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:فصل هفتم

قوس های قائم                 



:درک اولیه از قوس قائم 

. شکل زیر کِ ًشاى دٌّذُ لعوتی از یک پرٍفیل طَلی در یک هعیر اظت
.ٍصل کردُ اظت Bرا تِ ًمطِ  A، ًمطِ 2ٍ 1در ایي شکل دٍ اهتذاد 

.تاشذایي هعیر چٌذاى هٌاظة ًوی  Cتا تَخِ تِ شکعتگی ایداد شذُ در ًمطِ 
. کٌذتِ تذریح تغییرات شیة را احعاض هی کٌین تا راًٌذُ از یک لَض لائن اظتفادُ هشکل، ترای رفع ایي 

 

از لَض ّاای افمای اظاتفادُ های کٌاین      کٌین، تخَاّین دٍ اهتذاد هعتمین در پالى هعیر را تِ یکذیگر ٍصل آهَختین چٌاًچِ 
کٌاین،  تخَاّین دٍ اهتذاد هعتمین در پرٍفیل طَلی را تِ یکذیگر هتصال  حال هی آهَزین چٌاًچِ ...(. ٍهعکَض لَض هرکة، )

. تایذ از لَض لائن اظتفادُ کٌین 



 .ّعتٌذ طَلی شیة دارای AC ٍ CB اهتذادّای

  تاًصاًت شیة، از هٌظَر) .هی کٌٌذ تیاى درصذ صَرت تِ را آى ٍ دادُ ًشاى g تا را طَلی پرٍفیل در شیة راّعازی در

 .تاشذ ظرازیری یا ظرتاالیی صَرت تِ اظت هوکي شیة ایي .(ظازد هی افك تا پرٍشُ خط کِ اظت ای زاٍیِ

.هی گردد تیاى %g+ صَرت تِ ٍ تاشذ هی هثثت ، ظرتاالیی لعوت شیة -

 .هی گردد تیاى %g– صَرت تِ ٍ تاشذ هی هٌفی ، ظرازیری لعوت شیة -



: هی کٌٌذتمعین ( کاٍ)هحذب ٍ لَض ّای لائن ( کَش)همعر ّای لائن را تِ دٍ دظتِ لَض ّای لَض  -

ای کِ عوالً راًٌذُ احعاض عذم ایوٌی   تِ گًَِ( g1  ٍg2اختالف شیة )تعیار کن تاشذ  2ٍ  1اگر اختالف شیة اهتذاد  -
. در ًمطِ شکعتگی ًکٌذ ، اخرای لَض لادم ضرٍرت ًوی یاتذ

:از لَض لائن ٌّگاهی ضرٍرت پیذا هی کٌذ کِدیگر اظتفادُ تِ عثارت 

:نکات



 Arcs/قوس ها 

لَض ّای لائن

گنبدی -کاو –محدب 

کاسه ای -کوژ –مقعر 

لَض ّای افمی



، هٌفای تاشاذ لاَض را هحاذب     g2ٍ شایة خرٍخای    g1در یک لَض لائن اگر اختالف تیي شایة ٍرٍدی  

: طراحی هی کٌین( گٌثذی)

ِ ای)، هثثت تاشذ لَض را همعر g2ٍشیة خرٍخی  g1در یک لَض لائن اگر اختالف تیي شیة ٍرٍدی  ( کاظ

: طراحی هی کٌین

. وشان می دهىد g2ي شیب امتداد خريجی را با  g1شیب امتداد يريدی را با  *

: 1تذکر 

: 1تذکر 



ًاَ  لاَض لاائن    . ّوذیگر را لطاع کاردُ اًاذ    + 3%ٍ  -5%دٍ هعیر هعتمین تا شیة ّای ٍرٍدی ٍ خرٍخی : تمریه 
. ارتثاط دٌّذُ دٍ هعیر را تعییي ٍ شکل لَض را رظن ًواییذ 



هتذاٍل در راّعازی، تغییرات شایة   2در لَض ّای لائن ظْوی درخِ 
کن اظت ٍ تِ ظادگی تا هفاّین ریاضی هی تَاى ًشااى داد کاِ طاَل    

: لَض تمریثا تا طَل تصَیر افمی آى تراتر اظت 

.تِ زتاى ظادُ تر طَل هٌحٌی تا طَل خط افمی تمریثا تراتر اظت

طول قوس

ایي همذار هشخص از راتطِ زیار  . طَل لَض لائن هحذب ٍ همعر در ّر دٍ حالت از همذار هشخصی ًوی تَاًذ کوتر تاشذ 
: تِ دظت هی آیذ

