
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Park NX10 
Najbardziej precyzyjny i najłatwiejszy w użyciu  
mikroskop sił atomowych 
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Park Systems   Umożliwianie przewag w nanoskali  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Park NX10 
Najlepszy wybór dla badań nad nanotechnologią 

 
 
 

Lepsze dane 
 
Park NX10 generuje dane, którym możesz zaufać oraz które możesz powielić i opublikować z najwyższą rozdzielczością nano. Nasze 
urządzenie posiada tylko prawdziwy bezstykowy AFM (mikroskop sił atomowych) przedłużający żywotność końcówki równocześnie 
zachowujący Twoją próbkę oraz niezależny skaner XY i Z oparty o zagięcia pozwalający uzyskać niespotykaną dokładność i 
rozdzielczość. 

 
Lepsza produktywność 
 
Zasilany przez nasze rewolucyjne oprogramowanie robocze Park SmartScan™, Part NX10 jest zdolny do przeprowadzenia szybszej i 
łatwiejszej konfiguracji oraz bardziej optymalnego zebrania danych niż kiedykolwiek wcześniej. Tryb automatyczny Park SmartScan 
pozwala nowicjuszom na szybkie zebranie wysokiej jakości zdjęć w nanoskali w trzech kliknięciach myszą podczas, gdy tryb ręczny 
dostarcza wszystkie funkcjonalności niezbędne weteranom do dostosowania swojego przepływu pracy w miarę potrzeb. 

 
Lepsze badania 
 
Więcej czasu i lepsze dane oznaczają, że możesz skupić się na prowadzeniu bardziej innowacyjnych badań. Szeroki zakres trybów 
pomiaru Park NX10 oraz konfigurowalna konstrukcja pozwalają na łatwe dostosowanie urządzenia do najbardziej wyjątkowych 
projektów.  



 

Park NX10 
Innowacyjne cechy dla innowacyjnej pracy 

 
 

Dokładny skan XY poprzez eliminację przesłuchów 
 

• Dwa niezależne, skanery zagięć XY i Z z zamkniętymi obwodami dla końcówki próbkowania i sondy 

• Płaski i prostopadły skan XY z niskim zagięciem resztkowym 

• Ruch poza płaszczyzną poniżej 1 nm na całym zakresie skanowania 

• Odchył linearności skanera Z poniżej 0,015% na całym zakresie skanowania 

• Dokładne pomiary wysokości bez potrzeby przetwarzania w programie 

 

Dokładna topografia AFM z wykrywaczem Z niskiego szumu 
 

• Topografia próbki mierzona wiodącym w branży wykrywaczem Z niskiego szumu 

• True Sample Topography™ bez przekraczania krawędzi lub błędu poślizgu piezoelektrycznego 

• Dokładny zapis wysokości powierzchni, również podczas skanowania z dużą prędkością 

• Zredukowane dzwonienie skanera XY dzięki algorytmowi przedniego skanowania bocznego 

• Wiodące w branży skanowanie do przodu i do tyłu z luką poniżej 0,15% 

 

Najlepsza żywotność końcówki, rozdzielczość i zachowanie próbki dzięki trybowi True Non-Contact™ 
 

• Pasmo wiodącego w branży skanera Z powyżej 9 kHz  

• Najszybsza prędkość serwomotoru Z przekraczająca 62 mm/s dla prędkości końcówki 

• Minimalne zużycie końcówki z przedłużonym obrazowaniem o wysokiej jakości i rozdzielczości 

• Zminimalizowane uszkodzenie lub modyfikacja próbki 

• Odporność na wyniki zależne od parametrów powszechne w obrazowaniu metodą stukania 

 

Oprogramowanie oparte o doświadczenie użytkownika i cechy sprzętowe 
 

• Otwierane boczne drzwiczki umożliwiające łatwą wymianę próbki lub końcówki  

• Łatwe i intuicyjne ustawienie lasera z uprzednio ustawionym mocowaniem końcówki  

• Łatwe wyjmowanie głowicy dzięki mocowaniu z zamkiem trapezowym  

• Optyka umieszczona bezpośrednio na szynie w celu uzyskania podglądu optycznego o wysokiej rozdzielczości 

• Szybkie automatyczne przysunięcie końcówki do powierzchni próbki w ciągu 10 sekund 

• Park SmartScan™ - oprogramowanie obsługujące AFM jest wystarczająco wszechstronne by uprawnić zarówno 

nowicjuszom, jak i zaawansowanym użytkowników w kierunku wielkiego badania w nanoskali. 

