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 األمن واألمان الذي أنعمت علينا بنعمة 

فعشنا في بلد وفر لنا كل سبل البحث العلمي وفتح أمامنا األبواب مشرعة لننطلق  

 كتشافات العلمية بتكار واالختراع واالفي مجال اال

للجهات الداعمة لهذه المسابقة التي فتحت آفاقا جديدة للتعلم وغرست فينا  وشكرا 
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 "  أ . لقــاء السعــد  "

 الكامل في إعطائنا المعلومة الثمينة والدعم 

   ل الشكر لك جزيل 

 من ساعدنا في إنجاز المشروع من األساتذة والدكاترة المتخصصين  

 نخص بالشكر   و

 "  الخولي حامد د . أحمد " أ. 

 ومن تعلمنا منه الكثير الذي لم يبخل علينا بوقته وجهده 

هذا ويتفضل بمشاركتنا رأيه الكريم فهو  مشروعنا كل الشكر لكل من يطلع على 

 يعني لنا الكثير  
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 الملخص 

 المشروع:تعريف بموضوع 

بشكل عام وتعود بفائدة كبيرة على المستخدمين م خدمة مجتمعية حيوية ومفيدة  يتقد  هي  فكرة مشروعنا

المدنية  العناصر كالبطاقات  التي تحتاج فرز بعض  للمؤسسات  للمكتبات وكذلك  وهي مناسبة بشكل خاص 

 فرز الكتب والمراجع في المكتبات حسب اختالف تصنيفاتها لفكرة    صممناففي مشروعنا    واألدوية،والجوازات  

وكذلك نقدم    للمستخدمين،تجربة أفضل  نقدم  عبء العمل اليدوي وخفف من  نونحل مشاكل عدة  آليا و بذلك  

 .  وقطعه متوفرة في السوق المحلي جهاز تكلفته المادية أقل مما هو موجود سابقا 

 :عرض لما تم إنجازه

ولهذا تم التفكير في تقديم فكرة مشروعنا للتغلب على المشاكل الموجودة في الفكرة القديمة وتحسينها وإضافة  

، فقمنا بتصميم جهاز به فتحة إلدخال الكتب والمراجع  مميزات لزيادة جودة المنتج ورفع مستوى فعاليته  

من    يعمل على مصدر جهد أحادي الطور   يكهربائ ومن ثم تحريكها على حزام ناقل يتحرك بواسطة محرك  

أخرى مساندة ، وبعد تحرك الكتاب مسافة معينة يتم التعرف على الباركود الملحق به  خالل بكرات مسننة و

الخاص بكل كتاب من خالل استقبال اإلشارات واألوامر من    (RFID reader )  من خالل قارئ للباركود  

اإلشارة مع   ثم تتزامنجميعها في قراءة الباركود الخاص     متحكم دقيق ومستشعرات بصرية للقرب تعمل

الكتاب ودفعه باتجاه الصندوق المناسب    لتحريك الذراع المناسبة لفرز(   (servo-motor المحرك المؤازر

وبذلك تمكنا من تصميم جهاز يتميز  بقلة التكلفة مع إمكانية زيادة عدد الصناديق عن المعدل الموجود في 

 التطبيقات السابقة .

 

 :ومقارنتها بالنتائج النظرية  النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها

توافق  وتوصلنا إلى  الغرض    معدة لهذاصناديق فرز    وتوجيهها نحو  في تصنيف وفرز الكتب    عمليا  لقد نجحنا  

 بين النتائج النظرية والنتائج العملية .
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 ألشكال والجداول  اقائمة 

 

 رقم الصفحة األشكال   م

 4 صورة أولية للجهاز ( : 1شكل ) 1

 Proximity sensor 6( : 2شكل ) 2

 Servo-motor 6( :  3شكل ) 3

 Arduino Uno 6( :  4شكل ) 4

 7 ( : رسم توضيحي أولي للجهاز5شكل ) 5

 8 للجهاز 3D( : رسم 6شكل ) 6

 8 ( : تصميم أولي للجهاز7شكل )                         7

 9          (gearmotor)( : المحرك نوع 8شكل ) 8

 10 ( : الحزام الناقل9شكل )                       9

 10 ( : وصالت 10شكل ) 10

 12 (: مرحلة أخذ القياسات     11شكل )                           11

 12 (: مرحلة تثبيت الحزام مع البكرات  12شكل ) 12

 13 ( : مرحلة البرمجة  13شكل )                       13
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   رقم الصفحة  عنوان الجدول   م

