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 مشخصات اصلی

 آشناسازی

 یاربردهاکاز  یعیوس فیط ،یپالس یزرهای. امروزه لستندیمحدود ن وستهیپ یزرهایبه ل ،یزریل یمنابع نور

 زمنداین ،یپالس یزرهایدرک بهتر سازوکار ل ی. برادهندیرا پوشش م یو پژوهش یپزشک ،یصنعت ،یپزشک

ر مصارف لیزرهای استفاده شده د پهنای پالس .میهست نییپا اریبا زمان پاسخ بس ییاستفاده از حسگرها

های تواند آسیب، بسیار حساس بوده و اگر عملکرد دستگاه از بازه مربوطه خارج گردد، میپزشکی

الزم است یاز، نبا توجه به ناپذیری بر جای بگذارد. همچنین در کاربردهای آزمایشگاهی و پژوهشی لیزر، جبران

 رد.خروجی منابع لیزری مورد بررسی قرار گی پهنای پالس

 یاستردهگ فی(، طهینانوثان 1.5کمتر از  زیخ /)افت  عیسر اریبس ییگوبا پاسخ PD-102مدل  عیحسگر فوق سر

 یوجدر کنار خر یخط ییگوگسترده و پاسخ یفیط یپهنا .سازدیرا آشکار م عیفوق سر ینور یاز پرتوها

 .دیآیشمار محسگر به نیمهم ا یهاتیمناسب از مز

در  ماًیو مستق ستین یخاص کنندهتیتقو ایانداز راه چیه ازمندین PD-102 عیحسگر فوق سر یخروج

اربردها کاز  یعیوس فیط یحسگر برا نیا. قابل استفاده است لوسکوپیساز و اسهمزمان ای Trigger یهاستمیس

 .شودیم میکشور تقد یو صنعت یبه تمام تالشگران علم ب،یرقیب یمتیشده و با ق یسازنهیبه

 هاقابلیت

 مخصوص )قرار داده شده داخل جعبه(وسیله کابل هب اسیلوسکوپبه  مستقیم اتصال 

 400 هایدر طول موج دستگاه جهت کار تنظیم nm  1050الی nm  

 حسگر جهت اندازه گیری لیزرهای پالسی با سرعت های مختلف امکان تنظیم سفارشی 

 پهنای پالس منابع نوری پالسی گیریاندازه 

 السینوری پمنابع  قطار پالس گیریاندازه 

شود دقت دستگاه، اکیداً توصیه می با توجه به موارد ذکر شده در بخش الزامات، برای دستیابی به حداکثر  هشدار 

 سیم اتصال به زمین دستگاه را به بصورت استاندارد متصل کنید.
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 مشخصات فنی

 واحد بیشینه بهینه کمینه محدوده کاری

 V 15 12 11.5 ولتاژ ورودی

 mA 160 100 60 ورودیجریان 

 nm 1050 820 400 طول موج ورودی

 ns - 1.5 - زمان خیز 

 ns - 1.5 - زمان افت

 °C 30 25 20 دما

 % 70 - 0 رطوبت

 kPa 110 100 90 فشار

 توضیحات سایر مشخصات

 3x 35 x 18.5 mm 35 ابعاد

  >gr 200 وزن

 BNC **نوع اتصال خروجی

 mmx  0.6 20.6 سطح  حساس حسگر

 Ø1 mm سطح  ورودی حسگر

 BNCوسیله کابل هخروجی ب خروجینوع 
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 اندازیراه

 امنیت

تمام نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه راهنما تنها زمانی مفید است که از دستگاه مطابق باید توجه داشت که 

بایست با کابل مناسب شرایط ذکر شده و برای کاربردهای آمده در دفترچه جاری استفاده شود. تمامی قطعات می

نمایـــه پرتـــو زینی برخی از قطعات ساخت شرکت و شیلددار به یکدیگر متصل شوند. در صورتی که نیاز به جایگ

ی شرکت درمیان بگذارید. مراتب را به صورت کتبی با بخش فن الزم استباشد، ها میبا تولیدات دیگر شرکت آشـــا

 ری در اجزای مجزای دستگاه اعمال شود، ممکن است عملکرد آن دچار اشکال گردد.یتغی کهدر صورتی

د نظر، ابتدا منبع شود هنگام بستن دستگاه در مکان موردستگاه توصیه می* بدنه و فیلتر اپتیکیبا توجه به بازتاب 

ه صورت بهمچنین الزم است پرتو نوری  توان قرار دهید.نوری را خاموش نموده یا خروجی آن را در حالت کم

 متعامد بر سطح حسگر بتابد. 

