وزارة التربية
اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية
ثانوية السالمية بنات
2022-2021

مشروع

روبوت تنظيف الشواطئ

مقدم المشروع
الطالبة  :جميلة طالل مجرن المجرن
الطالبة  :مريم سالم الهزاع
الطالبة  :جنان عادل عبد الرضا اشكناني

المعلمة المشرفة على المشروع

معلمة الكيمياء أ /أماني أنيس
رئيسة القسم
أ/آمنة حسين

مديرة المدرسة
أ/آمال القالف

الملخص
تعتبر مهمة تنظيف الشواطئ مهمة شاقة اذا ما تكفل بها االنسان بشكل مباشر  ،ال سيما في دولة الكويت التي يغلب
على جوها الحرارة العالية أغلب أشهر السنة  ،مما قد يرهق العاملين في هذه المهمة .كما و أن مهام التنظيف القائمة
في الكويت حال ًيا ال تشمل في الغالب المخلفات الصغيرة التي قد تكون عالقة بين الرمال و التي يمكن ان تسبب خطورة
على رواد الشاطئ من قبيل قطع الزجاج الصغيرة و المخلفات الحادة بشكل عام  .من هنا انطلقت فكرة مشروع تنظيف
الشواطئ بشكل آلي ال يضطر االنسان أن يقضي في أداء هذه المهمة فترات طويلة و لضمان إزالة المخلفات الصغيرة
التي يصعب ازالتها عادة بشكل خاص  .اجتمع فريق البحث في ثانوية السالمية لدراسة آلية تنفيذ هذا المشروع من خالل
البحث في محركات البحث على شبكة االنترنت و المجالت العلمية و األبحاث عن أفكار سابقة حول هذا الموضوع .
لتكوين الصورة األولية  .ثم انتقل الفريق إلى عمل لقاءات مع مختصين في المجال الهندسي للبحث في أفضل طريقة
لبرمجة الروبوت  ،باإلضافة إلى زيارات ميدانية للشواطئ لدراسة البيئة المستهدفة للمشروع  .بعد تجميع المعلومات و
اللقاءات و الزيارات الميدانية  ،اتفق الفريق على أن يصنع روبوت قائم في برمجته على نظام االوردوينو يقوم بمسح
مناطق الشاطئ بعمق يصل إلى (  2سم ) لنخل الرمال و تصفيتها من الشوائب الصغيرة العالقة فيها مثل قطع الزجاج و
اعقاب السجائر و بقايا ال طعام و الريش الساقط من الطيور في البيئة البحرية  .مع الحرص على بناء الروبوت بشكل
يحافظ على كائنات البيئة البحرية الشاطئية ( القواقع و الحلزونات الصغيرة ) بأمان  .و بعد البحث و الدراسة تم تصميم
الروبوت بشكل يتناسب مع أداء المهمة و برمجته ليقوم بعملية المسح على الرمال  ،ساعدت العجالت العريضة في
مهمة حركته بانسيابية على الشاطئ  ،و حجم الفتحات على المنخل كان مناسبا لتصفية الرمال من الشوائب الصغيرة .

شكر وعرفان

يتقدم فريق العمل بالشكر والعرفان لكل من قدم لنا يد العون ومدنا بالمعلومات الالزمة إلتمام دراسة
مشروعنا هذا  .ونخص بالشكر كل من :
الدكتور  :أحمد الخولي من كلية الهندسة – جامعة الكويت
الدكتور  :ماجد مجيد من كلية الهندسة – جامعة الكويت
الدكتور  :عصام الرقبة من كلية الهندسة – جامعة الكويت
الدكتور  :يوسف نعمة هللا من كلية الهندسة – جامعة الكويت
الدكتور  :سائد عبد من كلية الهندسة – جامعة الكويت
الدكتور  :حسين حسين من كلية الهندسة – جامعة الكويت
األستادة  :هند الشايجي من كلية الهندسة – جامعة الكويت
االستاذة  :سعدية النمرسي من كلية الهندسة – جامعة الكويت
مديرة المدرسة  :االستاذة آمال القالف – ثانوية السالمية
رئيسة قسم العلوم (فيزياء-كيمياء)  :آمنة حسين – ثانوية السالمية
المعلمة  :أماني أنيس المشرفة على المشروع والتي بذلت معنا مجهود كبير جدا

