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microscopi
DE FORCES ATÒMIQUES

FICHA ‘AFM’

Imágenes para la introducción (sin títulos) en el alumno y con títulos en el profesor:

1. ADN plasmídico (AFM)

2. Mariposa (SEM)

3. Mitocondria (TEM)

4. Mielina (STM)

Observa les imatges. Pensa juntament amb els teus companys, en què s’assemblen i en què es diferencien 
les imatges. 

Ordena-les de menor a major dimensió dels objectes principals representats i col·loca-les sobre l’escala 
de la figura.
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5. Pluma de avestruz (SEM)

6. Pelo de gato (SEM)

7. Átomos de oro (AFM)

8. Bacterias (SEM) 

9. Polen (SEM)

10. Grano de polen  (SEM)

11. Embrión de ratón (SEM)
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12. Staphylococcus aureus (óptico)

13. Papel impreso (SEM)

14. Grano de pimienta (SEM)

15. Becterófago T4 (TEM)
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activitat 1
Llegeix el text següent i respon a les qüestions:

Des de temps immemorials, l’home ha observat el món que l’envolta i ha intentat donar una explicació 

als esdeveniments que succeeixen al seu voltant. D’aquesta manera, l’observació és el punt de partida de 

tota investigació. La font principal d’observació la rebem pel sentit de la vista, però el límit físic de la nostra 

visió no ens permet observar objectes inferiors a 0,1 mm, ni formar imatges fora del rang de la radiació 

visible, que va dels 400 als 750 nm.

Busca informació sobre diversos instruments que permetin observar objectes més petits del que 
permet la visió humana. Descriu les seves característiques principals i situa’ls sobre una línia temporal.

Posa en comú amb la resta dels companys la informació recollida i la línia temporal. 

https://ssyf.ua.es/es/formacion/documentos/cursos-programados/2012/especifica/tecnicas-instru-
mentales-en-el-analisis-de-superficie/microscopia-sesion-12-noviembre.pdf

- A partir de l’esquema anterior proposa com funciona un microscopi electrònic de transmissió i 
respon a les qüestions següents: 

Hi ha dos tipus de microscòpia electrònica, el SEM i el TEM.
- Podries explicar amb ajuda de l’esquema, en què es diferencien?
- Quin creus que tindrà les millors característiques (més augment, resolució i contrast)?
- Per què?

17. Imagen ‘Microscopio óptico’, va a continuación del parráfo “Desde finales del siglo XVI

el ser humano…”:

18. Imagen  ‘Interacción  de  los  electrones  con  la  materia’,  después  del  párrafo  “Un

microscopio electrónico es aquel que…”:
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Els dos tipus de microscòpia electrònica són el Microscopi electrònic de transmissió (TEM) i el mi-
croscopi electrònic d’escombratge (SEM).

La Microscopía Electrónica de Transmisió es representa en l’es-
quema que hi ha sota la mostra. Això és així perquè en aquesta mi-
croscòpia es veuen els electrons que travessen la mostra i, tenint en 
compte que quan xoquen amb la mostra els electrons reboten o són 
absorbits per aquesta, s’obté una imatge. Per preparar la mostra cal 
un tall fi d’un gruix d’uns 2.000 àngstroms aproximadament. Aquest 
microscopi electrònic és capaç d’augmentar la imatge d’un objecte fins 
a un milió de vegades.

En la Microscopía Electrónica de d’escombratge la imatge 
s’obté quan es detecten els electrons que són dispersats en 
xocar amb la mostra (reboten). A més, també es mesuren els 
electrons que surten projectats a causa del xoc amb els elec-
trons del feix incident. La preparació de la mostra no requereix 
un tall fi com en la microscòpia anterior, ja que els electrons no 
han de travessar la mostra sinó xocar-hi i donen únicament la 
imatge superficial, sigui del gruix que sigui la mostra. Tanmateix, 
aquesta tècnica requereix un recobriment metàl·lic previ. El 
SEM té una capacitat d’augment una mica més petita que el TEM, això no obstant ens permet dife-
renciar millor les textures i els objectes prèviament polvoritzats amb un metall abans d’observar-los.

La utilización de electrones para formar la imagen conlleva el problema de tener que realizar las 
medidas en alto vacío ya que en caso contrario los electrones serían desviados. Si utilizan como 
fuente para obtener las imágenes electrones, 

- ¿Qué colores aparecerán en las imágenes?

- ¿Por qué?

- Ahora, ¿serías capaz de enumerar las diferencias de los microscopios ópticos frente a los mi-
croscopios electrónicos?

19. 20. Imágenes del TEM y el SEM, después de la explicación de ambos:

19. 20. Imágenes del TEM y el SEM, después de la explicación de ambos:

21. Imagen ‘Esquema comparativo del  microscopio  óptico,  SEM y  TEM,  después  de  la

pregunta “¿seríais capaces de enumerar las diferencias de los microscopios ópticos

frente a los microscopios electrónicos?”:

22. Imagen microscopio de efecto túnel (STM), después de “Si la punta es movida a través

de la muestra…”:

En 1981 se desarrolló un nuevo microscopio, 
el Microscopio de Efecto Túnel (STM), basado 
en la existencia de una corriente de polariza-
ción cuando dos superficies conductoras están 
lo suficientemente cerca.
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La utilització d’electrons per formar la imatge comporta el problema d’haver de fer els mesuraments en alt 
buit ja que, en cas contrari, els electrons serien desviats.

- quins colors sortiran a les imatges?

