
 

  

 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΣΕΛΙ∆Α 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 

ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 2 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 12 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 15 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 17 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 21 

 

  



 

 

 

 

ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

 

 



ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ 
 

Προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω σηµεία:
Λειτουργία: 

1. Καµία κίνηση στο µικροσκόπιο δεν απαιτεί ιδιαίτερη δύναµη. Αν για κάποιο λόγο 

συναντάτε αντίσταση καλέστε τον διδάσκοντα.

2. Χρησιµοποιείτε πάντοτε τους κοχλίες εστίασης της µιας µεριάς του 

Η ταυτόχρονη χρήση αµφοτέρων µπορεί να βλάψει τον µηχανισµό εστίασης.

3. Βγάλτε την πρίζα του µικροσκοπίου από τον ρευµατοδότη για να αλλάξετε την 

λάµπα. 

 

Συντήρηση: 

1. Οι φακοί πρέπει να είναι πάντοτε καθαροί. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες 

συντήρησης. 

2. Μη βάζετε τα δάχτυλα σας στους φακούς. Μη φυσάτε τους φακούς.

3. Μη λύνετε το µικροσκόπιο. Η επισκευή του απαιτεί έµπειρο τεχνικό.

4. Μετά την χρήση το µικροσκόπιο πρέπει να καθαρίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες 

συντήρησης και να φυλάσσεται στην ειδική προς 

 

 

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

Προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω σηµεία: 

Καµία κίνηση στο µικροσκόπιο δεν απαιτεί ιδιαίτερη δύναµη. Αν για κάποιο λόγο 

συναντάτε αντίσταση καλέστε τον διδάσκοντα. 

Χρησιµοποιείτε πάντοτε τους κοχλίες εστίασης της µιας µεριάς του 

Η ταυτόχρονη χρήση αµφοτέρων µπορεί να βλάψει τον µηχανισµό εστίασης.

Βγάλτε την πρίζα του µικροσκοπίου από τον ρευµατοδότη για να αλλάξετε την 

Οι φακοί πρέπει να είναι πάντοτε καθαροί. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες 

Μη βάζετε τα δάχτυλα σας στους φακούς. Μη φυσάτε τους φακούς. 

Μη λύνετε το µικροσκόπιο. Η επισκευή του απαιτεί έµπειρο τεχνικό.

Μετά την χρήση το µικροσκόπιο πρέπει να καθαρίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες 

συντήρησης και να φυλάσσεται στην ειδική προς τούτο θήκη. 

 

 

Καµία κίνηση στο µικροσκόπιο δεν απαιτεί ιδιαίτερη δύναµη. Αν για κάποιο λόγο 

Χρησιµοποιείτε πάντοτε τους κοχλίες εστίασης της µιας µεριάς του µικροσκοπίου. 

Η ταυτόχρονη χρήση αµφοτέρων µπορεί να βλάψει τον µηχανισµό εστίασης. 

Βγάλτε την πρίζα του µικροσκοπίου από τον ρευµατοδότη για να αλλάξετε την 

Οι φακοί πρέπει να είναι πάντοτε καθαροί. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες 

 

Μη λύνετε το µικροσκόπιο. Η επισκευή του απαιτεί έµπειρο τεχνικό. 

Μετά την χρήση το µικροσκόπιο πρέπει να καθαρίζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες 



2. Η συναρµολόγηση 
 

Η τοποθέτηση των διαφόρων εξαρτηµάτων του µικροσκοπίου είναι εύκολη. Κάθε 

εξάρτηµα συγκρατείται στην θέση του µε κοχλίες ασφαλείας.

Η υποδοχή κάθε εξαρτήµατος είναι ειδικά σχεδιασµένη να δέχεται µόνο αυτό το 

εξάρτηµα και δεν επιτρέπει την τοποθέτηση άλλου.

Όλα τα εξαρτήµατα τοποθετούνται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. 

 

Εάν κάπου συναντάτε αντίσταση καλέστε τον διδάσκοντα.

 

 

 

Η τοποθέτηση των διαφόρων εξαρτηµάτων του µικροσκοπίου είναι εύκολη. Κάθε 

εξάρτηµα συγκρατείται στην θέση του µε κοχλίες ασφαλείας. 

Η υποδοχή κάθε εξαρτήµατος είναι ειδικά σχεδιασµένη να δέχεται µόνο αυτό το 

δεν επιτρέπει την τοποθέτηση άλλου. 

τα εξαρτήµατα τοποθετούνται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.  

Εάν κάπου συναντάτε αντίσταση καλέστε τον διδάσκοντα. 

 

Η τοποθέτηση των διαφόρων εξαρτηµάτων του µικροσκοπίου είναι εύκολη. Κάθε 

Η υποδοχή κάθε εξαρτήµατος είναι ειδικά σχεδιασµένη να δέχεται µόνο αυτό το 

 



 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το µικροσκόπιο αποτελείται από τα εξής δοµικά και λειτουργικά µέρη. 

 

Α. Ενιαίος κορµός /βάση και κινούµενη τράπεζα 

 

Η κατασκευή του κορµού και της βάσης είναι 

ενιαία (Μασίφ). Στο βραχίονα του κορµού είναι 

προσαρµοσµένη η κινούµενη τράπεζα του 

µικροσκοπίου, η οποία φέρει µια οπή στο µέσο της. 

Μέσω της οπής αυτής διέρχεται το φως της 

φωτεινής πηγής που είναι προσαρµοσµένη στην 

βάση του µικροσκοπίου. Η οπή της σταθερής 

τράπεζας είναι απολύτως ευθυγραµµισµένη στον 

κάθετο άξονα (Ζ), µε την θέση όπου "κουµπώνουν" 

οι αντικειµενικοί φακοί και την θέση της φωτεινής 

πηγής. (Εικ.1) 

 

Το κυρίως σώµα συνδέεται µέσω τριπολικού 

καλωδίου µε την παροχή. Εντός της βάσης 

ευρίσκεται ενσωµατωµένος µετασχηµατιστής 

µετατροπής της τάσης από 210-240 Volt σε 6 Volt. 

