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 ی مدلبا پايه (SPM)شروع کار با میکروسکوپ پروبی روبشی راهنمای آسان 

Granite 200-95گر مدل و روبشE کمپانی DME 

 

 
 

 
و استفاده از حالت کاری  گذاری، پروباندازیی راههای مختلف دستگاه معرفی و نحوهی راهنما، قسمتدر اين دفترچه

AC-AFM آموزش، صرفا پس از کسب مهارت در مراحل توضیح داده شده در اين دفترچه و ی توضیح داده شده است. ادامه

 پذير است. ابزار، امکانهای مختلف به شرکت مهارفنارسال تصاوير نمونه

 بفرستید. harfan.comlab@maتصاوير مربوط به تمرين آخر دفترچه را به آدرس  .mifبرای تايید مهارت، لطفا فايل 

mailto:lab@maharfan.com
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 گذارینمونه 2-2

 فوکوس کردن نمونه 2-3

 AC-AFMگذاری پروب 2-4
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ی راهنما به دقت و به صورت وع کار با دستگاه، اين دفترچهشود که قبل از شراکیدا توصیه می

کامل، مطالعه و مراحل ذکر شده به دقت و به همین ترتیب دنبال شوند. ياد گرفتن و کسب مهارت 

کامل در انجام مراحل مطرح شده در اين دفترچه، برای حفاظت از دستگاه و فراهم آوردن امکان 

 های پروبی روبشی، کامال ضروری است.کار با میکروسکوپ ایی آموزش و فعالیت حرفهادامه

 

جايی، تغییر يا تعمیر دستگاه بايد با اندازی، جابههای دستگاه، نصب، راهبازکردن بسته

 ابزار انجام شود.هماهنگی کارشناسان شرکت مهارفن

 

اين دستگاه ابزار مجاز به استفاده از فقط کارشناسان دارای گواهی آموزش از شرکت مهارفن

 هستند.

 

 بديهی است گارانتی و پشتیبانی از دستگاه منوط به رعايت دقیق موارد فوق است.
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 (SPM)اجزای مختلف میکروسکوپ پروبی روبشی  -1

 
 الف( اجزای اصلی
 اند.نشان داده شده 1شکل گاه، در اجزای اصلی دست

 
 . اجزای اصلی میکروسکوپ پروبی روبشی1شکل 

 

 CCDگر و دوربین ب( پايه، روبش
 نشان داده شده است.  2شکل در  میکروسکوپ CCDو دوربین  گرپايه، روبش
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  CCDگر و دوربین . پايه، روبش2شکل 

 

 کنترلرپ( 

 نشان داده شده است. 3شکل 3شکل در  C-26نمای پشت کنترلر مدل 

 
 C-26. نمای پشت کنترلر مدل 3شکل 

 

 گری روبشت( منبع تغذيه
 ن داده شده است.نشا 4شکل  گر دری روبشنمای جلو و پشت منبع تغذيه
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 گری روبش. نمای جلو )باال( و پشت )پايین( منبع تغذيه4شکل 
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 کار با میکروسکوپ پروبی روبشی  یراهنمای مرحله به مرحله -2

 چک کردن دستگاه  2-1

، وجود فاصله بین هاصالهای مختلف آن را چک کنید و از برقراری صحیح اتقبل از شروع کار با دستگاه، قسمت

گر را از روی پايه برداريد و از و روبش CCDو تمیز بودن محیط کار اطمینان حاصل کنید. دوربین  x,yگر و میز روبش

 ها اطمینان حاصل کنید. بودن پیچ محکم

 

ان به میزها ها شد. البته اگر پیچها باعث هرز شدن آنکردن پیچ محکمنبايد با بیش از حد  :توجه 

 رفتن آن خواهد شد. پايه، افتادن و از بینگر از سهباشند، باعث جدا شدن روبشن محکمکافی 

 

