
כרמל שאלתיאל

מהאקדמיה לתעשייה
בהנדסת תאורה



מעט על עצמי

:השכלה

מכללת  –מהנדס חשמל ואלקטרוניקה עם התמחות בהנדסת תאורה •
שנקר

מכללת כנרת–סטודנט בהתמחות זרם חזק •

:עבודה

דומן מהנדסי חשמל. א-מתכנן חשמל ותאורה  •

:תחביבים

טיולים•

מדיטציה•



מטרות ההרצאה

.חשיפה לתכנים וזיהוי פערים בתוכנית הלימוד בהתמחות הנדסת תאורה•

.ייעול תוכנית לימודי הנדסת תאורה והתאמתה לצרכי תכנון מעשיים•

.  צמצום זמני הכשרת הסטודנטים במשרדי התכנון•



?איזה ידע נדרש לתכנון פרויקט תאורה

תכנון מעשי של מערכת תאורה

תאורה חכמה

הנדסת מערכות תאורה

מבוא למקורות אור וגלאים אופטיים

מעבדה מתקדמת באופטיקה

מבוא לאופטיקה

תוכנות שרטוט

מתודולוגיה של תכנון

חשמל במתקן תאורה



מתודולוגיה של תכנון

י תקינה"סיווג רמות הארה עפ•

ת"גובחירה מושכלת של •

חישובי תאורה•

,  פוטוביולגיה)השפעות סביבתיות •

(סנוור וכדומה, זיהום אורי

?מה נדרש בתכנון?מה למדנו

סיור ראשוני בשטח•

דרישות המזמין•

תיאום מול גורמי תשתיות•

היבטי תחזוקה  •

בחינה טכנו כלכלית•

תכנון תשתיות עתידיות•



מתודולוגיה של תכנון

(  מוקדם ומפורט, ראשוני)הבנת שלבי התכנון •

הגדרת משימות•

היכרות עם גורמי מפתח בפרויקט•

תיאום תשתיות וניהול סיכונים•

היבטי תחזוקה•

!פיתוח חשיבה מערכתית



תוכנות שרטוט

•AGI32

•DIALux

?מה נדרש בתכנון?מה למדנו

חישובי תאורה•

שרטוט•

•AutoCAD

•BIM



תוכנות שרטוט וסימולציה

יכולות שרטוט וקריאת שרטוטים•

ארגון שכבות מידע שונות•

סטנדרטCADעבודה לפי •

הטמעת מידע של גורמי חוץ בתכנון•

עריכת גיליונות להדפסה•



חשמל במתקן תאורה

הנדסת אלקטרוניקה•

ת"גוסקירת טכנולוגיות •

מערכות הפעלה וציוד עזר•

בקרת מערכות תאורה•

?מה נדרש בתכנון?מה למדנו

ת"גומהשנאי ועד -מרכיבי המתקן •



חשמל במתקן תאורה

קביעת מיקום וגודל מרכזיות  , הזנות•

מבנה המרכזייה•

חישוב מפלי מתח וזרמי קצר, חלוקת מעגלים•

הארקות והגנות•

שיטות התקנה ובחירת כבילה וצנרת•



שעתיים אקדמאיות-מתודולוגיה של תכנון•

שעתיים אקדמאיות-היבטי תחזוקה•

מספר הרצאות-מתקן תאורה כמערכת חשמלית•

:  תוכנות שרטוט וסימולציה•

AutoCADו-BIM-קורס

שילוב סטודנטים בהתאגדות מהנדסי החשמל•

המלצות לאקדמיה



דגשים לתחילת עבודה  

במשרדי התכנון

מתחילתם ועד סופם-שילוב בפרויקטים •

סיורי שטח ומדידות•

קביעת סטנדרט ארגוני  -ניהול מידע •



?שאלות



תודה רבה על ההקשבה


