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عد  م عن  اتنظام للتح ة للمر ة االرض  الحواجز االرشاد

ة   االختراعخلف

 مجال االختراع

ة والحاصلة على براءة رقم یتعل هذا االختراع  ات المتحدة االمر الوال ة  ق . US8678701اس

ات  م فى مرور المر التح تعل االختراع  ل خاص و ش ة و عد فى حواجز ارض م عن  بنظام للتح

ات قابلة للسحب  .للمر

 الفن الساب لالختراع

ع  ا أنحاء العالمالیوم، في جم ون مستقال ومنص م فى االزدحام المرور  ، الطرق السرعة والتح

مة للكشف عن اعلى التقاطعات  ات القد ارة استخدام التقن االت . واالشارات المرورة الموقتةلس الو

ات االدخار الناجمة  ان ة على بینة من سالمة وزادة إم وم طة الح ق جعل الطر یالتكالیف المرت

اء ون . السرعة أكثر ذ ة یؤد إلى حوادث عندما  ا ودرا مروروالتي تؤد اقل للالسائقین أكثر وع

ة لحاالت الطوارئ، و تقلیل بدورها في  المات االستجا اآلالف من الناس . ون تكلفة التامین اقلم

ن  ان من المم صابون من جراء حوادث السیر على محمل الجد عندما  ان انقاذهم موتون أو  إذا 

عد دقائ قلیلة ا . خدمات الطوارئ قد وصلت  ارات وغال اإلضافة إلى ذلك، العدید من حوادث الس و

ك محذرا من قبل عن حوادث المرور أو وقفها سبب عدم وجود خطر وش  .ما تحدث 
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على . والثابتة التي یتم وضعها على جانب الطرالمحمولة  اشارات المرور المبرمجةاستخدام تم 

الرغم من الرغم من ذلك،  ان الحادث  لة من حیث الوصول السرع الى م ع حل المش ال تستط

 .ارات الطوارئ لالشارة المرسلة الیهاس ةسرعة استجا

ارات الطوارئ مثل الشرطة، وال ضا، هو معروف جیدا، س ة أو ، من قبل المؤسسات الطبمطافئأ

ن، وخصوصا في حاالت الطوارئ، إلى موقع العمل  .المدینة التي تحتاج للذهاب في أسرع وقت مم

ة الشرطلستخدم مان خاصة تأتوفیر حارة   الضرور لذا من  أو خدمات الطوارئ لتوفیر / و ةمر

ان خدمة اخالء  حیث خطر التأخیر للوصول الى م على األقل الحادث یتم حارة الطوارئ  

ضها اة . تخف قاء على قید الح   .للشخص المصابولذلك یتم زادة فرصة ال

ع الحلول فى بجم ات  ة للمر عد فى حواجز ارض م عن   .نظام التح

 وصف مختصر لالختراع

الطرق  حارة االمان  م  ة التح ساعد فى عمل ات  ة للمر عد فى الحواجز االرض م عن  نظام التح

حارة االمان مما بواسطة وضع  ة من العبور والسیر  حارة االمان لكى تمنع ا مر ة  لوحات ارشاد

ان الحادث فى  حارة االمان وتصل الى م ة الشرطة او عرة االسعاف  ساهم فى سهولة سیر مر

ل حرف . اسرع وقت ة تحتو على اطار على ش حارة االمان ومثبت  Uاللوحة االرشاد مثبت 

ستخدم لدوران اللوحة بین الوضع العمود المتمثل فى عمل مال. االطاراللوجة بتلك  حرك المؤازر 

ین الوضع االفقى  حارة االمان و ات من المرور والسیر  والمتمثل فى ) االرضى(حاجز للمر
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الطرق  حارة االمان  ات الطوارئ فقط مثل الشرطة او االسعاف من المرور والسیر  . السماح لمر

ة الط عد والمحتو على مرسل الرسال اشارة حث والتى تستقبل من مر م عن  متح وارئ مزودة 

ط المحرك من اجل دورا ة لتنش اللوحة االرشاد ال مثبتة  ة وانزالها  نوحدة استق اللوحة االرشاد

