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Abstract: 

Industrial design takes it upon itself to innovate and develop products that contribute to 

providing appropriate solutions that can interfere with human uses in the various aspects of 

his life. To practice some activities like their healthy-bodied peers، including the computer, 

whether portable or desktop, and from which the need emerged to find appropriate solutions 

to these problems and obstacles for the disabled person to practice his work efficiently and 

comfortably.    

Therefore، the research problem emerged in how to find the appropriate solution according to 

the foundations and rules of design through a design in which those obstacles that confront 

a group of people who suffer as a result of their physical condition are addressed computer 

for that of class  

The importance of the design included several aspects، whether at the level of the external 

appearance or at the level of functional performance and increasing the effectiveness of the 

design through form and function. 

 Also، the electronic materials and parts used in the production of the mouse are from the 

available materials, as it relies on the foam sponge material in the area for the support of the 

foot, and it also included the electronic parts of the control panel associated with each of its 

functional parts. 
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 تصميم فأرة حاسبة لذوي االحتياجات الخاص

  
 
 يدي(مقطوع  ال أو  )معاق

 

      هشام زامل حمدان

 العراق  ،جامعة التقنية الوسىط ،الباحث

 

 : الملخص

يمكن  أي ي 
الت  المناسبة  الحلول  توفير  ي 

ف  تسهم  منتجات  وتطوير  ابتكار  عاتقه  عىل  الصناعي  التصميم  ض  أخذ  تعي  ن 

ي 
ية ف  ي يمكن  لذا تناول البحث الحالي   ،جوانب حياته المختلفةاالستخدامات البشر

شخاص ن يتعرض لها ال أ المشاكل الت 

ن  أ إل    صابات والمعاقير  ومقطوع اليد والذين يحتاجونالذين يعانون من ال وبالخصوص  صة  من ذوي االحتياجات الخا

المنضدي ومنها برزت  أو    جهاز الحاسوب سواء المحمولومنها    ،قرانهم من صحيحي البدنأيمارسوا بعض النشاطات ك

 عمله بكفاءة وراحة.   يجاد الحلول المناسبة لتلك المشاكل والمعوقات ليمارس الشخص المعاق إإل  الحاجة

ي   
سس وقواعد التصميممن خالل تصميم يتم فيه معالجة  أ  كيفية ايجاد الحل المناسب وفق  لذا برزت مشكلة البحث ف 

ي  
ض فئة من الناس ممن يعانون نتيجة حالتهم التلك المعوقات الت  يجاد الحل المناسب  إإل  فهدف البحث  ،ةجسديتعي 

امجيات الخاصة بجهاز الحاسوب لتلك الفئة من  ن خاللها عير تصميم فأرة حاسبة يتم م التعامل مع كافة العمليات والير

 . المجمتع

عدة  أفشملت   نواح  التصميم  الخارجيةهمية  الهيئة  مستوى  عىل  ال   سواء  مستوى  عىل  فاعلية أم  وزيادة  ي 
الوظيف  داء 

       . الشكل والوظيفةالتصميم من خالل  

ونجزاء الوال ن المواد أكما  ي لكي 
سفنج الرغوي  نها تعتمد مادة ال أإذ  ،اج الفأرة هي من المواد المتوفرةنتإية المستخدمة ف 

ي المنطقة  
ونجزاء ال، كما شملت عىل ال الخاصة باسناد القدمف  جزائها  أ كم المرتبطة بكل جزء من  ية من لوحة التحلكي 

 .الوظيفية

 .ذوي االحتياجات الخاصة ،فأرة الحاسبة، التصميم: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة

التصم الصناعي بصورة خاصة  يأخذ  والتصميم  مجاال أيم  ي 
ف  ة  من  همية كبير به  امتاز  لما  الحياة كافة  مكانات  إت 

 
ا
ي بفضل قيمة  والجهزة والذي ي  الدواتعما وفرته له التقنيات الحديثة من تلك القدرات لتطوير    االبتكار والتطوير فضل

