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2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Μεταλλικό σώµα αλουµινίου, επιχρωµιωµένο και βαµµένο µε ηλεκτροστατική 

βαφή, γειωµένο µε τριπολικό καλώδιο µήκους 2 µέτρων και ρευµατολήπτη από 

άθραυστο πλαστικό. Τάση λειτουργίας 220 Volt. 

2. Προσοφθάλµιοι φακοί 10Χ µε µετακινούµενο δείκτη µε εγχάρακτη κλίµακα για 
ένδειξη-µέτρηση του παρασκευάσµατος. 

3. Προσοφθάλµια κεφαλή µε δυνατότητα οριζόντιας περιστροφής κατά 360° και στις 
δύο κατευθύνσεις 

4. ∆ιπλή σταυροτράπεζα διαστάσεων 125 x 130 χιλ. µε δύο οµόκεντρους 

βερνιέρους, εγχάρακτες κλίµακες 75x55 χιλ. και σύστηµα συγκράτησης 

παρασκευασµάτων µε ελατηριωτό άγκιστρο. Ακρίβεια εστίασης 0,004 χιλ 

5. Φέρει κοχλία για την ρύθµιση του ανώτατου σηµείου τερµατισµού της τράπεζας 
για την ασφάλεια των φακών και των παρασκευασµάτων. 

6. Έχει φορέα αντικειµενικών φακών, περιστρεφόµενο, τεσσάρων θέσεων. 

7. Αντικειµενικοί φακοί 4x(ΝΑ 0,10), 10x(ΝΑ 0,25), 40x(ΝΑ 0,65) 
ελατηριωτό, Ι00x(ΝΑ 1,25) ελατηριωτό και ελαιοκαταδυτικό. 

8. Φωτεινή πηγή µε λυχνία αλογόνου τάσης 6 Volt/ 20 Watt µε 
µετασχηµατιστή τάσεως εισόδου 220 Volt. 

9. Συµπυκνωτής ΑΒΕΕ(ΝΑ 1,25) ρυθµιζόµενου ύψους. Φέρει υποδοχή για φίλτρα 
διαµέτρου 32 χιλιοστών και διάφραγµα ίριδας 



SHANGHAI  EASTERN RI V ER I NTERNATI ONAL C O.  Ltd  

 

 

 

3. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 

>Βασικές αρχές µικροσκόπησης 

Για να εξοικειωθούµε στην χρήση του µικροσκοπίου εκτελούµε το παρακάτω 

πείραµα. Χρειαζόµαστε δείγµα εφηµερίδας µε καλή εκτύπωση. Προσεκτικά κόβουµε 

ένα κοµµάτι που να περιλαµβάνει το γράµµα «ε». Στο κέντρο µίας αντικειµενοφόρας 

πλάκας ρίχνουµε µία σταγόνα νερό και τοποθετούµε σε αυτό το απόκοµµα της 

εφηµερίδας. Σκεπάζουµε µε προσοχή µε την καλυπτρίδα ώστε να µην εγκλωβιστούν 

φυσαλίδες αέρα. Τοποθετούµε την πλάκα στο κέντρο µε το γράµµα «ε» σε ορθή 

θέση. Ανεβάζουµε τον συµπυκνωτή στο ανώτατο σηµείο ανόδου, ρυθµίζουµε την 

ένταση του φωτισµού σε µέση θέση και επιλέγουµε τον φακό µε την µικρότερη 

µεγέθυνση. Με την βοήθεια των βερνιέρων εστιάζουµε επί του γράµµατος «ε». 

Παρατηρούµε πως το γράµµα «ε» έχει αντιστραφεί από δεξιά στα αριστερά και από 

ορθή σε ανάποδη θέση. Όλα τα µικροσκόπια παρουσιάζουν αυτό το είδος 

αντίστροφου ειδώλου. Κινούµε την πλάκα προς τα δεξιά και το είδωλο θα µετακινηθεί 

προς τα αριστερά. Μετακινούµε την πλάκα προς τα κάτω και το είδωλο θα 

µετακινηθεί προς τα πάνω. Με την εξάσκηση θα προσαρµοστείτε και θα µετακινείτε 

την πλάκα στην επιθυµητή κατεύθυνση. 

 
>∆ιαδικασία παρατήρησης 

Η ακόλουθη διαδικασία θα σας οδηγήσει στο γρήγορο και εύκολο ξεκίνηµα της 

παρατήρησης δειγµάτων. Τοποθετούµε σε πρίζα 220V το καλώδιο παροχής 

ρεύµατος και ανοίγουµε το γενικό διακόπτη ON/OFF και ρυθµίζουµε την ένταση του 

φωτισµού. 

