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ABSTRACT 

Vahtras, S. Automatic guidance telescope base. – higher education thesis in technotronics. 

Tartu: Estonian University of Life Science, 2014. Two copies. 83 pages. 11 figures. 

27 drawings. Format A4. In Estonian.  

The purpose of this project is to build an automatic telescope base which is connected to 

the computer and which has the lowest possible price, preferably costing less than 500 

euros. The aim is also to keep the construction of the telescope base and the user interface 

as simple as possible. The outcome of this project is usable for observing stars and planets 

in real life. This paper describes how the automatic telescope base is constructed and 

which devices are used to guide the telescope base. The paper also gives an overview of 

how the software which reads and processes the data from the sensors works.  

This paper consists of four parts. The first part is an introductory part that describes the 

purposes of this project, the objectives that must be fulfilled for this project and the 

justifications for conducting this project. The second part is the compositional part that 

gives an overview of the main structural components of the automatic telescope base. The 

third part is the technological part that describes the technology that was used to 

manufacture the main components of the telescope base and also describes the software 

developed for the telescope base. The fourth and the last part of this paper is the 

experimental part that explains the experiments done during the construction of the 

telescope base. 

Keywords: automatic telescope base, Arduino microcontroller, stepper motor, inertial 

measurement unit, compass module, real time clock, virtual planetarium, local sidereal 

time calculation. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 
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1. SISSEJUHATAV OSA 

1.1. Sissejuhatus 

Tähistaevast on alati inimest huvitanud. Selle vaatlemiseks ja uurimiseks on vaja nii 

teleskoopi ennast kui ka monteeringut, mis vastava suurusega teleskoopi stabiilselt 

kannaks ja võimaldaks sujuvalt osutada. Hetkel on olemas erinevaid monteeringuid, nii 

erineva suurusega kui ka erinevate tööpõhimõtetega. Reegel on aga see, et mida suurem on 

teleskoobi suurendus, seda stabiilsem peab olema monteering, mis omakorda tähendab 

seda, et suurem peab olema ka monteering ise, muutes ühtlasi kallimaks ka monteeringu 

hinda. Seega, mida täpsemalt ja detailsemalt soovitakse tähistaevast uurida, seda kallimaks 

läheb ka hind, mida vastava seadme eest tuleb maksta. 

Monteeringuid on automaatseid ja manuaalseid. Manuaalsetel monteeringutel tuleb 

teleskoopi ise käisitsi keerata ja otsida tähti, mida soovitakse vaadelda, jättes samal ajal 

meelde, kuhu teleskoop hetkel osutab. Manuaalsete monteeringute kasutamine on 

aeganõudev ja eeldab teadmiste olemasolu, et leida konreetseid tähti taevast.  

Automaatsetel teleskoobi monteeringutel teevad selle töö ära mootorid koos vastava 

süsteemiga. Automaatseid monteeringuid on võimalik ühenda ka arvutiga, millega saab 

teleskoopi juhtida vastava virtuaalse planetaariumi programmi abil, kus peaksid olemas 

olema enamus nähtavatest tähtedest. Automaatsete teleskoopide hinnad varieeruvad aga 

500 eurost kuni 3000 euroni.  

Kõnealune töö koosneb neljast osast. Esimene osa on sissejuhatav, mis annab ülevaate töö 

eesmärkidest, töö ülesannetest ja koostatud projekti põhjendustest. Teine osa on 

konstruktiivne osa, kus tuuakse välja automatiseeritud teleskoobialuse põhilised 

ehituslikud komponendid. Kolmas osa on tehnoloogiline osa, kus seletatakse 

teleskoobialuse põhikomponentide valmistamise tehnoloogiat ning antakse ülevaade 

monteeringu tarkvaralisest poolest. Viimaseks osaks on katseline osa, kus selgitatakse 

monteeringu ehitamisel tehtud katseid ja nende katsete tulemusi koos tähelepanekutega.  

1.2. Töö eesmärk ja ülesanded 

Käesoleva töö põhieesmärk on ehitada võimalikult madala omahinnaga automaatne ja 

arvutiga ühendatav monteering, mille kogumaksumus jääks alla 500 euro. Samuti on 

eesmärgiks hoida töö raames ehitatava automaatse monteeringu ehituslik osa ja kasutatav 
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kasutajaliides võimalikult lihtsad. Eesmärgiks on ka projekti valmistööd rakendada 

tegelikus elus taevakehade vaatlemiseks. 

 

Käesoleva töö ülesanded on järgmised: 

1. Ehitada automatiseeritud teleskoobialus, kuhu on võimalik kinnitada erinevaid 

teleskoope. 

2. Välja arendada toimiv tarkvara, mis ühilduks teleskoobialusega. 

3. Ühildada tarkvara ja riistvara, et teleskoopi oleks võimalik reaalselt rakendada 

taevakehade vaatlemiseks.  

1.3. Projekti põhjendus 

Projekti aktuaalsus ja uudsus seisneb selles, et Eestis pole saadaval automaatjuhtimisega 

teleskoobimonteeringuid ja neid peab välismaalt tellima. Tänu sellele lisandub juba niigi 

kallile tootehinnale veel ka transpordihind, mis tõstab teleskoobi hinda veelgi. 

Automatiseeritud teleskoopide süsteemide hinnad on kõrged ja sellepärast on need vähe 

levinud. Samuti on olemasolevate monteeringute ehitus keeruline, mis tingib selle, et ka 

nende parandamine on keeruline ja vastavaid varuosi pole saadaval. Tüüpilisel juhul tuleb 

aga välismaalt tellitud kallis teleskoobimonteering saata rikke korral välismaale remonti, 

mis võtab palju aega ja on küllaltki kallis.  

Käesoleva töö raames ehitataksegi automatiseeritud teleskoobimonteering võimalikult 

madala omahinnaga ja lihtsalt ning võimalikult kergesti kättesaadavatest materjalidest. 

Ehituse lihtsus vähendab katkiminevate osade ja detailide arvu, kindlustades selle, et 

monteering oleks kauem töökorras. Madal omahind ja kergesti kättesaadavad materjalid 

võimaldavad rikke korral vigase detaili kergesti välja vahetada.  

Töös kirjeldatakse, kuidas monteering kokku pannakse ja missusuguseid vastavaid 

seadmeid kasutatakse monteeringu juhtimisel. Samuti kirjeldatakse tarkvara tööd, mis 

teostab andurite andmete lugemist ja töötlemist. Suurem osa kasutatavat materjali on 

saadud erinevatelt internetilehekülgedelt, sest eestikeelse materjali saadavus on väike. 
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2. KONSTRUKTIIVNE OSA 

2.1. Monteeringu liigitus 

Teleskoobialuse üks tähtsamaid osi on monteering. Teleskoobi monteering on seade, mis 

hoiab teleskoopi, ilma, et inimene peaks seda ise käes hoidma. Tähtede vaatluse ajal on 

äärmiselt oluline see, et teleskoop püsiks väga stabiilselt paigal. Igasugune väikseimgi 

teleskoobi liikmine ja värin põhjustab tõsiseid raskusi tähtede vaatlemisel. Näiteks juba 

väikeste suurenduste (üle-kümne kortsete suurenduste)  puhul muutb käte värin sedavõrd 

segavaks, et vaatlemine osutub raskeks või sootuks võimatuks. Monteeringu ülesandeks 

ongi vabastada vaatleja käed teleskoobi hoidmisest ja võimaldada nii stabiilsemat ning 

selgemat pilti. Teleskoobi monteeringuid on olemas mitmeid ning igal monteeringul on 

omad vead ja plussid. Kõige üldisemalt võib monteeringud jagada aga kaheks: 

ekvatoriaalne ja asimuutaalne monteering [1].  

