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Abstract

Cassegrain se trata de uma configuração ordenada de um primeiro espelho côncavo seguido de um espelho
secundário convexo. Comumente utilizada em telescópios do tipo óptico também já se faz presente em antenas
de rádio e outros aparatos. Este trabalho tem como objetivo demonstrar os vários designs da configuração
Cassegrain e suas aplicações.

I. Desenvolvimento

Telescópios que utilizam a configuração
Cassegrain consistem basicamente em
dois espelhos alinhados pelo eixo óptico.

A ideia deste modelo é colocar um ponto fo-
cal em um ponto de interesse atrás do espelho
primário, neste caso o côncavo, e uma objetiva
no convexo de forma a ampliar a distância fo-
cal em um sistema mecanicamente pequeno.
Existe uma grande variedade de designs para
a configuração Cassegrain, entre elas podemos
citar o:

• Modelo Clássico
• Ritchey-Chretien
• Configuração fora de eixo
• Dall-Kirkham
• Schmidt-Cassegrain
• Maksutov-Cassegrain
• Argunov-Cassegrain
• Klevtsov-Cassegrain

i. Design Cassegrain

• Modelo Clássico: Este design consiste
basicamente em um espelho primário
parabólico e um secundário do tipo hiper-
bólico. O secundário tem como função re-
fletir a luz de volta para o buraco, objetiva

ou qualquer que seja o aparato utilizado
para captar a mesma.

• Ritchey-Chretien: Essa variação consiste
em dois espelhos hiperbólicos ao invés de
um, essa variação tem uma vantagem so-
bre a primeira que é a característica de não
sofrer aberrações cromáticas e esféricas.

• Fora de eixo: a configuração fora de eixo
tem como característica espelhos "fora
de eixo" organizados de forma a evitar
a aparição de sombras sobre o espelho
primário.

• Dall-Kirkham: Criada originalmente por
Horace Dall, consiste em um espelho côn-
cavo elíptico como primário e um convexo
esférico como secundário.

ii. Cassegrain Clássico

Como já mencionado, o modelo clássico de
Cassegrain consiste um um espelho primário
parabólico e um secundário hiperbólico. Como
todas as variações citadas acima, esta também
possui a característica de se adequar muito
bem em sistemas mecanicamente pequenos,
em pequenas câmeras por exemplo. O espelho
secundário costuma ser montado em cima de
uma pequena, clara e plana placa de vidro que
fecha o tubo do telescópio. Este tipo de arranjo
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elimina alguns tipos de efeitos de difração
como por exemplo o "em forma de estrela", as-
sim o tubo fechado fica completamente limpo
e o principal protegido, porém às custas da
perda de captação de luz.

Figure 1: Raio de Luz através de um telescópio
Cassegrain

II. Análise do Cassegrain Clássico

O modelo faz uso de seu arranjo de espelhos
para ordenar os raios da forma desejada. O
parabólico côncavo e refletor tem como função
refletir todos os raios de luz paralelamente ao
seu eixo de simetria em direção a um único
ponto comum, o próprio foco. Por sua vez, o
convexo hiperbólico tem dois focos, refletindo
os raios que vem em direção a um de seus fo-
cos para o outro. Os espelhos adotados neste
tipo de telescópio são projetados e posiciona-
dos de forma a dividir um único foco entre sí,
e assim, o segundo foco do espelho hiperbólico
vai estar no mesmo ponto onde a imagem deve
ser observada.
Nesta configuração, se considerarmos F como
a distância focal efetiva do sistema, F2 como a
distância do secundário para o foco e D como
a distância entre os dois espelhos, podemos es-
crever uma expressão para o raio de curvatura
de cada um dos dois espelhos, sendo eles:

R1 = − 2DF
F − F2

,

e

R2 = − 2DF2
F − F2 − D

.

Porém, existem outras formas de descrever
a configuração clássica, se por exemplo pos-
suíssemos ao invés de F2 e D, a distância do
foco primário F1 e a distância até o foco atrás

do espelho primário b, então poderíamos escr-
ever D e B de outra maneira:

D =
F1(F − b)

F + F1
,

e

B = D + b.

Também podemos inferir que a constante
cônica do espelho primário é K1 = −1 e a
do espelho secundário K2 é tal que podemos
mudar o foco para a posição que nos convir:

K2 = −1 − α −
√

α(α + 2).

onde α deriva da matemática relacionada à
geometria da hipérbole/parábola com a con-
stante cônica, e é dado nesse caso por:

α =
1
2
[

4DF2M
(F + F2M − DM)(F − F2 − D)

]2.

E finalmente M = (F − F2)/D é a magnifi-
cação secundária.

i. Catadioptric Cassegrain

A variação denominada "Catadioptric
Cassegrain" é amplamente utilizada em
telescópios e possui 4 variações principais:
Schmidt-Cassegrain, Maksutov-Cassegrain,
Argunov-Cassegrain e Klevtsov-Cassegrain.
Essas variações consistem no geral em dois
espelhos(várias vezes em conjunto com um
espelho esférico para diminuir os custos)
aliados com refrativo corretor, que tem como
trabalho corrigir as aberrações resultantes
da configuração de espelhos. Não serão
discutidos nesse trabalho em conta da maior
complexidade.

ii. Aplicações

Fora as aplicações comuns do Cassegrain como
os telescópios aqui discutidos, também ex-
istem aplicações interessantes desse modelo
em satélites de telecomunicações, estações ter-
restres, além de antenas de rádiotransmissão e
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radio telescópios. Como exemplo rápido, pode-
mos citar a antena de rádio Cassegrain(cujo im-
agem será anexada) localizada na JPL’s Gold-
stone Antenna Complex e tem seu foco local-
izado no seu pedestal, ou parte superior.

III. Referências

http://www.azooptics.com/Article.aspx?

ArticleID=663 acessado: 20/05/2016

https://en.wikipedia.org/wiki/

Cassegrain_reflector acessado: 20/05/2016

http://mathworld.wolfram.com/

Hyperbola.html acessado: 20/05/2016

http://mathworld.wolfram.com/

ConicSection.html acessado: 21/05/2016

https://en.wikipedia.org/wiki/Conic_

constant acessado: 21/05/2016

https://en.wikipedia.org/wiki/Conic_

constant acessado: 21/05/2016

IV. Anexos

Figure 2: Antena em JPL’s Goldstone Antenna Complex
Link: http://deepspace.jpl.nasa.gov/images/dsn/goldstone21.jpg

Figure 3: Exemplo de Telescópio Cassegrain
Link: https://media1.britannica.com/eb-
media/61/67961-004-1115408A.jpg
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  O arco-íris é um dos mais belos fenômenos ópticos e meteorológicos que pode ser 

encontrado na natureza. Durante toda a história da humanidade inspirou a arte e o misticismo 

devido à sua beleza, cores e forma. O arco-íris foi objeto de estudo durante séculos e, com 

certeza, entendê-lo por completo foi algo desafiador para vários físicos e matemáticos.  

Em 1637 René Descartes em seu livro “Discurso sobre o método”, apresentou suas 

experiências com arco-íris. Ele reparou que um arco-íris poderia se formar até mesmo em um 

jardim, bastando apenas de jatos de água, que têm gotículas de diferentes tamanhos, e os 

raios solares. Partindo desse princípio, Descartes fez a mesma experiência que Teodorico de 

Freiberg pôs em prática no ano de 1304, na qual foi utilizado um globo de vidro cheio de água 

e, assim, puderam observar que só conseguiam ver uma cor por vez, ou seja, cada gotícula 

espalha apenas uma cor. Antes disso, no ano de 1226, Roger Bacon mediu o ângulo do arco-íris 

em relação ao olho do observador e obteve 42º para o primário e 50º para o secundário 

(Tragtenberg 1986). 

  

  Arco-íris podem ter inúmeras (k) reflexões internas, embora apenas o primeiro e 
segundo podem ser visto na natureza. Já foram determinados ângulos, tamanhos, 
sequência e intensidade de cores de arco-íris de até 20 reflexões internas utilizando 
geometria óptica (Walker 1976).  Consideremos o ângulo de desvio entre os raios 
incidente e emergente (  ) depois de k reflexões. Cada reflexão causa um desvio de π−2r; 
(r=r(i) sendo o ângulo de refração, em função do ângulo de incidência i) e duas refrações 
sempre ocorrem, temos então (Adam 2002): 
 

     = 180 – [2(i - r) + k(180) – 2r)] 
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 Fazendo a derivada dessa equação em relação a i e igualando a 0 para obter o 
ângulo de desvio máximo: 
 

    

  
             

  

  
     

 
Assim, isso implica que (k +1)(dr/di) = 0. De     temos que o primeiro arco-íris 

(k=1) temos D1(i)= π − 4r + 2i; e para o secundário (k=2) D2=2i − 6r. Para encontrarmos o 
   máximo é preciso usar a lei de Snell. Onde N é o índice de refração para o raio 
incidente. 

