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:فصل پنجن

هسافت دید و شیة عرضی



ایي هَضوَ  ضا  . ضاًٌسُ تایس زض ٌّگام ضاًٌسگی زض یه هسیط هستمین یا یه لَس، زیس وافی زاشتِ تاشس تا تصازف ضخ ًسّس

.تا عٌَاى تطضسی هسافت زیس زض ططاحی یه هسیط تطضسی هی وٌین

تِ سالهت اظ وطزُ تا ووی وج ضا هَتَض سَاض هَتَض پیچ ّا، وِ زض هی وٌین هشاّسُ سَاضی، تِ هساتمات هَتَض تا ووی تَجِ 

توا  ضفع ایي هشىل جوازُ ضا  ذَاّس شس، لصا تطای اظ جازُ هٌحطف تاشس، اتَهثیل زض جازُ ًیع اگط پیچ جازُ تٌس . وٌسپیچ عثَض 

. هی وٌینتطضسی شیة عطضی هثحث ضا تا عٌَاى ایي . ووی شیة هی ساظًس

هطرح هی شوددو هوضوع ههوی که در تحث طراحی یک هسیر

شیب عرضی هسافت دید



هسافت زیس عثواضت اسوت اظ طوَلی اظ ضاُ ووِ زض     . یىی اظ اصَل هْن ططاحی زض ضاّساظی، تاهیي زیس وافی زض ٌّگام ضاًٌسگی است

:جلَی ضاًٌسُ لاتل زیس است ٍ تِ زٍ ترش

هسافت زیس هَجَز -

هسافت زیس الظم -

.تمسین هی شَز

:درک اولیه از هسافت دید ترای یک راننده



توطای  . ًوام زاضز هسافت زیس هَجوَز  ٌّگاهی وِ زض اتَهثیلی هشغَل ضاًٌسگی ّستین، هسافتی وِ زض جلَی ذَز هی تَاًین تثیٌین 
: زضن تْتط تِ چٌس حالت هفَْهی ظیط هی پطزاظین 

هسافت دید هوجود

یه اتَهثیل تط ضٍی یه هسیط هستمین ٍ ذلَت زض حال ضاًٌسگی است، ٍاضح است وِ زض ایي حالت هعاحوتی تطای زیس ضاًٌسُ ٍجَز ًوساضز ٍ  
.عوال هسافت زیس ضاًٌسُ هحسٍز ًشسُ است ٍ ضاًٌسُ جلَی ذَز ضا تِ ضاحتی هی تیٌس

زض یه لَس افمی هطاتك شىل زض هحل ًشاى زازُ شسُ یه ساذتواى ٍالع شسُ است، 
لطاض زاضز ضا وون   Aٍاضح است وِ ایي ساذتواى زیس هَجَز تطای ضاًٌسُ ای وِ زض ًمطِ 

.وطزُ، تٌاتطایي زض ایي حالت همساض زیس هَجَز تطای ضاًٌسُ تایس هحاسثِ شَز



ٍاضح است وِ ضاًٌسُ اهىاى زیس پشت لَس ضا ًوساضز ٍ فاصولِ   . ضاًٌسُ ای زض یه لَس لائن هحسب هطاتك شىل ضاًٌسگی هی وٌس 
.هَجَز، تطای آى هحسٍز است

اگط یه اتَهثیل هطاتك شىل هماتل زض ضٍشٌایی ضٍظ زض یه لَس همعط ضاًٌسگی وٌس، زض ایي حالت ضاًٌسُ تِ ذوَتی لسووت ّوای    
جلَی ذَز ضا هی تیٌس ٍ عوال هسافت زیس هَجَز تطای آى هحسٍز ًوی شَز، اها ایي هَضَ  زض تاضیىی شة هسافت زیس هَجوَز ضا  

.هحسٍز ذَاّس وطز

حال اگط اتَهثیلی زض تاضیىی شة زض هسیطی هطاتك شىل ضاًٌسگی وٌس، تا تَجِ تِ ایٌىِ ًَض چطاغ ول لَس ضا ضٍشي ًووی وٌوس،   
. تٌاتطایي فاصلِ زیس ضاًٌسُ هحسٍز هی شَز



هسافت دید الزم

هسافت زیس الظم تطای یه ضاًٌسُ، زض ٍالع حسالل هسافتی است وِ ضاًٌسُ تایس زض اذتیاض زاشتِ تاشس تا تا ایوٌی وافی تتَاًس هسیط 
:ایي هَضَ  زض سِ حالت ظیط هططح هی شَز. ضا طی وٌس

