
معرفی میز و بردبورد اپتیکی

:تهیه کننده

محمد حسین وفائی



مقدمه

جملهازتجهیزاتیدرOCT،به.استنیازموردمیکرومترمحدودهدرمکانیرزولوشن
beamمثالعنوان waistتجهیزاتجایابینحوهلذا.استمیکرومتر2برابرنورپرتو

.گیردصورتنیازمورددقتاساسبرباید

آنرویبرتجهیزاتکهسطحییاباشد،خطادچارتجهیزاتقرارگیریمحلچنانچه
تغییراردچزمانگذشتباتجهیزاتنسبیموقعیتیاوشودلرزشدچاراندگرفتهقرار

.شودمیجدیاختاللدچاروسیلهعملکردشود،

نورپرتوتولیدمنبعواسیلوسکوپجملهازتجهیزاتازبسیاری(laser source)در
تاللاخایجادبهمنجروبودهبزرگآنهادامنهکهکنندمیایجادارتعاشاتیکارهنگام

.شودمیتجهیزاتنسبیموقعیتدر
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مقدمه

جملهازتجهیزاتیسازیپیادهمنظوربهقبل،اسالیدتوضیحاتاساسبرOCT
.استضروریمناسبسطحازاستفاده

داردوجودگزینهدومناسب،سطحتامینوشدهذکرمشکالتازجلوگیریبرای:
اپتیکیمیزهای(Optical Tables)

اپتیکیبردبوردهای(Optical Breadboards)

وتندهسمشابهکامالًبردبوردومیزشده،استفادهتکنولوژیوسطحساختارنظراز
.آنهاستابعاددرآنهاتفاوتتریناصلی
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مشخصه های اصلی میز اپتیکی

باالریپایدابالرزش،بدونصاف،سطحیکایجاداپتیکیمیزازاستفادهاصلیهدف
زمانذشتگبایکدیگرباآنهانسبیفاصلهوتجهیزاتموقعیتکهمعنیبدین.است
.نشودتغییردچار

استالزممنظوربدین:
قرارآندرمیزکهاتاقی)اطرافمحیطو(گفتهقرارآنبررویمیزکهسطحی)زمینارتعاشات

.باشدزولهایپیرامونمحیطازارتعاشاتنظرازمیزدیگر،عبارتبه.نشودمنتقلمیزبه(گرفته

سریعخیلیاستمیزبررویگرفتهقرارتجهیزاتازناشیکهارتعاشاتیdampانرژیوشده
.شودتبدیلگرماییانرژیبهآن

ندهدکلشتغییرزمانگذشتباوبودهمحکموسفتگرفتهقرارآنبررویمیزکههاییپایه.
اشتهند(میکرومترحددر)ارتفاعتغییرآنمختلفهایقسمتوبودهصافبسیارمیزسطح

.باشد
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مشخصه های اصلی میز اپتیکی
یمبندیتقسیمپریودیکوتصادفیدستهدوبهمحیطدرشدهایجادهایلرزش

.شوند

هایلرزشوبودهباالرزونانسفرکانسدارایکهشودطراحیایبگونهبایداپتیکیمیز
مناسبطوربهرااستهرتز100تا4محدودهدرآنهارزونانسفرکانسکهمحیطی
dampکند.

حتیمحیطیارتعاشاتوشوددادهقرارهمکفطبقهدراپتیکیمیزاستبهترعملدر
یاعاشاتارتتولیداستفاده،هنگامدرکهتجهیزاتیمثالعنوانبه.یابندکاهشاالمکان

میزرویبرتجهیزاتایناین،برعالوه.شونددورمحلازکنندمیآکوستیکینویز
.نشونددادهقراراپتیکی
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ساختار داخلی مربوط به سطح میز اپتیکی

سرعتبهبایدمیزسطحرویبرشدهایجادارتعاشاتشدگفتهکههمانطورdamp
ساختهزیرصورتبهوخاصتکنولوژیبااپتیکیمیزهایسطحدلیلهمینبه.شوند

:شودمی
جنسازمترمیلی5ضخامتبهورقدوsolid steelفاصله.گیردمیقرارپائینوباالدر

تغیرممیزکاربردبهبستهکندمیمشخصرامیزسطحضخامتواقعدرکهورقدواینبین
.است

زنبوریالنهساختارهایازاستیل،ورقدوبین(honeycomb)جنسازsolid steel

توجهیقابلصورتبهراارتعاشاتdampقدرتزنبوریالنهساختاراین.شودمیاستفاده
پرامالًکورقدوبینفاصلهکهحالتیبامقایسهدر)اپتیکیمیزجرمافزایشازودادهافزایش

