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Az előadás tematikája 

-   Transzmissziós elektronmikroszkóp (SEM), 
 
-   Pásztázó elektronmikroszkóp (TEM), 
 
-   Pásztázó alagútmikroszkóp (STM), 
 
-   Atomi erőmikroszkóp (AFM), 
 
-   Pásztázó közeltér optikai mikroszkóp (SNOM). 
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A nano előtag a görög νανοσ = törpe szóból származik.  
 
1 nm = 10-9 m,  ami körülbelül 5 nagyságrenddel kisebb, mint az emberi szem  
felbontóképessége és egy nagyságrenddel nagyobb, mint a hidrogénatom átmérője. 
 
Nanotudomány - nanotechnológia: az 1 nm – 100 nm tartományba eső objektumok  
                                                           felhasználása eszközkészítés céljára. 

1959-ben R. Feynmann vetette fel először az anyag atomi 
                szintű megfigyelésének és manipulálásának lehetőségét a 
                „There is plenty of room at the bottom” című előadásában.  

A múlt század 50-es éveiben ez a felvetés utópiának tűnt. A század utolsó harmadában  
azonban olyan új felfedezések és ismeretek birtokába jutott a tudomány, amely megváltoztatta 
a helyzetet. 

Utazás Liliputba 

„I would like to describe a field, in which little has been done, but in which 
enormous amount can be done in principle.” 



4 

nanolitográfia 

Mérettartományok 

H-atom 

TiO2 

PtO2 

vörös vértest hajszál bolha 

DNS 

C nanocső 

baktériumok 

fullerén 

vírusok 



5 

nanolitográfia 

Mérettartományok 

H-atom 

TiO2 

PtO2 

vörös vértest hajszál bolha 

DNS 

C nanocső 

baktériumok 

fullerén 

vírusok 



6 

A Képképzés fajtái 

A mikroszkópia két fajtája 

1. Párhuzamos képképzés 
 (optikai mikroszkóp, transzmissziós elektronmikroszkóp) 

Felbontás: 

Ernst Abbe (1840 – 1905) 

Képképzés lencsékkel.  
A nyalábok interferenciája alakítja ki a képet. 

2. Soros képképzés (pásztázó típusú mikroszkópok)  

Felbontás: a nyaláb (vagy a mérőszonda) mérete a mintán szabja meg.  

A pásztázás elvének felfedezése: Max Knoll 1935. 

α
λ
sinn2

d =

képpont 
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Párhuzamos képképzés 

Az ideális mikroszkóp (optikai, TEM) sugármenete 

 

Az ábra egy lencse leképezését mutatja az Abbe-elmélet szerint.  

A lencse úgy „működik”, hogy a képsíkban  
ismételt Fourier-transzformáció eredményeképpen 
a tárgy nagyított képe jelenik meg. 

A fókuszsíkban az f(x,y) függvény  
Fourier-transzformáltja jelenik meg  
(mint a Fraunhofer-kép esetén). 

A mintát az f(x,y) komplex függvény írja le. 



8 

Lencsehibák 

Lencsehibák 

szini hiba 

asztigmatizmus apertura diffrakció 

gömbi hiba 



9 

Optikai mikroszkópok 

Optikai mikroszkópia 

Látható fénnyel működik (~ 400 nm – 800 nm). 
A tudomány ilyen mikroszkópot használt először. 

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723, Netherlands)  
Korának legnagyobb nagyítású (~300), egylencsés mikroszkópját készítette el  
Tudományos igénnyel alkalmazta. 
Felfedezte az egysejtűeket, baktériumokat, a vörös vértestet stb.  

Carl Zeiss (1816 – 1888) 

 (Ernst Abbe, Otto Schott) 

A fejlesztés irányai: 
  - a mikroszkóp működési elvének feltárása (Abbe) 
  - a lencshibák csökkentésének módjai 
  - az üveggyártás fejlesztése 
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Mikroszkópok felbontása 

A hagyományos fénymikroszkóp a nanotartományban (<100 nm) nem jöhet szóba, hiszen az 
Abbe-féle felbontási határ korlátot szab: 

usinn2
d λ

=

ahol u a lencse félnyílásszöge, n a tárgy és a lencse között lévő közeg törésmutatója,  
λ a fény hullámhossza (ferde megvilágításra vonatkozó összefüggés). 
Maximális értékek: n<1,5; u<65o; NA=nsinu=1,4; λ=550 nm;  
Ezzel látható fényre az elvi felbontási határ: ~ 200 nm. 

