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 (Video) חזותיתהתקשורת העקרונות .1

 
 עות ש18

  יהי  מאפייני הרא1.1 

 .פואה ומקולה ,עדשה ,אישון ,קשתית ,קרנית: מבנה מפורט של עיןהצגת   1.1.1

 .)גנגליוןמדוכים ותאי  ,קנים (הקולטנים והרשתיתשל  הפעולהעקרון מבנה וה  הכרת 1.1.2

 ).פוטומטרייםגדלים (של העין   הרגישות הספקטראלית הכרת 1.1.3

 . מרכז הראייה במוחה שלפעולהעקרונות הכרת   1.1.4

 ולתיקון   הראייהביולוגי לשיפור כושר- אלקטרונימישקבניית : מבט אל העתיד  1.1.5

 .יהיבעיות ברא
 

  י הצבע בתמונהמאפיינ  1.2

 . ספקטרום האור הנראה הכרת 1.2.1

 .חיבור ידי- עלעירוב צבעים  –   תרגול של חוק גרסמן 1.2.2

 .קולורימטריהאמצעות אפיון צבעים ב וקולורימטריה  1.2.3

 . צבעיםייצוגלשיטות הכרת   1.2.4
 

   יצירת תמונת חוזי1.3

 . תמונת חוזי שלמבנה  1.3.1

 .שונות תירה שיטות  של ותעקרונהכרת ה  1.3.2

  . תקני(Colored composite signal)  צבעונימורכב אות חוזי  שלמבנה הצגת ה 1.3.3

 שיטהפני ייצוג תמונה ב- עלת ספרתי שיטה ב ה תמונ של ייצוג יתרונותה  הכרת 1.3.4

 . תמונהיכולת עיבוד ודחיסה יכולת ,חסינות לרעש ,פסהרוחב   :ת מבחינתתקבילי

 
 

 )תמונת טלוויזיה ( אות חוזיה שלשידור וקליט.2
 

 עותש 22

  אות חוזישלר שידו  2.1 

ערוץ שידור באמצעות  – שידור אות חוזיל מערכות ם השונים שלסוגיהכרת ה  2.1.1

 טלוויזיה ,מכשירים ניידים,  ושידור בכבלים  רדיו באמצעות גלי שידור,טלוויזיה

 .לוויינים במעגל סגור ותקשורת

 .בשיטה ספרתיתו אות חוזי בשיטה תקבילית שידור של ים עקרוניניםאפיו  2.1.2

 בשיטה תקביליתשידור של אות חוזי   2.2

  . אות חוזי שלאפנון  2.2.1

שפעת הל עסבר ה ו שידור אפיק שלמבנההכרת ה – לוויזיהטה השידור של  אפיקי 2.2.2

 .שידורה על תחומי מבנה האפיק 

  PAL, SECAM  התקניםוהשוואה בין שידור   של תקני אפיון עקרוני – תקני שידור  2.2.3

  .NTSC-ו

 .קידוד אות חוזי צבעונילשיטות הכרת  אות הצבע ו שלמבנהה הכרת  2.2.4
 
 

 
 



 
 מהדורה להערות

4

  פרתיתס בשיטה אות חוזי  שלשידור  2.3

 .תקני העברה, אות חוזי דיגיטאלי של מבנה הכרת ה 2.3.1

 .התקביליפני השידור -ספרתי על ההשידורשל יתרונות  הצגת ה 2.3.2
 

 ) TV Set (תקני תקבילי  מקלט טלוויזיה 2.4

 . מלבניםדיאגרמת  של מקלט טלוויזיה תקני באמצעותפעולהעקרון המבנה וה  הכרת 2.4.1

 . של מקלט טלוויזיהטכנימפרט   ניתוח  2.4.2
 

 HDTV בשיטת  הפועל  מקלט טלוויזיה2.5

 .HDTV בשיטת  הפועל של מקלטפעולההעקרון ועקרוני  המבנה הכרת ה 2.5.1

  .HDTV  בשיטת הפועלתקני למקלטמקלט  בין השוואה  2.5.2

 
 העיבוד ספרתי של תמונ.3

 
 עותש 02

 איכות  של תמונה ספרתית השיטות לשיפור   3.1

, היפוך של תמונה, היסטוגרמה( הכרת שיטות שונות לשיפור הניגודיות של תמונה  3.1.1

 ).וש בצבעשימ

 ).FFT, זיהוי קצוות, HP- וLPסינון (שיטות לביצוע פעולת סינון מרחבית  הצגת  3.1.2

 , הטיה, אינטרפולציה( הכרת שיטות לביצוע פעולות גיאומטריות על תמונה  3.1.3

 ).העתקת קואורדינאטות
 

   שיטות ל דחיסת אות חוזי 3.2

 . הסבר על  הצורך בדחיסת תמונה 3.2.1

 ).Wavelets ,DCT ,Fractals(הסבר עקרוני של מודלים לדחיסת תמונה    3.2.2

 הכרת , ההשפעה של היווצרות  שגיאות בזמן דחיסה על האות הדחוס הכרת  3.2.3

 .UEPשיטות לתיקון שגיאות מסוג 

 פירוט של  שיטות הדחיסה הקיימות בתקן – MPEG-2 הצגת תקן הדחיסה  3.2.4

 .והשימושים  שלהן

השוואה בין התקנים , )PEG – 1/2/4/7/2(סקירה של תקנים לדחיסת תמונות    3.2.5

 .השונים
 

 )דיון איכותי מקיף(  ראייה ממוחשבת 3.3

 , זיהוי של תוואי  שטח, פענוח של כתב(שימושי הראייה הממוחשבת  הצגה של  3.3.1

 ).ניווט אוטומטי

 ).ניתוח תמונות( הסבר על מהות הראייה הממוחשבת  3.3.2

 שיפור הפילוג של ,  סינון רעשים– הצגה של  שיטות לשיפור האיכות של תמונה  3.3.3

 .חידוד התמונה, אפוררמות 

 , קווי מתאר/ הדגשת קצוות– הצגה של שיטות להדגשת פרטים בתמונה  3.3.4

 . תנועההדגשת

 .קוד שרשרת לייצוג קווי,   למשל– הצגת שיטות להפקת מאפיינים צורניים  3.3.5
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 סינון מרחבי באמצעות התמרת, למשל –שיטות להפקת מאפייני התמרה הצגת   3.3.6

