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 در .اظت ؼذُ تؽکیل قَض ٍ هعتقین خطَط ظری یک از راُ یک پرٍشُ خط کلی ثطَر
 ، هقفذ ٍ هجذا ًقطِ دٍ ثیي هعیر تریي اقتفبدی ٍ کَتبّتریي ّوَارُ هعیر، یک طراحی

 از قعوتی کِ 1 ؼوبرُ ؼکل . ظبزد هی ٍـل ّن ثِ را ًقطِ دٍ ایي کِ اظت هعتقیوی خط
 کِ کٌین فرق راًٌذُ یک خبی ثِ را خَد اگر : ثگیریذ ًظر در را اظت هعیر یک پالى

 ؼذُ دادُ ًؽبى ؼکعتِ هعیر از ثبیذ ، کٌذ حرکت B ًقطِ ظوت ثِ A ًقطِ از هیخَاّذ
 . ثبؼذ ًوی هٌبظت چٌذاى هعیر ایي ، s ًقطِ در ؼذُ ایدبد ؼکعتگی ثِ تَخِ ثب . کٌذ ػجَر
 کبر ایي ثب .هی کٌین اظتفبدُ 2 ؼوبرُ ؼکل هبًٌذ افقی قَض یک از ، هؽکل ایي رفغ ثرای
  .کٌذ هی احعبض را هعیر ؼکعتگی تغییرات تذریح ثِ راًٌذُ ػوال

 تریي ظبدُ ، کٌٌذ قطغ ای زاٍیِ تحت را یکذیگر ، هعیر هعتقین قعوت دٍ اگر دیگر ثیبى ثِ
 دٍ کِ ٌّگبهی .اظت " دایرُ قَض " ، ظبزد ٍـل ّن ثِ را قعوت دٍ ایي ثتَاًذ کِ هٌحٌی

 قبثل ٌّذظی رٍاثط از اظتفبدُ ثب قَض اخساء ظبیر ثبؼذ ؼذُ دادُ دایرٍی قَض یک از خسء
.ثَد خَاّذ هحبظجِ

  ًبم ثب را تبًصاًت دٍ کٌٌذُ هتفل قَض ٍ تبًصاًت ًبم ثِ را هعتقین خطَط فٌی اـطالح در
.کٌین هی هؽخؿ قَض درخِ ٍظیلِ ثِ یب ٍ آى ؼؼبع

2ؼکل ؼوبرُ 

1ؼکل ؼوبرُ 



: در ؼکل زیر ًوبی کلی یک ًوًَِ قَض دایرُ ای ظبدُ ًؽبى دادُ ؼذُ اظت



پاراهترها و اصطالحات قوس دایره ای ساده



.اخسای قَض دایرُ ای ظبدُ را هی تَاى ثِ ظِ دظتِ ًقبط، زٍایب ٍ طَلْب تقعین کرد

طول های قوس دایره ای

طَل قَض•

طَل هوبض•

طَل ٍتر قَض•

فبـلِ رأض قَض •
تب ٍظط قَض

زوایای قوس دایره ای

زاٍیِ اًحراف قَض•

زاٍیِ رأض قَض•

درخِ قَض•

نقاط قوس دایره ای

رأض قَض•

ًقظِ ؼرٍع قَض•

ًقطِ اًتْبی قَض•

ًقطِ ٍظط قَض•



الى هعیر ، راض قَض یب ظَهِ هی ًبهٌذ پدر ( ٍرٍدی ٍ خرٍخی ) هحل تقبطغ دٍ هعیر هعتقین : راس قوس یا سومه –1

.ًوبیػ دادُ هیؽًَذ  P.Iٍ یب  Vٍ ثب حرف 

راض قَض یب ظَهِ

ؼرٍع قَض

:  نقاط قوس دایره ای ساده 

 P.Cؼرٍع کوبى دایرُ یؼٌی هحل توبض هعیر هعتقین ٍرٍدی ثب قَض دایرُ ای را ًقطِ ؼرٍع قَض هی ًبهٌذ ٍ آى را ثب : شروع قوس –2

. ًوبیػ هی دٌّذ  T.Cٍ یب 

اًتْبی کوبى دایرُ ، یؼٌی هحل توبض هعیر هعتقین خرٍخی ثب قَض دایرُ ای را اًتْبی قَض هیٌبهٌدذ ٍ  : انتهای قوس –3

