הנדסאי קירור ומיזוג אוויר
שם הקורס
1
2

אלקטרוניקה תעשייתית
אנגלית טכנית

3

חוזק חומרים ופרקי מכונות

4

מבוא למחשבים

5

מיתוג ,פיקוד ובקרה

6

מכונות חשמל

7
8

נושאים לימודיים
מוליכים למחצה ,מעגלי סינון ומעגלי ייצוב  ,מבוא למגברים ,טרנזיסטור ומעגלי הגברה ,מגברי שרת ,רכיבים אלקטרוניים ,בקרת מהירות ,רכיבי מיתוג
אלקטרונים  ,ממסרים אלקטרוניים ,פיקוד אלקטרוני עם השהייה.
קריאה ,ניתוח והבנה של מאמרים טכניים ומדעיים.
מבוא לחוזק חומרים ,הגדרת כוח ויחידותיו ,דפורמציה ,מתיחה ולחיצה מושגים כלליים ,התארכות כללית והתארכות יחסית ,מאמץ גבול אלסטיות ,המאמץ
המותר ,מקדם בטיחות,חישובי חוזק למתיחה וללחיצה,מאמצים תרמיים ,מהות מאמצי הגזירה , ,הגדרת מומנט הסטטי של השטח ,כוחות ומומנטים בקורות
ידע בסיסי ב – WORD ,EXELוSOLIDWORK -
מערכות פיקוד ובקרה ,רכיבים במעגלי פיקוד ,מעגלי מיתוג ופיקוד ,בקרים מתוכנתים.
שנאים ,שנאי תלת פאזי ,מבוא למכונות חשמל ,מכונות לזרם ישר ,מכונות לזרם חילופין.

פניאומטיקה -מערכת הספקת אוויר ,מדחסים ,יחידות ,אביזרים ,צנרת ,מעגלים פניאומטיים ,מעגלי קסקדה וחותכי אות ,מעבדה .מכניקת הזורמים –
הידרוסטטיקה ,הידרודינמיקה ,משוואת ברנולי ,משטרי זרימה ,זרימה דרך אביזרים וצנרת ,זרימה במערכות .מערכות הידראוליות – מרכיבי מערכת הידראולית,
מערכות הידראוליות ופנאומטיות הפסדי עומד ולחץ ברכיבים ,בקרת ספיקה ומהירות ,מאזן תרמי ,משאבות ומנועים ,הספק ונצילות ,מעגלים הידראוליים ,מערכות תעשייתיות.
עקרונות הבקרה ,רגשים ,וסתים ,מפעילים ,אביזרי הגנה ,אביזרי חשמל ,תרשימי פיקוד ,בקרת מערכות קירור ומיזוג אוויר ביתיות ,שיטות בקרה ,בקרת מערכות
קירור ומיזוג אוויר מרכזיות ,בקרה ממוחשבת ,בקרת חיסכון באנרגיה.
מערכות הפעלה

9

מתמטיקה

10
11

מתקני חשמל
סרטוט טכני

אלגברה ,טריגונומטריה ,אלגברה ליניארית ,מספרים מרוכבים ,חדו"א
מוליכים ,מבודדים ,כבלים ,מובילים ,מכשירים ביתייםמתקני חימום ,שרטוט סכמטי חשמלי ,סמלים ,סימונים ותקנים ,חוק החשמל ,מערכות פיקוד ובקרה
בתעשייה ,תכנון ותחזוקת מתקני חשמל .בקרים מתוכנתים.
שרטוט טכני ,סימול ,תקנים ,שיטות הטלה ,היטלים ,חתכים שרטוט פרט .שרטוט הרכבה .מתן מידות.

12

עבודה מעשית

מעבדותחשמל וקירור מיזוג אוויר

13

פיסיקה

גדלים ויחידות ,וקטורים ,קינמטיקה ,דינמיקה ,סטטיקה.

14

פרוייקט גמר

15

תורת החשמל

הכנה לפרויקט גמר מעשי בתחום קירור ומיזוג אוויר
מבוא לתורת החשמל ,זרם ,מתח ,התנגדות חשמלית ,חוק אום ,אנרגיה והספק ,מעגלי זרם ישר ,תאים ומקורות מתח ,המרת אנרגיה ,מגנטיות ואלקטרומגנטיות
 ,השראה אלקטרומגנטית ,אלקטרוסטטיקה ,קבל ,זרם חילופין ,מעגלי זרם חילופין ,מערכות תלת מופעיות.

16

תורת הקירור

מחזור קירור ,קררים ,מדחסים ,אביזרי הצרה ,מאידים ,מעבים ,מגדלי קירור ,צנרת ואביזרים ,מתקני קירור ,טכנולוגיה של מזון בקירור ובהקפאה .מקררים ביתיים
ומסחריים ,חדרי קירור ,חישוב עומס חום  ,מפזרי קור ,בקרת לחות ,שיטות הפשרה,מנהרות קירור והקפאה ,קירור נוזלים ,קירור בהובלה יבשתית ימית ואווירית
 ,ניזול גזים ,מערכת קירור בספיגה ,מחזורי קירור רב שלביים ,קירור בסילון אדים ,קרור תרמו חשמלי ,קירור בשיטת המערבולת,שיטות קירור מיוחדות.

17
18

תורת מיזוג האוויר
תכנון מערכות כולל ממוחשב

19

תרמודינמיקה טכנית

אוויר לח ,דיאגרמה פסיכרומטרית ,חלוקת אוויר בחלל ממוזג ,התאמת טיפול באוויר לפי יישומים ,סינון אוויר ,טיפול באוויר מזוהם ,תנאי נוחות במיזוג אוויר,
חישוב עומס חום  ,אוויר צח ,מיזוג אוויר בתנאים קיצוניים ,מיזוג אוויר עם בקרת לחות ,יחידת טיפול באוויר ,מערכות מרכזיות ,חישוב ובחירת יחידות של מערכת
מיזוג אוויר,מערכת מיזוג אוויר ברכב ,מיזוג אוויר בכלי טיס וכלי שייט  ,מיזוג אוויר לחדרים נקיים,מערכות יבוש ,מערכות מיזוג אוויר עם אגירת קור ,רעש ותנודות
במערכות מיזוג אוויר ,מתקני יבוש אוויר ,מתקני אוורור ,מתקני חימום ,דוודי מים חמים ,מבערים לדלק נוזלי ,מבערים לדלק גזי ,בעירת דלק ,מערכות דלק,
מערכות צנרת מים חמים ,מערכות אוויר חם.
תכנון מערכות קירור ומיזוג אוויר ממוחשב
הגדרות ויחידות ,חוקי הגזים ,החוק הראשון של התרמודינמיקה ,מצב נורמלי ,תמורות תרמודינמיות יסודיות ,מחזורים תרמודינמיים ,עבודה טכנית ועבודה
אינדיקטורית ,מדחסים ,תערובות גזים  ,אדים ,קיטור .שעורי מצב ,מתקני קיטור ,טורבינות קיטור ,אוויר לח ,קירור ,תהליכי שרפה ,מעבר חום.