فلهم من فريق العمل كل الشكر والتقدير
داعين المولى أن نكون جميعا لبنة بناء في وطننا الغالي الكويت
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الفصل األول
المقــــــــــــــــــــــــــدمة
تحديد المشكلة :
تعتبر الشواطئ من أكثر األماكن جاذبيةً للزوار ومن أكثر األماكن ُمتعةً لقاء االجازات و فترات كما يعتبر الشاطئ موطنًا
للعديد من األحياء  .كما تمثل المناطق الساحلية جانب اقتصادي مهم للكثير من الدول لما تحويه من ثروات بحرية و معدنية و
أحيانا حيوانية و نباتية ( الفقي  . ) 2021 ،في نفس الوقت يمكن
اعتبارها

من أكثر األماكن ال ُمعرضة للتلوث مما يؤثر على مدى

جاذبيتها باإلضافة الي األضرار التي تتعرض لها االحياء بشكل عام و
االنسان بشكل خاص  ،و ال يطال هذا الضرر االحياء التي تسكن الشاطئ
فقط بل يمتد إلى االحياء البحرية حتى تلك التي تعيش في األعماق كما
هو موضح في شكل ( )1-1شاطئ الكويت .
لذلك من المهم دائما ً الحرص على ال ُمحافظة على نظافة الشاطئ

شكل 1 - 1

واالهتمام والتخطيط بكل ال ُ
طرق لكي تبقى الشواطئ نظيفة و صالحة
لالستمتاع بشكل خاص و العيش فيها بشكل عام .
هُناك الكثير من ال ُ
طرق التي يُمكن اتباعها لل ُمحافظة على نظافة الشاطئ ،و لعل من أهمها ( الدويكات : ) 2021 ،
• توعية رواد الشاطئ بضرورة المحافظة على النظافة و الحرص على تخصيص مكان لجمع النفايات فيه لمنع تلوث
الشاطئ.
• استبدال األدوات البالستيكية بِأدوات قابلة إلعادة االستخدام أو أدوات قابلة للتحلل ؛ فاتباع هذه الطريقة قد يُخفف من
تلوث الشاطئ بنسب ٍة كبيرة .
و لكن حتى لو تمت هذا التوعية و حرص الزوار على إزالة البالستيك بعد االنتهاء من الرحلة الشاطئية إال أن هناك
بعض المخلفات التي يصعب ازالتها  ،خاصة تلك الصغيرة مثل أعقاب السجائر و بقايا ريش الطيور و قطع الزجاج المكسور
 ،فأعقاب السجائر قد تسبب تسمم في التربة حيث أن أعقاب وفالتر السجائر تحتوي على جزيئات بالستيكية متناهية الصغر،
وعندما تصل المياه إلى فالتر السجائر المرمية في الطبيعة فإن الفالتر تنتج مواد شديدة السمية ومضرة لألحياء المائية،
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هذه الفالتر التي ترمى على الشواطئ تضر باألحياء البحرية والسالحف والطيور واألسماك ،وحتى الرخويات والقواقع
تتضرر منها  .كما ان قطع الزجاج قد تشكل خطورة بالغة على رواد الشواطئ و االحياء على حد سواء  .و من هنا كانت
المشكلة التي عكف الفريق على مناقشتها من أجل إيجاد الحلول األنسب من خالل تصميم مشروع علمي يخدم البيئة البحرية
و الشاطئية لتكون أكثر أمنًا .
ناقش الفريق عدة جوانب من اجل صياغة أهداف المشروع منها سهولة التطبيق و االستخدام خاصة في ظل الظروف
الجوية في دولة الكويت و التي يغاب عليها الجو الحار خاصة في الصيف مما يصعب عمل األفراد في تنظيف هذه األماكن لذا
سعى الفريق إلى إيجاد حلول يتم االستغناء فيها عن العمالة البشرية أو تحديد حجم عملهم بالحد األدنى  ،كما ناقش التكلفة
المادية للمشروع و الجودة في االستخدام من أجل تنظيف الرمال .

