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Meeting Program לתוכנית הכנס
Education Program תכנית השתלמויות מקצועיות
July 20, 2011
Holon Institute of Technology
במכון הטכנולוגי חולון

Registration הרשמה
Directions דרכי הגעה

Technical Exhibit

Reserve July 20 -21, take part in the annual
Optical Engineering event.
Network with your colleagues.
Find about latest equipment and
components in the Exhibit.
Expand and refresh your professional skills.

תצוגה טכנית

, לחודש21 - וה20 -שריין ביומנך את ה
.אל תחמיץ את האירוע השנתי להנדסה אופטית
.פגוש את חבריך בעלי עניין מקצועי משותף
התעדכן בציוד ורכיבים חדשים לתחום בתצוגה
.המסחרית
. הרחב ורענן ידע מקצועי- שמור על רלוונטיות

תוכנית Program
Opening and Plenary Session
פתיחה ומושב מליאה
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ברכת המדען הראשי במשרד המדע והטכנולוגיה
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Click session name to link to the program

HT

ייתכנו שינויים בתוכנית Changes in the program are possible
חזרה לדף הראשי

Imaging Optics
10:45

Chair: HIT -  ישעיהו )שלי( גלזר:מנחה

10:45

Electrically Tunable Laser Beam Shaper

11:10

Optical Design and Camera Integration
for Hand-Held Communicators
Lens mounting method effect on optical
surfaces deformation

11:35
12:00

12:30
14:00
14:00
14:25
14:50

15:15

15:45
15:45

3D optical scanner based on lock-in
imaging technique

Time-Dependent Coupled Mode Analysis
of Photonic Components
Optical Synthetic Aperture Telescopes for
Micro-Satellites
Optical Power Control Filters: from Laser
Dazzling to Damage Protection

Adaptive Properties of the Liquid Crystal
Cell with Microlens-Profiled Aligning
Surface

(1 ) Orbotech Ltd.
(2) JCT
(3) Institute of Physics of
NASU (Ukraine)
Motorola Israel Ltd.
OrboTech Ltd.
HIT

A. Hardy1,
V. Shteeman2
I. Glaser,
E. Chernyak
T. Fisher Masliah,
A. Donval,
O. Lipman,
Y. Ofir, M. Oron
M. Reznikov,
M. Manevich,
J. Varshal,
N.P. Eisenberg

(1) Tel-Aviv University
(2) ORT Braude
HIT
KiloLambda Technologies,
Ltd.
JCT

[קפה ]תערוכה ופוסטרים
Chair:
TBD
:מנחה
Indium Nanolayers Evanescent Light
Technique Profiles Evaluation

16:55

Impulse response of a Fabry-Perot
etalon: Spectral Optical Coherence
Tomography vs. a novel FFT Based
Impulse Response Reconstruction
Algorithm (F-BIRRA)
Development of a New Type of ElectroOptic Lens

17:45

M. Zenou1,
Z. Kotler1,
M. Manevich2,
J. Varshal2,
M. Reznikov2,
Yu. Reznikov3
F. Saadoun,
E. Brami
B. Greenberg,
G. Gross, R. Kour,
R. Oron
M. Krin, B. Apter

[הפסקת צהריים ]תערוכה ופוסטרים
Chair:
(HIT) -  בוריס אפטר:מנחה

16:30

17:20

הדמייה אופטית

Imaging and sensing with optical
noise radar

N. Mirchin,
I. Lapsker,
M. Halwani,
A. Peled
Y. Levi,
E. Granot,
S. Sternklar

JCT

Ariel

1

H. Feldman , R.
1

Naidis , B.

1
2

Applied Materials
Bar Ilan Univ.

1

Morgenstein ,
I. Bar2
M. Biton,
D. Mermelstein,
S. Sternklar,
E. Granot

Ariel

To program layout table לטבלת תוכנית הכנס הראשית

חזרה לדף הראשי

Non-Imaging Optics אופטיקה שלא לצרכי הדמייה
10:45
10:45
11:10

11:35
12:00

12:30
14:00
14:00
14:25

14:50

15:15

Chair: (HIT )  גדי גולן:מנחה
Displays Development in Israel – Technologies and
Possibilities
Multi-Primary Approach in Flat Panel Field Sequential
Displays
A Multiple Algorithm Based MPPT for Solar Cells
The Possibility of Ultra Fast Detection in SiGe Thin
Layers

A. Miscovich

Consultant - Displays

I. Ben-David

Motorola Israel Ltd.

Y. Beck

OrboTech Ltd.