 روشن کردن دستگاه 2-2

 کنید.  روشنکامپیوتر را  -1

 CCD. اکنون تصوير دوربین را روشن کنید CCDدوربین  یو منبع تغذيهکنترلر ويندوز، ی صفحهپس از باال آمدن  -2

  .(5شکل شود )گر ديگر مشاهده میی ويندوز روی نمايشو صفحه گرهاروی يکی از نمايش

 
 گر سیستمروی دو نمايش )چپ( CCD)راست( و دوربین  ی ويندوزتصوير صفحه. 5شکل 

 

شوکل شوود )گر مربوط به ويندوز ديده میوی نمايشافزار ری نرمرا باز کنید. اکنون صفحه DME-SPMافزار نرم -3

6.) 
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 DME-SPMافزار ی نرم. صفحه6شکل 

 

 گذاری نمونه 2-3

 نیدرا باز کگر روبش قفل -1

 
 

 CCDديگور دست  و با گرروبشبه اين صورت که با يک دست  ،برگردانید پايه را با دو دست روی CCDو گر روبش -2

  برگردانیدپايه  را نگه داشته و روی
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 .نمونه بچسبانید ای صفحه شیشه چسب دوطرفه را روی -3

 (. 7شکل حاوی اطالعات را به آرامی بشکنید ) DVDيا  CDيک  -4

 
 ی حاوی اطالعاتدهشکسته ش DVD. يک 7شکل 

 

آن برابر زبری متر و بیشینه سانتی 20تر از ، قطر آن کممترسانتی 5تر از تفاع نمونه بايد کمار توجه: 

 اطالعات، حاوی اطالعات به عنوان اولین نمونه استفاده شود. CDاز  شودمیتوصیه . میکرون باشد 15

  .پايین استزبری دارای متداول  ینمونهی نازک نوشته شده است. اين يک روی سطح براق پوسته

 

ی نازکی که حاوی اطالعات است را با پونس روی چسوب دوطرفوه و در مرکوز آن ، پوستهCDی از طرف رنگ شده -5

 (..8Error! Reference source not foundشکل بچسبانید )
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 حاوی اطالعات )راست( و چسباندن آن روی چسب دوطرفه )چپ( CDی نازک روی يک . کندن پوسته8شکل 

 

به به صورت خودکار  میزشود. روشن می Powerچراغ  کنید. اکنون، روشن Onی را با استفاده از دکمه یموتور میز -6

 میوزسوازی . کلیود ییرفعوالگور قورار بگیوردبشگردد که مرکز میز زير روحالتی برمیمکان اولیه رفته و دوباره به 

 شود.خاموش می Activeچراغ  فشار دهید.را  موتوری

 

توان مطابق نمونه زياد باشد يا به صاف بودن نمونه اطمینانی نیست، ابتدا می یچه زبرچنان توجه: 

بعد ه و نمونه را فوکوس کرد سطح تصوير قرار داده،گر را بدون پروب روی پايه ، روبش4-2بخش

 يابد.گذاری کرد. به اين ترتیب، خطر شکستن پروب، بسیار کاهش میپروب

 

 AC-AFMگذاری پروب 2-4

شود که به معنی مشاهده می Parkedافزار کلمه در سمت چپ نوار پايین نرمرا باز کنید.  DME-SPMی برنامه -1

 (. 9شکل ) پارک بودن پیزو موتور است

 
 افزار. پارک بودن موتور پیزو هنگام باز کردن نرم9شکل 

 

يا تعويض پروب و نمونه بايد از پارک بودن پیزو اطمینان حاصل کرد. اگر گر روبشهمیشه قبل از دست زدن به  -2

 !10Errorشکل را انتخاب کنید ) orPiezo mot Parkی گزينه Utilityپیزو پارک نباشد، در قسمت موتور 

Reference source not found. و وقتی کلمه )Parked .مشاهده شد، پروب يا نمونه را تعويض نمايید 
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 موتور پیزوی پارک کردن . نحوه10شکل 

