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 שעות BJT( 12(נושאי  - דוהענות תדר של טרנזיסטור .1

 תיאור מגברים בעלי רוחב פס רחב ,רוחב פס של מגברהגדרת הגדרת תדרי חצי הספק ו 1.1

 ). תדר מרכזי(וצר  פס רוחב בעלימגברים ו

 ,תדרים נמוכיםנושאי ב-של טרנזיסטור  דוהשפעת קבלי צימוד ועקיפה על הענות התדר   1.2

 .(fL)חישוב מקורב של תדר חצי הספק תחתון 

פולט   בחיבור נושאי-לתדרים גבוהים של טרנזיסטור דו ) π( היברידי הכרת מעגל תמורה 1.3

  . הפרמטרים של מעגל התמורהת הגדר,)CE(משותף 

   )c‘Cb(מוצאו המופיע בין מבוא הטרנזיסטור ל  הטפילהמרת הקיבול: משפט מילרבשימוש  1.4

חישוב מקורב של  . במבוא הטרנזיסטור והשני במוצאו מחוברהאחד,  קיבולים שקוליםלשני

 ).fH( תדר חצי הספק עליון

 

 עות ש10  עקרונות ויישומים–מקורות זרם  .2

 .זרם מוצא שאינו תלוי בעומס, התנגדות מוצא גבוהה: תכונות של מקורות זרםההכרת  2.1

 ). SOURCE-SINK (יםיים של מקורות זרם המבוססים על  טרנזיסטורהכרת מעגלים בסיס 2.2

 .במעגל  חישוב ערכי זרם ומתח,)MIRROR-CURRENT( זרם מסוג ראי זרם ותהכרת מקור 2.3

 חישוב של  זרמי   , )WILSON CURRENT MIRROR (  זרם מסוג וילסוןותהכרת מקור 2.4

 .הטרנזיסטורים

 תכנון , על מגבר שרת המחובר לעומס צף ולעומס מאורקיםס זרם המבוסותתיאור של מקור 2.5

 .המעגלים וביצוע חישובים בהם

 

 שעות 10                                                             דרגתיים -רבמגברים טרנזיסטוריים   .3

 

מתח ישר ושל חישובים של , נושאיים-ניתוח של מגבר המורכב משני מגברים טרנזיסטוריים דו 3.1

 .מתח חילופין במעגל

חישובים של מתח ישר , השדה-ניתוח של מעגל המורכב ממספר טרנזיסטורים מסוג תוצא 3.2

 .ושל מתח חילופין במעגל

נושאי   -השדה וטרנזיסטור דו-ניתוח של מעגל המורכב מחיבור משולב של טרנזיסטור תוצא 3.3

)BIFET( ,ין במעגלחישובים של מתח ישר ושל מתח חילופ. 

 .חישובים של מתח ישר ושל מתח חילופין במעגל, ניתוח של מעגל מגבר מסוג דרלינגטון 3.4
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 שעות 15                                                                            מגברי הפרש טרנזיסטוריים .4

חישוב של נקודת , מקור זרםנושאיים ו-הכרת מגברי הפרש המבוססים על טרנזיסטורים דו  4.1

 ).CMRR( ושל יחס דחיית האות המשותף Ad- וAcשל ההגברים ,  העבודה

חישוב , ומקור זרם) FET(השדה -הכרת מגברי הפרש המבוססים על טרנזיסטורים מסוג תוצא 4.2

 ). CMRR( ושל יחס דחיית האות המשותף Ad- וAcשל ההגברים  , של נקודת העבודה

 

 שעות 15 מגברי הספק .5

 . CLASS A ,CLASS B ,CLASS AB  :עבודה שלהםהפי נקודת -סיווג של מגברים עלביצוע  5.1

הספק , פיזורההספק , הספק המוצא: חישוב של.  טרנזיסטוריCLASS Aניתוח של מגבר  5.2

 . המגברונצילותמבוא ה

סי של הבסיהמבנה   אורית ,CLASS B-הפועל ב, דחסף בחיבור משלים של מגבר ניתוח 5.3

בעיית עיוותי של תיאור  , המגבר ונצילותהמבוא הספק ,  המרביהספקה  של חישוב,המגבר

 . במגברמעברה

 שיטת המיקדם של  תיאור ,CLASS AB-ניתוח של  מגבר דחסף בחיבור משלים הפועל ב 5.4

מדרגת  המורכב  מגבר ניתוח של, עיוותי המעברה  שלבעיהבאמצעות דיודות לשם פתרון 

 .ומגבר הספק) המבוסס על מגבר שרת(קדם מגבר 

 .ודרגת מגבר הספק, המבוססת על מגבר שרת, ניתוח של מגבר המורכב מדרגת קדם מגבר 5.5

 . כמגבר הספקPOWER MOS - FETטרנזיסטור תיאור השימוש ב 5.6

 מפלי טמפרטורה וסכמות תמורה לתהליך התרמי,  פיזור חום והספקם של שיקולישימוש ב 5.7

 .)(HEAT SINKלשם תכנון גוף הקירור לטרנזיסטור 

 