 17   ساب الزمن المستغرق أثناء حركة الكتاب بين نقطتين ح (:1(جدول 1

 18 حساب الزمن المستغرق لوصول الكتاب للذراع المناسبة  (:2(جدول 2
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 الفصل األول : المقدمة

 

هي حاضنة الثقافة والعلم والمعرفة وهي مؤشر ثقافي للدولة فكلما كانت العناية بالمكتبات أكبر كلما  ةالمكتب

فتتجه دول العالم بشكل عام ودول منطقة الخليج العربي بشكل خاص إلى إطالق   أفضل،كان وضع الشعب  

والمشاريع  المبادرات   المستدامة  والبرامج  التنمية  أهداف  بلوغ  أ   ،لغرض  أهمية  وتنبع  من  المكتبة  همية 

فهي المالذ األول  وشغف المعرفة لديهم وتوسع مداركهم    في حياة األفراد حيث تعزز ملكة الفضولالقراءة  

 أفضل لمرتاديها .لتقديم خدمات وتجهيزها بجميع التقنيات المتطورة بها   هتماماإل ، فيجب  نواألخير للباحثي

 : سابقا مشروع فرز الكتبما تم التوصل إليه في مجال   

 الدول   وجدنا أن هذه الفكرة طبقت من قبل على نطاق محدود في بعض ]2[و ]1[من خالل بحثنا في المرجع   

 كإسبانيا وفرنسا وفي أمريكا  ولكن صاحبها الكثير من أوجه القصور واألمور السلبية منها عدم   األوروبية

الكتب الكتب بشكل عشوائي على األرفف مما   الدقة في  فرز  قليلة ، وإرجاع  واقتصارها على تخصصات 

 التنفيذ .، باإلضافة إلى التكلفة العالية في  في تراكمها وسقوطها وإحداث فوضى  يتسبب

 العامة للمشروع : الفكرة     

عمل جهاز على شكل  بعد تقييم األفكار السابقة التي تم من خاللها فرز الكتب في المكتبات العامة قررنا 

 وباستخدام نظم برمجية معينة يثبت في جدران المكتبة الداخلية أو وكهربائيا   صندوق يعمل ميكانيكيا  

ويتعرف الجهاز على الكتاب من  يضع به مرتادي المكتبة كتبهم ومراجعهم بعد االنتهاء منها ، الخارجية 

حسب  ة المخصصة له كل كتاب في الفتح وبحركة ميكانيكية ألجزاء الجهاز يتم توزيع  ،خاص خالل باركود

فتحة  ومن هذا المنطلق يقوم رواد المكتبات بترك الكتب بعد قراءتها في  ،عبر تقنية خاصة  هتصنيف 

ن  كاثم يقوم الجهاز بعمل ما تم ذكره سابقا وبذلك يسهل عملية إرجاع الكتب إلى الم الصندوق الحائطية 

تعدد أماكن التصنيف  التكلفة ووقلة وبهذا تتميز الفكرة بسهولة التصميم والتنفيذ  ، الصحيح المخصص لها 

 . حسب التخصصات التي زاد عددها في السنوات األخيرة
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التي تم إنجازها في المشروع :والتحسينات ضافات إلا         

دون إحداث فوضى في  الكتب  يتم إرجاعيقوم الجهاز بفرز الكتب دون وضعها على األرفف وبذلك 

قلة   حقائب يد ( وأيضا من التحسينات –عربات  –)صناديق  وتنوعهامع تعدد أماكن التصنيف المكان 

التكاليف وسرعة التنفيذ والتطبيق بقطع متوفرة في السوق المحلي ، مع توفير خدمة على مدار  

الساعة طوال أيام األسبوع من خالل تركيب الجهاز على الجدار الخارجي للمكتبة أو في طريق أو ممر  

ء الجلوس في يمكن قائدي المركبات من األصحاء أو من ذوي االحتياجات الخاصة من استخدامه أثنا

 السيارة  . 

   أهداف المشروع :

التخلص من فوضى الكتب  و ا  وأكثر ترتيبجعل البيئة المكتبية بيئة مريحة وجاذبة ومحفزة للقراءة  -1

. المتروكة  

رجاع الكتب  إعناء ويريحهم من جميع فئاتهم العمرية وحاالتهم الجسمانية بيوفر الوقت والجهد للقراء  -2

. وخصوصا  للقراء األطفال وذوي االحتياجات الخاصة  ممتعة سهلة ومسلية وبطريقة  ألماكنها المخصصة   

حل مشكلة الخدمة الذاتية  ويللقراءة  مما يضفي جوا  هادئا  مناسبا  في المكتبة الزائدة يقلل من الحركة  -3

 وتخفيف عبء العمل اليدوي للموظفين .

