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אוטונומיותמערכותומכאטרוניקהמסלול 

לסרטון הסבר על המסלול

https://youtu.be/Kho5b3htZLE


:הבקרהבתחום❑
ומכטרוניותמכאניות 'מעלמידולהדרושיםפיזיקאליתוהבנהמתמטיידע✓

ל"הנלמערכותהבקרהתכנון✓

:המכטרוניקהבתחום❑
 ,בקרים-ומיקרומעבדים-מיקרועםהכרות✓
ומפעיליםלחיישניםחיבורםהבנת✓

אמתזמןתכנות✓

:הרובוטיקהבתחום❑
ניידיםרובוטייםושלרובוטיותזרועותשלוהבקרההמכניקהעםהכרות✓

:האוטונומיותהמערכותבתחום❑
ביולוגיותממערכותבהשראהשפותחמלאכותיתבינהשלענף"חישוביתבינה"עםהכרות✓

(עמומהולוגיקהמלאכותיותעצביותרשתות ,אבולוציונייםחישוביםכגוןשיטות)

:הניסיוניבתחום❑
בקרהתכנון ,תנועהמסלולתכנון ,אוטומטייצורפס :כגוןניסויים :לרובוטיקההמעבדהקורס✓

מגעוחישתרובוטיתראיה ,הפוכהמטוטלתייצוב ,רובוטיתלזרוע

(ניידיםרובוטיםשלוהפעלהבניהתחרותכולל) Hands-onלימוד :המכטרוניקהקורס✓

המסלולהידע שמקנה 



:בעוסקת•

חיישניםבעזרת ,מכאניותומערכותהתקניםשלמחשבמבוססתהפעלה

ומפעילים

:כגוןרביםמודרנייםמוצריםמקיפה•

נשקמערכות ,מכוניות ,לביתשירותמכונות ,חכמיםטלפונים ,רובוטים

 :יישומים•

בחקר ,בבניה ,בחקלאות ,רכבבהנדסת ,לחימהבאמצעי ,ברפואה ,בתעשייה

וכדומה ,ויומיומייםביתייםובשימושים ,ובחלליםבמצולותובניה

 :העכשוויתהמגמה•

קטנותבטריות ,יחסיתזוליםקטניםמנועים ,זוליםחיישנים ,זולחישובכוח

.המערכתאתולממשלדמייןרקנשאר.ממדיתתלתהדפסה ,וחזקות
רובוטים <-בעצמןלהחליטמסוגלותאשרעצמאיותמערכות

המכטרוניקהכללי על 



במכטרוניקהידעדורשתהמודרניבעידןמכונותהנדסת•

במגווןכלומר ,מכונותמהנדסיצריכיםבהןהתעשיותבכלנדרשתהמכטרוניקה❖

 ,כשלעצמוכמכטרונייוגדרלאמסויםמוצראםגם .ותהליכיםמוצריםשלאינסופי
.מכטרונייהיהיצורותהליךכללשבדרךהרי

:הואהמסלולבוגרשלהיחסיהיתרון•

כוחמגבלותבגלל ,נדרשבהןאפ-סטרטובחברותקטנותבתעשיות:מתחילכמהנדס❖

ובינתחומירחבידע ,מתחילמהנדסמכל ,אדם

ובניהול( כמתחיל)בהשתתפותוגדולותבינוניותבתעשיות:וכבכירמתחילכמהנדס❖

מכטרונייםפרויקטיםשל(כבכיר)

אלקטרוניקהבמהנדסיחוסרכשקיים: מכונותלמהנדסי" מסורתייםלא"בתחומים❖

אינטליגנציה ,אמתזמןתכנות ,בקרהכמובנושאיםספציפיידעבעלישהםותוכנה

מלאכותית

התעשייהסביבבעיקרבארץפורחזהתחוםכיום:ברובוטיקהשמתמחותבתעשיות❖

הביטחונית

ואזרחיותבטחוניותתעשיותכולל: מכטרונייםמוצריםבפיתוחשעוסקותבתעשיות❖

(.רפואימיכשורדוגמאל)

