
■ تسجيل و تحليل اإلشارة الحيوية
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المزايا و الفوائد

االشخاص  ألحد  التنفس  جهاز  من  المسجلة  البيانات  من  عينة  الصورة  يمين  الى 
باستخدام برنامج الـ LabChart. من جهة اليسار واجهة لجهاز مقياس التنفس المرفق 
الحيوية  السعة  مثل  المعلمات  وعرض  بحساب  تلقائيا  يقوم  بحيث   LabChart بالـ

القسرية وذروة تدفق الشهيق.

سهولة يف إستخدام  نظم  ■
تسجيل اإلشارة الحيوية

تناسب جميع مراحل التعليم  ■
الجامعي 

تحتوي عىل مواد تعليمية  ■
سهلة و متخصصة

خيارات متعددة لنظم  ■
متكاملة تتناسب مع مناهج 

علوم الحياة الجامعية

إتاحة املجال أمام الطالب  ■
للوصول اىل بيانات تجاربهم 

املسجلة لتحليلها ثم كتابة 
التقارير حولها وتسليمها من 

خالل شبكة اإلنرتنت 

تتوافق جميع نظم التدريس  ■
مع آخر إصدارات أنظمة 
 Mac أو Windows الـ

اجلودة والسالمة
 PowerLabصنعت جميع نظم الـ

وفق معايري شهادة نظام إدارة 
 ،ISO 9001:2008 : الجودة رقم
وجميع األجهزة مضمونة ضامنا 

شامال من عيوب الصنع ملدة ثالث 
سنوات.  تتوافق جميع نظم 

الـPowerLab  مع معايري اإلتحاد 
 ،EMC األورويب و توجيهات
 B الفئة FCC و التي توازي

القياسية يف الواليات املتحدة. 
جميع معدالت ومحسنات 

اإلشارات البيولوجية تتوافق 
مع معايري السالمة للمرىض 

IEC60601-1، مام يجعلها آمنة 
لالستخدام يف التجارب البرشية.

توفر نظم تدريس الـ ADInstruments وسائل  مرنة  لتعليم و تعلم علوم الحياة المخبرية الحديثة. 
تحتوي هذه النظم الـ PowerLab LabChart على برنامج تسجيل اإلشارة المرفق مع برامج 

الـ LabChart و الـ ®LabTutor. إن كفاءة وسهولة استخدام هذه النظم تتيح المجال أمام الطالب للقيام 
بتسجيل وتحليل مجموعة واسعة من بيانات التجارب في مادة علوم الحياة، بما في ذلك علم وظائف 
األعضاء، فسيولوجيا الرياضة، علم النفس الفسيولوجي، وعلم األحياء والصيدلة. إن كل ما سبق يجعل 

هذه النظم الوسيلة المفضلة والمناسبة ألي فصل أو منهج دراسي من السنة التحضيرية وحتى المراحل 
المتقدمة.

 إن السرعة في إعداد التجارب العلمية  وسرعة أداء هذه األجهزة و البرامج المرفقة تتيح المجال أمام 
الطالب للتركيز على التجارب العلمية وليس على كيفية تحضير وأداء األجهزة. باإلضافة الى ذلك فإن 
سهولة إستخدام هذه األدوات يؤدي إلى تطوير المهارات العملية للطالب، وتشجع الفضول العلمي 

واالعتماد على الذات لتعزيز والدمج بين عملية التعلم  وأداء التجارب.

حلول عملية للتدريس و البحث العلمي في 
مجاالت مختلفة من علوم احلياة 

نظم التدريس
PowerLab® LabChart® الـ
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نظم التدريس

ML826 PowerLab 2/26
(LabChart المرفق مع الـ)

نظام ML4856 PowerLab 26T المرفق مع  مضخم ثنائي لإلشارة الحيوية،  المحفز الكهربي 
المعزول ذات جهد منخفض الخاص بعضالت اإلنسان، المشغل، اثنان أو أربعة مدخالت لألغراض 

.LabTutor و الـ ،LabChart عامة. هذا النظام مرفق مع برنامج الـ

نظم التدريس سلسة ٢٦  PTB4262 Intermediate Teaching System
إن ميزات نظام التدريس المتوسط الـ PowerLab 26T يعتبر مثاليا لقياس 

إشارات القلب واألوعية الدموية (تخطيط القلب والنبض وضغط الدم)، 
واستجابات العضالت (قياس النشاط الكهربائي في العضالت) والتنفس.

