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 حجن عوليات خاكي

 (Decapage)دكَپاش . 1

3 

هٌظَر از ػوليات ذاكي ٍ هحاسثات هرتَط تِ آى، هجوَػهِ ادهساها ي اسهه كهِ تها ّهس        

 :  ؼييي احجام ٍ پاراهترّاي زير اًجام هي گيرز

ذاكْهاي زاراي ههَاز آ،هي، ريطهِ ٍ سهادِ      )كٌسى ٍ ترزاضه ذاكْاي ًثها ي  ػثارت اسه از 

 .ٍ هَاز زايس از سغح زهيي عثيؼي تستر راُ يا هحَعِ( زرذتاى

ايي ػوليات هؼوَال دثل از اجراي اليِ ّاي ذاكريس ٍ يا اليهِ ّهاي رٍسهازي تهر رٍي سهغح      

 .اًجام هي گيرزساًتي هتر  30 ا  10 زهيي عثيؼي، زر ػوق تيي



 حجن عوليات خاكي

 (Cut)خاك برداري . 2

4 

ػثارت اسه از كٌسى ٍ ترزاضه ذاك زر هحل ّايي از عَل زههيي عثيؼهي كهِ ردهَم آًْها      

 .تيطتر از ردَم ذظ پرٍشُ اسه

 (Fill)خاك ريسي . 3

ػثارت اسه از ريرتي ذاك ٍ  راكن آى زر هحل ّايي از عَل زهيي عثيؼي كِ ردهَم آًْها   

 .كوتر از ردَم ذظ پرٍشُ اسه



 حجن عوليات خاكي

 (Depotِ)دپَ . 4

5 

ػثارت اسه از هحلي كِ ذاك ّاي اضافي حاصل از ػوليات ذاكثرزاري تِ آًجها حوهل ٍ   

 .زر آى اًثار هي ضَز

 (Borrow)قرضِ . 5

زرصَر ي كِ ًتَاى  وام ذاك هَرز ًياز زر ذاكريسّا را از هحل ذهاكثرزاري ّهاي پهرٍشُ    

 . اهيي كرز، ذاك هَرز ًياز را از هحل زيگري  اهيي هي كٌٌس كِ درضِ ًام زارز



 حجن عوليات خاكي

 (Shrinkageِ)اًقباض . 6

6 

كهِ ٍزى ذهاك   ضَز، عَريضَز هؼوَال از حجوص كاستِ هيكِ ذاك هتراكن هيٌّگاهي

هَجَز زر يک هترهکؼة درضِ په  از  هراكن، حجوهي كوتهر از يهک هترهکؼهة ذَاّهس        

ضهرية  . ضهَز تِ ايي كاّص حجن ذهاك زر ارهر  هراكن، اًضثهاک ذهاك گیتهِ ههي       . زاضه

 :اًضثاک ذاك را هي  َاى از راتغِ زير تِ زسه آٍرز



 حجن عوليات خاكي
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 (Swell)تَرم . 7

كهِ ٍزى ذهاك   گهرزز، عهَري  ضَز هؼوَال تِ حجوص اضافِ هيكِ ذاك كٌسُ هيٌّگاهي

ترزاري، حجوي تيطتر از يک هترهکؼة اضغال هَجَز زر يک هترهکؼة درضِ پ  از ذاك

. ضهَز تهرزاري،  هَرم ذهاك گیتهِ ههي     تِ ايي افسايص حجن ذاك زر ارر ذاك. ذَاّس كرز

 :ضرية  َرم ذاك را هي  َاى از راتغِ زير تِ زسه آٍرز



8 
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 حجن عوليات خاكي

 رٍش ّاي هحاسبِ سطح ًيورخ ّاي عرضي

10 

ّاي هرتلیي استیازُ كرز كِ چٌس  َاى از رٍشّاي ػرضي هيرختراي هحاسثِ هساحه ًين

 :ّا تِ ضرح زير ّستٌسًوًَِ از ايي رٍش

رٍش ٌّذسي. 1  

ّاي كَچکتر ٌّسسهي  ضسهين ضهسُ ٍ تها هحاسهثِ ٍ جوهغ       رخ تِ دغؼِزر ايي رٍش ضکل ًين

ّايي كِ زاراي ضکل رخهؼوَال سغح ًين. آيسرخ تسسه هيسغَح كَچکتر، سغح كل ًين

 . گرززٌّسسي هٌظن ّستٌس، از ايي رٍش هحاسثِ هي



 حجن عوليات خاكي

11 

رٍش تبذيل بِ سطَح كَچكتر. 2  

رخ ػرضي را پ  از  رسين تا ذغَط دائن هَازي تِ فَاصل هسهاٍي  ضسهين   زر ايي رٍش ًين