. حتى في المناطق البعيدة استعارة الكتب وإرجاعهاتسهيل عملية  -4  

. وبدقة عالية يساعد على عودة الكتب والمراجع لألرفف بشكل أسرع  -5  

ترسيخ القراءة كقيمة مجتمعية مستدامة وبناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة قادر على قيادة   -6

 مسيرة التنمية في الدولة .
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البحث:  منهجيةلملخص   

 

لفكرة  عن اقمنا بالبحث في الشبكة العنكبوتية في كل ما يخص الفكرة أو يشابهها وجمع المعلومات الكافية  -1

 . والوضع الذي وصلت إليه مؤخرا  

والبحث في محيط العائلة على أي    قمنا بطلب رأي واستشارة أولياء أمورنا بمدى جودة الفكرة وفعاليتها  -2

 .  صورة ممكنةوإخراجها بأحسن شخص ممكن أن يساهم معنا في إثراء  فكرتنا وبلورتها بشكل مثالي 

وهل يوجد فكرة مماثلة   قمنا بزيارة مكتبة البابطين ومكتبة جرير والسؤال عن آلية إرجاع الكتب وفرزها -3

 مكتبات دولتنا الحبيبة  . لها في

 لتنفيذ الفكرة   ونوع القطع المستخدمةالمواد الالزمة  قمنا بالتواصل مع متخصصين لجمع المعلومات حول    -4

 سواء كانت من محالت المعدات أو عن طريق االنترنت. وأماكن توفرها 

 

 : وصف مختصر لمكونات التقرير  

 

يشمل الجزء  والفصل الثاني األول الخاص بالمقدمة  الفصلخمسة فصول موزعة كالتالي يشمل التقرير 

الفصل  أما النتائج لتقديم ومناقشة الرابع  الفصلوالعملي   الجزءيختص بشرح  ثالثالفصل الالنظري و

  .الخامس لالستنتاجات والتوصيات
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 الفصل الثاني : الخلفية النظرية

 الجزء الميكانيكي :   شرح 

، ومن الميكانيكية  الحركةنقل وجدنا أن مشروعنا قائم على  ]4[و   ]3[بعد اطالعنا على المراجع التالية  

 وهي وسيلة تستخدم لنقل الحركة الدورانية  (  BELTS )الحركة الميكانيكية األحزمة الناقلة   نواقل

  .عنه بمسافة كبيرة نسبيا   من عمود إلى آخر يبعد

عدد عتبار وتم األخذ بعين اإلنوع المحرك وعدد لفاته في الدقيقة  ونوع الحزام الناقل قمنا باختيار ولقد 

أقطار البكرات والمسافة بين مراكز   حددناالساعات التي يجب أن يشتغلها في اليوم الواحد وبناءا  عليه 

 .أعمدة البكرات وطول الحزام الناقل 

من مادة الستانلس ستيل لزيادة تحمل الحزام للحمل (  Rollers)مالحظة : لقد استخدمنا بكرات مساندة 

 (Pulley)أما البكرات المسننة    5cmقطرها =   و   ) 7  ( وعددها وضمان عدم ارتخائه وعدم هبوطه  

 (  1الشكل رقم ) هو موضح في كما ،   ( 2  ناقلة الحركة عددها )
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  صورة أولية للجهاز  :( 1شكل ) 
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 .متصلة بالحزام طويلة من مادة الستانلس ستيل مالحظة : قمنا باستخدام بكرات 

 نضع المعطيات الثابتة لدينا وهي : ولحساب سرعة الحزام 

عن طريق ضرب    rad/sنقوم بتحويلها إلى     rev/min 30للمحرك وتساوي  (     𝝎السرعة الدورانية ) 

بالمقدار  قيمتها 
𝟐𝝅

𝟔𝟎
 لتالية:المعادلة ااعتمادا  على      

                                                      1 )  ) 

 

 :التالية المعادلة كما هو موضح في ثم نحسب السرعة الخطية للحزام الناقل 

 

                                                      2 )  ) 

 

   m/sوتقاس بوحدة حزام الناقل السرعة الخطية لل( :  bV (حيث 

(𝝎  السرعة الدورانية : )  وتقاس بوحدةrad/s  . 

