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מטרות הקורס :לחקור וללמוד את היסודות התיאורטיות והפרקטיים של מערכות אוטומציה נבונות ,כולל
שיטות לימוד ובקרת תנועה במערכות אלו ,שילוב אדם ,הנדסת מערכות וניתוחן .הנושאים יומחשו על
ידי יישום בפועל של מערכת אוטומציה נבונה מבוססת על זרועות רובוטיות תעשייתיות מתקדמות.
תאור הקורס:
נושאי הקורס ילמדו סביב פרויקט הקורס שיעסוק במשחק כדורגל שולחן רובוטי .הפרויקט ימחיש את
יישום הנושאים שילמדו בהרצאות השונות ועבודות הסטודנטים יהוו נדבכים מפרויקט הקורס כולו.
הנושאים שיורחבו יכללו :אבני הבניין של מערכות אוטומציה נבונות ,כולל בינה ,אוטומציה ,שילוב
מודולים והקשיים הכרוכים בכך ,חיישנים במערכות נבונות תוך התמקדות בעיבוד תמונה ועקיבה ,לימוד
משימות במערכות אוטומציה נבונות .הנדסת מערכת וניתוח מערכות ,ויסודות ממשק אדם רובוט.
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תכנית הרצאות
שיעור
1

נושא
הקדמה אודות מערכות אוטומציה נבונות

2-4

חישה ,עיבוד תמונה ועקיבה

5-7

למידה ולמידה בשיטת החיזוקים

8-11

הנדסה וניתוח של מערכות משולבות

12

נושאים מתקדמים בלימוד מכונה וממשק אדם רובוט

13

סיכום והצגת פרויקטים

מטלות
)שלושה פרויקטונים (הגשה ביחידים או בזוגות



.מבחן בית



 לרענון ראו הקישור הבא. יש להקפיד על הגינות ואתיקה בהגשת הפרויקט וגם בבחינה:כללים
-  מצגת "כללי ציטוט ושימוש בידע קודםhttp://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx
."לשימושכם בעת הכנת עבודות
:מבנה ציון הקורס
משקל

מרכיב

) כל אחד20%(___60%____

 פרויקטונים.1

___40%____

 מבחן בית אישי.2
 כן:חובת קבלת ציון עובר בבחינה הסופית
:רשימת ספרות
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