- Tryb automatyczny: Automatyczne uzyskiwanie obrazu w trzech prostych krokach określających 

konfigurację sondy, pozycję skanowania oraz obszar skanowania. 

- Tryb ręczny: Otwiera różne parametry skanowania oraz wsparcie makro/skryptów dla zaawansowanych 

użytkowników w celu wyregulowanej kontroli skanowania. 

 

Najbardziej wszechstronne i elastyczne rozwiązanie AFM 
 

• Największy zakres trybów SPM  

• Największa liczba opcji pomiaru próbki  

• Najlepsza kompatybilność opcji i możliwość ulepszania w branży 

• 24-bitowa cyfrowa elektronika z trzema wewnętrznymi zamknięciami, kontrolą jakości i ciągłą kalibracją sprężyny 

• Aktywna kontrola temperatury obudowy akustycznej 

  



 
  



 

Park NX10 

Technologia AFM 
 

Skanowanie płaskie prostopadłe XY bez zagięcia skanowania 
Eliminacja przesłuchów marki Park eliminuje zagięcie skanera, co pozwala na skanowanie płaskie prostopadłe XY niezależnie od lokalizacji, tempa i rozmiaru 

skanu. Nie pokazuje żadnej krzywizny tła nawet na najbardziej płaskiej powierzchni jak np. płaszczyzna optyczna czy przy różnych przesunięciach skanu. 

Dzięki temu masz zapewniony bardzo dokładny pomiar wysokości i precyzyjnej nanometrologii dla najbardziej wymagających problemów w badaniach i 

inżynierii. 

 
 
 
 

Oddzielne skanery XY i Z 
Fundamentalna różnica między marką Park i jej najbliższym konkurentem tkwi w architekturze 

skanera.  

Unikatowe konstrukcje niezależnego skanera XY oparty o zagięcia oraz skanera Z marki Park 

pozwalają na uzyskanie nieporównywalnej dokładności danych w rozdzielczości nano w branży. 

 
 
 
 
 

Dokładny pomiar powierzchni  

„Płaska” próbka tak, jak jest! 

• Niskie zagięcie resztkowe 

• Brak potrzeby przetwarzania w programie (surowe dane) 

• Dokładne wyniki niezależnie od lokalizacji skanu  

 
 
 

Wiodący w branży wykrywacz Z niskiego szumu 
 
Nasze mikroskopy AFM są wyposażone w najbardziej wydajne wykrywacze Z niskiego szumu w dziedzinie z szumem o 
wartości 0,02 nm na dużym paśmie. 
Dzięki temu wytwarzają bardzo dokładną topografię próbki bez przekroczenia krawędzi oraz bez potrzeby kalibracji. To 
tylko jeden z wielu sposobów, dzięki którym Park NX10 oszczędza Twój czas i daje ci lepsze dane. 

 
 

 
Wykrywacz Z (wysokość) 

Seria Park NX 

 
 
 

Dokładna topografia próbki  
Mierzona wykrywaczem Z niskiego szumu 

• Wykorzystuje sygnał wykrywacza Z niskiego szumu do celów 

topografii 

• Posiada niski wykrywacz Z szumu 0,02 nm na dużym paśmie 

• Brak przekroczenia krawędzi przy krawędziach natarcia i spływu 

• Wymaga przeprowadzenia kalibracji tylko raz, w fabryce 

 
Próbka: 1,2 µm Nominalny krok wysokości  
(9 µm x 1 µm, 2048 pikseli x 128 linii)  

  

Mniej niż 2 nm 

Nieprzetworzone, surowe dane 

Brak efektu poślizgu 



 
 
 
 
 

Tryb True Non-Contact™ 
 

Tryb True Non-Contact™ (tryb prawdziwego braku styku) jest trybem skanowania unikatowym dla mikroskopów Park AFM, który 
wytwarza wysoką rozdzielczość oraz dokładne dane poprzez zapobieganie niszczycielskiej interakcji końcówka-próbka podczas 
skanowania. 

