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Povzetek 
V zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja so znanstveniki razvili več metod merjenja lastnosti 
površin velikostnega razreda od mikro- in nanometra pa vse do velikosti atoma. V seminarski 
nalogi bom podrobneje predstavil merjenje z mikroskopom na atomsko silo, ki nam omogoča 
poleg topografskega merjenja površine tudi merjenje nekaterih lastnosti snovi, kot so 
elastičnost, plastičnost, adhezija, trenje in podobno. V nalogi bom opisal zgradbo mikroskopa, 
način njegovega delovanja, opisal bom nekaj različnih tipov teh mikroskopov ter široki 
spekter njihove uporabe. 
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1 Uvod 
Mikroskopija atomskih sil (ang.: atomic force microscopy - AFM) je ena od oblik 
mikroskopij, ki omogoča opazovanje neprevodnih površin v nanometrskem merilu. Od izuma 
leta 1985 pa do danes je mikroskop atomskih sil postal zelo pomemben inštrument v 
laboratorijih za fiziko trdnih snovi, v kemijskih, polimernih in bioloških laboratorijih, pojavlja 
pa se tudi že v industriji. Izredno uporaben je tudi na področju tekstilstva, čeprav njegovih 
zmožnosti na tem področju do sedaj še niso intenzivneje raziskali. 
 

 
 

Slika 1: Osnovni princip delovanja mikroskopov, ki merijo atomsko silo 
 

Osnovni princip delovanja mikroskopa je prikazan na sliki 1. Vzorec damo na piezoelektrično 
vodilo in konico tipala mikroskopa pomaknemo k površini vzorca. AFM meri silo med konico 
tipala in vzorcem. Velikost sile je običajno velikostnega reda medatomskih sil (okoli 1 nN). 
Konica tipala je na ročici, ki se lahko upogne, če nanjo deluje sila, premik ročice pa lahko 
zaznavamo in merimo. Na koncu ročice je nameščeno zrcalo, v katerega je usmerjen laserski 
žarek, ki se nato odbije na krajevno občutljiv detektor, kot je prikazano na sliki 1. Pri AFM 
običajno premikamo vzorec pod nepremičnim tipalom. Računalnik krmili piezoelektrično 
vodilo, da le-to premika konico po vzorcu ali vzorec pod konico, hkrati pa dobiva podatke iz 
senzorja premika ročice in jih pretvarja v sliko. Kot rezultat dobimo topografijo površja.  
 
Predhodnik tega načina mikroskopiranja je vrstični tunelski mikroskop, ki sta ga leta 1981 
odkrila Gerd Binning in Heinrich Rohrer iz IBM-ovega raziskovalnega laboratorija v Zürichu. 
Za svoje odkritje sta 1986. leta dobila Nobelovo nagrado za fiziko (delila sta jo z Ernstom 
Rusko, ki je izdelal prve elektronske leče in leta 1933 prvi elektronski mikroskop) [2]. 
Vrstični tunelski mikroskop meri tunelski tok med zelo ostro kovinsko konico tipala in 
površino vzorca. Ko namreč med konico in vzorcem: vzpostavimo razliko napetosti (U), 
lahko elektroni tunelirajo skozi t.i. prepovedano območje iz vzorca v konico ali obratno. Tok 
(I) je eksponentno odvisen od razdalje (d) med konico tipala in vzorcem.   
 
  (1) 
 
Konstanta C je odvisna od materiala. 

 

Piezoelektrično vodilo 

CdUeI -µ
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Razdalja med konico tipala in vzorcem je zelo majhna, saj znaša le nekaj premerov atoma [6]. 
Merimo lahko pri konstantni višini tipala ali pri konstantnem toku. Te premike zelo natančna 
vezja merijo in pošiljajo podatke računalniku, ki podatke obdela in da podrobno sliko površja 
vzorca [2]. Ločljivost tunelskega mikroskopa doseže v smeri Z osi stotinko nanometra.  
V seminarju sem se omejil le na mikroskop na atomsko silo. Najprej bom opisal fizikalne 
osnove delovanja mikroskopa in različne načine delovanja. Opisal bom tudi glavne sestavne 
sklope mikroskopa: ročico z merilno konico, krajevno občutljivi detektor in piezoelektrično 
vodilo. Primere merjenja bom popestril z nekaj fotografijami, narejenih z AFM. Za tiste, ki bi 
želeli poglobiti znanje o mikroskopu na atomsko silo, sem na koncu še navedel literaturo in 
internetne vire. 
 

