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لي للتحكم آقة ُصمم مشروع هو عبارة عن قائد خصباا للتطوير في اآلونة األخيرة. في هذه الور عن بعد مجالا  لياآلاضحى التحكم  الملخص:

في زورق في عرض البحر، ويكون القائد اآللي متصالا بمحطة أرضية لسلكيا. إن مهمة المحطة األرضية هي إنشاء مسار لمهمة ما 

ستخدم لتصميم القائد اآللي متحكمات األردوينو وأيضا القطع بالمعلومات التي يحتاجها. لقد اُ  ومراقبة إبحار الزورق وتزويد القائد اآللي

لغة فيجوال بيسيك، وبيئة تطوير األردوينو في برمجة القائد جة واجهة برنامج المحطة األرضية ستخدمت لبرماإلضافية المتوافقة معها، واُ 

ت العديد من التجارب لختبار النظام والقائد اآللي وبرنامج المحطة األرضية، وكانت النتائج جريلقد أُ و .مع خوارزمية تحكم تقليدية اآللي

 مشجعة نوعا ما ولكنها تحتاج إلى تحسين وتطوير، والذي سُيعمل عليه في المستقبل.
 

 األردوينو. ،خوارزمية التحكم التقليدية ،المحطة األرضية ،القائد اآللي الكلمات المفتاحية:

 

 ةــدمـمق. ال1

يعتبرررر الرررتحكم فررري اآلليرررات عرررن بعرررد مجرررالا هامررراا فررري 

ن السرررتخدامات السرررلمية هندسرررة الرررتحكم ولررره العديرررد مررر

كرررررررالتحكم فررررررري الطرررررررائرات الرباعيرررررررة  :والعسررررررركرية

المرررررراوع والعربرررررات الصرررررغيرة والكبيررررررة والرررررزوارق 

وحترررررررى الصررررررروارين. إن الرررررررتحكم عرررررررن بعرررررررد لررررررره 

اسررررتخدامات م يرررردة وخاصررررة فرررري أوقررررات الكرررروار ، 

كونررره يترررير للبشرررر وعمليرررة وكرررذلك اسرررتخدامات علميرررة 

إنجرررررراز المهمررررررة عررررررن بعررررررد دونمررررررا أي مخرررررراطرة أو 

 [.1مجازفة ]

يسرررمى بالقائرررد اآللررري أو الطيرررار اآللررري ظهرررور مرررا لإن 

(autopilot برررالأل األفرررر فررري انتشرررار م هررروم الرررتحكم )

عررررن بعررررد وتطرررروره، فمنررررذ اختررررراع أول قائررررد آلرررري أو 

مرررن قبرررل لررروران   1912بررراألحري طيرررار آلررري سرررنة 

[ تمكررن البشررر مررن الررتحكم فرري اآلليررات عررن 2سرربيري ]

سررررتخدم الطيررررار اآللرررري األول للررررتحكم فرررري بعررررد، فلقررررد اُ 

تسررريير طرررائرة عرررن بعرررد، وبرررالر م مرررن أن الرررتحكم فررري 

الطرررائرة فرررري ذلررررك العصررررر تطلرررب الكفيررررر مررررن انتبرررراه 

ادت دومتابعرررة األنسررران، إل أنررره فررري الوقرررت الحرررالي از

قرررردرة اآللت فرررري الررررتحكم فرررري ن سررررها والتقليررررل مررررن 

 تدخل اإلنسان.

إن الررتحكم فرري الررزوارق والطرررادات والسرر ن عررن بعررد 

الشررائعة للقائررد اآللرري، ولررو أنهررا هررو أحررد السررتخدامات 

أقرررل شررريوعا مرررن نظيراتهرررا الطرررائرات. إن الرررتحكم فررري 

زورق عرررن بعرررد لررري  بررراألمر الهرررين والبسررريط، حيررر  

مررررل الترررري يجررررب تترررردخل مجموعررررة متنوعررررة مررررن العوا

ومنهررررررا شرررررركل الررررررزورق  ،أخررررررذها بعررررررين العتبررررررار

والمكونررررات الميكانيكيررررة والكهربيررررة لرررره، عررررالوة عررررن 

إن الرررتحكم  لطقررر  والبحرررر والتكل رررة.البررررامج وحالرررة ا

متررروفرة فررري السررروق  فررري زورق عرررن بعرررد وبمكونرررات

، ولعررررل ترررروفر اا جيررررد اا يعتبررررر إنجررررازوبأسررررعار زهيرررردة 

وبسررررعر  خيرررررةمررررات األردوينررررو فرررري السررررنوات األمتحك

رررمناسرررب اتررراع للبُ  مرررن التقررردم خطررروة  ا  والطلبرررة معررراا ح 

 .حو األمام في مجال التحكم عن بعدن

 

