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زاوية دخول 
الهواء إلى محرك 

الطائرات تعمل
في حاالت تغير 

احلرارة مبحركات 
الطائرة

مبجرد تشغيل 
الطاقة الكهربائية 

في الطائرة 
يقوم الغطاء 
بفتح احلماية 
من اجلهتني 

األمامية واخللفية 
من احملرك 

أوتوماتيكيًا

صممت منوذجًا 
أوليًا لالختراع 

وشاركت به
 في معرض 
الطيران في 

أبوظبي ولقي 
استحسانًا كبيراً

»زاوية دخول الهواء« 
تتحكم في زاوية 

مدخل الهواء لسحب 
الهواء الكافي 

الكمبيوتر احملترف 
متعدد االستعماالت 

وباإلمكان تصنيعه 
بجميع األحجام

in TV 3 يجمع 
أجهزة متعددة في 

جهاز واحد مثل 
الكمبيوتر والتلفزيون 

والراوتر والرسيڤر 
والتلفون والكاميرا 

الديجتال

مرحلة التسويق 
ستكون اخلطوة 
التالية ملا قدمته 

من اختراعات بعد 
احلصول على براءات 

االختراع

اعتبر أن مركز صباح األحمد ساهم في وضع بصمة للمخترع الكويتي في احملافل الدولية

شموه: اختراع غطاء حماية محركات الطائرات
يؤمّن حماية للمحرك بنسبة %100

علي شموه مخترع كويتي فكر في حلول لبعض املشاكل التي تعترض الطائرات خالل عملية 

الطيران عبر إيجاد أفكار عملية للمشاكل املتعارف عليها، وذلك بهدف احملافظة على كفاءة 

الطائرة من خالل احملافظة على احملركات. وتأتي اختراعات شموه من صلب تخصصه فهو 

درس ويعمل في مجال هندسة الطيران إال أن تخصصه في هذا املجال لم يصرفه عن تقدمي 

أفكار خالقة من خالل اختراعات أخرى كشاشة الـ in tv 3، حيث استغل شاشة التلفاز 

لتصبح جهازا يجمع كل الكيبالت التي تستخدم بشكل دوري في احلياة اليومية. 

ويعتبر شموه ان واقع املخترعني اليوم أصبح أفضل مما كان عليه في السابق 

بفضل وجود مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع الذي جعل للمخترع الكويتي 

بصمة في الكثير من املجاالت واحملافل.  »األنباء« استضافته لتستمع منه 

وتتعرف على طبيعة اختراعاته ومدى فائدتها.

فإلى التفاصيل:

كتبت:  رندى مرعي 

الثاني مع حرية التنقل عبر 
القنوات الفضائية واالنترنت 
فـــي آن واحد والتحدث عن 
طريق التلفـــون املدمج مع 

الشاشة. 
كمـــا ميكـــن نســـخ أي 
طباعة وصـــور عن طريق 
)WIRELESS( دون احلاجة 
إلى كيبل وإضافة أو نسخ 
برامج من والى الكمبيوتر عن 
طريق فتحات USB وبإمكان 
أي جهاز آخر شبك عن طريق 
هذه الشاشة باالنترنت حيث 
ان هذه الشاشة حتتوي على 
راوتر ورســـيفر للقنوات 
الفضائيـــة. هـــذا، فضـــال 
عن احتوائهـــا على كاميرا 

دجيتال. 

وأين ميكن استخدام 
هذه الشاشة؟ 

٭ ميكـــن اســـتعمال هذه 
التي  الشاشـــة في األماكن 
ليست فيها مساحات كافية 
أو  اليخت  أو  املكتـــب  مثل 
الشاليه أو حتى املخيم. وفي 
حال عدم توافر خط تلفون 
أرضي مثال فـــي اليخت أو 
املخيم ميكـــن االتصال عن 
طريـــق وصالت شـــركات 

االتصاالت.

