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  دانشکده مهندســــــی بـــــرق
  
  

  : مقدمه
اندازي آزمایشگاه تحقیقاتی سامانه هاي پژوهشی دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی عاملی شد تا راهساماندهی فعالیت

ي و دانشکده مهندسی برق و فناور این مرکز با همکاري معاونت پژوهش. اتفاق بیافتد 1386یاب جهانی در سال  مکان
هاي پایانی دانشجویان دوره کارشناسی هاي تحقیقاتی و پروژهاین آزمایشگاه محلی براي انجام فعالیت. گردیدتجهیز 

  . باشد ارشد و دکتري می
 -هاي صنعتی و الکترونیک ، توربین باد، پروتکلGPS ،DCSهاي  ها، آزمایشگاه در زمینهدر حال حاضر با توسعه فعالیت

اف عالیه این آزمایشگاه تحقیقاتی برقراي ارتباطی منسجم با جامعه صنعتی کشور است یکی از اهد. قدرت فعال است
-پژوهش مبتنی بر پیشرفت صنعتی مطابق با چشم. که تاکنون در این مسیر در چند پروژه صنعتی موفق بوده است

  . است GPSاندازهاي کالن پژوهشی کشور همواره مدنظر فعالین در آزمایشگاه تحقیقاتی 
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  :محورهاي فعالیت آزمایشگاه
 یاب جهانیسامانه مکان

 هاي صنعتیپروتکل
 تتوربین باد

CS 
 ارتباطات بی سیم

 قدرت - الکترونیک 
  
  
  
  
  

افزاري و هاي سختبرخی از تجهیزات و افزاره
  :افزاري آزمایشگاهنرم

 1GHzاسیلوسکپ فرکانس باالي 
 محاسباتیافزارهاي انواع نرم

 200MHzاسیلوسکپ دیجیتال چهار کانال 
 U-Blox Neo-6mمدل  GPSگیرنده 
 6H	LEA	U-Bloxمدل  GPSگیرنده 
 M12Mمدل  GPSگیرنده 

 سیگنال ژنراتور
 منابع تغذیه دوبل دیجیتال

 ولت مترهاي رومیزي و قابل حمل
LCD Projector و تجهیزات کامپیوتري 

HMI 
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  :در آزمایشگاه شده هاي پژوهشی انجامها و طرحپروژه

 اي سنجی بکارگیري سیستم تعیین موقعیت ماهوارهامکانGPS هاي ماهوارههاي کم ارتفاع و موشکیابی ماهوارهدر موقعیت -
 بر، 

 1381: سال اجرا . دانشگاه شهید رجائی: محل اجرا. طرح فراسازمانی ماهواره: کننده اعتبار تامین  
 1390: سال اجرا -گاه مدارهاي مخابراتیهاي آموزشی آزمایشطراحی و ساخت ماژول  
 هاي صنعتی با ساعت جهانی ي ساعت شبکهکننده زمان طراحی و پیاده سازي یک سیستم همGPS جهت استفاده در شبکه -

 DCSهاي صنعتی 
  1391: محل اجرا دانشگاه شهید رجائی سال اجرا. تامین کننده اعتبار شرکت مپنا

  
  :هاافتخارات و پژوهش

  مقاله  30چاپ بیش ازISI هاي پژوهشی آزمایشگاه با نام آزمایشگاه تحقیقاتی و علمی پژوهشی حاصل فعالیتGPS  
  هاي پژوهشی آزمایشگاه با نام آزمایشگاه تحقیقاتی المللی حاصل فعالیتهاي ملی و بینمقاله در کنفرانس 50ارائه بیش از

GPS 
 یاب جهانی چاپ کتاب در حوزه سامانه مکان  
 هاي مختلف پژوهشیها، جشنوارهدریافت لوح تقدیر و تندیس در همایش. 
  پروژه پایانی دوره ارشد در آزمایشگاه تحقیقاتی  15انجام بیش ازGPS. 
 هاي انجام شده در آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت چندین دستگاه صنعتی و ثبت چندین اختراع حاصل از پروژه 
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