 القائد اآلليفكرة عمل  .2

فرررري السررررابق كرررران القائررررد اآللرررري عبررررارة عررررن جهرررراز 

ميكرررانيكي يرررتم الرررتحكم بررره بواسرررطة جهررراز تحكرررم عرررن 

، وقرررد يحتررروي القائرررد بعرررد متصرررل بررره سرررلكياا أو لسرررلكياا 
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اآللررري علرررى عررردد مرررن األدوات المسررراعدة مفرررل بوصرررلة 

جيروسرررررررركوبية لتحديررررررررد التجاهررررررررات، ومحركررررررررات 

مسررريرة. فررري العصرررر كهربائيرررة للرررتحكم فررري المركبرررة ال

يررررتحكم برررره  اا إلكترونيرررر اا الحرررردي  أصرررربر القائررررد جهرررراز

حاسرررررروب مبرررررررمج، ويقرررررروم القائررررررد اآللرررررري بررررررالتحكم 

بالمركبررررة المسرررريرة وتزويررررد جهرررراز أو لوحررررة الررررتحكم 

بالمعلومرررررررات المختل رررررررة التررررررري تحتاجهرررررررا، وبالنسررررررربة 

للرررزوارق فرررةن مهمرررة القائرررد اآللررري هرررو المحافظرررة علرررى 

التواصررررل مررررع المحطررررة مسررررار الررررزورق وتصررررحيحه و

 [.1األرضية المتصلة معه ]

 تصميم الزورق. 3

هرررو زورق صرررغير  بحررر الرررزورق المصرررمم فررري هرررذ ال

مصررررنوع مررررن األليرررراو الزجاجيررررة، ويسررررمى دول ررررين 

المتوسررررط، وهررررو يتكررررون مررررن سرررربعة أجررررزاء رئيسررررية 

 (:1مرقمة كما في الشكل )

مصرررنوع مرررن األليررراو الزجاجيرررة  هيكلللل اللللزورق: .1

 والكربونية وبشكل انسيابي.

وهرري عبررارة عررن فتحررة للوصررول  فتحللة الللزورق: .2

 إلى جوو الزورق حي  ستوضع المعدات.

ويسرررتخدم لرفرررع ونقرررل  مقلللال ال قلللل والم اوللللة: .3

 الزورق من مكان إلى آخر.

وتسرررررتخدم ربرررررط معررررردات  حلقلللللة راللللل  الكاالللللل: .4

 إضافية وجرها من قبل الزورق.

تسررررتخدم لتوجيرررره الررررزورق داخررررل  التوجيلللل :دفللللة  .5

 المياه.

ويقررررروم  المحلللللره الكيرالللللائي ومروحلللللة اللللللدف : .6

 بتدوير مروحة الدفع لتحريك الزورق.

 

 أجزاء الزورق المختل ة. :(1) رقم شكل

 المكو ات الكيراائية االزورق. 4

يوجررررد بررررالزورق أجررررزاء ومكونررررات كهربائيررررة متعررررددة 

دعررررررم موضرررررروعة فرررررري جرررررروو الررررررزورق، وظي تهررررررا 

 المحرك بالزورق، وهي:

 لوحة التزود والتشغيل األولية 1.4

وتتكرررون مرررن م تررراع رئيسررري لغررررض توصررريل وفصرررل 

(، fuse)الكهربرررراء عررررن أجررررزاء الررررزورق، ومنصررررهر 

الرررررزورق، وم تررررراع  ةوم تررررراع خرررررار بتغييرررررر سررررررع

 خار بتشغيل مصباع التنبيه.

