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לוגיקה עמומה ושימ ושיה
תו ר ת הלוגיקה העמומה  ,שלידתה לפני כ 30-שנה ,

מטפלת בטענות ומושגים שהם " נכוני ם

חלקית" .

ה 11שום המוקדם והנפוץ ביותר של תורה זו הינו

לתחום ה בקרה .בבסי ס חוק בקרה המבוסס על
לוגיקה עמומה  ,עומד השימוש בחוקים לוג 11ם

'
טו פ ס הר ש מה

התכנ י ת
08:30-09:00

התכנסות והרשמה

09:00-09:10

דברי פתיחה

האיגוד הישראלי לבקרה אוטומטית

דו' נחום שימקי ן ,טכניון

הפקול טה להנד סת חשמל

09:10-09:50

ל בכוד

קרית הטכניון ,ח י פ ה

מבוא לבקרה עמומה
פוופ' מ  .שניידו  1אונ' תל -אביב

•קלס 11ם" לקביעת הפעולה הרצויה  ,ויצירת ממשק
מתמטי מתאים בין המשתנים הלוג 11ם לבין האותות

א.ג.נ .,

09:50-10:30

זיהוי תבניות בזערת אישכול מעורפל

ה נני מ בקש/ת לרשו ם אותי ליום עיון בנושא:

פר ופי י  .גת  ,טכניון ,

הנומר  11ם שבמערכת הפיסיקל י ת .

דו' .א גבע ,אוני בן  -גורי ון

י תרונות הבקרה העמומה ,כפי שמו פ יעים בספרות,

נעים החל מפ תרון קל ומהיר של בעיות
· סטנדרטיות"  ,ועד לפתרון בעי ות שקשה לפצחן

10:30-11 :00

הפסקת קפה

11:00-11 :40

אסטרטגיה לבקרה מסתגלת של
תגובת מבנים גמישים בלתי תלויה במולד

1li!2.. :il

באמצעים אחרים .בצד המחלוקת שליוותה את
התחו ם מראשי תו  ,הר י מספר גדל והולך של

שימושים מעש"ם מעיד בברור על התועלת הטמונה

11:40- ]2 : 10

אשר ·~ערך במל ו ן ·מגלד דניא"ל' הרצליה ,ביום ה' . 1.2.96 .
שם :

פר ו פי ת .וולו  1טכניון

ה נחתה אוטומטית של כלי טיס בלתי

כתוב ת:

מאויש באמצעות לוגיקה עמומה
.א

בו  ,ועל הצורך להכיר כלי זה ולצרפ ו ל" ארגז הכל י ם"
הסטנדרטי של המהנדס.

לו גיקה עמומה ושי מו ש י ה

12 : 10-12 :40

אבושיy

1

תעשי ה אויו י ת

טל פ ון:

בקרה עמומה ככלי לפיתוח מהיר של
בקר ראשוני

דו' ד  .גרשון ,רפא"ל

בצד השימושים בבקרה  ,אנו עדים באחרונה

מקום עבודה:

להתענוונות רבה בוו שומי לוגיקה עמומה בתחומים

12 :40-14 :00

הפסקת צהרים

אופטימיזצי ה ועוד .זאת ,במק ביל לשילוב יכולת לימוד

14:00-14 :40

בעי ו ת אופטימיזציה עם מידע עמום

נוספים הכוללים סיווג וזיהו,י קבלת החלטות,
במערכת

פו  tפ'

החוקים הלוגוום  .חלק נכבד מההרצאות

ביום העי ון יוקדש להצג ת נושאים חשובים אלה .

טלפון ------ :פקס :

14:40- 15:20

ד.

ב 1טנוי , 1אונ' חי פה

מצורפת המ חאה ע"ס

עי בוד תמונה  ,לוגיקה עמומ ה ו רשתות

עצביות בבקרה של תהליכים ביו -
טכנולוגיים:

כמנהגנו בימי עיון קודמים  ,שאפנו להציג תמונה

תאריך  ----חתימה

יישום ל 11צור Pollulan

דו' ה  .ג tטמןlN ,נ'

בן-ג tוי  tן

מאוזנת הן של התיאוריה והן של ה"שום התעשוות.י

דמי

תקוותנו  ,שמגוון ההרצאות משקף תמונה נאמנה של

15 :20-15:50

הפסקת קפה

הנושא והיקף הפעילות בו בארץ  ,ו יאפשר לאנשי

15 :50-16:20

בקרה עמו מה עבור י חידת קיטור
דו '  .Nחוס  ,ח  .ט, y1

16:20-17:10

11שום לוגיקה עמומה במערכת החלטה
לסימולצית קרב ש ר יון.
 :l!.הוט  tב  ,צ  .אלטמן ,מפא" ת ,
ד10 .ח 1ב1לסקי .חבות .IET

אקדמיה ותעשיה כאחד למצוא ענ"ן ביום עיון זה

ולהפיק ממנו את התועלת המירבית .

דר ' נחו ם שימקין

ש· · ח

השת תפו ת

סטוד נטי ם ל תואר ש ני ושלי ש י

סטוד נט י ם לתואר ראשון

220

ש" ח
ש"ח

145
 90ש"ח

חבות חשמל

ד מי ה הש תתפ ו ת כוללים ארוחת צהר  11ם

במלון "מגדל דני אל"  ,כי בוד ו חומ ר מודפס.
ההרשמה גם במקו ם  ,א ם יוו תרו מקומו ת .

מארגן י ום העיון

)שם המרצה מ tדגש קב( t
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