهشی به بررسی عملکرد روش [11]و همکاران  7چن. ها در موارد مشخصی کاربرد دارندهرکدام از این روش

جهت تعیین ضریب انتقال  WLFپرداختند و مشاهده نمودند که روش  8بللو کی ای درجه دو، چندجملهآرنیوسی، خط-لگاریتمی

یکی  LCPCروش ها دارد. تری نسبت به سایر روشهای آسفالتی عملکرد قابل قبولیهای جامع مدول دینامیکی برای مخلوطمنحنی

و همکاران  9توسط شیو 2006های آسفالتی مناسب است. این روش در سال هاست که هم برای قیر و هم برای مخلوطاز این روش

این روش در مقایسه با سایر دهد که نشان می [5]وسف و همکاران پژوهش ی. [12]توسعه داده شد  10کرونیگ-براساس روابط کرامر

 تریعملکرد مطلوباز های آسفالتی نشده، ماستیک و مخلوطاصالح و جهت محاسبه ضریب انتقال قیرهای اصالح شده ،هاروش

ه اختالف و زاوی مدول دینامیکی)ویسکواالستیک تشکیل منحنی جامع خواص  و نظر موردانتقال ضریب  پس از تعیین است. برخوردار

ها ین مدلاهای آسفالتی باشد. قیر و مخلوط رفتارکننده توصیف تا بتواندمختلفی به منحنی جامع برازش داد  هایتوان مدلفاز(، می

ابل قهای آسفالتی مخلوطبرای که هم برای قیر و هم  شوندبندی میطبقهبنیادی های های مکانیکی و مدلدر دو دسته کلی مدل

از که  وندشتشکیل میبه منظور تعیین پاسخ ویسکواالستیک مواد  و میراگرها هامکانیکی از ترکیب فنر های. مدلباشنداستفاده می

 2S2P1D (two Springs, two Parabolic elements, one Dashpot) و یافتهتعمیمهای ماکسول توان به مدلها میجمله این مدل

                                                           
1 Shift factor 
2 Wada 
3 Hirose 
4 Yusoff 
5 Log-Linear approach  
6 Arrhenius Equation 
7 Chen 
8 Kaelble method 
9 Chailleux 
10 Kramers-Kronig 
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کند. بینی میهای قیری را پیشتنها به کمک هفت پارامتر خواص ویسکواالستیک کامپوزیت 2S2P1Dمکانیکی مدل . [13] اشاره کرد

 ادیز راتییغت شده باها برای قیرهای اصالحین عملکرد را در مقایسه با سایر مدلالبته این روش برای کلیه قیرها مناسب نیست و بهتر

 ، مدل11کسری مدلبه توان می موجود جبری-های تجربیترین مدلاز معروف ،مقابلدر . [13]دارد  فاز هیزاو جامع یمنحن یدر الگو

CAM اصالح شده (Marasteanu model-Anderson-Modified Christensen)  الغرافی . [13] اشاره کرد 12مدل لجستیک استانداردو

های مختلف تولید منحنی جامع مدول برشی مختلط قیرهای اصالح شده با مواد در پژوهشی به بررسی روش [14]و همکاران 

کننده مصرفی و شرایط و سیگمویدال استفاده کردند و مشاهده نمودند که اصالح CAM ،CAهای بازیافتی پرداختند. آنها از مدل

ها رضایت بخش بوده های جامع حاصل از کلیه مدلحال نتایج خروجی منحنیها موثر است. با اینملکرد مدلپیرشدگی قیر در ع

 ها با یکدیگر مقایسه شدهبر روی انواع قیر بررسی و نتایج آن ی مکانیکی و جبریهامدل [13]در پژوهش اصغرزاده و همکاران است. 

 به دلیلهایی است که از روشکسری  مدل ویافته ماکسول تعمیم مدل .و در نهایت جایگاه استفاده از هر روش عنوان گردیده است

ال ح با این کند.ارائه می اشده، نتایج خوبی رآسفالتی و هم انواع قیر خالص و اصالحهم برای مخلوط  ،هاپارامترتعداد زیاد داشتن 

 CAMهمچنین مدل  .[13] دنباشوابسته می ،دنشوتا حد زیادی به تعداد پارامترهایی که برای آن در نظر گرفته می هامدلاین 

 ، عملکرد بسیار مطلوبیکم تعداد پارامترداشتن رغم جبری هستند که علیهای روش از جملهشده و مدل لجستیک استاندارد اصالح

های قیری تعیین مشخصات ویسکواالستیک کامپوزیت .[13] ندی خالص دارهاو مخلوط بینی خواص ویسکواالستیک قیرهادر پیش

 و زاویه اختالف فاز، به صورت گسترده توسط مدول دینامیکیهای جامع با استفاده از نتایج آزمایش جاروب فرکانسی و ترسیم منحنی

های جبری به منحنی-های مکانیکی و یا تجربی. همچنین پژوهشگران با برازش مدل[19-15, 7]پژوهشگران به کار گرفته شده است 

ناسب را با دقت می دلخواه هابینی مشخصات ویسکواالستیک در فرکانسپیش امکاناز نتایج آزمایش جاروب فرکانسی،  حاصلجامع 

 .[21, 20, 17] اندفراهم کرده

ها وسیعی از دماها و فرکانسطیف  مندنیاز آسفالتی مالتهای آسفالتی و انجام آزمایش جاروب فرکانسی مخلوط آن کهتوجه به  با

ها را های برازش شده به کل دادهدر صورتی که بتوان مدلصرف زمان و هزینه زیادی است.  منوط بهانجام کامل این آزمایش ، است

توان تعداد دماها و ها جایگزین نمود بطوریکه مدل جدید دارای دقت مورد نظر باشد، میهای برازش شده با بخشی از دادهبا مدل

در این مطالعه، نتایج آزمایش مدول دینامیکی برای این منظور، مایش جاروب فرکانسی را کاهش داد. های الزم جهت انجام آزفرکانس

های و منحنی گرفته استمورد تجزیه و تحلیل قرار  13آسفالتی های بارگذاری مختلف بر روی مخلوط و مالتبا تعداد دماها و فرکانس

های برازش و خروجی مدل شدهها برازش داده بر آن CAMمتفاوت ترسیم و مدل  های بارگذاریدر تعداد دماها و فرکانس آنهاجامع 

بهینه دماها و انتخاب تعداد این پژوهش،  هدف اصلی از انجام بنابراینهای جامع با یکدیگر مقایسه شده است. شده بر منحنی

بدون از دست دادن اطالعات های قیری پوزیتهای بارگذاری مورد نیاز جهت تولید منحنی جامع مطلوب و تعیین خواص کامفرکانس