 

 گذاری کنید.را روی خشاب شماره 10تا  1کنید. برای راحتی کار از شماره انتخاب  ACخشاب از پروب يک  -3

 (. 11شکل درب خشاب را به طرف پروب موردنظر بچرخانید تا امکان برداشتن آن وجود داشته باشد ) -4

 
  روبپ. خشاب 11شکل 

 

حال خشاب را طوری بچرخانید که هیچ پروب يا بخشی از آن بیرون نباشد تا گرد و خاک و آلودگی روی آن  -5

 قرار دهید. به خودرا در جعبه مربوط  ننشیند. خشاب

 (.12شکل ی مغناطیسی بلند را برداريد )میله -6

 
 ی مغناطیسی بلند برای برداشتن پروب. میله12شکل 

 

قرار شکاف پروب روی ا رروی سَرِ میله قرمز  ینقطهای که میله را به صورت عمود روی پروب قرار دهید، به گونه -7

 .(13شکل گیرد )
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 ی مغناطیسی بلند روی پروب. قرار دادن میله13شکل 

 

سوزن  .کنیدی مغناطیسی قرار دارد، از تماس دست با آن خودداری زمانی که پروب روی میله توجه: 

 قرار دارد و هر لحظه امکان شکستن و آسیب رسیدن به آن وجود دارد.پروب رو به بیرون 

 

گیرد  هم قرارها روی روی سَرِ آننقاط قرمز ای روی هم قرار دهید که به گونهمغناطیسی بلند و کوتاه را  یمیله -8

 (. 14شکل )

 
 های مغناطیسی بلند و کوتاه روی همر دادن میله. قرا14شکل 

 

ی تر از نیروی مغناطیسی میلهبیشی مغناطیسی کوتاه را فشار دهید تا نیروی مغناطیسی آن میلهپشت  یدکمه -9

 .(15شکل ) مغناطیسی کوتاه شود یمیلهجذب  جدا و بلند مغناطیسی یو پروب از میلهشده  تربلند
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 ی مغناطیسی کوتاهی پشت میله. فشردن دکمه15شکل 

 

 دارنده قرار دهید. ی مغناطیسی کوتاه جدا کرده و در جای خود روی نگهی مغناطیسی بلند را از میلهمیله -10

ی ی قرمز میلهيا انطباق نقطه گری روبشی مغناطیسی کوتاه با شکاف پنجرهی مشکی میلهبا انطباق نقطه -11

شکاف و  .(16شکل )گر قرار دهید ی روبشگر، آن را روی پنجرهی روبشمغناطیسی کوتاه با برجستگی روی پنجره

 ی عمود نسبت به مرکز آن قرار دارند.گر در زاويهی روبشبرآمدگی موجود روی پنجره

 
 گری روبشی مغناطیسی کوتاه روی پنجرهقراردادن میله .16شکل 

 



  

 

 16واحد ، 40، پالک خیابان میرعمادتهران، خیابان بهشتی، 
  info@maharfan.com        88500326فاکس:       88500325  تلفن:

13 

 

DME-89/0002 

. در ی کوتاه برنداريدی پشت میلهگر، دست خود را از روی دکمهتا قرار گرفتن پروب روی روبش توجه: 

اشد و گر قرار نگرفته بی روبشصورت اين احتمال وجود دارد که پروب به درستی روی پنجرهییر اين

 .آسیب ببیند

 

 شود.گر روبش یمغناطیسی را آزاد کنید تا پروب جذب پنجره یمیله ی پشتدکمه -12

 

ی پروب بزنید تا در جای ی بسیار آرامی به گوشهدر صورت جا نیفتادن پروب، با پنس ضربه توجه: 

را به قسمتی وارد  . ضربهلیور آسیب نرسانیدخود قرار بگیرد. هنگام ضربه زدن مراقب باشید به کانتی

