
   עקרונות   אלקטרוניקת השמע 55216

 Principles of Audio Electronics 
 

 שיעור   אופן הוראה:
 שעות     3  שעות שבועיות:

  3נקודות זכות: 

 

 מטרת הקורס: 
 ממעגלים החל  האנלוגית השמע אלקטרוניקת של היסוד עקרונות אתבקורס זה ילמד הסטודנט 

 דרך עבור, האחרון בעשור מואצת לעדנה הזוכים[ , והפנטודה]הטריודה  תרמיוניות שפופרות הכוללים

ועוד..[ וכלה במעגלים משולבים ברמות    BJT ,FET   ,MOSFET] מוצק מצב רכיבי הכוללים מעגלים

זות מתקדמות בתחום הכללה שונות הייעודיים למעגלי שמע. המעגלים השונים יידונו תוך שימוש באנלי

[ ואנליזת רעש תוך feedback-control  analysis התדר הכוללות אנליזת יציבות, אנליזת משוב ]

שימוש בכלים מתמטיים מתקדמים. בנוסף ייעשה שימוש נרחב בתוכנות שונות לניתוח מעגלי שמע 

 .EWB -ו  MATLAB  ,SIMULINKהכוללות, בין השאר,  

לנושא של מגברי הספק לסוגיהם הן מבחינת פיזור ההספק והנצילות של המגברים  יינתן מיוחד דגש

 והן מבחינת תגובת התדר שלהם.      

 

 : קורסהנושאים שיילמדו ב

 שמע באלקטרונית יסוד מושגי, השמע ספקטרום, קול גלי של פיזיקה .1

 :שמע במעגלי האלקטרוניות השפופרות .2
 -וDC היישור )מיישרת זרם( הטריודה והפנטודה, מעגלי התמורה שלהן, ניתוח  שפופרות

AC המעגלים   של  

ניתוח הנצילות, הענות  –וסוגים מתקדמים  class A ,class B ,class Cמגברים: מגבר  סיווג .3
 התדר, עכבות כניסה ויציאה של המגברים

(    שפופרתיים, מעגלי (power amplifier ( ומגבר הספק (preamplifierשל קדם מגבר  מבנה .4
 (push-pull)סחף -דחף

 :(case study)בוחן  מקרה .5
 אנליזה וסימולציות ביצועים    של הדרגות השונות. – Mullard 5-20 מגבר

-פולרי במעגלי השמע, אנליזות תדר של מעגלי התמורה וסיווג מגברי מצב-הבי הטרנזיסטור .6
 מוצק  

לי שמע, מבנה של קדם מגבר ומגבר הספק עקרוניים במעג MOSFET -ו FET -ב שימוש .7
 מבוססי מצב מוצק

ומסנני  Sallen-Keyשל מסננים לחדר שמע: מסננים במרחב המצבים, מסנני  טופולוגיות .8
MFB 
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