 
Park AFM 

 
 

W przeciwieństwie do trybu stykowego, w którym końcówka stale dotyka próbki podczas skanowania, lub trybu stukania, w którym końcówka 

okresowo dotyka próbki, końcówka używana w trybie bezstykowym nie dotyka próbki. Z tego powodu wykorzystanie trybu bezstykowego 

posiada kilka kluczowych zalet. Skanowanie w najwyższej rozdzielczości w ciągu obrazowania jest teraz możliwe, gdyż ostrość końcówki 

zostaje zachowana. Tryb bezstykowy unika uszkodzenia miękkich próbek dzięki unikaniu bezpośredniego kontaktu między końcówką i 

powierzchnią próbki. Oszczędzasz również pieniądze, gdyż obrót na kosztowne końcówki zostaje zmniejszony. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-szy skan 30-sty skan 70-ty skan 100-ny skan 

 
Ponadto, tryb bezstykowy wyczuwa interakcje siłowe końcówka-próbka (tip-to-sample) występujące dookoła końcówki. Siły występujące 

bocznie względem końcówki zbliżającej się do próbki są wykrywane. Z tego powodu końcówki używane w trybie bezstykowym mogą 

uniknąć zderzenia z wysokimi strukturami, które mogą nagle pojawić się na powierzchni próbki. Tryb stykowy i tryb stukania są wrażliwe 

na takie zderzenia, ponieważ wykrywają wyłącznie siłę pochodzącą spod końcówki. 

 

 
Przed Po wykonaniu 20 zdjęć 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokładne reakcje wykonane przez szybszy serwomotor Z umożliwiają tryb True Non-Contact AFM  
 
 
 

Tryb True Non-Contact™ 

 

• Mniejsze zużycie końcówki = Przedłużone skanowanie z dużą rozdzielczością 

• Nieniszcząca interkacja końcówka-próbka = Zminimalizowana modyfikacja próbki 

• Zachowuje skanowanie bezstykowe na szerokim zakresie próbek i warunków. 

  

Park AFM 
skala proporcji 

1:1 



 

Park NX10 
Wyposażony w najbardziej innowacyjną technologię AFM 
 
 

 Skaner prowadzony przez zagięcie 2D z zakresem skanowania 50 µm x 50 µm 

Skaner XY składa się z symetrycznego, dwuwymiarowego zagięcia oraz stosów piezoelektrycznych 

o dużej sile. Zapewnia on wysoką prędkość prostopadłą z minimalnym ruchem poza płaszczyzną oraz 

dużą reaktywność, która jest kluczowa dla dokładnego skanowania próbki w skali nanometrowej. 

Kompaktowa i sztywna konstrukcja Park NX10 pozwala na szybką reakcję serwomotoru o niskim 

szumie. 

 

 Szybki skaner Z o zakresie skanowania 15 µm 

Napędzany piezoelektrycznym stosem o dużej sile oraz prowadzony przez konstrukcję zagięcia, 

standardowy skaner Z posiada wysoką częstotliwość rezonansową powyżej 9 kHz (zazwyczaj 10,5 

kHz) oraz bardzo szybką prędkość serwomotoru Z przekraczającą 48 mm/s dla prędkości końcówki. 

Maksymalny zakres skanowania Z można przedłużyć o 15-30 µm przy pomocy opcjonalnego skanera 

Z dalekiego zasięgu. 

 

 Czujniki pozycji XYZ niskiego szumu  

Wiodący w branży wykrywacz Z niskiego szumu zastępuje stosowane 

napięcie Z jako sygnał topografii podczas, gdy skanowanie obwodu 

zamkniętego XY niskiego szumu minimalizuje przednią i tylną lukę 

skanowania do wartości poniżej 0,15% zakresu skanowania. 

 

 Zmechanizowany stolik próbki XY 

Stolik próbki XY jest zmechanizowany w celu ułatwienia nawigacji i 

pozycjonowania próbki w regionie zainteresowania. Ten zmechanizowany 

stolik posiada rozdzielczość 0,6 um (przy użyciu mikro-stukania) na obydwu 

osiach. 

 

 Automatyka kroków i skanowania (Step-and-Scan) 

Wykorzystując funkcję Step-and-Scan ze zmechanizowanym stolikiem 

próbki, możliwe jest programowalne obrazowanie wielu regionów. Działa to 

w następujący sposób: 

 Skanowanie obrazu 

 Uniesienie wspornika 

 Przesunięcie zmechanizowanego stolika na koordynaty ustalone 

przez użytkownika  

 Zbliżenie 

 Powtórzenie skanowania 

Ta zautomatyzowana cecha znacząca zwiększa produktywność poprzez 

zredukowanie zapotrzebowania na Twoją interakcję podczas procesu 

skanowania. 

 

 Przystępny uchwyt na próbki 

Wyjątkowa konstrukcja głowicy Park NX10 obsługuje rozmiary próbek do 50 

mm x 50 mm x 20 mm (szer. x dł. x wys.) oraz pozwala na uzyskanie łatwego 

bocznego dostępu do próbki i końcówki. 