Pl.   E=100 keV  ⇒ .nm108,3 3−⋅=λ

Ezzel szemben az elektronmikroszkópban az elektronok de Broglie-hullámhossza: 

A lencse látószöge kicsi: u ~ 10-2. Ma a nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóp  
(HRTEM) felbontási határa 0,1-0,2 nm. 
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Elektronmikroszkópia 
Az elektron – anyag kölcsönhatás kiváltotta „termékek” 

1.  Előre szórt elektronok. Nincs energiaveszteség, nincs irányváltozás.  
   A transzmissziós elektronmikrószkópiában (TEM) a  
   világos látóterű (bright-field) képhez felhasználható.  
 
2.  Rugalmatlanul szóródó elektronok. Kis energiaveszteség,  
    kis szögben szóródás.  
    Felhasználható: elektron energiaveszteség spektroszkópiában  
    és speciális képalkotásra. 
 
3.  Rugalmasan szóródó elektronok. Nincs energiaveszteség,  
    az irányváltozás fok nagyságrendű. Kristályos anyag esetén  
    az irányt a Bragg-törvény szabja meg.  
   TEM diffrakció, TEM sötét látóterű kép (dark field),  
    és a nagyfelbontású elektronmikroszkópia (HREM) használja.  
 
4.  Szekunder elektronok. A minta nyaláb felöli oldalán keletkeznek. Gyengén kötött, külső héjon  
    lévő elektronoktól erednek, amelyeket a nyaláb kiüt a helyükről.  
    Összegyűjtve topografikus (felületi) információt adnak a pásztázó elektronmikroszkópiában (SEM). 
 
5.  Visszaszórt (backscattered) elektronok. Az eredeti nyalábból rugalmas és rugalmatlan  
    nagyszögű szórást szenvedett elektronok. Képalkotásra felhasználható (SEM). 



12 

Elektronmikroszkópia 
Az elektron – anyag kölcsönhatás kiváltotta „termékek” 

6.  Röntgen-sugárzás. Az elsődleges elektronnyaláb  
    hatására belső héjon elektron vakancia keletkezik.  
    A betöltődés során röntgen foton távozik.  
    Az analitikus elektronmikroszkópiában (AEM) a  
    legáltalánosabban használt jel.  
    Kémiai összetétel meghatározásra használható. 
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TEM 
A reális mikroszkópban egy lencse helyett lencserendszer.  
 
Pl. az ábrán egy háromfokozatú mikroszkóp sugármenete látható. 

Kétféle üzemmód:  
a képernyőre vagy az objektív lencse képsíkját,  

Az első esetben a tárgy három lépésben nagyított képét,  
 
a második esetben a két lépésben nagyított diffrakciós képet látjuk.  
 

vagy a hátsó fókuszsíkját képezzük le. 
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Elektronmikroszkópia, TEM, diffrakció 
Diffrakciós üzemmód 

Az ernyőn a minta kristályrácsának diffrakciós képe jelenik meg.  

Polikristályos minta esetén, mivel a diffrakciós szög kicsi, 
a képen az egyes kristály síkoknak megfelelő, folytonos 
köröket látunk. 

Egykristály minta esetén a képen a kristály reciprokrácsának  
pontjai látszanak. 
 
A középső, direkt nyalábnak megfelelő folt körül a  
rugalmatlanul szóródó elektronok felhője is látszik. 

Amorf minta esetén a párkorrelációs függvény  
Fourier-transzformáltja látszik a diffrakciós képen,  
ami diffúz körök formájában jelenik meg.   

A diffrakciós apertúrával polikristályos  minta esetén egy  
szemcséről is kaphatunk egykristály diffrakciós képet. 
Ez a határolt területű diffrakció (selected area diffraction = SAD)  
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TEM képképző üzemmód 

Az objektív lencse fókuszsíkjában elhelyezett objektív apertúrával a diffrekciós pontokhoz  
tartozó nyalábok közül egy vagy több engedhető át további leképezésre (képképzésre).  

Ha csak a középső (direkt) nyalábot engedjük át, akkor a leképezés során az un. világos 
látóterű képet kapjuk. 
Ha csak egy eltérített nyalábot engedünk át, akkor az un. sötét látóterű képet kapjuk. 

