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 שעות   6      )תיאור כללי של מערכות אלקטרואופטיות שונות( ואלקטרואופטיותמבוא למערכות אופטיות  .1

  .מצלמת וידיאו 1.1

  .קרני לייזר ניתוח בעזרת  , )x  קרני(לום רנטגן יצ 1.2

 .אופטית-תקשורת סיבשל רשתות  1.3

 .גים צ– אלקטרואופטיקה בידורית 1.4

 .עכבר אופטי,  מקלדת וירטואלית–ציוד עזר למחשב  1.5

  .ית לילהימערכת רא 1.6
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 תכונות האור 2.1

 .חלקיקהאור כגל והאור כ: שתי דרכי ההתייחסות לאור 2.1.1

 , ספקטרום הגל האלקטרומגנטי, קוהרנטיותה,  הגלתדר, גלהאורך :  אורתכונות של גל 2.1.2

 .שבירההמנת , התפשטותהמהירות 

 .הקשר לאורך הגל, אנרגיהה: ) פוטון(תכונות של חלקיק אור  2.1.3

אלומה מתבדרת , )גל מישורי(אלומה מקבילה : דוגמאות, אלומת קרניים,  הגדרה–קרן אור  2.1.4

 ).גל כדורי(
 

 יקה גיאומטריתאופט 2.2

זווית ה, חוק סנל,מהלך הקרן , במשטחים מישורייםשל קרן אור  חוקי ההחזרה והשבירה 2.2.1

     . זכוכיתה עשויהמהלך הקרן במנסר, קריטיתה

  . תופעת נפיצת האור 2.2.2

מציאת , סרטוט מהלך הקרן, כדוריתמראה מ ממראה מישורית ושל קרן אור  החזרה ושבירה  2.2.3

 .חישוביבאופן  גרפי ואופןהדמות ב

מציאת הדמות  ,)מנת שבירה שונה( אחרך תווהעוברת מתווך אחד לקרן תיאור גרפי של   2.2.4

   .חישוביאופן ב גרפי ואופןב
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    עדשות 3.1

  .חישוביבאופן  וי גרפבאופןמציאת הדמות מהלך הקרניים ל, הגדרה  – ה דקהדשע 3.1.1

  ,חישוביבאופן  גרפי ובאופןמהלך הקרניים למציאת הדמות , הגדרה  – עדשה מכנסת 3.1.2

  . הגדלה,מספר מוקד, מפתח, מרחק מוקד
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  ,חישוביבאופן  גרפי ובאופןמהלך הקרניים למציאת הדמות , הגדרה – עדשה מבדרת 3.1.3

 . הגדלה,מספר מוקד, מפתח, חק מוקדמר

, הטלסקופ הגלילאי , )קפלריאני( הטלסקופ האסטרונומי – ות עדשות פשוטם של צירופי 3.1.4

 . מיקרוסקופה

 .עיוותים, הגדרה –  עדשה כדורית עבה 3.1.5

 . של עדשה אספרית לשיפורים בביצועדוגמאות , הגדרה –  אספריתהעדש 3.1.6
 

 .סוגי מקטבים, מאפיינים,  הגדרה–מקטב  3.2

 .עקיפה מסריג, סריג אמפליטודה, סריג מופע: סוגי סריגים, מאפיינים,  הגדרה–סריג  3.3

 

 .אופטיקה פיזיקאלית 3.4

שני גלים  תבנית של : דוגמאות, התאבכותהתבנית ,  הגדרה– התאבכות בין שני גלים 3.4.1

 . גל כדוריוגל מישורי תבנית של ,  מישוריים בזווית

: דוגמאות, הגדרה של גל עומד  – כבה דקהבתוך ש) גל עומד(התאבכות גל עם עצמו  3.4.2

 . שכבתי-מסנן התאבכות חד, כות בטיפת נוזלבהתא

  עקיפה, מקצה מכשול עקיפה,עקיפה מחריץ: דוגמאות, תבנית עקיפה,  הגדרה – עקיפה 3.4.3

 . מחריר

 .אליפטי, מעגלי, אריילינ  :סוגי קיטוב, הגדרה – קיטוב 3.4.4
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   .מבנה של סיב אופטי 4.1