ال الرسال االشارة الى الى اللوحات . للوضع االرضى اشارة الحث مجهزة مع جهاز ارسال واستق

حارة االمان النزالها للوضع االفقى ة    . االرشاد

عد فى ا م عن  ة المثبتة لحواجز افى تجسید اول لالختراع هو نظام وطرقة للتح ة االرض الرشاد

الطرق حارة اال   .مان 

م عن آخر لالتجسید فى  ة فى ختراع هو نظام السلكي للتح موقف خاص عد فى لوحة ارشاد

ارات  اجات الخاصةلس استخدام مواقف ذو لعدم السماح  ذو االحت االشخاص الغیر مخول لهم 

اجات الخاصة ن تثبیت .االحت اجات  انه من المم ة ذو االحت عد فى مر م عن  جهاز تح

ه صمة الید او الصوت او العین او ماشا عمل فقط عن طر  عندما یرد . الخاصة وهذا االجهاز 

فونه لتشغیل  ة على تل ستقبل رسالة صوت الموقف  ة  المر اجات الخاصة من الوقوف  ذو االحت

بتهم مر عد المثبت  م عن  صمة للتاكد من  قوم. جهاز التح الشخص بتشغیل الجهاز عن طر ال

اللوحة االر الشخص المخول  ط المحرك المثبت  ارسال لرسالة لتنش قوم الجهاز  ة ضومن ثم 

ع الشخص ذ ستط اجات الخاصة من الوقوف و الموقف النزالها للوضع االفقى ومن ثم   االحت

ة ال . الموقف المخصص له ع احد من استخدام المواقف الخاصة وفى حالة سرقة المر ستط

ة عد على الشخص سارق المر م عن    .المعاقین لعدم تعرف جهاز التح
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للوصف الكامل استعراض سوف تكون واضحة من خالل وغیرها من هذا االختراع  السمات هذه 

ة  .والرسومات التال

 للرسومات مختصروصف 

ل  ل منظور هو عرض  1ش م عنش اتعد فى  لنظام التح ة للمر فى الوضع  الحواجز االرض

 . سيأالر 

ل  عد لىهو عرض منظور  2ش م عن  م وحدة التح ات وفقا بنظام التح ة للمر لهذا الحواجز االرض

 .االختراع

ل  ل منظور هو  3ش ات فى الوضع عرض ش ة للمر عد فى الحواجز االرض م عن  لنظام التح

 .االفقى االرضى

ل  ات وفقا لهذا منظور هو عرض  4ش ة للمر عد فى الحواجز االرض م عن   لنظام التح

 .االختراع

ل ات وفقا هو  أ5ش ة للمر م الحواجز االرض عد فى نظام التح م عن  طى لوحدة التح رسم تخط

  .لهذا االختراع

ل  طى 5ش ارة عن رسم تخط ة للحاجز االرضى لنظاب هو ع عد للدائرة االلكترون م عن  م التح

ات وفقا لهذا االختراع ة للمر  .فى االحواجز االرض
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  الوصف الكامل لالختراع

ما یلى ات القابلة للسحب  ة للمر الحواجز االرص عد  م عن  الحواجز . یوصف نظام التح

حارة االمان، اطار خارجى للحاجز  الطر  االرض  ة تحتو على قاعدة مثبتة  ة االرض االرشاد

ا الواح عاكسة مثل اللوح الف ور لكى سفاالررشاد االرضى والمغطى بلوح عاكس او المطلى 

اجات الخاصة او المواقف الخاصة، ون مؤشر واضح لمر  ة الشرطى او االسعاف او ذو االحت

القضیب المحور . قضیب محور لتثبیت القاعدة مع االطار الخارجى للحاجز االرشاد االرضى

الحاجز االرشاد یدور العلى والسفل عن طر موتور مثبت . القاعدة بواسطة مفصلمثبت 

ات المخول لها . القضیب المحور  ال اشارة من المر ة الحاجز االرشاد عن طر استق حر

الوضع االفقى ة الحاجز السفل  حارة االمان او المواقف الخاصة ومن ثم یتم حر حتو . المرور  و

