
هؤسسه آهوزش عالی هیالد گلستاى
گروه عوراى و هعواری

عوراى

راهسازی و روسازیدرس 

:  هدرس
ههندس هاهرخ بیژنی

 98 - 99نیوسال دوم سال تحصیلی 

دهن و یازدهنجلسه 



:فصل پنجم

قوس دایره ای معکوس                 

(مارپیچ)قوس سرپانتین                 



Arcs/قوس ها 

قَس ّبی قبئن

گنبدی

کاسه ای

قَس ّبی افقی

کلوتوئید

سهمی

دایره ای

ساده

مرکب

معکوس



ثبشنٌد  در دٍ طزف هوبس هشتزک قَس ّبی هزکجی کِ دارای هزکش ٍاقغ شدُ 
ثِ ػجبرت دیگز قَس ّبیی کِ پشت سز ّن در خنفف هْنت ییندیگز اهنزا     یب 

. هی ًبهٌدمعکوس قوس ثِ هی شًَد را 

قوس های دایره ای معکوس

.دٌّدًوبیش هی  PRC توبس دٍ قَس را ثِ ًبم ًقطِ هشتزک قَس ّبی هؼیَس هی گَیٌد ٍ ثًِقطِ  -
ثنِ ّنز رنَرت    . ّبی هؼیَس چٌداى هٌبست ًیستٌد ٍحتی الوقدٍر اس استفبدُ آًْب درشبّزاُ ّبی سزػت سیبد ثبید اهتٌبة کزدقَس  -

ػلت ًبهٌبست ثَدى قَس ّبی هؼینَس  . غبلجب ایي قَس ّب در هٌبطق کَّستبًی ٍ حتی ثؼضی هَاقغ در شْز ّب ّن استفبدُ هی شًَد
هقدٍر ًیست ٍ ثزای رفغ ایي اشیبل ثؼضی هَاقغ قطؼِ خط هستقین ثیي دٍ قَس PRCایي است کِ ارتفبع دادى ثِ لجِ خبرهی در ًقطِ

. قزار هی دٌّد تب تؼدیلی ثیي خبرج شدى اس یک دٍر ٍ داخل شدى ثِ دٍر دیگز گزدد
در پیچ هؼیَس ثِ دلیل تغییز هْت پیچ، ثِ هٌظَر تبهیي ثزثلٌدی قطؼِ هستقیوی ثیي دٍ پیچ تؼجیِ هی شَد تنب تؼندیلی ثنیي خنبرج      -

. شدى اس یک ثزثلٌدی دیگز رَرت گیزد
.اس قَس هؼیَس ثیي دٍ هوبس هَاسی هؼوَال هْت تغییز خط ثیي دٍ ریل هَاسی در راُ آّي استفبدُ هی شَد -
اهیبى استفبدُ اس .هٌبطق کَّستبًی ثِ ػلت هحدٍدیت ّبی اقتصبدی ٍ اهزایی ، هسیز ثِ رَرت هبرپیچ ٍ گزدًِ طزاحی هی گزدددر  -

قَسْبی ثبشؼبع ثشرگ ثِ ػلت افشایش ّشیٌِ ػولیبت خبکی ٍ کَُ ثزی اهیبًپذیز ًیست ٍ ًتیجتب گزدًِ ّب اس پنیچ ّنبی تٌند هؼینَس     
(.سزپبًتیي/طزاحی گزدًِ ثب پیچ هؼیَس)گزددتشییل هی 



:مفاهیم اولیه قوس های دایره ای معکوس 

ثب هسبحت سیبد در هسیز راُ ثِ خصَص ( دریبچِ)ٍهَد هَاًغ طجیؼی 
در هٌبطق کَّستبًی ثبػث هی شَد ًتَاًین ّوبًٌند شنیل فنَز اس    

ٍ  A  ٍBثزای اتصبل دٍ ًقطنِ   Rیک هسیز دایزُ ای سبدُ ثِ شؼبع 
. یب ّز ًقطِ ای رٍی هسیز ٍرٍدی ٍ خزٍهی استفبدُ کٌین