أت 

الذي يشكل    ،الفكار البداعية العلمي  التقصي والبحث   المنبثقة من 
 
لتصميم    منبعا الفكر  لتغذية  للمعرفة والمعلومات 

ي 
 . تصميم منتجات وخدمات جديدة ومتطورةإل  أنظمة جديدة تفص 

ي المكانات التقنية فقد حوفق ما طرحته  و 
من خالل    ،والجهزة باهتمام كبير من قبل المصممير    الدوات تصميم  ىط 

ي اعتمدت عىل جملة من التقنيات المختلفةالتواصل مع تلك التطورات 
 . الت 

ي يمكن  إحدى هي  فأرة الحاسبةو 
التطبيقات التقنية  ر عير مكانات التطويإن تأخذ مجالها ضمن أتلك المنتجات الت 

لتصبح    ،الحديثة ي 
الوظيف  دورها  لتعزيز 

االستخدام مجال  ضمن  لتقدم  فاعلة   ،

يمكن   ي 
الت  الوظائف  تساعد  أ بذلك  ن 

المعاقير   المصابير  و فراد و بالخصوص  ال

الكف ي 
مع  أو    ف  التعامل  عىل  الذراع 

 .لحاسوبا

الخاصة بالحاسوب وهم نسبة ليست بالقليلة حسب النسب مزاولة االعمال  إل    شخاصك الفئة من ال ذ تحتاج تلإ

 
 
 . نتيجة للتشوهات الخلقية والحروب ،المعلنة عالميا

تصميم فأرة حاسبة تراعي ظروف إل    ومن هنا جاءت الحاجة 

خر من جسم االنسان  أاالصابة من خالل استخدام جزء  أو    االعاقة

القدم كف  وهو  اليد  كف  ال بدل  ومقاييس  معايير  وفق  بعاد  . 

داء عملها بسهولة وكفاءة  اسات ومجاالت الحركة لكف القدم ل والقي

 . عالية تناظر مثيالتها من التصاميم المستخدمة

ذو   ح  المقي  التصميم  والقدر إفكان  التكنولوجية  التطورات  مع  للتعامل  ال مكانية  ي دائات 
ف  االستناد  من خالل  ية 

ي  جزاء التكوينية للتصميم ال 
ي اتاحت  طاقات الكامنة لكل جزء من تلك ال ظهرت الأجهاز عىل النظريات العلمية الت 

جزاء والت 

ي يمكن  لها القيام بمه
من التقنيات    من خالل توظيف عدد   ،المعاقأو    ن تؤثر عىل عمل المصابأامها و تفادي المشاكل الت 

ي تمتاز بقدرات 
حأالت   . داء فاعلة ضمن التصميم المقي 
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 :-Mouse الحاسبة فأرة -

 Deviceجهزة التأشير أ  ويعد من  ،(بدون سلك  أو )  جهاز صغير بحجم قبضة اليد يتم توصيله للحاسوب عير سلك

Point  ال ف اليد ساسالوظيفة  حركة  تحويل  هي  تحريكه  يتم  عندما  للماوس  فهمها  إإل    ية  الحاسوب  يستطيع  شارات 

فعال  نواع الأ، ويمكن من خالل الضغط تحديد  عىل الشاشة (Pointer Mouse)مما يحرك السهم المؤشر   ،والتعامل معها 

ي يقوم بها الحاسوب عند الضغط عىل 
   أحد الت 

 
 أو  مفتاحي الماوس سواء مفردا

 
  ضغطا

 
 . مزدوجا

 ا أهمهنواع الماوس أ هناك العديد من 

 Mouse Wheel Mechanical الماوس الميكانيكي ذو الكرة  .1

ي التعرف عىل حركة الماوس عىل كرة داخل الماوس
 ) يعتمد ف 

 
ي االسواق حاليا

 (وهذا النوع قليل الوجود ف 

ي  .2
 Mouse Optical الماوس الضوت 

 .سفل الماوسأ عىل اتجاة شعاع من الضوء المركز يعتمد 

ري .3  Mouse Laser الماوس اللير 

الماوسأ أحدث  وهو   النوع  نواع   أ، هذا 
 
ي   عىل سعرا

الضوت  الماوس  من  لن يحتاجها    ،ودقة  العالية  المصممير   إوالدقة  ال 

فير  
 . لعاب الشيعة والدقيقةلصحاب اأو  المحي 

ري بالحاسوب عن طريق ي واللير 
د  جيو  ،يوصل الماوس بالحاسوب    " Wire "  سلك   ويتم ربط الماوس الضوت 