Ο µετασχηµατιστής τροφοδοτεί λυχνία αλογόνου 6 

Volt / 20 Watt. Η αλλαγή της λυχνίας είναι εύκολη 

χωρίς να απαιτείται χρήση εργαλείων. 

 

Στον κυρίως κορµό υπάρχουν αµφίπλευρα δύο οµόκεντροι κοχλίες περιστροφής 

(εικ. 2). Περιστρέφοντας τους κοχλίες προς την µία ή την άλλη φορά η κινούµενη 

τράπεζα µετακινείται καθ' ύψος. 

Τα περιστροφικά κοµβία (βερνιέροι) είναι όπως 

είπαµε δύο, ανά πλευρά οµόκεντρα. Το κοµβίο µε 

τον µεγάλο δακτύλιο (εικ.2-Α) προωθεί την 

τράπεζα περίπου κατά 1 mm, ανά 1° µοίρα 

περιστροφικής κίνησης. ∆ηλαδή σε µία πλήρη 

περιστροφή 360° προωθεί την τράπεζα από το 

κατώτερο στο ανώτερο επιτρεπτό σηµείο ή το 

αντίστροφο. 

Το περιστροφικό κουµπί µε τον µικρό δακτύλιο 

(εικ. 2-Β), προωθεί την τράπεζα µε βήµατα 0,002 mm, δηλαδή 2 µικρά ανά 10° 

µοίρες περιστροφής. 

 

  



Ο µεγάλος δακτύλιος, δηλαδή είναι για αδρή 

εστίαση ενώ ο µικρός δακτύλιος για την λεπτή 

και ακριβή εστίαση των φακών επί του 

παρασκευάσµατος. 

Στο δεξιό µέρος της βάσης, πλευρικά υπάρχει 

διακόπτης / πλήκτρο ON / OFF που ανάβει και 

σβήνει την λάµπα αλογόνου. ∆ίπλα ακριβώς 

υπάρχει περιστρεφόµενος ροοστάτης µε τον 

οποίο ρυθµίζεται η ένταση του φωτός (εικ. 3). 

 

Β. Σταυροτράπεζα / φορέας παρασκευάσµατος 

 

Το σύστηµα συγκράτησης του παρασκευάσµατος. 

 

Επί της ενσωµατωµένης τράπεζας (εικ. 4) προσαρµόζεται σύστηµα συγκράτησης και 

µετακίνησης του παρασκευάσµατος.  

 

Το παρασκεύασµα συνήθως είναι µια γυάλινη 

πλάκα διαστάσεων 75 x 25 mm, που 

ονοµάζεται αντικειµενοφόρος πλάκα, επί της 

οποίας έχει τοποθετηθεί το παρασκεύασµα και 

στην συνέχεια έχει καλυφθεί από µια λεπτή 

τετράγωνη διαστάσεων 25 x 25 mm περίπου 

στο πάχος ενός φιλµ. 

 

Τα συνήθη παρασκευάσµατα είναι: 

• Λεπτές τοµές ιστών πάχους 1 - 10µ. Το 

1µ είναι το ένα χιλιοστό του mm. 

• Στιβάδα Βιολογικών υγρών. Π.χ. µια λεπτή στιβάδα αίµατος. 

• Στρώση κυττάρων από καλλιέργεια, (επιστρωµένα κύτταρα) 

• Επίστρωση µικροβίων από καλλιεργητικό ή άλλο υλικό κλπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το παρασκεύασµα συγκρατείται µεταξύ µιας 

ακίνητης υποδοχής και ενός ελάσµατος το 

οποίο το συγκρατεί ακίνητο. Επί της καθέτως 

µετακινούµενης µόνιµης τράπεζας έχει 

προσαµοσθεί µια άλλη τράπεζα µέρος της 

οποίας είναι το σύστηµα συγκράτησης του 

παρασκευάσµατος. Η τράπεζα αυτή δύναται 

να διολισθαίνει κατά Χ και Ψ άξονα επί της 

µόνιµης τράπεζας του µικροσκοπίου, µε την 

βοήθεια δύο περιστροφικών κοµβίων (εικ. 5). 

Ο όλος σχηµατισµός ονοµάζεται: ∆ΙΠΛΗ 

ΣΤΑΥΡΟΤΡΑΠΕΖΑ. 

 

Γ. Κεφαλή 

 

Στο επάνω µέρος του κορµού στον δακτύλιο 

4,7 cm προσαρµόζεται η κεφαλή του µικρο-

σκοπίου (εικ. 6). 

Η κεφαλή ενός µονοφθάλµιου µικροσκοπίου 

φέρει προσοφθάλµιο σωλήνα παρατήρησης, ο 

οποίος δέχεται τον προσοφθάλµιο φακό. Τα 

µονοφθάλµιας παρατήρησης µικροσκόπια 

δύνανται να δεχθούν κεφαλή µε κάθετο (δηλ 

δεύτερο) σωλήνα συµπαρατήρησης (εικ.6-Β). 

Στην περίπτωση αυτή, ο ένας σωλήνας µε τον 

προσοφθάλµιο φακό, ο επικλινής, είναι ο 

φακός µέσα από τον οποίο ο µαθητής θα 

παρατηρεί / σκοπεύει το υπό παρατήρηση 

παρασκεύασµα (εικ. 6Α). 

