MIKROSKOPIOA
Laborategietan maiz erabiliko dugun tresna dugu hau.
Mundu berri bat ikusteko posibilitatea ematen digu. Edozein gauza obserba daiteke; zure begien aurrean dagoen guztia, noski: I~orretarakoprestaketa egoki bat behar du. Haitz batetan dagoena obserba daiteke, altzairuan,
aintzirako ur-tantan, labezomorro batetan, landare batetan, e.a.
Objektua obserbatzeko prestaketa bere neurriaren eta loditasunaren araberakoa da. Askotan prestaketa erraza izaten da, gauza handi batetatik ateratzekoa izaten baita.
Mikroskopio optiko arruntetan jartzen diren objektuek meheak izan behar dute, argia beraietan zehar pasa dadin. Opakoak badira ezin daitezke obserba; badaude salbuespenak, halere.
Badaude beste mikroskopio-moetak, optikoak hauek ere, argia beraietan
zehar pasatzen ez dena; halaz ere, hauekin ere ikus daiteke. Horietako objektu gehienek ez dute aurreprestaketarik behar: diren bezala ikus daitezke.

MlKROSKOPlO BATEN ZATIAK
Mikroskopioa zehaztasun handiko tresna denez gero, bere zati nagusiak
ezagutu behar dituzu.
Edozein marka edo neurritako mikroskopioa izanik ere. bi zati izango
ditu, gutxienez, berekin:

A - Alderdi mekanikoa.

B - Alderdi optikoa.
A.-Alderdi mekanikoa. Alderdi optikoaren eusl<arria da. Zutabe bat dago,
bere azpian oin bat duelarik, gehienetan perraren tankeran. Zutabe horrek hodi
zilindriko bat eta plataforma karratu bat eusten ditu. Plataformak, bere erdian, gutxi gorabehera 1 cm-ko zulo bat dauka.
B.-Alderdi optikoa. Bi eratako lenteak ditu; horreyatik deitzen diote mikroskopio konposatua. Mikroskopio sinpleak lente bateko lupa bat besterik
ez du.
Lenteak honako hauek dira:
a)

okularea, obserbatzaileak jartzen duen begiaren tokian dago.

b l objektiboa, ikusi nahi dugun objektura hurbiltzen den lentea da. Objektiboa objektura hurbiitzeri da, honen neurria handituz: honela, objektuaren irudi Iiandiago bat ematen digu. Okulareak, berriz, objektiboak emandako
irudia handitu egiten du.
Badaude mikroskopio konposatuak 3 edo 4 objetibo dituztenak. Objetibo
horiek disko baten gainean biratzen dute. Disko horrek nrevolvern du izena.
Zuk duzun miltroskopioa mikroskopio optikoa da, irudiak ikusteko argia
erabiltzen duelako.
Argia iluminaziozko aparatu batez erregulatzen da, cta aparatu hori ispilu
batez, diafragma batez eta kondentsadore batez osaturik dago.
Mikroskopio xelieagoetan koncleiitsadore~falta liteke. baina ispilua eta
diafragma ez.
lspiluak inguruko argia biltzen di1 eta plataforniaren zulorantz isladatzen.
Diafragmak, ispilüak plataformaren zulorantz bidalitako argia erregulatzen du. Diafragmaren irekidura botoi batez erregulatzen da. lrekidura zenbait eta handiagoa izan, hainbat eta argi gehiago pasako da.

lkasleentzat eyinik dagoen mikroskopio askok disko bat du diafragmaren
ordez. Diametro desberdinetako zuloz osaturik dago disko hau.
Kandentsadarea ispilua eta plataformaren artean dago; obserbatu nahi
dugun objekluarengan elkartzen du argia.

Mikroskopioaren deskripzio xelie bat egin dugu. Ez dugu aztertu bere ba-

r r u k o cstruktura. ez cta nola Íiintrionatreii d ~ i e i iere.

Orain, arau batzuk emango ditugu mikroskopioa zaintzeko eta ongi erabiltzeko.

torloju

MIKROSKOPO OPTIKOA
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Nola asmatu zen mikroskopioa?
Zuk duzun mikroskopio optikoa gizonak asmatu zuen, normalan ikusten
ez diren gauzak ikusi ahal izateko.
Mikroskopio hitzak zera esan nahi du: mikro = txiki; scopen = ikusi.
Beraz, mikroskopioa objektu txikiak ikusteko aparatu bat da.
Gizonaren begiak ezin ikus dezake milimetro baten hamarrena baino txikiagoko objekturik. Mikroskopioa erabiliz objektu txiki horiek handituta ikus
daitezke; baita gorputz horiek osatzen duten zenbait estruktura ere, gorputz
horiek berak baino txikiagoak oraindik.
Mikroskopioak zuk zeure begiz ikus ezin ditzakezun gorputzak ikusten
laguntzen dizu. Naturak eman ez dizun boterea ematen dizu mikroskopioak.
Mikroskopioa ondo erabili behar duzun tresna bat da, ondo zaindu beharrekoa.

