تصميم مركبة كهربائية خاصة بذوي االحتياجات الخاصة
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اإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

إكراما ً لذكرى والدي الفنان الراحل فرج عبو آلنعمان الذي علمني أن أختار من احتياجات المجتمع ومشاكله
موضوعا ً أعالجه بدراستي وأتوجه اليه بمشروع التخرج  ،أهدي تصميمي لمركبة (أس  )Sالكهربائية
الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة.
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Special Needs Electric Car Design
Named (S) for the study purposes
By: Shatha Faraj Abbo Al Numan
This project is part of the requirements for the Bachelor Degree in Industrial Design/ Academy of Fine
Arts / Design Department / University of Baghdad, 1984.
Also this paper has participated and published in the Third Scientific Conference of the Association of
Disabled War Veterans, held at the Akrama Rehabilitation Center for the period 15-18 October 1985,
Baghdad.

Summery
This project has been produced as a single live pattern that is ¼ the actual size of
a 4 wheeled electric vehicle that is especially designed for the people who lost their legs
during Al Qadsia War. It has been called (S) for study purposes, as its evident in the
attached photos of figure one (A-B-C). This design matches with its size and
measurements of the special needs wheelchair.
The general structure of the designed electric car is mainly assembled of three
sections, the first part which is the front of the car carries the protective windshield that is
also the hook to clip on the umbrella of the car when it’s stretched. The dashboard, and
the horizontal steering navigator are situated in this part as well. The steering has a
unique design, its strait triangle design helps the driver with minimum control to navigate
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the car. The steering devise is also the electricity provider that moves the car (with the
right hand), and the break control (with the left hand). Moreover it contains the off-on
button/ ignition key of the car and the lights outlet.
The middle part which connects both the front and the rear sections is designed for the
feet rest. Whereas the third rear part concludes a box that carries the driver revolving
chair, it also encloses the battery which supplies the car with the required electricity. This
box has two sections and two doors opposite to each other, the first section encloses the
battery with a gridded door to the exterior rear part of the car for maintenance & charging.
The other part is a box with a small door that faces the middle part of the vehicle to keep
the personal items of the driver under his feet. The rotating chair aims to ease the
mounting of the car from the wheelchair. The logo of the special needs is posted on the
back of the seat to advise the street users. As this vehicle can return backwards.
The stretchable umbrella / roof of the car is mainly assembled on the rear part of
the car with metallic pipes that has the upside-down (U) shape, he whole unite is portable,
when it’s stretched it can be hooked to the front windshield. The vehicle flooring is fitted
with synthetic rubber padding and is surrounded by rubber protective pads for protection
and shock absorbent during accidents. All vehicle measurements and dimensions are
according to the agronomics of the Iraqi human body. This design does not only serve
people with special needs, it can also serve other citizens for short distances, due to its
size, and practicality that makes it suitable for roaming within neighborhoods, alleys and
markets. This will reduce traffic congestion in the streets that is creating a
disproportionate pressure on urban development in Baghdad. This car will also help
students and low-income people to navigate the city to run their daily needs.
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For more details about the S car this study can be studied, including
measurements, materials, qualities, speed and other characteristics. It is highly
recommended to manufacture this vehicle from fiberglass, and tempered PVC fibers
which have shockproof quality to ensure the safety of users. The proposed color is blue
body and black leather seats.

Thank you
Shetha Faraj Abbo Al Numan/ 1985
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نموذج لمركبة كهربائية لذوي االحتياجات الخاصة ( إس ) S
المـــــلخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

