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 تــمــدمــة
عند ولوع حادث فً منطمة معٌنة ، ٌتجمع الناس حوله ،ٌبلغون االجهزة المختصة بذلن ،ال 

ولت تبلغٌهم لد ٌتاخر الى حٌن انتهاء ! معلومات لدى االجهزة المختصة عن حالة المصابٌن

دهشة الحاضرٌن للحادث ،مما ٌؤدي الى زٌادة احتمال الموت للمصابٌن فً هذه الحوادث 

المرعبة لذلن كان البد من اٌجاد حل لهذه المشكلة ،تمثلت فً اختراعنا هذا لعله ٌمثل حل بسٌط 

 .غٌر مكلف طابك للتطبٌك على كل السٌارات التً تسٌر على الشوارع 

 

 وصف المشروع 
جهاز مثبت على هٌكل سٌارة ٌتم التحكم بها من خالل تطبٌك اندروٌد متصل مع السٌارة من 

الى الجهات المختصة  (SMS)خالل تمنٌة البلوتوث ، هذا الجهاز ٌموم بإرسال رسالة نصٌة 

حال ولوع الحادث ،بحٌث تحتوي هذه الرسالة على مولع الحادث  وحالة نبض السائك ودرجة 

 . داخل السٌارة  CO2حرارة ونسبة 

 عمل المشروع
 :التحكم فً حركة السٌارة:  أوال 

هذه السٌارة نتحكم بها من خالل تطبٌك أندروٌد مثبت على هاتف ذكً ، من خالل هذه التطبٌك 

المثبت على ( أردوٌنو)فان هذا الحرف سٌنتمل من التطبٌك الى المتحكم الرلمً  ( F )إذا ارسلنا 

 .هذه السٌارة من خالل البلوتوث، عندها ستتحرن السٌارة لألمام مالم ٌعطى أمر آخر 

المثبت ( أردوٌنو)فان هذا الحرف سٌنتمل من التطبٌك الى المتحكم الرلمً  ( B )أما اذا ارسلنا 

 .على هذه السٌارة من خالل البلوتوث، عندها ستتحرن السٌارة للخلف ما لم ٌعطى أمر آخر 

المثبت ( أردوٌنو)فان هذا الحرف سٌنتمل من التطبٌك الى المتحكم الرلمً  ( R )أما اذا ارسلنا 

 .على هذه السٌارة من خالل البلوتوث، عندها ستتحرن السٌارة للٌمٌن ما لم ٌعطى أمر آخر 

المثبت ( أردوٌنو)فان هذا الحرف سٌنتمل من التطبٌك الى المتحكم الرلمً  ( L )أما اذا ارسلنا 

 .على هذه السٌارة من خالل البلوتوث، عندها ستتحرن السٌارة للٌسار ما لم ٌعطى أمر آخر

ٌموم الجهاز بارسال رسالة نصٌة فً حال ولوع اي  ( :SMS)إرسال رسالة نصٌة: ثانٌا

توضع  (مفاتٌح)حادث، حٌث ٌتمكن هذا الجهاز من استشعار ولوع الحادث من خالل حساسات



على هٌكل السٌارة بحٌث تعطً اشارة عن وجود حادث فً حال انتمالها من حالة الفتح الى 

 .االغالق

عند ورود تلن االشارة من المفتاح، ٌموم الجهاز بارسال لٌمة درجة حرارة السٌارة من الداخل 

ونسبة غاز ثانً اكسٌد الكربون فٌها مرفمة بمعدل نبض السائك برسالة نصٌة الى الجهات 

 .المختصة، حٌث ٌتم تجدٌد هذه المٌم وحفظها تلمائٌا دام ان الجهاز لٌد التشغٌل 

 

 ما سنطوره على المشروع
سنموم فً المرحلة التالٌة بإضافة خصٌة كشف عدد الركاب فً السٌارة وارفالها فً الرسالة 

النصٌة المرسلة الى الجهات المختصة ،اضافة الى ذلن سنموم بالتحمك من حمٌمة لٌمة النبض 

المماسة والمرسلة بالرسالة النصٌة والتأكد من ان المٌمة التً ٌعطٌها الحساس هً لٌمة حمٌمة 

 .للنبض

 المطع المستخدمة فً المشروع 
 (اردوٌنوأونو)المتحكم الرلمً  -1

2-  H-Bridge 

 DCماتورٌن  -3

4- GSM /GPS/GPRS SIM908 

 أسالن -5

 هٌكل السٌارة  -6

 حساس نبض الملب -7

 CO2حساس غاز  -8

 حساس درجة الحرارة -9

 HC06بلوتوث  -10

 .مع الشاحن(9V/1.8A)بطارٌة  -11

 

 