Ο φακός αυτός διαθέτει µετακινούµενο δείκτη, που ρυθµίζεται από τον δακτύλιο που 

υπάρχει στο άκρο του σωλήνα παρατήρησης. Το σύστηµα παρατήρησης είναι 

σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε ο παρατηρητής / µαθητής να δύναται να 

παρατηρεί ακούραστα καθήµενος κι 

έχοντας το µικροσκόπιο εµπρός του σε 

τραπέζι ή πάγκο εργαστηρίου (εικ. 7). Ο 

δεύτερος προσοφθάλµιος φακός - ο 

κάθετος -προορίζεται για 

συµπαρατήρηση από τον διδάσκοντα η 

τον εποπτεύοντα της άσκησης, 

προκειµένου ο διδάσκων και ο 

διδασκόµενος να παρατηρούν 

ταυτόχρονα το ίδιο πεδίο και να είναι 

κατορθωτός ο σχολιασµός επί της ίδιας 

εικόνας (εικ.6-Β). 
 

  



Οι φακοί παρατήρησης (προσοφθάλµιοι) είναι 

τοποθετηµένοι, ο καθένας σε σωλήνα 

µικρότερης διαµέτρου κατά 2 χιλιοστά από 

τον σωλήνα παρατήρησης της κεφαλής κατά 

τρόπο που να βυθίζονται οι σωλήνες των 

προσοφθάλµιων φακών στους σωλήνες της 

κεφαλής (εικ. 8).  

Προτείνουµε δε να ακινητοποιούνται. Οι 

σωλήνες υποδοχής διαθέτουν πλευρικά µια 

µικρή βίδα η οποία "σφίγγει" τον σωλήνα µε 

τον φακό µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην κινδυ-

νεύουν οι φακοί από πτώση σε περίπτωση 

αναστροφής του µικροσκοπίου. 

 

Ολόκληρη η κεφαλή είναι πλήρως περιστρεφόµενη κατά 360° δεξιόστροφα και 

αριστερόστροφα. Με τον ατσάλινο κοχλία ο οποίος βρίσκεται στη βάση της κεφαλής, 

ο µαθητής ακινητοποιεί την κεφαλή στο πλέον επιθυµητό και βολικό σηµείο. 

Σηµειωτέον ότι σε όποιο σηµείο και να ακινητοποιηθεί η 

κεφαλή δεν υπάρχει πρόβληµα στην σκόπευση. ∆ύο είναι 

συνήθως οι θέσεις που ακινητοποιούν οι χρήστες την 

κεφαλή:  

 

Α θέση - Η πρόσθια θέση 

Η κεφαλή έχει στραµµένο τον προσοφθάλµιο προς τον 

χρήστη ευθυγραµµισµένη µε τον κορµό και ο κορµός του 

µικροσκοπίου είναι απέναντι του. Η δε τράπεζα µε το 

παρασκεύασµα ευρίσκεται µεταξύ παρατηρητού και 

κορµού, (εικ. 9) 

 

Β θέση -Η οπίσθια θέση 

Η κεφαλή έχει περιστραφεί ώστε ο φακός να είναι στραµµένος 

προς το πίσω µέρος του κορµού. Στην περίπτωση αυτή ο 

κορµός του µικροσκοπίου ευρίσκεται µεταξύ της τράπεζας µε 

το παρασκεύασµα και του χρήστη (εικ. 10). Συνιστούµε να 

τοποθετήσετε την κεφαλή στην θέση Α.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Αποφεύγετε να περιστρέφετε την κεφαλή χωρίς 

λόγο. Υπάρχει κίνδυνος να σας πέσει. Βρείτε την θέση που σας 

ταιριάζει και ακινητοποιείστε την κεφαλή µόνιµα στη θέση 

αυτή µε τον ειδικό κοχλία - σφιγκτήρα. 

 

 

 

  



∆. Το Σύστηµα των αντικειµενικών φακών 

 

Πάνω και απέναντι από την τράπεζα, δηλ. στο πάνω 

µέρος του σκελετού από την πλευρά που βλέπει προς 

την τράπεζα υπάρχει περιστρεφόµενος δακτύλιος 

τύπου "ρεβόλβερ", πάνω στον οποίο προσαρµόζονται 

οι αντικειµενικοί φακοί. (εικ. 11). Με την χρήση δείκτη 

και αντίχειρα περιστρέφεται το ρεβόλβερ των φακών. 

Σε κάθε περιστροφή 90° ακούτε ένα "κλικ" και 

αισθάνεστε ότι "ασφαλίζει". Αυτό σηµαίνει ότι ο φακός 

είναι σε ευθεία γραµµή κάθετος προς την τράπεζα και 

στον ίδιο άξονα µε την φωτεινή πηγή και το σύστηµα 

ρύθµισης της διερχόµενης δέσµης φωτός. 

Στο ρεβόλβερ των φακών είναι βιδωµένοι οι διάφοροι 

αντικειµενικοί φακοί. Η σωστή διάταξη είναι κατά την 

αντίστροφη φορά των δεικτών του ωρολογίου. 

 

1
ος 

Ο 4x  

2
ος

Ο10x 

3
ος

 Ο 40x spring (µε ελατήριο) 

4°
s
 Ο ελαιοκαταδυτικός 100x (Oil, Spring) 

(Εικ. 12) 

Οι φακοί που έχετε είναι κρυστάλλινοι, 

προδιαγραφών DIN, αχρωµατικοί µε ειδική 

στρώση για διόρθωση του σφάλµατος σφαι-

ρικότητας τους (απλανητικοί) και 

ισοεστιακοί.  

 

Κρυστάλλινοι: σηµαίνει ότι προέρχονται 

από οξείδια του πυριτίου και όχι από 

συνθετικό υλικό. 

 

DIN: είναι οι διεθνείς προδιαγραφές για τον χαρακτηρισµό των φακών των 

µικροσκοπίων. 

