
בקרה  מערכות
ואנרגיה
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

חשמל 845101מערכות א' חשמל מערכות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

החשמל33.01 2004י'תורת ספטמבר

ספרתיות33.03 2004י'מערכות נובמבר

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.01 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י' כיתה

חשמלי3 זרם

הזרם  של המדידה יחידת החשמלי, הזרם עוצמת  3.4 

SI במערכת

הזרם צפיפות 3.5

חוק אום6

אום לפי חוק והתנגדות מתח חישובי זרם, 6.2

הפרק כל — קירכהוף7 המתחים של הזרמים וחוק חוק

הפרק כל — ומעורב 8 מקבילי טורי, חשמלי מעגל

חשמלי9 במעגל הספק

שונים במעגלים הספק חישוב 9.5

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.03 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י' כיתה

שיטות ספירה1

,(2) בינארי בסיס לא–עשרוניים: בבסיסים מספר הצגת 1.2

אלה; בבסיסים וחיסור חיבור .(16) הקסאדצימלי בסיס

לאחרת אחת ייצוג משיטת מעבר

צפנים 1.3

בלוגיקה2 יסוד מושגי

אמת  טבלאות  2.3

הפרק כל הבוליאנית3 — האלגברה יסודות

ופישוטן4 בוליאניות פונקציות

האלגברה   כללי באמצעות בוליאניות פונקציות 4.1  פישוט

הבוליאנית

משתנים ו–3 ל–2 קרנו מפות 4.2.1
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.03 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

למימושן5  ואמצעים צירופים מערכות

חשמלי. מתח באמצעות ו–'1' הלוגיים '0' המצבים 5.1 ייצוג

לוגיקה חיובית

הפעולות  לביצוע אלקטרוניים לוגיים שערים 5.2 הגדרת

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

הנ"ל לשערים

צירופים מערכות ומימוש תכנון 5.3

ומשווים6 מסכמים

6.1 מסכמים 

אוגרים8

מקביליים אוגרים 8.1
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

חשמל 845201מערכות ג' חשמל מערכות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

החשמל33.01 2004י', י"אתורת ספטמבר

2003י"אמבוא למערכות בקרה33.02 יולי

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.01 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י' כיתה

חוק אום6

זה לחוק המצייתים והתקנים חומרים ומגבלותיו: אום חוק 6.1

אום לפי חוק והתנגדות מתח חישובי זרם, 6.2

הפרק כל — קירכהוף7 המתחים של הזרמים וחוק חוק

הפרק כל — ומעורב8 מקבילי טורי, חשמלי מעגל

חשמלי9 במעגל הספק

ההספק ויחידת החשמלי ההספק 9.2

נגד ההספק המתפתח על 9.3

שונים במעגלים הספק חישובי 9.5

זמן)  לאורך (ההספק החשמלית האנרגיה צריכת חישוב  9.6

החשמל החשמל, חשבון מרשת

כל הפרק מעגלים11 — לפתרון שיטות

י"א כיתה

כל הפרק תבנין12 — משפט

כל הפרק וקיבול13 — אלקטרוסטטיקה

המגנטי14 השדה

המגנטיים הכוחות — בין זרמים ודחייה משיכה כוחות 14.2

שדה מגנטי אחיד 14.4

שלהם המדידה ויחידות צפיפותו המגנטי, השטף 14.5

מגנטיים15 הנעים בשדות מטענים על מגנטיים הפועלים כוחות

הנמצא בשדה  נושא זרם, תיל הפועל על גודל הכוח  15.1

מגנטי

כל הפרק מושרה17 — (כא"מ) אלקטרו–מניע כוח

כל הפרק — תיאור איכותי18 — השראות עצמית והשראות הדדית

כל הפרק טורי19 — RL במעגל ומתחים זרם

כל הפרק מחזוריים21 — אותות
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.01 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

כל הפרק ופאזורים22 — מרוכבים מספרים

כל הפרק חילופין23 — זרם מעגלי

חילופין24 זרם במעגלי הספקים

 RLC–ו מקבילי RC במעגל RL מקבילי, השונים ההספקים  24.4

ההספק  גורם ההספקים, משולש מקבילי,

ומקביליים25 טוריים במעגלים תהודה

התהודה תדר 25.2

טורי RLC מתחים וזרם במעגל  25.3

תלת–מופעיות27 מערכות

וצרכנים מקורות של משולש וחיבור כוכב חיבור 27.2

קו וזרם מופע זרם קו; ומתח מופע מתח 27.3

בכוכב סימטרי המחובר הספק בצרכן חישובי 27.6

במשולש,  המחובר סימטרי בצרכן הספק חישובי  27.7

ובחיבור כוכב בחיבור בצרכנים ההספקים והשוואת

משולש

גורם ההספק 27.9
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.02 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"א כיתה