 
Como: 
 

                   
 

Tem-se que: 
 

                       
 

Combinando as expressões acima temos:  
 

                             
 
 

Rearranjando a equação obtemos: 
 
 
 
 
 
 

Tendo o      sendo o β da imagem abaixo, temos através de trigonometria e 
utilizando as equações acima temos que para k = 1 com i =     : 

 

 
Figura 2 Nos mostra o ângulo      (β na figura) utilizado nas expressões futuras (Foi utilizado 4/3 sen(β) pois β 

não pode ser maior que        
 

 
  devido ao ângulo crítico da água e ar). 
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Que este       é na verdade um mínimo para k = 1 resulta do fato de: 
 

  
       

                  

         
 

 
Que é positivo se N > 1 e 0 < r < π/2, exceto se a incidência for normal. Assim 

temos que a generalização para       para qualquer reflexão interna (k) é: 
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Solução para aberração esférica em telescópios

refletores

Autora: Alessandra Chioquetta

Introdução:

O telescópio re�etor é um telescópio óptico que utiliza uma combinação
de espelhos curvos para re�etir a luz e formar uma imagem. Estes telescópios
eliminam a aberração cromática que há em telescópios refratores, mas produzem
outros tipos de distorções, como a causada por espelhos esféricos.

A aberração esférica é um fenômeno em que os raios de luz incidentes próxi-
mos à borda das lentes são muito mais refratados do que os raios que incidem
próximos ao eixo óptico e os raios de luz incidentes próximo das bordas dos es-
pelhos são re�etidos além do foco. No caso dos espelhos, isso forma uma auréola
luminosa à frente do foco. Isso gera um empecilho para a formação de imagens
em telescópios refratores, pois os espelhos são responsáveis por focar a maior
quantidade de informações em um único ponto.

Desenvolvimento:

Para resolver o problema da imagem formada por espelhos curvos é preciso
encontrar uma forma de focar toda a informação obtida em um único ponto.

Apesar do espelho ser uma superfície, o problema será resolvido para uma
curva e depois o raciocínio será estendido para uma superfície novamente.

Primeiramente assume-se que os objetos observados estão a uma distância
muito grande, assim todos os raios que chegam ao telescópios são paralelos ao
eixo óptico. Segundo, coloca-se um eixo de coordenadas com a origem no foco do
espelho ,ou pensando de maneira contrária, pode-se colocar uma fonte luminosa
em um ponto, tal que todos os raios saiam paralelos após a re�exão. Toma-se a
reta tangente a um ponto P qualquer pertencente à curva e um ponto R onde a
tangente cruza com o eixo óptico, formando assim três ângulos: α (ângulo entre
a tangente e o feixe incidente), β (OPR) e γ (PRO).

Desta forma:

Pela lei da re�exão precisa-se que β = α e pelo triângulo ROP temos α = γ,
logo β = γ, sendo assim um triângulo isóceles tal que RO = OP . Pode-se

1
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chamar as coordenadas do ponto P de (x,y), as quais pertencem à curva C.

Logo OP =
√
x2 + y2

Assim temos:

tanγ =
dy

dx
=
PQ

RQ
=

PQ

OQ+OR
=

PQ

OQ+OP

Substituindo em função de x e y:

dy

dx
=

y

x+
√
x2 + y2

(1)

Resolvendo a EDO* temos: C2y2 − 2Cx = 1, onde C é uma constante (C>0).
A representação dessa curva é dada por uma parabóla na coordenada x (eixo
óptico). Analisando o resultado, podemos estender a interpretação dele de
R2 ⇒ R3, a partir revolução da parábola teremos um paraboloide.

Conclusão:

Ao fazer uma combinação de espelhos curvos para um telescópio, o espelho
que recebe a informação deve possuir um formato parabólico, assim a imagem
formada estará focalizada e não sofrerá aberração esférica. Dessa forma coloca-
se o detector de informações no foco desse espelho para formar imagens nítidas.

Este tipo de con�guração serve para várias frequências no espectro eletro-
magnético, sendo por exemplo bem comum as antenas utilizadas recepção de
emissoras de TV, rádio via satélite, detecção de infra-sons, ultra-sons e espio-
nagem.

2
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Apêndice:

(*) Resolução de 1:
A equação pode ser escrita da forma:

dx

dy
=
x

y
+

√
1 +

(
x

y

)
2

u = x
y , x = yu , dx

dy = u+ y du
dy

u+ y
du

dy
= u+

√
1 + u2

dy

y
=

du√
1 + u2

∫
dy

y
=

∫
du√
1 + u2

Para a segunda parte precisará de uma substituição trigonométrica: u =
tan(w), du = sec2wdw

∫
du√
1 + u2

=

∫
sec2w√

1 + tan2w
dw =

=

∫
secwdw = ln|tanw + secw| = ln|u+

√
1 + u2|

E então:

ln|y|+ ln|C| = ln|u+
√

1 + u2|

C>0

Cy = u+
√

1 + u2

Cy =
x

y
+

√
1 + (

x

y
)2

Cy2 − x =
√
x2 + y2

Elevando ao quadrado e divindo por y2 temos:

C2y2 − 2Cx = 1

3
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Noções Básicas Acerca do Funcionamento de um Interferômetro de Mach-Zehnder

Física IV, Universidade Federal de Santa Catarina -  Florianópolis, SC, Brasil

AUTOR: CAIO ADRIANO SILVANO

    A seguir será apresentada a análise de alguns fatores essenciais para o entendimento dos eventos
físicos  ocorridos  quando  realizados  experimentos  com o  Interferômetro  de  Mach-Zehnder.  No
entanto,  a  complexidade  desses  eventos  depende  de  diversos  fatores,  os  quais  podem  tornar
necessárias  abordagens  no  âmbito  da  Mecânica  Quântica.  Portanto,  aqui  será  apresentada  uma
configuração bem específica de um experimento com o citado Interferômetro, possibilitando uma
interpretação clássica dos resultados (de maneira nenhuma descartando a importância da abordagem
“Quântica”). 

O Interferômetro de Mach-Zehnder

  O Interferômetro  de  Mach-Zehnder  é  um
dispositivo  com  utilização  experimental
análoga  ao  Experimento  da  Dupla  Fenda  de
Young. Nele, utiliza-se de conceitos da teoria
ondulatória  da  luz  para  tornar  possível  a
observação  do  padrão  de  interferência  de
ondas,  com  'franjas'  claras  e  escuras  sendo
projetadas  num  anteparo.  O  conceito  deste
aparato  surgiu  em  um  artigo  de  Ludwig
Zehnder  (1891)  e  foi  aperfeiçoado  em 1892,
em um artigo de Ludwig Mach. Desde então, é
vastamente  utilizado  em  experimentos  de
Mecânica Quântica (com diversas finalidades,
entre  elas  estudos  acerca  de  computação  e
criptografia quânticas).

  O  Interferômetro  de  Mach-Zehnder
apresentado na  Figura 1 é composto de uma
fonte de luz (laser); dois espelhos comuns (E1
e E2), os quais são considerados como ideais
(refletem  100%  da  luz  que  os  atinge);  um
anteparo e dois espelhos semirrefletores (S1 e
S2)  –  também  denominados   “divisores  de
feixe”, por refletirem metade da luz que incide
sobre  eles  e  'transmitirem'  os  outros  50%
(divisores  de  feixes  são  em  geral  placas  de
vidro  com  uma  camada  de  metal  ou  um
material  dielétrico na superfície direcionada à
luz incidente. A quantidade de luz transmitida e
refletida pode ser alterada de acordo com o 
material utilizado na camada sobre o vidro).

  
  Também  é  importante  desconsiderar  a
espessura dos espelhos, pois assim se garante
que,  no  caso  de  uma  cobertura  feita  de  um
material  dielétrico,  os  divisores  de  fluxo
causarão  uma  inversão  de  fase  (mudança  de
fase com φ = 180° = π) quando houver reflexão
e não haverá mudança de fase quando a luz for
transmitida (esses valores vêm das Equações de
Fresnel  para  reflexão e  transmissão  de  ondas
eletromagnéticas  num  dielétrico).  Porém,  a
situação é essa quando o material semirrefletor
tiver índice de refração maior que o do meio
onde a luz estava se propagando. Em geral, os
divisores  de  feixes  têm  em  sua  composição
uma camada dielétrica com índice de refração
intermediário  entre  o  vidro  e  o  ar,  o  que  é
suficiente  para  cumprir  as  especificações
necessárias para esse experimento – se a taxa
de  reflexão  e  transmissão  não  forem  iguais
(50%/50%),  não  há  interferências
completamente destrutivas ou construtivas.

