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Kondensor ciemnego pola do stosowania z mikroskopami Bresser do obiektywów olejowych

Opcjonalne wyposa¿enie mikroskopów Bresser: Erudit 40-1000x NV, Researcher Bino (NV oraz wcze¶niejsze wersje)
oraz Researcher Trino (NV oraz wcze¶niejsze wersje), Analyth Bino i Science TRM-301. Kondensor montowany jest w
miejsce kondensora Abbego.
22 August,
2019, 08:58 bez
Zastosowanie kondensora ciemnego pola w mikroskopie pozwala na zwiêkszenie kontrastu obrazu
preparatu
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potrzeby jego barwienia. W odró¿nieniu od metody jasnego pola, gdzie przez uk³ad optyczny przechodz± promienie
nieza³amane przez preparat, w ciemnym polu do okularu przechodz± jedynie promienie za³amane przez obserwowany
preparat, daj±c w rezultacie jasny obraz na ciemnym tle (patrz zdjêcie poni¿ej). Technika ta wykorzystywana jest w
przypadku badania ¿ywych preparatów umo¿liwiaj±c nieinwazyjne badania zapewniaj±c mo¿liwo¶æ obserwacji w czasie
rzeczywistym i pod du¿ymi powiêkszeniami.
Olejowy kondensor ciemnego pola s³u¿y do badania preparatów z wykorzystaniem obiektywów olejowych (optyka jest
zanurzona w kropli olejku imersyjnego). W rezultacie, kondensor wspó³pracuje najczê¶ciej z obiektywami 100x, które
standardowo s± olejowe.
Â

(¼ród³o: Wikipedia.org)

Gwarancja
2 lata

S³owa kluczowe dot. produktu: ciemne pole, dark field, obserwacja w ciemnym polu
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>> KREW W CIEMNYM POLU <<
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(zdjêcia krwi wykonane mikroskopami Bresser Researcher Trino oraz starym mikroskopem Carl Zeiss Stand 'L' wzór
1934, kamer± Bresser 3,0 Mpix Microcam, obiektywami 100x z Bresser Researcher oraz obiektywem achromatycznym
TS 60x; zdjêcia pomniejszone dla potrzeb www, archiwum ze zdjêciami w oryginalnej rodzielczo¶ci - TUTAJ (.RAR))

Â

Â

Â

>> FOTO-PORADNIK INSTALACJI CIEMNEGO POLA W MIKROSKOPIE <<
(zobacz, jak prawid³owo zainstalowaæ kondensor - kliknij, aby rozwin±æ pe³n± tre¶æ)
Â

Pierwsz± i podstawow± jest ustawienie centralnego po³o¿enia kondensora.