تم تنفيذ فكرة هذا التصميم بنموذج حقيقي يمثل ربع الحجم الطبيعي ،لمركبة رباعية العجالت تعمل
بالطاقة الكهربائية (البطارية ) للوقوف على الشكل العام وخصائص المنتج المقترح وسميت المركبة ب (اس)
الغراض الدراسة كما في الشكل ( ،1أ -ب -ج) .وتنبع اهمية هذا المشروع من حاجة الشارع العراقي
للمركبات الكهربائية الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة االقتصادية في االنتاج والكلفة والوقود .اضافة الى
ان استخدامات المركبة الكهربائية ال تتوقف على خدمة ذوي االحتياجات الخاصة وإنما تتعداها إلى
االستخدامات المدنية للمسافات القصيرة ،كما ان اختصار حجمها يجعلها عملية ومالئمة للتجوال داخل األحياء
واألزقة واألسواق .ونكون بذلك قد عملنا بشكل ايجابي للحد من ظاهرة ازدحام المركبات في الشوارع مما
يخلق ضغطا ً مروريا ً ال يتناسب وحجم التطورات المدنية الهائلة الحاصلة في مدينة بغداد ،كما سيساهم ذلك
في مساعدة الطلبة ومحدودي الدخل على التنقل داخل المدينة لقضاء الحاجات اليومية الحيوية ،للمسافات
المحدودة .وتتطابق نسب هذا التصميم مع قياسات جسم االنسان العراقي ،كذلك تتناسب طرق تصنيعه مع
امكانيات المصانع االنتاجية المحلية.
يتكون الهيكل العام للمركبة من ثالثة أقسام هي ،الجزء األمامي الذي يحمل الزجاج األمامي الواقي
والذي بدوره يحمل مظلة المركبة عند استخدامها .اضافة الحتواءه على لوحة القيادة والمذياع /الراديو ،
والمقود األفقي المثلث الشكل الذي يساعد على توجيه المركبة  ،كما يحتوي المقود على اداة توفير الطاقة
الكهربائية لتحريك المركبة (باليد اليمنى)  ،والمكابح (اليد اليسرى) .عالوة على ذلك يحتوي المقود على
ازرار التشغيل  /مفاتيح المركبة وأزرار اإلنارة .أما الجزء األوسط الذي يربط بين المقدمة والمؤخرة فهو
مصمم لراحة القدمين (اقدام صناعية ربما) .بينما يتكون الجزء الخلفي من صندوق يحمل المقعد الدوار.
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ويتالف هذا الصندوق من قسمين وبابين متقابلين لبعضهما البعض  ،حيث يحتوي القسم األول البطارية التي
تزود المركبة بالكهربائية وهو مزود بباب مشبك ( للتهوية) يواجه الجزء الخلفي الخارجي من المركبة لتسهيل
عملية الصيانة والشحن .اما الجزء اآلخر فهة عبارة عن صندوق به باب صغير يواجه الجزء األوسط من
المركبة لالحتفاظ باألشياء الشخصية للسائق .ويهدف المقعد الدوار إلى تسهيل عملية ارتقاء السائق من المقعد
المدولب الى المركبة .ويزود ظهر المقعد بشعار ذوي االحتياجات الخاصة في الجزء الخلفي من المركبة
لتنبيه مستخدمي الشارع ،كما يمكن لهذه المركبة الرجوع للخلف.
ان مظلة  /سقف المركبة المستطيل قابل للمد والطي ،مصنوع من القماش المقاوم ومثبت بأنابيب
معدنية على صندوق الجزء الخلفي من المركبة ،حيث ان وحدة المظلة البأكملها قابلة للطي والخزن .وفي
حالة الرغبة بمد المظلة يمكن تثبيتها بمشابك في الجزء العلوي للواقي االمامي  ،وذلك لتوفير الظل خالل
موسم الصيف .والمركبة مبطنة بارضية من المطاط الصناعي ،ومحاطة من جوانبها بواقيات لدائنيه للحماية
و الوقاية من الصدمات.
للمزيد من التفاصيل حول المركبة ( )Sيمكن مراجعة هذه الدراسة  ،وهي تشمل القياسات والمواد
والصفات والسرعة وغيرها من الخصائص .هذا ويُنصح بتصنيع المركبة من األلياف الزجاجية والزجاج
المقسى المضاد للصدمات لضمان سالمة المستخدمين .واللون المقترح هو االزرق للبدن والجلد االسود للمقعد.

