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Μιχροωαϖε Ενγινεερινγ 4τη Εδιτιον Ποζαρ Σολυτιον Μανυαλ|πδφασψµβολ φοντ σιζε 14 φορµατ
Εϖεντυαλλψ, ψου ωιλλ χατεγοριχαλλψ δισχοϖερ α αδδιτιοναλ εξπεριενχε ανδ ατταινµεντ βψ σπενδινγ µορε χαση. στιλλ ωηεν? γετ ψου γιϖε α ποσιτιϖε ρεσπονσε τηατ ψου ρεθυιρε το αχθυιρε τηοσε αλλ νεεδσ λατερ ηαϖινγ σιγνιφιχαντλψ χαση? Ωηψ δον∋τ ψου αττεµπτ
το αχθυιρε σοµετηινγ βασιχ ιν τηε βεγιννινγ? Τηατ∋σ σοµετηινγ τηατ ωιλλ γυιδε ψου το χοµπρεηενδ εϖεν µορε αρουνδ τηε γλοβε, εξπεριενχε, σοµε πλαχεσ, ιν ιµιτατιον οφ ηιστορψ, αµυσεµεντ, ανδ α λοτ µορε?
Ιτ ισ ψουρ υνχονδιτιοναλλψ οων ερα το χον ρεϖιεωινγ ηαβιτ. ιν τηε χουρσε οφ γυιδεσ ψου χουλδ ενϕοψ νοω ισ µιχροωαϖε ενγινεερινγ 4τη εδιτιον ποζαρ σολυτιον µανυαλ βελοω.
Μιχροωαϖε Χη01−φ Πλανε Ωαϖε ιν Λοσσψ Μεδιυµ
Μιχροωαϖε Χη01−φ Πλανε Ωαϖε ιν Λοσσψ Μεδιυµ βψ Αηµεδ Μ. Αττιψα 6 µοντησ αγο 24 µινυτεσ 42 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο ωε δισχυσσ τηε πλανε ωαϖε προπαγατιον ιν γενεραλ λοσσψ µεδιυµ. Τηε σλιδεσ οφ τηισ λεχτυρε χαν βε φουνδ ατ: ...
Μιχροωαϖε Χη02:ρ− Σλοττεδ Λινε
Μιχροωαϖε Χη02:ρ− Σλοττεδ Λινε βψ Αηµεδ Μ. Αττιψα 6 µοντησ αγο 29 µινυτεσ 160 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο ωε δισχυσσ τηε τηεορψ οφ σλοττεδ λινε. Σλοττεδ λινε ισ α βασιχ τοολ φορ , µιχροωαϖε , µεασυρεµεντσ. Βψ υσινγ σλοττεδ λινε ωε ...
Μιχροωαϖε Χη 02:α Ιντροδυχτιον το Τρανσµισσιον Λινεσ
Μιχροωαϖε Χη 02:α Ιντροδυχτιον το Τρανσµισσιον Λινεσ βψ Αηµεδ Μ. Αττιψα 6 µοντησ αγο 37 µινυτεσ 63 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο ωε ιντροδυχε αν ιντροδυχτιον το τηε διφφερεντ τψπεσ οφ Τρανσµισσιον Λινεσ. Τηε σλιδεσ οφ τηισ λεχτυρε χαν βε φουνδ ατ: ...
Μιχροωαϖε Χη 01−χ
Μιχροωαϖε Χη 01−χ βψ Αηµεδ Μ. Αττιψα 6 µοντησ αγο 29 µινυτεσ 65 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο ωε δισχυσσ Μαξωελλ∋σ Εθυατιονσ φορ τιµε ηαρµονιχ φιελδσ. Ωε αλσο δισχυσσ τηε ελεχτριχαλ ανδ µαγνετιχ προπερτιεσ οφ ...
Μιχροωαϖε Χη01−ε Ηελµηολτζ Ωαϖε Εθυατιον
Μιχροωαϖε Χη01−ε Ηελµηολτζ Ωαϖε Εθυατιον βψ Αηµεδ Μ. Αττιψα 6 µοντησ αγο 23 µινυτεσ 30 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο ωε δεριϖε τηε ωαϖε εθυατιον φορ τιµε ηαρµονιχ φιελδ ιν φρεε σπαχε. Ωε σολϖε τηισ ωαϖε εθυατιον φορ πλανε ωαϖε ιν ...
ΦΕ Εξαµ χοµµον µιστακεσ
ΦΕ Εξαµ χοµµον µιστακεσ βψ ΓΕΧ Αχαδεµψ 2 δαψσ αγο 6 µινυτεσ, 6 σεχονδσ 45 ϖιεωσ ???? ??? ??????? ??????? ????? ??? ?????? ??? ??????? ???????? ΦΕ ΕΞΑΜ ???????? ?? ??????? Ωηατσ αππ ...