فكرة المشروع:
تقوم فكرة المشروع على برمجة روبوت يعمل ذاتيًا على تمشيط الشواطئ و إزالة الشوائب الصغيرة العالقة بين الرمال
و التي غال ًبا ما يصعب ازالتها يدو ًيا  ،سواء لصغر حجمها أو خطورة ازالتها كالقطع الحادة أو الزجاج المكسور  .يعمل
الروبوت على مصدر طاقة ( بطارية ) قابلة للشحن  ،و يسير في خطوط مستقيمة يقوم بتمشيط الرمال خالل فترات السير ،
مستعينًا بحساس ( سنسر ) للحواجز  ،حيث ينحرف عن مساره متجنبًا االصطدام بالحواجز التي قد يواجهها ليستمر في
عملية التمشيط مغطيًا مساحات شاسعة من الرمال .

أهداف المشروع :
يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في رعاية البيئة البحرية و رواد الشواطئ و العاملين في تنظيفها من عدة جوانب :
•

دعم البيئة البحرية و حمايتها من الملوثات التي قد يتركها رواد الشواطئ على الشاطئ  ،و التي غالبًا ما قد يجرفها
البحر من خالل تيارات المد و الجزر إلى أعماق البحر .

•

الحفاظ على سالمة رواد الشاطئ من المخلفات الحادة العالقة بين الرمال و التي يمكن أن تسبب إصابات بليغة

•

تسهيل مهمة العاملين في تنظيف الشواطئ من خالل التعامل مع األجهزة اآللية

•

ضمان بقاء الشواطئ نظيفة و آمنة حتى في المواسم التي تكون فيها حرارة البالد مرتفعة

•

توفير الوقت في عملية تنظيف الشواطئ

•

تقليل الكلفة المادية لعمليات تمشيط و تنظيف الشواطئ
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إمكانيات وحدود المشروع :
يمكن استخدام الروبوت على الشواطئ المختلفة في البالد سواء في الكويت أو أي منطقة ساحلية تتطلب شواطئها
التنظيف المستمر  ،يحتاج الروبوت إلى مسؤول لتشغيله  ،لكنه بعد التشغيل يعمل على تمشيط الرمال بشكل آلي دون الحاجة
إلى توجيهه بشكل مستمر بفضل الحساس ( السنسر ) المبرمج فيه ليمنعه من االصطدام بالحواجز و يساعده في تغيير
المسار بشكل مدروس ليغطي في عملية التمشيط المساحات الشاسعة  .يحتاج الروبوت إلى تدخل خارجي الغالقه و إعادة
شحنه بعد االنتهاء من عمله .

الجهة المسئولة عن فكرة المشروع :
فريق مسابقة الهندسة في ثانوية السالمية للبنات التابعة لمنطقة حولي التعليمية فكر في حل مشكلة تنظيف الشواطيء
و ظل يبحث عن مشروع يساهم في حل المشكلة بشكل هندسي فكانت فكرة تصميم و صناعة الروبوت اآللي لتنظيف
الشواطئ و التي حاول الفريق فيها تسخير التكنولوجيا الهندسية لخدمة كويتنا الحبيبة بشكل خاص و حماية البيئة الشاطئية
و البحرية بشكل عام .

