
Mikroskopet historia
Det var Antonie Philips van Leeuwenhoek (1632-
1723) som var den första som använde ett 
mikroskop i vetenskapligt syfte. Han hade lyckats 
slipa linser som gav honom en förstoring på 
ca. 270 gånger. Bland annat var han den första som 
beskrev spermier, bakterier, jästceller, blodceller och 
han beskrev också skelettmuskulaturens 
tvärstrimmighet.

Metodiken att slipa linser utvecklades men 
principerna är de samma och vi använder idag 
monokulära, mono-binoklulära och stereo-binokulär 
mikroskop. De optiska mikroskopen har en teoretisk 
maximal förstoring på ca 1250 gånger vilket ger en 
upplösning på ca 250 nanometer. Begränsningen 
ligger i ljusets egenskaper.



Ljusmikroskopet
Ljusmikroskopet är av typen mono-binoklulära dvs 
det har två okular men man ser inget djup i bilden 
som man gör när man använder ett stereo-binokulärt 
mikroskop. Skillnaden mellan dessa två är att 
ljusmikroskopet kan ge mycket större förstoringar av 
ett objekt jämfört med ett stereo-mikroskop som 
framför allt används vid lägre förstoringar (upp till 
40X) där man också vill kunna se djupet i bilden, t.ex. 
vid operationer. Huvuddelen av dessa mikroskop 
kräver att proverna är så tunna att de är 
genomskinliga. Undantag förekommer, men 
inkluderar då betydligt mer avancerad optik.



Dissektionsmikroskopet
Dissektionsmikroskopet ett stereo-binokulärt 
mikroskop. Som används vid lägre förstoringar (upp 
till 40X) där man också vill kunna se djupet i bilden, 
t.ex. vid operationer. 

Man kan givetvis titta genom okularen men för att 
flera personer skall kunna titta samtidigt är ett av 
okularen utbytt mot en kamera (Raspberry pi camera
v2). Kameran är ansluten till en Raspberry pi dator 
(Raspberry pi 3B+) För mer information och 
Raspberry pi systemet och microVIEW programmet 
se:
• http://mikrokirurgi.se/r-d/#microview
• https://github.com/Billwilliams1952/microVIEW

http://mikrokirurgi.se/r-d/#microview
https://github.com/Billwilliams1952/microVIEW


USB - mikroskopet
USB-mikroskopet (Dino-Lite) är ett digitalt mikroskop och 
ansluts till en dato via sin USB kontakt med en adapter kan 
man även ansluta Dino-Lite mikroskopet till en mobiltelefon 
eller surfplatta och tas med det ut i naturen.

På en datorn används programmet Dino-Capture 2.0 och för 
mobiltelefoner finns en rad olika appar som fungerar.

Man fokusera med den svarta räfflade rullen. Om Dino-Lite 
ställs på yta så kan du antingen få ca 50X eller 200X förstoring. 
Du ser förstoringsgraden på skalan. 
Håller du Dino-Lite på avstånd från objektet så minskar 
förstoringsgraden men du fokuserar fortfarande med den svart 
räfflade rullen.

Man kan ta stillbilder genom att klicka på kamerasymbolen i 
Dino-Capture programmet eller genom att nudda microtouch
knappen på Dino-Lite mikroskopet om den funktionen inte är 
avstängd. Vill du spara en film använder du 
filmkamerasymbolen i Dino-Capture programmet. Nedersta 
kamerasymbolen i Dino-Capture är för time-laps filmning
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