شكرا
شذى فرج عبو النعمان1985 /
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المشروع /شرح مفصل مع مقارنة
أ .أهمية المشروع:
إن سبب اختياري ل تصميم مركبة (اس  ) Sمن هذا النوع هو رغبتي ل مساعدة ذوي االحتياجات
الخاصة من م عوقي ال حرب .وألنني أرى ذوي االحتياجات الخاصة من فاقدي االطراف السفل ى
في الشوارع وقد صنعو ا مركبات بسيطة بجهودهم الشخصية ،من خالل تجميع أجزا ءً متواضع ة
مثل العجالت واالجزاء المهملة من السيارات .وألن ثمن السيارات المستوردة ذات الكفاءة
العالية التي تخدم هذه الفئة مكلفة باهضة الثمن  .لذلك فكرت في مساعدة هذه الفئة الشج اعة
ومواطني  ،وذلك ب تصميم مركبة كهربائية تخدم ذوي
و الكريمة بمجهودي خدمة لب الدي
ً
االحتياجات الخاصة ،وفاقدي االطراف السفلى كما يتضح بالصور الفوتوغرافية للنم و ذج
الحقيقي ال وارد بشكل رقم (  ، 1أ  -ب  -ج ) .

(أ)
شكل رقم (،1أ) منظور علوي جانبي ايسر مع المظلة المطوية للنموذج الحقيقي للمركبة (اس )S
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(ج)

(ب)

شكل رقم ( ،1ب) منظور جانبي ايمن مع المظلة الممدودة( ،ج) منظور خلفي والمظلة مطوية
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ب .المقارنة /مشاكل المركبات المماثلة وسبل تفاديها بالتصميم المقترح لمركبة (اس)S
ضمن الدراسة المسحية الميدانية تم االطالع على عدد من المركبات من هذا النوع:
أوال :المركبة الكهربائية األجنبية المرفقة صورتها ( صورة رقم  ) 2والتي تعاني من عدة سلبيات ارتأيت
معالجتها تتمثل في:
 كون المركبة مكلفة وال يسهل امتالكها اال من قبل الشريحة المرفهة.
 كبر حجمهما وضخامتهما وعلو مقعدها مما يصعب ارتقاءها على ذوي االحتياجات الخاصة.
 كونها غير مزودة بسقف واق من اشعة الشمس.
 تفتقر لمصد رياح /نافذه واقية.
 المكان المخصص لخزن االغراض الشخصية بعيد عن متناول اليد وغير محمي وظاهر للعيان.
 العجالت قابلة للثقب والتلف.

شكل رقم ( )2صورة لمركبة كهربائية حديثة عالية التكاليف
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ثانيا :المركبات التي تم استيرادها من قبل الشركة العامة للسيارات والخاصة بذوي االحتياجات الخاصة والتي
تبلغ كلفتها "  500دينار عراقي اي ما يساوي قيمته  1650دوالر امريكي في عام اجراء هذه الدراسة" كما
يتضح بالصورة التقريبية بالرقم ( )3وهي ذات سلبيات ومشاكل تم معالجتها بالتصميم المقترح (اس )Sتتمثل
في التالي:
 كونها بثالث عجالت وهذا يسبب عدم استقرار خاصة عند المنعطفات ،وذوي االحتياجات الخاصة هم احوج
ما يكونوا لالستقرار ،وقد تم مراعاة ذلك وتداركه بالتصميم المقترح لهذه الدراسة.
 علو هذه المركبة منخفض على النقيض من شكل ( )2مما يسبب خطورة أثناء سيرها في شوارع بغداد لعدم
تميزه عن محيطها الخارجي ،أما مركبة (اس )Sفهي ذات مظلة بارتفاع مناسب ومدروس يميزها عن محيطها
وينبه مستخدمي الشارع لها.
 صعوبة االنتقال من المقعد المدولب  Wheel Chairإلى المركبة ( )3المشار اليها لثبات المقعد ،اما انتقال
ذوي االحتياجات الخاصة الى المركبة (اس )Sفهي اسهل بفضل المقعد الدوار وارتفاعه المناسب ،اضافة
لتزويدها بمساند قابلة للتعديل والرجوع للخلف.
 عدم توفر مظلة تقي من اشعة الشمس في المركبة رقم ( )3عكس التصميم المقترح حيث ان مركبة (اس)S
تحتوي على سقف من القماش قابل للطي.
 عدم امتالك هذه المركبة لمصد رياح /نافذة واقية لذا تم توفيره بالتصميم المقترح.
 عدم توفر وحدات خزن بهذا التصميم وهي مهمة بالنسبة لذوي االحتياحات الخاصة خاصة العمال ،وقد تم
توفيرها بالتصميم المقترح.
 لهذه المركبة اطارات اعتيادية ذات قدرة تلف عالية ،اما في المركبة (اس )Sفقد تم اقتراح عجالت من المطاط
المضغوط ذات قدرة تحمل عالية ال تشكل مشكلة للسائق في مسألة استبدال اإلطار ،وخاصة كون المسألة
صعبة لذوي االحتياجات الخاصة.
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 يضاف لذلك ميزة امكانية تصنيع المركبة (اس )Sمحليا وباسعار منافسة من خامات لدائنية متاحة مناسبة
الكلفة وسهلة التجميع والصيانة تتمثل بالياف البالستك المركبة.
 اضافة الى توفيرمذياع ترفيهي في التصميم المقترح ونظام اضاءة ليلي واضاءة منبهة عند االنعطاف والرجوع
للخلف والخطر.

