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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 نانومتر 0011تا  091بازه طول موجی: 
 0:311نسبت سیگنال به نویز: 
 نانومتر 5/0تفکیک پذیری طیفی: 

 SMAکانکتور فیبر نوری: 

                                                           
 نماييد.توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 طیف سنج نوری نام کاال/ خدمت

 

 طیف سنجیاندازه گیری دقیق،  حوزه کاال/خدمت

 TIDA شماره یا نام نسخه

تاریخ انتشار/ ورود به 

 بازار
0391 

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 باز تحقیق و توسعه/نوآوری -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 های پژوهشیآزمایشگاه 

 های کنترل کیفیت و استانداردآزمایشگاه 

 هادانشگاه 

 داروسازی 

 نانومواد 

  معرفی کاال/خدمت

 طول و تابش تشد یریگ اندازه و ماده و نور نیب واکنش و متقابل اثر یریگ اندازه یسنج فیط. است شده ساخته یسنج فیط روش اساس بر اسپکترومتر
 نیا. کرد استفاده آن لیتحل و هیتجز تینها در و خاص ینور به واکنش در ماده کی فیط یریگ اندازه و مطالعه یبرا توانیم اسپکترومتر از. است آن موج

 ییشناسا رفتار نیا ییشناسا اسپکترومتر و دارند یمتفاوت رفتار نور با برهمکنش در مواد. رودیم کار به زین نور یهاموج طول یریگ اندازه منظور به ستمیس
در این روش نور پس از ورود به دستگاه طیف سنج، به یک توری پراش برخورد میکند و به مولفه های طیفی خود تجزیه می شود.  .کندیم لیتسه را مواد

تصویر می شود. با استفاده از روشهای کالیبراسیون، میتوان مکان تصویر شدن هر طول موج را به پیکسل  CCDسپس نور تجزیه شده روی یک آشکارساز 
هر پیکسل نسبت به شدت طول موج فرودی الکترون و بیشتری را آزاد می کند و در نتیجه طیف نوری به صورت یک سیگنال  اظر کرد.مورد نظر متن

 الکتریکی ترجمه و خوانش می شود.
 ها:ویژگی

 ادوات ریسا با یساز همگام و استفاده تیقابل، لرزش به نسبت شده یساز مقاوم و مستحکم بدنه، تکرار قابل جینتا، یریگ فیط یبرا عیسر یساز آماده

 (plug and play)افزار سخت و افزار نرم در ساده یکاربر، یریگ اندازه
 کاربردها:

 ضخامت یرگیاندازه، شگرهاینما نور یرگیاندازه، ینور منابع نور رنگ سنجش، هاLED مانند نور منابع یابیمشخصه، هاهادیمهین پردازش کنترل

 و انسان خون یابیمشخصه، یکشاورز محصوالت تیفیک کنترل، یدنیآشام و ییغذا مواد تیفیک کنترل، یکیاپت هاییرگیاندازه، نازک هایلمیف
 ییایمیش مواد دیتول ندیفرا کنترل، یدنیآشام آب تیفیک کنترل، واناتیح
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 خط بر میلیمتر 311توری: 
 میکرون 55شکاف ورودی: 

 آشکارساز: سی سی دی توشیبا
 گرم 011وزن: 

 x 035 x 05 mm 011ابعاد: 

 USB5 USB3اتصال: 

  )در صورت وجود( شدهاخذ استانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،

 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

ستاد توسعه فناوری  0395 گواهی نانومقیاس
 نانو

0115  

ستاد توسعه فناوری  0395 گواهی ارتباط با نانو
 نانو

0115  

 