Ha több nyalábot engedünk át a képképzésre, akkor a nagyfelbontású képet kapjuk. 
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Példa mikroszkópi és diffrakciós képekre: 
 
Az ábrán egy Ir-Si atomokból álló minta elektronmikroszkópos képét és diffrakciós képét  
látjuk különböző hőmérsékletű hőkezelések után. 

Az első képpár az amorf kiindulási állapotot mutatja, 
széles gyűrűkkel a diffrakciós képen  
(az autokorrelációs függvény Fourier-transzformáltját  
látjuk). 

A második képpáron az látszik, hogy 400 Co-os  
hőkezelés után a minta aprószemcséssé vált  
(porminta), ami a diffrakciós képen keskeny gyűrűk  
kialakulásához vezet. 

A harmadik képpár 700 Co-os hőkezelés után az  
egyik nagy szemcse (egykristály) diffrakciós pontjait  
mutatja. 
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HRTEM mikroszkópi üzemmód 
A TEM felbontása a nanotartomány vizsgálatát is lehetővé teszi. 

GaAs mátrixra növesztett InAs kvantum pötty TEM felvételei. 
b) a g=(001) diffrakciós iránnyal képezett világos látóterű kép 
c) a a g=(200) diffrakciós iránnyal képezett sötét látóterű kép 
d) a a g=(220) diffrakciós iránnyal képezett sötét látóterű kép 

A [011] kristályirányra merőleges keresztirányú  (cross section) HRTEM felvétel 
a kvantumpöttyről 
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SEM 

– Soros képképzés. A képalkotáshoz nem kellenek lencsék. A lencsék tulajdonságai    
   elsősorban a fókuszálás minőségében jelennek meg, ami közvetve befolyásolja a   
   képalkotást. 
 
– A maximális felbontás ma ~ 1 nm. 

Működési elv 
 
– Az elektron nyaláb fókuszálva pásztázza    
   a minta felületét sorról sorra. 

– A katódsugárcső elektronnyalábja ezzel  
   szinkronban pásztázza a képernyőt.  

– Ahol valamilyen objektum miatt a felületről érkező „termék” intenzitása változik, ez a változás  
   a képernyőn is látszik. Így alakul ki a kép.  

Pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electronmicroscope=SEM).  
Elterjedt, népszerű anyagvizsgáló eszköz, amellyel a felületközeli tartományok vizsgálhatók. 

– Az elektronnyaláb által kiváltott szekunder elektronokat, visszaszórt elektronokat és  
   röntgen fotonokat detektorok érzékelik. A detektorok jelével moduláljuk a képernyő nyalábját. 
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A SEM felépítése 

A mikroszkóp felépítése 

 

A forrás: elektron ágyú, amely hasonló felépítésű és elvi 
működésű, mint a TEM esetében. 

 

Tipikus elektron energia: 500 eV-30 keV. 

 

Az elektronágyúból kilépő nyalábot elektromágneses 
kondenzor lencsékkel a mintára fókuszálják.  

 

A pásztázó tekercsek mozgatják a nyalábot a minta felülete 
mentén. 

 

A detektorok a minta felett helyezkednek el. 
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Pásztázó Elektronmikroszkóp 

A minta felületéből kiváltott „termékek” különböző  
energiájúak, és ezért különböző mélységből és  
különböző térfogatól származnak. 
 
Az elektronnyaláb átmérője mellett ez az, ami a  
felbontást meghatározza. 

30 keV 15 keV 5 keV 1 keV 0,5 keV 

l
LN =

Nagyítás 

A SEM nagyítását lényegében geometriai viszonyok határozzák meg. 

Nmax ~ 105 

Felbontás 

dmax = 1 nm,  (SE esetére igaz). 

A bombázó elektronok energiájától függ a gerjesztett térfogat. 
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Elektronmikroszkópia, SEM 

A SEM működésének általános tulajdonságai: 
-  Vastag minta is vizsgálható.  
-  Kevesebb előkészítést igényel, mint a TEM minták.  
-  A szennyezéseket célszerű a vizsgálat előtt a felületről eltávolítani  
-  A SEM vizsgálat során töltés jut a minta felületére, aminek elvezetéséről gondoskodni kell.  
    
