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دســتگاه نمایه ســنج یــک وســیله اندازه گیــری ابزاردقیــق بــرای اندازه گیــری چگونگــی 
توزیــع انــرژی در برشــی از راســتای انتشــار منابــع نــوری اســت.

بــه کمــک ایــن دســتگاه می تــوان شــکل باریکــه لیــزر و میــزان انــرژی نقــاط مختلــف 
ــا  لکــه آن را بررســی نمــود. در ایــن دســتگاه از یــک حســگر آرایــه ای یک بعــدی ی

توان ســنج نیمه هــادی، بــرای کاربردهــای بــا دقــت بــاالی 
لیــزری طراحــی و ســاخته شــده اســت. ایــن توان ســنج 

قابلیــت اندازه گیــری تــوان پرتــو تابشــی در ۱۲ طــول 
مــوج پیش فــرض را دارد.

ویژگی هــای  بــه  توجــه  بــا  می توانــد  توان ســنج  ایــن 
گــردد.  سفارشی ســازی  موردنظــر،  کاربــرد 

بــرای   PM-202 مــدل  نیمه هــادی  توان ســنج  حســگر 
بــازه ی طــول  در  نــوری  منابــع  اپتیکــی  تــوان  اندازه گیــری 

درصــد  بــا خطــای ٥±  و  نانومتــر   ١١٠٠ تــا  موجــی ٣٥٠ 
اســت. شــده  کالیبــره 

تمــام اطالعــات کالیبراســیون ایــن حســگر بوســیله 
نمایشــگر  کنســول  بــه  برنامه پذیــر  حافظــه  یــک 

منتقــل می شــود و فرآینــد اندازه گیــری متناســب بــا 
می گیــرد. صــورت  کالیبراســیون  داده هــای 

نیازمنــد  الکترومغناطیســی  امــواج  در  گوناگــون  پارامترهــای  اندازه گیــری 
حســگر آشکارســاز و دســتگاه اندازه گیــری مربــوط بــه آن مــوج اســت.

اســاس عملکــرد بیشــتر دســتگاه های ایــن دســته، تبدیــل پارامتــر هــدف بــه یــک 
پارامتــر قابــل اندازه گیــری ماننــد جریــان الکتریکــی یــا شــار گرمایــی اســت.



١

درباره سازنده
شركت دانش بنيان نمايه پرتو آشا، در سال ١٣٩٤، با هدف طراحى و توليد ابزار 
و تجهيزات اپتوالكترونيكى و اپتومكانيكى برنامه پذير موردنياز جامعة علمى و 
صنعتى كشور، فعاليت خود را آغاز نمود و با بهره مندى از توان و دانش داخلى 
توانست طيف گسترده اى از اين تجهيزات را طراحى و توليد نمايد. از آنجايى كه 
مهم ترين امر در صحت كاركرد تجهيزات اندازه گيرى كاليبره بودن و كوك پذيرى 
توان سنجى  با طراحى و ساخت كاليبراتور دستگاه هاى  اين شركت،  آن ها است، 

اپتيكى، امكان كاليبراسيون هاى دوره اى را فراهم آورده است.

زمینه فعالیت
اصلى ترين زمينه فعاليت اين شركت در حوزه طراحى و توليد تجهيزات مرتبط با ليزر، 

اپتيك و فوتونيك است و به صورت كلى در زمينه هاى زير قابل تقسيم بندى مى باشد:
راه انداز ليزر ديودى 
پايدارساز ليزر ديودى 
تجهيزات اندازه گيرى پارامترهاى ليزرى مانند توان سنج، نمايه سنج، حسگر فوق سريع نيمه هادى 
انواع ماسك هاى ليتوگرافى 
جابجاگرهاى خطى با راه انداز موتور پله اى 
كاليبراسيون تجهيزات توان سنجى و پروفايل مترى 
طراحى و توليد نرم افزار براى كار با محصوالت الكترواپتيكى و اپتومكانيكى برنامه پذير 



٢

همکاری در پروژه ها
با توجه به توانمندى متخصين شركت در حوزه هاى مختلف مرتبط با فعاليت هاى شركت، 
مختلف  بخش هاى  ساخت  و  طراحى  برون سپارى  جهت  مى توانند  صنعتى  و  علمى  مراكز 

پروژه هاى خود با ما تماس برقرار نمايند.

