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قوس دایره ای هرکب                 



Arcs/قوس ها 

قَس ّای قائن

گٌبذی

کاسِ ای

قَس ّای افقی

کلَتَئیذ

سْوی

دایزُ ای

سادُ

مرکب

هعکَس



مقدمه

در بسیاری اس هَاقع بِ دلیل ٍجوَد هَاًوع یبیعویم اهکواى     

یک قوَس دایوزُ ای   حزکت با بِ هقصذ حزکت هبذا اتصال 

در ایي حالت بِ یَر هعوَل . با شعاع ثابتم هیسز ًوی باشذ

ُ ای سوادُ بوا شوعاع ّوای       اس اتصال دٍ یا چٌذ قَس دایوز

هختلف کِ بِ یَر هتَالی در هحل اتصال بوز ّون هواسوٌذم    

با تَجِ بِ جْت قزار گیوزی کوواى ّوای    . استفادُ هی کٌین

.دایزُ ای هتَالی ًَع ایي قَس ّا هتفاٍت خَاّذ بَد



ًقطِ تواس طَسی  دسصَستی کِ آًْا دس . دٌّذسا هی قَس هزکب دایشُ ای هتَالی تشکیل یک دٍ قَس 
ّای ّش دٍ دایرشُ هتاراٍ    شؼاع . تِ یکذیگش هتصل شًَذکِ ّش دٍ دس یک طشف تواس هشتشک ٍاقغ شًَذ

.ًقطِ قَس ّای هشکة هی ًاهٌذیؼٌی   PCCتواس سا تِ ًام ًقطِ . هیثاشٌذٍلی ّن جْت دس ًقطِ تقاطغ 

تشکیة قَس ّای هختلف دایشُ ای تِ شؼاع ّای گًَاگَى هی تَاى پیچ هشکة هٌاسرثی ترشای ٍیرؼیت    تا 
تا ایي حرا  اگرش ترا صرشف     . ّای هختلف طشاحی کشد ٍ هسیش سا تا هَقؼیت ّای هشکل فیضیکی تطثیق داد

.ّضیٌِ ًسثتا کن ، تتَاى اص پیچ سادُ استاادُ کشد تْتش است اص تکاسگیشی پیچ هشکة خَدداسی شَد

قَس کَچکتش تایذ حذاقل دٍ ، شؼاع هتش یا کوتش تاشذ ۴۵۰دس پیچ هشکة ، ٌّگاهی کِ شؼاع قَس تضسگتش ، 
.هتش تاشذ ۱۵۰طَ  کل قَس دس پیچ هشکة ًثایذ کوتش اص . سَم شؼاع قَس تضسگتش دس ًظش گشفتِ شَد

کاستشد قَس ّای هشکة دس ساّساصی داسای اهتیاصا  صیادی هی تاشذ تخصرَ  دس ًقراک کَّسرتاًی کرِ     
ًَع سیسرتن قرَس   ایي . سِ ٍ یا چْاس هشکضی تا شؼاع ّای هختلف هَسد ًیاص است–قَس ّای هشکة دٍ 
.ٍ غیشُ هی ًاهٌذ چْار هزکشیٍ سِ هزکشی یا دٍ هزکشی ّای هشکة سا تِ ًام 

شکل دٍ قَس ساست گشد پشت سش ّن اجشا شذُ است یا تِ ػثاس  دیگش اتتذای قرَس دٍم ترش اًتْرای    دس 
الصم تِ رکش است جْت . گاتِ هی شَدچٌذ هزکشی قَس اٍ  هٌطثق شذُ است تِ ایي قَس ّا، قَس ّای 

. قَس ّا هتااٍ  تاشذ؛ قَس ّای چٌذ هشکضی صهاًی تِ ٍجَد هی آیٌذ کِ جْت قَس ّا یکی تاشذ

هرکبقوس های دایره ای 



هفاهین اولیه قوس های دایره ای هرکب  

سا تِ ّن ٍصرل   A  ٍBایي دٍ ًقطِ  Rتا یک قَس دایشُ ای سادُ تا شؼاع ثاتت 

اها دس هسیش ایي قَس دایشُ ای سرادُ، دسُ ای ٍجرَد داسد کرِ ًوری ترَاى اص      . کٌین

