
   69 صفحه/ هاي تحقیقاتی دانشگاه شهید رجائی شبکه آزمایشگاه

 ها و مدرات الکترونیک کاربرديآزمایشگاه تحقیقاتی سیستم
Applied Electronic Systems and Circuits Research Laboratory 

  
  ـرقــدانشکده مهندســــی ب

  :مقدمه
ها و مدارات کاربردي در صنعت و مبتنی بر قراردادهاي هاي طراحی و ساخت سیستمآزمایشگاه با هدف انجام پروژهاین 

ها و تحقیقات دانشجویان تحصیالت تکمیلی مرتبط با یک  در این آزمایشگاه پروژه. برون دانشگاهی ایجاد گردیده است
هاي صنعتی و قابل خروجی کار و فعالیت با هدف ایجاد سیستم باشد و با فعالیت گروهی،پروژه واقعی مشتري محور می

  .باشدکاربرد در صنعت می
-با این روش نیروي انسانی متخصص مورد نیاز مراکز و صنایع مختلف در حین  پژوهش و تحقیق دانشگاهی تربیت می

  .اندفعالیت داشته آموخته در دوره تحصیالت تکمیلی در این آزمایشگاهدانش 40تا کنون بیش از . گردند
  

  :هاي انجام شده آزمایشگاهمحورهاي فعالیت
  :هاي این آزمایشگاه تحقیقاتی به طور خالصه موارد ذیل بوده استهاي قبلی  فعالیتمحورها و زمینه

o الکترونیک قدرت 
o رادار 
o هاي رادیوییفرستنده 
o هاي صنعتیتجهیزات و دستگاه 
o ابزار دقیق 
o الکترونیک آنالوگ 
o مهندسی پزشکی 



   1394آذرماه /    70صفحه 

 

o صنایع خودرویی 
o تجهیزات نظامی 

  
  :هاي پژوهشی انجام شده در آزمایشگاهها و طرحپروژه

  :تعدادي از فعالیت هاي قبلی این آزمایشگاه تحقیقاتی به طور خالصه موارد ذیل بوده است
  طراحی و ساخت مدوالتور پرقدرت رادار باندS 
 طراحی و ساختفرستنده رادار فرونو 
 طراحی و ساخت منابع سوئیچینگ رادار بصیر 
  ساخت منابع تغذیه  پرقدرت سوئیچینگطراحی و 
  طراحی و ساختPFC اصالح ضریب قدرت 
  طراحی و ساختCHP  تولید همزمان حرارت و الکتریسیته مبتنی بر موتور ملیEF7 
  طراحی و ساختHCG  مکان یابی زمین پایه (فرستنده هاي پرقدرت لورن( 
 طراحی و ساخت سیستم تست رله هاي مختلف خطوط انتقال 
 ی و ساخت سیستم تست رله با عملکرد دینامیک و گذراطراح 
  طراحی و ساخت انواع کارت هايDAQ متصل به اسالت هاي کامپیوتر 
  طراحی و ساخت سیستم جمع آوري اطالعات سامانه هاي صنعتی 
  طراحی و ساخت سیستم اتصال نیروگاه خورشیدي به شبکه سراسري با کنترل هیسترزیسی 
  سینکرونایزر  و طراحی و ساخت سیستمAVR   در موازي سازي دیزل ژنراتور  متصل به شبکه 
  طراحی و ساخت اینورترDFIG توربین باد 
 طراحی و ساخت اموالتور توربین باد 
  طراحی و ساخت واحدAVR سیستم تحریک دیزل ژنراتور 
  طراحی و ساخت تقویت کننده قدرت سوئیچینگ کالسD 
 هالتر مانیتورینگ طراحی و ساخت سیستم مهندسی پزشکی 
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 طراحی و ساخت اینورتر کنترل دور موتور سه فازه آسنکرون 
 طراحی و ساخت سیستم تست سیلندر ترمز چرخ جلو پراید 
 طراحی و ساخت سیستم تست کلید هاي قدرت هوائی 
 طراحی و ساخت سیستم کنترل دستگاه هاي فرز و تراش با سه درجه آزادي 
 تی، صوتی وطراحی و ساخت انواع جمر مخابرا.... 
 طراحی و ساخت سیستم تست باتري و  پیل سوختی 
 طراحی و ساخت سیستم تولید و ثبت سیگنالهاي مکانیکی پخش شونده در خاك و سازه 
 طراحی و ساخت سیستم تست و بررسی الگوریت هاي کنترلی سیستم ترمز ضد قفلABS 
 با کاربرد در خطوط لوله گاز طراحی و ساخت  تجهیزات آشکارسازي و اعالم سیگنالهاي زلزله 
  طراحی و ساخت سنسور آشکارسازي و اعالم سیگنالهاي زلزله 
 طراحی و ساخت الگوریتم دنبالگري حداکثر نقطه توان در سیستم هاي فتوولتاییک 
  طراحی و ساخت  سیستم مانیتورینگ،ثبت و تحلیل لرزش در تجهیزات صنعتی 
 سیگنالهاي زلزله طراحی و ساخت سنسور آشکارسازي و اعالم 
  طراحی و ساخت  سیستمCCUMonitoring  و الکتروکاردیوسکوپ 
  ساختطراحی وECUمدارت واسط و  اموالتورهاي سنسور هاي خودروئی ، 
 طراحی و ساخت شارژر باالنس ماهواره 
 طراحی و ساخت اجزاي زیر سیستم توان الکتریکی ماهواره 
 ی آزمایشگاه رشد بلورطراحی و ساخت سیستم کنترل و توان الکتریک 
 طراحی و ساخت برد هاي کنترل الکترونیکی نیروگاه بادي 
  
  

  :شده آزمایشگاه هاي پژوهشی اجراطرحنمونه 
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  سیستم تست رله
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  سیستم تست باتري و پیل سوختی
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  سیستم تست کلید هوایی و سیستم ایجاد امواج مکانیکی در خاك و سازه
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  سیستم کنترل فرز و تراش با سه درجه آزاديمنابع تغذیه سوئیچینگ و 
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  منبع تغذیه سوئیچینگ و تقویت کننده توان باال
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  DAQکارت ثبت داده 
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  فرستنده رادیویی پر قدرت

  
  دستگاه اصالح ضریب قدرت


