
 סטודנט/ית לפרויקט מעקב מטוסיםדרוש 

 

 ת/סטודנט/ית שיודע נדרש( לפרויקט מעקב מטוסים והרעש הנקלט מהם על הקרקע, C-לצורך כתיבת קוד )ב

ולחבר מד  Dongle USBדרך  SDR (Software defined Radio)-, לקלוט בRaspberry Pi-, להשתמש בC-לתכנת ב

 .USB-רעש דרך ה

-, תוכנה לפענוח תשדורות מהמטוסים, ושימוש במדSDRחלקים מהפרויקט כבר כתובים, יש ספריות לקליטת 

 הרעש.

ולבצע אינטגרציה של המרכיבים, כולל "זיקוק" התוכנה הקיימת )שהיא  בתוכנותלהבין מה קורה  על הסטודנט/ית

לבצע ניסויים באזור שדה התעופה  ישתוכנה לצורך התאמה. לאחר מכן, עושה הרבה יותר מהנדרש(, ולהוסיף 

 למדידת רעש מטוסים.

הפרוייקט יכול להתבצע גם במסגרת  הסטודנט/ית שיעבדו על הפרוייקט יקבלו שכר סטודנט לפי שעות מדווחות.

 פרוייקט הנדסי לתואר.

דת רעש מהם, ומדי ADSBכדי לקבל רקע נוסף, ניתן לקרוא על שיטות מעקב מטוסים באמצעות קליטת תשדורות 

 למטה. –המקורות  לשמירת איכות הסביבה.

 .ran@bgu.ac.ilעל המעוניין/ת לפנות אלי, רן גלעדי, 

 מקורות:

 :Raspberry Piעל  ADSBקליטת תשדורות 
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