
 شركت تجهيزات سنجش

Alpha Classic 

 

1  

 

        فهرسـتفهرسـتفهرسـتفهرسـت
  

 مقدمه   .1

  معرفي سيستم   1.1
 روش فتومتري براي غلظت سنجي .2

  تعريف  2.1

  رنگ مكمل  2.2

  توضيحاتي درباره رنگ ها و طول موجها  2.3

  مباني فتومتري  2.4

  )جذب و عبور(تئوري فتومتري  2.5

  متد فتومتري  2.6

  انواع متدهاي بيوشيمي  2.7

  اندازه گيري قندخون با فتومتر  2.8

 سرنگ هميلتون  .3

  تعريف  3.1

  تعويض سرنگ هميلتون  3.2

 مراحل بستن سرنگ جديد  3.3

  بردهاي سوزن .4

  تعريف  4.1

  تعويض سوزن   4.2

  گرفتگي سوزن و رفع آن   4.3
  همزن و عملكرد و رفع عيب  4.4

  عملكرد سنسورهاي سطح وضربه  4.5
4.6  Level meter    
 Impactو  Level Meterبررسي   4.7

  هيدروليك .5

  سيستم هيدروليك   5.1

  بررسي فني هيدروليك   5.2

  تعويض واترپمپ  5.3



 شركت تجهيزات سنجش

Alpha Classic 

 

2  

 

  واترپمپ ها) دبي ( تنظيم فلوي   5.4

  بررسي و تعويض –سلونوئيدوالو   5.5

  فتومتر   .6

  معرفي فتومتر   6.1
6.2  Lamp check 

6.3  Filter check 

6.4  Lamp pre adjustment 

  الكترونيك  .7

  تشخيص خرابي –ها   Stepper motorدرايور  7.1

  تعويض درايور  7.2

  تعويض كانكتور   7.3
  تعويض فن ها   7.4

  تعويض ميكرو   7.5

  واتر پمپ Mosfetخرابي و تعويض   7.6

  تعويض كابل برد بازو  7.7

  بررسي دماي انكوباتور  7.8
 جايابي  .8

8.1  Initialize 

 Trayجايابي   8.2

   Opto posتنظيم   .9

9.1Opto pos   چيست ؟  

 جند سوال .10

11. Message  ها وError هاي دستگاه  

 

        

        

        



 شركت تجهيزات سنجش

Alpha Classic 

 

3  

 

        روش فتومتري براي غلظت سنجيروش فتومتري براي غلظت سنجيروش فتومتري براي غلظت سنجيروش فتومتري براي غلظت سنجي

        تعريفتعريفتعريفتعريف        2.1

در .... در كاربردهاي بيوشيمي غلظت موادي چون قند، اوره، اسيداوريك و . فتومتري روشي است براي اندازه گيري غلظت يك ماده در يك محلول

  .سرم اندازه گيري مي شود

استفاده از خون تام شامل گلبولها و .پالكتها، با سانتريفوژ، بجاي مي ماندسرم بخشي از خون است كه پس از جداسازي گلبولهاي قرمز، سفيد و 

هرچه چاي پررنگ تر باشد به مفهوم . ارتباط بين رنگ چاي و غلظت آن مثال خوبي براي روش فتومتري است. پالكتها در بيوشيمي متداول نيست

هرچند در مواردي مثل چاي، رنگ خود . كه غلظت آن پايين تر است آنست كه غلظت آن باالتر است و هرچه كمرنگ تر باشد به مفهوم آنست

  .محلول است كه با غلظت تغيير مي كند اما در موارد بيوشيمي، رنگ يك محلول معرف است كه مورد اندازه گيري قرار مي گيرد

به )  = 0/01 ml( 10λاز نمونه سرم معادل  به عنوان مثال با اضافه كردن حجم بسيار كمي. يك محلول رنگزا است) Reagent(معرف يا ريجنت 

1 ml  دقيقه رنگ آن به ارغواني تغيير مي كند و شدت رنگ حاصله مستقيما به غلظت گلوكز بيمار بستگي  10الي  5پس از ) گلوكز(از معرف قند

ن تفاوت كه براي هر تست خاص از معرف و غيره نيز به كار مي رود با اي TG ،Cholگفته و براي تستهاي مثل  End Pointاين روش را . دارد

در همه موارد نوع رنگ ايجاد شده بستگي به معرف و شدت آن بستگي به غلظت ماده . ويژه آن استفاده مي شود و رنگ بخصوصي ايجاد مي گردد

تومتر قرار مي دهند و فتومتر با مورد آزمايش دارد، پس از طي شدن زمان واكنش رنگزا براي تعيين عدد غلظت، محلول حاصله را داخل دستگاه ف

طول موج اندازه گيري هر تست مخصوص همان تست . اندازه گيري جذب نوري در يك طول موج خاص، غلظت محلول را اندازه گيري مي كند

  .طول موج بكار رفته مي بايست داراي رنگ مكمل رنگ محلول باشد. است و با تستهاي ديگر متفاوت است

        ::::تعريف رنگ مكمل تعريف رنگ مكمل تعريف رنگ مكمل تعريف رنگ مكمل             2.2

رنگهاي مكمل رنگ هايي هستند كه 

در طيف نوري، طول موج مشترك 

  .نداشته باشند
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        ::::توضيحاتي درباره رنگ ها وطول موجها توضيحاتي درباره رنگ ها وطول موجها توضيحاتي درباره رنگ ها وطول موجها توضيحاتي درباره رنگ ها وطول موجها             2.3

مي باشد رنگ سفيد تمامي اين طول موجها را با يك شدت داراست اما طول موج رنگ هاي   nm700الي  nm 380گستره نور مرئي از حدود 

  .گوناگون متفاوت است

در مورد محلولها و اجسام شفاف نيز .هرگاه رنگ سفيد به سطحي تابيده مي شود بخشي از طيف توسط سطح جذب شده ، و الباقي بازتاب مي شود

  .ر داده مي شودبخشي از طيف جذب شده و بخش ديگر عبو

آبي و ( در صورتي كه به يك محلول قرمز رنگ، نور آبي تابيده شود سياه به نظر مي رسد چون اين محلول تمامي رنگ آبي را جذب مي كند  

باشد در يعني اگر محلول آبي رنگ . به اين دليل براي فتومتري از طول موج هاي مكمل استفاده مي كنند) قرمز اصطالحا دو رنگ مكمل هستند 

nm630  ياnm578   فتومتري مي شود، و اگر سبز رنگ باشد درnm450  ياnm630 فتومتري مي شود.  

دارد كه عكس  absorbanceهرمحلول يك منحني جذب . طول موجي كه براي فتومتري انتخاب مي شود مي بايست منطبق با پيك جذب باشد

  .ر جذب در يك طول موج باال باشد عبور در آن طول موج كم خواهد بود وبرعكسبه عبارتي اگ. آن مي باشد Transmitanceمنحني عبور 
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        ::::مباني فتومتري مباني فتومتري مباني فتومتري مباني فتومتري         2.4

  .در شكل بلوك دياگرام يك سيستم فتومتر نشان داده شده است

  

  

  

با چرخاندن فيلترهولدر طول موج موردنظر را تامين  Stepper Motor از آنجا كه هر تست در طول موج خاصي انجام مي شود براي هر آزمايش

  .در بعضي از سيستمها فيلترها پس از كووت و در بعضي ديگر قبل از كووت قرار مي گيرند. مي كند
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        ))))    Transmittanceو عبور و عبور و عبور و عبور     Absorbance= = = = جذب جذب جذب جذب ( ( ( ( تئوري فتومتري تئوري فتومتري تئوري فتومتري تئوري فتومتري             2.5

  تقسيم مي شودنور تابيده شده به محلول داخل كووت به سه بخش 

  

  

  

  

  

  

  .مي گوييم Transmittanceبخش عبور كرده كه به آن عبور يا  -1

اين بخش در . (مي گوييم ولي در ادامه بحث بدليل كوچك بودن اين بخش از آن صرفنظر مي كنيم reflection بخش بازتاب شده كه به آن -2

  )مورد تستهاي توربيدي متري اهميت مي يابد

  بخش جذب شده -3

عبوركند الباقي % 40عمال در آزمايشهاي معمول از بخش بازتاب صرف نظر مي كنيم بنابراين اگر از صددرصد انرژي نوراني تابيده شده به كووت  

اما در بيوشيمي از اين تعريف براي جذب هيچ استفاده اي نمي كنيم در عوض براي جذب تعريف خاص ديگري . آن جذب مي شود% 60يعني 

 : ا غلظت متناسب است داريم كه ب

 Abs = Log 100 / Tr = 2 – Log Tr                                                                                                                              

  .همان درصد عبور مي باشد Trدر اين تعريف 

 Abs = 0آنگاه                             Trans = %100نور عبور كند   %100به اين ترتيب اگر 

 Abs = 1            آنگاه                   Trans = %10نور عبور كند   %10به اين ترتيب اگر   

               Abs = 2      آنگاه                     Trans = %1     نور عبور كند    %1به اين ترتيب اگر     

  خواهد بود     Abs = 3آنگاه                            Trans = %0.1نور عبور كند     %0.1به اين ترتيب اگر  

از رابطه زير  Cو حاوي محلول با غلظت  Lيك كووت با عرض  Abs. در آنست كه با غلظت رابطه خطي دارد  Absاهميت اين تعريف براي 

  :بدست مي آيد 

 Abs = έ LC 
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  ، بسادگي مي توانيم Cدر يك غلظت مشخص  Absبه اين ترتيب در صورت اندازه گيري . ضريب ثابت و وابسته به نوع محلول مي باشد έكه 

έL1اگر . را بدست مي آوريم/έ L  راK  يا) fact (بناميم مي توانيم رابطه فوق را به صورت زير بيان كنيم.  

C = fact * od        ياC = k . abs           

  .است Absنيز همان  odكه 

 ::::متد فتومتري متد فتومتري متد فتومتري متد فتومتري         2.6

  :تعاريف 

od Blank  : محلول با غلظت صفر ميباشد جذب نوري بدنه كووت و حالل داخل آن كه به منزله ي.  

od Solution  : جذب نوري حاصل از ماده مورد نظر در داخل محلول مي باشد.  

od total  : جذب نوري كل شامل دو بخش مي باشد اول نوري كه توسط بدنه كووت و حالل جذب مي شود و بخش دوم نوري كه توسط

  . ملكولهاي ماده مورد آزمايش جذب مي شود 

 od totalو آنچه عمال اندازه گيري مي شود  od Solution نچه كه براي تعيين غلظت نيازست جذب ماده مورد نظر مي باشد يعنيآ: توضيح 

   است

براي كووت حاوي  od totalاندازه گيري ميشود و سپس   od Blankيك كووت حاوي آب مقطر يا حالل به عنوان   odدر شرايط عملياتي ابتدا 

  با رابطه زير بدست مي آيد  od Solutionنمونه مورد آزمايش بدست مي آيد و از روي آن 

od Solution= od total - od Blank       

را هم براي محلول  odمي ناميم براي غلظت سنجي مي بايست   odرا به اختصار  od Solutionاز اين پس براي سهولت  •

مي ناميم   od stdو دومي را  unKnown odاولي را . با غلظت مشخص اندازه گيري كنيم  stdي يك محلول موردآزمايش و هم برا

 در اينصورت از تناسب زير غلظت را محاسبه مي كنيم 

C unKnown / C std = od unKnown / od std 

  را بدست آوريم  )=fact) factor ارامتري بنام را محاسبه كنيم و مقدار پ   od stdيك راه ديگر براي تعيين غلظت آنست كه ابتدا 

fac t=C Std / od Std    

از رابطه زير غلظت را   odپس براي نمونه مورد آزمايش پس از اندازه گيري . بدست مي آيد كاليبراسيون مي گويند  factبه اين مرحله كه در آن 