في ظل الثورة 
التكنولوجية احلالية، 

هل تعتقد أن هذا 
االختراع قد ميأل أي 

فراغ؟ وما الفئات التي 
تتوجه لها من خالل 

هذا االختراع؟ 
٭ بداية البد من اإلشارة إلى 
أنني قمت بهذا االختراع عام 
2009 قبل أن تصل الثورة 
إلـــى ما هي  التكنولوجية 
عليـــه اليـــوم، ولكن على 
الرغم من ذلك ال يوجد مثل 
هذه الشاشة، وهذا التطور 

ال يغني عنها. 

هل دخل أي اختراع 
مرحلة التسويق؟ 

٭ ال، لم يدخل أي اختراع 
التســـويق ولكنها  مرحلة 
ستكون اخلطوة املقبلة، إذ 
إن كل االختراعات حاصلة 

على براءات اختراع. 

كيف ترى واقع 
املخترعني اليوم في 

الكويت؟ وما دور 
مركز صباح األحمد 

للموهبة واإلبداع في 
دعمهم؟ 

٭ أرى أن واقـــع املخـــترعني 
اليوم أفضل مما كان عليـــه 
في السابق، فاملخترع لم يكن 
له أي بصمـــة في املجتمع، 
اليـــوم وبوجـــود  ولكـــن 
مركز صباح األحمد أصبح 
للمختـــرع بصمة واضحة، 
فاملركز أوصـــل املخترعني 
إلى محافل دولية من خالل 
التي يشـــاركون  املعارض 

فيها.

وما الهدف منه؟ 
٭ هذا االختراع هو عبارة 
عن تلفزيون يجمع فيه كل 
التي يســـتخدمها  األجهزة 
الفرد في يـــومه، والهـــدف 
من هذا االختــــــراع هـــو 
دمـــج مجموعة من األجهـزة 
في جهـــاز واحــــــد مـــثل 
»كمبيوتـــر« »تلفزيـــون« 
»راوتر« »رسيفر« »تلـــفون« 
»كاميرا ديجتال« وتوابعها 
التخفيف من  لتساعد على 
التـــي تكون على  األجهزة 
الطاولة وتوفر في املساحة 
وتخفـــف مـــن األســـالك 
الكهربائيـــة مـــع الكيبالت 
وسرعة نقلها من مكان إلى 
آخر وال توجد صعوبة في 
توصيل األسالك الكهربائية 
وال حتتـــاج إلـــى موزعات 
كهربائيـــة إضافيـــة علما 
بأن هذه الشاشـــة ســـهلة 
االستعمال، حيث يتم تشغيل 
النظام بالكامل بثالثة أسالك 
كهربائية فقط، ويحتاج إلى 
نقطة كهرباء واحدة، ونقطة 
ســـتاليت واحـــدة، ونقطة 

تلفون واحدة.

وهل ميكن أن يتم 
استخدامه كتلفزيون 

وكمبيوتر في آن 
واحد؟ 

٭ نعم، من املمكن اجلمع بني 
قنوات التلفزيون والكمبيوتر 
فـــي آن واحد، وذلك بفصل 
الشاشـــة إلى جزأين حيث 
الفضائية  القنـــوات  تكون 
باجلزء األول، وميكن دخول 
املواقع على االنترنت باجلزء 

مرن للضغط على املستند 
وباإلمـــكان لف الشاشـــة 
األمامية 180 درجة واغالقها 
علـــى الوجـــه األمامي من 
الســـكانر لتفادي اخلدوش 

والكسر.