عمل الحاجزالحاجز ا الكهراء لكى  مد الحاجز  ار الكهرائى والتى  ضا على مخرج للت . الرشاد ا

طارات قابلة للشحن ة المخزنة ب ضا من خالل الطاقة الشمس عمل الحاجز ا   . و

ة المثبتة فى  ة االرض عد فى الحواجز االرشاد م عن  تجسید اول لالختراع هو نظام وطرقة للتح

ع للحاجز االرشاد االرضة هو الوضع . او الطرق السرعةالطرقحارة االمان  ون الوضع الطب و

ة  ون بزاو ة لالسفل  88الرأسى او  سمح للحاجز االرشاد من الدوران والحر الى االرض والتى 

حدث ا عطل او فقد فى مصدر الكهراء تلته عندما  الوضع . عن طر وزن الحاجز و لذا 

عى ال تس حارة االمانالطب المرور  ة غیر مخول لها  ع ا مر ومن ثم فى اوقات الطوارئ او . تط

حارة االمان مثل الشرطة او االسعاف من المرور  المرور  ات المخول لها  ع المر الحوادث تستط

را لموقع الحادث   .حارة االمان والوصول م
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حارة االمان تكون مزودة  ات المخول لها المرور  عد  والذ من دروه  وحدةبالمر م عن  للتح

الحاجز االرشاد االرضى ال المثبتة  وحدة . حتو على وحدة ارسال ترسل اشارة الى وحدة االستق

عمل على دوران القضیب  ط الموتور ل الموتور لتنش م  ال ترسل اشارة الى وحدة التح االستق

عد . مصدر للكهراءمتصل  3الموتور . المحور الى الوضع االفقى االرضى م عن  جهاز التح

ا والى الوضع االفقى  عى رأس ة الحاجز االرشاد االرضى الى وضعه الطب ضا فى حر م ا یتح

ة . االرضى سهل على قائد المر ان  ة او ا م ادة المر عد مثبتة بلوحة ق م عن  وحدة  التح

ع. استعماله م عن  ة بوحدتى تح د المر ن تزو اد من المم   .حالة امان او احت

م تشتمل على مرسل یرسل اشارة للحاجز االرشاد االرضى،  فى تجسید اخر لالختراع وحدة التح

عى او نزوله السفل للوضع  ة الحاجز االرضى صعودا العلى لوضعه الطب م فى حر مفتاح للتح

روفون  USBاالفقى، معالج، مخرج  الدخال اوامر البرمجة للمعالج، لوحة لمس، شاشة، او م

صمة  صمة (لمستشعر ال امیرا ل صمة الصوت،  صمة الید، نظام ل والتى تكون اما ماسح ضوئى ل

ه   .العین او ماشا

ون حوالى  الطرق  حارة االمان  ل حاجز ارشاد واخر مثبت  . متر 250الى  100الفاصل بین 

عد التردد ون بین ال عد  م عن  الشخص . متر 100الى  10 لوحدة االرسال المثبتة بوحدة التح

اجات الطرق  ات او احت عد وفقا للمتطل م عن  ع برمجة  وحدة التح ستط   .المخول له 

ة الشرطة او االسعاف اشارة للذهاب الى موقع الحادث  لتستقب ثفى حالة الطوارئ مثل الحواد مر

بته عن طر  لذا. فى اسرع وقت مر عد المثبت  م عن  ط جهاز التح ة الطوارئ تنش من قائد مر
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عة الى الحواجز  ارسال اشارات متتا قوم  ا و عد اتومات م عن  عمل جهاز التح صمة ومن ثم  ال

الطرق  حارة االمان  ة االرضي المثبتة  ة اشارة . االرشاد ة االرض عندما تستقبل الحواجز االرشاد

ارسال اشارة الى الموتور لتحرك مناس الحاجز االرشاد تقوم  ال المثبتة  ة عن طر وحدة االستق

صل ع م الحاجز الالحاجز االرشاد الى االرض ومن ث مع عقارب الساعة حتى  تالى ومن ثم تستط

حارة االمان ة الطوارئ من المرور  ة الحوا. مر م فى حر ة الطوارئ التح ع قائد مر ستط جز و