 
 

Slika 2: Princip delovanja tunelskega vrstičnega mikroskopa [2] 

2 Fizikalne osnove delovanja AFM 
Pri AFM delujejo med konico tipala  in površino vzorca ves čas sile, bodisi privlačne ali 
odbojne. Za delovanje AFM je najpomembnejša van der Waalsova sila med tipalom in 
vzorcem. Van der Waalsova sila je pri majhnih oddaljenostih med tipalom in vzorcem 
odbojna in zelo hitro pada z oddaljenostjo, pri nekoliko večjih oddaljenostih pa je privlačna in 
se ne spreminja tako hitro s spreminjajočo se oddaljenostjo, pri še večji oddaljenosti pa je sila 
zanemarljivo majhna (slika 3). Glede na to, kakšno silo izzovemo, ločimo dva osnovna načina 
mikroskopije: kontaktni način, ki izkorišča odbojno silo, in nekontaktni način, ki izkorišča 
privlačno silo. Razvili pa so tudi mešani, takoimenovani tapping način. Vsak od naštetih 
načinov ima nekaj prednosti in nekaj pomanjkljivosti, ki jih bom v nadaljevanju podrobneje 
razložil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3: Van der Waalsova sila pri mikroskopih na atomsko silo 

Z 

 

Mešani način delovanja   - tapping 
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2.1 Kontaktni način delovanja  

Kontaktni način je v osnovi podoben delovanju klasičnega gramofona na celuloidno ploščo. 
Konica tipala je pritrjena na koncu vzmetnega nosilca – ročice, ki ima vzmetno konstanto 
manjšo, kot je efektivna vzmetna konstanta med atomi. Med delovanjem konica drsi po 
površini in sledi vboklinam in izboklinam na površini vzorca. Pri tem se zelo občutljiva ročica 
upogiba. Van der Waalsova krivulja je v odbojnem območju zelo strma, kar pomeni, da na 
majhni razdalji sila močno naraste. Razdalja med konico tipala  in površino vzorca se ne 
spreminja, ker so sile v ravnovesju [5].  
Omeniti je treba še druge vplive, ki se pojavijo pri kontaktnem načinu dela: ker delamo v 
nanometrskih razmerah, pomenijo drobne vodne kapljice (lahko tudi molekule) veliko oviro. 
Ker pa konica prebije kapljico, deformacij na sliki skoraj ni. To je ena od velikih prednosti 
kontaktnega načina dela (slika 4) [3]. 
 

 
 

Slika 4: Konica prebije kapljo, ki skorajda ne vpliva na sliko površine 
 

2.2 Nekontaktni način delovanja  

Pri nekontaktnem načinu se izkorišča privlačno območje van der Waalsove sile. Razdalje med 
konico tipala in vzorcem so od 5 - 10 nm. Privlačna sila se sorazmerno počasi spreminja z 
oddaljenostjo (slika 3). 
Ročice pri mikroskopih z nekontaktnim načinom merjenja so trše kot pri kontaktnem načinu, 
da konica ne more udariti ob površino vzorca. Zato moramo uporabiti zelo občutljiv detektor 
premika. To izvedemo tako, da ročico vzbujamo s frekvenco, ki je blizu lastne frekvence 
ročice (ta je med 200 in 300 kHz), in z amplitudo nekaj nanometrov. Tako nihajočo ročico 
premikamo po vzorcu in zaznavamo spremembo lastne frekvence oz. spremembo amplitude 
nihanja ter spremembo faznega zamika. Tak način merjenja omogoča vertikalno ločljivost 
pod 0,1 nm. 
Nekontaktni način merjenja ima dve bistveni prednosti pred kontaktnim načinom merjenja: 