وكيف يتم استعمال 
هذا الكمبيوتر؟  

٭ يعمــــل من خالل ســــحب 
الشاشــــة األماميــــة ووضع 
املستند املراد نسخه في اجلهة 
اخللفية من الشاشة على وجه 
الســــكانر وإرجاع الشاشة 
إلى مكانهــــا الطبيعي، ومن 
ثم وضع األوراق في اجلهة 
اخللفية من الشاشة، ومن ثم 
الدخول إلى برنامج السكانر 
ثم النســــخ  بعدهــــا تخرج 
النسخة املنسوخة من اجلهة 
الســــفلية من الشاشة. وفي 
حال استعماله كـ »الب توب« 
يجب إلغاء القاعدة من اجلهاز 
مع صنــــدوق الورق واغالق 
الورق بالغطاء  مكان سحب 
اخلاص للجهاز وسيتحول 
إلى الب توب محمول وميكن 
عمل »سكان« بهذه الوضعية 
وبه 3 أنظمة لتشغيل املفتاح 
الرئيسي ونظام بصمة اإلصبع 
وبصمة الصوت وفيه تلفون 
للخطوط األرضية  أو الشبك 
عن طريق اإلنترنت ويعمل 
على نظام »وايرلس« مبجرد 
ســــحب التلفون مــــن املكان 
املخصص للتلفون أو بوضعه 

في مكانه للشحن.

3 in TV

وأخيرا ما اختراع in TV 3؟ 

٭ هــو عــبــارة عــن جهاز 
ــي«  ــب ــت ــك كــمــبــيــوتــر »امل
الوقت  و»الالبتوب« بنفس 
وباإلمكان تصنيعه بجميع 
األحجام »بوصة« ومتعدد 
االستعماالت ونوعية الشاشة 
»ال. إي. دي« نحيفة ولها 
خاصية فريدة مثل سكانر 
وسهل  للورق  طابعة  مع 
لالستعمال من حيث وضع 
الــورق أو بتغيير األحبار 
أو احلمل للتنقل من مكان 

إلى آخر.

وما مواصفاته؟
الكمبيوتر  ٭ يتميز هـــذا 
بســـحب اجلزء األمامي من 
الكمبيوتر )الشاشة( واجلزء 
الثاني عبارة عن »سكانر« 
لتصوير املستندات املطلوبة 
وفيه »برينتـــر« للطباعة 
وميكن إرسال أي مستند عبر 
»الوايرلس« للطباعة وفي 
 USB  هذا الكمبيوتر مداخل
  CD writerو DVDو HDMIو
ويعمل هـــذا اجلهاز بنظام 
Remote Control ونظام   الـ 
Wi Fi وبطاريـــة ليثيـــوم 
وشاشـــة ملس وكيبورد + 
ماوس بنظام السلكي ونظام 
بصمة اإلصبع و)نظام بصمة 
الصـــوت وكاميـــرا رقمية 
وتلفون للخطوط األرضية 
ولإلنترنت. أما الوجه األمامي 
للســـكانر ففيه مسافة إلى 
الداخل مبعدل 1 سم لتصوير 
الســـميكة مثل  املستندات 
صفحة من كتاب أو صفحة 
من جواز ســـفر، وبالوجه 
املقابل للسكانر هناك وجه 

على كفاءة أداء الطائرة. 
أما هذه الطريقة اجلديدة 
فتتحكم فـــي زاوية مدخل 
الهواء لسحب الهواء الكافي 
ويربط هذا النظام مع نظام 
الطائرة ويعمل في حاالت 
املنعطفات الصعبة وغالبا 
ما يســـتخدم فـــي الطيران 
احلربي وليس في الطيران 
العـــادي إذ إنـــه عبارة عن 
مناورات، وعندما تنعطف 
الطائرة باجتاهات مختلفة 
يختـــل معدل الهـــواء فيها 
وقـــد ال يصل الهواء الكافي 
للمحرك، لذا فإن هذه الطريقة 
تصلح للمحركات اجلانبية 
للطائرات. وتوضع القطعة 
عند بدايـــة الهواء وبالتالي 
تتحرك مـــع حركة احملرك 
باجتاه الزاوية لتقوم بتوزيع 
الهـــواء بحركة انســـيابية 

للمحرك.

