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 مشخصات اصلی

 آشناسازی

لیزرهای اپتیکی توان گیری اندازه. به عنوان نمونه، بسیار حائز اهمیت استمنابع نوری خروجی گیری توان اندازه

ربوطه خارج گردد، بوده و اگر عملکرد دستگاه از بازه م مهم، بسیار پزشکی گوناگون استفاده شده در مصارفپرتوان 

ناپذیری بر جای بگذارد. همچنین در کاربردهای آزمایشگاهی و پژوهشی لیزر، همواره های جبرانتواند آسیبمی

ون بر موارد ذکر شده، الزم است به لزوم کالیبراسیالزم است توان خروجی منابع لیزری مورد بررسی قرار گیرد. عالوه

  .گرددتجهیزات لیزری صنعتی و تجهیزات لیزری نظامی اشاره 

شرکت  تولیدات این لیزری طراحی و ساخته شده است. توان باالی، برای کاربردهای با گرمایی سنجتواناز این رو 

 به خوبی برآورده سازد.سنجی ی تواندر حوزهتواند نیاز جامعه علمی و صنعتی کشور را می

 چنین هم .رد نظر کالیبره شده استهای توانی موسنج گرمایی به طور کامل برای بازهایشگر توانحسگر همراه نم

 گردد.سازی سفارشیموردنظر،  ی و توانیکاربردهای با توجه به ویژگیتواند می سنجتواناین 

به صورت اختالف پتانسیل  شده راگیری ن پرتو فرودی اندازهتواخروجی مجزا،  سنج گرمایی با داشتن یکتوان

های ممکن، کاربرد مورد نظر حاصل تا با اتصال خروجی به سایر دستگاه کندمیارائه  خروجی دستگاه)ولتاژ( در 

  گردد.

 هاقابلیت

 طبق سفارش(مخصوص متر بوسیله کابل مالتیبه  مستقیم اتصال( 

 طبق سفارش( رنج توانی مختلف 3 دردستگاه  امکان عملکرد( 

 بهره تنظیم سفارشی امکان (Gain ) (سفارش )طبقبرای خروجی با مقیاس مورد نیاز 

 هاپاسخ طول موجی تقریبا یکسان حسگر برای گستره وسیعی از طول موج 

 توان منابع نوری همدوس گیریاندازه 

 توان منابع نوری پیوسته گیریاندازه 

 گیری توان منابع نوری پالسیاندازه 

  طبق سفارش( پس زمینهامکان حذف توان تابشی( 

 دارا بودن باتری قابل شارژ داخلی جهت استفاده بصورت همراه 
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 کاربردها

  بع نوریاکیفیت سنجی من توان پرتو فرودی وبررسی 

 بررسی تأثیر تغییرات محیطی بر عملکرد منابع لیزری 

  مختلفهای )شفاف( هنگام عبور از محیطپرتو  یتوانبررسی تغییرات 

  های اپتیکیها و عدسیتیغهبررسی کیفیت 

 از سطوح مختلف / عبوری شدت پرتو بازتابی گیریاندازه 

 شودصیه میبا توجه به موارد ذکر شده در بخش الزامات، برای دستیابی به حداکثر دقت دستگاه، اکیدًا تو  هشدار 

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

 اتصالحسگرهای قابل 

 قطر دریچه ورودی بیشینه میانگین شدت بازه طول موج نوع حسگر مدل

TPM-210 1100 – 350 گرمایی nm 2W/cm 25 Ø10 mm 

 مشخصات فنی

 واحد بیشینه بهینه کمینه محدوده کاری

 V 5.25 5 4.75 ولتاژ ورودی

 mA 500 250 60 جریان ورودی

 mAh  > 2000  ظرفیت باتری

 h - 20 - شارژدهی باتریمدت زمان 

 h 6 5 4 مدت زمان شارژ باتری

 nm 1064 - 355 بازه طول موجی تنظیم شده

 42x10 mW - 10 محدوده نمایش توان

 42.4x10 mW - 10 گیری توانمحدوده اندازه

 °C 30 25 20 دما

 % 50 - 0 رطوبت

 W 0.1 – 19.99  0.01 – 1.999 0.01 – 0.199 *قابل اندازه گیریهای رنج

 100 + %5± خطای اندازه گیری
Counts 

±5% + 10 
Counts 

±5% + 5 
Counts 

- 
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 توضیحات سایر مشخصات

 ابعاد
Console 3mm 07x  65x 1 801 

Detector 3mm 40 x 18x  210 

 وزن
Console gr 1000<  

Detector < 300 gr 

 DB9 نحوه اتصال حسگر

 BNC **نوع اتصال خروجی

 Ø10 mm سطح  ورودی حسگر

 Counts 2000 نوع نمایشگر

 تواند متفاوت باشد.گیری باتوجه به سفارش میدازههای توانی قابل انرنج *
 تواند متفاوت باشد.نوع اتصال خروجی با توجه به سفارش می **