(r  نصف ق : ) طر الدوران  ويقاس بوحدةm. 

الحزام الناقل يتحرك حركة انتقالية بينما البكرات  وجدنا أن     ]6[و  ]5[ مرجعبالرجوع إلى  مالحظة :

على الحزام الناقل  لمدة ثواني معدودة فعند دخول الكتاب في فتحة الجهاز يتحرك  ،تتحرك حركة دورانية 

معينا عنده  زمنا   مسافة مستغرقا  مسافة معينة ثم تقرأ الكاميرا الباركود الخاص بالكتاب ثم يتحرك قاطعا  

 تقوم الذراع باإلستجابة ألمر المحرك المؤازر لتوجه الكتاب نحو الصندوق المناسب له .

وبمعلومية المسافة بين النقطتين وقياسها بالشريط   Bإلى النقطة  Aفلو فرضنا أن الكتاب تحرك من نقطة  

المتري وكذلك بمعلومية سرعة الحزام الناقل نستطيع تعيين زمن التقاط الكاميرا للكتاب وربطه بحركة 

 :الذراع من المعادلة  التالية  

                                                       (3   ) 
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 : المسافة المقطوعة وتقاس بوحدة المتر .  dحيث 

t   ويقاس بوحدة الثانية . : الوقت المستغرق 

 الجزء البرمجي  :  شرح

 (  2بالشكل ) الموضح   Proximity sensor))مستشعر القرب البصري  لبرمجة الجهاز نحتاج 

 الذي بدوره يحرك  servo-motorوتوجيه إشارة إلى عن بعد دون تالمس استشعار الكتاب وظيفته 

 .  IR sensorوتم استخدام نوع  ذراع المناسبة ال

مشغل إما خطي أو وهو  (  3بالشكل ) الموضح  المحرك المؤازر ) (Servo – motors  كذلك  ونحتاج

هو محرك مناسب  و،  من الموضع سواء كان زاوي أو خطي السرعة  دوار يسمح بالتحكم الدقيق في كال  

تحريك الذراع   ووظيفته هنا مقترن بجهاز استشعار حساس لمراجعة اإلشارات القادمة بخصوص الموضع

محرك مؤازر  ذراع لها ، ولكل ورجوعه مرة أخرى لموضعه  صندوق الفرز المناسب تسحب الكتاب إلى ل

 خاص بها . 

هو لوح تطوير إلكتروني يتكون من  و (  4بالشكل ) الموضح  ( Arduino Uno) باستخدام اآلردوينو و

طريق الحاسب اآللي ، وهو مصمم لتسهيل   ندارة إلكترونية مفتوحة المصدر مع متحكم دقيق يبرمج ع

   .ستخدام اإللكترونيات التفاعلية في المشاريع متعددة التخصصاتإ
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Servo-motor 

 ( 3)    شكل 

Proximity sensor 

 (  2شكل ) 

Arduino Uno 

 (   4 شكل )



 الجهاز العملي وخطوات إجراء التجاربالفصل الثالث : 

 .  لتزام بقواعد األمن والسالمة وسالمة البيئة عند عمل المجسم () تم اإل :مالحظة 

للتأكد من   3Dرسم   قمنا بعملالجهاز وكيف يبدو من جميع جوانبه ورسم توضيحي لهيكل بعمل  : قمنا أوال  

   (6)و (5) ينبالشكلكما هو موضح القياسات ولتحري الدقة عند قص القطع وتركيبها مع بعضها البعض 

 

 ( : بكرات مساندة                                                                  8)                                                                             ( : محرك  1) 

 ( : محرك مؤازر                                              9)                                                                           ( : وصالت  2) 

                                                                    Arduino Uno( : 10)                                                                    ( : بكرات مسننة  3) 

 (4  : )IR sensor                                                                     (11                                                                   األذرع : ) 

 ( : الحزام الناقل                                               12)                                                                   ئ الباركود ( : قار 5) 

                                           ( : الصناديق                             13كتب                                                                                )  ( : 6) 

 ( : سكة مرور             7) 

7 

 رسم توضيحي أولي للجهاز :(5 شكل ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

: قمنا باالجتماع واالستعانة باألدوات البسيطة المتوفرة لدينا  مثل فلين و غيرها وقمنا بعمل مجسم ثانيا 

