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ПЕРЕДМОВА ДО УКРАЇНСЬКОго· ВИДАННЯ 

Ве.'Іичезний розмах будівництва на основі здійсаення пляну 

індустріялізації країни відбився й на залізничном;г будівництві. 

Будування нових залізниць та реконструкція старих вимагають 

глибше розробити теоретичний бі1с справи ·не тільІш в загаль

ному розрізі, а й в окремих його детмях. Серед таких окремих 
заїЗдань велику вагу має проєктування об'їздових колій при бу

д.уванні та перебудуванні мостів. Найдокладніше розроблює 

це питання інженер шляхів, сполучення Р. В. Невядсмський 

у своїй брошурі. Друге ії видання вийшло 1914 року. ІншоІ 

лр;:щі з даного питання ми не знає,ю. КнижІ<а Невядомськоrо 

пже давно стала бібліографічним раритетом, потреба ж у ній 

ду,же гостра. От чому перевидання цієї книжки українською 
маnою, що за нього взявся Держтехвидав, слід вважати за над

звичайно доцільне. 

lUoб пристосувати книжку до сучасних вимог, у її попе

редній редакції зроблено деякі неве.'ІИІ<і зміни. 

Проф. Ф. А. БєляІСов 
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Коли треба каnітально перебудувати мостові опери або 
зб~.'!Ьшити отвори споруди, звичайно орокладають об'їздові ко.ліl', 

а також тимчасові мости або труби. Отже залізниці, особливо 
з ведиким товаровим рухом, воліють зробити одноразову не

nродуктивну витрату, аніж будувати кріплення, що можуть пе

решкодити майбутній перебудові й затримати рух поїздів. Вза

галі об'їздева колія- це, свого роду, неминуча прикрість; коди 

ь:инає потреба, вона майже завжди стає марною спорудою, проте 

певної хвилини становить чималу витрату, якої не обминути. 

Тому об'їздові колії треба проектувати щонайекономніше. 

Отже для них допускаємо спади крутіші проти годовної колії, 

менші радіюси та мінімальні вставки між оберненими кривими. 

Замість ба.rшсту можна дати звичайний пісок, шаром- 0,30 .м, 
що дозволить зменшити ширину насипу на 0,60 .м проти нор

ма,rrьноі. Споховини тору об'їздових колій лишають у їхньому 

природному вигляді, не плакуючи та не засіваючи і, поготів, 

не вкриваючи дерном. Крім того, навіть двоколійні залізниці 
споруджують об'їздовий насип під одну тільки колію, для чого 

~:кладають злучні вилиці абож вводять одну колію в друrу. 
Це, на думку багатьох інженерів, практичніше, дешевше й без

печніше. Проте буває, що в умовах дуже великого залізнич

ного руху залізниця прокладає двоколійний об'їзд. 

Незалежно від застосування полегшених технічних умов, 

завдання автора проєкту полягає ще в тому, щоб, розраховуючи 

об'і"здову лінію, дійти найменшої її довжини, а також і най

меншої довжиftи ти-Іиасовоzо мосту. Щодо мосту, то його 

отвір повинен бути достатній для належної витрати води. Крім 

того, кінцеві частини мосту мають увійти в насип на певну 

довжину (рис. 1 ). Для економії, споховинам АВ і CD надають 
сnаду 1 1, застосовуючи тимчасове кріплення. 

Проте буває, що річище водостоку поблизу старого насипу 

згодом ч1:мало поширшзло. Тоді довжина мосту, який проЕк

тують у даному місці, вийде більl.'.lою, ніж визначена за розра-
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хунком. В такому разі корисніше відсунути об'їздону колію 
трохи далі, де береги вже правильні. Абож, коли, налри!{лад, 

старий міст став навскоси берегів лотоку, нема перешкод 

спроєктувати тимчасовий міст нормально, якщо це дасть еко

НОУІію на довжині. Де річка 

вужчай мілкіша, там лідмоеток 

треба менше, вони мають б утн: 

простіші, а палі коротші. Усе 
це може зменшити вартість 

тимчасового мосту до 10%, 
а то й до 15%. 

Щождо другого питання
Рис. 1. 

себто встановлення моЖJlИВОі: 

мінімальної довжини об'їзду- саме його раціональне розв'я

зуваннп розроблює ця брошура. Взагалі досить розповсюджена 

думка, ніби зайве подовження об'їздових колій не набагато 

збільшує кількість земляних робіт тому, що воно, начебто, лягає 

на кі1щеві частини колії, де ці роботи дуже невеликі. Це -
помилкова думка. На рис. 2 легко побачити, що зайве подов-

лсення лягає на вставку 

між оберненими кривими, M-·~::.-...-..:::;.. ... ~-""""f -t-....;..,---/1! 
а кінцеві частини лиша

ються ті ж самі. Чи Бихо

дитимемо ми від простої 

чи від кривої, без зайвого Рис. 2. 

подовження, або допустивши його- зав;:. ди за початон: об'їз
довоІ колії буде дуга описана l'ИМ таки ж радіюсом r. Беручи 
r = 400 .м і довжину АТ кривої= близько 70 .м знайдемо, 
ща ордината точки Т бі.J:rьша від 6 м, а пересічна ордината 

для зайвого подовження вставки= близько 8 м. На таr{ій від

стані від старого тору земляні роботи ще не найбільші, бо на
сипи можуть ще не зовсім розійтися. Проте ці роботи такі 

значні, що їх не можна знехтувати. Наnриклад, коли, мавши 

висоту насипу від 2 до 3 м, збі.7Jьшити без потреби Д.овжину 

колії тільки на 20 подовж:инних метрів, на одноколійному торі 
кількість земляних робіт збільшиться на 150 до 300 кв. J>L, 

збільшуючи цим надаремно вартtсть будови. Коли ж височина 
насипу 6 м і, до того ж, об'іздову колію будува,rш під дві 

колії- таке подовження насипу спричиняє зайву витрату. 
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Зрозуміло, що через саму економію не слід без потреба подов
жувати об'їздові колії. Але можна на:1ести ще інші другорядні 

обстnвини: довший час робіт, більша кількість рейок, сІфіп 

злежнів, що їх треба приставити, укласти, а nотім ЗНЯ'І'И й nри

брати з місця робіт тощо. Коли б аналітичні способи визна"Чати 

можливу мінімальну довжину об'їздової колі"і в кожному окре

мому випадку не були б до деякої міри складні, nроекти б .мали 

достатню точність. Проте, брак загальних формул, що їх можна 

застосовувати до всякого розміщення простих і r<ривих за"1із

ничних дільниць, чимало утруднює відшукування точної мате

матичної розв'яз1ш. 

Р.<1ожна полегшити завдання, беручи графінну розв'язk:у пи

т~ння за основу аналітичної, що йде після неї. Але, nроекту
ючи, не можна задовольнятися самою графічною розв'язкою, 

бо тоді тяжко буде визначати на рисунку точку дотику кри

вих великого радіюса. 

Іноді інженер, не бажаючи себе утруднювати, замість роз

в'язати заздалегідь завдапня на папері, розмічує об'ї.здову 

колІю безпосередньо на rрунті. Він виходить з якоїсь точки, 

що на око здалася йому за початок прилущеної об'їздоnої 

колії. Така розмітка найчастіше не дає задовільних насліщсів, 

не зважаючи на все бажання підтягнути радіюс, вставку або 

точність дотику кривих. Доводиться вибирати новий початко

вий пункт, а з ним повторюється та сама історія, з тими ж 

таки Ю1С.1ідками, або нас.'Іідками, що перевищують потребу. 

Зрештою об'їздона колія виходить занадто подавжена або за

надто відсунута від старого тору, а це не дає ніякої користи 

й збільшує вартість спорудження. 

Щоб дати змогу уникнути довгих і трудних розрахунк ів 

у раціональному проєктуванні об'їзд:ових колій, пропонуємо 

методу аналітичного розв'язування разом з готовими загаль

ними формулами, виведеними в усяких комбінаціях простих 

і кривих дільниць головної колії. ЗагаJІьні форму JІИ ще й тому 

корисні, що вони, вміщаючи одночасно всі незалежні змінні, 

дають змогу ліпше орієнтуватися в завданні, а також брати за 
невідоме саме ту умову, яка здається нам найвідповіднішою 

кожного окремого випадку. 

Говорячи, що в пропонованих формулах узято всякі комбі

нації простих і кривих на головній ко.rІії, я розумію, що це 
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завдання не стосується різних випадкових обставин, виключ

них умов. Останніх ніхто не може передбачити й вони маюп. 

безлІч відмін. Коли, наприклад, поблизу проєктованої об'їздової 

колії є будівлі, сади чи взагалі якісь перешкоди, що їх: треба 
обминути, або якось інакше взяти на увагу,- нашІ формули 
не можна застосувати безпосередньо. Аджеж вони дають лише 

точну математичну розв'язку завдання. Проте це не заважt:е 

користуватися з них, відповідно змінивши завдання, 1 в такий 
спосіб відносно раціона.1ьніше розв'язати питання. Можуть 

трапатися й такі виключні умови, коли корисніше буде зовсім 

закинути частину старого тору, тому що не можна побудувати 

мІст на старому місці, або з якоїсь іншоі причини. Приміром, 

бажаючи Сі<ористатися з випадку й виправити плян залізниці, 

вІдповідно ії випроставши. У ее це- виключні обставини, в иких. 

треба діяти відповідно до їхньо1·о характеру. 

§ 1. Групи умов у проєктуванні об'їздови)L колІй 

Проектуючи об'їздові коліі, конче потрібно звернути увагу 

на три групи умов. Одні з них бІльш-менш залежать од нашого 

вибору, інші ж цілком незалежні. От ці групи: 
l. Місце в і ум о ви: довжина й наnрямок простих дільниць 

залізниці; радіюс (R> і кут косих, що розташовані між прямими 

частинами колії; іноді близьке сусідство містків або труб у тору, 

ви.1иць, переїздів, сторожевень, приватних бу дівель і садів чи 

взагалі якихось перешкод,= відносно яких ми можемо так за

проектувати об'їздову колію, щоб її вихідна точка (Т) при

стайнювалася не доходячи до них. Коли ж не можна так 

розв'язати завдання й доводиться обминати перешкоди, таке 

розташування місцевих умов є виключне та не підлягає ніяким 

загальним правилам розрахунку. Ця група умов постійна в кож

ному окремому випадку й до неї треба пристосуnати nроекту

вання об'їздової колії. Звернемо тільки увагу на те, що іноді

особливо на старих залізницях- дійсність не відповідає даним 

модла або таблиць, що відзначають радіюс кривих, їхню дов

жину та кути. Тому завжди корисно перевіряти довжину шляху 

* ЗІJичайно уникають входити з об"їздовою колією у вийму тому, що це 

мог .. о б уповІльнити роботу, особливо на глинуватому rрунтІ. Проте 1.1оже ста

тися, що, увійшовши у вийму, ми зробимо розумно тому, що це дасть нам доб

рий кар'єр. 
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і за простими, і за кривими, а також Ішзначати роз:.1ір радіюсів 

нимірам тятиви й стрілок. Трапляється й так, що не можна 
знайти справжній радіюс кривої. При:,11ром, коли нрива оnисана 
декількома радіюсами, а точки переходу не відзначені. Зустрі
чаючи таку несподіванку, доводиться зnірятися на око, nилрз

вляючи в гостріших 1.1ісцях уже розмічену об'їздову ко.rtію. 

2. З а r а л ь ні ум о ви о б 'і з до в их ко .11 і й. Це сукупність 
технічних умов, що визначають радіюс (r) допустимих кривих 
і довжину (d) вставок. Вибираючи цІ величини, треба, з одrюго 

6ot,y, на:'>Іагатнся, по змозі, зменшити довж!-Іну, отже й вартість 

об'іздової колії, але з другого боку, не можна забувати про 

шини коліс І про безпеку руху, що їм може шкодити малий 

раді юс. 

Технічні умови проектування й спорудження залізничних ма
rістралей визначають деякі мінімаль !і! розміри, а саме: дОЗііО

.1яють приймати r=200 ті d=20 т. Ходова швидкість і в тоr.:у, 
і в тому випадку не повинна перевищувати 5 кт на годину. 