B. I. Lembrikov,
Y. Ben-Ezra

HIT

[הפסקת צהריים ]תערוכה ופוסטרים
Chair: (HIT ) עזרא- יוסף בן:מנחה
Novel Family of PIN Solar Cells

G. Golan,
A. Axelevitch

HIT

Investigation in optical transmittance of very thin metal
films

A. Axelevitch,
B. Gorenstein,
G. Golan

HIT

“Big brother” is watching, must he know it's you?

G. Barnhart-Magen,
A. Meron, G. Golan

HIT

Nonlinear optical effects in smectic liquid crystals

B. I. Lembrikov

HIT

To program layout table לטבלת תוכנית הכנס הראשית

חזרה לדף הראשי

LASERs in Medicine
10:45

ליזרים ברפואה

Chairs: (JCT)  לייכטר.( ; יOrlase )  שושן. א:יו"ר
Moderator: (Orlase )  שושן. א:מנחה

10:45

Light and Laser Interactions with Tissues and their Clinical
Applications *

A. Orenstein

Sheba Hospital

11:25

Beam Delivery Method for Medical Systems*

Z. Karni

Alma Lasers

11:47

Surgical and Aesthetic Applications of Lasers *

G. Malamud

Lumenis

12:10

Femtosecond Selective Photobleaching of Macular
Degeneration Pigments in Near Retinal Contact

Z. Manevitch ,
2
2
C. Levy , I. Hemo ,
1,2
A. Lewis

The Hebrew
University 1,
Hadassah Univ. Hos.2

12:25

Free-Electron Lasers: Future Applications in Medicine and
Industry

Y. Socol

Falcon Analytics

12:45

1,2

[הפסקת צהריים ]תערוכה ופוסטרים
Invited paper * מאמר מוזמן

Optics in Biology & Medicine
14:00

אופטיקה בביולוגיה ורפואה

[הפסקת צהריים ]תערוכה ופוסטרים
Chair: (JCT)  לייכטר. י: יו"ר
Moderator :
( שוהם )טכניון.ש
:מנחה

14:00

Accurate Measurement of Systolic Blood Pressure by
Photoplethysmography*

14:30

Depolarization of the Cytoplasmic and Mitochondrial Plasma
Membranes as a result of Photodynamic Therapy

S. Akiva, O. Gleisner,
Y. Mordechai,
E. Shalom, M. Nitzan.
S. Haupt, H. Weitman, Z.
Malik, B. Ehrenberg

14:50

Detection of Over-Use Fractures by the Shift in Resonant
Absorption Frequency of Radio Frequency (RF) EM Waves

M. Margaliot1,2 ,
D.S. Moran3

15:10

Densitometry of Fluoroscopic Images for Quantitative
Evaluation of the Upper Urinary Tract Clearance Rate

V. Neeman1 , Y.
Turgeman1, I. Leichter1,
D. Pode2, M. Duvdevani2

Interferometric microscopy and nanoscopy of red blood cells*

N. T. Shaked

15:30

15:50
16:30

[קפה ]תערוכה ופוסטרים
Moderator :
(JCT)  לייכטר.י

JCT

Bar Ilan Univ.
1

Soreq NRC,
JCT,
3
Heller Ins. Of
Physiology (IDF)
1
- JCT
2
- Hadassah Univ .
Hospital
2

Tel Aviv Univ.

:מנחה

16:30

Ultra High Resolution Narrowband Full Field Optical
Coherence Tomography Using a Liquid Crystal Tunable
Retarder

A. Safrani,
I. Abdulhalim

Ben Gurion
University

16:50

Holographic Patterned Photo-stimulation for Vision
Restoration*

I. Reutsky, N. Farah ,
S. Shoham

Technion

17:10

Spectral Analysis of Dual Energy CT Data for Improved
Visibility of Lung Nodules

Leichter I , Ben-Shimol
1
1
E , Kadosh I , Lederman
2
2
2
R , Bogot N , Sosna J

17:25

Decline in brain cancer incidence in brain side exposed to
RF radiation

M. Bar-Chanah ,
,3
M. Margaliot2

Scanning Microlens Probe for Medical Applications

I. Binshtok, G. Ezrachi ,

17:40

1, 2

1

1
2

1
3

- JCT
- Hadassah Univ .
Hospital
2

Soreq NRC, JCT,
- Israel MOH

JCT

D. Haronian

Invited paper * מאמר מוזמן

To program layout table לטבלת תוכנית הכנס הראשית

חזרה לדף הראשי

Optics for Industrial Control בקרת תהליכים תעשייתיים
14:00

Chair: ( Orbotech )  יגאל קציר:מנחה

14:00

The CTS – Camtek’s Triangulation System*

Y. Malinovich

Camtek Intelligent
Imaging

14:30

Novel Concept for 3D Measurement of Specular Objects

E. Meimoun

JeruLux Consulting

15:00

Translucent optical materials: spectroscopy of multiple layer
stacks*

V. Weiss, S. Lashansky, N.
Ariel-Sternberg,
Y. Erez

Elbit Systems
Electrooptics ELOP
Ltd.