ازجمله خدماتى كه توسط اين شركت ارائه مى شود مى توان به موارد زير اشاره نمود:
طراحى و توليد نرم افزارهاى كنترلى 
رابط هاى نرم افزارى و سخت افزارى جهت اتصال محصوالت شركت با ساير دستگاه ها 
راه اندازهاى كنترل جريان و كنترل ولتاژ براى كاربردهاى خاص 
كاليبراسيون دستگاه هاى توان سنجى و پروفايل متر 

سفارشی سازی
اين  طراحى تمامى محصوالت جهت كاربردهاى متعارف بهينه سازى گرديده اند. عالوه بر 
مشتريان مى توانند براى كاربردهاى ديگر كه در آن ها نياز به بازطراحى است نسبت به طرح 
مسأله با كارگروه فنى شركت اقدام نمايند تا پس از امكان سنجى هاى مربوطه، مراحل ساخت 

پيگيرى گردد.



٣

مشخصات اصلی دستگاه
آشناسازی

در منابع نورى ليزرى، به دليل توازى راستاى انتشار، انرژى قابل توجهى در سطح مقطع 
اما ميزان تمركز انرژى در همه ى نقاط سطح يكسان نيست.  نسبتاً كوچكى متمركز مى شود. 
از  ليزرى همواره  انتشار منابع  انرژى در راستاى  مطالعه و بررسى چگونگى توزيع  ازاين رو 
مسائل حائزاهميت در استفاده از منابع نورى ليزرى بوده است. دستگاه نمايه سنج، يك دستگاه 
اندازه گيرى ابزار دقيق براى اندازه گيرى ميزان توزيع توان در برشى از راستاى انتشار است.

به كمك اين دستگاه مى توان شكل باريكه ليزر و مقدار انرژى نقاط مختلف لكه را بررسى 
نمود. در اين دستگاه از يك آرايه ى  يك بعدى يا دوبعدى از حسگرهاى نيمه هادى استفاده شده 
است. بنابراين با اندازه گيرى توان رسيده به هر جزء مى توان شكل باريكه و توزيع انرژى در 

آن را اندازه گيرى نمود.



٤

قابلیت ها
 (Integra on Time) امكان تنظيم زمان نورگيرى
 (Gain) امكان تنظيم ضريب تقويت
امكان تنظيم نرخ ميانگين گيرى 
 (Color Map) امكان انتخاب نگاشت رنگى
تشخيص خودكار مركز و ابعاد پرتو 
اندازه گيرى قطر پرتو 
امكان مدلسازى سه بعدى 
ارائه نمودار توزيع شدت 
ارائه گراف پايدارى زمانى (طبق سفارش) 
ارائه گراف پايدارى توانى (طبق سفارش) 
امكان حذف توان تابشى پس زمينه و جريان تاريك (طبق سفارش) 

کاربردها
 (M2-Factor) بررسى توان پرتو فرودى و كيفيت سنجى منابع نورى
بررسى تأثير تغييرات محيطى بر عملكرد منابع ليزرى 
نمايش تأثير المان هاى اپتيكى بر باريكه ليزر 
اندازه گيرى زاويه واگرايى يا همگرايى باريكه ليزر  
اندازه گيرى دقيق جابجايى پرتو 

با توجه به موارد ذكر شده در بخش الزامات، براى دستيابى به حداكثر سرعت دستگاه اكيداً  هشدار 
توصيه مى شود كابل دستگاه را بدون واسطه (USB-Hub) و به صورت استاندارد متصل كنيد.



٥

مشخصات فنی
واحدبيشينهبهينهكمينهمحدوده كارى
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٦

ر نمايه سنج دو بعدى. ٤شكل  حسگ



٧

پاسخ طیفی
به  تابشى  پرتو  توان  به  اشباع نشده باشد نسبت  زمانى كه  تا  دوبعدى  نمايه سنج  حسگر 
صورت نسبتا خطى عمل مى كند. اما با تغيير طول موج، توان جذب شده توسط هر پيكسل 
عمودى  محور  و  موج  طول  افقى  محور  نمودار  اين  در  مى كند.  تغيير  زير  نمودار  مطابق 

حساسيت نسبى پيكسل ها نسبت به بيشينه حساسيت (در طول موج ٥١٠ نانومتر) است.

