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פרופ’ גיל יודלביץ’  

סטודנטים  בלוגולובסקי,  וסתיו  קורסונסקי  יליפ 

פיתחו  ויטרבי,  ע״ש  חשמל  להנדסת  בפקולטה 

מערכת בינה מלאכותית לטיפול באלח דם. המערכת, 

המבוססת על טכנולוגיה של למידה עמוקה, פותחה בהנחיית 

בהנחייתם של תום זהבי וחן טסלר במעבדת CRML. מהנדס 
המעבדה הוא קובי כוחיי. 

אלח דם )Sepsis( הוא מצב רפואי מסכן חיים הנגרם מתגובה 
בדירוג  העשירי  התמותה  גורם  הוא  חמור.  לזיהום  חיסונית 

מכלל  כרבע  תופסים  בו  והחולים  הברית,  בארצות  הכללי 

המיטות ביחידות לטיפול נמרץ. 

כאשר חולה מגיע לחדר המיון עם אלח דם הוא מטופל בתהליך 

ימים. הרופא נדרש להחליט מתי  שנמשך בממוצע כשלושה 

זמן שונות  בנקודות  ידיעה שלפעולות  וכיצד להתערב, מתוך 

יגיבו  שונים  שחולים  מכך  נובע  הקושי  שונות.  השלכות  יהיו 

את  להתאים  היא  שהשאיפה  כך  טיפול,  לאותו  שונה  באופן 

הטיפול לחולה הספציפי. התאמה כזאת דורשת איסוף וניתוח 

של נתונים רבים מאוד. 

עמוקה  למידה  על  מבוססת  הסטודנטים  שפיתחו  המערכת 

“הפוכה”, המתבססת על חיזוקים. כאשר המטופל מגיע לבית 

אם  רצויה.  טיפול  תוכנית  לרופא  המערכת  מציעה  החולים 

לומדת  המערכת  המערכת,  המלצת  את  מקבל  אינו  הרופא 

ממנו מהו הטיפול הנכון. במהלך הזמן משפרת המערכת את 

במטופלים  שונים  רופאים  של  הטיפול  אופן  סמך  על  עצמה 

שונים, והמלצותיה נעשות מדויקות יותר ויותר. 

 Inverse( בלמידה הפוכה מחיזוקים  לשיטות אחרות,  בניגוד 
מתוך  לומדת  המערכת   )Reinforcement Learning
התבוננות ומקבלת משוב מרופאים מומחים. כך היא לומדת 

חדשים  חולים  לרבות  לחולים,  אישית  המותאם  טיפול  לייצר 

שלא נכללו בתהליך הלמידה האמור. 

היתכנות,   ובניסוי  בתאוריה  להראות,  הצליחו  הסטודנטים 

קצר  זמן  בתוך  טובים  ביצועים  להציג  מצליחה  שהמערכת 

הניסוי  מקרים.  של  מצומצם  מספר  סמך  ועל  למידה  של 

נערך בארצות הברית על מאגר מידע ציבורי שנאסף בארצות 
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הפקולטה להנדסת 
אווירונוטיקה וחלל: 
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הפקולטה להנדסת חשמל:  

מערכת בינה מלאכותית לטיפול באלח דם

תערוכת  את  ביוני  ב-26  קיימה  וחלל  אווירונוטיקה  להנדסת  פקולטה 

הפרויקטים של הסטודנטים לתואר ראשון. דיקן הפקולטה פרופ’ יצחק 

התנסות  הם  כאן  המוצגים  “הפרויקטים  לסטודנטים:  אמר  פרנקל 

וחלל.  אווירונוטיקה  הנדסת  של  ההיבטים  בכל  באינטגרציה  שלכם  ראשונה 

אין לי ספק שלמדתם מהם המון, ושבעבודתכם בתעשייה תלמדו עוד הרבה. 

אני מזכיר לכם שתעשייה אינה האופציה היחידה ומזמין אתכם להמשיך כאן 

לתואר שני - בין שתמשיכו אחר כך באקדמיה ובין שתצאו לשוק.”

כי  לסטודנטים  אמר  יודלביץ,  גיל  פרופ’  בפקולטה,  הפרויקטים  מרכז 

ועד  מא’  מערכתית  בעבודה  להתנסות  הזדמנות  לכם  העניקו  “הפרויקטים 

זו פיתחתם את הראייה המערכתית  ת’, בדומה לעבודה בתעשייה. בפעילות 

בניסויים,  באינטגרציה,  רבים  קשיים  גם  חוויתם  מערכות.  בהנדסת  הנדרשת 

נראה  כך  ברוכים הבאים למציאות!   - אני אומר  כך  ועל  ובנחיתות,  בהמראות 

העולם האמיתי, והקשיים והתקלות רק מעצימים את חוויית הפרויקט.”

באירוע הוצגו הפרויקטים השונים - פרויקטים  חדשים ופרויקטי-המשך משנים 

הפרויקטים  מהתעשייה.  מומחים  בהנחיית  ערכו  שהסטודנטים   - קודמות 

כטב”ם   ;Aeolus האוטונומי  הסילוני  הכטב”ם  הם  באירוע  שהוצגו  החדשים 
הריסוס iSplane שפעילותו אינו נפגעת בתנאי חשכה, אובך ועננות; והכטב”ם 
קודמות:  שנים  של  עבודות  שהמשיכו  הפרויקטים  אלה   .A3 האווירואלסטי 
 -  VITO יער בשלב מוקדם;  לגילוי שרפות  נחיל רחפנים אוטונומי   -  Fire Fly
באמצעות  המתמרן  ננו-לוויין   -  DriveSat רחוק;  לטווח   Ducted-Fan רחפן 
טכנולוגיית הנעת פלזמה חדשנית; Cornetto - מערך לשיגור טילים ולמעקב 
אחריהם, שפותח עם האוניברסיטה הטכנית של מינכן; ומערכת אווירודינמית 

המשפרת את מכונית הפורמולה הנבנית בטכניון על ידי צוות סטודנטים בין-

ונוחת  הממריא  מהיר  כטב”ם   -  Front Viewer הוא  ייחודי  פרויקט  פקולטי. 
הייחודיות  ליכולותיו  הודות  דייגו.  סן  אוניברסיטת  בשיתוף  שפותח  אנכית, 

תצפית,  של  למשימות  מספינה  לשיגור  מתאים  הוא  ובנחיתה  בהמראה 

איתור וריגול.  

ה

פ


