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 כל חומר עזר מותר • 
 אין להעביר חומר בין הנבחנים •
שימוש במחשבונים כולל מחשב  •

 מטלטל מותר
 

 .LM2698השאלות מתייחסות לדפי מפרט של 
 . השאלות הנתונות4 מתוך 3 לענות על יש

 . אלא אם מצוין אחרתVd -בשאלות ניתן להזניח הפסדים ו
 
 
 

 1' שאלה מס
 

 .השאלה מתייחסת למעגל בעמוד ראשון
  

 
1.1 )50%( 

זרם ( חשב באיזה עומס  , ICL = 1.9 - 0.5DON [A]:   היא לפי הנוסחה ICLבהנחה שהגבלת הזרם 
 .Vin = 6Vלהגבלת זרם אם יכנס הממיר ) המוצא 

 
1.2 )50%( 

 דרך RMS ואת זרם (Vc) 1מצא את המתח הממוצע בהדק , 500Ωבהנחה שהתנגדות העומס היא 
 ,Cout .Vin = 6V Vpwm+ = Isw*Ksקבל 

 
 
 

 2' שאלה מס
 

  . 7השאלה מתייחסת לשרטוט 
 

2.1 )50%( 
לא ( וצע לדרגת ההספק של הממיר שרטט מעגל תמורה ממ,  הוא קבועCSEPICבהנחה שהמתח על 

 ).כולל הבקרה 
 . ניתן להתייחס לכל אחד מהסלילים כסליל מתמתג עם מעגל עזר משל עצמו: רמז

 
2.2 )50%( 

מניחים שכל . Vpp < 100mV – כך שמתח האדווה של הקבל הוא Cin - מכסימלי לESRחשב 
 . זרם האדווה זורם דרך הקבל
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 3' שאלה מס

 
 .7' השאלה מתייחסת לשרטוט מס

 .ניתן ללפף את שני הסלילים על אותו גרעין,  שווים L2 - וL1מאחר שמפלי המתח הרגעים על 
 

3.1 )40%( 
 של IRMSוחשב  , 15Ω  ועומס Vin = 6Vת הזרם בכל אחד מהסלילים בהנחה חשב את צור

 .הזרמים דרך הסלילים
 

3.2 )60%( 
 . J = 4.5 A/mm2 ,K = 0.5 ,Bmax = 0.05T לגרעין המשותף בהנחה Apחשב 

 
 
 

 4' שאלה מס
 

 .6' השאלה מתייחסת לשרטוט מס
 .8Vמתח המוצא , 6.5Vמתח הכניסה 

 
4.1 )40%( 
 .האפשרי עד שהממיר נכנס להגבלת זרם) נגד עומס קטן ביותר (  עומס המכסימלי חשב

 
4.2 )60%( 

0.5Ω ,V הוא  Cout של קבל ESR -בהנחה ש
A

v
i

C

L הצע רשת קיזוז לקבלת רוחב סרט  , =3

 .  מכסימלי
 
 
 






















