
 

 

 

 داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی استاى زًجاى 
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 استفاده از میکروسکوپنحوه دستورالعمل  

 هطوئي آى ّازسْختي ًویشْد رّشي دستگبٍ الهپ کَ طْرتی در:روشنبیی المپ تعویض(ج

 برق رابط سین ًّیس دستگبٍ فیْز بْدى ازسبلن ابتذا-1.ًوبئیذ تعْیض آًرا زیر طْرت بَ, شذیذ

-3.کٌیذ راببز الهپ دریچَ ّپیچ داشتَ ًگَ را دستگبٍ,الهپ تعْیض برای-2کٌیذ حبطل اطویٌبى

 .کٌیذ ُبراهحکن پیچ ّهجذدا ًوْدٍ راتعْیض ّالهپ آّردٍ رابیرّى الهپ سْکت

 شذٍ کٌذاًسْر ًْرّارد بالفبطَ اطلی کلیذ کردى ببرّشي:کندانسور وتنظیم روشنبیی

 .ًوبئیذ تٌظین ًوًَْ هشبُذٍ رابرای ًظر هْرد رّشٌبیی ًْر تٌظین ّلْم ّببچرخبًذى

 تٌظین بِترازاُرم تٌظین برای.کٌیذ راتٌظین3ببال کٌذاًسْر هیتْاًیذ,شفبف تظْیر بَ دستیببی برای

 .ًوبئیذ استفبدٍ دیبفراگن

 کْچکتر بسرگٌوبیی از کَ شْد دلت ببیستی ًوًَْ کردى کبًًْی ٌُگبم در:کردن کبنونی روش

 دستگیرٍ.هیگیرد ترطْرت راحت بسیبر حبلت ایي در کردى کبًًْی زیراعول, کٌیذ استفبدٍ

 اکٌْى.کٌیذ هشبُذٍ رادرچشوی ًوًَْ از تبهمطعی رابچرخبًیذ(Coarse)تمریبی کٌٌذٍ کبًًْی

 تشخیض بطْرّاظح رابتْاى ًوًَْ تبجسئیبت رابچرخبًیذ(Fine)دلیك ببحرکت کبًًْی دستگیرٍ

 .داد

 ُن ُبی شیئی,است شذٍ تِیَ هیکرّسکْپ ایي برای کَ ُبیی شیئی:شیئی از استفبده

 کبًًْی بطْرّاضح کوتر بببسرگٌوبیی شیئی بْسیلَ ًوًَْ بعذازایٌکَ.ُستٌذ((parfocalکبًْى

 بسرگٌوبیی دارای آًراببشیئی درپی پی درحبلیکَ.کٌیذ راهشبُذٍ ازًوًَْ همطعی هیتْاًیذ, شذ

 ببیذ استفبدٍ ٌُگبم کَ است رّغي در ّری غْطَ ازًْع 111Xشیئی عذسی.هیذُیذ تغییر ببالتر

 .شْد بردٍ بکبر هخظْص رّغي شیئی بیرًّی ّسطح هشبُذٍ هْرد ًوًَْ بیي هحیط در

 کِ هیشَد باعث لَلِ طَلی تٌظین هکاًیسم:ّا چشوی ٍدیَپتر دٍچشوی بیي فاصلِ ًوَدى تٌظین

 ابتدا استفادُ ٌّگام.گردد کاربرتٌظین چشن هردهک دٍ بیي فاصلِ با تطابق برای دٍچشوی فاصلِ

 شوا چشوْای برای دٍچشوی بیي فاصلِ تا دّید حرکت افقی درجْت ّوسهاى را چشوی هقردٍعدسی

 ٍاز کٌید استفادُ ٍاست چپ بِ لغساى صفحات بِ هتصل دار آج قطعِ از عول ایي اًجام برای.گردد تٌظین

 دیَپتر تٌظین)  لَلِ طَل تٌظین ریٌگ عدد دٍ سپس.ًوائید خَدداری دست با ّا چشوی کردى جابجا

 اًجام اًتْای در کِ ای گًَِ ٍبِ گیرد قرار شاخص هقابل لَلِ رٍی هتٌاظر بچرخاًیدتاهقدار را(ّا چشوی

 .باشد ًوًَِ از ٍاضح تصَیری شاّد براحتی بتَاًید هرحلِ ایي