 (Battery) الا ارية 2.4

لررررررو يفبررررررت علررررررى الررررررزورق )فرررررري حالتنررررررا يجررررررر خ

الررررزورق(، وتقرررروم بتزويررررد محرررررك الررررزورق بالطاقررررة 

كرررررون تالكهربيرررررة ل تررررررة زمنيرررررة محرررررددة، ويجرررررب أن 

بالمواصررر ات المطلوبرررة ولديررره القررردرة علرررى  البطاريرررة

 تشغيل المحرك لمدة كافية. 

 مصااح الت اي  3.4

البحرررر، للتنبيررره  يرررتم تشرررغيله عنررردما يكرررون الرررزورق فررري

المسرراعدة علررى هررو أحررد الوسررائل عررن مكرران تواجررده و

 زيادة رؤية الزورق.

 محره دفة التوجي  4.4

يررررتم الررررتجكم برررره عررررن طريررررق وحرررردة الررررتحكم، ويقرررروم 

بتوجيررره دفرررة المحررررك وتوجيههرررا بالتجررراه المطلررروب، 

والمحرررررك المسررررتخدم هررررو مررررن نرررروع محرررررك الخطرررروة 

(servo motor). 

 . لوحة التحكم الرئيسية5

وحرررررة ترررررم اسرررررتخدام متحكمرررررات األردوينرررررو لتصرررررميم ل

الرررتحكم الرئيسرررية فررري الرررزورق، وذلرررك بسررربب رخرررر 

فمنهرررا وفعاليتهرررا، وأيضرررا تررروفر العديرررد مرررن المكونرررات 

اإلضررافية الترري يمكررن وصررلها بهررذه المتحكمررات. حيرر  

 Arduino Megaترررم اسرررتخدام لوحرررة األردوينرررو 

وهرررري لوحررررة تحكررررم قويررررة وكررررذلك بهررررا العديررررد  2560

 .[3]من المنافذ التسلسلية 
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 GPS shieldلوحة تحديد المواق   1.5

وهررررري لوحرررررة خارجيرررررة يرررررتم تركيبهرررررا علرررررى لوحرررررة 

األردوينررررو الرئيسررررية، ووظي تهررررا اسررررتقبال اإلشررررارات 

مررررن األقمررررار الصررررطناعية الخاصررررة بتحديررررد المواقررررع 

GPS [4]، وبالتالي تحديد الموقع . 

 IO Expansion االسللتخداملوحللة متدللددة ال 2.5

shield 

وتسرررررتخدم هرررررذه اللوحرررررة كمنصرررررة وتوسرررررعة لتركيرررررب 

العديرررررد مرررررن األجهرررررزة والمكونرررررات الماديرررررة األخرررررري 

علرررررررى لوحرررررررة األردوينرررررررو الرئيسرررررررية دون اللجررررررروء 

 .[5] والمخاطرة بلحام هذه األجزاء

  كترو يةلاإل الاوصلة 3.5

فررري هرررذا المشرررروع  ةسرررتخدمالبوصرررلة اإللكترونيرررة الم

ويعتمرررررد عمرررررل هرررررذه البوصرررررلة  ،HMC5883Lهررررري

علررري فررررال  مقاومرررات ممغنطررررة يتغيرررر تيارهررررا بتغيررررر 

 . [6] المجال المغناطيسي

 الالسلكي تصالاال جياز 4.5

البيانرررررات  يسرررررتخدم هرررررذا الجهررررراز إلرسرررررال واسرررررتقبال

تصرررال هرررذا المشرررروع اسرررتخدم جهررراز ال فررري لسرررلكيا،

 XBee PRO 900HP S3B)مررن نرروع الالسررلكي 

Wireless Transceiver Module) وهررررررو ،

بيانررررات بواسررررطة جهرررراز يسررررتخدم إلرسررررال واسررررتقبال ال

( بترررررددات Radio Frequency) موجررررات الراديررررو

، MHz928حتررررررررررررى  MHz902 تتررررررررررررراوع بررررررررررررين

 ويترررررررراوع مررررررردي سررررررررعة إرسرررررررال البيانرررررررات مرررررررن

Kbps10  حتىKbps 200 [7]. 

