"בקרה דיגיטלית"

טופס

התכנית

הרשמה

c
הש'מוש בחמשב'ם ד'ג'לט'ם לרצכ' כקרת מרעכות פז''קל'ות
א'  lJחשד.

זז'ד םע זא.ת ההתפתחות ההמ'רה בטכנולוגהי

08:45 - 09:I5

הכתנסות m

09:15-09:30

הדקהמ

שרהם

לככדו

הא'דוג ש'האר'ל לבקרה אוטומ'!!ת
הפקולהט לנהסדת חשלמ

החמשב' Dפתוחת כל הזמן אשפרו'ות חדשתו גפב' דמגדס'

הבקרה m
הבקרה.

נעדמס' לנ'צול ' 'Dל 'ותר של החמשב'ם במרעכתו

09:30-10:15

אורפטור ודאת -

iור"ת הטכנןוך

גשיה חהםה בבקרה ת·-oו·דr

פר 1פ' א .פויאר ,הסם•ון

בקסר'ם רב'ם תמורגם חוק בקרה רצ'ף לחוק בזזי

עקב נוחתו ה'םm
הד'ג'טל'ת הירונות 'חוד"ם.
ש.

לשתמ זאת תמרב'ם הטנעו'ם כ' לבקהר

)_

10:15-11:00

~
11:00 - 11:30

ב'ום ע'ון

זה אנחנו שחמס'

לא m

מברהי"מ שה'נו שם של'ם שבטח
הד'ג'טלהי

תא פרופ'

הבק m

'.

צפ'ק'ן

בלכל והבקרה

ח '" 9ה

11:30-12:15

בקרה

חבםט  rrאפרט•רמn

.,נ.א

חתת א• ודודאות חסומות

נהב' מבשק לשרום אות' 'לום ןנון נבשוא:

פרופ' י .ציפקין .ברה"ם

"בקרה ד'ג'לט'ת"
הפסקת קפה

אשר 'רעך בלמון דן כאדה,

ת  Dון בקר ידג'ז •'aרוםנ"ט הדנססס לע קזיח  mmס

שם

______________ _

שסמ U',ל"ד rנ'פ םשזדנש לע וזער חטט
דר' א .כהן .סחוקם

בפרט.

'דם הע'ון שמלב התתפחו'ות חשדות

בבקm

r

12:15-13:00

ד 'טלהי םע

בקרת רעםתם או ·ם - mnrאgהז שצnאבת בהדק דג " trלת רב בצקrr
פרופ' ז .פלמורD ,םןז'

כתובת --------ןפולט--------

קמm

הצתג 'ש'ו'סה בבע•תו בקרה שתות.

13:00-14:00

הפקסת םרהצ

14:00-14:45

דנות וrזrלזחנ רוסבסזת mנרגmב

בעדוה

 - - - - - - -טלפון ________ _

צמורפת החמאה

פרופ'
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אמרגן
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ם הןנון
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פרופ' ז .לפmר
נש'א א'ב"א

·'

בקm

דנ•למתי

ציפקין ,ברה~ם

14:45-15:15

הפתקס gקה

15:15-16:00

ןוDת mזגכ דםע

אתןף

nוכרעזנ SISO

א) ציי·mב לע

יףיי' mז nrהG-
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16:c.-.6:45

הפחתת רדס שםללקןת

תדר כרעםבות בחידת ו·וסrים חמבםיל

16:45-17:15

ח"דרm
פרופ'

רעהה :חלק זב

והאצרm

·'

הבהרק

:חהrrלזrי -

ציפקין .רבה"ם

תrס שב  iEבאהג"'לת

השופתתת

דןו פזחת בכהזו"':ת

75 -.

ההשתתופת בללו' Dארm

כ'טד  mומר m

דר' י .הלו• .הםט•ןר

150 -.

טםונד'!!ם לתאור ארשון

ד'ם

לש םרעםת uזmם

-----

חת'המ

----ש"ח

הםוruד

דן' ע .יני.ב תא·vובסת לת-בא·ב
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,ש"ח

ש"ח
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מוקm
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