I. Ustawianie po³o¿enia centralnego

Ustawienie takie jest potrzebne przy pierwszym zestawieniu konfiguracji, aczkolwiek mo¿e byæ potrzebna przy ka¿dej
zmianie kondensora (np. z kondensora ciemnego pola na jasne i vice versa).
Â
1.
Na obiektywie 40x (ew. 10x) nale¿y wstêpnie ustawiæ na przyk³adowym preparacie ostro¶æ.22 Je¿eli
jest problem z
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ustawieniem, gdy¿ przez zamocowany kondensor nic nie widaæ, nale¿y na czas ustawienia zdj±æ kondensor. Je¿eli przy
mocowaniu kondensora przeszkadza kolektor (soczewki ¼ród³a ¶wiat³a) to na czas mocowania nale¿y go odkrêciæ.
Â
2. Nie zmieniaj±c ostro¶ci, nale¿y zamocowaæ kondensor. Je¿eli kondensor jest typu olejowego to koniecznie nale¿y
przed zamocowaniem na czo³o kondensora daæ kilka kropel olejku imersyjnego (lub ewentualnie gliceryny). Mokry
kondensor ciemnego pola praktycznie nie daje pod¶wietlenia je¿eli nie zastosuje siê cieczy imersyjnych. Przy
mocowaniu kondensora nale¿y zadbaæ by kondensor zosta³ dok³adnie w³o¿ony do obejmy "do koñca" tj. ko³nierza
blokuj±cego na kondensorze. Je¿eli po³o¿enie kondensora jest za wysokie i dotyka preparatu nale¿y pokrêt³em
regulacji odpowiednio przy zak³adaniu obni¿aæ jego po³o¿enie.
Â
3. Nale¿y obserwuj±c ciecz immersyjn± i preparat delikatnie zmieniaæ po³o¿enie kondensora tak by ciecz immersyjna
zetknê³a siê ze spodem preparatu. Przy kondensorze suchym nale¿y ustawiæ czo³o kondensora w odleg³o¶ci ok 1-2
mm od preparatu.
Â
4. Do regulacji centralnego po³o¿enia s³u¿± 3 imbusowe ¶ruby w mikroskopie na obwodzie uchwytu kondensora
(mikroskopy Bresser Researcher) lub 2 dedykowane pokrêt³a. W przypadku 3 ¶rub nale¿y je poluzowaæ przy pomocy
odpowiedniego klucza imbusowego.
Â
5. Nale¿y zdj±æ jeden z okularów mikroskopu i obserwowaæ po³o¿enie pier¶cienia kondensora bezpo¶rednio przez
¼renicê wyj¶ciow± tubusu. Powinien byæ widoczny jasny cienki pier¶cieñ na brzegach ¼renicy wyj¶ciowej tubusu lub
przy braku dobrego ustawienia jego fragment. Je¿eli tak nie jest to nale¿y (poluzowane ¶ruby mocuj±ce) delikatnie
poruszaæ kondensorem w poziomie. Je¶li nie udaje siê w ogóle z³apaæ obrazu pier¶cienia to nale¿y lekko zmieniæ
po³o¿enie wysoko¶ci kondensora i powtarzaæ operacjê.
Â
6. Prawid³owo ustawienie osi±gniête zostanie wtedy gdy pier¶cieñ kondensora bêdzie po³o¿ony symetrycznie
wzglêdem ¼renicy wyj¶ciowej tubusu.
Nastêpnie nale¿y delikatnie dokrêcaæ ¶ruby mocuj±ce, bacz±c by po³o¿enie pier¶cienia w ¼renicy tubusu nie
zmieni³o siê.
Â
W przypadku mikroskopów z dedykowan± regulacj±, nale¿y po prostu tak regulowaæ pokrêt³a by uzyskaæ centralne
po³o¿enie pier¶cienia.
Â
Tak wyregulowany kondensor powinien umo¿liwiæ prawid³ow± obserwacjê w ciemnym polu. W ten sposób mo¿na tak¿e
ustawiaæ prawid³owe po³o¿enie kondensora pola jasnego, przy maksymalnie domkniêtej przys³onie irysowej - okr±g³a
¼renica wyj¶ciowa diafragmy irysowej powinna byæ po³o¿ona centralnie.

II. Ustawianie kondensora do obserwacji

1. Na kondensor nale¿y nanie¶æ kilka kropli cieczy imersyjnej
2. Umie¶ciæ preparat
3. Ustawiæ wysoko¶æ kondensora tak by ciecz imersyjna zetknê³a siê ze spodem preparatu.
4. Przy pomocy obiektywów suchych (40x) ustawiæ ostro¶æ widzenia, je¿eli obraz jest zupe³nie ciemny to nale¿y regulowaæ
tak
wysoko¶æ kondensora by uzyskaæ nieco ¶wiat³a w obrazie.
5. Nie zmieniaj±c ostro¶ci przekrêciæ rewolwer w po³o¿enie po¶rednie by mieæ w zasiêgu obiektyw 100x. Dziêki temu
uzyskuje siê przestrzeñ na naniesienie cieczy imersyjnej na preparat.
6. Nanie¶æ kroplê cieczy imersyjnej
7. Ustawiæ delikatnie obiektyw 100x tak by "za nu¿y³ siê" w naniesionej cieczy. Ustawiæ ostro¶æ. Dostosowaæ po³o¿enie
kondensora (bardzo delikatne ruchy) tak by uzyskaæ optymalny obraz ciemnego pola.
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Â
Je¿eli nie udaje siê uzyskaæ dobrego obrazu lub nic nie widaæ, nale¿y zawsze kontrolowaæ przy zdjêtym okularze czy
widaæ pier¶cieñ kondensora i czy jest po³o¿ony centralnie!