. ًؽبى هی دٌّذ  C.Tٍ یب  P.Tآًرا ثب 

ًودبیػ   Pرا ًقطِ ٍظط قَض یب هیبًِ قَض هی ًبهٌذ ٍ آى را ثب حدرف  (  P.Tتب  P.Cاز ) ٍظط کوبى دایرُ  :وسط قوس –4

 . هی دٌّذ 

اًتْبی قَض

ٍظط قَض



زاٍیِ رٍثرٍ : زاویه مرکسی قوس –1

از ؼدرٍع تدب اًتْدبی    ) ثِ کودبًی از دایدرُ   

کِ راض آى در هرکس قدَض دایدرُ   ( قَض 

ٍاقغ ؼدذُ اظدت را زاٍیدِ هرکدسی قدَض      

. ًوبیػ هی دٌّذ  aهی ًبهٌذ ٍ آى را ثب 

هیساى زاٍیدِ  : زاویه انحراف قوس –2

اًحددراف ثددیي دٍ هعددیر هعددتقین ٍرٍدی ٍ  

( زاٍیِ تقبطغ) خرٍخی را زاٍیِ اًحراف قَض 

ایدي زاٍیدِ ثدِ ظدبدگی از هحدل      . هی ًبهٌذ 

تقبطغ دٍ خط در ًقطِ راض ثِ دظت هی آیذ 

.  هی ثبؼذ ∆ کِ ثب تَخِ ثِ ؼکل ثراثر 

:  زوایای قوس دایره ای ساده 

اگر طدَل یدک قدَض را    : درجه قوس –3

هتر فرق کٌین ، زاٍیِ هرکسی رٍثرٍ ثِ ایي  10

 Dکوبى را درخِ قَض ًبهیذُ ٍ آى را ثب حدرف  

.10ثراثر . ًوبیػ هی دٌّذ 

. ثراثر اظت ( ∆)ثب زاٍیِ اًحراف قَض  (a)در یک قَض دایرُ ای ظبدُ زاٍیِ هرکسی قَض : نکته 



:درجه قوس 

: هتر هحبظجِ کردین کِ هقذار زیر ثذظت آهذ  10در اظالیذ قجل، درخِ قَض را ثب زاٍیِ هرکسی رٍثرٍ ثِ قَض 

دو روش دیگر

جهت محاسبه درجه قوس 

متر  10زاویه مرکسی روبروی وتر 

فوت  100زاویه مرکسی روبروی قوس 



:فوت  100زاویه مرکسی روبروی قوس  - 2

.ثر حعت فَت اظت  L  ٍRقعوت  ایيدر 

:  متر  10زاویه مرکسی روبروی وتر  -1

:از راثطِ زیر ثذظت هی آیذ (  C) در ؼکل هقبثل هی داًین کِ طَل ٍتر قَض دایرُ ای 

:تجذیل هی ؼَد کِ آى را درخِ قَض دایرُ هی ًبهین  Dثِ زاٍیِ ∆ هتر فرق کٌین ، زاٍیِ  10را ثراثر ثب  Cحبل اگر هقذار 



:انحنای قوس دایره ای ساده 

ثِ طَر کلی اًحٌبی قَض فقط ثب . یکی از پبراهترّبی هْوی کِ در ایوٌی قَض ّب هَرد ثررظی قرار هی گیرد ، اًحٌبی یک قَض اظت 

:  راثطِ هؼکَض دارد ، یؼٌی (  R) ؼؼبع قَض 

:نــکات 

⇒ ↑ R.  ٍ ثرػکط  یابدثب افسایػ ؼؼبع ، هیساى اًحٌبی قَض کبّػ هی 1 ρ ↓

:قعوت ّبی هعتقین هعیر ، ـبف ٍ ثذٍى اًحٌب ثَدُ ٍ درًتیدِ هیساى اًحٌبی آًْب ثراثر ـفر اظت 2

.ّرچقذر ؼؼبع قَض ثیؽتر ثبؼذ ، قَض ثِ هعیر هعتقین ؼجیِ تر ثَدُ ٍ درًتیدِ قَض ـبف تر اظت ٍ ثرػکط3

R ↓ ⇒ ρ ↑  قَض تیستر اظت   .

R ↑ ⇒ ρ ↓  قَض ـبف تر اظت.