با توجه به توضیحات ارائه شده، الگوریتم روش تحقیق جاری  .است( m δو  E ،(e)*E*(g)همانند  منحنی جامعمفید )پارامترهای اصلی 

 ترسیم و ارائه نمود. 1 شکلتوان به صورت را می

                                                           
11 Fractional Model 
12 Sigmoidal Model (Standard Logistic) 
13 Mortar 
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 الگوریتم روش انجام پژوهش جاری. 1 شکل

Figure 1. The methodology of current research 

 مبانی نظری -2

شکل  توان بهضریب انتقال دمایی را میریب انتقال افقی دمایی است. خواص ویسکواالستیک نیازمند ض ترسیم منحنی جامع

 :[5]( تعریف کرد 1معادله )

r
T

f

f
   (1)  

فرکانس انجام  f ،است. همچنین در این رابطه 1بوده که مقدار آن در دمای مرجع برابر  ضریب انتقال Tαکه در این رابطه، 

 .[5]باشد فرکانس کاهش یافته )تبدیل یافته( می rfآزمایش و 

 LCPCروش عددی  -1-2

جامع مورد استفاده قرار گرفته  هاینیاز در ترسیم منحنی به منظور تعیین ضرایب انتقال مورد LCPCروش  ،در این پژوهش

-کرامرشده توسط روابط ارائه. [12]ند کرونیگ توسعه داد-براساس روابط کرامر را LCPCروش  2006شیو و همکاران در سال است. 

یک رابطه با استفاده از  را )مدول ذخیره و مدول اتالف( و زاویه اختالف فاز مدول دینامیکی موهومیبخش حقیقی و دو ، کرونیگ
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. باشندقابل استفاده می ،صادق است 14زمنتبول نهی برهم اصل هادر آن که توابعی برای. این روابط کندمیمرتبط  به یکدیگرانتگرالی 

 :[12] اندارائه شده (3)و  (2)های کرونیگ در معادله-روابط کرامر
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  (3)  

*که در آن، پارامترهای

(ω)E ،
*

( )E   و(ω)δ  ای در فرکانس زاویه مدول دینامیکیبه ترتیبω، و زاویه اختالف  ایمدول شیشه

معادله  ،(3)سازی معادله ساده و با استفاده از نتایج آزمایشگاهی [22]و همکاران  15وئیجب .[12] باشندمی ωای فاز در فرکانس زاویه

 .ارائه کردندبرای زاویه فاز را  (4)

*

( )

( )

dLog ( E )

2 dLog ( )









   (4)  

و  iω نزدیکو همکاران و با در نظر گرفتن دو فرکانس بسیار  بوئیجشده توسط ارائهبا استفاده از معادالت  [12] شیو و همکاران

jω به  (4) از دو طرف معادله گیریانتگرالها و ها با جایگذاری فرکانسمقدار ضریب انتقال را محاسبه نمایند. آنتا کردند  تالش

 :دست یافتند (5)عادله م

* *

( , ) ( , )( , )
Log ( E ) Log ( E )2

Log ( ) Log ( )

j ii j
T T

avg

j i

  


  


 


 (5)  

iدر این رابطه،  j(ω ,ω )

avgδ شده در دو فرکانس گیریهای اختالف فاز اندازهمیانگین زاویهiω  وjω ها مشاهده به عالوه آن باشد.می

تفاده با اس. دست خواهد آمده بتری تقریب دقیق زاویه اختالف فاز بایابی با توجه به دما انجام شود، درون در صورتی که که نمودند

ها خواهیم داشت: داده ناحیه انطباق دو دسته ازدر  دما-نهی زمانبرهماصل  از
1 1

* *

( , ) ( , )E E
i i i iT T  

.  معادله توان میبنابراین

 :[12] ندنمود تبدیل (6)به معادله  ،i+1Tو  iTدو دمای نزدیک بهم  و استفاده از سازیرا با ساده (5)

1 1 1 1 1 11

1

* * * *
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1

1 ( , )
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Log ( / ) Log ( )
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    (6)  

iکه در این رابطه،  i+1(T ,T )

avg i +1δ (ω  jωو فرکانس  i+1Tو  iTدر دو دمای  شدهگیریهای اختالف فاز اندازهمیانگین زاویه (

 گذارینام. با آورددست ه بتوان تنها در یک فرکانس ضریب انتقال را می گردد که مقدارمالحظه می ،(6)معادله  با بررسیباشد. می

مابین  refاندیس )که  refTیعنی  ،جامع در دمای مرجعتولید منحنی  جهت 1T ،2T... ،iT  ،i+1T...،nTبه صورت  شدهگیریی اندازهدماها

توان از جمع میباشد(، می nو  1
i j(T ,T )Log (α مطابق با  refTنسبت به دمای  iTضریب انتقال دمای  بدین معنا که. استفاده نمود (

 :[12] قابل محاسبه خواهد بود (7)معادله 

                                                           
14 Bolzman superposition principle 
15 Booij 
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1( , ) ( , )Log ( ) Log ( )
i ref j j

j ref

T T T T
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   (7)  

نسبت  iTمقدار ضریب انتقال دمای جهت تعیین  (7)در معادله  (6)با جایگزینی معادله  را (8)شیو و همکاران معادله  در نهایت

 :[12] ارائه دادند refTبه دمای 
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 شدهاصالح CAMمدل  -2-2

قیرهای خالص  مدول دینامیکی و زاویه فاز جامعمنحنی رفتار بینی پیش جهتهای عددی اصالح شده یکی از مدل CAMمدل 

، در خالل 1992در سال  [23] 17و اندرسون 16سن. کریستناست که در این پژوهش به کار گرفته شده استهای آسفالتی و مخلوط

که مدل  بینی خصوصیات رئولوژیکی قیر توسعه دهندبه منظور پیشرا  19توانستند یک مدل ریاضی از توزیع ویبال 18پروژه شارپ

CA های خود، اصالحاتی بر مدل با بررسی [24]و اندرسون  20، ماراستئانو1999در سال  .ام گرفتنCA  ،مدل جدیدی اعمال کرده

خواص رئولوژیکی قیر به  بینیگذاری کردند که به طور گسترده در ادبیات موضوع به منظور پیشنام CAMآن را مدل و را توسعه 

شده و ر قیرهای اصالحرفتا توصیفرا برای  CAMمدل  [25]و همکاران  21، زنگ2001پس از آن در سال . ه استکار گرفته شد

 22مجانب افقیتغییرات غیرخطی و نواحی بینی پیشه را ایجاد کردند تا شداصالح CAMتعمیم دادند و مدل  ی آسفالتیهامخلوط

