עבודות תכן הנדסי שיסתיימו ל12.05.10 -
חברה
אגן בית נטופה

סטודנט
ח'מאסי וסים

נושא של תכן הנדסי
מערכת מיזוג אויר טבעית

מנחה תעשיה
חוסיין טראבה

מנחה מכללה
דר' פלורסקו רדו

שנת ביצוע
תשס"ד

אודין טכנולוגיות

לייבו ניר

תכנון כרטיס  RFבמכונת MRI

טמיר זאב

דר' קוסולפוב
שמואל

תשנ"ט

אויוניק – אלישרא

בן-מאיר דן

סטבסקי מור

אלקינד אמה

תשנ"ז

אום ,פתוח ושרות מוצרי
אלקטרוניקה

ברש מיכאל

מערכת חשמלית להזזת תריס עם ספק ממותג

קיצין איגור

ספק ממותג מסוג Forward

בויארקו אולג

Surge and Transient Protection Unit for PDU

אולג בויארקו

פיתוח ספק שרת לספק תעשייתי

אולג בויארקו

דר' בוביס
איבגניה
דר' בוביס
איבגניה
דר' בוביס
איבגניה
דר' בוביס
איבגניה

תשס"ד

קריימר לאוניד
פנס יבגני
פיפלקס פיטר
אוניברסיטת תל-אביב

ג'ובראן מישיל
גרינברג ליאב

אביב ,טולדנו שגיא
אוניברסיטת תל-
המכון לננו -טכנולוגיה וננו-
מדע
משה שי-לי
פיירמן לב
טימופייב ולדי
אופגל

קטקוב מארק
זלמנוביץ אריק

יוסי דר' רונה צרפתי

פרופ'
High Voltage Photovoltaic Cells
רוזנוקס
יוסי דר' רונה צרפתי
 High Efficiency New Array of Photovoltaicפרופ'
רוזנוקס
Cells
ד''ר רונה צרפתי
 Molecular Electronic Devices and Circuitsד''ר שחר ריכטר
Based on Self Assembled Monolayer
ד''ר רונה צרפתי

 Fabrication of Nano-Transistor based on Selfד''ר שחר ריכטר
Assembly Deposition of Biological Molecules
פרופ' אבי קריבוס ד''ר רונה צרפתי
מחקר בנושא מדידת מקדם סיבק במוליכים למחיצה
המשתמשים להמרה פוטו וולטאית
יוסי ד''ר רונה צרפתי
פרופ'
High voltage III-IV photovoltaic sells
רוזנוקס
תכנון סורק אופטי תרמי
פיתוח מצלמה תרמית ועבוד תמונה

גרינברגר א.
בן-אליהו יצחק

גבע דניאל
גלבוע איתן

תשס"ד
תשס"ה
תשס"ה
2009
2009
תשס"ה
תשס"ו
2010
2010
תשנ"ו
תשנ"ז

זמוסטיאנו יאנה
באומן יגאל
קשת צופית
רימוני אילן
שוט ענת
ברון אמיר

פיתוח מערכות בדיקה משולב Xiling
תכנון יחידת אסוף נתונים  EVSבזמן אמת
פתוח צב"ד ממוחשב לממיר  DCשל מצלמה
פיתוח מצלמת  IRללא מקורות
FES TESTER
תו"פ כרטיס לשידור וקליטת וידאו דיגיטלי
Video Mixing

אבסטבאום ע.
בן-אליהו יצחק
פלד עמיר
בן-אליהו יצחק
בן-אליהו יצחק
בן-יעקב קלאודיה
סיני יהודה

גלבוע איתן
גלבוע איתן
אלקינד אמה
אלקינד אמה
אלקינד אמה
דר' פלורסקו רדו
דר' קוסולפוב
שמואל

ליבני בני

מנור מיכאל

תשס"א

אופטימיק

שושנה טל

סינתיסייזר למשדר  VSATבתדר BAND C

בוביס סולומון
ד''ר קוסולפוב
שמואל
אלקינד אמה
שדה דוד

תש"ס
תשס"א

אופלוס טכנולוגיות

טרנרידר אלכסנדר
פיתוח  GUIלרכיב המניע מסכים דיגיטאליים
בן
שביט
Development of an Algorithm for Motion

שטרומינגר אבי
ד''ר סגמן יוסף

שמעון חיים
פיתוח  FPGAלבדיקת מערכת De-Interl.
פפר ינון בניית פלטפורמת אינט' לסביבת עבודה עם רכיב
רמברנט 1
אברם אסף
Design of Display Processor Units
אדמס גיא
Design of Display Processor Units
וולקיס מיכאל
)Frame Graber (PFBG
כהן דוד
Noise Reduction Filter
אורן
הובר
Evaluation Board Monet
ממשק פענוח שלט IR
חנוביץ טל

אגם אורן
בן-זכרי אבי
אגם אורן
אגם אורן
אגם אורן
אגם אורן
אגם אורן
אגם אורן

משה שדה
אלקינד אמה
אלקינד אמה
שדה משה
מנור מיכאל
ד''ר פלורסקו
רדו

תשס"ב
תשס"ב
תשס"ב
תשס"ג
תשס"ג
תשס"ד

מערכת מעקב לדואר פניאומאטי
מערכת מעקב לדואר פניאומאטי

רונן עובדיה
רונן עובדיה

דר' שמואל מילר
דר' שמואל מילר

2008
2008

צב"ד אישור תוכנה

לרנר תמיר

ד''ר רדו
פלורסקו

2008

אפקון התקנות ושירותים

שטרית אשר

תכנון והקמה של מתקן של מתח גבוה /נמוך

יורי שפון

סולי אברהם

תשס"ה

אלביט

איזיק יצחק
גרוסמן יריב
טסליסקי מרק

בנית צב"ד Synchro Buffer Unit
בנית צב"ד AITS Burn-in
שיפור מעגל תאורה בפנל של תא טייס

אהרוני ג.
ריינהוף א.
כוכבי א.

דובאל רוברט
דר' סגמן יוסף
דר' וולקוביץ זאב

תשנ"ו
תשנ"ו
תשנ"ו

מגס עדי

אורד

ארטמונוב מקס
סוקולוב יבגני

אקווטרון
נבון אוהד

תשנ"ח
תשנ"ט
תש"ס
תש"ס
תש"ס
תשס"ג
תשס"ד

תשס"א
תשס"א

אלביט מערכות

הונה איתן
זאושניצר יעקב

בנית צב"ד AITS Burn-in
בנית סימולאטור למטוס מיג (רומניה)

ריינהוף א.
טסלר יוסי

ישראל דוד
שחר אייל

פיתוח מערכת צב"ד לRF -
תכנון מערכת בדיקה לקסדת ראית לילה

רוט משה
עובדיה אלכס

שמואלי יאיר
שקדי איתמר
שרגאי עופר

תכנון בקר ברכיבי  FPGAשל ALTERA
סימולאטור מחשב טיסה
פתוח חומרת כרטיס ממשק VME

מלול איזי
שקלרזבסקי ר.
מלול איזי

פתוח כרטיס ממשק לפנל ברכיבי אלטרה
שטיינברג אמנון
יצחק רפי
פיתוח כרטיסי תקשורת לסביבת VME
פיתוח צב"ד למערכת שיגור רקטות
כספי משה
פיתוח סימולאטור תנוע למיג 21
טובול מיכאל
בר-לב אייל
בנית צב"ד ESS
יורה יובל
פתוח כרטיס תקשורת לסביבת PCI BUS
יריב
ארבל
פיתוח כרטיס PMC
צב"ד לחימוש מוטס
גיירשנזון יריב
פיתוח כרטיס O/I
ארד אורי
טכנולוגית בדיקה באמצעות מבדקי הcabletest mpt -
רש רואי
1000
הנדסת חומרה
בר אמיר
מערכת לבדיקת יחידת ג'ירו
קריבושייב יבגני
תכנון מסנן ליחידת ראיה לטייס מסוק
נוסבאום איילון
פיתוח כרטיס XWGLS
מאקולה אייל
קופרשטיין איתי
Display & Communication I/O Card
פיתוח תוכנית בדיקה  TPSלכרטיס  LVDSסביבת
הפיתוח  PXIותוכנית LabVIEW
פרטוק אבי
ניהול ,פיתוח וארכיטקטורת מחשב משימה/תצוגה
מוטס
שמלי יוסי
פיתוח ומימוש תוכנית בדיקה למבדק  ICTבסביבת
עבודה GR228x
אריאב דן
F-18 MPCDR Integrated Test Station
ברנדינר דמיטרי
ממשק מחשב ראשי – שידת משתמש במערכת ל''א
פסיבית
כהן מיכאל

בנאי יהושוע
זאושניצר קובי
מלברט מרקוס
טסלר יוסי
קופר משה
זאושניצר קובי
גרניצקי ארז
קורצפלד בוריס
קופר משה
צ'ולסקי איגור

אלקינד אמה
דר' קוסולפוב
שמואל
דר' סגמן יוסף
דר' קוסולפוב
שמואל
דר' סגמן יוסף
דר' סגמן יוסף
דר' קוסולפוב
שמואל
אלקינד אמה
גלבוע איתן
שדה משה
גלבוע איתן
שדה משה
אלקינק אמה
שדה משה
שדה משה
אלקינד אמה
קוסולפוב שמואל

תשנ"ט
תש"ס
תש"ס
תשנ"ט
תשנ"ט
תשס"א
תשס"א
תשס"ב
תשס"ב
תשס"ג

שפטר פנחס
אבנר אהרון
תורג'מן אושרי
כהן אבי
יניב קירמה
איגור צ'ולסקי

שדה משה
שדה משה
שדה משה
שדה משה
משה שדה
אמה אלקינד

תשס"ג
תשס"ד
תשס"ד
תשס"ד
תשס"ד
תשס"ה

מנחם גורטלר

משה שדה

תשס"ה

גורן אלבחרי

ישראל
אלקסנדרון
ישראל
אלקסנדרון
משה שדה

תשס"ה

שחר בן ציוני
יגאל פסקל

תשנ"ז
תשנ"ז
תשנ"ז
תשנ"ז
תשנ"ח
תשנ"ח
תשנ"ח

תשס"ה
תשס"ה

מנדלמן ירון
קיאנובסקי אלכס
קליינר גיא
זסלבסקי ברוניסלב
קגן איגור
סלעפוי יעקוב
פיירמן יאן
גומפל מיכה
דונציס רומן
וקשטיין אלעד
ברודסקי מיכאל
שושי דותן
פיילס רותם
סנבטה ישעיהו
רחמים אלדד
גורמך ויאצ'סלב
לוינזון אנדריאן
פינק שמעון
ממן יניב
קיפניס יבגני
ברנזבורג מיכאל
אלימלך אלי
פלדמן ויקטוריה
אברהם רועי
אליהו אורי
ברדה רן