 .آٍرًسرخ ػرضي را تا استیازُ از راتغِ زير تسسه هيكرزُ ٍ سپ  سغح ًين



 حجن عوليات خاكي

12 

رٍش هختصات. 3  

زر صَرت ذهظ    xكِ عَريرخ، از يک ًضغِ ز،رَاُ، كسرّايي تِتراي  ؼييي هساحه ًين

رخ ػرضي تراتهر  تٌاترايي هساحه ًين. ضَززر هررج آى ٍ يا ترػک ، ًَضتِ هي yكسري ٍ 

هٌْهاي  ( دغهر اصهلي  )ضرب اػهساز ٍادهغ زر زٍ سهر ذهظ هوتهس     اسه تا ًصف هجوَع حاصل

زر ضهوي  وهام ًضهاط تها     (. دغهر فرػهي  )چهيي ضرب اػساز ٍادغ زر زٍ سر ذظهجوَع حاصل

 .كار ترزُ ضسُ ٍ ًضغِ اٍل ًيس تايس زر اًتْا  کرار ضَززرًظر گرفتي ػالهه جثري تِ

 هَاى از ايهي رٍش هحاسهثِ    ّايي كِ زاراي ضکل ٌّسسي ًاهٌظن ّسهتٌس را ههي  رخسغح ًين

ِ . كرز زر ايهي  . ضهَز تهرزاري  ؼيهيي ههي   زر ايي رٍش، هرتصات ّر يک از ًضاط  َسظ ًضطه

 :زسه آٍرزصَرت زير تِ َاى تِرخ را هيرٍش سغح ًين



 حجن عوليات خاكي
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 حجن عوليات خاكي

14 

استفادُ از راياًِ. 4  

زر ايهي  . ّهاي ػرضهي اسهتیازُ از راياًهِ اسهه     رختْتريي رٍش تراي پيسا كرزى هساحه ًين

ّهاي ػرضهي ّسهتٌس    رخسازي كِ دازر تِ هحاسثِ سغح ًينافسارّاي هرتلف راُرٍش از ًرم

 .ضَزاستیازُ هي



 حجن عوليات خاكي

هحاسبِ حجن عوليات خاكي بيي دٍ ًيورخ عرضي هتَالي در هسير هستقين   

15 

ّهاي  تراي هحاسثِ حجن ػوليات ذاكي تيي زٍ ًيورخ  ػرضي زر هسهيرّاي هسهتضين حا،هه   

 :ضَزهرتلف زير را زرًظر گرفتِ هي



 حجن عوليات خاكي
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  .رخ ػرضي هتَا،ي زر ذاكثرزاري تاضٌسّر زٍ ًين :حالت اٍل



 حجن عوليات خاكي

17 

  .رخ ػرضي هتَا،ي زر ذاكريسي تاضٌسّر زٍ ًين :حالت دٍم



 حجن عوليات خاكي

18 

رخ ػرضهي هتهَا،ي يکهي زر ذهاكثرزاري ٍ يکهي زر      ّهر زٍ ًهين   :حالت سوَم 

   .ذاكريسي تاضٌس



 حجن عوليات خاكي

19 

رخ ػرضي هتَا،ي تِ عَر هطهاتِ ّهن زر ذهاكثرزاري ٍ    ّر زٍ ًين :حالت چْارم

  .ّن زر ذاكريسي تاضٌس



 حجن عوليات خاكي

20 

رخ ػرضي هتَا،ي تِ عَر غير هطاتِ ّن زر ذهاكثرزاري  ّر زٍ ًين :حالت پٌجن

  .ٍ ّن زر ذاكريسي تاضٌس
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 حجن عوليات خاكي



 حجن عوليات خاكي

هحاسبِ حجن عوليات خاكي بيي دٍ ًيورخ عرضي هتَالي در قَس  

22 

ِ   ّا ٍ جازُتراي هحاسثِ حجن ػوليات ذاكي زر راُ صهَرت ذهظ   ّا، فرک كهرزى هحهَر ته

يکههي از هههَارزي كههِ زر آى ذغهها زيههاز تههَزُ ٍ  صههحيح زر  . هسهتضين تهها ذغهها ّوههراُ اسههه 