و زاویه اختالف  مدول دینامیکیاصالح شده،  CAMبر اساس روش  .پذیر کندامکاندماهای باال را نتایج خواص ویسکواالستیک در در 

 ( بدست آورد:10( و )9توان از روابط )میرا های آسفالتی فاز برای قیر و مخلوط

e

* *

g e* *

e m
k k
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E - E
E = E +

1+ (f / f )  

 (9)  
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2 2
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 (10)  

eکه در این روابط، 
*E (، وقتی فرکانس به صفر میل کندمعادل ) مدول دینامیکیg

*E وقتی فرکانس به ای )مدول برشی شیشه

 dRو  em ،k ،dmثابت زاویه اختالف فاز،  mδ از جنس فرکانس، یپارامترهای dfو  cfیافته، فرکانس کاهش ’f(، نهایت میل کندبی

( و dfبیشتر از  هایفرکانس در)صفر و برای قیر  صفر استهای آسفالتی همواره برابر با برای مخلوط Iپارامترهای بدون بعد شکل و 

شود. برای شده تعیین میبا تقسیم فرکانس بر ضریب انتقال محاسبه ’fدر این مدل،  .[6] باشد( میdfهای کمتر از فرکانس در) 1

gشده در قیر، سه پارامتر اصالح CAMتعیین پارامترهای دیگر مدل 
*E ،e

*E  وem  در  یکو صفر گیگاپاسکال،  یکبه ترتیب برابر با

                                                           
16 Christensen 
17 Anderson 
18 SHRP 
19 Weibel 
20 Marasteanu 
21 Zeng 
22 Plateau region 
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به دست  و زاویه اختالف فاز مدول دینامیکیشده بر منحنی جامع اصالحCAM از برازش مدل  ،سایر پارامترهاشوند و نظر گرفته می

از برازش این مدل بر  های آسفالتی، کلیه پارامترهاشده در مخلوطاصالح CAMهمچنین برای تعیین پارامترهای مدل  خواهند آمد.

 .[6] و زاویه اختالف فاز تعیین خواهند شد مدول دینامیکیهای جامع منحنی

 روش آزمونمواد و  -3

 مواد و مصالح -1-3

 قیر -1-1-3

شرکت پاالیش نفت پاسارگاد استفاده تولیدی  70/60و درجه نفوذ  PG 64-16در این پژوهش از قیر خالص با درجه عملکردی 

 .باشدقابل مشاهده می 1جدول شده است. مشخصات قیر مورد استفاده در 

 (PG 64-16)درجه عملکردی  70/60مشخصات قیر خالص با درجه نفوذ  -1جدول 

Table 1. The properties of a 60-70 penetration grade bitumen 

آزمایشروش  مقدار ویژگی  

 g/cm 02/1 ASTM D7)3(چگالی 

 66 ASTM D5 (mm 0.1)درجه نفوذ 

 5/49 ASTM D36 (C°)نقطه نرمی 

 100 < ASTM D113 (cm)پذیری شکل

 ASTM D1754 75/0 افت وزنی ناشی از حرارت )%(

 C135 (Pa.s) 5/331 ASTM D4402°ویسکوزیته در دمای 

 315 ASTM D92 (C°)اشتعال  نقطه

 مصالح سنگی -2-1-3

مخلوط مربوط به بندی متر استفاده شده است. نمودار دانهمیلی 19در این پژوهش از مصالح سیلیسی با حداکثر اندازه اسمی 

 شده است. ذکر 2جدول  . همچنین مشخصات مصالح سنگی مصرفی دراست ارائه شده 2 شکلدر  آسفالتی آسفالتی و مالت
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 )ب( )الف(

 بندی مصالح سنگی مورد استفاده در تولید مالت )شکل الف( و مخلوط آسفالتی )شکل ب(نمودار دانه. 2 شکل

Figure 2. The gradation of aggregates for asphalt mortar (Fig. a) and asphalt mixture (Fig. b) 

 مورد استفاده در این پژوهش مشخصات مصالح سنگی سیلیسی -2جدول 

Table 2. The properties of aggregates used in this study 

های استانداردمحدودیت روش آزمایش مقدار ویژگی  

 - g/cm 65/2 ASTM D854)3(وزن مخصوص فیلر 

 g/cm)3(وزن مخصوص ذرات ریزدانه 

 49/2 توده

ASTM C128 

- 

 - 5/2 موثر

 - 51/2 ظاهری

وزن مخصوص ذرات درشت دانه 
)3(g/cm 

 51/2 توده

ASTM C127 

- 

 - 52/2 موثر

 - 53/2 ظاهری

 30حداکثر  ASTM C131 26 آنجلس )%(سایش لس

 15حداکثر  ASTM D4791 2 ای و پوسته شده )%(ورقههای سنگدانه

 با استفاده از 23هاسالمت سنگدانه

 سدیم سولفات )%(
3 ASTM C88  12حداکثر 

 90حداقل  ASTM D5821 91 دو وجه )%(در شکستگی 

 روش آزمون -2-3

 AASHTOدینامیکی مطابق با استاندارد آزمایش مدول از ، آسفالتیو مخلوط  به منظور تعیین خصوصیات ویسکواالستیک مالت

T342-11  استفاده شده است. برای این منظور به کمک دستگاهUTM25-IPC آزمایشگاه روسازی پیشرفته دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 

ای به ارتفاع ههای استواندر مقیاس مالت و نمونه مترمیلی 70و قطر  مترمیلی 120ای به ارتفاع های استوانهبر روی نمونه آزمایش

                                                           
23 Soundness 
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بوده است  عددها برای هر مقیاس سه تعداد نمونهدر مقیاس مخلوط آسفالتی انجام شده است.  مترمیلی 100و قطر  مترمیلی 150

و  10، 4/4، صفر، -5، -10 آزمایش دماهایهرتز و  25و  10، 5، 1، 5/0، 1/0های بارگذاری فرکانس این آزمایش در همچنینو 

مقیاس مخلوط برای گراد درجه سانتی 4/54و  8/37، 1/21، 4/4، صفر، -10دماهای  و مقیاس مالتبرای  گرادسانتیدرجه  1/21

( و زاویه اختالف E*) مدول دینامیکینتایج  .انجام شده است سینوسینیمهفشاری  تنش کنترل و با شکل بارگذاری در حالت آسفالتی

ه الزم ب گیری و ثبت شده است.اندازه آسفالتیو مخلوط  جامع خصوصیات ویسکواالستیک مالت های( جهت تولید منحنیδفاز )

درجه  4/54و  8/37انجام آزمایش در دماهای باالتر ) ،های مالت آسفالتینمونه تغییر شکل هندسه اولیهذکر است که به دلیل 