 

 Gniazdo rozszerzenia dla zaawansowanych trybów SPM i opcji 

Zaawansowane tryby SPM są włączane poprzez podłączenie modułu opcji do gniazda rozszerzenia. Modułowa konstrukcja 

skanerów AFM z serii NX pozwala na kompatybilność opcji na całej linii produktów.  



 

 Optyka na osi o dużym zasięgu ze zintegrowanym oświetleniem 
 
 
 
 

Dedykowana soczewka obiektywu Park NX10 z ultra długim dystansem roboczym (50 mm, WD 0,21 

NA, rozdzielczość 1,0 µm) zapewnia bezpośredni podgląd optyczny na osi z nieporównywalną 

czytelnością. Pozwala to użytkownikom na łatwą nawigację po powierzchni próbki oraz na szybkie 

znalezienie obszaru docelowego. Wraz z głowicą soczewki obiektywu dalekiej podróży EL20x, 

powiększony rozmiar czujnika CCD zapewnia rozdzielczość 0,7 µm bez utraty jakości wizualnej. 

 

 Automatyczne zaangażowanie przez głowicę SLD typu Slide-to-Connect 
 

Głowicę mikroskopu AFT można łatwo włożyć lub wyjąć poprzez przesunięcie jej wzdłuż szyny trapezowej. Powoduje to 

automatyczne zablokowanie głowicy w uprzednio ustalonej pozycji i podłączają do elektroniki sterowania z powtarzalnością 

pozycjonowania równą kilku mikronom. Niska spójność z diodą super luminescencyjną (SLD) umożliwia dokładne obrazowanie 

wysoce refleksyjnych powierzchni oraz dokładne pomiary dla spektroskopii dystans-siła pico-Newtona. Długość fali SLD 

eliminuje problemy z zakłóceniami dla użytkowników zainteresowanych połączeniem mikroskopu AFM z eksperymentami w 

spektrum światła widzialnego. 

 

 Zmechanizowany stolik Z regulowany pionowo i stolik skupienia 
 

Zarówno zmechanizowany stolik Z, jak i zmechanizowany stolik skupienia umożliwiają zaangażowanie wspornika do 

powierzchni próbki przy równoczesnym utrzymaniu wyraźnej wizji dla użytkownika. Ponieważ stolik skupienia jest 

zmechanizowany i sterowany przez oprogramowanie, posiada on precyzję niezbędną do zastosowań z przezroczystymi 

próbkami i komórkami płynnymi. 

 
Szybka 24-bitowa cyfrowa elektronika 
 
Wszystkie mikroskopy AFM z serii NX są sterowane i przetwarzane przez ten sam sterownik elektroniki NX. Sterownik jest 

w pełni cyfrową i szybką 24-bitową elektroniką, która skutecznie realizuje tryb True Non-Contact™ pod kątem dokładności 

i prędkości. Dzięki konstrukcji niskiego szumu oraz szybkiemu procesorowi, sterownik jest również idealnym rozwiązaniem 

dla dokładnego pomiaru napięcia i prądu, a także dla obrazowania w nanoskali. Wbudowana pojemność cyfrowego 

przetwarzania sygnału dodaje funkcjonalności i ekonomii dla naszych rozwiązań AFM dla zaawansowanych badaczy. 

 
 

24-bitowa rozdzielczość sygnału dla wykrywaczy XY i Z 

• rozdzielczość 0,003 nm w XY (50 µm XY) 

• rozdzielczość 0,001 nm w XY (15 µm Z) 

 

Wbudowana pojemność cyfrowego przetwarzania sygnału 

• 3 kanały elastycznych cyfrowych zamknięć 

• Stała kalibracja sprężyny (metoda termiczna) 

• Dołączona cyfrowa kontrola jakości 

 

Zintegrowane porty sygnału dostępu  

• Dedykowane i programowalne porty wejścia/wyjścia sygnału 

• 7 wejść i 3 wyjścia 

 
 

Park SmartScan™ 
 
Rewolucyjne oprogramowanie robocze dla mikroskopów AFM marki Park łączy w sobie wszechstronność, łatwość użycia, oraz 
najlepszą jakość wykonania dla najlepszego dostępnego doświadczenia AFM. Park SmartScan posiada tryb automatyczny 
asystujący niedoświadczonym użytkownikom w szybkim uzyskiwaniu jakościowych obrazów w nanoskali przy minimalnym 
wysiłku oraz pełny tryb ręczny, który pozwoli zaawansowanym użytkownikom AFM na stworzenie w pełni dostosowanego 
skanowania próbki z dostępem do różnych parametrów, ustawień oraz funkcji zaawansowanych takich jak makra oraz skrypty. 

