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Άζθεζε 18 

Οπηηθό κηθξνζθόπην 

 

18.1.  θνπόο  

θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηελ νπηηθή κηθξνζθνπία θαη ε 

κειέηε κηθξνδνκψλ (κεγέζνπο κηθξνκέηξσλ) κε δηαθνξεηηθέο κεγεζχλζεηο, νη νπνίεο 

επηηπγράλνληαη κε ρξήζε θαθψλ δηαθνξεηηθήο εζηηαθήο απφζηαζεο. Θα κειεηεζνχλ 

παξαζθεπάζκαηα απφ ην βηφθνζκν θαζψο θαη δείγκαηα θξπζηάιισλ θαη νξπθηψλ.  

18.2.  Δηζαγσγή 

Ζ νπηηθή κηθξνζθνπία απνηειεί ηελ απινχζηεξε κέζνδν κεγέζπλζεο κηθξψλ αληηθεηκέλσλ 

θαη κειέηεο ηνπ κηθξφθνζκνπ. Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν παξαηήξεζεο θαη αλάιπζεο γηα ηε 

κειέηε ηνπ κηθξφθνζκνπ ζηε Βηνινγία, ηελ Ηαηξηθή, ηελ Οξπθηνινγία, ηε Μηθξνειεθηξνληθή 

θαη ηε Μεραληθή ησλ κηθξν-ζπζηεκάησλ. ηελ θιαζηθή κηθξνζθνπία θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο κειέηεο έκβησλ κηθξν-νξγαληζκψλ, γηα λα αλαδεηρζνχλ θαη λα θαλνχλ ηα πξνο κειέηε 

θχηηαξα ή νη ππνθπηηαξηθέο δνκέο ελφο δείγκαηνο, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερληθέο 

ζηεξέσζεο θαη ρξψζεο, επηιεθηηθέο γηα νξηζκέλα θχηηαξα ή νξγαλίδηα θπηηάξσλ. Βέβαηα ε 

θαηάιιειε επεμεξγαζία ησλ δεηγκάησλ γηα παξαηήξεζε ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην 

θαηαζηξέθεη ηειηθά ηε βησζηκφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θπηηάξσλ ζην δείγκα θαη 

απηφ απνηειεί έλα πξφβιεκα, γηα ηελ επίιπζε ηνπ νπνίνπ αλαδεηήζεθαλ λέεο ηερληθέο 

κηθξνζθνπηθήο απεηθφληζεο, φπσο π.ρ. ε κηθξνζθνπία ζάξσζεο κε αθίδα. Παξ' φια απηά ην 

απιφ νπηηθφ κηθξνζθφπην παξακέλεη θαη ζήκεξα ην πιένλ δηαδεδνκέλν εξγαιείν ζηα 

εξγαζηήξηα κηθξναλαιχζεσλ.  

        Σν νπηηθφ κηθξνζθφπην πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα ζπγθιηλφλησλ θαθψλ: ηνλ 

πξνζνθζάικην θαθό Φ2, θαη ηνλ αληηθεηκεληθό θαθό Φ1. Ζ εζηηαθή απόζηαζε f2 ηνπ 

πξνζνθζαικίνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλελ ηνπ αληηθεηκεληθνχ f1. Οη θαθνί απηνί είλαη 

θαηάιιεια επηιεγκέλνη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ, φπσο ε ρξσκαηηθή ή ε 

ζθαηξηθή εθηξνπή (βι. Άζθεζε 17).  

Σν πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν ΑΒ, ηνπνζεηείηαη πξηλ απφ ηελ θχξηα εζηία Δ1, ηνπ 

αληηθεηκεληθνχ θαθνχ Φ1 (ρ. 18.2). Αξρηθά ζρεκαηίδεηαη έλα πξαγκαηηθφ, κεγαιχηεξν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ είδσιν Α'Β', πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν γηα ην πξνζνθζάικην ζχζηεκα θαθψλ 

θαη βξίζθεηαη θνληά ζηελ εζηία Δ2,ηνπ πξνζνθζάικηνπ θαθνχ Φ2. Ο θαθφο Φ2 ιεηηνπξγεί σο 

κεγεζπληηθόο θαθόο θαη δίλεη θαληαζηηθό είδσιν αληεζηξακκέλν (βι. Άζθεζε 17). Σν 

ηειηθφ είδσιν Α''Β'' βξίζθεηαη ζηελ ειάρηζηε απόζηαζε επθξηλνύο νξάζεσο Γ (ζπκβαηηθά 

ζεσξνχκε Γ = 25 cm, ρ. 18.1). 

