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 اندازی دستگاه در یک نگاهراه

بعدی (، یک جابجاگر یکBeam Profilerدوبعدی )سنج گیری کیفیت پرتو لیزر شامل یک دستگاه نمایهمجموعه اندازه

(Linear Actuatorیک راه ،)( انداز جابجاگرMotion Controllerو نرم )( افزار تحلیل پرتوLight Analysis.است ) 

نمایید. افزار توانید مطابق دفترچه راهنما و فیلم آموزشی مربوطه اقدام به نصب نرمافزار میاندازی نرمبرای نصب و راه

ها استفاده از آن که افزار، درایور مختص خود را دارند و با توجه به تجهیزاتیدرنظر داشته باشید هر یک از اجزاء سخت

درستی نصب نمایید. در هر مرحله توضیحات الزم در دفترچه راهنما افزاری مربوطه را بهکنید، الزم است درایور نرممی

 ذکر شده است.

( Search. سپس با فشردن دکمه جستجو )سنج به رایانه متصل شودافزار الزم است دستگاه نمایهنرمپس از نصب کامل 

 دستگاه را شناسایی کنید.

 سنج متصل شوید.( را کلیک کرده و به نمایهConnectدکمه اتصال )

 گردد:سنج در ادامه معرفی میافزار نمایهاجزاء نرم
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A مربوط ماتیو تنظ هیامن یسازرهیذخ 

B آغاز/توقف خواندن اطالعات حسگر 

C حالت  یمربوط به مرکز پرتو )تنها برا ماتیتنظ

 (رخودکاریغ

D  مرکز پرتو افتنینحوه 

E شیحالت نما ماتیتنظ 

F حالت تمام صفحه 

G مشخصات حسگر 

H حسگر ماتیباز/بسته کردن منو تنظ 

I شرکت( تی)مراجعه به سا یبانیبخش پشت 

J (/ هیستوگرام یبعدمدل سه) شیحالت نما رییتغ 

K وضعیت انرژی پرتو لیزر 

 حسگر ماتیبستن منو تنظ 1

 ینگاشت رنگ ماتیتنظ 2

 یانتخاب نگاشت رنگ 2-1

 ینگاشت رنگ یسازمعکوس 2-2

 یپرتو تابش یشده رو میانتخاب رنگ کادر ترس 2-3

 انتخاب آستانه محاسبه مرز پرتو 2-4

 حسگر یپارامترها ماتیتنظ 3

 یافق یسازنهیقر 3-1

 یعمود یسازنهیقر 3-2

 یریگنیانگینرخ م 3-3

 یریگمحاسبه خودکار زمان انتگرال 4-1

 خودکار یریگموردنظر در انتگرال نیانگیم 4-2

 (هی)به ثان یریگزمان انتگرال 4-3

 (هیثانیلی)به م یریگزمان انتگرال 4-4

 (هیثانکروی)به م یریگزمان انتگرال 4-5

 صورت خودکاربه تیمحاسبه نرخ تقو 5-1

 آنالوگ تینرخ تقو 5-2

 فرضشیپ ماتیتنظ یریبارگ ۶

 حسگر داخل تنظیمات سازیذخیره 7

 

 

. 

 

 

 یخروج لینمودارها در فا شینما 1

 یخطکش عمود شینما 2

 یخطکش افق شینما 3

 خطکش شینما 4

 و فرمت دلخواه ریدر مس هینما یسازرهیذخ 5

 صبا فرمت مشخ هینما یساز رهیذخ ۶

Curves یگاوس تیمرکز پرتو و ف هینما شینما 

3D Model یبعدصورت سهبه یپرتو تابش شینما 

Histogram یپرتو تابش ینمودار ستون شینما 

Optical Center محاسبه مرکز پرتو به صورت خودکار 

Custom Defined یمرکز پرتو به صورت دست میتنظ 

 

رکز حسگر م درالزم است ابعاد پرتو کوچکتر از ابعاد حسگر باشد و نیز بهتر است پرتو  اکیداً برای مشاهده صحیح نمایه لیزر،

