
ΒασικέςΒασικές αρχέςαρχές τηςτης οπτικήςοπτικής
μικροσκοπίαςμικροσκοπίας (light microscopy)(light microscopy)



ΤοΤο φωςφως είναιείναι ηλεκτρομαγνητικήηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολίαακτινοβολία

Κάθε κύμα απαρτίζεται από ένα ηλεκτρικό (Ε) και ένα μαγνητικό
(Β) πεδίο οι εντάσεις των οποίων αυξομειώνονται ακολουθώντας
ημιτονοειδή καμπύλη σε χρόνο ή χώρο



400 nm 700 nm

ΒασικέςΒασικές ιδιότητεςιδιότητες τουτου φωτόςφωτός

• Mήκος κύματος (λ)

• Πόλωση

• Ένταση (Ι)



ΕκτροπέςΕκτροπές ακτίναςακτίνας φωτόςφωτός

• Διάθλαση (refraction): Ακτίνα φωτός η οποία προσπίπτει σε κάποιο
υλικό, αλλάζει πορεία και διέρχεται μέσα από αυτό.  Η γωνία διάθλασης
εξαρτάται από το είδος του υλικού

• Ανάκλαση (reflection): Ακτίνα φωτός η οποία προσπίπτει σε κάποιο
υλικό, αλλάζει πορεία αλλά δεν διέρχεται μέσα από αυτό.  Η γωνία
ανάκλασης ισούται με τη γωνία πρόσπτωσης



25 cm

Μπορούμε να διακρίνουμε
αντικείμενα διαστάσεων έως

περίπου 0.1 mm

Μικροσκόπιο

ΤοΤο μάτιμάτι ωςως οπτικόοπτικό όργανοόργανο

Air, water or oil

Glass coverslip
(καλυπτρίδα)

Glass slide
(αντικειμενοφόρος πλάκα)

παρασκεύασμα
(specimen)

Προσοφθάλμιος φακός
(eyepiece lens)

Αντικειμενικός φακός
(objective lens)

Σωλήνας (tube)

τράπεζα
εργασίας

φως
κοχλίας για
εστίαση του

παρασκευάσματος



ΤοΤο μικροσκόπιομικροσκόπιο είναιείναι συστοιχίασυστοιχία
φακώνφακών

Στο μικροσκόπιο, φως από το
αντικείμενο (Α) περνά από τον
αντικειμενικό φακό (objective lens, 2),  
τον φακό του σωλήνα του μικροσκοπίου
όταν αυτός υπάρχει (tube lens, 3), 
δημιουργείται μεγεθυμένη ενδιάμεση
εικόνα (4) η οποία δεσμεύεται από τον
προσοφθάλμιο φακό (eyepiece lens, 5) 
και απεικονίζεται στο μάτι (6)

Η οπτική γωνία δ1>>δ2, συνεπώς
«αθέατες» λεπτομέρειες του
παρασκευάσματος κατά την
παρατήρηση με γυμνό μάτι (περίπτωση
Β) γίνονται ορατές με χρήση
μικροσκοπίου (περίπτωση Α)

Φακός
ματιού

Αμφιβληστροειδής

Αντικείμενο



ΕίδηΕίδη φακώνφακών

Αμφίκυρτος
Επιπεδόκυρτος

Κοιλόκυρτος
θετικός
μηνίσκος

Αμφίκοιλος
Επιπεδόκοιλος

Κοιλόκυρτος
αρνητικός
μηνίσκος

Κάθε «φακός» μικροσκοπίου είναι σύνθετος και παχύς και φτιάχνεται
από συγκόλληση πολλών διαφορετικών φακών

οπτικός
άξονας



ΓεωμετρικήΓεωμετρική οπτικήοπτική απλούαπλού, , 
λεπτούλεπτού καικαι αμφίκυρτουαμφίκυρτου φακούφακού

• Λεπτός αμφίκυρτος φακός, οπτικό κέντρο (κέντρο του φακού), οπτικός άξονας

• Διάθλαση ακτίνων φωτός.  Εστιακό κέντρο (Focal point, F), εμπρός και πίσω

• Εστιακό μήκος, f (απόσταση του F από τον φακό)  Το εμπρόσθιο εστιακό
μήκος = οπίσθιο εστιακό μήκος όταν ο φακός είναι αμφίκυρτος

• Απόσταση αντικειμένου-φακού (α) και απόσταση ειδώλου-φακού (b)

