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:    קורסים  בתחום  תקשורת  ועיבוד  אותות

            עיבוד  אותות  מתקדם

              עיבוד  תמונה

        Estimation Techniquesטכניקות  שיערוך  

          עיבוד  ספרתי  של  אותות  אקראיים

          ספרתית  סנכרון  במערכות  תקשורת

Equalization Techniques   )טכניקות  משוון(        

OFDM/MIMO OFDM            

            תקשורת  ספרתית  ומודמים

            תורת  הצפינה  והקודים

          המרה  ספרתית  ודחיסה  של  אותות

          שיטות  ריבוב  וגישה  ברשת  תקשורת

          מערכות  תקשורת  ניידות  וסלולאריות

              תקשורת  לוויינים

              תקשורת  מחשבים

              ATMרשתות  

        שיקולים  בתכנון  מערכות  תקשורת  מתקדמות
              מבוא  לתורת  המידע

            מערכות  עיבוד  שמע

            מערכות  חוזי  מתקדמות

          תקשורת  אופטית  בסיבים
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  סילבי

עיבוד  אותות  מתקדם      :שם  הקורס

קופרמן  .  ר  א"ד,  פנחס.  ר  מ"ד  :שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  כותנקודות  ז

  4393910-01  :מספר  קורס

  

:  תוכן  הקורס

  GLPארבעת  סוגי  מסנני  ,    LTIקשרים  בין  אמפליטודה  לפאזה  במערכות  ,  חזרה  על  עקרונות  סינון  ספרתי

.  והצגתם  האחידה

-Dolph  -ו   Kaiser":  אופטימליים"חלונות  ,  שימוש  בחלונות,    IRTשיטת  :  FIRתכנון  המקדמים  במסנני  

Chebyshev    ,  גישותLS    ,שיטות  ,  משפט  האלטרנציהParks-McClellan  ו-  Remez-Exchange  . 

 .שיטות  מימוש  ובחירתן  משיקולי  יעילות  חישוב  ורגישות  לאפקטים  של  אורך  מילה  סופי

,  בנק  מסננים,  מסננים  מרובי  דרגות,    Polyphaseמסנני  ,  קצב-מבנים  מעשיים  למימוש  מחליפי,  קצב-עבוד  רב

 .  ר  מושלםתנאים  לשחזו,    QMFמסנני  

  

:      ספרות

1. A.V. Oppenheim, R.W. Schafer : "Discrete-Time Signal Processing", Prentice-Hall, 

1999. 

2. B. Porat: "A Course in Digital Signal Processing", John Wiley& Sons, 1997 

3. P.P. Vaidyanathan: "Multirate Systems and Filter Banks", Prentice-Hall, 1993 

  

  

  

  

  



שם הקורס: ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה וצילום חישובי

Computer Vision, Image Processing and Computational שם לועזי:
Photography

: ד"ר אופיר פלאשם המרצה

4 :נקודות זכות

: סקירת עומק של נושאים בראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה וצילום חישובי עםמטרת הקורס

דגש על פיתוח פתרונות פרקטיים. חלק עיקרי בקורס יהיה תרגילים מעשיים אשר יכללו פיתוח

. תנאי סף הוא קורס תכנות בסיסי.Matlabפתרונות ומימוש הפתרונות ב- 

נושאי הקורס:

מבוא: ראייה אנושית, מצלמה ומאפייניה, תהליך הצילום, יצירת תמונה ותכנות ב-.1
Matlab.

פונקציות בסיסיות של תמונות: סיבוב, שינוי גודל, הומוגרפיה, החלקה ופילטר החציון..2
) בתמונות.edgesמציאת קצוות (.3
least squares, RANSAC and theמציאת מודלים (לדוג' קווים, עיגולים) בתמונות.  .4

Hough transform.
) שלהן.descriptorsנקודות עניין בתמונות ומתארים (.5
צבע, מרחקי צבע ומושגי צבע בסיסיים..6
מרחקי היסטוגרמות..7
למידת מחשב בראייה ממוחשבת..8
מציאת פנים בתמונות..9

 מטלות100% הערכת הסטודנט בקורס: 

 ביבליוגרפיה:

1. Richard Szeliski, “Computer Vision Algorithms and Applications”, 
Springer 2010 http://szeliski.org/Book

:מאמרים נוספים

http://szeliski.org/Book
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  Estimation Techniquesטכניקות  שיערוך      :שם  הקורס

פנחס  .  ר  מ"ד  :שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  זכותנקודות  

  4393810-01:  מספר  קורס

  

    :תוכן  הקורס

)  :    Least Squares Estimation(שיערוך  בשיטת  הריבועים  הפחותים  

 קריטריון  הריבועים  הפחותים

 פתרון  במודלים  לינאריים

 פתרון  עם  מטריצת  משקל

 )  Gauss-Markovמשפט  (אנליזת  שגיאות  

 פריורי-שילוב  מידע  א

 פתרון  רקורסיבי

 ם  לא  לינארייםפתרון  במודלי

 ):  Maximum Likelihood Estimation(  שיערוך  בשיטת  הסבירות  המירבית  

 )  ML(קריטריון  הסבירות  המירבית  

 משוואת  הסבירות  

 סטטיסטי  מספיק

 תכונות  של  משערך  הסבירות  המירבית)    Cramer-Raoכגון  חסם  (  חסמים  על  שגיאת  השערוך  

 תופעות  סף  בשערוך

 ):   Bayesian Estimation(ך  פרמטרים  הגישה  הבייסיאנית  לשערו

   Bayesגישת  השערוך  לפי  

 פתרון  לפי  קריטריון  שגיאה  ריבועית  ממוצעת  מינימאלית

 )  Orthogonality Principle(  עקרון  הניצבות  

   MAP    (Maximum-A-Posteriori(פתרון  לפי  קריטריון  

 חסמים  על  השגיאה  בשערוך  בייסיאני

לינארי  אופטימלי  של  תהליכים  סטוכסטיים  לפי  קריטריון  )  סינון(שערוך  במקרה  הגאוסי  שיערוך  

)    Kalmanמסנן    Wienerמסנן  (השגיאה  הריבועית  הממוצעת  המינימלית  

:      ספרות

1. S.M. Kay, Fundamentals of Statistical Signal Processing (Prentice – Hall, 1993) 

2. H.W. Sorenson, Parameter Estimation (Marcel-Dekker, 1980) 

3. C.R. Rao, Linear Statistical Inference and Its Applications (Wiley, 1973) 2nd Edition 

4. B.D.O. Anderson & J.B Moore, Optimal Filtering (Prentice-Hall 1979) 
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עיבוד  ספרתי  של  אותות  אקראיים      :שם  הקורס

פנחס  .  ר  מ"ד  :שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  כותנקודות  ז

  4394010-01  :מספר  קורס

  

:  תוכן  הקורס

 הגדרת  קורלציה  דטרמיניסטית  וסטוכסטית

  וקורלציה  LTIמערכות  

  )שיערוך  אוטוקורלציה  וספקטרום(שיערוך  פרמטרים  סטטיסטיים  של  אותות  אקראיים  

 )Pisarenkoשיטת  ,  Burgשיטת  ,  Yule Wulkerמשוואת  (מודלים  פרמטריים  לאותות  אקראיים  

)  Wienerמסנן  (פרמטריים  למערכות  מודלים  

  .שיטות  סינון  אדפטיבי

)  חוטי-שיערוך  ערוץ  אל,  דחיסת  קול(יישומים  

 

 :ספרות

1.  "A  course  in  DSP”,  Boaz  Porat,  Wiley,1997 

2. "Digital Signal processing principles, algorithms and applications" J. G. Proakis and 

D. G. Malonakis, Prentice –Hall 1996 

3. “Digital   Processing   of   Random   Signals:   Theory   and  Methods”,   Boaz   Porat,   Dover  

Publications 2008. 
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ספרתית    סנכרון  במערכות  תקשורת:  שם  הקורס

פנחס  .  ר  מ"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4394310-01:  מספר  קורס

  

:  תוכן  הקורס

 delay(ועקיבת  קוד    )  (bit synchronizationסנכרון  סיביות    ,  סנכרון  גל  נושא:  רון  במקלטתאור  מערכת  סנכ

lock  (שחזור  גלים    :  י  יישום"סווג  מסנכרנים  עפ.  במערכות  פיזור  ספקטרום)waveform regenerator(  ,  עוקבים

)trackers(  ,מערכות  .  ומשולבת  ספרתית,  מימוש  מסנכרנים  בצורה  אנלוגית.  ומשערכי  פרמטרים  בחוג  פתוח

תאור  ומודלים  (אלמנטים  עיקריים  במערכת  סנכרון  ספרתית  .  non data-aided  -ו  data-aidedסנכרון  מסוג  

גלאי  ומתקן  שגיאות  תזמון  עבור  ,  )  NCO(ותדר  )  phase rotator(מתקני  פאזה  ,  גלאי  פאזה  ותדר):  מתמטיים

בניית  ,  האינטגרל  הסטוכסטי,  תנועת  בראון:  גי  עקיבההצגת  כלים  מתמטיים  לניתוח  חו.  אותות  פס  בסיס  ופס  מעבר

שימושים  לניתוח  ותכנון  חוגי  .  בעיית  איבוד  הנעילה.  תופעת  הסף.    jitterחישוב  .  מודל  מתמטי  למערכות  פיזיקליות

.  עקיבה

,  Telecommunicationסינכרון  תדר  וזמן  במערכות  ,    Multicarrierתיאור  שיטות  סינכרון  תדר  וזמן    במערכות  

הבנת  ,      Telecommunicationלסינכרון  תדר  וזמן  במערכות    IEEE1588ימוש  בפרוטוקול  החדש  של  ש

-ITU-G.823, ITUהכרת  הסטנדרטים  ,  המשמשים  לבדיקת  טיב  הסינכרון     MTIE, TIE, TDEVהמושגים  

G.824, G.8261      המגדירים  את  דרישות  הסינכרון  במערכותTelecomm.      ,מדוע  יש  צורך  ב-CES  )Circuit 

Emulation Services          (

  

 :ספרות

1. Umberto Mengali and Aldo N. D Andrea, "Synchronization Techniques for Digital 

Receivers" Plenum Publishing Corporation (1997) 

2. ITU-T G.8261 

3. ITU-T G.823 

4. ITU-T G.824 

5. IEEE 1588 V2 
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)  טכניקות  משוון(   Equalization techniques  :שם  הקורס

  פנחס.  ר  מ"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4394110-01  :מספר  קורס

  

:  תוכן  הקורס

Blind equalization techniques: Polyspectral algorithm, Bussgang-type algorithms, 

Probabilistic algorithms, Non-blind equalization techniques, semi-blind equalization 

techniques, second order statistics (SOS), Equalization techniques, higher order statistics 

(HOS)  methods (explicitly and implicitly used higher order statistics), Maximum and 

Minimum Entropy approach. Applications in single and multicarrier (OFDM) systems.  

  

 :ספרות

1. S. Haykin, "Adaptive Filter Theory", Prentice Hall (2001) 

2. C. L. Nikias, A. P. Petropulu, "Higher order Spectra Analysis a Nonlinear Signal 

Processing Framework", Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ (1993). 

3. S. Haykin, T. Kailath " Blind Deconvolution", Prentice Hall  (1993) 
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   OFDM/MIMO OFDM  :שם  הקורס

  פנחס.  ר  מ"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  מספר  קורס

 

  :תוכן  הקורס

  MIMOעקרונות    –חלק  ראשון  

שיטות  .  Rayleighחישוב  הסתברות  השגיאה  עבור  מערכת  לא  מקודדת  בערוץ  .  SISO-מקרה  ה  -חזרה

Diversity  .  שיטותMRC  ,Alamouti STC  ,  המושגיםarray gain  ו-  diversity order  .  עיצוב  אלומה

Beamforming    עםstream  מידע  יחיד  .MRT  ו-  Eigen Beamforming  .  ריבוב  מרחביSpatial 

Multiplexing    ,משערך  ה-  ML  והיחס  בין  ריבוב  ו,  ומשערכים  מקורבים-  Diversity  . 

MIMO    ו)  מידע  ערוץ  במשדר  עם(בחוג  סגור-  SDMA  .  נתרכז  בפתרונות  מבוססיSVD    וההבדלים  ביןMIMO 

.  SDMA  -בחוג  סגור  ו  

  

מעשי    OFDM MIMO  –חלק  שני  

.    WiMAXבתקנים  מעשיים  עם  דגש  על    OFDM  ;;OFDMעקרונות  .  MIMO  -ו  SISOמודלי  ערוץ  עבור  

.    הצפויים  להופיע  בתקנים  עתידייםמתקדמים    MIMOאופני  שידור  .  MIMO  -ו  OFDMבין  )  הטבעי(השילוב  

:  ספרות

1. A. Paulraj, R. U. Nabar, and D. Gore, Introduction to Space-Time Wireless 

Communications, Cambridge Univ. Press, 2003. 

2. R. D.J. van Nee, OFDM for Wireless Multimedia Communications, Artech House 

Publishers, 1999. 
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תקשורת  ספרתית  ומודמים    :שם  הקורס

  פנחסי.  י'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4373510-01  :מספר  קורס

  

  :תוכן  הקורס

.  המודם  בתקשורת  ספרתית,  אותות  ספרתיים  והעברתם  בתקשורת

הפרעה  בין  ,  ת  רוחב  סרטדרישו,  קוטבי-קוטבי  ודו-אות  בינארי  חד,  בפס  בסיס PCM אות  ספרתי  מקודד  מתקפים

).  ISI(סימנית  

  Raised cosine  ,Gaussian,  לביטול  הפרעה  בין  סימניתNyquist קריטריון  :  עיצוב  מתקפים

רעשי  מעטפת  ,  ייצוג  רעש  מוגבל  סרט,  מעבר  רעש  גאוסי  לבן  דרך  מערכת  לינארית,  רעש  לבן,  תהליך  גאוסי:  רעש

.  סיפרת  רחש,  מקורות  לרעש  במערכת  תקשורת,  ומופע

ומהדר  )  Transponder(משיב  ,  )BER(הסתברות  לשגיאה  בסיבית  ,  בנוכחות  רעש  PCMגילוי  אות  ספרתי  

)Repeater(  ,מקלט  ספרתי  אופטי  .

מקלט  (בעזרת  מסננת  מתואמת  ,  גילוי  אותות  ספרתיים,  אותות  אורתוגונלים  ואנטיפודלים,  מרחב  האותות

).  קורלאציה

הסתברות  ,  הסתברות  לאתראת  שווא,  י  גלאי  מעטפת"י  לא  קוהרנטי  עגילו,  גילוי  קוהרנטי:  ASKמפתוח  משרעת  

.  גילוי

Q-PSK  ,Offset Q-PSK  , DQPSK-  Sאות  ,  D-PSKדיפרנציאלי  ,  )B-PSK(בינארי  :  PSKמפתוח  מופע  
4  .

  Minimum phase FSK (MSK), CPFSK   ,GMSK    ,FSKגילוי  קוהרנטי  אורתוגונלי:  FSKמפתוח  תדר  

).  Discriminator(י  מפלה  "גילוי  לא  קוהרנטי  ע,  טימליאופ

.  OFDMוכן    M-ary  :M-PSK  ,QAM  ,M-FSKשיטות  מפתוח  רב  סימניות  

.  מבוא  לתקון  שגיאות
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:  ספרות

1. B. Sklar: "Digital communications - fundamental and applications", 2nd Edition, Prentice 

Hall (2001). 

2. J. G. Proakis: "Digital communications", 4th Edition, McGraw-Hill (2000). 

3. T. S. Rappaport: "Wireless communications - principles and practice", 2nd Edition, Prentice 

Hall (2002). 

4. S. Haykin: "Communication systems", 4th Edition, Wiley (2000). 

.  יוסף  פנחסי'  פרופ  "  –ומודמיםתקשורת  ספרתית  .  "5
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תורת  הצפינה  והקודים  :  שם  הקורס

  רייכמן  אריה  ר"ד,  חזקלוביץ.  י'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4371510-01  :מספר  קורס

  

  :תוכן  הקורס

קצב  ,  במילה  ובבלוק  מידע,  יאה  בסיביתההסתברות  לשג,  מודל  הערוץ:  ביצועי  ערוץ  תקשורת  ספרתי

  .יתירות  מידע,  BER,  שגיאות

 Forward Error Correction (FEC),:  מושגים  בקידוד  לגילוי  ותיקון  שגיאות

Automatic Repeat Quest (ARQ)  

.  מחיקות,  החלטה  קשה  ורכה,  מרחק,  קצב  והגבר  הקוד  

.  מתמטיקה  של  שדות  סופיים

.   Hammingמרחק,  ביות  זוגיותסי,  מטריצה  יוצרת:  קודי  בלוק

.  Hamming, Golay:  קודי  בלוק  מקובלים

.  קודים  המבוססים  על  סדרות  מקסימליות,  : BCHקודים  ציקליים

.  Reed - Solomon    :קודי  בלוק  שאינם  בינאריים

.  Viterbiקודי  קונבולוציה  ומפענח  

.  קודי  טורבו

.  (Interleaver)פעולת  השוזר  ,  טיפול  בפרצי  שגיאות

.  קודים  שרשור

:  ספרות

1.  S.  Lin  and  D.J.  Costello:  “Error  Control  Coding:  Fundamentals  and  Applications”,  Prentice  

Hall (1983). 

