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عنوان درس :مبانی مکاترونیک
• تعداد واحد2 :
• نوع واحد :نظری
• پیشنیاز :ندارد

• سرفصل درس
مقدمه و تعاريف ،اجزای اصلی مکاترونیک ،نقش مکاترونیک در تولید محصوالت صنعتی ،تلفیق
مهندسی مکانیک و الکترونیک ،حسگرها و كاراندازها :ويژگی های كاربردی ،كاراندازهای هیدرولیکی
و نیوماتیکی ،كاراندازهای برقی ،كاراندازهای مکانیکی ،مهندسی كنترل خودكار در مکاترونیک ،معرفی
 PICو كاربردهای آن ،روش های اپتوالکترونیک ،ريز پردازنده ها ،سخت افزار و نرم افزار ،سیستم
های رباتیک در مکاترونیک ،نمونه های واقعی چند سیستم مکاترونیکی ،تشخیص الگو ،اندازه گیری و
اطمینان ،ماشین بینايی ،پردازش موازی ،استدالل ،كنترل های مرسوم ،عدم قطعیت ،شبکه های عصبی،
حسگرها ،نرم افزار و سیستم های كنترل برای وسايل نقلیه اتوماتیک ،سیستم های كنترل كشش ،سیستم
های ردياب خط ،پايش و كنترل عملیات از قبیل پايداری جانبی.
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بارم بندی درس
• امتحان نهايی
• پروژه
• فعالیت كالسی
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• رعايت سقف مجاز غیبت ها ضروری است.
• دانشجويانی كه در طول ترم هیچ غیبتی نداشته باشند 1 ،نمره
تشويق خواهند شد.

Timetable of course
No.ُ

Date

1
2
3
4
5

26, Jan. 2014
2, Feb. 2014
9, Feb. 2014
16, Feb. 2014
23, Feb. 2014

MECHATRONICS SYSTEM DESIGN

6
7

2, Mar. 2014
9, Mar. 2014

PID BASED DC MOTOR CONTROL –MATLAB SIMULINK

8
9
10
11
12

6, Apr. 2014
13, Apr. 2014
20, Apr. 2014
27, Apr. 2014
4, May 2014

MECHATRONICS – SENSORS AND TRANSDUCERS
ACTUATING DEVISES- P M STEPPER MOTOR
SYSTEM CONTROL- LOGIC METHODS

13
14
15
16

11, May 2014
18, May 2014
25, May 2014
1, June 2014

CASE STUDIES
CASE STUDIES

Lecture Subject
MODELING AND SIMULATION OF PHYSICAL SYSTEMS
BLOCK DIAGRAM MODELING—DIRECT METHOD

BLOCK DIAGRAM MODELING-ANALOGY APPROACH
BLOCK DIAGRAM - MECHANICAL TRANSLATIONAL
SYSTEMS
MODELING AND SIMULATION OF PHYSICAL SYSTEMS
(MECHANICAL ROTATIONAL SYSTEM)

SIGNALS, SYSTEMS, AND CONTROLS
SIGNAL CONDITIONING AND REAL TIME INTERFACING
USING LABVIEW

CASE STUDIES
CASE STUDIES

…

ساعت برگزاری كالس
• كالس تئوری :يکشنبه ها 3:30 – 5:30
• عملی :مقدمه ای بر برنامه نويسی ( – ) Visual C#میکروكنترلر پیشرفته

• ساعت برگزاری عملیات.... :

Access to PDF of lectures
• برای دانلود اساليدهای درس به سايت  www.utec.ut.ac.irمراجعه
و از بخش ورود اعضا با شماره دانشجويی به عنوان كاربر و شماره ملی
به عنوان رمز وارد سايت شويد.

• در بخش درس های من اسم درس را كلیک كرده و می توانید  pdfفايل
ها را دانلود نمايید.

• دسترسی دانشجو بعد از حذف و اضافه ممکن خواهد بود.

تاريخچه مهندسی مکاترونیک
• آقای تسورو موری يک مهندس ژاپنی شركت
ياسکاوا ،در سال  1969میالدی واژهی
مکاترونیک را ابداع كرد و بهكار برد .واژهی
مکاترونیک جايگزين واژهی سیستمهای
الکترومکانیکی شد و تا حدی كمتر هم بهجای
مهندسی كنترل و اتوماسیون بهكار گرفتهمیشود.
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