سالك  أهذا النوع يتصل بالحاسوب بدون   " Wireless RF " ام الموجات الرادويةباستخدأو       USB وPS2و   :USB نوعير  

 . (76ص ،2014 ،السلكي )زياد محمد عبودكير شعبية فيما يتعلق بالماوس هي ال   RFو ،لحرية االستخدام

 

 : ومكوناتها  ةفأرة الحاسب

ي الحاسب  ةالمهمدخال  وحدات ال   إحدىهي    ةفأرة الحاسب
دخال البيانات إحيث من خاللها يستطيع المستخدم    ةف 

ونال ةالحاسبإل  والتعليمات والمعلومات المختلفه ي شاشة    ةوجهاز الفأر  . ةيلكي 
جهاز صغير يسيطر عىل حركة المؤشر ف 

 . (Desk Top)العرض

 
ا
ي كثير من عمليات ال من لوح  وتستعمل الفأره بدل

ي الحاسبهة المفاتيح ف 
يل هذا الجهاز عن  ويتم تشغ  . دخال ف 

ء   ي
ي تظهر  يسم المؤشر عىل شاشه حيث يتم تحريك هذا المؤشر عىل    (Cursor)طريق ظهور مرب  ع مص 

إحدى الصور الت 

ي تمثل مختلف ال من بير     ةعىل الشاش
ي تقوم بها الحاسبمجموعة الصور الت 

وعندما يتم الضغط عىل مفتاح    ةعمال الت 

ي جها
. وفائدة  ليه بواسطة الم إ  ةشار ر بتنفيذ ذلك الواجب الذي يتم ال عىل الفو   ةتقوم الحاسب  ةز الفأر خاص موجود ف  ؤشر

باستعمال جهاز لوحة  أو    ةبالحاسب  ةيعازات الخاصن يكون عىل علم بال أنه ال يتطلب من الشخص  أهذا الجهاز كما نرى  

ي )المفاتيح 
 . (32ص،1998 ،عبد الرجمن حامد  ،الحسيت 
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 البرصية مكونات الفأرة 

ي المكون من القاعدة الحاوية عىل فتحة تسمح للضوء    (الضوئية)تتكون الفأرة البرصية   من جسم الفأرة الخارحر

زرار  وتلك ال   ،صدار الوامر إها والغطاء الذي يحوي عىل أزرار  بالمرور خالل

 - : تشمل كل من

 Left mouse buttonاليسار  ةزر الفأر  -1

  ة ستعماالت وهو المعتمد عليه بصور لدى هذا الزر عدد كبير من اال 

الفأر  ي 
ف  ة  النقر إ  . ةكبير الز  ي هذا 

ف    ة المضاعف  ة والنقر   ةحد االو   ة ذ تستعمل 

 . ةالثالثية والنقر 

ي الصفحأولوضع المؤشر حيث تريد  ة شار فتستخدم لل  ة الوحيد ةما النقر أ
وللنقر عىل الصالت والنقر  . ةن يظهر ف 

 . داة والقوائمخانات ال تيار من زرار واالخعىل ال

بشع )نقرتير   المضاعفه  امج ةوالنقره  الير فتح  خاللها  من  يتم   )

 . والفايالت بعد وضع المؤشر عليها 

النقر أ بشع)  ةالثالثي  ةما  نقرات  النص  ي ف  (ةثالث  تحديد  يتم  ها 

 . واختياره

 

 Right mouse buttonاليمن  ة زر الفأر  -2

ونة فعند ضغط هذا الزر  يقعىل ال   اليمن لتنشيط القوائم المتوفره وذلك بعد وضع المؤشر   يستعمل زر الفأره