 

Αχρωµατικοί: σηµαίνει ότι έχει γίνει ειδική επεξεργασία στην επιφάνεια τους ώστε 

όταν το φως διέρχεται µέσα από τον φακό δεν θα αναλύεται στα επιµέρους χρώµατα 

του φάσµατος πράγµα που θα σας δηµιουργούσε προβλήµατα στην παρατήρηση, 

δεδοµένου ότι θα εµφανίζονταν στο οπτικό σας πεδίο, έγχρωµοι δακτύλιοι µε τα 

χρώµατα της ίριδας. 

 

 

  

Σηµ: Oil, Spring: ελαιοκαταδυτικοί µε ελατήριο. 



Απλανητικοί: σηµαίνει ότι έχει γίνει ειδική επεξεργασία ώστε να απαλείφεται η 

παραµόρφωση της εικόνας του πεδίου σας, δηλαδή να βλέπετε την εικόνα επίπεδη 

και όχι σφαιρικά παραµορφωµένη. 

 

Ισοεστιακοί: Σηµαίνει ότι το αντικείµενο παρατήρησης (παρασκεύασµα) παραµένει 

"εστιασµένο" καθώς αλλάζετε τους αντικειµενικούς φακούς, δηλαδή αν εστιάσετε επί 

του παρασκευάσµατος µε τον φακό 4Χ όταν θα αλλάξετε µεγέθυνση πχ. 40Χ δεν θα 

χάσετε την οπτική επαφή σας µε το παρασκεύασµα. Απλά θα επιχειρήσετε µια 

καλλίτερη εστίαση µε τον µικροµετρικό κοχλία. 

 

Ε. Το σύστηµα φωτισµού 

 

Η αρχή λειτουργίας στην µικροσκοπία µε το κανονικό µικροσκόπιο, βασίζεται στο 

διερχόµενο φως. Το σύστηµα φωτισµού του µικροσκοπίου παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην ποιότητα της εικόνας που δύναται να έχει κανείς. 

 

Το σύστηµα φωτισµού αποτελείται: 

 

Από την φωτεινή πηγή. 

Στην περίπτωση σας το µικροσκόπιο διαθέτει φωτεινή πηγή λάµπας αλογόνου 

εντάσεως 20 Watt. 

Η ένταση του φωτός είναι µια πολύ σηµαντική παράµετρος στην διαµόρφωση της 

ποιότητας της εικόνας που επιτυγχάνετε. Υπάρχουν παρασκευάσµατα που 

προκειµένου να παρατηρηθούν, απαιτείται µεγάλης έντασης φωτισµός 

(παρασκευάσµατα τοµών µεγάλου πάχους κλπ.). Στην περίπτωση αυτή αυξάνουµε 

την ένταση του φωτισµού προκειµένου να έχουµε καλή εικόνα. 

Αντιθέτως υπάρχουν παρασκευάσµατα στα οποία το φως δεν απορροφάται 

σηµαντικά (πχ. διαφανή παρασκευάσµατα). Εδώ προκειµένου να διακρίνουµε 

σχήµατα και δοµές χαµηλώνουµε την ένταση του φωτισµού. 

 

 

  



Το φως που εκπέµπεται από την λάµπα "συλλέγεται" µε την µορφή δέσµης φωτός 

µέσω ενός συστήµατος συλλογής και συγκέντρωσης των ακτίνων σε δέσµη φωτός, 

που αποτελείται από φακούς και δακτυλίους (εικ. 13, 14). Υπάρχουν πολλά 

συστήµατα φωτισµού που χρησιµοποιούνται στα µικροσκόπια. 

 

Πιο διαδοµένα είναι το: 

• Σύστηµα Abee 

• Σύστηµα Kohler 

 

Το συγκεκριµένο µικροσκόπιο διαθέτει σύστηµα Abee. 

Το φως αφού συλλεχθεί από τον συλλέκτη που 

βρίσκεται στην άνω πλευρά της βάσης του 

µικροσκοπίου, (εικ. 14) και πάρει την µορφή δέσµης, 

πορεύεται προς την οπή της τράπεζας, δηλαδή στο κάτω 

µέρος του παρασκευάσµατος. 

Λίγο πριν το παρασκεύασµα όµως παρεµβάλλεται το 

σύστηµα συγκέντρωσης της δέσµης (εικ. 13) ανάλογα 

µε το παρατηρούµενο οπτικό πεδίο. Το  σύστηµα αυτό 

αποτελείται από  ένα διάφραγµα ίριδος το οποίο 

µεγαλώνει και µικραίνει µε την κίνηση ενός δακτυλίου και 

από ένα φακό ο οποίος ανεβαίνει και κατεβαίνει προκειµένου 

να επιτευχθεί ο κατάλληλος φωτισµός του παρασκευάσµατος. 

Στην ίδια θέση παρεµβάλλεται ένας άλλος δακτύλιος όπου 

δύναται ο χρήστης να τοποθετήσει και να παρεµβάλλει φίλτρα. 

Τα φίλτρα χρησιµοποιούνται προκειµένου να επιτευχθεί η 

σωστή αντίθεση (contrast) στην εικόνα που παρατηρούµε. 

Εχετε στην διάθεση σας 1 µπλε µατ και 1 πράσινο µατ φίλτρο. 

Μετακινώντας τους δακτυλίους της ίριδας και του φακού επιτυγχάνετε την 

καταλληλότερη εικόνα, που σας επιτρέπει την βέλτιστη παρατήρηση. 

 

∆οκιµάστε κάθε φορά µε ή χωρίς τα φίλτρα Να έχετε υπ' όψη ότι το συνηθέστερα 

χρησιµοποιούµενο φίλτρο είναι το µπλε. 

 

 

  



Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

 
1. Πριν συνδέσετε το µικροσκόπιο στην πρίζα βεβαιωθείτε ότι έχετε την σωστή 

παροχή (220V). Στην συνέχεια ανάψτε το φωτισµό πατώντας το πλήκτρο ΟΝ. 

Ρυθµίστε τον ροοστάτη φωτισµού στην µεσαία θέση. 