 . المكو ات المادية للمح ة األرضية6

وتتكرررررون المحطرررررة األرضرررررية مرررررن مكرررررونين رئيسرررررين 

همرررا: جهررراز حاسررروب عرررادي توضرررع عليررره البرمجيرررات 

الخاصرررة ببرنرررامج المحطرررة األرضرررية، وجهررراز إرسرررال 

للتواصررررل مررررع الررررزورق. وجهرررراز اإلرسررررال المسررررتخدم 

، مفبرررت Unoرة عرررن لوحرررة الرررتحكم أردوينرررو هرررو عبرررا

الخاصررررررررررة بالتصررررررررررال  XBeeعليهررررررررررا القطعررررررررررة 

 الالسلكي.

 . تصميم الارمجيات الخاصة اال ظام7

يمكرررن تقسررريم البررررامج المصرررممة لتشرررغيل النظرررام إلرررى 

نررررروعين همرررررا: بررررررامج خاصرررررة بالمحطرررررة األرضرررررية 

 وبرامج خاصة بالقائد اآللي في الزورق.

 ضيةالمح ة األرار امج  1.7

ترررم تصرررميم برنرررامج المحطرررة األرضرررية بشررركل بسررريط 

و يرررر معقرررد، ليرررتم تشرررغيله مرررن قبرررل مسرررتخدم يترررير لررره 

هررذه  اسررتخدامالسرريطرة علررى الررزورق وتتبعرره. ويمكررن 

المحطررة فرري أي مركبررة أخررري تحترروي علررى قائررد آلرري 

ترررم تصرررميم ولقرررد ، يقودهرررا وتحتررراج الررري مراقبرررة وتتبرررع

واجهرررة  رضرررية تحتررروي علرررىأمحطرررة تحكرررم برنرررامج 

لغرررة مرررع إجرررراءات برمجيرررة نصرررية باسرررتخدام  اسرررتخدام

الشرررررركل العرررررررام للمحطرررررررة . و6.0 بيسررررررريك لال يجرررررروا

 (.2موضر كما في الشكل ) الرضية

 ار امج القائد اآللي

استتتتت دم  صتتتتي تصتتتتميم  تتتت ت البرنتتتتام  بي تتتتة ت تتتتوير 

، وكتتتتت لد المديتتتتتد متتتتتن Arduino IDEاألردوينتتتتتو 

، XBee المكتبتتتتتتتتتتتان المستتتتتتتتتتتاعد  نتتتتتتتتتتت كر من تتتتتتتتتتتا 

. TinyGps ،HMC5883L ،Wire ،Servoو

ويقتتتوذ  تتت ا البرنتتتام  بتتتالتحكم بقيتتتاد  التتت ورق والتتتتحكم 

  صيه، بمساعد  المملومان الوارد  من المح ة 

 

 الشكل العام للمحطة الرضيةو (2) لكش

 

 نظام التوجيه

 دفة الزورق

 ت  يط المسار

 نظاذ التحكم

 نظاذ المالحة
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المخطط الصندوقي لتكامل مهام القائد اآللي (:3)رقم شكل 

 

األرضتتتية، ويمكننتتتا ومتتتف تكامتتتل الو تتتا ف الموكلتتتة 

 (.3لبرنام  القا د اآللي كما صي الشكل )

 لقائد اآلليلار امج ااال سيااي  المخ   3.7

عمررررل القائررررد اآللرررري برمجيرررراا،  ويوضررررر هررررذا المخطررررط

وتمرررت هرررذه البرمجرررة علرررى منصرررة اردوينرررو البرمجيرررة 

 بالسررررتعانة بالمكتبررررات البرمجيررررة والترررري تررررم اإلشررررارة

إليهرررررا سرررررابقاا. وإن المهرررررام المطلوبرررررة مرررررن البرنرررررامج 

 تن يذها يمكن تلخيصها فيما يلي:

 .استقبال البيانات 

  حساب زوايا التوجيه اعتماداا على بياناتGPS. 

  حساب المسافة المقطوعة اعتماداا على بيانات

GPS. 

  طريق البوصلة حساب زوايا التوجيه عن

 اإللكترونية.

  المالحة وتوجيه الزورق إلى الهدو وفقاا للمسار

 المطلوب.

 .التحكم في دفة التوجيه للزورق 

  إرسال واستقبال البيانات من وإلى المحطة

 األرضية.

وتمرررررررت برمجرررررررة المهرررررررام السرررررررابقة كررررررردوال يمكرررررررن 

 ( يوضر 4استدعاؤها حين الحاجة إليها. والشكل )

 

لخوارزميررررررررة القائرررررررد اآللرررررررري  المخطرررررررط النسررررررريابي

 المقترحة.

