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ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема: Мікроскопія 

Мета роботи: розширити і поглибити знання студентів із сутності та 

області застосування мікроскопії, принципу дії та видам мікроскопів. 

Час: 2 год. 

 

1.1 Порядок виконання роботи 

 

- представити викладачу виконане завдання для самопідготовки. 

Умову завдання наведено у п. 1.2; 

- проробити практичну частину. 

 

1.2 Завдання для самопідготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

а) вивчити конспект лекцій; 

б) опрацювати рекомендовану літературу; 

в) занести у зошит для практичних робіт такі матеріали: 

1. поняття про рефакцію та інтерференцію; 

2. принцип дії оптичних лінз; 

3. поляризація, поляризоване світло; 

4. оптичні хвилі їх види, довжина хвиль. 

 

1.3 Практична частина 

 

Мікроскопія – загальна назва методів спостереження в мікроскоп 

об'єктів, які не розрізняє людське око. 

 



 

 

3 

 

1.3.1 Мікроскоп 

 

Мікроскоп (від греч. mikros – малий і skopeо – дивлюся), оптичний 

прилад для отримання сильно збільшених зображень об'єктів (або деталей їх 

структури), не видимих неозброєним оком. Різні типи мікроскопів 

призначаються для виявлення і вивчення бактерій, органічних кліток, 

дрібних кристалів, структури різних видів сировини і матеріалів і ін. об'єктів, 

розміри яких менше мінімальної роздільної здатності ока, що дорівнює 0,1 

мм. За допомогою мікроскопів визначаються форма, розміри, структура і 

інші характеристики мікрооб'єктів. Мікроскоп дає можливість розрізняти 

структури з відстанню між елементами до 0,20 мкм. 

Властивість лінзи або системи з двох лінз давати збільшені 

зображення предметів була відома вже в 16 столітті. Перші успішні 

застосування мікроскопів в наукових дослідженнях пов'язані з іменами 

англійського вченого Р. Гука, що встановив (близько 1665), що тваринні і 

рослинні тканини мають клітинну будову, і голландського вченого 

А. Левенгука, що відкрив за допомогою мікроскопа мікроорганізми (1673—

1677). Розробка німецьким фізиком Е.Аббе (1872—1873) теорії утворення 

зображень несамосвітних об'єктів в мікроскопах сприяла розвитку 

різноманітних методів мікроскопічних досліджень. 

 

1.3.2 Оптична схема і принцип дії мікроскопа 

 

Одна з типових схем мікроскопа приведена на рис. 1. Об'єкт 7, 

розташований на предметному столику 10, освітлюється звичайно штучним 

світлом від освітлювача (лампа 1 і лінза-колектор 2) за допомогою дзеркала 4 

і конденсора 6. Для збільшення об'єкту служить об'єктив 8 і окуляр 9. 

Об'єктив створює дійсне перевернене і збільшене зображення 7' об'єкту 7. 

Окуляр утворює повторно збільшене уявне зображення 7 звичайно на 

відстані якнайкращого бачення D = 250 мм Якщо окуляр зсунути так, щоб 
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зображення 7 виявилося перед переднім фокусом окуляра FОК те 

зображення, що дається окуляром, стає дійсним і його можна отримати на 

екрані або фотоплівці. 

 

Рисунок 1 – Схема оптичного мікроскопа 

 

Загальне збільшення дорівнює збільшенню об'єктиву, помноженому 

на збільшення окуляра 

ок
Г Г   

Збільшення об'єктиву виражається формулою 

об
f   

де   – відстань між заднім фокусом об'єктиву F'об і переднім 

фокусом окуляра Fок (так звана оптична, довжина тубуса мікроскопа);  

об
f  – фокусна відстань об'єктиву.  

 

Збільшення окуляра, подібно збільшенню лупи, виражається 

формулою 

ок ок
Г 250 f , 

де ок
f  – фокусна відстань окуляра.  
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Звичайно об'єктиви мають збільшення від 6,3 до 100, а окуляри від 7 

до 15. Тому загальне збільшення мікроскопів лежить в межах від 44 до 1500. 