 .פורייה

 . הצגת שיטות ל זיהוי צורות גיאומטריות באמצעות התאמת תבניות 3.3.7

 

  תמונה לאות חוזי  שלתרגום.4
 

 עותש 16

 לאות חשמליאור מ ם מתמרי שלעקרונותה כרת ה 4.1 

  אור נראהל יםעקרון הפעולה ודפי המפרט של  חיישני,  הכרת הטכנולוגיה 4.1.1

)Light Sensors.( 

 נראה- בלתיאורם לפעולה ודפי מפרט של חיישניהעקרון , טכנולוגיהה הכרת  4.1.2

  .)תרמיתפליטה   (IR, אדום- לאור תתהרגישים 
 

  הדמיה אופטית שלרונותהעקהכרת   4.2

 הגלאי ומספר הגלאיםשל " הראייהשדה ",  מוקד העדשה שלההשפעהל ע הסבר  4.2.1

 . אופטי של מערך הדמיההפעולהעל 

 פעולת ומוקד העדשה על) Aperture( מפתח העדשה ה שלהשפעה חקירת  4.2.2

 .ההדמיה

 המתקבלת )אופקית הפרדה אנכית והפרדה ( מידת ההפרדה המעשית  ה של הצג 4.2.3

 .במצלמת חוזי

 .האופטיתשל המערכת נקצית התמסורת  חקירת פו 4.2.4
 

 )CCD,CMOS(  מצלמות אלקטרוניות 4.3

 . הצגת  שימושים שונים של מצלמות אלקטרוניות 4.3.1

 .ל מצלמה אלקטרונית הכרת המבנה ועקרון הפעולה ש 4.3.2

 . מצלמה טיפוסית  הכרת  הנתונים הטכניים של 4.3.3

 של ו CCDמצלמת  בין ,ביצועיםינת המבח עקרון הפעולה ומבחינת , השוואה 4.3.4

 .CMOS  מצלמת
 

 )  SCANNER, FACSIMILIA(  התקני סריקה 4.4

 .הצגת השימושים של התקני סריקה  4.4.1

 .מלבנים  הכרת המבנה ועקרון הפעולה של סורק 4.4.2

 . של סורק טיפוסי הכרת המפרט הטכני 4.4.3
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 אמצעי תצוגה של אות חוזי.5
 

  CRT ועקרון הפעולה של צג הפועל בטכנולוגיית  המבנה 5.1

 .CRT הכרת השימושים השונים של צג הפועל בטכנולוגית  5.1.1

 . שבה פועלים הצגיםאפיון של הטכנולוגיה,  הכרת המבנה ועקרון הפעולה של צגים 5.1.2

 . תיאור המבנה של מסך צג צבעוני 5.1.3

 .צג טיפוסישל  הכרת הנתונים הטכניים  5.1.5
 

 LCD-  המבנה ועקרון הפעולה של צגי פלזמה ו5.2

 . ושל צג פלזמהLCDשל צג   הצגת השימושים השונים  5.2.1

 .אפיון הטכנולוגיה שבה פועל הצג,  הכרת המבנה ועקרון פעולה של צג 5.2.2

 . הכרת הנתונים הטכניים של  צג טיפוסי 5.2.3

 .צג פלזמהו של לתכונותי LCD  השוואה בין תכונותיו של צג 5.2.4
 

 ) א"דפ (של דיודות פולטות אור) מטריצה(  צג המורכב ממערך 5.3

 .א"של צגים המורכבים ממערך מטריצה של דיודות דפ  הכרת השימושים השונים  5.3.1

 .אפיון של הטכנולוגיה שבה פועל הצג,   הכרת המבנה ועקרון הפעולה של הצג 5.3.2

 .צג טיפוסי  של  הכרת הנתונים הטכניים 5.3.3
 

   המבנה ועקרון הפעולה של מדפסות גראפיות 5.4

 . הכרת השימושים השונים של מדפסות גרפיות 5.4.1

 . סכמת מלבנים ועקרון פעולה– הכרת המדפסת הגראפית  5.4.2

 .צג טיפוסישל  הכרת הנתונים הטכניים  5.4.3

 

  שעות 12
 

 

 אמצעי  שחזור והקרנה של אות חוזי.6
 

 שעות 8

 )VTR,VCR  ,DVD ,CD Player(נגנים    6.1 

 .השימושים  השונים  של  הנגניםהכרת   6.1.1

 .הצגת אפיוני הטכנולוגיות השונות של הנגנים  6.1.2

  :ועקרון הפעולה של הנגנים האלה) ברמת סכמת מלבנים(  הכרת המבנה 6.1.3

DVD, CD player. 

 .תכונות הנגניםבין ) באמצעות טבלה( עריכת  השוואה  6.1.4
 

   מקרנים6.2 

 . של מקרנים הכרת השימושים השונים  6.2.1

 ).DLP( אפיון הטכנולוגיה שבה פועל המקרן  6.2.2

 .מלבנים  הכרת המבנה ועקרון הפעולה של מקרן 6.2.3

 .מקרן טיפוסישל  הכרת הנתונים הטכניים  6.2.4
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