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  لتحديد موضع المركبات تحت حمولة إجراء
  الملخص
مـراد إزاحتهـا يف اجتـاه ) 2(حتـت محولـة ) 1(يتعلق االخرتاع احلايل بعمليـة لتحديـد موضـع مركبـات 

)D1( وهــذه املركبــات ،)(مصــطفة يف اجتــاه ) 1D2(يــتم حســاب : ، حيــث أنــه وفقــا هلــذه العمليــة
مـــاراً خـــالل املســـقط ) D1(مـــواٍز لالجتـــاه ) D( ، يـــتم حتديـــد خـــط)1(األوضـــاع النظريـــة للمركبـــات 

)M0 ( ملركـــز اجلاذبيـــة النظـــري للحمولـــة، يـــتم حتديـــد موضـــع املركبـــات)بشـــكل مســـتعرض وفقـــا ) 1
بالنســبة للمقســط ) D1(، وطوليــا وفقــا لالجتــاه )D1(، املــوازي لالجتــاه )D(بالنســبة لـــ ) D2(لالجتــاه  5 

)M0( وضـــعها الطـــويل بالنســـبة للمســـقط ، تـــتم مراقبـــة تـــوازي املركبـــات وتباعـــدها و)M0 ( يف الـــزمن
بعد أن تصل ملواضعها النظرية، ويـتم بعـد ذلـك حتديـد ) 2(احلمولة ) 1(الفعلي، تستقبل املركبات 

منفصــلتني فتــتم إعــادة ) 'M0(و) M0(ملركــز اجلاذبيــة الفعلــي، إذا كانــت النقطتــان  ) 'M0(املســقط 
الــــيت يـــــتم ) 'M0(املـــــار خــــالل ) 'D(وخلــــط ) 'M0(بالنســـــبة للنقطــــة ) 1(حتديــــد موضــــع املركبــــات 

 10  ). 2(احلمولة ) 1(، وتستقبل املركبات )D1(توجيهها يف االجتاه 
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  إجراء لتحديد موضع المركبات تحت حمولة

  الوصف الكامل

  :المجال التقني

يتعلق االخرتاع بعملية لتحديد، حتت محولة يراد إزاحتها يف اجتاه طويل، موضع مركبتني على األقـل 
متجــاورتني جنبــا إىل جنــب مبــا يشــّكل صــفاً واحــداً علــى األقــل يف اجتــاه مســتعرض، وهــذه املركبــات 

  . املذكورة ميكنها احلركة يف االجتاهني املذكورين الطويل واملستعرض

ع أيضا جبهاز لتحديد موضع مركبتني على األقل مزودتني بوسيلة للتحريـك والتوجيـه ويتعلق االخرتا  5 

  . لتطبيق هذه العملية

  :الخلفية التقنية

يقع هذا االخـرتاع ضـمن جمـال التعامـل مـع احلاويـات فضـال عـن األشـياء الثقيلـة وكبـرية احلجـم مثـل 
به يف املــــوانئ، املطــــارات، وحــــدات الســــفن، عــــوارض الكبــــاري، املولــــدات، الصــــواريخ، أو مــــا شــــا

 10  . السكك احلديدية، الطرق أو الرتكيبات املختلطة ومواقع البناء أيضا

وعالوة على ذلـك، يتعلـق االخـرتاع مبجموعـة مـن املركبـات ذاتيـة الـدفع القـادرة علـى محـل جـزء مـن 
  . احلمولة

وتعــاين بعــض . ميكــن لــبعض األشــياء أن تكــون هلــا أوزان ثقيلــة جــدا تبلــغ عــدة مئــات مــن األطنــان
مركبـــات النقـــل الكبـــرية جـــدا نقصـــا مزمنـــا مـــن حيـــث االســـتخدام، وذلـــك بســـبب ســـعة محولتهـــا أو 

ويف أغلـب الوقـت، . أبعادها احملددة، ومن الصعب أن تكون مرحبة نظرا ألجرها البـاهظ يف السـاعة 15 

ل غـري عـادي تتطلب االستفادة منها يف املوقع املطلوب أيضا القيام بعملية نقـل كبـرية احلجـم بشـك
  .وهو ما يتسم بالوقت الطويل والكلفة العالية بشكل حمدد
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ومـــع ذلـــك، مـــن . ومـــن املفهـــوم أن جتـــاور عـــدة ســـيارات يســـمح بقبـــول كـــٍل مـــن احلمولـــة وأبعادهـــا
  . الصعب ضمان حتديد املوضع النسيب الدقيق، وخباصة على التوازي، لعدة سيارات ذاتية الدفع

إذا كان من املمكن تـدعيم جـزء مـن احلمولـة مبركبـات جمـرورة، بشـكل وحتقيقا لذلك، سُيالَحظ أنه 
حمدد يف صورة مقطـورات، أو حـىت عربـات نقـل داعمـة أو أكيـاس هوائيـة مرتبـة حتـت احلمولـة، فـإن 
املنــاورة علــى األرض تســتلزم بصــورة مفضــلة وجــود مــركبتني أو مقطــورتني ذاتيــيت الــدفع علــى األقــل  5 

ومـــن . خمتلفـــة بطريقـــة مـــتحكَّم فيهـــا وخباصـــة يف حالـــة تغيـــري االجتـــاهقـــادرتني علـــى تنفيـــذ منـــاورات 
الضروري يف الغالـب، نظـراً ألرض احلمولـة، أن يـتم اسـتخدام عـدد أكـرب مـن املركبـات ذاتيـة الـدفع، 

وجيب هلذه املركبـات ذاتيـة الـدفع أن تكـون قـادرة علـى احملـاذاة مـع . مبعىن أكثر حتديدا أربع مركبات
  . تم هلذا الغرض تزويدها بوسائل مرتبطة ألغراض القياس واالتصالبعضها البعض، وي

عــالوة علــى ذلــك، جيــب أن تكــون قــادرة علــى أن حتــاذي وتوّجــه نفســها بالنســبة للوحــدات الثابتــة  10 

مثل ناشرات األحجام الكبرية، السفن، منشآت التدوال، املبـاين اهلندسـية، مواقـع الرفـع واإلطـالق، 
  . أو ما شابه

إىل تعدد املهام واالستقاللية، على سبيل املثال مـن حيـث معـدات املـوانئ أو قاعـدة إنشـاء وبالنظر 
الســفن، مــن املستحســن أن تكــون قــادرة علــى أن ختصــص هلــذه املهــام وســائل تعامــل ذات أحجــام 

 15  . للمهام العادية مثل نقل حاوية بدون احلاجة إىل أي حجم إضايف خاص ةمناسب

ملشـــكالت املتعلقـــة بإمكانيـــة االســـتفادة مـــن هـــذه املركبـــات وتكلفتهـــا ويقـــرتح االخـــرتاع حـــل هـــذه ا
باســتخدام إجــراء تعامــل حمــدد يســمح باســتخدام املركبــات املصــممة لالســتخدامات العاديــة حلمولــة 

  . أقل

 : الكشف عن االختراع
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ولتحقيــق هــذا الغــرض، يتعلــق االخــرتاع بــإجراء لتحديــد، حتــت محولــة يُــراد إزاحتهــا يف اجتــاه طــويل، 
موضع مـركبتني علـى األقـل متجـاورتني جنبـا إىل جنـب مبـا يشـّكل صـفاً واحـداً علـى األقـل يف اجتـاه 
مســــــتعرض، حيــــــث ميكــــــن هلــــــذه املركبــــــات املــــــذكورة أن تتحــــــرك يف االجتــــــاهني املــــــذكورين الطــــــويل 