2.  L.  M.  Charles  Lee:   “Convoluting  Coding:  Fundamentals  and  Application”,  Artech  House  

(1997). 

3. B. Sklar: "Digital communications - fundamental and applications", 2nd Edition, Prentice 

Hall (2001). 
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המרה  ספרתית  ודחיסה  של  אותות  :  שם  הקורס

רצאבי  .  ר  י"או  ד'  חזקלוביץ.  י'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4350021-01  :מספר  קורס

  

  :תוכן  הקורס

 Pulse Amplitude(אפנון  דפקים  ,  Nyquistפט  הדגימה  של  מש,  דגימה  רגעית:  דגימה  של  אות  אנלוגי

Modulation - PAM(  ,  דגימה  ואחיזה)Sample and Hold – S&H  .(

המרה  ,  שגיאת  קוונטיזציה,  )Quantization(כימות  ):  Pulse Code Modulation - PCM(  קידוד  מתקפים

).  D/A(המרה  ספרתית  לאנלוגית  ,  )A/D(אנלוגית  לספרתית  

.  Compander:      אחיד  כימות  לא

.  Delta  ,CVSD  ,DPCM  ,ADPCM  ,Sigma-Deltaאפנוני  

Vocoder  .

.  PWM  ,PPM:  איפנוני  מתקפים

.  העברת  אותות  מקודדים  בתקשורת  ספרתית

  

:  ספרות

1.  K.C.  Pohlman:  “Principles  of  Digital  Audio”,  Macmillan  (1995). 

2. N. S. Jayant and P. Noll: "Digital Coding of Waveforms Principles and Applications to 

Speech and Video", Prentice Hall (1984). 

3.  A.  M.  Kondoy:  “Digital  Speech  Coding  for  Low  Bit-Rate  Communication  System”,  Wiley  

(1994).  

4. B. Sklar: "Digital communications - fundamental and applications", 2nd Edition, Prentice 

Hall (2001) 
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  שיטות  ריבוב  וגישה  ברשת  תקשורת:  שם  הקורס

פנחסי  .  י'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  טרם  נקבע:    מספר  קורס

 

:  תוכן  הקורס

).  CDMA(ריבוב  בקוד  ,  )TDMA(ריבוב  בזמן  ,  )FDMA(ריבוב  בתדר  :  שיטות  ריבוב

,          )FH(דילוגי  תדר  ,  )DS(  הכפלה  בסדרה  ישירה,  )PN(סדרה  דמוי  אקראית  :  פריסת  תדר

).  Processing gain(שבח  עיבוד  ,  )LPI(הסתרה  ,  חסינות

            Throughput-נצילות  רשת  ו,  זמן  שרות,  להופעת  קריאות  Poissonתהליך  :  תעבורה  ברשת

.  LCD  -ו  LCCמערכות  

.  ALOHA  ,Slotted ALOHA  ,CSMA  ,MS-TDMA:  גישה  לרשת

  

:  ספרות

1. B. Sklar: "Digital Communications - Fundamental and Applications", Prentice Hall, (2001). 

2. T. S. Rappaport: "Wireless Communications - Principles and Practice", IEEE, (1996). 

3. S. Haykin: "Communication Systems", Wiley, (1994) 

4. J. G. Proakis: "Digital Communications", McGraw-Hill, (1995). 
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מערכות  תקשורת  ניידות  וסלולריות  :  שם  הקורס

רייכמן  אריה  ר  "ד,  פנחסי.  י'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4372410-01  :מספר  קורס

  

:  תוכן  הקורס

מבוא  למערכות  רדיו  ,  רעשים  והפרעות  במערכות  תקשורת  ניידות,  תחומי  תדרים,  מבוא  למערכות  תקשורת  ניידות

מערכות  מיקרו  ,  דילוג  תדר  ופריסת  ספקטרום,  שיטות  אפנון  לתקשורת  ניידת,  עקרונות  בהתפשטות  גלים  .תאיות

,  )PAGING(מערכות  איתור  ,  מערכות  תאיות  ספרתיות,  פרמטרי  תכנון  יחידות  ניידות,  תכנון  תחנות  בסיס,  תאיות

.  יידת  גלובליתמערכות  תקשורת  נ,  )PCN/PCS(מערכות  תקשורת  אישיות  ,  תקנים  לטלפון  אלחוטי

  

 :ספרות

1.  W.   C.   Y.   Lee:   “Mobile   Communications   Design   Fundamentals”,   John  Wiley   and   Sons  

(1993). 

2.  A.  Mehrotra:  “Cellular  Radio:  Performance  Engineering”,  Artech  House  (1994). 

3.  J.  D.  Gibson:  “The  Mobile  Communications  Handbook”,  IEEE  Press  (1996). 

4. T. S. Rappaport: "Wireless communications - principles and practice", 2nd Edition, Prentice 

Hall (2002). 

5.  M.  D.  Yacoub:  “Foundation  of  Mobile  Radio  Engineering”,  CRC  Press  (1993). 
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תקשורת  לוויינים  :  שם  הקורס

אריה  רייכמן  ,  פנחסי.  י'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4373310-01  :מספר  קורס

  

:  תוכן  הקורס

  .עקרונות  תקשורת  לוויינים

).  GEOסטציונריים  -גיאו(בינוניים  וגבוהים  ,  )LEO(לוויינים  במסלולים  נמוכים  

.  תקשורת  לוויינים  למערכות  נייחות  וניידות

.  חלקי  מערכות  לוויין

.  תחנות  קרקע  ובקרה

.  י  מאזני  תקשורת  וקבועי  טיב  של  מערכות  לוויינים  עבור  סוגי  ריבובחישוב

.  אפיקים  ואפנונים  שונים

  

:  ספרות

1.  R.  L.  Douglas:  “Satellite  Communications  Technology”,  Prentice  Hall  (1998). 

2.  G.  Maral,  M.  Bourquet:  “Satellite  Communications  System”,  Wiley  (1998). 

3. W. L. Puitchard,   H.G.   Sayderhoud,   R.A.   Nelson:   “Satellite   Communication   System  

Engineering”,  Prentice  Hall  (1993). 

4.  T.  T  Ha:  “Digital  Satellite  Communications”,  Macmillan  (1990). 

5.  B.  R.  Eltest:  “Introduction  to  Satellite  Communication”,  Artech  House  (1987). 
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תקשורת  מחשבים  :  שם  הקורס

    פנחסי.  י'  או  פרופ'  אברמוביץ.  ר  א"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

  4373410-01:  מספר  קורס

  

:  תוכן  הקורס

.  מבוא  לתקשורת  נתונים  ורשתות

.  קידוד  מידע  וממשקי  תקשורת  נתונים

.  HDLC  –שכבת  הקשר  ופרוטוקולים  

CIRCUIT SWITCHING  ו-  SWITCHING  PACKET  .

FRAME RELAY    ו-  ATM    .

.    LANטכנולוגיות  

.    LANמערכות  

.  IP / TCP  -פרוטוקולים  וארכיטקטורות  

.  IPNG  -ו  IPפרוטוקולי    

.    TCP    ,UDP  -פרוטוקולי  תעבורה  

.    FTP    ,TELNET    ,SMTP    ,HTTP    ,MIMEאפליקציות  רשת  

  

  

 :ספרות

W.  Stallings:  “Data  and  Computer  Communication”,  5th  ed.,  Prentice  Hall  (1997). 
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  ATMרשתות    :שם  הקורס

  כרמי.  ר  א"פנחסי  או  ד.  י'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

  4350001-01:  מספר  קורס

  

:  תוכן  הקורס

.  ATM  –מבוא  ל  

.  ATM  –סטנדרטים  ל  

.  ATMשכבת  

.  השכבה  הפיזית

ATM Adaptation Layer (AAL)  .

.  ATM  –ניהול  תעבורה  ב  

.  ATMאיתותים  ברשתות  

.  LANברשתות    ATMמימוש  

).  ATM  )MPOA  –פרוטוקולים  ב  

).  ATM  )VTOAקול  וטלפוניה  באמצעות  

  

:  ספרות

1.  D.  E.  McDysan,  D.  L.  Sphon:  “Hand-on  ATM”,  McGraw  Hill  (1998). 

2.  D.  E..  McDysan,  D.  L.  Sphon:  “ATM  Theory  and  Applications”,  McGraw  Hill  (1998). 
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שיקולים  בתכנון  מערכות  תקשורת  מתקדמות      :שם  הקורס

  פנחסי.  י'  כרמי  או  פרופ.  ר  א"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4373110-01  :מספר  קורס

  

  :תוכן  הקורס

.    תחומי  התדר  המוקצים  לתקשורת  ולרדיו

).    Mobile(מערכות  ניידות  התפשטות  גלים  במערכות  תקשורת  סטטיים  ו

-רב,  שינויים  במקדם  השבירה,  בליעה  באטמוספירה  ופיזור  על  ידי  הגשם,  ניחות,  רעש:  מגבלות  בערוצי  תקשורת

).    Multipath fading(נתיב  ודעיכות  

השוואה  בין  תקשורת  סטטית  .  ובמרחב  לשיפור  אמינות    התקשורת,  בזוית,  בתדר):  Diversity(שיטות  גיוון  

.  ניידתותקשורת  

.  Sפרמטי  ,  החזרות  ותאום  עכבות,  סוגים:  קווי  תמסורת

.  הספק  גבוה,  הספק  בינוני,  )LNA(מגברים  דלי  רעש  ,  סיפרת  רחש,  רוחב  סרט,  מאפייני  הגבר:  מגברים

.  רעש  מופע,  זמן  התייצבות  התדר,  גלאי  מופע,  )Phase Locked Loop- PLL(חוג  נעילת  מופע  :  מרכיבי  תדרים

מתאמי  ,  קווי  תמסורת,  משני  מופע,  מנחתים,  )VCO(מתנד  מבוקר  מתח  ,  מסננים:  קשורתרכיבים  במערכות  ת

.    רכיבי  המרת  תדר,  עכבה

).  MMIC(ומזעור  רכיבי  מיקרוגל  )  IC(שימוש  במעגלים  משולבים  

,  לינאריות  המופע  בתלות  התדר,  Spurious,  בבואה,  )Intermodulation(אפנון  הדדי  :  עיוותים  ואותות  שווא

.    מופע  לאפנון)  AM(נון  משרעת  המרת  אפ

 .תכנון  של  ערוצי  תקשורת

:ספרות  

1. J.   Doble:   “Introduction   to   Radio   Propagation   for   Fixed   and  Mobile   Communications”,  

Artech House (1996). 

2. L.   E.   Larson:   “Radio   Frequency   and   Microwave   Circuit   Design   for   Wireless  

Communications”,  Artech  House  (1996). 

3. David M. Pozar: "Microwave and RF Wireless Systems", Wiley (2000) 
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מערכות  עיבוד  שמע  :  שם  הקורס

    רצאבי  או  מרצה  אורח.  ר  י"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3  :מתכונת

  3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

.  נתונים  פיזיולוגיים  ונתונים  ניסיוניים,  מערכת  השמיעה  האנושית

.  כמות  המידע  באות  שמע  עקרונות  של  תורת  המוסיקה

  .זיכרון  -דמות    -הבנה    -מוח    -אוזן    -ערוץ    -מקור  שמע  :  מערכת

.  טיבייםתחושת  המקצב  והטונאליות  הסובייק

.  סינתזה  וניתוח:  דיבור

).  Vocoder(דוחס  דיבור  לתדרי  מעבר  בפס  תדר  צר  

.  עקרונות  העברה  של  מידע  שמע  ברדיו

.  מערכות  דחיסה

.  MPEGעיבוד  שמע  בהתקנים  

  

:  ספרות

1. K.  C.  Pohlman:  “Principles  of  Digital  Audio”,  Macmillan  (1995). 

2. E.  Zwiener  and  H.  Fesal:  “Psychoacoustics,  Facts  and  Models”,  Springer  Verlag  (1990). 

3. ISO/IEC IS 111 72-3,   “Coding   of   moving   pictures   and   associated   audio   for   digital  

Storage media at up to about 1.5 Mbits/s-Audio  Part”,  (1992). 

4. A.M.   Kondoy:   “Digital   Speech   Coding   for   Low   Bit-Rate Communication System”,  

Wiley (1994). 
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מערכות  חוזי  מתקדמות  :  שם  הקורס

  פנחסי  או  מרצה  אורח.  י'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  טרם  נקבע:  קורס'  מס

  

  :תוכן  הקורס

.  בטלוויזיה,  כמות  המידע  בראייה  בקולנוע,  מידע  חוזי

.  יתירות  וצמצומה

.  Image decomposition deflection  –עקרונות  ה  

.  לשידור  לקהלמצלמת  חוזי  

.  מערכות  סינכרון  בטלוויזיה

.  מקלט  אותות  חוזי

.  תקני  הטלוויזיה  בעולם

.  טלוויזיה  ספרתית

DVB-T, DVB-C, DVB-S  .

.  מערכת  טלוויזיה  לוויינית  ישירה

.  איכות  תמונה  במקלט  ושיטות  לשיפור  איכות  התמונה

  

:  ספרות

1. D.  Fink:  “Television  Engineering”,  McGraw-Hill (1980). 

2. J.  Watkinson:  “Compression  in  Video  and  Audio”,  Focal  Press  (1995). 

4. A. M. Noll: "Television Technology: Fundamentals and Future Prospects", Artech House 

(1988). 
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תקשורת  אופטית  בסיבים  :  שם  הקורס

גרנות  .  א'  פרופשטרנקלר  או  .  ש'  פרופ:  שם  המרצה

הרצאה  שעות    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4373210-01:  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

.  בו  ובסיב-בגל אופני  התפשטות:  התפשטות  האור  בסיבים  אופטיים

).  Graded Index(וסיבים  מדורגים  )  Step Index(סיבים  בעלי  מקדם  שבירה  מדרגה    

  .תיקון  נפיצה,  השפעות,  סוגי  הנפיצה:  אפיון  נפיצה

.  לייזרים)  LED(ת  אורדיודות  פולטו:  מקורות  אור

.  מאפננים  חיצוניים:  אפנון  אופטי

.  לינאריות  בסיבים-הפרעות  אופטיות  ותופעות  לא

.  גבול  קוונטי  לגילוי,  רעש,  מקלט  אופטימלי,  מקלט  משדר  אופטי  מעשיים:  מערכת  תקשורת  אופטית  ספרתית

.  WDM,  מגברים  אופטיים

.  כליתכנון  מערכת  אופטימלית  מבחינת  תקציב  הספק  ותקציב  כל

  

 :ספרות

G.  Keiser:  “Optical  Fiber  Communications”,  McGraw  Hill  (1991). 

J.  Gowar:  “Optical  Communication  Systems”,  Prentice  Hall  (1990). 

A.  Yariv:  “Quantum  Electronics”,  4th ed., Holt- Saunders (1991).   

G.P.  Agrawal:  “Fiber-Optics Communication Systems”,  John  Wiley  and  Sons    (1997). 

J.  Hecht:  “Understanding  Fiber  Optics”,  Prentice  Hall  (1999). 
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:  קורסים  בתחום  בקרה

  בקרה  מתקדמת

  מבוא  לבקרה  ספרתית

  בקרה  במערכות  לא  ליניאריות

  אופטימיזציה  של  תהליכים  ובקרה  אופטימאלית

  זיהוי  אותות  ובקרה  מסתגלת

  וואות  דיפרנציאליות  חלקיותשיטות  נומריות  למש

  מבוא  לתורת  השערוך  הלינארי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



24 
 

בקרה  מתקדמת  :  שם  הקורס

אגרנוביץ  .  ג'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4370510-01:  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

 (Cn) מרחבים  .  מטריצה  הפוכה.  דטרמיננטה.  מטריצות  בלוקים.  סיווג  המטריצות.  פעולות  אלגבריות  על  מטריצות

Rn   ,דרגה  של  מטריצה  .