R. Levy

Orbotech, Ltd.

15:25

Physical optics simulation for imaging

Invited paper * מאמר מוזמן
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חזרה לדף הראשי

Photonics
10:45

פוטוניקה

Chair: ( שמואל שטרנקלר )אריאל:מנחה
At the dawn of the Fiber-optics Coherent
Communication Age*

Y. Stav

Finisar

11:20

Cross-phase modulation mitigation in
WDM coherent links using efficient
training sequences

A. Zadok

HIT

11:45

The Chalenges of 100G and beyond

O. Barkai

ECI

12:10

1-Tbps Transmission System Based on
Hierarchical Approach to Wavelet Packet
Transform OFDM

Y. Ben-Ezra

HIT, Optiway,

10:45

12:30
14:00

Bar-Ilan Univ.

[הפסקת צהריים ]תערוכה ופוסטרים
Chair:
TBD :מנחה

14:00

Micro and Nano Photonic Devices on
Silicon Chips*

Z. Zalevsky

Bar Ilan Univ.

14:35

Propagation of sharp boundaries pulses
in dispersive media: an analytical
approximation

E. Granot

Ariel

15:00

Engineering of Quasiperiodic Gratings for
Multiple Surface Plasmons Polaritons
Couplers

I. Dolev

Tel Aviv Univ.

15:20

Indium Nanolayers Evanescent Light
Technique Profiles Evaluation

N. Mirchin

HIT

15:45
16:30

[קפה ]תערוכה ופוסטרים
Chair:
TBD
:מנחה

16:30

PHOTONICS and its Biological
applications*

Dror Fixler

Bar Ilan Univ.

17:00

Combining nano-particles and a hollow
core fiber for trace analysis of organic
molecules

S.l Laiman

Ariel

17:20

Phase Transition in Bioinspired
Supramolecular Quantum Nanostructure

A. Handelman

Tel Aviv Univ.

17:40

Ring-type Plasmon Resonance in Metallic
Nanoshells

B. Apter1,
O. Guilatt2,
U. Efron2,1

(1) HIT
(2) Ben-Gurion Univ.

Invited paper * מאמר מוזמן
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חזרה לדף הראשי

Poster Session

תצוגת פוסטרים

Chair: (ל.ה.קלרה רשף )צ

:מנחה

Sensitivity to Bend of Bend Insensitive Optical
Fibers

A. Patlakh,
D. Katzen

HIT

Generating function approach for spatial mode
multiplexing in optical communications with the aid
of diffractive optics.

S. Shwartz, M.l A.Golub,
S. Ruschin

Tel Aviv Univ.

Slow light and optical frequency sensing with
Brillouin cross-gain modulation

A. Lifshitz, S. Bloch, M.
Wart, S. Sternklar

Ariel

Using approximate analytical approach for
investigation of two-dimensional photonic crystals

I. Nusinsky,
A. Hardy

Tel Aviv Univ.

Controlling the transition point between the
ballistic and the diffusive regimes in turbid media

B. Barak, A. Yaroshevsky,
Z. Glasser, E. Granot, S.
Sternklar
A. Handelman1, I. Koren1,
N. Amdursky2, Gil
Rosenman1

Ariel

Phase Transition in Bioinspired Supramolecular
Quantum Nanostructure

1

Tel Aviv University,

2

Weizmann Institute
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חזרה לדף הראשי

הכנס להנדסה אופטית

2011

OPTICAL ENGINEERING

תכנית השתלמויות במכון הטכנולוגי בחולון ב 20 -ליולי

הקדימו להבטיח מקומכם
נכבדי,

החוג להנדסה אופטית מקדם לימודי המשך והרחבת בסיס הידע של קהיליית מהנדסי וחוקרי האופטיקה.
בצמוד לאירוע השנתי הננו מציעים תכנית הדרכה מגוונת עם סדנאות ברמות שונות הכוללות
נושאים כלליים כמו הגנת קניין רוחני ונושאים מתקדמים כמו פיזיקה גרעינית .התוכנית מציעה

ריענון חומר ,רכישת ידע והצצה לתחומים חדשים.