های نیز با توجه به ویژگی پهنا افقی و عمودیگیری آستانه اندازه. شودمینگاشت رنگی متناسب با نیاز انتخاب . قرار گرفته باشد

1های تواند از بین گزینهپرتو لیزر می
𝑒2⁄  ،1

𝑒⁄  1و
 انتخاب شود. ⁄2
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 :گرددافزاری بخش کنترل جابجاگر در ادامه معرفی میاجزاء نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت جابجاگر 1

 موقعیت نسبی جابجاگر 2

 بازگشت به ابتدای جابجاگر 3-1

 بازگشت به مبدأ نسبی 3-2

 تنظیم موقعیت فعلی به عنوان مبدأ 3-3

 افزاری جابجاگررهاسازی قفل نرم 3-4

 ادامه دادن به حرکت 3-5

 توقف حرکت 3-۶

 گام حرکت 4

 سرعت حرکت 5

 در جهت منفی حرکت ۶

 حرکت در جهت مثبت 7

 ذخیره موقعیت فعلی و مشخصات پرتو 8

 شدهانتخاب حذف داده  9

 های ثبت شدهی دادهحذف همه 10

 گیری از کمر باریکهداده 11

 گیری از واگرایی باریکهداده 12

 های ثبت شدهجدول داده 13

 های ثبت شده در فایلسازی دادهذخیره 14

جابجاگر سازیسازی/غیرفعالفعال 15

 

 

 

 

 

  

 M2-FACTORافزاری بخش های نرمقابلیت
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بین ای تنظیم شود که بیشینه مقدار هر پیکسل ( باید به گونهGain( و نرخ تقویت )Integration timeگیری )زمان انتگرال

در بخش  Max Valueاشد. این مقدار تحت عنوان )حد اشباع معادل صد درصد( ب درصد بیشینه مقدار ممکن 95 الی 80

Calculation .قابل مشاهده است 

 شود.گیری ابعاد پرتو و نمودارهای نمایه پرتو در راستاهای افقی و عمودی انجام می، اندازه Curvesبا فعال کردن گزینه 

 

 دستگاه جابجاگر آماده سازی

 

 خط کنید.همابتدا دستگاه را روی میز ثابت کرده و منبع لیزر را با راستای حرکت دستگاه 

 متصل شوید.سنج نمایهبه  Light Analysisافزار و جابجاگر را به رایانه متصل کرده و با استفاده از نرمسنج نمایهسپس 

ای تنظیم ( را به گونهAnalog Gain( و نرخ بهره آنالوگ )Integration Timeگیری )شامل زمان انتگرالسنج نمایهپارامترهای 

 .ای اشباع نباشدشود و هیچ نقطهزر به درستی مشاهده کنید که نمایه لی

 بیشتر نباشد! 2mJ/mm 5هشدار: مطمئن شوید انرژی متمرکز شده روی سطح حسگر از 

 را فعال کرده و به جابجاگر متصل شوید. Factor-2Mاز منوی تنظیمات، گزینه 

 به جابجاگر اجازه دهید تا به مبدأ مختصات بازگردد. Homeبا فشردن دکمه 

 مطمئن شوید تغذیه جابجاگر به درستی متصل شده است.انداز جابجاگر، راه USBقبل از برقراری اتصال هشدار: 

 سنج آزادی الزم برای حرکت جابجاگر را دارد.هشدار: مطمئن شوید کابل نمایه

 خط کنید.دقت همسنج بهحرکت کنید و راستای منبع لیزر را با راستای حرکت نمایههای مناسب در مسیر جابجاگر با گام

خط است که حرکت در طول مسیر باعث تغییر محل مرکز توجه داشته باشید که راستای انتشار زمانی با راستای حرکت هم

 پرتو نشود.