 .نبودپذیر ها امکانروی این نمونهبر  سانتیگراد(

 بحثنتایج و  -4

 های آسفالتیو مخلوط مالتجاروب فرکانسی  نتایج آزمایش -1-4

ت های مالهای بارگذاری مختلف بر روی نمونهدر دماها و فرکانس جاروب فرکانسیآزمایش جهت تعیین خواص ویسکواالستیک، 

های مالت و مختلف و زاویه اختالف فاز حاصل از انجام آزمایش بر روی نمونهدینامیکی . مقادیر مدول شدو مخلوط آسفالتی انجام 

شود با افزایش دما، مقادیر مدول . همانطور که مالحظه میارائه شده استقابل  4 شکلو  3 شکلمخلوط آسفالتی به ترتیب در 

همچنین افزایش دما سبب افزایش  .ها استآنیابد که ناشی از کاهش میزان سختی کاهش میآسفالتی در مالت و مخلوط  دینامیکی

ر با یکدیگ مدول دینامیکیبه عالوه، تغییرات فرکانس بارگذاری و  های مورد بررسی شده است.مقدار زاویه اختالف فاز در مخلوط

صورت ه نیز ب های پیشینپژوهش گذاری و زاویه اختالف فاز با یکدیگر رابطه معکوس دارند.ت فرکانس بارارابطه مستقیم و تغییر

کرده و آن را ناشی از مدول دینامیکی و افزایش زاویه اختالف فاز را با افزایش دما و کاهش فرکانس بارگذاری گزارش کاهش  مشابه

 .[16, 15, 7]اند ها دانستهکاهش سختی مخلوط در این حالت

  
 )ب( )الف(

)شکل الف( و زاویه اختالف فاز )شکل ب( در مقابل فرکانس حاصل از آزمایش مدول دینامیکی بر روی  مدول دینامیکی. نمودار 3 شکل

 آسفالتی های مالتنمونه

Figure 3. The results of dynamic modulus (Fig. a) and phase angle (Fig. b) of asphalt mortar 
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 )ب( )الف(

)شکل الف( و زاویه اختالف فاز )شکل ب( در مقابل فرکانس حاصل از آزمایش مدول دینامیکی بر روی  مدول دینامیکینمودار . 4 شکل

 آسفالتی های مخلوطنمونه

Figure 4. The results of dynamic modulus (Fig. a) and phase angle (Fig. b) of asphalt mixture 

هر دو مقیاس مالت برای  LCPCروش ای به کمک و زاویه اختالف فاز بر حسب فرکانس زاویه مدول دینامیکیهای جامع منحنی

، شدهاصالح CAMهمچنین به منظور تعیین پارامترهای مدل . ترسیم شده است 6 شکلو  5 شکلبه ترتیب در  آسفالتی و مخلوط

هر دو مقیاس برازش داده شد و پارامترهای مدل از طریق و زاویه اختالف فاز در  مدول دینامیکیهای جامع بر منحنی این مدل

روش گردد، همانگونه که مالحظه می باشد.قابل مشاهده می 3جدول به دست آمده است که در مجموع مربعات خطاها  سازیکمینه

LCPC  دشبه کار گرفته  مالت و مخلوط آسفالتیو زاویه اختالف فاز برای  مدول دینامیکیهای جامع تولید منحنیدر به خوبی .

مالت و مخلوط های جامع شود که این مدل بر منحنیهای جامع، مالحظه میمنحنیروی شده اصالح CAMهمچنین با برازش مدل 

پژوهش های خروجی، جاری پژوهشنتایج بنابراین  برازش شده و الگوهای منحنی جامع را به خوبی منعکس کرده است. آسفالتی

های بینی خصوصیات ویسکواالستیک مخلوطشده در پیشاصالح CAMکه مدعی عملکرد مطلوب مدل  [13] اصغرزاده و همکاران

 کند.بودند را تایید میآسفالتی خالص 

  
 )ب( )الف(

 آسفالتی ای در مقیاس مالت)شکل الف( و زاویه اختالف فاز )شکل ب( در مقابل فرکانس زاویه مدول دینامیکی. منحنی جامع 5 شکل

Figure 5. The master curves of dynamic modulus (Fig. a) and phase angle (Fig. b) for asphalt mortar scale 
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 )ب( )الف(

 آسفالتی ای در مقیاس مخلوط)شکل الف( و زاویه اختالف فاز )شکل ب( در مقابل فرکانس زاویه مدول دینامیکی. منحنی جامع 6 شکل

Figure 6. The master curves of dynamic modulus (Fig. a) and phase angle (Fig. b) for asphalt mixture scale 

و زاویه اختالف فاز  مدول دینامیکیهای جامع شده برازش داده شده به منحنیاصالح CAMمقادیر پارامترهای مدل  -3جدول 

 های قیریکامپوزیت

Table 3. The main parameters of the modified CAM model fitted on master curves of dynamic modulus and phase angle 

شده اصالح CAMپارامترهای مدل 

 برای تعیین مدول دینامیکی
 مالت آسفالتی

مخلوط 

 آسفالتی

شده اصالح CAMپارامترهای مدل 

 برای تعیین زاویه اختالف فاز
 مالت آسفالتی

مخلوط 

 آسفالتی

(g)*E 13596 34035 mδ 6825/0 6878/0 

(e)*E 85/219 صفر df 0031/0 0008/0 

em 4880/0 715/0 dm 5396/2 1877/2 

k 2063/0 2471/0 dr 1812/3 6239/2 

cf 2355/0 0154/0 - - - 

 های جامع مدول دینامیکی و زاویه اختالف فازهای بهینه در تعداد دمای ثابت جهت تولید منحنیتعیین تعداد فرکانس -2-4

که اوال پارامترهای اصلی مدل برازش شده بر  رد این پژوهش بر این مبناستهای بهینه، رویکتعیین تعداد فرکانسبه منظور 

ده شبینی شده مدل برازشها تغییر معناداری پیدا نکند و ثانیا مقادیر پیشبا کاهش تعداد فرکانس (mSو  E ،(e)*E*(g))منحنی جامع 

یک نزدواقعی  مقادیر به مدل هایبینیپیشدر نهایت نتایج و باشند یافته، مشابه های کاهششده بر دادهو مدل برازش هابر کل داده

های ادهشده بر دمشاهده شد که مدل برازش .ها به تنهایی مورد بررسی قرار گرفتندها در تک تک فرکانسدادهد. برای این منظور، نباش

و زاویه اختالف فاز را به خوبی مدل  مدول دینامیکیتواند پارامترهای اصلی منحنی جامع و مقادیر یافته در یک فرکانس، نمیکاهش