  

Sterownik Park NX AFM 



 

Park NX10 
Dlaczego najmniejszy mikroskop AFM małej próbki na świecie jest również najłatwiejszy w użyciu 

 
 
 
 

Łatwa wymiana końcówki i próbki 
 
Wyjątkowa konstrukcja głowicy pozwala na łatwy dostęp boczny, co z kolei 
umożliwia łatwe ręczne umieszczanie nowych końcówek i próbek. Dzięki 
wykorzystaniu uprzednio ustawionych wsporników zamontowanych na 
uchwycie końcówki wspornika, wspornik jest gotowy do skanowania bez 
potrzeby wykonywania skomplikowanego ustawiania promienia lasera. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Łatwe ręczne umieszczanie 

 
 
 

Piorunująco szybkie automatyczne przysunięcie końcówki 
 
Nasze automatyczne zbliżenie końcówki do próbki nie wymaga interwencji użytkownika i jest wykonywana 
w ciągu 10 sekund od momentu załadowania wspornika. Monitorując odpowiedź wspornika na 
zbliżającą się powierzchnię, Park NX10 może zainicjować automatyczne szybkie zbliżenie 
końcówki do próbki w ciągu 10 sekund od załadowania próbki. Szybka reakcja wykonana 
przez szybki skaner Z oraz przetwarzanie sygnału niskiego szumu przez sterownik elektroniki 
NX pozwalają na szybkie zaangażowanie z powierzchnią próbki bez interwencji użytkownika 
 To po prostu działa z minimalnym wymaganym zaangażowaniem użytkownika. 

 
 

 

Łatwe i intuicyjne ustawienie promienia lasera 
 
Z naszym zaawansowanym, wcześniej ustawionym uchwytem wspornika, promień lasera jest skupiony na wsporniku 
w momencie umieszczenia. Ponadto, naturalny podgląd na oś z góry, jedyny w branży, pozwala Ci na łatwe znalezienie 
plamki lasera. Ponieważ promień lasera pada pionowo na wspornik, możesz intuicyjnie przesunąć plamkę lasera wzdłuż 
osi X i Y poprzez obracanie dwóch pokręteł pozycji. W konsekwencji możesz łatwo znaleźć laser i umieścić go na PSPD 
przy pomocy naszego interfejsu użytkownika do ustawiania promienia. Od tego momentu będziesz tylko potrzebował 
pomniejszych regulacji w celu zmaksymalizowania sygnału by rozpocząć otrzymywanie danych. 
 

 
Promień lasera po wymianie jest zawsze skupiony na wsporniku 

  



 

 
 
 
 

Park SmartScan™ 
 
 
 
 

Wybierz gęstość pikseli 
i rozmiar skanu. 

 

Rozpoczęcie z nową próbką  
 

KONFIGURACJA 
 
 

POZYCJA 
 
 

OBRAZ 
 
 

 
KONIEC 

 
 

Obrazowanie jednym kliknięciem z trybem automatycznym SmartScan™ 
 

Musisz tylko określić preferencje jakość-prędkość, gęstość pikseli i rozmiar skanu dla obrazowania AFM. 
Pomijając te czynniki, możesz zostawić wszystkie skomplikowane parametry AFM trybowi 
automatycznemu SmartScan™. Naciśnięcie przycisku sprawi, że system automatycznie rozpocznie 
pomiar ze zoptymalizowanymi warunkami dla obrazowania. 

 
 
 

System operacyjny AFM dla każdego, od amatora po eksperta 
 

Niezależnie od tego, czy twoje potrzeby AFM są skupione na badaniach akademickich, metrologii przemysłowej lub analizie awarii, tryb automatyczny 
SmartScan oferuje zoptymalizowany system do generowania publikowalnych, wysokojakościowych danych AFM. Ponadto, SmartScan™ obiecuje 
nawet początkującym użytkownikom produktywne sesje z mikroskopem AFM zorientowanych na uzyskanie jakościowych danych tak dobrych, jak te 
uzyskane przez eksperta, w znacznie krótszym czasie. 

 
FastApproach™ 
 
Naciśnij przycisk Position, zaś skaner Z automatycznie zbliży się do próbki ze znacznie większą prędkością niż prędkość 
ręcznego zbliżenia. Opatentowana technologia FastApproach™ marki Park bezpiecznie przesuwa sondę w dół do powierzchni 
próbki z pełną prędkością bez interwencji użytkownika oraz aktywuje się w 10 sekund po załadowaniu wspornika. 

