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 در این مقاله به بررس ی تأثیر اس تداده اس س ر و پرههای اپتومکانیکی جهت کنترل و کاهش نورهای س ردردان در یک دوربین ماهوارهای:چکیده
 دو مدلTracePro  س س در نرمافزار، مدل ساسی شدهZEMAX  بدین منظور ابتدا سامانه اپتیکی در نرمافزار.سنجشاسدور پرداخته شدها ست
 پره داخلی19  میلیمتر به همراه111  در مرحله بعد یک س ر اپتومکانیکی به طول.محدظه مخروطی و اس توانهای ش ک برای آن طراحی ش د
. میدان دید حدظ شده و ابعاد س ر و تعداد پرهها کمینه با شند، طراحی بهدونهای انجام شده تا عالوه بر تأمین نیاسمندیهای سامانه.طراحی شد
3  س ر و پرهها باعث شد نورهای سردردان در سوایای بزرگ کامالً حذف شده و میدان دید نامطلوب در مدل مخروطی به،استداده اس محدظه مناسب
11-5  همچنین نتایج حاص اس شبیه ساسی نشان میدهد که نورهای سردردان باقیمانده حدود. درجه کاهش یابد18 درجه و در مدل استوانهای به
.برابر توان ورودی تضعیف شدهاند
. کیدیت تصویر، دوربین ماهواره، پرههای اپتومکانیکی، س ر، نور سردردان:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper the effect of baffle and opto-mechanical vanes to control and reduce stray lights in a satellite remote sensing
camera is investigated. For this purpose, the optical system is modeled in ZEMAX software and then conical and cylindrical housing
models were designed with TracePro software. In next step, an opto-mechanical baffle with length of 100 mm and 13 internal vanes is
designed. The baffle is designed so that in addition to satisfying the requirements of the system, its dimensions and number of vanes
were minimum and FOV is preserved. Using of suitable housing, baffle and vanes eliminated stray lights at great angles and undesirable
field of view was received to 9 degrees in conical model and 14 degrees in cylindrical model. Also, simulation results show that residual
stray lights attenuated up to 10-5 times of entrance power.
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 -1مقدمه
نورهای سردردان ،1نورهای ناخواسته و مزاحمی هستند که در
سامانههای مختلف ،تعریف و مدهوم متداوتی پیدا میکنند .نورهای
سردردان منجر به تضعیف (محو) سیگنال و کاهش رویتپذیری شده و
نتایج رادیومتری را دچار مشک میکنند[ .]1-1مدهوم نورهای سردردان
در سامانههای اپتیکی اس سال  1321مورد تجزیهوتحلی قرار درفته و به
خاطر اهمیتی که دارند ،مطالعه آنها تاکنون نیز ادامه یافته است[.]1-2
در سال  ،1311دو ندر بنامهای هینیچ 2و جولیده ،3بر اساس فرآیند
ردیابی پرتو ،به بررسی اصول طراحی س ر و دندانههای درون آن جهت
کاهش نورهای سردردان پرداختند[ .]4در حال حاضر بهطور دوساالنه
کندرانسهای بینالمللی در سمینه اصالح و بهبود نظریه نورهای
سردردان بردزار میشود[ .]1در سال  2110مطالعاتی در مورد تأثیر
نورهای سردردان در سامانههای اپتیکی انجام شد و یک س ر نوری به
دوربین ماهواره  CBERSمتص شد[ .]4همچنین در سال 2113
مقالهای با محوریت استداده اس س ر اپتومکانیکی جهت کاهش نورهای
سردردان در یک سامانه کاتادیوپتریک میکروماهواره سنجشی ارائه شده
است[ .]1در سال  2111نیز تیمی متشک اس متخصصان اپتیک،
کام یوتر و الکترونیک با توجه به مأموریت دوربین فضایی ماهواره ،KARI
به تحلی نورهای سردردان این سامانه پرداختند[ .]5آقای Eunsong
 Ohو دوستانش در سال  2112با استداده اس روش ردیابی پرتو به تحلی
نورهای سردردان در یک ماهواره سنجشاسدور پرداختند[ .]3در
سالهای اخیر توجه به استداده اس پوششهای ضدباستاب و جاذب
فوقسیاه (مادهای که تا حدود  %33نور را جذب میکند) در مبحث
نورهای سردردان افزایش یافته است ،بهطور مثال در سال 2115
تحقیقی روی استداده اس پوشش نانولولههای کربنی روی سطوح اپتیکی
جهت کاهش نورهای سردردان انجام درفته است[.]11
بهطورکلی نورهای سردردان را میتوان به سه دسته طبقهبندی کرد
[:]0-4
 نوع اول شام نورهای سردردان وارد بر مجموعه اپتیکی سامانه
تصویربردار ماهوارهای است .در این سامانهها ،نورهای سردردان
اغلب نورهایی هستند که اس خارج میدان دید 4وارد سامانه اپتیکی
میشوند (شک  .)1عالوهبراین ،سطوح و اجزای مختلف درون
سامانه نیز میتوانند در تولید نورهای سردردان نقش سیادی داشته
باشند.
5
 نوع دوم ،نورهای سردردان بصری یا چشمی (مربوط به چشم
انسان) هستند .نور سردردان چشمی ،اثری ناخواسته و ناخوشایند
اس انتشار نور است که توسط چشم انسان دیده میشود .این نورها
توسط ساختارهای داخلی چشم به وجود میآیند و عوام خارجی
در ایجاد آن نقشی ندارند .نورهای سردردان چشمی را میتوان
بهعنوان انتشار تشعشعات دیدهشده اس یک منبع نور درخشان در
برابر پسسمینهای تاریک ،تجسم کرد .بهعنوانمثال میتوان ماشینی
را که در شب ،چراغهای جلوی آن مقاب دیددان ما روشن است،
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در نظر درفت .اسکارافتاددی چشم به دلی چنین وضعیتی میتواند
ناشی اس انتشار نورهای هدف درخشان در یک سمینه تاریک باشد.
ناتوانی ایجادشده در چشم به دلی این تابش خیرهکننده ،نور
سردردان چشمی نامیده میشود.
 نوع سوم اس نورهای سردردان در دستگاههای انداسهدیری تکرنگ
یا تکفرکانس مطرح میشود .در ابزارهای انداسهدیری اپتیکی،
مانند طیفسنجهای نوری که با نورهای تکرنگ کار میکنند ،هر
نوری که طولموجی متداوت اس مقدار موردنظر داشته باشد ،بهعنوان
نور سردردان در سامانه تعریف میشود .میزان نورهای سردردان
یکی اس مهمترین شاخصهای سنجش کیدیت در چنین وسایلی
بهحساب میآید.
در این مقاله مطابق شک  ،1هدف بررسی دسته اول اس نورهای
سردردان وارد بر مجموعه اپتیکی سامانه تصویربردار ماهوارهای
سنجشاسدور است.