קיום סדנא מותנה במספר הנרשמים וכולל רישום לכנס השנתי אשר מתקיים ב 21 -ליולי במכון
הטכנולוגי חולון.

אל תחמיץ הזדמנות זו!

הזדרזו לבחור את הסדנא המתאימה לכם!
רמי פינקלר

יו"ר הוועדה המארגנת

תאורה וחידושים בהנדסת מאור.
עקרונות הצילום הדיגיטלי

רישוי ותקינה של ציוד רפואי
מדידת רמת חמצון הדם באמצעות שיטות
אופטיות.
האופטיקה והפוטוניקה  -כיוונים חדשים בתחום
הננו-טכנולוגיה.
תכנון יישומים אופטיים בהתבסס על תכונות
חומרים מודרניים.
אופטיקה ופיזיקה גרעינית.
הגנת קניין רוחני – תחום האופטיקה.
גבישים פוטוניים  -תיאוריה ותהליכי ייצור
) .( MEMS

דר' אינה ניסנבאום,
דוד תורג'מן,
דניאל קלינה

 3שעות

בסיסית

10:00

דר' רמי פינקלר

SEEEI

3שעות

בסיסית

14:30

עדי יצקוביץ

מדיקסנס

 3שעות

בסיסית

פרופ' מאיר ניצן

JCT

 3שעות

בסיסית

14:30

דר' יכין עברי

JCT

 3שעות

בסיסית

10:00

פרופ' יעקב פרידמן,
דר' יעקב איטין

JCT

 6שעות

מתקדמת

10:00

דר' יורי הופמן

JCT

 3שעות

מתקדמת

10:00

זאב פישר ,אסף וילר

פישר וילר
ג'ונס

 3שעות

מבוא

14:30

דר' דן הרוניאן,
דר' שלמה גולדין

JCT

 3שעות

מתקדמת

14:30

מחיר סדנא בת  3שעות ] ₪ 300כולל כיבוד קל ורישום לכנס ב 21 -לחודש[:
• לחברי  , SEEEIאילטם והאיגוד הישראלי להנדסה רפואית , ₪ 250 ISMBE
• לסטודנטים ,אזרחים ותיקים ,וחיילים בשרות סדיר מחיר מיוחד . ₪ 50
• להרשמה שלח את הפרטים הלוטים לkashak@012.net.il -

נייד:
דוא"ל:
מקום עבודה:
משפחה:
שם:
הקף בעיגול  -חבר ב  , SEEEIאילטם ,איגוד להנדסה רפואית ,חייל בשרות סדיר ,סטודנט לתואר ראשון ,גמלאי
שם הסדנא אליה מעוניין להירשם:

חזרה לדף הראשי

תאורה וחידושים בהנדסת מאור.
תיאור כללי:
אחד החושים החשובים ביותר של האדם הוא חוש הראיה .מרבית המידע מגיע אלינו באמצעותו .לפני שנים רבות השמש
היתה מקור אור יחיד עד שלפני  80,000שנה למד האדם הניאנדרטלי להצית את האש ובכך לשלוט עליה -ליצור אור.
תאורה חשמלית מבטלת את תלותנו באור יום חיצוני ,ללא תלות בעונות השנה ,יום או לילה .תאורה חשמלית תורמת רבות
לפריון העבודה ולבטיחות.
ישנם מקורות אור הפועלים בשיטות שונות ,גופי תאורה המכוונים את האור בהתאם לצורך ,תקנים המגדירים את איכות
התכנון ,שיטות תכנון והתקנה .עם התפתחות טכנולוגית ופתוח סוגים רבים של מקורות האור השונים ,תכנון התאורה הפך
למקצוע הנדסי בפני עצמו ,הרבה מעבר "לכמה מנורות נשים פה?".
תכנון תאורה הוא שילוב של מדע ואומנות .בהיותו מדע -הוא דואג לכמות ואיכות של האור הנדרש .בהיותו אומנות -יוצר
אווירה נעימה וחיובית .האור מניע ומשכלל את יכולות העבודה שלנו ,משפר את יכולת הריכוז ומשפיע על בטיחות .תאורה
)או תורת המאור( זהו מקצוע הנדסי המשלב בתוכו תחומים רבים :הנדסת חשמל ,מתמטיקה ,אופטיקה ועיצוב פנים .לא ניתן
לתכנן מתקן תאורה טוב ללא התייחסות לחסכון באנרגיה או לבטיחות .מתקן תאורה מתוכנן נכון ישלב בתוכו תאורת חירום
ויהיה נוח לתחזוקה .תאורה משלבת ארגונומיה ,תחום העוסק בארגון מקום העבודה או הפעילות של אנשים .ישנה חשיבות
גדולה מאוד לנוחות ראייתית של האנשים ,ליעילות ולבטיחות בה הם מבצעים את הפעילות .תאורה מהווה בסיס חשוב לכל
התחומים.
לתאורה לא מתוכננת נכון השפעה רבה לטעיות אנוש והיא עלולה לגרום לעייפות כללית ,פיזית או נפשית .תאורה לא
מתאימה לצרכי המקום עלולה לגרום לנזקים או סיכונים עקיפים ,אך לפעמים היא עלולה להוות סיכון בטיחותי ישיר .תאורה
נחשבת לאחד "הסיכונים הבלתי נראים" .לפעמים אין תלונות ישירות על תאורה גרועה ,אלא טענות "כלליות" לעייפות ,כאשי
ראש וחוסר יכולת ריכוז .ישנם אנשים שיעברו את הקושי ללא שום תופעות לואי ,ישנם אנשים שיחוו עייפות ,כאב או תופעה
נוספת אחרת -כמו בכל הקשור בתסמונת )סינדרום( הבנין החולה ) . (SBS
תכנון תאורה מהווה יסוד חשוב בתכנון החלל ובתחושת ה  WELLBEINGשלנו .נסקור פיזיולוגיה של ראיה וכיצד אנחנו
רואים .נבדוק מבנה מקורות האור וגופי התאורה השונים -וכיצד רואה תחום מרתק זה את עתידו.
קהל היעד:
כל המתעניין בנושאי תאורה.
דרישות ידע מוקדם:
אין.
המרצים:
דוד תורג'מן  :בוגר הטכניון – בפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה .מנכ"ל חברת "סיטילייט הנדסה בע"מ" – נציגת
 Schrederו  Valmontבארץ .חבר בוועדה הישראלית להנדסת המאור בהתאגדות מהנדסי החשמל .חבר
בוועדות תקינה ובוועדות מומחים במכון התקנים מטעם לשכת המסחר והתעשייה .מרצה בכיר ב"שנקר" – בי"ס
גבוה להנדסה ולעיצוב.
אינג' דניאל קלינה :מהנדס תאורה ,בוגר  CSUNבארצות הברית 35 (1975).שנה מהנדס תאורה ראשי בגעש
תאורה ומנהל את " מרכז המאור" של געש תאורה .מנהל את מעבדת התאורה והמעבדה הטרמית .עוסק
בפיתוח מערכות תאורה ובתמיכה בתכנון מאור .ב 20-השנים האחרונות חבר ועדות מומחים שונות בתחום
התאורה במכון התקנים הישראלי .חבר ותיק בועדה הישראלית להנדסת המאור  , CIE ISRAELחבר ב-
 IESNAוב.CIBSE -
ד"ר אינה ניסנבאום :מהנדסת חשמל ואלקטרוניקה המתמחה בתכנון תאורה ,בוגרת אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה
להנדסת חשמל ואלקטרוניקה .מנהלת מעבדה למדידות תאורה ומשרד תכנון המתמקד בתכנון
תאורה על תחומיה הרבים והמתמחה ,בין היתר ,בנושאי תאורת חירום ,חיסכון באנרגיה בתאורה
ובמחקר השפעת התאורה על בריאות העובד .ד"ר ניסנבאום פעילה בהתאגדות מהנדסי
החשמל ,חברה במועצה ההנדסית ומזה  5שנים משמשת כיו"ר הוועדה הישראלית להנדסת
המאור ומובילה ייזום תקינה בתחום המאור בארץ.
חזור לטבלה

מדידת רמת חמצון הדם באמצעות שיטות אופטיות.
תיאור כללי:
למדידת רמת חמצון הדם בעורקים ובוורידים יש חשיבות רפואית רבה .ניתן לעשותה בשיטה אופטית ,כיוון שיש הבדל
בספקטרום הבליעה בין המוגלובין מחומצן ללא מחומצן .בסדנא יוצגו הבעיות הפיסיקליות ,הפיסיולוגיות והטכנולוגיות
במדידה זו ופתרונות אפשריים.
קהל היעד:
מהנדסי אלקטרו-אופטיקה ,אנשי הנדסה רפואית מהאקדמיה ומהתעשייה .
דרישות ידע מוקדם:
ידע בסיסי באופטיקה.
תפוקה למשתמש:
הבנת נושא הפיזור והבליעה של האור ברקמה; הכרת הפיסיולוגיה של זרימת הדם ומעבר החמצן בעזרת הדם; הדגמת הבעיה
של מדידות פיסיקליות בגוף האדם למטרות רפואיות והדגמת הבעיה של דיוק המדידה במיכשור רפואי.
המרצה:
פרופסור מאיר ניצן :קבל תואר  . Ph.Dבפיסיקה ניסויית בשנת  1977מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
משנת  1982הוא מלמד במחלקה לפיסיקה שימושית בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה ,במגמות
אלקטרו-אופטיקה והנדסה רפואית .מחקריו עוסקים בפיתוח טכניקות למדידה של פרמטרים רפואיים
המבוססות על בליעת אור ברקמה :מדידת לחץ דם ,רמת חמצון הדם ותפקוד מערכת העצבים האוטונומית.
חזור לטבלה

