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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 

 

 

Εικ. 1: Κύτταρο ευγλήνης (Euglena gracilis) όπως φαίνεται με Ηλεκτρονικό 

Μικροσκόπιο Σάρωσης όπου διακρίνονται περιφερειακές ραβδώσεις. 

Εικ. 2: Εγκάρσια τομή στην περιφέρεια του κυττάρου όπου διακρίνονται οι 

αναδιπλώσεις της πλασματικής μεμβράνης (βέλος) καθώς και περιφερειακά 

διαταγμένοι μικροσωληνίσκοι (1-7). 

Εικ. 3: Πέντε ραβδώσεις όπως φαίνονται με ψυκτοτεμαχισμό.  Διακρίνεται η PF όψη 

που σε κάθε μία ράβδωση αποκαλύπτει την ύπαρξη κρυσταλλικά διαταγμένων 

μεμβρανικών συστατικών με τη μορφή γραμμώσεων. 

Εικ. 4: Οπτική περίθλαση σε μία ράβδωση όπου αποκαλύπτονται οι περιοδικότητες 

με τη μορφή των συμμετρικών κηλίδων του αντιστρόφου κρυσταλλικού πλέγματος. 

Εικ. 5: Περίθλαση ηλεκτρονίων (στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο) κρυστάλλων 

χλωριούχου θαλίου.  Διακρίνονται οι δακτύλιοι του πολυκρυσταλλικού αυτού 

δείγματος. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο σχηματισμός της εικόνας σε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο οφείλεται βασικά 

στη σκέδαση των ηλεκτρονίων από τις ηλεκτρονιόπυκνες (electron dense) περιοχές.  

Τέτοιες όμως περιοχές δεν είναι μόνο εκείνες που αντιπροσωπεύουν την πραγματική 

δομή, αφού αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η εκλεκτικότητα της 

χρώσης, η πιστότητα της μεθόδου αποτύπωσης, κ.α., αλλά και άλλες που 

αντιπροσωπεύουν “θόρυβο” (noise).  Ο θόρυβος αυτός μπορεί να οφείλεται :  

α) σε πτωχή διακριτικότητα του οργάνου λόγω αστάθειας των ηλεκτρονικών 

συστημάτων, β) στο ίδιο το παρασκεύασμα π.χ. στη χρώση, στην ύπαρξη πλαστικού 

υποστρώματος, στο πάχος της τομής κ.α., γ) στην πιστότητα του υλικού (φιλμ) 

καταγραφής. 

Η αφαίρεση του θορύβου μπορεί να γίνει με πολύπλοκη ηλεκτρονική διάταξη για 

άμορφα παρασκευάσματα ή με τη μέθοδο της ανάλυσης Fourier των εντάσεων της 

εικόνας, στις περιπτώσεις που η δομή εμφανίζει επαναληπτικότητα (περιοδικότητα) 

(Margaritis et al., 1984, 1991).  Η ανάλυση Fourier μπορεί να γίνει είτε μετά από 

πυκνομέτρηση των αρνητικών και επεξεργασία των εντάσεων, είτε με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, είτε με τη βοήθεια οπτικής τράπεζας ή όπως αλλιώς λέγεται με οπτικό 

περιθλασίμετρο.  Το όργανο στηρίζεται στην αρχή της περίθλασης (diffraction) και 

είναι όμοιο στη λειτουργία με ένα περιθλασίμετρο ακτίνων Χ μόνο που έχει 

διαφορετικές δυνατότητες δηλαδή μπορεί με τη βοήθεια φακών να 

επανασυγκροτήσει (reconstruction) (επανασχηματίσει) την αρχική δομή, πράγμα 

αδύνατο για τις ακτίνες Χ.  Γι’ αυτό και αρχικά το όργανο χρησιμοποιήθηκε για τον 

έλεγχο της δομής περιθλασιγραμμάτων (diffractograms) που λαμβάνονταν από 

ανάλυση δειγμάτων με ακτίνες Χ (Bragg 1944 και Wyckof et al, 1957, Lipson and 

Taylor, 1951). 