Optic 
axis



ΑρχέςΑρχές διάδοσηςδιάδοσης ακτινώνακτινών στουςστους
λεπτούςλεπτούς αμφίκυρτουςαμφίκυρτους φακούςφακούς

(a) Ακτίνα που περνά από το
οπτικό κέντρο δεν διαθλάται

(b) Ακτίνα που προσπίπτει παράλληλα με
τον οπτικό άξονα διαθλάται και περνά από
το πίσω εστιακό κέντρο

(c) Ακτίνα που διέρχεται από το εμπρός
εστιακό κέντρο διαθλάται παράλληλα με
τον οπτικό άξονα

(d) Το επίπεδο του ειδώλου (εικόνας) 
καθορίζεται από την τομή δύο από των
τριών παραπάνω ακτινών



ΜαθηματικέςΜαθηματικές σχέσειςσχέσεις αντικειμένουαντικειμένου--
εικόναςεικόνας

Optic 
axis

M = b/α

Μ: Μεγέθυνση (magnification)

1/f = 1/α + 1/b

M =  f/(α-f)

Η Μεγέθυνση εξαρτάται από τη
θέση του αντικειμένου στον οπτικό

άξονα!!!



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σχέσεωνσχέσεων αντικειμένουαντικειμένου--
εικόναςεικόνας

2f>α>f

α>2f

Μ = f/(α-f)

[M]>1 Virtual magnified image

M>1 Real magnified image

M<1 Real demagnified image

α<f

α=f Image distance ∞

Κλασσικός
αντικειμενικός φακός

Κλασσικός προσοφθάλμιος
φακός

Αντικειμενικός φακός ICS



ΤοΤο μικροσκόπιομικροσκόπιο:: συστοιχίασυστοιχία φακώνφακών

Αντικειμενικός φακός και προσοφθάλμιος φακός

Σύνθετο κλασσικό
μικροσκόπιο

Image 
plane

Αντικειμενικός Προσοφθάλμιος

object

Intermediate 
image

Final magnified image

• Το αντικείμενο σε απόσταση 2f>α>f και η ενδιάμεση εικόνα
σε α’<f’

•Συγκεκριμένο μήκος σωλήνα μικροσκοπίου (160 mm)

• Προσθήκη οπτικών τμημάτων (φίλτρων, πρισμάτων, κ.ά.) 
επιφέρει οπτικά σφάλματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν
από τον προσοφθάλμιο φακό

F’

α

α’



Infinity optics ICSInfinity optics ICS

Objective 
lens

Tube lens Eyepiece 
lens

Focal plane Image plane

Modern microscope with ICS (Infinity Colour corrected System)

• Στα σύγχρονα μικροσκόπια υπάρχει ένας φακός στο σωλήνα (tube lens) ο οποίος δρα μαζί με
τον αντικειμενικό φακό: οι ακτίνες φωτός μετά τον αντικειμενικό φακό τρέχουν παράλληλα
(αντικείμενο σε απόσταση α = f) έως να διαθλαστούν από τον tube lens

• Θεωρητικά ο σωλήνας του μικροσκοπίου μπορεί να έχει μήκος «άπειρο». Στην πράξη 160-200 
mm, μετά η εικόνα σκοτεινιάζει και γίνεται θολή

• Ο αντικειμενικός μαζί με τον tube lens παράγουν την πλήρως διορθωμένη από οπτικά
σφάλματα ενδιάμεση εικόνα.  Αυτό επιτρέπει την προσθήκη επιπλέον οπτικών τμημάτων
(όπως φίλτρα φθορισμού) χωρίς να απαιτείται διόρθωση των οπτικών σφαλμάτων που τα
τμήματα αυτά επιφέρουν από τον προσοφθάλμιο φακό

• Τα κλασικά μικροσκόπια με “finite optics” απαιτούν πολλές διορθώσεις οπτικών σφαλμάτων
της εικόνας από τον προσοφθάλμιο φακό

α



ΟπτικάΟπτικά σφάλματασφάλματα φακώνφακών

• Οι απλοί φακοί έχουν σφαιρικές επιφάνειες οι οποίες συσχετίζονται με
οπτικά σφάλματα: διαταραχές της εικόνας (aberrations) και
παραμορφώσεις (distortions)

• Επιδιόρθωση των σφαλμάτων γίνεται πρωταρχικά από τον
αντικειμενικό φακό, o οποίος είναι σύνθετος και αποτελείται από
επιμέρους φακούς

