
DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ TRİNOKÜLER MİKROSKOP
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Araştırma m ikroskobu geliştirilebilir özelliklere sahip olmalıdır. Gerektiğinde DIC 
ataşman, F.N değeri 25 mm süper geniş saha oküler ve başlık sistemi, 2 ’li, 3 ’lü, 5 ’li 
veya 10’lu eğitim başlığı, en az 6 filtre yuvalı fluoresan ataşman, motorize 
ataşmanlar, dijital kamera sistemleri, görüntü analiz sistemleri, polarize filtre seti, 
faz&kontrast sistem, karanlık alan sistemi, vb. ataşmanlar cihaza uygulanabilir 
olmalıdır.

2. M ikroskop Sonsuza Düzeltmeli Optik Sisteme sahip olmalıdır. M ikroskobun eğimi 
ergonomik kullanım açısından en az 25 derece olan Trinoküler Başlığı bulunmalıdır. 
Başlıkta alın ve gözler arası mesafe en az 50-75mm arasında ayarlanmalıdır.

3. Trinoküler başlıkta 3 kademeli ışık ayırma selektörü bulunmalıdır.
1.Konum'da; Işığın % 100’ü Binoküler kısımda,
2.Konum ’da; Işığın % 20’si Binoküler kısımda, % 80’l fototüpte ,
3.Konum ’da; Işığın % 100’ü fototüpte olmalıdır.

4. M ikroskobun en az 6 objektif yuvalı, bılyalı yataklar üzerinden sonsuz dönüşlü, her 
objektif yuvası stoperli revolveri olmalıdır. Çalışma yapılan objektif dışındaki diğer 
objektifler iç tarafa gövdeye bakar pozisyonda olmalıdır.

5. M ikroskobun aşağıda belirtilen "PLAN AKROMAT" objektifleri olmalı ve bu objektifler 
en az aşağıdaki değerleri taşımalıdır. Bu objektifler ile Fluoresan, Aydınlık alan, 
karanlık alan çalışmaları değiştirilmeden yapılabilmelidir.

PLAN AKROM AT 4X N.A. 0.10 W.D. 18.50mm
PLAN AKROM AT 10X N.A. 0.25 W.D. 10.50mm
PLAN AKROM AT 20X (yaylı veya yaysız)N.A .0.40 W .D. 1.20mm 
PLAN AKROM AT 40X (yaylı) N.A 0.65 W.D. 0.56mm
PLAN AKROM AT 100X (yaylı,yağlı) N.A. 1.25 W.D. 0.13mm

6. Mikroskobun 1 çift süper geniş saha 10X değerinde okülerleri olmalıdır. Bu okülerin 
F.N. değeri 22 m m 1 den düşük olmamalıdır Sol oküler yuvası üzerinden diyoptri ayarı 
yapılmaldır.

7. M ikroskopta objektiflerin objeye çarpma ve deformasyonunu önlemek için obje 
tablasını kilitleyici sistemi olmalıdır.

8. M ikroskobun Seramik yüzeyli, aynı anda 2 adet numune tutan ileri-geri ve sağa-sola 
hareket eden m ilimetrik taksimatlı Mekanik Şaryosu olmalıdır. Şaryonun hareketlerini 
kilitleyen ve sertliğini ayarlayan sistem bulunmalıdır.

9. M ikroskobun en az N.A. 0.9 değerine sahip Abbe tipte kondanseri olmalıdır. Bu 
kondanserin yüksekliği m ikroskobun hem sağ, hem de sol tarafından ayrı ayrı 
düğmeler ile ayarlanabilmelidir.
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10. Mikroskop ta fokuslama , gövdenin her iki yanında bulunan kaba ve ince knobları ile 
yapılmalıdır. İnce fokuslama hassasiyeti 1 mikron aralıklarla yapılmalıdır. Kaba 
fokuslama knobunun sertliği ayarlanabilmektedir.

11. Mikroskopta aydınlatma 12Volt 100Watt gücünde halojen lamba ile olmalıdır.

12. M ikroskobun gövde içinde ve düğmeler vasıtası ile kumanda edilen, 1’er adet LBD 
veya NCB, ND6 veya ND8, ND25 veya ND32 filtreleri içeren 3 adet filtre yuvası 
bulunmalıdır. Bu filtreler gövdenin her iki tarafından veya sadece sağ tarafından 
kontrol edilmelidir.

