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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το μικροσκόπιο είναι ένα εργαλείο που βοηθά να δούμε μικρά αντικείμενα, που με γυ-
μνό μάτι είναι αόρατα, είναι δηλαδή μικρότερα του 0,1mm. Με το οπτικό μικροσκόπιο 
μπορούμε να δούμε μικρά αντικείμενα μεγέθους μέχρι 0,1μικρά=0,0001mm. Για μικρότερα 
αντικείμενα χρησιμοποιούμε άλλους τύπους μικροσκοπίων. 

Η καλή μικροσκόπηση εξαρτάται από τρία πράγματα: 
 την διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου 
 την μεγέθυνση του μικροσκοπίου και 
 την αντίθεση ανάμεσα στα μέρη του αντικειμένου 
Η διακριτική ικανότητα είναι η "ικανότητα" του μικροσκοπίου να δείχνει δύο πολύ κο-

ντινά σημεία ως δύο καθαρά ξεχωριστά σημεία. 
Η μεγέθυνση δείχνει πόσες φορές μπορεί το μικροσκόπιο να μεγεθύνει το είδωλο του 

αντικειμένου. 
Τα μέρη του αντικειμένου γίνονται διακριτά (και επομένως ορατά), όταν υπάρχει επαρ-

κής αντίθεση μεταξύ τους. Σε περίπτωση που οι βιολογικές δομές είναι πολύ διαφανείς, η 
αντίθεση ενισχύεται με την χρήση χρωστικών. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 
Προσοφθάλμιο σύστημα (10Χ). Ρόλος 

του είναι η μεγέθυνση του ειδώλου του αντι-
κειμένου. 

Αντικειμενικοί φακοί (4Χ, 10Χ, 40Χ, 
100Χ). Μεγεθύνουν και αναλύουν το είδωλο 
του αντικειμένου. Είναι προσαρμοσμένοι σε 
περιστρεφόμενη βάση, ώστε ο χρήστης να 
τους αλλάζει εύκολα. 

Τράπεζα εργασίας. Τοποθετούμε πάνω 
σ΄ αυτήν το παρασκεύασμα. Περιλαμβάνει 
ειδικούς βραχίονες για τη στήριξη της αντικει-
μενοφόρου και κοχλίες για την μετακίνηση της 
αντικειμενοφόρου πλάκας. 

Σύστημα φωτισμού. Χρησιμεύει στο να 
φωτίζει το αντικείμενο. Περιλαμβάνει λυχνία 
αλογόνου (6V, 20W), συγκεντρωτικό σύστημα 
φακών που εστιάζει το φως στο παρασκεύα-
σμα, υποδοχή για φίλτρα και διάφραγμα που 
ρυθμίζει το εύρος της φωτεινής δέσμης. 

Κοχλίες εστίασης. Είναι δύο: ο μακρο-
μετρικός για την ανεύρεση του αντικειμένου 
και ο μικρομετρικός για την βελτίωση της εικόνας. 

Προσοφθάλμιο 
σύστημα 

Αντικειμενικοί 
φακοί 

Τράπεζα 
εργασίας Μακρομετρι-

κός κοχλίας 

Μικρομετρι-
κός κοχλίας 

Διάφραγμα

Συγκεντρω-
τικοί φακοί 

Ρύθμιση της φωτεινότητας 

Διακόπτης

Κοχλίες αντι-
κειμενοφόρου

Καλώδιο

Κοχλίας τερματι-
σμού τράπεζας 
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ΥΛΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ 
Ως υλικά, εργαλεία και όργανα μικροσκοπίας θεωρούνται: 
1. Το μικροσκόπιο. 
2. Αντικειμενοφόρες πλάκες 
3. Καλυπτρίδες 
4. Κεδρέλαιο 
5. Σταγονόμετρο (ή υδροβολέας) 
6. Νυστέρι (η ξυραφάκι) 
7. Ανατομικές βελόνες (τουλάχιστον δύο) 
8. Ψαλίδι με λεπτά άκρα 
9. Ανατομική λαβίδα με λεπτά άκρα 

10. Διηθητικό χαρτί. 
11. Χαρτί για καθαρισμό των φακών του μικροσκοπίου 
Στο βαλιτσάκι που φυλάσσεται το μικροσκόπιο, υπάρχουν δύο 

κουτιά με τα υπόλοιπα (εκτός του μικροσκοπίου) υλικά και όργανα 
μικροσκοπίας(accesoires). Επίσης περιέχεται και το πλαστικό κά-
λυμμα του μικροσκοπίου, που το χρησιμοποιούμε αν αφήσουμε 
το μικροσκόπιο στον πάγκο ώστε να μη σκονίζεται. 