شکل  :1نمایش نوع اول از نورهای سرگردان وارد بر یک سامانه
اپتیکی

سیرا در طول سنجش سمین ،ممکن است کیدیت تصویر بهصورت
نادهانی یا تصادفی توسط منابع روشنایی در سوایای نامناسب آسیب
ببیند .با پیشرفتهای اخیر فنّاوری فضایی ،دوربینهای الکترواپتیکی نیز
وارد فضای رقابتیتری شدهاند .بنابراین حذف نورهای سردردان ،یک
فنّاوری کلیدی جهت رسیدن به کیدیت بهتر در سامانههای اپتیکی
نصبشده روی ماهوارهها ،بهحساب میآید [ .]5اولین مرحله در فرایند
مقابله با نورهای سردردان ،شناسایی راههای ورود آنها به سامانه اپتیکی
است .منشأ تولید نورهای سردردان را میتوان در قالب موارد سیر
طبقهبندی کرد [ 1 ،0 ،8و :]11
 .1منبع موردنظر در میدان دید سامانه تصویربرداری باشد ،ولی به هر
دلیلی پرتوهای آن اس مسیرهای ناخواسته و غیرمعمول به سامانه
اپتیکی وارد شوند و یا درخشنددی بیشتری نسبت به هدف داشته
باشند.
 .2منبع خارج اس میدان دید باشد ،مانند تشعشعات حاص اس ماه،
خورشید و ستارهها.
 .9منبع داخ میدان دید  ،اما خارج اس سامانه باشد ،مانند پرتوهایی
که میان عدسیها باستاب پیدا میکنند.
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 .8منبع داخ سامانه اپتیکی باشد ،مانند تشعشعات مادونقرمز ناشی
اس اجزای اپتیکی و مکانیکی داخ سامانه.
بسته به نوع سامانه و محدوده طیدی که سامانه در آن محدوده
تصویربرداری میکند ،هرکدام اس انواع منابع فوق میتوانند اهمیت
بیشتری پیدا کنند .بهعنوانمثال برای سامانههای اپتیکی مادونقرمز،
نوع چهارم ،اهمیت سیادی دارد ،درحالیکه در محدوده مرئی که در اینجا
مدنظر است ،نورهای سردردان تولیدشده توسط منابع خارج اس میدان
دید ،اهمیت بیشتری دارند.
بهطورکلی اجزای اپتیکی سامانه تصویربردار ماهوارهای ،با توجه به
دو عام اصلی ،همواره در معرض مقادیر متداوتی اس نورهای سردردان
قرار دارند .عام اول مدار چرخش ماهواره به دور سمین است.
بهعبارتدیگر ارتداع مدار ،شک و نحوه چرخش ماهواره در مدار اسجمله
موارد مؤثر در میزان نورهای سردردان دریافتی در سامانه است .دومین
عام مؤثر ،ساسوکار حرکتی ماهواره جهت نظارت اس روی سمین است.
درواقع برای ایجاد ارتباط با ماهواره اس روی سمین و نظارت بر عملکرد آن
السم است تا ماهواره تحت موقعیت و یا حالت خاصی نسبت به سمین قرار
دیرد .ساسوکار حرکتی ماهواره میتواند اجزای سامانه تصویربرداری را در
معرض میزان متداوتی اس نورهای سردردان قرار دهد .اسآنجاییکه در این
مقاله ،هدف کاهش نورهای سردردان محموله اپتیکی ماهواره در مدار
 LEOاست ،بنابراین موقعیت خورشید نسبت به دوربین در طول سال
تقریبًا اس  18تا  23/1درجه تغییر میکند [ .]4بااینوجود ،اس ساویه 18
درجه ،میزان نورهای سردردان خورشیدی بهشدت افزایش مییابند و
باید در فرایند طراحی و تحلی نورهای سردردان این نکته موردتوجه
قرار بگیرد.
نورهای سردردان اثرات متداوتی روی اجزای اپتیکی سامانه
تصویربرداری به وجود آورده که درنهایت منجر به کاهش کیدیت
دادههای دریافت شده میشود .بهطورکلی میتوان این اثرات را در قالب
موارد سیر خالصه کرد [ 12 ،8-4و :]19
 ایجاد محدودیت در محدوده دینامیکی سامانه .این اثر موجب
میشود تا حداکثر تعداد فوتونهایی که توسط آشکارساس به الکترون
تبدی میشوند ،کاهش یابد.
6
 کاهش میدان دید ،توان تدکیک و نسبت سیگنال به نویز .
 ایجاد اثرات شبحمانند (هاله) .7این اثرات اغلب ناشی اس پراکنددی
نور اس سطح و باستابهای متوالی نور میان المانهای اپتیکی
شکستی (عبوری) است.
 تار شدن تصویر ،تضعیف و یا حتی محو سیگنال.
 ایجاد اختالل در نتایج پرتوسنجی و محدود کردن توانایی تشخیص
اجرام کمنور در اپتیک نجومی یا اخترشناسی.
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همان بدو ورود به سامانه ،با باستاب ،کامالً آنها را به خارج اس میدان دید
هدایت کرده یا آنها را با روشهایی مانند پراش ،جذب سطحی و
باستابهای متوالی ،قب اس رسیدن به آشکارساس ،آنقدر تضعیف کرد که
دیگر اثر مخربی روی کیدیت تصویر به وجود نیاورند [.]18 ،0
استداده اس پوششهای سطح سیاه و الیههای ضدباستاب در سطوح
مختلف و همچنین طراحی مناسب محدظه ،س رها 8و پرههای

