
























 
 
 
 
 

 
 

  2008/  4/  14التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ساعة ونصفالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 
  2008- 2007امتحان الفصل الثاني للعام الدراسي

 مالحظة : أجب عن إحدى المجموعتين
 

 مجموعة  : (أ)
 

 عدد مواطن استخدام منظومة الهواء المضغوط في الطائرات ؟:  1س 
 

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند تصميم منظومة إطفاء حريق ناجحة في الطائرات ؟:  2س 
 

 التكييف في الطائرات ؟ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة دورة :  3س 
 

 : عدد طرق تزويد الطائرات باألوكسجين وتهويتها وكيفية المحافظة على مستوى ضغط ثابت داخلها مع الرسم ؟ 4س 
 

 مجموعة : (ب)
 

 : ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهواء المضغوط في الطائرات ؟ 5س 
 

 اإلعاشة ( األوكسجين ) بصورة عامة من ناحية األداء والوظيفة ؟إلى كم قسم تقسم منظومة :  6س 
 

 : فسر مخطط العالقة بين الضغط الجوي والضغط اإلضافي لألوكسجين في مستويات ( إرتفاعات ) الطيران المختلفة ؟ 7س 
 

 ما هي المكونات األساسية لمنظومة التكييف في الطائرات ؟:  8س 
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 
 
 
 

 
 

  2006/  6/  26التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ثالث ساعاتالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 ة أسئلة فقطخمسمالحظة أجب عن 
P1س

P : أجب عن فرعين فقط           

ذية المحرك باألوكسجين ، القفل الهيدروليكي ، عرف ما يلي ( مضخة الترحيل , دورة الغاز المحايد ، منظومة تغ .أ 

 المصفاة المستمرة ).

 لية التحكم بعربة الطائرة السفلى ( حالة رفع العجلة فقط ) ؟تكلم عن آ .ب 

 في الطائرات ؟ الوقودما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة  دورة  .ج 

 

P2س
P : أجب عن فرعين فقط             

 صريف خزانات الوقود ولماذا يتم تكوين ضغط زائد فيها وكيف تتم تلك العملية ؟  ما هي دورات تأ.         

 ( إرتفاعات ) الطيران المختلفة ؟فسر مخطط العالقة بين الضغط الجوي والضغط اإلضافي لألوكسجين في مستويات ب.        

 ؟ في الطائرات ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهواء المضغوط ج.       

 

P3س
P :  فقط أربعة فروعأجب عن            

  في الطائرات ؟  الناجحة ما هي مكونات منظومة إطفاء الحريق أ.        

 ب.        

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهيدروليك في الطائرات ؟ج.        

 ما هي مكونات منظومة التكييف في الطائرات ؟د. 

 

P4س
P :             

 عدد أنواع األسطوانات الهيدروليكية المستخدمة في أنظمة الطائرات المختلفة مع الرسم ؟ أ.  

 ؟مع الرسم أشرح مبدأ عمل آلية الضغط ب. 

 ؟ في الطائرات . عدد النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الوقودج

 عدد أهم أنواع المصافي المستخدمة في منظومات الطائرات المختلفة ؟د.

 

P5س
P :             

 مكونات منظومة الوقود بأبسط أشكالها مع الرسم ؟عدد أ. 

 ب. عدد طرق تزويد الطائرات باألوكسجين وتهويتها وكيفية المحافظة على مستوى ضغط ثابت داخلها ؟

 ات الطائرات مع الرسم ؟ج. تكلم عن مخفضات الضغط في منظوم

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة دورة التكييف في الطائرات ؟د. 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 
 
 
 

 
 

  2007/  4/  30التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ساعة ونصفالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 

P1س
P : ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة  دورة اإلعاشة في الطائرات ؟ 

 

P2س
P : إلضافي لألوكسجين في مستويات ( إرتفاعات ) الطيران المختلفة ؟فسر مخطط العالقة بين الضغط الجوي والضغط ا 

 

P3س
P :    تكلم عن مخفضات الضغط في منظومات الطائرات مع الرسم ؟    

 

P4س
P : ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة دورة التكييف في الطائرات ؟     

       

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 
 
 
 

 
 

 2010/  6/    التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ثالث ساعاتالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 
 2010 - 2009 للعام الدراسي الدور االول

 

P1س
P : درجة ) 40(           أجب عن فرعين فقط 

 الها مع الرسم ؟أ. عدد مكونات منظومة الوقود بأبسط أشك

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة  دورة اإلعاشة في الطائرات ؟ب. 

 تكلم عن أداء منظومة الوقود في حاالت الطيران المختلفة بالتفصيل مع الرسم ؟ . ج

 د.  ما هي عوامل اإلدامة عددها ؟

 

 

P2س
P :  درجة ) 40(           أجب عن فرعين فقط  

 كونات منظومة إطفاء الحريق في الطائرات ؟  أ. ما هي م        

 ؟ماهي المضخات المستخدمة في أنظمة الطائرات وما هي أنواعها وما هو الفرق بينها ب.        

 ؟ في الطائرات ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهواء المضغوط ج.       

 د. عدد طرق إكتشاف وتمييز العطالت في الطائرات؟       

 

 

P3س
P : درجة ) 20(           أجب عن فرعين فقط  

 عدد أنواع األسطوانات الهيدروليكية المستخدمة في أنظمة الطائرات المختلفة مع الرسم ؟أ.        

 ما هي مكونات منظومة التكييف في الطائرات ؟ب. 

 جب مراعاتها عند صيانة منظومة الهيدروليك في الطائرات ؟ما هي النقاط الواج. 

 ماهي االجراءات التي يقوم بها مجموعة الصيانة عند تهيئة الطائرة للطيران؟ د. 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 
 
 
 

 
 

  2009/  6/   10 التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ثالث ساعاتالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 رابع طائرات   2009 – 2008إمتحان الدور األول للعام الدراسي   

 مالحظة : أجب عن أربعة أسئلة فقط

P1س
P :            )25 درجة ( 

 تكلم عن ما يلي : مصفاة الترسيب ، مضخة الترحيل ، صمام الطيران المقلوب ، معدات فحص حالة المحرك .أ 

 عدد أنواع المضخات المستخدمة في منظومات الطائرات المختلفة بصورة عامة وما هو الفرق بينها ؟ .ب 

 في الطائرات ؟الناجحة ما هي مكونات منظومة إطفاء الحريق  .ج 

 ب مراعاتها عند صيانة منظومة الوقود في الطائرات ؟عدد النقاط الواج .د 

P2س
P :            )25 ( درجة  

 عدد طرق التحكم بحاالت الطيران المختلفة ؟ . أ

 ما هي المدخرات الهيدروليكية وما هي إستخداماتها وإلى كم قسم تقسم وما هو الفرق بينها ؟ . ب

 فة بالتفصيل مع الرسم ؟تكلم عن أداء منظومة الوقود في حاالت الطيران المختل. ج

 ؟ في الطائرات ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهواء المضغوط .د        

P3س
P :            )25 ( درجة  

 ما هي مكونات منظومة التكييف في الطائرات ؟ . أ

 عدد أنواع الصمامات المستخدمة في الطائرات المختلفة ؟ . ب

 واجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهيدروليك في الطائرات ؟ما هي النقاط ال. ج       

 . مم تتألف أجهزة المالحة والتوجيه والقيادة والسيطرة واإلتصاالت في الطائرات المختلفة ؟د       

P4س
P :            )25 ( درجة 

 ماهي مكونات منظومة الهيدروليك في الطائرات. .أ 

 نة  دورة اإلعاشة في الطائرات ؟ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيا .ب 

 إلى كم قسم تقسم معدات اإلضاءة في الطائرات ؟ .ج 

 ما هي األمور التي يجب مراعاتها عند تصميم منظومة إطفاء الحريق الناجحة في الطائرات ؟ .د 

P5س
P :            )25 ( درجة 

 ؟ ما هو الفرق بين آلية الضغط ومخفضات الضغط من حيث األداء والوظيفة .أ 

 آليات التحكم بحاالت الطيران المختلفة عددها فقط ؟ ما هي .ب 

 ما هو الصندوق األسود وما هي مواصفاته الفنية ؟  .ج 

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة دورة التكييف في الطائرات ؟. د

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 -الجواب النموذجي :
 -السؤال األول :

لرطوبة وقطرات الزيت حيث تلتصق على جدران المصفاة ومن ثم تترسب إلى األسفل تقوم هذه المصفاة بتصفية الهواء من ا -مصفاة الترسيب : . أ
 ومن ثم يتم التخلص منه بواسطة الحنفية. أما الهواء المنقى من الرطوبة والزيت فيتم ترحيله إلى المصفاة المستمرة.

 الحاالت اإلضطرارية. تقوم بنقل الوقود من الجهة اليمنى إلى الجهة األخرى وبالعكس في -مضخة الترحيل :
 يستخدم في خزانات الهيدروليك لكي يساهم في تجهيز الهيدروليك للطائرة في حالة الطيران المقلوب. -صمام الطيران المقلوب :
ة وم�ن  وهي عبارة عن مجموعة من المقاييس المختلفة األنواع واإلستخدام وضيفتها تقييم حال�ة المح�رك بص�ورة عام�     -معدات فحص حالة المحرك :

 -تلك المقاييس :
 أ.   مقاييس معدل جريان ومدى استهالك الوقود للمحرك. 
 ب. مقاييس حرارة المحرك. 
 ج. مقياس حالة الزيت. 
 د.  مقياس سرعة دوران المحرك. 
 هـ. مقياس الدفع العام للمحرك. 
 و.  مقاييس معدل اإلهتزاز في المحرك.   

   
 مضخات ذات الطرد المركزي . ب

 جابية اإلزاحةمضخات إي
 مضخات إيجابية اإلزاحة مضخات الطرد المركزي

 الزيادة اقل -1 الزيادة في الضغط عاليه على المائع-1

 ليس لها القابلية -2 القابلية على رفع المائع إلى ارتفاعات عاليه -2

 سهلة التصنيع والتركيب -3 اعقد نوعا ما -3

 سهلة الصيانة ورخيصة التكاليف -4 الصيانة أصعب نوعا ما والتكاليف أعلى -4

 % 60-30الكفاءة واطئة  -5 % 80 – 60الكفاءة عالية  -5

 تتعامل فقط مع الموائع ذات اللزوجة الواطئة -6 يمكنها التعامل مع الموائع ذات اللزوجة العالية -6

 اليةمبدأ العمل بسيط وال تستهلك طاقه ع -7 مبدأ العمل معقد وتستهلك طاقة عالية -7

 الحجم اصغر -8 حجم المضخة كبير -8

 
 ج.