Зрозуміло, що технічні умови вказують тільки межі, яких 

не дозволено переступати. Але й доходити меж слід лише, 

коли умови тяжкі. В нормальних же, звичайних, ліпше занадто 

д.о меж не наближатись. Особливо тому, що вимогу зменшу

вати ходовий рух машиністи рідко вююнують. Це стається по

части через легковажність ларотягової бриrади, а почасти 

через чималі спади на об'їздових коліях (у випадку самого 
літнього руху до 0,025; зимового- 0,015), що не дозволяють 
іноді важкому, навантаженому поїздовІ без розгону з'їхати на 

узвіз. Отже, здава.ІJося б, ліпше триматися розміру радіюсу 

г = 400 m; для вставки d довжини= 20 т ледве вистачає, щоб 
плавка перейти вІд підіймання зовнішньої рейки кривої до від

посного зниження цієї ж таки рейки в оберненій кривій, що 

для неї ця рейка буде вже внутрішня. 

З. О крем і ум о в и о б' і з до в их к о л і й. Третю групу 

умов складають: відстань (Ь) осі тимчасового мосту від осі го

ловної колії; довжина (Р) простої на тимчасовому мосту, а та

кож і розміщення її точок відносно до пляну залізниці, ко.'Іи 

::>алізницю в ..цаному місці розміщено по кривій. У цьому разі 
11а спосіб розрахуІ-шу впливає ще те, з ЯІ<ОГО боку головної 
нолії гадають прокласти об'їздову. Нарешті, до окремих умов 
наю~жить кут нахилення (ех) осі тимчасового мосту до осі 
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головної колії, або до відповідної дотІРtної, якщо залізницю 

розм:іщено по кри:аій. 

Ця група ум:ов, бі.льше ніж інші, валежить од нашої во.тті тз. 

комбінацП. Оtж~ насамперед слід вирішити, з якого бо"у за

лізющі проходитиме об'їздева колія-. Тут треба звернути увагу 

на такі обставини: коли об'іздову колію бу дують після весняної 

води й колія має бути за.крита до наступної весни- r<орисно 

проектувати її .з боку допливу води, щоб насип об'їздсвої ко;Ііі, 

принаймні, хоч охороняв залізничний тор од безпосереднього 

наnору й руїнницьІ{Ої сили весняної води. Навпаки, коли нзсип 

об'ї:щової коліі прокладаtоrь ва виму, розташовуючи його з боІ{у 

протилежного допливу води, ми охоронимо старим тором нові 

земляні роботи. Це дасть змогу уникнути великих витрат, бо 
не треба буде уrфіпшоаати споховин.и дерном або тарасовим 

плотом. Це МірІСування чинне й того разу, колJі треба побою

ватися не тільк-и весняної води, а й інщих поnодів. Конфіrура

ція мlщевости, що обумовлює менші земляні роботи, також 

часто впливає на те, з якоrо боку доцільніше будурати об'їз

дозу копію. Далі треба звернути ув.агу на коатур водостоку; 

на місцеві пощиршен~rя ріqища й підмиви, на те з якого боку 

об'їздева колія коротша, має менше вилин; нарешті, на місцеві 

перешкоди, будівлі, проїзні шляхи тощо. 

Щоб визначити відстань (Ь) тимчасового мосту Бід старого, 

треба змжати на висоту насипу (об'їздовий бувае цюкqий), на 

глибину майбутніх фундаментів, опір, ширину насиnу об'іздово! 

колії, що може бути або нормальна- під о1шу, чи дві І<ОJІЇі,

абож відnовідно зменшена, коли запроектовано тонщий шар 

6алясту 1 далі, треба зважати на ями в річці або ка!ІІІ'яні вl.Ltсиш>, 
що захищають міст од nідмивів під час 13еси.яної вод>.І Ці &ід

сип~-t можуть дуже утруднити забивання rтз.ль під тимчасовий мі.ст 

Довжину Р простої треба обирати залежно від певвоїі мі~і

ма.льної довжншІ. L тимчасового мосту, а також і від .п:з:J

жини простих приїздів 1Ja тимчасовий міст. На цих ариїздах 

повинні, принаймні, вмІщатись паратяг з тендером. Коди пере

будовують нам'яну трубу або такий незначнии відкрит;;ій місток, 

що його під насиnом об'їздоної колії МожІfа 3аміню:ц ти),{ча

совою трубою- вепичина Р може> дорівнювати нулю. 

Щождо кута а.~- треба поперше, зважати . на обставини, 

які обумовлюють довжину моста; а, подруrе, на місцеві умови. 
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Роблячи а= О, lІІИ іноді можемо спростити розраховування 
та рс.;с.м:ічення колії на rрунті. Проте цю користь треба вважати 

за надто невелику, коли, надавши кутові а значення відмінне 

від ну ля, ми з~южемо скоротити об'їздсву колію, уникпути 

зайвої виливи або дійти якогось іншого важ;швого насJІідку. 
От три групи величин, що обумовлюють проектування об'їз

дових колій. ПереІІічені дані доконечні й достатні, щоб роз

J/язати завдання. Формула, що допомагає визначити елементи 

тнм•:асової колії, повинна бути функцією від усіх згадуваних 

ь~личин. Тоді вона буде загальною та допомагатиме розв'язувати 

всі tсатеrорії завдань, що стосуються до таких самих місцевих 

умов. Отже формула не залежатиме від того, чи буде невІ

,цомим змінна Ь, чи Р, а або r, d чи, нарешті, жадний з цих n'яти 
елементів, а тільІ<и змінна (як побачимо нижче, кут ~), що ви
значає початкову точку (танrенс) проектеваної об'їздової zюлії. 

Розглянемо тепер усі комбінації місцевих умов з окремчми 

умовами об'іздової коліі", які можна зустріти на практиці. Зав

.)1.ання, що ми іх тут розглядаємо, викладені за таким порядком: 

попереду йдуть nростіші, за ними складніші. Проте, як побачимо 

нижче,- складні не набагато більше ніж прості утруднюють 

розрахуно!<. Коли ми визначили величину Ь, розташування кін

цевю:: точок nростої Р і кут а,- нам завжди лишається тільки 

користуватися з готової формули. Тут ми також звертаємо 

увагу на правильне розмічання об'їздових колій. Прави;1ьне 

ро::~мічання полягає у відкладенні абсцис та ордиват від певаоі 

маr'істралі, розміщеної на рівні місцевости, себто або на самому 

·:·арі пмяху, або на природному rрунті, за межами насипових 

спохоuин. Часто розмічують за допомогою кутів. Ue розмі

чання- повільніше, не таке точне, доводиться застосовувати 

теодоліт, що його складно й досить трудно вивіряти. Крім 

того, так розмічаючи, треба виміряти лінії навскоси насипової 

споховини. 

§ 2. Залізниця MN розміщена на простій 

Ко.--:и .А- є споруда, призначена до перебудови (рис. 3)7 

то, відклавши визначену заздалегідь відстань осі тимчасового 

мосту /·lB = Ь, поЕедемо просту CD = Р, розміщаючи ії кінці 

nідповідно до потрібної довжини мосту й фігури берегів пото;<у. 

Просту CD можна проєктув::1ти: або рівнобіжною з тором: 
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(відповідно до рис. З), абож під певним кутом до нього, 

що ми розглянемо у наступному параграф!. 

3 точки D переходимо на просту MN з допомогою кривих 
DE І FT радіюса r І вставки EF = d. Щоб дані Ь, r l d поr.'я
зати рівнянням з елементами вихІд..ноі точки ,т об'їздовоі копії, 

злучкмо центри 0 1 та О2 кривих і поведемо О2 Н 11 MN до пере
тину з подовженим радіюсом Ot D. Тоді· дістанемо: 

Ot 0~=2. Ot 0= 2 V r 2 + 1/.d'l. = Jl'4r~+d~ 
0 1 Н= Ot Л--l(D--j-KH=r-b+r=2r-b 

02 H=y(o-;62) 2-(0ti•T = JІ'4г:: 1 -<L 2 --(4r2- 4rb+b1)=V 4-,ь-=--+...,..--d=-'1._-"-~ 
Отже довжина проєкцІІ 

КТ кривої частини об'їздо

вої колії на головну бу де: 

z = у' 4 ,,, + d 2 - ьа "(І) 

