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اره سازنده درب
شرکت دانش بنیان نمایه پرتو آشا، در سال 1394، با هدف طراحی و تولید ابزار 
و تجهیزات اپتوالکترونیکی و اپتومکانیکی برنامه پذیر موردنیاز جامعة علمی و 
صنعتی کشور، فعالیت خود را آغاز نمود و با بهره مندی از توان و دانش داخلی 
توانست طیف گسترده ای از این تجهیزات را طراحی و تولید نماید. از آنجایی که 
مهم ترین امر در صحت کارکرد تجهیزات اندازه گیری کالیبره بودن و کوک پذیری 
آن ها است، این شرکت، با طراحی و ساخت کالیبراتور دستگاه های توان سنجی 

اپتیکی، امکان کالیبراسیون های دوره ای را فراهم آورده است.

زمینه فعالیت
اصلی ترین زمینه فعالیت این شرکت در حوزه طراحی و تولید تجهیزات مرتبط با لیزر، 

اپتیک و فوتونیک است و به صورت کلی در زمینه های زیر قابل تقسیم بندی می باشد:
راه انداز لیزر دیودی «
پایدارساز لیزر دیودی «
تجهیزات اندازه گیری پارامترهای لیزری مانند توان سنج، نمایه سنج، حسگر فوق سریع نیمه هادی «
انواع ماسک های لیتوگرافی «
جابجاگرهای خطی با راه انداز موتور پله ای «
کالیبراسیون تجهیزات توان سنجی و پروفایل متری «
طراحی و تولید نرم افزار برای تسهیل کار با محصوالت الکترواپتیکی و اپتومکانیکی برنامه پذیر «
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همکاری در پروژه ها
اپتیک و فوتونیک،  با توجه به توانمندی متخصصین نمایه پرتو آشا در حوزه های لیزر، 
مختلف  بخش های  ساخت  و  طراحی  برون سپاری  جهت  می توانند  صنعتی  و  علمی  مراکز 

پروژه های خود با ما تماس برقرار نمایند.
ازجمله خدماتی که توسط این شرکت ارائه می شود می توان به موارد زیر اشاره نمود:

طراحی و تولید مکانیزم های اندازه گیری دقیق پارامترهای لیزر،اپتیک و فوتونیک «
طراحی و تولید نرم افزارهای کنترلی و پردازشی در زمینه ی لیزر، اپتیک و الکترواپتیک «
رابط های نرم افزاری و سخت افزاری جهت اتصال محصوالت شرکت با سایر دستگاه ها «
راه اندازهای کنترل جریان و کنترل ولتاژ برای کاربردهای خاص «
کالیبراسیون دستگاه های توان سنج و پروفایل متر «

سفارشی سازی
طراحی تمامی محصوالت جهت کاربردهای متعارف بهینه سازی گردیده اند. عالوه بر این 
مشتریان می توانند برای کاربردهای دیگر که در آن ها نیاز به بازطراحی است نسبت به طرح 
مسأله با کارگروه فنی شرکت اقدام نمایند تا پس از امکان سنجی های مربوطه، مراحل ساخت 

پیگیری گردد.
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مشخصات اصلی دستگاه
آشناسازی

توان  نمونه،  عنوان  به  است.  اهمیت  حائز  بسیار  نوری  منابع  خروجی  توان  اندازه گیری 
اپتیکی لیزرهای استفاده شده در مصارف پزشکی، بسیار حساس بوده و اگر عملکرد دستگاه 
از بازه مربوطه خارج گردد، می تواند آسیب های جبران ناپذیری برجای بگذارد. همچنین در 
کاربردهای آزمایشگاهی و پژوهشی لیزر، همواره الزم است توان خروجی منابع لیزری مورد 
تجهیزات  کالیبراسیون  لزوم  به  است  الزم  شده،  ذکر  موارد  عالوه بر  گیرد.  قرار  اندازه گیری 

لیزری صنعتی و تجهیزات لیزری نظامی اشاره توجه ویژه داشت. 
از این رو توان سنج نیمه هادی متصل به رایانه، برای کاربردهای با دقت باالی لیزری طرا حی 
و ساخته شده است. تولیدات این شرکت می تواند نیاز جامعه علمی و صنعتی کشور را در 

