فهرست مطالبی که مربی باید در کالس درسی تدریس نماید (رٍثَپبرس ترم)1
ردیف

جلسه

سرفصل و کار عملی

مدت

توانایی های کسب شده توسط دانش آموز

1

اٍل

هقذهِ ای ثرػلن رثبتیک  ،هؼرفی کیت آهَزضی
،آضٌبیی ثب اثسارّبی هکبًیک  ،هؼرفی رثبت ّبی
هسیریبة ٍ هکبًیک آًْب (بدنه – شاسی)

ضٌبخت در هَرد ػلن رثبتیک  ،اثسار ّبی هکبًیک
2سبػت تئَری
 ،اًَاع رثبتْبی هسیریبة ٍ هکبًیک رثبتْب

2

دٍم

آضٌبیی هفبّین الکترًٍیک (ٍلتبش -جریبى) ،هذارات
سری هَازی  ،قطؼبت الکترًٍیک ،اثسارّبی
الکترًٍیک ٍ لحین کبری

پبسخگَیی ثِ سَاالت در خصَظ هفبّین ٍلتبش ٍ جریبى ،
2سبػت تئَری پبسخگَیی ثِ سَاالت هذارات سری هَازی  ،قطؼبت
الکترًٍیک ،اثسارّبی الکترًٍیک ٍ ًحَُ صحیح لحین کبری

3

سَم

آضٌبیی ثب الگَریتن ًَیسی  ،چٌذ هثبل درٍ هَرد
الگَریتن  ،آهَزش ًصت ثرًبهِ ّبی کبرثردی هرثَط
ثِ رثبت  ،آهَزش ًحَُ کبر ثب هحیط ثرًبهِ ًَیسی ،
آهَزش هًَتبش هکبًیک رثبت

1سبػت تئَری ًَضتي الگَریتن ّبی هختلف ً ،صت ًرم افسارّبی کبرثردی
1سبػت ػولی رثبتیک  ،سبخت هکبًیک (ضبسی – ثذًِ )رثبت هسیر یبة

4

چْبرم

هؼرفی پردازضگر  ،atmega8آهَزش دستَرات
ثرًبهِ ًَیسی ،آضٌبیی ثبٍرٍدی ّب ٍ خرٍجی ّبی
هذار  ،ledالگَریتن ثرًبهِ چراؽ ٍ حل هثبل آى
کبر درکالس  :چراؽ چطوک زى

ضٌبخت کبهل پردازضگر  ، atmega8پَرت ّبی ٍرٍدی ٍ
1سبػت تئَری
خرٍجی پردازضگر ،ثتَاًذ الگَریتن ٍ ثرًبهِ ًَیسی یک
1سبػت ػولی
چراؽ چطوک زى را ضرح دّذ

5

پٌجن

آضٌبیی ثب هَتَر ، DCدرایَر ، l293dآهَزش
الگَریتن راُ اًذازی هَتَر ،اجرای یک هثبل راُ
اًذازی یک هَتَر ثصَرت سبػتگرد ٍ پبدسبػتگرد
کبر درکالس :درة اتَهبتیک

اًَاع هَتَرّب ٍ ًحَُ کبرکرد آًْب را ثذاًذً ،حَُ راُ اًذازی
1سبػت تئَری هَتَر ثب دستَرات ثرًبهِ ًَیسی را اجرا ًوبیذ
1سبػت ػولی ثرًبهِ ًَیسی هَتَر ٍ حرکت دادى آى در جْت ّبی
هختلف را ًیس ثرًبهِ ًَیسی ًوبیذ

6

ضطن

آهَزش دستَر pwm
کبردر کالس  :ثرًبهِ ًَیسی حرکت رثبت ثِ صَرت
جلَ ،ػقت  ،دٍرزدى هرثؼِ ای ٍ...

30دقیقِ تئَری
 1:30سبػت
ػولی

ًحَُ کبر ثب دستَر  pwmرا ثذاًذ
راُ اًذازی رثبت ثصَرت سبدُ جلَ ٍ ػقت ٍ دٍرزدى را اًجبم
دّذ

7

ّفتن

آضٌبیی ثب حسگرّب  ،آهَزش دستَر ضرطی if
کبردر کالس  :راُ اًذازی هَتَر ثب دستَر pwm

30دقیقِ تئَری
 1:30سبػت
ػولی

اًَاع حسگر ّب ٍ کبرثردّبی آى را ثطٌبسذ  ،کبر ثبدستَرات
ضرطی ، if
راُ اًذازی هَتَرّب ثب دقت ثبالتر ثب استفبدُ از دستَر
pwm

8

ّطتن

آضٌبیی ثب تقَیت کٌٌذُ ّبی ػولیبتی ،تٌظیوبت
حسگرّب
کبردرکالس :ثرًبهِ ًَیسی کٌترل درة اتَهبتیک
یک فرٍضگبُ ثب استفبدُ از دستَرpwm

30دقیقِ تئَری
 1:30سبػت
ػولی

9

ًْن

آهَزش ػولکرد رثبت هسیریبة  ،الگَریتن ًَیسی
رثبت هسیریبة سِ سٌسَر
کبردرکالس :ثرًبهِ ًَیسی رثبت هسیریبة سِ
سٌسَر

30دقیقِ تئَری
 1:30سبػت
ػولی

در هَرد رثبت هسیریبة ثتَاًذ اجسای هختلف یک رثبت
هسیریبة را ثطٌبسذ ٍ ارتجبط ثیي اجسای هختلف را ثرقرار
ًوبیذ( سٌسَر – درایَر – پردازضگر – چرخ ٍ هَتَر) ،
الگَریتن رثبت ٍ راُ اًذازی رثبت ثب سِ حسگر

10

دّن

هؼرفی قَاًیي رثبت ّبی هسیریبة  ،الگَریتن رثبت
هسیریبة  7سٌسَر ٍ ثرًبهِ ًَیسی رثبت هسیریبة

30دقیقِ تئَری
 1:30سبػت
ػولی

قَاًیي هسبثقبت هسیریبة ٍ ثرًبهِ ًَیسی رثبت ثب  7حسگر
را توریي ٍ اضکبالت را رفغ ًوبیذ

11

یبزدّن

کبرثرد رثبت ّبی هسیریبة درصٌؼت  ،رفغ ػیت
رثبتْب ٍ تکویل ثرًبهِ رثبت هسیریبة

30دقیقِ تئَری
 1:30سبػت
ػولی

تکویل ثرًبهِ رثبت هسیریبة ثراسبس ضرایط هسبثقِ

12

دٍازدّن

اهتحبى تئَری  ،ثرگساری هسبثقِ

یبدگیری چگًَِ تٌظین کردى حسگرّب را اًجبم دّذ ٍ
هَتَر را ثگًَِ ای ثرًبهِ ًَیسی ًوبیذ کِ در سرػت ّبی
هختلف حرکت کٌذ

رفغ اضکبالت ًْبیی رثبت هسیریبة ٍ ثرگساری اهتحبى
 2سبػت ػولی
تئَری ٍ ػولی ٍ ثرگساری هسبثقِ ثیي داًص آهَزاى