Уся ж довжина об'їзду, 

1'1--.-:A-~~~~~~...--f--N рахуючи по голоsній колії 
від точки Т до відповідної 

~~~1--"""""--~--:--Х початкової точки в лівій 

Рис. З. 

половині, дорівнює: 

Р+2 v'4rb+d~-ь2 

Роз.мічаючи прое.ктова11у 

колію, відкладемо насаz.~

перед довжину Z від кін-

ців С і D простої CD, абож 
од відповідних їм точок на головному торі. Цим визначимо почат

кові точки об'їздовоі колії. Далі, щоб відшукати елементи Еі Р 
вставки, напишемо таке рівняння: 

Z 2 . +d 2 r. +d } 2r.slnf·'·+v) = r. sш.ь .соsф= Г\ sml!. -соsф = ·"' 
Т 1 ~ ' 'LГ COS V 

що в ньому: 

Тоді дістанемо: 

d -- =tcrv 
:~г ::. 

І (ф r ) _ Z. CQS V 
S П -'-V----

1 • 2r (2) 

Вирахувавши з фо~1му.1и (2) кут ф, можемо визначити коор

динати точок Е і F відносно до початку координат D і про-
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стоrсутніх: осей х, у, розміщених 

r x=r. sin + 
відповідно до рис. З, а сгме: 

Е 
"ly=r. (1-соsф) j

x,=r. sinф+d.cosф 
F. 

у, =r(l- cos Ф)+d. sinф 

Проміжні точки кривих дають таблиці Krohnke або Інші 

nодібні. Лишаеться тільки відкладати координати від витиченоі 
ocl х, або простої КТ н :; головному тоrі. 

§ З. Залізниця MN розміщена на простій; вісь CD = Р нахи
лена до MN під кутом с& (рис. 4) 

Точки С і D треба задавати в якийсь певний спосіб. Нан
краще задавати їх відстанями DS =В і CS1 = 8 1, що їх вимі

ряють nерnендикулярами до nростої CD. Вибір даних, який 

о, 

Рис. 4. 

ми пропонуємо, дозвопяе нам зберегти у викладках і формулах 

певну аналогію з іншими випадками, що ми їх розглядаємо. 

Розглянемо спочатку правнА бік об'їздсвої колії, де лежить 
вершок кута а.. На рис. 4 показано перехід з точки D на просту 
MN з допомогою кривих DE та FT радіюса r і вставки EF=d. 
Поведемо радіюс О2 а 11 О, D і крізь точку а просту mn 11 MN. 
ВІдстань між двома останніми простими дорівнюватиме: 

r (1 - cos с:) 

Крім того, треба зауважити, що проста mn БІДІТНе від пер

пендикуляру DS=B частину останнього SK, що дорівнює: 

r(I-cosa) 11. 
SK= -cos а---- =r. tga. tg-~[ 
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У такий сnосіб відтинок DK дорівнюватиме: 

'Х 

DK=b=B-r.tg ~tg 
2
- (З) 

Коли тепер подовжити просту CD до перетину з 02G, між 
величинами DH = х і ОН= у існуватиме залежність, яку ви

значає формула (1), а ca~te: 

X 2 =4ry+d2 -y3 

Коли повести Н/11 MN, можна переконатись, що: 

y=Kl=KD-Dl=b-x. tgcx 

ПІдставляючи це ж значення для .V в попереднє рівняння, 

дістанемо: 

х2 = 4 r( Ь - х. tg ех) + dl - ( Ь - х. tg сх )2 

x 2 (l +tg~a)+2x (2r-b)tga.=4rb+aJ-b2 

Х2 ~ПІХ . cos2 cx + 2х · cosa. • (2r- Ь) = 4 rb + d 2
- Ь 1 

Власне, щоб визначити на rрунті nочаткову точку Т, треба 

. х І знати не розмІр х, з тІльки --- =z= Н = SL· отже оста-
соsа ' 

точну залежність між даними й невідомими елементами об'їз

дсвої колії визначає квадратове рівняння: 

z2 + 2 sin r.t • (2r- Ь) z = 4 rb + d2 - Ь2 (4) 

що з нього, знайшовши невідоме z, можемо визначити почат

кову точку Т, відклавши ST=SL+LT, абож: 
L=z+r. tgr.t (5) 

Точки Е, F і О визначають на підставі формули (2), підставля
ючи в ній замість Z, величину DH =Х = z. cos а.. 

Розмічаючи колію, найкраще тичкувати маrістральну DI-1 
І відкладати від неї потрібні координати. 

Досліджуючи формулу {3), не тяжко побачити, що розв'язати 
завдання можна тільки з умовою: 

в ~ г . tg ct • ;g ~ 
2 

у в а . Ь . 
1шnадr..:у = r . tg ct • tg 2 ДіСтанемо =-= О 1 тоді з точки 

D простої CD можна перейти однією дугою безпосередньо 
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на nросту MN (рис. 5). Якщо Ь <О, наша дуг а nєретне тор A1N, 
а цього взагалі треба уникати на практиці, хоча теорети•шо 
сб'їздову колію можна проєктувати навіть з такою умовою. 

Ліву частину проєктуємо так само. Ведемо радіюс 0 1 g 11 ОаС; 

тоді проста, що проходить крізь точку g рівнобіжно з MN, буде 
то ожня попередній лінії mn. Відтинок 

СІ< дорівнює: 

CKt = bt = 8 1 - r. tg (1.. tg -~-._ 

J{оли nродовжити DC до nеретину з по
довженим радіюсом 04g, то знову можна 
написати залежність: 

Xt 2 = 41J•t + d·!-Yt2 
РІІС. 5. 

А тому, що Yt =glt=gi+ i!t= Ь1 +х1 tgo:, остаточно ді-

станемо: 

Xt 2 

cos2 c:.t- 2х, (2r- Ь,) tg :х = 4 rb1 + d2
- Ь1 1 

Відзна чаючи ж аналогічно попередньому ~1-= z1, маємо 
cos ~ 

І<аадратове рівняння: 

Zt2
- 2 sin а. 2r- Ь1 ) Zt = 4І·Ь1 +d2 - bt 2 * (б) 

Розв'язавши його і знайшовши невідоме z1, можемо відкласти: 

S,Tt =Lt =z,-r. tgo: (1' 

Основні точки е і f визначаємо з формули (2), що в ній 
слід підставити х1 = z1 cos о: замість величини Z. Отже розв'я

з:пи завдання щодо лівого боку не тяжко, тільки 6 nравпй бік 
.можна було заnроектувати. 

Цілу довжину простої т~ Т, себто nроєкції об'іздової колі! 

на голо~ну, знаходи~о з рі~няяь (5) і {7), а саме: 

TTt =z+z• +____!:_ cosa 

НІСщо б для Ь, ми дІстали раніше від'Е~Іну ве.пичнну, то П доконе.•1но 
з та.кІJм же :зюшом зпвестu до різ,uяння (6). 
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Зокрема, коли кут ІХ= О, рівняння (4) і (б) зводяться до виду 
0), на що й треба було сподіватися. 

§ 4. Залізниця, розміщена на кривій MN радіюса R; проста 

CD на тимчасовому мості рівнобіжна з дотичною в точці А 

• місце старого мосту) і міститься посередині кривої, а точка 
D- праворуч радіюса ОА (рис. б) 

s. ~ 

м 

' 
о 

Рис. 6. 

Цей випадок можливий, 

коли напр. відповідно 

до рис. б, точка А- ма

лий мІсток, чи труба, що 

міститься на кривій ча

стинІ колії MN. Абож, 
наприклад, відповідно до 

рис. 7, де місток А хоча 
й розміщено на простій, 

але так близько від по- • 
чатку кривої, що частина 

BD лінії Р більша від АМ. 

"" 
с D N 

' 
Рис. 7 

На рис. б показано перехІд з точки D простої CD на криву 
MN залізниці, з допомогою кривих DE і FT радіюса г і вставки 
EF=d між них. Точку D, де починається крива частина об'їздо· 
вої колії, задано величиною віддалення АС= h осей мостів 

і довжиною CD = р частини простої Р на тимчасовому мосту, 
що припадає праворуч радіюса ОА. Завдання полягає в тому, 

щоб елементи, зкі визначають початкову точку Т, як най

ближчу до точки А, пов'язати рівнянням з д::Іними R, Ь, г, d, ір. 
Це одне з найпростІших розміщень місцевих умов об'їз

довоі колії. Проте аналітичне його розв'язування призводить 

до надзвичайно складних формул, якщо до завдання застосу

вати якийсь JнШий спосІб, а не той, що його ми вказуємо нижче. 

Пропонований вибір невідомих дозволить вивести рівняння, 

відносно доопь прості й аналогічні всім уже дослідженим 
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випадкам, а також випадкам, що іх ми ще маємо розглянути. Це 
nолегшить нам аналізувати одержувані формули і зв'язатк 
обговорюване питання у щось методично ціле. 

За основне невідоме треба взяти кут ~· що його утворюють 
злучні лініl центрів О і і 0:~ кри6UХ об'їздовоl коліl з центро.м 
О r:prtвoї тору. 

Злучимо точку Ot з 0:~ і поведемо О:~Н 11 CD до пере.тину 
з продовженням радіюса OtD. Трикутник Ot02H, що від цього 
утвориться, є ключ. до розв'язання всіх наших завдань. У цьому 

трикутнику: 

0102 = v' 4r2 + cf:l 

O,H=OO,.sin TOA-CiH=(R-r) s!п а-р 

оjн = OID- АС+ АО- оо =Г- ь + R-(R- r) cos а= 
=2r-b+(R-r) (1-cos а) 

На nІдстаеі певної залежности між боками простокутнього 

у трикутника, напишемо: 

~-4r2 +dA= {(R-r) sina-p }~+ {2r-b+(R-r) (1-cos а)\ 2 

_ 4r2 +d~=(R-r)' sin2 a+p'-Zp (R-r) sin~+(2r-b)2+ 

-- + 2 (2r- Ь) (R -r) (1- cos а)+ (R- r)2 (1- cos а) 2 

4r2 +d2 =2 (R-r)3 (1-cos а)+2 (2r-b) !R-r) (1-cos~)
-2p (R-r) sin ~+P2 +4r2 +b'-4rb 

2 (R-r) (1- cos а) (R-r+2r-b)-2p(R-r) sin a=4rb+tP-b2-p2 

-2 (R-r) (R+r-b) cos а-2р (R-r) sfn а= 
=-2 (R-r) (R+r-b)+(4rb+dl-f;2 __ p2) 

р . 4rb+d2 -b2 -p2 

cos а+ N+r- Ь. sш а= 1-2 (R- r) (R+r-b) 

Множник R +~ =:-ь, як це видно з рис. 6, дорівнює tg ~ тому, 

rцop=CD=S01 ; R+r-b=OA-AC+CS=OS. Підставляючи 
о останньому рівнянні 

tg ~= R+~-b (8} 

дістаємо: 

cos (а- ~ 4rb +сР- Ь2 - JІ2 ____ І =1--
COS~ 2 (R-r) (R+г-Ь) 
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;:,бо остаточно: 

ccs ~~ = { 1-2 ~~- *-г~~-(R+ r __ p~ьj }cos ~ (9) 

Визнаqивши з рівннння (8) кут ~. а далі з (9) кут ~. зможемо 
вже визначити початкову точку Т об'їздовоі колії, а саме: 

4 т 1t і?. ( ' ') ~. = 180 l!li- р 

цю останню дугу й треба nідкласти на торі. 

Коли б місце точки Т залежало від якихось перешко,zr., що 

:-rеред ними треба було б увірвати об'їздову колію, ми б зробили 

навпаки. Вирахувавши поперед дугу АТ відповідно місцевим 

умовам і визначивши кут (!? + ~). ми розв'язували б рів,Іяння 
(8) і (9) відносно до невідомого r або ь, а також кути <:р і r. 
що їхню суму знайдено. 

Повертаючись .до дос.;Ііджуваноrо виnадку, треба ще визна

чити точки Е, F і К. Для цього користуємось з рівняння (2), 
nідставляючи в НЬОІ\Іу: 

Z=02!-J =(R-r) sln (·р+ ~) -р 

Хоч точка !{ не е характерний елемент проєктазаної J..:олії 

проте, визн2чиsши її координати, нам набагато легше буде 

розмічати криві об'їзду. Повївши дотичну в точці К, легко, 

на підставі таблиць, знайти проміжні точки, між F та К, а також 
і між К l Т. Сnравді ж ми не витичкоауватимемо нею дотичну, 
а ті;1ьки віднесемо, вирйхувані відносно до неї, координати 

до го.1овної маrістра.'Іьної {найnростіше до продовження про

стої CD). З допомогою тої ж таки маrістралі можна перевірити 
точність попереднього відкдадання на rрунтІ точки Т, тому, 

що абсциса точки Т,- коли почати координату в С,- до рівню-

ватиме: 

Хт=R. sіп (tp+~) 

Дослідимо тепер рівняння (9). З усіх змінних, що входять 

у цю формулу, мае ва1·у ті.'lьки вплив змін величини Ь і р (ок

ремі умови об'їздової колії) на значення кута ср. Ставка d ;,fa€ 
у функції другорядне значе1-:ня, а радіюс r тільІ<и тоді призво