פיתוח ומימוש תוכנית בדיקה  TPSלכרטיס המשולב
ביחידה מבוססת LabVIEW ,PXI
פיתוח כרטיס DI/O
עמדת בדיקה וכיול למערכת גילוי מיקום קסדה בתא
טייס F-35
תכן כרטיס אנלוגי  -דיגיטאלי
תכנון ופיתוח כרטיס סימולציה למטרות בדיקה
כלליות
תכן מכשיר Data Transfer System – DTS
תכן ספק כוח ליחידת ראיה מתקדמת לטייסי מטוסים
תכנון ובניית צב"ד לצריבות ו ATP -עבור כרטיסי
מחוש LIZARD
כרטיס מיתוג וגנראטור אות חוזי XYZ
פיתוח מערך ניסוי לבדיקת זמני תגובה של צג LCD
ומימוש שיטה חדשה לשיפור תגובת הצג
פיתוח כרטיס WXR MEZZANINE
פיתוח כרטיס אלקטרוני עבור מחשב משימה /תצוגה
מוטס
טכנולוגיות בדיקה באמצעות מבדק MPT1000
NADIV DVR- Functional Test Equipment
בדיקת תכן לכרטיס אלקטרוני עבור מחשב תצוגה
מוטס
צב"ד לבדיקתRelay Box.
FRU ATP Tester
כרטיס הרחבת  I/OלSBC -
תכן Evaluation Board
AMTU ATP/ESS TESTER
תכנון בדיקה  JTAGעבור כרטיס  Eraster baseשל
מערכת MMRC
צב"ד MSU
צב"ד 2500
LVDS Board Tester

ICT Program for BAZ_FM Card
General Interface Card

איגור צ'ולסקי

אמה אלקינד

תשס"ה

איגור לויפרמן
משה לאבי

משה שדה
דר' יבגניה בוביס

תשס"ה
תשס"ו

אלכסנדר רכליס
איתי וייסהאוט

משה שדה
אמה אלקינד

תשס"ו
תשס"ו

אלי דרעי
אושרי תורג'מן
גורן אלבחרי

אמה אלקינד
אמה אלקינד
ישראל
אלכסנדרון
אמה אלקינד
משה שדה

תשס"ו
תשס"ו
תשס"ו
תשס"ו
תשס"ו

סרגי רודקו
סרגי רודקו

אמה אלקינד
משה שדה

תשס"ו
תשס"ו

גורן אלבחרי
אלכסנדר קיסלמן

דר' רדו פלורסקו
שראל
אלקסנדרון
דר' רדו פלורסקו

תשס"ו
תשס"ז
2007

איגור ציולסקי
פרד שטיינברג
איתי קרן
אבי שוקרון
שחר בן ציוני
אלכס שפנר

אמה אלקינד
אמה אלקינד
אמה אלקינד
דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו

2007
2007
2007
2007
2007
2007

פרד שטיינברג
שגיא טולדנו
אלכסנדר שפנר
אלכסנדר שפנר
פרד שטיינברג

דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
אמה אלקינד

2007
2008
2008
2008
2008

אלי גואטה
אבי שוקרון

סרגי רודקו

פרופ' מיכאל
גלדשטיין
אמה אלקינד
דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
ערן תבור
ערן תבור

2008
2008
2009
2009
2009

משה שדה
משה שדה

2009
2009

משה שדה

2009

אלמוג טכנולוגיות

פרנק יוסף

תכנון לוחות חשמל תעשייתיים ומעגלי פיקוד ובקרה

מנשה אליפז

דר' יבגניה בוביס

תשס"ו

אלתא

ודש ראובן
ויסולי רם
תדהר רועי

עיבוד אות במכ"מ דיגיטאלי
פיתוח מכ"מ ניווט חדשני וזול
תכנון ופיתוח צב''ד לבקרת אנטנה

דוכובני אירן
בין יצחק
מוטי אלמליח

ד''ר סגמן יוסף
ד''ר מג'ר אשר
אמה אלקינד

תשנ"ז
תש"ס
תשס"ו

א.מ.י.עבודות חשמל

מועלם דותן

תכנון והקמה של מתקן מתח גבוה  -נמוך

אבנר נפתלי

סולי אברהם

תשס"ו

א.ס .מהנדסים יועצי חשמל

ביטאן שי

תכנון מפעל תעשייתי מתח גבוה

אבשלום אליהו

סולי אברהם

תשס"ו

אשעל הנדסה

סגלין פבל

תכנון UV Control Board

מירון טפר

אלקינד אמה

תשס"ד

בזק

גולדשטיין צבי
פיילס אלדד
פוא גיל

הקמת רשת תקשורת מבוססת ATM
מערכת תמסורת טבעתית בטכנולוגיה SDH
סימולאטור למערכת בקרה  PPמסוג TiMux

רייחאנה דוד
איזורי דניאל
ימפולסקי שמעון

חיים ווילי
דר' רונה צרפתי
קידר אבנר

תשנ"ט
תשס"ד
תשס"ד

יפים מטוסביץ'

אבנר קידר

תשס"ה

ליבקנד משה
שושן שי

וינוקור אלכס
ז'לזניאק אלכסנדר
אברג'יל מרדכי
וולקוב דני
אטינזון אלי
ישראלי יניב
כהן משה
פרם נועם
פסטמן עמית

ב.צ.מ.ט .אלקטרוניקה

NVCD Card Tester

פרד שטיינברג

Tester Kalanit
JDAM – LRIP vibration tester
פיתוח מכלולי מחשב בקרת אש
ADC_CIGALHE
Multi Disciplinary Testing System

פרד שטיינברג
פרד שטיינברג
אורן מאמן
פרד שטיינברג
פרד שטיינברג

איציק חיקי
פיתוח כרטיס Controller
פיתוח כרטיס אלקטרוני עבור מחשב משימה  /תצוגה סרגי רודקו
מוטס
פרד שטיינברג
IBIS Card Tester

2008

מערכת לשמירת זמינות ובדיקת שמישות מצברים
מסוג LEAD ACIDלרכיבים באחסנה ערוכה טווח
EOP-1

יפים מטוסביץ'

משה שדה

2009

גלאלטק

מרגלית שלומי

פיתוח בקר לקורא אופטי עם  CPUבטכנולוגיה RISC

לוי מיכאל

גלבוע איתן

תשנ"ו

גלטרוניקס

סנה אוהד

פיתוח אנטנה מסוג stubby

מארטיסקאינן

דר' פנחס שכנר

תשנ"ט

יונה חיים

פתוח אנטנה פנימית לטלפון ניד

אזולאי שניר
עמרם עדי

אנטנות
Half Wavaelength Sleeve Printed Ant

מתי
מארטיסקאינן
מתי
מרטסקאין מתי
בביצקי גנדי

לובנפלד אייל
אייזן אמיר

פיתוח כרטיס לבקר השקיה ממוחשב

איתן גבאי

פיתוח כרטיס  I/Oלבקר השקיה

איתן גבאי

ד''ר יבגניה
בוביס
דר' יבגניה בוביס

2007

ה .ב .טק

פלד יוסף
שיחוח דניאל

תכנון ובנית Keyboard
כרטיס Motion Controler Host

הקר יגאל
בנימיני יוסי

בר-זוהר מאיר
שדה משה

תשנ"ח
תשס"ב

חברת החשמל

ביליץ טום
בלינקוב עדי

תכנון ובנית כרטיס משדר מקלט
חקר אפשרויות לחסכון באנרגיה במוסד אקדמי

ליאוניל ו.
אברהם יניב

אלקינד אמה
דר' יבגניה בוביס

תשנ"ו
2010

טד אלקטרוניקה

מרעי סרחאן

מערכת מיתוג למכשירי חשמל על קווי רשת

דר' שוורץ א.

דר' מג'ר אשר

תשנ"ו

טכניון ,פקולטה לפיסיקה

עשורי ברק
פיינלב מקסים
וגנר גיא

Real Time Data Acquisition
מערכת הפעלה לרכיב אקוסטי-אופטי
גלאי לגל אלפא
MicroWave Radiation Diagnostics

שדה משה
דר' פלורסקו רדו
דר' מילר שמואל
דר' ברגר גיורג

תשס"ג
תשס"ג
תשס"ד
תשס"ד

דר' רונה צרפתי
אבנר קידר

תשס"ו
תשס"ה

גלקון

כץ אלכסנדר
אנאש יבגני
טכניון ,הפקולטה להנדסת
כימיה

מרייכין גריגורי
מיניקוב ולדיסלב

טכניון,
מחשב
טכניון,
חשמל

פקולטה למ

דעי

כץ גיל

פקולטה להנדסת
פקולטה להנדסת

טכניון,
מכונות
טכניון ,המרכז הבין תחומי
למדעי חיים
טכניון ,מכון למצב מוצק

סוקולובסקי ולרי
רץ תומר
רזניק דני
אודסקי לאוניד
עובדיה שאול

דר' אשר מג'ר

תש"ס

מנור מיכאל
דר' מילר שמואל

תשס"ג
תשס"ד
תשס"ו

פסיבציה של התקני  III-Vבאמצעות חד -שכבות
אורגניות מאורגנות עצמית
מערכת משוב ויזואלי עבור בעלי פגיעה נוירו -מוטורית

דר' טיטלר יצחק
דר' טייטלר יצחק
פרופ' הילל פרת
פרופ' אשקינדזה
בוריס
דר' יעקוב קרסיק
ד''ר סיומה
בלטיאנסקי
ד''ר ירון פז

ד''ר רונה צרפתי

תשס"ה

פרופ' יורם ברעם

אמה אלקינד

תשס"ה

שיטות אופטיות לגילוי פגמים בעצמים ועיבוד תמונה

פרופ' יואב שכנר

משה שדה

2009

Intensified CCD Camera
בקרה אלקטרונית של צב''ד בעזרת תוכנת MATLAB

Z-Shift Correction
חקירת קירור שבבים מיקרו – אלקטרוניים באמצעות
נוזל המוזרם במערכת מיקרו תעלות.
תכן ויצור מעגלים אנלוגיים עבור מיקרוסקופ
קונפוקלי
מערכת למחקר נקודות קוואנטיות

פרופ' יואב שכנר
דר' מוסיאק
אלברט
ליאחוב ולדימיר

דר' אלי רז
דר' אלון דולב

2010
2009

ערן תבור

2009

פרופ' דוד גרשוני

דר' רדו פלורסקו

תשס"ו

המרכז למחקר
טכניון,
מיקרואלקטרוניקה

בואדנה נפתלי-נדב
פינקלשטיין קובי

טל -גיל

דורון מורן
אוכמן יוסי

פתוח ואפיון טרנזיסטור צומת מעורב HBT

פרופ' דני ריטר

צרפתי רונה

יעל דר' רונה צרפתי
פרופ'
חקר שכבות חדשניות עבור גלאים תרמיים לא
נמירובסקי ומר
מקוררים
שרה דר' רונה צרפתי
חקר שילוב שכבות  Cadmium Sulphideחדשניות דר'
סטוליארוב
עבור גלאים תרמיים לא מקוררים לתחום האינפרא
אדום
דר' רדו פלורסקו
דמיטרי טימושין
תכנון בקר השקיה