پاسخ طيفى. ١شكل 



٨

ر نمايه سنج دو بعدى - نماى روبرو. ٢شكل  حسگ

حسگر نمايه سنج دوبعدى - نماى پشت. ٣شكل 
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١٠

بخش های دستگاه
محتویات درون جعبه

لطفا در اولين بررسى خود از قرار داشتن همه ى موارد زير درون بسته بندى اطمينان حاصل 
فرماييد.

١ عدد  حسگر نمايه سنج دوبعدى    
١ عدد  دفترچه راهنما (همين دفترچه)* 
١ عدد   USB2.0 Type B كابل اتصال
١ عدد  حافظه فلش يا سى دى شامل نر افزار تحليل پرتو 
١ عدد    M6 پيچ
فيلتر اپتيكى كاهنده ى OD3.0  ٢ عدد 
درپوش محافظت از سنسور نمايه سنج   ١ عدد 

از  استفاده  با  مى توان  كاربردى،  راهنماى  دفترچه  به  سريع  دسترسى  و  سهولت  *جهت 

 PDF كد درج شده داخل جعبه بسته بندى را اسكن كرده و فايل ،QRcode نرم افزارهاى اسكن
همين دفترچه را دانلود كنيد.



١١

اجزاء حسگر نمایه سنج

پيچ هاى دستگاه (در صورت باز شدن، دستگاه از گارانتى خارج مى شود.). ١
محل بستن فيلترهاى اپتيكى. ٢
درپوش حسگر نمايه سنج. ٣
پيچ هاى دستگاه (در صورت باز شدن، دستگاه از گارانتى خارج مى شود.). ٤
٥ .USB 2.0 Type B ارتباط
رزوه 20-1/4 براى بستن حسگر. ٦



١٢

راه اندازی
امنیت

بايد توجه داشت كه تمام نكات ايمنى ذكر شده در اين دفترچه راهنما تنها زمانى مفيد است 
كه از دستگاه مطابق شرايط ذكر شده و براى كاربردهاى آمده در دفترچه جارى استفاده شود. 
تمامى قطعات مى بايست با كابل مناسب و شيلددار به يكديگر متصل شوند. در صورتى كه 
نياز به جايگزينى برخى از قطعات ساخت شركت نمايه پرتو آشا با توليدات ديگر شركت ها 
در  بگذاريد.  درميان  شركت  فنى  بخش  با  كتبى  صورت  به  را  مراتب  است  الزم  مى باشد، 

صورتيكه تغييرى در اجزاى دستگاه اعمال شود، ممكن است عملكرد آن دچار اشكال گردد.

با توجه به بازتاب جزئى بدنه وسطح حسگر دستگاه توصيه مى شود هنگام بستن دستگاه در 
مكان مورد نظر، ابتدا منبع نورى را خاموش نموده يا خروجى آن را در حالت كم توان قرار 

دهيد. همچنين الزم است پرتو نورى به صورت متعامد بر سطح حسگر بتابد. 

مطابق  كه  بود  خواهد  كاليبراسيون  قابل  زمانى  تنها  دقيق،  اندازه گيرى  دستگاه  اين 
لزوم  مى شود در صورت  توصيه  داده شود.  قرار  جعبه مخصوص  و  فوم  در  اوليه  بسته بندى 

جهت دريافت بسته بندى جايگزين اقدام نماييد.



١٣

نصب نرم افزار
(Light Analysis) مى باشد.  پرتو  تحليل  نرم افزار  نيازمند  نمايه سنج دوبعدى  دستگاه 
اتصال حسگر مورد نياز نمى باشد. درصورت  يا  اينترنت و  اتصال  اين نرم افزار،  براى نصب 
اتصال رايانه به اينترنت، نرم افزار نصاب آشا به صورت خودكار آخرين نسخه نرم افزار تحليل 
پرتو را بارگيرى و نصب مى كند. براى اجراى برنامه نصاب آشا مى توانيد از حافظه فلش و يا 

سى دى ارائه شده در بسته بندى استفاده نماييد.

