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طراحی بهینه بافل برای انواع تلسکوپهای کاسگرین
1،2دشتدار

 معصومه،1محمد رضا نظری گل اشکنانی

 تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده فيزیک-1
 تهران،(IPM) پژوهشگاه دانشهای بنيادی، رصدخانه ملی ایران-2
- در این مقاله بر اساس ترکیب نتایج ردیابی پرتو در نرم افزار طراحی اپتیکی زیمکس و استفاده از روش تکرار بافل برای تلسکوپ- چکیده
 در این روش حل دقیق ابعاد بافل به وسیله حل تکرار شونده فرمولها با استفاده از ردیابی پرتو به کمک نرم.های کاسگرین طراحی میشود
- در تلسکوپ. به عنوان نمونه ابعاد بافل برای تلسکوپ ملی ایران محاسبه میشود.افزار زیمکس برای تلسکوپهای کاسگرین انجام میشود
 این نورهای.های کاسگرین صفحه تصویر در پشت آینه اولیه قرار دارد در این صورت نورهای مزاحم مستقیماً به صفحه تصویر برخورد میکنند
 در این سیستمها با طراحی بافل در نزدیکی آینه اولیه و آینه ثانویه میتوان.مزاحم کیفیت تصویر در سیستم تلسکوپ را کاهش میدهند
 در تلسکوپ های کاسگرین آینه ثانویه باعث ایجاد انسداد مرکزی میشود و بافل انسداد.تابش مستقیم ناشی از نورهای مزاحم را حذف کرد
. در این روش کمینه انسداد که بافلها ایجاد میکنند فراهم شده است.اضافی در مقابل پرتوهای تصویر ساز ایجاد میکند
. نورهای مزاحم، طراحی بافل، تلسکوپ كاسگرین، انسداد-كليد واژه

Optimum baffle design for Cassegrain telescopes
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Abstract- In this article a baffle is designed for Cassegrain telescopes based on combination of the results of ray tracing in zemax
optical design software and iterative method. The method finds the exact solution for baffle parameters of a Cassegrian telescope
by iteratively solving the analytical relations using the actual ray coordinates of the cassegrain telescope computed with the aid of
optical design software. For example, the baffle parameters in the Iranian National Observatory (INO340) telescope are
calculated. In Cassegrain telescopes image plane is located behind the primary mirror so stray light directly reaches the image
plane. This stray light reduces image quality of the telescope system. In these systems by designing baffles near the primary and
secondary mirrors, direct stray light could be eliminated. In the Cassegrain telescopes secondary mirror causes the central
obscuration and the baffle creates additional obscuration for the imaging light. In this method, the minimum obscuration is
provided.

Keywords: baffle design, Cassegrain telescope, obscuration, stray light.
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مقدمه

كند .بعد از بازتاب به نقطه  B1و  H1به ترتيب روی آینه ثانویه
و صفحه تصویر برخورد میكند .پرتو  bاز كمينه ميدان دید
بعد از عبور از لبه انسداد مركزی در نقطه  A2به آینه اوليه
برخورد میكند و بعد از بازتاب به نقطه  B2و  H2به ترتيب
روی آینه ثانویه و صفحه تصویر برخورد میكند .شرایط
ضروری در طراحی بافل اوليه ،بافل اوليه نباید مانع پاره خط
 L1از پرتو  aدر بين آینه ثانویه و صفحه تصویر شود (شرط،)1
همچنين نباید پاره خط  L2از پرتو  bبين آینه اوليه و ثانویه را
حذف كند (شرط.)2

 -2طراحی بافل
برای رسيدن به طراحی بهينه سه معيار زیر در نظر گرفته شده
است .اول بافلها نباید پرتوها از داخل ميدان دید را حذف
كنند .دوم ،نورهای مزاحم مستقيماً نباید به صفحه تصویر
برخورد كنند .سوم ،با لحاظ دو شرط باال بافلها باید انسداد
كمينه ایجاد كنند] .[3,6با استفاده از ردیابی پرتو در نرم افزار
طراحی اپتيکی زیمکس برای هر پرتو زاویه و ارتفاع برخورد با
هر سطح تعيين میشود.