⇒ ↑ D.ثب افسایػ درخِ قَض ، ؼؼبع قَض کبّػ یبفتِ ٍ درًتیدِ اًحٌبی قَض افسایػ هی یبثذ4 R ↓ ⇒ ρ ↑

⇒ ↑ V:ثب افسایػ ظرػت طرح ، ؼؼبع قَض ثبیذ افسایػ یبثذ ٍ درًتیدِ اًحٌبی قَض کبّػ هی یبثذ 5 R ↑ ⇒ ρ ↓



هطابق با توضیحات قبل، آزادراه ها دارای سرعت طـر  بیتـتر و راه هـای    

اگر بخواهین برای طبقه بنـذی  . فرعی دارای کوترین سرعت طر  هی باشنذ 

:راه ها هقایسه ای داشته باشین، دارین

 راُ فرػی >راُ اـلی  >ثسرگراُ  >از لحبظ اًحٌبی قَض                 آزادراُ 

راُ فرػی <راُ اـلی  <ثسرگراُ  <از لحبظ ؼدؼبع قَض                   آزادراُ 



:  بِ طَر کلی ّر قَس دایرُ ای سادُ دارای دٍ پاراهتر اصلی است

(∆ ) زاٍیِ اًحراف قَض –1

( R) ؼؼبع قَض –2

:  طول اجسا  قوس دایره ای ساده 

هی ثبؼدذ کدِ ّرکدذام از ایدي طدَل ّدب راثطدِ         L  ،T  ،C  ،M  ٍEثب تَخِ ثِ ؼکل رظن ؼذُ ، هٌظَر از طَل در قَض دایرُ ای ، هقبدیر 

ثب هؽخؿ ثَدى ایي دٍ پبراهتر اـلی، اخسای هرثدَط  . هخفَؾ ثِ خَد را دارد کِ ایي رٍاثط هؼوَال ثِ ظبدگی از ٌّذظِ قبثل هحبظجِ اظت

. ثِ قَض دایرُ ای ثِ ظبدگی قبثل هحبظجِ ّعتٌذ



در قوس دایره ای Lطول 

قَض دایرُ ای در ٍاقغ کوبًی از یک دایرُ اظت

طَل قَس ; شعاع × زاٍیِ هرکسی کواى قَس 

L = R × ∆



ًؽبى هیذٌّذ  Tثب را ( Sتب  Aفبـلِ )فبـلِ هعتقین ًقطِ رأض قَض تب ًقطِ ؼرٍع قَض 

:دارین OASثب تَخِ ثِ هثلث . ًبهٌذآى را طَل هوبض هی ٍ 

طول مماس



  .(هی ثبؼذ A ٍ B ثیي فبـلِ کَتبّتریي فبـلِ ایي ٍاقغ در) ًبهٌذ هی ثسرگ ٍتر طَل را آى ٍ دٌّذ هی ًوبیػ C ثب را B تب A هعتقین فبـلِ

در قوس دایره ای وتر بسرگطول 



 ثبیذ اثتذا فبـلِ ایي هحبظجِ ثرای . ًبهٌذ هی قَض هیبًی یب درًٍی فبـلِ را آى ٍ دٌّذ هی ًوبیػ M ثب را (N) ثسرگ ٍتر ٍظط تب (P) قَض ٍظط فبـلِ

 دایرُ ؼؼبع ّوبى OP) آیذ هی دظت ثِ OPٍON تفبلل از ٍاقغ در کMِ طَل ظپط (OAN هثلث کوک ثب) آٍرین ثذظت را ON طَل زیر ؼکل در

.کٌین هحبظجِ را (اظت

در قوس دایره ای( هیانی)فاصله درونی 



  . اظت ؼذُ اظتفبدُ درخِ 90 تقبطغ زاٍیِ ٍ هتر 1000 ؼؼبع ثِ افقی قَض از ، هعیری ؼبخِ دٍ اتفبل ثرای : توریي
) : هطلَثعت π = 3, √2 = 1.4 , √3 = 1.7)

 قَض اًتْبی ٍ اثتذا ثیي فبـلِ کَتبّتریي هحبظجِ ( ج –هوبض طَل تؼییي ( ة –قَض طَل هحبظجِ ( الف