תשס"ה
תשס"ו
2007
2008

יישומים הנדסאים

קסיס שאדי

בנית מכשיר לצורכי הוראה על גשר ווין

מונדר ג'ובראן

אלקינד אמה

תשנ"ו

ישקר

חמדאן סודקי

מערכות בקרה לתהליך אקסטרוזיה

בראון יובל

שדה משה

תש"ס

כתר פלאסט

אבו חלו נאדר

מתקן ממוחשב בבדיקת כסאות

ניצן בן יעקב

אהרהם סולי

תשס"ד

לודן מהנדסים

נוריאל זיו

פיתוח מערכת תוכנה לניהול ובקרת משאבי אנוש

דורון שחר

דר' וולקוביץ זאב

תשנ"ו

מב''ת

קריל שי
קרפ יעקב

תכנון מערכת בדיקה למכ"מ
פיתוח מערכת בדיקה DF Calibration

דביר גיא
מחלב משה

דר' סגמן יוסף
דר' סגמן יוסף

תשנ"ז
תשנ"ז

פתוח אבטיפוס לHDP CATHODE HOIST -

דוידוב לב

אברהם סולי

תשס"ד

מוטורולה תקשורת

קלוג'רסקי ניקולה
מירון שחר

פיתוח Emulation Target Board
תכנון ממשק PCMCIA

חסן קלוד
קונבקי ראובן

פניגשטיין עמוס
בוביס סולומון

תשנ"ז
תשנ"ט

מזעור טכנולוגיות

פלה אורן

Characterization of stress parameters

שי קפלן

דר' רונה צרפתי

תשס"ו

דר' פלורסקו רדו

תשס"ג

גבע דניאל
דר' בוביס
איבגניה
דר' פלורסקו רדו
דר' בוביס
איבגניה

תשס"ג
תשס"ד

מ .ג .הנדסת חשמל  ,פיקוד
ובקרה

מכללת אורט בראודה
הנדסי פנימי

–תכן

ניסימוב אריק

יעקוב ראפע
בוסקילה מרדכי
פוגל בוריס
פלדמן מיכאל
קויפמן ולדימיר

שליטה ממוחשבת על מכשירי הבית
סביבת עבודה להפעלת רובוט
חקירת ביצועי תא דלק
שליטה אל חוטית על מכשירי חשמל בבית
תא דלק של ממבראנה מעבירה פרוטונים

ד''ר כנעני דפנה

תשס"ד
תשס"ד

חלואני משה
שמילוביץ' שי
סונסינו תמיר
שחאדה יונס
ואיסבן אורי
בראזי סוהיל
עבד אל חלים חוסיין
ויסוצקי איתי
גכט אלכסנדר
כהן אלעד
גנדור לואיס
כץ סורין
כץ דניאל
חדד יעקוב
נבואני פאדל
ברוסנצוב איגור
זק משה
סקלס ערן
ריזק סאמי
פינקל לאון
אביטל אריאל
סבן אייל
קוזנצוב רומן
פנתנך מניווב
ציפקו קונסטנטין
פריימן שרון
פורמן דוד

תקשורת בבית ממוחשב
שילוב וחקירת תאי דלק במעגל אלקטרוני
מערכת שידור וקליטה בתדר  RFלהפעלת מכשירים
ביתיים בעזרת שלט
בית ממוחשב – שלב 3
מודל פיסיקאלי של תא דלק
Electrochemical
חקר תכונות של תא דלק בעזרת
Impedance Spectroscopy
שילוב וחקירת תאי דלק במעגל אלקטרוני
שילוב וחקירת תאי דלק במעגל אלקטרוני
Glucose fuelled alkaline fuel cell as power
source
ננו-אלקטרודות לתאי דלק סוכרידיים
AFCM System
בדיקה ואפיון קבלי  MOSותאי דלק
Super Capacitor
אפיון קבל MOS
חקר תאי דלק משולבים במעגלים אלקטרוניים
בדיקת ממבראנה העשויה מננו סיבים ומצופה באטומי
כסף כאלקטרודת חמצן בתא דלק מוזן על ידי גלוקוזה
מסוף נייר לעריכת מסמכים עם חתימה ידנית
Camera LCD System
תכנות של תא דלק מוזן גלוקוזה
ממיר DC/ACלמודלים פוטו – וולטאים
תגובות אלקטרו כימיות בעזרת פוטנציוסטאט
פיתוח מערכת מבוססת מעבד  NIOSIIלמימוש וידאו
במעגל סגור )(Camera-LCD system
פיתוח מערכת מבוססת מעבד  NIOSIIלמימוש
אפליקציות עיבוד תמונה והצגה על צג LCD
אפיון תאי שמש המיוצרים בטכנולוגיות שונות
USB HID Device for TETRAX posture stability
evaluator
עיבוד תמונה בעזרת רכיב FPGA
אפיון ובניית מודלים למעגל תמורה עבור טרנזיסטור

ד''ר לאה מור

דר' זאב רובין
דר' זאב רובין
דר' זאב רובין

דר' פינחס שכנר

דר' חנה פייגר

דר' חנה פייגר

תשס"ד
תשס"ה

דר' פלורסקו רדו
ד''ר יבגניה
בוביס
דר' פלורסקו רדו

תשס"ו

דר' פלורסקו רדו
דר' יבגניה בוביס
דר' יבגניה בוביס

תשס"ו
תשס"ו
תשס"ו

דר' יבגניה בוביס
ד''ר לאה מור
דר' יבגניה בוביס

תשס"ו
תשס"ו
תשס"ו

דר' פינחס שכנר
דר' יבגניה בוביס
דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
דר' יבגניה בוביס
דר' יבגניה בוביס

2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009

גב' אמה אלקינד
גב' אמה אלקינד
דר' יבגניה בוביס
דר' רדו פלורסקו
פרופ' פנחס שכנר
אמה אלקינד

2009
2009
2009
2009
2009
2009

אמה אלקינד

2009

דר' רדו פלורסקו
דר' שמואל
קוסולפוב
אמה אלקינד
דר' רדו פלורסקו

2009
2009
2009
2010

מיטרני אליעזר

במעגלים משולבים בטכנולוגיה CMOS
מחקר בתאי דלק של גלוקוזה
חקר השפעת אלקטרודות דלק על ביצועים של תא דלק
מתודלק בגלוקוזה

דר' יבגניה בוביס
דר' יבגניה בוביס

2010
2010

דר'בוביס
איבגניה
דר' בוביס
איבגניה
אבנר קידר
דר' יבגניה בוביס
דר' יבגניה בוביס

תשס"ב

תשס"ה
תשס"ו
תשס"ז

דר' יבגניה בוביס

2007

נבון עזרן

דידי יניב

תכנון מערכת חשמל משולבת בקרים מתוכננים

אריה נבון

אברהם סולי

תשס"ד

נווה כהן מהנדסים

לשינקר בוריס

ארכיטקטורת בקרה גז באתר Davletabad

צ'פובצקי איגור

אברהם סולי

תשס"ד

נטפים מגל

מור תמיר

השבחת מערכת השקיה אוטומטית

קרבטמן אדוארד

אברהם סולי

תשנ"ז

נמוניקס מערכות
אלקטרוניות

סלע אלדד

השתתפות בפיתוח תוכנת בקרה למערכת חישה

יהשוע נבט

בוביס סולומון

תשנ"ח

נמיק למבדה

אלבין אופיר
צ'רניבסקי אלכסנדר

השתתפות בפיתוח ספק כוח
פתוח ספק כוח עבור חברת LUCENT
ספק מתח לתחום רחב של מתחי מוצא

פלד דורון
פלד דורון
פלד דורון

דובל בוב
ד''ר שכנר פנחס
ד''ר בוביס
איבגניה

תשנ"ז
תש"ס
תשס"ב

חוסמן רוברטו

בנית כרטיס לשיפור מערך הבדיקות

שוסטר שי

אלקינד אמה

תשנ"ו

נידם דוד
איזנברג תומר
חאג' עלי מוחמד

פיתוח תוכנה בSwitch Ethernet C++ -
תכנון רכיב  FPGAבVHDL -
שותף בתכנון החלק הפיסי בממשק תקשורת Ethernet

אפשטיין דימיטרי
מצ'נר אבי
כץ איתן

גבע דני
דר' סגמן יוסף
דר' קוסולפוב
שמואל

תשנ"ו
תשנ"ז
תשנ"ז

טייך אליסף
מעבדת חרמון

לרמן מיכאל
שליימוביץ' גאורגי
אורן אלטר
ליין ארן
אטיאס אושרי
קגן פבל

יוסף ברק
סימנס תקשורת נתונים
(אורנט)

 Surge Generatorמיכאל ניקישין
 Investigation of PC according to UL60950ד''ר אוסוסקין
אדוארד
ד''ר אלכס פלדמן
בדיקות מערכות בתנאי סביבה
מיכאל ניקישין
פיתוח ציוד בדיקה עבור Voltage Dips
מיכאל ניקישין
עמדת צב"ד לבדיקה Radiated Immunity Test in
Anechoic Chamber
מיכאל ניקישין
פיתוח ציוד בדיקה עבור בדיקות חסינות ציוד מוטס
לפריצות מתח גבוה

תשס"ד

ניב אורן
רגב עופר
אבזח אדריס
ויטני אורן

תכנון מערך בדיקה בJTAG -
שותף בתכנון כרטיס למיתוג Ethernet
פיתוח תוכנה לדימוי רכיב ASIC
תכנון בלוק ב VHDL -למעגל בדיקה סימולציה

אסף רוביסה
מיצנר אבי
רותם לוי
שאהיו חנא

ונטורה רביב

פיתוח סביבת עבודה לבדיקת מוצרים

ליטופד צבי

דר' וולקוביץ זאב
גלבוע איתן
בוביס סולומון
דר' קוסולפוב
שמאל
בוביס סולומון

זיהוי אובייקטים בתמונה

אניקטס נסים

דר' קוסולפוב
שמואל

סיסמטריק

נימרי וסים

בקר הספק מתקדם למזין חלקים ויבראציוניים

גוזני גלעד

דר' פלורסקו רדו

תשס"ד

פינאר

בן-יעקב אמיר

פיתוח תוכנה בפרוססור לפענוח בר-קוד

ד''ר שכנר פנחס

גבע דניאל

תשנ"ו

פיקר (אלסינט)

