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نانو جابجاگر پیزوالکتریک
Piezo Nano Positioner

در بسیاری از آزمایشگاههای تحقیقاتی و همچنین در بخشهایی از صنعت ،اعمال جابجاایایهاای
بسیار دقیق نانومتایی ااا اه اهامایات ا اتت در د اتاگااههاایای مااناناا اناواو مایانایو اناو

ناوری،

نییوی بین اتمی ( ،)AFMانوو تااخل نجها و تمامنگارها ،انبیک نوری ،مخابایا

ناوری،

مینیو نو

ماارهای مجمتع نوری و چیامانهای اپتینیای که نیاز به تنظیم جااباجاایای باا دقات و

ایعات باا

دارنا ،نانو جابجاگی پیهو النتییک بهتیین انتخاب ا تت
شیکت دانش بنیان فتح نور میهن ،با طیاای و

اخت ماژول پیهوالنتییک ،جاباجااگای خاسای د اتای

خود را به این فنآوری مجهه کیده ا تت این نانوجابجاگی پیهوالنتییک ،دامنه ایکتی  ۰۲مینیومتی را
با دقت  ۱نانومتی پایش میکنات با ا تفاده از جابجاگی د تی میتوان ابتاا منان را با دقتی از میتاباه
مینیومتی تنظیم نموده و

پس از ماژول پیهو بیای تنظیم دقیق منان با دقات  ۱نااناوماتای ا اتافااده

کیدت د تگاه دارای دو ما ولتاژ و منان ا تت ما ولتاژ از دقت کمتیی در تنظیم جابجاایای بایخاوردار
ا ت ولی در مواردی که نو ان ناشی از ماژول پیهو مشنلزا ا ت ،مفیا ا تت
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ماژول پیهوالنتییک طیاای شاه ،از یک قسعه

ایامایاک پایاهوالاناتاییاک باه هامایاه یاک ااسگای

 Strain-Gaugeو یک د تگاه تقویتکنناه ولتاژ جهت تولیا ولتاژ  ۲-۱۴۲ولت بیای تغذیه قاساعاه
پیهوالنتییک تشنیل شاه ا تت خوانش لحظهای منان تو ط این اسگی انجام شااه و باا کاماک

یک درایور کنتیلی امنان تصحیح جابجایی در هی لحظه بهصور

فیابک در ما منان فیاهم میشودت

د تگاه دارای صفحه نمایش ا ت و میتوان دادههاای ماناان و ولاتااژ را در هایلاحاظاه روی ایان
صفحه مشاهاه نمودت همچنین ،درایور کنتیلی د تگاه از طییق درگاه  USBبه صور

همزمان قاابال

اتصال به کامپیوتی ا ت و عالوه بی مشاهاه همزمان دادهها بی روی مانیتور ،امنان انتخااب بایان ماا
ولتاژ و منان ،تنظیم ولتاژ کاری ،موقعیت منانی و گام پلههای پیچ هیزگید از طییق نیمافهار طایااای
شاه بیای د تگاه ،قابلیت بینامهنویسی از طییق نیمافهارهای مختلف نیه فیاهم شاه ا تت

این جابجاگی تحمل وزن ۰۲۲گیم بار را داشته و با توجه به ابعاد کوچنی که دارد بهرااتی میتوانا
در چیامانهای اپتینی و میهچههای متحیک از جمله میهچه مینیو نو

مورد ا تفاده قیار گییدت

نمایی از نیمافهار نانوجابجاگی پیهوالنتییک شیکت دانشبنیان فتح نور میهن
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مشخصات فنی نانوجابجاگر پیزوالکتریک ساخت شرکت دانشبنیان فتح نور میهن
شرح

مشخصه

PNP-A-20

مال
مشخصات جابجاگر
نوو اسگی

Strain-Gauge

دامنه ایکتی (بخش د تی)

۰۰mm

دقت هی گام (بخش د تی)

۱۲m

دامنه ایکتی (بخش پیهو)

۰۲m

دقت هی گام (بخش پیهو)

۱nm

انحیاف زاویهای

>۰۰۲rad

زمان پا خدهی (در ما منان)

۱۲۲ms

بیشینه بار قابل امل

۰۲۲gr

وزن د تگاه

۴۰۲ gr

مواد تشنیلدهناه

آلومینیوم ،ا تیل
۱۲×۱۱×۰۲mm

ابعاد
مشخصات سرامیک پیزوالکتریک

ولتاژ مجاز

۲-۱۰۲V

بیشینه جابجایی

۸۳m

هیستیزیس

%۱۰

فیکانس نو ان (باون بار)

۸۴KHz

امپاانس

۱۰۲mΩ

ظیفیت خازنی

۸٫۰F

−۰۰-۱۸۲˚C

دمای عملنید
مشخصات درایور کنترلی
تعااد کانال

تککاناله

میهان تغییی ولتاژ

۲-۱۴۲V

دقت تغییی ولتاژ

۲٫۲۱V

صفحه نمایشگی

دارد

قابلیت کنتیل د تی

دارد

قابلیت کنتیل کامپیوتیی

دارد (از طییق نیمافهار طیاایشاه)

قابلیت بینامهنویسی

دارد (از طییق درگاه

ابعاد

ییال)

۰۳۲×۱۷۲×۱۲mm
سایر مشخصات

طول کابل

۰m

طول کابل اتصال به رایانه

۱m

درگاه اتصال به رایانه
دمای منا ب محیط بیای عملنید صحیح د تگاه
یستمعامل

ازگار

ویناوز  ۳ ،۷و ۱۲

محصوالت مرتبط :جابجاگی خسی د اتای یاکباعاای ،دوباعاای و
مینیاتوری یکبعای ،دوبعای و

اهباعاای ،جااباجااگای خاسای د اتای

ه بعای ،نانوجابجاگی د تی ،جابجاگای ماوتاوری مایانایونای باا فایااباک

بههمیاه نیمافهار ،انبیک نوری
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◦

USB2

◦

۰ C– ۴۲ C
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