 ّهاي افضهي   زر دهَ  . اسهه ّهاي افضهي    صهحيح زر دهَ   رسهس،  ًظهر ههي   هحاسثات الزم تِ

ضًَس، تٌهاترايي حجهن حضيضهي ػوليهات ذهاكي      ّاي ػرضي زر اهتساز ضؼاع گرفتِ هيرخًين

 .ضَزػثارت اسه از حجن دَسي كِ تيي زٍ سغح هضغغ غير هَازي  طکيل هي



 حجن عوليات خاكي

23 

ِ اگر از حا،ه دَسي تهَزى آى صهرفٌظر ضهَز ٍ آى    صهَرت يهک هسهير هسهتضين زرًظهر      را ته

 .آيسصَرت يک حجن هٌطَري هغاتق ضکل زير زرهيگرفه، تٌاترايي ضکل فَق تِ



 حجن عوليات خاكي

24 

 گلاذنىً  ي  پااپیً  تًان از قضیٍ برای محاسبٍ حجم عملیات خاکی در حالت فًق می

يسایلٍ  اگر نک سطح صاف حًل نک محًر گردش کىذ، حجم تًلیذ ضذٌ بٍ. استفادٌ کرد

 در طاًلی کاٍ مرکاس  ساح ساطح طای       انه گردش برابر است با سطح ديران کىىذٌ ضرب

از  بیطاتر باضاذ، حجام حسیسای    خارج از محًر يسط قاً   اگر مرکس  سح قً  . کىذمی

داخاح محاًر   آنذ ي اگر مرکس  سح قاً   حجمی است کٍ از محاسبٍ مىطًری بذست می

 .از حجم حسیسی خًاَذ بًد تربسرگباضذ، حجم محاسبٍ ضذٌ از راٌ مىطًر  يسط قً 



 حجن عوليات خاكي
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 حجن عوليات خاكي
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 حجن عوليات خاكي

 هحاسبِ حجن عوليات خاكي در پرٍشُ

27 

تِ هٌظَر هحاسثِ احجهام ذهاكريسي ٍ ذهاكثرزاري ٍادهغ تهيي كليهِ هضهاعغ ػرضهي هسهير ٍ          

. زستياتي تِ حجن كل ػوليات ذاكي پرٍشُ، جسٍ،ي هغاتق جسٍل صیحِ تؼس  ٌظين هي ضَز

 احجهام زر ايي جهسٍل تها هؼلهَم تهَزى سهغح هضهاعغ ػرضهي ٍ فاصهلِ تهيي آًْها، ههي  هَاى             

ػهالٍُ تهر   (. 7ٍ  6ستَى ّهاي  )تيي زٍ هضغغ هتَا،ي را هحاسثِ ًوَز  ذاكثرزاريٍ  ذاكريسي

هرتهَط تهِ   )اًضثهاک  ايي تا اػوال ضراية هٌاسة هي  َاى ارر كاّص حجن ذهاك ًاضهي از   

هرتههَط تههِ ػوليههات ) ههَرم ٍ يهها ارههر افههسايص حجههن ذههاك ًاضههي از  ( ػوليههات ذههاكريسي

 (.9ٍ  8ستَى ّاي )را زر هحاسثات ،حاػ كرز ( ذاكثرزاري



 حجن عوليات خاكي

28 

زر هرحلِ تؼس تا زرًظر گرفتي ايي هَضَع كِ حجن ذاكريس هَرز ًياز تيي زٍ ًيورخ هتهَا،ي  

زرصَرت اهکاى از حجن ذاكثرزاري هرتَط تِ ّواى زٍ ًيورخ  اهيي هي گهرزز، ههي  هَاى    

هثثهه تهراي   )هَجَز تيي زٍ هضغغ را تها زرًظهر گهرفتي ػالههه جثهري      اضافِ حجن ػوليات 

تهِ ايهي  ر يهة    (. 11ٍ  10سهتَى ّهاي   )تِ زسهه آٍرز  ( ذاكثرزاري ٍ هٌیي تراي ذاكريسي

جوغ جساگاًِ اػساز ستَى ّاي فَق، هطرص ذَاّس ًوَز كهِ كهل ػوليهات ذهاكي پهرٍشُ      

ضاهل چِ هيساى ذاكثرزاري ذاكريسي تَزُ ٍ تا هضايسِ ايي هضازير ًياز پرٍشُ تِ هحهل درضهِ   

ٍ زر ًْايه جوغ جثري احجام  ا ًيوهرخ ههَرز ًظهر را ههي  هَاى زر      . يا زپَ  ؼييي هي گرزز