 بالشكل  .أولي تصوري للجهاز كما هو موضح 
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 للجهاز  3Dرسم   ( : 6شكل )

 

 

 تصميم أولي للجهاز  :(  7شكل )

 



: يجب تحديد القياسات لكل من عرض الحزام الناقل ونوع مادته ومدى احتكاكها مع الكتاب وطوله   ثالثا

)مالحظة القياسات  والوصالت وقياساتها وكذلك نوع مادة الحزام  الناقل.وحجم البكرات ونوع المسننات 

وهو أفضل   للحزام في األسواق صغيرة جدا لذا قمنا باستخدام حزام بنر  لتقليل االحتكاك مع الكتاب المتوفرة

 الجلد حيث أنه اليتسخ بسرعة وقابل للغسيل بأي مادة (  من

  =19cm وعرضه   90cmطول الحزام = علما أن 

الموتور وقدرته لها وكذلك مدى مالءمة : اختيار حجم المسننات المناسبة للف الحزام الناقل ومدى  رابعا

،) مالحظة يجب أخذ القياسات بدقة للتأكد من تعشيقة  توافق حجم الوصالت مع حجم البكرات المسننة 

 المسننات مع بعضها البعض وقدرتها على لف الحزام الناقل بسهولة (.

ود المجسم المذكورة في  : التأكد من قياسات الصناديق وأبعاد كل ذراع مع األخذ بعين االعتبار حد خامسا

 بنود المسابقة وااللتزام بها وعلى ضوءها تحدد قياس كل قطعة في التصميم . 

 : تبدأ مرحلة التوصيالت الكهربائية والبرمجة .سادسا 

  مكونات التصميم الميكانيكي للجهاز وهي:

1- 30 rpm, 500w single-phase or DC))   محرك يعمل على مصدر جهد أحادي الطور بمعدل 

)rpm30 )  وقدرته تتراوح بين ، w (300- 500  وليس أقل من ذلك حتى يتمكن من تدوير البكرات )

وظيفة المحرك في الجهاز هو تحويل الطاقة الكهربائية التي يتلقاها من المصدر إلى  والوصالت والحزام ،

  (gearmotor)   مع العلم أن نوع المحرك المستخدم  ،قدرة ميكانيكية  فيشتغل الجهاز 

 ( 8الشكل )كما في 
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 ( : المحرك   8شكل )



2-(pulley for timing belt )    بكرات مسننة متصلة بالمحرك المذكور أعاله تعمل على تحريك الحزام

 الناقل وتدويره . 

3- Timing belt( conveyor)   حزام ناقل مسنن مناسب للبكرات المسننة ليلتف عليها ويتحرك

 (  9الشكل ) كما في بحركتها 

  

 

 

 

 

 

 

4- Coupling) )   ( 10الشكل )وصالت تصل المحرك بالبكرات وبباقي األجزاء ، كما في 

 

 

 

 

 

 

5-(Book chutes)  مزالق أو أذرع تعمل على تحريك الكتاب نحو الصندوق المناسب وذلك بأمر من 

 servo-motor .الخاص بكل ذراع ورجوعها مرة أخرى لوضعها األصلي 

لقد استخدمنا المزالق المعدنية ) جرارات األدرج (  لعمل األذرع بواسطة نوابض لتخفف الحمل   مالحظة :

 وحرصنا على جعلها خفيفة الحركة وتتحمل الوزن .  servomotorsعلى 
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 ( : الحزام الناقل  9شكل )

 (: وصالت   10شكل )



الكتاب الرابع يتوجه الى  و   ) 3عدد الصناديق )و = 18.5cm ,    ، طول الذراع      3عدد األذرع : 

(  4)  جهاز كان يوجد به علما أن الرسم األولي لل ،حالة لم يقرأه المستشعر ) ليس له صندوق ( الخلف في 

 (. 3 عدد الصناديق ) أصبحمطلوبة للمجسم زامنا باألبعاد اللتبسبب اصناديق ولكن 

مالحظة :نختار نوع الحزام المناسب اعتمادا  على القدرة الناتجة وسرعة المصدر بالدقيقة وهناك أنواع 

 مختلفة للحزام الناقل ولكن قمنا باختيار األنسب منها  لمشروعنا : 

وهو مصنوع من مطاط عالي الجودة مرن جدا  وغير قابل   (TIMING BELT)وهو الحزام المسنن  

للتمدد يستخدم لنقل القدرات والسرعات الكبيرة لآلالت التي تتطلب التشغيل الهادئ دون انزالق ، ويكون  

