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   اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز

    التفصيلي الوصف

  لالختراع التقني المجال.1

  

 االنتشارب تتميز والتي خاص بشكل اإللكترونية وبالمبخرة بالمباخر، عام بشكل االختراع ھذا يتعلق

 يف اإللكترونية المبخرة الستخدام األخرى المريحة/المناسبة المميزات من وغيرھا للدخان األتوماتيكي

  .ذلك شابه ما أو المركبات وفي والمساجد والمكاتب المنازل

  

 االختراع عن نبذة .2

 وأحرق ،عادات أو دينية بطقوس تتعلق قد ألنھا الشعوب بعض عند كبيرة بشعبية البخور إحراق يحظى

 شباب،ال لتجديد خاصا مريحا جوا تخلق العطرة البخور رائحة أن معتقد ھو فكما للعالج، البخور اآلخرون

 يفف ذلك ومع .فيھا المرغوب غير أو الكريھة الروائح إخفاء/ إلزالة البخور بإحراق آخرون قام وكذلك

  .المھرجانات أو االحتفاالت خالل منه بد ال أمر البخور إحراق يعد البلدان بعض

  

 معدنال أو السيراميك من مصنوع وعاء أو تقليدية جرة باستخدام البخور إحراق يتم كان الماضي، في  

 عم الجرة صنعتُ  أن ويمكن .الشموع أو الخشب أو القحم حرق خالل من التسخين ويتم .ذلك شابه ما أو

 يتم التي الكھربائية المباخر أيضا ھناك .السيراميك من بسيط كوعاء تُصنع أن أو الزخرفة من الكثير

 البخور اقإحر كنيم وبھذا كھربائي، بمصدر وتوصيلھا الكھربائية المصابيح باستخدام فيھا التسخين

  .مريحةو مستمرة بطريقة

 الشرق يف خصوصا البلدان، بعض في المستخدمون يفضل حيث الدخان مع أحيانا البخور إحراق ارتبط

 لموادا من المبخرة المواد صنع يتم الحاالت ھذه مثل وفي الدخان، جنب إلى جنبا البخور رائحة األوسط

   أو عضوية مواد أي أو العطر مع الممزوجة الخشب رقائق من تتكون التي العطرية الحيوية
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 نباتية ادمو من األحيان بعض في البخور كونويت اإلحراق، عند المعطر الدخان تطلق التي أخرى نباتية

  .األساسية الزيوت مع عطرية

 أو وقيتت جھاز طريق عن أوتوماتيكيا تشغيلھا يتم التي اإللكترونية المبخرة جھاز االختراع ھذا يقدم

 البخور لكمية ومؤشر مريح وتنظيف تغذية نظام وجود ومع محدد، زمني جدول أو لبرنامج وفقا

 مسيت التي المريحة المزايا من وغيرھا األدخنة لنشر ومروحة لالستخدام التغذية وحدة في الموجودة

  .الحقا وصفھا

   لالختراع السابق الفن

	969	US‐A‐1 رقم براءة على والحاصلة األمريكية المتحدة بالواليات االختراع أسبقية على ومثال

 فترات في الدخان حلقات وإطالق للتشغيل وسائل به يوجد أتوماتيكي جھاز ھيئة على مبخرة وھي 756

 ويتم .ريةدو زمنية فترات في الدخان حلقات انتشار لتوفير المبخرة ھذه تصميم تم ولقد دورية، زمنية

   التخزين. وحدة في إطالقھا ويتم البخور مواد حرق طريق عن البخور إنتاج

 متناوب بشكل انكسار/وانحراف ضغط عوامل /مؤثرات إلنتاج بآلية مزود السابق المبخرة جھاز

 حدةالو من دورية زمنية فترات على نشرھا توزيعھا يتم التي التخزين وحدة من دخان حلقات إلطالق

 وحدة في بيتهتث يتم الذي المنفاخ أداة/جھاز على الضغط آلية وتشمل .البخور إنتاج/توليد فيھا يتم التي

 النوع من محرك أو زنبرك	كمحرك تسيير/ توجيه آللية مناسب توجيه بشكل وتتحرك البخور إطالق

 .ناسبم كھربائي قابس ألي توصيلھا يتم وصلة أو خفيفة كھربائية دائرة من يعمل الذي االستقرائي

 يقتطب بسبب معقد التجميع فأن المقصودة، ھدافاأل يلبي المبخرة ھذه في الحل أن من الرغم وعلى

 يتعرض أن يمكن االستخدام، من الوقت بعض مرور بعد ذلك، ومع .الزنبرك مع الميكانيكي الحاجز

  .الجھد بسبب للعطب التجميع

  

 .A1‐2014/0110389 رقم براءة على والحاصلة المتحدة الواليات في الكھربائية للمبخرة آخر مثال

 وھي لةبالكت المرتبطة الرائحة إلطالق عطرية كتلة شكل في عطرية مادة تسخين المبخرة ھذه في يتم

 جھاز بأنھا المبخرة ھذه وصف ويمكن .الذوبان عند الجو في عبقھا/عطرھا ينطلق التي معطر شمع

 على ائيةبالكھر الدائرة لوحة وتوجد التخزين، وحدة تحت سفلي وغطاء تخزين وحدة من ويتألف تسخين
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 لطرفا على مستند حماية وغطاء السفلي، الغطاء تحت نھائي طرف ذو كھربائي وقطب السفلي الغطاء

  .الداعم للقطب األمامي

 ائرةالد بلوحة كھربائيا ومتصل الحماية غطاء على موجود مقاوم الكھربائية المبخرة ھذه في يوجد كما

 لداخليا الجانب على موجودة للحرارة توصيل وحدة تتضمن استقبال ووحدة الحرارة لتوليد الكھربائية

 شغيلھات عند المبخرة من الدخان توليد يتم وال .بالمقاوم منصل جانب الحرارة توصيل وحدة في ويوجد