- zaradi majhne sile, ki je okrog 10-12 N lahko merijo tudi mehke vzorce, 
- ker konica ne drsi po površini, ostane vzorec nepoškodovan (nekontaminiran), kar je 

zelo pomembno pri čistih snoveh (npr. silicij za elektroniko). 
Poleg omenjenih prednosti pa je slabost tega načina merjenja v tem, da npr. kapljice vode ne 
prepozna, ker so van der Waalsove sile majhne in se kapljica ne deformira veliko in jo 
obravnava kot del površine vzorca, kar popači sliko površine (slika 7). 
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Slika 5: Popačenje slike površine zaradi kapljice vode  
pri nekontaktnem načinu merjenja 

 
 

2.3 Mešani način (tapping mode) 

Pri mešanem načinu konica tipala na nosilcu oscilira z resonančno frekvenco. Pod tako 
nihajočo konico premikamo vzorec. Konica se pri vsakem nihaju dotakne površine. Pri tem 
praktično ne poškoduje (razi) površine, kot pri kontaktnem načinu. Lahko pa površino 
elastično deformira, npr. kapljo vode zaradi njene površinske napetosti. Zato je slika, ki jo 
dobimo pri tem načinu, kombinacija topografskih in elastičnih lastnosti površine vzorca. 

3 Zgradba AFM 
Shematsko zgradbo mikroskopa na atomsko silo prikazuje slika 8. Glavni sestavni sklopi so:  
 

- nosilec z merilno konico – tipalo, 
- krajevno občutljiv fotodetektor, 
- xyz – Piezoelektrično vodilo - stojalo za natančno premikanje vzorca v vodorovani in 

navpični smeri, 
- sklop računalniških vezij, ki uravnavajo delovanje sklopov in pretvarjajo dobljeni 

signal v sliko [3]. 
 

 
 

Slika 6: Shematska zgradba mikroskopa na atomsko silo 
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3.1 Ročica z merilno konico 

Ročica je narejena iz silicijevega oksidnitrida. Dolga je približno 100 - 200 μm, široka 10 - 40 
μm in debela 0,3 - 2 μm. Pri ročici je pomembna vzmetna konstanta, ki mora biti manjša od 
vzmetne konstante med atomi, ki je okrog 10 N/m. Vzmetna konstanta je odvisna od oblike 
ročice, njenih dimenzij in materiala, iz katerega je narejena. Upogibanje ročice mora ustrezati 
Hookovemu zakonu za vzmeti 
 

 , (2) 

 
kjer je odklon Δz določen z delujočo silo ΔF in vzmetno (prožnostno) konstanto k [5]. 
Velikost prožnostne konstante je od 0,01 do 50 N/m. Občutljivost AFM je omejena s 
termičnim gibanjem ročice, velja namreč 
 

 ,  (3) 

kjer ¾ predstavlja povprečje po času, T temperaturo in kB Boltzmanovo konstanto. 
Pri k = 1 N/m in pri sobni temperaturi znaša odmik v navpični smeri zaradi termičnega 
gibanja 0,1 nm, kar ustreza sili F = 0,1 nN [5]. Sile lahko torej merimo z največ tako 
natančnostjo [9]. 

 

 
 

Slika 7: Največkrat uporabljena oblika ročice; razsežnosti  
so narisane v približno dejanskih razmerjih (narisano po [7]). 