קשר  בין  צורות  .  צורה  קנונית  להערכה.  צורה  קנונית  לבקרה.  ידי  מגברי  שרת-מימוש  של  מערכת  בזמן  רציף  על

מודל  למערכת  .  מודל  מצב  למערכת  בזמן  רציף.  מערכות  שקולות,  שינוי  קואורדינטות  במרחב  המצב,  קנוניות

מודל  .  ליניאריזציה.  מודל  מצב  למערכת  לא  לינארית..  מודל  למערכת  לינארית  משתנה  בזמן,  ןלינארית  קבועה  בזמ

.        מוצא    -יציבות  פנימית  ויציבות  מבוא  .    המילטון-משפט  קיילי,  פולינום  אופייני.  מצב  במישור  לפלס

מודל  בצורה    ידי-פיתוח  משוב  המצב  על.  מערכת  ניתנת  לבקרה.  משוב  מצב.  ידי  מודל  המצב-פיתוח  משוב  על

.  בקר  משוב  אינטגרלי.  מצב  מתמיד  של  מערכת  בחוג  סגור.  קנונית  לבקרה

.    מערכת  ניתנת  להערכה.  מעריך  לוינברגר.  בעיה  של  הערכת  וקטור  מצב.  פיתוח  משוב  על  סמך  וקטור  מדידה

.  הרחבת  מעריך  לוינברגר  להערכת  הפרעה  קבועה.  צורה  קנונית  להערכה

.  בקרה  בנוכחות  הפרעות  אקראיות.  משוואת  ריקטי  ותכונותיה.    (LQ)ריבועית    -בקרה  ישרה  .  בקרה  אופטימלית

-מסנן.  הערכת  וקטור  המצב  לפי  מוצא    רעשני.    התוחלת  וקטור,    מטריצת  המתאם,  ניתוח  המתאם  של  מערכות

 .LQGעיקרון  הפרדת  קטבים  לפיתוח  בקר  אופטימלי  .    (LQG)גאוסי  -ריבועי-בקרה  ישר.  מעריך  קלמן

  

  

  

:      ספרות

1. R.  C.  Dorf,  R.  H.  Bishop:  “Modern  Control  Systems”,  9th Ed, Prentice-Hall (2001).  

2. K. Ogata: “Modern Control Engineering”, 3d Ed, Prentice-Hall (1997). 

3. J.B.  Burl:  “Linear  Optimal  Control”,  Addison-Wesley (1999). 

4. P.  Antsaklis,  A.  N.  Mitchel:    “Linear  Systems”,  McGraw-Hill (1997). 
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מבוא  לבקרה  ספרתית  :  שם  הקורס

אגרנוביץ  .  ג'  פרופ,  שילר.  צ'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4371210-01:  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

  בקרה  מערכת  של  מיוחדים  רכיבים.  סיפרתי  בקר  של  ביצועים  עקרונות.  ספרתיות  בקרה  מערכות  של  כללי  תיאור

  להמרת  מכשיר).  A/D  ממיר(  לתהליך  ספרתי  מבקר  נתונים  להמרת  מכשיר.  שלהם  מתמטי  ותיאור  ספרתית

  .  אפס  מסדר  נתונים  מחזיק.  כימות  ורעש  תדר  העברת  תופעות).  D/A  ממיר(  ספרתי  לבקר  אנלוגי  מתהליך  נתונים

  תהתמר.  עיקרים  ומשפטים  עיקריות  תכונות,  Z  התמרת.  Z  במישור  ספרתיות  בקרה  מערכות  של  מתמטיים  מודלים

Z  של  מלבנים  דיאגרמות.  בדיד  בזמן  מערכת  של  תמסורת  פונקציות  בדיד  בזמן  אותות  לניתוח  יישומיה,  הפוכה  

פיתוח  ומימוש  בקרים  ספרתיים  במישור  .  דיוק  ויציבות  של  המערכת  .    התמרת  כוכבית.  ספרתיות  בקרה  מערכות

Z  .

  של  בדיד  בזמן  מודלים.  בזמן  בדידמודל  המצב  .  הזמן  במישור  ספרתיות  בקרה  מערכות  של  מתמטיים  מודלים

  בקרה  מערכות  של  המצב  מודל.    ספרתי    PID  בקר  של  המצב  מודל  .ספרתי  בקר  ידי-על  המבוקרת  מערכת

בקרת  מצב  הסופי  ,  יכולת  לבקרה  ויכולת  של  מערכת  בזמן  בדיד    .מערכת  של  פנימית  יציבות.  סגור  בחוג  ספרתית

הערכה  בחוג  פתוח  של  מצב  התחלתי  של  מערכת  בזמן  .    משוב  המצב.  ידי  בקרה  בחוג  פתוח-של  מערכת  על

.    יכולת  להערכה  של  מערכת  בזמן  בדיד.בדיד

  משוב  וניתוח  תכנון.  פיתוח  מעריך  אסימפטוטי  במישור  הזמן  .  ספרתית    במישור  הזמן  בקרה  מערכות  תכנון

מימוש  של  בקר    .  FIR-ו  IIRבקר  משוב  המוצא  בצורת  מסננים  .  עיקרון  הפרדה.    Dead-beat  בקרה.  המוצא

 .  ספרתי    במישור  הזמן

  

  

:  ספרות

1. Katsuhiko Ogata: "Discrete-time Control Systems", 2nd Ed., Prentice Hall, (1995). 

2. G.F.Franklin, D.J.Powell, M.L.Workman: "Digital Control of   Dynamic Systems", 

3d Ed.,  Addison Wesley,  (1995) . 

3. B.C. Kuo:  "Automatic Control Systems", 7th Ed.,  Prentice Hall,  (1995). 
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ליניאריות    -בקרה  במערכות  לא:  שם  הקורס

אגרנוביץ  .  ג'  שובל  או  פרופ.  ש'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  טרם  נקבע:  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

שיטת  ,  ממדיות-ליניאריות  דו-תהליכים  במערכות  לא.  יאליותידי  משוואות  דיפרנצ-לינאריות  על-ייצוג    מערכות  לא

שיטות  ניתוח  במישור  משתני    .  מצבי  שווי  משקל  ויציבותם.  ליניארית-מודל  המצב  של  מערכת  לא.  מישור  הפאזה

  .יציבות  מקומית  ויציבות  גלובלית,  המצב

-השפעת  יחידות  לא.  ליניאריות  במישור  המצב  ובאמצעות  פונקציה    מתוארת-ניתוח  של  מערכות  בקרה  לא

 LIMIT(כגון  מסלול  גבולי    ,  תופעות  לא  ליניאריות.    ממסרים,  כגון  חיכוך  קולון,  ליניאריות  בחוג  הבקרה

CYCLE    (    והחלקה)SLIDING      .(

.  פונקציות    של  ליאפונוב,  קביעת  יציבות  על  פי  שיטת  ליאפונוב.  תורת  היציבות  של  ליאפונוב

.    קריטריון  פופוב  וקריטריון  המעגל,  יציבות  מוחלטת.  ר  התמרת  לפלסליניאריות  במישו-ייצוג  מערכות  לא

באמצעות  בקרת  )  ROBUST(תכן  איתן    .  יציבות  של  תנועת  החלקה.  משטחי    המיתוג.  שימוש  בבקרת  החלקה

.    החלקה  ובקרת  ליאפונוב

קירת  ניתוח  ס.  שיטת  לינאריזציה  סטטיסטית.  ליניאריות  בנוכחות  הפרעות  אקראיות  -ניתוח  של  מערכות  לא  

.    שיטת  הדמיה  סטטיסטית,  שימוש  במחשבים,  שימוש  באלקטרוניקה  אנלוגית:  מערכות  על  ידי  סימולציה

  

:  ספרות

1. J-J.E.  Slotine,  W.  Li:  “Applied  Nonlinear  Control”,  Prentice  Hall  Inc.  (1991). 

2. D.  G.  Schulz,  G.L.  Melsa:  “State  Functions  and  Linear  Control  Systems”, McGraw Hill 

(1987). 

3. M.  Vidyasagar:  “Nonlinear  Systems  Analysis”,  2nd  Ed.,  Prentice  Hall  (1993). 
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אופטימיזציה  של  תהליכים  ובקרה  אופטימאלית    :שם  הקורס

אגרנוביץ  .  ג'  שמיר  פרופ.  ר  צ"כרמי  או  ד.  ר  א"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

  4390210-01:  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

,  שיטות  אופטימיזציה.  בעיית  הרבועים  הפחותים.  בעיות  ללא  אילוצים  ועם  אילוצי  שוויון.  אופטימיזציה  סטטית

.    שימוש  במחשב

  -בעיות  אוילר.  מסלול  עם  נקודת  סיום  פתיחה,  מסלול  אופטימלי  עם  נקודת  סיום  קבועה:  אופטימיזציה  דינאמית

.    ובולצה'  לגרנג

תכנון  .בעיית  זמן  מינימאלי  .שיטת  פונטריאגין,  עיקרון  המקסימום;;  חשבון  וריאציות:  מיזציה  דינמיתשיטות  באופטי

.  שיטת  בלמן,  דינאמי

.  משוואת  ריקטי  ותכונותיה).  LQ(ליניארי  אופטימלי  )  ווסת(סינתזה  של  בקר  :  בקרה  ליניארית  אופטימאלית

גאוסי    -ריבועי    -מבוא  לבקרה  ישר  ,    קלמן  מסנן:  בקרה  לינארית  אופטימאלית  בנוכחות  הפרעות  אקראיות  

(LQG)  . 

.    Hf -ו  H2      ,H2סקירת  בקרה  אופטימאלית  

  

:  ספרות

1. E.   Bryson   and   Y.   C.   Ho:   “Applied   Optimal   Control:   Optimization,   Estimation   and  

Control”,  Hemisphere,  NY  (1975). 

2. M.  R.  Hestenes:  “Calculus  of  Variations  and  Optimal  Control  Theory”,   Huntington NY 

(1980). 

3. J.  B.  Burl:  “Linear  Optimal  Control”,  Addison-Wesley (1999). 
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    זיהוי  אותות  ובקרה  מסתגלת:  שם  הקורס

אגרנוביץ  .  ג'  שמיר  או  פרופ.  ר  צ"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

  4394210-01:  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

.    מטריצה  שונות,  וקטור  תוחלת,  וקטורים  אקראיים:    בר  אותות  במערכות  סטטיותמע

).  Iteration(שערוך  אותות  ופרמטרים  בצורת  החזרה    ,  הריבועים  הפחותים:  שערוך  אופטימלי

.  מסנן  עיצוב,  אנליזה  ספקטרלית,  תהליכים  אקראיים:  מעבר  אותות  במערכות  לינאריות  דינמיות

  .מסנן  קלמן  לא  לינארי,  זיהוי  ושערוך  פרמטרים,    ןמסנן  קלמ  –שיערוך  מצב  

.  שיטת  הריבועים  הפחותים,  זיהוי  אדפטיבי  בזמן

.  שיטות  בסיסיות  להסתגלות  של  בקרה.    (Adaptive)מבוא  לבקרה  מסתגלת  

.  בעלי  כוונון    עצמי    PIDבקרי  

  

  

:  ספרות

1. K.J.  Åström,  B.  Wittenmark:  “Adaptive  Control”,  2nd Ed., Addison-Wesley (1995). 

2. R.  Johansson:  “System  Modelling  and  Identification”,  Prentice-Hall (1992). 

3. K.J.  Åström,  T.  Hägglund:  “PID  Controllers:  Theory,  Design  and  Turning”,  2nd Ed., 

Addison-Wesley (2001). 
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    שיטות  נומריות  למשוואות  דיפרנציאליות  חלקיות:  שם  הקורס

חזקלוביץ  .  י'  פרופ:  המרצה  שם

שעות  הרצאה    4:  מתכונת

  4:  נקודות  זכות

  4395110-01:  קורס'  מס
  

  :תוכן  הקורס

הפרשים  סופיים  

.  תזכורת  של  נוסחת  טיילור  ואפרוקסימציות  בסיסיות

.  משואות  של  לפלאס  ופואסון

]  .  סכמה  של  קראנק  ניקולסון;;  מפורשות  ובלתי  מפורשות  [משוואות    של  חום  

.  וסכמה  של  לאקס,  סכמה  מפורשת  ולא  מפורשת;;  של  גלים  משוואות  

.  נוימן  ופורייה,  טיפול  בתנאים  של  הגבולות  של  דיריקלט

.  יציבות  והתכנסות  של  סכמות  נומריות,  מושגים  של  התאמה

 אלמנטים  סופיים

.  נוסחה  רציפה  וואריאציונלית  של  בעיה  דיפרנציאלית

 .ותאפרוקסימציה  של  גלארקין  לנוסחאות  ואריציונאלי

 '  אלמנטים  סופיים  של  לאגרנג

 .המשפט  של  ברמבל  הילברט;;  התכנסות  של  שיטה  של  האלמנטים  הסופיים  

 .אפליקציות  חד  מימדיות  ודו  מימדיות  בהקשר  של  ההנדסה

  

  :ספרות

J. Chaskalovic, 2008, Finite element methods applied to engineering sciences, 

Springer Verlag. 

 

  

  



30 
 

)  2שם  הקורס  שונה  לטכניקות  שיערוך  (    2טכניקות  שיערוך    מבוא  לתורת  השערוך  הלינארי:  סשם  הקור

כרמי  .  ר  א"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4394910-01:  קורס'  מס
  

:  תוכן  הקורס

  

שערוך  ,  ייסיאניפרוש  ב,  תכונות  סטטיסטיות:  פיתוח  משוואות  הקידום  בזמן  ועדכון  מדידה:  הקדמה  למסנן  קלמן

.  עם  רעש  צבעוני

  דוגמאות  ואפליקציות,  מסנן  קלמן  חסר  ריח,  מסנן  קלמן  המורחב:  הרחבות  למערכות  לא  ליניאריות

 .מסננים  לצפיפויות  שאינן  גאוסיות

שיטות  ,  קרלו-אינטגרצית  מונטה,  משפט  הגבול  המרכזי,  חוק  המספרים  הגדולים:  קרלו-הקדמה  לסינון  מונטה

 .דגימה

 .פתרונות  וסוגי  אלגוריתמים,  בעיות:  קרלו  סידרתי  ומסנני  חלקיקים-טהסינון  מונ

סינון  מבוסס  שרשראות  מרקובץ  

  

1. A. Doucet, N. De Freitas, N.J. Gordon, Sequential Monte Carlo Methods in 

Practice. Springer(2001). 

2. J. Liu, Monte Carlo strategies in Scientific Computing. Springer (2001). 

3. B. Ristic, S. Arulampalam, N. Gordon, Beyond the Kalman Filter: Particle 

Filters for Tracking Applications. Artech House (2004). 
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  הספק'  זרם  חזק  ואלק  :קורסים  בתחום

מכונות  סינכרוניות  

מדידות  חשמליות  ברשתות  מתח  גבוה  ועליון  

יים  במערכות  חשמל  תהליכי  מעבר  אלקטרומכנ

  בקרה  של  מערכות  הספק

אלקטרוניקת  הספק  מתקדמת  

איכות  החשמל  במערכות  אספקת  חשמל  

רכב  היברידי  

ספקי  כח  אלקטרונים  

אנרגיה  מתחדשת  

  הנע  חשמלי  מתקדם
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סילבי  

          מכונות  סינכרוניות:  שם  הקורס

קופרמן  .  ר  א"ד,  מיטב.  ר  נ"ד:  שם  המרצה

עות  הרצאה  ש  3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  טרם  נקבע:  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

.  מבנה  של  מכונות  סינכרוניות

.  מ  של  מכונות  סינכרוניות"הכא

  .סכימת  התמורה  של  מכונות  סינכרוני

.  דיאגראמת  הפאזורים  של  גנראטור  סינכרוני

.  הספק  ומומנט  בגנראטורים  סינכרוניים

.  עבודה  של  גנראטור  סינכרוני  בודד

.  במקביל  של  גנראטורים  סינכרוניים  עבודה

.  תופעות  מעבר  בגנראטור  סינכרוני

.  עקרונות  פעולה  של  מנוע  סינכרוני

.  פעולת  מנוע  סינכרוני  במצב  מתמיד

.  התנעה  של    מנועים  סינכרוניים

.  הבחנה  בין  גנראטורים  סינכרוניים  לבין  מנועים  סינכרוניים

  

:  ספרות

1. S.J.  Chapman:  “Electric  Machinery  Fundamentals”,  McGraw  Hill  (1999). 

2. Fitzgerld A.E., Kinsley Ch. Jr. Electric machinery. Second Ed. New York.  McGraw 

Hill (1991).  
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    .מדידות  חשמליות  ברשתות  של  מתח  גבוה  ועליון :שם  הקורס

קופרמן  .  ר  א"וינשטוק  או  ד.  ר  ד"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  כותנקודות  ז

  טרם  נקבע:  קורס'  מס

  

  

:    תוכן  הקורס

.  מידע    עקרי  אל  מדידות  סטטיסטיות  

.    רכבים  של  תורת    מדידה  חשמלית

.    ברשתות  חשמליות  של  מתח  גבוה  ועליון זרמים  והספקים,  מדידות  סטטיסטיות  של  מתחים

.    תדר  והספק,  זרם,  מדידה  בעלי  מדידה  ישירה  של      מתח-מכשירי

 .רתיים  והרשמתיים  עבור  רשתות  חשמליות  מדידה      ספ-מכשירי

.  מערכות  מדידת  פראמטרים  חשמליים  ברשתות  אספקת  חשמל  למתח  גבוה  ועליון

 .התנגדויות  פעילות,  קיבולים,  מדידת  פרמטרים  של  ציוד  חשמלי  ראקטנסים

  

:  ספרות

1. Schwab A.J. High voltage measurement. Techniques, MIT Press, (1972).         

2. Campion P.J., Burns I.E., Williams A. A code of practice for the detailed statement of 

accuracy. London, National Physical Laboratory, (1973). 