. قَس دایشُ ای سادُ استاادُ کشد 



ًرام   قَس هزکب دٍ هزکوشی ایي طشح هٌْذسی سادُ،  
تٌاتشایي تا استاادُ اص ایي قَس هشکة هی تَاى هسیش . داسد

سا تا هَقؼیت ّایی کِ اص ًظش فیضیکی هشکل ساص ّسرتٌذ،  
. تطثیق داد

آى اسرت کرِ ترا دٍ قرَس     کرشد،  اسائرِ  هی تَاى یکی اص ساُ حل ّایی کِ تِ ػٌَاى یک طشح هٌْذسی تشای سفغ ایي هشکل  
تِ گًَِ ای کِ اص هحرل دسُ هسریش فرشد شرذُ     ًقاک هَسد ًظش سا ( R2  ،R1)سادُ ّن جْت تا شؼاع ّای هتااٍ  دایشُ ای 

.تِ یکذیگش ٍصل کٌینػثَس ًکٌذ 

  هتصل ّن تِ سا هستقین هسیش دٍ کن ًسثتا ّضیٌِ صشف تا کِ تاشذ هی سادُ ای دایشُ قَس تا اٍلَیت ساّساصی دس
  قَس ایي جشایا کِ گیشد قشاس تَجِ هَسد هختلای ًکا  تایذ هشکة ای دایشُ قَس اص استاادُ ٌّگام صیشا ساصًذ، هی
 .ساصد هی هشکل سا

۱

  تَصیِ آى طشح تاشذ، تضسگ خیلی قَس شؼاع کِ هَاقؼی دس فقط ٍ تاشذ هحذٍد تایذ هشکة ّای قَس اص استاادُ
  .گشدد هی

۲

: ًکات

 قوس مرکب دو مرکزی



پاراهترهای اصلی

قوس هرکب دو هرکزی 

کیلَهتزاص ًقاط یَل هواس هشتزک  ساٍیِ اًحزاف کل یَل کل قَس



یَل قَس کل = یَل قَس اٍل + یَل قَس دٍم 

L = L 1 + L 2 ⇒ L = R 1 ∆ 1 + R 2 ∆ 2

  تا سا آى ٍ تاشذ هی هشکضی دٍ هشکة قَس اًتْایی ًقطِ B ًقطِ دیگش سَی اص .دٌّذ هی ًشاى ًیض P.C تا سا آى ٍ است قَس ششٍع ًقطِ ،A ًقطِ
P.T ًقطِ ّوچٌیي .دٌّذ هی ًوایش ًیض J ِتا سا آى ٍ است سادُ ای دایشُ قَس دٍ اتصا  ًقط PCC ۱  .دٌّذ هی ًشاى ًیض

۲

یَل کل قَس



م هواس ٍسٍدی ٍ خشٍجی قَس هشکة اًحشافی ٍجَد داسد هیضاى اًحشاف ایي دٍ هوراس ترِ ّرن    هاتیي                         

.ًام هی تاشذصاٍیِ اًحشاف کل ًاهگزاسی شذُ کِ ( ∆)

ٍ دس ًظرش   ۲ٍ  ۱تا هشخص شذى صاٍیِ 
گشفتي هثلث صیرش، صاٍیرِ اًحرشاف کرل     
. قَس هشکة دٍ هشکضی تؼییي هی شَد
ّواًطَس کِ هی داًیذ دس هثلرث، صاٍیرِ   
خاسجی یک صاٍیِ تشاترش ترا هوورَع دٍ    

دٍ صاٍیرِ غیرش   )صاٍیِ داخلی دیگش هثلث 
ۺتٌاتشایي داسین. است( هواٍس آى

∆ = ∆ 1 + ∆ 2
ساٍیِ اًحزاف کل دٍ هزکشی= ساٍیِ اًحزاف قَس اٍل + ساٍیِ اًحزاف قَس دٍم 

