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 املجهس الالكترووي 



 كدزة له حدًد مُكسوشكىب عً عبازة هى 

 املُكسوشكىب مً اعلى عالُت جىضُح

  ألاشُاء زؤٍت بىاشطخه ًمكً الضىئي،

  الصؼيرة
 
 100 إلى أبعادها ًصل والتي حدا

 . اهجصتروم
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 ًخخلف هرا املُكسوشكىب عً الضىئي العادي في هثير مً الخىاص



 جفىق  كدرة له الالىترووي املُىزوسيىب .1

 الخىضُحُت اللىة املزاث مئاث

 في ٌسخعمل حُث العادي للمُىزوسيىب

 مىجاث الالىترووي املُىزوسيىب

 إلظهار مغىاطِس ي ومجاٌ الالىتروهاث

 املُىزوسيىب في ٌسخعمل بِىما الصىرة

 .سجاجُت وعدساث الضىء مىجاث العادي



 ركُم هغشاء الالىترووي املُىزوسيىب في فحصها املزاد العُىاث جحضز .2

 بين ما ميان في املُىزوسيىب داخل وجىضع هحاسُت شبىت على للغاًت

 املُىزوسيىب في باملسزح بامللارهت املمغىطت والشُئُت املمغىط املىثف

 .املض يء



 جسهُب املُكسوشكىب الالكترووي

 مصدز  املُكسوشكىب أعلى ًىحد1.

  الشمعت) ٌصمى لإللكتروهاث

 ٌعمل حُث  Electron Gun(الالكتروهُت

غ   الالىترووي للخُار جام جفَز
 
 مجزي  عً بعُدا

 . الالىتروهاث  جُار سير ٌعُم ألهه الهىاء
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 جسهُب املُكسوشكىب الالكترووي

 : هىان الالكتروهاث مصدز  أشفل .2

 .ههسبي ممؼىط مجال أ-

:  عملهCondenser Lensضىئي مكثف ب-

 .جزهيز الالىتروهاث على املادة املزاد رؤٍتها 



 .فحصها املزاد العُىت فىكه جىضع :  Stage املصسح .3

 املجهس  في (الشُئُت العدشت ًلابل) آخس مكهسب ممؼىط مجال .4

 . الضىئي

 ًلابل وهى  ممؼىط ثالث فساغ في حصلط املخكىهت الصىزة.5

 شاشت ًىحد الفساغ كاع في عازضت، مُكسوشكىبُت عدشاث

 للمُكسوشكىب الجاهبُت الفخحاث خالل مً ومً  فلىزَصيذ

 . بىضىح الصىزة زؤٍت مً جمكىىا جكبير  عدشاث ًىحد

 

 



س  حصاشت ألىاح ًىحد الشاشت أشفل .6  على حعسض ما جصىز  بحُث للخصٍى

 على الصىزة وحصلط الشاشت فخخحسن ضاػط أو  ًد على ًضؼط الشاشت،

مكً حصاس لىح  .جكبيرها مع خاص وزق على املأخىذة الصىزة هره طبع ٍو

 



 ولما) العُىت جماسً درجت :على جخىكف الشاشت على وحصلط جىدشس  التي الالكتروهاث همُت 

 لخحضير خاصت طزق  حسخعمل لذلً (أوضح صىرة الشاشت على واهت ولما العُىت جماسً ساد

 .فحصها املزاد العُىاث

ت امللاشاث بعض  :الالكترووي املُكسوشكىب صىزة في املصخخدمت الهامت املتًر

• Cm10 – 2 

• M1 (mm) = 10 – 3 

• (micron)=um(micrometer) = 10 - 6 

• nanometer(nm)=mu = 10 - 9 

• Angestrom= A = 10 - 10 
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 جىحيهاث عامت في معمل فيروشاث الىباث

 ملدة همىن  حالت في الىباجُت الخلُت خازج جبلى الفيروشاث بعض أن حُث

لت م عً جيخلل أن ًمكنها وهره طٍى  لرلك بالىباجاث البصُط الاحخكان طٍس

 : آلاجُت الخعلُماث أجباع ًجب

 : السطبت بالحسازة التربت حعلُم.1 

لت هذه   ((TMV  الدخان مىسًٍ فيروس ، الدكُلت اليائىاث مً التربت حعلم الطٍز

م عً ًيخلل فيروس على مثاٌ  .املُياهُيي باالحخيان التربت طٍز



 

           



 : للبروز  باليصبت إما .2

  الفاصىلُا فيروس الفيروس، مً خلىها مً هخأهد حتى عليها اخخباراث أجزاء ًجب

م عً املىخللت الفيروساث على مثاٌ اليىست فيروس ,  . البذور  طٍز

 :حُث (الصىبا) مثل معزل  مكان في الىباجاث هضع .3

ت في املسخخدمت الصىبت هىافذ جيىن  أن ًجب•  همىع حتى بسلً مغطاة التهٍى

 ٌ  . الحشزاث دخى

ت باملبُداث للصىبت دوري رش عمل•  داخل حشزاث أي مً هخخلص حتى الحشٍز

م عً الفيروساث الهخلاٌ هظزا) الصىبت  .( الحشزاث طٍز

 

           



 الحلً عملُت كبل و والصابىن، باملاء ألادواث وغسل البيشاث مسح مً البد .4

ٌ  اسخخدام ًفضل  بخثبُط ًلىم حُث الصىدًىم فىسفاث ثالثي مً %10 محلى

 . الفيروس وشاط

 .الحلً عملُت وبعد كبل والصابىن  باملاء ألاًدي غسل .5

 . ( وللحلً الفيروس ي العصير لترشُح) معلم شاش اسخخدام .6

 الغير أو السلُمت الىباجاث مً ألي مالمسخه عدم ًجب الىباجاث حلً بعد .7

 .محلىهت

 .وحعلُمه اسخخدامه جم ما ول غسل ًجب .8

 

           



Species  Age  Stage of 
development  

Capsicum 
annuum 35 3 

Lycopersicon 
esculentum 21-28 2-3 





 نهاًت املعمل ألاول 

   