- Per què?

- Ara, series capaç d’enumerar les diferències que hi ha entre els microscopis òptics i els microscòpics 
electrònics?

El 1981 es va desenvolupar un nou microscopi, el microscopi d’efecte túnel (STM), basat en l’existència d’un 
corrent de polarització quan dues superfícies conductores són prou a prop l’una de l’altra.

Després d’observar el vídeo explicatiu projectat pel professor, fes un esquema sobre el funcionament 
d’aquest microscopi.

- Quins avantatges i quins inconvenients té?

Per solucionar l’impediment de l’AFM es va desenvolupar l’AFM (Microscopi de Forces Atòmiques). 

- Observant l’esquema de l’AFM, com creus que funciona?

- Per a què serveix cada una de les parts?

- Recordant la llei de Hooke, se t’acut alguna relació per obtenir la topografia d’una superfície?

Per refermar la idea del que veu el microscopi de forces atòmiques, tu i els teus companys intentareu ende-
vinar diferents objectes mitjançant el tacte de la seva superfície. Per fer-ho necessitareu una capsa i objectes 
diversos. 

23. Imagen STM, al final o junto a la explicación del STM:

24. Imagen esquema de funcionamiento del AFM, después de “Al rastrear una muestra, es

capaz de registrar…”:

: 
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activitat 2
Ara, juntament amb els companys, faràs el muntatge d’una maqueta que simula el funcionament del 
microscopi de forces atòmiques. 

Per fer-ho disposeu de:
- Làser
- Braços per subjectar els pesos
- Pesos
- Molles
- Vidres

A més, necessitareu:
- Cinta adhesiva
- Regle
- Base regulable de laboratori amb dos suports

Abans de començar amb el muntatge, has de pensar i plasmar de manera esquemàtica com ho 
faries. Ho pots debatre amb els companys. Per a la teva proposta tingues en compte tant l’esquema 
de l’AFM que sortia a l’apartat anterior com els conceptes del seu funcionament.
Busca informació sobre diversos instruments que permetin observar objectes més petits del que 
permet la visió humana. Descriu les seves característiques principals i situa’ls sobre una línia temporal. 
Posa en comú amb la resta dels companys la informació recollida i la línia temporal. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMicroscopio_de_fuerza_atomica_esquema_v2.svg
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activitat 3
L’AFM ha de ser considerat com una plataforma per explorar el nanomón, com el nucli d’un sistema 
que constantment és actualitzat amb noves maneres de treballar.

- Per què consideres que ha estat important el desenvolupament d’un microscopi com l’AFM?
- Creus que té altres aplicacions a més de l’augment per visualitzar superfícies a escala nanomè-
trica?
- Quines?

L’AFM ha estat reconegut com una de les eines més poderoses per analitzar la morfologia superficial, 
ja que crea imatges tridimensionals a escala nano i àngstrom. Aquesta tècnica s’ha utilitzat exhausti-
vament en les anàlisis de mostres biològiques. Per què?
Però les possibilitats d’aquesta tecnologia van més enllà de l’observació. En un espai breu de temps 
ens permetrà manipular àtoms sobre superfícies com a elements independents, de manera que es 
podran crear les estructures atòmiques que vulguem. 

-Quines aplicacions creus que tindrà aquesta tecnologia?

Debat amb els companys la importància de l’AFM en la nanotecnologia i, en general, en les ciències.

activitat 4
Mira de nou les imatges de la introducció i respon a les preguntes següents:

- Trobes cap similitud entre algunes de les imatges? I cap diferència?
- Agrupa-les en funció del tipus de microscopi amb el qual s’han obtingut.
- Per què algunes semblen en tres dimensions i d’altres no?
- Quina creus que és la causa del color de cada imatge?

Per acabar, proposa què és el que veiem en les imatges i amb quin microscopi creus que s’han fet.
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FICHA ‘AFM’

Imágenes para la introducción (sin títulos) en el alumno y con títulos en el profesor:

1. ADN plasmídico (AFM)

2. Mariposa (SEM)

3. Mitocondria (TEM)

4. Mielina (STM)

7. Átomos de oro (AFM)

8. Bacterias (SEM) 

9. Polen (SEM)
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5. Pluma de avestruz (SEM)

6. Pelo de gato (SEM)

10. Grano de polen  (SEM)

11. Embrión de ratón (SEM)

12. Staphylococcus aureus (óptico)

13. Papel impreso (SEM)

14. Grano de pimienta (SEM)

15. Becterófago T4 (TEM)

STM 
http://www.directindustry.es/prod/omicron/pro-
duct-20757-1061409.html 
http://www.davidfunesbiomed.es/2015_10_01_archive.html
AFM
http://www.keysight.com/en/pd-2569379/9500-atomic-force-mi-
croscope-afm?nid=-33986.1132645&cc=ES&lc=eng 

ADN plasmidi
Papallona (SEM)
Mitocondri (TEM)
Mielina (TEM)
Ploma d’estruç (SEM)
Pel de gat (SEM)
Àtoms d’or i forats (STM)
Bacteris Echerichia Coli (SEM)
Po.len. Diplotaxis siettiana  (SEM)
Gra de po.len Diplotaxis siettiana (SEM)
Embrió de rata (SEM) http://www.uma.es/sme/nueva/Gale-
ria/Indexg.php
Staphylococcus aureus (microscopi òptic)
Paper imprès (SEM)
Grano de pebre negre (SEM)

NanoEduca som:

Finançat per:


