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رضا رضاییرضا رضایی
دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریفدانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

رصدخانه ملی، پژوهشگاه دانش های بنیادیرصدخانه ملی، پژوهشگاه دانش های بنیادی



  

سرفصل ها

انواع رصدهای خورشیدانواع رصدهای خورشید

رصدخانه های خورشیدیرصدخانه های خورشیدی
                            

      

  پروپوزال هاپروپوزال ها

  جمع بندیجمع بندی
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تلسکوپهای با کانون بلندتلسکوپهای با کانون بلند
تلسکوپهای با کانون کوتاهتلسکوپهای با کانون کوتاه

تلسکوپهای رباتیکتلسکوپهای رباتیک
تلسکوهای مداریتلسکوهای مداری
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نمونه رصد زمینینمونه رصد زمینی

1 arc min1 arc min
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نمونه رصد مدارینمونه رصد مداری

SOHO, EIT

GOES



  

● Heliostat  :    McMath-Pierce (1962)
● Coelostat :    VTT (1986)
● Turret:           DST (1960), SST (2002)

Typical focal length : 10-80 m

typical  f ratio : 25-100

issues: building cost, derotator cost
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یک- تلسکوپ های با فاصله کانونی بلندیک- تلسکوپ های با فاصله کانونی بلند
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Vacuum Tower Tel.Vacuum Tower Tel. Dunn Solar Tel.Dunn Solar Tel. Swedish Solar Tel.Swedish Solar Tel.

1986 1960 2002



  

● Hida (1979)            A 60       Gregory domeless
● DOT (1997)            E45        mod. Cassegrain
● THEMIS (1996)      A 90        Ritchey-Chrètien 
● GREGOR (2012)    A 145     Gregory
● DKIST (2022)         A 400       off axis

primary focal length : 2-10 m

effective focal length : 10-100 m

typical f number : 25-100

issues: hot focus
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دو- تلسکوپ های با فاصله کانونی کوتاهدو- تلسکوپ های با فاصله کانونی کوتاه
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HOT focus !!HOT focus !!

DOT (1997)DOT (1997)
GREGOR (2012)GREGOR (2012)



  

● Chrotel (2012)              A
● Kanzelhohe (1990)      E
● Big Bear (1980)            A

diameter of objective :  10-20 cm

field of view : 0.5 deg (full disk)

wavelengt coverage: continuum and line

issues: seeing
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سه- تلسکوپهای رباتیکسه- تلسکوپهای رباتیک
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ChrotelChrotel

Bethge et al. (2012)
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Solar Adaptive OpticsSolar Adaptive Optics

Rimmele et al. (2011)



  

● Valut project
● ISS solar telescope
● Baloon solar telescopes
● SDO, IRIS, SOHO, Hinode, Yohkoh, ...

diameter of objective :  10-100 cm

field of view : variable

wavelengt coverage: X-ray, EUV, optical

issues: weight, power, cost, bandwidth
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چهار - تلسکوپ های مداری/فضاییچهار - تلسکوپ های مداری/فضایی
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SOHO

Hinode

Solar 
Orbiter



  

  طرح اول: یک تلسکوپ کوچک رباتیکطرح اول: یک تلسکوپ کوچک رباتیک

Diameter : 10-20 cmDiameter : 10-20 cm

FOV :  full diskFOV :  full disk

Operation : roboticOperation : robotic

Wavelength : near UV, visible Wavelength : near UV, visible 

Technology : vacuumTechnology : vacuum

Dedicated cooling system : noDedicated cooling system : no

Resolution: 2”

Lifetime: 20 yrs

Data archive

Power: ~ 500 W

data << 1 MB/s

Maintenance ~ k$

Cost: 100+ k$
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طرح دوم: یک تلسکوپ کوچک فضاییطرح دوم: یک تلسکوپ کوچک فضایی

Diameter : 5-10 cmDiameter : 5-10 cm

FOV :  full diskFOV :  full disk

Operation : roboticOperation : robotic

Wavelength : EUV, visibleWavelength : EUV, visible

Technology : basicTechnology : basic

Dedicated cooling system : noDedicated cooling system : no

Resolution: 2”

Lifetime: hours

Weight: ~ 4kg

Power: ~100 W

data < 1 MB/s

Length ~ 70 cm

Cost: 50+ k$
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طرح سوم: یک تلسکوپ نیم متری زمینیطرح سوم: یک تلسکوپ نیم متری زمینی

Diameter : 40-50 cmDiameter : 40-50 cm

FOV :  5 arc minFOV :  5 arc min

Operation : manualOperation : manual

Wavelength : near UV, visibleWavelength : near UV, visible

Technology : vacuumTechnology : vacuum

Dedicated cooling system : yesDedicated cooling system : yes

Resolution: 1”

Lifetime: 20 yrs

Spectrogram 

High-cad data

High-res image

Magnetogram 

Cost: 500+ k$

Maintenance >> k$
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جمع بندیجمع بندی

تلسکوپ های خورشیدی نسبت به تلسکوپ های شب طراحی اپتیکی تلسکوپ های خورشیدی نسبت به تلسکوپ های شب طراحی اپتیکی 
متفاوتی دارند و  از تکنیک های متفاوتی استفاده می کنندمتفاوتی دارند و  از تکنیک های متفاوتی استفاده می کنند

یک تلسکوپ کوچک رباتیک بهترین طرح برای شروع استیک تلسکوپ کوچک رباتیک بهترین طرح برای شروع است

مکان یابی دقیق نیاز به طرحی مقدماتی برای اندازه گیری دید داردمکان یابی دقیق نیاز به طرحی مقدماتی برای اندازه گیری دید دارد

رصد با توان تفکیک بال نیازمند تلسکوپی با ابعاد حدود نیم متر استرصد با توان تفکیک بال نیازمند تلسکوپی با ابعاد حدود نیم متر است

رصد خورشید با یک تلسکوپ کوچک سوار بر  ماهواره می تواند نخستین رصد خورشید با یک تلسکوپ کوچک سوار بر  ماهواره می تواند نخستین 
رصد فضایی ایران باشدرصد فضایی ایران باشد
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