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VOORWOORD 

In september van dit jaar kreeg ik de opdracht om een bestaand 
camera-meetsysteem voor het meten van rekdistributies zodanig 
aan te passen dat ook onder een microscoop gemeten kon worden. 
Ik diende, binnen de gebruikelijke stageperiode, een of meerdere 
oplossingen aan te bieden. 
Het grootste deel van de tijd heb ik mij bezig gehouden met het 
inventariseren en selecteren van informatie en het testen van de 
verschillende oplossingen. 

Voor de informatiegaring en de uitvoering van de experimenten 
zijn verschillende informatiebronnen aangeboord, is geexpe- 
rimenteerd bij de vakgroep TVM van de Faculteit Scheikundige 
Technologie, is een bezoek gebracht aan het BMC in Maastricht en 
is apparatuur geleend van de firma PAES uit Zoeterwoude. Zonder 
de medewerking van al deze instellingen, bedrijven en mensen was 
dit project niet gerealiseerd. 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Ing. D. Klepper van de 
vakgroep TVM, Dr. G .  J. Tangelder van het BMC en H.M.W.M. Thijsen 
van de firma PAES. 
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SUMMARY 

At the Faculty of Mechanical Engineering, Technical University 
Eindhoven, a special department is involved in optically 
measuring strain distributions. The measuring system consists of 
two Random Access Cameras (two for 3-D imaging) combined with a 
video-tracking system. This measuring system is able to register 
displacements of markers attached to am object unàer varying 
loads. By comparing registered displacements with a theoretical 
model the estimation of material parameters is possible. 
So far it was only possible to test macroscopic objects. The 
objective of the present work is to extend the system for the 
dtudy of microscopic objects such as biological tissues and 
microchip housings. 

This paper contains the results of a study on the possibilities 
for building a system to measure displacements under a micros- 
cope. We decided on using fluorescent microspheres, commonly 
used in experimental biology, as markers. Excitation and 
fluorescent wavelenghts are 458nm and 540nm respectively. As for 
solving the imaging problems both Fluorescence Microscopy- (FM) 
and Dark Field- (DF) techniques have been tested. 

To satisfy imaging conditions the markers must have a minimal 
intersphere distance of seven times sphere diameter. With a so 
called airbrush and a micromanipulator we succeeded in positio- 

The DF-microscopy technique didn't satisfy our imaging require- 
ments. The FM-microscopy technique resulted in a useful image of 
high contrast and high intensity. For the measuring system 
however the image-quality was not high enough. 

ning IñarkerS W i t h  di2meter9 Gf Zr?d 9~,!.LE in a grid. 

Calculations learn that the fluorescence proces of the micro- 
spheres has reached the saturation point. This leads to the 
conclusion that the imaging problem is not a fysica1 but a 
technical one, which has to be solved by future investigations. 
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SAMENVATTING 

Binnen de vakgroep WFW, Fundamentele Werktuigkunde, van de 
Faculteit Werktuigbouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven, 
beschikt men sinds maart 1989 over apparatuur voor het optisch 
meten van rekdistributies. De apparatuur bestaat uit een tweetal 
Random Access Camera's (twee om drie-dimensionale afbeeldingen 
te verkrijgen) en een videotracking-systeem. Het gehele mëetsys- 
teem is in staat verplaatsingen van markeringen, die bevestigd 
zijn op een oppervlak, te registreren. Door de geregistreerde 
verplaatsingen te vergelijken met een theoretisch model kunnen 
materiaalparameters bepaald worden. 
De beperking van het meetsysteem ligt ondermeer in de schaal 
waarop gemeten kan worden. Tot nu toe kon men alleen op macros- 
copische schaal meten. Begin dit jaar ontstond de behoefte om 
ook op microscopische schaal rekdistributies te kunnen meten, 
zoals bijvoorbeeld aan chipbehuizingen of biologisch weefsel. 

In dit onderzoek zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om onder 
een microscoop de verplaatsingen van markeringen te registreren. 
Er is gekozen voor het gebruik van, in de biologie en de cyto- 
metrie veel gebruikte, fluorescerende bolletjes (excitatie- 
respectievelijk fluorescentiegolflengte: 458 en 540 nm). Verder 
zijn voor de beeldvorming twee microscopische technieken getest: 
donker veld microscopie (DF) en fluorescentie microscopie (FM). 

De markeringen diefier, veer het mootsysteem gescheiden en onder- 
scheidbaar te zijn (minimale onderlinge afstand: zeven maal de 
diameter van de markering). Met behulp van een airbrush en een 
hydraulische micromanipulator zijn we er in geslaagd velden 
markeringen met diameters van 1pm en 90pm aan te brengen op een 
ondergrond. 
Met de DF techniek is een onacceptabel en onbruikbaar beeld van 
de markeringen verkregen. De FM-techniek leverde een beeld van 
de markeringen op met een hoog contact en een hoge intensiteit. 
Voor het meetsysteem was de beeldkwaliteit echter nog niet vol- 
doende. Daar de verzadigingsgrens van de fluorescentie bereikt 
is is dit een technisch probleem, dat in de toekomst opgelost 
dient te worden. 
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HET HETUI VAN VERPIMTSINGEN ONDER EEN nmoscoop 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING. 

Het verslag dat voor U ligt behandelt een onderzoek dat is 
uitgevoerd binnen de vakgroep WFW (Fundamentele Werktuigkunde) 
van de Faculteit Werktuigbouwkunde. Als stagaire van de 
Faculteit Technische Natuurkunde ben ik gedurende twee maanden 
werkzaam geweest in het laboratorium van de vakgroep WFW. Tussen 
beide faculteiten bestaat een samenwerking op biomedisch gebied 
en op het vlak van de stromingsleer. Een gevolg van die samen- 
werking is dat veel natuurkundestudenten hun stage- of afstu- 
deerwerk binnen de vakgroep WFW afronden. 

De vakgroep beschikt sinds juni 1989 over apparatuur voor het 
optisch meten van rekdistributies. Tot nu toe kon men alleen met 
macroscopische voorwerpen experimenteren. In de loop van dit 
jaar ontstond de wens om onder een microscoop zeer kleine 
oppervlakken te kunnen doormeten, zoals chipbehuizingen of 
biologisch weefsel. 
De apparatuur bestaat uit een tweetal videocamera's van de firma 
HAMAMATSU en een video-tracking systeem, ontwikkeld door de 
firma HENTSCHEL. De camera's (twee stuks om drie-dimensionale 
afbeeldingen te verkrijgen) zijn zeer bijzonder, zij hebben 
naast een uitzonderlijk hoge resolutie een hoge campelsnelheid. 
Dit maakt de camera's uitermate geschikt voor het nauwkeurig 
registreren van dynamische processen, zoals verplaatsingen. Het 
video-tracking systeem is In f e i t e  een microprocassor d i e  5et 

totale systeem geschikt maakt voor het meten van verplaatsingen 
van markeringen, die op het te bestuderen oppervlak zijn 
aangebracht. Deze markeringen moeten licht emitteren of 
reflecteren met een veel hogere intensiteit dan het omgevings- 
licht heeft, zodat dit verschil in intensiteit gebruikt kan 
worden om de markeringen, via een geautomatiseerde procedure, te 
scheiden van hun omgeving. Bovendien moet de intensiteit van het 
licht afkomstig van de markeringen in absolute waarde hoog zijn, 
omdat de camera's relatief lichtongevoelig zijn. 
De apparatuur wordt ingezet in situaties waarin behoefte is aan 
het meten van dergelijke verplaatsingen. Dit kan bijvoorbeeld 
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zijn bij de bestudering van de mechanische eigenschappen van 
complexe materialen als biologische materialen en bepaalde 
kunststoffen. Vaak is het van belang in deze materialen inhomo- 
gene, door belastinbg veroorzaakte, rekvelden te meten. Door 
deze gemeten rekvelden te vergelijken met numeriek bepaalde 
rekvolden kunnen materiaalparameters worden bepaald [9]. 

De beperking van het systeem is heel duidelijk de schaal waarop 
gemeten kan worden. 
De doelstelling van deze stage is als volgt geformuleerd: "Het 
bouwen en operationeel maken van een meetopstelling om aan zeer 
kleine objecten rekdistributies te meten". 

De probleemstelling bracht vier deelopdrachten voort: 
1. Het opbouwen van een opstelling rond een microscoop met 

camera-aansluiting voor het meten van rekdistributies, 
2 .  Het oplossen van de optische problemen om voldoende 

lichtintensiteit en contrast te krijgen voor het video- 
trackingsysteem, 

3. Het ontwikkelen van een methode voor het aanbrengen en 
hechten van de markeringen volgens de eisen die het 
videotracking systeem stelt, 

4 .  Het bedenken en uitvoeren van een ijk- en calibratie 

De verwezenlijking van minimaal twee deelopdrachten werd als 
doel nagestreefd. 

methode . 