    المعطرة الرائحة عدا ما

   االختراع عن نبذة .2

 ذكية عملية وجود مع المعطر الدخان نشر على قادرة إلكترونية مبخرة جھاز لتوفير الحاجة نشأت ولذا

 وجود عم محدد لبرنامج وفقا أو مؤقت خالل من أوتوماتيكيا المبخرة جھاز تشغيل يتم حيث خاص بشكل

 خداملالست التغذية وحدة في البخور مواد من تبقى لما مؤشر مع مالئم وتنظيف تخزين/تغذية نظام

 لتيا العطرية الحيوية المواد من البخور مواد تصنع أن ويفضل  .الدخان نشر وظيفتھا مروحة ووجود

 نالدخا تطلق التي أخرى نباتية أو عضوية مواد أي أو العطر مع الممزوجة الخشب رقائق من تتكون

  .اإلحراق عند المعطر

 أو وقيتت جھاز طريق عن أوتوماتيكيا تشغيلھا يتم التي اإللكترونية المبخرة جھاز االختراع ھذا يقدم

 البخور لمواد ومؤشر ريحم وتنطيف تغذية نظام وجود ومع محدد، زمني جدول أو لبرنامج وفقا

 مسيت التي المريحة المزايا من وغيرھا دخنةاأل لنشر ومروحة لالستخدام التغذية وحدة في الموجودة

 .الحقا وصفھا

  االختراع من الھدف .3

  

 لىع بناءً  أوتوماتيكيا تشغيله يمكنه مبخرة جھاز توفير ھو االختراع ھذا من األساسي للھدف وفقا

  .مسبقا مبرمج جدول

  

 مكان في العبق /والعطر الدخان إطالق يمكن مبخرة جھاز توفير ھو ختراعاال لھذا اآلخر والھدف

  .مريحة بطريقة واحد تجميع
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 أو البيت أوفي المسجد في لالستخدام مبخرة جھاز توفير وھو االختراع لھذا آخر ھدف ھناك أن كما

  .ذلك شابه ما السيارة أو المكتب

  

 اعندم العرضي الحريق تجنب على قادرة آمنة مبخرة توفير وھو االختراع لھذا آخر ھدف ھناك أن كما

 مثلو والمالبس النسيج مثل االشتعال سھلة مواد من بالقرب وخاصة التشغيل وضع في الجھاز يكون

  .كوقود العشب أو الفحم استخدام عدم خالل من للبيئة صديقة أيضا المبخرة أن كما لك،ذ

  

   ،طريق عن وغيرھا األھداف تلك عبر يتحقق اإللكترونية المبخرة جھاز

 بخرةالم جھاز ويتميز المعطر، الدخان نشر في لالستخدام تھيئته تم الذي )1( اإللكترونية المبخرة جھاز

  :من يتألف بأنه )1( اإللكترونية

  ؛)2( الرئيسي الجزء/الجسم

  فيھا؛ )4( البخور مواد وتخزين الستقبال ومھيأ )2( الرئيسي الجسم داخل يوجد )3( وعاء

   والدخان البخور لمواد كافية لدرجة للتسخين وھي ،)3( الوعاء تحت وضعھا تم )5( التسخين صفيحة 

 سخينالت صفيحة أن وكما التسخين، صفيحة تشغيل عند واحد أن في والعطر والدخان رالبخو وإطالق

  ؛)3( الوعاء أسفل من اليمين جھة إلى أو اليسار جھة إلى عمليا للتدوير قابل

  

 على قادرة )9( شفاطة مروحة وتثبيت )5( تسخينال صفيحة فوق/على )8( الدخان نشر وحدة توجد 

  ؛)10( مخرج خالل من )8( التسخين وحدة لخارج ونشره الساخنة البخور مواد من والعطر الدخان شفط
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 تدوير يتم عندما بحيث )12( إطار على )5( التسخين صفيحة على تركيبھا تم )11( التنظيف فرشاة

 مادة بقايا من )5( التسخين صفيحة تنظيف ويتم ،)3( الوعاء تحت من التدوير يتم )5( التسخين صفيحة

  ;إحراقھا تم التي البخور

 صفيحة على )4( البخور مواد من ثابتة كمية يطلق الذي )14( األطالق بجزء مرتبط )13( محرك

 وحيث الوعاء تحت يكون عندما البخور مواد وإطالق ،)14( األطالق جزء توجيه عند )5( التسخين

 )26( والمحرك .أخرى وسائل خالل من أو مسبقا مبرمج زمني لجدول وفقا )13( المحرك تشغيل يتم

  ).3( الوعاء تحت من )5( التسخين لصفيحة الدوران حركة إلحداث )5( التسخين بصفيحة مرتبط

  .البخور مواد من تبقى ما لجمع النفايات وعاء توفير يتم أن يفضل

  .مسبقا مبرمج زمني لجدول وفقا المبخرة جھاز توجبه أيضا، األفضل من كما

 المسلمين، لصالة المحدد الزمني الجدول مع مزامنة مسبقا الزمني الجدول برمجة يتم أن يفضل كما

  .اليومية المسلمين صالة بداية قبل البخور مواد إحراق سيتم حيث

  .الوعاء يف المتبقية البخور مواد لقياس خورالب توىلمس استشعار جھاز توفير األفضل فمن ذلك، ومع

 مبخرةال جھاز كان إذا اإللكترونية المبخرة تشغيل فإليقا توقيف آلية توفير األفضل فمن أيضا،

 رةالحرا لدرجة استشعار جھاز التوقيف آلية تشمل بحيث آمنة حرارة درجة فوق يعمل اإللكترونية

 مصدر قسم يشمل أن يفضل وكما اإللكترونية المبخرة جھاز من الكھربائي المصدر بقسم متصل

   .للشحن قابلة بطارية الطاقة

 مقبس خالل من الرئيسية الطاقة امدادات من كھربائي مصدر القسم يتضمن أن أيضا األفضل ومن

  التوصيل

  .للمركبة التوصيل مقبس طريق عن أو 

 تشغيلال معطيات/البارامترات مختلف إلى لإلشارة عرض وسيلة توفير أيضا األفضل فمن ذلك، ومع