9

اپتومکانیکی ،اسجمله متداولترین راههای کاهش تأثیر نورهای سردردان
بر کیدیت تصویر است .در این مقاله صرفًا به طراحی س ر و پرهها و
بررسی میزان تأثیردذاری آنها در مقابله با نورهای سردردان در دوربین
ماهواره طراحیشده مطابق شک  ،2پرداخته شده است.
سامانه اپتیکی طراحیشده در این تحقیق ،بر اساس جدول  ،1اس 0
عدسی تشکی شده که در نرمافزار  ZEMAXمدلساسی شده است .برای
کاهش نورهای سردردان در این سامانه به بررسی تأثیر محدظه اپتیکی
و استداده اس س ر و پرههای درون آن خواهیم پرداخت.

عدسی 6

عدسی 5

عدسی 4

عدسی 3

عدسی 1

عدسی 2

شکل  :2مدلسازی اجزای اپتیکی دوربین ماهواره

جهت انتخاب و طراحی محدظه اپتیکی دو نکته مهم مدنظر قرار
درفت:
الف) محدودیتها و قیدهای الزامی سیستمی میکروماهواره اس قبی
جانمایی ،حجم ،جرم ،شوک و تنشهای مکانیکی لحظه پرتاب و . ...
ب) بررسی تأثیر نوع ساختار محدظه و صحتسنجی تأثیر س ر در کاهش
نورهای سردردان با توجه به ساختار محدظه.
با توجه به موارد باال ابتدا دو مدل محدظه اپتومکانیکی متداوت در
نرمافزار  ]15[TraceProطراحی و اجزای اپتیکی دوربین ماهواره مطابق
با شک  ،9در آنها تعبیه شد.
جهت بهبود عملکرد سامانه موردنظر ،سطوح اپتیکی با الیههای
دیالکتریک ضدباستاب و سطوح غیراپتیکی با یک پوشش سیاه استاندارد
بنام ( 809-9-4که جزو پوششهای استاندارد تعریفشده است) که 31
درصد اس توان پرتوهای فرودی را جذب و مابقی را بهصورت پخشی (در
همه جهات و نامنظم) باستاب میکند [ ،]10پوشش داده شد .در این

 -2مقابله با نورهای سرگردان

مقاله تأثیر استداده اس محدظه اپتیکی مناسب به همراه س ر و پرههای

تأثیرپذیری تصویر اس نورهای سردردان ،امری اجتنابناپذیر است.
بنابراین السم است نورهای سردردان را کاهش داد .برای این کار باید مانع
برخورد مستقیم نورهای سردردان با المانهای اپتیکی شد .یعنی باید در

