سیستم ژل کستینگ جدید الکتروفورز عمودی
در ذیل شکک لهای سککتمککل ست نمککلتد

خصیص الکککوف رز لمودورم ل ودی اصت  VD 10x10به ه مره

توضتحات المم آاصه رست.

ش ل  .1زتمت قطعات المم خهت رنجام نملتد

ش ل  .2پلتت های ساده و  Uش ل امبوط به نملتد

VD 10x10

یک ست در رز لمودورم ل ودی

ش ل  .3نااب خهت ریجاد  wellدر ست

ش ل  .4پم نددصه یا  . fillerدر صورتی نه یومر دقط یک لصد ست خهت رنجام رز لمودورم المم درشله باشص ،ای تورنص با رسلفاده رم
 fillerیک طمف دسلگاه رز لمودورم رر بمله و ستمل نملتد

رر تدها بمری یک طمف پتاده ندص.

ش ل  .5در سه قم ت باال به صورت بتمون رم دسلگاه نحوه نملتد
نملتد

توضتح درده شصه رست .باال س ت چپ :ربلصر خهت

رسپتممهای خانبی (دررری دموردلگی) رر اطابق ش ل بم روی پلتت  Uش ل قمرر درده.

ش ل رسپتمم پایتن (دررری بم آاصگی) رر تعبته نمده.

باال س ت ررست :سپس اطابق

پایتن :حاال اطابق ش ل پلتت ساده رر بم روی ستمل رسپتمم و پلتت U
ش ل قمرر دهتص.

حاال خهت نملتد

ست  ،المم رست نلته امرحل دوق بم روی ستمل رز لمودورم ل ودی پتاده شود .در ش ل

های پایتن توضتحات به ه مره ش ل خهت درک بهلم رین دمریدص آاصه رست.

ش ل  .6ربلصر خهت بملن نملتد  ،پلتت ساده رر اطابق ش ل بم روی ورحص ررنتد

رز لمودورم قمرر دهتص.

ش ل  .7حاال اطابق ش ل رسپتممهای خانبی (دررری دموردلگی) رر بم روی پلتت  Uش ل قمرر دهتص و پلتت ساده رر بم روی
ستمل رسپتمم و پلتت  Uش ل قمرر دهتص.

ش ل  .8بلش نگهصررنصه ورحص ررنتد

ست رر اطابق ش ل بم روی دسلگاه قمرر درده و پتچ های آن رر اح

ن ایتص.

ش ل  .9المم رست احل دمو ردلگی ها نه با پت ان اشلص شصه رر با اقصرر ن ی ورمزتن پم ن وده تا رحل ات نشلی اورد ست به
حصرقل بمسص.

ش ل  .10حاال رسپتمم پایتن رر در احل های رسپتمم پایتن خای گذرری ندتص.

ش ل  .11رین خای گذرری بایص به گونه ری باشص نه نااال دمو ردلگی رسپتمم های خانبی رر پم ندص.

ش ل  .12در حازت ریصه آت اتزرن دمو ردلگی رسپتمم پایتن و ست شصن بلش پایتن پلتت های ساده و Uش ل اطابق ش ل دوق
باشص.

ش ل  .13حاال دسلگاه آااده ست ریزی ای باشص.

ش ل  .14المم رست پس رم رت ام دمریدص ساخت ست ،رسپتمم پایتن رر بتمون ب شتص .رین نار خهت بمقمرری خمیان رز لمودورم المم
رست.

