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  תקשורת תקבילית –' בחלק 
  'ש  2                                                                                                         אפיון אותות  .5
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 PCMיתרונותיה לעומת שיטת  הצגת 

צורות סרטוט המערכת ותרשים עקרוני של , הגדרה -מסתגלת אפנון דלתא ואפנון דלתא   11.3

  גלים

  
  'ש  4                                                                                       ד האות לקושיטות לקידו  .12

  :יתרונות וחסרונות של כל אחת משיטות הקידוד הבאות       

  NRZ. א  

  RZ  .ב          

    AMI ,HDB3 .ג          

  סטר'מנצ . ד         

  
 'ש  8                                                                                                      שיטות מפתוח   .31

   :ASK ,FSK ,(PSK(שיטות מפתוח בסיסיות   13.1

  תכונות ושימושים, צורות גלים, הגדרה

   :DPSK) (QAM,  שיטות מפתוח מתקדמות  13.2

  מושיםתכונות ושי, צורות גלים, הגדרה

 תרשים מלבנים: ASK ,PSKשל  גילוי מעגלי    13.2

  QAM4תרשים מלבנים של אפנן וגלאי   13.3

  
  

  'ש  6                         שיטות ריבוב                                                                                  .14
14.1  TDMA –  וניתאור מערכת והסבר עקר. 

14.2  FDMA –  רכת והסבר עקרוניתאור מע. 

14.3  CDMA –  תאור מערכת והסבר עקרוני.  

  
  

  'ש  2                    שיטות אפנון מתקדמות                                                                        .15
 :הסבר  עקרוני והשימוש בשיטות  

  (Spread Spectrum Modulation)אפנון פיזור תדר   

  (Frequency Hopping Modulation)  אפנון בדילוגי תדר   

  
  
 



7  

  קווי תמסורת ואנטנות, גלים –' דחלק 
  'ש  6                               התפשטות גלים                                                                       .16

 קיטוב, גל רוחב, גל אורך –ים סוגי גל  16.1

  הקשר בין התדר לאורך הגל , מהות הגל האלקטרומגנטי –הגל האלקטרומגנטי   16.2

  עקיפה והתאבכות, שבירה, ההחזרה :תיאור תופעות. ומהירות ההתפשטות

    רקיע יגל ,קרקע יגל –צורות התפשטות גלים   16.3

 .ההתפשטות צורותכל אחת מל שהשימושים 

  
  'ש 12                                             ווי תמסורת                                                           ק  .17

 שלו תמורהה תרשיםותמסורת מאפייני קו   17.1

 חישוביםוע ביצ –ע "יג, הסבר –גלים עומדים   17.2

 מקדם החזרה  17.3

  התמסורת הפסדים בקו  17.4

  )stub( שנאי רבע אורך גל מצעותאקו תמסורת לעומס אוהמי בתאומים בין ביצוע של   17.5

 )חישובים ביצועללא (הצגת דיאגרמת סמיט ואופן השימוש בה    17.6

  הסבר איכותי –תכונות מעשיות של כבלים   17.7

  
  'ש  6                         מושגים והגדרות                                                             –אנטנות   .18

  צלחת, יאגי,דיפול ,מונופול, λ/4 –ורבע אורך גל, λ/2 –חצי אורך גל  –סוגי אנטנות   18.1

 יצוע שלב( .קרינהה תודיאגראמ הספקהשבח , נצילות, עכבת :של אנטנהאפיינים מ  18.2

  )חישובים

   סקירה: )לתחום התקשורת התאית(אנטנות קטנות   18.3

  )T,L ,כגון ,רשתות( ה ועיקרון השימוש ברשת תאוםנטנתאום לא בחיבור של רשת הצורך  18.4

  
  



8  

  ספרות מומלצת 
  
  .האוניברסיטה הפתוחה, סגל. ר מ"ד ,גילעם. ש ',כרך א –מערכות תקשורת   .1

ISBN : 965-302-688-7  

  .האוניברסיטה הפתוחה ,פלוטניק. ר א"ד ,גילעם. ש ,שריפט. ר א"ד ',כרך ב –מערכות תקשורת   .2
ISBN : 965-302-689-5  

  .אורט ישראל, קנדי .ג ,מערכות תקשורת אלקטרוניות  .3
  .האוניברסיטה הפתוחה, רוט.ע ,)75452קורס ( עקרונות תקשורת מתקדמת –מערכות קליטה ושידור   .4
  .האוניברסיטה הפתוחה ,זנגר .ס ,זנגר .ה ,סיבים ותקשורת אופטית  .5

ISBN : 965-06-0341-7  

.6  .Communication Systems, A. Bruce Carlson, International Student Edition 
ISBN : 0-07-009957-x 

7. Digital Communication, Bernard Sklar, Prentice Hall. 
ISBN : 0-13-084788-7 

8. Telecommunications, J. Brown, Chapman & Hall Ltd. 

9.  Electronic Communication Systems, George Kennedy, McGrow Hill.  

.10  Digital Telephony, J.C.Bellamy, 3rd Edition, A Wiley - Interscience publication.  
ISBN : 0-471-34571-7 

 

  