 .لیور قرار نداشته باشد تا آسیبی به آن وارد نشودکنید که کانتی

 

دارنده قرار دهید. اکنون پروب نگه روی خود و در جایگر جدا کرده ی روبشرا از پنجرهمغناطیسی کوتاه  یمیله -13

 (.17شکل ) گر قرار گرفته استی روبشروی پنجره

 
 گری روبش. پروب قرار گرفته روی پنجره17شکل 

 

پس از  گرروبشکه  بچرخانید گردبه صورت ساعت تا حدی CCDگر و روی پايه را قبل از برگرداندن روبش یچپ -14

تا حدود  CDبرای نمونه  ی زردرنگ. توجه داشته باشید که دندانه(18ل شک) با نمونه برخورد نکند ،برگرداندن

ی فاصله کمینهگر، پروب در س از برگرداندن روبشد. به اين ترتیب، پاز فضای تعبیه شده باال آمده باش سوميک

 را تا آخر بپیچانید. کوسوف، پیچ های ديگرنمونهبرای . گیردمیسطح نمونه قرار  ايمن از
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 فوکوس پیچ .18ل شک

 

 کوس کردن نمونهوف 2-5

برگردانید. دقت کنید که نگهدارنده از باال وارد ريل شود. به آرامی آن را  را با دو دست روی پايه CCDو  گرروبش -1

در تر کوس را بیشوفبرگردانید و پیچ  دارندهنگهرا روی  گرروبشبیش از حد به نمونه نزديک شد،  پايین آورده و اگر

 .(19شکل )را دوباره انجام دهید  پايهروی  گرروبشعمل برگرداندن  حال .بپیچانیدگرد جهت ساعت

 
 روی پايه CCDگر و . قرار دادن روبش19شکل 

 

 .کوس کردن تصوير باز باشدوگر و فگر بايد هنگام جابجا کردن روبشقفل روبش توجه: 
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شود. تا به نمونه نزديک گر روبشتا  بچرخانید گردبه صورت پادساعت ممداو آهسته و صورتبه  فوکوس را پیچ -1

 روی نمونه فوکوس شود. CCDکار را انجام دهید که تصوير  حدی اين

 

شوند. برای فوکوس می گرروبش یهای روی پنجرهفوکوس کردن، احتماال ابتدا کثیفی هنگام توجه: 

، بايد نمونه را است گرروبش یيا پنجره نمونه شده مربوط به سطحکه آيا تصوير فوکوستشخیص اين

شده حرکت کنند، سطح نمونه دهید. در صورتی که نقاط فوکوسحرکت  کنترلر موتوریتوسط 

 کردنقرار دارند و بايد فوکوسگر روبش ی، اين نقاط روی پنجرهدر ییر اين صورت .فوکوس شده است

جا کرد تا قسمت تمیزی از فوکوس شود. سپس بايد نمونه را جابهسطح نمونه روی ادامه پیدا کند تا 

 . یردگنمونه، زير پروب قرار 

 

آن فوکوس شوند و اگر اين اتفاق افتاد،  یدارندهلیور يا نگهطی فوکوس کردن، نبايد کانتی توجه: 

 گرد،ساعتفوکوس در جهت  به نمونه نزديک شده است و بايد با پیچاندن پیچبیش از حد  گرروبش

 را از نمونه دور کرد و مجددا اين مرحله را از ابتدا انجام داد.  گرروبش
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شود. بهتر است همیشه آموزش شرح داده می AC-AFMکار با حالت کاری  یدر ادامه، نحوه

 میکروسکوپ پروبی روبشی، با اين حالت کاری شروع شود.
 