  . بدست مي آوريم 

C = fact * od   
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        ::::انواع متدهاي بيوشيمي انواع متدهاي بيوشيمي انواع متدهاي بيوشيمي انواع متدهاي بيوشيمي         2.7

  :چهار نوع متد اصلي فتومتري بيوشيمي از اين قرارند

1- End Point 

2- Kinetic 

3- Delta 

4- Dif / 2 Reagent 

 

  

        ::::    EndPointروش روش روش روش : : : : 1

. و زمان مشخصي انكوبه مي شود تا رنگ آن تثبيت شود °37در اين روش نسبت مشخصي از  سرم داخل معرف ريخته مي شود، محلول در دماي  

  :سپس جذب نوري در طول موج خاص اندازه گيري و غلظت آن با فرمول زير محاسبه مي شود 

C = Fact * od 
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        ::::    Kineticروش روش روش روش : : : : 2

  ، پس از گذشت زمان  od1جذب اوليه )  IT )Incubation timeسرم داخل معرف ريخته مي شود پس از گذشت زمان 

MT  )Measuring Time  ( جذب ثانويهod2  اندازه گيري مي شود و شيبod به اين ترتيب بجاي مقدار . مبناي محاسبه غلظت قرار مي گيرد

  .، تغييرات جذب بكار مي رود Kineticبه كار مي رود در  End Pointجذب كه در 

Dt = T2 – T1        Dod = od2 – od 1            C = Fact * Dod / DT  

 

  

  

  

 

  

 ::::    Deltaروش روش روش روش : : : : 3

  است  Kineticدر اين روش همه چيز مثل  

در اين روش زمان خوانش تاثير بسزايي در دقت دارد                                                                               . اما براي محاسبه غلظت  بجاي شيب تغييرات از خود تغييرات استفاده مي شود

      C = fact * Dod  

Dod = od2 – od1 
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        ) :) :) :) :    Reagent 2((((با دو محلول با دو محلول با دو محلول با دو محلول     End Pointروش روش روش روش : : : : 4

اندازه گيري شده و از  T2 odمعرف دوم اضافه مي شود و سپس در زمان  T1در اين روش ابتدا سرم داخل معرف اول ريخته مي شود در زمان 

  .غلظت بدست مي آيد C = fact * odرابطه 

در اين . دوم الزمست  Reagentقبل از  Blankingيك مرحله  Difيا اختصارا  Differential با نام  Reagent 2در نوع ديگري از تستهاي 

  .بدست مي آيد C= Fact * (od – od BLK ) متد غلظت از رابطه 
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        فتومتريفتومتريفتومتريفتومتري        

فتومتري روشي است براي اندازه گيري غلظت پارامترهاي بيوشيمي خون مثل قند و چربي در دستگاه فتومتر يك نور تك رنگ با طول موج 

مقدار نور جذب شده متناسب با غلظت پارامتر مورد . به نمونه مورد آزمايش تابيده مي شود و ميزان نور جذب شده اندازه گيري مي شود مشخص 

براي هر تست يك . آزمايش مي باشد و به اين ترتيب با مقايسه جذب نمونه مورد آزمايش با يك نمونه استاندارد، غلظت قابل محاسبه خواهد بود 

پس از طي زمان مشخص جذب نوري . با افزودن اندكي سرم به اين معرف يك واكنش رنگ زا اتفاق مي افتد . شيميايي خاص بكار مي رودمعرف 

كه از متداولترين متدهاي فتومتري است    End point يك مثال عملي متد در اينجا در. نمونه  در يك طول موج خاص اندازه گيري مي شود

 .  توضيح داده مي شود

 با فتومتربا فتومتربا فتومتربا فتومتر اندازه گيري قند خوناندازه گيري قند خوناندازه گيري قند خوناندازه گيري قند خون        2.8

  طبق مراحل زير عمل كنيد . در اينجا سه كووت مختلف نياز داريم با اين فرض كه سرم بيمار قبال با استفاده از سانتريفوژ از خون جدا شده است

   . بگذاريد را از كيت خارج كرده و در دسترسو ظرف حاوي محلول استاندارد ) يا ريجنت (جعبه كيت را باز كنيد ، ظرف حاوي محلول معرف  -1

  . آب مقطر بريزيد و مطمئن شويد سطح آب مقطر از قسمت باريك كووت كه نور از آن عبور ميكند باالترست   1CC داخل كووت اول حدود  -2

  . معرف بريزيد    1cc، 3و  2 داخل هر كدام از كووتهاي  ،   1CCدرب ظرف ريجنت را باز كنيد و با استفاده از سمپلر  -3

  . از محلول استاندارد داخل كيت را مكش كرده و به كووت دوم اضافه كنيد   10λ، حجم   10λسپس با سمپلر  -4

  . از سرم مورد آزمايش را اضافه كنيد  10λبا سرسمپلر جديد به كووت سوم  -5

  . دقيقه تنظيم كنيد  10تايمر را روي  – 6

 ODنانومتر تنظيم كنيد و آنرا روي مد  540طول موج دستگاه فتومتر را روي . دقيقه واكنش رنگ زا كامل شده است  10پس از گذشت  – 7

  . تنظيم نماييد 

  . يادداشت كنيد   od BLKرا با نام   odكووت حاوي آب مقطر را داخل دستگاه بگذاريد و مقدار ) الف 

  يادداشت كنيد   od cuv 3و   od cuv 2را داخل دستگاه بگذاريد و  كووت حاوي استاندارد و سرم) ب 

  را بدست آوريد   ) = sample(مقادير جذب استاندارد و نمونه  3و  2هاي كووت هاي  odاز   od BLKپس از كسر كردن مقدار ) ج 

Od STD = od cuv 2 – od BLK  

 Od Sample = od cuv 3 – od BLK  
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  است ) و يا با غلظت صفر ( به مفهوم جذب كووت خالي  od BLKيعني خام و   Blankكلمه . مي گوئيم   )Blanking ( يگ به اين مرحله بالنكن

  . و به اين مرحله كاليبراسيون مي گوئيم بوده است فاكتور را محاسبه مي كنيم  100حال با توجه به اينكه غلظت استاندارد برابر ) د 

Fact = C std / od std  

  سپس با رابطه زير غلظت سرم محاسبه مي شود ) و 

C smp = fact * od smp  

و   Blankingمراحل    Clince IIIو كاليبراسيون بود اما در عمل دستگاه فتومتر   Blankingدر توضيحات فوق هدف آشنايي خواننده با مفاهيم  

  . كاليبراسيون را به صورت اتوماتيك انجام مي دهد 

  : ر مي توانيد به شكل زير عمل كند به اين منظو

  . آنرا مشاهده كنيد odابتدا كووت آب مقطر را داخل دستگاه بگذاريد و ) دقيقه  10( پس از طي شدن زمان واكنش رنگ زا 

را كه در حافظه دارد از ) آنرا بالنك مي گوئيم (   Blankكووت ، هميشه يك مقدار از قبل تعيين شده   odدر واقع سيستم بجاي نمايش مستقيم 

  : آن كسر مي كند و سپس آنرا نمايش مي دهد 

Od display = od cuv – Blank 

كووت داخل  odمقدار   Blankپس از روشن شدن دستگاه و با تغيير طول موج ، صفر است اما پس از زدن كليد  Blankمقدار پيش فرض  

خوانده شده هر چه كه باشد پس از زدن كليد   odو به اين ترتيب مقدار . به حافظه سپرده مي شود  Blankو به عنوان  دستگاه اندازه گيري شده

Blank   به صفر تغيير مي كند و مقدارBlank  در مرحله بعد كووت استاندارد را داخل سيستم بگذاريد . در تمامي خوانشهاي بعدي لحاظ مي شود

) كالبيراسيون (   Stdو كليد ) به دفترچه راهنما مراجعه كنيد  Stdبراي تنظيم مقدار استاندارد ( تنظيم كنيد  100د را روي مقدار غلظت استاندار. 

  را از رابطه زير محاسبه و به حافظه مي سپارد )   = fact (دستگاه در اين حالت به صورت اتوماتيك مقدار فاكتور . را فشار دهد 

Fact = Cstd / od std 

     هميشه از رابطه   od از آنجا كه مقدار غلظت نمايش داده شده در كنار

C = fact * od   

 . آنرا ببيند    )C( و غلظت   odبدست مي آيد ، كافيست براي مشاهده غلظت سرم مورد آزمايش آنرا داخل دستگاه بگذاريد تا به صورت همزمان 
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        سرنگ هميلتونسرنگ هميلتونسرنگ هميلتونسرنگ هميلتون

        تعريف                                        تعريف                                        تعريف                                        تعريف                                                3.1

براي ريجنت بكار 500λ براي سرم وديگري با حجم 50λ دو سرنگ هميلتون يكي با حجم   Alpha Classicدر هر دستگاه اتوآنااليزر

خاصي به كيفيت و دوام از آنجا كه دقت حجم سرم و ريجنت تاثير بسزايي در دقت و صحت نتايج تستها دارد بايد توجه . رفته است 

تكرارپذيري ضعيف نتايج ميتواند بدليل خرابي يا نشتي . دوام سرنگ ريجنت از سرنگ سرم به مراتب بيشتر است . سرنگ داشته باشيم 

مرطوب شدن دسته پيستون سرنگ   Run يا پايان  Runدر حين   براي بررسي سرنگ ها. سرنگ ها علي الخصوص سرنگ سرم باشد 

  . عالمت نشتي باشد كه در آن صورت بايد نسبت به تعويض آن اقدام شود مي تواند 

        تعويض سرنگ هميلتونتعويض سرنگ هميلتونتعويض سرنگ هميلتونتعويض سرنگ هميلتون        3.2

شكل (براي تعوض سرنگ تنها يك آچار آلن . يك سرنگ هميلتون مشاهده مي شود S2يك مكانيزم سرنگ و در شكل   S1در شكل 

S3  (همانگونه كه در شكل مشخص است بدنه سرنگ از . نيازاست، اما در عين سادگي مي بايست اين كار با ظرافت ودقت انجام شود

طريق پيچ آج دار باالي آن در محل مربوطه محكم مي شود، اما دسته پيستون آن داخل شيار افقي گيره برنجي قرار گرفته است و با 

اما دسته پيستون سرنگ سرم به وسيله يك . دسته پيستون سرنگ ريجنت داخل گيره برنجي آزاد است. دحركت گيره پايين و باال مي شو

  .شكل و يك پيچ مغزي به گيره برنجي محكم مي شود Uورق 
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   :براي باز كردن و تعويض سرنگ طبق مراحل زير عمل نماييد

 .ابتدا از خاموش بودن دستگاه اطمينان حاصل كنيد -1

 )تنها در مورد سرنگ سرم الزمستاين مرحله ( -2

در حدي باز كنيد كه ورق  S4پيچ مغزي زير گيره برنجي را با آچار آلن و طبق شكل 

U  شكل (شكل زير دسته پيستون سرنگ سرم آزاد شده و بتوانيد آنرا خارج كنيدS5(  

شكل قرار دارد كه مي  Uيك واشر لوله اي بين دسته پيستون سرنگ سرم و ورق 

شكل و  Uپيچ مغزي، ورق . (نرا نيز براي استفاده مجدد نگهداري كنيمبايست آ

واشر لوله اي تنها براي سرنگ سرم بكار رفته است و دسته پيستون سرنگ ريجنت 

  .)داخل گيره برنجي آزاد است

با دو انگشت گرفته و در خالف  S6سرنگ را طبق شكل  بااليپيچ آج دار  -3

بچرخانيد تا كامال باز شود و بتوانيد سرنگ را از عقربه هاي ساعت به آرامي 

دقت كنيد به بدنه شيشه اي سرنگ فشار وارد . محل خود خارج نماييد

 .نشود

براي O ring داخـل محل اتصال سـرنگ و باالي پيچ آج دار يـك

آب بندي بكار رفته است كه مي بايست هنگام بيرون آمدن سرنگ دقت 

   S8 شكل .د حفظ نماييمكنيم آنرا براي استفاده مجد
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        مراحل بستن سرنگ جديدمراحل بستن سرنگ جديدمراحل بستن سرنگ جديدمراحل بستن سرنگ جديد        3....3  

