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ها الزم  گیری، که در آن های دقیق اندازه های تحقیقاتی فیزیک، اپتیک و دستگاه در آزمایشگاه
هاای  های معین جاارو  واود و یاا تاعاداد داده است تا با دقت باال یک طول مشخص با گام

دلیا  دواواری و باروز  اواا تاو ایاه  گیری ووند، استفاده از جابجاگر دستی به زیادی اندازه
هاا اسات   گایاری موتوری جایگازیان باایاار ما ااسایای در ایان ناو  انادازه  وود و جابجاگر نمی

هایی مان د انوا  میکروسکوپ نوری، میکاروساکاوپ نایاروی بایان  جابجاگر موتوری در دستگاه
  هاای اپاتایاکای نگارها، انیار  ناوری و اناوا  مایادماان ها و تمام س ج ، انوا  تدا  (AFM)اتمی 

 بایار کاربرد دارد 

ب یان فتح نور میهن، با طراحی و سا ت ماژول موتوری، جابجاگر  وی دستای  ورکت دانش
ماتار و  مایا ای ۰۲آوری مجهز کرده است  این جابجاگر موتوری، دام ه حرکتی  این فن  ود را به

 اوای دساتای   نایات باه جااباجااگار  میکرومتر دارد، یع ی دقت این دستگاه ۰دقتی بهتر از 
 برابر وده است  ۵ده ده  ود بیش از  تشکی 
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ماژول موتوری این جابجاگر وام  دو بخش مکانیکی و الکتارونایاکای اسات  باخاش ماکاانایاکای، یاک 
همراه گیربکس، انکدر دورانی و ماکاانایااای تایادیا  حارکات  به DCسرووموتور است که از یک موتور 

دورانی به حرکت  وی تشکی  وده است  بخش الکترونیکی وام  م یع تغذیه موتور، میکروک ترلر 
هاای اپاتایاکای  گار فیدبک و ارتیاط با کامپیوتر است  همچ ین ابتدا و انتهای بازه حارکات تاوسا  حاس

 وود   مشخص و محدود می

استیک است  با استفاده از  ماژول موتوری دستگاه مجهز به  فحه ک ید،  فحه نمایش و یک جوی
توان جابجاگر را در موقعیت مشخصی ت ظیی نمود و یا به  ورت دستی جابجااگار را  این امکانات می

، عاووه بار USBبه سمت ج و و عقب حرکت داد  با اتصال این دستگاه به کامپیوتر از طریق درگااه 
ها بر روی مانیتور، امکان اعمال تماامای تا اظایاماات باه  اورت کااماپایاوتاری باا  زمان داده مشاهده هی

نویای با استفاده  افزار طراحی وده برای دستگاه وجود دارد  همچ ین، قاب یت برنامه استفاده از نرم
 نویای نیز فراهی وده است  های مخت ف برنامه افزارها و زبان از نرم

 ب یان فتح نور میهن ای جابجاگر  وی موتوری ورکت دانش افزار رایانه نرماز نمایی 
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 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی جابجاگر خطی موتوری شرکت دانش

 شرح مشخصه
 MoTS-A-20  مدل

جابجاگر      
 mm  ۰۲ دام ه حرکت

<۰ دقت هر گام  m 

<۵ تکرارپذیری  m 

 Backlash( ۰ mزنی ) واپس

<۶ حداق  جابجایی قاب  دسترس  m 

<۴ دقت بازگشت به نقوه ابتدایی  m 

<۰۲  روج از محور در راستای افقی  m 

<۰۲  روج از محور در راستای عمودی  m 

ای انحراف زاویه  ۰۵۲>  rad 

۶۵۶٫۲ سرعت حرکت  mm/s 

 gr ۰۲۲۲  بیشی ه بار قاب  حم 

ده ده مواد تشکی   آلومی یوم، برنج، استی  
 ماژول موتوری

 DC–EMG30 نو  موتور

۵٫۰ گشتاور موتور  kg/cm 

 rmp ۰۶۲ سرعت دوران موتور )در حالت بدون بار(

۰۲:  ۰ گیربوکس  

ی حرکتی گر ابتدا و انتهای بازه حس  اپتیکی 
گر نو  حس  انکدر دورانی 

 دارد برگشت به نقوه ابتدایی
 دارد  فحه ک ید
گر  فحه نمایش  دارد 

 دارد )از طریق  فحه ک ید( قاب یت ک ترل  ودکار

 دارد )از طریق جوی استیک( قاب یت ک ترل دستی

وده( افزار طراحی دارد )از طریق نرم قاب یت ک ترل کامپیوتری  

 دارد )از طریق درگاه سریال( نویای قاب یت برنامه
الکترونیک     

۰۲۵  جریان مصرفی در حال سکون )در حالت بدون بار( mA 

۰۲۵  جریان مصرفی در حال حرکت )در حالت بدون بار( mA 

 V (DC) ۰۰  ولتاژ تغذیه درایور
سایر   

 m  ۰ طول کاب  موتور

 m   ۰ طول کاب  اتصال به رایانه

 USB2 درگاه اتصال به رایانه

 C –  ۴۲ ◦C◦ ۵ دمای م اسب محی  برای عم کرد  حیح دستگاه

عام  سازگار سیاتی ۰۲و  ۸، ۶وی دوز    

باعادی،  بعدی، جابجاگر  وی دستی مایا ایااتاوری یاک بعدی و سه بعدی، دو جابجاگر  وی دستی یک محصوالت مرتبط:
  بعدی، نانو جابجاگر پیزوالکتریک، انیر  نوری  بعدی وسه دو
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