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)دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سیرجان(  

رضا غنی زاده علی: تهیه و تنظیم  
23/11/92:تهیهتاریخ   

 
:گزارش  

 )نام و آرم دانشگاه، عنوان، نام اعضاء گروه، نام استاد راهنما، تاریخ تحویل(صفحه عنوان  )1
 صفحه بسم اهللا )2
 )اختیاري(صفحه تقدیر و تشکر  )3
 شماره صفحهسرفصل مطالب به همراه  )4
 مقدمه )5
 ...)بندي راه، وسیله نقلیه طرح و  بندي توپوگرافی، طبقه طبقه(مفروضات طراحی مسیر  )6
براي تعیین  Kها، ضریب  حداقل و حداکثر شیب طولی، بربلندي، حداقل شعاع قوس(تعیین مقادیر پارامترهاي طراحی  )7

تعیین هر یک از این  نحوهدر این قسمت باید ). طع عرضیها، مشخصات مق هاي افقی و قائم، اضافه عرض قوس طول قوس
 .ذکر شود 415پارامترها و جدول مربوطه در نشریه شماره 

با استفاده از نقشه توپوگرافی و بر اساس نقاط ابتدا، انتها و ) پالن(مسیر افقی خطوط شکسته شرح چگونگی طراحی  )8
 يراگرپ شور هب  سومه

 ها مختصات سومه )9
 ها به مختصات سومهمحاسبه زاویه انحراف با توجه  )10
 ها و جزئیات محاسبه قوس طراحی شده در هر یک از سومه شعاع نهایی قوس افقی، تعیین بربلندي، نوع قوس )11
 )ها ابتدا و انتهاي قوس(محاسبات مربوط به تعیین کیلومتر نقاط بحرانی  )12
 اه جزئیات محاسباتکلوتوئید با استفاده از روش قطبی به همر شاخهسازي یک قوس دایره و یک  جدول پیاده )13
 )ترسیم هر بخش از پروفیل طولی به طور کامل شرح داده شود(شرح چگونگی ترسیم پروفیل طولی  )14
حداقل طول مورد نیاز، طول در نظر گرفته شده، کیلومتر و ارتفاع جزئیات تعیین (هاي قائم  محاسبات مربوط به قوس )15

کیلومتر و ارتفاع نقاط خط زمین با . )ارتفاع نقاط با توجه به پروفیل طولینقاط ابتدا و انتها و جدول مربوط به کیلومتر و 
 .افزار تعیین شوند استفاده از گزارش نرم

 محاسبات مربوط به دیاگرام بربلندي )16
  234طراحی روسازي بر اساس نشریه شماره  )17
و شیب شانه، ضخامت و عرض و شیب سواره رو، عرض (شامل کلیه جزئیات  1:100نقشه مقطع عرضی تیپ با مقیاس  )18

 ...)ها و  ها و خاکریز هاي روسازي، مشخصات نهر زهکشی جانبی، مشخصات شیروانی خاکبرداري نام هر یک از الیه
ارتفاع نقاط روي : مقطع 5مقطع عرضی متوالی با نظر استاد راهنما و محاسبه حجم عملیات خاکی براي این  5ترسیم  )19

 .انجام شود با استفاده از نقشه توپوگرافی دستی یابی درونمقطع عرضی بر اساس 
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 افزار جدول مربوط به محاسبه حجم عملیات خاکی با استفاده از نرم )20
 مقطع 5مقایسه سطح و حجم عملیات خاکی با استفاده از روش دستی و کامپیوتري براي  )21
کل دپو یا قرضه در ابتداي ) مسیر ، ب وسطکل دپو یا قرضه در ) الف(ترسیم دیاگرام بروکنر و خط پخش در سه حالت  )22

و تعیین عزم حمل و فاصله  نیمی از دپو در یک سوم ابتدا و نیمی از دپو یا قرضه در یک سوم انتهاي مسیر )ج مسیر
 خط پخش بهینه) متوسط حمل مصالح در هر حالت و د

کیلومتر، مصالح سنگی بتن  5 متره و برآورد هزینه اجراي مسیر با فرض حمل مصالح اساس و زیراساس به میزان )23
فاصله حمل براي اجراي خاکریز و خاکبرداري . کیلومتر 300کیلومتر، حمل قیر  40کیلومتر، آب  20آسفالتی به میزان 

جزئیات مصالح و سایر پارامترهاي مورد نیاز به صورت منطقی در نظر گرفته . بر اساس خط پخش بهینه تعیین شود
 .شوند

 هاي افقی ها و قوس افزار از مشخصات سومه نرم گزارش): الف(ضمیمه  )24
  افزار از کیلومتر و ارتفاع نقاط خط زمین و خط پروژه گزارش نرم): ب(ضمیمه  )25
 مقاطع عرضی): ج(ضمیمه  )26

  
  .در گزارش لحاظ شود مطابق با نظر دانشجویان سایر مطالب : توجه

 

  :ها نقشه 
بندي  شبکه، )1:5000(مقیاسجهت شمال، استاد راهنما، اسامی اعضاء گروه، (نقشه پالن دستی شامل موارد زیر  )1

ها، کیلومتر نقاط  هاي مسیر، مشخصات قوس مختصات ابتدا، انتها و سومهها،  الزاویه، مسیر ترسیم شده به همراه قوس قائم
 )کیلومترها و هکتومترهاها،  بحرانی مسیر شامل ابتدا و انتهاي مسیر و قوس

بندي  ، شبکه)1:5000(اسامی اعضاء گروه، استاد راهنما، جهت شمال، مقیاس(نقشه پالن کامپیوتري شامل موارد زیر  )2
ها، کیلومتر نقاط  هاي مسیر، مشخصات قوس ها، مختصات ابتدا، انتها و سومه الزاویه، مسیر ترسیم شده به همراه قوس قائم

 )ها، کیلومترها و هکتومترها و پاي خاکریزها تدا و انتهاي مسیر و قوسبحرانی مسیر شامل اب
و  1:5000به ترتیب برابر با(نقشه پروفیل دستی شامل اسامی اعضاء گروه، استاد راهنما، مقیاس افقی و مقیاس قائم )3

دیاگرام شیب،  ، سطر شماره مقطع، سطر کیلومتر مقطع، سطر ارتفاع خط زمین، سطر ارتفاع خط پروژه، سطر)1:500
 )هاي قائم سطر دیاگرام انحنا، سطر دیاگرام بربلندي، مشخصات قوس

  
  .گزارش کار آورده شود) ج(نقشه مقاطع عرضی در ضمیمه : توجه

 

  

  