Η χρησιμοποίηση του οργάνου αυτού στην ηλεκτρονική μικροσκοπία είναι 

σχετικά πρόσφατη (Klug and DeRosier 1966, Fraser and Millward 1970) και 

άρχισε με τη δομική ανάλυση ιών και φάγων. 
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2. ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ LASER 

 Αυτό αποτελείται από μια οπτική τράπεζα (περιθλασίμετρο) που 
περιλαμβάνει σιδηροτροχιά πάνω στην οποία φέρονται (σχ. 1): 
α) Η πηγή που στα σύγχρονα περιθλασίμετρα είναι πηγή Laser He-Ne μήκους 

κύματος ακτινοβολίας λ = 632,8 nm  και ισχύος 2mW. 
β) Πολωτικό φίλτρο για μείωση της έντασης της δέσμης. 
γ) Φίλτρο χώρου (spatial filter). 
δ) Φακός απόκλισης για διάνοιξη της δέσμης. 
ε) Κλείστρο. 
στ) Φακός περίθλασης. 
ζ) Υποδοχέας ηλεκτρονιογραφίας (αρνητικού). 
η) Φακός μεγεθύνσεων περιθλασιγράμματος. 
θ) Υποδοχέας καταγραφέα (φιλμ) περιθλασιγράμματος ή μάσκας 

επανασύστασης. 
ι) Φακός επανασύστασης. 
κ) Φακός μεγέθυνσης της επανασυσταμένης εικόνας. 
λ) Οθόνη προβολής της επανασυσταμένης εικόνας. 
μ) Μικροσκόπιο παρατήρησης της επανασυσταμένης εικόνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 1. Σχηματική απεικόνιση των εξαρτημάτων ενός οπτικού περιθλασιμέτρου 
σε απλή (Α) και σε διάταξη επανασύστασης (Β) (βλέπε λεπτομέρειες  στο 
κείμενο).  Η θέση των παραπάνω εξαρτημάτων στην οπτική τράπεζα δεν είναι 
μόνιμη αλλά ρυθμιζόμενη ώστε να επιτυγχάνεται σωστή ευθυγράμμιση της 
δέσμης και εστίαση του περιθλασιγράμματος και της επανασυσταμένης εικόνας. 
Α: διάταξη περίθλασης, Β: διάταξη επανασύστασης 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΛΗ ΠΗΓΗ LASER ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ L ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΦΑΚΩΝ – ΒΛΕΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
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3. ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΓΡΑΜΜΑ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Η περίθλαση, όπως και άλλα φαινόμενα (διάθλαση, ανάκλαση, συμβολή) 

λαμβάνουν χώραν κατά την πορεία ηλεκτρομαγνητικών (και όχι μηχανικών) 

κυμάτων στο χώρο. Το φαινόμενο θα εξεταστεί στην ΑΣΚΗΣΗ με 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα ορατού φάσματος για προφανείς λόγους. 

 Η πρόσπτωση δέσμης σύμφωνου φωτός (όπως της πηγής Laser) σε διαφανή 

πλάκα που περιέχει κάποια επαναληπτικότητα (π.χ. γραμμώσεις, δημιουργεί 

δευτερογενή κύματα που σύμφωνα με το νόμο της περίθλασης του Huygens θα 

συμβάλλουν σε συγκεκριμένες θέσεις στο χώρο σχηματίζοντας μέγιστα εντάσεων 

(περιθλασίγραμμα).  Εάν οι γραμμώσεις έχουν σταθερή απόσταση d μεταξύ τους 

τότε το περιθλασίγραμμα περιέχει συμμετρικά διαταγμένες κηλίδες που απέχουν 

μεταξύ τους απόσταση R (σχ. 2).  Ισχύει στη σχέση Bragg : Rd=λL (1) όπου λ το 

μήκος κύματος της πηγής (6.328 Å για πηγή Laser He-Ne) και L η σταθερά του 

οργάνου.  Όταν δεν υπάρχει φακός μεταξύ πλάκας (δείγματος) και επιπέδου 

σχηματισμού του περιθλασιγράμματος (βλ. σχ. 1) τότε η τιμή της L αντιστοιχεί με 

την πραγματική απόσταση δείγματος – επιπέδου καταγραφής (δηλ. –θ στο σχ. 1).  