الخطة الزمنية النجاز المشروع
قام الفريق بوضع خطة زمنية النجاز المشروع و بناء الروبوت وفق الخطة المرفقة من قبل منظموا المسابقة العلمية
لكلية الهندسة في جامعة الكويت لضمان انهاء العمل في الوقت المطلوب كما هو موضح في الجدول ( )1-1الخطة الزمنية .
التاريخ

المهمة  /االنجاز

أكتوبر 2021

تحديد الفكرة و تسليمها

نوفمبر 2021

جمع المعلومات و دراسة االطار النظري

يناير 2022

البدء في التنفيذ و تسليم التقرير االولي

فبراير 2022

االنتهاء من تنفيذ نموذج المشروع و برمجته
جدول 1- 1
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المالحظات

حضور الورش المخصصة

الفصل الثاني
الخلفيـــــــــة النظريــــــــة
ما هو الروبوت ؟
الروبوت أو اإلنسان اآللي آلة متحركة مزودة بحاسب يساعدها على القيام بأعمال تمت برمجتها من قبل .ومع
التطورات الجديدة يدخل الروبوت عالم الخدمات المنزلية والتجارية والطبية بعدما دخل عالم الصناعات الثقيلة والدقيقة.
ظهرت كلمة روبوت ألول مرة عام  1920في مسرحية للكاتب التشيكي كارل تشابيك ،التي حملت عنوان "رجال روسوم
اآللية العالمية" ،وترمز في اللغة التشيكية إلى العمل الشاق ( أكاديمية  . ) 2019 ، DWواآلن يعمل المخترعين على
ابتكار أنواع مختلفة ومطورة من الروبوت ألداء المهام المختلفة والتفاعل مع البشر .و لعل من أهم مميزات الروبوت كما
وردت في ( الموسوعة العربية الشاملة : )2018 ،
•

سهولة في التحكم

•

زيادة في اإلنتاج

•

اإلنتاج في وقت أقل

ما هو األردوينو ؟
األردوينو هو لوح تطوير إلكتروني يتكون من دائرة إلكترونية مفتوحة المصدر مع متحكم دقيق يُبرمج عن طريق
الحاسوب ،وهو مصمم لتسهيل استخدام اإللكترونيات التفاعلية في المشاريع متعددة التخصصات ( الوفائي .) 2020 ،
س ّم ّي
ظهرت فكرة جهاز اآلردوينو عام 2005م في مدينة إيفريا اإليطالية ،حيث تم اطالق مشروع "أردوين إيفريا" و ُ
المشروع باسم أشهر شخصية تاريخية في المدينة ( عبدهللا  . ) 2007،كان الهدف األساسي للمشروع هو عمل بيئة تطوير
للمتحكمات الدقيقه

بصوره مفتوحه المصدر وتضمن هذا المشروع عمل بيئة تطوير برمجيه للمتحكمات الدقيقة

 Integrated Development Environmentتكون مجانيه كما تضمن عمل لوحات تطوير Development
Boardsصغيره الحجم بتكلفه بسيطه ليتمكن الطالب والهواة التقنين تحمل سعرها ( عبدهللا .) 2007،
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يُستخدم اآلردوينو بصورة أساسية في تصميم المشاريع اإللكترونية التفاعلية أو المشاريع التي تستهدف بناء
حساسات بيئية مختلفة كدرجات الحرارة ،الرياح ،الضوء والضغط وغيرها .ويّمكن توصيل اآلردوينو ببرامج مختلفة على
الحاسب الشخصي ،ويعتمد في برمجته على لغة البرمجة مفتوحة المصدر ،وتتميز األكواد البرمجية الخاصة بلغة اآلردوينو
أنها تشبهه لغة السي وتعتبر من أسهل لغات البرمجة المستخدمة في كتابة برامج المتحكمات الدقيقة ( الشهالي و سيف ،
 . ) 2013أثبتت بعض الدراسات أن شرائح اآلردوينو تعتبر مدخل مهم يسهل من خالله معرفة مبادئ عن علوم الحاسب،
هندسة الكهرباء والميكانيكا وكذلك الحرف والفنون ،مجتمعة في بيئة واحده.