 

 (TMP210)حسگر گرمایی  

 

 

 ممکن است اندکی در ظاهر متفاوت باشد. حسگر،گیری حداکثر توان قابل اندازهمحصول نهایی با توجه 
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 نمای روبروی دستگاه نمایشگر -1

 

 

 نمای پشت دستگاه نمایشگر  -2
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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

 نمایه پرتو آشاساخت شرکت  و شیلددار به یکدیگر متصل شوند. در صورتی که نیاز به جایگزینی برخی از قطعات

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

 دستگاه اعمال شود، ممکن است عملکرد آن دچار اشکال گردد. ری در اجزاییتغی کهصورتی

شود هنگام بستن دستگاه در مکان مورد نظر، ابتدا می دستگاه توصیه سطح حسگربدنه و  جزئی با توجه به بازتاب

  توان قرار دهید.منبع نوری را خاموش نموده یا خروجی آن را در حالت کم

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

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

 محتویات درون جعبه

 طمینان حاصل فرمایید.بندی استهبی موارد زیر درون لطفا در اولین بررسی خود از قرار داشتن همه

  عدد 1 گرماییحسگر 

  عدد 1 گرماییسنج توانکنسول نمایشگر 

 )عدد 1 *دفترچه راهنما )همین دفترچه 

 عدد 1 ولت 5 منبع تغذیه 

 عدد 1 مترکابل اتصال خروجی دستگاه به مالتی 

  پیچM4  1 عدد 

  پیچM6 1 عدد 

 

 

 

، کد درج شده زیر  QRcodeافزارهای اسکنتوان با استفاده از نرممی کاربردی،جهت سهولت و دسترسی سریع به دفترچه راهنمای *

 همین دفترچه را دانلود کنید. PDFهادی را اسکن کرده و فایل سنج نیمهبدنه کنسول توان
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 های دستگاهبخش

 گرمایی سنجتوانحسگر اجزاء 

 آلومینیومی حسگر بدنه -1

 عمودی جهت نگهداری حسگر M4 پیچ -2

 افقی جهت نگهداری حسگر M6 پیچ -3

)در صورت باز شدن آن  های حسگرپیچ -4

 شود.(دستگاه از گارانتی خارج می

 پرتو تابشی یورود -5

 

 هادینیمه سنجتوانکنسول اجزاء 

 

 کلید روشن/خاموش دستگاه -1

 چراغ اعالم در حال شارژ بودن باتری -2

 ورودی تغذیه دستگاه -3

 (DB9هادی )ورودی حسگر نیمه -4

 پیچ تنظیم صفر )طبق سفارش( -5

 (BNC)خروجی دستگاه -6

به اطالعات  QRcodeتوانید با اسکن می -7

 مربوط به سازنده دستگاه دسترسی یابید.

2 

1 

3 

4 

5 
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 مشخصات پین های خروجی

 
 

 

 رقمی جهت نمایش توان پرتو تابشی 4مایشگر ن -3  لید انتخاب رنج توانک -1

2- LEDی توانی انتخاب شدههای نمایانگر بازه  

1 2 
3 
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 نمودار عملکرد اجزا

 

 

  

حسگر گرمایی
انتخاب بازه ی 

توانی
حذف نور زمینه

مدار 
اندازه گیری 

توان
نمایشگر

 

 دریچه ورودی

 حسگر گرمایی
 نور لیزر وروی لیزرنور 

 اتصال به نمایشگر

http://www.asha-co.ir/
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 گیریآماده سازی و اندازه 
 

خریداری شده از محصوالت شرکت  سگر گرماییحست با توجه به نکات ایمنی، اندازی دستگاه ابتدا الزم ابرای راه

به دستگاه  کابل حسگر را محور انتشار پرتو، با اتصال مناسب در محل موردنظر قرار دهید وسپس در راستایرا 

 متصل نمایید.

باشد و این امکان وجود دارد تا ایشگر بر روی پنل جلویی خود میاین دستگاه به صورت پیش فرض شامل یک نم

ه نمایش نشان دهد. خروجی این ، بصورت مستقیم نیز نتیجه را روی صفحمترولتگیری از طریق عالوه بر اندازه

خروجی رد به طوریکه ولتاژ موردنیاز را دا های توانیبازههدستگاه با توجه به سفارش قابلیت کالیبراسیون برای 

 کند.دستگاه، مقدار دقیق توان تابیده شده به حسگر نوری را گزارش می

دهد اما باید ی توانی انتخاب شده میزان دقیق توان تابشی را نشان مینمایشگر موجود روی دستگاه با توجه به بازه

، مقدار گزارش 200mW ی، در بازه توانکنیداز خروجی دستگاه استفاده می مترولتی دقت داشت که اگر بوسیله

برابر کنید تا  10، مقدار گزارش داده شده را 20Wی توانی تقسیم کنید و در بازه 10متر را بر ی ولتشده بوسیله

متر اده شده توسط ولتد، مقدار گزارش 2Wی توانی به توان دقیق دست پیدا کنید. الزم به ذکر است که در بازه

 همان مقدار واقعی توان است.