ساٍیِ اًحزاف کل

ۺّویي طَس داسین

سِ هزکشی ساٍیِ اًحزاف کل 

چْار هزکشی ساٍیِ اًحزاف کل 



  ۺ تا است تشاتش شکل تِ تَجِ تا هشتشک هواس طَ 

یَل هواس هشتزک 



 Bتا تَجِ تِ هاْرَم کیلرَهتشاط، کیلرَهتشاط ًقطرِ     
ٍ هسرافتی   Aتشاتش است تا هووَع کیلَهتشاط ًقطِ 

طری شرَد    Bترا ًقطرِ    Aکِ الصم است اص ًقطرِ  
(L1+L2 .)  ِکیلَهتشاط ًقطرJ      ًیرض تشاترش اسرت ترا

ٍ هسافتی کِ الصم است  Aهووَع کیلَهتشاط ًقطِ 
. طی شَد Jتا ًقطِ  Aاص ًقطِ 

ۺ کشدتؼییي کیلَهتشاط ششٍع ٍ اًتْای قَس تا تَجِ تِ هؼلَم تَدى ًقطِ اتصا  دٍ قَس ، هی تَاى اص سٍاتط صیش استاادُ تشای : تذکز

کیلَهتزاص ًقاط



مرکزی دو مرکب دایره ای قوس به مربوط روابط

رٍابوط پواراهتز

کل قَس طَ 

صاٍیِ اًحشاف کل

طَ  هواس هشتشک

کیلَهتشاط



هتش کِ داسای دٍ قَس   ۶۵۰دس طشاحی یک هسیش اص قَس هشکثی تِ طَ  :  1توزیي 
هی تاشذ ، هطاتق   R1 = 200 m  ٍR2 = 300 mدایشُ ای سادُ تِ شؼاع ّای 

دسجِ تاشذ ، صاٍیِ   ۶۰اگش صاٍیِ اًحشاف قَس اٍ  تشاتش . شکل هقاتل استاادُ شذُ است 
( π=3) هشکضی قَس دٍم تش حسة دسجِ کذام است ؟ 



دسجِ، اص قَس هشکثی کِ اص دٍ قَس دایشُ ای ساسرتگشد ترِ شرؼاع ّرای      ۹۰تشای اتصا  دٍ هسیش تا صاٍیِ تقاطغ :  2توزیي 
R1 = 150 m  ٍR2 = 200 m تاشرذ،   60 =1∆دس صَستی کِ صائیِ اًحشاف قرَس اٍ   . تشکیل شذُ ، استاادُ هی شَد

ۺ هطلَب است هحاسثِ 
صاٍیِ اًحشاف قَس دٍم ( الف 
.طَ  خطی کِ تش ّش دٍ قَس دایشُ ای هواس است ( ب 



 R1 = 300 m  ٍR2 = 360 mدس هٌطقِ ای کَّستاًی ، یرک قرَس هشکرة ترا شرؼاع ّرای       :  3توزیي 
ۺ تاشذ ، هطلَب است تؼییي ۱۸+۷۲۰دس صَستی کِ کیلَهتشاط اًتْایی قَس . هطاتق شکل سٍتشٍ طشاحی شذُ است 

کیلَهتشاط ًقطِ ششٍع قَس ( الف 
کیلَهتشاط ًقطِ اتصا  دس قَس دایشُ ای سادُ ( ب 



:ًکات

ٍ دس اهتذاد ساُ قشاس گشفتِ تاشٌذ تشای دیذ کاهل حذ فاصل تریي دٍ  تَدُ کِ دٍ قَس داسای شؼاع کَچک ٌّگاهی کِ -
اتصوال دٍ قوَس بوا خوط هسوتقین      سا تا یک هواس کَچک تِ ّن ٍصل هی کٌذ ٍ ایي سیستن سا تِ ػٌرَاى  قَس 

.هی گَیٌذ

هَاقرغ ترشای ایوراد ٍیرغ     ٍ یا حتری دس تؼیری   اهکاى تغییش ایي سیستن تا قَس هشکة سِ هشکضی ٍجَد داسد هؼوَالً  -
تِ جای سیستن هضتَس اص یک قرَس دایرشُ ای ترا شرؼاع تضسگترش      هی تَاى ظاّشی تْتش ٍ تْثَد تخشیذى تِ ٍیغ ساًٌذگی 

.استاادُ کشد