 .استیازُ هي ضَز رسين هٌحٌي ترٍكٌر هطاّسُ كرز كِ از ايي ستَى تراي  12ستَى 
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 حجن عوليات خاكي

 حول خاك

31 

زر پرٍشُ ّاي راُ سازي ًيورخ ّاي ػرضي هرتلیي اػن از ذاكثرزاري ٍ ذهاكريسي ٍجهَز   

ٍ تِ ًضهاط زيگهري   ترزاضتِ ضسُ زارز ٍ ّوَارُ الزم اسه  ا ذاك از ًضاط هرتلیي از پرٍشُ 

ًاهيهسُ ههي ضهَز، از ًظهر     حوهل ذهاك   ايي جاتِ جهايي كهِ زر اصهغالح    . ريرتِ ضَزاز آى 

ًحَُ جاتِ جايي ذاك تهيي ًضهاط هرتلهف هسهير تايهس تهِ       . ادتصازي تسيار حايس اّويه اسه

 .گًَِ اي سازهاًسّي ضَز كِ هتَسظ فاصلِ حول ذاك زر كل پرٍشُ حسادل گرزز



 حجن عوليات خاكي

 فاصلِ حول خاك

32 

اًتضال ذاك از ذاكثرزاري تِ ذاكريسي،  اهيي ذاك هَرز ًياز از درضهِ ٍ ّونٌهيي اًتضهال    

از عرفهي پرزاذهه ّسيٌهِ ػوليهات ذهاكي تهِ       . ذاك هازاز تِ زپَّا، ّوِ ًياز تِ حول زارًس

پيواًکار كِ تر هثٌاي هترهکؼة ذاك اًجام ههي گيهرز، زر صهَرت  جهاٍز فاصهلِ حوهل از       

فاصلِ حول تٌاترايي  ؼييي . فاصلِ  ؼييي ضسُ زر درارزاز، ضاهل اضافِ ّسيٌِ حول ذَاّس ضس

 . پاراهتري تسيار هْن زر هحاسثات ػوليات ذاكي اسه ذاك



 حجن عوليات خاكي

33 

تراي پيسا كرزى حسادل فاصلِ هتَسظ حول ذاك، رٍش ّهاي هرتلیهي ٍجهَز زارز كهِ زر     

 . كارترز تيطتري زارًس( Bruckner)ترٍكٌر ٍ ( Lalan)الالى هياى آًْا زٍ رٍش 

اسا  ّر زٍ رٍش  ضريثا يکساى اسه تا ايي  یاٍت كِ رٍش الالى سهريغ  هر ٍ سهازُ  هر از     

 .اسهترٍكٌر زديق  ر رٍش ترٍكٌر تَزُ ٍ،ي رٍش 



 هنحني بروكنر

 .خاک ي تعییه حذاقح فاصلٍ متًسط حمحاقتصادی ترنه وحًٌ جابٍ جانی دستیابی بٍ 

:ّذف از ترسين هٌحٌي برٍكٌر  

34 

تِ ػثارت زيگر هٌحٌي ترٍكٌر تِ ايي پرسهص پاسهد ههي زّهس كهِ ذهاك ههَرز ًيهاز تهراي          

ذاكريسي از كسام ًضغِ  ْيِ ضَز ٍ ذاك حاصل از ذاكثرزاري تِ كسام ًضغِ هٌتضهل گهرزز   

 .گرززّسيٌِ حول ذاك حسادل را زاضتِ تاضس ٍ زر ًتيجِ كوتريي فاصلِ   ا حول ذاك



35 

 عزم حول و فاصله هتوسط حول

تٌاترايي زر صَر ي كِ هجوَع ػسم حول ّاي جسء را كِ 

تِ آى ػسم حول كل گیتِ هي ضَز، تر هجوَع حجن ّهاي  

ذهاك تهِ   فاصلِ حوهل هتَسهظ   جاتِ جا ضسُ  ضسين كٌٌس، 

 :زسه هي آيس

حاصل ضرب حجن ذاك زر فاصلِ جاتِ جهايي آى را از  

ِ صَرت يک كار هکاًيکي زر  زيسگاُ فيسيکي هي  َاى ت

يا ،ٌگر حول ًاهيسُ ػسم حول ًظر گرفه كِ زر اصغالح 

 . هي ضَز
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 هنحني بروكنر

. هي ضَزكوتر پرٍشُ ًيس ػوليات ذاكي تاضس، ّسيٌِ كوتر ذاك فاصلِ حول هتَسظ ّر چِ 

تر اسا  راتغِ فاصلِ حول هتَسهظ،  ٌْها يهک راُ حهل تهراي حهسادل ًوهَزى فاصهلِ حوهل          