 -وتحتاج إلى حيز يحتويها وهي عموما تكون على ثالثة أنواع : -المادة المطفئة : -1 
 غازية (توضع في قناني تحت ضغط معين ). -أ    
 مسالة (تحتاج إلى جهاز لدفعها ). -ب    
 صلبة (باودر ويحتاج إلى مادة دافعة ) . -ج    

وهي تتألف من ثرموكبالت ومرسالت قرب األماكن التي من المحتمل حدوث حريق فيها مثل الخزانات أو غرف االحتراق وتش�مل   -ظومة تنبيه :من -2
 -منظومة التنبيه:

 متحسسات حرارية (ثرموكبلز). -أ    
 أضوية تنبيه (بنكواليت ) توضع في المقصورة لتنبيه الطيار عند الحريق . -ب    
 مرسالت وأسالك توصيل ومصدر تيار كهربائي لتشغيل المنظومة. -ج    
 أحيانا تستعمل صفارات تنبيه إضافية. -د    

 أي الحيز (البطل ) الذي يحوي المادة المطفئة وكذلك أنابيب (بايبات) النقل والضخ . -منظومة الخزن والنقل : -3
 صمام قطع . -4

 اذرع تشغيل (سويجات).5-
 

 الوقود صيانة منظومة د.
 توصيل عربة الوقود والطائرة باألرض. .1
 التأكد من وجود الختم على صهريج الوقود. .2
 التأكد من سالمة اجهزة التصفية وتوزيع الوقود. .3
 التأكد من كفاءة ونوعية الوقود المستعمل. .4
 الحيلولة دون وقوع اتربة او ثلوج او ماء اثناء عملية الملء بالوقود. .5
 صة بالوقود ومن سالمتها.التأكد من المقاييس الخا .6
 التأكد من اضوية الخزانات وسالمتها. .7
 اجراء عمليات الصيانة الدورية. .8
 التأكد من سالمة انابيب التصريف وفتحات التصريف وانابيب الضغط الزائد. .9

 التأكيد على مبدأ السالمة العامة اثناء عملية ملء خزانات الوقود بالطائرات. .10
 
 
 
 
 



 االسؤال الثاني
  -التحكم بحاالت الطيران المختلفة : طرق أ.

 -هنالك عمومًا أربع طرق للتحكم بحاالت الطيران المختلفة وهي :     
 الطرق اإللكتروميكانيكية. .1
 الطرق الهيدروميكانيكية. .2
 الطرق الميكانيكية اليدوية (أسالك وعتالت). .3
 الطرق اإللكترونية البحتة. .4

 
 -: المدخرات الهيدروليكية ب.

تعمل كذلك على تعويض ما يفقد من الزيت نتيجة تسربه  إنهاللزيت عند تشغيل دورة الهيدروليك كما  إعادتهامن وظيفتها تكثيف الطاقة ثم  أداة     
 ,المنظومة آالتمن  آلةضغط كافي لعمل طبيعي ألية  إحداثما عجزت المضخة عن  إذاكما تعمل بمثابة منبع مساعد يغذي الدورة بالزيت في حالة 

وفي حالة تعطل مضخة الزيت قد  ,كذلك تعمل المضخة عالية الضغط تذبذبات في حركة الزيت لذلك تعمل المدخرات على تنعيم تلك التذبذباتو
كروية ذات  وأخرىتتنوع المدخرات الهيدروليكية من حيث تصميمها إلى اسطوانية الشكل ذات مكابس عائمة و ,تستخدم المدخرة بمثابة مصدر الطاقة

 مرن.رق 
   

 أسطوانية ذات مكابس عائمة         كروية ذات رق مرنة             
 مكبس عائم رق مرن -1
 ذو شكل اسطواني ذو شكل كروي  -2
 سهل التركيب  معقد التركيب -3
 المكبس مثبت بواسطة حلقات صعب الصيانة -4
 وجود احتكاك عالي بين المكبس واالسطوانة عدم وجود احتكاك -5
 قد تتضرر الحلقات مع مرور الوقت من عيوبه احتمالية حدوث ثقب في الحاجز -6
 ثقيلة الوزن خفيفة الوزن نوعًا ما -7
 يستعمل مع المعدات الثقيلة والتي تحتاج إلى قوة كبيرة لتحريكها  يستعمل مع المعدات الخفيفة -8
 طوانة الداخلية اقل اإلجهادات على سطح االس اإلجهادات على سطح الكرة أعلى  -9

 حجمها اكبر  حجمها صغير نسبيًا -10
 

 -ج. أداء منظومة الوقود في حاالت الطيران المختلفة:

 بصورة عامة هنالك ثالث حاالت رئيسية في التحليق بالطائرات وهي. 

 ). (pitching up or downالصعود أو الهبوط  -1

 ). (yawing left or rightاالستدارة إلى اليمين واليسار  -2

 وفيه الطيران المقلوب.  rolling)االلتفاف ( -3

وقود  وقد تشترك حالتان أو الحاالت الثالث وخصوصًا عند الطيران بالطائرات الحربية العسكرية. لذلك يجب على منظومة الوقود الناجحة أن تؤمن

 لة على حدة .للمحرك في جميع هذه الحاالت .ومن هنا ظهرت عدة حلول لهذه المشكلة وسندرس كل حا

 هنالك عدة حلول ولكن ابسطها هو حالن. -حالة الصعود أو الهبوط: -أوًال:

 خزان ذو أنبوبي تصريف واحد في المقدمة واألخر في المؤخرة . -1

 . ( rocking valve)صمام حجز داخل خزان الوقود  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -حالة االستدارة يمينا أو شماال (يسارًا): -ثانيًا:

نحو احد  البا ما تحدث االستدارة مصحوبة بإحدى الحاالت األخرى أو بكالهما ولكن لنفترض حدوثها لوحدها. إن مجرد االستدارة الطبيعية التدريجيةغ     

وت خط سيرها فأن الجانبين ال يؤثران كثيرا على انسيابية صرف الوقود من الخزانات . أما إذا حدثت االستدارة بصورة شبه مفاجئة وسريعة مع افتراض ثب

 هذه الحركة سوف تؤثر على الوقود السائل داخل الخزانات مسببة اضطرابه لذلك يمكن اللجوء إلى الطرق السابقة لحل هذه الحالة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -االلتفاف وفيه الطيران المقلوب: -ثالثًا :

مدني ولكنها كثيرة إن حالة الطيران المقلوب حالة نادرة الحدوث جدًا في الطيران ال     

الحدوث في الطائرات الحربية العسكرية. ولحل هذه المعضلة تستخدم طريقة خزان 

الطيران المقلوب كما هو موضح أعاله. أو قد تستخدم خزانات خدمية مساعدة وآلية لنقل 

 الوقود لها من الخزان الرئيسي ومنها إلى المحركات .وكما هو موضح بالشكل الثاني.

 

 

 

 

 

 -انة دورة الهواء المضغوط :صيد. 
 سدها دوما. إحكامشيء يجب مراعاته عند صيانة دورة الهواء المضغوط هو ضمان  أهم -1
 يزيد معدل التسرب عن النسب المقبولة. مراقبة مدى تسرب الهواء من الدورة طيلة كل مدة استخدام الطائرة لكي ال -2
تح�ت ت�أثير انخف�اض درج�ات الح�رارة تح�ت الص�فر المئ�وي تفق�د الحلق�ات            ألن�ه ال�دورة الهوائي�ة ف�ي الش�تاء وذل�ك       إحك�ام توصية عناية خاص�ة إل�ى    -3

 المطاطية ليونتها بسرعة وتصبح غير قادرة على منع الهواء من التسرب.
ج�ة توس�ع اله�واء ب�داخل مع�دات ال�دورة       يؤدي ارتفاع حرارة الجو إلى تكاثف بخار الم�اء ال�ذي يوج�د ف�ي اله�واء المض�غوط كم�ا يتك�اثف البخ�ار نتي          -4

 المعدات والمواسير بالدورة . أجزاءالهوائية عند انخفاض درجة حرارة الجو الخارجي حيث يسبب الماء ظهورا الصدأ على 
 بأخرى جديدة أو عن طريق شد الصواميل. اإلحكامبتبديل عناصر  إما اإلحكامعدم  إصالحيمكن  -5
 فريغ مصافي الترسيب من الرواسب.في نهاية كل يوم للطيران يجب ت -6
 المراقبة المستمرة على حالة تثبيتها. إجراءلتجنب اي كسر في مواسير الدورة الهوائية بسبب االهتزازات ينبغي  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السؤال الثالث
 -مكونات منظومة التكييف في الطائرات : أ.

 -تتألف منظومة التكييف في الطائرات بصورة عامة مما يلي :     
 منظمات ضغط   -1
 )  أمان,  إرجاعصمامات مختلفة ( غلق, عدم  -2
 مواسير -3
 مبادالت حرارية -4
 مبردات توربينية -5
 منظمات تهوية -6
 منظمات حرارة  -7
 مقاييس مختلفة ( حرارة , ضغط , رطوبة )  -8
 مصافي (مرشحات هواء )  -9

 
 .ب

 .صمامات أمان1
 .صمامات عدم رجوع2
 .صمامات سد3
 .صمامات الفراغ4
 

 -ورة الهيدروليك :صيانة د ج.
  -عند صيانة منظومة الهيدروليك يجب مراعاة ما يلي :       

 إحكام سدها دائما حيث يؤدي عدم إحكام سدها إلى تسريب الزيت مما يسبب عطب معدات مختلفة في الدورة. -1
 إحكام وعزل المواسير المارة على مقربة من المحرك بسبب الحرارة العالية. -2
 ر التي قد يتبين تسريب الزيت منها بأخرى فورا.يجب استبدال العناص -3
يجب التقليل قدر اإلمكان من ظاهرة االهتزاز في منظومة الهيدروليك حيث إنها قد تتسبب بشقوق إما طولية أو عرضية في أماكن تثبيت  -4

 المواسير.
 ينبغي إصالح أي انبعاجات أو خدوش بمجرد ظهورها على سطح المواسير. -5
يدروليك بزيت موسخ الن الوساخة تزيد من تأكل األجزاء المحتكة وتعيق عملية غلق الصمامات مما يؤدي إلى عدم اإلحكام يمنع ملء دورة اله -6

 الكلي.
 التأكد من مستوى الزيت في الخزان.  -7

 
 -د. أجهزة المالحة والتوجيه والقيادة والسيطرة واالتصاالت (الرادارات) :

ات مختلفة األنواع واالستخدامات حيث توضع تلك الرادارات في أماكن مختلفة من الطائرة ألغراض المالحة وتتآلف بالدرجة األساس من رادار     
 -والتوجيه وهذه الرادارات هي :

 وضيفته إعطاء االرتفاع الحقيقي للطائرة عن نقطة معينة وليس ارتفاعها عن مستوى سطح البحر. -رادار االرتفاع : .1
 .يفته الكشف عن حالة الطقس أثناء الطيرانوض -رادار البيئة (الطقس) : .2
ينظم حركة ومسار الطائرة في الجو ويحدد مواقع الطائرات األخرى  ويعد من أهم الرادارات في الطائرات حيث انه -رادار المالحة والتوجيه : .3

 وارتفاعها وبعدها عن األخرى .
ائرات األخرى في الجو كما يستعمل في الطائرات العسكرية للتمييز بين الط ويستعمل للكشف عن شكل ونوع وسرعة -رادار الكشف والتمييز : .4

 .ة الموجهة عليها وطبيعتها ونوعهاالطائرات الصديقة من المعادية وكذلك للكشف عن األسلح
 طائرة .ويعد المشرف والمسيطر الرئيسي لحالة وموقع وطبيعة الطيران والذي يحدد مسار وحركة ال  -رادار اإلشراف والمراقبة : .5
 .لفة وبينها وبين الطائرات األخرىالمطارات والقواعد األرضية المخت ويستعمل لالتصال بين الطائرات وبين -رادارات االتصال وتحديد الموقع : .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السؤال الرابع      
 -مكونات منظومة الهيدروليك : أ.