  

آب بندي و يك ظرف حاوي آب مقطر را در دسترس  O ringشكل،  Uبراي شروع كار مواردي مثل واشر لوله اي، ورق  -1

 .بگذاريد

 گيره برنجي را به آرامي با دست به وسط مكانيزم منتقل كنيد -2

از آب مقطر چند بار پر و خالي نماييد  S9جعبه سرنگ جديد را بدقت باز كنيد و پس از خارج كردن سرنگ آنرا طبق شكل  -3

دقت كنيد كه وجود حباب هوا داخل سرنگ مي تواند پس از نصب آن براي عملكرد دستگاه . و نهايتا آنرا از آب پر كنيد

 .مشكل آفرين باشد

مكانيزم كنيد كه دسته پيستون داخل شيار افقي گيره برنجي شود و پيچ آجدار نيز زير محل سرنگ جديد را به نحوي وارد  -4

 .اتصال قرار گيرد

آب بندي را روي سر سرنگ قرار داده و پيچ  O ringدر حاليكه مطمئن هستيد واشر لوله اي زير دسته پيستون قرار دارد،  -5

 .آجدار را به آرامي داخل محل اتصال كنيد و در جهت عقربه هاي ساعت پيچ را ببنديد

 شكل را داخل گيره برنجي قرار دهيد و واشر لوله اي را روي آن بگذاريد، Uدر صورتي كه سرنگ سرم را مي بنديد ورق  -6

 .دست آخر پيچ مغزي را محكم كنيد -7

  

  :نكات مهم 

مي بايست پيچ سرنگ كامال محكم شده باشد تا امكان نشتي وجود نداشته   - أ 

 .باشد

مي بايست سرنگ كامال عمودي و در راستاي حركت گيره برنجي بسته شده   -ب 

 .باشد

 قبلي در محل اتصال O ringالزمست قبل از بستن سرنگ از وجود يا عدم وجود   -ج 

  .به صورت همزمان استفاده نشود O ringمطمئن شويد تا از دو  
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  بردهاي سوزنبردهاي سوزنبردهاي سوزنبردهاي سوزن

        تعريفتعريفتعريفتعريف        4.1

دستگاه داراي دو بازوي سرم و ريجنت مي 

باشدو روي هر بازو يك برد الكترونيكي 

) سوزنها(خاص قرار گرفته است و پروب ها 

برد سوزن . روي اين بردها نصب شده اند

در . سرم همچنين داراي همزن نيز مي باشد

بردهاي سوزن سرم و  P2و  P1شكل 

  .ريجنت و اجزاء آنها مشخص شده اند
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        تعويض سوزنتعويض سوزنتعويض سوزنتعويض سوزن        4.2

   .براي تعويض سوزن ها طبق مراحل زير عمل كنيد

پيچهاي كاور بازو را با پيچ گوشتي چهارسو باز كنيد  P3طبق شكل  -1

  .و كاور دو تكه را از روي بردسوزن بيرون بياوريد

شيلنگي كه به سوزن وصل شده را با ابزار مخصوص و يا يك پيچ  -2

به آرامي و با حداقل فشار از  P4گوشتي تخت كوچك مطابق شكل 

در اين كار نهايت دقت را داشته باشيد تا به برد . سوزن خارج كنيد

 .فشار زيادي وارد نشود

با سوزن ته گرد يا يك پيچ گوشتي كوچك قالب فنرهاي دو  -3

و سوزن را بيرون بياوريد دقت كنيد . را آزاد نماييدسمت پروب 

يك قطعه مشكي رنگ روي پروب چسبيده است و نمي بايست 

 .از آن جدا شود

 سوزن جديد را در محل خود قرار دهيد -4

 شيلنگ را به سوزن وصل كنيد -5

در مورد سوزن سرم دقت كنيد قبل از بستن كاور، شيلنگ زياد  -6

ورت عملكرد همزن مختل مي در غير اينص. كشيده نشده باشد

 .نحوه صحيح قرارگيري شيلنگ را نشان مي دهد P6و  P5شكل هاي . شود
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        گرفتگي سوزن و رفع آن گرفتگي سوزن و رفع آن گرفتگي سوزن و رفع آن گرفتگي سوزن و رفع آن         4.3

  

  گرفتگي سوزن بيشتر براي سوزن سرم و بدليل كيفيت پايين

  سانتريفوژ اتفاق مي افتد  عامل اين گرفتگي فيبرينوژن موجود 

  گرفتگي مطابق آنچه براي تعويض سوزنبراي رفع .در سرم است

  آمده است،كاور بازو را باز كنيد شيلنگ را از سوزن جدا كنيد و

  سوزن را تميز نماييد و P7Mسيم تميز كننده طبق شكل  با زدن

  .را ببنديد.... مجددا در محل خود قرار داده و فنر و شيلنگ و 

  

        عملكرد و رفع عيبعملكرد و رفع عيبعملكرد و رفع عيبعملكرد و رفع عيب    –همزن همزن همزن همزن         4.4

  

  مالحظه مي كنيد سوزن سرم هنگام P8همانگونه كه در شكل 

  كورس اين . هم زدن به صورت رفت و برگشتي حركت ميكند

  .باشد متر ميلي 4الي  3حركت مي بايست حدود 

ديده مي  P1Mاجزاء مكانيزم همزن روي برد سوزن سرم در شكل 

سوزن سرم روي يك لوالي متحرك قرار گرفته و با چرخش . شود

ور و نزديك شدن مگنتها، لوال حركت مي كند و به نوبه خود سوزن موت

را جابجا مي نمايد و پس از دور شدن مگنتها، فنر همزن لوال را به 

  .موقعيت اوليه باز مي گرداند

نرم  Self Testبراي بررسي عملكرد همزن كافيست در صفحه 

در اين . را فشار دهيد Stir Checkكليد ) را بزنيد Self Testكليد  Technicalبراي باز كردن اين فرم در صفحه اصلي منوي (افزار

  ..حالت سوزن سرم شروع به حركت مي كند و با فشار دادن مجدد اين كليد از حركت مي ايستد

 ت،در صورتي كه كورس همزن كم باشد يا حركت آن نايكنواخت باشد و يا سرعت آن در حد مطلوب نباشد، طبق آنچه قبال آمده اس

 .و بررسي نماييد نمودهكاور بازوي سرم را باز
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  :هركدام از عوامل زير ممكنست در كار كردن همزن ايجاد مشكل كند

 )كه به ندرت پيش مي آيد(گير كردن لوال   - أ 

 .كشيدگي شيلنگ كه مي تواند كورس همزن را كاهش داده يا جلو حركت آنرا بگيرد  -ب 

 روي لوالي متحركجدا شدن يكي از دو مگنت روي شافت موتور يا   -ج 

 شل شدن يا جدا شدن فنر همزن  - د 

  .رفع مشكل هريك از موارد فوق به سادگي و با حداقل آموزش ميسر است

در صورتيكه يكي از مگنتها افتاده باشد مي بايست هنگام چسباندن مجدد در قطبهاي آن دقت شود، به شكلي كه مگنتها در حالت دافعه 

  .باشند

اما در صورت . بهتر است بدون نظركارشناسان شركت تغييري در آن داده نشود. سيستم تنظيم شده است Settingدر  Stirerrسرعت 

را فشار دهيد تا صفحه باز شده و سپس با تغيير عدد  Settingصفحه اصلي ،كليد  Technicalلزوم و براي اين منظور در منوي 

  .مربوطه و بررسي سرعت همزن، مقدار مطلوب را بدست آوريد

  

        عملكرد سنسورهاي سطح و ضربهعملكرد سنسورهاي سطح و ضربهعملكرد سنسورهاي سطح و ضربهعملكرد سنسورهاي سطح و ضربه        4.5

  

و سنسور ضربه ) سطح سنج( Level Meterسرم و ريجنت داراي ) پروب(همانگونه كه قبال توضيح داده شد هر دو سوزن 

)Impact (هستند.  

به (در صورتي كه سوزن هنگام پايين رفتن بازو به مانعي برخورد نمايد : سنسور ضربه

سيستم وجود مانع را تشخيص داده و براي ) عنوان مثال درب ظرف ريجنت بسته باشد

به اين منظور يك چشم . جلوگيري از خرابي سوزن، بازو را به سمت باال باز مي گرداند

روي برد سوزن پيش بيني ) ، اپتو  Optoبه اختصار  يا Opto Counterيا (الكتروني 

مشخص است در صورت برخورد به مانع، سوزن  P9شده است و همانطور كه در شكل 

باال آمده و ضامن اپتو كه روي آن قرار دارد از داخل اپتو خروج مي شود و به اين 

  .رميگرداندترتيب ميكروپروسسور سيستم متوجه برخورد مي شود و بازو را به باال ب
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4.6 Level Meter )سطح سنجسطح سنجسطح سنجسطح سنج(  

  

Level Meter  بكار رفته در بردهاي سوزن از نوع خازني بوده و با ورود سوزن به محلول بالفاصله عكس العمل نشان مي دهد در اين

Level Meter تغيير مي كند و  يالتور با تغيير ظرفيت خازني سوزنسفركانس اين ا. يالتور فركانس باال استفاده مي شودساز يك ا

  .ظرفيت خازني سوزن به نوبه خود با ورود آن به محلول تغيير مي كند

، سوزن در همان ابتداي ورود به محلول متوقف مي شود و بي آنكه تمام بدنه خارجي آن به محلول آغشته  Level Meterبا وجود 

  .يافته استبشدت كاهش  Carry Overبا وجود اين امكان . شود محلول را مكش مي كند

  

        Impact    وووو    Level Meter    بررسيبررسيبررسيبررسي        4.7

 

پس از زدن كليد . پيش بيني شده است Self Testسوزن ، امكانات موثري در صفحه  Level Meterو  Impactبراي بررسي عملكرد 

Needle Check  در صفحهSelf Test كافيست . هر دو سوزن در همان وضعيت ثابت، به تماس دست و جابجايي حساس مي شوند

است و اگر در  Level Meterمنقطع نشانه عملكرد صحيح  Beep. انگشت خود را طبق شكل به قسمت هاي بااليي سوزن بچسبانيسم

مي شود كه نشانه  ممتد Beepمنقطع تبديل به  Beepاينجا ، باالي سوزن را با دو انگشت گرفته و آنرا به سمت باال هدايت كنيم 

را با زدن مجدد آن و با  Needle Checkكليد  Self Testالزمست قبل از خروج از صفحه . عملكرد صحيح سيستم ضربه سوزن است

  .غير فعال كنيم Cancelزدن كليد 

ده باشد، ممكنست سوزن باال رفته و در جاي خود گير عمل نكر Impactاگر به هر دليل سوزن به مانعي برخورد كرده باشد و سيستم  

  .كرده باشد

  .براي رفع اين مشكل مي بايست ابتدا كاور بازو را باز كنيم و ببينيم آيا سوزن و ضامن اپتو در جاي خود قرار گرفته اند يا خير

كه سوزن را به سمت پايين مي (پتو اگر فشار عمودي وارد به سوزن هنگام برخورد زياد باشد ممكنست فنرهاي دو طرف ضامن ا

در اينصورت با گذاردن لبه عمودي ضامن اپتو در شكاف اپتو، سوزن به راحتي پايين آمده و . از جاي خود خارج شده باشند) كشاند

تن سپس كافيست فنرهاي دو سمت ضامن اپتو را در سوراخ پيش بيني شده نصب كنيم قبل از بس. در جاي اصلي خود قرار مي گيرد