حوزه ی توان سنجی به خوبی برآورده سازد.
دستگاه توان سنج نیمه هادی متصل به رایانه می تواند با توجه به ویژگی های کاربرد موردنظر، 
سفارشی سازی گردد. به عنوان مثال، این امکان فراهم است تا متناسب با بازه ی طول موجی 
و توانی مورد استفاده، تغییرات الزم در حسگر و فیلتر اپتیکی دستگاه اعمال گردد تا کاربرد 

مورد نظر حاصل گردد.
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قابلیت ها
اتصال مستقیم به رایانه جهت نمایش و ثبت داده ها««
»»60 db دارای محدوده عملیاتی
بروز رسانی خودکار نرم افزار )در صورت اتصال به اینترنت(««
»»1100 nm 350 الی nm انتخاب طول موج پرتو تابشی از
امکان آشکارسازی جریان تاریک فتودیود و امکان حذف آن««
اندازه گیری توان منابع نوری همدوس««
اندازه گیری توان منابع نوری پیوسته««
توان «« ثبت  جهت  جابجاگر  راه انداز  مانند  شرکت  ساخت  نرم افزاری  افزونه های  با  ارتباط  امکان 

نسبت به مکان )طبق سفارش(

کاربردها
بررسی توان پرتو فرودی و کیفیت سنجی منابع نوری««
بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر عملکرد منابع لیزری «
بررسی تغییرات توانی پرتو هنگام عبور از محیط های )شفاف( مختلف «
بررسی کیفیت تیغه ها و عدسی های اپتیکی «
اندازه گیری شدت پرتو بازتابی / عبوری از سطوح مختلف «
اندازه گیری ضریب عبور غیرخطی «
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مشخصات فنی
واحدبیشینهبهینهکمینهمحدوده کاری

4.7555.25Vولتاژ ورودی*
3050100mAجریان ورودی*

1100nm-350بازه طول موجی قابل اندازه گیری**
1000mW-0.01توان پرتو تابشی***

%5±خطای اندازه گیری

x 10 mm2 10سطح حساس حسگر

x 9 mm2 9سطح ورودی حسگر

x 36.3 x 18.6 mm3 73.3ابعاد

gr 200 >وزن

USB 2.0 Full Speedنحوه اتصال کامپیوتری

*   تغذیه مورد نیاز دستگاه از طریق ارتباط USB 2.0 تأمین می شود.

**  حداکثر پهنای طیف پرتو تابشی باید 2nm± باشد.

*** به شرطی که از تمامی سطح ورودی دستگاه استفاده شود.
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وراو  یا ن- م یجرن ب لک ام اهجنمین جن تاوتک ش لک 

وراو  یا ن- م یجرن ب لک ام اهجنمین جن اوتک ش لک 
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بخش های دستگاه
محتویات درون جعبه

لطفا در اولین بررسی خود از قرار داشتن همه ی موارد زیر درون بسته بندی اطمینان حاصل 
فرمایید.

1 عدد « توان سنج نیمه هادی متصل به رایانه 
1 عدد « دفترچه راهنما )همین دفترچه(* 
1 عدد « کابل اتصال Mini USB  دستگاه به رایانه 
2 عدد «  M4 پیچ
1 عدد « دیسک فشرده یا حافظه فلش شامل نرم افزار 
1 عدد « سریال نامبر نرم افزار تحلیل پرتو 

از  استفاده  با  می توان  کاربردی،  راهنمای  دفترچه  به  سریع  دسترسی  و  سهولت  *جهت 

PDF همین  فایل  و  کرده  اسکن  را  بسته بندی  کد درج شده   در   ،QRcode اسکن  نرم افزارهای 
دفترچه را دانلود نمایید.
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اجزاء کنسول توان سنج نیمه هادی

ن ررا ام اص م ر وراو  یا ن- م یجرن ب لک ام اهجنمک ش لک 
3 .Mini USB  اتصال
فیلتر اپتیکی کاهنده ی نوری. 4