بندی اولیه در فوم و جعبه تنها زمانی قابل کالیبراسیون خواهد بود که مطابق بسته ،گیری دقیقاین دستگاه اندازه

 بندی جایگزین اقدام نمایید.شود در صورت لزوم جهت دریافت بستهمخصوص قرار داده شود. توصیه می

 ( باشد.Filter-NDتواند دارای فیلتر طبیعی )با توجه به سفارش، محصول نهایی می* 

 ن جعبهمحتویات درو

 .بندی اطمینان حاصل فرماییدی موارد زیر درون بستهلطفا در اولین بررسی خود از قرار داشتن همه

  عدد 1 فوق سریع حسگرآشکارگر بدنه 

 )عدد 1 دفترچه راهنما )همین دفترچه 

 عدد 1 محافظ حسگر 

 عدد 1 ولت 12 منبع تغذیه 
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 های دستگاهبخش

 آشکارگرحسگر اجزاء 

 

 آلومینیومی حسگر بدنه (1

 عمودی جهت نگهداری حسگر M4 پیچ (2

 افقی جهت نگهداری حسگر M4 پیچ (3

درپوش حسگر )در صورت باز شدن آن  (4

 شود(خارج میو خدمات  دستگاه از گارانتی

 پرتو تابشی یورود (5

شیار درپوش (6

 تغذیه دستگاه سیم ورودی (7

 )بدنه زمین( BNCخروجی آنالوگ  (8
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 نمودار عملکرد اجزا

ارد از دهای منحصربفردی که هادی شرکت نمایه پرتو آشا با توجه به سرعت و ویژگینیمهفوق سریع شکارگر آ

 اجزای متفاوتی تشکیل شده است که در شکل زیر مشخص شده است.

رفته شده نیز استفاده، می توان از مدار خارجی درنظر گبا توجه به نیاز کاربر و ویژگی های منبع نوری مورد 

  استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ــرای  * ــتریان و ب ــت مش ــا درخواس ــب ب ــگربهتررریپ ساسررخگویی زمررانیمتناس ــدل  ، حس م

210PD بــا مقاومــت Ω 50=  INR  ایررپ حالررت  درقابــل تحویــل اســت و بــه صــورت داخلــی

 .نیازی به قرارگیری مقاومت خارجی نیست

 

  

 *مدار خارجی

 راه انداز و تغذیهمدار 

 حسگر فوق سریع
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 الزامات
 آنالوگ دقت باال یا دیجیتال مترولت (5.5 Digits) 

  500اسیلوسکوپMHz جهت بهره بردن از حداکثر توانایی دستگاه 

  در بسته بندی موجود است( دستگاهکاری منبع تغذیه متناسب با توان( 

 اسب، نویز )با توجه به حساسیت باالی حسگر، در صورت نبود اتصال به زمنین من استاندارد اتصال زمین

 محیطی به میزان قابل توجهی بر عملکرد حسگر تأثیرگذار خواهد بود.(

کر شده دستگاه )ذ باشد و با توجه به دقت خروجیبسیار دقیق و حساس می ،حسگر الزم به توضیح است که این

 200MHz زبهتر ادقت  با اسیلوسکوپیاز های دستگاه، مفید از قابلیتای استفاده شود برمیتوصیه  ،در جدول(

 .استفاده شودو باالتر(  MHz 500ترجیحاً )

به شرکت را  خریداری شده از محصوالتحسگر  با توجه به نکات ایمنی،الزم است اندازی دستگاه ابتدا برای راه

ه اسیلوسکوپ بخروجی دستگاه را با اتصال مناسب در محل موردنظر قرار دهید  ،پرتوصورت عمود بر محور انتشار 

 متصل نمایید.

متصل لوسکوپ اسی( را به  BNC)درگاه  خروجی آنالوگ دستگاه ،بندیبستهدر ادامه با استفاده از کابل موجود در 

متصل  تگاهورودی تغذیه دس سپس آداپتور همراه دستگاه را به برق شهر متصل کرده و سر دیگر آنرا به .کنید

ندارد متصل بصورت استا سیم اتصال به زمین دستگاهشود که توصیه میاکیداً  ،تربرای گرفتن نتایج دقیق کنید.

 ذکر شده وجود دارد.  ACدر غیراینصورت امکان تغییر در مشخصات گردد. 