Τοποθετούµε την αντικειµενοφόρο πλάκα µε το δείγµα στην τράπεζα 
εργασίας και το σταθεροποιούµε µε το ελατηριωτό άγκιστρο. 

Περιστρέφουµε τον φορέα αντικειµενικών φακών έως ότου κλειδώσει στην 
θέση µε τον φακό της µικρότερης µεγέθυνσης (4x). 

Περιστρέφοντας το κοµβίο του συµπυκνωτή ανεβάζουµε τον συµπυκνωτή στο 

ανώτατο σηµείο. Περιστρέφουµε τα κοµβία µετακίνησης της τράπεζας έτσι ώστε να 

φέρουµε το δείγµα µέσα στην ευθεία της φωτεινής δέσµης. Παρατηρώντας από τον 

προσοφθάλµιο περιστρέφουµε µε αργές κινήσεις τον µακροµετρικό βερνιέρο για 

αδρή εστίαση. Επαναρυθµίζουµε την ένταση του φωτισµού ενώ χρησιµοποιούµε το 

κατάλληλο φίλτρο ανάλογα µε τον 
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χρωµατισµό του δείγµατος. Με τα κοµβία µετακίνησης της τράπεζας επιλέγουµε 

ακριβώς το σηµείο παρατήρησης και εν συνεχεία χρησιµοποιώντας τον µικροµε-τρικό 

βερνιέρο βελτιστοποιούµε το σηµείο εστίασης, επιτυγχάνοντας την µέγιστα καθαρή 

εικόνα. Εάν είναι απαραίτητο ρυθµίζουµε το διάφραγµα επί του συµπυκνωτή. Η 

σωστή ρύθµιση του επιτυγχάνει την µέγιστη απόδοση του οπτικού συστήµατος 

(ανάλυση), και την µεγαλύτερη ευκρίνεια (contrast) αυξάνοντας το βάθος πεδίου. 

Συνιστάται η ρύθµιση του διαφράγµατος να είναι στο 70-80% 
του ΝΑ του εκάστοτε φακού. 

∆ηλαδή: για τον φακό 40x(ΝΑ 0,65)   0,65x 0,8=0,5 διάφραγµα στη µέση 

Εν συνεχεία και αν απαιτείται επιλέγουµε αντικειµενικό φακό µεγαλύτερης 

µεγέθυνσης για να παρατηρήσουµε λεπτοµέρειες επί του δείγµατος µικρότερων 

διαστάσεων. 

Στην περίπτωση επιλογής του αντικειµενικού φακού 100x χρησιµοποιούµε πάντοτε το 
κατάλληλο λάδι µεταξύ του αντικειµενικού και του δείγµατος. 

Προσέχουµε πάντοτε όταν χρησιµοποιούµε τους ελατηριωτούς 40x και 100x, την 

επαφή τους µε την αντικειµενοφόρο για αποφυγή της καταστροφής του δείγµατος ή 

του κρυστάλλου του φακού. 

> Ρύθµιση ανώτατου ορίου τράπεζας 

Για µεγαλύτερη ασφάλεια πρέπει να προρυθµίζεται το άνω όριο ανόδου της τράπεζας 

από το κατάλληλο κοχλία ως εξής. Ο κοχλίας ασφάλισης του ανώτατου σηµείου 

ανόδου της τράπεζας φέρει ένα οµόκεντρο κοχλία για την ρύθµιση και ένα περικόχλιο 

για την ασφάλιση του. Αφού τον απασφαλίσουµε ξεβιδώνοντας το περικόχλιο, 

ξεβιδώνουµε τον κοχλία ρύθµισης και ανεβάζουµε την τράπεζα έχοντας επιλέξει τον 

φακό µε µεγέθυνση 100 φορές που είναι ο µακρύτερος στην θέση παρατήρησης. 

Προσεκτικά και µε αργές κινήσεις ανεβάζουµε την τράπεζα µέχρι να ακουµπήσει η 

καλυπτρίδα επί του φακού και συσπειρωθεί το ελατήριο του λίγο πριν το ανώτατο 

σηµείο συσπείρωσης του. Στο σηµείο αυτό βιδώνουµε τον κοχλία ρύθµισης έως ότου 

ακουµπήσει επί της τράπεζας και σφίγγουµε το περικόχλιο για την ασφάλιση του. 
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4. ΜΕΓΕΘΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

>To µικροσκόπιο είναι χρήσιµο, όταν εξετάζουµε αντικείµενα των οποίων οι 

διαστάσεις είναι από 1 mm µέχρι 1 /10000 mm.Υπάρχει άλλη µία µονάδα µέτρησης 

αυτού του εύρους, η οποία ονοµάζεται micron και συµβολίζεται µε «µ». 1000 µ 

ισοδυναµούν µε I mm και I µ ισοδυναµεί µε 0,001 mm. Στο µικροσκόπιο εξετάζουµε 

αντικείµενα µε εύρος από 1000 µ µέχρι 0,1 µ. 

