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طريقة العمل على ميزان المحاور

مقدمة
ولإلطالع ػلى هؼلىهاث
هذا الولف يخضوي شزحا ً آلليت الؼول ػلى هيشاى الوحاور ضوي البزًاهج فقظ،
أكثز ػي البزًاهج (حثبيج البزًاهج ،اإلػذاداث ...الخ) يوكي هزاجؼت دليل حشغيل الٌسخت اإلحخزافيت والخي
يوكي ححويلها هي الوىقغ.
 SmartBridgeAxleهى اإلصذار الخاص بويشاى هحاور السياراث لبزًاهج  .SmartBridgeحن بٌاء هذا
اإلصذار اػخواداً ػلى اإلصذار االحخزافي لذلك فهذا اإلصذار فيه هؼظن هشايا اإلصذار االحخزافي ،حن إسالت
بؼض الوشايا لؼذم اسخخذاهها ضوي ػول هىاسيي الوحاور.
حن حصوين هذا اإلصذار هي البزًاهج للؼول هغ الوىاسيي الوحىريت هي الحزكت حيث الداػي لىقىف السيارة
فىق الويشاى ،يوكي للبزًاهج أى يقىم باحخساب أوساى هحاور السيارة هي الحزكت واحخساب وسى السيارة هي
الحزكت.

ضبط نظام العمل
يمكن استثمار برنامج الميزان المحوري بطريقتين مختمفتين :حيث يمكن استثمار البرنامج الحتساب الوزن
الزائد لمحاور السيارات واحتساب الغرامة بناء عمى ىذا الوزن الزائد ،كما يمكن استثمار البرنامج الحتساب
الوزن الصافي لمسيارة .يمكن ضبط نظام العمل من خالل شاشة إعدادات قسم المحاور.

هامش القيم
قيمة ضرورية لعمل البرنامج ونوصي بعدم تغيير القيمة االفتراضية وىي ( )5قبل الرجوع إلينا.

شاشة بيانات المحاور
في شاشة بيانات المحاور يتم تعريف أنواع المحاور وأنواع السيارات التي سيتم التعامل معيا ضمن البرنامج.
لمدخول إلى شاشة بيانات المحاور اضغط عمى "بيانات المحاور" ضمن قائمة البرنامج.

ضمن تبويب "أنواع المحاور" في شاشة بيانات المحاور يمكن تعريف أنواع المحاور الشائعو لمسيارات التي
سيتم وزنيا عمى الميزان ،ىذه تعتبر الخطوة األولى لمعمل عمى البرنامج ويمكن الحقاً إضافة أو تعديل ىذه
المحاور عند الحاجة.

الرسم التوضيحي التالي يشرح المقصود بعدد اإلطارات:

الخطوة الثانية لتحضير العمل عمى البرنامج ىي تعريف أنواع السيارات التي سيتم التعامل معيا ضمن
البرنامج ،ويمكن اإلضافة والتعديل عمى ىذه البيانات الحقاً عند الحاجة.
إلضافة نوع سيارة جديد :يتم كتابة االسم المعبر عن نوع السيارة وكتابة الرسوم الواجب تحصيميا عند وزن
ىذه النوع من السيارات ،ثم يتم اختيار صورة معبرة عن ىذا النوع من السيارات ولكن ىذا اختياري وليس
ضروري لعمل البرنامج .وبعدىا يتم الحفظ بالضغط عمى زر "إضافة".

بعد إضافة نوع السيارة يتم تحديده ضمن الجدول إلضافة المحاور الموجودة في ىذا النوع حسب تسمسل
وجودىا في السيارة بدءاً من مقدمة السيارة إلى مؤخرتيا.
تنبيه :إضافة المحاور بترتيب/تسلسل خاطئ سيؤدي إلى خطأ في عملية الوزن.

يتم اختيار نوع المحور من القائمة ضمن حقل "نوع المحور" بينما يقوم البرنامج بتعبئتو حقل "التسمسل"
أوتوماتيكياً كما يظير في الصورة أعاله .بعد االنتياء من اضافة أنواع المحاور لنوع السيارات المحدد اضغط
عمى زر "حفظ" لحفظ البيانات .يمكنك تغيير ارتفاع الجداول ضمن ىذا التبويب حسب الحاجة كما توضح
الصورة التالية.

عند حدوث خطأ يمكنك حذف أنواع المحاور لنوع السيارات المحدد بالضغط عمى زر "حذف" واعادة
إدخال/اضافة المحاور الصحيحة بالتسمسل الصحيح لنوع السيارات المحدد.

شرائح الغرامة والخصم
يمكن ضبط شرائح الغرامة والخصم من خالل قسم إعدادات المحاور في شاشة إعدادات.