д:и·ь рівняння (9) до невідnовідпости, коли R = r. Проте це 

й т:1к зрозуміло. 

Щождо Ь, то воно, полягаючи на пракrиці в дуже вузьких 

межах ( 1/sor-''/toГ), не може вплинути ані ІШ обернення множ-
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никn (R+r-b) на нуль, ані на зміну знаку чисельника дробу. 
у першому випадку Ь мало б дорівнювати R+r. а в другому
нс набагато різнитись од величини 4r. 

Отже лишається тільки знайти границі змінної р, що поза ними 

формулу (9) не можна застосувати. При р=О, кут ~=0 і відnовідно: 
4 rb .J- d2 - Ь2 

cos ф -1- І (10) 
·- 2~R-r)(R+r-b) 

Тричлен у чисельнику дробу характерний тим, що його 

ми в.же зустрічали в усіх розг.'Іянутих виnадках, а саме у форму

лах (1), (4) і (б). Ми зустрінемо його 

також і в да.'Іьших параграфах. 

Рівнянням (10) конче треба ко
ристуватись, коли, наnриклад, від

повідно рис. 7 точка D місти

тиметься саме проти точки М 

на спільному радіюсі; абож, коли, 

N 

відповідно до рис. 8, на об'із- Рис. 8. 

довій колії зовсім не nроєктують тимчасо2оrо мостv чи nін 
таrтй невеликий, що його розміщують на кривій. J 

Коли теnер nочнемо збільшувати р при даному {J, кінець Т 

о о 

с-о 

Рис. 9. 

-об'їздовоі колії віддаля-
' тиметься від А, як це nока-

зано на рис. 9. Разом з тиJІІ, 
кут ф і дуга DE зменшу

ються. Очевидно, н:зіі-
N більше значення д•1Я змі:r

ної р- буде те, ЩО J!.ОЗFЮ

ЛЯЄ з точки D перейти 
на криву MN тору з до

помогою однієї кривої DT 
радіюса r (рис. 10) правий бік. У цьому виnадку кут ljl, отже 
й дуга DE =О. Щоб визначити геометричне місце найвіддале
Р-і ших точоr< D, nоведемо (рис. 10) 0 20 11 CD. Тоді з трикутника 
ОО2О, що утворився, можемо написати: (Од?=(002):.!-(00) 2 

або 

р2 = (N.-r)2 - (R-r- ьр =Ь І 2 (R-r)- ь J (11) 
Отже коли б у даному завданні вийшла нерівність: 

Р> vli(2R-2r=--ьj-
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н:~ можна було б проектувати об'їздову колію з унутрішнім 
дотиком кривих. Разом з цим рівняння (11) показує, що геоме

о. '· 

Рис. 10. 

міст, а проста CD нормальна для 
з тим до радіюса ОА 1 , що 

у відношенні до нього треба 

все розраховувати. 

На рис. 12 показано пе- м 

Рнс. 11. 

тричне місце точок, які 

об~н~жують найбільші ве

личини р, е дуга AZ 
кола, описаного радіюсом 

O.D=R-r, і це коло 

має з кривою головної 

ко,1ії спільну точку до

тику в А. 
§ 5. Коли решта умов, 

однаІіові з умовами § 4, 
а точка D лежить лі

воруч радіюса ОА. 

Цей випадок може 

зустрітись, Ііоли, напри

клад на рис. 7, дов

жина простої BD менша 
від АМ; або ж відповідно 

до рис. 11, де А косий 
берегів водатоку й разом 

Рис. 12. 

·рехід з точки D простої CD на криву MN задізниці з допоr.ю

t·ою кривих DE iFT радіюса r І вставки EF=d між них. Точку D 
.зnдано величиною відсування АВ=Ь і відстанню DB=q вІд 

радіюса ОА. 
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Uсй БІІП.rtдок ніш< не відрізнявся б од попереднього, коли б, 
nовївши прості оо, і оо~ аналогічно попередньому, ми умо

вилися б уважати за додатні кути ~. розміщені праворуч ра

діюса ОА, а за від'ємні кути, розміщені ліворуч радіюса ОА. 
Треба було б тільки підставити у формулах (8) І (9) величину 

(- q) замість р; від чого, за рівнянням (8), вийшло б tg ~<а 
а рівняння (9J лишилося б без з:о.Іін тому, що: 

( + р)'' = (- р)2 та cos (--"' ~) = cos ( + ~) 
У цьому можна переконатись також з безпосереднього роз

рахунку. Повївши 0,02, О,Н і О2Ч, як це було зроблено на 
мал. 6, наnишемо з трикутника о,о~н: 

0,02 =V4 r~+d~ 
02H=(R-r) sin (q1-~)+q 

o,H=r-b+R-(R-r) cos ('f -~)=~r -Ь+ (R-r) { 1-cos(~-~) І 

Застосовуючи спосіб, визначений при розв'язанні nоперед

нього завдання t§ 4), і вводячи: 

- q 
tg~-R+r-b 

дістанемо остаточну формулу: 

{ 
4rb+d2-b2 -q2

} 

cos~= 1- 2(R-r)(R+r-b) cos~ (12) 

на що й треба було сnодіватись. 

Точку Т визначаємо, відкладаючи дугу: 

-АТ r. R ( ) 
180 rp-~ 

Потім знайдемо точки Е, F і К на nідставі рівняння (2), nід
ставляючи в ньому: 

Z=O~H=(R-r) sin (rp-~}+q 

Дослідження рівняння (12) має практичне значення тільки 
щодо змінної q. 

При q =О формула (12} набирає виду (10). Коли відстань q 
збільшується, початкова точка Т об'їздової колії щодалі більше 
.нс.ближаеться до точки А і потім переходить на лівий бік ра
діюса ОА. Разом з тим, як це легко зрозуміти з рисунків 12 або 
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9, дуга FT зменшується. Доходячи границі для q, дуга FT 
зоЕсім зникає, а дуга D1E (рис. 10, лівий бік) повинна прохо~ 
дити зовні кривої MN, на такій відстані від не, щоб їхня 

спільна дотична була EF= d. * Повївши 0 10 1 11 CD1 і злучивши 
точку 0 1 з О, дістанемо трикутник 0 10 10, що в ньому: 

']!·= {CR+r)2 +d2 J- {R-b+r} 2 =2 (R+r) b-b2 +d2 (ІЗ) 

Отож, коли б у даному окремому випадку q2 вийшло б більше 
в ід другої частини рівности (13), об'їздову колію не можна б уже 
бу.-10 проектувати за формулами, виведеними у цьому параграфі.** 

Разом з тим рівняння (13) показує, що геометричне місце точок, 
які обмежуюtь найбільші величини q є дуга ХУ кола з радіюсом 

Y(R-t-r) 2 +d• =ш Dt 
центр якого ю лежить на радіюсі ОА, на ве"пrчину r нижче від 
точки О. Починаючи від точки Х, ця гранична крива скеравана 

Ркс. 13. 

по _простій ХА, дотичній до кри 

вої MN у точці А і ріuній вели

чині вставки d тому, що при Ь =0 
формула (13) дає q = tf. 

§ 6. Залізницю розміщено по 

кривій MN радіюса R; проста CD 
на тимчасовому мосту рівнобіжна. 

з дотичною у точці А й мі

стtпься зовні кривої, при чому 

точка D лежить праворуч ра

діюса ОА (рис. 13). 
Цей випадок можемо зустріти, 

коли, наприклад, як на рис. 6 
або рис. 7 проектуватиме!'іІО об'їз

дону колію з зовнішнього боку 

кривої /'ЛN. 

На рис. 13 показано перехід з точки D на криву MN голов
ної колії з допомогою кривих DE і FT радіюса r та вставки 
EF = d r.:іж них. Точку D задано ве.'Іичиною відда.1ення АВ = Ь 
мостових осей і довжиною BD = р частини простої CD, що лежить 
праворуч радіюса ОА. 
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Поначалу, щоб зручніше було порівняти формули, виведені 

в цьому параграфі, з тими ж таки рівняннями, що відповідають 

попереднім випадкам, припустімо, що між оберненими кривими 

FT 1 TN зовсім немае вставки. Злучимо центр о, з ttентром 

0 2 і поведемо О2Н 11 CD до перетину з радіюсом 01D. З триr<ут
FІика О1О2Н можна написати: 

О1О2 = V4r2 +d2 

02H=tR+r) sin (Ч'+~)-р 
o,H=r-b+CR+r) cos <Ч'+~>-R=2r-b-(R+r) { 1-cos ttF+~) І 

,k2+d2 ={{R+r) sіп (Ч'+І0-Рj 2+ {2r-b-(R+r) [1-cos (Ч'+~)]} 2 

Розв'язуючи рівняння за способом, вказаним у § 4, і вводячи 

,? 
tg ~ = --· ---

R-r+ь 

знайдемо відшукувану залежність: 

( 14) 

(15) 

Розглядаючи рис. 6 разом з рис. 13, .ІJегко побачити, що різ
ющя між цим випадком і дослідженим у § 4, геометрично по

лягає от у чому: якщо у внутрішній об'їздовій колії величини 

Ь і r відносно простої CD вЕажатимемо за додатні (спрямовані 
догори), то в зовнішній об'їздовій колії ui самі величини Ь і r 
будуть від'ємні {скеровані донизу). І дійсно: ІСоли у форлулах 
(8) і (9) підставимо (- Ь) і (- r) замість Ь і r, дістанемо рівняння 
(14) і (15). Звідси очевидно, що формули § 4 можна застосу
вати й у даному випадку, коли тільки звертати увагу на знаки 
при величинах Ь і r. 

Повертаючись до завдання, що ма: його розглядаємо, треба 
насамперед, визначити за формулою (15) кут 1' і nотім визначити 

початкову точку Т, відкладаючи дугу: 

-АТ= ~R-(11-t-IO 
J80 

Основні точки Е і F знайдемо з допомогою формули (2}, 
nідставляючи в ній: 

Z=02H ={R+r) sin ~ +Ю.--р 
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flloб перевірити точність уже зробленого відміру початку Т 
на кривій AN, корисно, розмічаючи на rрунтl всі точки об'їздо
вої колії від маrістралі Ct, відкласти також і абсцису Bt точки 
Т, користуючись рівністю: 

Bt=R.siп (·f+~) 

Для докладности аналізи визначимо ще максимальне зна

чення величини р у межах, де можна застосувати формулу (15). 
Коли р =О, tg ~=О, і відповідно: 

4rb-1-d2 - .?~ 
cos ~=І- --- · -------- (16) 

· 2 (R+r) (R- r-j- Ь) 

Коли збІльшується змі :ша р, обидві дуги DE і FT також 
збІльшуються. ВідшуІсування границі для р у цьому випадку 

не має практичного значення. Границя усунута поза межі засто 

совуваности при проєктуванні об'їзду. Проте легко можна пере

конатися, що для щІноrо Ь найбільше значення змінної р буде 

те, коли дуга FT= 180°, як це видно на рис. 14 (nравий бік}. 

с-

Р;;с _ 14. 

Злучиваш там само О з Ot і повївши OtO 11 CD, дістанемо 
з трикутника 0010 залежність: 

р2= (CR+Зr)З+d2 } -(R+ь-rp= 

= Sr3 +8Rr-2b (R-r) -b2 +d~ (17) 

Рівняння (17) показує, що границя віддалення точок D е дуга 

XZ кола з радіюсом Q D- J! (R + 3 r) 2 + d2 • Центр g цієї дуги 
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лежить на радіюсі ОА внше ніж центр О на величим у CQ = г. 
Продовження обмежноі 1 риn1 йде простою линією Ха, рівно

біжною з CD і ріввою вставці d. 
Щождо інших змінних, які входять у форму;:у (15), можн::і 

ще додати, що відповідно до множника (R-r+ Ь) у знаменник::/ 
дробу, завдання зводиться до невідповідности, коли він дорів

пює ну.тrю. себто. коли r= R + Ь. Проте у дійсності радіюс г 

ніlбагато менший ніж радіюс R, а тому ця умова не ма є 
nрактичного значення. 

§ 7. Коли решта умов однакові з наведеними в § 6, а точка D 

міститься ліворуч радіюса АО. 

На підставі попередніх прикладів не тяжко зрозуміти, коли 

саме такий випадок можна зустріти на практиці. На рис. 15 
вказано перехід з точки D простої CD 
на 1-;риву MN залізниці з допомогою кри- c-~/JI!@I_ 
вих DE і РТ, радіюса r і вета в ки ЕР= d Іі 1---+:ar:---.,.. 

між них. Точку D задано величиною 

відсунення АВ = Ь і відстанню DB = q м 