یه اتَهثیل تا زیسى یه هاًع زض هسیط تطهع هی وٌس، تطای جلَگیطی اظ تطذَضز ضاًٌسُ تا هاًع پاضاهتطی توِ ًوام   1
. هططح هی شَزفاصلِ زیس الظم تطای تَلف ایوي 

زض ایي حالوت  . ضاًٌسُ ای ضا زض ًظط تگیطیس وِ لصس سثمت گطفتي اظ یه اتَهثیل زیگط زض یه جازُ ای ضا زاضز2
. هططح هی شَزفاصلِ زیس الظم تطای سثمت ایوي تطای اتَهثیل پاضاهتطی تِ ًام 

زض ایي حالت تطای جلوَگیطی  . ضاًٌسُ ای زض یه جازُ زض حال ضاًٌسگی تا لصس ضفتي تِ یه استطاحت گاُ است3
فاصلِ زض ایي حالت پاضاهتطی تِ ًام . اظ تغییط هسیط آًی، تایس اظ ووی عمثتط زیس الظم تطای تَلف ضا زاشتِ تاشس

. هططح هی شَززیس الظم تطای اًتراب 



:ًتیجه 

تِ عٌَاى یه اصل اساسی زض ضاّساظی توِ ذواطط تسویاضیس    

 بزرگترز  وِ هسافت زیس هَجَز تایوس اظ هسوافت زیوس الظم   

.تاشس

هسافت دید هوجود > هسافت دید الزم



  هتَلف ًْایت زض تا هی وٌس تطهع ٍ تیٌس هی ضا هاًعی ًاگْاى است، حطوت حال زض (v) سطعت تا افمی جازُ یه ضٍی تط ای ضاًٌسُ
:شسُ اًس هشرص ظیط شىل زض وِ وطز تمسین هطحلِ زٍ تِ تَاى هی ضا اتَهثیل حطوت ایي .هی شَز

d2 حزکت دوم هزحله و d1 حزکت اول هزحله

:هسافت دید الزم ترای توقف ایون 



:چْاض فاوتَض هْن تطای هحاسثِ هسافت زیس الظم تطای تَلف ایوي عثاضتٌس اظ

چهار فاکتور ههن 

برای هحاسبه هسافت دید الزم برای توقف ایون 

لحظه تزهز کزدى اتوهبیل

(Vسزعت )

لحظه رویت هاًع

(Vسزعت )

لحظه توقف اتوهبیل

 (0 =V)
هاًرع



:تررسی چند سوال 

چِ زلیلی ٍجَز زاضز وِ ضاًٌسُ تالفاصلِ پس اظ ضٍیت هاًع تطهع ًىٌس ٍ یا زیط تطهع وٌس ؟ : 1سوال 

ظهاى عىس العول ضاًٌوسُ  ّوَاضُ تیي لحظِ ضٍیت هاًع ٍ لحظِ تطهع وطزى یه اذتالف ظهاًی وَچه ٍجَز زاضز وِ تِ : پاسخ 

. اتفاق هی افتس d1ایي ظهاى زض فاصلِ . تستگی زاضز... ایي ظهاى تِ پاضاهتطّای هرتلفی اظ جولِ هْاضت، َّشیاضی ٍ. هعطٍف است

، اتَهثیل چِ لسض جا تِ جا هی شَز ؟ (ظهاى عىس العول)زض طی هطحلِ اٍل حطوت :  2سوال 

جا تِ جا هی شَز وِ اظ علون   tزض ظهاى عىس العول ضاًٌسُ  Vزض طی ایي هطحلِ اظ حطوت ، اتَهثیل تا سطعت یىٌَاذت : پاسخ 

: تطاتط است تا ( d1)فیعیه هتطاغ ایي جاتجایی 
d 1 = V . t



زض فطهوَل جایگوصاضی هوی شوَز ٍ پاسود ضا توط        km/hrتط حسة  Vتط حسة ثاًیِ ٍ سطعت  tهعوَال زض هطاجع ظهاى : 1تذکز 

: تٌاتطایي ذَاّین زاشت. تٌاتطایي تایس تثسیل ٍاحس سطعت ضا زض فطهَل لحاظ وٌین. تِ زست هی آٍضًس mحسة 

. ثاًیِ فطض هی شَز 2/5ططح ٌّسسی ضاُ ّای ایطاى تطاتط  415ظهاى عىس العول ضاًٌسُ تا تَجِ تِ ًشطیِ : 2تذکز 



زض هطحلِ زٍم، ًَ  حطوت اتَهثیل ضا چگًَِ هی تَاى فطض وطز ٍ شتاب آى چمسض است؟  :  3سوال 