در ادامه به صورت تصويرى مراحل نصب نرم افزار تحليل پرتو قابل مشاهده است.

پس از اجراى برنامه نصاب آشا، از شما درباره زبان پيش فرض نرم افزار سوال پرسيده مى شود. 
در اين بخش مى توانيد از بين زبان هاى فارسى و انگليسى يك مورد را انتخاب نماييد. در 
ادامه ليستى از راه اندازهاى موردنياز برنامه نشان داده مى شود. براى استفاده از ويژگى هاى 

نرم افزار نمايه سنج دوبعدى الزم است گزينه CMOS Driver انتخاب و نصب گردد.

درصورتى كه در كنار دستگاه نمايه سنج دوبعدى يكى از دستگاه هاى توان سنج و يا نمايه سنج 
 USB گزينه  انتخاب  با  نموده ايد، مى توانيد  تهيه  را  رايانه  به  اتصال  قابليت  با  يك بعدى 

Driver امكان ارتباط با آن دستگاه ها را نيز فراهم آوريد.

 



١٤

انتخاب پيش نيازهاى نرم افزار. ٦شكل  انتخاب زبان نصاب آشا. ٥شكل 



١٥

راه انداز يواس بى. ٨شكل  راه انداز يواس بى. ٧شكل 

نصب راه انداز با موفقيت انجام شد. ١٠شكل  راه انداز يواس بى. ٩شكل 



١٦

نصب راه انداز سى سى دى. ١٢شكل  انتخاب زبان نصاب راه انداز سى سى دى. ١١شكل 

انتخاب حالت نصب كامل براى راه انداز سى سى دى. ١٤شكل  نصب  راه انداز سى سى دى. ١٣شكل 



١٧

نصب راه انداز سى سى دى با موفقيت انجام شد. ١٦شكل  نصب راه انداز سى سى دى. ١٥شكل 



١٨

اين  در  ادامه مى دهد.  را  برنامه  نرم افزار نصاب آشا مراحل نصب  از نصب پيش نيازها  پس 
مرحله الزم است اطالعات كاربرى و سريال فعال سازى نرم افزار را وارد نماييد. در صورتى كه از 

سريال فعال سازى مذكور اطالعاتى نداريد با بخش پشتيبانى شركت تماس حاصل فرماييد.

وارد كردن سريال فعال ساز نرم افزار. ١٨شكل  ادامه مراحل نصاب تحليل پرتو. ١٧شكل 



١٩

تعيين كاربران نرم افزار. ٢٠شكل  تنظيم مسير نصب و تأييد قوانين و شرايط. ١٩شكل 

در اين بخش مسير نصب نرم افزار و قوانين و شرايط استفاده از آن قابل مشاهده است. اكيداً 
توصيه مى شود شرايط استفاده به طور دقيق مطالعه گردد. در صورتى كه سطح دسترسى مدير 
را نداريد مى توانيد اين نرم افزار را براى كاربر جارى نصب كنيد. در اين صورت تمام تنظيمات 

داخلى نرم افزار در سطح كاربر جارى ذخيره خواهد شد.



٢٠

انتخاب ماژول هاى موردنياز. ٢٢شكل  تعيين ميانبرها. ٢١شكل 

در ادامه مى توانيد تنظيمات مربوط به ميان برها و ويژگى ها را انجام دهيد. درصورتى كه براى 
اولين بار از اين نرم افزار استفاده مى كنيد و يا از ويژگى هاى آن اطالعات كافى نداريد توصيه 

مى گردد مراحل نصب را به صورت پيش فرض دنبال كنيد.



٢١

نصب نرم افزار با موفقيت انجام شد. ٢٤شكل   انتخاب ماژول هاى موردنياز. ٢٣شكل 

درصورت تمايل مى توانيد تنها بخشى از ماژول هاى نرم افزار را نصب و استفاده نماييد. به 
عنوان مثال ماژول راهنما يا ماژول به روزرسان مى تواند از زنجيره نصب خارج شوند. الزم به 
توضيح است كه عدم نصب هر ماژول باعث غيرفعال شدن برخى از امكانات نرم افزار مى شود 

و توصيه مى گردد تمام ماژول ها به صورت پيش فرض نصب گردند.



