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Valg af Prøve

Da AFM’erne er mikroskoper, der måler på en meget lille længdeskala, med en meget lille "tip"er det
vigtigt, både for de resulterende billeder, men også for ikke at ødelægge tippen (eller prøven), at prøverne
er flade. Det er derfor vigtigt, når I kigger på biologiske prøver, at I udvælger en prøve, der er så flad som
muligt – derudover kan et fladt område på prøven udvælges ved at kigge gennem luppen på AFM’et inden
cantileveren (som tippen sidder på) sænkes mod prøven. Dette er vigtigt at huske under undersøgelse af
alle prøver, da dette både sikrer bedst mulige billeder, men også passer på det dyre udstyr.

Lotus

Prøven er et stykke af et lotusblad, der er tørret under pres og fastgjort til et glasslide. Se figur 1. Det
bedste resultat fås ved at måle midt på prøven, hvor den er fladest. Figur 2 og 3 viser AFM billeder af
et lotus blad - på 3D figuren ser man tydeligt højdedragene på bladet, som er med til at give bladet
superhydrofobe egenskaber.

Figur 1: Zoom af lotusblad.

Figur 2: AFM billede af et lotus blad. Figur 3: 3D billede af samme lotus blad som
i figur 2.
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Sommerfugl

Prøven er et stykke af en sommerfuglevinge, som er fastgjort til et glasslide. Når I kigger på sommerful-
gevingerne, fås det bedste resultat ved at placere AFM tippen på prøven således at billedet tages på ét
skæl, se figur 4. Dette skyldes at grænsefladen mellem to skæl giver for stor højdevariation, hvilket gør
at tippen ”giver slip” på overfladen eller knækker. Kig i luppen på AFM’ets overside og reguler prøvens
placering, enten forsigtigt med fingrene, en pincet, eller med de to ”skruer” på prøvepodiet.

Figur 4: Zoom af sommerfuglevinge. Mål inde på ét
skæl, som indikeret med den røde firkant.

Figur 5: AFM billede af et sommerfugle skæl
- læg mærke til længden af billedet.

Bambus

Prøven er et stykke bambus, der er indstøbt og slebet ned til en kornstørrelse på 0.1 µm. Det bedste
resultat fås ved at måle på prøven i ”dråben” under en vandkanal og så langt mod stammens kant som
muligt, se figur 6.

Figur 6: Zoom af bambus tværsnit. Mål i "dråbe"under
vandkanalerne, som vist med den blå firkant.

Figur 7: AFM billede af en finpoleret bam-
bus skive - læg mærke til længden af bille-
det.
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Fiskeskæl

Prøven er et fiskeskæl, der er vasket med ethanol (for at fjerne rester af fedt og slim) tørret og fastgjort til
et glasslide. Vær opmærksom på at for store højdeforskelle kan gøre at tippen ”giver slip” på overfladen
eller knækker. Mål derfor i områder tilsvarende det vist på figur 8. Tænk også over, at det måske ikke
er alle prøver, der er vasket lige godt - hvis I får dårlige eller mærkelige billeder, prøv evt. at skifte til
en anden prøve. Figur 9 viser et AFM billede af et fiskeskæl. Under målingen var der uro og rystelser i
lokalet. Sørg for at forholde jer i ro - så får både I og jeres hold bedre billeder.

Figur 8: Zoom af fiskeskæl. Mål mellem to af højde-
ryggene som går langs skællets retning, som indikeret
med den røde firkant.

Figur 9: AFM billede af fiskeskæl. Højderygge-
ne ses tydeligt. Billedet er rystet pga. rystelser
under målingen.
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