زض هطحلِ زٍم حطوت، عوال ًیطٍی تطهع وطزى هی ذَاّس هاًع اظ حطوت اتَهثیل شَز ٍ تا تمطیوة ذوَتی توا یوه حطووت      : پاسخ
:شتاب ثاتت وٌسُ شًَسُ ضٍتطٍ ّستین وِ شتاب آى عثاضت است اظ

چگًَِ تِ زست هی آیس؟   d2تا ووه ضٍاتط حطوت شتاب ثاتت، همساض : 4سوال 

:تِ سازگی تِ صَضت ظیط هحاسثِ هی شَز d2تا ووه ضٍاتط هعطٍف هستمل اظ ظهاى زض فیعیه زتیطستاى، : پاسخ 



تط  d2جایگصاضی هی وٌٌس وِ  km/hrضا تط حسة  Vضا زض ًظط هی گیطًس ٍ  m/S 2  9/81عسز  g هعوَال زض هطاجع تطای: 1تذکز 
:زض ایي حالت ضاتطِ فَق تِ صَضت ظیط تثسیل هی شَز. حسة هتط تسست هی آیس

.ضا ذط تطهع ٍسیلِ ًملیِ زض حال حطوت هی ًاهٌس d2: 2تذکز 

اظ ضاتطِ ظیوط هحاسوثِ    d2تِ هاًع تطذَضز وٌس، آًگاُ طَل  VB = Vاگط ضاًٌسُ ًتَاًس اتَهثیل ذَز ضا هتَلف وٌس ٍ تا سطعت : 3تذکز 

:هی شَز 



:نتایج ههن و کارتردی

: اظ تحث اًجام شسُ زض ایي لسوت هَاضز ظیط تطزاشت هی شَز

:اظ ضاتطِ ظیط تسست هی آیسفاصلِ زیس الظم تطای تَلف ایوي ضاًٌسُ 

.شایاى شوط است وِ ضاتطِ تاال اظ اّویت تاالیی تطذَضزاض است ٍ تایس تِ ذاطط سیطزُ شَز: تذکز

1

زض ایي صَضت زض هطحلِ حطوت شتاب ثاتوت، اتَهثیول زض هسوافت    . تطهع هی وٌس Gاتَهثیل زض یه سطتاالیی، تا شیة طَلی 
:ایوي اظ ضاتطِ ظیط تسست هی آیس dزض ایي حالت . ووتطی هی ایستس

2



زض ایي حالوت  . تِ صَضت هشاتِ هی تَاى گفت اگط اتَهثیل زض یه سطاظیطی لصس تَلف زاشتِ تاشس، سرت تط هتَلف هی شَز3

d ایوي اظ ضاتطِ ظیط هحاسثِ هی شَز:

.هٌفی است Gهثثت است ٍ زض سطپاییٌی  Gزض سطتاالیی 



ضاًٌوسُ ای توطای تَلوف ٍسویلِ     : توطیي

ًملیِ ذَز زض سطاظیطی تِ فاصلِ توَلفی  

هتوط تیشوتط اظ ظهواًی ووِ زض      50هعازل 

زض . سطتاالیی حطووت هیىٌوس، ًیواظ زاضز   

صَضتی وِ سطعت ٍسیلِ ًملیِ زض ّط زٍ 

ویلَهتط تط ساعت تاشس  100جْت جازُ 

ٍ ضووطیة اصووطىان توویي السووتیه ٍ  

تاشوس،   0/3سطح جازُ زض ّط زٍ جْوت  

زضصس شیة جازُ چمسض است؟



:فاصله دید ایون ترای سثقت 

ِ ای است وِ ضاًٌسگاى هی تَاًٌس تا سوطعت هٌاسوة ٍ هطوودي زض شوطایط ایووي، توسٍى        فاصلِ زیس ایوي تطای سثمت، ووتطیي فاصل

:  فاصلِ زیس سثمت تطای زٍ حالت زضًظط گطفتِ هی شَز . تطذَضز تا ذَزضٍ هماتل اظ ذَزضٍ جلَتط سثمت تگیطًس

