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  שעות 48  –  אלקטרוניקה תקבילית
  

  'ש 4                                                                                       ודיודת זנרצומת  תדיוד  .1
     .PNצומת יצירת . Nומסוג  P  מוליכים למחצה מסוגמבנה חומרים עקרוני של הסבר   1.1

  . כרכיב לא ליניארי PNת תיאור דיוד . בממתח קדמי ואחורי PNצומת 

  .  זליגהזרם הולכה וזרם , מתח פריצה: PN מאפייני דיודתהכרת   1.2

 .אופיין מעשיו אידיאליאופיין : מתח של דיודה-אופיין זרם של תיאור  1.3

  .זרם מקסימלי ומינימלי, זרם הולכה, מתח הזנר: ת הזנרמאפייני דיודהכרת   1.4

  .של הדיודה )אידיאלי ומעשי( מתח -אופיין זרם הכרת         

  

  'ש 2                                                                                           רשת זוגייםכ מגברים  .2
  .תכונות מגבר מתח אידיאליהכרת   2.1

  . מעגל תמורה של מגבר מתחסרטוט של     2.2

   ,היפוך מופע ,מתח הגבר –מתח מעשי  מגבר חשמליים של הם מאפייניהכרת ה  2.3

  .התנגדות מבוא והתנגדות מוצא          

  .(dB) בדציבלים מתח הגברישוב ח  2.4

  

  'ש Bipolar Junction Transistor - BJT                                  8)( נושאי -זיסטור דונטר  .3
אופייני (  מוצאו ני מבואייאופסרטוט של  ,פעולההעקרון הסבר של , עקרונימבנה תיאור של   3.1

  .נושאי -של טרנזיסטור דו  )זרם-מתח

  .β  ,RO ,Ri: כרת המאפייניםה     3.2

 Common) בחיבור פולט משותףנושאי -דועבודה של טרנזיסטור הנקודת  של חישוב 3.3

Emitter)  

  .ד פולטגללא נ          

נושאי הפועל בחיבור -של טרנזיסטור דו, לזרם חילופין לאות קטן, מקורבהמודל הכרה של ה  3.4

  .  זרםחישוב הגבר מתח והגבר  .(CE) פולט משותף

  

  'ש 10                                                        (Operational Amplifiers – OP)מגברי שרת   .4
  , הגברה :ותיאור המודל החשמלי שלומגבר שרת של תיאור מאפייניו   4.1

  .מתחי וזרמי היסט, והתנגדות מוצא התנגדות מבוא         

   ,מגבר יחידה, מגבר עוקב, מגבר מהפך: רתיישומים של מגבר שהכרת   4.2

   AD, AC, CMRR הכרת המאפיינים.  )מגבר הפרש(מגבר מחסר , מסכם מגבר         

  . עבור מגבר הפרש         

  . חישוב של  אות המוצא  וסרטוט של אות המוצא כתלות באות המבוא: עבור כל המגברים    4.3
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  'ש DIAC                                                                        8-ו SCR ,TRIAC – ריסטוריםית  .5
  .שלהם והסבר עקרון הפעולה ,סימון של התיריסטורים השוניםועקרוני המבנה התיאור   5.1

  .של  התיריסטורים השונים  -זרם מתח -תיאור האופייניים הסטטיים  5.2

   .וריםתריסטהשל  וכיבוי תנאי הצתההכרת   5.3

  .dv/dt, di/dt  כתוצאה מהשינויים תריסטורים בהצתה לא מבוקרת הכרת המצב של   5.4

  .מבוקר במעגל לזרם ישר כמתגהמשמש   SCR מעגל המבוסס על   הכרה וסרטוט של  5.5

  המשמשים , )MOC(מצמד אופטי ומ TRIAC-מעגל המורכב מ הכרה וסרטוט של  5.6

  .חילופין  במעגלי זרם מבוקר כמתג          

  

  'ש 10                                                                                        בקרת הספק מעגלים ל  .6
באמצעות בקרת בזרם חילופין הספק  בקרתסרטוט צורות הגלים המתקבלות במעגלים ל  6.1

