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Μικροσκόπια.  

Αρχές λειτουργίας, εφαρμογές στη 

μικροβιολογία    



Σκοπός μικροσκόπησης 

Λ. Ζαχαριάδου - Ενιαίο Πρόγραμμα μαθημάτων Ε.Μ.Ε. 20/3/2012 

Σχηματισμός μεγεθυσμένης εικόνας  

με όσο το δυνατόν λιγότερες ατέλειες  

και  

με επιτυχή αντίθεση 

 μεταξύ δείγματος και πλαισίου 

 



Βασικές αρχές οπτικής 

Φως : μορφή ενέργειας που μεταδίδεται με 

         ηλεκτρομαγνητικά κύματα, στα οποία  

         αποδίδεται και κβαντικός χαρακτήρας 

          μήκος κύματος : χρώμα 

          εύρος κύματος : ένταση 

 

Ορατό φως : 4,000 – 7,500 Å (400-750 nm) 

 



Κυματική θεωρία (Maxwell):  
 
Το φως διαδίδεται με δύο κύματα,  
ηλεκτρικό και μαγνητικό,  
άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους,  
που είναι κάθετα το ένα στο άλλο 
και έχουν την ίδια φάση και την ίδια ταχύτητα. 
 
 
 

Κβαντική θεωρία (Einstein):  
 
Το φως διαδίδεται με φωτόνια ή κβάντα,  
όπου, για να αποσπαστεί ένα ηλεκτρόνιο,  
πρέπει το φωτόνιο να έχει ενέργεια μεγαλύτερη  
από την ενέργεια που συγκρατεί το ηλεκτρόνιο στο άτομο. 

 

        Εηλ.πεδίου 
c =                                        Βμαγν.πεδίου         

Ε = h • ν 

 



 Οπτική ακτίνα :  
 

    Ευθεία γραμμή, κάθετη στην ισοφασική επιφάνεια ενός κύματος,  
    που φέρεται κατά τη διεύθυνση διάδοσής του. 

 
 Φωτεινή δέσμη :  
 
    Το σύνολο των φωτεινών ακτίνων που ξεκινούν  από φωτεινή  
    πηγή. 

 
 Είδη φωτεινών δεσμών : 

 
 

 
 
         παράλληλη                    αποκλίνουσα                  συγκλίνουσα  
 
   
  φωτεινή πηγή στο άπειρο                       στιγματικές δέσμες 

 
 
 

 

 

  

  

   



Ιδιότητες φωτός 

 Διάδοση : το φως διαδίδεται ευθύγραμμα (c = λ • ν). 
 

 Ανάκλαση : η μεταβολή της διεύθυνσης και της φοράς των φωτεινών  

                       ακτίνων μετά την πρόσπτωσή τους σε ανακλαστική επιφάνεια. 
 
 Διάχυση : η ανάκλαση του φωτός σε ανώμαλες επιφάνειες. 

 
 Διάθλαση : όταν το φως προσπίπτει στην επιφάνεια διαχωρισμού δύο μέσων, 

                      στα οποία η ταχύτητα διάδοσής του είναι διαφορετική, 

                      εκτρέπεται από την πορεία του. 

 

 
 

 

 

 

                       – όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι 0ο δεν διαθλάται. 

                       – όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι > οριακής ανακλάται. 

 

 

 

 

 

α 

β 

Δείκτης     
Διάθλασης                         co 
 n =   
         c 
 

 



Χρώμα φωτεινής πηγής 

 Συμμετέχουν όλα τα εκπεμπόμενα χρώματα.  

 Το τελικό χρώμα εξαρτάται από την παλέτα  

      που κυριαρχεί. 

 Πηγές που εκπέμπουν όλο το εύρος  

      του ορατού φάσματος φαίνονται σαν λευκό φως. 

Χρώμα αντικειμένου 

 Ένα σώμα γίνεται ορατό λόγω της  

      ανάκλασης, διάχυσης, ανάλυσης ή απορρόφησης  

      της προσπίπτουσας φωτεινής δέσμης 

 Ιδιότητες  βασικό χρώμα (hue) 

                      απόχρωση (saturation) 

                      ένταση (intensity) 

 Μετακίνηση του χρώματος :  

      Η αύξηση της ισχύος της φωτεινής δέσμης μπορεί  

      να μεταβάλει την ένταση διαφόρων μηκών κύματος (χρώματα) του αντικειμένου  
 



 

 

 
Ενδιαφέρον 

!!! 



   Φακοί : Διαφανή σώματα μικρού πάχους που ορίζονται 

              από δύο σφαιρικές -κοίλες ή κυρτές- επιφάνειες 

              ή μία σφαιρική και μία επίπεδη επιφάνεια 

 
Κύρια εστία 

   Συγκλίνοντες       Αποκλίνοντες    



 
 Κύριος άξονας : Η ευθεία που ορίζεται από τα δύο κέντρα καμπυλότητας. 
 
 Οπτικό κέντρο (Ο): Το σημείο τομής του φακού με τον κύριο άξονα. 
 
 Κύρια εστία (F1) : Το σημείο που συγκλίνουν (ή αποκλίνουν) παράλληλες 
                               ακτίνες όταν περάσουν από συγκλίνοντα (ή αποκλίνοντα)  
                               φακό. 