٢٢

بخش های نرم افزار
را  متصل  دستگاه هاى  تمام  خودكار  به طور  مى شود  اجرا  پرتو  تحليل  نرم افزار  هنگامى كه 
بررسى كرده و يك ليست شامل تمام تجهيزات قابل اتصال ارائه مى كند. اين نرم افزار قابليت 

اتصال به دستگاه هاى زير را دارد:
توان سنج نيمه هادى با قابليت اتصال به رايانه 
توان سنج گرمايى با قابليت اتصال به رايانه 
نمايه سنج يك بعدى 
نمايه سنج دوبعدى 

صفحه اصلى نرم افزار تحليل پرتو. ٢٥شكل 



٢٣

در قسمت «درباره ما» مى توانيد تمام ماژول هاى نصب شده را مالحضه نماييد. درصورتى كه 
نسخه جديد نرم افزار ارائه شده باشد مى توانيد با كليك كردن روى دكمه به روزرسانى اقدام به 

بارگيرى و نصب نسخه جديد نماييد.

بروزرسانى نرم افزار. ٢٧شكل   بخش درباره ما - ماژول هاى نصب شده. ٢٦شكل 
را  آن  متصل،  دستگاه هاى  ليست  از  مى توانيد  موردنظر  حسگر  اتصال  از  اطمينان  از  پس 
انتخاب كرده و با كليك كردن روى دكمه اتصال، به حسگر متصل شويد. درصورتى كه اتصال با 

موفقيت انجام شود، پيغامى شامل نام و سريال حسگر متصل شده نمايش داده مى شود.

اتصال به دستگاه نمايه سنج دوبعدى. ٢٨شكل 



٢٤

هنگامى كه پنجره نمايه سنج دوبعدى باز مى شود، به صورت پيش فرض منو تنظيمات و نوار 
ابزار قابل مشاهده است. در منو تنظيمات مى توان تمام تنظيمات مربوط به حسگر را انجام 

داد. نوار ابزار شامل تمام تنظيمات ظاهرى و ذخيره سازى خروجى مى باشد.

منو تنظيمات. ٢٩شكل 

در ادامه به معرفى بخش هاى اين صفحه مى پردازيم.
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ذخيره سازى نمايه و تنظيمات مربوط   A
آغاز/توقف خواندن اطالعات حسگر   B
تنظيمات مربوط به مركز پرتو (تنها براى حالت غيرخودكار)   C
نحوه يافتن مركز پرتو   D
تنظيمات حالت نمايش   E
حالت تمام صفحه   F
مشخصات حسگر   G
باز/بسته كردن منو تنظيمات حسگر   H
بخش پشتيبانى (مراجعه به سايت شركت)   I
تغيير حالت نمايش (به مدل سه بعدى)   J
بستن منو تنظيمات حسگر   ١
تنظيمات نگاشت رنگى   ٢
انتخاب نگاشت رنگى   ٢.١
معكوس سازى نگاشت رنگى   ٢.٢
انتخاب رنگ كادر ترسيم شده روى پرتو تابشى   ٢.٣
انتخاب آستانه محاسبه مرز پرتو   ٢.٤
تنظيمات پارامترهاى حسگر   ٣
قرينه سازى افقى   ٣.١
قرينه سازى عمودى   ٣.٢
٣.٣ نرخ ميانگين گيرى 
محاسبه خودكار زمان انتگرال گيرى   ٤.١
٤.٢ ميانگين موردنظر در انتگرال گيرى خودكار 
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زمان انتگرال گيرى (به ثانيه)   ٤.٣
زمان انتگرال گيرى (به ميلى ثانيه)   ٤.٤
زمان انتگرال گيرى (به ميكرو ثانيه)   ٤.٥
محاسبه نرخ تقويت به صورت خودكار   ٥.١
نرخ تقويت آنالوگ   ٥.٢
بارگيرى تنظيمات پيش فرض   ٦
ذخيره سازى تنظيمات داخل حسگر   ٧
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تنظيمات نمودار و مدل سه بعدى. ٣٠شكل 