تحتوي هذه الوحدات إما على  إثنان أو أربعة مداخل لإلشارة 
مع مخرجان تناظريان مستقلين.

من سماة هذة السلسلة:
.LabChart القدرة عىل توضيح اإلشارة من خالل  برامج الـ •

• القدرة عىل التسجيل برسعة  ۱٠٠٠٠٠ هرتز لكل قناة
• فالتر دقيقه من ۱هرتز إىل ٢ كيلو هريتز

• فلرت عام  مكيف
• واجهة خاصة للناقل التسلسيل العام

 Mac أو Windows تستخدم مع نظم الـ •
• القدرة عىل تعديل تعرجات الفلرت

LabChart هذه السلسلة مرفقة مع برنامج الـ •

ML846 PowerLab 4/26
(LabChart المرفق مع الـ)

مجس النبض   MLT1010/D

حزام لقياس عمل الجهاز التنفسي   MLT1132/D

مقياس ضغط الدم  MLT1100/D

زر التبديل    MLA92/D

خمسة كابالت خاصة لقياس اإلشارة الحيوية  MLA2540

أسالك محمية   MLA2505

أقطاب لتخطيط القلب يمكن إستخدامها لعدة    MLA700
مرات

أقطاب لتخطيط القلب تستخدم لمرة واحدة  MLA1010

أقطاب لتخطيط القلب مسطحة  MLAWBT9

الجل المنظف  MLA1093

كريم األقطاب  MLA1090

معجون األقطاب   MLA1095

MLAYDG  سوار لعزل إلشارة الساكنة

سماعات الرأس  MLA1250

مبدالت لقوة القبضة  MLT004/ST

قضيب التحفيز الكهربي  MLADDF30

سماعة تسجيل نبضات القلب  MLT201

مسحات الكحول  MLA1094

DIN الى BNC محول من مدخالت  MLAC22
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نظام الـ ML4856 PowerLab 26T المرفق مع مضخم ثنائي لإلشارة الحيوية، المحفز الكهربي 
المعزول ذات جهد منخفض الخاص باإلنسان، المشغل ، اثنان أو أربعة مدخالت لألغراض عامة. 

.LabTutor و الـ LabChart هذا النظام مرفق مع برنامج الـ

PTB4264 Ultimate Teaching System
 يحتوي نظام التدريس المطلق على جميع األدوات المرفقة مع نظام التدريس 

المتقدم الـ PTB4263 باإلظافة الى طقم الـ PTK19 II لألعصاب والعضالت. مما 
يزيد الئحة التجارب التي يمكن القيام بها لتشمل تجارب على أنسجة الحيوانات 

المعزولة.

PTB4263 Advanced Teaching System
يعتبر نظام التدريس المراحل المتقدمة الـ PowerLab 26T بأنه مثاليا إلجراء 

العديد من التجارب على البشر مثل: القلب واألوعية الدموية (تخطيط 
القلب، النبض وضغط الدم)، استجابات العضالت (قياس النشاط الكهربائي في 

العضالت)، االستجابات العصبية وكذلك التجارب في الجهاز التنفسي.