 
 Εστιακή απόσταση (f ) : Η απόσταση μεταξύ οπτικού κέντρου και  
                                         κυρίας εστίας. 
          

F1 

f 

Ο 



Σφάλματα φακών 

    Σφάλμα σφαιρικότητας : όταν ο φακός έχει μεγάλο πάχος 
                                             η τιμή της f  δεν είναι σταθερή 
 
 
    Χρωματικό σφάλμα : σε πολυχρωματικό φως η f εξαρτάται από τα μήκη 
                                      κύματος της δέσμης ( μήκος  διάθλαση)                                       
                                       έγχρωμο είδωλο όταν χρησιμοποιείται λευκό φως 
 
 
    Αστιγματικό σφάλμα : όταν οι φωτεινές ακτίνες σχηματίζουν  γωνία  
                                       με τον κύριο άξονα 
 
 
    Καμπύλωση ειδώλου : όταν γραμμή κάθετη στον κύριο άξονα 
                                       σχηματίζει καμπυλόγραμμο είδωλο 
 
 
    Παραμόρφωση ειδώλου : η μεγέθυνση περιοχών ενός αντικειμένου 
                                            δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από  
                                            την απόστασή τους από τον κύριο άξονα 
 
 
    Κόμα (κόμη) : οι ακτίνες από σημειακή πηγή σχηματίζουν κηλίδα σαν κομήτη 



Σφάλματα φακών 

Χρωματικό σφάλμα Κόμα (κόμη) Σφάλμα σφαιρικότητας 



Παραμόρφωση ειδώλου 

Σφάλματα φακών 



Αχρωματικός φακός 

Διόρθωση κόκκινου 

και μπλε. 

Αποχρωματικός φακός 

Διόρθωση κόκκινου,  

πράσινου και μπλε. 

Plan αχρωματικός φακός 

Διόρθωση κόκκινου,  

μπλε και σφάλματος  

σφαιρικότητας. 

Πράσινο φίλτρο. 

Είδη φακών 



Διακριτικό όριο μικροσκοπίου (δ)  

(Resolution) 

 Η μικρότερη απόσταση που πρέπει να έχουν δύο διαφορετικά σημεία 

    του δείγματος ώστε να μπορεί ο παρατηρητής να τα διακρίνει  

    καθαρά στο είδωλο σαν ξεχωριστές κηλίδες.  

 Καθορίζεται από τον τύπο του Abbè: 

 
               λ 
δ = 0,61 
              NΑ  

 

όπου λ = μήκος κύματος χρησιμοποιούμενου φωτός   

        NΑ = αριθμητικό άνοιγμα φακού  

                 που ορίζεται από τον τύπο:  

                φ 
NΑ= n∙ημ 
                2   

όπου n = δείκτης διάθλασης στον χώρο του αντικειμένου 

        φ = γωνιακό άνοιγμα φακού = η μέγιστη γωνία  

             που σχηματίζουν οι ακτίνες που ξεκινούν  

             από ένα φωτεινό σημείο του αντικειμένου  

             και κατορθώνουν να εισχωρήσουν στο μικροσκόπιο  

 



Αριθμητικό άνοιγμα φακού (ΝΑ) 

 NΑ = n∙ημφ/2 
φ  

 

 
n = δείκτης διάθλασης μέσου 

Θεωρητικά το μέγιστο ΝΑ ξηρού φακού είναι 1 



 1 

 δ  

Διακριτική ικανότητα μικροσκοπίου 

Όσο ελαττώνεται το διακριτικό όριο 

 τόσο αυξάνεται η διακριτική ικανότητα  

 του μικροσκοπίου 



Παραδείγματα διακριτικών ορίων (550nm) 

Είδος μικροσκοπίου 

 

Είδος φακού Μεγέθυνση Διακριτικό όριο 

 

Κοινό Plan Achromat 4x 3.3 μm 

Plan Apochromat 4x 2.1 μm 

Plan Achromat 40x 0.51 μm 

Plan Apochromat 40x 0.37 μm 

Plan Apochromat 100x 0.24 μm 

Ηλεκτρονικό σάρωσης 2.3 nm 

Ηλεκτρονικό διέλευσης 0.2 nm 

Διακριτικό όριο ανθρώπινου ματιού : 0,07 mm = 70 μm 



Αέριοι δίσκοι 

Υποδείγματα αέριων δίσκων διαφορετικών μεγεθών 

 σαν παράδειγμα διακριτικής ισχύος αντικειμενικών  

με μικρό (αριστερά) και μεγάλο (δεξιά) αριθμητικό άνοιγμα 

Όσο μικρότεροι οι αέριοι δίσκοι,  

τόσο μεγαλύτερο το διακριτικό όριο της εικόνας και μειωμένο το βάθος πεδίου 



 προσδιορίζεται από το διακριτικό όριο οφθαλμού και μικροσκοπίου 

 καθορίζεται από τον τύπο: 

                                                                 

                                             τυπικά, στην πράξη 1.000. 

 

 

Μεγέθυνση μικροσκοπίου 
 
 Το πηλίκο της γωνίας οράσεως του φανταστικού ειδώλου ενός 
     αντικειμένου μέσα από το μικροσκόπιο (θμικρ) προς τη γωνία οράσεώς 
     του με γυμνό μάτι (θματιού).  
 
