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ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
Περιγραφή – Χρήση 

 
Το µικροσκόπιο είναι µια διάταξη φακών µε την οποία επιτυγχάνεται η 

µεγέθυνση διαφόρων αντικειµένων. 

Το οπτικό µικροσκόπιο είναι χρήσιµο όταν εξετάζουµε αντικείµενα µε 

διαστάσεις από 1000µm – 0,1µm. 
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Πως χρησιµοποιούµε το µικροσκόπιο 
1. Τοποθετούµε στη θέση µικροσκόπησης τον αντικειµενικό φακό µε τη 

µικρότερη µεγέθυνση (4Χ). 

2. Ανάβουµε τη φωτεινή πηγή του µικροσκοπίου και ανοίγουµε το διάφραγµα 

ώστε να περνά το φως. 

 Ο φωτεινός κύκλος που βλέπουµε παρατηρώντας µέσα από τον 

προσοφθάλµιο φακό ονοµάζεται οπτικό πεδίο.  

3. Τοποθετούµε την αντικειµενοφόρο πλάκα µε το παρασκεύασµα στην 

τράπεζα του µικροσκοπίου και το σταθεροποιούµε µε το δεξιό ελατηριωτό 

άγκιστρο. 

4. Με τη βοήθεια των κατακόρυφων κοχλιών µετακινούµε την τράπεζα 

εργασίας, παρατηρώντας από πλάγια, ώστε αυτό που θέλουµε να 

παρατηρήσουµε να βρίσκεται στο κέντρο του οπτικού πεδίου. 

5. Παρατηρούµε µε το ένα µάτι µέσα από τον προσοφθάλµιο φακό και 

περιστρέφουµε προσεκτικά τον µακροµετρικό κοχλία µέχρι να δούµε καλά το 

παρασκεύασµα. Ο φακός πρέπει να απέχει περίπου 1µµ από το παρασκεύασµα. 

6. Στη συνέχεια εστιάζουµε µε τον µικροµετρικό κοχλία ώστε να δούµε όσο 

γίνεται πιο καθαρά το παρασκεύασµα. 

            Εάν είναι απαραίτητο ρυθµίζουµε το διάφραγµα. 

7. Εάν θέλουµε να παρατηρήσουµε το παρασκεύασµα µε µεγαλύτερη 

µεγέθυνση περιστρέφουµε το φορέα αντικειµενικών φακών. διαδοχικά (10Χ, 

40Χ). Εστιάζουµε µε µικρές κινήσεις µόνο µε τον µικροµετρικό κοχλία. 

8. Ρυθµίζουµε το διάφραγµα διότι όσο µεγαλύτερες µεγεθύνσεις 

χρησιµοποιούµε τόσο περισσότερο φωτισµό χρειαζόµαστε.  

9. Όταν ολοκληρωθεί η µικροσκοπική παρατήρηση επαναφέρουµε το φορέα 

αντικειµενικών φακών στο µικρότερο φακό (4Χ), σβήνουµε τη φωτεινή πηγή, 

αποµακρύνουµε το παρασκεύασµα από την τράπεζα και καθαρίζουµε τους 

φακούς. 

 

∆ιαγραµµατική σχέση ανάµεσα στα µεγέθη του βιολογικού 

κόσµου και τις δυνατότητες των οπτικών µέσων παρατήρησης 
              
            µικρό µόριο                                   ιός                              βακτήριο        ζωικό κύτταρο   φυτικό κύτταρο 
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Παρατηρήσεις 
• Για να µεταφέρουµε το µικροσκόπιο το κρατάµε από τη βάση και τον 

βραχίονα συγχρόνως. 

• Τοποθετούµε το µικροσκόπιο σε σταθερή επιφάνεια, στο κέντρο του 

πάγκου εργασίας και ποτέ υπό κλίση. 

•  Ρυθµίζουµε το ανώτατο όριο τραπέζης µε το κοµβίο σε σχέση µε το φακό 

100Χ. 

• Αρχίζουµε τη µικροσκόπηση πάντα µε τον αντικειµενικό φακό µε τη 

µικρότερη µεγέθυνση (4Χ). 

• Καθώς περιστρέφουµε τον φορέα των αντικειµενικών φακών ακούγεται 

ένα χαρακτηριστικό κλικ όταν ο αντικειµενικός φακός έρθει στη θέση 

παρατήρησης.  

• Καθώς αυξάνεται η µεγέθυνση µικραίνει α) το εµβαδόν του 

παρατηρούµενου χώρου β) η φωτεινότητα και γ) η απόσταση του φακού 

από την αντικειµενοφόρο πλάκα. 

• Στις µικρές µεγεθύνσεις βάζουµε λίγο φωτισµό ενώ στις µεγάλες 

µεγεθύνσεις περισσότερο φωτισµό. 

