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   Optical 3D Profiler 

 SSP-002مدل   

دقیق از هر نوع سطح پیچیده گیری فوق اندازه  
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بنینینات  نتن  ننور  ساخته شده توسط شرکت دانشبعدی نوری  دستگاه میکروسکوپ سه
بنعندی در منسنیناو نناننو و منینکنرو  گینری سنه یا ته از ابزارهای اندازه توسعه ای میهن، نمونه

سینینم منینکنروسنکنوپنم ننور  ی تداخل، در دو مد تداخلاست. این دستگاه بر اساو پدیده
سییم جابیایم  از عمل کرده و شکل و نناهنمنواری سنرنوب را بنا د نتنم از  سفید و تداخل

ی منورد بوده و هیچ آسیبم به نمونهغیرمخرب کید. بیابراین  گیری مم اندازهمیکرومتر مرتبه 
 کید.  آزموت وارد نمم

دیند  بنرداری بنارتنر، وسنعنت در کیار د ت و تکرارپذیری از مرتبه میکرومتر، سنرعنت داده
هنای  های بزرگتر بدوت کناهنش د نت از جنمنژنه وین گنم گیری ناهمواری بیشتر و امکات اندازه

 های دارای کاربری مشابه است.  های این محصول در مسایسه با دستگاه بردی و مزیت ه را
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بعدی میکرومتری نوری  دستگاه میکروسکوپ سه طور خالصه، مزایای  ابل ر ابت به
های با کاربری مشابه مانید  دستگاه  بییات  ت  نور میهن نسبت به ساخت شرکت دانش

 صورت زیر عیوات کرد: توات به های روبشم را ممو انواع میکروسکوپ AFMمیکروسکوپ 

 .غیرتماسم و غیرمخرب بودت 
 سازی نمونه. عدم نیاز به آماده 
 های جامد، مایع و شفاف. گیری نمونه  ابژیت اندازه 
 جا. صورت یک بعدی نمونه بهی سهتعیین رویه 
 های زیستم بدوت اییاد آسیب. امکات تصویربرداری از نمونه 
 .عدم نیاز به سیستم خالء 
 ها و تغییرات سریع ارتفاع در ها، پژهمانید شکستگم بعدی عوارضم تعیین سه

 نمونه.
 ها. بعدی نمونهتعیین دییامیک سه 
 برداری بار نسبت به دیگر محصورت مشابه.سرعت داده 
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آوری مورد استفاده، این دستگاه تیها در کشورهای معدودی از  با توجه به سر  باری  ن
شود و در عژوم مختژفم مانید  یزیک، اپتیک، شیمم، پژیمر،  جمژه آمریکا و آلمات تولید مم

زیستم و داروسازی و کیفیت سییم  رعات تولیدی در صیایع  متالورژی، مکانیک، عژوم
 برند.  گوناگوت از این دستگاه بهره مم

بییات  ت  نور  شده در شرکت دانش بعدی میکرومتری نوری ساخته میکروسکوپ سه
ترین دستگاه از نوع خود در داخل کشور و میرسه است و از ترین و د یقمیهن، کامل

 های مشابه خارجم برخوردار است. کیفیت و  یمت بسیار ر ابتم در مسایسه با نمونه
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 بنیان فتح نور میهن )ادامه در صفحه بعد( بعدی میکرومتری نوری ساخت شرکت دانش مشخصات فنی میکروسکوپ سه
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 مشخصه شرح
SSP-002 مدل 

 سییم نور سفید روبشم تداخل

 سییم انتسال  ازی تداخل
 بعدیی سهگیری رویهروش اندازه

 اپتیک

 عدسم شیئم میکروسکوپم )بسته به طراحم(  x4 ،x۰۱  ،x۰۱  ،x۰۱–لیییک 
2mm 2.2 x 2.2  شیئم( میدات دیدx۰۱) 

 دوربین رنگ مگاپیکسل، تک ۵

 میبع نور دی با شدت و دریچه متغیرایال

 nm۰۵۱ - ۰۰۱  نور موج مرکزی میبع طول 

 مکانیک

 جابیاگر محورینوع  پیزوالکتریک و موتور

 جابیاگر محوریگر  نوع حس خازنم/مساومتم

cm 2 - ۱  ی حرکتم در جابیاگر محوریدامیه 

 µm۰   مدار باز( و کمتر از( µm۰ )د ت هر گام در جابیاگر محوری )مدار بسته 

 µm۰ پایداری در مکات جابیاگر محوری 

  µm۰ ترین گام حرکتم محوریکوچک 

 جابیاگر نمونه بعدی جابیاگر خرم موتوری دو

µm ۰  )د ت هر گام در جابیاگر نمونه )هر محور 

  mm۰۱۱ ی حرکتم جابیاگر نمونه )هر محور(دامیه 

  ابژیت کیترل ا زار(کامپیوتری/کاربر )نرم

 ی نمونهدارندهنگه  ابژیت ساخت سفارشم بر اساو نیاز مشتری



 بنیان فتح نور میهن بعدی میکرومتری نوری ساخت شرکت دانش ی مشخصات فنی میکروسکوپ سهادامه

بعدی،  نانو جابیاگر پیزو الکتریک با  یدبک، جابنیناگنر منوتنوری  جابیاگر خرم سه  محصوالت مرتبط:
 بعدی نانومتری سیج سه میکرونم با  یدبک، سر 
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 مشخصه شرح

 افزار نرم

 گیری  ابژیت کیترل تمام خودکار دستگاه در تمام مراحل داده

 مشاهده برخط )آنالین( تصویر میکروسکوپم نمونه 
 رابط کاربری

،  ناهمواری سر  نمونه ،میزات مواج بودت ،تعیین رویه، ابرنساط

 و ... . MATLAB ،Excelخروجم 
 های خروجم  کمیت

 عامل مورد نیاز سیستم ۰۱و  ۸، ۷وییدوز 

 میکروسکوپ

µm 1 >nm> Axial Accuracy 10 

 نانومتر نیز  ابل دستیابم است. ۰شده آزمایشگاهم د ت  در شرایط کیترل
 (Axial Accuracyگیری عمسم ) صحت اندازه

µm   2  > شیئم  صحت اندازه( گیری جانبمx4( )Lateral Accuracy) 

 <  nm100برای استفاده در  از نانومتری: 

 <  µm1برای استفاده در  از میکرومتری: 
 (Repeatabilityد ت/تکرارپذیری )

 دهیدگم نمونهبازتاب ۰٪ - ٪۰۱۱ 

 خصوصیت نمونه نشانم شده/نشده، زبر، آییه مانیدشفاف، مات، ریه

C°۰۱ - C°۰۱  دمای کاری 

 رطوبت میاز  ۵٪ - ٪۵۱ 

 میز ضد ارتعاش نیاز دارد

 Hz۵۱  /V ۰۰۱ ولتاژ کاری 

  3cm ۵۱x۰۱x۰۱ سمت اپتیکم: 

 3cm ۰۰۱x۸۱x۵۱ سمت کیترل: 
 ابعاد )عرض، طول و ارتفاع(

 Kg۰۱۱ وزت 

  