תכנון יישומים אופטיים בהתבסס על תכונות חומרים מודרניים.
תיאור כללי:
אלקטרודינמיקה מוכללת על בסיס של תבניות דיפרנציאליות ,חומרים מודרניים ותכונות האופטיים שלהם.
קהל היעד:
מהנדסי אלקטרו-אופטיקה ,חשמל ומהנדסי רפואה מהאקדמיה ומהתעשייה .
דרישות ידע מוקדם:
תואר ראשון.
תפוקה למשתמש:
הבנת עקרונות של אלקטרודינמיקה מודרנית ושימושיה ליצור חומרים אופטיים חדשים.
המרצים:
פרופסור יעקב פרידמן :פרופסור יעקב פרידמן קבל תואר  Ph.Dבמתמטיקה בשנת  1979מאוניברסיטת תל-אביב.
לימד וחקר  8שנים באוניברסיטת קליפורניה ארה"ב .משנת  1987הוא מלמד במחלקות למתמטיקה ופיסיקה
שימושית בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה .מחקריו עוסקים בבניית מודלים חדשים לפיזיקה.
ד"ר יעקב איטין :בעל תואר  Ph.Dבמתמטיקה בשנת  1999מהאוניברסיטה העברית בירושלים .משנת
 1999הוא מלמד במחלקות למתמטיקה באוניברסיטה העברית ובבית הספר הגבוה לטכנולוגיה .מחקריו
עוסקים בפיזיקה מתמטית ותאורטית.
חזור לטבלה

אופטיקה ופיזיקה גרעינית.
תיאור כללי:
סקירה של יישומים מושגים ושיטות אופטיות בפיסיקה גרעינית .דיון על תפקידה של הפיסיקה הגרעינית בפיתוח
אופטיקה ,אלקטרואופטיקה ואופטרוניקה .ניתוח נזקי קרינה בחומרים וסקירה של אופנים אפשריים של שימוש מסחרי
בטכנולוגיית קרינה  , gradient index optics(GRIN) :מערכים של עדשות ®  SELFOCבחיישנים אופטיים .בדיקה
ניסיונית של היבטים חדשים בפיסיקה מודרנית באמצעות שיטות אופטיות וגרעיניות .הסדנה מדגימה שימוש של כלים
מתחום פיסיקלי אחד בתחום פיסיקלי אחר.
קהל היעד:
מהנדסי אופטיקה ,מהנדסי רפואה ,פיזיקאים ,מנהלי פיתוח ,מקדמי עסקים ,אחראי קניין רוחני ומקדמי יחסי אקדמיה-
תעשיה.
דרישות ידע מוקדם:
תואר ראשון.
תפוקה למשתמש:
הבנת נזקי קרינה ושימוש טכנולוגיית קרינה לפיתוח אופטיקה מודרנית .הסדנה מדגימה ששימוש כלים של פיזיקה גרעינית
באופטוקה ,אלקטרואופטיקה ואופטרוניקה יעיל.
המרצים:
ד''ר יורי הופמן :מרצה במחלקה לפיסיקה שימושית בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים .תפרסם מעל ל 40
פרסומים מדעיים ופטנטים בתחומים :נזקי קרינה ,טכנולוגיות מתקדמות וחומרים מתקדמים ,סיבים אופטיים,
מוליכי על ,תורת המצב המוצק ,תורת היחסות .חבר האגודה הישראלית לפיסיקה .זוכת פרס במדע והייטק
"ירושלים בעלייה".