خوارزميرررررة تحكرررررم  اسرررررتخدمتوالجررررردير بالرررررذكر أنررررره 

فررري اتجررراه الدفرررة أ تقليديرررة، تعتمرررد علرررى تصرررحير الخطررر

فرررررم حسررررراب اتجررررراه الرررررزورق ومقارنتررررره مرررررع التجررررراه 

 ال علي للهدو والتصحير في حالة وجود انحراو.

  ريقة حساب المسافة واالتجاه

والتجررررررراه المعرررررررادلت اسرررررررتخدم لحسررررررراب المسرررررررافة 

الهندسرررية الخاصرررة بحسررراب المسرررافة برررين نقطترررين علرررى 

سررطر كرررة، وكرررذلك معادلررة حسرراب زاويرررة الميررل برررين 

نقطترررين فررري ال ضررراء الرررديكارتي، مرررع مالحظرررة تحويرررل 

 قيم الزوايا التي تمفل التجاه إلى النظام القطري.

 

 .الشكل العام للمحطة االرضية :(2)رقم  الشكل
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النسيابي لخوارزمية القائد  (: المخطط4)رقم الشكل 

 هي المسافة بين الزورق والنقطة الهدو. m2، واآللي

 

ولحسرررراب التجرررراه نسررررتخدم معادلررررة حسرررراب المسررررافة 

زاويررررة والترررري البررررين نقطتررررين، ومنهررررا يمكننررررا حسرررراب 

(، 1) كمرررا هرررو موضرررر فررري المعرررادلتين ،تمفرررل التجررراه

 :توضر ذلك (5والشكل ) (،2)

𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2                                                (1) 

θ = tan−1 (
𝑦

𝑥
)                                              (2) 

 

 .وزاوية الميلحساب المسافة  (:5رقم )شكل 

دائمرررا مرررا يمفرررل  Xمرررع مالحظرررة أن المحرررور السررريني 

وموقرررع  عنرررده صررر ر، الزاويرررةقيمرررة  الشرررمال، وتكرررون

الهررردو يمفرررل الرررزورق الحرررالي يمفرررل نقطرررة األصرررل و

حويلهرررا بعرررد ت Ө، والتجررراه هرررو الزاويرررة (x,y)النقطرررة 

 إلى النظام القطري.

باسرررتخدام  ويرررتم تحررردد المسرررافة برررين الرررزورق والهررردو

( لحسرررراب المسررررافة (haversineطريقررررة هافرسررررين 

عتمرررراداا علررررى ا ،[6] بررررين نقطتررررين علررررى سررررطر كرررررة

ين النقطتررررررررين، الطررررررررول والعرررررررررض لهررررررررات خطرررررررري

( تصررررررررررررو 7(، )6(، )5(، )4(، )3)والمعررررررررررررادلت 

 ذلك.

 البداية

 Waypointال دف نق ة الإحداثيان اقرأ 

 إحداثيان الموقع الحاليأقرأ 

  

بين الموقع الحالي  واالتجاتالمساصة ِجد 

  Waypointال دف والنق ة 

 البيانان إلى المح ة األرضية أرسل

 أكبرالمساصة   ل

 2mمن 

 ال ورق والمسار الصحيح اتجاتال  أ بين  حدد

 ال  أ بواس ة تحديد زاوية دصة التوجيه محح

 الن اية

 ال

  

 نعم

  

ℎ𝑎𝑣 (
𝑑

𝑟
 ) = hav(𝜑2 − 𝜑1) + cos(φ1) cos(φ2) ℎ𝑎𝑣(𝜕2 − 𝜕1)                                       (3) 

ℎ𝑎𝑣 (𝜃) = sin2  (
𝜃

2
 ) =

1 − cos θ

2
                                                                                              (4) 

𝑑 = 𝑟 hav−1(ℎ) = 2𝑟 arcsin(√ℎ)                                                                                            (5) 

𝑑 = 2𝑟 arcsin   (√hav(𝜑2 − 𝜑1) + cos(𝜑1) cos(𝜑2) ℎ𝑎𝑣(𝜕2 − 𝜕1))                         (6) 

𝑑 = 2𝑟 arcsin (√sin2  (
(𝜑2 − 𝜑1)