درون آن در کاهش میزان نورهای سردردان مورد بررسی قرار درفته
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است .همچنین صحت تأثیر س ر طراحیشده در هر دو محدظه تأیید
شده است.
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منبع در آن عدسی را روشن میکند با ( )maxنشان داده شدهاند min .و
 maxبهصورت سیر تعریف میشود [:]11 ،4
()1
()2

الف

ب
شکل  :3مدلهای مختلف طراحیشده برای محفظه اپتیکی دوربین
ماهواره .الف) محفظه استوانهای به همراه المانهای اپتیکی .ب)
محفظه مخروطی به همراه المانهای اپتیکی

Dd
(  min  tan 1
)
2L
Dd
(  max  tan 1
)
2L

معموالً تأثیر س ر در میزان دریافت نورهای سردردان در سامانه اپتیکی
با  PST10بیان میشود PST .برابر با نسبت برتابنددی نور در یک صدحه،
به برتابنددی نور در سوایای مختلف نسبت به محور اپتیکی در دهانه
ورودی سامانه اپتیکی است [ PST .]13 ،8تابع سایه نیز نامیده میشود،
سیرا این تابع مشخص میکند که چه مقدار اس یک صدحه توسط س ر
سایهدار میشود .تابع سایه برای سوایایی اس منبع که کمتر یا مساوی min
باشد ،برابر با واحد است (یعنی بدون سایه) .بنابراین طراحی س ر اغلب
به نحوی انجام میشود که  minبرابر با نصف میدان دید سامانه باشد،
سیرا حاشیه امنی را به وجود میآورد تا اس سایهافکنی در میدان دید
مطلوب جلودیری شود.

جدول  :1مشخصات اجزای اپتیکی مورداستفاده در دوربین ماهواره
طراحیشده ( Rشعاع سطح است)
عدسی

کاتالوگ

ماده

)R1(mm

)R2(mm

1

Schott

LITHOTEC-CAF2

217/6

-303/1

2

Schott

TIF3

632/3

-1205

3

Schott

N-KZFS11

-239/4

153/4

4

Schott

N-SSK8

151

903

5

Schott

N-FK56

-181/9

58/7

6

Schott

SK5

79/9

-388/7

 -1-2سپر و پرههای اپتومکانیکی
س ر؛ قطعه اپتومکانیکی است که در دهانه ورودی سامانه نصب شده و
وظیده آن محافظت اس سامانه اپتیکی در برابر نورهای سردردان خارجی
است .درواقع س ر بهمنظور مسدود کردن نور حاص اس منابع خارج اس
میدان دید ،استداده میشود و باید به نحوی طراحی شود که در میدان
دید سایهافکنی نکند [ 11 ،4 ،8و  .]14س رها میتوانند شک و انواع
مختلدی داشته باشند که بسته به نوع کاربری سامانه ،هرکدام در جای
خود کاربرد و اهمیت پیدا میکند .ساخت س ر ممکن است هزینه و وسن
سامانه را افزایش دهد .پرهها یا دندانهها نیز ساختارهایی درون س ر
هستند که مانع اس ایجاد پراکنددی میشوند.
طراحی س ر باید بهدونهای انجام شود تا با داشتن حداق ابعاد و
تعداد پره ،بیشترین باسدهی ممکن را داشته باشد .ساختار س ر و
پارامترهای موردنیاس جهت طراحی آن ،در شک  8نشان داده شده است.
در شک  ،8پارامتر ( )Dقطر دهانه س ر )L( ،طول آن و ( )dقطر
عدسی  1است .همچنین حداق ساویهای که در آن منبع خارج اس میدان
دید ،عدسی را مستقیمًا روشن نمیکند ،با ( )minو حداکثر ساویهای که