مجس النبض   MLT1010/D

حزام لقياس عمل الجهاز التنفسي  MLT1132/D

مقياس ضغط الدم  MLT1100/D

زر التبديل    MLA92/D

  MLA2505 خمسة كابالت خاصة لقياس اإلشارة الحيوية  MLA2540
أسالك محمية

أقطاب لتخطيط القلب يمكن إستخدامها لعدة مرات   MLA700

أقطاب لتخطيط القلب تستخدم لمرة واحدة  MLA1010

أقطاب لتخطيط القلب مسطحة  MLAWBT9

الجل المنظف  MLA1093

كريم األقطاب  MLA1090

معجون األقطاب   MLA1095

MLAYDG  سوار لعزل اإلشارة الساكنة

MLA1250         سماعات الرأس

مبدالت لقوة القبضة  MLT004/ST

قضيب التحفيز الكهربي  MLADDF30

سماعة تسجيل نبضات القلب  MLT201

مسحات الكحول  MLA1094

DIN الى BNC محول ذكي من مدخالت  MLAC22

نظم التدريس

مجس النبض   MLT1010/D

حزام لقياس عمل الجهاز التنفسي   MLT1132/D

مقياس ضغط الدم  MLT1100/D

زر التبديل    MLA92/D

  MLA2505 خمسة كابالت خاصة لقياس اإلشارة الحيوية  MLA2540

أسالك محمية

أقطاب لتخطيط القلب يمكن إستخدامها لعدة مرات   MLA700

أقطاب لتخطيط القلب تستخدم لمرة واحدة  MLA1010

أقطاب لتخطيط القلب مسطحة  MLAWBT9

الجل المنظف  MLA1093

كريم األقطاب  MLA1090

معجون األقطاب   MLA1095

MLAYDG  سوار لعزل اإلشارة الساكنة

MLA1250         سماعات الرأس

مبدالت لقوة القبضة  MLT004/ST

قضيب التحفيز الكهربي  MLADDF30

سماعة لتسجيل نبضات القلب  MLT201

مسحات الكحول  MLA1094

DIN الى BNC محول ذكي من مدخالت  MLAC22

PTK10 Human Respiratory Kit

PTK19 Nerve and Muscle Kit II
MLTF500/ST   محول القوة

أقطاب التحفيز الكهربي الخاص بأعصاب   MLA1605
الحيوانات

أسالك محمية  MLA1605

حامل لعضلة التجارب  MLA013

منصة خاصة بحامل عضلة التجارب  MLA40

حجرة األعصاب مع الكيبالت  MLT016/B

نظام الـ ML4856 PowerLab 26T المرفق مع  مضخم ثنائي لإلشارة الحيوية ،  المحفز 
الكهربي المعزول ذات جهد منخفض الخاص باإلنسان، المشغل، اثنان أو أربعة مدخالت لألغراض 

.LabTutor و الـ LabChart عامة. هذا النظام مرفق مع برنامج الـ

PTK10 Human Respiratory Kit
أداة مقياس التنفس  ML311

رأس التدفق الخاص بأداة مقياس التنفس  MLT1000L

أنبوب شفاف مع وصلة أنابيب  MLA1011A

طقم جهاز التنفسي الخاص بتجارب   MLA145
الطالب
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PTB4265 Psychophysiology 
Teaching System

 ،PowerLab 26T يحتوي نظام تدريس علم النفس الفسيولوجي على الـ
المرفق مع محسنات و محوالت لإلشارة والمصممة خاصة لتجارب علم النفس 

الفسيولوجي.  

PTB266 Neurobiology Teaching System
 يحتوي نظام تدريس علم األعصاب على الـ PowerLab 4/26 المرفق مع أدوات 
و محسنات اإلشارة الموصولة بأقطاب تسجيل اإلشارات الكهربائية داخل وخارج 

الخلية.