  : ملستعرض، ويتميز اإلجراء بأنوا

يتم حساب األوضاع النظرية للمركبات املذكورة لتحريـك احلمولـة املـذكورة، بالنسـبة للنقطـة  - 5 

ملركــز اجلاذبيــة النظــري للحمولــة املــذكورة وخبــط أول ميــر خــالل النقطــة رأســي األوىل ملســقط 
  املذكورة، ويتم توجيهها يف االجتاه الطويل املذكور؛

إزاحــات املركبــات املــذكورة لتحديــد مواضــعها بشــكل مســتعرض، وفقــا لالجتــاه الــتحكم يف   -
 املستعرض املذكور، بالنسبة للخط املذكور؛ 

التحكم يف إزاحات املركبات املذكورة لتحديد مواضعها بالتوازي مع االجتاه الطويل املـذكور  - 10 

  املذكورة؛ ولتحديد مواضعها طوليا، وفقا لالجتاه الطويل، بالنسبة للنقطة األوىل

 تتم مراقبة التوازي واملسافة بني كل زوج من املركبات املتجاورة يف الزمن الفعلي؛  -

تــتم مراقبــة حتديــد املوضــع الطــويل لكــل مركبــة، بالنســبة للنقطــة األوىل املــذكورة، يف االجتــاه  -
 الطويل املذكور لإلزاحة، يف الزمن الفعلي؛ 

ا تبدأ يف استقبال احلمولة؛بعد وصول املركبات املذكورة إىل املواض -  15 ع النظرية املذكورة، فإ

رأســـي يـــتم قيـــاس توزيـــع احلمولـــة بـــني املركبـــات املـــذكورة حلســـاب النقطـــة الثانيـــة للمســـقط ال -
 للجاذبية املركزية الفعلية؛ 
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إذا كانـــت النقطـــة األوىل والثانيـــة منفصـــلتني، يـــتم البـــدء يف إعـــادة حتديـــد موضـــع املركبـــات  -
للنقطـــة الثانيـــة املـــذكورة، وبالنســـبة خلـــط ثـــاٍن ميـــر خـــالل النقطـــة الثانيـــة،  املـــذكورة بالنســـبة

 وتوجيهها يف االجتاه الطويل املذكور؛

 .  تبدأ املركبات املذكورة يف استقبال احلمولة -

عـــالوة علـــى ذلـــك، يتعلـــق االخـــرتاع احلـــايل بوســـيلة لتحديـــد موضـــع مـــركبتني علـــى األقـــل مـــزودتني  5 

ا تشتمل على بوسيلة للتحريك والتوجيه،   : الستخدام هذا اإلجراء، تتسم بأ

وســـيلة طوليـــة أوىل ثابتـــة لتحديـــد موضـــع تشـــتمل علـــى مستشـــعر أول ومستشـــعر ثـــاٍن يـــتم  -
تثبيتهما على جانيب محولة يُراد نقلها، مصممة للتعاون مع األهداف املصـممة ليـتم تثبيتهـا 

  املركبات؛  على املركبات املذكورة أو اليت سيتم تكوينها بواسطة هذه

وسيلة مستعرضة ثانية داخليـة ملراقبـة حتديـد موضـع تشـتمل علـى مستشـعر أول ومستشـعر   - 10 

ثــاٍن مصــممني ليــتم تثبيتهمــا بــالقرب مــن طــريف نفــس الوجــه اجلــانيب ملركبــة، وهــي مصــممة 
للتعــاون مـــع األهـــداف املصــممة ليـــتم تثبيتهـــا علــى وجـــه جـــانيب ملركبــة أخـــرى مـــن املركبـــات 

 ليت سيتم تكوينها بواسطة الوجه اجلانيب املذكور؛ املذكورة أو ا

وســــيلة للــــتحكم يف أدوات التحريــــك والتوجيــــه املســــاعدة للمركبــــات املــــذكورة، حيــــث يــــتم  -
ــــة األوىل الثابتــــة  ــــادل اإلشــــارات مــــع الوســــيلة الطولي ــــتحكم املــــذكورة لتتب تصــــميم وســــيلة ال 15 

نيــــة الداخليــــة املــــذكورة لتحديــــد املــــذكورة ملراقبــــة حتديــــد املوضــــع، والوســــيلة املستعرضــــة الثا
 . املوضع

ويستفيد اإلجراء املتعلق بالتعامل مع احلموالت كبـرية احلجـم وفقـا لالخـرتاع مـن نـوعني علـى األقـل 
مـــن مراقبـــة حتديـــد موضـــع، األول ثابـــت يف اجتـــاه طـــويل، والثـــاين داخلـــي يف اجتـــاه مســـتعرض آخـــر، 

 20  . ويفضل متعامد على االجتاه
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 : والرسوماتوصف مختصر لألشكال 

وسوف تتضـح اخلصـائص واملميـزات األخـرى لالخـرتاع مـن خـالل الوصـف التفصـيلي الـذي سـيتبع 
  : األوضاع غري احملدودة لنماذج االخرتاع باإلشارة إىل األشكال امللحقة وفيها

عبارة عن خمطط علوي يوضح محولة ومركبـات تشـّكل صـفاً ومـن املقـرر هلـا  1الشكل رقم  -
 5   أن تنقل احلمولة؛

يوضـح احلمولـة املـذكورة ونفـس املركبـات " شـفاف"عبـارة عـن خمطـط علـوي  2الشكل رقم  -
 يف وضع اقرتاب وسيط حتت احلمولة املذكورة؛ 

يوضـح احلمولـة املـذكورة ونفـس املركبـات " شـفاف"عبـارة عـن خمطـط علـوي  3الشكل رقم  -
 يف وضع استقبال حتت احلمولة املذكورة؛ 

يوضـح احلمولـة املـذكورة ونفـس املركبـات " شـفاف"علـوي عبـارة عـن خمطـط  4الشكل رقم  - 10 

ائي للحمولة املذكورة؛   يف وضع استقبال 

يوضــــح احلمولــــة املــــذكورة واملركبــــات " شــــفاف"عبــــارة عــــن خمطــــط علــــوي  5الشــــكل رقــــم  -
 . املنفصلة يف عدة صفوف يف وضع اقرتاب وسيط حتت احلمولة املذكورة

  

  15 

  : الوصف التفصيلي لالختراع

يتعلــق االخـــرتاع مبجــال التعامـــل مــع احلمـــوالت الثقيلــة، وبشـــكل حمــدد حتديـــد موضــع جمموعـــة مـــن 
  . املركبات العديدة حتت مثل تلك احلمولة من أجل استقباهلا ونقلها إىل املكان املطلوب
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إىل موضـــع دقيـــق  1، فـــإن املقصـــود هـــو توجيـــه جمموعـــة مـــن املركبـــات 1وكمـــا يبـــني الشـــكل رقـــم 
واحلمولــة املفيــدة لكــل مركبــة . D1، مــن أجــل اســتقباهلا ونقلهــا يف اجتــاه طــويل 2لــة بالنســبة للحمو 

