OLYMPUS

OLYMPUS Stream
Rychlý návod k obsluze

* Podívejte se prosím na on-line nápovědu v návodu (help) softwaru, nastavení softwaru,
kalibraci systému a podrobná nastavení..
*Tento návod k obsluze obsahuje základní funkce verze SW OLYMPUS Stream Start a
OLYMPUS Stream Basic využívající mikroskop BX51M (manuální vzpřímený mikroskop) a
digitální barevnou kameru DP21. Je požadován Microsoft Word a Microsoft Excel pro export
naměřených dat a Report pro OLYMPUS Stream Basic nebo vyšší verze.
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Funkce Report není k dispozici v OLYMPUS Stream Start.
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Pozorování živého obrazu
Před

zahájením

pozorování

živého

obrazu je dobré nejprve zaostřit vzorek

1

vizuálně, pomocí okulárů.

<Spuštění živého
obrazu>

Klikněte na [Live] tlačítko.
Camera Control – okno nástroje
Pokud se neobjeví okno nástroje [Camera
Control], aktivujte jej [View]
Windows] > [Camera Control].

2

<Volba režimu
expozice>

>

[Tool

Vyberte [Automatic].
Expoziční

doba

se

nastaví

automaticky.

3
4

Vyberte vhodný režim.
(Podrobnosti naleznete v online nápovědě).

<Nastavení režimu
vyvážení bílé>

Vyberte správné zvětšení, které
používáte.

Konfigurace ovládání
mikroskopu
Panel nástrojů>

Rozdíl zvětšení mezi objektivem
mikroksopu a nastavením SW [Microscope
Control] může měřítko ve snímku [Scale
Bar] zobrazovat chybně.

Microscope Control – okno
nástroje
Pokud se nezobrazí Panel nástrojů
[Microscope Control], aktivujte jej [View] >
[Tool Bar] > [Microscope Control]
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<Otevření dialog.
okna - měřítko>

Vyberte [View] > [Scale Bar]

Měřítko [Scale Bar] je nyní zobrazeno.

Tip č. 1
Zvětšení/zmenšení

Tip č. 2
obrazu

je

Nalezení ostrého místa v obrazu je

snadné - pomocí kolečka na myši.

snadnější pomocí Focus indikátoru
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Snímání obrazu
<Definování rozlišení
obrazu a snímání>
1.

Vyberte [Resolution].

2.

Klikněte na [Snap] Tlačítko.

Obrázek je nyní zachycen.

Záložka obrazu [Image tab]
Nová záložka obrazu je přidána do skupiny
otevřených dokumentů.

Uložení snímku

1

Klikněte na záložky obrazů,
které mají být uloženy.

<Vybrané
dokumenty
mohou být uloženy>

Živý obraz nemůže být uložen.

Vyberte [File] > [Save As].
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<Otevření
dialogového
okna - Uložení
jako>

- Chcete-li uložit obrázek přepsáním starého
již uloženého souboru, klikněte [y] uložit
(Save) v panelu nástrojů.
- Specifikujte místo uložení [Destination],
název souboru [Name] and typ [Type of the
File] a uložte ho.
- Je možné otevřít uložené snímky kliknutím
na panel nástrojů - otevřít soubor [Open
File].

Tip č. 3
Může být nastaveno
automatické ukládání snímků
do předdefinavané složky
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Měření

1

Klikněte na [Processing]
záložku

<Přepínání rozvržení a
výběr položky Měření>

Zobrazí se okno nástroje - Měření
[Measurement] v dolní části obrazovky.

Vyberte nějako položku z
okna nástroje Měření
[Measurement].
Measurement tool window
Pokud

se

neobjeví

okno

nástroje

[Measurement], aktivujte jej [View] >
[Tool Windows] > [Measurement].

2
3
2

3

4

Klikněte- volná vzdálenot
(Arbitrary Line).

<Měření>
Např. [Arbitrary Line]

<Stanovte
první bod>

Klikněte na snímek a
stanovte první bod.

