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 עות ש14  מונים ואוגרים, רכיבי זיכרון  .1

 עירורהטבלת ומצבים הטבלת של סרטוט  ,F.F.R.S ,F..F.D ,.F.F.K.J. רת הדלגלגיםהכ   1.1

 ואופן )4013, 4027כגון  ( דלגלגים מוכלליםמעגלישל  המבנה  הכרת,של הדלגלגים

  .  האופייניות של הרכיביםגליםהצורות של רטוט ס, השימוש בהם

כגון  ( מונים מוכלליםהכרת מעגלי ,יתמטה עם טעינה מקביל/מונה מעלההכרה ותכנון של    1.2

 טבלת  הכרת, המוכללים השונים של הרכיבים ההדקיםי תפקידתהסבר, )4510 ,4029

-במבוא האו אופן השימוש במבוא הסינכרוני תהסבר , של הרכיבים המוכלליםהמצבים

אותות תלות בכ  בהדקי המוצא של המוניםגליםהצורות של רטוט ס ,במונהסינכרוני 

  .הם שלמבואותב

  . שלוההטענה במבואות  שימוש תוך 4510  המבוסס על הרכיב המוכללמונה  שלתכנון   1.3

  .4510 המוכלל מונה באמצעות המחלק תדר  שלמימושתכנון ו  1.4

כיווני -אוגר הזזה דוהכרת , ממקבילי לטוריואוגרי הזזה מטורי למקבילי ת הכר  1.5

תפקיד   תיאור,)74194, 74165, 74164כגון (אוגרי הזזה מוכללים  הכרת ,יאוניברסאל

   . של האוגרים השוניםמצביםהטבלת של  סרטוט , השונים ברכיביםההדקים

גילוי רצף , מערכות השהיה, כרוןייחידת ז, קבלת מידע מחזורי: האלה שימושיםה הכרת   1.6 

  .ונסון'אוגר הזזה כמונה ג, מונה טבעתי, סיביות

  

  עותש 22  נכרוניותימערכות עקיבה ס  . 2

   . למערכת עקיבה מערכת צירופים ביןהשוואה ,של מערכת עקיבה תיאור המבנה הכללי  2.1

  : מערכת עקיבה שלתכנון  2.2

  . זרימהתדיאגרמשל רטוט ס  2.2.1

  .מעבריםטבלת טבלת מצבים ושל סרטוט    2.2.2

  .הקצאת מצבים ובניית טבלת עירור   2.2.3

  .ת מוצאופונקצישל ו) כרוןיזלהתקני (פונקציות מבוא של רישום    2.2.4

  .מימוש מערכת עקיבה   2.2.5

  .מטרתהניתוח מערכת עקיבה נתונה וזיהוי    2.3

  .מסכמים וגלאי מצב,  מונים שלניתוח/דוגמאות לתכנון   2.4
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  עות ש16  יםי מיתוג טרנזיסטורימעגל  . 3

  . מתג אידיאליאפיון של   3.1

 : של הטרנזיסטור הגדרת תחומי הפעולה,מתגנושאי כ-טרנזיסטור דופעולת של תיאור    3.2

  .התחומיםן שים להימצאות טרנזיסטור בכל אחד מוהתנאים הדרהכרת , טעוןיק ורוויה

זמן השהיה וזמן , זמן ירידה, זמן עלייה:  נושאי-זמני המיתוג בטרנזיסטור דו  שלתיאור   3.3

  .אחסון

טרנזיסטור , קבל החשה: נושאי- של טרנזיסטור דותיאור שיטות לקיצור זמני המיתוג   3.4

  .שוטקי

   . במעגלי מיתוג עם טרנזיסטוריםזרמים והספקים, של מתחים חישוב   3.5

  . עומס קיבוליל נושאי המחובר-מיתוג המבוסס על טרנזיסטור דו מעגלשל ניתוח    3.6

  .  באמצעות מתג טרנזיסטורי)LED(א " נורית דפפעלתמעגל להתכנון וסרטוט של    3.7

 סרטוט , אלקטרוניהפעלת ממסר אלקטרומגנטי באמצעות מתג של מעגל לניתוחתכנון ו   3.8

של זמן התפיסה וזמן ההתרה של  חישוב. סרשל זרם הטעינה וזרם הפריקה בסליל הממ

  . במעגלהגנההדיודת  ה של תפקידתהסבר. הממסר

  .כמתגהפועל  MOS  מסוגטרנזיסטור מבנה ואופן הפעולה שלההכרת   3.9

של   תיאור הפרמטרים,)4066כגון (  מוכללמתג אנלוגימבנה ועקרון הפעולה של הכרת ה  3.10

  . שלונתוניםהבאמצעות דפי המתג 

 תיאור הפרמטרים ,)4051כגון (  מוכללבורר אנלוגי מבנה ועקרון הפעולה שלהת הסבר  3.11

  . שלונתוניםהדפי של המתג באמצעות 

      