.کندمیجلوگیری(شود
باومخصوصچسبازاستفادهباوگرفتهقراراستیلورقدوبینزنبویالنهساختاراین

hotازاستفاده pressingشودمیدادهقرارسطحدوبینخالء،شرایطدر.
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HONEYCOMBساختار 
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ساختار پایه های میز اپتیکی
یریبکارگبااپتیکیمیزسطحرویبرشدهایجادارتعاشاتشدگفتهکههمانطور

.شودمیdampتوجهیقابلحدتامناسبساختتکنولوژی

مناسبصورتبهمیزهایپایهاستالزممحیطازناشیارتعاشاتحذفمنظوربه
:داردوجودپایهنوعسهعملدر.شودانتخاب

سفتپایه(rigid)

پسیوایزوالسیونباپایه(passive)

فعالایزوالسیونباپایه(active)
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RIGIDپایه 

دشومیبستهمیززیربهپایهاین.

بسیارآنافقیوعمودیپایداری
.استخوب

ردداراسنگیناجسامتحملقابلیت.

ت؛اسارتعاشاتبرایایزوالسیونفاقد
قلمنتمیزبهزمینارتعاشاتگونههر
.شودمی

نداردکاراییحساسکاربردهایدر.
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پایه با ایزوالسیون پسیو

ایهپیک:شدهتشکیلبخشدوازدارایپایهاین
rigidدارایهوامخزنیکوقبلاسالیدمشابه

اینبرای،rigidپایههایویژگیکلیهلذاوالو؛
.داردوجودپایه

درزمینارتعاشاتهوا،مخزنوجودعلتبه
میایزولهمیزسطحازهرتز،50تا10محدوده

.شود

داخلهوایفشارتنظیمبامیز،ارتفاعتنظیم
.شودمیانجاممخزن

هگفتقرارجرمتغییریاارتعاشایجادهنگامدر
وکردهتغییرمحفظهداخلفشارمیز،روی

.رودمیبینازارتعاشات

داردمناسبیکاراییحساسکاربردهایدر. 10



پایه با ایزوالسیون اکتیو

کی:شدهتشکیلبخشسهازدارایپایهاین
مخزنیکقبل،هایپایهمشابهrigidپایه
مسیستیکقبل،پایهمشابهوالودارایهوا

وگیریاندازهمنظوربهبستهحلقهکنترل
مخزن؛فشارکنترل

هایپایههایویژگیکلیهلذاrigidو
.داردوجودپایهاینبرایپسیو،

کنترلسیستمباهوامخزنوجودعلتبه
زمیسطحازبخوبیارتعاشاتبسته،حلقه
.شوندمیایزوله

اخلدهوایفشارتنظیمبامیز،ارتفاعتنظیم
فشارکاهشیاافزایش.شودمیانجاممخزن

.شودانجامثابتفلوباباید

زیردقتباحساسبسیارکاربردهایدر
.داردمناسبیکاراییمیکرومتر 11



مقایسه پایه ها

پایهrigidنکردایزولهقابلیتکهچراشودنمیاستفادهحساسکاربردهایبرای
.نداردراارتعاشات

قابلیتاکتیو،ایزوالسیونباپایهdampمیداراراعمودیوافقیارتعاشاتکردن
هشکایاافزایشبرای.باالستآننگهداریهزینهاماداردراارتعاشاتحداقلوباشد
.دهدتغییرثابتفشارباراهواکهبودهمناسبدستگاهبهنیازفشار

هزینهوکردهفراهممناسبیحدتارانیازموردایزوالسیونپسیو،ایزوالسیونباپایه
.استاکتیوایزوالسیونباپایهازکمترآننگهداری
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انتخاب میز

گیردمیصورتمسئلهدوگفتننظردربامیزانتخاب:
وعناساساینبر:(محیطنوعوگیردمیقرارآندرمیزکهایطبقه)محیطارتعاشمیزان

.نمودانتخابتوانمیراپایه

میزاناساساینبر:گیردمیقرارمیزرویبرکهتجهیزیحساسیتمیزانstiffnessو
dampingشودمیانتخابمیز.