13. Mikroskopta lamba ömrünü uzatan ve güç tüketimini azaltan ECO ışık fonksiyonu 
bulunmalıdır. Bu sistem hareket sensörü vasıtasıyla kullanıcı m ikroskop başından 
ayrıldıktan 30 dk. sonra otomatik devreye girip lambayı kapalı duruma getirmelidir. Bu 
sistemin bulunmadığı cihazlar 100 adet yedek lamba ile birlikte verilecektir.

14. Aynı anda iki kişinin çalışmasına olanak sağlayacak özellikte İkili Eğitim Başlığı

15. Eğitim başlığı için 1 adet en az 25 derece eğimli binoküler başlık verilmelidir. F.N 
değeri en az 22 olan 1 çift 10x büyütmeli geniş saha oküler bulunmalıdır. Bu 
okülerlerin her biri ayrı ayrı diyoptri düzeltmesine sahip olmalıdır.

16. Eğitim başlığında rengi yeşil ve turuncu olarak seçilebilen, her iki taraftan da hareket 
ettirilebilen ve ışık şiddeti en az 3 kademede ayarlanabilen hareketli OK sistemi

17. M ikroskopla birlikte aşağıdaki özelliklerde dijital kamera sistemi verilecektir.

a) Kamera sistemi; m ikroskobik görüntüleme için özel olarak dizayn edilmiş 
olmalıdır.

b) Kamera sistemi mikroskop ile aynı marka olup, uyum sorunu yaşamadan adapte 
edilebilecektir

c) Kameranın bağlantısı için zoom ayarlı ve fokus kilit bulunan, uyum sorunu 
yaşanmaması açısından kamera ile aynı marka olan, 0.5X veya 0.7X c-mount 
adaptör verilecektir.

d) Kamera sistemi; mikroskobik görüntülemeler için dizayn edilm iş olmalıdır.
e) Kamera chipi renkli CMOS tipte olacaktır.
f) Kamera sistemi en az 2560x1920 piksel çözünürlüğe sahip olacaktır.
g) Sensör büyüklüğü en az 1 / 2 . 5 ” olmalıdır.
h) Kamera bit derinliği en az 12 bit olacaktır.
i) Exposure süresi otomatik ve manual olarak seçilebilecek ve 3ps -  2.74s veya 

lOOps -  30s arasında ayarlanabilecektir.
j)  Kamera 1924 x1080 pixel çözünürlükteki Full HD görünütüyü en az 32 

resim/saniye veya 15 resim/saniye hızda canlı izleme imkanı verecektir.
k) Kamera yüksek çözünürlükte hızlı veri aktarımı için USB 3.0 bağlantısını 

kullanacaktır.
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18. Kamera sistemi ile birlikte aşağıdaki özelliklerde yazılım verilecektir.

a) Yazılım mikroskop ile aynı firmanın üretimi olmalı, beraberinde orijinal lisans 
numarası bulunmalıdır

b) Yazılımda mikroskop üzerindeki kamera, objektif tipi ve kamera adaptörü 
seçimleri yapılarak otomatik kalibrasyon sağlanmalıdır.

c) Yazılım ile m ikroskop üzerindeki aynı marka ataçmanlar seçilip tanımlanabilmeli 
ayrıca konfigürasyona eklenebilecek objektif, floresan filtre, zoom ataçmanı gibi 
yardımcı parçalar ve aksesarlar yazılım arayüzünden takip edilip istenilen seçim 
yapılabilmelidir.

d) Yazılıma aynı marka birden fazla mikroskop ve kamera konfigürasyonu 
tanım lanabilm eli böylelikle tek yazılım ile birden fazla cihaz kullanımı mümkün 
olmalıdır.

e) Yazılımda farklı kullanıcıların kendilerine özgü belirleyebilecekleri en uygun 
kamera çekim ayarları hafızaya alınabilmeli, istendiğinde kullanıcılar kendi çekim 
ayarlarını hafızadan geri yükleyebilmelidir.

f) Yazılımda; TIFF, JPEG, JPEG 2000, formatı, bmp, png ve AVI video şeklinde 
farklı formatlarda görüntü kaydı seçenekleri olmalıdır.

