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آنچه در  مقاله ی نکات تعمیراتی این شماره      می خوانید :
   کلیه ی اشکاالت رایج دستگاه االیزا ریدر

 

       مقاله علمی و فنی
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دلیل  به  پلیت  موقعیت صفحه  درست  عدم تشخیص  ج: 
آسیب فیزیکی یا کثیف شدن سنسورها

چگالی نوری OD خوانش شده بسیار پایین در مقایسه با 
محدوده ارزیابی نوری

 1-در سیستم نوری جهت جدا کردن طول موج مختلف 
به وسیله  خوانش  عمل  اگر  می شود.  استفاده  فیلتر  از 
طول موجی غیر از طول موج موردنیاز انجام شود، چگالی 

نوری کمتر می شود که به دالیل زیر رخ می دهد:
 الف: کثیف بودن فیلترها

 ب: شکستگی فیلترها
ج: خرابی مکانیسم حرکت فیلتر در چرخ فیلتر

د: کاهش شدت روشنایی المپ
ه: کثیفی و عدم کالیبربودن قطعات دستگاه نوری مانند لنز، 

فیبر نوری، المپ
و: کاهش ولتاژ ورودی المپ

افزایش مقادیر جذب نوری در پلیت خوان
 برخــورد ســوزن های نمونه بردار واشــر به دیواره 

چاهک ها در زمان شستشو
 آلودگی یا ناخالصی در نمونه های دیگر است

 عدم شستشــو و تخلیه کامل محتویات چاهک ها در 
زمان شستشو

 زمان انکوباسیون یا دمای خیلی زیاد

ارائه مقادیر بی معنی توسط دستگاه
زمانی که دستگاه مقادیر بی معنی را نشان می دهد، معموالً 
منبع نور عملکرد خوبی ندارد. معموالً منبع نور دستگاه ها 

عدم روشن شدن دستگاه میکروپلیت ریدر
خرابی یا قطع کابل ورودی

سوختگی فیوز
خرابی یا شکستگی جک برق ورودی

خرابی مدار منبع تغذیه دستگاه
قطع شدن کابل و کانکتور منبع تغذیه

خرابی برد اصلی main board دستگاه

عدم حرکت پلیت در بخش محرک پلیت 
plate support

 (optional sensor(خرابی سنسور نوری 
 خرابی چرخ دنده ها و ریل متحرک

  تنظیم نبودن موتور و یا عدم تأمین ولتاژ ورودی موتور
 خرابی یا قطع شدن کابل ها

عدم انتقال اطالعات و داده ها به کامپیوتر
 عدم انتقال کابل کانکتورها و اتصاالت به پورت

  قطعی یا پارگی کابل انتقال دهنده اطالعات
  اتمام پشتیبانی نرم افزار سیستم

 OD  افزایش یا کاهش تدریجی چگالی نوری
در ستون به ستون چاهک ها

 نحل تابش نور می بایســت در مرکز چاهک ها باشــد. 
درصورتی که نور به کناره های چاهک تابیده شــود، دستگاه 
دچار خأل خوانش می شــود که این خطــا به دالیل زیر رخ 

می دهد:
الف: عدم تنظیم یا کالیبر بودن موتور محرک پلیت

ب: خرابی یا شکستگی چرخ دنده ها و ریل ها

مهندس عبدالرضا حبیبی
مهندس نیلوفر حسن

آشنایی با عیب یابی دستگاه االیزا ریدر یا میکروپلیت ریدر
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پلیت خوان، مقادیر جذب پائینی را 
نشان می دهد

 دمای کیت ها باید در محدوده دمای 
اتاق باشد

 طول موج فیلترها درست انتخاب نشده 
است

 کثیف بودن پلیت ها
 کوتــاه بودن زمان انکوباســیون و یا 

ایجاد دمای خیلی کم
 عدم تمیز بودن قســمت های بیرونی 

زیر پلیت ها

تکرارپذیری دستگاه کم است
  دستگاه پلیت خوان کالیبره نیست

  معرف ها ناهمگن است
  نمونه برداری و پیپت کردن صحیح انجام نشده است

  شستشو غیر کافی و نامناسب انجام شده است.

المپ های هالوژن، تنگســتن و المپ های LED  است برای 
بهبود به طریق زیر عمل می کنیم:

عدم  و  بودن  سالم  ازلحاظ  المپ  سوکت  وضعیت   

رسوب یا وجود جرقه بررسی شود.
ولتاژ   ولتاژ ورودی به المپ اندازه گیری شود. معموالً 

مستقیمDC بر روی المپ ها ذکر می شود.
 طول عمر المپ به پایان رسیده باید تعویض شود.

ها  پلیت  قرارگیری  در محل  نور  انتقال  سطح سیستم   
کثیف شده است.

 فیبرهای نوری دچار شکستگی یا خم شدگی شده اند.

 OD دستگاه تغییرات غیرمنتظره در خوانش چگالی نوری
را نشان می دهد

 المپ دستگاه ناپایدار است یعنی شدت روشنایی کاملی 
را ایجاد نمی کند.

 المــپ در محل خود دارای لرزش اســت یا در جای 
خودش ثابت نشده است.

قرائت دستگاه در هر ردیف متفاوت است
دســتگاه های االیزا برای خوانش فتومتری از سیستم 8 یا 12 

کانال استفاده می کنندکه قرائت متفاوت به دالیل:
 کثیف شدن لنز سیستم نوری در یک کانال

 تغییر حالت یا شکستگی یکی از فیبرهای نوری
 خرابی یا کثیف شدن فتودیودها یا گیرنده های نور

 عدم وجود کالیبراسیون در یک یا چند کانال