Μπορούµε να εξετάσουµε βακτήρια, ζωικές και φυτικές ίνες, µεγάλη ποικιλία 

ανθρωπίνων κυττάρων, όπως και στοιχεία εδάφους. Ενώ, σε αντίθεση, µόρια και 

άτοµα, των οποίων το µέγεθος είναι κάτω από αυτά τα όρια, εξετάζονται µόνο από 

ειδικά µικροσκόπια. 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

>Καθαρισµός Φακών 

Οι προσοφθάλµιοι και οι αντικειµενικοί φακοί είναι τα πιο σηµαντικά µέρη του 

οπτικού συστήµατος του µικροσκοπίου. Πρέπει να διατηρούνται καθαροί, χωρίς 

αποτυπώµατα και σε χώρους χωρίς υγρασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 

φακοί καθαρίζονται µε πολύ απλό τρόπο. Φυσώντας στον φακό για να υγρανθεί η 

επιφάνεια του, τον καθαρίζουµε χρησιµοποιώντας µαλακό ύφασµα ή ειδικό χαρτί για 

φακούς, διπλωµένο πολλές φορές. Στην περίπτωση, που ο φακός δεν καθαρίζεται 

καλά µε αυτόν τον τρόπο, η χρήση µίγµατος που αποτελείται από 7 µέρη αιθέρα και 3 

µέρη αλκοόλης θα αποµακρύνει τα υπολείµµατα. 

> Καθαρισµός σώµατος 

Το σώµα του µικροσκοπίου, όπως και τα υπόλοιπα µέρη αυτού καθαρίζονται 

χρησιµοποιώντας µαλακό ύφασµα µε απλά µέσα καθαρισµού. Το µίγµα καθαρισµού 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στο σώµα χωρίς να είναι απαραίτητη η τακτική χρήση 

του. 
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Συντήρηση Λάµπας φωτισµού. 

Με ένα στεγνό πανί αποµακρύνουµε τις τυχόν σκόνες που υπάρχουν στην 

επιφάνεια της λάµπας για να εξασφαλίσουµε µακρόχρονη χρήση και καλύτερο 

φωτισµό. Προσοχή ο καθαρισµός γίνεται περιοδικά δύο τρεις φορές ετησίως και µόνο 

από τους καθηγητές. 

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

>Κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας µπορεί να αντιµετωπίσετε 

προβλήµατα που οφείλονται σε µη σωστό χειρισµό και ρύθµιση του µικροσκοπίου. 

Για την αντιµετώπιση τους παρακαλώ δείτε την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε 

τις οδηγίες 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

1. ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
α) Η λάµπα δεν 

ανάβει 

Καµένη λάµπα Αλλάξτε λάµπα 

Καµένη ασφάλεια Αλλάξτε ασφάλεια 

 
β) Η λάµπα ανάβει 

αλλά το πεδίο είναι 

σκοτεινό 

Κλειστό διάφραγµα Ανοίξτε το 

διάφραγµα 

Συµπυκνωτής 

χαµηλά 

Ρυθµίστε την 

θέση του 

συµπυκνωτή 
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 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ 

1. ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΝΑ 

   
γ) Το πεδίο δεν 

είναι σωστά 

φωτισµένο 

Ο φορέας 

αντικειµενικών φακών 

δεν είναι σωστά 

κλειδωµένος 

Βεβαιωθείτε ότι ο 

φορέας έχει 

κλειδώσει στην 

σωστή θέση 

 Ο συµπυκνωτής 

δεν είναι 

κεντραρισµένος 

Επικεντρώστε τον 

συµπυκνωτή 

 Η λάµπα δεν 

είναι σωστά 

τοποθετηµένη 

Πιέστε την λάµπα 

µέσα στην υποδοχή 

της 

 
δ) Υπάρχουν 

σηµάδια στο οπτικό 

πεδίο 

Λερωµένο 

κρύσταλλο 

φωτεινής πηγής 

 

 Λερωµένο 

κρύσταλλο 

συµπυκνωτή 

Καθαρίστε 

προσεκτικά µε 

µαλακό ύφασµα ή 

κατάλληλο 

 Λερωµένη 

καλυπτρίδα 

χαρτί τους 

κρυστάλλους 

των φακών. 

