
אלקטרוניקה הנדסת
ומחשבים
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

ומחשבים 815101 אלקטרוניקה א' ומחשבים אלקטרוניקה

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

ספרתיות11.02 2004י'מערכות פברואר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.02 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י' כיתה

שיטות ספירה1

מספר עשרוני הצגת שיטות ספירה, 1.1

עשרוני לא בבסיס מספר הצגת 1.2

כל הפרק בלוגיקה2 — יסוד מושגי

כל הפרק הבוליאנית3 — האלגברה יסודות

כל הפרק ופישוטן4 — בוליאניות פונקציות

למימושן5 ואמצעים צירופים מערכות

הפעולות  לביצוע אלקטרוניים לוגיים שערים הגדרת  5.2

סמלים מוסכמים  . NOT–ו OR, AND הבסיסיות: הלוגיות

הנ"ל לשערים

צירופים מערכות ומימוש תכנון 5.3

נוספים  לוגיים שערים  5.4
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

ומחשבים 815201אלקטרוניקה ג' ומחשבים אלקטרוניקה

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

אלקטרוניקה11.01 להנדסת 2004י', י"אמבוא ספטמבר

מחשבים11.03 להנדסת 2004י"אמבוא פברואר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.01 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

החשמל תורת יסודות

י' כיתה

הפרק חשמלי5 — כל במעגל בסיסיים מושגים

הפרק חוק אום6 — כל

כל הפרק קירכהוף7 — המתחים של הזרמים וחוק חוק

כל הפרק ומעורב8 — מקבילי טורי, חשמלי מעגל

כל הפרק חשמלי9 — במעגל הספק

הפרק ומקורות מתח10 — כל (כא"מ) כוח אלקטרו–מניע

חילופין16 מעגלים בזרם פתרון

מעגל עכבה של וקבל, משרן נגד, עכבת העכבה: הגדרה, 16.1

כולל  רכיבי המעגל, על חישוב המתחים מעגל RL טורי:  16.2

המתח מחלק

המעגל רכיבי חישוב המתחים על מקבילי: RC מעגל  16.6

תקבילית  אלקטרוניקה

וספרתית

י' כיתה

כל הפרק שרת4 — מגברי

יא' כיתה

כל הפרק משווים6 —

הפרק טרנזיסטורים8 — כל

כל הפרק מתח9 — ומייצבי ספקים

ריבועי10 לגל מתנדים

מעבירה  נמוכים (LP) ורשת מעבירה רשת תגובת  10.1 

(HP) גבוהים
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.03 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

עילית בשפה התכנות יסודות

יא' כיתה

 C שפת א': חלופה

כל הפרק טיפוסים ומשתנים4 —

כל הפרק וביטויים5 — בסיסיות פעולות

כל הפרק ספרייה6 — ופונקציות קלט/פלט

כל הפרק תנאי7 — משפטי

כל הפרק לולאות8 —

חד–ממדיים9 מערכים

במערך ופעולות מערך הגדרת 9.1

שפת ב':  חלופה

VISUAL BASIC 

כל הפרק פקודה,4 — לחצן בבקרים: שימוש בסיסי, משתמש מישק בניית

טקסט תיבת תווית,

כל הפרק טיפוסים ומשתנים5 —

כל הפרק וביטויים6 — בסיסיות פעולות

הפרק כל — בקרים7

כל הפרק ספרייה8 — ופונקציות קלט/פלט

כל הפרק תנאי9 — משפטי

כל הפרק לולאות10 —

חד–ממדיים11 מערכים

במערך ופעולות מערך הגדרת 11.1

למיקרומעבדים מבוא

ומיקרומחשבים

י"א כיתה

מעבד מוצר מבוקר פיתוח

כל הפרק המקבילי3 — המפתח באמצעות למחשב קלט/פלט התקני חיבור

של מעבד4 מודל תכנותי

פקודה ביצוע ושלבי במיקרומעבד האוגרים תפקיד 4.2

הזיכרון5

 MOV והוראות מיעון שיטות  5.3

כל הפרק סף6 — בשפת בסיסיות הוראות

כל הפרק סף7 — בשפת ולולאות בקרה הוראות

כל הפרק סף8 — בשפת מתקדם תכנות

מיקרומעבדים

כל הפרק של המיקרומחשב9 — הפסים והתזמון מודל
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

