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 מערכות ספרתיות שם הקורס

 3001801 מספר הקורס

 תש"ף סמסטר א' שנה וסמסטר

 ש"ש  4 נ"ז  3  היקף הקורס

 אין דרישות קדם

 

 סגל ההוראה

 9-10ימי שני  שעת קבלה: riva.shalom@gmail.com:מייל שם המרצה

 12-13ימי חמישי  שעת קבלה: riva.shalom@gmail.com מייל: /תשם המתרגל

 

 פרטי הקורס

הכרת אבני הבניין של מעגלים ספרתיים  המשמשים לעיצוב מערכות מחשבים. לאחר   מטרות הקורס

 רכישת הידע הדרוש נלמד לתכנן ולעצב מעגלים ספרתיים לפי דרישות המשתמש. 

 החומר של הקורס נתרגל אותו תוך שימת דגש על חשיבה הנדסיתבנוסף, תוך כדי למידת 

 .וראיה מודולרית של בעיות

 תיאור הקורס

 

בקורס נלמד את יסודות המערכות הספרתיות באופן מסודר, כשכל שלב מתבסס על הקודם 

 לו. התירגול ותרגילי הבית הכרחיים להבנת החומר.

 שיטות ההוראה

 

פרונטלי ובתרגול יינתנו תרגילים להבנת החומר ולהעמקה בו, תוך בקורס נלמד חומר באופן 

 שימת דגש על התנסות אישית של הסטודנטים בהתמודדות עם החומר הנלמד.

 .הסטודנטים ידעו לעבוד עם בסיס בינארי.1 תוצרי למידה

 .יבינו כיצד פועלים הרכיבים הבסיסיים של מערכות ספרתיות .הסטודנטים2

 ידעו לתכנן  בעצמם מערכות סדרתיות  המבצעות פעולה רצויה. . הסטודנטים3

 
  לפחות במבחן הסופי בקורס  60ציון  דרישות מעבר

 

 תרגילי בית 10%   הרכב הציון
 מבחן 90%

 

 .רנוכחות בקורס על פי תקנון שנקה נוכחות

רוב הקורסים מועברים באופן פרונטלי, מתוך הנחה כי הסטודנט נוכח בשיעורים, קורא את "
חומר הרקע במועד הנדרש ומשתתף בדיונים במהלך השיעור. אי לכך, כל שנאמר ושמוצג 

תשובות שהשיב לשאלות שהוצגו לו, או במהלך ידי המרצה בהרצאה, ב -בשיעור, בין אם על
דיון שנערך בכיתה, מהווה חלק מהותי של חומר הלימוד והסטודנט יכול להידרש להוכיח 

 ".בקיאותו בחומר זה, במבחן או בכל מטלה אחרת שתוטל עליו
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 נושאי הלימוד

 מטלה נושא נלמד שבוע

1 
עבודה בבסיס בינארי, המרה לבסיסים שונים: 

 , הקסדצימאלי ועוד.אוקטאלי
 1תרגיל 

 2תרגיל  בינאריים . חיסור ע"י משלים, קודים 2

 3תרגיל  .אלגברה בוליאנית 3

 4תרגיל  .מכפלות וסכומים קנונים סטנדרטים 4

 5תרגיל  .פישוט פונקציות בוליאניות ומינימיזציה שלהן 5

 6תרגיל  .שימוש בשערים לוגים מורכבים 6

 7תרגיל  .צירופיים , חצי מחבר ומחבר מלאתכנון מעגלים  7

 8תרגיל  ומחבר עשרוני. יוצר נשא צפוי מראש 8

 9תרגיל  שימוש ברכיבים קיימים, מפענח, מקודד, מרבב. 9

 10תרגיל  .ROM ,PLAהמשך שימוש ברכיבים קיימים,   10

 11תרגיל  .דלגלגים 11

 12תרגיל  .ניתוח מעגלים סדרתיים, דיאגרמת מצבים 12

 13תרגיל  .תכנון מעגלים סדרתיים 13

  השלמות וחזרה לבחינה. 14
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