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پاالیه فضایی، ابزاری برای پاالیش فضایی باریکه حاصل از منابع نوری مختلف است. یک منبع 
فضایی مانند یک فیلتر  کند. پاالیهآل، باریکه خروجی با شدتی هموار تولید نمینوری غیرایده

هندسی  های فضایی باال در باریکه نوری )که مربوط به شکلگذر عمل کرده و با حذف فرکانسپایین
های حاصل از عوامل مختلف است(، منجر به ایجاد باریکه نور با شدت یکنواخت  منبع نور و یا نوفه

های  های اپتیکی است و در روش شود. این محصول ابزاری کلیدی و پرکاربرد در چیدمانمی
 نگاری و میکروسکوپی کاربرد دارد. سنجی، تمامگیری نوری مانند تداخلاندازه
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گام جابجااگار مایاکارونای خا ای  عنوان تولید کننده پیش بنیان فتح نور میهن، به شرکت دانش
دارناده و  دستی و تاناهاا تاولایاد کاناناده روزناه ریاز د،ایا  در ک اور، باا هاراحای و سااخات ناگاه

کننده مکانیکی پاالیه فضایی، مجموعه کامل این محصول را ارائه کارده و گاام دیاگاری در  تنظیم
 های مختلف آموزشی و تحقیقاتی ک ور برداشته است. جهت رفع نیاز بخش

گزینی آسان روزنه ریز د،ی  و عدسی شیئی با روزنه  های دیگر این محصول، امکان جای از ویژگی
های مرباوط باه خاود در ماجاماوعاه پااالیاه  و عدسی دارای م خصات مورد نظر کاربر در ،سمت

 فضایی است. 

 بنیان فتح نور میهن تحت تابش نور لیزر نمایی از پاالیه فضایی ساخت شرکت دانش
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کننده مکانیکی، یک روزناه ریاز  دارنده و تنظیم مجوعه کامل پاالیه فضایی از یک سیستم نگه
د،ی  و یک عدسی ت کیل شده است. بخش مکانیکی مجهز به یک جابجاگر میاکارونای خا ای 

متار بارای جااباجاا کاردن  میلی ۳۱( با دامنه حرکتی zدستی در راستای باریکه نور فرودی )راستای 
دارنده روزنه با پیچ تنظیم  عدسی و تنظیم د،ی  مکان کانون آن در این راستا و همچنین یک نگه

دوبعدی برای جابجا کردن روزنه و تنظیم د،ی  مکان آن در صفحه عمود بر راستای بااریاکاه ناور 
متر در هار راساتاا در  میلی ۲( است. این پیچ تنظیم، امکان جابجایی با دامنه حرکتی xy)صفحه 

 کند، تا در مو،عیت د،ی  کانون عدسی  ،رار گیرد. این صفحه را برای روزنه فراهم می
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 رنگ دی سه ای منبع نور لیزر دیود، منبع نور الروزنه ریز د،ی ،  جابجاگر میکرونی خ ی دستی،محصوالت مرتبط:
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 شرح مشخصه
 نگه دارنده و جابجاگر عدسی

 بعدی خ ی دستی یک نوع جابجاگر

۳۱ دامنه حرکتی mm 

 ۳۱m د،ت هر گام

<۲۵۱ ای انحراف زاویه rad 

۳ بی ینه بار ،ابل تحمل kg 

×۵۲×۵۵ ابعاد جابجاگر  ۳۵mm 

 ۵mm(۲۱mm)×۱۳×۲۲ دارنده عدسی ابعاد نگه

دارنده و جابجاگر روزنه  نگه   

 پیچ تنظیم دوبعدی نوع جابجاگر

۲ دامنه حرکتی در هر راستا mm 

 ۳m د،ت جابجایی در هر راستا

 ۳۵mm(۳۳mm)×۳۵×۳۵ ابعاد

 سایر

 ۲۳۱gr وزن کل بخش مکانیکی 

 آلومینیوم، استیل جنس بخش مکانیکی 

 بنیان فتح نور میهن مشخصات فنی مجموعه پاالیه فضایی ساخت شرکت دانش

 شرح مشخصه
 روزنه

 ۵m,۳۱m,۲۱m *، ر روزنه

±۳ تلورانس ، ر روزنه  m, ۲±  m, ۱±  m 

    ۱۹٪   د،ت دایروی

 m ۳۱ ضخامت روزنه

 ۳۵mm دارنده ، ر نگه

 mm ۵ دارنده ، ر دایره مرکزی نگه

 استیل/ آلومینیوم  جنس روزنه

 اس بی آلومینیوم/ پالستیک اِی دارنده جنس نگه

 عدسی

 شیئی نوع عدسی

 ۳۱x,۲۱x نمایی *بزرگ

 ۱٫۳۵,۱٫۲۵ گ ودگی عددی

 نمایی عدسی *بزرگ *قطر روزنه مدل
SPF-O40-P5  ۵m ۲۱x 
SPF-O10-P10 ۳۱m ۳۱x 

SPF-O10-P20 ۲۱m ۳۱x 

عدسی ارائه شده در جادول مارباوط باه   نمایی ، ر روزنه و بزرگ* 
های معمول شرکت است. مجموعه پاالیه فضایی با م خصات  مدل

صاورت ویاژه ،اابال ارائاه اسات.  روزنه و عدسی مدنظر م اتاری باه
هاا و جااباجااگارهاا(  دارناده همچنین بخش مکانیکای )ماجاماوعاه ناگاه

 صورت مجزا سفارش داده شود.  تواند به می
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