
 

 

 

 معمل تجارب كتاب

 ديناميكا آالت الورش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بٍاًاث الوعول األساسٍتأوالً: 

 دٌَاهُكا آالت الىرش: إسن الوعول

 

 هٌدسة االًحاج والحصوُن الوُكاًُكً: القسن العلوً

 

 د/ حازم السُد الشىربجً: الوشرف

 

 ال َىجد: ههٌذش الوعول

 

 السُد/ عاطف عبد الحً سلُواى: أهٍي الوعول

 

 ال َىجد: التلٍفىى

 

 D1013: الوىقع بالٌسبت للكلٍت

 

 28 m: هساحت الوعول
2

 

 

 



 

 قائوت باألجهسة والوعذاث الوىجىدة بالوعول:ثاًٍاً: 

 Serial Number العذد إسن الجهاز م

1 FFT Frequency Analyzer 1 29SZ2040 

2 Strain Amplifier 3134-02 1 50NH5002 

3 Circuit Tester 2411 1 10134 

4 Multimeter COMPA2010 1 40920 

5 Impact Hammer 1 C21040 

6 4- Channel Coupler 5122 1 C32002 

7 Single Channel Coupler 5120 1 C44298 

8 Universal Tachometer 1726 1 012590025 

9 

Accelerometers: 
    Model 353B03 
    Model 353B33 
    Model 8626 

 
1 
1 
1 

 
19171 
20812 

C43856 

11 
Strain Meter P3500 + 
Switch Box 

1 
1 

60543 
71633 

11 Load Cell 1 LO-0189+15365 

12 6-Point Micro Recorder 1 49YD0446 

 ؤدي داخل الوعول:تقائوت بالتجارب التً ثالثاً: 

تىجددذ أجهددسة ألدار تجربددت هوددذدةب ولكددي وبقددا للوشددروث أو ًق ددت البودد  ل دد ب  ال

الواجستٍر / الذكتىراٍ توذد األجهسة ال زهت إلجرار التجدارب واختٍدار ودرح توذٌدذ 

 أسلىب هعالجت البٍاًاث وتولٍلها. 
 الغرض هٌها التجربت م

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

   

   

   



 

 التً ٌؤدٌها الوعول: الوجتوعٍترابعاً: الخذهاث 

  ال َىجد ُدَي هي الوعول:الوسحفعدد 

  :ال َىجدالجهات الحٍ جحعاوى هع الوعول 

  :ال َىجدالدخل السٌىٌ للوعول 

  :ال َىجدالجهات الووىلة ألًشطة الوعول 

 ُال َىجدها الوعول: الوشارَع الحٌافسُة الحٍ َشارك ف 

 : الخذهاث ال  بٍت التً ٌؤدٌها الوعول:خاهساً 

 :طالب 3هحىسط  عدد الطالب الوسحفُدَي هي الوعول 

 :هٌدسااة  –هٌدسااة االًحاااج والحصااوُن الوُكاااًُكً  األقسااام العلوُااة الوسااحفُدل هااي الوعواال

 الهٌدسة اإلًشائُة –القىي الوُكاًُكُة 

 طالب الواجسحُر والدكحىراٍ –الفرقة الرابعة  لوعول:الفرق الدراسُة الوسحفُدل هي ا 

 :الوشروع الوقررات الدراسُة الحٍ جسحفُد هي الوعول 

 :قُاس األداء الدٌَاهُكً لواكٌُات الىرش األًشطة الطالبُة داخل الوعول 

  :طبقاً لٌقاط البحثعدد طالب الدراسات العلُا الوسحفُدَي هي الوعول 

 ٍ2جوث فٍ الوعول:  عدد الرسائل العلوُة الح 

  :ال َىجدعدد الدورات الحدرَبُبة الحٍ جوث فٍ الوعول 

  :ال َىجدالوسابقات العولُة الحٍ شارك فُها طالب هي الوسحفُدَي هي الوعول 

 :هلوىظت: ساً داس

الوعوددل ال ٌىجددذ لددَ خدد  كهربددار ًتٍجددت أ وددار ال ددٍاًت والتددرهٍن لىرجددت الواكٌٍدداث الوىاجهددت 

 كابل الكهربار ولن ٌتن إ ادتَ حتى اَى.للوعول حٍ  تن ف ل 

 

 

 

 