Mikroskopioaren erabilpena
Hasierako zure galdera bat hau izan daiteke:
Zenbat aldiz handi dezake nire mikroskopioak objektu bat?
Galdera hau beste era batetara plantea daiteke:
Zenbaterainoko handipenez obserba dezaket nere mikroskopioarekin?
Objektiboak eta okulareak zenbaki bat dute.
Hiru objektibodun mikroskopio batentzat, zenbakiok x6, xlO eta x45 izan
daitezke. x10 zenbakia duen objektiboak 10 aldiz handitzen du objektua; x45
duenak 45 aldiz, e.a.
Okulareentzako zenbakiak x5, x10 eta x15 izan daitezke. x5 zenbakia duen
okulareak 5 aldiz handitzen du objektiboak aurretik handitu duen irudia.
x10 objektiboak behatzen baduzu, irudia objektua baino 10 aldiz handiagoa da. Okularea x5 ekoa erabiltzen baduzu 5 aldiz handiagotzen du 10 aldiz
handiagoa den irudia.
Laburzki: Azken zenbakia lortzeko objektiboaren zenbakia eta okularearena biderkatu behar dira.
Mikroskopio batek 2 okulare (x5 eta x151 eta 3 objektibo (x6, x10 eta
x45) baditu, honelako handipenez ikus daiteke.

5 x 6= 30x (handipena)
5~ 10= 5 0 ~
2,
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>)

okularea 5 x

objektiboa x 10

handipepa: 5 x 10 = 50

Mikroskopio batek 2 okular (x5 eta x15) eta 3 objektibo (x6, x10 eta x45)
baditu, honelako handipenez ikus daiteke.
Landareetatik datozen objektu asko behatzeko, gehienetan aski izaten dira x30 edo x90 handipenak.

Mikroskopioa erabil dezagun
l.-Atera ezazu poliki bere kaxatik eta emeki jar ezazu toki sendo batetan, argiturri baten ondoan (leihoa, bonbila).
Argi naturala da denetan egokiena. Eguzkitik zuzenean datorren argia ez
da erabili behar, ez eta argiturri intentsu batetik datorrena ere.
Gaua dela? ez duzuela argi egokirik? Piztu telebista, ahotsik gabe; eta
bere ondoan, mahai batetan, jarri mikroskopioa. Honela arazoa konponduta
dago.
2.-Mugi
jar ezazu.

ezazu ispilua eta plataformaren zuloan argia sartzeko moduan

Argirik ez bada pasatzen, saia zaitez diafragma mugitzen. Ez zaitez inoiz
saia, diafragma behatza sartuz irekitzen.
Diafragmaren ordez diametro desberdinetako disko zulodun bat baduzu,
elkarrekin jar zulorik handiena plataformarenarekin.
3.-Orain azerbaitu behar duzu ikusteko; esan dugunez, ez duzu esperientziarik. Beraz esango dizugu nola jarri ~czerbait. mikroskopioan.

Aurreragoko batetan ezargailua, beira errektangeluarra eta mehea aipatu
ditugu.

- Har

ezazu ezargailu bat.

- Ebaki
-

ezazu patata bat bere erdiiik

Behatz batez uki ezazu ebakitako alderdia, eta behatz beraz uki ezazu
ezargailuaren erdialdea.

- Jar

ezazu ezargailua plataforma gainean, mantxa zuria eta plataformaren zuloa batean daudela.

- Eutsi

ezazu pintzaz ezargailua.

Orain has zaitezke mantxa zuria hebratzen: baina ondorengo arauak jarraitzea komeni da:
4.-Bira
fokatzeko.

ezazu erebolberra, objektua handipen gutxiena duen objektiboa

5.-Objektiboa
ikusi nahi dugun objektura hurbiltzeko, mikroskopioak 2
eratako torlojoak ditu:
a)

torlojo makrometrikoak, hodia azkar mugitzekoak.

b)

torlojo mikrometrikoak, hodia emeki mugitzekoak.