Ekvatoriaalse monteeringu (joonis 2.1) üks telgedest on samasuunaline Maa teljega - see 

telg osutab taeva põhjapoolusele. Mööda seda telge saab teleskoopi liigutada ida-lääne 

suunas, teise teljes saab teleskoopi liigutada põhja-lõuna suunas. Ekvatoriaalsel 

monteeringul olevat teleskoopi liigutatakse taevakehale järgi ainult ümber polaartelje 

pöörates. Tavaliselt on selleks olemas vastav kruvi või elektriajam. Ekvatoriaalne 

monteering sobib hästi vaatlemiseks suure suurendusega, taevapildimistamisel see 

monteering praktiliselt kohustuslik. Ekvatoriaalse monteeringu puuduseks on see, et 

polaartelje seadistamine ning teleskoobi tasakaalustamine võtavad palju aega. Pikkade 

säriaegadega taeva pildistamisel on aga polaartelje õige asend määrava tähtsusega [1]. 

 

Joonis 2.1. Ekvatoriaalne monteering [2] 
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Asimutaalses monteeringus (joonis 2.2) teleskoopi saab liigutada vertikaal-ja 

horisontaalsuunaliselt. Näiteks töötab fotoaparaadi statiiv sarnasel põhimõttel. Vaadeldes 

asimutaalses monteeringus teleskoobiga taevakehi, peab teleskoopi liigutama samalaegselt  

nii vertikaalselt- kui ka horisontaalselt. Osa inimesi saavad sellega kiirelt hakkama, kuid 

teised peavad taolist tööpõhimõtet liiga keeruliseks. Asimuutaalse monteeringu üks miinus 

on veel see, et kui jälgida pikaajaliselt taevaobjekti, siis see pöörleb. Tava vaatlejat see ei 

mõjuta kuna ei vaadelda tähte nii kaua, et sellest aru saada. Kui hakata tegema pika 

säriajaga pilte siis mõjutab see välja tulevad pilte kuna tähtedele tekivad sabad, mis 

rikuvad pildi. Asimutaalse monteeringu eeliseteks on selle väike kaal ja lihtne ehitus - 

teleskoobi üles panemine võtab aega vaid mõni minut [1].  

 

 

Joonis 2.2. Asimutaalne monteering [2] 

Käesoleva töö raames ehitatakse just asimutaalne monteering. Nimetatud monteering 

ehitatakse eelkõige seepärast, et selle ehitus on kergem. Samuti tuleb käsoleva töö jaoks 

ehtitatud monteering automaatne ja seepärast ei pea inimene telgi ise liigutama, et taevast 

jälgida, vaid seda teevad mootorid arvuti vahendusel.  

 

2.2. Monteeringu konstruktsioon ja kasutatud materjalid 

Monteering (joonis 2.3) peab olema piisavalt tugev, kuid samal ajal ka piisavalt kerge, sest 

käesoleva töö raames ehitatud teleskoobialus on mõeldud ka kaasas kandmiseks ning seega 

peab alust olema võimalik lihtsalt ka transportida. Samuti on monteeringu ehitamisel 

oluline ka materjalide kättesaadavus ning taskukohane hind. Vähemtähtis ei ole ka asjaolu, 
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et kõnealune automaatne monteering peab olema ehitatud võimalikult lihtsal viisil, et 

komponentide arv, mis monteeringu töötamisel puruned võivad, oleks võimalikult väike.  

Eelnevaid põhimõtteid silmas pidades võib ehitatud automaatsest monteeringust anda 

järgneva ülevaate. Monteeringu keskne osa ehk tuumik, millel kogu monteering põhineb, 

on raam ning see koosneb nelikant alumiiniumtorust (lisa A joonis 1 ja lisa A joonis 2). 

Raamile kinnituvad kolm laagrit koos laagrikorpustega (lisa A), mis omakorda toetavad 

kahte võlli (lisa A joonis 6 ja lisa A joonis 5). Laagrikorpused kinnituvad raamile 

poltidega. Võllidele kinnituvad rihmarattad. Külgvõllile kinnitub kinnituspuks, millele 

omakorda kinnitub teleskoobi kinnituse plokk (lisa A joonis 9). Raamile kinnitub veel 

Arduino mikrokontroller koos anduritega. Raami külge katab plastik (Lisa A joonis 8). 

Lisaks on raami sees kaks samm-mootorit, mis liigutavad monteeringut kahes teljes. Terve 

monteering toetub koonusrull-laagrile, mis toetub plastikalusele (lisa A joonis 3). Raami 

katavad plastikkorpused (lisa B, lisa C ja lisa D), mis varjavad ohutuse mõttes kõik 

liikuvad osad. Korpust B ja C hoiab raami küljes kinni hoidik (lisa A joonis 7). 

Monteeringu põhi on tehtud plastikust (lisa A joonis 4). Monteeringul on olemas pult, kus 

saab nuppude abil liigutada mõlemat samm-mootorit vastavalt vajadusele. Monteeringut on 

võimalik monteerida kolmjala peale poldiga, mille saab keerata läbi kolmjala põhja 

teleskoobivõlli sisse.  

 

Joonis 2.3. Teleskoobi monteering: 1 – teleskoop; 2 – korpus C; 3 – kõrguse telje 

mehhaniiline sõlm; 4 – korpus B; 5 – raam; 6 – asimuudi telje mehhaniiline sõlm;   

7 – korpus; A 8 – kolmjalg; 9– plastik alus; 
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2.3. Üldteadmised samm-mootoritest 

Samm-mootor on elektriajam, mis muudab alalispinge võnkumised mehaaniliseks 

energiaks. Vastavalt ehitusviisile (bipolaarsed või unipolaarsed mootorid) on samm-

mootoritel 4, 6 või 8 ühenduseks olevat klemmi. Sellised mootorid on oma ehitusel 

sünkroonmootorid, mille rootor pöörleb sõltuvalt taktimpulssidest, mis on antud 

staatorimähisesse, ja mille pöördenurk määratakse sammude arvuga, mis on läbitud [3]. 

Kuna samm-mootorit juhitakse arvuliselt, siis sobib see ideaalselt kokku selliste 

juhtimissüsteemidega, nagu mikroprotsessorid. Iga signaali impulss võrdub vastava 

pöördenurgaga α, n impulsile võrdub seega pöördenurk γ= n·α . Seega saab samm-

mootoreid kasutada avatud juhtimisahelaga süsteemides ehk süsteemides, milles puudub 

tagasisideme vajadus. Samm-mootori plussiks on see, et ajami positsioneerimisel pole vaja 

tagasisideandurit. Tagamaks suuremat positsioneerimistäpsust, ehitatakse mootoreid, millel 

on rohkem pooluseid. Samm-mootorit järjestikuste impulssidega juhtides, võib mootori 

liikumine madalatel pööretel osutuda katkendlikuks [3].   

Sõltuvalt ehitus viisist võib samm-mootorid jagada kaheks: reluktantsmootoriteks 

(reaktiivrootoriga) ja püsimagnetmootoriteks (aktiivrootoriga). Samuti esineb ka kahte 

ehitus viisi ühendav konstruktsioon. Reluktants samm-mootori rootor sisaldab monoliitset 

hammastega südamiku, mis on tehtud on elektrotehnilisest terasest, ning kui staatorivool 

lülitatakse välja, kaob jääkmagnetism. Seetõttu võib magnetvoog pärast mootori 

pingestamist liikuda vabalt läbi südamiku. Reluktantsmootori rootor liigub selles suunas, 

kus magnetiline takistuse on väiksem [3]. 

Püsimagneti samm-mootorite (joonis 2.4) staator on ehitatud elektrotehnilisest terasest ja 

rootor sisaldab püsimagneteid, millel on vahelduvad poolused. Rootor pöörleb magnetvälja 

abil, mis tekitatakse  staatoris [3]. 
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Joonis 2.4. Püsimagnet samm-mootor [3] 

 

Reluktants samm-mootoritel (Joonis 2.5) ei ole püsimagnetid, seepärast puudub neil ka 

vooluvabas olekus takistusmoment. Püsimagnet samm-mootoritel on pooluste arv piiratud 

ja seepärast on neil piiratud positsioneerimistäpsus. Hübriid samm-mootori (Joonis 2.6) 

ehitamisel on kasutatud mõlema ehitusviisi mootorite omadusi ja seega on hübriid samm-

mootori rootoril olemas nii püsimagnetid kui ka hammasvöö [3]. 

. 