3. Rabinovich S. G. Measurement  accuracy .  IEEE Product No. PC7329 - LBW, (1996).   
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אלקטרומכניים  במערכות    חשמל  תהליכי  מעבר  :  שם  הקורס

ליפסקי  .  א'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס  

יציבות  סטטית  של  מערכות  חשמל  

יציבות  דינמית  של  מערכות  חשמל        

יציבות  של  מנועים  סינכרוניים  

יציבות  של  מנועים  אסינכרוניים  

עומסים    יציבות  של  קבוצות  

.    התנעה  והתנעה  עצמית  של  מנועי  זרם  חילופין

  

 :ספרות

1. J. A.Martinez-Velasco:  “Computer  Analysis  of  Electric  Power  System  Transients”,   IEEE    

(1997). 

2.  P.Kundur:  “Power  System  Stability  and  Control”,  IEEE  (1994).   

3. IEEE Standards on Power Supply of Industrial Plants and Buildings. IEEE (1999) 
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בקרה  של  מערכות  הספק  :  שם  הקורס

  אגרנוביץ.  ג'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

  

:  תוכן  הקורס

  .תיאור  מערכות  הספק  כתהליך  בקרה

.  הצורך  בבקרה  היררכית  במערכות  הספק

.  משנית  של  תדירות  והספק  אקטיביבקרה  ראשונית  ו

.  בקרת  מתח  והספק  ריאקטיבי

.  השימושים  בבקרה  אופטימלית  במערכת  הספק

.  בעיית  שלמות  ובטיחות  המערכת

.  בקרת  מערכת  הספק  במצבי  חרום

  

:  ספרות

  

1.  I.  J.  Nagrath  and  D.  P.  Kothari:  “Modern  Power  System  Analysis”,  McGraw  Hill  (1989). 

2. J. D. Glover  and  M.  Sarma:  “Power  System  Analysis  and  Design”,  Pws-Kent (1989). 

3 .P.Kundur:  “Power  System  Stability  and  Control”,  IEEE  (1994).   
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אלקטרוניקת  הספק  מתקדמת:  שם  הקורס     
  קופרמן.  ר  א"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

  טרם  נקבע:  קורס'  מס

  

  

:  תוכן  הקורס

.  רכיבים  שימושיים  באלקטרוניקה  תעשייתית  למתח  גבוה  ונמוך

.  פאזיות  ורב    פאזיות  -סכמות  חד.    בלתי  מבוססים  ומסננים  שלהם)  מישרים(ממירי  זרם  חילופין  לזרם  ישר  

.  מבוססים)  מישרים(ממירי  זרם  חילופין  לזרם  ישר  

).  מקמטים(ממירי  זרם  ישר  לזרם  ישר  

.    פעולתם  בעומס  אקטיבי  ועומס  פסיבי.  בלתי  מבוססים)  מהפכים(ם  חילופין  ממירי  זרם  ישר  לזר

 .מבוססים)  מהפכים(ממירי  זרם  ישר  לזרם  חילופין  

 .  מקדם  הספק  של  ממירים.  הספקים  אקטיביים  ברשתות  בעלות  ממירים  תוך  התחשבות  בהרמוניות  גבוהות

.  מוניות  גבוהותהשפעה  הדדית  של    מישרים  ורשת  זרם  חילופין    תוך  התחשבות  בהר

  

  

  

  

:  ספרות

  

 ).1989(,  אורט  ישראל,  "אלקטרוניקה  תעשייתית:  "רוזנבלום.  ו.  1

2. G. Vithayathil: “Power  Electronics”,  McGraw  Hill  (1995). 

3. A. Zuskerberger, D. Weinstock and A. Alexaudrovtz : "Matrix Converter", Technion (1993). 

   4.  C. W. Lander:  “  Power  Electronics”,  McGraw  - Hill, (1993)  
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איכות  החשמל  במערכות  אספקת  חשמל  :  שם  הקורס

  קופרמן.  ר  א"ליפסקי  או  ד.  א'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  טרם  נקבע:  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

תוצאות  ירידה  באיכות  .  ות  החשמלסיבות  החמרה  של  איכ.  מהות  הבעיה  של  איכות  החשמל:  מבוא

.    החשמל

.  תקנים  של  איכות  חשמל

.    הרמוניות  גבוהות  של  מתח  וזרם  ברשתות  של  מתח  נמוך  וגבוה

שיטות  הגבלת  ,  השפעתן    על  ציוד  חשמלי,  שיטות  חישוב  של  רמות  הרמוניה,  מקורות  הרמוניות

.  הרמוניות  גבוהות

שיטות  .  סוללות  קבל,  מתקני  תאורה,  מלייםהשפעתן  של  סטיות  המתח  על  מנועים  חש.  סטיות  מתח

.  חישוב  של  רמות  סטיות  המתח

.    שיטות  חישוב  של  רמות  פליקר,  מקורות  תנודות  המתח.  תנודות  המתח

שיטות  ,  סימטריית  המתח-שיטות  חישוב  רמות  אי,  השפעתה  על  ציוד  חשמלי.  סימטריית  המתח-אי

.  וציוד  להקטנתה

.    חשמלשיטות  ודרכים  להערכה  של  מדדי  איכות  ה

  

  

:  ספרות

  

1.     M..   Edward   Gulachnski:   “Advance   Power   Quality   Analysis   (self   study   course)”,   IEEE 

Product   No. HL5747-TLX (1998).  

2.  “Modeling  &  Simulation  of  Power  System  Harmonics”,   IEEE  Product        No.  EC  102-

QUZ, (1999). 

3. Math H.J.Bollen, Irene Y.H.   Gu:   “Signal   processing   of   power   quality   disturbance”,    

A.J.Wiley& Sons, Inc. Publication , 2006 
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רכב  היברידי  :  שם  הקורס

  קופרמן.  ר  א"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

  4394810-01:  קורס'  מס

  

  :תוכן  הקורס

מבוא  לטכנולוגיית  רכב    

 וצריכת  דלק  חישובי  אנרגיה

 רכב  קונבנציונאלי  מבוסס  מנוע  שריפה

 רכב  היברידי

 רכב  חשמלי

 מקורות  אנרגיה  לרכב  היברידי  ורכב  חשמלי

 מערכות  אחסון  אנרגיה  לרכב  היברידי  ורכב  חשמלי

 מערכות  הנעה  

 בלימה  רגנראטיבית

 ניהול  אנרגיה  

 תכנון  רכב  היברידי

 העתיד  של  הטכנולוגיה

 סקירת  מאמרים

  

:  ספרות

1. L. Guzzella,  A. Sciarretta, Vehicle propulsion systems, Springer, 2005  

2. A. Fuhs, Hybrid vehicles, CRC Press, 2009  

3. J. Larminie, J. Lowry, Electric Vehicle Technology Explained, John Wiley and Sons, 2003  

4. I. Husain, Electric and hybrid vehicles, CRC Press, 2005  

5. A. Emadi, M. Ehsani, Modern electric, hybrid electric and fuel cell vehicles, CRC Press, 

2006  
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ספקי  כח  אלקטרונים  :  שם  הקורס

  קופרמן.  ר  א"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

  4394710-01:  קורס'  מס

  

  :תוכן  הקורס

מבוא  לספקי  כוח  אלקטרוניים  

תכנון  דגרת  יישור  

 מייצבים  ליניאריים

 מבוא  לממירים  ממותגים

 buckממיר  

 boostממיר  

 buck-boostממיר  

 תצורות  מבודדות

 ממירי  קבלים  ממותגים

 לבקרת  ממירים  PWMשיטות  

 בקרת  ממירים  ממותגים

 בקרת  ספקי  כוח  אלקטרוניים

 סקירת  מאמרים

  

:  ספרות

1. N. Mohan. T. Undeland, W. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications 

and Design, John Wiley and Sons, New York, 1995 

2. R. D. Erickson, Fundamentals of Power Electronics, Kluwer Academic, 2001 

3. "Understanding Buck Power Stages in Switchmode Power Supplies," Texas 

Instruments Technical Report, 1999 

4. "Understanding Boost Power Stages in Switchmode Power Supplies," Texas 

Instruments Technical Report, 1999 

5. "Understanding Buck-Boost Power Stages in Switchmode Power Supplies," Texas 

Instruments Technical Report, 1999 
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אנרגיה  מתחדשת  :  שם  הקורס

  קופרמן.  ר  א"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  4394610-01:  קורס'  מס

  

  :תוכן  הקורס

כלכליים  וסביבתיים  של  מקורות  אנרגיה  אלטרנטיביים  וחילופיים  ,  פוליטיים,  הקורס  עוסק  באספקטים  טכנולוגיים  

.    גיאותרמית  הן  בשוק  האנרגיה  העולמי  והן  בשוק  האנרגיה  הישראליביולוגית  ו,  מים,  שמש,  כגון  אנרגיית  רוח

ונדבר  על  מקורות  אנרגיה  אלטרנטיביים  כגון  אנרגיה  )  תאי  דלק(נסקור  את  הטכנולוגיות  החדשניות  בתעשיית  הרכב  

  .גרעינית

מבוא  למקורות  אנרגיה  אלטרנטיביים    

 מבוא  -מערכת  הספק  מבוססות  רוח  

 משטרי  רוחות  –מערכת  הספק  מבוססות  רוח  

 טורבינות  –מערכת  הספק  מבוססות  רוח  

 גנראטורים  –מערכת  הספק  מבוססות  רוח  

 אלקטרוניקת  הספק  –מערכת  הספק  מבוססות  רוח  

 בקרה  וניהול  אנרגיה  –מערכת  הספק  מבוססות  רוח  

 מבוא  –מערכת  הספק  סולאריות  

 התנהגות  השמש  –מערכת  הספק  סולאריות  

 שמשתאי  ה  –מערכת  הספק  סולאריות  

 אלקטרוניקת  הספק  –מערכת  הספק  סולאריות  

 בקרה  וניהול  אנרגיה  –מערכת  הספק  סולאריות  

סקירת  מאמרים    

:  ספרות

1. Patel R. P., Wind and Solar Power Systems, CRC Press, 1999  

2. Simoes M. G., Farret F. A., Renewable Energy Systems, CRC Press, 2004  

3. Jenkins N., Allan R., Crossley P., Kirschen D., and Strbac G., Embedded Generation, IEE 

Power and Energy Series 31, 2000  

4. Schlabbach J., Blume D., and Stephanblome T., Voltage Quality in Electrical Power 

Systems, IEE Power and Energy Series 31, 2001  

5. Farret F. A., Simoes M. G., Integration of Alternative Sources of Energy, Wiley-IEEE 

Press, 2006  
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הנע  חשמלי  מתקדם:  שם  הקורס  

  קופרמן.  ר  א"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

  4394510-01:  קורס'  מס

  

  :תוכן  הקורס

    DCחזרה  על  תכונות  של  מנוע  

חזרה  על  תכונות  של  מנוע  השראה    

 Brushless Permanent Magnetמנוע  

 מנוע  צעד

 םממירים  אלקטרוניים  להזנת  מנועים  חשמליי

 מבוא  לשיטות  בקרה  מתקדמות  למערכות  הינע

 בעזרת  מיקרופרוססור  DCבקרת  מנוע  

 בקרת  מנוע  השראה  בעזרת  מיקרופרוססור

 BLDCבעזרת  מיקרופרוססור  בשיטת    PMבקרת  מנוע  

 BLACבעזרת  מיקרופרוססור  בשיטת    PMבקרת  מנוע  

 בקרת  מנוע  צעד  בעזרת  מיקרופרוססור  

 ת  הינעלבקרת  ממירים  במערכו  PWMשיטות  

 תכנון  מערכות  הינע  ליישומים  שונים

  

  

:  ספרות

1. I. Boldea, S. Nasar, Electric Drives, CRC Press, 1999  

2. W. Leonhard, Control of Electric Drives, Springer, 2006  

3. V. Subrahmanyam, Electric Drives, Mc-Graw Hill, 1994  

4. I. Husain, Electric and hybrid vehicles, CRC Press, 2005  

5. H. Toliyat, DSP-based electromechanical motion control, Texas University Press, 2003  

6. N. Mohan, Electric drives – an integrated approach, MNPERE Press, 2001 
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  בהתמחות  מחשבים  ומערכות  לומדות  :קורסים

  )המידעתורת  (תורת  האינפורמציה  

  מערכות  לומדות

  אינטרנט  ומערכות  משובצות  מחשב,  Javaשפת  

  מבוא  למבנה  נתונים  ואלגוריתמים

  גאומטריה  חישובית

  עיבוד  מקבילי

  מתמטיקה  בדידה  ויישומים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



,אינטרנט, ומערכות משובצותJavaקורס: שפת 

מחלקה: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מרצה: דר' יואל רצאבי

4378-610-01מספר קורס: 

מטרת הקורס ותוכנו

,  שיטות תכנות בסביבת אינטרנטJava שפת תכנות 

שיטת ההוראה

 שעות שבועיות3הרצאה בהיקף כולל של 

רקע נדרש/דרישות קדם

 במבוא לתכנות80דרישת קדם – ציון מעל 

תוכנית הקורס

  Programming environment

 Programming Fundamentals 

 Input from keyboard 

  Control structure

 Java Array

 Command-line arguments

 Working with Java classes

  Tour of common classes

 Creating your own classes

 Packages and classpath

 Inheritance

 Abstract class and Interface

 Polymorphism

 Java inner class

 Java exception handling

 Java Graphical user interface building: AWT, SWING, and Event handling

 Applets

 Java I/O streams

מטלות

 . רק חלק מהתרגילים יבדקוJava תרגילים מודרכים לבית: כתיבה ופיתוח בשפת 

 אםבכיתה. על הסטודנט להציג לפני המרצה בכיתה את הפיתרון שכתב בבית. 

סטודנט לא נוכח בכיתה בעת בדיקת תרגיל, יקבל ציון אפס.

  חובה להיות נוכח בהרצאות. נוכחות תיבדק בתחילת כל הרצאות.נוכחות בכיתה

  % מבוסס על ציון  בבחינה אשר תתבצע על מחשב או בכתב על מחברת80 : הציון

.  Javaבחינה. מטרת הבחינה תהיה כתיבת תכנה בשפת 



 מבוסס על ציון שקיבל במטלות שנבדקו בכיתה. 20%

ביבליוגרפיה

 D. Flanagan, "Java in a Nutshell", 5th edition, 2005.

 M. Robinson and P. Vorobiev, "Swing  ", 2nd edition  , 2003.

 S. Zakhour, et al., "The Java Tutorial", java.sun.com/docs/books/tutorial, 2006.

http://www.amazon.com/Swing-Second-/dp/193011088X/sr=1-3/qid=1157582178/ref=sr_1_3/002-8516996-1528863?ie=UTF8&s=books
http://java.sun.com/docs/books/tutorial
http://www.amazon.com/Swing-Second-/dp/193011088X/sr=1-3/qid=1157582178/ref=sr_1_3/002-8516996-1528863?ie=UTF8&s=books


מבוא לתורת האינפורמציה: שם הקורס

2-4391810-1: קורס' מס

שעות הרצאה 3: מתכונת

הסתברות:  דרישות קדם

:תוכנית הקורס תכלול את הנושאים הבאים

chain rule, אינפורמציה הדדית, אֶנּטּרוֹפְּיָה, משתנים תלויים, עקרונות בהסתברות, מבוא 

(1,2פרק ,  )FANOשוויון -אי, משפט עיבוד הנתונים

( 3פרק    )Asymptotic equipartition property, סדרות טיפוסיות 

(Noiseless source codingצפינת מקורות ללא עיוות ), Kraftשיווין -אי, דחיסת נתונים 

(5פרק )קידוד אריתמטי , Huffmanצופן (, Source Coding Theoremמשפט צפינת מקור )

 משפט הפוך למשפט(, Channel Coding theoremמשפטי צפינה לערוצים ), קיבול ערוץ, דוגמאות של ערוצים 

(7פרק )הצפינה  

(13פרק )זיו -צפינת למפל, צפינת מקורות אוניברסאלית: נושאים נבחרים אופציונאליים 

(100%משקל ) יבוסס על ציון הבחינה : ציון

:ספר לימוד

   Thomas Cover and Jay Thomas, Elements of Information Theory, 2nd edition( 2006)

:ספר עזר
   David MacKay,  Information Theory, Inference and Learning Algorithms

(http://www.inference.phy.cam.ac.uk/mackay/itila/book.html-  ניתן להורדה מ)

http://www.inference.phy.cam.ac.uk/mackay/itila/book.html


(MACHINE LEARNING מערכות לומדות )שם הקורס: 

 4396610-1מס' הקורס:

דרישות קדם:  חדו"א, הסתברות

תוכנית הקורס:

(Bayesian Decision Theoryעקרונות בהסתברות, הַסָָקָה, תורת קבלת החלטות) 
(Linear Machinesמערכות למידה ליניאריות ) 
(Neural Networksרשתות עצביות ) 
(Decision Treesלמידת עצי החלטה ) 
(Instance based learningלמידה ללא מודל  ) 
(Clusteringחלוקה לצברים) 
(Machine learning concepts and limitationsעקרונות ומגבלות של מערכות לומדות  ) 
(Machine learning assessment and improvementהערכה ושפור מערכת לומדת) 
 Support Vectorמערכות  

 על הציון בבחינה100%: יבוסס הציון

:ספר לימוד
]1   [T. Mitchell,  Machine Learning

http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook.html

:ספר עזר
]2   [R. Duda, P. Hart and D. Stork, Pattern Classification

http://rii.ricoh.com/~stork/DHS.html

http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook.html
http://rii.ricoh.com/~stork/DHS.html
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מבוא  למבנה  נתונים  ואלגוריתמים  :  שם  הקורס

רצאבי  .  ר  י"או  ד'  חזקלוביץ.  י'  פרופ:  שם  המרצה

רצאה  שעות  ה  3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

דוגמאות  ומוטיבציה  ,  הצורך  במבני  נתונים  –מבוא  

הקצאת  זיכרון  סטטית  ודינמית    –מבנה  מערך  

זמן  ושאילתא  ,  סיבוכיות  מקום,  הגדרת  המקרה  הגרוע,  O(f(n))מודל  הסיבוכיות  

מיון  וחיפוש  

מחסנית  ותור  ,  רשימה  משורשרת

בינאריים    עצים  ועצים

  hashtableטבלאות  גיבוב    ,  ערימה

  מבוא  לתורת  הגרפים

  java.util:  שימוש  בספריות  מבנה  נתונים  קיימות

  

  

  

    :ספרות

Frank M. Carrano and Walter Savitvh, Data Structures and Abstractions with Java, (Prentice 

Hall, 2006) 

    



Javaקורס: נושאים מתקדמים בשפת 

מחלקה: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מרצה: דר' יואל רצאבי

מספר קורס: 

מטרת הקורס ותוכנות

 , אינטרנט ומערכות משובצות" )מס'Java קורס זה מהווה קורס המשך לקורס "שפת 

  ומתאים למי שרוצה לא רקJava(.  הקורס מתמקד בנושאים מתקדמים ב 4378-610-01

   ולפתח אפליקציותmulti-threading אלא גם לפתח יישומים  ב Javaלדעת לתכנת  בשפת 

.Micro Edition ו Enterprise Editionבטכנולוגיית

שיטת ההוראה

 שעות שבועיות3הרצאה בהיקף כולל של 

רקע נדרש/דרישות קדם

, אינטרנט ומערכות משובצות".Java בקורס  "שפת 80ציון לפחות 

תוכנית הקורס

 Java Collections Framework

 Java threads

 Multi-thread Applications

 Java networking

 Java EE, Servlets, JSP

 Java ME, MIDP  

מטלות

 . רק חלקJava בשפת Netbeans תרגילים מודרכים לבית: כתיבה ופיתוח פרויקטים ב 

 מהתרגילים יבדקו בכיתה. על הסטודנט להציג לפני המרצה בכיתה את הפיתרון

אם סטודנט לא נוכח בכיתה בעת בדיקת תרגיל, יקבל ציון אפס.שכתב בבית. 