від радіюса ОА. 

Підставляючи величину (-q) замість 
р у формулі {15) одразу дістаємо рів

няння, що відповіщ:е даному випадку, 

а саме: 

f 4ro+d2-b2-q2 

cos ІР =tl-2CR+r)(I-<-r-=tь) cos ~ 
в ньому 

tg f>= ___ q __ 
R-r+b 

(18) 

(19) 

• 
Ряс. 15. 

Обидві останні формули можна також вивести, застосовуючи 

безпосередні викладки до трикутника 0102Н (рис. 15). 
Початкову точку Т об'їздової КО.'Іії дістанемо, відкладаючи 

дугу: 

'ICR 
,_,АТ= Тво (9-~) 

Точки Е і F визначаємо на підставі формули (2), що в ній 
для нашого випащ{у: 

z = с~.ч = cR+,·) sіп (~- ~) + q 
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Щождо граничного віддалення тОЧІ<И D, то легко перекона
тися, що за геометричне місце для таких точок буде дуга VY 
кола, описаного з того ж самого центра g і тим таки радіюсом 

~~D1 = y'(R+ Зr)2 +4~, як і nпопередньому виnадку (рис. 14 лі
ний бік). Від точки V гранична крива йде простою Va, рівно
біжною з CD і рівною вставці d. 

§ 8. Визначепня довшин снутрішньоі і зовіІішньої об'1здо

воі коліі 

Б;; га то важить питання- яка з об'їздових колій: внутрішня 

чи зовнішня буде коротша при даних величинах Ь і р. Безпо

середньо порівнюючи форму.'Іи (9) і (5) абоя~ (12) t (18), ми до· 
ходимо таких складних відношень, що з них навряд чи можна 

вивести загальне правило. Досить розповсюджена думкп, що 

в та1юму випадку внутрішня колія буде коротша, тому що криІJа 

ззлізниці начебто йде назустріч кривій об'їздсвої колії. Це

помилкова думка. 

В окремому виnадку, коли р або q дорівнює нулеві, має:мо: 

для внутрішньої об'їздової ко.11Ті 

4rb+fP-b'l 
cos !р= 1 -дk-r) (R+r-b) 

Jlo'JЯ зовнішньої об'іздової колії 

41·b+tP-b3 

cos '' = l- 2 (R+r) (R- ... +b) 

ПеретворІІ:JШИ цІ формули, напишемо: 

. !р 4rb + dz - Ь2 
1-cosq;=2. sш2-2-=-·TCtГ-r}(R+-r·-b) 

• Фt 4rb + d 2 
- ь2 

1-cosq;t= 2. sш2-2= 2 (R+r) (R=r+ Ь) 

Узявши ж відношення останніх рівностей, дістане<v.Ю: 

(10) 

(16) 

sin2 -~- 1 + _ь_ 
2 fR+-r)(R-r+b)_ R-r>l (2О) --Ф-t - (R-r) tR+r-b) Ь 

sin2 _.~Г 1-R +r 
Тому, що відшукане відношення> 1, то й кут !f' більше ніж кут 

, 1, себто у даному випадку вну:прішн.я об'tздоsа колія дооша 

від зовн.ішн.ьої. 
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Проте слід додати, що в грани!..tях ве.'ІичиюІ Ь, R і r, якІ ми 
зустрічаємо на практицІ, різниця довжини обох об'їздів буДF~ 
невелика. Зважаючи ж на те, що в випадку зовнішньої об'їздо

вої колії треба проєктувати одну зайву вставку (чого досі ми 
не вводили в розрахунок), остаточний насдідок може вийти щ1 
І<ористь унутрішній об'їздовій колії. 

Коли тепер од розглянутого окремого випадку перейдемо до 

3 :1rальноrо і почнемо збі.1ьшувати р або q від нуля, кут ~ уну
трішньоі об'їздовоі колії буде ввесь час менший ніж кут ~. зсu

нішньоі. Разом з тим, кути 'Р і !ft збільшуються з nостійною 

наявністю оберненої нерівности 'Р > !ft· Тому, що при цьому різ
ниця (~t- Ю зростає швидше ніж різниця (!р- !pr), довжина :=>.ов
нішньої колії незабаром стає рівною довжині унутрішньоУ, а да.'!і 
й більшою, ніж остання. Проте безпосередній розрахунок на 

числових nрикладах nереконує нас, що, коли задавати невели

кими ве.1ичинами Ь (близько 20 .м) і р (близько 40 .м), які r.;и 
звичзйно зустрічаємо на nрактиці, та не зважати на другу· 

вставку між обе)неними кривю.ш, -довжина зовнішFtього об'їзду 

вийде зaBJFcдu трохи J.teraua ніж унутрішнього. 
Крім розrшшутих в>ша.:щіn, що їх можна зустріти, nроє.ктуючи 

зовнішню об'іздоау І\О.r:ію, треба дослідити ще такий. 

§ 9. Решта умов одн<ШОІ>і з Р.аведеними в § 7, величІІна Ь, 

має знак противний поnередній ве.'ШЧІШі відсунення. 

Таке розміщення можна зустріти, коли, наприклад (рис. 16), 
залізниця йде простою LM і кривою MN; міст А косий, а тим-

Рис. JG. Рис. 17. 

часовий міст нор:-.1альний до берегів І до того ж пр'1доr:ження 

.'llнії CD перетинае радіюс Оа всередині дуги MN. Або інші 
умови,- коли, наприклад (pv.c. 17), залізниця розміщена на крн
в!й MN, nростій NL і далІ знову на кривій LK, противній з по
передньою, а nродовження простої CD перетинае радіюс Оа 
в точці В nосередині дуги. 
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На рис. 18 показано перехід з точки D простої CD на криnу 
MN залізниці за допомогою кривих DE І FT радіюса r І вста:1юt 

EF=d між них. Точку D зад.ано величиною найкоротшої від-

Н о, стані АВ = Ь осі CD тимчасо-
11 вого мосту від точки А (роз-

h N рахунок треба вести відносно 
с -.j..:;rc~ч--~~---"18 А) та величини відстані DB=q 

о 

Рис. 18. 

цієї ж таки точки D від ра 

діюса ОА. 

Відповідно до наведеного в 

§ 5 за формулою (13) відстань q 
повинна бути більша, ніж 

)1'2 (R+r) b-b2 ...lf-d2 , бо в 
противному випадку об'їздова 

колія була б унутрішня. 

Безпосередня розв'язка завдання, коли розв'язувати Aoro 
аналогічно попереднім (див. рис. 18), дасть нам формули: 

t~ ~==_q __ _ 
R-r-b 

(21) 

{ 
- 4rb + d2- f;2 - п'' 1 

cos f = 1- 2 <R+ rГU~-=-, - :ьі f cos ~ (22) 

Порівнюючи їх з формулами (18) і (19), бачимо, що досить 

підставити в останніх (- Ь) замість Ь, щоб дістати рівняння (21) 
і (22), на що й слід було сподіватш:я. 

Геометричним місцем ТОІЮК, що обме>'(}ЮТЬ найбільші роз

міри• q, лишається в даному ви падку та ж сама дуга кола VY 
(рис. 14, лівий бік), що й у випад~о:н § б та 7 Але тому, що 

це питання не має практичної ваги, ми гоаори:.1о npo нього 

тільки мимохідь. 

Щоб uизна'lити на rрунті почат;~оnу точку Т, nідкладаємо· 

т:R ._. 4Т=- _ -(~-~) • J lS() ' • 

Точки ж С, F і К знаходимо з фориули (2), nідставляючк 

в ній, замість Z 
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§ 10. Форму.11и, в tших зважено другу вставку між оберне

ними кривими. 

Тепер перейдімо до формул, які слід застосовувати, проек

туючи зовнішні об'їздові колії, себто до формул, де беруть 

11 а увагу другу вcmasJcy між оберненими кривими. 
Розглянемо рис. 19. Він є розвиток рисунка 13. На ньомv 

бачимо перехід з точки D на криву MN залізниці, з доnом~-
rою кривих DE і FO радіюса r 
і вставок EF= ОТ= d міЙ< обер
неними кривими об'їздової ко

дії, та між одною з них і кри

вою головної копії. В окремому 

ниладку ці вставки можуть бути 

й нерівні, але взагалі, немае 

підстави робити одну більшу, 

а другу меншу. 

Повївши лінію О~Н 11 CD до пе
ретину з радіюсом 0 1D і злу

чивши центр Ot з о~. дістанемо 
певний трикутник Ot 0 3 Н, що 
в ньому буде: 

О, О2 =V 4 r" + d~ 
ОО2 = JІ (J(+r)<+ tP 

N 

() 

Рис. 19. 

ОаН= ОО1. !in (!f+ ~)-р= у (R+r) 3 + dZ. sin (су + ~)- р 
OtH= Y(R+r)3 +a~ cos (tp+~)- R+r-u= V (R-+ ri-4--d2 -

-R+r- Ь-у' tR+r)"+di! 1- соs(Ч'+~) J 

.цалі: 

-i,..+d2 = (у' (R+r>~+ d'. sіп (ч> + ~)-р} 2 + 
+ { Y~-.l<тr)3 + d•- (R-r+6)-V(R-f-r)2+a:3-tt- cos (cr+ ~))}' 

Зробивши викладІСи, що спрощують ue рівняння за способом~ 
nоказаним у § 4, дістанемо остаточну формулу: 
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при чому: 

" tg~= -----R-r+b 
Рівняння 24 =рівн. 14. 

(24) = (Н) 

Коли у формулІ (23) дорівняти нулю d, що стоїть під знако~І 
кореня, дістанемо формулу (15), як ми на це й сподівались. 

РІвняння (23) здається досить складним. Проте в числовому 
підрахунку, ця складність зникає. Можна було б, виконаЕJши 

дії в чисельнику й включивши у дріб одиницю, дістати начебто 

простішу формулу: 

, _ j pt+2 (·~2 -r2)+b (2R-2r+b)} 
cos :р- t 2 V (П + r)2+d2 (r?.-r+ Ь) cos ~ (25) 

Проте, у знаменнику дробу множник v (R + r) 2 + tJ2 доое
деться вирахувати в усякому разі. Крім того, цеА член, р:в 

сирахуваний, зовсім спрощує чисельник форУІули (23) у число
вому підрахунку. Отже, як бачимо, нема рації користува
тись рівнянням (25). 

Щоб визначити точку Т, требn ще знати кут а. Иого вс.rш

чина відома, а саме: 

t/ 
tgo=R-+r 

Маючи ж кути ~. ~ й о, можна відкласти дугу: 

-АТ= 1rR (r~+~-o) 
180 т 

(26) 

Точ1ш Е і F знаходимо на nідставі рівняt~ня (2). Підстаuлн

ючи в ньому: 

Z= О2Н=: V (R+rP-+d2
• sin (rp+~)-p 

внзначаємо ве.1ичину кута rp і далі визначимо координати точок 

Е і F у відношенні до маrістралі, що е продовження осі CD. 
Нарешті, точку О легко віднести до цієї ж тан:и маrістраJІі, 

відзначивши, П.Іо: 

02g=r. sln О2 Gg=r.sin (rp+~+o) 

Gg=r. sin (1'+~+о) (27) 

ао 
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§ 11. )'мови § 1 при введенні другої вставки 

Рисунок 20 е розвиток рисунка 15. Застосовуючи до рис. 20 
розрахунок, аналогічний ·попередньому, дістанемо тані рівняння, 

що відповідають формулам (23), (24), (26) f (27): 

cos q; = {І- 4r<+d2 2-~~~J~2~1;tRd2 -;-~ Ь)_с+Ь)) ~ J cos ~ {28; 

q 
tg~= R-r+b (29) =(19) 

te- 11 + __ !!:_____ 
"' R+r 

(26) 

--АТ=;~ (~-~+а) 
Крім того, шоб визначити точки 

Е і F, користуємось формулою {2), 
підставJІяючи в ній: 

Z=02H=V (R + r? + d2.sin(Ч'-I0-!-q 
А щоб знайти точку G, маємо: 

o~g=r sin ((/'-~-f-o) } 
Gg=r.cos(ф-~-t-o) (ЗО) 

м 

Рис. 20. 

§ 12. Умови § 9 при введенні другої вставки 

Застосовуючи все, про що ми вже казали, до рис. 21, дістане~tю: 

н~----~о~2~ л 
N 

Рис. 21. 

cos ~ ={ 1-4r~ч-d~~=g2- { J/fR+r)2+_d2-=-f_,l\):=' -bL}~} cos ~ (31) 
2V (R-~-r?-t-d2 (R-r-b) 
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tg ~ = ___ fl __ 
П-r-і 

(21 ) 

tст а= _ d_ f26 )' 
"' R+r ' 

1t R v'-·---- ) 
.._,АТ= lSO (~-rr- о); Z= 03Н =q- (R+r>'+d2

• sin (~ -q~ 

0 
{ 021J = r. s!n (~- !f- 8)} 

Rg = , .. cos (~ - 'Р - 8) 

§ 13. Визначення початкової точІ<И об'їздової колії на пря
мій дільниці. 

Досі в усіх завданних ми вважали, що залізницю, nротигом 

відповідним об'їздовій колії, розміщено безперервно на простій 

або безперервно на кривій лінії радіюса R. Проте бувають 
і такі місцеві умови, що, проектуючи об'їзд, нзпрИІслад, для мо