Bij aanvang van mijn werk was al snel duidelijk dat het hier om 
een project ging waar informatieverzameling en -selectie het 
hoofdbestanddeel zouden vormen. Zo zult U in hoofdstuk 2 een 
deel van de verzamelde informatie terugvinden. In hoofdstuk 3 
worden de uitgevoerde experimenten, om de markeringen op te 
brengen en om de beeldvorming te testen, behandeld. 
Hoofdstuk 4 bespreekt de resultaten van de experimenten en 
tenslotte worden in hoofdstuk 5 conclusies getrokken en aanbe- 
velingen gedaan. 
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HOOFDSTUK 2:  THEORETISCHE ACHTERGRONDEN. 

Dit hoofdstuk bevat een groot deel van de verzamelde informatie 
(paragraaf 2.2, 2.3, 2.4). Naast deze gegevens, nodig voor het 
begrip van de toegepaste oplossingen, wordt de werking van het 
meetsysteem Wamamatsu-Hentschel toegelicht om vervolgens op de 
gebruikte beeldvormingsmethode in te gaan (paragraaf 2.1). 

2.1  Eisen beeldvorming en select ie  van de methode. 

In deze paragraaf worden de verschillende eisen (paragraaf 
2.1.2) besproken waaraan moet worden voldaan om met het Hamamat- 
cu-Hentschel systeem gekoppeld aan een microscoop tot een goede 
beeldvorming te komen (paragraaf 2.1.3). 
Het gebruik van het registratiesysteem Hamamatsu-Hentschel 
brengt een aantal eisen met zich mee. Daarom wordt dit systeem 
allereerst toegelicht (paragraaf 2.1.1). 

2.1.1 Het Hamamatsu-Hentschel systeem. 

De kern van het systeem is een zogenaamde Random Access Camera 
van Hamamatsu (figuur 2.1) [ 7 ] .  

ACCELERATIiNG 
ELECTROLIE 

DYNOVES +NODE 
PHOTO- 
CATHODE 

Figuur 2.1 Principeschets Random Access Camera. 

Bij dit type camera's is de lichtgevoelige laag een fotokathode. 
Deze emitteert foto-electronen als er licht (fotonen) op valt. 
De hoeveelheid electronen wordt bepaald door de intensiteit van 
het ingestraalde licht (de flux aan fotonen) De kathode 
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emitteert dus een bundel electronen met een wisselende dichtheid 
in de dwarsdoorsnede. Met magneetspoelen wordt de bundel zodanig 
gestuurd, dat steeds een klein deel van de bundel door een 
apertuur in de fotokathode valt. De doorvallende bundel wordt 
door een fotomultiplier-buis versterkt. De gemeten anodestroom 
is daarom recht evenredig met de lichtintensiteit die 
plaatselijk op de fotokathode valt. Random Access (RA) betekent 
dat men de bundel extern kan besturen, zodat een beeldselectie 
mogelijk wordt. Een gewone video-camera moet altijd het 
volledige beeld scannen, hoewel men vaak maar in een klein 
gedeelte geïnteresseerd is. De oorzaak hiervoor is dat de camera 
altijd ontladen moet worden. Met een RA-camera behoeft men 
slechts een klein gedeelte van het beeld te scannen, waardoor 
hoge scanfrequenties mogelijk zijn. Een RA-camera kan binnen 
15ps van beeldpunt veranderen. Met de camera van Hamamatsu 
beschikt men voor het volgen van één markering over een scanfre- 
quentie van 3750 Hz; de scanfrequentie neemt evenredig af met 
het aantal markeringen. 

Hentschel heeft op basis van deze RA-camera's een volgsysteem 
ontwikkeld, waardoor het systeem geschikt wordt om posities en 
dus verplaatsingen van markeringen te meten. Uitgangspunt is dat 
de markeringen een veel hogere lichtintensiteit hebben dan hun 
omgeving. Het volgsysteem laat de camera eerst het gehele beeld 
scannen naar plaatsen waar de markeringen bevestigd zijn, de 

markering een window gedefinieerd, dat is een gebied waarbinnen 
de markering in de tijd tussen twee scans moet blijven. In de 
window-scan mode worden alleen de gedefinieerde windows in beeld 
gebracht. Tijdens de scan brengt de camera de windows een voor 
een in beeld (figuur 2.2b) en binnen een window wordt met een 
vaste samplefrequentie de markering afgetast (figuur 2.2~). Na 
de scan worden de posities van de markeringen berekend en 
vergeleken met het middelpunt van het bijbehorende window. Het 
verschil wordt gebruikt om het window te verplaatsen, zodat de 
markering als het ware gevolgd wordt. Doordat alleen de windows 
(0.5% tot 4 %  van de totale oppervlakte) gescand worden kan men 

search-scan (figuur 2. Za, volgende p a g h â j  . Dan -.rnvil+ W U L U L -  cm elke 
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heel snel positieveranderingen op het bestudeerde oppervlak 
registreren. 
De positiegegevens kunnen opgeslagen worden in het geheugen van 
een computer om deze later te bewerken. 

a. 

Figuur 2.2 Scanmodes: a. Searchscan,  W c .  Widioiscan. 

Het systeem is niet alleen snel maar door het grote aantal 
theoretisch mogelijke beeldpunten (32768 x 32768) ook zeer 
nauwkeurig. Een serie metingen die tot doel had het scheidend 
vermogen te bepalen resulteerde in een scheidend vermogen van 
2.5 pixels. Dit betekent, dat het werkelijk aantal beeldpunten 
in de orde van 13107 x 13107 ligt. 

5 
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2.1.2 Eisen aan mogelijke oplossingen. 

Eisen vloeien voort uit verschillende bronnen. Om te beginnen de 
lichtgevoeligheid van de camera. Ten tweede de werking van het 
volgsysteem. Ten derde ontstaat door het gebruikvan een micros- 
coop een beperking van de field of view. Deze eisen bepalen én 
de keuze van de markeringen én van de beeldvormingsmethode. 

Allereerst de licht(on)gevoeligheid van de camera. De lichtge- 
voeligheid van de camera wordt uitgedrukt in mA/W (figuur 2.3). 

I- 8 
4 

200 400 600 €300 I O 0 0  

Figuur 2.3 Gevoeligheid van RAC-Hamamatsu. 

De camera is, zo is gebleken uit experimenten op macroscopische 
schaal, in vergelij king met gewone camera s zeer ongevoelig voor 
licht. De camera moet daarom een hoge lichtintensiteit aan- 
geboden krijgen. Voor het analyse systeem is voor geautoma- 
tiseerde scheiding van markeringen van de achtergrond een hoog 
contrasterend beeld onontbeerlijk. Dit betekent dat de 
markeringen met een zeer hoge intensiteit ten opzichte van de 
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omgeving moeten stralen. De gevoeligheidscurve geeft bovendien 
aan dat de camera (relatief) het meest gevoelig is voor licht 
met een golflengte in het gebied tussen 300 en 600 nm. 

De volgende eis heeft te maken met het volgsysteem. Het volgsys- 
teem moet de markeringen gescheiden en onderscheidbaar kunnen 
waarnemen. Dit om een overlap van verschillende windows te 
voorkomen. Dit betekent dat de markeringen op het te bestuderen 
oppervlak niet aan elkaar vast mogen zitten en niet te dicht 
opeen mogen liggen (minimale aEstand is zeven maal de diameter 
van de markering). 

Het gebruik van een microscoop levert de volgende eis op. Het 
beeldveld, het zogenaamde field of view, wordt namelijk beperkt 
door de lenzencombinaties. Met een standaardlenzencombinatie is 
dit de reeks: 0.4x0.4 mm2 (50x objectief, lox oculair), 1.0~1. O 

mm2 (2Ox,lOx), 2.0x2.0 mm2 (lOx,lOx) en 4.0x4.0 mm2 (5x,lOx). Dit 
levert een begrenzing voor de grootte van de markeringen. Deze 
begrenzing wordt uitgewerkt in Appendix 1 (de berekening is 
gedeeltelijk uitgevoerd op basis van de vorige eis) en levert 
het volgende resultaat: de markeringen moeten afmetingen hebben 
tussen 1 en 80 pm. 