• Χρησιµοποιούµε πάντοτε τους κοχλίες εστίασης στη µία πλευρά του 

µικροσκοπίου. Η ταυτόχρονη χρήση και των δύο µπορεί να βλάψει τον 

µηχανισµό εστίασης. 

• Κατά τη διάρκεια της µικροσκόπησης µε τον αντικειµενικό φακό των 40Χ 

είναι πιθανόν ο µικροµετρικός κοχλίας να µην περιστρέφεται άλλο ενώ 

δεν έχουµε εστιάσει ικανοποιητικά στο παρασκεύασµα . Στην περίπτωση 

αυτή επαναφέρουµε το φακό των 10Χ και γυρίζουµε τον µικροµετρικό 

κοχλία 10 – 15 φορές προς την αντίθετη κατεύθυνση και εστιάζουµε µε το 

µακροµετρικό κοχλία. 

• Όταν χρησιµοποιούµε τους µεγάλους αντικειµενικούς φακούς (40Χ, 100Χ) 

δεν εστιάζουµε µε το µακροµετρικό κοχλία. 

• Αποφεύγουµε να πιέζουµε τον αντικειµενικό φακό πάνω στην 

καλυπτρίδα. 

• Για να είναι δυνατή η παρατήρηση ενός αντικειµένου µε το οπτικό 

µικροσκόπιο θα πρέπει το φως να µπορεί να το διαπεράσει. Εάν το 

αντικείµενο που θέλουµε να παρατηρήσουµε δεν είναι διάφανο θα 

πρέπει να σχηµατίσουµε πολύ λεπτές τοµές του αντικειµένου. 

• Όταν παρατηρούµε πολύ µικρού µεγέθους αντικείµενα (π.χ. βακτήρια) 

πρέπει να βεβαιωθούµε ότι αυτό που βλέπουµε δεν είναι σκόνη ή 

σκουπίδια πάνω στους φακούς του µικροσκοπίου. Αυτό το ελέγχουµε 

µετακινώντας ελαφρά την τράπεζα του µικροσκοπίου ώστε να δούµε εάν 

µετακινείται αυτό που παρατηρούµε στο οπτικό µας πεδίο. 

• Ο καθαρισµός των φακών γίνεται µε ειδικό χαρτί ή µαλακό βαµβακερό 

ύφασµα. 
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Για να υπολογίσουµε τη συνολική µεγέθυνση ενός αντικειµένου 

πολλαπλασιάζουµε τη µεγέθυνση του προσοφθάλµιου φακού µε τη 

µεγέθυνση του αντικειµενικού φακού.  

 

 
                                                

                                              Χ              = 400Χ   
       

       10Χ              40Χ 
 

 

Προετοιµασία νωπού παρασκευάσµατος 
Υλικά και όργανα που θα χρειαστούν 

• οπτικό µικροσκόπιο 

• αντικειµενοφόρες πλάκες 

• καλυπτρίδες 

• σταγονόµετρο 

• ψαλίδι 

• βελόνα ανατοµίας 

• νυστέρι 

• τρυβλία Petri ή ύαλοι 

ωρολογίου 

• νερό 

• χρωστικές 

• διηθητικό χαρτί 

 

Πειραµατική διαδικασία 
1. Σε µία καθαρή αντικειµενοφόρο πλάκα στάζουµε µία σταγόνα νερού. 

2. Με τη βοήθεια της βελόνας ανατοµίας τοποθετούµε το υλικό που 

θέλουµε να παρατηρήσουµε µέσα στη σταγόνα. 

3. Τοποθετούµε την καλυπτρίδα  ακουµπώντας την µία ακµή της στην 

άκρη της σταγόνας και κατεβάζοντας την προσεκτικά ώστε να µην 

εγκλωβιστούν φυσαλίδες αέρα.  
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4. Με διηθητικό χαρτί απορροφούµε το νερό που περισσεύει έξω από την 

καλυπτρίδα. 

5. Μεταφέρουµε το παρασκεύασµα στην τράπεζα του µικροσκοπίου και 

βάζουµε στο κέντρο του οπτικού µας πεδίου µια ευδιάκριτη περιοχή του 

παρασκευάσµατος. Με τη βοήθεια του µικροµετρικού κοχλία εστιάζουµε 

µε τον αντικειµενικό φακό µε τη µικρότερη µεγέθυνση και σταδιακά 

προχωρούµε σε µεγαλύτερες µεγεθύνσεις. 
                                           

 

 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 1:  Φυτικά κύτταρα κρεµµυδιού στα 

 οποία διακρίνεται ο πυρήνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2:  Ζωικά κύτταρα ανθρώπου στα 

 οποία διακρίνεται ο πυρήνας και η πλασµατική µεµβράνη 

 

 

 

 

 

 