ثب تَهِ ثِ شزایط هٌطقِ ٍ ٍضؼیت هسیز ٍرٍدی ٍ هسیز خزٍهی 
ًسجت ثِ ّن شبید ییی اس هٌبست تزیي راُ حل ّبی هویي ثزای 
اتصبل هسیز ٍرٍدی ثِ هسیز خزٍهی اسنتفبدُ اس دٍ قنَس داینزُ    
ای سبدُ غیز ّن هْت هطبثق شیل سیز ثبشد، ثِ گًَِ ای کنِ اس  

.هحل دریبچِ ػجَر ًیٌین

.ًبهٌد هی هؼیَس هزکت قَس ، را قَس ًَع ایي



:نمونههاییازیکقوسمعکوس



استفبدُ اس قَس ّبی هؼیَس در آسادراُ ّب ٍ ثشرگزاُ ّب کِ سزػت ٍسیلِ ًقلیِ سینبد اسنت، هٌبسنت ًیسنت ٍ در     
. رَرت اهیبى، استفبدُ اس قَس ّبی هؼیَس در طزاحی هسیزّبی ثب سزػت ثبال تَریِ ًوی شَد 

قَس ّبی دایزُ ای هؼیَس در هٌبطق کَّستبًی ٍ یب در هسیز ّبیی کِ سزػت ٍسبیل ًقلیِ پبییي اسنت اسنتفبدُ   
.  هی شَد

قَس ّبی دایزُ ای هؼیَس اس دٍ قسوت غیز ّن هْت تشییل شدُ اًد، ثنِ ایني هؼٌنی کنِ یینی اس قنَس ّنب        
. راستگزد ٍ دیگزی چپگزد هی ثبشد 

.ّستٌد ٍاقغ هسیز طزفیي در قَس دٌّدُ تشییل قَس دٍ هزاکش هؼیَس ای دایزُ قَس در

:نکات

1

2

3

4



پارامترهای اصلی

قوس دایره ای معکوس 

طول مماس مشترک  زاویه انحراف کل طول کل قوس



طَل قَس کل  ( = راستگزد ) طَل قَس اٍل ( + چپگزد ) طَل قَس دٍم 

طَل قَس کل هؼیَس   : L = L1 + L2 ⇒ L = R1∆1 + R2∆2

طول کل قوس



ٍرٍدی ٍ ثنیي هونبس   اًحزاف ساٍیِ 

هؼیَس، ساٍیِ اًحزاف خزٍهی قَس 

. ًوبیش هی دٌّد ∆کل ًبم دارد ٍ ثب 

زاویه انحراف کل



طول مماس مشترک 



درهنِ، اس قنَس هزکجنی کنِ اس دٍ قنَس       50ثزای اتصبل دٍ هسیز ثب ساٍیِ تقبطغ :  4تمرین 
تشنییل شندُ،    R1 = 200 m  ٍR2 = 600mدایزُ ای سبدُ غینزّن هْنت ثنِ شنؼبػْبی     

:هحبسجِثبشد هطلَة است  80=2∆:در رَرتی کِ ساٍیِ هزکشی قَس دٍم. استفبدُ  هیشَد
ساٍیِ اًحزاف قَس اٍل ( الف 
طَل کل قَس ( ة 
طَل خط هوبس ثز ّزدٍ قَس دایزُ ای سبدُ( ج 



 شؼبع ثِ هْت ّن غیز سبدُ ای دایزُ قَس دٍ اس کِ هزکجی قَس اس درهِ، 50 تقبطغ ساٍیِ ثب هسیز دٍ اتصبل ثزای : 5 تمرین
=R1 ّبی 200m ٍ R2= 600 m 2∆ :دٍم قَس هزکشی ساٍیِ کِ رَرتی در .هیشَد استفبدُ شدُ، تشییل=  ثبشد 80

: هحبسجِ است هطلَة
اٍل قَس اًحزاف ساٍیِ ( الف
  قَس کل طَل ( ة
سبدُ ای دایزُ قَس ّزدٍ ثز هوبس خط طَل ( ج



(:قوسمعکوسبیندومماسموازی)حالتخاص

در شیل سیز قَس دایزُ ای هؼیَس ثیي دٍ هوبس هَاسی قزار گزفتِ کِ اس ایي قَس هْت اًتقبل خط راُ آّي اس یک ریل ثِ ریل  
. دیگز استفبدُ هی شَد 

