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Dr. Avishai Sintov
Head, Robotics Lab at Tel-Aviv University

School of Mechanical Engineering

Cable manipulation

Robotic grasping and in-hand manipulation
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Human-robot collaboration

Design of low-cost 3D printed grippers



Dr. Lea Beilkin
Head, Control lab, School of Mechanical Engineering, Tel Aviv University



Dr. Amiram (Ami) Moshaiov
Head, Computational Intelligence Research Group

Research Methods: 

• Evolutionary Computation,

• Artificial Neural Networks, 

• Fuzzy Logic

• Neuro-evolution, 

• Adaptive Neuro-fuzzy Systems

• Multi-Objective Optimization 

• Multi-Criteria Decision-making 

• Multi-Objective Games

Application Areas:

• Engineering Design

• Robotics, Mechatronics, Control, 

• Complex Adaptive Systems 

• Optimal Planning, Operation Research & Intelligent 

Transportation 

• Machine Learning and Computer Vision 

• Cybernetics and Artificial Life (Bio-Plausible 

Simulations)

• Defense (air, land, sea, and cyber)

• Data Science

Brain-inspired 

Methods

Evolution-inspired Methods

Robotics

Adversarial

Robotics 



:הבקרהבתחום❑

ומכטרוניותמכאניות 'מעלמידולהדרושיםפיזיקאליתוהבנהמתמטיידע✓

ל"הנלמערכותהבקרהתכנון✓

:המכטרוניקהבתחום❑

 ,בקרים-ומיקרומעבדים-מיקרועםהכרות✓

ומפעיליםלחיישניםחיבורםהבנת✓

אמתזמןתכנות✓

:הרובוטיקהבתחום❑

ניידיםרובוטייםושלרובוטיותזרועותשלוהבקרההמכניקהעםהכרות✓

:האוטונומיותהמערכותבתחום❑

ביולוגיותממערכותבהשראהשפותחמלאכותיתבינהשלענף) "חישוביתבינה"עםהכרות✓

(עמומהולוגיקהמלאכותיותעצביותרשתות ,אבולוציונייםחישוביםכגוןשיטות)

:הניסיוניבתחום❑

תכנון ,תנועהמסלולתכנון ,אוטומטייצורפס :כגוןניסויים :לרובוטיקההמעבדהקורס✓

מגעוחישתרובוטיתראיה ,הפוכהמטוטלתייצוב ,רובוטיתלזרועבקרה

(ניידיםרובוטיםשלוהפעלהבניהתחרותכולל) Hands-onלימוד :המכטרוניקהקורס✓

המסלולשמקנההידע



:בעוסקת•

בעזרת ,מכאניותומערכותהתקניםשלמחשבמבוססתהפעלה

ומפעיליםחיישנים

:כגוןרביםמודרנייםמוצריםמקיפה•

מערכות ,מכוניות ,לביתשירותמכונות ,חכמיםטלפונים ,רובוטים

נשק

 :יישומים•

 ,בחקלאות ,רכבבהנדסת ,לחימהבאמצעי ,ברפואה ,בתעשייה

ביתייםובשימושים ,ובחלליםבמצולותובניהבחקר ,בבניה

וכדומה ,ויומיומיים

 :העכשוויתהמגמה•

בטריות ,יחסיתזוליםקטניםמנועים ,זוליםחיישנים ,זולחישובכוח

אתולממשלדמייןרקנשאר.ממדיתתלתהדפסה ,וחזקותקטנות

.המערכת

רובוטים <-בעצמןלהחליטמסוגלותאשרעצמאיותמערכות

המכטרוניקהעלכללי



במכטרוניקהידעדורשתהמודרניבעידןמכונותהנדסת•

במגווןכלומר ,מכונותמהנדסיצריכיםבהןהתעשיותבכלנדרשתהמכטרוניקה❖

כמכטרונייוגדרלאמסויםמוצראםגם .ותהליכיםמוצריםשלאינסופי

.מכטרונייהיהיצורותהליךכללשבדרךהרי ,כשלעצמו

:הואהמסלולבוגרשלהיחסיהיתרון•

כוחמגבלותבגלל ,נדרשבהןאפ-סטרטובחברותקטנותבתעשיות:מתחילכמהנדס❖

ובינתחומירחבידע ,מתחילמהנדסמכל ,אדם

ובניהול( כמתחיל)בהשתתפותוגדולותבינוניותבתעשיות:וכבכירמתחילכמהנדס❖

מכטרונייםפרויקטיםשל(כבכיר)

במהנדסיחוסרכשקיים: מכונותלמהנדסי" מסורתייםלא"בתחומים❖

 ,אמתזמןתכנות ,בקרהכמובנושאיםספציפיידעבעלישהםותוכנהאלקטרוניקה

מלאכותיתאינטליגנציה

סביבבעיקרבארץפורחזהתחוםכיום:ברובוטיקהשמתמחותבתעשיות❖

הביטחוניתהתעשייה

בטחוניותתעשיותכולל: מכטרונייםמוצריםבפיתוחשעוסקותבתעשיות❖

(.רפואימיכשורדוגמאל)ואזרחיות

תעסוקהתחומי



–מכאניתכןמהנדס•

(מכטרוניתכןבצוותשותף)מכטרוניתמערכתשלהמכאנייםהמכלוליםתכנון
–בקרהמהנדס•

התנהגותוניתוחמידולמתוך ,המערכתובקרתהמערכתפעולתאופןתכנון

במערכותרקלאעוסקעצמואתלמצואעשויכזהמהנדס .כולהוהמערכתהרכיבים

מבוססתהבקרהבהןאוטונומיותבמערכותגםאלא ,קלאסיותבשיטותשמבוקרות

המלאכותיתהאינטליגנציהמתחוםשיטותעלגם
–בדיקהמהנדס•

ניסויתוצאותניתוח ,דיסציפלינאריותמולטימערכותלבדיקתניסוימערכותתכנון
–מערכתמהנדס•

 .מורכבתמערכתשלהמערכתייםההיבטיםעלאחראיאשרמהנדס
–זיוודמהנדס•

ייצורתהליכיותכןארונותתכןכגוןהאלקטרוניקהבתעשייתמכאניתכן
–תחזוקהמהנדס•

)במפעליצורמערכותתחזוקתלדוגמא(מכטרוניותמערכותתחזוקתעלאחראי
מכטרונייםמוצריםשלוהדרכהמכירותמהנדס•

המסלוללבוגריאופיינייםתפקידים



:גייטסבילאמר2007בשנת

-הבאהחםהדברזההרובוטיקה"
"!ביתבכלרובוט

 ?לדעתושותפיםאתםהאם

והרובוטיקה  המכטרוניקהמהפכת
!!!כאןכבר