أفكار و مشاريع سابقة في تنظيف الشواطئ باستخدام الروبوت
أوال  :الروبوت Be BOT :
في والية فلوريدا األمريكية تم تجريب الروبوت الكهربائي  Be Botبمهمة تنظيف الشواطئ الرملية وغربلتها ،وجمع قطع
النفايات الصغيرة فيها .يعمل هذا الروبوت بالطاقة الشمسية ،ويتم التحكم به عن بُعد كما يمكنه الدوران في مكانه والوصول
إلى أماكن وعرة ،يصعب الوصول إليها .ويؤكد المصممون ،أن الروبوت قادر على تنظيف ثالثة آالف متر مربع من الشاطئ
في الساعة ،بحسب التضاريس كما هو موضح في الشكل ( ) 1-2الربوت الكهربائي .Be Bot

شكل 1 - 2
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ثانيًا  :مشروع Beach Cleaning BOT
في هذا المشروع تم تصميم الروبوت و برمجته ليقوم بتحليل بيانات يتم استخراجها من صور مسحية باستخدام طائرة درون
يتم إدخالها لبرمجة الروبوت ليحدد احداثيات األماكن الالزم تنظيفها  .يالحظ كما في الشكل أن هذا الروبوت يقوم بحمل
المخلفات الكبيرة نسبيا و وضعها في حاوية مخصصة لذلك على ظهره  .و هو غير قادر على معالجة النفايات و المخلفات
الصغيرة كما في شكل(  )2-2مشروع . Beach Cleaning BOT

شكل 2 - 2

ثالثًا RF controlled beach cleaning robot :
في هذا الجهاز يتم التحكم عن بعد لتوجيه الروبوت للمساحات و المناطق التي تحتاج إلى تنظيف  ،و على الرغم من
جودة الجهاز في الحركة و حمل النفايات إال أنه يحتاج إلى شخص متحكم في كل مراحل التنظيف  .يتحكم عن بعد يراقب و
يحدد االتجاه كما في شكل( . RF controlled beach cleaning robot )3-2

شكل 3 - 2
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ماذا يمكن أن نضيف على األفكار السابقة ؟
من خالل مالحظة األفكار المرتبطة في تنظيف الشواطئ في المصادر العلمية يالحظ أن العديد منها يعتمد على وجود
شخص يباشر مهمة تحريك و توجيه اآللة  .و هنا قرر الفريق أن يكون الروبوت الذي يقدمه يعمل بشكل آلي من خالل
برمجته بشكل يتناسب مع مساحات الشواطئ في دولة الكويت يقول بشكل تلقائي و دون توجيه مباشر بتمشيط الشاطئ .

كما أن العديد من األجهزة التي تم تصنيعها أهملت بشكل واضح الملوثات الصغيرة على الشاطئ و اكتفت بازلة عبوات
البالستيك الكبيرة من الشاطئ  ،و يعتقد الفريق أن الملوثات األكثر خطورة و األصعب في االزالة هي تلك الصغيرة  ،حيث من
السهل التقاط العبوات الكبيرة يدويًا بشكل أسرع و أوفر للمال و الوقت  .من أجل ذلك قرر الفريق التركيز على األجزاء
الصغيرة من النفايات قطع الزجاج و اعقاب السجائر و الريش و بقايا البالستيك الصغيرة .

و ألن الروبوت سيكلف بتمشيط الرمال كان موضوع اختيار آلية التمشيط و نخل الرمال بالغ األهمية  ،فوقف الفريق على
عدة أفكار سابقة حاولت استخدام المنخل في تصفيه الرمال  ،و قرر الفريق أن يربط المنخل بالروبوت بشكل ميكانيكي بدون
االستعانة بمحرك كهربائي خاص و هذا االمر يمكن أن يقلل لتكلفة و الطاقة المستخدمة لتشغيل الجهاز  ،كما و أنه يمكن أن
يؤدي العمل بشكل أقل تعقيدًا من األفكار السابقة .
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الفصل الثالث
خطوات تنفيذ المشروع