شکل  :1طرح اپتيکی تلسکوپ ملی ایران برای پارامترهای بافل اوليه.

معادله برای هر پاره خط  Liبه صورت معادله خط راست به
شکل  Y  (m i  Z )  ciنوشته میشود mi ،شيب خط و ci
عرض از مبدا است ،مبدأ مختصات محل تالقی محور اپتيکی با
آینه اوليه است .معادله خط برای  L1با رابطه زیر داده میشود:

()1

 -1-2تعیین ابعاد بافل آینه اولیه
پرتوهای نور از جسم در بینهایت با ميدان دید  به
مردمک ورودی تلسکوپ به شعاع  Rمیرسند و سپس بعد از
بازتاب از آینه اوليه و ثانویه به صفحه تصویر برخورد میكنند.
در اینجا ميدان دید مثبت را برای زاویه پادساعتگرد در نظر
میگيریم .پارامترهای مورد نياز برای طراحی بافل در شکل 1
مشخص شدهاند .هدف پيدا كردن ( ZPفاصله از رأس آینه اوليه
تا انتهای بافل اوليه) و ( YPشعاع از محور اپتيکی تا لبه بافل
اوليه) برای بافل آینه اوليه است .پرتو  aاز لبه بيشينهی ميدان
دید به لبه مردمک ورودی (آینه اوليه) نقطه  A1برخورد می-

Y  (m1  Z )  c1,

معادله خط برای  L2به شکل زیر است.
()2

Y  (m 2  Z )  c 2

شرط  1و  2با برابر قرار دادن ( )1و ( )2به دست میآید.
بنابراین  Z Pبه صورت زیر محاسبه میشود.
()3

) (c1  c 2
.
) (  m1  m 2

با قرار دادن  ZPدر معادله ( YP ،)1بدست میآید.
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موانع مکانيکی كه در نزدیکی آینه اوليه و آینه ثانویه برای
حذف پرتوهای مستقيم نورهای مزاحم كه در سيستم به كار
میرود ،بافل ناميده میشود .در گذشته طراحی بافل با روش
ترسيم انجام میشد] ،[1اما رسيدن به حل دقيق با این روش
مشکل است .همچنين روشهای تحليلی برای طراحی بافل
انجام شده است] .[2-4این روشها با در نظر گرفتن آینهها به
صورت كروی و یا تخت نتایج متفاوت از مدل واقعی (در نظر
گرفتن آینهها به صورت مقاطع مخروطی) دارند .در این روش-
ها مقادیر مختصات پرتو در رابطههای تحليلی برای یک ميدان
دید كوچک به صورت تقریبی برای تلسکوپ كاسگرین
جایگزین میشود .در مرجع ] [5سطح مقطع آینهها به صورت
مخروطی در نظر گرفته شده و ردیابی پرتو با استفاده از اپتيک
هندسی و در نظر گرفتن تقریب در حل معادالت طراحی بافل
انجام شده است .در این مطالعه با استفاده از ردیابی پرتو در
نرم افزار زیمکس مختصات واقعی پرتو محاسبه شده و كمينه
انسداد زمانی كه هر دو بافل انسداد برابر ایجاد كنند ،با فرمول
بندی روش تکرار برای تلسکوپ ملی ایران بدست آمده است.
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Y P  (m1  Z P )  c1.

ضرایب تعریف شده در روابط ( )1و ( )2را با استفاده از ردیابی
پرتو  aدر نرم افزار زیمکس با پيدا كردن مختصات دو نقطه B1
) (zB1,yB1روی آینه ثانویه و  (zH1 ,yH1( H1در صفحه تصویر به
كمک روابط زیر تعيين میشوند.
()5

,
) ( z H 1  z B1
c1  y H 1  (m1  z H 1 ).

