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 . 7קבוע הזמן במעגלי RC
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מעגלי RL
 . 8עליית הזרם במעגל  RLטורי
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התפלגו ת המטען בין קבלים שנותקו מהמקור
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 . 9מצב מעבר ומצב מתמיד במעגלי זרם חילופין

מעגלי זרם חילופין מקביליים
 . 10חיבור עכבות במקביל
 . 11חישוב הזרמים במעגל  ACמקבילי
 . 12כלל מחלק הזרם לשתי עכבות המחוברות במקביל
 . 13ההצגה הגראפית של הזרמים במעגל  ACמקבילי
 . 14מוליכות  ,מניחות ומתירות

14.1

זווית המופע של המתירות

14.2

אופי המתירות

14.3

חיבור מתירויות

 14.4הקשר בין הביטויים האלגבריים של העכבה
והמתירות  ,לבין ייצוגם כרכיבים במעגל חשמלי
 . 15ההצגה הגראפית של מתירויות במעגל  ACמקבילי
 . 16המרת עכבה טורי -מקבילי

מעגלי זרם חילופין מעו רבים
 . 17סימון כיווני מתחים וזרמים במעגלי זרם חילופין
 . 18תוצאות שונות של הזוויות במעגלי זרם חילופין
 . 19מעגלי זרם חילופין הכוללים כמה מקורות אנרגיה
 . 20חישוב המתח בין שתי נקודות במעגלי זרם חילופין
 . 21קיבול והשראות שקולים במעגלי זרם חילופין
. 22

הספק ואנרגיה במעגלי זרם חילופין
הספ קים במעגלי זרם חילופין
 . 1סוגי ההספקים במעגלי זרם חילופין
 . 2משולש ההספקים
 . 3אופן חישוב ההספקים במעגלי זרם חילופין
 3.1דרך א ' – בעזרת ההספק המרוכב S

 3.2דרך ב ' – בעזרת משוואות ההספק המוכרות
 3.3דרך ג ' – בעזרת זווית המופע של המעגל
 3.4דרך ד ' – בעזרת משולש ההספקים
 . 4נצילות במעגלי זרם חילופין
 . 5מקדם ההספק
 5.1חשיבותו של מקדם ההספק

 5.2שיפור מקדם ההספק
 . 6הקשר בין הספקי הרכיבים השונים לבין ההספקים הכלליים של
המעגל  ,במעגלי זרם חילופין
 . 7מאזן הספקים במעגלי זרם חילופין
 . 8ספק וצרכן במעגלי זרם חילופין
 8.1מבוא ורקע
 8.2אופן קביעת מקור כספק או צרכן במעגלי AC

 8.3מאזן הספ קים עבור מעגלים הכוללים יותר ממקור אחד
אנרגיה במעגלי זרם חילופין
 . 9האנרגיה בנגד
 . 10האנרגיה בסליל ובקבל

מעגלי תהודה
מהות מושג התהודה
 . 1התדר העצמי של מערכת
 . 2תהודה
 . 3תהודה חשמלית
תהודה במעגל טורי
 . 4התנאי לתהודה במעגל טורי
 . 5תדר התהודה במעגל טורי
 . 6עכבה וזרם כתלות בתדר  ,במעגל טורי
 . 7מתחי הרכיבים במעגל תהודה טורי
 . 8זווית מופע והיגבים כתלות בתדר  ,במעגל טורי
 . 9גורם האיכות במעגל תהודה טורי
 . 10רוחב הסרט ותדרי מחצית ההספק במעגל טורי
10.1

הקשר בין גורם האיכות ורוחב הסרט

10.2

הקשר בין תדר התהודה ותדרי מחצית ההספק

תהודה במעגל מקבילי אי דיאלי
 . 11התנאי לתהודה במעגל מקבילי אידיאלי
 . 12תדר התהודה במעגל מקבילי אידיאלי
 . 13עכבה וזרם כתלות בתדר  ,במעגל מקבילי אידיאלי
 . 14זרמי הרכיבים במעגל תהודה מקבילי אידיאלי
 . 15זווית מופע ומתירויות כתלות בתדר  ,במעגל מקבילי
 . 16גורם האיכות במעגל תהודה מקבילי אידיאלי
 . 17רוחב הסרט ותדרי מחצית ההספק במעגל מקבילי אידיאלי
תהודה במעגל מקבילי מעשי
 . 18התנאי לתהודה במעגל מקבילי מעשי
 . 19תדר התהודה במעגל מקבילי מעשי
 . 20תהודה במעגל מקבילי מעשי  ,בעל קבל אידיאלי
 . 21עכבה וזרם כתלות בתדר  ,במעגל מקבילי מעשי
תהודה טורית ומקבילית במעגלים מורכבים
 . 22מעגלים הכוללים מספר ר ב של רכיבים
 . 23תהודה טורית ומקבילית בתוך מעגל מעורב
 . 24תהודה מקבילית בענפים מורכבים
תהודה במעגל מעורב

שיטות לפתרון מעגלים
המרת מקורות
 . 1מבוא להמרת מקורות
 . 2אופן המרת המקורות
 . 3המרת מקורות במעגלי AC

זרמי החוגים
 . 4מבוא לשיטת זרמי החוגים
 . 5גדר חוג
 . 6שלבי שיטת זרמי הח וגים

 6.1שלב ראשון – הגדרה וסימון של זרמי החוגים
 6.2שלב שני – ניסוח משוואות החוגים ופתרונן
 6.3שלב שלישי – פתרון המעגל בעזרת התוצאות שקיבלנו
 . 7זרמי חוגים עבור שאלות בהן יש זרם אחד נתון
 . 8זרמי חוגים למעגל עם מקור זרם
 . 9צורות שימוש נוספות של שיטת זרמי החוגים
 . 10זרמי חוגים במעגל י AC