   Vezető minták esetén a töltés a földelt mintatartón keresztül távozik.  
    
   Szigetelő minta esetén többféle módszer is létezik a töltésfelhalmozódás megakadályozására. 
   - A minta felületének bevonása vékony Au vagy C réteggel, 
   - energiaszűrés a detektor előtt, 
   - alacsonyvákuumos mikroszkópi üzemmód (10 Pa – 130 Pa, azaz 0,1 torr – 1 torr). 
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FEI Quanta 3D SEM/FIB 
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FEI Quanta 3D SEM/FIB 
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FEI Quanta 3D SEM/FIB 
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FEI Quanta 3D SEM/FIB üzemmódok 
FEI Quanta 3D SEM/FIB üzemmódok 

1. Mikroszkópi üzemmód (SE, BE) 
nagyvákuum üzemmód (nyomás < 6·10-2 Pa ~ 4,5·10-4 torr), 
alacsonyvákuumos üzemmód (nyomás: 10 – 130 Pa ~ 7,5·10-2 torr – 1 torr), 
környezeti üzemmód (nyomás: 10 Pa – 4000 Pa ~ 7,5·10-2 torr - 30 torr). 

arany gömbök szén hordozón (HV) kréta (LVSED) 
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SEM 

Példa nanostruktúra szekunder elektron SEM leképezésére: 

C nanocsövek (SWCNT) Liposzoma 
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További példák SEM képekre 

Budai melegforrásban baktérium kolónia Szén mikro és nanokonuszok 
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TEM, SEM EDX 
Röntgen foton detektálás 

Az elektronnyaláb által kiváltott röntgen sugárzásnak energia spektruma van.  

A TEM és a SEM gyakran röntgen detektorral is rendelkezik.  

A minta felett elhelyezett röntgen detektor jele felhasználható: 

-  röntgen spektroszkópia, 

-  képalkotás 

   céljaira.  

Kvalitatív és kvantitatív röntgen spektroszkópia 

(EDX=energy dispersive X-ray microanalysis) 

Energia diszperzív röntgen detektort használunk. 
Ez általában Si(Li) félvezető detektor, folyékony 
nitrogénnel hűtve. Felületét vékony Be vagy Al 
ablak védi a belevegőzés során az oxidációtól.  

A Quanta 3D SEM/FIB nagytisztaságú Si 
drift detektorral rendelkezik, Peltier-hűtéssel. 
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SEM 

Példa nanostruktúra szekunder elektron SEM leképezésére: 

TiO2 nanorészecskék (Cyclolab) 
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Fókuszált ionsugaras üzemmód (FIB) 
 
Kettős nyaláb (elektron + Ga ion) 

Ionsugár: 
- Maratás (sputtering) (10 x 5 x3 μm/10 min) 
- Gázkémia (fokozott maratás, fém leválasztás 
  maszk nélkül) 
- TEM minták készítése 
- Mikro- és nanolitográfia 
- Nanostruktúrák létrehozása 
- Ionsugaras képképzés 

Az ionsugár átmérője ~ 5 nm - 6 nm. 
Minimális vonalvastagság ~ 20-25 nm. 

FIB 
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FEI Quanta 3D SEM/FIB üzemmódok 
Fókuszált ionsugaras üzemmód (FIB) 

Maratás 
Gázkémia 
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STM és AFM 

STM (1982), AFM (1986) 
Binnig és Rohrer Nobel-díj 1986-ban 
(megosztva Ernest Ruskával a TEM 
létrehozójával) 
Felbontás ~0,1 nm.  
Üzemmódok: képképző és mozgató. 
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A nanotechnológia kezdetei 

35 Xenon atom Nickel (110) felületen, He hőmérsékleten, 
IBM Zürich Research Laboratory 1990  

Nano-abacus. IBM Zürich Laboratory, 1996.  
Soronként 10-10 fullerén (C60) molekula, 
szobahőmérsékleten, Cu egykristály felületen lépcsők, ezek 
tartják a sorokat. A C60 molekulák STM tűvel mozgathatók.  

 
Maria Teresa Cuberes, James K. Gimzewski, and Reto R. 
Schlittler, Applied Physics Letters,  
Volume 69, Number 20 (p. 3016), November 11, 1996.  
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Az STM működési elve 

Pásztázó alagútmikroszkóp (scanning tunnelling microscope = STM) 

Az STM vezető anyagok felületének nagyfelbontású leképezésére alkalmas berendezés.  