ومــن . 1، وهــو مــا حيــدد بالتــايل الفئــة الضــرورية وعــدد املركبــات 2تبلــغ أقــل مــن وزن احلمولــة ) 1(
  . 2على اخلواص اهلندسية للحمولة  1املمكن أيضا أن يتوقف عدد هذه املركبات 

جنبا إىل جنب مبا يشّكل صـفا واحـدا  1ويف النموذج املفضل لالخرتاع، هناك مركبتان على األقل  5 

 D1أن تتحـــرك يف االجتـــاهني الطـــويل  1وميكـــن للمركبـــات . D2يف اجتـــاه مســـتعرض  3علـــى األقـــل 
  . ، وتشتمل على وسائل للتدوير والتحريك والتوجيهD2واملستعرض 

ولكـن . ، وهـو أكثـر التصـميمات شـيوعا2حتت محولـة  1ركبات ويشري هذا الوصف إىل إدخال امل
تتســم خصــائص االخــرتاع بســهولة تطبيقهــا علــى التعامــل مــع محولــة قادمــة مــن أعلــى، علــى ســبيل 

ة  10  .  املثال، باستخدام جمموعة من املركبات املتباعدة أو املشا

، 2لنسـبة للحمولـة بدقـة با 1للسـماح بتحديـد موضـع مركبـات  1مت تصميم وسيلة حتديـد موضـع 
ا بالنسبة لألخري، مث يف موضع الستقبال احلمولة    . لنقلها 2أثناء اقرتا

رأسـي للمسقط ال M0ويتم حساب املوقع . 2أرض هذه احلمولة رأسي ويتم سلفاً حتديد املسقط ال
 السـتقبال 1ويتم حساب املواضع النظرية للمركبات . 2على أرض مركز اجلاذبية النظري للحمولة 

، ويـتم M0مير خالل هذه النقطة األوىل  D، وإىل خط أول M0باإلشارة إىل نقطة أوىل  2احلمولة  15 

وجيــب أخــذ تقريــر مبســاحة األرض الــيت ســتحتلها احلمولــة، وبشــكل . D1توجيههــا يف اجتــاه طــويل 
  .   معها 1حمدد مساحات اإلشغال املمكنة، اليت جيب جتنب أي تعارض للمركبات 

ـا حتـت احلمولـة مث مسـارها  2خـارج احلمولـة  1حتديـد موضـع املركبـات  ولذا مـن املمكـن قبـل اقرتا
  . النظري لوضع االستقبال
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، تشـتمل وسـيلة 1وملراقبة اإلزاحات واملواضع بدقة ويف الزمن الفعلي، وبشكل حمدد زاوية املركبات 
  : حتديد املوضع على وسائل خمتلفة ملراقبة حتديد موضع

  لتحديد موضع طويل للمراقبة؛  5وسيلة أوىل ثابتة  -

 لتحديد موضع مستعرض للمراقبة؛ 6وسيلة ثانية داخلية  -

 5 . 1ألدوات التحريك والتوجيه املساعدة للمركبات  7وسيلة حتكم  -

 50لتحديــــــد موضــــــع طــــــويل للمراقبــــــة علــــــى مستشــــــعر أول  5وتشــــــتمل الوســــــيلة األوىل الثابتــــــة  
، وقــــــد مت 2ا علــــــى أي مــــــن جــــــانيب احلمولــــــة مت تصــــــميمهما ليــــــتم تثبيتهمــــــ 51ومستشــــــعر ثــــــاٍن 

أو يــــتم  1وميكــــن تركيــــب هــــذه األهــــداف علــــى املركبــــات . 8تصــــميمهما للتعــــاون مــــع األهــــداف 
  .وبشكل حمدد على جوانب ألواح معدنية رقيقة 1تكوينها بواسطة املركبات 

، 60 علــى مستشــعر أول 6وتشــتمل الوســيلة الثانيــة الداخليــة لتحديــد موضــع مســتعرض للمراقبــة  10 

اييت نفس الوجه اجلانيب للمركبـة 61ومستشعر ثاٍن  . 1، مت تصميمهما ليتم تثبيتهما بالقرب من 
مقابــل  1، الــيت ميكــن تركيبهــا علــى وجــه جــانيب ملركبــة أخــرى 8ومت تصــميم للتعــاون مــع األهــداف 

  . ، أو ميكن تكوينها بواسطة مثل ذلك الوجه اجلانيب61و 60املستشعرين 

علــى األرض، ملوضــع  2للحمولــة رأســي تشــغيل أوىل مــن حتديــد، خــارج املســقط ال وتتكــون عمليــة
وتسمح مبراقبة حتديد موضع وحماذاة النقاط . لتحديد موضع طويل للمراقبة 5الوسيلة األوىل الثابتة  15 

  . بينها، واملسافة بني ثالث نقاط

، 5موضـع طـويل للمراقبـة  ، تشتمل الوسـيلة األوىل الثابتـة لتحديـد1وكما هو مبني يف الشكل رقم 
، M1، يـــتم وضــــعه عنـــد نقطــــة 50، علـــى مستشــــعر أول D1ويُفضـــل يف االجتــــاه الطـــويل لإلزاحــــة 
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ويفضـل، إذا كانـت احلمولـة . Dعلى خط أول  M0موجودة على مسافة معروفة ودقيقة من النقطة 
  . متضمَّنا يف هذا املسقط املتماثل Dهلا مسقط متماثل، أن يكون هذا اخلط 

علـى األرض، علـى اجلانـب رأسـي ، خـارج املسـقط الDعلـى اخلـط  51م وضع املستشعر الثـاين ويت
للســماح  2علــى مســافة كافيــة مــن احلمولــة  M2عنــد نقطــة  M1املقابــل لــذلك الــذي حتتلــه نقطــة 

 5  . 1واملركبات  51بدون إحداث تداخل بني املستشعر  1باقرتاب جمموعة املركبات 

، علـى وسـيلة إلرسـال 51، مثل املستشعر الثاين 50ملستشعر األول ويف طريقة مفضلة، يشتمل ا 
ومــن . واســتقبال إشــارة ضــوئية مثــل شــعاع ليــزر أو إشــارة رادار أو إشــارة صــوتية أو مــا شــابه ذلــك

مـن ماسـحة ضـوئية أو حـىت وحـدة إرسـال  51أو  50املفضل أن يتم صنع كل من هـذه الوسـائل 
تخدام مفضل، ومثلما مت وصفه أعاله، يتم صنع وسـيلة مراقبـة ويف اس. ليزر مقرتنة بوسيلة استقبال

احملــاذاة أو املســافة هــذه مــن مســاحات ضــوئية مرِســلة ومســتقبالت بــالليزر، وتتســم بأ،هــا رخيصــة  10 

وبالرغم من ذلك، ميكن يف ظل نفـس . ومناسبة لالستخدام الصناعي يف ظل ظروف خدمة قاسية
قبــة حتديــد موضــع أخــرى، رادار، وســيلة ضــوئية، وســيلة أو مرا/الظــروف اســتخدام تقنيــات حمــاذاة و

  . ميكانيكية، وسيلة صوتية

حتـت  Dعلـى أي جنـب مـن اخلـط  1وباإلضافة إىل ذلك، يتم حتديد موضع جمموعة من املركبـات 
 Δ .  15، وكل من هذه املركبات مصممة حبيث تتحرك حويل حمور طويل 2محولة 