  .اإللكترونية المبخرة بجھاز متصلة
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  االختراع ملخص .4

 .أوتوماتيكيا المعطر الدخان نشر في الستخدامھا )1( اإللكترونية المبخرة جھاز االختراع ھذا يعرض

 الستقبال )2( الرئيسي الجسم داخل الموجود )3( والوعاء )2( الرئيسي الجسم من الجھاز ويتألف

 األفضل من كما .التسخين عند والعطر الدخان إلطالق )5( التسخين صفيحة )4( البخور مادة وتخزين

 مصنوع املح على ومثبت الميكا مادة من لوحة على تسخين لفائف شكل على التسخين صفيحة تشكيل

 وذلك خاص بشكل داخلي تسخين عنصر ذو السيراميك من لوح نوع يفضل أو والمعدن، البالستيك من

 .عام بشكل اآلمن وللتشغيل عمله لكفاءة نظرا  صفيحة من مفضل نوع أي اختيار يمكن ذلك ومع 

  .لالستخدام التسخين

  

 ،متقطعة تفترا في البخور مواد بقايا من اللوح لتنظيف التسخين صفيحة على )11( التنظيف فرشاة توجد

 الشكل ،4( متناوب بشكل البخور مادة إطالق في يتحكم الذي )14( اإلطالق بجزء مرتبط )13( ومحرك

 ).14( اإلطالق جزء توجيه خالل من البخور مادة إطالق يتحقق حيث )5( التسخين صفيحة على )9

 أخرى، وسائل خالل من أو مسبقا مبرمج زمني لجدول وفقا )1( اإللكترونية البخور جھاز تشغيل يتم كما

 والعطر الدخان لشفط )9( شفط وحةمر ويوجد ،)5( التسخين صفيحة فوق )8( الدخان نشر وحدة ويوجد

 نزول عملية لتسھيل )3( البخور بوعاء مثبت ھزاز محرك أيضا ويوجد .ونشرھا البخور مواد من

   .البخور

  

  للرسومات مختصر وصف .5

 األرقام إلى اإلشارة مع الحالي لالبتكار تجسيدات /لمجسمات /شامل وغير محدد غير وصف يوجد

 رةالمنظو األشكال جميع مختلف خالل من المشابھة األجزاء إلى المرجعية األرقام تمثل حيث التالية،

  :ذلك خالف على ينص لم ما

 الھذ وفقا اإللكترونية المبخرة جھاز لتكوين المفضل للمجسم المنظوري الرسم يوضح 1 الشكل

  .االختراع
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  .االختراع لھذا وفقا اإللكترونية المبخرة جھاز لتكوين آخر مجسم يوضح 2 الشكل

  .االختراع لھذا وفقا اإللكترونية المبخرة جھاز لتكوين آخر مفضل مجسم 3 الشكل ويبين

  .االختراع لھذا وفقا إللكترونيةا المبخرة جھاز لتكوين آخر مجسم يوضح 4 الشكل

  .االختراع لھذا آخر مفضل   مجسم يوضح 5 الشكل

 من المجسمات في موجودة تكون قد التي والمكونات الداخلي الترتيب توضح	c6	b,6	a,6 األشكال

  .االختراع ھذا من 5‐1

 وھو 5 للمجسم والمكونات الداخلي الترتيب توضح تفاصيل من المزيد توضحان 8و 7 األشكال

   .تفضيال األكثر المجسم

   8و 7و c6و b6و a6و 5 األشكال افي للمجسم مستعرض منظر يوضح 9 الشكل

  

   الرسومات عن مفصل شرح 6.0

 المبخرة جھاز اختراع  .عام بشكل االختراع لھذا مفضل مجسد أول يوضح حيث 1 الشكل إلى باإلشارة

 أو عارضه أو حائط أو جدار أي على الجھاز اھذ يثبت أن الممكن من حيث موضح )1( اإللكترونية

 الشكل يف المبين اإللكترونية المبخرة جھاز يتكون .المستخدم يفضله مكان أي أو لمسجد أو بناء عمود

 أو عارضه مثل الجدار على للتثبيت قطعه وجود مع )25( المثبتة القطعة مع )2( الرئيسي الجزء 1

 امع تقليدي شكل بأنه الشكل خالل من للجھاز األولي العرض يبين .سناده أو معالق باستخدام عمود

 لشك على الجھاز جسم من األعلى الجزء ُصمم .األخرى الصالة وأماكن المساجد في ستخداملال مناسب

 خارجم عدة إعداد تم كما .الوقت نفس في وعملية جذابة ولتبد إسالمي بتصميم )19( مسجد قبة أو مدخنة

 عوالقط الداخلية التفاصيل .الجھاز خارج االنسياب من المعطر الدخان لتمكين المدخنة جوانب على

  .الحقة مرحلة في كامال تفصيال نفصلھا سوف اإللكترونية المبخرة لجھاز األخرى

  

 يكونل خصيصا مصمم التصميم وھذا إللكترونية المبخرة جھاز المفضل الثاني مجسمال يوضح 2 الشكل

 .شابهم التصميم ھذا .للتعليق مناسب مكان أي أو امتداد أو عمود على تثبيته يمكن .المعلق النوع من
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 النسيابية )10( مخارج بعدة مزودة )19( المدخنة .والتقليدي اإلسالمي التصميم حيث من 1 للشكل

  .المعطر والدخان البخور

 الختراعل طبقا المكون إللكترونية المبخرة لجھاز المفضل للتصميم المنظوري الشكل يوضح 3 الشكل

 محدودة أماكن لھا التي العبادة وأماكن المساجد في التصميم ھذا استخدام يمكن ،عام بشكل .الحالي

 جسم أعلى في مثبت غطاء مع )20( مخرج للجھاز .األعلى من الجھاز تعليق يمكن حيث المساحة

 أكثر موضح )4( الشكل .والبخور مواد من مزيد إضافة أو مأل إلعادة يستخدم )20( المخرج .الجھاز