2. Εναποθέστε την αντικειµενοφόρο πλάκα µε το παρασκεύασµα στην θέση 

υποδοχής, αφού πρώτα ανοίξετε το ελατηριωτό άγκιστρο, χρησιµοποιώντας τον 

δεξί σας αντίχειρα. Αφού τοποθετηθεί η αντικειµενοφόρος πλάκα µε το δείγµα 

αφήστε σιγά σιγά να επανέλθει το άγκιστρο ώστε να σταθεροποιήσει την πλάκα επί 

της τράπεζας. 

3. Ανοίξτε το διάφραγµα της ίριδας τελείως µέσω του προεξέχοντος µοχλού που 

βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον συγκεντρωτικό φακό ρύθµισης της φωτεινής 

δέσµης. 

4. Περιστρέψτε τον φορέα των αντικειµενικών φακών χρησιµοποιώντας τον αντίχειρα 

µε τον δείκτη, ακουµπώντας µόνο τα δύο δάκτυλα επί του δακτυλίου περιστροφής. 

Φέρετε στην θέση σκόπευσης (κάθετα στο δείγµα) τον φακό 4Χ. 

5. Ρυθµίστε το ανώτατο ύψος προώθησης της σταυροειδούς τράπεζας 

χρησιµοποιώντας τον δακτύλιο ρύθµισης του stop. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Τοποθετήστε το ένα µάτι σας σε θέση σκόπευσης στον επικλινή σωλήνα 

παρατήρησης. Προσπαθήστε να πάρετε την πιο βολική θέση. 

2. Πλησιάστε το µάτι σας τόσο ώστε µόλις ν' ακουµπά η οφθαλµική κόχη στην 

διάµετρο του σωλήνα παρατήρησης. Κρατάτε κλειστό το άλλο µάτι σας. Κλείστε 

ελαφρά το διάφραγµα της ίριδας, ώστε να δηµιουργήσετε καλλίτερο contrast. 

3. Περιστρέφοντας τον µακροµετρικής (αδρής) εστίασης κοχλία αργά αργά, βρείτε 

στο πεδίο σας το παρασκεύασµα. Αφού το βρείτε κάντε την καλλίτερη δυνατή 

εστίαση χρησιµοποιώντας τον µικρό δακτύλιο λεπτής εστίασης (µικροµετρικό). 

4. Στην συνέχεια ξαναρυθµίστε το διάφραγµα της ίριδας καθώς και την καθ' ύψος 

απόσταση του συγκεντρωτικού φακού της δέσµης έως αποκτήσετε την καλλίτερη 

δυνατή εικόνα. Σηµειώστε ότι η διάµετρος (άνοιγµα) της ίριδας πρέπει να είναι 

περίπου ίδιο µε το αριθµητικό άνοιγµα του φακού. Ανάλογα όµως µε το 

παρασκεύασµα δύναται να είναι και λίγο µεγαλύτερο ή µικρότερο. Αυτό σηµαίνει 

όταν αλλάζετε φακό θα πρέπει να ρυθµίζετε ξανά την ίριδα. 

 

  



Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΤΑΑΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ 
 

Για να εκτελέσετε µικροσκοπίσεις µε τον 100Χ φακό θα πρέπει να µην µεσολαβεί 

αέρας µεταξύ φακού και καλυπτρίδας του παρασκευάσµατος. Για τον λόγο αυτό 

τοποθετούµε µια σταγόνα κεδρέλαιου επί της καλυπτρίδας. Στην συνέχεια µε 

προσεκτικές και αργές κινήσεις βυθίζουµε τον καταδυτικό φακό 100Χ στην σταγόνα 

και προσπαθούµε να πετύχουµε την καλλίτερη εστίαση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Προχωρούµε µε πολύ απαλές κινήσεις. 

Υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψουµε τον φακό ή το παρασκεύασµα ή και τα δύο. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Το σύστηµα φωτισµού του µικροσκοπίου σας είναι µια λάµπα αλογόνου 6 volt µε 

απόδοση εντάσεως 20 Watt. Η ένταση του φωτισµού ρυθµίζεται από τον ροοστάτη 

στην βάση του µικροσκοπίου. 

 

Η αλλαγή της λάµπας γίνεται από το κάτω µέρος της βάσης. Ανοίγοντας την θυρίδα 

βλέπετε την λάµπα ή οποία προσαρµόζεται στον ρευµατολήπτη µε 2 ακίδες. 

Τραβήξτε την "καµένη" λάµπα έξω. 

Χρησιµοποιώντας γάντια ή κρατώντας την νέα λάµπα µε ένα κοµµάτι µαλακού 

χαρτιού την τοποθετείτε εύκολα στην θέση της. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Πριν αλλάξετε λάµπα βεβαιωθείτε ότι το µικροσκόπιο έχει βγει από την πρίζα και ο 

διακόπτης είναι στην θέση OFF. 

 

  



ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 
 

1. Βάλτε την πρίζα του µικροσκοπίου στον ρευµατοδότη. Βεβαιωθείτε ότι παρέχει 

ρεύµα. 

2. Ανάψτε το φώς του µικροσκοπίου. Εάν ο ροοστάτης είναι στο ελάχιστο µπορεί να 

µην δείτε το φώς. Αυξήστε την ένταση από τον ροοστάτη. 

3. Κατεβάστε µε τον αδροµετρικό κοχλία την τράπεζα όσο χαµηλότερα γίνεται. 

Να θυµάστε: Όλες οι κινήσεις των µερών του µικροσκοπίου γίνονται χωρίς να 

απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια. Μόλις καταλάβετε ότι παρουσιάζεται έστω και 

µικρή αντίσταση σταµατήστε. Αν και αυτό το µικροσκόπιο είναι εξαιρετικά 

ανθεκτικό, µην ξεχνάτε ότι είναι φτιαγµένο να εκτελεί κινήσεις πολύ µεγάλης 

ακρίβειας και εύκολα µπορεί να απορρυθµιστεί. 

