
 

بعدی نانومتری نوری  میکروسکوپ سه 
  )پروفایلر(

   Optical 3D Nano Profiler 

 SSP-001مدل   

دقیق از هر نوع سطح پیچیده گیری فوق اندازه  
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بشیشیشا   ساخته شده توسط شرکت دانش بعدی نانومتری نوری  دستگاه میکروسکوپ سه
بشعشدی در مشسشیشاو نشانشو  گشیشری سشه یافته از ابشااراشای انشدازه توسعه ای فتح نور میهن، نمونه

سیشیشم مشیشکشروسشکشوپشم نشور  ی تداخل، در دو مد تداخلاست. این دستگاه بر اساو پدیده
سییم جابیایم فاز عمل کرده و شکل و نشااشمشواری سشرشوب را بشا د شتشم از  سفید و تداخل

ی مشورد بوده و ایچ آسیبشم بشه نشمشونشهغیرمخرب کید. بیابراین  گیری مم اندازهنانومتر مرتبه 
 کید.  آزمو  وارد نمم

دیشد  بشرداری بشارتشر، وسشعشت در کیار د ت و تکرارپذیری از مرتبه نشانشومشتشر، سشرعشت داده
اشای  اای بارگتر بدو  کشااش  د شت از جشمشژشه ویش گشم گیری ناامواری بیشتر و امکا  اندازه

 اای دارای کاربری مشابه است.  اای این محصول در مسایسه با دستگاه بردی و مایت ه را

 

از سشرشح کشروی تصویربرداری نشانشومشتشری 
 متر میژم ۲فژای به شعاع  یک ساچمه
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تصویربرداری نشانشومشتشری از سشرشح یشک 
)بشا اشافشم  /۰۱λآییه اپشتشیشکشم بشا د شت 

سشاخشت   نشانشومشتشر  ۰۱سرح، از مشرتشبشه 
 Thorlabs شرکت
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بعدینانومترینوریساختدستگاهمیکروسکوپسهطورخالصه،مزایایقابلرقابتبه
دانش بهشرکت نسبت میهن نور فتح ماننددستگاهبنیان مشابه کاربری با های
 صورتزیرعنوانکرد:توانبههایروبشیرامیوانواعمیکروسکوپAFMمیکروسکوپ

 غیرتماسیوغیرمخرببودن. •
 سازینمونه.عدمنیازبهآماده •
 هایجامد،مایعوشفاف.گیرینمونهقابلیتاندازه •
 جا.صورتیکبعدینمونهبهیسهتعیینرویه •
 اای زیستم بدو  اییاد آسیب. امکا  تصویربرداری از نمونه •
 عدمنیازبهسیستمخالء. •
سه • تعیین عوارضی شکستگیبعدی پلهمانند درها، ارتفاع سریع تغییرات و ها

 نمونه.
 ها.بعدینمونهتعییندینامیکسه •
 برداریباالنسبتبهدیگرمحصوالتمشابه.سرعتداده •
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آوری مورد استفاده، این دستگاه تیها در کشوراای معدودی از  با توجه به سرح باری فن
شود و عژوم و ایایع مختژفم مانید فیایک، اپتیک، شیمم،  جمژه آمریکا و آلما  تولید مم

اای گوناگو  از این دستگاه  زیستم و داروسازی در زمییه پژیمر، متالورژی، مکانیک، عژوم
 برند.  بهره مم

بییا  فتح نور  شده در شرکت دان  بعدی نانومتری نوری ساخته میکروسکوپ سه
ترین دستگاه از نوع خود در داخل کشور و میرسه است و از ترین و د یقمیهن، کامل

 اای مشابه خارجم برخوردار است. کیفیت و  یمت بسیار ر ابتم در مسایسه با نمونه

 

ی  تصویربرداری نانومتری از یشک پشژشه
 ۲۲بشششه ارتشششفشششاع  ای آیشششیشششهاسشششتشششیشششل 
 میکرومتر
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میکرومتر011یایجادشدهبهعمقازخراشاولیهبعدیهایسهتصاویرباالبهترتیبازباالبهپایینشکل
میکرومترپسازگذشتپنجدقیقهازفرآیندخودترمیمیبرسطح01وکاهشعمقخراشایجادشدهبه