  .كاور بازو عملكرد فنرها و رفت و برگشت عمودي سوزن را در جاي خود حتما امتحان كنيد
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        سيستم هيدروليكسيستم هيدروليكسيستم هيدروليكسيستم هيدروليك

        سيستم هيدروليكسيستم هيدروليكسيستم هيدروليكسيستم هيدروليك        5.1

  .بلوك دياگرام زير طرح هـيدروليك يكي از سوزن ها را نشـان مي دهد

  

  

  .تفكيك استهمانگونه كه مشخص است اين سيستم از عملكرد هيدروليك به سه فاز مجزا قابل 

                        Svw = Close , Svn = Close , Wp = Off: مكش و تخليه سرنگ  -1

                       Svw = Close , Svn = Open , Wp = On: شستشوي داخل سوزن  -2

                        Svw = open , Svn = Close , Wp = On: شستشوي بيرون سوزن  -3

سلونوئيد والوها هر دو بسته اند و سوزن تنها به سرنگ مربوط است و با حركت پيستون سرنگ، عمل مكش و تخليه در فاز يك، 

  .محلولها از طريق سوزن انجام مي شود

عمليات .منتقل مي شوند Washing Wellپس از هربار مكش و تخليه سرم يا ريجنت سوزن ها به منظور شستشو به  Runدر طي 

  . با آب مقطر از حساسيت بااليي برخوردارست)  Tube(شيلنگ هاشستشوي سوزن و 
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  .مواجه خواهند بود Carry Overدر صورت هرگونه نقص در شستشوي سوزن و شيلنگها نتايج تستها با 

  :شستشو به دو مرحله تقسيم شده است  Alpha Classicدر اتوآنااليزر 

سلونوئيدوالو سوزن باز و سلونوئيدوالو . قرار مي گيرد Washing Wellدر اين مرحله سوزن باالي مجراي خروجي  - 1مرحله 

با روشن شدن واترپمپ آب از سوزن با فشار زياد خارج مي . واشينگ ول بسته مي شوند و در اين موقع واتر پمپ روشن مي شود

  .شوندشود و به اين ترتيب باقيمانده هاي محلول كه به داخل شيلنگها و سوزن چسبيده اند خارج مي 

  . منتقل مي شود Washing Wellپس از اتمام مرحله يك، سوزن با يك حركت كوچك به داخل مجراي ورودي  -2مرحله 

Svn  بسته وSvw  باز مي شود و پس از روشن شدنwp  آب از داخل مجراي وروديww  خارج مي شود به اين ترتيب جداره

،  Svwو بسته شدن  wpآغشته اند كامال شسته و در نهايت با قطع  Trayخل بيروني سوزن كه به ريجنت يا سرم يا به محتويات دا

  .سوزن به آرامي باال مي آيد

اين بخش بيش از بقيه اجزاء سيستم در . بي شك بخش هيدروليك يك اتوآنااليزر، حساسترين و پركارترين بخش هر اتوآنااليزر است

  .معرض خرابي و مشكل است

عملكرد هريك از اجزاء بخش هيدروليك مي تواند تاثيرات بسيار مخربي روي دقت و صحت نتايج تستها هرگونه خرابي يا مشكل در 

نحوه خروج آب از . آگاه شود Runدر طي  Washingرا بدنبال داشته باشد اپراتور دستگاه با كمترين دقت مي تواند از عملكرد 

  .ده وضعيت بخش هيدروليك سيستم باشدمي تواند نشان دهن Washingدر هنگام  Washing Wellسوزن و 

        بررسي فني هيدروليكبررسي فني هيدروليكبررسي فني هيدروليكبررسي فني هيدروليك        5.2

و  Sr Hydro Checkبهترين وسيله كليدهاي . پيش بيني شده است Self Testبراي تكنسين فني دستگاه امكانات موثري در صفحه 

Rg Hydro Check  هستند كه با زدن هريك از اين كليدها، سوزن مربوطه بهWashing Well  شاهد  تناوبمنتقل مي شود و به

        .هستيم wwخروج آب از سوزن و سپس از مجراي خروجي 

خروج آب از هر دو مسير به طور  -1با توجه به اينكه در هركدام از حاالت مذكور، تنها يكي از مسيرها مي بايست باز باشند، لذا 

همچنين اگر از هيچكدام مسيرها خروجي نداشته  - 2. كرده است همزمان به مفهوم آنست كه يكي از سلونوئيدوالوها در حالت باز گير

اشكال  -3. باشيم احتماال واتر پمپ خراب شده است كه در اين حالت دقت به صداي واتر پمپ هم مي تواند در تشخيص موثر باشد

والو مربوطه در حالت بسته گير در اين حالت احتماال سلونوئيد. ديگر موقعي مشخص مي شود كه يكي از مسيرها خروجي نداشته باشد

  .گرفتگي سوزن سرم نيز با همين امكان قابل تشخيص است -4. كرده است
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        تعويض واترپمپتعويض واترپمپتعويض واترپمپتعويض واترپمپ        5.3

. يا هر روش ديگري به اين نتيجه رسيديد كه واترپمپ سوخته است براي تعويض آن اقدام نماييد Hydro Checkدر صورتي كه با 

  .ديده مي شود W1پمپ دستگاه به همراه ملحقات آن در شكل 

  .به اين منظور در حالي كه دستگاه خاموش شده است طبق مراحل زير عمل كنيد

 .آب داخل تانك را تخليه نماييد -1

 ) W2شكل .(تصل به پمپ را با فشار دادن فنر روي آن به آرامي از پمپ جدا كنيدكانكتور الكتريكي م -2

  .دقت كنيد سيم با روكش زردرنگ براي پمپ سرم و سيم با روكش مشكي براي پمپ ريجنت استفاده شده است

 .شيلنگ مربوط به واترپمپ را با كمي چرخاندن در جاي خود به آرامي خارج كنيد -3

  

  

  

 

 

  

 

 .واترپمپ را با كمي چرخاندن در جاي خود به آرامي از بدنه تانك بيرون بياوريدبدنه  -4

پس از بيرون آوردن پمپ، فيلتر آب را كه داخل مجراي ورودي آن قرار دارد خارج كرده و آنرا در مجراي ورودي پمپ  -5

هستند كه يكي از آنها با يك داراي دو خروجي  Alpha Classicپمپ هاي بكار رفته در اتوآنااليزر . جديد قرار دهيد

اين درپوش الستيكي را نيز از مجراي خروجي خارج كنيد و روي پمپ جديد قرار . درپوش الستيكي مسدود گرديده است

رنگ خروجي ها معموال . دقت كنيد درپوش مي بايست دقيقا روي همان خروجي قرار گيرد كه از آن خارج شده است. دهيد

 . متفاوت است

 .واشر الستيكي را قبال روي بدنه تانك قرار داده ايد، پمپ جديد را در محل مربوطه به آرامي جا بزنيددر حاليكه  -6
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با چندبار . ، مجددا مقداري آب داخل تانك بريزيد و دستگاه را روشن كنيد.اتصال الكتريكي و شيلنگ را به پمپ متصل كنيد -7

براي ريجنت مسيرها  Reagent airيا  Rg Needle Cleanبراي سرم و  Serum airيا  Sr Needle Cleanزدن كليدهاي 

از عملكرد صحيح پمپ ها و سلونوئيدها مطمئن شويد و پس  Hydro Checkبعد با زدن كليد مربوطه به . هواگيري مي شود

 .از اطمينان تانك را پر كنيد

  

  واتر پمپ هاواتر پمپ هاواتر پمپ هاواتر پمپ ها) ) ) ) دبيدبيدبيدبي((((تنظيم فلوي تنظيم فلوي تنظيم فلوي تنظيم فلوي   5.4

  

پارامترهاي ) FL-1شكل (نرم افزار  Settingدر صفحه . آنها تنظيم شود) فلو( بايست آب دهي پس از تعويض واترپمپ ها مي 

  :چهارگانه زير سرعت پمپ ها و در نتيجه آب دهي آنها را در وضعيت هاي مختلف تنظيم مي كند

                   = Rwp – Nflow                             فلوي سوزن ريجنت هنگام شستشوي داخل سوزن

                 = R Wp – Wflow               ريجنت هنگام شستشوي خارج سوزن) ww(فلوي واشينگ ول 

                  = S Wp – Nflow                                   فلوي سوزن سرم هنگام شستشوي داخل سوزن

                                      = S Wp – Wflowسوزن سرم هنگام شستشوي خارج ) ww(فلوي واشينگ ول
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تغيير اين اعداد تاثير مشخصي روي آب خروجي و دور پمپ ها مي گذارد، لذا هرگونه تغييري مي بايست با دقت و به صورت 

  .تدريجي انجام شود

 Serum debiمي توانيم از كليدهاي )  rwp – Nflowو  Swp – Nflow( اما براي بررسي فلوي تنظيم شده روي سوزنهاي سرم و ريجنت 

Check  وReagent debi Check   كه در صفحهSelf Test قرار دارند استفاده كنيم.  

 Serum debi Checkبراي اندازه گيري فلوي سوزن سرم ابتدا يك كاپ خالي را در موقعيت يك سيني سرم قرار دهيد و سپس كليد 

حجم آب ريخته شده داخل . خواهيد ديد كه سوزن سرم به اين كاپ منتقل شده و در زمان مشخصي روشن مي شود. را فشار دهيد

براي اندازه گيري فلوي .فلو را تنظيم كنيد Swp – Nflowباشد، در غير اينصورت مي تواند با تغيير مقادير  500λكاپ مي بايست برابر 

را بزنيم حجم  Reagent debi Checkخالي را در موقعيت يك سيني ريجنت بگذاريد و كليد ) لوس( Vesselسوزن ريجنت يك 

  .ميسر است  Settingدر صفحه  rwp – Nflowتنظيم اين فلو هم توسط . باشد 8ccآب ريخته شده مي بايست حدود 

كم . هنگام شستشوي سوزن دقت شود Washing Wellمي بايست به مقدار آب خروجي از  rwp – Wflowو  Swp – Wflowبراي تنظيم 

شود و زياد بودن آن هم ممكن است باعث پاشيدن آب روي سطح دستگاه  Carry Overبودن حجم آب خروجي مي تواند باعث 

  .شود
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        بررسي وتعويضبررسي وتعويضبررسي وتعويضبررسي وتعويض    –والو والو والو والو     سلونوئيدسلونوئيدسلونوئيدسلونوئيد        5....5

  

. همانگونه كه قبال نيز اشاره شد چهار عدد سلونوئيدوالو در دستگاه بكار رفته است

پايين، دقت حجمي  Carry Overعملكرد صحيح اين سلونوئيدوالوها نقش بسزايي در 

مهمترين عامل تعيين كننده دوام سلونوئيدوالوهادر . سرم و ريجنت و كيفيت نتايج دارد

در صورت باال بودن . مقطر بكار رفته در آن است هر مدل اتوآنااليزري كيفيت آب

TDS )سختي ( ياConductivity )آب مقطر استفاده شده، سلونوئيدوالوها ) هدايت

دچار خوردگي، رسوب و گرفتگي مي شوند كه اين به مفهوم باز ماندن دائمي و يا 

ر سيستم   ، سلونوئيدوالو بكار رفته دSV1در شكل . بسته ماندن دائمي شير خواهد بود

  .مي باشدكيفيت نامطلوب آب مقطر  ، عامل اصلي،  خراب هاي نمونه در. را مي بينيد

  .را مشاهده مي كنيد SVاجزاء اصلي يك  SV-2در شكل 
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آن باز شود و بدنه  Plunger Tubeبوبين و  ،يا شستشوي سوزنها الزمست Hydro Checkدر صورت مشاهده مشكل در عملكرد 

به اين منظور طبق . از لحاظ رسوب و گرفتگي بررسي شود Plungerشير و 

  .مراحل زير عمل نماييد

  