      

نظم التدريس

ML116 مضخم GSR مع MLT116F أقطاب أصابع اليد

جهاز قياس الحرارة   ML309

مجس النبض   MLT1010/D

حزام قياس للجهاز التنفسي  MLT1132/D

جهاز قياس حرارة الجلد  MLT422/A

خمسة كابالت خاصة لإلشارة الحيوية  MLA2540

أسالك محمية   MLA2505

قضيب التحفيز الكهربي  MLADDF30

أقطاب لتخطيط القلب يمكن إستخدامها لعدة    MLA700
مرات

أقطاب لتخطيط القلب تستخدم لمرة واحدة  MLA1010

أقطاب لتخطيط القلب مسطحة  MLAWBT9

MLAYDG  سوار لعزل اإلشارة الساكنة

زر التبديل    MLA92/D

الجل المنظف  MLA1093

كريم األقطاب  MLA1090

معجون األقطاب   MLA1095

مسحات الكحول  MLA1094

حجرة األعصاب مع الكيبالت  MLT016/B

MLA285 الكابالت اإلدخال التفاضلية (2)

MLA270 كبل المحفزات 

AM3100  مضخم اإلشارات الكهربائية المسجلة من 
داخل الخلية

مضخم التفاضل  AM3000H

حجرة أشنة  MLA015

نظام الـ ML4856 PowerLab 26T المرفق مع  مضخم ثنائي لإلشارة الحيوية ،  المحفز الكهربي 
المعزول و منخفض الجهد الخاص باإلنسان، المشغل، واثنان أو أربعة مدخالت لألغراض عامة. 

.LabTutor و الـ LabChart هذا النظام مرفق مع برنامج الـ

ML846 PowerLab 4/26 هو نظام تسجيل اإلشارة المؤلف من أربعة قنوات مع أربعة مدخالت 
 (LabChart مرفق مع الـ) المشغل و المحفز الكهربي ذات جهد منخفض ،BNC

ترفق أنظمة التدريس* الـ PowerLab LabChart مع:

LabChart برنامج الـ  •

تجارب الـ LabChart التعليمية ألنظمة الـ Windows و  •
الـ Macintosh  (مع الدليل املرجعي للطالب)

 LabTutor عىل مخدم الـ LabTutor يحتوي طقم برنامج الـ  •
 LabAuthor للتعليم وإدارة البيانات بشكل مركزي، وبرنامج الـ

لتعديل، تدقيق أو إنشاء تجارب جديدة.

تحتوي تجارب الـ LabTutor عىل تجارب عديدة  يف املجاالت    •
التالية : اإلنسان، الحيوان، فسيولوجيا الرياضة، علم األحياء، 

علم األدوية، علم النفس الفسيولوجي، التمريض، والتعلم 
املبني عىل املشاكل.

   PTB4265 و PTB4264, PTB4263, PTB4262 :أنظمة التدريس *

+ ++
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LabChart تجارب الـ
تتيح تجارب الـ LabChart المجال أمام الطالب الستخدام برنامج البحوث بطريقة منظمة وسهلة. تحتوي كل تجربة على جميع المعلومات التي تحتاجها أنت و طالبك 

 .LabChart التعليمي و برنامج الـ  ADInstruments للقيام بسلسلة تمارين لتسجيل اإلشارة وتحليلها بإستخدام نظام الـ

تتألف كل تجربة من التايل:

• دليل المعلم :توجيهات ومالحظات  عامة حول األجهزة والبرامج، تدريبات إضافية وإجابات كاملة لتقاريرالمختبر.
• بروتوكوالت الطالب: وثائق مرفقة تتضمن األهداف و المعلومات األساسية للتجربة، واإلرشادات الالزمة للقيام بها خطوة بخطوة.

• ملفات اإلعداد : تهييئ وإعداد ملفات برنامج الـ LabChart لتتوافق مع إعدادات البرنامج واألجهزة المختارة، بحيث يقوم الطالب بفتح هذه الملفات ببساطة وبدء 
التسجيل مباشرة. 

• عينات من البيانات :عينة مثاليةعن البيانات المراد تسجيلها في التجربة. 
• التقارير: تحتوي تقارير المختبر على أسئلة وتمارين جاهزة يقوم الطالب بإكمالها.

