
 

 

 

  

mech. 
ahmadian 

02  
021  

iust.ac.ir:سايت
 n@iust.ac.irل
 77240198 -1
1- 77240488:س

  كانيك
  مودال

  

وب س
ايميل
:تلفن
فكس

و بـا
ليـل
شي
يص
ي در
نايع
شتن
 هـا
ـازه

  

  

  

  

  

  

  

مهندسي مكا
آناليز ميقاتي

13114 -16846

 

تاسـيس و 1367
تعاشـات، و تحل
 ثبت رفتار ارتعا
 سـازه، و تشـخي
قـاتي و صـنعتي
ـل ريلـي، وصـن
 با در اختيار داش
ن آالت و سـازه
سـ يل ارتعاشات

  ...)گ،
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دانشكده م
زمايشگاه تحقي

4: ، ايران، كدپستي

7  ايران در سال
ندازه گيـري ارت
ت با استفاده از
مدلسازي دقيـق
وژه هـاي تحقيق
گاز، حمل و نقـ
ن مركز همچنين
رتعاشـي ماشـين
ي وتجزيه و تحلي

، روتور ، بيرينگ
  اي مودال

   ارتعاشات
رهاي ابزار در فر

  گ
  ت سازه ها

 ورپول

نشگاه سوانزي

        

  
آز

ران، نارمك، تهران،

ه علم و صنعت
ساتيد در زمينه ا

كنون توانسته است
عاشات جهت مد
ن را با انجام پـر
و، صنايع نفت و

اين. صنايع بپردازد
ت تحليل رفتار ار
هت اندازه گيري

گيربكس( دوار
كمك آزمايشها

  دود سازه ها
ك اندازه گيري
 شناسائي پارامتر

 سازه  هاي بزرگ
رزي و اتصاالت

  شگاهها

كنترل دانشگاه ليو
ك و ارتعاشات دا

گاه علم و صنعت اير

يز مودال دانشگاه
خبه دانشگاه و اس

اين مركز تاك. رد
و تحليل اين ارتع
د آمده در ماشين
 صنعت خودرو
 نيازهاي اين ص
يزات الزم جهت
ده در كشور جه

  .شد

 ي صنعتي

در ماشين آالت
ي خواص مواد بك
 مدل اجزاء محد

ده به سازه بكمك
ك، مدلسازي و
ش مودال بر روي
ترهاي شرايط مر

ي با ديگر دانشگ

ي ديناميك و كن
حقيقاتي ديناميك

دسي مكانيك، دانشگ

اه تحقيقاتي آنالي
ي از نيروهاي نخ
ودال فعاليت دار
الت و سازه ها و
 صدمات بوجود
ز صنايع همانند
معرفي و به رفع
تخصص و تجهي
مراكز شناخته شد
شين آالت مي باش

ات پروژه هاي

تعيين عيوب د
مشخصه سازي
بهنگام نمودن
تعيين نيرو وار

بررسي ديناميك
انجام آزمايش
شناسائي پارامت

هاي تحقيقاتي
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 امكانات آزمايشگاه

 هرگونه انجام رايب مناسب فضايي در ايران صنعت و علم دانشگاه مودال آناليز آزمايشگاه
 آزمايشهاي انجام براي فراواني امكانات ،اين بر عالوه. است گرفته قرار ارتعاشي آزمايش
 موجود تجهيزات از هايي نمونه .باشد مي دردسترس آزمايشگاه اين در صوتي و ارتعاشي

  :عبارتند از آزمايشگاه اين در

  كاناله قابل حمل  10آناليزرPULSE 

  2032(تحليلگر طيفي دو كانالهB&K(  
 تحليل مودال  نرم افزارICATS  وSTAR 

 انواع لرزاننده هاي با ابعاد كوچك و بزرگ 

 انواع نيروسنج  
 چند منظورههاي  شتاب سنج 

 ليزري سنج ارتعاشLaser Doppler Vibrometer 

 مجموعه چكش جهت انجام آزمايش مودال 

  دكتر حميد احمديان: مدير آزمايشگاه

  

  

  