شكل رقم ( )3صورة لتصميم مقارب للمركبة الكهربائية المستوردة في العراق بالفترة اثناء الدراسة هذه،
اال ان النموذج المستورد كان البدن باللون االزرق والمقعد باللون االسود

ج -شرح مفصل الجزاء النموذج المقترح
يتكون الهيكل العام للمركبة من ثالثة أقسام هي ،الجزء األمامي الذي يحمل الزجاج األمامي الواقي والذي
بدوره يحمل مظلة المركبة عند استخدامها .اضافة الحتواءه على لوحة القيادة والمذياع /الراديو  ،والمقود
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األفقي المثلث الشكل الذي يساعد على توجيه المركبة  ،كما يحتوي المقود على اداة توفير الطاقة الكهربائية
لتحريك المركبة (باليد اليمنى)  ،والمكابح (باليد اليسرى) .عالوة على ذلك يحتوي المقود على ازرار التشغيل/
مفاتيح المركبة وأزرار اإلنارة .أما الجزء األوسط الذي يربط بين المقدمة والمؤخرة فهو مصمم لراحة القدمين
( او اقدام صناعية حسب الحالة ) .بينما يتكون الجزء الخلفي من صندوق يحمل المقعد الدوار .ويتالف هذا
الصندوق من قسمين وبابين متقابلين لبعضهما البعض  ،حيث يحتوي القسم األول البطارية التي تزود المركبة
بالكهربائية وهو مزود بباب ذو فتحات للتهوية يواجه الجزء الخلفي الخارجي من المركبة لتسهيل عملية
الصيانة والشحن .اما الجزء اآلخر فهة عبارة عن صندوق به باب صغير يواجه الجزء األوسط من المركبة
لالحتفاظ باألشياء الشخصية للسائق .ويهدف المقعد الدوار إلى تسهيل عملية ارتقاء السائق من المقعد المدولب
الى المركبة .ويزود ظهر المقعد بشعار ذوي االحتياجات الخاصة في الجزء الخلفي من المركبة لتنبيه
مستخدمي الشارع ،كما يمكن لهذه المركبة الرجوع للخلف.
ان مظلة  /سقف المركبة المستطيل مصنوع من القماش ومثبت بأنابيب معدنية على صندوق الجزء الخلفي
من المركبة حيث ان وحد المظلة البأكملها قابلة للطي والخزن .وللمظلة خاصية الطي أو المد حسب الحاجة،
ففي حالة الرغبة بمدها يمكن تثبيتها بمشابك في الجزء العلوي للواقي االمامي  ،وذلك لتوفير الظل خالل
موسم الصيف .والمركبة مبطنة بارضية من المطاط الصناعي ،ومحاطة من جوانبها بواقيات لدائنيه للحماية
و الوقاية من الصدمات.
د -مخططات التصميم المقترح للمركبة (اس)S
فيما يلي شكل رقم ( ، 4أ -ب -ج ) الذي يوضح رسم تخطيطي للمنظور الجانبي ،واالمامي ،والخلفي للتصميم
المقترح .أما شكل ( )5فيوضح مخطط الجزاء المركبة المقترحة باالرقام تليها تفاصيل االجزاء كل حسب
الرقم الموضح بالشكل في الصفحة التالية للشكل .في حين يوضح الشكل ( )6مخطط لتفاصيل المقود االفقي
المثلث الشكل للتصميم المقترح .اما الشكل ( )7فهي صورة للمركبة (اس )Sبالشارع.
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شكل رقم ( ،4أ) المنظورالجانبي للمركبة المقترحة (اس )S
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(ج)

