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  كلية التعليم الصناعي
  

  
  أنظمة التكييف: سم المادةإ   الھواء                        تكييفلوجيا التبريد وتكنو: القسم العلمي

  أشرف ميمي السعيد/ م.م: معاون المادة                                        عبدهللا ج&ل غانم/ د.ا: ستاذ المادةأ
  

  

  كييف الھواء الراجعوحدة ت/ سم الجھازإ  م

  )تكييف ھواء الراجع (  ا1ول من الفصل الدراسي الثاني  ا1سبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  . مكونات وحدة تكييف الھواء الراجعان يتعرف الطالب علي  -١

  )لوحة التشغيل والتحكم –الدائرةالميكانكية –وحدة مناولة الھواء(الطالب علي  يتعرفان  -٢

  .خطوات تشغيل الجھاز وخطوات ا1يقافم الطالب ان يتعل -٣

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .دةتوصيل التيار الكھربي للوح -١

  .تشغيل المروحة وضبط سرعة الھواء من خ&ل مفتاح سرعة المروحة -٢

ان يتعرف الطالب علي كيفية  قياس درجة الحرارة الجافة والرطبة علي كل مقطع من  -٣

  .مقاطع الجھاز

  دور الفني في التجربة  -٤

  .التاكد من س&مة التوصي&ت الكھربية للجھاز -١

  .التأكد من س&مة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجھاز -٢

  .التاكد من عمل اجھزة القياس بطريقة سليمة -٣

تشغيل الجھاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٤

  .&ب المعملوقبل دخول الط

سرعة  - فقد الضغط -الط&ب علي كيفية اجراء التجربة وقياس درجاات الحرارة يبتدر -٥

  الفولت- ا1مبير –الھواء 

  دور الطالب في التجربة  -٥

فرق الضغط خ&ل فوھة  -قياس وتسجيل درجات  الحرارة خ&ل مقاطع الجھاز المختلفة -١

  .ا1مبير–الفولت - التدفق

  .معدل تدفق الھواء خ&ل الجھازحساب كيفية  -٢

  
          سم                           رئيس الق                                                                                             ستاذ المادة   أ

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أنظمـــة التكييـف
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  كلية التعليم الصناعي

  
  أنظمة التكييف: إسم المادة اء                         تكنولوجيا التبريد وتكييف الھو: القسم العلمي

  أشرف ميمي السعيد/ م.م: معاون المادةعبدهللا ج&ل غانم                                        / د.ا: أستاذ المادة
  

  

  وحدة تكييف الھواء الراجع/ سم الجھازإ  م

  )التسخين المحسوس تجربة( من الفصل الدراسي الثاني الثاني  ا1سبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  . ان يتعرف الطالب علي عملية التسخين المحسوس للھواء -١

  .ان يتدرب الطالب علي كيفية قياس درجة الحرارة الجافة والرطبة، فرق الضغط للھواء -٢

  .السيكرومتري الطالب علي كيفية التعامل مع خريطة الھواء يتمرنان  -٣

  .الھوائي ب الحمل الحراري للسخانان يحسب الطال -٤

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .دةتوصيل التيار الكھربي للوح -١

  .تشغيل المروحة وضبط سرعة الھواء من خ&ل مفتاح سرعة المروحة -٢

  .دقائق ١٠تشغيل السخان ا1بتدائي من خ&ل مفتاح تشغيل السخان وا1نتظار لمدة  -٣

  .لحرارة الجافة والرطبة علي كل مقطع من مقاطع الجھازدرجة اكمية الھواء و قياس  -٤

  .خ&ل فوھة التدفقمن قياس فرق ضغط الھواء  -٥

  .قياس كل من الفولت وا1مبير المسحوب للجھاز -٦

  دور الفني في التجربة  -٤

  .التاكد من س&مة التوصي&ت الكھربية للجھاز -١

  .للجھازالتأكد من س&مة الفيوزات ومفاتيح التشغيل  -٢

  .التاكد من عمل اجھزة القياس بطريقة سليمة -٣

  .تشغيل الجھاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب -٤

فقد  - ت الحرارةمعد1ت التدفق و درجاالط&ب علي كيفية اجراء التجربة وقياس  يبتدر -٥

  الفولت -ا1مبير  -سرعة الھواء  - الضغط

  ور الطالب في التجربةد  -٥

فرق الضغط خ&ل فوھة  -قياس وتسجيل درجات  الحرارة خ&ل مقاطع الجھاز المختلفة -١

  ا1مبير-الفولت - التدفق

  قدرة السخان الكھربية- حساب معدل تدفق الھواء خ&ل الجھاز -٢

  .رسم ا1جراء علي خريطة الھواء وحساب حمل التسخين باستخدام خريطة الھواء -٣

  تحليل النتائج التي تم التوصل اليھا -٤

  