 .كل ذَاّس تَزيا ػسم حول ٍ كاّص صَرت كسر هتَسظ ٍجَز زارز ٍ آى 

هضهساري  الزم تِ يازآٍري اسه كِ هررج كسر ٍ يا حجهن ػوليهات ذهاكي زر يهک پهرٍشُ      

 .اسه ٍ  ٌْا تا  غيير هسير راُ ٍ يا  غيير ذظ پرٍشُ، هي  َاى ايي حجن را  غيير زاز راته



37 

جهسٍل احجهام    2اػساز ستَى )كيلَهتراش هضاعغ ػرضي تراي رسن هٌحٌي ترٍكٌر هي  َاى 

رٍي هحَر را تر  12ارايِ ضسُ زر ستَى جوغ جثري ٍ رٍي هحَر افضي را ( ػوليات ذاكي

هضيا  هحَر افضهي هٌحٌهي ترٍكٌهر هطهاتِ پرٍفيهل عهَ،ي هسهير تراتهر         . پيازُ ًوَز ػوَزي

 12اًتراب هي ضَز ٍ هضيا  هحَر ػوَزي آى هتٌاسة تا  غييهرات اػهساز سهتَى     1:2000

 .جسٍل احجام، هوکي اسه هتغير تاضس

 هنحني بروكنر
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 خط پايِ

 خط پاياى

 خط پخص
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 خط پخص

 عبارت است از سطح محصًر بیه مىحىی بريکىر ي خط پخص: عسم حول
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 تِ هحَر افضي كِ ّواى كيلَهتراش هسير اسهه، ذهظ پايهِ يها ذهظ پايهِ گیتهِ        : ذظ پايِ -1

 .هي ضَز

 نكات ههن

جْه هثثه هحَر ػوَزي تياًگر ػوليات ذاكثرزاري ٍ جْه هٌیهي  : ػالين درارزازي -2

تٌهاترايي عهَل ضهاذِ ّهاي صهؼَزي هٌحٌهي ترٍكٌهر،        . آى تياًگر ػوليات ذاكريسي اسه

هحسٍزُ ػوليات ذاكثرزاري ٍ عَل ضاذِ ّاي ًسٍ،ي آى هحسٍزُ ػوليهات ذهاكريسي را   

ّونٌيي هجوَع ار یاع ضاذِ ّاي صؼَزي هٌحٌي ترٍكٌر، حجهن كهل   . هطرص هي كٌس

ػوليات ذاكثرزاري ٍ هجوَع ار یاع ضاذِ ّاي ًسٍ،ي آى حجن كل ػوليهات ذهاكريسي   

 .را ًطاى هي زّس
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 نكات ههن

تِ ذغي كِ از اًتْاي هٌحٌي ترٍكٌر ٍ تِ هَازات ذظ پايِ رسن گرزز، ذظ : ذظ پاياى -4

هَدؼيه ايي ذظ هي  َاًس تر حسة هَرز، زر تاال يا پهاييي ذهظ پايهِ    . پاياى گیتِ هي ضَز

 . تاضس

( يا تهرػک  )ًضاعي ّستٌس كِ ػوليات ذاكثرزاري تِ ذاكريسي : ًضاط تيطيٌِ ٍ كويٌِ -3

هضغهغ ػرضهي   )ايي ًضاط تيطتر زر هحل ترذَرز ذظ پرٍشُ تا ذهظ زههيي   .  ثسيل هي ضَز

 .درار هي گيرًس( صیر يا زر هَارزي هضغغ ػرضي هرتلظ
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 نكات ههن

اگر ذظ پاياى زر تاالي ذظ پايِ درار گيرز، اضافِ حجهن ػوليهات ذهاكي پهرٍشُ از      -4-1

 .ًَع ذاكثرزاري تَزُ ٍ پرٍشُ ًيازهٌس زپَ اسه

اگر ذظ پاياى زر پاييي ذظ پايِ درار گيرز، اضهافِ حجهن ػوليهات ذهاكي پهرٍشُ از       -4-2