Ірисові польова діафрагма 3 і апертурна 5 служать для обмеження світлового 

пучка і зменшення розсіяного світла. 

Важливою характеристикою мікроскопа є його роздільна здатність, 

визначувана як величина, зворотна тій найменшій відстані, на якій два 

сусідні елементи структури ще можуть бути видимі роздільно. Роздільна 

здатність мікроскопа обмежена, що пояснюється дифракцією світла. 

Унаслідок дифракції зображення нескінченно малої точки, що світиться, що 

дається об'єктивом мікроскопа, має вид не точки, а круглого світлого диска 

(оточеного темними і світлими кільцями), діаметр якого рівний 

d 1,22 A  , 

де    – довжина хвилі світла; 

А — так звана числова апертура об'єктиву,  

A nsin 2  

де n — показник заломлення середовища, що знаходиться між 

предметом і об'єктивом,  

  — кут між крайнім промінням конічного світлового пучка, що 

виходить з точки предмету і потрапляє в об'єктив).  

 

Якщо дві точки, що світяться, розташовані близько одна від іншої, їх 

дифракційні картини накладаються одна на одну, даючи в площині 

зображення складний розподіл освітленості. Якнайменша відносна різниця 

освітленості, яка може бути помічена оком, рівна 4%. Цьому відповідає 

якнайменша відстань, що дозволяється в мікроскоп =0,42d=0,51 A  . Для 

несамосвітних об'єктів гранична роздільна здатність пр


 складає 

( A A')  , 

де A'  – числова апертура конденсора мікроскопа.  
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Тобто роздільна здатність (~1/δ) прямо пропорційна апертурі 

об'єктиву і для її підвищення простір між предметом і об'єктивом 

заповнюється рідиною з великим показником заломлення. Апертури 

імерсійних об'єктивів великого збільшення досягають величини А = 1,3 (у 

звичайних «сухих об'єктивів» А~0,9). 

Існування межі роздільної здатності впливає на вибір збільшення 

мікроскопа . Збільшення мікроскопа в межах 500 А – 1000 А називається 

корисним, оскільки при ньому око розрізняє всі елементи структури об'єкту, 

що розділяються мікроскопом. При збільшеннях понад 1000 А не 

виявляються ніякі нові подробиці структури препарату; все ж таки іноді такі 

збільшення застосовуються, наприклад, в мікрофотографії, при мікро-

проекції. 

 

1.3.3 Методи спостереження 

 

Структуру препарату можна розрізнити, якщо різні його частинки по-

різному поглинають і відображають світло або відрізняються одна від одної 

(або від середовища) показниками заломлення. Ці властивості обумовлюють 

різницю амплітуд і фаз світлових хвиль, що пройшли через різні ділянки 

препарату, від чого, у свою чергу, залежить контрастність зображення. Тому 

методи спостереження, вживані в мікроскопії, вибираються залежно від 

характеру і властивостей препарату, що вивчається. 

Метод світлого поля в минаючому світлі застосовується при 

дослідженні прозорих препаратів з включеними в них абсорбуючими 

(поглинаючими світло) частинками і деталями. Такі, наприклад, тонкі 

забарвлені зрізи тваринних і рослинних тканин, тонкі шліфи мінералів. У 

відсутності препарату пучок проміння з конденсора 6 (рисунок 1) проходить 

через об'єктив 8 і дає рівномірно освітлене поле поблизу фокальної площини 

окуляра 9. Якщо в препараті 7 є абсорбуючий об'єкт, то він частково 

поглинає і частково розсіює падаючий на нього світло (штрихова лінія), що і 
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обумовлює виникнення зображення. Метод може бути корисний і при 

неабсорбуючих об'єктах, якщо вони розсіюють освітлюючий пучок настільки 

сильно, що значить, частина пучка не потрапляє в об'єктив. 