عد م عن  ا عن طر الضغط على مفتاح التشغیل الیدو بوحدة التح ة یدو عد عبور . االرشاد

مسافة  ة الطوارئ فوق الحاجز االرشاد االرضى  مثال، یرجع الحاجز االرشاد الى  1مر متر 

عى الرأسى ومن ثم ال  ة التوضعه الطب حارة االمان اال المر ة من المرور  ن ا مر مصرح لها تم

  .وتصنع عادة الحاجز االرضى من معدن ضد الصدأ. بذلك

ة المخصصة  ة االرض عد فى الحواجز االرشاد م عن  فى تجسید اخر لالختراع، هو نظام للتح

ات اجات االخاصة او ا مواقف خاصة للمر ات الخاصة بذو االحت م . لمواقف المر وحدة التح

ن برمجتها لدوران الحاجز االرشاد االرضى عندما  م اجات الخاصة  ة الشخص ذو االحت مر

مسافة تقتر  ة من الحاجز االرشاد  عود الحاجز االرشاد االرضى الى وضعه 2ب المر متر و

عد  عى الرأسى  مسافة حوالى   مرورالطب ة عن الحاجز  ن برمجة وحدة . متر 2المر ومن المم

م فى الحاجز االرشاد  م للتح ة والحاجز التح عد اشارة وحدة االرسال او الوقت بین المر بواسطة 

  . االرشاد

ل النظر  اللوحات رقم ، 1إلى الش ه  ة مشار ال ة االرض الحواجز االرشاد عد  م عن  نظام التح

شتمل على قاعدة تشتمل على عدید من االطر الممتدة تشتمل اطار اول  10 ، اطار ثانى 1والذ 
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لین حرف  16، اطار ثالث 14 ل جسد ممتد داخ 18اجزاء االطار تحتو على تجوف . Uمش

ا سطح ة . االطار للسماح لجهاز التثبیت من وصل القاعدة  سطح او ارض ون مثبت  االطار 

ا لسطح االرض مما ال ون مساو اراتیؤثر على ال الطرق  و ق الحاجز التى تعبر من فو  س

  . االرشاد

 العروات زوج من. 16والثالث  12موجودة مقابل االطار الممتد االول   20مجموعة من المفاصل 

ل مفصل  22 ة 20موجودة خلف    26لها فتحة تسمح للقضیب المحور  22 عروةل . حما

بواسطة عدید  26دوران القضیب المحور . 20من المرور خاللها ومتصلة مع المفصل المناسب 

ة  ات االلكترون القضیب المحور  24من المحر طة   الموتور االلكترونى ینشط بواسطة دائرة. المح

م  اللوحة  34التح القضیب المحور  28الموجودة  الموتور . 26المثبتة  م  تنشط  34دائرة التح

ال المعالج  30 بواسطة االشارة من وحدة االستق عد . 32متصلة  م عن  وحدة االرسال بوحدة التح

على زر ترسل االشارة عند الضغط . 40خالل الهوائى  30الى المستقبل  42ترسل اشارة رادیو  36

ل زر منها  38االزرار . بواسطة المستخدم 38من مجموعة االزرار  فة  ن برمجتها وتحدید وظ مم

ذا ح، فت"غل"، "تشغیل"مثل  ط الموتور بواسطة وسیلة . وه ة متصلة بوحدة المستقبل تنش هر

الفن الساب مثل البراءة االم ة رقم والتى تستقبل اشارة رادیو من وحدة االرسال معروفة  ر

4901071 .  