• Τα υπόλοιπα οπτικά σφάλματα μετά το πέρασμα της φωτεινής δέσμης
από τον αντικειμενικό φακό διορθώνονται από τον tube lens

• Στα οπτικά σφάλματα περιλαμβάνονται σφαιρικές διαταραχές, 
χρωματικές διαταραχές και παραμόρφωση του οπτικού πεδίου



ΔιαταραχέςΔιαταραχές εικόναςεικόνας: : ΣφαιρικέςΣφαιρικές
διαταραχέςδιαταραχές

• Οι σφαιρικές επιφάνειες των φακών (η μόνη πρακτική
προσέγγιση για τον κατασκευαστή) έχουν ως
αποτέλεσμα παράλληλες ακτίνες οι οποίες προσπίπτουν
στο κέντρο ή την περιφέρεια του φακού να εστιάζονται σε
ελαφρώς διαφορετικά σημεία του οπτικού άξονα

• Αποτέλεσμα των σφαιρικών διαταραχών είναι κάθε
φωτεινό σημείο να περιβάλλεται από φωτεινό στεφάνι ή
σειρά φωτεινών δακτυλίων και η εικόνα να φαίνεται θολή



• Ο φακός διαθλά τις ακτίνες φωτός με διαφορετικό
τρόπο ανάλογα με το μήκος κύματός τους.  Το μπλε
φως διαθλάται στο εσωτερικό του οπτικού άξονα σε
σχέση με το ερυθρό φως, ενώ το πράσινο διαθλάται
σε ενδιάμεσο σημείο του οπτικού άξονα

• Αποτέλεσμα των χρωματικών διαταραχών είναι
κάθε φωτεινό σημείο να περιβάλλεται από στεφάνι
χρωμάτων, το χρώμα αυτού να μεταβάλλεται
ανάλογα με το σημείο εστίασης του αντικειμενικού
φακού και η εικόνα να φαίνεται θολή

ΔιαταραχέςΔιαταραχές εικόναςεικόνας: : ΧρωματικέςΧρωματικές
διαταραχέςδιαταραχές



ΠαραμόρφωσηΠαραμόρφωση τουτου οπτικούοπτικού
πεδίουπεδίου

• Είναι σφάλμα κατά το οποίο το αντικείμενο δεν απεικονίζεται σε
επίπεδη (flat-field) αλλά σφαιρική επιφάνεια

• Δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε όλη την εικόνα αλλά μόνο σε τμήμα
αυτής



Στα σύγχρονα μικροσκόπια, επιδιόρθωση των
οπτικών σφαλμάτων γίνεται από τον
αντικειμενικό φακό και τον tube lens

Υπάρχουν αντικειμενικοί φακοί με διαφορετικές
προδιαγραφές, χρήσεις και κόστος

Δύο από τα κυριότερα κριτήρια ποιότητας ενός
αντικειμενικού φακού είναι:

Διόρθωση σφαιρικών και χρωματικών
διαταραχών (aberration correction)

Επιπεδότητα της ενδιάμεσης εικόνας (διόρθωση
της παραμόρφωσης πεδίου, flat-field correction)



ΟΟ αντικειμενικόςαντικειμενικός φακόςφακός



ΕίδηΕίδη αντικειμενικώναντικειμενικών φακώνφακών

• Achromats

Kαλή διόρθωση χρωματικών σφαλμάτων για κόκκινο (656 nm) και μπλε
(486 nm) μήκη κύματος. Διόρθωση σφαιρικών διαταραχών για το
πράσινο-κίτρινο (540 nm).  Καλή επιπεδότητα στο κέντρο της εικόνας, 
απαιτείται επανεστίαση για την περιφέρεια της εικόνας.  Οικονομικότεροι
όλων των άλλων

• Achroplans

Βελτιωμένοι Αchromat με καλή επιπεδότητα εικόνας σε όλο το εύρος του
πεδίου.  Χρησιμοποιούνται σε μικροσκοπία αντίθεσης φάσεως (phase 
contrast microscopy, Achroplan-Ph)

400 nm 700 nm



ΕίδηΕίδη αντικειμενικώναντικειμενικών φακώνφακών
• Plan-Neofluar

Εξαιρετική διόρθωση χρωματικών σφαλμάτων για κόκκινο, πράσινο και
μπλε χρώμα.  Εξαιρετική επιπεδότητα εικόνας για όλο το οπτικό πεδίο.  
Διαπερατοί από υπεριώδη ακτινοβολία (UV, 365 nm) γεγονός σημαντικό
για πειράματα φθορισμού.  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες
μεθόδους μικροσκοπίας όπως φθορισμού,  Differential Interference 
Contrast (DIC), time-lapse microscopy, κ.ά.

