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 میکروسکوپ دو چشمینام دستگاه: 

  : عملکرد دستگاه

 درشت نمایی و مشاهده الم

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 نوع و محل استقرار دستگاه

OLYMPUS - آزمایشگاه بافت شناسی و پاتولوژی 

 :  آزمایشگاه مسئولکارشناس دستگاه و 

 فریبا صالحی

 :کار انجام وهیش

 بعداز اطمینان از اتصال کابل برق تمام تجهیزات مراحل را به شرح ذیل انجام دهید

 قرار دهید. onرا در حالت ) در سمت راست پایه دستگاه(کلید روشن و خاموش دستگاه  -1

 دهید. قرار 10عدسی میکروسکوپ را بر روی عدسی  -2

 گیر از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید.الم نمونه را در محل نمونه قرار دهید و با گیر نمونه -3

 شدت نور را با چرخاندن کلید سمت راست پایه دستگاه و با دیافراگم تنظیم نمایید. -4

 ر تصویر را شفاف کنید.با باال و پایین بردن صفحه نمونه توسط ماکرومتر تصویر را مشاهده نمایید و با میکرومت -5

دقت گردد مشاهده الم بدون المل ممنوع برای بزرگنمایی هرچه بیشتر عدسی را در بزرگنمایی دلخواه تغییر دهید.  -6

 با روغن ایمرسیون امکان پذیر است. 100از عدسی استفاده است و 

میکروسکوپ را با دستمال مخصوص بدون هیچ  100بعداز اتمام کار، نمونه خود را از میکروسکوپ خارج نموده و عدسی  -7

 گونه ماده اضافی تمیز نموده و میکروسکوپ را خاموش نمایید
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 مرکزی با دوربین و مانیتپر میکروسکوپ دو چشمینام دستگاه: 

  : عملکرد دستگاه

 درشت نمایی و مشاهده الم

 :موارد استفاده 

  آموزشی آزمایشگاه

 دستگاه نوع و محل استقرار

OLYMPUS - آزمایشگاه بافت شناسی و پاتولوژی 

 :  آزمایشگاه مسئولکارشناس دستگاه و 

 فریبا صالحی

 :کار انجام وهیش

 قرار دهید. onحالت  در تابلو برق نصب در دیوار مجاور میز استاد را درکلید روشن و خاموش  -1

دقیقه(. سپس سیستم سانترال جلوی میز را با کلید سمت راست  2تا  1اجازه دهید تا سیستم محافظ برق را وصل نماید ) -2

 دستگاه روشن نمایید.

 قرار دهید. 10عدسی میکروسکوپ را بر روی عدسی  -3

 مانیتور دستگاه را روشن نمایید -4

 گیر از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید.الم نمونه را در محل نمونه قرار دهید و با گیر نمونه -5

 چرخاندن کلید سمت راست پایه دستگاه و با دیافراگم تنظیم نمایید.شدت نور را با  -6

 با باال و پایین بردن صفحه نمونه توسط ماکرومتر تصویر را مشاهده نمایید و با میکرومتر تصویر را شفاف کنید. -7

المل ممنوع دقت گردد مشاهده الم بدون برای بزرگنمایی هرچه بیشتر عدسی را در بزرگنمایی دلخواه تغییر دهید.  -8

 با روغن ایمرسیون امکان پذیر است. 100از عدسی استفاده است و 

 .مانیتورهای موجود در میز کار آزمایشگاه به سیستم مرکزی وصل می باشند. فقط نیاز به روشن شدن دارد -9

ص بدون هیچ میکروسکوپ را با دستمال مخصو 100بعداز اتمام کار، نمونه خود را از میکروسکوپ خارج نموده و عدسی  -10

و برق سیستم سانترال را با کلید درون جعبه توضح داده شده در  گونه ماده اضافی تمیز نموده و میکروسکوپ را خاموش

 .نمایید خاموش 1قسمت 

 