   [.2و0دهند]رانشانمی  ALG-CD2:ALG-Ad2/Ionicهیدروژل

هاییبرهمکنشهایخودترمیمشوندهباخواصمکانیکیبهبودیافتهبرپایهیکارشناسیارشد،تهیهوبررسیهیدروژلمعصومهمحمدحسینی.پایاننامه[0[
 .0911مهمانبینپلیمرهایاصالحشدهبابتاسیکلودکسترینوآدامانتان.مرکزتحصیالتتکمیلیدرعلومپایهزنجان،-میزبان

[2] Masoumeh Mohamadhoseini, Zahra Mohamadnia, ”Alginate-based self-healing hydrogels assembled by dual cross-linking 

strategy: Fabrication and evaluation of mechanical properties”, International Journal of Biological Macromolecules, 2021. 
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بنیان فتح نور میهن )ادامه در  بعدی نانومتری نوری ساخت شرکت دانش مشخصات فنی میکروسکوپ سه
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 مشخصه شرح

SSP-001 مدل 
 سنجینورسفیدروبشیتداخل

 سنجیانتقالفازیتداخل
 بعدییسهگیریرویهروشاندازه

 اپتیک

 عدسیشیئیمیکروسکوپی )بستهبهطراحی(x۰۱وx۰۱،x۰۱،x۰۱-میرائوولینیک
2mm۰×۰ شیئی(میداندیدx۰۱) 

 دوربین رنگمگاپیکسل،تک۰

 منبعنور دیباشدتودریچهمتغیرایال

nm۰۰۱-۰۰۱ نورموجمرکزیمنبعطول 

 مکانیک

 جابجاگرمحورینوع پیزوالکتریک

 جابجاگرمحوریگرنوعحس خازنی/مقاومتی

µm۰۱۱-۱ یحرکتیدرجابجاگرمحوریدامنه 

nm۰مدارباز(وکمتراز(nm۰)دقتهرگامدرجابجاگرمحوری )مداربسته 

nm۰ پایداریدرمکانجابجاگرمحوری 

nm۰ ترینگامحرکتیمحوریکوچک 

 جابجاگرنمونه بعدیجابجاگرخطیدستیسه

µm۰۱ )دقتهرگامدرجابجاگرنمونه)هرمحور 

mm۲۱۱ یحرکتیجابجاگرنمونه)هرمحور(دامنه 

 (qچرخنده)زاویه دستی

arcmin۰۱ زاویه(دقتچرخندهq) 

 (fچرخنده)زاویه موتوری

arcmin۰ زاویه(دقتچرخندهf) 

 قابلیتکنترل افزار(کامپیوتری/کاربر)نرم

 ینمونهدارندهنگه قابلیتساختسفارشیبراساسنیازمشتری



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

جااباجااگارجابجاگرخطیدستیسهمحصوالت مرتبط: فایادباک، بعدی،نانوجابجاگرپیزوالکتریکباا
 موتوریمیکرونیبافیدبک
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 مشخصه شرح

 افزار نرم

 گیریقابلیتکنترلتمامخودکاردستگاهدرتماممراحلداده

 مشاهدهبرخط)آنالین(تصویرمیکروسکوپینمونه
 رابطکاربری

،ناهمواریسطحنمونه،میزانمواجبودن،تعیینرویه،ابرنقاط

 و....MATLAB،Excelخروجی
 هایخروجیکمیت

 عاملموردنیازسیستم ۰۱و۷،۸ویندوز

 میکروسکوپ

nm۰> 

 نانومترنیزقابلدستیابیاست.۰شدهآزمایشگاهیدقتدرشرایطکنترل
 (AxialAccuracyگیریعمقی)صحتاندازه

nm۰۳۱> شیئیصحتاندازه(گیریجانبیx۰۱()LateralAccuracy) 

۰۱۱> nm (دقت/تکرارپذیریRepeatability) 

 دهندگینمونهبازتاب ٪۰۱۱-۰٪

 خصوصیتنمونه نشانیشده/نشده،زبر،آینهمانندشفاف،مات،الیه

C°۳۱-C°۰۱ دمایکاری 

 رطوبتمجاز ٪۰۱-۰٪

 میزضدارتعاش نیازدارد

Hz۰۱/V۰۰۱ ولتاژکاری 

 9cm۰۱×۰۱×۳۱قسمتاپتیکی:

 9cm۰۳۱×۸۱×۰۱قسمتکنترل:
 ابعاد)عرض،طولوارتفاع(

Kg۰۱۱ وزن 


