
Το Το Μικροσκόπιο στην Μικροσκόπιο στην πράξη: πράξη:   
περιγραφή και εξοικείωση.περιγραφή και εξοικείωση.  

Θοδωρής ΟρεινόςΘοδωρής Ορεινός  

ΕΚΦΕ Ηλιούπολης, 28 Νοεμβρίου 2013.ΕΚΦΕ Ηλιούπολης, 28 Νοεμβρίου 2013.  

Μουσείο υγείας  & ιατρικής Μουσείο υγείας  & ιατρικής 
Washington DCWashington DC 



Το χειροποίητο μικροσκόπιο,                                                                            Το χειροποίητο μικροσκόπιο,                                                                            
το οποίο χρησιμοποίησε ο το οποίο χρησιμοποίησε ο Robert HookeRobert Hooke  το Σεπτέμβριο του 1665,              το Σεπτέμβριο του 1665,                                  
όπως παρουσιάστηκε στο ιστορικό του βιβλίο όπως παρουσιάστηκε στο ιστορικό του βιβλίο ““MICROGRAPHIAMICROGRAPHIA”.”.  



Παρατήρηση λεπτών τομών Παρατήρηση λεπτών τομών 
φελλού από τονφελλού από τον  Hooke.Hooke.  

Τις δομές που παρατήρησε στο φελλό Τις δομές που παρατήρησε στο φελλό 
(τοιχώματα νεκρών κυττάρων)                                        (τοιχώματα νεκρών κυττάρων)                                        
ονόμασε ονόμασε “cells” (“cells” (κελιά),                                              κελιά),                                              
επειδή έμοιαζαν με τα κελιά των μοναχώνεπειδή έμοιαζαν με τα κελιά των μοναχών..  

Ο όρος Ο όρος κύτταροκύτταρο  ((cellcell) είχε γεννηθεί. ) είχε γεννηθεί.   



Στόχοι του εργαστηρίου:Στόχοι του εργαστηρίου:  
  

•• Μια πρώτη επαφή με το όργανο:                          Μια πρώτη επαφή με το όργανο:                          
Περιγραφή βασικών μερών και χειρισμοί τους.Περιγραφή βασικών μερών και χειρισμοί τους.  

  

•• Εισαγωγική εξάσκηση στη χρήση του οργάνου.                 Εισαγωγική εξάσκηση στη χρήση του οργάνου.                 
(με μόνιμα παρασκευάσματα)(με μόνιμα παρασκευάσματα)  

  

•• Προετοιμασία απλών νωπών παρασκευασμάτωνΠροετοιμασία απλών νωπών παρασκευασμάτων..  
  

•• Παρατήρηση Παρατήρηση --  Σχεδίαση. Σχεδίαση.   
  

•• Προτάσεις αξιοποίησης.Προτάσεις αξιοποίησης.  

Ευσεβής πόθος: Ευσεβής πόθος: Τάση για διερεύνηση και ανακάλυψη.Τάση για διερεύνηση και ανακάλυψη.  



Θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου:Θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου:  
  

•• Είδη οπτικών μικροσκοπίων και βασικά μέρη τους.Είδη οπτικών μικροσκοπίων και βασικά μέρη τους.  
  

•• Αρχές λειτουργίας των οπτικών μικροσκοπίων.Αρχές λειτουργίας των οπτικών μικροσκοπίων.  
  

•• Επισημάνσεις γύρω από τη χρήση. Επισημάνσεις γύρω από τη χρήση.   



Είδη οπτικών μικροσκοπίων και βασικά μέρη τουςΕίδη οπτικών μικροσκοπίων και βασικά μέρη τους 



Ένα σύγχρονο οπτικό μικροσκόπιο.Ένα σύγχρονο οπτικό μικροσκόπιο.  