 .  mm(4.5)مقطع الحزام على شكل نصف دائرة بارتفاع يصل إلى 

اب وهو أفضل من الجلد حيث أنه اليتسخ بسرعة  قمنا باستخدام حزام بنر لتقليل االحتكاك مع الكتمالحظة :

 وقابل للغسيل بأي مادة ( ويتميز بكونه: 

 سهل التركيب ورخيص الثمن. -1

 كفاءة عالية في نقل السرعة والعزم وبدقة أكثرمن باقي األحزمة الناقلة .  ذو-2

 التشغيل الهادئ دون حدوث ضوضاء . -3

 األعمدة المتوازية .هو أنسب نوع لنقل الحركة بين -4

 حتاج للتشحيم أو التزييت .يال-5

 ( 2mmوسمكه =   ،     19cm=  عرضه ،   cm 90مالحظة ) طول الحزام الناقل المستخدم =   

 مالحظة هامة : 

( تحت الحزام الناقل أو (rollersالحزام الناقل يجب وضع  لكي نضمن عدم إرتخاءوجدنا أنه ومن المراجع 

 وبذلك نشد الحزام ونتالفى هبوط الكتاب ألسفل .  ، نزيد المسافة بين البكرات 
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 صورمراحل العمل داخل الورشة  : 
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 ( : مرحلة أخذ القياسات  11شكل )

 (: مرحلة تثبيت الحزام مع  البكرات 12شكل )



 

  

 

 

31  

   ( : مرحلة البرمجة باستخدام برنامج األوردوينو  13شكل )

 ( : مرحلة تركيب األذرع  14شكل ) 
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 المرحلة األخيرة شكل الجهاز النهائي   

 (   15شكل )

 (   16شكل )
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 (   17شكل ) 



النتائج ومناقشتها الفصل الرابع :   

 

 : النتائج تسجيل القراءات و قياس  

 

األولى قسنا المسافة بين النقطتين   حالةقمنا بقياس المسافة بين بداية الحركة ونهايتها في كل مرة في ال -1

) A و )) B الثانية قسنا المسافة بين النقطتين حالة ( وفي ال) A  و ))   C )   بواسطة المسطرة المترية . 

 والتي تساوي  للمحرك (   𝜔 ومن معلومية السرعة الدورانية )     ]8[و  ]7[ مرجعبالرجوع إلى 

  rev/min  30 

بالمقدار  عن طريق ضرب قيمتها   rad/sنقوم بتحويلها إلى 
𝟐𝝅

𝟔𝟎
التي تم ذكرها  (1)المعادلة اعتمادا  على      

 : في الفصل الثاني 

 

 

 نجد أن :ها وبالتعويض في

𝝎 = 𝟐𝝅𝒇 = 𝟐 × 𝟑. 𝟏𝟒 ×
𝑵

𝒕
=

𝟑𝟎

𝟔𝟎
= 𝟑. 𝟏𝟒 𝒓𝒂𝒅/𝒔   

 : ( السابق ذكرها في الفصل الثاني  2نستخدم المعادلة رقم )ولحساب السرعة الخطية للحزام  

 

 

𝑽 = 𝝎𝒓 = 𝟑. 𝟏𝟒 × 𝟎. 𝟏 = 𝟎. 𝟑𝟏𝟒 𝒎/𝒔 
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𝜔 =2𝜋𝑓 

 

𝜔. 𝑟= bV 

 



 

( السابق ذكرها في   3رقم )   بالمعادلة وبذلك نتمكن من حساب قيمة الزمن بين كل نقطتين بالتعويض 

 : الفصل الثاني 

 

 

 ( B  (( و  A (الحالة األولى حساب الزمن بين النقطتين  -1

 

𝒕 =
𝒅

𝒗
=

𝟎.𝟑

𝟎.𝟑𝟏𝟒
= 𝟎. 𝟗𝟓 𝒔  

 (  C  (( و  A (الحالة الثانية حساب الزمن بين النقطتين  -2

𝒕 =
𝒅

𝒗
=

𝟎. 𝟔

𝟎. 𝟑𝟏𝟒
= 𝟏. 𝟗 𝒔 

 أدناه . ة الموضح الجداول وقمنا بتسجيل النتائج في 

 : حساب الزمن المستغرق أثناء حركة الكتاب بين نقطتين( :  1 )جدول 

 المسافة بين النقطتين  نقطة القياس

 (d ) 

 سرعة الحزام 

) V  ) 

 الزمن المستغرق 

 ( t) 

 B  ) 300mm=0.3m 0.314 m/s 0.95 s  (( و  A (بين 

 C  ) 600mm=0.6m 0.314 m/s 1.9 s   (( و  A (بين 

 

17 

Vb =
𝒅

𝒕
 



 

 :  حساب الزمن المستغرق لوصول الكتاب للذراع المناسبة ( :  2 )جدول 

 مالحظة هامة : قلت السرعة بسبب وجود احتكاك بين الحزام الناقل والبكرات المساندة .