بازشدن دستگاه . 1 پیچ های دستگاه )در صورت 
از گارانتی خارج می شود.(

روزنه ی ورودی پرتو نوری. 2

ن ررا ام اص اوت وراو  یا ن- م یجرن ب لک ام اهجنمک ش لک 

پیچ های M4 جهت نگه داری توان سنج در چیدمان اپتیکی. 5
 مشخصات هر توان سنج در پشت دستگاه ثبت شده است و هر دستگاه سریال نامبر منحصر بفردی دارد.. 6
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نمودار عملکرد اجزا

ن ررا ه  لور ام اص وراو  یا ن- م یجرن ب لک ام اهجنمک ش لک 
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راه اندازی
امنیت

باید توجه داشت که تمام نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه راهنما تنها زمانی مفید 
است که از دستگاه مطابق شرایط ذکر شده و برای کاربردهای آمده در دفترچه جاری استفاده 
شود. این دستگاه توان سنج باید با کابل مناسب و شیلددار به رایانه متصل شود. در صورتی 
دیگر  تولیدات  با  آشا  پرتو  نمایه  شرکت  ساخت  قطعات  از  برخی  جایگزینی  به  نیاز  که 
شرکت ها می باشد، الزم است مراتب را به صورت کتبی با بخش فنی شرکت درمیان بگذارید. 
در صورتیکه تغییری در اجزای دستگاه اعمال شود، ممکن است عملکرد آن دچار اشکال گردد.

با توجه به بازتاب جزئی بدنه و فیلتر اپتیکی دستگاه توصیه می شود هنگام بستن دستگاه 
در مکان مورد نظر، ابتدا منبع نوری را خاموش نموده یا خروجی آن را در حالت کم توان قرار 

دهید. همچنین الزم است پرتو نوری به صورت متعامد بر سطح حسگر بتابد. 
مطابق  که  بود  خواهد  کالیبراسیون  قابل  زمانی  تنها  دقیق،  اندازه گیری  دستگاه  این 
لزوم  در صورت  توصیه می شود  داده شود.  قرار  و جعبه مخصوص  فوم  در  اولیه  بسته بندی 

جهت دریافت بسته بندی جایگزین اقدام نمایید.
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آماده سازی و اندازه گیری
برای راه اندازی دستگاه ابتدا الزم است با توجه به نکات ایمنی، دستگاه توان سنج خریداری 
شده از محصوالت شرکت را به صورت عمود بر محور انتشار پرتو، با اتصال مناسب در محل 

موردنظر قرار دهید وسپس کابل دستگاه را به رایانه متصل نمایید.
سپس با استفاده از کابل Mini USB موجود در بسته بندی، توان سنج را به رایانه متصل کنید 
و با استفاده از توضیحات مندرج در بخش رابط کاربری اقدام به نصب و راه اندازی نرم افزار 

ASHA Light Analysis نمایید. 

 این دستگاه تغذیه ی خود را بصورت مستقیم از رایانه تامین می کند و نیاز به هیچگونه 
منبع تغذیه ی خارجی ندارد. بدلیل استفاده  از مدار اندازه گیری توان بسیار حساس بکار رفته 
در این توان سنج، توصیه می شود به منظور کاهش نویز و در نتیجه خطاهای محیطی بر روی 
اتصال  با  استفاده می کنید، شارژر رایانه را به پریز  از لپ تاپ  نتیجه ی نهایی، درصورتیکه 
باتری لپ تاپ  از  نداشت، صرفا  امکان وجود  این  و در صورتیکه  کنید  متصل  مناسب  زمین 

استفاده نمایید. 
 سپس با استفاده از توضیجات مندرج در بخش رابط کاربری با توجه به منبع نوری مورد 
استفاده، اقدام به تنظیم بخش های مختلف نرم افزار مانند طول موج، دقت نمایش، نوع نمودار 

و غیره نمایید.
در پایان کافیست با روشن نمودن منبع پرتو نوری و یا حذف موانع مسیر انتشار، اندازه گیری 

الزم را انجام دهید.