834101מחשוב ובקרה א' ובקרה מחשוב

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

בקרה11.201 2007י"במערכות ינואר

ממוחשבות11.202 בקרה 2007י"במערכות ינואר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.201 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

כל הפרק מבוא למערכות בקרה1 —

מתמיד2 במצב בקרה מערכות

התמסורת.  ויחידות רכיב של תמסורת ה"תמסורת". מושג  2.1

ותמסורותיהם בקרה במערכות נפוצים רכיבים

שקולה  תמסורת חישוב מערכת". של ה"תמסורת מושג  2.2

רכיבי המערכת. של התמסורות מערכת מתוך של

עם מערכת של תמסורת חישוב על המשוב השפעת

של מערכת מוצא אות משוב. חישובי

מערכות  של המוצא ואות התמסורת לחישוב דוגמאות  2.3

מתמיד במצב בקרה

דוגמאות המתמיד. במצב המערכת שגיאת 2.6

בקרה3 במערכות פיזיקליים גדלים של והתמרות מדידות

התמרה:  והתקני מדידה מכשירי של כלליים מאפיינים  3.2

זמן ,(repeatability) חזרתיות אמינות, הבחנה, כושר דיוק,

בתדר תלות תגובה,
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.201 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

בקרה4 במערכות ומתמרים חיישנים

למדידת טמפרטורה חיישנים ומתמרים 4.1

דו–מתכת חיישן 4.1.1

התנגדותי חום חיישן 4.1.3

וויטסטון בגשר ושימוש התמרה מעגלי 4.1.5

אלקטרו–אופטיים ומתמרים אור חיישני 4.2

פוטו–דיודה 4.2.1

רשות) (נושא , (LDR) לאור רגיש נגד  4.2.4

(LED) אור פולטת דיודה  4.2.5

ומצב מהירות למדידת ומתמרים חיישנים 4.3

פוטנציומטריים מתמרים 4.3.1

חשמלי טכומטר 4.3.3

אופטי מקודד 4.3.6

ויסות5 ומעגלי מפעילים

מנועים חשמליים 5.3

פעולה. ועקרון מבנה : (DC) ישר זרם מנועי  5.3.1 

 DC מעגלים לבקרת מנועי

בקרה6 מערכות הדינמית של התגובה

לעומת  מצב מעבר דינמית". המושג "תגובה הסבר  6.1

לתגובה הגורמים מבוא) (אותות אילוצים מתמיד. מצב

דינמית. סוגי אילוצים

בזמן).  יחיד (פיגור ראשון מסדר מערכות מערכות: סיווג  6.2

דוגמאות

דוגמאות שני. מסדר מערכות מערכות: סיווג 6.5

בקרה7 במערכות ושילובם בקרים

רב–מצבית ובקרה  בקרה דו–מצבית, בקרה אפיון בקרה:  7.1

רציפה

מעשיות דוגמאות 7.4
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.202 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

ממוחשבת1 לבקרה מבוא

בחוג  תהליך בקרת מערכת של הכללי המבנה תיאור  1.1

של הכללי המבנה תיאור סגור. ובחוג  פתוח

השוואה מתוכנת. מחשב/בקר משולבת מערכת–בקרה

תיאור מתוכנת. בבקר לשימוש במחשב שימוש בין

מחשב/בקר משולבת מערכת–בקרה של הפעולה עקרונות

מנוע מהירות לבקרת מערכת מעשיות: דוגמאות מתוכנת.

רובוט פעולת בתהליך, טמפרטורה לבקרת מערכת ז"י,

בפס–ייצור

בקרה באמצעות מחשב3

החיצוני" המחשב וה"עולם בין המישק 3.1

בקרה  במערכת החיצוני" ה"עולם הגדרת  3.1.1

רכיבי התמרה, רכיבי מדידה, רכיבי ממוחשבת:

