
  

Atomi Erő Mikroszkópia



  

Laterális eltérülés=(Q1+Q3)-(Q2+Q4)

Függőleges Eltérülés=(Q1+Q2)-(Q3+Q4)



  



  



  

Contact Üzemmód:

-Minta és tű folyamatosan érintkezésben

-Alkalmazás: főleg kemény felületek
vizsgálata (pl. mikroelektronikában etc.)

-Szabályozás: Eltérülés állandó szinten
tartása a Z-piezo állásának függvényében



  

Non Contact (AC) Üzemmód:
-Minta és tű között nincs folyamatos kapcsolat

-Puhább minták vizsgálatára is alkalmas (pl. fehérjék, DNS etc)

-Szabályozás: Tű tezgési amplitúdójának állandó szinten tartása a z-piezo
Mozgatásával

-Ha változik a felület jellege a tű alatt változik az amplitúdó és fázis 
(kissebb mértékben frekvencia)

-Közeg lehet folyadék vagy levegő (szárított minta) Különbözö
Kontrasztok



  



  



  



  
Tű-felület távolság
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Erőmérés: kalibráció → rugóállandó
-Rugólapka sajátfrekvenciájának meghatározása:                               

-Direkt módszer
-Termikus módszerel

-Direkt módszer: terheléses módszer

Rugólapka sajátfrekvenciája:

a rugólapkára helyezve M tömeget:



  

-Rugólapka sajátfrekvenciájának meghatározása:                               
-Direkt módszer
-Termikus módszerel

-Termikus Módszer:
-feltételezzük, hogy a rugólapka harmonikus oscillátor

-ekkor az ekvipartíció tétele alapján:

Rugóállandó

Eltérülés Négyzetátlaga

Egy szabadságifokra jutó 
átlagos energia



  

F = erő = k ∆d
∆d = elhajlás
∆s = rugólapka emelkedése

∆s ~ molekulahossz
∆d ~ erő
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Z ZMVékony filamentum Vastag filamentum

Titin

PEVK doméntandem Ig régió tandem Ig régió



  



  



  

Titin immunglobulin domén
Mechanikai stabilitás alapja: nyíróerő irányába álló H-híd csoport
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meresi adatok

1.csucs

2.csucs

X0 44.7291466 nm
Contour Length L1 1.45E+002 nm L2 1.76E+002
Persistance Length P1 3.76E-002 nm P2 3.43E-002
F0 1.08998838 nN

T [C] 25
T[ K] 298.16 L2-L1 30.47 nm
k 1.38E-23

Az első görbe illesztésekor X0 és F0 is illesztendő!

Azaz F → F-F0 és X → X-X0
Helyettesítéssel dolgozunk végig, és
Az legelső szakasz illesztésekor
4 paramétert keresünk (X0,F0,L1,P1)
Később X0,F0-t már nem iteráljuk, csak
Li és Pi a keresett. A görbe legelejét
mindíg hozzávesszük, az adja az 
„alapvonalat“.

Ez az első 
domain 
kontúrhossza

Ez a kontúrhossz

F: erő. Vigyázat, a formula SI alapegységekben értendő!

Az első két szakasz illesztése:
(kiindulási értéknek segítségül)



  

HF:

A görbe többi szakaszát is megilleszteni, majd Li és Pi adatokból
hisztogramot készíteni.

Továbbá ki kell számítani a domainekhez tartozó kontúrhosszakat, és
abból is eloszlást készíteni.


