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 שעות  8   האלקטרוסטאטיק  .1
 . הקשר בין שדה לפוטנציאל,שדה ופוטנציאל חשמליים 1.1

 . חוק גאוסושטף חשמלי  1.2

 . על הקיבול לבין הלוחות הכנסת חומר דיאלקטריה שלשפעה ה,לוחותחישוב הקיבול של קבל , הגדרת הקיבול 1.3

  .חיבור של קבלים בטור ובמקביל 1.4

 .האנרגיה האגורה בקבל טעון 1.5

 
 עותש  8   השראות עצמית והשראות הדדית, מ מושרה"כא . 2

 .י וחוק לנץֵדחוק פאר, מ מושרה"כא 2.1

  .השראות עצמית 2.2

 .ור ובמקבילסלילים בטשל חיבור  2.3

 . זרםי נושאיםאנרגיה אגורה בסליל 2.4

 .מקדם צימוד, השראות הדדית, סלילים צמודים 2.5

 .זרמים והספקים,  מתחים– אלייהאיד שנאיפעולת ה 2.6

 
 עותש  4   םליניארייזרם ברכיבים פסיביים להקשר בין מתח  . 3

 .מוגניותותנאי הו תנאי סופרפוזיציה – תהגדרה של מערכת ליניארי 3.1

  )קשר דיפרנציאלי וקשר אינטגראלי(סליל בקבל וב, זרם בנגדל בין מתח תיאור הקשר הרגעי 3.2

 . סלילבקבל וב,חישוב ההספק הרגעי והממוצע בנגד 3.3

 
 עותש  18    טוריים ומקבילייםRLC תופעות מעבר במעגלי . 4

 .  מדרגהת לאותגובה טבעית ותגובה, ים טוריRLC יתופעות מעבר במעגל 4.1

  .הרגעיים במעגל  הזרם והמתחשל משוואות רישום  4.1.1

 .משוואה אופיינית של המעגל וחקירת שורשי המשוואה 4.1.2

 . הרגעייםיםהמתחשל  של הזרם ו ואנליטיתיאור גרפי 4.1.3

 .  תגובה טבעית ותגובה לאות מדרגה,יםמקבילי RLC ימעבר במעגל תופעות 4.2

 .הרגעיים במעגל הזרם והמתחשל משוואות רישום  4.2.1

 .משוואה אופיינית של המעגל וחקירת שורשי המשוואה 4.2.2

 . הרגעייםיםהמתחשל  של הזרם ו ואנליטיתיאור גרפי 4.2.3

 
 עותש  16   תהודה . 5

 .תיאור עקרוני,  במעגל תהודהחילופי אנרגיה בין אנרגיה חשמלית למגנטית 5.1

 .הגדרת התנאי לתהודה 5.2

 .ומקדם הטיב רוחב הפס, תדר התהודה, כבה בתדרתלות הע: חישוב שלתיאור ו – טורי RLC מעגל תהודה 5.3

 .רוחב הפס ומקדם הטיב, ר התהודהתד, תלות העכבה בתדר: חישוב שלו תיאור – מעגל תהודה מקבילי

 .ענפי מקבילי-דו חקירת תדר התהודה של מעגל 5.4
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 עותש  22   א סימטרייםמופעיים סימטריים ול-מעגלים תלת  .6

 . מופעית סימטרית-המרת כוכב משולש ומשולש כוכב במערכת תלת 6.1

 התחשבות בהפסדים בקוויכדי מופעית סימטרית תוך -נצילות במערכת תלתמתחים זרמים וחישוב של  6.2

 .נההזה

 סימטריים אינם העומסים ,כוכבחיבור מחובר בובה המקור סימטרי שמופעית -ניתוח של מערכת תלת 6.3

 סרטוט של הדיאגרמה ,הספקיםהמתחים וה, זרמיםה חישוב של :אפס וקיים תיל ,כוכבחיבור מחוברים בו

 .הפאזורית של המערכת

 . תיל אפסאבל ללא  ,6.3 בסעיףמו זו המתוארת ניתוח של מערכת כ 6.4

סימטריים אינם מסים בחיבור כוכב והעוומחובר מופעית שבה המקור סימטרי -ניתוח של מערכת תלת 6.5

 סרטוט של הדיאגרמה הפאזורית של ,הספקיםהמתחים וה,  חישוב של זרמים:מחוברים בחיבור משולשו

 .המערכת

 
 עותש  28   ניתוח של רשתות חשמליות בגישה מטריציאלית  .7

 .  באמצעות מטריצהותליניאריייצוג של מערכת משוואות  7.1

 .תמשוואות ליניאריותנאי הקיום לפתרונות של מערכת  7.2

 .ביצוע פעולות חשבון על דטרמיננטים 7.3

 . באמצעות דטרמיננטיםתואות ליניאריוופתרון של מערכת מש 7.4

ייצוג   :רשתות הפועלות בזרם ישר ורשתות הפועלות בזרם חילופין בשיטת זרמי החוגיםפתרון של  7.5

]ת הרשת ו משוואמטריציאלי של ] [ ] [ ]Z I V⋅  .  באמצעות דטרמיננטיםנןפתרוו ,=

  ייצוג :רשתות הפועלות בזרם ישר ורשתות הפועלות בזרם חילופין בשיטת מתחי הצמתיםפתרון של  7.6

]משוואות הרשת   שלמטריציאלי ] [ ] [ ]Y V I⋅   .באמצעות דטרמיננטיםנן פתרוו ,=

 
 עות  ש20   רשתות זוגיים  .8

  ."רשת זוגיים" המונחהגדרת  8.1

 .Y, Z, Hתיאור של הקשרים בין זרמים ומתחים ברשתות זוגיים המתוארות באמצעות המקדמים  8.2

 .Y, Z, Hתיאור של המעגלים החשמליים של רשתות הזוגיים  8.3

 .שימוש במשוואות המעבר בין רשתות הזוגיים השונות 8.4

 .עכבות קצר ונתק,  עכבה אופיינית:T מסוג חוליה 8.5

 .עכבות קצר ונתק,  עכבה אופיינית:πסוג חוליה מ 8.6

 .הצגת שנאי כרשת זוגיים 8.7

 .)חיבור קסקדי (חיבור של רשתות זוגיים בשרשרת 8.8
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  שעות 20   מסננים.  9

 . )dB(תיאור של הגבר הספק והגבר מתח באמצעות דציבלים 9.1

 .רכתלות בתד, חשמליתרשת מתח המבוא של ל בין מתח המוצא תיאור הקשר 9.1

 ).של ניתוח לפי בודהרוב אסימפטוטי יק( הגבר ומופע – בדיקת ההיענות לתדר של רשת חשמלית 9.2

 .במישור התדר, LPFניתוח של רשת מעבירה נמוכים  9.3

 .במישור התדר, HPFניתוח של רשת מעבירה גבוהים  9.4

 ).מסדר ראשון (HPFושל מסנן   LPFשל מסנןוך ההגבר ותדר הקטעון הרצויים ותכנון מת 9.5

 . BSFמסנן חוסם פס  ושל  BPSתיאור איכותי של מסנן מעביר פס  9.6
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