 

 
 

ρήκα 18.1 ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο γσλίαο επθξηλνχο νξάζεσο. 
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        Ζ απφζηαζε L, κεηαμχ ηεο δεπηεξεχνπζαο εζηίαο ηνπ αληηθεηκεληθνχ (F1΄) θαη ηεο 

θπξίαο εζηίαο ηνπ πξνζνθζάικηνπ (F2) είλαη γλσζηή σο κήθνο ζσιήλα ή νπηηθό κήθνο ηνπ 

κηθξνζθνπίνπ.  

 

 
ρήκα 18.1 ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο πνξείαο ησλ αθηηλψλ ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην. 

 

 

        Μεγέζπλζε, Μ, ελφο κηθξνζθνπίνπ θαιείηαη ν ιφγνο ηεο γσλίαο νξάζεσο,ζ2,ππφ ηελ 

νπνίαλ βιέπνπκε ην θαληαζηηθφ είδσιν απφ ην κηθξνζθφπην, πξνο ηε γσλία νξάζεσο, ζγν, 

ππφ ηελ νπνία βιέπνπκε ην αληηθείκελν ΑΒ δηα γπκλνχ νθζαικνχ, φηαλ ην αληηθείκελν 

βξίζθεηαη ζηελ ειάρηζηε απφζηαζε επθξηλνχο νξάζεσο (ρ. 18.2).  
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        Όηαλ απηέο νη γσλίεο είλαη κηθξέο ( tan  ), ε κεγέζπλζε δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  
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tan 2                                                 (18.2) 

        Με ηε βνήζεηα ηεο γεσκεηξίαο ηνπ ρ. 18.1 θαη ηνπ γλσζηνχ ηχπνπ(βι. Άζθεζε 17):   
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κπνξνχκε λα δείμνπκε φηη ηειηθά  ε κεγέζπλζε παίξλεη ηελ κνξθή:  
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                                    (18.4) 

φπνπ mπ ε κεγέζπλζε ηνπ πξνζνθζαικίνπ θαη mα ε κεγέζπλζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ. Σφζν 

ζηνπο αληηθεηκεληθνχο θαθνχο, φζν θαη ζηνπο πξνζνθζάικηνπο ησλ κηθξνζθνπίσλ, ε 
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κεγέζπλζε αλαγξάθεηαη ζπκβνιηθά σο m, π.ρ. 40, κπνξνχκε ζπλεπψο λα βξνχκε ηελ 

κεγέζπλζε ελφο κηθξνζθνπίνπ κε απιφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηηκψλ πνπ αλαγξάθνληαη  πάλσ 

ζηνπο δπν θαθνχο. 

        Δπεηδή ν θσηηζκφο ηνπ δείγκαηνο θαηαλέκεηαη θαηά ηε κεγέζπλζή ηνπ ζε πνιχ 

κεγαιχηεξε επηθάλεηα, ε ηειηθή εηθφλα είλαη ακπδξή θαη απαηηείηαη επνκέλσο ηζρπξφο 

θσηηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο ηζρπξφο απηφο θσηηζκφο επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα κηαο 

θσηεηλήο πεγήο θαη ελφο θαθνχ πνπ ζπγθεληξψλεη ην θσο πάλσ ζην αληηθείκελν. Ο θσηηζκφο 

πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια φηαλ κεηαβάιιεηαη ε κεγέζπλζε (αχμεζε ηεο 

κεγέζπλζεο-αχμεζε ηνπ θσηηζκνχ).  

        Με ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ κπνξνχκε ζεσξεηηθά λα επηηχρνπκε νπνηαδήπνηε 

κεγέζπλζε ζέινπκε κε θαηάιιειε επηινγή ησλ κεγεζψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ Δμ. (18.4). 