تنظيمات خطكش و خروجى تصوير. ٣٢شكل تنظيمات مركز پرتو. ٣١شكل 

نمايش نمايه مركز پرتو و فيت گاوسى   Curves
نمايش پرتو تابشى به صورت سه بعدى   3D Model
نمايش نمودار ستونى پرتو تابشى   Histogram
محاسبه مركز پرتو به صورت خودكار   Op cal Center
تنظيم مركز پرتو به صورت دستى   Custom Defined
نمايش نمودارها در فايل خروجى   ١
نمايش خطكش عمودى   ٢
نمايش خطكش افقى   ٣
نمايش خطكش   ٤
ذخيره سازى نمايه در مسير و فرمت دلخواه   ٥
ذخيره سازى نمايه با فرمت مشخص   ٦



٢٨

آماده سازی و اندازه گیری
هنگامى كه منبع نور روشن مى شود يا درپوش جلو ى حسگر برداشته مى شود، الزم است زمان 

انتگرال گيرى متناسب با توان منبع نورى تنظيم شود. 

ــل ها  ــك از پيكس ــه هيچ ي ــود ك ــى خواهــد ب ــورت خط ــى به ص ــا زمان ــگر ت ــرد حس عملك توجه 
ــگر  ــد، حس ــد باش ــده ١٠٠ درص ــزارش ش ــدار گ ــينه مق ــه بيش ــد. درصورتى ك ــده باش ــباع نش اش

ــرد آن غيرخطــى خواهــد بــود. اشــباع شــده و عملك

تنظيم پارامترهاى حسگر نمايه سنج. ٣٣شكل 

هرگاه مركز پرتو به درستى توسط نرم افزار محاسبه نگرديد و يا نمايه نقطه ديگرى بجز 
مى توان نمايه  Custom Defined Center مركز پرتو مورد نظر بود، با استفاده از گزينه
نقطه موردنظر را مالحظه نمود. نگاشت هاى رنگى متفاوتى در اين نرم افزار تعريف شده است 
كه انتخاب آن با توجه به نياز برعهده كاربر گذاشته شده است. در شرايطى كه كانتورهاى 
امكان  نماييد. همچنين  استفاده  نگاشت هاى حلقوى  از  باشد مى توانيد  هم انرژى مورد نظر 
نماييد.  استفاده  آن  از  لزوم  درصورت  تا  است  شده  فراهم  رنگى  نگاشت هاى  سازى  معكوس 



٢٩

يكى از كاربردهاى اصلى اين ابزار، آشكارسازى نويز نورى، لكه ها و كثيفى هاى فيلتر است. 
استفاده از  با  فيلتر حسگر را  بنابراين درصورت مشاهده ذرات كوچك در تصوير مى توانيد 

دستمال اپتيكى و الكل تميز نماييد.

ــت و  ــده اس ــز ش ــتاندارد تمي ــگاهى اس ــرايط آزمايش ر در ش ــگ ــده روى حس ــر بسته ش فيلت توجه 
ــوارد  ــر، الزم اســت م ــردن فيلت ــردن داخــل آن وجــود نــدارد. درصــورت بازك ــه تميزك ــازى ب ني
ــود. عواقــب  ــر رعايــت ش ــطح فيلت ــردن س ــد تميزك ــى در فراين ــات اپتيك ــا قطع ــى كار ب ايمن

ــر اســت. ــده كارب ــگر برعه ــردن حس ــى از تميزك ناش

تمامى خروجى هاى نرم افزار در مسير پيش فرض زير ذخيره مى گردند: نكته 

C:\Users\Username\Documents\ASHA Light Analysis\Beam Profiler

مايه و نمودارها. ٣٤شكل  فايل خروجى نرم افزار شامل ن



٣٠

معكوس سازى نگاشت رنگى-تشخيص نويزهاى ورودى. ٣٦شكل  نگاشت رنگى حلقوى براى يافتن نقاط هم انرژى. ٣٥شكل 

اطالعات اندازه گيرى شده از پرتو تابشى. ٣٧شكل 

در قسمت محاسبات مى توان پارامترهاى اندازه گيرى شده از پرتو تابشى را مالحظه نمود. در 
اين بخش پرتو تابشى به صورت گاوسى درنظر گرفته شده است. اين اطالعات شامل كمينه و 

بيشينه مقادير حسگر و پارامترهاى گاوسى هاى فيت شده به نمايه است.