:طول حذاقل قوس قائم 

A : لذر هطلك تفاضل خثری دٍ شیة  :A = |g2 – g1 |
K  : ( ضریة اًحٌای لَض)ضریة تاتع ظرعت طرح

Lmin  : ( هتر)طَل حذالل لَض لائن



:بررسی چنذ نکته آیین نامه ای

. ضریة اًحٌای لائن تر حعة هتر اظت ٍ هعٌای فیسیکی آى، طَل الزم ترای یک درصذ تغییر شیة طَلی اظت

ضریة تاتع ظرعت طرح ترای لَض ّای لائن ٍ هحذب هتفاٍت هی تاشذ کِ در خذٍل زیر همادیر تَصیِ شذُ ترای  
:آى ّا آٍردُ شذُ اظت

1

2



، اگر ضاریة اًحٌاای لاَض تار     (L. )ترای دٍ خط پرٍشُ در شکل زیر هی خَاّین طَل لَض لائن را تذظت آٍرین: تمریه
تاشذ، طَل لَض لائن تر حعة هتر چمذر اظت؟  K=50پایِ فاصلِ دیذ تراتر



:آهنگ تغییرات شیب در قوس قائم 

را ًعثت تغییرات شیة هی ًاهین ٍ آى را تا  ( L)تِ طَل لَض لائن ( A)در یک لَض لائن ًعثت اختالف خثری دٍ شیة 

r ًشاى هی دّین :

- r در ياقع تغییر شیب در طًل ياحد را وشان می دهد .

کمتر باشد، شیب آرام تر تغییر کردٌ، يضعیت ایمىی بهتر در راوىدگی ي همچىیه دید در قًس افززای    rهرچقدر میزان  -

. می یابد

:کمتر rدي راهکار مًثر جهت داشته 

افزای  طًل قًس قائم –1

کاه  اختالف شیب در دي امتداد مستقیم  –2



. هتصال شاذُ اظات    2%تِ یک شیة ظارپاییٌی   4%هتر ، یک شیة ظرپاییٌی  280در یک لَض لائن تِ طَل : تمریه
:  هطلَب اظت 

تعییي ًَ  لَض ( الف 
تعییي آٌّگ تغییرات شیة ( ب 



:تعیین کیلومتراژ مسیر  بر روی قوس قائم 

هی داًین کِ کیلَهتراش، همذار طَلی هعیری اظت کِ خَدرٍ تر رٍی آى حرکت هی کٌذ، از آًداایی کاِ در لاَض لاائن تاِ      

تراتر اظت، هی تَاى کیلَهتراش ( Lیعٌی ًصف ) Vعلت کَچک تَدى تغییرات شیة طَل هواض تا طَل افمی هعیر تا ًمطِ 

:ًماط هختلف تر رٍی لَض را تِ صَرت زیر هحاظثِ کرد



 km/hr 70ظارعت طراحای هعایر تراتار تاا      . لَض لائن زیر را درًظار تگیریاذ  : تمریه 
هتار یاک درصاذ تغییار شایة ایدااد شاَد ٍ        30اگر در ایي لَض لائن تِ ازاء ّار  . هی تاشذ

کذام اظت ؟ Aتاشذ، کیلَهتراش ًمطِ  m 500  +km 8کیلَهتراش تراتر تا 



y = ax^2 + bxیعٌی  2پط هعادلِ آى از هعادلِ ظْوی درخِ تاشذ، هی  2تَخِ تِ آًکِ لَض لائن یک ظْوی درخِ تا  + c 

. هی کٌذپیرٍی 

:تعیین معادله قوس قائم 



:درمعادله قوس قائم  Cتعیین ضریب 



:درمعادله قوس قائم  bتعیین ضریب 

:تا تَخِ تِ ایٌکِ هشتك در ّر ًمطِ تراتر تا شیة خط هواض رظن شذُ تر هٌحٌی در ّواى ًمطِ اظت، تٌاترایي دارین

.اظت g1یعٌی  1شیة هواض رظن شذُ در ٍالع ّواى شیة اهتذاد  x=0در *



:درمعادله قوس قائم  aتعیین ضریب 

:در آى تذظت آٍرد x=Lتا هشتك گیری از راتطِ لَض لائن ٍ لراردادى  bرا هیتَاى هاًٌذ ضریة  aضریة 

*



:در حالت کلی معادله قوس قائم به صورت زیر خواهذ بود



ایي دٍ هعیر هعتمین تاا یاک   . را در ًظر تگیریذ –5% ٍ خرٍخی –3%دٍ هعیر هعتمین تا شیة ّای ٍرٍدی :  8سًال 
تاشذ، ٍ اتتذای لَض تر رٍی هرکاس هختصاات ٍالاع     45اگر ضریة ظرعت طرح تراتر تا . لَض لائن تِ یکذیگر هتصل شذُ اًذ