عد  م عن  ل  50فى تجسید اخر لوحدة التح الش عد  اكبر من . 2تظهر  م عن  حجم وحدة التح

عد  م عن  ل  36وحدة التح ات 1فى ش فى هذا التجسید، محموعة من . من اجل مواصفات الشر

ضاف لوحة لمس . موجودة 52االزرار  . USB 56او شاشة ماسح ضوئى، مع مخرج  54ولكن 
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صمة ید المستخدم او  ة  صمة لكشف هو لوحة اللمس او شاشة الماسح الضوئى تخدم مستشعر ال

ة . صمة العین روفون للتعرف على هو م على م حتو وحدة التح ن ان  بدال من ذلك، مم

عد . صوت المستخدم م عن  تنشط فقط من خالل التعرف على  50فى هذا التجسید، وحدة التح

ة الشخص ن  هو م صمة الید او العین او الصوت والتى تخزن داخل الوحدة لكى  من خالل 

تسخدم بواسطة المبرمج لتحمیل  USB 56مخرج . مقارنة الشخص المخول له مع ا مستخدم جدید

عد  م عن  صمة الید او الصوت 50البرامج الالزمة لوحدة التح غض النظر، وحدة . فضال عن 

ن ا 50او  36 مالتح ةمم المر   .ن تكون محمولة او مثبتة 

ل  عد  60، النظام 3النظر الى ش م عن  ل  50مثل وحدة التح ورة فى ش المستخدم . 2المذ

م  ضغط على الزر المناسب والتى تستقبل بواسطة المستقبل  50فتتولد موجة الرادیو من وحدة التح

الموتور . 30 م  عمل على دوران القضیب والذ  24تنشط الموتور  34دائرة التح من دروه 

تستمر فى الهبو  28اللوحة . 62الراسى تبدأ فى الهبو من الوضع  28، اللوحة 26المحور 

ارض الشارع 64 ىحتى تصل الى مستو افق . مواز الرض الشارع وتستقر داخل االطار المعد 

ال  س الدوران  بوحدة االستق . 24تتولد اشارة تنشط الموتور ، 50عند ضغط المستخدم على زر ع

الدوران . للدوران فى االتجاه المضاد 26ینشط القضیب المحور  24فى هذه الحالة، الموتور 

عى الراسى 28المضاد یرفع اللوحة  تحتو على شرط عاكس  28وحة للا. عائدة الى وضعها الطب

ات الطوارئ وذلك لالشارة لحارة االمان ان تكون م ین مع رسومات عاكسةللتز . خصصة فقط لمر

ة 28اللوحة  ات عندما تكون اللوحة راس افى لكى تمنع المر   .عرضها 
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الطرق او الشارع   ة والمستخدمة  ة االرض عد فى الحواجز االرشاد م عن  ما هو 70النظام للتح  ،

ل  ش ة الطوارئ . 4موضح  عد مثبتة  72فى هذا السینارو مر م عن  بداخلها والتى لها وحدة التح

الطرق  حارة االمان  ة المثبتة  ة خالل الحواجز االرشاد عبور المر ة الطوارئ من  .74تسمح  مر

ة طوارئ  ة الشرطة، االسعاف، االطفاء، او ا مر ن ان تكون مر ون  60، و10النظام . المم

ارات، او ا ة، حارة الدراجات، مواقف الس ات ن اماكللطرق السرعة، الطرق الدول   .مرور المر

ل  ة 5ما هو مبین فى ش عد الالسلك م عن  ، 102تشتمل على معالج  100أ، مثال لوحدة التح

ة، مصدر للطاقة  108مرسل  طارات( 110الرسال اشارة السلك ن ان تشتمل  ومن). مثال  المم

صمة  عد على مستشعر ال م عن  صمة الید،( 104وحدة التح اما لوحة لمس،  مثل ماسح ضوئى ل

صمة الصوت روفون ل ، ماسح ضوئى مرئ، ماسح ضوئى للعین، او م عندما ). مستشعر حرار

صمة  عد 104تشتمل على مستشعر ال م عن  صمة  100، وحدة التح ضا على محدد ال تشتمل ا

م  106 ال ینشط المرسل  102فى هذه الحالة، المعالج . 100للتعرف وتحدید مستخدم وحدة التح

صمة  108 صمة . على المستخدم 106اال عندما یتعرف محدد ال ارة  106محدد ال ون ع رما 

المعالج  ة متكاملة حسب الغرض 102عن برنامج ینفذ  ون دائرة الكترون   . او 

ل  ال، دائرة /حتو على وحدة ارسال 112ب، الحاجز االرشاد االرضى 5النظر الى ش استق

م فى الموتور  ن و ، مصدر للطاقة، والذ 28، موتور لدوران اللوحة 118، معالج 120التح

ة مثبتة على الحاجز  طارات  28مصدر طاقة تقلید للطاقة او الواح شمس لتخزن الطاقة فى 

صمة  .قابلة للشحن ارا، الحواجز تحتو على محدد ال االعلى، لذا 116اخت ما هو موضح   ،

