
تجميع أجزاء العينية 
 بالترتيب بالشكل كما العينية أجزاء ووضع بتجميع قم•

  ثم)2( العينية عدسة  ثم)1( العينية عدسة جمع

 الجزء فى  النظر حاجب ثم  )3( العينية عدسة

 من تأكد التجميع عملية أثناء العينية +نبوبة السفلى

 العينية عدسة  بالنسبة للعدسات الصحيحة ا3تجاھات

 فى كما التجميع يتم بحيث )3( العينية عدسة و )1(

.العينية لعدسات المكبر الرسم



تجميع العينية
 تدخل بحيث العينية 5نبوبة السفلى الجزء  مع العينية 5نبوبة العلوى الجزء بتجميع قم�

  ضع ثم .الشكل فى كما السفلى الجزء من المقابلة الثقوب فى العلوى الجزء فى النتوء

.العينية عدسات مثبت فى بأمان للعين الم&مسة القطعة

 مع لھا عمق 5قصى لتصل العينية إنبوبة فوق برفق للعين الم&مسة القطعة ضع�

.ا5جناب مع لينتظم التجويف



تركيب عدسة الشيئية 

 على التى  السوداء المطاطية الحلقة ثبت•

 الخارجى با8طار لتحيط O حرف شكل

 الكارتون ورقة تثبيت . الشيئية للعدسة

 . المطاطية الحلقة تثبيت فى سيساعدك

 ورقة فتحة داخل  الشيئية عدسة ضع

 . الكارتون . الكارتون

 كما  ا8ثننين يديك  أصابع لذلك إستخدم•

 العدسة إطار حول لتستقر أسفل الشكل فى

  .جيدا المطاطية الحلقة  تثبيت بعد .الشيئية

 ورقة من العدسة رفع يتم ذلك بعد•

 لبصمة تتعرض * حتى بحرص الكارتون

.الخدوش أو ا5صابع



تجميع أنبوبة التليسكوب الرئيسية

 ثم للتليسكوب الرئيسية ا5نبوبة مقدمة فى الشيئية العدسة ثبت•

 الربط عملية لك لتتيح العينية تثبيت وحدة ضع ذلك بعد

   .الوحدة ھذه فى التثبيت صامولة طريق عن للعينية

 فى كما الشيئية العدسة تركيب عند ا8تجاھات من تأكد•

.الشكل

أنبوبة العينية

حاول أن تركب العينية فى أنبوبة التليسكوب الرئيسية بالق$ووظ 



 ليصبحا الرئيسية التليسكوب 5نبوبة  وا5يمن ا5يسر النصف جمع•

 الجزء فى نتوءات طريق عن التليسكوب إنبوبة ھى واحدة وحدة

  مثبت بإدخال قم .ا5يمن الجزء فى مقابلة ثقوب فى تدخل ا5يسر

 قم النھاية فى . التليسكوب أنبوبة نھاية فى 2 و 1 التليسكوب أنبوبة

.القاعدة فى التليسكوب تثبيت صامولة بوضع



إختبار التليسكوب
 ا5جسام رؤية على بقدرته التليسكوب إختبار يمكننا ا5ن�

البعيدة
 تقريبا وصلنا إذا حتى بدورانھا العينية بؤرة ضبط يتم�

 كھرباء لبرج مقلوبة صورة نرى ”∞” الع&مة عند

.إليه التليسكوب توجيه تم الذى

 ھناك يكون الحالة ھذه فى صورة على نحصل لم إذا�

 العدسة تركيب تم أنه أو العينية عدسات تجميع فى خطأ العدسة تركيب تم أنه أو العينية عدسات تجميع فى خطأ

 معكوسة بطريقة الشيئية

ع&مة ”∞“



وضع الشريط الEصق لمنع تسرب الضوء 

 يتسرب أن يمكن التى المناطق فى للضوء المانع ال&صق الشريط ضع�

.الشكل فى  موضح ھو كما الضوء منھا

.مختلفة أطوال لھا ال&صق الشريط أن ن&حظ�



اIن تمت عملية التركيب

 لف يتم التليسكوب تجميع عملية نھاية فى•

 ال$صق بالشريط الرئيسية التليسكوب أنبوبة

.العريض

 الشعارات و بالصور تليسكوبك تزيين يمكنك• الشعارات و بالصور تليسكوبك تزيين يمكنك•

بك الخاصة



شكراشكرا