שלהם4 הפעולה ועקרונות חיישנים

אקוסטי,  חיישן אור, חיישן לחץ, חיישן טמפרטורה, חיישן  4.1

הדגמות גובה; חיישן כוח, חיישן

פתוח5 בחוג בקרה מערכות

באמצעות תרשים   — פתוח בחוג בקרה 5.1  תיאור מערכת

מלבנים

המבוא באות המוצא אות תלות — פתוח בחוג תמסורת 5.2

סגור)6 (בחוג משוב עם בקרה מערכת מבנה

באמצעות תרשים   — סגור בחוג בקרה 6.2  תיאור מערכת

מלבנים

סגור: מדידה/דגימה,   בחוג במערכת בקרה 6.3  מושגים

סגור בחוג בקרה במערכת ותיקון השוואה

ייחוס),  (אות מבוא אות סגור: בחוג בקרה במערכת 6.4 אותות

דגימה מוצא, אות אות

הפרק כל — בחוג סגור7 בקרה משוב במערכת

כל הפרק בקרה8 — אופני

כל הפרק יציבות9 —



מיקוד קיץ תשס"ח

- 87 -

מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

ובקרה פיקוד 848101מערכות א' ובקרה פיקוד מערכות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

אנרגיה33.11 2003י"בהמרת יולי

ממוחשבות33.12 ומערכות 2004י"בבקרה אוגוסט

הספק33.13 2003י"במערכות יולי

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.11 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

שנאים2

אידאלי שנאי 2.1.1

(אסינכרונית)3 השראה מכונת

מכנית;   הספק, מומנט, מהירות בתנועה 3.1.2  המושגים:

המושגים האלה בין הקשר המתמטי

הרוטור  במהירות בתלות המנוע מומנט המכני: 3.3.2 האופיין

בחליקה בתלות או

קריטית,  חליקה מרבי, מומנט התנעה, מומנט המושגים:  3.3.3

נקוב מומנט

חד–מופעי של מנוע ההתנעה הפעולה ועקרון עקרון 3.6.1

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.12 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

ממוחשבת1 לבקרה מבוא

חשמליות במערכות הספק וניהול שליטה תהליך בקרת 1.1

סגור בחוג ובקרה פתוח בחוג בקרה עקרונות 1.4

בקרה במערכות ויסותים סוגי 1.7

לחץ (מגע)  לדוגמה: ואפיונם; חיישנים תעשייתיים  1.8

אופטי) השראתי, (קיבולי, וקרבה
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.13 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

כללי1 מבט הספק: מערכות

תחנות  כוח, תחנות החשמל: מערכת של עקרוני תרשים  1.2.1

רשת, צרכנים השנאה, מיתוג, תחנות

הזנה2 שיטות

צרכנים,  או כמה בודד צרכן אחד, מקור מתח עם רשת  2.1.1

אחד מכיוון אספקה

הספק4 במערכות הגנות

יתר: הגורמים והתוצאות  זרם  4.1.2

מגנטית)  קצר (הגנה זרם מפני המאמ"ת: הגנה תפקיד  4.4.1

חום) חישת — תרמית (הגנה יתר זרם מפני והגנה

של המאמ"ת המבנה העקרוני 4.4.2

התחשמלות5 מפני הגנה שיטות

עקרון  חיבורים, תרשים עקרוני, מבנה הגנה: הארקת  5.3

הגנה הארקת של הפעולה

ומרכיביה יסוד הארקת 5.4

עקרון הפעולה  חיבורים, תרשים עקרוני, האיפוס: מבנה  5.5

האיפוס של

עקרוני,  מבנה מגן לזרם דלף): (מפסק פחת מפסק  5.6 

הפחת, ממסר של הפעולה עקרון חיבורים, תרשים

השימוש תחום

עקרוני, תרשים חיבורים,  מבנה מגן (שנאי מבדל): הפרד  5.8

השימוש תחום מגן", "הפרד שיטת של הפעולה עקרון

הספק6  מערכת של בתכנון עקרונות

מגנטית  והגנה תרמית הגנה הכולל לרשת, ישר מתנע  6.5.1

לכיילן שאפשר

הפרק כל — ביתיים7 מכשירים
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

ובקרה פיקוד 848201מערכות ג' ובקרה פיקוד מערכות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

אנרגיה33.11 2003י"בהמרת יולי

ממוחשבות33.12 ומערכות 2004י"בבקרה אוגוסט

הספק33.13 2003י"במערכות יולי

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.11 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

שנאים2

שנאי מעשי בריקם 2.1.2

שנאי מעשי בעומס 2.1.3

שנאי בדיקות וניסויים של 2.1.4

תלת–מופעי שנאי 2.2

(אסינכרונית)3 השראה מכונת

 — מכנית הספק, מומנט, מהירות בתנועה המושגים:  3.1.2 

המושגים האלה בין הקשר המתמטי

המגנטי  השדה מהירות השראה: מכונת של הפעולה עקרון  3.1.4

חישוב חליקה, המושג הרוטור, מהירות המסתובב,

החליקה

בשלט  (הנומינליים) הנקובים הערכים משמעות  3.1.5 

ההספק, המהירות הזרם, המכונה: המתח,

במהירות הרוטור  בתלות המנוע מומנט האופיין המכני:  3.3.2

בחליקה בתלות או

מרבי, חליקה קריטית,  מומנט המושגים: מומנט התנעה,  3.3.3

נקוב מומנט

כלוב במתח  רוטור השראה מנוע של שיטות להתנעה  3.5.2

מוקטן

— צנטריפוגלי קבל ומפסק עזר, בעל ליפוף חד–מופעי מנוע 3.6.2 

הפעולה עקרון מבנה,
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.11 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

