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 باریکه گستر

 : معرفی دستگاه 

( می باشد. مجموعه نگهدارنده 2( و باریکه گستر )1نگهدارنده فیلتر فضایی) دو قسمتشامل BE-50-20X-SP  باریکه گسترمجموعه 

به   هول تنظیم مکان پین وکانونی ساز )میکرولنز( فوکوسینگ عدسی  امکان به گونه ای طراحی و ساخته شده است کهفیلتر فضایی 

 .فراهم می آورد منظور گزینش قرص ایری و حذف پراش مرتبه های باالتر نورهای همدوس )با انتخاب پین هول مناسب( را برای کاربر

صله ای برابر با مجموع فواصل کانونی لنز متر( است که به فا میلی 2.54اینچ ) 2به قطر عدسی قسمت باریکه گستر نیز شامل یک 

از لنز کانونی ساز قرار می گیرد؛ که با تنظیم دقیق این فاصله به وسیله اجزای پیشرفته ی تعبیه شده  کانونی ساز و لنز باریکه گستر،

 امکان پذیر می سازد. را اینچ به منظور استفاده در چیدمان های خاص اپتیکی 2باریکه ای موازی به قطر ایجاد  ،در این مجموعه

که قابلیت جابجایی در صفحه برای فوکوس شود انجام می  (3با استفاده از پیچ تنظیم ) ساز عدسی کانونیبرای   Xجابجایی در راستای 

 پیچ که این صورت می گیرد( 5( و )4نیز با استفاده از دو پیچ تنظیم ) Y-Zجابجایی در راستای  ورا فراهم می کند؛  این عدسیکردن 

برای قرار گرفتن دقیق مرکز پین هول در محل باریکه کانونی را عدسی کانونی ساز عمود بر  هایمحور درهای دوگانه قابلیت جابجایی 

با استفاده از پیچ نیز  Xدر راستای (  اینچ 2 باریکه گستر ) عدسیتنظیم موقعیت  عدسی را امکان پذیر می سازند. ده توسط اینش

 شود. ( انجام می6) تنظیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : معرفی اجزاء و قطعات 

 مجموعه نگهدارنده فیلتر فضایی -1

 مجموعه باریکه گستر -2

 عدسی کانونی ساز Xدر راستای  موقعیتتنظیم  پیچ -3

 پین هول  Yدر راستای  تنظیم موقعیت پیچ -4
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 پین هول  Zدر راستای  پیچ تنظیم موقعیت -5

 باریکه گسترعدسی  Xدر راستای  موقعیت تنظیم پیچ -6

  محل قرارگیری عدسی کانونی ساز -7

 محل قرارگیری عدسی باریکه گستر  -8

 عدسی کانونی سازنگهدارنده   -10و  -9

 فیلتر فضایی و باریکه گستر اتصالپیچ  -11

 محل قرار گیری پین هول -12

 لیزر مورد استفاده، تهیه می گردد.و پین هول به صورت جداگانه توسط مشتری و با توجه به مشخصات  عدسی کانونی ساز 
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  مجموعه باریکه گستر روند تنظیم:  

 

 .نمایید موازی میز سطح با را همدوسباریکه  و داده قرار اپتیکی میز روی بر را خود لیزر ابتدا -1

 ( قرار دهید.7(، عدسی کانونی ساز را در محل )10قرار داده و سپس با بستن موقعیت ) (9) مکان در راساز  کانونی عدسی -2

ستر )دو  -3 ضایی و باریکه گ صال فیلتر ف صله  ( را باز نموده و محل قرارگیری پین هول را خارج نمایید.11پیچ ات سب با فا پین هول متنا

 قرار داده و آن را به مکان اولیه بازگردانید.( 12کانونی عدسی کانونی ساز و طول موج لیزر مورد استفاده را در محل پین هول )

 .دهید قرار باریکه لیزر مقابل در را فیلتر فضایی مجموعه -4

 .تنظیم نمایید( موقعیت مکانی محل کانونی شدن باریکه را در محل پین هول 3با استفاده از پیچ تنظیم ) -5

( ، محل دقیق مرکز پین هول را در موقعیت مکانی محل باریکه کانونی شتتتده تنظیم 5( و )4ا استتتتفاده از پیچ های تنظیم دوگانه )ب  -6

 نمایید.

برستتانید تا پین هول نیز در مکان تنظیم شتتده  این دو پیچ  انتهای را به محل پین هول پیچ های تنظیم دوگانه بوش های قفل کننده -7

 ثابت شود.

 پیچ اتصال، مجموعه را به حالت اولیه درآورید. بستن دورا روبروی فیلتر فضایی قرار دهید و با مجموعه باریکه گستر  -8

را در فاصله ای برابر با مجموع فواصل کانونی موقعیت عدسی باریکه گستر  ،(6باریکه گستر ) عدسی موقعیت با استفاده از پیچ تنظیم -9

طراحی این مجموعه به گونه ای استتت که اگر در  کانونی ستتاز تنظیم نمایید. عدستتی عدستتی کانونی ستتاز و عدستتی باریکه گستتتر، از

ستر و تغییر موقعی سی باریکه گ شد، می توانید با باز کردن عد شکل مواجه  ستم با م سی صله در  ر مکان ت آن دشرایطی اجرای این فا

 .یابیداینچ دست  2در نهایت با تنظیم دقیق این فاصله به خروجی باریکه ای موازی با قطر و ( 8)