تجارب الـ LabChart التعليمية غير المعدلة متوفرة  في المجاالت التالية: علم األحياء البشرية و الحيوانية، علم وظائف األعضاء وعلم النفس الفسيولوجي، ويمكن 
تخصيصها  وتعديلها بسهولة لتتناسب مع متطلبات واحتياجات مناهج وفصول دراسية متعددة.

LabTutor تجارب الـ
تجارب الـ LabTutor تدمج بني الخلفية العلمية و بروتوكوالت التجربة مع تسجيل اإلشارة برسعة واقعية يف واجهة برنامج واحدة. يتم جمع بني وظائف مسجل الرسم البياين، الذبذبات 

الرقمية،  الجداول، منىشء الرسم البياين وأدوات عرض أخرى بطريقة سلسة يف تجربة مخربية واحدة. يقوم الطالب بإتباع تعليامت التجربة، تسجيل البيانات، تحليل التسجيل، إكامل تقرير 
 LabAuthor جديدة بانتظام و هي متاحة للتحميل من موقعنا عىل االنرتنت. يوفر الـ LabTutor املخرب ثم تسليم أعاملهم املنجزة من خالل واجهة برنامج واحدة. يتم إصدار تجارب الـ

برمجيات سهلة االستخدام إلنشاء وتحرير تجارب الـ LabTutor، بحيث ميكنك تعديل أو إضافة معلومات عىل التجارب املعدة مسبقا لتتناسب مع قدرات طالبك وطبيعة املختربات 
الدراسية وتجهيزاتها، وطبيعة متطلبات املناهج التعليمية.

 LabTutor و الـ LabChart Reader خيارات التعليم اإللكتروني و عن بعد المرفقة مع الـ
الموصول بالشبكة

تساعد برامج الـ LabChart و الـ LabTutor المعلمين على تزويد طالبهم بطريق سهلة وحديثة للوصول إلى بيانات التجارب لتحضيرها قبل القدوم الى الفصل 
الدراسي عن طريق أي حاسوب موصول بشبكة اإلنترنت ثم تحليل نتائجها بعد أدائها وكتابة التقارير عنها خارج الفصل الدراسي كواجب منزلي. 

يتمكن الطالب من خالل برنامج الـ LabChart Reader، المتاح للتنزيل مجانا من موقعنا على االنترنت، من فتح ملفات البيانات المسجل عن طريق برنامج الـ 
LabChart وتحليلها من أي جهاز كمبيوتر في الجامعة أو في المنزل. يقوم المعلمين بتحميل عينة ملفات أو بيانات مثالية وإضافتها الى اإلنترنت، أو إنشاء بوابات 

متعددة لتواصل مع طالبهم  لمراجعة، تحليل أو مناقشة تجاربهم.

يسمح الـ LabTutor 4 للطالب بالتحضير للتجربة قبل المجيء الى المخبر، كما يسمح لهم تحليل النتائج، كتابة التقارير وتسليمها من أي حاسوب موصول بشبكة 
اإلنترنت و أي متصفح لإلنترنت. يمكنك شراء تراخيص لإلتصال بالـ LabTutor 4  بعدد طالبك من موقعنا على االنترنت.

املوارد التعليمية:
www.ADInstruments.com/education

يمكنك اإلعتماد على هذا الموقع كمرجع رئيسي لك إلحتوائه على العديد من المواد واألفكار التي من شأنها أن تساعدك في إعداد المقررات الخاص لتدريس مختبر 
علوم الحياة. بحيث يمكنك قراءة وإستعراض لخيارات متعدد ألحدث المعدات و البرمجيات، وتحميل تجارب جاهزة لإلستخدام، قراءة و إستعراض لحاالت وقضايا 

تعليمية حول الـ PowerLab والتي تؤدي في النهاية على االستفادة القصوى  من نظام الـ ADInstruments  التعليمي المميز.