ישר4 לזרם המכונה

המכונה:  בשלט (הנומינליים) הנקובים הערכים משמעות  4.1.3

המהירות ההספק, הזרם, המתח,

וכמנוע.  כמחולל ישר לזרם המכונה של הפעולה עקרון  4.1.4

הערכי המומנט אלקטרומגנטי, מומנט הכא"מ, — חישובים

ישר לזרם מחולל 4.2

ישר לזרם מנוע 4.3

מיוחדים5 מנועים

מבנה,  (מנוע אוניברסלי), לזרם חילופין קולקטור מנוע  5.1

השימוש ושדה הפעולה עקרון

צעד מנוע 5.2

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.12 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

ממוחשבת1 לבקרה מבוא

תיאור  חשמלית, במערכת בקרה של תכנוני אלגוריתם  1.3

מבוקר תהליך של

סגור  בחוג ובקרה פתוח בחוג בקרה עקרונות  1.4

רציפה בקרה בדידה, בקרה הבקרה: ניהול 1.5

לחץ (מגע)  לדוגמה: ואפיונם; חיישנים תעשייתיים  1.8

אופטי) (קיבולי, השראתי, וקרבה

ממוחשבת2 בבקרה שיטות

בקר מתוכנת מבוססת מערכת בקרה 2.2
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.13 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב כיתה

כללי1 מבט הספק: מערכות

החשמל  מערכת מבנה  1.2

כל הפרק הספק4 — במערכות הגנות

התחשמלות5 מפני הגנה שיטות

ההגנה עקרונות 5.2

עקרון  חיבורים, תרשים עקרוני, מבנה הגנה: הארקת  5.3

הגנה הארקת של הפעולה

ומרכיביה יסוד הארקת 5.4

עקרון הפעולה  חיבורים, תרשים עקרוני, האיפוס: מבנה  5.5

האיפוס של

עקרוני,  מבנה מגן לזרם דלף): (מפסק פחת מפסק  5.6 

הפחת, ממסר של הפעולה עקרון חיבורים, תרשים

השימוש תחום

השימוש תחום עקרון השיטה, בטיחות: מתח 5.7

תרשים  עקרוני, מבנה מבדל): (שנאי מגן הפרד  5.8 

תחום מגן, הפרד הפעולה של שיטת עקרון חיבורים,

השימוש
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הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה33.13 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

הספק6 מערכת של בתכנון עקרונות

של  בחירה הצרכן: ובין הזינה מקור בין המערכת תכנון  6.1.4

המיתוג אמצעי ההגנות, המובילים, המוליכים/כבלים,

באלה וכיוצא

הסופיים המעגלים מספר קביעת 6.3.4

תלת–מופעי דירתי לוח תכנון 6.3.9

הביקוש  מקדם של חשיבותו המושג, מהות הביקוש: מקדם  6.4.2

מקדם על המשפיעים הגורמים חשמל, מתקני בתכנון

ההעמסה) זמנית, בו הפועלים הצרכנים (מספר הביקוש

ושיפורו ההספק מקדם 6.4.3

מגנטית  והגנה תרמית הגנה הכולל לרשת, ישר מתנע  6.5.1

לכיילן שאפשר

בדיקת  במתנע, השימוש מטרת כוכב–משולש: מתנע  6.5.2

בהתאם המתנע על–ידי המנוע חיבור של האפשרות

העבודה מתח ובהתאמה של המנוע החיבורים של לצורת

למתח הרשת

בטור  או המנוע את המזין בקו הזרם: יתרת לחיבור שיטות  6.5.3

משולש חיבור עם (למנועים המנוע מסלילי אחד כל עם

מוצאים) ושישה

בבית–מלאכה  החשמל מערכת של התכנון עקרונות  6.6

(3 × 80 A עד החיבור (גודל

חשמל  במערכות הספק והפסדי מתח מפלי  6.7

חשמליים8 אור מקורות

מיוחדות,  צורות התכונות, הפעולה, עקרון ליבון: נורות  8.2

הלוגן — טונגסטן ונורות ליבון, נורות של אופיינים

הסוגים,  המבנה, הפעולה, עקרון פלואורסנטיות: נורות  8.4

תחומי החיבורים, מעגלי ההצתה, שיטות התכונות,

רגילות, תחומי פלואורסנטיות נורות השימוש של

ושל קומפקטיות פלואורסנטיות נורות של  השימוש

 PL נורות