 

Joonis 2.5. Reluktants samm-mootor [3] 

 

 

Joonis 2.6. Hübriid samm-mootor [3] 
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2.4. Samm-mootorite tööpõhimõte 

2.4.1. Unipolaarne mootor 

Keskväljavõttega unipolaarsed samm-mootorid, millel on viis või kuus ühendustjuhet, 

ühendatakse reeglina joonisel 2.7 toodud skeemi järgi. Tavaliselt ühendatakse toite 

plussklemmiga keskväljavõte ning sellelks, et saavutada soovitud pöörlemis suund, 

kommuteeritakse mõlemaid mähise otsasid vaheldumisi toite miinusklemmiga. 

Joonisel 2.7 toodud mootori sammunurk on 30°. Number üks mähis on jaotatud üla- ja 

alapooluse vahel ning number kaks mähis on jaotatud parema ja vasaku pooluse vahel. 

Aktiivrootoril on kokku 6 vahelduvatpoolust, mis on jaotatud võrdselt vastavalt 

ümbermõõdule. Lülitades voolu ümber number üks mähiselt number kaks mähisele, 

liigutatakse rootorit 30° võrra ehk ühe sammu. Ühtlane liikumine saavutatakse järjestikuste 

ümberlülitamisetga mähise number üks ja number kaks vahel [3]. 

 

 

Joonis 2.7. Unipolaarne mootor [3] 

 

2.4.2. Bipolaarne mootor 

Bipolaarsed mootorid on oma ehituselt (joonis 2.8) unipolaarsete mootorite sarnased, neil 

puuduvad ainult keskväljavõtted. Mootor on seega küll lihtsama ehitusega, kuid selle 

tööpõhimõte on lõppastmes keerulisem, sest töötamiseks kasutakse vahelduvat polaarsust.  

Kui mähised ümber ei lülitata ning kui aktiiv- või hübriidrootoriga samm-mootor on 

pingestatud, seisab mootor paigal, vältides nii mootori iseeneslikku liikuma hakkamist [3]. 

 

Joonis 2.8. Bipolaarne mootor [3] 
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2.5. Teleskoobialuse samm-mootorid 

Käesoleva töö raames ehitatavat teleskoobialust liigutavad kaks NEMA 17 samm-mootorit. 

Samm-mootoreid juhib Arduino mikrokontroller. Mootorid on valitud bipolaarsed, sest 

need hoiavad teleskoobi asendit paigal ja ei liigu välise jõu toimel. Mootoritel on 0.047 

Nm pöördemoment. Suuremat pöördemomenti vajab horisontaalne telg, mis vastutab 

teleskoobi üles alla liigutamise eest, sest seal peab mootor suuremat raskust liigutama. 

Tulenevalt sellest, et mootorid on bipolaarsed, on nende juhtimise skeem ka keerulisem. 

Seepärast on vaja kasutada juhtkiipi, mis teeb mootori juhtimise kergemaks ja lubab 

kasutada mikrosammtalitlust. Käesolevas töös kasutakse Pololu A4988 juhtkiipi, millel on 

nii reguleeritava voolu võimalus kui ka ülekuumenemise ja ülevoolu kaitse [4]. 

Juhtides samm-mootori mõlemas mähises läbi vastavalt siinus-või koosinussignaaliga, 

saavutatakse ideaaliähedane pöördmagnetväli ja sellest tulenevalt ka pöördliikumine. Kui 

kasvavad sammude arvud pöörde kohta, kasvab ka mootori efektiivsus. Selle tulemusena 

ühtlustub energiatarve, väheneb sammukao võimalus ning mootori töö muutub 

sujuvamaks. Juhtides samm-mootorite mähistes läbi impulsse siinus-koosinus 

seaduspärasuse järgi, saadakse tulemuseks mikrosammtalitlus. Sellise talitusviisi eeliseks 

on sujuvam liikumine, puuduseks aga vähenenud täpsus, mistõttu on vaja kasutada  

tagasisideahelaid [3]. 

Juhtkiip võimaldab mitmeid erinevaid mikrosammtalituse resolutsioone, nagu täissamm, 

poolsamm, 1/4 samm, 1/8 samm ja 1/16 samm. Üks mootori täissamm on võrdne 1.8 

kraadiga ja sellest tulenevalt näiteks 1/16 sammu väärtus on 0.1125 kraadi. Koos mõlema 

ülekandega võimaldab juhtkiip ja 1/16 mikrosammtalitlus kasutada täpset süsteemi, kus 

üks samm-mootori samm on 0.0001607 kraadi. 

 

2.6. Teleskoobialuse kinemaatika 

Taeva vaatlemiseks peab suutma teleskoopi liigutada väikeste sammude haaval, sest iga 

väikseimgi liigutus maal tähendab suurt muutust nähtavas taevapildis. Teleskoobi 

liigutamiseks on valitud samm-mootorid ja kaks erinevat ülekannet. Esimene ülekanne on 

konkreetselt mootori jaoks tehtud ja müüdi koos sellega. Ülekanne on planetaarülekanne, 

mille ülekandesuhe on 100:1.  
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Planetaarülekanded on sellised hammasülekanded, kus esinevad hammasrattad, millel on 

liikuvad teljed. Planetaarülekanded (joonis 2.9) sisaldavad välis- ja sisehambumisega 

hammasrattaid. Planetaarülekande ehituses on tsentraalratas välishambumises 

satelliitidega, mis omakorda pöörlevad raami sees olevatel telgedel, seejuures on ka raam 

ise pöörlemises. Teise küljega on satelliidid sisehambumises hammasrattaga, mis on 

liikumatu, ning pöörlevad ümber tsentraalratta koos raamiga [5]. 

 

Joonis 2.9. Planetaarreduktor [5] 

Teiseks ülekandeks on hammasrihmülekanne. Hammasrihm reduktori ülekandesuhe on 

7:1. Kokku tuleb lõplikuks ülekandesuhteks 700:1, mis on piisav teleskoobi täpseks 

liigutamiseks.  

Ülekanded suurendavad pöördemomenti ja vähendavad nurkkiirust. Pöördemoment peab 

olema piisavalt suur, et mootor suudaks liigutada võlli ja sellel asetsevat teleskoopi. 

Kõrguse teljel on vaja rohkem pöördemomenti, sest kõrguse teljel asetseb teleskoop, mille 

mass on viis kilo. Nii vajabki kõrgusetelge liigutav mootor suuremat pöördemomenti, et 

seda liigutada piisava kiirusega. Asimuuttelje pöörlemisel on vaja vähem jõudu rakendada. 

Selleks, et teada saada, kui palju pöördemomenti mootoril vaja on, tuleb teostada paar 

mõõtmist. Mõõtmised teostati elektroonilise kaaluga, mille otsa oli võimalik rakendada 

vastav hoidik, et saada teada, kui palju jõudu on vaja, et liigutada teleskoopi ja selle 

monteeringut. Kaal kinnitati horisontaalselt asetsevale võllile, mis liigutab teleskoopi üles 

ja alla. Selleks kasutati spetsiaalset kinnitusvahendit, et kaaluga saaks mõõta, mitu 

kilogrammi on vaja rakenda, et liigutada võlli koos teleskoobitoruga.  
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Leidmaks suurimat vajaminevat pöördemomenti, liigutati teleskoobitoru mõõtmise 

algasendiks umbes 45-kraadise nurga alla. Kuna teleskoobitoru ei seisa paigal iseseisvalt, 

vaid tahab oma kaalu tõttu liikuda olenevalt raskuskeskme asukohast ühele või teisele 

poole, siis just umbkaudselt 45-kraadises asendis on mootoritel vaja rakenda kõige 

suuremat pöördemomenti teleskoobi liigutamiseks.  

Pärast teleskoobitoru mõõtmise algasendisse paigutamist rakendati kaalule nii kaua jõudu, 

kuni võll hakkas liikuma. Skaalalt loeti 15 kg. Kaalu muutmiseks jõuks, tuleb see 

korrutada gravitasiooni kiirendusega ehk kasutatakse valemit  	 = � · � [6].  

         	 = � · � = 15	1� · 9.8	 ��� = 147.1	4																																																																														(1)                                                           

kus   	 on jõud N; 

        � − mass  kg; 

        � −	gravitatsiooni kiirendus (9.8	 ���). 

