Fath Optics
Light Your World...

نانو جابجاگر خطی دستی
Manual Linear Nano-Positioner

در دهههای اخیر با پیشرفت علوم مختلف ،نیاز روزافزون به اندااز گدیدری و ااد داد ادابد دااد
محاود نانومتر پاااار شا است .نانوااب اگر خط

در

دست  ،برای اا اد حرکت انتدادا د

در امدتدااد

در برخ

از آزمونها

اک مسیر مستایم با دقت از مرتبه نانومتر بهکار م رود .تنظیم دقیق ااب اا
در آزمااشگا های تحایاات

فیزاک و اپتیک دقیق از حساسیت باالتری برخودار است .چیامدانهدای

و دستگا هاا

ماننا میکروسکوپ نوری ،تااخلسنج ،تمامنگار و میکرو یتوگراف ،بسته

دقیق اپتیک

به نوع کاربرد نیاز به تنظیم ااب اا

با دقت باالتر دارنا.
و تحایداداتد

کشدور در

شرکت دانشبنیان فتح نور میهن با تواه به نیاز بخشهای مختلف صنعت

با گامهای حرکت

نانومدتدری

زمینه ااب اا های دقیق ،اقاام به طراح

و ساخت نانوااب اگر دست

کرد است .برخورداری همزمان از دو واژگ

دقت باال (از مرتبه نانومتر) و دامنه حرکت

میل متر) مزات

است که با استفاد از ااا به کاررفته در طراح

شا است .همچنین با استفاد از اان طراح

اااا ،دامنه حرکت

بلنا (از مرتبه

نانوادابد داگدر اادن شدرکدت فدراهدم
و دقت ااب اا

بسدتده بده ندوع

نیاز کاربر قابل تنظیم است .دقت اان نانوااب اگر با استفاد از سه روش تااخدلسدند د  ،تدکدندیدک
مار و میکروسکوپ

انااز گیری شا و نتی ه حاصل نشاندهنا دقت

بهتر از  ۰۱۱نانومتر است.
۲/۱

info@fathoptics.ir

+۸۹-۵۷-۴۴۷۳-۲۷۴۵

www.fathoptics.ir

Fath Optics
Light Your World...

اان محصول در سال  ۰۹۳۱موفق به کسب تأایا علدمد
صنعت

ااران شا و در نوع خود مشابه داخل

و خداراد

اخدتدراع از سدازمدان پدژوهدشهدای عدلدمد

و

نداارد .خد قدیدت در سداد سدازی قدطدعدا

بهکار رفته در ساخت اان نانوااب اگر ،من ر به اا اد استحکام باال ،کاهش ابعاد ،کاهش اصدطدکدا
بین قطعا  ،اا اد ااب اا

به حا ت اادا آل بدا

بسیار نرم و هموار و نزداک شان راستای ااب اا

انحرف زاواهای کمتر از  ۱۵۱میکروراداان شا است.
در اان نانوااب اگر با چرخانان اک پیچ میکرومتری میزچه ااب اگر بدهندرمد
محور چرخش حرکت م کنا .بر روی میزچه متحر
استاناارد  M4مناسب برای اتصال انواع قطعا

در راسدتدای عدمدود بدر

ااب اگر ،سه رزو استاناارد M6و چدهدار رزو

تعبیه شا است .برای کاربدردهدای خداپ ،پدوشدش

آنوداازشا بر روی فلز بهکاررفته در ااب اگر الاهنشان

م شود.

مشخصات فنی نانوجابجاگر شرکت دانشبنیان فتح نور میهن
شرح

مشخصه

MTSN1-100

مال

x

راستای حرکت

۱mm

دامنه حرکت

۰۱۱nm

دقت هر گام

>۱۵۱rad

انحراف زاواهای

۱۵×۹۵mm

ابعاد میزچه

۵۵×۰۵۱×۹۵mm

ابعاد (ارتفاع×طول×عرض)

۵۱۱gr

حااکثر بار

آ ومینیوم ،استیل

انس
وزن

محصوالت مرتبط :ااب اگر خط دست

۵۵۱gr

اکبعای ،دوبعای و سهبعای -ااب اگر خط دسدتد

مدیدندیداتدوری

اکبعای ،دوبعای و سهبعای -نانوااب اگر پیزو ا کتراک با فیابک بدههدمدرا ندرمافدزار -ادابد داگدر مدوتدوری

میکرون با فیابک بههمرا نرمافزار 
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