• Plan-Apochromat

Εξαιρετικοί και πολύ ακριβοί φακοί.  Εξαιρετική διόρθωση χρωματικών
σφαλμάτων για κόκκινο, πράσινο, μπλε και βαθύ μπλε χρώμα.  Τέλεια
επιπεδότητα εικόνας.  Με αυτούς επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή
διακριτική ικανότητα.  Χρησιμοποιούνται σε συνεστιακή μικροσκοπία
(confocal microscopy) και όλες τις σύγχρονες εξειδικευμένες εφαρμογές
όπως Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM), Fluorescence 
Recovery After Photobleaching (FRAP), Total Internal Reflection 
Fluorescence (TIRF), κ.ά.



Achroplan-Ph

Phase contrast

Plan Neofluar

DIC



ΣύγκρισηΣύγκριση σχεδίωνσχεδίων
αντικειμενικώναντικειμενικών φακώνφακών

Οι Plan-Apochromat φακοί περιέχουν 12 ή περισσότερα στοιχεία φακών
ώστε να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή διόρθωση χρωματικών
σφαλμάτων σε όλο το φάσμα του ορατού φωτός και τέλεια επιπεδότητα
εικόνας.  Οι Achroplan φακοί αποτελούνται από λιγότερα τμήματα

Plan-Apochromat Achroplan



ΟΟ αντικειμενικόςαντικειμενικός φακόςφακός



ΜεγέθυνσηΜεγέθυνση τουτου μικροσκοπίουμικροσκοπίου

Η Μεγέθυνση του μικροσκοπίου ορίζεται ως:

Μεγέθυνση από τον αντικειμενικό φακό
x 

Μεγέθυνση από τον προσοφθάλμιο φακό

Προσοχή: Μεγαλύτερη μεγέθυνση δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερη
παρατήρηση των λεπτομερειών του παρασκευάσματος!!

Η έννοια του διακριτικού ορίου (resolution)



ΤιΤι είναιείναι διακριτικόδιακριτικό όριοόριο;;
Είναι η ελάχιστη απόσταση στην οποία δύο σημεία μπορούν να

γίνουν αντιληπτά ως ξεχωριστά

Θεωρητικά η απόσταση αυτή τείνει στο μηδέν.  Στην πράξη, λόγω του
φαινόμενου της περίθλασης (diffraction) κάθε φωτεινό σημείο
απεικονίζεται ως κηλίδα φωτός (δίσκος περίθλασης Airy) η οποία
περιβάλλεται από ομόκεντρα δαχτυλίδια περίθλασης



ΔιακριτικόΔιακριτικό όριοόριο τουτου μικροσκοπίουμικροσκοπίου
Στην πράξη το διακριτικό όριο (d) ισούται με τη διάμετρο του δίσκου

Airy

Δεν υπάρχει φακός που να μπορεί να διορθώσει το φαινόμενο της
περίθλασης

Το διακριτικό όριο του αντικειμενικού φακού, d (και κατά συνέπεια του
μικροσκοπίου), εξαρτάται από το μήκος κύματος της φωτεινής
ακτινοβολίας (λ) και το αριθμητικό άνοιγμα του φακού (Numerical 
Aperture, NA)

d = 1.22 λ/2NA

Μεγαλύτερο ΝΑ = μικρότερο d, 
άρα καλύτερη παρατήρηση
μικρότερων λεπτομερειών του
αντικειμένου!!

d d



ΟΟ αντικειμενικόςαντικειμενικός φακόςφακός



ΑριθμητικόΑριθμητικό άνοιγμαάνοιγμα τουτου φακούφακού
Είναι ένα νούμερο που χαρακτηρίζει τη μέγιστη γωνία με την οποία ο
αντικειμενικός φακός μπορεί να δεχτεί φως από το παρασκεύασμα