 .ًَع ذاكريسي تَزُ ٍ پرٍشُ ًيازهٌس درضِ اسه

اگر ذظ پاياى هٌغثق تر ذظ پايِ تاضس، حجن ػوليات ذاكثرزاري ٍ ذاكريسي كهل   -4-3

 .اسه  ؼازلپرٍشُ تا ّن زر 
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 نكات ههن

 ًضاعي كِ هٌحٌي ترٍكٌر ذظ پايِ را دغهغ ههي كٌهس، ًضهاط  ؼهازل ًاهيهسُ       : ًضاط  ؼازل -5

. هي ضَز؛ زيرا جوغ جثري احجام ذاكثرزاري ٍ ذاكريسي زر ايي ًضاط تراتهر صهیر اسهه   

تِ ػثارت زيگر زر ّر سغح هحصَر تيي هٌحٌي ترٍكٌر ٍ ذظ پايِ، هضسار ذهاكثرزاري تها   

 .ذاكريسي تراتر اسه

ّر ذغي كِ تِ هَازات ذظ پايِ رسن ضَز ٍ هٌحٌي ترٍكٌهر را زر حهسادل   : ذظ پرص -6

تا ايي  ؼريف ذظ پايهِ ٍ  . زر يک ًضغِ دغغ كٌس، ذظ  َزيغ يا ذظ پرص ًاهيسُ هي ضَز

 .ذظ پاياى ّن هي  َاًٌس تِ ػٌَاى يک ذظ پرص هحسَب ضًَس
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 نكات ههن

ّر ذظ پرص هیرٍک، هٌحٌي ترٍكٌر را تِ هجوَػِ اي از سغَح ٌّسسي كِ زر تهاال   -7

ّواى عَر كِ هالحظِ هي ضَز ّر يهک از  . ٍ پاييي ايي ذظ ٍادغ ضسُ اًس،  ضسين هي كٌس

سغَح تستِ ٍادغ تيي هٌحٌي ترٍكٌر ٍ ذظ پرص هیرٍک، زاراي يهک ضهاذِ صهؼَزي ٍ    

تهِ ايهي  ر يهة ههي  هَاى عهَل پهرٍشُ را تهِ صهَرت          . يک ضاذِ ًسٍ،ي ّن ار یاع ّستٌس

دغؼا ي زر ًظر گرفه كِ تِ ،حاػ حجن ذاكثرزاري ٍ ذاكريسي زر  ؼازل دهرار زارًهس ٍ   

تهِ سهوه ضهاذِ ًسٍ،هي     ّهر دغؼهِ   ( ذهاكثرزاري )از سهوه ضهاذِ صهؼَزي    تايس ذاك را 

تا رػايه ايي اصل، ّر ذظ پرص هیرٍک، ضيَُ اي را تهراي  . ًوَز حولآى ( ذاكريسي)

سغَح تاالي ذهظ پرهص   جاتِ جايي ذاك پيطٌْاز هي كٌس ٍ جْه جاتِ جايي ذاك زر 

 .ذَاّس تَزراسه تِ چپ از سغَح زير ذظ پرص ٍ زر چپ تِ راسه از 
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 خط پخص
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 نكات ههن

هسلن اسه كِ تا  غيير ذظ پرص، هرزّاي جاتِ جايي ذاك ٍ فاصلِ : ذظ پرص تْيٌِ -8

از ايي رٍ هي  َاى اًتظار زاضه كِ تهِ ازاي يهک ذهظ    . حول هتَسظ ذاك  غيير هي كٌس

زر ازاههِ ذهَاّين زيهس كهِ اگهر      . ، هتَسظ فاصلِ حوهل ذهاك حهسادل گهرزز    پرص تْيٌِ

هجوَع داػسُ ّاي سغَح زير ذهظ پرهص   تا هجوَع داػسُ ّاي سغَح تاالي ذظ پرص 

ذَاّس تَز ٍ زر صَرت جاتِ جهايي ذهاك هغهاتق     تْيٌِتراتر تاضٌس، ذظ پرص هیرٍک، 

 .هي ضَزهتَسظ فاصلِ حول ذاك حسادل تا ا،گَي ارايِ ضسُ  َسظ ذظ پرص تْيٌِ، 
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 روش هاي ترسين خط پخش بهينه