Serial no. 83

شکل  :4ساختار سپر و پارامترهای مورد نیاز جهت طراحی آن []4

در سامانههایی با میدان دید کوچک ،انتخاب  minبرابر نصف میدان
دید ،ممکن است منجر به طوالنیتر شدن س ر اصلی شود .برای سوایایی
اس منبع نور سردردان که بزرگتر یا مساوی  maxباشند ،تابع سایه برابر
با صدر است (یعنی سایه کام ) و س ر در صورت امکان باید به نحوی
طراحی شود که  maxبرابر با ساویه محرومیت باشد؛ اما چنین حالتی
ممکن است همواره امکانپذیر نباشد .بااینحال ،این اغلب بخشی اس
نیاسمندیهای نور سردردان در سامانه بوده و حداق ساویهای را که در
آن نیاسمندیهای سامانه در برابر نور سردردان باید برآورده شود را تأمین
میکند [.]4 ،8
با توجه به موارد فوق ،جهت طراحی س ر مناسب ،ابتدا باید تمام
پارامترهای شک  ،8اس قبی  d ،D ،min ،maxو  Lبهخوبی تعریف شوند.
در دوربین موردنظر d ،برابر با  111میلیمتر است .با توجه به میدان دید
 2درجهای دوربین ،بهترین انتخاب برای  minتقریبًا  1درجه است؛ اما
انتخاب مقدار بهینه برای سه پارامتر  D ،maxو  Lنیاسمند مصالحه میان
آنها است.
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برای تعیین مقدار  maxباید حداق ساویهای که دوربین میتواند در
فضا نسبت به منبع نور سردردان داشته باشد ،مشخص شود .اسآنجاییکه
دوربین ماهواره در مدار حرکتش به دور سمین در مدار  ،LEOدر طول
سال در ساویهای در حدود  18تا  23/1درجه نسبت به خورشید قرار
میدیرد ،بنابراین مقدار  maxکه همراه با حاشیه امنیت مناسب باشد،
میتواند  19درجه باشد .با این انتخاب محور دوربین میتواند تا ساویه
 19درجه به خورشید نزدیک شود و خورشید نمیتواند هیچ بخشی اس
عدسی شماره  1را مستقیمًا روشن کند .بنابراین با قرار دادن مقادیر ،d
 minو  maxو ح معادالت روابط ( )1و ( ،)2برای  Dو  Lبه ترتیب
مقادیر  121/33و  515/89میلیمتر به دست میآیند .این مقادیر بهترین
ابعاد را برای طراحی سامانه نشان میدهند ،بهطوریکه این اطمینان را
حاص میکنند که بههیچوجه عدسی  1مستقیمًا توسط منابع نور
سردردان در سوایای بیشتر اس  19درجه روشن نخواهد شد و درعینحال
ابعاد سامانه حداق مقدار ممکن را خواهد داشت.
اسآنجاییکه یکی اس قیدهای سیستمی در میکروماهوارهها قید طولی
است ،بنابراین در این تحقیق نیز یکی اس الزامات سامانه اپتیکی به همراه
س ر ،محدودیت طولی آن بود .اس طرفی با توجه به اپتیک عبوری
طراحیشده ،حداکثر طول مجاس برای س ر نباید اس  111میلیمتر تجاوس
کند .درنتیجه مقدار  Lباید کاهش یابد ،یعنی به مقداری کمتر اس
یکپنجم طول اولیه برسد .بنابراین با حدظ مقادیر  dبرابر با 111
میلیمتر و  minبرابر با  1درجه که غیرقاب تغییرند و با توجه به رابطه
( ،)1مقدار  Dبهینه که بتواند محدودیت طول را نیز برآورده کند ،به
دست میآید:
D  (2 L tan  min )  d
()9
با جایگذاری سایر پارامترها  Dبرابر با  119میلیمتر میشود.

شکل  :5تأثیر کاهش طول سپر بر ورود نورهای سرگردان به سامانه
با توجه به رابطه ( )2کاهش طول منجر به افزایش ساویه max

میشود ،درحالیکه با توجه به ساویه خورشید نسبت به دوربین ماهواره،
 maxنباید اس  18درجه تجاوس کند ،ولی به دلی محدودیت طول مجبور
به پذیرش ساویه  84/11درجه برای  maxشدیم .بنابراین خورشید در
برخی اس مواقع سال بخشی اس دهانه ورودی دوربین (عدسی  )1را بهطور
مستقیم روشن میکند (شک  ،)5سیرا میدان دید ناخواسته تا حد سیادی

Serial no. 83
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افزایش یافته است .برای ح این مشک میتوان اس پره استداده کرد و یا
اینکه با سطوح سیاهی که عملکرد باالیی در جذب نور دارند ،تأثیر
پرتوهای نامطلوب ورودی را کاهش داد.
اس دیگر پارامترهای السم برای طراحی س ر ،قطر آن است .با توجه به
قطر دهانه ورودی دوربین و محدودیتهای سیستمی ،حداکثر مقدار
مجاس برای انتخاب قطر س ر 191 ،میلیمتر در نظر درفته شد .بااینحال
هرچقدر این مقدار بیشتر باشد ،ارتداع پرههای درون س ر افزایش یافته
و تأثیر س ر در بهبود عملکرد سامانه افزایش مییابد .اس طرفی کاهش
قطر س ر منجر به افزایش تعداد پرهها در سطح داخلی میشود که این
افزایش خود عاملی جهت تولید نورهای سردردان ناشی اس پراش لبه
پرهها است .با توجه به مقادیر بهدستآمده ،مدل سهبعدی س ر
طراحیشده در نرمافزار  TraceProدر شک  0نشان داده شده است.

شکل  :6سپر استوانهای طراحیشده در TracePro

جهت طراحی پرهها باید ارتداع و فاصله آنها اس یکدیگر مشخص
شود .بعضی اس اصول طراحی پرهها درون س ر که بر اساس فرآیند ردیابی
پرتو توسط هینیچ و جولیده مطرح شدند ،به شرح سیر است [:]4
 .1هیچ مؤلده اپتیکی نباید دیوارها و پرتوهای پراکندهشده اس آنها را
مستقیمًا ببیند .یعنی پرتوهای سردردان قب اس رسیدن به اجزای
اپتیکی (عدسیها) ،باید حداق دو مرتبه اس سطوح تاریک باستاب
داشته باشند .سیرا پرتوهای سردردان با مرتبه باالتر اس دو نمیتوانند
تأثیر نامطلوبی در عملکرد سامانه به وجود آورند ،خصوصًا ادر سطح
دارای رفتار المبرتی 11و سیاه باشد.
 .2پرتو نور ،قب اس رسیدن به عدسیها ،حداکثر تعداد باستاب اس سطوح
سیاه درون محدظه س ر را داشته باشد.
 .9تعداد حداقلی اس پرهها باید مستقیمًا در معرض پرتوهای سردردان
قرار دیرد تا مانع عبور نورهای اضافی به سامانه اپتیکی شده و آنها
را پراکنده کند.
 .8تمام سطوح ،مخصوصًا سطوحی که مستقیمًا توسط عدسیها دیده
میشوند ،باید با یک ماده سیاه پوشش داده شوند.
بنابراین میتوان موقعیت ( )xو ارتداع پرهها ( )yرا با توجه به شک
 ،8با استداده اس روابط  8تا  0مشخص کرد [:]11 ،4

