
 اتوماسيون صنعتی :نام درس

 :شرح مختصري از درس

هدف از ارائه اين درس آشنايی دانشجويان با آخرين دستاوردهاي علمی و فناوري در مبحث اتوماسيون صنعتی 

 یمورد بررس  یون صنعتياتوماس يستم هايو کاربرد س یها، طراح يفناورربط، يذ ينه هاي، زمیمبانمی باشد. 

. آشنا خواهند گرديد یون صنعتيستم اتوماسيک سيان با ساختار و اجزاء مختلف يقرار خواهند گرفت و دانشجو

نرم  يتکنولوژ، embeded يستم هايباشد که شامل سينه مين زميمتشکل از چند یون صنعتيمبحث اتوماس

مربوطه  ي، عمق مطالب ارائه شده متناسب با کاربردهای مطالبل گستردگيباشد.  به دليم یصنعت يافزار و باس ها

در هر بخش دانشجويان با انجام پروژه هاي کوچک به شکل گروهی از نزديک با روند م خواهد شد. يدر صنعت تنط

ستم هاي يکپارچه اتوماسيون و اطلاعات مورد طراحی در هر زمينه آشنا خواهند شد. در بخش بعدي درس سي

 بررسی قرار خواهند گرفت که تجميع مباحث مطرح شده در زمينه هاي مختلف قبلی خواهد بود. 

 :سيلابس درس

 مقدمه  .1

 خچه مختصريتار 

 فيتعار 

 یروند آت 

 چارچوب درس 

    

 embeddedکنترل  يستم هايس -2

 کروکنترلرهايکروپروسسورها و ميم 

 69108کروکنترلر يم (AVR) 

  کنترل موتورdc  69108با مبکروکنترلر 

  ک روباتيکنترل گسترده 

 

 یون صنعتيدر اتوماس ينرم افزار يفناور -3

 یون صنعتينقش نرم افزار در اتوماس 

 ئ گرايش یسيبرنامه نو 



 ستم عامل بلادرنگيس 

 ه نرم افزاريپا يهايتکنولوژ 

 OPC 

 یپايگاه داده سازمان 

 ک ي يها یژگيوHMI يامروز 

 يچند بسته نرم افزار یمعرف HMI موجود 

 

 یصنعت يباس ها -4

 تاليجيمخابرات داده د يبر شبکه ها يمقدمه ا 

 یون صنعتيگاه مخابرات داده در اتوماسيبر جا يمرور 

 یباس صنعت یمبان 

 Foundation Fieldbus 

 PROFBUS 

 CAN 

 یصنعت يباس ها يفناور یروند آت 

 

 ونيکپارچه اتوماسي يستم هايس -5

 اطلاعات يو فناور یون صنعتيب اتوماسيترک 

 یون صنعتياتوماس یهرم سازمان 

 ت و کنترليريمد يه هايلا یکپارچگي 

 نقش وب 

 د و ساخت گستردهيتول يستم هايس 

 