فاصله دید ایون ترای سثقت 

در هسیزهای هستقین در قوس های قائن هحدب



:فاصله دید سثقت در قوس های قائن هحدب

  : زاضز ٍجَز ّا لَس طَل ٍ سثمت زیس فَاصل تیي ظیط ضٍاتط لائن ّای لَس زض

: سبقت دید فاصله > قوس طول –1

: سبقت دید فاصله < قوس طول –2



:فاصله دید سثقت در هسیر هستقین 

 .است لسوت چهار شاهل (PSD) سثمت زیس فاصلِ آشتو استاًدارد زض



: اظ عثاضتٌس چهارقسوت ایي شىل تِ تَجِ تا

d1  : ِهی تاشس ووِ ایوي   ( فاصلِ ای وِ ٍسیلِ هشىی هی پیوایس تا آهازُ سثمت گطفتي اظ ٍسیلِ آتی ضًگ شَز)فاصلِ هاًَض اٍلی
: فاصلِ تطاتط است تا 

t : اٍلیِ هاًَض ظهاى ( s )

a : گیطًسُ سثمت ًملیِ ٍسیلِ حطوت هتَسط شتاب

v : گیطًسُ سثمت ًملیِ ٍسیلِ سطعت 

m : شسُ گطفتِ سثمت ٍ گیطًسُ سثمت ًملیِ ٍسیلِ سطعت اذتالف ( km/hr )   



d2  : فاصلِ ای وِ ٍسیلِ ًملیِ هشىی، اظ لحظِ اًحطاف تِ چپ ٍ زض طَل ظهاى جلَ ظزى اظ ٍسیلِ آتی هی پیوایس تا زٍتاضُ تِ ذط
:ایي فاصلِ اظ ضاتطِ هماتل تسست هی آیس . ذَز تاظگطزز

t2 : وٌس هی اشغال ضا چپ سوت ذط گیطًسُ سثمت ٍسیلِ وِ است ظهاًی . ( s )

v : گیطًسُ سثمت ٍسیلِ حطوت هتَسط سطعت ( km/hr )  

d3  :      فاصلِ ایوٌی، فاصلِ هطودي تیي ٍسیلِ ًملیِ هشىی ضًگ ٍ ذاوستطی ضًگ پس اظ سثمت ایوي فاصولِ توطای سوطعت ّوای
. هتط تَصیِ هی شَز 90تا  30هرتلف اظ 



d4 : ِتا است تطاتط وِ پیوایس هی هشىی ًملیِ ٍسیلِ هشاّسُ اظ پس ذاوستطی ًملیِ ٍسیلِ وِ ای فاصل :

  ولی حالت زض پس

: تا است تطاتط (PSD) سثقت دید فاصله



. هتط تعییي شسُ است km/hr80  ،351زض ططاحی یه ضاُ ، هسافت زیس سثمت یه ٍسیلِ ًملیِ تا سطعت : توزیي 
هتط ٍ فاصلِ ای وِ ٍسیلِ ًملیِ هماتل پس اظ هشاّسُ آى تَسط ٍسیلِ ًملیِ سثمت گیطًسُ ططح  55اگط فاصلِ هاًَض اٍلیِ ضاُ 

(هتط لحاظ وٌیس 130فاصلِ زیس تَلف ضا ) هتط تاشس، فاصلِ ایوٌی ضاُ چٌس هتط است ؟  100هی پیوایس 



هسافت دید هوجود در قوس های هحدب و هقعر

 .هی وٌٌس ایجاز ضاًٌسُ تطای هحسٍز زیس شة، زض همعط ّای لَس ٍ ولی حالت زض هحسب لَس



:قوس هحدب

 .است وطزُ لَس ضاست سوت تِ حطوت تِ شطٍ  لَس چپ سوت اظ ای ضاًٌسُ ظیط شىل زض

تصوَیط افموی لوَس هوی تاشوس ٍ توِ تثوع آى         Lتاشس، هٌظَض اظ طَل لَس  2اگط لَس لائن هحسب ًشاى زازُ شسُ سْوی زضجِ 
.  فاصلِ زیس تَلف زض لَس لائن هحسب زض زٍحالت ظیط تعییي هی شَز. تا ذط افمی ًشاى زازُ هی شَز( S)هسافت زیس هَجَز 

توقف دید فاصله < قائن قوس طول –1
:تا است تطاتط لائن لَس طَل تاشس L > S وِ ظهاًی

توقف دید فاصله > قائن قوص طول –2
:تا است تطاتط لائن لَس طَل تاشس L < S وِ ظهاًی



:نتیجه ههن و کارتردی 

ٍ ( تِ طَض هثال تِ جای یه پطایس سَاض یه اتَهثیل شاسی تلٌوس شوَین  )اگط اضتفا  چشن ضاًٌسُ اظ سطح ظهیي افعایش یاتس 

ایي هَضَ  سثة هی شوَز  . یا اضتفا  هاًع افعایش یاتس، ضاًٌسُ تسلط تیشتطی تط ضٍی جازُ زاشتِ ٍ زیس آى افعایش هی یاتس