Σε περίπτωση όμως που χρησιμοποιείται φακός στη θέση n (σχ. 1) η σταθερά L 

πρέπει να βρεθεί πειραματικά χρησιμοποιώντας δείγμα γνωστής περιοδικότητας dT η 

οποία δίνει τιμή RT.  Τότε από τη σχέση (1) μπορεί να υπολογιστεί η σταθερά L του 

οργάνου ή να εφαρμοστεί η εξίσωση Bragg δηλ. Η αναλογία (Horne and Markhom 

1972):  

M

TT
M R

dR  d =  (2) όπου dM  η ζητούμενη περιοδικότητα του δείγματος και RM η 

μετρούμενη τιμή στο περιθλασίγραμμα. 

 Οι τιμές dM αντιπροσωπεύουν τις περιοδικότητες όπως έχουν καταγραφεί στην 

ηλεκτρονιογραφία.  Για να βρεθούν όμως οι πραγματικές διαστάσεις dM* θα 

πρέπει να γνωρίζουμε με μεγάλη ακρίβεια τη μεγέθυνση Μ οπότε ισχύει: 

 

dM* (σε μm) = dM* (σε μm)  (3)  ή 

       Μ 

 

dM* (σε Å) = dM* (σε μm) * 10.000  (3’) 

 Μ 
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 Η γνώση της πραγματικής μεγέθυνσης της ηλεκτρονιογραφίας γίνεται με 

καταγραφή, στην ίδια θέση μεγέθυνσης του μικροσκοπίου, πρότυπου δείγματος όπως 

αποτυπώματος γράμμωσης (grating replica) για βαθμολόγηση του μικροσκοπίου σε 

χαμηλές μεγεθύνσεις, ή κρυστάλλων καταλάσης (περιοδικότητας 686 και  875 Å) και 

ακόμα κρυστάλλων – φθαλοκυανίνης (περιοδικότητα 12 Å) για μεγάλες μεγεθύνσεις.  

Η βαθμολόγηση αυτή πρέπει να γίνεται πάντοτε όποτε χρειάζεται να αναλυθεί 

ηλεκτρονιογραφία με περιθλασίμετρο ώστε οι υπολογιζόμενες περιοδικότητες (που 

πολλές φορές προσεγγίζουν ατομικές και μοριακές διαστάσεις) να είναι σωστές. 

 

 
Σχ. 2: Παράλληλες γραμμώσεις (Α) σταθεράς d δίνουν περιθλασίγραμμα που 

αποτελείται από κηλίδες 1ης, 2ης ... τάξης εκατέρωθεν κεντρικής κηλίδας 

μηδενικής τάξης, σε αποστάσεις: 

d
LnR λ

⋅=  , όπου n= 0, 1, 2, 3... 

 

 Όταν η αναλυόμενη δομή είναι πολύπλοκη (αλλά οπωσδήποτε κρυσταλλική), 

τότε και το περιθλασίγραμμα είναι πολύπλοκο, η ανάλυση του οποίου γίνεται με 

βάση κρυσταλλογραφικές παραμέτρους.  Γενικά όμως το περιθλασίγραμμα βρίσκεται 

σε θέση αντιστρόφου πλέγματος ως προς το αναλυόμενο πλέγμα (σχ. 3). 

 Όταν η δομή δεν περιέχει επαναλαμβανόμενες λεπτομέρειες τότε το 

αντίστοιχο περιθλασίγραμμα περιέχει μόνο τυχαίες κηλίδες (θόρυβος).  Τέτοιος 

θόρυβος βέβαια συνυπάρχει και σε περιθλασίγραμμα κρυσταλλικής δομής (εικ. 1).  