به همين ترتيب برای پرتو  bبا پيدا كردن مختصات دو نقطه
 )zA2 , yA2( A2و  )zB2, yB2( B2به ترتيب روی آینه اوليه و
آینه ثانویه ضرایب  m2و  c2با روابط زیر تعيين میشوند.
()6

,

) ( y B 2  y A2
) (z B 2  z A 2

m2 

شرایط ضروری در طراحی بافل ثانویه ،بافل ثانویه نباید مانع
پارهخط  L3از پرتو  aدر بين آینه اوليه و ثانویه شود (شرط،)3
همچنين باید پارهخط  L4از پرتو  cكه وارد تلسکوپ میشود و
از لبه انتهایی بافل اوليه عبور میكند را حذف كند (شرط.)۴
برای خط  L3داریم:
()7

كه در آن  m3شيب و  c3ارتفاع پرتو از رأس صفحه آینه اوليه
است .معادله خط برای  L4را به شکل زیر در نظر میگيریم.

پارامترهای مورد نياز برای طراحی بافل آینه ثانویه در شکل 2
نشان داده است .هدف پيدا كردن ( Zsفاصله رأس آینه اوليه
تا لبه انتهایی بافل ثانویه) و ( Ysشعاع از محور اپتيکی تا لبه
انتهایی بافل ثانویه) است .باتوجه به شکل  2پرتو  cیک پرتو
مستقيم از نورهای مزاحم وارد تلسکوپ میشود و بعد از عبور
از لبهی انتهایی بافل اوليه به نقطه  H2در صفحه تصویر می-
رسد.

Y  (m 4  Z )  c 4 .

()8

كه  m4شيب و  c4ارتفاع پرتو از رأس صفحه آینه اوليه است.
شرط  3و  ۴با تالقی  L3و  L4به دست میآید .بنابراین  Zsبا
رابطه زیر داده میشود.

c 2  y A 2  (m 2  z A 2 ).

 -2-2تعیین ابعاد بافل آینه ثانویه

Y  (m 3  Z )  c 3 .

) (c  c
Zs  4 3 .
) (m 3  m 4

()9

و با قرار دادن  Z=Zsدر معادله ( Ys ،)8بدست میآید.
Y s  (m 4  Zs )  c 4 .

()10

ضرایب تعریف شده در معادله ( )7و ( )8با استفاده از ردیابی
پرتو  aدر نرم افزار زیمکس و پيدا كردن مختصات دو نقطه A1
( )zA1 , yA1و  )zB1 , yB1( B1روی آینه اوليه و ثانویه بدست
میآید.
,

()11

) ( y A1  y B1
) (z A1  z B1

m3 

c 3  y A1  (m 3  z A1 ).

پرتو  cبه نقطه  H2در صفحه تصویر برخورد میكند .چون این
پرتو از لبهی انتهایی بافل اوليه عبور میكند پس یک نقطه
دیگر این پرتو ) (ZP , YPاست .با داشتن این دو نقطه ضرایب
 m4و  c4با رابطه زیر تعيين میشوند.
()12
شکل  :2طرح اپتيکی تلسکوپ ملی ایران برای پارامترهای بافل ثانویه.
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m4 

c 4  y P  (m 4  z p ).
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) ( y H 1  y B1

m1 
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جدول  :1مشخصات تلسکوپ ملی ایران.

 -3روش تکرار برای تلسکوپ ملی ایران

()13

()1۴

.