 שעות 35 מגברי שרתשל יישומים מתקדמים  .6

עבור אות מבוא סינוסיאדלי מהסוכם מוצא ה אות  שלרטוטסחישוב ו): אינטגרטור(מגבר סוכם  6.1

 .ריבועי - מסוג גלאות מבואעבור ו

 .סי סינומתח מבואבמוצא בתלות ה מתח סרטוט של  :מגבר גוזר 6.2

 . במבוא ובמוצא הגלאיגליםהרטוט צורות ס ו המעגל  ניתוח:גלאי שיא 6.3

 במבוא גליםהרטוט צורות ס ו המעגלים ניתוח:דרכי מדויק-דו מדויק ומישר דרכי-מישר חד 6.4

 .המישרים ובמוצאם

 . מחלק אנלוגיכ כמכפל ומםיישו המעגלים ותיאור ניתוח: מגבר לוגריתמי ומגבר אנטי לוגריתמי 6.5

משמשים דיודה או טרנזיסטור  ( באמצעות מגבר שרתטמפרטורה-מדשל מימוש תיאור  6.6

 ).ניםשיכחי
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 .ה קבל ומדמה עכבהממד,  מדמה סליל: עכבהממיריתיאור של   6.7

 . שרת לתחום התדרים הגבוהים הכרת מגברי 6.8

ניתוח ותכנון של  ,HPF, גבוהים מסנן מעביר, LPF , מעביר נמוכיםמסנן   :ים אקטיביניםמסנ 6.9

  מימוש של מסננים אקטיביים מסוג,BUTTERWORTH  מסוגמסנן 

          VCVS (SALLEN AND KEY). 

 

 שעות 10 מתנדים לתדר נמוך .7

 .מתנד סינוסיאדלייצירת תנודות בשל קרון יעהתיאור  7.1

 .אדלי סינוסיבמתנד ברקהאוזן לקיום תנודות קריטריוןהכרת   7.2

 .תנודות ואופן שמירת תנופה קבועהשל  ןליך היווצרותתהתיאור  7.3

חישוב  ,חישוב תדר התנודות , באמצעות מגבר שרתRC תיאור של מימוש מתנד :RCמתנד  7.4

 .  לקיום התנודותה הדרושהההגבר

 , חישוב תדר התנודות, באמצעות מגבר שרתRLCתיאור של מימוש מתנד : RLCמתנד  7.5

 . ום התנודותחישוב ההגברה הדרושה לקי

 

 שעות  10 מגבר עם משוב שלילי  .8

 .פיתוח של משוואת הגבר בחוג סגור 8.1

 הגבר חוג סגור ,)Aβ(הגבר חוג  , )β(מקדם המשוב , )AOL(הכרת המושגים הגבר חוג פתוח  8.2

(ACL) . 

של ארבעת התצורות הבסיסיות של מערכות  עם משוב , באמצעות תרשים מלבנים, ניתוח 8.3

 .שלילי

 .מגברהעל תכונות  שלילי  משובשל ההשפעהניתוח  8.4

 שעות 15 מייצבי מתח ממותגים .9

יעילות ה, פעולההאופן , מבנהה מבחינת  ליניארי מתח ממותג למייצב מתח מייצבןהשוואה בי 9.1

 . שימושיםהו

 וממיר ממותג  STEP DOWN (BUCK) של ממיר ממותג מסוגפעולההעקרון ומבנה תיאור ה 9.2

כולל ( ניתוח ותכנון , בנקודות שונות בממיריםגליםהרטוט צורות  ס,STEP UP (BOOST)מסוג 

  .ממירים ממותגים של) חישובים

 חשמלייםהמאפיינים  התהסבר ,מוכללמעגל באמצעות הממומש  מתח ממותג הכרת מייצב 9.3

 . שלונתוניםהבאמצעות דפי  יצב הממותגישל המ
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