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 باسلر برای میکروسکوپی نوری MED aceهای دوربین

طور ویژه برای کاربردهای آزمایشگاهی و پزشکی راه اندازه کرده است که به MED aceباسلر سری جدیدی با محصوالت 

ها طور ویژه برای میکروسکوپی نوری مناسب هستند؟ وجه تمایز این دوربینبه MED aceهای شده است. اما چرا دوربینطراحی

 های پیشین باسلر در چیست؟با دوربین

 لیست عناوین

 دهد؟چه چیز جدیدی ارائه می MED aceسری  .1

1.1. User Set میکروسکوپی نوری 

 روشنایی سریع خودکار .1.1

 رنگ خودکار .1.1

 و عملگر شش محوره HSBCکانترست،  .1.1

 کالیبراسیون رنگ ابزار .1.1

1.1. PGI – اگر خواهان غواصی در جزئیات هستید 

 حالت اکسپوژر طوالنی .1.1

 خالصه .2

 دهد؟چه چیز جدیدی ارائه می MED aceسری  .1

هایی خاص برای دریافت بیشترین اطالعات از تصاویر عالوه بر سنسورهای باکیفیت سونی دارای ویژگی MED aceهای دوربین

ترین ساختارها درون ، تشخیص کوچکDebayeringمیکروسکوپی هستند. رنگ طبیعی، کانترست زیاد و الگوریتم مخصوص 

 سازند.تصویر را ممکن می

1.1. User Set یکروسکوپیمبرای دسترسی سریع در کاربردهای  میکروسکوپی نوری 

منظور دسترسی سریع دهد. بهی مجزای پارامترهای دوربین را به کاربر میی ذخیرههایی است که اجازه user setدوربین شامل 

صورت ت بهشده است. این تنظیماتعبیه MED aceهای در دوربین Light Microscopyو آسوده، تنظیمات کاربری جدیدی به نام 

یفیت دهد. شروع با این مجموعه، تنظیم کفرض بارگذاری شده و بهترین نتیجه برای اکثر کاربردهای میکروسکوپی را ارائه میپیش

 سازد.تصویر طبق احتیاجات شخصی شما را آسان می
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صورت که به user-setبه همراه تنظیمات آرایش جدید در  – MED aceاستاندارد ب( تنظیمات آرایش  ace: آ( تنظیمات آرایش 1شکل 

 ند.تر هستها قویتر و رنگصورت آشکار، تصویر روشنشده است. بهفرض برای تصویربرداری بهتر در میکروسکوپی نوری فعالپیش

 

 برای روشنایی بهینه –تنظیم خودکار روشنایی  .1.1

ممکن است؛ سبب تغییر سریع و زیاد شرایط  نوری شود. این امر نیاز به تنظیم تغییر لنز در کاربردهای میکروسکوپی، برای مثال 

دهد. باسلر به کمک ابزار کنترلی تصحیح خودکار روشنایی، راهکاری خودکار روشنایی برای دستیابی به نور بهینه را افزایش می

 کند.استوار برای کار در شرایط چالشی ارائه می

 

 هماهنگی رنگ بهینه برای  –رنگ خودکار  .1.1

 MEDشده برای تنگستن و نور محیط، سری تولید رنگ خوب نیز فراهم شده است: عالوه بر تنظیمات منابع نوری استاندارد ارائه

ace شده برای نورپردازی دارای پارامترهای از پیش طراحیLED ها صورت معمول در میکروسکوپکند که بهرا فراهم می

بسیار با نور روز و تنگستن متفاوت است. این ارائه جدید برای میکروسکوپ باعث  LEDشده است. ازآنجاکه طیف نوری استفاده

زهای اختصاصی را محیا بازتولید رنگ و یا ایجاد تغییر برای نیا Auto Colorشود. تابع جدید های طبیعی و بهتر میایجاد رنگ

گوریتم جهان عنوان الکند. این تابع شامل باالنس سطح مشکی و سفید تصویر نیز است. در مقابل باالنس سفید مرسوم که بهمی

ایش ای نمزمینه به رنگ سفید یا سیاه، بدون هیچ سایهکند که پستضمین می  Auto Colorشود. تابع خاکستری نیز شناخته می

 داده شود.



 

www.novinilya.com 

 

 

های جهان دو تصویر نتایج باالنس سفید مرسوم )که اغلب اشاره به الگوریتم – Auto Color: مقایسه بین باالنس سفید مرسوم و تابع 1شکل 

خوبی دهند. تصویر نتیجه، سمت چپ و هیستوگرام مربوطه سمت راست قرار دارد. بدیهی است که هیستوگرام بهخاکستری دارد( را نمایش می

یر زیر، شود. تصوشده است که این خود باعث ایجاد رنگ سبز در تصویر میقسمت روشن، تراز نشده است و منحنی سبز، بیشتر تقویت در

هیستوگرام مربوطه در محدوده روشن بسیار بهتر است؛ درنتیجه  RGBدهد. منحنی با جسم مشابه را نمایش می Auto Colorنتیجه تابع 

 شود.یرنگ سفید خالص ایجاد م

 العادهبرای کانترست فوق –و عملگر شش محوره  HSBCکانترست،  .1.1

ه به زمان و با توجکه کانترست، همطوریزمان با تابع رنگ خودکار استفاده نمود؛ بهطور همتوان از تابع کانترست خودکار بهمی