ترپارامگیردمیقرارارزیابیمورداپتیکیمیزارزیابیدرکهمهمیپارامتریک
complianceواردنیرویبهجابجاییمیزاننسبتبااستبرابرپارامتراین.است

.استبهترباشدکمترcomplianceچقدرهربنابراین.شده

ًمنحنیمعموالcomplianceاپتیکیمیزهر.شودمیترسیمفرکانسحسببر
حداکثرcomplianceمیزانفرکانس،آندرکهاسترزونانسفرکانسیکدارای
فرکانسزاباالتربسیارآنرزونانسفرکانسکهاستمیزیمناسباپتیکیمیز.است

.باشدمحیطارتعاشات 13



انتخاب میز

باشد،بیشترمیزضخامتچقدرهرcomplianceمیزعملکردوبودهکمترآن
.شودمیبیشترآنcomplianceباشدبیشترمیزطولچقدرهر.استبهتراپتیکی

.دارندنیازبیشتریضخامتبزرگ،طولبامیزهایدلیلهمینبه

بهبودمنظوربهdampingاثرگذارهایقسمتدرخاصموادمعموالً نیز،میزدر
dampسرعتبهمیزسطحرویبرشدهایجادارتعاشاتتاشودمیدادهقرارمیز

.شوند

موالً معمیزهاایناپتیکیمیزهایساختدرشدهاستفادهباالیتکنولوژیرغمعلی
.هستندسنگینبسیار
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میز اپتیکی یا برد بورد ؟

شرکتThorlabsنامبهپیشرفتهتولیدخطیکدارایNexusمحصوالت.است
.شوندمیعرضهمیزوبردبورددستهدودرتولیدخطاین

کهحالیدرشوندمیعرضهمترمیلی460و210،310ضخامتسهدرمیزها
.شوندمیعرضهمترمیلی110و60ضخامتدودربردبوردها

هایپایهrigid،شوندمیعرضهزیرهایاندازهدراکتیووپسیو:
مترمیلی210ضخامتبامیزبرایمترمیلی700ارتفاعباپایه
مترمیلی310ضخامتبامیزبرایمترمیلی600ارتفاعباپایه
وجوداندازهاینباپسیوپایه)مترمیلی460ضخامتبامیزبرایمترمیلی450ارتفاعباپایه

(ندارد
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میزهای اپتیکی شرکت 
THORLABS



17

انواع میزهای اپتیکی
مترمیلی210ضخامتبامیزهای:

Unsealed holes

Sealed holes:دارندکاروسرآنهانشتومایعاتباکهکاربردهاییبرای.
Two Through Ports:ازنیازموردهایکابلتاداردوجودمیزوسطدرسوراخدو

.شودمنتقلمیزپائینبهآنطریق

Nonmagnetic Steel:یفرومغناطیسخاصیتکهشدهدرستخاصآلیاژازاستفادهبا
(؟؟کاربرد).استکمترآن
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انواع میزهای اپتیکی

نوعازمترمیلی210ضخامتبامیزهایTwo Through Ports
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انواع میزهای اپتیکی
مترمیلی210ضخامتبامیزهای:
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انواع میزهای اپتیکی
مترمیلی460و310ضخامتبامیزهای:

Unsealed holes

Sealed holes:دارندکاروسرآنهانشتومایعاتباکهکاربردهاییبرای.
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مترمیلی460و310ضخامتبامیزهای:
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انواع پایه های میز اپتیکی
هصفحاپتیکی،میزهایخریدهنگامدر

خریداریجداگانهصورتبهمیزروی
بهکاربرد،بهتوجهبانیزهاپایهوشده

.شودمیخریداریجداگانهصورت

هایپایهrigid،هایپایهبهارتقاقابل
پسیو
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انواع پایه های میز اپتیکی
برهامحفظهاینپسیو؛هایمحفظه

شدهدادهنمایشrigidهایپایهروی
rigidپایهوگرفتهقرارقبلاسالیددر
.کندمیتبدیلپسیوپایهبهرا
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انواع پایه های میز اپتیکی
هستندموجودارتفاعسهدرهاپایهایناکتیو؛هایپایه:
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میز اپتیکی با پایه اکتیو به صورت یکجا



بردبوردهای اپتیکی شرکت 
THORLABS
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انواع بردبوردها در یک نگاه 
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انواع بردبوردهای اپتیکی
مترمیلی60ضخامتبابردبوردهای:

سوراخبدون

Unsealed holes

Sealed holes:دارندکاروسرآنهانشتومایعاتباکهکاربردهاییبرای.
Nonmagnetic Steel:یفرومغناطیسخاصیتکهشدهدرستخاصآلیاژازاستفادهبا

(؟؟کاربرد).استکمترآن
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انواع بردبوردهای اپتیکی
نوعازمترمیلی60ضخامتبابردبوردهایunsealed
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انواع بردبوردهای اپتیکی
نوعازمترمیلی60ضخامتبابردبوردهایsealed