ста К, який лежить на простій дільниці шляху, 11-:и не можемо ді

стати nо•tаткову точку Ту межах простої КА, а тільки на кривій A.l'r1 
(ліворуч), або AN (nраворуч), що починається в точці А голов
н:ої колії. Кожного разу ми переконуємось у цьому, визначивши 

спочатку довжину Z з формули (1) а потім порівнявши її з дов

жиною L, що є в нас. Очевидно, що, коли Z > L, початкова точка 
об'їздової колії припадає н.а криву дільн.ицю залізн.иці. 

To.ni лишається: або застосувати формули § 5 для угнутої 
н бік об'їзду кривої; а6ож, коли дуга вигнута, матимемо умови, 

що їх ми вже розглядали у § 7, і далі повніше в § 11 та на що 
на них уже вказували рисунки 7 І 11. Uього разу розрахунок 
треба вести відносно радіюса, nерпендикулярного до CD, що про
х одить крізь точку А. 

§ 14. Початкова точка т об'їздової колії, проектованої 
6ідносно кривої діJ!ьннці головної колії, не вміщується в її 

межах, а припадає на сусідню просту дільницю. 

Таке розміщення можна бачити на рис. 22, де АМ-крива 
.д,ідьниця головної ко.JІії радіюса R; NM- проста дільниця; А

міст на головній ко.1ії; В -тимчасовий міст; CD- проста на 

об'їздовій колії, перпендикулярна до радіюса ОА. 

Uя відміна місцевих умов на перший погляд чимало усклад
нює завдання. Проте всякі труднощі зникаюrь, коли. звернути 
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уваrу на те, що тут можна проєктувати об'їзд безпосереднІ:о 
вілиосно простої ді.ІІьниці MN головної колії. Для цього треба 
користуватись способом, наведеним у § 3 і робити так, наче 
крива АМ зовсім не існує. Усе це стосується і внутрішньої, 
і зовнішньої об'їздоних tшлій. 

1. Припустимо, що відносно рис. 22 треба проєr<туватrf 
пнутрішню об't'здоау 1-:олію. Поначал:;~, не 3наючи куди припаде 

точка Т, чи на кривJr АМ чи на просту MN,- :ми повинні роз
раховувати відповідио вказівкам § 4. 
Коли з форму л (8) і (9) вийде: 

!f+~>~ 
це визначатиме, що точка Т не вміщу- t: -~~-k-11U."~ 
ється на кривій АМ, я~ ми маємJ. 

~Тоді лишиться застосувати ро3рахунок 
~відповідно § 3. Продоt3живши просту 
~MN до точки S її перетину з раді-
~юсом ОА, визначимо основний елемент 
-.........:.завданнн B-/-DW, що відnовідає пер

пендикулярові DS на рис. 4. Так само 

D 

Рис. 22. 

N 

й кут між простими CD і SN. Щодо цього кута, то його 

велиqина дорівнює r<утові АОМ =а. у наслідок перпендикуляр

ности CD до АО. Щождо всличишr В, то її легко визначити, 
зауваж~шши, що: 

DW=OS-OA+AB-SV 
або, що: 

В= _в_ - R + Ь р . tg !Х 
cos а. 

(32) 

Знаючи В і кут а, знайдемо невідоме z з рівняння (4), і патім 
а формули (5) вирахуємо: 

.є+ і" • ig ~ = \VT 
А тому, що для визначення на rрунті точки Т, треба знати 

ве.11ичину МТ =-= WT -+- WS- SM. то остаточно: 

Точки 
:в нШ: 

К дістанемо, 

z 

(33) 
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В окремому випадку, при р =О, формули (32) і (33) набудуп> 
вигляду: 

iНT=z-(R-J")tga 

2. Розглянемо тепер інше розміщення внутрішньої об'lздової 
колії. Наприклад, візьмемо рис. 23, де ОА= R; кут АОМ =а; 
АВ = Ь і DB= q. 3астосувавши розрахунок§ 5, по6аqимо, що по
чатr<ова точка об'їзду припадає на просту MN. Тоді знову скu

Рис. 23. 

ристуемось способом, наведеним у §З. 

У даному випадку: 

.9\\7= OS- OA-,-AiJ-f- VW 
;tбож: 

в л ]J І ' і = -- - .. --г о -1- tJ 
cos ct 

(36) 

JVIT = \VT- \:VS -SM = 
І t lJ [ =z 1 r gІХ- --,.( ,_.us ІХ tg!7. = 

=z-(Я-r) tg~:~.--_q_- (37) 
eos~ 

Формули (36) і (37) відрізняються від (32) і (33) лише тим, 

що в даному випадку замість ( + р) вставлен о І -q). Коли q =О, 
uони набирають вигляду (34} і (35). 

Точки Е, F і І< визначаємо тут так само, як і в поnередньому 
випадку. 

§ 15. flроєктуваІІня зовнішньої об'їздоної ко.1ії nри умо

вах § 14. 

Коли теnер, 1\Іаючи умови, наиедені в § 14, доведеться про
єктувати зовнішюо об'lздову колію, розрахуно1' зміниться в не
великій мірі. 

1. Для точки D, що лежшпь npaвopyt радіюса ОА 

(рис. 24). 
У даноіІІ У виnадку маємо: ОА= R ; АВ = Ь ; BD = р; а кут 

АОМ =а. Переконавшись на підставі формул § 6, що точка Т 
не вміщується на кривій LM, дістанемо знову умои::1 § 3. Ці умоnи 
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в}дповідають боку, проти.'ІеЖІ-ІОму тому, на якому лежить вершок 

ІGута між простими CD і lvlN. 
Продовживши лінію MN, визначимо величину 8 1 =D\V, 

що відповідає перпен.п.икулярові CS, на рис. 4, а саме: 

DW=BA +AO-SO+SV 

а бож: с 

В= ''+R- __ !J__ +Р. tg~ 1 
' cos а 

(38) L 

Тепер, знаючи відстань R І кут cr, 

визначимо невідоме Zt з рівняння 
N 

а далі з формули (7) знайдемо: 

z t- r tg :х = WT 
Тому, що проста МТ = WT + WS ---

-SM, можна написати: Рнс. 24. 

iИT=z~-r tga+ J!. -і<. tg:x=zr-(R+ntga+-!!- (39) 
COS а cos ох 

Визначити точки Е і Г;' можна з формули (2), підставивши 

Рис. 25. 

в ній 
Z=ZtCOSa. 

В окремому випадку, маючи р =О 

дістанемо: 

• . R 
Br=b-r-H---- (40) 

cos 01 

;ИT=zt- (R+r) tgrz (41 ) 
Формули (38) і (39) порівнююІJи 

з (32) і (33) треба сходити до тотож

ности, коли взяти на увагу все сказане 

в § 6 щодо знаків перед Ь і r.l дійсно, 
підставляючи в (32) (- h) замість h, 
дістанемо: 

В= _в --R-b-p.tgrJ.=-(b+R- R +Р· tga)=-B, 
cos а. cos а 

Це вjдповідає цілком умові щодо знакІв, застосованій і до ве
.'Іичинн В. Коли ж підставимо у формулі (33) (- r) замість 

дістанемо рівняння (39). 
2. Для точни D, що лежить л і в ор у ч рад і юс а ОА (рис. 25), 

маемо ОА= R ; АВ = ь ; DB = q і І< ут АОМ = r:t. ПереJ<.онавшись 
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насамnеред (на підставі§ 7), що точка Т виходить на простій MN, 
nродовжимо просту MN і визначимо основні елементи, доко

неtІНі, щоб застосувати формули § 3 

а бож: 

DW==BA tAO-OS-YW 

R 
в, =b+R- ---- -q tgtx 

cos CJ 

Далі, з рівняння (6) знайдемо невідоме z1 величину 

WT=z1 -r. tg«, відповідно рівнянню (7). А тому, що ttpocт11 

МТ= WT- WS-SM, можна написати: 

q R . q MT=z,-r. tga---- . tgtx=Zt·-(R-}- r)tg«----cos ct . COS ІХ (43} 

Координати точок Е і F, визначаємо відповідно до сказа

ного раніш. 

Не тяжко побачити, що формули (42) і (43) вІдрізняються 

од (38) і (39) тільки тим, що величині ( + р) відповідає (- fJJ). 
Коли q=O, вони набувають вигляду (40) і (41). 

§ 16. Копи проєктують об,їздову колію відносно кривої 

радіюса R, початкова то(rка Т не вміст~tться в межах цієі кри·· 
вої, а припаде на сусідню криву, скеровану в той таки ж біІ<, 

але описану іншим радіюсом Rt· 

На рис. 26 для внутрішньої об'їздоної колії, маємо ОА =--~ 

=ОМ= R; 9.М = 9.N = Rt; АВ = Ь і BD = р. Спосіб розв'язати 
завдання такий же простий, як і в попередньому випадку. 

П р о до в ж и м о к р и в у MN до р ад і ю с а 9.S, р і в н о б і ж

н о r о з р ад і ю с о м ОА і да л і р о б и т и м е м о та І<, н ач е 
кр и в а АМ з о вс ім не і с ну є. Проте, окремі умови об'їздсвої 
колії Ь і р задано відносно до кривої АМ. 

Отже, лишається визначити для них нові значення, що від

повідають допомічній кривій SM і підставити їх у формули, 

nиведені раніш. 

1. Відносно вепичини р.КопиПІ>R,вешІчина цядляtювої 
кривої дорівнюватиме вже не BD, а Н D, а бож !і ІЗ+ BD; отже 

(44) 
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теnер, коли припустимо, що рздіюс Rt зменшується, очевидно, 
що член (R1 - R) sin tX наближатиметься до нуля і, нарешті, 
стане від'ємним для Rt < R. У міру дальшого зменшеаня R1, 

3 иачення р1 стає щодалі менше й нарешті, змінна р1 , прой

шовши крізь нуль, стане сама від' ємною, коли є нерівність 
числових величин: 

(Rt -- :7.) sin ':!. > р (45) 

Тому ж, що від'ємне р відповідає величині q, треба, к OJlИ 

існує нерівність (45), застосувати до нових окремих умов фор
мули § 5. У випадку ж 
оберненої нерізиости ко-

рисч·емось рівнянням § 4. С, D, 
Так можна вивести за-

гальне правило: 

В o"pe.мoJ~ty випад"У· що 
ми йога тут досліджує.мо, 
мдю'llL величину р, додає .мо с --tн~-\іііі--
ао неї різницю Аtіж радію

сом дальиюї від А кривоl 
та радіюсом найближцої, 

помножєну н.а sin ІХ. Коли 

від цього дістанемо до

датну величину, застосо

вуємо § 4, коли від'

ємну-·§. 5. 
З того ж таки рис. 26 

зрозуміло, що це правило 

СТОСУЄТЬСЯ ТаКО)!{ і ДО ВИ

П3ДК у зовнішньої об'їздо

вої колії. Попередня ве-
личина р' = В1 D1 ; нове ії 
значення 

R. 

І~ 
·-~/ // 
І/ ... 

н 1--~- ,~0 

2б 

(44а) 

Отже, коли дістанемо з рівшшнл (44-а) додатний насJІідок, кори· 
стуеиось § б; коли від'ємний- § 7. ' 

,.2. П Ро велич и н у Ь. Коли проектують унутріlиню 
0 ~ tздову колію, рис. 26 вказуе, що нове значення для Ь до
рІвнюе Sfl = Q s __ Q н 
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а бож: 

Ь, = R1- { [<- Ь + (RІ- R) cos а:: = Ь + U<1- /~) (і - cc-s а:) (46) 

У міру зменшення радіюса R,, другий член цієї формули 

наближається до нуля й стає, нарешті, від'ємним, коли Rt <R. 
Коли ще далі зменшувати Rt, то може трапитися, що числаво: 

(RІ- R) (1- cos а)> lJ (47) 

і для величини Ь, вийде від'ємне зна'!ення. Останне зводить 

завдання до випадку зовнішньої об'Іздової колії. Отже, коли 

є нерівність (47), треба застосувати до нових ОІ,ремнх умов 

розрахунок § 6, абож § 7, коли одночасно вийшла й не

рівність (45). Діставши ж додатне нове значення Ь 1 , користу

ємось з формул § 4 (абож § 5, коли разом з тим існує ІІе

рівнІсть (45) відносно величини р). Отже, можна nивести друІ"е 
загальне правило: 

Щоб дістати нове зншtення Ь 1 , слід у даному окре.мо.Аtу ви

падку до основного Ь, додати різницю мі.ж найдальшим та наі<
ближ:чи.м радіюсом кривих головної колії, помножєну на sіп vers (J. 

Коли в наслідок виходить д-'ІЯ Ь величина додатна, застосовуємо 

формули § 4, або § 5, а коли від'ємна- формули § б, або § 7 
Це правило стосується і до зо:ш.ішпіх об'їздоних ко.r1НІ . 

Треба тільки розуміти його та1с 