 
Konice so narejene iz silicija, wolframa ali silicijevega nitrida Si3N4. V osnovi so lahko 
konične ali piramidne (slika 9). Vsaka konica je na koncu zaobljena. Polmer ukrivljenosti 
znaša približno 5 nm. Komercialno so razpoložljivi trije tipi konic: normalna konica (slika 
8a), super konica (slika 8b) in "ultralever" (ultravzvod) konice (slika 8c). 
Zveza med količinami, s katerimi ocenimo lastno frekvenco ročice, je naslednja (izpeljavo 
lahko najdemo v [6]): 
 

 , (4) 

 
kjer je E prožnostni modul (E~2 10-11 Pa), ρ je gostota (ρ~3000 kg/m3), c pa je 
brezdimenzijski faktor velikostnega razreda 1, ki določa geometrijo ročice. Če bi imeli ročico 
z dolžino l=100 μm in a=0,5 μm, bi bila lastna frekvenca ročice ω~200 kHz [5]. 
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 a)  b)  c) 

Slika 8: Vrste konic: a) normalna konica, b) super konica, c) "ultralever" konica 
 

3.2 Merjenje deformacij ročice 

Upogibanje ročice izmerimo tako, da na konec ročice pritrdimo zrcalo in vanj usmerimo 
laserski žarek, ki se nato odbije (slika 13). Žarek prestrežemo s krajevno občutljivim 
fotodetektorjem, ki lahko zazna premike ročice do 1 nm (slika 14) [3]. 
 

 

 

 
   

Slika 9: Igla na nosilcu tipa po površini 
vzorca [7]. 

 Slika 10: Laserski žarek se odbije od 
zrcala na nosilcu. Premer laserja je 

približno 24 mm [7]. 
 
Odmik lahko odčitavamo tudi z izkoriščanjem optične interference, lahko pa je ročica 
narejena iz piezouporne snovi in odmik dobimo kar direktno kot električen signal. Ko imamo 
način za določanje višine ročice, lahko generiramo topografske podatke na dva načina. 
Odklon ročice je lahko uporabljen direktno za generiranje topografskih podatkov, lahko pa 
uporabimo povratno vezavo in ohranjamo višino (razdaljo med konico in vzorcem) 
konstantno, kot podatke za sliko pa uporabimo premike piezoelektričnega vodila v vertikalni 
smeri, kar je opisano v poglavju 3.4.  

3.3 Krajevno občutljivi detektor  

Naloga krajevno občutljivega detektorja (PSD – Position Sensitive Detector) je merjenje 
odmika ročice med preiskovanjem površine. Razvili so dva osnovna načina merjenja. Pri 
prvem je PSD nameščen nad konico nosilca in meri višinsko razliko med vzorcem in ročico s 
tipalno iglo. Druga metoda temelji na optični tehniki, metodi odboja žarka. Laserski žarek je 
usmerjen na hrbtno stran ročice s konico, od koder se odbije na poševno nastavljeno zrcalo, ki 
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ga usmeri na PSD (slika 15). Na ta način se majhni premiki ročice pretvorijo v dovolj velike 
premike žarka na PSD, da jih lahko izmerimo [3]. 
 

 
 

Slika 11: Metoda odboja žarka: 1 – laser, 2 – zrcalo, 3 PSD,  
4 – zaslon, 5 – vzorec, 6 – Piezoelektrično vodilo, 7 - ročica s konico. 

 
Pri premikanju konice po vzorcu se zaradi različne površine ali zaradi trenja med različnimi 
materiali pojavi še torzijska obremenitev ročice. Za merjenje torzijskih obremenitev ročice so 
razvili poseben kontaktni način mikroskopije – mikroskopijo na vzdolžno silo (LFM) (sliki 
16a in 16b) [4]. 
 

 a)  b) 

Slika 12: Torzijska obremenitev ročice zaradi a) drugačnega materiala in b) drugačne oblike 
površine  

 
Če pri merjenju uporabijo  štirisegmentni fotodetetktor, lahko izmerijo vsako obremenitev 
ročice posebej [7]. 
 

 a)  b) 

Slika 13: Merjenje različnih obremenitev s fotodetektorji (narisano po [7]): a) merjenje 
navpičnih premikov ročice, b) merjenje torzijskih obremenitev ročice 
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3.4 XYZ – Piezoelektrično vodilo 

Za zelo majhne premike vzorca med merjenjen v vodoravni ravnini xy ali v navpični smeri z 
uporabljajo piezoelektrično vodilo. Z njim lahko dosežejo premike v xy smeri do 0,05 nm. S 
piezoelektričnim vodilom lahko vzdržujejo konstantno razdaljo med konico in vzorcem ali 
konstantno silo med konico in vzorcem. V prvem primeru govorimo o metodah s konstantno 
višino, v drugem primeru pa o metodah s konstantno silo. 
Samo piezoelektrično vodilo je narejeno iz posebne keramike, običajno je to svinčev 
cirkonijev titanat. Zaradi spremembe zunanjega električnega polja se spremenijo dimenzije 
vodila. Običajno je narejeno iz štirih segmentov. Za upogibanje vodila raztezajo en segment 
in krčijo nasprotni segment vodila (slika 18) [4]. 
 