 ובקרת זווית ההולכה ,  SCRהנעשה באמצעות  של המתח חצי גל עבור זווית ההולכה

  . TRIACהנעשה באמצעות  של המתח גל שלםעבור 

במעגלים לבקרת  ספקהוה) VRMS(יעיל המתח ה, וגרפי של זווית הצתהמתמטי  חישוב  6.2

  .הספק בזרם חילופין

  

  'ש 6                                                                                          לינארי ספק כוח מיוצב  .7
  .והסבר תפקידם של כל אחד ממרכיבי. מלבנים של ספק כוח מיוצבהתרשים  סרטוט  7.1

  .המתקבלות בנקודות שונות בספק הכוח גליםהצורות  רטוטס  7.2

 תלות במתחים ובזרמיםכיחס הליפופים והספק השנאי  של חישוב .שנאימבנה  של תיאור  7.3

  .במבוא ובמוצא השנאי

במבוא ובמוצא  גליםהצורות  רטוטס. ייםדרכ-ודו יםדרכי-חד מעגלי יישור של וטסרט  7.4

  .ישרים במוצאהזרם המתח ושל החישוב , המיישרים

ושל המתח והזרם גליות ה מקורב של חישוב .מסנן קיבוליסרטוט של ספק כוח הכולל   7.5

   .הישרים במוצא
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   שעות 48  – אלקטרוניקה ספרתית
  

  'ש 15                                                                                         קיםתורת הדפמבוא ל  .1
   ,יחיד דופק, מדרגה ,גל משולש, גל ריבועי :אופייניות במעגלי דפקים גליםההכרת צורות   1.1

  .שיפועגל הלם ו גל         

  לדופק -מערכת חשמלית תגובת  של, בעלת קבוע זמן יחיד ,הצגת משוואת הדפקים  1.2

  .יחיד ולגל מדרגה המחוברים למבואה         

  יחיד  דופק ול לאות מדרגה ,זמןבתלות ב, ת מערכתתגובתיאור וחישוב של   1.3

  .LP -מעגל מעביר נמוכים ,-HP מעגל מעביר גבוהים :המחוברים במבואה עבור         

  

  'ש BJT                                                          15המבוסס על טרנזיסטור  מתג אלקטרוני  .2
  .מעשישל מתג ו מתג אידיאלי של חשמלי אפיון  2.1

  רישום . קטעוןורוויה  - הפועל כמתגשל טרנזיסטור  הגדרת תחומי הפעולה  2.2

  .הפעולה תחומימזיסטור בכל אחד נהימצאות הטרהמאפשרים את התנאים        

  .פעולת מעגל מיתוג טרנזיסטורי של ניתוח  2.3

   .באמצעות טרנזיסטור מיתוג הכולל הגנה דיודית מעגל להפעלת ממסר של ניתוח  2.4

  . RB הבסיס נגדהתנגדות ו, חישוב של הזרמים        

  

  'ש 12  תקבילייםמשווים   .3
   .בחוג פתוחהפועל משווה  של אופיין המעברסרטוט   3.1

  . משווה כמרבע הסבר פעולתו של         

  חישוב של מתח מוצא . המשווה מבואל ,או חיישן טמפרטורה, חיבור של חיישן אור    3.2

  . המשווה כתלות בעוצמת ההארה או הטמפרטורה        

  .מתחי הסף של חישוב  .ושימושיו חלון  משווה של פעולת עקרוני הסבר  3.3

  

  'ש 2                                                   רטט  חופשי   -יציב ורב- רטט חד-רב: רטטים-רבי  .4
  .רטט חופשי-יציב ובמוצא רב-רטט חד-צורות הגלים המתקבלות במוצא רב של רטוטס  4.1

  .רטט חופשי-יציב ולרב-רטט חד-לרב םהצגת שימושים אופייניי  4.2

  

  'ש 4                                                                                                              מעגלי תצוגה   .5
   . א"של  דיודת דפ) זרם-מתח(תיאור המאפיינים החשמליים   5.1

   . באמצעות טרנזיסטור מיתוג, (LED)א "מעגל להפעלת דפ ותכנון של ניתוח  5.2

המחוברים במעגל  לת הזרםבלהג תפקיד הנגדים הסבר, מסוג שבע מקטעים תצוגההכרת    5.3

  . וחישוב התנגדותם