  חובה להיות נוכח בהרצאות. נוכחות תיבדק בתחילת כל הרצאה.נוכחות בכיתה

  % מבוסס על ציון  בבחינה אשר תתבצע על מחשב או בכתב על מחברת80 : הציון

.  Javaבחינה. מטרת הבחינה תהיה כתיבת תכנה בשפת 

 מבוסס על ציון שקיבל במטלות שנבדקו בכיתה. 20%

ביבליוגרפיה

 D. Flanagan, "Java in a Nutshell", 5th edition, 2005.

 M. Hall and L. Brown, "Core Servlets and Java Server Pages", 2003.

 S. Zakhour, et al., "The Java Tutorial", java.sun.com/docs/books/tutorial, 2006.

http://java.sun.com/docs/books/tutorial


 J. Knudsen and S. Li, "Beginning J2ME", 3rd edition, 2005.
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גאומטריה  חישובית  :  שם  הקורס

  משהבן  .  בר  "ד  :שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

  

:  תוכן  הקורס

This is an introductory course to computational geometry and its applications. We will 

present fundamental techniques, data structures and algorithms for solving geometric 

problems, such as computing the convex hull of a set of points, line segment intersection, 

orthogonal range searching, Voronoi diagrams and Delaunay triangulations, polygon 

triangulation. We will also cover several "real-life" implementation issues regarding 

geometric algorithms to problems in robotics, computer graphics, GIS (geometric information 

systems), manufacturing, and VLSI systems design. 

 

  :ספרות

M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, and O. Schwarzkopf, Computational Geometry: 

Algorithms and Applications (2nd Ed.) Springer-Verlag (2000). 
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עיבוד  מקבילי  :  שם  הקורס

בן  משה  .  ר  ב"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

            Parallel programming overview 

          Program optimization overview 

          Numerical analysis overview 

          Graphics Processing Unit (GPU) hardware and architecture 

          CUDA, CTM and Cell 

          CUDA programming model 

          Applying GPUs to general-purpose computing 

          Performance measurement 

Application optimization for GPU  

  :ספרות

1. John McBrewster, Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, Parallel Computing: Computing, 

High-performance computing, Instruction level parallelism, Data parallelism, Task 

parallelism, Multi-core, Symmetric multiprocessing, parallel processing, GPGPU, Grid 

computing, 2009. 

2. Barbara Chapman, Using OpenMP: Portable Shared Memory Parallel Programming 

(Scientific and Engineering Computation), 2007. 

3. James Reinders, Intel Threading Building Blocks: Outfitting C++ for Multi-Core Processor 

Parallelism, 2007 

4. Cameron Hughes, Tracey Hughes, and Professional Multicore Programming: Design and 

Implementation for C++ Developers, 2008. 
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מתמטיקה  בדידה  ויישומים  :  שם  הקורס

חזקלוביץ  .  י'  פרופ  :שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע    :  קורס'  מס

  

 

  :תוכן  הקורס

קצב  גידול,  טורים,  סדרות,  פונקציות,  קבוצות,  גיקהמושגים  בלו  

, מושגים  בתורת  המספרים  ויישומים,אלגוריתמים    

 , inclusion-exclusion  

,  שיטות  ספירה  

  הסתברות  דיסקרטית

generating functions  

 גרפים

  

:  ספרות

)2006  (K. Rosen, Discrete Mathematics and its Applications  1.  

2. Graham, Knuth & Patachnik, Concrete Mathematics, a foundation of computer science 

(1994) 
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בהתמחות  מיקרואלקטרוניקה  והתקנים  אלקטרונים      :רשימת  קורסים
  

  תכונות  אופטיות  של  מוליכים  למחצה
  

    מקורות  מוליכים  למחצה

    גלאים  מוליכים  למחצה

    אדום-מערכות  אינפרה

    מיקרוגלהתקני  מצב  מוצק  ל

    פיזיקה  של  מוליכים  למחצה

    אפיון  חומרים  והתקנים  מוליכים  למחצה

    תופעות  קוונטיות  במוליכים  למחצה

    התקני  מוליכים  למחצה  עם  צמתים  מעורבים

  VLSI-מבוא  ל-מעגלים  משולבים

    תהליכים  במיקרואלקטרוניקה
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סילבי  

תכונות  אופטיות  של  מוליכים  למחצה  :  שם  הקורס

שחם  .  ש'  ופרופ  גרנות.  א'  פפרו:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע    :  קורס'  מס

  

  :תוכן  הקורס

.  תוך  דגש  על  מוליכים  למחצה,  פורמליזם  בסיסי  של  אינטראקציה  של  אור  ומוצקים

.  אופטיים-ניסויים  מגנטו

.  אופטיקה  לא  לינארית  

.  אופטיקה  במבנים  קוונטים  

  

:  ספרות

J.  Singh:  “Semiconductor Opto-Electronics”,  McGraw  Hill  (1995). 

P.  Bhattacharya:  “Semiconductor  Opto-Electronics  Devices”,  Prentice  Hall  (1994). 

A.  Yariv:  “Optical  Electronics”,  4th ed., Holt, Rinehart and Winston (1991). 

A.  Yariv:  “Introduction  to  Optical  Electronics”,  Prentice  Hall  (1976). 

Selected papers 
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מקורות  מוליכים  למחצה  :  שם  הקורס

גרנות  .  א'  פרופשחם  או  .  ש'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

  

  :תוכן  הקורס

.    מעברים  ספונטניים  ומאולצים

).  LED(דיודה  פולטת  אור  

.  עקרון  פעולה  של  לייזר

.  צמתים  מעורבים

.    עירור  וריקומבינציה  של  נושאי  מטען

.    מבנים  שונים  של  לייזר  הזרקה  ושדות  קרינה

.    מגברים  אופטיים

.  לייזר  משוב  מפולג

.  לייזרים  במבנים  קוונטים

  

 :ספרות

1.  G.  Thompson:  “Physics  of  Semiconductor  Laser  Devices”,  Wiley  (1980). 

2.  J.  Singh:  “Semiconductor Opto-Electronics”,  McGraw  Hill  (1995). 

3.  P.  Bhattacharya:  “Semiconductor  Opto-Electronics  Devices”,  Prentice  Hall  (1994). 
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  גלאים  מוליכים  למחצה:  שם  הקורס

שחם  .  ש'  פרופ  :שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

  :תוכן  הקורס

.    גוף  שחור  קרינת

.    בליעת  קרינה

.  מדד  לביצועי  גלאי  יחס  אות  לרעש

.  גלאי  פוטומוליך

.  גלאי  פוטודיודה

.    PINדיודה  

.  תא  שמש

.  תגובתיות

.  אדום-גלאים  לתחום  הנראה  ולאינפרה

.  גלאים  במבנים  קוונטים

  

:  ספרות

1.  R.  J.  Keyes:  “Optical  and  Infrared  Detectors”,  2 nd ed., Springer (1980). 

2.  R.  H.  Kingston:  “Detection  of  Optical  and  Infrared  Radiation”,  Springer  (1978). 

3.  J.  Singh:  “Semiconductor  Opto-Electronics”,  McGraw  Hill  (1995). 

4.  P.  Bhattacharya:  “Semiconductor  Opto-Electronics  Devices”,  Prentice  Hall  (1994). 
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אדום  -ינפרהמערכות  א:  שם  הקורס

לוריא  .  ר  י"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

  :תוכן  הקורס

.    מיון  מערכות

,  מערכי  ומטריצות  גלאים,  אופטיקה,  עבירות  באטמוספרה,  רקע,  IRמקורות  :  אדום-מערכות  אינפרה-מודלים  לתת

.    מעבדי  אות  במישור  המוקד

.  אדום  מתקדמות  עם  עיבוד  אות  במישור  המוקד  ומחוצה  לו-אינפרה  מבנה  ותכנון  מערכות

).    MRTD, MTF, NETD(מדדים  לביצועי  מערכת  

.    אדום  מתקדמות-מקורות  הרעש  במערכות  אינפרה

.  דוגמאות  למערכות

  

:  ספרות

1. L.F.   Pau,   and   M.Y.   El   Nahas:   “An   Introduction   to   Infrared   Image   Acquisition   and  

Classification  Systems”,  Wiley  (1983). 

2. H.   Elabd,   W.   Kosonocky   and,   M.   Cantella:   “Solid-State   Infrared   Imaging”,   Academic  

Press (1982). 

3. J.  M  Lloyd:  “Thermal  Imaging  Systems”,  Plenum  (1982). 

4. E.L.  Deremiak:  “Infrared  Detectors  and  Systems”,  Wiley  (1996). 

5. “Selected  Papers  on  Infrared”,  Design  R.  B.  Johnson,  W.  L.  Wolfe  and,  B.  J.  Thomson,  

eds., 2 vols, (1985) (SPIE, Vol. 513). 

6. Current scientific literature. 
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התקני  מצב  מוצק  למיקרוגל  :  שם  הקורס

פרבר  .  ר  א"ד  :שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

  טרם  נקבע:  קורס'  מס

  

:  ן  הקורסתוכ

.    והתקנים  המבוססים  עליו  Gunnאפקט  :  התקני  מיקרוגל

.    אוסיצלטורים  במיקרוגלים

.    דיודת  קיבול  משתנה  ושימושיה

.    ושימושה  כמתג  PINדיודת  

.    דיודת  שוטקי

.  Impatt דיודת  

.  טרנזיסטורי  מיקרוגל  לסוגיהם  ומודלים  שלהם

  

:  ספרות

1. S.Y.  Liao:  “Microwave  Solid  State  Devices”,  Prentice  Hall  (1985).   

2. M.F.  Howes  and  D.  V.  Morgan:  “Microwave  Devices”,  Wiley  (1976). 

3 S.M.  Sze:  “Physics  of  Semiconductor  Devices”,  2nd ed., Wiley (1981).  

4 T.  Koryu  Ishi:  “Microwave  Engineering”,  Oxford  Univ.  Press  (1995). 

5 R.E.  Collin:  “Foundries  for  Microwave  Engineering”,  McGraw  Hill  (1991).       
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פיזיקה  של  מוליכים  למחצה  :  שם  הקורס

שחם  .  ש'      פרופ  :שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

  

  :תוכן  הקורס

.    תכונות  יסודיות  של  מוליכים  למחצה

.  פסי  אנרגיה  ומבנה  פסים

.  תובלה  של  נושאי  מטען  

.  ריקומבינציה  של  נושאי  מטען  

.  משוואת  שרדינגר  

.  קרוניג-פתרון  קרמרס  

  

:  ספרות

1. R.F.  Pierret:  “Advanced  Semiconductor  Fundamentals”,  Wesley  (1989). 

2. S.M.  Sze:  “Physics  of  Semiconductor  Devices”,  2nd ed., Wiley (1981). 

3. P.Y. Yu and M. Caradona, "Fundamentals of Semiconductor Physics and Material 

Properties", Springer (1996). 

4. K.F. Brennan: "The Physics of Semiconductors", Cambridge (1999). 
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אפיון  חומרים  והתקנים  מוליכים  למחצה  :  שם  הקורס

פרבר  .  ר  א"ד:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :    קורס'  מס

  

  

  :הקורס  תוכן

,  האס-אפקט  שובניקוב  דה,  תלות  המוליכות  בשדה  מגנטי,  ניסוי  הול,  מוליכות,  התנגדות  מגעים,  תכונות  תובלה

.    PEMאפקט  ,  אפקט  הול  קוונטי

.    מדידות  זמני  חיים,  DLTS, CV, IV:  מדידות  חשמליות  נוספות

.    אליפסומטריה,  אפקט  ראמאן,  לומינסצנסיה)  FTIR(אדום  -העברה  והחזרה  בנראה  ובאינפרה:  מדידות  אופטיות

.  מיקרוסקופ  אלקטרוני,  ESCA, SIMS,  ה'אוז:  איפיון  מבנה  ופני  שטח

  

:  ספרות

1. D. K. Schroder: "Semiconductor Material and Device Characterization". Wiley-

Interscience (1990). 

2. Selected Papers 
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תופעות  קוונטיות  במוליכים  למחצה  :  שם  הקורס

יהלום  .  א'  או  פרופ  גרנות.  א'  פרופ  :מרצהשם  ה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

  3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

  :תוכן  הקורס

.  קרוב  המסה  האפקטיבית,  חלקיקית-משוואת  שרדינגר  חד,  פסי  אנרגיה  במוליכים  למחצה

.    כלל  זהב  של  פרמי

.    בורות  קוונטים  וצמתים  מעורבים

.    ה  למצב  שווי  משקלחזר.  שווי  משקל  ומצב  מתמיד

.    זמן  חיים  וזמן  רלקסציה  למומנטום

.    יחיד  וכתופעה  קולקטיבית-תובלה  מנקודת  מבט  של  חלקיק,  אלקטרונים  חמים:  תובלה

.  תכונות  אופטיות

  

:  ספרות

1. S.   Datta:   “Quantum   Phenomena”,   Modular   Series   on   Solid   State   Devices,   vol.   VIII.  

Addison Wesley (1989). 

2. B. K.  Ridley:  “Quantum  Processes  in  Semiconductors”,  Oxford  Press  (1988). 

3. Selected Papers. 
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התקני  מוליכים  למחצה  עם  צמתים  מעורבים:  שם  הקורס  

שחם  .  ש'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

 3:  נקודות  זכות

  טרם  נקבע:  קורס'  מס

  

  :תוכן  הקורס

.  םהומוגניי-צמתים  הומוגניים  ולא

.    אי  רציפות  הפסים  במגע,  דיאגרמת  פסים  של  צמתים  במוליכים  למחצה

.    לא  הומוגניים  n-nהומוגניים  וצמתים    p-nתכונות  תובלה  של  צמתים  

.    מחסומי  שוטקי

.    אפקט  מנהרה

.    מגעים  אוהמיים

.    CVקבול  הצומת  ומדידת  הפרופיל  בעזרת  

.    טרנזיסטורים  במבנים  לא  הומוגניים

HEMT, MESFET  ,התקנים  של  בורות  קוונטיםו  .

  

:  ספרות

1. R.   Dingal:   “Applications   of   Multiquantum  Wells,   Selective   Doping,   and   Superlattices”,  

Vol.  24  of  “Semiconductors  and  Semimetals”,  Academic  Press  (1987). 