III. Przygotowanie obserwacji - zdjêcia

Â
Â
(kondensor ciemnego pola i klucz imbusowy nr 2 niezbêdny do centrowania kondensora)
ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Â
(uk³ad optyczny o¶wietlenia preparatu: na dole kolektor ¶wiat³a, nad nim kondensor i jego mocowanie w mikroskopie)
ÂÂ

Â
(by móc zamocowaæ kondensor, trzeba zazwyczaj usun±æ czasowo - odkrêciæ - kolektor)
ÂÂ

Â
(zdejmujemy delikatnie kolektor, dziêki temu zyskuje siê miejsce na wysuniêcie kondensora jasnego pola)
ÂÂ

Â
(odkrêcamy ¶rubê mocuj±c± kondensor, praw± rêk± nale¿y przytrzymaæ kondensor by nie wypad³)
ÂÂ

Â
(wysuwamy kondensor jasnego pola)
ÂÂ

Â
(odk³adamy kondensor jasnego pola w bezpieczne miejsce)
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ÂÂ

Â
(porównanie: kondensor ciemnego pola -z lewej - i jasnego pola -z prawej)
ÂÂ

Â
(mocujemy kondensor ciemnego pola)
ÂÂ

Â
(zak³adamy ponownie kolektor)
ÂÂ

Â
(dokrêcamy kolektor)
ÂÂ

Â
(widok zamocowanego kondensora ciemnego pola z góry - przystêpujemy do ustawienia kondensora)
ÂÂ

Â
(kondensor olejowy do prawid³owej pracy bezwzglêdnie wymaga cieczy imersyjnej; nanosimy 1-2 krople; nale¿y
kondensor odsun±æ pokrêt³em reguluj±cym wysoko¶æ)
ÂÂ

Â
(zak³adamy preparat i delikatnie doje¿d¿amy kondensorem do spodu praparatu tak, by ciecz imersyjna rozp³ynê³a
siê miêdzy preparatem a optyk± kondensora)
ÂÂ

Â
(przekrêcamy rewolwer obiektywów do ustawienia po¶redniego miêdzy obiektywami 4x i 100x - dziêki temu zyskujemy
miejsce na naniesienie olejku imersyjnego; dajemy kropelkê cieczy imersyjnej na roz¶wietlone miejsce preparatu)
ÂÂ

Â
(delikatnie ustawiamy obiektyw 100x tak, by jego optyka zanurzy³a siê w cieczy imersyjnej; je¿eli obiektyw jest
odsuniêty, wtedy przysuwamy go ¶rub± mikro-makro tak, by znajdowa³ siê w jak najmniejszej odleg³o¶ci od
preparatu)
ÂÂ

Â
(by
móc obserwowaæ po³o¿enie pier¶cienia kondensora nale¿y usun±æ okular z tubusu mikroskopu)
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ÂÂ

Â
(teraz mo¿na zajrzeæ i zobaczyæ obraz pier¶cienia przys³ony)
ÂÂ

Â
(widok prawid³owo ustawionego kondensora - Pier¶cieñ jest równomiernie roz¶wietlony)
ÂÂ

Â
(je¿eli, tak jak na powy¿szym zdjêciu, pier¶cieñ nie jest równomiernie o¶wietlony, to nale¿y ustawiæ centralno¶æ
po³o¿enia kondensora)
ÂÂ

Â
(pierwsza ¶ruba reguluj±ca centralno¶æ)
ÂÂ

Â
(druga ¶ruba reguluj±ca centralno¶æ)
ÂÂ

Â
(przy pomocy klucza imbusowego krêcimy odpowiednio ¶rubami jednocze¶nie obserwuj±c obraz pier¶cienia)
ÂÂ

Regulacja zakoñczona. Teraz zak³adamy okulary i ustawiamy ostro¶æ widzenia. Mo¿na tak¿e doregulowaæ ustawienie
centralno¶ci po³o¿enia obserwuj±c roz¶wietlenie obrazu obserwowanego preparatu.
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