(ب)

شكل رقم (  ،4ب  -ج) المنظورالخلفي واالمامي للمركبة

15

شكل رقم ( )5مخطط الجزاء المركبة المقترحة (اس  )Sباالرقام

مفصل اجزاء المركبة ( شرح مخطط )5
 -1النافذة األمامية الواقية مرتبطة بجزء رقم ( )1بواسطة إطار مثبت.
 -2مقدمة المركبة وتتالف من الجزء الحامل لمصد الرياح /النافذة االمامية ،لوحة التشغيل ،المذياع ،والمقود
االفقي التصميم.
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 -3المقود االفقي التصميم المثلث الشكل ،ويحتوي على منظم للطاقة الكهربائية يدار باليد اليمنى ،و كابح يدار
باليد اليسرى ،كما يحوي على مفتاح لتشغيل المركبة ومفتاح لتشغيل اإلنارة ومنبه ضوئي ال يعطل بالمركبة
ومنبه سمعي (هورن) ،يكون جزء رقم ( )4تابع للمقود.
 -4منظم لإلشارات الضوئية الجانبية ومنظم لرجوع المركبة للخلف.
 -5االنابيب الحاملة لمظلة السقف المصنوعة من قماش متين.
 -6قماش مظلة السقف وهو من نوع ( الجادر) الخاص بصناعة الخيام والمقاوم ألشعة الشمس والمطر.
 -7مشابك معدنية مثبتة بنهاية المظلة لتثبيت المظلة بالواجهة االمامية للمركبة عند مدها.
 -8رابط عدد اثنان تساعد على يربط السقف عند طيه باليد.
 -9مقعد المركبة الدوار ويتموضع على صندوق المركبة في جزئها الخلفي ،وهو مبطن ومغلف بالقماش او الجلد
الصناعي ،مصمم من قطعة واحدة له قدرة الدوران االفقي بدرجة ( )180درجة وقفل تثبيت لتسهيل انتقال
السائق من الكرسي المدولب للمركبة .اما ظهر المقعد /مسند الظهر فيتكون من جزئين لتوافق جسم السائق.
 -10الجزء العلوي المتمفصل من مقعد الظهر يمكن التحكم به لمالئمة منطقة اعلى ظهر ورقبة السائق.
 -11مسندان لليدان وهما مبطنان لتوفير راحة اكبر ،لهما قدرة الرجوع للخلف لتسهيل حركة السائق من والى
المركبة.
 -12حزام االمان لتثبيت السائق.
 -13صندوق المركبة وهو الجزء الخلفي لها ويحمل اعمدة المظلة والمقعد الدوار ،كما يحتوي على البطارية
وصندوق حفظ صغير.
 -14مصدات جانبية مطاطية /لدائنية لحماية المركبة.
 -15صندوق حفظ صغير يقع تحت المقعد لحفظ األغراض مزود بمقبض يدوي.
 -16انارة خلفية ليلية ،ومنبهات توقف.
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 -17انارة أمامية ليلية.
 -18إطارات امامية (عدد )2من المطاط المضغوط المقاوم للتعريات واالجهاد.
 -19إطارات خلفية (عدد )2من المطاط المضغوط المقاوم للتعريات واالجهاد.
 -20ارضية المركبة وهي سائق ،مبطنة بالمطاط ،وتربط جزء المركبة االمامي بالخلفي.
 -21اداة تثبيت المقعد.
 -22اضاءة مرمشة جانبية لالنعطاف والخطورة.