Απηφ φκσο δελ έρεη θακία πξαθηηθή ζεκαζία αλ δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ιεπηνκέξεηεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ ηθαλφηεηα κεγέζπλζεο κηθξνδνκψλ ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην 

πεξηνξίδεηαη απφ ην δηαθξηηηθό ηνπ όξην. Ωο δηαθξηηηθφ φξην ηνπ κηθξνζθνπίνπ νξίδεηαη ε 

ειάρηζηε απφζηαζε δχν ζεκείσλ ηνπ δείγκαηνο, ηα νπνία δίλνπλ είδσια πνπ λα δηαθξίλνληαη 

σο μερσξηζηά ζεκεία. Σν δηαθξηηηθφ φξην ηνπ κηθξνζθνπίνπ, R, δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (βι. 

Βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή 3, Παξάγξ. 3.8.3):  

A
R


61,0                                                        (18.5) 

φπνπ ι είλαη ην κήθνο θχκαηνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θσηφο ζην θελφ θαη Α ην αξηζκεηηθό 

άλνηγκα ηνπ θαθνχ, ην νπνίν αλαγξάθεηαη επίζεο πάλσ ζηνλ θχιηλδξν ηνπ αληηθεηκεληθνχ 

θαθνχ. Ο πεξηνξηζκφο ζηελ ηηκή ηνπ δηαθξηηηθνχ νξίνπ ηνπ κηθξνζθνπίνπ νθείιεηαη ζην 

θαηλφκελν ηεο πεξίζιαζεο ηνπ θσηφο. Σν αληίζηξνθν ηνπ δηαθξηηηθνχ νξίνπ ηνπ 

κηθξνζθνπίνπ ιέγεηαη δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα, δ.  

        ην νπηηθό κηθξνζθόπην, ην κηθξνζθφπην δειαδή πνπ ιεηηνπξγεί κε νξαηφ θσο, ν 

πεξηνξηζκφο ζηε δηαθξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ κήθνπο θχκαηνο, ι, ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ θσηφο. πγθεθξηκέλα, ην δηαθξηηηθφ φξην ηνπ κηθξνζθνπίνπ δελ κπνξεί 

λα ππεξβεί ην ήκηζπ ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θσηφο (γηα ζπλεζηζκέλν 

αληηθεηκεληθφ θαθφ) θαη επνκέλσο, γηα ην θνηλφ νπηηθφ κηθξνζθφπην, ην δηαθξηηηθφ φξην δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 0,2 κm. Τπελζπκίδνπκε, γηα ζχγθξηζε, φηη ην δηαθξηηηθφ φξην 

ηνπ νθζαικνχ, ζηελ ειάρηζηε απφζηαζε επθξηλνχο νξάζεσο ησλ 25 cm, είλαη πεξίπνπ 0,1 

mm θαη δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νθζαικνχ λα δηαθξίλεη σο ρσξηζηέο ηηο παξάιιειεο 

εθείλεο γξακκέο πνπ έρνπλ ηελ ειάρηζηε απηή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο.  

        Μπνξεί λα επηηχρεη θαλείο κηθξφηεξν δηαθξηηηθφ φξην αλ ρξεζηκνπνηήζεη θαηαδπηηθό 

θαθό, παξεκβάιινληαο κηα ζηαγφλα πγξνχ κε δείθηε δηάζιαζεο ίδην κε απηφλ ηνπ θαθνχ 

(ζπλήζσο θεδξέιαην πνπ έρεη δείθηε δηάζιαζεο 1,5) κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ 

αληηθεηκεληθνχ θαθνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηαβάιιεηαη ην αξηζκεηηθφ άλνηγκα ηνπ 

αληηθεηκεληθνχ θαθνχ, θαζψο θαη ην γσληαθφ άλνηγκα Φ ησλ αθηηλψλ σο εμήο: Όηαλ 

βπζίδνπκε ην αληηθείκελν κέζα ζε δηαθαλέο πγξφ κε δείθηε δηάζιαζεο ίζν κε εθείλνλ ηνπ 

θαηαδπηηθνχ θαθνχ, νη αθηίλεο πνπ εμέξρνληαη απφ ην αληηθείκελν δελ δηαζιψληαη, εθφζνλ 

απνπζηάδεη ην ζηξψκα ηνπ αέξα θαη έηζη δηαδίδνληαη επζχγξακκα θαη κέζα ζηνλ θαθφ, νπφηε 

δηαζιψληαη γηα πξψηε θνξά φηαλ θζάζνπλ ζηελ πίζσ επηθάλεηα ηνπ θαθνχ. 