سم                          رئيس الق                                                                                                 ستاذ المادة   أ

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أنظمـــة التكييـف
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  كلية التعليم الصناعي
  

  
  
  

  

  أنظمة التكييف: إسم المادة ھواء                         تكنولوجيا التبريد وتكييف ال: القسم العلمي

  أشرف ميمي السعيد/ م.م: معاون المادةعبدهللا ج&ل غانم                                        / د.ا: أستاذ المادة
  

  وحدة تكييف الھواء الراجع/ اسم الجھاز  م

  )التبريد المحسوس تجربة(من الفصل الدراسي الثاني الثالث  ا1سبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  . المحسوس للھواء التبريدان يتعرف الطالب علي عملية  -١

  .ان يتدرب الطالب علي كيفية قياس درجة الحرارة الجافة والرطبة، فرق الضغط للھواء -٢

  .تعيين حمل التبريد للملف -٣

  .بريدتعيين كمية الحرارة الممتصة من الھواء بواسطة ملف الت -٤

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .دةتوصيل التيار الكھربي للوح -١

  .تشغيل المروحة وضبط سرعة الھواء من خ&ل مفتاح سرعة المروحة -٢

  .دقائق ١٠وا1نتظار لمدة  الملف من خ&ل مفتاح تشغيل التبريد ملف تشغيل -٣

  .ھازقياس درجة الحرارة الجافة والرطبة علي كل مقطع من مقاطع الج -٤

  .قياس فرق ضغط الھواء خ&ل فوھة التدفق -٥

  .قياس كل من الفولت وا1مبير المسحوب للجھاز -٦

  دور الفني في التجربة  -٤

  .التاكد من س&مة التوصي&ت الكھربية للجھاز -١

  .التأكد من س&مة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجھاز -٢

  .ةالتاكد من عمل اجھزة القياس بطريقة سليم -٣

  .تشغيل الجھاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب -٤

سرعة  - فقد الضغط -ت الحرارةكيفية اجراء التجربة وقياس درجا الط&ب علي بيتدر -٥

  .الفولت–ا1مبير –الھواء 

  دور الطالب في التجربة  -٥

فرق الضغط خ&ل  -لمختلفةقياس وتسجيل درجات  الحرارة خ&ل مقاطع الجھاز ا -١

  .ا1مبير–الفولت -فوھة التدفق

  .خريطة الفريونسم ا1جراء علي خريطة الھواء  ور -٢

كمية الحرارة الممتصة من  –حمل ملف التبريد - حساب معدل تدفق الھواء خ&ل الجھاز -٣

  .الھواء بواسطة ملف التبريد 

  .تحليل النتائج التي تم التوصل اليھا -٤

سم                           رئيس الق                                                                                                   لمادة   ستاذ اأ

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أنظمـــة التكييـف
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  كلية التعليم الصناعي

  أنظمة التكييف: ةإسم الماد تكنولوجيا التبريد وتكييف الھواء                         : القسم العلمي

  أشرف ميمي السعيد/ م.م: معاون المادةعبدهللا ج&ل غانم                                        / د.ا: أستاذ المادة

  وحدة تكييف الھواء الراجع/ اسم الجھاز  م

  )تجربة اجراء تبريد وأزالة رطوبة(من الفصل الدراسي الثاني الرابع  ا1سبوع  -١

  التجربةالغرض من   -٢

  . اجراء تبريد وأزالة رطوبةان يتعرف الطالب علي  -١

  .ان يتدرب الطالب علي كيفية قياس درجة الحرارة الجافة والرطبة، فرق الضغط للھواء -٢

  . تعيين كميه الحرارة الممتصة من الھواء بواسطة ملف التبريد -٣

ف التبريد ومقارنتھا بكمية تعيين كمية الرطوبة المزالة من الھواء عند مرورة علي مل -٤