 .سيستم را خاموش كنيد و كاور دستگاه را باز كنيد -1

مهره فوقاني سلونوئيدوالو را باز كنيد و بوبين را خارج كنيد  -2

 )SV-3شكل (

را بيرون  Plunger Tubeپيچهاي روي بدنه شير را باز كنيد و  -3

 )SV-4شكل . (بياوريد

رسوب يا خوردگي را  Plungerبا مشاهده فضاي داخلي شير و  -4

بررسي كنيد در صورت وجود مشكل بهتر است نسبت به تعويض 

 .سلونوئيدوالو اقدام كنيد

براي باز كردن سلونوئيدوالو ابتدا اتصاالت را آزاد كنيد سپس پيچهاي  -5

نده، را باز كنيد و آنرا با نصب بدنه شير از روي ورق نگهدار

 .سلونوئيدوالو جديد جايگزين نماييد

پس از نصب شير روي ورق نگهدارنده مجددا اتصاالت را برقرار كنيد  -6

 .سيستم را روشن كنيد و مسيرها را هواگيري نماييد

  .از عملكرد صحيح والو مطمئن شويد Hydro Checkبا  -7
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        فتومترفتومترفتومترفتومتر

        معرفي فتومترمعرفي فتومترمعرفي فتومترمعرفي فتومتر        6.1

  .و هشت فيلتره مي باشد Double beamاز نوع  Alpha Classicفتومتر اتوآنااليزر 

  .بلوك دياگرام فتومتر مشاهده مي شود Ph 1در شكل 

از آنجا كه اندازه گيري هر تست خاص مي بايست با يك طول موج مشخص انجام شود لذا فيلترهاي مختلف روي يك فيلترهولدر 

فتومتر سيستم  Ph-2mدر شكل . تامين مي شود CPUو با فرمان  Stepper Motorنصب شده اند و چرخش اين فيلتر هولدر با يك 

  .ديده مي شود

  

  

كه تك رنگ شده است پس از برخورد  نور عبور كرده از فيلتر

نور % 90بخش تقسيم مي شود حدود  2به  Beam Splitterبه 

سيگنال و نهايتا فتوديود )  Tray(به سمت نمونه مورد آزمايش 

  .به سمت فتوديود مرجع هدايت مي شود% 10و حدود 

آمپلي فايرهاي ) Amp(خروجي فتوديودها پس از تقويت توسط 

Low noise  واردA/D )مي شوند) مبدل آنالوگ به ديجيتال .Pref  خروجي آمپلي فاير مسيرReference مي باشد.  
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استفاده مي شود اما در فتومتر اين دستگاه بجاي  Psigبراي اندازه گيري جذب نوري نمونه مورد آزمايش در بسياري از فتومترها تنها از 

Psig از نسبتPsig/Pref  استفاده شده است به اين ترتيب هرگونه تغيير يا افت در عملكرد المپ يا فيلترها به يك نسبت روي هر دو

افت % 10به عنوان مثال فرض كنيد شدت نور المپ (تاثير اين تغييرات حذف مي شود  Psig / Prefمسير تاثير مي گذارند و لذا روي 

  .)ظاهر مي شود كه با هم حذف مي شوند% 10ج آن يك ضريب كند در اين حالت هم در صورت كسر و هم در مخر

 Filter Checkارسال مي شود، اما در موارد تنظيم و هنگام استفاده از  CPUبه  Psig/Prefنسبت  ،هرچند در شرايط عادي كار سيستم

 ،Lamp Check  يا جايابي هاي اوليه مقاديرPsig/Vref  وPref/Vref  بهCPU ارسال مي شود.  

Vref  =) ولتاژ مرجعA/D  ( مقدار ثابت و مشخصي است كه بهA/D متصل مي باشد  

. نرم افزار سيستم براي بررسي عملكرد و تنظيمات فتومتري امكانات ساده و موثري را در اختيار كاربر تكنسين سيستم مي گذارد

  :ذيل مي بينيد ) فرمها(مهمترين اين امكانات را در صفحان 

1- Lamp Check 

2- Filter Check 

3- Lamp Pre adjustment 

در صفحه اصلي فعال  Technicalتمام اين فرمها از طريق منوي 

  .مي شوند

6.2         Lamp Check 

و  Prefدر اين صفحه شدت نور خروجي هر دو مسير 

Psig  در طول موج انتخاب شده به صورت گرافيكي

براي مثال هنگام زدن كليد . (نمايش داده مي شود

Lamp Check در ) طول موج موردنظر را انتخاب كنيم

را مالحظه  Lamp Checkفرم  Ph 3-mشكل 

و منحني  Signalمنحني قرمز رنگ مربوط به .) فرماييد

دقت كنيد كه هميشه . مي باشد Refسبزرنگ مربوط به 

Psig  مي بايست كوچكتر ازPref باشد.  

  .دت نور آن مسير استفاده مي شودبه عنوان ش Sigو  Refهاي مسير  Ampعمال از ولتاژ خروجي 
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اگر ولتاژ . است Vrefآن مسير با يك مقدار مرجع  Ampدر منحني ها به منزله برابري ولتاژ خروجي  10000شدت نور

قرار مي  2500باشد منحني روي  Vref/4خواهد بود و اگر اين مقدار  5000باشد منحني روي  Vref/2خروجي اين مسير 

  .بگيرد و به همين ترتي

را انتخاب كرده  Lamp Check 630در حاليكه 

ايد يك كاغذ يا كارت ويزيت سفيدرنگ را در 

قرار  Ph 4مسير فتومتري انكوباتور مطابق شكل 

دهيد، نور قرمز رنگ نقطه اي را مشاهده مي كنيد 

همزمان با قرار دادن كاغذ سفيد در مسير نوري به 

دقت كنيد در حاليكه  Lamp Checkمنحني هاي 

Pref  ثابت استPsig  با قرار دادن مانع افت مي

  چرا؟ . كند

حال به جاي كاغذ يك فيلتر با يك طلق و با يك 

  .شيشه رنگي بگذاريد و تغييرات منحني ها را ببينيد

  نانومتر چه تفاوتي مشاهده مي كنيد؟ 630با قرار دادن طلق قرمز و آبي در طول موج 

  

6.3  Filter Check  

 

فيلتر  Lamp Checkرا به صورت همزمان نشان مي دهد با اين تفاوت كه در  Psigو  Prefاين فرم نيز منحني شدت نور هر دو مسير 

را براي همه طول  Prefو  Psigثابت بود و در اين فيلترها به تناوب عوض مي شوند و به اين ترتيب روي يك صفحه شدت نورهاي 

در اين حالت نيز همان كاغذ سفيد را در مسير نور بگذاريد و تغيير رنگ . دقت كنيد Ph 5به شكل . بينيم موجها به صورت يكجا مي

در  Psigحال يك شيشه با طلق رنگي در مسير قرار دهيد و تفاوت افت . نور نقطه اي را كه با چرخش فيلتر هولدر اتفاق مي افتد ببينيد

  .طول موج هاي مختلف را ببينيد
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  : نكات مهمنكات مهمنكات مهمنكات مهم

 در بهترين حالت مي بايست براي همه طول موجها  -1

Pref ≈ 8500 ... 9000 

Psig ≈ %95 Pref          

  به عنوان يك تنظيم ايده آل

Pref = 8750 

Psig = 8300 

 ٪20تا  ٪10بين  Psigانتظار مي رود اعداد  را در انكوباتور قرار دهيم Trayهستند و در صورتي كه  Trayاعداد فوق بدون 

  .كاهش پيدا كند

استفاده مي كند اين نسبت همواره مي بايست  Psig/Prefاز آنجا كه فتومتر براي اندازه گيري جذب نوري نمونه ها از نسبت  -2

 از يك كوچكتر باشد

Psig / Pref < 1         Psig < Pref                

  .توام با خطا خواهد بوددر صورت عدم برقراري شرط فوق اندازه گيري جذب نوري 
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در تمامي طول موجها با گذشت زمان افت مي  Psigو  Prefنور المپ به مرور زمان ضعيف مي شود به اين ترتيب منحني  -3

 .بيشتر است 405nmو  340nmاين افت معموال در طول موجهاي پايين مثل . كند

  معموال تا زماني كه 

Pref > 3000 

Psig> 2500    
فتومتر پيش نمي آيد اما در صورتي كه افت ايجاد شده بيش از اين مي باشد المپ دستگاه مي بايست  مشكلي در عملكرد

  .تعويض شود

  

  Lamp Pre adjustment صفحهصفحهصفحهصفحه        6.4

 

اين فرم امكانات خوبي براي تنظيم دستي فيلتر در 

 Ph 6در شكل . اختيار كاربرد تكنسين مي گذارد

را مالحظه مي  Lamp Pre adjustmentفرم 

تنظيم دستي فيلتر موقعي ضرورت پيدا مي . كنيد

 نمودنكند كه پس از تعويض المپ و بدون تنظيم 

آن جايابي اتوماتيك فيلتر هولدر نتواند موقعيت 

همانگونه كه قبال نيز در . فيلترها را تشخيص دهد

مبحث جايابي اوليه ذكر شده در تنظيم فيلتر هولدر 

و نور عبور كرده از . ده استاز اپتو استفاده نش

حال اگر به دليل تنظيم نبودن المپ نوري از فيلترها عبور . برخورد مي كند براي جايابي استفاده مي شود Refفيلترها كه به فتوديود 

زير ر به شكل نكنند طبيعتا سيستم نمي تواند فيلتر هولدر را تنظيم كند به هر صورت براي آشنايي با عملكرد اين قسمت از نرم افزا

  .كنيد استفاده

با . دهيدرا فشار  Filter rotate onپس از باز شدن اين فرم يك كاغذ سفيد را در مقابل مسير نور داخل انكوباتور قرار دهيد و كليد 

 Filterد هرگاه كلي. بود خواهيدزدن اين كليد فيلتر هولدر شروع به چرخش مي كند و تغيير رنگ نور نقطه اي را روي كاغذ شاهد 

rotate Off را بزنيم فيلتر هولدر از چرخش باز مي ماند.  
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براي تنظيم دستي فيلتر هولدر كافيست در حالي كه فيلتر هولدر در حال چرخش است به محض مشاهده نور قرمز با بهترين شدت كليد 

rotate off  630را بزنيم در اين حالت فيلترnm  در مقابل مسير نور قرار گرفته است و مي توانيم با زدن كليدSet(630) Filter  اين

مي توانيم با كليدهاي  Filter Set (630)همچنين قبل از زدن كليد .معرفي كنيم CPUبه  630موقعيت را به عنوان وضعيت فيلتر 

Filter ++  وFilter - - رت شدت نور قرمز بهتري بدست خواهد آمدموقعيت فيلتر هولدر را اصالح كنيم در اينصو.  