 الكترونية بدائرة وموصلة الجھاز مدخل في مرتبة )21( مناسبة اتصال مخارج توجد كما ).9( الشكل في

 خرىأ عمليات أي أو والتحديث الصيانة عند أو الجھاز بھذا الكترونيا التحكم الممكن من بحيث داخلية

  .مشابه

 ةمناسب بقاعدة ومزودا بذاته القائم أو الواقف النوع يوضح الجھاز لھذا المفضل المجسم من 4 الشكل 

  .السقوط أو التداعي من اإللكترونية المبخرة جھاز لمنع مناسبة مساحنھا تكون بحيث )22(

 فصلت سوف وإمكانياتھا المكونات /القطع تفاصيل .االختراع لھذا جدا المفضل الشكل يوضح 5 الشكل

  .الحقة مرحلة في دقيقا تفصيال

  

 بقتنط التي المكونات/والقطع الداخلية التكوينات تبين حيث c6وa,6b6 األشكال إلى االن باإلشارة

 ابعضھ عن مختلفة الخارجية الجھاز وأشكال مجسمات جميع أن من الرغم على .المفضل المجسم على

 القطع جمح في فقط واالختالفات األخرى، التصميمات جميع في القطع ذاتھا ھي المستخدمة القطع أن إال

  .للمجسم المفضل الشكل مع لتتناسب الجھاز جسم على ومظھرھا موقعھاو

  

 )5 لشكلل الرجوع الرجاء ،2( الرئيسي الجسم يوضح الحالي لالختراع )1( اإللكترونية المبخرة جھاز

 مالئم الوعاء أن حيث )5 شكل ،2( الرئيسي الجھاز لجسم الداخلي التكوين مع ترتيبه تم )3( وعاء مع

  .تجاويفھا مع )9 للشكل الرجوع الرجاء ،4( البخور مواد وتخزين الستقبال
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 حراري لوح ،حراري ملف فيه مثبت الميكا معدن الواح من )5( تسخين صفيحه تكون أن المفضل من

 صفيحة مھمة ).3( الوعاء تحت مثبتة داخلية حرارية ميكانيكية ترتيبات مع البورسلين أو السراميك من

 كافية إحراق لدرجة الداخلي الوعاء في إدخاله تم الذي البخور حرارة درجة رفع ھي التسخين

  .تشغيلھا يتم حالما البخور من المعطر الدخان إطالق/النبعاث

 مكانھا في )5( التسخين صفيحة وتثبيت إلحكام )c6 شكل 18( مناسب تثبيت قوس ستخدمي كما

 تحت ھو الذي األول موضعھا من التسخين صفيحة لتحريك )26( بمحرك ميكانيكيا توصيال وموصولة

 ةالمفضل الحركة تكون .الوعاء تحت من البخور مواد إحراق يتم .الرغبة حسب ويسارا يمينا الوعاء

  ).26( المحركة حركة من متولدة دائرية بطريقة ةللصفيح

 تهتثبي تم قد مناسب اخر تكوين أي أو أسطواني تجويف شكل على )8( الدخان نشر وحدة/تجويف ُصمم

 الدخان نشر غرفة داخل موضوعه )9( للدخان شفاطة مروحة .الوعاء تحت )5( التسخين صفيحة فوق

 نشرھاو المحترق البخور مواد بداخل الموجود والعطر الدخان بشفط تقوم تشغيلھا يتم عندما والتي )8(

  ).10( الفتحات عبر ثم ومن محصور مكان إلى )8( النشر غرفة خالل من

 الدخان ونشر الشفط تأثير إلحداث لتشغيلھا الشفاطة بالمروحة موصل )30( مناسب بحجم محرك

 حيطالم مع ليتناسب صمم قد الحالي لالختراع اإللكترونية المبخرة لجھاز إلجماليا الشكل .المعطر

 بدال ،عندھا  مكتب داخل يستخدم الجھاز كان إذا المثال، سبيل على .فيه يستخدم سوف الذي والمكان

 الموجودة واألدوات والديكورات العمل محيط مع ليتناسب المكتب أدوات تصميمة في يراعي أن

 لبيئة ئماومال مناسبا يكون قد الشكل مربع بسيط مجسم الحالة، ھذي مثل في .المكتب بداخل دمةوالمستخ

 مع مالئم الشكل يكون أن من فالبد البيت في الجھاز استخدم إذا أما .3 بالشكل موضح ھو كما المكتب

 ثلم .المطلوبة بةوالرغ الذوق بحسب ومزخرف منمق جھاز استخدام يمكن ذلك مع .البيت وأثاث بيئة

  .المشتري أو الزبون وتقاليد وذوق طلب على تعتمد واألشكال التفضيالت ھذه

  

 كما .بقاسا وصفھا تم كما تماما متماثلة للجھاز الداخلية المكونات/والقطع األجزاء تكون الحاالت كل في

 مكانال ليغطي المعطر البخور من مناسبة كمية ليعطي اإللكترونية المبخرة جھاز حجم مراعاة من البد

 ذلك عم ليتناسب أصغر جھاز تصميم فيمكن والمحصورة الضيقة لألماكن بالنسبة .كامال فيه الموجود
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 إلى تحتاج فسوف نسبيا الكبيرة مساحتھا وبحكم المساجد أما .المثال سبيل على السيارة في كما المحيط

  .المسجد مساحة بحسب أكبر جھاز

 برمجة يمكن أخرى، ولعمليات .مناسبة تغطية لتوفير الجھاز ھذا عن ديلب توفير يجب ذلك، عن عوضا

 لجھازا كان إذا ذلك، على مثاال المستخدم، يحددھا معينة تواقيت وفق ليعمل اإللكترونية المبخرة جھاز

 عند أو ةالصال لوقت وفقا ليعمل الجھاز برمجة الممكن من فإنه مثال كالمساجد العبادة أماكن في يستخدم

 قالشر بلدان في المسلمون يفضله ما وھو المسلمين عند الصالة وأداء مواقيت مع ليتوافق األذان