  .الرطوبة المزالة فعليا من الوحدة

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .دةتوصيل التيار الكھربي للوح -١

  .تشغيل المروحة وضبط سرعة الھواء من خ&ل مفتاح سرعة المروحة - ٢

  .دقائق ١٠وا1نتظار لمدة  دائرة التبريدمن خ&ل مفتاح تشغيل  ملف التبريدتشغيل  - ٣

  .قياس درجة الحرارة الجافة والرطبة علي كل مقطع من مقاطع الجھاز - ٤

  قياس كل من الفولت وا1مبير المسحوب للجھاز -قياس فرق ضغط الھواء خ&ل فوھة التدفق- ٥

  دور الفني في التجربة  -٤

  .التاكد من س&مة التوصي&ت الكھربية للجھاز -١

  .لتشغيل للجھازالتأكد من س&مة الفيوزات ومفاتيح ا -٢

  .التاكد من عمل اجھزة القياس بطريقة سليمة -٣

تشغيل الجھاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٤

  .وقبل دخول الط&ب المعمل

سرعة  - فقد الضغط -الط&ب علي كيفية اجراء التجربة وقياس درجاات الحرارة بيتدر -٥

  الفولت- ا1مبير –الھواء 

  دور الطالب في التجربة  -٥

فرق الضغط خ&ل فوھة  -قياس وتسجيل درجات  الحرارة خ&ل مقاطع الجھاز المختلفة -١

  ا1مبير–الفولت - التدفق

  .رسم ا1جراء علي خريطة الھواء  -٢

تعيين كميه الحرارة الممتصة من الھواء بواسطة  - حساب معدل تدفق الھواء خ&ل الجھاز -٣

  .كمية الرطوبة المزالة من الھواء - لتبريدملف ا

  .تحليل النتائج التي تم التوصل اليھا -٤

سم                                     رئيس الق                                                                                                   ستاذ المادة   أ

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أنظمـــة التكييـف
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  الصناعي كلية التعليم
  

  

  أنظمة التكييف: إسم المادة تكنولوجيا التبريد وتكييف الھواء                         : القسم العلمي

  أشرف ميمي السعيد/ م.م: معاون المادةعبدهللا ج&ل غانم                                        / د.ا: أستاذ المادة

  راجعوحدة تكييف الھواء ال/ اسم الجھاز  م

  ).البخاربتجربة اجراء الترطيب ( من الفصل الدراسي الثاني الخامس  ا1سبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  . اجراء الترطيب بحقن البخاران يتعرف الطالب علي  -١

  .و معدل التدفق النظري للماء تعيين كمية المياة ال&زمة لعملية الترطيب -٢

  .هايومعدل التدفق النظري للمتعيين الفرق بين مياه التعويض   -٤

  .لسخانات الغ&ية تعيين القدرة الكھربية -٥

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .دةتوصيل التيار الكھربي للوح -١

  .تشغيل المروحة وضبط سرعة الھواء من خ&ل مفتاح سرعة المروحة -٢

  .د ١٠لمدة  وا1نتظار سخانات الغ&يةمن خ&ل مفتاح تشغيل  سخانات الغ&يةتشغيل  -٣

  .قياس درجة الحرارة الجافة والرطبة علي كل مقطع من مقاطع الجھاز -٤

  تدفق وقياس كل من الفولت وا1مبير المسحوب قياس فرق ضغط الھواء خ&ل فوھة ال -٥

  دور الفني في التجربة  -٤

  .التاكد من س&مة التوصي&ت الكھربية للجھاز -١

  .ومفاتيح التشغيل للجھاز التأكد من س&مة الفيوزات -٢

  .التاكد من عمل اجھزة القياس بطريقة سليمة -٣

تشغيل الجھاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٤

  .وقبل دخول الط&ب المعمل

سرعة  - الضغطفقد  -ات الحرارةي كيفية اجراء التجربة وقياس درجالط&ب عل يبتدر -٥

  الفولت- ا1مبير –الھواء 

  دور الطالب في التجربة  -٥

فرق الضغط خ&ل فوھة  -قياس وتسجيل درجات  الحرارة خ&ل مقاطع الجھاز المختلفة -١

  .وحساب القدرة الكھربية لسخانات الغ&ية ا1مبير–الفولت - التدفق

  .رسم ا1جراء علي خريطة الھواء -٢

معدل  -ية المياة ال&زمة لعملية الترطيبكم - حساب معدل تدفق الھواء خ&ل الجھاز -٣

  الفرق بين مياه التعويض ومعدل التدفق النظري للماء - التدفق النظري للماء

  .تحليل النتائج التي تم التوصل اليھا -٤

سم                                     رئيس الق                                                                                                   ستاذ المادة   أ
  