טיטלבוים עופר

פיתוח מערכת בדיקה למערכת Collimator

ירדנאי אורנה

נחום דרור
שליט איילת

השתלבות בצוות פיתוח סורק ממוחשב חדש
פיתוח כרטיס Scan Control Unit

פרפרה יוסי
פרפרה יוסי

ביינגלס ערן

תכנון מערך בדיקה ליחידת acollimator

מרצ'לי חיים

דר' קוסולפוב
שמואל
דר' סגמן יוסף
דר' קוסולפוב
שמואל
דר' קוסולפוב
שמואל

תשנ"ז

פרנקל מיכאל
סולומון ישראל
סולומון ישראל
ראובן מוטי

גלבוע איתן
דר' סגמן יוסף
מנור מיכאל
מנור מיכאל

תשנ"ז
תשנ"ח
תש"ס
תשס"ג

פרטנר

אלמוג אייל
יצחקי גל

תכנון אתרים סלולאריים
הנדסת מערכות ואופטימיזציה ברשת סלול'

נוס זיו
הרשבין חיים

מנור מיכאל
מנור מיכאל

תש"ס
תש"ס

צאבן

ביתן ניר

E.M. Tester

ריבקין אלקס

שמעון פיטלסון

2010

צה"ל

ויטלשטיין ישראל
חביב עופר
מור דוד
זיו אליאב

מנגנוני טלטול ותאוצה
תכנון מערכת קשר ,שליטה ובקרה
תכנון בסיס נתונים ליחידת ציוד
תכנון צב"ד בשפת VEE-HP
חקירת ביצועים לאי דר'נטרפרומטר Zigo

עזרא י.
מלאכי רמי
גולרייך איציק
אסקין יגאל
גדג' אריאל
ורוזנברג אריק

דר' סגמן יוסף
דובל בוב
דר' וולקוביץ זאב
דר' סגמן יוסף
דר' ברגר גורג'

תשנ"ז
תשנ"ז
תשנ"ז
תשנ"ח
תשס"ג

סיסטם ויו
עוזר מרדכי

פלאפון

תכנון ערוצים בממסרים של החברה
ויסמן דרור
ליבני אהרוני
תכנון ערוצי שידור בשיטת CDMA
הר-טוב שי
ביצועי מערכת ואופטימיזציה של CMDA
אליעזר
זל
תכנון אתרים סלולאריים  CDMAבתקן IS-95C

אברהם רועי

תשנ"ז
תשנ"ז
תשנ"ח
תשנ"ט
תשנ"ט
תשס"ג

תשנ"ז
תשנ"ז
תשנ"ט

שולמנוביץ יבגני
בר-נתן חיים
גולצקנר אלכסנדר
מלניקוב לאוניד
אמינוב בנימין
פיליפונסקי אנדראי
גורביץ' איגור
וולסקו אריאל
קלרמן בוריס
סאבק פואד
קריבושייב יבגני
פיליפוב אלכסי
ישראלי יוסי
גבעון גולן
כהן נס
לאיבסקי פליקס
קרן צוריאל
צה"ל ,חייל הים

גרשקוביץ' אלכס
בן-דוד אמיר
גלעדי ניר
חלבי פאדי
גדבאן סעיד
קליצ'וק פאודור
גראם ליאור
איפרמוב ירון

אפיון ופתוח צב"ד למערכת זהוי חל"כ
אפיון ופתוח מחשב למנוע  1200למרכבה סימן 4
אפיון ופתוח מבדק ממוחשב עבור צריח צפע
מערכת לאיסוף ועיבוד נתוני צידוד
אפיון ופתוח כרטיס תקשורת עבור סימולאטור מטוס
F16
פתוח מתקן ירי נשלט מרחוק
מטען תדרים למקמ"ש וכרטיס ממשק למבדק מקמ "ש
המרת פרוטוקולים של תקשורת
מערכת התראה לטנקים בפני מקורות קרינה
קוהרנטיות
צב"ד למדידת מהירות תותח באמצעות אנקורד

ולדמן אלון
סימון יוסי
פפו עדי
בסרגליק דביר
ליבנה יחיעם

דר' פלורסקו רדו
דר' פלורסקו רדו
שדה משה
שדה משה
שדה משה

תשס"ג
תשס"ג
תשס"ג
תשס"ג
תשס"ג

אלחנטי דוד
אלבז אורן
דולברג שלום
שגיב ירון

שדה משה
שדה משה
גבע דניאל
שדה משה

תשס"ג
תשס"ג
תשס"ג
תשס"ג

טרופר אבישי

מערכת בדיקה ליחידת ג'ירו
תצוגת מכ"ם על PC

אהרון אבנר
אסף שפי

עמדת צריבה לכרטיס זיכרון של המעבד המרכזי
במשגר ה"עורב"
מכולת אחזקה וסיכה – דיגום מערכת חשמל
ניתוח יציבות ואנומליות במערכת בקרת טיסה בערוץ
הגלגול מסוק יסעור
מערכת לגילוי תנועות של בני אדם באמצעות תנועות
סיסמיות של הקרקע
מבנה נייד מעבדה לבדיקת מים – תכנון ופיתוח מערכת
חשמל משולבת
פיתוח צב"דלבדיקת איכות תקשורת טורית במעגלי
בקרה של מערכת ממוחשבת
מערכת לאיתור ממשקים לSDB -
ממשק בין מערכת מידע למקמ''שים

אולג ברשדסקי

אלכסנדרון
ישראל
שדה משה
ד''ר שמואל
קוסולפוב
אמה אלקינד

תשס"ד

תשס"ה

לזר לייבוביץ'
מוטי אבישר

משה שדה
אבנר קידר

תשס"ה
תשס"ה

משה ליבוביץ

אבנר קידר

תשס"ה

לזר לייבוביץ'

משה שדה

תשס"ה

אמיר קומרניצקי

דר' יבגניה בוביס

תשס"ה

הורוביץ אמיר
אילן רימוני

מדמה הפעלה לכלי שייט

יגאל פוקס

חקר ראשוני לחלופות תקשורת למערכת שו"ב יבשתי
מערכת בקרה לאחסון אמצעי לחימה "שובך יונים"
פיתוח יחידת הקלטה גנרית להחלפת יחידות הקלטה
בטורפדו
כיול מד מהירות של ספינה

איתי בר זיו
יגאל פוקס
יגאל קסלמן

גבע דני
ד''ר שמואל
קוסולפוב
ישראל
אלכסנדרון
דר' שמואל מילר
אמה אלקינד
אמה אלקינד

תשס"ג
תשס"ה

אלכס ויניק

דר'

תשס"ד
תשס"ד

תשס"ו
תשס"ו
תשס"ו
תשס"ו

מיכאל תשס"ז

כהן יניב
פרטוש עומרי
פריגנטי שי
ביטון אסף
שור יונתן
צה"ל ,חייל האוויר

דובובוי יוליה
קריימר אנדריי
בן שושן שמעון
אבינו קובי
גז שי
ולסוב מיכאל
זלצר יגאל

צה"ל ,חיל חימוש

ציוד בדיקה למטריצת ניתוב הספקים
שדרוג מערכת בקרה של ספינה

אייל אזרד
שימחוביץ אלכס

שיפוץ ערוץ קליטה במקלטים ימיים בספינות חה"י
מערכת שו"ב מרחק
מערכת ניטור ותיעוד הספקי שידור וקליטה
מערכת בקרה  JETספרתית

אזרד אייל
אמיר בן דוד
משה פראיינתי
רן כפילה

 ATPאוטומטי
מימוש אלגוריתם אינטרפולציה בVHDL -
פרויקט מערכת LVDS
סימלוץ תצוגות מסך למעבדת פיתוח למאמן בז
ורעם()F-15, F-151
כרטיס לעיבוד וידיו בזמן אמת

רותם גרוסמן
שניידמן דמיטרי
ארז מלול
מיכאל מושקוביץ
מני גיאת
דוד צ'רניה

גלדשטיין
דר' שמואל מילר 2007
מיכאל 2007
דר'
גלדשטיין
דר' שמואל מילר 2007
דר' שמואל מילר 2007
דר' שמואל מילר 2008
מיכאל 2008
פרופ'
גלדשטיין
תשס"ו
דני גבע
גב' אמה אלקינד תשס"ז
2007
משה שדה
2007
דני גבע
מיכאל 2007

דר'
גלדשטיין
מיכאל
דר'
גלדשטיין
משה שדה
דני גבע
אמה אלקינד
מיכאל גלדשטיין
דני גבע
מיכאל
פרופ'
גלדשטיין
שמואל
דר'
קוסולפוב

2007

לאופר אסף
ראין פליקס
סנדומירסקי אלכס
אביב אפרים
מרי זיו
כהן אלון

מימוש אלגוריתם עיבוד תמונה באמצעות ליבת
מיקרומעבד NiosII
פיתוח מכלול תחליפי למפענח מידע דיגיטאלי
 ATPאוטומטי
דוחס /פורס JPEG200
מדמה נשקים גנרי
FDSS
המרת תקני וידיאו בחומרה בזמן אמת

מני גיאת
רותם גרוסמן
מני גיאת
שי יגודה
נדב כהן
דוד צ'רניה

יחיאל טל

פענוח מסלול מעוף של טיל

פיליפונסקי אנדרי

בוזגלו אוראל

פיתוח מתקן לבדיקות מכלול צריח  /תותח במסוק
הצפע AH-1

קובי אבינו

משה שדה

באבייב אולג
קרייבסקי אלכסנדר
יעקובי עופר

עיבוד וידיו לפתן
כרטיס לעיבוד תמונה
צורב למערכת SCU

איגל זלצ'ר
אסף לאופר
שמעון בן שושן

ביבאר עווד
כהן לירון
אמון באסל

פיתוח יחידת שליטה מרחוק על מערכת תצפית
מערכת תקשורת אופטית אלחוטית
דימוי של מערכת תצפית

יבגני שמיס
אשר חיצוני
אורן פינטו

2009
חיים שמעון
2010
ערן תבור
מיכאל 2010
פרופ'
גלדשטיין
2007
אמה אלקינד
2007
דר' פנחס שכנר
דר' רדו פלורסקו 2009

2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009

שניץ מיכאל
צה"ל ,חייל קשר

תכנת שטח לשעון זמן אמת למערכת הפעלה ייעודית

דרור צימרמן

משה שדה

סינון רעש סביבתי

סהר דולב

דר' שמואל
מילר

אדרי מאור
צ.ח.מ .אפיקים

מרחב זיו

 MilkAnalayzer’s Resting Programמרטין קוצר

רבאון אלקטרוניקה

אדמון דן
חקון עירן
אברמוב גנאדי

תכנון ובניה של מטריצת מיתוג RF
VCO
פתוח ערבלים

בויום ע.
גמליאל דורון
גמליאל דורון

רומטק אלקטרוניקה

טוט טומש

שיפור תוכנת מערכת למילון אלקטרוני

רוקח מוני

רפא"ל

גרוניך אורי
טויסטר אופיר
יעקב גבי
פאר גיא
שחם עופר
טנצרמן פליקס
רטר דוד

פיתוח מדמה מטוס  B52למערכת ניתוק טיל
פיתוח מדמה אותות מניסוי פיסיקלי
תכנון צב"ד רזולברים
תכנון ובנית מכשיר מדמה שינויי לחץ בניסוי פיסיקלי
תכנון מעגלי מיקרוגלים
תכנון מעגלי מיקרוגל
מערכת בדיקה לנט"ל