عد  م عن  صمة معلوم 100ترسل وحدة التح صمة من مستشعر ال ة و و  104ات ال ن تحدید هو
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م  118فى هذه الحالة، المعالج . الشخص من خالل الحاجز االرشاد االرضى ال ینشط متح

صمة ال اذا تعرف م 120الموتور  طها من قبل  116حدد ال عد تم تنش م عن  ان وحدة التح

  .الشخص المخول

قتصر هذا االختراع إلى  فهم أن ال  غي أن  ن ع  اتتجسیدالو شمل أ وجم ورة أعاله، ولكن  المذ

ةفي نطاق  التجسیدات ة عناصر الحما   .التال
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ة   عناصر الحما

عد فى الحواجز . 1 م عن  ة نظام للتح ة االرض  :شتمل علىاالرشاد

ط  حث المعالج على تنش ط لكى  م تنش عد تحتو على مرسل، معالج، متح م عن  وحدة تح

صمة الذ یتم برمجته  المعالج، ومحدد ال صمة متصل  م، مستشعر ال المرسل الرسال اشارة تح

انات المقروؤة م عد من خالل الب م عن  ة مستخدم وحدة التح صمة؛لتحدید هو   و ن مستشعر ال

ة الشخص المستخدم؛ ة التاكد من هو عد عمل   بینما المعالج ینشط المرسل 

مسافات فاصلة  ة موزعة  ة االرض ة حارة االمان مجموعة من الحواجز االرشاد ارض ومثبتة 

شتمل على ل حاجز ارشاد    : الطرق السرعة، 

ة حارة االمان خارجى اطار  ارض  ن؛حارة األمافي ت والتى تثبت تثبیقاعدة مثبت 

االطار  حارة االمان الخارجيلوحة مثبتة  ات  ، واللوحة تكون بین الوضع الرأسى لمنع مرور المر

حارة االمان؛ المرور  ات    والوضع االفقى للسماح للمر

االطار، الموتور مبرمج لدوران اللوحة بین الوضع الراسى والوضع    االفقى؛على االقل موتور مقترن 

موتورواحد؛ م الموتور متصل على االقل    متح

م،؛ و/وحدة ارسال ال اشارة التح ال تستخدم الستق   استق



13 
 

م الموتور / معالج متصل وحدة االرسال  ط متح ستخدم لتنش م الموتور، المعالج  ال ومتح االستق

م؛لكى تحرك اللوحة بین الوضع الرأسى واالفقى بناءا على استالم اشارة الت   ح

ة المتعددة نتیجة  ل الحواجز االرض ل موتور واحد على االقل  م الموتور ینشط  بینما متح

م؛ ال اشارة التح   استق

ط یختار من بین متعاقب و متزامن فى وقت واحدبینما    .التنش

ة . 2 ة االرض عد فى الحواجز االرشاد م عن  ةوفقا نظام للتح م ، 1 لعنصر الحما بینما متح

عدالتن م عن  معالج وحدة التح شتمل على االقل زر ضغط واحد متصل  ط    .ش

ة . 3 ة االرض عد فى الحواجز االرشاد م عن  ةوفقا نظام للتح بینما مستشعر ، 1 لعنصر الحما

صمة الید شتمل على ماسح ضوئى ل صمة    .ال

ة . 4 ة االرض عد فى الحواجز االرشاد م عن  ة وفقا نظام للتح بینما مستشعر ، 1 لعنصر الحما

صمة العین شتمل على ماسح ضوئى ل صمة    .ال

ة . 5 ة وفقا لعنصر الحما ة االرض عد فى الحواجز االرشاد م عن  ، بینما مستشعر 1نظام للتح