 
Łatwe znajdowanie obszaru zainteresowania 
 
Po zaangażowaniu sonda-powierzchnia, kamera optyczna automatycznie skupi się na próbce w celu znalezienia Twojego 
obszaru zainteresowania (AOI). Doświadczenie użytkownika (UX) SmartScan™ z łatwością umożliwia intuicyjną nawigację 
po próbce poprzez kontrolowanie zmechanizowanych stolików w zintegrowanym oknie optycznym. Możesz przesunąć 
obszar AOI próbki bezpośrednio poprzez naciśnięcie pożądanej pozycji w oknie optycznym. 

 
Obrazowanie przyspieszające z funkcją AdaptiveScan™ 
 
Innowacyjna funkcja AdaptiveScan™ marki Park automatycznie steruje prędkością skanowania w oparciu o szczyty i dolina na powierzchni próbki. 
Funkcja AdaptiveScan™ dostosowuje optymalną prędkość skanowania w sposób dynamiczny w celu otrzymania jakościowego obrazu nieznanej 
morfologii przy większej prędkości. Powoduje to skuteczne skrócenie czasu obrazowania przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu 
porównywalnej z tą otrzymywaną ręcznie przez dobrze wyszkolonego eksperta. Podczas przechodzenia do sąsiadujących lokacji lub przybliżania na 
cel, funkcja AdaptiveScan automatycznie stosuje nowy optymalny warunek.  

R
ozpoczęcie z now

ą próbką 
 



 

Park NX10 
Można dostosować do dowolnego projektu 

 
Szeroki zakres trybów skanowania oraz modułowa konstrukcja serii NX pozwala na 
łatwe dostosowanie do potrzeb dowolnego projektu mikroskopii sond skanujących. 

 
Podstawowe obrazowanie 
 

• Tryb True Non-Contact AFM  

• Tryb Basic Contact AFM 

• Mikroskopia siły bocznej (LFM) 

• Obrazowanie fazowe 

• AFM przerywane (stukanie) 
 
 
Właściwości chemiczne 
 

• Mikroskopia siły chemicznej przy pomocy 
końcówki funkcjonalnej 

• Mikroskopia elektrochemiczna (EC-STM i 
EC-AFM) 

 
Właściwości termiczne 
 

• Skaningowa mikroskopia termiczna (SThM) 
 

Właściwości elektryczne 
 

• Przewodzący AFM  

• Spektroskopia I-V 

• Skaningowa mikroskopia sondy Kelvina 
(SKPM/KPM)  

• SKPM z wysokim napięciem 

• Skaningowa mikroskopia pojemności 
(SCM) 

• Skaningowa mikroskopia rozprowadzania-
oporu (SSRM) 

• Skaningowa mikroskopia tunelowa (STM) 

• Skaningowa spektroskopia tunelowa (STS) 

• Mapowanie fotoprądowe czasowo-
rozdzielcze (Tr-PCM) 

 
Właściwości optyczne 
 

• Końcówkowo wzmocniona spektroskopia 
Ramana (TERS) 

• Mapowanie fotoprądowe czasowo-
rozdzielcze (Tr-PCM) 

Właściwości magnetyczne 
 

• Mikroskopia siły magnetycznej (MFM) 

• Przestrajalne MFM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Właściwości 
dielektryczne/piezoelektryczne 
 

• Mikroskopia siły elektrycznej (EFM) 

• Dynamiczny styk EFM (DC-EFM) 

• Mikroskopia siły piezoelektrycznej (PFM) 

• PFM z wysokim napięciem 

 

Właściwości mechaniczne 
 

• Mikroskopia modulacji siły (FMM) 

• Nanoindentacja 

• Nanolitografia 

 
 

• Nanolitografia z wysokim napięciem 

• Nanomanipulacja 

• Mikroskopia siły piezoelektrycznej (PFM) 

Pomiar siły 
 

• Spektroskopia Siła Dystans (F-D) 

• Obrazowanie wielkości siły 

• Stała kalibracja sprężyny metodą termiczną 
 
 
 

 
  

Wysoka próbka Krok wysokości 1,5 μm 
Tryb skanowania: Bezstykowy, topografia z pozycji Z czujnika 

Twarda próbka Folia wolframowa 
Tryb skanowania: Bezstykowy, topografia z pozycji Z czujnika 

Płaska próbka Atomowe kroki wafla szafiru 
0,3 nm krok wysokości, Tryb skanowania: Bezstykowy, topografia z pozycji Z czujnika  

Miękka próbka Fibryl kolagenowy 
Tryb skanowania: Bezstykowy, topografia z pozycji Z czujnika 

Pierwsze zdjęcie Po wykonaniu 15 zdjęć Topografia Faza 



 

Park NX10 
Opcje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Park NX10 SICM pozwala na prawdziwe, nieinwazyjne 
obrazowanie w płynie poprzez połączenie wykorzystania nano 
pipet z bezsiłową, bezstykową techniką w warunkach wodnych. 
Zbliżenie to jest zasilane przez nasze dedykowane 
oprogramowanie Zbliżenie-Wycofanie-Skanowanie (ARS), które 
pozwala na zoptymalizowane zautomatyzowanie skanowania 
poprzez sterowanie odległością nanoskali sonda-próbka. 