Pöördemomendi saamiseks peab saadud tulemuse läbi korrutama pöörlemistelje ja 

rakendatud jõu kauguse vahega. Kuna võlli diameeter on 30 mm ja jõudu rakendati võllile, 

mille pöörlemistelg asestseb selle keskel, siis rakendatava jõu kaugus pöörlemisteljest on   

15 mm. Valemis on see pikkus jõuõlaks [6]. Nii saadakse pöördemoment 4 · �. 

          � = 	 · � = 147.14 · 0.015	� = 2.206	4 · �																																																															(2)                                      

kus   		on  jõud N; 

         � − pöördemoment N·m; 

         � − jõuõlg m. 

Nõutavaks pöördemomentiks saadakse 2.206 4 · �, mis ületab valitud mootorite 

pöördemomendi. Kuna aga mootorite ja võllide vahel on ka kaks reduktorit, mida peab 

arvestama, siis arvutatud lõplik ülekandesuhe on kokku 700:1. Lõpliku vajamineva 

pöördemomendi, mille puhul on arvestatud ka lõpliku ülekandesuhtega, leiab valemist:                

												�9 = �	%			 = 2.206	4 · �700		 	 = 0.0032	N · m																																																																								(3) 

kus    �9		on	Pöördemoment	N · m; 
           � − algne	pöördemoment N · m; 
           % − ülekande	arv. 
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Eelnevast tuleneb, et mootoritel peaks 700:1 ülekande juures olema pöördemoment 0.0032 

N·m. Mootorid suudavad tekitada 0.047 N·m pöördemomendi, mis ületab kümnekordselt 

vajaminevat pöördemomenti. Järelikult reduktorite abiga lõplik nõutav pöördemoment 

väheneb piisavalt ja valitud mootorid suudavad liigutada mõlemat telge. 

Suur pöördemoment tuleb nurkkiiruse arvelt, aga kuna teleskoop ei peagi kiiresti liikuma, 

siis ei teki sellest probleemi. Samm-mootori kiirus on 94.248 radiaani sekundis ja 

lõppkiirus oleks seega:   

									BCõDD = BECF	% = 94.248	��G/I700 = 0.135 ��GI 																																																																		(4) 

kus BCõDDon	lõppkiirus	rad/s	; 
       BECF − algne	kiirus rad/s; 

       % − ülekande	arv. 

Kuna samm-mootoritel seadistatakse kiirus, ehk käsklus, mitu sammu sekundis peab 

mootor läbima, juhtprogrammis, siis võib leitud lõppkiirus muutuda, kui kasutatakse 

erinevaid mikrosammtalitlusi. Eelnevalt leitud lõppkiirus kehtib ainult siis, kui samm-

mootor on täissammtalitluses. Kui mootor töötab 1/2-sammtalitluses, siis on mootor poole 

aeglasem, sest sel juhul on läbitavas ringis samme poole rohkem. Kui mootor töötab 1/16-

talitluses, siis on ühe ringi kohta läbitavate sammude arv 2240000 ja kiirus langeb, olles 

0.00841 rad/s. 

Ülekanded tekitavad lõtke, mis hakkavad mõjutama teleskoobi tööd siis, kui teleskoop 

muudab oma liikumise suunda ühest suunast teise. Sellel ajal, kui antakse samm-

mootoritele käsk liikuda teises suunas, jääb monteering lühikeseks ajaks seisma, sest 

ülekannetes on lõtk. Samm-mootorid käivad sel ajal lühikest aega ringi, liigutamata 

monteeringut. Lõtku pärast võib monteeringu täpsus kannatada ja seda peab 

kompenseerima samm-mootoritega. Samm-mootorite suunavahetusel peab liitma teatud 

arv samme juurde, et lõtku kompenseerida. Nende sammude arvu saab teada, kui mootorit 

liigutada ühele poole teatud sammude arvu võrra ja siis tagasi sama arvu võrra. Selleks 

kirjutati testprogramm, mis jõnksustas mootoreid edasi ja tagasi. Kuna tagasi tulles mootor 

ei naasnud samale positsioonile, siis  mootorit liigutati tagasi nii kaua, kuni ta oli algses 

positsioonis. Nende kahe positsiooni vahe ongi vastav sammude arv, mis kompenseerib 

ülekannete lõtku. 
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2.7.  Inertsiaalsensor 

Inertsiaalsensor (inglise keeles Inertial Measurement Unit ehk lühendina IMU) on 

elektroonika moodul, mis mõõdab joonkiirust ja pöörlemiskiirust. IMU sisaldab endas 

kahte tüüpi andureid. Esimeseks on kolmeteljeline  kiirendusandur, mille teljed on 

paigutatud ortogonaalselt ehk omavahel ristuvalt. Kiirendusandurid mõõdavad kolme 

erineva telje (x, y ja z) joonkiirust [7].   

Enamik kiirendusandureid töötab MEMS tehnoloogial. MEMS-i tööpõhimõte põhineb 

kontrollitud massi nihutamisel, mis ripub tala küljes. Kui andurile rakendatakse kiirendust, 

siis mass muudab oma asukohta. Tala käitub kui vedru ja õhk, mis on tavaliselt 

mikroskeemi sees kinni, käitub kui summutaja. Seda asukoha muutust mõõdetakse ja 

saadakse kiirendused erinevates telgede suundades [7].  

Teiseks anduriks on kolmeteljeline güroskoopandur, mille teljed on samuti asetatud 

ortogonaalselt. Güroskoopandur mõõdab erinevate telgede (x, y ja z)  pöörlemiskiirust. 

Güroskoobid töötavad sarnaselt kiirendusanduritele MEMS tehnoloogial. Kui güroskoopi 

liigutatakse, siis väike mass millel on resonants liigub ja selle tulemusel nurkkiirus muutub 

[8]. See liikumine muudetakse signaaliks, mida saab mikrokontrolleriga lugeda.  

IMU on käesoleva töö jaoks valitud just seepärast, et see sisaldab nii güroskoope kui ka 

kiirendusandureid. Mõlemal anduriliigil on omad vead, aga kui neid koos kasutada, siis 

nad kompenseerivad üksteist. Kuna kiirendusandur töötab gravitasiooni toimel, siis iga 

väiksemgi jõnks tekitab müra. Samuti on kiirendusanduri andmed usaldusväärsed ainult 

pikaajaliselt ja sellepärast peab rakendama madalpääsufiltrit. Güroskoopandurite viga on 

aga selles, et andur ei naase nulli, kui süsteem läheb tagasi algasendisse. Samuti on 

güroskoobi andmed kasutavad vaid lühiajaliselt ja pikaajaliselt hakkab tekkima andmetes 

kõrvalekalle. Kõrvalekallete vältimiseks saab kasutada „complementary“ filtrit. 

„Complementary“ filter võtab mõlemast andurist parema osa. Filter kasutab güroskoobi 

andmeid, sest need on väga täpsed ja seda ei sega vibratsioonid. Pikas perspektiivis 

kasutatakse aga kiirendusanduri andmeid, sest need ei kaldu kõrvale [9].  
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Nimetatud filtrit kirjeldab järgnev võrrand [9]: 

									L	9 = � · (L	9 + B · G�) + (1 − �) · (LN)																																																																									(5)       

kus L	9on	otsitava	nurk	°	; 
       B − güroskoobi	andmed	°/s; 

       � − konstant; 
      G� − aeg	s; 

      LN − kiirendusanduri	andmed	°. 
Eelnevatest andmetest saadakse kolm pöördliikumist: pööramine, kallutamine ja 

lengerdamine. Projektis kasutatakse inertsiaalsensori võimaldatavaid pöördliikumisi 

teleskoobi toru loodimiseks, mis võimaldab aru saada, kuhu teleskoobitoru on suunatud. 

2.8. Mikrokontroller Arduino 

Arduino on avatud lähtekoodiga mikrokontroller, mis asub ühel plaadil. Arduino saab 

erinevatest sensoritest sisendinformatsiooni, mis võimaldab tajuda ümbrust. Juhtides 

erinevaid tulesi, mootoried ja teisi tajureid suudab Arduino muuta ka oma ümbrust. 

