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.1

.2

 8ש'

דיודה
1.1

תיאור הדיודה כרכיב לא ליניארי .משוואת זרם/מתח של דיודת צומת.

1.2

אופיין זרם/מתח של דיודה.

1.3

הכרת הפרמטרים מתוך נתוני היצרן.

1.4

ניתוח נקודת העבודה בעזרת קו העבודה ואופיין הדיודה.

1.5

יישומי הדיודה :ישור חד-דרכי ויישור דו דרכי.

1.6

דיודת זנר ,אופיין מתח-זרם ,מאפייני הדיודה ,יישומי דיודת הזנר :מעגלי ייצוב בסיסים.

טרנזיסטור דו-נושאי )(B.J.T
2.1

 18ש'

מבנה בסיסי ,עקרון פעולה ,פרמטרים ואופייניים של טרנזיסטור דו-נושאי ) ,(BJTמסוג
 ,PNPומסוג .NPN

2.2

חישובי  DCוחישוב נקודת העבודה של הטרנזיסטור.

2.3

סרטוט תרשים תמורה מקורב ) (hfe ,hieלמתח חילופין עבור מגבר טרנזיסטורי
מסוג  ,CC ,CEו CB-חישוב.Ro ,Ri ,Ai ,Av :

2.4
.3

שרטוט קו עבודה  DCו AC-ומציאת עוצמת מוצא מרבית ללא עיוותים.
 15ש'

טרנזיסטור תוצא שדה  ,JFETוMOSFET-

3.1

מבנה ועקרון פעולה של טרנזיסטור  JFETעם אפיק מסוג  Nואפיק מסוג .P

3.2

אופייניים סטטיים.ID=f(VGS) ,ID=f(VDS) :

3.3

הגדרת המאפיינים.gmo ,gm ,Vp ,IDSS :

3.4

תחומי פעולה :תחום ליניארי ,תחום רוויה ותחום קטעון.

3.5

חישובי  DCוחישוב נקודת עבודה.

3.6

סרטוט קו עבודה ומציאת נקודת עבודה באופן גרפי.

3.7

תרשים התמורה לאות קטן בזרם חילופין וחישוב הגבר מתח.

3.8

טרנזיסטור תוצא השדה בעל שער מבודד ) (MOSFETמסוג מחסור )(DEPLETION

ומסוג העשרה ) ,(ENHANCEMENTמבנה ועקרון פעולה.

.4

3.9

ניתוח טרנזיסטור  MOSFETבזרם ישר וחישוב נקודת עבודה.

3.10

חישוב הגבר המתח באות קטן בטרנזיסטור .MOSFET
 20ש'

מגברי שרת
4.1

תכונות של מגבר שרת אידיאלי )הגבר ,התנגדות מבוא ,רוחב פס ,התנגדות מוצא(.

4.2

מאפיינים של מגבר שרת :זרמי ומתחי היסט ) ,(OFFSETזרמי ומתח סחיפה ),(DRIFFT

העמסה מרבית )זרם מוצא מרבי(.
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4.3

יישומים של מגבר שרת :מגבר מהפך ,מגבר עוקב ,מגבר יחידה ,מגבר מסכם ,מגבר
מחסר ) .(CMRR ,AC ,Adחישוב הגבר מתח בדציבלים ) (dBבמעגלים שונים.

4.4

ניתוח פעולת מגבר שרת עם ספק יחיד.

4.5

מימוש של מגבר מכשור באמצעות מגבר שרת :חישוב מתח המוצא של המגבר בתלות
במתח המבוא.

4.6

חיבור של מתמר למגבר מכשור באמצעות גשר :חישוב מתח המוצא של המגבר בתלות
בהתנגדות המתמר.

4.7

הכרת מבנה ואופן פעולה של מגבר מכשור הממומש על-ידי מעגל משולב .הסבר של
מאפייניו החשמליים באמצעות דפי נתונים.

.5

.6

 8ש'

תיריסטורים DIAC ,TRAIC ,SCR

5.1

מבנה ,סימול ,אופייניים סטטיים.

5.2

תנאי הצתה וכיבוי.di/dt ,dv/dt ,

5.3

 SCRכמתג לזרם ישר.

5.4

 TRIACומצמד אופטי ) (MOCכמתג למתח חילופין.
 15ש'

בקרת הספק
6.1

בקרת הספק חצי גל וגל שלם בזרם חילופין עם  ,SCRו ,TRIAC-סרטוט צורות גלים.

6.2

חישוב אנליטי וגרפי של זווית הצתה ,מתח יעיל ) (VRMSוהספק.

6.3

בקרת הספק בזרם ישר באמצעות גשר  Hהמבוסס על טרנזיסטור BJT

וטרנזיסטור .MOSFET
.7

 12ש'

ספק כוח מיוצב
7.1

תרשים מלבנים של ספק כוח מיוצב ,סרטוט של צורות הגלים בספק.

7.2

שנאי :הסבר תפקידו ,חישוב הקשר בין יחס הכריכות ליחס המתחים בשנאי
ויחס הזרמים בו.

7.3

מיישר חד-דרכי ומיישר דו-דרכי ,סרטוט צורות גלים.

7.4

מסנן קיבולי :חישוב גליות ומתח ממוצע.

7.5

הגדרת מקדמי יציבות .dvo/dvi ,dvo/dii

7.6

מעגלי ייצוב עם דיודת זנר.

7.7

מעגל ייצוב למתח משתנה הכולל :דיודת זנר ,מגבר שרת ,וטרנזיסטור.
מעגל להגבלת הזרם בספק באמצעות טרנזיסטור.

7.8

הכרת מייצב  ,78XXהסבר המאפיינים חשמליים של המייצב באמצעות דפי נתונים.
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