 

 نقطة القياس

 

الزمن المستغرق لوصول الكتاب للذراع   (  V  (سرعة الحزام  (  dالمسافة بين النقطتين ) 

 ( t )    المناسبة ودفعه باتجاه الصندوق

 300mm=0.3m 0.15 m/s 2  s الكتاب األول 

 600mm=0.6m 0.15 m/s 4 s الكتاب الثاني 

 900mm=0.9m 0.15 m/s 6 s الكتاب الثالث  

 

 

 :تحليل النتائج 

اليتمكن الذراع من دفعه بالوقت المناسب ، فيجب أن تكون السرعة  : إذا زادت سرعة الكتاب مالحظة هامة 

صغيرة حتى يستقبل الذراع األوامر ويوجه الكتاب نحو الصندوق المناسب في زمن محدد ، وكذلك يجب 

 األخذ باالعتبار أبعاد الجهاز فهي أبعاد صغيرة وال تتحمل سرعات عالية .

 ( 2mmوسمكه =   ،     19cm=  عرضه ،   cm 90  مالحظة ) طول الحزام الناقل المستخدم = 

 (  cm 43وعرض الجهاز  –  cm 25)ارتفاع الجهاز 
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 تم استنتاج العالقة الطردية بين المسافة المقطوعة والزمن المستغرق .

تثبيتهما ليسجال زمن  و( على قاعدتيهما  2بوابات ضوئية عدد )للتأكد من صحة القراءات يمكننا وضع 

 ( ثم كررنا الخطوة لحساب الزمن  بين النقطتين  B  (( و  A (مرور الكتاب بين النقطتين 

 ) A  و ))  C  .) 

 تغيير مكان البوابة الضوئية في كل مرة نحسب فيها الزمن بين الثالث نقاط . يتطلبمالحظة : 

 ادخال الكتاب بالطول لضمان سرعة إلتقاط المستشعر له وقراءة الباركود .يفضل 

يجب ترك مسافة معينة يقطعها الكتاب قبل أن يقرأه المستشعر حتى يتم توجيهه بعد ذلك للصندوق بشكل  

 صحيح .

     V  -  8V 5( يعمالن على فرق جهد   adapter)  2تم توصيله مع عدد  (gearmotor-DC)المصدر 

- Adapter  8V  -  طاقة إلى يعطيdriver   وهذا بدوره يعطي  gear motor   

 

 إحتياطات األمن والسالمة :

 . وتجنب ارتداء المالبس الفضفاضة ارتداء الزي الخاص بالمختبر أو الورشة -1

 م نظارة الحماية . ااستخد-2

 التعرف على مكان أدوات اإلسعافات األولية وكيفية استخدامها .-3

 .وتحليل البيانات الدقة في أخذ القراءات -4

 التأكد من سالمة التوصيالت الكهربائية  . -5
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توصياتاالستنتاجات وال: الخامس الفصل   

 

نجازه مقارنة بأهداف المشروع : إ تم  ما  

ويعمل على   ) 25cmارتفاع =  – 43cmعرض =   – 1mطول =  ( الهندسية  لقد تم تصميم جهاز أبعاده

عبر حزام آلي ناقل وفرزها وتصنيفها في صناديق معينة على   والمراجع ويقوم بنقلهاقراءة باركود الكتب 

وبتحسينات وإضافات فصممناه بحيث يفرز كتب دون إرجاعها وبذلك تم تحقيق أهداف المشروع  جانبيه 

 . لألرفف 

:  لخص النتائج الهامة الخاصة بالمشروع  

بتكلفة اقتصادية قليلة جدا ويضاهي األجهزة العالمية يستخدم في فرز الكتب مع إمكانية  تم عمل جهاز 

 التحكم في سرعة الكتاب من خالل برمجة األردوينو. 