2. M.  Shur:  “GaAs  Devices  and  Circuits”,  Plenum  Press  (1987). 
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  VLSI-מבוא  ל-מעגלים  משולבים:  שם  הקורס

שחם  .  ש'  פרופ  :שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

טרם  נקבע  :  קורס'  מס

  

:  תוכן  הקורס

.    MOSבטכנולוגית    VLSIשיקולים  בתכנון  מעגלי  

.  NMOS-עריכת  גיאומטרית  וחוקי  תיכון  ב

.  PLA,  ניתיכון  מב,  לוגיקה  אקראית:  מתודולוגיות  בתיכון  מעגלים  משולבים

.  MOS-מעגלי  זיכרון  ב

.    CMOSמעגלים  משולבים  בטכנולוגית  

.    מעגלים  משולבים  בטכנולוגיה  ביפולרית

.    משולבים-שיקולי  תיכון  של  מעגלים  אנלוגיים

.  VLSIעזרי  מחשב  בתיכון  

.  מערכי  שערים

.    תאים  סטנדרטיים

.  מעגלים  ייחודיים

.  VLSIכווני  התפתחות  בהנדסה  

  

:  ספרות

1.  C. A. Mead,  and  L.  Conway:  “Introduction  to  VLSI  Systems”,  Addison  Wesley  (1980). 

2.  J.  Mavor,  M.A.  Jack,  and  P.  B.  Denyer:  “Introduction  to  MOS  LSI  Design”,  Addison  

Wesley (1983). 

3.  L.   A.   Glasser   and   D.  W.   Dobberpuhl:   “The   Design   and   Analysis   of   VLSI   Circuits”,  

Addison Wesley (1988). 
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תהליכים  במיקרואלקטרוניקה  :  שם  הקורס

פרבר  .  ר  א"שחם  או  ד.  ש'  פרופ:  שם  המרצה

שעות  הרצאה    3:  מתכונת

    3:  נקודות  זכות

  טרם  נקבע:  קורס'  מס

  

  :תוכן  הקורס

.    תהליכים  פוטוליטוגרפיים

.    תהליכים  תרמיים  של  חמצון  יבש  ורטוב

.  צתצריבה  רטובה  ויבשה  של  תחמו

.  דיפוזיה  ושקוע  כימי

.  השתלת  יונים

.    תהליכי  נידוף  והתזה  של  שכבות  דקות

.    הכרת  אמצעי  בדיקה  ומדידה  שונים  לאפיון  התהליכים

.  יצור  התקני  מוליכים  למחצה  שונים

  

:  ספרות

R.C.  Jaeger:  “Introduction  to  Microelectronic  Fabrication”,  Addison  Wesley  (1988). 

C.Y. Chang and  S.M.  Sze:  “ULSI  Technology”,  McGraw  Hill  (1996). 

S.A.  Campbell:  “Science  and  Engineering  of  Microelectronics  Fabrication”,  Oxford  (1990). 
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    אלקטרואופטיקהקורסים  בתחום  

תקשורת  אופטית  בסיבים  

    אופטיקה  יישומית

  התקנים  ומערכות  אלקטרואופטיות

  מתקדמת  אלקטרואופטיקה

  מבוא  לתורת  הקוונטים

  אופטיקה  קוונטית  

מבוא  לאופטיקה  ואלקטרואופטיקה  

מבוא  ללייזרים  

מערכות  הדמיה  אלקטרואופטיות  

לינארית  -אופטיקה  לא

רפואית  -אופטיקה  ביו

מנגנונים  לרעש  בהתקנים  אלקטרונים  ואופטיים  

'  מערכות  קווזי  אופטיות  א

'  מערכות  קווזי  אופטיות  ב
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  תקשורת  אופטית  בסיבים:  ורסשם  הק

  3.5:  נקודות  זכות

  שעת  תרגול1,  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

מבוא  לאופטיקה  ואלקטרואופטיקה  :  דרישות  קדם

  4373210-01:  מספר  קורס

שמואל  שטרנקלר  '  פרופ:  מרצה

  

  

:  תוכן  הקורס

.  בו  ובסיב-בגל אופני  התפשטות:  התפשטות  האור  בסיבים  אופטיים

).  Graded Index(וסיבים  מדורגים  )  Step Index(ה  מדרגה    סיבים  בעלי  מקדם  שביר

.  תיקון  נפיצה,  השפעות,  סוגי  הנפיצה:  אפיון  נפיצה

.  לייזרים)  LED(דיודות  פולטות  אור:  מקורות  אור

.  מאפננים  חיצוניים:  אפנון  אופטי

.  לינאריות  בסיבים-הפרעות  אופטיות  ותופעות  לא

.  גבול  קוונטי  לגילוי,  רעש,  מקלט  אופטימלי,  אופטי  מעשייםמקלט  משדר  :  מערכת  תקשורת  אופטית  ספרתית

.  WDM,  מגברים  אופטיים

  .תכנון  מערכת  אופטימלית  מבחינת  תקציב  הספק  ותקציב  כלכלי
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 :ספרות

1. G.  Keiser:  “Optical  Fiber  Communications”,  McGraw  Hill  (1991). 

2. J.  Gowar:  “Optical  Communication  Systems”,  Prentice Hall (1990). 

3. A.  Yariv:  “Quantum  Electronics”,  4th ed., Holt- Saunders (1991).   

4. G.P.  Agrawal:  “Fiber-Optics  Communication  Systems”,  John  Wiley  and  Sons        

(1997). 

5. J.  Hecht:  “Understanding  Fiber  Optics”,  Prentice  Hall  (1999). 
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  אופטיקה  יישומית:  שם  הקורס

    3.5:  ודות  זכותנק

  שעת  תרגול1,  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

  גלים  ומערכות  מפולגות:  דרישות  קדם

  4370110-01:  מספר  קורס

  אראל  גרנות'  פרופ:  מרצה

  

  

  

:  תוכן  הקורס

.  פעילות  אופטית  ויישומים,  שבירה  כפולה,  מקטבים:  יסודות  הקיטוב

 .אפקט  פרדיי  ויישומים,  האפקט  האלקטרואופטי  

.  עקיפה  דרך  שני  סדקים,  )  Fraunhofer(ופראונהופר   (Fresnel) עקיפת  פרנל  ,  ותעקיפה  והתאבכ

.    Mach-Zehnder    ,Michelson    ,Sagnac    ,Fabry-Perot:  אינטרפרומטרים  שונים  ויישומיהם

.  מאפננים  אופטיים

.  אלומה  גאוסית

.  עקרונות  פעולת  השריג  ויישומיו

  

  

 :ספרות

1.  E.  Hecht  and  A.  Zajac:  “Optics”,  Addison-Wesley (1979). 

2.  A.  Yariv:  “Optical  Electronics”,  4th edition, Sounders (1991). 

3.  B.E.A.  Saleh  and  M.C.  Teich:  “Fundamentals  of  Photonics”,  Wiley-interscience (1991). 
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התקנים  ומערכות  אלקטרואופטיות    :  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  הרצאהשעות    3:  מתכונת

מבוא  לאופטיקה  ואלקטרואופטיקה  :  דרישות  קדם

טרם  נקבע  :  מספר  קורס

שמואל  שחם  '  פרופ,  שמואל  שטרנקלר'  פרופ,  אראל  גרנות'  פרופ:  מרצה

  

:  תוכן  הקורס

.    הבנת  האפקט  הפיסקלי  באופן  תאורטי  ויישומו  הפרקטי,  סקירת  התקנים  שונים

-Machמאפנן  ,  אופטי–מנתב  קרן  אלקטרו  ,     Fabry-Perot  -אופטי  ו-מאפנן  אלקטרו:  אופטיים-התקנים  אלקטרו

Zehnder  ,יישומים  בתקשורת  אופטית  .

.  מסננים  ספקטרליים,  מנתב,  מאפנן:  אופטיים-התקנים  אקוסטו

.  סקירת  הטכנולוגיות  השונות,  אפיונים  חשובים:  צגים

.    צגים,  מאפנן:  התקנים  מגבישים  נוזלים

:  התקנים  סיביים

תהליכים  כימים  ,  שדה  מגנטי,  מתח,  ) gyroscope(סיבוב  ,  האצה,  טמפרטורה,  לחץ:  עבור  חיישני  סיבים  אופטיים

.  ואחרים

.  סוגי  מתגי  סיב  אופטי  לרשת  תקשורת

אפיון  ,  י  תגובת  תדר"אפיון  מערכות  הדמיה  ע,  י  עדשה"התמרה  פורייה  ע,  ספקטרום  זוויתי,  ממדי-אנליזה  פורייה  דו

.  טיתכנון  אופ,  קורלטור  אופטי,  סרט  צילום
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:  ספרות

1.  J.  Singh:  “Optoelectronics  – An  Introduction  to  Materials  and  Devices”,  McGraw  

Hill (1996). 

2.  A.  Yariv  and  P.  Yeh:  “Optical  Waves  in  Crystals”,  Wiley  (1984). 

3.  Various published articles. 

4. J.W.  Goodman:  “Fourier  Optics”,  McGraw  Hill  (1968). 

5. A.  Yariv:  “Optical  Electronics”,  4th ed., Holt-Saunders (1991). 
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אלקטרואופטיקה  מתקדמת  :  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

מבוא  לאופטיקה  ואלקטרואופטיקה    :דרישות  קדם

  4390610-01:  מספר  קורס

שמואל  שטרנקלר  '  פרופ:  מרצה

  

:  תוכן  הקורס

,  גלים  בחומר  אניזוטרופי,  אופנים  גאוסיים,   ABCDחוק    –גל  גאוסי  בחומר  עדשתי  ,  יגל  גאוסי  בחומר  הומוגנ

index ellipsoid   ,שבירה  כפולה  ,  ציריים-ציריים  ודו-גבישים  חד,  סוגי  גבישים  אניזוטרופיים)Birefringence  (

 ).Birefringent(  במערכות  שבירה  כפולה    Jones Calculusי  "תאור  מצב  הקיטוב  ע

-התפשטות  גלים  בגבישים  אלקטרו,  אופטי-אפנון  אלקטרו,  אופטי  הלינארי-האפקט  האלקטרו:  אופטי-קטרואפקט  אל

.  גבישים  נוזלים,  אופטי  מסדר  שני-האפקט  האלקטרו,  אופטיים

.   Braggסריגי  ,   Braggתנאי  ,  מגנטית  בחומר  מחזורי-התפשטות  אלקטרו

.  הולוגרפיה,    Raman-Nathעקיפת  ,   Braggעקיפת  ,  אופטי-אפקט  אקוסטו

,  גל-נפיצה  במוליך,   (integrated optics)אופטיקה  משולבת  ,  אופנים  במוליך  גל,  מוליכי  גלים

.  בו  מחזורי-גל

  

  

:  ספרות

1. A.  Yariv  and  P.  Yeh:  “Optical  Waves  in  Crystals”,  Wiley  (1984). 

2. J.  Singh:  “Optoelectronics  – An  Introduction  to  Materials  and  Devices”, McGraw 

Hill (1996). 

3. J.W.  Goodman:  “Fourier  Optics”,  McGraw  Hill  (1968). 

4. A.  Yariv:  “Optical  Electronics”,  4th ed. Holt-Saunders (1991). 
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מבוא  לתורת  הקוונטים  :  שם  הקורס

    3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

  גלים  ופיזיקה  מודרנית  :דרישות  קדם

  עטרם  נקב:  מספר  קורס

אשר  יהלום  '  פרופ,  אראל  גרנות'  פרופ:  מרצה

  

  

  :תוכן  הקורס

.  מודל  בוהר  לאטום  המימן,  אפקט  פוטואלקטרי,  קרינה  של  גוף  שחור  :יסודות  תורת  הקוונטים

התפתחות  ,  וקטור  גל,  פונקצית  גל,  משוואת  שרדינגר,  המילטוניאן,  אופרטורי  אנרגיה:  יסודות  המכניקה  הקוונטית

.  פונקצית  הגל  בזמן

.  יקרון  אי  הודאות  ומשמעויותיו  הפיזיקליות  וההנדסיותע

.  דוגמאות  פיזיקליות  והנדסיות  -קיר  פוטנציאל  ובור  פוטנציאל  

.  אטום  המימן

.  מוליכים  למחצה  מוליכים,  גבישים,  מולקולות,  אטומים-עיקרון  איסור  פאולי  והשלכותיו  על  מבנה  החומר

.  מעברים  אטומיים,  תורת  הקרינה  יסודות.  תורת  ההפרעות  התלויה  והבלתי  תלויה  בזמן
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:  ספרות

 

1.  R.L.  White:  “Basic  Quantum  Mechanics”,  McGraw  Hill  (1966). 

2.  R.  Feynman,  R.B.  Leighton  and  M.  Sands:  “The  Feynman  Lectures  on  Physics”,  Vol.  III,  

Eddison -Wesley (1971).  

3.  A.  Yariv:  “Quantum  Electronics”, 4th Ed., Holt-Saunders (1991). 

4.  D.J.  Griffiths:  “Introduction  to  Quantum  Mechanics”,  Prentice  Hall  (1994). 

5.    P.J.E.  Peebles:  “Quantum  Mechanics”,  Princeton  University  Press  (1992). 
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אופטיקה  קוונטית  :  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

  מבוא  לתורת  הקוונטים:  קדם  דרישות

  7372310-01:  מספר  קורס

אראל  גרנות  '  פרופ:  מרצה

  

  

  

  :תוכן  הקורס

,  תהליכי  בליעה,  עירורים  אטומיים  ומולקולרים,  מעברים  אטומיים  מותרים  ואסורים:  אינטראקציה  בין  חומר  וקרינה

.  מטריצת  הצפיפות  ושימושיה,  סיכויי  מעבר,  פליטה  מאולצת,  פליטה  ספונטנית

פיזור  ,  ערבוב  תדרים,  הכפלת  תדרים,  אינטראקציה  בין  אטום  ושדה  אלקטרומגנטי  חזק:  ופטיקה  לא  לינאריתא

.  Kerr, Faraday  ,Four wave mixingאפקטי  ,  ראמאן

.  אופטיקה  של  צימוד  מופע

.  אינטראקציה  בין  גל  אקוסטי  לגל  אלקטרומגנטי

.  הולוגרפיה  ושימושיה

  

  

:  ספרות

1. A.    Yariv:  “Quantum  Electronics”,  4th  ed.,  Holt-Saunders (1991). 

2. A.  E.  Siegman:  “Lasers”,  University  Science  Books  (1986). 

3. P.N.  Butcher  and  D.  Cotter:  “The  Elements  of  Nonlinear  Optics”,  Cambridge  

University Press (1993). 

4. A.  C.  Newell  and  J.  V.  Moloney:  “Nonlinear  Optics”,  Eddison Wesley (1992). 

5. P.W.  Milonni,  J.H.  Eberly:  “Lasers”,  John  Wiley  and  Sons  (1988). 
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  מבוא  לאופטיקה  ואלקטרואופטיקה:  שם  הקורס

    3.5:  נקודות  זכות

  שעת  תרגול1,  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

  גלים  ומערכות  מפולגות:  דרישות  קדם

  4371110-01:  מספר  קורס

ר  שמואל  שטרנקל'  פרופ:  מרצה

  

  

:  תוכן  הקורס

.  מהירות  חבורה,  מהירות  מופע,  גל  כדורי,  גל  מישורי,  גלים  אלקטרומגנטיים,  משוואת  הגלים:  גלים

 .עוצמת  הארה,  הספק,  תנע,  אנרגיה:  אור  בריק

".  חלקיק"תכונות  ,  פוטון  -כימות  אנרגיה  ,  חוק  פלנק:  קרינה  תרמית

.  נפיצה  ,מקדם  שבירה,  החזרה,  פיזור,  בליעה,  העברה:  אור  בחומר

 .גל  דועך,  החזרה  פנימית  מלאה,  משוואות  פרנל,  עקרון  פרמה,  עקרון  הויגנס,  חוק  סנל:  אור  בתווך  דיאלקטרי

מקורות  ,  מחזיר  מצוין,  בולע  מלא,  עומק  חדירה,  בליעה:  תכונות  אופטיות  של  מתכות  ותווך  עם  הפסדים

.  לתופעת  צבע

,  מפתח  נומרי,  תנאי  להדמיה,  מערכת  עדשות,  אהמר,  עדשה  דקה,  שבירה  ממשטח  ספרי:  אופטיקה  גיאומטרית

.  ניתוב  קרניים  בשיטת  המטריצות

.  מצלמה,  קולימטורים,  מיקרוסקופים,  טלסקופים,  משקפות,  העין:  מכשור  אופטי

.  גבול  הדיפרקציה,  אפיון  אלומה  גאוסית  במערכת  עדשות,  התבדרות:  אלומה  גאוסית
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:  ספרות

1. V.  Hecht:  “Optics”,  Addison  Wesley (1998). 

2. K.  D.  Mollen:  “Optics”,  University  Science  (1988). 

3. F.  L.  Pedrotti  and  L.  S.  Pedrotti:  “Introduction  to  Optics”,  Prentice  Hall  (1993). 

4. J.  W.  Goodman:  “Introduction  to  Fourier  Optics”,  McGraw  Hill  (1996). 

 

  



74 
 

מבוא  ללייזרים  :  שם  הקורס

  3.5:  נקודות  זכות

  שעת  תרגול1,  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

מבוא  לאופטיקה  ואלקטרואופטיקה  :  דרישות  קדם

  4371410-01:  מספר  קורס

אראל  גרנות  '  פרופ:  מרצה

  

  

:  תוכן  הקורס

משואות  ,  בליעה,  פליטה  מאולצת,  פליטה  ספונטנית,  מעברים  קרינתיים,  מעברים  אטומיים  מותרים  ואסורים

.  איינשטיין

התנאים  ,  סף  לזירה,  משואות  קצב,  בהירות,  תכונות  קרן  הלייזר  מונוכרומטרית  מקבילית:    יהלייזר  כמתנד  אופט

.  אופני  תנודה  אורכיים  ורוחביים,  ערך  הסף,  היפוך  אוכלוסין,  הגבר,  ללזירה

.  הרחבת  הספק,  הרחבה  הומוגנית  ולא  הומוגנית:    הרחבות  קו  הלייזר

.  אלומה  גאוסית,  ותכונותיהםסוגי  מהודים  ,  מהוד  יציב  ולא  יציב:    מהוד  הלייזר

,    דיודות  לייזר,  מוצקים,  לייזרים  גזים,  לזירה  רצופה  ופולסית,  רמות  4לייזר  ,  רמות,  3לייזר  :    סוגי  לייזרים

, Quantum Well Lasers    לייזרCO2  ,  לייזרים  מסוגNd-YAG ,HeNe   , לייזרי  צבע,  אקסימרים  .

