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  مشخصات اصلي

  آشناسازي
ليزرهاي استفاده شده اپتيكي . به عنوان نمونه، توان بسيار حائز اهميت استمنابع نوري خروجي گيري توان اندازه

هاي تواند آسيب، بسيار حساس بوده و اگر عملكرد دستگاه از بازه مربوطه خارج گردد، ميدر مصارف پزشكي
ارد. همچنين در كاربردهاي آزمايشگاهي و پژوهشي ليزر، همواره الزم است توان خروجي ناپذيري بر جاي بگذجبران

بر موارد ذكر شده، الزم است به لزوم كاليبراسيون تجهيزات ليزري منابع ليزري مورد بررسي قرار گيرد. عالوه
   صنعتي و تجهيزات ليزري نظامي اشاره نمود.

اربردهاي با دقت باالي ليزري طراحي و ساخته شده است. توليدات اين ، براي كهادينيمه سنجتواناز اين رو 
  به خوبي برآورده سازد.سنجي ي تواندر حوزهتواند نياز جامعه علمي و صنعتي كشور را شركت مي

با توجه به تواند مي سنجتواناين  دارد.همراه خود اپتيكي  سازگاري كامل با حسگر هاديسنج نيمهتواندستگاه 
اين امكان فراهم است تا با افزوده شدن يك خروجي ، گردد. بعنوان مثالسازي سفارشيكاربرد موردنظر، هاي ويژگي
ارائه گردد تا با  خروجي دستگاهشده، به صورت اختالف پتانسيل (ولتاژ) در گيري ن پرتو فرودي اندازهتوامجزا، 

  ظر حاصل گردد.هاي ممكن، كاربرد مورد ناتصال خروجي به ساير دستگاه

  هاقابليت
 داراي مبدل آنالوگ به ديجيتال 

 هارايانه جهت نمايش و ثبت دادهبه  مستقيم اتصال 

 افزاربروزرساني خودكار نرم 

  زمان -زمان و نمودار شدت  -نمايش نمودار توان 

 350 پرتو تابشي در بازه طول موج تنظيم nm  1100الي nm 

 حذف آن امكان جريان تاريك فتوديود و سازيآشكار 

  سفارش (طبق) طول موج براي يك منبع نوري خاص (در كل محدودهافزاري سختتنظيم امكان( 

 توان منابع نوري همدوس گيرياندازه 

 توان منابع نوري پيوسته گيرياندازه 

 نسبت به مكانثبت توان انداز جابجاگر (ساخت شركت) جهت افزاري راههاي نرمامكان ارتباط با افزونه 
 (طبق سفارش)
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  كاربردها
  بع نورياكيفيت سنجي من توان پرتو فرودي وبررسي 

 بررسي تأثير تغييرات محيطي بر عملكرد منابع ليزري 

  مختلفهاي (شفاف) هنگام عبور از محيطپرتو  يتوانبررسي تغييرات 

 هاي اپتيكيها و عدسيبررسي كيفيت تيغه 

 از سطوح مختلف / عبوري تو بازتابيشدت پر گيرياندازه 

 گيري ضريب عبور غير خطياندازه 

  شودبا توجه به موارد ذكر شده در بخش الزامات، براي دستيابي به حداكثر دقت دستگاه، اكيدًا توصيه مي  هشدار 
 سيم اتصال به زمين دستگاه را به بصورت استاندارد متصل كنيد.

  هامدل

  ازه طول موجب  نوع حسگر  نوع فيلتر مدل
بيشينه ميانگين 

  شدت
قطر دريچه 

  ورودي
PMC-103  2  متناسب با حسگر انتخابيW/cm 1.5 

Ø9 mm  
PMC-104  700 – 400  سيليكوني جذبي nm 2W/cm 1.5 Ø9 mm  

 

  مشخصات فني
  واحد  بيشينه  بهينه  كمينه  محدوده كاري
 V  5.25  5  4.75  ولتاژ ورودي

 mA 500 - 60  جريان ورودي

 طول موج
  *ورودي

PMC-103 350 - 1100 nm 

PMC-104  400 - 700 nm 

توان پرتو 
  تابشي

PMC-101 6-10 - 1 W 

PMC-102  6-10 - 1 W 

 °C  30  25  20  دما

 %  70  - 0  رطوبت

  kPa  110  100  90  فشار
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 توضيحات  ساير مشخصات

  ابعاد
PMC-103 3x 75 x 36 mm 105 

PMC-104  3x 18 mm 36x  80 

ل نحوه اتصا
  حسگر نوري

PMC-103  DB9 

PMC-104  - 

 USB 2.0 Full Speed  **نوع ارتباط كامپيوتري

سطح  حساس 
  حسگر

PMC-103 متناسب با حسگر انتخابي 

PMC-104  2mm 10x  10 

سطح  ورودي 
  حسگر

PMC-103 متناسب با حسگر انتخابي 

PMC-104  Ø9 mm 

 Windows 7, 10 افزاريرابط نرم

  باشد. nm 2±اي طيف پرتو تابشي بايد حداكثر پهن *
  تواند متفاوت باشد.نوع اتصال خروجي با توجه به سفارش مي **

  
 ممكن است اندكي در ظاهر متفاوت باشد.محصول نهايي  – )ND1000 جذبي (با فيلتر هادينيمهسنج توان
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