 انجام تنظیمات 2-6

 (.20شکل ) را انتخاب کنید Scanner setup ی، گزينه Utilityدر قسمت -1

 
 20شکل 

 

 (.21شکل ) را انتخاب کنید Nextی دکمه .است stand byگر در موقعیت ی روبشدر اين حالت، پنجره -2

 
 21شکل 

 

اسوت.  ACايد نیوز گر قرار دادهی روبشهشويد که پروبی که روی پنجر مطمینرا انتخاب کنید و  ACحالت کاری  -3

 (.22شکل ) کلیک کنید Nextی روی دکمه
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 22شکل 

 

گور و بوا دسوت ديگور ، با يک دسوت روبشمنظوربرگردانید. به اين  دارندهرا با دو دست روی نگه CCDگر و روبش -4

CCD (.23شکل د )دارنده قرار دهیگه داشته و روی نگهرا ن 

 
 23شکل 

 

 کلیک کنید.  Nextی گر قرار دهید. روی دکمهی روبشپروب را روی پنجره -5

، پروب باشدکند سبز میلیور برخورد در صورتی که نوار مربوط به نور لیزر که به پشت کانتی توجه: 

برداشته و حالت کاری  ACسالم است و به درستی نصب شده است )دقت کنید که پروب را از خشاب 

AC  .)ی در صورتی که اين نوار قرمز است، يک بار روی گزينهرا انتخاب کرده باشیدShake  کلیک

يا پروب شکسته  ،. در صورتی که باز هم نوار قرمز باقی بماند(24شکل ) تا نوار به رنگ سبز درآيد کنید

 يا به خوبی جا نیفتاده است.
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 24شکل 

 

 Frequency Offsetکنود. مقودار در اين مرحله، دستگاه به صورت خودکار بهترين فرکانس رزونانس را انتخواب می -6

 (.25شکل ) کلیک کنید Nextی دکمهانتخاب شود. روی  -9بايد 

 
 25شکل 

 

 Nextی وارد کورده و روی دکموه ACبرای حالوت کواری  26شکل به گر را با توجه تنظمیات موردنیاز برای روبش -7

 .کلیک کنید
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 26شکل 

 

است و  μm100دهد که معموال برابر را نشان می Breakاين پنجره میزان فاصله گرفتن از سطح نمونه توسط هر بار  -8

 (.27شکل ) کلیک کنید Nextی روی دکمه

 

 
 27شکل 

 

آن را کپی کرده و در قسومت پوايین  توانیدمیتخاب شده را در اين مرحله چک کنید. در صورت تمايل تنظیمات ان -9

 (.28شکل ) افزار وارد کنیدسمت راست نرم
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 28شکل 

 

 (.29شکل ) کنید انتخاببه ترتیب زير ار افزی نرمپارامترهای موردنظر را در قسمت سمت راست پنجره -10

- image 2nd:  تصويرPhase  کنید. را انتخاب 

- Point X,Y: 128 .انتخاب شود 

روبش شود. تری از نمونه تا قسمت بیش کنیدانتخاب را  µm10×µm10مساحت در شروع روبش  :روبشمساحت  -

باالتری مورد بررسی قرار نمايی نظر در بزرگروبش کاهش داده شود تا قسمت موردسطح بايد در مراحل بعد، 

 .بگیرد

- Offset: امتر نبايد حین روبش تغییر داده شود.اين پار .پايان کار بايد صفر باشد در شروع و 

در  آيد.ها به دست می، بهترين تصوير با روبش در جهت عمود بر رشتهCD ینمونهدر مورد  باشد.صفر بايد  :زاويه -

 دهید. تغییرزاويه را  ،يابی چنین تصويریصورت عدم دست

 . روبش در نظر بگیريدرابر پهنای ، سرعت را بدر شروع روبش برای اجتناب از صدمه ديدن پروبسرعت روبش:  -

 انتخاب شود.آنالوگ  :نوع لوپ -

 باشد. nN1/0: بايد برابر نیرو -
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 29شکل 

 

 ی پارامترهای موجود در اين نوار را به هیچ عنوان تغییر ندهید. بقیه توجه: 

 