والتمـدد  D1بالتعامـد علـى االجتـاه  3علـى هيئـة الصـفوف  1ومن املفضـل أن يـتم ترتيـب املركبـات 
يــربر ذلــك،  علــى هيئــة  1، وحســب احلالــة، إذا كــان العــدد املطلــوب مــن املركبــات D2يف االجتــاه 

ـذا الشـكل لـه مزايـا مـن . D2أعمدة متوازية مع االجتاه  من الواضح أنه إذا كان تصميم الصـفوف 
حيث اإلدارة حبيث سيتم تضمني ذلك يف بقية الوصف، فهذا التصميم ليس مقيدا بأي حال مـن 
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يئة توزيع املركبات  وعلى توزيع الوزن الـذي  2على الشكل املناسب للحمولة  1األحوال، وميكن 
  . يشتمل عليه

ن مـــن ، مكـــو 2و 1وجمموعـــة املركبـــات علـــى األقـــل يف تصـــميم أدىن، كمـــا هـــو مبـــني يف الشـــكلني 
، موجــودتني جنبــا إىل جنــب، 12ومركبــة ثانيــة  11يشــتمل علــى مركبــة أوىل علــى األقــل  3صــف 

 D1 .  5متوازي تقريبا مع االجتاه الطويل  وحمورمها الطويل 

مـــن املركبـــات املـــذكورة بـــالتوازي مـــع اخلـــط  11ويــتم ضـــمان حتديـــد موضـــع مركبـــة أوىل علـــى األقـــل 
لتحديــــد املوضــــع الطــــويل بالنســــبة  5بالوســــيلة األوىل الثابتــــة  M0وبالنســــبة للنقطــــة األوىل  Dاألول 

  . 11اليت تشتمل عليها املركبة  8لألرض وهي مصممة للتعاون مع األهداف 

، مــن ناحيــة، علــى وجــه أمــامي 1، يــتم تــوفري كــل مــن املركبــات 2وكمــا هــو مبــني يف الشــكل رقــم 
، ومـــن ناحيـــة أخـــرى علـــى وجـــه 50ل ويواجـــه املستشـــعر األو  متعامـــد تقريبـــا علـــى حمـــوره الطـــويل  10 

ووظيفة هذه . 8، لألهداف 51ويواجه املستشعر الثاين  خلفي متعامد تقريبا على حموره الطويل 
هو العمل على عكـس الضـوء، الـرادار، أو اإلشـارات الصـوتية أو اإلشـارات األخـرى،  8األهداف 

ومـــن املفضـــل فـــإن الوجـــه . ابـــدوره حنـــو املـــذكور أخـــري  51أو  50الـــيت يـــتم اســـتقباهلا مـــن عنصـــر 
، متباعـــدين بشـــكل 8، يشـــتمل علـــى هـــدفني علـــى األقـــل 1األمـــامي، مثـــل الوجـــه اخللفـــي ملركبـــة 

، بشــكل حمـدد، أن يـتم تكوينــه 8وميكـن هلـدف . مسـتعرض وبشـكل متعامــد علـى احملـور الطــويل  15 

  . 1بواسطة وجه أمامي أو خلفي ملركبة 

، كما 51والثاين  50ولذا من املمكن، عن طريق حساب املثلثات، عند مستوى املستشعر األول 
أو /و 5، حســاب، عنــد مســتوى الوســيلة األوىل ملراقبــة حتديــد املوضــع 2هــو مبــني يف الشــكل رقــم 

واملستشــعر الثــاين  50بالنســبة للمستشــعر األول  1، املوضــع الــدقيق لكــل مركبــة 7وســيلة الــتحكم 
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لكـــل مركبـــة  ، واالجتـــاه الـــزاوي للمحـــور الطـــويل Dواخلـــط  M0لـــذا بالنســـبة للنقطـــة األوىل ، و 51
  . Dبالنسبة خلط 

ولتحقيــق . بدقــة عاليــة D1يف االجتــاه  2حتــت احلمولــة  1ولــذا مــن املمكــن توجيــه اقــرتاب املركبــات 
األرض الــيت املمكنــة علــى  4ذلـك، مــن الضــروري األخــذ يف االعتبــار اخلــواص اهلندســية للــداعمات 

 5  . أو سيتم وضعها عليها انتظارا للتعامل معها 2ستستقبلها احلمولة 

ـــالتوازي والتباعـــد  3لكـــل صـــف  1وســـيتم ضـــمان حتديـــد املوضـــع املســـتعرض النســـيب للمركبـــات  ب
، الـيت 6مبسافة بالنسبة لبعضها البعض بواسطة الوسيلة الثانية الداخلية لتحديد املوضـع املسـتعرض 

علــى وجــه جــانيب أول علــى  3يف هــذا الصــف  1احــدة علــى األقــل مــن املــركبتني تشــتمل عليهــا و 
 1األقـــل، واملصـــممة للتعـــاون مـــع األهـــداف الـــيت توجـــد علـــى أحـــد األوجـــه اجلانبيـــة ملركبـــة أخـــرى 

 10  . موجودة مقابل هذا الوجه اجلانيب األول

 D1تعامــــد علــــى ، املD2ومــــن املفضــــل أن يــــتم حتديــــد املوضــــع املســــتعرض، يف االجتــــاه املســــتعرض 
مـن  4املختلفة بغرض جتنب أي تعارض بينها وبـني الـداعمات  1واملتوازي مع األرض، للمركبات 

  . املختلفة نفسها من الناحية األخرى 1ناحية وبني املركبات 

مــن أجــل  6ولتحقيــق ذلــك، يــتم تثبيــت الوســيلة املستعرضــة الثانيــة الداخليــة ملراقبــة حتديــد املوضــع 
، D2ويف االجتــاه  2بالنســبة لبعضــها الــبعض وبالنســبة للحمولــة  1ركبــات املختلفــة حتديــد موقــع امل 15 

  . 3يف نفس الصف  1وضمان التوازي بني املركبتني 

أن تشـــتمل علـــى  6ومـــن املفضـــل هلـــذه الوســـيلة املستعرضـــة الثانيـــة الداخليـــة ملراقبـــة حتديـــد املوضـــع 
 61، ومستشــــعر ثــــاٍن 1ركبــــة موجــــود بــــالقرب مــــن طــــرف أول لوجــــه جــــانيب مل 60مستشــــعر أول 

  . موجود بالقرب من الطرف املقابل لنفس الوجه اجلانيب
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ة لتلـك اخلاصـة باملستشـعرين  61و 60وطبيعة املستشـعرين  ومـن املقـرر أن يـتم . 51و 50مشـا
انعكاس اإلشارة املنبعثة، حسب االقتضاء، بواسطة الوجه اجلانيب للمركبة اجملاورة أو بواسطة هدف 

  . ذا الوجه اجلانيبعلى ه 8

مبراقبـة حركـة جمموعـة  8وتسمح مراقبة حسـاب املثلثـات بواسـطة انعكـاس اإلشـارات إىل األهـداف 
 5  . 2املركبات بعد استقباهلا للحمولة 

ملراقبــــة حتديــــد  3املشــــّكلة للوســــيلة الطوليــــة األوىل الثابتــــة  51و 50وتقــــوم كــــل مــــن املستشــــعرات 
 1الفعلي عند مستوى األوجـه األماميـة واخللفيـة لكـل مركبـة  يف الزمن 8املوضع بتحديد األهداف 