Το σχήμα του θορύβου είναι πάντοτε ενδεικτικό για την ύπαρξη ανωμαλιών στην 

ηλεκτρονιογραφία, όπως αστιγματισμού (θόρυβος με ελλειπτική διάταξη) ή κακής 

εστίασης (θόρυβος με δακτυλίους). 
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 Η χρησιμότητα της ανάλυσης ηλεκτρονιογραφιών με περιθλασίμετρο 

επεκτείνεται και στον έλεγχο του διακριτικού ορίου του Η.Μ.  Χρησιμοποιώντας 

λεπτό φιλμ άνθρακα σκιασμένο με πλατίνα σαν παρασκεύασμα, παίρνουμε 

ηλεκτρονιογραφία στη μεγαλύτερη δυνατή μεγέθυνση.  Στη συνέχεια, αναλύοντάς 

την σε περιθλασίμετρο μετράμε την απόσταση R από την κεντρική κηλίδα μηδενικής 

τάξης μέχρι την ακρότατη κηλίδα θορύβου.  Από τις σχέσεις (2) και (3) υπολογίζουμε 

την απόσταση d* που αντιπροσωπεύει το διακριτικό όριο του μικροσκοπίου κατά τη 

στιγμή της φωτογράφησης. 

 

 
Σχ. 3: Η αναλυόμενη δομή (Α) έχει σχέση αντιστρόφου πλέγματος με το 

περιθλασίγραμμα (Β). 

 

 

4. ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ  (OPTICAL RECONSTRUCTION) 

 

 Η μεγάλη χρησιμότητα και εφαρμογή μιας οπτικής τράπεζας είναι η 

δυνατότητα της επανασύστασης της αρχικής εικόνας.  Αυτό επιτυγχάνεται 

τοποθετώντας ένας ακόμα φακό, μετά το επίπεδο σχηματισμού του 

περιθλασιγράμματος (σχ. 1).  Πολλές φορές χρησιμοποιείται ακόμα ένας φακός για 

μεγέθυνση της εικόνας.  Αν γίνει επανασύσταση χωρίς να υπάρχει “μάσκα” στο 

επίπεδο καταγραφής του περιθλασιγράμματος τότε στο τέλος παίρνουμε 

επανασυσταμένη εικόνα που δε διαφέρει σε τίποτα από την πρωτότυπη που βρίσκεται 

στη θέση θ (σχήμα 1).  Η αξία όμως της μεθόδου συνίσταται στην επανασύσταση με 

“οπτικό φιλτράρισμα” (optical filtering).  Κατά τη διαδικασία αυτή τοποθετείται 

“μάσκα” δηλαδή αδιαφανής πλάκα (συνήθως από ορείχαλκο) στη θέση σχηματισμού 
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περιθλασιγράμματος (σχ. 1, θ).  Στην πλάκα αυτή έχουν ανοιχτεί τρύπες με 

παντογράφο ή με φωτοεξάχνωση (photoetching) (εικ. 4Γ), στις συγκεκριμένες θέσεις 

όπου υπάρχουν κηλίδες αντιστρόφου κρυσταλλικού πλέγματος 

(συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής κηλίδας μηδενικής τάξης).  Με τον τρόπο αυτό 

η επανασυσταμένη εικόνα είναι απαλλαγμένη θορύβου οπότε και φαίνεται με μεγάλη 

ευκρίνεια η κρυσταλλική δομή (εικ. 2 και 3).  Η χρησιμότητα όμως της μεθόδου δε 

σταματά εδώ.  Πολλές φορές η εικόνα που αποτυπώνεται στην ηλεκτρονιογραφία 

προέρχεται από αλληλοεπικαλυπτόμενες επιφάνειες όπως π.χ. στην περίπτωση των 

πολυκεφαλών Τ4 στις οποίες μετά από αρνητική χρώση γίνεται ταυτόχρονη 

παρατήρηση τόσο της εμπρόσθιας όσο και της οπίσθιας επιφάνειας (αφού τα 

ηλεκτρόνια διαπερνούν το δείγμα και η πολυκεφαλή σε μορφή κυλίνδρου έχει μόνο 

επιφανειακή δομή).  Έτσι, αφού η εικόνα περιέχει δύο όψεις (εικ. 4Α), το αντίστοιχο 

περιθλασίγραμμα (εικ. 4Β), παρουσιάζει δύο αντίστροφα κρυσταλλικά πλέγματα που 

διαφέρουν γωνιακά όση είναι η γωνία της έλικας της επιφανειακής δομής.  

