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ABSTRACT 
The developing of the polepieces structure together with the geometrical parameters 

for the magnetic electron lenses have led to new possibilities for constructing these lenses 
which are used in the rotation free images of electron microscope. 

The optical properties of asymmetrical magnetic projector lens of triple polepieces 
geometry and two air gaps of an opposite excitation were studied in detail. Radial distortion 
was reduced to zero, at a certain excitation, where the projector focal length reached its 
minimum value.  Therefore, the spiral distortion was reduced by changing some parameters 
of polepiece, so that this lens becomes asymmetrical in shape. Furthermore radial and spiral 
distortions were eliminated from the lens and the focal length was shortened when the 
thickness of the middle polepiece (t) and the diameter of the upper polepiece (d1) were 
changed alternately, the free rotation in the image was obtained. 
 
Keywords: polepiece geometrical parameters, triple polepieces lens, flux lines, rotation free   
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   متناظرة خالية من الدوراناألقطابتصميم عدسة مسقطية ثالثية 
  

  الملخص

 الحديثة في صناعة    اإلمكانيات إلىالمغناطيسية ومعامالتها الهندسية     العدسات   أقطاب تطوير تركيب    أدى

  .تخدم في المجاهر االلكترونيةعدسات مغناطيسية ذات صور خالية من الدوران تس

 هندسـية   أقطابة مسقطية متناظرة تمتلك ثالث      يالبصرية لعدسة مغناطيس   تم بالتفصيل دراسة الخواص   

 تم تقليل التشويه الشعاعي ليصبح صفرا عند تهيج معين بينما وصل            إذ ،ات تهيج معاكس  ذوفجوتين هوائيتين   

 تقليل التشويه الحلزونـي     إلى أدى األقطابمعامالت  يير بعض   وبتغ.  قيمته الدنيا  إلىالبعد البؤري المسقطي    

 التشويهين الشعاعي والحلزوني    إلغاءفضال عن ذلك تم      . في شكلها   متناظرة غيره العدسة   ذ ه أصبحتوبذلك  

) d1(وقطـر القطـب العلـوي       ) t (األوسـط من العدسة، كما قصر بعدها البؤري عندما تغير سمك القطب           

  .الحصول على انعدام دوران الصورة، عندئٍذ تم بالتبادل