 Πρακτικά ισούται με το γινόμενο της μεγέθυνσης του προσοφθάλμιου  
     φακού (μ1) επί την μεγέθυνση του αντικειμενικού φακού (μ2).  
 
 Δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του αριθμητικού ανοίγματος  
     πάνω από 1.000 φορές. 
 

 
    

δμ= 0,2μm ή 2.000Å  δο= 100μm ή 106Å 

     δο 
μχ=           500 
        δμ 
 

 

Χρήσιμη μεγέθυνση 

  



Βάθος εστίασης (Δfo ) 
 
 Απόσταση γύρω από το επίπεδο στο οποίο η εικόνα φαίνεται 
     εστιασμένη. 

 Εξαρτάται ισχυρά ευθέως από τη μεγέθυνση, αλλά και από 

     μεταβολές του αριθμητικού ανοίγματος. 

 

Βάθος πεδίου (Δfi )  
 
 Περιοχή μπροστά και πίσω από το αντικείμενο όπου υπάρχει  
     αποδεκτή εστίαση. 

 Εξαρτάται ευθέως από το μήκος κύματος και αντιστρόφως  

     από το αριθμητικό άνοιγμα. 

 Όσο μεγαλύτερη η μεγέθυνση, τόσο μικρότερο το βάθος  

     πεδίου (1000x  1μm). 

 
 

 

 

 

 



ΦΩΤΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

Αρχή λειτουργίας 
 

 Το μικροσκόπιο αποτελείται από ένα μεγεθυντικό σύστημα μέσω  

     του οποίου ο παρατηρητής βλέπει το πρώτο είδωλο με ένα φακό  

     που παράγει ένα δεύτερο πραγματικό είδωλο σε μεγέθυνση. 

 

 Ο όρος φωτεινό πεδίο αναφέρεται στη σκοτεινή εμφάνιση ενός 

     τεχνητά ή φυσικά χρωματισμένου δείγματος, διαφανούς ή αδιαφανούς, 

     σε σχέση με ένα φωτεινό άσπρο υπόστρωμα. 

 



Απλό μικροσκόπιο 

Φακός 

Μάτι 

Εστιακή απόσταση 

1683 Anton Van Leeuwenhoek 

 Απλοί μικροί φακοί με καμπύλες επιφάνειες 

 Διακριτική ικανότητα 1,4 μm σε μεγέθυνση 270 

 

Αποικιοσκόπιο 
 Διακριτική ικανότητα 10 μm 



Απλό μικροσκόπιο 



Κοινό ή Σύνθετο μικροσκόπιο 

             1. Προσοφθάλμιος 

 

 

 

 

 

 

8. Κινητή βάση αντικειμένου 
 
 9. Κινητή βάση συμπυκνωτή 
 

 
                         10. Κοχλίες 

 

2. Οπτικός σωλήνας 

 

3. Βάση αντικειμενικών 

4. Αντικειμενικός 

 
5. Αντικειμενοφόρος τράπεζα 
 
6. Διάφραγμα συμπυκνωτή 
 
7-11. Σύστημα συμπυκνωτή 

 

13. Φωτεινή πηγή-Διάφραγμα 

14. Βάση 

 

 Διακριτική ικανότητα 0.2-0.3 μm 



Εικόνα από σύνθετο μικροσκόπιο 



 

Εικόνα από σύνθετο μικροσκόπιο 



ΚΟΙΝΟ Ή ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
 
   — τεχνητή φωτεινή πηγή 

   — συμπυκνωτής  

   — ίρις 

   — κάτοπτρο 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ 
 
   — έχουν μικρότερη εστιακή απόσταση από τους προσοφθάλμιους 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ 



  Σύστημα φωτισμού  
  Λυχνίες (Ι) 

 

Χρωματική θερμοκρασία 
 

    Το φάσμα που εκπέμπεται όταν θερμανθεί            

   ένα ιδανικό μέταλλο  

    3.500 Κ : κιτρινωπό 

    6.000 Κ : γαλαζωπό λευκό 

 



  Σύστημα φωτισμού  
  Λυχνίες (ΙΙ) 

 Βολφραμίου 

 Αλογόνου : Xenon 75W η χρωματική θερμοκρασία είναι 6000 Κ 

                      όταν απαιτείται πολύ έντονο φως (DIC) 

 Βολφραμίου-αλογόνου : 12V/100W στα ± 9V  3200 Κ  

        πρέπει να παραμένει σταθερή η ένταση του ρεύματος 

        πρέπει να χρησιμοποιούνται φίλτρα (μείωση έντασης)    

           α. ND 50 

           β. ND 25 

           γ. LBD (μειώνει την υπερδιάχυση του κόκκινου) 

 Υδραργύρου : κυρίως για μικροσκόπια φθορισμού 

       μεγαλύτερη ένταση στα 313, 334, 365, 406, 435, 546 και 598 nm 

       κάθε φθοριόχρωμα ενεργοποιείται από συγκεριμένη περιοχή 

          του φάσματος 

       μικρός χρόνος ζωής (300 ώρες) 

ουδέτερα 

έγχρωμο 



   Σύστημα φωτισμού 
   Συμπυκνωτής (Ι) 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

     
 
 
 
    — από αυτό το σύστημα το φως συγκλίνει,  

        σχηματίζοντας φωτεινό κώνο πάνω στο δείγμα,  

        κατόπιν σχηματίζει ανάστροφο κώνο που διέρχεται 

        από το πρόσθιο μέρος του αντικειμενικού. 
 