 

Рисунок 2 – Метод світлого поля у відбитому світлі 

 

Метод світлого поля у відбитому світлі (рисунок 2) застосовується для 

спостереження непрозорих об'єктів, наприклад, шліфів металів 4. Освітлення 

препарату проводиться від освітлювача 1 і напівпрозорого дзеркала 2 зверху 

через об'єктив 3, який виконує одночасно і роль конденсора. Зображення 

створюється в площині 6 об'єктивом спільно з тубусною лінзою 5; структура 

препарату видна через відмінність відбиваючої здатності її елементів, на 

світлому полі виділяються неоднорідності, розсіюючі падаюче на них світло. 

Метод темного поля в минаючому світлі представлений на рисунку 3. 

Метод темного поля в минаючому світлі застосовується для 

отримання зображень прозорих, неабсорбуючих об'єктів. Світло від 

освітлювача 1 і дзеркала 2 проходить спеціальний конденсор темного поля 3 

у вигляді порожнистого конуса і безпосередньо в об'єктив 5 не потрапляє. 

Зображення створюється тільки світлом, розсіяним мікрочастинками 

препарату 4. В полі зору 6 на темному фоні видні світлі зображення 

частинок, відмінних від оточуючого середовища, по показнику заломлення. 
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Рисунок 3 – Метод темного поля в минаючому світлі. 

 

Метод ультрамікроскопії, заснований на цьому ж принципі 

(освітлення препарату в ультрамікроскопах проводиться перпендикулярно 

напряму спостереження), дає можливість знаходити наддрібні деталі, розміри 

яких (~2-10
-9

 м) лежать далеко за межами роздільної здатності мікроскопа. 

При спостереженні по методу темного поля у відбитому світлі 

непрозорі препарати освітлюють зверху спеціальною кільцевою системою, 

розташованою навкруги об'єктиву і званого епіконденсором. 

Метод спостереження в поляризованому світлі (в минаючому і 

відбитому) застосовується для дослідження під мікроскопом анізотропних 

об'єктів, таких як мінерали, руди, зерна в шліфах сплавів, деякі тваринні і 

рослинні тканини і клітки. За допомогою аналізаторів і компенсаторів, які 

включені в оптичну систему, вивчається зміна поляризації світла, що 

пройшло через препарат. 

Метод фазового контрасту служить для отримання зображень 

прозорих і безбарвних об'єктів, невидимих при спостереженні по методу 

світлого поля. До числа таких об'єктів відносяться, наприклад, живі 

незабарвлені тваринні тканини. Метод заснований на тому, що навіть при 
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малій відмінності показників заломлення об'єкту і середовища світлова 

хвиля, що пройшла крізь них, зазнає різні зміни по фазі і набуває так званий 

фазовий рельєф. Ці фазові зміни перетворюються в зміни яскравості 

(«амплітудний рельєф») за допомогою спеціальної фазової пластинки 

(фазового кільця), розташованої поблизу заднього фокусу об'єктиву. 

Проміння, що пройшло через препарат, повністю проходить через фазове 

кільце, яке змінює їх фазу на λ/4. В той же час проміння, розсіяне в препараті 

(відхилені), не потрапляють у фазове кільце і не одержують додаткового 

зрушення фази. З урахуванням фазового зрушення в препараті різниця фаз 

між відхиленим і не відхиленим промінням виявляється близькою до 0 або 

π/2, і в результаті інтерференції світла в площині зображення препарату вони 

помітно посилюють або ослабляють один одного, даючи контрастне 

зображення структури препарату, в якому розподіл яскравості відтворює 

вказаний вище фазовий рельєф. 

Метод інтерференційного контрасту полягає в тому, що кожний 

промінь, що входить в мікроскоп, роздвоюється: один проходить крізь 

спостережувану частинку, а другий — повз неї. В окулярній частині 

мікроскопа обидва промені знов з'єднуються і інтерферують між собою. 

Результат інтерференції визначається різницею ходу проміння 6, яка 

виражається формулою 

0 m
N ( n n )d    , 

де 0
n , m

n  — показники заломлення відповідно частинки і 

навколишнього середовища,  

d  — товщина частинки,  

N — порядок інтерференції.  