15

الزامات
سیستم عامل ویندوز )یکی از نسخه های 7 یا 10( «
» 2GHz Processor 
»     8GB RAM* 
» 1GB Disk Space
» Screen Resolution of a minimun 1366x768
» .Net Framework 4.5.2
» Dedicated USB 2.0 (Full Speed(**

*نرم افزار تمام داده های دریافتی را در حافظه اصلی )Ram( نگهداری می کند و تا زمانیکه این داده ها 

ذخیره نشده باشند، فضای حافظه اصلی اشغال می ماند. در صورتیکه بیش از فضای موجود در حافظه اصلی 
داده گیری انجام شود، نرم افزار با مشکل مواجه می شود. علیرغم اینکه در چنین مواردی نرم افزار داده ها را به 
صورت خودکار  به حافظه جانبی منتقل می کند، توصیه می شود میزان داده گیری متناسب با فضای موجود در 

حافظه اصلی صورت پذیرد. نرم افزار هیچ وظیفه ای برای ذخیره سازی خودکار داده ها ندارد.

ًٌ توصیه می شود از کابل USB استاندارد با Ferrite bead استفاده شود )در بسته بندی  ** اکیدا

موجود است(. استفاده از کابل افزایش طول می تواند در عملکرد دستگاه اخالل ایجاد کند.
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تعمیر و نگهداری
نگهداری

هیچ یک از بخش های توان سنج نیمه هادی قابل اتصال به رایانه جهت تعمیر توسط کاربر 
طراحی نشده است. درصورت برخورد با هرگونه مشکل در استفاده از توان سنج نیمه هادی اکیداً 
دستگاه  در  دستکاری  هرگونه  شود.  گرفته  تماس  شرکت  پشتیبانی  بخش  با  می شود  توصیه 

می تواند باعث لغو ضمانت نامه شود. 
لطفاً به محدودیت های توانی نوشته شده در جدول مربوطه توجه ویژه داشته باشید. دستگاه 
توان سنج نیمه هادی پایداری و کالیبره بودن مطلوبی در گذر زمان دارد )حدود شش ماه(. 
شرکت نمایه پرتو آشا با هدف حفظ دقت و کارایی این دستگاه، توصیه می کند بصورت سالیانه 

برای کالیبراسیون اقدام نمایید.
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رابط کاربری
نلب نوم اف ا

جهت نصب نرم افزار نیازی به اتصال اینترنت و یا دستگاه به رایانه نمی باشد. درصورت 
اتصال رایانه به اینترنت، نرم افزار نصاب آشا به صورت خودکار آخرین نسخه نرم افزار تحلیل 
یا  فلش  از حافظه ی  استفاده  با  نرم افزار  این  برای نصب  و نصب می کند.  بارگیری  را  پرتو 
 Light.Analysis.Setup.exe دیسک فشرده ی موجود در بسته بندی، نرم افزار را با اجرای فایل

یا اجرای Autorun نصب نمایید.
درصورتی که dot Net Framework الزم روی سیستم عامل نصب نباشد، نرم افزار نصاب آشا 

به صورت خودکار اقدام به نصب آن پکیج می کند.
با انتخاب لینک Licenses terms and conditions می توانید شرایط مجوز بهره برداری از 
نرم افزار را مطالعه نمایید. همچنین در این مرحله می توانید در صورتیکه مسیر دیگری جز 
تأیید  از  پس  و  نموده  تعیین  را  آن  دارید،  نظر  مد  نرم افزار  نصب  برای  پیش فرض  مسیر 

قوانین مزبور اقدام به نصب نمایید. ”شکل 6.”
سپس با وارد کردن سریال نامبر ارائه شده به همراه دستگاه در بخش Serial، روی گزینه ی 

Next کلیک نمایید. “شکل 7.”

درصورتیکه روی سیستم خود بیش از یک کاربر تعریف شده دارید و می خواهید تا نرم افزار 
 Only for me صرفا برای نام کاربری ای که درحال استفاده از آن هستید فعال شود، گزینه ی
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را انتخاب کنید و درصورتیکه تمایل دارید تمامی کاربران قادر به استفاده از نرم افزار باشند، 
گزینه ی Everybody را انتخاب کنید. “شکل 8.”