 
 
 

Park NX10 SICM jest teraz dostępny w szerokim zakresie zastosowań obejmujących od biologii 
komórkowej przez chemię analityczną i elektrofizjologię po neurobiologię 

 
 

Moduł Park NX10 SICM 
 

• Nowy moduł sprzętowy dla Park NX10, który umożliwia funkcjonalność Skaningowej mikroskopii przewodności jonów (SICM). 

 
  

Skanery XY 
 

• Skaner XY 10 µm x 10 µm 

• Skaner XY 50 µm x 50 µm 

• Skaner XY 100 µm x 100 µm 

Głowice skanera Z 
 

• Głowica skanera Z 15 µm 

• Głowica skanera Z 30 µm 

• Szeroki dostęp optyczny z boku 

Kontrola temperatury 
 

• Etap grzania i chłodzenia (0 do 180 °C) 

• Etap grzania 250 ºC 

• Etap grzania 600 ºC 

Komórki płynne 
 

• Uniwersalna komórka płynna 

• Komórka elektrochemii 

• Otwarta komórka płynna 

Sonda płynna typu Probehand 
 

• Zaprojektowana do obrazowania w ogólnym 
środowisku płynnym 

• Odporna na większość roztworów buforowych, w 
tym kwas 

• Obrazowanie stykowe i bezstykowe AFM w płynie 

Nośnik chipu typu Clip 
 

• Może być użyty z niezamontowanym wspornikiem 

• Funkcja obciążenia końcówki dla przewodzącego 
AFM i EFM 

• Zakres obciążenia końcówki: -10 V do 10 V 

Generator pola magnetycznego 
 

• Stosuje zewnętrzne pole magnetyczne równoległe do 
powierzchni próbki 

• Przestrajalne pole magnetyczne 

• Zakres: -300 do 300 jedn. Gausa  

• Składa się z rdzenia z czystego żelaza oraz dwóch 
cewek elektromagnetycznych 

Aktywna kontrola temperatury obudowy akustycznej 
 

• Łatwe w użyciu sterowanie - Innowacyjna 
konstrukcja sterowania pozwala Park NX10 na 
szybkie osiągnięcie balansu temperatury 

• Wykonuj skanowanie szybciej - Stabilność 
temperatury poniżej 0,05 ºC w ciągu 10 minut od 
zamknięcia drzwiczek obudowy akustycznej 



 

Park NX10 
Specyfikacja 

 

Skaner Skaner XY Skaner Z 

  
Głowica AFM 
Sterowany skaner zagięcia o wysokiej mocy 
Zakres skanowania: 15 µm (opcjonalnie 30 µm) 
Rozdzielczość: 0,015 nm 
Pozycja wykrywacza szumu: 0,03 nm (pasmo: 1 
kHz) 
Częstotliwość rezonansowa: > 9 kHz (zazwyczaj 
10,5 kHz) 
 

 
Głowica SICM 
Konstrukcja prowadzona przez zagięcie i napędzana 
wielokrotnymi ułożonymi stosami piezoelektrycznymi 
Zakres skanowania Z: 25 µm 
Pozycja wykrywacza szumu:  
0,03 nm (pasmo: 1 kHz) 
 

 
Pojedynczy moduł skanera XY zagięcia ze sterowaniem obwodu zamkniętego 
Zakres skanowania: 50 µm × 50 µm (opcjonalnie 10 µm × 10 µm lub 100 µm × 
100 µm) 
Rozdzielczość: 0,05 nm 
Pozycja wykrywacza szumu: < 0,25 nm (pasmo: 1 kHz) 
Ruch poza płaszczyzną: < 2 nm (na skanie 40 µm) 
 

Stolik  Wizja  

  
Rozmiar próbki: Otwarta przestrzeń do 100 mm x 100 mm, grubość do 20 mm 
Masa próbki: do 500 g 
Zakres podróży stolika XY: 20 mm x 20 mm 
Zakres podróży stolika Z: 25 mm 
Zakres podróży stolika skupienia: 15 mm 