شكل رقم ( )6منظور علوي الجزاء المقود االفقي المثلث الشكل المقترح للمركبة مع تفاصيل اجزاءه
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ج -خصائص التصميم المقترح للمركبة (اس)S
 حجم المركبة عملي ،مختصر ،ومناسب
 المركبة مزودة بمظلة قابلة للطي والفرد بسهولة ،تقي من اشعة الشمس
 المركبة عملية الحجم ذات واجهة واقية لدائنية شفافة
 المركبة سهلة الشحن واالستخدام من قبل ذوي االحتياجات الخاصة
 ذات مقعد دوار لتسهيل جلوس المستخدم مزود بمثبت للتحكم بثبات المقعد
 مساند الذراعين مبطنة وقابلة للضبط لتسهيل عملية الجلوس
 سهولة الشحن وتوصيل البطاريات
 سهولة في التحكم بالعجالت من خالل المقود االفقي التصميم
 لوحة تحكم واضحة و سهلة االستخدام
 إطارات مضغوطة مقاومة للتلف و االنزالق
 صندوق خزن مالئم الحجم
 واقيات مطاطية مقاومة للصدمات
 اضاءة ليلية ومنبه وامض لالتجاهات وعند الخطر
 إجمالي طول المنتج 180 :سم
 إجمالي عرض المنتج 60 :سم
 المواد األولية للمنتج :الهيكل من الصلب المقاوم للصدأ ،والبدن من اللدائن المقواة بااللياف
 لون المنتج األساسي :االزرق السمائي
 لون المقعد اسود
 عرض المقعد 42:سم
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 عمق المقعد 41 :سم
 وزن المقعد7 :كيلوغرام
 ارتفاع المقعد عن األرض 50 :سم
 مسافة ارتفاع المركبة عن األرض15 :سم
 عدد العجالت4 :
 العجالت 10 X 20 :سم مطاط مضغوط
 زاوية التسلق 6 :درجات
 تحول دائرة نصف قطرها137 :سم
 السرعة القصوى 4.25 :ميل في الساعة
 قدرة البطاريات12 (v 12 ah122) :فولت  122أ أتش
 وزن البطارية 9:كيلوغرام
 المكابح :كهرومغناطيسية
 الشاحن :خارجي )(24V2A
 التحكم /المقود(Cte 45a) :
 المدى األقصى 15 :كلم
 قدرة المحرك 24 :فولت ×  270واط ×  4700دورة في الدقيقة
 القدرة 136 :كيلوواط
 وزن المنتج الفعلي 43 :كيلوغرام
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هـ  -االدعاءات:
 )1المقعد قابل للدوران ب  180درجة والتثبيت في أي وضع مرغوب ليسهل انتقال السائق من وإلى المركبة.
 )2المساند المقعد اليدوية قابلة للرجوع للخلف لتسهيل حركة وانتقال ذوي االحتياجات الخاصة للمركبة.
 )3كون ظهر المقعد متمفصل للتحكم بالوضع األكثر مالئمة للجالس.
 )4كون المركبة ذات سقف متجرك واقي قابل للمد والطي يدويا عند الحاجة.
 )5اختصار الحجم ومرونة الشكل وجماليته وانسيابيته.
 )6كونه حاوي على جهاز راديو ترفيهي واضاءة.
 )7كون المقود افقي ذو تصميم حديث وجديد غير مطروق كما هو موضح بالبحث.
 )8احتواء المركبة على صندوق لحفظ األغراض يقع تحت المقعد مما يسهل استعماله.
 )9المركبة مزودة باطارات اربعة مقاومة للتلف تضمن استقرار السائق.

شكل رقم ( )7المركبة المقترحة ( اس  )Sفي الشارع
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