        Σα δείγκαηα ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην κπνξνχλ λα έρνπλ πάρνο 1 – 60 κm (ζπλήζσο 4 – 

5 κm), ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν θσηηζκφο ηνπο, δειαδή λα δηέξρεηαη κέζα απφ ην δείγκα ην 

θσο ηεο θσηεηλήο πεγήο ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Γηα παρχηεξα ή «αδηαθαλή» δείγκαηα 

ρξεζηκνπνηείηαη πιάγηνο θσηηζκφο ηνπ δείγκαηνο (κέζσ αλάθιαζεο) θαη φρη θσηηζκφο 

δηέιεπζεο. ηα ζχγρξνλα νπηηθά κηθξνζθφπηα, αληί ηνπ κνλνχ πξνζνθζάικηνπ, ππάξρεη 

δηνπηξηθφ ζχζηεκα γηα ηελ παξαηήξεζε θαη κε ηα δχν κάηηα, θαζψο θαη πνιιέο άιιεο 

βειηηψζεηο, φπσο ζχζηεκα θσηνγξάθεζεο,  βηληενζθφπεζεο θ.ιπ.  
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18.3.  Άιια είδε κηθξνζθνπίσλ  

Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ, φπσο ην κηθξνζθφπην ζθνηεηλνχ 

πεδίνπ, ην κηθξνζθφπην θζνξηζκνχ, ην κηθξνζθφπην αληηζέζεσο θάζεσλ, ην κηθξνζθφπην 

ζπκβνιήο, ην κηθξνζθφπην πφισζεο θαη ην ππεξκηθξνζθφπην γηα ηελ παξαηήξεζε 

θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ.  

        εκαληηθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο κηθξνζθνπίαο έθεξε ε αλαθάιπςε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

κηθξνζθνπίνπ, πνπ πνιιαπιαζίαζε ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα κεγέζπλζεο ηνπ κηθξφθνζκνπ 

κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο.   

        ην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην αληί ηνπ θσηφο ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξφληα, ην κήθνο 

θχκαηνο ησλ νπνίσλ είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ νπνηνδήπνηε κήθνο θχκαηνο θσηνλίσλ. 

Πξάγκαηη, φπσο είλαη γλσζηφ, ζε ειεθηξφλην (κε κάδα me= 9,109×10
-31 

kg) πνπ θηλείηαη κε 

ηαρχηεηα π,  αληηζηνηρεί κήθνο θχκαηνο, ιει θαηά deBroglie, πνπ είλαη ίζν κε 




em

h
ει                                                          (18.6) 

φπνπ h = ζηαζεξά ηνπ Planc (6,636×10
-34

J.s.) 

        Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα ειεθηξφλην επηηαρχλεηαη κε κηα δηαθνξά δπλακηθνχ U =15000 

V, νπφηε ζα έρεη νξκή meπ = (2emeU)
1/2

 = 6,61×10
-23

 kg.m.s
-1

 (κε e = 1,6×10
-19 

C ην θνξηίν 

θαη me= 9,11×10
-31 

kg ηε κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ) ην κήθνο θχκαηνο ιει, ηνπ ειεθηξνλίνπ 

βξίζθεηαη πεξίπνπ ίζν κε 0,01 nm, δειαδή πεξίπνπ 50000 θνξέο κηθξφηεξν απφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ κήθνο θχκαηνο ηνπ νξαηνχ θσηφο.  

        Όιν ην ζχζηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζε πςειφ 

θελφ γηα λα απνθεπρζεί απνξξφθεζε ή ζθέδαζε ηεο δέζκεο ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηα κφξηα 

ηνπ αέξα. Απαηηνχληαη δείγκαηα πνιχ κηθξνχ πάρνπο (5 – 150 nm, ζπλήζσο 20 – 100 nm). Ζ 

ηνκή ησλ δεηγκάησλ γίλεηαη κε ππεξκηθξνηφκνπο, θαη έπεηηα ηα δείγκαηα θαζίζηαληαη 

αγψγηκα (αλ είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξα). Δίλαη θπζηθφ φηη, κε φιεο απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, 

θαηαζηξέθνληαη νη δσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ηνπο ηδηφηεηεο.  

        Παξαιιαγή ηνπ θνηλνχ ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ είλαη ην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην 

ζάξσζεο (Scanning Electron Microscope, SEM). 

        Μεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο αθηηλνβνιίαο ιέηδεξ αλαπηχρζεθαλ λέεο ηερληθέο 

κηθξνζθνπίαο, θάησ απφ ηνλ γεληθφ ηίηιν κηθξνζθνπία ζάξσζεο κε αθίδα, νη νπνίεο 

άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη εξγαζηεξηαθά απφ ην 1990. Ζ κηθξνζθνπία ζάξσζεο κε αθίδα 

παξέρεη ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο επηθαλεηψλ, επεθηείλνληαο ζεακαηηθά ηα πεδία ηεο 

νπηηθήο θαη ηεο ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο. Γελ απαηηείηαη εηδηθή επεμεξγαζία θαη έηζη 

απνθεχγεηαη ε πηζαλή θαηαζηξνθή ηνπ δείγκαηνο. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ην δείγκα είλαη 

ειεθηξηθά αγψγηκν, φπσο ζηελ ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία. Μπνξνχλ λα γίλνπλ επίζεο 

κεηξήζεηο θάησ απφ ζπλζήθεο επαθήο ηνπ δείγκαηνο κε ηελ αθίδα, επηηξέπνληαο έηζη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ θπζηθψλ ή θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ δείγκαηνο, εθηφο απφ ηελ ηνπνγξαθηθή 

απεηθφληζε ηεο επηθάλεηάο ηνπ.  
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18.4.  Πεηξακαηηθή δηάηαμε  

Σν νπηηθφ  κηθξνζθφπην ζπλίζηαηαη απφ έλα νπηηθό ζύζηεκα θαη έλα κεραληθφ ζχζηεκα, ην 

ζώκα. Σν ζψκα ηνπ κηθξνζθνπίνπ απνηειείηαη απφ κία βάζε, κε ηελ νπνία ην κηθξνζθφπην 

αθνπκπά ζηνλ πάγθν εξγαζίαο θαη νλνκάδεηαη ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο, θαη έλαλ  

θαηαθφξπθν ζσιήλα, κήθνπο 16 cm πεξίπνπ, ζηηο άθξεο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην νπηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ δείγκαηνο.  

        ην νπηηθφ ζχζηεκα κεγέζπλζεο πεξηιακβάλνληαη νη δχν ζπγθιίλνληεο θαθνί, ν 

πξνζνθζάικηνο θαθφο (επάλσ) θαη ν αληηθεηκεληθφο θαθφο (θάησ). Όπσο αλαθέξακε θαη πην 

πάλσ (Παξάγξ. 18.2), ν αληηθεηκεληθφο θαθφο έρεη κηθξφηεξε εζηηαθή απφζηαζε f1, απφ ηνλ 

πξνζνθζάικην f2.  

Σν πξνο κεγέζπλζε αληηθείκελν ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηνλ αληηθεηκεληθφ θαθφ πάλσ ζηελ 

ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο. Ζ απφζηαζε αληηθεηκέλνπ θαη αληηθεηκεληθνχ θαθνχ ξπζκίδεηαη απφ 

ηνλ ρεηξηζηή. Κάησ απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο βξίζθεηαη κηα άιιε βάζε, πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζχζηεκα θσηηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα ηερλεηή 

πεγή θσηφο, ην ζπκππθλσηή, ηελ ίξηδα θαη έλα θάηνπηξν. Ο ζπκππθλσηήο απνηειείηαη απφ 

έλα ζχζηεκα θαθψλ, πνπ ζπιιέγνπλ θαη εζηηάδνπλ ην θσο ζην πξνο κεγέζπλζε αληηθείκελν. 

Ζ ίξηο είλαη έλα κεηαβιεηφ δηάθξαγκα πνπ ξπζκίδεη ηε δηάκεηξν ηεο θσηεηλήο δέζκεο πνπ 

πξνζπίπηεη ζην αληηθείκελν.  

18.4.1.  Αλαιώζηκα πιηθά γηα ηε κηθξνζθόπεζε   

1. Αληηθεηκελνθόξνο πιάθα: Δίλαη κία γπάιηλε νξζνγψληα πιάθα (ζπλήζσο, δηαζηάζεσλ 7,6 

×2,6 cm
2
). Πάλσ ζε απηήλ ηνπνζεηνχκε ην δείγκα-παξαζθεχαζκα. Ζ αληηθεηκελνθφξνο 

πιάθα θαηά ηε κηθξνζθφπεζε ηνπνζεηείηαη πάλσ ζηελ αληηθεηκελνθφξν ηξάπεδα. 