 
 

Slika 14: Piezo stojalo v obliki votlega valja (po [ 4]) 
 

Takšno stojalo omogoča največje horizontalne premike od 0,5 do 125 μm, odvisno od 
velikosti stojala. V navpični smeri so premiki do nekaj mikrometrov. Ker se lastnosti 
piezoelektričnih snovi spreminjajo s časom, moramo stojalo pogosto umeriti [7]. 
 

 
 

Slika 15: Premikanje konice ali vodila in točke merjenja pri AFM 
 

Na sliki 19 je prikazano premikanje konice ali vzorca pri AFM. Merjenja se izvedejo v rdečih 
točkah. V rdeče označenih točkah meri višino vodila pri merjenju s konstantno silo ali upogib 
ročice v primeru merjenja s konstantno višino. AFM običajno meri površino do 100 μm v 
dolžino in širino. Običajno izvede 256 ali 512 meritev v liniji .  
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4 Primeri fotografij, narejenih z AFM 
Preden predstavim nekaj primerov posnetkov površin, moram opozoriti, da z neposrednim 
merjenjem površine dobimo realno sliko površine – prave vrednosti višin. Če pa signal 
peljemo preko povratne zanke (feedback), lahko preko računalnika krmilimo vertikalno 
pozicioniranje vzorca, s tem pa lahko vzdržujemo ali konstantno oddaljenost tipala od vzorca, 
ali konstantno silo med tipalom in vzorcem. Takemu signalu rečemo error signal. Slika z error 
signalom je pogosto ostrejša in preglednejša, vendar ne nosi kvantitativne informacije o višini 
[4].   
Slika 16 prikazuje površino zrnc gipsa. S temi fotografijami so v Cinkarni Celje raziskali 
možnost uporabe odpadnega materiala v komercialno uporaben gips. Raziskava je pokazala 
upravičenost investicije v ta namen (dnevno do 300 ton). Slika 22 prikazuje posnetek DNA. 
Velikost merjene površine je bila 500 x 500 nm. Na sliki 18 je površina kompozitnega 
materiala, posneta z matodo vzdolžnih sil (LFM). Slika 19 je posnetek 11,3  11,3 nm velike 
površine zlata. Na sliki 20 je topografska površina celice. Velikost vzorca je bila 37  37 μm. 
Sliki 21 a) in 21 b) prikazujeta realno sliko bakterije in "error"   
 

 a)  b) 
  

Slika 16: Površina zrnc gipsa: a) realna slika in b) slika posneta z "error" metodo 
  

  
  

Slika 17: DNA Slika 18: Površina kompozitnega materiala 

´
´
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Slika 19: Slika površine zlata  Slika 20: Slika celice   

  

 a)  b) 
  

Slika 20: Topografija bakterije: a) realna slika, b) "error" signal slike bakterije 
 
5 Zaključek 
Mikroskop na atomsko silo je nenadomestljivo orodje za raziskovanje površine številnih 
materialov od kovinskih kristalov do občutljivih bioloških sistemov. AFM je mnogo več kot 
zgolj orodje za slikanje z atomsko ločljivostjo, saj poleg slikanja nudi tudi vpogled v naravo 
interakcij na atomskih in molekularnih ravneh in v nanomehanskem obnašanju materialov. 
Te meritve spreminjajo naš pogled na kemični, biološki in fizikalni svet. Kljub velikim 
dosežkom pa so mnoga izumi in odkritja še pred nami. 
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