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 تىصيف هخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 E.3 (:.Lab No)الوخبر رقن 

 (Lab Identification)بالوخبر أوالً: التعريف 

 و اإللكترونيت : هخبر الذاراث الكهربائيت(Lab Name)الوخبر اسن 

 

  : الهنذست (collegeالكليت )

 (Supervisor Nameاسن الوشرف ) 20 (Capacity) القذرة االستيعابيت

 أ.د.طالل عساف

 (Workers in Lab)الوخبر العاهلين في 

3 

 (Lab Photos)الوخبر  ثانياً: صىر

 

 

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهزة الوخبريت ): اثالثا

 األدواث

Tools 

 01  رئيدية من الهحدةمشراتY16   0تخدم مادة الدارات الكيربائية وااللكترونية  
 01  مشرات الهحدةY-0014  تجربة( لسادة اليشدسة االلكترونية  00)تغطي  لهحات 6)مرفق بكل مشرة

   OP-amplifierوتغطي ىذه السشرات التطبيقات السختمفة لسزخم العسمياتي  2

 األجهزة

Apparatus 

 (01 لهحة ) مشرة تركب عمى السشرة Y16  تجربة 09تغطي 
 6 2لسادة اليشدسة االلكترونية  تجربة( 00)تغطي  لهحات  

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 األهداف (Apparatus) الجهاز

(objectives) 

 صورة

Photo 
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عشر منصات كهربائية 
 y-16والكترونية 

 لوحة تجارب متنوعة  41تتركب عليها 

 

 

 

 

 

 

 عشر منصات الكترونية
y-14 

 لمضخم العملياتلوحات تجارب متنوعة  1تتركب عليها 

 

 

 

 

 

 

 راسم اشارة رقمي

 متطور 
 يدسح لمطالب تتبع االشارة الكيربائية خالل 

مرحمة  عبهرىا في الدارة الكيربائية خالل أي 
 عشرر أولفيم ودراسة اداء وعسل أي 

 دارة.جزء من  
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 AVOمقياس متعدد أفو 

 رقسي ذو مجاالت ويعد السقياس األىممقياس 

 لسيشدس الكيرباء بكافة االختراصات 

حيث يتعمم الطالب عمى كافة مجاالت  
 استخدامو

 

 

 

 مولد اشارة

 مثمثية – جيبيويقهم بتهليد عدة اشارات ) 

 مربعة ( بترددات مشخفزة وعالية – 

 قابمة لتعيل ترددىا بدقة عالية وتعديل  

 الدعة والرفحة ويداعد الطالب عمى 

 تهليد اشارة دخل متشهعة تداعده عمى

 دراسة تأثير دارات االتراالت عمى  

 مختمف انهاع االشارات وتعديميا بسختمف

   modulationأنهاع التعديالت  

 

 (Acquired Skills): الوهاراث الوكتسبت خاهسا

 قانهن أوم 
  حداب قيم السقاومات حدب األلهان 
  قانهن كيرشهف األول 
  قانهن كيرشهف الثاني 
  مختمط  –التفرع  –وصل السقاومات عمى التدمدل 
 مختمط –التفرع  –عمى التدمدل   توصل السكتفا 
  مختمط –التفرع  –وصل السمفات  عمى التدمدل 
  حداب التيار حدب نظرية التشزدد 
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 حداب التيار حدب نظرية ثفشن 
  حداب التيار حدب نظرية نهرتهن 
 رسم مشحشي فهلط أمبير لمديهد 
 دراسة تقهيم نرف السهجة 
  دراسة تقهيم مهجة كاممة 
  دراسة تقهيم كامل باستخدام دارة جدرية 
 دراسة مشحشي فهلط أمبير لديهد زيشر 
  دراسة مشحشي فهلط أمبير لمترانددتهر 
  دراسة وصمة باعث مذترك لمترانددتهر 
 دراسة وصمة قاعدة مذترك لمترانددتهر 
 دراسة وصمة مجسع مذترك لمترانددتهر 

 (Other services)أخري يقذهها الوخبر خذهاث : سادسا

 كسزخم غير عاكس لعدة اشارات . العسمياتاستخدام مزخم  -0
 كسزخم عاكس . العسمياتاستخدام مزخم  -2
 كجامع لعدة اشارات . العسمياتاستخدام مزخم  -1
 إشارتين .كسقارن بين  العسمياتاستخدام مزخم  -4
 كسفاضل إلشارة الدخل . العسمياتاستخدام مزخم  -5
 كسكامل إلشارة الدخل . العسمياتاستخدام مزخم  -6
  ADCكسحهل   العسمياتاستخدام مزخم  -7
 DACكسحهل  العسمياتاستخدام مزخم  -8

 

 