2. Καιππηξίδα: Δίλαη κία κηθξή ηεηξάγσλε γπάιηλε ή, ζπλήζσο, πιαζηηθή πιάθα 

(δηαζηάζεσλ 1,8×1,8 cm
2
). ήκεξα ππάξρνπλ επίζεο θαιππηξίδεο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. 

Υξεζηκεχεη γηα ηελ θάιπςε ηνπ δείγκαηνο πάλσ ζηελ αληηθεηκελνθφξν πιάθα,  ηδηαίηεξα 

αλ απηφ είλαη ζε πγξή κνξθή (π.ρ. βηνινγηθά δείγκαηα), θαζψο επίζεο θαη γηα ηε 

ζπγθξάηεζε θαη νκαινπνίεζε ηεο επηθάλεηαο άιισλ δεηγκάησλ (π.ρ. ιεπηέο κεκβξάλεο).  

3. Κεδξέιαην: Σν θεδξέιαην είλαη έλα εηδηθφ ιάδη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κηθξνζθφπεζε 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ θαηαδπηηθφ θαθφ 100×. Σν φλνκα άιισζηε ηνπ θαθνχ νθείιεηαη 

ζην φηη ν θαθφο ζα πξέπεη λα “θαηαδπζεί” κέζα ζε κία ζηαγφλα θεδξέιαηνπ (νη θαθνί 

απηνί ιέγνληαη επίζεο θαη ειαηνθαηαδπηηθνί).  

4. Μηθξνκεηξηθή πιάθα: Δίλαη κία εηδηθή αληηθεηκελνθφξνο πιάθα, πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ δείγκαηνο. Γηαθέξεη απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο «ιείεο» 

αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο απφ ην γεγνλφο φηη θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηεο ραξαγκέλε 

κηθξνκεηξηθή θιίκαθα. 
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ρήκα 18.3.  Φσηνγξαθία νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ, φπνπ ππνδεηθλχνληαη ηα βαζηθά κέξε πνπ ην απνηεινχλ. 
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18.5.  Δθηέιεζε  

18.5.1.  Δζηίαζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ.  

1. Σνπνζεηήζηε ηνλ αληηθεηκεληθφ θαθφ κε ηε κηθξφηεξε ηζρχ ζηε ζέζε παξαηήξεζεο  

2. Σνπνζεηήζηε ζηελ ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο έλα απφ ηα έηνηκα παξαζθεπάζκαηα   

3. Θέζηε ην ζπκππθλσηή ζηε ζέζε θσηεηλνχ πεδίνπ  

4. Παξαθνινπζψληαο πξνζεθηηθά απφ ην πιάη, πιεζηάζηε ηνλ αληηθεηκεληθφ θαθφ πξνο ην 

παξαζθεχαζκα φζν κπνξείηε. Πξνζνρή! Γελ πξέπεη λα αθνπκπήζεη ν θαθφο ζηελ 

θαιππηξίδα, γηαηί κπνξεί λα θαηαζηξαθεί ή λα θαηαζηξέςεη ην παξαζθεχαζκα.  

5. Παξαηεξψληαο κέζα απφ ηνλ πξνζνθζάικην, εζηηάζηε κε θαηάιιειεο κηθξέο θηλήζεηο 

ηνπ θνπκπηνχ ηξαρείαο ξχζκηζεο, κέρξηο φηνπ θαλεί έλα είδσιν ηνπ αληηθεηκέλνπ.  

6. Πξνζαξκφζηε ηελ ίξηδα θαη ηελ έληαζε ηνπ θσηφο θαη θάληε ηηο ηειηθέο ιεπηέο ξπζκίζεηο, 

εάλ ρξεηάδεηαη, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε εζηίαζε.  
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18.5.2.  Μέηξεζε ηεο νιηθήο κεγέζπλζεο ηνπ κηθξνζθνπίνπ  

Γηα λα βξείηε ηελ αθξηβή ηηκή ηεο κεγέζπλζεο πξέπεη λα εξγαζζείηε σο εμήο: Παξαηεξείηε κε 

ην έλα κάηη, κέζα απφ ην κηθξνζθφπην ηελ αληηθεηκελνθφξν πιάθα κε ηε  κηθξνκεηξηθή 