تار  ورو  وهجر نجباوک ش لک  وا--ا برک نلب نوم اف اک ش لک 
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سپس در این مرحل می توانید مکان هایی از سیستم که نیاز به افرودن میانبر نرم افزار را دارید 
انتخاب نمایید. »شکل 9.«

وا--ا بلجو یجن ب-جناو نوم اف اک ش لک  وا--ا   ی ر  و ح  جاواوک ش لک 
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جهــت تغییــر و شخصی ســازی نصــب افزونه هــای نرم افــزار می توانیــد بــا 
ــازی  ــس از شخصی س ــه و پ ــه رفت ــه مربوط ــه صفح ــب Custom ب ــت نص ــاب حال انتخ
حالــت برنامــه، مراحــل نصــب را ادامــه دهیــد در غیــر اینصــورت جهــت نصــب بــه 

ــکل 10.« ــد. »ش ــاب نمایی ــت Typical را انتخ ــفرض، حال ــورت پیش ص

نلب فجهک یجن برر ن-جنک شش لک   هلح  جنن اف تنم یجک کش لک 
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اندکی صبر کنید تا فایل ها از حالت فشرده خارج شوند و در مسیرهای مشخص شده قرار گیرند. 
مراحل نصب با موفقیت به پایان رسیده است و می توانید با کلیک کردن روی دکمه Run نرم افزار 

را اجرا نمایید. »شکل 12.«

ایزوا  یج جهح ت ان هجا  هت اف اک شش لک  او جم نلب ت اموان نوم اف اک شش لک 
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اولجر نوم اف ان
پس از نصب کامل نرم افزار تحلیل پرتو و درایورهای نرم افزاری الزم، می توان نرم افزار را 
اجرا نمود. پس از متصل نمودن کابل USB دکمه جستجو را کلیک کرده تا لیست محصوالت 
متصل شده مشخص گردد. سپس با انتخاب دستگاه توان سنج از میان لیست دستگاه های متصل، 

ارتباط نرم افزاری دستگاه را برقرار نمود.

اولجر نوم اف ان ام ر  فجا وراو  یاک شش لک   یج جهح ر  فجا یجن ب لکک شش لک 

درصورتیکه در این مرحله موفق به برقراری ارتباط با سخت افزار نشدید بدان معنی است که 
مراحل نصب نرم افزار یا درایورهای مربوطه با موفقیت به انجام نرسیده است و الزم است با 

بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید.
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در ادامه به معرفی اجزاء نرم افزار توان سنج می پردازیم:

باوفح اه  یجن نوم اف ا وراو  یاک شش لک 
نوع نمایش نمودار. 1
تنظیمات. 2
آغاز/پایان ثبت د اده. 3
توقف/ادامه ثبت داده. 4
پاک کردن داده های ثبت شده. 5
توقف ثبت و ذخیره سازی داده های ثبت شده. 6

ثبت داده کنونی به عنوان نور زمینه. 7
حذف نور زمینه. 8
نمایش با نور زمینه. 9
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باوفح اه  یجن نوم اف ا وراو  یاک شش لک 

وضعیت / توان پرتو تابشی. 10
طول موج پرتو تابشی. 11
نرخ )تعداد( میانگین گیری. 12
دقت داده گیری. 13

 » High Precision (17 bits / 4 sps)
 » Acurate (15 bits / 16 sps)
 » Fas t (13 bits / 64 sps)
 » High Speed (11 bits / 256 sps)

رنج داده گیری. 14
 » Extreme    (Gain = 1)
 » High         (Gain = 2)
 » Medium    (Gain = 4)
 » Low         (Gain = 8)

اطالعات آماری. 15
ازسرگیری محاسبات. 16
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برای اندازه گیری توان منابع لیزری به کمک این دستگاه کافی است طول موج پرتو تابشی را 
در نرم افزار انتخاب کرده و پس از تنظیم دقت و سرعت دستگاه متناسب با کاربرد موردنظر، 
دستگاه را در راستای انتشار پرتو قرار داده و توان اندازه گیری شده به صورت عددی و نمودار 
در صفحه نمایش مشاهده می شود. برای اندازه گیری توان به صورت نسبی )به طور مثال برای 
بررسی دقیق تغییرات و نوسانات پرتو تابشی( می توان از دکمه “7. ثبت داده کنونی به 

عنوان نور زمینه” استفاده نمود.