نوعازمترمیلی60ضخامتبابردبوردهایnonmagnetic
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انواع بردبوردهای اپتیکی
مترمیلی110ضخامتبابردبوردهای:

Unsealed holes

Sealed holes:دارندکاروسرآنهانشتومایعاتباکهکاربردهاییبرای.
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انواع بردبوردهای اپتیکی
مترمیلی110ضخامتبابردبوردهای
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Double-Densityآلومینیومیبردبوردهای 

کهکاربردهاییدر.استمترمیلی25برابرهاسوراخبینفاصلهعادی،بوردهایبرددر
Double-Densityآلومینیومیبردبوردهایازتوانمیاستنیازموردکمترفاصله

.استمترمیلی12/5برابربردبوردهاایندرهاسوراخفاصله.کرداستفاده
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Double-Densityآلومینیومیبردبوردهای 
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High-Densityآلومینیومیبردبوردهای 

ربراببردبوردهاایندرهاسوراخفاصله
هایسوراختعدادواستمترمیلی12/5

ردهایبردبوازبیشترشدهگرفتهنظردر
.استعادی

ازکمتربسیاربردبوردهااینضخامت
.(میلیمتر9/5)استبردبوردهاسایر

وdampingهایمشخصه
stiffnessازترضعیفبردبوردهااین

.استبردبوردهاسایر
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High-Densityآلومینیومیبردبوردهای 



37

High-Densityآلومینیومیبردبوردهای 



38

BREADBOARD FRAME

توانمینیازصورتدراپتیکی،بردبوردهایخریدهنگامدرframeصورتبهراآنها
.کردخریداریجداگانه
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RIGID FRAME

اینframeاستایزوالسیونفاقد.

درمترمیلی800و700ارتفاعدودر
.استدسترس

بهارتقاقابلframeاستپسیو.
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RIGIDارتقا  FRAME بهPASSIVE FRAME

رویبرهامحفظهاینپسیو؛هایمحفظهrigid frameاسالیددرشدهدادهنمایش
rigidوگرفتهقرارقبل frameبهراpassive frameکندمیتبدیل.
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PASSIVE FRAME

درمترمیلی800و700ارتفاعدودر
.استدسترس
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ACTIVE ISOLATION FRAME

مترمیلی800و700ارتفاعدودر
.استدسترسدر



43

سایر گزینه ها

واپتیکیمیزخریدکهمواردیدرframeبهشدهاشغالفضاییاباالقیمتخاطربه
:کرداستفادهزیرهایگزینهازتوانمینیستصرفه

Pneumatic IsoPlates

Pneumatic Isolator Feet

Sorbothane Feet for Small Breadboards



44

Pneumatic IsoPlates

ایزوالسیونبهنیازکهمواردیدر
تواندمیصفحهاینداردوجود

.کندایجادراایزوالسیون

قرارتجهیزاتتحملقابلوزن
.استمحدودآنرویبرگرفته
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Pneumatic IsoPlates

شودپرصفحهایندرموجودهوایمخزناستالزمایزوالسیونایجادمنظوربه.

دلیلهمینبه.استکیلوگرم180تا45محدودهدرصفحاتاینتحملقابلوزن
.بگیرندقرارصفحهاینرویبرتوانندنمیبزرگبردبوردهای
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Pneumatic Isolator Feet

کندمیفراهمراایزوالسیونشدهبستهبردبوردزیرهاپایهاین.
استکیلوگرم100ازبیشهاپایهتحملقابلوزن.
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Pneumatic Isolator Feet

هایپایهاینپسیو،ایزوالسیونایجادبرای
.شوندمیبادتلمبهازاستفادهباپنوماتیک،
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Sorbothane Feet

کنندمیفراهمراپسیوایزوالسیونوشدهبستهبردبوردزیرهاپایهاین.
استمتفاوتآنهاازکدامهرتحملقابلوزنکهدارندوجودسایزچهاردر.
ندارندکردنبادبهنیاز.
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Sorbothane Feet
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Sorbothaneصفحه

هایپایهبرعالوهsorbothane،بهمخصوصچسبباکهداردوجودنیزجنسهمینازهایصفحه
.بخشدمیبهبودراایزوالسیونوشدهچسباندهبردبوردپشت

صفحاتsorbothaneشوندمیعرضهمتفاوتضخامتسهدرومربعمترمیلی305*305اندازهدر.
شوندمیتنظیمسطحرویگرفتهقراروزناساسبرایصفحاتضخامتوابعاد.
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پیاده سازی شده در مقاالتSD-OCTیک نمونه 