 “How can I import LabChart data into LabAuthor?”
www.adinstruments.com/forum – يمكنك العثور على اإلجابة عن هذا السؤال وغيره حول برامجنا  في هذا المنتدى 



.ADInstruments Pty Ltd  هي عالمات تجارية مسجلة لشركة LabAuthor و LabTutor, LabChart, MacLab, PowerLab
LT4/11/10 جميع العالمات التجارية األخرى هي ملك ألصحابها 

ADINSTRUMENTS.com ISO 9001:2008 : شهادة نظام إدارة الجودة رقم

North America
Tel: +1 888 965 6040
Fax: +1 866 965 9293
info@adinstruments.com

South America
Tel: +56 2 356 6749
Fax: +56 2 356 6786
info.cl@adinstruments.com

United Kingdom
Tel: +44 1865 332 050
Fax: +44 1865 332 051
info.uk@adinstruments.com

Brazil
Tel: +55 11 3266 2393
Fax: +55 11 3266 2392
info.br@adinstruments.com 

Germany
Tel: +49 6226 970105
Fax: +49 6226 970106
info.de@adinstruments.com

Indian Subcontinent
Tel: +91 11 4306 5615
Fax: +91 11 4306 5614
info.in@adinstruments.com 

North Asia
Tel: +86 21 5830 5639
Fax: +86 21 5830 5640
info.cn@adinstruments.com

Australia
Tel: +61 2 8818 3400
Fax: +61 2 8818 3499
info.au@adinstruments.com

South East Asia
Tel: +60 3 8024 5296 
Fax: +60 3 8023 6307
info.sea@adinstruments.com

New Zealand
Tel: +64 3 477 4646
Fax: +64 3 477 4346
info.nz@adinstruments.com

تتوافق جميع نظم الـ PowerLab ومعدل ومحسن موجات اإلشارة مع معايير اإلتحاد األوروبي. معدل ومحسن موجات اإلشارة للـ ADInstruments المخصص للتجارب البشرية 
يتوافق مع معايير السالمة للمرضى IEC60601-1 ويتوافق أيضا مع CSA C22.2   رقم   M90-601.1، وUL Std رقم  1-2601 لمعاييرالسالمة لألدوات الطبية الكهربائية.

Japan
Tel: +81 52 932 6462
Fax: +81 52 932 6755
info.jp@adinstruments.com

International
Tel: +61 2 8818 3400
Fax: +61 2 8818 3499
info.au@adinstruments.com

GLP
21CFR Part11
Compliance

مجموعات األدوات التعليمية
إن استخدام هذه المجموعات التعليمية يؤدي الى زيادة عدد التجارب الممكن القيام بها في مجال عملها.

 PTK10 Human Respiratory
Kit يستخدم لقياس تدفق التنفس و حجمه. 

 PTK11 Nerve and Muscle
Kit يستخدم لقياس مدى استجابة العصب و 

نشاط العضالت في الحيوانات

 PTK12 Psychophysiology
Kit يستخدم لقياس GSR و حرارة الجسم

 PTK13
 Pharmacology Kit

يستخدم لقياس تأثير األدوية على 
األنسجة.

 PTK14 Exercise Physiology
Kit يستخدم لقياس حجم التنفس و وظائف 

أخرى

PTK15 EOG Kit
 أدوات لتسجيل حركة العين

PTK17 Reflex Kit
تستعمل من أجل تحفيز وقياس ردود الفعل 

البشرية.

PTK18 Biochemistry Kit
 يستخدم لقياس درجة حموضة السائل، 

األكسجين، درجة الحرارة و األحجام.

 PTK19 Nerve and Muscle
Kit II يستخدم لتسجيل استجابة العصب 

ونشاط  العضلة المعزولة.  

 PTK23 Pharmacology Kit
تستخدم للقيام بمجموعة واسعة من التجارب 
والدراسات حول تأثير األدوية على   

األنسجة المعزولة    

 PTK25 Wireless Heart
Rate Kit يستخدم لتسجيل دقات قلب 

اإلنسان من دون أسالك موصلة بين اإلنسان و 
الجهاز.

 PTK26 Stimulus
Presentation Kit

تسمح بعرض تجارب الحوافز و آثار االستجابة
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