
 
 
 
 

 שם הפרויקט: 5
The influence of pinhole size of confocal microscope on SNR ratio in FLIM 
measurements 

 )FLIMנטית (צהשפעת גודל החריר במיקרוסקופ קונפוקלי על יחס אות לרעש בתמונת זמן חיים פלואורס
 

 תיאור:
המאפשרת לצפות בחתכים אופקיים דקים ביותר, בעובי  היא טכניקה להדמיה אופטית מיקרוסקופיה קונפוקלית

המאפשר רק לאור  (pinhole) בעל חריר זעיר מיקרוסקופ אופטי הנראה. השיטה מתבססת על אור קרוב לאורך גלה
שמגיע מנקודה מוגדרת בעצם (ממישור פוקאלי צר), להגיע לגלאי האור. באמצעות סריקה של מישור שלם, מתקבל 

במיקרוסקופ אור רגיל, הרזולוציה של התמונה מוגבלת בשל  .הדוגמה הנבחנת תחת המיקרוסקופ חתך אופקי דק של
של  של האור ובמפתח הנומרי של האור המוחזר מהדגימה. גודלה של תבנית זו תלויה באורך הגל תבנית העקיפה

פיקסל שמיקומם ידוע, העדשה. אולם, במיקרוסקופ סריקת לייזר קונפוקלי, מכיוון שהדגימה נסרקת פיקסל אחר 
ככל שנקטין את החריר נקבל תמונה ברזולוציה טובה  .אפשר להקטין את החריר ולמדוד את עוצמת האור שמתקבלת

סריקת הדגימה העוצמה יורדת מאוד. ככל שהחריר יהיה קטן מעוצמת האור יגיע לגלאי. מאוד יותר, אך חלק קטן 
אך האיכות מושגת על חשבון איטיות הסריקה והחשיפה הארוכה של מביאה לתמונה ברזולוציה וניגודיות גבוהות, 

נטית עבור תהליכים צכתוצאה מכך קיים קושי במדידה מדויקת של תמונת זמן חיים פלואורס .הדגימה לאור
נטית חלשה המצריכים הגדלת החריר (בפרט אם מדובר בתהליכים דיפוזיביים צהמתאפיינים בעוצמה פלואורס

 מהירים).
 תכולה:
 .קונפוקלית TCSPC FLIMמערכת השפעת גודל החריר על יחס אות לרעש בלבדיקת  ביצוע מדידות •
לבחינת  סימולציותביצוע ו FLIM -מודיפיקציה של תורה אלקטרומגנטית להדמיה קונפוקלית בהתאמה ל •

 שינויים אלה.
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