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Abstract 
One of the major sources of distress in roads is the cracks that appear in flexible 

asphalt pavements. Combined wheel and thermal load induced cracking in the form of 
bottom-up and top-down fatigue cracking. 

In this paper, combined effect of wheel loads and temperature is considered in 
finite element analysis of flexible pavement layers. The heat flow equations are 
derived and the program (ANSYS V 5.4) is utilized to carry out the analysis. The 
subgrade layer is modeled as an elasto-plastic material following Drucker–Prager 
model for yielding of the isotropic material, while both the asphalt and base layers are 
considered elastic. Three different thicknesses for the asphalt layer are tried; namely, 
0.05 m, 0.10 m and 0.15 m, respectively. A temperature rise of 40 oC was considered 
in addition to wheel pressures. 

It was found that an increase of wheel pressure from (500) to (700) kN/m2 leads to 
increase in vertical displacement of about (4 – 8)%. This increase becomes (10 – 22%) 
when the wheel pressure becomes 1000 kN/m2. The temperature rise leads to decrease 
in the effect of wheel pressure because temperature leads to expansion (upward 
movement) reverse to wheel load effect. 

The effect of wheel load is transmitted directly to the underlying subgrade within 
the wheel zone. The deformed zone under the wheel becomes larger when the load 
increases. The maximum displacement increases by about (24%) when the load is 
duplicated. 
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  فلتي المرن تحت تأثير أحمال العجالت و الحرارةتحليل أداء التبليط االس
  

  الخالصة
تعتبر التشققات واحدا من المصادر الرئيسية لألخطار في الطرق و التي تظهر في التبليط االسفلتي       
يسبب الحمل المركب من العجالت و الحرارة تشققات تأخذ شكل تشققات كلل من األسفل لألعلى و . المرن

  .فلمن األعلى لألس
في هذا البحث تم أخذ التأثير المركب ألحمال العجالت و الحرارة في التحليل بطريقة العناصر   

تم اشتقاق المعادالت الخاصة بانتقال الحرارة و أستعمل برنامج . المحددة لطبقات التبليط األسفلتي المرن
تحتية كمادة مرنة لدنة تتبع نموذج و قد تم تمثيل طبقة التربة ال. للقيام بالتحليل (ANSYS V 5.4) الحاسبة

و جربت ثالث . براغر بينما مثلت مادة طبقة األساس و المادة االسفلتية تمثيال مرنا-االذعان المتماثل لدركر
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م ، و تم اعتبار ارتفاع درجة الحرارة بمقدار  0.15م و  0.10م و  0.05قيم لسمك طبقة االسفلت و هي 
40o التمئوية اضافة الى ضغوط العج.  

يؤدي الى زيادة االزاحة  2م/كيلونيوتن) 700(الى ) 500(و قد وجد أن ارتفاع ضغط العجلة من   
) 1000(عندما يصبح ضغط العجلة )% 22-10(، و تصبح هذه الزيادة بحدود )% 8- 4(الشاقولية بحدود 

ارة تؤدي الى تمدد ان ارتفاع درجة الحرارة يؤدي الى تقليل تأثير ضغط العجلة ألن الحر. 2م/كيلونيوتن
  .معاكس لتأثير حمل العجلة) حركة لألعلى(

ان تأثير حمل العجلة ينتقل مباشرة الى طبقة التربة التحتية ضمن منطقة العجلة و تصبح المنطقة  
عند مضاعفة %) 24(تزداد االزاحة القصوى بمقدار حوالي و . المشوهة تحت العجلة أكبر عند زيادة الحمل

 .الحمل
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