مدول شده بر منحنی جامع اصالح CAMهای بارگذاری به دو فرکانس و برازش مدل با افزایش تعداد فرکانس بینی کند.اصلی پیش

 ی مدلمشاهده شد که پارامترهای اصل ها،در ترکیبات مختلف فرکانسگیری شده های اندازهو زاویه اختالف فاز داده دینامیکی

ها مطابقت دادهکل شده بر با دقت باالیی با پارامترهای اصلی مدل برازش در دو فرکانس مشخص (mSو  E ،(e)*E*(g))شده برازش

ر یافته و مقادیهای کاهشدادهشده به کمک مدل بدست آمده از بینیو زاویه اختالف فاز پیش مدول دینامیکیمقادیر  همچنین .دارد

مورد بررسی قرار  دو به دوهای های مطلوب، کلیه فرکانسالزم به ذکر است که جهت تعیین فرکانس مطابقت دارد. آزمایشگاهی
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هرتز( که دو  5و  5/0های هرتز و فرکانس 10و  5/0های هرتز، فرکانس 25و  1/0های و سه زوج فرکانسی مطلوب )فرکانس ندگرفت

توان به جای انجام آزمایش مدول . بدین معنا که میشدند، تعیین کنندمی ارضا آسفالتی شرط فوق را در مخلوط آسفالتی و مالت

ه به نحوی که عالو ،دینامیکی در شش دما و شش فرکانس، آزمایش را در شش دما و دو فرکانس )یکی از سه ترکیب فوق( انجام داد

 تیآسفال مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز مخلوط و مالتبینی صحیحی از ، پیششدهاصالح CAMبر تعیین دقیق پارامترهای مدل 

 شکلو  7 شکلمقیاس مالت و مخلوط به ترتیب در  دریافته های کاهششده بر دادهاصالح CAMمدل برازش خروجی  .حاصل شود

قابل  4جدول رای هر دو مقیاس در بشده ترسیم شده اصالح CAMهای نمایش داده شده است. همچنین پارامترهای اصلی مدل 8

 کامل،های یافته و دادههای کاهششده بر دادهبرازش هایپارامترهای اصلی مدل ،شودمی باشد. همانگونه که مالحظهمشاهده می

های شده بر دادهاصالح CAMبرازش منحنی  ،دسرمیها به نظر باشند. همچنین با بررسی نتایج و خروجی مدلمشابه یکدیگر می

 های آزمایشگاهی دارد.ها( و دادهشده بر کلیه دادههرتز، بیشترین مشابهت را با مدل اصلی )برازش 25و  1/0های فرکانسموجود در 

  
 )ب( )الف(

شده اصالح CAMبا برازش مدل ای )شکل الف( و زاویه اختالف فاز )شکل ب( در مقابل فرکانس زاویه . منحنی جامع مدول دینامیکی7 شکل

 آسفالتی در مقیاس مالت های آزمایشگاهی با تعداد فرکانس کمتربه داده

Figure 7. The master curves of dynamic modulus (Fig. a) and phase angle (Fig. b) for asphalt mortar scale at the least 

number of frequencies 

 

 

 
 )ب(  )الف(

شده اصالح CAMای با برازش مدل منحنی جامع مدول دینامیکی )شکل الف( و زاویه اختالف فاز )شکل ب( در مقابل فرکانس زاویه. 8 شکل

 آسفالتی در مقیاس مخلوط های آزمایشگاهی با تعداد فرکانس کمتربه داده
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Figure 8. The master curves of dynamic modulus (Fig. a) and phase angle (Fig. b) for asphalt mixture scale at the least 

number of frequencies 

های )با دادهجامع مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز  هایشده به منحنیشده برازشاصالح CAMمقادیر پارامترهای مدل  -4جدول 

 آسفالتی های مالت و مخلوط( مقیاسآزمایش از نظر تعداد فرکانس یافتهکاهش

Table 4. The main parameters of the modified CAM model fitted on master curves of dynamic modulus and phase angle 

scale at the least number of frequencies 

پارامترهای اصلی مدل  

CAM شده برای اصالح

تعیین مدول دینامیکی و 

 زاویه اختالف فاز

 مخلوط مالت

های داده

 کامل

ها در داده

و  1/0فرکانس 

 هرتز 25

ها در داده

 5/0فرکانس 

 هرتز 10و 

ها در داده

 5/0فرکانس 

 هرتز 5و 

های داده

 کامل

در  هاداده

 1/0فرکانس 

 هرتز 25و 

ها در داده

 5/0فرکانس 

 هرتز 10و 

ها در داده

 5/0فرکانس 

 هرتز 5و 

(MPa)(g) *E 13596 13668 14340 12722 34035 34290 33618 34009 

g-Reduced g-FullData

g-FullData

( ) ( )

( )

E* E*

E*

 % 08/0 % 23/1 % 75/0 صفر % 43/6 % 47/5 % 53/0 صفر -

(MPa)(e) *E 16/212 78/212 60/196 85/219 صفر صفر صفر صفر 

e-Reduced e-FullData

e-FullData

( ) ( )

( )

E* E*

E*

 % 50/3 % 22/3 % 58/10 صفر صفر صفر صفر صفر -

mδ 6825/0 6755/0 6623/0 6573/0 6878/0 6862/0 6909/0 6961/0 

m-Reduced m-Ful( ) ( )

(

lData

m-Full )Data

δ - δ

δ

 % 21/1 % 45/0 % 23/0 صفر % 69/3 % 96/2 % 03/1 صفر 

 مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز های جامعجهت تولید منحنیین تعداد دماهای بهینه در تعداد فرکانس ثابت تعی -3-4

شود که های بهینه، در این بخش جهت تعیین تعداد دماهای بهینه به این صورت عمل میتعیین تعداد فرکانسرویکرد مشابه با 

ها تغییر معناداری پیدا نکند و با کاهش تعداد فرکانس (mSو  E ،(e)*E*(g))جامع  اوال پارامترهای اصلی مدل برازش شده بر منحنی

 به عبارت دیگر، یافته، مشابه باشند وهای کاهششده بر دادهو مدل برازش هاشده بر کل دادهشده مدل برازشبینیثانیا مقادیر پیش

هر مقیاس و  درآزمایشگاهی های شده بر دادهاصالح CAMد. برای این منظور، برازش مدل ننتایج مدل به مقدار واقعی نزدیک باش

تواند پارامترهای یافته در یک دما، نمیهای کاهششده بر دادههر یک از دماها به تنهایی انجام گرفت و مشاهده شد که مدل برازش در