را فشار ندهيم و از اين فرم خارج شديم هيچگونه تغييري در وضعيت فيلتر هولدر پيش نمي  Filter Set(630)در صورتي كه كليد 

  .آيد

ولدر را انجام است كه به صورت اتوماتيك جايابي فيلتر ه Filter adjustmentامكان ديگري كه در اين صفحه موجود است امكان 

   .مي دهد
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        الكترونيكالكترونيكالكترونيكالكترونيك

  اجزاء اصلي الكترونيك دستگاه شامل موارد زير مي باشد 

 تغذيه سيستم  -1

 مادربرد  -2

 براي فتومتري BADبرد  -3

 بردهاي اپتو  -4

   BADترانس برد  -5

  : ذيال پاره اي از مشكالت و راه حلهاي مربوط به بخش الكترونيك آمده است 

  تشخيص خرابي و تعويضتشخيص خرابي و تعويضتشخيص خرابي و تعويضتشخيص خرابي و تعويض    –    ها Stepper Motor درايوردرايوردرايوردرايور        7.1

  

هر دو . عدد از آنها روي مادربرد سيستم قرار دارد 16هستند كه تعداد  L6203آي سي هاي به شماره  - منظور از درايور استپرموتورها

براي نشان دادن  LEDمي بينيد تعداد چهار  E1همانگونه كه در شكل . درايور در كنار هم كنترل و رانش يك استپر را به عهده دارند

وضعيت خروجي هاي هر درايور بكار رفته است كه روشن و 

ها مي بايست با الگوي خاصي انجام  LEDخاموش بودن اين 

به هر تقدير معموال در صورت خرابي درايور يك يا هر . شود

دو خروجي آن توان جريان دهي به استپر را از دست مي 

يا دائما  آن كانال روشن نمي شود LEDحالت در اين . دهد

بهترين راه براي بررسي عملكرد درايورها . روشن مي ماند

مربوط به آن  Step Check, Self Testآنست كه در صفحه 

موتور را بزنيم در اين صورت مي بايست موتور انتخاب شده 

ها نيز به  LEDبه آرامي شروع به حركت كند و وضعيت 

تغيير كند در صورتي كه در يك  Stepبه  Stepصورت 

يا به صورت  روشن نشود LEDتايي يك يا چند  8دوره 

اگر با وجود .به منزله خرابي درايور است دائما روشن بماند
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ها در حركت موتور مشكل مشاهده شود به احتمال زياد مشكل مربوطه به كانكتور موتور، نحوه قرارگيري سيم در  LEDروشن شدن 

كه البته خرابي استپر به (تور و يا حتي خرابي خود استپرموتور داخل كانك

  )ندرت مشاهده مي شود

   .كانكتور موتور و سيم مربوط به آنرا مشاهده مي كنيد E2در شكل 

  

  

   

  

        تعويض درايورتعويض درايورتعويض درايورتعويض درايور        7.2

  

  :در صورت خرابي درايور طبق مراحل زير عمل كنيد

شماره (چسب كاغذي شماره گذاري كنيد و سپس آنها را از برد آزاد كنيد  بادستگاه راخاموش كنيدوكانكتور هاي مختلف را  -1

 )گذاري اوليه براي اتصال مجدد الزمست

 .با قلع كش لحيم هاي پايه درايور را از پشت برد آزاد نماييد و درايور معيوب را از روي برد جداكنيد -2

با محلول شستشو مثل تينر و مسواك نرم بشوييد و برد را در برد را . درايور جديد را جايگزين كنيد، آنرا به دقت لحيم كنيد -3

 .محل خود قرار دهيد

. را غير فعال كنيد سپس سيستم را روشن كنيد Setting  ،Initializationبدون آنكه اتصاالت را برقرار كنيد در صفحه  -4

ها، كانكتور مربوط را وصل  LEDدر صورت عملكرد صحيح . ها را بررسي كنيد LEDرا بزنيد و وضعيت  Step Checkكليد 

از چرخش درست موتور مطمئن شديد بقيه اتصاالت را وصل كنيدو سيستم  ،Step Checkكنيد و پس از آنكه با همين كليد 

 .را بطور كامل تست نماييد
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  تعويض كانكتورتعويض كانكتورتعويض كانكتورتعويض كانكتور        7.3

  

هاي درايور درست عمل كنند و همچنين از اتصال سيمها داخل كانكتور هم مطمئن هستيد و با اين وجود استپر  LEDدر صورتي كه 

ايست تعويض كانكتور به ساده ترين شكل قابل انجام است تنها مي ب. درست حركت نمي كند احتماال كانكتور از داخل خراب است

  در ترتيب رنگ سيمها دقت شود

        تعويض فن هاتعويض فن هاتعويض فن هاتعويض فن ها        7.4

 

 12عدد  5ولت و  220عدد از فن ها  2. عدد فن جهت خنك كردن قسمتهاي مختلف در نظر گرفته شده است Alpha Classic 7در 

ولت در دو طرف دستگاه بوده، يكي هوا را به داخل دستگاه مكش كرده و ديگري هواي گرم را از  220فن هاي . ولت مي باشد

  .دستگاه خارج مي نمايد

  :از اين دو فن به شكل زير عمل مي نماييم جهت تعويض هركدام

در حاليكه دستگاه خاموش است و حتي دو شاخه آن را نيز از پريز برق خارج نموده ايم، كيس دستگاه را باز نمودهو از  -1

 .دستگاه جدا مي كنيم

 .كانكتور فن مربوطه را از مادگي آن جدا مي كنيم -2

و سپس ورق فلزي را باز  پلكسيو ديگري فلزي بكار رفته، ابتدا ورق  پلكسيدر كناره هاي دستگاه دو ورق يكي از جنس  -3

 .مي نماييم

 .فن دستگاه را باز نموده و با توجه به جهت قرارگيري فن قبلي، فن جديد راجايگزين مي نماييم -4

  .كانكتور فن را به مادگي اتصال داده و ورقهاي كناري را مجددا مي بنديم -5

  :د ذيل استولت شامل موار 12پنج عدد فن 

 عدد 1               5*5فن المپ  -1

 عدد 1      6*6فن درايور المپ  -2

 )جهت گردش هوا در انكوباتور(عدد  3  5*5فن هاي انكوباتور  -3

  .جهت تعويض فن المپ و درايور المپ، فن قبلي را باز نموده و فن جديد را جايگزين مي نماييم
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  .اقدام مي نماييمجهت تعويض فن هاي انكوباتور به روش زير 

 .عدد پيچ آلن به بدنه انكوباتور متصل است، پيچها را باز نموده و درپوش را خارج مي كنيم 2درپوش فن ها بوسيله  -1

 .پس از تشخيص فن خراب، دستگاه را خاموش نموده و فن خراب را باز مي نماييم -2

رنگهاي قرمز و مشكي . (آن نموده و لحيم مي كنيم سيم متصل به فن خراب را از كنار فن چيده ، سيم فن جديد را جايگزين -3

 )سيمها در اتصال مهم است

  .پس از بستن فن جديد، درپوش فن ها را نيز در جاي خود مي بنديم -4

        تعويض ميكروتعويض ميكروتعويض ميكروتعويض ميكرو        7.5

  

جهت تعويض . مشاهده مي كنيد، ميكرو برد كوچكي است كه بر روي برد اصلي دستگاه قرار گرفته است M1همانگونه كه در شكل 

سپس با توجه .ي كشيم تا از جاي خود خارج گرددطبق شكل با انگشتان دست دو طرف برد ميكرو را گرفته و به آرامي به سمت باال م

دهيم كه تمامي پايه ها در جاي خود بنشيند، پس با فشاري آرام، آنرا در  به جهت پايه ها، ميكرو جديد را به شكلي در محل خود مي

  )M2شكل (.محل خود محكم مي كنيم

  

  

  

  

 

  

  

        واتر پمپواتر پمپواتر پمپواتر پمپ     Mosfetخرابي و تعويض خرابي و تعويض خرابي و تعويض خرابي و تعويض                 7.6

كه   IRF540به شماره   Mosfetيعني  ( در صورت وجود مشكل در كار يكي از واترپمپ ها ممكن است سوئيچ الكترونيكي آن 

براي واتر پمپ ريجنت   Commanedبراي بررسي اين مطلب كافيست در صفحه . سوخته باشد )مشخص است   E1در شكل 
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مجاور كانكتور دقت   LEDرا بزنيم در اين حالت مي بايست به    swp-wash و براي واتر پمپ سرم كليد  rwp-washكليد    

هاي واترپمپ از كانكتورهاي مربوط   Mosfetدقت كنيد محل . ي شود روشن نم  Mosfet    ،LED  شود در صورتي خرابي

  . دقت نماييد   E1فاصله دارد به شكل 

        تعويض كابل برد بازوتعويض كابل برد بازوتعويض كابل برد بازوتعويض كابل برد بازو        7....7

  .رشته سيم مي باشد 5كابل برد سوزن سرم داراي 

 همزن   -1

2- Level  متر 

3- Impact 

4- VCC 

 زمين -5

  :رشته سيم مي باشد 4كابل برد سوزن معرف داراي 

1- Level متر 

2- Impact 

3- Vcc 

 زمين -4

در صورتيكه هركدام از سيمهاي كابل قطع شده و حتي يكي از عملكردهاي برد بازو مختل گردد، مي بايست كابل مربوطه تعويض 

  .شود

  :جهت تعويض كابل برد بازو طبق مراحل زير عمل مي نماييم

 .نماييماتصال دستگاه را به برق شهر قطع نموده و ابتدا كاور برد سوزن را باز مي  -1

 .برد مربوطه را با آچار آلن باز مي نماييم -2

 .برد بازو را برگردانده و لحيم هاي كابل قبلي را با قلع كش خارج مي كنيم -3

سانتي متر از كانكتور اتصال با  10طرف ديگر سيم بر روي برد اصلي متصل است، اين قسمت از سيم ها را با فاصله حدود  -4

 .سيم چين مي چينيم

 .ا خارج نموده و كابل جديد را جايگزين مي نماييمكابل قبلي ر -5

 .مطابق نقشه ابتدا كابل را بر روي برد بازو و سپس به انتهاي چيده شده كابل از طرف برد اصلي لحيم مي كنيم -6
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 .برد را در محل خود با آچار آلن بسته و دستگاه را روشن مي نماييم -7

ميلي متر باالتر از  5/2به شكلي تنظيم مي نماييم كه نوك سوزن به فاصله  ، برد بازو راInitializationپس از تكميل مراحل  -8

 .قرار گيرد Washing Wellسطح 

 .بازو ها در محل صحيح خود قرار خواهد گرفت Arm Initializبا فشار كليد  -9

و با دستور  Impactمتر و  Levelمي توان صحت عملكرد  Self Testدر منوي  Needle Checkحال با استفاده از دستور  - 10

Stir Check  بررسي نمودچگونگي عملكرد همزن را.   

 بررسي دماي انكوباتوربررسي دماي انكوباتوربررسي دماي انكوباتوربررسي دماي انكوباتور        7.8

در صورتي كه دماي نشان داده شده در صفحه اصلي نرم افزار كمتر از مقدارتنظيم شده باشد و يا در تماس دست بدنه انكوباتور خنك 

  )انجام شوند °37تستها مي بايست در دماي (زم برخوردار نخواهند بودبه نظر برسد نتايج حاصل از تستها از دقت و صحت ال

  :سه عامل اصلي كه مي تواند شكل فوق را ايجاد كند از اين قرارند

 .فرمان قطع و وصل از ناحيه ميكرو صادر نشود -1

 قطعي سيم هيتر انكوباتور -2

 E1شكل . مي باشد IRF540به شماره Mosfetخرابي يا سوختن سوئيچ نيمه هادي كنترل كننده هيتر كه  -3

را بزنيم  Self Testدر صفحه   INC Checkبراي بررسي مورد يك مي توانيم كليد

 Power Panelزرد رنگ روي  CPU (LED(در صورت عملكرد صحيح ميكرو 

  )T1شكل . (پشتي دستگاه مي بايست چشمك بزند

. ، كانكتور سيم هيتر انكوباتور را از روي برد خارج مي نماييم2براي بررسي مورد 

و مقدار مقاومت هيتر را با اهم متر اندازه مي گيريم مقدار مقاومت مشاهده شده مي 

خوشبختانه . اهم باشد و با بدنه انكوباتور هم اتصالي نداشته باشد 4الي  3بايست 

مطرح  2و  1درست در صورتي كه مشكل مورد مشكل قطعي سيم هيتر بسيار نا

هيتر خراب است كه مي بايست نسبت به  Mosfetنباشد در آنصورت احتماال 

  . تعويض آن اقدام شود
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        جايابي جايابي جايابي جايابي 

8.1        Initialize 

مثل هر نوع موتور ديگري تنها قادر به  Stepper Motor. تامين مي شود Stepper Motorحركت همه مكانيزم هاي دستگاه توسط 