ي القائم ةوامر الموجودال أحد خيارات يقوم المستخدم  باختيار  ةتظهر قائم
 . االيش   ة ر أوذلك بالضغط عىل زر الف ةف 

 

 Scroll wheel ةعجلة اللفيف -3

   حة والوثيقة تسمح عجلة اللفيفة للمستخدم بتصفح  الصف

ي   أي  و أ
شة من خالل تحريك   سفل عىل الشاعىل وال  يتحرك لل شر

هذه اللفيفة دون الحاجة للتحرك عىل خانات اللفيفة عىل الجانب 

اللفيفه والضغط عىل زر الفأره  وذلك بوضع المؤشر عىل زر خانة  

ل كل  (عجلة اللفيفه)يش فهي بذلك   ال هذه المراحل وتجعلنا   تخي  

 . ةلوثيقداخل ا ةنتحرك بحري
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ي باعث للشعة بالضافة إل    ضافةإ
ي  إل    ذلك تحتوي الفأرة البرصية عىل مصدر ضوت 

جم ال   RLكاشف ضوت  شارات  )مي 

لوحة    (الضوئية عىل  مثبت  الكاشف  هذا  ونويكون  ية إلكي 

 . الحاسبةإل  موصولة

 

 

 

 آلية عمل الفأرة البرصية 

يعتمد   الفأرات  النوع من  ي هذا 
عملها عىل الضوء    أساسف 

ي عىل عدس  (ارالمنعكس )المستط
تكون    ةحيث يسلط مصدر ضوت 

بصور   ةمقابل ي 
الضوت  العدس  ةمباشر   ةللمصدر  تقوم هذه    ة حيث 

ه  ب وبالتالي تسليطه عىل    ة شكل حزمبتجميع الضوء الصادر وتركير 

الفأره   عليه  توضع  الذي  ي     ( pad)السطح 
الت  الفتحة  خالل  من 

بالتبعير ومحاولةلل  تسمح  صممت عىل شكل ال  بقائه عىل  إ  ضوء 

شكل حزمة وبالتالي سوف يعكس الضوء ويستطار من هذا السطح 

وتقوم عدسه المه بتجميع الضوء المستطار وتسليطه عىل فتحة  

المنعكس    ( RL)الكاشف   الضوء  ي 
ف  ات  التغير جمة 

بي  يقوم  الذي 

  ةصوره بالثاني 1500كير من أ ريه من السطح بنسبه مجهخذ لقطات أالناتجه من تحريك الفأره حيث يقوم هذا الكاشف ب

ات للصور   ةبسيط  ةلذلك فأن أي حرك وتحويلها من   ةلك يقوم الكاشف بتحليل هذه الحركوبذ  ةللفأره سوف تحدث تغير

 . (Hill، Peter C. J. (2005).  p541 )شارات كهربائية إإل  ةشارات ضوئيإ

 

  تصميم فأرة الحاسبة
 
 : القدم ودورها ق

ة منها )هي الدراسة العلمية للعال ية تعريفات كثير براهيم إ)   (قة بير  االنسان ومحيط عملهعرفت الهندسة البشر

  ، ي وقياساته وحركاته  ويقصد بها دراسة طبيعة    ،وهي فرع من فروع علوم الحياة التطبيقية  (5، ص1978يحتر الجسم البشر

ي وبير  قدراته العقلية والحسية أي بمعت  هي دراس  . الشكلية والعضلية  ،مكانياتهإو  ة التوافق واالنسجام ما بير  الجسم البشر

  ، 1999،وبير  ما يستخدمه من أجل تكييف كل ما يحيط به للوقوف عىل طريقة التعامل المثىل مع النظام )شذى فرج عبو 

 . (88ص 

الحركية القدم ومدياتها  دراسة حركة  البحث هو  ي هذا 
ف  يهمنا  ما  إذ  وكل  وبشكل،  من    عام هناك مجموعة  أنها 