 العمل عن الجھاز لتوقيف الجھاز داخل ميكانيكية توقيف أداة توفير من البد ذلك إلى إضافة .األوسط

 تركيب تم العامة مةوللسال المنطلق ھذا من البخور، إلحراق المناسبة الدرجة الحرارة تعدي حال في

 .للجھاز الداخلة الكھرباء بمصدر موصول حراري استشعار جھاز

 ھيكل تحت )5( التسخين صفيحة فوق )11( تنظيف فرشاة تركيب تم ،c6و	a,6b6 األشكال مع زلنا ال

 سخينالت صفيحة بتنظيف ومريحة مفيد وبطريقة يقوم بدورة والذي )b6و	a6 شكل ،12( البخور وعاء

 تحت يسارا أو يمينا )5( الحرارية الصفيحة تحريك يتم عندما المحترق البخور وبقايا ترسبات أي من

 إلى باإلضافة ونظيف معطر بخور دخان عام وبشكل يوفر التنظيف ھذا مثل .الحال ھو كما الوعاء

 يفضل .إزالتھا تتم لم إذا حرائق تسبب وقد سامة تكون قد البخور وشوائب بقايا أن ثحي السالمة عامل

   األصفر النحاس من مصنوعة الفرشاة خصل تكون أن

 نشر غرفة /وحدة تحت )15( البخور بقايا لتجميع علبة تركيب تم ،c6و a,6b6 األشكال مع زلنا ال

 ابقاي بمسح التنظيف فرشاة تقوم سوف يسارا أو يمينا )5( التسخين صفيحة تدور عندما ).8( الدخان

 التجميع علبة تكون أن يفضل ).15( التجميع علبة في تجمع ثم ومن وتقع الصفيحة على العالق البخور

   .الضرورة عند منھا البقايا وإزالة تنظيفھا يمكن لكي لإلزالة القابل النوع من

  

 أن يفضل حيث .التجويف داخل )9شكل ،4( البخور لتخزين يستخدم الذي )3( الوعاء إلى االن ونعود

 لجسم عامةال األبعاد/والقياسات الشكل مع يتماشى اخر شكل بأي يكون قد أو مستطيال الوعاء شكل يكون

 لجھاز،ل الرئيسي الجسم في داخليا مريح بشكل مستقرا يكون أن الوعاء من البد إذ )2( الرئيسي الجھاز

 )14( اإلفالت قطعة .السفلي الجزء تحت مثبتة )14( الوعاء إلفالت ميكانيكية قطعة تركيب تم وقد
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 اإلفالت لقطعة الموصل الميكانيكي التوصيل يقوم تشغيله يتم عندما والذي )13( بالمحرك عمليا مرتبطة

 كونتت ،5 الشكل في موضح ھو كما المفضلة المجسمات معظم ذلك، مع .الفتح صمام بتحرير )14(

 بمجردف ذلك، عن النظر بغض .فيھا والتحكم السيطرة لتسھيل دوارة فرشاة أساس على اإلفالت قطعة

 ).5( التسخين صفيحة على الوعاء محتويات بطرح الجاذبية تتسبب سوف الفتح،

 فيحةص على توضع التي البخور مواد كمية لتحديد اإلفالت قطعة على معين توقيت وجدود من البد

 اإلحراق مليةع موعد بدء قبل محددا توقيتا الفتح توقيت يكون أن يفضل .إغالقھا يتم أن قبل التسخين

 .اإللكترونية تحكمال عملية تخطي طريق عن يدويا أو الكترونيا بھا التحكم يتم أيضا التوقيت عملية .التالية

 توضح )7 شكل ،17( تشعاراس بأجھزة مقرونة عرض بألية موصول الوعاء يكون أن يفضل كما

 استشعار جھاز عن عباره تكون أن الممكن من األجھزة ھذه .الوعاء في الموجود البخور مستوى

   األخرى المتوفرة االستشعار أجھزة من أي أو ضوئي استشعار جھاز أو ميكانيكي

 ميزات تستخدم التي اإللكترونية المبخرة أجھزة من أمثلة توجد يثح 4 والشكل 1 الشكل إلى باإلشارة

 ببحس تصنيعھا يمكن عديدة أشكال وھناك .عمليا مرھقة ليست األشكال ھذه جميع .الحالي االختراع

 أو جدار ىعل يثبت أن يمكن اإللكترونية المبخرة جھاز يُثبت أن يمكن .فيه تستخدم سوف الذي المكان

 .مناسبة منصة أي أو خزانة أو األرض على يوضع

 ضلالمف ھو التركيبات/التكوينات من النوع ھذا المفضلة، المجسمات توجد حيث 5 الشكل لىإ بالرجوع

 ،مناسب ھو ما حسب خزانة على يوضع أو جدار على يثبت األرض، على المجسم وضع باإلمكان حيث

 ولكن )19( المدخنة أسفل في ليس )10( الدخان مخارج موقع كون المجسمات بقية عن يختلف لذا وھو

 ةتھوي فتحة توجد المجسم ھذا في .الجھاز جسم عن بعيدا موجھه معينه زاوية بدرجة مختلفة جھة في

 الغطاء أو )19( المدخنة تكون أن يفضل كما .أخرى إضافية مخارج إضافة الممكن من ولكن فقط واحدة

 المزيد وإضافة البخور مواد مستوى لمعرفة )3( البخور وعاء إلى الولوج ليتسنى للفتح القابل النوع من

  .عليه الجاذبية من نوع إلضفاء الجھاز غطاء على زخارف إضافة ممكن .الحاجة عند

 مصورة للمجسم والترتيبات الداخلية المكونات /القطع جميع حيث 9و 8، 7 األشكال إلى نشير واألن

 القطع جميع صناعة وتمت مصغر بحجم صناعته تمت العام أن كما األشكال، ھذه في .5 الشكل في

 تركيبھا ليمكن مناسبة بطريقة القطع تجميع تم .والتركيب التصنيع وسھلة الكفاية فيه بما قوية لتكون
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 المبين )1( اإللكترونية المبخرة جھاز 7 الشكل في موضح ھو كما .االختراع غالف داخل مناسب بشكل