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أنظمـــة التكييـف
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  كلية التعليم الصناعي

  

  أنظمة التكييف: إسم المادة تكنولوجيا التبريد وتكييف الھواء                         : القسم العلمي

  أشرف ميمي السعيد/ م.م: معاون المادةعبدهللا ج&ل غانم                                        / د.ا: أستاذ المادة
  

  

  وحدة تكييف الھواء الراجع/ اسم الجھاز  م

  )تجربة دورة تكييف صيفية مع ھواءراجع( من الفصل الدراسي الثاني السادس  ا1سبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  . دورة تكييف صيفية مع ھواءراجعان يتعرف الطالب علي  -١

  .الرطوبة المتكاثفة علي ملف التبريد –ة ملف التبريد عس - لوطكتلة الھواءالمخ تعيين -٢

  .تعيين تأثير كمية الھواءالراجع علي الطاقة ال&زمة لوحدة تبريد ملف التبريد -٣

  .تعيين حمل التبريد والحمل المحسوس والكامن للغرفة -٤

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .دةلوحتوصيل التيار الكھربي ل -١

  .روحة وضبط سرعة الھواء من خ&ل مفتاح سرعة المروحةتشغيل الم -٢

  .دقائق ١٠وا1نتظار لمدة  دائرة التبريدمن خ&ل مفتاح تشغيل  ملف التبريدتشغيل  -٣

  .قياس درجة الحرارة الجافة والرطبة علي كل مقطع من مقاطع الجھاز -٤

مبير المسحوب قياس كل من الفولت وا1-قياس فرق ضغط الھواء خ&ل فوھة التدفق -٥

  .للجھاز 

  دور الفني في التجربة  -٤

  .التاكد من س&مة التوصي&ت الكھربية للجھاز -١

  .التأكد من س&مة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجھاز -٢

  .التاكد من عمل اجھزة القياس بطريقة سليمة -٣

  راء التجارب تشغيل الجھاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اج -٤

سرعة  - فقد الضغط -ات الحرارةجالط&ب علي كيفية اجراء التجربة وقياس در بيتدر -٥

  الفولت- ا1مبير –الھواء 

  دور الطالب في التجربة  -٥

فرق الضغط خ&ل فوھة  -قياس وتسجيل درجات  الحرارة خ&ل مقاطع الجھاز المختلفة -١

  .علي خريطة الھواء رسم ا1جراء  -ا1مبير –الفولت  - التدفق

  .الرطوبة المتكاثفة علي ملف التبريد –سغة ملف التبريد  -كتلة الھواءالمخلوط  -٢

  .تعيين تأثير كمية الھواءالراجع علي الطاقة ال&زمة لوحدة تبريد ملف التبريد -٣

  .تحليل النتائجو تعيين حمل التبريد والحمل المحسوس والكامن للغرفة -٤

  

سم                                     رئيس الق                                                                                                    ستاذ المادة  أ
  

 ملخص لتجربة معملية فى مادة أنظمـــة التكييـف
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  كلية التعليم الصناعي

  نظمة التكييفأ: إسم المادة تكنولوجيا التبريد وتكييف الھواء                         : القسم العلمي

  أشرف ميمي السعيد/ م.م: معاون المادةعبدهللا ج&ل غانم                                        / د.ا: أستاذ المادة

  وحدة تكييف الھواء الراجع/ اسم الجھاز  م

  )عملية تسخيين وترطيب واعادة تسخين( من الفصل الدراسي الثاني السابع  ا1سبوع  -١

  لتجربةالغرض من ا  -٢

  . رف الطالب علي عملية تسخيين وترطيب واعادة تسخينان يتع-١

تعيين كمية الطاقة الحرارية التي يكتسبھا الھواء عند مروره علي السخان ا1بتدائي وحقن  -٢