Lehenengo:
Mugi ezazu torlojo makrometrikoa, objektiboaren ertza ezargailutik 5
mmtara egon arte. Gero urrun ezazu, oso poliki, objektiboa torlojo bera erabiliz, garbi ikusi arte.
6.-Jar zaitez lasai; ahal baduru, aulki normalean baino garaiago batetan.
Begira ezazu ezkerreko begiaz, baina eskuin aldekoa ere irekita eduki.
Ahal den garbiena ikuc dadin, torlojo tmikrometrikoa mugitu beliar da.
7.-Handipen handiagoz ikusi nahi duzunean, ezkerreko eskuaz eutsi hodia eta besteaz errebolberra mugi ezazu eskuin alderuntz beste lentea gerat u arte.
Batzutan objektiboa aldatu baino lehen hodia goruntz mugitu behar da.
8.-Objektua argitasun handiagoz ikusteko, mugi ezazu ispilua eta ireki
edo itxi piska bat gehixeago diafragma, egokitu arte.
9.-Zuk

ikusten duzun irudia alderantzin dago; hau da, objektuaren be-

hean dagoena zuk goian ikusten duzu, ezker aldean dagoena eskuinean, e.a.
Zerorrek froga ezazu hori.
Marraz ezazu l.zenbakia paper zuri baten gainean. Marrazkiak ez du 2
edo 3 mm. baino gehiago eduki behar. Bataren ondoan puntu bat eglzu eta
obserba mikroskopioan.
Badaude ontzi batzuk kolorezko letrak dituztenak. Moztu ezazu letra duen
zatitxo bat, eta zuzenki obserba ezazu ezargailu batetan jarriaz.
Foka itzazu letrak, U P ~ Jadibidez,
J
eta obserba.

lkas ezazu zure mikroskopioa zaintzen
l.-Alde
batetik bestera eramateko zutabetik hartu eta mikroskopioaren
oina beste eskuaren gainean jar.
2.-Plataforma
ura badu.

era horinzontalean jarri behar duzu, batez ere ezargailuak

objektuai-n
posizioa
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3.-Saia zaitez ezargailua objektiboaz ez ukitzen. Hori lortzeko, hodia
jaisterakoan oso poliki egin behar da. Objektiboa eta ezargailuaren arteko distantzia zaintzeko albotik begiratu beharko duzu.
4.-Ez jar inoiz zure behatzak diafragmaren barnean, bere irekidura zabaltzeko. lrekigailuak ez badu funtzionatzen, konpondu egin beharko duzu.
5.-Ezargailuak

lehorra egon behar du plataformak ukitzen duen tokia.

6.-Lenteak
estaltzen dituen lurra kentzeko erabil ezazu gamelu-iledun
ixipu bat edo mikroskopioak dakarren harizko zapia. Aparatua lurrez estal ez
dadin, polietilenozko zorro batez estal ezazu erabiltzen ez den bitartean.
7.-Ez

ezazu labanerazi inongo labaneralez.

8.-Plataforma
zikindu egin bada garbi ezazu alkoholez bustitako zapi
batez. Urez bakarrik busti bada ur garbiz dagoen zapi batez garbitu.
9.-lspilua
garbitzeko lurrunezta ezazu zure arnasez eta ondoren pasa
iezaiozu harizko edo franelazko zapi bat, arnasaz lurrindu baino lehen.
10.-Tokiren bat olioz edo grasaz zikindu bada, ken itzazu alkoholez edo
etereez bustitako zapi batez.
11 .-Garbitu ondoren, gorde ezazu bere kaxan, aurretik polietilenozko zorro batetan sarturik.

Lagungarri diren zenbait tresna

i
ziztailua

Ziztailua organoaren ebakiak egiteko erabiltzen da. Kasu askotan bizarra
kentzeko xafla batez egin daiteke.

pintzak

Pintzak erabiltzen dira:

- Ebaki nahi den objektua eusteko.
- Obserbatu nahi den objektu baten zatia kentzeko.

C
7
disekrlo orratzak
Disekzio-orratzrtk erabiltzen dira:

- Estruktura txikiak

e l b r banatreko.

- Obserbatu nahi dena ezargailuan jartzeko.

Goralzeak estruktura bigunak bakarrik mozteke erablltzen dira.

(
tantakontal lua

Tantakontailua, tantoak objektuaren galnean jartzeko erablltzen da.

Ezargailua beira errektangeluar eta mehea da. Bere gainean jartzen da
obsarbatu nahi dugun objektua.

estalkla

Estalkia beira karratu edo borobil bat da, oso mehea, kontu handiz era-

blll beharrekoa

.

belrazko hodiak
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Beirazko hodiak, gure objektuarengandik tanta bat edo b i ateratzeko erabiltzen da, edo uretan murgildutako objektu txiki bat ateratzeko.

intsuca edo mihilu-muina
Intsusa edo mihilu-muinak. Beraiei dagokien lanean jarriko dugu haien
zeregina ere.
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Herradura
Platina
Orificio
Lupa
Ocular
Objetivo
Revólver
Imagen
Diafragma
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