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Priekšstatu veidošan ās par 
mikroskopiju

Zahariass Jansens un vi Ħa konstru ētais saliktais 
mikroskops



Priekšstatu veidošan ās par 
mikroskopiju

Roberts Huks un vi Ħa konstru ētais mikroskops 
(1660)



Priekšstatu veidošan ās par 
mikroskopiju

Ar mikroskopa pal īdzību pirmais ieg ūtais š ūnu att ēls. 
1665. gadā public ētā R.Huka darba “Micrographia” titullapa.



Priekšstatu veidošan ās par 
mikroskopiju

Antonijs van L ēvenhuks un vi Ħa konstru ētais 
mikroskops (1668).



Gaismas mikroskopa uzb ūve un 
darb ības princips

Gaismas staru pl ūsma, izmantojot gaismas 
(optisko) mikroskopu



Gaismas mikroskopa uzb ūve

Studentu mikroskopa LEICA BM E
uzbūve
1 – okulārs
2 – tubuss
3 – revolverierīce
4 – objektīvi
5 – priekšmetgalds
6 – kondensors
7 – īrisa diafragmas svira
8 – preparāta pārvietošanas skrūves
9 – apgaismotāja frontālā lēca
10 – mikroskopa pamatne
11 – tubusa turētājs
12 – preparāta fiksācijas mehānisms
13 – mikrofokusēšanas mehānisma skrūve
14 – makrofokusēšanas mehānisma skrūve



Gaismas mikroskopa uzb ūve

Objekt īva raksturlielumi



Gaišā lauka mikroskopa 
darb ības princips



Mikroskopa izš ėiršanas sp ējas 
palielin āšana

Imersijas e ĜĜas ietekme uz gaismas staru izplat īšanās virziena mai Ħu.
1. objektīvs
2. objekts
3. priekšmetstikls
4. segstikls
5. gaismas ataru izplatīšanās virziens
6. imersijas eĜĜa
7. objektīva frontālā lēca 



Fāzu kontrasta mikroskopija

Gaismas staru 
izplat īšanās, izmantojot 
fāzu kontrasta ier īci

1 - gredzenveida diafragma, 
2 - kondensors, 
3 - objekts, 
4 - objekt īvs, 
5 - fāzu plāksn īte



Gaismas mikroskopa un 
elektronu mikroskopa darb ības 

sal īdzinājums



Objekta grafisk ās att ēlošanas veidi*

A. Skice. Vienkāršākā zīmējuma forma. Tiek izmantota objekta tipiskāko pazīmju uzsvēršanai.
B. Shēma. Shēmās ar kontūrām tiek apzīmēti audu kompleksi (vadaudu kūlīši, lapu šėērsgriezumi utt.) 

dabīgās proporcijās.
C. Pusshematisks z īmējums. Pusshematiskajā zīmējumā tipiskā un Ĝoti vispārinātā formā, bet ne 

detalizēti, tiek izceltas atsevišėas objekta sastāvdaĜas (kambijs, periderma, vadaudi utt.).
D. Zīmējums ar vienk āršām kont ūrām. Detalizēts objekta attēlojums. Visi šūnapvalki attēloti vienkāršām 

līnijām. Ar tievākām, biezākām līnijām, dažādas biezības punktējumu tiek izceltas atsevišėas detaĜas.
E. Zīmējums ar dubult ām kont ūrām. Visdetalizētākais objekta attēlojums. Visi šūnapvalki attēloti to 

salīdzinošajā biezumā, iezīmēts šūnu saturs.

*Braune W., Leman A., Taubert H. 2002. Pflanzenanatomisches Praktikum, Tl.1, Zur Einführung in die Anatomie der Samenpflanzen. Spektrum 

Akademischer Verlag; Auflage: 8., durchges. u. erw. A. (Oktober 1999), 368 S.



Objekta plak Ħu apvienošana 
zīmējumā

Fotoatt ēli a, b un c atbilst 3 
redzeslauka l īmeĦiem, 
kuri z īmējot ir apvienoti 
vienā attēlā.

Epd - epiderma, Elp - elpošanas 
dobums, Slš - slēdzējšūna, Hlp
- hloroplasts, Kut - kutikula, 
Kod - kodols, Epš - epidermas 
šūnas, Spr - atvārsnītes 
sprauga. 



Augu materi āla mikrofotogr āfija

Pētniec ības mikroskops Leica DM1000 ar trinokul āru un 
digit ālo fotokameru Canon Powershot S70. 
Digit ālā fotokamera Canon Powershot S70.



Augu materi āla mikrofotogr āfija

Piln ībā motoriz ēts digit ālais p ētniec ības mikroskops Leica DM6000 B ar 
digit ālo kameru DFC420 C un att ēlu anal īzes programmat ūru



Mikroskop ēšanas pamatprincipi 
augu uzb ūves p ētīšanā

Projekts “Tālākizgl ītības programmas “Biolo ăijas skolot āja 
profesion ālā pilnveide” izstr āde un aprob ācija ”
(Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0021/0063)