Működés alapelve 

A minta felülete felett nm nagyságrendű távolságban  
egy hegyes tű (tip) mozog, és sorról-sorra pásztázza a felületet.  

A minta és a tű között V nagyságrendű előfeszítő  
feszültséget kapcsolunk. Ennek hatására a felület  
és a tű között, a kvantummechanikából ismert  
alagúteffektus révén, alagútáram jön létre.  

Ezzel az eszközzel akár atomi felbontás is elérhető. 
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Alagútmikroszkópia, STM 

Az STM berendezés felépítése és működése 

A tű mozgatása piezoelektromos anyagból készült hengerrel. 

A piezo effektus tenzor mennyiséggel jellemezhető.  
A tenzor komponensek nagyságrendje: ~ 1 nm/V  

Ezzel az x, y, z irányú mozgatás egyaránt megoldható. 

A tű anyaga általában Pt-Ir ötvözet.  

A beállított paraméterek állandóságát a visszacsatolás 
biztosítja (pl. állandó áram) 

A mikroszkópi kép soros módon képződik 

Az előfeszítő feszültség mV – V tartományban változhat. 
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Alagútmikroszkópia, STM 

NT-MDT (Orosz) Veeco (USA) 
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Alagútmikroszkópia, STM 

Az STM fontos tulajdonságai 

-   Minden beállítás, rögzítés, képkezelés a számítógéppel történik 

-   A berendezés mechanikus zajokra érzékeny, a zajszűrűsről gondoskodni kell. 

-   Az STM-el csak vezető minták mérhetők. 

-   A felület tisztaságáról gondoskodni kell. A réteges szerkezetű anyagok könnyen vizsgálhatók 
     (grafit, csillám stb.) 

-   Könnyen oxidálódó anyagok (pl. Si) csak vákuumban mérhetők. 

Példák 

Si (111) síkjának 7 x 7 - es rekonstrukciója Grafit (HOPG) felületén Xe ionnyom 
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Erőmikroszkópia, AFM 

Atomi erőmikroszkóp (atomic force microscope = AFM) 

Az AFM az STM technikából nőtt ki. 

Általában ugyanaz a berendezés alkalmas STM és AFM üzemmódra, mindössze a mérőfejet  
kell a megfelelőre lecserélni.  

Itt is vékony tű mozog a minta nm-es környezetében. A tű és a felület közötti erőhatást mérjük. 

Az AFM tű egy rugalmas lapka (cantilever) végén helyezkedik el.  

A tűre ható erőt a cantilever deformációjának mérésével  
határozzuk meg.  

A deformáció mérése a cantilever felületéről tükröződő 
lézerfénnyel és négy szekcióra bontott fotódiódával történik. 
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Erőmikroszkópia, AFM 

AFM üzemmódok 

Kontaktus nélküli (non-contact) üzemmód: 

A minta és a tű között első közelítésben Lennard–Jones-potenciál 
(F = -grad ULP).  

A kontaktus nélküli üzemmódban a tű 1-100 nm távolságban  
mozog a felülettől. Itt elsősorban van der Waals-erők hatnak,  
és ezek az erők taszító jellegűek.  

A minta és a tű között lehet még: 
elektrosztatikus erő (vonzó – taszító), 
magnetosztatikus erő (vonzó – taszító), 
kapilláris erők (vonzó – taszító). 

Kontakt üzemmód 

A kontakt üzemmódban a felület – tű távolság < 1 nm.  
Itt taszító erők hatnak.  
Ok: a részben árnyékolt mag Coulomb-erők, 
valamint a Pauli-elv.  

Atomi felbontás általában itt érhető el,  
hiszen a görbe itt a legmeredekebb. 

Szén nanocső mérése kontakt módusban 
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Erőmikroszkópia, AFM 

A kontaktus és a kontaktus nélküli üzemmódban egyaránt a leggyakrabban használt  
működési mód az állandó erő üzemmód. 
 
A visszacsatoló elektronika a minta és a tű között ható erőt állandónak tartja, úgy hogy  
ehhez változtatja a tű felülettől való z távolságát. 
  
A mikroszkópi kép a z(x,y) függés felrajzolásával alakul ki. 