 
Wizja bezpośrednio na osi powierzchni próbki i wspornika 
Pole widzenia: 480 µm × 360 µm (z soczewką obiektywu 10×) 
CCD: 1 Mpiksel (rozdzielczość piksela: 0,4 µm) 

5 Mpiksel (rozdzielczość piksela: 0,2 µm) 
 
Soczewka obiektywu 
 
10x (0.21 NA) soczewka z ultra długim dystansem roboczym (rozdzielczość 
1 µm) 
20x (0,42 NA) soczewka o wysokiej rozdzielczości i z długim dystansem 
roboczym (rozdzielczość 0,6 µm) 
 

Elektronika Przetwarzanie sygnału Zintegrowane funkcje Dostęp zewn. sygnału 

  
ADC: 18 kanałów 
Kanały ADC (64 MSPS) 
24-bitowe ADC dla czujnika pozycji X, Y i Z skanera 
DAC: 11 kanałów 
Kanały DAC (64 MSPS) 
20-bitowe DAC dla pozycjonowania X, Y i Z skanera 
Maksymalny rozmiar danych: 4096 x 4096 pikseli 
 

 
3 kanały elastycznego cyfrowego wzmacniacza 
zamknięcia 
Stała kalibracja sprężyny (metoda termiczna) 
Cyfrowa kontrola jakości 
 

 
20 wbudowanych portów wejścia/wyjścia sygnału 
5 wyjść TTL: EOF, EOL, EOP, Modulacja, oraz obciążenie 

AC 
 

Opcje/Tryby Podstawowe obrazowanie Właściwości chemiczne Właściwości dielektryczne/piezoelektryczne 

  

• Tryb True Non-Contact 

• Tryb Basic Contact 

• Mikroskopia siły bocznej (LFM) 

• Tryb obrazowania fazowego 

• Tryb stukania 
 

 

• Mikroskopia siły chemicznej przy pomocy końcówki 
funkcjonalnej 

• Mikroskopia elektrochemiczna (EC-STM i EC-AFM) 
 

 

• Mikroskopia siły elektrycznej (EFM) 

• Dynamiczny styk EFM (EFM-DC) 

• Mikroskopia siły piezoelektrycznej (PFM) 

• PFM z wysokim napięciem 
 

 Pomiar siły Właściwości magnetyczne Właściwości termiczne 

  

• Spektroskopia Siła Dystans (F-D) 

• Obrazowanie wielkości siły 
 

 

• Mikroskopia siły magnetycznej (MFM) 

• Możliwość dostosowaniai MFM 
 

 

• Skaningowa mikroskopia termiczna (SThM) 
 

 Właściwości elektryczne  Właściwości mechaniczne 

  

• Określanie przewodności AFM (CP-AFM) 

• Spektroskopia I-V 

• Skaningowa mikroskopia sondy Kelvina (SKPM/KPM) 

• SKPM z wysokim napięciem 

• Skaningowa mikroskopia pojemności (SCM) typu QuickStep 
 

 

• Skaningowa mikroskopia rozprowadzania-oporu 
(SSRM) 

• Skaningowa mikroskopia tunelowa (STM) 

• Skaningowa spektroskopia tunelowa (STS) 

• Mapowanie fotoprądowe (PCM) 

• Spektroskopia prąd-dystans (z SICM) 
 

 

• Tryb określania 

• Mikroskopia modulacji siły (FMM) 

• Nanoindentacja 

• Nanolitografia 

• Nanolitografia z wysokim napięciem 

• Nanomanipulacja 
 

Oprogramowanie Park SmartScan™ Osprzęt  

  

• Sterowanie systemem AFM oraz oprogramowanie pozyskujące dane 

• Tryb automatyczny dla szybkiej konfiguracji i łatwego obrazowania 

• Tryb ręczny dla zaawansowanego użytku oraz dokładniejszej kontroli skanowania 
 
XEI 
 

• Oprogramowania analizujące dane AFM 

• Samodzielna konstrukcja - można zainstalować i analizować dane z dala od mikroskopu AFM 

• Zdolny do wytwarzania trójwymiarowych renderów otrzymanych danych 
 

 
Komórka elektrochemii 
Uniwersalna komórka płynna z kontrolą temperatury 
Stoliki próbki z kontrolą temperatury 
GloveBox 
Generator pola magnetycznego 
Aktywna kontrola temperatury obudowy akustycznej  
 

  



 

i  

 

Wymiary w mm 

GloveBox * Opcjonalne 

Park NX10 * Opcjonalne    Obudowa akustyczna 101 

* Opcjonalne    Pełen system Park NX10 z obudową akustyczną 203 