راستای  آن را طوری تنظیم کنید که ضمن حفظ توازیو داده را در مسیر انتشار قرار  داخل نگهدارنده کینماتیکحال عدسی 

 سوم میانی بازه حرکتی دستگاه قرار گیرد.در یک (Beam Waist) انتشار، کمر باریکه

 

 2Mگیری پارامتر کیفیت اندازه

 (Beam Waistگیری کمر باریکه )اندازه

 شود. تعیینمحل دقیق کمر باریکه ، الزم است و تنظیم صحیح عدسی خط سازی دستگاه با منبع لیزرپس از هم

 برای این کار کافیست یک بار از ابتدا تا انتهای مسیر را اسکن کنید و محل حدودی کمر باریکه را با چشم مشاهده کنید.

? 
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سپس محل تخمین زده شده را با دقت بیشتر اسکن کنید تا محل دقیق کمر باریکه پیدا شود. کمر باریکه محلی است که 

 .و پهنا در دو بُعد عمودی و افقی، کمینه شود الی انرژی در آنجا وجود داردبیشترین چگ

الزم است مبدأ مختصات را به محل کنونی منتقل کنید تا مختصات  Originبعد از پیدا کردن کمر باریکه با استفاده از دکمه 

 کمر باریکه گزارش شود.با  متناسبنسبی، 

گیری شود. در صورت ناپایداری منبع لیزری، اکیدا توصیه ک کمر باریکه، ابعاد لکه اندازهدر مرحله بعد باید در پنج نقطه نزدی

 ها به صورت میانگین مورد استفاده قرار گیرد.شود دادهمی

گیری ابعاد لکه تنها زمانی صحیح است که بعد از هر حرکت متناسب با زمان در هر مرحله توجه داشته باشید که اندازه

گیری لحاظ های حاصل از حرکت در اندازهگیری، به اندازه حداقل یک فریم منتظر بمانیم تا دادهی و نرخ میانگینگیرانتگرال

 نگردد.

در بازه  ، ترجیحاای تنظیم گردد که بیشینه انرژی رسیده به حسگرگونهگیری و نرخ بهره بههمچنین الزم است زمان انتگرال

 قابل مشاهده است. Max Valueتحت عنوان  Calculationد در بخش درصد گزارش شود. این عد 95تا  90

 

 (Divergenceگیری واگرایی )اندازه

 

های با گامگیری کنید. برای اینکار کافیست حداقل پنج داده بعد از تکمیل مراحل قبل، واگرایی را در دو طرف کمر باریکه اندازه

، و برازش خطی به داده ها ذخیره کنید و به کمک قانون تالس )حداقل دو برابر طول ریلی نسبت به کمر باریکه( مناسب

 گیری کنید.واگرایی را اندازه

گیری را در فواصل دور از کمر باریکه انجام دهید تا تقریب بهتری از با توجه به خطی بودن قانون تالس، بهتر است این اندازه

  بدست آید.زاویه واگرایی 
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 SystemMeasuring  2Mاجزای دستگاه 

این لیزر صرفا برای نصب و تحویل 
دستگاه و بررسی کارکرد آن تعبیه 
شده و پس از صحت عملکرد از 

 شودروی دستگاه برداشته می

 انداز جابجاگرجهت اتصال دستگاه به راه DB9کانکتور 

 BP-101متر آشا مدل پروفایل

Optical U-Base 

جهت  M6عدد پیچ  8محل قرار گیری 
 بستن دستگاه برروی میز اپتیکی

 جابجاگر خطیانداز اجزای دستگاه راه

جهت اتصال  DB9کانکتور 
 خطی دستگاه به جابجاگر

 پین جهت اتصال لیزر 4کانکتور نظامی 

پین جهت اتصال  2کانکتور نظامی 
 کلید توقف اضطراری جابجاگر

 محل اتصال تغذیه دستگاه

 آمپر 3حداقل  –ولت  12

  USB Type Bکانکتور
 اتصال به رایانه

نگهدارنده کینماتیک برای چرخش 
عدسی حول محور عمودی و افقی 

ایجاد تعامد بین سطح جهت 
 عدسی و پرتو ورودی