  .البخار والسخان الثانوي 

  .الطاقة الكھربية المستھلكة في السخان ا1بتدائي والسخان الثانوي ةتعيين كمي -٣

  .قارنة الطاقة الكھربية للسخانات والطاقة الحرارية التي يكتسبھا الھواءم -٤

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .دةتوصيل التيار الكھربي للوح -١

  .تشغيل المروحة وضبط سرعة الھواء من خ&ل مفتاح سرعة المروحة -٢

ل وا1نتظار لمدة تشغيوالثانوى وحقن البخار من خ&ل مفاتيح  ال تشغيل السخان ا1بتدائي -٣

  .و قياس درجة الحرارة الجافة والرطبة علي كل مقطع من مقاطع الجھاز  دقائق ١٠

  قياس كل من الفولت وا1مبير المسحوب قياس فرق ضغط الھواء خ&ل فوھة التدفق -٤

  دور الفني في التجربة  -٤

  .التاكد من س&مة التوصي&ت الكھربية للجھاز -١

  .و عمل اجھزة القياس بطريقة سليمة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجھازالتأكد من س&مة  -٢

تشغيل الجھاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٣

  .وقبل دخول الط&ب المعمل

سرعة  - فقد الضغط -الط&ب علي كيفية اجراء التجربة وقياس درجاات الحرارة بيتدر -٤

  الفولت- مبير ا1–الھواء 

  دور الطالب في التجربة  -٥

فرق الضغط خ&ل فوھة  -قياس وتسجيل درجات  الحرارة خ&ل مقاطع الجھاز المختلفة -١

  .رسم ا1جراء علي خريطة الھواء -ا1مبير–الفولت - التدفق

حساب الطاقة الحرارية التي يكتسبھا الھواء عند مروره علي السخان ا1بتدائي وحقن -٢

  .ر والسخان الثانوي البخا

  . تعيين كمية الطاقة الكھربية المستھلكة في السخان ا1بتدائي والسخان الثانوي -٣

  .مقارنة الطاقة الكھربية للسخانات والطاقة الحرارية التي يكتسبھا الھواء -٤

  .تحليل النتائج التي تم التوصل اليھا -٥
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  كلية التعليم الصناعي

  

  أنظمة التكييف: إسم المادة تكنولوجيا التبريد وتكييف الھواء                         : القسم العلمي

  أشرف ميمي السعيد/ م.م: معاون المادةعبدهللا ج&ل غانم                                         /د.ا: أستاذ المادة

  الشباك الھواء طراز جھاز تكييف/  الجھازاسم   م

  )جھاز تكييف الشباك (  من الفصل الدراسي الثاني الثامن  ا1سبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  يف الشباكجھاز تكيان يتعرف الطالب علي  -١

  .ان يتعرف علي الدائرة الميكانكية  لتكييف الشباك-٢

  .ان يتعرف الطالب الدائرة الكھربية لجھاز تكييف الشباك -٣

  .وشرح البلف العاكس نظريا الھواء لتكييف الشباكان يتعرف الطالب علي دائرة  -٤

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .دةتوصيل التيار الكھربي للوح -١

  .المروحة وضبط سرعة الھواء من خ&ل مفتاح سرعة المروحةتشغيل  -٢

  .قياس كل من الفولت وا1مبير المسحوب للجھاز -3

  دور الفني في التجربة  -٤

  .التاكد من س&مة التوصي&ت الكھربية للجھاز -١

  .مفاتيح التشغيل للجھازالتأكد من س&مة  -٢

  .تجربةصيانة الجھاز من ا1تربة وغسيله واعداده لل -٣

قبل دخول الط&ب  اخطاء أو مشاكل تشغيل الجھاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي  -٤

  .المعمل

  دور الطالب في التجربة  -٥

 .التعرف علي خطوات تشغيل الجھازوخطوات ا1يقاف -١

 .التعرف علي الدائرة الميكانكية للجھاز -٢

 .الكھربية للجھاز التعرف علي الدائرة -٣

 .واء من خ&ل الجھازالتعرف على دورة الھ -٤

  التعرف على تقنيات الجھاز بالسوق الخارجي -٥
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  كلية التعليم الصناعي