 داخل ترتيبه وتم )9 الشكل ،31( )3( وغطاء دائري وعاء مع ،)2( للجھاز الرئيسي الجسم من يتكون

 ،4( البخور مواد وتخزين الستقبال مجھز )3( الوعاء أن حيث )5 الشكل انظر ،2( الرئيسي الجسم

 حراري ملف مع الميكا )(معدن مادة من )5( التسخين صفيحة تكون أن ويفضل .تجاويفه مع )9 الشكل

 بالوعاء قالمتعل الجزء تحت مثبتة داخلية الية ترتيبات مع البورسلين أو السيراميك من حراري لوح أو

 تم التي بخورال مواد إحراق في التسخين صفيحة وظيفة وتتمحور .الحرار تثبيت مثلث على ومثبتة )3(

 تشغيل يتم حالما والعبق الدخان لينبعث كافية حرارة وجود )c6 الشكل ،18( مع الوعاء في وضعھا

 موصولة عليه والمثبتة )5( التسخين صفيحة على تحتوي التي )18( تثبيت قطعة .التسخين صفيحة

 اليمين لجھة الوعاء تحت )5( التسخين لصفيحة دائرية حركة لتعطي )26( محرك إلى ميكانيكية بطريقة

 تتجه ندماع تنظيفھا وتتم الوعاء تحت التسخين صفيحة تكون حالما البخور مواد إحراق يتم .اليسار أو

 لليسار محورية استدارة نھايتھا لتكون )26( المحرك مع معا مجمعة الحرار تثبيت قطعة .يسارا أو يمينا

 مواد يابقا من )5( التسخين صفيحة بتنظيف )11( التنظيف فرشاة تقوم سوف الحركة بھذه .اليمين أو

 مجاورة أسطواني بشكل تصميمھا يمكن )8( الدخان نشر غرفة ).موضحه غير( المحترقة البخور

 غرفة داخل موجودة وھي )30( محركھا مع موصولة للدخان )9( شفاطة مروحة ).5( التسخين لصفيحة

 ورالبخ إحراق يةعمل من المنبعث الدخان شفط على قادرة تكون تشغيلھا عند والتي )8( الدخان ناشر

 البد  ).10( المخارج طريق عن المحصور المكان إلى )8( الدخان نشر غرفة مخارج خالل من ودفعة

 ).8( الدخان ناشر غرفة تجويف بداخل الموجودة الشفاطة المروحة مع مناسبا المحرك حجم يكون أن

 يتم أن بسھولة ويمكن بة،مناس تأمين آلية عبر )18( التثبيت قطعة على مثبتة )5( التسخين صفيحة

  .األمر لزم إذا استبدال

 ريةالدائ النحاسية الخصالت من كبير عدد من التنظيف فرشاة تتكون عموما ،7 الشكل إلى نشير زلنا ال

 شاشات نوع استخدام يفضل ،)17( العرض وسائل .الفن في معروفة وسائل باستخدام مثبتة الشكل

 اإللكترونية الدائرة محرك في ومثبتة مكوناتھا مع مناسب مكان في مثبته )LCD( السائل الكريستال

 قطعة ).5( التسخين صفيحة تحت بإحكام مثبته )15( البخور بقايا استقبال وحدة/علبة ).موضحة غير(

  .المحدد موقعه في )2( الرئيسي الجسم لتأمين تزويده تم قد مناسب تثبيت موقع مع )32( التثبيت
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 ھو ماك موضحة التفاصيل  .مختلفة زاوية من االختراع لھذا اإللكترونية المبخرة جھاز حيوض 8 الشكل

  .ھنا مفصل

 ھو كما )1( المفضل اإللكترونية المبخرة لجھاز عرضي مقطع يوضح حيث 9 الشكل إلى نشير واالن

 معدن من ومصنوعه دائري بشكل مصممة )5( التسخين صفيحة تكون أن يفضل .5 الشكل في موضح

 يفضل .داخليا مثبت حراري عنصر أو قطعة مع البورسلين أو السيراميك من أو حراري لفاف مع الميكا

 كنالمم من .البخور مواد ليحتوي الوسط في نسبيا منخفضا )5( التسخين صفيحة سطح/مستوى يكون أن

 قطعة صممت ).c6 الشكل ،18( الحرار تثبيت قطعة في ببراغي تثبيتھا ليتم فتحات على تحتوي أن

 تنشيط يتم ال عندما ).13( الدوار بالمحرك ميكانيكيا متصلة دائرية فرشاة شكل على )14( اإلفالت

 ومنعھا البخور وادم تحتجز أن )3( الوعاء تحت المحكم موقعھا وبسبب الدائرية للفرشاة يمكن المحرك

 )14( اإلفالت قطعة من الدوارة الدائرية الفرشاة فإن المحرك، تشغيل يتم عندما ولكن االنزالق، من

 باإلضافة الجاذبية مفعول بسبب وذلك )5( التسخين صفيحة على البخور مواد من يكفي ما تنزيل يمكنھا

 بجھاز التحكم يكون أن ھو والتصميم التركيب ھذا من الغرض .الفرشاة خصل تسببه الذي االحتكاك إلى

 بشكل فضلاأل يجعله ما سھال والتركيب التصميم كون إلى باإلضافة وبسيطا سھال اإللكترونية المبخرة

 الدخان لنشر )10( فتحات على يحتوي )c6	&	a,6b6 شكل ،8( الدخان ناشر .االختراع لھذا عام

 ھناك أن إال ھنا المبين ھو المفضل والتصميم التركيب إن ومع .االحتراق غرفة خارج إلى المعطر

  .االعتبار بعين وأخذھا إليھا النظر يمكن أخرى وتركيبات تصاميم

  

 من تتكون )29( المروحة )،1( اإللكترونية المبخرة بجھاز الداخلية األجزاء بعض يوضح 10 الشكل