    — το διάφραγμα ρυθμίζει τη γωνία του κώνου. 

 

 

 

Φωτισμός του δείγματος και παραγωγή αντίθεσης. 



    Σύστημα φωτισμού  
    Συμπυκνωτής (ΙΙ) 

 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

  

     Abbè : όχι διόρθωση σφαλμάτων  

                ( ΝΑ   διακριτική ικανότητα). 
 
      Aplanatic : διόρθωση σφάλματος σφαιρικότητας. 
 
      Achromatic : διόρθωση χρωματικού σφάλματος.  
 
      Aplanatic-Achromatic (Plan) : διόρθωση σφάλματος σφαιρικότητας  

                                                     και χρωματικού σφάλματος. 

         

 

 



Σύστημα φωτισμού  
Συμπυκνωτής (ΙΙΙ) 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 

 

    — πάντα ≥ NΑ του πιο ισχυρού αντικειμενικού φακού. 
 
     — NΑ ≈ 0.9 πιο κοινά, δεν χρειάζονται λάδι. 
 
     — NΑ ≥ 1.0  απαιτούν λάδι για να επιτύχουν καλύτερη 

         διακριτική ικανότητα όταν ο αντικειμενικός  

         έχει ανάλογο ΝΑ. 

 

 

 

 



Άλλα εξαρτήματα 

• Βίδες προσαρτημένες στο σύστημα του συμπυκνωτή για  

     ευθυγράμμισή του στην ίδια οπτική ακτίνα με τον αντικειμενικό. 

 

• Καθρέφτης δύο όψεων – επίπεδη (πάντα) 

                                       - κοίλη (χωρίς τον συμπυκνωτή ‹ NΑ). 

 

• Φίλτρα : ΜΠΛΕ → μετατροπή κίτρινου σε φυσικό λευκό 

                 ΟΥΔΕΤΕΡΟ → μείωση της φωτεινότητας χωρίς αλλαγή  

                                      χρώματος 

                 ΑΛΛΑ ΦΙΛΤΡΑ → πράσινο, μπλε μάτ.  

 



Σύστημα αντικειμενικών φακών (I) 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 

 

 ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 
     κυμαίνεται από 1,25x μέχρι 100x (συχνότερα 10x, 40x και 100x) 

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
     — μέτρηση της ισχύος συγκέντρωσης φωτός από ένα φακό 

     — η διακριτική ικανότητα είναι ευθέως ανάλογη του αριθμητικού  

         ανοίγματος (NΑ) 

     — αν NΑ > 1.0 πρέπει να χρησιμοποιούμε ’λάδι‘ ανάμεσα στον φακό  

         και το δείγμα με n ανάλογο της καλυπτρίδας και της πλάκας  
  

Σχηματισμός πρώτου ειδώλου 



Καταδυτικοί φακοί  

Αέρας 
n=1.00 

Λάδι 
n=1.51 

 ΝΑ = 1.2 - 1.4 



 ΕΙΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ 
 

     — Achromat : διόρθωση φωτεινότητας δείγματος,  

                           εστιάζουν το μπλε και το κόκκινο στο ίδιο σημείο 

     — Planachromat ή Plan : διόρθωση καμπυλότητας πεδίου 

     — Neofluar, Fluotar, Semi-apochromat:  αντίθεση,  

                                                                    όχι χρωματικό σφάλμα,  

                                                                    όχι plan 

     — F-Achromat και A-plan : ημιεπίπεδοι φακοί 

     — Planapochromat : άριστη διόρθωση χρωμάτων, 

                                    μέγιστο αριθμητικό άνοιγμα,  

                                    πλατύ πεδίο 

     — Ph-1, Ph-2, Ph-3, PhC, PhL, PhP : για phase contrast 

     — m.I : για σκοτεινό πεδίο 

 

 

 

 



 ΧΑΡΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ 
 

 

 
 

                                  

                                      

 

                                         40 : αρχική μεγέθυνση (40x) 

                                      0.65 : αριθμητικό άνοιγμα (Α) 

                                       160 : μηχανικό μήκος μικροσκοπίου 

                                               (απόσταση μεταξύ αντικειμενικού και χρήστη) 

                       Ο.170 ± 0.010 : πάχος χρησιμοποιούμενης καλυπτρίδας   

                                  ή 

                             – : όχι ευαίσθητο σε μεγαλύτερες αποκλίσεις καλυπτρίδας 

                                  ή 

                            0 : χωρίς καλυπτρίδα 

Plan 40/0.65 

       160/0.170 ή /- ή /0 

 

 

Χρωματιστοί δακτύλιοι 



Χρωματιστοί δακτύλιοι 

Μαύρο 1x 

Καφέ 2.5x 

Κόκκινο 4x 

Πορτοκαλί 6.3x 

Κίτρινο 10x 

Ανοιχτό πράσινο 16x 

Σκούρο πράσινο 25x 

Ανοιχτό μπλε 40x 

Σκούρο μπλε 63x 

Άσπρο 100x 



Το πρόβλημα της καλυπτρίδας 

 Πρέπει να είναι συγκεκριμένη, γιατί έχει κάποια οπτική επέμβαση  
     που έχει συνυπολογιστεί. 