هغاتق ضکل، هٌحٌي ترٍكٌر دغؼِ اي از پرٍشُ را كِ تِ ،حاػ احجام ػوليهات ذهاكثرزاري   

ّواًغَر كِ هالحظِ . ٍ ذاكريسي زر  ؼازل اسه، زر زير پرٍفيل عَ،ي آى رسن هي كٌين

 :هي ضَز

      ٍ سهغح ٍادهغ تهيي هٌحٌهي ترٍكٌهر

كهِ زر ايٌجها   )ذظ پرص هیرٍک 

تراتهر تها   ( هٌغثق تر ذظ پايهِ اسهه  

ػهسم حوههل ذهاك زر دغؼههِ هههَرز   

 .ًظر اسه



48 

 روش هاي ترسين خط پخش بهينه

هغاتق ضکل، هٌحٌي ترٍكٌر دغؼِ اي از پرٍشُ را كِ تِ ،حاػ احجام ػوليهات ذهاكثرزاري   

ّواًغَر كِ هالحظِ . ٍ ذاكريسي زر  ؼازل اسه، زر زير پرٍفيل عَ،ي آى رسن هي كٌين

 :هي ضَز

    ار یههاع سههغح ٍادههغ تههيي هٌحٌههي

ترٍكٌههر ٍ ذههظ پرههص هیههرٍک،   

تراتر تها حجهن ػوليهات ذهاكي زر     

 .دغؼِ هَرز ًظر اسه
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 روش هاي ترسين خط پخش بهينه

استیازُ از ايي ًکات زر فرهَل ارايِ ضسُ تراي هتَسظ فاصلِ حول ذاك، ايي ًتيجِ را تهِ  

كهل  ػسم حول ذاك تايس حسادل ضسى فاصلِ حول هتَسظ ّوراُ ذَاّس زاضه كِ تراي 

ٍادغ تهيي هٌحٌهي ترٍكٌهر ٍ ذهظ پرهص هیهرٍک حهسادل        هجوَع هساحه ّاي سغَح يا 

زيرا حجن كل ػوليات ذاكي پرٍشُ، هضساري راته اسه ٍ تٌهاترايي هجوهَع ار یهاع    . ضَز

 .سغَح ٍادغ تيي هٌحٌي ترٍكٌر ٍ ذغَط پرص هرتلف، ّوَارُ راته هي هاًس

زر چٌيي ضرايغي عثق يک دضيِ ٌّسسي، حسادل هجوَع هساحه ّا زر صَر ي حاصهل  

هجوَع داػسُ ّاي سغَح زير تا هجوَع داػسُ ّاي سغَح تاالي ذظ پرص هي ضَز كِ 

 . تراتر تاضٌس ذظ پرص
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 روش هاي ترسين خط پخش بهينه

تا رػايه ايي اصل هي  َاى ذظ پرص تْيٌِ را  رسين ًوَز، اها تايس  َجِ زاضه كهِ ايهي   

هحسٍزيتي تراي هحل ّاي درضِ ٍ زپَ رٍش تراي زهاًي هٌاسة اسه كِ زر عَل پرٍشُ 

زيرا زر غير ايي صَرت، هَدؼيه ذظ پرص تْيٌِ تهِ هحهل درضهِ يها     . ٍجَز ًساضتِ تاضس

زپَّاي هَجَز زر عَل پرٍشُ ًيس تسهتگي زارز ٍ تهر حسهة ههَرز هوکهي اسهه يکهي از        

 : حا،ه ّاي زير ايجاز ضَز
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 حالت هاي هختلف هوقعيت خط پخش

 بذٍى درًظر گرفتي هعذى قرضِ ٍ دپَ  -الف

 (:هحذٍديتي براي هحل ّاي قرضِ ٍ دپَ ٍجَد ًذارد)
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 حالت هاي هختلف هوقعيت خط پخش

 .درصًرتی کٍ مىحىی بريکىر بٍ صفر ختم ضًد :حالت اٍل

 .در ايي حالت بْتريي خط پخص ّواى خط پايِ است
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 حالت هاي هختلف هوقعيت خط پخش

 .درصًرتی کٍ مىحىی بريکىر بٍ صفر ختم وطًد :حالت دٍم

 .در ايي حالت بْتريي خط پخص بيي خط پايِ ٍ خط پاياى است
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 حالت هاي هختلف هوقعيت خط پخش

 .درصًرتی کٍ در مىحىی بريکىر خط افسی يجًد داضتٍ باضذ :تبصرُ حالت دٍم

 .در ايي حالت بْتريي خط پخص هٌطبق بر خط افقي است
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 حالت هاي هختلف هوقعيت خط پخش

 با درًظر گرفتي هعذى قرضِ ٍ دپَ  -ب

 (:براي هحل ّاي قرضِ ٍ دپَ هحذٍديت ٍجَد دارد)
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 حالت هاي هختلف هوقعيت خط پخش

