שערוך וזיהוי

התכנית

תורת השערוך והזיהוי מהןןה כיום אחד מתחומי היסוד

08: 30 • 09: 00

ש'ן תורת הבקרה המודרנית .כאנשי בקרה אנו מש'ובים
בטבעיות משערכי מצב בכ'ו מערכת בקרה בחוג סגור
)כמעט(  ,ומשערכי פרמטר'ם בא'וגוריתמ' בקרה

09:00 • 09: 10

במידת שמושיותה הרבה בענפ'ם מגוונים אחרים ש'ן

09: 10 • 09: 50

טופס הרשמה

התכנסות והרשמה

'ןכבוד

האוגוד הושרא'ןו 'ןבקרה אוטומט'ת

דבר' פתיחה

פרופ' א.

פוואר (

דר'

·'

אושמן ,טכנוון

מסתג'ות .עם זאת ,מתאפ"נת תורת השערוך גם
המדע וההנדסה  .כך 'ומש'ו  ,גאוס· המקוב'ן כאחד

'·

.,נ.ג.א

בר·'צחק ,טכניון

ממניחי התשתית 'ותורת השערוך -פיתח את שיטת

הננ 1מבקש/ת לרשום אות 1ל 1ום ע1ון בנושא
09:50. 10:30

השמ 11ם מתצפ 1ות ט'ן סקופיות ירועשותי  ,וידועים
שימושים רבים ש'ן התורה במערכות כ'וכ'ויות
וחברתיות .

מעורבותם ש'ו מדענים ומהנדסים מאסכו'וות שונות

משערכי מצב אופטימ'ו"ם במימד נתון

·שערוך rווהווי

א .כהן ,טכניון

אשר  1ערך במלון ידן אכד 1ה'  ,הרצל 1ה ,ב 1ו ם ג' 2 7•6.94

10:30 . 11: 00

הפסקת קפה

11 : 00. 11:40

זיהוי ש'ן פונקציות תמסורת עם אי ודאות

בפיתוח התורה הניבה  ,במשך הדורות  ,מגוון גדו'ו ש'ן

שם:

דר' פ.א  .גוטמן ,טכנ'ון

כתובת :

גישות ו'ואגור~תמ'ם  .א'וו נב'ודים באופן מ'דו'ן אי -הודאות
)הגישה הב"סיאנית ,גישת פישר ( גישה המבוססת ע'7
תורת הקבוצות וכו'(  ,בהת 11חסות 'וזכערכת הידנמית
הנדונה ,בשיטת עיבוד

האותות ועוד.

11 : 40 • 12:30

פרמטריזציה ש'ומה ש'ו כ'ן ההרחבות
החיוביות והצריונ'ואיות ש'ו סדרת ק11ריאנס .

ט'ופון:

'ןטכנו 'lוגוה ,שבדיה
)ההרצאה תנתן בשפה האנג'וית(

מקום עבודה:

פרופ' א .לינדקוויסט ,המכון המ'וכות'

כך( בצד שיטות

שערוך המבוס סות ע '7מו'7ד1ם סט1כסט 11ם מורכבים

קרות הטכנ'ון ,חופה

מסננים מתחשבים ושערוך מצב וrיתי
י  .נתן ,פרופ'

הריבועים הפחותים ע'ו מנת 'וחוrת את מס'וו'ו י גרמ'

הפקולטה להנדסת חשמל

·

ק"מות גם שיטות דטרמינ'סטיות הנדערות כ'ן בסיס
הסתברותי .

וזכרות עתיקותה ש'ן בע 11ת השערוך  .העיסוק המחקרי
בה ופיתוח התורה 'וא נח'ושו עם הזמן  .גישות חדשנ~ות

12: 30 . 14: 00

ארוחת צהרים

14: 00 • 14: 40

שערוך הסתברות גי'ווי במכיזכ חיפוש
דר' ס .רוג'רס ,חב' אופא'l

בתחום הבקרה Jאופטימיצrית  , Hooקבוצות עמומות(

טלפון:
מצורפת המחאה עיס

משפיעות כיום ע'ו כווני המחקר ( וא'וגוריתזכים
מתקדמים אשר פותחו ברוח ג'שות א'וו אף יוצגו ביום

14:40. 15:20

העיון הנכחי .בהקשר זה נצ"ן כ' אנו שמח'ם ע'ו
שהתאפשר 'ונו 'ןש'ןב במסגרת התכנית את הרצאתו
ש'ו פרופסור אנדרס 'וינדקוויסט מן המכון הזכ'וכותי
'וטכנו'ווגיה ,שבדיה  ,השוהה בטכניון 'ןתקופת שבתון .

15:20. 15:50

הפסקת קפה

15: 50 . 16:30

תכנון ש'ן מסנני עקיבה 'ןינאר"  Dבאמצעות
אופט 1מיצrיה רובסטית בH2-

'ןמ זכהבטים תאורט 11ם וא'וגוריתמ 11ם

·

ניסינו 'ןתת 'ןיום

סינון 'וא 'lינארו בג1שה ש'ו

Hoo

פרופ' נ  .ברמן אונוברסוטת באר-שבע,

פרופ' א .שקד ,אונוברסוטת תל·אב'ב

ה'JJון גם גןןן "שומי  ,באמצעות כמה הצראות אשר

'תמקח ע" '7שומי שוטות שערוך 'ןפתרון בעוות

דמ' השתתפות

ידן

אנו 7זכו '11ם שאוסף הנושא 1ם אשר  1וצג ב 1ום הע 1ון

יאפשר 'ןכ'ו אחד מאיתנו 'וזכצוא בו ענ'ן .

שערוך מצב מטרה מתמרנת המבוסס ע '7מו'וד
פקודת תאוצה קבועה בקטע'ם

דר' ש  .דר ור (
דר' ועקב אושמן
מארגן יום הע 1ון

צה'·, 'l

דר' ג .

דר' ח  .וייס ,רפאי'ן
)שם המרצה מודגש בקו(

סטודנט'ם לתואר ראשון

הקסנר ,

220
145
90

שיח
שיח

שיח

דמ 1ההשתתפות כולל  1ם ארוחת צהר  11ם במלון

אונ'ברס'טת ת- 'lאב'ב
16: 30 . 17: 10

תאר'ך----

חתומה

סטודנטום לתואר שנ'

דר' ,שע'·' תעיש  ,פרופ' א .שקד ,

תעשית'ות.

---חיש----

רפ"אל,

אכדוהי ,

כ'בוד וחומר מודפס.

ההרשמה גם במקום  ,אם '//תרו מקומJת.