با استفاده از کابل موجود در سنج هستید، ستفاده از ولتگیری توان با ادرصورتیکه مایل به اندازهادامه در 

سیم مشکی را سپس  متصل کنیدکابل مربوطه  BNCسر ( را به  BNCبندی، خروجی آنالوگ دستگاه )درگاه بسته

ا استفاده از کلید بسپس  صل کنید.گیری ولتاژ متبه اندازهو سیم قرمز را به قسمت مربوط  COMبه قسمت 

نمایشگر اشد، نمایید. در صورتیکه باتری دستگاه ظرفیت کافی داشته ب دستگاه روشن/خاموش اقدام به روشن کردن

رق شهر متصل در غیراینصورت آداپتور همراه دستگاه را به ب  *.شودموجود روی پنل جلویی دستگاه روشن می

ن/خاموش روی کلید روشکرده و سر دیگر آنرا به ورودی تغذیه دستگاه متصل کنید. در این حالت چراغ قرمز 

توان از دستگاه استفاده کرد. می همزمان باشد ومیبودن باتری درحال شارژ  که به معنای شوددستگاه روشن می

 توان اتصال آداپتور از تغذیه دستگاه را قطع کرد.و میخاموش شده که شارژ باتری کامل شود، چراغ قرمز زمانی

 

فرض بیش از نیمی از ظرفیت باتری توسط شرکت نمایه پرتو آشا کنید، بصورت پیشزمانیکه دستگاه را برای اولین بار استفاده می*

 .شارژ گردیده است
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ر جدول مشخصات فنی را دارد. جهت ذکر شده د رنج توانی 3گیری توان پرتو تابشی این دستگاه قابلیت اندازه

 رنج توانیتغییر  و انتخاب اقدام به چرخشی دلخواه، با استفاده از کلید توانآماده سازی دستگاه برای اندازه گیری 

ر به نتایج اشتباه ، منجبازه توانیاست که انتخاب ناصحیح  بدیهیبرای راحتی هرچه بیشتر کاربر، نمایید. مورد نظر 

 .شودو کاهش دقت دستگاه می شودمی

 گیری الزم را انجام دهید.در پایان کافیست با روشن نمودن منبع پرتو ورودی و یا حذف موانع مسیر انتشار، اندازه

 
که با  باشدمینظیم آفست دستگاه )با توجه به سفارش( ویژگی ت گرماییهای دستگاه توان سنج یکی از قابلیت

توان توان تابشی پس زمینه را حذف کرد و سپس بصورت مطلق توان پرتو تابشی استفاده از این قابلیت در واقع می

ده تا با ورد نظر را چرخانمروی پنل پشت دستگاه، پیچ  Offsetبرای اینکار از بخش مربوط به  گیری کرد.را اندازه

توان به حذف می های مهم این ویژگیتوجه به کاربرد مورد نظر، میزان آفست مورد نیاز را اعمال کنید. از کاربرد

 های با نور پس زمینه ناخواسته بسیار کاربردی است.نور پس زمینه از نتیجه نهایی اشاره کرد که در محیط
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 الزامات
 دقت باالآنالوگ  یا دیجیتال مترولت (5.5 Digits) 

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

 ب، نویز ین مناسحسگر، در صورت نبود اتصال به زم )با توجه به حساسیت باالی استاندارد اتصال زمین

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

به  شود جهت دستیابیشد توصیه میباسنج از نوع گرمایی میاز آنجائیکه حسگر این توانالزم به توضیح است که 

های نوشته شده مطابق با ویژگی و رطوبت گیری را در محیطی انجام دهید که از نظر دماییتر اندازهیج دقیقنتا

 در جدول مشخصات باشد

متصل گردد.  بصورت استاندارد سیم اتصال به زمین دستگاهشود که توصیه میاکیداً  ،تربرای گرفتن نتایج دقیق

  وجود دارد. نتیجه نهاییدر غیراینصورت امکان تغییر در 
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 تعمیر و نگهداری

 نگهداری

طراحی نشده است. درصورت برخورد با هرگونه توسط کاربر  جهت تعمیر سنج گرماییتوانهای هیچ یک از بخش