زيت الهيدروليك  إعطاءتسمى دورة المستهلكات . حيث تعمل الدورة الرئيسية على  ىوأخرتقسم دورة الهيدروليك اصطالحيا إلى دورة رئيسية      
 بضغط معين مطلوب إلى المستهلكات .

 -تشمل الدورة الرئيسية العناصر التالية : 
 .خزان الزيت -1
 .مضخة الزيت -2
  .مضخة الضغط العالي -3
 .)األمانصمامات منها (صمامات عدم الرجوع , صمام  -4
 .مواسير -5
  .دروليكيةهي مدخرة -6
  .الضغط (مانوميتر) مقاييس -7

 
 -في االرتفاعات) : اإلعاشةصيانة منظومة األوكسجين (  ب.

 الصيانة الدورية بشكل منتظم . إجراء -1
 والطائرة بشكل عام . ةالكابين إحكامالتأكد من  -2
 . باستمراراختبار صالحية معدات الدورة وفحصها  -3
بع�د   ةالكابين� س�ير اله�واء ف�ي     إيقافي االحتفاظ بهذا الضغط المطلوب خالل مدة خمسة دقائق ثم يجب ينبغ ةالكابينضغط مطلوب بداخل  إحداثبعد  -4

الط�ائرات وف�ي حال�ة التغيي�ر ف�ي تل�ك        أن�واع وز فترة زمني�ة مح�ددة لك�ل ن�وع م�ن      اتتج ال أنذلك يتم قياس معدل تغير ضغط الهواء فيه بحيث يجب 
 ولة تالفيها .اذلك ومح بابأسكشف على  إجراءتتم عملية  أنالمدة يجب 

 
 -وتقسم إلى :  -ج. معدات اإلضاءة في الطائرات :

 )).10أ. إضاءة خارجية ( شكل رقم (
 واط ويكون أحمر غالبًا ) .  750إلى  500أوًال : ضوء الهبوط ( ضوء قوي 

 ثانيًا : ضوء الموقع ( أحمر على الجنح االيسر أخضر على االيمن وأبيض على الذيل ).
دورة في الدقيقة ) شديد اإلضاءة يوضع عند أعلى نقطة في الط�ائرة وك�ذلًك يوض�ع ف�ي      100 – 40ثًا : ضوء التحذير( ضوء أبيض أو أحمر متحرك ( ثال

 مقدمة واسفل الطائرة وعلى الجناحين .
 ) .  Wing icing detection lightsرابعًا: اضاءة مستوى الثلج على الجناحين (

 بئة لطائرات الحمل.خامسًا: اضوية التع
 ب. إضاءة داخلية.

 اوًال : ضوء المقصورة وكابينة القيادة.
 ثانيًا : اضوية معدات الطائرة .

 ثالثًا : اضوية المطبخ والحمامات .
 ج. إضاءة للطوارئ. قد يصاحبها احيانًا دخان أو باودر ملون خاص وتمتاز باستقاللية عن المنظومة الكهربائية للطائرة.

 
 -التي يجب مراعاتها عند تصميم منظومة حريق ناجحة : مورد. األ

 اختيار نوع المادة المطفئة المناسب (صلبة,سائلة,غازية) وحسب نوع الحريق. -1
اس�طواني وحس�اب وزن�ه ومس�احته بدق�ة بحي�ث ت�تالئم م�ع موقع�ه داخ�ل            أماختيار شكل وحجم الحيز الذي سيحوي المادة المطفئ�ة وه�ل ه�و ك�روي      -2

 الذي يتحمله البطل . األقصىك حساب الضغط الطائرة وكذل
 .اإلطفاءاي آلية السيطرة على عملية  اإلطفاءحساب وتصميم كيفية  -3
 ودراسة خواص وآلية الحريق. اإلطفاءحساب وقت وكفاءة  -4
 الناقلة . بواألنابيوالذي نستخرج منه اجهادات القص وكذلك اجهادات المساحة وذلك لمعرفة شكل وحجم البطل  األقصىحساب الضغط  -5
 النقل والضخ. أنابيبحساب شكل وطبيعة الجريان داخل  -6
 عند الضرورة مع مراعاة الحيز والوزن. إضافيينبالحسبان تحسبا لعطل المنظومة الرئيسية وكذلك وضع بطل أو بطلين  أمانوضع منظومة  -7
المقترحة حيث انه يحتاج إلى وسيلة لدفعه ويمكن وض�ع م�اطور    آلية دفع للسائل إلى المنظومة إضافةعند استخدام سائل كمادة مطفئة يجب مراعاة  -8

 صغير بجانب البطل الكبير. إضافيوهي تتلخص بوضع بطل هواء مضغوط  أسهللدفع السائل ولكن هنالك طريقة 
 -في حالة عطل المتحسسات الحرارية يمكن معرفة وجود حريق من عدمه من خالل ما يلي :و     

 من الطبيعي. أكثرد زيادة في صرفيات الوقو -1
 من الطبيعي. أكثرارتفاع في درجات الحرارة  -2
 ال. أمخفيفة لكي يرى هل هنالك دخان خلفه  باستدارةيقوم  أنيمكن للطيار  -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السؤال الخامس
 أ.

 مخفضات الضغط آلية الضغط 
هي عبارة عن منظم أوتوماتيكي يعمل على ضبط ضغط و األداء

 اء المضغوطدورة الهوالهواء في 
يعطي ضغوطات هواء مختلفة لدورة الهواء المضغوط وحسب 

 الحاجة
وظيفتها تحويل الضاغط على سرعة الدوران البطيء بعدما  الوظيفة

وتشغيله   2سم\كغم 150يبلغ ضغط الهواء بداخلها (البالون) 
 140على نظام الضخ بعدما يقل الضغط في البالون عن 

الضاغط من نظام الضخ إلى  حيث يساعد  تحويل  2سم\كغم
 المبكر. التآكلالدوران البطيء على وقايته من 

وظيفته خفض ضغط الهواء الواصل إلى المستهلكات حتى 
 مستوى مطلوب معين

 
  -آليات التحكم بحاالت الطيران المختلفة : ب.
  -حاالت الثالث وهذه اآلليات هي :هنالك آليات معينة يتم من خاللها الحصول على حالة أو حالتين أو حتى على ال     

 ). 1آليات الحركة على جنح الطائرة شكل رقم (  .1
 ). 2آليات الحركة على الجنيحات الخلفية للطائرة شكل رقم (  .2
 ). 3آليات التحكم على دفة الطائرة شكل رقم (  .3
 ). 4آليات التحكم على  الدفع الناتج من مؤخرة محركات الطائرات شكل رقم (  .4
  ). 5اصة بأنواع خاصة من الطائرات شكل رقم ( آليات خ .5

 
هو عبارة عن صندوق معدني مدرع يحتوي على أجهزة تسجيل ومتحسسات مختلفة من وضيفتها تسجيل كافة البيانات المتعلقة  -ج. الصندوق األسود :

 بالطيران بالنسبة للطائرة.
    للصندوق المواصفات الفنية 

  ساعة مستمرة 25الزمن المسجل:  •
  30إلى  5عدد قراءة المتغيرات:  •
  مل ثانية 6.5جم/3400سماحية االصطدام:  •
  دقيقة 30درجة/  11000مقاومة النيران:  •
  قدم 20.000مقاومة ضغط الماء: يغطس حتى  •
  كيلو هرتز 37.5مرسل إشارات الموقع تحت الماء:  •
  سنوات 6بطارية:  •

 
  -صيانة منظومة التكييف في الطائرات : د.

 عمليات الصيانة الدورية بشكل منتظم وضمن مخططات الصيانة الدورية  ءإجرا -1
 المنظومة وعدم التسرب   إحكامالتأكد من  -2
 وعمل المنظومة قبل الطيران   أداءالتأكد من كفاءة  -3
 التأكد من عدم وجود انسدادات في المواسير والدكتات الناقلة للهواء   -4
 قياسية  التأكد من أن الهواء المجهز وفق الشروط ال -5
 في حالة وجود روائح غريبة مع الهواء المجهز فذلك يدل على خلل معين في المنظومة. -6

 



 
 
 
 
 

 
 

 2010/  6/    2  التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ثالث ساعاتالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 2010- 2009الدور األول للعام الدراسي 

 
 مالحظة أجب عن ثالثة أسئلة فقط

 

P1س
P :               )20 ( درجة 

 ؟ يحات التي يتم إجارائها على الطائرات وحسب حالتها الفنيةعدد أنواع التصلأ. 

 ب. فسر مخطط العالقة بين الضغط الجوي والضغط اإلضافي لألوكسجين في مستويات ( إرتفاعات ) الطيران المختلفة ؟ 

 ؟أنواع الصيانة عددها مع الشرح ما هي  ج.

 ن المختلفة ؟تكلم عن الطرق الهيدروميكانيكية للتحكم بحاالت الطيراد. 

 

P2س
P :               )20 ( درجة  

 ؟   وضح كيفية تمديد أوقات العمر الفني الجزئي ما بين التفاتيشأ.         

 تكلم عن أداء منظومة الوقود في حاالت الطيران المختلفة بالتفصيل مع الرسم ؟ ب. 

 ؟ وضح كيف يتم تشخيص األعطال في الطائرات وتصنيفها ج.       

 عدد مع الشرح أنواع الرادارات المستخدمة بالطائرات ؟د.        

 

P3س
P :              )20 ( درجة  

 ؟ماهو الفرق بين الصندوقين األسودين الموجودان في الطائرات من ناحية الوظيفة أ.        

 ؟ طرق إكتشاف األعطال في الطائرات عددها وإشرح واحدة منها فقطما هي . ب

 ؟ دات اإللكترونية في الطائرات عددها وإشرح واحدة منهاالمعما هي . ج

 د. تكلم عن دورات مستهلكات طاقة الهيدروليك في الطائرات ؟

 

P4س
P :              )20 ( درجة 

 عدد طرق تزويد الطائرات باألوكسجين وتهويتها وكيفية المحافظة على مستوى ضغط ثابت داخلها ؟أ.  

 ؟مع الرسم ط أشرح مبدأ عمل آلية الضغب. 