חזור לטבלה

גבישים פוטוניים  -תיאוריה ותהליכי ייצור ) .( MEMS
תיאור כללי:
הסדנא מחולקת לשני חלקים .חלק תאורטי הדן בתיאורית גבישים פוטונים וחלק מעשי הסוקר בתחילה את טכנולוגית
 MEMSולאחר מכן מתמקד בשילוב תהליכי ייצור הדרושים לפיתוח רכיבים מבוססי גבישים פוטונים.
קהל היעד:
מהנדסי אופטיקה ,מנהלי פיתוח ,מקדמי עסקים ,אחראי קניין רוחני ,מקדמי יחסי אקדמיה-תעשיה בכלל ובפרט תעשיה
המבקשת לפתח חיישנים אינרציאליים בעלי רגישות גבוהה.
דרישות ידע מוקדם:
לא נדרש.
תפוקה למשתמש:
הבנת תכונות גבישים פוטונים ותופעות אופטיות הלא-שגרתיות המופיעות בהם ,הכרת תהליכי ייצור בטכנולוגיות MEMS
השונות ותהליכי הייצור הדרושים כדי לשלב גבישים פוטונים בתהליכי ייצור קיימים ,בפרט לטובת מימוש חיישנים אופטיים
רגישים.
המרצים:
Dan Haronian: received his PhD in Applied Physics from Hebrew University of Jerusalem. He started
his involvement in MEMS in 1993 during his post-doctoral studies at Cornell University. As a faculty
member at Tel-Aviv University (1996-2003) he founded the TAU MEMS group and was active in
MEMS R&D. In 2000 he founded GalayOr, Inc., a producer of suspended waveguides for telecom
applications, where he held the position of chief scientist. Since 2007, he is a lecturer at JCT. Dan is
the author of 40 papers and several patents in the field of MEMS/MOMES.
ד''ר שלמה גולדין :מרצה בכיר במחלקה לפיסיקה שימושית\אלקטרו-אופטיקה בבית ספר גבוה לטכנולוגיה )מכון לב(
בירושלים PhD .בשנת  1998מאוניברסיטת בן-גוריון .נושאי המחקר :גבישים פוטוניים ויישומיהם ,מראות דיאלקטריות,
דיודות לייזר מבוססות בורות קוונטיים ,סימולציות נומריות של תופעות פיסיקליות ,הולוגרפיה ליטוגרפית ,אופטיקה לא
לינארית.
חזור לטבלה

הגנת קניין רוחני – תחום האופטיקה.
תיאור כללי:
מושגי יסוד והיבטים מעשיים של פיתוח הקניין הרוחני במקביל לפיתוח המוצר Case studies .בתחום ההנדסה האופטית.
קהל היעד:
מהנדסי אופטיקה ,מהנדסי רפואה ,מנהלי פיתוח ,מקדמי עסקים ,אחראי קניין רוחני ,מקדמי יחסי אקדמיה-תעשיה ,וכיו"ב.
דרישות ידע מוקדם:
רקע כללי בתחום פטנטים.
תפוקה למשתמש:
הבנה של האפשרויות לבניית אסטרטגיה בתחום.
המרצה:
זאב פישר :שותף ומנהל במשרד פישר וילר ג'ונס.
אסף וילר :שותף במשרד פישר וילר ג'ונס.
חזור לטבלה

רישוי ותקינה של ציוד רפואי.
תיאור כללי:
רגולציה למכשור רפואי מהווה נדבך חשוב ומכריע בתהליך פיתוח המוצר ,הגדרת ההתוויות הקליניות ובחינת יעילותו.
הפעילות הרגולטורית בפיתוח וייצור מכשור רפואי נדרשת כבר משלבי הקונספט הראשוניים לגיבוש המוצר ,הגדרת
הטכנולוגיה וביצועיו הטכניים והקליניים .הפעילות הרגולטורית מלווה את המוצר בתהליך העברה לייצור ,ייצור ,שיווק
ומכירה ופוסט שיווק ומכירה .אישורים רגולטורים מהווים תנאי מקדים והכרחי למכירת מכשיר רפואי בשוק היעד .קבלת
האישורים מותנית בהתחייבות לעדכון שוטף ,תוך עמידה בדרישות הרגולטוריות המשתנות לאורך חיי המוצר.
קהל היעד:
הסדנא מיועדת למנהלי חברות ,אנשי רגולציה ,אנשי פיתוח והנדסה והבטחת איכות העוסקים בציוד רפואי.
רקע מוקדם:
לא נדרש ידע מוקדם.
תפוקות למשתתף:
הסדנא מקנה למשתתפים הבנה יסודית ברגולציה למכשור רפואי בארגון ומול רשויות התקינה בעולם .הסדנא מציג
זווית ראיה רחבה לתהליכים המשתלבים ברגולציה.
המרצה:
Adi Ickowicz: is the Founder and Co-CEO of MedicSense Ltd., a clinical and regulatory affairs firm that
specializes in assisting companies to navigate through the international clinical and regulatory maze.
With more than fifteen years of experience, Adi Ickowicz specializes in developing companytailored clinical and regulatory strategies, and has helped many companies meet technical and
regulatory demands for their products, guiding them through specific technological requirements
and best practices for the collection of clinical data. His previous experience includes managing
clinical and regulatory affairs departments in both well-established and start-up companies. Adi
Ickowicz is also a lecturer in the Biomedical Engineering Department of Tel Aviv University.
חזור לטבלה