 3الـــيت تشـــكل الوســـيلة املستعرضـــة الثانيـــة الداخليـــة  61و 60بينمـــا تقـــوم املستشـــعرات الداخليـــة 
يف الــزمن الفعلــي عنــد مســتوى مركبــة  8بتحديــد موقــع أهــداف  1ملراقبــة حتديــد موضــع علــى مركبــة 

 10  . 1ة بني هذه املركبات املتجاورة ، ومراقبة التوازي واملساف1جماورة 

علـــى وســـيلة حتكـــم لوســـيلة التحريـــك والتوجيـــه  1ومـــن املفضـــل أن تشـــتمل وســـيلة حتديـــد املوضـــع  
  . يف مسار مطلوب أو مربَمج 2من أجل حتريك احلمولة  1للمركبات املختلفة 

وىل الثابتـــة هـــذه التقـــاط اإلشـــارات الـــيت ترســـلها الوســـيلة األ 7ويـــتم عنـــد مســـتوى وســـيلة الـــتحكم 
  . يف الزمن الفعلي 6والوسيلة الثانية الداخلية لتحديد املوضع املستعرض  5لتحديد املوضع الطويل 

 15  . 7ويتم حساب موضع واجتاه كل مركبة يف الزمن الفعلي بواسطة وسيلة التحكم 

  . يف الزمن الفعلي 1ويتم حساب تصحيحات املوضع واالجتاه املراد تنفيذها لكل مركبة 

  . 1إىل املركبات  1تم إرسال إشارات التحكم لوسيلة حتريك وتوجيه هذه املركبات وي

لتبــادل اإلشــارات مــع الوســيلة األوىل الثابتــة ملراقبــة حتديــد املوضــع  7ويــتم تصــميم وســيلة الــتحكم 
فضــال عــن وســيلة حتريــك  6، ومــع الوســيلة الثانيــة الداخليــة لتحديــد املوضــع املســتعرض 5الطــويل 
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نفسها، ومـن املفضـل أن تشـتمل علـى وسـيلة اسـتقبال مصـممة السـتقبال  1ذه املركبات وتوجيه ه
ـــا الوســـيلة األوىل الثابتـــة الطوليـــة  ملراقبـــة حتديـــد املوضـــع والوســـيلة الثانيـــة  3اإلشـــارات الـــيت تبعـــث 

 ، يف منـوذج7وتقـوم وسـائل الـتحكم . 1ملراقبة حتديد املوضع على املركبات  7الداخلية املستعرضة 
اليت حتدد املواضع  7والوسيلة الثانية  5مفضل، مبعاجلة اإلشارات اليت تستقبلها من الوسيلة األوىل 

إلرسـال إشـارة إىل وسـيلة االسـتقبال بـأن املركبـات بـث ، وتشـتمل علـى وسـيلة 1الدقيقة للمركبات  5 

  .  أو التوجيه هلذه املركبات/ا إشارات حتكم لوسيلة التحريك و 1

للــتحكم يف وســيلة للكــبح أو  7وحســب مقتضــى احلــال، يــتم مــرة أخــرى تصــميم وســائل الــتحكم 
، بـــدون تقييـــد بـــأي حـــال مـــن األحـــوال، 1الرفـــع أو التثبيـــت أو مـــا شـــابه تشـــتمل عليهـــا املركبـــات 

  . ميكن أن حتل حمل مشغِّل حتكم يف كل اإلجراءات 7ووسيلة حتكم 

ة للتحريــك  1ختلفــة ومــن املفضــل أن يــتم تــوائم املركبــات امل املســتخدمة بــالتزامن مــع وســائل مشــا 10 

  . 7والتدوير، حيث تسّهل من إدارة اإلجراءات بواسطة وسيلة التحكم 

، 7ولذا من املمكن أن يتم التحكم يف املركبـات، حسـب مقتضـى احلـال، بواسـطة وسـيلة الـتحكم 
بوحـــدات حتكــم عـــن أو عــدة مشـــغالت علــى األرض، وخباصـــة مــزودة /أو مشــغالت داخليـــة، و/و

  . بعد

تقـــوم إحـــدى املركبـــات : عبـــد-ومـــن املفضـــل أن تـــتم إدارة اإلجـــراءات تقليـــديا بواســـطة نظـــام ســـيد 15 

إلعـــادة إنتـــاج حركتهـــا أو تنفيـــذ احلركـــات حتـــت قيـــادة وســـيلة  1األخـــرى ) املركبـــات(بقيـــادة املركبـــة 
عــدد كبــري مــن المركبــات ويف نطــاق التنفيــذ، ميكــن فهــم أنــه مــن الضــروري أن يــتم جتــاور . 7احلركــة 

، مبعىن أكثر حتديدا، يـتم وضـعها بـالتوازي فضـال عـن يف صـفوف متتاليـة لتحريـك احلمولـة، كمـا 1
  . ، حيث يظهر صفني من املركبات على هذا النحو5هو مبني يف الشكل رقم 
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ومــن املفضــل أن . ميكــن أن تكــون آليــة جزئيــا أو كليــاً  1وجيــب فهــم أن عمليــة تشــغيل املركبــات  
، علــى 7يشــتمل مشــغل واحــد علــى األقــل علــى وحــدة حتكــم تعتمــد إجــراءا علــى وســيلة الــتحكم 

  . يف وضع يدوي أو للتماشي مع موقف طوارئ 1سبيل املثال لتشغيل املركبات 

، ولوضــعها طوليــا، D1لوضــعها بــالتوازي مــع اجتــاه طــويل  1ولــذا يــتم الــتحكم يف إزاحــات املركبــات 
 M0 .  5ة للنقطة األوىل ، بالنسبD1يف اجتاه طويل 

  . وتتم مراقبة توازي وتباعد زوجني من املركبات املتجاورة يف الزمن الفعلي

، يف االجتـــاه الطـــويل M0، بالنســـبة للنقطـــة األوىل 1وتـــتم مراقبـــة حتديـــد املوضـــع الطـــويل لكـــل مركبـــة 
  . يف الزمن الفعلي D1لإلزاحة 

 12و 11اذاة اجليــدة للمــركبتني األوليــني ، بعــد اســتكمال احملــ3و 2وكمــا هــو مبــني يف الشــكلني 
، حتــت املــذكور 7، وتوازيهمــا جيــدا، يــتم دفعهمــا، باســتخدام وســيلة الــتحكم 2بالنســبة للحمولــة  10 

وبشـكل حمـدد، يف اسـتخدام . 1على املركبات  2أخريا، يف املوضع النظري ألفضل توزيع للحمولة 
املــار حتــت مركــز اجلاذبيــة النظــري  Dللخــط بصــورة متماثلــة بالنســبة  1مفضــل، يــتم توزيــع املركبــات 

  . 2للحمولة 

ـــا تبـــدأ يف اســـتقبال احلمولـــة 1وبعـــد بلـــوغ املواضـــع النظريـــة للمركبـــات  ، كمـــا هـــو مبـــني يف 2، فإ
 15 1، حــىت حيــدث الـتالمس بــني املركبــات 1أو برفــع املركبـات  2، إمــا بـإنزال احلمولــة 3الشـكل رقــم 