 Λερωµένος 

προσοφθάλµιος 
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ε) Η εικόνα είναι 

πολύ σκοτεινή µε 

έντονο contrast 

Ο συµπυκνωτής 

είναι ακόµη αρκετά 

χαµηλά 

Ρυθµίστε την 

θέση του 

συµπυκνωτή 

Το διάφραγµα δεν 

είναι αρκετά 

ανοιχτό 

Ανοίξτε το 

διάφραγµα 

 
στ) Ορατότητα 

πολύ φτωχή 

Ο αντικειµενικός φακός 

δεν βρίσκεται σωστά 

στο οπτικό πεδίο 

Βεβαιωθείτε ότι ο 

φορέας είναι σωστά 

κλειδωµένος 

Λεν έχει 

χρησιµοποιηθεί το 

κατάλληλο λάδι 

Χρησιµοποιείστε το 

κατάλληλο λάδι 

∆εν χρησιµοποιείται η 

κατάλληλη καλυπτρίδα 

Χρησιµοποιείστε 

την κατάλληλη 

καλυπτρίδα 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
α) Η λάµπα ανάβει και 

σβήνει 

Η λάµπα είναι 

πολύ κοντά στο 

να καεί 

 
Αλλάξτε λάµπα 

Η τροφοδοσία δεν 

είναι σωστή 

Ελεγξτε το καλώδιο 

παροχής 

 
β) Η λάµπα δεν 

ανάβει 

Εχει καεί η λάµπα Αλλάξτε λάµπα 

Εχει καεί η 

ασφάλεια 

Αλλάξτε την 

ασφάλεια. 

 

^ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ                        ΟΛΗΓΙΕΣ 

3. ΣΥΣΤΗΝΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 
α) Λεν ανεβαίνει η 

τράπεζα 

Είναι πολύ χαµηλά        Ρυθµίστε το ξανά το 

άνω όριο της 

τράπεζας                                                  
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7. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
 

>ΠΡΟΣΟΧΗ : Πριν από οποιαδήποτε εργασία επί του ηλεκτρικού κυκλώµατος του 

µικροσκοπίου αφαιρούµε πάντα τον ρευµατολήπτη από τον ρευµατοδότη (πρίζα), για 

αποφυγή βραχυκυκλωµάτων και τυχόν ατυχηµάτων. 

 

 
>Αλλαγή λάµπας 

Η εργασία αυτή γίνεται µόνο από τον καθηγητή, ΠΟΤΕ από τους µαθητές. Η 

υποδοχή της λάµπας βρίσκεται στο κάτω µέρος της βάσης του µικροσκοπίου. Η 

αλλαγή µπορεί να γίνει χωρίς της χρήση εργαλείων. Ανοίγουµε το πορτάκι - βάση της 

λάµπας ξεβιδώνοντας τον κοχλία. Η λάµπα βγαίνει από την υποδοχή της µε απλό 

τράβηγµα. 

>Προσοχή δεν πιάνουµε ποτέ µε γυµνά χέρια τη λάµπα µετά από χρήση, µπορεί 

να προκληθούν εγκαύµατα. Η τοποθέτηση της νέας λάµπας γίνεται απλά πιέζοντας 

τους δύο ακροδέκτες στις υποδοχές. 

>Προσοχή τις νέες λάµπες τις πιάνουµε µόνο µε πανί ή χαρτί. Ποτέ µε γυµνά 

χέρια. Η επαφή µε γυµνά χέρια µπορεί να προκαλέσει την γρήγορη καταστροφή τους.

 

 
Αλλαγή ασφάλειας. 

Και η αλλαγή της ασφάλειας προστασίας του ηλεκτρικού κυκλώµατος του 

µικροσκοπίου µπορεί να γίνει πολύ απλά, χωρίς την χρήση εργαλείων. Η αλλαγή της 

ασφάλειας γίνεται µόνο από τον καθηγητή και ΠΟΤΕ από τους µαθητές. 

>Αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί ο ρευµατολήπτης από το δίκτυο του ρεύµατος 

ξεβιδώνουµε το καπάκι της ασφαλειοθήκης και αφαιρούµε την ασφάλεια. Μετά την 

επανατοποθέτηση της καινούργιας ασφάλειας φροντίζουµε να σφίξουµε καλά το 

καπάκι για την αποφυγή σπινθήρων που µπορεί να προκαλέσουν καταστροφή του 

ηλεκτρικού κυκλώµατος ή της λάµπας φωτισµού. 
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