مشخصات كلی

آینه ثانویه

 = 11.25نسبت كانونی

R2=-1812.376

R1=-10120

 =1670فاصله كانون پشت

K2=-1.76667

K1=-1.00648

 = 4273.69فاصله بين آینهها

D2=600 mm

D1=3400 mm

ابعاد بافل به دست آمده با این روش و روش اشاره شده در
مرجع ] [3در جدول  2نشان داده شده است .در روشهای
گذشته ابعاد بافل بهدليل در نظر گرفتن برخی از تقریبها
مانند در نظر گرفتن آینهها به شکل كروی و یا تخت دقيق
نيست .همچنين با تحليل نورهای سرگردان برای هر مورد
مشخص شده است انسداد زیادی ایجاد میكنند یا به طور
كامل ميدان دید را از نورهای مزاحم محافظت نمیكنند.
جدول  : 2ابعاد بافلهای تلسکوپ ملی ایران با استفاده از این روش و
روشهای ساده شده برای آینه تخت و كروی به دست آمدهاند و ابعاد
برحسب ميلیمتر است.
آینه تخت

) (Y s n 1 Y e n 1
,
) (Y e n 1 Y e n  2

]) [(Y e n 1 )2  (Y e n  2 Y s n 1

.
) (Y e n 1 Y e n  2

در این معادالت  n  3باید باشد .معادالت ( )11(_)1تا
زمانی كه  | (Y e n Y s n ) | برقرار شود تکرار میشوندYen .
انسداد ورودی برای  nامين تکرار و  Ysnشعاع محاسبه شده
برای بافل آینه ثانویه در  nامين تکرار است  .مقدار اختالف
قابل قبول است .در این مقاله   102قابل قبول است .در
محاسبات فقط ضرایب  L2 ،L4و مقدار  Yeدر هر مرحله
محاسبه میشوند .محاسبات برای تلسکوپ ملی ایران برای
ميدان دید  20دقيقه انجام شده است .مشخصات تلسکوپ
ملی ایران در جدول  1داده شده است R .شعاع K ،ثابت
مخروطی ( )conic constantو  Dقطر برای آینهها است.

آینه كروی

225.643
- 2058.47
401.796
-3946.7

Y en 



آینه اوليه

-4

217.312
- 2147.52
377.022
-4003.11

روش تکرار
215.285
- 2054.13
384.371
- 3984.67

Parameters
YP
ZP
YS
ZS

نتیجهگیری

در این مقاله طراحی بافل برای انواع تلسکوپهای كاسگرین با
روش تکرار معرفی شده است .مزیت این روش نسبت به روش-
های گذشته تقریب نزدن در محاسبات برای تعيين دقيق ابعاد
بافل است .با استفاده از این روش بافل آینه اوليه و ثانویه برای
تلسکوپ ملی ایران طراحی شده است.
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پرتو  bدر فاصله  Zdاز راس آینه اوليه و ارتفاع  Yeقرار دارد.
ارتفاع  Yeپرتو  bدر مردمک ورودی  rsاست .كمينه انسداد
هنگامی كه هر دو بافل انسداد برابر ایجاد كنند اتفاق میافتد،
یا به تعریف دیگر  Ye = Ysاست .با استفاده از روش مستقيم
در طراحی بافل مقدار اوليه برای انسداد محوری Ye1 = rs
منجر به پيدا كردن  Ys1میشود (گام ،)1مقدار جدید = Ye2
Ys1در دومين تکرار منجر به پيدا كردن  Ys2میشود (گام)2
كه این مقدار متفاوت از  Ye2است و باعث میشود انسداد برابر
توسط بافلها در طراحی بافل برقرار نباشد .بنابراین حلی كه
منجر به  Ye = Ysشود خطی نمیباشد[ .]6با استفاده از
ساختار عبارت خطی  Y s   Y e  این مقادیر محتمل را
پيدا میكنيم .در این معادله ضرایب  و  با استفاده از دو
نتيجه باال و حل  Yeدر  Ye = Ysبدست میآید .از تکرار سوم
و تکرارهای بعد ،مقادیر جدید برای  Yenبه صورت زیر بدست
میآید.
) (1  
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