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M

ikroskop TERRA AFM przeznaczony jest do badań naukowych, przemysłowych oraz do nauczania podstaw nanotechnologii w szkołach wyższych. Składa się z trzech części: głowicy pomiarowej, pulpitu
operatorskiego przeznaczonego głównie dla wspomagania regulacji mikroskopu oraz bloku elektroniki
umieszczonego w kasecie z magistralą VME.

Przyrząd charakteryzuje się prostotą i wygodą obsługi osiągniętą przez zastosowanie:
 podglądu procesu zbliżania na opcjonalnym monitorze TV, w dużym powiększeniu,
 podglądu procesu regulacji mikroskopu na monitorze PC oraz na ciekłokrystalicznym ekranie panelu
operatorskiego,
 wspomagania sprzętowego i programowego procesu wstępnego zbliżania.
Zakresy skanowania w osi x, y:
		

12 µm z rozdzielczością 0,3 nm (rurka 1”),
50 µm z rozdzielczością 1 nm (rurka 2”)

Zakresy skanowania w osi z:
		

2,5 µm z rozdzielczością 0,05 nm (rurka 1”),
6 µm z rozdzielczością 0,1nm (rurka 2”)

Zdolność rozdzielcza w trybie AFM
na graficie:

widoczne monoatomowe uskoki warstw

Rozdzielczość skanowanych obrazów: 256x256 z 16-bitową precyzją skanowania
Szybkość skanowania z rozdzielczością
256x256 linii obrazu:
180 sekund
Zakres pozycjonowania wstępnego:

x: 10 mm, y: 10 mm, z: 8 mm

Typ skanera:

piezoelektryczny rurkowy, wymienny

Możliwości rozbudowy:
		
		

opcje: MFM, EFM, LFM, CITS, SRM, SCM, KPM,
mod kontaktu przerywanego, analiza
harmonicznych drgań sondy

Głowica mikroskopu TERRA AFM
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T

he TERRA AFM microscope is intended for scientific and industrial research, as well as educational
applications, particularly for the teaching of the bases of nanontechnology in higher education institutions.
The device is composed of three parts including the measuring head, user interface for the adjustment
of the microscope and the electronic unit mounted in the cart with the VME interface.

The instrument is characterized by simplicity and comfort of operation achieved thanks to the use of the following:
 A preview of the zoom-in process on the optional TV screen with high magnification;
 A preview of the microscope adjustment process on the PC screen or the LCD screen of the user interface;
 Hardware and software support for the initial zoom-in process.
Scanning range along axes x and y: 12 µm with resolution of 0.3 nm (tube 1”),
		
50 µm with resolution of 1 nm (tube 2”)
Scanning range along axis z:
		

2.5 µm with resolution of 0.05 nm (tube 1”)
6 µm with resolution of 0.1 nm (tube 2”)

Resolution capability in the AFM
		

visible monoatomic dodges of layers on
mode graphite

Resolution of scanned images:

256x256 with a 16-bit scanning precision

Scanning speed with the 256x256
resolution:
180 seconds
Initial positioning range:

x: 10 mm, y: 10 mm, z: 8 mm

Scanner type:

tubular piezoelectric, exchangeable

Extension possibilities
		
		

options: MFM, EFM, LFM, CITS, SRM, SCM, KPM
discontinuous contact mode, analysis
of harmonious probe pulsations

The head of the TERRA AFM microscope
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