θιίκαθα, ε νπνία θαη απνηειεί ην πξνο κειέηε «αληηθείκελν», ελψ κε ην άιιν κάηη 

παξαηεξείηε ηελ θιίκαθα ελφο ππνδεθάκεηξνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζην ίδην χςνο κε ηε βάζε 

ηνπ δείγκαηνο, ζηελ ειάρηζηε απφζηαζε επθξηλνχο νξάζεσο, ίζε κε ~25 cm. Με θάπνηα 

εμάζθεζε ζα κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ηα δχν αληηθείκελα ζαλ λα έρνπλ ππνζηεί ππέξζεζε θαη 

λα ζπγθξίλεηε έηζη ηα κεγέζε ηνπο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ππνδεθακέηξνπ κεηξάηε ην κέγεζνο 

ηνπ θαληαζηηθνχ εηδψινπ (Α΄΄Β΄΄) πνπ αληηζηνηρεί ζε νξηζκέλν κήθνο (ΑΒ) ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

δειαδή ζε νξηζκέλν αξηζκφ ππνδηαηξέζεσλ ηεο κηθξνκεηξηθήο θιίκαθαο, θαη ππνινγίδεηε 

έηζη ηε κεγέζπλζε απφ ην πειίθν Α΄΄Β΄΄/ΑΒ. 

1. Δπηιέμηε ηνλ αληηθεηκεληθφ θαθφ κε ηε κηθξφηεξε ηζρχ θαη έλαλ πξνζνθζάικην θαθφ θαη 

θαηαγξάςηε ζηνλ Πίλαθα Η ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ην εηθνληθφ κέγεζνο 

ηνπ θαληαζηηθνχ εηδψινπ. 

2. Τπνινγίζηε, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν, ηελ πεηξακαηηθή κεγέζπλζε Μ, γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ θαθψλ.  

3. Να επαλαιεθζεί ην ίδην γηα δηαθνξεηηθή επηινγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη λα 

ππνινγηζηεί ε κέζε ηηκή ηεο κεγέζπλζεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ θαθψλ. 

4. Να επαλαιεθζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν νη κεηξήζεηο θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

αληηθεηκεληθνχο θαθνχο θαη λα ζπκπιεξσζεί ν Πίλαθαο Η.  

5. Απφ ηηο αλαγξαθφκελεο, πάλσ ζηνπο θαθνχο, ηηκέο ηεο κεγέζπλζεο ηνπ πξνζνθζαικίνπ 

mπ θαη ηνπ αληηθεηκεληθνχ mα, ππνινγίζηε ηελ νλνκαζηηθή (ζεσξεηηθή) κεγέζπλζε ηνπ 

κηθξνζθνπίνπ (Μ΄) γηα φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο θαθψλ θαη θαηαγξάςηε ηελ ηηκή ηεο ζηνλ 

Πίλαθα Η. 

 

Πίλαθαο Ι 

mπ mα ΑΒ (mm) Α΄΄Β΄΄ 

(mm) 

Μ Μ΄ M/M΄ 

 4 
     

 10 
     

 40 
     

 100 
     

 

18.5.3.  Απεηθόληζε βηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ 

Σνπνζεηήζηε ζηελ ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο ηα βηνινγηθά παξαζθεπάζκαηα πνπ ζα ζαο δνζνχλ 

απφ ηνλ επηβιέπνληα. Παξαηεξήζηε ηε κνξθή θάζε δείγκαηνο θαη πξνζπαζήζηε λα 

δηαθξίλεηε θάπνηα βηνινγηθά νξγαλίδηα (π.ρ. θχηηαξα, ππξήλα, κεκβξάλεο).   
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18.5.4.  Υξήζε θαηαδπηηθώλ θαθώλ 

1. Σνπνζεηήζηε ζηελ ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο ηελ αληηθεηκελνθφξν πιάθα θαη εζηηάζηε κε ηε 

βνήζεηα ελφο αληηθεηκεληθνχ θαθνχ κέηξηαο κεγέζπλζεο.  

2. Μεηαηνπίζηε ηνλ θαηαδπηηθφ αληηθεηκεληθφ θαθφ γχξσ απφ ηε ζέζε ηνπ θαη βάιηε κηα 

ζηαγφλα ειαίνπ πάλσ ζηελ πιάθα.  

