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ABSTRACT 
     The proportions of aggregate directly affect the performance of HMA depending 
on their shape, texture, and strongly on the gradation.The determination of aggregate 
proportions depends  strongly on the number of  aggregate types to be blended, and 
the limits of the desired gradation. 
     In this research, ten samples had been taken from different text books and papers. 
Each one contains three types of aggregates; coarse, fine, and filler. The samples 
were solved individually by seven different methods; five of them by graphical 
method, the sixth method was solved by running MATLAB, and the last method by 
using Excel sheet. In this research, five graphical methods were applied, and the aim 
of using them is to find graphically the tentative blending values and then compare 
their results individually with optimum values which was found from an Excel 
spreadsheet, and finally selecting the optimum method. For this purpose, more than 
210 readings were utilized. 
    SPSS program was run two times. In the first run, the values of person correlation 
(r) of method, Balanced-Areas (Rothfuchs), Walace, Equal Distance, Triangular, and 
Asphalt Institute when correlated with optimum values were 0.973, 0.964, 0.958, 
0.953, and 0.869, respectively. In the second SPSS run, the values of samples No.4 
and No.10 were removed because they gave zeros readings, the person correlation of 
Triangular, Balanced-Area, Walace, Equal Distance, and Asphalt Institute methods 
were 0.972, 0.970, 0.959, 0.952, and 0.869, respectively. 
     In this research, It  has been found that the Equal Distances method would be 
considered as an accurate, fast, and even easy method, and can be used for any 
number of aggregate. 
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في انتاج المزيج االسفلتي أختيار طريقة الرسم البياني المثلى اليجاد نسب خلط الركام  
  الساخن

  الخالصة
اعتمادا على شكلھا، والملمس، وبقوة على  HMAخصائص الركام تؤثر بشكل مباشر على أداء          

تحديد نسب خلط  الركام  يعتمد بشدة على عدد انواع الركام المشترك  لتكوين  اننوع التدرج المطلوب. 
 الخليط، وحدود تدرج المواصفات المطلوبة.
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في ھذا البحث، تم استخدام عشرة عينات من خلطات ذات تدرج معلوم اخذت  من كتب وبحوث          
شنة، الناعمة، والفلر. تم حل العينات مختلفة. كل واحد منھا يحتوي على ثالثة أنواع من الركام. الخ

بشكل فردي عن طريق سبع طرق مختلفة؛ خمس منھا باستخدام األساليب البيانية،والطريقة السادسة 
 ، واألسلوب األخير باستخدام برنامج االكسل.MATLABعن طريق تطبيق برناج 

دف منھا ھو العثور بيانيا في ھذا البحث، استخدمت خمس طرق من طرق الرسم البياني والھ          
على قيم مزج مؤقتة ومن ثم مقارنتھا بشكل فردي مع القيم المثلى التي وجدت من بيانات لبرنامج 

 قراءات. 210إكسل، وأخيرا اختيار الطريقة األمثل. لھذا الغرض تم استخدم أكثر من 
) لطريقة rباط  بيرسون (مرتين. في المرة األولى، كانت قيم ارت SPSSتم تشغيل برنامج          

المساحات  المتساوية (روفيوجس)، واالس، المسافات المتساوية، المثلث، ومعھد األسفلت عندما يتم 
على التوالي. و في المرة  0.869، 0.953، 0.958، 0.964، 0.973مقارنتھا مع القيم المثلى ھي 

مل ألنھا أعطت قيم أصفارا لبعض بالكا  10و  4، أزيلت قيم عينات رقم  SPSSالثانية الستخدام 
) عند مقارنتھا مع القيم المثلى  لطريقة المثلث، rالقراءات لطريقتين، كانت قيم ارتباط  بيرسون (

، 0.970، 0.972المساحات المتساوية ، واالس، المسافات المتساوية، وأساليب معھد األسفلت كانت 
 على التوالي. 0.869و 0.952، 0.959
في ھذا البحث تبين ان طريقة المسافات المتساوية  دقيقة وسھلة وسريعة، ويمكن استخدامھا ألي         

 عدد من المجاميع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