Μελετώντας με προσοχή ένα τέτοιο περιθλασίγραμμα, οι Klug και DeRosier (1966) 

μπόρεσαν να επιλέξουν τις κηλίδες που αντιστοιχούσαν στο αντίστροφο πλέγμα μιας 

επιφάνειας ξεχωριστά και να κάνουν επανασύσταση.  Το αποτέλεσμα (εικ. 4Δ) ήταν 

πράγματι εντυπωσιακό γιατί έδειξε τη δομή της πολυκεφαλής με μεγάλη ευκρίνεια. 

 Η εστίαση της επανασυσταμένης εικόνας είναι το δυσκολότερο σημείο της 

διαδικασίας και μπορεί να γίνει τοποθετώντας στιγμιαία ένα μικρό διάφραγμα με οπή 

50 μm στη θέση της ηλεκτρονιογραφίας (Horne and Markhan, 1972). 

 Εξαιρετικά εντυπωσιακή είναι επίσης η επανασύσταση της αρχικής δομής 

χρησιμοποιώντας πυκνομέτρηση των αρνητικών ΗΜ και ανάλυση Fourier 

(Margaritis et al., 1984, 1991). 

 

 

5.  ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) 

 

 Ανάλογη με την οπτική περίθλαση ως προς τις αρχές σχηματισμού του 

περιθλασιγράμματος είναι και η περίθλαση που γίνεται τη στιγμή της παρατήρησης 

ενός δείγματος στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.  Στην πραγματικότητα περίθλαση 

γίνεται πάντοτε όταν παρεμβάλουμε το παρασκεύασμα στη δέσμη των ηλεκτρονίων 

αλλά η συνηθισμένη λειτουργία του μικροσκοπίου περιλαμβάνει φακούς που 

επανασυγκροτούν την εικόνα, όπως ακριβώς γίνεται στο οπτικό περιθλασίμετρο, 
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μόνο που η επιτευκτέα μεγέθυνση είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί χρησιμοποιείται 

ακτινοβολία (ηλεκτρόνια) πολύ μικρού μήκους κύματος (λ= 0,037 Å σε υψηλή τάση 

100 KV).  Απομονώνοντας όμως μερικούς φακούς μπορούμε να παρατηρήσουμε με 

το Η.Μ. το περιθλασίγραμμα της δομής που θα έχει μόνο θόρυβο αν η δομή είναι 

τυχαία, ή κηλίδες αν η δομή περιλαμβάνει μονοκρύσταλλο, ή δακτυλίους αν η δομή 

είναι πολυκρυσταλλική.  Και πάλι οι αποστάσεις των κηλίδων (ή των δακτυλίων  -

εικ. 5) από το κέντρο εκφράζουν τις διαστάσεις και τις σταθερές της κρυσταλλικής 

δομής που η ακριβής τους εκτίμηση προϋποθέτει να βρούμε τη σταθερά του οργάνου 

χρησιμοποιώντας πρότυπο δείγμα. 

 Η περίθλαση με ηλεκτρόνια είναι επίσης ανάλογη με της περίθλαση –Χ 

μόνο που η πρώτη διαθέτει ακτινοβολία μικρότερου μήκους κύματος και μπορεί να 

αναλύσει μικρότερες λεπτομέρειες και επιπλέον δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα. 

 Μια ακόμα διαφορά της οπτικής περίθλασης από την ηλεκτρονική περίθλαση 

είναι πως η τελευταία δίνει περιθλασίγραμμα της δομής σε τρεις διαστάσεις ενώ η 

πρώτη αναλύει επίπεδο δείγμα (δύο διαστάσεων) αφού το δείγμα είναι εικόνα και όχι 

πραγματικό παρασκεύασμα. Για το λόγο αυτό η δεικτοδότηση του 

περιθλασιγράμματος είναι δυσκολότερη σε περιθλασίγραμμα ηλεκτρονίων (Andrews 

et al, 1971). 