  أنظمة التكييف: سم المادةإ الھواء                          تكييفلوجيا التبريد وتكنو: سم العلميالق

  أشرف ميمي السعيد/ م.م: معاون المادة                                        عبدهللا ج&ل غانم/ د.ا: ستاذ المادةأ
  

  مخارج الھواء/ اسم الجھاز  م

  ).مخارج الھواء( الفصل الدراسي الثانيمن  التاسع  ا1سبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

  . مخارج الھواءان يتعرف الطالب علي -١

  .التعرف علي اqشكال المختلفة لمخارج الھواء -٢

  .التعرف علي كيفية ا1ختيار المناسب لمخارج الھواء-٣

  .لھواءالصافية والكلية ومقاسات مخارج ا عرف علي كيفية حساب المساحةالت -٤

  .بأشكالھا المختلفة الھواء يتم تجھيز مخارج -١  خطوات اجراء التجربة  -٣

  دور الفني في التجربة  -٤
  .جھيز مخارج الھواءت -١

  .عمل الصيانة ال&زمة من تنظيف وخ&فه وتجھيزھا للشرح -٢

  دور الطالب في التجربة  -٥

  .التعرف علي اqشكال المختلفة لمخارج الھواء -١

  .تعرف على طريقة تركيب مخارج الھواء واستخداماتھاال -٢

  .التعرف علي كيفية ا1ختيار المناسب لمخارج الھواء -٣

المتوفرة  ءالصافية والكلية ومقاسات مخارج الھوا التعرف علي كيفية حساب المساحة -٤

  .بالسوق المحلي

  .بعةالتعرف على طريقة توزيع مخارج الھواء حسب التطبيق والنظم المت -٥
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  كلية التعليم الصناعي

  أنظمة التكييف: سم المادةإ                  الھواء         تكييفلوجيا التبريد وتكنو: القسم العلمي

  أشرف ميمي السعيد/ م.م: معاون المادة                                        عبدهللا ج&ل غانم/ د.ا: ستاذ المادةأ
  

  تكييف ھواء السيارة/  اسم الجھاز  م

  ). جھاز تكييف ھواء سيارة( من الفصل الدراسي الثاني العاشر  ا1سبوع  -١

  الغرض من التجربة  -٢

أن يكون الطالب علي دراية بأھم المكونات اqساسية لتكيييف ھواء السيارة ووظيفة كل  -١

  .جزء

  .دراسة تأثير سرعة موتور السيارة علي أداء دورة التبريد -٢

  .دراسة تأثير سرعة مروحة المكثف علي أداء دورة التبريد  -٣

  .ر علي أداء دورة التبريدالمبخ دراسة تأثير سرعة مروحة ٤

  خطوات اجراء التجربة  -٣

  .توصيل التيار الكھربي للوحدة -١

  .وضبط سرعة الھواء من خ&ل مفتاح سرعة المروحة المكثف مروحةتشغيل  -٢

  .تشغيل مروحة  المبخروضبط سرعة الھواء من خ&ل مفتاح سرعة المروحة -٣

  .ھازقياس كل من الفولت وا1مبير المسحوب للج -٤

  دور الفني في التجربة  -٤

  .التاكد من س&مة التوصي&ت الكھربية للجھاز -١

  .التأكد من س&مة الفيوزات ومفاتيح التشغيل للجھاز -٢

  .التاكد من عمل اجھزة القياس بطريقة سليمة -٣

  تشغيل الجھاز بطريقة للتأكد من عدم وجود اي اخطاء أو مشاكل قبل اجراء التجارب  -٤

 –سرعة الھواء  -ات الحرارةء التجربة وقياس درجالط&ب علي كيفية اجرا يبرتد -٥

  .الفولت –ا1مبير 

  دور الطالب في التجربة  -٥

  .ا1مبير–الفولت  -از المختلفة قياس وتسجيل درجات  الحرارة خ&ل مقاطع الجھ -١

  .دراسة تأثير سرعة موتور السيارة علي أداء دورة التبريد -٢

  .تأثير سرعة مروحة المكثف علي أداء دورة التبريد دراسة  -٣

  .المبخر علي أداء دورة التبريد دراسة تأثير سرعة مروحة - ٤

  .تحليل النتائج التي تم التوصل اليھا -٥
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