كيف يتحرك الروبوت ؟
بالنظر إلى طريقة تنظيم و بناء الشواطئ في الكويت نرى أنها عبارة عن مساحات شاسعة من الرمال  .لذا قرر الفريق أن
التمشيط سيكون على شكل خطوط على طول الشاطئ  .و سيتم تثبيت  Ultra Sonic Sensorكما في الشكل (  )1-3مانع
لالصطدام حيث ستتم برمجة الروبوت على تغيير االتجاه بزاوية  90درجة و السير مسافة تعادل طول الروبوت ثم االنحراف 90
درجة مرة أخرى ليعكس االتجاه و يستمر في االتجاه في خط مستقيم باتجاه عكس اتجاه الحركة الذي بدأ به  ،و هكذا سيستمر في
عكس االتجاه حتى يتم تمشيط الشاطئ  ( .الشكل  2-3يوضح اتجاه حركة الروبوت ).

شكل 1 - 3

شكل 2 - 3
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احتاج الفريق مناقشة آلية الحركة بشكل عام للروبوت خاصة و أن األرض الرملية غير ثابتة  ،وجد الفريق أن أفضل خيار
لعجالت الروبوت هو استخدام عجالت الدبابات التي تعتمد على السيور  ،حيث تصنع العجالت بهذا الشكل عادة لتقليل الضغط الذي
تنتجه المركبة على األرض بالتالي تقلل من فرص انغراسها في الرمال كما في الشكل(  )3-3الذي يوضح عجالت الربوت.

شكل 3 - 3

كيف تتم عملية التنظيف ؟
يعتمد الروبوت على فكرة خلخلة الرمال باستخدام منخل و فصل النفايات عن الرمال ثم إعادة الرمال إلى مكانها للحفاظ على
البيئة البحرية كما هي  .ناقش الفريق عدة خيارات الستخدام المنخل بناء على عدة عناصر  .أهم العناصر التي تمت مناقشتها هو
اختالف الرمال بين منطقة و اخرة المساحات القريبة من البحر عادة تكون فيها حبيبات الرمل أكبر و تحوي كمية من الحصى
البحرية باإلضافة إلى األصداف و القواقع الصغيرة التي ال يريد الفريق ابعادها أو اصابتها بأذى  ،بينما المساحات األبعد عن البحر
رمالها ناعمة جدًا  ،بناء على هذا قرر الفريق تجربة مناخل بمقاسات مختلفة للفتحات لتحديد الفتحة األنسب .
العنصر الثاني الذي ناقشه الفريق هو أين يوضع المنخل بالنسبة للروبوت و كان هناك اتجاهين :

 .1أن يوضح أمام الروبوت من خالل تثبيته بأذرع  ،بحيث يحتاج الروبوت إلى التوقف عدة مرات ليغرف الرمال ،
يخلخلها لتعود إلى األرض نظيفة  .هذه الوضعية يحتاج الروبوت إلى حاوية ليفرغ فيها النفايات و إلى محرك و
برمجة للمنخل في  3مراحل األولى أن يأخذ الرمل من األرض  ،الثانية أن يخلخل الرمل  ،و الثالثة أن يفرغ المنخل
في الحاوية الخاصة للنفايات.
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 .2أما االتجاه الثاني كان من خالل سحب الروبوت للمنخل من الخلف  ،في هذا االتجاه باإلمكان االستغناء عن المحرك
اإلضافي لتحريك المنخل حيث سيقوم الروبوت بسحب المنخل بشكل تلقائي أثناء حركته .

بعد المناقشة اتفق الفريق على االتجاه الثاني لما فيه توفير للطاقة المستهلكة نتيجة عدم استخدام محرك خاص ألذرع
المنخل ،باإلضافة إلى عدم الحاجة إلى التوقف عدة مرات من أجل الخلخلة و تفريغ المنخل  .لكن بعد دراسة الخيار عمليًا واجه
الفريق عدة تحديات :
ً
أوال  :كيف سيتم توجيه الرمل للدخول إلى المنخل المسحوب ؟
ثانيًا  :كيف سيتم خلخلة المنخل من الرمال و إبقاء النفايات ؟
و لإلجابة على هذه األسئلة بحث الفريق في خيارات لحل المشكلة و قام بعدة تجارب  ،إلى أن توصل إلى الحل  ،فقد قرر
الفريق تثبيت عجلة إضافية لها مخالب تقوم بإدخال الرمال إلى المنخل بشكل تلقائي نتيجة حركة الروبوت  .و من ثم تثبين نابضين
بطرفي هذه العجلة من جانب و بالمنخل من جانب آخر حيث سيؤدي دوران العجلة إلى شد و ارتخاء النابضين بالتتابع مما يسبب
اهتزاز المنخل خلف الروبوت و بالتالي خلخلة الرمال من خالله كما في الشكل ( )4-3العجلة األضافية.