هرگونه  شود با بخش پشتیبانی شرکت تماس گرفته شود.اکیداً توصیه می سنج گرماییتوانمشکل در استفاده از 

 نامه شود.تواند باعث لغو ضمانتدستکاری در دستگاه می

منابع ستفاده از دیگر در غیر اینصورت و ا ه شودبرای استفاده از این دستگاه صرفا از آداپتور موجود در جعبه استفاد

 .دستگاه از خدمات ضمانت شرکت خارج میشودتغذیه، 

های مرطوب نگهداری نکنید شود به هیچ عنوان حسگر را در محیطبه دلیل پوشش خاص حسگر اکیدا توصیه می

  و از تماس دست و یا سایر اجسام با سطح حسگر خودداری کنید.

 سنج گرماییتواندستگاه  مربوطه توجه ویژه داشته باشید. های توانی نوشته شده در جدولیتلطفاً به محدود

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

  ایید.کند بصورت سالیانه برای کالیبراسیون اقدام نمکارایی این دستگاه، توصیه می

 گارانتی و خدمات

یک  و عمیرت شامل( گارانتی) ضمانت خدمات. باشدمی ضمانت تحت تحویل تاریخ از ماه 6 مدت به محصول این

 شرکت طتوس ماه 24 مدت به محصول این پس از فروش خدمات.  است رایگان صورت به دستگاه کالیبراسیون بار

 بود. خواهد میسر ها هزینه پرداخت قبال در و مشتری درخواست با خدمات این ارائه. گرددمی تضمین

 گردد:می خارج گارانتی از دستگاه گردد، احراز زیر موارد از یک هر که صورتی در

 غبار و گرد ده،خورن شیمیایی مواد و آب نفوذ یا تماس زیاد، حرارت یا سوزیآتش و نقل، حمل از ناشی صدمات 

 راهنمای چهدفتر 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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 تضمین(  آن زا بعد و ضمانت زمان مدت در) گارانتی از خارج هایدستگاه برای فروش از پس خدمات بدیهی است

 .گرددنمی

 شرایط کالیبراسیون

ای دستگاه وجود در صورتی که شرایط ابطال ضمانتنامه اهراز نگردد )بجز محدودیت زمانی(، امکان کالیبراسیون بر

 توانند با تماس با بخش پشتیبانی شرکت، نسبت به ثبت درخواست کالیبراسیون اقدام نمایند.داشته و مشتریان می

انجامد. تعداد روز کاری پس از ارسال دستگاه به دفتر شرکت بطول می 15ت حداکثر انجام کالیبراسیون ظرف مد

های حمل و نقل به دفتر شرکت به  بار خواهد بود. کلیه هزینه یک تنهاعملیات کالیبراسیون درطول مدت گارانتی 

 باشد.عهده مشتری می
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 درباره سازنده
 با هدف طراحی و تولید ابزارها و تجهیزات 1394بنیان نمایه پرتو آشا در سال شرکت دانش

پذیر موردنیاز جامعه علمی و صنعتی کشور، فعالیت اپتوالکترونیکی و اپتومکانیکی برنامه

ای از مندی از توان و دانش داخلی توانسته است طیف گستردهخود را آغاز نمود و با بهره

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

ها است، این امکان برای مشتریان بودن 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 تقسیمزمینهفعالیت این شرکت در 

 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 

 متریفایلسنجی و پروکالیبراسیون تجهیزات توان 

 سهیل کار با سایر محصوالتافزارهای مختلف جهت تطراحی و تولید نرم 

 هادر پروژه یهمکار

 یو صنعت یلمشرکت، مراکز ع یهاتیمختلف مرتبط با فعال یهاشرکت در حوزه نیمتخص یتوجه به توانمند با

 .ندیرار نماما تماس برقخود با  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

شرکت اقدام نمایند تا ها نیاز به بازطراحی است نسبت به طرح مسأله با کارگروه فنی ر 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 رایانهنرم سنج پیوسته بامجموعه توان 

PM-1xx-PB زیسنج پالسی و نمایشگر رومیمجموعه توان 

PM-2xx-CB میزیسنج پیوسته و نمایشگر رومجموعه توان 

PM-3xx-CUVB بهینه برای  – میزیسنج پیوسته و نمایشگر رومجموعه توانUV 

PM-1xx-P پالسی -سنج توان 

PM-2xx-C پیوسته -سنج توان 

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

 سنج گرماییتوان

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 

 انداز لیزر دیودیراه

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

 پایدارساز لیزر دیودی

DLS-1xx-ST دما ثابت 

DLS-1xx-LT  درجه 25کنترل دما کمتر از 

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

DLS-1xx-VT کنترل دما 

 ایانداز موتور پلهراه

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 

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

LPM-2xx توری پراش 
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