٣١

نمودار ستونى پرتو تابشى. ٣٩شكل  مدل سه بعدى از پرتو تابشى. ٣٨شكل 

به كمك فلش هاى راست و چپ در صفحه اصلى نرم افزار مى توان حالت نمايش را تغيير 
داد. اين حالت ها شامل نمايه دوبعدى، نمايه سه بعدى و نمودار ستونى است. در هر حالت 

فشردن دكمه ذخيره سازى، نماى كنونى را ذخيره مى كند.

ــى  ــودى به صــورت لگاريتم ــودار ســتونى، محــور عم ــر در نم ــل گســتردگى مقادي به دلي نكته 
مايــش داده شــده اســت. ن



٣٢

الزامات
ارتباط USB 3 (ارتباط USB 2 عالوه بر كاهش نرخ تصوير خوانى، مى تواند عملكرد حسگر را  

مختل نمايد.)
واحد   با  مى توانيد  مشاوره  به  نياز  صورت  (در  نورى  منبع  توان  با  متناسب  اپتيكى  فيلتر 

پشتيبانى تماس حاصل فرماييد.)
سيستم عامل ويندوز (7 يا 10) 
 8GB حافظه رم
صفحه نمايش با حداقل رزولوشن 768×1366 
 .Net Framework 4.5.2

براى رسيدن به بيشترين نرخ داده خوانى، اكيداً توصيه مى شود از كابل اتصال كوتاه و استاندارد   نكته 
م استفاده نماييد. (از كابل افزاينده يا مقسم يواس بى استفاده نكنيد.) در غيراينصورت  و به صورت مستقي
امكان كاهش سرعت در داده خوانى وجود دارد. همچنين با توجه به حجم پردازش برخى از ماژول هاى 

نرم افزار، توصيه مى شود حداقل ٢ گيگابايت از فضاى حافظه رم را براى اين نرم افزار خالى نگه داريد.



٣٣

تعمیر و نگهداری
نگهداری

است.  طراحى نشده  كاربر  تعمير توسط  نمايه سنج دوبعدى جهت  از بخش هاى  يك  هيچ 
بخش  با  مى شود  توصيه  اكيداً  نمايه سنج  از  استفاده  در  مشكل  هرگونه  با  برخورد  درصورت 
لغو  باعث  مى تواند  دستگاه  در  دستكارى  هرگونه  شود.  گرفته  تماس  شركت  پشتيبانى 

ضمانت نامه شود.

به دليل پوشش خاص حسگر اكيدا توصيه مى شود به هيچ عنوان حسگر را در محيط هاى 
مرطوب نگهدارى نكنيد و از تماس دست و يا ساير اجسام با سطح حسگر خوددارى كنيد.

لطفاً به محدوديت هاى توانى نوشته شده در جدول مربوطه توجه ويژه داشته باشيد. دستگاه 
نمايه سنج پايدارى و كاليبره بودن مطلوبى در گذر زمان دارد (حدود شش ماه). شركت نمايه 
براى  ساليانه  بصورت  مى كند  توصيه  دستگاه،  اين  كارايى  و  دقت  حفظ  هدف  با  آشا  پرتو 

كاليبراسيون اقدام نماييد.



٣٤

گارانتی و خدمات
اين محصول به مدت ٦ ماه از تاريخ تحويل تحت ضمانت مى باشد. خدمات ضمانت (گارانتى) 
شامل يك مرتبه كاليبراسيون دستگاه به صورت رايگان است.  خدمات پس از فروش اين محصول 
به مدت ٢٤ ماه توسط شركت تضمين مى گردد. ارائه اين خدمات با درخواست مشترى و در 

قبال پرداخت هزينه ها ميسر خواهد بود.