 

Принципова схема одного із способів здійснення інтерференційного 

контрасту показана на рисунку 4. Конденсор 1 і об'єктив 4 забезпечені 

двозаломлюючими пластинками (позначені на малюнку діагональними 
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стрілками), першу з яких розщеплює вихідний світловий промінь на два 

промені, а друга возз'єднує їх. 

 

Рисунок 4 – Принципова схема здійснення інтерференційного 

контрасту 

 

Одне з проміння, проходячи через об'єкт 3, запізнюється по фазі 

(набуває різницю ходу в порівнянні з другим променем); величина цього 

запізнювання вимірюється компенсатором 5. Метод інтерференційного 

контрасту в деякому відношенні схожий з методом фазового контрасту — 

обидва вони засновані на інтерференції проміння, що пройшло через 

мікрочастинку і що минуло її. Відмінність інтерференційного методу від 

методу фазового контрасту полягає головним чином в можливості з високою 

точністю (до λ/300) виміряти різниці ходу, що вносяться мікрооб'єктом, 

використовуючи компенсатори. На підставі цих вимірювань можна 

проводити кількісні розрахунки, наприклад, загальної маси і концентрації 

сухої речовини в клітках біологічних препаратів.  

Метод дослідження в світлі люмінесценції заснований на тому, що під 

мікроскопом вивчається зелено-оранжеве свічення об'єкту, що виникає при 

його освітленні синьо-фіолетовим або УФ світлом. З цією метою перед 

конденсором і після об'єктиву мікроскопа вводять відповідні світлофільтри. 

Перший з них пропускає від джерела-освітлювача тільки випромінювання, 

що викликає люмінесценцію об'єкту, другою (після об'єктиву) пропускає до 

ока спостерігача тільки світло люмінесценції. Метод застосовується в 

мікробіології, цитології, дослідженні деяких харчових продуктів, сировини і 

матеріалів, мікрохімічному аналізі, дефектоскопії і т.п. 
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Метод спостереження в УФ промінні дозволяє збільшити граничну 

роздільну здатність мікроскопа, пропорційну 1/λ. Цей метод розширює 

можливості мікроскопічних досліджень також за рахунок того, що частинки 

багатьох речовин, прозорі у видимому світлі, сильно поглинають УФ 

випромінювання визначеної довжин хвиль і, отже, легко помітні в УФ 

зображеннях. Зображення в УФ мікроскопії реєструють або 

фотографуванням, або за допомогою електронно-оптичного перетворювача 

або люмінесцюючого екрану. 

Метод спостереження в ІЧ промінні також вимагає перетворення 

невидимого для ока зображення у видиме шляхом його фотографування або 

за допомогою електронно-оптичного перетворювача. ІЧ мікроскопія дозволяє 

вивчати внутрішню структуру об'єктів, непрозорих у видимому світлі, 

наприклад, темних стекол, деяких кристалів, мінералів і ін.. 

 

1.3.4 Основні вузли мікроскопа 

 

Окрім вказаних вище оптичних вузлів (наприклад, об'єктив, окуляр), в 

мікроскопі є також штатив або корпус, предметний столик для кріплення 

препарату, механізми для грубого і точного фокусування, пристрій для 

кріплення об'єктивів і тубус для установки окулярів. 

Застосування того або іншого типу конденсора (світлопольні, 

темнопольні і т. д.) залежить від вибору необхідного методу спостереження. 

Об'єктиви в більшості сучасних мікроскопах, знімні. За виправленням 

хроматичної аберації об'єктиви підрозділяються на ахромати, найпростіші по 

будові, і апохромати, які мають поліпшену хроматичну корекцію. Для 

виправлення кривизни поля використовуються планахромати і 

планапохромати, мають плоске поле зору, що особливо важливо для 

мікрофотографії. Крім того, об'єктиви розрізняються:  

а) по спектральних характеристиках – на об'єктиви для видимої 

області спектру і для УФ і ІЧ мікроскопії (лінзові і дзеркально-лінзові); 
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б) по довжині тубуса, на яку вони розраховані (залежно від 

конструкції мікроскопа); 

в) по середовищу між об'єктивом і препаратом – на сухі і імерсійні; 

г) по методу спостереження – на звичайні, фазово-контрастні і ін. 