()8
()5

L
y0  a

) xn 1  ( y0  yn 1
ra
1  zn

yn 1  r 
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()0
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y  a y0  r 
zn  2a  r  y0  xn 0

L y0  yn 


در روابط باال  xnو ( )r- ynبه ترتیب موقعیت و ارتداع پره  nام r ،نیم قطر
س ر L ،طول س ر و  aنیم قطر عدسی اول و  y0شعاع دایره دربردیرنده
میدان دید در مح پره اول (دهانه دربردیرنده اولین پره) میباشند .پره
اول در دهانه س ر قرار میدیرد ( )x0=0و ارتداع آن برابر ( )r-y0است .با
قرار دادن مقادیر اولیه در روابط باال موقعیت و ارتداع دیگر پرهها به دست
میآید .مقادیر عددی محاسبهشده در جدول  2آورده شده است .تعداد
پرهها تا سمانی قاب پذیرش است که  xn  Lباشد.
طبق جدول  ،2امکان استداده اس پره شماره  19وجود ندارد ،سیرا
موقعیت آن اس طول س ر بیشتر شده است (  .) x13  Lبنابراین با احتساب
پره شماره صدر ،تعداد  19پره در س ر دوربین ماهواره به طول  111و
قطر  191میلیمتر ،باید دنجانده شود .این کار در نرمافزار ،TracePro
مطابق شک  ،1درون س ر مدلساسی شد.

بود که در محاسبات به دنبال آن بودیم .این موضوع توسط نمودار
برتابنددی در دهانه ورودی دوربین (شک  )3برای سوایای بیشتر اس
 84/11درجه و مقایسه آن با برتابنددی در دو حالت دیگر (شک ،)11
نیز نشان داده شده است (در شبیهساسیها ضریب باستابنددی تمام
سطوح صدر در نظر درفته شده تا فقط برتابنددی مستقیم پرتوهای
سردردان خارج اس میدان دید نشان داده شود).
بهمنظور بررسی تأثیر استداده اس پرههای درون س ر در مقابله با
نورهای سردردان PST ،واقع در انتهای س ر ،برای قب و بعد اس استداده
اس پرهها ،در شک  11نشان داده شده است.

شکل  :8ردیابی دسته پرتوهای سرگردان خارج از میدان دید

جدول  :2مقادیر عددی محاسبهشده برای موقعیت و ارتفاع پرهها
برحسب میلیمتر
6

5

4

3

2

1

0

شماره
پره

45/99

33/99

29/99

21/99

14/66

3/33

0

X

55/11

55/93

56/05

56/13

56/21

56/39

56/5

Y

13

12

11

10

9

1

3

شماره
پره

103/3

94/65

15/99

33/99

69/99

61/99

53/99

X

54/95

55/01

55/21

55/33

55/45

55/53

55/69

Y

شکل  :9نمودار برتابندگی دریافتی در سطح دهانه ورودی دوربین
شکل  :7سپر و پرههای طراحیشده درون آن

همانطور که قبالً بیان شد ،محدودیت طول منجر شد تا  maxبرابر
با  84/11درجه ش ود .یعنی پرتوهای س ردردانی که تحت این ساویه و
بیشتر اس آن وارد دهانه س ر اپتیکی می شوند ،نمیتوانند دهانه ورودی
دوربین (عدس ی  )1را مس تقیمًا روش ن کنند و س ر تحت این ساویه
س ایهافکنی کام خواهد داش ت .بنابراین برتابنددی مس تقیم در مح
عد سی  1باید برابر با صدر با شد .صحت این مو ضوع مطابق با شک 4
توسط شبیهساسیهای انجامشده در نرمافزار نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،هیچ پرتویی (خطوط قرمز) تحت
ساویه  84/11درجه نتوانسته دهانه ورودی (ناحیه سبز رنگ) را بهصورت
مستقیم روشن کند .دایره کوچک مشخصشده در شک  4نشان میدهد
که تحت ساویه  ،maxپرتوها حداکثر قادرند تا مرس جمعکننده نزدیک
شوند ،ولی هردز نمیتوانند آن را روشن کنند و این دقیقًا همان چیزی

Serial no. 83

(برتابندگی = صفر (سایه کامل))

