
 

 :3סילבוס למעבדה מס' 

 3שם הקורס: מעבדה באלקטרוניקה 
 4331530מספר הקורס: 

 שעות מעבדה 4מתכונת: 
 1מעגלים לינאריים, מעבדה באלקטרוניקה דרישות קדם: 

 
 מטרת המעבדה:

הרחבת המכשור המעבדתי,  תנסות עםיישום מעשי של החומר הנלמד, ההעמקת ההבנה התיאורטית ע"י 
הכרת רכיבים ומעגלים בסיסיים, הנושאים מבחינת שיקולי תכנון מעשיים, עבודה עם המיכשור המעבדתי, 

 .וניתוח התוצאות הנמדדות )כולל שימוש בתוכנות( קריאת דפי נתונים
 

 התוכן הנלמד בקורס:

 דיודות מסוגים שונים(, קריאת דפי נתונים, אופיינים ושיקולי תכנון. הכרת תכונות מל"מ יסודיים( 

 שנאי, מעגלי יישור, מכפיל מתח. 

 .מעגלים חשמל בסיסיים לאספקה וייצוב, השפעת העומס, רגישות להפרעות אספקה 

 יםמבוסס יםמגבר BJT ו- JFET. 

 .יישומים מבוססים טרנזיסטורים 

 ליציבות / תנודות, מתנדים שונים תנאי קיום. 

 .יישומים מבוססים מגברי שרת 

  ,מגברי הספקClass AB 

  רכיבי מיתוג. –אלקטרוניקה תעשייתית 

 מעגלים ומערכות. שיקולי תכנון 
 

 מקורות ספרותיים:

 .1989. דפי נתונים והשימוש בהם, אורט ישראל 2דפי מידע.  –. קטלוגים 1ספרי עזר: 
  & W. Hill: "The Art of Electronics", Cambridge (2001)  P. Horowitzספר לימוד: 

A. S. Sedra and K. C. Smith: “Microelectronics Circuits”, OUP, (1998) 
 ש.ווקס, אלקטרוניקה כללית "אוניברסיטה הפתוחה", 

 חוברת הדרכה )להורדה באתר( למכשור מעבדתי.
 מט"ח. 741מגבר שרת 

 בהוצאת אורט ישראל. 1ילית כרך א' חלק אלקטרוניקה תקב
Operational amplifier – Burr -Brown 

 
 הרכב הציון והנחיות כלליות:

 ולהגיע מוכן  , ללמוד באופן עצמאי במידת הצורךבאחריות הסטודנט לחזור על החומר מההרצאות

 .לאחר הכנת דוח מכין -לניסוי

  יוכל להכנס למעבדה, )הכנת הדו"ח והבנת הניסוי ללא הכנת הדו"ח המכין הסטודנט לא  –דו"ח מכין

  לפני הניסוי -הינם כרטיס הכניסה למעבדה!!( הגשת דוח מכין

  תנאי כניסה –הצגת התכנון המעגל החשמלי וסכמת החיבורים על גבי מטריצה של כל שלבי הניסוי. 

  סוי, סטודנט שלא שאלות על החומר מהדו"ח המכין ומהחומר לני 2בוחן קצר עם  - 25%בוחן כניסה

פה, במידה ולא יהיה מוכן למעבדה יישלח לספרייה ללמוד את -יעבור את הבוחן יבחן שוב בעל

 החומר וישלים את המעבדה בהמשך )שימו לב שיש רק שיעור אחד או שניים להשלמה(

 כישלון בשני בחנים מהווה כישלון בקורס 

  ת פעילה במהלך המעבדות, סביבת עבודה נוכחות, מוכנות לניסוי ומעורבו - 15%התרשמות כללית

 מאורגנת, החזרת ציוד.

  תוך שבוע )עד תחילת הפגישה הבאה(. -מהציון הסופי, הגשת דוח מסכם 25%דו"ח מסכם 

 חשד להעתקה בקורס תועבר במיידית לדיון בוועדת משמעת 

  מהווה כישלון בקורס 40 -ציון בחינה נמוך מ - %53בחינה בסוף סמסטר 

  הגעה.-יחשב אי -דקות בפעם השניה 20חובה, איחור מעל נוכחות 

 

 !בהצלחה