Тип вживаного окуляра при даному методі спостереження 

визначається вибором об'єктиву мікроскопа. Окуляри Гюйгенса розраховані 

для об’єктивів-ахроматів дрібних і середніх збільшень, окуляри 

компенсаційні — для апохроматів, фото окуляри — для проекцій і т.д. 

Пристосування до мікроскопів дозволяють поліпшити умови 

спостереження і розширити можливості досліджень, здійснювати різні види 

освітлення препаратів, визначати розміри об'єктів, фотографувати препарати 

через мікроскоп., проводити мікроспектрофотометрирування і т.п. 

 

1.3.5 Типи мікроскопів 

 

Типи мікроскопів визначаються або областю застосування, або 

методом спостереження. 

Біологічні мікроскопи призначені для досліджень в мікробіології, 

гістології, цитології, ботаніці, медицині, а також для спостереження прозорих 

об'єктів у фізиці, хімії і т.д. В біологічних дослідженнях використовуються 

також люмінесцентні і інвертовані мікроскопи. В останніх об'єктив 

розташовується під спостережуваним об'єктом, а конденсор — зверху. Ці 

мікроскопи призначені для дослідження культури тканин, що знаходяться в 

живильному середовищі, і забезпечені термостатируючими камерами, а іноді 

і пристроями для кінозйомки повільних процесів. 

Мікроскопи металографії призначені для дослідження мікроструктур 

металів і сплавів. Зняті таким мікроскопом мікрофотографії нетравленого 

шліфа металу представлені на рисунку 5. 

Поляризаційні мікроскопи забезпечені додатково поляризаційними 

пристроями і призначені головним чином для дослідження шліфів мінералів і 

руд. 
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Рисунок 5 – Мікрофотографії нетравленого шліфа металу з фазово-

контрастним пристроєм. 

 

Стереомікроскопи служать для отримання об'ємних зображень 

спостережуваних предметів. 

Вимірювальні мікроскопи призначені для різних, точних вимірювань 

в машинобудуванні. 

Окрім цих груп мікроскопів, є спеціалізовані мікроскопи, наприклад: 

мікро установка для кінозйомки швидких і повільних процесів (рух 

мікроорганізмів, процеси розподілу кліток, зростання кристалів і т. п.); 

мікроскопи для вивчення слідів ядерних частинок у фотоемульсіях; 

високотемпературні мікроскопи для дослідження об'єктів, нагрітих до 

2000°С; хірургічні мікроскопи слабого збільшення, вживані при операціях; 

інтерференційні мікроскопи, для кількісних, досліджень. 

Доволі складними приладами є мікроспектрофотометричні пристрої 

для визначення спектрів поглинання препаратів, телевізійні аналізатори 

мікрозображень і ін. Перші є поєднанням мікроскопа із спеціальними 

монохроматорами і пристроями для вимірювання світлових потоків; в других 

мікроскоп працює спільно з телевізійними і електронними системами, які 

проводять автоматичне визначення геометричних характеристик структур, 

що вивчаються. 
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1.4 Контрольні питання 

 

1. Дайте визначення поняттю мікроскоп 

2. Приведіть оптичну схему та принцип дії мікроскопа 

3. Що таке роздільна здатність та апертура мікроскопа? 

4. Назвіть методи спостережень при мікроскопуванні 

5. Сутність та область застосування  

6. Сутність методу світлого поля в минаючому світлі  

7. Сутність методу світлого поля у відбитому світлі  

8. Сутність методу темного поля в минаючому світлі  

9. Сутність метод ультрамікроскопії 

10.  Сутність метод спостереження в поляризованому світлі  

11. Сутність методу фазового контрасту  

12. Сутність методу інтерференційного контрасту  

13. Сутність методу дослідження в світлі люмінесценції  

14. Сутність методу спостереження в УФ промінні  

15. Сутність методу спостереження в ІЧ промінні  

16. Основні вузли мікроскопа 

17. Типи окулярів мікроскопа 

18. Назвіть типи мікроскопів за методом застосування 

19. Назвіть типи мікроскопів за методом спостереження. 
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