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Στόχοι του εργαστηρίου: 
 

• Μια πρώτη επαφή με τα όργανα. 
 

• Εισαγωγική εξάσκηση στη χρήση των οργάνων.                 
(με μόνιμα παρασκευάσματα) 

 

• Προετοιμασία νωπών παρασκευασμάτων. 
 

• Παρατήρηση - Σχεδίαση.  
 

• Προτάσεις αξιοποίησης. 

Ευσεβής πόθος: Τάση για διερεύνηση και ανακάλυψη. 



Το χειροποίητο μικροσκόπιο, το οποίο χρησιμοποίησε                         

ο Robert Hooke το Σεπτέμβριο του 1665, 

όπως παρουσιάστηκε στο ιστορικό του βιβλίο 
“MICROGRAPHIA”. 



Παρατήρηση λεπτών τομών 
φελλού από τον Hooke. 

Τις δομές που παρατήρησε στο φελλό 
(τοιχώματα νεκρών κυττάρων)                                        
ονόμασε “cells” (κελιά),                                              
επειδή έμοιαζαν με τα κελιά των μοναχών. 

Ο όρος κύτταρο (cell) είχε γεννηθεί.  



Οπτικά μικροσκόπια   και   βασικά μέρη τους 



Τα μικροσκόπια που έχουμε στο Κ.Π.Ε. 



Αρχές λειτουργίας των οπτικών μικροσκοπίων 



Χαρακτηριστικά ενός μικροσκοπίου: 

• Μεγέθυνση.  
    (γινόμενο:   μεγέθυνση αντικειμενικού Χ μεγέθυνση προσοφθάλμιου) 
 

• Διακριτική ικανότητα: 
 
 
 
 
 
 
                            όπου δ (διακριτικό όριο: η ελάχιστη απόσταση δύο  
                                                φωτεινών σημείων ώστε να γίνουν διακριτά)            



Α: αριθμητικό άνοιγμα (εξαρτάται από την κατασκευή του αντικειμενικού φακού) 

λ: μήκος κύματος φωτεινής δέσμης 
 
 

                                                  Φ: γωνιακό άνοιγμα 
                                                   n: δείκτης διάθλασης  
                                                        (χώρου αντικειμένου)   



Α: αριθμητικό άνοιγμα (εξαρτάται από την κατασκευή του αντικειμενικού φακού) 

λ: μήκος κύματος φωτεινής δέσμης 
 
 

                                                  Φ: γωνιακό άνοιγμα 
                                                   n: δείκτης διάθλασης  
                                                        (χώρου αντικειμένου)   

Συνεπώς, πώς μπορούμε να αυξήσουμε  
τη διακριτική ικανότητα του μικροσκοπίου; 



Χρήση φίλτρων και καταδυτικών φακών 
για τη βελτίωση της διακριτικής ικανότητας των μικροσκοπίων. 

Φίλτρα φωτεινής δέσμης  
(συνήθως πράσινα και μπλε) 

Με καταδυτικό φακό,   Α = 1,4  



Στερεοσκόπιο   και   βασικά μέρη του 

Προσοφθάλμιοι 

Αντικειμενικοί 
Κοχλίας εστίασης 

Τράπεζα 



Τα στερεοσκόπια που έχουμε στο Κ.Π.Ε. 



Επισημάνσεις γύρω από τη χρήση 

• Καθαριότητα φακών. 
 

• Τοποθέτηση παρασκευάσματος στην οπτική τράπεζα. 
 

• Συνθήκες φωτισμού παρασκευάσματος. 
 

• Αρχική παρατήρηση.  
 

• Προσεκτική παρατήρηση - Σχεδίαση. 
 

Προσοχή κατά την αλλαγή των αντικειμενικών φακών! 



Προετοιμασία νωπού παρασκευάσματος 



Προετοιμασία νωπού παρασκευάσματος 



Προετοιμασία νωπού παρασκευάσματος 



Προετοιμασία νωπού παρασκευάσματος 



Χρήσεις του μικροσκοπίου στα προγράμματα Π.Ε. 



Μελέτη της δομής διαφόρων φυτών... 

…και ενδεχόμενων περιβαλλοντικών μεταβολών της. 



Συγκρίσεις δομών διαφορετικών φυτών 



Στόματα του φύλλου 

ή δομών υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες 



Παραδείγματα χρήσης στερεοσκοπίου στην Π.Ε. 

 

- Έδαφος και βιοποικιλότητα. 
 

- Εντομοπανίδα και βιοποικιλότητα. 
 

- Οικολογικές προσαρμογές ζώων & φυτών 

   (σχέση δομής και λειτουργίας). 
 

- Βιοδείκτες  

   (π.χ. προνύφες τριχοπτέρων ως δείκτες ποιότητας νερού). 

 

- κ.ά.   κ.ά.   … 

 



Μικροοργανισμοί του νερού μιας λιμνούλας… 

…και βιοποικιλότητα 



Μωσαϊκό βιοτόπων σε ένα μικρό υδάτινο ρεύμα… 



…και μεταβολή τους από σημειακό ρυπαντή 



…ή από θερμική ρύπανση των υδάτων 



Το έδαφος είναι ζωντανό … 

Μέσα στο έδαφος ζουν και αναπτύσσονται μυριάδες οργανισμών,  

οι οποίοι αναπτύσσουν πολλές και ποικίλες σχέσεις αλληλεξάρτησης με αυτό,  

σε σημείο που να δημιουργούν ένα ζωντανό σύστημα. 



Τροφικό πλέγμα εδαφικών οργανισμών 



Σαπρόφυτα και αποικοδομητές… 

…και ανακύκληση της ύλης 



Μελέτη ποικιλότητας εντομοπανίδας 



Ευχαριστούμε 
για τη συνεργασία 