 ؟ إشرح اإلستعدادات التي يقوم بها مهندسي وفنيي الصيانة لما قبل وصول الطائرات. ج

 د. ما هي آليات التحكم بحاالت الطيران المختلفة ؟

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 
 
 
 

 
 

  2008/  11/    التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ثالث ساعاتالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 
 2008- 2007الدور الثاني للعام الدراسي

 

P1س
P : درجة ) 40(           أجب عن فرعين فقط 

 كالها مع الرسم ؟أ. عدد مكونات منظومة الوقود بأبسط أش

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة  دورة اإلعاشة في الطائرات ؟ب. 

 تكلم عن أداء منظومة الوقود في حاالت الطيران المختلفة بالتفصيل مع الرسم ؟ . ج

 

 

P2س
P :  درجة ) 40(           أجب عن فرعين فقط  

 طائرات ؟  أ. ما هي مكونات منظومة إطفاء الحريق في ال        

 ماهي المضخات المستخدمة في أنظمة الطائرات وما هي أنواعها وما هو الفرق بينها ب.        

 ؟ في الطائرات ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهواء المضغوط ج.       

 

 

P3س
P : درجة ) 20(           أجب عن فرعين فقط  

 عدد أنواع األسطوانات الهيدروليكية المستخدمة في أنظمة الطائرات المختلفة مع الرسم ؟أ.        

 ما هي مكونات منظومة التكييف في الطائرات ؟ب. 

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهيدروليك في الطائرات ؟ج. 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 يةالجامعة التكنولوج

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 
 
 
 

 
 

  2009/  11/      التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ثالث ساعاتالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 2009 - 2008للعام الدراسي  الدور التكميلي
 

P1س
P : درجة ) 25(           فقط  ينعأجب عن فر 

 بسط أشكالها مع الرسم ؟أ. عدد مكونات منظومة الوقود بأ

 ب. فسر مخطط العالقة بين الضغط الجوي والضغط اإلضافي لألوكسجين في مستويات ( إرتفاعات ) الطيران المختلفة ؟ 

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة  دورة اإلعاشة في الطائرات ؟ ج.

 

P2س
P :  درجة ) 25(           أجب عن فرعين فقط  

 ا هي مكونات منظومة إطفاء الحريق في الطائرات ؟  أ. م        

 تكلم عن أداء منظومة الوقود في حاالت الطيران المختلفة بالتفصيل مع الرسم ؟ ب. 

 ؟ في الطائرات ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهواء المضغوط ج.       

 

P3س
P : درجة ) 25(           فقط ينعأجب عن فر  

 عدد أنواع األسطوانات الهيدروليكية المستخدمة في أنظمة الطائرات المختلفة مع الرسم ؟أ.        

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهيدروليك في الطائرات ؟. ب

 ما هي مكونات منظومة التكييف في الطائرات ؟. ج

 

P4س
P : درجة ) 25(           أجب عن فرعين فقط 

 عدد طرق تزويد الطائرات باألوكسجين وتهويتها وكيفية المحافظة على مستوى ضغط ثابت داخلها ؟. أ 

 ؟مع الرسم أشرح مبدأ عمل آلية الضغط ب. 

 ؟ في الطائرات . عدد النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الوقودج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 هندسة المكائن والمعداتقسم 



 
 
 
 
 

 
 

  2007/  9/     التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ثالث ساعاتالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 مالحظة : أجب عن أربعة أسئلة فقط

P1س
P :            )25 ( درجة 

 ما هي مكونات منظومة التكييف في الطائرات ؟ .أ 

 جب مراعاتها عند صيانة  دورة اإلعاشة في الطائرات ؟ما هي النقاط الوا .ب 

 

P2س
P :            )25 ( درجة  

 تكلم عن أداء منظومة الوقود في حاالت الطيران المختلفة بالتفصيل مع الرسم ؟ أ.

 ؟ في الطائرات ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهواء المضغوط .ب       

 

P3س
P :            )25 ( درجة  

  في الطائرات ؟ الناجحة ما هي مكونات منظومة إطفاء الحريق  أ.        

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهيدروليك في الطائرات ؟ب.        

 

P4س
P :            )25 ( درجة 

 ماهي مكونات منظومة الهيدروليك في الطائرات. أ.  

 ؟ في الطائرات جب مراعاتها عند صيانة منظومة الوقود. عدد النقاط الواب

 

P5س
P :            )25 ( درجة 

 مكونات منظومة الوقود بأبسط أشكالها مع الرسم ؟عدد أ. 

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة دورة التكييف في الطائرات ؟ب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 -الجواب النموذجي :

 -السؤال األول :
 أ. 

 ضغط . منظمات .1
 صمامات مختلفة ( غلق ، عدم ارجاع ، أمان ). .2
 مواسير مختلفة . .3
 مبادالت حرارية . .4
 مبردات توربينية . .5
 منظمات تهوية . .6
 منظمات درجة الحرارة . .7
 مقاييس مختلفة ( حرارة ، ضغط ، رطوبة ). .8
 مصافي ( مرشحات هواء ). .9

 ب.
 اجراء الصيانة الدورية بشكل منتظم . .1
 ابين والطائرة بشكل عام.التأكد من احكام الك .2
 اختبار صالحية معدات الدورة وفحصها بإستمرار. .3
بعد عملية تثبيت الظروف البيئية المحيطة بالطائرة والكابين يجب المحافظة على معدل طفيف ومقبول  .4

 من التغيير ويجب التأكد من ثبات تلك الظروف.
 -السؤال الثاني :

 أ.  
 يهنالك ثالث حاالت طيران مختلفة وه

 .حالة الصعود والهبوط .1
 حالة اإلستدارة يمينًا أو شماًال. .2
 حالة اإللتفاف وفيه حالة الطيران المقلوب. .3

 ب.
 ضمان احكام سد المنظومة ومكوناتها. .1
مراقبة مدى تسرب الهواء طيلة فترة الطيران.مراقبة الحلقات المطاطية للمعدات الهوائية خصوصًا في المواسم شديدة  .2

 مما يؤدي لتسرب الهواء منها.الحلقات تفقد ليونتها البرودة آلن تلك 
مالحظة حاالت ارتفاع درجات الحرارة الجو المحيط يؤدي الى تكاثف بخار الماء الموجود في الهواء المضغوط مما قد  .3

 يؤدي الى صدأ األجزاء الداخلبة من المنظومة.
 دة تأهيلها.يمكن اصالح حالة عدم اإلحكام بتبديل العناصر المستهلكة او اعا .4
 التأكد من تثبيت المواسير الخاصة بالمنظومة وعزلها جيدًا للمحافظة عليها من اإلهتزازات المختلفة اثناء الطيران. .5
 في نهاية كل يوم طيران يجب افراغ مصافي الترسيب من الرواسب المختلفة. .6

 -السؤال الثالث :
 أ. 

 المادة المطفئة ( صلبة ، سائلة ، غازية ). .1
مرسالت واسالك توصيل ومصدر للتيار الكهربائي ، احيانًا منظومة تنبيه وفيها ( متحسسات حرارية ، اضوية تنبيه ،  .2

 تضاف للمنظومة صفارات تنبيه ).
 منظومة الخزن والنقل وتشمل ( الحيز البطل الذي يحوي المادة المطفئة وانابيب النقل المواسير المختلفة ). .3
 صمامات قطع. .4
 يل.ازرار تشغ .5
 

 ب.
ضمان احكام سد المنظومة ومكوناتها حيث قد يؤدي عدم اإلحكام الى تسرب الزيت مسببًا اعطاب مختلفة في المنظومة  .1

 وربما فشلها بالكامل.
 احكام وعزل المواسير المارة على مقربة من المحرك وذلك للحرارة العالية الناجمة عن المحرك. .2
 تسريب باخرى جديدة. استبدال العناصر التالفة او التي فيها .3
التقليل قدر اإلمكان من حاالت اضطراب الطيران التي قد تسبب اهتزازات مختلفة تؤثر على اداء المنظومة وقد يسبب  .4

 تشققات طولية او عرضية في اماكن تثبيت المواسير.
 عدم ملء المنظومة بزيت رديء او وسخ ألن ذلك سيزيد من تأكل المنظومة. .5
 زيت ثابت داخل الخزانالتأكد من مستوى ال .6
 

 



 
 -السؤال الرابع :

 أ. 
 .خزان الزيت .1
 مضخة الزيت. .2
 مصفاة الضغط العالي. .3
 صمامات مختلفة ( عدم ارجاع ، أمان ). .4
 مواسير مختلفة. .5
 مدخرات هيدروليكية. .6
 مقاييس للضغط ( مانوميتر ). .7
 ب.

 توصيل عربة الوقود والطائرة باألرض. .1
 لوقود.التأكد من وجود الختم على صهريج ا .2
 التأكد من سالمة اجهزة التصفية وتوزيع الوقود. .3
 التأكد من كفاءة ونوعية الوقود المستعمل. .4
 الحيلولة دون وقوع اتربة او ثلوج او ماء اثناء عملية الملء بالوقود. .5
 التأكد من المقاييس الخاصة بالوقود ومن سالمتها. .6
 التأكد من اضوية الخزانات وسالمتها. .7
 يانة الدورية.اجراء عمليات الص .8
 التأكد من سالمة انابيب التصريف وفتحات التصريف وانابيب الضغط الزائد. .9

 التأكيد على مبدأ السالمة العامة اثناء عملية ملء خزانات الوقود بالطائرات. .10
 -السؤال الخامس :

 أ. 
 خزانات الوقود. .1
 المضخات. .2
 مصافي الوقود. .3
 صمامات الوقود. .4
 حنفيات الوقود. .5
 ير الوقود.انابيب ومواس .6
 مقاييس لقياس كمية الوقود المصروفة والمتبقية ومعدل الجريان. .7

 ب.
 .اجراء عمليات الصيانة الدورية.1
 . التأكد من احكام المنظومة وعدم التسريب.2
 .التاكد من اداء وكفاءة المنظومة قبل الطيران.3
 اء..التأكد من عدم وجود انسدادات في المواسير والدكتات الناقلة للهو4
 .التاكد من ان الهواء المجهز هو مطابق للمواصفات القياسية وخالي من الروائح.5
 .في حالة وجود روائح في الهواء فذلك يعني وجود خلل في المنظومة. 6



 
 
 
 
 

 
 

  2007/  9/     التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ثالث ساعاتالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 مالحظة : أجب عن أربعة أسئلة فقط

P1س
P :            )25 ( درجة 

 ما هي مكونات منظومة التكييف في الطائرات ؟ .أ 

 جب مراعاتها عند صيانة  دورة اإلعاشة في الطائرات ؟ما هي النقاط الوا .ب 

 

P2س
P :            )25 ( درجة  

 تكلم عن أداء منظومة الوقود في حاالت الطيران المختلفة بالتفصيل مع الرسم ؟ أ.

 ؟ في الطائرات ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهواء المضغوط .ب       

 

P3س
P :            )25 ( درجة  

  في الطائرات ؟ الناجحة ما هي مكونات منظومة إطفاء الحريق  أ.        