تعداد دماهای آزمایش به دو دما  ،بینی کند. در گام بعدیفاز را پیش اصلی منحنی جامع و مقادیر مدول دینامیکی و زاویه اختالف

که  . نتایج نشان دادمختلف دما برازش شددوتایی های ترکیببر  آزمایشگاهیهای شده بر دادهاصالح CAMو مدل  هافزایش یافت

آزمایشگاهی و مدل اصلی منطبق شود، اما منحنی جامع زاویه  هایتواند بر دادهاگرچه منحنی جامع مدول دینامیکی به خوبی می

 تعداد دماهای آزمایش به سه دما افزایش پیدا کرد ،در مرحله بعد یافته قابل تولید نیست. لذاهای کاهشاختالف فاز به خوبی با داده

 یی( برای هر دو مقیاس مالت و مخلوطهای مختلف دماگیری شده در سه دما )ترکیبهای اندازهشده بر دادهاصالح CAMو مدل 

تواند مدلی با دقت مدل اصلی و با پارامترهای اصلی مشاهده گردید که استفاده از سه دما به خوبی می .برازش داده شد آسفالتی

ید هت تولترکیب دمایی مطلوب جرو، از این بینی نماید.مشابه را نتیجه دهد و در عین حال به خوبی نتایج آزمایشگاهی را پیش

درجه  8/37و  1/21، -10گراد و در مقیاس مخلوط درجه سانتی 10و  0، -10منحنی جامع مناسب در مقیاس مالت ترکیب دمایی 
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ع های اصلی منحنی جامیکی از بخش ،های دمای پاییندادهدهد که تایی نشان مینتیجه این ترکیبات سه . حاصل شدگراد سانتی

کی از ی بکارگیری عالوه براین،د. نحذف شوداشته که نبایستی از دایره اطالعات در تعیین پارامترهای مدل نقش اصلی  ود نباشمی

 گراد،درجه سانتی 8/37، یعنی باشد که در این رابطه، دمای ماقبل بیشینهالزامی می برای رسیدن به نتیجه مطلوب دماهای باال

این دما در افزایش دقت  استفاده از اطالعاتدهند و بنابراین جامع در این دماها تغییر روند می هایغالبا منحنیبود، زیرا تر مطلوب

شده بر منحنی جامع الزامی است. همچنین دماهای میانی ذکر شده جهت افزایش دقت مدل در ناحیه میانی منحنی مدل برازش

 باشد.جامع حائز اهمیت می

 کلشبه ترتیب در  ،آسفالتی یافته برای مقیاس مالت و مخلوطهای کاهشکه بر روی داده شدهاصالح CAMمدل برازش خروجی 

ها ها و دادهداده ییهبر کل شدهشده برازشحاصال CAMهای پارامترهای اصلی مدل ،نمایش داده شده است. همچنین 10 شکلو  9

درجه  37/ 8و  1/21، -10و دماهای آسفالتی گراد برای مقیاس مالت درجه سانتی 10و  0، -10منتخب )دماهای  دمای سهدر 

ها به طرز شود که نتایج و خروجی مدلمالحظه می. ارائه شده استقابل  5جدول در  (آسفالتی برای مقیاس مخلوط گرادسانتی

زمایش آتوان میبه جای انجام آزمایش مدول دینامیکی در شش دما و شش فرکانس،  بنابراین .باشندمعناداری مشابه و قابل قبول می

بینی صحیحی از مدول ، پیشCAMکه عالوه بر تعیین دقیق پارامترهای مدل  طوریبه  ،انجام داد و سه دمافرکانس  ششرا در 

 الف فاز مخلوط و مالت بدست آورد.دینامیکی و زاویه اخت

  
 )ب( )الف(

شده اصالح CAMای با برازش مدل زاویه. منحنی جامع مدول دینامیکی )شکل الف( و زاویه اختالف فاز )شکل ب( در مقابل فرکانس 9 شکل

 آسفالتی در مقیاس مالتهای آزمایشگاهی با تعداد دمای آزمایش کمتر به داده

Figure 9. The master curves of dynamic modulus (Fig. a) and phase angle (Fig. b) for asphalt mortar scale at the least 

number of temperatures 
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 )ب(  )الف(

شده اصالح CAMای با برازش مدل . منحنی جامع مدول دینامیکی )شکل الف( و زاویه اختالف فاز )شکل ب( در مقابل فرکانس زاویه10 شکل

 آسفالتی در مقیاس مخلوط کمتر دمای آزمایشهای آزمایشگاهی با تعداد به داده

Figure 10. The master curves of dynamic modulus (Fig. a) and phase angle (Fig. b) for asphalt mixture scale at the least 

number of temperatures 

های ههای جامع مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز )با دادشده برازش داده شده به منحنیاصالح CAMمقادیر پارامترهای مدل  -5جدول 

 آسفالتی های مالت و مخلوطمقیاسدر ( از نظر تعداد دمای آزمایش یافتهکاهش

Table 5. The main parameters of the modified CAM model fitted on master curves of dynamic modulus and phase angle 

at the least number of temperatures 

پارامترهای اصلی مدل  

CAM شده برای اصالح

تعیین مدول دینامیکی و 

 زاویه اختالف فاز

 آسفالتی مخلوط آسفالتی مالت

 های کاملداده
و  5/0ها در فرکانس داده

 هرتز 5

های داده

 کامل

و  -10دمای  سهها در داده

 گراددرجه سانتی 8/37و  1/21

(MPa)(g) *E 13596 12467 34035 33739 

g-Reduced g-FullData

g-FullData

( ) ( )

( )

E* E*

E*

 % 87/0 صفر % 30/8 صفر -

(MPa)(e) *E 13/225 85/219 صفر صفر 

e-Reduced e-FullData

e-FullData

( ) ( )

( )

E* E*

E*

 % 40/2 صفر صفر صفر -

mδ 6825/0 6278/0 6878/0 6904/0 

m-Reduced m-Ful( ) ( )

(

lData

m-Full )Data

δ - δ

δ

 % 38/0 صفر % 01/8 صفر 

 مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز جامع هایهای بهینه جهت تولید منحنیتعیین تعداد دماها و فرکانس -4-4

به  ، صرفزمان آزمایشبخش اعظمی از باشد که های آسفالتی میبر مخلوطهای زماناز جمله آزمایش جاروب فرکانسیآزمایش 

های فرکانسکاهش تعداد  در مقایسه با کاهش تعداد دماهای آزمایش رواز این. شودمیها به دمای مورد نظر نمونهدمای رسیدن 