Kortom de volgende serie eisen wordt gevonden: 
- de markeringen moeten onder de microscoop een hoge 

- de markeringen moeten licht uitstralen met een hoge 

- De markeringen dienen onderling gescheiden en 

- De markeringen moeten een afmeting hebben tussen 1 en 80 

intensiteit ten opzicnte van àe omgeving hebben, 

intensiteit tussen 300 en 600 nm, 

onderscheidbaar te zijn, 

micrometer. 
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2.1.3 Se lec t i e  van de methode, 

Er zijn zes belangrijke interacties van licht met de vaste stof. 
Deze interacties worden in de microscopie gebruikt om 
afbeeldingen van voorwerpen te verkrijgen: 
-1 reflectie! terugkaatsing van licht. Afhankelijk van het 
reflecterende oppervlak onderscheiden we speculaire en diffuse 
reflectie, 
-2 refractie, ofwel breking is de verandering in lichtsnelheid 
bij het passeren van een grensvlak tussen twee media, 
-3 absorptie, de afname van de amplitude van licht tijdens de 
passage van een object. Dit kan totale absorptie zijn (ondoor- 
zichtige vlakken), gedeeltelijke of voor een bepaald golfleng- 
tegebied, 
-4 polarisatie, het in een vlak doen bewegen van de EM-stra- 
lingsvector, 
-5 fluorescentie, het selectief opnemen van straling van een 
bepaalde golflengte (bijv. in W of blauwe gebied) en het 
uitzenden van straling met een grotere golflengte. 
-6 diffractie, het verstrooien van licht aan details (van 
ongeveer dezelfde grootte als de golflengte van het gebruikte 
licht) in een object, waardoor de grens van het oplossend 
vermogen bereikt wordt. 

Na bestudering van literatuur is besloten tot het gebruik van de 
volgende twee technieken; 
- Fluorescentie (FM): gebaseerd op interactie 5, levert een 

hoog contrasterend beeld met een hoge intensiteitspiek rond 
bijvoorbeeld 540nm. FM wordt toegepast in de cytometrie, 
dit is een techniek waarbij fluorescerende bolletjes (fb * s) 
in een stroming gebracht worden om het stromingsprofiel te 
visualiseren. De voor deze techniek gebruikte bolletjes 
waren in twee diameters beschikbaar: lpm en 90 pm [13]. 

- Donker Veld (DF): gebaseerd op het verschil tussen specu- 
laire en diffuse reflectie (interactie 11, levert een 
scherp beeld met een lagere intensiteit dan FM, maar met 
een zeker zo hoog contrast. DF wordt veel gebruikt voor het 

8 
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onderzoek aan oppervlakken in de metallurgie. Hiervoor zijn 
dezelfde bolletjes gebruikt als voor FM [2]. 

Er is verder informatie ingewonnen over verscheidene andere 
technieken [ 6 ] ,  zoals: convocale laserscan (UvA) en reflectie- 
fasecontrast [4,5]. Beide methoden zijn naast zeer complex, 
relatief nieuw en zeer kostbaar. 

De keuze voor de fluorescerende fb's betekent dat we ons 
beperken tot een deelgebieü van de lichtmicroscopie, namelijk de 
fluorescentiemicroscopie. De fluorescentiemicroscopie stelt 
bijzondere eisen aan het optische systeem en de belichting. 
In paragraaf 2.2 worden, voor de begripsvorming, de 
belangrijkste concepten uit de lichtmicroscopie behandeld. 
In paragraaf 2.3 worden het fenomeen fluorescentie (2.3.1) en de 
fluorescentiemicroscoop (2.3.2) besproken. Paragraaf 2.4 
behandelt tenslotte kort de Donker Veld microscopie. 

2.2 Lichtmicroscopie [1,2,8]. 

De huidige microscopen zijn allemaal van het compound-type, dat 
wil zeggen, dat ze bestaan uit twee lenzensystemen; het 
objectief en het eyepiece (=oculair). Een combinatie van deze 
twee lenzensystemen projecteert een vergroot beeld van het 
bestudeerue voorwerp op het n&vXies.  

De meest gebruikte microscoop is de stereomicroscoop. Dit is een 
microscoop met twee oculairs. Hierdoor kan de waarnemer diepte 
zien. Twee types worden gebruikt: het Greenough type met twee 
gescheiden objectief-eyepiece systemen en het Zeiss-type met één 
objectief en twee eyepieces. Het Zeiss-systeem wordt door de 
eenvoud van de constructie het meest gebruikt. 

We behandelen in de hierop volgende paragrafen 2.2.1tot en met 
2.2.5 een aantal basisbegrippen uit de microscopie. 
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2.2.1 Vergrotingsfactor 

Het objectief, dat de resolutie en het grootste stuk van de 
vergroting bepaalt, is het eerste lenzensysteem en produceert 
een vergroot, reëel en omgekeerd beeld , CD, van het voorwerp 
(figuur 2.4a, volgende pagina). Het eyepiece is het tweede 
lenzensysteem, het vergroot het beeld van het objectief, CD, 
nogmaals en produceert een virtueel beeld, GH (figuur 2.4b) . Dit 
beeld kan door de waarnemer bekeken worden. 

OBJ 

D 
P. I.P. 

Figuur 2.4 Vergrotingen objectief (a) en eyepiece (b). 

De totale vergrotingsfactorM kan uit de figuren afgeleid worden 
en is: 

M=Mob*Mep 

met Mo, en Mep de vergrotingsfactoren van de twee lenzensystemen 
afzonderlijk; objectief en eyepiece. In formule zijn Mob en Me, 
weergegeven op de volgende pagina formules 2.2 en 2.3. 
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OP 

Fob 
Mob= - 

Hierin zijn Fob en Fep de brandpunten van objectieÎ en eyepiece, 
D, is de kleinste afstand van het voorwerp tot het oog, waaarop 
het oog nog kan waarnemen (ongeveer 250 mm), Top is de optische 
buislengte, dit is de afstand tussen het eerste afbeeldingsvlak 
(P.I.P.) en het tweede brandpuntsvlak. 

2.2.2 Resolutie en Numerieke Apertuur (R/N.A.) 

De resolutie wordt gedefiniëerd als: de kleinste afstand tussen 
twee punten wanneer ze nog als afzonderlijke punten herkend 
kunnen worden. De kleinste afstand van voorwerp tot oog, waarop 
het oog nog kan waarnemen (D,) is ongeveer 250 mm. De visuele 
hoek nodig om twee punten gescheiden waar te nemen op het 
netvlies bedraagt 1 boogminuut. De resolutie die hierbij hoort 
is 0.07 mm. 
Wil men voorwerpen waarnemen met een diameter kleiner dan deze 
resolutie moet men het voorwerp of dichter bij het oog brengen 
of de visuele hoek vergroten. Brengt men het voorwerp dichter 
bij het oog dan ziet men niets meer omdat men dichter bij het 
oog is dan D,. Met behulp van de microscoop vergroot men de 
visuele hoek, zodat deze objecten toch waargenomen kunnen 
worden. 

Lord Rayleigh heeft de resolutie van een lenzensysteem berekend. 
De resolutie van een objectief wordt in formulevorm: 

0.61k 
nsina R= 

met h de golflengte van het gebruikte licht, 0.61 een constante, 
a! de beeldhoek en n de brekingsindex van het materiaal tussen 
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lens en voorwerp (figuur 2.5). De numerieke apertuur N.A. van 
een lens wordt gedefinieerd als de noemer in de breuk van 
formule 2 . 4 .  De N.A. van een lens is dus een maat voor het 
beeldveld en de beeldkwaliteit van de lens. De N.A. stelt ons in 
staat lenzen onderling te vergelijken. Vuistregel is dat de N.A. 
groter wordt als de vergrotingsfactor groter wordt (ook uit 
figuur 2.5 te zien). Belangrijk is dat: de resolutie omgekeerd 
evenredig is met de N.A. van een lens en dat de lichtintensiteit 
van een afbeelding recht evenredig is met het kwadraat van de 
N.A. I 

=lel n-I. 5U 

N.A. =Sin.c N.A. =n.Sina 

A. B. 

Figuur 2.5 Resolutie R en numerieke apertuur N.A. 

2.2.3 Lensaberraties en lenzensystemen 

Als men een afbeelding maakt met een lens stoot men op 
afwijkingen in de afbeelding die door het gebruik van een lens 
veroorzaakt worden. D i t  kunnen z i j n :  chrû-iiiaticche-af~~~~~~~~, 
de lens buigt licht met verschillende golflengtes verschillend 
af: geometrische afwijkingen, de lens beeldt een rechte lijn als 
een kromme af of vergroot onregelmatig. 

Er zijn verschillende zowel chromatisch als geometrisch 
gecorrigeerde lenzensystemen in de handel. Voor de geometrische 
correctie zijn de zogenaamde PLAN-objectieven ontwikkeld. 
Voor de chromatische correctie zijn drie soorten objectieven 
verkrijgbaar. Hierbij geldt dat hoe uitgebreider de correctie 
hoe meer lenzen in het systeem, hoe lager de lichtopbrengst is 
(paragraaf 2.2.5). 
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Het ACHROMAT-objectief is het eenvoudigst gecorrigeerde 
objectief. Het is speciaal gecorrigeerd voor groen licht en is 
relatief goedkoop. 
De FLUORITE- en APOCHROMAT-objectieven corrigeren voor meerdere 
golflengtes. QUARTZ-obj ectieven zijn speciaal geschikt voor W- 
microscopie. 
Naast de N.A. en de afbeeldingscorrecties van een lenzensysteem 
is nog een waarde belangrijk voor de beoordeling van een 
objectief; de werkafstand (W.D.). Dit is de afstand van de 
onderkant van het objectief tot het specimen. 
De paragrafen 2.2.1 tot en met 2.2.3 worden in Appendix 2 
geïllustreerd met een schema van een standaard lenzenuitrusting 
voor een Olympus BHS/BHM microscoop [ll]. 