: شذُ تاشذ ، هطلَتعت
تعییي ًَ  لَض ٍ رظن آى( الف
هحاظثِ طَل لَض( ب
تعییي هعادلِ لَض لائن ارتثاط دٌّذُ دٍ هعیر( ج



:محاسبه ارتفاع نقاط اکسترمم قوس قائم  

در لَض لائن پیذا کاردى ًمااط   . ترای پیذا کردى ًماط اکعترهن در یک هٌحٌی تایذ هشتك هعادلِ آى را تراتر صفر لرار دّین

اکعترهن ترای ها حائس اّویت اظت، تٌاترایي الزم اظت کِ در ایي لعوت ترای یافتي ًماط اکعترهن هٌحٌی، هشاتك هعادلاِ   

:  لثل از هحاظثِ ارتفا  ًماط اکعترهن اتتذا تِ تررظی چٌذ ًکتِ هی پردازین . را تراتر تا صفر لرار دّین

.  در لَض ّای لائن ًماط اکعترهن، الساها در ٍظط لَض لرار ًذارًذ

. تا دلت تِ دٍ شکل فَق، تِ ظادگی هی تَاى گفت ًمطِ اکعترهن تِ ظوت هواض تا شیة کوتر هتوایل هی شَد 

1



، ًمطاِ ٍظاط لاَض، ّوااى     (|g1| = |g2|)لذر هطلك شیة طرفیي تراتر تاشذ ( L1 = L2)اگر در لَض لائن هتمارى 
. ًمطِ اکعترهن اظت 2

 g1  ٍg2در صَرتی کِ شیة ّای ٍرٍدی ٍ خرٍخای   -
دارای عالهت ّای یکعاى ًثاشٌذ، در لَض هحذب ًمطاِ  

max  ِدر لَض همعر ًمط ٍmin خَاّین داشت.
 g1  ٍg2در صَرتی کِ شیة ّای ٍرٍدی ٍ خرٍخای   -

دارای عالهاات ّااای یکعاااى تاشااٌذ، ًماااط اکعااترهن در 
.هٌحٌی ٍخَد ًخَاٌّذ داشت

3

max  يmin داریمو

max  يmin داریم



:   رٍاتط هرتَط تِ ارتفا  ٍ فاصلِ ًماط اکعترهن در هٌحٌی لَض تصَرت زیر هی تاشذ



فاصلِ هحل احذاث ایي . در گَدتریي ًمطِ یک لَض لائن همعر ظْوی شکل ، لرار اظت یک پل آترٍ ظاختِ شَد : تمریه 

پل از ًمطِ شرٍ  لَض لائن چٌذ هتر اظت؟

 g2  ، %40 -  =g1  ٍm  700  =L=  60% هتر در ًظر تگیریذ  100ارتفا  ًمطِ اٍل لَض را تراتر 

.هٌحٌی اظت minهٌظَر از گَدتریي ًمطِ لَض لائن ّواى ًمطِ 



:تعیین فاصله قائم یک نقطه دلخواه بر روی قوس قائم تا مماس ورودی 

در یک پرٍشُ راّعازی، ترای اخرای یک لَض لائن تعیاری از اٍلات ًیاز تاِ هحاظاثِ فاصالِ یاک ًمطاِ از لاَض از       

.هواض ٍرٍدی دارین

تاار رٍی  ΄Nرا از ًمطااِ Nهاای خااَاّین فاصاالِ 

 eهواض ٍرٍدی تذظت آٍرین، ایاي فاصالِ تراتار    

 X Nاظت کِ ترای هحاظثِ آى، کافی اظت هماذار  

را در هعادلِ خط ٍ هٌحٌی لرار دادُ ٍ حاصل آًْاا  

.را از یکذیگر کن کٌین



:نتایج مهم وکاربردی 

:هی تاشذ کِ تراتر اظت تا  Aّواى هعادلِ خط هواض تر ًمطِ  ΄Nهعادلِ خط ًمطِ  1

:هی تاشذ کِ تراتر اظت تا  Aّواى هعادلِ خط هواض تر ًمطِ  ΄Nهعادلِ خط ًمطِ 2



  هواض از A ًمطِ فاصلِ تراتر چٌذ ٍرٍدی هواض از B ًمطِ فاصلِ . تگیریذ ًظر در را هماتل شکل لائن لَض :تمریه
؟ اظت ٍرٍدی


