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 ذىصُف يخثر

 Lab Description 

QF 01.01 

 

 E.7 (:.Lab No)انًخثر رقى 

 (Lab Identification)تانًخثر أوالً: انرعرَف 

يخثر انهىائُاخ واَرشار  (Lab Name)انًخثر اضى 

 االيىاج

 

  انهُذضح ) اذصاالخ( (collegeانكهُح )

 (Supervisor Nameاضى انًشرف ) طانة   20 (Capacity) انقذرج االضرُعاتُح

 أ.د. حكًد دروَش

 (Workers in Lab)انًخثر انعايهٍُ فٍ 

 4 انعايهٍُ عذد

 (Lab Photos)انًخثر  ثاَُاً: صىر

 
 

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواخ واألخهسج انًخثرَح ): اثانثا

 األدواخ

Tools 
 نىحح دائرَح يذرخح   -كاتالخ ذىصُم  –هىائُاخ يرُىعح  -وصالخ رتط تٍُ انهىائُاخ –يقُاش اضرطاعح االيىاج انرادَىَح 

 األخهسج

Apparatus 
  RF meter –خهاز ذىنُذ ايىاج رادَىَح 

 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 الجهاز
(Apparatus) 

 األهداف

(objectives) 

 صورة 
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RF meter   لياس استطاعة االشارة التي يتم استمبالها عبر
 هوائي االستمبال بهدف رسم مخطط االشعاعي 

 

لاعدة الهوائي  
 المستمبل

وهي لاعدة بالستيكية يتركب عليها هوائي  
موصول عليه ممياس الطالة المستمبلة وموضوع 

بالزوايا بالدرجة لابلة على الماعدة ورلة مدرجة 
درجة لرسم المخطط االشعاعي 063 نللدورا

 للهوائي المدروس
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 مولد اشارة 

Antenna training  

 

 
لاعدة بالستيكية يتركب عليها هوائي  لاعدة مرسل

 االرسال ويوصل مع منبع االرسال 

 

مجموعة هوائيات متنوعة بالحجم والشكل  هوائيات متنوعة
 –بولي  –مصفوفي  –وتعدد ) ياغي 

 –مطبوع  –حلمي  –دايبول  –حلزوني 
عاكس أو غير عاكس ( وذلن بهدف دراسة 
مخطط اشعاعي لكل هوائي منها وما تأثير 

زيادة استطاعة االشارة لمرسلة وتغيير نوع 
 الهوائي على شكل وحجم المخطط
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وصالت 
 ومتنوعة

بهدف وصل الهوائي مع االجهزة 
 والمرسل والمستمبل والكبالت 

 

RF 
detector 

كاشف الترددات 
  الراديوية

يستخدم في كشف عن مستوى االشارة 
الراديوية في الفراغ المحيط بعد وصل 
هوائي معين به مع المدرة على التحكم 
بحساسية المستمبل لكشف تلن االشارة 

 الكهربائي لهاواظهار ليمة الحك 

 
منصة اختبار 
 اداء الرادار 

تموم باختبار نظام رادار كامل مع بيان 
المراحل التي يمر بها نظام الرادار من 

 المرسل للمستمبل 
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وحدة ارسال 
واستمبال تابع 
 لمنصة الرادار 

تهدف الى ارسال واستمبال االشارة 
 الرادارية عبر هوائي بولي 

 
 (Acquired Skills): انًهاراخ انًكرطثح خايطا

الغاية من هذه التجارب تمكين طالب االتصاالت في توسيع معارفهم المتعلمة باالتصاالت الالسلكية وانتشار األمواج وفهم أعمك لمكونات 

لمكّونات الوصالت الراديوية والمحطات االتصاالت الخليوية وفهم آليات انتشار اإلشارة الراديوية كما وتمّكن الطالب من اختيار وتحديد أدق 

وخاصة اختيار الهوائي األفضل كما أنها تمّكن الطالب من معرفة خواص كل هوائي ومعرفة مخّططه اإلشعاعي وربحه ونسبة األمواج 

 المستمرة. 

إلدارة هذه الشبكات وتحديد األعطال وتمكن الطالب من تحليل وتصميم الشبكات الالسلكية والوصالت الراديوية والرادار وتحميك فهم أعمك 

 فيها وكيفية تحسين أداءها.

 (Other services)أخري َقذيها انًخثر خذياخ : ضادضا

 اضرخذاو خهاز انحاضة نرضى يخطط االشعاعٍ عثر اضرخذاو ترَايح انًاذالب 

 ذًُُح خُال انطانة فٍ ذخُم كُفُح اَرشار االيىاج انكهرطُطُح فٍ انفراغ

 اَعكاش االيىاج عهً اندذراٌ   –وخىد يعادٌ حىل انهىائٍ  –وخىد شخص  –قذرج انطانة عهً يالحظح ذقُر انًخطط حطة انعىايم انخارخُح 

 

 