Kalibrációs rács mérése kontaktus üzemmódban (2D, keresztmetszet, 3D) 
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Erőmikroszkópia, AFM 

A kontaktus és a kontaktus nélküli üzemmódban egyaránt a leggyakrabban használt  
működési mód az állandó erő üzemmód. 
 
A visszacsatoló elektronika a minta és a tű között ható erőt állandónak tartja, úgy hogy  
ehhez változtatja a tű felülettől való z távolságát. 
  
A mikroszkópi kép a z(x,y) függés felrajzolásával alakul ki. 

Kalibrációs rács mérése kontaktus üzemmódban (2D, keresztmetszet, 3D) 
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Erőmikroszkópia, AFM 

Dinamikus üzemmód (semi-contact, tapping mode) 

A cantilever a sajátfrekvenciáján rezeg, és a rezgés akkora amplitúdójú, hogy a tű a rezgés  
során rövid időre a kontaktus tartományba kerül, azaz ráüt a mintára.  
 
Kedvelt üzemmód, mert a rövid idejű kölcsönhatás során a minta felülete kevéssé sérülhet,  
mint a kontakt módus állandó mechanikai kapcsolata során. 

Az amplitúdó változást, vagy  
a rezgés fázisának változását  
szokták regisztrálni, és a felület x-y koordinátáinak függvényében  
felrajzolni. 

Ionbesugárzás során Al2O3 (zafír) mintán keletkezett  
nanostruktúrák kontakt módusú mérése 
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Erőmikroszkópia, AFM 

Dinamikus üzemmód (semi-contact, tapping mode) 

A cantilever a sajátfrekvenciáján rezeg, és a rezgés akkora amplitúdójú, hogy a tű a rezgés  
során rövid időre a kontaktus tartományba kerül, azaz ráüt a mintára.  
 
Kedvelt üzemmód, mert a rövid idejű kölcsönhatás során a minta felülete kevéssé sérülhet,  
mint a kontakt módus állandó mechanikai kapcsolata során. 

Az amplitúdó változást, vagy  
a rezgés fázisának változását  
szokták regisztrálni, és a felület x-y koordinátáinak függvényében  
felrajzolni. 

Ionbesugárzás során Al2O3 (zafír) mintán keletkezett  
nanostruktúrák kontakt módusú mérése 
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Közeltér optikai mikroszkóp, SNOM 

Korábban láttuk, hogy a hullámok távolterén alapuló mikroszkópok felbontási határa,  
a diffrakciós korlát miatt: 

NA
5,0dmin

λ
=

A távoltér optika tehát 200-300 nm maximális felbontást tesz lehetővé.  

Már az 1920-as években felmerült, hogy megkerülhető ez a korlát, ha a hullámhossznál  
kisebb apertúrával világítjuk meg a tárgyat, és a megvilágítást pontról-pontra mozgatjuk a  
felület mentén.  

A megvalósítás csak az STM létrejötte után vált lehetővé. 

Az STM-hez hasonló mozgató szerkezet, és a hullámhossznál kisebb apertúra segítségével  
Pohl és Denk hozta létre (1980-as évek) a pásztázó közeltér optikai mikroszkópot. 

Az apertúra fémmel borított fényvezető üvegszál,  
amelynek hegye 30-50 nm átmérőjű.  

Az apertúra közelében, nagyságrendileg ~ 1 nm  
távolságban a fényforrás közeltere hat, amely nem  
haladó hullám, és a távolsággal exponenciálisan  
lecsengő fény.  
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Közeltér optikai mikroszkóp, SNOM 

A közeltér mikroszkóp ezt a megvilágítást használja.  
A megvilágított pontról érkező fényt a berendezés pontról-pontra összegyűjti,  
és a kép elektronikusan alakul ki, más pásztázó mikroszkópokhoz hasonlóan.  

A SNOM-ot általában összeépítik egy AFM-el, ami lehetővé teszi  
a felület topografikus leképezését is.  

Az korszerű SNOM berendezések maximális felbontása ~ 30 nm.  

Az optikai mikroszkópiának az az előnye a kis hullámhosszú, de nagyobb  
energiájú röntgen és elektron hullámokkal szemben, hogy a mikroszkópi kép  
elkészítése nem károsítja a mintát.  
Ez biológiai objektumok esetében fontos szempont.  

Molekulák leképezése SNOM és AFM üzemmódban 
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