به اين منظور در . سيستم است كه مي بايست در همه حاالت از وضعيت مكاني موتورها اطالع داشته باشد CPUجابجايي است و اين 

  .دگفته مي شو Initializationشروع كار سيستم تمامي مكانيزم ها چك پروسه جايابي اوليه را انجام مي دهند كه به آن 

مثال در مورد حركت . در جايابي اوليه مكانيزم در جهت از پيش تعيين شده شروع به حركت مي كند تا به يك موقعيت مشخص برسد

نوك سوزن را تشخيص مي دهد و با تغيير وضعيت خروجي آن در يك به صفر، )  Optoاپتو، (= چرخشي بازو يك چشم الكتروني 

CPU  و . با خبر شده، موتور را متوقف مي كند و اين موقعيت را براي اين مكانيزم به حافظه مي سپارداز رسيدن سوزن به اين موقعيت

  .پس از آن با صدور هر پالس به موتور موقعيت آنرا در حافظه خود اصالح مي كند

و  Trayد  اما در مورد جايابي اوليه در مورد حركت هاي چرخشي، عمودي بازوها و همچنين سرنگ با استفاده از اپتو انجام مي شو

Filter Holder در هنگام جايابي اوليه سيستم فرم . جايابي اوليه با استفاده از فتومتر و به صورت نرم افزاري انجام مي شود

Initialization Form  باز مي شود و مراحل

نهايتا شدت نور . جايابي ها را نشان مي دهد

خروجي فتوديود مرجع براي طول موجهاي 

اعالم مي   F700تا  F340ف با نامهاي مختل

  .شود

   .را نشان مي دهد Initializationفرم  H1شكل 
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        Tray    جابجاييجابجاييجابجاييجابجايي        8.2

  

  .در حين چرخش ممكنست به سه دليل بروز نمايد Trayجابجايي 

كه نحوه برخورد  Stepper Motorمشكل در چرخش  -1

 .با آن را در مبحث درايور استپرها ديده ايم

)  T1شكل ( Trayشل بودن پيچ روي بدنه پولي موتور  -2

 .كه براي رفع آن كافيست با يك آچار آلن آنرا محكم كنيم

شل بودن تسمه موتور كه براي رفع آن مي بايست پس از  -3

شل كردن پيچهاي موتور آن را كمي به عقب كشيده و 

 .مجددا پيچهاي آنرا محكم كنيم
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        Opto Posتنظيم تنظيم تنظيم تنظيم 

در وسط كووت فرود نيايد ممكنست در عملكرد سيستم مشكالتي را ايجاد  TraYدر صورتي كه هر كدام از سوزنهاهنگام ورود به 

  .  ميباشد   Trayنمايد از جمله اين مشكالت كيفيت پايين همزن و امكان برخورد سوزن به لبه هاي 

خودداري شود اما براي آشنايي و   Settingادير تنظيم شده در صفحه هر چند توصيه ميشود حتي االمكان در آزمايشگاه از تغيير مق

  .بيان مي شود   Opto Posتسلط هر چه بيشتر در اينجا مراحل تنظيم 

9.1            Opto Pos      چيست ؟ چيست ؟ چيست ؟ چيست ؟        

بازوها شروع به حركت دوراني مي كنند و موقعيت   Arm Initializeس از جايابي اوليه و با زدن كليدهمانگونه كه مشاهده كرده ايد پ

  ). O-1شكل ( سوزنها نسبت به اپتوهاي روي واشينگ ولها مشخص مي گردد 

ورودي واشينگ ولها و نيز محل /فاصله بين نقاط مختلف سيني ها و خروجي

از قبل وارد شده باشد   Settingمي بايست در صفحه  Trayفرود سوزن در 

فاصله محل فرود سوزن در   R-Opto Posو   S- Opto Posدر واقع. 

Tray   نسبت به اپتوي سوزن مي باشد . 

  

  : براي تنظيم اين پارامتر مطابق مراحل زير عمل كنيد 

  .قبل از هرگونه تغيير يا تنظيمي ابتدا از صاف بودن سوزنها مطمئن شويد  -1

 را جايابي كند   Trayرا بزنيد تا سيستم   New Trayكليد  -2

 را جايابي كند )سوزنها(را بزنيد تا سيستم بازوها   Arm Initializeد كلي -3

را بزنيد تا  هاوارد كنيد و اين كليد Serum rotate  و reagent rotateمقدار صفر را در پنجره  Commandدر صفحه  -4

 . منتقل شود   Trayسوزن به محل فرود خود در 

 . از محل دقيق فرود اطمينان حاصل كنيد  serum down و  reag downبا زدن كليد  -5

را در صورت نياز تغيير   R-Opto Posو   S- Opto Posمي توانيد مقدار  Settingبراي اصالح محل فرود در صفحه  -6

 ) دور مي شود و برعكس   Washing Wellسوزن از   Opto Pos با اضافه مقدار.(دهيد
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دقت كنيد  O2مي بايست فرود بيايد به شكل  Trayدر اينجا سوال مهم آنست كه آيا سوزن در كدام يك از خانه هاي : نكته 

خانه از آن  33خانه از خانه روبروي فتومتر و سوزن سرم  34سوزن ريجنت .

  .اما براي تشخيص و شمارش فاصله ها چگونه عمل كنيم .فاصله دارد 

  

  :براي اطمينان از درستي محل فرود سوزنها طبق مراحل زير عمل كنيد 

طول موج  O4را باز كنيد در محل مشخص شده در شكل Command صفحه -الف 

630nm   و )ميباشد 1اين مقدار بصورت پيش فرض (را انتخاب كنيد  1و شماره كووت

  .را بزنيد  Cuvett onlineسپس كليد 

 .نور قرمز رنگ نقطه اي مشاهده مي شود   O3 در شكل  يكبه اين ترتيب در كووت شماره   

وارد كنيد و اين كليدها را بزنيد تا  Serum rotate و  reagent rotateمقدار صفر را در پنجره  Commandدر صفحه  –ب 

 . منتقل شود   Trayسوزن به محل فرود خود در 

را مي زنيم تا سوزنها در خانه اي از  Serum Downو  Reagent Downكليد  –ج 

Tray از  33-و محل فرود سوزن سرم  34+حال محل فرود سوزن معرف .پايين بيايد

  )ء شمارش نيستجز 1كووت شماره (.باشدبايد فاصله داشته  نور قرمز رنگ

و  S Opto Posگزينه هاي  Settingرا مي توان در  Trayمحل فرود سوزنها در  –د 

R Opto Pos تنظيم نمود.  

.  
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سرمهاي بيماران داخل لوله هاي آزمايش هستند چگونه آنها را با اتوآنااليزر  – 1سوال 

  تست كنيم؟

  )1شكل (سرمها را داخل كاپ هاي سرم بريزيد و آنها را داخل سيني سرم قرار دهيد

  

  

انجام چگونه براي هر نمونه مشخص كنيم كه چه تستهايي  -2سوال 

  شود؟

فرم ) 2شكل (در صفحه اصلي نرم افزار Work Listبا زدن كليد 

Work List  باز مي شود در اين فرم براي هر سرم تستهاي الزم را

  .مشخص مي كنيم

  

  

  

هر تست بر طبق بروشور آن مي بايست كه با يك متد مشخص و با حجم هاي خاص  – 3سوال 

ر طول موج بخصوصي انجام شود، تعريف تستها كجا سرم و ريجنت و زمانبندي هاي مشخص و د

  انجام مي شود؟

پس از انتخاب يك تست . باز مي شود) 3شكل (را بزنيد فرم مربوطه  Testدر صفحه اصلي كليد 

در اينجا مي توانيد تمامي . باز مي شود) 4شكل(فرم  Test Editاز ليست تستها با زدن كليد 

  .وشور كيت استخراج كرده و وارد نماييدپارامترهاي تست موردنظر را از بر
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  محل قرارگيري اين ريجنت ها به چه صورت مشخص مي شود؟. براي هر تست  از يك، دو يا سه ريجنت استفاده مي شود -4سوال

وسلها را در سيني ريجنت . بريزيد) 5شكل)(وسل=  Vesselبه نام (كيت تستهاي مختلف را باز كنيدو ريجنت ها را داخل ظروف مربوطه دستگاه 

. را در صفحه اصلي بزنيد تا فرم آن باز شود Reagentبراي اعالم محل ريجنت هر تست كليد . طبق يك الگوي مشخص قرار دهيد) 6شكل (

 .را وارد كنيد Reagentدر اين فرم شماره هر ) 7شكل (
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  هاي دستگاه Messageها و  Errorليست 

 متن پيام مفهوم پيام

init formاين پيامها هنگام روشن كردن دستگاه در پنجره اي بنام  نمايان مي شود كه  

. نشان دهنده كنترل صحت عملكرد بازو ها، سرنگها و فتومتر دستگاه توسط نرم افزار است

در صورت وجود هرگونه مشكل در اين مرحله پيامهاي خطاي زير ممكن است ظاهر 

.شود  

INITIALIZING :REAGENT ARM POSITION ADJUSTING 

INITIALIZING :SERUM ARM POSITION ADJUSTING 

INITIALIZING :SYRINGEs POSITION ADJUSTING 

INITIALIZING :PHOTOMETER OFFSET ADJUSTING 

INITIALIZING :PHOTOMETER DARK SECTOR FINDING 

INITIALIZING :PHOTOMETER 630 nm FILTER FINDING 

Washing Wellوجود هرگونه مشكل در اپتوي روي  سرم   Needle Opto false Detection INITIAL Error :Serum 

Washing Wellوجود هرگونه مشكل در اپتوي روي  معرف   INITIAL Error :Reagent Needle Opto false Detection 

.قطع كننده اپتوي سوزن سرم به دهانه اپتو نمي رسد  INITIAL Error :Serum Needle Opto miss error 

.به دهانه اپتو نمي رسد قطع كننده اپتوي سوزن معرف  INITIAL Error :Reagent Needle Opto miss error 

 INITIAL Error :Serum Syringe Opto false Detection وجود مشكل در اپتوي سرنگ سرم

 INITIAL Error :Reagent Syringe Opto false Detection وجود مشكل در اپتوي سرنگ معرف

.به دهانه اپتو نمي رسد قطع كننده اپتوي سرنگ سرم  INITIAL Error :Serum Syring Opto miss error 

.قطع كننده اپتوي سرنگ معرف به دهانه اپتو نمي رسد  INITIAL Error :Reagent Syring Opto miss error 

.سيستم فيلترها را به درستي پيدا نكرده وپيشنهادراه اندازي مجدد دستگاه را مي دهد  INITIAL Error :Filter Adjustment is not Ok RESET SYSTEM 

ضربه خورده است........ سوزن سرم در تست شماره   Impact (Serum needle ) at Test 

ضربه خورده است........ سوزن معرف در تست شماره   Impact (Reagent needle ) at Test 

داشته استتغيير موقعيت ........ سرنگ سرم در تست شماره   Serum Syring displacement at Test 

تغيير موقعيت داشته است........ سرنگ معرف در تست شماره   Reagent Syring displacement at Test 

تغيير كرده است........ موفقيت سوزن سرم به ميزان   Serum needle Position Change Of 

يير كرده استتغ........ موفقيت سوزن معرف به ميزان   Reagent needle Position Change Of 

Washing Wellايجاد هرگونه مشكل در اپتوي روي  سرم   Serum needle Opto False Detection 



 شركت تجهيزات سنجش

Alpha Classic 

 

47  

 

  هاي دستگاه Messageها و  Errorليست 

 متن پيام مفهوم پيام

Washing Wellايجاد هرگونه مشكل در اپتوي روي  معرف   Reagent needle Opto False Detection 

 Serum Syringe Opto False Detection ايجاد مشكل دراپتوي سرنگ سرم

 Reagent Syringe Opto False Detection ايجاد مشكل دراپتوي سرنگ معرف

 Serum Syringe miss erorr قطع كننده اپتو سرنگ سرم به دهانه اپتو نمي رسد

اپتو نمي رسدقطع كننده اپتو سرنگ معرف به دهانه   Reagent Syringe miss erorr 

)چه مكانيكي وچه الكترونيكي(در حركت عمودي، مشكلي براي بازوي سرم پيش آمده   Serum Vertical Problem 

)چه مكانيكي وچه الكترونيكي(در حركت عمودي، مشكلي براي بازوي سرم پيش آمده   Reagent Vertical Problem 

كانكتور يا تغذيه برد سوزن سرممشكل در كابل،   Serum Level Problem 

.پس از حل مشكل فوق، اين پيام ظاهر مي شود  Serum Level Ok 

 Reagent Level Problem مشكل در كابل، كانكتور يا تغذيه برد سوزن معرف

.پس از حل مشكل فوق، اين پيام ظاهر مي شود  Reagent Level Ok 

)مشكلي در چرخش فيلترها پيش بيايد(را گم كند وقتي دستگاه فيلترها   Filter Problem 

.بعد از حل مشكل فوق اين پيام ظاهر مي شود  Filter Adjusment 

Trayُنبودن  در دستگاه يا سوختن المپ   Impossible Run ( NO Tray ) 

PCدر صورتيكه هنگام روشن كردن دستگاه، در تبادل اطالعات بين  و دستگاه مشكلي پيش  

.بيايد  Impossible Run ( Setting Change ) 

.........توقف موقت دستگاه توسط اپراتور در تست   Manual Pause At Test ........ 