מרנץ קרלוס
כהן דוד
קרלוס גרמיזה
כהן דוד
פרדלר אלי
שפיגל ש.
דוידסון יורם

נחמן חיים
אהרון שלום
הרצוג אייל

מערכת בקרת אותות
תכנון ממירים גנריים
פיתוח מדמה טיל עבור ממשק מטוס-טיל

כהן דוד
אבסטבאום ע.
דוידסון יורם

כץ יורם
ממליה מוטי
קאלאך ירון
אלפי דוד
יגאל תמיר
אדיקה רונן
אלגברי ירון
בר-און דניאל
ברגר טומי
וקס יניב
חיזבר אולג
חרפי חיים

בדיקת הייתכנות של סימולאטור למערכת מונחת
אפיון ותכנון הנדסי למנגנוני בדיקה JTAG
פיתוח חוג נעול תדר
פיתוח צבד
תיקון פגמים בתמונות המתקבלות מCCD -
מע' לאינטגרציה אויונית
יחידת איסוף נתוני טלמטריה
פתוח כרטיס בקרה ספרתי לראש ביות
מערכת לבדיקת כרטיסים תומכים BST
פתוח תקשורת מהירה בpci bus -
מערכת אינטגרציה אויונית
פתוח כרטיס ממשקים לטנק

הכט חיים
דגני איתן
ברק ש.
פקר חיים
דפנה לוי
רטר דוד
בן-ארויה עמי
בן-ארויה עמי
אובסבאום עזרי
וסרמן שמעון
רטר דוד
רויטבלט אפרים

2009
2007

דר' קוסולפוב
שמואל

תשס"ד

דר' מג'ר אשר
דר' אלעד דניאל
דר' אלעד דניאל

תשנ"ו
תשס"ג
תשס"ד
תשנ"ו

דר' סגמן יוסף
דובאל רוברט
דר' וולקוביץ זאב
דר' מג'ר אשר
דר' מג'ר אשר
דר' קוסולפוב
שמואל
חיים ווילי
דר' סגמן יוסף
דר' קוסולפוב
שמואל
וילנר יוסף
דר' סגמן יוסף
דר' סגמן יוסף
אברהם סולי
דר' סגמן יוסף
אלקינד אמה
אלקינד אמה
אלקינד אמה
יונתן רעיה
אלקינד אמה
גבע דני
יונתן רעיה

תשנ"ו
תשנ"ו
תשנ"ו
תשנ"ו
תשנ"ז
תשנ"ח
תשנ"ז
תשנ"ח
תשנ"ח
תשנ"ח
תשנ"ח
תשנ"ח
תשנ"ח
תשנ"ט
תשנ"ט
תש"ס
תש"ס
תש"ס
תשס"א
תש"ס
תש"ס
תש"ס

כראדי משה
פרנקל אלכסנדר

העברת נתונים בתקשורת סלולארית GPS
פתוח תוכנה לבדיקה אוטו' של TOPLITE

פגי רונן
גרמיזה קרלוס

גרוסמן יצחק
כהן דניאל
סבג אילן
פסוב לאוניד
שגב נמרוד

תכנון ובנית מערכת למדידת קרני X
בנית סימולאטור למערכת תקשורת רחבת סרט
Lightning Subassemblies Tester
מערכת לאינטגרציה אויונית
כרטיס עיצוב אלומה

כהן דוד
כספרי גיא
קרלוס גרמיזה
רטר דוד
דר' אייגס רוני

המרמן דורון
מנחם יוסף
מרחב סהר
דה חודה עוזי
יגור שלומי
דידי אסף

Millimetric wave pin switching
כרטיס בקר לפרוטוקול E194PP166
Microwave Subharmonic Mixer
שילוב של מערכת חיסור רעשים אדפטיבית
תקשורת אל-חוטית בין שתי יחידות
יחידת קצה גנרית לרשת LAN

מטרסו שרון
רינברגר
סגל איתן
גרינשטיין יעקב
רחמילביץ אבנר
הלפרין איתן

כנפו עודד
טראן ירוסלב
גוטמן ברק
דקל ירון
הרשקוביץ רומן

מדמה אותות אופטיים
כרטיס כיול פאזה
תכן הנדסי לאינטגרציה לסביבת משימה
תכן אינטגרציה עבור מערכת RECCELITE
יצירת סביבת בדיקה לפרוטוקול SPI
כרטיס בקרה אופטי
מעברים ואי-רציפויות
ממשק למערכת שליטה ובקרה
צב"די אישור תוכנה
מערכת לבדיקת רעש ביות
מערכת לבדיקת מקטע אלקטרוניקה
כרטיס דימוי וידיאו ספרתי

כהן דוד
דהן יוסף
דהן יוסף
דהן יוסף
טננבאום בני
ספיר יצחק
פרוטר משה
עזרה דוד
רטר דוד
עמי בן אויה
גרמיזה קרלוס

כרטיס אישור ומיתוג
חקר ביצועי מקלט GPS

אלבז רפי
גוטמן גיל

פתוח כרטיס ותכן רכיב מיקרו-בקר
Digital Control Board for RF Head
MMIC Switch Drive Amp. In 0.15um
ניתוח ביצועי מערכת תקשורת ספרתית
אפיון גלאים

וסרמן שמעון
בראשית אברהם
יניב דידי
עמיכאן עמיאל
פיין אסא

סרוסי יצחק
ואטריו יעקב
גולדשטיין טל
קרני אלון
ארליך רועי
טראביסקי אלכס
יזרעאל ליאור
כדיר קובי
שיפריס (אורון) הילה
שורץ רמי
סלע אורן
בן דהן חיים
שמולה יונה

דר' שכנר פנחס
דר' בוביס
איבגניה
שדה משה
גבע דניאל
שדה משה
שדה משה
דר בוביס
איבגניה
דר' אשר מג'ר
יונתן רעיה
מג'ר אשר
גבע דניאל
יונתן רעיה
דר' קוסולפוב
שמואל
שדה משה
דר' מג'ר אשר
מנור מיכאל
מנור מיכאל
שדה משה
דר' מג'ר אשר
אלקינד אמה
גבע דניאל
שדה משה
שדה משה
דר' גלטשטיין
מיכאל
אברהם סולי
ד''ר פלורסקו
רדו
אלקינד אמה
אלקינד אמה
דר' אלעד דני
דר' פלורסקו רדו
שדה משה

תש"ס
תש"ס
תשס"א
תשס"א
תשס"א
תשס"א
תשס"א
תשס"א
תשס"א
תשס"ב
תשס"ב
תשס"ב
תשס"ב
תשס"ב
תשס"ב
תשס"ב
תשס"ב
תשס"א
תשס"א
תשס"ג
תשס"ג
תשס"ג
תשס"ג
תשס"ג
תשס"ג
תשס"ג
תשס"ג
תשס"ד
תשס"ד
תשס"ד
תשס"ד
תשס"ד

מנשירוב אמיל
ברנר יריב
סמסונוב גריגורי

מסכם הספקים
תכן מקמ''ש ממוזער רחב סרט
פיתוח אלמנטים מפולגים עבור מערכות שידור וקליטה
בגלים מילימטריים
צב''ד ממירים

ד''ר דני אלעד
דוד קריגר
ד''ר דני אלעד

ד''ר אברהם סעד
ד''ר אברהם סעד
ד''ר אברהם סעד

תשס"ד
תשס"ד
תשס"ד

ארם עידו
אהרוני אורן

חיים פקר

כרטיס זיכרון לקופסה שחורה
צב''ד דימוי טיל

אנטון אוקון
רונן אדיקה

וולוביץ יעל
גרופר איתי
לוי אבי
ליבוביץ אריאל
גולדשטיין גדי
ביטון שי
וקנין דניאל
כהן לירן
עוואד תמיר

צב''ד איזון
צב''ד OT
מדמה שינוי לחץ לספק מנגנין
כרטיס כוח
צב"ד דרג א SPICE
Main Electronic Assembly
צב"ד הכללה לטיל
)Gyro Automatic Test Equipment (ATE
בחינה ואפיון יחידת התצוגה  IRSTימי

איתן הלפרין
קרלוס גרמיזה
אופיר טויסטר
שמוליק שפירא
אולג חיזבר
יהודה ליאבוק
איתן הלפרין
עמי בן-ארויה
רון שורק

וולפסון יבגני

Missle Integration & Verification

יהודה ליאבוק

ד''ר יבגניה
בוביס
משה שדה
ד''ר רדו
פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
משה שדה
אמה אלקינד
דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
משה שדה
מיכאל
פרופ'
גלדשטיין
דר' רדו פלורסקו

תשס"ה

2008

גד אסף
הלוי שני
ליבשיץ איגור

איזידור קולישר
Board Design for Communication Card
ניר שפירא
צב"ד בדיקה אוטומטי ACT
 Multi rate Digital Signal Processing forאורי אסף
Communication System
כרטיס ממשק גנרי
אריה חיים
כרטיס ממשק גנרי
אריה חיים
קרלוס גרמיזה
Servo Tester
אייל משל
מקלט רב תכליתי
הדס אופיר
פיתוח אלגוריתם לגילוי הרמוניות באות אקוסטי
בסביבה רועשת
קרלוס גרמיזה
צב"ד למקטע הספקה של טיל
איתן הלפרין
מערכת בדיקה למרעום קרבה עבור כיפת ברזל

אמה אלקינד
דר' רדו פלורסקו
אלברט פרופיס

2009
2009
2009

ערן תבור
ערן תבור
ערן תבור
ערן תבור
אלברט פרופיס

2009
2009
2010
2010
2010

דר' יבגניה בוביס
ערן תבור

2010
2010

מררו נוריאל

מערכת בקרה ממוחשבת

בוריס רייפמן

משה שדה

תשס"ה

פוהוריליס ירון

Maximized Production Plan Model

בטש אורי

קידר אבנר

תשס"ד

טישנקו פבל

בן שושן יניב
שמבי דותן
ביליבאו גלעד
גנדלמן זאב
חברבר ארז
סלובודניאק יוליה
לוסטיג אורן
שח''מ
שחף