:ثب تَهِ ثِ شیل هی تَاى ًَشت 

D=DE=DC+CE

DC=R1Sin ∆

CE=R2Sin ∆

D=(R1+R2)Sin ∆



: ثبشد خَاّین داشت  M,N فبرلِ ی ثیي دٍ اهتداد هَاسی   p ِچٌبى چ

:ثبشد دارین   S1,s2  فبرلِ هشتزک T ِدر رَرتی ک



: ثبشد خَاّین داشت  AB طَل ٍتز کل یؼٌی فبرلِ هستقین   C ّن چٌیي اگز  



ٌّگبهی کِ شؼبع دٍ قَس هسبٍی ثبشد در رَرتی کِ فَارل ثیي دٍ اهتنداد هنَاسی   
P  ّوچٌیي شؼبع ٍR  هؼلَم ثبشد، هقبدیزd  ٍ∆ ثِ سَْلت ثدست هی آید .

: هسبٍی ثبشد رٍاثط ثِ دست آهدُ ثِ شیل رٍثزٍ خَاّد گشت  R1,R2 چٌبى چِ شؼبع



ثنب تَهنِ ثنِ    .اختفف ارتفبع سیبدی ثب ّن ّسنتٌد یک پفى افقی در یک هسیز کَّستبًی دارای در شیل هقبثل در  A  ٍBدٍ ًقطِ 
ایٌیِ هٌطقِ کَّستبًی هی ثبشد ٍ پزتگبُ در هسیز هَرد ًظز ٍهَد دارد ثٌبثزایي اهیبى استفبدُ اس قَس دایزُ ای سبدُ ثِ دالیل سینز  

: ٍهَد ًدارد 

(مارپیچ)قوس های سرپانتین 

اگز هسیز ثب شؼبع ثسیبر کَچک طزاحی شَد، هسنیز طنَالًی تنز هنی شنَد ٍ در ًتیجنِ       
ِ ّبی اهزای هسیز هثل کَُ ثزی، ّشیٌِ تؼویز ٍ ًگْداری ٍ در رَرت ًینبس تًَنل،    ّشیٌ

ثنِ ٍین ُ در هٌطقنِ    ( اًحٌنبی سینبد  )ػفٍُ ثز آى ٍهَد شؼبع ثسیبر کنن  . افشایش هی یبثد
. کَّستبًی ثزای راًٌدگبى خطز آفزیي است 

1

اگز هسیز ثب شؼبع ثشرگ طزاحی شَد، در ٍاقغ هسیز کَتبُ هیشنَد ثنِ ایني هؼٌنی کنِ دٍ      
ثب ّن اختفف ارتفبع سیبدی پیدا خَاٌّد کزد ٍ در فبرنلِ کَتنبّی ثنِ ّنن      A ٍBًقطِ 

. هتصل هی شًَد کِ ایي اهز ثبػث افشایش ثیش اس حد شیت طَلی هبدُ هی گزدد 

  .  هی ثبشد مارپیچ یب  سرپانتینراُ حل ایي هسئلِ، استفبدُ اس قَس هزکجی ثِ ًبم 

2



:نمونهایازیکقوسسرپانتین



:تحلیل قوس سرپانتین 
ثِ ایٌصَرت کِ هی تَاًین قَس  . سبدُ تزیي دیدگبُ ثزای تحلیل ایي ًَع قَس هزکت، ّوبًٌد سبیز قَس ّبی هزکت هی ثبشد

. سزپبًتیي را هجوَع دٍ قَس هؼیَس ٍ یک قَس دایزُ ای سبدُ در ًظز ثگیزین



:اجزای یک قوس سرپانتین



اجزای اصلی

(مارپیچ)قوس سرپانتین  

زاویه تقاطع قوس طول قوس معکوس طول قوس اصلی زاویه قوس اصلی



.ییی اس هْوتزیي اهشای قَس سزپبًتیي است کِ ساٍیِ قَس ارلی ًبم دارد γساٍیِ 

زاویه قوس اصلی



طول قوس اصلی



طول قوس معکوس



زاویه تقاطع قوس



در رَرتی کنِ ساٍینِ   . درهِ است  25در یک قَس سزپبًتیي هتقبرى ، ساٍیِ هزکشی اٍلیي ٍ آخزیي قَس : تمرین
درهِ ثبشد ، ساٍیِ تقبطغ قَس سزپبًتیي چٌد رادیبى است ؟ 200هزکشی پیچ ارلی 


