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MIKROSKOP Z KROPEL WODY
Trochę historii
Pierwszy mikroskop optyczny zbudowali Holendrzy Hans i Zachariasz Janssenowie w 1590 r. Ich prototyp powiększał zaledwie
dziesięciokrotnie, czyli tyle, ile powiększa obecnie dobrej jakości lupa. Istotnego postępu dokonał ich rodak Antoni van Leeuwenhoek,
uzyskując dwustuczterdziestokrotne powiększenie. Gdy obserwował on pod tym mikroskopem kroplę wody, miał powiedzieć, że odkrył
w niej życie. My wykorzystamy kroplę wody do zbudowania niezwykle prostego i interesującego mikroskopu.

A jak to trzeba zrobić?
-

Tak jak na schemacie rysunku. Najpierw owijamy drut gęsto wokoło
lasera aby go ustabilizować. Staramy się to zrobić tak aby z jednej i
drugiej strony pozostawić sporo drutu. Najlepiej by laser znajdował się w
spirali gdyż w taki sposób bardzo ułatwiamy sobie możliwość regulacji
wskaźnika. Jedną część drutu odginamy do góry tak, aby w kolejnej
spirali umieścić stablinie strzykawkę z wodą. Strzykawkę umieszczamy w
taki sposób by promień lasera przebiegał tuż pod igłą. Z drugiej cześci
drutu odchodzącej od lasera formujemy stabliną podstawkę, by nasza
konstrukcja nie runęła. Z igły do strzykawki odpiłowujemy ukośnie ścięty
koniec, tak żeby otrzymać wylot prostopadły do jej osi. Do strzykawki
nabieramy wody, nakładamy na nią igłę i wsuwamy strzykawkę w górną
spiralę statywu. W dolną spiralę statywu wsuwamy wskaźnik laserowy.
Do ściany przyklejamy arkusz białego papieru, używając w tym celu
kawałków taśmy klejącej. Będzie on stanowił ekran do prowadzenia
obserwacji.W ten sposób zakończyliśmy montaż mikroskopu.

wskaźnika laserowego
sztywnego drutu
strzykawki jednorazowej z igłą
taśmy klejącej
kombinerki
woda z różnych źródeł

TO DO DZIEŁA !!!
PAMIĘTAJ WIĄZKA LASERU NIE MOŻE BYĆ SKIEROWANA W KIERUNKU
OCZU
Teraz przystąpimy do uruchomienia i regulacji naszego mikroskopu.
Powoli naciskamy tłoczek strzykawki, żeby utworzyć kroplę wody
zwisającą z końca igły. Włączamy wskaźnik laserowy na pewien
czas.Wiązka światła powinna padać na zwisającą kroplę. Żeby to
osiągnąć, zwykle potrzebne jest przesunięcie wskaźnika lub strzykawki
albo wygięcie znajdującego się między nimi łącznika. Mikroskop
ustawiamy w odległości kilkudziesięciu centymetrów od ekranu, na
którym obserwujemy obszar w kształcie zbliżonym do koła, oświetlony w
kolorze światła wysyłanego przez laser. Na tym obszarze pojawiają się
małe obiekty o nieregularnym kształcie i prążkowanych brzegach. Są one
ciemniejsze niż oświetlony obszar i większość z nich porusza się powoli ku
górze.

Ta grafika pokazuje schematyczny obraz
nasze doświadczenie powinno wyglądać.
Schemat Budowy mikroskopu:
1 - strzykawka
2 - tłoczek strzykawki
3 - obcięta igła strzykawki
4 - górna spirala z drutu
5 – łącznik
6 - wskaźnik laserowy
7 - włącznik wskaźnika
8 - dolna spirala z drutu
9 - wspornik
10 - podstawka,
11 - kropla wody
12 - wiązka światła laserowego

ANALIZA FINAŁOWA
Nasz wskaźnik laserowy wysyła równoległą wiązkę światła, która pada
najpierw na powierzchnię kropli znajdującą się bliżej jego otworu
wyjściowego. Powierzchnia ta ma bardzo mały promień krzywizny i działa
jak soczewka o dużej zdolności skupiającej. Przecież to było na lekcji.
Wewnątrz kropli mogą znajdować się kryształki nierozpuszczalnych w
wodzie tlenków żelaza, glony, pyłki kurzu itp. - zależy to od miejsca
poboru naszej wody. Obiekty te są mniej przezroczyste niż woda, a ich
rozmiary wynoszą: 10-3-10-1mm. Mniejsza przezroczystość powoduje, że
dają one obraz cieniowy. Na ich brzegach zachodzi również dyfrakcja, a
dalej interferencja światła. Małe rozmiary tych obiektów i spójność wiązki
światła laserowego ułatwiają obserwację powstających przy tym prążków
interferencyjnych.
Światło dochodzące do powierzchni kropli, znajdującej się dalej od
wskaźnika, niesie informację o zawartych w niej obiektach. Powierzchnia ta
ma również bardzo mały promień krzywizny i działa jak lupa o dużym
powiększeniu. Skutkiem tego na ekranie tworzy się cieniowointerferencyjny obraz obiektów zawartych w kropli. Obraz ten jest
powiększony i odwrócony. Z tego powodu większość widocznych na ekranie
obiektów porusza się ku górze, chociaż w kropli one opadają. I po co
kupować mikroskopy do szkoły ?

Uproszczone wyjaśnienie wytwarzania obrazu przez mikroskop;
1 - obcięty koniec igły
2 - kropla wody
3 - wiązka światła laserowego
4 - ekran, AB | - przedmiot, A1B1 | - obraz przedmiotu AB.
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