На рис. 26 маємо н~s = 9К +ОА+ А.В,- 9 S 
а бож: 

H,S= (RІ -Г(') cos rx+N. + Ь- ,·(,= 
=b-(R~--R)(1-cos а:)=-= -(-Ь-}-(1-(, ·-R) (і -cos :~.) 

а тому, що ми умовились вважати Н1 S за від'ємне й рівне ( l• 1 ), 

можна .написати: 

b,=-b+(Ri-R)( 1-cos(~) 

Коли б 3 формули (46а) остаточно зийшло: 

Ь1>О 

(46а) 

це визнача.'Іо б випадОІ{ (уявний) унутрішньої об!їздової 1,u ш 

у відношенні до допоміж.чої кривої й треба було б застс-:о:Іу

вати § ~ або § ~ 
§ 17. Решта умов однакова з наведеними у § 16, а то•!І·:а D 

лежить ліворуч радіюса ОА. 
На рис. 27 щодо унутрішньої об'{:jдової rшлії, !:І:аєr.ю: 

0.4=0M=R; ;•)M=ooN=R1; АВ=Ь; DB~-=-tJ і :.;ут ОАМ=ІУ. 
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Продовживши дугу MN до радіюса шАt, рівнобіжного з ОА, 
вирахуємо нові значення окремих умов. 

1. Щодо наnої величини Qt. Вона дорівнює DE=DB+ 
-f-'BE,- абож: 

DE= fJ +(R- R,) sina=q-(RІ-R)sina = 
===- ( -q-1-(Rt-R)sina\ 

Сама DE умовно від'ємна й дорівнює (- q,), отже: 

qt =-q + (Rt -·R) sіп а (48) 

3 формули (48) зрозуміло, що nравило § 16 можна засто
сувати й для даного випадку. Діставши з (48) для величини q 1 

значення від'ємне, скори-

стуємось з формул § 5. с, ----•/1•, ..8іві'--. Е. 
У противному випадку 

завдання зводиться до 

умов, досліджених у § 4. 
У ее це стосується 

й зовнішніх об'їздових 
колій. На рис. 27, на

приклад, нове q1 =Dt Et= 
=Dt Bt-!-Bt Е,. 

2. щодо но в ої в е
ли чини ь •. На тому ж 
т<ши рисунку для внут

рішньої об'їздової колії: 

EAt = At ю + КО- ОВ; 
<~бож: 

L 

Рнс. '27. 

ь, =Rt-1-(R-R.) COS!:t ·-U~-!J)=ІJ+(R, -RІll-coso: .J (4б) 

дmІ зовніtиньо~· об'їздової колії (рис. 27), Е 1А 1 = 081- О!( -ю At, 
а бож: 

EtAt= R-J-lJ- (R-R 1) coso:-R, = h-(R1 -R) (1--cos.,;)= 

==- 1- іІ+ (R, -R) (1- ccs а.) І 
Сама E,At від'ємна й дорівнює (- Ь1 ) отже: 

b,=-b+(R1 -R) (1-cos~) (46а) 
З усього с"азаного о § 16 і § 17, бачимо, що виведені там 

форму ли можна безпосередньо застосовувати до всіх окремих 
виnадків цієї категорії, Проте, проектуючи об'їздову І,олію, 
краще поперед хоча б приблизно вирисуватп дане розміщення 
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її умов та вже з шкіцу визначити обсолютне зна•tення дJш 

р (або q) і Ь. Так найлегше уникнути помилок у розра

хунку, що можуть траnитися через доІ\оне•rність nа~'ятати 

про умовлені знаки величини. Визначивши нове значення ддя р 

(або q) і Ь, зна~1демо за відомим сnособом кут rp, розглядаючи 
постійно тільки одну доnомічну криву. Далі, з уже визначеного 

кута SQ Т (рис. 26), абож At wT (рис. 27) віднімемо даний кут а. 
і так дістанемо величину кута М9Т, абож іИw Т. ПочаткоDу 

точку Т об'їзд о вої І·юліі знайдемо, відклавши дугу МТ од точки М, 

спільної для кривих різних радіюсів на гоJювпій колії: 

-МТ= 11:Rt (М9 Т) 
130 

Решту е.1ементів проектаваного об'їзду визначимо на під

ставі формули (2), підставляючи в Ісожному окремому виnадку, 
замість величини Z, відпаnідну їй довжину. 

§ 18. Проста CD об'їздоної колії утворює певний кут а 

з дотичною. 

Починаючи з § 4, ми звертали увагу тільки на такі розмі

щення, де проста CD на тимчасовому мосту була рівнобіжна 
з дотичною у точці А до залізничної І<олії. Тепер лишається 

розглянути завдання в іншій формі, а саме: KOJlИ проста CD 
об'іздовоl колії, що проє/Стована від~tосно кривої, утворює пее

ІШй кут а. з дотичною, про яку ми тільки но говорили. 

У § 1 (nункт 3) сказано, що куту а в окремому випадку корисно 
надавати значення відмінне од ну.1я. Тепер же треба переІ(ОНа

тися, що ця нoDn умова аж ніяк не усІ(ладнює завдання. Зау

важимо, що вісь CD, поведена похило до даного радіюса 

(який відповідає призначеному для перебудови мосту), будІ! 

завжди перпендикулярна до деякого іншого радіюса. Отже, 
замість вирішати завдання стосовно до даного радіюса, від

шукаємо такий радіюс, що до нього CD перпендикулярна, 
і з ним поn'яжемо ввесь розрахунок, який проведемо на під

ставі nже відомих формул. Так, лишається визначити тільки 

нові значення для р (або q) і для Ь. Щождо кута між старим 

і новим радіюсами, то, очевидно, він дорівнює кутові нахи

лення ес осі CD до дотичної. 
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Розглянемо це питання спочатку стосовно до вн.утрішньоі· 

об'їздоооt· колії. 

1. К о л и р е ш т з у м о в, о д н а хс о в і з н а в е д е н и м и у § 4, 
вводимо кут нахилення ех. На рис. 28 м::~емо: 

ОА=П.;АС=Ь;СD=р 

Нове значення Б: 

В=ГІІ=ОР-08 

а бож: 

B=R-(R-b) СОSІХ (4~)" м 

Тому, що член (r?-b). ccsr..: 
буде завжди меншиВ ніж N., 
формула (49) дає дл;І вели

чини R додатні значення. 
Ноое знач.еюtя Р: 

P=BD=CD-CB 
а6ож: 

(Р =p-(R --/J) sin а ~50) 

Діставши з формули (49) 

:''f 

Рж. 28. 

нове В, з форму.ш (50) нове Р, застосуємо рівняння § 4 до но
вого радіюса ОР. 

t--~~--~~~-t 
Може трапитися, що у фор

мулі (50) буде: 

м 

'N 

() 

Рис. 29. 

(R-b) sina>p 

Тоді Р дістає від'емне зна 

чення, що, як відомо, зводиться 

до умов § 5. 
У виnадку нахилення про

стої CD у противний бік (рис. 29) 
нове значення В=ВР=ОР-08 

або ж: 

В=!-{.' ----(R- Ь) cos а ~"49) 

А нова величина Р дорівнюватиме 

Р= BD=CD+CB=p+ (1<-- b)sJna (51) 

Коли відповідно сказаному в § 5 про знак кута ~. вважати 
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в даному випадку кут а за від'ємний, формула (51) стане тотож
ньою з формулою (50). 

~ Коли решта умов однакові з наведеними 
в § 5, вводимо кут нахилення а. На рис. ЗО маємо 

ОА= R; АВ = lJ; BD = q 
Нове значення В 

B=PE=PO-OE=R--(R-b) cosa 

Нове значення Q. 

(49) 

Q=DE=DB+BE=q+ (R -lJ) sin а (52) 

Формулу (52) легко звести до рівняння (50), надаючи її вигJІяду 

- Q =-q- U< - Ь) sin 7. 

о 

У випадку противного нахилення 

простої CD до дотичної tt-кут ех бу
де від'ємний. Тоді формула (49), що з 
неї визначают нове відсунення В, 
не зміниться, а формула (52), що дає 
нове значення Q, набуде вигляду: 

Q=q-(R-b) sina 

Отже, чи будемо ми застосову-

13ЗТИ в кожному окремому випадку 

формули (49) і (50), звертаючи увагу 
Рнс. .10. 

на знак кута нахилення,- чи кож

ного разу почнемо виводити безпосередньо з рисунку нові 

значення В і Р, (або Q)- їх легко знайти й лишається тільки 

користуватись з формул 4 та § 5. 

§ 19. Проє"туючи об'їздову колію відносно кривої дільниці 
головної колії, надаємо простій CD нахилення 'У. до дотичної 
у відповідній точці А. 

І. Коли решта умов однаr<ові з наведеними у§ 6, 
вводи мо нахилення ех. На рис. 31 маємо: 

OA=R; AC=h; CD=p 
Нове значеюtя В: 

В=РВ=ОВ-ОР, абож: B=(R+b) ccs?.--R (53) 

У цій формулі перший член повинен бути завжди числова 
більший ніж другий. Коли для В виходить від'ємне значення, 
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це nоказує, що проста CD (не продовження і'ї) перетинає за
лізницю, чого звичайно не nрактикують, будуючи об'їздові колії. 

Нове значення Р: 

Р= 8D =:= CD- СВ 

а бож: 

(541 

Коли остання фор:иула дзє 

для Р додатне значення, засто

соu уємо § 6; І< оли ж від'ємне-§ 7. 
Обидві тільІ<И но знайдені 

формули можна звести до (49) і (50), 
вводячи умови щодо знаків. Проте, 

в кожному окремому виnадку легше 

безпосередньо з шкіцу nереко
натись, яку з формул треба засто

11 

Рис. 31. 

сувати, ніж стежити за аналізою знаків. Тому ми .1ишаемо 
формули (53) і (54) в їхньому теперішньому вигляді. 

' 

Рі!С. 

му.1и цілком можна 

знак кута а:. 

м 

2. К о л и ре ш т а у м о В• 

однакові з наведеними 

в§ 7, вводимо нахилення а.. 

На рис. 32 маємо 

OA=R ;АВ=Ь та DB=q 
Нове значення В: 

В=ЕР=ОЕ-ОР 

а бож: 

B=(R+b) cosa.-R (53) 

Нове значення Q: 

Q==DE=BD+ DE 
а бож: 

(55) Q= q + (R+ Ь) sіп 

Якщо проста CD нахиJІена 

в противний бік, введені фор
застосовувати, треба тільки мати на увазі 

Діставши у такий спосіб нові величини В і Р (або Q) 
ристуємось з підомих форму.'І § 6, чи § 7, пристосовуючн 

ск о

вже 
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розрахунок до нового радіюса ОР. Перехід до старого радіюса, 

що є вихідна точка, коли розмічати об,ізд на rрунті, не має 

аніяких труднощів. Він полягає в додаванні та віднімапні кута а 

з вирахованого кута 

§ 20. Раціона.пьапй розрахуноrс об'їздоної І<оліі для різних 

виnадків. 

На підстані всього сказаного, ми вже можемо зробити ра

ціональний розрахунок об'їздоної колії в усіх випадках: 1) про
ектуючи об'ї::щоuу rсолію стосовно простій дільниці годовної ко.1ії 

і дістаючи початкову точку Т на тій таки ж простій, абож на 

сусідній кривіїі, що йде праворуч чи ліворуч; 2) проектуючи об'
їздсву колію на r<ривій і дістаючи початкову точку на тій 

таки ж v.рю'Іій або на сусідній простій, абож на кривій іншого 

радіюса; 3) проєктуючи в обох випадках вісь тимчасовоrо мосту 
рівнобіжно з даною простою (чи з даною дотичною до кривої), 

абож з певним нахю1ениям. Власне, це й є всілякі комбіна

ції' м!сцевнх умов з оІ<ремими умовами об'їздоних копій. З тео

ретичного поrляду можна б було розглядати ще такі розмі

щення, коли, наnриклад, початкова точка об'їздсвої кодії, 

проєrстованої стосовно простої, не припадає ні на цю про

сту, ні на сусідню криву, а тільки на даJJьшу просту, чи 

криву; абож І<сли, наnрюслад, початкова точка об'їздсвої 

колії, проєктеваної стосовно до кривої, не припадає ні на цю 

криву, ні на сусідню просту чи криву іншого радіюса, а тільки 

на дальшу криву чи просту. Проте кожний з цих випадків, 

поперше, легко зsести до одноrо з розглянутих уже завдань. 

А, подруге, таr<і умови майже ніколи не зустрічаємо на прак

тиці, бо колія зздізниці не складається з коротеньких r<ривих 

і невеличких вставок r.Jiж них; довжина ж об'їздсвої колії рідко 

перевищує 600 nодовживних метрів, рахуючи від однієї nо

