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 تىصيف مخبر

 Lab Description 

QF 01.01 

 

 E.9 (:.Lab No)المخبر رقم 

 (Lab Identification)بالمخبر أوالً: التعريف 

 مخبر هنذست األمىاج الميكرويت: (Lab Name)المخبر اسم 

 

  الهنذست : (collegeالكليت )

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

  داوود د.ثائر

 (Workers in Lab)المخبر العاملين في 

3 

 (Lab Photos)المخبر  ثانياً: صىر

 

 

 

 

 ً  (Instruments and Apparatus Labألدواث واألجهزة المخبريت ): اثالثا

 األدواث

Tools 
 ادلت مىجيت و وصالتها 

 األجهزة

Apparatus 

 ةثالث محطات خاصة بدارات هندسة األمواج الميكروي  
 منابع اإلشارة الالزمة مع وحدات قياس محددات وأداء دارات االمواج الميكروية 
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 (Apparatus Description) توصيف األجهزةرابعا: 

 (Apparatus) الجهاز
 األهداف

(objectives) 

 1صورة 

Photo1 
  

ممياس نسبة االمواج المستمرة 
VSWR 

التحمك من التوافك و لياس النسبة 
SWR 

 

  

 )الكاليسترون( 

منبع تغذية باألمواج المكروية 
بهدف تغذية المسار الموجي 

رة المكروية الالزمة مع اباالش
ة على التحكم بنوع جوالم

التعديل وباستطاعة الموجة 
 المرسلة
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 مخمد دوار

يهدف الى التحكم بتخميد 
االمواج الميكروية المنتشرة 
عبر تحريكه بشكل دوراني 
لينزل مسبر معدنى لالسفل 

ويتم لياس مدى ارتفاع المسبر 
 حسب التدريجات الموضحة 

 

  

 طرفية الكاليسترون

الوصلة التي تهدف 
الى ادخال األمواج 
المولدة من جهاز 
الكاليسترون الى 

  الدليل الموجي

 

  

 جوف طنيني

يهدف الى لياس التردد 
لألمواج المنتشرة في الدليل 

عبر الوصول الى حالة الطنين 
عبر الميام بتدوير هذا الجوف 

حول محور مثبت عليه 
ولراءة التردد على اللوحة 

 المدرجة

 

  

 وصالت مكروية 

 وطرفات

تشكيل دليل موجي لتنتشر 
بطرق االمواج عبرة وتخميها 

  مختلفة وبنهايات متنوعة
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 (Acquired Skills): المهاراث المكتسبت خامسا

 يمّكن المخبر طالب هندسة االتصاالت من التعرف على هندسة االمواج الميكروية والميلليميترية والمعتمدة 

 في أنظمة االتصاالت الخليوية الحديثة وخاصة الجيل الرابع والخامس لألنظمة والشبكات الخليوية  

  تعّرف الطالب على التمنيات والتجهيزات وخاصة المنابع والمضخمات الميكروية وممارنتها مع المولدات 

 ة الراديوية والخليوية وأنظمة الرادار وعموم المستخدمة في انظمة االتصاالت األخرى، وتمّكن الطالب من تحليل أداء األنظم 
 التمنيات الالسلكية. 

 تمّكن المهندس ايضاً من ممارنة وتحليل أداء أجهزة االتصاالت المستخدمة في مجال الراديو واألنظمة 
 الميكروية وتحليل وتصميم الوصالت الميكروية المستخدمة في الحياة العملية، كما وتساعده لي تطوير فهمه 
  ً  إلدارة هذه الشبكات وتحليل وأمثلة أداءها عموما

 (Other services)أخري يقذمها المخبر خذماث : سادسا

 التعرف على دارات وعناصر هندسة االمواج الميكروية ومولداتها. .1

 دراسة خواص أدلّة الموجة وممارنتها مع خطوط النمل )الكبالت المحورية والنوالل الشرائحية(. .2

 طرق لياس ممانعات خط النمل وكيفية إجراء عملية موافمة الممانعات.التعرف على  .3

 لياسات عامل االنعكاس في نماط مختلفة من خط النمل.  .4

 لياس نسبة االمواج المستمرة ألنواع مختلفة من خطوط النمل )االدلة الموجية(. .5

 لياسات خواص الروابط والوصالت الميكروية. .6

 ية.دراسة خواص دارات المصر الميكرو .7

 حساب طول الموجة خارج الدليل الموجي وداخله. .8

 حساب سرعة الموجة ضمن الدليل الموجي. .9

 لياسات الفجوات الرنانة ومعرفة خواصها

 