ي يمكن  
ي يمكن من خال  ، ن تؤديها القدمأالحركات المتنوعة الت 

ي ال ألها القيادة الكافية  لحركة الفوالت 
شكال  رة وهي كما مبير  ف 

 . التالية
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ي يمكن  ومن خالل ما تقدم نتعرف ع
ي تكون    ن تتحركأىل السماحات والمديات الت 

كير من المديات الخاصة  أ بها القدم والت 

ي  
والت  المكتب  سطح  بحرية ضمن  بالتحرك  يسمح  وبما  الفأرة  بحركة 

 (   pad mause) تتحرك ضمن مساحة لوحة الماوس 

 

التعرف عىل   تم  تبرز ال أ كما  ي 
الت  الرئيسية    ساسل دي الوظيفة اؤ جزاء 

ي تتم بها  للفأرة من خالل ال 
ي  كير العمليأ زرار والت 

ات الرئيسة والمهمة والت 

ي عمل الفأرة ساس تعد ال 
 . ف 

 

 تفاصيل الفكرة: 

ح . 1  : الوصف العام للنموذج المقي 

ح   المقي  التصميم  ات مكانية  إأبرز  التغير مع  التعامل 

ي تصميم ال دائوالقدرات ال 
تكوينية جزاء الية من خالل االستناد ف 

عىل   وال للجهاز  االنظريات  العلمية  ي  بحاث 
التصميم  ألت  ظهرت 

ي اتاحت القيام بمه
ي  المالئم وأجزائه الت 

امها و تفادي المشاكل الت 

من    من خالل توظيف عدد   ،ن تؤثر عىل عمل المستخدمأيمكن  

ي تمتاز بقدرات 
ات الت  حأالتغير  . داء فاعلة ضمن التصميم المقي 

يحتاجه مستخدم  فجاء بنظام عمل متوافق مع ما يمكن أن  

ات العمل تحكم من لتكون السيطرة وال ،صمم النموذج ليعمل من خالل ربطه بالقدم، إذ  الحاسوب ذو االعاقة خالل في 

ي الشكل (البنرص والخنرص ،بهامال )صابع القدم أزرار النموذج من خالل أخاللها وليتم الضغط عىل 
 . وكما مبير  ف 

القدم أو“إصبع القدم  إصبع القدم الكبير يعرف باسم إبهام  

 ”الكبير 

السبابة باسم  يعرف  ي 
الثات  القدم  القدم  أو    إصبع  “إصبع 

 ”الطويل

 ”يسم الوسىط “إصبع القدم الوسط  إصبع القدم الثالث

 ”“إصبع الخاتمأو  إصبع القدم الرابع يسم البنرص 

 ”“إصبع القدم الصغير أو  إصبع القدم الخامس الخنرص 
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ي الشكللذا فقد ضم 
 : فشمل كل من ،النموذج ضمن بدنه مجموعة من الجزاء الخاصة كما مبير  ف 

 : . المكونات والمواد المستخدمة2

 القابلة للشحن( أيون-لية الشحن )نضيدة ليثيومآ  2-1

القابلة للشحن و فيها أيون الليثيوم يتحرك بير  اآلنود والكاثود.    النضائد وه  نوع من    ( Li-ionنضائد    )ويرمز لها 

ي زمن الشحنإل    خالل إفراغ الشحنة وبالعكس من الكاثود 
ي النضائد أ   ،اآلنود ف 

ونيونات الليثيوم تعد معروفة ف  يات  لكي 

ي ال حدااالستهالكية. وهي و 
ونة من أكير النواع شعبية ف  الوزن. إل  أفضل نسبة الطاقة ة منحدايات المحمولة، مع و لكي 

  الليثيوم أيون نضائد  وبطء فقد الشحنة عندما ال تكون قيد االستخدام. 
 