  . 2واحلمولة 

، بواســطة أدوات املســاعدة لقيــاس القــوى، يــتم 1ع احلمولــة بــني املركبــات بعــد ذلــك يــتم قيــاس توزيــ
، مثــل مقــاييس انفعــال أو مــا شــابه، لقيــاس القــوة الفعليــة الــيت يــتم تســليطها 1تثبيتهــا يف كــل مركبــة 

 'M0وعندئذ ميكن حساب وضـع نقطـة ثانيـة . على كل مركبة حيث تتم مقارنتها بالتوزيع املطلوب
 20  . 2ملركز اجلاذبية الفعلي للحمولة سي رأيناظر املسقط ال
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منفصـــلتني، يـــتم البـــدء يف إعـــادة حتديـــد موضـــع  'M0والنقطـــة الثانيـــة  M0إذا كانـــت النقطـــة األوىل 
، ويـتم 'M0ميـر خـالل النقطـة الثانيـة  'D، وبالنسبة خلـط ثـاٍن 'M0بالنسبة للنقطة الثانية  1املركبات 

 2لك، يتم البدء يف إعادة املباعدة النسبية بني احلمولة ولتحقيق ذ. D1توجيهها يف االجتاه الطويل 
  . ، وتتم إعادة حتديد موضع املذكور أخريا بطريقة مناسبة1واملركبات 

 5  . 2يف استقبال احلمولة  1وأخريا، تبدأ املركبات 

، وميكـــن بـــدء إزاحـــة 1بصـــورة متجانســـة علـــى املركبـــات املختلفـــة  2بعـــد ذلـــك يـــتم توزيـــع احلمولـــة 
وهنــاك عندئــذ مكــان اإلشــغال متــوازن التضــاغط، . 4، كمــا هــو مبــني يف الشــكل رقــم 2احلمولــة 

  . ويتم اآلن دمج مركز اجلاذبية النظري مع مركز اجلاذبية الفعلي

ل ظــروف إزاحتهــا فــوق أرض مســطحة تقريبــا، لــيس هلــا أي ، يف ظــ 2وســتتم مالحظــة أن احلمولــة 
الــيت حتملهــا، واحلمولــة نفســها تكفــي بصــفة عامــة خللــق املكــافئ  1حركــة عمليــا بالنســبة للمركبــات  10 

  .  1حللقة وصل متينة بني املركبات 

 ومرة أخرى، من. نفسها 2عندئذ توفر مؤشرا دقيقا متاما على وضع احلمولة  1إن مراقبة املركبات 
  . معاً  5بواسطة املركبات احلاملة للحمولة  2املمكن دعم احلمولة 

أثنــاء  1مبراقبــة التــوازي بالنســبة للمركبــات  7وتســمح الوســيلة الثانيــة الداخليــة ملراقبــة حتديــد موضــع 
 15  . النقل

أن  3، ميكــن للوســيلة األوىل الثابتــة ملراقبــة حتديــد املوضــع 2للحمولــة  1ومبجــرد اســتقبال املركبــات 
إلزاحـــة  7توقـــف، حبيـــث حتـــل حمـــل وســـلة أخـــرى يدويـــة أو آليـــة للســـيطرة علـــى وســـيلة الـــتحكم ت

  . إىل املوقع املقصود املقرر 2، من أجل إزاحة احلمولة 1املركبات 
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لتعطـــــي، يف صـــــورة دالـــــة يف نصـــــف القطـــــر  7ويف حالـــــة الـــــدوران، يـــــتم تصـــــميم وســـــيلة الـــــتحكم 
، حــىت ميكــن لألخــرية أن تبقــى 1اور املختلفــة للمركبــات املطلــوب، أمــرا ممكنــا لتوجيــه مميــز علــى احملــ

  .  متوازية بالنسبة لبعضها البعض حتت احلمولة

 31، الصــفني 2مــن املركبــات للحمولــة  3حالــة اســتقبال عــدة صــفوف  5ويوضــح الشــكل رقــم 
ويف هــذه احلالــة، الــيت ميكــن أن تكــون ضــرورية وفقــا . يف املثــال غــري املقيــد املوضــح بــاملخطط 32و 5 

. D1يف اجتــاه طــويل  3يف صــفوف متتابعــة عديــدة  1، يــتم توزيــع املركبــات 2لــوزن وحجــم احلمولــة 
بالنســبة لصــف جمــاور بواســطة وســيلة ثالثــة  3وبعــد ذلــك يــتم ضــمان حتديــد املوضــع النســيب لصــف 

يف أحـــد الصـــفوف  1تشـــتمل عليهـــا واحـــدة علـــى األقـــل مـــن املركبـــات  9داخليـــة لتحديـــد موضـــع 
  . اليت تشتمل عليها مركبة يف صف جماور 8صممة للتعاون مع األهداف املذكورة، وامل

حبسـاب وضـع واالجتـاه الـزاوي للمركبـات املوجـودة  50ويف هذا التصـميم، يسـمح املستشـعر األول  10 

  . بنفس الشيء للمركبات املوجودة يف الصف األخري 51يف الصف األول بينما يقوم املستشعر 

  . مات عديدةعندئذ من املمكن توافر تصمي

يف تصــــميم أول مفضــــل، تكــــون املركبــــات، املوجــــودة يف صــــفوف متجــــاورة داخــــل نفــــس العمــــود، 
ومـن . 9مستقلة عن بعضها الـبعض، ويـتم تزويـدها بوسـيلة ثالثـة داخليـة ملراقبـة حتديـد وضـع طـويل 

 15 90علـــى مستشـــعر أول  9املفضـــل أن تشـــتمل هـــذه الوســـيلة الثالثـــة ملراقبـــة حتديـــد الوضـــع الطـــويل 

  . ، متعامدة على حموره 1، موجودين عند طريف وجه أمامي ملركبة 91ومستشعر ثاٍن 

ومــن املقــرر أن يــتم . 51و 50تشــبه تلــك اخلاصــة باملستشــعرين  91و 90إن طبيعــة املستشــعرين 
موجــود علــى الوجــه األمــامي بالنســبة للمركبــة اجملــاورة أو  8انعكــاس اإلشــارة املنبعثــة بواســطة هــدف 
  . يتم تكوينه بواسطة هذا الوجه األمامي
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ضــع اســتقبال احلمولــة، عنــد مســتوى وســيلة إىل مو  1ويف هــذا التصــميم األول، القــرتاب املركبــات 
يف  9، يـتم التقـاط اإلشـارات الـيت تبعثهـا هـذه الوسـيلة الثالثـة الداخليـة لتحديـد املوضـع 7التحكم 

  . الزمن الفعلي

  . يف الزمن الفعلي 1، يتم حساب موضع واجتاه كل مركبة 7وباستخدام وسيلة التحكم 

 5  . يف الزمن الفعلي 1جتاه لكل مركبة ويتم حساب التصحيحات املطلوبة للموضع واال

، إىل 1ويـــتم إرســـال إشـــارات الـــتحكم لوســـيلة التحريـــك والتوجيـــه، الـــيت تشـــتمل عليهـــا كـــل مركبـــة 
  . 1املركبات 

ويف تصــميم ثــاٍن، يــتم إقــران املركبــات يف األعمــدة، وبالتــايل تكــون هنــاك مســافة ثابتــة بــني بعضــها 
للمركبـات  لكـن ال ميكـن حمـاذاة احملـاور الطوليـة املنـاظرة و . البعض يتم حتديـدها عـن طريـق اإلقـران