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهيدروليك في الطائرات ؟ب.        

 

P4س
P :            )25 ( درجة 

 ماهي مكونات منظومة الهيدروليك في الطائرات. أ.  

 ؟ في الطائرات جب مراعاتها عند صيانة منظومة الوقود. عدد النقاط الواب

 

P5س
P :            )25 ( درجة 

 مكونات منظومة الوقود بأبسط أشكالها مع الرسم ؟عدد أ. 

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة دورة التكييف في الطائرات ؟ب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 -الجواب النموذجي :

 -السؤال األول :
 أ. 

 ضغط . منظمات .1
 صمامات مختلفة ( غلق ، عدم ارجاع ، أمان ). .2
 مواسير مختلفة . .3
 مبادالت حرارية . .4
 مبردات توربينية . .5
 منظمات تهوية . .6
 منظمات درجة الحرارة . .7
 مقاييس مختلفة ( حرارة ، ضغط ، رطوبة ). .8
 مصافي ( مرشحات هواء ). .9

 ب.
 اجراء الصيانة الدورية بشكل منتظم . .1
 ابين والطائرة بشكل عام.التأكد من احكام الك .2
 اختبار صالحية معدات الدورة وفحصها بإستمرار. .3
بعد عملية تثبيت الظروف البيئية المحيطة بالطائرة والكابين يجب المحافظة على معدل طفيف ومقبول  .4

 من التغيير ويجب التأكد من ثبات تلك الظروف.
 -السؤال الثاني :

 أ.  
 يهنالك ثالث حاالت طيران مختلفة وه

 .حالة الصعود والهبوط .1
 حالة اإلستدارة يمينًا أو شماًال. .2
 حالة اإللتفاف وفيه حالة الطيران المقلوب. .3

 ب.
 ضمان احكام سد المنظومة ومكوناتها. .1
مراقبة مدى تسرب الهواء طيلة فترة الطيران.مراقبة الحلقات المطاطية للمعدات الهوائية خصوصًا في المواسم شديدة  .2

 مما يؤدي لتسرب الهواء منها.الحلقات تفقد ليونتها البرودة آلن تلك 
مالحظة حاالت ارتفاع درجات الحرارة الجو المحيط يؤدي الى تكاثف بخار الماء الموجود في الهواء المضغوط مما قد  .3

 يؤدي الى صدأ األجزاء الداخلبة من المنظومة.
 دة تأهيلها.يمكن اصالح حالة عدم اإلحكام بتبديل العناصر المستهلكة او اعا .4
 التأكد من تثبيت المواسير الخاصة بالمنظومة وعزلها جيدًا للمحافظة عليها من اإلهتزازات المختلفة اثناء الطيران. .5
 في نهاية كل يوم طيران يجب افراغ مصافي الترسيب من الرواسب المختلفة. .6

 -السؤال الثالث :
 أ. 

 المادة المطفئة ( صلبة ، سائلة ، غازية ). .1
مرسالت واسالك توصيل ومصدر للتيار الكهربائي ، احيانًا منظومة تنبيه وفيها ( متحسسات حرارية ، اضوية تنبيه ،  .2

 تضاف للمنظومة صفارات تنبيه ).
 منظومة الخزن والنقل وتشمل ( الحيز البطل الذي يحوي المادة المطفئة وانابيب النقل المواسير المختلفة ). .3
 صمامات قطع. .4
 يل.ازرار تشغ .5
 

 ب.
ضمان احكام سد المنظومة ومكوناتها حيث قد يؤدي عدم اإلحكام الى تسرب الزيت مسببًا اعطاب مختلفة في المنظومة  .1

 وربما فشلها بالكامل.
 احكام وعزل المواسير المارة على مقربة من المحرك وذلك للحرارة العالية الناجمة عن المحرك. .2
 تسريب باخرى جديدة. استبدال العناصر التالفة او التي فيها .3
التقليل قدر اإلمكان من حاالت اضطراب الطيران التي قد تسبب اهتزازات مختلفة تؤثر على اداء المنظومة وقد يسبب  .4

 تشققات طولية او عرضية في اماكن تثبيت المواسير.
 عدم ملء المنظومة بزيت رديء او وسخ ألن ذلك سيزيد من تأكل المنظومة. .5
 زيت ثابت داخل الخزانالتأكد من مستوى ال .6
 

 



 
 -السؤال الرابع :

 أ. 
 .خزان الزيت .1
 مضخة الزيت. .2
 مصفاة الضغط العالي. .3
 صمامات مختلفة ( عدم ارجاع ، أمان ). .4
 مواسير مختلفة. .5
 مدخرات هيدروليكية. .6
 مقاييس للضغط ( مانوميتر ). .7
 ب.

 توصيل عربة الوقود والطائرة باألرض. .1
 لوقود.التأكد من وجود الختم على صهريج ا .2
 التأكد من سالمة اجهزة التصفية وتوزيع الوقود. .3
 التأكد من كفاءة ونوعية الوقود المستعمل. .4
 الحيلولة دون وقوع اتربة او ثلوج او ماء اثناء عملية الملء بالوقود. .5
 التأكد من المقاييس الخاصة بالوقود ومن سالمتها. .6
 التأكد من اضوية الخزانات وسالمتها. .7
 يانة الدورية.اجراء عمليات الص .8
 التأكد من سالمة انابيب التصريف وفتحات التصريف وانابيب الضغط الزائد. .9

 التأكيد على مبدأ السالمة العامة اثناء عملية ملء خزانات الوقود بالطائرات. .10
 -السؤال الخامس :

 أ. 
 خزانات الوقود. .1
 المضخات. .2
 مصافي الوقود. .3
 صمامات الوقود. .4
 حنفيات الوقود. .5
 ير الوقود.انابيب ومواس .6
 مقاييس لقياس كمية الوقود المصروفة والمتبقية ومعدل الجريان. .7

 ب.
 .اجراء عمليات الصيانة الدورية.1
 . التأكد من احكام المنظومة وعدم التسريب.2
 .التاكد من اداء وكفاءة المنظومة قبل الطيران.3
 اء..التأكد من عدم وجود انسدادات في المواسير والدكتات الناقلة للهو4
 .التاكد من ان الهواء المجهز هو مطابق للمواصفات القياسية وخالي من الروائح.5
 .في حالة وجود روائح في الهواء فذلك يعني وجود خلل في المنظومة. 6



 
 
 
 
 

 
 

  2006/  9/  14التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ثالث ساعاتالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 2006 - 2005الدور الثاني للعام الدراسي 
 

P1س
P :  درجة ) 30(          أجب عن ثالثة فروع فقط 

 سط أشكالها مع الرسم ؟أ. عدد مكونات منظومة الوقود بأب

 ب. فسر مخطط العالقة بين الضغط الجوي والضغط اإلضافي لألوكسجين في مستويات ( إرتفاعات ) الطيران المختلفة ؟  

 تكلم عن أداء منظومة الوقود في حاالت الطيران المختلفة بالتفصيل مع الرسم ؟ . ج

 الطائرات ؟ ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة  دورة اإلعاشة في . د

 

P2س
P :  درجة ) 20(           أجب عن فرعين فقط  

 أ. ما هي مكونات منظومة إطفاء الحريق في الطائرات ؟          

 ماهي المضخات المستخدمة في أنظمة الطائرات وما هي أنواعها وما هو الفرق بينها ب.        

 ؟ في الطائرات ومة الهواء المضغوطما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظ ج.       

 اشرح مبدأ عمل القفل الهيدروليكي ؟د.        

 

P3س
P : درجة ) 30(          أجب عن ثالثة فروع فقط  

 عدد أنواع األسطوانات الهيدروليكية المستخدمة في أنظمة الطائرات المختلفة مع الرسم ؟أ.        

 هو الفرق بينها ؟ماهي المدخرات الهيدروليكية وما هي أنواعها وما ب. 

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهيدروليك في الطائرات ؟ج. 

 ما هي مكونات منظومة التكييف في الطائرات ؟د. 

 

P4س
P : درجة ) 20(           أجب عن فرعين فقط 

 وكسجين وتهويتها وكيفية المحافظة على مستوى ضغط ثابت داخلها ؟عدد طرق تزويد الطائرات باألأ.  

 ؟مع الرسم أشرح مبدأ عمل آلية الضغط ب. 

 ؟ في الطائرات . عدد النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الوقودج

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة دورة التكييف في الطائرات ؟ د.

 

 لي والبحث العلميوزارة التعليم العا
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 
 
 
 

 
 

  2010/  6/    التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ة ونصفساعالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 2010 - 2009إمتحان دور أول للعام الدراسي  

P1س
P :  ما يلي :ما هو الفرق بين- 

 تخدمة بالطائرات ؟إيجابية اإلزاحة المسمضخات الطرد المركزي ومضخات  .أ 

 القفل الميكانيكي والقفل الهيدروليكي ؟ .ب 

 ؟ اإلدامة والصيانة .ج 

 ؟ قابلية التبديل وقابلية التعويض .د 

P2س
P : فقطفرعين عن  أجب  

  ؟ كيف تتم عملية إحتساب أعمار الطائرات وعالم تشمل  أ.         

 ؟ أنواع التصليحات حسب حالتها الفنية   .ب       
 بأبسط أشكالها ؟ هيدروليكد مكونات منظومة العد  ج.        

  عدد أنواع الحنفيات المستخدمة في الطائرات من الناحية التصميمية ؟  د.         

P3س
P : فقط أجب عن فرعين   

 ؟ ما هي سلسلة العمليات التي تشتمل عليها الصيانة عددها فقط   أ.        

 ؟تحديدها في الطائراتماهي أنواع األخطاء التي يمكن  ب.        

 ؟ أداء منظومة الهيدروليك في حالة الطيران المقلوب  ج.        

 ؟مع الرسم  بأبسط أشكالها في الطائرات وقود المستخدمةما هي مكونات منظومة ال  د. 

P4س
P :  فقطأجب عن فرعين 

 ؟ تكلم عن آلية الضغط المستخدمة في الطارات مع الرسم أ.  

 ؟   والمتطلبات التي يجب توفرها عند تصميم منظومة إطفاء حريق ناجحةما هي الشروط  ب. 

 ؟عدد فقط طرق إكتشاف وتمييز األعطال في الطائرات  . ج

 ؟ إلى كم نوع تقسم الصيانة بصورة أساسية عددها فقط   د.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 جواب السؤال األول

 أ.
 اإلزاحة إيجابيةمضخات  مضخات الطرد المركزي

 اقل ةالزياد -1 دة في الضغط عاليه على المائعالزيا-1

 ليس لها القابلية -2 ارتفاعات عاليه إلىعلى رفع المائع  ةالقابلي -2

 سهلة التصنيع والتركيب -3 اعقد نوعا ما -3

 ورخيصة التكاليف ةالصيان ةسهل -4 أعلىنوعا ما والتكاليف  أصعب ةالصيان -4

 % 60-30الكفاءة واطئة  -5 % 80 – 60الكفاءة عالية  -5

 تتعامل فقط مع الموائع ذات اللزوجة الواطئة -6 يمكنها التعامل مع الموائع ذات اللزوجة العالية -6

 مبدأ العمل بسيط وال تستهلك طاقه عالية -7 مبدأ العمل معقد وتستهلك طاقة عالية -7

 الحجم اصغر -8 حجم المضخة كبير -8

 
 ب. 