Arduino ehituses on kasutaud lihtsat vabariistvara disainiga trükiplaati, millel asetseb 

Atmel AVR protsessor. Mikrokontrolleri mugavamaks kasutamiseks on trükiplaadile 

lisatud erinevad sisend- ja väljundviigud. Arduino tarkvaraks on standardne 

programmeerimiskeele kompilaator ja alglaadimise haldurist [10]. 

Arduinot programmeerimisel kasutatakse peamiselt enamasti programmeerimiskeelt, mis 

põhineb Wiring-keelel. Programmeerimiseks kasutades integreeritud arenduskeskkonda, 

mis põhineb Processing-keskkonnal. Arduino programmeerimiskeel sarnaneb C++ 

keelega, mille juures on tehtud mõni muudatus ja lihtsustus [10]. 

Kuna Arduino mikrokontrollerplaate on mitmeid, nii erineva suurusega kui ka erineva 

jõudlusega, siis käesolevaks tööks on valitud Arduino DUE, mis pole küll kõige võimsam, 

kuid selle töö jaoks piisavalt suure jõudlusega. Arduino DUE põhineb Atmel SAM3X8E 

ARM Cortex-M3 mikrokontrolleril. See on esimene Arduino, mis põhineb 32 bitisel ARM 

mikrokontrolleril. Arduinol on 54 digitaalset sisendit/väljundit, millest 12 saab kasutada 

PWM väljundina; 12 analoog sisendit; 4 UART-i ja 84 MHz taktsagedus. Kuna Arduino 

on oma mõõtmete poolest suhteliselt väike, mahub see kergesti monteeringuraami peale. 

Arduino saab oma toite USB kaudu ja sellel pole vaja eraldi toidet[11].  
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Arduino programmeerimise keskkond on Javas kirjatud rakendus, mis on 

tarkvaraplatvormist sõltumatu, ning tuletatud  Processing-programmeerimiskeele ja Wiring 

projekti keskkondadest. Programmeerimiskeskkond on loodud nii, et seda oleks võimalik  

kasutada ka tarkvaraarenduses vähekogenud inimestel. Programmeerimiskeskkond kasutab 

koodiredigeerijat, mille omadusteks on muuhulgas süntaksi esiletoomine ja sulgude 

ühendamine. Koodi kirjutamine ja Arduino programmeerimine toimuvad ühe 

hiirevajutusega [10]. 

Arduino programmerimiskeskkonnaga tuleb kaasas C/C++ teek „Wiring“. Nimetatud teek 

muudab mitmed tüüpilised sisend-ja väljundoperatsioonid tunduvalt lihtsamaks. 

Programmid Arduino jaoks on kirjutatud C/C++ keeles, aga mikrokontrolleri kasutajatel 

tuleb programmi jaoks defineerida kaks funktsiooni: 

    setup() – on funktsioon, mis kutsutakse ühe korra programmi alguses ja seadistab 

Arduino. 

    loop() – on funktsioon mida, kutsutakse esile korduvalt, selle ajani kuni plaati pole välja 

lülitatud [10]. 

 

Kuna Arduino programeerimine on lihtne ja sellel on toetav online kogukond, kus on palju 

õpetusi ja erinevaid andurite juhtmiseks vajalikke tarkvarasid, siis on algajal programeerial 

lihtne seda programmeerida ja kasutada. 

Käesolevas töös on Arduino monteeringu aju, mis suhtleb erinevate anduritega ja juhib 

kahte samm-mootorit. Samuti suhtleb see arvutiga, kust võtab aja ja taevakehade 

kordinaadid. Oma lihtsuse ja mõõtmete poolest, tarkvarade kättesaadavuse ja mugava 

USB-toite pärast on just Arduino mikrokontroller monteeringu ehituseks välja valitud. 

2.9. Kompassimoodul HMC 6352 

Kompassimooduli kasutamise vajadus tuleneb sellest, et käesolevas töös kasutatava 

inertsiaalsensoriga ei saa mõõta seda, kuhu poole jääb  magneetiline põhi. Teleskoobi 

õigeks seadistamiseks on aga magneetilise  põhja asukohta vaja teada. Magneetiline põhi ja 

“tegelik põhi“ erineb vastavalt Maal paiknemise asukohale ja muutub teatud aja jooksul. 

Kuna magneetiline põhi erineb “tõelisest põhjast“ mõnes kohas lausa ±25 kraadi, siis peab 

seda teleskoobi seadistamisel arvesse võtma[12].  



23 
 

Kompassimoodul sisaldabki magnetomeetrit, mis mõõdab magnetväljade muutumist. 

Magnetomeeter on magnettakistuse põhjal toimiv. See tähendab, et aine elektriline takistus 

muutub, kui sellele rakendatakse magnetvälja. Veel sisaldab moodul analoog ja 

digitaalseid tugivooluringe. Samuti on olemas algoritmid, et saaks arvutada suuna. Moodul 

annab magneetilise põhja täpsuse ühe kraadi täpsusega. Sellest peab liitma või lahutama 

magneetilise käände, mis on tõelise ja magneetilise põhja vahe [13].  

Veel mõjutavad kompassi teised magnetväljad, nagu erinevate mootorite omad. Samuti 

mõjutavad sensorit erinevad materjalid, nagu raud ja teras. Metallid ja mootorid mõjutavad 

kompassi piisavalt palju, mille tulemusena ka saadavad andmed on küllaltki mõjutatud. 

Seepärast tuleb moodul viia monteeringust nii kaugele, et seda ei saaks mootorid ega 

metallist osad nii palju mõjutada. 

 

2.10. Ds1337 reaalaja kell 

Monteeringu süsteemi toimimiseks on vajalik täpne kellaaeg, mida tuleb hoida täpsena 

terve vaatluse ajal. Selle tagamiseks on vajalik kasutada reaalaja kella. Reaalaja kella 

ülesannet suudab täita kiip ds1337, mis on madala võimsusega kell/kalender. See väljastab 

sekundi-, minuti-, tunni-, päeva-, kuu- ja aastaarvud [14]. 

Selleks, et kiip suudaks hoida reaalset aega, peab sellel juures olema 32.768 kHz 

kvartsostsillaator. Ds1337 muudab automaatselt kuupäeva, kui kuus on vähem kui 31 

päeva. Samuti suudab kiip arvestada liigaastat. Kell toimib kahes formaadis, kas 12 

tunnises või 24 tunnises fromaadis [14]. Kui monteering pole ühenduses arvutiga, siis 

toidab kiipi patarei, et hoida süsteemi kella õigena. 

 

2.11. Elektrisüsteem 

Käesoleva töö raames ehitatud monteering on automaatne ja see vajab tegutsemiseks 

elektrit. Monteeringus on kaks erinevat elektrisüsteemi (joonis 2.10) (lisa E). Üks nendest 

on toitesüsteem, mis varustab samm-mootoreid vooluga. See toiteahel töötab alalisvoolul 

12-30 volti. Seda süteemi toidab alaldi, mis muundab 230-voldise voolu 24-voldiseks.  
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Joonis 2.10. Elektriskeem 

Teine toitesüsteem on andurite, samm-mootorite ja Arduino juhtimiseks. Toide saadakse 

arvutilt, mis on ühendatud monteeringuga USB-juhtme kaudu. Kui pole soovi 

monteeringut ühendada arvutiga, siis tuleb see ühendada välise alalisvoolu allikaga, mille 

pinge oleks 7-12 volti. Selleks sobib patarei või vastav alaldi. 
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3. TEHNOLOOGILINE OSA 

3.1. Raami valmistamine  

Monteeringu raam koosneb ühemeetrisest nelikant alumiiniumtorust mõõtmetega 

120x40x2,5 mm. Alumiinium nelikanttoru on lõigatud kaheks detailiks, pikkustes 400 mm 

ja 600 mm. Lühem alumiiniumtoru on raami aluseks ja pikem toru moodustab raami külje. 

Raamis on mitmeid suuri avasid mõõtudes 30.....36 mm, mis on puuritud toosfreesiga. 

Suuremate avade lõikamiseks on kasutatud ka ketaslõikurit. Väiksemad avad on puuritud 

metallipuuridega. Alumiinium nelikanttorud on kokku keevitatud 90-kraadise nurga all nii, 

et pikem toru asetseb lühema toru peal. 

