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εργ. δραστηριότητα   1η                                  Πόσο μεγεθύνει  ένα μικροσκόπιο;Πόσο μεγεθύνει  ένα μικροσκόπιο;

Όπως έχουμε μάθει τα κύτταρα και οι μικροοργανισμοί δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι .
Έτσι  εάν  θέλουμε  να  τα  παρατηρήσουμε  χρειάζεται  να  ντύσουμε  το  μάτι  μας  με  το
κατάλληλο μικροσκόπιο . ( οπτικό ή ηλεκτρονικό )
Το διακριτικό όριο του ανθρώπινου ματιού είναι περίπου της τάξης του 1 mm .
Τα κύτταρα έχουν μέγεθος της τάξης μm ενώ οι ιοί της τάξης nm .
( 1mm=1000 μm , 1mm=1.000.000nm)

Το οπτικό μικροσκόπιο που έχετε στην διάθεσή σας διαθέτει 2 είδη φακών :
1.Τον προσοφθάλμιο φακό , είναι αυτός που βάζουμε το μάτι μας.
2.Τον αντικειμενικό φακό ,  είναι αυτός που βάζουμε πάνω από το παρασκεύασμα που

θέλουμε να παρατηρήσουμε .
Οι φακοί που υπάρχουν στα οπτικά μικροσκόπια μεγεθύνουν. 
Πόσο ; Είναι γραμμένο πάνω στο κάθε φακό .
Παρατηρήστε  με  προσοχή  το  οπτικό  μικροσκόπιο  που  έχετε  στη  διάθεσή  σας  και
ανακαλύψτε :

1. Ποια είναι η μεγεθυντική ικανότητα του προσοφθάλμιου φακού ;.........................................

2. Πόσους αντικειμενικούς φακούς έχει ;......................................................................................

3. Ποια είναι η μεγεθυντική ικανότητα του κάθε αντικειμενικού φακού ;

...............................................................................................................................................................

Η τελική μεγέθυνση ενός οπτικού μικροσκοπίου ισούται με το γινόμενο των 2 φακών που Η τελική μεγέθυνση ενός οπτικού μικροσκοπίου ισούται με το γινόμενο των 2 φακών που 
χρησιμοποιούμε !!χρησιμοποιούμε !!

Υπολογίστε :
4. Την μικρότερη μεγέθυνση του συγκεκριμένου οπτικού μικροσκοπίου.

...............................................................................................................................................................

5. Την μεγαλύτερη μεγέθυνση του συγκεκριμένου οπτικού μικροσκοπίου.

................................................................................................................................................................
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Οδηγίες για τη χρήση του ΜικροσκοπίουΟδηγίες για τη χρήση του Μικροσκοπίου

1. Ανοίξτε το μικροσκόπιο . ( θα δείτε το φως να ανάβει )
2. Βάλτε τον αντικειμενικό φακό με την μικρότερη μεγεθυντική ικανότητα.
3. Τοποθετήστε το παρασκεύασμα.
4. Μετακινήστε το παρασκεύασμα μέχρι το φως που το διαπερνά να βρίσκεται στο

μέσο της καλυπτρίδας.
5. Βάλτε  το  μάτι  σας  στο  προσοφθάλμιο  φακό  και  εστιάστε  κινώντας  με  λεπτούς

χειρισμούς τους κατάλληλους μοχλούς που βρίσκονται στη βάση του μικροσκοπίου.
6. Μειώστε ή αυξήστε το φως για να έχετε καλύτερη εικόνα.
7. Ψάξτε  το  παρασκεύασμα  κινώντας  με  λεπτούς  χειρισμούς  τους  κατάλληλους

μοχλούς που βρίσκονται κάτω από το παρασκεύασμα.
8. Τοποθετήστε στο κέντρο αυτό που θέλετε να παρατηρήσετε.
9. Αλλάξτε αντικειμενικό φακό τοποθετώντας τον αμέσως επόμενο σε μεγεθυντική

ικανότητα . 
Μετακινούμε  τους  αντικειμενικούς  φακούς  όπως  κινούνται  οι  δείκτες  ενόςΜετακινούμε  τους  αντικειμενικούς  φακούς  όπως  κινούνται  οι  δείκτες  ενός
ρολογιού !!ρολογιού !!

Επαναλάβατε τα βήματα  6-7-8-9   μέχρι να φτάσετε στον αντικειμενικό φακό που
θα σας ζητηθεί στις δραστηριότητες που ακολουθούν .

   10. Σχεδιάστε το παρασκεύασμα .
        Μην ξεχνάτε να γράψτε :Μην ξεχνάτε να γράψτε :
       τίτλοτίτλο π.χ παρατήρηση κυττάρων άνθους
       μεγεθυντική ικανότητα του αντικειμενικού φακού που χρησιμοποιείτεμεγεθυντική ικανότητα του αντικειμενικού φακού που χρησιμοποιείτε π.χ ( χ 100 )
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Παρασκεύασμα 1
Τίτλος .................................................................................................................................

Μεγεθυντική ικανότητα αντικειμενικού φακού

                      .......................................                                ......................................

Τελική μεγέθυνση

                    .......................................                               .........................................

Παρασκεύασμα 2ο
Τίτλος .................................................................................................................................

Μεγεθυντική ικανότητα αντικειμενικού φακού

                      .......................................                                ......................................

Τελική μεγέθυνση

                    .......................................                               .........................................
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