4. Βάλτε ένα παρασκεύασµα στην τράπεζα. Βεβαιωθείτε ότι ακουµπά τελείως στην 

τράπεζα και ότι στηρίζεται κανονικά στην γωνία του ελατηριωτού µηχανισµού 

καθήλωσης. 

Να θυµάστε: τα παρασκευάσµατα είναι απλωµένα σε γυάλινη πλάκα και 

σκεπασµένα µε µια καλυπτρίδα, δηλαδή µια πολύ λεπτή γυάλινη πλάκα πάχους 

0,17 mm. Αυτή την πλάκα πρέπει να «βλέπει» ο αντικειµενικός φακός, ο οποίος 

είναι διορθωµένος για αυτήν την απόσταση (0,17 mm) παρατήρησης. 

5. Βάλτε τον µικρότερο αντικειµενικό φακό στην ευθεία του σωλήνα παρατήρησης, 

συνήθως είναι αυτός που έχει συντελεστή µεγέθυνσης 4. 

6. Για να µπορέσετε να κοιτάξετε µέσα από τον µονοφθάλµιο φακό, πρέπει να 

κοιτάξτε κάθετα προς αυτόν µε το ένα µάτι κλειστό σε απόσταση τέτοια που να 

µπορείτε να δείτε καθαρά και ολόκληρο το υπό παρακολούθηση αντικείµενο. 

7. Εστιάστε χρησιµοποιώντας τον αδρό κοχλία. Μόλις δείτε αχνά το παρασκεύασµα 

ρυθµίστε την ένταση φωτισµού µε τον ροοστάτη. 

Να θυµάστε: ο ανθρώπινος οφθαλµός βλέπει καλύτερα σε χαµηλότερο φωτισµό. 

8. Εστιάστε επακριβώς µε τον µικροµετρικό κοχλία και ρυθµίστε πάλι την ένταση 

φωτισµού. 

9. Γυρίστε τον στροφέα στον αντικειµενικό φακό µε την αµέσως µεγαλύτερη 

µεγέθυνση. Είναι ο φακός µε την ένδειξη 10. Εστιάστε µε τον µικροµετρικό 

κοχλία µόνο και ρυθµίστε πάλι την ένταση φωτισµού. 

Οι αντικειµενικοί φακοί του µικροσκοπίου σας είναι ισοεστιακοί. Τούτο 

σηµαίνει ότι άπαξ και εστιάσατε µε τον ένα φακό δεν απαιτείται παρά 

µικροµετρική µόνο ρύθµιση για τους υπόλοιπους. 

10. Με τους φακούς 10, 40 και 100 πρέπει να ρυθµίζετε και την ίριδα του 

συγκεντρωτήρα που βρίσκεται κάτω από την τράπεζα. Τούτο είναι αναγκαίο για 

να έχετε την άριστη δυνατή χρωµατική αντίθεση (κοντράστ). 

11. Η χρήση του ελαιοκαταδυτικού φακού (100x) σε συνδυασµό µε τον 

προσοφθάλµιο 10x, εξασφαλίζει την µέγιστη δυνατή µεγέθυνση (1000x) για το 

συγκεκριµένο σύστηµα. Η µεγέθυνση αυτή αξιοποιείται στο µέγιστο µε τη χρήση 

λαδιού. Αφού εστιάστε πρώτα στο σηµείο του παρασκευάσµατος που θέλετε µε 

τον 40x αντικειµενικό φακό, στη συνέχεια φέρνετε τον 100x και εφαρµόζετε µια 

σταγόνα λάδι µεταξύ του παρασκευάσµατος και του φακού. Στη συνέχεια 

εστιάζετε χρησιµοποιώντας κυρίως τον µικροµετρικό κοχλία. Προσοχή: πριν 

εφαρµόσετε το λάδι, βεβαιωθήτε ότι έχετε ασφαλίσει την κίνηση της τράπεζας (µε 

το stop), µέχρι του σηµείου εκείνου που δεν θα επιτρέπει την επαφή του 

αντικειµενικού µε το παρασκεύασµα, καθώς, µε µια απρόσεκτη κίνηση, υπάρχει ο 

κίνδυνος ζηµιάς και των δύο. 

  



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 

Α.Αλλαγή λάµπας 

• Βεβαιωθείτε ότι το όργανο είναι εκτός πρίζας. 

• Η λάµπα φωτισµού, διαθέτει δύο ακροδέκτες (ποδαράκια), οι οποίοι 

θυλακώνουν σε ειδική υποδοχή (πρίζα), που εδράζει στη βάση του 

µικροσκοπίου. Αφού ανοίξετε το κάτω µέρος της βάσης του µικροσκοπίου και 

έχετε πλέον πρόσβαση στο σύστηµα φωτισµού: 

 

1. Βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία της καµένης λάµπας είναι σε χαµηλά επίπεδα για 

την αποφυγή εγκαύµατος. Σε αντίθετη περίπτωση περιµένετε 10 λεπτά έως ότου 

κρυώσει τελείως. 

2. Τραβήξτε αργά και σταθερά την καµένη λάµπα από την υποδοχή, 

3. Αφαιρέστε το πλαστικό περιτύλιγµα της νέας λάµπας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 

αφήνετε ακάλυπτους µόνο τους ακροδέκτες. Είναι σηµαντικό να αποφύγετε να 

αγγίξετε τη λάµπα αλογόνου µε γυµνά χέρια, διότι θα µεταφέρετε σ' αυτή λιπαρές 

ουσίες οι οποίες καίγονται και δηµιουργούν ίχνη και σκιές στα οπτικά µέρη, γεγονός 

που φαίνεται κατά την παρατήρηση. 