 

3.2. Võllide valmistamine 

Võllide algmaterjaliks oli 1-meetrine CF53 teraseset 30 mm läbimõõduga võll. Võllide 

töötlemine toimus manuaalsel treipingil. Võlli materjal lõigati kaheks detailiks, mõõtmetes 

257 mm ja 207 mm. Mõlema võlli otsa tehti M10 keere pikkuses 15 mm, kuhu külge 

kinnitub rihmaratas. Asimuuditelje võllil on lisaks ka teises otsas M10 keere sügavusega 

45 mm, et seda saaks poldiga kolmjala külge kinnitada. 

 

3.3. Korpuse valmistamine  

Korpuse detailid on valmistatud valuakrüülklaasist, mille lehe paksus on 2,5 mm. Detailide 

valmistamiseks kulus alla poole ruutmeetri akrüülklaasi. Erinevad detailid lõigati välja 

CNC pingil 6 mm otsfreesiga. Peale lõikamist värviti detailid musta värviga üle ja liimiti 

kokku erinevateks korpusteks, mis kinnituvad põhiraami külge.  

 

3.4. Täheaja arvutuse metoodika 

Inimeste elurütm sõltub kõige rohkem Päikesest. Päikese liikumine taevas määrab nii 

ööpäeva kui aasta pikkuse. Seepärast on täiesti arusaadav, miks Päike on inimsele tähtsaim 

vahend aja mõõtmiseks. Taevakehade vaatlemiseks tuleb kasutadada aga kohaliku aja järgi 

välja arvutatud täheaega. Täheaja ning teleskoobi asimuudi ja kõrguse sihtide järgi saab 

välja arvutada taevakeha otsetõusu ja deklinatsiooni. Tähtede vaatlemiseks sobib täheaeg 

kõige paremini ja seepärast kasutavad täheaeg eelkõige astronoomid [16].  
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Päikse aega mõõdab päikse tunninurk. Päikese tunninurk on nurk, mis asub piki ekvaatori 

meridiaani ja Päikese käänderingi vahel. Hetkest, mil Päike on alumises kulminatsioonis 

ehk keskööl, algab Päikese ööpäev. Seda kutsutatakse ka tõeliseks päikeseajaks, sest on 

seotud Päikese tegeliku liikumisega. Samuti kutsutakse seda kohalikuks ajaks, sest 

erinevatel geograafilistel pikkustel on Päikese tunninurk  erinev  [16].  

Päike ja tähed ei mõõda samasugust aega, sest Päike liigub tähistaeva suhtes. Tähtede 

järjekordne kulminatsioon saabub varem kui Päiksese oma, sest Maa pöörlemine ümber 

oma telje ja tiirlemine ümber Päikese on samasuunalised ning ööpäeva jooksul liigub Päike 

tähtede suhtes veidi idapoole. Eelnevast tuleneb, et tähekell käib päikse kellast ette. 

Tulemusena kestab Päikeseööpäev  24 tundi, täheööpäev aga 23 tundi ja 56 minutit. Aasta 

peale kokku käib tähekell ette umbes ühe ööpäeva [16]. 

Täheaja mõõtmiseks saab kasutada igasugust tähe tunninurka, kuid arvestada tuleb sellega, 

et täheööpäev algab kevadpunkti kulmineerumisega. Eelnevat järeldub, et täheaeg võrdub 

kevadpunkti tunninurgaga. Kevadpunkti ei ole võimalik siiski otseselt vaadelda ja 

seepärast kasutatakse täheaja mõõtmiseks tähte, mille otsetõus teada. Tunninurga ja 

otsetõusu summa on täheaeg. Tähe tunninurk on  null, kui see läbib meridiaani. Seega saab 

öelda, et täheaeg võrdub mõne parjasti kulmineeruva tähe otsetõusuga  [16]. 

Kohalikust ajast täheaja arvutamiseks peab viima läbi mitmeid arvutusi. Esimeseks peab 

leidma selle, mitu juuliusepäeva on J2000 epohhini. Selle leiab järgnevast võrrandist [17]: 

									Q� = 367 · R − �4� S7 · TR + �4� U� + 912 VWX + �4� U275 · �9 V + ⋯ 

							… + � − 730531,5 + \] + �^_60 + �360024 `																																																																						(6) 

Kus   Q�	on Juuliani päevi J2000-ni; 

        	R − hetke aasta; 

        	� − hetke kuu; 

        	� − hetke päev; 

        	] − hetke tund; 

        	�^_ − hetke minut; 
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        	� − hetke sekund s; 

       �4� − funktsioon, mis ümardab arvu allapoole lähima täisarvuni. 

Järgmiseks peab arvutama Greenwichi täheaja järgnevast võrrandist [17]: 

 								a��� = 	280,46061837 + 360,98564736629 · Q�																																																					(7)                           

Kus a��� – Greenwich täheaeg °; 

              Q� – Juuliani päevi J2000-ni. 

Kuna vastus saadakse üsnagi suur, peab sellest lahutama 360 nii mitu korda, et vastus oleks 

0-360 kraadini. Kohaliku täheaja saamiseks peab Greenwichi täheajale liitma oma asukoha 

pikkuskraadi, arvestades nii, et ida on positiivne ja lääs negatiivne.  

Kohaliku täheaja peab seega arvutama järgnevast võrrandist [17] 

        ��� = a��� + b																																																																																																																	(8) 

Kus ���	on kohalik täheaeg °; 

       a���	– greenwich täheaeg °; 

            b	– kohalik pikkuskraad °. 

Kui vastus on üle 360 kraadi, siis peab sellest lahutama 360 kraadi, et saada vastuseks 0-

360 kraadi. Kuna vastus on kraadides, kuid tulemust soovitakse saada kellaajana, peab 

vastuse ümber teisendama [16].  

Teisenduse kraadidest kellaajaks saab teha järgnevate võrranditega [17]: 

																	] = �4� U���15 V																																																																																																												(9) 

															�^_ = �4� TU���15 − ]V · 60W 

															� = U���15 − ] − �^_60 V · 3600	 
Kus ���	on kohalik täheaeg °; 

               ] – kohalik täheaja tund; 

           �^_ – kohalik täheaja minut; 

               � – kohalik täheaja sekund. 
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Kui on teada kohalik täheaeg, siis saab arvutada taevakeha otsetõusu ja deklinatsiooni. 

Selleks on vaja teada teleskoobi asimuudi ja kõrguse sihti ning oma asukohta. 

deklinatsiooni peab leidma esimesena, sest selle kaudu saab omakorda leida tunninurga 

[17]. 

Deklinatsiooni leiab järgneva võrrandiga [17]: 

         sin(���) = sin(���) · sin(���) + cos(���) · cos(���) · cos(��)																											(10) 

kus ���	on deklinatsioon °; 

         ���	– laiuskraad °; 

         ���	– kõrguse nurk °; 

         ��		– asimuudi nurk °. 

Kui on leitud deklinatsioon, siis saab leida tunninurga, kasutades järgnevat võrrandit [17]: 

							deI(]�) = sin(���) − sin(���) · sin(���)cos(���) · cos(���) 																																																																				(11) 

Kus ���	on deklinatsioon °; 

         ���	– laiuskraad °; 

         ���	– kõrguse nurk °; 

         ��		– asimuudi nurk °; 

           ]� − tunninurk °. 

Kui on leitud deklinatsioon ja tunninurk, siis saab leida otsetõusu järgnevast võrrandist 

[17]: 

										f� = ��� − ]�																																																																																																																	(12) 

Kus   f�	on otsetõus °; 

         ���	– kohalik täheaeg °; 

         ]�	– tunni nurk °. 

 

3.5. Tarkvaraprogramm “Stellarium“ planetaarium 

“Stellarium“ on tasuta virtuaalne planetaarium. Planetaarium kuvab reaalse taeva reaalajas. 

Programm kuvab nii planeete, tähti, tähtkujusid kui ka udukogusid. “Stellarium“ 
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planetaarinumiga on võimalik simuleerida teleskoobi suurendusi nii, et sealt näeks seda, 

mida peaks reaalses taevas tegelikult nägema. “Stellarium“-is on kuni 600 tuhat tähte, 

millele on võimalik laadida alla veel lisagi, suurendades nähtavate tähtede arvu kuni 210 

miljoni täheni[15].  

