חוושנים במערכות בקרה תעופתיות

בחירה נכונה של ח11שנ• ם  ,אפיונם הרלוונטי ושילובם
הנבון ,הם בין האתגר•ם

הגדול • o

של אנש• בקרה

ואלגור•תמ•ם העוסק•ם במערכות בכלל ובמערכות
תעופת•ות בפרט .

טופס הרשמה

התכנית

08: 30 . 09:00

התכנסות והרשמה

09:00 . 09: 10

דברי פתיחה

פ ר ופ' א .

פו'אר ,

לבכוד
הא• ג וד ה•שראל• לבקרה אוטומטית

הפקולטה להנדסת חשמל

טכנ•ון

קר•ת הט כנ•ון ,ח•פה

עקב מורכבות הנושא ,נ•תן 'ןהצ•ג

09:10. 09:50

אותו כזמ oפר כ•וונ• מבט המשל•מ•ם זה את זה .

מערכות סנסורים תעופת 11ם  ,הישגים נוכח צרכים

פרופ'

יום העיון •עסוק בטכנולוגיות מודרני ות של ח11שנ• ם  ,תכן

09:50. 10: 20

מעש• ש'ן מערכות ח"שנ•ם ושיטות תאורט • ות 'ןש•'ןובם

ש.

.,נ.ג.א

מרחב  ,טכנ• ון

הננ• מבקש/ת ל ר שום אות• ל•ום ע• ון בנושא

סבי בון 'ן  11זר טבעתי

ידר

ר.

• הלום  ,תמימ  ,תעש י ה אוו ר ו ת

במערכות בקרה  .מתוך מבחר עשיר ש'ן אפשר•1ות ,

בחרנו להתרכז בח"שנים המשו בצ•ם במערכות נ•ווט
והנחיה של כל• ט•ס ולוו•נ•ם  .א•פ•ון ובחירה נכונים של
טכנולוגיות הח"שנ•ם ואופן ש•לובם במערכת הכוללת ,

ביום ג'

10:20. 10: 50

הפסקת קפה

10:50· 71:20

סביבון סיבים אופט"ם
דר '

ד.

משום כך  ,אנו עד·ם למאמצ•ם רב•ם והשקעות
מהמשכות 77ו•דום טכנולוג 1ות ח 11שנ• ם ולפ•תוח ש•טות

אברהם  ,תמימ  ,תעש י ה או ור ו ת

מת 7ידמות 'ןנ•צולם המ• רב'.

12: 00. 12: 40

למד•ם על הש•מוש•ם ברכ•ב• מקרומכנ•קה למד•דה
א•נרצ•א'ן•ת.

טל פ ון:

מד•ד קצב ז11יתי מבוסס מד י תאוצה

דיר י .

טכנולוגית מד•ד• קצב זוו•ת• הג•עה בשני ם האחרונות

ולנר ,

א'ו  -אופ

בו-אשר ,

מ.

וצלר ,

דיר ג  .ל י ברמן ,

12: 40 . 14: 10

ארוחת צהרים

14:10. 14:50

שיל ו ב מדי דים במערכות ניווט אינרציאליות
פרופ' י  .בר יצחק  ,טכניון

כ מו כן נצ"ן את הח"שנ• ם הא'ןקטוראופ ט" ם ,
המשתל ב• ם במערכות נ•ווט והנח•ה עקב ש•פורם,
הי ר•דה בעלותם וזמ• נות כושר ח•שוב גבוה .
אנו תקווה שהודות למבחר הנושאים ואיכות ההרצאות,
מספ ר ר ב ש'ן אנשי בקר ה ,אלגוריתמים ומער כת,
מהתעש  11ה ,הצבא והאקדמיה ימצאו את יום הע•ון פורה

14:50. 15:20

מד •ף קו רי ול יס  .עקרונות ושימושים
דיר א  .נצר  ,רפאיל

דר' זאב ברמן
מארגן יו ם

מקום עבודה:

15: 20. 15: 50

הפסקת קפה

15: 50. 16:30

מיקרו  -מכניקה ומיקרו  -מערכות בעולם ובאץר
דיר ש  .ק'ודור  ,רפאיל

16: 30. 17: 10

טכנול ו גי ו ת מד•ד• ל ווי ני ם
י  .אפרתי ,מבית  -מנהל טכנולוגיות חלל ,

טלפון:

מצורפת המחאה עי ס

תאריר-----
דמ•

~ ------שיח

חת•מה

השתתפות

סטודנט ים לתואר ש כ• ושלישי

ומענ"ן .

ה ':,Jוi

כתובת:

מ  .שוסט ר מן  ,תעיש

';ה•שג•ם מרש•מ•ם  .סב•בונ• ל  11זר טבעת• ו  oב•ב;נ• ס•ב• ם
אופט 11ם הג•עו 'ןבשוות מסחר•ת 'ןא מכבר והנה אנו

r

מערכת להנחתה אוטומטי ת של מ 'ן•ט· ם על בס י ס
סנסור אלקטרו-אופטי קרקעי

דיר מ .

. 7.2.95

שם:

11:נם נע'ן• השפעה מכרעת על ןב;_ו; ; פת הב•צוע•ם .

11 : 20. 12: 00

·ח  11שנ 1ם במער כות בקרה תעופת•ותי

אשר •ערך במל ון ·מגדל דני אל' ,הר צליה ,

תעשיור

אוירית

)שם המרצה מודגש בקו(

סטודנט• ם ל תואר ר אשון

220

שיח

145

שיח

90

שיח

ד מ• ה השתתפות כול ל • ם א ר ו חת צהר " ם במ ל ון
·מ גדל ד נ• איל •כ ,בוד וח ומר מודפס .
ההרשמה גם במקום ,אם •וותרו מקומות.