Αρχές λειτουργίας των οπτικών μικροσκοπίωνΑρχές λειτουργίας των οπτικών μικροσκοπίων  



Χαρακτηριστικά ενός μικροσκοπίου:Χαρακτηριστικά ενός μικροσκοπίου:  

••  Μεγέθυνση. Μεγέθυνση.   
        (γινόμενο:   μεγέθυνση αντικειμενικού Χ μεγέθυνση προσοφθάλμιου)(γινόμενο:   μεγέθυνση αντικειμενικού Χ μεγέθυνση προσοφθάλμιου)  
  

••  Διακριτική ικανότητα:Διακριτική ικανότητα:  
  
  
  
  
  
  
                                                        όπου δ (διακριτικό όριο: η ελάχιστη απόσταση δύο όπου δ (διακριτικό όριο: η ελάχιστη απόσταση δύο   
                                                                                                φωτεινών σημείων για γα γίνουν διακριτά τα είδωλα)           φωτεινών σημείων για γα γίνουν διακριτά τα είδωλα)             



ή, για διάκριση δύο κηλίδων:ή, για διάκριση δύο κηλίδων:  

Α: αριθμητικό άνοιγμα (αντικειμενικού φακού) 

Φ: γωνιακό άνοιγμα 
n: δείκτης διάθλασης χώρου αντικειμένου   

Συνεπώς, πώς μπορούμε να αυξήσουμε Συνεπώς, πώς μπορούμε να αυξήσουμε   
τη διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου;τη διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου;  



Χρήση φίλτρων και καταδυτικών φακώνΧρήση φίλτρων και καταδυτικών φακών  
για τη βελτίωση της διακριτικής ικανότητας των μικροσκοπίων.για τη βελτίωση της διακριτικής ικανότητας των μικροσκοπίων.  

Φίλτρα φωτεινής δέσμης  Φίλτρα φωτεινής δέσμης  
(συνήθως πράσινα και μπλε)(συνήθως πράσινα και μπλε)  

Με καταδυτικό φακό,   Α = 1,4 Με καταδυτικό φακό,   Α = 1,4   



Επισημάνσεις γύρω από τη χρήσηΕπισημάνσεις γύρω από τη χρήση 

•• Καθαριότητα φακώνΚαθαριότητα φακών  και παρασκευάσματος.και παρασκευάσματος.  
  

•• Τοποθέτηση παρασκευάσματος στην τράπεζα.Τοποθέτηση παρασκευάσματος στην τράπεζα.  
  

•• Συνθήκες φωτισμού παρασκευάσματος (χαμηλές εντάσεις).Συνθήκες φωτισμού παρασκευάσματος (χαμηλές εντάσεις).  
  

•• Αρχική παρατήρηση.                                                                            Αρχική παρατήρηση.                                                                            
Διάκριση αντικειμένου από σκουπίδια & φυσαλίδες αέρα.Διάκριση αντικειμένου από σκουπίδια & φυσαλίδες αέρα.  

  

•• Προσεκτική παρατήρηση Προσεκτική παρατήρηση --  Σχεδίαση.                                                  Σχεδίαση.                                                  
Συνεχής κίνηση Συνεχής κίνηση μικρομετρικούμικρομετρικού  κοχλία (εστίαση). Φωτισμός.κοχλία (εστίαση). Φωτισμός.  

  

•• Αποφεύγουμε λεπτομέρειες, που δε γνωρίζουμε!Αποφεύγουμε λεπτομέρειες, που δε γνωρίζουμε!  

Προσοχή κατά την αλλαγή των αντικειμενικών φακών!Προσοχή κατά την αλλαγή των αντικειμενικών φακών!  



Μερικά από τα έτοιμα παρασκευάσματαΜερικά από τα έτοιμα παρασκευάσματα  

Προτάσεις αξιοποίησηςΠροτάσεις αξιοποίησης  

Καλύτερα να τα αποφύγουμεΚαλύτερα να τα αποφύγουμε  



ΑιμοσφαίριαΑιμοσφαίρια  



ΧρωμοσώματαΧρωμοσώματα  



Φάσεις μίτωσηςΦάσεις μίτωσης  Φάσεις μίτωσηςΦάσεις μίτωσης  



ΣπερματοζωάριαΣπερματοζωάρια  



Τομή δικοτυλήδονουΤομή δικοτυλήδονου  



Προετοιμασία νωπού παρασκευάσματοςΠροετοιμασία νωπού παρασκευάσματος 



Ένα απλό νωπό παρασκεύασμα…Ένα απλό νωπό παρασκεύασμα…  



Σας ευχαριστώ 