Μιχροωαϖε Γυν βυιλδ? − ΗΕΡΦ Χηαµβερ
Μιχροωαϖε Γυν βυιλδ? − ΗΕΡΦ Χηαµβερ βψ Ιντερνατιοναλ Πρεχισιον Ενγινεερινγ 3 ψεαρσ αγο 29 µινυτεσ 2,664 ϖιεωσ Ωηψ ΗΕΡΦ γυνσ µαδε φροµ , µιχροωαϖε , µαγνετρον φαιλ φανταστιχαλλψ το προδυχε ανψ χαρναγε. Το ηεδγε βετσ α σπηεριχαλ ρεσονατορ ...
Μιχροωαϖε Χουρσε παρτ 1
Μιχροωαϖε Χουρσε παρτ 1 βψ Τελεχοµ Τεχηνολογψ 2 µοντησ αγο 9 µινυτεσ, 14 σεχονδσ 1,472 ϖιεωσ
Βαψ Αρεα Τελεχοµµυνιχατιονσ Ινφραστρυχτυρε Ηιστορψ | Ριχκ Πρελινγερ
Βαψ Αρεα Τελεχοµµυνιχατιονσ Ινφραστρυχτυρε Ηιστορψ | Ριχκ Πρελινγερ βψ Λονγ Νοω Φουνδατιον 5 µοντησ αγο 1 ηουρ 577 ϖιεωσ Ριχκ Πρελινγερ υνχοϖερσ τηε διϖερσε ηιστοριεσ οφ Βαψ Αρεα τελεχοµµυνιχατιονσ ινφραστρυχτυρε: τελεπηονε, ραδιο, τελεϖισιον,
δατα, ...
???? ????????? ???????? Μιχροωαϖε Χοµµυνιχατιονσ ?????? ?????? , ?. ???? ????
???? ????????? ???????? Μιχροωαϖε Χοµµυνιχατιονσ ?????? ?????? , ?. ???? ???? βψ Σαµι Αλιο 1 ψεαρ αγο 1 ηουρ, 36 µινυτεσ 10,968 ϖιεωσ ???? ????? ?? ??? ????????? ???????? ?????? ??????? ?? ??????? ??????? ? ??????? ?? ??????? ????????? ??? ?????
?????? ?????? Ενγ.
Μιχροωαϖε Χη02:φ −Λοσσλεσσ ΤΛ
Μιχροωαϖε Χη02:φ −Λοσσλεσσ ΤΛ βψ Αηµεδ Μ. Αττιψα 6 µοντησ αγο 8 µινυτεσ, 45 σεχονδσ 14 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο ωε δισχυσσ τηε σπεχιαλ χασε οφ λοσσλεσσ ΤΛ. Τηε σλιδεσ οφ τηισ λεχτυρε χαν βε φουνδ ατ: ...
Μιχροωαϖε Χη02 δ Ωαϖε ςελοχιτψ ανδ Ωαϖελενγτη ιν Τ Λ
Μιχροωαϖε Χη02 δ Ωαϖε ςελοχιτψ ανδ Ωαϖελενγτη ιν Τ Λ βψ Αηµεδ Μ. Αττιψα 6 µοντησ αγο 8 µινυτεσ, 12 σεχονδσ 16 ϖιεωσ Τηε σλιδεσ οφ τηισ λεχτυρε χαν βε φουνδ ατ: ...
Μιχροωαϖε Χη01−µ:Ρεφλεχτιον Οβλιθυε ινχιδεντ παραλλελ πολαριζατιον
Μιχροωαϖε Χη01−µ:Ρεφλεχτιον Οβλιθυε ινχιδεντ παραλλελ πολαριζατιον βψ Αηµεδ Μ. Αττιψα 6 µοντησ αγο 15 µινυτεσ 24 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο ωε δισχυσσ τηε ρεφλεχτιον οφ οβλιθυε ινχιδεντ παραλλελ πολαριζατιον. Τηε σλιδεσ οφ τηισ λεχτυρε χαν βε φουνδ ατ: ...
Ωεεκ 1−Λεχτυρε 1
Ωεεκ 1−Λεχτυρε 1 βψ ΙΙΤ Βοµβαψ ϑυλψ 2018 1 ψεαρ αγο 30 µινυτεσ 2,850 ϖιεωσ Λεχτυρε 1 : , Μιχροωαϖε , Τηεορψ ανδ Τεχηνιθυεσ Ιντροδυχτιον − Ι.
.
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