תחומי תעסוקה



–מכאניתכןמהנדס•

(מכטרוניתכןבצוותשותף)מכטרוניתמערכתשלהמכאנייםהמכלוליםתכנון
–בקרהמהנדס•

הרכיביםהתנהגותוניתוחמידולמתוך ,המערכתובקרתהמערכתפעולתאופןתכנון

שמבוקרותבמערכותרקלאעוסקעצמואתלמצואעשויכזהמהנדס .כולהוהמערכת

שיטותעלגםמבוססתהבקרהבהןאוטונומיותבמערכותגםאלא ,קלאסיותבשיטות

המלאכותיתהאינטליגנציהמתחום
–בדיקהמהנדס•

ניסויתוצאותניתוח ,דיסציפלינאריותמולטימערכותלבדיקתניסוימערכותתכנון
–מערכתמהנדס•

 .מורכבתמערכתשלהמערכתייםההיבטיםעלאחראיאשרמהנדס
–זיוודמהנדס•

ייצורתהליכיותכןארונותתכןכגוןהאלקטרוניקהבתעשייתמכאניתכן
–תחזוקהמהנדס•

)במפעליצורמערכותתחזוקתלדוגמא(מכטרוניותמערכותתחזוקתעלאחראי
מכטרונייםמוצריםשלוהדרכהמכירותמהנדס•

המסלולתפקידים אופייניים לבוגרי 



ר אבישי סינטוב"ד :המסלוליועץ

הקורס' מס הקורסשם  'מס

שעות

נקודות

זכות

סמסטר

0542.4621 לרובוטיקהמבוא 3 2.5 5

0542.4622 מערכותשלובקרהדינמיקה 4 3 6

0542.4624
ובקרהברובוטיקהמעבדה

מערכותשל
3 2.5 6

0542.4620
עקרונות-מכטרוניקה

מעבדים-במיקרוהשימוש
4 3.5 7

0542.4451 חישוביתבינה 4 3.5 5,7

/מכאטרוניקה אוטונומיותמערכות



רובוטיקה–ר אבישי סינטוב "ד
sintov1@tauex.tau.ac.il

בקרה–ר לאה ביילקין "ד
leabeilkin@mail.tau.ac.il

בינה חישובית–בומושי( עמי)עמירם ר"ד
moshaiov@tauex.tau.ac.il

םחיותמומוםחברי הסגל בתחו

https://www.tau.ac.il/profile/sintov1
mailto:sintov1@tauex.tau.ac.il
https://engineering.tau.ac.il/profile/leabeilkin
mailto:leabeilkin@mail.tau.ac.il
http://www.eng.tau.ac.il/~moshaiov
mailto:moshaiov@tauex.tau.ac.il


Head, Robotics Lab at Tel-Aviv University
School of Mechanical Engineering

Cable manipulation

Robotic grasping and in-hand manipulation

Robotics 
Lab

Design

Modeling

Motion 
planning

AI

Control

Human-robot collaboration

Design of low-cost 3D printed grippers

robotics.eng.tau.ac.il

Dr. Avishai Sintov



Dr. Lea Beilkin-Sirota
School of Mechanical Engineering, TAU

Active Wave Control Lab
Active-wave-control-lab.com

leabeilkin@tauex.tau.ac.il Wolfson 233

Actively-controlled topological 
metamaterials

Adaptive spatial and temporal acoustic cloaking

Real-time creation of artificial 
acoustic environment

תחומי מחקר

,  מבנים, בקרה אקטיבית של גלים אקוסטיים באויר1.

.חומרים-מוליכי גלים ומטא

הדגמת תופעות ממכאניקה קוונטית במערכות  2.

.קלאסיות מבוססות משוב

.הסוואה אקוסטית אקטיבית3.

,  להחזרההדמיית תנאי שפה באמצעות בקרה 4.

.העברה ובליעה של גלים

mailto:leabeilkin@tauex.tau.ac.il


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 