شكل 4 - 3

ما مصدر الطاقة لتشغيل الروبوت ؟
يعمل الروبوت على بطارية قابلة للشحن  ،في النموذج الذي يعمل عليه الفريق يتم استخدام بطاريات باجمالي  7.4فولت
بواقع بطاريتين مقاس  .18650لكن عند تطبيق المشروع بالحجم الحقيقي سيحتاج إلى مصدر جهد أكبر بحسب الحجم .
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كيف تتم برمجة الروبوت ؟
سيتم برمجة الروبوت وفق الخوارزمية في الشكل (: )5-3

شكل 5- 3
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كما هو مبين في الخوارزمية يبدأ تشغيل الروبوت بمفتاح تشغيل  ،عند تشغيل المفتاح يتوقع من الروبوت السير في
خط مستقيم إلى األمام  .اذا ما واجه الروبوت عائق أمامه سينحرف بزاوية  90oثم يسير مسافة  30سم ( طول النموذج
الذي يعمل عليه الفريق ) و ينحرف بنفس الزاوية مرة أخرى ليعكس االتجاه و يستمر في خط مستقيم  ،و بهذا يستطيع
الروبوت تمشيط الشاطئ بشكل طولي .
تتم برمجة النموذج أن يتحرك بين الدورانين بطول  30سنتمتر  ،هذا الطول يمثل طول الروبوت  ،فالنموذج الواقعي قد
يصل طوله إلى متر و بذلك يتم برمجته ليسير مسافة المتر بين الدورانين  .بهذه المسافة يضمن الفريق أن يتم التمشيط
بشكل مستمر و متوازي ليغطي كل المساحة المطلوبة .

أجزاء الروبوت :
 .1محركان ( كل محرك يستخدم لتحريك جانب من العربة  :اليمين و اليسار ) كما هو موضح بالشكل 6-3
 .2سنسر ( حساس حركة ) لرصد الحواجز و تجنب االصطدام كما هو موضح بالشكل 7-3
 .3عجالت بنظام سير لسهولة الحركة على الرمال كما هو موضح بالشكل 8-3
 .4لوح التحكم و البرمجة كما هو موضح بالشكل 9-3
 .5مفتاح التشغيل والبطاريات مقاس  18650كما هو موضح بالشكل 10-3
 .6منخل لخلخلة الرمال
 .7الشكل النهائي للربوت كما هو موضح بالشكل 11-3

شكل 6- 3

شكل 7- 3
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شكل 8- 3

شكل 9- 3

شكل 10- 3

شكل 11- 3

و لتركيبه و تجهيزه تم عمل التالي وفق التعليمات المرفقة مع القطع و توجيهات المختصين :
•

تم تركيب كل األجزاء وفق التعليمات المرفقة و لذلك لتسهيل اجراء تعديالت و تطوير على استخدام الروبوت  .و
تنزيل البرنامج المخصص للبرمجة .

•

تم برمجة لوجو التحكم على الحركة لألمام و االنحراف في حال واجهت حاجز  .تم برمجة اتجاه االنحراف بحيث
يتجه مرة إلى اليمين و مرة إلى اليسار لضمان حركة تناسب مع المسح من خالل برمجة المرات الفردية باتجاه
يختلف عن المرات الزوجية .