 
 Τα σφάλματα σφαιρικότητας των αντικειμενικών διορθώνονται  
     μόνο όταν χρησιμοποιούνται με καλυπτρίδα. 

 
 Το πάχος της καλυπτρίδας πρέπει να είναι 0.160 - 0.190 και  
     να μην υπερβαίνει το ± 0.05 του αναφερόμενου στον αντικειμενικό. 

 
 Πρακτικά: αν NA ≤ 0.3 μπορούμε να δούμε ± καλυπτρίδα 
                     αν NA = 0.3 - 0.7 χρησιμοποιούμε 0.170 ± 0.03 
                     αν NA ≥ 0.7 ακόμη και ± 0.01 μπορεί να χαλάσει την εικόνα. 
 
  

                       



Περιστρεφόμενη βάση αντικειμενικών 

 Η σειρά τοποθέτησης των αντικειμενικών φακών  

     έχει σημασία να είναι από τους ασθενέστερους 

     στους μέσης ισχύος και κατόπιν στους ισχυρούς  

     (εστίαση, κεδρέλαιο). 

 

 Ποτέ δεν αλλάζουμε αντικειμενικούς φακούς  

     μεταξύ διαφορετικών μικροσκοπίων,  

     γιατί η ποιότητα του ειδώλου μπορεί να μειωθεί. 

 



Μηχανικό μήκος σωλήνα 

 Η απόσταση ανάμεσα στην υποδοχή κοχλίωσης  

     του αντικειμενικού φακού  

     και του ανώτερου άκρου του προσοφθάλμιου. 

 

 Στα standard μικροσκόπια είναι διεθνώς 160mm. 

 

 Τελικό είδωλο στα 25cm ή στο άπειρο. 



Σύστημα προσοφθάλμιων φακών 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 
 

 
 
 ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ  
     μεγεθυντική ικανότητα από 5x μέχρι 20x (συχνότερα 10x ή 12.5x). 
 
    Η θέση τους στο διόφθαλμο μικροσκόπιο μπορεί να αλλάξει,  
         ώστε να συμπίπτει με τη διακορική απόσταση του παρατηρητή. 
 
     Σε ορισμένα μικροσκόπια μπορούν και να εστιαστούν ανεξάρτητα. 
 
    Εξαρτήματα : μικρομετρική κλίμακα, φωτομικροσκόπηση. 
 
                                                

Μεγέθυνση του ειδώλου που έρχεται  

από τον αντικειμενικό. 



Είδη προσοφθάλμιων φακών 

 “Plan” ή “plano” : διόρθωση της καμπυλότητας του πεδίου, 

                              το είδωλο είναι εστιασμένο από το κέντρο προς 

                              την περιφέρεια του οπτικού πεδίου συγχρόνως. 

 

 Ευρέος πεδίου : πιο άνετοι για παρατεταμένη μικροσκόπηση. 

 

 Για διοπτροφόρους : το είδωλο σχηματίζεται σε κάποια απόσταση 

                                   από τον προσοφθάλμιο. 

 



Μέτρηση στο μικροσκόπιο (Ι) 

 Απαραίτητος εξοπλισμός για μέτρηση ακριβείας : 
 
• Μικρομετρικός δίσκος προσοφθάλμιου  
   Η διάμετρος συνήθως προσδιορίζεται με μια γραμμή χωρισμένη  
   σε αριθμό υποδιαιρέσεων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά μεγέθη  
   ανάλογα με τη μεγέθυνση του αντικειμενικού. 
 
• Βαθμολογημένη κλίμακα σε μονάδες 1/100mm που τοποθετείται  
   στη θέση του δείγματος. 
 
                                              αριθμός πεδίου θέασης  
• Διάμετρος πεδίου (mm) :                                                  
                                            μεγέθυνση αντικειμενικού  
 
 
 

 

 



Μέτρηση στο μικροσκόπιο (ΙΙ) 

• Με τον 10x αντικειμενικό  
   τοποθετούμε το ”0“ του δίσκου 
   στο ”0“ της κλίμακας  
   έτσι ώστε οι γραμμές να συμπέσουν  
   και υπολογίζουμε  
   το μήκος της κάθε μονάδας 
   του προσοφθάλμιου σε mm.  
 
 
   
 
 
                                                    μήκος κλίμακας (mm)         1000 (μm) 
 • Μονάδα προσοφθάλμιου (μm) =                                      x 
                                                        υποδιαιρέσεις                   1 (mm)  
                                                       προσοφθάλμιου 

 

 

Κλίμακα 
προσοφθάλμιου 

δίσκου 

Κλίμακα 
αντικειμενικού 

(1mm) 



Τοποθέτηση μικροσκοπίου 

 Όχι δονήσεις. 

 Όχι άμεση πρόσπτωση ηλιακού φωτός. 

 Όχι απέναντι από παράθυρο. 

 Όχι συχνή μετακίνηση. 

 Χώρος για σημειώσεις παρατηρητή. 

 Καρέκλα με ρυθμιζόμενο ύψος. 



Ειδικές οδηγίες 

 Αφαίρεση λαδιού μετά από κάθε χρήση. 
 

 Τοποθέτηση ασθενέστερου φακού πριν αφαιρεθεί η αντικειμενοφόρος πλάκα. 
 