–

בניית מודלים

תשס"ה
תשס"ו
תשס"ו
תשס"ו
תשס"ו
תשס"ז
2007
2008
2008
2008
2008

לתעשייה
תכנון ופיתוח עדשות ראייה

אלכס שור

דר' שמואל
קוסולפוב

שמיר אופטיקה
שרפים אופטרוניקה

מדמון אורי
ברסלב סרגיי
מלמד זיו
חרבאוי עללא
בירז'ושניק אלכס

פיתוח כרטיס אינטגרציה למערכת תצפית
הצבעה של מערכות תצפית ע"פ נקודת ציון
מכלול טעינה סולארי קטן לשטח
מטען ממותג ל'  16ערוצים עבור סוללות Lithium Ion
מערכת תצפית בוהה MUGU Light

ארד אורי
אמינוב גבריאל
אורי אדר
מר מאיר טחן
סרגי ברסלב

דר' וולקוביץ זאב תשנ"ז
דר' מילר שמואל תשס"ד
דר' ובגניה בוביס תשס"ו
דר' יבגניה בוביס תשס"ז
2010
אמה אלקינד

תדיראן מערכות

חיר סולימן
אזרד אייל
חיקי יצחק

תכנון מערך בדיקה ואינטגרציה למערכת נוט
בנית זוג כרטיסים המכילים משדר ומקלט
Burst Modem

גולדשטיין מוטי
לה פרנס נחום
רפי חנה

דר' סגמן יוסף
אלקינד אמה

תשנ"ז
תשנ"ז
תשס"א

תדיראן מוצרי צריכה

שפיגלר משה

תכנון מערכת תצוגה משלט רחוק

קורוסטליוב
מיכאל

בוביס סולומון

תשנ"ט

תדיעד

פדידה אבישי

מידול ארכיטקטורה

עדי דגן

משה שדה

2008

תנובה

דניאל כפיר

ניתוח מערכתי ותכנון בקר

אבנר רוט

סלי אברהם

תשנ"ה

תעשיה אווירית

ישראלי עמנואל
סיבוני ישראל
אפי אוג'לבו
שמואל רפי
גלמן חגי

פיתוח חומרה
תכנון מערכת הספק למטוס ללא טיס
בקרה וניטור של מערכת חשמל של מיני מזל''ט
שינוי מערכת חשמל במל''ט
מערכת הספק למטוס מנהלים

גבע אייל
דיין מיכאל
יוסי בן נון
דיין מיכאל
אנטולי סטסס

משה שדה
דר' פלורסקו רדו
דר' פלורסקו רדו
דר' רדו פלורסקו
דר' רדו פלורסקו

תשנ"ח
תשס"ד
תשס"ה
תשס"ה
תשס"ז

תעשיות בית-אל

רוט פז

בקרת משאבות דלק

פילאואר יהודה

אברם סולי

תשס"ג

FlexLight Networks

אלכס לויט

אמה אלקינד

2008

פיתוח תקשורת אופטית בין כרטיסים

משאלה אסי

דר' בוביס
איבגניה

תשס"א

מערכת  NeuroNavגרסה מס' 2.1

לואי עספור

משה שדה

2009

הארון לוסאן

 Advanced Encryptionנחמני אודי
)Standard (AES
 Albartronics LDTשיפמן חן
 Alpha Omegaחסאן אחמד

2008

Engineering
 Applied Materialsעמיר שמעון
 ATM (Advanced Metalפארן יוחאי
)Technology
 Avantryהרץ ליאור
 BATMצרפתי איתן
לוריא שרון
פישר מיכאל
קלמן ארטור
זילבר ויטלי
 BATEMANאזריאל צחי
 Belcom Microwavesדביר זייגרמן
 Biogenicסימיונוביץ כרמי
BlueBird Optical MEMS

ברזקין רומן
וינוקורוב יבגני

 BOScomסיקסיק דוד
כהן מיכאל
CAE

וידל יעקוב

 Camtekלייבמן יבגני

מערכת  AIOב ,TurboStocker -הכרת מערכת ,ניתוח
בעיות ומתן פתרונות

ערן אזריאלי

ישראל
אלכסנדרון

תשס"ה

פתוח מוצרי חימום מבוססי מתכת אמורפית

דר' מארק גלר

דר' שכנר פנחס

תשס"א

Wireless PTP System Configuration and Central
Management over SNMP

גבי גלזמן

ד''ר שמואל מילר

תשס"ה

שדה משה
שדה משה
שדה משה
משה שדה

משה שדה

תש"ס
תשס"א
תשס"ד
תשס"ו
2010

תכנות ותכנון מערכת בקרה למערכת ערפול לאוויר
עבור יניקת טורבינות ליצירת חשמל

בלה משביץ

דר' רדו פלורסקו

תשס"ו

ציוד בדיקה למשרדים לתקשורת לוויינים

לבני בני

דר' מילר שמואל

תשס"ד

EPO Bioreactor System

שביט מוני

אברהם סולי

תשס"ד

TDI CMOS Sensor

פרופ' נמרובסקי
יעל
פרופ' נמרובסקי
יעל

דר' רונה צרפתי

תשס"ד

לוי יצחק
פתוח  ethernet switchמסוג  16יח' 8X
ריימונד אורי
פתוח ארכי' גישה לזיכרון רבת משתמשים
 Ethernet Switch 24 Giga L3דוגלין יבגני
 E1/T1 Circuit Over Packetיגאל פיגלין
 Power Distribution and Managementיבגני גולגין

דר' רונה צרפתי

תשס"ד

כרטיס בתחום התקשורת מחשבים
מעגלי תקשורת

גל ישראל
עטון אילן

שדה משה
דר' פלורסקו רדו

תשס"ג
תשס"ג

מערכת  Control Loadingבמערכת מאמן

רמי ארבלי

ד''ר רדו
פלורסקו

תשס"ה

תקשורת Can bus

גרינברג מני

דר' גלדשטיין

תשס"ד

MEMS magnetic switch

מיכאל
ד''ר מיכאל מנור

דר' שמואל מילר

תשס"ד

 Celletraדוידוב דוד

ד''ר קלמי
שמואלי
מיכאל מנור

ד''ר שמואל מילר

תשס"ה

ד''ר שמואל מילר

תשס"ו

DDR2 Evaluation Board

אריה מנשר

משה שדה

2009

תענון רכיב  Alteraלמערכת Smart Spot

איג אריה

דר' שמואל
קוסולפוב

תשנ"ז

סימולאטור למצלמה דיגיטאלית חדשנית

ד''ר יוסף סגמן

מר דני גבע

תשס"ה

ויניצקי אלכס
אייזמן רומן

סימולאטור למצלמה דיגיטאלית מיוחדת
 – Special Binocular Digital Cameraחלק א'

ד''ר יוסף סגמן
ד''ר יוסף סגמן

רבינוביץ' יורי

 – Special Binocular Digital Cameraחלק ב'

ד''ר יוסף סגמן

שלום דורון
עראידה ויסאם

 Embedded Softwareלמדדים ביוכימיים
ופיזיולוגיים – חלק א'
 Embedded Softwareלמדדים ביוכימיים
ופיזיולוגיים – חלק ב'
Smart Processing Unit to Digital Camera

ד''ר יוסף סגמן

ד''ר יוסף סגמן

ויינשנקר דני

Vital Signs Non-Invasive Measurement Device

אלכס טרנרידר

מר דני גבע
ד''ר מיכאל
גלדשטיין
ד''ר מיכאל
גלדשטיין
ד''ר מיכאל
גלדשטיין
ד''ר מיכאל
גלדשטיין
ד''ר מיכאל
גלדשטיין
דר' שמואל
קוסולפוב

תשס"ה
תשס"ה

ארזי חגי
פרופיס אלברט
 ChipXינוקא איקא
 CMTוינטר ניר
 CNOGAחשצ'נסקי אנטולי

סטרונגין ויטלי

 CODEWAREפרץ אריה
 CONTROPטירר רונן
CR-Tech

קושניר איגור
פיליארסקי יעקב

Performance of 1xEV-DO CDMA with
Transmit Diversity
מערכת בקרה גנרית ליחידת ניהול ותקשורת
בידוד בין אנטנות בתקשורת תאים

ד''ר יוסף סגמן

תשס"ה
תשס"ו
תשס"ו
תשס"ו
2008

קורא בר-קוד אלחוטי

ד"ר שכנר פנחס

גלבוע איתן

תשנ"ט

תכנון מערך בדיקה

אמבר יחזקאל

ד''ר סגמן יוסף

תשנ"ט

Reader CR

קנדאורוב אנטולי

דר' בוביס
איבגניה
דר' מיכאל
גלדשטיין

תשס"ה

השתתפות בתכנון ופיתוח של סורק דיגיטאלי עבור
תמונת רנטגן

קנדאורוב אנטולי

תשס"ו

 CyOpticsברקוביץ רונן
 DCD Lineאיתן אליעזר
 DSS – Driver Safetyשימשלאשבילי פלחז
Systems
 Duma Optronicsשטרנגר אבי
 ECI Telecomמוזס ליאור

מערכת למניעת פגמים בהדפסה על דיסקים

יעקוב סלעי

דר'
קוסולפוב

פיתוח מאיץ לתאורת פלאש

בר-לב הלל

דר' שכנר פנחס

תכנון מעגל בקרה לדיודה לייזר לייצוב טמפרטורה

יצקוביץ אלכסנדר דר' קוסולפוב
שמואל

שמואל תשס"ד
תשנ"ט

תשנ"ז

אינטגרציה אלגו' של מערכת DTX600

שושני אלי

גבע דני

כרטיס ממשק Front-End Optical Xmitter

סאטרון אלכס

יונתן רעיה

תש"ס

פתוח כרטיס תקשורת

רייכטר אלי

מיכאל מנור

תשס"א

זיהוי מפתחות עם תקשורת אלחוטית

ערד ארז

דר' גלדשטיין
מיכאל

תשס"ד

ארקדי לישינסקי
שלומי צורי

משה שדה
דני גבע

2009
2009

גלפמן שגיא

צב"ד גנרי "י"

שלומי צורי

שפירו דן

צב"ד ATE MTS

שלומי צורי

פרופ' מיכאל
גלדשטייו
פרופ' מיכאל
גלדשטייו

2009

 - Sting Masterמערכת הקלטת וידיאו דיגיטאלי ב-
Real Time

מר רון יעקובי

משה שדה

תשס"ז

Distributed Computerized Control

שמש גדעון

שדה משה

תשס"א

 Elgemאלמקיס אברהם
בקמן לאוניד

 Enertech Systemsאורייב יאן
ביסמוט עידן

 Exatel Visual Systemsשנער עופר

Hydrocom Control

אפיון רכיבים אלקטרו אופטיים ,שיטות בדיקה

פינצי דוד

תש"ס

 ELGENTבולגרו מרדכי

Eltam Ein-Hashofet

דר' צרפתי רונה

תשס"ד

גיגי יואל

תכנון ופיתוח ספק למערכת מוטסת

תכנון מיקרו בקרים  ,פיתוח דרייברים ,תוכנה
ומערכי בדיקה אוטומטיים עבור צב "ד ומערכות
צבאיות

