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 :هاتمرین

ت مباحث ها، آشنایی بیشتر با جزئیااز این تمرین سری تمرین در طول ترم داده خواهد شد. هدف چندینهمگام با پیشبرد مباحث درس، 

به فرم  هااز این تمرین بخشیاست. آن و کاربردهای گوناگون در فضای حالت  های خطیسیستمهای کنندهتحلیل و طراحی کنترل ،درس

دت زمان ماست و به صورت انفرادی  هاتمرینخواهد بود.  MATLABافزار ( کامپیوتری، قابل انجام با نرمmini projectهای کوچک )پروژه

 شود.بارگذاری می Mechatronics-srbiau.irصورت تمرینها در تارنمای   باشد.میحداکثر تا دو هفته  هر سری تمرینپاسخ 

 

 پروژه نهایی:

 فره و یانه به صورت تک است. پروژ خودکار پیشرفتهای تحقیقاتی در زمینه کاربرد کنترل پروژه ،مهمترین قسمت درس و خروجی نهایی آن

 برای تحلیل روشها و موضوعات مطرح شده در درستمام  ست ازبایحتماً می در انجام پروژه نهایی،شود. حداکثر دو نفره تعریف و انجام می

 ی انتخابترونیکهای دینامیکی مکاسیستماز  بهتر استبرای انجام پروژه نهایی،  .استفاده شودسازی سیستم کنترل ، طراحی و شبیهسیستم

 سهدر  A4گ را به صورت یک پیشنهاد پروژه در یک بر با من هماهنگ کنید و آن خود را حتماً سیستم انتخابیپروژه تحلیل و کنترل . شود

وضوع م. خواهید گرفتکه در درس یاد  ها انجام پروژهگامشرح مختصر و  -3معرفی سیستم،  -2عنوان پروژه  -1: بدین شرح بنویسدبخش 

بل از شروع ق. مهلت تحویل نهایی پروژه نمائید به آدرس ایمیل درس ارسالانتخاب نموده و  آبان ماه 01پروژه خود را حداکثر تا تاریخ 

 . باشدمیامتحانات پایان ترم 

 ترم:امتحان میان

بسته  به صورت کتابر جلسه امتحان بایستی که د است چند سوال مرتبط با مباحث تئوری و نظری درسکتبی، امتحان میان ترم به صورت 

مره مربوطه ترم سبب از دست دادن نبرگزار خواهد شد. عدم شرکت در امتحان میان اول آذرماههفته در ترم امتحان میان. پاسخ داده شود

 شود.می

 ترم:امتحان پایان

ست. شرکت امتحان به صورت کتاب بسته و امتحان اصلی درس اپس از خاتمه ترم در موعد مقرر برگزار خواهد شد. این ترم  پایانامتحان 

 مقررات آموزشی الزامی است. بر ترم بنا در امتحان پایان

 : تمرین و پروژه شیوه ارسال

 است. Mechatronics-srbiau.ir  تارنمای درس

 .نمائیدارسال  aacontrol.srbiau@gmail.comرس ایمیل به آدتکالیف و پروژه های خود را 

 شیوه ارزیابی:

 ترم مالک ارزیابی این درس هستند.ترم و امتحان پایانها، پروژه نهایی، امتحان میانتمرین

 موعمج هاتمرین پروژه نهایی امتحان میان ترم امتحان پایان ترم
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mailto:AAControl.srbiau@gmail.com
mailto:aacontrol.srbiau@gmail.com

