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ایي ًَع قَس ّا هعوَال ترای اتصال شاّراُ در سغح قائن ٍ در تعضی هَارد تِ خصَص در سغح افقی تهِ اهار هوهرٍد ٍ ّونٌهوي ایهي      
هعوَال قَس ّای سْوی ههَقعی اهِ   . پرٍفول عرضی راُ هصرف تسوار زیاد داردیا  (رٍسازیخظ ٍسظ )قَس ّا در قسوت تاج رٍسازی 
زیرا ایي ًَع قَسْا را ًوی تَاى تهِ راتتهی تهِ    . اوتری ًسثت تِ قَس ّای دایرُ ٍ الَتَئوذ دارًذهسیت ّای در سغَح افقی تِ اار رًٍذ 

در تعضی از قَس ّهای اَکه    . ٍسولِ زاٍیِ اًحراف ًسثت تِ خظ هواس یا تِ ٍسولِ شعاع ّای ًقاط هختلف در اهتذاد قَس پوادُ ارد
. افقی تذٍى استفادُ از اتصال الَتَئوذی هی تَاى ایي قَس ّا را تِ جای قَس ّای دایرُ ای هصرف ًوَد

ُ راُ ّا اختالف جثری ًسثت ّا هی تاشذ عَاههل دیرهر از   . در اًتخاب عَل قَس در قَس ّای هحذب ٍ هقعر یکی از عَاهل هْن در شا
.قثول دیذ اافی،راتتی ٌّرام عثَر، شکل ظاّری ٍ ّونٌوي ًسثت تغوورات شوة در اًتخاب عَل قَس هَثرًذ

قوس های سهمی



قَس الَتَئوذ در راّسازی ٍ راُ آّي عثارت است از قَس ّائی اهِ تهوي هسهور    
هستقون ٍ هسور هٌحٌی دایرُ ای ترای سرعت ّای زیاد از ًقغِ ًظر راتتی عوهل  

. هی رٍدراًٌذگی ٍ ّونٌوي تغوور تذریجی از شوة هعوَلی جادُ تِ دٍر ااهل تکار 
.تَلوذ ی  ضریة ایوٌی هی اٌذراُ، الَتَئوذ در هصرف 

هَقعی اِ ی  ٍسولِ ًقلوِ تر رٍی ی  هسور هستقون ترات هی اٌذ ٍ ٍارد ی  
قَس دایرُ ای هی شَد ّوسهاى ٍسولِ ًقلوِ تایذ ترای ی  زاٍیِ جذیذ اِ تستری 

ایي ترات تغَر ی  دفعهِ اهار هلهکلی اسهت ٍ     .تِ شعاع قَس دارد هوساى گردد
از هسهور  تغوور ًاگْاًی تاعث اًحراف ٍسولِ ًقلوِ ٍ ًْایتا خارج شهذى ٍ ٍاشگهًَی   

در صَرتی اِ اگر تا استفادُ از هٌحٌی اتصال تهذریجی ، تتهذریا اًجهام     هی گردد،
ایي هٌحٌی اتصهال ، در قسهوتی از ترخهی    . گورد تَلوذ سَْلت در ترات هی اٌذ

:هٌحٌی ّا هَجَد هی تاشذ اِ هْوتریي آًْا عثارتٌذ از 
Clothoideهٌحٌی الَتَئوذ –1
Lemniscateهٌحٌی لوٌوسکات  -2
 Parabolaهٌحٌی سْوی درجِ سَم  -3
Maloid هٌحٌی هالَئوذ -4

(حلزونی)قوس های کلوتوئیدی 



الَتَئوذ–دایرُ –اتصال الَتَئوذی تا سوستن الَتَئوذ 

الَتَئوذ هراة تا سوستن الَتَئوذ دٍتل

دایرُ–الَتَئوذ –الَتَئوذ –الَتَئوذ هعکَس تا سوستن دایرُ 

دایرُ–الَتَئوذ –شکل تا سوستن دایرُ   Cالَتَئوذ

الَتَئوذ توضَی تا سوستن کٌذ الَتَئوذ ّن جْت

انواع  
کلوتوئید