الف
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الف

ب
شکل  :11نمودار برتابندگی مستقیم دریافتی .الف) برتابندگی دریافتی
در دهانه ورودی سپر .ب) برتابندگی دریافتی در دهانه ورودی دوربین
تحت زاویه  21درجه

شکل  :11مقایسه  PSTانتهای سپر در دو حالت با پره و بدون پره

همانطور که مشاهده میشود ،تا ساویه حدود  85درجه ،س ر
طراحیشده در هر دو حالت عملکرد یکسانی دارد .درحالیکه در سوایای
بیشتر اس  85درجه ،استداده اس پرهها باعث بهبود عملکرد س ر در مقابله
با نورهای سردردان شده است ،بهطوریکه حدود  11برابر آنها را کاهش
داده است.
 -2-2بررسی رفتار سپر در عملکرد سامانه اپتیکی
بهمنظور بررسی تأثیر س ر در کاهش نورهای سردردان ،در نرمافزار ،س ر
به هر دو مدل اس سامانه اپتیکی (مطابق شک  ،)12متص شد .س س
 PSTسامانه در مح آشکارساس برای هر دو مدل محاسبه شد .نتایج
حاص اس افزودن س ر ،در نمودار شک  19برای مدل مخروطی و در
نمودار شک  18برای مدل استوانهای نشان داده شده است .در اینجا
اهمیت انتخاب دو نوع ساختار محدظه بیشتر مشخص میشود ،سیرا
چنانچه س ر و پرههای داخ آن بهخوبی طراحی شده باشند ،باید تأثیر
عملکرد آن برای هر دو مدل بهخوبی مشاهده شده و تقریبًا یکسان باشد.

Serial no. 83

ب
شکل  :12اتصال سپر و سامانه اپتیکی در مدلهای مخروطی و
استوانهای .الف) اتصال سپر به مدل مخروطی .ب) اتصال سپر به مدل
استوانهای

شکل  :13مقایسه  PSTدر محل آشکارساز در سه حالت مختلف برای
مدل مخروطی

اس نمودار شک  19مشاهده میشود که باوجود س ر PST ،در
محدوده سوایای صدر تا یک درجه تقریبًا برابر با واحد است ،یعنی
ساختارهایی که برای مقابله با نورهای سردردان طراحی شدهاند ،میدان
دید مطلوب را مسدود نکردهاند؛ درحالیکه برای حالت بدون س ر این
مقدار کمتر اس یک است .همچنین این نمودار نشان میدهد که در حالت
بدون س ر برای محدظه مخروطی ،درچه نورهای سردردان کاهش
یافتهاند ،اما تا ساویه حدود  11درجه نیز در آشکارساس مشاهده میشوند.
این در حالی است که با اضافه شدن س ر به سامانه ،در سوایای باالتر اس
یک درجه PST ،خیلی کمتر اس حالت بدون س ر شده است .بهطوریکه
در حالت استداده اس س ر بدون پره ،مقدار  PSTدر سوایای باالتر اس 11
درجه در مح آشکارساس کامالً صدر شده است .همچنین وجود پرهها در
س ر باعث شده که  PSTنسبت به حالت بدون پره کاهش یافته و مقدار
آن اس ساویه  3درجه به بعد صدر شود .وجود قلهها یا پیکهای مختلف
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در نمودار به این دلی است که در برخی اس سوایا ،باستاب نور اس سطوح،
به آشکارساس رسیده و منجر به ایجاد قله شده است .همانطور که اس
شک های  18 ،19و  15مشاهده میشود ،به دلی اهمیت نورهای
سردردان در سوایای نزدیک به میدان دید (سوایای کمتر اس  9درجه)،
دادههای  PSTبرای فواص ساویهای هر  1/25درجه و برای سوایای
بزرگتر ( 9تا  10درجه) دادهها برای فواص ساویهای هر  1درجه و
درنهایت برای سوایای خیلی دورتر اس میدان دید ،دادههای  PSTبرای
فواص ساویهای هر  11درجه محاسبه شدهاند.

کمینه نمودن نورهای سردردان . . .

در این مدل میدان دید نامطلوب  3درجه است که یک حاشیه اطمینان
 5درجهای را به دست میدهد.

همانطور که اس شک  18نیز مشاهده میشود ،در حالت بدون
استداده اس س ر در مدل استوانهای ،نورهای سردردان تا ساویه حدود 41
درجه نیز دریافت شدهاند ،درحالیکه در حالت استداده اس س ر بدون پره
نورهای سردردان در باسه بین  9تا  4درجه و همچنین در ساویه بیشتر
اس  15درجه کامالً حذف شدهاند .درنهایت استداده اس س ر پرهدار در این
مدل باعث شده تا  PSTدر سوایای  2/8تا  11درجه و همچنین بیشتر
اس  18درجه کامالً صدر شده و در سوایای باقیمانده نسبت به حالت س ر