  

  

:  ספרות

1. O.  Svelto:  “Principles  of  Lasers”,  4th ed., Plenum Press (1998). 

2. P.  W.  Milonni  and  J.  H.  Eberly:  “Lasers”,  John  Wiley  and  Sons  (1988). 

3. A.  E.  Siegman:  “Lasers”,  University  Science  (1986). 

4. A.  Yariv:  “Quantum  Electronics”,  4th ed., Holt-Saunders (1991). 
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מערכות  הדמיה  אלקטרואופטיות    :שם  הקורס

  3  :קודות  זכותנ

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

אופטיקה  יישומית  :  דרישות  קדם

  4393710-01:  מספר  קורס

)  פיזיקה(ר  חכם  יצחק  "ד,  שמואל  שטרנקלר'  פרופ:  מרצה

  

  

:  תוכן  הקורס

.  חזרה  על  יסודות  האופטיקה  הגיאומטרית

.  אברציות  בעדשות  ותיקונם

כושר  הפרדה  של    עדשה  ושל  ,  ל  בשדה  קרוב  עקיפת  פראונהופר  ועקיפת  פרנ,    עקיפת  אור  בשדה  רחוק

 .  Fourierאופטיקת  .    מערכת  אופטית

:  ומרכיביה  ,    (OTF)פונקצית  תמסורת    אופטית  ,  פונקציות  תמסורת,  ניתוח  ביצועים  של  מערכת  אופטית

(PTF), (MTF)  . 

.  מעבר  אור  דרך  האטמוספרה

 .  הקרוב  IR  -ם  הנראה  ובאופטיות  בתחו-מבנה  ועקרונות  הפעולה  של  מערכות  הדמיה  אלקטרו

 .מבנה  ועקרונות  פעולה  של  מערכות  הדמיה  תרמית    מדור  ראשון  ודור  שני

.  סף  החישה  בגלאי  אור    במערכות  ההדמיה    השונות

עבור  מערכות  הדמיה    (OTF), (MTF)פונקציות  העברה  מוכללות    ,  ניתוח  ביצועים  כולל  של  מערכות  הדמיה

.  אופטיות-אלקטרו
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:  ספרות

1.  R.C.  Driggers:  “Cox,  Edwards,  Introduction  to  Infrared  and  Electro-Optical  Systems”,  

Artech-House (1998).             

2.  S.  Kopieka:    “A  system  Engineering  Approach  to  Imaging”,  SPIE  Optical  Press  (1998). 

3.  C.  G.    Holst:    “Testing,  Evaluation  of  Infrared  Imaging  Systems”,  JDC  (1993). 

4.  J.  Goodman:  “Introduction  to  Fourier  Optics”,  McGraw-Hill (1988) 

5.  J.  A.  Richards:  “Remote  Sensing  Digital  Image  Analysis”,  Springer-Verlag (1995)  

6.  R.E. Fischer and B. Tadic-Galeb:  “Optical  System  Design”,  McGraw- Hill (2000).    
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לינארית  -אופטיקה  לא:  שם  הקורס

 3:  נקודות  זכות

מבוא  לאופטיקה  ואלקטרואופטיקה  :  דרישות  קדם

  4390410-01:  מספר  קורס

אראל  גרנות  '  פרופ,  שמואל  שטרנקלר'  פרופ:  מרצה

  

:  תוכן  הקורס

.  קלאסי-תאור  אלקטרומגנטי  קלאסי  וסמי

.  3לינאריות  מסדר  -ולאי,  2לינאריות  מסדר  -תופעות  הקשורות  לאי

.  אור-תגובה  להפרעות  מחזוריות  וסריגים  מישורי

.  Ramanלינאריות  מטיפוס  -אי

.  ליניאריים-לא)  Scattering(תהליכי  בליעה  ופיזור  

  .התפשטות  גלים  אלקטרומגנטיים  בתווך  לא  לינארי

.  לינארי-משוואות  מקסוול  בתווך  לא

.  ריומתנד  פרמט)  Parametric Generation(עירור  פרמטרי  

.  יצירת  הרמוניות-גלים  2צימוד  

.  אופטי-אפנון  אקוסטוBrillion Scattering) (פיזור  ברילואן  ,  צימוד  עם  גלים  אקוסטיים

).  Stimulated Raman(אפקט  ראמאן  מאולץ  

).  Distributed Feedback Waveguides(תופעות  ומתקנים  מוליכי  גלים  ולייזרים  עם  משוב  מבוזר  

.  ושימושיה  Phase Conjugationתופעת  
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:  ספרות

1. A.  Yariv:  “Optical  Electronics”,  4th ed., Holt-Saunders (1991).  

2. P.N.  Butcher  and  D.  Cotter:  “The  Elements  of  Nonlinear  Optics”,  Cambridge  

University Press (1993). 

3. A.  C.  Newell  and  J.  V.  Moloney:  “Nonlinear  Optics”,  Addison  Wesley  (1992). 
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  רפואית-אופטיקה  ביו:    שם  הקורס

    3:    נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

  אופטיקה  יישומית,  מבוא  לאופטיקה  ואלקטרואופטיקה:    דרישת  קדם

  4390310-01:  מספר  קורס

אראל  גרנות  '  פרופ,  )מדעי  החיים(מיכאל    פירר  '  פרופ,  שמואל  שטרנקלר'  פרופ:  מרצה

  

  

  

:  תוכן  הקורס

.  יזרים  ומקורות  אור  לשימוש  ברפואהסקירת  לי

אפקטים  ,    Luminescence, Fluorescence,  העברה,  פיזור,  בליעה:  אינטראקציה  בן  אור  לחומרים  ולרקמה

.    תכונות  אופטיות  של  דם,  ablation,  פוטומכניים,  אפקטים  פוטוכימיים,  פוטותרמיים

.  שיטות  ספקטרוסקופיות  לדיאגנוזה  ולהדמיה

.  OCT  ,Laser Doppler Velocimetry,  ניתוחי  לייזר,  שימוש  בסיבים  אופטיים,  נדוסקופיהא:  מערכות  רפואיות

.  שיטות  במיקרוסקופיה

.  חיישנים  אופטיים  לביולוגיה  ורפואה  מבוסס  סיב  אופטי  ושיטות  אחרות

  

  

:  ספרות

1.  A. Katzir, "Lasers and optical Fibers in Medicine", Academic Press (1993). 

2.  Selected papers. 
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מנגנונים  לרעש  בהתקנים  אלקטרוניים  ואופטיים  :  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

אותות  אקראיים  ורעש  :  דרישות  קדם

    4392210-01:  מספר  קורס

שמואל  שטרנקלר  '  פרופ,  אשר  יהלום'  פרופ:  מרצה

  

  :תוכן  הקורס

הצגה  ,  מודל  גאוסי  לרעש  מוגבל  סרט,  רעש  לבן,  טראלייםמאפיינים  סטטיסטיים  וספק:  רעש  כתהליך  אקראי

.  דיון  כללי  על  רעש  במתנד  הרמוני,  רעשי  מעטפת  ומופע,  קוטבית  של  רעש  מוגבל  סרט

חוק  ,  )תהליך  גיאומטרי(  Bose-Einsteinוסטטיסטיקת    Boltzmannפילוג  ):  Johnson noise(רעש  תרמי  

Planck  נוסחת  ,  לקרינת  גוף  שחורStefan-Boltzmann  ,  הקרוב  הקלאסי  שלRayleigh-Jeans  לתדר  נמוך  ,

 .ספרת  רחש,  אינטראקציה  בין  קרינת  גוף  שחור  והמעגל  החשמלי

רעש  קוונטי  ,  פילוג  ספקטראלי  של  שטף  מטענים  חשמליים  ופוטונים,  Poissonתהליך  ):  Shot noise('  ברד'רעש  

.  במערכות  אופטיות

ספקטרום  מתנד  ,  רעש  במהודים.  נית  ופונקצית  הקו  הלורנציאניתרעש  מפליטה  ספונטא:  רעש  במייזרים  ולייזרים

    .Schawlow-Townesנוסחת  ,  לייזר

,  תותחי  אלקטרונים  דלי  רעש,  רעש  ברד  באלומת  אלקטרונים  מקתודות  תרמויוניות:  רעש  בשפופרות  אלקטרונים

בעל  )  Flicker('  ובהבה'לרעש    Schottkyהתיאוריה  של  ,  התפתחות  הרעש  לאורך  האלומה  בשפופרות  מיקרוגל

.      f/1פילוג  ספקטראלי  מהצורה  

,  )BJT  ,FET(רעש  ברד  והבהוב  בטרנזיסטורים  ,  )דיודה(  PNרעש  ברד  בצומת  :  רעש  בהתקני  מוליכים  למחצה

).  LNA(תכנון  מגברים  דלי  רחש  

  .י  לגילוימגבלות  רעש  קוונט,  ובמכפיל  אור)  PIN  ,APD(אלקטרוני  בפוטודיודה  -רעש  פוטו:  רעש  בגלאים  אופטיים

)  טלסקופ-רדיו(טמפרטורת  רעש  בחישה  מרחוק  פסיבית  ,  טמפרטורה  אפקטיבית  של  אנטנה:  רעש  באנטנות

).  מ"מכ(ואקטיבית  
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:    ספרות
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7.  A.  van  der  Ziel:  “Noise”,  Prentice-Hall (1954). 
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  'א  אופטיות-מערכות  קווזי:  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

שדות  אלקטרומגנטיים      :  ות  קדםדריש

  4392610-01:  מספר  קורס

'  ר  אמיר  אברמוביץ"ד,  ר  אלי  פרבר"ד:  מרצה

  

  

  

:  תוכן  הקורס

 .וקרניים  גאוסיניות  אופטיקה  -לקווזי  הקדמה

 .התפשטות  קרניים  גאוסיניות

   .מעבר  קרניים  גאוסיניות  דרך  אלמנטים  ממקדים

 .צימוד  בין  קרניים  גאוסיניות

 .של  התקני  מיקוד  קווזי  אופטייםשיקולי  תכנון  

 .אנטנות  וקרניים  גאוסיניות

  

  

  :ספרות

1. P. F. Goldsmith, "Quasioptical Systems", IEEE press, New-York (1998). 
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  'ב  אופטיות-מערכות  קווזי:  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

'      אופטיות  א-מערכות  קווזי:  דרישות  קדם

  4392710-01:  מספר  קורס

'  ר  אמיר  אברמוביץ"ד,  ר  אלי  פרבר"ד:  מרצה

  

:  תוכן  הקורס

 .צימוד  אופנים  גאוסיניים  במובילי  גל

 .אופטיים  בלתי  תלויים  בתדר-התקנים  קווזי

   .אופטיים  תלויים  בתדר-התקני  קווזי

 .התקנים  קווזי  אופטיים  אקטיביים

 .אופטיות-תכנון  מערכות  קווזי

 .ותדוגמאות  למערכות  קווזיאופטי

  

  

  :ספרות

1. P. F. Goldsmith, "Quasioptical Systems", IEEE press, New-York (1998). 
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    תדר  רדיו  ומקרוגל  :קורסים  בתחום

מ  "עקרונות  מערכות  מכ

עקרונות  לוחמה  אלקטרונית  

מבוא  לתדר  רדיו  ומיקרוגלים  

התקני  מצב  למיקרוגל  

מגברים  ומשדרי  מיקרוגל  בהספק  גבוה  ,  מקורות

רכי  אנטנות  אנטנות  ומע

אלקטרודינמיקה  של  תווך  

מאיצים  כמקורות  קרינה  

מגנטוסטטיקה  

הדמיה  רזוננטית  מגנטית  

)  MRI(הדמייה  רזוננטית  מגנטית  
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מ  "עקרונות  מערכות  מכ:  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

עיבוד  אותות  ,  אותות  אקראיים  ורעש:  דרישות  קדם

  4393210-01:  מספר  קורס

  

  

  :תוכן  הקורס

.  מ"משוואת  המכ,  מ  שונות"סקירה  ותיאור  כללי  של  מערכות  מכ

סכום  (גילוי  בעזרת  קליטה  של  דופק  בודד  ובעזרת  אינטגרציה  של  מספר  דפקים  מהמטרה  ,  מ  ברעש"גילוי  אותות  מכ

).  קוהרנטי  וסכום  בלתי  קוהרנטי

משמעות  -פונקציה  רב.  יחס  אות  לרעש  אופטימאלימסנן  מתואם  לקבלת  .  אזעקות  שווא  וגילוי  עם  קצב  אזעקות  קבוע

.  עבור  אותות  מסוימים

.  ועוצמה  של  אותות  נקלטים,  מופע,  מגבלות  בהשגת  דיוק  ואבחנה  במדידת  זמן  השהייה.  שערוך  נתוני  המטרה

,  משדרים:  מ"רכיבים  עיקריים  במכ.  מי  עקיבה"ומכ,  פולס  דופלר,  אות  רציף:  מי  דפקים"עקרונות  פעולה  של  מכ

.    מ  תוך  מגבלות  טכניות  וכלכליות"תכנון  מערכות  המכ.  מקלטים,  תאנטנו

רוחב  .  סוג  האות  המשודר,  ספרת  רעש  של  המקלט,  הגבר  האנטנה,  הספק  שידור,  שיקולים  בבחירת  תדר  פעולה

.  מערכות  עיבוד  ואינטגרציה  של  האותות  הנקלטים,  הסרט  של  המקלט

רכבות  פולסים  עם  ,  אפנון  בתוך  הפולס:  כגון,  מ"ת  במכאותות  שידור  מתקדמו.  גילוי  ושערוך  נתונים  אוטומטי

.  דחיסת  הפולס,  קידודים  שונים

.  ובקרה,  מדידה,  מ  לגילוי"שימושים  של  מערכות  מכ
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 :ספרות

1.  M.I.  Skolnik:  “Introduction  to  Radar  Systems”,  McGraw  Hill  (1980). 

2.  N.  Levanon:  “Radar  Principles”,  John  Wiley  and  Sons (1988). 

3.  M.I.  Skolnik:  “Radar  Handbook”,  2nd  Ed.,  McGraw  Hill  (1990). 
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עקרונות  לוחמה  אלקטרונית    :  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

גלים  ומערכות  מפולגות  ,  עיבוד  אותות,  אותות  אקראיים  ורעש:  דרישות  קדם

טרם  נקבע  :  מספר  קורס

  

  :תוכן  הקורס

.  איסוף  ועיבוד  אותות  שנקלטו  מסביבה  מוגדרת  לאורך  הזמן.  א  פסיבי  ואקטיבי"ויסודות  של  מערכות  ל  תיאור  כללי

.  טקטיקות  שיבוש  והטעיה  של  מערכות  אלקטרוניות  מאיימות

.  הסתברות  גילוי  ושערוך  הנתונים  בעזרת  מערכות  קליטה  ועיבוד  נתונים:  מערכות  פסיביות

.  אוגרפי  של  מקור  השידור  ומציאת  התכונות  של  האותות  המשודריםקביעת  המיקום  הגי,  שיטות  לגילוי  אותות

.  א  אקטיבי"מערכות  זיכרון  לשמירת  האותות  הנקלטים  לצורך  שימושם  בהמשך  למטרות  ל

.  השוואה  בין  מערכות  קליטה  שונות  לאיסוף  נתונים  ויעודים  מיוחדים  למערכות  שונות

האלקטרומגנטים  והגיאוגרפים  של  האותות    דיוק  והבחנה  המתקבלים  במערכות  שונות  בקביעת  הפרמטרים

.  הנקלטים

שיטות  להגנה  עצמית  מול  .  שיטות  שיבוש  והטעיה  של  מערכות  אלקטרומגנטיות  מאיימות:  מערכות  אקטיביות

.  מערכות  אויב  אלקטרומגנטיות  לגילוי  ועקיבה

שידור  אותות  (עצמית    יצירת  מטרות  מדומות  ושיטות  הטעיה  בהגנה.  מהירות  וזווית,  טכניקות  לגניבת  שערי  טווח

).  זווית  ומהירות  מוטעים,  מי  אויב  מהפלטפורמה  העצמית  לנתוני  טווח"את  מכ"  מושכים"ה

MECמערכות   .  י  מערכות  אלקטרומגנטיות  של  האויב"להגנה  נגד  שיבושים  והטעיות  ע    MEC3  -ו      2

.  א  בהתאם  למשימה"רת  מערכת  לבחי:  השוואה  בין  מערכות  שונות  לשיבוש  והטעיה

 .א  פסיביות  ואקטיביות"רכיבים  עיקריים  ורכיבי  על  במערכות  ל
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:  ספרות

1. J.A.  Boyd:  “Electronic  Countermeasures”,  Peninsula  Publ.  (1978). 

2. G.P.R.  Brown  and  M.T.  Thurbon:  “Electronic  Warfare”,  Publ.  Brassey’s  (1998). 

3. Golden   August:   “Radar   Electronic   Warfare”,   Amer.   Inst.   Aeronautics   and  

Astronautics (1987). 
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  מבוא  לתדר  רדיו  ומיקרוגלים:  שם  הקורס  

  3.5:  נקודות  זכות

  שעת  תרגול1,  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

גלים  ומערכות  מפולגות  :  דרישות  קדם

  4378510-01:  מספר  קורס

  ר  אלי  פרבר  "ד,  יוסי  פנחסי'  פרופ:  מרצה

  

:  תוכן  הקורס

 .סקירה  של  שימושים  יישומים  של  תדרי  רדיו  ומיקרוגל .1

 .דיאגרמת  סמית.  חזרה  על  קווי  תמסורת .2

מטריצת  העברה  ,  מטריצת  פיזור,  רשת  מרובת  הדקים,  רשת  עם  הדק  יחיד  –תורת  הרשת  בתדר  גבוה   .3

 .דואליות  והדדיות,  ומטריצת  עכבות

 .  קרוסטריפמי,  מודפסים,  סוגים  שונים  של  קווי  תמסורת  חוטיים .4

 .הפסדים,  נפיצה,  שדות  ואופני  התפשטות  בגלבו,  גלבו  עגול,  גלבו  מלבני .5

 .מוליכי  גלים  דיאלקטריים .6

 .מהודים  לתדר  רדיו  ולתדר  מיקרוגל .7

 .סקירה  על  רכיבי  מיקרוגל  פסיביים  ואקטיביים .8

  

  

    :ספרות

1. R.   Ludwig,   P.   Bretchko:   “RF   Circuit   Design:   Theory   and   Applications”,  

Prentice Hall (2000). 