 قفل الهيدروليكيال القفل الميكانيكي

 يعتمد في حركته على الهيدروليك والمكابس يتحرك عن طريق آلية ميكانيكية

 يستخدم في رفع وإنزال العجالت يستخدم لغلق البوابات

 صعب الصيانة سهل الصيانة

 معقد التركيب سهل التركيب

 كبير نوعًا ما صغير الحجم

 كثير العطب قليل األعطال

 
 ج.

 ملية إسناد الخدمات بكافة المواد الضرورية واألشخاصاإلدامة: هي ع
 أو التبديل التجديد الخزن الفحص التفتيش التصليح  -منها:سلسلة من العمليات  شملوت  اإلدامةوهي أحد عوامل  -الصيانة:

 اإلنقاذ التحسين

 
 د. 

الجزء المعطوب  إزالةولهذه الطريقة يمكن والمعدات  لألجهزةالقابلية للتبديل تقتضي سهولة الوصول  إن -:قابلية التبديل

 ما يلي: إتباعالمحتملة في التصميم وألجل الحصول على قابلية التبديل الجيدة يمكن  األخطاءوضمانة اشتغاله وكذلك معالجة 

 تقليل عدد وصوالت المربط بالجزء المقصود. أوال:

 استخدام وصوالت سريعة الفصل بالجزء المقصود. ثانيًا:

تكاليف الصيانة وفي حالة قابلية التعويض الجيدة سوف نستغني عن  أياالقتصاد بالتكاليف  بهايقصد و -:التعويض قابلية

كانت قابلية التعويض ضعيفة  إذابالتكاليف المناسبة وعلى العكس  األسواقمعدات قياسية خاصة وتستخدم البدائل المتوفرة في 

 .خصيصًا لتلك الوظيفة يجب تصميمها وتصنفها استحداث معدات قياسية خاصة إلىفسوف نضطر 

 
 
 
 
 



 
 جواب السؤال الثاني

 أ.
بعدد السنوات  أوطيرانها  أيالطائرات واألجهزة الجوية بعدد ساعات اشتغالها  أعمارتحسب  -الطائرات واألجهزة الجوية : أعمار

عات الطيران المسموح بها والذي يؤمن خاللها عمر الخدمة الفني هو عدد سا إنفي المصنع .  إنتاجهاالتقويمية منذ تاريخ 

 -وهي تشمل: اشتغاال طبيعيا بصورة مضمونة لتلك األجهزة الجوية .

 )  technical service life( عمر الخدمة الفني. 1

  ) inter- major service life( عمر الخدمة مابين التصليحات .2

  ) guaranteed service life( عمر الخدمة المضمون .3

المحركات فتضاف عدد من  أمايحسب العمر الكلي للجهاز الجوي بساعات الطيران في الجو بالنسبة للطائرة واألجهزة الجوية      
ساعات الطيران في الجو لحساب العمر النهائي  إلىويضاف  األرض% من تشغيلها الحقيقي عند تشغيلها على 20الساعات بمقدار 

 ضوء ساعات عمره الفني الكلي .. فيقرر مصير الجهاز على 
 

 -أنواع التصليحات حسب حالتها الفنية : ب.

الجوية بعد انتهاء فترة االستخدام بين  لألجهزةالغاية من التصليح العام هو أعطاء عمر جديد  إنالتصليح العام :  .1

ح نقوم بفحوصات شاملة الرئيسية كالهيكل والمنظومات تضرر بالغ وفي هذا التصلي األجزاءبعد تضرر  أوتصليحين 

 لكافة أجزاء الطائرة .

عمر جديد لبعض منظومات ووحدات الطائرة وتصليح المواد المتآكلة  إلعطاءالتصليح الوقائي أو المتوسط يجري  .2

األجهزة الجوية وممكن اشتغالها بصورة اعتيادية ضمن  أي,  األجزاءكفاءة  إلدامةوالمتضررة والقيام بأعمال وقائية 

 لإلدامة.لمحدد وبعد انتهاء وانجاز هذا التصليح تبدأ دورة جديدة عمرها ا

 أثناءوحدات األجهزة الجوية  أو أجزاءالتي تظهر في  واألعطال األضرارالتصليح الجاري : يجري تصليح  .3

 . األحيانهذا التصليح يتم بطريقة تبديل األجهزة والوحدات في معظم  إناالستخدام , 

 -دروليك :مكونات منظومة الهيج. 
تسمى دورة المستهلكات . حيث تعمل الدورة الرئيسية على  وأخرىتقسم دورة الهيدروليك اصطالحيا إلى دورة رئيسية      

 زيت الهيدروليك بضغط معين مطلوب إلى المستهلكات . إعطاء
 -تشمل الدورة الرئيسية العناصر التالية : 

 .خزان الزيت -1
 .مضخة الزيت -2
  .مضخة الضغط العالي -3
 .)األمانصمامات منها (صمامات عدم الرجوع , صمام  -4
 .مواسير -5
  .هيدروليكية مدخرة -6
  .الضغط (مانوميتر) مقاييس -7

 
 -: إلىتقسم فمن الناحية التصميمية د. أنواع الحنفيات 

 حنفيات ذات سدادات. .1

 .أقراصحنفيات ذات  .2

 حنفيات ذات غواطس. .3

 . بلوفحنفيات ذات  .4

 
 
 



 
 جواب السؤال الثالث:

 أ.
   -منها:سلسلة من العمليات  شملوت  اإلدامةوهي أحد عوامل  -لصيانة:ا

 اإلنقاذ. 6   التحسين.5  أو التبديل  التجديد.4   الخزنالفحص .3   التفتيش .2  التصليح.1

 

 ب. 
ل طالعالمنظومة وهو تعبير شامل يقصد به جميع درجات  أو) هي الظاهرة التي تؤثر بشدة على الجهاز fault( الخطأ إن
)failure بما يلي : األخطاء) . ويمكن تحديد- 

 .الكلي لقابلية االشتغال أوالعطل : هو الفقدان الجزئي  .1
العطب : هي حالة الجهاز الذي يطابق فقط واحدة من المتطلبات (المواصفات تقع ما بين المتطلبات الرئيسية والمتطلبات   .2

 الثانوية ) .
التوقف  أوعن الشروط المثالية لغاية افسد االشتغال  أوتتغير عن الحدود المسموحة  االنحراف : هي حالة الجهاز عندما .3

 عن العمل .
مباشرا وال تمنعه من العمل ولكنها تستطيع االشتغال بحدود طاقة  تأثيراهبوط القابلية : هي حالة الجهاز التي ال تؤثر  .4

 . األخرى األجهزةضعيفة مما يؤثر على 

 ج.
 -وليك في حاالت الطيران المقلوب :عمل منظومة الهيدر

حتى في حالة الحمل السالب أي الطيران المقلوب يزود خزان الزيت  باستمراريةالزيت إلى المضخة  إعطاءألجل      
عمل هذا الصمام على مبدأ  أساسالحمل السالب ) ويعتمد  إفراطبصمام خاص يسمى صمام الطيران المقلوب أو (صمام 

في حالة  أماالصمام  أسفلويسيل الزيت من الفتحات  األسفل ,ي حالة الطيران االعتيادي يكون الثقل نحو االتزان حيث انه ف
يعطى الزيت من خالله إلى المضخة وفي  أنبوباويتصل الصمام مع الفتحة مشكلة  األعلىالطيران المقلوب فيرتفع الثقل نحو 

، وقد تستخدم معدات أخرى لتعويض  داخل خزان الزيت نفسهالطائرات يستخدم خزانات للطيران المقلوب  أنواعبعض 
 النقص في الزيت في حاالت الطيران تلك وغيرها تعرف بالمدخرات الهيدروليكية.

 
 د.

 تتألف منظومة الوقود مما يلي  -مكونات منظومة الوقود:

 الخزانات ( خزانات الوقود ) . -1

 المضخات. -2

 مصافي الوقود . -3

 صمامات الوقود . -4

 الوقود. حنفيات -5

 أنابيب ومواسير الوقود . -6

مقاييس لقياس كمية الوقود  -7

المصروفة والمتبقية ومعدل 

 الجريان .

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جواب السؤال الرابع:

  -:كاألتيالضغط  آليةتشتغل  أ.
يعطى الهواء المض�غوط الن�اتج ع�ن الض�اغط إل�ى           

) من خ�الل فتح�ة ال�دخول ث�م ي�دفع      1بدن آلية الضغط (
) ويس��رب عب��ره إل��ى الب��الون. وعن��د   10م(الص��مام رق��

) مغل��ق 3) مفتوح��ا والص��مام ( 7ذل��ك يك��ون الص��مام ( 
 140وعن���دما يبل���غ ض���غط اله���واء ب���داخل ال���دورة (      

) فأن قوة ضغط الهواء المس�لطة عل�ى ال�رق     2سم\كغم
) 6ي)) (آلپ�ا (المقاوم�ة  (ل�وي   مقاوم�ة ) تتغلب عل�ى  8(

تف��اع ) . وف��ي حال��ة ار7مم�ا ي��ؤدي إل��ى غل��ق الص�مام (  
) ينف���تح  2س���م\كغم 150الض���غط ف���ي ال���دورة حت���ى (  

اله�واء الزائ�د يص�رف     أن) مم�ا ي�ؤدي إل�ى    4الصمام (
) ال�ذي س�بق ض�بط    2إلى الخ�ارج م�ن خ�الل الص�مام (    

) . رغ��م ذل��ك ال   2س��م\كغم 15) عل��ى ض��غط  ( پاي��ه(
) ألن اله��واء المن��دفع يض��غط عل��ى    4ينغل��ق الص��مام ( 

مر الض�اغط ف�ي   ونتيجة لذلك يس�ت  األكبرجزء مساحته 
عمل��ه ف��ي ه��ذه الحال��ة بينم��ا يظ��ل الض��غط فيم��ا وراء      

) . ف�ي   2س�م \كغم 150صمام عدم الرجوع في حدود (
) A) موص�ال ج�وف (   7) س�يفتح الص�مام رق�م (   6ي) (آلپ�ا ) ف�أن (  2س�م \كغم 140حالة إذا ما قل الض�غط ف�ي الب�الون ع�ن (    

) ثاني��ة ويس��تأنف اله��واء س��يره إل��ى 4رج��ه يغل��ق الص��مام (داخ��ل الج��وف وخا نالض��غطيييتع��ادل  أنب��الجو الخ��ارجي وبع��د 
 الداخل نحو البالون ومن ثم تعاد العملية من جديد .

آلية الضغط بصورة عامة هي التي تحافظ على مستوى ضغط ثابت في داخل المنظوم�ة ( ال�دورة) وف�ي مختل�ف      أناي      
 الظروف .