روفون  شتمل على م صمة    .ال

ة . 6 ة  وفقا لعنصر الحما ة االرض عد فى الحواجز االرشاد م عن  بینما الحاجز ، 1نظام للتح

ستخدم  صمة  صمة متصال مع معالج الحاجز، محدد ال شتمل على محدد ال االرشاد االرضى 

صمة انات المستقبلة من مستشعر ال عد من خالل الب م عن  ة المستخدم لوحدة التح   .لتحدید هو
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ة . 7 ة وفقا لعنصر الحما ة االرض عد فى الحواجز االرشاد م عن  الحواجز ، بینما 1نظام للتح

حارة االمان تفصل بینهم مسافة بین  ة المتعددة    .متر 250الى  100االرشاد

ارات  .8 ات مواقف الس عد فى دخول المر م عن   :شتمل علىنظام للتح

عد تحتو على مرسل، معال م عن  ط وحدة تح حث المعالج على تنش ط لكى  م تنش ج، ومتح

صمة؛ شتمل على مستشعر ال ط  م التنش م، متح   المرسل الرسال اشارة تح

صمة الید،   ون من بین ماسح ضوئى للعین، ماسح ضوئى ل صمة  بینما ماسح الضوئى لل

روفون؛ و   وم

شتمل علىاحاجز ارشاد ارضي فى مو  ارات، الحاجز االرشاد    : قف الس

ة؛ ة موقف المر ارض  اطار خارجى مثبت 

االطار  موقف الخارجيلوحة مثبتة  ات  ، واللوحة تكون بین الوضع الرأسى لمنع مرور المر

ات؛ موقف المر المرور  ات  ات والوضع االفقى للسماح للمر   المر

االطار، ا   لموتور مبرمج لدوران اللوحة بین الوضع الراسى والوضع االفقى؛على االقل موتور مقترن 

موتورواحد؛ م الموتور متصل على االقل    متح

م؛ و/وحدة ارسال ال اشارة التح ال تستخدم الستق   استق
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م الموتور / معالج متصل وحدة االرسال  ط متح ستخدم لتنش م الموتور، المعالج  ال ومتح االستق

م؛لكى تحرك اللوحة ب   ین الوضع الرأسى واالفقى بناءا على استالم اشارة التح

ة  ل الحواجز االرض ل موتور واحد على االقل  م الموتور ینشط  ال اشارة بینما متح نتیجة استق

م؛   التح

ارات. 9 ات مواقف الس عد فى دخول المر م عن  ةوفقا نظام للتح بینما وحدة ، 8لعنصر الحما

عد تشتمل م عن  صمة متصال مع معالج الحاجز، محدد  التح شتمل على محدد ال ضا على  ا

انات المستقبلة من  عد من خالل الب م عن  ة المستخدم لوحدة التح ستخدم لتحدید هو صمة  ال

صمة   .مستشعر ال

ارات. 10 ات مواقف الس عد فى دخول المر م عن  ة  نظام للتح بینما  ،8وفقا لعنصر الحما

صمة الحاجز االرشا صمة متصال مع معالج الحاجز، محدد ال شتمل على محدد ال د االرضى 

انات المستقبلة من مستشعر  عد من خالل الب م عن  ة المستخدم لوحدة التح ستخدم لتحدید هو

صمة   .ال

الطرق السرعة تشتمل على. 11 م فى حارة االمان    :طرقة للتح

ل حاجز واالخر وتكون بین  ة، تفصل مسافة بین  تثبیت مجموعة متعددة من الحواجز االرض

ات  مرور المر سمح  حارة االمان والوضع االفقى الذ  ات  منع مرور المر الوضع الرأسى والذ 
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شتمل على االقل على موتور لدوران الحاجز ووحدة ارسال  ال متص/ حارة االمان، الحاجز  لة استق

  الموتور؛ و

م من وحد ل حاجز ارسال اشارة تح ل الحواجز،  ة الطوارئ الى  عد فى حالة مر م عن  ة التح

ال وحدة االرسال ا من الوضع الرأسى الى الوضع االفقى نتیجة استق ال اشارة /یدور اتومات االستق