حداقل تعداد دماهای آزمایش جهت  که 3-4بخش  نتایجدارد. با توجه به  انجام آزمایشدر کاهش زمان  تریچشمگیرتاثیر  بارگذاری،
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دما  و زاویه اختالف فاز بدهد سه بینی دقیقی از مدول دینامیکیها برازش شود و پیشتولید مدل مطلوب که بتواند به خوبی بر داده

پارامترهای  تاکاهش یابد  ی مذکور، طوریهای بارگذاری در این سه دماتا تعداد فرکانس شودمیمحاسبه شد، در این قسمت تالش 

توسط مدل، در هر دو  شدهبینی( و مقادیر پیشmSو  E ،(e)*E*(g)یافته )های کاهششده بر منحنی جامع دادهاصلی مدل برازش

تعداد چهار  و برای مدول دینامیکی پارامترپنج تعداد  ،شدهاصالح CAMمدل  درمقیاس قابل قبول باشد. همچنین با توجه به آنکه 

برای این  ها مورد استفاده قرار گیرد.باشد، لذا حداقل بایستی دو فرکانس جهت تشکیل مدلمینیاز برای زاویه اختالف فاز  پارامتر

 های فرکانسی مختلف(دو فرکانس )ترکیبدر  یی،سه دما ترکیباتدر  آزمایشگاهیهای شده بر دادهاصالح CAMمنظور، برازش مدل 

تواند پارامترهای اصلی منحنی جامع و مقادیر ، نمییافتههای کاهشانجام گرفت و مشاهده شد که مدل برازش داده شده بر داده

فزایش ا سه فرکانسبه های بارگذاری فرکانسبینی کند. در گام بعدی تعداد پیشبه خوبی و زاویه اختالف فاز را  مدول دینامیکی

که  شد( برازش شد و مشاهده فرکانسیهای مختلف )ترکیب سه فرکانسدر آزمایشگاهی داده  9شده بر اصالح CAMیافت و مدل 

امترهای پارهمچنین زاویه اختالف فاز و  ،بینی مقادیر مدول دینامیکیبی در پیشتوان به دقت مطلومی ،با استفاده از سه فرکانس

دو ترکیب  (گراددرجه سانتی 10و  0، -10ترکیب دمایی )در مقیاس مالت  در نهایت، برای. اصلی مدل در هر دو مقیاس دست یافت

دو  (گراددرجه سانتی 8/37و  1/21، -10دمایی )در ترکیب و در مقیاس مخلوط هرتز  25و  1، 1/0و همچنین  25و  5/0، 1/0

در کلیه  25و  1/0های فرکانسشود، بدست آمد. همانگونه که مالحظه میهرتز  25و  5، 1/0و همچنین  25و  1، 1/0ترکیب 

ن شد. همچنیباها میهای مربوط در بیشینه و کمینه فرکانسیافته حضور دارد که حاکی از اهمیت انجام آزمایشهای کاهشترکیب

فرکانس مورد بررسی بوده و  6نماینده خوبی از کلیه آسفالتی هرتز در هر دو مقیاس مالت و مخلوط  25و  1، 1/0ترکیب فرکانسی 

 .های جامع مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز به کار گرفته شوندتواند جهت تولید منحنیمی

و  11 شکلدر به ترتیب  آسفالتی یافته برای مقیاس مالت و مخلوطهشهای کاشده بر دادهاصالح CAMمدل برازش خروجی 

همچنین ها و داده ییهبر کل شدهشده برازشاصالح CAMهای داده شده است. همچنین پارامترهای اصلی مدل نمایش 12 شکل

گراد برای مقیاس درجه سانتی 37/ 8و  1/21، -10گراد برای مقیاس مالت و درجه سانتی 10و  0، -10سه دمای منتخب ) یهاداده

 هرتز( در 25و  5، 1/0یا  25و  1، 1/0هرتز برای مقیاس مالت و  25و  1، 1/0یا  25و  5/0، 1/0و سه فرکانس منتخب )مخلوط( 

باشند، ها به طرز معناداری مشابه و قابل قبول میشود که نتایج و خروجی مدلمالحظه میهمانطور . اندارائه شدهقابل  6جدول 

 ،فرکانس و سه دما انجام داد سهرا در توان به جای انجام آزمایش مدول دینامیکی در شش دما و شش فرکانس، آزمایش بنابراین می

بینی صحیحی از مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز مخلوط و مالت ، پیشCAMبه نحوی که عالوه بر تعیین دقیق پارامترهای مدل 

به  های بارگذاریبا افزایش تعداد فرکانس ،مخلوطکه در مقیاس دهند نشان می 12 شکلو  6جدول  همچنین نتایج .حاصل شود

با افزایش تعداد  مالتدر مقیاس  حال،با این .شده را افزایش دادتوان دقت تعیین پارامترهای مدل برازشچهار فرکانس، می

 کند.ای پیدا نمیهای بارگذاری، دقت تعیین پارامترهای مدل افزایش قابل مالحظهفرکانس
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 )ب( )الف(

شده اصالح CAMای با برازش مدل مدول دینامیکی )شکل الف( و زاویه اختالف فاز )شکل ب( در مقابل فرکانس زاویه. منحنی جامع 11 شکل

 آسفالتی در مقیاس مالتتعداد بهینه دما و فرکانس بارگذاری های آزمایشگاهی با به داده

Figure 11. The master curves of dynamic modulus (Fig. a) and phase angle (Fig. b) for asphalt mortar scale at the least 

number of temperatures and frequencies 

 

 

 
 )ب(  )الف(

شده اصالح CAMای با برازش مدل . منحنی جامع مدول دینامیکی )شکل الف( و زاویه اختالف فاز )شکل ب( در مقابل فرکانس زاویه12 شکل

 آسفالتی در مقیاس مخلوط بهینه دما و فرکانس بارگذاریهای آزمایشگاهی با تعداد دادهبه 

Figure 12. The master curves of dynamic modulus (Fig. a) and phase angle (Fig. b) for asphalt mixture scale at the least 

number of temperatures and frequencies 

های های جامع مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز )با دادهشده برازش داده شده به منحنیاصالح CAMمقادیر پارامترهای مدل  -6جدول 

 های مالت و مخلوطآزمایش( در مقیاس و فرکانس یافته از نظر تعداد دماکاهش

Table 6. The main parameters of the modified CAM model fitted on master curves of dynamic modulus and phase angle 

at the least number of temperatures and frequencies 

پارامترهای اصلی مدل  

CAM شده برای اصالح

تعیین مدول دینامیکی و 

 زاویه اختالف فاز

 آسفالتی مخلوط آسفالتی مالت

های داده

 کامل
در سه دما  هاداده

( و 10و  0، -10)

ها در سه داده

و  0، -10دما )

( و سه 10

های داده

 کامل

ها در سه داده

، -10دما )