 
 -حريق ناجحة : التي يجب مراعاتها عند تصميم منظومة األمورب. 

 اختيار نوع المادة المطفئة المناسب (صلبة,سائلة,غازية) وحسب نوع الحريق. -1
اس�طواني وحس�اب وزن�ه ومس�احته بدق�ة بحي�ث        أماختيار شكل وحجم الحيز الذي سيحوي المادة المطفئة وهل ه�و ك�روي    -2

 .الذي يتحمله البطل  األقصىتتالئم مع موقعه داخل الطائرة وكذلك حساب الضغط 
 .اإلطفاءاي آلية السيطرة على عملية  اإلطفاءحساب وتصميم كيفية  -3
 ودراسة خواص وآلية الحريق. اإلطفاءحساب وقت وكفاءة  -4
والذي نستخرج منه اجهادات القص وك�ذلك اجه�ادات المس�احة وذل�ك لمعرف�ة ش�كل وحج�م البط�ل          األقصىحساب الضغط  -5

 الناقلة . واألنابيب
 النقل والضخ. أنابيبخل حساب شكل وطبيعة الجريان دا -6
عن�د الض�رورة م�ع     إض�افيين بالحسبان تحسبا لعطل المنظومة الرئيسية وك�ذلك وض�ع بط�ل أو بطل�ين      أمانوضع منظومة  -7

 مراعاة الحيز والوزن.
آلية دفع للسائل إل�ى المنظوم�ة المقترح�ة حي�ث ان�ه يحت�اج إل�ى وس�يلة          إضافةعند استخدام سائل كمادة مطفئة يجب مراعاة  -8

صغير  إضافيوهي تتلخص بوضع بطل هواء مضغوط  أسهله ويمكن وضع ماطور لدفع السائل ولكن هنالك طريقة لدفع
 بجانب البطل الكبير.

 
 طرق إكتشاف األعطال في الطائرات ج. 

 الطريقة المركبة .4تصنيفية    الطريقة ال .3     طريقة الوقت التقويمي .2األرقام    طريقة تحليل  .1
 

 لصيانةد.أنواع ا
 . الصيانة المبرمجة1
 . الصيانة غير المبرمجة 2
 
 



 
 
 
 
 

 
 

  2008/  3/  2التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 انتساعالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 

P1س
P :  ما يلي :ما هو الفرق بين- 

 إيجابية اإلزاحة المستخدمة بالطائرات ؟مضخات الطرد المركزي ومضخات  .أ 

 يدروليكي ؟القفل الميكانيكي والقفل اله .ب 

 صمامات األمان وصمامات ملء الفراغ ؟ .ج 

 ؟ المدخرات الهيدروليكية الكروية واإلسطوانية .د 

 

 مما يليفقط أجب عن سؤالين 

 

P2س
P : عن ثالثة فروع فقط أجب  

  أشرح مبدأ عمل آلية الضغط مع الرسم ؟  أ.         

 ؟ في الطائرات هواء المضغوطما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة ال   .ب       

 بأبسط أشكالها ؟ هيدروليكعدد مكونات منظومة ال  ج.        

  عدد أنواع الحنفيات المستخدمة في الطائرات من الناحية التصميمية ؟  د.         

 

P3س
P : أجب عن ثالثة فروع فقط   

 في الطائرات ؟ عدد النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الوقود   أ.        

 عدد أنواع األسطوانات الهيدروليكية المستخدمة في أنظمة الطائرات المختلفة مع الرسم ؟ ب.        

 أداء منظومة الهيدروليك في حاالت الطيران المختلفة ؟  ج.        

 ؟مع الرسم  بأبسط أشكالها في الطائرات وقود المستخدمةما هي مكونات منظومة ال  د. 

 

P4س
P : أجب عن ثالثة فروع فقط 

 عدد أهم أنواع المصافي المستخدمة في منظومات الطائرات المختلفة ؟ أ.  

 ما هي دورات تصريف خزانات الوقود ولماذا يتم تكوين ضغط زائد فيها وكيف تتم تلك العملية ؟   ب. 

 تكلم عن مخفضات الضغط المستخدمة في منظومة الهواء المضغوط في الطائرات ؟ . ج

 ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهيدروليك في الطائرات ؟   د.

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 
 
 
 

 
 

  2010/  1/    التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ة ونصفساعالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

 

P1س
P :  ما يلي :ما هو الفرق بين- 

 إيجابية اإلزاحة المستخدمة بالطائرات ؟مضخات الطرد المركزي ومضخات  .أ 

 الهيدروليكي ؟ القفل الميكانيكي والقفل .ب 

 ؟ اإلدامة والصيانة .ج 

 ؟ قابلية التبديل وقابلية التعويض .د 

P2س
P : فقطفرعين عن  أجب  

  ؟ كيف تتم عملية إحتساب أعمار الطائرات وعالم تشمل  أ.         

 ؟ أنواع التصليحات حسب حالتها الفنية   .ب       
 ؟بأبسط أشكالها  هيدروليكعدد مكونات منظومة ال  ج.        

  عدد أنواع الحنفيات المستخدمة في الطائرات من الناحية التصميمية ؟  د.         

P3س
P : فقط أجب عن فرعين   

 ؟ ما هي سلسلة العمليات التي تشتمل عليها الصيانة عددها فقط   أ.        

 ؟ماهي أنواع األخطاء التي يمكن تحديدها في الطائرات ب.        

 ؟ ومة الهيدروليك في حالة الطيران المقلوبأداء منظ  ج.        

 ؟مع الرسم  بأبسط أشكالها في الطائرات وقود المستخدمةما هي مكونات منظومة ال  د. 

P4س
P :  فقطأجب عن فرعين 

 ؟ تكلم عن آلية الضغط المستخدمة في الطارات مع الرسم أ.  

 ؟   مة إطفاء حريق ناجحةما هي الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها عند تصميم منظو ب. 

 ؟عدد فقط طرق إكتشاف وتمييز األعطال في الطائرات  . ج

 ؟ إلى كم نوع تقسم الصيانة بصورة أساسية عددها فقط   د.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات



 
 جواب السؤال األول

 أ.
 اإلزاحة إيجابيةمضخات  مضخات الطرد المركزي

 قلا ةالزياد -1 الزيادة في الضغط عاليه على المائع-1

 ليس لها القابلية -2 ارتفاعات عاليه إلىعلى رفع المائع  ةالقابلي -2

 سهلة التصنيع والتركيب -3 اعقد نوعا ما -3

 ورخيصة التكاليف ةالصيان ةسهل -4 أعلىنوعا ما والتكاليف  أصعب ةالصيان -4

 % 60-30الكفاءة واطئة  -5 % 80 – 60الكفاءة عالية  -5

 تتعامل فقط مع الموائع ذات اللزوجة الواطئة -6 مع الموائع ذات اللزوجة العاليةيمكنها التعامل  -6

 مبدأ العمل بسيط وال تستهلك طاقه عالية -7 مبدأ العمل معقد وتستهلك طاقة عالية -7

 الحجم اصغر -8 حجم المضخة كبير -8

 
 ب. 

 القفل الهيدروليكي القفل الميكانيكي

 يعتمد في حركته على الهيدروليك والمكابس يكيةيتحرك عن طريق آلية ميكان

 يستخدم في رفع وإنزال العجالت يستخدم لغلق البوابات

 صعب الصيانة سهل الصيانة

 معقد التركيب سهل التركيب

 كبير نوعًا ما صغير الحجم

 كثير العطب قليل األعطال

 
 ج.

 واألشخاصاإلدامة: هي عملية إسناد الخدمات بكافة المواد الضرورية 
 أو التبديل التجديد الخزن الفحص التفتيش التصليح  -منها:سلسلة من العمليات  شملوت  اإلدامةوهي أحد عوامل  -الصيانة:

 اإلنقاذ التحسين

 
 د. 

الجزء المعطوب  إزالةوالمعدات ولهذه الطريقة يمكن  لألجهزةالقابلية للتبديل تقتضي سهولة الوصول  إن -:قابلية التبديل

 ما يلي: إتباعالمحتملة في التصميم وألجل الحصول على قابلية التبديل الجيدة يمكن  األخطاءمانة اشتغاله وكذلك معالجة وض

 تقليل عدد وصوالت المربط بالجزء المقصود. أوال:

 استخدام وصوالت سريعة الفصل بالجزء المقصود. ثانيًا:

تكاليف الصيانة وفي حالة قابلية التعويض الجيدة سوف نستغني عن  يأاالقتصاد بالتكاليف  بهايقصد و -:التعويضقابلية 

كانت قابلية التعويض ضعيفة  إذابالتكاليف المناسبة وعلى العكس  األسواقمعدات قياسية خاصة وتستخدم البدائل المتوفرة في 

 .خصيصًا لتلك الوظيفة استحداث معدات قياسية خاصة يجب تصميمها وتصنفها إلىفسوف نضطر 

 
 
 
 
 



 
 جواب السؤال الثاني

 أ.
بعدد السنوات  أوطيرانها  أيالطائرات واألجهزة الجوية بعدد ساعات اشتغالها  أعمارتحسب  -الطائرات واألجهزة الجوية : أعمار

 عمر الخدمة الفني هو عدد ساعات الطيران المسموح بها والذي يؤمن خاللها إنفي المصنع .  إنتاجهاالتقويمية منذ تاريخ 

 -وهي تشمل: اشتغاال طبيعيا بصورة مضمونة لتلك األجهزة الجوية .

 )  technical service life( عمر الخدمة الفني. 1

  ) inter- major service life( عمر الخدمة مابين التصليحات .2

  ) guaranteed service life( عمر الخدمة المضمون .3

المحركات فتضاف عدد من  أمااعات الطيران في الجو بالنسبة للطائرة واألجهزة الجوية يحسب العمر الكلي للجهاز الجوي بس     
ساعات الطيران في الجو لحساب العمر النهائي  إلىويضاف  األرض% من تشغيلها الحقيقي عند تشغيلها على 20الساعات بمقدار 

 . فيقرر مصير الجهاز على ضوء ساعات عمره الفني الكلي .
 

 -تصليحات حسب حالتها الفنية :أنواع ال ب.