Programmi visuaalne pool on lihtsasti jälgitav. Programmi seadistamine oma asukohaga ja 

kohaliku ajaga on kerge. Samuti on teleskoobiga ühenduse loomine lihtne. “Stellarium“ 

toetab erinevaid teleskoobimonteeringute protokolle, nagu Meade, Cellestron ja veel 

mõningaid teisi. Kõige kergemini kasutatavaks protokolliks on LX200, mille lahtiseletatud 

käsuread on internetis saadaval.  

Erinevaid käske selles protokollis on sadu, aga kuna Stellarium kasutab ainult 

põhifunktsioone, siis pole kõiki neid käske sugugi tarvis. Samas aga piirab käskude 

vähesus kahjuks käesoleva töö raames ehitatud teleskoobimonteeringu kasutust. Kuna 

stellarium kasutab ainult paari põhifunktsiooni, siis pole võimalik selle programmiga 

jälitada taevakehi, sest kõnealuses programmis seda võimalust pole ette nähtud. 

Stellariumiga on võimalik minna ainult tähe asukohta, aga mitte seda jälitada. 

 

3.6. Tähtede vaatlemine tarkvaraprogrammi “Stellarium“ abil 

Monteeringu juhtimise eest vastutab mikrokontroller Arduino, mis suhtleb arvutiga läbi 

USB-pordi. Enne ühenduse loomist tuleb monteeringul lasta teostada algne joondumine, 

mis paneb nii teleskoobi asimuudi kui ka kõrguse nurga null kraadile. See tähendab, et 

teleskoop on suunatud põhja ja teleskoobitoru on loodis.  

Loomaks ühendust arvuti ja mikrokontroller Arduino vahel, peab arvutis käivitama 

programmi nimega “Stellarium“. “Stellarium“-is peab ühenduse looma teleskoobi 

monteeringuga. Hetkel, mil soovitakse luua ühendust, saadab “Stellarium“ läbi USB-pordi 

välja käsu GR#. Selle käsuga soovib “Stellarium“-i programm teada saada 

teleskoobimonteeringu otsetõusu. Teleskoobimonteering saadab sellele käsule vastuse 

HH:MM:SS#, kus vastavalt HH on tunnid, MM on minutid ja SS on sekundid [18].  

Kui “Stellarium“ on vastuse saanud, saadab see välja järgmise käsu GD#. Selle käsuga 

soovib programm teada saada teleskoobimonteeringu deklinatsiooni. Monteering saadab 

sellele käsule vastuse sDD*MM´SS#, kus DD on kraadid, MM on minutid ja SS on 

sekundid ja tähis s näitab, kas deklinatsioon on positiivne või negatiivne arv. Nii 
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väljasaadetavate, kui sissetulevate käskude lõpus on #, millest mikrokontroller Arduino 

saab aru, et saabus käsurea lõpp. [18].   

Neid eelnevalt välja toodud kahte käsku saadab “Stellarium“ pidevalt, et saada teada, kuhu 

on teleskoop suunatud. Kui soovitakse liigutada teleskoopi teatud tähe või planeedi peale, 

siis seda tuleb teostada “Stellarium“-is. “Stellarium“ saadab välja vastavad käsud, nagu 

Sr HH:MM:SS ja Sd sHH:MM:SS, millest loetakse välja deklinatsioon ning otsetõus.  

Mikrokontroller Arduino peab vastama nendele käskudele numbriga 1. See annab teada 

“Stellarium“-ile, et koordinaadid on vastu võetud. Siis saadab “Stellarium“ käsu MS#, 

millele peab mikrokontroller Arduino vastama käsuga 0, sest see annab “Stellarium“-ile 

teada, et liikumine on võimalik [18]. Nagu arvutati asimuudist ja kõrguse nurgast välja 

deklinatsioon ning otsetõus, arvutakse siin vastupidi välja asimuut ja kõrguse nurk. Selleks 

peab esmalt välja arvutama tunninurga järgnevast valemist [19]. 

												]� = ��� − f�																																																																																																																			(13) 

kus   ]�		on tunninurk °; 

         ���	– kohalik täheaeg °; 

         f�	– otsetõus °. 

Kui on leitud tunninurk, saab kasutada järgmist valemit, et leida kõrguse nurka [19]. 

												sin(���) = sin(���) · sin(���) + cos(���) · cos(���) · cos(]�)																							(14) 

kus ���	on kõrguse nurk °; 

         ���	– laiuskraad °; 

         ���	– deklinatsioon °; 

         ]� −	 tunninurk °; 

         ��		– asimuudi nurk °. 

Kui on leitud kõrguse nurk, saab leida asimuudi nurga järgnevast valemist [19]. 

							deI(��) = sin(���) − sin(���) · sin(���)cos(���) · cos(���) 																																																																					(15) 

kus 	��	on asimuudi nurk °; 

         ���	– laiuskraad °; 
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         ���	– kõrguse nurk °; 

         ���		– deklinatsiooni nurk °.           

Kui mikrokontroller Arduinole on teada asimuut ja kõrguse nurk, arvutakse hetke asukoha 

ja uue asukoha vahe, et teada saada, kui mitu sammu tuleb liikuda ja kuhu suunas. Kuna 

samm-mootoritel on mitu erinevat mikrosammtalitlust, siis alguses liigub mootor 

täissammudega ja viimase kohaleliikumise teostab mootor 1/16 mikrosammtalitluses. Kui 

monteering on jõudnud vastavasse asukohta, saab sellest veenduda “Stellariumis“ kollase 

ringi jõudmisest nõutud asukohta taevas. 

Vaja võib minna ka käsitsi joondamist, et saada soovitud täht teleskoobi vaatevälja 

keskele, sest andurid pole alati 100% täpsed ja süsteemis esinevad mingil määral ka lõtkud. 

Käsitsi joondamiseks saab kasutada klaviatuuriga pulti, mis laseb mõlemat mootorit edasi 

ja tagasi liigutada. Pärast joondamise teostamist saab vaadelda teisi tähti ilma, et oleks vaja 

kasutada pulti. 

3.7. Mikrokontroller Arduino kood 

Mikrokontroller Arduino kasutamiseks on vaja vastavat koodi (lisa F). Käesoleva projekti 

jaoks vajaliku koodi kirjutamisel kasutati osaliselt koodi näidiseid, mis on internetis 

saadaval [20][21][22].  

Mikrokontroller Arduino on monteeringu aju ja tegeleb mitme asjaga korraga. Arduino 

tegeleb andurite lugemisega, mootorite liigutamisega ja arvutiga suhtlemisega (joonis 3.1). 

Anduritest tulevad töötlemata andmed ning neid peab töötlema, et saada loetavad 

väärtused. Inertsiaalsensorist tulevad nii kiirendusanduri kui güroskoobi andmed, mida 

tuleb rohkem töödelda. Inertsiaalsensoril on mitu erinevat tundlikkuse skaalat, mida saab 

valida. Sellest oleneb, mis arvuga tuleb enne andmete filtreerimist need läbi jagada, mida 

suurem on aga sensori tundlikkus, seda täpsemalt saab teada anduri asukoha. 

Kompassimooduli andmeid pole vaja nii palju töödelda. 
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Joonis 3.1. Põhimõtte skeem 

Kellaandurilt ds1337 saab Arduino teada täpse kellaaja. Arduino peab kohalikust ajast 

arvutama täheaja, et sellest tulenevast teleskoobi asimuudist ja kõrguse nurgast saaks 

omakorda arvutada deklinatsiooni ning kõrguse nurga. Kuna tegemist on automaatse 

teleskoobimonteeringuga, siis teostab Arduino ka teleskoobi algse joondumise. Selleks 

kasutatakse nii kompassimoodulit kui ka kiirendusandurit, et panna teleskoobi asimuut 

joondu magneetilise põhjaga ja teleskoobi kõrgus 0 kraadile. Joondumisel peab arvestama 

magneetilise deklinatsiooniga.  