2009

סימולאטור טילי נ"ט
תכן  Front – Endשל מערכת מדידה אופטית רבת
ערוצים

לאוניד מלניקוב
אבנר עציון

משה שדה
פרופ' פנחס שכנר

2007
2009

 IARDחן עידן
חי אברהם

Instruction Unit Full Custom Design

רמון דן

רזניקוב רינה

Library Cells Custom Digital Design

רמון דן

ליברצ'וק ודים

Custom Digital Design

רמון דן

דר' מיכאל
גלדשטיין
דר' מיכאל
גלדשטייו
דר' רונה צרפתי

תשס"ו

2007

בנית מודאלי בדיקה לרכיבי פנטיום חדש
פתוח סביבת עבודה ל GOS -להגדרת טיב רשת
מפענח לאותות מאופננים CCK
אימות חומרה
פיטוח טסטים לבדיקת דרייבר וחומרה של SSP
Tuning of circuit edit invasiveness by
characterization of affected devices
Hardware Network Sniffer with Flexible Filter
פיתוח מבדק אוטומטי לרכיבי SerDes
Linear Voltage Regulators Automation Station
for Physical Layer Transceiver
תכנון ופיתוח כרטיס ממשק ל1G Ethernet PHY-
עם רכיב FPGA
תא ממשק למחסן אוטומטי
Ultra high band analog Finite Impulse Response
(FIR) filter
Development Synchronization Method for
Automated I/O Buffer Characterization
Environment
LVR Test Automation
Accurate probe on board
I-Q Imbalance Compensation in Wireless
OFDM Based Communication Systems
פיתוח ויישום מתודולוגיות בדיקה
פתוח מתנד גבישי בתדר 40MHz

שמיר אריק
ענתבי גיל
למברגר אריאל
זיאד חנא
בוריס ברון
דר' יובל גרינצוויג

בוביס סולומון
בוביס סולומון
משה שדה
אליעזר אורן
מיכאל גלדשטיין
דר' רדו פלורסקו

תשנ"ח
תשנ"ט
תשס"ב
תשס"ד
תשס"ו
תשס"ו

אלי סטרין
עמית זאבי

עמית זאבי

אמה אלקינד
דר' שמואל מילר
דר' שמואל מילר

2007
2007
2008

לילך איילי

אמה אלקינד

2008

יאיר אביר-לוי
בוריס פקטרמן

משה שדה
ד''ר שמואל מילר

2008
2008

אלכסי קוסטנקו

ערן תבור

2009

אדוארד גיינבוס
בירנבאום אהוד
שי דוברובסקי

אמה אלקינד
משה שדה
אלברט פרופיס

2009
2009
2010

רונן שר
שי גרוס

דר' רדו פלורסקו
אלברט פרופיס

2010
2010

 IBMגרובמן מיכאל

 Intelשלבי רפעת
שינמן גלעד
גרוס עדי
ג'ריס נסים
קלניצקי אלכס
אגוליאנסקי אלכס
פדידה שלו
לאוז אסלאן
דהן אשר
דן מקסים
אטיאס שלמה
סוטניק סטס

גולדנברג ודים
כהן אופיר
סבן פרטוש משה
בלקין דניאל
הפנר אלון
כרמלי כפיר

תשס"ז

 IPDדטינקה אייל

BNC Systems

עודד גוטנטג

ערן תבור

2009

 IPUיובב מאור

פיתוח אנטנה בתדרי  UHFוGPS -

עובדיה גרוסמן

ד''ר שמואל מילר

תשס"ה

מער' חישה לבקרת השקיה

זהר שחר

אלקינד אמה

תשס"ג

פיתוח כרטיס לגלאי XXR

יסיף יחיאל

אלקינד אמה

תשס"ב

תכנון פיתוח וביצוע פרויקט Trans-Light

יעקוב קרופקה

משה שדה

2008

 Irikalטייטלמן דוד
 Jordan Valleyקנבסקי מקסים
&  Keytron Electronicsאלקרייף יעקוב

Technology
 KLA-TENCORאזרד איילת
אפללו דוד
צ'וסוב דניאל
 KP Electronics Systemsעבוד אדהם
שמלץ יעקב
חכמו דרור
בנזינו אלעד
KPE
אבאס לאית'
Levram Medical
 Systemsברזני ליאור
Lumenis

ברטל גולן

 MadahComצלישר שלמה
( Marvellגליליאו) כח שי

בניית כרטיס ממשק למערכת בדיקה
Interface for Wafer Lifting Mechanism
PZT Board Development

בשארה נסים
פסקל וילנר
פסקל וילנר

חיים ווילי
אבנר קידר
משה שדה

תשנ"ט
תשס"ו
תשס"ו

מבדק אוטומטי
הקמת מערך בדיקה RCTI5000
Embedded Encoder/ Decoder Card with Modem
Configuration
Field Test Set

בצרתי יאיר
זילברשטיין משה
דשינסקי ולדימיר

דר' פלורסקו רדו
דר' פלורסקו רדו
פרופ' מיכאל
גלדשטיין

תשס"ה
תשס"ה
2008

דשינסקי ולדימיר

אמה אלקינד

2008

שגרה לחישוב פרפגצית אור ברקמה – תכנת ZEMAX

דר' חנוך קסלו

דר' רבקה וייזל
ביטון

תשס"ו

Bedside Device

וקנין יובל

גבע דניאל

תשס"ג

הקמת מעבדת EMC

לוי יורם

מנור מיכאל

תשס"ב

תכנון בקר ברכיבי  FPGAשל אלטרה

רביב מ.

דר' סגמן יוסף

תשנ"ח

פיתוח סביבת עבודה לבדיקת מתגים אלקטרוניים

דוידי בן-דרור

דר' קוסולפוב

תשנ"ח

ממשק חומרה Network Address Translat
בנית מערך בדיקות ליחידת T-Unit
High Speed Design

ננדיר אופיר
יובל שריג
הסקו מאיר

שמואל
גבע דניאל
דני גבע
דר' פלורסקו רדו

CAD Development

דניאל אלקסלסי

יואב שלו

סלנאה מירי
סלמון שוקי
בקיש שלומי
כהן אבי

SmartBox-System Validation Testing Platform

אהוד סיוון

Improving and Maximizing Production at MSIL
System Controller Testing and Productization
CAD Development & PCB Integration

ערן טיבור
מוטי וייסבלום
קובי שמש

וורונין יורי

” Validation of Secure Digital unit for “Doveגיל טל
)SoC (88F6781

ד''ר רדו
פלורסקו
דר' רדו פלורסקו
משה שדה
יואב שלו
דני גבע

שמילוביץ עמית
קלמנוביץ עמוס
בר-לב אלדד
כץ דודו

 Medgenics Inc.גאורגייב סבילן
 MES – Medicalלנגמן רוברט
Electronic Systems
סגל דרור
שפירו אלכסנדר
 MediGuideאלון קרלבוים
 Mellanox Technologiesנמרון יואב רפאל
ריבקין אלכסנדר
שניידר יבגני
בספרוזבני דמיטרי
 Mobatשמולה יחזקאל
 MTCשלפמן לירן

תש"ס
תשס"א
תשס"ד
תשס"ד
תשס"ה
תשס"ו
תשס"ו
2007
2010

Process and Control of a Biotech System

שביט מוני

דר' קוסולפוב
שמואל

תשס"ג

מחולל אותות עם חיבור לPC -

מיכאל
סטראבינסקי
בני כהן
בני כהן

ד''ר מיכאל
גלדשטיין
אלברט פרופיס
חיים שמעון

תשס"ה
2009
2009

מתקן כיול למערכת MPS

יובל וקנין

דר' יבגניה בוביס

תשס"ה

עופיון רכיבים בInfiniband -
בדיקה ואיפיון אבי – טיפוס של כרטיסים ומערכות
הבנויים בטכנולוגיה  Infinibandלפני יצור המוני
הגדרת תהליך להעברת מוצרים לעמידה בתקנות
 RoHSוWEEE-
בדיקת סביבה וחישובי אמינות של כרטיסים ומערכות
הבנויות בטכנולוגיה  Infinibandלפי יצור המוני

חולייחר פאחר
אביטל שלו

דר' פלורסקו רדו
דר' פלורסקו רדו

תשס"ג
תשס"ה

רונן לווינגר

דר' רונה צרפתי

תשס"ו

אסד חמאיסי

דר' רדו פלורסקו

תשס"ו

פיתוח מכשיר כיול למכשיר EOB
ניתוח דגימות זרע מבחינת גודל /צורה /זנב זיהוי זרע/
לא זרע מתוך תמונה או קטע וידיאו

מקלט לתחום הHF -

חנה רפי

מנור מיכאל

תשס"ג

Brushless DC Motor

דר' טיומקין

אברהם סולי

תשנ"ט

מרק שי

צב''ד נתקים למערכת SLIP-RING

עמיצור שחר

Rotary Variable Differential Transducer

יוסף יוגב

סנסור זוויתי

ולדימיר
דר' טיומקין
ולדימיר
דר' טיומקין
ולדימיר
דר' טיומקין
ולדימיר

איפיון הגדרה ובדיקות לרכיבי EPROM

סנדלר נתן

פניגשטיין עמוס

פיתוח כלי בדיקה למערכת צריבה
תכנון ובדיקת יחידת PCI

חגי דביר
חושן אייל

פניגשטיין עמוס
אלקינד אמה

תשנ"ח
תשנ"ט

אלקינד אמה

2007

ספק כוח ממותג

רון עמית

דר' יבגניה בוביס

2009

אלקטרוניקה של חיישנים מדויקים

נצר ישי

דר' בוביס
איבגניה
דר' רדו פלורסקו
אמה אלקינד

תשס"ד
2008
2008

דני גבע

2008

ערן תבור

2010

פתוח מעגל דיגיטאלי למערכת שליטה אנלוגית

מטוסביץ יפים

אלקינד אמה

תשנ"ט

תכנון בקר בעזרת מירו בקר של מוטורולה 68360

חרפק עופר

שדה משה

תשנ"ט

מערכת פיקוד והפצת אותות על רשת TV

זינו גבי

אלקינד אמה

תשס"ד

השמת מיקרו-סטפינג על מנוע צד

אלדד סלע

אמה אלקינד

תש"ס

 Nationalברק אריה
Semiconductors
פלק מאיר
גאנם ראמי
 Nelcomגנטמן ודים
 Nemic Lambdaבלו רון
Netzer Precision Motion
 Sensorsקילונוב בוריס
נבון אמיר
קדוש ליאור
שיינקר רומן
מלכי גרשון
 Neto Dynamicoעבד אלחלים ח'דר
 NETWIZבר אליאב
 NoyoTecטובי שמוליק
 Orex Computedשוולב אורי
Radiography

