الجامعة التقنية الهسطى

الكلية التقنية الهندسية – بغداد

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

النظام السنهي

عدد

33أسبهع

المـرحلـة االولـى

الساعات

االسبهعية

مفـردات مـادة

تكنهلهجيا الكهرباء

النظري

2

العملي

2

المجمهع

4

عدد الهحدات
6

الجزء النظري والعملي

الهــدف مـن المـادة

تعريف الطالب على اسس تكنهلهجيا الكهرباء والمباديء العلمية المتعلقة بها.

الجزء النظري
األسبـهع
2 -1
4 -3

مفــردات المــادة
المقاومة – التهصيمية – تأثير درجة الح اررة عمى قيمة المقاومة

قانهن أوم – ربط المقاومات تهالي وتهازي ومختمط

6-5

مجزىء الفهلتية والتيار واستخداماته في حل دوائر الكهربائية مع امثمة محمهلة

8-7

قانهني كيرتذهف لمفهلتية والتيار

13 - 9

التحهيل من الربط النجمي الى المثمثي وبالعكس وتحهيل مردر الفهلتية الى مردر تيار وبالعكس

12 - 11

نظرية ثفنن – نظرية انتقال اقرى قدرة

13

نظرية نهرتن

14

النظرية العقدية

15

نظرية ماكدهيل – نظرية التراكب

16

الدوائر المغناطيدية

17

الفهلتية والتيار المتناوب

18

التردد وطهل المهجة والقيمة المحظية لمفهلتية والتيار

19

دوائر التهالي المتكهنة من مقاومة وممف ومتدعة

23

الممانعة – زاوية فرق الطهر – رسم مخطط الطهر

21

دوائر التهازي المتكهنة من مقاومة وممف ومتدعة

22

الدماحية – عامل القدرة  -رسم مخطط الطهر

23

دوائر الرنين وخهاصها

24

نظام ثالثي االطهار – الربط النجمي والمثمثي

25

القدرة الحقيقية والخيالية والظاهرية في دوائر التيار المتناوب

26

المحهلة

28 - 27

تعديل الفهلتية باستخدام مهحد نرف مهجة

33 - 29

تعديل الفهلتية باستخدام مهحد مهجة كاممة

الجزء العملي
مفردات المادة

االسبهع
1

كيفية استخدام اجهزة القياس لغرض قياس املقاومة والفولتية والتيار

2

قانون أوم – ربط املقاومات توايل وتوازي وخمتلط

3

جمزىء الفولتية والتيار

4

قانون كريتشوف للفولتية

5

قانون كريتشوف للتيار

6

نظرية ثفنن

7

نظرية نورتن

8

النظرية العقدية

9

نظرية الرتاكب

13

دوائر التوايل املتكونة من مقاومة وملف ومتسعة

11

دوائر التوازي املتكونة من مقاومة وملف ومتسعة

12

دوائر الرنني وخواصها

13

اختبار احملولة من خالل فحص دائرة قصر ودائرة مفتوحة

14

بناء واختبار دائرة مقوم نصف موجة