 HSBCرنگ بهینه، تنظیم گردد. تنظیمات خاص برای بازتولید رنگ به دو صورت ممکن شده است: تابع شش محوره و 

(hue/saturation/brightness/contrast). صورت کاری رنگ خاص، بهصورت ویژه برای دستتوان بهاز عملگر شش محوره می

برای تنظیم رنگ، اشباع، روشنایی و کانتراست است که در نتیجه بر تمام فضای  HSBCها استفاده نمود. تابع مجزا از دیگر رنگ

 سازد.یطور یکسان ممکن مها را بهگذارد و بازتولید یکسان تمام رنگرنگ تأثیر می

 کالیبره کردن سریع و ساده رنگ –ابزار کالیبراسیون رنگ  .1.1

ابزار،  دهد. با اینکاری جامع ارائه میافزار پایلون راهدر صورت نیاز به تنظیم رنگ تصویر، ابزار جدید کالیبراسیون رنگ در نرم

جهت به حداقل رساندن خطای رنگ در تصویر دوربین برای انجام تنظیمات مخصوص با در نظر گرفتن شرایط، تنها در چند ثانیه 

 دارد. x-riteموجود است و همچنین نیاز به برگ کالیبر  MED aceهای نماید. این ابزار تنها برای دوربینتولیدی عمل می
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الیبره کالیبراسیون را قبل و بعد از کآورد. تصویر، اثر امکان کالیبره کردن سریع و آسان دوربین را فراهم می -:ابزار کالیبراسیون رنگ1شکل 

و تکه  زمینه سفیدترشده و پسصورت واضح حذفآورد. پس از استفاده از ابزار کالیبراسیون رنگ، رنگ زرد اضافی بهکردن به نمایش در می

 تر هستند.ها واضحرنگ

1.1. PGI – اگر خواهان غواصی در جزئیات هستید 

جرای تشخیص باشند. بعالوه اطور واضح قابلکه جزئیات بهشکلیشود؛ بهویری تیزتر میباعث ایجاد تص PGIشده الگوریتم ثبت

 شود.های اشتباه( می)اصالح رنگ anti-aliasingها و تک پیکسلباعث به وجود آمدن دقت باالتر برای تک PGI 1*1دیبایرینگ 
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صورت واضحی در تصویر ، بهPGIشده ها پیکسل به پیکسل با الگوریتم ثبتمشاهده بهبود رنگ – PGI: تیز کردن تصویر با استفاده از 1شکل 

چنین اثری  PGIکه با حالت شود درصورتیهای بزرگ پدیدار می، مرزهای زرد در کنار سلولPGIمشاهده است. به هنگام غیرفعال سازی قابل

بخشد. این امر باعث تمییز هر چه بیشتر هسته و طور محسوسی ارتقا میها را بهلول، تشخیص ساختار سPGIمشاهده نیست. الگوریتم قابل

 شود.خطوط خارجی سلول می

 نویز حداقلی با مدت زمان طوالنی اکسپوژر –حالت اکسپوژر طوالنی  .1.1

ان، نشت جری صورت سیستمی با سطح باالیی از نویز بر اساس میزانشده با مدت زمان طوالنی اکسپوژر بهتصاویر گرفته

 هایی که بسیار روشن هستند( وجود دارد.های هات )پیکسلکنند. بعالوه در این موارد نرخ باالتری از پیکسلوپنجه نرم میدست

طور ویژه برای این مورد دهند که بهویژگی جدیدی برای دوربین ارائه می MED aceهای به کمک حالت اکسپوژر طوالنی، دوربین

تر ادهوتحلیل خود را سسازد تجزیهتر خواهد بود که شمارا قادر میاست؛ در نتیجه تصویر، دارای نویز کمتر و سیاه شدهتوسعه داده

 صورت خودکار انجام دهید.تر بهو مطمئن

 خالصه .1

حوزه،  شناسی است. اینای در حال افزایش کاربرد در علوم پزشکی و زیستطور ویژهتصویربرداری میکروسکوپی دیجیتالی به

ویژه در بازتولید رنگ، صحت جزئیات تصویر و نورپردازی. به همین های خاص، در دوربین و محتوای تصویر است. بهنیازمند ویژگی

 های صنعتی مرسوم نیاز دارند.های متفاوتی از دوربینهای میکروسکوپی به ویژگیدلیل دوربین

های خاص در نظر گرفته است. این سری از محصوالت، انتخابی صحیح با ویژگی MED aceباسلر این نیازها را برای سری دوربین 

شود. با برای کاربردهای میکروسکوپی هستند. تنظیمات کاربر پسند قدرتمند، باعث ایجاد آسان و سریع تصویر باکیفیت می

اولین از سری  MED aceوان امتیاز اضافی، عندهد. بهکاری درست، برای  هر نیاز خاص ارائه میراه  MED aceهای متعدد، گزینه

افزوده برای تولیدکنندگان محصوالت شده است که ارزشتولید و عرضه DIN EN ISO13485:2016دوربینی است که با استاندارد 

  آورد.پزشکی به ارمغان می