 رییتصويرگ 2-7

 گر را ببنديد.قفل روبش -1

 (.30شکل ) را فشار دهیدافزار دستگاه روی نوارابزار اصلی نرم () Playی دکمه ايکلید روی صفحه F2 یدکمه -2
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 30شکل 

 

 Browseی ی جديود روی دکموهه(. در پنجور31شوکل ) کلیک کنید ی روی دکمه، New Sampleی در پنجره -3

 .(33شوکل )کلیک کنید  Saveی ی فايل را مشخص کرده و روی دکمهنام و محل ذخیره .(32شکل ) کلیک کنید

کنود و پوس از به نزديک شدن بوه سوطح نمونوه می ی قبلی، پروب شروعدر دو پنجره Okی پس از فشردن دکمه

مشواهده قابول CCDگر مربووط بوه شود. اکنون حرکت پروب در نمايشی مناسب، روبش آیاز میرسیدن به فاصله

 است.

 
 31شکل 
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 32شکل 

 

 
 33شکل 

 

روند تشکیل تصوير توپوگرافی و تصوير فاز به ترتیب ، افزاری نرماز صفحه PHS Scanningو  Scanning هایدر قاب -4

 (.34شکل ) شودزمان گرفته میشود. اين دو تصوير به طور هممتناظر با آن مشاهده می



  

 

 16واحد ، 40، پالک خیابان میرعمادتهران، خیابان بهشتی، 
  info@maharfan.com        88500326فاکس:       88500325  تلفن:

24 

 

DME-89/0002 

 
 34شکل 

 

. اين پارامتر در باالی میکرون باشد 15، زبری نمونه نبايد بیش از 200E-95 مدل رگبرای روبش توجه: 

  .(34شکل شود )تصوير توپوگرافی نوشته می

 

ر متوقف شده و پروب دروبش ، بعد از کامل شدن تصوير، Stop Scanيا کلیک کردن روی  F3ی با فشار دادن دکمه -5

 .(35شکل ) گیردسطح نمونه قرار مینسبت به  µm100 یفاصله

 
 35شکل 

 

ی هر گونه آلودگی در تصوير سطح نمونه، بايد مکان تصويرگیری روی سطح در صورت مشاهده توجه: 

در اين صورت روبش در  .(36شکل ) کلیک کنید Breakی را تغییر دهید. برای اين منظور، روی دکمه

)پايین  Change Offsetی گزينه. روی (37شکل شود )همان لحظه قطع شده و تصوير کامل نمی

با کلیک روی آخرين تصوير گرفته شده، مرکز تصوير بعدی را  ( کلیک کنید.38شکل سمت راست 

آن را ییرفعال کنید تا با حرکت  Offsetی (. سپس با کلیک مجدد روی نشانه39شکل تعیین کرد )

 موس تغییر نکند.
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 36شکل 

 

 
 37شکل 

 

 
 38شکل 
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 39شکل 

 

 تغییور دهیود. µm50افوزار را بوه ی نرمدر نوار سمت راست صفحه( روبش)مساحت  Width Yو  Width Xمقادير  -6

 د. ( تغییر دهیµm/s50روبش )با مساحت  روبش را برابرسرعت 

شود که ممکن است به پروب ا تغییر مساحت روبش، نسبت سرعت به پهنای روبش حفظ میبتوجه:  

و  هستیدصدمه بزند )مثال اگر در حال روبش سريعِ مساحت کوچکی از يک قسمت صاف از نمونه 

خواهید مساحت روبش را ناگهان افزايش دهید، در روبش بعدی، روبش با سرعت زيادی انجام می

ی توقف بعد از ونه زبر باشد، احتمال شکستن پروب وجود دارد. بهتر است گزينهشود که اگر نممی

پايان روبش را انتخاب کرده و بعد از توقف روبش، پارامترها را تغییر داده و سرعت روبش مناسب را 

 انتخاب کنید.