 10  . 1، وميكن أن يتضح أن احملاذاة أصعب من حيث إجرائها باستخدام املركبات املستقلة 1املتتالية 

ويف وضــع حمــدد للنمــوذج، ميكــن أن يــتم تكــوين الوســيلة املستعرضــة الثانيــة الداخليــة ملراقبــة حتديــد 
عن طريـق توليفـة مـن حزمـة  9الثالثة الطولية الداخلية ملراقبة حتديد املوضع أو الوسيلة /و 6املوضع 

ـــة ملركبـــة  ـــة علـــى التـــوازي مـــع عارضـــة هيكـــل طولي ، 1أشـــعة، علـــى ســـبيل املثـــال أشـــعة ليـــزر، منبعث
علـى وجـه جـانيب مقابـل لـذلك الـذي متـر  1وجمموعة من وحدات االستقبال اليت متـد مركبـة أخـرى 

 15  . ذكورةخالله حزمة األشعة امل

، وهـــو مـــا D1متعامـــد علـــى االجتـــاه الطـــويل  D2ويف اســـتخدام مفضـــل، يكـــون االجتـــاه املســـتعرض 
وبشــكل حمــدد املوجــودة يف صــفوف  1وحمــاذاة املركبــات  7يســّهل إجــراءات إدارة وســيلة الــتحكم 

3 .  
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ـــة محـــل محـــوالت ثقيلـــة جـــدا و  أو كبـــرية احلجـــم، يف/ودائمـــا مـــا تكمـــن الصـــعوبة الرئيســـية، يف حال
ولكــن مــن املالئــم اختــاذ االحتياطــات، مبجــرد . تصــحيح وضــع مركبــات النقــل بالنســبة هلــذه الطــرق
 1ولتحقيــق ذلــك، مــن املفيــد بالنســبة للمركبــات . حتديــد الوضــع، مــن أجــل اإلزاحــة حتــت احلمولــة

املســـتخدمة أن تشـــتمل علـــى وســـيلة كشـــف للعقبـــات أو وســـيلة حتكـــم مـــزودة مبؤشـــرات عـــن بعـــد، 
يف صــــورة رادارات مصــــممة للكشــــف عــــن أي عقبــــة أثنــــاء حتــــرك املركبــــات احلاملــــة وبشــــكل حمــــدد  5 

  . للحمولة

وجيب فهم أن االخرتاع ليس مقيداً باألمثلة املوضحة واملوصوفة أعـاله، حيـث ميكنـه قبـول تغيـريات 
  . وتعديالت بدون االبتعاد عن سياق االخرتاع بالضرورة

  

  10 

  

  

  

  

  15 

  

  

  

  



 -19-

  عناصر الحماية

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

، موضــــع )D1(يُــــراد إزاحتهــــا يف اجتــــاه طــــويل ) 2(عمليــــة لتحديــــد، حتــــت محولــــة  - 1
مبـا يشـّكل صـفاً واحـداً علـى األقـل ) 1(مركبتني على األقـل متجـاورتني جنبـا إىل جنـب 

أن تتحـرك يف )  1(حيث ميكـن هلـذه املركبـات املـذكورة  ،)D2(يف اجتاه مستعرض ) 3(
  : ، وتتميز  العملية بأن)D2(واملستعرض ) D1(االجتاهني املذكورين الطويل 

، )2(حلمــل احلمولــة املــذكورة ) 1(يــتم حســاب األوضــاع النظريــة للمركبــات املــذكورة  - 
) 2(للحمولـة املـذكورة ملركز اجلاذبيـة النظـري رأسي ملسقط ) M0(بالنسبة للنقطة األوىل 

، ويــــتم توجيههــــا يف االجتــــاه الطــــويل )M0(ميــــر خــــالل النقطــــة املــــذكورة )D(وخبــــط أول 
  ؛)D1(املذكور 

لتحديـــد مواضـــعها بشـــكل مســـتعرض، )  1(الـــتحكم يف إزاحـــات املركبـــات املـــذكورة  - 
 ؛ )D(، بالنسبة للخط املذكور )D2(يف االجتاه املستعرض املذكور 

لتحديــد مواضــعها بــالتوازي مــع االجتــاه )  1(ات املركبــات املــذكورة الــتحكم يف إزاحــ - 
 ؛ )M0(بالنسبة للنقطة األوىل املذكورة ) D1(الطويل املذكور 

يف الزمن الفعلي؛ ) 1(تتم مراقبة التوازي واملسافة بني كل زوج من املركبات املتجاورة  - 
نســبة للنقطــة األوىل املــذكورة ، بال) 1(تــتم مراقبــة حتديــد املوضــع الطــويل لكــل مركبــة  - 

)M0( يف االجتاه الطويل املذكور لإلزاحة ،)D1( يف الزمن الفعلي؛ ، 

إىل املواضــــع النظريــــة املــــذكورة، فــــإن املركبــــات )  1(بعــــد وصــــول املركبــــات املــــذكورة  - 
 ؛)2(تبدأ يف استقبال احلمولة ) 1(املذكورة 

) 'M0(حلســاب النقطــة الثانيــة )  1(ة يــتم قيــاس توزيــع احلمولــة بــني املركبــات املــذكور  - 
 للجاذبية املركزية الفعلية؛ رأسي للمسقط ال
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20  

21  

22  

23  

24  

25  

 

منفصـلتني، يـتم البـدء يف إعـادة حتديـد ) 'M0(والثانيـة ) M0(إذا كانت النقطة األوىل  - 
، وتوجيههــــا يف )'M0(بالنســـبة للنقطـــة الثانيــــة املـــذكورة )  1(موضـــع املركبـــات املــــذكورة 

 ؛)D1(ر االجتاه الطويل املذكو 

 ).  2(يف استقبال احلمولة )  1(تبدأ املركبات املذكورة  - 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

  :، حيث تتميز بأن1عملية وفقا لعنصر احلماية رقم  - 2
) 1(من املركبـات املـذكورة ) 11(يتم ضمان حتديد موضع مركبة واحدة على األقل  - 

بواســطة ) M0(وبالنسـبة للنقطــة األوىل املــذكورة  )D(يف مـوازاة مــع اخلــط األول املــذكور 
بالنســبة لــألرض ومصــممة للتعــاون ) 5(الوســيلة األوىل الطوليــة الثابتــة لتحديــد موضــع 

  ؛ 11اليت تشتمل عليها املركبات املذكورة  8مع األهداف 
) 3(للصـــف املـــذكور ) 1(املســـتعرض النســـيب للمركبـــات يـــتم ضـــمان حتديـــد املوضـــع  - 

تباعــــد مبســــافة بالنســــبة لبعضــــها الــــبعض بواســــطة الوســــيلة الثانيــــة الداخليــــة بــــالتوازي وال
، الـــيت تشـــتمل عليهــا واحـــدة علـــى األقــل مـــن املـــركبتني )6(لتحديــد املوضـــع املســتعرض 

عنـــــد مســـــتوى وجـــــه جـــــانيب أول علـــــى األقـــــل، ) 3(املوجـــــودتني يف هـــــذا الصـــــف ) 1(
) 1(انيب ملركبــــة أخــــرى الــــيت توجــــد الوجــــه اجلــــ) 8(واملصــــممة للتعــــاون مــــع األهــــداف 