.كم بوده است........ حجم معرف در تست   Low Level Reagent At Test 

.كم بوده است........ حجم سرم در تست   Low Level Serum At Test 

 Verified Programming ارسال موفق ليست كار براي دستگاه

Tray تعويض زمانيكه خانه هاي سيني داخل دستگاه پر شد اين پيام ظاهر شده ومي ( 

)بايست سيني موجود را خارج كرده وسيني جديد در دستگاه قرار داد  Tray Change 
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        Alphaپيام هاي دستگاه پيام هاي دستگاه پيام هاي دستگاه پيام هاي دستگاه 

 بر روي مانيتور ظاهر مي شود، علت چيست ؟ Initial error : Filter Adj is not ok, reset systemپس از روشن شدن پيام  -1

و جهت تنظيم المپ مي بايست به مبحث تعويض و تنظيم المپ در متن . دليل اين پيام تنظيم نبودن المپ در طول موجهاي مختلف است

  .دفترچه مراجعه شود

 مي دهد، علت چيست ؟ Weak Lamp or burnedيا زمان روشن شدن پيام  Runدستگاه در بين  -2

در صورتي كه المپ سوخته يا شدت نور آن پايين تر از حد مورد قبول نرم افزار باشد و يا مدار فتومتر از نظر الكترونيكي مشكلي داشته 

  .يامي بر روي صفحه مانيتور ظاهر خواهد شدباشد، فيلترهاي دستگاه بصورت صحيح جايابي نشده و چنين پ

  .جهت بررسي، تعويض و تنظيم المپ بايد به مبحث تعويض المپ مراجعه نمود

 ، علت چيست ؟ Rg Level Problemو يا  Sr Level Problemظاهر شدن پيام  -3

ت كه پس از ورود به مايع روي سطح داراي سنسور حساس به سطح مايع بوده و به گونه اي طراحي گرديده اس Alphaپروبهاي دستگاه 

حال اگر به داليلي مدار سطح سنج سرم مشكل داشته باشد پيام . آن متوقف شده تا كمترين آلودگي سطح بيروني پروبها را داشته باشيم

Sr Level Problem  و اگر مشكلي در مدار سطح سنج معرف پيدا شود پيامRg  Level Problem اهد شدبر روي مانيتور ظاهر خو .

  .در صورت مشاهده چنين پيامي با واحد پشتيباني شركت تماس بگيريد

بر روي تستهاي خاص مثل كلسيم و آهن ديده شود در حاليكه به اندازه كافي در وسلها  Runدر حين  Rg Low Levelممكن است پيام  -4

 علت چيست ؟. محلول موجود باشد

 Cleanه آلودگي، در تعريف تست، امكان اسيدواش فعال مي باشد، حال اگر محلول در تستهايي مانند كلسيم و آهن بدليل حساسيت ب

  .بر روي آن تست اعالم خواهد شد Rg Low Levelسيني معرف قرار مي گيرد، خالي باشد، پيام  18مربوطه كه در مكان 

 ديده شود، علت چيست ؟ Tray Adjustment errorپيام  New Trayاگر بعد از  -5

را خارج نموده، سطح بيروني كووتها را با دستمال عينك  Trayلذا بايد . اين پيام ظاهر مي شود Trayديواره هاي خارجي بدليل كثيفي 

  .نماييم New Trayتميز كرده و مجددا 

 ديده شود، علت چيست ؟ Impassible Run , Tray or Arm Adjپيام  Runاگر در ابتداي شروع يك  -6

   Trayاشتباه بودن محل فرود پروبها در -Tray  2محكم نبودن پيچ  -1: شود  به دو دليل اين پيام ظاهر مي

محكم بود، بايد با استفاده از  Trayولي اگر پيچ . نماييد New Trayمحكم بسته نشده بود، آنرا محكم نموده و مجددا  Trayاگر پيچ 

  .نماييد Runدر صفحه اصلي نرم افزار، جايابي مجدد پروبها انجام شده و سپس  Arm Initializeكليد 

  .مراجعه نماييد Trayدر صورتيكه مشكل حل نشد، به مبحث محل فرود پروب در 

 چه مواقعي ديده مي شود و با ديدن اين پيام چه اقداماتي مي بايست انجام داد؟ Pleas Change Trayپيام  -7

 Please Changeتست اول، پيام  120تست باشد، پس از تمام شدن  120كاري درخواست شده بيشتر از در صورتيكه در ليست 

Tray در اين حال سيني واكنش را تعويض نموده و گزينه . بر روي مانيتور مشاهده خواهد شدTray Change  را بر روي صفحه اصلي
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سيستم بصورت اتوماتيك تمامي . را كليك كنيد Tray Change / Preheatingنرم افزار انتخاب نماييد، سپس از پنجره باز شده گزينه 

  .، ارسال ادامه تستها از كامپيوتر به دستگاه و شروع ادامه تستها را انجام خواهد دادTrayمراحل شامل جايابي و چك 

بر روي مانيتور  Tray Change Failانجام گرديد ولي پيام  7موارد گفته شده در شماره  Please Change Trayاگر پس از پيام  -8

 مشاهده شد، علت چيست؟

  :چهار عامل مي تواند باعث اعالم پيام فوق شود

a.  به دليل كثيفي يا شكستگيTrayدر اين حالت مي بايست . ، جايابي به درستي انجام نشودTray  تعويض شده و مجددا گزينه

Tray Changed انتخاب شود. 

b.  اگر تعدادBad Cuvette در اين حالت . عدد باشد 15ه بيش از اعالم شدTray  را با دستمال عينك تميز نموده و مجددا

Change Tray را امتحان نماييد. 

c.  پيام ) به دليل مشكل در ارتباط بين كامپيوتر و دستگاه(در صورتيكه تبادل اطالعات بين كامپيوتر و دستگاه انجام نگيردNot 

Programming هد شد كه پس از برطرف نمودن مشكل ارتباط، مجددا گزينه بر روي مانيتور ديده خواTray Change  را

 .انتخاب نماييد

d.  اگر در زمان شروع كار دستگاه در سيني جديد، سوزنها به لبهTray  برخورد كند، مي بايست محكم بودن پيچTray  را

 Trayپس از آن مجددا كليد . ا انجام گيردجايابي مجدد بازوه Arm Initializeبرررسي نموده، سپس با استفاده از گزينه 

Change را انتخاب نماييد. 

 

 به چه مفهومي است؟ there is nothing more in outgrid to sendپيام  Runدر اواخر انجام يك  -9

  .براي دستگاه ارسال شده و انجام شده اند Outgridپيام فوق به مفهوم آنست كه كليه تستهاي تعريف شده در 

ظاهر مي شود، علت  Rg needle opto miss errorيا  Sr needle Opto miss errorهنگام روشن نمودن يا در حين كار پيام  -10

 چيست؟

سوزنهاي سرم و . شكل كه يك سنسور نوري است، مشاهده مي گردد Uدستگاه يك قطعه الكترونيكي  Washing Wellدر كنار هردو 

حال اگر . كاف اين قطعه عبور نموده و با توجه به تنظيمات دستگاه در محل مناسب خود مي ايستندمعرف هنگام جايابي اوليه از بين ش

به دليل يك ضربه عمودي هركدام از سوزنهاي دستگاه باالتر از محل اصلي خود ايستاده باشد و زمان عبور سوزنها ، سنسور الكترونيكي 

البته ريختن آب بر روي اين سنسورها نيز باعث اعالم اين . يامهاي فوق ظاهر مي گرددبه دليل باال بودن سوزن، عبور آنرا متوجه نشود، پ

جهت رفع اين مشكل به مبحث پروب ) است  Reagentنشان دهنده سوزن  Rgو  Serumنشان دهنده سوزن  Sr. ( پيامها مي شود

  .مراجعه شود

ظاهر مي شود، علت   Rg needle Opto False errorيا Sr needle Opto False errorهنگام روشن نمودن يا در حين كار پيام -11

 چيست؟

قرار گرفتن چيزي مانند پرز پنبه يا گاز و همچنين . اين پيام هم مربوط به همان سنسور نوري است كه در سوال قبلي توضيح داده شد

  )مبحث جايابي پروب رجوع به. (تابش مستقيم نور آفتاب در دهانه اين سنسور مي تواند پيامهاي خطاي فوق باشد



 شركت تجهيزات سنجش

Alpha Classic 

 

50  

 

 ديده شود، علت چيست؟ Rg needle impactيا  Sr needle impactاگر در حين كار پيام  -12

به معناي  Impact. هركدام از سوزنها در حركت عمودي خود به مانعي برخورد كند، پيامهاي فوق ظاهر مي شود Runاگر در حين 

با آن  Reagentبه شكل مناسب در محل خود قرار نگرفته باشد سوزن  Reagentبرخورد بوده و به عنوان مثال اگر يكي از ظرفهاي 

  .بر روي مانيتور ديده خواهد شد Rg needle Impactبرخورد كرده، بازو به سمت باال برگشته، متوقف مي شود و پيام 

و جايابي مجدد سوزنها از صحيح قرار  Arm Initializeزمان برخورد با چنين مشكلي ابتدا علت برخورد را برطرف نموده، با فشار كليد 

  .بر روي صفحه اصلي نرم افزار، ادامه كار را از سيستم خواهيم خواست Continueگرفتن آنها مطمئن مي شويم و سپس با كليد 

 اعالم شود، علت چيست؟ Operation Timeدر صورتيكه در حين كار پيام  -13

خوانده شده، ثبات نداشته باشد دستگاه بر روي  ODباشد با آنكه مقدار  2.500د خوانده شوده يك تست باالتر از عد ODاگر مقداري 

زمان طي شده براي اعالم نتيجه اين تست باالتر از حد طبيعي است و جواب اعالم شده نيز . مي دهد Operation Timeآن تست پيام 

  .دليل ذيل امكان پذير است 4باال و غيرصحيح به  ODاعالم . صحيح نمي باشد

 Reagentخرابي  -1

 Reagentنريختن  -2

 مشكل فتومتري -3

 Trayآلودگي كف  -4

 به چه مفهومي مي باشد؟ Sr / Rg Syringe od is Placementپيغام  -14

  .اگر در حين كار و يا موقع روشن شدن دستگاه بدليلي موقعيت سرنگ تغيير نماييد

 