 Υπάρχουν πέντε τρόποι δημιουργίας περιθλασιγράμματος ηλεκτρονίων 

(Beeston 1972): 

α) Επιλεγμένης περιοχής (SAD-selected area diffraction) που απαιτεί μικρό 

μόνο δείγμα (1μm x 1μm x 50nm) για ανάλυση περιοδικότητας μικρότερης 

από 25 Å. 

β) Μικρής γωνίας (LAD-low angle diffraction) οπού το δείγμα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο ενώ οι περιοδικότητες που αναλύονται μπορούν να φτάσουν τα 

1.000 Å. 

γ) Υψηλής διαχωριστικότητας (HRD-high resolution), που χρησιμοποιείται 

όταν το περιθλασίγραμμα Α περιέχει κηλίδες ή δακτυλίους συγχεόμενους. 

δ) Ανάκλασης (RD-reflection), για ανάλυση επιφανειών. 

ε) Σάρωσης (SED-scanning electron diffraction), για μεταβαλλόμενα 

παρασκευάσματα λόγω ψύξης, θέρμανσης ή άλλων επιδράσεων. 
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Εικ. 1. Τυπικό Οπτικό περιθλασίμετρο, εφοδιασμένο με πηγή Laser (L), 

πολωτικό φίλτρο (Ρ), κλείστρο (S), φακό περίθλασης (D), υποδοχέα 

ηλεκτρονιογραφίας (Η), φακό αντικειμενικό (Ο), και φωτογραφική κασέτα 

καταγραφής του περιθλασιγράμματος (R). (Εικόνα ΛΧΜ από Brandeis 

University, courtesy David DeRosier). 
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Εικ. 2. (A). Πολυκεφαλή βακτηριοφάγου Τ4 (στικτό ορθογώνιο) όπως φαίνεται 

μετά από ψυκτοτεμαχισμό και “βαθειά εξάχνωση” (deep etching). (Β)  Το 

περιθλασίγραμμα της δομής περιέχει θόρυβο (τυχαίες κηλίδες) αλλά και 

συμμετρικές κηλίδες (ΒΕΛΗ) που συγκροτούν αντίστροφο εξαγωνικό πλέγμα. (Γ) 

Όταν η επανασύσταση της δομής γίνει με όλες τις κηλίδες του 

περιθλασιγράμματος, τότε η εικόνα δε διαφέρει από την αρχική (Α).  (Δ) Όταν 

όμως χρησιμοποιηθεί “μάσκα επιλογής” μόνο των κηλίδων που αντιστοιχούν στο 

αντίστροφο εξαγωνικό πλέγμα, τότε η εικόνα είναι ευκρινέστερη αφού είναι 

απαλλαγμένη από θόρυβο. Αυτό επιτυγχάνεται παρεμβάλλοντας χάλκινο φύλλο με 

τρύπες στις θέσεις μόνο των κηλίδων που ταιριάζουν με κρυσταλλικό πλέγμα Α: 

x200.000.  Γραμμή 0.1 μm. Γ,Δ: x400.000.  Γραμμή 500 Å. (Από Margaritis et al, 

1977) 
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Εικ. 3: Α: Ηλεκτρονιογραφία αρνητικά χρωματισμένης εσώτερης χοριονικής 
ζώνης από ώριμο αυγό Δροσόφιλα που έχουμε αποδείξει ότι αποτελείται από 
κρυσταλλική δομή.  Β: Οπτικό περιθλασίγραμμα της δομής της εικόνας Α.  Γ: 
Κατασκευή του αντιστρόφου πλέγματος που δείχνει σχεδόν τετραγωνικό 
κρυσταλλικό πλέγμα.  Δ: Οπτική επανασύσταση της δομής της εικ. Α 
χρησιμοποιώντας μόνο τις κηλίδες του πλέγματος απομονώνοντας έτσι το 
θόρυβο.  (Από Margaritis et al, 1979, 1980).  Α: Χ 180.000 Δ: Χ 500.000 
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Εικ. 4: Επίτευξη επανασύστασης από κυλινδρική δομή όπως είναι ο φάγος Τ4 