ي    تستخدم غالبا
ف 

ونال  لكي 
 
نظرا المحمولة  الكهربائية يات  بير   إذ    العالية، لسعتها  عالية  بنسبة  تتمير   أنها 

ال تتأثر  إذ  لك قدرتها عىل إنتاج الكهرباء ذإل   ضافة إوزنها.  قدرتها عىل إنتاج الكهرباء وقلة

 
 
ء عند عدم استخدامها  بعدد دورات إعادة شحنها، وهي أيضا   وبالضافة  .ذات تشيب بىطي

والموبايل، كذلك  إل   المحمولة كالحاسوب  ة  الصغير الجهزة  ي 
ف  العديدة  استخداماتها 

الطفال لعب  مثل  ة،  الصغير الجهزة  تحريك  ي 
ف  ا  أحمد )  تستخدم  عطيةمحي    ،لدين 

 (. 16- 14ص ،2013

ي النموذج تم استخدام بطاريات  
ي   فولت القابلة للشحن )تحتوي عىل منضومة شحن  3وف 

ذاتية(   وكما موضح ف 

 عاله. أشكال ال 

 

ونالدائرة اإل 2.2  ية لنموذج الفارة لكت 

للدائرة ال  ونيتكون الجزء الرئيسي  ي( وهو  لكي  مجةية من المتحكم الدقيق )الراسبير حسب   عبارة عن قطعة مير

ي  أتكون المتحكمة بإذ    جزاء الجهاز ل   ةزاء والموصالت الكهربائية المكونجحاجة النموذج وترتبط بها ال 
جزاء الفارة كما ف 

 . الشكل
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ي صناعة فأرة الحاسبة هي 
 : ومن المواد المستخدمة ف 

طة الالصقة  3.2  االشر

طة عىل نطاق محدود ضمن  استخدم ال  ذا اقترص توظيفه  إ  ، النموذجشر

ي تدخل القدم فيها لضمان التثبيت 
ي هذا النموذج ضمن الحلقة الت 

ف 

ي الشكل
طة لما يمتاز به من    عن د االستخدام وكما ف  وجاء استخدام االشر

 : العديد من الخصائص وهي 

جاع شكله بعد زوال المؤثر  .1 ي تمكنه من اسي 
 . قابليته المطاطية الت 

 . بالتعرقال يسمح  .2

 . مكانية توفره بمالمس مختلفةإ .3

 . مكانية توفره بألوان مختلفةإ .4

 . ذو متانة عالية .5

ي  .6
 ، إذ الثبات الكيميات 

 
 تحت الظروف االعتيادية ال يتحلل مائيا

 للغسيل وال يتأثر بفعل الحرارة والكسدة للضوء وبعض المواد 

 ( 12ص ،2016 ، محمد  أحمد  ،التوم)الكيميائية 

 

 سفنج الصناع  اإل   4.2

إل   أي غاز أو    ويمكن الحصول عىل هذا النوع بإضافة الهواء  ،سفنج الصناعي عىل اللدائن الرغويةاسم ال   قيطل

ت طرق تصنيع اللدائن الرغوية     .لتكوين تلك المادة السفنجية راتينج اللدائن ي صناعة   أحد وقد اعتير
التقنيات الرئيسة ف 

ي شهدتها صناعة قوالب اللدائن الرغوي والسيم
ما يتعلق بصناعات التغليف والحفظ   االلدائن بعد التطورات الشيعة الت 

كيب الخلوي ،وتختلف نوعيات اللدائن الرغوية بحسب نوع الراتينج المستخدم . والوقاية من الصدمات  ،والكثافة ،والي 

كيب   ي  الخلوي لل ونقصد بالي 
ي رغوة اللدائن نتيجة مرور الغاز ف 

سفنج الصناعي هو عدد الفتحات المتكونة وحجمها ف 

 . (Eric J. Kuncir،;MSBE; Roy W ،1990  ،234.-p230) الراتنج
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ية  أساسجعلت منه مادة    ،الجماليةأم    سفنج مواصفات عديدة امتاز بها سواء أكانت من الناحية الوظيفيةولهذا النوع من ال 

