معرفي آزمايشگاه مرجع تست

آزمايشگاه مرجع آزمون
تجهيزات ناوگان خودرويي

معرفي تجهيزات منحصر به فرد

تجهيزات خودرويي

آزمايشگاه

با بهره گيري از دانش اعضاي علمي پژوهشكده بـرق
و فناوري اطﻼعات در راستاي توسعه تجهيـزات

و

مديريت حمل و نقل خودرويـي جـاده اي تـنـهـا
آزمايشگاه مرجع آزمون تجهيزات خودرويـي كشـور
در سازمان پژوهش هاي علمي و صـنـعـتـي ايـران
تاسيس گرديد .اين آزمايشگاه به عنوان بازوي عملي
سازمان راهداري و پليس راهنمايي و رانندگي نقشي
مهم و موثر را ايفا مي كند.

زير بخش هاي آزمايشگاه مرجع
ITS

پژوهشكده برق و
فناوري اطﻼعات



آزمايشگاه آزمون فيزيكي



آزمايشگاه آزمون الكترونيكي



آزمايشگاه آزمون راديويي



آزمايشگاه آزمون محيطي



آزمايشگاه آزمون عملكردي

شبيه ساز FMS-ECU
شبيه سازي سيگنال هاي  ECUدر قـالـب
پروتكل هاي  FMSاستفاده مي شود  .اين نرم
افزار به منظور تست پارامترهايي مانند سرعـت
خودرو  ،دور موتور خودرو و كل مسافت طـي
شده توسط خودرو از دستـگـاه هـاي OBU

استفاده مي شود .

سامانه شبيه ساز GPS
سيستم طراحي شده قابليت شبيه سـازي
كامل سيستم ناوبري ماهواره اي ) (GPS
را دارد و مي تواند انواع سـنـاريـوهـا بـا
ديناميك هاي متفاوت ) از ثابت تا موشك
و ماهواره( را شبيه سازي نموده و امكـان
تست و آزمون گيرنـده هـاي  GPSرا
فراهم نمايد

معرفي سامانه GPRS Gateway
سامانه GPRS Gatewayبه منظـور بـرقـراري
ارتباط بين دستگاه ي نصب شده بر روي خودروهـا
)در حال حاضر خوردوهاي سنگين( و پاسگاه هـاي
پليس سيستم طراحي و پياده سازي شده است .بـا
استفاده از اين سامانه اطﻼعاتي فـراتـر از مسـيـر
حركت و پيگيري خودرو منتقل مـي گـردد ايـن
اطﻼعات شامل اطﻼعات  ،ECUتغيير جهت هـا و
ساير اطﻼعات مهم براي گزارشات مديريتي از ان
ميباشد.

دستگاه چمبر
چمبر آزمايشگاهي يا چمبر تست دما و رطوبت ،
شبيه سازي كننده ي يك محيط كوچك بـراي
تست اثرات شرايط حاد همانند دما هـاي فـوق
العاده باﻻ  ،رطوبت و نور بر روي يك نمـونـه يـا
محصول است

.