بر-گ نوم اف ا وراو  یا ییفجم انانا ط-ونک شش لک 
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با  Dynamic Range را متناسب  از بیشینه دقت دستگاه توصیه می شود  برای بهره مندی 
توان منبع نوری طوری انتخاب کنید که بیشترین تقویت ممکن روی سیگنال توان اعمال 
گردد. برای اینکار می توانید از بیشترین ضریب تقویت شروع کنید و هرگاه حسگر به حد 

اشباع رسید، ضریب تقویت را کاهش دهید.

برای بررسی ثبات منابع نوری طی گذر زمان می توانید پس از تنظیم دستگاه یک بار دکمه 
“16. ازسرگیری محاسبات” را فشار داده و با این کار کمینه و بیشینه توان دریافتی به صورت 

آماری گزارش می شود.

او ح نر جنجی وراو اوور وجاوح ر طن نبجوک شش لک 

کمینه توان دریافتی از ابتدای اندازه گیری «
بیشینه توان دریافتی از ابتدای اندازه گیری «
میانگین توان داده های نمایش داده شده «
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پس از اتمام اندازه گیری و برای ذخیره سازی داده های ثبت شده می توان از دکمه”6. توقف 
ثبت و ذخیره سازی داده های ثبت شده” استفاده نمود. تمام داده ها در مسیر زیر ذخیره سازی 

می شود:
C:\Users\UserName\Documents\ASHA Light Analysis\Power Meter

لس-وا  جنن رارا یج ر فجهک ا خکک کش لک 
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گارانتی و خدمات
این محصول به مدت 6 ماه از تاریخ تحویل تحت ضمانت می باشد. خدمات ضمانت )گارانتی( 
شامل تعمیر و یک بار کالیبراسیون دستگاه به صورت رایگان است.  خدمات پس از فروش این 
محصول به مدت 24 ماه توسط شرکت تضمین می گردد. ارائه این خدمات با درخواست مشتری 

و در قبال پرداخت هزینه ها میسر خواهد بود.
ر صروح  م یو هک ان برار نهو احوان طورر، ر  فجا ان طجان ح سجج بح طورر:

صدمات ناشی از حمل و نقل، آتش سوزي یا حرارت زیاد، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی  «
خورنده، گرد و غبار شدید، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعمل هاي 

ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
تابش پرتو با توان، شدت یا طول موج خارج از شرایط مندرج در دفترچه راهنما. «
تابش پرتوها یا ذرات پر انرژی مانند گاما، ایکس، نوترون، پروتون، الکترون و غیره. «
دستگاه هایی که دستکاری شده اند و یا جعبه آن ها باز شده است. «
هر نوع دستکاری و یا آسیب در مهر و موم و هولوگرام هاي نصب شده، روي دستگاه. «

 جاک  ی واا ر  فجا   جبک طجان ح ن ح اج ک

اههح ا ت سبجی اس ان فوتش اوان ر  فجا یجن سجج ان طجان ح )ر بی نبجو ض جنت ت اا ان 
آو(  وض -ا ن ح طوررک
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شرایط کالیبراسیون
در صورتی که شرایط ابطال ضمانتنامه اهراز نگردد )بجز محدودیت زمانی(، امکان کالیبراسیون 
برای دستگاه وجود داشته و مشتریان می توانند با تماس با بخش پشتیبانی شرکت، نسبت 
به ثبت درخواست کالیبراسیون اقدام نمایند. انجام کالیبراسیون ظرف مدت حداکثر 15 روز 
کالیبراسیون  عملیات  تعداد  می انجامد.  بطول  شرکت  دفتر  به  دستگاه  ارسال  از  پس  کاری 
درطول مدت گارانتی تنها یک بار خواهد بود. کلیه هزینه های حمل و نقل به دفتر شرکت 

به  عهده مشتری می باشد. 
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مشخصات ابعادی

*تمامی ابعاد به میلی متر می باشند.

بوهلجی اااجرن وراو  یا ن- م یجرن ب لک ام اهجنمک شش لک 
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