чаткової точки до другої. 

Числоnий приклад. Візьмімо для прИІ<ладу найс''•1адніші 

умови. Залізницю (рис. 33) близько мосту А розміщено 

по простій LB, завдовжки 104 .м; да.11і, праворуч по кривіі1 

BD радіюса R1 = 2 ООО .м з центральним кутом 7() 40'; за цією 

кривою лежить проста дільниця колії. Ліворуч мосту А тор іде 

кривою LP р:щіюса R = 1 200 .м; з центральним кутом 6° 20'; 
за цією кривою одразу йде друга, радіюсаR, =2000Jt. Середина 
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мос·rу А міститься на віл.
стані 40 Jt од точки В; сере
дина І тимчасового мосту 

повинна бути віддалена 

від А на 28 .м., рахуючи пср
nендикуляром А/ до лі
ніЇ LB. З обох боків точки І 
розміщена (по 24 м з кож
ного боку) проста лінія OGt 
нахилена до LB під кутом 8". 
З точок G і 0 1 треба ne · 
рейта на колію залізниці 

з допомоwю кривих радіюса 
r = 400 м і вставки d = 20 м:. 

Правий бік об'їздо

вої колії. Тому, що з ри

сунка не можна визначити 

чи виАде початкова точка Т 
на кривій BD- припустимо 
спочатку, що це станеться. 

Відносно до кривої наша 

об'їздова колія буде зов

нішньою. Зводячи завдання 

до початкової точки В кри

воі, дістанемо 

Ь =BK=AI+ABtga= 
= 28 + 40 tE~ su = 33,622 м 

q=OK=Il(-10= 
40 = ёО58О- 24 = 16,394 м 

Проста ОК, нахилена 
іЩ дотичної, що відпавідає 

точці В, nід кутом а= 8°. 
РадІюс 081, що до нього 
nінія ОК буде перпенди
кулярна, міститься на 8" 
ІІІворуч од радіюса 08. 
У відношенні до цього но -

~ 
R.ІOOJ 

lt.2(}(J....._ 
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воrо радіюса вирахуємо величини Ь і q відповідно § 19. 
За форму.'Іою (53), нове 8=[2000-І-33,622] cos 8"-2000= 

= 13,832 Д, 
За формулою (54), нове Р= [2000-1-33,622] sin 8°-16,394:::". 

,=·266,632 .At. 

Знаючи ці нові окремі у:\іюви об1іздової колії, ни застосо

вуємо розрахунок за § 6 (не за § 10). Відповідно формулам 

(14) І (15) дістанемо: 

t1t ~ =с= 2 ООО -=~~~13,832 = tg go 22'53",30 

cos ~ = { 1- _±_: 400 • 13,83~::+- 200_ --
. 2. 2 400. 1613,832 

- P~8. 3f)~.- (2
66•632>

2
} 9°22'53" зо= 6°51'46" 54 2 2 400 1613,832 cos ' cos J 

~ + ~ = 16° 14'39", 81! 

А тому, що крива 8 1 D, яку ми маемо, містить тільки: 

8" + 7° 40' = 1.5° 40' 

очевидно, що початкова точІ<а Т об'іздової І<олії не вміститься: 

на неї, а вийде на простій DW. Ті 34'39", 84, що їх бракує, 

відповідають довжині дуги 20,16 .At. 

У такий спосіб завдання зійшло до умов § 15. Проста 0 1 G 
нахилена до DW під кутом 15°40'. Відnовідно до розрахунку § З, 
треба знати довжину НО перпендикуляра до 001, що перетинає 

просту D W у точці Н. Ця величина за формулою f38) дорІвнює: 

8 1 = 13,832+ 2 ООО- со;-~;0°46,-;- 266,632 tg 15° 40' = 11,442 .At 

ВідповІдно форму .'1і (3): 

bt = 11,442-400 tg 15° 40' tg 7° 50'=- 3,992 .Jl 

Підставляючи знайдене значення у рівняння (б) і розв'язуючи 

його, дістанемо: 

z1 ~ ·- 2 sin 1.5°40' 803,882zt =- 1600. 3,992 + 200-- (3,992)'! 

а бож: 

z1
2 - 434,220 z 1=- 3001,568 
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звідки: 

z, =419,924м 

Далі знайдемо з формули (39): 

DT=419,924-2400: tg 15°40'+ с~~~·:;;1у-J-23,74м 
Цим ми визначили початкову точку об'їздової колії. Порів

нюючи цей наслідоІ< з попереднім, бачимо, що початок Г 

ІЗийшов на 3,58 м далі, ніж це було б, коли б за точкою D про
довжувалася крива BD. 

Щоб визначити координати вставки EF, користуємось а рів
няння (2), де у даному випадку: 

Z=419,924. cos 15° 40'=404,324м 

З формули (2) 

. ( + . 404,324 . cos '/ . зао 20' 50" s' 9 SШ ф 'І)= - BOQ -- =SШ , 

а тому, що: 

tg '/- !!_- -~~-- tg 1 о 25' 57 11 16 - 2r-800- ' ' 

остаточно маємо: 

'1 = 28~ 54' 53", 73 

Відповідно до цього координати точки Е будуть: 

х = 400 sin 28° 54' 53", 73 = 193,404 м 
у= 400 (1 - cos 28° 54' 53", 73) = 49,864 .At 

а координати точки Р: 

Xt= 193,404+20sinф=210,910 м 

Yt = 49,864 + 20 sin ~ = 59,534 .м 

як це й показано на рис. 33. 
Координати проміжних точок кривих об'їзду, коли r = 400 м, 

можна відкласти від маrістралі GC з допомогою тпблиць 
Krohnke. 

Л і ви й бік о б' їздової ко л і ї. Тут, як і в попередньому 

випадку, спочатку nрипускаємо, що точка Т1 вийде на кривій LP. 
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Зво.ц.stчи завдання до початкової точки L цієї ж таки f<ривої, 

матимемо: 

Ь := L!v! = 28--64 tg 8° = 19,106 .м 

64 . 
q =мо,== coss"··-- 24 = 40,628 .м 

Проста МО, нахилена до дотичної у точці L криІЗої під 

кутом В0• Радіюс О, L,, що до нього MG буде перпендику

лярна, лежить на во праворуч од радіюса 0 1 L. Відносно до цього 
нового радіюса вирахуємо нові окре~і умови об'ї:щової ко.1ії 

відповідно до § 18 пункту 2. 
3формули(49) нове В= 1200-(1200-19,006) cos 8°=30,500.и 
3 формули (52) нове Р= (1 200 -19,006) sin во-- 40,628 = 

о= 123,734 .М, 

Лишається тільки застосувати розрахунок § 4 до нового ра
..r:.іюса. На підставі формул (8) і (9) напишемо: 

t(r "' = -·--·····-- 123• 7~-- = tст 41) ЗО' 27" 65 
<> І' 1200 + 400 ·- 30,50 ь ' 

і 4 . 400 • 30,50 + 200 
cos Ф = І l- ~8o6--:-r569~5o--

_ _(~Q!~Q) 2_=_Q-~~,_?З~)~ ~ cos 4° ЗО' 2Т' 6.5 = cos 1 оо 19' 12" 11 
2 . 800 . 1 569,50 J • ' . - ' • 

·~-+- ~ = 14° 49' 39", 76 

Тому ж, що криАа LP', як у нас є, має тільки: 

6° 20' + 8 = 14!) 20' 

то, очевидно, що початкова точка Т1 об'їздсвої коліі, не вмі

ститься в межах цієї ж таки кривої, а десь за точкою Р, на су

сідній кривій радіюса R1 = 2 ООО .At. Ті 29' 39", 76, що їх бракує, 
відповідають довжині 10,36 м дуги радіюса 1200 .и. 

У такий спосіб завдання зводиться до умов § 16. ВІдповідно 
до нього, треба визначити нове ь, і нове Pt у відношенні до до
помічної кривої PL2 радіюса Rt = 2 ООО м і одночасно- до ра. 

діюса 0 1 L2 перпендикулярного до О, С. 
3 форму1ш (44) нове р 1 = 123,752 + (2 ООО- 1 200) siпl4° 20' = 

=321,784 м 
З формутІ (46) нове Ь 1 = 30,50 + 800 (1 - cos 14°20')=55,402 А! 
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Застосовуючи далі рівняння (8) і (9) з § 4 дістанемо: 

t Р. 321,784 t 7048'53'' 
gt't= 2000+400-55,402 = g •03 

- { 4. 400. 55,402+200 
cos 1ft - l- 2 . 1600 • 2 344,598 -

- (55,402)2-(321,784)2} 7048'53" 03- 6045'30'' 8 
2. 1600. 2 344,598 . cos ' - cos , 

9t + ~~ -= 14° 34'23", 83 

Віднімаючи з цього кут 14 ° 20' дістанемо: 

._. PTt = ~ fd- . (14' 23," 83)0 = 5,02 м 
Цим ми визначили другу початкову точку об'їздової лінії. 

Порівнюючи наслідок до початкового припущення, бачимо, 

що початок Tt вийшов на 5,34 м ближче ніж це було б, коли б 
за точкою Р продовжувалась крива радіюса 1 200 м. 

До речі, корисно звернути увагу, що обидва показники по

рівняння стверджують наведене у § 8 про відносну довжину 

внутрішніх та зовнішніх об'їздових колій. А саме: у правій ча

стині визначеної об'їздової колії, лінія виходить довша, коли 

початкова точка Т припадає на просту. Це тому, що проста 

є перехід до випадку внутрішньої об'їздової колії. У лівій ча· 

стині лінія виходить к о ро т ш а, коли початкова точка Tt при

падає на криву великого радіюса. Це знову таки легко зрозу

міти, пам'ятаючи, що така крива ближче до випадку зовнішньої 

об'їздовоі колії, ніж крива меншого радіюса. 

Повертаючися до розв'язання нашого завдання, лишається 

ще визначити координати точок е і f вставки об'їздової колії. 
Для випадку, що відповідає § 4, треба величину Z у рів

нанні (2) замінити величиною: 

Z= (R1 -r) sin (!pt + ~ 1)-р1 = 1600 sin 14° 34' 23'', 83-321,784 = 
=80,804 м 

Тоді дістанемо: 

і (-·· + ) - 80,804 cos 'J • 50 47' 42" 82 s n 'У v - 800 sш , 

Ііевидомсr,кий - З. 
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а тому, що v= 1°25'57", 16 

то, звідси, кут ф = 4° 21' 45", 66 

Відповідно до цього, координати точки е з тою ж таки, що А 

у попередньому випадку, віссю абсцис і початком координат 

у точці 0 4 будуть: 

х = 200 sin + = 30,428 .м 

y=200(l-cosф)= 1,158 .м 

А координати точки f визначаться: 
Xt = 30,428+ 10 COS ф = 50,370 .U 

Yt=1,158+10 sіпф=2,680 .м 

У такий спосіб всі основні елементи об'іздової колії будуть 
уже відомі і їх можна цілком акуратно та легко визначити, 

розмічаючи на rрунті 

НТ
Б 

ДН
УЗ
Т

З фонду НБ ДНУ ім. О. Гончара



:КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИЧОК. 

Бік - сторона 

Вершок- вершина уrла 

Вигнутий.- виnукль1й 

Вилииа - извилина 

Витичковувати - nровешивать 

Віддалення- удаление 

Від'емний - отрицательнЬІй 

Відмір-отмер 

Відношення - отношение 

Відсовування - отодвижение 

Відстань - расстояние 

Відтинок - отрезок 

Границя - предел 

Граничний - предельнЬІй 

ДодаТНИЙ -- ПОЛОЖИТеJІЬНЬІК 

ДоnомічниtІ - вспомоrательнЬІй 

Дорівнювати - равняться 
Дотик - касание 

дотична- касательнан 

ЗлучниtІ - соединяющиіІ: 

Знаменник- знаменатель 

Колія - путь рельсовь1й 

Коло - окружность 

Кріnлення - укрепление (результат) 
Кут-угол 

Множник - множитель 

Нахилення- наклопение 
Нерівність - неравенство 

Оберненні!: -- обращеннь•й 

Перетворювати - преобразовьtвать, 
делать преобразование 

Перетин- пересечение 

Перетинати - nересекать 

Повести - провести 

Подовжений- nродолженьІй 

ПодОВЖИННИіt - ПОГОНИЬІЙ 

Проміжний- промежуточньІй 

Проста- прямая 

Противний - обратиьІЙ 

Рисунок - чертеж 

Рівність - равенство 

Різниця - разиость 

Рівняння - уравнение 

Розвиток - развитие 

Розв'язка- решение (результат) 

Розв'язування- решение (nроцесс) 

Розмір-величина (конкретная), размер 

Розмічання - разбивка 

Розрахунок - расчет 

Спад - уклон 

еnоховина - откос 

Тарасовий - фашиниьІй 
Тор - полотно дороги 

Тотожність- тождества 

Тятива - хорда 

Угнутий- вогнутЬІtІ 
Укріплення-укрепление (процесс) 

Чисельник- числитель 

Шкіц-зскиз 
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