كيف جاءت فكرة هذا 
االختراع؟   

٭ من خالل عملي في مجال 
الطائرات كنـــت دائما أرى 
هذه املشـــكلة في الطائرات 
فبحثت مـــع الطيارين عن 
ســـبب املشـــكلة من خالل 
معرفة ماهية الرحالت التي 
كانوا يقومون بها واكتشفت 
أنها بسبب تغير الهواء على 
احملرك نتيجة نوعية القيادة 
ومن هنـــا كانت الفكرة في 

إيجاد حل لهذه املشكلة. 

الكمبيوتر المحترف

ما الكمبيوتر 
احملترف؟ 

ماذا عن اختراعك 
»غطاء حماية 

احملركات« للطائرات؟ 
٭ هو غطـــاء اوتوماتيكي 
مصنع في احملرك نفسه من 
اجلهتني األمامية واخللفية 
من احملرك للحماية من )عش 
طيور، خليـــة نحل، أتربة، 
ثلوج( وغيرها. وهو غطاء 
يحمي احملرك ويعمل بنظام 

هايدروليك أو كهربائي.

كيف يعمل هذا 
الغطاء؟ 

٭ مبجـــرد أن يقوم الطيار 
بتشغيل الطاقة الكهربائية 
في الطائرة يقوم هذا النظام 
بفتح احلماية من اجلهتني 
األمامية واخللفية من احملرك 
اوتوماتيكيا. ومبجرد إغالق 
الكهربائيـــة كليا  الطاقـــة 
بالطائرة مـــن قبل الطيار، 
يقوم نظام احلماية باالنتظار 
حتى تتم عملية تبريد احملرك 
وتوقف احملرك عن عملية 
الدوران كليا ومن ثم يقوم 
نظام احلماية بإغالق احملرك 

من األمام واخللف.
ويفتح احملرك أوتوماتيكيا 
خالل اســـتخدام وتشغيل 
احملرك، وهو مرتبط بشاشة 
املالحة لدى الطيار ومبجرد 
تشغيل الطائرة يفتح الغطاء 
ولدى إيقاف الطائرة، ويجب 
أن تكـــون درجـــة احلرارة 
طبيعيـــة ودوران احملرك 
صفرا، كما أن الغطاء يغلق 
تلقائيـــا حلمايـــة احملرك. 
غير أن هذا احملرك حساس 
إلـــى دقة وعناية  ويحتاج 

خالل االستخدام.  

وما إيجابيات استخدام 
هذا الغطاء بشكل عام؟ 

٭ هذا الغطاء يؤمن حماية 
للمحـــرك بنســـبة %100، 
ويخفف العبء على الفنيني 
الذين يقومون بتغطية احملرك 
خالل التغيرات اجلوية التي 

يتعرض لها. 

وهل صنعت منوذجا 
أوليا للجهاز؟ 

٭ نعم لقد صممت منوذجا  
أوليا وشاركت به في معرض 
الطيران فـــي أبوظبي، وقد 
لقي استحسانا كبيرا لدى 
الذيـــن زاروا  املهندســـني 

املعرض )عرب وأجانب(.

وما زاوية دخول الهواء إلى 
محرك الطائرات؟ 

٭ هـــي عبارة عـــن قطعة 
توضع مكان دخول الهواء إلى 
محرك الطائرات )جت( ففي 
حاالت الطيران الصعب مثل 
السرعة القصوى في الطيران 
مع انعطافات صعبة ال يقدر 
احملرك على ســـحب الهواء 
الكافي فترتفع حرارة احملرك 
أو تفقد القوة في نظامه مما 
إيقاف احملرك،  يتسبب في 
فعنـــد تغير احلركة ترتفع 
درجة احلـــرارة ما قد يؤثر 

علي شموه خالل مشاركته في معرض ابوظبي للطيرانعلي شموه يتحدث للزميلة رندى مرعي   )سالم الشمري(

3in tv منوذج الشاشات قبل

الزاوية العادية

3 in tv شاشة

الزاوية احلادة قبل االختراع 

الكمبيوتر احملترفطريقة عمل غطاء محرك الطائرة

علي
شموه


