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رونتد   کتار متی جابجاگرهای خطی، برای ایجاد حرکت انتقالی در امتتتداد یتس م تستر م تتتقتست  بت 
هتا،  نگاری، دستتتگتاه سنجی و تمام های تداخل های تحقسقاتی فسزیس و اپتسس، انواع دستگاه آزمایشگاه

های اپتسکی و فسبتر نتوری از  ساختارها و ابزارهای دقسق مانند مسکروسکوپ نوری و لستوگرافی، چسدمان
 ترین موارد کاربرد این جابجاگرها ه تند   جمل  مه 

گرهای خطی با دقتت  ی خود، انواع جابجا بنسان فتح نور مسهن با تکس  بر دانش و تجرب  شرکت دانش
های انجام شده در خصوص کتستتتستت و دقتت  کند  نتایج آزمون مسکرونی و نانومتری تولسد و ارائ  می

دهنده استتانتدارد بتاای ایتن متحتصتوا   پارامترهای عملکردی بر روی جابجاگرهای این شرکت، نشان
رفتتت  در ستاختت ایتن جتابتجتاگترهتا، متنتجتر بت  کتاهتش    کار سازی قطعا  ب  است  خالقست در ساده

اصطکاک بسن قطعا ، ایجاد جابجایی ب سار نرم و هموار و نزدیس شدن راستای جابجایی ب  حتالتت 
 آل شده است  ایده
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ای انتجتام شتده  بنسان فتح نور مسهن ب  گتونت  بعدی ساخت شرکت دانش طراحی جابجاگر خطی یس
توان برای افتزایتش  های مختلف می بعدی ب  صور  جاگر یس سادگی از ترکسب چند جاب  است، ک  ب 

 بعدی استتاده کرد   دامن  جابجایی یا تبدیل ب  جابجاگر دوبعدی و س 

روی  کتنتد  بتر  نرمی حرکت متی در این جابجاگرها با چرخاندن یس پسچ مسکرومتری مسزچ  جابجاگر ب 
  مناسب بترای اتصتال انتواع قتطتعتا  تتعتبتست  شتده M6های استاندارد  مسزچ  متحرک جابجاگر، رزوه

نشتانتی  کار رفتت  در جتابتجتاگتر ایت  است  برای کاربردهای خاص، پوشش آنودایز شده بر روی فلز ب 
  شود  می

 شرح مشخص 

 MTS1-A-25 MTS2-A-25 MTS3-A-25 مدل

 x xy xyz راستای حرکت

 mm  ۵۲ دامن  حرکتی

 m ۰۱ دقت هر گام

>   ای انحراف زاوی  ۵۲۱  rad 

 mm    ۵۲×۵۲ ابعاد مسزچ  متحرک

mm  ۲۵×۵۲×۵۲  ۵۲×۵۲×۵۵ طول(×عرض×ابعاد کلی )ارتتاع  mm ۰۰۲×۵۲×۵۲  mm 

  kg۰  حداکثر بار

 آلومسنسوم، استسل جنس

gr  ۰۵۱ ۰۹۱  وزن gr  ۰۴۴۱ gr 

 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی جابجاگرهای خطی دستی شرکت دانش
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 بنیان فتح نور میهن انواع جابجاگرهای خطی دستی شرکت دانش

بعدی  جابجاگر خطی دستی س  بعدی       جابجاگر خطی دستی دو  بعدی       جابجاگر خطی دستی یس   

بعدی آنودایز شده جابجاگر خطی دستی س  بعدی آنودایز شده جابجاگر خطی دستی دو  بعدی آنودایز شده جابجاگر خطی دستی یس   

بعدی، نانوجابجاگتر دستتتی،  بعدی و س  بعدی، دو جابجاگر خطی دستی مسنساتوری یسمحصوالت مرتبط: 
افتزار هتمتراه نترم افزار، جابجاگر موتوری مسکرونی با فسدبس ب  همراه نرم نانوجابجاگر پسزوالکتریس با فسدبس ب 
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