Nasıl Çalışır?

Çeviri: İlay Çelik Sezer

Mikroskop
Her fen laboratuvarının vazgeçilmez parçalarından biri olan ışık mikroskobu bugün yaygın ve
standart bir cihaz olsa da ilk geliştirildiği zamanlarda mikrobiyoloji biliminin gelişmesinin temeli olmuştu.
Halen hem bilimsel çalışmalarda hem de tıbbi ve adli incelemelerde yaygın olarak kullanılıyor.

Binoküler Işık Mikroskopu
GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA ŞEKLİ:
ODAKLAMA ORTAMI:
EN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK:

IŞIK IŞINLARININ GELİŞ
DOĞRULTUSUNU GÖSTERİR.

MEKANİK
GÖRÜNÜR IŞIK
40X İLA 2000X BÜYÜTME

GÖVDE BORUSU

OKÜLER MERCEKLER
Objektifte oluşturulan görüntüyü
biraz daha büyütür.
PRİZMA
Işık ışınlarını oküler merceklere yönlendirir.
OKÜLER MERCEKLERİN KESİT GÖRÜNÜŞÜ
Oküler
Mercek

ANA KISIM
DÖNER BAŞLIK
Döndürüldüğü
zaman objektifin
değişmesini
sağlayan parça

Boru

TABLA
Tablanın X ve Y
ekseninde hareketini
sağlayan ayar
düğmeleri
GÖVDE KOLU
ODAK AYARI
Kaba ayar
İnce Ayar

ÖRNEK
İncelenen nesne

OBJEKTİF
Örneğin büyütülmüş bir görüntüsünü
oluşturan merceği barındırır.
Döner başlık üç çeşit objektif taşır:
Düşük güçlü, yüksek güçlü, yağlı kullanım objektifi
(daha güçlü büyütme için)

AYDINLATMA SİSTEMİ
IŞIK YOĞUNLAŞTIRICI
Işığın örnek üzerinde yoğunlaşmasını ve
kullanıcının ışık şiddetini ayarlamasını sağlar.

DİYAFRAM (İRİS)
Işık yoğunlaştırıcıya giren ışık miktarını ayarlar.
AÇMA/KAPAMA
DÜĞMESİ

TABAN

MERCEKLER
HALOJEN LAMBA
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Soğan zarı

Ihlamur ağacının gövde kesiti

Kas hücreleri
(Hematoksilen-eozin boyamayla)

*Pyrocystis lunula türü bir deniz algi

**Asterionella cinsi bir diyatome kolonisi

*Heliodiscus radiolarians türü bir protozoa

*Lepocinclis acus türü öglenalar (uzun olanlar) ile
Chlamydomonas cinsinden yeşil algler (ortadakiler).

*Pandorina cinsi tatlı su yeşil alglerine ait koloniler

GÖRÜNTÜ NASIL OLUŞUR?
GÖZ TARAFINDAN
ALGILANAN DOĞRULTU
Retina
GÖZ
RETİNADA OLUŞAN
GÖRÜNTÜ
OKÜLER
MERCEKLER
GERÇEK
ARA GÖRÜNTÜ
OBJEKTİF
ÖRNEK
IŞIK
YOĞUNLAŞTIRICI
LAMBA
SANAL
GÖRÜNTÜ

ADIMLAR
5
Göz sanal
bir görüntü algılar.
4
Büyütülmüş ara
görüntü oluşturulur.

* İşaretli görüntüler diferansiyal girişim kontrast mikroskoplarıyla elde edilmiştir.
Bir çeşit ışık mikroskopu olan bu mikroskoplarda polarize ışık kullanılır.

3
Örneğin
büyütülmüş bir
görüntüsünü
düşürür.

** İşaretli görüntüler faz kontrast türü ışık mikroskopları kullanılarak elde edilmiştir.
Bu mikroskop tekniğinde şeffaf bir örnek içerisinden geçen
ışıktaki faz kaymaları görüntüdeki parlaklık farklarına dönüştürülür,
böylece görüntüdeki kontrast iyileştirilmiş olur.

2
Işık örnek
üzerinde
odaklanır.
1
Lambadan
Işık
yayılır.

*Yakı otu (Epilobium angustifolium) bitkisine ait
bir polenin agar besi ortamında çimlenmesi
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IŞIK IŞINLARININ
GELİŞ
DOĞRULTUSU