(εικ. Α- αρνητική χρώση «πολυκεφαλής»).  Η ανάλυση της εικόνας Α στο 

περιθλασίμετρο Laser δίνει το περιθλασίγραμμα (εικ. Β), στο οποίο 

απεικονίζονται οι περιοδικότητες και των δύο όψεων του κυλίνδρου (αφού το 

δείγμα είναι από αρνητική χρώση και όχι από σκίαση).  Έχουν επιλεγεί (με 

εξαγωνικές γραμμές) οι κηλίδες που αντιστοιχούν στη μία όψη και που 

ταιριάζουν σε εξαγωνικό πλέγμα (hexagonal lattice).  Στη συνέχεια 

κατασκευάζεται “μάσκα” (εικ. Γ) από φύλλο χαλκού όπου ανοίγουμε τρύπες στις 

θέσεις των κηλίδων της μιας πλευράς.  Στη συνέχεια με τη βοήθεια του οπτικού 

περιθλασίμετρου γίνεται επανασύσταση (αφαίρεση θορύβου -) με εντυπωσιακά 

αποτελέσματα (εικ. Δ), όπου φαίνονται οι λεπτομέρειες της εμπρόσθιας –Ε και 

τις οπίσθιας –Ο όψης της οργάνωσης των πρωτεϊνών της κάψας του 

βακτηριοφάγου Τ4 (εάν κάνουμε το ίδιο και για τις κηλίδες που προέρχονται από 

το πλέγμα της πίσω πλευράς). (Από Klug and DeRosier 1966) 
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Εικ. 5: Περίθλαση ηλεκτρονίων πολυκρυσταλλικού παρασκευάσματος 

εξαχνωμένης πλατίνας επάνω σε πλέγμα ΗΓ< καλυμμένο με πλαστικό.  

Διακρίνονται οι διάφοροι δακτύλιοι σε τέσσερις διαδοχικές εντάσεις 

ηλεκτρονικής δέσμης (οπότε αυξάνεται η κρυστάλλωση) και σε δύο 

διαφορετικές φωτογραφικές εκθέσεις η καθεμιά, ώστε να αναδειχθούν οι 

λεπτομέρειες. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΔΗΓΙΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ LASER 

 

1. Αναγνωρίστε τα διάφορα τμήματα του περιθλασιμέτρου όπως φαίνονται στο 

σχήμα: 

Π
L

LS 

 

 ΟΠ 

LS: πηγή laser μήκους κύματος 6328 Å 

Π : Θέση δείγματος 

ΟΠ: οθόνη παρατήρησης 

L   : Μήκος Περιθλασίμετρου (μετρείστε το) 

 

2. Τοποθετήστε για περίθλαση το πρότυπο δείγμα 1, που περιέχει γραμμώσεις 220μ. 

Καταγράψτε το περιθλασίγραμμα τοποθετώντας ένα χαρτί στην οθόνη ΟΠ. 

3. Κάνετε το ίδιο για τα δείγματα 2, 3, 4, 5, 6 σημειώνοντας πάνω σε κάθε χαρτί το 

είδος του δείγματος και το όνομά σας. 

4. Σχεδιάστε τα αντίστροφα πλέγματα και  υπολογίστε τις σταθερές. 

5. Σχεδιάστε κατά προσέγγιση τις αρχικές δομές οι οποίες  έδωσαν τα 

περιθλασιγράμματα που καταγράψατε). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Κρατάτε ακίνητο το δείγμα κατά τν καταγραφή των κηλίδων. Μην το 

περιστρέφετε 

• ΠΟΤΕ μην κοιτάτε τη δέσμη laser απ' ευθείας. Υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. 

 

  