2
 ) + cos(φ1) cos(φ2) sin2  (

(𝜕2 − 𝜕1)

2
 ))        (7) 
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 حي :

 𝑥  خطوط الطول  تمفل(Longitude)  إلحدافيات

 .للزورق الحالي الموقع

 𝑦 خطوط العرض  تمفل(Latitude)  إلحدافيات

 .للزورق الحالي الموقع

 d  تمفل المسافة بين نقطتين تكون علي سطر كرة

 كبيرة وتكون المسافة الكروية.

 r .يمفل نصو قطر الكرة 

 φ1, φ2 العرض للنقطة الولى و خط العرض  خط

 للنقطة الفانية.

 λ1, λ2 الطول للنقطة الولى وخط الطول  خط

 للنقطة الفانية.

 . تجمي  الق   على هيئة  ظام متكامل8

فرررري هررررذه المرحلررررة يررررتم تجميررررع األجررررزاء الميكانيكيررررة 

واألجررررررزاء اإللكترونيررررررة وكررررررذلك تحميررررررل البرنررررررامج 

والمكتبررررات المصرررراحبة لرررره، بالتررررالي يصرررربر الررررزورق 

والقائرررررد اآللررررري كوحررررردة واحررررردة وجررررراهزان للتجربرررررة 

( يوضرررررر مخطرررررط ل جرررررزاء 6) والختبرررررار. والشررررركل

المختل رررررررة برررررررالزورق وكي يرررررررة تواصرررررررلها ببعضرررررررها 

 البعض.

 الدملية التجارب. 9

للوصررررول ألفضررررل أداء للقائررررد اآللرررري وكررررذلك اختبررررار 

طريقررة عملرره وتقيرريم عملرره، بالتررالي إصررالع الخلررل إذا 

وجرررد وتحسرررين العمرررل، يتوجرررب علينرررا إجرررراء تجرررارب 

 وجودته.واختبارات للتأكد من سالمة النظام 

والهررردو مرررن هرررذه التجرررارب هرررو تجربرررة القائرررد اآللررري 

علررررى األرض واختبرررراره، ف رررري التجربررررة األولررررى تررررم 

اختبرررار المحطرررة األرضرررية ووصرررل القائرررد اآللررري بهرررا 

، وكررررذلك التحرررررك USBسررررلكياا عررررن طريررررق وصررررلة 

بالنظرررام بواسرررطة سررريارة. أمرررا فررري التجربرررة الفانيرررة ترررم 

صرررغيرة مرررن  تحديرررد مسرررار للقائرررد اآللررري فررري مسررراحة

 (set point)ة ــرررـاألرض، مبتررردئين مرررن نقطرررة البداي

، والتنقرررل بالقائرررد (way point)دو ـى النقطرررة الهرررإلرر

اآللرررري بررررين النقطتررررين، وتسررررجيل البيانررررات فرررري القائررررد 

فرري التجربررة الفالفررة فقررد  األرضررية أمررااآللرري والمحطررة 

تررررم فيهررررا تجربررررة اتصررررال المحطررررة األرضررررية بالقائررررد 

واسرررتخدم مسرررار مرررن نقطترررين وتسرررجيل اآللررري لسرررلكيا، 

فرررري التجربررررة الرابعررررة فقررررد تررررم توصرررريل  البيانررررات أمررررا

والررررذي يررررتحكم  Servo motorمحرررررك السرررريرفو 

بدفررررة الررررزورق، وإعررررادة التجربررررة الفالفررررة ومالحظررررة 

تصرررررحير الخطرررررأ للقائرررررد األلررررري عنرررررد الخرررررروج عرررررن 

فررري التجربرررة الخامسرررة فقرررد ترررم  االمطلررروب أمرررالمسرررار 

 3رابعرررة ولكرررن بمسرررار يتكرررون مرررن إعرررادة التجربرررة ال

نقررراط بررردلا مرررن نقطترررين، ون رررذت التجربرررة مشرررياا علرررى 

األقررردام وبطريقرررة متعرجرررة برررين النقررراط لمالحظرررة عمرررل 

القائرررد اآللررري فررري تصرررحير األخطررراء والنحرررراو عرررن 

كرررران طرررررول مسررررار المهمررررة اإلجمرررررالي  المسررررار وقررررد

(. وبهررررذه 7متررررر كمررررا هررررو موضررررر فرررري شرررركل ) 609

 .مخطط تجميع األجزاء المختل ة للزورق، وجزء من طريقة توجيه الزورق (:6)رقم  شكل 
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تجربررررة النظررررام علررررى األرض  تهررررتانالتجربررررة يكررررون 

 والستعداد لتجربته في الماء مع الزورق.

