 0ד:ב'>ר
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שיטות חישוביות ~ ב:.קרה
כפי שמוכר לרבים מאיתנו ,לעיתים קרובות הקושי בפתורן

בעי ות בקרה מתעורר TIו לאחר ניסוח הבעיה המתמטית
הנו בעת מיישום העקרונות התאורטיים של תורת הבקרה.
כך,

למשל ,

בעיות

תנאי

שני

) Boundary-Value Problems

שפה

בפתרון ביעות בקר ה אופטימלית ,מערכ rת מצומדות של

08: 30-09:00

התכנסות והרשמה

09:00-09: 10

דבר• תפיחה

האיגוד הישראלי לבקרה אוטומטית

רפופ' .א פויאר ,דר ' י .אושמן ,טכניון

הפקולטה להנדסת חשמל

09: 10-09:50

משוואות ריקטי וליאפונוב המתקלבות בvב;יות הפחתת סדר

v

אופט•מלית ובבעיות בקרה רובסט•ת ,ב •.ות אופטימיזציה

.0:30

מורכבות שומת לפתרון הבע•ה המתמטי;n

~ 09:

ש • טות ח•שוב•ות לפתרון בע•ות בקרה ממש•ך אבופן

אשר "ערך בבית הארחה שפ"ם
ביום ב'

10:30-11 :00
11:00-11:40

מי מוש מערכות ממן מ•ד -:vי אופרטור

-

לפתרון בעיות בקרה .בהרצאה המרכז•ו  rיציג פרופ' א.
שקד סקירה מקיפה )  ( Tutorialשל שיטת האי  -שוו•וניס

)(LMI

מערכות בזמן בד•ד ובבע•ות בקרה אוכ!ט•מל•ת ,שיטות

11 : 40-12:40

12:40-14:10
14:10-15:00

8

יתר ונות נומר"ם

ה. QF1' Toolbox -

r

משתנ•ם .

א -1ש1וו1וני ם מטירצ•אlוים לינאר  11ם (LM)/

לראותכם .

טל פו ן:
מקום בעודה:

ארוחת צהירם

- QFT Toolbox

אספקטים ח 1שוב 11ם

טלפון ------ :פקס:

דר' ע  .יניב ,אוניברסיטת תל  -אביב

15:00-15:40

5:10

-

מלט"'ם

ר 15:

הפסקתקפה
תכן מערכות בקרה מרובות-משתנים

באמצעות אלגוריתמ•ם גנט"ם
דר' ד .לו1ן ,טכניון

16: 50-17:30

-----ח'"ש--

שיטות חישו ב ישומיות בבקרה אופטימלית
דר' ' · בן-אשר ,תעשיה צבאית/

16: 10-16:50

אי ן לנו ספק כ• אוסף הנושא•ם אשר •וצג ב•ום הע•ון •אפשר
ללכ אנשי קהיליית ה בקרה למצוא בו וגנין ,ואנו מקוו•ם

כתובת:

מצורפת המחאה ע"'ס

הומוטופיות לפתרון בע•ת הפחתת סדר או.פט•מלית ושיטות
כמו כן יוצ

. 20.5.96

בבקרה

שורש ר•בוע• בשער וך  .בהר צאה ,המל 11ה ·בהדגמות מחשב ,--
השימוש בלאגור 1תמ 1ם גנט 11ם לתכן מערכ ת בקרה מרובות

מרכז כנסי ם וקונגרסים

פרופ' א .פויאר ,ט כינון

והש•מוש בהם לפתרון

בע•ו ת בקרה  .יוצגו ש•טות ח•שוב•ות לט•פrל בבעי ות מימוש

-

שיטות שורש ריבוע• בשערוך

דר'

'·

אושמן ,טכניון

תאריך  ----חתימה

דמי השתתפות

סטודנטים לתואר שני ושלישי
סטודנטים לתואר ראשון

ש"'ח

220
 745ש"'ח
 90ש"'ח

ד מי ההשתתפות כוללים ארוחת צהריים  ,כיבוד וחומר
מודפס.

ההרשמה גם במקום ,אם •ו ותרו מקומות.

דר' •עקב אושמן
מארגן יום הע•ון

r

שם :

פרופ' .א שקד ,אונירבסיטת תל -אביב

יום העיון הנוכחי •עסוק במגוון רחב של שיטות ח•שוביות

•וצגו אספקטים חישוב 11ם של

שיטות חישוביות בבקרה

ז .פלמור ,

הפסקת קפה

לאגוריתמ• ס גנט"ם וכדומה(.

הל  1נאר  11ם המטריציאל 11ם

הנני מבקש/ת לרשום אותי ליום עיון בנושא:

דר' ה .רוטשטיין ,טכניון

מוץא .

)שיטות ישירות בבקרה אופטימלי,ת אופטימיצז•ה באמצעות

.,נ.גא.

אספקטים ח•שוב"ם בתכן אופט•מלי של

דר' ל .מיר i7י  , tפרופ'

נכח הח•שוב העומד לרשותנו  ,הע•סוק המחקרי בפ•תוח

כך אנו דעים להכנסה לשימוש של שיטות עתירות חישובים

פתרון משוואות ההטלה האופטילמ•ת
כחכמה לש•מוש בש•טות הומוטופיות

(LiftingJ

אש ר נסחנו .עם

עקב עומות •דועות ה•טב אלו ,ולאור הת•גבור המתמ•ד

קרית הטכניון ,חיפה

מערכות דג• מה באמצעות הגבהה

בכוחו של המחשב ולהשתמש בש•טות  1r1שוב 1ות בדרגות

זאת ,גם אם קבלנו אלגור•תם סגור לפתרון הבעיה
המתמטית באמצועת מחש,ב לע•ת•ם הקושי מתעורר בעת
"שומו של האלגור•תס לע מכונה בלעת או ר ך מ•לה סופ'.

לבכוד

ט .גילת ,אורבוטק; דר' י' .והוי.
.א 'זזוצ'בסקי ,טכניון

,--..

בלעות פונקציונל מח•ר סטוכסטי וכדומrה .פרט למקר•פ ,.-...,
בהם אנו עוסק•ם בבע•ות " פשוטות"  ,נ<Jלץ לרוב להזער

טופס הרשמה

התכנית

( Two - Point

המתקב•גות באופן ט בעי

~~~A.

)שם המרצה מודגש בקו(

c