והסבר ברמת תיאור הפעלה. הגברה ורכיבי

תרשימי מלבנים

 (A/D) ספרתי לאות אנלוגי אות להמרת מעגלים  3.1.3

ועקרונות  מבנה : (D/A) אנלוגי לאות ספרתי ואות

מלבנים) תרשים (ברמת פעולה

החיצוני":  בין המחשב ל"עולם תקשורת ממשקי  3.1.5

ממשק מקבילי, ממשק , (RS232) טורי  ממשק

ונוהליים) תפקודיים חשמליים, (מפרטים IEEE 488

לבקרת תהליכים (C או PASCAL) השימוש בשפה עילית 3.2

עילית בשפה ומימושו ON-OFF לבקרת אלגוריתם  3.2.3

לבקרת תהליכים גרפית השימוש בשפה 3.3

של  לסימולציה ייעודיות גרפיות בתוכנות שימוש  3.3.3

הכתובות בקרה לתכניות דוגמאות בקרה. מערכות

גרפית בשפה
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

834201מחשוב ובקרה ג' ובקרה מחשוב

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

בקרה11.201 2007י"במערכות ינואר

ממוחשבות11.202 בקרה 2007י"במערכות ינואר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.201 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

כל הפרק מבוא למערכות בקרה1 —

כל הפרק מתמיד2 — במצב בקרה מערכות

כל הפרק בקרה3 — במערכות פיזיקליים גדלים של והתמרות מדידות

כל הפרק בקרה4 — במערכות ומתמרים חיישנים

ויסות5 ומעגלי מפעילים

הבקרה במערכת ואופן שילובו המפעיל מיקום 5.1

מנועים חשמליים 5.3

מבנה ועקרון פעולה.  : (DC) ישר זרם מנועי  5.3.1

 DC מעגלים לבקרת מנועי

מעגלים לבקרת  פעולה. ועקרון מבנה מנועי צעד:  5.3.2

צעד מנועי

גופי חימום 5.4

כל הפרק בקרה6 — מערכות הדינמית של התגובה

כל הפרק בקרה7 — במערכות ושילובם בקרים

בקרה8 מערכות של התדר תגובת

RC מעגל מערכת מסדר ראשון: תגובת התדר של חישוב  8.2

בסקלה  התדר. השימוש תגובת הגרפי של התיאור  8.3 

 BODE תרשימי לתיאור ההגבר והזווית. לוגריתמית
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.202 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

כל הפרק ממוחשבת1 — לבקרה מבוא

ממוחשבות2 מדידות

גלאי אותות וכיול גלאים 2.1

כיול,  נקודת כיול. ובטבלאות בגרפים השימוש  2.1.1

היפוך היסט, לינאריזציה, אפס, הזזת סקלה, שינוי

והגברה

המתמרים:  לכיול ושיטות למתמרים דוגמאות  2.1.2 

מתמר קול, מתמר אור, מתמר טמפרטורה, מתמר

שדה מתמר ולחצים, כוחות למדידת פיאזואלקטרי

("זווית") מצב למדידת (HALL (אפקט מגנטי

בקרה באמצעות מחשב3

החיצוני" המחשב וה"עולם בין המישק 3.1

לבקרת תהליכים עילית השימוש בשפה 3.2
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

אלקטרוניות 841101מערכות א' אלקטרוניות מערכות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

תקבילית11.201 2004י"בתקשורת אוגוסט

בתקשורת11.202 ופרויקטים ספרתית 2004י"בתקשורת אוגוסט

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.201 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

הפרק כל — 4AM תנופה אפנון

הפרק כל — 5FM אפנון

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.202 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

כל הפרק הספרתי1 — האות

וריבוב ספרתי2 שיטות אפנון

ספרתי אפנון וריבוב שיטות 2.1
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

אלקטרוניות 841201מערכות ג' אלקטרוניות מערכות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

תקבילית11.201 2004י"בתקשורת אוגוסט

בתקשורת11.202 ופרויקטים ספרתית 2004י"בתקשורת אוגוסט

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.201 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

כל הפרק שמע2 — תקשורת

כל הפרק תקשורת3 — מערכת של עקרונות

כל הפרק — 4AM אפנון תנופה

כל הפרק — 5FM אפנון

כל הפרק אנלוגית6 — תקשורת של מעשיות מערכות

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה11.202 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

כל הפרק הספרתי1 — האות

הפרק  כל — וריבוב ספרתי2 שיטות אפנון

הפרק כל — בערוץ אנלוגי3 תקשורת ספרתית