•

مرفق األشكال التالية لتوضيح الكود المستخدم للبرمجة .
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21

مكونات و األدوات المستخدمة لتنفيذ المشروع
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مكونات و األدوات المستخدمة لتنفيذ المشروع
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صور مراحل تنفيذ و دراسة المشروع :

شكل 13- 3

شكل 12- 3

شكل 15- 3

شكل 14- 3
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شكل 17- 3

شكل 16- 3

شكل 18- 3

شكل 19- 3

25

الفصل الرابع
النتائج و مناقشتها
بعد الدراسة النظرية ومحاولة تطبيق الفكرة عمليا ًمن خالل تصميم وبرمجة نموذج مصغر للمشروع اوصل الفريق
إلى النتائج والتوصيات التالية :
 .1بعد التخطيط و الهيكلة األولى لبنية الروبوت و تحديد أهدافة و خوارزمياته يعمل الفريق على دراسة البرمجة من
كتابة برنامج خاص لتنفيذ الخوارزمية وفق نظام االردوينو  .تم اختيار هذا النظام لسهولة استخدامه و تعلمه
حسب ما نصح به المختصين و المهندسين الذين تمت مقابلتهم أثناء مرحلة جمع المعلومات  ،خاصة مع قلة
خبرة الفريق في البرمجة و ضيق الوقت المخصص من قبل لجنة المسابقة .
 .2بعد أن تتم البرمجة و تشغيل الروبوت ينوي الفريق تجربته على الواقع في الشاطئ لدراسة مدى فاعليته و معرفة
عوائق االستخدام المحتملة .
 .3يخطط الفريق في المرحلة القادمة تحسين تعامل الروبوت مع العوائل التي يواجهها و تحديد العوائق المتحركة
عن الثابتة فيتغير االتجاه فقط عند مواجهة العوائق الثابتة و االكتفاء باالنتظار حتى زوال العوائق المتحركة
كمرور األشخاص من أمامه .

26

الفصل الخامس
االستنتاجات و التوصيات
في هذه المرحلة يقوم الفريق بموئمة بين النموذج الذي يعمل عليه كمشروع مصغر و بين الروبوت الفعلي المتوقع
تنفيذه على أرض الواقع و لذلك بعرض تحديد الحجم المناسب و ما يترتب على هذا الحجم من متغيرات أخرى مثل الجهد
الكهربائي المطلوب  ،عدد المحركات الكهربائية المطلوب و حجمها ( قوة المحرك الكهربائي  ) Fالتي يمكن حسابها من
خالل حساب القدرة الكهربية( ) Pللمحرك و سرعة الروبوت ) (vمن خالل العالقة التالية :

𝑰𝑽 = 𝑷
𝑷
=𝑭
𝒗
شكل 1- 5

كما يهتم الفريق بدراسة الزمن الالزم لهذا الروبوت لتغطية المساحات المطلوب تمشيطها من خالل معرفة السرعة التي
يمكن أن يتحرك بها  Vو بالتالي معرفة المسافة التي سيقطعها خالل الساعة و منها حساب المساحة  Aالتي سيغطيها خالل
الساعة  .حيث أنه كلما زادت المساحة  Aكلما دل ذلك على جودة أداء أكبر  .يوضح الشكل ( )1-5العالقة الرياضية لحساب
المساحة  .حيث تمثل  Lعرض الروبوت أثناء المسير .

𝒅
𝒕

=𝑽

𝑳×𝒅=𝑨
شكل 2- 5

كما يعمل الفريق بعد برمجة النموذج على محاولة دراسة جدوى االستعانة بالخاليا الشمسية في تشغيل الروبوت على أرض
الواقع خاصة و أن الشواطئ تتميز دائما بسطوع الشمس فيها مما يجعلها طاقة نظيفة مستدامة يمكن االعتماد عليها في تشغيل
الروبوت بدال من مصادر الجهد األخرى  .و بهذا يخطط الفريق مقابلة مختصين في هذا الموضوع خالل الفترة القادمة لمناقشة
خصائص و إمكانات الخاليا الشمسية .
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