2.2.4 Verlichting 

Het specimen kan op twee manieren belicht worden: met door- 
schijnende of opvallende verlichting. In figuur 2.6 zijn beide 
manieren geschetst voor een fluorescentiemicroscoop. 

A A 

A I B 

L c 
l i  

L E  
Figuur 2.6 a. Doorvallend en b. opvallend l icht (FM). 

Bij doorlatend verlichten wordt het specimen als het ware door- 
straald. Het licht uit bron L wordt door een condensor C 
gebundeld en op het specimen P geprojecteerd. De condensor is 
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een lenzensysteem met een diafragma om de juiste lichthoeveel- 
heid te reguleren. 
Bij opvallend licht wordt de objectief-lens als condensor voor 
de lichtbundel gebruikt en zo verkrijgt men een scherpe licht- 
spot op het specimen. Het licht wordt vervolgens door het 
specimen gereflecteerd en passeert daarbij opnieuw het obj ec- 
tief, dat nu als beeldvormer werkt. 
Belangrijk is dat de microscopist zich realiseert, dat er in een 
microscoopsysteem twee groepen zogenaamde geconjungeerde vlakken 
zijn. Wat in een vlak van de ene groep vlakken scherp afgebeeld 
wordt, wordt in alle andere vlakken van die groep ook scherp 
afgebeeld maar niet in de vlakken van de andere groep. Dit 
betekent dat de spiraal van de lamp niet in de groep vlakken van 
het specimen mag staan en dat het diafragma dat wel moet [2]. 

2.2.5 Transmissie. 

Bij de transmissie van licht door het lenzensysyteem van een 
microscoop gaat een deel van de intensiteit verloren. Dit is het 
gevolg van reflecties aan de glas-lucht overgang. Iedere over- 
gang levert ongeveer een reductie van 2% tot 4% in intensiteit 
[15]. Het aantal glas-luchtovergangen tegen de oorspronkelijke 
intensiteit (genormeerd op 1) is uitgezet in figuur 2.7. 

- ---- 
VERLIES 4% VERLIES 2?h 

f 

1 .o0 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 I 1 

O 5 10 15 20 

AANTAL -GLAS-LUa;FT OVERGANGEN 

Figuur 2.7 Transmissieverlies aan glas-lucht overgangen. 

25 
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2.3 Fluorescentie (FH) [13]. 

2.3.1 Eet fenomeen fluorescentie. 

Fluorescentie is een van de basisinteracties waarvan in de 
lichtmicroscopie gebruik wordt gemaakt om een afbeelding te 
verkrijgen. Fluorescentie is de eigenschap van materiaal om 
electromagnetische straling (licht in ons geval) uit te zenden 
als gevolg van (en alleen tijdens) de absorbtie van licht uit 
een andere bron. Het natuurkundige principe is simpel. Elec- 
tronen bevinden zich in energietoestanden van een atoom. Bij 
absorptie van licht wordt een electron geëxciteerd naar een 
hoger energieniveau, in een hoge vibratie-energie toestand 
(figuur 2 . 8 ) .  

Absorption 

of vibrational energy 

First excitation state 

Ground state 

Figuur 2.8 Stralingsovergang b i j  fluorescentie. 

Het electron verliest zijn vibratie-energie en valt vervolgens 
terug naar zijn grondtoestand (fluorescentie). Hierbij wordt 
licht uitgestraald met een lagere energie (door verlies van 
vibratie-energie) dan de excitatie-energie. Uit vergelijking 2.5 
volgt dan dat het uitgestraalde licht een grotere golflengte 
heeft dan het exciterende licht. 

AE=hV=- hc 
A 

Met E=energie, 
A=golflengte. 

15 
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Dit verschil in golflengte is de basis voor observatie van 
fluorescentie in de fluorescentiemicroscopie (FM) . In figuur 2.9 
vindt men een typisch excitatie en emissie spectrum voor 
fluorescentie. Fluorescentie wordt in de microscopie 
voornamelijk toegepast met golflengtes in het zichtbare- en het 
UV-gebied (300-7OOnm). 

Excitation Emission I peak peak 

Wavelength --- 

Figuur 2.9 Typisch spectrum voor fluorescentie. 

2.3.2 De fluorescentiemicroscoop. 

We hebben gezien dat de huidige lichtmicroscopen allemaal van 
het compound-type zijn, zo ook de fluorescentiemicroscoop. 
Het specimen kan op twee manieren belicht worden: doorschijnend 
of opvallend. 
Opvallend licht is voor ons van belang. Hierbij wordt de 
obj ectief-lens ais conClemor voor de lichtbdndel g e b r ~ i k t  en 
verkrijgt men een scherpe lichtspot op het specimen. 
voor fluorescentiemicroscopie zijn een aantal extra voor- 
zieningen nodig zoals een andere lichtbron, filters, voor het 
gebruik van opvallend licht een dichromatische spiegel (CBS) en 
voor excitatie in het UV-gebied quartz-objectieven in plaats van 
glasobjectieven (als alternatief voor quartz-objectieven worden 
vaak de goedkopere fluorite-objectieven gebruikt). Een principe 
schets van een fluorescentiemicroscoop vindt men in figuur 2.10 
(volgende pagina). 
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mercury ar 

excitation 
!i@!! 

‘c lamp 

g : e n  fluorescence 

eyepiece 

chromatic beam 
filter SP490 splitter CBS 5lOnm 

- excitation light 
+ red -_-- - green fluorescence emission 

Figuur 2.10 Principeschets van een fluorescentiemicroscoop. 

In deze figuur is duidelijk de werking van de filters en de CBS 

te zien. Uit het licht van de bron wordt een excitatie-energie 
in het blauwe gebied (<490nm)geselecteerd door het eerste filter 
(SP490). De CBS reflecteert licht met een golflengte beneden de 
510nm en laat licht met een golflengte hoger dan 510nm door. Het 
fluorescerende licht heeft een golflengte in het groene gebied 
(>515nm) en wordt door het tweede filter (LP 515) doorgelaten. 
Dit voorbeeld is zeer bruikbaar voor ons probleem daar wij 
willen exciteren in het blauwe gebied (458 nm) met een fluoresc- 
entiegolflengte in het groene gebieä (54ûnmj.Wë hebben nu de 
filters en de CBS besproken. In de volgende paragrafen worden de 
lichtbron (2.3.2.1), de lenzensystemen (2.3.2.2) en nogmaals 
transmissie (2.3.2.3) besproken. 

2.3.2.1 De lichtbron. 

De keuze voor een bepaalde lichtbron hangt sterk af van het 
golflengte gebied waarin men wil werken. De meest gebruikte 
lichtbronnen zijn Tungsten-halogeen lamp, de Hogedruk Kwik lamp 
en de Hogedruk Xenon lamp. 
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In figuur 2.11 vindt men de lichtkarakteristieken voor Xenon en 
Kwik. Niet van de halogeen lamp, omdat deze een te geringe 
lichtopbrengst heeft. 

300 

v) c 

.- 

100 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
A Inml AInml 

Figuur 2.11 Lichtkarakteristieken van Xenon (XBO) en Kwik (HBO) Lampen. 

De kwiklamp is verkrijgbaar in 5 0 ,  100, 200 Watt versies. 
Specifieke overgangslijnen zijn 366, 405, 436, 546 en 578 nm. De 
kwiklamp heeft een sterke continuumrug (onder de overgangs- 
lijnen) in het blauwe gebied. Voor excitaties met een hoge 
energie (W) is deze lamp bijzonder geschikt. De kwiklamp is 
relatief duur (+ f 5 5 0 , - )  en heeft een beperkte levensduur van 
ongeveer 200 branduren. Meest geschikt voor het maken van een 
scherpe afbeelding is de 100 Watt versie (kleinste brandpunt). 
De xenonlamp heeft een continu spectrum in het blauwe gebied en 
is verkrijgbaar in 7 5 ,  150 en 450 Watt versies. Zij zijn ook 
relatief duur en hebben een ievensäuur van 4ûû, ï2ûû, 2Uûû 

branduren voor de verschillende versies. Meest geschikt voor het 
maken van een scherpe afbeelding is de 7 5  Watt versie. 