4. Αφού τοποθετήσετε τη λάµπα, αφαιρέστε το υπόλοιπο περιτύλιγµα. 

5. Κλείστε το κάτω µέρος της βάσης. 

6. Συνδέστε το όργανο στη πρίζα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ µη δοκιµάζετε την λάµπα χωρίς να έχετε ολοκληρώσει τη 

παραπάνω διαδικασία. Πάντα ελωχεύει ο κίνδυνος τραυµατισµού ή εγκαύµατος σε 

περίπτωση που η λάµπα αλογόνου εκραγεί, εάν αυτή είναι ελαττωµατική ή λάθος 

τοποθετηµένη. 

 

 

Β.Συντήρηση φακών 

 

• Οταν το µικροσκόπιο δεν είναι σε χρήση, τοποθετήστε το προστατευτικό 

κάλυµµα του. Η σκόνη είναι ο µεγαλύτερος εχθρός κάθε οργάνου που 

βασίζεται σε οπτικά συστήµατα ακριβείας. 

 

• Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε το µικροσκόπιο για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, προφυλάξτε το στο ειδικά διαµορφωµένο για τον σκοπό αυτό 

ξύλινο κουτί. 

 

  



Γ.Καθαρισµός 

Υπάρχουν δύο τρόποι µε τους οποίους µπορεί κανείς να καθαρίσει τους φακούς από 

τη σκόνη: 

 

• Φυσώντας αέρα µε ένα φυσητήρα και σκούπισµα µε ένα µικρό απαλό 

βουρτσάκι. 

 

• Με ένα µικρό κοµάτι λεπτού βαµβακερού υφάσµατος, αφου εφαρµόσουµε 

µερικές σταγόνες αλκοόλης (50%), αποµακρύνονται οι ρύποι που 

δηµιουργούνται από τα δακτυλικά αποτυπώµατα µας και από το λάδι που 

χρησιµοποιείται στους ελαιοκαταδυτικούς φακούς. (Συνιστάται δε, να 

καθαρίζετε τον ελαιοκαταδυτικό φακό αµέσως µετά τη χρήση). 
 

  



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

(Βακτηρίδια Μύκητες κλπ) ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
 

Για λόγους ασφαλείας συνιστάται να 

χρησιµοποιούνται µικροοργανισµοί από 

τρόφιµα όπως το γιαούρτι, για την αποφυγή 

µόλυνσης από κάποιον πιθανώς παθογόνο 

µικροοργανισµό. 
 

 

 

 

Αποστειρώνουµε τον δειγµατολήπτη µας στη 

φλόγα... 
 

 

 

 

 

Παίρνουµε δείγµα... 
 

 

 

 

...και επιχρίουµε (απλώνουµε) το δείγµα στο 

πλακάκι. 

  



 

Το παρασκεύασµα µονιµοποιείται µε 

θέρµανση (2-3 φορές µέσα από τη φλόγα ενός 

καυστήρα υγραερίου Bunsen burner)... 
 

 

 

 

... Το βυθίζουµε σε χρώση π.χ. κυανούν του 

µεθυλενίου. 
 

 

 

 

 

 

Το παρασκεύασµα βυθίζεται σε κατάλληλα 

χηµικά (π.χ. EUKITT) και τοποθετείται 

καλυπτρίδα. 
 

 

 

 

Το παρασκεύασµα είναι πλέον έτοιµο για 

παρατήρηση. 
 

 

 

 

  

Βακτήρια από 

γιαούρτι



 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. 
 

Για την προετοιµασία παρασκευάσµατος 

φυτού είναι απαραίτητα: ένα ξυράφι, το 

φύλο του φυτού που θέλουµε να 

µελετήσουµε και η «ψύχα» από 

φρεσκοκοµµένο καλάµι. 
 

 

 

Κόψτε µε προσοχή το φύλο στα 

απαιτούµενα κοµµάτια, και τη ψύχα στη 

µέση (κατά το µήκος της). 
 

 

 

 

Συµπιέστε το φύλο ανάµεσα στα δύο 

κοµµάτια της ψύχας. 
 

 

 

 

 

Κόψτε εγκάρσια σε λεπτές φλούδες µε τη 

βοήθεια του ξυραφιού. 
 

 

 

 

  



Απλώστε τις τοµές στο πλακάκι χωρίς τη 

ψύχα. 
 

 

 

 

 

 

Βυθίσατε το παρασκεύασµα σε νερό ή 

κάποιο ειδικό χηµικό µεσο (π.χ. Γλυκερίνη 

µε νερό). Τοποθετείστε την καλυπτρίδα 

πάνω στο δείγµα και το παρασκεύασµα είναι 

έτοιµο για παρατήρηση. 
 

 

 

Παρατήρηση του παρασκευάσµατος στο 

µικροσκόπιο. 
 

 

 

 

 

 

 

Το αποτέλεσµα της προετοιµασίας του 

παρασκευάσµατος του φυτού. 
 

 

 

  



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 
 

Από τα πολύ παλαιά χρόνια (εικ.1), ο 

άνθρωπος εξέφρασε την επιθυµία να δει 

πράγµατα που δεν µπορούσε να δει µε 

γυµνό µάτι. 

 

 

 

Η περιέργεια αυτή οδήγησε κάποιους τον 

16° αιώνα στην κατασκευή ενός 

µεγεθυντικού οργάνου (εικ.2), που 

αποτελείτο από ένα και µόνο 

συγκλίνοντα φακό, ο οποίος ήταν και ο 

πρόδροµος του πρώτου µικροσκοπίου. 

 

 

 

Πιθανόν οι πιο διάσηµοι πρωτεργάτες 

στην ιστορία του µικροσκοπίου ήταν 

τρεις Ευρωπαίοι (εικ.3): ο Digges από 

την Αγγλία, ο Hans και ο Zacharias 

Janssen  από την Ολλανδία. 