 

 کلیک کنید تا تصويرگیری در مقیاس جديد شروع شود. Playی روی دکمه -7

 تکرار کنید. µm5×µm5و سپس  µm10×µm10ا برای مساحت روبش ر 7و  6، 5 مراحل -8

 

فوکوس نبودن نمونه يا کم بودن نیرو  به دلیلممکن است  تصوير مناسب نیست، اگر کیفیتتوجه:  

برای اين کار  .های خاص باشد. ابتدا بايد از فوکوس بودن نمونه اطمینان حاصل پیدا کنیدبرای نمونه

اگر باز هم  .یديرا تا انتها باز نموده و از ابتدا شروع به فوکوس نما فوکوس چپی ايید.پروب را پارک نم

پروب توجه گر مربوط به تصوير نمايشحتما به  .توان نیرو را کمی تغییر دادمشکل برطرف نشد می

مقدار  .وجود نداشته باشدسوزن تا پروب بیش از اندازه به نمونه نزديک نشود و احتمال شکستن  دکنی
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. بايد مراقب بود که با اضافه کردن دادتوانید افزايش می nN01/0بار  و هر nN2/0تا  nN1/0از و را نیر

 لیور فوکوس شود و به نمونه برخورد نکند و آسیب نبیند.کانتینانونیوتن، صدم يکمیزان نیرو به 
 

را بزنید  Breakيا  F4میکرومتر گزارش شد،  15اگر باالی تصوير توپوگرافی عددی بیش از  توجه: 

 اين موضوع به دلیل بیش از حد بودن زبری نمونه است و بايد جای نمونه را تغییر داد. .(40شکل )

را فشار دهید تا پروب کامال از سطح نمونه دور شود. حال  Breakی برای اين منظور چند مرتبه دکمه

  را فشار دهید. Playی . حال دکمهتغییر داد xyروی میز را جای نمونه  ی،موتور رتوسط کنترل

 
 40شکل 

 

 ، بايد نمونه را عوض کرد.استاگر با تعويض جای نمونه باز هم زبری نمونه زياد توجه:  

 

روی صفر  fsetOfدر صورتی که بخواهید پروب يا نمونه را عوض کنید، مطمین شويد که مقادير توجه:  

را انتخاب کنید، صبر کنید تا پروب کامال  Park Piezo motorی ، گزينهUtilityد. حال در قسمت نباش

 (.41شکل )را چک کنید  Piezo motorافزار پارک بودن پارک شده و در پايین نرم

 
  41شکل 

 

 کلیک کنید. Stop scanی روی دکمه -9

 



  

 

 16واحد ، 40، پالک خیابان میرعمادتهران، خیابان بهشتی، 
  info@maharfan.com        88500326فاکس:       88500325  تلفن:

28 

 

DME-89/0002 

 خاموش کردن دستگاه 2-8

 را برابر صفر قرار دهید. Offsetمقادير  -1

اطمینوان  افوزار(نورم یدر قسمت پايین، سمت چپ پنجره Parked یکلمه ی)مشاهده موتور پیزواز پارک بودن  -2

 حاصل کنید.

 مشوکلیا تعوويض نمونوه، يی موتور میزی بپیچانید تا با روشن کردن دوباره گردساعتبه صورت  کوس راوپیچ ف -3

 .به وجود نیايدگر برای روبش

 را خاموش کنید. یموتور میز -4

 افزار را ببنديد.نرم -5

 و منبع تغذيه را خاموش کنید.کنترلر  -6

 را خاموش کنید. CCDمربوط به تصوير گر نمايش -7

 کنید.کامپیوتر را خاموش  -8

 

 تمرين 

تهیه  mµ5×µm5و  µm50×µm50 ،mµ10×µm10حاوی اطالعات را در سطح روبش  CDتصوير  mif.لطفا فايل 

 را به عنوان تصوير دوم انتخاب کنید. (Phase)تصوير فاز . کنید