עקרונות הצילום הדיגיטלי.
תיאור כללי:
הסדנא תרענן את יסודות הצילום הכוללים את עקרונות ההדמיה )עצם ותמונה( ואת סוגי הצילום.
יסקרו אמצעי התאורה ,סוגי ההתקנים האופטיים )עוצמית( ותכונותיהם ,סוגי המצלמות הדיגיטליות תוך מיקוד בהבדלים
בין  CMOSל . CCD -יובאו דוגמאות מיישומים שונים הכוללים חישה מרחוק ,סריקה ,צילום למיפוי תלת ממדי ודוגמאות
ליישומים ברפואה.
קהל היעד:
הסדנא מיועדת למהנדסים ,פיזיקאים ,אנשי אבטחת איכות ,אנשי בדיקות אל-הרס וכל המתעניין בצילום דיגיטלי.
רקע מוקדם:
לא נדרש ידע מוקדם.
תפוקות למשתתף:
הסדנא מקנה למשתתפים הבנת יסודות ההדמאה ,יכולת לבחור ציוד מתאים למשימה מוגדרת והרקע הנדרש לדו-שיח עם
מציעי שירותים וציוד .ברגולציה למכשור רפואי בארגון ומול רשויות התקינה בעולם .הסדנא מציג זווית ראיה רחבה
לתהליכים המשתלבים ברגולציה.
המרצה:
רמי פינקלר :בעל תואר המדע וטכנולוגית הצילום ,תואר שלישי בפיזיקה עם דגש על תכנון אופטי .רמי עסק בנושאי
תצפית והרכשת מטרות למעלה מ 25 -שנה.
חזור לטבלה

האופטיקה והפוטוניקה  -כיוונים חדשים בתחום הננו-טכנולוגיה.
תיאור כללי:
ההתפתחות הסוחפת של ננוטכנולוגיה נשענת על האופטיקה במקרים רבים כגון -סמנים אופטיים חכמים שבשימוש
בחקר הביולוגיה ואפין ננו-חומרים על פי טביעות האצבע האופטיות שלהם .מאידך ,התפתחות הננוטכנולוגיה מהווה
נדבך חשוב בהתקדמות האופטיקה והפוטוניקה במקרים רבים כגון -בניית תאים סולריים חכמים שמחקים את תהליך
הפוטוסינתזה .מטה-חומרים המשמים כחליפות קסם ש'מעליות' אזורים מסוימים מבחינה אופטית )  .( cloakingשילוב
ננו-חלקיקים וננו-צינורות בהתקנים אופטיים ,וכמובן -האופטיקה המעניינת שמתרחשת במרחקים הקטנים משמעותיים
מאורך הגל .בסדנא נעמוד על התרומה ההדדית של ננוטכנולוגיה ואופטיקה במקרים שונים.
קהל היעד:
מובילי מו"פ ,מהנדסי אופטיקה ואלקטרו-אופטיקה ,מקדמי יחסי אקדמיה-תעשיה ,סטודנטים וחוקרים.
רקע מוקדם:
ידע בסיסי באופטיקה.
תפוקות למשתתף :היכרות עם ,תרומת האופטיקה למחקר ופיתוח בתחום הננוטכנולוגיה; היכרות עם תופעות ננו-אופטיות
הנמצאות בחזית המחקר; היכרות עם כיווני מחקר מוכווני יישמוים עתידיים המשלבים תופעות ננומטריות בתחום
האופטיקה.
המרצה:
יכין עברי :דוקטור לננוטכנולוגיה מאוניברסיטת קיימברידג' ,אנגליה.

חזור לטבלה
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דרכי הגעה למכון הטכנולוגי חולון

Directions to HIT

לאור השינויים האחרונים מומלץ לברר ולוודא מידע לגבי נתיבי תחבורה ציבורית

מגרשי חנייה בסביבת המכון

חזרה לדף הראשי

Parking near HIT
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חזרה לדף הראשי

הכנס להנדסה אופטית

2011

תצוגה טכנית

חזרה לדף הראשי

OPTICAL ENGINEERING

Technical Exhibit

