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 FI-WIو  GSM  وحدة نظمة الحماية  من تسرب الغاز باستخدامأ

 الطالب المشاركون :

 حمد عبد هللا حمادأ -1

 محمد شريف ونيس حربى  -2

 حمد حسن عرابي أ -3

 مصطفي علي مروة -4

 محمد عبد هللا أمنية -5

 حمد عبد اللطيفأعبد الرحمن  -6

 يوسف محمود بركات -7

 حمد العجوزأعمرو  -8

 يوسف السيد السيقلى -9

 حمد عيبيدأ عمرو  -10

 روان خميس فرحات  -11

 تحت إشراف :

 .رأفت أحمد هبة د 

 

  ملخص المشروع:

أو ممتلكات وبذلك يجب أخد سواء كانت بشرية تسرب الغاز سواء فى المنازل أو المصانع من أولويات الحماية يعتبر

التخصصات المختلفة وى الخبرات واألفراد ذاستبيان يتناول  التى تم التمهيد لها بعملاعتبارات أمنية  ذات طابع خاص و

ة وقد تم تقديم نموذج حمايصناعية يقات المختلفة سواء كانت منزلية أو ث تسرب الغاز فى التطبباإلستعانة بجمع حوادو

 مراعاة بعض التطبيقات والتى تناولها المشروع . معو المصنع مصغر يتم تركيبها داخل المنزل أ

 

 فكرة المشروع 

وذلك عن طريق عمل إنذار صوتى وضوئي وتشغيل  ى أصبحت يوميةالت ب الغاز وحوادث اإلختناقالحد من مشاكل تسر

حد من حاالت اإلختناق وكذلك عمل تسريب الغاز لل غالق المحبس المسئول عنوإ مروحة لتقليل تركيز الغاز بالمكان

 . مكالمة تليفونية للمستخدم أو للجهة المسئولة وإرساله رسالة

 

 عومراحل المشر 

 . ألحد المصانع ستبيان زيارة اإليضا  وتضمن أ ستبيانتقديم إ -1

 . تحليل االستبيان واستخالص اهم مشاكل تسرب الغاز والحوادث المصاحب -2

 . حلول المناسبةالالبحث عن  -3

 . تصميم نموذ جين  محاكاه  عمل اكود خاصه بالنموذجين -4

 . والحد من المشاكل الناتجه عنهعمل منتجين لحل مشكله تسرب الغاز  -5

 

 



 جامعة فاروس باإلسكندرية

  2018  - 2017خريف  المشاريع البحثية المجتمعية
  كلية الهندسة

 

)6( 

 

 
 

 الهدف من المشروع 

المستخدم عند  نذارإ المصنع سهلة التركيب قليلة التكلفة بهدفة مصغر يتم تركيبها داخل المنزل أو تصنيع نموذج حماي

المحبس غالق وإالدخان فى المكان ، أو  في منزله، وتشغيل مروحة لتقليل تركيز الغاز دخنةأو وجود أتسرب الغاز 

عن طريق عمل مكالمة هناك  تسرب الغاز وإبالغ المستخدم أن ختناق مسئول عن تسريب الغاز للحد من حاالت اإلال

 : عدم وجوده بالمنزل ونتج عن ذلك ةفى حال تليفونية أو إرسال رسالة

تي ينتمون إليها م والكلية والجامعة البالمجتمع من حيث التعريف بأنفسهتدريب الطالب على أساليب اإلختالط  -1

 . ن الكلية قادرة على مساعدتهم في حل مشاكلهموإبراز أ

 . از والحد من الحوادث الناتجه عنهتسرب الغ على حل مشكلةمساعدة  -2

  . العملية ري الخاص بالمادة والحياةالربط بين النظ -3

  . ختالط بالمجتمعواإل تشجيع العمل الجماعى -4

 . لوحة يمكن تعليقها على الحائطقل مكونات بداخل بية بأإبتكار وتصميم دائرة إلكترونية وكهر -5

 . مقومات لتطبيقات متعددةوله منتج يفيد المجتمع  عمل -6

 