Ühenduse loomisel planetaariumi programmiga peab Arduino vastu võtma käske ja 

väljastama teleskoobi asukoha. Kuna tähistaevas liigub, peab Arduino igal sekundil välja 

arvutama teleskoobi uue asukoha taevas. Kui planetaariumi programm saadab käsu liikuda 

koos koordinaatidega, peab Arduino koordinaadid vastu võtma ja väljastama käsu, et need 

on vastu võetud. Arduino peab välja arvutama, millises suunas peavad mõlemad mootorid 

liikuma, et jõuda vastavasse asukohta, ja jätma meelde, millises asukohas teleskoop enne 

liikumist paikneb. Monteeringu liigutamise ajal arvutab Arduino välja, kuhu teleskoop on 

sihitud, et seda saaks jälgida planetaariumi programmist (Lisa F). 
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3.8. Seadmete maksumus 

Projekti üheks eesmärgiks oli ehitada monteering maksumusega alla 500 euro. 

Monteeringu ehituses kasutati mitmeid erinevaid materjale ja erinevaid 

töötlemisvahendeid. Töö autori poolt teostati järgnevad tööd: monteeringu projekteerimine, 

raami töötlemine, korpuste valmistamine CNC-pingi abil, monteeringu koostamine.   

Raami keevitamisel kasutati õppemeistri abi EMÜ TI õppetöökojas, sest alumiiniumi 

keevitamine on küllaltki keeruline. Ka võllide töötlemisel kasutati spetsialisti abi. Mõnigad 

detailid, nagu inertsiaalsensor ja samm-mootorid koos reduktoriga tuli siiski tellida 

välismaalt, sest Eestis pole need saadaval. Kõik ülejäänud detailid on aga Eestis saadaval. 

Monteeringu lõppmaksumuseks kujunes 405 eurot. 
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4. KATSELINE OSA 

4.1. Mootorite katsetus 

Mootorite tehnilises passis olevad andmed võivad erineda tegelikest andmetest ja seepärast 

tuli mootorite tegelike võimekuste teadasaamiseks läbi viia katsetused. Testiti mootorite 

väljundvõlli pöörlemiskiiruseid, mis vastasid nõudele ehk olid 900 pööret minutis. Kuna 

samm-mootorite pöördemoment langeb mikrosammtalitluses märgatavalt, tuli katsetada 

mootoreid läbi 1/16 sammtalitluse. 1/16 sammtalitluses suutis mootor liigutada mõlemat 

telge. Seega oli mootorite pöördemoment ka 1/16 sammtalitluses piisav. Mootorite 

katsetusel esines probleem mootorite liigses müras, mis võib vaatlemist häirima hakata. 

Väiksemate nurkiiruste korral mootorite müratase siiski vähenes ning müra ei olnud enam 

nii häiriv.  

4.2. Algjoondumise andurite testimine 

Monteeringu algse joondumise täpsuse eest vastutab nii inertsiaalsensor kui ka 

kompassimoodul. Inetrsiaalsensor vastutab teleskoobitoru loodimise eest ja 

kompassimoodul vasutab teleskoobi suunamise eest põhjapoolusele. Mõlemad andurid on 

paigutatud teleskoobitoru külge. Kuna kompassimooduli mõõtmist mõjutab kalle, siis peab 

kõigepealt loodima teleskoobitoru ja alles siis suunama selle põhjapoolusele. Testimise 

käigus looditi teleskoobitoru vastavalt nõuetele. Seda kontrolliti loodiga. Kompassimoodul 

leiab üles magneetilise põhjapooluse. Selles veenduti, kui seda võrreldi teise kompassiga. 

4.3. Teleskoobialuse juhtsüsteemi testimine 

Suve lähenemisel jäävad ööd lühemaks, ka taevas on öösiti heledam maist kuni juulini ja 

seepärast oli süsteemi testimine raskendatud. Samuti ei lase süsteemi testida pilves ilmad. 

Päeva pikenemine tähendab seda, et tuleb kauem oodata, kuni saab süsteemi testida. Sellest 

hoolimata oli võimalik ikkagi süsteemi testida. Süsteem käitus üldjoones vastavalt 

nõuetele, kuid vajas mõnigast käsitsi lõppjoondamist.  
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KOKKUVÕTE 

Projekti eesmärgiks oli ehitada võimalikult madala omahinnaga automaatne 

teleskoobimonteering, millega oleks reaalseslt võimalik vaadelda tähti ja planeete ning 

mille maksumus jääks alla 500 euro. Projekti teostamiseks püstitati kolm ülesannet: 1) 

ehitada automatiseeritud teleskoobialus, kuhu on võimalik kinnitada erinevaid teleskoope; 

2) arendada välja vastav tarkvara, mis ühilduks teleskoobialusega; 3) panna tarkvara 

juhtima teleskoobialust nii, et teleskoopi oleks võimalik rakendada taevakehade 

vaatlemiseks.  

Kõik üliõpilase seatud ülesanded on täidetud ja kõik kasutatud seadmed töötasid vastavalt 

nõuetele. Projekteeriti automaatjuhtimisega teleskoobialus ja ehitati valmis nii automaatne 

monteering kui seda kattev korpus. Samuti arendati välja vastav tarkvara, mis suhtleks nii 

planetaariumi programmiga kui ka monteeringuga ning juhiks monteeringut. Süsteemi 

testimine näitas, et teleskoobimonteeringut on võimalik taevakehade vaatlemiseks 

kasutada. 

Lõputöö koosneb neljast osast. Esimene osa on sissejuhatav osa, kus tuuakse välja projekti 

eesmärk ja aktuaalsus. Kirjeldatakse, miks valiti see teema ja püstitakse vastavad 

ülesanded, et projekt teostada. Teises osas tutvustatakse projekti teostamiseks vajalikke 

seadmeid, nagu samm-mootor, samm-mootori juhtkiip, inertsiaalsensor, reaalajakell 

ds1337, kompassimoodul  ja Arduino. Kirjeldatakse nende tööpõhimõtet ja nende 

vajalikkust. Samuti kirjeldatakse nii monteeringu tüüpi kui ka selle ehitamiseks 

kasutatavaid materjale ja reduktoreid. 

Kolmandas osas kirjeldatakse raami, võllide ja korpuse valmistamise meetodeid. Samuti 

kirjeldatakse täheaja arvutust, mis on taevakoordinaatide aluseks. Antakse ülevaade 

planetaariumi programmist Stellarium ja selle kasutamisest. Samuti tuuakse välja see,  

kuidas planetaariumi programm suhtleb Arduinoga ning kirjeldatakse lühidalt, kuidas 

Arduino kood töötab. Neljandas osas antakse ülevaade valmis monteeringu katsetustest. 

Kirjeldatakse, kuidas mootoreid katsetati ja millised olid katsetuste tulemused. Samuti 

kirjeldatakse ka inertsiaalsensori ja kompassimooduli katsetusi ning katsetuste tulemusi. 

Katsetuste osa lõppeb terve süsteemi katsetuse ja selle tulemusega. 

Monteeringu riistvaraline osa ja füüsiline kokkupanemine autorile raskeks ei osutunud. 

Kõik koostisosad ja detailid olid kergesti kättesaadavad, ka need, mis tuli tellida olude 
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sunnil välismaalt, ning osade kokkupanemisel mingeid takistusi ei esinenud. Tunduvalt 

keerulisem oli aga projekti tarkvaralise osa arendamine ja töökorda seadistamine, mis 

võttis ka ajaliselt palju suurema osa projekti valmimisest.  

Kokkuvõtteks võib nentida, et töö autor jäi projekti tulemusega rahule, kuigi monteeringu 

ehitamine kujunes keerulisemaks, kui algselt oodati. Samuti näeb autor tuleviku jaoks ka 

mitmeid monteeringu edasiarendamise võimalusi. Näiteks on edaspidi üliõpilasel plaanis 

lisada monteeringule vastav ekraan, kust saaks andmeid vaadelda, ja selle juurde ka 

klaviatuur, kust oleks võimalik andmeid sisestada. Nii oleks soovi korral võimalik 

teleskoobimonteeringut kasutada ka ilma arvutita. Samuti oleks ekraanilt suhteliselt mugav 

hetkelisi andmeid vaadata.  
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