2.3.2.2 De lenzensystemen. 

Als we een keuze moeten maken tussen verschillende objectieven 
spelen daar een tweetal getallen een rol in. 
De numerieke apertuur (N .A . )  is een richtgetal (zie paragraaf 
2.2.2) voor de kwaliteit van een lens. In het geval van 
opvallend licht is de intensiteit van de fluorescentie recht 

18 



HET HETEN VAN VERPLAATSINGEN ONDER EEN MICROSCOOP 

evenredig is met de N.A. van het objectief tot de vierde macht. 
Dit betekent dat een juiste keuze van de gebruikte oculair- 
objectief combinatie van essentieel belang is om een heldere, 
contrasterende afbeelding te verkrijgen. 
Het tweede getal dat een rol speelt is de werkafstand (W.D.) . 
Bit bs de afstand van de onderkant van het objectief tot het 
specimen. Daar wij waarschijnlijk de nodige manipulaties moeten 
uitvoeren onder de microscoop is een grote werkafstand gewenst. 

2.3.2.3 Transmissie. 

Uit de literatuur [15] en uit de gegevens van de leveranciers 
van microscopen [ 113 is bekend dat de in de FM gebruikte filters 
transmissieverlies opleveren. Dit lijkt logisch voor de 
golflengten die men uitfiltert, maar voor de geselecteerde 
golflengte treedt ook een verlies op. Dit verlies ligt in de 
orde van 10% (YG-filter) tot 50% (B-filter) van de oorspron- 
kelijke intensiteit. 

2.4 Donker Veld (DF) . 
Donker Veld microscopie is een belangrijke methode om het 
contrast op te voeren bij ongekleurde voorwerpen. Speculair 
gereflecteerd licht participeert n i e t  en diffüùs gereflscteerd 
licht wel in de beeldvorming. Dit bereikt men door licht onder 
een hoek op het specimen te projecteren: is het oppervlak iigladii 
dan zal het licht speculair reflecteren en het objectief niet 
bereiken waardoor het gladde oppervlak niet afgebeeld wordt, is 
het oppervlak niet glad door bijvoorbeeld krassen (of door 
bolletjes) dan wordt het licht diffuus gereflecteerd waardoor 
het licht het objectief kan bereiken. Figuur 2.11 (volgende 
pagina) illustreert de DF-techniek voor opvallend licht. Gevolg 
is een zeer helder beeld van overgangen in het materiaal onder 
de microscoop. 
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Figuur 2.12 DF-microscopie met opvallend Licht. 

De aanpassing van een gewone microscoop tot DF-microscoop 
bestaat uit een sterke lamp en een aantal speciale DF-objec- 
tieven (zie figuur 2.12). 
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HOOFDSTUK 3: EXPERIMENTEN. 

Dit hoofdstuk behandelt de verschillende experimenten die gedaan 
zijn om aan de beeldvormingseisen te voldoen. Paragraaf 3.1 gaat 
speciaal in op het opbrengen van de fluorescerende bolletjes van 
1pm en 90pm. De beeldvorming met de twee technieken, FM en DF, 
wordt in paragraaf 3.2 besproken. 

3.1  Be markeringen. 

Als markeringen worden zogenaamde fluorescerende bolletjes 
(fb's) gebruikt [14]. De excitatiegolflengte is 458 nm en de 
fluorescentiegolflengte is 540nm. Het fenomeen fluorescentie is 
in paragraaf 2.3 besproken. 
In appendix 1 werd voorgerekend dat wij fbls met een diameter 
van 1 tot 80 micron moeten kunnen aanbrengen. 
De fbls worden aangeleverd in een oplossing van water. Bij het 
opbrengen van een druppeltje van de oplossing op een ondergrond 
blijken de fbls in te drogen en tijdens dit proces naar elkaar 
toe te bewegen. Dit is in strijd met de beeldvormingseisen zoals 
die in paragraaf 2.1 geformuleerd zijn. De eisen kwamen hierop 
neer: de fbls dienen gescheiden en onderscheidbaar aangebracht 
te worden op een ondergrond. Onderscheidbaar betekent: een 
onderlinge afstand van minimaal zeven maal de diameter van het 
fb 
Uit de waarnemingen en de eisen volgt dat de fbls gedroogd 
moeten worden om ze aan te kunnen brengen op een ondergrond. 
Het aanbrengen en manipuleren van bolletjes van een dergelijke 
afmeting onder een microscoop is niet mogelijk zonder het 
gebruik van hulpmiddelen. Een aantal mogelijke oplossingen zijn 
aangedragen, waarbij rekening gehouden is met de grote varia- 
biliteit (twee ordes) in diameter van de te manipuleren fbls: 

- De zogenaamde ooghaarmanipulator, 
- De micromanipulator, 
- De airbrushmethode. 
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Het enorme verschil in ordes van de diameters van de fbls 
betekende dat verschillende methoden ontwikkeld moesten worden 
voor het opbrengen van de fb's op een ondergrond. In paragraaf 
3.1.1 wordt het opbrengen en manipuleren van de markeringen van 
lpm behandeld en paragraaf 3.1.2 bespreekt dit voor de marke- 
ringen van 90pm. 

3.1.1 De markeringen van lpm. 

Tijdens proeven met een micromanipulator op het Biomedisch 
Centrum in Maastricht is gebleken dat het aanbrengen van fb's 
van 1pm met glazen micropipets moeilijk is, het verwijderen van 
fb's is daarentegen heel goed mogelijk. Een en ander is te 
wijten aan de grote adhesiekrachten tussen fb's en manipula- 
tormateriaal tegenover de blijkbaar kleine cohesiekrachten van 
de fb's onderling. Uit deze experimenten is dan ook geconclu- 
deerd, dat een ander methode gezocht moest worden om de fb's van 
1pm aan te brengen op het te onderzoeken oppervlak. Klepper [lo] 
bedacht de oplossing met de airbrush. 
De airbrushmethode (paragraaf 3.1.1.1) in combinatie met een 
micromanipulator (paragraaf 3.1.1.2) lijkt uitermate geschikt om 
de fb's van een micron op te brengen. De fb's worden grof opge- 
bracht met de airbrush en de posities gecorrigeerd met de micro- 
manipulator. 

3.1.1.1 De airbrush [12]. 

Een airbrush is simpel gezegd een verfverstuiver. In figuur 3.1 
(volgende pagina) zien we drie verschillende soorten airbrushes. 
De drie brushes verschillen in de plaats van het verfreservoir; 
ingebouwde bovenbeker, reservoir bovenop of onder de airbrush. 
Ket principe van de airbrush is eenvoudig. Aan een luchtstroom 
wordt vanuit een reservoir verf toegevoerd. De met fijne 
verfdruppels verzadigde luchtstroom wordt door een naald naar 
buiten geblazen en vormt daarbij een verfnevel. 
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VJR#1 AIRBRUSH 
VJR#Z AIRBRUSH 

V#l AIRBRUSH 
V#2 AIRBRUSH 

a t m n n i  i n 1  I 

V L # i  Hlnt5nU3n 
VL#3 AIRBRUSH 
VL#5 AIRBRUSH 

Figuur 3.1 De airbrush. 

Met deze nevel kan men zowel vlakken bestrijken als ook lijnen 
trekken. De luchtstroom is met een overdruk te realiseren. De 
aanbevolen overdruk is ongeveer 0.9 bar. In appendix 3 is een 
bouwtekening van een airbrush opgenomen. 
De airbrush is als volgt voor onze doeleinden te gebruiken; 
Vernevel met de airbrush een verdunde oplossing van de fb's. Op 
weg naar de te bestuderen ondergrond drogen de fb's op. Zo 
voldoen we aan de twee eisen, de fb's worden goed gespreid en 
bovendien kunnen ze door het opdrogen niet meer klitten. 
Binnen de vakgroep TVM (Scheikundige Technologie) zijn een 
aantal experimenten met de airbrush in een opstelling van Ing. 
D. Klepper uitgevoerd. In figuur 3.2 (volgende pagina) is een 
tekening van deze opstelling opgenomen. 
De airbrush is, op een hoogte Hi, bevestigd aan een statief. De 
druk P Fs constant gehouden op ongeveer 0.9 bar. Tegenover de 
airbrush, op een afstand L, wordt een voorwerpsglaasje (het te 
besproeien oppervlak) bevestigd. We nemen aan dat de nevel als 
een kegel uitwaaiert. De diameter van het oppervlak A dat 
uiteindelijk bestreken wordt is O. Bovendien veronderstellen we 
dat de deeltjes in de nevel afgebogen worden door wrijving met 
de lucht en door de werking van de zwaartekracht. Het centrum 
van het sproeioppervlak A ligt dan op H,. 

De experimenten zijn in twee groepen te scheiden. 
Ten eerste (Experiment 1) de experimenten om tot een keuze van 
de ideale verdunning, sproeitijd en sproeiafstand L te komen. 
Het rneetschema voor deze experimenten vindt men in appendix 4 .  
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Figuur 3.2 Opstelling experimenten airbrush. 