 Χρήση ειδικού χαρτιού καθαρισμού φακών. 

 
 Χρήση ειδικού διαλύματος καθαρισμού (αιθέρας-ξυλόλη). 

 
 Όχι αλκοόλες, ακετόνη ή άλλες κετόνες γιατί διαλύουν μέρη του φακού. 

 
 Κάλυψη μικροσκοπίου (όχι πλαστικό αν υγρασία › 60%). 

 
 Ρύθμιση φωτισμού κατά Köhler πριν από κάθε χρήση. 

 
 Δεν ακουμπάμε λυχνίες, φακούς γιατί λερώνονται και επηρεάζεται η εικόνα. 
 
 Όχι φυσαλίδες κατά τη χρήση λαδιού. 

 



Επίδραση της καθαρότητας του φακού  
στην απόδοση του μικροσκοπίου 



Συντήρηση 

Κάθε μέρα    — αφαίρεση λαδιού από αντικειμενικό, συμπυκνωτή  

                        και αντικειμενοφόρο τράπεζα με το ειδικό χαρτί. 

                    — σβήσιμο φωτεινής πηγής. 

                    — τοποθέτηση καλύμματος. 

 

Κάθε μήνα  — απομάκρυνση σκόνης με τη βοήθεια βούρτσας με  

                      αέρα, κατόπιν καθαρισμός με ειδικό διάλυμα. 

                  — καθαρισμός άγκιστρου τράπεζας. 

                  — καθαρισμός σώματος μικροσκοπίου και φωτεινής πηγής  

                      με βρεγμένο πανί. 

 

Κάθε έξι μήνες — service.  



Προβλήματα (Ι) 

Φωτεινή πηγή 
 

 όχι σταθερό φως  συνδέσεις, διακόπτης, λυχνία. 

 σκούρα σημάδια  αλλαγή λυχνίας. 

 χωρίς φως  βύσμα, διακόπτης, καμένη λυχνία. 



Προβλήματα (ΙΙ) 

Δείγμα 
 
 όχι καλός φωτισμός  έλεγχος φωτισμού κατά Köhler. 

 
 φτωχός φωτισμός  κακή θέση αντικειμενικού 
                                  κλειστά διαφράγματα  
                                  συμπυκνωτής χαμηλά. 
 
 συχνή απώλεια εστίας  καθαρισμός άγκιστρου τράπεζας. 

 
 εστίαση μόνο στον 10x  αντικειμενοφόρος πλάκα ανάποδα. 

 
 επιδείνωση στον 40x  γδάρσιμο, σπάσιμο, λάδι. 

 
 επιδείνωση καταδυτικών  λάδι, αποτυπώματα, φυσαλίδες. 



Προβλήματα (ΙΙΙ) 

 Εστίαση 
 
 δυσκολία και στα δύο μάτια  επανεστίαση προσοφθάλμιων  
                                                  χωριστά 
                                              αν δεν διορθωθεί, υπάρχει  
                                                 βλάβη στην κεφαλή  
                                                 του διοφθάλμιου συστήματος. 
 
 αδυναμία εστίασης  εστίαση σε γραμμή που σχηματίζουμε  
                                     στην αντικειμενοφόρο πλάκα. 



Artefacts* 

α. Σε δείγματα με καθαρό υπόστρωμα αν ακολουθούν την κίνηση του ματιού  
     σκιές ανομοιογένειας υδατοειδούς υγρού 
 
β. Εξαφάνιση με ήπια ρύθμιση του συμπυκνωτή  λυχνία 
                                                                       συμπυκνωτής πηγής 
                                                                       φίλτρο 
 
γ. Εξαφάνιση με ρύθμιση του κοχλία εστίασης  πρόσθιος φακός συμπυκνωτή 
                                                                     δείγμα 
 
δ. Περιστροφή μαζί με αντικειμενικό ή προσοφθάλμιο  αντίστοιχος φακός 
 
 
 
 
   * καλύτερα με κλειστό διάφραγμα για μεγαλύτερο βάθος πεδίου 

 

 

 

 



α. Artefacts που προκαλούνται  

    λόγω της παρέκκλισης του φωτός  

    από μη εστιασμένες περιοχές  

    πάνω και κάτω από το επίπεδο  

    εστίασης (convolution). 

β. Απομάκρυνση των αrtefacts με τη 

    βοήθεια μαθηματικής διαδικασίας  

    από ηλεκτρονικό υπολογιστή 

    (deconvolution). 



 
Προσοχή !!! 



Φωτισμός Köhler 

Συγκεκριμένος τρόπος 

 ευθυγράμμισης και ισομερούς κατανομής 

του φωτεινού μονοπατιού 

 με αποτέλεσμα  

τη μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα 

του μικροσκοπίου. 



Χρόνοι ρύθμισης κατά Köhler (Ι) 

 1.  Τοποθέτηση δείγματος.  

 2.  Διάφραγμα φωτεινού πεδίου εντελώς ανοικτό. 

 3.  Διάφραγμα συμπυκνωτή εντελώς ανοικτό - αφαίρεση βοηθητικού φακού. 

 4.  Ρύθμιση συμπυκνωτή στο ψηλότερο σημείο. 

 5.  Τοποθέτηση αντικειμενικού 10x (8x ή 20x).  

