ה ת כ ב ו ת

"בקרה אדפטיבית ישירה באמצעות מודל יחוס

טופס

הרשמה

למערכות "MIMO
אנו שחמuי לחרא תא

ןך' g g

ואקןמפ •חראת

הלנuזת סמתוב שחולמ
קאןזנפו תוצג

uיודתוהר

ץראב

נכסב•ןו.

09:45-10:30

דיעהנ אחר תא'צ' לזדס

11:30-11:00

תvספה oev

11:00-11:45

בהר 7jוm:אבת' הז raןןעלהנ חאר לזדס זrסו )(MRAC

• • 11:45-12:

בrעת ההלעפ לש MRAC

12:30-13:30

mראתצהחt

iור'ת הכטנזו.

mקפולmט

אנדסב שרבגתת •"ע ' 9T19

..-,,.

"שmנ בקהר אספד•ב•ת

09;00.00:45

סאוב

לnבכ
אה·גדו שiראר'ל לבהרק רסראדתנת
פהקלוהט נהלuזת שחלמ

Prof. Howard Koufman
Rensseler Polytechnic Institute
הבזmמ א•ב "א

08:30 • 09:00

סנכנרהm

סתהוהס

'l' Wד iהשוא ןבמ,

,.......

נהב• מב~ לשרםו אות· לתסא נבאשו
"ברקה ידנפדאב•ת "ש"רה"
שאר רבוין בלמון דן נאדה הצר'לה ,ב•םו ד'

u

שהוr:ה פותחה חשהמ בהחלצה יימ.ב ון
הנד"סתו בשערו

חו;rה

א.נ•.

ותפmנחהר ה'וjד'Uע.
האחרןו.

~

m

ב של ברעתו

הדסאנ תלכול תא הבסuי האתורט •

םש:

13:30-14:00

םא' i!Jלכ'לת .

חדב א'ב "א

לש הש•הט ,רןנשךמ בתן ושרוםימ שמועמתררם בשחטuי שונ'.U
זלדב  ' 9119ואקפןמ ה'' lהשמתתuיפ באנדס וuמגלuי ב i'ElU

זבש"ל תא האל uםר'llTז" הm

uיעצ לבע•ותהרם.

29.4.92

14:00-14:45

)ו1!1ן jאזrצrr

14:45-15:30

Vל"ש' ןבת וברסתם

15:30-16:00

קספהת הgק

16:00-17:30

ואnגחת נהתווח  :חסוב

נתותנ:

טפלון

ונא וקמוuי ב' הדזתונמ  T9ח ללד mתא השהו r:יפזנ התפזגח

צעm

נתולצ ע " • חבר• א•ב" א והקל'•ת הבקהר אבץר .

קמםו בעוהד :

 ~vתוכרננם m.םדגג סרגוםת ווחrפג·.m
טפלון

בתרק הrtס

זןgפ ' ז .לפmר
נש•א

ההרחואצ mחררמ הומדפס nrט שבהפ האנגל'11

ןצמךזן gרזmהא

__ _ _ _ע"ס _ _ _ _

ש"ח

אתרז  - - -- -חת•המ - -- -- --
~

~r

סטונדיטם לתאור שב•

ש"ח

טסונד'טם לתראו ~ש..וך

·J

,(!,

זרמ שהפתתות

ש" ח

f(J)A

נ;< r,.נ ..sנ וf dנו  -נס

r-

200.130. 85 .-ש"ח

זרמ ההשתת'!נת כללו' Uארm
כ•םד  mורם mפדס .

ת צהuיר בלמון דן נאדה,

ההשרהמ m

בקמםו םאב •רותח

וקמm

ת.