2. R.  E.  Collin:  “Foundations for  Microwave  Engineering”,  2nd ed., Wiley- IEEE 

Press (2000). 

3. D. M. Pozar: "Microwave and RF Wireless Systems", Wiley (2000). 

4. D. M. Pozar: "Microwave Engineering", 3rd Edition, Wiley (2004). 
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מצב  מוצק  למיקרוגל    התקני:  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

גלים  ומערכות  מפולגות      :דרישות  קדם

טרם  נקבע  :  מספר  קורס

  ר  אלי  פרבר  "ד,  יוסי  פנחסי'  פרופ:  מרצה

  

:  תוכן  הקורס

.    והתקנים  המבוססים  עליו  Gunnאפקט  :  התקני  מיקרוגל

.    אוסיצלטורים  במיקרוגלים

.    ושיהדיודת  קיבול  משתנה  ושימ

.    ושימושה  כמתג  PINדיודת  

.    דיודת  שוטקי

.  Impatt דיודת  

.  טרנזיסטורי  מיקרוגל  לסוגיהם  ומודלים  שלהם

  

  

:  ספרות

3. S.  Y.  Liao:  “Microwave  Solid  State  Devices”,  Prentice  Hall  (1985).   

4. M.  F.  Howes  and  D.  V.  Morgan:  “Microwave  Devices”,  Wiley  (1976). 

5. S.  M.  Sze:  “Physics  of  Semiconductor  Devices”,  2nd ed., Wiley (1981).  

6. T.  Koryu  Ishi:  “Microwave  Engineering”,  Oxford  Univ.  Press  (1995). 

7. R.  E.  Collin:  “Foundations for  Microwave  Engineering”,  2nd ed., Wiley- IEEE Press 

(2000). 
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  בהספק  גבוה  מגברים  ומשדרי  מיקרוגל,  מקורות  :שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

גלים  ומערכות  מפולגות  :  דרישות  קדם

  4392810-01:  מספר  קורס

'  ר  אמיר  אברמוביץ"ד,  ר  אלי  פרבר"ד:  מרצה

  

  

  :תוכן  הקורס

בהספק  ,  ובמערכות  מדעיות,  לוחמה  אלקטרונית,  מ"מכ,  סקירת  מתנדי  ומגברי  מיקרוגל  שבשימוש  במערכות  קשר

.  בשפופרות  מיקרוגל  ובהתקני  מצב  מוצק עקרונות  העברת  אנרגיה  בין  מטענים  לבין  גל  אלקטרומגנטי.  וגבוה  בינוני

עקרונות   .מבנים  מיקרוגלים  וצימוד  בין  גלים  ואלומות  האלקטרונים.  מיקודם  ואיפנונם,  יצירת  אלומות  אלקטרונים

,  הספק:  ביצועים.  ומגנטרון  CFAמגבר  ,  קלייסטרון,  נע-שפופרת  גל,  הפעולה  של  מתנדים  ומגברים  מצב  מוצק

שימושים  .  רמת  הרעש,  רמת  האותות  הבלתי  רצויים,  אפשרויות  אפנון,  תחום  תדרי  פעולה,  יציבות,  נצילות

,  מ"מכ,  סקירה  של  משדרי  מיקרוגל  בהספק  גבוה  במערכות  תקשורת .אופייניים  של  המתנדים  והמגברים  השונים

מגבר  לבין  /  אינטגרציה  בין  המתנד    ;טופולוגית  המשדרים .אנרגיהומאיצים  רבי  ,  מערכות  לוחמה  אלקטרונית

עקרונות  ותכנון  של  ספקי  כוח  למתח  גבוה  המזינים  מגברים  ומתנדי   .מערכות  הגנה  וקירור .המאפננים,  הספקים

שילובם  עם  מתנדים  ומגברים  .  עקרונות  ותאור  של  מאפננים  בהספק  בינוני  ובהספק  גבוה .מיקרוגל  במשדרים

.  יציבות  והגנת  המאפננים,  מהירות  מיתוג  ;םשבמשדרי

רמת  האותות  ,  ניקיון  ספקטרלי,  הספק  קרינה,  יציבות  התדר:  השפעת  היציבות  וביצועי  הספקים  והמאפננים  על

השפעת  הספקים  והמאפננים  על  .  ורמת  הרעש  המתקבל  ממשדרים  המשתמשים  במתנד  בהספק  גבוה,  הבלתי  רצויים

,  PM    /AMהמרת  ,  אינטרמודולציה,  הספק  שידור,  הגבר  ליניארי:  פק  גבוהביצועי  המשדר  המשתמש  במגבר  בהס

.  לינאריות  המופע
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:  ספרות

1.  A.S.  Gilmour  Jr.:  “Microwave  Tubes”,  Artech  House  (1986). 

2.  L.  Sivan:  “Microwave  Tube  Transmitters”,  Chapman  Hall  (1994). 

3.  V.L. Granatstein and I. Alexeff:  “High  Power  Microwave  Sources”  Artech  House  (1987). 

4.  V.L.  Granatstein:  “Applications  of  High  Power  Microwaves”,  Artech  House  (1994). 

5.  J.F.  Gittins:  “Power  Traveling  Wave  Tubes”,  American  Elsevier  (1986). 
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אנטנות  ומערכי  אנטנות  :  שם  הקורס

  3  :נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

גלים  ומערכות  מפולגות    :דרישות  קדם

  4373810-01:  מספר  קורס

  ר  אלי  פרבר  "ד,  יוסי  פנחסי'  פרופ:  מרצה

  

  

  

 :תוכן  הקורס

.  הספקטרום    האלקטרומגנטי  וחלוקתו  לתחומים

.  סוגי  אנטנות  ושימושיהן  

.  מערכי  מקורות  נקודתיים,  מקורות  קרינה  נקודתיים  כלל  כיווניים

עכבות  ,  יעילות  מפתח,  שטח  מפתח  אפקטיבי,  שבח,  נצילות,  כיווניות:  גדרות  ופרמטרים  בסיסיים  של  אנטנהה

.  הקרינה

.  ם  בקו  ראייה"לערוצי  תקשורת  ומכ  Friisנוסחת  מאזן  הערוץ  של  

.  קרינה  מדיפול  קצר

אנטנה  ,  Bi-Conicalאנטנת  ,  Helicalאנטנת  ,  Loopאנטנת  ,  אנטנת  דיפול  מקופלת,  אנטנות  מונופול  ודיפול

.  Yagi - Uda  ,Log - periodicאנטנת  מערכים  פרזיטיים  ,  צילנדרית

".  שופר"ו"  חריץ"אנטנות  ,  אנטנות  הכוללות  מחזר  פרבולי

.  מערכי  אנטנות

.  תאום  משדרים  ומקלטים  לאנטנה
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 :ספרות

1. J.  D.  Kraus:  “Antennas”,  McGraw  Hill  (1988). 

2. R.  E.  Collin:  “Antennas  and  Radiowave  Propagation”,  McGraw  Hill  (1985). 

3. W.L.  Stutyman  and,  G.A.  Thiele:  “Antenna  Theory  and  Design”,  Wiley  (1981). 

4. C. A. Balanis: "Antenna Theory:  Analysis and Design", 2nd Ed., Wiley (1997). 

5. W. L. Stutzman and G. A. Thiele:  "Antenna Theory and Design", 2nd Ed., Wiley 

(1998). 
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אלקטרודינמיקה  של  תווך    :שם  הקורס

  3  :נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

  גלים  ומערכות  מפולגות  ,  גלים  ופיזיקה  מודרנית    :דרישות  קדם

טרם  נקבע  :  מספר  קורס

יוסי  פנחסי  '  פרופ,  אראל  גרנות'  פרופ:  מרצה

  

 

  

 :תוכן  הקורס

.  אלקטריים-אלקטריים  ומגנטו-חומרים  פיאזו.  תרמודינמיקה,  טרימקדם  דיאלק,  קיטוב:  אלקטרוסטטיקה

.  כימיה-מקור  גלווני  ומבוא  לאלקטרו.  חשמליות-תופעות  תרמו.  מתח  פני  שטח,  קווי  השדה  במתכות

,  )Dispersion(נפיצה  .  Skin-effect.  מקדם  שבירה  מרוכב,  בליעה  או  הגברה.  גלים,  משוואות  מאקסוול  בתווך

.  תדר  פלסמה,  שקיפות  מוליכים.    Kramers-Kronigיחסי  ,  סיבתיות

  NSOM    ,EWAS.  החזרה  מלאה  וגל  דועך.  החזרה  ושבירה  בפני  שטח

 Adiabatic.  גרלך-ניסוי  שטרן.  העדר  תופעות  מגנטיות  במכניקה  קלאסית.  משפט  לרמור.  מגנטיזם    -ופרא  -דיא

demagnetization  . EPR  ,NMR. 

Ferromagnetism  :דינמיקהתרמו.  לולאת  היסטרזיס  .Demagnetization factor  .  חומרים  מגנטיים  רכים

.  וקשים

סוגי    2,  מצב  ביניים.  שדה  קריטי.  תכונות  מגנטיות.  תרמודינמיקה.  HTSC-וBKS מושגים  על  :  מוליכות-מבוא  לעל

.  מוליכים-על
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:  ספרות
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Heinemann, 2nd edition (1985). 

2.  J.  D.  Jackson:  “Classical  Electrodynamics”,  Wiley  Text  Books,  3rd edition (1998). 

3.  R.  Feynman:  “Lectures  on  Physics”,  vol.  II.  Adisson-Wesley (1989). 

  



97 
 

מאיצים  כמקורות  קרינה  :  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

גלים  ומערכות  מפולגות  :  דרישות  קדם

טרם  נקבע  :  מספר  קורס

'  ר  אמיר  אברמוביץ"ד,  ר  משה  עינת"ד:  מרצה

  

  

 :תוכן  הקורס

.  קינמטיקה  יחסותית

תכונות  ,  מאיצי  אלקטרונים  ויונים.  סוגים  עיקריים  של  מאיצים  וביצועיהם.  סטטית-והאצה  אלקטרו  RFהאצת  

 .ומגבלות

.  קתודות  קרות  (Emittance)פיזור  .  קתודות  למקורות  אלקטרונים.  ויוניםמקורות  אלקטרונים  

 .אופטיקת  אלקטרונים  ויונים.  גישה  המילטוניאנית  למכניקה  ואופטיקה

 .יציבות  של  קרן-דינמיקה  ואי.  תופעות  מטען  מרחבי

 Doppler shift,  (Collimation)הצרה  ,    (Retarded)פוטנציאל  פיגור  .  Synchrotronקרינת  

.  (Synchronism)תנאי  סינכרון  .  Undulatorקרינת  .  (Wiggler)גלר  וי

.    שימושים,  יתרונות  וחסרונות,  עקרונות    )    –FEL(לייזר  אלקטרונים  חופשיים    

 .שימושים  של  קרינת  מאיצים  בטכנולוגיה  וברפואה
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:  ספרות
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2.  M.  Reiser:  “Charged  Particle  Beams”,  Wiley-Interscience (1994). 

3.  H.  Wiedmann:  “Synchrotron  Radiation”,  Springer-Verlag (2002). 

4.  C.  A.  Brau:  “Free  Electron  Lasers”,  Academic  Press  (1990). 

5.  L.D.  Landau,  E.M.  Lifshitz:  “Course  of  Theoretical  Physics”,  Butterworth-Heinmann: 

Mechanics (1976), Classical Theory of Fields (1987), Quantum Electrodynamics 

(1982). 
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מגנטוסטטיקה  :  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

  2מתמטיקה  מתקדמת  ,  גלים  ומערכות  מפולגות:  דרישות  קדם

  עטרם  נקב:  מספר  קורס

אשר  יהלום  '  פרופ:  מרצה

  

  

:  תוכן  הקורס

).  נאודיניום  בורון,  סמריום  קובלט,  סטרונציום  פריט(מגנטים  פרמננטיים  לסוגיהם  :  סטטי-מקורות  השדה  המגנטו

.  מוליכים-זרמים  במוליכים  רגילים  ובעל:  סטטי-מקורות  השדה  המגנטו

.  המשוואות  הבסיסיות  של  המגנטוסטטיקה  ומושג  הפוטנציאל  המגנטי

.  פתרונות  אנליטיים  של  משוואות  המגנטוסטטיקה  בגיאומטריות  פשוטות

אלמנטים  סופיים  ,  שיטות  נומריות,  פיתוח  למולטיפולים  ומושג  הדיפול  והקוואדרופול:  שיטות  קירוב  במגנטוסטטיקה

.  והפרשים  סופיים

חומרים  ,  מגנטים-חומרים  פארא,  חומרים  פרומגנטים  ומושג  עקומת  ההיסטרזיס:  התנהגות  חומרים  בשדה  מגנטי

.      דיאמגנטים

.  המעגל  המגנטי

.  מכשירי  מדידה  של  שדות  מגנטיים

.  התקנים  מגנטים  בעלי  חשיבות  טכנולוגית

.  התורה  המיקרוסקופית  של  חומרים  מגנטיים

.  מושג  הדיספרסיה  ותלות  בטמפרטורה:  בעיות  בתכנון  מגנטיים  אמיתיים

שיטות  ממוחשבות  ,  תיקונים  אקטיביים  ופסיביים  -  SHIMMING,מושג  ה  :  אסטרטגיות  בתיקון  מגנטים  מדויקים

.  ואלגוריתמים  לתיקונים  מגנטיים
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:  ספרות

1. G.   Manilo   Abele:   “Structure   of   Permanent   Magnets-Generation   of   Fields”,   John  

Wiley (1993). 

2. J.  D.  Jackson:  “Classical  Electrodynamics”,  Wiley  Text  Books,  3rd edition (1998).  
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)  MRI(הדמייה  רזוננטית  מגנטית  :  שם  הקורס

  3:  נקודות  זכות

  שעות  הרצאה  3:  מתכונת

גלים  ומערכות  מפולגות  :  דרישות  קדם

טרם  נקבע  :  מספר  קורס

אשר  יהלום  '  פרופ:  מרצה

  

  

  :תוכן  הקורס

.  ס  המגנטי  גרעיני  ומשוואות  בלוךאפקט  הרזוננ

.  מבוא  להדמיה  רזוננטית  מגנטית

.  MRIהאלמנטים  המרכזיים  במערכת  

.  המגנט  הסטטי  האחיד

.  סלילי  הגראדינט  המגנטי  המשתנה

.  הקולטים  והמשדרים)  RF(סלילי  הרדיו  

.  מעגל  השידור

.  מעגל  הקליטה

.  REAL TIMEאינטראקציה  של  המחשב  עם  האלקטרוניקה  

.  ת  סיגנלים  להדמייהכתיבת  סדרו

  

  

:    ספרות
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