בקרת מסלולים ובקרת הכוון של לוויינים

טופס הרשמה

התכנית

Satellite Orbit and Attitude Control
מערכות בקרת מסלול ובקרת הכוון של לוויינים משמשות לתחזוקת
מסלול של לוויינים ,כמו גם לרגולציה ועקיבה אחר הכוון זוויתי רצוי
בתנאי משימה משתנים .בקרת מסלולי לוויינים מתבצעת במגוון
שיטות מתקדמות .לאחרונה ,נעשה שימוש גובר בשיטות של בקרת
משוב המבוססות על דחף רציף כדי לבקר מסלולי לוויינים,
המאפשרות פעולה אוטונומית בחלל ,כמו גם שיטות בקרה מתקדמות
הכוללת דחף אימפולסיבי ,כדי לאפשר מגגון רחב יותר של משימות
חלל .מערכות בקרת ההכוון מוצמדות באופן כללי למערכות בקרת
המסלול וכוללות שימוש באמצעים פסיביים ואקטיביים לעקיבה אחר
פקודות הכוון ולהשגת דיוקי הצבעה נדרשים בהינתן מסלול ייחוס.
מטרת יום העיון היא להציג מספר שיטות מתקדמות לבקרת מסלולים
ולבקרת הכוון של לוויין יחיד ושל מספר לוויינים בטיסת מבנה ,כולל
יישומים נלווים כגון בקרה למניעת התנגשות ,איסוף אוטונומי בחלל
ובקרה פסיבית באמצעות גרר דיפרנציאלי .יום העיון כולל מצגות
המציבות את פעילות האסטרודינמיקה ובקרת הלוויינים בהקשר של
חזון החלל הישראלי ,ומספר הרצאות מקצועיות הדנות בבקרת
מסלולים ,בקרת הכוון ובקרת טיסת מבנה של לוויינים.

פרופ' פיני גורפיל ,טכניון
מארגן יום העיון

08:30-09:00

התכנסות והרשמה

09:00-09:10

דברי פתיחה
פרופ' פיני גורפיל ,טכניון

09:10-09:40

חזון חיל האוויר -טכנולוגיה עתידית בחלל
סא"ל אורן ברדה ,חיל האוויר והחלל

09:40-10:15

תכנית החלל הישראלית ובקרת לוויינים
משה שחר ,מפא"ת

10:15-10:45

בקרת מסלול אוטונומית ללוויין "ונוס"
עופר סלמה ,רפאל

10:45-11:15

הפסקת קפה

11:15-11:45

בקרת משוב לתמרוני מניעת התנגשות לוויינים
באמצעות מנועי דחף רציף
ד"ר דוד משנה ,יועץ

11:45-12:20

בקרת מקבץ לוויינים בעזרת גרר דיפרנציאלי
ד"ר רז טמיר ,מב"ת ,תעשייה אווירית

12:20-14:00

הפסקת צהריים

14:00-14:30

איסוף עצמי אוטונומי בחלל ע"י בקרה מבוססת
פוטנציאל מלאכותי
Practical Autonomous Space Assembly using
Artificial Potential Based Control
ד"ר קאם שאהיד ,טכניון

14:30-15:00

גישת תכנון לאחור בניהוג זוויתי של לוויין קשיח
לתמרונים מהירים
דב וורבין ,מב"ת ,תעשייה אווירית

15:00-15:30

הפסקת קפה

15:30:16:00

חישה דחיסה של מצב זוויתי ברשתות לוויינים
ד"ר אבישי כרמי ,NTU ,סינגפור

16:00-16:30

תמרון זוויתי מיטבי של לוויין במצב תנודתי
Fuel‐optimal attitude maneuvering of
a space vehicle in the swinging mode
פרופ' איליה יוסלוביץ' ,טכניון

16:30

דברי סיום
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