 

مسار المهمة كما يظهر على شاشة  (:7)رقم شكل 

 المحطة األرضية.

التجربررررة السادسررررة فرررري عرررررض البحررررر، تررررم إجررررراء 

وتجربرررة القائرررد اآللررري دون تررردخل بشرررري للتحررررك فررري 

المسرررررار، وأجريرررررت التجربرررررة بحررررروض رسرررررو السررررر ن 

بمينرررراء زريررررق بمصررررراتة وبمسرررراعدة أحررررد الصرررريادين، 

وقرررد ربرررط المركرررب بحبرررل كرررةجراء وقرررائي. وقرررد كانرررت 

متررر، وقررد تررم  208المهمررة بمسررار بررفال  نقرراط طولرره 

ة ومتابعتهررررررا وتسررررررجيل البيانررررررات. تشررررررغيل المنظومرررررر

( يوضرررر جرررزء مرررن التجربرررة كمرررا يظهرررر 8والشررركل )

 على شاشة الحاسوب بالمحطة األرضية.

كمرررا أُعيررردت التجربرررة داخرررل البحرررر الم تررروع لختبرررار 

الررررزورق وقرررردرة القائررررد اآللرررري فرررري الررررتحكم فيرررره فرررري 

 ظروو أكفر قسوة من حوض رسو الس ن.

 . ال تائج واالست تاجات9

تبرررين لنرررا ال ائررردة ة فةنررره قرررد ل التجرررارب السرررابقمرررن خرررال

سرررررتخدام مرررررتحكم الردوينرررررو كمرررررتحكم مرررررن ا الكبيررررررة

رخرررير وسرررهل السرررتخدام فررري تصرررميم انظمرررة الرررتحكم 

الذاتيرررررة، كرررررذلك سرررررهولة تجميرررررع األجهرررررزة المختل رررررة 

الملحقرررة برررره وسرررهولة برمجررررة المرررتحكم. عنررررد تصررررميم 

القائررررد اآللرررري وخاصررررة عنررررد اسررررتخدامه للررررتحكم فرررري 

لرررررزوارق، يجرررررب األخرررررذ بعرررررين العتبرررررار العوامرررررل ا

األخررري الخارجيررة الترري تررؤفر علررى عمررل القائررد اآللرري 

كحالررررة المرررروج وجررررر الررررزورق لحمولررررة مررررا، وأيضررررا 

إن نمررروذج التصرررميم األولررري للرررزورق  حجرررم الرررزورق.

فررري هرررذا المشرررروع ربمرررا يحتررراج إلرررى تحسرررين وتطررروير 

 لرررم يتسرررع لوضرررع البطاريرررة هوتكبيرررر حجمررره حيررر  أنررر

بتزويرررررد الرررررزورق بالطاقرررررة داخلررررره، وهرررررذه  ةلخاصرررررا

جزء من تجربة الزورق والقائد اآللي داخل حوض رسو الس ن، كذلك يظهر المسار وحركة الزورق  (:8شكل )

 باللون األص ر السميك.
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مشررراكل يمكرررن تالفيهرررا مسررررتقبالا، ومرررن ناحيرررة أخررررري 

فرررةن إصرررالع مشررراكل القائرررد اآللررري سرررهلة، كونررره يرررتم 

 اصالحها برمجياا. 

، هرررو أنررره باإلمكررران تصرررميم قائرررد آلررري وخالصرررة األمرررر

جرراز المهررام الصررغيرة المطلوبررة فرري إنوالعتمرراد عليرره 

تخدام خوارزميرررات تحكرررم أخرررري كرررذلك يمكرررن اسرر .منرره

أكفرررر مرونرررةا وذكررراءا مرررن خوارزميرررة الرررتحكم التقليديرررة 

المسررررتخدمة فرررري هررررذا البحرررر ج كالخوارزميررررة الجينيررررة 

 مفالا.

 . المراج 10
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