Er is gemeten met verdunningen van 25x, 125x, 625x en 3125x. De 
afstand L is gevarieerd van 27.9 cm tot 47.9 cm en de sproeitijd 
van 5 seconden tot 2 minuten. 
Ten tweede (Experiment 2) de experimenten ter bepaling van de 
relatie tussen de hoogte van het sproeicentrum H, en de sproei- 
afstand L. Het meetschema van deze experimenten vindt men in 
appendix 5 (er is gemeten bij een verdunning namelijk 25x). Bij 
deze experimenten is de invloed van de sproeitijd uitgeschakeld 
door een relatie te veronderstellen tussen sproeitijd T en 
sproeiafstand L. Deze simpele relatie wordt afgeleid in appendix 
6. Het resultaat luidt als volgt: 

Met andere woorden: willen we het aantal fb's dat het oppervlak 
bereikt gelijk houden en vergroten we de sproeiafstand van L, tot 
L2 dan moeten we de sproeitijd vergroten met het quotiënt van $ 
en L, in het kwadraat. 

2 4  
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3.1.1.2 De micromanipulator 

Een micromanipulator is een apparaat dat de handbeweging met een 
factor 4 0  tot 2000 maal verkleint. De micromanipulator wordt 
veel gebruikt in de microchirurgie (hechten, snijden) en in de 
experimentele biologie (aanprikken van bloedvaten of cellen) . Op 
de micromanipulator kunnen verscheidene hulpmiddelen geplaatst 
worden zoals: een micropipet (al of niet verbonden met een zuig- 
blaasinstallatie) , knijpertjes of metalen micronpuntjes. De 
micromanipulator is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen: 
mechanisch, dat wil zeggen met directe overbrenging van de 
handbeweging; electrisch, met een joystick worden stappenmotoren 
bestuurd; hydraulisch, de door een joystick gegeven uitslag 
wordt via olieleidingen direct overgebracht op de manipulator. 
Een tekening van een electrische micromanipulator van de firma 
Leitz is opgenomen in appendix 7. De experimenten zijn uitge- 
voerd met een hydraulische manipulator van de firma Olympus. 
De fb's zijn opgebracht met de airbrush en vervolgens verplaatst 
of verwijderd met de micromanipulator. Om onder de microscoop 
voldoende werkafstand te verkrijgen is met een zogenaamd U(1tra) 
L(ong) W(orking) D(istance)-objectief van Olympus gewerkt. 

3.1.2 De markeringen van 90pm. 

De markeringen 9ûpm ~ 1 3 ~ ~  . .  rt& eer, -2- --:-AC A I I ~ - Y A ~ ~ A  
1 l I L L r u p L p G L  U 1 1 V ~ ~ U u C I I 1 U  

aangebracht op een ondergrond. Met een dekglaasje is de druppel 
oplosvloeistof uitgesmeerd over de ondergrond. Na indrogen (dit 
gaat bij deze fb's zeer snel) zijn de fb's met een ooghaarmani- 
pulator of met de micromanipulator vervolgens naar een plaats op 
de ondergrond gedirigeerd. 
De ooghaarmanipulator is een zeer eenvoudig hulpmiddel en is 
afkomstig uit de biologie. Het bestaat uit een satéstokje met 
daarop een ooghaar bevestigd. De punt van een ooghaar is zeer 
spits en flexibel, zodat manipuleren mogelijk wordt. 
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3.2 Beeldvorming. 

Voor experimenten met de beeldvorming met beide methoden (FM,DF) 
waren enkele aanpassingen nodig op de bestaande microscoop- 
configuratie. Op het atelier is een Olympus microscoop aanwezig 
van het type BHS, met een gewone halogeenverlichting (onderver- 
lichting 100 Watt, bovenverlichting 50 Waitj en gewo~e  metallirr- 
gische objectieven in de reeks MS-Planachromat 5x, lox, 5óx. De 

oculairen zijn lox vergrotend en het fotoöculair doet daar nog 
eens een vergroting 2 . 5 ~  bovenop, 
Alle aanpassingen op de microscoop zijn geleend van en gedemon- 
streerd door de firma PAES. 
Daar de halogeenlamp zeker niet krachtig genoeg zou zijn voor de 
experimenten is met zowel Xenon- als Kwiklamp verlichting 
gewerkt. Deze lampen zijn met hun behuizingen aangebracht op een 
nieuwe illuminator, die de dichroïsche spiegel (CBS) en de 
filters voor FM of de lichtstop voor DF naast de gewone helder 
veld (halfdoorlatende) spiegel kon bevatten. 
Een schets van de opstelling, waarmee geëxperimenteerd is, is 
opgenomen in figuur 3.3. 

Figuur 3.3 Meetopstelling voor het meten van verplaatsingen onder een microscoop. 
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De specifieke aanpassingen voor FM en DF worden hieronder 
besproken: 
- Voor FMwaren de volgende aanpassingen nodig: een filterset 

en CBS voor Blauw-excitatie (excitatiefilter: BP490, 
sperfilter: AFC+0515, CBS: DM500) [ i l l .  Er is naast de 
aanwezige standaardobjectieven gewerkt met Quartz-objectie- 
ven (zie paragraaf 2.3.2). 

- Voor DF is behalve met de kubus met de lichtstops in de 
illuminator met speciale objectieven gewerkt. De buitenkant 
van het objectief projecteert licht onder een hoek op het 
specimen en de binnenkant van het objectief is het 
eigenlijke oculair dat de afbeelding maakt (zie paragraaf 
2.4). 

Behalve alle bovengenoemde aanpassingen zijn de micromanipulator 
en het ULWD-objectief door de firma PAES voor de duur van de 
experimenten aan de vakgroep WFW uitgeleend. 
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HOOFDSTUK 4: RESULTATEN. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de experimenten uit 
hoofdstuk 3 beschreven. In paragraaf 4.1 worden de experimenten 
m e t  de airbrush besproken. Vanwege verstoppingsgevaar zijn met 
de airbrush alleen fbls van 1pm opgebracht. Waarschijnlijk kan 
airbrush fb's met een diameter tot ongeveer 5-10pm verwerken. 
Naast de airbrush is gebruik gemaakt van een aantal andere 
hulpmiddelen, zoals de micromanipulator, om de fb's van lpm en 
90pm te manipuleren. Deze hulpmiddelen worden behandeld in 
paragraaf 4.2. Paragraaf 4 . 3  bevat tenslotte de resultaten van 
de beeldvormingsexperimenten. 

4 . 1  De Airbrush. 

Voordat ik de resultaten van de experimenten 1 en 2 bespreek 
eerst een aantal algemene opmerkingen over het aanbrengen van 
een veld markers (fb's) met een airbrush. 
Voordat de markers opgebracht worden moet de airbrush eerst goed 
doorgeblazen worden: eerst met alcohol en vervolgens met 
gesteriliseerd water, dit om verontreinigingen en verstoppingen 
tegen te gaan. Daarna brengt men de verdunde oplossing in het 
reservoir en blaast men opnieuw de airbrush door om een 
gelijkmatig verdunüe sproeinevei te verkrijgen. 
De ondergrond moet schoon zijn om te voorkomen dat verontreini- 
gingen het beeld verstoren. De ondergrond heb ik ook met alcohol 
gereinigd. 
Tijdens de experimenten is gebleken dat de nevel, zeker als men 
met grote sproeiafstanden werkt gevoelig is voor luchtver- 
plaatsingen, zoals tocht. Om de markers nauwkeurig aan te kunnen 
brengen op een ondergrond dient de werkruimte tochtvrij te zijn. 

De experimenten uit de eerste groep leverden de volgende 
resultaten op: 
- In de nevel blijft altijd een druppelstructuur bestaan, dit 

2% 
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- De airbrushmethode levert binnen de druppels een verdeling van 
de markers die zeer bruikbaar is voor de rekdistributiemetingen 
met het Hamamatsu-Hentschel-systeem. 

Figuur 4.2 Markeringen van lpm, vergroting 500x (fotoöculair 2 . 5 ~ ) .  

De experimenten uit de tweede groep leverden de volgende 
resultaten op: 
- De in formule 3.1 gegeven correctie voor de sproeitijd is 
geverif iëerd. Dit werd bemoeilij kt omdat het sproeicentrum en de 
dichtheid van fb's niet exact bepaald konden worden. De druppel- 
structuren lagen zo dicht opeen dat de bepaling van het centrum 
met een zekere onnauwkeurigheid diende te gebeuren. De 
theoretische correctie wordt door de experimenten bevestigd. 
- Er zijn twaalf meetpunten voor het sproeicentrum verzameld: op 
vier verschillende sproeiafstanden zijn drie metingen met 
gecorrigeerde sproeitijden gedaan. Voor iedere sproeiafstand L 
is vervolgens van deze drie tijden een sproeicentrum Hf bepaald 
onder de microscoop. De waarden van H, zijn voor iedere L 
gemiddeld. 
Dit levert de volgende reeks op (tabel 4.1): 
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A0 
GEEN NULPUNT 7 . 6  

WEL NULPUNT 1 7 . 1  

- Met behulp van de computer zijn twee verschillende grafieken 
getekend en doorgerekend. De eerste (figuur 4 . 3 )  is enkel met de 
meetwaarden uit bovenstaande tabel doorgerekend, in de tweede 
grafiek (figuur 4 . 4 )  is een nulpunt geïntroduceerd. Dit nulpunt 
is de positie van het sproeicentrum als de airbrush tegen het 
voorwerpsglaasje geplaatst wordt ( 1 7 . 1 5  cm). 
De computer berekende voor beide grafieken een curve. Het zal 
niet verbazen dat de uitkomst hiervan voor beide grafieken een 
tweedegraads curve is (de werking van de zwaartekracht en van de 
luchtwrijving leveren een kwadratische en een lineaire 
component). De coëfficiënten zijn echter voor beide oplossingen 
verschillend (zie tabel 4 . 2 ) .  Dit betekent dat de onnauwkeu- 
righeid in de schatting van de plaats van het sproeicentrum te 
groot is. 

'A 
Al 2̂ 

0 . 4 9  -8.4E-3 

1.9E-2 -2.6E-3 

De berekingen zonder nulpunt zijn als volgt te gebruiken in het 
gebied waarin wij werken (L: 40-45 cm): Plaats de airbrush op 
een hoogte Hi en een lengte L en bepaal met correctie van 
(bA,=Hi-17. 1 5 )  ten opzichte van de in experimenten 2 gebruikte 
1 7 . 1 5  cm de gewenste hoogte van het sproeicentrum H, rt 1 cm. 
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4.2 Hulpmiddelen. 

Naast de airbrush zijn in paragraaf 3.1 nog drie belangrijke 
oplossingen genoemd: de micromanipulator en de ooghaarmanipu- 
lator. 

Met de hydraulische micromanipulator zijn we er in geslaagd de 
fbls van 90pm in een patroon te leggen van 6 bij 6. Hiervoor is 
op de Instrumentmakerij (CTD) een metalen micronpunt geslepen. 
Deze loepzuivere micronpunt is op de manipulator bevestigd. Het 
manipuleren van de fbls van 1 pm is ook mogelijk, zij het dat ze 
niet zo sterk naar de metalen punt trokken als ze naar een 
glazen punt bewogen. Als er veel fb's aan de manipulatorpunt 
kleven wordt deze onzichtbaar en onhandelbaar. Misschien is een 
oplossing voor zowel het probleem van de aantrekking als voor 
het vies worden van de manipulatorpunt het werken met glazen 
micropipets met een zuiginstallatie om de fbls op te zuigen. 
Het werken met de hydraulische micromanipulator onder een ULWD- 
objectief is betrekkelijk eenvoudig en makkelijk te leren. Een 
van de redenen hiervoor is dat de manipulator zodanig ingesteld 
kan worden dat men in het beeld van de microscoop niet langer 
geïnverteerd (paragraaf 2.2.1) werkt. 

Met de ooghaarmanipulator kan men kleine manipulaties uitvoeren 
aan 90pm fb's. Het is een zeer eenvoudig hulpmiddel dat in het 

in het beeld van de microscoop geïnverteerd werkt. 
gebruik echter enige oefening behoeft. Dit kûiiit iiiede doordat iileri 

4.3 Beeldvorming. 

Over de beeldvorming met DF-technieken kunnen we kort zijn. Voor 
het oog was deze techniek al onvoldoende. Door de vele krassen 
in het oppervlak werd geen helder en duidelijk contrasterend 
beeld van de fb's verkregen. 
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De beeldvorming met FM-technieken was op het oog ronduit ver- 
blindend. De fb's van 1pm staken helder groen af tegen een 
volledig zwarte achtergrond. Contrast en intensiteit leken dus 
goed, maar de RA-camera van Hamamatsu bleek nauwelijks beeld te 
kunnen produceren van de fb's van lpm en een niet-bruikbaar 
beeld van de fb's van 90pm te leveren. Vervolgens zijn 
verschillende wijzigingen aan de configuratie uitgeprobeerd: 
- Het gebruik van een Xenon- in plaats van een Kwiklamp 

bracht een kleine verbetering. 
Het gebruik van fluorite-objectieven leverde een slechter 
beeld (meer glas dus minder licht, zie paragraaf 2.2.5). 
Het verwijderen van het excitatief ilter leverde een stevige 
verbetering van de intensiteit maar een evenredige 
vergroting van de beeldruis. 

Het groter maken van de opvallende lichtintensiteit lijkt 
onzinnig omdat waarschijnlijk een stadium van verzadiging van 
fluorescerende bolletjes is opgetreden. Met andere woorden: met 
nog meer exciterende straling komt niet meer fluorescerende 
straling vrij. 
Doordat de fysische grens van fluorescentie bereikt is en omdat 
met een CCD-camera een goed beeld werd verkregen is in appendix 
8 nagerekend wat de verbetering is aan lichtintensiteit die de 
camera nodig heeft om een beeld te leveren. Dit lag in de orde 
van tien tot twintig maal. 
Dit leek een onhaalbare verbetering totdat bij navraag bij de 
firma Hamamatsu bieek dat de gevoeligheid v2fi de camera tijdens 

de productie begrensd wordt. Er was nog een verbetering van de 
gevoeligheid met een factor 14 mogelijk. Dit ten koste van de 
levensduur en de gunstige signaal-ruisverhouding van de camera. 
Bovendien is het mogelijk het integrerende effect van de camera 
op te voeren door de campeltijd per markering te verlengen. Dit 
betekent dat de camera langer openstaat voor straling van de 
markering en dus gevoeliger wordt. 
Medio november zal een expert van de firma Hentschel (leve- 
rancier van de camera's) een en ander trachten te realiseren. 
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HOOFDSTUK 5: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

Uit de experimenten kunnen een aantal conclusies getrokken 
worden ten aanzien van de vier deelopdrachten zoals die 
geformuleerd zijn in hoofdstuk 1. Hieronder worden de conclusies 
puntsgewijs behandeld. 

De airbrush methode geeft goede resultaten. Het opbrengen 
van de markeringen van lpm is met deze simpele methode 
mogelijk. Op de besproeide ondergrond zijn bruikbare 
groepen markeringen te vinden. De micromanipulator bleek 
een ideaal hulpmiddel bij het corrigeren van de posities 
van de markeringen nadat ze met de airbrush opgebracht 
waren. 
Het positioneren van de markeringen van 90pm in een matrix 
is mogelijk door het gebruik van een micromanipulator. 
Voor het manipuleren van markeringen is het gebruik van een 
ULWD-objectief noodzaak. 
De DF-microscopie techniek is onbruikbaar voor onze doel- 
stellingen. 
Het gebruik van de FM-microscopie techniek leverde een 
beeld van de markeringen met een hoog contrast en een hoge 
intensiteit. Met het materiaal van de firma PAES zijn alle 
beeldvormingsdoelstellingen gerealiseerd, behalve die van 
de lichtopbrengst. 

vlak is mogelijk door het laten maken van een hoekver- 
binding. 

Een mzztopstelling bÛUW€+, met de camera ir; €e+, hurizuntaal 

Voor verder onderzoek wil ik de volgende aanbevelingen doen: 
- Voor verder experimenteren en het werken met de airbrush 

moet een opstelling gebouwd worden. In appendix 9 is een 
voorstel voor een opstelling opgenomen. Deze opstelling is 
tochtvrij en biedt de mogelijkheid de sproeiparameters 
exact vast te stellen. 
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Aan de objectkant is het nauwelijks mogelijk om een betere 
beeldkwaliteit te halen. Daarom moeten mogelijkheden 
bekeken worden om de meetapparatuur te verbeteren. Een 
verbetering van de apparatuur moet op twee punten plaats- 
vinden. Een mogelijkheid is om de integratietijd van de 
camera's te verhogen. Wellicht is het mogelijk de gevoelig- 
heid van de camera's te verhogen. Volgens de berekeningen 
moet het dan mogelijk zijn tot een bruikbaar beeld te 
komen. 

Tot slot is in appendix 10 een kostenplaatje opgenomen van de 
kosten die verbonden zijn aan het bouwen van een opstelling om 
verplaatsingen onder een microscoop te meten. 
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P 0.5% 10.0 
R 
O 2.0% 4 . 0  20.0 4 0 . 0  

APPENDIX 1: BEPALING GROOTTE MARKERINGEN. 