:جوع بنذی 



:هحاسبه کیلوهتراش نقاط در قوس دایره ای ساده 

: کیلومتراش اولیه مفهوم

 ثْتر درک ثرای . اظت چقذر قَض ؼرٍع ًقطِ از ًقبط آى فبـلِ کِ اظت آى ، قَض یک هختلف ًقبط ( KM ) کیلَهتراش از هٌظَر

  کیلَهتراش . کٌیذ هی حرکت ثِ ؼرٍع ٍ کردُ ًگبُ را خَد اتَهجیل کیلَهترؼوبر ، قَض اثتذایی ًقطِ در ؼوب کٌیذ فرق هَلَع ایي

 را داریذ تَقف آى در کِ ای ًقطِ کیلَهتراش ثخَاّیذ اگر قَض از ػجَر ٍ هعبفتی طی از پط حبل ، کٌیذ یبدداؼت را ؼرٍع ًقطِ

  هعبفت ّوبى کیلَهتراش کِ گرفت ًتیدِ تَاى هی ظپط ، کٌیذ ًگبُ دّذ هی ًؽبى ؼوبر کیلَهتر کِ ػذدی ثِ اظت کبفی ثذاًیذ

 . اظت قَض اثتذایی ًقطِ از اتَهجیل تَظط ؼذُ طی

                                                                                                 : ؼَد هی دادُ ًؽبى زیر ـَرت ثِ ًقطِ آى کیلَهتراش دّذ ًؽبى را هتر 610 ػذد ًقلیِ ٍظیلِ ؼوبر کیلَهتر اگر ، مثال طور به

. اظت هتر 97 ٍ کیلَهتر 105 ثراثر هعیر ؼرٍع از ًقطِ آى فبـلِ فْویذ تَاى هی ثبؼذ 105 + 97 ثراثر ای ًقطِ کیلَهتراش اگر یب ٍ

610 m  ⇒ 6 km + 410m 

105 km 97  + m ⇒ 105/097 km



: هحاسبه کیلوهتراش هسیر در قوس افقی دایره ای ساده 

:ثراثر اظت ثب  Bحرکت کٌین ، ثٌبثرایي کیلَهتراش ًقطِ  (L)ثبیذ ثِ اًذازُ طَل قَض  Bثِ  Aثرای رظیذى از 

( KM ) B = ( KM ) A + L

: با است برابر S ًقطِ کیلَهتراش بٌابرایي کٌین، حرکت (T) هواس طَل اًدازُ بِ باید S بِ A از رسیدى برای

( KM ) S = ( KM ) A + T

در قدَض   مسیر غیرمجااز ثرظین ، زیرا ایي هعیر،  Bحرکت کٌین ٍ ثِ ًقطِ  Tًویتَاًین ثِ اًذازُ  Bثِ  Sثرای رظیذى از 

: ثرٍین ٍ ظپط طَل قَض را طی کٌین، ثٌبثرایي دارین  Aثبیذ اثتذا ثِ ًقطِ  Bافقی ًبم دارد ٍ ثرای رظیذى ثِ 

( KM ) A = ( KM ) S - T ( KM ) B = ( KM ) A + L



.  هتر هی ثبؼذ 400ٍ ؼؼبع قَض  1+  00/000، کیلَهتراش راض قَض  درجِ 90یک قَض افقی دارای زاٍیِ هرکسی –توریي 
کیلَهتراش ًقطِ اًتْبیی قَض کذام اظت ؟  



هختصات  پیاده سازی قوس دایره ای ساده به روش 

:قَض کبهل طراحی از ثؼذ افقی ّبی قَض ظبزی پیبدُ ثرای هتذاٍل رٍغ

:هیگیرین ًظررا رٍی قَض دایرُ ای ظبدُ در  iًقطِ  -
.خْت ثذظت آٍردى هختفبت آى ثبیذ هحَری در ًظر ثگیرین -
ّبی دایدرُ ای ظیعدتن هختفدبتی رایددی کدِ اظدتفبدُ       درقَض  -

 Aظیعتوی اظت کِ هجذا آى ثر رٍی ًقطدِ ؼدرٍع قدَض    هی ؼَد، 
 راستتای در  yدر راظتبی هعدیر ٍرٍدی ٍ هحدَر    xهحَر . داردقرار 

