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 מעגלים לא ליניאריים : 3ניסוי 

 
 מטרת הניסוי. 1

 .הכרת פעולתם ותכונותיהם של המעגלים הלא ליניאריים 
 . מולטיויברטור דו יציב1.1 
 . מעגל שמיט1.2 
 . מולטיויברטור חד יציב1.3 
 . מולטיויברטור אל יציב1.4 

 
 ספרות. 2

 [1] Millman & Taub, Pulse, Digital and Switching Waveforms. McGraw-Hill, 1965, chapters: 10, 11, 

19, 14 
 
 שאלות הכנה. 3

 .יציב בצימוד קולקטור-הסבר והוכח את אופן פעולת מעגל דו .א 3.1 
י הוספת "הסבר והוכח את אופן פעולת מעגל כמחלק תדירות וכמונה בינארי ע .ב  

 .מעגלי דירבון   
 .ט ואת אפשרויות השימוש בוהסבר והוכח את אופן פעולת מעגל שמי 3.2 
 .הסבר והוכח את אופן פעולת מעגל המולטיויברטור החד יציב 3.3 
 .הסבר והוכח את אופן פעולת מעגל המולטיויברטור האל יציב 3.4 
נתח את השפעת עומס הקולקטור על כל אחד מארבעת המעגלים בכל אחד ממצביו  3.5 

 .השונים  

 
 הציוד לניסוי. 4

 )שרטוטי המדגמים נתונים בסוף הניסוי. (77- ו75' סמדגמים מ 4.1 
 .מונה תדר 4.2 
 .דקדת קבלים 4.3 
 . חוטי בננה בננה10 4.4 
 4.5 3 BNCבננה . 

 
 מהלך הניסוי. 5

 
 יציב-מולטיויברטור דו. 1

 .שרטוט המדגם נמצא בסוף הניסוי. יציב בצימוד קולקטור-חבר את המעגל הדו 1.1 
 ).אחד לכל קולקטור, עבוד עם שני מדי מתח(לקטורים והבסיסי בדוק את מתחי הקו 1.2 
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הפוך את מצב המעגל על ידי קיצור רגעי לאדמה של קולקטור הטרנזיסטור הקטוע  1.3 

 .הסבר את הפיכת מצב המעגל. השווה עם התוצאה המחושבת. ובדוק שנית את המתחים השונים
בדוק את השפעתם על המצב .  לאדמה2.2KΩהעמס את הקולקטורים בעומס של  1.4 

 .ועל אפשרות החלפת מצב המעגל, הסטטי
בצע דרבון דרך הבסיס ומדוד את רוחב פולס הדרבון המינימלי כפונקציה של  1.5 

 .אמפליטודת הפולס
 . עבור דרבון דרך הקולקטור1.5חזור על סעיף  1.6 

 
 מעגל שמיט. 2

 .סוישרטוט המדגם נמצא בסוף הני. חבר את מעגל שמיט 2.1 
העלה את , REקצר , 1KHzהכנס אות סינוסי בתדירות , 10KΩקצר את פוטנציומטר  2.2 

 . ובדוק את אות היציאה בקולקטור הטרנזיסטור הימניV0אות הכניסה ממתח 
 .הכנס סיגנל עד קבלת גל מלבני ביציאה. REנתק את הקצר שעל  2.3 
 .הסבר.  ובדוק את השפעתו על זמן העליהC1חבר קבל זרוז  2.4 
 .הסבר. שנה את ערך הפוטנציומטר ובדוק את השפעת השינוי על צורת מתח היציאה 2.5 
ערך מקסימלי ומינימלי של התנגדות הפוטנציומטר את צורות המתחים  בדוק עבור 2.6 

 .1KHzעם קבל מעבר אופטימלי בתדר , השונים
' טרנז (Q2טרנזיסטור בדוק את ההיסטרזיס במעגל על פי צורת מתח הקולקטור של ה 2.7 

 ).מוצא
 .שנה את ערך הפוטנציומטר ובדוק את השפעת השינוי על ההיסטרזיס 2.8 

 
 יציב-מולטיויברטור חד. 3

 .שרטוט המדגם נמצא בסוף הניסוי. יציב-חבר את מעגל המולטיויברטור החד 3.1 
מתח הבסיסים ו, בדוק ללא דרבון את מתחי הקולקטורים. קצר את הפוטנציומטר 3.2 

 ).לאחר הדיודה(הכניסה 
 .דרבן את המעגל על ידי פולסים בתדר המתאים להשהית המעגל 3.3 
בדוק את הקשר בין תדירות גבוהה ככל האפשר של הגל המדרבן ופעולתו התקינה של  3.4 

 .C ,R) -תלות ב(המעגל 
 קבע את רוחב הפולס כפונקציה של. שנה את הפוטנציומטר עד לערכו המקסימלי 3.5 

 .התנגדות הפוטנציומטר
 . ומכפלת נגד קבלTמצא את הקשר בין רוחב הפולס  3.6 
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 מולטיויברטור אל יציב. 4
 .שרטוט המדגם נמצא בסוף הניסוי. חבר את מעגל מולטיויברטור האל יציב 4.1 
 .בדוק את צורות המתח בקולקטורים ובבסיסים והשוה עם הצורות המחושבות 4.2 
 של נגד הבסיס וקבל קשר עבור RCין אורך המחזור ומכפלת בדוק את הקשר ב 4.3 

בדוק עבור קבלים לא (השווה עם התוצאות המחושבות . צירופים שונים של הרכיבים הנתונים

 ).זהים
 .-Duty Cycleבדוק את יציבות המעגל עם הגדלת היחס ה 4.4 
 : בשני אופנים 1KΩ.העמס את הקולקטורים בעומס אוהמי של 4.5 
 ).העומס המקביל לנגד הקולקטור (לפי המתח הספק כ .א  
 .כלפי ההארקה .ב  
 .על צורת המתחים ועל המחזור, הערך באופן כמותי את השפעת העומס על הפעולה  
 -4.6הערך את השפעת העומס כמו ב. 1ηFהעמס את הקולקטורים בעומס קיבולי  4.6 
 המצוי 10Kיומטר של השתמש בפוטנצ(העמס את הקולקטורים בעומס משתנה  4.7 

 .תאר את התופעות המתרחשות) במדגם 

 
  דוח מסכם-הערכות ומסקנות . 6

 .ערוך בצורה מסודרת את תוצאות המדידות שבצעת על פי פירוט סעיפי הבדיקה 6.1 
 .ענה על השאלות והסבר את התופעות השונות כנדרש במהלך הניסוי 6.2 
 . של המעגלים שבדקתהסק מסקנות לגבי צורת ותנאי הפעולה 6.3 
נושא חשוב בהקשר למעגלים לא ליניאריים הינו השפעת ערך מתח הספק על פעולת  6.4 

ל "העזר בספרות וחווה דעתך על ההשפעה הנ,מסיבות מעשיות נושא זה לא נכלל בניסוי . המעגלים

 .על כל אחד מהמעגלים
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