 

 همية ما تم التوصل إليه وتأثيره على المجتمع :أ

يمكن  فباإلضافة إلى استخدامه في المكتبات ودور القراءة أما تأثير ذلك على المجتمع فهو تأثير مهم جدا  

في مؤسسات الدولة المختلفة مثل الهيئة العامة للبطاقة المدنية واإلدارة العامة للجوازات أيضا  استخدامه 

الوقت والجهد لتصنيف عدة عناصر مثل الكتب   يوفر  وهو قوفي مراكز التسووفي مصانع األدوية 

  .وبأقل التكاليف فرزها بكل سهولة دون أي عناء ت المدنية واألدوية و والجوازات والبطاقا
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 :  لتوسيع فكرة المشروع والتوصيات المقترحات المستقبلية 

 (  18الشكل )يمكن زيادة عدد الصناديق ونقاط الفرز كما هو موضح في أوال : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتي ال تتوفر فيها  تطبيق إلكتروني مرتبط بجهاز يوضع في المناطق البعيدة عمل يمكن كذلك ثانيا : 

على مدار الساعة والحصول من خالله إدخال بيانات معينة على شاشة الجهاز يمكن مكتبات مثل الشاليهات 

إسم  خدمة البحث عن الكتب من خالل فهرس المكتبة اآللي للبحث باستخدام  توفير  المطلوب  بلى الكتاع

مخصصة لذلك لترشده اللوحة على مكان    لوحات الكترونية وإدخاله في المؤلف أو العنوان أو الموضوع

.أيضاوتمكنه من إرجاعه  الكتاب الذي يريده    
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  للجهاز مستقبال 3D( : رسم  18شكل )

 



 

 المراجع

 

 Jg-http://youtu.be/SPweY3Jpi رابط من اليوتيوب  -1

 

 AWkRdrGk-http://youtu.be/OTرابط من اليوتيوب  -2

 

 Scienceزيكسي ليانغ ، طريقة التحكم في المحركات ونواقل الحركة ، مجلة   -3

Daily    60، ص 2018،  14د ، العد1، المجلد 

 

د. عماد توما ، نواقل الحركة  ، كتاب أجهزة نقل الحركة ، المجلد األول ، العدد   -4

 ( 75-77، ص  )  2015األول ،  

 

فيزياء  مجموعة من موجهي العلوم ، ميكانيكا الدوران والمسننات ، كتاب الطالب  -5

 80-72)، ص )   2017-2016الصف الثاني عشر ، الطبعة الثانية ، 

بول ج .هويت ، الحركة الدورانية ، كتاب مفاهيم العلوم الفيزيائية ، المجلد األول ،   -6

  (115-95)ص مكتبة العبيكان ، ،     2014العدد األول ، 

بيقات،  كتاب الفيزياء المبادئ والتطدوغالس س جيانكولي ، الحركة الدائرية ،   -7

 (128-106)ص مكتبة العبيكان ،   ،   2008المجلد األول ، العدد األول ، 

 ،   2019،  15بن بيغز، اآلالت العمالقة ، مجلة كيف تعمل األشياء ،العدد  -8

 (31-22)ص
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http://youtu.be/SPweY3Jpi-Jg
http://youtu.be/OT-AWkRdrGk


 الملحقات 

 

   األدوات المستخدمة للجزء الميكانيكي    : (   1ملحق رقم ) 

 مالحظات   العدد  اسم القطعة   م

1 Gear motor 30 rpm, 500w 

single- phase or DC 

 أحادي الطورجهد  محرك يعمل على مصدر 1

2 Coupling 2  وصالت 

3 Baylor sleeve bearing 4   حامالت مساندة 

4 Pulley for timing belt 2 مسننة   بكرات 

5 Rollers 7   بكرات مساندة 

6 Book dispenser 1   موزع 

7 Camera  1 كاميرا   

8 Book to be dispensed -   مجموعة كتب 

9 Rail guard  2  مرور سكة 

10 Book (chutes and catcher) 3 أذرع  

11 Timing belt (conveyer) 1  حزام ناقل 

 
A1 



 

 األدوات المستخدمة في نظم البرمجة     :  (   2ملحق رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 مالحظات   العدد  اسم القطعة   م

1 RFID (reader and tags) 1 قارئ الباركود 

2 Arduino Uno 1 اإللكتروني  المتحكم 

3 Proximity sensor (IR sensor )  4  البصريمستشعر القرب 

4 Servo - motors 3  المحرك المؤازر 