 .עקרון ההנחיה בסיב 4.2

 .אופטית) slab(הנחיית אור בפרוסה  4.2.1

 .הנחיית אור בסיב 4.2.2

 .אופנים מונחים בסיב אופטי 4.3

 . בסיב אופטי של האורמגבלות ההתפשטות 4.4

 .התלות באורך הגליחות וינ 4.4.1

 .נפיצת קיטוב, נפיצת אורכי גל, נפיצת אופנים: נפיצה 4.4.2

 .טביימבחירת אורך הגל ה 4.4.3

 .סיבים פלסטיים, סיבי זכוכית, רב אופנים/ חד–סוגי סיבים  4.5

 .FC/PC ,SMA מחברי – מחברי סיבים 4.6

  .נאי תקשורת אופטיתכ של טכלי עבודה 4.7

 .סיב למחבר,  סיב לסיב–טכניקות של חיבור סיבים  4.8
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 .קוהרנטיות, פליטההשטח , פליטההזווית , גלהתחום אורכי , הספק,  רציפות– מאפיינים של מקור אור 5.1

 :ערכים אופיינייםפעולה ון   עקרו–  באור נראהמקורות אור שונים 5.2

 נורת להט 5.2.1

 נורה פלואורסנטית 5.2.2

 נורת כספית 5.2.3

 ) א"דפ (דיודה פולטת אור 5.2.4
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 .מבנה ועקרון פעולה 6.1

 .יתאלומה גאוס 6.2

תחום , זווית הפתיחה, מושג המותן, תלותה המרחבית,   פילוג האלומה–  הלייזרתכונות 6.2.1

 .ריילי

 .מיקבול, מיקוד,  תיאור מוכלל– עדשה כדוריתדרך ת ימעבר אלומה גאוס 6.2.2
 

 .)דוגמאות(לייזרים לא דיודיים  6.3

 . הליום ניאון–לייזר גאזי  6.3.1

 .לייזר ניאודימיום יאג –לייזר מצב מוצק  6.3.2
 

 .לייזרדיודות  6.4

 .מבנה של דיודת לייזר פשוטה 6.4.1

 .מעגל הפעלה של דיודת לייזר 6.4.2

 . מגוון דיודות הלייזר הקיימותה שלסקיר 6.4.3
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  .תחום ספקטראלי, תחום דינמי, זמן תגובה, NEP,  שטח חישה – מאפיינים של גלאי 7.1

 . גילוי המופיע בעתרעש 7.2

גליום ו, סיליקון,למשל(חומרים שונים המיוצרים מגלאים של   פעולהן מבנה ועקרו  – דיודה-פוטו 7.3

 .)ארסניד

 .גילוי הה שלפעול העקרוןמבנה ו – pinדיודת  7.3.1

 .גילוי  הה שלפעולה עקרוןמבנה  ו – מפולתדיודת  7.3.2
 

 .דיודה-פוטומ מעגל הגברה של אות ו פוטו טרנזיסטור 7.4
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רשת עירונית , ערוצים עורקיים: חלקיה, רשת תקשורת אופטית מבנה של – ארכיטקטורת המערכת 8.1

 .הגישהורשת 

 .אופטי-ערוץ סיב 8.2

 .)TDM ( אפנון באורך גל יחיד 8.2.1

 .)WDM( אפנון מרובה אורכי גל  8.2.2
 

 .אופטית-רשת סיב 8.3

 .SONET, רשת ממותגת בחריצי זמן 8.3.1

 .רשת עם ניתוב אורכי גל 8.3.2
 

 .אופטית-רשת גישה סיב 8.4

8.4.1 FTTx. 

8.4.2 PON. 
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 .א"דפ על עכבר אופטי מבוסס 9.5
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  .)פירומטר(מאוד 
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