
 

 

 سازیراه هایپروژه نحوه محاسبه جدول عملیات خاکی

رخواست کارفرمایان و در یکی از موضوعات مورد دجدول مقاطع عرضی و منحنی بروکنر  تهیه سازیراه هایپروژهدر  معموالً

ن ای راحتیبه توانیممیاکسل پیوست  استفاده از فایل ما بااست.  اساتید از موضوعات مورد درخواستدانشجویی  هایپروژه

 طوربه ارافزنرم کامل کنید تا پس از آن رانگ سبز ر هایقسمت تاکافی است  در فایل اکسل فقط .باشیم گوپاسخدرخواست را 

 دهد.اتوماتیک محاسبات رو انجام 

 

 هاآننید بعد از محاسبه این مقادیر ابتو راحتیبهتا  دهممی آموزشرا به شما  ریزیخاکو  برداریخاکمحاسبه  نحوه ادامهدر 

 .رسم کنید راو نمودار  منتقلاکسل  را به فایل

بین هر  سازیراهها و سپس حجم عملیات خاکی سطح نیمرخبه محاسبه توان ، میهاآنعرضی و فواصل  هاینیمرخبا داشتن 

بین  یاصلهفشود. سپس با داشتن عرضی محاسبه می هاینیمرخدو نیمرخ متوالی پرداخت. بـدین ترتیب که ابتدا سطح یکایک 

 گردد.می دو نیمرخ، حجـم خـاک بـین دو نیمـرخ متـوالی محاسـبه



 

 

 

 خاکی عملیات عرضی مقطع نمونه یک – ۱شکل 

 عرضی هاینیمرخمحاسبه سطح 

( تقسـیم برداریخاکو  ریزیخاکو مخـتلط ) برداریخاک، ریزیخاکعرضی برحسب نوع عملیات خاکی بـه انـواع  هاینیمرخ

 گیرد.جداگانه انجام می صورتبه هاآنسطح هر یک از  یمحاسبهو  شوندمی

 
 مختلط و برداریخاک ،ریزیخاک عرضی هاینیمرخ – ۲شکل 

 

 عرضی هاینیمرخمتداول در محاسبه سطح  هایروش

سـاحت تـوان مشفاف و قرار دادن آن روی نقشه می متریمیلی: با استفاده از کاغذ متریمیلیاستفاده از کاغذ شطرنجی یا  -الف

 .آیدمی به دستمساحت موردنظر  ،هاآنکامل و ناقص و جمع  یهامربعشمردن قطعـه زمـین را حساب کرد؛ به این طریق که با 



 

 

ط روابـبا استفاده از مـنظم هندسـی و  هایچندضلعیروش تبدیل به سطوح هندسی منظم: با تبدیل سطح نیمرخ به  -ب

ا ی برداریخاکیا  ریزیخاکمثال یک سطح نامنظم  عنوانبهعرضی را تعیین نمود.  هاینیمرخسـطح  توانمی، هاآنمسـاحت 

 توان به چنـدین مسـتطیل، مثلـث و یا ذوزنقه تبدیل نمود که دارای مختصات و در نتیجه اضالع معلوم هستند.مختلط را می

رکـت که بـا ح است )محاسبۀ( مساحت بر روی کاغذ گیریاندازهمکانیکی برای  ایوسیلهاستفاده از پالنی متر: پالنی متر  -ج

توان مساحت آن را به دست آورد. این دستگاه دارای انواع گوناگونی به آن بـه دور محـیط نقشه، میدادن نـوک سـوزن مربـوط 

و برخی دارای دوچرخ گردان هستند اما  و بعضـی دارای یک قطب ثابت دیسکی دارای یک قطب ثابـت هاآناست که بعضی از 

آن بـه یـک دستگاه شمارنده که قسمت اصلی دستگاه و مساحت را  ییک سـوکه  اندمتحرکدارای یک بازوی  هاآنهمه 

 انهاین نش .قرار داردوصـل اسـت و سـر دیگر بازو یک نشانه  ،دهدمیمکانیکی با یک شماره اندازه )نومراتور( نشـان  صورتبه

رار ا در محـل مناسبی قر پالنتیمتـرکـافی اسـت  .ت که در وسط آن عالمتی قرار داردیک عدسی اس صورتبهسوزن یا  صورتبه

دهیم دستگاه خواهیم مساحت آن را پیدا کنیم حرکت میدهید؛ نشانه مربوط را در دست گرفته و روی محیط نقشه که می

 کنیم.کند البته عدد حاصله را در ضریب دستگاه ضرب میخودکار مساحت را پیدا می طوربه

اسـت کـه در آن یـک  سازیراهعرضـی در  هاینیمرخسطوح  یمحاسبهترین روش در روش مختصاتی: این روش متداول -د

گیرند و مختصات سایر نقاط را نسبت به آن مبدأ مختصات در نظر می عنوانبهنقطـه از سـطح نیمرخ )مثالً وسط سطح راه( را 

یر مساحت قطعه زمین را محاسبه توان با استفاده از فرمول زمی ،دنمشخص باش هار در یک قطعه زمین، تمام رأس. اگسنجیممی

 کرد.

 یسازراهمحاسبه حجم عملیات خاکی 

شود که ایـن ارتفـاع مشخص می کوبیمیخ هایمحلپس از مشخص شدن خط پروژه روی پروفیل طولی، ارتفاع نقاط پروژه در 

مسیر، خـط عرضـی پـروژه نیـز . با داشتن ارتفاع نقطه میانی و شیب عرضی استهمـان ارتفـاع نقاط میانی پروفیل عرضی 

و هر قسمتی از خط زمین، پایین خط  برداریخاک. حـال هـر قسمتی از زمین باالی خط پروژه بود، نیاز به شودمیمشـخص 

 برداریخاکو  ریزیخاکمقایسه حجم  به معنای سازیراهدارد. در واقع محاسبه حجم عملیات خاکی  ریزیخاکپروژه بود نیاز به 

، حجم عملیات خاکی ریزیخاکوجود دارد و هم  برداریخاککه هم  هاییپروفیل. در است تعادل بین این دو و ایجاد حالت

 .است ریزیخاکو  برداریخاکبرابر با تفاضل 

 زادهحسنحسام : کنندهتهیهنویسنده و 

 

 