ΝΑ = n sinθ

Όπου θ είναι η γωνία που σχηματίζει
η οριακή ακτίνα με τον οπτικό άξονα

Και n είναι ο δείκτης διάθλασης του μέσου
μέσα στο οποίο ευρίσκεται ο φακός

Air, water or oil

Glass coverslip Glass slide

specimen

θ



ΑριθμητικόΑριθμητικό άνοιγμαάνοιγμα τουτου φακούφακού

ΝΑ = n sinθ

Ο δείκτης διάθλασης n είναι ένα μέτρο του
πόσο ελαττώνεται η ταχύτητα του φωτός κατά
τη διέλευση αυτού από ένα μέσο.  Για
παράδειγμα:

Για κενό (ή αέρα) n = 1.00 (ξηροί, dry
objectives)

Για νερό n = 1.33 (υδατοκαταδυτικοί, water 
objectives)

Για καλυπτρίδα n = 1.52 (ελαιοκαταδυτικοί, oil 
objectives)

Θεωρητικά θmax θεωρητικό = 90ο, συνεπώς ΝΑmax θεωρητικό= n

Στην πράξη θmax πραγματικό ~ 70ο, συνεπώς ΝΑmax πραγματικό < n



ΤοΤο αριθμητικόαριθμητικό άνοιγμαάνοιγμα καικαι ΟΧΙΟΧΙ ηη
μεγέθυνσημεγέθυνση καθορίζουνκαθορίζουν τοτο διακριτικόδιακριτικό όριοόριο!!!!

Increasing NA

Αντικειμενικός φακός με μεγαλύτερο NA 
συγκεντρώνει περισσότερο φως από το
παρασκεύασμα και διακρίνει μικρότερες
λεπτομέρειες

d = 1.22 λ/2NA

Resolution of 0.175µ Bead Pair
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Microns

1.4 NA

0.7 NA

ΝΑ1=1.4

ΝΑ2=0.7

d1 = 1.22 X 400/2 X 1.4 = 174 nm = 0.174 μm

d2 = 1.22 X 400/2 X 0.7 = 348 nm = 0.348 μm



ΗΗ μεγέθυνσημεγέθυνση εξακολουθείεξακολουθεί νανα είναιείναι
σημαντικήσημαντική ώστεώστε νανα αξιοποιήσουμεαξιοποιήσουμε τοτο

ΝΑΝΑ τουτου φακούφακού

Εμπειρικός κανόνας: Για να εκμεταλλευτούμε το ΝΑ του φακού απαιτείται
μεγέθυνση μικροσκοπίου 1000 Χ ΝΑ (μέγιστη ωφέλιμη μεγέθυνση)

Πάνω από τη μέγιστη ωφέλιμη μεγέθυνση η εικόνα μεγαλώνει αλλά δεν
διακρίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες του αντικειμένου



Ένας αντικειμενικός φακός 40Χ με ΝΑ = 0.65 τι
προσοφθάλμιο φακό χρειάζεται ώστε να αξιοποιήσουμε
πλήρως τις δυνατότητές του;

Απαιτείται μέγιστη ωφέλιμη μεγέθυνση περίπου 1000 Χ 0.65 = 650

Μεγέθυνση μικροσκοπίου = Μεγέθυνση αντικειμενικού Χ Μεγέθυνση προσοφθάλμιου

Δηλαδή:

650 = 40 Χ Μεγέθυνση προσοφθάλμιου, 

άρα χρειάζεται προσοφθάλμιος περίπου 16Χ



ΟΟ αντικειμενικόςαντικειμενικός φακόςφακός





Παραδείγματα αποστάσεων εργασίας
αντικειμενικών φακών

0.131.40100xPlanApo (oil)Nikon

0.211.4060xPlanApo (oil)Nikon

0.201.3040xPlanFluor (oil)Nikon

0.350.7520xPlanFluorNikon

4.00.4510xPlanApoNikon

Working 
Distance (mm)

Numerical 
Aperture

MagnificationCorrectionManufacturer

• Γενικά η απόσταση εργασίας μειώνεται καθώς η μεγέθυνση και το αριθμητικό άνοιγμα
αυξάνονται

• Μεγαλύτερες αποστάσεις εργασίας απαιτούνται όταν παρατηρούμε παρασκευάσματα μέσα
από χοντρά τοιχώματα (π.χ. στη χημεία ή μεταλλουργία)

• Οι καταδυτικοί φακοί απαιτούν μικρότερες αποστάσεις εργασίας από τους ξηρούς φακούς
ώστε να υπάρχει ένα ομοιόμορφο υγρό μέσο μεταξύ παρασκευάσματος και φακού αλλά
δύνανται να επιτύχουν καλύτερο διακριτικό όριο