מתחי הצמתים
 . 11מבוא לשיטת מתחי הצמתים
 . 12גדר צומת
 . 13שלבי שיטת מתחי הצמתים
 13.1שלב ראשון – זיהוי הצמתים במעגל  ,וקביעת אחד
מהם כצומת ייחוס ) אדמה (
13.2

שלב שני – ניסוח משוואות זרמים לכל הצמתים

מלבד לצומת הייחוס  ,ופתרונן
 13.3שלב שלישי – פתרון המעגל בעזרת תוצאות מתחי
הצמתים שק יבלנו
 . 14מתחי צמתים למעגל עם מקור זרם
 . 15מתחי צמתים למעגל עם מקור מתח אידיאלי
15.1

מעגלים בהם מקור המתח האידיאלי מגלה לנו מתח

צומת
 15.2מעגלים בהם מקור המתח האידיאלי אינו מגלה לנו
מתח צומת ) שיטת סופר צומת (
 . 16מתחי צמתים עם שימוש בצמתים עודפים
 . 17מתחי צמתים במעגלי AC

משפט מילמן
 . 18מבוא למשפט מילמן
 . 19ביאור משפט מילמן

משפטי רשת
משפט ההרכבה – סופרפוזיציה
 . 1מבוא והסבר למשפט ההרכבה  /סופרפוזיציה
 . 2משפט ההרכבה במעגלי DC
 . 3משפט ההרכבה במעגלי AC

 . 4משפט ההרכבה במעגלים עם מקורות מסוגים שונים

משפט תבנין
 . 5מבוא והסבר למשפט תבנין
 . 6אופן החישו ב של מעגל תבנין
 6.1חישוב מתח תבנין
 6.2חישוב התנגדות תבנין
 . 7משפט תבנין במעגלי DC
 . 8משפט תבנין במעגלי AC

משפט נורטון
 . 9מבוא והסבר למשפט נורטון
 . 10אופן החישוב של מעגל נורטון
10.1

דרך א ' – בעזרת משפט נורטון

10.2

דרך ב ' – בעזרת משפט תבנין

 . 11משפט נורטון במעגלי DC
 . 12משפט נורטון במעגלי AC

מש פט העברת הספק מקסימלי
 . 13משפט העברת הספק מקסימלי במעגלי DC

13.1

האופן שבו חל משפט העברת הספק מקסימלי

13.2

נצילות המעגל כתלות בהתנגדות העומס

 . 14הקשר בין משפט העברת הספק מקסימלי ומשפט תבנין
 . 15משפט העברת הספק מקסימלי במעגלי AC

15.1

מקרה  – 1העומס הוא עכבה מרוכבת

15.2

מקרה  – 2העומס הוא בעל אופי התנגדותי טהור

המרת כוכב -משולש
 . 16מבוא ורקע
 . 17אופן ההמרה מכוכב למשולש  ,וממשולש לכוכב
 . 18האם היכן שיש כוכב יש גם משולש ?

מעגלים מגנטיים
מבוא כללי
המעגל המגנטי
 . 1השדה המגנטי של סליל המלופף סביב ליבה
 . 2כוח מגנטו מניע ) כמ " מ (
 . 3מיאון מגנטי
 . 4חוק אום המגנט י
 . 5ההשראות העצמית של סליל המלופף סביב ליבה
 . 6חישוב האורך ושטח החתך של הליבה

חוק המתחים וחוק הזרמים למעגלים מגנטיים
 . 7חוק המתחים למעגלים מגנטיים
 . 8חוק הזרמים למעגלים מגנטיים

מעגלים מגנטיים טוריים מקביליים ומעורבים
 . 9שרטוט המעגל המגנטי בצורה של מעגל חשמלי
 . 10מעגלים מגנט יים טוריים
10.1

המיאון השקול של מעגל מגנטי טורי

 . 11מעגלים מגנטיים מקביליים
11.1

מפל המתח המגנטי על עמודים מקביליים

11.2

המיאון השקול של ענפים מקביליים

 . 12מעגלים מגנטיים מעורבים
 . 13השפעת חריץ האוויר על המעגל המגנטי

המעגל החשמלי המזין את המעגל המגנטי
 . 14מעגל מגנטי המוזן על ידי מעגל זרם ישר DC
 . 15מ עגל מגנטי המוזן על ידי מעגל זרם חילופין AC

 . 16מעגל מגנטי המוזן על ידי מקור זרם משתנה בזמן
 . 17מ עגל מגנטי המוזן על ידי מעגל זרם ישר  , DCללא נגד R

כא " מ מושרה
האלקטרומגנט וכוח המשיכה שלו
מעגלים מגנטיים עם יותר מסליל אחד
 . 18המיאון של מעגל מגנטי עם כמה סלילים
 . 19השטף של מעגל מגנטי עם כמה סלילים
 . 20ה כמ " מ של מעגל מגנטי עם כמה סלילים
 . 21ההשראות העצמית של מעגל מגנטי עם כמה סלילים
 . 22ההשראות ההדדית של מעגל מגנטי עם כמה סלילים
 . 23ההשראות השקולה של שני סלילים מצומדים
 . 24הכא " מ המושרה בסלילים במעגל מגנטי הכולל כמה סלילים

השנאי
זרמי מערב ולת

