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 تىصيف مخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 E.CO.1 (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)بالمخبر أوالً: التعريف 

مخبر االتصاالت  :(Lab Name)المخبر اسم 
 التماثلية و الرقمية

 

  : الهنذست )االتصاالث((collegeالكليت )

 (Supervisor Nameاسم المشرف ) طالب  20 (Capacity) القذرة االستيعابيت

  د. عبذ الكريم السالم 

 (Workers in Lab)المخبر العاملين في 

3 

 (Lab Photos)المخبر  ثانياً: صىر

 

 

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهزة المخبريت ): اثالثا

 األدواث

Tools 
 افو   –مقياس فولج –مقباس امبيز  –مقاوماث و عناصز الكخزونيت –اسالك حوصيل 

 األجهزة

Apparatus 
 مثلثيت (–مزبعت  –منبع اشارة )جيبيه  –منبع حغذيت  –راسم اشارة  -لوحت الخجزبت 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 الجهاز
(Apparatus) 

 األهداف

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 
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 3من  2الصفحة    

 

مقٌاس رقمً ذو مجاالت وٌعد  راسم اشارة 
المقٌاس األهم لمهندس الكهرباء 

حٌث ٌتعلم  بكافة االختصاصات
 الطالب على كافة مجاالت استخدامه

 

   

 –ٌقوم بتولٌد عدة اشارات ) جٌبٌة  مولدات االشارة 
مربعة ( بترددات منخفضة  – مثلثٌة

ٌل ترددها بدقة دقابلة لتع  وعالٌة
عالٌة وتعدٌل السعة والصفحة 

 وٌساعد الطالب على 

تولٌد اشارة دخل متنوعة تساعده 
دارات  عمل دراسة  على

مختلف انواع  االتصاالت على 
أنواع   االشارات وتعدٌلها بمختلف

   modulationالتعدٌالت 

 
 (Acquired Skills): المهاراث المكتسبت خامسا

  ًالوقت الراهن بما ٌمكن الطالب من تعرٌف الطالب بأنظمة االتصاالت المتنوعة والمختلفة  الموجودة فً تطبٌقات االتصاالت المختلفة ف 
 تحلٌل انظمة االتصاالت واختٌار  االنسب منها و فقا للمعاٌٌر المطلوبة  

 ًاالتصاالت الخلٌوٌة و شبكات االتصاالت العامة والخاصة فً المؤسسات تمكنه من معرفة المكونات األساسٌة لألنظمة المختلفة المستخدمة ف 
 المختلفة  

  تمكنه من تصمٌم هذه المنظومات و تمكنه من قٌاس و اختبار محدداتها و ادارتها بالطرق المثلى كما و تؤهله لكشف االعطال الممكنة و 
 استعادتها بالطرق المناسبة 

 جهة متطلبات تصمٌم و ادارة و تشغٌل شبكات و وصالت االتصاالت العامة و الخاصةتمكن طالب الهندسة مستقبال لموا 
 

 (Other services)أخري يقذمها المخبر خذماث : سادسا
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 3من  3الصفحة    

 

 تجربة التعدٌل المطالً و التعدٌل التماثلً و دراسة خواص االشارات المستخدمة فً هذه االنظمة .1

 تجربة المهتزات و الموازج و معرفة خواصها  .2

 دراسة مولدات االشارة الجٌبٌة و المثلثٌة و المربعة  .3

ٌل و دراسة التعدٌل النبضً بانواعه المختلفة و تشكٌل دارات و منظومات االرسال و االستقبال و التعرف على اشكال االشارات قبل و بعد التعد .4

 طرق كشفها

 اعها و استخدام المناسب منها دراسة و قٌاس و تركٌب دارات اخذ العٌنات و التعرف على مبادئها و انو .5

 بها دراسة انواع المرشحات المستخدمة فً انظمة االتصاالت و رسم و قٌاس منحنٌات خواصها و استجابتها الترددٌة و تحدٌد انواعها و طرق نركٌ .6

 و طرق زٌادة الدقة   DACو المبدالت  ADCدراسة المبدالت  .7

 مة االستقبال تجربة حلقات القفل الطوري و استخدامها فً انظ .8

 تركٌب و دراسة خواص انظمة االتصاالت الرقمٌة بانواعها و دراسة خواص التعدٌل المستخدمة  .9

 و تركٌب دارة االرسال و دارة االستقبال و التعرف على شكل االشارة فً كل مرحلة   PCMدراسة انظمة اتصاالت  .11

 و تحدٌد خواصها و شكل االشارة و تحدٌد عرض الحزمة الالزمة   DPCMدراسة انظمة اتصاالت  .11

 و نظام دلتا المتكٌف )دارة المرؤسل و دارة المستقبل (  DELTAدراسة انظمة اتصاالت دلتا  .12

 و فك التجمٌع  multiplexingدراسة انظمة التجمٌع  .13

 المرسل و االمستقبل    FDMتجربة انظمة  .14

  دارة االرسال و دارة االستقبال  TDMتجربة  .15

 