Το κουτάκι με τις καλυπτρίδες

Όργανα μικροσκοπίας 

Αντικειμενοφόρος πλάκα 

Τα όργανα μικροσκοπίας με αύξοντα αριθμό 
από 5 έως 9 βρίσκονται μέσα σε κουτί(case) και σε 
πλαστική θήκη, ώστε να είναι πάντα συγκεντρωμέ-
να και τακτοποιημένα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ στη χρήση του μικροσκοπίου 
α. Μετακινούμε το μικροσκόπιο προσεκτικά με τα 

δύο χέρια, το ένα κάτω από τη βάση. 
β. Ποτέ δεν μετακινούμε το μικροσκόπιο με αναμ-

μένη τη λάμπα διότι καταστρέφεται το νήμα. 
γ. Ποτέ δεν αναποδογυρίζουμε το μικροσκόπιο 

διότι θα πέσουν οι προσοφθάλμιοι φακοί. 
δ. Διατηρούμε το μικροσκόπιο στεγνό. Αν κάτι χυθεί επάνω του, το σκουπίζουμε αμέσως. 
ε. Πριν τοποθετήσουμε ή πριν βγάλουμε την αντικειμενοφόρο, κατεβάζουμε τελείως την 

τράπεζα και φέρνουμε στη θέση παρατήρησης το φακό 4Χ. 
στ. Η εστίαση κατ΄ αρχάς γίνεται με τον αντικειμενικό 4Χ. Ακολούθως αλλάζουμε αντικειμε-

νικό και πλέον εστιάζουμε μόνο με τον μικρομετρικό κοχλία, για να μη προκαλέσουμε 
βλάβη στον αντικειμενικό. 

ζ. Όταν τελειώνουμε την εργασία μας απομακρύνουμε το παρασκεύασμα από την τράπεζα 
σύμφωνα με την ενέργεια (ε), και κατόπιν καθαρίζουμε τους φακούς με το ειδικό χαρτί 
για το καθάρισμα των φακών. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 
Ρύθμιση της ανώτατης θέσης της τράπεζας του μικροσκοπίου. 

Για την αποφυγή ζημιών στο δείγμα ή στον κρύσταλλο των αντικειμενικών 40Χ και 
100Χ, ρυθμίζουμε την ανώτατη θέση της τράπεζας με τον ειδικό κοχλία, όπως περιγράφε-
ται στο εγχειρίδιο χρήσης του μικροσκοπίου. Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει πριν χρησι-
μοποιηθεί το μικροσκόπιο για πρώτη φορά.  
 
Περιοδικός καθαρισμός της λάμπας φωτισμού. 

Για να εξασφαλίσουμε μακρόχρονη χρήση και καλύτερο φωτισμό πρέπει να καθαρί-
ζουμε, ανάλογα με τη χρήση, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο τη λάμπα φωτισμού, με τον 
τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης του μικροσκοπίου. 
 
Έλεγχος και καθαρισμός των φακών από επίμονους λεκέδες. 

Για την καλή μικροσκόπηση απαιτείται οι προσοφθάλμιοι και οι αντικειμενικοί να είναι 
καθαροί. Χρειάζεται ετήσιος έλεγχος της καθαρότητας των φακών. Στην περίπτωση που 
δεν καθαρίζονται με το ειδικό χαρτί, να ακολουθούμε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης 
του μικροσκοπίου. 
 
Αλλαγή της λάμπας ή της ασφάλειας. 

Αν καεί κάποιο από τα παραπάνω εξαρτήματα τα αλλάζει μόνο ο καθηγητής και με τον 
τρόπο που περιγράφονται στις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του μικροσκοπίου. Καλό θα 
είναι να υπάρχουν ανταλλακτική λάμπα και ασφάλεια στο ντουλάπι του καθηγητή, ώστε η 
αντικατάστασή τους να είναι άμεση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγές: 

 Το οπτικό μικροσκόπιο στο Εργαστήριο Φ.Ε. Ενιαίου Λυκείου (Ναύπλιο 2002) 
 Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας Γενικής Παιδείας Β΄ Τάξης Ε.Λ. (ΟΕΔΒ) 
 Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης μικροσκοπίου. Ατματζίδης ΑΤΕΒΕ. 
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