نبع پرتو مپایان کافیست با روشن نمودن در  .شود، دستگاه بصورت خودکار روشن میاتصال منبع تغذیهبعد از 

 گیری الزم را انجام دهید.مسیر انتشار، اندازهموانع ورودی و یا حذف 

ا دارد به ر لیزرهای با پهنای پالس متفاوتخروجی این دستگاه با توجه به سفارش قابلیت کالیبراسیون برای 

 کند.ده به حسگر نوری را گزارش میتابیده ش خیز و افت دقیقزمان طوریکه خروجی دستگاه، مقدار 
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 تعمیر و نگهداری

 نگهداری

جهت تعمیر طراحی نشده است. درصورت برخورد با هرگونه  هادیآشکارگر فوق سریع نیمههای هیچ یک از بخش

شود با بخش پشتیبانی شرکت تماس گرفته اکیداً توصیه می هادیآشکارگر فوق سریع نیمهمشکل در استفاده از 

 شود.و پشتیبانی خدمات نامه تواند باعث لغو ضمانتهرگونه دستکاری در دستگاه می شود.

منابع ستفاده از دیگر در غیر اینصورت و ا برای استفاده از این دستگاه صرفا از آداپتور موجود در جعبه استفاده شود

  .شرکت خارج میشود و پشتیبانی خدمات از خدمات ضمانتدستگاه تغذیه، 

آشکارگر فوق سریع دستگاه مربوطه توجه ویژه داشته باشید. های توانی نوشته شده در جدوللطفاً به محدودیت

مطلوبی در گذر زمان دارد )حدود شش ماه(. شرکت نمایه پرتو آشا با هدف و کالیبره بودن پایداری  هادینیمه

  کند بصورت سالیانه برای کالیبراسیون اقدام نمایید.و کارایی این دستگاه، توصیه می حفظ دقت

 گارانتی و خدمات

 حصولم این پس از فروش خدماتباشد. شامل گارانتی نمی محصول اینبه دلیل تابش پرتوهای پرانرژی، حسگر 

 هازینهه پرداخت قبال در و مشتری درخواست با خدمات این ارائه. گرددمی تضمین شرکت توسط ماه 24 مدت به

 بود. خواهد میسر

 گردد:می رجخا گارانتی از)در صورت داشتن گارانتی(   دستگاه گردد، احراز زیر موارد از یک هر که صورتی در

 غبار و ردگ خورنده، شیمیایی مواد و آب نفوذ یا تماس زیاد، حرارت یا سوزیآتش و نقل، حمل از ناشی صدمات 

 اهنمایر دفترچه در شده ذکر هایدستورالعمل به توجهی بی یا و غلط استفاده و ضربه طبیعی، حوادث شدید،

 دستگاه.

 راهنما. دفترچه در مندرج شرایط از خارج موج طول یا شدت توان، با پرتو تابش 

 غیره. و الکترون پروتون، نوترون، ایکس، گاما، مانند انرژی پر ذرات یا پرتوها تابش 

 است. شده باز هاآن جعبه یا و اندشده دستکاری که هاییدستگاه 

 دستگاه. روی شده، نصب هایهولوگراممهر و موم و  در آسیب یا و دستکاری نوع هر 

 باشد.نمی گارانتی شامل  دستگاه همراه آداپتورو  کابل
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 درباره سازنده
تجهیزات  با هدف طراحی و تولید ابزارها و 1394بنیان نمایه پرتو آشا در سال شرکت دانش

، فعالیت پذیر موردنیاز جامعه علمی و صنعتی کشوراپتوالکترونیکی و اپتومکانیکی برنامه

ای از دهمندی از توان و دانش داخلی توانسته است طیف گسترخود را آغاز نمود و با بهره

رد ت را طراحی نماید. از آنجایی که تأثیرگذارترین گزاره در صحت کارکاین تجهیزا

یان ها است، این امکان برای مشتربودن آن پذیرکوکو گیری، کالیبره تجهیزات اندازه

 ای اقدام نمایند.های دورهفراهم گشته است تا بتوانند جهت انجام کالیبراسیون

 