 .معذن قرضٍ نا دپً در پانان مسیر قرار داضتٍ باضذ :حالت اٍل

 .در ايي حالت بْتريي خط پخص ّواى خط پايِ است
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 حالت هاي هختلف هوقعيت خط پخش

 .معذن قرضٍ نا دپً در ابتذای مسیر قرار داضتٍ باضذ :حالت دٍم

 .در ايي حالت بْتريي خط پخص ّواى خط پاياى است
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 حالت هاي هختلف هوقعيت خط پخش

 .معذن قرضٍ نا دپً در يسط مسیر قرار داضتٍ باضذ :حالت سَم

در ايي حالت خط پخص بْيٌِ بِ صَرت پلِ اي بَدُ ٍ براي قطعِ سوت چپ هاًٌذ 
 .حالت اٍل ٍ براي قطعِ سوت راست هاًٌذ حالت دٍم  عول هي ضَد
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 حالت هاي هختلف هوقعيت خط پخش

 .معذن قرضٍ نا دپً در طرفیه مسیر قرار داضتٍ باضذ :حالت چْارم

در ايي حالت بْتريي خط پخص بيي خط پايِ ٍ خط پاياى بَدُ ٍ هحل دقيق آى بر 
 .اساس تساٍي هجوَع قاعذُ ّاي سطَح باال ٍ پاييي خط پخص تعييي هي گردد
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 حالت هاي هختلف هوقعيت خط پخش

 .معذن قرضٍ نا دپً بٍ يفًر در مسیر يجًد داضتٍ باضذ :حالت پٌجن
 .قبل استدر ايي حالت خط پخص بْيٌِ بِ صَرت پلِ اي بَدُ ٍ تركيبي از سِ حالت 
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 اصالح هنحني بروكنر بر اساس فاصله جانبي هعذى قرضه يا دپو

هَدؼيه ٍادؼي هؼازى درضِ ٍ زپهَ هؼوهَال زر فاصهلِ هطرصهي از عهرفيي راُ دهرار زارز ٍ       

ايي راُ ار ثهاعي فاصهلِ   . اًجام هي ضَزاحساث يک راُ ار ثاعي زسترسي تِ آًْا از عريق 

ِ رفتي تِ زپَ ٍ يا آهسى از درضِ را تِ فاصهلِ حوهل ذهاك     تٌهاترايي تهراي   . ههي كٌهس   اضهاف

هٌحٌي ترٍكٌر را اصالح هٌظَر كرزى ايي فاصلِ زر  ؼييي هتَسظ فاصلِ حول ذاك، تايس 

 .ًوَز
تراي اصالح هٌحٌي ترٍكٌر هي  َاى فاصلِ راُ زسترسي تِ هحل درضِ ٍ زپَ را تِ صَرت 

تراي ايي كار زر عَل ايي فَاصل، هٌحٌي ترٍكٌر را . اضافِ كرزهجازي تِ كيلَهتراش هسير 

ذظ پرص تْيٌِ تر رٍي هٌحٌي ترٍكٌر اصهالح ضهسُ   . تِ هَازات ذظ پايِ اهتساز هي زٌّس

 .ًيس ضثيِ حا،ه ّاي گیتِ ضسُ داتل  رسين اسه
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 اصالح هنحني بروكنر بر اساس فاصله جانبي هعذى قرضه يا دپو
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 اصالح هنحني بروكنر بر اساس فاصله جانبي هعذى قرضه يا دپو



64 



65 

زر ازاهِ هثا،ي تراي  طريص تْتريي ذظ پرص ٍ  ارير آى 

 .زر هيساى ػسم حول، آٍرزُ ضسُ اسه



 هٌحٌي برٍكٌر



 خط پخص هٌطبق بر خط پايِ



 خط پخص هٌطبق بر خط پايِ



 خط پخص هٌطبق بر خط پايِ

 عسم حول عسم حول



 خط پخص هٌطبق بر خط پاياى



 خط پخص هٌطبق بر خط پاياى



 خط پخص هٌطبق بر خط پاياى

 عسم حول



 خط پخص بيي خط پايِ ٍ خط پاياى



 خط پخص بيي خط پايِ ٍ خط پاياى



 خط پخص بيي خط پايِ ٍ خط پاياى

 عسم حول

 خط پخص بْيٌِ
 با هجوَع قاعذُ ّاي برابر

d1 d3 
d2 

d4 

d1+d3
 = d2+d4 




