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 :اهداف و برنامه ها •

 و تجزيه و تحليل روشهاي آزمايشگاهي هدف اصلي آزمايشگاه تحقيقاتي آناليز مودال دانشگاه علم وصنعت ايران ارائه

هت گيري فعاليت هاي اين  ج. محاسبه خواص ديناميكي سازه هاي مكانيكي ميباشدج حاصل از آزمايش جهتنتاي

آزمايشگاه در سالهاي اخير به سمت پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه ارائه مدلهاي رياضي بر اساس نتايج حاصل از 

سايل ارتعاشي و همچنين ارزيابي دقت مدلهاي اين نوع مدلها نقش اساسي در برآورد م. آزمايشهاي ديناميكي بوده است

 اين آزمايشگاه در حال گسترش . دارندبه صورت گسترده در صنعت مورد ستفاده قرار ميگيرند، كه امروزه المان محدود

پايش وضعيت سازه، شناسايي سيستم ها براي طراحي كنترلي، كنترل فعال دامنه تحقيقات خود در زمينه هاي 

 .اغتشاش صوتي ميباشد شناسايي منابع  و صوتي در سازه ها- تعامل ارتعاشيزي ماشين آالت دوار، ارتعاشات، مدلسا
 
 

 :تاريخچه •

آزمايشگاه تحقيقاتي آناليز مودال دانشگاه علم و صنعت ايران فعاليت خود را در زمينه آناليز مودال و ديناميك سازه اي 

. اي صنعتي و تحقيقاتي فراواني در اين آزمايشگاه انجام گرفته استزمان به بعد پروژه هاز آن .  كرد آغاز1367در سال 

  :در زير نمونه هايي از پروژه هاي صنعتي انجام گرفته در اين آزمايشگاه مالحظه ميشود
  

 تعيين خواص توزيع جرمي موتور اتومبيل پژو �

 بروز رساني مدل الملن محدود سازه هاي فضايي  �

  براي پمپ روغن  جاذب ارتعاش طراحي بستر �

 
 

 پروژه هاي تحقيقاتي  •
 
در حال حاضر پروژه هاي تحقيقاتي مختلفي در ارتباط با كابرد اندازه گيري هاي ارتعاشي و صوتي در بهبنه سازي سازه 

روژه موارد ارائه شده در زير نمونه هايي از پ. ها در آزمايشگاه آناليز مودال دانشگاه علم و صنعت ايران در حال انجام است

  .انجام شده استهاي تحقيقاتي است كه توسط اعضاي آزمايشگاه آناليز مودال 

 



  مدلسازي اتصاالت موجود در سازه ها �

  مشخصه سازي خواص مواد با استفاده از آزمايشهاي مودال �

  شناسائي خواص غير خطي اتصاالت �

  بهنگام نمودن مدلهاي اجزاء محدود �

  ازه گيري شدهتعيين نيرو با استفاده از شتابهاي اند �

  بررسي ديناميك، مدلسازي و شناسائي پارامترهاي ابزار در فرايند ماشينكاري  �

  آنجام آزمايش مودال بر روي سازه  هاي بزرگ �

 شناسائي پارامترهاي شرايط مرزي �
  

 

 
 

 
 
 



  امكانات •

آزمايشگاه آناليز مودال دانشگاه علم وصنعت ايران در فضايي مناسب براي انجام هر گونه آزمايش ارتعاشي قرار گرفته 

نمونه . عالوه بر اين امكانات فراواني براي انجام آزمايشهاي ارتعاشي و صوتي در اين آزمايشگاه در دسترس ميباشد. است

  .ظه ميشودحه در زير مالهايي از تجهيزات موجود در اين آزمايشگا

 
 PULSE كاناله قابل حمل 10آناليزر  �

  )B&K 2032(تحليلگر طيفي دو كاناله  �

 ICATSنرم افزار  �

  انواع لرزاننده هاي با ابعاد كوچك و بزرگ �

  شتاب سنجهاي چند منظوره �

 مجموعه چكش جهت انجام آزمايش مودال �

 