. ، صازق است Lوِ طَل وَچىتطی تطای لَس لائن ًیاظ زاشتِ تاشین وِ ایي هَضَ  زض ّطزٍ فطهَل 



هتوط  250تشوىیل شوسُ اسوت،    % -3ٍ+% 5فاصلِ زیس تَلف زض یه لَس سْوی هحسب وِ اظ تاللی تِ تطتیوة زٍ شویة   : توطیي

:تاشس، طَل ایي لَس تطاتط است تا  km/hr80زضصَضتی وِ سطعت ططح زض ایي لَس . هی تاشس

h1  ; ُهتط 1/07اضتفا  چشن ضاًٌسُ اظ سطح جاز

h2  ; ُهتط  0/152اضتفا  هاًع اظ سطح جاز



:قوس هقعر

توطای تعیویي فاصولِ زیوس     . هطاتك شىل ضاًٌسُ ای اظ سوت چپ لَس شطٍ  تِ حطوت هی وٌس ٍ تِ سوت ضاست لَس هوی ضٍز 
:تَلف زض لَس همعط ًیع زٍ حالت زض ًظط هی گیطین

توقف دید فاصله < قائن قوس طول –1
: تا است تطاتط لَس طَل تاشس L > S وِ ظهاًی

توقف دید فاصله > قائن قوس طول –2
: تا است تطاتط لَس طَل تاشس L < S وِ ظهاًی



:درک اولیه از شیة عرضی 

زض ایوي  . زض ایي حالت ًیطٍی گطیع اظ هطووع اتَهثیول ضا اظ جوازُ هٌحوطف سواظز     . اتَهثیلی ٍاضز یه پیچ افمی تا جازُ هسطح شسُ است
زض ایوي صوَضت   . ٍضعیت ًیطٍی اصطىان جاًثی الستیه وِ تِ سوت هطوع هی تاشس تا آى هرالفت وطزُ ٍ هاًع اظ اًحطاف هی شوَز 

: حساوثط سطعت اتَهثیل عثاضت است اظ 

. ٍ اصطىان حساوثط تا ّن تطاتطًس  Fcٌّگاهی وِ اتَهثیل حساوثط سطعت ضا زاضز، * 



تِ زست آٍضزُ شسُ اظ سطعتی وِ جازُ تطای آى ططاحی هی شَز ووتوط اسوت ٍ ایوي هَضوَ       Vmaxزض اوثط هَاضز : 1تذکز 
. لاتل لثَل ًیست

تطای ضفع ایي هشىل جازُ ضا تا شیة عطضی هی ساظًس :  2تذکز
زضست هاًٌس هَتَض سَاضی وِ زض سط پیج ذَز ضا ذن هوی وٌوس ٍ   )

(.هٌحطف ًوی شَز
:تِ عثاضتی جازُ تِ صَضت ظیط است 



:ٌّگاهی وِ اتَهثیل اظ لَسی زاضای شیة عطضی هاًٌس شىل، تا حساوثط سطعت عثَض هی وٌس ًیطٍّای ظیط تِ آى ٍاضز هی شَز

:تررسی رواتط شیة عرضی 



SIراتطه ههن شیة عرضی در سیستن 

هٌْسساى ططاح هعووَال عاللوِ زاضًوس ووِ سوطعت ضا تطحسوة       
km/hr     تیاى وٌٌس ٍ تمیوِ پاضاهتطّوا تطحسوةm   جایگوصاضی

ٍ سوطعت تطحسوة     = g 9/81تٌواتطایي توا لوطاض زازى    . شوَز 
km/hr زاضین:

هی تاشس، حسالل شعا  الظم تطای لوَس اظ ضاتطوِ هْون ٍ پطوواضتطز ظیوط       e( زٍض)زض یه لَس زایطُ ای وِ هیعاى شیة عطضی 
:تسست هی آیس



ضوطیة اصوطىان زض ایوي تروش اظ ضاُ     . هتط استفازُ شسُ اسوت  240زض ترشی اظ یه ضاُ ، لَس زایطُ ای افمی تِ شعا   :توزیي
0/14 f=  ُتَزُ ٍ سطعت ططح زض ایي ضاkm/hr 80 V= زض ایي هسیط چٌس زضصس است ؟( تطتلٌسی)همساض شیة عطضی . است

  پیچ ایي زض (تطتلٌسی) زٍض همساض .است حطوت زض هتط 420 شعا  تِ لَسی زض km/hr80 ثاتت سطعت تا ای ًملیِ ٍسیلِ :توزیي
  ؟ شَز صفط عوال ًملیِ ٍسیلِ حطوت حیي زض جاًثی اصطىان ضطیة تا تاشس زضصس چٌس