( 8/37و  1/21

ها در سه داده

، -10دما )

( 8/37و  1/21

ها در سه دما داده

و  1/21، -10)

( و چهار 8/37
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 گیرینتیجه -5

و زاویه اختالف فاز با کمترین تعداد دما و فرکانس بارگذاری در دو  های جامع مدول دینامیکی، تولید منحنیدر این پژوهش

جاروب  با استفاده از مدول دینامیکیتعیین مقیاس مالت و مخلوط آسفالتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، آزمایش 

-10دماهای آزمایش در  .هرتز انجام شد 25و  10، 5، 1، 5/0، 1/0 هایدر دو مقیاس مالت و مخلوط آسفالتی در فرکانس فرکانسی

مقیاس  برایگراد درجه سانتی 4/54و  8/37، 1/21، 4/4، 0، -10و مقیاس مالت  برای گراددرجه سانتی 1/21و  10، 4/4، 0، -5، 

تعیین شد  LCPCف فاز به کمک روش های جامع مدول دینامیکی و زاویه اختال. همچنین ضرایب انتقال منحنیانجام شدندمخلوط 

شد. نتایج ها برازش داده شده به آناصالح CAMهای بارگذاری مختلف ترسیم و مدل های جامع در تعداد دماها و فرکانسو منحنی

 زیر از پژوهش انجام شده قابل بیان است:

شده تغییر محسوسی برازششده اصالح CAMمدل فرکانس، دقت تولید  2فرکانس به  6از  های بارگذاریبا کاهش تعداد فرکانس -1

 ، به طوریکه اختالف پارامترهای اصلیشده دارای دقت بسیار مطلوبی بوده استبینینداشته و پارامترهای اصلی مدل و مقادیر پیش

یافته کاهشهای درصدی مدل 95حاکی از دقت بیش از  که استدرصد بوده  5یافته نسبت به مدل اصلی غالبا کمتر از های کاهشمدل

 ها باشند.هرتز( به خوبی توانستند نماینده کلیه فرکانس 25و  1/0های کمینه و بیشینه )سدر این بین فرکان .باشدمی

های و داده شودنمی شدهبرازشهای مدل در تشکیل و عملکرددما موجب ضعف  3دما به  6کاهش تعداد دماهای بارگذاری از  -2

. دنها تولید نمایبا دقت باال و مشابه با منحنی جامع حاصل از کل دادهرا های جامع د منحنینتوانمیبه خوبی  ،آزمایش در سه دما

دهنده ها نشانهمچنین بررسیدرصدی، پارامترهای اصلی مدل اصلی را برآورد کنند.  92اند با دقت بیش از ها توانستهاین مدل

 های جامع مدول دینامیکی و زاویه اختالف فاز بوده است.در تولید منحنی (-10) همیت دمای پایینا

های منحنیتوان به فرکانس نیز می 3های بارگذاری به دما و فرکانس 3با کاهش تعداد دماها به دهد که سازی نشان مینتایج بهینه -3

دست یافت، بدون آنکه اطالعات مفیدی از ( درصد 92غالب موارد با دقت بیش از در )های برازش شده با دقت باال جامع و مدل

 افزایش ترین عامل دربه عنوان مهم هابا کاهش تعداد دما طبق این رویکرد، ها )پارامترهای اصلی، روند و الگو( از دست برود.منحنی

را کاهش داد و در ها هزینه دما( 6دما بجای  3)استفاده از  %50به طور میانگین توان می ،جاروب فرکانسی آزمایش زمان و هزینه

 های قیری دست یافت.عین حال به نتایج مطلوب جهت تعیین خواص ویسکواالستیک مخلوط

سه فرکانس 

 (25و  5/0، 1/0)

، 1/0فرکانس )

 (25و  1

و سه فرکانس 

 (25و  5، 1/0)

و سه فرکانس 

 (25و  1، 1/0)

، 1، 1/0فرکانس )

 (25و  5

(MPa) (g)*E 13596 14648 14678 34035 32518 34208 33045 

g-Reduced g-FullData

g-FullData

( ) ( )

( )

E* E*

E*

 % 91/2 % 51/0 % 46/4 صفر % 96/7 % 74/7 صفر -

(MPa)(e) *E 42/212 36/172 56/182 85/219 صفر صفر صفر 

e-Reduced e-FullData

e-FullData

( ) ( )

( )

E* E*

E*

 % 62/0 % 60/21 % 69/16 صفر صفر صفر صفر -

mδ 6825/0 6482/0 6544/0 6878/0 7025/0 7001/0 6957/0 

m-Reduced m-Ful( ) ( )

(

lData

m-Full )Data

δ - δ

δ

 % 15/1 % 79/1 % 14/2 صفر % 12/4 % 03/5 صفر 
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الزم به ذکر است که با توجه به آنکه در این پژوهش از یک نوع قیر و مصالح سنگی استفاده شده است، در تحقیقات آتی برای تایید 

 های مذکور بر روی قیرها و مصالح سنگی مختلف انجام پذیرد.ها و دستاوردهای این پژوهش، بهتر است آزمایشیافته
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Developing Master Curves of Dynamic Modulus and 

Phase Angle of Asphalt Mortar and Asphalt Mixture 

Using the Least Number of Test Temperatures and 

Frequencies 

Abstract 

Asphalt mortar and asphalt mixture are viscoelastic materials due to the presence of bitumen in their 

structures. The master curves of dynamic modulus and phase angle developed through the horizontal shifting of 

the results using the appropriate shift factors are commonly used to describe the viscoelastic properties of asphalt 

mortar and asphalt mixture. In this study, constructing master curves of dynamic modulus and phase angle of 

asphalt mortar and asphalt mixture using the least number of test temperatures and frequencies was investigated. 

The dynamic modulus test was performed on asphalt concrete and asphalt mortar samples at six temperatures 

and frequencies. Then, the Laboratoire Central des Ponts et Chaussees method was used to determine the shift 

factors for constructing master curves. Also, the modified Christensen-Anderson-Marasteanu model was fitted on 

the master curves to predict their viscoelastic properties at an arbitrary temperature and frequency. In addition, 

the master curves and the fitted models which are created by using test results at two frequencies and six 

temperatures, six frequencies and three temperatures, or three frequencies and three temperatures, could provide 

the same predicted values and patterns as the original fitted model with more than 92% accuracy. So, as a result, 

it is possible to develop the master curves of the viscoelastic properties of asphalt mixture and asphalt mortar with 

a lower number of test results that have similar accuracy to the original master curves and reduce the time and 

cost of experiments up to 50%. 

Keywords 

Asphalt Concrete, Mortar, Master Curve, Frequency, Temperature 
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