 

 

 

Ο Anthony van Leeuwenhoek (εικ.4) 

όµως ήταν αυτός που κατασκεύασε και 

χρησιµοποίησε το πρώτο µικροσκόπιο. Ο 

Leeuwenhoek κατάφερε να διαµορφώσει 

ένα απλό κοµµάτι γυαλιού σε φακό, 

προσδίδοντας του έτσι στοιχειώδη 

µεγεθυντική ισχύ περίπου 270 φορές. Στη 

συνέχεια, χρησιµοποίησε το φακό για να 

κατασκευάσει το πρώτο λειτουργικό 

µικροσκόπιο, το οποίο διέθετε έναν µόνο 

φακό και το οποίο αναφέρεται ως 

µικροσκόπιο µονού φακού. 

Ο συγκλίνων φακός που είχε ο ίδιος 

κατασκευάσει, ήταν προσαρµοσµένος 

πάνω σε µεταλλικό βραχίονα (εικ.5) και 

εστίαζε µε τη χρήση απλών κοχλίων. 
 

  



Η Ανακάλυψη του µικροσκοπίου ήταν 

πλέον γεγονός. Ετσι ο Leeuwenhoek 

αφοσιώθηκε στην µελέτη του φυσικού 

κόσµου µε τη χρήση του µικροσκοπίου που 

είχε ο ίδιος κατασκευάσει. Ανάµεσα στις 

ανακαλύψεις του συγκαταλέγονται τα 

βακτήρια, και σπερµατοζωάρια (εικ.6). 

Κατά την διάρκεια της ζωής του ο 

Leeuwenhoek κατασκεύασε γύρω στα 400 

µικροσκόπια. 

 

Σε ένα µικροσκόπιο ενός φακού, όπως 

αυτό που κατασκεύασε ο Leeuwenhoek, η 

µεγέθυνση υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο 

που υπολογίζεται για έναν απλό 

µεγεθυντικό φακό (εικ.7): ∆ηλαδή το 

πηλίκο της απόστασης 250 mm - που 

θεωρείται η optimum απόσταση στην 

οποία η ανθρώπινη όραση έχει τη βέλτιστη 

διακριτική ικανότητα - δια της εστιακής 

απόστασης του φακού. Για να αυξήσουµε 

την µεγεθυντική ισχύ του µικροσκοπίου, η 

εστιακή απόσταση θα πρέπει να µειωθεί. Η 

µείωση της εστιακής απόστασης όµως, 

απαιτεί και µείωση της διαµέτρου του 

φακού (εικ.8), οπότε φθάνουµε στο σηµείο 

που να είναι αδύνατο να παρατηρήσει 

κανείς οτιδήποτε µέσα από ένα τόσο µικρό 

φακό. Με άλλα λόγια η µείωση της 

εστιακής απόστασης έχει ένα όριο. 

 

Για την επίλυση του προβλήµατος αυτού 

επινοήθηκε το συνδυασµένο µικροσκόπιο 

(εικ.9) το οποίο περιλαµβάνει 

περισσότερους του ενός φακούς, µε την 

λογική ότι µια εικόνα µπορεί να µεγεθυνθεί 

περαιτέρω από µια άλλη (εν σειρά 

µεγεθύνσεις). 

Σήµερα, ο όρος µικροσκόπιο αναφέρεται 

στον παρακείµενο εικονιζόµενο τύπο 

σύνθετου µικροσκοπίου (εικ. 10). 

 

 

  



Συνέχεια του πρότυπου µικροσκοπίου του 

Leeuwenhoek αποτελεί το συνδυασµένο 

µικροσκόπιο (εικ.11). Σε αυτό, ο πρώτος 

φακός βρίσκεται κοντύτερα στο υπο 

παρατήρηση αντικείµενο (αντικειµενικός), 

ενώ ο δεύτερος βρίσκεται κοντύτερα στο µάτι 

του παρατηρητή (προσοφθάλµιος). Από τη 

στιγµή που εφευρέθηκε το συνδυασµένο 

µικροσκόπιο, έχει συµβάλλει τα µέγιστα στην 

ανάπτυξη και πρόοδο της επιστήµης. 

Τον 17° αιώνα για παράδειγµα, ο Βρεττανός 

ερευνητής Robert Hooke (εικ.12) κατάφερε 

µε το µικροσκόπιο που ο ίδιος κατασκεύασε, 

να καταλήξει στη διαπίστωση ότι οι ζώντες 

οργανισµοί αποτελούνται από κύτταρα. 

 

 

Στον τοµέα της ιατρικής, ο Louis Pasteur 

χρησιµοποίησε (εικ.13) ένα συνδυασµένο 

µικροσκόπιο µε το οποίο ανακάλυψε πρώτος 

τον ζυµοµύκητα, ενώ ο Γερµανός 

βακτηριολόγος Karl J. Ebert, ανακάλυψε, µε 

τον ίδιο τρόπο, την Eberthella Thyphosa. 

 

 

 

Ο Robert Koch (εικ.14) µε µικροσκοπικές 

παρατηρήσεις ανακάλυψε τον βάκιλλο της 

φυµατίωσης και της χολέρας 

 

Τον 19° αιώνα σηµειώθηκε αλµατώδης 

ανάπτυξη στην τεχνολογία του µικροσκοπίου 

χάρις την συµβολή δύο ανθρώπων (εικ.15) οι 

οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους στην 

κατασκευή και ανάπτυξη των µικροσκοπίων, 

τον Carl Zeiss και τον Ernst Abbe, ο οποίος 

εκπόνησε θεωρητική µελέτη πάνω στις αρχές 

της οπτικής των µικροσκοπίων, ενώ ο Otto 

Schott πραγµατοποίησε έρευνα στην 

κατασκευή οπτικών συστηµάτων από φυσικά 

οξείδια του πυριτίου. 
 

 