شکل  :14مقایسه  PSTدر محل آشکارساز در سه حالت مختلف برای

بدون پره کاهش محسوسی داشته باشد.
درنهایت برتابنددی حاص اس نورهای سردردان در مدلهای
استوانهای و مخروطی ،پس اس نصب س ر و پرههای درون آن مطابق شک
 15مورد مقایسه قرار درفت .با توجه به نمودار شک  15مشخص شد
که هر دو مدل در محدوده سوایای کمتر اس حدود یک درجه عملکرد کامالً
یکسانی دارند (یعنی عدم تضعیف و مسدودساسی نور در این محدوده).
نمودار شک  15نشان میدهد که ساختار محدظهها ،وجود س ر و پرهها
باعث شده است که بعد اس ساویه  18درجه در مدل استوانهای و  3درجه
در مدل مخروطی هیچدونه نور سردردانی در مح آشکارساس دریافت
نشود .بنابراین در این سوایا نورهای سردردان نمیتوانند اثر مخربی روی
کیدیت تصویر داشته باشند .اس طرفی در مدل استوانهای در محدوده 2/8
تا  11درجه ،نورهای سردردان کامالً حذف شده و  PSTدر این سوایا صدر
شده است .همچنین در محدوده  11تا  18درجه در مدل استوانهای و
محدوده  2/5تا  3درجه در مدل مخروطی میزان  PSTتا حدود 11-5
برابر مقدار اولیه کاهش یافته است؛ اما آنچه واضح است ،این است که
نورهای سردردان در سوایای باالتر اس  18درجه ،در هر دو مدل صدر
شدهاند .اهمیت این موضوع به این دلی است که محدودیت در طول
س ر منجر شده بود که ساویه دید نامطلوب تا  84/11درجه افزایش یابد،
اما با ساسوکارها و اقداماتی که در طراحی کنترلکنندههای میدان دید
نامطلوب در نظر درفته شد ،این ساویه تا  18درجه کاهش یافت،
بهطوریکه اس این ساویه به بعد نورهای سردردان بهطور کام در مح
آشکارساس مسدود شدند .ساویه  18درجه بهدستآمده برای میدان دید
نامطلوب دارای اهمیت سیادی است ،سیرا همانطور که ددتیم ،در مدار
 LEOساویه خورشید در طول سال نسبت به محور دوربین در حدود 18
تا  23/1درجه است ،بنابراین دوربین میتواند بدون هیچ مشکلی به
خورشید نزدیک شود .اما برای اینکه بتوان حاشیه اطمینان مناسبی را
برای دوربین در نظر درفت ،میتوان اس مدل مخروطی استداده کرد ،سیرا

مدل استوانهای
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شکل  :15مقایسه عملکرد مدلهای مختلف طراحیشده برای سامانه
اپتیکی برای مقابله با نورهای سرگردان
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 در سوایایPST  مقدار، اس طرفی با اضافه نمودن س ر به سامانه.یافته است
 بهخوبی مشاهده.باالتر اس یک درجه کمتر اس حالت بدون س ر شده است
 درجه در هر18 میشود که میزان نورهای سردردان در سوایای باالتر اس
 ساویه، بنابراین با ساسوکارهای در نظر درفتهشده.دو مدل صدر شده است
، درجه کاهش یافت18  درجه به84/11  اس،)max( دید نامطلوب
بهطوریکه اس این ساویه به بعد نورهای سردردان بهطور کام در مح
.آشکارساس مسدود شدند
مقایسه بین دو مدل نشان میدهد که هر دو بهخوبی میزان نورهای
 با این تداوت که در مدل مخروطی میدان،سردردان را کاهش دادهاند
5  بنابراین حاشیه اطمینان، درجه کاهش یافته3 دید نامطلوب تا
 اس طرفی در مدل.درجهای نسبت به مدل استوانهای به دست میدهد
 ولی، درجه وجود دارد18 استوانهای ادرچه میدان دید نامطلوب تا
 درجه11  تا2/8  در باسه بین،همانطور که اس نمودارها مشاهده میشود
 همچنین ساخت.تقریبًا هیچ نور سردردانی به آشکارساس وارد نمیشود
مدل استوانهای نسبت به مدل مخروطی راحتتر بوده و ساختار هندسی
آن بهدونهای است که فضای مناسبی را برای طراحی دیگر ابزارهای
، همچون پرههای نوری درون محدظه،کنترلکننده نورهای سردردان
 درحالیکه به دلی ساختار مخروطی شک در مدل.فراهم میکند
. فضای موردنیاس برای طراحی چنین ابزارهایی وجود ندارد،مخروطی
بنابراین میتوان ددت در صورت نیاس به کنترل و کاهش بیشتر نورهای
. مدل استوانهای میتواند انتخاب بهتری باشد،سردردان
بهطورکلی میتوان نتیجه درفت که اقدامات انجامشده در این مقاله
، بسته به نوع مدل، درجه18  تا3 منجر شد تا میدان دید نامطلوب به
 عالوهبراین پرتوهای میدان دید نامطلوب در محدوده سوایای.کاهش یابد
 این. برابر توان ورودی تضعیف شدهاند11-5  تا حدود، درجه18  تا3
 بهطوریکه میتوان اس نورهای سردردان،مقدار کاهش قاب توجه بوده
.باقیمانده صرفنظر کرد
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