اضغط عمى زر "حفظ" في شاشة "شرائح الغرامة" لحفظ التعديالت.
يمكن إدخال قيمة الخصم ضمن الحقل المخصص "نسبة الخصم ( ")%في قسم المحاور ضمن شاشة
إعدادات ،ىذا الخصم سيطبق عند كل عممية وزن .في حال تم إدخال خصم أو رسوم خاصة بمادة تحميل
معينة سيتم إعتماد الخصم والرسوم المحددة ليذه المادة وتجاىل القيم األخرى ،يتم ادخال خصم ورسوم مواد
التحميل من خالل شاشة "مواد التحميل" كما ىو موضح في الصورة التالية.

الصفر المرجعي
من الميم جداً ضبط قيمة الصفر المرجعي التي سيعتمدىا البرنامج عند وزن السيارات ،تختمف ىذه القيمة
حسب حساسية الميزان وحسب الظروف الجوية ،حيث يمكن في المناطق التي تشيد ىبوب رياح شديدة أن
تتأرجح قيمة الميزان فارغ بين الصفر والعشرين كيموغرام أو أكثر ،في مثل ىذه الحاالت تضبط قيمة الصفر
المرجعي في البرنامج إلى القيمة األعمى التي يمكن أن تسجل عمى الميزان وىو فارغ تماماً .يمكن ضبط
قيمة الصفر المرجعي من خالل شاشة خيارات قسم خيارات الوزن .الننصح بوضع قيمة الصفر المرجعي
مساوية لمصفر تماماً بل بوضع قيمة أعمى ال تقل عن عشرة أو عشرين كيموغرام أو حتى أكثر حسب
حساسية الميزان لديك.

عملية الوزن
بعد إكمال التحضيرات السابقة يمكن البدأ بالعمل عمى البرنامج كمايمي :إلنشاء بطاقة وزن جديدة قم
بالضغط عمى زر "جديد" في شاشة التشغيل.

ادخل رقم السيارة (رقم الموحة) ثم ادخل نوع السيارة أو بالعكس ،وقم بإكمال كافة البيانات المطموبة لعممية
الوزن ،ستالحظ تفعيل زر "ابدأ الوزن" فور إدخال البيانات المطموبة في حقول بطاقة الوزن.
البرنامج سيقوم أيضاً بجمب أنواع وبيانات المحاور لنوع السيارة المحدد ويضعيا في الجدل عمى اليسار،
وسيقوم بجمب صورة نوع السيارة في حال تم ادخال صورة رمزية لنوع السيارة المحدد.

عندما تكون جاى اًز لمسماح بعبور السيارة عمى الميزان المحوري اضغط عمى الزر "ابدأ الوزن" واطمب من
السيارة المرور عمى الميزان ،أثناء مرور السيارة عمى الميزان ستالحظ رم اًز تحذيرياً يومض عمى شاشة الوزن

لمتنبيو أن عممية الوزن األتوماتيكي التزال جارية .كما ستالحظ إلغاء تفعيل أزرار الحفظ والطباعو وبدأ الوزن
وتفعيل زر إنياء الوزن كما يتضح في الصورة التالية.

يمكنك إلغاء عممية الوزن في أي وقت بالضغط عمى زر التوقف
بعد اكتمال مرور جميع محاور السيارة عمى الميزان المحوري اضغط عمى زر "انياء الوزن" سيقوم البرنامج
باحتساب باحتساب أوزن المحاور واحتساب إجمالي البطاقة وسيتفعل زر الحفظ.

اضغط عمى زر "حفظ" لحفظ البطاقة ،سيقوم البرنامج بحفظ البيانات واعطاء رقم تسمسمي أوتوماتيكي
لبطاقة الوزن كما سيتفعل زر الطباعو بحيث يمكنك طباعة بطاقة الوزن ،في حال لم يتم الضغط عمى زر
"حفظ" لن يتم حفظ أي شيء.

نظام العمل الحتساب الوزن الصافي
عند ضبط نظام العمل الحتساب الوزن الصافي كما قد شرحنا سابقاً ،يمكن إدخال الوزن الفارغ لمسيارة بشكل
يدوي من خالل اظيار حقل الوزن الفارغ ضمن الحقول المستخدمة كما توضح الصورة التالية.

البرنامج سيحفظ مجموع وزن المحاور عمى أنو الوزن القائم ويقوم باحتساب الوزن الصافي.

خيارات تعديل بطاقات الوزن
يمكن من خالل ىذا الخيار ضمن قسم إعدادات الوزن في شاشة إعدادات السماح بتعديل بطاقات الوزن
المحفوظة.

التعديل حالياً اليشمل تغيير رقم السيارة أو تغيير نوعيا ،واليشمل تغيير أوزان المحاور بشكل يدوي .يمكن
تعديل بقية حقول البطاقة عن طريق كبس زر التعديل كما في الصورة التالية.

الخصائص والمزايا العامة للبرنامج
بالنسبة لبقية خصائص ومزايا البرنامج فيي نفس مزايا اإلصدار اإلحترافي من البرنامج مع مالحظة حذف
والغاء بعض المزايا التي التتفق وآلية العمل عمى الميزان المحوري ،يمكن االطالع بالتفصيل عمى خصائص
ومزايا البرنامج من خالل دليل تشغيل النسخة االحترافية والذي يمكن تحميمو من الموقع.