 Testing boxטישנקו פבל

ארתור קלנר
ארתור קלמן

כיול אוטומטי לאינקודרים
אופטימיזציה של קוד לחישוב פרמטרי כיול של
אנקודר חשמלי והמרתו לקוד התומך במעבדים ללא
נקודה צפה
 Software development for Multi Interfaceארתור קלמן
Converter
 Sin/D Converterארתור קלמן

אברהם סולי

תשס"ה

אברהם סולי

תשס"ה

אברהם סולי

תשס"ו
תשנ"ח

()DIGINET
סבריאגו תומר

הראל בני
התאמת הדמיה בקרני  Xלפילם חדש
 Photomultiplier Tubesקונדאורוב
אנטולי

 Omdanברלינג פיודור
קלוגין ויקטור

קלינג ארטור

 Ortena Networksזסלבסקי אדוארד

 OTIנוי ברק
עילם אמיר
 QUALCOMMרייכלסון אורן
PARATEC

צב"ד
תכנון ומימוש צב"ד לבדיקת כרטיס בקרה צבאי

אורן ליאב
אורן ליאב

דר' יבגניה בוביס
דר' יבגניה בוביס

2009
2009

פתוח כרטיס תקשורת לטלפון איטרנט

בן-אשר דב

גבע דניאל

תשס"ב

פתוח מודלים המאפשרים לקוראי OTI
קורא לכרטיסים חכמים ללא מגע

בן-ארי עוזי
בן-ארי עוזי

אלעד דני
דר' מיכאל
גלדשטיין

תשס"ג
תשס"ז

תכנון סימולציה ואינטגרציה למערך תקשורת
CDMA-GSM

ניסמוב ניר

דר' סגמן יוסף

תשנ"ט

חסקין אברהם

שדה משה

תשס"א

גולדשטיין משה

אלקינד אמה

תשס"ב

תו"פ Media Server Framework

פיירמן משה

גבע דניאל

תשס"ג

מדמה פעולת לב
מתקן בדיקה לדליפת קרינה  Xבסורק CT

מרצילי חיים
בראונשטיין דוד

גלאי  BR-64למערכת סריקה מסוג CT
צב"ד לבדיקה של גלאי למערכת סריקה מסוג CT

אנטולי מלר
שי פלדמן

תכנון מערך בקרה לצב"ד

שי פלדמן

אלקינד אמה
דר' קוסולפוב
שמואל
דר' רדו פלורסקו
דר' מיכאל
גלדשטיין
דר' רדו פלורסקו

תשס"ד
תשס"ד

2007

Power Amplifier Interface Board

אלכסנדר א.

דר' סגמן יוסף

תשנ"ו

רייכמן וולדמיר מערכת קליטת שידור ועיבוד אות בדיבור

SDRAM Peek
Controler
 Personetaארנסט אבנר
 Philipsאזולאי ישראל
גורליק איגור
דרור יגאל
ורון תמיר
זגורי רועי
 PSTקולדורף קלאודיה

דר' שכנר פנחס
דר' פלורסקו רדו

תשס"א
תשס"ג

2007
2007

מתקן בדיקה לכרטיס Process

בן חיים אודי

אברהם סולי

תשס"ד

פיתוח עמדת בדיקה עבור Emblaze Mobile card

יונה שוורץ

משה שדה

תשס"ו

בנית בקר ליחידת Mass Storage Card

הולצמן מיקי

רז משה
עזרי מאיר
ורמוט עידו
פרובורקין מקס
יקואל קובי
לרנר איתן

Protocol Analyzerעל קוי תקשורת MMC
Integrated UART into SanDisk mem.
חליפת בדיקות לבקר SD/MMC
כרטיס הדמיה ובדיקה Combo MUB Rev.1
ASIC Controller Verification Environment
ASIC Emulation Platform

הולצמן מיקי
הולצמן מיקי
גיורה אריאל
לנגיל יונתן
יניב משה
אייל חקון

דר' קוסולפוב
שמואל
אלקינד אמה
אלקינד אמה
אלקינד אמה
משה שדה

תשנ"ח

שאולי זהר
זפרן יעקוב

GNG – Golden Net-list Generator
Convert environment from C to Specmen

לנגיל יונתן
יניב משה

 Robogroupישראל גיא
 R.H.Electronicsאזולאי אלעד
 San Diskבן-מאיר דן

 Sapir Sprintכהן ברק
צייקו סטס

&  SDS – Smart Dataפוניאה גיל
Security
 Senso-Electronicsגרימברג שי
Shiron Sattelite
Communication

אמה אלקינד

תש"ס
תשס"ב
תשס"ה
2007
2008
2008

פרופ' מיכאל
גלדשטיין
משה שדה
משה שדה

2008
2008

פיתוח הדמיה בזמן אמת של משדר WCDMA

דר' שמואל מילר
דר' שמואל מילר

אלברט פרופיס
אלברט פרופיס

2009
2009

תכנון יחידת תקשורת COM-530

הלפרין איתן

שדה משה

תשס"א

כרטיס צב"ד לבדיקת כרטיס Controller

אבי קץ

אלקינד אמה

2007

אנליזה ושיפור ביצועי מערכת תקשורת לווין

דר' שאול לאופר

משה שדה

2007

פיתוח הדמיה בזמן אמת של מקלט WCDMA

גלוטמן אייל

 Smart Roboticsזדורנוב מיכאיל
גנטמן יבגני
 SCDיום-טוב מרדכי
לוי משה

מערכת בקרה לרובוט לניקוי חלונות
פתוח רובוט לתנאי שטח משתנים

קופרמן איגור
קופרמן איגור

אלקינד אמה
גבע דניאל

תשס"ב
תשס"ג

פיתוח צב"ד אוניברסאלי לגלאי אינפרא-אדום
פיתוח צב"ד  Burn-inלדיודה פולסים

סיני יהודה
סיני יהודה

פניגשטיין עמוס
פניגשטיין עמוס

תשנ"ו
תשנ"ו

ברקוביץ סמואל
רייכשטיין שגיא
טל תמיר
סירל ניקולאי
Syneron Medical
בלוב יבגני
גריגורייב דמיטרי
 SmartTechקורציון ארז
SmartCom Technologies

פיינרמן זאב

Spheratec
דובינין סרגי
Surgivision

פוני אמנון מימון

 Tech Timeפרציג עדי
 Tematechלרנר תמיר
מוטיוק אמיר

Trellis Photonics

 Tower Semiconductorsדיאב סמאר
עדן ניר
יעקב אסף
פורמן בן
דומינסקי ארז
שי איתי

שדה משה
שדה משה
שמעון פיטלסון
אמה אלקינד

תשס"א
תשס"ב
2009
2010

פיבריק איגור
תכנון רכיבים דיגיטאליים עבור בקר מעבד
אלקינד שמעון
פתוח סביבת עבודה לפתוח גלאי אלפא
מיכאל לבילוב
הטמעת National Digitizer NI PXI-5922
 Detector clock generatorמיכאל לבילוב
פיתוח תוכנית למכשיר רפואי Eshape Image XP
Embedded/IO Board Programming
פיתוח צב"ד למכשיר רפואי eMatrix

ברוך לווין

אלקינד אמה

2009

יעקוב זורדה

שמעון פיטלסון

2010

מערכת בית חכם

שובלי אבירם

גבע דני

תשס"ד

ITU G.729 Vocoder Optimization

ארקדי ברקובסקי

דר' מיכאל
גלדשטיין

תשס"ז

דר' שמואל מילר

2007

 Miniaturized wideband RF antenna mounted onדר' אלכסנדר
 USB deviceקולוט
תכנון יחידת מצלמה תלת מימדי

בנדקובסקי
מיכאל

פיתוח  Temp. Comp. Crystal Oscillatorצומת שמעון
תכנון מערכת הפעלה  ,שליטה ובקרה ברובוט לניקוי
בריכה

ארנולד גודז

 Fast Configuration Unitכרמלי צחי
 Testing NVM under ATEאוחיון פנחס
 Latch-Up Implementationרוטשטיין ישראל
פרבר איתי
איפיון קבל MOS
תמיר אסטרוגו
פוטוליטוגרפיה בטכנולוגית  0.18מיקרון השוואת
ביצועי מסכות
דוד צפירה
מערכת לאיפיון פיקסלים
אפיון ופתרון בעיות חשמליות ופונקציונאליות
ליאת בר גיורא
במעגלים משולבים

דר' צרפתי רונה

תשס"ד

דר' מג'ר אשר

תש"ס

דר' רדו פלורסקו

תשס"ו

אלקינד אמה

תשס"א

דר' קוסולפוב
שמואל
דר' אלעד דני
דר' אלעד דני
דר' רונה צרפתי

תשס"ב
תשס"ג
תשס"ד
תשס"ו

משה שדה
דר' רדו פלורסקו

תשס"ו
2008

תשס"ג

Prof. Friedman
Eby
Prof. Friedman
Eby
Prof. Friedman
Eby
Prof. Friedman
Eby
Mucahit Kozak,
PhD

תשס"ד
תשס"ה
תשס"ו
2007

2009

Mucahit Kozak,
PhD

2010

Mucahit Kozak,
PhD

2008

פרופ' מיכאל
גלדשטיין

תשס"ו
תשס"ז
2008
2009

אמה אלקינד
אמה אלקינד
אמה אלקינד
אמה אלקינד

2010
2010

שמעון פיטלסון
דני גבע

Ultra-Low-Voltage CMOS Op-Amp
רוזנפלד יונתן
High Speed CMOS
Novel Differential Dynamic Element Matching
Method for Multibit Delta- Sigma Modulators
Methodology for the design of Continuous time
Delta-Sigma Modulators
Higher Order Dynamic-Element-Matching
Techniques for Digital-to-Analog-Converters in
ΔΣ Modulators, Department of Electrical and
Computer Engineering, University of Rochester
Characterization of Class A and Class AB OP Amp, Department of Electrical and Computer
Engineering
Monolithic Auto-Zero Amplifier

 אלון יחזקאליLDO
ישראל גל
ישראל גל
ישראל גל
ישראל גל

University of Rochester

Astribank – VoIP Gateway
ePaperSign
Blackfin based IP Telephony System
Automatic Test Card for FXO/FXS/Main

 יבגני קליגרAnalog Card
 יורי דולגיןVideo Quality Evaluation Environment

שם טוב בועז
יאקושוקס רנאטס
גפטלר מיכאל
לבזין אלכסנדר

פועל גיא
מלמוד גיל

 לווין סרגיWilosity
 סטולרוב דמיטריXorcom
כהן זוהר
שריקי יהודה
דינר שגיא
 וידס אולגZoran
מנדלסון אריאל