 يحمي )28( غطاء أو ھيكل على مثبتة المروحة ).33( المروحة وشفرات )34( المروحة ھيكل قطع، ٣

 مادة به )35( وعاء يوجد )29( المروحة أسفل الجھاز. وأسالك أجزاء بداخل البخور انتشار من

 )29( بالمروحة مثبت )30( المحرك وسوائله، البخور لشوائب وجامعة ومصفية منقية كإسفنجة

   .اله البخور رائحة لدفع )33( الشفرات تدوير بعملية يقوم بحيث )33( وشفراتھا

 لكترونيةاإل المبخرة جھاز لمجسم الحالي االختراع لتصميم اإليجابية والمميزات التفاصيل أن حين في

  .appended	claim الملحق نطاق على محدودا ليس االختراع أن إال األعلى، في تفصيله تم
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   اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز

الحماية عناصر

 البخور من المعطر الدخان إلطالق/لينفث صمم )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .1

 وعاء ).2( الرئيسي الجسم :اآلتي من )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز ويتكون المحترق،

 )5( تسخين صفيحة .بالداخل )4( البخور مواد وتخزين الستقبال ومھيأ )2( الرئيسي بالجسم ملحق )3(

 البخور مواد من والعبق الدخان لينبعث كافية حرارة تعطي تنشيطھا عند بحيث )3( الوعاء تحت موجودة

 )8( الدخان نشر غرفة ).3( بجانبه أو الوعاء تحت من عمودي بشكل أو يسارا أو يمينا تدور عمليا وھي

 العبق واستخراج شفط على قادرة )30( شفاطة مروحة تثبيت وتم )5( التسخين صفيحة فوق موضوعة

 حاوية ،)8( الدخان نشر غرفةو )10( المخرج خالل من اخارج ونشره المحترقة البخور مواد من والدخان
 .البخور ودخان رائحة استخراج وشوائب سوائل وامتصاص تجميع على تعمل )30( بالمروحة مثبتة )32(

 صفيحة تدور وعندما ،)12( ھيكل على )5( بجانبھا أو التسخين صفيحة فوق مثبتة )11( تنظيف فرشاة

 المحترق، البخور مواد بقايا من )5( التسخين صفيحة تنظيف يتم بجانبه أو )3( الوعاء تحت من )5( التسخين

 على )4( البخور مواد من مدروسة كمية بإفراغ )14( إفالت بقطعة موصول )13( الجھاز محرك يقوم

 التسخين صفيحة تكون عندما الحركة ھذه تكون ،)14( اإلفالت قطعة تشغيل يتم عندما )5( التسخين صفيحة

 وسائل خالل من أو مسبقة برمجة على معتمدا )13( المحرك تنشيط يكون بحيث الوعاء بجانب أو تحت )5(

 تثبيت الممكن ومن )18( الھيكل طريق عن )5( الحرارية بالصفيحة موصول )26( المحرك وھذا أخرى،

 زازھ محرك السخان. لتنظيف أخرى قطعة أي أو تنظيف فرشاة بجانبه أو فوقه وتتحرك بالجھاز )5( السخان

  .البخور نزول عملية لتسھيل )3( البخور بوعاء أو بالمبخرة مثبت )31(
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 ،1 الحماية عنصر في موضح ھو وكما )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .2

 بجانب أو تحت مثبته )15( المحترق البخور من المتبقية النفايات جمع علبة/وحدة بوجود يتميز

 حركة بأي أو يسارا أو يمينا )5( التسخين صفيحة تتحرك عندما بحيث )8( الدخان نشر غرفة

 علبة في المحترق البخور مواد بقايا جمع ذلك بعد ليتم تفعيلھا تم قد التنظيف عملية تكون أخرى

  ).15( النفايات تجميع

  

 يتميز ،1 الحماية عنصر في موضح ھو كما )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .3

 ليتم بالجھاز البخور مواد من أنواع عدة أو واحد نوع لتخزين مقسمة )3( علبة/وعاء بوجود
  للجھاز. مسبقا المعدة البرمجة حسب أو المستخدم قبل من الحقا استخدامھا

  

 له المعدة للبرمجة وفقا يعمل كونه يتميز )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .4

 يستطيع بحيث حولھا؛ التي واألزرار )17( الشاشة طريق عن لذلك المعد الجدول حسب

 لفترات استخدام -٢ سريع استخدام -١ مثل: مختلفة توقيت خيارات عدة يختار أن المستخدم
   بالجھاز. الخاصة الساعة ضبط بعد وذلك محددة زمنية ساعة توقيت -٣ زمنية

 

 4 الحماية عنصر في موضح ھو وكما )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .5

 قبيل رالبخو مواد إحراق يتم أي الصالة مواقيت بحسب تفعيلة ويتم مسبقا مبرمج كونه يتميز

  .المسلمين لدى الصالة وقت
  

 4 الحماية عنصر في موضح ھو وكما )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .6

 بمصباح وموصل )3( الوعاء داخل المتبقي البخور مستوى لقياس استشعار جھاز بوجود يتميز

)LED( الوعاء داخل المتبقي البخور مستوى عن ليكشف شاشة أو )3(.   