ون بین متسلسل و  ة الطوارئ، دوران الحواجز  عبور مر م للسماح  متزامن، لذلك یتم حجز تح

ات الطوارئ    .حارة االمان لمر

ة . 12 الطرق السرعة وفقا لعنصر الحما م فى حارة االمان  ضا على ’ 11الطرقة للتح تشتمل ا

ة الطوارئ فوق الحاجز عد مرور مر ل حاجز الى الوضع الرأسى    .خطوات دوران 

الطرق السرع. 13 م فى حارة االمان  ة الطرقة للتح ، تشتمل على خطوات 11ة وفقا لعنصر الحما

ة بنجاح ة عل عد مرور المر م من حاجز الى االخر  ا الشارة التح   .ترحیل اتومات

ة . 14 الطرق السرعة وفقا لعنصر الحما م فى حارة االمان  ، بینما خطوة تثبیت 11الطرقة للتح

حارة االمان تح ة    :تو على مجموعة من الخطواتمجموعة متعددة من الحواجز االرض

حارة االمان، لوحة  سطح االرض  ة لتتواف داخل اطار یثبت  ل من الحواجز االرض مثبتة امداد 

حارة االمان والوضع االفقى  ات  داخل االطار، واللوحة تكون بین الوضع الرأسى لمنع مرور المر

م الموتور م حارة االمان، متح المرور  ات  موتورواحد، وحدة للسماح للمر تصل على االقل 

م، و معالج متصل وحدة االرسال /ارسال ال اشارة التح ال تستخدم الستق م / استق ال ومتح االستق
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م الموتور لكى تحرك اللوحة بین الوضع الرأسى واالفقى بناءا  ط متح ستخدم لتنش الموتور، المعالج 

م؛ و   على استالم اشارة التح

عد تشتمل علىبینما خطوة ارسال  م عن  م من وحدة التح   :اشارة التح

ط المرسل  حث المعالج لتنش ط ل م التنش عد بوحدة ارسال، معالج، متح م عن  امداد وحدة التح

م، مخرج    .لبرمجة المعالج USBالرسال اشارة التح

ة . 15 الطرق السرعة وفقا لعنصر الحما م فى حارة االمان  ط ، بینما 14الطرقة للتح م التنش متح

م واحد، ومستشعر  ختار من مجموعة تشتمل على االقل زر تح م، و معالج وحدة التح متصل 

صمة   .ال
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عد  م عن  اتنظام للتح ة للمر ة االرض   الحواجز االرشاد

 نبذة عن االختراع

الطرق  حارة االمان  م  ة التح ساعد فى عمل ات  ة للمر عد فى الحواجز االرض م عن  نظام التح

حارة االمان مما  ة من العبور والسیر  حارة االمان لكى تمنع ا مر ة  بواسطة وضع لوحات ارشاد

ان ال حارة االمان وتصل الى م ة الشرطة او عرة االسعاف  حادث فى ساهم فى سهولة سیر مر

ل حرف . اسرع وقت ة تحتو على اطار على ش اللوحة االرشاد U حارة االمان ومثبت   مثبت 

ستخدم لدوران اللوحة بین الوضع العمود المتمثل فى عمل مال. اللوجة بتلك االطار حرك المؤازر 

ین الوضع االفقى  حارة االمان و ات من المرور والسیر  فى  والمتمثل) االرضى(حاجز للمر

الطرق  حارة االمان  ات الطوارئ فقط مثل الشرطة او االسعاف من المرور والسیر  . السماح لمر

عد والمحتو على مرسل الرسال اشارة حث والتى تستقبل من  م عن  متح ة الطوارئ مزودة  مر

ة  ط المحرك من اجل دوراة اللوحة االرشاد ة لتنش اللوحة االرشاد ال مثبتة  وانزالها للوضع وحدة استق

.االرضى  



19 
 

 



20 
 

 

 



21 
 



22 
 



23 
 

 

 



عارتخالا تاءارب  بتكم 

جیلخلا لودل  نواعتلا  سلجمل 
ةیبرعلا

GC0003617 مقر : عارتخا  ةاءارب 

م ،  19/06/2013 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  19/06/2033 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 