<Stanovte druhý
bod>

Posuňte myší a stanovte
druhý – koncový bod.
- Zobrazí se výsledek měření.
- Chcete-li odstarnit výsledek měření,
vyberte výsledek měření a klikněte na
klávesnici tlačítko - mazat [Delete].
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<Export měřených
výsledků do MS Excel
nebo Workbook>

OLYMPUS Stream Start neumožňuje export
naměřených dat do MS Excel a vytváření
Reportů..

Při exportu naměřených
dat do aplikace MS
Excel, klepněte na
tlačítko (Export to Excel) .
Při exportu naměřených dat
do aplikace Workbook,
klepněte na tlačítko (Export
to Workbook) .
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Funkce Report není dostupná ve verzi
OLYMPUS Stream Start.

1

1 <Přepněte záložku a
spusťte Report>

Klikněte na záložku [Reporting]
Klikněte na tlačítko [New]
Pracovní okno editace Reportu
Report Composer
Pokud není

zobrazeno pracovní okno

[Report Composer], aktivujte jej [View] >
[Tool Windows] > [Report Composer].
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Vyberte, přetáhněte a
vložte myší požadovanou
šablonu.

<Výběr šablony
Reportu z podokna Page Templates>

Vytvořte Report kombinací obrázků,
grafů a měřených dat.
Následující

šablony

jsou

k

dispozici. Další šablony můžete
vytvořit

dle

Vašich

specifických

požadavků:
1) 1 obrázek + 1 graf
2) 1 obrázek + 1 tabulka
3) 2 obrázky
4) 3 obrázky
5) 4 obrázky
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Vyberte, přetáhněte a vložte
myší požadovaný obrázek a
tabulku

<Výběr obrázků a grafů
z pracovního okna –
Galarie snímků Gallery>

Ujistěte se, že obrázky a sešity jsou
umístěny na pravé straně vybrané
šablony.
Vyberte přesně počet obrázků a tabulek,
kolik je potřeba v šabloně Reportu

Pracovní okno - Gallery
Pokude se správně nezobrazí pracovní
okno [Gallery], aktivujte jej [View] > [Tool
Windows] > [Gallery].
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4 <Vyvoření Reportu>

Klikněte na tlačítko vytvořit
[Create]

- Report je zobrazen.
- Dvouklikem na vytvořený Report v MS
Word jej můžete editovat.
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Zvětšení obrazu

Zmenšení obrazu

■
■
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Z oo m ob r az u ( + / - ) pom o cí ko l e čk a m yš i

Tip 1

Prozměnu pozice zvětšeného snímku většího, než-li je obrazové okno, kliknětě
(Pan) posuňte obrázek nahoru / dolů / doleva / doprava.
Kontrola pozice zvětšeného snímku je možna také díky [Image Navigator], aktivujte jej [View] > [Tool Windows] > [Image Navigator].

Tip 2

Klikni na

Nastavení fo kusované oblasti s Fo cus Indikátor em

Sledujte stav indikátoru otáčením

- Objeví se v levém horním rohu obrazovky
Focus indikátor.

(Focus Indicator).

hrubého / jemného ostření mikroskopu.

- Můžete definovat oblast zájmu pro indikátor
zaostření.

<<Focus Indicator>>
- Otočte ovladačem hrubého / jemného ostření mikroksopu tak,
aby červená část indikátoru byla co nejmenší.
- Stav bez červené části znamená, že ohnisko je správně
nastaveno

Ohnisko

je

správně

nastaveno

Ohnisko je možné lépe
nastavit

Au t om a ti ck é u kl ádán í o br áz ků do p ř ed de fin o v an éh o slo ž k y

Tip 3

Provedením následujících operací, je možné ukládat snímky automaticky do předem definované složky.

Kliknutím na toto tlačítko vyberte
předdefinovanou složku.

Vyberte [Saving] > [Snapshot].
Klikněte na

(Acquisition Settings) v

Vyberte [File system] v seznamu [Destination].
■

pracovním okně [Camera Control].

V poli [Path], vyberte cíl pro uložení

snímku.
■
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Klikni na tlačítko [OK].