 6.  Φωτεινή πηγή σε χαμηλή ευχάριστη ένταση.  

 7.  Ρύθμιση διακορικής απόστασης.  

 8.  Ρύθμιση εστίας προσοφθάλμιων - και οι δύο στο ίδιο ύψος.  

 9.  Εστίαση του δείγματος με τους κοχλίες. 

10. Χρήση ρυθμιζόμενου προσοφθάλμιου για καλύτερη εστία. 



Διακόπτης 

Ρυθμιστής 

 έντασης Ρυθμιστής 

 εστίασης 

Μοχλός διαφράγματος συμπυκνωτή 

 

 

 
 

 

Διάφραγμα φωτεινού πεδίου 



Χρόνοι ρύθμισης κατά Köhler (ΙΙ) 

 11.  Βαθμιαίο κλείσιμο διαφράγματος φωτεινού πεδίου – πολύγωνο. 

 12.  Ελαφρό χαμήλωμα συμπυκνωτή για καλύτερη εστίαση. 

 13.  Εστίαση του δείγματος με τον μικρομετρικό. 

 14.  Τοποθέτηση του ειδώλου του διαφράγματος στο κέντρο. 

 15.  Άνοιγμα διαφράγματος πεδίου λίγο έξω από το πεδίο. 

 16.  Συμπυκνωτής σταθερός.  

 17.  Ιδεώδης αντίθεση - ρύθμιση διαφράγματος συμπυκνωτή χωρίς 

       προσοφθάλμιους και κλείσιμο του διαφράγματος πεδίου στο 80% 

       του ΝΑ του αντικειμενικού. 

 18.  Δεν χρειάζεται συνήθως άλλη ευθυγράμμιση για μεγαλύτερες 

       μεγεθύνσεις. 

  



Κλείσιμο διαφράγματος 



Κοχλίας φακών 

συμπυκνωτή 

 

 Κοχλίες ευθυγράμμισης συμπυκνωτή  



Ευθυγράμμιση του φωτεινού  
μονοπατιού 



Η σημασία της εστίασης του συμπυκνωτή 



Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων (Ι) 

 Αρχή 
 
• Όταν μια φωτεινή ακτίνα συναντήσει στο δρόμο της υλικό που  
   απορροφά μερικά το φως επιβραδύνεται και, βγαίνοντας, αποκτά  
   πάλι την αρχική της ταχύτητα. 
 
• Σε σχέση με άλλη ακτίνα που τρέχει τον ίδιο δρόμο, χωρίς να περνά 
   από το υλικό αυτό, αποκτά διαφορά φάσης. 
 
 
Zernike 1934  
 
• Ανάπτυξη οπτικών μεθόδων διεύρυνσης της διαφοράς φάσης και  
   μετατροπή της σε διαφορές φωτεινής έντασης. 

Phase contrast 



Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων (ΙΙ) 

  

• Στο μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων σχηματίζονται δύο εικόνες που 

   κάθε μία προέρχεται από ακτίνες  

   διαφορετικού είδους (1/4 λ). 

 

• Το σύνολο των ακτίνων οδηγείται σε συμβολή,  

   με τελικό αποτέλεσμα τον σχηματισμό  

   ενός ειδώλου που κάθε σημείο του 

   εμφανίζεται φωτεινότερο ή σκοτεινότερο,  

   ανάλογα με τον δείκτη διάθλασης  

   της παρατηρούμενης περιοχής. 

 

 

 

 

 



Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων (ΙΙΙ) 

  
• Απαιτούνται : 
 
    Παρεμβολή δακτυλιοειδούς σχισμής στον συμπυκνωτή, που παράγει 
       έναν απατηλό πυρήνα φωτός ( 1,2,3,C,L,P ). 
  
    Αντικειμενικοί με phase plate, που τονίζει τις διαφορές φάσης σαν  
       διαφορές στην ένταση του φωτός ( Ph1, Ph2, Ph3, PhC, PhL, PhP ). 
 
• Το δείγμα πρέπει να είναι λεπτό ( ≤ 10μm ) και χωρίς χρώση. 
 
• Χρησιμότητα 
 
   - νωπά παρασκευάσματα  
   - ιστολογικά παρασκευάσματα   
   - κυτταροκαλλιέργειες  
   - βλεφαρίδες 

 
 



Ευθυγράμμιση του μικροσκοπίου 
 αντίθεσης φάσεων  

Basics of Light Microscopy & Imaging 





Μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεων (ΙV) 

• Σπειραματικά ερυθρά και κύλινδρος 

• Επιθηλιακά κύτταρα 



Μικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου 

  
• Αν στο σύνθετο μικροσκόπιο τοποθετήσουμε συμπυκνωτή με  
   αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ) μεγαλύτερο του αντικειμενικού φακού,  
   από το δείγμα περνά μόνο το σκεδασμένο φως που κατόπιν  
   εισέρχεται στον αντικειμενικό. 
 
• Αποτέλεσμα  
   ο σχηματισμός ενός ειδώλου που κάθε σημείο του εμφανίζεται 
   φωτεινό σε σκοτεινό πεδίο και γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό  
   από το μάτι από ότι το αντίθετο. 
 
