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dziej odpowiada fizycznej charakterystyce 
obiektów (np. przy zbyt małej gęstości ska-
nu, pominięte zostają informacje o prepara-
cie w osi Z). Dodatkowo, zastosowanie cy-
frowych filtrów lub dekonwolucji usuwa z 
tła niepożądany szum oraz poprawia jakość 
sygnału pochodzącego z fluorescencyjnego 
preparatu.

kroskopie konfokalnym. Znajomość podstaw 
działania aparatury obrazującej oraz jej moż-
liwości pozwala prawidłowo ustawić para-
metry zbierania obrazu, przez co rejestro-
wany jest on z maksymalną rozdzielczością i 
ze związaną z tym jakością. Tym samym, nie 
zostają pominięte informacje o strukturze, a 
sama rekonstrukcja jest dokładniejsza i bar-

WIZUALIZACJE W ŚWIECIE MIKROSKOPII ŚWIETLNEJ

Streszczenie

Wizualizacje i rekonstrukcje w mikroskopii 
świetlnej, pozwalają na lepszą analizę i obserwację 
preparatów. Przed przystąpieniem do wizualizacji 
należy właściwie dobrać parametry skanowania mi-
kroskopu, aby możliwie jak najdokładniej odwzoro-
wać struktury obiektów. Niniejszy artykuł przedsta-
wia i omawia podstawowe zagadnienia, z którymi 
użytkownik spotyka się podczas akwizycji obrazów. 
Dotyczą one właściwego ustawienia rozdzielczości, 

VISUALIZATIONS IN THE WORLD OF LIGHT MICROSCOPY

Summary

rozmiaru piksela i woksela, szybkości skanowania, 
wielkości zoom oraz formatu skanu. Przedstawione 
zostały także możliwości filtracji obrazu oraz dekon-
wolucja, a także metody reprezentacji trójwymiaro-
wych danych: projekcje, rendering objętościowy i 
rendering powierzchniowy oraz możliwość dodatko-
wej ingerencji w wygląd końcowy obiektów za po-
mocą programów do modelowania i animacji 3D.

Visualization and reconstruction in light micros-
copy allow us to better analyze and observe our 
specimens. Prior to the visualization microscope 
scanning parameters  should be selected to repro-
duce as closely as possible the structure of objects. 
This article presents and discusses the fundamen-
tal issues with which you meet in image acquisi-
tion, ie: resolution, pixel and voxel size, scan speed, 

LITERATURA

zoom, scan size. The author outlines possible image 
filtering and deconvolution. At the end, the three 
methods were discussed for three-dimensional rep-
resentation: projections, volume rendering, surface 
rendering and the possibility of additional interfer-
ence with the final appearance of objects using the 
software for 3D modeling and animation.
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