در صورتى كه هر يك از موارد زير احراز گردد، دستگاه از گارانتى خارج مى گردد:

صدمات ناشى از حمل و نقل، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايى  
خورنده، گرد و غبار شديد، حوادث طبيعى، ضربه و استفاده غلط و يا بى توجهى به دستورالعمل هاي 

ذكر شده در دفترچه راهنماى دستگاه.
تابش پرتو با توان، شدت يا طول موج خارج از شرايط مندرج در دفترچه راهنما. 
تابش پرتوها يا ذرات پر انرژى مانند گاما، ايكس، نوترون، پروتون، الكترون و غيره. 
دستگاه هايى كه دستكارى شده اند و يا جعبه آن ها باز شده است. 
هر نوع دستكارى و يا آسيب در مهر و موم و هولوگرام هاي نصب شده، روي دستگاه. 

كابل  و فيلتر همراه دستگاه  شامل گارانتى نمى باشد.

بديهى است خدمات پس از فروش براى دستگاه هاى خارج از گارانتى (در مدت زمان ضمانت و بعد از 
آن)  تضمين نمى گردد.
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شرایط کالیبراسیون
در صورتى كه شرايط ابطال ضمانتنامه اهراز نگردد (بجز محدوديت زمانى)، امكان كاليبراسيون 
براى دستگاه وجود داشته و مشتريان مى توانند با تماس با بخش پشتيبانى شركت، نسبت 
به ثبت درخواست كاليبراسيون اقدام نمايند. انجام كاليبراسيون ظرف مدت حداكثر ١٥ روز 
كاليبراسيون  عمليات  تعداد  مى انجامد.  بطول  شركت  دفتر  به  دستگاه  ارسال  از  پس  كارى 
درطول مدت گارانتى تنها يك بار خواهد بود. كليه هزينه هاى حمل و نقل به دفتر شركت 

به عهده مشترى مى باشد. 



٣٦

مشخصات ابعادی

مايه سنج ٢ بعدى. ٤٠شكل  مشخصات ابعادى حسگر ن



دوبعــدی از حســگرهای نیمه هــادی اســتفاده شــده اســت. بنابرایــن بــا اندازه گیــری 
تــوان رســیده بــه هــر جــزء می تــوان شــکل باریکــه و توزیــع انــرژی در آن را اندازه گیــری 

نمــود.

دســتگاه توان ســنج گرمایــی یــک وســیله بســیار قابــل 
تابشــی  منابــع  تــوان  اندازه گیــری  بــرای  اعتمــاد 
ــزر، المــپ و دیودهــای نــوری   همــدوس ماننــد لی
و نیــز منابــع نــوری ناهمــدوس اســت. مهم تریــن 
برتــری ایــن محصــول، ســادگی کارکــرد و در عیــن 
ــر را از  ــل توجــه آن اســت کــه کارب حــال دقــت قاب

نمونه هــای مشــابه خارجــی بی نیــاز می کنــد.
بــرای   TPM-210 مــدل  گرمایــی  توان ســنج  حســگر 
تــوان  بــا  لیــزری  منابــع  اپتیکــی  تــوان  اندازه گیــری 

می گیــرد. قــرار  اســتفاده  مــورد  بــاال  تابشــی 
تــوان  اندازه گیــری  قابلیــت  مــدل حســگر  ایــن 
منابــع نــوری در بــازه ی طــول مــوج ١٩٠ نانومتــر 
تــا ٢٠ میکرومتــر و بــا خطــای ١٠± درصــد را دارد. 
ســطح جــاذب ایــن حســگر نســبت مشــخصی از 

ــد. ــل می کن ــا تبدی ــه گرم ــو تابشــی را جــذب و ب پرت

ــا اســتفاده از یــک دســتگاه  خروجــی ایــن حســگرها را می تــوان بــه راحتــی ب
بــه هیــچ  و  یــا اسیلوســکوپ مشــاهده نمــود  اندازه گیــری ماننــد مالتی متــر 

کنســول یــا راه انــداز جداگانــه ای بــرای اســتفاده نیــاز نیســت.




