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 سرفصل مطالب: 

   های مکاترونیکیسیستممکاترونیک، معرفی ای بر قدمه مآشنایی با رشته مکاترونیک،  ✓

 مفاهیم، قطعات و مدارات آنالوگ ✓

 عناصر پسیو؛ سلف، خازن، مقاومت   ▪

 عناصر اکتیو؛ دیود، ترانزیستور دوقطبی، ترانزستور اثر میدان ▪

 های عملیاتی؛ معکوس کننده، جمع کننده، تفریق کننده،تقویت کننده ▪

 ، مقایسه کننده  PID گیر، کنترلرگیر، مشتقگذر، انتگرالیلتر پایینهای ابزاری، فتقویت کننده

 مفاهیم و مدارت دیجیتال  ✓

 سیستم اعداد، جبر بول، جدول کارنو، گیتها  ▪

 ROM ،PLAمدارات ترکیبی؛ دیکدر، مالتی پلکسر، انکدر،  ▪

 مدارات ترتیبی؛ فلیپ فالپ، شمارنده و غیره  ▪
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 و مبدلها  های اطالعاتیسیستم ✓

 موقعیت، سرعت، شتاب، دما، فشار، دبی :  سنسورهای اطالعات داخلی سیستم ▪

 بینایی، نیرو/ گشتاور، صوتی، )بویایی؟!( : سنسورهای اطالعات خارجی سیستم ▪

 LVDTپل خازنی، مدار تبدیل جریان به ولتاژ و برعکس، مدار تبدیل ولتاژ به فرکانس و برعکس، انواع مبدلها:  ▪

 کی، دینامیکی استاتیمشخصات مبدلها:  ▪

 
 

 معرفی عملگرها  ✓

 ،  الکتریکی های تحریک سیستم ▪

 کلیدزنی الکترونیکی با استفاده از عناصر آنالوگ فعال نظیر دیود و ترانزیستور رله ها، 

 ای موتورهای پله، ACموتورهای ،  )با آهنربای دائمی، با سیم پیج میدان)DC موتورهای سولنوئیدها، 
 

 ،  مکانیکی های تحریک سیستم ▪

 انواع حرکت، درجه آزادی و قید،  

 لنگی،   -ای، مکانیزم لغرندهزنجیره سینماتیکی، مکانیزم چهار میله

 بادامک، چرخ دنده، تسمه و رنجیر، یاتاقان 

 ، هیدرولیکی های تحریک سیستم ▪

 شیرهای کنترل، سیلندرها، عملگرهای دورانی 

 

 های انتقال قدرت سیستم ✓

 Conjugate ،Backlash ،Moduleهای  ای، منحنیمفاهیم پایه:  Gear Boxes ایدندههای چرخمجموعه ▪

 Spur Gears ،Rack & Pinion ،Bevel Gears ،Worm Gears: ایدندههای چرخانواع مکانیزم  ▪

 Gear Trains ،Planetary Gear Boxes : های انتقال قدرتانواع مکانیزم  ▪
 

 PIDکنترل فرایندها با استفاده از کنترلر    ✓

 PIDکنترلر  ▪

 سازی با المانهای پسیو و اکتیو پیاده ▪

 کننده، معیارهای طراحیکنترل طراحی ▪

   روشهای تنظیم پارامترها  ▪
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 :ها تمرین 

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

  و یا مرتبط با  MATLABافزار  قابل انجام با نرم   ( کامپیوتری،mini projectهای کوچک )به فرم پروژه  ها از این تمرین  بخشی است.    درس 

هر سری  پاسخ  مدت زمان  است و  ها به صورت انفرادی  تمرینخواهد بود.    MATLABافزار  نرم   demoهای مکاترونیکی موجود در  سیستم

 باشد.میحداکثر تا دو هفته  تمرین

 پروژه نهایی:

است. پروژه به صورت تک نفره و یا حداکثر  های مکاترونیکی  سیستمای تحقیقاتی در زمینه  پروژه  ،مهمترین قسمت درس و خروجی نهایی آن

بایست  می  درس   ای کالسه   موضوعات مطرح شده درلیست    ازانتخاب موضوع پروژه    در انجام پروژه نهایی،شود.  نفره تعریف و انجام می  دو

بدین شرح    بخشسه  در    A4را به صورت یک پیشنهاد پروژه در یک برگ    با من هماهنگ کنید و آن  خود را حتماً  انتخابی پروژه  تعریف    باشد.

   1تاریخ  موضوع پروژه خود را حداکثر تا  مرجع اصلی(.    4کارهای انجام شده در این زمینه )حداقل    -3شرح مختصر    -2عنوان پروژه    -1:  بنویسد

و    باشدمیقبل از شروع امتحانات پایان ترم  مهلت تحویل نهایی پروژه .  نمائیدبه آدرس ایمیل درس ارسال  و   انتخاب نموده ماه  یبهشتارد 

 باشد.می درس   در جلسات کالسارائه پروژه 

 ترم:امتحان میان 

پاسخ داده شود و  ی است، چند سوال مرتبط با مباحث تئوری و نظری درس که در جلسه امتحان بایستی  بخش حان میان ترم به صورت دو  امت

ترم  میانبخش نظری است. امتحان    mini projectکه در مدت زمان مشخصی انجام خواهد پذیرفت و معادل دو سری Take Homeبخش 

عدم شرکت در امتحان    شود.آغاز می  ترم بعد از امتحان نظری میان  Take Homeبخش  خواهد شد. امتحان  برگزار    ماهخرداد  ولاهفته  در  

 شود.ترم سبب از دست دادن نمره مربوطه میمیان

 ترم:امتحان پایان 

 مقررات آموزشی الزامی است.   بر ترم بنا  شرکت در امتحان پایان پس از خاتمه ترم در موعد مقرر برگزار خواهد شد. ترم   پایانامتحان  

 : E-mailشیوه ارسال 

 است. Mechatronics-srbiau.ir  درس تارنمای

 . نمائیدارسال  srbiau@gmail.commecha1.به آدرس ایمیل تکالیف و پروژه های خود را 

 

 شیوه ارزیابی:

 ترم مالک ارزیابی این درس هستند.ترم و امتحان پایان امتحان میان پروژه نهایی، ها،  تمرین

 مجموع  ها تمرین پروژه نهایی  امتحان میان ترم امتحان پایان ترم

 Take Home  %20  %20  %105 % 15نظری+  %10  %40 
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