  עות ש16  משפחות לוגיות  .4 

במבוא  מתחים רמות, מתח ספק: CMOS -וTTL   במשפחות האלההמאפיינים הגדרת    4.1

לה ותדר פע,  חסינות לרעש,מניפת מוצא, זמן השהיה, מבואזרמי זרמי מוצא ו, ובמוצא

  .ופיזור הספק

  .מסוג עמוד טוטם  המבוסס על מעגלTTL  משפחתמשל מעגל בסיסי ניתוח    4.2

  .TTLבסיסי ממשפחת  וצריכת הספק בשער  מתחים, זרמים שלחישוב  4.3

 .(NOISE IMMUNITY) וחסינות לרעש (FAN OUT) מניפת מוצא ם שלחישובי   4.4

  נגד  התנגדותה חישוב, עם קולט פתוח TTL  משפחתמשל מעגל בסיסי  ניתוח   4.5

  .  הדרוש במעגלPULL UP-ה          

  . לוגיקה מחויטתהמושג  תהסבר   4.6
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 ןמאפייניה  הכרת,TTL: LSTTL ,STTL משפחתמ אלההמשפחות ה- תתהכרת   4.7

  . החשמליים

  . CMOS :NOT  ,NAND ,NORמשפחת מ אלההכרת מבנה השערים ה  4.8

הכרת  ,CMOS :HC74 ,HCT74 ,AC74 ,ACT74 משפחתמ האלה משפחותה -הכרת תת   4.9

  . החשמלייםןמאפייניה

  CMOS בין המשפחות הלוגיות בורחיה  המאפשרים אתהממשקיםניתוח ותכנון של    4.10

  .CMOS" דוחף"ה TTL- וTTL" דוחף"ה TTL CMOS .-ו

  

  עותש 16  יציבים-רטט חד-רבי . 5 

. CMOSממשפחת ) NOR, NAND(שערים באמצעות יציב -רטט חד-רבסרטוט של מעגל    5.1

 בנקודות שונות גליםהצורות של רטוט ס .המעגלשל  הפעולהמבנה ואופן ה הסברת

  .  במעגלמשך הזמן הלא יציב חישוב .במעגל

מבנה ואופן ה תהסבר, 555באמצעות המעגל המוכלל יציב -חד רטט-רבמעגל סרטוט של    5.2

חישוב משך הזמן , צורות הגלים בנקודות שונות במעגלשל  סרטוט ,המעגלשל  הפעולה

  . הלא יציב במעגל

 גליםהצורות  רטוטס, 4528באמצעות המעגל המוכלל יציב -חד רטט-רבמעגל סרטוט של    5.3

תיאור המאפיינים החשמליים של הרכיב באמצעות דפי הנתונים . בנקודות שונות במעגל

  .שלו

  

  עות ש16  םירטט חופשי-ירב  . 6 

מבנה ה ת הסבר,CMOSבאמצעות שערי  הממומש פשיורטט ח-רבסרטוט של מעגל   6.1

תדר  חישוב, ונות במעגל בנקודות שגליםהצורות של  רטוט ס,המעגלשל  הפעולהואופן 

  . (DUTY CYCLE)  פעולהההתנודות ומחזור 

 ,נגד וקבל, )שמיט מסוג(משווה  באמצעות הממומש רטט חופשי-רב  מעגלשלסרטוט    6.2 

 בנקודות שונות גליםצורות השל  רטוטס ,המעגלשל  הפעולהמבנה ואופן ה תהסבר

  . עולהפה ומחזור  התנודות תדר, תנופת האות של חישוב,במעגל

 ת הסבר.555  באמצעות המעגל המוכלל הממומשרטט חופשי-רבמעגל של סרטוט    6.3

  חישוב, בנקודות שונות במעגלגליםהצורות של  רטוטס .המעגלשל  הפעולהמבנה ואופן ה

  .פעולההתדר התנודות ומחזור 

 באמצעות מגבר הממומש (BOOT STRAP) בסיס זמן מסוג שרוך נעלסרטוט של מתנד    6.4

בנקודות שונות גלים הצורות של רטוט ס ,המעגלשל  הפעולהמבנה ואופן ה ת הסבר.שרת

  .המשור-תנופת שןשל חישוב  ,במעגל
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  עות שV/f(  8(ומתדר למתח ) f/V(ממתח לתדר מעגלי המרה . 7

של רטוט ס .)650ADכגון (ממיר מתח לתדר של  מוכלל מלבנים של מעגלהתרשים  ניתוח   7.1

  .מתח המבואב המוצא בתלות  אותתדרשל   חישוב.קודות שונות במעגל בנגליםהצורות 

צורות של רטוט  ס, מוכלל ממיר תדר למתח מעגל מוכלל שלמלבנים שלהתרשים ניתוח    7.2

  .תדר המבואבמתח המוצא בתלות של  חישוב , בנקודות שונות במעגלגליםה
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