  

 )6( الحماية عنصر في موضح ھو وكما )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .7

 في لياآ الحرق وإيقاف الجھاز عن الكھربائي التيار قطع من تمكنه آلي إيقاف نظام بوجود يتميز
 عن الجھاز انقالب أو سقوط حال في أو اآلمن، المستوى فوق الحرارة درجة ارتفاع حالة

  الطبيعي. موضعه
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 ،7 الحماية عنصر في موضح ھو وكما )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .8

   .الشحن إلعادة قابلة بطاريات عن عبارة للطاقة مصدر بوجود يتميز

  

 للجھاز الطاقة مصدر قسم بأن يتميز )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .9

 الثابت بالتيار يعمل محول طريق عن بالقابس االتصال خالل من الرئيسية للطاقة مصدر يتضمن
  المثال. سبيل على فولت ١٢ منخفضة، بفولتية

  

 للجھاز الطاقة مصدر قسم بأن يتميز )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .10

    .بالمركبة الخاص الطاقة بمصدر االتصال خالل من الرئيسية للطاقة مصدر يتضمن
  

 )(شاشة عرض وسيلة بوجود يتميز )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .11

  .بخورال ونوع الحرق ووقت ومدة كقوة بالجھاز المتعلقة العمليات مختلف وتوضيح لضبط )17(
  

 يقوم حركة مستشعر بوجود يتميز )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .12

   .خارجية حركة وجود استشعر إذا آليا والعبق الدخان ونشر البخور بحرق

 

 )27( ھزاز محرك بوجود يتميز )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .13

   البخور. نزول عملية لتسھيل )3( البخور بوعاء أو بالجھاز مثبت
  

 تقوم )29( مروحة بوجود يتميز )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .14

 مكونة المروحة وھذه ، )10( الدخان مخرج إلى الجھاز من (الدخان) البخور رائحة بإخراج

 بأي أو - قليال مائل بشكل المثبت )34( المروحة وجسم )33( شفرات ، )30( محرك من
  المروحة. حول تتجمع شوائب أو سوائل أي نزول لتسھيل فتحة وبھا - آخر شكل
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 عنصر في موضح ھو وكما ، )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .15 

 النفايات جمع علبة وبغطاء )29( المروحة أسفل مثبتة )35( حاوية بوجود يتميز ،15 الحماية
 أي أو الفلين أو القماش من لالستبدال قابلة قطعة بھا - )1( بالجھاز آخر مكان بأي أو- )28(

 رقح عملية من الناتجة والشوائب السوائل وامتصاص البخور دخان بفلترة تسمح أخرى مادة
  وإخراجه. البخور

  

 لحرق )5( سخان بوجود يتميز )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .16

 أخرى مادة أي أو (الميكا) من قطعة على سطحية بطريقة ملفوف سلك من يتكون البخور
 أو حلزوني بشكل المعدني السلك ھذا لف الممكن من كالسيراميك. للحرارة مقاومة أو مضادة

 آخر. شكل أي
  

 للبخور؛ تنزيل نظام بوجود يتميز )1( اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز .17

 مواد من مدروسة كمية بإفراغ )14( إفالت بقطعة موصولال )13( المحرك يقوم بحيث

 الحرق. مكان إلى )3( الخزان من )4( البخور
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   اآلمنة األوتوماتيكية اإللكترونية المبخرة جھاز

  الملخص

 ويتألف .أوتوماتيكيا المعطر الدخان نشر في الستخدامھا )1( اإللكترونية المبخرة جھاز االختراع ھذا يعرض

 البخور مادة وتخزين الستقبال )2( الرئيسي الجسم داخل الموجود )3( والوعاء )2( الرئيسي الجسم من الجھاز

 لىع التسخين صفيحة تشكيل األفضل من كما .نالتسخي عند والعطر الدخان إلطالق )5( التسخين صفيحة )4(

 نوع ضليف أو والمعدن، البالستيك من مصنوع حامل على ومثبت الميكا مادة من لوحة على تسخين لفائف شكل

  .عام كلبش اآلمن وللتشغيل عمله لكفاءة نظرا وذلك خاص بشكل داخلي تسخين عنصر ذو السيراميك من لوح

 صفيحة على )11( التنظيف فرشاة توجد .لالستخدام التسخين صفيحة من مفضل نوع أي اختيار يمكن ذلك ومع

 )14( اإلطالق بجزء مرتبط )13( ومحرك متقطعة، فترات في البخور مواد بقايا من اللوح لتنظيف التسخين

 إطالق يتحقق حيث )5( التسخين صفيحة على )9 الشكل ،4( متناوب بشكل البخور مادة إطالق في يتحكم الذي

 لجدول وفقا )1( اإللكترونية البخور جھاز تشغيل يتم كما ).14( اإلطالق جزء توجيه خالل من البخور مادة

 ، )5( التسخين صفيحة فوق )8( الدخان نشر وحدة ويوجد أخرى، وسائل خالل من أو مسبقا مبرمج زمني

 مثبت ھزاز محرك أيضا يوجد و .ونشرھا خورالب مواد  من والعطر الدخان لشفط )9 (  شفط مروحة ويوجد

 المعطر الدخان لنشر  )1( اإللكترونية المبخرة جھاز يستخدم البخور نزول عملية لتسھيل  )3( البخور بوعاء

 ويخزن ليستقبل ومتكيف )2( الرئيسي الجسم مع متصل )3( وعاء ،)2( للجھاز الرئيسي الجسم من ويتكون اليا

 فوق موضوعة )11( تنظيف فرشاة ،)3( الوعاء تحت موضوعة )5( دوارة احتراق صفيحة ،)4( البخور مواد

 )14( إفالت بقطعة متصل )13( محرك المحترق، البخور بقايا من متناوب وبشكل لتنظيفھا التسخين صفيحة

 للبخور المتقطع اإلفالت أن حيث )5( التسخين صفيحة فوق  )4( البخور لمواد المتقطع اإلفالت بعملية لتتحكم

 البرمجة طريق عن )13( المحرك تنشيط يكون ).14( اإلفالت بقطعة المتصل )13( المحرك تنشيط نتيجة ھو

 فوق الموضوعة )8( الدخان نشر وغرفة لذلك، المعد الجدول حسب أخرى يدوية تنشيط وسيلة أي أو المسبقة

 البخور مواد من المعطر والدخان العبق الستخراج )9( محرك مع شفاطة مروحة بھا التي )5( التسخين صفيحة

  .المكان أرجاء في ونثرة المحترق
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   a6 الشكل ھو توضيحا األكثر الشكل
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عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

GC0009622 مقر : عارتخا  ةاءارب 

ة: ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  01/02/2017 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نـير ع ــــ ــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع تـ
نم يأل  اهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  01/02/2037 م 

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ 

 : تاظحالم
�بلطلا صحف  هساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسيف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


