
 
  توجه

به صورت تایپی یا با خودکار به صورت خوانا  A4ها، نمودارها و گزارش در برگه حل، توضیحات، تحلیل

 . شود ارسال گزارش همراهبه ها ده برای بدست آوردن پاسخشود. برنامه کامپیوتری نوشته ش نوشته

 باشد.میترم در امتحان میان نمره صفربه منزله  ارسالعدم 

 23:59ساعت   11/3/99شنبه یک: ارسالموعد 

ارسال نمائید و تا اعالم نمرات نهایی    < Mecha2.srbiau@gmail.com >فایل پاسخ را به آدرس    لطفاً

 ایمیل خود را پاک نکنید! Sent Boxدرس 
 

 (Power Window Controller Specification)سیستم کنترل باالبر پنجره اتومبیل  -1

های مختلف آن، مدارات آورده شده است. سیستم، بخش  MATLABافزار نرم  Demoدر

ها و  کنید و یافته  و نمودارهای مربوطه را مطالعه Simulinkمربوطه، مدل ارائه شده در 

           رش نمایید.   بطورکامل گزاهای خود را آموخته 

 
 

 زیر را در نظر بگیرید: ( Industrial Robot Arm)  یستم بازوی ربات صنعتیس  -2

 MATLABافزار شناسایی سیستم نرم Toolbox مدلسازی ریاضی و تجربی این سیستم در 

 آورده شده است.

 شرح دهید و مدل ریاضی را بررسی و تحلیل نمایید.  الف( عملکرد سیستم مکاترونیکی

 خروجی چیست؟   -های ورودی ب( در مدلسازی تجربی، آزمایش انجام شده و داده 

                                                   آن را ختلف های م بخشج( مدلسازی تجربی صورت گرفته را بطور کامل مطالعه نمایید. 

 نمایید. تحلیل را مربوطه ها نمودار توضیح دهید. 

         های خود را بطورکامل گزارش نمایید.ها و آموخته یافته د( 

 2مکاترونیک

  ترمامتحان میان
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از یک نقطه به نقطه دیگر   Mجرثقیل نشان داده شده در شکل زیر برای حمل و نقل جرم  -3

روی   Fتشکیل شده است که توسط نیروی  mشود. جرثقیل از یک ارابه به جرم استفاده می 

  Lدر انتهای سیم بکسل جرثقیل به طول    Mکند. هر بار جرم  ریلی بر روی سقف حرکت می

 آید.به نوسان در می 

 بدست آورید. با استفاده از روش الگرانژ  سیستم راحاکم بر معادالت دینامیکی  الف(

 بنویسید. ب( معادالت فضای حالت سیستم را

سازی  شبیه MATLAB در زیر بازنویسی و پارامترهای ج( معادالت سیستم را به ازاء مقادیر 

 کنید.

m : برحسب  دانشجویی سه رقم سمت راست شمارهkg   و بقیه پارامترها را به صورت زیر به

 دست آورید: 

4 ( ) ; 2 ( ) ; 10( ) ; (0) 0M m kg F m N L m X= = = = 

 باشد:بصورت زیر می  92xxxx500به عنوان نمونه پارامترها برای شماره دانشجویی  

500 ; 2000 ; 1000 ; 10( ) ; (0) 0m kg M kg F N L m X= = = = = 

 

 
 



 شده در شکل زیر را در نظر بگیرید:سیستم مکانیکی نشان داده   -4

 . را رسم نمایید این مکانیزم الف( نمودار باندگراف 

 ب( معادالت فضای حالت سیستم را با استفاده از نمودار باندگراف بند الف بدست آورید.

ساز استفاده شود، پاسخ مکانیزم در  ج( چنانچه بخواهیم از این سیستم به عنوان یک نوسان

2  ال ورودی با فرکانسبه اعم 4نقطه  /rad s  چه خواهد بود؟ 

د( با استفاده از نمودار باندگراف بند الف، سیستم الکتریکی معادل با مکانیزم داده شده را 

 مشخص نمایید.
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30 ; 55 ; 70

2.9 ; 0.005( / ) ; 0.01( / )
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 .پیروز باشید