 Figura 1

12 noções básicas acerca do funcionamento de um interferômetro de mach-zehnder



  
  Para  analisarmos  o  experimento,  devemos
considerar  a  Teoria  Eletromagnética de
Maxwell.  A  luz  deve  ser  tratada  como
composta  por  ondas  eletromagnéticas  de
intensidade  proporcional  ao  quadrado  da
amplitude do campo elétrico associado. Essas
ondas serão aqui caracterizadas como planas, e
então descritas de acordo com a função:

vec<E> = vec <Eo> sen(kx − ωt) ,
  onde  Eo  representa  a  amplitude  do  campo
elétrico;  k = 2π/λ  é o número de onda;  λ é o
comprimento de onda;  ω = 2πf é a frequência
angular e f é a frequência. 
  De acordo com o caráter ondulatório, o campo
elétrico  deve  oscilar  entre  valores  máximos,
nulos e mínimos (esses mínimos têm amplitude
com módulo igual ao módulo dos máximos).
  Na ocasião de combinarmos duas ondas deste
tipo, dependendo da diferença de fase φ entre
elas,  poderemos sobrepor  seus  máximos (não
há  diferença  de  fase,  a  amplitude  da
combinação  será  duas  vezes  maior  que  a  de
uma onda isolada – interferência construtiva);
seus mínimos (situação semelhante à anterior);
valores intermediários; ou até mesmo máximos
com mínimos  (diferença  de fase  de  π,  o  que
gera  um  “cancelamento”  –  interferência
destrutiva).  A diferença  de  caminho  entre  as
duas trajetórias gera essas diferenças de fase, e,
portanto, o padrão de interferência visualizado
no  anteparo  (Figura  2:  franjas  claras  –
interferência  construtiva;  franjas  escuras  –
interferência destrutiva). 
  A onda, quando sai da fonte, atinge o espelho
S1  e divide-se,  sendo que a parte transmitida
segue  o  caminho  A  e  a refletida  segue  o
caminho B. Os espelhos comuns refletem esses
feixes,  os  quais  incidem no  espelho  S2,  e  a
diferença de fase φ dos feixes que chegam ao
anteparo pode ser calculada. Como já citado, a
intensidade da luz  é proporcional ao quadrado
da amplitude do campo  elétrico. No anteparo,
este  campo  elétrico  será  o  resultante  da
combinação  das  ondas  as  quais  viajaram por
diferentes  caminhos  (A  e  B). Sendo 2Io a
intensidade do feixe que  sai da fonte e incide
no  espelho S1  (como a luz se divide em duas
partes  iguais), teremos ondas com intensidade
Io. O campo  elétrico  associado  a  cada  uma
dessas ondas terá amplitude Eo. 

   
  
  Essas ondas se combinam após atingirem S2.
Podemos descrever essa combinação como:
 Er = Eo sen(kx − ωt) + Eo sen(kx − ωt + φ)  
 Essa expressão mostra a superposição das duas
ondas,  existindo  entre  elas  uma  diferença  de
fase representada pela constante φ.
  Para que possamos enxergar no anteparo um
padrão  de  interferência  estável,  é
imprescindível  que  as  duas  ondas  sejam
coerentes.  Para isso, a diferença de fase deve
ser  constante  no  tempo,  podendo  assumir
valores  distintos  apenas  quando  analisarmos
diferentes áreas do anteparo. A escolha da fonte
de luz é de importância essencial para que haja
coerência entre as ondas.
 Podemos  reescrever  a  expressão  para  a
combinação utilizando a relação trigonométrica

 sen(a + b) + sen(a − b) = 2sen(a) cos(b)
  Definindo a = kx + ωt + φ/2 e  b = −φ/2  e
sabendo  que  cos(φ/2)=cos(-φ/2),  podemos
descrever o campo elétrico resultante como: 

 Er = 2Eo cos(φ/2)sen(kx − ωt + φ/2)
  Essa equação explicita que ao superpormos as
duas ondas (coerentes,  com diferença de fase
φ), geramos uma onda eletromagnética a qual
propaga-se  na  mesma  direção  dessas  duas
ondas e tem amplitude E1 = 2Eo cos(φ/2).
  Assim sendo, a intensidade da luz num ponto
do  anteparo  (proporcional  ao  quadrado  da
amplitude  E1 e dependente de φ  entre as duas
ondas) deve ser: 

I  4E∝ o² cos² (φ/2)
  Logo, as regiões do anteparo em que φ = 2π
são  vistas  como  tendo  maior  intensidade
luminosa (interferência construtiva), e os locais
com  escuridão  são  aqueles  em  que  φ  =  π
(interferência destrutiva). Dessa maneira, como
previsto,   podemos  observar  (Figura  2)  um
padrão de interferência do modo: 

Figura 2
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LEGENDA :

vec<X> : Indica que X é uma entidade vetorial
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