DIAMETER 
IN 
MICROMETER 

De keuzes van windowgrootte en markergrootte afhankelijk. Zij 
zijn echter ook afhankelijk van de grootte van het te volgen 
oppervlak. Hieronder worden twee mogelijkheden gegeven om de 
diameter van de fbls te berekenen. Methode I gaat uit van de 
lengte van de ribben van het object. Met de huidige lenzen- 
combinatie is dat maximaal . 4 ,  2 en 4 mm. De kadergrootte is 
daar tussen de . 5  en 2 procent van. Het fb mag niet groter zijn 
dan de helft van het kader. Hieruit volgt de diameter van de te 
gebruiken fb s. 
Methode I1 gaat uit van de lengte van een ribbe (opnieuw . 4 ,  2, 
4 mm) en het aantal gewenste fb's op een ribbe (10, 7, 5 of 4 ) .  

De lengte van de ribbe wordt dan verdeeld in gelijke afstanden 
(aantal fb's plus één) , dit is de zogenaamde steek. De diameter 
van de gebruikte fb's moet dan kleiner zijn dan 10% van de 
steek. Dit om de kaders rond de fb's de ruimte te geven. 

Resultaten: 

Methode 11: 
OPPERVLAKTE 

A 
A 
N DIAMETER 
T IN 
A MICROMETER 
L 

Uit deze gegevens blijkt, dat we fb's met een diameter variërend 
van 1 micron tot 80 micron op moeten kunnen brengen. 
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APPENDIX 2: GEGEVENS STANDAARDLENZEN OLYMPUS. 

Hieronder zijn de optische gegevens van de microscoop getabel- 
leerd (trioculair Olympus BHS): 

Obj ec- 
tfve 

Eyepiece 

dHK 1OX 

(field 
no. 20) 

- De W.D. 
- De N.A. 

is de werkafstand van de lens tot het specimen. 
is de numerieke apertuur van een lens. 

- De resolving power geeft het oplossend vermogen. 
- De focal depth is de scherptediepte. 
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APPENDIX 3: BOUWTEKENING AIRBRUSH. 

29 

30 34 

1 31 32 33 \ 

1 
1 

6a 3 

V SHELL 20 
21 22 

19a 20a 

ELL 

VJR SHELL V 8 VJR HANDLE 37a VL & VLS HANDLE 

COLOR CUPS, BOTTLE ASSEMBLIES, AIR HOSE and ACCESSORIES 
'Cup or Bottle for VL# Airbrushes. *'Cup or Bottle for VLS# Airbrushes 
For VLC#1, 3 or 5 Airbrushes- Threaded Adapters are supplied with Bot- 
tle Assemblies- also available with Fluid Gravity Feed Bottle Containers: 
20-1 Qt., 21-112 112 Gal., 224 I Gal. and 23-2 2 Gal. Containers. 

20a 

- 

"51 '52 '53 "54 '4 8 "50 

'55 "56 

66 

67 

I 

57 *58" 60 61 62 '63 64 65 

Open to remove 

y = g l y y z & p  
69 

72 

68 

71 70 AIR COMPRESSOR 
75 MT MOISTURE TRAP 

A handy unit designed for use with Airbrushes 
to remove water from the Airline. To install- cut 
the Air Hose about 18" from Airbrush and Insert 
as illustrated above. 
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HET METEN VAN VERPLAATSINGEN ONDER EEN MICROSCOOP 

APPENDIX 4: MEETSCHEMA EXPERIMENTEN 1. 

HET METEN VAN VERPLAATSINGEN ONDER EEN MICROSCOOP. 

AIRBRUSH: OPBRENGEN MARKERS. 

MEETDAG : 

DATUM : 

OPMERKINGEN: 
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HET METEN VAN VERPLAATSINGEN ONDER EEN MICROSCOOP 

APPENDIX 5: MEETSCHEMA EXPERIMENTEN 2. 

HET METEN VAN VERPLAATSINGEN ONDER EEN MICROSCOOP. 

AIRBRUSH: OPBRENGEN MARKERS. 

MEETDAG t 

DATUM : 

OPMERKINGEN : 
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HET METEN VAN VERPLAATSINGEN ONDER EEN MICROSCOOP 

APPENDIX 6: AFLEIDING CORRECTIE SPROEITIJD. 

We gaan uit van de gegevens L, Hi en H,. Verder veronderstellen 
we dat de nevel in een kegelvorm de airbrush verlaat en het te 
besproeien oppervlak bereikt. De diameter van het oppervlak van 
de kegel op de besproeide ondergrond is O .  

Er geldt nu: 

1 -O=Ltana 
2 

en dus voor de besproeide oppervlakte A: 

Nu mogen we stellen dat wanneer de besproeide oppervlakte groter 
wordt dat dan, om de deeltjesdichthied constant te houden, de 
flux in de sproeikegel ook moet toenemen, en wel recht evenredig 
met de oppervlaktetoename. De flux is evenredig met sproeitijd 
en dus geldt omdat CY constant is: 

Dit is formule 3.1. - 1  
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HET METEN VAN VERPLAATSINGEN ONDER EEN MICROSCOOP 

APPENDIX 7: ELECTRISCHE MICROMANIPULATOR (LEITZ). 

Mikromanipuiator HS 6 

A b b .  H S  6 / 3  rnit S c h r i t t -  
r n o t o r a n t r i e b  i n  3 A c h s e n  

G e w i c h t :  
H ö h e :  
B r e i t e :  
L a n g e :  

6000 g 
2 5 0  mm 
155 mrn 
2 4 6  mm 
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HET METEN VAN VERPLAATSINGEN ONDER EEN MICROSCOOP 

APPENDIX 8: BEREKENING BENODIGD AANTAL FOTONEN. 

In de berekening die hieronder volgt worden de nodige aannames 
gedaan. Men dient de resultaten dan ook met het nodige voor- 
behoud te bezien. 

1. De camera heeft voor 1 Watt stralings-vermogen bij een 
golflengte van 540nm een output van 30mA (zie figuur 2.3). 
Stellen we de ondergrens aan nog te detecteren stroom op 3pA dan 
is lO-'Watt aan lichtvermogen nodig om een detecteerbaar 
uitgangssignaal te verkrijgen. 

2. We gaan uit van de geëexciteerde fbls. Deze zenden licht uit, 
de fluorescentie-straling, met een golflengte van 540 nm. 
Volgens formule 2.5 is de energie van een foton dan 3.67*10-19 
Joule. 

3. Een combinatie van 1 en 2 leert dat voor 10-4Watt aan stra- 
lingsvermogen 2.73*1014 fotonen per seconde nodig zijn. 

4. 
worden en dus één foton produceren. 

Ieder polystyreenmolecuul kan iedere 10-9seconden geëxciteerd 

5. De literatuur levert de volgende gegevens voor polystyreen: 
p=i.O5 kg/m3 en m.u.=104. 
 it betekent dat een fi van  een diameter van  lpììi 3172 polysty- 

reenmoleculen bevat. 

6. Met 25 fbls in beeld en bij totale verzadiging van de 
fluorescentie betekent dit maximaal 25*3172*109=7.9*1013 fotonen 
per seconde. Dit stemt niet overeen met het benodigd aantal 
fotonen per seconde dat genoemd is in 3. 

De conclusie moet dan ook zijn dat wanneer alle factoren die de 
hoeveelheid fotonen per seconde bepalen gemaximaliseerd worden, 
de camera geen beeld kan produceren. Met andere woorden de 
gevoeligheid van de camera moet opgeschroefd worden. 
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HET METEN VAN VERPLAATSINGEN ONDER EEN MICROSCOOP 

APPENDIX 9:  VOORGESTELDE OPSTELLING AIRBRUSH. 

R n 

VOORWERPHOUDER 

DOORSNEDE ZIJAANZICHT 

I 
1 

VOORWERPHOUDER 

RAILS 

4 

BOVENAANZICHT 

50 



HET METEN VAN VERPLAATSINGEN ONDER EEN MICROSCOOP 

APPENDIX 10: KOSTENPLAATJE VERBONDEN AAN HET BOUWEN VAN EEN 
OPSTELLING VOOR: UVIET METEN VAN VERPLAATSINGEN 
ONDER EEN MICROSCOOP" 

De bedragen die hieronder gegeven worden zijn schattingen. Deze 
schattingen zijn gemaakt op basis van prijslijsten en mondelinge 
informatie van leveranciers. 

1. De kosten van de aanschaf van een hydraulische micromanipu- 
lator met randapparatuur liggen in de orde van f l O . 0 0 0 , -  tot 
f15 .000,- .  

2. De kosten van de uitbreiding van de microscoop voor fluores- 
centiemicroscopie liggen in de orde van f l O . 000 , -  voor Kwiklamp 
verlichting en f 15 .000 , -  voor Xenonlamp verlichting. 

3. De kosten van een ULWD-objectief voor manipulaties onder de 
microscoop zijn f 2406 , -  excl. 

4 .  De kosten van het bouwen van een tochtvrije opstelling voor 
de airbrush (zie appendix 9) liggen in de orde van f 6 0 0 , -  tot 
f 700 , - .  

5 .  De eventuele aanschaf van een derde camera speciaal voor 
microscopische rekdistributiemetingen kost ongeveer f40.000,-. 
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