ي تصميم قبضات المنتجات الصناعية
ي تدخل ف 

ي كثير من التصاميم وعىل الخصوص مادة البولي اثيلير  الت 
كما   ،ومهمة ف 

ي الشكل 
 . عالهأف 

 ومن أهم هذه المزايا أنها  

 . ذات متانة ومقاومة عالية لظروف االستخدام .1

 . مادة عازلة للحرارة .2

ي   .3
ي أثناء االستخدام نتيجة الضغط واالحتكاكمقاومة للتشوهات الت 

الطبيعي بعد زوال    ،تحدث ف  جع شكلها  فهي تسي 

 . المؤثر 

4.  
ا
 عىل ما توفره من ملمس مري    ح وناعم.  توفر قبضة محكمة مقاومة لالنزالق فضل

 . تقلل من الضغط عىل النسجة والوعية الدموية الناجم عن الضغط واالحتكاك .5

 لراحة اليد من خالل مساماتها للحد من التعرق. تعمل عىل توفير تهوية   .6

ازات والذبذبات الناتجة جراء الحركة.  .7  المكانية العالية المتصاص االهي  

 مقاومة لظروف الغسل والمسح بالماء.  .8

والكثافة .9 والشكال  والحجام  اللوان  من  متنوعة  مجموعة  ي 
ف  توفره  Eric j ،Kuncir،Msbe،،1990،-p229. يمكن 

2238) ) 

 

 

 ائن اللد 5.2

وذلك    ،الحديثة، وفيه متسع كبير لشباع رغبات كثير من المستخدمير   إن اللدائن ميدان مهم من ميادين الصناعات

تمير  هذه المواد بخصائص جيده تضاهي الكثير من  إل   المستخدمة والمنتجة من اللدائن وهذا يرجع  الدواتبسبب تعدد 

ي حياة النسان من  
ي شت  المجاالت ومختلف االحتياجات ف 

ت استعماالتها ف    الدواتالمواد الصناعية الخرى فقد انتشر

ها بشكل واسع وواضح    بالحرارة  اللدائن المتلينة  )إال أن ما يهمنا هنا هي    ، وعىل الرغم من وجود أنواع مختلفة للدائنوغير

Thermo Plastic) .    أ قوى بير  جزيئاته لتصبح الجزيئات  مكونات هذه المجموعة تضعف ال فعند تسخير 
 
وحرية    كير تباعدا

ي 
  ف 

ا
ي قالب بغرض تشكيله ثم يأخذ شكل

لينا بحيث يمكن وضعه ف     حركتها ويصبح البالستيك 
 
وصالدة بعد ضغطه    ثابتا

يده  .وتير

ومن   ادة تشكيله بالتسخير  مرات عدة ويتمير  هذا النوع بقابلية إع   

ذلك    بروبلير   المثلة عىل   -Gloag)  (Polypropylene)البولي 

john ; 2002، p63  ي صناعة
( ويستعمل هذا النوع من اللدائن ف 

 ،أنابيب الماء وصفائح تغليف المنتجات الالزم تعقيمها بالتسخير  
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ب ي صناعة اله  . والثاث والهياكل التلفزيونية  ،وتصنع كذلك من هذه المادة أكواب الشر
ي الفارة فتستخدم ف 

يكل العام  أما ف 

ي الشكل 
 . دناهألالزرار كما ف 

 -: .طرائق العمل3

ي تشغيله  
ة العمل عىل البطارية القابلة للشحنأيعتمد النموذج ف  ونالمرتبطة بالدائرة ال  ثناء في    ،خرىجزاء ال ع ال ية ملكي 

 . ويمكن خاللها استخدام الوظائف المختلفة ضمن النموذج

 

 - . ظروف العمل: 4

ات طويلة من العمل المتواصل أيمكن   . ن يستمر العمل بالنموذج لفي 

 

 : التطبيقات. 5

ي مجال الحواسيب المختلفة  -1
 . يستخدم هذا النموذج ف 

ات: 6  -. الممت  

ي يتمير  بتصميمه  -1  االنسياتر

 يتمير  بخفة وزنه  -2

ي االستخدام  -3
 راحة ف 

للقدم من خالل  مكانية االستخدام ل إ -4 يط الالصق لالمام والخلف حسب حجم  إحجام مختلفة  مكانية تحريك الشر

 . القدم

 الرسوم التوضيحية -7
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