• Χρησιμότητα 
   - βλεφαρίδες 
   - σπειροχαίτες  
 

 

Δεν αυξάνει τη διακριτική ικανότητα 



Μικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου 

Basics of Light Microscopy & Imaging 

Μικροσκόπιο σκοτεινού πεδίου 



Ευθυγράμμιση του μικροσκοπίου 
 σκοτεινού πεδίου  

Basics of Light Microscopy & Imaging 



Επιθηλιακά κύτταρα με μικροσκόπηση phase contrast (αριστερά) 
 και transmitted darkfield contrast (δεξιά) 

 
 Basics of Light Microscopy & Imaging 



Μικροσκόπιο φθορισμού 

▪ Φθοριζουσες ουσίες :  
 
   ουσίες που, όταν απορροφήσουν φως συγκεκριμένου μήκους κύματος,  
   εκπέμπουν φως μεγαλύτερου μήκους κύματος. 
 
▪ Είδη φθοριζουσών ουσιών : 
 
      αυτοφθορίζουσες ουσίες (βιταμίνες, στεροειδή, πορφυρίνες) 
      φθοριοχρώματα (προσοχή στον χρόνο ζωής) 
         α. συνδεόμενα με αντισώματα ή λεκτίνες (FITC, TRITC, βιοτίνη-αβιδίνη) 
         β. με ικανότητα σύνδεσης (DAPI νουκλεϊνικό οξύ, DiI, FURA, INDO) 
         γ. πρωτεϊνες παραγόμενες από οργανισμούς (GFP) 
 
▪ Χρησιμότητα 
   - ανοσολογία 
   - ενδοκυτταρικές μελέτες 
   - μοριακή βιολογία 



Μικροσκόπιο φθορισμού 

    ▪  Απαραίτητα :  
 

        έντονη φωτεινή πηγή με σωστή ευθυγράμμιση 

             (αλογόνου-χαλαζία, υδραργύρου υψηλής πίεσης, ξένου)           
          αν όχι   σήματος φθοριοχρώματος, ανομοιογένεια, artefacts 
 
          περιορισμός της  έντασης και της διάρκειας της ερεθίζουσας 
             ακτινοβολίας στο απαιτούμενο ποσό (ουδέτερα φίλτρα, μειωτής) 
 
          ειδικά φίλτρα που επιτρέπουν τη δίοδο της συγκεκριμένης ακτινοβολίας 
 
          διχρωματικός καθρέφτης (δίοδος μεγαλύτερων μηκών κύματος) 
 
          φίλτρο φραγής ανεπιθύμητων ακτινοβολιών 
 
           ΝΑ αντικειμενικών με  χρησιμοποιούμενη  μεγέθυνση 
 

    ▪  Απαιτείται προσοχή σε επιλογή και συνδυασμό χρωστικών και φίλτρων 

    



Εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού 
 Basics of Light Microscopy & Imaging 



Μικροσκόπιο πολωμένου φωτός 

• Σχισμή προσαρμοσμένη στον συμπυκνωτή σε περιστρεφόμενη βάση,  

   γραμμικός πολωτής φωτός στον συμπυκνωτή και στον αναλυτή 

   του αντικειμενικού. 

 

• Αν το δείγμα περιέχει υλικό που μπορεί να μεταβάλει τη διεύθυνση  

   του φωτός φαίνεται σαν φωτεινή λεπτομέρεια σε σκοτεινό φόντο. 

 

• Χρησιμότητα  
 
   - κρύσταλλοι 

   - αμυλοειδές 

   - πετρώματα 

   - ορυκτά 

 

 

  Ανισοτροπικές ουσίες 



Μικροσκόπιο πολωμένου φωτός 



Εικόνες από μικροσκόπιο πολωμένου φωτός 
 Basics of Light Microscopy & Imaging 



• κυστίνη • σερίνη 

ασκορβικό οξύ βιοτίνη 

 
 Εικόνες από μικροσκόπιο πολωμένου φωτός  

 

σερίνη κυστίνη 

http://micro.magnet.fsu.edu/vitamins/index.html


 
 Μικροσκόπιο διαφοροποιητικής παρεμβατικής αντίθεσης 

(DIC) 
 

 
 • Σχισμή προσαρμοσμένη στον συμπυκνωτή σε περιστρεφόμενη βάση,  
    γραμμικός πολωτής φωτός στον συμπυκνωτή και στον αναλυτή 
    του αντικειμενικού και 2 πρίσματα (ενίσχυση μεταβολών) 
 
         Ευθυγράμμιση κατά Köhler 
         Είσοδος σχισμής στο φωτεινό μονοπάτι (μονόπλευρος φωτισμός) 
         Αντίθεση δειγμάτων που ποικίλουν σε πάχος και πυκνότητα 
         Περιστροφή της σχισμής (φωτισμός δομών από κάθε πλευρά) 
         Εικόνες ανάγλυφες σε αντίθεση μόνο στην περιοχή της εστίασης 
 
 • Μήκος κύματος 700 - 900 nm  δομές πάχους > 100 μm 
 
 • Χρησιμότητα  
   - νευροβιολογία  
   - βιολογία  
 

Differential Interference Contrast 



Εικόνες από μικροσκόπιο DIC 
 Basics of Light Microscopy & Imaging 



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Misc_pollen.jpg


Ευχαριστώ  
για την ενεργό 
συμμετοχή σας  

 

 
Επιτέλους !!! 