3. Σνπνζεηήζηε πξνζεθηηθά κέζα ζηε ζηαγφλα ηνλ θαηάιιειν αληηθεηκεληθφ θαθφ θαη 

παξαηεξήζηε ηελ εηθφλα. ρνιηάζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

ΠΡΟΟΥΗ! Ακέζσο κεηά ην πείξακα αθαηξέζηε πξνζεθηηθά  ηελ επίζηξσζε ιαδηνύ από ηελ 

πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ θαθνύ θαη από  ηελ πιάθα, κε ην θαηάιιειν απνξξνθεηηθό ραξηί.  

18.5.5.  Απεηθόληζε νξπθηώλ παξαζθεπαζκάησλ  

1. Σνπνζεηήζηε ζηελ ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο ηα παξαζθεπάζκαηα ησλ νξπθηψλ πνπ ζα ζαο 

δνζνχλ απφ ηνλ επηβιέπνληα. Πξνζπαζήζηε λα αλαγλσξίζεηε ην είδνο ηνπ νξπθηνχ, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ επηβιέπνληνο.  

2. Παξαηεξήζηε ηα ίδηα δείγκαηα, θσηίδνληαο κφλνλ απφ ην πιάη ην δείγκα (κηθξνζθφπην 

αλάθιαζεο). ρνιηάζηε ηηο δηαθνξέο πνπ βιέπεηε.  

18.5.6.  Απεηθόληζε ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ  

1. Σνπνζεηήζηε ζηελ ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο ηα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα πνπ ζα ζαο δνζνχλ 

απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη παξαηεξήζηε ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θπθιψκαηνο. 

2. Παξαηεξήζηε ηα ίδηα δείγκαηα θσηίδνληαο κφλν απφ ην πιάη ην δείγκα (κηθξνζθφπην 

αλάθιαζεο). ρνιηάζηε ηηο δηαθνξέο πνπ βιέπεηε.  

 

18.6.  Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ θαη εξσηήζεηο  

1. Απφ ηελ πεηξακαηηθή ηηκή ηεο κεγέζπλζεο (Μ) θαη ηελ (ζεσξεηηθά αλακελφκελε) 

νλνκαζηηθή κεγέζπλζε (Μ΄) ππνινγίζηε ηνλ ιφγν Μ/Μ΄ γηα θάζε ζπλδπαζκφ θαθψλ θαη 

θαηαγξάςηε ηελ ηηκή ηνπ ζηνλ Πίλαθα 1. ρνιηάζηε ηα απνηειέζκαηα.  

2. Καηαγξάςηε ηα ζρφιηα ησλ παξαηεξήζεψλ ζαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 18.5.3, 18.5.4, 18.5.5 

θαη 18.5.6. 

3. Έλα κηθξνζθφπην έρεη έλαλ πξνζνθζάικην θαθφ κε κεγέζπλζε 20 θαη έλαλ 

αληηθεηκεληθφ θαθφ εζηηαθήο απφζηαζεο 5 cm. Πνηα είλαη ε νιηθή κεγέζπλζε Μ, φηαλ ε 

απφζηαζε ησλ εζηηαθψλ επηπέδσλ ησλ δχν θαθψλ είλαη 16 cm;  

4. Πνχ αθξηβψο ζρεκαηίδεηαη ην είδσιν ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζνθζάικηνπ θαθφ κεγέζπλζεο 

20;  

5. Αλαιχζηε ηε ζεκαζία ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ησλ αθηίλσλ 

πνπ εηζέξρνληαη ζην κηθξνζθφπην θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην κέζνλ πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ 

δείγκαηνο-αληηθεηκέλνπ θαη θαθνχ. Τπνζέζηε φηη έλα αληηθείκελν είλαη βπζηζκέλν ζην λεξφ 

θαη φηη  ππάξρεη κηα ζηαγφλα ιαδηνχ κεηαμχ αληηθεηκέλνπ θαη θαθνχ. Δκθαλίδνληαη έηζη ηξεηο 

ζπληειεζηέο δηάζιαζεο nλεξφ, nγπαιί, nιάδη. Πνηνο ζπληειεζηήο δηάζιαζεο ζεσξείηε φηη 

ππεηζέξρεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ αξηζκεηηθνχ αλνίγκαηνο;  

6. Αλ, αληί γηα νξαηφ θσο (κε κήθνο θχκαηνο 500 nm), κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

θσο κήθνπο θχκαηνο 300 nm, πφζε ζα ήηαλ ε  δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νπηηθνχ 

κηθξνζθνπίνπ; 