g) Yazılım video formatında kayıt yapabilecek, bu kayıtta oynatma hızı ayarı 
seçilebilecek ve kare kare oynatılabilecektir.

h) Çekilen fotoğraflar üzerine kullanıcının belirleyebileceği bazı cihaz donanım 
bilgiler: etiket olarak otomatik kayıt edilebilmelidir.

i) Yazılımda istendiğinde çekilen resimler kendi aralarında, istendiğinde canlı 
görüntü ile çekilen resimler yanyana getirilerek toplamda 4 resime kadar 
karşılaştırma yapılabilecektir.

j) Yazılımda istenen bölgede büyüteç fonksiyonu kullanılarak zoom yapılabilecektir, 
k) Resim üzerinde istenen bölge kesilip farklı bir resim olarak kayıt yapılabilecek, 

istenen bölge kopyalanıp aynı resimde farklı bir yere ya p tırıla b ile ce k tir .
I) Yazılım ile Exposure manual ve otomatik olarak seçilebilecektir, 
m) Yazılım ile beyaz denge (VVhıte balance) ayarı yapılabilecektir, 
n) Çekilen görüntüler üzerinde ışık, kontrast, gama görüntü işleme ayarları 

yapılabilecektir.
o) Çekilen görüntüler üzerinde kırmızı, yeşil, mavi renkler için görüntü işleme ayarları 

yapılabilecektir.
p) Yazılım üzerinde yapılan son işlemi geri alma seçeneği (undo) olacaktır. 
q) Yazılımda kameradan alınan çözünürlük değeri hem canlı izlenen görüntüde 

hemde çekilecek fotoğrafta değiştirilebilecektir, 
r) Yazılım arayüzü karanlık oda kullanımına uygun arkaplan rengine 

dönüştürülebilecektir.
s) Yazılım ile hem çekilen hemde canlı görüntüler üzerinde iki nokta arası mesafe, 

alan, açı ölçümleri yapılabilecektir, 
t) Çekilen görüntü üzerindeki ölçüm sonuçlarının gerektiğinde renk, arkaplan, yazı 

kalınlığı gibi özellikleri kullanıcı tarafından değiştirilebilmeli böylelikle farklı 
renklerdeki resimlerde sonuçların daha belirgin görülebilmesi sağlanabilmelidir. 

u) Yazılım ile çekilen görüntüler üzerine ölçüm skala bar eklenebilecek, skala barın 
resim üzerindeki görüntüsü için farklı formatlar seçilebilecektir



v) Yazılım ile çekilen görüntüler üzerine ok işareti ekleme, istenen bölgeye yazı, not 
ekleme şeklinde işlemler yapılabilecektir 

w) Yazılım ile çekilecek görüntüler otomatik olarak kullanıcıların belirleyeceği bir 
klasöre kayıt edilebilecektir. 

x) Yazılım ile FISH tekniğinde veya farklı floroesan filtrelerden alınan resimlerin
birleştirilerek tek resim olarak görülebilmesi için görüntü birleştirme özelliği
bulunacak, aynı anda en az 4 resime kadar üst üste çakıştırma yapılabilecektir.

19. Yazılım ile birlikte aşağıda özellikleri belirtilen bilgisayar sistemi verilmelidir.

a) işletim sistemi 15 3.2 GHZ veya üstü olmalıdır.
b) En az 500 GB 7200rpm SATA hard disk, 1 GB ram bulunmalıdır.
c) MS W indows 7 professional 64 bit türkçe
d) Supermulti DVD sürücü
e) En az 21” Led monitör, Mouse+Klavye

20. Önerilen cihazların CE ve ISO 9001 sertifikası bulunmalı ve bu belgelerin akredite bir 
kurumdan alındığını gösteren “TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) ‘tan alınmış 
belgeyi de ihale dosyalarında CE ve ISO 9001 belgeleri ile birlikte sunmalıdırlar.

21. Teklif veren firm alar TSE tarafından onaylı “Teknik Servis Yeterlilik Belgesi” ne, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı “Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi'” ne sahip 
olmalıdır.

22. Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz , müteakip 7 yıl ücreti mukabili yedek 
parça, bakım ve onarım garantili olmalıdır.
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