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Φτιάξε το δικό σου µικροσκόπιο

Εισαγωγή στη δραστηριότητα

Γνωρίζουµε ήδη ότι τα κινητά µας αποτελούν υπολογιστές τσέπης και έχουν
αµέτρητες λειτουργίες. Τι θα λέγατε, όµως, να µετατρέπαµε το κινητό µας σε
µικροσκόπιο που θα το έχουµε πάντα και παντού µαζί µας;
Με την προτεινόµενη κατασκευή, θα φτιάξουµε το δικό µας φορητό και
ψηφιακό µικροσκόπιο. Φύγαµε…!!!

Βιωµατική δραστηριότητα 11: Φτιάξε το δικό σου µικροσκόπιο
Απευθύνεται σε:

Στόχοι δραστηριότητας:

µικρούς και µεγάλους που αγαπούν
την εξευρεύνηση και είναι
περίεργοι να περιηγηθούν στον
µικρόκοσµο, αλλά και να βγάλουν
αναµηνηστικές φωτογραφίες
από αυτόν

• Η επανάληψη απλών εννοιών
Οπτικής
• Η κατασκευή ενός φορητού,
ψηφιακού µικροσκοπίου µέσα από
µια βιωµατική δραστηριότητα

Εκτέλεση δραστηριότητας

Υλικά
Θα χρειαστούµε:
• Smartphone
• Laser (παιχνίδι)*
• Τσιµπιδάκι για τα µαλλιά
• Κολλητική ταινία ή σελοτέϊπ

* Αν δεν έχουµε laser στο σπίτι, µπορούµε πολύ οικονοµικά, να προµηθευτούµε
ένα από κάποιο κατάστηµα παιχνιδιών, από super market, περίτερο ή ακόµη και
από pet shops µιας και οι γάτες τρελαίνονται να παίζουν µε αυτό!
Σιγουρευόµαστε, όµως, ότι η κορυφή του laser είναι καµπυλωτή και όχι επίπεδη.
Αυτό σηµαίνει ότι ο φακός του είναι κατάλληλος για το µικροσκόπιο που θα
κατασκευάσουµε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όποτε παίζουµε µε λέιζερ, ποτέ δεν το κατευθύνουµε στα µάτια
κάποιου…είτε αυτός είναι άνθρωπος…είτε γάτα!

Εκτέλεση δραστηριότητας

Οδηγίες
Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να βγάλουµε τον µεγεθυντικό φακό που
βρίσκεται µέσα στο laser (Εικόνα 1). Ξεβιδώνουµε την καµπυλωτή κορυφή του
laser και µέσα από το, συνήθως µαύρο, πλαστικό (Εικόνα 2) αφαιρούµε τον
µεγεθυντικό φακό (Εικόνα 3) πολύ προσεκτικά, ώστε να µην γρατζουνιστεί.
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Εικόνα 1.

Εικόνα 2.

Εικόνα 3.

Στηρίζουµε στο εσωτερικό από το τσιµπιδάκι τον φακό που µόλις βγάλαµε
από το laser. Ο φακός εφαρµόζει ακριβώς ανάµεσα στο τσιµπιδάκι και δεν
κουνιέται.
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Με τη βοήθεια της κολλητικής ταινίας, σταθεροποιούµε το τσιµπιδάκι
πάνω στο κινητό, έτσι ώστε ο µεγεθυντικός φακός να βρίσκεται ακριβώς πάνω
στην κάµερα. Προσέχουµε να µην παρεµβάλλεται οτιδήποτε άλλο (π.χ. θήκη
κινητού, διαφανές προστατευτικό, κτλ).
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Το µικροσκόπιο είναι έτοιµο! Ανοίγουµε το κινητό στην εφαρµογή της
κάµερας. Τι φαίνεται; Πλέον µπορούµε να παρατηρήσουµε και να βγάζουµε
φωτογραφία κάθε λεπτοµέρεια από τα φύλλα, τα φρούτα ή από οποιοδήποτε
άλλο αντικείµενο επιθυµούµε, αρκεί να πλησιάσουµε το «µικροσκόπιό» µας
πολύ πολύ κοντά σε αυτό.
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Μοιραστείτε τις κοντινές φωτογραφίες που θα βγάλετε, µε τους γονείς και
τους φίλους σας και ζητήστε τους να µαντέψουν ποιο είναι το αντικείµενο της
φωτογραφίας.
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Εκτέλεση δραστηριότητας

Λίγη...επιστήµη
Γιατί ο φακός από το λέιζερ µετατρέπει το κινητό σε µικροσκόπιο;
Για να λειτουργήσει το µικροσκόπιο, θα πρέπει ο φακός του λέιζερ να εµφανίζει
καµπυλότητα προς τα έξω, δηλαδή να είναι κυρτός. Οι κυρτοί φακοί είναι
παχύτεροι στη µέση και πιο λεπτοί στα άκρα. Με τον τρόπο αυτόν,
µετατρέπουν µια δέσµη παράλληλων φωτεινών ακτίνων σε συγκλίνουσα, γι’
αυτό και ονοµάζονται συγκλίνοντες φακοί.
Ένα µικροσκόπιο λειτουργεί µε δύο συγκλίνοντες φακούς: τον φακό που
βρίσκεται κοντά στο µάτι µας (προσοφθάλµιος φακός) και το φακό που
βρίσκεται κοντά στο αντικείµενο (αντικειµενικός φακός). Ο αντικειµενικός
φακός έχει µικρή εστιακή απόσταση και δηµιουργεί πραγµατικό είδωλο του
αντικειµένου. Αυτό το είδωλο αποτελεί το αντικείµενο για τον προσοφθάλµιο
φακό ο οποίος σχηµατίζει ένα µεγεθυµένο φανταστικό είδωλο.
Στην κατασκευή µας, ο προσοφθάλµιος φακός είναι ο φακός της φωτογραφικής
µας µηχανής, ενώ ο αντικειµενικός φακός είναι ο φακός που βγάλαµε από το
λέιζερ!

Με τι άλλα υλικά φτιάχνεται ένα µικροσκόπιο;
Εκτός από την απλή κατασκευή που µόλις ολοκληρώσαµε υπάρχουν κι άλλες,
πιο δύσκολες και επαγγελµατικές κατασκευές, που λειτουργούν ακόµα
καλύτερα, καθώς τοποθετούν το κινητό σε µια σταθερή βάση, επιτρέποντάς
µας να εστιάσουµε καλύτερα και να βγάλουµε ακόµα πιο καθαρές φωτογραφίες.
Μερικές ιδέες µπορείτε να δείτε παρακάτω:
http://www.iso1200.com/2015/03/diy-smartphone-microscope.html
https://www.extremetech.com/extreme/169673-a-cheap-powerful-digital-microscope-using-your-smartphone-and-an-old-laser-pointer

Πηγές
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/296/2071,7287/
https://www.extremetech.com/extreme/169673-a-cheap-powerful-digital-microsc
ope-using-your-smartphone-and-an-old-laser-pointer
http://www.iso1200.com/2015/03/diy-smartphone-microscope.html

Σηµείωση
Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων (εικόνες µε ή χωρίς προσαρµογή,
προσαρµοσµένοι κώδικες, προσαρµοσµένο κείµενο κ.ά.) σηµειώνεται ρητά και
διανέµεται µε την αντίστοιχη άδεια που ορίζεται από τους όρους χρήσης αυτού.
Η χρήση στον παρόντα οδηγό γίνεται για δωρεάν εκπαιδευτικούς µη
εµπορικούς σκοπούς.

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

