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Özet: Biyolojik numuneleri görüntülerken bir mikroskopun optik performansını  etkileyen iki 

ana sapma (aberration) kaynağı vardır. Numune ile objektif arasındaki katmanların kırılma 

indislerinin uyumsuzluğu, ve numunenin şekil ve/veya kırılma indisindeki olası düzensizlikler 

alınan görüntülerin çözünürlük ve kontrastında ciddi bozulmalara yol açabilmektedir. Bu 

sorun özellikle nörobiyoloji, embriyoloji ve gelişimsel biyoloji gibi uygulamalar için önemli bir 

araç olan derin-doku görüntüleme yöntemlerinde daha da belirgin olabilmektedir. Uyarlamalı 

optik (adaptive optics), ilk olarak hava akımlarının karasal teleskopların görüntü kalitesi 

üzerindeki bozucu etkilerini telafi etmek amacıyla geliştirilmiş bir yöntem olup, bahsedilen 

iki sapma tipini düzeltmek amacıyla farklı mikroskopi sistemleri için de kullanılabilir. Son 

yirmi yıl hem temel teknoloji geliştirme hem de uygulamalar açısından çok zengin bir 

uyarlamalı optik mikroskopisi literatürünün oluşumuna tanık olmuştur. Araştırmalar bu 

yöntemin hemodak, çoklu-foton, STED ve STORM gibi birçok farklı mikroskopi türü için 

önemli ölçüde faydalı olduğunu göstermiştir. Ancak geleneksel uyarlamalı optik sistemlerinin 

karmaşık yapıları bu tekniğin yaygınlaşmasına engel olmaktadır. Bu bildiride geliştirdiğimiz 

şeffaf bir dalga cephesi kipleyicisi (wavefront modulator) ve algoritmik bir dalga cephesi 

tahmin tekniğini birleştiren yeni nesil bir uyarlamalı optik sistemini sunacağım. Geleneksel 

alternatiflerinin aksine uyarlanabilir ayna ve dalga cephesi algıcı içermeyen bu sistem, 

tamamen saydam bir yapıya sahip olup, doğrudan mikroskop objektifine entegre 

edilebilecek ölçüde minyatürleştirilebilir. Bildiri sistemin bileşenlerinin geliştirilmesine dair 

ayrıntılara ek olarak farklı mikroskop sistemleri bünyesindeki performasına dair deneysel 

sonuçlar da sunacaktır. 
  
Geliştirilen yeni uyarlamalı optik sisteminin asli unsuru olan kipleyici, bir tarafında iletken 

kaplı esnek bir polimer film, diğer tarafında ise üzerinde elektrot dizini taşıyan cam bir alttaş 

bulunan bir hazneden oluşmaktadır. Hazne ise yüksek kırılma indisine sahip sıkıştırılamaz bir 

optik sıvı ile doludur. Cihaz üretimi mikro işleme yoluyla yapımaktadır. Optik açıklığı 

kaplayan iki boyutlu elektrostatik eyleyici dizinine (actuator array) uygulanan voltaj dağılımı 

yoluyla polimer film alttaşa doğru lokal olarak bükülerek film yüzeyi istenildiği gibi 

şekillendirilebilir. Bu sayede kipleyiciden kırılan bozulmuş faz cephesi düzeltilerek görüntü 

kalitesindeki kayıplar önlenebilir. Elektrostatik eyleyiciler sadece tek yönlü bir kuvvet 

sağlasa da, optik sıvının sıkıştırılamaz olması çift yönlü (itme/çekme) işlem için kullanılabilen 

hidro-mekanik kuplaj ile sonuçlanır.  Cihazın yüzey kontrolü ise gerçek-zamanlı çalışan bir 

optimizasyon algoritması  yoluyla yapılmaktadır. Bu sayede kipleyici 27. Zernike moduna 

kadar olan dalga cephesi hatalarını yüksek hassasiyetle düzeltebilmektedir. Bu yüksek 

dereceli düzeltme yeteneği geliştirilen sistemi mikroskopiye ek olarak oftalmoloji, lazer 

malzeme işleme ve serbest-uzay optik ileşitimi gibi uygulamalar için de uygun kılmaktadır. 
 