 . موجودة مقابل هذا الوجه اجلانيب األول

1  

2  

  : ، حيث تتميز بأن2عملية وفقا لعنصر احلماية رقم  - 3
التقـاط اإلشـارات الـيت ترسـلها الوسـيلة الطوليـة ) 7(يتم عند مستوى وسيلة الـتحكم  - 
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3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

والوسـيلة املستعرضـة الثانيـة الداخليـة لتحديـد املوضـع  )5(األوىل الثابتة لتحديـد املوضـع 
  يف الزمن الفعلي؛) 6(
يف الــزمن الفعلــي بواســطة وســيلة الــتحكم ) 1(يــتم حســاب موضــع واجتــاه كــل مركبــة  -
  ؛  )7(
يف الــزمن ) 1(يــتم حســاب تصــحيحات املوضــع واالجتــاه املــراد تنفيــذها لكــل مركبــة  -

  الفعلي؛  
يــتم إرســال إشــارات الــتحكم لوســيلة حتريــك وتوجيــه موجــودة علــى املركبــات املــذكورة  -
   .)1(إىل املركبات ) 1(

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

  : ، حيث تتميز بأن3إىل  1عملية وفقا لعناصر احلماية من  - 4
يف االجتـــاه الطـــويل ) 3(يف عـــدة صـــفوف متتاليـــة ) 1(يـــتم توزيـــع املركبـــات املـــذكورة  - 

  ؛ )D1(املذكور 
بواســطة وســيلة بالنســبة لصــف جمــاور ) 3(يــتم ضــمان حتديــد املوضــع النســيب لصــف  - 

تشتمل عليها واحدة على األقل من املركبات املـذكورة ) 9(ثالثة داخلية لتحديد موضع 
الـــيت تشـــتمل ) 8(يف أحـــد الصـــفوف املـــذكورة، واملصـــممة للتعـــاون مـــع األهـــداف ) 1(

 . عليها مركبة يف صف جماور

1  

2  

3  

4  

  : ، حيث تتميز بأن4عملية وفقا لعنصر احلماية رقم  - 5
التقــاط اإلشــارات الــيت ترســلها الوســيلة الثالثــة ) 7(يــتم عنــد مســتوى وســيلة الــتحكم  - 

  يف الزمن الفعلي؛) 9(الداخلية املذكورة لتحديد املوضع 
يف الــزمن الفعلــي بواســطة وســيلة الــتحكم  )1(يــتم حســاب موضــع واجتــاه كــل مركبــة  -
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5  

6  

7  

8  

9  

 

  ؛  )7(
يف الــزمن ) 1(يــتم حســاب تصــحيحات املوضــع واالجتــاه املــراد تنفيــذها لكــل مركبــة  -

  الفعلي؛  
يــتم إرســال إشــارات الــتحكم لوســيلة حتريــك وتوجيــه موجــودة علــى املركبــات املــذكورة  -
 .)1(إىل املركبات ) 1(

1  

2  

 

، حيث تتميز باختيار االجتاه املسـتعرض 5إىل  1عملية وفقا لعناصر احلماية من  - 6
 ). D1(عموديا على االجتاه الطويل املذكور ) D2(املذكور 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 مزودتني بوسيلة للتحريك والتوجيـه،) 1(وسيلة لتحديد وضع مركبتني على األقل  - 7
  : ، حيث تتميز بأن4إىل  1لنموذج وفقا لإلجراء الوارد بأحد عناصر احلماية من 

) 50(تشـتمل علـى مستشـعر أول ) 5(وسيلة طوليـة أوىل ثابتـة ملراقبـة حتديـد موضـع  - 
يُــراد نقلهــا، ) 2(مصــممني لتثبيتهمــا علــى أي مــن جــانيب محولــة ) 51(ومستشــعر ثــاٍن 

) 1(صممة ليتم تثبيتهـا علـى املركبـات  املـذكورة امل) 8(ومصممة للتعاون مع األهداف 
  أو اليت سيتم تكوينها بواسطة املذكور أخرياً؛ 

تشـتمل علـى مستشـعر أول ) 6(وسيلة مستعرضة ثانية داخلية ملراقبـة حتديـد موضـع  -  
مصـــممني ليـــتم تثبيتهمـــا بـــالقرب مـــن طـــريف نفـــس الوجـــه ) 61(ومستشـــعر ثـــاٍن ) 60(

املصـــممة ليـــتم تثبيتهـــا علـــى ) 8(ممة للتعـــاون مـــع األهـــداف ، ومصـــ)1(اجلـــانيب ملركبـــة 
أو اليت سيتم تكوينهـا بواسـطة الوجـه ) 1(وجه جانيب ملركبة أخرى من املركبات املذكورة 

 اجلانيب املذكور؛ 

يف أدوات التحريــــــك والتوجيــــــه املســــــاعدة للمركبــــــات ) 7(وســــــيلة للــــــتحكم  -
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13  

14  

15  

16  

 

لتتبــادل اإلشــارات مــع ) 7(حيــث يــتم تصــميم وســيلة الــتحكم املــذكورة  ،) 1(املــذكورة 
، والوســيلة املستعرضــة ) 5(الوســيلة الطوليــة األوىل الثابتــة املــذكورة ملراقبــة حتديــد املوضــع 

 ). 7(الثانية الداخلية املذكورة لتحديد املوضع 

1  

2  

3  

4  

 

ــا تشــتمل ، حيــث ت7وفقــا لعنصــر احلمايــة رقــم  1وســيلة حتديــد موضــع  - 8 تميــز بأ
مصممة لتثبيتها على مركبـة واحـدة علـى ) 9(على وسيلة ثالثة داخلية لتحديد املوضع 

املتضــمَّنة ) 8(مــن املركبــات، واملصــممة للتعــاون مــع األهــداف ) 3(لصــف ) 1(األقــل 
 . يف صف جماور) 1(يف مركبة أخرى 

1  

2  

 

، حيــــث تتميــــز بــــأن 8أو  7وفقــــا لعنصــــر احلمايــــة رقــــم  1وســــيلة حتديــــد موضــــع  - 9
 . عبارة عن ماسحات ضوئية) 61(و )  60(, )51(, )50(املستشعرات املذكورة 

1  

2  

3 

، حيــث تتميــز 9أو  8أو  7وفقــا لعنصــر احلمايــة رقــم  1وســيلة حتديــد موضــع  - 10
) 90(تشـــتمل علـــى مستشـــعرات ) 9(بـــأن الوســـيلة الثالثـــة الداخليـــة لتحديـــد املوضـــع 

   .اليت عبارة عن ماسحات ضوئية )91(و
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عارتخالا تاءارب  بتكم 

جیلخلا لودل  نواعتلا  سلجمل 
ةیبرعلا

GC0003609 مقر : عارتخا  ةاءارب 

م ،  21/06/2008 نم ًاراب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نیر ع ــــ ـش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةیرا  ـــ ـس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ھ ـ تع تـ
اھنالطب مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةیو  ــ ن ــ سلا مو  ـــ سرلا دید  ـــ ست طر  ـــ ـشب كلذو  21/06/2028 م  ة : ــ یا بـنـھـ يھتنتو 

.ةیذیفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  نم  يأل  اھتفلاخمل  اھطوقس  وأ 

 : تاظحالم
.بلطلا صحف  ھساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسیف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