 زمینه فعالیت

 باشد.بندی میهای زیر قابل تقسیمفعالیت این شرکت در زمینه

 طراحی و تولید تجهیزات مرتبط با لیزر، اپتیک و فوتونیک 

 انداز لیزر دیودیراه 

 پایدارساز لیزر دیودی 

 مترسنج پروفایلتوان 

 های لیتوگرافیانواع ماسک 

 ایانداز موتور پلهجابجاگرهای خطی با راه 

 متریپروفایلسنجی و کالیبراسیون تجهیزات توان 

 افزارهای مختلف جهت تسهیل کار با سایر محصوالتطراحی و تولید نرم 

 هادر سروژه یهمکار

 ینعتو ص یشرکت، مراکز علم یهاتیمختلف مرتبط با فعال یهاشرکت در حوزه نیمتخص یتوجه به توانمند با

 .ندیبا ما تماس برقرار نماخود  یهامختلف پروژه یهاو ساخت بخش یطراح یسپارجهت برون توانندیم

 اشاره نمود: ریبه موارد ز توانیم شودیشرکت ارائه م نیکه توسط ا یخدمات ازجمله

 یکنترل یافزارهانرم دیو تول یطراح 

 هادستگاه ریجهت اتصال محصوالت شرکت با سا یافزارو سخت یافزارنرم یهارابط 

 خاص یکاربردها یو کنترل ولتاژ برا انیکنترل جر یاندازهاراه 

 مترلیو پروفا یسنجتوان یهادستگاه ونیبراسیکال 
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 سفارشی سازی

توانند برای این مشتریان می بر اند. عالوهسازی گردیدهطراحی تمامی محصوالت جهت کاربردهای متعارف بهینه

ام نمایند تا رکت اقدها نیاز به بازطراحی است نسبت به طرح مسأله با کارگروه فنی شر آندکاربردهای دیگر که 

 های مربوطه، مراحل ساخت پیگیری گردد.سنجیپس از امکان
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 سایر محصوالت
 توضیحات / سری مدل نام دستگاه

 هادیسنج نیمهتوان

PM-2xx-CB-USB افزار و رابط رایانهسنج پیوسته با نرممجموعه توان 

PM-1xx-PB نمایشگر رومیزیسنج پالسی و مجموعه توان 

PM-2xx-CB سنج پیوسته و نمایشگر رومیزیمجموعه توان 

PM-3xx-CUVB بهینه برای  – سنج پیوسته و نمایشگر رومیزیمجموعه توانUV 

PM-1xx-P پالسی -سنج توان 

PM-2xx-C پیوسته -سنج توان 

PM-3xx-CUV بهینه برای  -پیوسته  -سنج توانUV 

 گرماییسنج توان

TPM-1xx-B تماسی و نمایشگر رومیزی گیریاندازهسنج گرمایی با مجموعه توان 

TPM-2xx-B غیرتماسی و نمایشگر رومیزی گیریاندازهسنج گرمایی با مجموعه توان 

TPM-1xx تماسی گیریاندازهسنج گرمایی با توان 

TPM-2xx غیرتماسی گیریاندازهسنج گرمایی با توان 

 سنجنمایشگر توان
PMC-1xx-L نمایشگر رومیزی 

PMC-1xx-S نمایشگر کوچک 

 یک بعدی سنجنمایه

LBP-1xx یک بعدی سنجنمایه 

LBP-2xx-AP دیجیتالی با نمایشگر 

LBP-3xx-DP خروجی آنالوگ بدون نمایشگر 

LBPC-1xx-L نمایشگر رومیزی 

LBPC-1xx-S نمایشگر کوچک 

 دیودیانداز لیزر راه

DLC-1xx-C جریان ثابت 

DLC-2xx-V جریان متغیر 

DLC-3xx-PV ورودی پالس-جریان متغیر 

 nm 850 ,808 ,635 ,532 ,450 ,405دیود لیزر  A-DL-xxx دیود لیزر

 سایدارساز لیزر دیودی

DLS-1xx-ST دما ثابت 

DLS-1xx-LT  درجه 25کنترل دما کمتر از 

DLS-1xx-HT  درجه 25بیشتر از کنترل دما 

DLS-1xx-VT کنترل دما 

 ایانداز موتور سلهراه

LPD-1xx-1S کانال تک -ای انداز موتور پلهراه 

LPD-1xx-1P کانال تک - پیزوالکتریکانداز راه 

LPD-1xx-1P-USB اتصال به رایانه –ای انداز موتور پلهراه 

LPD-1xx-1S-USB اتصال به رایانه – پیزوالکتریکانداز راه 

 ماسک لیتوگرافی
LPM-1xx-MZ  زندر –ماسک لیتوگرافی موجبر ماخ 

LPM-2xx توری پراش 
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