الجوية بعد انتهاء فترة االستخدام بين  لألجهزةالغاية من التصليح العام هو أعطاء عمر جديد  إنالتصليح العام :  .1

الرئيسية كالهيكل والمنظومات تضرر بالغ وفي هذا التصليح نقوم بفحوصات شاملة  األجزاءبعد تضرر  أوتصليحين 

 .لكافة أجزاء الطائرة 

عمر جديد لبعض منظومات ووحدات الطائرة وتصليح المواد المتآكلة  إلعطاءالتصليح الوقائي أو المتوسط يجري  .2

األجهزة الجوية وممكن اشتغالها بصورة اعتيادية ضمن  أي,  األجزاءكفاءة  إلدامةوالمتضررة والقيام بأعمال وقائية 

 لإلدامة.دورة جديدة  عمرها المحدد وبعد انتهاء وانجاز هذا التصليح تبدأ

 أثناءوحدات األجهزة الجوية  أو أجزاءالتي تظهر في  واألعطال األضرارالتصليح الجاري : يجري تصليح  .3

 . األحيانهذا التصليح يتم بطريقة تبديل األجهزة والوحدات في معظم  إناالستخدام , 

 -مكونات منظومة الهيدروليك :ج. 
تسمى دورة المستهلكات . حيث تعمل الدورة الرئيسية على  وأخرىحيا إلى دورة رئيسية تقسم دورة الهيدروليك اصطال     

 زيت الهيدروليك بضغط معين مطلوب إلى المستهلكات . إعطاء
 -تشمل الدورة الرئيسية العناصر التالية : 

 .خزان الزيت -1
 .مضخة الزيت -2
  .مضخة الضغط العالي -3
 .)األمانصمامات منها (صمامات عدم الرجوع , صمام  -4
 .مواسير -5
  .هيدروليكية مدخرة -6
  .الضغط (مانوميتر) مقاييس -7

 
 -: إلىتقسم فمن الناحية التصميمية د. أنواع الحنفيات 

 حنفيات ذات سدادات. .1

 .أقراصحنفيات ذات  .2

 حنفيات ذات غواطس. .3

 . بلوفحنفيات ذات  .4

 
 
 



 
 جواب السؤال الثالث:

 أ.
   -منها:سلة من العمليات سل شملوت  اإلدامةوهي أحد عوامل  -الصيانة:

 اإلنقاذ. 6   التحسين.5  أو التبديل  التجديد.4   الخزنالفحص .3   التفتيش .2  التصليح.1

 

 ب. 
ل طالمنظومة وهو تعبير شامل يقصد به جميع درجات الع أو) هي الظاهرة التي تؤثر بشدة على الجهاز fault( الخطأ إن
)failure ا يلي :بم األخطاء) . ويمكن تحديد- 

 .الكلي لقابلية االشتغال أوالعطل : هو الفقدان الجزئي  .1
العطب : هي حالة الجهاز الذي يطابق فقط واحدة من المتطلبات (المواصفات تقع ما بين المتطلبات الرئيسية والمتطلبات   .2

 الثانوية ) .
التوقف  أولمثالية لغاية افسد االشتغال عن الشروط ا أواالنحراف : هي حالة الجهاز عندما تتغير عن الحدود المسموحة  .3

 عن العمل .
مباشرا وال تمنعه من العمل ولكنها تستطيع االشتغال بحدود طاقة  تأثيراهبوط القابلية : هي حالة الجهاز التي ال تؤثر  .4

 . األخرى األجهزةضعيفة مما يؤثر على 

 ج.
 -عمل منظومة الهيدروليك في حاالت الطيران المقلوب :

حتى في حالة الحمل السالب أي الطيران المقلوب يزود خزان الزيت  باستمراريةالزيت إلى المضخة  إعطاءجل أل     
عمل هذا الصمام على مبدأ  أساسالحمل السالب ) ويعتمد  إفراطبصمام خاص يسمى صمام الطيران المقلوب أو (صمام 

في حالة  أماالصمام  أسفلويسيل الزيت من الفتحات  األسفل ,االتزان حيث انه في حالة الطيران االعتيادي يكون الثقل نحو 
يعطى الزيت من خالله إلى المضخة وفي  أنبوباويتصل الصمام مع الفتحة مشكلة  األعلىالطيران المقلوب فيرتفع الثقل نحو 

أخرى لتعويض ، وقد تستخدم معدات  الطائرات يستخدم خزانات للطيران المقلوب داخل خزان الزيت نفسه أنواعبعض 
 النقص في الزيت في حاالت الطيران تلك وغيرها تعرف بالمدخرات الهيدروليكية.

 
 د.

 تتألف منظومة الوقود مما يلي  -مكونات منظومة الوقود:

 الخزانات ( خزانات الوقود ) . -1

 المضخات. -2

 مصافي الوقود . -3

 صمامات الوقود . -4

 حنفيات الوقود. -5

 أنابيب ومواسير الوقود . -6

لقياس كمية الوقود مقاييس  -7

المصروفة والمتبقية ومعدل 

 الجريان .

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جواب السؤال الرابع:

  -:كاألتيالضغط  آليةتشتغل  أ.
يعطى الهواء المض�غوط الن�اتج ع�ن الض�اغط إل�ى           

) من خ�الل فتح�ة ال�دخول ث�م ي�دفع      1بدن آلية الضغط (
) ويس��رب عب��ره إل��ى الب��الون. وعن��د   10الص��مام رق��م(

) مغل��ق 3) مفتوح��ا والص��مام ( 7ك��ون الص��مام ( ذل��ك ي
 140وعن���دما يبل���غ ض���غط اله���واء ب���داخل ال���دورة (      

) فأن قوة ضغط الهواء المس�لطة عل�ى ال�رق     2سم\كغم
) 6ي)) (آلپ�ا (المقاوم�ة  (ل�وي   مقاوم�ة ) تتغلب عل�ى  8(

) . وف��ي حال��ة ارتف��اع 7مم�ا ي��ؤدي إل��ى غل��ق الص�مام (  
ينف���تح )  2س���م\كغم 150الض���غط ف���ي ال���دورة حت���ى (  

اله�واء الزائ�د يص�رف     أن) مم�ا ي�ؤدي إل�ى    4الصمام (
) ال�ذي س�بق ض�بط    2إلى الخ�ارج م�ن خ�الل الص�مام (    

) . رغ��م ذل��ك ال   2س��م\كغم 15) عل��ى ض��غط  ( پاي��ه(
) ألن اله��واء المن��دفع يض��غط عل��ى    4ينغل��ق الص��مام ( 

ونتيجة لذلك يس�تمر الض�اغط ف�ي     األكبرجزء مساحته 
ل الض��غط فيم��ا وراء  عمل��ه ف��ي ه��ذه الحال��ة بينم��ا يظ��    
) . ف�ي   2س�م \كغم 150صمام عدم الرجوع في حدود (

) A) موص�ال ج�وف (   7) س�يفتح الص�مام رق�م (   6ي) (آلپ�ا ) ف�أن (  2س�م \كغم 140حالة إذا ما قل الض�غط ف�ي الب�الون ع�ن (    
س��يره إل��ى  ) ثاني��ة ويس��تأنف اله��واء4داخ��ل الج��وف وخارج��ه يغل��ق الص��مام ( نالض��غطيييتع��ادل  أنب��الجو الخ��ارجي وبع��د 

 الداخل نحو البالون ومن ثم تعاد العملية من جديد .
آلية الضغط بصورة عامة هي التي تحافظ على مستوى ضغط ثابت في داخل المنظوم�ة ( ال�دورة) وف�ي مختل�ف      أناي      

 الظروف .
 

 -التي يجب مراعاتها عند تصميم منظومة حريق ناجحة : األمورب. 
 المناسب (صلبة,سائلة,غازية) وحسب نوع الحريق. اختيار نوع المادة المطفئة -1
اس�طواني وحس�اب وزن�ه ومس�احته بدق�ة بحي�ث        أماختيار شكل وحجم الحيز الذي سيحوي المادة المطفئة وهل ه�و ك�روي    -2

 الذي يتحمله البطل . األقصىتتالئم مع موقعه داخل الطائرة وكذلك حساب الضغط 
 .اإلطفاءطرة على عملية اي آلية السي اإلطفاءحساب وتصميم كيفية  -3
 ودراسة خواص وآلية الحريق. اإلطفاءحساب وقت وكفاءة  -4
والذي نستخرج منه اجهادات القص وك�ذلك اجه�ادات المس�احة وذل�ك لمعرف�ة ش�كل وحج�م البط�ل          األقصىحساب الضغط  -5

 الناقلة . واألنابيب
 النقل والضخ. أنابيبحساب شكل وطبيعة الجريان داخل  -6
عن�د الض�رورة م�ع     إض�افيين الحسبان تحسبا لعطل المنظومة الرئيسية وك�ذلك وض�ع بط�ل أو بطل�ين     ب أمانوضع منظومة  -7

 مراعاة الحيز والوزن.
آلية دفع للسائل إل�ى المنظوم�ة المقترح�ة حي�ث ان�ه يحت�اج إل�ى وس�يلة          إضافةعند استخدام سائل كمادة مطفئة يجب مراعاة  -8

صغير  إضافيوهي تتلخص بوضع بطل هواء مضغوط  أسهلطريقة  لدفعه ويمكن وضع ماطور لدفع السائل ولكن هنالك
 بجانب البطل الكبير.

 
 طرق إكتشاف األعطال في الطائرات ج. 

 الطريقة المركبة .4تصنيفية    الطريقة ال .3     طريقة الوقت التقويمي .2األرقام    طريقة تحليل  .1
 

 د.أنواع الصيانة
 . الصيانة المبرمجة1
 ر المبرمجة . الصيانة غي2
 
 



 
 
 
 
 

 
 

  2009/  1/  12التاريخ :       وصيانة طائرات: منظومات  وضوعالم

 ساعة ونصف فقطالوقـت :       مدرس المادة : م.م. أحمد عدنان عبد الجبار

P1س
P :           

 ).، المصفاة المستمرة المدخرات الهيدروليكية، القفل الهيدروليكي، صمامات األمان, عرف ما يلي ( مضخة الترحيل .أ 

 لية التحكم بعربة الطائرة السفلى ( حالة رفع العجلة فقط ) ؟تكلم عن آ .ب 

 في الطائرات ؟ الوقودما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة  دورة  .ج 

 درجة ) 60(      تكلم عن مخفضات الضغط في منظومات الطائرات مع الرسم ؟ .د 

 
 فقط سؤالينمالحظة أجب عن 

 

P2س
P :             

 ورات تصريف خزانات الوقود ولماذا يتم تكوين ضغط زائد فيها وكيف تتم تلك العملية ؟ما هي د  . أ

 ب.  ما هي الوسائل المتبعة من الناحية التصميمية لتأمين تجهيز الطائرة بالوقود والهيدروليك في حالة الطيران المقلوب ؟       

 ؟ في الطائرات ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهواء المضغوط  ج.       

 درجة )   40(     عدد أهم أنواع المصافي المستخدمة في منظومات الطائرات المختلفة ؟د.          

 

P3س
P : 

          أشرح مبدأ عمل آلية الضغط مع الرسم ؟  أ.          

 سطوانات الهيدروليكية المستخدمة في أنظمة الطائرات المختلفة مع الرسم ؟عدد أنواع األ ب.        

 إلى كم قسم تقسم الحنفيات المستخدمة في منظومات الطائرات المختلفة من الناحية التصميمية ؟ ج.        

 درجة ) 40(    ما هي النقاط الواجب مراعاتها عند صيانة منظومة الهيدروليك في الطائرات ؟ د.         

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التكنولوجية

 قسم هندسة المكائن والمعدات
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