. ؼؼبع اظت 
رٍی قَض دایرُ ای قدرار  (  y  ،x) ثب هختفبت  iآًدب کِ ًقطِ از  -

در حبلت کلدی هؼبدلدِ   . دایرُ ـذق هیکٌذ  هعادلِدارد ، ثٌبثرایي در 
: دایرُ ثِ ـَرت زیر اظت 

( x – x0 ) 2 + ( y – y0 ) 2 = R 2



)  قَض هرکس هختفبت کبفیعت تٌْب هعبئل، حل در دایرُ هؼبدلِ از اظتفبدُ ثرای : 1 نکته x0 , y0   قرار دایرُ هؼبدلِ در را (

   . آٍرین ثذظت را هعئلِ خَاظتِ ، هؼبدلِ کوک ثب ٍ دّین

  ثِ را راّعبزی در افقی قَض اخرای ثرای زهیي رٍی ثر آًْب کردى هؽخؿ ٍ قَض ًقبط هختفبت کردى پیذا : 2 نکته

 . ؼٌبظٌذ هی قَض ًقبط ظبزی پیبدُ ػٌَاى



= pاگر پیبدُ کردى قَض از هجذا ، ًقطِ ای ثب هختفبت : تمرین  ( x = 50 m, y = 2 m )   ،خس ًقبط قَض ثبؼذ
ؼؼبع قَض چٌذ هتر اظت ؟  



در خصوص قوس دایره ای ساده    415نگاهی به نتریه 

:حداقل و حداکثر طول قوس افقی  

: هؽخؿ ؼذُ اظت  ABدر ؼکل زیر حذاقل طَل قَض  1

:  ثِ طَر هثبل دارین . هتر افسایػ هی یبثذ  AB  ،30هرکسی ، طَل قَض  زاٍیِدر ایي حبلت ثِ ازای ّر یک درخِ کبّػ 

.  قَض افقی ًوی ثبؼذ  طراحی، ًیبزی ثِ ( دقیقِ  30) درخِ  0/5ثرای زٍایبی کَچکتر از 2



.  اظتفبدُ کٌینمنحنی سهمی هتر ثِ خبی قَض دایرُ ای ثبیذ از  6000ثرای ؼؼبع قَض افقی ثسرگتر از 

:حذاقل طَل قَض ثرای اًَاع راُ ّب

3

4

(متر)ها  راه انواع حداقل طول قوس

3V راُ اـلی

6V آزادراُ ٍ ثسرگراُ

هتر 1000تب  150ثیي  راُ دٍ خطِ

V:  ظرػت طرح(km/hr)



:تعریض در قوس افقی 

: گاّی الزم است عرض سَارُ رٍ در قَس افقی افسایش دادُ شَد، دلیل ایي افسایش عرض عبارت است از 

.ٍظیلِ ًقلیِ در قَض افقی ، ػرق ثیؽتری اؼغبل هی کٌذ

.از راثطِ زیر ثذظت هی آیذ( یک طرفه یا دو طرفه)راه دوخطه هقذار البفِ ػرق ظَارُ رٍ در قَض ّبی افقی ثرای 
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. هؼوَال راًٌذُ در قَض افقی ثِ ظختی هی تَاًذ از هحَر خطی کِ در آى حرکت هی کٌذ، پیرٍی کٌذ2

W = Wc – Wn



1

2

یؼٌدی اگدر هقدذار طدَل تؼدریك کوتدر از       . هتر هٌظَر هی ؼَد  0/6در یک قَض افقی، هیساى البفِ ػرق حذاقل 

. هتر ثذظت آیذ، ثِ دلیل تبثیر ًبچیس، از هقذار آى ـرف ًظر هی ؼَد0/6

:رٍ سَارُ ػرق البفِ هقذار

.ؼَد هی اًدبم رٍ ظَارُ داخلی لجِ  اهتذاد در فقط تؼریك ظبدُ قَض در

 .ؼَد اًدبم ّوبٌّگ ٍ هالین قَض یک ـَرت ثِ هعتقین خط خبی ثِ تؼریك اظت ثْتر
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اضافه عرض سواره رو

هبًٌذ راُ ّبی دٍ خطِ دٍ طرفِ راُ دٍ خطِ یک طرفِ

ثراثر راُ ّبی دٍ خطِ دٍ طرفِ 1.5 راُ ّبی ظِ خطِ

ثراثر راُ ّبی دٍ خطِ دٍ طرفِ 2 زاُ ّبی چْبر خطِ


